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ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ องของพระธรรมนี้ในพระคัมภีร์ ฉบับภาษา ฮีบรู คือ “สุ ภ าษิตของซาโลมอน ” บุตรชายของ
ดาวิด กษัตริ ยใ์ นอิสราเอล ” (เปรี ยบเทียบ 1:1) ฉบับเซปทัวจินต์ที่ เป็ นภาษากรี กได้เรี ยกพระธรรม นี้ วา่
“สุ ภาษิตของซาโลมอน ” ฉบับวัลเกต ที่เป็ นภาษาลาตินได้ ต้ งั ชื่อว่า “พระธรรมสุ ภาษิต ” บรรดาผูแ้ ปลพระ
คัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษก็ใส่ สุภาษิตไว้ท่ามกลาง พระธรรมที่เป็ นบทกวี (สดุดี-บทเพลงซาโลมอน) ในขณะ
ที่ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู น้ นั พบได้ท่ามกลาง “งานเขียน” ซึ่งก็คือส่ วนหลักที่สามและสุ ดท้าย
มีขอ้ โต้แย้งบางอย่างเกี่ยวกับว่า 1:1 เป็ นชื่อเรื่ องของพระธรรมทั้งเล่มหรื อแค่ชื่อเรื่ องของ ส่ วนหลัก
แรก (บทที่ 1—9) มุมมองแรกชื่นชอบข้อเท็จจริ งที่วา่ พระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู ได้ถือว่าข้อเป็ นชื่อเรื่ องของ
พระธรรม ตามมุมมอง นี้ ข้ออ้างอิงถึงซาโลมอนใน 1:1 ก็เป็ นข้อบ่งชี้วา่ เขาเป็ นผูเ้ ขียนหลักของสุ ภาษิต
ใน พระธรรมนี้ 1 มุมมองที่สองก็คือว่า 1:1 เพียงแค่แนะนําส่ วนหลักแรกของพระธรรมนี้ 2 การสนับสนุน
สําหรับมุมมองนี้ก็คือว่า ส่ วนที่ตามมาบางส่ วนนั้นก็เริ่ มต้นด้วยหัวข้อที่คล้ายกัน (เปรี ยบเทียบ 10:1; 24:23;
25:1; 30:1; 31:1) อย่างไรก็ตาม บทที่ 1—9 ก็ไม่มี “สุ ภาษิตต่างๆ” เช่นนั้น แต่มีคาํ พูดทางปั ญญาที่ยาวกว่า
ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม พระธรรมนี้ได้รับชื่อเรื่ องมาจากสุ ภาษิตต่างๆ ที่มี พระธรรมทั้งหมดคือพระธรรมแห่ง
สุ ภาษิตต่างๆ ดังนั้นชื่อเรื่ องก็เหมาะสมแล้ว
ผูเ้ ขียน
สุ ภาษิตอ้างว่าเป็ น บทคัดย่อของ คํากล่าวที่ฉ ลาดของหลายบุคคลที่แตกต่างกัน สุ ภาษิตและสดุดีใน
พันธสัญญา เดิมเท่านั้นที่อา้ งการประ พันธ์ที่ประกอบขึ้นจากหลายส่ วน ซาโลมอนได้ก่อให้เกิดบางสุ ภาษิต
(10:1-22:16 และบทที่ 25-29 อย่างแน่นอน และบางที บทที่ 1-9 อีกด้วย)3 คนฉลาด (นักปราชญ์ ) ที่ไม่มีชื่อ
ได้เขียนส่ วนอื่นๆ (22:17-24:34 อย่างแน่นอน และบางที บทที่ 1-9) คนของเฮเซคียาห์ได้ คัดลอกบาง
สุ ภาษิต ของซาโลมอนและได้เพิม่ สิ่ งเหล่านั้นเข้าไปในการรวบรวมนี้ (บทที่ 25-29) อากูร์และกษัตริ ยเ์ ลมูเอลได้ ผลิตบทที่ 30 และ 31 ตามลําดับ เราไม่รู้วา่ นักปราชญ์ผไู ้ ด้เขียน 22:17-24:34 นั้นเป็ นใคร และเรา
ก็ไม่รู้ชื่อของคนที่กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้แนะนําให้รวบรวมคําพูดบางอย่างของซาโลมอนไว้ อากูร์และเลมูเอล

นั้นไม่เป็ นที่รู้จกั แก่เราอีกด้วย แม้วา่ เลมูเอลดูเหมือนว่าจะ ได้เป็ นกษัตริ ยท์ ี่ไม่ใช่ คนอิสราเอล4 ดูเหมือนว่า
บางสุ ภาษิตถูกคัดลอกหรื ออย่างน้อยได้รับอิทธิ พลจากหนังสื อแห่งปั ญญาของ เมโสโปเตเมียและอียปิ ต์
ตอนต้นๆ5
“. . . อะไรก็ตามที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้ดลใจให้บรรดาผูเ้ ขียนสมัยโบราณที่จะรวมไว้น้ นั ก็ได้
กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งของพระวจนะของพระเจ้า การรวมเข้าไว้ดว้ ยกันเช่นนั้นก็รับเอาความหมาย
ใหม่และยิง่ ใหญ่กว่าเมื่อสิ่ งเหล่านั้นได้ก่ อให้เกิดส่ วนหนึ่งของพระคัมภีร์กล่าวอย่างสั้นๆ คือ สิ่ ง
เหล่านั้นเป็ นที่เชื่อถือได้และผูกมัด ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการสื่ อสารนํ้าพระทัยของพระเจ้า”6
‚ข้อคิดเห็น. . .ของรับบีโยนาธานว่า แรกสุ ดซาโลมอนได้เขียนเพลงทางศาสนาสั้นๆ จากนั้นเป็ น
สุ ภาษิตและสุ ดท้ายคือปัญญาจารย์ ดงั นั้นพระธรรมเล่มแรกก็สอดคล้องกับฤดูใบไม้ผลิแห่งวัยหนุ่ม
สาว พระธรรมเล่มที่สองก็สอดคล้องกับปั ญญาของวัยผูใ้ หญ่ และพระธรรมเล่มที่สามก็สอดค ล้อง
กับความผิดหวังของวัยชรา ก็พบได้ในการคาดคะเนถึงเอกภาพของพระธรรมเล่มนี้และ ผูป้ ระพันธ์
ที่เป็ นซาโลมอน‛7

วันเวลาที่เขียน
ซาโลมอนได้ครองราชย์จาก 971 ถึง 931 กคศ. และเฮเซคียาห์ได้ครองราชย์จาก 715 ถึง 686 กคศ.8
เราไม่ทราบว่านักปราชญ์อากูร์หรื อเลมูเอลได้มีชีวติ อยูเ่ มื่อไหร่ พระธรรมสุ ภาษิตได้อยูใ่ นรู ปแบบสุ ดท้าย
ของมัน แรกเริ่ มที่สุดในสมัยของเฮเซคียาห์ แต่มนั คงได้ไปสู่ สถานะนี้หลังจากนั้น เราไม่มีทางที่จะบอกได้
เนื้อหาของพระธรรมนี้คงเกิดขึ้นในชัว่ ชีวติ ของซาโลมอน แม้วา่ ไม่ได้ถูกรวบรวมเข้าไว้ในการ รวบรวมที่เรา
รู ้จกั กันว่า พระธรรมสุ ภาษิตก็ตาม
ตาม 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 5:12 นั้น ซาโลมอนได้กล่าวสุ ภาษิต 3,000 ข้อ แต่พระธรรมสุ ภาษิตมีสุภาษิต
800 ข้อเท่านั้น9
ประเภทและลักษณะที่แตกต่าง
‚ความรู ้เกี่ยวประเภทก็สาํ คัญต่อการตีความ ”10 สุ ภาษิตเป็ นประเภท (ประเภทของว รรณกรรม ) ที่
แตกต่าง คําฮีบรู ที่แปลว่า “สุ ภาษิต ” (มาชาล) โดยพื้นฐานแล้ว หมายถึง การเปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ตาม โดย
ทางการใช้น้ นั มันได้หมายถึง การประกาศที่ลึกซึ้ งใดๆ ซึ่ งรวมถึง หลักคําสอน การสังเกต คําเทศนา (เช่น

บทที่ 5 ) แม้กระทัง่ คําคม (เปรี ยบเทียบ อสค. 18:2) และ การเปิ ดเผยจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด . 49:4)11
ในทางประวัติของคํานั้น คําภาษาอังกฤษหมายถึง “ในที่ของ (นัน่ คือ สําหรับ ) ถ้อยคํา ” ตามปกติ แล้ว
สุ ภาษิตเป็ นข้อความรวบรัดที่อยูใ่ นที่ของการอธิ บายที่ยาวและแสดงออกถึงความจริ งเกี่ยวกับความเป็ น จริ ง
อย่างที่ได้อา้ งอิงไป ข้างต้ นนั้น คําภาษาอังกฤษ “proverb‛ เป็ นการแปลของคําฮีบรู มาชาล ซึ่ง
หมายถึง ความคล้ายคลึง สุ ภาษิตเป็ นข้อความที่วาดภาพถ้อย คําของสิ่ งที่ชีวติ เป็ นเหมือน สุ ภาษิตเป็ นรู ปถ่าย
ของชีวติ อย่างไรก็ตาม เหมือนกับทุกๆ รู ปถ่ายนั้น สุ ภาษิตไม่ได้แสดงถึงสิ่ งที่ชีวติ เป็ นเหมือนเสมอไป
ภาพหนึ่งไม่ได้ ครอบคลุมทุกสิ่ ง สุ ภาษิตที่ดีก็เหมือนกับรู ปถ่ายที่ดี ซึ่ งจะครอบคลุมสิ่ งที่เป็ นพื้นฐาน
มีขอ้ ยกเว้นบางอย่างสําหรับสุ ภาษิต สิ่ งเหล่านั้นไม่เป็ นจริ งเสมอไป แต่โดยปกติสิ่งเหล่านั้นก็เป็ น
จริ ง สิ่ งเหล่านั้นแสดงถึงชีวติ อย่างแม่นยํา แต่ไม่สมบูรณ์ จงจินตนาการถึงภาพถ่ายของนํ้าตก มันแสดงถึง
นํ้าตก โดยพื้นฐานอย่าง แม่นยํา แต่มนั ไม่ได้ แสดงภาพทุกๆ ลักษณะของทุกๆ นํ้าตก แม้กระทัง่ ทุกๆ นํ้าตก
ใน ท้องถิ่นที่ที่ได้มีการถ่ายภาพนั้น นํ้าตกบางแห่งก็ดูค่อนข้างแตกต่าง ถึงแม้วา่ นํ้าตกเหล่านั้นก็มีบ างอย่าง
ที่ คล้ายคลึงกันที่เห็นได้ในรู ปภาพ
สุ ภาษิตเป็ นรู ปแบบของวรรณกรรม (ประเภท) ที่โดยพื้นฐานนั้นแตกต่างจากพระสัญญา หนึ่งใน
ความผิดพลาดโดยทัว่ ไปที่คริ สเตียนหลายคนทําเมื่อพวกเขาอ่านสุ ภาษิตก็คือ
จะถือว่าสุ ภาษิตเป็ นพระ
สัญญา บางสุ ภาษิตก็เป็ นพระสัญญา เมื่อสุ ภาษิตแสดงถึงควา มจริ งที่สอดคล้องอยูเ่ สมอ แต่เป็ นสิ่ งที่ สาํ คัญที่
จะ สามารถแยกแยะสุ ภาษิตจากพระสัญญา พระสัญญาเป็ นข้อความที่ตรงไปตรงมาของความแน่ใจที่รับรอง
ว่า ผลลัพธ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้จะติดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บา งพระสัญญาก็มีเงื่อนไข และบางพระ
สัญญา ก็ ไม่มี เงื่อนไข สุ ภาษิตและพระสัญญาก็เป็ นรู ปแบบที่แตกต่างกันของ ถ้อยคําและประเภทของ
วรรณกรรม ให้ขา้ พเจ้าอธิ บายถึงความแตกต่างระหว่างสุ ภาษิตและพระสัญญา
ถ้าคุณได้ขบั รถไปตาม ถนนชนบท และได้เห็นเพิ งที่ใหญ่และยาวพร้อมกับถ้อยคําว่า “ไก่ ” เหนือ
ประตู บางทีคุณจะ สรุ ป ว่าไก่อ ยูข่ า้ งใน ถ้าคุณได้ออกไปจากรถ เดินไปยังเพิงนั้นและมองไปภายใน บางที
คุณจะเห็นไก่ที่มีขน สี ขาวเป็ น ร้อยๆ ที่ร้องกุ๊กๆ แต่ถา้ เพื่อนร่ วมเดินทางของคุณได้กล่าวว่า “พวกมันไม่ใช่
ไก่ พวกมันเป็ นหมู” คุณจะกล่าวว่าเขาเป็ นบ้า นัน่ คือสิ่ งที่คริ สเตียนหลายคนกล่าวเ มื่อพวกเขามองดูที่ พระ
ธรรมที่มีชื่อว่า “สุ ภาษิต” พวกเขาก็กล่าวว่า “สิ่ งเหล่านั้นไม่ใช่สุภาษิต สิ่ งเหล่านั้นเป็ นพระสัญญา”
ขอยกอีกตัวอย่างหนึ่ง สุ ภาษิต 3:5-6 นี่เป็ นสุ ภาษิตพร้อมกับระดับที่สูงมากของความเป็ นไปได้
เพราะว่ามันกล่าวซํ้าความจริ งที่พระเจ้ารับรองว่ าเป็ นจริ งอย่างแท้จริ งในที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์ ในเกือบ
ทุกๆ พระธรรม ของพระคัมภีร์น้ นั เรามีหลักฐานที่วา่ ผูท้ ี่วางใจในพระ เจ้าด้วยสุ ดใจ และไม่ได้พ่ งึ พาตัวเอง

ตามลําพัง ก็ได้รับกา รนําพาจากพระองค์ (เปรี ยบเทียบ กท . 5:16) เป็ นความจริ งที่ชดั เจนจนเมื่อเราอ่าน
สุ ภาษิตนั้น เรา ควรรู ้วา่ มันเป็ น “สุ ภาษิต ” ที่แสดงออกถึงบางสิ่ งที่เป็ นจริ งอย่างต่อเนื่อง มันยังแสดงออก
ถึงสิ่ งที่พระเจ้า สัญญาในที่อื่นๆ ในพระวจนะ ของพระองค์อีกด้วย นี่หมายถึงว่า การตีความสุ ภาษิตอย่าง
แม่นยํานั้นก็ เรี ยกร้องความรู ้บางอย่างของสิ่ งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในที่อื่นๆ ในพระวจนะของพระองค์ นี่
เป็ นขั้นตอนที่ เกี่ยวพันกันในการศึกษาพระคัมภีร์
จงถามตัวคุณเองว่า “นี่เป็ นพระสัญญาในที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์ไหม ?” ถ้าเป็ น สุ ภาษิตก็แสดงถึง การ
สังเกตที่เป็ นจริ งอย่างต่อเนื่อง เราอาจกล่าวได้วา่ บางสุ ภาษิตมีระดับความแม่นยํามากกว่าบางสุ ภาษิต
ความแตกต่างนี้ระหว่างสุ ภาษิตและพระสัญญาก่อให้เกิดบางคําถาม ถ้าสุ ภาษิตเชื่อถือไม่ได้ 100 %
และพวกมันก็เป็ นพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ก็เชื่อถือได้ต่าํ กว่า 100 % ใช่ไหม? ไม่ใช่ สุภาษิตไม่ได้อา้ งที่จะ
เชื่อถือได้ 100 % พวกมันอ้างที่จะเป็ นการนํา พาที่ปลอดภัย ถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นตามปกติ มันเป็ นภาพถ่ายของ
ชีวติ ไม่ใช่ขอ้ ความซึ่ งอ้างที่จะสะท้อนถึงสิ่ งที่ชีวติ เป็ นเหมือนอยูเ่ สมอ และพวกมันเป็ นการนําพาที่ปลอดภัย
เพราะว่าพวกมันแสดงถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวติ ตามปกติ
อีกคําถามหนึ่งคือ ‚เรากําลังไม่เชื่อฟังพระคัมภี ร์ และกําลังทําบาปถ้าเราไม่ได้ทาํ ตามสุ ภาษิตใช่
ไหม?” ตัวอย่างเช่น บางสุ ภาษิตกล่าวว่า อย่าลงนามร่ วมการกูก้ ั บคนแปลกหน้า ถ้าเราทําอย่างนั้น เรากําลัง
ทําบาป ไหม? ไม่ สุ ภาษิต ไม่ใช่คาํ สั่ง พวกมันเป็ นการเปิ ดเผยของสิ่ งที่จะเกิดขึ้นตามปกติถา้ เราทําบางสิ่ ง
เราอาจ เลือกที่ จะลงนามร่ วมกับคนแปลกหน้าภายใต้สถานการณ์บางอย่าง แต่สุภาษิตเตือนเราถึงสิ่ งที่เรา
สามารถ คาดหวังที่จะเกิดขึ้นตามปกติในกรณี ส่วนใหญ่ถา้ เราทํา อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ การเป็ นหนี้ มันไม่ใช่
บาปที่จะ เป็ นหนี้ แต่มนั ไม่ฉลาดในกรณี ส่วนใหญ่
ศาสนาศาสตร์แบบ ‚ระบุมนั และอ้ างเอามัน ” ได้มีอิทธิ พลอย่างใหญ่หลวงต่อคริ สเตียน จํานวนมาก
มายที่จะป ฏิบตั ิต่อสุ ภาษิตว่าเป็ นพระสัญญา ซึ่ งมีความล้มเหลวโดยทัว่ ไปที่จะแยกแยะสุ ภาษิตว่าเป็ น
ประเภท ที่พิเศษ
“รากฐานต่อรู ปแบบ [ประเภท] ที่เป็ นสุ ภาษิตก็คือข้อเท็จจริ งที่วา่ มันมีความจริ งที่ได้ถูกทดสอบ
โดยเวลามาแล้ว” 12
ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์
ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสุ ภาษิตก็คือว่าผูร้ วบรวมของการรวบรวมสุ ภาษิตได้

เชื่อมโยงสุ ภาษิตที่คล้ายกันหรื อเกี่ยวข้องกันไปสู่ โซ่หรื อเรื่ องชุดของสุ ภาษิต ดังนั้นก็มีเรื่ องชุดของสุ ภาษิต
ที่ผกู รวม กันในบางแง่อยูบ่ ่อยๆ บางครั้งการเชื่อมโยงก็คือหัวข้อ (เช่น คนโง่ , 26:1-12; คนขี้เกียจ, 26:13-16;
คนนินทา, 26:20-22; คนมุ่งร้าย, 26:23-28) และบางครั้งการเชื่อมโยงก็คือแนวคิ ดคําฮีบรู หรื อแม้กระทัง่
ตัวอักษรฮีบรู 13
ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การกล่าวซํ้าของสุ ภาษิตภายในพระธรรมสุ ภาษิต และ
แม้กระทัง่ ภายในการรวบร วมของสุ ภาษิตภายในพระธรรมสุ ภาษิต ก็ไม่ใช่ไม่ธรรมดา ในบางกรณี น้ นั
สุ ภาษิต ทั้งหมดถูกกล่าวซํ้าในถ้อยคําเหมือนกันอย่างแท้จริ ง (เช่น 14:12 และ 16:25) บางครั้งสุ ภาษิตก็
ปรากฏ ใหม่ดว้ ยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นในการใช้ถอ้ ยคํา (เช่น 10:1 และ 15:20) สุ ภาษิตบางข้อก็
เกือบ เหมือนกันในรู ปแบบ แต่ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่งก็แตกต่างในความหมาย (เช่น 10:2 และ 11:4) ในบาง
กรณี บรรทัดแรกเท่านั้นที่เหมือนหรื อคล้ายกัน (เช่น 10:15 และ 18:11) ในกรณี อื่นๆ บรรทัดที่สองเท่านั้น
ที่เหมือนหรื อคล้ายกัน (เช่น 10:6 และ 10:11) ในกรณี อื่นๆอีกนั้น หนึ่งในหลายบรรทัดก็เหมือนกัน (เช่น
11:13 และ 20:19) 14 ปรากฏการณ์น้ ีก็สอดคล้องกับธรรมชาติของการรวบรวมคํากล่าวที่ฉลาด คําเหล่านั้น
มีการกล่าวซํ้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มีจุดประสงค์คือ ที่จะแสดงออกถึงประเด็นที่แตกต่างเล็กน้อย
‚ในรู ปแบบพื้นฐานของมันนั้น สุ ภาษิตก็เป็ นคํากล่าวสมัยโบราณที่ใช้ปัญญาและให้ความแข็งขัน
ของวัยหนุ่มสาว ตัวอย่างเช่น ด้วยวลีที่คมคายนั้นสุ ภาษิตก็ห่อหุ ม้ แนวคิดหรื อความจริ งเชิงปฏิบตั ิใน
แนวทางที่ จะยกสิ่ งที่ธรรมดาไปสู่ ร ะดับใหม่ของจิตสํานึกทางความคิด มันปะติดปะต่อแนวคิดที่
เก่าแก่และแสดงถึงสิ่ งที่ธรรมดาว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ธรรมดาอย่างมาก”
“ที่จะอ่านตลอดสุ ภาษิตบางบท ก็เหมือนกับการพยายามที่จะมีการสนทนากับใครคนหนึ่งผู ้ ซึ่ง
ตอบด้วยคําพูดสั้นๆอยูเ่ สมอ” 15
‚พระธรรมสุ ภาษิตได้ถูกถือว่าบรรจุการสะสมอันเข้มข้นแห่งศีลธรรมของอิสราเอลสมัยโบราณ” 16
ริ ชาร์ด เทรนช์ ผูซ้ ่ ึงได้ออกความคิดเห็ นเกี่ยวกับสุ ภาษิตโดยทัว่ ไป เชื่อว่าสุ ภาษิตก็มีคุณลักษณะ สี่
อย่างเสมอคือ ความสั้น ความรู ้สึก เกลือ และความเป็ นที่นิยม17
นอกเหนือไปจากสุ ภาษิตต่างๆ แห่งความยาวที่หลากหลายนั้น พระธรรมนี้ก็ประกอบด้วยข้ อมูล ที่
เป็ น เรื่ องเล่าอีกด้วย นักวิชาการส่ วนใหญ่ตระหนักว่าพระธรรมสุ ภาษิตเป็ นพระธรรมแห่งบทกวีและ
วรรณกรรมปัญญาทางการสอน

‚เรากําลังมีชีวติ อยูใ่ น ‘ยุคข้อมูล ’ แต่แน่นอนว่าเราไม่ไ ด้มีชีวติ อยูใ่ น ‘ยุคแห่งปั ญญา’ หลายคนผูซ้ ่ ึง
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในคอมพิวเตอร์ ของพวกเขาดูเหมือนจะเป็ นมือสมัครเล่น เมื่อมันมาสู่ การสร้างความ
สําเร็ จจากชีวติ ของพวกเขา คอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลและเชื่อฟังสัญญาณต่างๆ ได้ แต่มนั ไม่
สามารถให้ความสามารถแก่เราที่จะใช้ความรู ้น้ นั อย่างฉลาดได้ สิ่ งที่จาํ เป็ นในทุกวันนี้คือปั ญญา”
‚พระธรรมสุ ภาษิตเป็ นเรื่ องของปั ญญาในทางธรรม คือวิธีที่จะได้รับและวิธีที่จะใช้ปัญญานั้นมัน
เป็ นเรื่ องของลําดับความสําคัญและหลักการต่างๆ ไ ม่ใช่ แผนการที่จะรํ่ารวยอย่างรวดเร็ ว หรื อสู ตร
ความสําเร็ จ พระธรรมสุ ภาษิต ไม่ใช่บอกคุณ ถึงวิธีที่จะหาเงินเลี้ยงชีพ แต่บอกถึง วิธีที่จะมีทกั ษะใน
ศิลปะที่สูญหายแห่งการสร้างชีวติ ” 18
มีการกล่าวไว้วา่ ผลรวมของข้อมูลของมนุษย์ในปั จจุบนั นี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าทุก ๆ ปี ครึ่ ง
เมื่อ พิจารณาถึงสิ่ งนี้ คําถามต่างๆ ของ ที . เอส. อีเลียต ก็เหมาะกับเวลาในทุกวันนี้มากกว่าเมื่อเขาได้เขียน
พวกมันขึ้น
“ปัญญาที่เราได้สูญเสี ยไปในความรู ้น้ นั อยูท่ ี่ไหน ? ความรู ้ที่เราได้สูญเสี ยไปในข้อมูลนั้นอยูท่ ี่
ไหน?”19
รู ปแบบ
สามสิ่ งที่แสดงถึงบทกวีตามพระคัมภีร์ และสิ่ งเหล่านี้ ก็แพร่ หลายในพระธรรมสุ ภ าษิต คือ ความ
กระชับ มโนภาพ และสิ่ งเปรี ยบเทียบ 20 ความกระชับ หรื อความกะทัดรัดก็เป็ นที่สังเกตได้ในพระธรรม
สุ ภาษิตในคติพจน์ของมัน (การบัญญัติที่กระชับของความจริ ง ) ที่เป็ นคําคมอีกด้วย (คํากล่าวที่กระชับ ฉลา ด
หลักแหลมและบางครั้งก็ขดั กัน ) มโนภาพ เป็ นภาษาเปรี ยบเทียบ ที่ส้ นั และที่ทาํ ให้รําลึกถึงภาพเหตุการณ์
ต่างๆ คําเปรี ยบเทียบที่สาํ คัญบางอย่างในพระธรรมสุ ภาษิตคือ ความคล้ายคลึงกัน คําอุปมา การแฝงคติ การ
เชื่อว่าเป็ นของความรู ้สึกของมนุษย์ที่ มีต่อสิ่ งต่างๆที่ไม่ใช่มนุษย์ การถือเอารู ปร่ างและลักษณะของคน หรื อ
สิ่ งอื่น ๆ ที่ไม่มีชีวติ ให้เป็ นพระเจ้า คําเปรี ยบเทียบการเรี ยกชื่อสิ่ งหนึ่งโดยใช้อีกสิ่ งหนึ่งแทน การทําให้ เป็ น
บุคคล คําพูดที่ขยายเกินความจริ ง อุปนิเสธ คําประชด 21 สิ่ งเปรี ยบเทียบ แสดงถึงบทกวีฮีบรู ในความ ตรง
ข้ามกับกาพย์แล ะจังหวะซึ่งแสดงถึงบทกวีองั กฤษ สิ่ งเปรี ยบเทียบในพระธรรมสุ ภา ษิตอ้างอิงถึงความ
สอดคล้องระห ว่างสองส่ วนของสุ ภาษิตหนึ่งข้อ บางครั้งเสี ยงหรื อพยางค์ก็คล้ายกัน แต่ส่วนใหญ่แล้ว
แนวคิด คล้ายกัน

นัก วิชาการหลายคนได้ระบุถึงรู ปแบบ หลากหลายของสิ่ งเปรี ยบเทียบในพระธรรมสุ ภาษิต
รู ปแบบ ต่างๆ ที่เป็ นพื้นฐานคือ พ้องกัน (ที่ซ่ ึงบรรทัด ที่คล้ายกันแบ่งปั นถึงความคิดอย่างเดียวกัน ในถ้อยคํา
ที่ แตกต่างกัน เช่น 1:8) ตรงกันข้าม (ที่ซ่ ึ งความคิดของบรรทัดที่สองเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับบรรทัดแรก เช่น
3:33) และสังเคราะห์ (ที่ซ่ ึ งบรรทัดที่สองขยายหรื อเพิม่ ความคิดต่อความคิดของบรรทัดแรก เช่น 3:12)
รู ปแบบอื่ นๆของสิ่ งเปรี ยบเทียบคือ เป็ นอันเดียวกัน (ที่ซ่ ึงบรรทัดที่สองทําให้ความคิดของบรรทัดแรก
สมบูรณ์ เช่น 11:31) เทียบเคียง (ที่ซ่ ึ งการเปรี ยบเทียบเกิดขึ้นระหว่างประเด็นทางจริ ยธรรมกับสิ่ งที่ธรรมดา
ในธรรมชาติและชีวติ ประจําวัน เช่น 15:17; 26:3; 26:8) และสัญลักษณ์ (ที่ซ่ ึ งการเปรี ยบเทียบเกิดขึ้น
ระหว่างประเด็นทางจริ ยธรรมกับสิ่ งของหรื อสิ่ งของต่างๆ ที่ผเู ้ ขียนใช้ในฐานะเป็ นสัญลักษณ์หรื อสัญลักษณ์
ต่างๆ เช่น 27:15) รู ปแบบอันหลังทั้งสองอย่าง (สิ่ งเปรี ยบเทียบแบบเทียบเคียงและสัญลักษณ์ ) ได้ถูก
เรี ยกว่า สิ่ งเปรี ยบเทียบเชิงอุปมา อีกด้วย 22 นอกจากนี้ ก็มีคาํ กล่าวที่รวมถึงการเปรี ยบเทียบ (เช่น 3:35) คํา
กล่าวเชิงตัวเลข (เช่น 30:18) การตักเตือน (เช่น 3:1ข-2) และการห้าม (เช่น 1:15-16) คําถามเชิงโวหาร
(เช่น 6:27) การเรี ยกให้สนใจ (เช่น 5:1) การไตร่ ตรองถึงประสบการณ์ (เช่น 4:3-9) เรื่ องราวของ การสังเกต
ส่ วนตัว (เช่น 7:6-23) สุ ขคติ (เช่น 3:13-14) และการแฝงคติหรื อคําอุปมาที่ขยายความ (เช่น 5:15-23) ก็เป็ น
รู ปแบบทางวรรณกรรมที่ผเู้ ขียนได้ใช้23
อีกแนวทางหนึ่งที่จะอธิบายถึงรู ปแบบของพระธรรมสุ ภ าษิตก็กาํ หนดโดยจํานวนของบรรทัด สิ่ งที่
ธรรมดาที่สุดคือสุ ภาษิต สองบรรทัด มีคาํ อุปมาที่มีสาม สี่ ห้า หก เจ็ดและแปดบรรทัดอีกด้วย คือ คําอุปมา
สามบรรทัด คําอุปมาสี่ บรรทัด และอื่นๆ24
สุ ภาษิตบางข้ออธิ บายถึงชีวติ อย่างที่มนั เป็ น สุ ภาษิตเหล่านั้นช่วยผูอ้ ่านมองชีวติ อย่างรู ้จกั สภาพที่
เป็ นจริ ง ส่ วนใหญ่ของสุ ภาษิตเหล่านั้นก็ไปไกลกว่ าการแค่สังเกตและสนับสนุนการกระทําบางอย่างไม่วา่
อย่างเป็ นนัยหรื ออย่างชัดเจน คือ สุ ภาษิตเหล่านั้นสนับสนุนศีลธรรม สุ ภาษิตบางข้อก็เปรี ยบเทียบสิ่ งที่ดี
กับสิ่ งที่ดีกว่า เพื่อว่าผูอ้ ่านสามารถทําการตัดสิ นที่มีค่าและกระทําอย่างสอดคล้องได้ สุ ภาษิตบางข้อปรากฏ
ในรายชื่อตามตัวอักษร เป็ นที่ชดั เจนว่าเพื่อจะแสดงออกถึงความเต็มที่ของความคิดหรื อในฐานะเป็ นตัวช่วย
ต่อการจดจํา25
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เนื้อหา
พระธรรมสุ ภาษิตไม่มีประวัติศาสตร์ เลย มันเป็ นการสั่งสอนอย่างแท้จริ ง มันเป็ นพระธรรมแห่ง
การแนะนําที่ชดั เจน เหมือนกับพระธรรมทางปั ญญาเล่มอื่นๆ ของพันธสัญญา เช่น โยบ และปั ญญาจารย์น้ นั
มันไม่มีการอ้างอิงถึงธรรมบัญญัติ พิธีกรรม การถวายบูชา หรื อพิธีต่างๆ ของอิสราเอล มันกล่าวถึงปรัชญา
เป็ นหลัก โดยคํานิยามนั้น นักปรัชญาคือ ผูร้ ักปั ญญา สุ ภาษิตเป็ นพระธรรมที่จดจ่อที่ปัญญาเป็ นหลัก อย่างที่
โยบและปั ญญาจารย์จดจ่อนั้น ในแง่น้ ี พระธรรมเหล่านี้ก็เป็ นปรัชญา
มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างปรัชญาที่ พบในพระธรรมเหล่านี้และปรัชญาอื่นๆ ทั้งหมด ปรัชญา

อื่นๆ เริ่ มต้นด้วยคําถาม ปรัชญาของ ฮีบรู เริ่ มต้นด้วยการยืนยัน การยืนยันพื้นฐานของมันก็คือว่า พระ เจ้ามี
ชีวติ อยู่ เพราะฉะนั้นเราสามารถรู้จกั ความจริ งสู งสุ ดโดยการเปิ ดเผยของพระเจ้าเท่านั้น
สําหรับหลายคนนั้น พระธรรมสุ ภาษิตดูเหมือนจะเป็ นการรวบรวมคํากล่าวที่ฉลาดที่ขาดระบบหรื อ
ระเบี ยบใดๆอย่าง ไรก็ต าม ในแง่หนึ่งนั้น นี่เป็ นการรวบรวมที่ระมัดระวังมากที่สุดของพระธรรมทั้งหมด
ของ พันธสัญญาเดิม
ข้อแรกเป็ นหน้าชื่อเรื่ อง ข้อ 2-7 เป็ นบทนํา ซึ่งประกอบด้วยการอธิบายถึงจุดประสงค์ของพระธรรม
วิธีของผูเ้ ขียนและข้อสรุ ปพื้นฐานของพระธรรมนี้ (ในข้อ 7) จากนั้นก็เป็ นสามส่ ว นของเนื้อเรื่ องของ พระ
ธรรมนี้ แรกสุ ดมีการอภิปรายต่างๆ เกี่ยวกับคําแก้ต่างและการประยุกต์ใช้ของข้อสรุ ปพื้นฐาน (1:8 —บทที่
9) จากนั้นเราก็มีสุภาษิตที่ซาโลมอนได้รวบรวมและเรี ยบเรี ยงเพื่อที่จะจัดเตรี ยมปั ญญาให้ (บทที่ 10—24)
ถัดไปก็มีถอ้ ยคําที่ฉลาดซึ่ งเพิ่มเข้า มาจากซาโลมอนซึ่งคนอื่นๆ ได้รวบรวมหลังจากที่ซาโลมอนได้ตายไป
(บทที่ 25—29) ภาคผนวกที่ประกอบไปด้วยถ้อยคําที่เจาะจ งแห่งปั ญญาโดยนักปร าชญ์สองคน คือ อากูร์
และเลมูเอลก็สรุ ปพระธรรมนี้ (บทที่ 30—31)26
สุ ภาษิตเป็ นหนึ่งในพระธรรมของพันธสัญญาเดิมที่ไม่มีกาลสมัยมากที่สุด ผูอ้ า่ นก็ตอ้ งการความรู ้ที่
น้อยอย่างมากเกี่ยวกับชีวติ และวัฒนธรรมของคนฮีบรู โบราณ เพื่อจะเข้าใจและชื่นชมกับมั น เราสามารถ
เข้าใจ เนื้อหาอย่างพอสมควรอย่างง่ายๆได้ และสามารถประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านั้นกับชีวติ สมัยใหม่โดยตรงได้
ปัญหา ของเราก็ไม่ใช่การเข้าใจสุ ภาษิตมากเท่ากับการประยุกต์ใช้สุภาษิต
จงพิจารณาข้อสรุ ปพื้นฐานก่อน และจากนั้นก็สังเกตถึง การประยุกต์ใช้ของ ข้อสรุ ปนั้น ว่าเปิ ดเผยใน
บทต่อๆ มาอย่างไร การรับรองพื้นฐานเป็ นความเข้าใจถ่องแ ท้ที่ลึกซึ้ งที่สุดในปรัชญาฮีบรู (1:7 ‚ความยํา
เกรง พระเจ้าป็ นบ่อเกิดของความรู ้ ‛) มีขอ้ สันนิษฐานในประโยคนี้ นัน่ ก็คือว่าพระเจ้าเป็ นที่เก็บของปั ญญา
ในที่สุดแล้วเราสามารถพบปัญญาในพระเจ้ าได้เท่านั้น ข้อสันนิษฐานนี้ก็รองรับสิ่ งทั้งหมดที่เราอ่านใน
โยบ และปัญญาจารย์เช่นเดียวกับในสุ ภาษิต ยิง่ ไปกว่านั้นอีก คนฮีบรู ได้ทึกทักเอาว่าพระเจ้าได้แสดงออกถึง
ปั ญญาของพระองค์ในงานทั้งสิ้ นของพระองค์และในวิธีท้ งั สิ้ นของพระองค์ พวกเขาได้เชื่อว่า
ปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติท้ งั หมดได้เปิ ดเผยปั ญญาของพระเจ้า ที่ไหนก็ตามที่พวกเขาได้มอง พวกเขาก็
เห็นพระเจ้า คือ บนแผ่นดิน ที่ทะเล ในโลก หรื อบนท้องฟ้ า เราเห็นมุมมองแบบนั้นอย่างชัดเจนในปฐม กาล 1:1 (เปรี ยบเทียบ ยอห์น 14:6)
การรับรองพื้นฐานนี้ยงั ประกอบด้วยการอ นุ มานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย นัน่ คือ ถ้าปั ญญานั้น

สมบูรณ์ ในพระเจ้า จากนั้นปั ญญาในมนุษย์กป็ ระกอบด้วยความยําเกรงพระเจ้า บุคคลหนึ่งนั้นฉลาด ใน
ขอบเขตที่วา่ เขาหรื อเธอเข้าใจและยําเกรงพระเจ้า “ความยําเกรง” พระเจ้าไม่ได้หมายถึง ความกลัวซึ่ งส่ งผล
ให้เกิดการซ่อนตัวจา กพระเจ้า มันคือการยอมรับพระเจ้าทางอารมณ์ นัน่ เป็ นประเภทของความยําเกรงที่ก่อ
ให้เกิดคุณลักษณะที่บริ สุ ทธิ์ และความประพฤติที่ชอบธรรม ความยําเกรงพระเจ้าทางปั ญญาก็นาํ หน้า การ
ยอมรับทางอารมณ์น้ ีและการยอมจํานนอย่างตั้งใจต่อนํ้าพระทัยของพระเจ้าก็ติดตามมัน เมื่อบุคคลหนึ่ง มาสู่
การยอมรับพระเจ้าทางอารมณ์น้ นั เขาหรื อเธอก็มาสู่ เงื่อนไขของการที่จะฉลาด ไม่ใช่วา่ ในการทํานั้น เขา
หรื อเธอจะฉลาด เราสามารถเริ่ มต้นที่จะฉลาดได้เมื่อเรามาสู่ ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระเจ้าในฐานะ
ปั ญญาที่สูงที่สุดเท่านั้น
เริ่ มต้นด้วย 1:8 และดําเนินไปจนถึ งตอนจบของพระธรรมนี้ สิ่ งที่เรามีก็คือการประยุกต์ใช้ของ การ
รับรองนั้นกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่หลากหลายของชีวติ
จงพิจารณาสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยที่นี่ในสามขอบเขตของชีวติ ที่ถูกกล่าวถึงในพระธรรมนี้ คือ บ้าน
มิตรภาพและโลก ในบ้านนั้นลูกๆ ต้องเรี ยนรู ้ปัญญา ในมิตรภาพนั้น เยาวชนต้องประยุกต์ใช้ปัญญา ในโลก
นั้นผูใ้ หญ่ตอ้ งแสดงออกถึงปั ญญา
ขอบเขตแรกก็คือขอบเขตของบ้าน (เปรี ยบเทียบ 1:8-9) พระเจ้าได้สอนความรับผิดชอบของบิดา
และมารดาที่นี่ แต่ได้ทึกทักเอาว่าพ วกเขาจะสั่งสอนลูกๆ ของพวกเขา ลูกต้องฟังคําแนะนําของบิดามารดา
เพื่อจะดํา เนินชีวติ ด้วยความยําเกรงพระเจ้า เด็กเล็กๆ ไม่สามารถ เข้าใจแนวคิดแบบนามธรรมได้ สําหรับ
พวกเขาแล้วพระเจ้าก็เป็ นตัวเป็ นตนในบิดาและมารดา บิดาและมารดาก็สะท้อนถึงฉายาของพระเจ้า ต่อลูกๆ
ของพวกเขา บิดามารดาต้องเปิ ดเผยพระเจ้าแก่ลูกอย่างเต็มที่ ลูกๆ เห็นพระลักษณะของพระเจ้าบางอย่าง ใน
ท่าทีและการกระทําของมารดา (เปรี ยบเทียบ มัทธิว 23:37) พวกเขาก็เห็นด้านอื่นๆ ของลักษณะของ พระเจ้า
ในบิดา บิดามารดาไม่ตอ้ งพยายามที่จะสอนศาสนศาสตร์ ระบบแก่ลูกที่ยงั เล็กอยูข่ องพวกเขา พวก เขาก็แค่
ดําเนินชีวติ ด้วยความยําเกรงพระเจ้าด้วยตัวขอ งพวกเขาเอง และลูกของพวกเขาจะเรี ยนรู ้สิ่งที่เขา หรื อเธอ
จําเป็ นต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าสําหรับช่วงนั้นของชีวติ ของพวกเขา โดยการสังเกตบิดาและมารดา
ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึง ที่จะกันคําแนะนําทางคําพูดอ อกไป ประเด็นของข้าพเจ้าก็คือว่าเด็กเล็กๆ ก็เรี ยนรู ้
ปัญญา โดยการสั งเกตบิดามารดาของพ วกเขาเช่นเดียวกับการฟังพวกเขา เราทุกคนก็ใช้อิทธิ พลในสองทาง
คือด้วย ถ้อยคําของเราและด้วยการงาน (การกระทํา) ของเรา
ขอบเขตที่สองของชีวติ คือมิตรภาพ (เปรี ยบเทียบ 1:10-19) วันหนึ่งต้องมาถึงเมื่อเด็กในขบวนการ
ตามธรรมชาติของการพัฒนานั้นก็ยา้ ยออกไปสู่ แวดวงที่กว้างขึ้นของประสบการณ์

พระคัมภีร์นาํ เสนอหน้าที่สองอย่างที่ลูกๆ ควรมีต่อบิดามารดาของพวกเขา เมื่อขอบเขตของชีวติ เด็ก
คือบ้านของเขา เขาจะต้อ งเชื่อฟังบิดามารดาของเขา อย่างไรก็ตาม หน้าที่น้ ันก็ไม่ได้ดาํ เนินไปเป็ นนิตย์ เมื่อ
เขา ย้ายไปสู่ ขอบเข ตที่ใหญ่ข้ ึนของชีวติ นอกบ้านนั้น หน้าที่ของเขาก็คือที่จะให้เกียรติบิดามารดาของเขา
หน้าที่ นี้ดาํ เนินไปเป็ นนิตย์
เมื่อเด็กเข้าสู่ ช่วงที่สองของชีวติ นี้ ซึ่งได้รับ การนําพาโดยคําปรึ กษาของบิดามารดา แต่จากนั้นใน
ที่สุด แล้ว โดยตัวเขาเองนั้น ปั ญญาก็ให้คาํ แนะนําที่สาํ คัญ (เปรี ยบเทียบ 1:10) เขาควรหลีกเลี่ยงมิตรภาพ
บางอย่าง เขาควร ระมัด ระวัง ในเรื่ องผู้ คนที่ แสวงหาที่จะสร้างเพื่อนกับเขา เนื่องจากว่าพวกเขามีความ
สนใจที่ เห็นแก่ตวั และแรงจูงใจที่ไม่มีหลักศีลธรรม มีคาํ เตือนมากมายต่อผูค้ นที่ ไม่ได้เป็ นเพื่อนแท้ใน
สุ ภาษิต ไม่มีช่วงใดที่สาํ คั ญ ในการพัฒนาของบุคคลที่เยาว์วยั ไปมากกว่าเมื่อเขาห รื อเธอเริ่ มต้นที่จะเลือก
เพื่อน จากนั้น และจากนั้นเป็ น ต้นไป เขาหรื อเธอต้องทําตามปัญญาที่ มาจากความยําเกรงพระเจ้า เยาวชน
ต้องยอมจํานนต่อปั ญญาของ พระเจ้าหลังจากที่ได้เรี ยนรู ้สิ่งนั้นในบ้าน เพื่อจะสําเร็ จในขอบเขตที่ใ หญ่ข้ ึน
ของชีวติ การเลือกเพื่อนเป็ นหนึ่ง ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเพื่อนเหล่านี้ บิดามารดาควรช่วยลูกๆ ของพวกเขา
ด้วยค่านิยมเหล่านี้ และคุณสมบัติ ต่างๆ ที่ควรมองหาในเพื่อน
ขอบเขตที่สามของชีวติ คือโลก ซึ่งใช้ สัญลักษณ์ เป็ นถนน ประตู และเมืองในสุ ภาษิต (เปรี ยบเทียบ
1:20-33; บทที่ 2—9)
ถ้อยคําแรกของคําเตือนต่อเยาวชนผูล้ ะบ้านเพื่อเข้าไปสู่ โลกด้วยตัวเขาเองคือสิ่ งนี้ จงระมัดระวังใน
เรื่ องทางที่ชวั่ ร้ายของผูท้ ี่ไม่ได้ยาํ เกรงพระเจ้า (1:20-32) มีพระสัญญาที่ กรุ ณาอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 1:33)
ปัญญาไม่ได้กล่าวว่าจงถอนตัวจากโ ลก ปั ญญากล่าวว่าจงจดจําถึง จุดหมายปลายทางของผูท้ ี่ลืมพระเจ้า
ปั ญญาสัญญาว่าผูท้ ี่ดาํ เนินชีวติ ด้วยความยําเกรงพระเจ้าจะสงบและปลอด ภัย แม้กระทัง่ ในความโกลาหล
ของ โลก มันชัดเจนว่า การตระเตรี ยมสําคัญอย่างไรสําหรับการดํา เนินชีวติ ในขอบเขตนี้ของชีวติ ลูกๆ ต้อง
เรี ยนรู้ ที่จะคิ ดคํานึงถึงพระเจ้าในบ้าน และจากนั้นในมิตรภาพของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะออกไปสู่ โลก
การ แนะนํานี้คือสิ่ งที่ตระเตรี ยมพวกเขาสําหรับชีวติ อย่างแท้จริ ง
ชุดของการอภิปรายต่างๆ ที่เริ่ มต้นด้วย “บุตรชายของเราเอ๋ ย ” แสดงถึงเสี ยงของบ้านที่เปล่งเสี ยง
ในหูของเยาวชน ผูซ้ ่ ึ งได้จากบ้านไปและกําลังดําเนินชีวติ ในโลกอยู่ (บทที่ 2—7) บิดาบอกบุตรชายของเขา
ถึงการที่บิดาของเขาได้แนะนําเขาในปั ญญาอย่างไร และการที่สิ่งนี้ได้ช่วยให้เขาที่จะดําเนินชีวติ ในโลกอย่าง
ประสบความสําเร็ จอย่างไร จากนั้นคําเตือนที่เจาะจงก็ตามมา ซึ่ งก็เกี่ยวกับความไม่บ ริ สุทธิ์ ความเกียจคร้าน

เพื่อนที่ไม่ดีและการล่วงประเวณี ขณะที่ชายหนุ่มปี นไปสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นในชีวติ นั้น ปั ญญาก็มาหาเขาอีก
ครั้งหนึ่ง พร้อมกับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีที่เขาสามารถหลีกเลี่ยงหลุมพรางของช่วงนั้นในชีวติ ของเขาได้ (บท
ที่ 8) การอภิปรายต่างๆ ก็จ บลงด้วยการเปรี ยบเทียบซึ่ งซาโลมอนได้ทาํ ให้ปัญญาและความโง่เขลาเป็ น
บุคคลเช่น ผูห้ ญิงสองคน (บทที่ 9) คนหนึ่งเป็ นผู้หญิงแห่งคุณความดีและความสวยงาม และอีกคนหนึ่งเป็ น
ผูห้ ญิงแห่งความชัว่ ร้ายและความน่าเกลียด ซาโลมอนได้เปรี ยบเทียบ คุณค่าและชัยชนะของปั ญญากับความ
หายนะและความพ่ายแพ้ของความโง่เขลา เขาได้เปรี ยบเทียบปั ญญาของความยําเกรงพระเจ้ากับความโง่
เขลา ของการลืมพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะสรุ ปเนื้อหาของสุ ภาษิตดังต่อไปนี้ บุ คคลที่เรี ยนรู้ความยําเกรงพระเจ้า (นัน่ คือ คิด
คํานึงถึง พระเจ้า) ในทุกๆ ขอบเขตของชีวติ จะประสบผลสําเร็ จ แต่ผทู ้ ี่ ลืมพระเจ้าจะล้มเหลว ความยําเกรง
พระเจ้า หมายถึง การคิดคํานึงถึงพระเจ้า การตระหนักถึงความเป็ นจริ งและการทรงสถิตของพระองค์ และ
การทําการ ตัดสิ นใจต่างๆ เมื่อพิจารณาถึงการดํารงอยูแ่ ละการเปิ ดเผยของพระเจ้า
แนวคิดที่กระตุน้ ชีวติ แห่งปั ญญาก็มีศูนย์กลางที่ 3:1-10 เนื้ อหานี้จดจ่อที่หวั ข้อนั้น สุ ภาษิต 3:5-6
เป็ นหนึ่งในคําแนะนําที่ดีที่สุดที่ใครก็ตามเคยให้มา การปฏิบตั ิของปัญญามีศูนย์กลางที่ 8:32-36 พลังสําหรับ
การดําเนินชีวติ แห่งปั ญญามีศูนย์กลางที่ 1:8 (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:5; 3:17; คส. 2:3)27

การอรรถาธิบาย
I. การรวบรวมที่ 1: การอภิปรายถึงปัญญา บทที่ 1—9
พระธรรมสุ ภาษิตเป็ นการรวบรวม กลุ่มสุ ภาษิตที่แยกกันอย่ างน้อยเจ็ดกลุ่ม มีสองกลุ่มที่ซาโลมอน
ได้กล่าวหรื อเขียน (บางทีเป็ นบทที่ 1—9 และแน่นอนว่าเป็ น 10:1 —22:16)
‚สิ่ งชวนใจต่อการดําเนินชีวติ ที่ฉลาด และตัวอย่างประกอบของสิ่ งที่ส่งผลซึ่ งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
นั้น สองหัวข้อเหล่านี้ก็คือ ประเด็นและประเด็นตรงข้ามของเก้าบทแรกที่ซ่ ึ งการหนุนใจที่สว่างและ
การ เตือนที่มืดมนพบความสัมพันธ์กนั ที่มีทกั ษะ”28
‚บรรดาผูอ้ ่านสดุดีของดาวิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ สดุดีเหล่านั้นที่อยูต่ อนปลายในส่ วนหลัง ๆ ก็จะถูก
ทดลองให้คิดว่าศาสนาเป็ นการถูกรับขึ้นไปทั้งสิ้ น และไม่ประกอบด้วยสิ่ งใดยกเว้นความปลาบ
ปลื้มและอาการเคลิ้มของการภาวนาและอย่างไม่สงสัยเลยว่าก็มีเวลาสําหรับสิ่ งเหล่านั้น แต่ในขณะ
ที่เราอยูบ่ นโลกนี้เราก็มีชีวติ ที่จะดําเนินในเนื้อหนัง ต้องมีการพูดคุยในโลก และตอนนี้เราต้ องได้รับ
การสอนที่จะปฏิบตั ิศาสนาของเราซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีเหตุผล และซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ปกครองชีวติ มนุษย์ที่จะทําให้ใบหน้าส่ องแสงต่อหน้าผูค้ น ในการพูดคุยที่สุขมุ จริ งใจและเป็ น
ประโยชน์และทําให้ใจร้อนรนต่อพระเจ้าในความรักใคร่ ที่บริ สุทธิ์ และศรัทธา”29
ก. บทนาสู่ พระธรรม 1:1-7
ข้อเหล่านี้เปิ ดเผยถึงชื่อเรื่ อง จุดประสงค์และข้อสรุ ปของพระธรรมสุ ภาษิต แทนที่จะเป็ นสิ่ งผสม
ของคํากล่าวต่างๆ นานา พระธรรมนี้ก็ให้หลักฐานของการรวบรวมที่ระมัดระวังในส่ วนเริ่ มต้นนี้
1. ชื่อเรื่องของพระธรรม 1:1
ข้อ 1 แนะนําพระธรรมโดยรวมและบทที่ 1-9 อย่างเจาะจง
สุ ภาษิตคืออะไร? คําภาษาอังกฤษ “proverb‛ เป็ นการแปลของคํา นามภาษาฮีบรู มาชาล รู ปกริ ยา
ของคําฮีบรู น้ ีหมายถึง “ที่จะปกครอง” แนวคิดก็คือว่า สุ ภาษิตต่างๆ และพระธรรมนี้ก็ ช่วยปกครองชีวติ และ
ความประพฤติ มาชาล ยังหมายถึง “ความคล้ายคลึง ” อีกด้วย คําอุปมาเป็ นความคล้ายคลึง หลายสุ ภาษิต ก็

เป็ นคําอุปมาที่เข้มข้น คําภาษาอังกฤษ “proverb‛ หมายถึง คํากล่าวสั้นๆ ที่กล่าวอย่างมากในเนื้อที่เล็กน้อย
มันมาจากคําลาติน pro verba ซึ่งหมายถึง “เพื่อ (ในที่ของ) ถ้อยคํา”
“สุ ภาษิตเป็ นคํากล่าวที่ฉลาด ที่ ซ่ ึงบางคําถู กเลือกแทนที่หลายคํา พร้อมกับการออกแบบที่จะย่อ
ปั ญญาไปสู่ รูปแบบรวบรัดเพื่อช่วยเหลือความทรงจําและกระตุน้ การศึกษา”30
คํานิยามอีกอย่างหนึ่งของสุ ภาษิตคือ ถ้อยคําสั้นๆ ที่สรุ ปการอธิ บายที่ยาวกว่า
2. จุดประสงค์ ของพระธรรม 1:2-6
“พระธรรมสุ ภาษิตมีสองจุดประสงค์ เพื่อจะให้ความมีทกั ษะทางศีลธรรม และเพื่อจะให้การหยัง่ รู ้
ทางความคิด จุดประสงค์แรกถูกพัฒนาในข้อที่ 3-4 จากนั้น หลังจากการแนะนําที่สอดขึ้นกลาง
ประโยคในข้อที่ 5 นั้น จุดประสงค์ที่สองก็ถูกพัฒนาในข้อที่ 6‛31
“จุดประสงค์ของส่ วนเหล่านี้ท้ งั หมด [ส่ วนทั้งหมดของพระธรรมนี้ ] เป็ น การพรํ่าสอนของ คุ ณ
ความดีทางสังคมที่สาํ คัญบางอย่าง เช่น ความขยันหมัน่ เพียร ความประหยัด ความสุ ขมุ ความ
ซื่ อสัตย์ ความจริ งใจ ความบริ สุทธิ์ ความกรุ ณา คําเตือนต่อความชัว่ ร้าย ต่างๆ ที่คล้ายกัน และคํา
สรรเสริ ญปัญญาในฐานะที่เป็ นหลักการนําพาชีวติ ”32
พระธรรมนี้อา้ งที่จะนําเสนอปั ญญา (คําฮีบรู ฮกมาห์ ) แก่ผอู ้ ่าน คําว่า “ฉลาด” และ “ปัญญา” ปรากฎ
ประมาณ 125 ครั้งในสุ ภาษิต เป็ น ปั ญญานี้ เองที่อคั รทูตเปาโลได้สั่งให้คริ สเตียนที่จะดําเนินชีวติ ด้วย
(เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:15)
“ปัญญาเป็ นระเบียบที่แน่นอนสําหรับชีวติ ซึ่ งเป็ นระเบียบที่คดั ค้านความยุง่ เหยิงและความตาย”
“ปั ญญาไม่สามารถถูกจํากัดความอย่างเรี ยบง่ายว่า “การประยุกต์ใช้เชิงปฏิบตั ิของความรู้ ” อีกต่อไป
ตรงกันข้าม ปั ญญาต้อง ถูกพิจารณาถึงในแง่ของแนวคิดทางศาสนศาสตร์ ที่กว้างขวาง ซึ่ง แสดงถึง
ระเบียบอันชอบธรรมที่แน่นอนซึ่ งคนฉลาดยอมจํานนชีวติ ของเขาต่อ”33
“‘ปัญญา’ (ฮกมาห์ ) หมายถึงโดยพื้นฐานว่า ‘ทักษะ’”34

“. . . ปัญญาหมายถึงการมีทกั ษะและการประสบผลสําเร็ จในความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของ
บุคคลหนึ่ง มันเกี่ยวข้องกับก ารสังเกตและการทําตามหลักการต่างๆ แห่งระเบียบของพระผูส้ ร้าง
ในจักรวาลทางศีลธรรม”35
“อย่างที่การศึกษาก็สาํ คัญนั้น มันไม่เพียงพอแค่ ได้รับการศึกษาและมีความรู้ เราต้องมีปัญญา ซึ่ งก็
คือ ความสามารถที่จะใช้ความรู้อีกด้วย บรรดาผูช้ ายและผูห้ ญิงที่ฉลาดก็มีความสามารถที่จะรับรู ้
ความหมายของสถานการณ์และเข้าใจสิ่ งที่จะทําและวิธีที่จะทํามันในแนว ทางที่ถูกต้อง ณ เวลาที่
เหมาะสม. . .”
“หลายหน้าของประวัติศาสตร์ ก็เต็มไปด้วยชื่อของผูค้ นที่ฉลาดและมีความสามารถ ผูซ้ ่ ึ ง ฉลาด พอที่
จะรํ่ารวยและมีชื่อเสี ยง แต่ไม่ฉลาดพอที่จะสร้างชีวติ ที่ ประสบผลสําเร็ จและพึงพอใจได้ ก่อนการ
ตาย ของเขานั้น หนึ่งในชายที่ร่ าํ รวยที่สุดของโลกได้กล่าวว่า เขาน่าจะให้สมบัติท้ งั หมดของเขาที่จะ
ทําให้หนึ่งในชีวติ สมรสทั้งหก ครั้งของเขานั้นประสบผลสําเร็ จ เป็ นสิ่ งหนึ่งที่จะหาเงินเลี้ยงชีพ แต่
เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่จะสร้างชีวติ ”36
“เมื่อมนุษย์รู้สิ่งที่ถูกต้องและทําสิ่ งที่ถูกต้องเขาก็เป็ นคนฉลาด มันเป็ นการ นํามาประสานกันของ
การรู้และการทํา-มันเป็ นจุดเชื่อมต่อของความดีและความจริ ง”37
นี่ไม่ใช่ที่จะกล่าวว่าทุกคนที่ยอมจํานนต่อพระเจ้าสามารถที่จะทําการตัดสิ นใจต่างๆ ที่ฉลาดอย่าง
เท่าเทียมกันในชีวติ ได้ ตัวอย่างเช่นคริ สเตียนบางคนก็แสดงออกถึงปั ญญามากกว่าคนอื่นๆ นี่คืออี กแง่หนึ่งที่
สุ ภาษิตใช้คาํ ว่าปั ญญา อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้ว ปั ญญาก็เป็ นการปรับตัวที่ มีทกั ษะหรื อที่ เหมาะสม ต่อ
พระเจ้า38
“ปั ญญาแบบสุ ภาษิตก็ถูกแสดงลักษณะโดยข้อความที่ส้ นั และแหลมคม แต่ปัญญาแบบความคิดเช่น
ปั ญญาจารย์หรื อโยบก็ใช้การพูดแบบคนเดียวและบทสนทนาที่ย าวเพื่อจะ ตรวจสอบความหมาย
ของชีวติ ปั ญหาของความดีและความชัว่ และความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและผูค้ น”39

คําไขต่างๆ ในข้อที่ 2 ถึง 4 ก็มีความหมายดังต่อไปนี้
ถ้ อยคา

ข้ อ

ความหมาย

ปัญญา

2ก

การมีทกั ษะ

วินยั

2ก

การอบรมบุตร

ความเข้าใจ

2ข

การตัดสิ นใจดี

ความชอบธรรม

3ข

อุปนิสัยที่ถูกต้อง

ความยุติธรรม

3ข

การตัดสิ นใจที่ถูกต้อง

ความเที่ยงธรรม

3ข

ความสัตย์สุจริ ตทางศีลธรรม

ความหยัง่ รู ้

4ก

ความรู้สึกไวในเรื่ องราวทาง
ปฏิบตั ิ

ความเฉลียวฉลาด

4ข

ความรอบคอบ

“ในถ้อยคํา . . . เหล่านี้เรามีคาํ อธิ บายถึงคุณลักษณะ หลายอย่าง และเ ป็ นสิ่ งสําคัญที่จะจดจําไว้วา่
การศึกษาและการปฏิบตั ิความจริ งของพระเจ้าเท่านั้นสามารถก่อให้เกิดสิ่ งนั้นได้” 40
“ ‘ฟัง’ เป็ นหนึ่งในคํากริ ยาที่มีบ่อยครั้งมากที่สุดในคําศัพท์เกี่ยวกับปั ญญา แสดงถึงการฟังที่กระฉับ
กระเฉง ซึ่ งก็คือการเชื่อฟัง” 41
ที่จริ ง ‘ฟัง’ ในพระธรรมสุ ภาษิตคือ เชื่อฟัง
จุดประสงค์ที่สองของพระธรรมนี้ก็คือที่จะไขปริ ศนา คือปั ญหาต่างๆ ที่กระตุน้ ความคิดเกี่ยวกับ
ชีวติ ปริ ศนาที่กล่าวถึง (ข้อ 6) ก็เป็ นปริ ศนาใดๆ ที่ไม่ชดั เจน และต้องการการตีความหมาย ไม่ใช่แค่สิ่งที่เรา
เรี ยกว่าปริ ศนาในทุกวันนี้เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ กดว . 12:8; วนฉ. 14:12; 1 พกษ. 10:1; อสค. 17:2; ฮบก.
2:6)42
ข้อ 2 - 6 ก็จดั ตั้งสี่ เป้ าหมาย พระเจ้าได้ให้สุภาษิตเหล่านี้แก่เราเพื่อที่จะให้ความคุน้ เคยที่สนิทสนม
กับปั ญญาและวินยั (ข้อ 2ก) และที่จะให้ความเข้าใจถึงคํากล่าวที่เป็ นปั ญญา (ข้อ 2ข, 6)
พระองค์ยงั
ต้องการจะให้ความเข้าใจถ่องแท้ทางศีลธรรม (ข้อ 3) และระบุถึงผูร้ ับปัญญาที่ได้ต้ งั ใจไว้อีกด้วย (ข้อ 4)43

“พระธรรมสุ ภาษิตไม่ได้ ตั้งใจให้ถูกอ่านในฐานะหนังสื อที่ละเอียดถี่ถว้ นแห่งการกระทําที่ถูกต้อง
แต่ ในฐานะตัวอย่างที่เลือกสรรไว้แห่งปั ญญาในทางธรรม”

44

3. ข้ อสรุ ปของพระธรรม 1:7
ข้อนี้ก็ชื่นชมกับ การเป็ นที่รู้จกั แบบเกือบเป็ นสากลในฐานะถ้อยคําที่สาํ คัญ ไม่ใช่ในสุ ภาษิตเท่านั้น
แต่ในวรรณกรรมทางปั ญญาทั้งหมดของพระคัมภีร์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 9:10; 15:33; โยบ 28:28; สดด.
111:10; ปญจ. 12:13) บางคนคิดว่ามันเป็ น คําขวัญของพระธรรมนี้ คนอื่นๆ ก็คิดว่าเป็ นหลักการพื้นฐาน
และคนอื่นๆ ก็คิดว่าเป็ น ข้อตั้งหลัก หรื อบางสิ่ งที่คล้ายกัน ข้อนี้ประกอบด้วยถ้อยคําในแง่บวกที่ติดตาม มา
ด้วยผลซึ่งตามมาในแง่ลบของมัน
“ความยําเกรงพระเจ้า ” ปรากฎอย่างน้อย 18 ครั้งในสุ ภาษิต (1:7, 29; 2:5; 3:7; 8:13; 9:10; 10:27;
14:2, 26-27; 15:16, 33; 16:6; 19:23; 22:4; 23:17; 24:21; 31:10) ‚ยําเกรง” รวมถึงไม่ใช่แค่แนวทางที่ถูกต้อง
ของการคิดเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น แต่รวมถึงความสัมพันธ์ที่ ถูกต้องกับพระยาเวห์อีกด้วย มันเป็ น การนับถือ
อย่างรักใคร่ ที่ส่งผลให้เกิดกา รเชื่อฟังต่อนํ้า พระทัยของพระเจ้าอย่างถ่อมใจ มันเป็ นความปรารถนาที่จะไม่
ทําบาปต่อพระองค์เพราะว่าพระพิโรธของพระองค์ก็น่ากลัวอย่างมาก และความรักของพระองค์ก็ยงิ่ ใหญ่
อย่างมาก
‚[ความยําเกรงพระเจ้า ] คือการอยูใ่ ต้บงั คับที่มีความเคารพต่อ ผูค้ วบคุมทุกสิ่ ง และ . . . ต่อพระเจ้า
องค์เดียว พระผูส้ ร้าง และผูป้ กครองของโลก. . .” 45
“เริ่ มต้น ” ไม่ได้หมายถึงว่า ความยําเกรงพระเจ้าคือจุดที่คนหนึ่งเริ่ มต้นเรี ยนรู ้ถึงปั ญญา แต่จากนั้น
เขาหรื อเธอก็สามารถออกไปจากมันอย่างเ ช่นจากจุดเริ่ มต้นในการวิง่ แข่ง ตรงกันข้าม ความยําเกรงพระเจ้า
เป็ นหลักการที่ควบคุม ซึ่ งเป็ นรากฐานที่คนหนึ่งต้องสร้างชีวติ แห่งปั ญญาขึ้นบนนั้น
“สิ่ งที่ตวั อักษรเป็ นต่อการอ่าน ตัวโน๊ตเป็ นต่อการอ่านดนตรี และตัวเลขเป็ นต่อคณิ ตศาสตร์ น้ นั
ความยําเกรงพระเจ้าก็เป็ นการบรรลุความรู ้ที่ได้เปิ ดเผยของพระธรรมนี้”46
“ความรู้” คือความสัมพันธ์ที่ข้ ึนอยูก่ บั การเปิ ดเผยและแยกออก ไม่ได้จากคุณลักษณะ แม้วา่ ผูไ้ ม่เชื่อ
มากมายได้รับข้อมูลมากโดยปราศจากความยําเกรงพระเจ้า ความรู ้แท้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ที่

การเปิ ดเผยสนับสนุน เราสามารถเรี ยนรู ้บทเรี ยนต่างๆ ที่สาํ คัญอย่างแท้จริ งในชีวติ ได้ใน ทางนี้เท่านั้น ที่นี่
“ความรู้” หมายถึง “ปัญญา” (เปรี ยบเทียบ 9:10; โยบ 28:28; สดด. 111:10) 47
ประเทศอื่นๆ ทางตะวันออกใกล้โบราณก็ได้ผลิตวรรณกรรมทางปั ญญานอกเหนือไปจากสิ่ งที่เรามี
48

ในพันธสัญญาเดิมของเรา อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมทางปั ญญาภายนอกอิสราเอลนั้นก็ไม่ไ ด้ประกอบด้วย
คําแนะนําที่จะมองไปที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าว่าจําเป็ นต่อการบรรลุปัญญา ข้ออ้างอิงถึงความ ยํา
เกรงพระเจ้าในสุ ภาษิต รวมทั้ง 1:7 ก็พิเศษและทําให้พระธร รมนี้แตกต่างและตรงประเด็นทางศาส นศาสตร์
การเรี ยกร้องความเ ชื่อก็รองรับพระธรรมนี้ท้ งั หมด โดยความสั มพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าแท้และ ทรงพระ
ชมม์อยูเ่ ท่านั้นที่คนหนึ่งสามารถเข้าไปสู่ ระเบียบอันชอบธรรม ที่ได้กาํ หนดไว้ล่วงหน้าของพระเจ้า สําหรับ
ชีวติ และพบความสําเร็ จและความสุ ขแท้ ได้ คนโง่ก็ดูหมิ่นระเบียบที่ได้เปิ ดเผยของพระเจ้าสําหรับ ชีวติ
และคําแนะนําที่จะนําเขาหรื อเธอไปยังมัน (ข้อ 7ข)
คนฮีบรู ได้เชื่อว่าผูค้ น สามารถได้รับความรู้ในสามวิธี วิธีที่หนึ่งก็โดยทางการสังเกตธรรมชาติและ
อุปนิสัยของมนุษย์ อีกวิธีหนึ่งก็โดยการเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงกันระหว่างความเชื่อถือแบบธรรมเนียม
(เช่น หลักความเชื่อ) และความเป็ นจริ ง วิธีที่สามก็โดยทางเผชิญหน้ากับพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติ

49

“นี่เป็ นบทนําที่สง่าต่อพระธรรมนี้ มันค่อนข้างผิดปกติอีกด้วยที่วา่ ไม่มีชิ้นงานในพระคัมภีร์ ชิ้นงาน
อื่นที่เริ่ มต้นด้วยถ้อยคําแห่งจุดประสงค์ที่ชดั เจนอย่างนี้” 50
ข. คาแนะนาสาหรับเยาวชน 1:8-8:36
สองทาง (เส้นทาง โลกทัศน์ ) ที่ถูกแนะนําใน 1:7 ก็ขยายออกไป ต่อหน้าผูอ้ ่าน (เปรี ยบเทียบ มธ .
7:13-14) ในส่ วนนี้ซาโลมอนได้กล่าวต่อบุตรชายของเขา ซึ่ งนําพาเขาไปสู่ ทางของพระเจ้า “บุตรชายของเรา
เอ๋ ย” ได้เป็ นและเป็ นวิธีที่เป็ นธรรมเนียมของการกล่าวต่อสาวก
“มันมาจากแนวคิดที่วา่ พ่อแม่มีความรับผิดชอบสํา หรับการแนะนําทาง ศีลธรรมเป็ นหลัก (สภษ.
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4:3-4; ฉธบ. 6:7)‛

การปรากฎซํ้าบ่อยๆ ของวลี “บุตรชายของเราเอ๋ ย ” ในส่ วนนี้ของสุ ภาษิตบ่งบอกว่า คําแนะนํา ก็
เหมาะสมสําหรับเยาวชน โดยเฉพาะชี วติ ของบุคคลนี้ก็อยูต่ ่อหน้าเขา และเขาได้เผชิญกับการตัดสิ นใจหลั ก

ต่างๆ ที่จะตั้งแนวทางของชีวติ ของเขาตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นไป แม้วา่ พระธรรมสุ ภาษิตทั้งเล่ม ก็ให้การ ช่วยเหลือ
แก่เยาวชน บทที่ 1-7 ก็กล่าวถึงพวกเขาโดยเฉพาะและสามารถเป็ นผลประโยชน์ที่เจาะจงสําหรับพวกเขาได้
โดยดั้งเดิมนั้น คําแนะนําที่ตามมาก็เป็ นประเภทของคําปรึ กษาที่ บิดาผูซ้ ่ ึ งเป็ นข้าราชการได้ให้แก่
บุตร ชายหรื อพวกบุตรชายในบ้านของเขา นี่ดูเหมือนจะเป็ นรู ปแบบตามธรรมเนียมของการศึกษาทาง
ตะวันออก ใกล้โบราณ โดยเฉพาะอ ย่างยิง่ ท่ามกลางชนชั้นปกครอง ในอิสราเอล บิดามีความรับผิดชอบ
พื้นฐานสําหรับ การฝึ กฝนลูกๆ ของเขา52 คําแนะนํานี่ไม่ได้แทนที่การศึกษาแบบเป็ นทางการแต่ได้เสริ มมัน
53
ตัวอย่างเช่น ในอียปิ ต์ “บรรดาผูเ้ ขียน ‘คําสอน’ [ปัญญา] ก็ไม่ได้นาํ เสนอพวกเขาเองในฐานะปุโรหิตและ
ผูเ้ ผยพระวจนะ พวกเ ขาปรากฎในฐานะเจ้าหน้าที่สูงอายุ ณ ตอนปลายของอา ชีพที่แข็งขันและประสบ
ความสําเร็ จซึ่ง ปรารถนาที่จะให้ลูกๆ ของพวกเขาได้รับผลประโยชน์โดยประสบการณ์ของพวกเขา‛54
แรกๆ นั้น เป็ นที่ชดั เจนว่า เจ้าหน้าที่คนอัคเคเดียนได้ปฏิบตั ิธรรมเนียมเช่นเดียวกันนี้
“คําแนะนําที่ได้ให้มาในส่ วน ‘บุตรชายของเราเอ๋ ย ” สามารถมีการเข้าประเด็นสําหรับผูค้ นจํานวน
น้อยมากได้. . . .นี่บ่งบอกว่าเราจะต้องตีความตัวบทในฐานะที่อยูใ่ นรู ปแบบของคําแนะนําบางอย่าง
ที่มีค่าต่อบุตรชายของเขาผูซ้ ่ ึ งจะสื บทอดเขาในฐานะขุนนางผูใ้ หญ่ไปจนถึงผูป้ กครอง‛55
หลักฐานอย่างอื่นที่มีอยูก่ ็บอกว่ามันเป็ นเรื่ องปกติตลอดโลกตะวันออกโบราณสําหรับเจ้าหน้า
ระดับสู งที่จะส่ งต่อคําแนะนํา ที่พิเศษนี้ไปยังทายาทของพวกเขา ในสุ ภาษิต เราก็มีการบันทึกถึงสิ่ งที่ซา
โลมอนได้ บอกเรโหโบอัมบุตรชายของเขาและบางทีก็เป็ นบุตรชายคนอื่นๆ ของเขาอีกด้วย
“. . . พระธรรมสุ ภาษิตมีจุดจดจ่อที่ผชู ้ ายอย่างเจาะจง เพราะว่าในสังคมยิวสมัยโบราณนั้น ตามปกติ
แล้วลูกผูห้ ญิงจะไม่ได้รับการศึกษาสําหรับเรื่ องราวของชีวติ ส่ วนใหญ่ พวกเขาก็ได้ ถูกเก็บตัวและ
เตรี ยมตัวเพื่อการแต่งงานและการ เป็ นแม่ สําหรับส่ วนใหญ่แล้ว เมื่อคุณอ่าน ‘ผูช้ าย’ ในสุ ภาษิต
จงตีความโดยทัว่ ไปและอ่านว่า ‘บุคคล’ ไม่วา่ ชายหรื อหญิง สุ ภาษิตไม่ใช่หนังสื อ ที่กีดกันทางเพศ
แต่มนั ได้ถูกเขียนขึ้นในบริ บทของสังคมที่เน้นผูช้ ายอย่างหนักแน่น‛56
ในคํา สอนที่ติดตามมานั้น ก็มีคาํ แนะนําสําหรับหลายสถานการณ์ที่กษัตริ ยจ์ ะเผชิญและจะต้อง
จัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เรื่ องราวเหล่านี้ได้รวมถึงการบริ หารจัดการความยุติธรรม การเป็ นผูน้ าํ อุปนิสั ย
เช่นเดียวกับความเป็ นห่วงเกี่ยวกับเมืองและกสิ กรรม ดังนั้น ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่จะถือว่าการอ้างอิง
เหล่านี้ถึง ‚บุตรชายของเราเอ๋ ย” เป็ นสิ่ งใดก็ตามนอกจาก สิ่ งเหล่านั้นปรากฎว่ามีคุณค่าตามที่อา้ ง (เปรี ยบ

เทียบ ปฐก. 18:19; อพย. 12:24; ฉธบ. 4:9-11)
ในบางส่ วนของโลกสมัยโบราณ มารดาก็ได้แบ่งปั นหน้าที่ของการสั่งสอนบุตรชายกับบิดา (เปรี ยบ
เทียบ 1:8; 4:3; 6:20; 31:1, 26)57
“ที่นี่บิดาและมารดาก็ถูกตั้งไว้บนฐานะเดียวกันในฐานะครู ของพวกลูกๆ ของพวกเขา การใช้ถอ้ ยคํา
ในประโยคเหล่านี้เกือบเข้ากันได้อย่างแท้จริ งกับการใช้ถอ้ ยคํา ของฉบับเทียบของอียปิ ต์ และนี่ก็
โยน ลักษณะหนึ่งที่พิเศษอย่างสิ้ นเชิงในฉบับเทียบเหล่านั้นไปสู่ การผ่อนคลายที่ใหญ่ข้ ึนนัน่ คือ การ
อ้างอิง ถึงมารดา มันยากที่จะหลีกเลี่ยงการสรุ ปที่วา่ ลักษณะนี้เป็ นตัวอย่างของการดัดแปลงธรรม
เนียมของ อียปิ ต์ไปสู่ สถานการณ์ที่แปลกที่ซ่ ึ งคําสั่งสอนของอิ สราเอลได้ถูกรวบรวมขึ้น นัน่ คือ
สถานการณ์ ภายในครอบครัวที่ซ่ ึ งบิดาและมารดาได้แบ่งปั นความรับผิดชอบสําหรับการศึกษาของ
ลูกร่ วมกัน‛58
นักโบราณคดีได้พบส่ วนใหญ่ของเอกสารต่างๆ ที่ประกอบด้วยคํา สัง่ สอนนอกเหนือจากพระคัมภีร์
ในรู ปแบบ “บุตรชายของเราเอ๋ ย” ในโรงเรี ยนต่างๆ ของพวกอาลักษณ์ที่ได้ถูกขุดค้นขึ้น สิ่ งนี้บ่งบอกว่า แม้วา่
การสอนได้เกิดขึ้นในบ้าน บรรดาครู ได้สงวน คําสัง่ สอนของพวกเขาไว้ในงานเขียน พร้อมกับมุมมองที่จะ
แบ่ง ปั นสิ่ งเหล่านั้นกับผูค้ นนอกแวดวงของครอบครัว นี่บ่งบอกว่าสิ่ งที่เรามีในสุ ภาษิตไม่ใช่ผดิ พวก บาง
ทีเมื่อ ซาโลมอนได้บนั ทึกคําปรึ กษาของเขา ให้แก่บุตรชายของเขานั้น เขาก็ได้ดดั แปลงมันไปสู่ ผฟู ้ ังที่อ่าน
โดยทัว่ ไป มากขึ้น นัน่ คือคนทั้งหมดของอิสราเอล ในที่สุดทุกคนก็ได้ผลประโยชน์จากมัน
“หลักการต่างๆ ที่ได้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนตลอดพระธรรมนี้ก็มีประโยชน์ สําหรับการดําเนินชีวติ
คริ สเตียน เท่ากับการที่สิ่งเหล่านั้นได้จดั เตรี ยมการนําพาสําหรับชุมชนที่ปกครองโดยพระเจ้าใน
สมัย โบราณของอิสราเอล‛59
1. คาเตือนต่ อการคบกับคนบาป 1:8-19
ส่ วนนี้เริ่ มต้นด้วยการวิงวอนให้ฟังคําเตือนเพื่อที่จะทําตาม (ข้อ 8) พร้อมกับสัญญาที่วา่ การเอาใจใส่ คําเตือน
นั้นจะดีสาํ หรับหนุ่มสาว (ข้อ 9)
‚ที่ท้ งั พ่อแม่ถูกอ้างอิงถึง [ข้อ 8] ก็เป็ นคําสรรเสริ ญแก่บทบาทที่โดดเด่นของบรรดาแม่ของอิสราเอล

เราไม่พบการอ้างอิงคล้ายกันถึงแม่ในฐานะครู ในวรรณกรรมทางปั ญญาของบาบิโลนหรื ออียปิ ต์‛ 60
‚ควรมีการเน้นว่า ‘บุตรชายของเรา’ ไม่ใช่ถือว่าอยูใ่ นแง่เฉพาะเพศ” 61
คําเตือนเองก็ปรากฏสองครั้ง (ข้อ 10, 15) คําอธิบายถึงวิธีที่ การชักชวนอันตรายจะมา (ข้อ 11-12)
ก็ตามหลังการตักเตือนครั้งแรกที่จะไม่เอาใจใส่ มนั (ข้อ 10) เหตุผลสามประการสําหรับการละเลยมัน (ข้อ
16-18) ก็ตามหลังการกล่าวซํ้าของคําเตือน (ข้อ 15) ข้อสุ ดท้ายเป็ นการสรุ ป (ข้อ 19; เปรี ยบเทียบ โยบ 8:13)
‚ถ้อยคําของข้อที่ 16 [เปรี ยบเทียบ 6:17ข, 18ข, อสย. 59:7ก] ตั้งอยูบ่ นการไร้ศีลธรรมของ
พฤติกรรม ของคนล่อลวง ถ้อยคําของข้อที่ 17 ก็ต้ งั อยูบ่ น ความไม่เกรงกลัวของการล่อลวง
และตอนนี้ [ในข้อ 18] ถ้อยคําก็ต้ งั อยูบ่ นการทําลายตนเองซึ่ งคนปล้นและคนฆ่าคนนํามายังพวกเขา
เอง. . .” 62
‚หลีกเลี่ยงจุดเริ่ มต้นของความบาป (บทที่ 4:14; สดด. 1:1; 119:101)‛ 63
ในส่ วนนี้ หนทางที่ฉลาด (การทํา ตามกฎทางศีลธรรมโดยทัว่ ไป ข้อ 8-9) ก็ไม่มีการอ้อนวอน
ส่ วนตัว หรื อความตื่นเต้นและความหวังแห่งอํานาจ ที่หนทางที่สองมี (ข้อ 10-19) รางวัลเดียวของมันก็คือ
ความดีซ่ ึง ตรงกันข้ามกับการยอมรับโดยเพื่อนของบุคคลหนึ่ง
“พระคัมภีร์เป็ นตําราเรี ยนพื้นฐานในบ้าน ครั้งหนึ่งมันได้เป็ นตําราเรี ยนในระบบการศึกษา แต่แม้
กระทัง่ ว่าสิ่ งนั้น ยังเป็ นจริ งอยู่ พระคัมภีร์ในโรงเรี ยนก็ไม่สามารถแทนที่ พระคัมภีร์ในบ้านได้
ข้าพเจ้า สังเกตว่าบรรดาพ่อแม่สมัยใหม่เสี ยสละเวลาและเงินของพวกเขาที่จะช่วยลูกๆ ของพวกเขา
ที่จะเก่ง ในดนตรี กีฬา และกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ข้าพเจ้าหวังใจว่าพวกเขาจะเป็ นห่วงมากขึ้นที่
ลูกๆ ของ พวกเขาจะเก่งในการรู ้จกั และการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า‛64
‚ข้อเท็จจริ งของสัญญาณบอกเหตุ ถึงอันตรายของเพื่อนที่ไม่ดี เป็ นการเตือนที่เจาะจงอันแรกซึ่งได้
ถูกกล่าวไว้ในพระธรรมสุ ภาษิต แนะนําว่าความโง่เขลาไม่ใช่แค่เรื่ องราวของแต่ละบุคคลแต่เป็ น
เรื่ องราวของสั งคมอีก ด้วย เราเดินทางเป็ นกลุ่ม ไม่ว่ าพวกเขาเป็ นเพื่อนทางสังคมของเรา สโมสร
บริ การของเรา ผูร้ ่ วมในการอธิ ษฐานของเรา ชุดเทนนิส เพื่อนนักธุ รกิจของเรา หรื อหมู่คนตามถนน
ของเรา สิ่ งที่เรากลายมาเป็ นนั้นก็ถูกกําหนดในระดับที่สาํ คัญโดยเพื่อนที่เราคบ‛ 65

ข้อ 19 กล่าวอย่างชัดเจนถึงประเด็นของการเปรี ยบเทียบ คําฮีบรู ที่แปลว่า “ได้รับ ” (ข้อ 19) บ่งบอก
ถึงท่าทีที่ฉกฉวยเงิน (เปรี ยบเทียบ 15:27)
2. คาขอร้ องของปัญญา 1:20-33
‚หลังจากที่ครู แห่งปั ญญาได้เตือนสาวกของเขาถึงการยัว่ ยวนของบาปที่ทาํ ลายตนเอง ซึ่ ง
ธรรมชาติ ที่เหมือนปี ศ าจอันร้ายกาจนั้นลงเอยที่การฆ่าและการ ปล้นนั้น เขา แนะนําปัญญา เองซึ่ง
กล่าวว่าโดยสัญญาที่ล่อลวง และการคุกคามที่ขดั ขวางนั้นเธอก็เรี ยกคนโง่และคนตลบตะแลงไปสู่
การกลับใจ ปั ญญาถูกทําให้เป็ นบุคคลที่นี่นนั่ คือ ถูกแสดงในฐานะบุคคล แต่การทําให้เป็ นบุคคลนี้
คาดคะเนว่า สําหรับกวีน้ นั ปั ญญาก็เป็ นมากกว่าทรัพย์สมบัติและคุณภาพของความคิดฝันของมนุษย์
นัน่ คือ เธอ เป็ นสําหรับเขาในฐานะอํานาจขอ งพระเจ้า ซึ่ งเป็ นอยูอ่ ย่างอิสระ ที่จะจํานนต่อสิ่ งที่เป็ น
ความสุ ขของมนุษย์ และที่จะปฏิเส ธสิ่ งที่เป็ นการทําลายของพวกเขา สําหรับการปรากฏในที่
สาธารณะ ของปัญญาอย่างที่มนั ถูกแสดงถึงที่นี่ นั้น มันจะต้องมีความเป็ นจริ ง อยูบ่ นพื้นฐานของ
ความเป็ นจริ ง ปรากฏ ถ้าปราศจากมันแล้ว อํานาจของการทําให้สาํ นึกก็จากไปจากภาพ” 66
‚มี ‘ผูห้ ญิง’ สี่ คนในพระธรรมสุ ภาษิต ที่เด่นมากที่สุดคือผูห้ ญิงปั ญญา (1:20-33; 3:13-20;
4:5-9; 7:4; 8:1-36; 9:1-6) เครื่ องหมายที่ตรงข้ามของเธอคือ ผูห้ ญิงโง่เขลา (9:13-18) ยิง่ ไปกว่านั้น
อีก มีผหู ้ ญิงผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูร้ ่ วมแต่งงานของบุคคลหนึ่ง (5:15-19) และ สุ ดท้าย ‘คนแปลกหน้า ’ (2:16-19;
5:1-14, 20; 6:24-32 (35); 7:25-27)‛ 67
นี่เป็ นหนึ่งในหลายตอนในสุ ภาษิตที่ผเู ้ ขียนได้ทาํ ให้ปัญญาเป็ นบุคคล การเรี ยกของเธอก็ไปสู่ ผคู ้ น
ในตลาด ในความรี บเร่ งและความพลุกพล่านของชีวติ ไม่ใช่ใน ความสันโดษของบ้านหรื อสถานนมัสการ
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 8)68
“ปั ญญากล่าวต่อใคร ? ต่อคนบาปสามประเภท คือ คนโขลา ผูด้ ูหมิ่น (คนมักเยาะเย้ย ผูล้ อ้ เลียน
NIV) และคนโง่ (ข้อ 22) คนเขลาเป็ น คนซึ่ งไม่มีประสบการณ์ที่เชื่อสิ่ งต่างๆ (14:15) แต่ไม่
ตรวจสอบสิ่ งใดเลย พวกเขาโดนหลอกง่ายและถูกนําให้หลงไปได้อย่างง่ายๆ ผูด้ ูหมิ่นคิดว่าพวก
เขา รู ้ทุกสิ่ ง (21:24) และหัวเราะเยาะใส่ สิ่งต่างๆ ที่สาํ คั ญอย่างแท้จริ ง ในขณ ะที่คนโง่ไม่มีอะไร
บนใบ หน้า ของเขา ผูด้ ูหมิ่นก็สวมใส่ การเยาะเย้ย คนโง่เป็ นคนที่ไม่รู้ความจริ งเพราะว่าพวกเขา
เชื่องช้า และดื้อดึง ปั ญหาของพวกเขาไม่ใช่ไอคิวตํ่าหรื อการศึกษาตํ่า ปั ญหาของพวกเขาคือการ

ขาดความ ปรารถนาฝ่ ายวิญญาณที่จะแ สวงหาและค้นพบปัญญาของพระเจ้า คนโง่ชื่นชมกับความ
โง่เขลาของ พวกเขาแต่ไม่รู้วา่ พวกเขาโง่เขลาแค่ไหน ! มุมมองของคนโง่นนั่ ก็เกี่ยวกับวัตถุนิยม
และมนุษยนิยม อย่างสิ้ นเชิง พวกเขาเกลียดความรู ้และไม่มีความสนใจในสิ่ งต่างๆ ที่นิรันดร์ ‛69
มันชัดเจนที่นี่วา่ ผูค้ นมีทางเลือก เกี่ยวกับทางไหนที่พวกเ ขาจะไป ชีวติ ของพวกเขาก็ข้ ึนอยูก่ บั
ผลลัพธ์ ของการเลือกต่างๆ ของพวกเขาเป็ นอย่างมาก
“การเลือกต่างๆ ครู ที่ฉลาดก็นาํ เรากลับไปสู่ หวั ข้อที่คุน้ เคยนั้น คือ การเลือกระหว่างอุปนิสัยที่ฉลาด
และที่โง่เขลา ระหว่างพฤติกรรมที่ชอบธรรมและที่ชวั่ ร้ายมีผลลัพธ์ต่างๆ ที่ทาํ ให้ความคิดสับสน” 70
คนโง่ก็โง่โดยความผิดของเขาเอง ไม่ใช่โดยการกําหนดไว้ (ข้อ 30-31)71 ปั ญญาก็หวั เราะเย้ยความ
หายนะของคนโง่ (ข้อ 26) ไม่ใช่เพราะว่าเธอโหดร้าย แต่เพราะว่ามันไร้ความหมายอย่างมากที่จะเลือกความ
โง่เขลา (ข้อ 26)
“ภาพของการหัวเราะเปิ ดเผยการเลือกวิถีชีวติ อย่างโง่เขลา และการไม่ได้ตระเตรี ยมอะไรเลยสําหรับ
ความหายนะ‛72
ข้อ 32 และ 33 เปรี ยบเทียบการถูกทําลายอย่างสิ้ นเชิงของผูท้ ี่ไม่ตอบสนองกับสภาพที่สงบสุ ข ของผู้
ที่ตอบสนอง เดลลิทซ์ได้สังเกตความคล้ายกันระหว่างการกล่าวของปั ญญาในพระธรรมสุ ภาษิตและ การ
กล่าวของพระเยซูในพระกิตติคุณยอห์น73
3. ปัญญาเป็ นเหมือนสมบัติ บทที่ 2
บทที่ 2 เป็ นการบรรยายที่ช้ ีแจงถึงพระพรที่ปัญญายืน่ ให้ บทนี้หนุนใจ ‚การพยายามอย่างจริ งจัง ที่
จะรับปัญญาในฐานะหนทางไปสู่ ความยําเกรงพระเจ้าและคุณความดี ”74 ในสองส่ วนก่อนหน้านั้น ปราชญ์
ได้เตือนและคุกคาม ตอนนี้การตักเตือนของเขาก็เป็ นเชิงบวก และเขาแสดงถึงพรที่มาจากการติดตามหนทาง
แห่งปั ญญา เขาได้ทาํ สิ่ งนี้โดยการทอเงื่อนไขและสัญญาเข้าด้วยกัน
‚สิ่ งที่ ไร้ขอ้ กังขาในสุ ภาษิตทั้งหมดนั้น บทที่ 2 ก็ทาํ ให้ไร้ขอ้ กังขาอย่างเฉิ ดฉาย คือ ปัญญามาจาก
พระเจ้าและไม่มีใครสามารถชื่นชมปั ญญาได้ถา้ ไม่เลือกแนวทางของพระเจ้า” 75

‚ความเข้มข้นของการชักชวนก็เข้ากับกับความเข้มข้นของถ้อยคําโมเสสในเฉลยธรรมบัญญัติ” 76
ความยุ่งยากของการได้ รับปัญญา 2:1-5
แม้วา่ ปั ญญาต้องการให้ผคู ้ นที่จะรับเอาเธอ (1:20-33) เธอก็ยากที่จะได้รับ บุ คคลที่ตอ้ งการเธอนั้น
ก็จะต้องพยายามอย่างมากเพื่อจะได้เธอ (ข้อ 3) ถ้าความเข้าใจไม่ได้มาอย่างง่ายดาย คนหนึ่งควรพยายาม
อย่างมากเพื่อจะได้รับมัน77 เขาหรื อเธอต้องเริ่ มต้นด้วยการเปิ ดเผย และศึกษามันอย่างขยัน ขันแข็ง ในการ จะ
ได้รับปั ญญาฝ่ ายวิญญาณมากกว่าปั ญญาทางวิ ชาการ “ความยําเก รงพระเจ้า ” เน้นถึง ความกลัวเกรง และ
“ความรู้ของพระเจ้า” เน้นถึง ความสนิทสนม (บทที่ 5)78
“ถ้าคุณต้องการปัญญา คุณต้องฟังพระเจ้าอย่างตั้งใจ (มธ. 13:9) เชื่อฟังพระองค์อย่างถ่อมใจ (ยน.
7:17) ถามพระองค์อย่างจริ งใจ (ยก. 1:5) และแสวงหาพระองค์อย่า งขยันขันแข็ง (อสย. 55:6-7)
อย่างแนวทางที่คนขุดแร่ เสาะหาเงินและทอง”
“การได้รับปั ญญาฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่งานอดิเรกสัปดาห์ ละครั้ง มันเป็ นวินยั ประจําวัน ตลอดชีวติ แต่
ใน ยุคของเตาไมโครเวฟ อาหารจานด่วน หนังสื อที่รวบรวมบทความและหนังสื อ “ทําแบบง่ายๆ”
จํานวนมากมายนั้น หลาย คนก็ออกจากนิสัยของการลงทุนประจําวันในเรื่ องเวลาและพลังงานใน
การขุดลึกลงไปในพระคัม ภีร์และเรี ยนรู้ปัญญาจากพระเจ้า ขอบคุณโทรทัศน์ ระยะเวลาของความ
สนใจของพวกเขาก็ส้ นั ขอบคุณความบันเทิงทางศาสนาที่ส่งผ่านไปยังการนมัสการ ความอยาก
ฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาก็อ่อนแอ และคว ามรู ้ฝ่ายวิญญาณก็ไม่ ‘น่าพอใจต่อจิตวิญญาณของ พวก
เขา’ มันจึงไม่แปลกใ จที่ผคู้ นน้อยลงและน้อยลง ‘ใช้เวลาที่จะบริ สุทธิ์ ’ และผูค้ นมากขึ้นและ มาก
ขึ้นก็ตกเป็ นเหยือ่ ของพวกศัตรู ที่ซุ่มโจมตีระหว่างทาง”79
ผู้ให้ ปัญญา 2:6-9
ผูท้ ี่แสวงหาปั ญญาจะพบสิ่ งที่พระเจ้าให้เมื่อเขาหรื อเธอแสวงหาการเปิ ดเผยของพระเจ้า (ข้อ 6)
“บุคคลหนึ่งต้องพยายามบรรลุเป้ าหมาย ทั้งยังต้องตระหนัก ด้วยอีกว่าปั ญญาเป็ นของประทานจาก
พระเจ้า” 80

ความรู ้ถึงวิธีที่จะดําเนินชีวติ มาพร้อมกับความรู ้ของพระเจ้า (ข้อ 7) ความสําเร็ จในที่นี่คืออุปนิสัย
ที่ถูกต้อง (ข้อ 7-9) ผูร้ ักปั ญญาก็อยูใ่ นทางธรรม (ข้อ 8, คําฮีบรู ฮาซิ ดิม คือ บุตรชายที่จงรักภักดีแห่ง พันธ
สัญญา)
นี่เป็ นอีกตอนหนึ่งที่ซ่ ึ งเราสามารถเห็นถึงความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมทางปั ญญาของฮีบรู และ
วรรณกรรมทา งปัญญาของชนชาติสมัยโบราณอื่นๆ ซาโลมอนได้ระบุว่ าพระยาเวห์เป็ นที่มาของปัญญา
บุคคล หนึ่งสามารถฉลาดอย่างแท้จริ งและ ประสบกับพระพรของปั ญญา ได้ โดยทางความสัมพันธ์กบั
พระองค์ เท่านั้น
ผลของความสั ตย์ สุจริตทางศีลธรรม 2:10-22
ปัญญาปกป้ องบุคคลทางศีลธรรม ส่ วนแรกของส่ วนนี้กแ็ สดงถึงวิธีที่พระเจ้าปกป้ องคนฉลาด (ข้อ
10-11; เปรี ยบเทียบ ข้อ 7ข-8) “ความสุ ขมุ ” คือความสามารถที่จะกระทําอย่างฉลาด และ “ความเข้าใจ” คือ
ความสามารถที่จะทําการเลือกที่ฉลาด นี่เป็ นการทําให้เป็ นบุคคลที่มากขึ้น
ส่ วนสุ ดท้ายแสดงถึงการทดลองต่างๆ ที่บุคคลหนึ่งสามารถพิชิตได้ขณะที่เขาแสวงหาปั ญญา (ข้อ
12-15 และ 16-19) เมื่อบุคคลหนึ่งยอมจํานนตัวเขาเองหรื อตัวเธอเองต่อพระเจ้าและได้รับปั ญญา วิถีทาง
ต่างๆ ของคนชัว่ ร้ายจะสู ญเสี ยความน่าดึงดูดใจของมันบางอย่างไป บุคคลที่ฉลาดจะเห็นว่า หญิงนักเที่ยว ผู้
ซึ่ งสัญญาถึงความตื่นเต้นก็กาํ ลังนําเสนอบางสิ่ งที่เธอไม่สามารถให้ได้ ยกเ ว้นในความรู ้สึกเกี่ยวกับตัณหา
ราคะทันทีทนั ใดมากที่สุด
‚ชาย” ชัว่ ร้ายเป็ นศัตรู คนหนึ่ง (ข้อ 12) และ “ผูห้ ญิง ” แปลกหน้าก็เป็ นศัตรู อีกคนหนึ่ง (ข้อ 16)
หญิง “แปลกหน้า” (ข้อ 16) เป็ นผูห้ นึ่งที่อยู่ “นอกแวดวงของความสัมพันธ์ที่ถูกต้องของเขา [ของผูช้ าย] นัน่
คือ โสเภณี หรื อหญิงชู”้ 81 คํานี้ไม่จาํ เป็ นที่จะห มายถึงว่าเธอเป็ นคนต่างประเทศ บางทีเธอเป็ นคนแปลก หน้า
ต่อระเบียบแบบแผนของชีวติ ส่ วนรวมของอิสราเอล82
“การเป็ นโสเภณี ได้รับการอนุญาตเป็ นบางส่ วนในวัฒนธรรมของคนมีเดียน คนซี เรี ย และชนชาติ
อื่นๆ ที่เป็ นเพื่อนบ้านของอิสราเอล ดังนั้นก็ถือว่าไม่นอ้ ยไปกว่าธรรมเนียมตรงกันข้าม ในอิสราเอล
นั้น ธรรมบัญญัติ (ฉธบ. 23:18) ได้หา้ มสิ่ งนี้ภายใต้การลงโทษ และ ดังนั้น ก็ได้กระทําโดยผูห้ ญิง
ต่างชาติเป็ นส่ วนใหญ่ (23:17. . .). . .‛ 83

“ถ้าคนชัว่ ใช้ถอ้ ยคําที่ตลบแตลงเพื่อจะล่อจับคนที่ไม่ระวัง [ข้อ 12] หญิงชูก้ ใ็ ช้ถอ้ ยคําที่ประจบ
ประแจง ใครคนหนึ่งได้กล่าวไว้วา่ การประจบประแจงไม่ใช่การสื่ อสารมันคือการบงการ คือผูค้ น ที่
บอกเราถึงสิ่ งต่างๆ เกี่ยวกับตัวเราเองที่เรายินดีที่จะฟังและปรารถนาว่าเป็ นจริ ง”84
“พันธสัญญา” ที่เธอได้ทอดทิ้ง (ข้อ 17) ดูเหมือนจะอ้างอิ งถึงพันธสัญญาการแต่งงานของเธอเอง
(มลค. 2:14) แทนที่จะเป็ นกฎหมายแบบพันธสัญญาที่หา้ มการล่วงประเวณี (อยพ. 20:14)85 “แผ่นดิน ” (ข้อ
21-22) คือแผ่นดินแห่งพระสัญญาของคานาอัน
เหมือนกับบทก่อนหน้านั้น บทนี้ก็จบลงด้วยการเปรี ยบเทียบจุดจบของคนชัว่ ร้ายกับจุดจบของคน
ชอบธรรม (ข้อ 21-22; เปรี ยบเทียบ 1:32-33) มันเป็ นบทกวีที่ยาวซึ่ งวิงวอนผูอ้ ่านให้ ติดตามปัญญา และจาก
นั้นก็ระบุถึงผลประโยชน์ ต่างๆ ของการติดตามปั ญญา บทที่ 2 เน้นถึงเสถียรภาพทางศีลธรรมในฐานะผล
ของปัญญา
4. พระสั ญญาของพระเจ้ าและพันธะของมนุษย์ 3:1-12
‚การอภิปร ายเชิงอุปมาที่ ได้กล่าวมาก่อนแล้วก็แสวงหาการ ปกป้ องคนหนุ่มสาวต่อมิตรภาพที่
ทําลาย
อย่างเจาะจงมากขึ้นนั้น สิ่ งนี้ช้ ีให้พวกเขาเห็นถึงความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ ซึ่งเป็ นสิ่ ง
เดียวที่สามารถทําให้พวกเขาเป็ นสุ ขอย่างแท้จริ งได้, ข้อ 1-4‛ 86
ส่ วนใหญ่แล้วส่ วนนี้ กล่าวถึงสันติสุขในฐานะประโยชน์ ของการดําเนินชีวติ ที่ฉลาด แต่ จบลงด้วย
การวิงวอนอีกครั้งหนึ่งที่จะแสวงหาปั ญญา ในขณะที่คาํ กล่าวเกี่ยวกับปั ญญาในบทที่ 2 เตือนถึงการโจมตี
ภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ คํากล่าวเกี่ยวกับปั ญญาในบทที่ 3 นี้ก็จดจ่อมากขึ้นที่การโจมตีภายในซึ่ งมาจาก
ภายใน ของบุคคลนั้นๆ
‚บทนี้เป็ นหนึ่งในสิ่ งที่ยอดเยีย่ มมากที่สุดในพระธรรมนี้ สําหรับข้อโต้แย้งที่จะชักชวนให้เราที่จะ
เคร่ งครัดในศาสนาและสําหรับคําแนะนําในที่น้ นั 87"

ผลของความสงบสุ ข 3:1-10
การวางใจของบุตรชายที่ฉลาด (ข้อ 5-6) มาจากการเอาใจใส่ คาํ สอนที่ถูกต้อง (ข้อ 1-4) และนําไปสู่
การเชื่อฟังที่มนั่ ใจ (ข้อ 7-9)
“คําสอน” (ข้อ 1 คําฮีบรู โทราห์ ) หมายถึง “บัญญัติ ” หรื อ โดยพื้นฐานมากขึ้นก็คือ “คําสัง่ สอน”
หรื อ “คําแนะนํา ” ที่นี่บริ บทบ่งบอกว่าเป็ นคําสอนของพ่อแม่แทนที่จะเป็ น บัญญัติของโมเสส แม้วา่ ใน
อิสราเอลนั้น คําสั่งสอนของพวกเขาจะขึ้นอยูก่ บั โทราห์ของพระเจ้า
“ที่ที่มนั [โทราห์ ] ดูเหมือนว่าไร้คุณสมบัติ (28:9; 29:18) มันก็เป็ น พระบัญญัติของพระเจ้า อย่าง
ชัดเจน (มันยังเป็ นคําศัพท์ของคนยิวสําหรับคําว่าเพ็นทาทูคอีกด้วย) แต่บญั ญัติของเรา ‘บัญญัติของ
แม่เจ้า ’ (1:8) และอื่นๆ ก็อา้ งอิงถึง หลักคําสอนในปั จจุบนั และคําสอนในบ้าน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั พระ
บัญญัติอย่างแท้จริ ง แต่ไม่ได้เป็ นแบบเดียวกันกับพระบัญญัติ‛88
ข้อที่ 3 พรรณนาถึงการอุทิศตนต่อความกรุ ณาและความจริ ง (เปรี ยบเทียบ ฉธบ . 6:8-9) ซึ่ งกล่าวว่า
พระบัญญัติของพระเจ้าควรได้รับการอุทิศตนอย่างเดียวกัน) “ความกรุ ณา” และ “ความจริ ง ” แปลคําฮีบรู เฮ
เสด ซึ่ งอ้างอิงถึง ความสัตย์ซื่อต่อพันธะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ 89 “ความจริ ง ” หรื อ “ความสัตย์
ซื่อ” (คําฮีบรู ‘เอเมท) อ้างอิงถึงสิ่ งที่คนหนึ่งสามารถพึ่งพาได้เพราะว่ามันมัน่ คง90 เมื่อรวมกันแล้ว สอง คํานี้ก็
ก่อให้เกิดคําเปรี ยบเทียบที่ถูกใช้ เพื่อการเน้น : ความกรุ ณาแท้หรื อความรักที่สัตย์ซื่อ “ชื่อเสี ยง” (ข้อ 4) มี
ความหมายว่าความสําเร็ จอย่างเช่นใน สดุดี 111:10
“ข้อ 6 อาจมีอิทธิพลต่อคําพูดสรุ ปของลูกาเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตของพระเยซู (ลูกา 2:52)”91
“วางใจ” และ “พึ่งพา” (ข้อ 5) มีความหมายใกล้เคียงกันอย่างมาก การวางใจหมายถึง ที่จะวางตนเอง
ภายใต้การคุ ้ มครองของอีกคนหนึ่งอย่างสิ้ นเชิง (เปรี ยบเทียบ ยรม . 12:5ข; สดด. 22:9ข) การพึ่งพาไม่ใช่ แค่
การพิงบางสิ่ ง แต่เป็ นการพึ่งพาสําหรับการสนับสนุนอย่างสิ้ นเชิง92
“ในการวิเคราะห์สุดท้ายแล้ว ทุกรัฐบาล ทุกเศรษฐกิจ ทุกเงิน ตราและการธนาคาร ทุกสถาบัน และ
ทุกการสมรส ทุกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก็ถูกควบคุมโดยการวางใจเป็ นพื้นฐาน ปราศจาก
การวางใจแล้วสังคมก็เสื่ อมไปสู่ ความหวาดระแวง ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกที่วา่ ทุกคนกําลังเล่นงานคุณ” 93

“มีส องด้านของเรื่ องราวของการวางใจ มันมีการตัดสิ นใจของการวางใจและนิสัยของการวางใจ
ด้านแรกเรี ยกว่า ‘การอุทิศตน’ ด้านที่สองเรี ยกว่า ‘วางใจ’ การวางใจติดตามการอุทิศตน ไม่ใช่ทนั ที
ทันใดเสมอไปแต่มนั เริ่ มต้นที่นนั่ ในท่ามกลางของความกลัวของเรานั้น เราก็ทาํ การตัดสิ นใจที่จะ
วางใจนี่ก็ไม่ได้นาํ มาซึ่ งนิสัยของการวางใจแบบทันทีทนั ใด แต่ถา้ เราจะรวบรวมความกล้าหาญที่จะ
อุทิศหนทางของเราต่อพระเจ้าไม่นานเราจะเรี ยนรู ้ที่จะวางใจ” 94
“ยอมรับ ” (ข้อ 6) หมายถึงที่จะตระหนักและมีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ซึ่ งไม่ใช่แค่ที่จะ นับถื อ
พระองค์เท่านั้น มันรวมถึงการเชื่อฟังนํ้าพระทัยทางศีลธรรมของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ได้เปิ ดเผย พระ
สัญญา (ข้อ 6ข) หมายถึงว่า พระเจ้าจะทําให้เส้นทาง ชีวติ ของบุคคลเช่นนั้นสําเร็ จในสายพระเนตรของ พระ
เจ้าอย่างแท้จริ ง นี่เป็ นพระสัญญาเช่น เดียวกับสุ ภาษิต และ อ้างอิงถึ งจํานวนรวมของประสบการณ์ชีวติ ของ
บุคคลหนึ่ง มันไม่ได้รับรองว่าคนหนึ่งจะไม่ทาํ ความผิดพลาดเลย ดาวิดได้เป็ นตัวอย่างของสุ ภาษิตนี้เมื่อ
เขาได้แสวงหาพระเจ้าสําหรับการนําพาหลังจากการตายของซาอูล (2 ซมอ. 2:1)
เราสามารถบอกว่าสุ ภาษิตเป็ นพระสัญญาเช่ นเดียวกับสุ ภาษิตได้ อย่างไร? เราสามารถบอกได้โดย
การพิจารณาส่ วนที่เหลือของพระคัมภีร์ ถ้าสุ ภาษิตแสดงความจริ งที่ได้สัญญาไว้ในที่อื่นๆในพระคัมภีร์ เราก็
รู ้วา่ เราสามารถพึ่งพาได้วา่ เป็ นจริ งอย่างสิ้ นเชิง โดยคํานิยามแล้ว สุ ภาษิตเป็ นคํากล่าวที่แสดงถึงสิ่ งที่เป็ นจริ ง
อย่างแท้จริ ง ไม่ใช่สิ่ งที่ เป็ นจริ งโดยปราศจากข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น สุ ภาษิต “ทานแอปเปิ้ ลหนึ่งผลก็ไม่ตอ้ ง
วนไปพบหมอ” สอนว่าการทานผลไม้เป็ นประจําจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง มันไม่ใช่สัญญาที่วา่ ถ้า
คุณทานแอปเปิ้ ลหนึ่งผลทุกวัน คุณจะไม่เจ็บป่ วยหรื อไม่ตอ้ งไปหาหมอเลย สุ ภาษิตเป็ นชิ้ นส่ วนต่างๆ ของ
ชีวติ ที่พรรณนาถึงสิ่ งที่ชีวติ เป็ นเหมือนโดยทัว่ ไป ในกรณี ของ 3:5-6 เราก็มีการกล่าวซํ้าของพระสัญญาที่ได้
ทําไว้หลายครั้งในพระคัมภีร์ที่ผคู ้ นผูซ้ ่ ึ งวางใจพระเจ้าจะประสบกับการนําพาของพระองค์ตลอดชีวติ
(เปรี ยบ เทียบ ฮบ. 11 และที่อื่นๆ) ในความพยายามของเราที่จะ “ใช้พระวจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้อง ” (2
ทธ. 2:15) เราต้องแยกแยะสุ ภาษิตต่างๆ ที่กล่าวซํ้าพระสัญญาจากสุ ภาษิตต่างๆ ที่ไม่ได้กล่าวซํ้าและเป็ นแค่
สุ ภาษิตเท่านั้นอย่างระมัดระวัง ความล้มเหลวที่จะแยกแยะสุ ภาษิตต่างๆ จาก พระสัญญาต่างๆ ได้นาํ ไปสู่
ความสับสนและความผิดหวังสําหรับผูอ้ ่านหลายคนของประเภทของงานเขียนนี้
“แต่ละสุ ภาษิตนั้นต้องถูกตีความและประยุกต์ใช้ภายในบริ บทของพระธรรมทั้งเล่ม และจริ งๆ แล้ว
ทั้งพระคัมภีร์ สุ ภาษิตเหล่านั้นไม่ใช่พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าสําหรับปั จจุบนั แต่เป็ นการสังเกต
ที่แท้จริ งที่เวลาจะรับรอง” 95

ข้อที่ 7-10 แนะนําถึงบางหนทางที่พระเจ้าให้รางวัลแก่การอุทิศตนของข้อที่ 5-6 ข้อที่ 7ก ให้ความ
ตรงกันข้ามกับข้อที่ 5ก และ ข้อที่ 7ข กล่าวซํ้า ข้อ 6ก (เปรี ยบเทียบ รม . 12:16) นี่คือการกระทําของ การ
ยอมรับพระเจ้าในทุกทางของบุคคลหนึ่ง
“ไม่มีคนฉลาดคนไหนหยิง่ ยโส” 96
ข้อที่ 8 อธิ บายในเชิงบทกวีถึงการทําให้ชุ่มชื่นส่ วนตัว
“บ่อยครั้งพระคัมภีร์ใช้ร่างกายทางกายภาพอธิบายถึงความรู้สึกทางวิญญาณหรื อทางจิตใจภายใน” 97
ข้อที่ 9 ประยุกต์ใช้หลักการของการยอมรับพระเจ้าในด้านการเงินของชีวติ
“ที่จะ ‘รู้จกั ’ พระเจ้าใน ‘แนวทางต่างๆ’ ทางการเงินของเราก็คือที่จะเห็นว่าสิ่ งเหล่านี้ให้เกียรติแด่
พระองค์” 98
“ความหายนะกับหลายคนก็ไม่ใช่วา่ พวกเขาไม่ได้อ้ างว่ามีพระเจ้าในชีวติ ของพวกเขา แต่ที่วา่
ในขณะ ที่พวกเขามีพระองค์น้ นั พวกเขาก็ไม่ได้วางใจพระองค์ เครื่ องแสดงที่บ่งชี้วา่ มีอยู่ จริ งที่
สําคัญที่สุด ของการขาดความวางใจก็คือว่า พวกเขาไม่ได้ ไปไหนมาไหนโดยการ ให้เกียรติแด่พระ
เจ้าด้วยทรัพย์ สิ นของพวกเขาเลย เราต้องการที่จะทําให้แน่ใจว่าครอบครัวมีความมัน่ คงและเราไม่
เพิ่มเข้าไปกับ ความมัน่ คงโดยการเอาก้อนใหญ่ของมัน ออกมาและวางมันในถาดถวาย นอกจ ากว่า
เราเชื่ออย่างแท้ จริ งว่าพระเจ้าเป็ นความมัน่ คงของเรา” 99
การคาดหวังถึงรางวัลทางวัตถุ (ข้อ 10) เป็ นพระสัญญาแก่คนอิสร าเอลในทางธรรม (เปรี ยบเทียบ
ฉธบ. 28:1-14; มลค. 3:10) ‚เหล้าองุ่นใหม่ ” อ้างอิงถึงนํ้าองุ่นก่อนการหมัก 100 คริ สเตียนควรตระหนักว่าข้อ
นี้ เป็ นสุ ภาษิต แทนที่จะเป็ นพระสัญญา เนื่องจากว่าพระเจ้าได้เปิ ดเผยว่าในฐานะคริ สเตียนนั้น เราควร
คาดหวัง การข่มเหงที่มีต่อความเชื่อของเราแทนที่จะเป็ นความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ (2 ทธ. 3:12; ฮบ. 12:1-11)
“ความมัง่ คัง่ การสํานึกคุณ และการกุศลเป็ น คณะสามซึ่ งไม่อาจแบ่งแยกได้ของ ประสบการณ์ต่างๆ
ในความคิดตามพระคัมภีร์ และในพระธรรมสุ ภาษิตโดยเฉพาะ (ดูบทที่ 11 และ 25)‛ 101

ความสาคัญของการดาเนินการทีจ่ ะแสวงหาปัญญาต่ อไป 3:11-12
แม้วา่ ราคาที่บุคคลหนึ่งต้องจ่ายสําหรับปั ญญา (นัน่ คือ ชีวติ ภายในนํ้าพระทัยของพระเจ้า ) รวมถึง
การยอมจํานนการขัดเกลาของพระเจ้า (ข้อ 11-12) มันก็คุม้ ค่า (ข้อ 13-20) “เบื่อหน่าย” (ข้อ 11ข) หมายถึง ที่
จะถอยกลับจาก (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 12:5-6) การปฏิเสธด้วยความตั้งใจและการถอยกลับทางอารมณ์ เป็ น การ
กระทําที่ตรงกันข้ามกับการวางใจ (ข้อ 5) การขัดเกลาของพระเจ้าอาจไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่ งทั้งหมดที่ พระเจ้า
ต้องการถ้าเราตอบสนองต่อมันอย่างไม่เหมาะสม (เปรี ยบเทียบ โยบ 5:17)
“นอกเหนือจากพระธรรมโยบนั้น ก็ไม่มีคาํ ขวัญที่เหมาะสมมากกว่าบทหนึ่งของกวีซ่ ึ งมี 4 บทนี้
ซึ่ งแสดงออกถึงความคิดพื้นฐาน ว่ามีการถูกสั่งสอนและถูกทดสอบโดยการทนทุกข์ซ่ ึ งมีความรั ก
ของพระเจ้าเป็ นแรงจูงใจ และไม่ได้กนั การเป็ นบุตรออกไป คนหนึ่งอาจกล่าวว่าข้อที่ 11 แสดงถึง
ปัญหาของพระธรรมโยบ และข้อที่ 12 เป็ นการแก้ไข” 102
5. คุณค่ าของปัญญา 3:13-35
“พวกนักปราชญ์ก็สงวนการร้องอุทานที่แสดงการสรรเสริ ญ ว่า เป็ นสุขจริ งหนอ (คําฮีบรู ‘เอเชอร์
[ข้อ 13]) ไว้สาํ หรับผูค้ นที่ประสบกับชีวติ อย่างเหมาะสมตามที่พระผูส้ ร้างได้ต้ งั ใจไว้” 103
ข้อที่ 13 ยํ้าเตือนถึงหนึ่งในคําอุปมา ของพระเยซูใน เรื่ องทรัพย์สมบัติ ที่ซ่อนอยูใ่ นทุ่งนาและไข่มุก
ราคาแพง (มธ. 13:44-46) ‚กําไร‛ (ข้อ 14) หมายถึงปัญญาเองไม่ใช่ประโยชน์ ที่ปัญญาให้ 104 ชีวติ ยืนยาว
ความมัง่ คัง่ และเกียรติยศ (ข้อ 16) เป็ นรางวัลที่พระเจ้าได้สัญญา แก่คนในทางธรรมภายใต้พนั ธสัญญาเดิม
ภาพต้นไม้แห่งชีวติ (ข้อ 18) บ่งบอกว่าปั ญญาเป็ นแหล่งและสิ่ งคํ้าจุนของชีวติ ยืนยาวและเป็ นประโยชน์
(เปรี ยบเทียบข้อ 16) 105 ประเด็นก็คือว่ าโดยการติดตามแนวทางของปั ญญานั้น บุคคลหนึ่งสามารถได้รับสิ่ ง
ต่างๆ ที่ดีที่สุดซึ่ งพระเจ้าจะนําเสนอแก่เขาหรื อเธอได้
“เป็ นการดีที่จะมี สิ่ งต่างๆ ที่เงินสามารถซื้ อได้ ซึ่งเป็ นการจัดเต รี ยมว่าคุณจะไม่สูญเสี ญสิ่ งต่างๆ ที่
เงิน ไม่ สามารถซื้ อได้ บ้านราคาแพงจะดีอย่างไร ถ้าไม่มีครอบครัวที่เป็ นสุ ขภายใน บ้านนั้น ?
ความสุ ข ความสบายและสันติภาพไม่ได้เป็ นผลพลอยได้ซ่ ึ งได้รับก ารรับรองของความสําเร็ จทาง
การเงิน แต่ สิ่ งเหล่านั้นเป็ นที่รับรองต่อบุคคลที่ ดําเนินชีวติ โดยปัญญาของพระเจ้า ปัญญากลายมา
เป็ น ‘ต้นไม้ แห่งชีวติ ’ ต่อผูเ้ ชื่อที่ยดึ เธอไว้ และนี่คือการลิ้มรสสวรรค์ล่วงหน้า (วว. 22:1-2)‛ 106

ในข้อที่ 21-35 เราสามารถเห็นถึงคุณภาพของความรักในบุตรชายที่ฉลาด
“ดังนั้น ที่จะยึดถือสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยเกี่ ยวกับการ ควบคุมใจและชีวติ ก็คือสิ่ งที่ถูกยืนยันอย่าง
ต่อเนื่องในหนังสื อเชิงปฏิบตั ิมากที่สุดของหนังสื อทั้งหมด [เปรี ยบเทียบ ข้อ 21-24]‛ 107
ข้อที่ 27-30 กล่าวถึงความเป็ นมิตร สถานการณ์ที่กล่าวถึงในข้อที่ 27-28 คือสถานการณ์ที่ บุคคล
หนึ่งเป็ นหนี้เงิน ไม่ใช่สถานการณ์ที่การให้เป็ นการกระทําแห่งความโอบอ้อมอารี
(เปรี ยบเทียบ ลนต .
108
19:13) ประเด็นคือ จงจ่ายหนี้ของคุ ณทันที เราสามารถประยุกต์ใช้ขอ้ ที่ 30 โดยการถือว่ามันเป็ นคําเตือน
ต่อการลากใครคนหนึ่งไปยังศาลด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่น่าเชื่อถือ
“‘วันพรุ่ งนี้ ’ ไม่วา่ ในภาษาฮีบรู อารเมค หรื อสแปนิช (มานานา) สามารถเป็ นวิธีการของ การเลื่อน
ออกไปที่ไม่สิ้นสุ ด” 109
นอกเหนือไปจากข้อที่ 27 และ 28 แล้วข้อที่ 29 และ 30 เป็ นตัวอย่างประกอบอื่นๆ ของสิ่ งที่
หมายถึง ที่จะรักเพื่อนบ้านของบุคคลหนึ่ง เราสามารถประยุกต์ใช้ขอ้ ที่ 30 ได้โดยการถือว่ามันเป็ นการ
เตือนต่อการ ลากใครคนหนึ่งไปยังศาลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่หาแก่นสารมิได้110
“เมื่อเพื่อนบ้านกลายมาเป็ นการคุกคามต่อซึ่ งกันและกัน เราสามารถกล่าวด้วยความแม่นยํา
ความเสี ยใจว่า ‘จบกันแล้วความเป็ นเพื่อนบ้าน’‛ 111

และ

“พระธรรมสุ ภาษิตเป็ นคู่มือที่ดีที่สุดที่คุณจะพบในเรื่ องทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เพราะพระธรรม นี้
ได้ถูกให้มาโดยพระเจ้าผูไ้ ด้สร้างเรา คือพระเจ้าผูส้ ามารถสอนเราถึงสิ่ งที่เราจําเป็ นที่จะรู ้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นการสมรส ครอบครัว เพื่อนบ้าน งาน หรื อแวดวงที่กว้างขึ้น
ของเพื่อนๆ และผูค้ ุน้ เคยของเรา ถ้าเราเรี ยนรู้และปฏิบตั ิปัญญาของพระเจ้าที่ได้นาํ เสนอใน
สุ ภาษิต เราจะพบว่าตัวเราเองพัฒนาขึ้นในเรื่ องทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และชื่นชมกับชีวติ มาก
ขึ้น” 112
ข้อที่ 31-35 เตือนถึงการทดลองที่จะใช้ความรุ นแรงเมื่อเรารับมือกับเพื่อนบ้าน บุคคลหนึ่งต้อง
ตัดสิ นใจว่าเขาหรื อเธอต้องการที่จะเป็ นที่เกลียดชังต่อพระเจ้าหรื อที่จะเ ป็ นสหายที่ใกล้ชิดของพระองค์ (ข้อ
32) นัน่ คือประเด็นในการเลือกแนวทางต่างๆ ของคนชัว่ ร้ายหรื อแนวทางต่างๆ ของคนซื่อตรง

“คําสาป [ข้อ 33] ไม่ใช่แค่การเพิกถอนสิ่ งดีตา่ งๆภายนอกที่ให้ความสุ ขแก่ชีวติ และการอวยพร
ไม่ใช่ แค่ความเต็มเปี่ ยมของทรัพย์สมบัติต่างๆภายน อก ประเด็นหลักของคําสาปก็อยูท่ ี่ความไม่
สงบที่ ต่อเนื่องของจิตสํานึก และประเด็นหลักของการอวยพรก็อยูท่ ี่จิตสํานึกที่เป็ นสุ ขที่วา่ พระเจ้า
ทรงอยู่ กับเราในการพํานักของจิตใจและสันติสุขซึ่ งแน่ใจถึงพระคุณและความดีของพระเจ้า” 113
ยากอบ 4:6 และ 1 เปโตร 5:5 ก็อา้ งฉบับเซปทัวจิ นต์ของข้อที่ 34 บางที ขอ้ ที่ 35 หมายถึงว่าคนโง่
แสดงถึงความอัปยศเพราะว่านัน่ คือสิ่ งที่พวกเขาได้รับสําหรับการเลือกต่างๆ ของพวกเขา ซึ่ งตรงกันข้ามกับ
คนฉลาด ผูซ้ ่ ึ งได้รับเกียรติยศ
“. . . กลุ่มของคําเหมือน [ในข้อที่ 33-35 และที่อื่นๆในพระธรรมสุ ภาษิต] เสริ มและขยาย ซึ่ งกันและ
กัน อํานาจของพวกมันก็อยูใ่ นการสร้างความเข้มข้น ซึ่ งได้รับผลกระทบโดยการกล่าวซํ้า ของพวก
มัน แทนที่จะอยูใ่ นความหมายของคําศัพท์แต่ละคํา” 114
6. การสอนให้ รักปัญญา 4:1-9
“บทนี้ประกอบด้วยการอภิปรายสามครั้งในเรื่ องคุณค่าของปั ญญาซึ่ งแต่ละครั้ งก็รวมถึงบรรทัดฐาน
ของคําแนะนํา การกระตุน้ คําสั่ง และแรงจูงใจ” 115
“โซ่ของธรรมเนียมนั้นที่เชื่อมโยงปั ญญาของชนรุ่ นต่างๆก็เป็ นหัวข้อพื้นฐานของคํากล่าวเกี่ยวกับ
ปั ญญาครั้งที่สี่น้ ี [นัน่ คือ บทที่ 4]. . . . บทนี้แสดงให้เราเห็นถึงพ่อแม่ฉลาดในการงาน” 116
ส่ วนแรกของข้อความในบทนี้ แสดงถึงวิธีที่พอ่ แม่สามารถส่ งต่อความรัก ที่มีตอ่ ปัญญาไปได้ โดย
ทาง อิทธิ พลส่ วนตัวเป็ นหลัก คําแนะนําของซาโลมอนที่นี่ก็เป็ นเชิงบวกอย่างมาก แทนที่จะกล่าวว่า “อย่าทํา
สิ่ งนี้ สิ่ งนั้น !‛ ซึ่ งเขาได้กล่าวในที่อื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 3:27-31) เขาก็ตอ้ งการให้ พวกบุตรชายของเขาที่จะ
ตระหนักว่าโดยการเอาใจใส่ คาํ ปรึ กษาของเขานั้น พวกเขาก็สามารถพบชีวติ ที่ดีที่สุดได้ บิดาคนนี้ได้สร้าง
โครงสร้างช่วงเวลาที่เป็ นกิจจะลักษณะของการสั่งสอนสําหรับพวกบุตรชายของเขา เขาไม่ใช่เป็ นตัวอย่าง ที่
แย่สาํ หรับบิดาคนอื่นๆ ที่จะทําตาม
คําฮีบรู ที่แปลว่า “คําสอน” (ข้อ 2) สามารถหมายถึง “บัญญัติ” อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 3:1) ตามปกติ

แล้ว ผูท้ ี่ถือรักษาบัญญัติต่างๆ ของพระเจ้าก็มีชีวติ อยู่ (ข้อ 4) แต่กม็ ีขอ้ ยกเว้น 117 อย่างไรก็ตาม นี่เป็ น
แรงจูงใจที่ดี นักเขียนคนหนึ่งก็ถอดความข้อที่ 7 ดังต่อไปนี้: “สิ่ งที่สาํ คัญไม่ใช่สมองหรื อโอกาส แต่เป็ นการ
ตัดสิ นใจ คุณต้องการมันไหม? จงมาและรับเอามัน”118 ส่ วนที่สองของข้อนี้บางทีหมายถึง “จงเต็มใจที่จะ
แยกจากสิ่ งใดก็ตามที่คุณต้องแยกจากเพื่อจะได้รับความเข้าใจ ” ขั้นแรกในการที่จะฉลาด (“การเริ่ มต้นของ
ปัญญา”) คือการตัดสิ นใจที่จะแสวงหาปัญญา
7. สองเส้ นทาง 4:10-19
ในข้อที่ 10-19 นั้น อีกครั้งหนึ่ง ที่สองเส้นทางก็อยูต่ ่อหน้าคนหนุ่ม นัน่ คือ ทางของปั ญญา (ข้อ 1013) และทางขอ งความโง่เขลา (ทางของคนชัว่ ร้าย ข้อที่ 14-17)119 การตักเตือนพื้นฐานในส่ วนนี้คือ จง
หลีกเลี่ยงความรุ นแรงที่เป็ นอันตรายต่อคนอื่น!
“ปี แห่งชีวติ ของเจ้าจะมากหลาย ” (ข้อ 10) หมายความ มากกว่าการมีชีวติ ที่ยนื ยาว มันยังหมายถึง
การชื่นชมชีวติ อีกด้วย ”120 ทางที่ “เที่ยงธรรม ” (ข้อ 11) เป็ นทาง ที่ตรงไปตรงมาแห่งการประพฤติทาง
ศีลธรรม และทางปฏิบตั ิ ทางของพระเจ้าเป็ นทางที่ ดีที่สุดที่จะใช้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:13-14) มันนําเสนอ
หลุม ทางเบี่ยง และอันตรายน้อยที่สุด บรรดาคําสั่งของพระเจ้าก็คล้ายกับเส้นต่างๆ บนถนนทางหลวง
สมัยใหม่ เส้นเหล่านั้นช่วยให้ผเู ้ ดินทางที่จะอยูบ่ นส่ วนที่เหมาะสมของถนนเพื่ อว่าพวกเขาจะไม่มีอุบตั ิเหตุ
แต่จะไปถึง ปลายทางที่ถูกต้องอย่างปลอดภัย
“การเปรี ยบเทียบแบบถนนก็ไม่ได้บรรยายให้เห็ นภาพชีวติ จากการเกิดไปถึงการตาย แต่บรรยายให้
เห็นภาพถนนสู่ ชีวติ นิรันดร์ กบั ถนนสู่ ความตายนิรันดร์ ‛121
นักเขียนคนหนึ่งได้กล่าวข้อที่ 14-15 ใหม่ดงั ต่อไปนี้
“อย่าดําเนินก้าวแรก เพราะว่ าคุณอาจจะไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุมจุดหมายปลายทางของคุณหลังจาก
นั้น‛122
‚ผูน้ าํ ทางแท้อาจไม่รู้จกั ก้อนหิ นทุกก้อนหรื อแนวปะการังทุกผืน แต่ปัญญาของเขาก็ประกอบด้วย
การใช้ช่องทางที่ปลอดภัย ดังนั้นคริ สเตียนไม่จาํ เป็ นต้องทําให้ตวั เขาเองตระหนักถึงความชัว่
ทั้งหมดของทุกวันนี้ เขาเพียงแค่จะต้องใช้เส้นทางที่ปลอดภัยเท่านั้น. . .” 123

บุคคลหนึ่งสามารถร้อนรนเพื่อความชัว่ มากเท่ากับความดีได้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็ นศีลธรรมแบบกลับ
หัวกลับหาง (ข้อ 16; เปรี ยบเทียบ รม. 14:21) นักเขียนอีกคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อ 16-17 ด้วย
ถ้อยคําเหล่านี้
“มันน่ารังเกียจเพียงไรที่จะพบสันติภาพ ณ ราคาของความเดือดร้อนของอีกบุคคลหนึ่งเท่านั้น!‛ 124
ส่ วนนี้ปิดด้วยการเปรี ยบเทียบเชิงสรุ ปอีกอันหนึ่ง (ข้อ 18-19; เปรี ยบเทียบ 1:32-33; 2:21-22; 3:35)
‚วันเต็ม” (ข้อ 18) คือ เที่ยงวัน เมื่อวันนั้นอยู่ ณ ความชัดเจนที่สุดและความสว่างที่สุดของมัน125
“ด้วยความดีของพระเจ้าที่ปร ารถนาเพื่อสวัสดิภาพสู งสุ ดของเรา ปัญญาของพระเจ้าที่จะวางแผน
และอํานาจของพระเจ้าที่จะบรรลุผลนั้นเราขาดอะไรไหม ? แน่นอนว่าเราเป็ นสิ่ งที่โปรดปรานที่สุด
แห่งสรรพสิ่ งทั้งหมด‛ 126
องค์ประกอบที่คดั ค้ านหลักซึ่ งถูกตั้งไว้ในความตรงกันข้ามในข้อที่ 10-19 ก็สลับกันระหว่างความ
ปลอดภัยและอันตราย และระหว่างความแน่นอนและความไม่แน่นอน
8. ความสําคัญของความพากเพียร 4:20-27
ส่ วนสุ ดท้ายของบทนี้เน้นถึงความสําคัญของความพากเพียรในก
ารปฏิบตั ิที่ดีที่นาํ ไปสู่ ชีวติ
ตามปกติ แล้วความสําเร็ จมาสู่ ผทู ้ ี่จดจ่อและดีพร้อมในพื้นฐานต่างๆ ในงานของพวกเขา การทดลองของเราก็
คือ ที่จะ ละสิ่ งเหล่านี้เมื่อเราเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอและเคลื่อนไปสู่ สิ่งต่างๆ ที่เราพบว่าน่าสนใ จและตื่นเต้น
กว่า ข้อเหล่านี้ให้การตรวจสอบแก่ผอู ้ ่านเกี่ยวกับสภาพของเขาหรื อของเธอ
ผูส้ นับสนุน “ข่าวประเสริ ฐแบบมัง่ คัง่ ” ผูซ้ ่ ึ งสอนว่า มันไม่เคยเป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้าสําหรับ ผู้
เชื่อที่จะประสบกับความเจ็บป่ วยหรื อความขาดแคลน นั้น ก็อาศัยข้อที่ 20-22 เป็ นการสนับสนุนสําหรับ
จุดยืนของพวกเขา (พร้อมกับ อพย. 15:26; 23:25; สดด. 103:3; อสย. 33:24; ยรม. 30:17; มธ. 4:23; 10:1;
มก. 16:16-18; ลก. 6:17-19; กจ. 5:16 และ 10:38) พระธรรมโยบและการงานในโลกนี้ในอดีตของพระเยซู
ก็เป็ นสองบทเรี ยนพร้อมกับหลายบทเรี ยนในพระคัมภีร์ที่พิสูจน์วา่ มุมมองนี้ไม่ถูกต้อง 127
“โดยการใช้หู ตาและใจนั้น ครู คนนี้ก็กาํ ลังกระตุน้ ให้บุคคลหนึ่งที่จะรับเอาธรรมเนียม” 128

‚รายชื่อของคํานามต่างๆในข้อที่ 20-27 เป็ นบทเรี ยนในเรื่ องการวิเคราะห์อย่างละเอียดของการเป็ น
สาวก” 129
‚ใจที่ถูกควบคุมโดยพระคัมภีร์นนั่ เองที่ทาํ ให้แน่ใจถึงการดําเนินในความจริ ง” 130
ตามปกติแล้ว “ใจ” หมายถึง “ความคิด” (3:3; 6:32ก; 7:7ข; และอื่นๆ) แต่มนั ก็มีความหมายที่ กว้าง
ขึ้นซึ่ งรวมถึงอารมณ์ (15:15, 30) ความตั้งใจ (11:20; 14:14) และแม้กระทัง่ ตัวตนภายในทั้งสิ้ น (3:5) 131 ที่นี่
กล่าวถึงความรักใคร่ ข้อที่ 23 ในการเชื่อมโยงกับข้อที่ 20-22 นั้นก็ช่วยให้เราเห็นว่ าชีวติ ที่กล่าวถึงที่นี่
ไม่ใช่รางวัลบางอย่างที่ บุคคลหนึ่งได้รับทุกสิ่ งแบบทันที ตรงกันข้าม มันเป็ นความกระปรี้ กระเปร่ า ฝ่ ายวิญญาณที่กาํ ลังเติบโตซึ่ งให้อาํ นาจแก่บุคคลที่ฉลาดและช่วยให้เขาหรื อเธอที่จะยืน่ มือออกไป ช่วยเหลือคนอื่นๆ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (เปรี ยบเทียบ มก. 7:15-23; ลก. 6:45; ยน. 4:14 และโดยเฉพาะอย่างยิง่ 7:38) ถ้อยคํา
ของบุคคลหนึ่ง (ข้อ 24) ก็สะท้อนถึงความรักใคร่ ของใจของเขาหรื อของเธอ เราต้องมีใจเดียวในการ
ติดตาม ปัญญาของเรา (ข้อ 25; เปรี ยบเทียบ สดด. 101:3; 119:37) เราต้องให้ความสนใจแก่การวางแผนเชิง
ปฏิบตั ิ อีกด้วย เพื่อว่าเราจะลงเอยด้วยย่างก้าวต่างๆ ที่เราต้องก้าวเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ต้ งั ใจไว้
ของเรา (ข้อ 26-27; เปรี ยบเทียบ ฮบ. 12:13)
‚เราต้องขจัดทุกสิ่ งที่สามารถกลายมาเป็ นสิ่ งกีดขวางทางศีลธรรม หรื ออุปสรรคที่อนั ตรายในเส้น
ทางชีวติ ของเรา เพื่อว่าเราจะทําการก้าวที่ถูกต้องกับเท้าของเรา. . .” 132
‚มันน่าสังเกตที่วา่ พระเจ้าไม่ได้ถูกอ้างอิงถึงในการวิงวอนที่ร้อนรนนี้ ‘ที่จะแสดงให้เห็นว่าบางสิ่ ง
เป็ นจริ งผ่านทางการกระทํา’ แต่น้ าํ เสี ยงนั้นก็เร่ งด่วนเหมือนกับในคํากล่าวของโมเสสหรื อพวกผูเ้ ผย
พระวจนะ ไม่มีขอ้ สงสัยที่วา่ ภาพของพระเจ้าหรื อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซุ่มซ่อนอยูห่ ลังบทเหล่านี้” 133
9. คาเตือนต่ อความไม่ สัตย์ ซื่อในการสมรส บทที่ 5
บทที่ 5-7 กล่าวถึงผลลัพธ์ต่างๆ ของบาปทางเพศ คือ ความผิดหวังในที่สุด (บทที่ 5) การถูกทําลาย
ทีละน้อย (บทที่ 6) และ ความตาย ในที่สุด (บทที่ 7)134 แรกสุ ด บทที่ 5 เปิ ดเผยถึงความน่าเกลียดภายใต้
ผิวหน้าของหญิงที่มีเสน่ห์ยวั่ ยวน ที่ดึงดูดใจ (ข้อ 1-6) จากนั้นมันทําให้ราคาของความไม่ สัตย์ซื่อนั้นชัดเจน
(ข้อ 7-14) สุ ดท้าย มันยกย่องปั ญญาของความสัตย์ซื่อในการสมรส (ข้อ 15-23)

อันตรายของการล่อลวง 5:1-6
ริ มฝี ปากของเยาวชน (ข้อ 2) ก็ตรงกันข้ามกับริ มฝี ปากของ หญิงที่มีเสน่ห์ยวั่ ยวน (ข้อ 3) การรู้จกั
สิ่ งที่ถูกต้อง และความสามารถที่จะกล่าวสิ่ งนั้นด้วยริ มฝี ปากของใครคนหนึ่งก็เป็ นการปกป้ องจากอํานาจขอ
คําพูดของหญิงที่มีเสน่ห์ยวั่ ยวน (ข้อ 1-6) หญิงล่อลวงก็มาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะ (ประจบประแจง) และลื่น
(น่ายินดี ข้อ 3) 135 อย่างไรก็ตาม ถ้ารับเข้าไป พวกมันก็ทาํ ให้บุคคลที่ถูกทดลองโดยพวกมันนั้นรู ้สึกขมขื่น
(อับอาย) และบาดเจ็บ (เจ็บปวด ข้อ 4) แม้กระทัง่ การเกี้ยวพาราสี ก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้เป็ นบางครั้ง
“มีคาํ กล่าวโบราณที่วา่ ‘นํ้าผึ้งก็หวาน แต่ผ้ งึ ก็ต่อย’ และผูห้ ญิงคนนี้ก็มีเหล็กไนในหางของเธอ” 136
โดยปกติแล้ว หญิงล่อลวงจะนําบุคคลหนึ่งลงไปสู่ เส้นทางที่นาํ เขาหรื อเธอไปสู่ ความตายและหลุม
ฝังศพ (ข้อ 5) แม้วา่ บุคคลนั้นสามารถประสบกับความตายแบบเป็ นอยูใ่ นฐานะผลลัพธ์ของก ารติดตาม เธอ
เช่นกัน เธอไม่มีความเป็ นห่วงเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ที่มีค่าอย่างแท้จริ ง แต่เป็ นห่วงแค่การได้รับความ
ตื่นเต้นทางร่ างกายและอารมณ์แบบทันทันใดบางอย่างเท่านั้น (ข้อ 6)
“พระเจ้าได้สร้างเพศมาไม่ใช่เพื่อการสื บพันธุ์เท่านั้น แต่เพื่อความสุ ขอีกด้วย และพ ระองค์ไม่ได้ต้ งั
‘กําแพงแห่งการสมรส ’ รอบๆ เพศเพื่อจะปล้นความเพลิดเพลินไปจากเรา แต่เพื่อจะเพิ่มพูนความ
เพลิดเพลินและปกป้ องมัน” 137
ราคาของความไม่ สัตย์ ซื่อ 5:7-14
ราคาของความไม่ สัตย์ซื่อ นั้นสู งมากจนมันมากเกินไป เพราะฉะนั้นบุคคลหนึ่งจะต้องฉลาดที่จะ
หลีกเลี่ ยงการทดลองตัวเขาเองหรื อตัวเธอเองโดยการ ที่จะยกย่อง “สิ นค้า ” ต่อไป ความไม่สัตย์ซื่อทางการ
สม-รสส่ วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ใช้เวลาด้วยกันต่อไป ที่นี่ซาโลมอนได้แนะนําให้
หลีกเลี่ยง การคบค้าของหญิงล่อลวง (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 39:10; 2 ทธ. 2:22; มธ. 5:28-29)
‚หลีกเลี่ยงแม้การทดลองเล็กๆ น้อยๆ ‛138
ราคาของความไม่ สัตย์ซื่อไม่ใช่แค่โรคภัยไข้เจ็บทางร่ างกาย (ข้อ 11ข) แม้วา่ นัน่ อาจเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของ มันในหลายกรณี แต่เป็ นความเสี ยหายส่ วนตัวอย่างสิ้ นเชิง ความไม่ สัตย์ซื่อก็ทาํ ให้พลังทั้งสิ้ นของ

บุคคล หนึ่งหมดเปลืองไป (ข้อ 9ก) คนอื่นๆ จะเอาเปรี ยบเขา (ข้อ 9ข-10) เขาจะเกลียดตัวเขาเอง (ข้อ 1113) และเป็ นไปได้ที่เขาจะประสบกับความหายนะในชุมชนของเขา (ข้อ 14) ข้อ 9ข จะเข้ากับสถานการณ์ที่
เกี่ยว ข้องกับการการขู่วา่ จะเปิ ดโปงความลับ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เสริ มเข้ามาที่ไม่ใช่ ไม่ธรรมดาต่อความไม่ สัตย์ซื่อ
ทางการ สมรส
“แม้วา่ การไร้ศีลธรรมทางเพศอาจไม่ได้นาํ ไปสู่ การเป็ นทาส มันก็ยงั คงนําไปสู่ ค่าเลี้ยงดูที่ศาลสั่ง ให้
จ่ายให้กบั คู่ครองหลังการหย่า การช่วยเหลือเด็ก บ้านแตกสาแหรกขาด ความเจ็บปวด ความริ ษยา
ผูค้ นที่โดดเดี่ยวและโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” 139
“การใช้ท้ งั ‘เนื้อ’ และ ‘กาย’ [ข้อ 11] เน้นถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ร่ างกายทั้งสิ้ นนั้นหมดเรี่ ยวแรง” 140
‚...เนื้อหนังของเขาถูกผลาญไป เพราะว่าการหลงในเรื่ องทางโลกและสิ่ งที่รบกวนได้ทาํ งานร่ วมกัน
เพื่อที่จะลอบทําลายสุ ขภาพของเขา” 141
ความสาคัญของความสั ตย์ ซื่อ 5:15-23
ข้อที่ 15-23 ชี้ให้เห็นถึงทางที่ดีกว่า นัน่ คือความสัตย์ซื่อต่อหุ น้ ส่ วนสมรสของบุคคลนั้น ความสัตย์ซื่อที่เคร่ งครัดไม่จาํ เป็ น ต้องส่ งผลให้เกิดความไม่เป็ นสุ ขหรื อความล้มเหลวที่จะประสบกับสิ่ งที่ดีที่สุดใน
ชีวติ อย่าง ที่โลกชอบพย ายามที่จะทําให้เราคิด ตรงกันข้าม มันป้ องกันเรา ไว้จากใจที่แตกสลายและความ
หายนะ ที่มาพร้อมกับความสําส่ อน ภาพของถังเก็บนํ้าและบ่อนํ้า (ข้อ 15) อ้างอิงถึงภรรยาของบุคคลหนึ่ง
(เปรี ยบเทียบ พซม. 4:15) ผูซ้ ่ ึ งตอบสนองต่อความปรารถนา
‚ความตรงข้ามระหว่างนํ้าผึ้งของหญิงแพศยาที่ขมขื่น (ข้อ 3-4) และนํ้าของภรรยาที่หวานอยู่ (“ไหล
อยู”่ ) คือประเด็นของบทนี้ท้ งั หมด” 142
‚บุคคลหนึ่งดื่มนํ้าเพื่อจะดับ ความกระหายของเขา แต่ที่นี่การดื่มเป็ นภาพของความพึงพอใจแห่ง
ความรักที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉนั ท์สามีภรรยา. . .[เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:9]‛ 143
ตัวบทภาษาฮีบรู นิยมใช้ขอ้ ที่ 16 เป็ นข้อความเชิงบวก (“ให้ธารนํ้าไหลไป. . .”) แทนที่จะเป็ นคําถาม
อย่างเช่นในฉบับแปล NASB จากนั้นความหมายของข้อที่ 17-18 ก็เป็ น “อิทธิพลของผูช้ ายที่สัตย์ซื่อ (‘นํ้าพุ’

ของเขา) ก็กลายมาเป็ นพระพรต่อคนอื่นๆ ”144 อีกมุมมองหนึ่งก็คือ ว่า นํ้าพุและธารนํ้าในที่นี่เป็ นของผูช้ าย
ที่ถูกเตือนผูซ้ ่ ึ งอาจแบ่งปั นสิ่ งเหล่านี้กบั ผูห้ ญิงแห่งท้องถนน 145
“. . . ภรรยาถูกมองว่าเป็ นผูใ้ ห้ความพอใจไม่ใช่ผใู ้ ห้กาํ เนิดบุตร‛146
คนอื่นๆถือว่า “นํ้าพุของท่าน” เป็ นภาพของภรรยาของบุคคลหนึ่งและลูกๆของเธอ 147 ‚กวางตัวเมีย ”
และ “เลียงผาตัวเมีย ” (ข้อ 19) เป็ นการเปรี ยบเทียบของภาษาอาหรับฮีบรู โดยทัว่ ไปสําหรับผูห้ ญิงในเรื่ อง
ของแขนขาที่สวยงามและตาที่ดาํ ของพวกเขา148 ภาษาด้านกามารมณ์ของข้อที่ 19-20 อาจจะน่าประหลาดใจ
แต่มนั แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ารับรองความยินดีทางเพศในชีวติ สมรส และมันเป็ นวิธีป้องกันความไม่สัตย์ซื่อ
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:5, 9) ผูช้ ายสามารถพบความร่ าเริ งของเขา (ข้อ 19 นัน่ คือ การกระตุน้ ทางเพศ ยัง
แปลว่า ความมัวเมาใน 20:1 และ อสย. 28:7 อีกด้วย) ไม่วา่ ในภรรยาของเขาหรื อในผูห้ ญิงคนอื่น คําฮีบรู
คําเดียวกันก็อ่านว่า “หลงเจิ่น” ในข้อที่ 23ข ประเด็นก็คือการมีวนิ ยั ในตนเองซึ่ งได้รับการเสริ ม ฤทธิ์ เดชโดย
พระวิญญาณของพระเจ้า การหลงใหลกับ “คนแปลกหน้า ” ก็ทาํ ลายความรักสองอย่างคือ ความรักสําหรับคู่
สมรสของบุคคลหนึ่ง และความรักที่มีต่อปั ญญา149
“เราไม่ได้เข้าใจถึงความหมายของวลี นี้ ‘พระเจ้าเป็ นความรัก ’ (1 ยน. 4:8) อย่างแท้จริ ง จนกว่าเรา
เข้าใจว่าโดยพื้ นฐานแล้วชีวติ เป็ นความสัมพันธ์ ความอุดมสมบูรณ์ ของความสัมพันธ์คือ ความเต็ม
เปี่ ยมของชีวติ ความขัดสนของความสัมพันธ์คือแร้นแค้นของชีวติ ” 150
“การขาดวินยั ” (ฉบับแปล RSV ข้อ 23ก) ก็ดีกว่า “การขาดคําแนะนํา ” ตามปกติแล้ว ผูค้ นไม่สัตย์
ซื่ อต่อคู่สมรสของพวกเขาไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ดีกว่า แต่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เลือกดีกว่า151
“. . . ถ้าชายหนุ่มไม่ได้ ถูกทําให้หลงเสน่ห์ [คําฮีบรู ซากาห์ ] โดยภรรยาของเขา แต่ถูกทําให้หลง
เสน่ห์ โดยคนแปลกหน้าในการกระทําที่เป็ นบาป จากนั้นความบาปชัว่ ของเขาเองจะทําให้เขาหลง
เสน่ห์ และเขาจะถูกนําไปสู่ ความหายนะ” 152
‚คนหนุ่ม พร้อมกับผูช้ ายทั้งหมดของเราตลอดหลายศตวรรษก็ได้รับการกระตุน้ ไปสู่ ไม่ใช่แค่การ
อุทิศตนที่ต้ งั ใจอย่างหนักแน่นหรื อสู่ ความหยิง่ ของความเป็ นบิดา” 153
“ไม่มี ‘ความสัมพันธ์ทางเพศที่ปราศจากพันธะ’ มีก็แต่การหาประโยชน์ใส่ ตวั ที่ปราศจากพันธะ” 154

‚ไม่มีความรักที่ได้มาเปล่า จะมีก็แต่การแสวงหาประโยชน์‛155
10. การทดลองอืน่ ๆ ทีอ่ นั ตราย 6:1-19
ซาโลมอนได้ระบุถึงความผิดพลาดที่อนั ตรายมากขึ้นสองสามอย่างเพื่อจะหลีกเลี่ยง
นอกเหนือไปจากความไม่สัตย์ซื่อทางการสมรส สิ่ งเหล่านี้รวมถึงจํานวนเงินที่รับผิดชอบสําหรับหนี้สิน
ของคนอื่นๆ (ข้อ 1-5) การขี้เกียจ (ข้อ 6-11) การพูดโกหก (ข้อ 12-15) และการปฏิบตั ิอย่างอื่นเจ็ดอย่างที่ไม่
ต้องการการอธิบาย (ข้อ 16-19)
คําแนะนําในส่ วนนี้ตระเตรี ยมแบบอย่างที่ดีของสิ่ งที่ความสุ ขมุ เป็ นบุคคลที่สุขมุ คือผูห้ นึ่งที่สามารถ
ทําการตัดสิ นที่ดีในเรื่ องราวต่างๆ ทางปฏิบตั ิ เขาหรื อเธอก็ระมัดระวังและสุ ขมุ รอบคอบในความประพฤติ
บรรจงและมีสติ บ่อยครั้งแล้ว เราอธิ บายถึงบุคคลที่สุขมุ โดยการกล่าวว่าเขาหรื อเธอมีสามัญสํานึก บุ คคลที่
สุ ขมุ สามารถมองเห็นล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ต่างๆ ของการกระทําที่เป็ นไปได้และก็ปฏิบตั ิตามนั้น บุคคลในทาง
ธรรม (ฉลาด) สามารถสุ ขมุ ได้ เพราะว่าการเปิ ดเผยของพระเจ้าช่วยให้เราเห็นผลลัพธ์ต่างๆ ตามปกติของ
การ กระทําต่างๆ ของเราก่อนที่เราทําสิ่ งเหล่านั้น นี่คือส่ วนใหญ่ที่สิ่งที่พระธรรมสุ ภาษิตช่วยให้เราทํา
“ผูป้ ระกัน ” (ข้อ 1) หมายถึง “เครื่ องประกัน ” ในแง่ของการรับเอาพันธะของอีกบุคคลหนึ่งว่าเป็ น
ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลหนึ่งลงนามร่ วมใบรับรองเพื่อจ่ายเงินกูข้ องอีกบุคคลหนึ่ง เปาโลได้
เสนอที่จะจ่ายหนี้ในอดีต ของ โอเนสิ มสั แต่ไม่ใช่หนี้ในอนาคตของเขา (ฟม. ข้อ 18-19) “เพื่อนบ้าน”
และ “คนอื่น” (ข้อ 1) หมายถึงใครต่อใคร คนที่ถูกกล่าวถึงในที่นี่ไม่ใช่แค่คน สองประเภทนี้ เท่านั้น นี่เป็ น คํา
เปรี ยบเทียบที่เรี ยกว่า เมอริ ซซึ ม ที่ซ่ ึ งสองขั้วที่แตกต่างกันแสดงถึงสิ่ งทั้งห มด ซาโลมอนได้แนะนําอย่าง
หนักแน่น ถึงการหลีกเลี่ยงพันธะนี้ ถ้าบุคคลหนึ่งพบว่าตัวเขาเองอยูใ่ นมันแล้ว เขาควรที่จะทําทุกสิ่ งที่เขา
สามารถทําได้เพื่อจะทําให้ตวั เขาเองออกจากมันก่อนที่เขาค้นพบว่าเขาอยูใ่ นปั ญหาที่แย่ที่สุด
(ข้อ 3)
ผูเ้ ขียน ไม่ได้สั่งให้บุตรชายของ เขาไม่เป็ นผูเ้ ป็ นประกันเพื่อเพื่อนบ้านของเขา เขาได้บอกเขาถึงสิ่ งที่เขา
จะต้องทํา ถ้าเขาได้ทาํ สิ่ งนี้แล้ว เพื่อว่าเขาสามารถหลีก เลี่ยงผลลัพธ์ต่างๆ ที่ ตามปกติแล้ว จะตามการกระทํา
เช่นนั้น ผูอ้ ่านไม่ใช่วา่ ไม่เชื่อฟังพระเจ้าถ้าเขาหรื อเธอกลายม าเป็ นผูป้ ระกันสําหรับคนแ ปลกหน้า แต่
สุ ภาษิตนี้เตือน ถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่เป็ นไปได้และก็ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับวิธีที่จะหลีกเลี่ยงสิ่ งเหล่านั้น
ข้อที่ 6-11 เตือนถึงความเกียจคร้าน (cf. 24:33-34).156

‚การไม่เ ตรี ยมตัวล่วงหน้าไม่ใช่ความเชื่อ มันคือการทึกทักเอาที่เด่นชัดมากที่สุดที่จะกระทํา ส่ วน
ของ คนขี้เกียจ และจากนั้นก็จะคาดหวังการจัดเตรี ยมของพระเจ้าในเวลาแห่งความจําเป็ น ในที่นี่
และใน ที่อื่นทั้งหมดนั้นการหว่านก็ตามหลังการเก็บเกี่ยว [เปรี ยบเทียบ 13:6]‛ 157
‚งานหนักควรจะเป็ นงานประจําตามปกติของเราผูซ้ ่ ึ งรับใช้ช่างไม้ คือพระคริ สต์ ผูซ้ ่ ึงติดตามการนํา
ของคนเย็บเต็นท์ คือ อัครทูตเปาโล และผูซ้ ่ ึ งเรี ยกตัวเราเองว่าบุตรของพระบิดาผูซ้ ่ ึ งกําลังทํางานอยู่
(ยน. 5:17)‛ 158
“คนจรจัด” (ข้อ 11) คือ “โจรที่ดกั ปล้นตามถนน” นัน่ คือ พวกปล้น159
“ในสังคมนั้น ก็ไม่มีการควบคุมทางเทคโนโลยีหรื อโปรแกรมทางสังคมของรัฐบาล ที่จะรับใช้ใน
ฐานะเป็ นตาข่ายป้ องกันความยากจน” 160
บุคคลที่ถูกกล่าวถึงในข้อที่ 12-15 เป็ นผูห้ นึ่งที่เป็ นเหตุให้คนอื่นที่จะประสบกับความไม่สะดวก
หรื อ ความทุกข์ยากเนื่องจากความสนุกสนานที่มนั ให้แก่เขาหรื อเธอ เรื่ องขบขันธรรมดาก็แตกต่างจาก การ
เหย้า แหย่ที่ความเสี ยหายของใครคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นการเหย้าแหย่ที่ทาํ ให้คนอื่นเจ็บปวด การปฏิบตั ิอนั หลังนี้
คือสิ่ งที่ ซาโลมอนได้กระตุน้ ให้บุตรชายของเขาที่จะหลีกเลี่ยง เขาได้เรี ยกคนพิเรนที่เกเรเช่นนั้นว่า “ไร้ค่า ”
และ “ชัว่ ร้าย” (ข้อ 12) “ไร้ค่า ” หมายถึงตามตัวอักษรว่า “ของเบลีอ ั ล” ซึ่งเป็ นคําที่ได้กลายมาเป็ นชื่อ
สําหรับ ซาตาน (2 คร. 6:15)
รายการในข้อที่ 16-19 ก็กล่าวซํ้าบางสิ่ งที่ซาโลมอนได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น มันอาจจะเป็ น
สุ ภาษิต เดียวทั้งหมดที่เขาได้เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันกล่าวถึงแนวคิดของก ารทดลองอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง วลี
“มีหก. . . เออ มีเจ็ด ” (ข้อ 16) บ่งบอกว่ารายการนี้ไม่ได้ละเอียดถี่ถว้ นของสิ่ งที่พระเจ้าทรงเกลียด แม้วา่ มัน
ชัดเจน ก็ตาม 161 การปฏิบตั ิเจ็ดอย่างนี้กล่าวถึงท่าที (ข้อ 17ก) ความคิด (18ก) คําพูด (17ข, 19ก) การกระทํา
(17ค, 18ข) และอิทธิพล (19ข) สําหรับสิ่ งที่พระเจ้าทรงรักนั้น จงเปรี ยบเทียบ อิสยาห์ 66:2
‚รู ปแบบตัวเลข คือ ‘หก. . .เจ็ด ” ก็มีหลายบทบาท คือ (1) มันช่วยเหลือความทรงจําโดยการนับ
สิ่ งของในรายการ (2) มันหนุนใจการท่องจําหรื อการกล่าวซํ้าของสิ่ งต่างๆโดยการทําให้เป็ นเกมส์
ซึ่ งเกือบเป็ นปริ ศนาของตัวบท (3) มันผลักดันสิ่ งสุ ดท้ายไปสู่ การผ่อนคลายที่กล้าหาญ ที่นี่เลขเจ็ด
เป็ นจุดสู งสุ ดและจุดศูนย์กลางของรายการ. . .” 162

11. ความผิดของการล่วงประเวณี 6:20-35
คําเตือนส่ วนเพิ่มนี้มีต่อการปฏิบตั ิต่างๆ ที่ทาํ ลายมากที่สุดของบุคคลหนึ่งนั้นก็ยอดเยีย่ ม เราสามารถ
ได้รับประโยชน์จากการอ่านมันอยูบ่ ่อยๆ ได้ ข้อที่ 20-23 ระบุถึงการเริ่ มต้นของส่ วนใหม่และก็เน้นอีกครั้ง
หนึ่งถึงความสําคัญของคําสั่งสอนที่ตามมา ซาโลมอนได้ถือว่าคําแนะนําที่เขากําลังให้น้ ีเป็ นการแสดงออก
ถึงบัญญัติของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 23; สดด. 119:105) จากการที่ได้ให้ขอ้ คิดเ ห็นเกี่ยวกับข้อที่ 20-23
นั้น พอล ลาร์ เซ่น ได้เขียนดังต่อไปนี้
“ละทิ้งความสัมพันธ์ของคุณกับบิดามารดาของคุณแล้ว คุณจะไม่เข้าไปสู่ ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับ
ตนเองเลย” 163
การกระทําที่ ผิดศีลธรรมก็เริ่ มต้นด้วยการมองที่มีตณั หา (ข้อ 25; เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 11:2) การ
เตือนนั้นก็มีต่อการโลภ (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:17; มธ. 5:28) นัน่ คือจุดที่จะถอนการทดลองทิ้งไปเมื่อมัน ยัง
เล็กๆ อยู่
“การเล่นกับการทดลองก็เป็ นหัวใจที่ยนื่ ออกไปหาบาปเท่านั้น” 164
‚อีกครั้งหนึ่ง เราได้รับการยํ้าเตือนว่า ใจนัน่ เองที่จะต้องถูกรักษาหรื อป้ องกั นไว้ถา้ เท้าจะถูกสงวน
ไว้ จากทางต้องห้าม” 165
‚ไม่มีสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงการล่วงประเวณี เหมือนกับการจินตนาการ การจินตนาการซึ่งปรุ งรสความ
ยินดีของผูร้ ่ วมมือในจิตใจก็เป็ นเชื้อเพลงที่ซ่ ึ งการไร้ศีลธรรมถูกจุดขึ้น” 166
“. . . หญิงโสเภณี ธรรมดาที่แสวงหาการยังชีพจะทํา ให้ผชู ้ ายสู ญเสี ยเงินของเขา แต่จะไม่ทาํ ลายเขา
แต่ผหู ้ ญิงที่ได้แต่งงานแล้วซึ่ งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาจะนําการลงโทษ แบบทําลายทางสังคม (และ
บางทีทางกฎหมาย) มาสู่ เขา”
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ในข้อที่ 27-29 เราก็มีชุดของการเปรี ยบเทียบทางกายภาพซึ่ งได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะอธิ บายถึง เหตุ
กับ ผลฝ่ ายวิญญาณ การล่วงประเวณี นาํ มาซึ่ งการลงโทษที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อันหนึ่งก็มีไฟ (ข้อ 27) ใน
ตอนแรก แต่อนั อื่นๆ จะค้นพบถ้ามันไหม้ต่อไป “เสื้ อผ้าของเขา ” (ข้อ 27) ในพระคัมภีร์น้ นั บ่อยครั้งแล้ว

อาจบ่งบอกถึงชื่อเสี ยงภายนอก นัน่ คือ สิ่ งที่คนอื่นๆ เห็น “แตะต้อ งนาง” บางทีเป็ น การใช้ถอ้ ยคําที่สุภาพ
นุ่มนวลสําหรับความสนิทสนมทางเพศ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 20:6; 1 คร. 7:1)
“บางคนโต้แย้งว่า ‘แต่เพศเป็ นความต้องการตามปกติ ซึ่ งได้ ให้แก่เราโดยพระเจ้า ’ ‘เพราะฉะนั้นเรา
มี สิ ทธิ์ ทุกอย่างที่จะใช้มนั แ ม้กระทัง่ ว่าเรายังไม่ได้แต่งงาน มันเหมือนกับการกิน ถ้าคุณหิว พระ
เจ้าก็ ให้อาหารแก่คุณที่จะกิน ถ้าคุณโดดเดี่ยวพระเจ้าก็ให้เพศแก่คุณที่จะชื่นชม ’
บางคนใน
คริ สตจักร เมืองโคริ นธ์ได้ใช้ขอ้ โต้ แย้งนี้เพื่อจะปกป้ องแนวทางต่างๆ ที่เป็ นบาปของพวกเขา
‘อาหารมีไว้ สําหรับท้อง และท้องก็สาํ หรับอาหาร ’ (1 คร. 6:13) แต่เปาโลได้ทาํ ให้มนั ชัดเจนว่า
ร่ างกายของผูเ้ ชื่อ เป็ นของพระเจ้า และการมีอยูข่ องความต้องการนั้นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับสิ ทธิ
พิเศษที่จะสนองต่อ ความต้องการนั้น (ข้อ 12-20)‛
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ข้อที่ 30-35 ก็กล่าวถึงการเปรี ยบเทียบอีกอย่างหนึ่ง การล่วงประเวณี เป็ นการ ปฏิบตั ิที่ผคู้ นที่ดีดูถูก
เพราะว่ามันไม่จาํ เป็ นเลย มันเป็ นผลิตผลของการขาดการควบคุมตนเอง มันคือการขาดการควบคุมตนเองนี้
ที่ดูเหมือนจะเป็ นเหตุผลที่สามีที่ไม่สัตย์ซื่อไม่ควรเป็ นผูป้ กครองของคริ สตจักร (1 ทธ. 5:6) ตามการเปรี ยบ
เทียบนี้ การล่วงประเวณี ก็เป็ นบาปที่ใหญ่กว่าการขโมย
‚บุคคลหนึ่งไม่ประณามชายคนหนึ่งผูซ้ ่ ึ งเป็ นขโมยผ่านทางความยากจน เขาก็เป็ นที่สงสาร ส่ วนคน
ล่วงประเวณี ก็ไปสู่ ความเสี ยหายภายใต้สถานการณ์ท้ งั สิ้ นของการดูถูกและการเหยียดหยาม และ
การ ขโมยอาจถูกทําให้เป็ นสิ่ งดีและอุดมสมบูรณ์ได้ แต่การล่วงประเวณี และผล ลัพธ์ต่างๆของมัน
นั้น ก็แก้ไขไม่ได้‛ 169
“ภาพของชายชูใ้ นฐานะคนที่สังคมไม่ยอมรับ อาจจะดูเกินไปอย่างมาก ถ้าเป็ นอย่างนั้น การปรับ
เปลี่ยนที่ตอ้ งทําคือที่จะกล่าวว่าในสังคมที่ดีใดๆ นั้น การกระทําเช่นนั้นก็เป็ นการทําลายตนเองทาง
สังคม”
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บางครั้ง บทกวีฮีบรู ก็ใช้คาํ พูดที่ขยายเกินความจริ งเช่นกัน
12. การล่อลวงของการล่วงประเวณี บทที่ 7
บทนี้ทาํ ให้ขอ้ โต้แย้งที่ซาโลมอนได้กล่าวในส่ วนก่อนหน้านั้นเป็ นเรื่ องน่าทึ่ง (6:20-35) เขาได้เล่า

เรื่ องที่อธิบายถึงประเด็นของเขา
‚ความจําเป็ น สําหรับวินยั ทางเพศ ความจําเป็ นที่จะกล่าว ว่า ‘ไม่’ ต่อข้อเสนอของความสนิทสนม
ทางกายนอกชีวติ สมรสก็เป็ นหัวข้อเด่นในคํากล่าวเกี่ยวกับปั ญญาของสุ ภาษิตบทที่ 1-9 ในบทที่ 7
หัวข้อนี้ครอบคลุมคํากล่าวทั้งสิ้ นและมุ่งไปที่การทดลองต่างๆที่ประหลาดซึ่ งถูกนําเสนอต่อบรรดา
ผูน้ าํ ในธุ รกิจการค้าและการปกครองซึ่ งคนหนุ่มแห่งพระธรรมสุ ภาษิตได้ถูกอบรมที่จะมาเป็ น”171
อีกครั้งหนึ่ง บทนํา (ข้อ 1-5) ก็กระตุน้ การนําคําแนะนํานี้มาใช้ ไม่ใช่แค่การรับมันไว้เท่านั้น แก้วตา
(ลูกตาดํา) (ข้อ 2) เป็ นส่ วนที่ไวที่สุดของตา (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:10) ข้อที่ 5 กล่าวซํ้า 2:16 คําต่อคํา ยกเว้น
หนึ่งคําในภาษาฮีบรู
ข้อ 6-9 อธิ บายถึงเหยือ่ ของการทดลองว่าเป็ นผูห้ นึ่งที่ไม่ได้นาํ คําแนะนําของซาโลมอนไปใช้ ใน
วัฒนธรรมของอิสราเอลนั้น บุคคลที่มองดูสิ่งที่กาํ ลังเกิดขึ้นบนถนนบ่อยครั้งแล้ วก็ได้มองจากหน้าต่างชั้นที่
สอง เนื่องจากว่าตามปกติแล้วชั้นตํ่ากว่านั้นก็ไม่มีหน้าต่า งเพื่อ เป็ นการป้ องกันขโมยไว้ก่อน
“ไร้ สามัญสํานึก” (ข้อ 7) คือโง่เขลาโดยไม่รู้ตวั หรื อโดยเจตนา
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คนหนุ่มก็

ข้อ 10-12 พรรณนาถึงหญิงล่าผัวที่เดินด้อมๆมองๆ เพื่อความพึงพอใจทางตัณหาราคะ ซึ่งกําลังล่า
ใครก็ตามที่โง่พอที่จะช่วยเหลือเธอ
“ขั้นแรกของการเข้าสู่ ความ เป็ นผูใ้ หญ่ก็คือการ พัฒนาแนวคิดรวบยอดของความพึงพอใจที่ เลื่อน
ออก

ไป”
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“วิบตั ิแก่ชีวติ สมรสที่คู่สมรสไม่สามารถค้นพบคุณค่าในครอบครัวของพวกเขาและต้องแสวงหา
การกระตุน้ ภายนอกอย่างต่อเนื่อง”
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ข้อ 13-21 แสดงถึงกลยุทธ์ของเธอ : การจูโ่ จมทางตัณหาราคะ (ข้อ 13) การให้เหตุผลแก้ตวั แห่ง
ความตั้งใจของเธอ (ข้อ 14) การประจบประแจง (ข้อ 15) การทําให้ความยินดี เป็ นที่มองเห็นได้ (ข้อ 16-17)
ข้อเสนอ (ข้อ 18) การรับรองถึงความปลอดภัย (ข้อ 19-20) บางทีเราควรนิยมการอ่านแบบที่เขียนไว้ขา้ งๆ
ของข้อ 14: ‚เครื่ องบู ชาแห่งสันติภาพก็อยู่ กับดิฉนั ” แนวคิดก็คือว่า เธอได้ทาํ ศานติบูชาและก็มีอาหาร
บางอย่างที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการถวายของเธอ ณ บ้านของเธอที่ที่เธอจําเป็ นต้องกินมัน

“อย่างที่เราจะกล่าวว่า ตูเ้ ย็นของเธอนั้นก็เต็ม”
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เครื่ องศานติบูชาบางอย่างก็ได้ตามหลังการจบของคําปฏิญาณ (เครื่ องบูชาแบบแก้บน) นี่ดูเหมือนจะ
เป็ นกรณี ที่นี่ ดูเหมือนว่าผูห้ ญิงคนนี้ได้ปล่อยตัวเธอเองหลังจาก ช่วงเวลาของการเสี ยสละตนเองอย่างที่บาง
คนที่อดอาหารระหว่างฤดูถือบวชทํา ณ ตอนปลายของฤดูกาลนั้น มันค่อนข้างชัดเจนที่วา่ ผูห้ ญิงคนนี้รู้
อย่างแท้จริ งถึงสิ่ งที่เธอต้องการ
ข้อ 22-23 พรรณนาถึง “การฆ่า” เป็ นที่ชดั เจนว่า คนหนุ่มนั้นได้ลงั เลใจ แต่จากนั้น “ในทันใดนั้น ”
(ข้อ 22) ก็ได้ยอมตาม ความบาปนําไปสู่ ความตาย (เปรี ยบเทียบ รม. 6:23; ยก. 1:15) ในบรรทัดเดียวกันนั้น
ซาโลมอนก็ได้พิจารณาถึงผลลัพธ์บ้ นั ปลายของการกระทําของคนหนุ่มนั้น ไม่ใช่ผลลัพธ์แบบทันที
“สัตว์ที่โง่ ก็ไม่เห็นการเชื่อมโยงระหว่างกับดักและความตาย และในเชิงศีลธรรมนั้น ผูค้ นที่โง่ก็ไม่
เห็นการเชื่อมโยงระหว่างความบาปและความตายของเขา (เปรี ยบเทียบ 1:17-18; ฮชย. 7:11)‛
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‚เรื่ องราวเช่นนี้จะรับใช้นกั กวีที่หยาบคายลามกแห่งสมัยข องเราที่จะสร้างละคร และสําหรับพวก
เขา นั้นหญิงโสเภณี ก็จะเป็ นวีรสตรี ไม่มีอะไรที่จะเป็ นที่บนั เทิงอย่างมากต่อผูช้ มเหมือนกับศิลปะ
ของเธอในการล่อลวงสุ ภาพบุรุษหนุ่ม การพิชิตของเธอจะถูกเฉลิมฉลองในฐานะชัยชนะแห่ง
ปัญญา และความรัก และละครตลกนี้จะจบลงอย่างน่าพอใจอย่างมา ก และชายหนุ่มทุกคนที่ได้เห็น
มันเป็ น เช่นนั้นก็จะปรารถนาอย่างมากที่จะถูกเลือก ดังนั้น คนโง่ ทาการเยาะเย้ ยต่ อบาป 177 "
ในบทส่ งท้ายสําหรับเรื่ องราวนี้ (ข้อ 24-27) ซาโลมอนได้แนะนําถึงการป้ องกันสามอย่างต่อการทด
ลองนี้ แรกสุ ด จงปกป้ องใจของคุณ (ข้อ 25ก) เราอยู่ในอันตรายเมื่อเราเริ่ มต้นที่จะต้องการและโหยหาความ
สัมพันธ์เชิงชูส้ าว การนึกฝันถึงความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวเช่นนั้นก็เป็ นเครื่ องบ่งบอกอย่างหนึ่งว่า เราอยูใ่ นเขต
อันตรายนี้ ประการที่สอง จงปกป้ องร่ างกายของคุณ (ข้อ 25ข) อย่าไปใกล้หรื ออยูใ่ กล้ใครคนหนึ่งที่
ต้องการ ความสัมพันธ์เชิงชูส้ าว ประการที่สาม จงปกป้ องอนาคตของคุณ (ข้อ 26-27) จงคิดอย่างจริ งจัง
เกี่ยวกับ ผลลัพธ์ต่างๆ ของการมีความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวก่อนที่คุณจะเกี่ยวข้องด้วย
“ชีวติ ของผูช้ ายคนหนึ่งไม่ใช่ถูกทําลายทันที มันถูกนําไปจากเขาทีละน้อยขณะที่เขาเข้าไปสู่
เส้นทาง แห่งชีวติ ที่จะทิง้ เขาไว้ในฐานะเหยือ่ อีกคนหนึ่งของค่าจ้างของความบาป”
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13. หน้ าทีข่ องปัญญา บทที่ 8
บทที่ 8 เป็ นการแก้ต่าง (การปกป้ อง) ของปัญญา นักปราชญ์ได้กลับไปยังภาพของปัญญาที่เขาได้
ใช้ ณ ตอนต้นของส่ วนนี้ของพระธรรมสุ ภาษิต (1:20)
‚ในความสู งและความใหญ่โต นั้น กล่าวนี้ ก็พลุ่งขึ้นจากหน้าต่างๆของพระธรรมสุ ภาษิตเหมือนกับ
ยอดเขาจังฟรอเหนือเมืองอินเตอร์เลคเกนหรื อภู เขาเรนเนียร์ เหนือชายฝั่งพูจิท มันเป็ นสุ ดยอดของ
การ เป็ นสาวกของพันธสัญญาเดิม ซึ่ งเชื้อเชิญทุกคนที่เห็นมันที่จะขึ้นไปยังที่ลาดเอียงแห่ง
ความชอบ ธรรมและยุติธรรม ความดีและความเมตตา และจากที่นนั่ ที่จะเห็นชีวติ อย่างที่พระเจ้าได้
ตั้งใจไว้ ในวันเหล่านั้นเมื่อพระองค์ได้ก่อให้เกิดการทรงสร้าง และได้ปรับแต่งมนุษย์ให้เป็ นตาม
ฉายาของ พระองค์เอง ปั ญญาได้หวั เราะด้วยความยินดีเมื่อพระองค์ได้ทาํ อย่างนั้น และทุ กคนที่
แสวงหาปัญญา อย่างแท้จริ งโดยการยําเกรงพระเจ้าก็ได้รับสัญญาถึงส่ วนแบ่งในความสุ ขดั้งเดิม
นั้น” 179
ข้อโต้แย้งของส่ วนนี้ก็พฒั นาดังต่อไปนี้ ปัญญาจะเป็ นการนําพาของทุกบุคคล (ข้อ 1-5; เปรี ยบเทียบ
กท. 5:18, 22-23) เธอเป็ นหุ น้ ส่ วนของความมีคุณธรรม (ข้อ 6-13), กุญแจสู่ ความสําเร็ จ (ข้อ 14-21), หลัก
การของการสร้าง (ข้อ 22-31), และความจําเป็ นที่สาํ คัญแห่งชีวติ (ข้อ 32-36) บทที่ 8 ประกอบด้วยการทําให้
เป็ นบุคคลที่ดาํ รงไว้ยาวนานที่สุดในพระคัมภีร์

180

ปัญญาในฐานะการนาพา 8:1-5
โดยการทําให้ปัญญาเป็ นบุคคลนั้น ซาโลมอนก็สามารถที่จ ะอธิ บายถึงสองสิ่ งเกี่ยวกับปั ญญาในข้อ
เหล่านี้ ซึ่ งทั้งสองอย่างก็เกี่ยวข้องกับการนําพาที่มีไว้ในปั ญญา (ความเข้าใจ, ความเข้าใจลึกซึ้ ง ) ปั ญญานั้นก็
มีไว้ทุกๆ ที่ (ข้อ 2-3) และสําหรับทุกคน (ข้อ 5) ไม่ได้ใช้ผรู ้ อบรู ้ที่เหนือกว่าที่จะฉลาดในแง่ของพระคัมภีร์
ปัญญาและความมีคุณธรรม 8:6-13
ปั ญญาและความมีคุณธรรมก็เหมือนกันในเชิงปฏิบตั ิ (เปรี ยบเทียบ 1:7) ข้อ 9 หมายถึงว่า บุคคลที่
ได้ดาํ เนินไปในทางของปั ญญาสําหรับหนทางไกลแล้วนั้นก็สามารถชื่นชมกับความถูกต้องทางศีลธรรมของ

ปั ญญาดีกว่าใครคนหนึ่งที่ไม่ได้ดาํ เนิน
“สิ่ งที่ขอ้ นี้กล่าวก็ไม่ใช่วา่ บรรดาถ้อยคําของปั ญญานั้นชัดเจน พอเข้าใจ และเรี ยบง่ายต่อบุคคลที่ได้
รับคําแนะนํา แต่หมายถึงว่า บรรดาถ้อยคําเหล่านั้นก็ยกย่องพวกมันเองว่าเป็ นจริ ง. . .”
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“ความเรี ยบง่ายของความสัตย์สุจริ ตก็คือความลึกซึ้ งของปั ญญา . . . . ความสัตย์สุจริ ตเป็ นมิติทา ง
ศีลธรรมที่แยกแยะปัญญาจากความฉลาด การเรี ยนรู้และความหลักแหลม”

182

ปั ญญาแท้น้ นั เป็ นแหล่งและความสุ ขมุ (ข้อ 13) ส่ วนนี้กล่าวถึงความยอดเยีย่ มที่สาํ คัญของปั ญญา
ปัญญาและความสาเร็จ 8:14-21
ปั ญญาคือกุญแจสู่ ผลประโยชน์ต่างๆ หลายอย่างทางวัตถุและไม่ใช่ทางวัตถุ แต่ส่วนใหญ่แล้ว เป็ น
ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางวัตถุ เธอให้รางวัลแก่บรรดาผูท้ ี่แสวงหาเธอ (ข้อ 17-21) ปั ญญาก็ดีวา่ ทองคํา (ข้อ
19) ในสองแง่ บุคคลที่ฉลาดก็สามารถที่จะ หาทองคํามาได้ แต่เขาก็สามารถที่จะใช้ปัญญาที่จะทํา กับทองคํา
มากขึ้นได้ กระนั้นปั ญญาก็มีไว้สาํ หรับผูท้ ี่แสวงหามันเท่านั้น ไม่เหมือนทองคํา ปั ญญาไม่ใช่บางสิ่ งที่บุคคล
หนึ่งสามารถสื บทอดได้
ปัญญาและการทรงสร้ าง 8:22-31
ในฐานะพระผูส้ ร้าง พระเจ้าได้ถือว่าปั ญญาสําคัญที่สุด ปั ญญาก็แก่กว่าจักรวาล และมันก็สาํ คัญใน
การทรงสร้างของมัน ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นได้โดยปราศจากปัญญา
“. . . ปั ญญาไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นของพระเจ้า เธอมีการเป็ นอยูส่ ่ วนตัวในพระวาทะของ พันธสัญญา
ใหม่ แต่ตวั เธอเองไม่ใช่พระวาทะ. . .” 183
ปั ญญานําไปสู่ ความยินดีเพราะว่าการทรงสร้างก่อให้เกิดความยินดี (ข้อ 30-31) สําหรับพระผูส้ ร้าง
และสิ่ งทรงสร้าง พระเจ้าไม่ได้สร้างและทําสิ่ งใดก็ตามโดยปราศจากปั ญญา เพราะฉะนั้น มันสําคัญอย่าง
มากที่เราได้รับปั ญญา นัน่ คือประเด็น

“อะไรคือ เสี ยงแห่งปั ญญา ที่กล่าวเกี่ยวกับการโต้แย้ง เชิงผสมผสาน ในคําปรึ กษาแบบคริ สเตียน ?
วรรณกรรมเชิงปั ญญาของพันธสัญญาเดิมก็เชื้อเชิญการศึกษ าธรรมชาติ อุปนิสัย และการเปลี่ยน
แปลงของมนุษย์จากแหล่งต่างๆ นอกบรรทัดฐานของพระคัมภีร์เช่นเดียวกับในพระคัมภีร์เอง
ปั ญญายังยกตัวอย่างการใช้ของวิธีต่างๆ ที่ไม่ได้ออกมาจากพระคัมภีร์ในเชิงการตีความ หรื อไม่ได้
ใช้ ถ้อยคําของพระคัมภีร์เองอีกด้วย แม้วา่ เมื่อพระคัมภีร์ถูกใช้ บ่อยครั้งแล้วปั ญญาก็กาํ หนดว่าตัว
บท ใดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณ์ที่ให้มา และการประยุกต์จาํ เป็ นที่จะเป็ นรู ปเป็ นร่ าง
อย่างไร ณ เวลาเดียวกัน ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาที่ฉลาดก็ตระหนักว่า พระคัมภีร์ เป็ นสิ ทธิอาํ นาจที่สมบูรณ์
เดียว สําหรับ การนําพาความเชื่อแล ะการปฏิบตั ิ เนื่องจากว่าแก่นสารของปั ญญาคือความยําเกรง
พระเจ้า หัวใจของการยกย่อง และการยอมจํานนต่อพระเจ้าก็เป็ นรากฐานสําหรับการดําเนินชีวติ ที่มี
ลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อหน้าประสบการณ์ต่างๆ ที่รุนแรงที่สุดของชีวติ ปั ญญาเรี ยกร้องการ
นับถือที่ ลึกซึ้ งขึ้นสํา หรับพระเจ้าในการทําให้ชีวติ ของบุคคลหนึ่งที่จะเป็ นตามการออกแบบของ
พระผูส้ ร้าง ไม่ใช่ในการให้คาํ ปรึ กษาเท่านั้น แต่ในทุกด้านของชีวติ อีกด้วย”184
“การเริ่ มต้น ของวิธีของพระเจ้า ” (ข้อ 22) บางทีอา้ งอิงถึงการเริ่ มต้นงานแห่งการทรงสร้างของ
พระองค์ (ปฐก. 1) เนื่องจากว่ านัน่ คือสิ่ งที่ซาโลมอนได้อธิ บายไว้ในข้อต่างๆ ที่ตามม า185 ปั ญญานั้นมีอยู่
ตลอด เวลาในฐานะ พระลักษณะของพระเจ้ า186 ข้อ 30 พรรณนาถึงปั ญญาว่าเป็ นสหายที่คงเส้นคงวาและ
สนิทสนม ของพระเจ้า ในฐานะที่เป็ นเช่นนั้นเราควรเห็นคุณค่าปั ญญาอย่างสู งส่ ง นักเขียนคนหนึ่งได้สรุ ปว่ า
ปัญญา เป็ นการเชื่อมโยงหรื อการผูกพันระหว่างพระผูส้ ร้างและสิ่ งทรงสร้างของพระองค์187
‚นี่เป็ นมุมมองที่น่าตื่นเต้นของการทรงสร้าง ไม่ใช่การปลํ้าสู ้ท่ามกลางบรรดาพระเพื่อความเป็ นเจ้า
ของโลก อย่างที่คนบาบิโลนได้เห็นมัน ไม่ใช่การสื บหาตลอดไปที่คลุมเครื อ ที่ไม่ลดละเพื่อการอยู่
รอดโดยการปรับตัวอย่างที่ววิ ฒั นาการแบบไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามองมัน แต่เป็ นความขบขันอันสู งซึ่ ง
ได้รับการยกย่องและส่ งเสริ มโดยปั ญญาเอง” 188
การเรียกร้ องให้ ได้ รับปัญญา 8:32-36
บนพื้นฐานของทุกสิ่ งที่มาก่อนนั้น ซาโลมอนได้กระตุน้ ให้พวกบุตรชายของเขาดําเนินชีวติ โดยถ้อย
คําของเขาและด้วยเหตุน้ นั ก็ได้รับปั ญญา อีกครั้งหนึ่งปั ญญานําไปสู่ ชีวติ แต่ผขู ้ าดปั ญญาก็เริ่ มต้นที่จะตาย
‚...ปั ญญาและชีวติ ก็เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากกว่าแ นวคิดรวบยอดใดๆ ในพระธรรมสุ ภาษิต เป้ า
หมายของปั ญญาคือชีวติ เช่น 4:13, 23; 10:17)‛ 189

“ในบทนี้ หลายคนได้ เทียบเท่าปั ญญากับพระเยซูคริ สต์ การเชื่อมโยงแบบนี้กใ็ ช้การได้ตราบเท่าที่
พระเยซูเปิ ดเผยธรรมชาติของพระเจ้าพระบิดาเท่านั้น ซึ่ งรวมถึงปั ญญาของพระองค์ อย่างที่สุภาษิต
นําเสน อการทําให้เป็ นบุคคลของพระลักษณะ การกล่าวอ้างของพระเยซูได้รวมถึงปั ญญา (มธ.
12:42) และความรู้ที่เฉพาะของพระเจ้า (มธ. 11:25-27) พระองค์แม้กระทัง่ ได้ทาํ ให้ปัญญาเป็ น
บุคคลในแนวทางที่คล้ายกันกับสุ ภาษิต (มธ. 11:19; ลก. 11:49) เปาโลได้เห็นถึงความสําเร็ จของ
ปัญญา ในพระคริ สต์ (คส. 1:15-20; 2:3) และได้ยนื ยันว่าพระคริ สต์ได้กลายมาเป็ นปั ญญาของเ รา
ในการถูกตรึ ง (1 คร. 1:24, 30) ดังนั้นการทําให้ปัญญาเป็ นบุคคลอย่างกล้าหาญในสุ ภาษิตเป็ นที่ แน่
ชัดว่าก็จดั เตรี ยมรากฐานที่แข็งแรงสําหรับการเปิ ดเผยของปั ญญาของพระเจ้าในพระคริ สต์ แต่
เนื่องจากว่าปั ญญาดูเหมือนจะเป็ นการทรงสร้างของพระเจ้าใน 8:22-31 มันไม่น่าเป็ น ไปได้วา่
ปัญญา ที่นี่เป็ นพระเยซูคริ สต์” 190
ค. ความตรงกันข้ ามของปัญญาและความโง่ เขลา บทที่ 9
‚เหมือนกับการเคลื่อนไหวอันสุ ดท้ายของบทเพลงเข้าเปี ยโนหรื อเพลงสําหรับดนตรี วงใหญ่ บทสุ ด
ท้ายนี้ของคํากล่าวเกี่ยวกับปั ญญาก็กล่าวซํ้าลักษณะเด่นหลักของบทที่1-8” 191
บทนี้ เปรี ยบเทียบปั ญญาและความโง่เขลาในโครงสร้างที่มีสัดส่ วนสมดุลกันอย่างมาก ข้อ
1-6
สัมพันธ์กบั ข้อ 13-18 อย่างน่าสังเกต รู ปแบบที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรแห่งการนําเสนอนี้ก็จดั ตั้งข้อ
ต่างๆที่เป็ นศูนย์กลาง (ข้อ 7-12) ในฐานะสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดในบทนี้ ทั้งปั ญญาและความโง่เขลาก็เชื้อเชิญให้
คนหนุ่มสาวที่จะแสวงหาพวกมัน การเชื้อเชิญที่เป็ นคู่ปรับทั้งสองนี้ก็นาํ ส่ วนนี้ของพระธรรมสุ ภาษิตไปสู่
จุดสู งสุ ด ตอนนี้คนหนุ่มสาว (ผูอ้ ่าน) ต้องทําการตัดสิ นใจ คือ อันไหนที่เขาหรื อเธอจะติดตาม?
1. งานเลีย้ งของปัญญา 9:1-6
ความคล้ ายคลึงระหว่างการเชื้อเชิญของปั ญญาและการเชื้อเชิญที่พระเยซูได้หยิบยืน่ ให้แก่ทุกคน
ที่มายังงานเลี้ยงของพระองค์ก็อธิ บายถึงการเชื่อมโยงระหว่างปั ญญาและการตอบสนองต่อพระวจนะของ
พระเจ้าในทางบวก (มธ. 22:1-14; ลก. 14:15-24) ‚เสาเจ็ดต้น ” (ข้อ 1) อาจแสดงถึงปะรํางานเลี้ ยงโดย
พื้นฐาน หรื อ พวกมันอาจเป็ นการพาดพิ งถึงจักรวาล (เปรี ยบเทียบ 8:22-31) ที่พระเจ้าได้สร้างในเจ็ดวัน
ทฤษฎีอื่นๆ ก็ คือว่า พวกมันหมายถึงของประทานทั้งเจ็ดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อความเต็มเปี่ ยมของ
พระวิญญาณ บริ สุทธิ์ (เปรี ยบเทียบ อสย . 11:2)192 คนโบราณบางค นได้แลเห็นว่าโลกตั้งอยูบ่ นเสาเจ็ดต้น

บางทีเสาเจ็ดต้น อ้างอิงถึงส่ วนทั้งเจ็ดของตัวบทในบทที่ 2-7193 เป็ นไปได้ที่อา้ งถึงการสอนในบทที่ 1-8194
‚เจ็ด ” สําหรั บคนยิว ได้บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ อาจหมายถึง “ความพอเพียง ” “หรื อ อาจหมายถึง “อย่าง
มากมาย”195 การเชื้อเชิญ ของปัญญา (ข้อ 5) ฟังดูเหมือนการเชื้อเชิญของข่าวประเสริ ฐ (เปรี ยบเทียบ ยน .
6:51, 55) ความคล้ายคลึง ระหว่างปั ญญาและการดําเนินในทาง (ทางธรรม) ของพระเจ้าก็ชดั เจนในส่ วนนี้อีก
ครั้งหนึ่ง
2. จิตใจทีเ่ ปิ ดหรือปิ ด 9:7-12
ตามปกติแล้ว ผูค้ นไม่ได้เป็ นอยูห่ รื อตายไปเนื่ องจากการตัดสิ นใจ ครั้ง เดียวเท่านั้น พวกเขาพัฒนา
รู ปแบบของชีวติ ที่ไม่วา่ จบลงด้วยความตายหรื อชีวติ ส่ วนนี้ช่วยให้เราที่จะเห็นถึงผลลัพธ์ของรู ปแบบเหล่านี้
ของชีวติ ถ้าบุคคลหนึ่ งเปิ ดต่อพระเจ้าและรับคําสอนได้ เขาก็จะฉลาด แต่ถา้ เขาไม่ได้ยอมรับคําแนะนํานี้
และ ปิ ดใจของเขา เขาก็กลายมาเป็ นคนโง่
บุคคลที่พยายามที่จะช่วยคนโง่โดยการตักเตือนเข าก็จะไม่ได้รับเกียรติจากคนโง่ ความโง่เขลาของ
คน โง่ได้ปิดความคิดของเขาต่อการตักเตือน (ข้อ 7-8; เปรี ยบเทียบ มธ.13:12-16) คนฉลาดจะเรี ยนรู้จากพระ
เจ้า ตลอดชีวติ ของเขาเรื่ อยไป (ข้อ 9; เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 3:18)
‚ในฐานะกฎนั้น ยิง่ มนุษย์รู้ น้อยเขายิง่ คิดว่า เขารู ้ ยิง่ เขารู ้อย่างแท้จริ ง เขายิง่ ตระหนักถึงความไม่รู้
และความจํากัดของเขา” 196
ข้อ 10 กล่าวซํ้า 1:7 ชีวติ ที่ฉลาดเทียบเท่ากับชีวติ ที่ชอบธรรม (ข้อ 9-11) ข้อ 11 กล่าวย้อนถึงข้อ 3:2.
“นอกจากว่าเราถือพระพิโรธอย่างจริ งจัง เราไม่ควรได้รับการปลอบใจโดยความรักของพระเจ้าอย่าง
แท้จริ ง” 197
ข้อ 12 เป็ นข้อความที่หนั กแน่นของความรับผิดชอบของแต่ละคน ข้อนี้ เน้นว่าเขาเองหรื อเธอเอง
นั้นเป็ นผูพ้ า่ ยแพ้หรื อผูช้ นะ ในที่สุดในการตัดสิ นใจของเขาหรื อของเธอที่จะเลื อกปั ญญาหรื อความโง่เขลา
(ข้อ 12) 198
“ข้อ 12 ยํ้าเตือนเราว่าพระเจ้าต้องการที่จะสร้างคุณลักษณะในทางธรรมในชีวติ ของเรา และเราไม่

สามารถยืมคุณลักษณะจากคนอื่นหรื อให้ คุณลักษณะของเราแก่พวกเขาได้ นี่เป็ นเรื่ องราวส่ วนตัวที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจส่ วน ตัว การเป็ น ส่ วนของครอบครัวที่ดี การเข้าร่ วมโบสถ์ที่สัตย์ซื่อ หรื อ
การศึกษาในโรงเรี ยนยอดเยีย่ มก็ไม่สามารถรับรองการสร้างคุณลักษณะของเราได้ คุณลักษณะถูก
สร้างบนการตัดสิ นใจ และการตัดสิ นใจที่แย่จะสร้างคุณลักษณะที่แย่” 199
3. งานเลีย้ งของความโง่ เขลา 9:13-18
ข้อ 1-6 ทําให้ปั ญญาเป็ นบุคคลในภาพของผูห้ ญิงที่กาํ ลังจัดเตรี ยมงานเลี้ยงและให้การเชื้อเชิญ 200
ข้อ 13-18 ทําให้ความโง่เขลาเป็ นบุคคลในลักษณะท่าทางของหญิงโสเภณี ที่กาํ ลังทําสิ่ งเดียวกัน ความตรง
กันข้ามระหว่างส่ วนเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยความแตกต่างเล็กน้อยมาก ข้อ 4 และ 16 ก็เกือบเป็ นการเชื้อเชิญ
เหมือนกัน ตอนจบของพระธรรมนี้ก็ประกอบด้วยอีกภาพหนึ่งของหญิงที่ฉลาด (31:10-31)
เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับปั ญญามาจนถึงบัดนี้ ใครก็ตามสามารถกําหนดว่าเขา
หรื อเธอจะฉลา ดอย่างไรหรื อโง่เขลาอย่างไรได้ นี่ไม่ใช่สิ่งลึกลับ มันเกี่ยวข้องกับ ความฉลาดเพียงเล็กน้อย
แต่ เกี่ยวข้องกั บการอุทิศตนทุกสิ่ งทุกอย่าง ถ้าบุคคลหนึ่งตระหนักถึงการเปิ ดเผยของพระเจ้าเช่นนั้น และ
ตัดสิ น ใจที่จะเข้าใจ ยอมจํานนและดําเนินชีวติ โดย การเปิ ดเผยนั้น อย่างดีที่สุดที่เขาสามารถทําได้ เขาก็ฉลาด
ในอีก ด้านหนึ่ง ถ้าเขาปฏิเสธพระวจนะของพระวจนะของพระเจ้าและตัดสิ นใจที่จะดําเนินชีวติ ของเขาโดย
ไม่คาํ นึง ถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ เขาก็เป็ นคนโง่เขลา
II. การรวบรวมที่ 2: คู่เหมือนต่ างๆ ของซาโลมอนทีแ่ สดงถึงปัญญา 11:1—22:16
อย่างที่เราได้เห็นไปนั้น บทที่ 1—9 ก็ประกอบด้วยการ อภิปรายต่างๆ ที่ใครคนหนึ่ง ซึ่ งบางทีเป็ น
ซาโลมอนได้เขียนเพื่อกระตุน้ ให้บุตรชายของเขาที่จะเลือกทางแห่งปั ญญาสําหรับชีวติ ของเขา อย่างไรก็ตาม
คิดเนอร์ได้เชื่อว่า ถ้าซาโลมอนได้เขียนเก้าบทแรก 10:1 คงจะอ่านว่า “สิ่ งเหล่านี้ก็เป็ นสุ ภาษิตของซาโลมอน
เช่นกัน‛201 ณ 10:1 นั้น เราก็เริ่ มต้นส่ วนของพระธรรมที่จดั ตั้ง สิ่ งที่ “ทางที่ฉลาด” เป็ นในความหลากหลาย
ของสถานการณ์ต่างๆ ของชีวติ ตอนนี้เราเคลื่อนจากคํากล่าวเชิงแนะนําไปสู่ คาํ กล่าวของปั ญญา ซึ่ งเป็ น สอง
ชนิดหลักของวรรณกรรม202
“รู ปแบบของการบริ การไม่ใช่อาหารเพีย งไม่กี่อย่างที่ เป็ นชุดแบบตายตัว แต่เป็ นรายการอาหารที่
แยก กันต่างหากของปั ญญา เหมือนกับบุฟเฟต์ขนาดใหญ่ของอาหารเรี ยกนํ้าย่อย” 203

“จนกระทัง่ บัดนี้ พระธรรมสุ ภาษิตได้ระบุถึงคนที่ฉลาดอย่างแท้จริ งมาตลอด จากจุดนี้เป็ นต้นไป
พระธรรมสุ ภาษิตจะอธิ บายถึงวิธีที่คนเช่นนั้นควรดําเนินชีวติ ของเขาทีละวัน ระเบียบที่เป็ นหัวข้อ
เชิงเหตุผลนี้ก็ปรากฏในจดห มายฝากของพันธสัญญาใหม่หลายฉบับ ที่บุคคลที่ได้รับความรอดถูก
ระบุถึงและจากนั้นชีวติ ประจําวันที่เขาควรดําเนินนั้นก็ถูกอธิ บายไว้ [เช่น รม. 1-5 และ 6-8; อฟ. 1-3
และ 4-6]‛ 204
“ความคิดหลักก็คือว่ า ความดีงามทางศีลธรรมและความขยันนํามาซึ่ งความมัง่ คัง่ และความชัว่ ร้าย
และความขี้เกียจนํามาซึ่ งความทุกข์ยาก. . .” 205
มีหลักคําสอน 184 อย่างในบทที่ 10-15 และ 191 อย่างใน บทที่ 16-22 ซึ่งรวมเป็ น 375 อย่า ง206
หลักคําสอนคือคํากล่าวรวบรัดและแหลมคมซึ่งมีความจริ งที่ ได้พิสู จน์แล้วบางอย่างในมัน ซึ่ งก็คือ กฎเกณฑ์
หลักการ หรื อความจริ งโดยทัว่ ไป กลุ่มนี้แสดงถึงจํานวนเพียงเล็กน้อยของสุ ภาษิต 3,000 ข้อที่ซาโลมอน ได้
เขียน (1 พกษ. 4:32) วอลท์เคได้เขียนว่าพระธรรมสุ ภาษิตประกอบด้วยคํากล่าว 930 ข้อ207 ส่ วนใหญ่ของ
สุ ภาษิตในส่ วนนี้ก็เป็ นข้อหนึ่งที่ยาวและประกอบด้วยข้อละสองบร รทัด พวกมันเป็ นคู่เหมือนบรรทัดที่สอง
นั้นชี้ให้เห็นความแตกต่าง เปรี ยบเทียบ หรื อทําให้แนวคิดที่ได้แสดงออกในบรรทัดแรกนั้นสมบูรณ์ นี่เป็ น
การเปรี ยบเทียบของฮีบรู ในบทที่ 10-15 คู่เหมือนส่ วนใหญ่ก็ประกอบด้วยการเปรี ยบเทีย บที่ ตรงกันข้าม
คําไขคือ “แต่” ในบทที่ 16-22 ก็มีการเปรี ยบเทียบที่คล้ายกั นซึ่ งกําหนดโดยคําเชื่อม “และ” ก็มีบางประโยค
ที่ต่อเนื่องกันที่ซ่ ึ งบรรทัดที่สองดําเนินความคิดของบรรทัดแรกต่อไป (เช่น 14:26) บางคู่เหมือนประกอบ
ด้วยการเปรี ยบเทียบที่คุณค่าที่สัมพันธ์กนั ของสองสิ่ งถูกจัดตั้งไว้ (เช่น 11:31) บางคู่เหมือนก็ประกอบด้วย
ข้อความในบรรทัดแรกที่ติดตามมาด้วยการอธิบายในบรรทัดที่สอง (เช่น 20:2) 208
มีตรรกวิทยาใดบ้างที่มีต่อการเรี ยบเรี ยงของสุ ภาษิตที่ดูเหมือนจะไม่สัมพันธ์กนั เหล่านี้ ? ในบางที่
นั้น ก็มีการรวมกันโดยทัว่ ไปของแนวคิด และในบางที่ก็มีคาํ ไขที่เกิดขึ้นบ่อย (เช่น ‚กษัตริ ย ์ ใน 16:12-15
และ ‚ยาเวห์ ” ใน 16:1-7) อย่างไรก็ตาม คู่เหมือนหลายคู่ก็มีไม่การเชื่อมโยงทางเหตุผลกับสิ่ งที่นาํ หน้ าหรื อ
ตามมา อย่างติดกันในบริ บท รู ปแบบโคลงนี้ก็เหมือนกับวรรณกรรมเชิงปั ญญาทางโลกตะวันอ อกใกล้
โบราณอื่นๆ
“ไม่มีการเห็นพ้องต้องกันในเรื่ องหน่วยย่อยต่างๆ ที่ได้ถูกใส่ ไว้ดว้ ยกันตามที่อา้ งในรู ปแบบปัจจุบนั
ของพระธรรมนี้” 209

“การขาดหายไปของการเรี ยบเรี ยงที่เป็ นระบบ ก็เนื่องมาจากลักษณะทางธรรมเนียมของเนื้อหา ไม่
มี ความจําเป็ นของข้อโต้แย้ งที่เชื่ อมติดกันอย่างใกล้ชิด ภาพพจน์ที่ประทับใจ และการใช้คาํ ที่หลัก
แหลมก็เป็ นสิ่ งทั้งหมดที่ถูกเรี ยกร้องเพื่อจะให้การเรี ยกร้องที่สดใหม่ต่อความจริ งของมุมมองที่
คล้ายกัน‛ 210
“มันยังประหลาดใจอีกด้วยที่จะค้นพบคําสั่งสอนที่สูงส่ งซึ่ งผสมผสานกับคติพจน์ที่ ‘เล็กน้อย’ แน่
นอนว่า นี่เป็ นความเห็นที่ผดิ ซึ่ง ตั้งอยูบ่ นมุมม องสมัยใหม่ของชีวติ จากมุมมองของนักปราชญ์น้ นั
แต่ละสุ ภาษิตก็เป็ นการแสดงออกของ ‘ปัญญา’ ซึ่ งก็คือ . . . ระเบียบที่ตายตัวของความเป็ นจริ ง ถ้า
มองจากมุมมองนี้ก็ไม่มีประโยคไหนที่เล็กน้อย. . .” 211
ทําไมพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์ ไม่ ได้ เรี ยบเรี ยงสุ ภาษิตเหล่านี้ตามหัวข้อเพื่อว่าเราสามารถศึกษาสิ่ ง
เหล่านี้ที่ กล่าวถึงหัวข้อเดียวพร้อมกันได้ ? บางทีพระองค์ได้ทาํ อย่างนั้นก็เพราะว่าวิธีที่พระองค์เลือกเป็ น
“เส้นทาง แห่งการศึกษาในชีวติ ของปั ญญา” 212
“ขณะที่เราอ่านสุ ภาษิตทีละบทพระวิญญาณของพระเจ้าก็มีเสรี ภาพที่จะสอนเราเกี่ยวกับหลายหัวข้อ
และเราไม่เคยรู ้ทีละวันว่าหัวข้อไหนที่เรามีความจําเป็ นมากที่สุด อย่างที่พระคัมภีร์เองก็ไม่ได้ถูก
เรี ยบเรี ยงเหมือน ศาสนศาสตร์ ระบบ สุ ภาษิตก็ไม่ได้ถูกเรี ยบเรี ยงอย่างนั้นเช่นกัน สิ่ งที่ซาโลมอน
ได้เขียนก็เป็ นเหมือนกล้องฉายภาพสี มากกว่า กระจกหลากสี เราไม่เคยรู ้วา่ รู ปแบบถัดไปนั้นจะเป็ น
อะไร” 213
ในคําอธิบายที่ตามมา (ใน 10:122:16) ข้าพเจ้าได้อธิ บายสุ ภาษิตเหล่านั้นเท่านั้นที่จูงใจข้าพเจ้า ว่า
ต้องการการอธิบายใน NASB
ฮับบาร์ดได้เรี ยบเรี ยงข้ อคิดเห็นของเขาต่อพระธรรมสุ ภาษิต 10:1-26:16 ตามหัวข้อ หัวข้อต่างๆ ที่
เขาได้เลือกก็เป็ นดังต่อไปนี้ คือ ปั ญญา การงาน ความใจกว้าง ความหุ นหันพลันแล่น ความซื่อสัตย์ ความ
กรุ ณาต่อสัตว์ ความรุ นแรง ความหวัง ความยําเกรงพระเจ้า การควบคุมตนเ อง คํากล่าวที่สุขมุ การอธิ ษ ฐาน พระเนตรของพ ระเจ้า พระพักตร์ของกษัตริ ย ์ ความผูกพันทางครอบครัว ความผูกพันแบบมิตรภาพ
สันติสุขในสังคม ความบริ สุทธิ์ ในคํากล่าว หูที่เปิ ดออก มือที่เต็ม มือที่หนักแน่น ตราชัง่ เที่ยงตรง รางวัล
ของความประพฤติ ความหยิง่ ความประพฤติที่รอบคอบ และความยุติธรรม214
สุ ภาษิตหลายข้อดังต่อไปนี้ อธิ บายถึงสิ่ งที่ผคู ้ นที่หลากหลายทําเป็ นประจํา หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นกับพวก

เขาตามปกติ
“พฤติกรรมของเราไม่วา่ ฉลาดหรื อโง่เขลาก็มีผลลัพธ์ ต่างๆ สุ ดท้ายนี่เป็ นหัวข้อหลักของพระธรรม
สุ ภาษิตโดยเฉพาะ 10:1-22:16. . . ความสําคัญของการเลือกก็ถูกเน้นครั้งแรกในเสรี ภาพที่จะทํา การ
ตัดสิ นใจที่ดีซ่ ึ งคนฉลาดของอิสราเอลได้ทึกทักเอา ทั้งปั ญญาและความโง่เขลาก็ไม่ใช่การเลือก ที่
ได้กาํ หนดไว้และหลีกเลี่ยงไม่ได้สาํ หรับพวกเขา ไม่มีใครถูกกําหนดไปสู่ อนั ใดก็ตาม มนุษย์แต่
ละ คนมีโอกาสและพันธะที่จะทําการเลือกนั้นเป็ นส่ วนตัว” 215
ไอรอนไซด์ได้จดั เตรี ยมตัวอย่างประกอบตามพระคัมภีร์หนึ่งหรื อสองตัวอย่างเกี่ยวกับสุ ภาษิตเกือบ
ทั้งหมดในบทที่ 10-29 ข้าพเจ้าได้อา้ งอิงถึงหลายสิ่ งของสิ่ งเหล่านี้ในการอธิ บายที่ติดตามมา เช่นเดียวกับการ
เพิ่มตัวอย่างประกอบของข้าพเจ้าเองด้วย
ก. เครื่องหมายของการดาเนินชีวติ ทีฉ่ ลาด บทที่ 10—15
ซาโลมอนได้สนับสนุนการเลือกสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์และสิ่ งต่างๆ ที่มีคุณค่าแท้และถาวร เขา
ได้ พรรณนาถึงการดําเนินชีวติ ที่ฉลาดในบริ บทที่หลากหลาย เขาได้กระตุน้ การทําการลงทุนที่ฉลาด การ
เห็น คุณค่าของความชอบธรรมและการหลีกเลี่ ยงปัญหา เขายังได้ช้ ีให้เห็นถึงผลของการดําเนินชีวติ ที่ฉลาด
และ ได้สรุ ปส่ วนนี้ของพระธรรมนี้ดว้ ยคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินชีวติ ที่ฉลาด
1. สิ่ งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 10:1-14
10:1

ชื่อเรื่ อง “สุ ภาษิตของซาโลมอน” บางทีอธิ บายถึงข้อมูลระหว่าง 10:1 และ 22:17‛216
ซาโลมอนเป็ นตัวอย่างของบุตรชายที่ฉลาดผูซ้ ่ ึ งดาวิดพ่อของเขาและบัทเชบาแม่ของเขาได้
ยินดีอย่างแน่นอน (เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 22:11-13; 2 พศด. 1:7-12) ในอีกด้านหนึ่ง เอซาวก็
ไม่ฉลาดและได้พิสูจน์วา่ เป็ นแหล่งแห่งความเสี ยใจต่อพ่อแม่ของเขา (เปรี ยบเทียบ ปฐก .
26:34-35; 27:46)

10:2

สองข้อความในข้อนี้อาจดูเหมือนไม่เป็ นจริ ง อย่างที่ปรากฏ การแก้ไขต่อสุ ภาษิตที่เป็ น
ปั ญหานี้เช่นเดียวกับการแก้ไขต่อสุ ภาษิตหลายข้อที่ติดตามมา ก็อยูใ่ นการจดจําไว้วา่ ซาโล-

มอน ได้มีเส้นทางทั้งสิ้ นของชีวติ อยูใ่ นมุมมอง ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ต่างๆ ทันที ทันใดของการ
กระทําหรื อเงื่อนไขเท่านั้น คนชอบธรรมหลีกเลี่ยงความตายก็เพราะว่าพวกเขามีความมัง่
คัง่ แท้ที่ยงิ่ ใหญ่ (ในฐานะผูร้ ับจากพระเจ้า ) กว่าคนอธรรม เนื่องจากว่าพวกเขาชอบธรรม
โดย ไม่คาํ นึงถึงสภาพทางการเงินของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 11:4)
‚ในบริ บทของพระธรรมสุ ภาษิต นั้น การช่วยกูจ้ ากความตายไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอมตะส่ วนตัวที่ไกลเกินกว่าความตาย” 217
โนอาห์เป็ นตัวอย่างของคนชอบธรรมผูซ้ ่ ึ งได้หลีกหนีความตายโดยนํ้าท่วมอย่างแท้จริ ง
เนื่องจากความชอบธรรมของเขา (เปรี ยบเทียบ ปฐก . 6:8-9) ความชอบธรรมของโมรเดคัย
ได้ ช่วยกูเ้ ขาจากความตาย (อสธ. 6) ส่ วนฮามานได้ตายเนื่องจากความอธรรมของเขาทั้งๆ
ที่มี ทรัพย์สมบัติของเขา (อสธ. 7)
10:3

คนชอบธรรมจะ ไม่ขาดสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดในชีวติ แม้วา่ พวกเขาอาจขาดอาหาร ตรงกันข้าม
พระเจ้าจะไม่ตอบสนองความอยากที่ลึกที่สุดของคนอธรรม เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเส ธวิธี
ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 13:25)
“คนอธรรมก็ถูกประณามให้ดาํ เนิน ชีวติ ตลอดไปด้วยความปรารถนาต่างๆ ที่ไม่
สํา-เร็ จและไม่เกิดผลอย่างมากของพวกเขาที่ไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ การ
บรรลุผลในทางปฏิบตั ิได้” 218
“เพลงที่มีชยั ของฮาบากุก (3:17-19) ก็อธิ บายถึงอนุป ระโยคแรกอย่างเหมาะสม
และชะตาของเศรษฐีโง่ (ลก. 12:16-21) ในอนุประโยคที่สอง‛ 219

10:4

สุ ภาษิตนี้และสุ ภาษิตถัดไปแสดงให้เห็นการที่บุคคลหนึ่งสําเร็ จและอีกบุคคลหนึ่งล้มเหลว
สุ ภาษิตสองประการนี้เปรี ยบเทียบคนขี้เกียจ (“ไม่เอาใจใส่ ”) และ “คนขยัน ” (เปรี ยบเทียบ
12:24, 27; 19:15) อัครทูตเปาโลได้เตือนชาวเมืองเธสะโลนิกาเกี่ยวกับการขี้เกียจ (2 ธส.
3:7-12) และรู ธเป็ นตัวอย่างที่ดีของการที่บ่อยครั้งแล้วความขยันนําไปสู่ ความมัง่ คัง่ (นรธ.
2:2, 19)

10:5

สุ ภาษิตนี้ทาํ ให้ระลึกถึงเพลงที่ชื่อ “จงทํางานเพราะว่ากลางคืนกําลังมา ”220 อัครทูตเปาโล

เป็ นตัวอย่างของบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ ึ งได้ใช้เวลาที่ท่านมีและใช้เพื่อสิ่ งที่ดี (เปรี ยบเทียบ 1 คร.
15:58) ในขณะที่เดมาสได้ลม้ เลิกเร็ วไป (2 ทธ. 4:10)
10:6

คนชอบธรรมได้รับ “พระพร” จากพระเจ้าและ จากคนอื่นๆ ในอีกด้านหนึ่ง คนอธรรมก็
ซ่อนความรุ นแรง ไว้ภายในพ วกเขาเอง และความโศกเศร้าจะปกคลุมหน้าของพวกเขา
ตัวอย่างของสิ่ งนี้คือ ฮามานที่ชวั่ ร้าย

10:7

ในความ ตรงกันข้ามกับสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ สุ ภาษิตนี้บอกถึงการที่คนชอบธรรมและคน
อธรรมจะเป็ นไปหลังจากความตาย “ความทรงจําขององ ค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา “เป็ นพร”
แค่ไหน และชื่อของยูดาสอิสคาริ โอทถูกสาปแช่งแค่ไหน
“ตอนนี้ [เริ่ มต้นด้วยข้อ 8] ก็ติดตามมาด้วยชุดของสุ ภาษิตที่ซ่ ึ งการอ้างอิงถึงบาป
ต่างๆของปากและสิ่ งตรงข้ามของพวกมันก็แพร่ หลาย” 221

10:8

เนบูคดั เนสซาร์ที่ฉลาดได้ รับการลงโทษจากพระเจ้า แต่เบลชัสซาร์ ที่โง่เขลาได้คุยเรื่ อย ไป
และถูกทําลาย (ดนล. 5:18-23)

10:9

โยเซฟเป็ นตัวอย่างที่ยอดเยีย่ มของบรรทัดแรก (ปฐก. 40-41) และศิบาคนใช้ที่หลอกลวง
ของเมฟี โบเชทก็อธิ บายบรรทัดที่สอง (2 ซมอ. 16:1-4; 19:24-27)

10:10

ตาที่ขยิบก็เป็ นร่ องรอยสู่ การพูดหรื อพฤติกรรมที่ไม่จริ งใจ
“การขยิบต าจากเวลาที่เก่าแก่มากก็ได้ถูกตีความว่าเป็ นการให้การโกหกต่อสิ่ งที่
ปากกล่าว” 222
“หมาที่กดั ไม่ใช่หมาที่เห่าเสมอไป”223
การจูบของยูดาส อิสคาริ โอทก็เป็ นเครื่ องหมายการหลองลวงที่คล้ายกัน (มธ. 26:47-49) ใน
ฐานะอากัปกิริยาที่เล็กน้อย การขยิบตาสามารถสร้างความเสี ยหายที่ใหญ่กว่าการกระทําที่
เปิ ดเผยหลายอย่างที่ใหญ่กว่าได้ ในทํานองเดียวกัน ถ้อยคําของคนโง่ เช่น นาบาล (1

ซมอ. 25) แม้วา่ เล็กน้อย ก็จะส่ งผลให้เกิดการถูกทําลายของเขาหรื อของเธอเองในที่สุด
อย่างไร ก็ตามอํานาจของถ้อยคําก็ใหญ่กว่าอํานาจของ “เครื่ องหมายที่มีเล่ห์เหลี่ยม”224
“ยิง่ ผูค้ นอาศัยอยูด่ ว้ ยกันอย่างใกล้ชิด มันยิง่ จําเป็ นที่จะ ไม่เก็บความคับข้องใจทาง
อารมณ์ไว้โดยการแบ่งปั น ถึงอารมณ์ การขจัดความเข้าใจผิด และการยอมให้แต่
ละคนที่จะรู ้วา่ แต่ละคนรู ้สึกอย่างไร ความขัดแย้งระยะสั้นใดๆ ที่ถูดจุดประกาย
ด้วยการเผชิญหน้าที่เอาใจใส่ เช่นนั้นสามารถเป็ นการกระทําเบื้องต้นที่ นําไปสู่ การ
สร้างสันติระยะยาวได้ ซึ่งเป็ นความประสงค์ที่มี ตราประทับแห่ง การรับ รองของ
พระอาจารย์เองในฐานะเครื่ องหมายแห่งบุตรของพระเจ้า (มธ. 5:9)‛ 225
10:12

“การเกลียดชังเพื่อนบ้านซึ่ งในตัวของมันเองนั้นชัว่ ร้ายก็ มีผลกระทบที่แย่น้ ีต่อไป
จนมันก่อให้เกิดความเกลียดชังและดังนั้นก็ได้ก่อให้เกิด
การต่อสู ้กนั ความ
พยาบาท กัน ความขัดแย้งกัน เพราะว่ามันกระตุน้ ให้มนุษย์ที่จะต่อสู ้มนุษย์
(เปรี ยบเทียบ . . . . โยบ 3:8) ในทางตรงกันข้าม ความรักไม่เพียงแต่ ครอบงําความ
ผิดพลาดเล็กๆ น้อ ยเท่านั้น แต่บาปต่างๆ ที่ใหญ่กว่าทุกประเภทอีกด้วย . . . .
กล่าวคือโดยทางการ ยกโทษ การปกปิ ด การอภัย ถ้าเป็ นไปได้ดว้ ยการบรรเทา
สถานการณ์ต่างๆ หรื อ การยับยั้งสิ่ งเหล่ านั้นก่อนที่มนั จะถูกจัดการสิ่ งทั้งหมดนี้ก็
อยูใ่ นการครอบงํา” 226
“เหมือนกับสุ นขั ที่ด้ือดึงนั้น ความเกลียดชังก็ขดุ กระดูก แห่งความขัดแย้งทุกชิ้น ที่
เป็ นไปได้ข้ ึนมา ดึงมันด้วยความกระหาย เดินอวดมันไปรอบๆ พร้อมกับเสี ยงขู่
คําราม และทิ้งมันลงบนพรมอย่างระเกะระกะที่ที่มนั ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไร
นอกจาก ความรู้สึกตกตะลึง ในอีกด้านหนึ่งเหมือนกับกระรอกที่สุขมุ นั้ นความรัก
ก็ซ่อนชิ้น ส่ วนของความอื้อฉาวไว้ใ นที่ลบั ที่ที่ความ สว่างแห่งการเปิ ดเผยไม่เคย
ไปถึง” 227
โดเอกคนเอโดมได้เป็ นตัวอย่างของ “ความเกลียดชัง” ที่ได้จุดชนวน “การต่อสู ้กนั ” ในการ
ปฏิบตั ิของเขาต่อดาวิด (1 ซมอ. 22:9-19) พระเยซูได้ครอบงบาปแห่งการปฏิเสธองค์ พระผู้
เป็ นเจ้าของเปโตรแทนที่จะขยายบาปเหล่านั้น (ยน. 21:15-17) เปโตรได้อา้ งอิงบรรทัด
สุ ดท้ายของสุ ภาษิตนี้ใน 1 เปโตร 4:8

10:13

“ถ้อยคําของคนฉลาดแสดงถึงการหยัง่ รู ้ ถูกกล่าวออกมา ณ เวลาที่ถูกต้องและจัด
เตรี ยมคําแนะนําที่ดีให้ การพูดเช่นนั้นก็ตรงกันข้ามกับภาษาเดีย วเท่านั้นที่คนโง่
สามารถเข้าใจ นัน่ คือ พลังทางกายภาพ” 228
ซาโลมอนเป็ นตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่ “หยัง่ รู ้” ผูซ้ ่ ึ งได้กล่าวถ้อยคําแห่ง “ปัญญา” เรโหโบอัมบุตรชายของเขาเป็ นตัวอย่างประกอบของบรรทัดที่สอง เขาได้ทุกข์ยากอย่างมาก
เพราะว่าเขาไ ด้ลม้ เหลวที่จะฟังคําแนะ นําที่ฉลาดและ ได้เลือกที่จะทําตามคําแนะนําที่โง่
เขลา

10:14

ทิโมธี เป็ นผูห้ นึ่งที่ได้รับคําแนะนําในพระคัมภีร์ต้ งั แต่วยั หนุ่มของเขาและได้รักษาไว้ (2
ทธ. 3:14-15) เอลีมาสคนทําวิทยาคมได้มาสู่ ความหายนะเพราะว่าเขาได้พยายามอย่างโง่
เขลาที่ จะหันเหเสอร์จีอสั เปาโลไปจากความจริ ง (กจ. 13:6-11)
“ในขณะที่คนฉลาด ‚สํ่าสมความรู้ ” ไว้ ปกป้ องมันเหมือนการลงทุนที่จะจ่าย เงิน
ปั นผลตามปกติแก่พวกเขา ปากที่โง่เขลาก็อยูใ่ กล้ ‘การถูกทําลาย’ (ดู 14:3) ราวกับ
ว่ามันได้คาบประทัดชนิดแรงไว้ระหว่างริ มฝี ปาก” 229
2. สิ่ งต่างๆ แห่งคุณค่าที่แท้จริ ง 10:15-32

10:15

แม้วา่ ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สาํ คัญที่สุด มันยังสามารถส่ งผลให้เกิดความมัน่ คงได้ และการขาด
หายไปของมันก็ สามารถส่ งผลให้เกิดความยากจนได้ ดังนั้นผูค้ นไม่ควร ดูหมิ่นมัน พระ
เยซู ได้อธิ บายถึงความสุ ดขั้วของเศรษฐีและคนจนด้วยเรื่ องราวของพระองค์เกี่ยวกับเศรษ ฐี
และลาซารัส (ลก. 16:19-31)

10:16

โยบเป็ นตัวอย่างของ “ผลงานของความชอบธรรม ” ที่นาํ ไปถึงชีวติ (โยบ 42:10-16) และ
คาอินเป็ นตัวอย่างของ “รายได้ของคนอธรรม ” ที่ส่งผลให้เกิดการลงโทษ (ปฐก. 4:9-13)
ใน คําศัพท์ของพันธสัญญาใหม่คือ “ด้วยว่าซึ่ งปั กใจอยูก่ บั เนื้อหนังก็คื อความตาย และซึ่ง
ปั กใจอยูก่ บั พระวิญญาณก็คือชีวติ และสันติสุข” (รม. 8:6)

10:17

กษัตริ ยด์ าวิดได้เอาใจใส่ ต่อ “คําแนะนํา ” และได้เจริ ญ (2 ซมอ. 12:13) กษัตริ ยซ์ าอูลได้

ปฏิเสธการว่ากล่าวและได้พินาศ (1 ซมอ. 15:23)
10:18

ความเกลียดชังของลาบันต่อยาโคบได้นาํ ให้เขาที่ จะโกหกเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของยาโคบ
(ปฐก. 31:43) และนาบาลได้กระทําอย่างโง่เขลาในการกระจาย “คําพูดให้ร้าย‛ เกี่ยวกับดาวิด (1 ซมอ. 25:10) พวกผูก้ ล่าวหาของเยเรมียไ์ ด้ใส่ ร้ายป้ ายสี เขาอย่างโง่เขลาเช่นกัน (ยรม.
37:11-15)

10:19

การละเมิดหมายถึง การ แหวกข้าม เมื่อ เราพูดมากเกินไป เราก็ แหวกข้าม ไปสู่ บริ เวณที่เรา
ไม่ควรไป สิ่ งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการพูดส่ วนตัว เช่นเดียวกับ การพูด ในที่สาธารณะ
โยบได้ทาํ สิ่ งนี้เมื่อเขาได้อา้ งว่าชอบธรรมมากกว่าที่เขา ได้ชอบธรรมอย่างแท้จริ ง (โยบ 31)
(เปรี ยบเทียบ ปญจ. 5:1-7; ยก. 3:1-12) บางคนละเมิดเมื่อพวกเขาพัวพันในความโปร่ งใส ที่
ไม่เหมาะสม เราควรแบ่งปั นชีวติ ของเรากับผูค้ นถึงระดับที่พวกเขาได้อุทิศพวกเขาเอง ต่อ
เราเท่านั้น
“คํากล่าวที่สุขมุ เริ่ มต้นด้วยการยับยั้งในการสื่ อสาร (10:19-20; 12:23; 13:3; 15:2,
28; 17:27-28)‛ 230

10:20

“ลิ้น” และ “ใจ” ก็เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด อันหลังก็ควบคุมอันแรก
“ลิ้นของคนชอบธรรมแสดงถึงใจที่อยูภ่ ายใต้พระเจ้า” 231
จงเปรี ยบเทียบลิ้นของซี โมนเปโตรกับใจของซี โมนคนทําวิทยาคม (กจ. 8:14- 24)
“เราใช้ลิ้นทองเพื่อจะอธิ บายถึงการพูดคล่อง ซึ่ งเป็ นของขวัญแห่งการพูดพรํ่า ที่ได้
ถูกขัดเกลาไปสู่ ความแวววาวเต็มที่แห่งศิลปะการใช้ถอ้ ยคํา บรรดาครู สอน
ในทาง พระคัมภีร์ก็รู้ดีกว่า พวกเขาได้รู้วา่ ความสัตย์สุจริ ต การมีไหวพริ บ ความ
กรุ ณา และ การหนุนใจคือสิ่ งที่ได้ทาํ ให้ถอ้ ยคําหนักแน่นอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่แค่
ความสามารถ ที่จะร้อยถ้อยคําเข้าด้วยกันในประโยคต่างๆที่งดงาม” 232

10:21

ซามูเอลและซาอูลเป็ นตัวอย่างประกอบของสุ ภาษิตนี้ ถ้อยคํา (“ริ มฝี ปาก”) ของซามูเอล

ได้เป็ นประโยชน์ต่อหลายคนในอิสราเอล (1 ซมอ. 3:19) แต่ซาอูลได้ตายไปเพราะว่าเขา
ขาด “ความเข้าใจ” เกี่ยวกับความจําเป็ นของเขาที่จะพึ่งพาพระเจ้า (1 ซมอ. 15:23)
10:22

ความหมาย ตามตัวอักษร ไม่ใช่วา่ พระเจ้า “ไม่ได้เพิม่ ความโศกเศร้า ” กับพระพรของ
พระองค์ ที่บาํ รุ งผูค้ น แต่หมายถึงว่า พร้อมกับพระพรแห่งความมัง่ คัง่ นั้น พระองค์ทรง
จัดเตรี ยม ความคิดที่ยนิ ดี ที่มีสันติสุขให้อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ สดด . 127:1-2) 233 ฮาบากุก
และเปาโล ได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนนี้ (ฮบก. 3:17-19; ฟป. 4:11-13)

10:23

อย่างที่การทําความชัว่ ร้ายเป็ น “การเล่นสนุก ” ต่อคนโง่ ดังนั้นการทําบางสิ่ งที่ฉลาดก็เป็ น
การเล่นสนุกต่ อ “บุคคล (คน) แห่งความเข้าใจ ” ทั้งสองก็ชื่นชอบสิ่ งที่พวกเขาทํา ความ
เพลิดเพลินไม่ได้มาจากสิ่ งที่ได้ทาํ ไป แต่มาจากท่าทีของบุคคลที่กาํ ลังทําสิ่ งนั้น
“ประเด็นก็คือการล้มละลายทางศีลธรรมของคนโง่ ผูซ้ ่ ึ งถือว่าการทําความผิดของ
เขาก็เล็กน้อยเหมือนกับการล้อเล่น การถากถางที่แข็งกระด้างนี้ก็ตรงกันข้ามกับ
ท่าทีของบุคคลที่ฉลาด ผูซ้ ่ ึ งปั ญญาเป็ นความยินดีและความปลาบปลื้มของเขา. . .”
เป็ นที่ชดั เจนว่า บาลาอัมได้ชื่นชอบการให้คาํ ปรึ กษาแก่คนโมอับที่จะล่อลวงให้คน
อิสราเอล ที่จะทําบาป (กดว. 31:16) แต่ฟีเนหัสได้ยนิ ดีในการปกป้ องความบริ สุทธิ์ ของ
พระเจ้าโดย การประหารศิมรี และคสบีที่บาป (กดว. 25)

10:24

“อย่างไรก็ตาม คนไร้กฎหมายผูซ้ ่ ึ งได้อาจหาญในการปรากฏของเขาก็มีความกลัว
ซึ่ งทําให้วติ กกังวลถึงความหายนะที่ใกล้เข้ามา . . . . ความปรารถนาของคน ชอบ
ธรรม จะได้การอนุญาตอย่างแน่นอน แม้กระทัง่ พระพรตลอดไป” 234
ความหายนะที่ใกล้จะมาถึง (“สิ่ งที่เขาได้กลัว”) ของกษัตริ ยซ์ าอูลไม่ได้ขดั ขว างเขาจากการ
พุง่ ไปข้างหน้าไปยังสงคราม (1ซมอ. 31) ส่ วน “ความปรารถนา” ของโยบสําหรับการแก้
แค้นแทนและพระพรก็ได้เกิดขึ้น (“ได้รับอนุญาต ”) หลังจากการรอคอยที่ยาวยาน (โยบ
42)

10:25

ความคิดของสุ ภาษิตนี้ก็กล่าว ซํ้าความคิดของสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ บางครั้งพระเจ้าทรงส่ ง

การพิพากษาที่เป็ นหายนะมาเพื่อจะขจัดคนอธรรมให้ออกไปจากฉาก แต่คนชอบธรรมยัง
คงอยู่ สิ่ งนี้ได้พิสูจน์วา่ เป็ นจริ งเมื่อบรรดาผูก้ ล่าวหาของดาเนียลได้พยายามที่จะฆ่าเขา แต่
พวกเขาได้ลงเอยด้วยการที่พวกเขาเองได้ตายไป (ดนล. 6:4-24) เป็ นที่ชดั เจนว่า ซาโลมอน
ได้ กล่าวถึง การพิพากษา หลักๆของพระเจ้าที่นี่ เนื่องจากว่า ในการมองระยะสั้นนั้น
บ่อยครั้ง แล้วคนชอบธรรมก็พินาศใน “อุบตั ิเหตุ” ที่น่าเศร้าใจ การพิพากษาอิสราเอลและ
บรรดา ประชาชาติเมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมายังโลก ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระองค์น้ นั จะเป็ นเวลาเมื่อคนอธรรมจะพินาศ แต่คนชอบธรรมจะเข้าไปสู่ อาณาจักรพันปี
ของพระองค์ (มธ. 25:31-34)
10:26

นี่เป็ นตัวอย่างที่ดีของสุ ภาษิตเชิงอุปมา (หรื อเป็ นสัญลักษณ์ ) 235 คนขี้เกียจก็คล้ายกันกับ
“นํ้าส้มกับฟัน ” และ “ควันกับตา” นํ้าส้มเปรี้ ยวทําให้เสี ยวฟัน และควันทําให้ตาแดง ใน
ทํานองเดียวกัน การส่ งใครคนหนึ่งไปทําภารกิจผูซ้ ่ ึ งมีความตั้งใจที่เล็กน้อยสําหรับมันก็จะ
พิสูจน์วา่ จะ รบกวนผูท้ ี่ได้ส่งเขาไปนั้นอย่างยิง่ ในคําอุปมาเรื่ องเงินสิ บมินาของพระเยซู
นั้น ทาสผูซ้ ่ ึ งไม่ได้ทาํ สิ่ งใดกับสิ่ งที่ได้มอบให้แก่เขาก็เป็ นตัวอย่างที่ดีของสิ่ งที่คาํ อุปมานี้
พรรณ- นาถึง (ลก. 19:20-26)
“การพึ่งพาของเราต่อคนอื่นๆ ในสังคมต่างๆ ที่ซ่ ึ งการแบ่งแยกแรงงานในการผลิต
เป็ นวิถีแห่งชีวติ ก็พิสูจน์วา่ ผิดหวังมากที่สุ ดเมื่อบรรดาผูท้ ี่เราพึ่งพาให้มี ความ
รับผิดชอบที่สาํ คัญ เช่น ช่างประปา ช่างไฟฟ้ า ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร หรื อนายหน้าค้า หุน้
นั้น ล้มเหลวที่จะทํางานของพวกเขาตามตาราง” 236
สุ ภาษิต 4 ประการดังต่อไปนี้ก็เปรี ยบเทียบคนชอบธรรมและคนอธรรมในปั จจุบนั และใน
อนาคต

10:27

ตามปกติแล้ว บุคคลที่ยาํ เกรงพระเจ้าก็มีชีวติ ยาวนานกว่า และบุคคลที่ไม่ยาํ เกรงพระเจ้าก็
ดําเนินชีวติ ที่ส้ นั กว่า (เปรี ยบเที ยบ รม. 6:23) แม้วา่ มีขอ้ ยกเว้นมากมาย สุ ภาษิตนี้ก็เป็ นจริ ง
ในฐานะสุ ภาษิต
เนื่องจากว่านํ้าพระทัยของพระเจ้าก็คือที่จะอวยพรผูค้ น (ยน. 3:16)
บรรดาผูท้ ี่ดาํ เนินชีวติ ในความสอดคล้องกับนํ้าพระทัยของพระองค์ตามปกติแล้วจะ
ประสบกับพระพรของพระองค์ ซึ่ งหนึ่งในนั้นก็คือการข ยายของชีวติ ขณะนี้ (อพย. 20:12;
20:12; อฟ. 6:2) จุดหมายนิรันดร์ ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในสุ ภาษิตนี้ การสํารวจถึงบรรดา
กษัตริ ยข์ อง อิสราเอลแสดงให้เห็นว่า คนชอบธรรมท่ามกลางพวกเขาโดยทัว่ ไปแล้วได้

ปกครองและมี ชีวติ ยาวนานกว่าคนอธรรม ด้วยข้อยกเว้นบางอย่าง
10:28

สิ่ งที่ คนชอบธรรมหวังไว้ก็จะเกิดขึ้น และเขาหรื อเธอจะเป็ นสุ ข แต่สิ่งที่คนอธรรมหวังไว้
จะไม่เกิดขึ้น และเขาเหรื อเธอจะผิดหวังและเป็ นทุกข์ นี่เป็ นจริ งเพราะว่าพวกเขาหวังในสิ่ ง
ต่างๆที่แตกต่างออกไป และพระเจ้าทรงควบคุมสิ่ งเหล่านี้ เยเรมียแ์ ละกษัตริ ยเ์ ศเ ดคียาห์
เป็ นตัวอย่างประกอบของ ความหวังสองอย่างและผลลัพธ์สองอย่าง (ยรม. 38-39) เยเรมีย ์
ไม่เป็ นสุ ขที่วา่ เยรู ซาเล็มได้ถูกทําให้พา่ ยแพ้โดยคนบาบิโลน แต่เขาเป็ นสุ ขที่วา่ พระเจ้าได้
บรรลุคาํ เผยพระวจนะต่างๆที่พระองค์ได้ให้แก่เขาอย่างสัตย์ซื่อ

10:29

“ทางของพระเจ้า” เป็ นทางที่ซ่ ึงพระเจ้าทรงแนะนําให้ผคู้ นที่จะดําเนิน (เปรี ยบเทียบ สดด.
143:8; และข้ออื่นๆ) มันเป็ น “ที่กาํ บังเข้มแข็งแก่ผทู ้ ี่ประพฤติอย่างเที่ยงธรรม ” เพราะว่า
พระเจ้าทรงปกป้ องบ รรดาผูท้ ี่ดาํ เนินในทางของพระองค์ มันเป็ น “ความเสี ยหายต่อผู ้
กระทําความชัว่ ” เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะดํา เนินในทางนั้น และดังนั้นก็เสี่ ยงต่อปั ญหา
มากมาย

10:30

บุคคลชอบธรรมจะไ ม่หวัน่ ไหวอย่างถาวรหรื อในที่สุด แม้วา่ เขาหรื อเธอจะประสบกับ
ความยากลําบากและการล่าถอย อย่างไรก็ตามคนอธรรมจะไม่ประสบกับพระพรของ พระ
เจ้า ในที่สุด การอยูใ่ นแผ่นดินแห่งพระสัญญาเป็ นความหวังของค นอิสราเอลที่ พเนจรถึง
พระพรในที่สุดของพระเจ้า อีกทางหนึ่งก็คือ การถูกเนรเทศจากแผ่นดินนั้น
‚โดยทัว่ ไปแล้ว สุ ภาษิตนี้หมายถึงว่า คนชอบธรรมรักษาไว้ซ่ ึ งตําแหน่งที่เขาถืออยู่
อย่างปราศจากความกลัว ซึ่ งในทางตรงกันข้ามนั้น ทุกคนผูซ้ ่ ึ งไม่ได้ยดึ ถือพระเจ้า
ก็สูญเสี ยตําแหน่งภายนอกของพวกเขาอีกด้วย” 237
‚กลุ่มคนจํานวนมากของผูถ้ ือคําพยานในแต่ละฝ่ ายก็ปรากฏขึ้นเพื่อที่จะยืนยันถึง
ความจริ งที่จริ งจังที่นี่ซ่ ึ งแจกแจงอย่างมีแก่นสารมาก [ในข้อ 27-30] คาอินกับ อา
แบล โนอาห์กบั โลกก่อนสมัยนํ้าท่วมโลก อับราฮัมและญาติที่นั บถือรู ปเคารพ
อิสอัคกับอิชมาเอล ยาโคบกับ เอซาว โยเซฟกับพวกผูก้ ล่าวหาของเขา ทั้งหมดอยู่
ในพระธรรมเล่มแรกของพระคัมภีร์ พร้อมกับ คนจํานวนมากมายตลอดพระธรรม
ต่างๆ ที่เหลือนั้นก็เป็ นพยานถึงความตรงกันข้ามที่ยงิ่ ใหญ่ซ่ ึงคําพยานของประสบการณ์ในทุกยุคนั้นได้ยนื ยันไว้” 238

สุ ภาษิตสองข้อสุ ดท้ายในบทนี้กล่าวถึงคําพูด
10:31

ถ้อยคําแห่งปั ญญาที่ออกมาจาก “ปากของคนชอบธรรม ” สะท้อนถึงการเปิ ดเผยและ
มุมมองของพระเจ้า ถ้อยคําของคนอธรรมก็บิดเบือน (“ตลบตะแลง”) และขัดแย้งกัน เพราะ
ว่าเขาหรื อเธอไม่ได้รับเอามุมมองของพระเจ้าในเรื่ องความเป็ นจริ งอย่างสมํ่าเ สมอ (เปรี ยบ
เทียบ ข้อ 13) บั้นปลายก็คือว่าถ้อยคําเหล่านั้น ก็ลม้ เหลวที่จะ น่าเชื่อถือ ซึ่งซาโลมอนได้
เปรี ยบเทียบกับการที่ลิ้ นของบุคคลหนึ่งได้ถูก “ตัดออก ” บรรดาผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ เป็ น
ตัวอย่างประกอบของบรรทัดแรก และบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะเท็จและครู สอนเท็จก็เป็ น
ตัวอย่างประกอบของบรรทัดที่สอง

10:32

การพูดบ่งบอก ถึงคุณลักษณะ “เหมาะสม ” (NIV) ก็ดีกว่า “ยอมรับได้ ” และ “บิดเบือน”
หมายถึง ไม่เหมาะสม
‚ ‘ตลบตะแลง’ เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามของการเป็ นที่ยอมรับได้ มันหมายถึง การกล่าว
สิ่ งต่างๆ ในแนวทางที่บิดเบือน ที่ยอ้ นกลับ หรื อที่ข้ ึ นลงโดยเจตนา การโกหก
การสาปแช่ง การใส่ ร้ายป้ ายสี และการนําไปผิดๆจะเป็ นรู ปแบบที่ธรรมดาที่สุด
ของมัน” 239
ถ้อยคําของผูเ้ ผยพระวจนะหนุ่มจากยูดาห์ได้มาจากพระเจ้าและตรงไปตรงมา แต่ถอ้ ยคํา
ของ ผูเ้ ผยพระวจนะแก่จากเบธเอลนั้นตลบตะแลง (1 พกษ. 13:1-32)
2. การดาเนินชีวติ ที่ฉลาดในหลายบริบท 11:1-5
‚. . . มีหวั ข้อหนึ่งที่ครอบคลุมซึ่ งจะปรากฏอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสี่ หรื อห้าบทถัดไป
และนัน่ คือ ความตรงข้ามระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรม มันก็มีบ่อยๆอย่างคร่ าวๆ เหมือนกับ
ความตรงข้ามระหว่างคนฉลาดและคนโง่” 240

สิ่ งต่างๆที่เป็ นที่เกลียดชังต่อพระเจ้าเกี่ยวข้องกับบทที่ 11 อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อ 1-21

‚สุ ภาษิตสา มข้อถัดไปกล่าวถึงความซื่ อสัตย์ ความสุ ขมุ และความไม่ผดิ หรื อความเรี ยบง่ายแบบ
บริ สุทธิ์ ” 241
11:1

สุ ภาษิตเหมือนกันพร้อมกับความแตกต่างที่เล็กน้อยก็ปรากฏอีกครั้งใน 20:23 (เปรี ยบเทียบ
12:22; 15:8; 16:11; 20:10) คําสัญ ญาของศักเคียสควรเป็ นเหตุให้ผกู้ ระทําความผิด แห่ง
สุ ภาษิตนี้ที่จะละอายใจ (เปรี ยบเทียบ ลก. 19:8)
‚ตราชัง่ ที่ไม่ซื่อบ่งบอกถึงการขาดความเที่ยงตรงในใจ” 242

11:2

บุคคลที่เย่อหยิง่ ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับคําแนะนําจากพระเจ้า ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการที่เขาหรื อ
เธอได้รับเกียรติ ถ้าเขาหรื อเธอจะทําตามมัน คนที่ถ่อมใจก็รับเอาคําแนะนําของพระเจ้า
และ นัน่ คือปั ญญาของพวกเขา 243 ความหยิง่ มาก่อนการล้ม กษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์
จําเป็ นต้อง เรี ยนรู ้บทเรี ยนนี้ในแนวทางที่ยากลําบาก (ดนล. 4)
“คนอธรรมเชื้อเชิญความหยิง่ เข้ามาในฐานะแขกของพวกเขา แต่เหมือนกับฝาแฝด
ที่แยกออกจากกันไม่ได้น้ นั ความขายหน้าก็มาพร้อมกับเธอในฐานะแขกที่ ไม่ได้
รับเชิญ” 244

11:3

เมื่อบุคคลหนึ่งตัดสิ นใจที่จะเดินในทางของพระเจ้า เขาหรื อเธอสามารถพึ่งพาพระวิญญาณ
ของพระเจ้าที่จะจัดเตรี ยมการ นําพาและการแนะนําได้ (เปรี ยบเทียบ สดด . 32:7-8) โอบา
ดีห์ เป็ นตัวอย่างในแง่บวก (1 พกษ. 18:3-4) และกษัตริ ยอ์ าหับเป็ นตัวอย่างในแง่ลบ (1
พกษ. 21:25)

11:4

ความรํ่ารวยก็ไม่เป็ นประโยชน์ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 10:2; โยบ
21:30; อสค. 7:19; ศฟย. 1:18)245 เศรษฐีในเรื่ องราวของพระเยซูเกี่ยวกับเศรษฐี และ
ลาซารัสได้คบ้ ว่าสิ่ งนี้เป็ นจริ ง (ลก. 16:19-31) โนอาห์เป็ นตัวอย่างของความจริ งที่วา่
“ความชอบธรรมช่วยกูใ้ ห้พน้ ความมรณา”

ข้อที่ 5-11 เปรี ยบเทียบคนชอบธรรมกับคนอธรรม ผลกรรมสนองถูกกล่าวถึง (เปรี ยบเทียบ กท. 6:7)

11:5

โดยทัว่ ไปแล้ว บุคคลที่จดั การกับบาปของเขาหรื อของเธออย่างเหมาะสมจะผ่านไปในชีวติ
ได้ง่ายดายพร้อมกับปั ญหาหลักไม่กี่อย่าง อย่างไรก็ตาม “ความชัว่ ร้าย” ของคนอธรรมจะ
เป็ นเหตุให้เขาหรื อเธอที่จะสะดุดและ “ล้มลง” โยเซฟและพวกพี่ชายที่เกลียดชังเขาก็เป็ น
ตัวอย่างของวิถีชีวติ สองอย่างนี้

11:6

สุ ภาษิตนี้ก็คล้ายกันอย่างมากกับสุ ภาษิต ก่อนหน้านี้ “ความชอบธรรม ” ของบุคคลที่ชอบ
ธรรมจะช่วยกูเ้ ขาหรื อเธอเมื่อบุคคลนั้นถูกกล่าวหาถึงการทําผิดบางอย่าง เพราะว่าชื่อเสี ยง
ของเขาหรื อของเธอมักจะทําให้พวกผูก้ ล่าวหาที่จะสันนิษฐานถึงสิ่ งดีที่สุดของเขาหรื อของ
เธอไว้ อย่างไรก็ตามบุคคลที่โลภจะค้นพบว่า ความทรยศของเขาหรื อของเธอในการได้มา
ซึ่ง สิ่ งที่เขาหรื อเธอโลภนั้นก็ทาํ ให้เขาหรื อเธอติดบ่วง เอสเธอร์ได้รับความโปรดปรานของ
สามี ของเธอโดยอุปนิสัยแต่ก่อนของเธอ ส่ วนความโลภ ต่อเกียรติ ของฮามานนั้ นได้ นาํ
ความ หายนะมาสู่ เขา

11:7

เพราะว่าคนอธรรมดําเนินชีวติ เพื่อปั จจุบนั เมื่อพวกเขาตายไป สิ่ งที่พวกเขาได้หวังว่าจะ
ได้รับ ก็หายวับไป (“จะพินาศ”) นี่ก็เป็ นจริ ง สําหรับคนอธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ ผูซ้ ่ ึงพึ่ง
พากําลังของเขาเอง (“ความหวังของคนที่แข็งแรง ”) แทนที่จะพึ่ งพาพระเจ้า เศรษฐีโง่ใน
คําอุปมาของพระเยซูก็เป็ นกรณี ของประเด็นนี้ (ลก. 12:20)

11:8

คนอธรรมไม่ได้ประสบกับการช่วยให้พน้ จากปั ญ หาในที่สุด แต่ในที่สุดแล้วพวกเขาจะไป
ยัง “ที่” ที่ได้สงวนไว้สาํ หรับพวกเขาเป็ นนิตย์ ดาเนียลได้รับการช่วยกูจ้ ากถํ้าสิ งห์ แต่
บรรดา ผูก้ ล่าวหาของเขาได้พินาศที่นนั่ (ดนล. 6)

11:9

ภรรยาของโปทิฟาร์ ได้แสวงหาที่จะทําลายโยเซฟ แต่โดยทางความรู ้แท้จริ งของเขาในเรื่ อง
พระเจ้านั้น โยเซฟได้รับการช่วยกู้ (ปฐก. 39)
‚สุ ภาษิตสามข้อที่ตามมาก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติของเมืองและชีวติ ของประเทศ
และระหว่างสองข้อนั้นก็กล่าวถึงการเยาะเย้ยและการลอบกัด” 246

11:10

บ่อยครั้งในพระธรรมสุ ภาษิ ตนั้น “เมือง” แสดงถึง สภาพ (โดยการเรี ยกชื่อสิ่ งหนึ่งโดย ใช้
อีกสิ่ งหนึ่งแทน ) คือ ชีวติ ของประเทศ เมื่อสิ่ งต่างๆ ได้ดาํ เนินไปอย่างดีสาํ หรับดาวิดที่

ชอบธรรม อิสราเอลได้ยนิ ดี (เปรี ยบ เทียบ 2 ซมอ. 19:14) เมื่ออาบีเมเลคได้ตายไป
อิสราเอล ได้ยนิ ดีเช่นกัน (วนฉ. 9:50-57)
11:11

ความเที่ยงธรรมของดาวิดได้นาํ ไปสู่ การสถาปนากรุ งเยรู ซาเล็ม (2 ซมอ. 5:6-10) แต่ถอ้ ยคํา
ของกษัตริ ยส์ ี่ องค์สุดท้ายที่อธรรมแห่งยูดาห์ได้ส่งผลต่อการถูกโค่นล้มและการสิ้ นสุ ด (2
พกษ. 24-25)
‚เฮนรี ตา้ เมียร์ เคยกล่าวไว้วา่ ‘พระเจ้าได้สร้างประเทศ มนุษย์ได้สร้างเมือง แต่
มาร ได้สร้างเมืองเล็กๆ’‛247

11:12

‚ดูหมิ่น” หมายถึง “เหยียดหยาม” (RSV) การสาปแช่งดาวิดโดยชิเมอีเป็ นตัวอย่างประกอบ
ของบรรทัดแรก ในสุ ภาษิตนี้ และการตอบสนองที่ ได้ยบั ยั้งไว้ของดาวิดเป็ นตัวอย่าง
ประกอบของบรรทัดที่สอง (2 ซมอ. 16:5-14)

11:13

การเผยเรื่ องราวเกี่ยวกับผูค้ นและเหตุการณ์ต่างๆบ่อยครั้งแล้วสามารถส่ งผลต่อ การเปิ ดเผย
ข้อมูล “ลับ” (เปรี ยบเทียบ 20:19; ลนต. 19:16) เปาโลได้เตือนทิโมธี ถึงแนวโน้มท่ามกลาง
หญิงม่ายสาวๆที่จะทําสิ่ งนี้ (1 ทธ. 5:13) ในอีกด้านหนึ่ง บุคคลที่คู่ควรแก่การวางใจ ก็
ไม่ได้ แบ่งปั นทุกสิ่ งที่เขาหรื อเธอรู ้ พระเยซูได้สนับสนุนการเผชิญหน้า “ส่ วนตัว ” ที่มี
ความรัก มากกว่าการนินทา (มธ. 18:15)

11:14

‚. . . โดยทัว่ ไปแล้ว มันถูกค้นพบที่จะเป็ นจริ งที่ ว่า มันดีกว่ าสําหรับ ผูค้ น เมื่อพวก
เขาถูกควบคุมตามกฎหมายและบทสรุ ปที่ซ่ ึงได้ เป็ นผลมาจากความรอบคอบที่เอา
ใจใส่ ของบ รรดาผูท้ ี่สามารถและมีสิทธิอาํ นาจ มากกว่าเมื่อชะตาของพวก เขาได้
ถูกมอบแก่คนหนึ่งหรื อคนจํานวนน้อยอย่างไม่มีเงื่อนไข” 248
ตัวอย่างก็คือคริ สเตียนเริ่ มแรกผูซ้ ่ ึงได้แสวงหาคําปรึ กษาของคนอื่นๆ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อ
ความแตกต่างของความคิดเห็นได้เกิดขึ้น (กจ. 15) ความสําคัญของการแสวงหา “การนํา
พา” จาก “ที่ปรึ กษา” ก็ถูกเน้นในพระธรรมสุ ภาษิตหลายครั้ง (เปรี ยบเทียบ 15:22; 20:18;
24:6)
‚ที่จะพึ่งพาการตัดสิ นของตนเองหรื อของบุคคลหนึ่ง ทั้งสิ้ นนั้นก็เป็ นความโง่ อย่าง

สิ้ นเชิง” 249
‚เรายืนใกล้ผา้ ใบมากเกินไปเพื่อจะดูภาพทั้งหมด และเราก็นาํ หมอกทางอารมณ์
จํานวนมากไปสู่ การตัดสิ นใจของเราจนสิ่ งที่เราเห็นนั้นก็พร่ ามัว” 250
11:15

เราได้ยนิ คําแนะนํานี้มาก่อน (เปรี ยบเทียบ 6:1-5) ที่นี่ซาโลมอนได้แสดงออกถึงความจริ ง
อย่างกระชับ มันอันตรายอย่างมากที่จะรับหนี้ของอีกคนหนึ่งมาเป็ นหนี้ของตนเอง มัน
อาจจะมีบางโอกาสที่บุคคลหนึ่งอาจเลือกที่จะทําอย่างนั้น แต่ตามปกติแล้วนี่พิสูจน์วา่ มี
ราคาสู ง ตัวอย่างเช่น ความเต็มใจ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราที่ รับเอาหนี้ บาปของมนุษย์
มาไว้ที่พระองค์เอง ซึ่งทําให้พระองค์สูญเสี ยชีวติ ของพระองค์
4. การลงทุนทีฉ่ ลาด 11:16-31

11:16

ความจริ งของบรรทัดแรกของสุ ภาษิตนี้ก็เป็ นที่สังเกตได้ในเรื่ องราวของอาบีกายิล (1 ซมอ.
25) อย่างที่กาํ ลังแห่งคุณลักษณะได้ช่วยให้เธอที่จะได้รับ “เกียรติ” จากดาวิดและคนของเขา
ดังนั้นกําลังแห่งร่ างกายก็ช่วยให้บุคคลหนึ่งที่จะรักษาสมบัติของเขาหรื อของเธอไว้เมื่อคน
อื่นๆ จะฉวยเอา
‚หนึ่งในคุณความดีที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดก็คือที่จะเป็ นอิสระจากการครอบครอง” 251
ดาวิดเองเป็ นตัวอย่างของบรรทัดที่สอง เมื่อทหารบางคนที่อิจ ฉาได้คุกคามเขา (1 ซมอ. 30)
ประเด็นของการเปรี ยบเทียบก็คือ ว่า กําลังสามารถมาจากพลังฝ่ ายวิญญาณและพลังทาง
ร่ างกายได้

11:17

มันดูเหมือนว่า บุคคลที่ “เมตตา” ทําให้ตวั เองเจ็บ และบุคคลที่ “โหดร้าย” ทําประโยชน์แก่
ตัวเอง แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็ นจริ ง (เปรี ยบเทียบ มธ . 5:3-12) อิสอัคเป็ นตัวอย่างของ
บุคคลประเภทแรกในกลอนสองแถวนี้ (ปฐก. 26) และโยอาบเป็ นตัวอย่างของบุคคล
ประเภทที่สอง (1 พกษ. 2:5-6) ความบาปและความชอบธรรมก็ตรงกันข้ามกันอีกครั้ง หนึ่ง
ในข้อ 18-21

11:18

คนอธรรมหว่านความชัว่ ร้ายและเก็บเกี่ยวสิ่ งที่เขาไม่ได้คาดห วังไว้ (“ค่าจ้างที่หลอกลวง ”
เปรี ยบเทียบ รม. 6:23) คือ การลงโทษของพระเจ้าแทนที่จะเป็ นพระพร ในอีกด้านหนึ่ง คน
ชอบธรรม “หว่านความชอบธรรม ” และเก็บเกี่ยวสิ่ งที่เขาหว่าน คือ พระพร (เปรี ยบเทียบ
กท. 6:7) บ่อยครั้งแล้วรางวัลอันแรกก็หลอกลวงและผิดหวัง แต่รางวัลอันหลังนั้น พึงพอใจ
อย่างแท้จริ ง ฮามานได้เก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ขมขื่นสําหรับการหว่านที่ชวั่ ร้ายของเขา ส่ วน
พระเยซูได้รับเกียรติสาํ หรับการหว่านของพระองค์โดยแท้จริ ง

11:19

คุณภาพเต็มที่ของชีวติ ก็ ถูกกล่าวถึง ในสุ ภาษิตนี้ (เปรี ยบเทียบ ยน . 10:10) ไม่ใช่แค่การ
ครอบครองชีวติ เท่านั้น กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้มา “ถึงชีวติ ” ส่ วนกษัตริ ยเ์ ซนนาเคอริ บได้นาํ
มาซึ่ง “การตายของเขาเอง” (2 พศด. 32)
“เนื่องจากว่าชีวติ และความตายเป็ นผลจากการเลือกต่างๆทางศีลธรรม ความชอบ
ธรรมต้องได้รับการติดตาม. . . . ‘ชีวติ ’ และ ‘ความตาย’ อธิบายถึงการผันแปร ของ
ชีวติ นี้ แต่ก็สามารถอ้างอิงถึงชีวติ หลังจากความตายอีกด้วย” 252

11:20

บุคคลที่ “ตลบตะแลง” คือผูท้ ี่ยนื กรานในการติดตามความชัว่ แม้วา่ เขาหรื อเธอรู ้วา่ มัน จะ
จบลงอย่างไร บุคคลที่ “ไร้ตาํ หนิ ” ก็ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องปราศจากบาป แต่เขาหรื อเธอ
จัดการกับความบาปอ ย่างเหมาะสม พระเจ้าเกลียดชังบุคคลแรก และรักบุคคลที่สอง
กษัตริ ยซ์ าอูลนั้นตลบตะแลงและกษัตริ ยด์ าวิดนั้นไร้ตาํ หนิ

11:21

คนทําชัว่ นั้นจะประสบกับการลงโทษ ส่ วน “ลูกหลานของคนชอบธรรม ” จะได้รับ
ประโยชน์จากการอยูใ่ นทางธรรมของบรรพบุรุษของพวกเขาต่อไป และ “จะได้รับการช่วย
กู”้ จากการพิพากษาบางอย่างของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย . 20:5-6) คาอินและอาแบล ก็
เป็ นกรณี ในประเด็นนี้ (ปฐก. 4)

11:22

นี่เป็ นสุ ภาษิตเชิงอุปมา (หรื อสัญลักษณ์ ) อีกข้อหนึ่ง อย่างที่ ‚แหวนทองคํา ” ที่สวยงาม
และมีค่าที่อยูผ่ ดิ ที่ในจมูกหมูน้ นั ผูห้ ญิงที่สวยง ามก็เป็ นความขัดแย้งเช่นกันถ้าเธอขาด
วัฒนธรรม (“ความสุ ขมุ ”) คุณสมบัติในแง่ลบก็ลบล้างคุณสมบัติในแง่บวก เยเซเบลก็เข้า
ได้กบั ภาพนี้
“เหมือนดัง่ แหวนทองบนจมูกหมูคือใบหน้าที่สวยงามบนสมองที่วา่ งเปล่า”253

“ความงามที่ปราศจากปัญญา เป็ น ความไม่สอดคล้องกันอ ย่างสิ้ นเชิง ดูสุภาษิต
31:30‛ 254
ถ้าความคิดของการเปรี ยบเทียบถูกดําเนินการไปสักเล็กน้อยมันจะเป็ นที่ตระหนัก” ว่าหมู
จะทําลายห่วงทองคําอย่างรวดเร็ ว และดังนั้นผูห้ ญิงที่ปราศจากความสุ ขมุ จะทําลายความ
สวยงามของเธอเองอย่างแน่นอน255"
11:23

‚คนชอบธรรม” ปรารถนาสิ่ งที่ “ดี” “เท่านั้น ” ดังนั้นสิ่ งที่พวกเ ขาปรารถนาก็เป็ นที่ โปรด
ปรานแด่ พระเจ้าและบรรลุ ได้ ตรงกันข้าม “คนอธรรม” ปรารถนาสิ่ งที่เลวเท่านั้น ดังนั้น
สิ่ งที่พวกเขาปรารถนาก็ไม่ได้เป็ นที่โปรดปรานแด่พระเจ้า และสิ่ งที่พวกเขาปรารถนา ก็
กระตุน้ “พระพิโรธ ” ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 10:28) จงเปรี ยบเทียบ เยเรมีย ์ (ยรม.
17:16) กับกษัตริ ยเ์ ศเดคียาห์ (ยรม. 34:1-3) ‚สุ ภาษิตสามข้อเกี่ยวกับการให้ที่ไม่ใช่การ
สู ญเสี ยแต่เป็ นการได้ [การดําเนินต่อไป]” 256

11:24

อย่างเหน็บแนมแล้ว ทรัพย์สมบัติของผูใ้ ห้ที่ใจกว้าง (“ผูท้ ี่แจกจ่าย ”) ตามปกติแล้วก็เพิ่ม
พูนขึ้น แม้วา่ เขาให้หลายสิ่ งไป แต่ทรัยพ์สมบัติของบุคคลที่เห็นแก่ตวั ตามปกติแล้วก็ลดลง
แม้วา่ เขารักษา (“ระงับ”) พวกมันไว้ ตามปกติแล้ว ความใจกว้างนํามาซึ่งพระพร
“การไม่ใช้จ่ายเงินนั้นออกไปอาจเป็ นการใช้จ่ายสิ้ นเปลือง” พระเจ้าของเราไม่ได้
เรี ยนรู้ค ณิ ตศาสตร์จาก หนังสื อที่บนั ทึกข้ อมูลสถิติของริ ชาร์ ดที่น่าสงสาร [ซึ่ ง
กล่าวว่า “การไม่ใช้จ่ายเงินนั้นออกไปก็เท่ากับการได้เงินนั้นเข้ามา ”]. . . ‘แจกจ่าย’
ที่นี่หมายถึง การแจกจ่ายอย่างกว้างขวาง อย่างใจกว้าง บางทีก็ไม่ไตร่ ตรอง และ
การให้ความสนใจที่เล็กน้อยต่อที่ที่ความใจดีน้ นั ไป” 257
คริ สตจักร ณ เมืองฟี ลิปปี ได้รับ การชมเชยสําหรับความใจกว้างของพวกเขา (ฟป. 4:10-19)
นาบาลเป็ นตัวอย่างดั้งเดิมของความโลภและการครอบงําตนเอง (1 ซมอ. 25:10-11, 38)

11:25

ความขนานที่มีความหมายเหมือนกันของสุ ภาษิ ตนี้ยกย่องการให้ที่ “ใจกว้าง” อัครทูตเปา
โล ได้กระตุน้ คริ สตจักรโคริ นธ์ตามบรรทัดเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 9:6-7)

11:26

ความขนานที่ตรงกันข้ามของสุ ภาษิตนี้ เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของความขี้เหนียวและความใจ
กว้าง ถ้าบุคคลหนึ่งมีสิ่งที่คนอื่นๆต้องการและไม่ได้ให้สิ่งนั้นแก่พวกเขา พวกเขาจะ “สาป
แช่งเขา” แต่ถา้ เขาแจกจ่ายมัน แม้กระทัง่ ต้องเสี ยสละ คนอื่นๆจะอวยพรเขา เนหะมียไ์ ด้
ทําการเสี ยสละเป็ นส่ วนตัวเพื่อสวัสดิภาพของ คนอิสราเอลด้วยกันของเขา (นหม. 5:14)
อย่างที่เปาโลได้ทาํ เ พื่อคริ สเตียนที่เขาได้ปรนนิบตั ิ (1 ธส. 2:9; 2 ธส. 3:8) บุคคลหนึ่ง
แปลกใจ ว่าอัครทูตยอห์นได้มีสุภาษิตนี้ในความคิดหรื อไม่เมื่อท่านได้เขียนเกี่ยวกับการ
แบ่งปั นสิ่ งที่คนหนึ่งมีกบั คนอื่นๆ ที่มีความต้องการ (1 ยน. 3:17)

11:27

บรรดาผูท้ ี่ติดตามสิ่ งที่ “ดี” ก็อยูบ่ นเส้นทางไปสู่ การได้รับ “ความโปรดปราน” กับคนอื่นๆ
อย่างแท้จริ ง คาเลบก็เป็ นตัวอย่าง (ยชว. 14:6-13) อย่างตรงกันข้ามแล้ว บรรดาผูท้ ี่ติดตาม
“ความชัว่ ” จะพบว่ามัน “จะมาเหนือ (ถึง) พวกเขา” อาโดนีเบเซกก็เป็ นกรณี ในประเด็นนี้
(วนฉ. 1:5-7) ตามปกติแล้ว ผูค้ นได้รับสิ่ งที่พวกเขาแสวงหา ไม่วา่ สิ่ งดีหรื อสิ่ งชัว่

11:28

นี่เป็ นหนึ่งในหลาย คําเตือนเกี่ยวกับความโง่เขลาของการวา งใจในความมัง่ คัง่ สําหรับ
ความสุ ข ความมัน่ คง และสถานะ (เปรี ยบเทียบ มก . 10:25; 1 ทธ. 6:10, 17) จงจดจําถึง
เศรษฐีโง่ (ลก. 12:16-21)
‚ความมัง่ คัง่ แท้ เป็ นศีลธรรมไม่ใช่วตั ถุ คนชอบธรรมนัน่ เองไม่ใช่คนรํ่ารวย ผูซ้ ่ ึง
มัง่ คัง่ อย่างแท้จริ ง จงดูผเู ้ ป็ นสุ ขแห่งสดุดีบทที่ 1 [เปรี ยบเทียบ ยรม. 17:7-8]‛ 258

11:29

การทําให้ “ครัวเรื อน ” ของบุคคลหนึ่งลําบากบางทีอา้ งอิงถึงการละตัวอย่างที่แย่ไว้เพื่อ
บรรดาผูท้ ี่ตามมาทีหลังจะทําตาม กษัตริ ยเ์ ยโรโบอัมที่ 1 ได้ทาํ ให้ครัวเรื อนแห่งอิสราเอล
ลําบากและได้รับอาณาจักรที่วา่ งเปล่าเป็ นมรดก (1 พกษ. 12) ‚ลม” ที่นี่บางที แสดงถึง ถูก
ละไว้โดยไม่มีสิ่งใด คือบางสิ่ งที่ไม่สามารถถูกจับฉวยไว้ได้ (27:16; โยบ 15:2; ปญจ. 1:14,
17; อสย. 26:18; ยรม. 5:13; มคา. 2:11) มันอาจบ่งบอกถึงบางสิ่ งที่แย่และเป็ นอันตราย
อย่างเช่น ลมร้อ นที่อนั ตรายในปาเลสไตน์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 17; ยชว. 7:26) คนโง่ที่จดั การ
กับหนี้ของเขาอย่างผิดๆ ก็อาจจะต้องขายตัวเขาเองให้เป็ นทาสของคนฉลาด
ผูซ้ ่ ึงเป็ น
ผูจ้ ดั การที่ดีกว่า ตัวอย่างก็จะเป็ นบุคคลที่ เป็ นหนี้อย่างมากและจําต้องขายทรัพย์สมบัติท้ งั
หมดของเขาเพื่อจะชําหนี้แก่เจ้าหนี้ของเขา (เปรี ยบเทียบ ลก. 12:57-59) กษัตริ ยเ์ บลชัสซาร์
ได้กลายมาเป็ นคน รับ ใช้ต่อดาเนียล (ดนล. 5) อย่างที่เฟสทัสได้กลายมาเป็ นคน รับใช้ต่อ
เปาโล (กจ. 25) ในแง่วญ
ิ ญาณ

‚การไร้ความสามารถในสิ่ งใดก็ตามก็นาํ ไปสู่ การเป็ นทาส” 259
11:30

คนชอบธรร มปฏิบตั ิ ด้วยอิทธิพลที่ให้ชีวติ ยิง่ ไปกว่านั้นอีก คนฉลาด ก็นาํ คนอื่นมาสู่
ปั ญญา นัน่ คือ เขาหรื อเธอทําให้คนอื่นสนใจด้วยแนวคิดหรื ออิทธิพล (เปรี ยบเทียบ 2
ซมอ. 15:6) 260 ในขณะที่มนั เป็ นจริ งที่วา่ การประกาศนําวิญญาณเป็ นงานที่ฉลาด การนํา
วิญญาณก็ไม่ใช่ ทั้งหมดที่ขอ้ นี้กาํ ลังกล่าวถึง แนวคิดที่นี่ก็คือว่า คนฉลาด ชักจูง ผูอ้ ื่น ให้
ติดตามหนทางแห่ง ปัญญา ซึ่งรวมถึงการหันไปหาพระเจ้า เพื่อความรอด ซึ่งรวมถึงการหัน
ไปหาพระเจ้าเพื่อ ความรอด (เปรี ยบเทียบ มธ. 4:19) 261

11:31

ไม่มีใครที่ทาํ บาปด้วยการได้รับการยกเว้นโทษ เปโตรได้อา้ งอิงสุ ภาษิตนี้ (1 ปต. 4:18) 262
5. คุณค่ าของความชอบธรรม 12:1-12

ปั ญญาและความยุติธรรมก็เป็ นลักษณะสําคัญในข้อ 1-3263
12:1

บุคคลผูซ้ ่ ึงรักคําแนะนํา (“วินยั ”) จะแสดงออกถึงสิ่ งนี้โดยการเต็มใจที่จะตั้งเขาเองหรื อ เธอ
เองในที่ของผูเ้ รี ยนรู้ กษัตริ ยห์ นุ่มโยสิ ยาห์ได้ทาํ สิ่ งนี้ (2 พศด. 34) แต่บุคคลผูซ้ ่ ึ งไม่ตอ้ งการ
ความรู้ (“เกลียดการตักเตือน ”) จะปฏิเสธข้อมูลที่แก้ไขความคิดเห็นที่ผดิ ของเขา หรื อของ
เธอ และกันเขาหรื อเธอไว้จากความผิดพลาดต่างๆในอนาคตและย่างก้าวต่างๆ ที่เทียมเท็จ
และจะแสดงถึงความโง่เขลาของเขาหรื อของเธอ (เปรี ยบเทียบ 10:7) ฟาโรห์แห่ง อียปิ ต์ก็
เป็ นบุคคลเช่นนั้น (อพย. 10:28)

12:2

ตัวอย่างมากมายของความจริ งแห่งสุ ภาษิตที่ชดั เจนนี้ ก็ปรากฏขึ้น แต่หุชยั และอาหิ โธเฟลก็
โดดเด่น (1 ซมอ. 16:15-23; 17:24)

12:3

เหมือนกับต้นไม้น้ นั บุคคลผูซ้ ่ ึ ง “ราก” ของพวกเขาลงไปยัง “ความชัว่ ร้าย ” จะพบว่าเขา
หรื อเธอจะไม่สามารถทนต่อลมแห่งความลําบากได้ แต่คนชอบธรรม ซึ่ ง “ราก” ของเขาที่
ทอดสมอในพระเจ้า จะทนต่อพายุแห่งชีวติ ได้ (เปรี ยบเทียบ 10:25; มธ. 7:24-27) กษัตริ ย ์
ซาอูลและกษัตริ ยด์ าวิดก็ตรงกันข้ามกันในลักษณะเหล่านี้

‚ตอนนี้เราตั้งข้อที่ 4-12 ไว้ดว้ ยกัน สุ ภาษิตข้อหนึ่งเกี่ยวกับแม่บา้ น จัดตั้ง การเริ่ ม
ต้นของกลุ่มนี้ และสุ ภาษิตสี่ ขอ้ เกี่ยว กับการจัดการบ้านเรื อนและธุ รกิจ จัดตั้ง บท
สรุ ป264
12:4

ภรรยาที่ “ยอดเยีย่ ม ” หรื อมีคุณความดีเป็ นบุคคลที่คุณสมบัติที่สูงส่ งทั้งหมดส่ องแสง
ออกมา (เปรี ยบเทียบ 31:30-31; นรธ. 3:11) คู่สมรสเช่นนั้นนําเกียรติมายังสามีของเธอ
เหมือนกับ “มงกุฎ” นําเกียรติมายังศีรษะ ซาราห์เป็ นทรัพย์สมบัติเช่นนั้นต่ออับราฮัม (ปฐก.
18:12; 1 ปต. 3:1-6) แต่ภรรยาผูซ้ ่ ึ งนําความอับอายมายังสามีของเธอ ทําให้มนั ยากสําหรับ
เขาที่จะยืนอยู่ ภรรยาของโยบเป็ นหนี้สินต่อเขา (โยบ 2:9-10)

12:5

หนึ่งในเครื่ องหมายของคนชอบธรรมก็คือว่า “ความคิด ” ของเขาหรื อของเธอก็ยตุ ิธรรม
และเที่ยงธรรม (“ยุติธรรม”) แต่คนอธรรมสนับสนุนการหลอกลวง (เปรี ยบเทียบ 1:11, 16)
ในสุ ภาษิตนี้ จงสังเกตถึงการเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดระหว่างความคิดของบุ คคลหนึ่งกับคําพูด
ของเขาหรื อของเธอ ดาวิดและอับซาโลมก็แตกต่างกันในลักษณะนี้ (2 ซมอ. 15:1-18)

12:6

ถ้อยคําของคนชัว่ ร้าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกล่าวหาเทียมเท็จของพวกเขาก็เป็ นการซุ่มโจม
ตี แต่ถอ้ ยคําของคน เที่ยงธรรมก็ตรงไปตรงมาและจริ งใจ (เปรี ยบเทียบ 1:18) 265 เอลีฟัส บิล
ดัด และโศฟาร์ ก็แตกต่างกันกับเอลีฮูในพระธรรมโยบ

12:7

คนอธรรมก็สิ้นสุ ดโดยปราศจากการละมรดกที่ถาวรไว้ เหมือนกับบ้านที่ถูกทําลายโดยพายุ
เฮอริ เคนและนํ้าท่วม แต่คนชอบธรรมละมรดก ไว้ตลอดไปซึ่ งอยูน่ านกว่าพวกเขา ราชวงค์
(“เรื อน”) ของดาวิดได้ดาํ เนินต่อไปและจะ ดําเนินต่อตลอดไป ส่ วนบรรดาประมุขที่ “ชัว่
ร้าย” ของราชวงค์ที่หลากหลายในอาณาจักรฝ่ า ยเหนือแห่งอิสราเอลได้ถูก “ควํ่า ” และ ถูก
แทนที่อย่างรวดเร็ วทีเดียว

12:8

“แม้กระทัง่ ในท่ามกลางมนุษย์ธรรมดานั้นปั ญญาก็เป็ นการยกย่อง ในขณะที่วญ
ิ ญาณที่ถือตัวและโง่เขลาก็เปิ ดเผยต่ อการดูถูก โลกสามารถชื่นชอบความมีสติและ
ความฉลาดฝ่ ายวิญญาณได้แม้ โลกจะปฏิเสธหรื อแม้กระทัง่ ข่มเหง สิ่ งนั้น แต่ที่จะ
แสร้งทําอันใดอันหนึ่ งในขณะที่ทาํ ให้ท้ งั สองสู ญเสี ยไป คือที่จะดึงความน่า
รังเกียจ ของมนุษย์ที่มีเหตุผลทั้งสิ้ นออกมา” 266

ผูค้ นได้ “ยกย่อง” กิเดโอนสํา หรับความเข้าใจถ่องแท้ของเขา (วนฉ. 7) แต่พวกเขาได้ “ดู
ถูก” อาบีเมเลคสําหรับใจที่ตลบตะแลงของเขา (วนฉ. 9)
12:9

การแปลที่ดีกว่าคือ “การเป็ น คนธรรมดาที่ทาํ มาหากินเองก็ ดี กว่า การทํา ทีวา่ เป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่
แต่ขาดอาหาร” (RSV; เปรี ยบเทียบ 15:17)
“ประเด็นดู เหมือนจะเป็ น บางคนดําเนินชีวติ เกินกว่ารายได้ของพวกเขาในการโอ้
อวดที่ไร้ประโยชน์ . . . ในทางตรงกันข้าม ถ้าพวกเขาได้ดาํ เนินชีวติ โดย
พอประมาณ พวกเขาคงได้มีความสะดวกบางอย่างของชีวติ เช่น คนใช้” 267

12:10

ความกรุ ณาของบุคคลที่ชอบธรรมขยายออกไปถึงแม้กระทัง่ วิธีที่เ ขาปฏิบตั ิต่อสัตว์ของเขา
เพราะว่านัน่ สอดคล้องกับคุณลักษณะของเขา (เปรี ยบเทียบ ฉธบ . 25:4) แต่แม้กระทัง่
ความดี (ด้านที่ดีที่สุด คือ “ความกรุ ณา”) ของคนอธรรมก็บกพร่ องโดยความ โหดร้าย การ
ปฏิบตั ิของยาโคบต่อลูกๆ ฝูงแพะแกะและฝูงสัตว์อื่นๆ ได้แสดงออกถึงความชอบธรรม
ของเขา (ปฐก. 33:13-14) คุณลักษณะที่อธรรมของบาลาอัมได้สะท้อนออกมาในวิธีที่เขา
ได้รับมือกับลาของเขา (กดว. 22:23-31)

12:11

ความขยันขันแข็งให้ผลคุม้ ค่า ยาโคบที่ทาํ งานหนักได้จากปั ดดานอารัมมาในฐานะคนมัง่ มี
(ปฐก. 31:26-43) กษัตริ ยเ์ รโหโบอัมเป็ นตัวอย่างของบุคคลหนึ่ง ผูซ้ ่ ึ งได้ติดตามสิ่ งต่างๆ ที่
ไร้สาระอย่างโง่เขลาและได้มาสู่ ความหายนะ (1 พกษ. 12)

12:12

ความตรงกันข้ามดูเหมือนจะเป็ นระหว่างคนสองประเภท คนชัว่ ร้ายต้องการที่จะ
ได้
ประโยชน์ จากงานของคนชัว่ ร้ายคนอื่นๆ (เช่น ยักยอกเงินส่ วนแบ่งของกิจการ การพนัน )
ในอีก ด้านหนึ่งคนชอบธรรมก็พึงพอใจที่ได้รับค่าจ้างจากการทํางานอย่างซื่ อสัตย์ของพวก
เขา268
เฟลิกส์ได้ทิ้งเปาโลไว้ในการคุมขังเพื่อที่จะเอาใจคนยิวที่ไม่เชื่อ ซึ่ งหวังว่าเขาจะได้รับ
ประโยชน์จากพวกเขาด้วยเหตุน้ นั (กจ. 24:27) รู ธได้เต็มใจที่จะทํางานหนัก และได้รับ
ประโยชน์ ทางการเงินและทางการแต่งงาน

6. การหลีกเลีย่ งปัญหา 12:13-28
สุ ภาษิตส่ วนใหญ่ในส่ วนนี้กล่าวถึงคําพูด (ข้อ 13-20, 22-23, 25) เมอร์ ฟี่ได้เขียนว่าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
ของสุ ภาษิตต่างๆในบทที่ 10 ถึง 29 กล่าวถึงคําพูด269
12:13

บุคคลที่ชวั่ ร้ายผูซ้ ่ ึ งกล่าวคําโกหกตามปกติแ ล้วก็ พลาดพลั้ง (“ถูกจับ ”) เพราะว่าคําโกหก
ของเขา กลายมาเป็ นที่รู้จกั ในที่สุด แต่บุ คคลที่ชอบธรรมไม่ได้กล่าวคําโกหก ดังนั้นเขาก็
หลีก พ้นปั ญหาเช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ 29:6) ซาตานบิดาแห่งการโกหกจะลงเอยในบึงไฟ
เพราะว่า พระเจ้าทรงรู ้คาํ โกหกของมันและจะลงโทษมันสําหรับสิ่ งเ หล่านั้น (เปรี ยบเทียบ
ยน. 8:44; วว. 20:10) พระเยซูไม่ได้กล่าวคําโกหก (เปรี ยบเทียบ ยน . 8:46; 1 ปต. 2:22)
ปัญหาที่ พระองค์ได้ประสบก็ไม่ใช่เนื่องจากความชอบธรรมของพระองค์ แต่เนื่องจาก
ความผิดบาป ของคนอื่นๆ (1 คร. 15:3; กท. 1:4; ฮบ. 1:3; 1 ปต. 2:24; 1 ยน. 2:2; 3:5;
4:10; วว. 1:5)

12:14

คนถูกกล่าวถึงในบรรทัดแรกของสุ ภาษิตนี้เป็ นคนชอบธรรม เพราะว่าตามปกติแล้วถ้อยคํา
ที่ดีก็ไหลออกมาจากปากของคนที่ดี ถ้อยคําเหล่านั้นจะส่ งผลต่อสิ่ งต่างๆที่ดีซ่ ึ งจะกลับไปสู่
ผูก้ ล่าวที่ชอบธรรม คาเลบและโยชูวาผูไ้ ด้ออกเสี ยงที่จะวางใจพระเจ้
าและเข้าไปยัง
แผ่นดิน แห่งพระสัญญาก็ได้รับพระพรของพระเจ้าของการเข้าไปในแผ่นดินนั้น ทั้งๆที่มี
ความท้อใจ ของคนสอดแนมส่ วนใหญ่ คนสอดแนมสิ บคนเป็ นตัวอย่างประกอบของ
บรรทัดที่สอง
‚เราประพฤติอย่างไรนั้น ในเกณฑ์ที่ใหญ่แล้ว จะควบคุมการที่เราถูกปฎิบตั ิต่อ เช่น
กัน การหว่านและการเก็บเกี่ยวเป็ นรู ปแบบทางสังคมและเกษตรกรรมเช่นกัน” 270

12:15

นาบาล (ผูซ้ ่ ึงชื่อหมายถึง “โง่เขลา”) ได้คิดว่าการปฏิบตั ิที่แข็งกระด้างของเขาต่อดาวิด นั้น
ก็เที่ยงธรรม เพราะว่าเขาไม่ได้ฟังพวกคนใช้ของเขาเอง (1 ซมอ. 25:17) การตอบสนอง
ของดาวิดต่อภรรยาของ นาบาลคืออาบีกายิลก็เหมาะสมเพราะว่าเขาได้ฟังเธอ (1 ซมอ.
25:34) สุ ภาษิตอื่นๆก็เตือนถึงการหลอกลวงตนเองเช่นกัน (เช่น 14:12; 16:2; 21:2)

‚ปราชญ์ไม่วางใจความคิดเห็นส่ วนตัวเท่านั้น และสิ่ งนี้ได้แสดงออกในคํากล่าว
หลายคําเกี่ยวกับการ ‘ฉลาดในสายตาของตนเอง’: สภษ. 3:7; 26:12‛ 271
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คนหยัง่ รู ้ “ไม่สนใจการดูถูก ” (RSV) การดูถูกเป็ น ความอัปยศต่อเขาเองหรื อเธอเอง การ
ตอบสนองของคนโง่ก็เป็ น “เหมือนสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นฝ่ ายตรงกันข้ามของเขาก็รู้
ว่าเขาได้รับบาดเจ็บ ”272 คนโง่นาํ ความอัปยศ มายังตัวเขาเองและก็ถูกโจมตีได้ง่า ยโดยการ
สร้างเรื่ องใหญ่จากการดูถูกบางอย่างที่เขาได้รับ (เปรี ยบเทียบ 29:11) นาบาลเป็ นตัวอย่าง
ประกอบของบรรทัดแรก และดาวิดเป็ นตัวอย่างประกอบของบรรทัดที่สอง (1 ซมอ. 25)
‚. . .เขาเป็ นคนโง่ผซู ้ ่ ึ งแสดงถึงความรําคาญของเขาในท่าทีที่เร่ าร้อน ถ้าการ
บาดเจ็บ บางอย่างไ ด้เกิดขึ้นกับเขา ในทางตรงกันข้าม คนที่สุขมุ ก็รักษาไว้ซ่ ึ งความเงียบ
เกี่ยวกับความ เสื่ อมเสี ยที่ได้เกิดขึ้นกับเขาและก็ระงับความไม่พอใจของเขา เพื่อที่จะไม่เพิ่ม
ความรําคาญ ของเขากับการบาดเจ็บของเขาเอง” 273

สุ ภาษิตทั้งหกดังต่อไปนี้ก็กล่าวถึงการกล่าวความจริ งและการกล่าวความเท็จ
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ประเด็นดูเหมือนจะเป็ น “ด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่ งที่มาจากใจ ” (มธ. 12:34) ตามปกติแล้ว
คนดีก็พดู “ความจริ ง ” แต่คนอธรรมพูดความเท็จ (“การหลอกลวง ”) อยูบ่ ่อยๆ โยเซฟที่
ซื่ อตรงได้บอกความจริ งแก่บิดาของเขา (ปฐก. 37:2) แต่พวกพี่ชายที่อธรรมของโยเซ ฟได้
โกหกต่อบิดาของพวกเขา (ปฐก. 37:31-33)

12:18

คําพูดพล่อยๆหรื อวิจารณ์สามารถทําให้คนอื่นบาดเจ็บ ได้ (เปรี ยบเทียบ สดด. 57:4) ถ้อยคํา
ของโดเอกคนเอโดมได้กระตุน้ ความเกลียดชังของกษัตริ ยซ์ าอูลที่มีต่อดาวิด (1 ซมอ. 22:9)
คนฉลาดไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายโดยคําพูดที่ ไม่ไตร่ ตรองของพวกเขา แต่ตรงกันข้าม
“นําการรักษา” มาพร้อมกับถ้อยคําของพวกเขา ถ้อยคําของบารนาบัสได้ระงับความสงสัย
ของคริ สเตียนเริ่ มแรกอย่างมีประสิ ทธิ ภา พเกี่ยวกับศัตรู แต่ก่อนของพวกเขา คือ เซาโลแห่ง
ทาร์ซสั (กจ. 9:27)
‚นักปราชญ์ไม่ได้สนใจในการชนะการโต้แย้งเป็ นห ลัก และเขาหลีกเลี่ยงคําพูดที่
สร้างความขมขื่นและตั้งสิ่ งกีดขวางระหว่างเขาเองกับคนอื่น”274

“การแบ่งปั นที่โปร่ งใสสามารถทําให้ผพู ้ ดู บาดเจ็บได้ การแบ่งปั นที่โปร่ งใสนั้นดี
แต่เราต้องปฏิบตั ิมนั อย่างฉลาด” 275
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บุคคลที่กล่าวควา มจริ งจะมีผลลัพธ์ที่ยาวนานต ลอดไปและตามปกติแล้วก็ทน ทาน ส่ วน
บุคคลที่กล่าวความเท็จตามปกติแล้วจะอยูไ่ ด้ไม่นาน
‚ชื่อเสี ยงที่วางใจได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการให้ผลที่คุม้ ค่าของความซื่ อสัตย์” 276
เยเรมียแ์ ละผูเ้ ผยพระวจนะเท็จฮานันยาห์ เป็ นตัวอย่างประกอบ ความจริ งของสุ ภาษิตนี้
(ยรม. 28)

12:20
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ความปรารถนาที่จะหลอกลวงอยูใ่ นใจของบรรดาผูท้ ี่กระตุน้ (“คิดอุบาย” วางแผน) “ความ
ชัว่ ร้าย” แต่ “ความยินดี ” จะเติมเต็มใจของบรรดาผูท้ ี่ส่งเสริ ม “สันติสุข ” อับซาโลมได้ใช้
การหลอกลวงที่จะกระตุน้ ความชัว่ ร้ายในอิสราเอล (2 ซมอ. 13:22) แต่ดาวิดได้สนับสนุน
สภาพที่มีสันติสุข ความยินดีที่ปรากฏในสดุดีหลายบทของเขานั้นก็เป็ นหลักฐานของมัน
‚. . .คนที่น่านับถือก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากการกระทําของพวกเขาเอง. . .‛277
แต่ชีวติ ของผูค้ นที่อธรรมก็เต็มไปด้วยปั ญหา ข้อนี้ซ่ ึ งค่อนข้างเกินจริ งนั้นในที่สุดแล้วก็เป็ น
จริ งเมื่อบุค คลหนึ่งพิจารณาถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นกับผูค้ นหลังจากความตาย แม้วา่ มุมมองของผู ้
เขียนสุ ภาษิตยึดติดกับ เรื่ องทาง โลกเป็ นหลัก จงเปรี ยบเทียบคําพยานของเปาโล ณ ตอน
ปลายของชีวติ ของท่าน (2 ทธ. 4:7) กับคําพยานของยาโคบ (ปฐก. 47:9)
ข้อนี้ก็เป็ นจริ งอีกด้วยเมื่อบุคคลหนึ่งพิจาร ณาถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นกับผูค้ นหลังจากการ
ตายเช่นเดียวกับก่อนการตาย
“การประยุกต์ใช้ที่ตายตัวของกฎนี้เป็ นหลักสําคัญของบรรดาผูป้ ลอบโยนของโยบ
แต่อย่างยืดหยุน่ แล้ว สิ่ งนี้ก็เป็ นความจริ งที่กระตุน้ อย่างที่ใช้ได้สาํ หรับเปาโล (รม.
8:28 และ 36, 37) และสําหรับโยเซฟ (ปฐก. 50:20) ซึ่งถือว่า มีค่าแต่นอ้ ยใน ความ
มัง่ คัง่ แต่ล้ าํ คํ่าในความทุกข์ยาก”278
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‚เมื่อถ้อยคําไม่สามารถเป็ นที่วางใจได้ จากนั้น สังคมก็เริ่ มที่จะแตกเป็ นเสี่ ยงๆ ข้อ
ตกลงก็ไร้ประโยชน์ คําสัญญาก็ไร้ผล ระบบ ศาลก็กลายเป็ นการแสดงตลก และ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งสิ้ นก็เป็ นที่ขอ้ งใจ”279
‚ในระยะยาวนั้นเราเสี่ ยงต่อหลายสิ่ ง คือ การไร้ศีลธรรมทางเพศ ความรุ นแรงที่ไ ร้
การควบคุม การเสพติดทางเคมี ความโลภที่รุนแรง การโจมตีภายนอก มันอาจจะ
เป็ นว่าไม่มีสิ่งใดในสิ่ งเหล่านั้น ตั้งการคุกคามที่ใหญ่ข้ ึนต่อสิ่ งที่เรา ในฐานะผูท้ ี่ ถูก
เรี ยกที่จะดําเนินชีวติ ในพันธสัญญากับพระเจ้าและซึ่ งกันและกัน มากกว่าความล้ม
เหลวที่เป็ นเชิงบังคับที่จะบอกความจริ ง” 280
คําโกหกของงูในสวนเอเดนได้ทาํ ให้มนุษยชาติเจอกับความหายนะ แต่พระเจ้าพระบิดา
สามารถกล่าวถึงพระบุตรแท้จริ งของพระองค์ได้วา่ “จงเชื่อฟังท่านเถิด ” (มก. 9:7; ลก.
9:35) จงเปรี ยบเทียบเนหะมียก์ บั สันบาลลัทอีกด้วย (นหม. 6:5-9)
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บุคคลที่สุขมุ ไม่ได้แสดงถึงความรู ้ ของเขาอยูเ่ สมอ แต่ตามปกติแล้ว คนโง่พดู มากกว่าที่เขา
หรื อเธอควรพูด (เปรี ยบเทียบ ปญจ. 5:2) เนหะมียไ์ ด้อธิ ษฐานต่อพระเจ้าก่อนที่เขาได้เสี่ ยง
ที่จะกล่าวต่อกษัตริ ยข์ องเขา (นหม. 1-2) แต่เปโตรได้โอ้อวดถึงการอุทิศตนของเขาต่อ พระ
เยซูโดยปราศจากการตระหนักว่ามันไม่ลึกซึ้ งเพียงใด (มธ. 26:33; เปรี ยบเทียบ ยน. 13:8)
‚ในการกะขนาดของผูค้ น ในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมที่ สามารถจะเป็ นได้ ในชีวิ ตของ
สถาบันพระคริ สตธรรมฟูลเลอร์ ไม่วา่ ในฐานะผูบ้ ริ หารจัดการหรื อคณะกรรมการ
ข้าพเจ้า ได้สังเกตรู ปแบบคําพูดของพวกเขาอย่างระมัดระวัง เป็ นที่ชดั เจนว่า สิ่ งที่
พวกเขาได้ พูดนั้นจําเป็ นต้องเข้าเรื่ อง แต่ขา้ พเจ้าได้เฝ้ าดูมากกว่านั้นอีก พวกเขาได้
รอลําดับ ของพวกเขาไหม ? พวกเขาได้ ขัดจังหวะของคนอื่น ไหม ? พวกเขา
จําเป็ นต้องได้รับ ถ้อยคําสุ ดท้ายไหม ? พวกเขาได้พยายามที่ จะทับถมเรื่ องราวของ
คนอื่นไหม? พวก เขาได้ส่งเสี ยงให้สัญญาณในขอบเขตแห่งการไร้ความสามารถ
ของพวกเขาไหม ? พวกเขาสามารถกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่รู้ ’ ได้ไหม? พวกเขาได้
กล่าวซํ้าสิ่ งที่พวกเขา ได้กล่าวไปอย่าง ไม่ดี หรื อ พูด หลงตลอดเนื้อหาอย่าง ไม่มี
จุดหมายไหม? บุคคลที่มี ความโน้มเอียงทางคําพูดเหล่านี้และอื่นๆตามปกติ แล้วก็
ไม่ได้อยูใ่ นทีมของข้าพเจ้า พวกเขาไม่ไวต่อความรู ้สึกพอ ไม่รวบรัดตัดความ พอ

ไม่ถ่อมตัวพอ และไม่กรุ ณา พอที่ จะทํางานกับคนอื่นได้ดี พวกเขาทําให้เสี ยเวลา
ทําให้มีความรู้ สึกเจ็บปวด และทําลายกําลังใจ พวกเขาพร้อมกับเราทุกคนจําเป็ น
ต้องนัง่ แทบเท้าของอาจารย์ ที่ฉลาด ให้ นานขึ้นและเรี ยนรู ้วา่ การยับยั้งในการ
สื่ อสารนั้นจําเป็ นสําหรับคําพูดที่ สุ ขมุ ” 281
‚เราเข้าใจว่า ข้อ 24-28 เป็ นกลุ่มเดียวกัน ในข้อเหล่านี้ หัวข้อคือวิธีของการเจ ริ ญขึ้น (ในโลก) และ
สองวิธี ซึ่ งวีธีหนึ่งนําไปสู่ ความผิดพลาดและอีกวิธีหนึ่งนําไปสู่ ชีวติ ” 282
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ตามปกติคนทํางานที่ “ขยัน ” จะได้รับการเลื่อนขั้นไปสู่ ตาํ แหน่งแห่งอํานาจและสิ ทธิ
อํานาจ ที่ใหญ่กว่า แต่ คนขี้เกียจจะถูกลดขั้ นไปสู่ ตาํ แหน่งแห่งความรับผิดชอบที่นอ้ ยกว่า
(“ถูก บังคับให้ทาํ งานหนัก” หรื อได้รับงานที่พอใจน้อยกว่า)
“ความไม่ซื่อสัตย์หรื อพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ไจเป็ นหนทางสู่ การเป็ นทาส”283
กิเดโอนและบาราค ก็เป็ นกรณี ในประเด็นนี้ (วนฉ. 6:11-12; 4:4-9) ‚ถ้อยคําที่ดี ” คืออะไร?
มันสามารถเป็ น ถ้อยคําใดก็ได้ที่ให้ก ารหนุนใจ เป็ นที่ชดั เจนว่าซาโลมอนได้กล่าว
โดยทัว่ ไป อย่างจงใจ
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ถ้าบุคคลหนึ่งกังวลเกี่ยวกั บบางสิ่ งเขาจะรู ้สึกถูกถ่วงลง แต่ถอ้ ยคําแห่งการหนุนใจทําให้
ภาระของใครคนหนึ่งเบาลง (“ทําให้มนั [ใจ] ยินดี ”) ดังนั้นเราควรแสวงหาที่จะเป็ นผูห้ นุน
ใจเช่นบารนาบัส (กจ. 4:36) ไม่ใช่ผจู ้ ดั หาที่รู้สึกในแง่ลบเช่นผูส้ อดแนมสิ บคนที่ไม่เชื่อของ
อิสราเอล (กดว. 13-14) นี่เป็ นหนึ่งในหลายสุ ภาษิตที่ทาํ การสังเกตทางจิตวิทยาโดยปราศ จากการให้คาํ สั่งที่ชดั เจน
‚เราที่เป็ นประชากรของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึง ได้รั บคําสัง่ ที่จะพัฒนาคําพูดที่สุขมุ จะทํา
อย่างดีที่จะศึกษา ทํางาน อธิษฐานและแสดงถึง วิธีของเราเกี่ยวกับ การบอกผูค้ นถึง
สิ่ งที่ จําเป็ นอย่างแท้จริ งและเจ็บปวดอย่างขมขื่น” 284
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สิ่ งที่มาก่อน “พวกเขา” ใน 26ข คือ “คนชัว่ ร้าย” (พหูพจน์ )285 คน แสวงหา “ ชอบธรรม”
ที่จะเป็ นการช่วยเหลือ ”(การนําพา )“ในทางบวกต่ อบรรดาผูท้ ี่อยูร่ อบๆ พวกเขา เหมือน
อย่างที่ นาธันได้ช่วยเหลือดาวิด (2 ซมอ. 12:1-14) ในอีกด้านหนึ่ง คนอธรรมพยายามที่จะ

ได้รับผลประโยชน์ดว้ ยการนําคนอื่นๆไปในทางที่ผดิ แต่ปัญหาที่พวกเขาแสวงหาที่จะก่อ
ให้เกิดขึ้นนั้นบ่อยครั้งแล้วก็กลับมายังพวกเขา หญิงที่ฉลาดแห่งเมืองเทโคอาได้พบว่าสิ่ งนี้
เป็ นจริ งเมื่อเธอได้แนะนําดาวิด (2 ซมอ. 14:1-20)
”. . . คนชอบธรรมตระเตรี ยมคําแนะนําที่เหมาะสม ส่ วนคนอธรรมนําเขาเองและ
คนอื่นๆ ไปสู่ ปัญหา286"
12:27

คนเกียจคร้านไม่ได้ทาํ ให้โครงการของเขาสําเร็ จ เขาไม่ได้ ยา่ งและกินเกมที่เขาได้ไล่ล่า เขา
ก็ โยนโอกาสต่างๆ ของเขาไปเพื่อบางสิ่ งที่ ดีกว่าโดยการล้มเลิกเร็ วเกินไป อย่างไรก็ตาม
บุคคล ที่เก่ งในความขยันและบรรลุงานของเขาก็มีเครื่ องมือที่ล้ าํ ค่า ที่เขาจะหยิบมาใช้ได้
นัน่ คือ ความพากเพียร ทาสผูซ้ ่ ึ งได้ซ่อนตะลันต์ของเขาไว้ในดินก็อธิ บายถึงบรรทัดแรก
(มธ. 25:25) และรู ธก็อธิ บายถึงบรรทัดที่สอง
“ข้าพเจ้ารําลึกถึงการได้ยนิ เ พื่อนนักศึกษาบางคนของข้าพเจ้า ณ พิธีมอบปริ ญญา
ของสถาบันพระคริ สตธรรมว่า ‘ขอบคุณพระเจ้าไม่มีภาษากรี ก และภาษาฮีบรู อีก
ต่อไปแล้ว !’ พวกเขาได้ใช้เวลาหลายปี ในการเรี ยนรู้ที่จะใช้ภาษา และตอนนี้พวก
เขาได้ขายเครื่ องมือทางภาษาที่มีราคา ของพวกเขา และด้วยเหตุน้ นั ก็สูญเสี ยผล
ประ- โยชน์ของพวกเขา” 287

12:28

บางทีโนอาห์เป็ นตัวอย่างที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของใครคนหนึ่งที่ได้ทาํ ให้ชีวติ ของ เขายาวขึ้นและ
ได้หลีกเลี่ยงความตายด้วยการเป็ นคนชอบธรรม .ปฐก( 6—9) แต่ความจริ งนี้ก็ประยุกต์ ใช้
กับคนชอบธรรมทุกคน การประพฤติที่ชอบธรรมมีแนวโน้มที่จะส่ งผลให้เกิด ที่ “ ชีวติ ”
มีขอ้ ยกเว้นมากมายต่อ วนอุปนิสัยที่ชวั่ ร้ายบ่อยครั้งก็ทาํ ให้ชีวติ สั้นลง ส่ ยาวนานขึ้น
สุ ภาษิตนี้ แต่มนั ยังคงตระเตรี ยมภาพที่เชื่อถือได้ของการที่ตามปกติแล้วสิ่ งต่างๆ ปรากฏ
เป็ นอย่างไร
ถ้าเราเปรี ยบเทียบกับบทนี้ ”คือ 14:32ข ก็ชดั เจนที่วา่ ฮกม่ า [ปัญญา] เริ่ มต้น ที่. . .
จะฝ่ าฟันความจํากัดของชีวติ ณ เวลานี้และที่จะประกาศถึงชีวติ ที่เกินการเอื้อมถึง
ของความตาย“288

7. ผลต่ างๆของการดาเนินชีวติ ทีฉ่ ลาด บทที่ 13
13:1

‚มันเป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญญา แท้ ที่จะมี ที่วา่ ผูท้ ี่มีประสบการณ์มากกว่าจะช่วย
ข้าพเจ้าได้มากโดยการแนะนําข้าพเจ้าในฐานะผลลัพธ์ของสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จาก ถนน
ที่ได้ถูกเหยียบยํ่าแล้ว ซึ่ งเป็ นพื้นที่ใหม่ท้ งั หมดต่อข้าพเจ้า โดยการไม่ใส่ ใจต่อ
ถ้อยคําของคนฉลาดนั้น คนมักเยาะเย้ยที่มนั่ ใจในตนเองจะดําเนินต่อไปที่จะเรี ยน
รู ้สาํ หรับตัวเขาเองโดยประสบการณ์ที่ขมขื่นแห่งกับดักและหลุมพรางที่เขาอา จ
ได้รับการช่วยให้พน้ ถ้าเขาถ่อมใจพอที่จะยอมรับคําปรึ กษาจากบรรดาผูท้ ี่สามารถ
สอนได้” 289
กษัตริ ยซ์ าโลมอนเป็ น “บุตรชาย ที่ฉลาด ” ผูซ้ ่ ึงได้ ยอมรับ “การฝึ กฝนของบิดาของเขา ”
(หรื อได้ยนิ คําสั่งสอนของบิดาของเขา) อย่างน้อยที่สุดระหว่างหลายปี ในวัยหนุ่มของเขา (1
พกษ. 2) กษัตริ ยเ์ ยโฮยาคิมเป็ นคนมักเยาะเย้ยผูซ้ ่ ึ งไม่ได้ฟังคําว่ากล่าวของเยเรมีย ์ (ยรม.
26:21)
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สุ ภาษิตอีกสองข้อคือข้อนี้และข้อถัดไปก็กล่าวถึงถ้อยคํา ถ้อยคําที่ดีของบุคคลหนึ่งสามารถ
ก่อให้เกิดสิ่ งที่ดีต่างๆมากมายได้ แต่คนทรยศก็ชอบความรุ นแรง ตัวอย่างเช่น คําเทศนา
ของ เปโตรในวันเพ็นเทคอสต์ได้นาํ ความรอดไปสู่ คนหลายพันคน (กจ. 2:41) แต่การ
ตอบสนอง ที่ทรยศของกษัตริ ยเ์ รโหโบอัมที่มีต่อคําขอร้องของประชากรของเขา ได้ส่งผล
ต่อการรัฐ- ประหารที่รุนแรง (1 พกษ. 12)
‚ความรุ นแรงสามารถถูกนิยามได้อย่างง่ายๆ ว่า ความพยายามที่จงใจโดยเจตนาที่
จะ ก่อให้เกิดอันตรายแก่คนอื่นๆโดยวิธีอะไรก็ตามที่มีให้ใช้” 290

13:3

คําเตือนนี้ประยุกต์ใช้กบั ความโปร่ งใสที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับการสื่ อสารที่พดู มากเกิน
ความเป็ นจริ งทั้งสองอย่างนี้สามารถนําความเสี ยหายไปสู่ ผพู ้ ดู ได้ ชิเมอีได้ระบายความไม่
ชอบของเขาต่อดาวิดอย่างไม่ฉลาด และสุ ดท้ายแล้วได้สูญเสี ยชีวติ ของเขาเนื่องจากการพูด
โผงผาง (2 ซมอ. 16:5-8; 1 พกษ. 2:8-9, 44-46) ตรงกันข้าม ซาโลมอนไม่ได้พดู คัดค้าน ผู้
วิจารณ์ของเขา และในฐานะผลลัพธ์น้ นั บัลลังก์ของเขาได้ถูกสถาปนาขึ้น (เปรี ยบเทียบ 1
พกษ. 1:52)

13:4

‚วิญญาณ” หมายถึง ทั้งหมดบุคคล (เปรี ยบเทียบ มธ . 16:24-27; มก. 3:4; ลก. 6:9; 9:56;
รม. 13:1; 1 ธส. 5:23; ยก. 1:21; 5:20)
“คนขี้เกียจก็ปรารถนาและใฝ่ ฝันความมัง่ คัง่ และความอุดมสมบูรณ์ . . . แต่ความ
ปรารถนาของเขาก็ ยังคงไม่เป็ นที่พอใจ เนื่องจากว่าสิ่ งของไม่ใช่ได้มาแต่เสี ย ไป
โดย การไม่ทาํ สิ่ งใดเลย คนขยันก็ได้รับสิ่ งที่คนขี้เกียจปรารถนาซึ่ งก็คือความมัง่
คัง่ ”291
“. . . อ้วนพี เดิมทีเป็ นเครื่ องหมายของความสมบูรณ์ และความแข็งแรง ของสัตว์
และพืช ก็ถูกใช้เป็ นเครื่ องหมายทัว่ ไปของความมัง่ คัง่ ”292
ท่ามกลางตัวอย่างในพระคัมภีร์หลายตัวอย่างนั้น บุคคลที่เข้ามาในความคิดคือ อัมโนนบุตร
ชายของ ดาวิดผูซ้ ่ ึงได้ปราร ถนาทามาร์ นอ้ งสาวต่างมารดาของเขา แต่ไม่ได้ทาํ อะไรเพื่อจะ
รับรองเธอในฐานะภรรยาของเขา และเพียงแค่ได้ปล่อยให้ความหลงใหลที่ไม่อิ่มเอมใจก่อ
ตัวขึ้นจนกระทัง่ เขาได้ข่มขืนเธอ ในอีกด้านหนึ่ง โบอา สเป็ นต้นแบบของบุคคลที่ “ขยัน”
ผู้ ซึ่ งได้เพิ่มพูนทรัพย์สมบัติของเขาและแม้กระทัง่ ได้ภรรยาโดยทางการทํางานหนักและ
ความสัตย์สุจริ ต (นรธ. 4) เอสรา (อสร. 7:10) และเชลยที่ได้กลับมา (ฮกก. 1:2-6) ก็เป็ น
ตัวอย่างประกอบของสุ ภาษิตนี้
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คุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่เป็ นเครื่ องหมายของคนชอบธรรมคือความสัตย์จริ ง โดยพื้นฐาน
ของเขาหรื อของเธอแม้กระทัง่ ในฐานะเด็กนั้น ซามูเอลได้บอกความจริ งแก่เอลี แม้วา่ มันจะ
สะดวกสําหรับเขาที่จะไม่ทาํ อย่างนั้น (1 ซมอ. 3:15-18) ส่ วนที่สองของข้อนี้หมายถึงว่า
คนอธรรมก่อให้เกิดชื่อเสี ยงที่ไม่ดีและความอับอาย บุคคลที่เข้ามาในความคิดคือพระนาง
อาธาลิยาห์ที่อธรรม (2 พกษ. 11)

13:6

ตรงนี่ ซาโลมอนได้ทาํ ให้ความชอบธรรมและความอธรรมเป็ นบุคคล ‚ความชอบธรรม”
กระทําเหมือนกับผูค้ ุม้ กันที่จะปกป้ องบุคคลแห่งความสัตย์สุจริ ต ในอีกนัยหนึ่งคุณลักษณะ
ของพวกเขาเองก็ ขจัดบรรดาผูท้ ี่แสวงหาเพื่อจะทําลายพวกเขา เพราะว่าเนหะมียเ์ ป็ นคน
แห่งความสัตย์สุจริ ต ประชาชนของเขาไม่ได้เชื่อคําโกหกที่พวกศัตรู ของเขาได้แพร่ กระจาย
เกี่ยวกับเขา (นหม. 4) ตรงกันข้าม “ความอธรรม ” ล้มล้างคนบาป ในที่สุดโยอาบได้ถูก
ประหารชีวติ เพราะว่าการฆ่าที่อธรรมของเขา นั้นได้ตามทันเขา (2 ซมอ. 3:27; 20:10; 1

พกษ. 2:5)
13:7

สุ ภาษิตนี้เป็ นพยานถึงความเป็ นสากลของความน่าซื่ อใจคด ตัวอย่างเช่นคนจน “แสร้งเป็ น
รวย” เพื่อว่าผูค้ นจะให้เกียรติและนับถือเขา และคนรวย “แสร้งเป็ นจน ” หรื ออย่างน้อยก็
จนกว่าที่เขาเป็ น เพื่อว่าคนอื่นๆจะไม่ โจมตีเขาและเอาความรํ่ารวยของเขาไป คริ สเตียน
ชาวเมืองเลาดีเซี ยได้อา้ งว่ารํ่ารวย (ทางวัตถุ ) แต่แท้จริ งแล้วพวกเขาได้ยากจน (ฝ่ าย
วิญญาณ; วว. 3:17) คนกิเบโอนได้อา้ งว่ายากจน แต่แท้จริ งแล้วพวกเขารํ่ารวย (ยชว. 9)
สุ ภาษิตนี้ เป็ นการสังเกตอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชีวิ ต แต่มนั มีความหมายโดยนัยที่วา่ เราควร
หยัง่ รู ้เมื่อ เราได้ยนิ การอ้างที่ผคู ้ นทํากัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกี่ยวกับการเงินของพวกเขา
‚การวางท่า (‘ผูท้ ี่ทาํ ให้ตวั เขาเองรํ่ารวย ’) ในฐานะผูค้ รอบครองทรัพย์สมบัติ อาจ
หลอกลวงชุมชนและลดคุณค่าบรรดาผูท้ ี่ได้ทาํ งานอย่างขยันสําหรั บสิ่ งที่พวกเขามี
แย่ไปกว่านั้นคือ มันแสร้งที่จะชื่นชมพระพรของพระเจ้าที่ซ่ ึ งทรัพย์สมบัติถูกถือว่า
เป็ นหลักฐาน การแสร้งยากจนเพื่อที่จะปิ ดบัง การครอบครอง ‘ความรํ่ารวยที่
ยิง่ ใหญ่ ’ ก็น่าเหยียดหยามอย่างเท่าเทียมกัน มันจัดเตรี ยมข้อแก้ตวั สําหรับความขี้
เหนียวไม่ใช่ ความใจกว้าง มันเยาะเย้ยบรรดาผูท้ ี่ยากจนอย่างแท้จริ ง มันส่ ง
สัญญาณ ความไม่กตัญํูต่อพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้ทาํ ให้ความมัง่ คัง่ เป็ นไปได้” 293
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แนวคิดในความตรงกันข้ามนี้ก็คือว่าคนรํ่ารวยอาจสู ญเสี ยเงินของเขาโดยการที่จะซื้ อตัวเขา
เองออกจากปั ญหา คนยากจนไม่ใช่เป้ าหมายของคนปล้นและคนลักพาตัวเพราะว่าเขามีเงิน
น้อย ยิง่ บุคคลหนึ่งมีเงินมากเท่าไหร่ พนั ธะทางการเงินของเขาก็มีมากเท่านั้น แต่คนยากจน
ก็เป็ นอิสระจากสิ่ งรบกวนเหล่านี้ เงินก่อให้เกิดความแตกต่าง
ข้าพเจ้ามีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับบรรดาผูต้ ีความที่ถือว่าสุ ภาษิตนี้ เป็ นการบ่งบอกว่ามันมี
ผลประโยชน์ที่จะมีความรํ่ารวย คนรํ่ารวยสามารถใช้ทรัพย์สมบัติของเขาที่จะช่วยกูเ้ ขาได้
แต่คนยากจนไม่สามารถซื้ อตนเองออกจากปั ญหาได้เนื่องจากว่า ทรัพย์สมบัติ ของเขานั้น
จํากัด294
‚บุคคลที่ขดั สน. . .ไม่ฟังคําว่ากล่าวที่ข่มขู่เขาด้วยการสู ญเสี ยทรัพย์สมบัติเพราะว่า
เขาขาดทรัพย์สมบัติที่จะช่วยตัวเขาเอง” 295

ดาวิดได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่เขาได้มาจากการสงครามเพื่อที่จะทําให้เขา เป็ นที่ชื่นชอบต่อพวก
ผูใ้ หญ่แห่ง ยูดาห์ (1 ซมอ. 30:26-31) เป็ นที่ชดั เจนว่า คนพิการ ณ สระเบธซาธาไม่สามารถ
จ้าง ใครก็ตามที่จะช่วยเขาไปยังสระนั้นได้เพราะว่าเขายากจน (ยน. 5:1-7)
‚สุ ภาษิตสามข้อดังต่อไปนี้ในข้อที่ 9-11อย่างน้อยแล้วก็มีสิ่งนี้เหมือนกัน นัน่ คือ
ถ้อยคําสรุ ปสองคําของสุ ภาษิตแต่ละข้อสอดคล้องกันและกันเกือบเป็ นจังหวะ” 296
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‚ความสว่าง” เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยทัว่ ไปถึงบางสิ่ งที่ดีที่สองแสงออกมาจากแหล่ง (เช่น
ความสว่างที่ให้ชีวติ ที่ส่องแสงจากดวงอาทิตย์ ; เปรี ยบเทียบ 6:23) ในกรณี น้ ี บางที “ความ
สว่าง” แสดงถึงสิ่ งที่ดีท้ งั สิ้ นที่ออกมาจากคนชอบธรรมหรื อคนชอบธรรมเอง สิ่ งที่ดีเหล่านี้
สามารถ ถูกคิดให้ออกไปอย่างยินดี เนื่องจากผลลัพธ์ที่เป็ นประโย ชน์ หรื ออย่างที่ช่องว่าง
ของ ฉบับแปล NASB อ่านว่า “ส่ องแสงอย่างเจิดจ้า ” ดาวิดเป็ น “ประทีป ” เช่นนั้นต่อ
อิสราเอล และชีวติ ของเขาได้มีอิทธิ พลที่ให้ชีวติ แก่ประเทศ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 15:4-5)
อย่างไรก็ ตาม “ประทีป ” (แหล่งแห่งผลประโยชน์ ) ของคนอธรรมก็ “ดับ ” เพราะว่ ามัน
ไม่ได้รับเชื้อ เพลิงโดยพระพรของพระเจ้า คําอุปมาเรื่ องหญิงพรหมจารี ยส์ ิ บคนก็ สร้าง
ความแตกต่างที่ คล้ายกัน (มธ. 25:1-13)
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อย่างที่มนั เป็ นนั้น สุ ภาษิตนี้เปรี ยบเทียบบรรดาผูท้ ี่ ดําเนินการบนพื้นฐานของ “ ปัญญา”
ของพวกเขาเองกับบรรดาผูท้ ี่แสวงหา จากคนอื่นๆก่อนทําการตัดสิ นใจต่างๆ “กษา คําปรึ ”
ที่สาํ คัญ ผลลัพธ์ของการประพฤติอนั แรกก็คือ และผลลัพธ์ของการประพฤติ “การวิวาท”
อันหลังก็คือ“ปัญญา” การวิวาทมากมายสามารถถูกเลี่ยงได้โดยการแสวงหาคําปรึ กษาจาก
คนอื่นๆ แทนที่จะดําเนินการที่จะทําสิ่ งที่ดูเหมือน ว่าเป็ นกระบวนการการทํางานที่ถูกต้อง
ในเบื้องต้น
บรรดาผูท้ ี่ถ่อมใจและสงบสุ ขจะถามและขอคําแนะนํา จะปรึ กษากับจิตสํานึกของ”
พวกเขาเอง พระคัมภีร์ของพวกเขา ผูร้ ับใช้ของพวกเขา เพื่อนๆของพวกเขา เพื่อที่
จะสงวนความสงบไว้และป้ องกันการวิวาท“297
กษัตริ ยโ์ ยอาชได้ประสบความสําเร็ จตราบเท่าที่เขาได้แสดงหาและทําตามคําแนะนําของที่
ปรึ กษาของเขาคือเยโฮยาดา (2 พกษ. 12:2; 2 พศด. 24:22, 25) ตราบเท่าที่เรารู ้ ยูดาสอิสคา ริ โอทไม่ได้ปรึ กษากับใครก็ตามจากท่ามกลางสาวกคนอื่นๆก่อนการทรยศพระเยซู
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สมบัติที่ได้มาโดยการโกงจะเป็ นเงินที่ได้มาโดยก ารไม่ได้ทาํ งาน เพื่อจะได้มนั มา รายได้
ประ- เภทนี้ก็ลดน้อยลง นัน่ คือ แม้วา่ มันได้ “มาอย่างง่ายๆ” มันก็ได้ “ไปอย่างง่ายๆ”
“นี่เป็ นคําเตือนต่อการเสี่ ยงโชคที่บา้ คลัง่ ”298
ผูฟ้ ังของฮักกัยได้ทาํ งานหนักมาตลอด แต่พวกเขาไม่สามารถจัดการที่จะยึดสิ่ งที่พวกเขาหา
มาได้ดูเหมือนว่ากระเป๋ าของพวกเขามีรู (ฮกก. 1:6) เหตุผลก็คือว่าพวกเขาได้ปล้นพระเจ้า
(ฮกก. 1:9) ลาบันได้โกงยาโคบ และได้สูญเสี ยทรัพย์สมบัติของเขามากมาย ในอีกด้าน
หนึ่ง ในขณะที่ยาโคบได้ทาํ งานหนักเพื่อลาบันและได้ส่ าํ สมทรัพย์สมบัติ (ปฐก. 29—31)
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เมื่ อเรา “หวัง ” บางสิ่ งเป็ นเวลาน านและมันไม่เคยเกิดขึ้น การตอบสนองตามปกติของ
มนุษย์คือที่จะรู้สึกผิ ดหวังและหดหู่ (“ใจเจ็บป่ วย”) แต่เมื่อเราหวังบางสิ่ งและจากนั้นก็ได้
รับมัน เราก็รู้สึกกระปรี้ กระเปร่ าและมีชีวติ ชีวา เหมือนกับ “ต้นไม้” ที่เต็มไปด้วย “ชีวติ ” นี่
เป็ นการสังเกตทางจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชีวติ โยบเป็ นตัวอย่างของการตอบสนอง
สองอย่างนี้ ก่อนและหลังจากที่เขาเผชิญหน้ากับพระเจ้า
‚ความปรารถนาไม่เคยอิ่มเอมใจแห่งจิตใจที่หิวกระหายก็ส่งผลต่อความอ่อน เปลี้ย
ของวิญญาณและความเจ็บป่ วยของใจ นัน่ เป็ นความหวังที่ไร้ความหวังของ คนที่
ขาดพระคริ สต์ ความแตกต่างในกรณี ของคริ สเตียนนั้นเป็ นพรเพียงใด” 299

สุ ภาษิตสามข้อดังต่อไปนี้กล่าวถึงการตอบสนองของบุคคลหนึ่งที่มีต่อคําแนะนําของพระเจ้า
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‚พระวจนะ‛ ในบรรทัดแรกของสุ ภาษิตนี้ตอ้ งอ้างอิงถึงพระวจนะของพระเจ้า เมื่อพิจารณา
ถึงบรรทัดที่สองที่ซ่ ึงคําเหมือนคือ “พระบัญญัติ ” พระเจ้าผูซ้ ่ ึงให้พระวจนะจะเรี ยกร้องการ
จ่ายจากบรรดาผูท้ ี่ดูถูกพระวจนะ ซาอูลและโยนาห์ได้ดูถูกพระวจนะ และพวกเขาได้ จ่าย
การลงโทษที่แรง แต่พระเจ้าจะให้รางวั ลแก่บรรดาผูท้ ี่ยาํ เกรง (นับถือ ยอม และเชื่อฟัง )
พระวจนะของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 66:2) อับราฮัมและดาเนียลเป็ นตัวอย่างที่ดี ของ
ความจริ งนี้
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‚คําสอน (หรื อบั ญญัติ ) ของปราชญ์ ” ทําให้สดชื่น ทําให้มีชีวติ ชีวาและทําให้ชีวติ ยืนยาว
เหมือนกับนํ้าจาก “นํ้าพุ” กระทําการทางกายภาพ คําสอนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะหันคน
อื่นๆจากการปฏิบตั ิเหล่านั้นที่ ดักผูค้ นและนําไปสู่ ความตาย (เปรี ยบเทียบ 1:8-19; 14:27)
คําสอนแห่งบัญญัติของเอสราได้ส่งผลต่อการฟื้ นฟูที่ทาํ ให้สดชื่นฝ่ ายวิญญาณหลังจากส่ วน
ที่เหลือของคนอิสราเอลได้กลับมาจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลน (นหม. 8:1-8)
นี่เป็ นตัวอย่างที่ดีของหน่วย 2 แถวของโคลงกลอนที่เป็ นอั นเดียวกัน ที่ซ่ ึ งบรรทัดที่สองทํา
ให้ความคิดของบรรทัดแรกสมบูรณ์
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‚การเข้าใจที่ดี ” ถึงอะไรที่ก่อให้เกิดความโปรดปราน ? เป็ นที่ชดั เจนว่าพระวจนะและ นํ้า
พระทัย ของพระเจ้า นัน่ คือ แนวทางของปั ญญา ถูกกล่าวถึงเมื่อพิจารณาถึงบรรทัดที่สอง
ตามปกติแล้ว บรรดาผูท้ ี่ทาํ ตามคําแนะนําของพระเจ้าก็ได้รับการปฏิบตั ิต่อซึ่ งเป็ นที่ชื่น
ชอบ จากคนอื่นๆ เป็ นที่ชดั เจนว่าโยเซฟได้รับอย่างนั้น ตรงกันข้ามบรรดาผูท้ ี่พยายามอย่าง
ไม่ซื่อ ที่จะค้นพบทางที่ดีกว่าด้วยตัวของพวกเขาเองก็คน้ พบว่าการเดินทางของพวกเขานั้น
ก็ยงุ่ ยาก ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพได้คน้ พบอย่างนั้น
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คนสุ ขมุ ตั้งการกระทําของเขาหรื อของเธอบนข้อมูล (“ความรู้ ”) ไม่ใช่ความรู ้สึก คนโง่ไม่
ประพฤติเช่นนั้นและดังนั้นก็แสดงออกถึงความโง่เขลาของพวกเขา ตัวอย่างเช่น โมเสสได้
นําคนอิสราเอลอย่างที่เขาได้นาํ เพราะว่ าพระเจ้าได้บอกเขาถึงสิ่ งที่จะทํา และเขาก็ได้ทาํ
(เช่น ลนต. 8:4, 9, 13, 17, 21, 29, 36; และข้ออื่นๆ) โคราห์และคณะของเขาได้แสดงออก
ถึง ความโง่เขลาของพวกเขาโดยการทึกทักเอาว่าโมเสสได้ยกย่องตนเองไปสู่ การเป็ นผูน้ าํ
(กดว. 16:1-3)
‚. . . อย่างที่พอ่ ค้าคลี่และกางสิ นค้าของเขาออกเพื่อที่จะแนะนําสิ่ งเหล่ านั้น ดังนั้น
คนโง่ก็ทาํ อย่ างนั้นกับการกระทําแบบโง่ๆ ของเขาซึ่ งเขาได้ห่อมันไว้ นัน่ คือ ได้มี
ความสนใจอย่างมากที่สุดที่จะเก็บซ่อนไว้ภายในตัวเขาเองนั้น เขาก็พองตัวพร้อม
กับสิ่ งนั้น” 300
‚สุ ภาษิตเปรี ยบเทียบความรอบคอบที่แสดงถึงการกระทําของคนฉลาดกับความ
หุนหันพลันแล่นของคนโง่ผซู ้ ่ ึ งพูดโพล่งความโง่เขลา” 301

13:17

ความแตกต่างที่นี่ก็คือระหว่างผูส้ ื่ อสารที่ไม่น่าไว้วางใจ (“อธรรม ”) และที่ น่าไว้วางใจ
(“สัตย์ซื่อ ”) คนแรกจะ พัวพันในปั ญหา ส่ วนคนหลังจะก่อให้เกิด “การรักษา ” ในความ
สัมพันธ์ต่างๆ การสื่ อสารที่ดีก็จาํ เป็ นต่อความสัมพันธ์ต่างๆที่ดี
‚ในงานของข่าวประเสริ ฐนั้นสิ่ งนี้ก็สาํ คัญทั้งสิ้ น เรามีชีวติ อยูใ่ นสมัยของความ
ทุรนทุรายและกิจกรรมเป็ นอันมาก แต่ผรู ้ ับใช้จาํ นวนน้อยผูซ้ ่ ึ งรอคอยที่จะได้รับ
ความคิดขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างที่ได้เปิ ดเผยไว้ในพระวจนะของพระองค์ ผล
ลัพธ์ก็คือ คําสอนที่เป็ นอันตรายและคําแนะนําผิดๆ มากมายที่ทาํ ให้ผฟู้ ังงุนงงและ
สงสัย ข่าวสารของทูตที่สัตย์ซื่อก็ล้ าํ ค่าขณะที่เขาออกไปขอร้องให้มนุษย์ที่จะคืนดี
กันกับพระเจ้า (2 คร. 5:20)‛
ตัวอย่างในพระคัมภีร์อาจรวมถึงโยนาห์ (ก่อนการกลับใจของเขา) ในเชิงลบและเฟบีในเชิง
บวก ผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่ชดั เจนว่าได้นาํ จดหมายฝากของเปาโลที่มีต่อคนโรมันไปยังโรม
(รม.
16:1-2)

13:18

‚วินยั ” ของการทําตามคําแนะนําถูกกล่ าวถึงที่นี่ ความยากจนและความอับอายจะมายัง
บรรดาผูท้ ี่เพิกเฉยต่อคําแนะนํา แต่บุคคลที่เต็มใจและถ่อมใจยอมรับการตักเตือน (“การว่า
กล่า ว”) จะได้รับเกียรติ คนอิสราเอลผูซ้ ่ ึงได้รอดพ้นจากการบุกรุ กยูดาห์ของคนบาบิโลน
ในปี 586 ก.ค.ศ. ได้ถามเยเรมียว์ า่ นํ้าพระทัยของพระเจ้าสําหรับพวกเขาคืออะไร แต่เมื่อเขา
ได้บอกพวกเขาถึงสิ่ งที่เป็ นนํ้าพระทัยของพร ะเจ้า พวกเขาได้ปฏิเสธที่จะทําตาม และพวก
เขา ได้พินาศ (ยรม. 42) เยเรมียเ์ องเป็ นตัวอย่างในแง่บวก เพราะว่าเขาได้ทาํ ตามคําแนะนํา
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แม้วา่ การทําอย่างนั้นได้เกี่ยวข้องกับความลําบากอย่างยิง่ และเขาได้
ชื่นชมพระพรของพระเจ้า

13:19

แม้วา่ มันน่ายินดีที่จะหวังบางสิ่ งที่ดีกว่าและจากนั้นก็ดูมนั เกิดขึ้นนั้นคน โง่จะไม่ทาํ อย่าง
นั้น เพราะว่าเขาชอบที่จะปฏิบตั ิสิ่งที่ชวั่ ร้ายต่อไป ตามลักษณะแล้ว คนโง่ก็ไม่หวังสิ่ งต่างๆ
ที่สูง กว่า พวกเขาต้องการที่จะดําเนินในสิ่ งที่ชวั่ ร้ายต่อไปเท่านั้น กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้
ดําเนิน ชีวติ เพื่อที่จะยินดีในความสําเร็ จแห่งพระสัญญาของพระเจ้ าที่จะช่วยกูค้ นยูดาห์จาก
กษัตริ ย ์ เซนนาเคอริ บ (2 พกษ. 18-19) แต่กษัตริ ยเ์ รโหโบอัมได้ปฏิเสธที่จะทําตาม
คําแนะนําที่ดี และจากนั้นได้ทาํ ตามเส้นทางแห่งความชัว่ ร้ายจนกระทัง่ ไปสู่ การตายของ
เขา (1 พกษ. 12)

“ทั้งๆที่มีความหวานชื่นของความปรารถนาที่ดีซ่ ึ งได้สาํ เร็ จนั้น ค นโง่จะไม่ละทิ้ง
สิ่ งที่ชวั่ ร้ายเพื่อจะได้มนั มา”302
13:20

อีกครั้งหนึ่ง ผลลัพธ์ก็ตรงกันข้าม ผลลัพธ์ของการสร้างมิตรและการอยูร่ ่ วมกับคนฉลาดก็
คือว่า บุคคลหนึ่งก็ฉลาดขึ้น แต่ผลลัพธ์ของการใช้เวลามากกับ (การเป็ น “เพื่อนของ ”)
“คนโง่” ก็คือว่า ในที่สุดแล้ว “อันตราย”ก็เกิดขึ้นกับเขาหรื อเธอ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:33)
เพื่อนมิชชัน่ นารี ของเปาโลได้แสดงออกถึงปั ญญาที่พวกเขาได้เรี ยนรู ้ส่วนหนึ่งจากการอยู่
กับเขา (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 2:2) กษัตร์ เยโฮชาฟัทได้ประสบกับปั ญหาเพราะการอยูใ่ กล้ชิด
กับกษัตริ ยอ์ าหับที่ชวั่ ร้าย (1 พกษ. 22)

13:21

‚ความทุกข์ยาก” (ซึ่งถูกทําให้เป็ นบุคคลที่นี่ ) ถูกมองว่ากําลังติดตาม “คนบาป” มันติดตาม
พวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ติดตามส้นเท้าของพวกเขา แต่พระเจ้าจะให้บาํ เหน็จแก่
“คนชอบธรรม. . . ด้วยความมัง่ คัง่ ” นี่เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวติ โดยทัว่ ไป แม้ ว่ามีขอ้ ยกเว้น
บางอย่างตลอดพระธรรมสุ ภาษิตนั้น มุมมองของซาโลมอนก็เป็ นชีวติ ก่อนความตายเป็ น
หลัก

13:22

‚มรดก” ที่ “คนดีละไว้ ” ให้แก่หลานๆของเขาอย่างน้อยที่สุดก็เป็ นชื่อเสี ยงที่มีเกียรติ และ
ตัวอย่างที่ดี เงินไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องเกี่ยวข้อง มีการรายงานว่า เซ ซิ ล โรดส์ได้พดู ว่าสิ่ ง ที่
แย่ที่สุดที่พอ่ แม่สามารถทําได้เพื่อลูกๆ ของพวกเขาก็คือ ที่จะทิ้งเงินจํานวนมากไว้ให้แก่
พวกเขา เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาเชื่อว่าทุกคนควรจะต้องเรี ยนรู ้ที่จะหาเงินด้วยตัวเอง แทนที่จะ
ใช้สิ่งที่ใครคนหนึ่งได้หาไว้303
ดาวิดได้ละมรดกในทางธรรมไว้ซ่ ึ งกษัตริ ยแ์ ห่งยูดาห์ที่ติดตามมาทั้งหมดได้ถูกวัด (1 พกษ.
11:4; และข้ออื่นๆ) สิ่ งที่ “คนบาป” ถือว่าเป็ นทรัพย์สมบัติของเขา อย่างไรก็ตามมัน ก็ผา่ น
ไปยังผูค้ นที่สามารถใช้มนั ได้อย่างเหม าะสมมากกว่าหลังจากที่เขาตายไป ตัวอย่าง เช่น
บ่อยครั้งเจ้าหนี้ ยดึ สิ่ งที่ค นอธรรมที่ตายไปได้เป็ นหนี้พวกเขา และชื่อเสี ยงของคน อธรรมก็
พังทลาย ไปในไม่ชา้ ชะตาของกษัตริ ยเ์ ยโฮยาคินที่ชวั่ ร้ายก็เป็ นเช่นนั้น (ยรม. 22:24-30)
และ กษัตริ ยท์ ี่ชวั่ ร้ายองค์อื่นๆหลายองค์ของอิสราเอลผูซ้ ่ ึ งไม่ได้รับการฝังที่มีเกียรติ
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พระเจ้าทรงจัดเตรี ยม “อาหารที่อุดมสมบูรณ์ ” ในที่เพาะปลูกที่ยงั ไม่ได้เพาะปลูกของคน

จน แต่บางครั้งพวกเขาไม่สามารถรับเอามันได้ เพราะว่าพวกผูก้ ดขี่ก็กวาดมันไปโดยทาง
“ความ อยุติธรรม” แม้วา่ คนจนอาจมีโอกาสคนที่มีอาํ นาจกว่าอาจฉวยโอกาสนั้นไปจากเขา
สุ ภาษิต ที่มีจุดสุ ดยอด (หรื อครบถ้ วน) นี้ก็เป็ นถ้อยคําแห่งการเตือน คือโดยตัวของมันเอง
นั้น โอกาส ไม่ได้รับรองถึงความสําเร็ จ แม้วา่ จะถูกใช้ประโยชน์อย่างขยันก็ตาม ราชินีเย
เซเบลที่ชวั่ ร้าย ได้ขโมยสวนองุ่นของนาโบทและได้ทาํ ให้เขาตายไป แม้วา่ มันไม่ใช่เป็ น
ความผิดของเขา (1 พกษ. 21)
13:24

‚‘สงวนไม้เรี ยวและก็ทาํ ให้เด็กเสี ยคน’ หลักคําสอนโดยทัว่ ไปนี้ (การเข้าหาที่เป็ น
มาตรฐานเดียวสําหรับการลงวินยั เด็ก ) บ่อยครั้งแล้วก็ถูกเชื่ออย่างผิดๆ ว่าเป็ นของ
พระคัมภีร์ (หลักคําสอนนี้มาจากบทกวีที่เขียนโดยซามูเอล บัทเลอร์ ใน คศ . 1664)
ในความเป็ นจริ งนั้น พระธรรมสุ ภาษิต เมื่อเป็ น ที่เข้าใจโดยรวมแล้วก็หนุนใจให้ผู ้
อ่านที่จะใช้ระดับมากมายของการลงวินยั ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การชี้ให้เห็นถึงอุปนิสัยที่ไม่
เหมาะสมไปถึงการใช้การลงโทษทางร่ างกาย” 304
“สุ ภาษิตนี้เพียงแค่แนะนําการลงวินยั ทางร่ างกายว่าเป็ นวิธีของการอบรม
รายละเอียดนั้นก็ละไว้กบั การตัดสิ นของพ่อแม่ . . .” 305
ซาโลมอนได้เชื่อมโยงความรักกับ “การตีสอน” และความเกลียดชังกับความล้มเหลวที่จะ
ตีสอน (“สงวนไม้เรี ยว”) มุมมองแบบเด็กๆ อันเป็ นที่นิยมก็คือว่า ความเกลียดชังก่อให้เกิด
วินยั และความรักก็อนุญาตเสรี ภาพที่ไม่ได้ควบคุม เอลีได้ลม้ เหลวที่จะตี สอนบุตรชายของ
เขาและพระเจ้าได้ทาํ ลายพวกเขาเสี ย (1 ซมอ. 3:13; 4:11) อับราฮัมเป็ นตัวอย่างเชิงบวก
ของพ่อแม่ที่มีความรัก (ปฐก. 18:19)

13:25

สุ ภาษิตนี้อธิ บายถึงความแตกต่างระหว่างสุ ภาษิตและพระสัญญา มันแสดงออกถึงสภาพที่
เป็ นจริ งโดยทัว่ ไปในชีวติ นี้ นั่ นคือสิ่ ง อื่นๆ ก็เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่เคย
สัญญา ว่าพระองค์จะสงวนคนชอบธรรมทุกคนไว้จากการอดอยากตาย (เปรี ยบเทียบ มธ .
6:33; ลนต. 26) ถ้อยคําของดาวิดที่วา่ เขายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรื อ
ลูกหลานของ เขาขอทาน (สดด. 37:25) ก็เป็ นคําพยานส่ วนตัว ไม่ใช่การรั บรองว่าพระเจ้า
จะจัดเตรี ยม ความจําเป็ นต่างๆ ทางร่ างกายทั้งหมดสําหรับคนชอบธรรมทุกคน คนชอบ
ธรรมจะพึงพอ ใจกับสิ่ งที่เขา “มี ” ไม่วา่ มากหรื อน้อย เพราะว่า เขายอมรับว่ามันเป็ นนํ้า
พระทัยของพระเจ้า สําหรับเขา อย่างที่อคั รทูตเปาโลได้พอใจ (ฟป. 4:11) แต่คนอธรรมจะ

ไม่พึงพอใจเลย และต้องการมากยิง่ ขึ้นอยูเ่ สมอ เหมือนกับบุตรชายที่หลงหาย (ลก. 15:12)
8. คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินชีวติ ที่ฉลาด บทที่ 14-15
สุ ภาษิตเหล่านี้ก็ยากที่จะรวมเข้าด้วยกันเป็ นกลุ่มภายใต้หวั ข้อทัว่ ไปเพราะว่ามีแนวคิดร่ วมจํานวน
น้อยที่รวมสุ ภาษิตเหล่านี้เข้าด้วยกัน
‚สุ ภาษิต สามข้อก็จดั ตั้งสามส่ วนที่สวยงามคือ การจัดการที่ฉลาด การประพฤติที่ยาํ เกรง
พระเจ้าและความเงียบที่ฉลาด พร้อมกับความตรงกันข้ามสามอย่าง” 306
14:1

ข้อนี้ฟังแล้วดูมีเหตุผลกว่าถ้าคําว่า “บ้าน” เราอ่านเป็ น “บ้านเรื อน” ไม่วา่ การแปลแบบไหน
ก็ถูกต้องสมควร
‚ถ้าสามีของเธอได้ตายไปหรื อละเลยหน้าที่ของเขา แม่ที่ฉลาดก็รักษาบ้านเรื อนไว้
ด้วยกันได้อยูเ่ สมอ แต่ถา้ แม่บา้ นไม่มีความเข้าใจหรื อไม่มีความปรารถนาดีสาํ หรับ
การทรงเรี ยกของเธอ จากนั้นความตั้งใจที่ดีที่สุดพ่อบ้านก็ไม่สามารถขัดขวาง
ความ สิ้ นสุ ดของบ้านเรื อนได้. . .” 307
แม่ของโมเสสได้สร้างครอบครัวของเธอ (อพย. 2) อย่างที่ฮนั นาห์ได้สร้าง (1 ซมอ. 1-2) แต่
ราชิ นีเยเซเบลที่โง่เขลาได้กระทบกระทัง่ ราชวงศ์ของอาหับอย่างปางตาย (2 พกษ. 9) และ
พระนางอาธาลิยาห์ได้โค่นล้มราชวงศ์ของยูดาห์ (2 พกษ. 11)

14:2

‚มันคือชีวติ นัน่ เองที่พิสูจน์วา่ ไม่วา่ บุคคลหนึ่งกําลังดําเนินต่อหน้าพระเจ้าอย่างแท้
จริ งหรื อไม่ คําพยานของริ มฝี ปาก ถ้าขัดแย้งกับอุปนิ สัยก็มีค่าน้อย บุคคลที่ยาํ เกรง
พระเจ้าจะแสดงออกความเที่ยงธรรมและความสัตย์ซื่อ” 308
‚ที่จะเข้าใจถึงความเกรงพระยาเวห์ คือที่ จะรู้ จกั มันไม่ใ ช่อย่างอารมณ์ประเดี๋ย ว
เดียวหรื อการสังเกตที่ผา่ นไป แต่อย่างเป็ นนิสัย คือการดําเนินที่ตรงไปตรงมา” 309
ซามูเอลเป็ นตัวอย่างประกอบของบรรทัดแรก (1 ซมอ. 12) และกษัตริ ยซ์ าอูลเป็ นตัวอย่าง

ประกอบของบรรทัดที่สอง (1 ซมอ. 15:22)
14:3

แนวคิดก็คือว่า บ่อยครั้งแล้ วถ้อยคําของคนโง่กลายมา เป็ นเครื่ องมือที่ซ่ ึงเขาทนทุกข์ (“ไม้
เรี ยวสําหรับหลังของเขา”) ตรงกันข้าม “ถ้อยคํา (ริ มฝี ปาก) ของคนฉลาด” ก็ไม่มีผลกระทบ
ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายเช่นนั้นต่อพวกเขา เพราะว่าพวกเขาพูดอย่างฉลาด สิ่ งที่มาก่อน
“พวกเขา” (3ข) คือ “คนฉลาด” (พหูพจน์)
“ถ้อยคําก็กลับมาสู่ คอนเกาะ” 310
“สิ่ งที่ผคู ้ นกล่าวก็มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวิธีที่พวกเขาได้รับ” 311
คนอามาเลขที่โง่เขลาผูซ้ ่ ึ งได้ อ้างว่าเขาได้ฆา่ กษัตริ ยซ์ าอูล ได้ตายไปเนื่องจากการโอ้อวด
ของ เขา (2 ซมอ. 1) ส่ วนอาหิ มาอัสผูส้ ่ งสารที่ฉลาดผูซ้ ่ ึ งได้นาํ ข่ าวการตายของอับซาโลม
มายัง ดาวิดก็ได้รับความโปรดปรานของกษัตริ ย ์ (2 ซมอ. 18:19-33) การโอ้อวดของโกลิอทั
และ การตอบของดาวิดก็เป็ นตัวอย่างประกอบของสุ ภาษิตนี้เช่นกัน (1 ซมอ. 17:41-49)
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เจ้าของฟาร์ม อาจคิดว่า “รางหญ้า สะอาด” ก็น่าปรารถนามากกว่ารางหญ้า สกปรก ดั งนั้น
ถ้าเขาตัดสิ นใจที่จะไม่ซ้ื อวัว เขาก็ รักษารางหญ้าของเขาให้สะอาดได้ แต่นี่คงจะเป็ นความ
ผิดพลาดเพราะบางครั้งจะต้องมีการเสี ยสละที่เล็กน้อยเพื่อจะได้รับผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่า
ในกรณี น้ ี การมีววั ที่ก่อประโยชน์ก็มีค่าเกินกว่ารางใส่ อาหารสัตว์ที่สะอาดอย่างมาก
‚เมื่อบุคคลหนึ่งลงทุนอย่างขยันในแหล่งแห่งรายได้ของเขา อย่างที่ได้อธิ บายไว้
โดย วัวที่แข็งแรงนั้น ผลประโยชน์ก็มากกว่าต้นทุนอย่างมาก” 312
‚มันเป็ นเหตุสาํ หรับการครํ่าครวญที่จะสังเกตความพร้อมที่ซ่ ึ งบางครั้งที่ชุมนุมใช้
มาตรการที่จะขจัดธรรมิกชนที่เป็ นปั ญหา ดังนั้ นก็ตดั การเพิม่ พูนและพรอย่างมาก
ซึ่งอาจได้ติดตามมาถ้าความอดทนและความกรุ ณาได้ถูกปฏิบตั ิ”313

14:5

นี่เป็ นหนึ่งในสุ ภาษิตอั นเป็ นที่เข้าใจอย่างง่ายมากขึ้น เปาโลผูซ้ ่ ึ งอยูต่ ่อหน้าเฟสทัสและ
อากริ ปปาก็เป็ นตัวอย่างประกอบของ “พยานที่สัตย์ซื่อ (น่าไว้วางใจ )” (กจ. 26:25) ส่ วน

เปโตรที่อยูใ่ นลานบ้านของมหาปุโรหิ ตก็เป็ นตัวอย่างประกอบของ
22:55-62)

“พยานเท็จ ” (ลก.

สุ ภาษิตสี่ ขอ้ ดังต่อไปนี้กล่าวถึงคนโง่และความโง่
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ใครคนหนึ่งผูซ้ ่ ึงเยาะเย้ยความจริ ง บ่อยครั้งแล้ วก็พบว่ามันยากที่จะพบความจริ ง ปี ลาตได้
กล่าวว่า “สัจจะคืออะไร?” (ยน. 18:38) แต่เขาไม่ได้รับการตอบจาก “ความจริ ง ” ที่ถูกทําให้
เป็ นบุคคลนัน่ คือ พระเยซูคริ สต์ ในอีกด้านหนึ่ง ดาเนียลได้พฒั นานิสัยของการรับและการ
จํานนต่อความจริ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยแก่เขา และดังนั้นก็ได้รับมอบหมายด้วยความจริ งที่
มากขึ้น
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ซาโลมอนได้แน ะนําว่ าไม่ควรใช้เวลาอย่างมากกับคนโง่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความรู ้
และ ถ้อยคําของบุคคล หนึ่งสามารถทําให้เสื่ อมทรามใน ผลลั พธ์ได้ กษัตริ ยซ์ าอูลได้มี
ผลลัพธ์ที่ เสี ยหายนี้ต่อพวกทหารผูซ้ ่ ึ งได้อยูก่ บั เขา พวกเขาได้ต่อต้านดาวิดอย่างไร้เหตุผล
ต่อไป
‚เมื่อมันชัดเจนที่ว่ าบุคคลหนึ่งมุง่ มัน่ ในเรื่ องความโง่เขลา โดยไม่คาํ นึงถึง
ความชอบธรรม ก็เป็ นการดีที่สุดที่จะละเขาไว้กบั ตัวเขาเอง ที่จะโต้แย้งหรื อชี้แจง
เหตุผลกับ บุคคลเช่นนั้นก็ไร้ประโยชน์ มันด่างพร้อยต่อคนฉลาด แต่มนั เป็ นที่ พึง
พอใจต่อ ความหยิง่ ของคนโง่ ‘จงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น’ [2 ทธ. 3:5]’‛ 314

“บางครั้งวิธีเดียวที่เรามีในการว่ากล่าวการสนทนาที่ชวั่ ร้ายก็คือโดยการละวง
สมาคมนั้นและออกไปจากการฟังมัน315"
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ลักษณะอย่างหนึ่งของคนฉลาด สุ ขมุ ก็คือว่าเขาคํานึงถึงความประพฤติของเขา (“เข้าใจทาง
ของเขา”) และควบคุมมันอย่างระมัดระวัง ลักษณะอย่างหนึ่งที่ระบุถึงคนโง่โดยแท้ก็คือว่า
เขาพึ่ งพาการหลอกลวงเพื่อที่จะก้าวหน้า เนหะมียเ์ ป็ นตัวอย่ างของบุคคลแรก และฮานัน ยาห์ปฏิปักษ์ของเยเรมียเ์ ป็ นต้นแบบของบุคคลหลัง (ยรม. 28)
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เป็ นการโง่เขลาที่จะ “เยาะเย้ยบาป ” คือ ที่จะไม่จริ งจังกับมัน เพรา ะว่าบาปนั้นหลอกลวง

และก็นาํ ไปสู่ การถูกทําลายและความตาย (รม. 6:23) นี่คือส่ วนที่เหลือของคนยูดาห์ได้ทาํ ผู ้
ซึ่งหนีไปยังอียปิ ต์ หลังจากการถูกทําลายของเยรู ซาเล็ม หลังจาก พวกเขาได้ยนิ พระวจนะ
ของพระเจ้าผ่านทางเยเรมีย ์ (ยรม. 44:15-19) ตรงกันข้าม “คนเที่ยงธรรม ” ก็ชื่นบานใน
ความโปรดปราน (“ความปรารถนาดี ”) กับพระเจ้าและมนุษย์ อับราฮัมที่ชอบธรรมเป็ น
ตัวอย่างประกอบที่ดี ดูเหมือนประเด็นของสุ ภาษิตนี้จะเป็ น อย่าหัวเราะเกี่ยวกับบาป หรื อ
ปฏิบตั ิต่อมันอย่างไม่สาํ คัญ แต่จงดําเนินชีวติ ที่เที่ยงธรรมเพื่อว่าคุณสามารถชื่นชมความ
โปรดปรานของพระเจ้าและของมนุษย์ได้
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‚การสังเกตทางจิตวิทยานี้ตระหนักว่า สุ ดท้ายแล้วก็มีความรู ้สึกบางอย่า งทั้งยินดี
และโศกเศร้าที่ไม่สามารถถูกสื่ อสารได้ ไม่วา่ ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ
จะมีมากแค่ไหนก็ตาม มันไม่ได้ปฏิเสธว่าบุคคลหนึ่งไม่สามารถเข้าส่ วนกับความ
โศก เศร้าและความยินดีของอีกบุคคลหนึ่ง อยูบ่ า้ ง แต่มนั บ่งบอกว่าความรู ้สึกไว
เช่นนั้น ก็มีความจํากัดของมัน” 316
‚ทุกหัวใจก็มีความลับของความยินดีหรื อค วามโศกเศร้าที่คนอื่นไม่มีส่วน
บ่อยครั้ง แล้วสิ่ งที่ถูกปิ ดซ่อนไว้อย่างลึกๆจากสายตาของคนที่ใกล้ชิดที่สุดและคน
อันเป็ น ที่รักที่สุดก็คือ ความโศกเศร้าที่ลึกเกินไปสําหรับการพูด หรื อความยินดีที่
ใหญ่เกินไป สําหรับถ้อยคํา” 317
ฮันนาห์ก็โดดเด่นสําหรับความโศกเศร้าส่ วนตัวที่ลึกซึ้ งของเธอ (1 ซมอ. 1) องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ง (ลก. 22:39-46; เปรี ยบเทียบ อสย. 53:3) สุ ภาษิตนี้ควรช่วย
ให้เราตระหนักว่ามันเป็ นธรรมชาติสาํ หรับทุกคน ที่จะเก็บความโศกเศร้าที่ลึกซึ้ ง (“ความ
ขมขื่น” ของใจเอง) และ “ความยินดี” ที่ลึกซึ้ งไว้
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สุ ภาษิตนี้เปรี ยบเทียบชะตาของทุกคนที่ “เรื อน” และ “เต็นท์” แสดงถึงในกรณี ของคนบาป
และคนชอบธรรม การถูกทํา ลายจะเกิดขึ้นกับชีวติ ของ คนอธรรม แต่ความมัง่ คัง่ จะเป็ น
เครื่ องหมายของชีวติ ของคนเที่ยงธรรม ซาอูลเป็ นตัวอย่างดั้งเดิมของคนแรก และดาวิดเป็ น
ตัวอย่างของคนหลัง

14:12

ปราศจากความสว่างที่เพิ่ มเติมแห่งการเปิ ดเผยของพระเจ้า เราอาจสรุ ปว่าแนวทางของการ
กระทําใดๆก็ตามจะนําไปสู่ บ้ นั ปลายต่างๆที่ดี อย่างไรก็ตาม พระวจนะของพระเจ้าช่วยเรา

ที่จะเห็นบั้นปลายของบางเส้นทางเหล่านี้เพื่อว่ าเราสามารหลีกเลี่ยงพวกมันได้ ความรอด
โดยการงาน ก็เป็ นตัวอย่างหนึ่งของสิ่ งนี้ อย่างที่ใครคนหนึ่งได้บอกข้าพเจ้าว่า “ข้าพเจ้า
กําลัง ปี นบันไดแห่งความสําเร็ จ แต่จากนั้นข้าพเจ้าได้คน้ พบว่ามันพิงอยูผ่ ดิ กําแพง”
สุ ภาษิตนี้เตือนว่า เป็ นที่ชดั เจนว่าทางต่างๆที่ดีอาจถูกพิสูจน์วา่ เป็ นอันตรายต่อชีวติ ทาง
ศีลธรรม (เปรี ยบเทียบ 7:27; 16:25; มธ. 7:13-14) เพราะว่าจุดหมายของทางเหล่านั้นก็ผดิ
ยูดาสอิสคาริ โอทได้คน้ พบอย่างสายเกินไปว่า สิ่ งที่ดูเหมือนจะเป็ นทางง่ายสําหรับเขาที่จะ
สะสมเหรี ยญเพิ่มขึ้น บางเหรี ยญแท้จริ งแล้วก็เป็ นทางแห่งการไม่ได้กลับมา (มธ. 27:5) ใน
กรณี น้ ีและอย่างที่เป็ นจริ งกับกรณี อื่นๆหลายกรณี น้ นั ทางของเขาได้นาํ ไปสู่ ความตายทาง
กายภาพ (เปรี ยบเทียบ รม. 6:23; 8:13; 1 คร. 11:29-30; ยก. 1:15; 5:20)
14:13

อย่างเหน็บแนมแล้ว บุคคลหนึ่ งอาจหัวเราะแต่ก็เจ็บปวดภายใน ในทํานองเดียวกัน บุคคล
หนึ่ง อาจคิดว่าเขากําลังมีเวลาที่ดี แต่ “ความยินดี ” ของเขา (ความยินดี เกี่ยวกับตัณหาราคะ
และทางโลก) อาจนําความโศกเศร้ามายังเขาในที่สุด (“ที่สิ้นสุ ดของความยินดี ” ทั้งการสิ้ น
สุ ดของมันในความโศกเศร้าและการสิ้ นสุ ดของมันในระยะเวลา ) บ่อยครั้งสิ่ งภายนอกก็
หลอกลวง ราชินีเอสเธอร์ ได้เข้าร่ วมในการเลี้ยงที่รื่นเริ งแต่ใจของเธอก็กาํ ลังแตกสลายต่อ
ชะตาของประชาชนของเธอ (อสธ. 5:4-8; 7:1-4) ฮามานกําลังมีเวลาที่ดี กระทัง่ เขาได้
เรี ยนรู้ ว่าความเกลียดชังของเขาที่มีต่อคนยิวนั้นกําลังจะฆ่าเขา (อสธ. 7:5-9) สุ ภาษิตหลาย
ข้อที่ ติดตามมาก็กล่าวถึงหลายประเภทของคนโง่เขลา ความฉลาด และความโง่เขลา
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‚. . . . ผู้ถอยกลับ แสดงถึงความประทับใจผิดๆของผูเ้ ลิกศรัทธา ผูซ้ ่ ึงถด ถอยจาก
หรื อละทิ้งจุดยืนแห่งความถูกต้อง ทางศีลธรรมก่อนหน้านั้นของเขาเอง การแสดง
ออกของคําฮีบรู ที่นี่บ่งบอกถึง การไม่ยดึ มัน่ ต่อความถูกต้อง”318
เปโตรที่อยูใ่ นลานบ้านของมหาปุโรหิ ตก็เป็ นตัวอย่างของบุคคลที่ถูกอธิ บายไว้ในบรรทัด
แรก ภายหลังเขาได้เสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ งที่ ว่าเขาได้ผดิ สัญญาต่อการอุทิศตนของเขาที่จะยืน
หยัดเพื่อพระเยซู (มธ. 26:75; ลก. 22:62) ได้ผลจาก “ทางของเขาจนเต็ม ” หมายถึงว่า เขามี
ความเสี ยใจ อย่างที่บางครั้งเรากล่าวว่า “ท้องของเขาเต็ม [ไปด้วยความผิดพลาดของเข า
เอง]” ในฐานะตัวอย่างประกอบของบรรทัดที่สอง เปาโลสามารถนอนหลับในตอน กลาง
คืนได้ และก็ไปยังหลุมฝังศพของเขาด้วยความรู ้สึกแห่งความอิ่มเอมใจสําหรับชีวติ ที่ได้
ดําเนินอย่างดี (2 ทธ. 4:7)
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เนื่องจากว่าคนเขลามีแนวโน้มที่จะเชื่อทุกสิ่ ง บุคคลหนึ่งควรเรี ยนรู ้ที่จะฟังและประเมินสิ่ ง
ที่เขาได้ยนิ และเห็นอย่างพินิจพิเคราะห์ ดูเหมือนว่าโยเซฟก็เขลาเล็กน้อยในฐานะเด็กชายที่
ว่าเขาได้ลม้ เหลวที่จะเห็นถึงความลึกแห่งความเกลียดชังของพวกพี่ของเขาที่มีต่อเขา
(ปฐก. 37) ในอีกด้านหนึ่ง คนสุ ขมุ ก็ประเมินข้อมูลอย่างระมัดระวังและไม่ได้เดินไปสู่ กบั
ดัก เนหะมียไ์ ด้ทาํ สิ่ งนี้อย่างดีเมื่อพวกศัตรู ของเขาได้แสวงหาที่จะเบนความสนใจของเขา
ไปจากโครงการก่อสร้างของเขา (นหม. 6) บางครั้งเราต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะไว้ใจ319
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การระมัดระวังเป็ นส่ วนที่ดีกว่าของปั ญญา และคนฉลาดซึ่ งได้คาดคะเนถึงอันตรายก็จะ
“หันเสี ยจากคนชัว่ ร้าย” ผูซ้ ่ ึ งก่อให้เกิดอันตรายอย่างที่เนหะมียไ์ ด้ทาํ (นหม. 6:1-4) ตรง กัน
ข้าม คนโง่ก็พ่ งึ พาสัญชาติญาณของเขามากเกินไปและได้ทึกทักเอา
“ปัญญา ” และก็
“ประมาท” และก็บาดเจ็บอยูบ่ ่อยๆ อับเนอร์ ได้สูญเสี ยชีวติ ของเขาเพราะว่าเขาได้ลม้ เหลว
อย่างโง่เขลาที่จะคาดคะเนถึงอันตรายที่โยอาบวางไว้ (2 ซมอ. 3:28, 33)
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เยฟธาห์ได้กระทํา “อย่างโง่เขลา ” โดยการให้คาํ ปฏิญาณที่ไม่รอบคอบซึ่ งล้มเหลวที่จะ
พิจารณาล่วงหน้าถึงสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นถ้าเขาได้กลับมาจากการรบอย่างมีชยั (วนฉ. 11:30-34)
คนยูดาห์ได้เกลียดชังกษัตริ ยเ์ ยโฮรัมที่ชวั่ ร้ายเนื่องจากความอธรรมของเขา (2 พศด. 21:19)
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บ่อยครั้งคน “เขลา” มีปัญหาดังนั้นบุคคลหนึ่งควรรับเอาความเจ็บปวดเพื่อที่จะ ได้รับการ
บอกกล่าวอย่างดี ฮามานสู ญเสี ยชีวติ ของเขาเพราะเขาไม่รู้วา่ เอสเธอร์ เป็ นคนยิว (อสธ. 8:16) ตรงกันข้าม “ความรู้ ” กระทําเหมือนมงกุฎที่อยูบ่ นศีรษะของ คน “เฉลียวฉลาด ” และ
โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็ประสบกับการยกย่องแทนที่จะเป็ นความอับอาย โมรเดคัยได้เข้า
ใจสิ่ งที่กาํ ลังเกิดขึ้น ได้ช่วยคนยิวให้รอดพ้น และได้รับเกียรติอนั ยิง่ ใหญ่ (อสธ. 4:13; 10:3)

14:19

ในที่สุดพวกบุตรชายที่ “ชัว่ ร้าย” ของยาโคบได้กม้ กราบน้องชายที่ “ดี” ของพวกเขา นัน่ คือ
โยเซฟ (ปฐก. 42:6; 43:26, 28) การกระทําของพวกเขาได้เป็ นสัญลักษณ์ของชัยชนะ ของ
ความดีของโยเซฟเหนือความชัว่ ร้ายของพวกเขา แม้วา่ พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงสิ่ งนี้ เมื่อ
พวกเขาได้กม้ กราบ วันหนึ่งทุกเขาจะก้มกราบจอมกษัตริ ย ์ (รม. 14:11; ฟป. 2:10)
‚สุ ภาษิตสามข้อ [ข้อ 20-22] ในเรื่ องความเกลียดชังของมนุษย์:” 320

14:20

คน “ยากจน ” เป็ นเป้ าของความเกลียดชั งอย่างมากเนื่องด้วยหลายเหตุผล บางครั้งผูค้ น
เกลียดชังพวกเขาเพราะพวกเขาคิดว่าเหตุผลที่พวกเขายากจนก็เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธ
หรื อไม่สา มารถจัดเตรี ยมเพื่อพวกเขาเองได้ และบางครั้งผูค้ นเกลียดชังพวกเขาเพราะว่า
พวกเขา เป็ นความลําบากใจต่อชุมชนแม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่ใกล้ชิดกับพวกเขามากที่สุด ผูซ้ ่ ึ ง
ควรรัก และดูแลพวกเขาบ่อยครั้งก็เกลียดชังพวกเขา ” ‚เพื่อนบ้าน” อ้างอิงถึงบุคคลใดก็
ตามที่เรา ติดต่อด้วย ไม่ใช่ แค่ใครคนหนึ่งที่อาศัยอ ยูใ่ กล้ๆ (เปรี ยบเทียบ ลก . 10:31)321
ลาซารัส ใน เรื่ องราวของพระเยซูเกี่ยวกับเศรษฐีและลาซารัสก็ได้ทนทุกข์เนื่องจากความ
ยากจนของเขา (ลก. 16:20-25)
บรรทัดนี้เป็ นคําเตือนต่ออคติที่มีต่อคนยากจน
(เปรี ยบเทียบ ยก. 2:1-13)
ในอีกด้านหนึ่ง “คนมัง่ คัง่ ” พบว่าพวกเขามี “สหาย” มากมาย คื อ ผูค้ นที่อา้ งว่า “รัก” พวก
เขาแต่ก็แค่เนื่องจากว่าคนมัง่ คัง่ มีทรัพย์สมบัติที่จะช่วยเหลือพวกเขา ข้าพเจ้าได้รับรถ- ยนต์
คันแร กเมื่อข้าพเจ้าได้อยูใ่ นวิทยาลัย และข้า พเจ้าได้เรี ยนรู ้อย่างรวดเร็ วว่า ข้าพเจ้าได้มี
“สหาย” มากกว่าที่ขา้ พเจ้าได้ตระหนักคือ บรรดานักศึกษาผูซ้ ่ ึ งต้องการที่จะนัง่ รถ ! ตัวอย่าง
ในพระคัมภีร์คืออับราฮัมที่มงั่ คัง่ (ปฐก. 13:2) ผูซ้ ่ ึงเป็ นบุคคลที่อาบีเมเลคต้องการที่จะ เข้า
ร่ วมในพันธสัญญา (ปฐก. 21:22-34) บรรทัดนี้เป็ นคําเตือนต่อคนมัง่ คัง่ ที่จะระวัง สหาย
ผิดๆ ทั้งสองบรรทัดก็สังเกตว่าคนมัง่ คัง่ ก็สร้างความแตกต่างในชีวติ ทางสังคม322
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เป็ นที่ชดั เจนว่า “เพื่อนบ้าน ” ที่ถูกกล่าวถึงในบรรทัดที่หนึ่งก็ “ยากจน” เมื่อพิจารณาถึง
บรรทัดที่สอง แทนที่จะดูถูกหรื อเหยียดหยามเพื่อนบ้านที่ยากจนนั้น บุคคลหนึ่งควรมี
“เมตตา” ต่อเขา การทําอย่างนั้นจะนําความยินดีไปสู่ ท้ งั สองฝ่ าย อับราฮัมได้ปฏิบตั ิต่อโลท
หลานชายของเขาอย่างมีเมตตาและได้ให้การเลือกส่ วนใดก็ตามของแผ่นดินแห่งพระ
สัญญาที่เขาต้องการเพื่อตัวเขาเอง (ปฐก. 13:8-12) ผลลัพธ์ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีที่ดาํ เนิน
ต่อไป
‚บุคคลหนึ่งควรถือว่ามนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ผูท้ ี่พระเจ้าได้ต้ งั ไว้ใกล้เขา
ว่า เป็ นผูท้ ี่มีตน้ กําเนิดเหมือนกัน ว่าถูกสร้างในฉายาของพระเจ้า และของจุดหมาย
อัน สู งส่ งเหมือนกัน และควรถือว่าตัวเขาเองอยูใ่ ต้พนั ธะที่จะรักเขา” 323
‚ในกรณี ส่วนใหญ่ในอิสราเอลนั้น พวกเขา [พวกเพื่อนบ้าน ] จะอาศัยอยูใ่ น
หมู่บา้ น เดียวกันกับ ผูอ้ ุปการะช่วยเหลือของพวกเขาและอยูใ่ นการข้องเกี่ยว

ประจําวันกับ พวกเขา ดังนั้น ความจําเป็ นต่ างๆ ของพวกเขาก็จะเป็ นที่รู้กนั ดี พวก
เขาไม่ใช่คน เร่ ร่อน คนขอทานตามถนน และคนข้างถนนผูซ้ ่ ึงเคาะประตูของ
คริ สตจักรต่างๆ ในเมืองและบอกเราถึงเรื่ องราวที่น่าเศร้า ใจและบ่อยครั้งก็เท็จ
เกี่ยวกับความจําเป็ นที่เร่ งด่วน ไม่มีสิ่งใดในรายการของสุ ภาษิตเหล่านี้ที่
[ที่
เกี่ยวข้องกับความใจกว้าง] บ่งบอกว่าคนหลอกลวงถูกกล่าวถึง” 324
14:22

ผูค้ นที่คิดการชัว่ ก็หนั เหไปจากเส้นทางแห่งความถูกต้อง และชีวติ ของพวกเขาได้แสดงถึง
ความเกลีย ดชังและการหลอกลวง แต่ผคู ้ นที่ติดตามสิ่ งที่ “ดี” ตามปกติแล้วก็ประสบกับ
“ความกรุ ณาและความจริ ง” อีกครั้งหนึ่งกษัตริ ยซ์ าอูลเป็ นตัวอย่างประกอบของบรรทัดแรก
และดาวิดเป็ นตัวอย่างประกอบของบรรทัดที่สอง
‚ตอนนี้สิ่งที่ติดตามมาก็คือชุดที่น่าพิจารณาของสุ ภาษิต (ข้อ 23-31) ด้วยข้อยกเว้น
ข้อเดียว (ข้อ 24) ซึ่ งทั้งหมดก็มีสิ่งนี้เหมือนกัน นัน่ คือหนึ่งหรื อสองคําไขใน
สุ ภาษิตเหล่านั้นก็เริ่ มต้นด้วยตัว “เมม” [ตัวอักษรฮีบรู ]‛ 325
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ที่จริ งแล้ว การทําโครงการจะก่อให้เกิด “กําไร” แต่เพียงแค่กล่าวถึงมันเท่านั้นจะไม่ก่อให้
เกิด กําไร แต่จะเกิด “ความยากจน ” เนหะมียไ์ ม่เพียงแต่มีนิมิตที่ยงิ่ ใหญ่สาํ หรับการสร้าง
กําแพงของกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่เท่านั้น แต่เขาได้ไปทํางานและได้ทาํ ให้นิมิตของเขา
เกิดขึ้น เป็ นจริ ง พวกครู สอนเท็จที่ยดู าได้เตือนไว้ก็เป็ นเหมือนเมฆที่ปราศจาก นํ้า พวกเขา
ได้สัญญา ถึงสิ่ งต่างๆที่ใหญ่แต่ได้ลม้ เหลวที่จะทําให้เกิดขึ้น (ยด. 12) คนที่มีนิมิตก็ธรรมดา
บรรดาผูท้ ี่ พยายามต่อไปและไปทํางานนัน่ เองที่สาํ เร็ จ
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บั้นปลายของคนฉลาดและคนโง่ก็ถูกกล่าวถึงที่นี่
“คนฉลาดได้รับมงกุฎ นัน่ คือ ได้รับการอวยพรด้วยทรัพย์สมบัติ (เปรี ยบเทียบ
3:16; 8:18, 21; 15:6; 22:4) เนื่องจากความขยันของพวกเขา (14:23) แต่พฤติกรรม
ที่โง่เขลาก็ไม่ได้ส่งผล ให้เกิด พระพรแต่ สิ่ งผลให้เกิด ความโง่เขลามากยิง่ ขึ้น
(เปรี ยบ เทียบ–ข้อ 18)‛326
โยบได้กลายมาเป็ นคนมัง่ คัง่ เพราะว่าเขาฉลาดและชอบธรรม “มงกุฎ ” ของปัญญาของเขา
ก็ออกมาในคํากล่าวของเขา ณ บั้นปลายของชีวติ ของเขานั้น กษัตริ ยซ์ าอูลได้ยอมรับว่าเขา

ได้ เป็ นคนโง่ (1 ซมอ. 26:21)
14:25

บุคคลที่บอกความจริ งก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากสิ่ งที่เขากล่าว ผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้ดีที่สุดก็
คือการช่วยชีวติ ใครคนหนึ่งผูซ้ ่ ึ งได้ถูกกล่าวหาอย่าง ผิดๆ เอสเธอร์ได้บอกความจริ งและ
ได้ ช่วยประชาชนของเธอให้รอดพ้น บุคคลที่โกหกก็ส่งเสริ ม การทรยศโดยการนําคนอื่นๆ
ให้ หลงไปสู่ ขอ้ สรุ ปเท็จ ยาโคบได้โกหกและการมีเล่ห์เพทุบายของเขาได้ทาํ ให้ครอบครัว
ทั้ง หมดของเขาไปสู่ กองปั ญหา (ปฐก. 27) พวกพยานเท็จได้โกหกและนาโบทได้ตาย ไป
(1 พกษ. 21)

14:26

นี่เป็ นสุ ภาษิตอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับจุดสุ ดยอด อย่างเช่นสุ ภาษิตข้ อที่ตามมาซึ่งบรรทัดที่สอง
เพิ่มความคิดต่อบรรทัดแรก ความยําเกรงพระเจ้าให้ “ความมัน่ ใจ” แก่บุคคลหนึ่งและ “ลูก
หลาน” ของเขาก็ชื่นชมความมัน่ คง (“ที่ล้ ีภยั ”) เต็มที่เนื่องจากความเชื่อของพ่อแม่ของ พวก
เขา อับราฮัมได้แสดงออกถึงความมัน่ ใจอันยิง่ ใหญ่เมื่อเขาได้ต่อสู ้กบั กษัตริ ยเ์ มเสโปเต เมียห้าองค์ (ปฐก. 14) และพระเจ้าได้อวยอิสอัคเนื่องจากความเชื่อของอับราฮัม (ปฐก.
26:24)
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ความยําเกรงพระเจ้าก็ค้ าํ จุนชีวติ ทั้งสิ้ นของบุคคลหนึ่งอีกด้วย เหมือนกับ “นํ้าพุ” คํ้าจุนชีวติ
ทางกายภาพ มันจะรักษาเขาไว้จาก “กับดัก ” ที่สามารถก่อให้เกิด “การตาย” ก่อนเวลาอีก
ด้วย คาเลบและโยชูวาได้ยาํ เกรงพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าได้ค้ าํ จุนพวกเขา และช่วยให้พวกเขา
หลีกเลี่ยงชะตาของชนรุ่ นที่ไม่เชื่อของพวกเขาทั้งหมด

14:28
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มันเป็ นชื่อเสี ยงเกียรติยศต่อผูป้ กครองเมื่อเขาปกครองเหนือคนมากมายและพวกเขาก็มงั่ คัง่
และเพิ่มพูนขึ้น แต่มนั เป็ นการไร้ชื่อเสี ยงเกียรติยศต่อเขาเมื่อประชาชนของเขาลดลงใน
จํานวนและทรัพย์สมบัติ นี่ก็เป็ นเพราะว่าส่ วนหนึ่งของความรับผิดชอบของผูน้ าํ ที่ปกครอง
นั้นก็คือที่จะก่อให้เกิดความมัง่ คัง่ กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ที่อยูใ่ นทางธรรมได้ช่วยประชากรของ
เขาให้รอดพ้นจากการถูกทําลายโดยคนอัสซีเรี ย (2 พกษ. 19) แต่มนัสเสห์บุตรชายที่ชวั่ ร้าย
ของเขาได้กระตุน้ ให้พระเจ้าทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 พกษ. 21:1-13) ดาวิดและอิชโบเชท ก็
เป็ นตัวอย่างอีก (2 ซมอ. 3—4)
ผูค้ นที่ไม่โกรธอย่างรวดเร็ วก็แสดงถึง “ความเข้าใจอันยิง่ ใหญ่ ” เหมือนกับกิเดโอน (วนฉ.
7) ความอดทนของเขาได้ส่ งผลต่อชัยชนะสําหรับคนอิสราเอล แต่ผคู ้ นที่ “โมโหง่าย ”

บ่อยครั้ง ก็ทาํ สิ่ งต่างๆ ที่โง่เขลาเช่นแซมสัน (วนฉ. 15) ความไม่อดทน ของเขาได้นาํ เขา
ไปสู่ การ ทนทุ กข์ของเขาเองและการตายในที่สุด จงเปรี ยบเทียบการกระทําของมีคายาห์
และเศเดคี-ยาห์ดว้ ย (1 พกษ. 22:24-25)
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‚ใจที่สงบ” กับพระเจ้าก็ส่งเสริ มสุ ขภาพที่ดี แต่ใจที่เต็มไปด้วย “กิเลส” (NASB) หรื อ
“ความริ ษยา” (HCSB) ก็อยูใ่ นความยุง่ เหยิงซึ่ งทําให้บุคคลหนึ่งอ่อนแอเหมือนกับกระดูกผุ
วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ได้ ยืนยันถึงความจริ งแห่งสุ ภาษิตนี้ นัน่ คือ ความตึงเครี ยดทําให้ชีวติ
สั้น แต่ความสงบทําให้ชีวติ ยืนยาว ความสัมพันธ์ของโมเสสกับพระเจ้าก็สงบเพราะว่าเขา
ได้วางใจและเชื่อฟังพระเจ้า แม้วา่ คนอิสราเอลเป็ นแหล่งแห่งความตึ งเครี ยดบางอย่างใน
ชีวติ ของเขา เขาได้ดาํ เนินชีวติ อันยาวนานอย่างผิดปกติ (ฉธบ. 34:7) ในอีกด้านหนึ่ง อับซา
โลมไม่ถูกต้องกับพระเจ้า และเขาได้ตายก่อนวัยอันควร (2 ซมอ. 18:14-15)

14:31

‚ความเชื่อตามพระคัมภีร์ถือหลักคําสอนแห่งฉายาของพระเจ้าในมนุษย์วา่ เป็ นของ
ขวัญแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าอย่างจริ งจังมาก จนการกระทําที่ได้กระทําต่อ
มนุษย์ก็สาํ คัญราวกับว่าได้ทาํ ต่อพระเจ้า แนวคิดใดๆที่มีอาํ นาจมากกว่าแนวคิดนี้
ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวติ อย่างสิ้ นเชิงก็แทบจะไม่มี‛ 327
‚ที่จะปฏิบตั ิต่อบรรดาผูท้ ี่ยากจนอย่างรุ นแรง ก็คือที่จะตําหนิพระเจ้าผูไ้ ด้สร้างทั้ง
คนมัง่ คัง่ และคนยากจน และปั ญญาที่ลึกลับของพระองค์ก็อนุญาตให้บางคนที่จะ
อยูใ่ นความทุกข์ ในขณะที่คนอื่นๆ ก็มีมากกว่าที่ใจสามารถปรารถนาได้ ผูท้ ี่ให้
เกียรติพระเจ้าจะถือว่าคนขัดสนถูกละไว้เพื่อทดสอบใจของบรรดาผูท้ ี่อยูใ่
น
สถานการณ์ต่างๆ ที่สะดวกกว่าและจะเห็นคุณค่าของสิ ทธิ พิเศษแห่งการปรนนิบตั ิ
พวกเขาไกลเท่าที่สามารถทําได้ ดังนั้นก็เป็ นการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความ
กรุ ณาของพระเจ้า” 328
เยเซเบลไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าด้วยแนวทางที่เธอได้ปฏิบตั ิต่อนาโบท (1 พกษ. 21:1-10)
แต่ดาวิดได้ให้เกียรติพระเจ้าด้วยแนวทางที่เขาได้ปฏิบตั ิต่อเมฟี โบเชท (2 ซมอ. 9)
‚การประกาศที่มีความรักเป็ นเส้นทางที่สาํ คัญที่สุดของการออกจากความ
ยากจน”329

14:32

“การกระทําผิด” อันชัว่ ร้ายที่คนชัว่ ร้ายทําในที่สุดแล้วก็ตามทันพวกเขาและควํ่าพวกเขาลง
บาลาอัมก็เป็ น ตัวอย่าง (กดว. 23:10; 31:8) แต่คนชอบธรรมไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว เมื่อ
พวกเขาตายไปเพราะ พวกเขาวางใจในพระเจ้าผู้ ซึ่งเป็ น “ที่ล้ ีภยั ของพวกเขา " จงพิจารณา
ถึงการตายของสเทเฟน (กจ. 7:59-60)

14:33

การถอดความของข้อนี้อาจเป็ น “คนฉลาดไม่ได้อวดความรู ้ของเขา แต่คนโง่ ก็อวด” 330 คน
โง่ อาจมีความรู ้แต่ไม่ใช่ปัญญาทางพระคัมภีร์
การตีความที่แตกต่างเล็กน้อยก็คือว่า
อุปนิสัยที่ ฉลาดของบุคคลที่มีความเข้าใจก็แสดงออกถึง “ปัญญา ” ในใจของเขา แต่
อุปนิสัยที่โง่เขลา ของคนโง่ก็เปิ ดเผยถึงสิ่ งที่ “อยูใ่ นใจ [ของพวกเขา]”331 ซาโลมอนก็ถ่อม
ใจในปี แรกๆ ของ เขาในฐานะกษัตริ ย ์ (1 พกษ. 3:3-9) และเขาได้มี ชื่อเสี ยงเนื่องจากปัญญา
ของเขา แต่ความ หยิง่ ของอโดนียาห์ได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็ นคนโง่ (1 พกษ.1-2)

14:34

ประวัติศาสตร์ โลกได้พิสูจน์ความจริ งแห่งสุ ภาษิตนี้อย่างซํ้าๆ แต่ตวั อย่างในพระคัมภีร์ที่ยงิ่
ใหญ่ของความจริ งนี้คือประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างการปกครอง
แบบกษัตริ ย ์ เมื่อกษัตริ ยท์ ี่ดีและการกระทําที่ชอบธรรม (“ความชอบธรรม ”) ได้ชยั ชนะ
อิสราเอลก็ได้เจริ ญ แต่เมื่อกษัตริ ย์ที่แ ย่ได้นาํ ประชาชนไปสู่ “บาป” และเมื่อ เลิกเชื่อ การ
พิพากษาก็ได้ติดตามมา

14:35

ผูค้ นที่รับใช้บรรดาผูท้ ี่อยูเ่ หนือพวกเขาโดยการประพฤต “อย่างฉลาด ” ก็ได้รับ “ความ
โปรด ปราน” จากเจ้านายของพวกเขา ซึ่ งบ่อยครั้งก็มาในรู ปของรางวัลที่หลากหลาย โย
เซฟและ ดาเนียลก็เป็ นตัวอย่างที่โดดเด่น ตรงกันข้าม บรรดาผูท้ ี่พิสูจน์วา่ ไม่สัตย์ซื่อต่อ
เจ้านายของ พวกเขาโดยการกระทํา “อย่างอับอาย” ก็กระตุน้ ความไม่โปรดปรานและการ
ลงโทษ (“ความ โกรธ ”) ฮามานเป็ นคนรับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อของกษัตริ ยอ์ ารทาเซอร์ ซีส
เช่นนั้น
‚การทําให้เจ้านายประหลาดใจหรื อการทําให้เธอเสี ยใจในที่สาธารณะก็ไม่ใช่
ลักษณะอันเป็ นที่ชื่นชมในธุ รกิจสมัยใหม่หรื อในชีวติ ทางการเมืองเช่นกัน” 332
ในบทที่ 14 นี้ “. . .12 ข้อจาก 35 ข้อก็กล่าวถึงปั ญญา /ความโง่เขลา ที่นี่ คํากล่าวเกี่ยวกับ
“กษัตริ ย ์” ก็ปรากฏเป็ นอันดับแรกอีกด้วย มีการสังเกตทางจิตวิทยาหลายอย่าง คือข้อ 10,
13, 30‛ 333

อิทธิพลของถ้อยคําของมนุษย์ ก็ครอบครองบทที่ 15 อย่างมาก (ข้อ 1, 2, 4, 7, 23, 26, 28) ยิง่ กว่านั้น
สิ่ งเปรี ยบที่ตรงกันข้ามก็ลดลง สุ ภาษิตเก้าข้อจากสุ ภาษิตทั้งหมดก็เป็ น “คํากล่าวของพระยาเวห์” 334
15:1

‚คําตอบที่สุภาพ” ของกิเดโอนที่มีต่อบรรดาผู ้ คนที่โกรธแห่งเผ่าเอฟราอิมก็อธิ บาย บรรทัด
แรกของสุ ภาษิตที่แจ่มแจ้งนี้ และ “ถ้อยคําที่แข็งกร้าว” ของเยฟธาห์ที่มีต่อคนกลุ่มเดียว กัน
นั้นอธิบายบรรทัดที่สอง (วนฉ. 8:1-3; 12:1-6)
‚ถ้อยคําที่เหมาะสมเป็ นความสงบต่อบรรดาผูท้ ี่กาํ ลังจะโกรธ” 335
‚การถกเถียงที่ยากจัดการได้ดีที่สุดด้วยคําพูดที่อ่อนโยน‛336
‚มันถูกถือว่าไม่เป็ นลักษณะบุรษที่จะไม่แก้แค้นการดูถูก และที่จะยอมให้ถอ้ ยคําที่
กริ้ วโกรธที่จะผ่านไปโดยไ ม่ได้รับการท้าทาย แต่มนั ใช้คุณลักษณะที่เป็ นจริ งมาก
ขึ้นที่จะรับมือกั บคนที่โกรธด้วยความสงบของวิญญาณ และที่จะตอบสนองต่อ
ถ้อยคําที่เผ็ดร้อนและรี บร้อนด้วยถ้อยคําที่เยื อกเย็นและสงบมากกว่า ที่จะให้คาํ
ตําหนิสาํ หรับคําตําหนิห รื อการมุ่งร้ายสําหรับการมุ่งร้าย อันหลังกล่าวถึงผูท้ ี่ยงั ไม่
รู้ วิธีที่จะปกครองวิญญาณของเขา อันแรก กล่าวถึงผูท้ ี่มีความรู ้สึกส่ วนตัวในการ
ทํา ให้อยูภ่ ายใต้การควบคุม” 337

15:2

ความตรงกันข้ามที่นี่ไม่ใช่ระห ว่างคุณภาพของ ถ้อยคําที่คนฉลาดและคนโง่กล่าว มันเป็ น
ข้อ เท็จจริ งที่วา่ คนฉลาดพิจารณาสิ่ งที่เขากล่าวก่อนที่เ ขากล่าว แต่คนโง่ไม่ได้พิจารณา
ดังนั้น สิ่ งที่คนฉลาดพูดก็ “เป็ นที่ ยอมรับ ” (ตามตัวอักษรหมายถึง “ดี”) และสิ่ งที่คนโง่พดู
คือ “ความโง่เขลา” (ไม่ฉลาด) สุ ภาษิตนี้กล่าวถึงถ้อยคําที่มีความรับผิดชอบ โยเซฟได้ยบั ยั้ง
ถ้อย คําของเขาที่มีต่อพวกพี่ชายของเขาจนกระทัง่ เวลาที่เหมาะสม (ปฐก. 42-45) อัครทูต
เปาโล ได้แนะนําให้ทิโมธี ที่จะว่ากล่าวครู สอนธรรมบัญญัติบางคนในเมืองเอเฟซัส ผูซ้ ่ ึ งไม่
เข้าใจสิ่ ง ที่พวกเขากําลังสอน (1 ทธ. 3:1-7)
“เมื่อคุณสรุ ปสิ่ งที่สุภาษิตสอนเกี่ยวกับถ้อยคําของมนุษย์ คุณก็สรุ ปลงด้วยข้อเสนอ
สี่ ประการ (1) ถ้อยคําเป็ นของขวัญ ที่ยงิ่ ใหญ่จากพระเจ้า (2) ถ้อยคําสามารถถูกใช้
เพื่อทําความดีได้ (3) ถ้อยคําสามารถถูกใช้เพื่อทําความชัว่ ได้ และ (4) พระเจ้า

เท่านั้นที่สามารถช่วยเราใช้ถอ้ ยคําเพื่อทําความดีได้”338
15:3

เนื่ องจากว่าพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่ ง เราควรดําเนินชีวติ ของเราด้วยการตระหนักว่าพระองค์
กําลังเฝ้ าดูเราอยูแ่ ละจะจัดการกั บเราตามสิ่ งที่พระองค์ทรงเห็น ดาวิดได้ตระหนักถึง “พระ
เนตร” ที่เห็นทุกสิ่ งของพระเจ้า และได้ขอให้พระองค์ที่จะตรวจ สอบชีวติ ของเขา และ
เปิ ดเผยสิ่ งใดก็ตามที่ไม่ทาํ ให้พระองค์โปรดปราน (สดด. 130:23-24)
‚การตรวจสอบที่เป็ นสากลนี้ ความสัพพัญํูญาณนี้ของพระเจ้า ก็มีดา้ นที่น่าตกใจ
และด้านที่ปลอบโยนอีกด้วย” 339

15:4

ถ้อยคําที่ “ปลอบโยน” สามารถรักษาและคํ้าจุนชีวติ ได้ เหมือนกับต้นไม้ ที่ให้ผล แต่ถอ้ ยคํา
ที่ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสมก็ สามารถมีผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามได้ ถ้อยคําเหล่านั้นสามารถทํา
ให้ บาดเจ็บ “ทํา ให้ใจแตกสลาย ” และทําให้ทอ้ ใจได้ ถ้อยคําของอับราฮัมที่มีต่อโลทก็มี
ผลลัพธ์ ที่รักษาในความสัมพันธ์ของพวกเขา (ปฐก. 13:8) แต่ถอ้ ยคําของเชบาที่มีต่อดา วิด
นั้นได้ทาํ ให้ดาวิดบาดเจ็บและได้ก่อให้เกิดความแตกร้าว (2 ซมอ. 20)
‚. . . ไม่มีผลิตภัณ ฑ์แห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็ น คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
โทรสาร หรื อเครื่ องสแกนได้ทาํ ให้คาํ กล่า วเดียวในพระธรรมสุ ภาษิตล้าสมัย
ถ้อยคํา มีอาํ นาจมากที่จะช่วยเหลือหรื อทําลาย อย่าง ที่มนั เคยมี มันอยูใ่ กล้กบั
ศูนย์กลางแห่ง ชีวติ มนุษย์จนมันยังคงเป็ นศิลปะ สําคัญที่สุดสําหรับเราแต่ละคนที่
จะควบคุม” 340

15:5

คนหนุ่มสาวผูไ้ ม่ชื่นชอบการถูกตีสอนโดยพ่ อแม่ของเขาหรื อของเธอก็เป็ นคนโง่ เพราะว่า
การตีสอนมุ่งเป้ าที่จะช่วยเหลือและปรับปรุ ง คนหนุ่มสาวผู ้ ซึ่งเข้าใจว่าการตีสอนของพ่อ
แม่น้ นั ก็เพื่อสวัสดิภาพของเขาหรื อของเธอก็ฉลาด (นัน่ คือ “เฉลียวฉลาด” กระทําด้วยความ
คิดสําหรับอนาคต) อิสอัคได้จาํ นนต่อการตีสอนของอับราฮัม (ปฐก. 22:7-8) แต่ยาโคบได้
กบฏต่ออิสอัค (ปฐก. 27:18-19)
‚ถัดจากความยําเกรงพระเจ้า การให้ เกียรติ พอ่ แม่อาจเป็ นคุณค่าสู ง สุ ดของปราชญ์
[ผูไ้ ด้เขียนสุ ภาษิตต่างๆ ] [เปรี ยบเทียบ ข้อ 20; 10:1; 17:2, 6, 21, 25; 19:13, 26;
20:20; 27:11; 28:7; 29:3]‛ 341

15:6

‚ทรัพย์สมบัติ” มากมายหลายชนิด ซึ่ งไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นเงินเท่านั้นก็อยู่ “ในบ้าน [ครอบ
ครัว] ของคนชอบธรรม” ตัวอย่างเช่น มีสันติสุข ความรัก และความยินดี สาํ หรับคนเริ่ มต้น
คือความมัง่ คัง่ ที่เงินไม่สามารถซื้ อได้แต่ สาํ คัญกว่าเงินที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยม ดูเหมือนว่า
ครอบครัวของโยบได้ชื่นชมความมัง่ คัง่ หลายประเภทก่อนและหลังความยากลําบากแสน
สาหัสของเขา (โยบ 1; 42) ‚แต่ความลําบาก” จะเติมเต็มบ้าน (“อยู่ในรายได้ ”) ของ “คนชัว่
ร้าย” อาคานได้พบว่าสิ่ งนี้เป็ นจริ ง (ยชว. 7:19-26)

15:7

ถ้อยคําของคนฉลาด “กระจายความรู้ ” ไม่ใช่ที่วา่ พวกเขากล่าวความจริ งที่ลึกซึ้ งอยูเ่ สมอ
แต่ พวกเขาจดจ่อที่สิ่งที่เสริ มสร้าง ตรงกันข้าม คนโง่เขลาก็กล่าวอย่างมากซึ่ งไร้ประโยชน์
และ ไร้สาระเป็ นสิ่ งที่ครอบครองใจของพวกเขา ถ้อยคําของเปาโล ณ เมือ งปาโฟสอธิบาย
บรรทัดแรก และถ้อยคําของเอมีมาสก็เป็ นตัวอย่างของบรรทัดที่สอง (กจ. 13:6-12)

15:8

ในอีกแง่หนึ่ง สัตวบูชาหรื อธัญญบูชาก็ หายากและราคาแพงที่จะถวายแด่พระเจ้ามากกว่า
การอธิษฐานและมีสิ่งที่ตอ้ งทํามากกว่า ดังนั้นบุคคลหนึ่งอาจคาดหวังว่าพระเจ้าจะเห็น คุณ
ค่ามากกว่าในสิ่ งซึ่ งผูถ้ วายต้องจ่ายราคาที่มากกว่า เมื่อเปรี ยบกับสิ่ งซึ่ งจ่ายน้อยกว่า แต่อย่าง
ไรก็ตามพระเจ้าทรงพอพระทัยใน “คําอธิษฐานของคนเที่ยงธรรม ” มากกว่า ในเครื่ องบูชา
ของคนชัว่ ร้าย แท้จริ งคือเครื่ องบูชาแม้จะเรี ยกร้องจากผูถ้ วายมากขึ้นก็เป็ นสิ่ งพึง รังเกียจต่อ
พระเจ้า เพราะพระองค์ให้ความสําคัญที่ตวั บุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสัมพันธ์ที่เน้น
การ อธิ ษฐานของเขาต่อพระเจ้านั้นสําคัญกว่าของถวายของเขา
‚เครื่ องบูชา ในฐานะการปฏิบตั ิการทาง วัตถุและถูกเรี ยกร้องตามธรรมบัญญัติก็
เชื่อมโยงกับการงานที่ตายมากกว่าการอธิ ษฐานซึ่ งทําให้ตวั มันเองสมบูรณ์อย่าง
มากในถ้อยคํา เป็ นการแสดงออกที่ตรงมากที่สุดของบุคลิกภาพ แม้วา่ จะไม่ได้ถูก
บัญชาโดยธรรมบัญญัติ เพราะว่า มันเป็ นธรรมชาติต่อมนุษย์ นัน่ แหละคือ หัวใจ
ของเครื่ องบูชาทั้งหมด. . .” 342
ซาอูลได้ถวายเครื่ องบูชา แต่พระเจ้าไม่ได้ยอมรับมันเพราะว่า “ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่ อง
บูชา” (1 ซมอ. 15:22) และซาอูลก็ไม่ได้เชื่อฟังเมื่อเขาได้ถวายมัน พระเยซูได้ชมเชย คน
เก็บ ภาษี ซึ่ งคําอธิ ษฐานของเขานั้นเป็ นที่ยอมรั บเพราะว่ามัน ได้ออกมาจากความจริ ง ใจ
(ลก. 18:13)

15:9

ดูเหมือนว่าสุ ภาษิตนี้จะขยายสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ เครื่ องบูชาของคนชัว่ ร้ายไม่เพียงแต่เป็ นที่
พึงรังเกียจต่อพระเจ้าเท่านัน่ แต่ชีวติ (“ทาง”) ทั้งสิ้ นของพวกเขาก็เป็ นที่พึงรังเกียจอีกด้วย
ในทํานองเดียวกัน คําอธิษฐานของคนเที่ ยงธรรมไม่เพียงแต่ทาํ ให้พระองค์ยนิ ดีเท่านั้น แต่
เส้นทางทั้งสิ้ นของชีวติ ของพวกเขา “ผูซ้ ่ ึงติดตามความชอบธรรม ” ก็ทาํ ให้พระองค์ยนิ ดี
อีกด้วย ชีวติ ของดาวิดและชีวติ ของซาอูลก็ตรงกันข้ามกันในลักษณะเหล่านี้

15:10

ผูค้ นที่ได้ละทิ้งทางแห่งความชอบธรรมก็ไม่ชอบที่จะ ถูกว่ากล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วย
การ ตีสอนที่หนักแน่นและด้วยการไม่ตอบสนองต่อการตีสอนนั้น ผูค้ นเช่นนั้นจะพินาศใน
ที่สุด (“ผูท้ ี่เกลียดการว่ากล่าวจะตาย ”) ผูค้ นที่ด้ือรั้นผูซ้ ่ ึ งต้องการ ดําเนินชีวติ ของพวกเขา
ตามแนว ทางของพวกเขาเอง แทนที่จะดําเนิ นตามอย่างที่พระเจ้าได้ แนะนําไว้ ก็มุ่งไปสู่
ปัญหาและ ความเ จ็บปวดใจ (“การลงโทษที่สาหัส ”) คนหนุ่มสาว ที่ด้ือรั้น หลายคนได้
พบว่าสุ ภาษิตนี้ เป็ นจริ งในหนทาง ที่ยากลําบาก แน่นอนว่า อับซาโลมได้พบ เช่นนั้น (2
ซมอ. 13-18)

15:11

สุ ภาษิตนี้สร้างประเด็นของมันโดยการโต้แย้งจากสิ่ ง
ที่ยากกว่าไปสู่ สิ่ งที่ง่ายกว่า
เนื่องจากว่า พระเจ้าสามารถที่จะเห็นสิ่ ง ปิ ดซ่อนไว้ในโลก ข้างใต้ ของคนตาย (“ชีโอล
และอะแบดดอน”) ซึ่ งดูเหมือนเข้าใจยากอย่างเป็ นไปไม่ได้สาํ หรับเรา แน่นอนว่าพระองค์
สามารถที่จะเห็นสิ่ ง ที่ปิดซ่อนไว้ใน “ใจ” ของมนุษย์ ดังนั้นมันเป็ นส่ วนที่ดีกว่าของปั ญ ญา
ที่จะขอให้พระเจ้านํา สิ่ งใดก็ตามที่พระองค์ทรงเห็น ว่าไม่ทาํ ให้พระองค์โปรดปราน นั้น
มายังความสนใจของเรา เพื่อว่ าเราสามารถถูกต้องกับพระองค์ได้ เหมือนที่ดาวิดได้ทาํ
(สดด. 139:23-24)

15:12

สุ ภาษิตนี้ก็คล้ายกันกับสุ ภาษิตในข้อที่ 10 แต่ที่นี่การเน้นอยูท่ ี่การหลีกเลี่ ยงของผูเ้ ยาะเย้ย
ต่อบรรดาผูท้ ี่วา่ กล่าวเขาหรื อเธอ ด้วยความหยิง่ นั้น เขาหรื อเธอก็ปฏิเสธที่จะเปิ ดเผยตัวเขา
เองหรื อเธอเองต่อ “เขาจะไม่ไป หา”) ตัวแทนของการวิพากษ์วจิ ารณ์เพื่อ ทําให้ถูกต้อง
แทนที่จะกลับใจจากความโง่เขลาของเขาอย่างแท้จริ ง แม้วา่ เขาได้ อา้ งว่าจะกลับ ใจกษัตริ ย ์
ซาอูลได้ทาํ ให้ตวั เขาเองอยูห่ ่างจากดาวิดเรื่ อยไป (1 ซมอ. 29)
‚การสังเกตทางจิตวิทยาสองอย่างก็ถูกหุ ม้ ห่อไว้รอบๆคํากล่าวแห่งปั ญญา [ในข้อ
13-15] ด้วย “ใจ” ในฐานะถ้อยคําที่เป็ นที่นิยมในสามข้อเหล่านี้” 343

15:13

สภาพของ “ใจ” ของบุคคลหนึ่งก็กระทบส่ ว นที่เป็ นวัตถุและส่ วนที่ไม่ได้เป็ นวัตถุ ซึ่งเห็น
ได้ ในการเชื่อมโยง ที่ “ใจยินดี ”/ใบหน้าที่ยมิ้ แย้ม ” ในข้อนี้ ที่นี่ “ใจ” ก็มีความสําคัญเชิง
การ เปรี ยบเทียบตาม พระคัมภีร์โดยพื้นฐานของมันในฐานะแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของ
บุคลิกภาพ ของมนุษย์ ฮามานก็ยนิ ดีและปลาบปลื้มใจจนกระทัง่ เขาได้เห็นโมรเดคัย (อสธ.
5:9) ใบหน้า ที่โศกเศร้าของเนหะมียไ์ ด้ทรยศวิญญาณที่แตกหักของเขา (นหม. 2:22)

15:14

‚อาหารของเราเกี่ยวข้องอย่างมากกับ การทําให้เราเป็ นสิ่ งที่เราเป็ น นี่กเ็ ป็ นจริ ง
อย่างเดียวกัน กับเราทางศีลธรรม เรากลายมาเป็ นเหมือนสิ่ งที่เราหล่ อเลี้ ยง และเรา
หล่อเลี้ยงสิ่ งที่ใจปรารถนา คนแห่งความเข้าใจ เห็นคุณค่าความรู ้แ ละอุทิศตัวเขา
เองต่อการเสาะหามัน คนโง่ไม่ใส่ ใจต่อสิ่ งที่จะสร้างคุณลักษณะ ดี แท้และหันตัว
เขาเข้าหาทางชัว่ ร้ายของเขา หล่อเลี้ยงความโง่เขลาและการไร้สาระ ดังนั้นก็วา่ ง
เปล่าและโง่เขลามากกว่าก่อนอยูเ่ สมอ” 344
‚การเสาะหาปั ญญาและความรู ้ก็เป็ นอาชีพตลอดชีวติ ซึ่งจะไม่ตระหนัก รู้ท้ งั หมด
ในชัว่ ชีวติ นี้” 345
‚จงเลียนแบบดาวิด (สดด. 119:103, 104) เยเรมีย ์ (ยรม. 15:16) และโยบ (โยบ
23:12) อย่าปล่อยให้ตวั คุณเองที่จะตกไปสู่ ทางของฝูงชนที่ปะปนกัน (กดว. 11:49) ผูซ้ ่ ึ งได้สูญเสี ยความอยากต่ออาหารของทูตสวรรค์โดยการมีตณั หาต่ออาหาร
โอชะของอียปิ ต์” 346

15:15

เมื่อความทุกข์มาก เราก็มี “วันที่แย่” แต่ “ใจที่ ร่าเริ ง ” สามารถพิชิตความรู ้สึกต่างๆ ที่แย่ได้
ถ้า “ใจ” ของบุคคลหนึ่งถูกต้องเขาสามารถยินดีได้แม้จะมี ความทุกข์ยาก จงพิจารณาถึง ฮา
บากุกผูซ้ ่ ึ งได้ยนิ ดีแม้วา่ อนาคตนั้นดูเหมือนจะน่าสยดสยอง (ฮบก. 3:17-18) และจงจดจําถึง
เปาโลผูซ้ ่ ึ งได้ยนิ ดีในขณะอยูใ่ นคุก (ฟป. 3:8-17)

15:16

เราสามารถยําเกรงพระเจ้าหรื อสถานการณ์ต่างๆของเรา ถ้าเราเลือกที่จะยําเกรงพระเจ้า เรา
สามารถพึงพอใจกับ สิ่ งอื่นที่ “เล็กน้อย” นอกเหนือจากการสามัคคีธรรมของพระองค์ ถ้า
เรายําเกรงสถานการณ์ต่างๆ ของเรา แม้กระทัง่ “ทรัพย์สมบัติอนั ยิง่ ใหญ่ ” จะไม่ทาํ ให้เรามี
ความสุ ข เปาโลได้เรี ยนรู้ที่จะยินดี “กับสิ่ งเล็กน้อยหรื อกับสิ่ งที่มาก ” เพราะว่าท่านได้พบ

แหล่งแห่ง ความยินดีของท่านในความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้า (ฟป. 4:11-12) ในอีก
ด้านหนึ่ง ฮามานได้ครอบค รองทรัพย์สมบัติทางวัตถุอย่างมาก มาย แต่เขาก็เป็ นทุกข์
เพราะว่าเขาคือศูนย์กลางแห่งโลกของเขา (อสธ. 3:5)
15:17

สุ ภาษิตนี้ ซึ่ งเป็ นคํากล่าวที่ “ดีกว่า ” อีกอันหนึ่งก็คล้ายกั นกับสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ แต่ที่นี่มนั
คือการปรากฏของไม่วา่ ความรักหรื อความเกลียดที่กาํ หนดความสุ ขของบุคคลหนึ่ง มันดีที่
จะมี “ผัก” ที่จะกินเท่านั้น ถ้าบุคคลหนึ่งสามารถมี “ความรัก ” กับพวกมัน มากกว่าที่จะ มี
เนื้อที่ดีที่สุด (“เนื้อวัวอ้วน”) ถ้าบุคคลหนึ่งถูกบริ การด้วย “ความเกลียดชัง ” ในฐานะ เครื่ อง
เคียงของมัน
‚วิญญาณที่ซ่ ึ งอาหารถูกแบ่งปั นก็สาํ คัญ มากกว่าประเภทของอาหารที่ถูกทาน จง
เปรี ยบเทียบ 17:1‛ 347
ดาวิดได้ชื่นชอบอาหารที่เรี ยบง่ายกับบรรดาผูท้ ี่รักเขา (1 ซมอ. 21) แต่เขาไม่สามารถทาน
อาหารอันโอชะที่ซ่ ึงเขาถูกเกลียดชังได้ (1 ซมอ. 20)

15:18

นี่เป็ นคําเตือนอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการ “โมโหง่าย” (เปรี ยบเทียบ 14:17, 29; 29:22) ที่นี่
การเน้นอยูท่ ี่การแตกสาขาที่สุดกู่จากการโมโหง่ายหรื อโมโหช้า นัน่ คือ “การต่อสู ้กนั ”
หรื อ ความสงบสุ ขตามลําดับ อีกครั้งหนึ่ง ซาอูลและดาวิดก็เหมาะสมในความตรงกันข้าม
นี้ (1 ซมอ. 20:30-34; 24:8-22)
‚คนที่โกรธเคืองก็เป็ นคนหยิง่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หาไม่แล้วเขาคงจะไม่ถูก
กระตุน้ อย่างง่ายๆ โดยสิ่ งที่แตะต้องตัวเขาเอง คนถ่อมตัวจะช้าในการโกรธ
เพราะว่าเขาได้ เรี ยนรู ้ที่จะไม่คิดถึงตัวเขาเองสู งกว่าที่เขาควรจะคิด และดังนั้นก็จะ
ไม่โกรธเคือง การดูถูกและการกระทําผิดโดยทันที” 348

15:19

เส้นทางตลอดชีวติ ของคนขี้เกีย จนั้นถูกห้อมล้อมด้วยความยุง่ ยาก อันตราย และประสบ การณ์ที่เจ็บปวดหลายอย่าง (“รั้วหนาม”) แต่เส้นทางของคนเที่ยงธรรมนั้นไม่ได้ถูกขัดขวาง
และกีดขวางโดยสิ่ งกีดขวางเหล่านี้ (“ทางหลวง”)

‚ถ้าพระเจ้าบัญชาข้าพเจ้าจะต้องเชื่อฟัง พระองค์ทาํ ให้พระองค์เองรับผิดชอบที่จะ
ขจัดสิ่ งกีดขวางจากเส้นทางของข้าพเจ้า หรื อให้ความสามารถแก่ขา้ พเจ้าที่จะพิชิต
สิ่ งกีดขวางเหล่านั้น” 349
ดูเหมือนว่าเมฟี โบเชทได้ข้ ีเกียจ อย่างน้อยในการสื่ อ สารกับดาวิด และ ในผลลัพธ์น้ นั ชีวติ
ของเขาก็ยงุ่ เหยิง (2 ซมอ. 19:24-30) หลังจากวันเพ็นเทคอสต์น้ นั เปโตรได้ติดตาม องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและยิง่ ไปกว่านั้นอีกพระเจ้าได้เปิ ดประตูคุกเพื่อปล่อยให้เขาที่จะรับ
ใช้ต่อไป (กจ. 12:1-11)
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ความคิด ทั้งหมดที่อยูเ่ บื้องหลังข้อนี้ดูเหมือนจะเป็ น “บุตรชายที่ฉลาดให้เกียรติและทําให้
บิดาของเขายินดี คนโง่หวั เราะเยาะและทําให้มารดาของเขาโศกเศร้า ”350 มันอาจบ่งบอกว่า
คนโง่น้ นั แข็งกระด้างต่อมารดาของเขา 351 สุ ภาษิต 10:1 ก็คล้ายกันอย่างมาก เมื่อนํามา
รวมกันแล้ว สองข้อนี้ก็เพิ่ มคําเตือนมากขึ้น ซาโลมอนเป็ นความยินดีต่อดาวิดและบัทเชบา
(เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 2:1-9) แต่อโดนียาห์ได้นาํ ความโศกเศร้ามายังพ่อแม่ของเขา (เปรี ยบ
เทียบ 1 พกษ. 1)
เดลลิทซ์ได้เชื่อว่า การปรากฏซํ้าของวลี “บุตรชายที่ฉลาดกระทําให้บิดายินดี ” หรื อ สิ่ งที่
เหมือนกันใน 10:1, 13:1, และ 15:20 แสดงถึงการเริ่ มต้นของส่ วนใหม่ในการ รวบรวมของ
พระธรรมสุ ภาษิต352 นี่ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้สาํ หรับข้าพเจ้า เนื่องจากว่าไม่มี การเปลี่ยน
ใจความอื่นในรู ปแบบหรื อเนื้อหาจากส่ วนหนึ่งไปยังส่ วนถัดไป
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คนโง่พบความยินดีอนั ยิง่ ใหญ่ใน กิจกรรมต่างๆที่ไร้ค่าและเป็ นบาป แต่บุคคลที่เข้าใจสิ่ งที่
มีค่าและมีความหมายก็นาํ ชีวติ ที่เที่ยงธรรมทางศีลธรรมและจริ ยธรรม (เปรี ยบเทียบ 14:16)
กษัตริ ยเ์ บลชัสซาร์ ได้จดั การเลี้ยงในขณะที่ศตั รู ของเขาได้อยูท่ ี่ประตูของเขา (ดนล. 5) แต่
กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้อุทิศตัวเขาเองต่อการอธิษฐานเมื่อเขาถูกโจมตี (2 พกษ. 19:14-19)
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บุคคลที่วางแผนการต่างๆของเขาหรื อของเธอโดยปราศจากการขอคําแนะนํา หรื อข้อคิด
เห็นจากคนอื่นก็แสดงให้เห็นว่าเขาห รื อเธอนั้นมัน่ ใจในตนเองเกินไป อย่างไรก็ตาม ใคร
คน หนึ่งที่ปรึ กษาคนอื่นและขอคําแนะนําจากพวกเขาก็แสดงให้ เห็นว่าเขาตระหนักว่าเขา
อาจ มองข้ามองค์ประกอบบางอย่างและไม่ มัน่ ใจในตนเองอย่างสิ้ นเชิง (เปรี ยบเทียบ
11:14) เป็ น ที่ชดั เจนว่า เปโตรได้กระทําโดยปราศจากคําแนะนําเมื่อเขาได้เลือกที่จะ

ประนีประนอมกับ พวกยิวในคริ สตจักรเมืองอันทิโอก (กท. 2:11-13) ส่ วนเปาโลได้รับพร
จากพวกอัครทูต ในกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อเขาได้แสวงหาการสนับสนุนของพวกเขาเพื่องาน
พันธกิจของท่านที่มี ต่อคนต่างชาติ (กท. 2:7-10)
‚ผูร้ ับใช้ที่ไม่ฟังผูช้ ่วยของพวกเขาก็โง่เขลา ศิษยาภิบาลที่ไม่ได้แสวงหาคําปรึ กษา
จากเลขานุการของพวกเขาก็อนั ตราย” 353
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มันไม่ใช่แค่สาํ คัญที่จะกล่าวความจริ งเท่านั้น บุคคลหนึ่งจะต้องกล่าวอย่างเหมาะสมอีก
ด้วย เมื่อพิจารณาถึง เวลา สถานที่และสถานการณ์ต่างๆ สิ่ งที่ถูกต้องที่ถูกกล่าว ณ เวลาที่
เหมาะสม (“คําที่ถูก กาละ”) สามารถเป็ นแหล่งแห่งความยินดีและความสุ ขต่อหลายคนได้
ถ้อยคําของยากอบ ณ กรุ งเยรู ซาเล็มก็เป็ นเช่นนั้น (กจ. 15:13-21)
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ในที่สุด ทุกคนก็ไปยังชีโอ น (หลุมฝังศพ) (ยกเว้นผูเ้ ชื่อที่ประสบกับการย้าย ณ การรับขึ้น
ไป และไม่ได้ตายไป) อย่างไรก็ตาม คนฉลาดก็หลีกเลี่ยงชีโอ นตราบเท่าที่พวกเขาสามารถ
ทําได้ โดยการ ที่จะฉลาด การดําเนินชีวติ อย่างฉลาดมีแน วโน้มที่จะทําให้ชีวติ ยืนยาว
กษัตรย์ เฮเซคียาห์ได้พบว่าสิ่ งนี้เป็ นจริ ง (2 พกษ. 20; อสย. 38)
“อย่างน้อยเราอาจกล่าวว่าภาษา [ของสุ ภาษิตนี้ ] คาดการณ์ถึงสิ่ งที่ต่อมาพระคัมภีร์
จะสอนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดหมายสุ ดท้ายของเส้นทางแห่งชีวติ ” 354
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ตามปกติแล้ วพระเจ้าทําลาย “งาน (บ้าน) ของคนเย่อหยิง่ ” เพื่อจะสอนพวกเขาว่าพระองค์
มีอาํ นาจสิ ทธิ์ ขาด กษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ ได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนนี้เมื่อเขาได้บา้ คลัง่ (ดนล. 4) แต่
ตามปกติแล้วพระองค์ปกป้ องบรรดาผูท้ ี่ตระหนักถึงการพึ่ งพาของพวกเขาที่พระองค์อีก
ด้วยเช่น “หญิงม่าย” ผูซ้ ่ ึ งไม่มีใครที่เขาจะขอความช่วยเหลือได้และผูซ้ ่ ึ งร้องทูลต่อพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ สดด. 138:6) นาโอมีได้เรี ยนบทเรี ยนนี้เมื่อพระเจ้าได้จดั เตรี ยมเพื่อเธอ (นรธ.
4) และหญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทก็ได้เรี ยนบทเรี ยนนี้เช่นกัน (1 พกษ. 17:10-16)
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‚เครื่ องบูชาของคนชัว่ ร้ายเป็ นสิ่ งที่น่ารังเกียจต่อพระยาเวห์ [ข้อ 8] ‚แผนการที่ชวั่ ร้าย” ของ
พวกเขาก็เช่นกัน เหมือนกับ แผนการของซาอูลที่จะทําลายดาวิด ‚ถ้อยคําที่น่ายินดี ” ไม่เข้า
กันกับแผนการชัว่ ร้าย เพราะว่าถ้อยคํา แสดงออกถึงแผนการของบุคคลหนึ่ง ในอีกนัยหนึ่ง
พระเจ้าทรงเกลียด ชังทั้งแผนการและถ้อยคําของคนชัว่ ร้าย แต่พระองค์ทรงยินดีใน

แผนการ และถ้อยคําของคนเที่ยงธรรม ถ้อยคําของพวกเขาก็บริ สุทธิ์ ในสายพระเนตรของ
พระองค์ เพราะว่ าถ้อยคําเหล่านั้นออกมาจากใจแท้ สดุดีของดาวิดประกอบด้วยถ้อยคําที่
น่ายินดีที่ทาํ ให้พระเจ้าโปรดปรานเพราะว่าถ้อยคําเห ล่านั้นได้แสดงออกถึงสิ่ งที่อยู่ ในใจที่
(ค่อนข้าง) บริ สุทธิ์
‚ไม่มีสิ่งที่เรี ยกว่า ‘ความคิดที่เป็ นความลับ’‛ 355
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พระเจ้าห้ามการให้และการรับ “สิ บบน” เพราะว่าสิ นบนถูกใช้เพื่อที่จะบิดเบือนความยุติ ธรรม (อพย. 23:8; ฉธบ. 16:19; เปรี ยบเทียบ โยบ 8:3) ตัวอย่างเช่น พวกทหารที่ เฝ้ ายาม
อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูได้รับสิ นบนเพื่อที่จะให้ขอ้ มูลเท็จ (มธ. 28:11-15) ที่จะรับสิ นบน
และโดยการทํา อย่างนั้นก็บิดเบือนความยุติธรรม ซึ่งเปรี ยบเสมือนการหา ผลประโยชน์
“อย่างผิดกฎหมายและตามปกติ มันนําไปสู่ ปัญหาสําหรับผูร้ ับในที่สุด อาโมสได้ วา่ กล่าว
คน อิสราเอลในสมัยของเขาเนื่องจากการรับสิ นบน
(อมส. 5:12) บุคคลที่ ปฏิเสธ
(“เกลียด ”) การมีส่วนในสิ นบน จะชื่นชมพระพร ของพระเจ้ากับ ชีวติ ที่ยาวนานกว่า
ประสบการณ์ของ ซามูเอลก็เป็ นเช่นนั้น (1 ซมอ. 12:3)
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ตามปกติแล้ว คนชอบธรรมก็ระมัดระวังเกี่ยวกับถ้อยคํา ของพวกเขามากกว่า (“รําพึงว่าจะ
ตอบอย่างไร”) เพราะว่าพวกเขามีการนับถือที่สูงกว่าสําหรับผูค้ น อื่น สําหรับความจริ งและ
สําหรับพระเจ้ามากกว่าคนอธรรม พวกเขารู ้วา่ ถ้อยคําที่ไม่จริ งและไม่กรุ ณาสามารถก่อให้
เกิดความเสี ยหายอย่างมากได้ ยากอบได้เตือนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ มีพลังของถ้อยคํา (ยก.
3:1-12) ถ้อยคําที่ฉลาดของซาโลมอนที่มีต่อหญิงโสเภณี ส องคนผูซ้ ่ ึ งได้มาอยูต่ ่อหน้าเขา
สะท้อน ถึงความคิดที่ระมัดระวัง (1 พกษ. 3:16-28) แต่การท้าทายที่มีต่อเอลียาห์โดยนาย
ห้าสิ บสองคนแรกกับพวกทหาร 100 คนได้แสดงถึงการคิดก่อนล่วงหน้าที่เล็กน้อย (2
พกษ. 1:9-16)
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พระเจ้าทรงอยู่ “ห่างไกลจากคนชัว่ ร้าย ” ในแง่ที่วา่ พระองค์ไม่ได้สัญญาที่จะมาช่วยเหลือ
พวกเขาเมื่อพวกเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ แม้วา่ บ่อยครั้งพระองค์ทรงทํา
อย่างนั้นอย่างมีพ ระคุณโดยไม่คาํ นึงถึงพวกเขาก็ตาม แต่พระองค์ทรง “ได้ยนิ คํา อธิษฐาน
ของคนชอบธรรม” ในแง่ที่วา่ พระองค์ตอบสนองต่อพวกเขา แม้วา่ อย่างที่พระองค์ทรงเห็น
ว่าดีที่สุดเท่านั้นก็ตาม (เปรี ยบเทียบ ลก . 11:11-13) พระเจ้าได้หยุดตอบคําอธิษฐานของ
กษัตริ ยซ์ าอูลเพราะว่าเขาได้ปฏิเสธที่จะทําตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า (1 ซมอ. 28:6) พระ

เจ้าได้ต อบสนองคําอธิ ษฐานของดาวิดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าดาวิดได้แสวงหาที่จะทําตาม
นํ้าพระทัยของพระองค์ (1 ซมอ. 23:2, 4, 11; 2 ซมอ. 2:1; เปรี ยบเทียบ ยชว. 10:12-14)
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ทั้งบุคคลที่เป็ นสุ ขและข่าวดี ก็มีผลลัพธ์ที่อบอุ่นใจ ข่าวดียกชูผคู ้ นอีกด้วย “ตาสว่าง” ใน
สุ ภาษิตนี้แสด งถึงบุคคลที่นาํ “ข่าวดี ” มา ดังนั้นตาสามารถถูก ถือว่าเป็ นการนําความยินดี
มายังใจข องผูฟ้ ัง กระดูกที่แข็งแรง (ตามตัวอักษรคือ กระดูกที่อว้ น ) แสดงถึงสุ ขภาพที่ดี
และความมัง่ คัง่ สําหรับคนยิว (เปรี ยบเทียบ 17:22; 25:25; ปฐก. 45:27-28; อสย. 52:7-8)
ดังนั้นแนวคิดในบรรทั ดที่สองก็คือ ข่าวดีส่งเสริ ม สุ ขภาพและความมัง่ คัง่ เนื้อหาแห่งข่าว
ประเสริ ฐได้นาํ ความรอดไปยังหลายคน และผูส้ ื่ อสารเนื้อหานั้นก็ยนิ ดีที่จะแบ่งปั นสิ่ งนั้น
(เปรี ยบเทียบ อสย. 52:7; กจ. 16:29-34)
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ผูค้ นที่สนใจในการวิพากษ์วจิ ารณ์ที่เที่ยงธรรม (“คําตักเตือนที่ให้ ชีวติ ”) ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อจะให้ประโยชน์แก่พวกเขา ก็อยูบ่ นเส้นทางไปสู่ ปัญญา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10) ซามูเอล
เป็ นตัวอย่างที่ยอดเยีย่ มแม้กระทัง่ เมื่อเขายังเป็ นเด็ก (1 ซมอ. 3:1-10)

15:32

ถ้าบุคคลหนึ่ง “ละเลย” หรื อไม่จาํ นนต่อ “วินยั ” เขากําลังทําร้ายตนเองอยู่ สิ่ งนี้ ประยุกต์ใช้
กับวินยั ของตนเองเช่นเดียวกับวินยั ที่ต้ งั ขึ้นโดยคนอื่นๆ ตรงกันข้าม ถ้าบุคคลหนึ่งเอาใจใส่
วินยั ที่ทาํ ให้ถูกต้อง (“ฟังคําตักเตือน”) แทนที่จะต่อต้านหรื อปฏิเสธมัน เขาก็เรี ยนรู ้บทเรี ยน
ต่างๆ ที่มีค่า (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 12:4-13) พวกบุตรชายของเอลีได้นาํ ความหายนะ มายังพวก
เขาเองโดยการไม่นบั ถือคําตักเตือนของบิดาของเขา (1 ซมอ. 2:22-25; 4:11) ดาวิด ได้
จํานนต่อวินยั ของพระเจ้าที่มีต่อเข าระหว่างการเป็ นกษัตริ ยข์ องซาอูล ซึ่ งได้พิสูจน์วา่ เป็ น
การอบรมที่ยอดเยีย่ มสําหรับดาวิดเมื่อเขาได้มาเป็ นกษัตริ ย ์

15:33

ความยําเกรงพระยาเวห์ไม่ ใช่ เป็ นแค่รากฐานสําหรับชีวติ ที่ฉลาดเท่านั้น (1:7; 9:10) มันยัง
เป็ นเส้นทางทั้งสิ้ นของปั ญญาอีกด้วย ในแง่หนึ่ง ที่จะยําเกรงพระเจ้าก็เทียบเท่ากับการที่จะ
ฉลาดแม้วา่ รากฐานสําหรับปั ญญานั้นเป็ นอีกแง่หนึ่ง (1:7) ปั ญญาของโยบได้ข้ ึนอยูก่ บั
ความ ยําเกรงพระเจ้าของเขา
แม้วา่ 33ข แสดงถึงความจริ งสากล ความถ่อมใจในบริ บท (33ก) คือความยําเกรงพระเจ้า
ความยําเกรงพระเจ้าคือความเต็มใจที่จะถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าและให้พระวจนะของ
พระองค์นาํ พาเรา ดาเนียลได้ทาํ สิ่ งนี้อย่างยอดเยีย่ ม

‚ความยําเกรงแท้ก็ผา่ นมาทางคําสอนที่มีหลัก และหูที่ถ่อมก็จาํ เป็ นต้องมีก่อน” 356
‚ชนรุ่ นของเรายกย่องการสื่ อสารที่ดี จนถึงกับว่าภาระทั้งหมดสําหรับการทําให้
ประเด็นเป็ นที่เข้าใจนั้นขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ รรยายทีเดียว สิ่ งนี้ไม่ยตุ ิธรรมหรื อไม่เป็ น จริ ง
ผูเ้ รี ยนรู้มีพนั ธะที่ชดั เจนเช่นกัน คือพันธะที่จะตระหนักถึงความจําเ ป็ นที่จะเรี ยนรู้
และทําทุกสิ่ งที่เป็ นไปได้เพื่อที่จะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้น้ นั ” 357
ข. วิธีทที่ าให้ พระเจ้ าโปรดปราน 16:1-22:16
‚บทที่ 16 แสดงถึงการเปลี่ยนในพระธรรมสุ ภาษิต บทที่ 10-15 ถูกถือมาอย่างยาวนาน (และยังคง
ถูกถือ. . .) ว่าเป็ นชุดรวบรวมที่แยกกัน ความแตกต่างในบทที่ 16 ไม่ใช่แค่ในรู ปแบบ เช่น คํากล่าว
ที่ตรงกันข้ามน้อยกว่า แต่ ในเนื้อหาทางศาสนศาสตร์ อีกด้วย มันไม่ใช่วา่ ชุดรวบรวมก่อนหน้านั้น
ขาด ศาสนศาสตร์ที่สาํ คัญ แต่เป็ นอย่างนี้คือ การกระทําอันสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าไม่ได้ถูกเน้นมาก
เท่ากับ ที่นี่ และการเริ่ มต้นก็ประ ทับใจอย่างมากคือ แปดข้อจากเก้าข้อแรกก็เป็ นคํากล่าวของพระ
ยาเวห์” 358
มีการเปลี่ยนเรื่ อง การเน้น ในบทประพันธ์ของซาโลมอนที่นี่ การทําให้พระเจ้าโปรดปราน (เปรี ยบ
เทียบ 1 คร. 7:33; คส. 1:10; 1 ธส. 2:4; 1 ยน. 3:22) ก็กลายมาเป็ นองค์ประกอบที่ใหญ่ข้ ึนในสุ ภาษิต ต่างๆ ที่
ตามมา ในขณะที่สุภาษิตเหล่านั้นในบทที่ 10-15 ก็กล่าวถึงการดําเนินชีวติ ที่ประสบความสําเร็ จมากกว่า
อย่างไรก็ตาม นี่เป็ นแค่การเปลี่ยนแปล งในสัดส่ วนของการเน้นเท่านั้น การจบทั้งสองก็ปรากฏในส่ วน ทั้ง
สองของพระธรรมนี้ (บทที่ 10-15 และ 16-22:16)
1. การวางใจพระเจ้า บทที่ 16
ในบทนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยในรู ปแบบของสุ ภาษิตอีกด้วย ซาโลมอนได้แสดงออกถึง
สุ ภาษิต ต่างๆ ก่อนหน้านั้น (บทที่ 10-15) ส่ วนใหญ่ในการเปรี ยบเทียบที่ตรงกันข้าม แต่สุภาษิตต่างๆ ใน
ส่ วนนี้ส่วน ใหญ่เป็ นการเปรี ยบเทียบที่ตรงกันและประกอบกันขึ้น แทนที่คาํ ไขจะเป็ น “แต่” ตอนนี้มนั กลาย
มาเป็ น “และ”
16:1

ความหมายของสุ ภาษิตนี้ คล้ายกับความหมายของ 16:9 แม้วา่ มนุษย์มีเสรี ภาพที่จะ วางแผน

ในบั้นปลายนั้นเขาก็บรรลุน้ าํ พระทัยของพระเจ้าโดยสิ่ งที่เขากล่าวเท่านั้น มนุษย์วางแผน
ถ้อยคําของเขา แต่สิ่งที่ออกมาอย่าง แท้จริ งก็เกิดขึ้นเนื่องจากพระเจ้าควบคุมอย่างสิ ทธิ์ ขาด
(เปรี ยบเทียบ ลก. 21:12-15) “มนุษย์เสนอ พระเจ้าจัดการ” ก็เป็ นสิ่ งที่มีค่าเท่ากันโดยทัว่ ไป
พระเจ้ามีถอ้ ยคําสุ ดท้าย
“. . . เมื่อใครคนหนึ่งกําลังพยายามที่จะพูดเพื่อคนอื่น พระเจ้าก็นาํ พาถ้อยคําของ
เขาตามนํ้าพระทัยสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์” 359
บาลาอัมได้พบว่าพระเจ้าได้นาํ พาถ้อยคําของเขาในแนวทางที่วา่ เขาไม่ตอ้ งการให้ถอ้ ยคํา
ไป (กดว. 23-24)
‚การตอบสนองของมนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีการควบคุมของพระเจ้าได้ มนุษย์
ก็ พึ่งพาพระองค์อย่างสิ้ นเชิง แม้วา่ ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเป็ นตั วแทนที่มีความ
รับผิด ชอบทางศีลธรรม บรรดาผูค้ ิด แห่งพันธสัญญาเดิมไม่ได้พยายามที่จะแก้ไข
ปริ ศนานั้น ซึ่ งต่อมาพวกนักศาสนศาสตร์ ได้ขดุ ค้นภายใต้หวั ข้อเสรี ภาพแห่งความ
ตั้งใจ คนโบราณได้แสดงออกถึงสภาวะลําบากที่พวกเขาต้องได้เห็น แต่พวกเขา
ได้ ดําเนินชีวติ กับมัน [ฉธบ. 30:15-19]‛ 360
16:2

การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองและการ แก้ตวั เป็ นธรรมชาติที่สองต่อมนุษย์ที่ได้ลม้ ลงในบาป
แม้กระทัง่ ต่อบรรดาผูท้ ี่ยาํ เกรงพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงเห็นผ่านทางฉากควันที่เราโยนขึ้นลง
ต่อแรงจูงใจของเราอย่างแท้จริ งซึ่ งไม่ปรากฏต่อเราอยูเ่ สมอ ในสวนเอเดนหลังจากการ ล้ม
ลงในบาปนั้น อาดัมและเอวา ได้พยายามที่จะแก้ตวั พวกเขาเอง แต่พระเจ้าได้ชงั่ แรงจูงใจ
ของพวกเขา (ปฐก. 3)

16:3

เมื่อเราละ (ตามตัวอักษรคือ กลิ้ง ) ความเป็ นห่วงของเราไว้ที่พระเจ้า (1 ปต. 5:7) พระองค์
จะจัดการแผนการของเรา ฉบับ AV และ RV ก็มี “ความคิ ด” แทนที่ “แผนการ” แต่แนวคิด
เหมือนกัน สุ ภาษิตนี้เน้นถึงความสําคัญของการพึ่งพาพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 3:5-6) มันเป็ น
แนวคิดที่ดีที่จะเริ่ มต้นแต่ละวันโดยการอธิ ษฐานในสิ่ งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น เมื่อเราทํา
อย่างนั้น พระเจ้าจะนําพาย่างก้าวของเราเพื่อว่าแผนการต่า งๆ ที่พระองค์ทรงรับรองอย่าง
สิ ทธิ์ ขาดนั้นจะเกิดขึ้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9)

“การตักเตือนให้มอบ (โกเอล ความหมายตามตัวอักษรคือ ‘กลิ้งไปยัง /เหนือ
เปรี ยบเทียบ 29:3, 8; สดด. 22:8[9], 37:5) แสดงถึงแง่ของความสุ ดท้าย นัน่ คือ จง
กลิ้งมันไปยังพระเจ้าและละมันไว้ที่นนั่ ” 361
‚พระเจ้าไม่มีพนั ธะอย่าง เด็ดขาดที่จะทําสิ่ งที่เราต้องการ เสรี ภาพของพระเจ้าเป็ น
หัวข้อหลักของคํากล่าวเหล่านี้ [เกี่ยวกับการพึ่งพาพระเจ้า ] แต่เราก็ไม่มีความหวัง
เกี่ยวกับการเห็นถึงแผนการของเราที่จะเป็ นรู ปขึ้นเลยนอกจากว่าเราพึ่งพาพระองค์
สําหรับพระคุณและการนําพา” 362
นิสัยแห่งการอธิ ษฐานก่อนของเนหะมียแ์ ละจากนั้น ทํางานก็จดั เตรี ยมต้นแบบที่ดีสาํ หรับ
เรา ทําให้คิดถึงฮันนาห์เช่นกัน (1 ซมอ. 1:9-20)
16:4

นี่เป็ นความจริ งอย่างเดียวกันที่ถูกแสดงออกในอพยพ 9:16 และโรม 9:22 ในเรื่ องฟาโรห์
แห่งพระธรรมอพยพ
‚การกระทําที่อิสระของมนุษย์ไม่ได้สร้างสถานการณ์ซ่ ึงพระเจ้า ประหลาดใจ และ
ถูกบังคับไปสู่ บางสิ่ งที่ไม่ได้ถูกตั้งใจอย่างแรกเริ่ มโดยพระองค์ นัน่ คือสิ่ งที่สุภาษิต
ก่อนหน้านั้นกล่าว คือคนชัว่ ร้ายมีที่ของเขาในการจัดระบบโลกของ พระเจ้า” 363

16:5

ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพเป็ นตัวอย่างที่ดี ของความจริ งที่ถูกกล่าวถึงที่นี่เช่นกัน เนบูคดั เนสซาร์ และเบลชัสซาร์ ก็เป็ นบุคคลที่ “เย่อหยิง่ ” เช่นกัน ผูซ้ ่ ึงพระเจ้าได้ลงโทษ

16:6

เราไม่ได้ไถ่บาปเรื่ องความชัว่ ช้าของเราเองโดยการที่จะรักและสัตย์ซื่อ สุ ภาษิตนี้ไม่ใช่การ
ปฏิเสธต่อความต้องการของเร าที่มี ต่อการไถ่บาปของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เราสามารถ
และ ควรที่จะปกคลุม (ไถ่บาปเรื่ อง ) ความผิดพลาดของคนอื่นอย่างมีความรักและอย่าง
สัตย์ซื่อ (1 ปต. 4:8) อย่างที่พระเจ้าปกคลุมความบาปของเรา สิ่ งที่จะกันเราไว้จากความชัว่
ร้าย คือความยําเกรงพระยาเวห์ (ปฐก. 39:9; เปรี ยบเทียบ กจ. 24:16)
“ความยําเกรงพระยาเวห์เป็ นการ อยูภ่ ายใต้พระเจ้าแห่งการเปิ ดเผย และการเห็น
พ้องกับแผนการที่ได้เปิ ดเผยแห่งความรอด”364

16:9

‚ผูค้ นคิดอยูบ่ ่อยๆว่าพวกเขากําลังมีแนวทางของพวกเขาเอง ในเมื่อความเป็ นจริ ง
แล้วพระเจ้ากําลังนําพวกเขาด้วย ‘เหล็กที่ขวางปากม้าแล ะบังเหียน’ ผ่านทางเส้น
ทางที่แปลก เพื่อวินยั และพรของพวกเขาในที่สุด [เปรี ยบเทียบ ยรม. 10:23]‛ 365
นาโอมีเป็ นตัวอย่างของความจริ งนี้ (นรธ. 1:21)

สุ ภาษิตหลายข้อที่ตามมากล่าวถึงพวกกษัตริ ย ์ (เช่น ผูป้ กครองและผูน้ าํ ; ข้อ 10-15)
16:10

กฤษฎีกาของกษัตริ ยก์ ็กลายมาเป็ นกฎหมายสําหรับประชากรของเขา 366 คําสัง่ ของเขาก็เป็ น
นํ้าพระทัยของพระเจ้าสําหรับพวกเขา (นอกจากว่าเขาสั่งที่ตรงกันข้ามกับนํ้าพระทัยที่เปิ ด
เผยของพระเจ้า เปรี ยบเทียบ กจ . 4:19-20) ดังนั้นมันสําคัญอย่างมากที่ผปู ้ กครองไม่ทาํ ผิด
พลาดในการตัดสิ นของเขา 367 โมเสสผูใ้ ห้ ธรรมบัญญัติที่ยงิ่ ใหญ่ก็ระมัดระวังที่จะทําทุก
สิ่ ง ที่พระเจ้าได้บญั ชาเขา (อพย. 19:7; และข้ออื่นๆ)

16:11

ความยุติธรรมทางการค้า (ความเที่ยงตรง การปฏิบตั ิทางธุ รกิจที่ยตุ ิธรรม ) สําคัญต่อพระเจ้า
เช่นเดียวกับความยุติธรรมทางกฎหมาย (ข้อ 10; เปรี ยบเทียบ 11:1) ลาบัน มีชื่อเสี ยงในทาง
ไม่ดีสาํ หรับการโกงยาโคบหลายครั้งด้วยกัน (ปฐก. 31:36-42)

16:12

มันแย่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูน้ าํ และผูป้ กครองที่จะชัว่ ร้าย (หรื อ “กระทําการที่ชวั่ ร้าย ”)
เพราะว่ารากฐานของความถูกต้องแท้จริ งนั้นกําลั งทําสิ่ งที่ถูก (“ความชอบธรรม”) กษัตริ ย ์
มนัสเสห์ที่ชั่ วร้ายได้มีความรับผิดชอบต่อยูดาห์ในการไปเป็ นเชลย เพราะว่าเขาได้ชวั่ ร้าย
อย่างมาก (2 พกษ. 24:3)

16:13

ผูเ้ ผยพระวจนะนาธันได้กล่าวสิ่ งที่ถูกต้องเมื่อเขาได้เผชิญหน้ากับดาวิดเกี่ยวกับบาปของเขา
ต่อบัทเชบาและอุรีอาห์ แต่ขอ้ เท็จจริ งที่วา่ นาธันยังคงเป็ นผูเ้ ผยพระ วจนะในศาลอยูบ่ ่งบอก
ว่าดาวิดได้นบั ถือเขาสําหรับการทําอย่างนั้น (2 ซมอ. 12)

16:14

‚. . . ถ้ากษัตริ ยท์ รงพระพิโรธก็ ราวกับว่ากองทัพของผูส้ ื่ อสารหรื อทูตแห่ง ความ
ตายได้ออกไปเพื่อเยีย่ มเยียนผูท้ ี่ความโกรธได้พลุ่งขึ้นต่อเขาด้วยความตาย. . .” 368

ใครก็ตามที่สามารถ “ระงับ ” ความโกรธของผูน้ าํ ก็ “ฉลาด” เพราะว่าความโกรธของผูน้ าํ
สามารถสร้างความเ สี ยหายอย่างมากต่อหลายคนได้ จงจดจําถึงกฤษฎีกาของกษัตริ ย ์
อาหสุ เอรัสที่มีต่อคนยิวในสมัยของเอสเธอร์ และการที่เธอได้ระงับมันอย่างไร (อสธ. 8-9)
16:15

เมื่อผูป้ กครองยิม้ ต่อบรรดาผูท้ ี่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของพวกเขา สภาพต่างๆ ก็เป็ นประโยชน์
และให้ความสดชื่นเหมือนกับ “ฝนปลาย ฤดู ” และแสงอาทิตย์ที่ติดตามมา ท่าทีอนั โปรด
ปรานของพวกเขาส่ งเสริ มชีวติ และสวัสดิภาพ การเริ่ มต้นของรัชกาล ซาโลมอนเป็ นช่วง
เวลาแห่งพระพรและความมัง่ คัง่ เช่นนั้น (1 พกษ. 8:66)

16:16

‚ปัญญา” และ “ความเข้าใจ ” ก็มีคุณค่ามากกว่า “ทองคํา ” และ “เงิน ” (เปรี ยบเทียบ 8:10,
19) ผูค้ นที่ให้ชีวติ ของพวกเขาเพื่อติดตามสิ่ งที่พระเจ้าพิจารณาว่าฉลาด และที่จ ะเข้าใจสิ่ งที่
พระองค์ได้เปิ ดเผยแทนที่เป็ นทรัพย์สมบัติทางโลก อย่างเช่นบารนาบัสและเปาโลก็ดาํ เนิ น
ความจริ งแห่งสุ ภาษิตนี้ ดาเนียลเป็ นบุคคลหนึ่งที่ได้ติดตามปัญญาและความรู้ของพระเจ้า
และก็มงั่ คัง่ (ดนล. 5:11) ‚ปัญญา” เท็จที่ไม่ได้เริ่ มต้นด้วยความยําเกรงพระเจ้า และไม่ได้
หันไปจากความชัว่ ร้ายก็เป็ นของปลอมแปลงของซาตานซึ่ งจะต้องเป็ นที่หลีกเลี่ยง (เปรี ยบ
เทียบ คส. 2:8-12)
‚ปัญญามีความเหนือ กว่าที่ประมาณค่าไม่ได้ตอ่ โลหะ ลํ้าค่า เพราะว่ามันให้คุณ
ความ ดีฝ่ายวิญญาณพร้อมกับผลประโยชน์ทางวัตถุ (ดู 3:13-18) ทรัพย์สมบัติที่
ปราศจาก ปั ญญาก็สามัญและละโมบและ /หรื ออาจเป็ นเนื่องจากความเชื่อในเรื่ อง
ประโยชน์ ของแต่ละบุคคลที่ปราศจากเมตตา” 369

16:17

บุคคลที่ต้ งั ใจที่จะหลีกเลี่ยงความชัว่ ร้ายก็เริ่ มต้นการเดินทางที่คล้ายกันกับบุคคลที่เดินทาง
บนถนน ที่ กว้างและราบเรี ยบ (“ทางหลวง ”) ถ้าเขาสัตย์ซื่อต่อเส้นทางของเขา เขาจะยืด
(“สงวน”) “ชีวติ ของเขา” ไว้ ความหมายโดยนัยก็คือว่าถ้าเขาละทิ้ง มันหรื อหันเหไปจาก
มัน เขาจะพินาศ อีกครั้งหนึ่ง ดาเนียลก็เป็ นตัวอย่างประกอบที่ดีของบุคคลเช่นนั้นอย่างที่
เรา สามารถเห็นได้จากการอุทิศตนในวัยหนุ่มและความพากเพียรที่ยาวนานของเขา
(ดนล. 1; 6)

16:18

ฮามานเป็ นตัวอย่างดั้งเดิมของ “ความหยิง่ ” ที่มาก่อนการล้มลง (อสธ. 5:9-14; 7) “วิญญาณ

จองหอง ” ของคนเอโดม ได้นาํ มาซึ่ งการสาปแช่งที่เป็ นการเผยพระวจนะของโอบาดีห์
(อบด.) ซึ่งได้สาํ เร็ จในที่สุด
‚เมื่อบุคคลหนึ่งเห็นความหยิง่ ในอีกบุคคลหนึ่งนั้น นัน่ คือเวลาที่ความน่ารังเกียจ
ถูกเปิ ดเผยอย่างชัดเจน บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราจะ ทนต่อตั วเราเองเกี่ยวกับสิ่ งที่เติม
เต็มเราด้วยความน่ารังเกียจอย่างพึงพอใจ เมื่อเราเห็นมันในบุคคลอื่น” 370
16:19

‚ความยากจนและความถ่อมใจ เป็ นพันธมิตรโดยธรรมชาติ และความหยิง่ ที่ขาด
ความนับถือก็เดินทางไปกับกําไรอธรรม” 371
‚ที่จะ [ยากจน] และถ่อมใจ” ในสายพระเนตรพระเจ้าก็ดี กว่าที่จะ “หยิง่ ” และมัง่ คัง่ เหตุผล
คือว่าคนยากจนและคนถ่อมใจเข้าใจ แท้จริ ง ในความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างเห็นจริ งเห็น
จัง แต่คนเย่อหยิง่ และคนมัง่ คัง่ บ่อยครั้งแล้วก็ไม่เข้าใจ พระเยซูได้อธิ บายถึงความจริ งนี้
ด้วย เรื่ องราวของพระองค์เกี่ยวกับเศรษฐีและลาซารัส (ลก. 16:1-13)

ข้อที่ 20 ถึง 24 กล่าวถึง “พระวจนะ” “ถ้อยคํา” และ “ปัญญา”
16:20

‚พระวจนะ ” ที่ถูกกล่าวถึงต้องเป็ นพระวจนะของพระเจ้า เมื่อพิจารณาถึงการอ้างอิงที่
ขนานถึง “พระเจ้า ” ในบรรทัดที่สอง โดยทางพระวจนะของพระองค์น้ นั เองที่พระเจ้าทรง
จัดเตรี ยมการนําพาสู่ สิ่งที่ “ดี” อย่างแท้จริ ง การใส่ ใจต่อสิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ก็บ่งบอกถึง
การวางใจในพระองค์และนัน่ ก็นาํ ไปสู่ พระพรทุกประเภท การเชื่อฟังที่โดดเด่นของโมเสส
ต่อสิ่ งที่พระเจ้าได้บอกให้เขาทํา และการวางใจที่หนักแน่นในพร ะเจ้าที่อบั ราฮัมได้แสดง
ออกนั้นแสดงถึงความจริ งของโคลงสองบรรทัดนี้

16:21

อย่างน่าเป็ นไปได้น้ นั “คนฉลาดในใจ” จะใช้ “ความหวานชื่นของถ้อยคํา ” นัน่ ดูเหมือน จะ
เป็ นความคิดที่เชื่ อมโยงสองบรรทัดของสุ ภาษิตนี้ สองสิ่ งจะเป็ นลักษณะของบุคคลเช่น
นั้นคือ เขาหรื อเธอจะชื่นชมชื่อเสี ยงอย่างถูกต้องในฐานะบุคคลที่หยัง่ รู ้ และถ้อยคําของเขา
หรื อของเธอจะชักจูงคนอื่นๆ ซาโลมอนได้พฒั นาชื่อเสี ยงของการเป็ นคนฉลาดซึ่งพระนาง
แห่งเชบาได้ยอมรับ (1 พกษ. 10:6-7) และอัครทูตเปาโลได้ชกั จูงหลายคนด้วยถ้อยคํา ของ
ท่าน (2 คร. 5:11)

16:22

“ความเข้าใจ” (ความรู้สึกที่ดี ) เป็ นแหล่งของชีวติ สําหรับ บุคคลที่ฉลาด แต่ “ความโง่เขลา”
เป็ นแหล่งของวินยั สําหรับคนโง่ ดังนั้นปั ญญาของบุคคลหนึ่งหรื อการขาดปั ญญาก็กาํ หนด
โอกาสของเขาหรื อเธอในชีวติ สุ ภาษิตมีสิ่งที่จะกล่าวในแง่บวกเกี่ยวกับคนโง่เพียงเล็กน้อย
ความเข้าใจในพระเจ้าและนํ้าพระทัยของพระองค์ของชัดรัค เมชาค อาเบ ดเนโก ได้พิสูจน์
ว่า เป็ นแหล่งแห่งชีวติ สําหรับพวกเขา (ดนล. 3) การเลือกต่างๆที่โง่เขลาของซาอูลได้ส่งผล
ต่อการทนทุกข์ของเขาเองอยูเ่ รื่ อยไป คือการทนทุกข์ติดๆ กัน
“มันไม่น่าเป็ นไปได้อย่างยิง่ ที่ซาโลมอนจะยอมรับแนวคิดที่วา่ มนุษย์ทุกคนถูก
สร้างมาอย่างเท่าเทียมกันและดังนั้นก็สมควรต่อการศึกษาโดยเงินของรัฐบาล”372
‚คนฉลาดรู ้วา่ พวกเขาไม่รู้ ดังนั้นพวกเขาก็เรี ยนรู ้ต่อไป” 373

16:23

สิ่ งที่อยูใ่ น “ใจของคนฉลาด” ก็กระทบสิ่ งที่เขาหรื อเธอพูด และทําให้ถอ้ ยคําของบุคคลนั้น
มีอิทธิพล มากขึ้น (“เพิม่ พูนการชักจูง ”) ถ้อยคําของเดโบราห์ที่ มีต่อบาราคนั้นก็อธิ บาย
ประเด็นนี้ (วนฉ. 4:8-9)

16:24

ถ้อยคําที่ น่ายินดีที่จะฟังก็เป็ นเหมือ นนํ้าผึ้ง “หวาน ” ต่อตุม่ รับรส ถ้อยคําเหล่านั้นมีผล
กระทบแห่ง “การรักษา” อีกด้วย ในแง่ที่ว่ าได้ทาํ ให้บุคคลหนึ่งสงบและเงียบ ซึ่งเป็ นสภาพ
ที่ ก่อให้เกิดสุ ขภาพที่ดี ถ้อยคํา ของอาบีกายิลที่มีต่อดาวิดนั้นได้มีผลกระทบนี้ต่อเขา (1
ซมอ. 25:23-25)

16:25

สุ ภาษิตนี้ก็กล่าวซํ้าสุ ภาษิตที่อยูใ่ น 14:12 เพื่อการยํ้า

16:26

อย่างที่ความปรารถนาอา หารจูงใจให้บุคคลหนึ่งที่จะทํางาน ดังนั้นความปรารถนาและ
ความอยากทั้งสิ้ นของบุคคลหนึ่งก็ผลักดันเขา ไปสู่ กิจกรรมที่เกิดผล บุคคลหนึ่งอาจคิดว่า
“ความหิว ” ซึ่ง น่าอึดอัด นั้นก็เป็ นสิ่ งที่แย่ แต่แท้จริ งแล้วมันมีผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์
ดังนั้นบุคคลหนึ่งไม่ควรดูถูกสิ่ งที่ไม่ชอบ (เช่นความหิ ว ) เพราะว่ามันสามารถนําไปสู่ สิ่งที่
ดี และเป็ นประโยชน์ ความทุกข์ยากของ โยบนั้นดูเหมื อนว่าทนไม่ได้สาํ หรับเขาในตอน
แรก แต่ความทุกข์ยากเหล่านั้นก็มีผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์

‚มันเป็ นเพราะว่าความปรารถนาของเขาที่จะพึงพอใจด้วยผลของงานของเขานั้น
เองที่คนงานติดตามอาชีพของเขา ความอยากของเขาก็กระหายมัน และดังนั้นเขาก็
มุ่งมัน่ ต่อไปในงานบริ การของเขา นี่เป็ นอย่างที่พระเจ้าได้กาํ หนดไว้เมื่อการล้มลง
ในความบาปได้ทาํ ให้มนุษย์ออกไปจากสวนแห่งความยินดี และเขาถูกบัญชาให้
กิน อาหารของเข าพร้อมกับเหงื่อบนใบหน้าของเขา ทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดย
ปราศจาก การทํางานโดยทัว่ ไปแล้วก็เป็ นการได้มาที่อนั ตรายอย่างมาก” 374
คําไข “มนุษย์” (คําฮีบรู อิส) รวมข้อที่ 27 ถึง 29 ไว้ดว้ ยกัน และหัวข้อนี้ก็ดาํ เนินต่อไปในข้อที่ 30
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บุคคลที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ (“คนไร้คา่ ”) ไม่ใช่ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ายงานเชิงสื บสวนที่
เปิ ดเผย ความชัว่ ร้ายอย่างถูกต้องสมควร แต่เป็ นบุคคลหนึ่งที่ก่อความเ สี ยหายต่อคนอื่นๆ
โดยไร้ เหตุผล (เปรี ยบเทียบ 11:13; 17:9) เขาเป็ นเหมือนอาวุธที่พน่ ไฟที่เผาไหม้ผคู ้ นโดย
การ ใช้ถอ้ ยคําที่ก่อความไม่สงบเพื่อจะจุดไฟ ขึ้น (เปรี ยบเทียบ ยก. 3:5-6) พวกยิวที่ไม่เชื่อ
ผูซ้ ่ ึ งได้ขบั ไล่เปาโลออกจากเมืองเธสะโลนิกานั้นได้ประพฤติในทํานองนี้ (กจ. 17:5-9)
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ประเด็นของสุ ภาษิตนี้คล้ายกับประเด็นในข้อก่อนหน้านี้ ใครคนหนึ่งที่กระจายข้อมูลอย่าง
ไม่จาํ เป็ นก่อให้เกิดการต่อสู ้กนั ก็เป็ นบุคคลที่ผดิ ศีลธรรม ไม่ใช่บุคคลที่เที่ยงธรรม บุคคลที่
“ตลบตะแล ง” เป็ นผูท้ ี่กลับด้านสิ่ งต่างๆ ผูค้ นที่ส่งต่อข้อมูล ไม่ จริ งเกี่ยวกับคนอื่นๆ
สามารถ ทําลายความสัมพันธ์ (“เพื่อนๆ” หรื อ หุ น้ ส่ วน) ที่ “สนิทสนม” มากที่สุดได้ การ
นินทา และการใส่ ร้ายสามารถมีผลลัพธ์ที่ทาํ ลายได้ (เปรี ยบเทียบ 10:18; สดด. 31:13; 1
ทธ. 3:11) โดเอกคนเอโดมบอกกษัตริ ยซ์ าอูลว่าเขาได้เห็นดาวิดที่เมืองโนบ แล ะสิ่ งนี้ได้
นําไปสู่ การต่อสู ้ กันและความรู ้สึกไม่ดีอย่างมาก (1 ซมอ. 22:9-19)

16:29

จงระวังผูค้ นที่รุนแรง ผูซ้ ่ ึ งบ่อยครั้งแล้วมี “บุคลิกภาพที่ดึงดูด ” เพราะว่าพวกเขามีความ
สามารถที่จะขอความร่ วมมือจากคนอื่นๆ ผูซ้ ่ ึงหาไม่แล้ว จะไม่ถูกดึงดูด เข้าร่ วมในอุบาย ที่
ไม่สมควร กษัตริ ยเ์ ยโฮชาฟัทได้ผดิ พลาดที่นี่เมื่อเขาได้ผกู พันกับกษัตริ ยอ์ าหับ “โดยการ
สมรส” (2 พศด. 18:1) และอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาได้เป็ นพันธมิตรกับกษัตริ ยอ์ าหัสยาห์ ที่ชวั่
ร้าย (2 พศด. 20:35-37)

16:30

‚. . . การเม้มริ มฝี ปากเป็ นการกระทําขอ งคนหลอกลวงและแสดงถึง การเยาะเย้ย
การมุ่งร้ายและการโกง” 375

ในทํานองเดียวกัน การขยิบตา ซึ่ งบ่อยครั้ง ทําอยูเ่ บื้องหลังเหยือ่ ที่ถูกหมายไว้ก็ส่งสัญญาณ
ว่า บุคคลที่ขยิบตาไม่ได้หมายถึงสิ่ งที่เขากําลังกล่าวอย่างแท้จริ ง แต่กาํ ลังหลอกลวงและ ทํา
สิ่ ง เลวร้าย (เปรี ยบเทียบ 6:13) ดังนั้นบุคคลหนึ่ งต้องฉลาดที่จะสังเกตถึงสัญญาณเตือน
เหล่า นี้และคาดหวังบางสิ่ งที่แย่ สุ ภาษิตนี้พฒั นาความคิดของสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ โดย
การมอบ เสื้ อคลุมที่เปื้ อนเลือดของโยเซฟแก่ยาโคบนั้นพวกพี่ชายได้บอกใบ้ถึงการตายของ
โยเซฟ (ปฐก. 37:31-33)
16:31

บ่อยครั้งคนชัว่ ร้ายดําเนินชีวิตจนถึง วัยชราและผมของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็ นสี ขาว (หรื อ “สี
เทา” หรื อ สี เงิน ) แต่อย่างเป็ นลักษณ ะพิเศษแล้ว คนในทางธรรม ดําเนินชีวติ ยาว นานกว่า
และเมื่อพวกเขามีผมสี ขาว มันก็เป็ นดังเช่น “มงกุฎแห่งเกียรติยศ (สง่าราศี )” บนศีรษะของ
พวกเขาสําหรับการเป็ นคนชอบธรรม (เปรี ยบเทียบ 3:16; 20:29)
‚การดําเนินชีวติ ที่สาํ มะเลเทเมาในวัยหนุ่มสาวโดยทัว่ ไปแล้วหมายถึงทุพพลภาพ
ในวัยกลางคนและการตายก่อนเวลาอันควร การยับยั้งชัง่ ใจและความชอบธรรม
เอนเอียงไปยังกําลังของร่ างกายและความยาวของวันเวลา” 376
ทั้งโมเสสและคาเลบได้รับเกียรติสาํ ห รับความชอบธร รมของพวกเขาในวัยชรา และเนื่อง
จากวัยชราของพวกเขานั้นเราอาจทึกทักเอาว่าผมของพวกเขาได้เปลี่ยนเป็ นสี ขาว แม้วา่ นัน่
ไม่เป็ นที่รู้กนั อย่างแน่นอน (ฉธบ. 34:7; ยชว. 14:11)

16:32

มันยากกว่า แต่ก็ “ดีกว่า” ที่จะควบคุม “ความโกรธ” ของใครคนหนึ่งและปกครอง “จิตใจ”
ของใครคนหนึ่งเอง มากกว่าที่จะควบคุมคนอื่นๆ หลายคน เหตุผลที่มนั ยากกว่าก็เพราะว่า
ความปรารถนาต่างๆ ของเราเองบ่อยครั้งก็ แข็งแรงกว่าการต่อต้านจากคนอื่นๆ ที่เราเผชิญ
เหตุผลที่มนั ดีกว่าเพราะว่า ถ้าใครคนหนึ่งไม่สามารถควบคุมความหลงใหลของเขาหรื อ
ของ เธอบุคคลนั้นก็ เสี่ ยงต่อการควบคุมโดยคนอื่นๆ พระเยซูได้แสดงออกถึงการควบคุม
ตนเอง ที่โดดเด่นระหว่างการถูกไต่สวนที่ ไม่ยตุ ิธรรมของพระองค์ ดัง่ ที่เปาโลได้
แสดงออกระหว่าง การถูกไต่สวนของท่านด้วย
“ดูก่อน ผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่กว่าอเล็กซานเดอร์ หรื อซี ซาร์ น้ นั อยูท่ ี่นี่”377

‚บ่อยครั้งอา รมณ์เสี ยก็ถูกแก้ตวั บนพื้นฐานของความบกพร่ องทางธรรมชาติ แต่
มันค่อนข้างจะเป็ นหลักฐานของความหยิง่ และความไม่อดทนที่ไม่รอบคอบ พระ
เยซูได้ตรัสว่า ‘จงเรี ยนจากเรา เพราะว่าเราสุ ภาพและใจอ่อนน้อม ’ [มธ. 11:29] คน
อ่อนโยนไม่ใช่คนที่ไร้ จิตใจแต่เขาช้าที่จะโกรธ เขาสามารถถู กกระตุน้ อย่างชอบ
ธรรมได้เมื่อโอกาสเรี ยกร้อง แต่ไม่ใช่เมื่อมันคือความมีเกียรติของเขาเองนั้นอัน
เป็ น ที่สงสัย ‘เอาการควบคุมตนเองเพิ่มความทรหดอดทน ’ [2 ปต. 1:6?] เป็ น
ถ้อยคํา สําหรับเราทุกคน โดยทัว่ ไปแล้ว มันเป็ นเครื่ องหมายของความอ่อนแอเมื่อ
บุคคล หนึ่งปล่อยให้ตวั เขาเองโกรธและตื่นเต้นต่อหน้าการต่อต้าน” 378
นี่เป็ นสุ ภาษิตที่ถูกอ้างอย่างต่อเนื่องและได้รับการเชื่อถือน้อยมาก ถ้าเพียงมนุษย์”
ได้ตระหนักว่ามีความกล้าหาญและวีรกรรมในการควบคุมตนเองมากกว่า ในการ
กระทําที่อาจหาญที่คนอื่นๆ โห่ร้องในบทเพลงและเรื่ องราวนั้นโลกของเราจะแตก
ต่างเพียงไร379"
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อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงควบคุมเส้นทางของเหตุการณ์ต่างๆ ท้ายสุ ดนั้นก็ ไม่ใช่การ
ควบคุม ตนเองของใครคนหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 32) การทอดฉลากก็เป็ นวิธีโดยทัว่ ไปที่
จะกําหนด แนวทางที่เหมาะสมของ การกระทําที่จะต้องทําในสมัยโ บราณ บ่อยครั้งแล้ว
“ฉลาก” ก็เป็ น หิ นที่ถูกเก็บเอาไว้ในส่ วนพับของเสื้ อผ้าที่อยูเ่ หนือเอวของบุคคลหนึ่งคือใน
“หน้าตัก” 380 ผูค้ นยังคงแสวงหาการนําพาของพระเจ้าทางลางหลายประเภท แต่ไม่มีสิ่งที่
เรี ยกว่าบังเอิญ พระเจ้าทรงกําหนดว่าสิ่ งต่างๆจะเป็ นไปอย่างไร พระองค์ทรงควบคุมการ
ที่ลูกเต๋ าที่ถูกโยน จะเป็ นอย่างไร เราสามารถเห็นสิ่ งนี้อย่างชัดเจนในเรื่ องราวของโยนาห์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อกะลาสี ได้จบั ฉลากเพื่อจะตัดสิ นว่าใครจะต้องรับผิดชอบสําหรับ
พายุน้ นั (ยนา. 1:7; เปรี ยบเทียบ ลนต . 16:8; กดว. 26:55; ยชว. 7:16-18; 18:10; 1 ซมอ.
14:41; กจ. 1:26)
‚พระเจ้ามีเสรี ภาพที่จะใช้หรื อไม่ใช้ฉลาก แต่พระองค์จะทําให้แน่ใจว่านํ้าพระทัย
ของพระองค์จะสําเร็ จ ขอขอบคุณความสมบูรณ์ของพระคัมภีร์ ตัวอย่างของ พระ
คริ สต์ พยานของพระวิญญาณ และปัญญาของเพื่อนคริ สเตียน เรามีแนวทาง ต่างๆ
ที่ดีของการค้นหานํ้า พระทัยของพระเจ้ามากกว่าการ ปล่อยหินที่ถูกหมายไว้ ไปยัง
ตักของเรา” 381

2. ผู้สร้ างสั นติและผู้ก่อปัญหา บทที่ 17
17:1

เราได้ยนิ คําแนะนํานี้มาก่อน (เปรี ยบเทียบ 15:16-17) ที่นี่ประเด็นก็เหมือนกัน แต่การเน้น
อยูท่ ี่คุณค่าของความสงบ (“ความเงียบ ”) อย่างที่ตรง กันข้ามกับ “การต่อสู ้กนั ” อาหารที่
เรี ยบง่ายที่บา้ นก็ดีกว่า “การเลี้ยง” พร้อมกับฝูงชนที่มีแต่ ความโกลาหล มันดีที่จะดําเนิน
ใน สันติสุขมากกว่าที่จะมีงานเลี้ยง แม้วา่ มันมีเวลาสําหรับทั้งสองอย่าง
“สิ่ งที่สาํ คัญคืออารมณ์ไม่ใช่รายการอาหาร” 382
ดาเนียลจําต้องถูกเรี ยกจากที่พกั ส่ วนตัวเพื่อจะปรากฏ ณ งานเลี้ยงของเบลชัสซาร์ พร้อม กับ
ศัตรู ที่อยู่ ณ ประตูแล้วนั้น (ดนล. 5) คริ สเตียนที่เมืองโคริ นธ์ได้เปลี่ยนพิธีมหาสนิท ไปสู่
งานเลี้ยง แต่เปาโลได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะเฉลิมฉลองพิธีน้ นั อย่างอยูใ่ นห้วงรําพึง มาก
ขึ้นและที่จะกินที่บา้ น (1 คร. 11:17-22)
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ในกษัตริ ยเ์ ยโรโบอัม ที่ 1 แห่งอิสราเอลนั้นเราก็มีตวั อย่างของคนใช้ คือเขาเป็ นคนใช้ของ
ซาโลมอน (1 พกษ. 11:26) ซึ่งปกครอง “เหนือบุตชาย ” คือเรโหโบอัมบุตรชายของ ซา
โลมอน เยเรโบอัมสามารถที่จะได้รับ การมีอาํ นาจเหนือเรโหโบอัมทางปัญญาของเข า และ
เรโหโบอัม เสี ยชื่อเสี ยงในการกระทําอย่างน่าอับอายโดยการไม่ทาํ ตามคําปรึ กษาของพวก
ผูใ้ หญ่ของเขา เยโรโบอัมได้แบ่งปั น การเป็ นผูน้ าํ แห่งพี่นอ้ งของเข าคือประชากรของพระ
เจ้า
เนื่องจากว่าคนใช้ที่พ่ งึ พาได้จะต้องถูกชื่นชอบเหนือบุตรชายที่ประพฤติไม่ดี เราควรระมัด
ระวังที่จะให้ความรับผิดชอบแก่ผคู ้ นซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของพวกเขาแทนที่จะเป็ น
เบื้องหลังทางครอบครัวของพวกเขา

17:3

อย่างที่โลหะที่มีค่า ที่จะต้องอยูภ่ ายใต้ความร้อนที่แรงกล้าใน “เตาไฟ” เพื่อที่จะขจัดความ
ไม่ บริ สุทธิ์ ออกไปจากพวกมันนั้น ดังนั้นพระเจ้าก็นาํ ธรรมิ กชนของพระองค์ไปสู่ ความ
ทุกข์ ยากที่รุนแรงเพื่อ จะทําให้เราเป็ นอิสระจากสิ่ งต่างๆที่เลวทรามของโลกและเพื่อที่จะ
ชําระเรา ให้บริ สุทธิ์ (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:1-18; 1 ปต. 1:6-7) โยบเป็ นตัวอย่างดั้งเดิม (โยบ;
เปรี ยบ เทียบ ดนล. 3:19-26; มลค. 3:3)
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เมื่อใจของบุคคลหนึ่ งชัว่ ร้าย เขาหรื อเธอก็พร้อมที่จะ “ฟัง” การโกหก “ริ มฝี ปากที่ชวั่ ร้าย ”
และ “ลิ้นที่ทาํ ลาย” อันชัว่ ร้าย ตรงกันข้าม เมื่อใจของบุคคลหนึ่งชอบธรรม เขาหรื อเธอก็ มี
แนวโน้มที่จะปฏิเสธถ้อยคําที่ไม่จริ งและพึงรังเกียจ ‚บุคคลที่คล้ายกันก็มีแนวโน้มที่จะ
สมาคมกับซึ่ งกันแ ละกัน ‛ คนยูดาห์ที่ชวั่ ร้ายแห่งสมัยของเยเรมียไ์ ด้ตอ้ นรับผูเ้ ผยพระ
วจนะ และพวกปุโรหิ ตที่เย่อหยิง่ ด้วยความยินดี (ยรม. 5:30-31)
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“คนยากจนในฐานะมนุษย์และในฐานะยากจนก็เป็ นงานของพระเจ้า พระผูส้ ร้าง
และผูป้ กครองเหนือทุกสิ่ ง ดังนั้น ผูท้ ี่เยาะเย้ยคนยากจนก็ได้ เยาะเย้ยพระองค์ผซู้ ่ ึง
ได้ เรี ยกให้เขาที่จะมีชีวติ อยูแ่ ละได้แต่งตั้งเขาไว้ในที่ต่าํ ต้อยของเขา” 383
ในทํานองเดียวกัน พระเจ้าจะลงโทษบรรดาผูท้ ี่เพลิดเพลินใน (“ยินดีตอ่ ”) ความลําบาก
ยากเย็นของคนอื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 14:21) พระเจ้าได้สัญญาที่จะลงโทษคนเอโดมเพราะว่า
พวกเขาได้ยนิ ดีต่อการทนทุกข์ของคนอิสราเอล (อบด. 12-16)
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“หลานๆ” เป็ นเหมือนของขวัญที่เป็ นมุงกุฎต่อปู่ ย่าตายาย ซึ่ งทึกทักเอาว่าพวกเขามีเกียรติ ที่
สุ ภาษิตนี้ทึกทักไว้ มิฉะนั้นพวกเขา จะไม่ถูกเปรี ยบเทียบกับ “มงกุฎ ” ซาโลมอนได้
พรรณนาว่าหลานๆผูซ้ ่ ึ งได้รวมตัวกันอยูร่ อบๆ ปู่ ยาตายายของพวกเขาก็เป็ นเหมือนมุงกุฎที่
สวมใส่ ในทํานองเดียวกัน พวกบุตรชายที่ภูมิใจในบิดาของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้า
พวกเขาเป็ นที่ยกย่อง ทั้งสองบรร ทัดหนุนใจอุปนิสัยที่มีเกียรติ เป็ นที่ชดั เจนว่า หลาน
จํานวนมากของอับราฮัมได้ยกย่องเขาในฐานะ “บิดาแห่ งมวลชน” (ความหมายของชื่อของ
เขา; ปฐก. 17:5) อย่างที่หลานๆของยาโคบได้ทาํ คือ เอฟราอิมและมนัสเสห์ (เปรี ยบเทียบ
ปฐก. 48:8-22) และหนึ่งในสง่าราศีที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของซาโลมอนคือดาวิดบิดาของเขา

17:7

ถ้อยคําที่ลึกซึ้ ง (“ถ้อยคําที่ยอดเยีย่ ม ”) ที่ได้กล่าวโดย “คนโง่ก็ ขดั แย้งกัน (“ไม่เหมาะสม”)
เพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเขา ในทํานองเดียวกันความเท็จที่ได้กล่าวโดย
บุคคลหนึ่งที่ได้รับการนับถือก็น่าเกลียดชังอย่างเท่าเทียมกัน มันควรจะมีความสอดคล้อง
ระหว่างคุณลักษณะและความประพฤติ เราหดกลับอย่างเร็ วเมื่อเราอ่านว่ าอับราฮัม “บิดา
แห่งผูส้ ัตย์ซื่อ ” ได้โกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาของเขา (ปฐก. 20:1-13)
ใน ทํานองเดียวกัน บรรดาผูส้ ังเกตก็งุนงงเมื่อซาอูลได้ประพฤติเหมือนผูเ้ ผยพระวจนะ (1
ซมอ. 10:10-12)

‚เมื่อจิมมี่ คาร์เทอร์ ในฐานะผูส้ มัครเป็ นประธานาธิบดีได้สัญญา ที่จะไม่โกหกต่อ
ประชาชนเขาก็ได้เข้าใจถึงความสําคัญที่ไม่สามารถแทนที่กนั ได้ของความสัตย์
จริ ง ในฐานะหน้าที่ของรัฐบาล” 384
17:8

เจ้าของสิ นบนก็คือบุคคลที่เป็ นผูท้ ี่ให้มนั สิ นบนเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพ มันทําการ
เหมือนกับเสน่ห์ สุ ภาษิตนี้ไม่ได้สนับสนุนการให้สินบน เพียงแค่ยอมรับว่าเงิน มีอิทธิพล
มุมมองของพระเจ้าต่อการให้สินบนก็ชดั เจนใน 17:15 และ 23385 ‚ของขวัญ ” ของฮามาน
ที่ให้แก่กษัตริ ยอ์ ารทาเซอร์ ซีสได้บรรลุการสนับสนุนของกษัตริ ยอ์ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อ
อุบายของฮามานที่จะทําลายคนยิว (อสธ. 3:7-13)

17:9

เมื่อเรา กลบเกลื่อนความผิดพลาดของคนอื่นๆ แทนที่จะดึงความสนใจไปยังสิ่ งเหล่านั้น
เรา ก็กระตุน้ “ความรัก ” ในใจของบุคคลที่เราปกป้ องและผูท้ ี่มองดูอีกด้วย พระเจ้าได้ปก
คลุม บาปต่างๆ ของเราด้วยพระโลหิ ตของพระคริ สต์ และเราก็รักพระองค์สาํ หรับสิ่ งนั้น (1
ยน. 4:9) แต่ถา้ เรา “ยํ้า” (บอก) ความล้มเหลวของใครคนหนึ่งต่อคนอื่นๆ เราสามารถ
สู ญเสี ย แม้กระทัง่ เพื่อนๆที่ใกล้ชิดที่สุดของเราได้ รวมถึงเพื่อนที่ได้ทาํ ความผิดพลาด
(เปรี ยบเทียบ 10:12; 11:13; 25:23) เมื่อเราทําอย่างนี้ เราก็ถือส่ วนของ “ผูท้ ี่กล่าวโทษพวก
พี่นอ้ ง” (วว. 12:10; นัน่ คือ ซาตานเอง ) “การปกปิ ดการละเมิด ” ที่นี่ไ ม่ได้หมายถึงการ
ละเลยมัน แต่เป็ นการ ยับยั้งการ เผยแพร่ มนั นาธันได้ไปหาดาวิดโดยตรงพร้อมกับการ
เผชิญหน้าของ เขา เขาไม่ได้ประกาศบาปต่างๆของกษัตริ ย ์ (2 พกษ. 12) ในอีกด้านหนึ่ง
สันบาลลัทได้ กระจายข่าวลือเกี่ยวกับเนหะมีย ์ (นหม. 6)
‚ความเงียบจะไม่งดงามมากกว่าเมื่อเราปฏิเสธที่จะ สร้างข้อได้เปรี ยบส่ วนตัวโดย
การนินทาเกี่ยวกับความล้มเหลวของเพื่อน” 386

17:10

‚ติเตียนคนโง่อย่างรุ นแรง และเขาก็ยงั คงรักษาไว้ซ่ ึ งความพึงพอใจส่ วนตัวของเขา
แต่วา่ กล่าวคนฉลาดอย่างสุ ภาพ และเขาจะเก็บเอาไปคิด มีบุคคลที่ลุ่มหลงในการ
ตัดสิ นที่แย่ของเขาเองอย่างมาก
จนเขาสามารถ เชื่อว่าไม่มีใครสั กคนมี
ความสามารถ มากกว่าเขาเอง แต่คนอื่นก็ตระหนักถึงความจํากัดของเขาเอง และก็
รู้สึกขอบคุณ สําหรับคําแนะนําและการว่ากล่าว” 387

ในอีกนัยหนึ่ง คนฉลาดก็เปิ ดใจต่อการปรับปรุ งที่สามารถมาจากการว่ากล่าวของคนอื่นๆ
ได้ เอลีเมเลคได้ตอบสนองอย่างฉลาดต่อการว่ากล่าวของอับราฮัม (ปฐก. 21:25-26) แต่ เฮ
โรดอันทีพาสที่หนึ่งที่โง่เขลาไม่ได้ยอมรับการว่ากล่าวของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (ลก. 3:19)
‚สุ ภาษิตห้าข้อเกี่ยวกับคน อันตรายผูซ้ ่ ึงบุคคลหนึ่งจะ ต้องระมัดระวังพวกเขาไว้
[ตามมา ในข้อ 11-15]‛ 388
17:11

ข้ออ้างอิงเกือบ 100 ข้อถึงบุคคลที่ “กบฏ” (คําฮีบรู เมริ ) ในพันธสัญญาเดิมก็อธิ บายถึง
บุคคลหนึ่งผูซ้ ่ ึ งดูหมิ่นพระเจ้าอย่างตั้งใจ389 คาอินเป็ น ตัวอย่างหนึ่งของบุคคลเช่นนั้น “ผูส้ ื่ อ
สารดุร้าย” ที่พระเจ้า ส่ งไปพิพากษาบุคคลเช่นนั้นอาจเป็ น กษัตริ ยข์ องเขาหรื อของเธอ ทูต สวรรค์หรื อความตาย ในกรณี ของโยอาบนั้นก็เป็ นเบไนยาห์ผบู ้ ญั ชาการกองทัพของกษัตริ ย ์
ซาโลมอน (1 พกษ. 2:28-34)

17:12

คนโง่ผซู ้ ่ ึ งกําลังกระทําอย่างโง่เขลา (“คนโง่ในความโง่เขลาของเขา ”) ก็อนั ตรายกว่าแม่หมี
ที่ลูกของมันถูกขโมยไป ดังนั้นเป็ นการฉลาดที่จะหลีกเลี่ยงบุคคลเช่นนั้น อับเนอร์ได้เรี ยนรู้
บทเรี ยนนี้ในแนวทางที่ยากลําบากเมื่อโยอาบได้แทงเขาและได้ฆ่าเขา (2 ซมอ. 3:26-27)

17:13

พระเยซูได้สอนพวกสาวกของพระอง ค์ที่จะตอบแทนความชัว่ ด้วยความดี (มธ. 5:43-45)
แต่บุคคลที่ “ทําชัว่ ตอบแทนความดี ” ก็สามารถคาดหวังว่าความชัว่ จะ ไล่ตามเรื อนของเขา
ตั้งแต่เวลานั้นเป็ นต้นไป ดาวิดได้ประสบกับสิ่ งนี้หลังจากที่เขาได้ทาํ ชัว่ ตอบแทนการรับใช้
ที่ดีของอุรีอาห์

17:14

บุคคลหนึ่งไม่เพียงแต่ควรหลีกเลี่ยงคนโง่ที่ดุเดือด (ข้อ 12) เขาหรื อเธอไม่ ควรกระตุน้ ความ
โกรธที่ถูกควบคุมไว้ของเขาในตอนแรกอีกด้วย ที่จะทําอย่างนั้นก็เหมือนกับการขุดรู เล็กๆ
ในเขื่อน (“การปล่อยนํ้าให้ไหลออก) มันจะนําไปสู่ รูที่ใหญ่ข้ ึนและความเสี ยหายที่ใหญ่ข้ ึน
เท่านั้น สุ ภาษิตนี้แนะนําให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะ คือ ความไม่พอใจเล็กน้อยที่ สามารถ
นําไป สู่ ความขัดแย้งที่ใหญ่ข้ ึนอย่างง่ายดายได้ ดาวิดจัดเตรี ยมตัวอย่างในเชิงบวกที่นี่ เขาได้
ละเลย บรรดาผูท้ ี่ได้ทาํ ชัว่ ตอบแทนความดีของเขา และเขาได้รอคอยพระเจ้า (สดด. 38:1215)

17:15

ผูพ้ ิพากษาที่ทุจริ ตก็ถูกกล่าวถึงอย่างเฉพาะในสุ ภาษิตนี้ แต่หลักการก็ป ระยุกต์ใช้กบั ทุกคน

(เปรี ยบเทียบ อสย. 5:20) ปี ลาตได้พิสูจน์วา่ บารนาบัสถูกต้องและได้กล่าวโทษพระเยซู ซึ่ ง
ตลอดเวลาก็รู้อยูว่ า่ สิ่ งที่เขากําลังทํานั้นไม่ยตุ ิธรรม (มธ. 27:24-26)
‚โดยพื้นฐานแล้ว ความยุติธรรมไม่ใช่แค่เรื่ องราวของธรรมเนีย มหรื อวัฒนธรรม
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์อาํ นาจหรื อสิ ทธิอาํ นาจ มันคือการแสดงออกของนํ้าพระทัย
ของพระเจ้าที่จะสําเร็ จบนโลกอย่างที่ได้สาํ เร็ จในสวรรค์ การล้มเหลวในการ รักษา
มันไว้ ไม่วา่ ในอิสราเอลสมัยโบร าณหรื ออเมริ กาสมัยใหม่ ก็คือการ ดูหมิ่นพระ
นาม บริ สุทธิ์ ของพระบิดาในสวรรค์” 390
17:16

แนวคิดที่นี่ก็คือว่ามันเป็ นการโง่เขลาสําหรับคนโง่ที่พยายามที่จะซื้ อปั ญญา ในเมื่อเขาไม่มี
ความฉลาดที่จะเข้าใจมัน 391 หรื อไม่ไ ด้ต้ งั ใจที่จะติดตามปั ญญานั้น ทําไมต้องไปโรงเรี ยน
และ จ่ายเงินอย่างดีสาํ หรับค่าเทอมถ้าคุณไม่วางแผนที่จะนําสิ่ งที่คุณกําลังเรี ยนรู ้ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ? ซีโมนนักวิทยาคมได้พยายาม อย่างโง่เง่า ที่จะซื้ อความสามารถที่จะให้ของขวัญที่
ให้เปล่าๆ ของพระเจ้าเกี่ยวกับพระวิญญาณของพระองค์ (กจ. 8:18-19)
“มันเป็ นไปได้ที่จะได้รับการศึกษาและที่จะไม่มีหวั ใจเพื่อความจริ ง เพราะว่าความ
จริ งมีมิติทางศีลธรรมซึ่ งการศึกษาไม่สามารถจัดเตรี ยมให้ได้”392

17:17

ในความตรงกันข้า มกับคนโง่ในข้อต่างๆก่อนหน้านั้น สุ ภาษิตนี้ก็สรรเสริ ญคุณค่าของ
เพื่อน แท้ ตัวอย่างที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของความจริ งนี้ตอ้ งเป็ นพระเยซูคริ สต์เจ้า ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทั้ง
“เพื่อน” และ “พี่นอ้ ง” ต่อผูเ้ ชื่อ
‚เพื่อนยินดีและร้องไห้กบั คุ ณ (รม. 12:15) ญาติทาํ หน้าที่ เป็ น ตาข่ายรองรับ
มากกว่า‛393
‚เพื่อนแท้ก็เป็ นบุคคลที่ควรค่าแก่การมี ที่สาํ คัญกว่าประเด็นของสุ ภาษิตนี้กค็ ือว่า
พวกเขาเป็ นบุคคลที่ควรค่าแก่การเป็ น ตัวบทนี้ไม่ได้กล่าวถึงการได้รับเพื่อนที่ เด็ด
เดี่ยวมันกล่าวถึงการเป็ นบุคคลนั้น” 394

17:18

นี่เป็ นอีกสุ ภาษิตหนึ่งที่เตือ นเกี่ยวกับอันตรายของการทึกทัก พันธะทางการเงินของคนอื่น

(เปรี ยบเทียบ 6:1-5; 11:15; 22:26) รู เบนและยูดาห์ได้ทาํ สิ่ งนี้เพื่อเบนยามิน (ปฐก. 42:37;
44:32) และเปาโลได้ทาํ มันเพื่อโอเนสิ มสั (ฟม.18-19) แต่พวกเขาได้คาํ นวณราคาและ ได้
เตรี ยมตัวรับผลลัพธ์ต่างๆ ก็มีบางเวลาที่การทึกทักเอาหนี้สินของคนอื่น อาจสมควร แต่ถา้
บุคคลหนึ่งทําอย่างนี้โดยปราศจากการคํานวณราคาเขาก็เป็ นคนโง่
17:19

“การทําประตูให้สูง ” ไม่ได้หมายถึงการเปิ ดมัน แต่เป็ นการสร้างประตูที่สูงขึ้น ที่โอ่โถง
กว่า เพื่อประโยชน์ ของการทําให้คนอื่ นประทับใจ อย่างที่บุคคลที่รัก การละเมิด เนื่องด้วย
เหตุน้ นั ก็ต้ งั ตัวเขาเองขึ้นเพื่อการต่อสู ้กนั ดังนั้นบุคคลที่รักที่จะแสดงถึงทรัพย์สมบัติของ
เขาก็ กําลังตั้งตัวเขาเองขึ้นเพื่อการถูกทําลาย ประตูของเขาก็โฆษณาทรัพย์สมบัติของเขา
และ ดึงดูดความสนใจของขโมย นักตีความบางคนก็ตีความ “ประตู”ในเชิงเปรี ยบเทียบ
‚. . .ประตูเป็ นปาก และการทําให้มนั สู งก็คือที่จะพูดสิ่ งต่างๆที่สูง นัน่ คือเขาโอ้อวดมาก
เกินไป (ดู 1 ซมอ. 2:3; สภษ. 18:22; 29:23)‛395

17:20

อีกครั้งหนึ่ง การเชื่อมโยงระหว่างใจ (“ความคิด ”) กับถ้อยคํา (“ภาษา ”) ถูกกล่าวถึงใน
สุ ภาษิตนี้ อย่างที่ความคิดตลบตะแลงนําไปสู่ บ้ นั ปลายที่แย่ ถ้อยคําเสื่ อมทรามก็ทาํ อย่างนั้น
เราสามารถเห็นถึงทั้งความคิดที่ตลบตะแลงและถ้อยคําที่เสื่ อมทราม ในการตอบสนองของ
กษัตริ ยฮ์ านูนที่มีต่อกษัตริ ยด์ าวิด และผลลัพธ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแก่คนอัมโมนตั้งแต่เวลานั้น
(2 ซมอ. 10)

17:21

“คนโง่” ไม่เพียงแต่นาํ มาซึ่ งความหายนะของเขาเองเท่านั้น (ข้อ 20) แต่เขาทําให้ใจของ พ่อ
แม่ของเขาแตกสลายอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 25) อับซาโลมได้มีผลกระทบนี้ต่อดาวิด (2
ซมอ. 18:33)

17:22

จากการได้กล่าวถึง “ความโศกเ ศร้า ” (ข้อ 21) ถัดไปซาโลมอนได้กล่าวถึง “ความยินดี ”
(เปรี ยบเทียบ 15:13, 15) ความยินดีในใจเป็ น “ยา” ต่อร่ างกาย ตรงกันข้าม การไม่มี
ความยินดีก็มีผลกระทบเชิงลบต่อสุ ขภาพทางกายภาพของบุคคลหนึ่ง วิทยาศาสตร์ สมัย
ใหม่ได้ แสดงออกถึงความจริ งของสุ ภาษิตนี้คือ ผลกระท บเกี่ยวกับปั ญหาทางจิตใจ
แนวโน้ม ทางจิตใจสามารถกระทบต่อสุ ขภาพทางกายภาพของบุคคลหนึ่งได้ ผูเ้ ขียนสดุดี
116 ได้ เปรี ยบเทียบสภาพทางจิตใจระหว่างเมื่อเขาถูกครอบงําด้วยตัวเขาเองและกับพระ
เจ้า

“. . . ความแตกต่างระหว่าง ความรื่ นเริ งและความหดหู่ก็ข้ ึนอยูก่ บั แหล่งฝ่ า ย
วิญญาณของบุคคลหนึ่งมากกว่าสถานการณ์ต่างๆของเขา
(เปรี ยบเทียบ กจ .
396
16:25)‛
17:23

การรับ “สิ นบน” ก็ระบุถึงคน “ชัว่ ร้าย” สําหรับสิ่ งที่เขาเป็ น และมันมีผลกระทบแห่งการ
บิดเบือนความยุติธรรม ฟี ลิกส์ได้ทาํ ให้เปาโลอยูใ่ นคุกเป็ นเวลาสองปี ซึ่ งหวังว่าอัครทูต
เปาโลจะให้สินบนแก่เขาและโดยการทําอย่างนั้นก็ได้บิดเบือนความยุติธรรม (กจ. 24:26)

17:24

คนแห่งความเข้าใจก็จดจ่อที่ปัญญาแต่คนโง่ขาดการจดจ่อ ความคิดของเขา ตะลอนไปทุกที่
เปาโลได้เตือนทิโมธี เกี่ยวกับบรรดาครู ผู ้ ซึ่งได้สอน “หลักคําสอนที่แปลก ” พวกเขาไม่ได้
จดจ่อที่พระวจนะของพระเจ้า แต่ได้ถูกทําให้ไขว้เขวโดย “นิยายและเรื่ องลําดับวงศ์ตระกูล
อันไม่รู้จบ” (1 ทธ. 1:3-4)
“ตาของ เมบิน [คนที่หยัง่ รู ้] ก็เพ่งดูที่ครู เพราะว่าเขาหลงใหลด้วยคําแนะนําของครู
และก็เป็ นภาพของการจดจ่อที่ต่อเนื่อง เคซิ ล [คนโง่ ] มีตาที่ตะลอนไปและ
ความคิด ที่ไม่มีสมาธิ ที่วา่ งเปล่า และสภาพของเขาก็ถูกแสดงออกโดยคําพูดที่พดู
เกินความ จริ ง อย่างที่นกั เรี ยนผูซ้ ่ ึ งกําลังไม่ได้ยนิ อะไรจากสิ่ งที่ครู กล่าวก็อาจ
ปล่อยให้ตาของ เขาที่จะตะลอนไปทุกๆ มุมของห้องเรี ยนนั้น ดังนั้นคนโง่ผซู ้ ่ ึ งไม่
สนใจต่อคําแนะ นําของปั ญญาก็ถูกกล่าวว่าได้มุ่ งสายตาของเขาไปยังที่สุดปลาย
ของแผ่นดินโลก”397

17:26

มัน “ไม่ดี” ที่จะลงโทษคนดี (“คนชอบธรรม”) เมื่อเขาหรื อเธอไม่สมควรต่อมัน มันก็ไม่ดี
เช่นกันที่จะลงโทษผูน้ าํ ที่ปราศจากตําหนิ (“มีคุณธรรม ”) สําหรับการเป็ นคนเที่ยงธรรม
มันเป็ นอุบายเก่าแก่สาํ หรับคนที่มีความผิ ดที่จะตําหนิคนที่ไม่ผดิ เพื่อที่จะ หันเหการตําหนิ
ไปจากพวกเขาเอง อุปนิสัยเช่นนั้นก็เป็ นการบิดเบือนความยุติธรรมอีกอย่างหนึ่ง อิชมา
เอลได้ ลอบฆ่าเกดาลิยาห์ และจากนั้นได้ฆ่าหมู่ชาย 80 คนจากเมืองเชเคม เมืองชิโลห์และ
เมือง สะมาเรี ยเพื่อที่จะปกปิ ดอาชญากรรมของเขา (ยรม. 41:1-7)

17:27

“บรรทัดแรกชมเชยการยับยั้งถ้อยคํา ในความตรงกันข้ามกับการพูดที่ ไม่คาํ นึงถึง
คนอื่นและไม่ถูกกาละเทศะ บรรทัดที่สองชมเชยความเยือกเย็น นัน่ คือ ความใจ

เย็น ของจิตใจในความตรงกันข้ามกับความร้อนที่เร่ าร้อน” 398
ดาวิดได้แสดงออกถึง “การยับยั้งถ้อยคํา” และ “ความใจเย็นของจิต ใจ” เมื่อเขาได้ปฏิเสธ ที่
จะตอบสนองต่อการสาปแช่งของชิเมอีที่มีต่อเขา และเมื่อเขาได้ปฏิเสธที่จะปล่อยให้ อาบี
ชัยที่จะแก้แค้นชิเมอี (2 ซมอ. 16:1-13)
“การควบคุมคําพูดเป็ นเครื่ องหมายหลักของปัญญาและความเข้าใจ บรรดาผูท้ ี่ได้
เชี่ยวชาญในศิลปะ นี้ก็ครอบครอง ‘จิตใจที่สงบ [ตามตัวอักษรหมายถึง ‘เย็น ’
อย่างเช่น ‘นํ้าเย็น ’ ของ 25:25] ไม่มีไอนํ้าหรื อควันบดบังคําพูดของพวกเขา พวก
เขาพูดในสิ่ งที่พวกเขาหมายถึงและหมายถึงสิ่ งที่พวกเขาพูด” 399
17:28

สุ ภาษิตนี้พฒั นาความคิดของสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ ไม่เพียงแต่มนั “ฉลาด” ที่จะยับยั้งถ้อยคํา
ของบุคคลหนึ่งเท่านั้นแต่คนอื่นจะถือว่าเขาหรื อเธอฉลาดเมื่อทําอย่างนั้น การขาดการตอบ
สนองทางถ้อยคําของเอลีชา เมื่อบุตรทั้งหลายของพวกผูเ้ ผยพระวจนะได้บอกเขาว่าพระเจ้า
จะย้ายเอลียาห์ไปจากเขาในวันนั้นเอลีชาก็ได้รับชื่อเสี ยงสําหรับปัญญา (2 พกษ. 2:3, 15)
3. มิตรภาพและความโง่ เขลา บทที่ 18

18:1

เป็ นที่ชดั เจนว่า ความตั้งใจก็คือ “คนที่ปลีกตัวเขาเอง [ไปจากผูอ้ ื่น ]‛ ทําอย่างนั้น เพราะว่า
เขาต้องการทําตามใจของตนเองและไม่ต้ องการให้คนอื่นที่จะยับยั้งเขา วิธี การเช่น นั้นก็
ขัดแย้งกับปั ญญาที่ดีเพราะว่าเราทุกคนก็ตอ้ งการความคิดเห็นจา กคนอื่นเพื่อ ทําการตัด สิ น
ใจต่างๆ อย่างฉลาด เป็ นการไม่ฉลาดที่จะ ต่อต้านใน ความหมาย ที่แตกแยกของคํานั้น
(เปรี ยบเทียบ ปฐก . 13:11)400 ดูเหมือนสุ ภาษิตนี้จะอธิ บายถึงโลท ผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่ชดั เจนว่าได้
แยกจากอับราฮัมเพื่อที่จะดําเนินชีวติ อย่างที่เขาพอใจในเมืองโสโดม
“. . .ความไม่เป็ นมิตรและการไร้เหตุผลก็แยกออกจากกันไม่ได้”401

18:2

เมื่อคนโง่ควรฟังและเรี ยนรู ้จากคนอื่นๆ แต่เขาก็พดู และพยายามจะทําให้พวกเขาประทับใจ
ด้วยการที่ วา่ เขารู ้มากแค่ไหน โดยส่ วนมากแล้ว พวกผูน้ าํ ทางศาสนาในสมัยของพระเยซูก็
เข้ากับภาพนี้

“คนโง่เป็ นผูท้ ี่พดู ไม่เป็ นสาระอยูเ่ สมอ” 402
“ผูพ้ ดู ที่ทาํ ตามแรงผลักดันทางใจไม่เคยฟัง เพียงแค่หยุดสักครู่ เพื่อวางแผนสิ่ งที่เขา
จะพูดถัดไป ทุกถ้อยคํายืนยันถึงสิ่ งที่คนโง่เป็ น”403
18:3

คนโง่ที่ชวั่ ร้ายก็นาํ “ความหมิ่นประมาท ” แห่งชุมชนของเขามายังตั วเขาเองโดยความชัว่
ร้าย ของเขาและความหมิ่นประมาทของเขาต่อคนในทางธรรมก็ส่งผลต่อการที่เขาประสบ
กับ ความอับอายและ “ความไร้เกียรติ ” คนส่ วนใหญ่ไม่นบั ถือ (“ดูถูก”) บรรดาผูท้ ี่ชวั่ ร้าย
ผูซ้ ่ ึง ไม่มีการนับถือสําหรับคนในทางธรรม บางครั้งพระเจ้าพิพากษาคนเหล่านี้โดยก าร
ทําให้ พวกเขาขายหน้า (เปรี ยบเทียบ ยรม . 24:9; 29:18; อสค. 5:14; ฮชย. 12:14) เยเรมียไ์ ด้
ประกาศว่าปาชเฮอร์ จะตายในการเป็ นเชลยเนื่องจากความชัว่ ร้ายนี้ (ยรม. 20:1-6)

18:4

เดลลิทซ์ได้ถือว่านี่เป็ นกลอนสองแถวที่สมบูรณ์และได้แสดงความเห็นว่า
“. . .สิ่ งนี้นาํ เราที่ จะพิจารณาถึงสิ่ งที่เป็ นความลํ้าลึกของความคิด สิ่ งที่เป็ นความ
สมบูรณ์ ของเนื้อหา สิ่ งที่เป็ นอํานาจของความก้าวหน้าฝ่ ายวิญญาณและทางศีล ธรรมว่าอาจอยูใ่ นถ้อยคําของมนุษย์” 404
ถ้อยคําที่เต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณของสเทเฟนต่อหน้าปฏิปักษ์ของเขาก็ประกอบด้วย
ถ้อยคําเช่นนั้ น (กจ. 7) อย่างเช่นถ้อยคํา ทั้งหลายของเปโตรและของเปาโลในพระธรรม
กิจการ

18:5

สุ ภาษิตที่ประกอบขึ้นนี้เตือนต่อการให้ความชอบพิเศษ (“ความลําเอียง”) แก่คนชัว่ ร้าย สิ่ ง
ที่ตรงกันข้ามก็คือที่จะไม่ให้ การละทิง้ ที่ยตุ ิธรรม แก่คนชอบธรรม บริ บทก็คือการบริ การ
จัดการความยุ ติธรรมในศาล นี่เป็ นหนึ่งในสุ ภาษิตหลายข้อที่ประณามความลําเอียงที่ไม่
ยุติธรรม (เปรี ยบเทียบ ยก. 2:1-4; 1 ทธ. 5:21) ปี ลาตได้แสดงความลําเอียงต่อบารนาบัส ที่มี
ความผิดเหนือพระเยซูที่ไร้ความผิด (ลก. 23) เฟลิกซ์และเฟสทัส ผลักเปาโลที่ไร้ความ ผิด
ไปด้านข้างเพื่อที่จะทําให้คนยิวที่ไม่เชื่อพอใจ (กจ. 24-26)

18:6

ถ้อยคําของคนโง่ก็ก่อให้เกิดการวิวาทและความรุ นแรงอยูบ่ ่อยๆ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7; 26:2022) คําปรึ กษาในเชิงบวกก็อยูใ่ น 17:27 (เปรี ยบเทียบ 17:28) จงจดจําถึงการกล่าวหาของ
โคราห์ ดาธานและอาบีรัมที่มีต่อโมเสส (กดว. 16)

18:7

ถ้อยคําของคนโง่ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปั ญหาเท่านั้น (ข้อ 6) แต่ถอ้ ยคําเหล่านั้นก่อให้เกิด
ปั ญหาแก่คนโง่อีกด้วย และสามารถนําไปสู่ “ความหายนะ” ได้ ผูค้ นที่ไม่นบั ถือแนวทาง
ของพระเจ้าบ่อยครั้งแล้วก็หนั ไปใช้การโกหกเพื่อที่จะ ทําให้จุดประสงค์ต่างๆ ของพวกเขา
รุ ดหน้าไป แต่การโกหกก็มี แนวทางของการกลับไปสู่ คอนเกาะและการนําความอับอาย
การ ดูถูกและการ พิพากษามายังบรรดาผูท้ ี่กล่าว อานาเนียและสัปฟี ราได้โกหกต่อเปโตร
และต่อ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และได้ประสบกับความตายสําหรับสิ่ งนั้น (กจ. 5:1-11) แม้วา่
คนโง่ ไม่ได้โกหก ตามปกติแล้ว ถ้อยคําของเขาก่อให้เกิดปั ญหาแก่เขาห รื อเธอเพราะว่าคน
โง่ไม่ได้ ดําเนินชีวติ และพูดใน ขอบเขตแห่งพระวจนะของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นความเป็ นจริ ง
สู งสุ ด
“ข้อนี้เป็ นการอธิ บายที่รุนแรงและน่าทึ่งใจถึงราคาที่คนโง่จะต้องจ่ายสําหรับ
ถ้อยคําที่ไม่ได้ควบคุมของเขา มันเป็ นกับดักที่อนั ตราย ดูขอ้ 20-21 อีกด้วย” 405

18:8

การนินทาถูกกล่าวถึงในสุ ภาษิตนี้ การนินทาก่อผลเสี ยหายต่อคนอื่น ข้อมูลลับเกี่ยวกับ
คนอื่นๆ ก็ดึงดูดใจ ต่อบางคน อย่างเช่นอาหารอร่ อย และพวกเขาก็กินมันอย่างตะกละ
ตะกลาม พระนางแห่งเชบาไม่สามารถต่อต้านการทดลองที่จะเยีย่ มเยี ยนซาโลมอนได้
เนื่อง จากว่าการนินทาที่เธอได้ยนิ เกี่ยวกับเขานั้นก็น่าหลงใหลอย่างมาก (1 พกษ. 10:1)
“เนื่องจากว่าการนินทานั้นแพร่ กระจายอย่าง รุ นแรงมาก เพราะว่าใจของมนุษย์ไม่
มี การต่อต้านต่อมัน คนฉลาดกักมันไว้โดยการไม่กล่าวซํ้ามัน (ดู 16:28; 17:9;
26:20) และโดยการหลีกเลี่ยงการคบค้ากับผูน้ ินทา (20:19)‛ 406

18:9

ในทางของเขาเองนั้น บุคคลที่ไม่เอาใจใส่ ก็เป็ นอันตรายเท่ากับบุคคลที่ชอบทําลาย
อย่างจงใจ
“คนหลังสู ญเสี ยสิ่ งดีของเขา คนแรกสู ญเสี ยเวลาของเขา ทั้งสอง มาสู่ ความ
ยากจนอย่ างที่บุตรที่หลงหายแห่งลูกาบทที่ 15 ได้สูญเสี ยและเป็ นที่ชดั เจนว่า บุตร

ที่ไม่ เชื่อฟังแห่งมัทธิ ว 21:30 ก็อยูบ่ นถนนเดียวกัน” 407
18:10

เราพบการป้ องกันต่อผูท้ าํ ลายแห่งข้อที่ 9 ‚พระนาม” ของพระเจ้า คือตัวบุคคลของพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่แสวงหาความปลอดภัยจากผูท้ าํ ลายสามารถพบที่ล้ ีภยั โดยการหันไปหาพระองค์
ในฐานะ ‚ป้ อมเข้มแข็ง” ของพวกเขาได้ ชาวเมืองเธเบศได้พบที่ล้ ีภยั ของพวกเขาในหอรบ
ที่แข็งแรงทางกายภาพของเมืองของพวกเขา เมื่อเอลีเมเลคได้โจมตีพวกเขา (วนฉ. 9:50-57)

18:11

ทรัพย์สมบัติก็จดั เตรี ยมความมัน่ คงบางอย่างให้ แต่บุคคลหนึ่งอาจจินตนาการอย่างผิดๆ ว่า
มันเป็ นการปกป้ องที่สูงขึ้นต่อความหายนะมา กกว่าที่มนั เป็ นอย่างแท้จริ ง “อย่างที่ใคร ก็
ตามซึ่ งได้เผชิญกับความเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้าย จะรู้”408 เศรษฐีโง่ที่พระเยซูได้อธิ บายถึง คิด
อย่างไม่ฉลาดว่าทรัพย์สมบัติของเขาได้รับรองถึงความปลอดภัยของเขา แต่มนั ไม่ได้
รับรอง (ลก. 12:16-21; เปรี ยบเทียบ ยก. 1:10-11; 5:1-6)

18:12

สุ ภาษิตนี้ เชื่อมโยงกับสุ ภาษิตก่อนหน้านี้เกี่ยวกับคนรํ่ารวยผูซ้ ่ ึ งวางใจในความรํ่ารวยของ
เขา หรื อของเธอ (เปรี ยบเทียบ 16:18ก; 15:33ข) ใจที่ “จองหอง” ไม่วา่ มันคือการวางใจใน
เงิน หรื อสิ่ งใดก็ตามยกเว้นพระเจ้าก็มุ่ง ไปสู่ “ความตํ่าต้อย ” และการล้มลง ตรงกันข้าม
บรรดา ผูท้ ี่มีการตระหนักที่เป็ นจริ งถึงที่ของพวกเขาในแผนการของสิ่ งต่างๆ ก็จะได้รับ
การยกย่อง การมีความคาดหวังสู งเกินไปก็ส่งผลต่อความผิดหวัง แต่การมีความคาดหวังที่
เป็ นจริ งนํา ไปสู่ การหนุนใจ กษัตริ ยอ์ ุสซียาห์มีความ คิดที่สูงเกินไปเกี่ยวกับตัวเขาเอง และ
พระเจ้าได้ ทําให้เขาตํ่าลง (2 พศด. 26:16) ในทางตรงกันข้าม บุตรชายของเขาคือกษัตริ ย ์
โยธามได้มี อํานาจใหญ่โตเพราะว่าเขาได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์ พระเจ้า (2 พศด. 17:6)

18:13

สุ ภาษิตก่อนหน้านี้แนะนําถึงความจําเป็ นของการที่จะรับคํา สอนได้ สุ ภาษิตนี้ก็แสดงถึง
ความจําเป็ นนั้น มันทําให้นึกถึงผูแ้ ข่งขันในรายการแข่งขันตอบปั ญหา บางครั้งพวกเขา
“ตอบ” เร็ วเกินไปซึ่ งพยายามจะพิชิตคู่ต่อสู ้ของพวกเขาก่อนที่พวกเขาได้ยนิ คําถามทั้งหมด
พวกเขาไม่เพียงแต่สูญเสี ยแต่พวกเขาประสบกับ “ความอับอาย” หรื อความอึดอัดใจสําหรับ
การดําเนินการเร็ วเกินไป แนวทางที่ดีกว่าก็คือที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ตนเองต้องการ
ก่อนที่จะทําการตัดสิ นใจดูเหมือนว่าดาวิดได้ “กระทําก่อนเวลาที่เหมาะสม” เมื่อเขาได้สรุ ป
ว่าเมฟี โบเชทไม่ได้สัตย์ซื่อต่อเขา (2 ซมอ. 16:1-4; 19:24-30)

18:14

‚จิตใจ ” ของมนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือโดยพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถทนต่อ

“ความ เจ็บป่ วย” ซึ่ งรวมถึงความเจ็บป่ วยทางจิตใจแห่งความอับอายได้ (ข้อ 13) “ใจที่แตก
สลาย” บ่งบอกถึงความหดหู่
“ถ้าจิตใจตกตํ่าไปสู่ การอยูเ่ ฉยๆที่ไร้อาํ นาจและไร้การช่วยเหลือ จากนั้นภายใน
ขอบเขตของ บุคลิกภาพของมนุษย์น้ นั มันก็ไม่มีอาํ นาจที่ค้ าํ จุนอะไรที่สามารถ
ส่ งเสริ มที่ของมันได้”409
นี่คือหนึ่งเหตุผลที่ผเู้ ชื่อได้รับการกระตุน้ ที่จะ “ชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” (ฟป. 3:1;
4:4) เนหะมียไ์ ด้เชื่อว่าการชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นเคล็ดลับสู่ กาํ ลัง (นหม. 8:10)
18:15

แทนที่จะมัน่ ใจในตนเองอย่างมากเกินไป (ข้อ 13) คนฉลาดที่สุขมุ ก็แสวงหา (“ที่จะ
ได้รับ ”) ความรู ้มากยิง่ ขึ้น เขาประทับใจกับสิ่ งที่เขาไม่รู้มากกว่าสิ่ งที่เขารู ้ เอสราเป็ น
บุคคลเช่นนั้น และเขาได้แสวงหาความรู ้ในที่ที่ถูกต้อง นัน่ คือ ธรรมบัญญั ติของพระเจ้า
(อสร. 7:10)

18:16

‚ของขวัญ” ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ น “สิ นบน” คําฮีบรู ที่นี่ (มัททาน, เปรี ยบเทียบ 15:27; 21:14)
ก็ไม่ใช่คาํ เดียวกันกับคําที่แปลว่า “สิ นบน” ใน 17:8 และ 12 (โซฮาด) มันสามารถเป็ น
ความเอื้อเฟื้ อที่บริ สุทธิ์ มันหมายถึงสิ่ งที่บุคคลหนึ่ งให้กบั อีกบุคคลหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ
ปฐก. 43:11)
“ในขณะที่นี่ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ น สิ นบนที่บิดเบือนการพิพากษา มัน ไม่ได้
ปราศจาก อิทธิ พลที่มีต่อข้อมูลแห่งความคิดอีกด้วย มั นเปิ ดต่อการใช้ในทางผิด
อย่าง ‘การวิง่ เต้น’ ในเรื่ องราวปั จจุบนั ในเกือบทุกๆ ประเทศสมัยใหม่แสดงถึง” 410
“สิ่ งที่ได้รับการหนุนใจก็คือการกระทําแห่งความเอื้อเฟื้ อและการคิดถึงผูอ้ ื่นที่ให้
เกียรติแก่บุคคลสําคัญและแสดงให้เห็นว่าผูใ้ ห้เป็ นบุคคลแห่งรสนิยม อากัปกิริยา
ความคิดเห็นใจผูอ้ ื่นและการรู ้จกั กาลเทศะ ซึ่ งควรค่าแก่การสมาคมกับพลเมืองที่
โดดเด่นของแผ่นดิน” 411
วอลท์เคได้เขียนว่า มัททาน อธิ บายถึงของขวัญที่ให้เพื่อเหตุผลที่เห็นแก่ตวั เพื่อจะ

ได้รับความได้เปรี ยบเหนือคนอื่นยกเว้นใน 19:6412
ดังนั้น มันดูเหมือนจะมี
เหตุผล ที่จะประยุกต์ใช้มนั กับความสามารถ (ของขวัญ ) ของบุคคลหนึ่งที่เขาหรื อ
เธอใช้ ในการรับใช้ คนอื่นเช่นเดียวกับของขวัญที่เป็ นวัตถุ การให้ที่ใจกว้างของ
พระนาง เชบาได้ทาํ ให้เธอเป็ นที่โปรดปรานต่อกษัตริ ยซ์ าโลมอน (1 พกษ. 10)
“. . . โดยการให้ที่ใจกว้างที่ที่หน้าที่เรี ยกร้อง และความสุ ขมุ ชื่นชมนั้น ใครคนหนึ่ง
ก็ไม่ได้สูญเสี ยแต่ได้รับ ไม่ได้ตกตํ่าลงแต่สูงขึ้ น มันช่วยเหลือใครคนหนึ่งใน
ความ ยุง่ ยากแห่งสถานการณ์ที่จาํ กัดและคับแคบ ได้รับความรักมาเพื่อเขา และ
ช่วยเหลือ เขาจากขั้นหนึ่งไปยังอีกขั้นหนึ่ง” 413
18:17

นี่เป็ นคําเตือนอีกอย่างหนึ่งต่อการทําการตัดสิ นที่เร็ วไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 13) จงได้รับ
ข้อเท็จจริ งทั้งสิ้ น ก่อน อย่าพึ่งพาการค้นคว้าที่ ผิวเผินหรื อข้อมูลที่จาํ กัด ดูเหมือนว่าบริ บท
ที่นี่จะเป็ นบริ บทเกี่ยวกับการพิจารณาคดี นี่คือแนวทางที่สิ่งต่างๆทําการในศาล “กรณี ”
ของโจทก์อาจดูเหมือนหนักแน่น (“ถูกต้อง”) จนกว่าทนายของจําเลยได้กล่าวถ้อยคําของ
เขา ซาอูลได้คิดว่ากรณี ของเขาสําหรับการถวายเครื่ องบูชานั้นรัดกุมจนกระทัง่ ซามูเอลได้
เริ่ มต้น สอบสวนเขา (1 ซมอ. 15:13-14)
‚เราต้องจดจําว่าเรามีหูสองข้าง ควรได้ยนิ ทั้งสองฝ่ ายก่อนที่จะพิพากษา‛414

18:18

อย่างไรก็ตาม มีความจํากัดต่อสิ่ งที่ขบวนการเกี่ยวกับการพิจารณาคดีไม่สามารถเปิ ดเ ผยได้
(ข้อ 17) การจับฉลากได้แสดงออกถึงความต้องการที่จะได้รับการตัดสิ นจากพระเจ้า เนื่อง
จากว่าพระองค์ทรงควบคุมการจับฉลาก (16:33) นี่เป็ นคําแนะนําต่อคนที่แข็งแรง (“บรรดา
ผูท้ ี่มีกาํ ลัง ” เช่นพวกทหาร) ที่จะยุติความขัดแย้ง (“การทะเลาะ”) ภายในของพวกเขา โดย
การแสวงหาและทําตามนํ้าพระทัยของ พระเจ้าแทนที่จะเป็ นพลังทางกายภาพ มันดีกว่า ที่
จะเห็นนํ้าพระทัยของพระเจ้าและทําตาม แทนที่จะ
“ยุติ ” ความขัดแย้งด้วยการต่อสู ้
กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้หนั ไปใช้การอธิ ษฐานและพระเจ้าได้จดั การกับศัตรู ของเขา (2 พกษ.
19)

18:19

สุ ภาษิตนี้กล่าวถึงหัวข้อของความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อไป (ข้อ 18) แม้วา่ สิ่ งกีดขวาง จะ
เกิดขึ้นระหว่างสองบุคคลผูซ้ ่ ึ งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด (“พี่นอ้ ง”) ซาโลมอนได้บอกว่า
การรื้ อฟื้ นของการสามัคคีธรรมนั้นก็เป็ นไปได้ ถึงแม้วา่ ยากอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ 17:14)

สุ ภาษิตก่อนหน้านี้สนั บสนุนความถ่อมใจว่าเป็ นองค์ประกอบหลักในการบรรลุความ
สามัค -คี (ข้อ 12, 13, 15, 16) ความยุง่ ยากที่ ดาวิดและอับซาโลมได้เผชิญเมื่อพวกเขา
ต้องการที่จะ รื้ อฟื้ นการสามัคคีธรรมก็อธิ บายถึงความจริ งของสุ ภาษิตนี้ (2 ซมอ. 14)
“ไม่มีสิ่งพันกันยุง่ ใดที่ยากเกินไปที่จะทําให้ตรงอย่างที่สิ่งพันกันยุง่ เหล่านั้นที่ซ่ ึ งพี่
น้องมีความเกี่ยวข้องผูซ้ ่ ึ งครั้งหนึ่ งได้ประสานใจต่อใจในความรักแท้ ที่จะได้พี่
น้อง ผูซ้ ่ ึ งได้ถูกกระทําผิดต่อนั้นคืนมาก็ยากมากกว่าที่จะปราบเมืองที่มีกาํ แพง
ล้อม” 415
18:20

ความหมายที่นี่ก็คือ เราจะต้องพึงพอใจ ยอมรับ ผลลัพธ์ต่างๆ ของสิ่ งที่เราพูด “พึงพอใจ”
ไม่ได้ หมายถึงเป็ นสุ ขแต่หมายถึงอิ่ม กระนั้น “คําพูดที่เกิดผลก็เป็ นที่พึงพอใจ ”416 เรา
จะต้อง ดําเนินชีวติ ด้วยผลลัพธ์ต่างๆ ของสิ่ งที่เราพูด ดังนั้นเราต้องพูดอย่างระมัดระวัง ยา
โคบ จําเป็ นต้องดําเนินชีวติ ด้วยผลลัพธ์ต่างๆข องสิ่ งที่เขาได้พดู กับบิดาของเขาเมื่อเขาได้
ขโมยพรของพี่ชายของเขา (ปฐก. 27-32) ในเชิงบวกแล้ว เปาโลได้ชื่นชมความอิ่มเอมใจ
ส่ วนตัว เนื่องจากการเทศนาที่ท่านได้เทศน์ อย่างที่สะท้อนให้เห็นในหลายข้อความใน
จดหมายฝาก ของท่าน
“รู ปของภาษาที่ใช้ถอ้ ยคําขัดกันก็บงั คับความคิ ดที่วา่ อะไรก็ตามที่บุคคลหนึ่งแจก
จ่าย ไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์หรื ออันตราย เขาเองจะได้รับอย่างเต็มขนาดผ่านทาง
สิ่ งที่ผฟู ้ ังของเขาแจกจ่ายให้กบั เขาเป็ นการแลกเปลี่ยน” 417

18:21

และ

เราไม่เพียงแต่จะต้องดําเนินชีวติ ด้วยผลลัพธ์ต่างๆของสิ่ งที่เราพูด (ข้อ 20) แต่สิ่ง ที่เราพูด
สามารถมีอาํ นาจแห่งชีวติ หรื อความตายได้อีกด้วย สิ่ งที่มาก่อน “มัน” คือ “ลิ้น” และ “ผล
ของมัน” อ้างอิงถึง “ความตายและชีวติ ” สุ ภาษิตนี้เป็ นคําเตือนต่อคนที่พดู มาก การพูด มาก
จะก่อให้เกิดความตายและชีวติ ดังนั้นจงเตรี ยมตัวสําหรับทั้งสองอย่างถ้าคุณพูดมาก
ถ้อยคํามากมายสามารถก่อให้เกิดการทําลายอย่างมากเช่นเดียวกับพระพรอย่างมากได้
หลายคนได้ก่อให้เกิดการตายของเขาเองโดยลิ้นที่เลวทราม หรื อการตายของคนอื่นๆ” โดย
ลิ้นที่ทุจริ ตและในทางตรงข้ามหลายคนได้สงวนชีวติ ของเขาไว้โดยลิ้นที่สุภาพและสุ ขมุ
ได้สงวนชีวติ ของคนอื่นๆไว้โดยการอธิษฐานเผือ่ พวกเขา418"

“เปรี ยบเทียบครู สอนเท็จของ 2 เปโตร 2 กับทูตเพื่อพระคริ สต์ของ 2 โคริ นธ์ 5” 419
“หัวข้อใหม่เริ่ มต้นด้วย 18:22 และไปตลอด 19:7 วอลท์เคได้เรี ยกส่ วนนี้วา่ “ความ
ยากจน ความมัง่ คัง่ และสหาย” 420
18:22

ความโปรดปรานที่พระเจ้ามอบให้คือพระพรของพระองค์
“ถ้อยคํา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคําฮีบรู คล้ายคลึงกับถ้อยคําของ 8:35 อย่างสะดุดตา
และก็แนะนําว่าหลังจากปั ญญาเองนั้น สิ่ งดีที่สุดของพระพรของพระเจ้า คือภรรยา
ที่ดี 31:10 ก็ทาํ การเปรี ยบเทียบที่คล้ายกันซึ่ งทําให้ราคาของเธอ เช่นราคาของ
ปั ญญานั้นสู งกว่าทับทิม” 421
ไม่ใช่วา่ ภรรยาคนใดก็ตามที่เป็ นสิ่ งดี เฉพาะภรรยาคนที่ดีเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 19:13, 14)
รู ธเป็ นภรรยาต้นแบบผูซ้ ่ ึงได้นาํ พรไปยังโบอาส (นรธ. 4:9-12) ภรรยาที่ถูกอธิบายไว้ใน
สุ ภาษิต 31:10-31 ก็เป็ นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง

18:23

ความตรงข้ามนี้ควรเป็ นคําเตือนต่อคนรํ่ารวย ในขณะที่บอ่ ยครั้งแล้วคนยากจนจะต้องขอ
สิ่ งต่างๆ (“การอ้อนวอน”) บ่อยครั้งคนรํ่ารวยก็สั่งคนอื่นๆ ที่อยูร่ อบๆ (“ตอบเสี ยงห้วนๆ”)
เงินอาจทดลองให้ผคู ้ นที่จะกระทําอย่างขาดมนุษยธรรมได้ (เปรี ยบเทียบ ยก. 2:6) คําอุปมา
ของพระเย ซูในเรื่ องทาสที่ไม่ยกโทษก็พรรณนาถึงคนสองประเภทที่ถูกอ้างอิงถึงใน
สุ ภาษิตนี้ (มธ. 18:23-35)

18:24

การแปลของ NASB ของ 24ก ก็เป็ นจริ งต่อคําฮีบรู มากกว่าการแปลของ AV ที่อา่ นว่า “คน
(ที่มี ) เพื่อนต้อ งแสดงตัวเขาเองอย่างเป็ นมิตร ” บางที RV ก็ง่ายที่จะเข้าใจมากที่ สุ ดจาก
ทั้งหมด: ‚คนที่สร้างมิตรมากมาย (ก็สร้างมัน) เพื่อการทําลายตัวของเขาเอง”
ทําไมไม่เป็ นการฉลาดที่จะมีเพื่อนมากมาย? บางทีก็เป็ นเพราะว่าเมื่อบุคคลหนึ่งมีเพื่อนมาก
มาย ความเป็ นไปได้ที่วา่ พวกเขาบางคนจะเป็ นเพื่อนปลอมนั้นก็ใหญ่กว่า (เปรี ยบเทียบ
ยรม. 38:22) เป็ นการดีกว่าที่มีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งหรื อสองคนมากกว่าเพื่อนปลอมหลายคน

“ความสําคัญของเพื่อนก็พบได้ในคุณภาพไม่ใช่ปริ มาณของพวกเขา” 422
บ่อยครั้งแล้ว คริ สเตียนได้ประยุกต์ใช้ส่วนที่สองของข้อนี้กบั พระเยซูคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ
ยน. 15:12-15; ฮบ. 2:11, 14-18)423 ในขณะที่สิ่งนั้นก็เหมาะสม ประเด็นของซาโลมอน ก็
คือว่า ในความตรงข้ามกับเพื่อนปลอมนั้น (24ก) เพื่อนบางคนสามารถสัตย์ซื่อกว่าพี่นอ้ ง
ตามสายโลหิ ตที่ใกล้ชิดที่สุดเพื่อนแบบนั้น เป็ นสมบัติแท้จริ ง ชาวสะมาเรี ยที่ดีก็ เป็ นคน
หนึ่ง (ลก. 10:29-37) และคนใช้ของอับราฮัมได้พิสูจ น์วา่ เป็ นสหายแบบนั้นเช่นกัน (ปฐก.
24)
4. คาแนะนาเพิม่ เติมสาหรับการทาให้ พระเจ้ าโปรดปราน 19:1-22:1
อย่างที่เป็ นจริ งในส่ วนของบทที่ 10-15 ส่ วนนี้ (16:1-22:16) ก็ยากมากยิง่ ขึ้นที่จะเขียนเป็ นโครงร่ าง
ขณะที่มนั สิ้ นสุ ดลง เพราะว่ามีกลุ่มของสุ ภาษิตต่างๆที่เล็กน้อย
19:1

นี่เป็ นหนึ่งในสุ ภาษิตสองข้อที่เปรี ยบเทียบ คน “ยากจน” ผูซ้ ่ ึงมีความ “ซื่อสัตย์” กับคนอื่น
(เปรี ยบเทียบ 28:6) ในกรณี น้ ี มีการเปรี ยบเทียบกับคนรํ่ารวยผูซ้ ่ ึ งพูดเท็จ คนยากจนก็อยูใ่ น
สภาพที่ดีกว่าเพราะว่าพระเจ้าให้รางวัลความซื่ อสัตย์ และเศรษฐีโง่ก็เป็ นค นที่ยากจนกว่า
อย่างแท้จริ งเพร าะว่าพระเจ้าทรงลงโทษคนหลอกลวง จํานวนของทรัพย์สมบัติทางวัตถุ
ของเขาอาจบ่งบอกว่าคนยากจนนั้นยากจนเพราะว่าพระเจ้ากําลังลงโทษเขา และคนรํ่ารวย
นั้นรํ่ารวยเพราะว่าพระเจ้ากําลังอวยพรเขา แต่ในกรณี น้ ี สิ่ งภายนอกก็หลอกลวง พวกสหาย
ของโยบได้สรุ ปว่ าเขาจะต้องเป็ นคนบาปหนาเพราะว่าพระเจ้าได้เอาทรัพย์สมบัติของเขา
ไป แต่แท้จริ งแล้วเขาเป็ นคนแห่งความซื่ อสัตย์ พระเจ้าได้อวยพรเขาในที่สุด (โยบ 42)

19:2

ความไม่รู้อาจเป็ นความสุ ขสําราญ แต่มนั ก็อนั ตรายอีกด้วย บรรทัดที่สองบ่งบอกว่าบุคคลที่
ทําการเร่ งรี บ (“เร่ งเท้าหนักก็มกั พลาดผิด ”) กําลังทําอย่างนั้นเพื่อที่จะตอบสนองความโลภ
ของเขา ข้อโต้แย้งก็มาจากสิ่ งที่เล็กกว่าไปสู่ สิ่งที่ใหญ่กว่า (ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า ) ความไม่รู้
ทางศีลธรรมนั้นแย่แต่ความเพิกเฉยที่จงใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ต่างๆ ทางศีลธรรมก็แย่กว่า 424 ใน
กรณี ของการจัดก ารของดาวิดที่ มีต่อนาบาลนั้น ดาวิดก็ไม่รู้สถานการณ์แท้และพระเจ้าได้
สงวนเขาไว้จากบาปใหญ่โดยการส่ งอาบีกายิลไปเตือนเขา (1 ซมอ. 25) แต่ภายหลัง ดาวิด
ได้ ทําบาปต่อบัทเชบาและอุรีอาห์อย่างจงใจ ซึ่ งรู ้อย่างเต็มที่วา่ สิ่ งที่เขาได้ทาํ นั้นผิดและ

พระเจ้าได้ลงโทษเขา (2 ซมอ. 11)
19:3

“แทนที่จะกลับใจจากบาปต่างๆ ที่กระตุน้ ให้พระเจ้าที่จะทําลายเขานั้น มนุษย์ที่
สนใจเรื่ องทางโลกได้เชื่อมัน่ ว่าแนวทางบาปแห่งชีวติ ของเขาก็ถูกต้องจนเขา
เกรี้ ยว กราดต่อพระเจ้า ซึ่ งทําให้พระองค์รับผิดชอบสําหรับการไม่ให้ในสิ่ งที่เขา
ได้คิด ได้ วางแผนและได้ต้ งั ใจไว้ ความเกรี้ ยวกราดที่ไร้สาระของเขาที่มีต่อพระ
เจ้านั้นก็บ่ง บอกว่าเขาได้ประสบกับความหายนะก่อนการบรรลุเป้ าหมายของเขา
และได้ตระ-หนักถึงความเคราะห์ร้ายของเขา” 425
ความโกรธของกษัตริ ยอ์ ุสซี ยาห์ที่มีต่อพวกปุโรหิ ต ผูซ้ ่ ึ งได้วา่ กล่าวเขาสําหรับการเผาเครื่ อง
หอมบนแท่นเครื่ องหอมก็เป็ นการต่อต้านพระเจ้าอย่าง แท้จริ ง พระเจ้าได้ลงโทษเขาด้วย
โรค เรื้ อนสําหรับความหยิง่ ของเขา (2 พศด. 26:18-23) โยนาห์ได้ต่อสู ้พระเจ้าด้วยการดื้อ
ดึง (ยนา. 1:3; 4:8-9)

19:4

สุ ภาษิตนี้ก็คล้ายกับสุ ภาษิตเหล่านั้นใน 14:20 และ 19:7 ทรัพย์สมบัติก็ดึงดูดเพื่อนหลายคน
และ “เพื่อนๆ” ของคนยากจนก็น่าจะเป็ นไปได้วา่ จะละทิง้ เขาหรื อเธอ นี่เป็ นคําเตือน เพื่อ
จะประเมินเพื่อนๆ ของคุณ โยบได้เป็ นพยานถึงสิ่ งนั้น ในขณะที่เขามัง่ คัง่ หลายคนได้ยอม
คล้อยตามเขา แต่เมื่อเ ขาได้สูญเสี ยทรัพย์สมบัติของเขา ผูค้ นเดียวกันเหล่า นั้นได้ดูถูกเขา
(โยบ 29:21-30:1)

19:5

สิ่ งที่บุคคลหนึ่งหว่านนั้นเขาหรื อเธอก็จะเก็บเกี่ยวในชีวติ นี้หรื อชีวติ ถัดไป (กท. 6:7) แม้วา่
พระเจ้าไม่ได้ลงโทษพยานเท็จและผู ้ พูดมุสาบางคนก่อนที่พวกเขาตายไป อย่างไรก็ตาม
พระ-องค์จะทําอย่างนั้นเมื่อพวกเขายืนอยูต่ ่อพระพักต ร์พระองค์ ณ การพิพากษาของพวก
เขา (ฮบ. 9:27) ในอีกด้านหนึ่ง หญิงโสเภณี ผซู ้ ่ ึ งได้โกหกต่อกษัตริ ยซ์ าโลมอนเกี่ยวกับ
บุตรชาย ของเธอนั้นก็ได้รับการลงโทษทันที (1 พกษ. 3:16-27) เยเซเบลได้ตายอย่าง สาหัส
หลังจาก ที่ได้ทาํ ให้นาโบทได้ตายอย่างสาหัสเช่นกัน (1 พกษ. 21:9) เป็ นที่ ชดั เจนว่า
บรรดาพยานเท็จ ณ การไต่สวนของพระเยซูน้ นั ได้หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษอย่างชัว่ คราว
(มธ. 26:59-66) อย่างน้อย เราไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์วา่ พวกเขาได้ถูกลงโทษ
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แนวคิดของอิทธิ พลของเงินก็ดาํ เนินมาจากข้อก่อนหน้านี้ บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงสําหรับการ
“ใจกว้าง” จะค้นพบว่าการร้องเรี ยกมากมายที่มีต่อเงินนั้นจะมาหาเขา ผูถ้ ูกหวยได้คน้ พบว่า

พวกเขามี “ญาติๆ ” ที่เป็ นมิตรอย่างมากซึ่ งพวกเขาไม่เคยรู ้วา่ มีชีวติ อยู่ บรรดาผูช้ ายของ
เมือง เชเคมได้กระตือรื อร้นที่จะแต่งงานกับครอบครัวของยาโคบ เพื่อว่าพวกเขาสามารถ
แบ่งปั น ทรัพย์สมบัติของยาโคบได้ (ปฐก. 34:23)
19:7

ส่ วนแรกของข้อนี้เป็ นคําพูดที่พดู เกินความจริ ง ประเด็นก็ คือว่า ผูค้ นหลีกเลี่ยงคนยากจน
พวกญาติของพวกเขาก็ทาํ เช่นกัน และพวกเพื่ อนของพวกเขาก็ทาํ ยิง่ กว่านั้น แม้วา่ การทาบ
ทามถึงมิตรภาพของพวกเขาเองนั้นไม่ได้ผล (7ค) โยเซฟได้ค้ นพบว่านี่เป็ นจริ งหลังจากที่
เขา ได้แก้ความฝันของหัวหน้าพนักงานนํ้าองุ่น หัวหน้ าพนักงานนํ้าองุ่นได้ “ลืม” โยเซฟ
บางที ก็เนื่องจากกว่าโยเซฟไม่ได้อยูใ่ นตําแหน่งที่จะช่วยเหลือหัวหน้าพนักงานนํ้าองุ่น
ต่อไป (ปฐก. 40:23)

การรวบรวมของสุ ภาษิตเกี่ยวกับปั ญญามีไปจนถึงข้อที่ 15
19:8

บุคคลที่ตอ้ งการจะใช้เวลากับปั ญญาก็จะสงวนชีวิ ตของเขาไว้ (“รักจิตใจของตนเอง ”) และ
บุคคลที่ดาํ เนินชีวติ โดยสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยว่าเป็ นจริ งแล ะแท้จริ งก็จะมัง่ คัง่ (“พบสิ่ งดี ”)
อัครทูตเปาโลเป็ นหลักฐานของสุ ภาษิตนี้ แม้วา่ ท่านได้ตายเพื่อความเชื่อ ซึ่งอาจเป็ นช่วงอายุ
ห้าสิ บกว่าๆ ของท่าน ท่านได้มีชีวติ อยูผ่ า่ นทางประสบการณ์มากมายที่คงได้ฆ่าคนส่ วน
ใหญ่ไป (2 คร. 11-12) ท่านได้ตายอย่างสงบ ได้ชื่นชมยินดีและได้บรรลุ (2 ทธ. 4:7)

19:9

สุ ภาษิตนี้เกือบเหมือนสุ ภาษิตในข้อที่ 5 ความแตกต่างเดียวก็คือว่าสุ ภาษิตในข้ อที่ 5 จบลง
ด้วยข้อความเชิงลบ (“จะหนีไม่พน้ ”) สุ ภาษิตนี้จบลงด้วยข้อความเชิงบวก (“จะพินาศ”) ที่
นัน่ เราได้ เรี ยนรู ้วา่ พยานเท็จจะหนีไม่พน้ และที่นี่เราเรี ยนรู ้สิ่งที่ เป็ นความหายนะของเขา
ยูดาส อิสคาริ โอทผูซ้ ่ ึงได้ยอมรับถึง “การทรยศคนบริ สุทธิ์ ” (มธ. 27:4) ก็ได้พินาศในไม่ชา้
หลังจากนั้นและตลอดไป (มธ. 27:5; ยน. 17:12)

19:10

ชีวติ แห่งความเพลิดเพลินและความหรู หรา “ไม่เหมาะสมสําหรับคนโง่ ” เพราะว่าเขาไม่
สมควรได้รับสิ่ งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งคนโง่ก็ดาํ เนินชีวติ ในความหรู หรา อย่าง
น้อย ก็ระยะหนึ่ง เช่นนาบาล (1 ซมอ. 25:2, 25, 37) ในทํานองเดียวกัน “วาจาสละสลวยไม่
งาม แก่คนโง่” (17:7) และ “เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่” (26:1; เปรี ยบเทียบ 30:21-22)
บรรทัดที่สองนําเสนอสถานการณ์อีกประเภทหนึ่งที่ไม่เหมาะ คือ “ทาส” ปกครอง “เหนือ

เจ้านาย” อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ ีก็กลายเป็ นดีบางโอกาสอย่างเช่นในกรณี ของโยเซฟ
(ปฐก. 47:14-20) ตามปกติมนั ไม่ได้เป็ นอย่างนั้น อย่างเช่นในกรณี ของกษัตริ ยเ์ ยโรโบอัม
(1 พกษ. 11:26) และกษัตริ ยศ์ ิมรี (1 พกษ. 16:9-18) ตามปกติแล้ว ทาสไม่สามารถที่จะ
ปกครองได้
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‚อารมณ์ที่ไม่ได้ถูกควบคุมซึ่ งปรากฏออกมาในค วามโกรธง่ายที่ไม่ได้ พิจารณาก็
แสดงให้เห็นถึงบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ ึ งไม่เคยเรี ยนรู ้บทเรี ยนที่ยงิ่ ใหญ่แห่งการปกครองตน
เองในโรงเรี ยนของ พระเจ้า มันเป็ นคนชอบอวดรู ้ที่คุยโตและอวดดีผซู ้ ่ ึ งไม่
สามารถ มองข้ามความเสี ยหายที่ได้ทาํ ต่อเขาได้ แต่ตอ้ งระบายความโกรธของเขา
ต่อผูก้ ระทํา ผิดเมื่อใดก็ตามที่โอกาสนําเสนอให้ บุคคลแห่งความหยัง่ รู ้และความ
สุ ขมุ ก็ได้เรี ยน รู้ที่จะมองข้ามความผิดเล็กน้อย และการดูถูกโดยผิวเผินซึ่งจะ
กระตุน้ บุคคลหนึ่งผู้ ซึ่ งสู ญเสี ยปั ญญาแก่ความขุ่นเคืองที่รุนแรง [เปรี ยบเทียบ
14:29; 26:21]‛ 426
เอซาวได้พิสูจน์วา่ ได้ “ช้าที่จะโกรธ” และเขาได้มองข้ามการละเมิดหลายอย่างของยาโคบ
ที่มีต่อเขาเมื่อเขาได้พบกับยาโคบที่กลับมาจากปั ดดานอารัม (ปฐก. 33:4-9)
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ในความตรงข้ามกับบรรดาผูท้ ี่ชา้ ที่จะโกรธ (ข้อ 11) ‚บรรดากษัตริ ย ์ ‛ สามารถใช้อาํ นาจ
ของพวกเขาที่จะปลดปล่อย “ความโกรธ” ต่อบรรดาผูท้ ี่พวกเขาไม่โปรดปรานได้ ตรงกัน
ข้าม “ความโปรดปราน ” ของกษัตริ ย ์ สามารถส่ งผลต่อพรที่ยงิ่ ใหญ่ได้ ดังนั้นสุ ภาษิตนี้
แนะนําให้หลีกเลี่ยงความโกรธของผูป้ กครองและแสวงหาความโปรดปรานของเขา
(เปรี ยบ เทียบ 16:10-14) ฟาโรห์ของโยเซฟได้แสดงออกความโกรธของเขาต่อหัวหน้ า
พนักงานขนม และความโปรดปรานของเขาต่อหัวหน้าพนักงานนํ้าองุ่น (ปฐก. 40)

19:13

‚บุตรโง่เขลา” และ “ภรรยาขี้ทะเลาะ” ทั้งสองทําให้ชีวติ เป็ นทุกข์สาํ หรับผูช้ าย บุตรโง่เขลา
“ทําลาย” บิดาของเขาในแง่ที่วา่ เขาปล้นความเพลิดเพลิน การสนับสนุน และการดําเนินไป
ของครอบครัวไปจ ากเขา (เปรี ยบเทียบ 17:25) ภรรยาผูซ้ ่ ึ งทะเลาะกับสามีของเธออย่าง
ต่อเนื่องก็เปลี่ยนบ้านของเขาที่ที่เขาคาดหวังที่จะพบความสงบสุ ขไปสู่ ที่แห่งความโกลาหล
จนเขาไม่สามารถพบการพักได้ กษัตริ ย ์ มนัสเสห์ได้พิสูจน์วา่ เป็ นบุตรโง่เขลา (2 พกษ.
21:9-16) และมีคาลธิดาของ ซาอูลก็เป็ นตัวอย่างของภรรยาขี้ทะเลาะ (2 ซมอ. 6:16-23; 1
พกษ. 15:29)

‚‘ชายคาของบ้านที่น้ าํ ฝนย้อยหยดไม่หยุดก็เชื้อเชิญการเล่นสํานวน “‘การทะเลาะ
วิวาทของภรรยาที่ไม่หยุดหย่อน’‛ 427
19:14

‚บิดา” สามารถจัดเตรี ยมมรดกทางกายภาพแห่งบ้านและความมัง่ คัง่ เพื่อลูกๆของ พวกเขา
ได้ แต่ “พระเจ้า ” เท่านั้นสามารถจัดเตรี ยมมรดกฝ่ ายวิญญาณแห่งภรรยาใน ทางธรรมได้
ดังนั้นเป็ นสิ่ งฉลาดที่จะพึ่งพาพระองค์ดว้ ยการอธิษฐานสําหรับของขวัญยิง่ ใหญ่น้ ี สุ ภาษิต
นี้ไม่ได้รับรองว่าชายทุกคนผูซ้ ่ ึ งขอให้พระเจ้าที่จะจัดเตรี ยมภรรยาในทางธรรมเพื่อเขาก็จ ะ
ได้รับภรรยาแบบนั้น แต่มนั ให้ชื่อเสี ยงแก่พระเจ้าสําหรับภรรยาในทางธรรมเมื่อชายคน
หนึ่งได้รับซึ่งตรงกันข้ามกับปั ญญาแบบมนุษย์ของสามี “สรรเสริ ญพระเจ้าที่พระพรทั้งสิ้ น
มาจากพระองค์ (รวมถึง “ภรรยาที่สุขมุ ) เรื่ องราวของการที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยมเรเบคาห์ที่
สุ ขมุ เพื่ออิสอัคนั้นก็เน้นถึงการนําพาแห่งการจัดเตรี ยมของพระเจ้าในการรวมกันของพวก
เขา (ปฐก. 24) เรื่ องราวของนางรู ธก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ง (นรธ. 2-4)

19:15

สุ ภาษิตนี้เป็ นหนึ่งในสุ ภาษิตที่เตือนเกี่ยวกับ “ความเกียจคร้าน ” (6:6, 9-11; 10:26; 13:4;
20:4; 24:33-34; 26:16; เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:16; คส. 4:5) ความเกียจคร้านนั้นชัว่ ร้ายเพราะว่า
มันเกี่ยวข้องกับการใช้ของขวัญที่มีค่าจากพระเจ้า เราเป็ นผูอ้ ารักขาซึ่ งก็คือ การใช้ เวลานั้น
ไปอย่างไม่เสี ยดาย มันอันตรายเพราะว่ามันนําไปสู่ สิ่งต่างๆ ที่แย่กว่า นัน่ คือความเฉื่ อยชา
โดยทัว่ ไปแ ละความหิวในที่สุด ในคําอุปมาของ พระเยซูเรื่ องบุตรสองคน (มธ. 21:2831) บุตรที่ได้บอกบิดาของเขาว่าเขาจะไปและทํางานในสวนองุ่นของเขาแต่ไม่ได้ไปก็
เกียจคร้าน

19:16

‚พระบัญญัติ ” ที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ก็คือพระบัญญัติของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 6:23) ‚จิตใจ”
คือชี วติ ตามปกติแล้ว ผูค้ นที่ดาํ เนินชีวติ ตามคําแนะนําของพระเจ้าก็ดาํ เนินชีวติ ยาวนาน
กว่าผูท้ ี่ไม่นบั ถือคําแนะนําเหล่านั้น แม้วา่ มีขอ้ ยกเว้นบางอย่าง บรรดาผูท้ ี่ทาํ ตาม
คําแนะนํา ของพระองค์เกี่ยวกับความรอดนั้นก็ประสบกับชีวติ นิรันดร์ (รักษา “จิตใจ” ของ
พวกเขา) แต่บรรดาผูท้ ี่ ไม่ได้ทาํ ตามก็ประสบกับความตายนิรันดร์ (“จะตาย”) ณ บั้นปลาย
ชีวติ ของ เขานั้น ยาโคบได้กล่าวว่า “ชีวติ ของข้าพเจ้านั้นสั้นและร้าย ” (ปฐก. 47:9) นี่เป็ น
จริ งเพราะว่า ส่ วนใหญ่ของชีวติ ของเขานั้น ยาโคบไม่ได้นบั ถือพระบัญญัติของพระเจ้า

19:17

‚เงินและสิ่ งของที่ได้ มอบแด่บรรดาผูท้ ี่มีความทุกข์ดว้ ยความสงสารที่มี ความรัก

นั้นก็จะไม่จากไปเป็ นนิตย์ พระองค์ [พระเจ้า ] ก็สังเกตถึงสิ่ งเล็กน้อยทุกอย่าง
และ ทําให้พระองค์มีความรับผิดชอบที่จะทําให้แน่ใจว่าทุกอย่างก็จะได้รับการ
ตอบแทน และเราก็แน่ใจว่าดอกเบี้ยจะมากกว่าที่คิดได้ในแนวทางไหนก็ตาม” 428
หญิงม่ายแห่งเมืองเศราฟัทได้รับรางวัลอย่างมัง่ คัง่ สําหรับการปรนนิบตั ิต่อเอลียาห์ในความ
ทุกข์ยากของเขา ด้วยนํ้ามันในไหที่ไม่ขาดและแป้ งในหม้อที่ไม่หมด (1 พกษ. 17:10-16)
บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าไม่ได้ตอบแทนในชีวติ นี้ก็จะได้รับการชดเชยในชีวติ หน้า (เปรี ยบเทียบ
มธ. 25:40) เปโตรไม่ได้ให้เงินแก่คนขอทาน ณ ประตูงามของพระวิหาร แต่เขาได้ให้สิ่งที่
เขามีแก่เขา (กจ. 3:6)
19:18

ถ้าพ่อแม่ไม่ลงวินยั ลูกของเขาขณะที่ยงั มีความหวังของการแก้ไขเขา เขาก็เต็มใจที่จะให้เขา
ตายอย่างแท้จริ ง บางทีแม้วา่ ไม่ใช่อย่างมีสติ ความโง่เขลาของเด็กจะนําไปสู่ การตายของเขา
ถ้าพ่อแม่ของเขาไม่ได้เหนี่ยวรั้งของเขาด้วยการลงวินยั 429 พ่อแม่บางคนปล่อยให้ลูกๆ ของ
พวกเขาที่จะหลงเจิ่นเนื่องจากการละเลย นี่ดูเหมือนจะเป็ นกรณี ของเอลีและดาวิดในระดับ
หนึ่ง (1 ซมอ. 2:12-17; 22-25; 2 ซมอ. 13-14). ‚การลงวินยั ” (แยสเซอร์ ) รวมถึงการ
ลงโทษเช่นเดียวกับการสั่งสอน
“เด็กที่ได้รับการแก้ไขโดยพ่อแม่น้ นั ก็ดีกว่าได้รับการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ที่บงั คับ
ใช้กฎหมายในทัณฑสถาน” 430
“ครู ไม่ควรแสวงหาการตีสอนในฐานะเป้ าหมายแต่ในฐานะวิธีการเท่านั้น บุคคลที่
มีความปรารถนาต่อมันก็จะทําให้เด็กตายในกรณี ของความผิดของเขา เปลี่ยนการ
ตีสอนไปสู่ การแก้แค้น อนุญาตให้เขาเองถูกผลักดันโดยความชอบของเป้ าหมาย ที่
เหมาะสมของการตีสอนและที่จะถูกผลักดันไปไกลกว่าความจํากัดของมัน” 431
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อารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้จะส่ งเจ้าของของมันไปสู่ ปัญหาใหม่อย่างซํ้าซาก ความหมายโดยนัย
ก็คือ เป็ นการไร้ประโยชน์ที่จะช่วยบุคคลเช่นนั้นให้พน้ จากปั ญหาที่เขาทําให้ตวั เขาเองไปสู่
ด้วยอารมณ์ของเขากษัตริ ยซ์ าอูลเป็ นตัวอย่างดั้งเดิม
“ในขณะที่บุตรชายก็ ถูกแก้ไขโดยการลงวินยั ของพ่อแม่ คนใจร้อนต้องถูกแก้ไข
โดย การปล่อยให้ผลลัพธ์ต่างๆ ของข้อบกพร่ องของเขาเองที่จะลงโทษเ ขา บิดาที่

ฉลาด ไม่แทรกแซงในการปฏิบตั ิการของเหตุผลลัพธ์ของระเบียบทางศีลธรรม
แห่งการ ลงโทษและการเยียวยาที่พระเจ้าได้จดั ตั้งขึ้น อย่างถากถางแล้ว บุคคลที่
‘ช่วยกู’้ คนใจร้อนก็ติดอยูใ่ นพลังที่ไม่แข็งแรงแห่งเส้นทางของเขา” 432
‚ความพยายามของความเมตตาซํ้าแล้วซํ้าเล่า ก็หลงหายไปกับบุคคลที่อารมณ์ไม่ดี
หรื อมีเจตนาร้าย‛433
19:20

บิดาไม่เพียงแต่จาํ เป็ นที่จะต้องตีสอนบุตรของพวกเขาเท่านั้น (ข้อ 18) แต่บุตรต้อง “ยอม
รับ” “คําแนะนํา ” และ “การตีสอน” จากบิดาพวกเขาอีกด้วย วิญญาณที่ถ่อมใจรั บคําสอน
ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวัยหนุ่มของบุคคลหนึ่ งนั้นก็นาํ ไปสู่ ชีวติ แห่งปั ญญา โมเสสได้ให้
คํา แนะนําที่ดีแก่โยชูวา (ยชว. 1:5-9) ซึ่ งโยชูวาได้ใส่ ใจ และเขาได้กระทําอย่างฉลาดใน
กรณี ที่ เป็ นผลลัพธ์

19:21

ผูค้ นก็วางแผนสิ่ งต่างๆ ทุกประเภท แต่สิ่งที่พระเจ้ารับรองเท่ านั้นที่จะบังเกิดขึ้น พระองค์
มีอาํ นาจสิ ทธิ์ ขาดและกําหนดผลลัพธ์ต่างๆ เปาโลได้วางแผนที่จะไปยังเอเชียและ บิธิเนีย
แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ปิดประตูเหล่านั้นและได้นาํ ท่านไปยังมาซิ โดเนียแทน (กจ. 16:610)

19:22

“วิญญาณที่เมตตากรุ ณาก็ทาํ ให้ทุกคนสนใจ และมีเสน่ห์โดย การไม่เห็นแก่ตวั และ
ความเอื้ อเฟื้ อของมันสําหรับคนอื่นๆ แต่ที่จะสัญญาถึงสิ่ งต่างๆ ที่ใหญ่ในขณะที่
ไม่ สามารถที่จะทําตามได้ก็น่าตําหนิ มันดีกว่าอย่างมากที่จะยากจนและยอมรับ
อย่าง ตรงไปตรงมาถึงการไร้ความสามารถของบุ
คคลหนึ่งที่จะทําสิ่ งที่ใจ
ปรารถนา มาก กว่าที่จะสัญญา อย่างยิง่ ใหญ่และสุ ดท้ายแล้วก็พิสูจน์วา่ ไม่
น่าเชื่อถือ”
คุณลักษณะ (“ความกรุ ณา ” และความซื่อสัตย์ ) ก็มีคุณค่ามากกว่าความมัง่ คัง่ ในระยะยาว
แต่น่าเสี ยดายสําหรับเขา นาบาลได้คิดในทางตรงกันข้าม (2 ซมอ. 25)

19:23

สุ ภาษิตนี้เน้นถึงหนึ่งในผลประโยชน์ทางจิตใจของก ารยําเกรงพระเจ้า นัน่ คือ “การหลับ ”
สนิท (เปรี ยบเทียบ 14:27; สดด. 91:1) จิตสํานึกที่แย่หรื อความกลัวที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ทาํ
ให้ผยู้ าํ เกรงพระเจ้าตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนและเขาหรื อเธอรู ้วา่ “พระเจ้าทําให้เหตุ การณ์ ทุก

อย่างร่ วมกนั ก่อ ผลดี แก่ คนที่รัก พระเจ้า ” (รม. 8:28) มันดูเหมือนว่ าเปโตรสามารถที่จะ
นอนหลับในคุกได้พร้อมกับการถูกไต่สวนต่อหน้าเฮโรดในการพิจารณาคดีของศาล
สําหรับวันถัดไป เนื่องจากการวางใจของเขาในพระเจ้า (กจ. 12:6)
19:24

ภาพที่น่าขบขันนี้ก็เกี่ยวกับบุคคลที่ข้ ีเกียจเกินไปจนเขาไม่สามารถแม้กระทัง่ ตัก อาหารจาก
จานของเขาไปยังปากของเขาได้ (ข้อ 12; เปรี ยบเทียบ 26:15) เป็ นไปได้วา่ มือของเขานั้น
อาจจะเย็น ดังนั้นเขาจึงอยากเอามือใส่ ไว้ในกระเป๋ าเสื้ อมากกว่าที่จะทํางาน 434 ประเด็นก็คือ
คนเกียจคร้านจะแบกรับผลลัพธ์ต่างๆของความเกียจคร้านของเขาเอง เมื่อแซมสั นควรต่อ
สู ้กบั พวกศัตรู ของพระเจ้านั้น เขากลับพักอยูใ่ นอ้อมแขนของหญิงฟี ลิสเตี ยคนหนึ่ง และเขา
ก็ได้ตายไปกับสิ่ งนั้น (วนฉ. 16) คําเตือนนี้ก็ประยุกต์ใช้ได้กบั บรรดาผูท้ ี่ข้ ีเกียจเกิน ไปที่จะ
ทําให้โครงการต่างๆ ที่พวกเขาเริ่ มต้นนั้นไปสู่ ความสําเร็ จ435

19:25

การลงโทษคนเยาะเย้ ยก็ส่งเนื้อหาที่มีประโยชน์ไปยัง “คนเขลา ” คือ “อย่าเลียนแบบ
อุปนิสัย นี้” การลงโทษมีผลลัพธ์ที่ยบั ยั้งได้ การว่ากล่า วคนฉลาดก็มีผลลัพธ์ที่ดีเช่นกัน มัน
ช่วยให้ คนฉลาดแก้ไขอุปนิสัยของเขา (ที่จะ “ได้รับความรู้ ”) คําแนะนําที่เป็ นแบบคําสอน
อย่าง เดียวกันนี้ก็ปรากฏใน 21:11 อีกด้วย
“นักปราชญ์ไม่เคยเบื่อถึงการยืนยันว่ามันเป็ นส่ วนหนึ่ งของปัญญาที่ เปิ ดต่อการ
แก้ไข” 436
เปาโลได้แนะนําให้ทิโมธี ที่จะแก้ไขครู สอนเท็จในเมืองเอเฟซัส อย่างหวังแล้วนั้น พวก
เขา บางคนก็ฉลาด (1 ทธ. 1:3-4) ในขณะที่คนอื่นๆ นั้นก็เ ป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นคนเยาะเย้ย (1
ทธ. 5:20)

19:26

การปฏิบตั ิไม่ดีต่อพ่อแม่ก็ถูกกล่าวถึงในสุ ภาษิตนี้ ไม่ใช่แค่การไม่เชื่อฟังต่อพ่อแม่เท่านั้น
มันละเมิดพระบัญญัติประการที่หา้ คือ ที่จะให้เกียรติบิดามารดาของบุคคลหนึ่ง (อพย.
20:12; ฉธบ. 5:16; อฟ. 6:1-3) ซาโลมอนได้สัญญาถึงความอับอายและความขายหน้าต่อ ผู้
ที่ละเมิด ซึ่ งเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับเกียรติ (เปรี ยบเทียบ กท . 6:7) ในยุคสุ ดท้ายนี้ มันเป็ น
เรื่ องธรรมดาที่มีมากขึ้นสําหรับลูกชายและลูกสาวที่จะโจมตีพอ่ แม่ของพวกเขาทางคําพูด
และหรื อทางร่ างกาย และที่จะขับไล่พวกเขาไปแท นที่จะดูและจัดเตรี ยมเพื่อพวกเขาในปี
ทั้งหลายในบั้นปลายของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 1:30; 2 ทธ. 3:2) พระเยซูได้ประณาม

พวกฟาริ สีสาํ หรับการหลีกเลี่ยงอย่างเคร่ งครัดในทางศาสนาต่อความรับผิดชอบต่างๆ ที่มี
ต่อพ่อแม่ (มธ. 15:4-7) โบอาสก็จดั เตรี ยมตัวอย่างที่ดีของบุคค ลหนึ่งที่ได้ดูแลนาโอมีแม่
ยาย ของเขา ผูซ้ ่ ึ งอาจไม่เป็ นบุคคลที่ง่ายที่สุดที่จะอยู่ ด้วย เนื่องจากว่าเธอ ยอมรับว่าเธอ
ได้รับ ความขมขื่น (นรธ. 1:20-21)
เดลลิทซ์ได้เชื่อว่าการปรากฏซํ้าของ “บิดา” และ “บุตรชาย” ในข้อนี้กส็ ่ งสัญญาณถึงการ
เริ่ มต้นของส่ วนใหม่ของพระธรรมสุ ภาษิต (เปรี ยบเทียบ 10:1; 13:1; 15:20)‛437
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สุ ภาษิตนี้กล่าวในเชิงลบถึงแนวคิ ดที่แสดงออกมาในเชิงบวกในข้อที่ 20 และที่อื่นๆ การ
หยุดที่จะพากเพียรในการนําพาที่ดีของพ่อแม่ก็จะส่ งผลต่อความอับอาย
‚ปราศจากการเอาใจใส่ ที่ต่อเนื่องต่อปั ญญานั้น มนุษย์ที่เสื่ อมทรามก็หนั เหไปจาก
มันอย่างไร้สติ แม้กระทัง่ ซาโลมอนตัวอย่างดีเลิศแห่งปั ญญาของอิสราเอลก็ได้หนั
เหไปเมื่อเขาได้หยุดที่จะฟังสุ ภาษิตของเขาเอง” 438

19:28

อีกครั้งหนึ่ง บรรทัดแรกก็เตือนเกี่ยวกับการให้การเท็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าได้รับการจูงใจ
โดยการดูถูกต่อระบบกฏหมาย ผูใ้ ห้การเท็จในคดีความที่มีต่อนาโบทก็เป็ นพยานที่ “เลว”
(ตามตัวอักษรหมายถึง “เสื่ อมทราม” คําฮีบรู คือ เบลิยาอัล) (1 พกษ. 21:10, 13)
‚. . . 28ข หมายถึงว่าความชัว่ ร้าย นัน่ คือ สิ่ งที่บิดเบือนทางศีลธรรมเป็ นชิ้น อาหาร
อันโอชะสําหรับปากของคนอธรรม ซึ่ งเขากลืนกินอย่างกระตือรื อร้น ที่จะ ปฏิบตั ิ
ความชัว่ ร้ายนั้นก็เป็ นเรื่ องถนัดสําหรับ เขา อย่างที่เรากล่าวว่า ‘ไอน์ วาเรอ เจนัส ’ [
ความเพลิดเพลินแท้]‛ 439
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พระเจ้าได้ต้ งั การลงโทษ (“การโบย ”) ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สาํ หรับคนมักเยาะเย้ยและคนโง่
บาง ครั้ง “การลงโทษ” ของพระองค์ก็มาจากพระองค์เองโดยตรง อย่างเช่นในกรณี ของโค
ราห์ ดาธานและอาบีรัม (กดว. 16:32) บางครั้ง “การโบย” ของพระองค์ก็มาทางอ้อมผ่าน
ทาง ตัวแทนที่เป็ นมนุษย์ของพระองค์ เอเสเคียลได้อธิ บายว่าดาบ การกันดารอาหาร สัตว์
ร้าย และโรคระบาดเป็ นเครื่ องมือของพระองค์ใ นการลงโทษคนยูดาห์ (อสค. 14:21) ใน
กรณี ทั้งหมดนั้น พระเจ้าเป็ นแหล่งสู งสุ ด

20:1

นักปราชญ์ได้ทาํ ให้ “เหล้าองุ่น ” และ “สุ รา ” เป็ นบุคคล (คําฮีบรู เชคา คือ เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ท้ งั สิ้ นนอกเหนือจากเหล้าองุ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ นํ้าที่ได้มาจากการกลัน่ ผล
อินทผลัมและเบี ยร์ เปรี ยบเทียบ 31:4, 6) เพื่อจะสอนว่าบรรดาผูท้ ี่ถูกควบคุมด้วยสิ่ งเหล่า
นั้นก็เยาะเย้ยสิ่ งที่บริ สุ ทธิ์ และละเมิดความจํากัดของความมีคุณธรรมและความเหมาะสม
(เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:18)
‚ลักษณะสองด้านของเหล้าองุ่น คือการใช้และการใช้ผดิ ของมัน ผลประโยชน์และ
คําสาปของมัน การยอมรับของมันในสายพระเนตรของพระเจ้าและความเกลียดชัง
ของมันก็ถูกทอไปสู่ สิ่งทอของพันธสัญญาเดิมเพื่อว่ามันจะทําให้ใจของมนุษย์ยนิ ดี
(สดด. 104:15) หรื อ ทําให้ความคิดของเขาผิดพลาด (28:7) มันสามารถเกี่ยวข้อง
กับความสนุกสนาน (ปญจ. 10:19) หรื อกับความโกรธ (อสย. 5:11) มันสามารถถูก
ใช้เพื่อเปิ ดเผยความอับอายของโนอาห์ (ปฐก. 9:21) [และโลท (ปฐก. 19:30-38)]
หรื อในมือของเมลคีเซเดคเพื่อที่จะให้เกียรติแก่อบั ราฮัม (ปฐก. 14:18)‛ 440

20:2

มันอันตรายที่จะกระตุน้ ความโกรธของผูป้ กครองอย่างที่จะรบกวน “สิ งห์ ” (เปรี ยบเทียบ
19:12) ทั้งสองสามารถก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมากแก่ผทู ้ ี่ “กระตุน้ ” พวกเขาได้
กษัตริ ยฮ์ านูนได้กระตุน้ ความโกรธของดาวิดและได้เสี ยใจเกี่ยวกับมัน (2 ซมอ. 10) บรรดา
ผู้ กระตุน้ ความโกรธของกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดโดยการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์จะลิ้ม
รสพระพิโรธของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ วว. 6-19)
‚กษัตริ ยเ์ ฮนรี่ ที่แปดผูซ้ ่ ึงได้โกรธสันตะปาปาสําหรับการขัดขวางแผนการขอ งเขา
ที่จะหย่าร้างและแต่งงานใหม่ ไม่ใช่ตวั อย่างประกอบแรกหรื อสุ ดท้ายของความ
โกรธ ของกษัตริ ย”์ 441
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คนสุ ขมุ ผูซ้ ่ ึ งเอาใจใส่ “เกียรติ” ของเขาก็หยุดทะเลาะวิวาทเมื่ อการทะเลาะวิวาทนั้นเร่ าร้อน
และเขาขจัดตัวเขาเองจากมัน (เปรี ยบเทียบ ฟป . 4:5) แต่คนที่ไวในการต่อสู ้ก็แสดงว่าตัว
เขา เองหรื อเธอเองเป็ นคนโง่ (เปรี ยบเทียบ 17:14) โดยการกระตุน้ การต่อสู ้กบั ฟาโรห์เนโค
ที่ไม่ จําเป็ นนั้น กษัตริ ยโ์ ยสิ ยาห์ที่ดีได้สูญเสี ยเกียรติของเขาแ ละชีวติ ของเขาก่อนเวลา อัน
ควร (2 พศด. 35:20-24)
‚บุคคลที่ควบคุมอารมณ์ของพวกเขาไว้ได้ ไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะ ทะเลาะไม่วา่

พวก เขาถูกล่ออย่างมาก เพียงไรก็ตาม แต่พวกเขาพร้อมที่จะแทกแซงการทะเลาะ
วิวาท ที่คนอื่นกําลังจะเริ่ มอีกด้วย” 442
20:4

‚พร้อมกับข้อแก้ตวั ใดๆ เ พื่อจะละทิง้ การงานของเขานั้น คนเกียจคร้านก็ละเลย
การไถนาของเขาเมื่อคนอื่นๆกําลังทํา งานอยู่ ดังนั้นเมื่อเวลาเก็บเกี่ยวมาถึง นาของ
เขาก็วา่ งเปล่าและเขากําลังขอทาน (อย่างที่เขาจะกล่าวมัน ) จากเพื่อนบ้านที่โชคดี
กว่าของเขา ข้อเท็จจริ งก็คือว่าโชคไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันเลย ความขยันของพวกเขา
ได้นาํ รางวัลของมันเองมา และความเกียจคร้านของเขาก็นาํ ผลลัพธ์ตามธรรมชาติ
ของมันมา” 443
นี่เป็ นอีกสุ ภาษิตหนึ่งที่เตือนเกี่ยวกับกฎของการตอบแทน (กท. 6:7) อัครทูตเปาโลได้
หว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริ ฐอย่างขยันและอย่างสัตย์ซื่อในที่ใดก็ตามที่ท่ านได้ไป และเมื่อ
ท่านได้ตายไปนั้นคนมากมายก็ได้มาเป็ นคริ สเตียน
ท่านไม่ได้เกียจคร้านแต่ทาํ งาน
“ในขณะ ที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส”(2 ทธ. 4:2; เปรี ยบเทียบ กท. 6:9)

20:5

คนที่มี “ความเข้าใจ” จะดึง “แผนการ” ของอีกบุคคลหนึ่งจากเขาอย่างมีทกั ษะอย่างเช่น นัก
ประดานํ้าเก็ บไข่มุกที่คดั ไข่มุกจากพื้นของ “นํ้าลึก ” (เปรี ยบเทียบ 18:4) เนื่องจากใจของ
มนุษย์น้ นั ชัว่ ร้ายอย่างมาก (ยรม. 17:9) และเนื่องจากแผนการเ หล่านี้ก็ปิดซ่อนไว้อย่างลํ้า
ลึก แผนการต่างๆที่ถูกกล่าวถึงบางทีเป็ นแผนการที่จะทําการชัว่ ร้าย 444 ดาวิดที่เจ็บป่ วยได้
รู้สึก ว่าบรรดาผูท้ ี่ได้มาเยีย่ มเยียนเขาก็กาํ ลังวางแผนที่จะต่อสู ้เขา (สดด. 41:6; เปรี ยบเทียบ
สดด. 64:5-6) พระเยซูก็ “ทราบว่าอะไรมีอยูใ่ นมนุษย์ ” อีกด้วย (ยน. 2:25) และบ่อยครั้ง
แล้ว พระองค์ก็ดึงมันออกมาอย่างมีทกั ษะ

20:6

หลายคนก็ไวที่จะยืนยันถึงความจงรักภั กดีของพวกเขาเองอ ย่างที่โยบได้ทาํ (โยบ 29-31)
หลายๆ คนก็ยนื ยันถึงความดีของพวกเขาเอง แต่การทดสอบจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเผชิญ
หน้ากับใครคนหนึ่งที่มีความต้องการ ชาวสะมาเรี ยที่ดี ได้พิสูจน์วา่ “น่าไว้วางใจ” โดยแนว
ทางที่เขาได้ตอบสนองต่อเพื่อนบ้านที่ได้รับบาดเจ็บของเขา (ลก. 10:30-37) ดังนั้น คน
ฉลาด จะไม่ตดั สิ นคุณลักษณะของบุคคลหนึ่งโดยอาชีพของเขาแต่โดยการปฏิบตั ิของเขา

20:7

คนที่เที่ยงธรรม (“ชอบธรรม ”) อย่างแท้จริ งโดยพระคุณของพระเจ้านั้นก็สาํ แดงพระคุณ
นั้น โดยแนวทางที่เขาดําเนิ นชีวติ (“ความซื่อสัตย์ของเขา ”) และลูกหลานที่สืบสายโลหิต

โดย ตรงของเขาก็ได้รับผลปร ะโยชน์จากความเที่ยงธรรมของเขา อับราฮัมเป็ นตัวอย่างที่
ยอด เยีย่ ม (ปฐก. 17:1-9)
20:8

บางที ‚ตา” ของกษัตริ ยเ์ ป็ นตาแห่งความคิดของเขา เขาเข้าใจหรื อรับรู ้สิ่งที่ชวั่ ดําเนินไป
และดังนั้นก็รักษาความยุติธรรมไว้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) ไม่ใช่กษัตริ ยท์ ุกองค์ที่ทาํ อย่างนี้ แต่
บรรดาผูท้ ี่บลั ลังก์ของพวกเขานั้นได้แสดงออกมาโ ดยความยุติธรรมก็ทาํ อย่างนั้น ซา
โลมอน ได้รับรู ้ถึงความชัว่ ที่หญิงโสเภณี ผซู ้ ่ ึ งได้ยนื อ ยูต่ ่อหน้าเขาได้ต้ งั ใจไว้ เขา ได้
วิเคราะห์มนั และ ในความยุติธรรมนั้นเขาก็ได้ให้คาํ ตัดสิ นที่ยตุ ิธรรม (1 พกษ. 3:16-28)

20:9

แม้วา่ “คนชอบธรรมดําเนินในความซื่อสัตย์ของเขา ” (ข้อ 7) และกษัตริ ยท์ ี่เที่ยงธรรม
สามารถค้นพบความชัว่ ร้ายได้ (ข้อ 8) ก็ไม่มีใครสักคนที่สามารถอ้างถึงความบริ สุทธิ์ แห่ง
หัวใจ 100 % ได้ (เปรี ยบเทียบ ปญจ. 7:20; รม. 3:9, 23; 1 ยน. 1:8) คําถามเชิงโวหารนี้ถูก
ออกแบบมาเพื่อที่จะเคลื่อนผูอ้ ่านให้แสวงหาการชําระภายนอกตัวเขาเองหรื อตัวเธอเอง ซึ่ง
เป็ นการชําระที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถจัดเตรี ยมให้ได้ ส่ วนใหญ่ คนอิสราเอลที่ถือว่าตนเอง
ชอบธรรมแห่งสมัยของพระเยซูได้ปฏิเสธอย่างดื้อดึงที่จะยอมรับถึงความต้องการของ พวก
เขาที่มีต่อความชอบธรรมของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 23:26) และสิ่ งนี้ก็ดาํ เนินต่อไป
ที่จะเป็ นปั ญหาสากลที่ก ั นผูค้ นไว้จากการวางใจในพระคริ สต์ คือพวกเขาชอบที่จะวางใจ
ความดีของพวกเขาเอง

20:10

‚ลูกตุม้ ” (บนตราชัง่ ) ฉ้อ (“ผิดแผก”; ไม่น่าไว้วางใจ) และ “เครื่ องตวง” (ในภาชนะ) ก็เป็ น
เพียงแค่สองตัวอย่างของการโกงและการหลอกลวงในรู ปแบบที่ หลากหลายของพวกมัน
ทั้งหมด พระเจ้าทรงเกลียดการบิดเบื อนความยุติธรรมเช่นนั้นทั้งสิ้ น เพราะพระองค์ทรง
เที่ยง ธรรม และเนื่องจาก การซื้ อขายที่หลอกลวงนั้นตรงกันข้ามกับธรรมชาติและนํ้า
พระทัยของ พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 16:11; 20:23) มันทํา ให้ผซู ้ ้ื อที่ถูกโกงนั้นเจ็บปวด และ
ทําให้ผขู้ าย เจ็บปวดผูซ้ ่ ึ งตกอยูภ่ ายใต้การพิพากษาของพระเจ้าสําห
รับการซื้ อขายที่
หลอกลวงของเขา พระเยซูได้ควํ่าโต๊ะผูร้ ับแลกเงินในบริ เวณพระวิหารไม่ใช่เพียงแค่
เพราะว่าพวกเขาได้ทาํ ธุ รกิจในสถานที่ที่ถูกตั้ง ไว้สาํ หรับการอธิ ษฐานเท่านั้น แต่เพราะว่า
พวกเขาได้โกงประชาชน อีกด้วย (มธ. 21:13)

20:11

‚การประพฤติ ” เป็ นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ถึงคุณลักษณะที่วา่ แม้กระทัง่ เด็กก็เป็ นที่รู้จกั ว่าดี
(“บริ สุทธิ์ และถูกต้อง”) หรื อเลวโดยอุปนิสัยของเขาหรื อของเธอ การอ้างถึงความดีก็สร้าง

ความประทับใจเล็กน้อยเมื่อการปฏิบตั ิขดั แย้งมัน การประพฤติของซามูเอลในฐานะเด็ก
ได้ แสดงถึงความรู ้สึกไวของเขาที่มีต่อพระเจ้า (1 ซมอ. 3:18-21)
20:12

ในพระธรรมสุ ภาษิต “หูที่ฟัง ” ตามปกติแล้วอ้างอิงถึงการรับคําสอนได้ ที่นี่และที่อื่นๆ ใน
พระธรรมนี้บ่อยครั้งแล้ว “ตาที่มอง” บ่งบอกถึงการหยัง่ รู ้ทางศีลธรรม รวมกันแล้วทั้งสอง
บ่งบอกถึงการประยุกต์ใช้ปัญญาที่ถูกนําเสนอที่นี่ พระเจ้าประทานความสามารถแก่ผคู ้ นที่
จะรับเอาคําแนะนําและที่จะเข้าใจสิ่ งที่ดีที่สุด แม้วา่ สิ่ งเหล่านั้นเป็ นมลทินโดยบาป (ข้อ 9)
โนอาห์ได้พิสูจน์วา่ รับคําสอนได้และหยัง่ รู ้เมื่อเขาได้ตอบสนองในการเชื่อฟังต่อ “ทุกสิ่ งที่
พระเจ้าได้บญั ชาเขา” (ปฐก. 7:5) อย่างที่โมเสสได้ทาํ (อพย. 40:16)

20:13

นี่เป็ นอีกคําเตือนหนึ่งที่มีต่อความเกียจคร้าน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 4; 6:9-10; 19:15; 24:33-34;
อฟ. 5:15-16) เป็ นที่ชดั เจนว่าดาวิดได้เกียจคร้านเมื่อเขาควรที่จะกระฉับกระเฉง ซึ่ งได้
นําไป สู่ การล้มลงของเขาในการทําบาปกับบัทเชบาและต่ออุรีอาห์ (2 ซมอ. 11:1)

20:14

‚ตอนนี้หน่วยนี้ก็เคลื่อนจากการสู ญเสี ยทรัพย์สินผ่านทาง ความเฉื่ อยชาไปสู่ การ
ได้ รับทรัพย์สินผ่านทางความชัว่ ร้ายที่กระฉับกระเฉง” 445
ในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยน มันเป็ นธรรมเนี ยมสําหรับผู้ ซ้ื อสิ นค้าบางอย่างที่จะ
บอกผูข้ ายว่าผลิตภัณฑ์ของเขานั้นด้อยกว่าและไม่สมกับสิ่ งที่เขากําลังมองหา กระนั้นหลังจากการต่อรองราคาสิ้ นสุ ดลง ผูซ้ ้ื อก็จากไปพร้อมกับของซื้ อของเขา เขา ก็
บอกคนอื่นๆ ว่ามันช่างเป็ นราคาถูกจริ งๆ ที่เขาได้จ่ายไป ดูเหมือนว่าเอโฟรนได้
เจรจาต่อรองกับอับราฮัม ครั้งแรกโดยการนําเสนอการต่อรองที่ “ที่พึงพอใจ” เมื่อ
พวกเขาได้เจรจาการซื้ อขายถํ้ามัคเปลาห์ (ปฐก. 23) แต่อบั ราฮัมได้เต็มใจที่จะจ่าย
ราคาตามการเรี ยกร้อง
‚นัน่ ก็เป็ นประสบการณ์ในทุกๆวัน แต่สุภาษิตนี้ก็เตือนโดยทางอ้อมต่อการโกหก
ตามแบบธรรมดาและแสดงให้เห็นว่าด้วยเหตุน้ นั บุคคลหนึ่งไม่ควรตกใจและถูก
หลอก”446

20:15

จากการกล่าวที่โอ้อวดในตลาด (ข้อ 14) เราก็เคลื่อนไปสู่ การกล่าว ที่เฉลียวฉลาดโดยทัว่ ไป
สิ่ งมีค่ามากกว่า ทองคําและอัญมณี น้ นั ไม่สามารถได้มาโดยการต่อรองราคา “ริ มฝี ปากแห่ง

ความรู้ ” เป็ นริ มฝี ปากที่กล่าวถ้อยคําที่คิดพิจารณา แล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับความมีศีลธรรมที่
พระเจ้าได้ต้ งั ไว้ (เปรี ยบเทียบ 3:13-15) ถ้อยคําเหล่านี้ก็คาดคะเนล่วงหน้าถึง “การงานที่
หนักและยาวนานของการศึกษ า”447 อาหิโธเฟลได้มีชื่อเสี ยงสําหรับการให้คาํ แนะนําที่ดี
เช่น นั้นแก่ดาวิดและอับซาโลม ที่วา่ คําปรึ กษาของเขาก็ “เหมือนกับเป็ นพระบัญชาของ
พระเจ้า” (2 ซมอ. 16:23) นี่เป็ นอีกหนึ่งสุ ภาษิตแบบ “สิ่ งนี้ก็ดีกว่าสิ่ งนั้น”
20:16

ซาโลมอนได้แนะนําว่าบุคคลที่รับเอาพันธะ ของอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็ น คนแปลกหน้าหรื อ
คนต่างประเทศต่อเขาก็ไม่ฉลาดอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ 6:1-5; 11:15; 27:13) คนแปลกหน้า
เช่นนั้นก็เป็ นความเสี่ ยงมาก ถ้าคุณให้เขายืม จงแน่ใจว่าคุณมีทรัพย์สมบัติค้ าํ ประกันบาง
อย่างเช่น เสื้ อผ้าของเขาหรื อเครื่ องประกันอื่นๆ เพื่อว่าเขาจะจ่ายเงินคืนคุณได้ สุ ภาษิตหนุน
ใจให้เราผูกคนไว้กบั พันธะของพวกเขาเองมากกว่าการให้การคํ้าประกัน ตรงนี้ หญิงโสเภณี
ก็ถูกกล่าวถึง 448 ทามาร์ ก็ฉลาดในการเอาแหวนตรา เชือกและไม้พลองของยูดาห์มาเป็ น
ทรั พย์ สมบัติคา้ ประกัน เพื่อว่าเธอสามารถทําให้เขารับผิดชอบต่อสิ่ ง ที่เขาได้ทาํ กับเธอใน
ภายหลังได้ (ปฐก. 38)
‚ในคําเตือนเหล่านี้ภาวะเสี่ ยง [20:16 และคู่แฝดของมัน 27:13] ก็เป็ นมากกว่า การ
ปกป้ องทรัพย์สมบัติหรื อชื่อเสี ยงของแต่ละบุคคล เสถียรภาพของสังคมก็เป็ นข้อพิจาร -ณา
หลัก คําสัญญาที่ได้ให้มาอย่างเล่นๆ หรื อคําปฏิญาณที่ได้กล่าวอย่างไม่รอบคอบก็สนับ สนุ
นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความรู ้สึกไม่เป็ นมิตรระหว่างบุคคล สิ่ งเหล่านี้ทาํ ให้
ทนายซึ่ งทําผิดจรรยาบรรณและคนโกงสามารถที่จะรุ่ งเรื องและเป็ นอันตรายต่อชื่อเสี ยง
ของคนที่เชื่อถือได้ เหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้นของการล้มละลายส่ วนตัวควรเป็ นการเตือ นที่เพียง
พอว่าการยืม การปฏิญาณ และการให้ยมื ก็แบกความเ สี่ ยงแห่งความเจ็บปวด ไว้มากมาย
โปโลนิอสั ก็ไม่ได้อยูห่ ่างไกลจากเครื่ องหมายนี้ในคําแนะนําของเขาที่มีต่อบุตรชายของเขา
และเพื่อนของแฮมเล็ท คือ ลาเออร์ เทสว่าไม่ควรเป็ นทั้งผูย้ มื และผูใ้ ห้ยมื เพราะว่าการให้ยมื
บ่อยครั้งสู ญเสี ยตัวมันเองและเพื่อน และการยืมทําให้ความแข็งแรงของการประหยัดอ่อน
ลง -แฮมเล็ท ละครที่หนึ่ง ฉากที่สาม” 449
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สิ่ งใดก็ตามที่ได้มาอย่างหลอกลวง (“โดยความเท็จ ”) ตอนแรกก็อาจทําให้ผหู ้ ลอกลวงพึง
พอ ใจและโปรดปรานเหมือ นกับ “อาหาร ” ที่มีรสหวานในปากแต่ใ นที่สุดแล้ว มันจะ
พิสูจน์ ว่าไม่เพียงแต่ไม่ทาํ ให้พึ งพอใจเท่านั้น แต่ เป็ นการทําลายต่อเขาหรื อเธออีกด้วย
(เปรี ยบเทียบ 9:17-18; 23:31-32) ‚กรวด” ในปากไม่เพียงแต่ขาดรสชาติและการหล่อ เลี้ยง

เท่านั้นแต่มนั ทําลายฟันอีกด้วย ซึ่ งทําให้การกินหลังจากนั้นเจ็บปวดและยุง่ ยาก พวกพี่ ชาย
ของโยเซฟได้ คิดว่าโดยการขายโยเซฟนั้น พวกเขากําลังซื้ อชีวติ ที่เป็ นอิสระมากขึ้น แต่สิ่ง
ที่พวกเขาได้มา จากการขายเขาให้แก่คนมีเดียนได้ทาํ ให้ชีวติ ของพวกเขาทุกข์ยากตั้งแต่
เวลานั้นเป็ นต้นไป
อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือข้อตกลงของยูดาสอิสคาริ โอทกับพวกมหา
ปุโรหิต ของอิสราเอล (มธ. 26:14-16; 27:3-5)
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ถ้าบุคคลหนึ่งจะต้องทํา “สงคราม ” เขาควรทํามันหลังจากที่ได้รับคําแนะนําที่ “ฉลาด”
เท่านั้น อย่างที่ตามปกติแล้วใครคนหนึ่งตระเตรี ยมแผนการใดๆ หลังจากที่ได้รับคําปรึ กษา
(เปรี ยบเทียบ 11:14; 15:22; ลก. 14:31-32) ก่อนที่จะใช้กาํ ลัง บุ คคลหนึ่งควรทําให้แน่ใจว่า
เป้ าหมายและวิธีของเขานั้นสอดคล้องกับคําสอนของหนังสื อนี้
‚โดยการประยุกต์ใช้น้ นั สุ ภาษิตสามารถถูกทําให้กว้างขวางเพื่อผูด้ ิ้นรนที่จะอยู่
รอดในชีวติ นี้” 450
โดยปราศจากการแสวงหาคําปรึ กษาของพระเจ้านั้น กษัตริ ยเ์ รโหโบอัมได้ตดั สิ นใจอย่ างโง่
เขลาที่จะทําสงครามกั บเผ่าต่างๆฝ่ ายเหนือแห่งอิสราเอล แต่โดยทางผูเ้ ผยพระวจนะเชไม อาห์น้ นั พระเจ้าได้บอกกษัตริ ยอ์ ง ค์น้ ีอย่างมีพระคุณที่จะเลิกเสี ย และเรโหโบอัมได้เชื่อฟัง
อย่างฉลาด (2 พศด. 11:1-4)
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‚ผูพ้ ดู ให้ร้าย” ที่ “เปิ ดเผยความลับ” ก็ไม่ระมัดระวังในถ้อยคําของเขา การขาดความรักของ
เขาเปิ ดเผยถึงการขาดปัญญาของเขา ดังนั้น บุคคลหนึ่งไม่ควร สมาคมกับ “คนนินทา ”
(เปรี ยบเทียบ 11:13; 18:8; 25:23; 1 ทธ. 5:13) โดเอกคนเอโดมได้นินทาเกี่ยวกับดาวิดอย่าง
ไม่จาํ เป็ นเมื่อเขาได้เปิ ดเผยต่อกษัตริ ยซ์ าอูลว่าดาวิดไปอยูก่ บั อาหิ เมเลคที่เมืองโนบ (1 ซมอ.
22:9)
‚บุคคลที่ยกยอต่อหน้าก็พร้อมที่จะทําให้อปั ยศลับหลัง โดยถ้อยคําและแนวทางที่
อ่อนนุ่ มและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมนั้น เขาจะได้รับความมัน่ ใจจากเหยือ่ ของเขา ซึ่ งดึงดูด
ความหยิง่ และความรักแห่งการเห็นด้วย และดังนั้นก็ได้ปลดปล่อยถ้อยคําของเขาออกมาจน
กระทัง่ เขาเชื่อมโยงสิ่ งต่างๆ ที่คา้ งไว้โดยไม่พดู ก็จะดีกว่ามาก ดังนั้น เมื่อเขาได้ล่อลวงเขา
เพื่อ ที่จะเปิ ดใจของเขา เขาก็ไปหาคนอื่นๆ และเทสิ่ งที่เขาเพิ่ งได้เรี ยนรู้ไปยังหูของพวกเขา
ยกยอ พวกเขาในทํานองเดียวกัน และให้การสมมุติแก่พวกเขาว่าพวกเขาเท่ านั้นที่เป็ นผูร้ ับ

ความโปรดปรานของเขา ไม่มีคุณลักษณะไหนที่น่ารังเกียจกว่า” 451
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การแช่ง “บิดาหรื อมารดา” เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับการให้เกียรติพวกเขา บุคคลที่แช่งพ่อแม่
ของเขาหรื อของเธอจะประสบกับความตายก่อนเวลาอันควร (เปรี ยบเทียบ 19:26; อพย.
21:17; ลนต. 20:9) เพราะว่าพระเจ้าได้บญั ชาให้ผคู ้ นที่จะให้เกียรติพอ่ แม่ของพวกเขา
(อพย. 20:12; ฉธบ. 5:16; อฟ. 6:1-3) “คําแช่งด่า ” (คําฮีบรู เมคาเลล ในรู ปแบบของพิเอล
ที่นี่ ) หมายถึงที่จะเปิ ดโปงใครคนหนึ่งโดยไร้เหตุเพื่อที่จะทําให้เขาหรื อเธอเสี ยชื่อเสี ยง
“ประทีป ของเขาจะดับ” เป็ นการเปรี ยบเทียบถึงความตาย (เปรี ยบเทียบ 13:9; 24:20; โยบ
18:5) และ “ในเวลาแห่งความมืด” อ้างอิงถึง เวลาที่ชวั่ ร้าย ฮามไม่เคารพโนอาห์บิดาของเขา
และลูก หลานของเขาได้ตกอยูภ่ ายใต้คาํ แช่งสาปของพระเจ้าในฐานะผลลัพธ์ของบาปของ
ฮาม (ปฐก. 9:22-25)
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เป็ นที่ ชดั เจนว่า “มรดก” ที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ก็มาก่อนกําหนดโดยการเรี ยกร้องหรื อโดยความ
ไม่ซื่อสัตย์ (เปรี ยบเทียบ 19:26) ไม่วา่ ในกรณี ใด บ่อยครั้งแล้วผลลัพธ์ก็คือการขาดพระพร
ของพระเจ้าเพราะว่าแรงจูงใจนั้นเห็นแก่ตวั (เปรี ยบเทียบ 21:6; 28:20) บุตรที่หลงหายเป็ น
ตัวอย่างที่ชดั เจนของสุ ภาษิตนี้ (ลก. 15:11-24)
“ทรัพย์สมบัติเช่นนั้นอาจถูกใช้ไปอย่างสิ้ นเปลืองและบ่อยครั้งก็ระงับการริ่ เริ่ ม
และงาน”452
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‚ไม่มีบทเรี ยนไหนที่ยากสําหรับเราบางคนที่จะเรี ยนรู ้มากกว่าบทเรี ยน แห่งการ
มอบเรื่ องราวทั้งสิ้ นของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเรา
รู ้สึกว่าเราได้ถูกทําผิดต่อและถูกกระทําต่ออย่างไม่ดี”453
เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลได้มีสุภาษิตนี้ในความคิดเมื่อท่านได้เขียนว่า : ‚อย่าทําชัว่ ตอบแทนชัว่
แก่ผหู้ นึ่งผูใ้ ดเลย. . . . อย่าทําการแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระ
อาชญา เพราะมีคาํ เขียนไว้ในพระคมั ภีร์วา่ องค์ พระผเู้ ป็ นเจ้า ตรัส ว่า ‘การแก้แค้นเป็ นของ
เรา เราเองจะตอบสนอง’” (รม. 12:17, 19) ความจริ งนี้เองที่ได้ค้ าํ จุนดาวิดเมื่อ ชิเมอีได้แช่ง
และเอาหิ นขว้างใส่ เขา (2 ซมอ. 16:5-12)
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สุ ภาษิตนี้กล่าวซํ้าคําแนะนําที่ได้ให้ไว้แล้ว (เปรี ยบเทียบ 11:1ก; 20:10) แต่เป็ นที่ชดั เจนว่า

มันปรากฏที่นี่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากข้อก่อนหน้านี้ รู ปแบบหนึ่งของการทําการแก้แค้นที่ไม่
เหมาะสมก็คือการเอียงตราชูในความโปรดปรานของบุคคลหนึ่ง มันคง เป็ นการทดลอง
สําหรับพวกปุโรหิ ตของอิสราเอลที่จะยุง่ วุน่ วายกับตราชูเมื่อประชาชนได้มาเพื่อถวาย “เงิน
ครึ่ งเชเขล” ประจําปี ของพวกเขา เนื่องจากว่าเงินเชเขลไม่ใช่เหรี ยญแต่เป็ นนํ้าหนักที่ชงั่ เอา
(อพย. 30:11-16)
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เนื่องจากในที่สุดแล้ว พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่ งที่ เกิดขึ้น ผูค้ นไม่สามารถแน่ใจถึงอนาคต
อย่างเต็มที่ได้ (“เข้าใจทาง [ของพวก ]เขา”) ไม่วา่ พวกเขาวางแผนสําหรับมันอย่างฉลาด
เพียงใดก็ตาม (เปรี ยบเทียบ 16:1, 9; 27:1; สดด. 37:23; ยรม. 10:23; ลก. 12:19-20; ยก.
4:14)
‚นี่เป็ นหนึ่งในความเข้าใจถ่องแท้ที่ลึกซึ้ งที่สุดในพระคัมภีร์. . .” 454
ดังนั้น มันจําเป็ นที่วา่ เรามอบทางของเราแด่พระเจ้าและวางใจในพระองค์ (3:5-6; เปรี ยบ
เทียบ ยรม. 10:24) พวกเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลได้ทาํ สิ่ งนี้ขณะที่พวกเขาได้เตรี ยมตัวที่จะ
ข้ามแม่น้ าํ จอร์ แดนและเข้าไปสู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญา (ยชว. 3:2-5, 10)
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สถานการณ์ที่นี่ก็คือสถานการณ์ของบุคคลที่ปฏิญาณบางสิ่ งต่อพระเจ้าอย่างหุ นหัน และ
จากนั้น เมื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก็ปรารถนาว่าเขาไม่ได้ทาํ อย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ ปญจ .
5:5; มก. 7:11) เป็ นการดีกว่าที่จะรอที่จะทําการปฏิญาณ จนกว่าบุคคลหนึ่งใช้เวลาคิด
ทบทวน ถึงสิ่ งที่พวั กันกับการตัดสิ นใจอย่างระมัดระวัง ในการประยุกต์ใช้ที่กว้างกว่านั้น
เราควร หลีกเลี่ยงการกระทําทุกอย่างที่ไม่ได้พิจารณา 455 เยฟธาห์ได้ทาํ การปฏิญาณ “อย่าง
ไม่รอบ คอบ” เพราะว่าเขาได้กระทําอย่างหุ นหัน (วนฉ. 11:30-40)
“คนจํานวนมากจะให้สัญญาต่างๆ ภายใต้การดลใจของชัว่ โมงเดียวซึ่ งต่อมาก็ตระหนักว่าพวกเขาได้ รัดตัวพวกเขาเอง จากนั้นพวกเขาพยายามที่จะผิดคําสัญญาของ
พวกเขา”456
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การฝัดข้าวสาลีและการขับ “ล้อนวด ” เหนือเมล็ดข้าวก็ได้แยกอาหารที่บาํ รุ งเลี้ยงจาก
เปลือก ที่ไร้ค่าของมัน ดังนั้นสุ ภาษิตนี้สนับสนุนการควบคุม “คนชัว่ ร้าย” ไปสู่ ขบวนการ
ต่างๆ ที่นาํ มาซึ่งความจริ งเพื่อว่าผูป้ กครองสามารถจัดการกั บคนชัว่ ร้ายอย่างเที่ยงธรรมได้

ซาโล-มอนได้ทาํ สิ่ งนี้เมื่อเขาได้ไต่ถามหญิงโสเภณี สองคน (1 พกษ. 3:16-28) เมื่อพระเยซู
กษัตรย์ ผูย้ งิ่ ใหญ่เสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์จะแยกข้าวส าลีจากแกลบ แกะจากแพะ และ
กําหนด ว่าใครจะเข้าไปสู่ อาณาจักรพันปี ของพระองค์ และใครจะตาย (มธ. 3:12; 25:32-33;
ลก. 3:17; วว. 19:11-21)
20:27

พระเจ้าค้นหาความคิดและความรู้สึกที่ลึกที่สุดของเรา ซาโลมอนได้เปรี ยบเทียบ
“วิญญาณ” ของเรา (ตามตัวอักษรคือ “ลมหายใจ” คําฮีบรู นิชมัท , เปรี ยบเทียบ 2:7) กับ
ประทีป ที่พระเจ้าใช้ ตรวจสอบซอกต่างๆ ที่มืดมนแห่งชีวติ ของเราในสุ ภาษิตที่เป็ นภาพ
อย่างมากนี้ ที่นี่วญ
ิ ญาณเกือบเทียบเท่ากับจิตสํานึก (พระวจนะของพระเจ้าก็คน้ หาเช่นกัน
, เปรี ยบเทียบ ฮบ. 4:12)
“ตามปกติแล้ว ลมหายใจก็เข้าไปและออกม าจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีชีวติ แต่มนั ก็ออก
มาในฐานะปั ญญาและถ้อยคําเช่นกัน”457
‚สรุ ปแล้ว ถ้อยคําของบุคคลหนึ่งที่เชื่อมโยงกับลมหายใจของเขาก็ทาํ หน้าที่เป็ น
ประทีปของพระเจ้าที่จะเปิ ดเผยความคิด ความโน้มเอียงและความตั้งใจของมนุษย์
ในซอกต่างๆ ที่มืดที่สุดแห่งชีวติ ของบุคคลหนึ่ง” 458

20:28

ไม่เพียงแต่การพิพากษาที่ถูกต้อง (ข้อ 26) แต่ “ความจงรักภักดี ” ที่เป็ นพันธสัญญา (หรื อ
ความรักที่จงรักภักดี) “ความจริ ง ” และการจัด การที่ถูกต้อง (“ความชอบธรรม”) คํ้าจุน การ
ปกครองของกษัตริ ยอ์ ีกด้วย แต่ในที่สุดแล้ว พระเจ้าเองเป็ นผูร้ ับผิดชอบ (เปรี ยบเทียบ 2
ซมอ. 7:15; สดด. 18:35; 20:2; 41:3; 89:33; 119:117; อสย. 9:6) สิ่ งเหล่านี้เป็ นคุณความดี ที่
ผูอ้ ่านควรเห็นคุณค่าและประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ของเขาเองหรื อของเธอเอง สําหรับส่ วนใหญ่
แล้วดาวิดเป็ นกษัตริ ยเ์ ช่นนั้น แต่พระเยซูจะเป็ นกษัตริ ยส์ มบูรณ์แบบ ผูซ้ ่ ึงจะนําคุณลักษณะ
เหล่านี้มารวมกันเมื่อพระองค์ปกครองบนโลกนี้

วอลท์เคได้เชื่อว่าข้อที่ 29 เริ่ มต้นชุดใหม่ของสุ ภาษิตต่างๆ ที่กล่าวถึง “การทําความชอบธรรมและ
ความยุติธรรม” (20:29—21:31) 459
20:29

สุ ภาษิตนี้ยกย่องทั้ง “กําลัง” ของคนหนุ่ม (“ศักดิ์ศรี ” ของความหนุ่มและกําลังทางกายภาพ
ของพวกเขา ) และกําลังของคนแก่ (“เกียรติ ” ที่ได้รับมาโดยชีวติ ที่ได้ดาํ เนินอย่างดีแห่ง

ความซื่อสัตย์และปัญญา ) แม้วา่ ทั้งสองนี้แตกต่างกัน ความเท่าเทียมก็คล้ายกันซึ่ งเน้นถึง
กําลังของกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปของผูค้ น ซาโลมอนไม่ได้ชอบความหนุ่มมากกว่าอายุ
แก่หรื ออายุแก่มากกว่าความหนุ่ม แต่ละอย่างก็มีกาํ ลังของมัน ข้อได้เปรี ยบของคนหนุ่มก็
คือ กําลังของพวกเขา คือกําลังของกาย กําลังของนิมิต กําลังของพลังงานและอื่นๆ คุณค่า
ของ คนแก่ก็คือปั ญญาของพวกเขาที่ได้รับมาจากการดําเนินชีวติ หลายปี และได้เป็ น
สัญลักษณ์ โดย “ผมสี ขาว” (เปรี ยบเทียบ 16:31) ชีวติ ของดาวิดเป็ นตัวอย่างประกอบของ
ทั้งสอง บรรทัด ของสุ ภาษิตนี้ ในความหนุ่มของเขานั้น ดาวิดก็แข็งแรงในร่ างกายและ
วิญญาณอย่าง ที่เห็นได้ในการต่อสู ้ของเขากับโกลิอทั (1 ซมอ. 17) ในวัยชราของเขานั้น
เขาได้แสดงถึง ปั ญญาที่ยงิ่ ใหญ่อย่ างที่เห็นได้ในการจัดการของเขากับการคุกคามของอา
โดนียาห์ที่มีต่อบัลลังก์ของซาโลมอน (1 พกษ. 1) ในทั้งสองระยะของชีวติ ของเขานั้น ดา
วิดได้แสดงถึงคุณ -สมบัติเจาะจงเพราะว่ าเขาได้วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่
คิดว่าเป็ นจริ งใน สุ ภาษิตนี้
20:30

ประสบการณ์ต่างๆ (บาดแผล ) ที่เจ็บปวดสามารถมีดา้ นบวกได้ ประสบการณ์เหล่านั้น
สามารถห้ามปรามบุคคลหนึ่ง ไว้จากการติดตาม “ความชัว่ ” ได้ บ่อยครั้งแล้ว การปฏิบตั ิ
ต่างๆ ที่ชวั่ ร้ายส่ งผลต่อประสบการณ์ต่างๆ ที่เจ็บปวดไม่วา่ สําหรับผูก้ ระทําผิด หรื อสําหรับ
บุคคลที่ถูกกระทําหรื อทั้งสอง ไม่วา่ “การเฆี่ยน” มาจากพระเจ้า มาจากอีกบุคคลหนึ่ง หรื อ
มาจากตัวเขาเอง การเฆี่ยนเหล่ านั้นสามารถเป็ นครู ที่มีอาํ นาจได้ ดังนั้น เราควรเห็นคุณค่า
ของความเจ็บปวด ทอยได้ตีความบทเรี ยนของสุ ภาษิตนี้ดงั ต่อไปนี้
‚. . .ความชัว่ ร้ายทางศีลธรรมต้องถูกขจัดออกไปโดยการลงโทษที่รุนแรง”460
การลงโทษที่รุนแรงของพระเจ้าเหนือนาดับและอาบีฮู โคราห์ ดาธา น และอาบีรัม อาคาน
และอานาเนียกับสัปฟี ราก็ได้เป็ นบทเรี ยนต่อประชากรของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์ ใน
เรื่ องของความสําคัญของการหลีกเลี่ยงความชัว่

21:1

‚. . . สุ ภาษิตนี้มีหลักฐานต่ างๆ ของความกรุ ณาที่ออกมาจาก ใจอย่างเช่น 16:15 ที่
ความโปรดปรานของกษัตริ ยเ์ ปรี ยบได้กบั เมฆที่นาํ ฝนหนักปลายฤดูมา และใน
19:12 ที่เปรี ยบได้กบั นํ้าค้างที่ทาํ ให้ผกั หญ้าสดชื่น . . . . หนังสื ออธิบายหนังสื อ
เบญจบรรณนัน่ เองที่กล่าวว่า พระเจ้าทรงประทานกษัตริ ยท์ ี่ดีหรื อไม่ดี แก่โลกตาม
ที่พระองค์ทรงแสวงหาที่จะอวยพรหรื อที่จะเยีย่ มเยียนด้วยการลงโทษ. . .” 461

นี่เป็ นหนึ่งในการยืนยันที่ยงิ่ ใหญ่ถึงอํานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ
16:14-15; 19:12; 20:2, 24) มีหลักฐานมากมายของความจริ งแห่งสุ ภาษิตนี้ในที่อื่นๆ เช่น
ในกรณี ของเนบูคดั เนสซาร์ (ดนล. 4) เบลชัสซาร์ (ดนล. 5) อาหสุ เอรัส (อสธ. 6:1-10) และ
ไซรัส (อสร. 6:22; อสย. 45:1-7) และอื่น ๆ
21:2

ความหมายโดยนัยของสุ ภาษิตนี้ก็คื อว่าผูค้ นควรตรวจสอบใจ (เหตุผล แรงจูงใจ) ของพวก
เขาอย่างระมัดระวังเพราะว่าพระเจ้าทรงทําอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ 16:2; 20:6; 24:12) แนว
โน้มตามธรรมชาติของเราก็คือที่จะแก้ตวั ของเราเอง (“ทางของมนุษย์ ถูกต้องในสายตาของ
เขาเอง ”) คําอธิษฐานของ ดาวิดที่วา่ พระเจ้าจะค้นดูเขาและทราบจิตใจของเขานั้น จัด ตั้ง
ตัวอย่างไว้สาํ หรับเราที่จะทําตาม ซึ่ งยอมรับว่าเราอาจไม่เห็นบาปบา งอย่างในเราที่เราควร
จัดการ (สดด. 139:23-24) เปาโลได้ตระหนักถึงความจําเป็ นนี้ (1 คร. 4:4)
‚ความชอบธรรมด้วยตนเองบางทีเป็ นบาปแห่งบาปทั้งปวงของมนุษย์ มนุษย์จะ
แก้ตวั และบอกปั ดในตัวของพวกเขาเองถึงสิ่ งที่จะถูกตรวจสอบด้วยความรุ นแรง
ในคนอื่นๆ462

21:3

ซามูเอลได้กล่าวสิ่ งเดียวกันเหมือนซาโลมอนได้เขียนที่นี่ เมื่อท่านได้วา่ กล่าวกษัตริ ยซ์ าอูล
สําหรับการถวายเครื่ องบูชาแด่พระเจ้าแทนที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ (1 ซมอ.
15:22) ยิง่ กว่านั้น พระเยซูได้วา่ กล่าวพวกฟาริ สีสาํ หรับความสนใจของพวกเขาที่มีต่อราย
ละเอียดทางพิ ธี กรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ละเลย “ความยุติธรรม ความเมตตาและความ
สัตย์ซื่อ” (มธ. 23:23-24; เปรี ยบเทียบ สภษ. 15:8; 21:27)

21:4

“ประทีป” ของคนชัว่ ร้ายดูเหมือนจะเป็ นชีวติ ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 13:9ข) หรื อ อย่าง
เจาะจงมากขึ้นก็คือ จิตสํานึกของพวกเขา (เปรี ยบเที ยบ 20:27) ถ้าเป็ นเช่นนี้ ข้อนี้กาํ ลัง
กล่าวว่าการโอ้อวดและความหยิง่ ก็เป็ นผลรวมและแก่นสารของชีวติ ของคนชัว่ ร้ายและสิ่ ง
เหล่านี้ก็เป็ นบาป อหังการนี้ก็เป็ นที่ชดั เจนใน “ตายโส” ของพวกเขา และ “ใจเย่อหยิง่ ” ของ
พวกเขา ซึ่งพระเจ้าทรงเกลียด (6:16-17; 8:13) ฟาโรห์แห่ง พระธรรมอพยพได้เป็ น
แบบอย่าง ของลักษณะเหล่านี้ (อพย. 7—10)

21:5

ความตรงกันข้ามที่นี่ก็คือระหว่างการวางแผนที่ “ขยันขันแข็ง ” อย่างระมัดระวัง และการ

กระทําที่ ‚โง่เขลา” อย่างเร่ งรี บ ตามปกติแล้วสิ่ งแรกก็ส่งผลต่อผลประโยชน์สาํ หรับบุคคล
นั้นหรื อคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนสิ่ งหลังตามปกติแล้วก็นาํ ไปสู่ “ความยากจน” “ความรี บ
ร้อนก่อให้เกิดความร่ อยหรอ” เป็ นความเท่าเทียมโดยทัว่ ไปของคํากล่าวนี้ เนหะมียไ์ ด้เป็ น
แบบอย่างการเข้าหาอันแรกต่องานของเขา และยูดาสอิสคาริ โอทเป็ นแบบอย่างการเข้าหา
อันหลัง
21:6

สุ ภาษิตนี้กล่าวถึง “การได้ทรัพย์สมบัติ” (สมบัติ) อีกด้วย อย่างเหน็บแนมแล้ว ผูค้ นที่ คิดว่า
พวกเขาสามารถได้รับความรํ่ารวยโดยการล่อลวงคนอื่นๆ นั้น พวกเขาเองก็ถูกล่อลวง
แผนการต่างๆ ของพวกเขาจะใช้การไม่ได้ในระยะยาวและแทนที่จะได้รับชีวติ ที่ดีกว่านั้น
พวกเขาจะพบว่าพวกเขาเองอยูบ่ นถนนที่ ไปสู่ ความตาย บุตรที่หลงหายก็เป็ นตัวอย่างที่ดี
(ลก. 15:11-24)

21:7

การเหน็บแนมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ผูค้ นที่หนั ไปใช้ “ความรุ นแรง” เพื่อที่จะกําจัดคนอื่นๆ
บ่อยครั้งแล้วก็พบกับความรุ นแรงด้วยตัวของพวกเขาเองและก็พินาศไป ชะตานี้เกิด
ขึ้นกับ พวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่มี ความนับถือต่อ “ความยุติธรรม” ตัวอย่างเช่น กลุ่มคน
ลงโทษ ผูก้ ระทําผิดโดยพลการบ่อยครั้งแล้วพวกเขาเองก็กลายมาเป็ นเป้ าหมายเพราะว่า
พวกเขาจัดการกับความยุติธรรมด้วยตัวของพวกเขาเอง ตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็คือโยอาบ ผู ้
ซึ่ งได้ฆ่า อับเนอร์ และอามาสาอย่างรุ นแรง แ ทนที่จะยอมให้ความยุติธรรมดําเนินการของ
มันเอง (2 ซมอ. 3:27; 20:10) ในที่สุดแล้ว ซาโลมอนได้ทาํ ให้โยอาบถูกประหารเนื่องจาก
การฆาต- กรรมที่ไม่ยตุ ิธรรม (1 พกษ. 2:34)

21:8

บุคคลที่จะต้องอธิบายและแก้ตวั ถึงการกระทําของเขาเรื่ อยไป เปิ ดเผยถึงสิ่ งที่เขาจะทํา บาง
ทีเขากําลังพย ายามที่จะปกปิ ดบางสิ่ งที่ไม่ดีที่เ ขาได้ทาํ ไป แต่บุคคลที่บอกความจริ งอย่าง
เป็ นนิสัยแล ะทําสิ่ งที่ถูกต้องก็ดาํ เนินชีวิ ตอย่างซื่ อตรง ประวัติที่คดงอของกษัตริ ยอ์ าหับ
อธิบายบรรทัดแรก (1 พกษ. 16-22) และความซื่อสัตย์ที่ซื่อตรงของดาเนียล อธิบาย บรรทัด
ที่สอง (ดนล. 6:4)
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สุ ภาษิตนี้ เข้าประเด็นถ้าเร าจดจําไว้วา่ หลังคาในโลกทางตะวันออกใต้โบราณนั้นแบนราบ
และผูค้ นใช้พวกมันเป็ นลานบ้าน เป็ นการดีกว่าที่จะอยูข่ า้ งนอกตามลําพังซึ่ งถูกเปิ ดเผยต่อ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมากกว่าข้างในที่เป็ นที่กาํ บัง สะดวกสบายของบ้านของบุคคล
หนึ่งถ้าบุคคลหนึ่งนั้นต้องแบ่งปั นที่ภายในกับผูห้ ญิงที่จจู ้ ้ ีข้ ีบ่น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19; 19:13;

27:15) สภาพที่เรี ยบง่ายพร้อมกับสันติสุขก็ดีกว่าความสะดวกสบายทางร่ างกายพร้อมกับ
การขัดแย้งกัน ทั้งโยบและดาวิดต่างก็ตอ้ งรับมือกับภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาท (โยบ 2:910; 2 ซมอ. 6:20-23) และบางทีพวกภรรยาของยาโคบได้พบว่าเขายากที่จะอยูด่ ว้ ย
‚บุคคลหนึ่งก็ประหลาดใจว่าทําไมบทบาททางเพศไม่เคยกลับกันเลย คํากล่าวเช่น
นั้นก็ประยุกต์ใช้กบั ผูช้ ายที่ถืออํานาจและ ‘ชอบทะเลาะวิวาท’‛ 463
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‚โดยทัว่ ไปแล้วเราพบสิ่ งที่เรามองหาในคนอื่นๆ บุคคลที่ แสวงหาความดีและคุณ
ความดีในเพื่อนบ้านของเขา แน่นอนว่าจะพบบางสิ่ งที่ควรค่าแก่การสรรเสริ ญ แต่
ผูท้ ี่มองหาความชัว่ ก็สามารถพบสิ่ งนั้นใ นคนส่ วนใหญ่ที่เขาสามารถมองได้ ไม่ มี
ใครพบความโปรดปรานในสายตาของเขา แม้วา่ เขาจะต้องยอมรับความเหนือกว่า
ของพวกเขาต่อเขาตัวเอง” 464
สันบาลลัทที่ชวั่ ร้าย “ได้ปรารถนาความชัว่ ” ต่อคนอิสราเอลที่ได้กลับมา และเนหะมีย ์ ไม่
พบความโปรดปรานในสายตาของเขา (นหม. 6:5-9)
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‚คนเยาะเย้ยต่อศาสนาและคุณความดีก็ไม่สามารถแก้ไขได้ การลงโทษไม่เป็ น
ประ- โยชน์ต่อเขาเลย แต่กระนั้นมันก็ไม่ได้สูญเสี ยไป เพราะว่าในฐานะตัวอย่างที่
เป็ น คําเตือนนั้น มันก็สอนคนเขลา ผูซ้ ่ ึ งอาจถูกชักจูงไปสู่ ความไม่เอาจริ งเอาจัง
อย่าง เดียวกันได้” 465
เมื่อเปาโลได้วา่ กล่าวเอลีมาส เสอร์ จีอสั เปาโลได้เรี ยนรู ้วา่ ข่าวสารของเปาโลและบารนา
บัส จะต้องได้รับการเชื่อ (กจ. 13:8-12) และเมื่อเปาโลได้วา่ กล่าวเปโตรและบารนาบัสนั้น
พวก เขาก็ได้เรี ยนรู ้ที่จะรับเอามุมมองที่แตกต่างออกไปของเสรี ภาพของคริ สเตียน (กท.
2:11-16) เปาโลได้ให้คาํ แนะนําแก่ทิโมธี ที่คล้ายกันอย่างมากกับสุ ภาษิตนี้เมื่อท่านได้เขียน
ว่า “สําหรับ ผูท้ ี่ยงั คงกระทําบาป จงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทั้ง ปวง เพื่อผูอ้ ื่นจะได้เกรงกลัว ”
(1 ทธ. 5:20)
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ซาโลมอนได้อา้ งอิงถึงพระเจ้าที่นี่ในฐานะ “ผูท้ ี่ชอบธรรม” ที่ประเมิน “เรื อน” ของคนชัว่
ร้ายทุกคน และเขาได้สังเกตว่าในความชอบธรรมนั้น พระเจ้าก็นาํ (“หัน”) คนชัว่ ร้ายทุกคน
“ไปยังความหายนะ” ในที่สุด สิ่ งนี้ค วรหนุนใจคนชอบธรรมเมื่อพวกเขาสังเกตคนชัว่ ร้าย

ที่รุ่งเรื อง (อย่างชัว่ คราว) บางครั้งพระเจ้าทรงพิพากษาคนชัว่ ร้ายโดยตรง แต่บ่อยครั้งแล้ว
พระองค์ทรงใช้คนชอบธรรมที่จะทําอย่างนั้น พระองค์ได้ใช้แม้กระทัง่ เยฮูผซู ้ ่ ึ งจะต้องทํา
การลงโทษคนชัว่ ร้ายและได้ทาํ มากกว่านั้น (2 พกษ. 9-10)
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บุคคลผูอ้ ุดหูต่อเสี ยงร้องของคนยากจนที่แท้จริ ง บางทีวนั หนึ่งเขาจะพบว่าตัวเขาเองไร้คน
ช่วยเหลือ (“ตัวเขาเองจะร้องและไม่มีใครได้ยนิ ”) นี่เป็ นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูป้ กป้ อง
คนยากจนและพระองค์ทรงสังเกตถึงสิ่ งที่ได้ทาํ ต่อพวกเขา เพื่อพวกเขาและไม่ ได้ทาํ เพื่อ
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ 19:17) อย่างที่โดยพื้นฐานแล้ว พระเจ้าทรงตอบแทนสิ่ งที่ได้ให้ไป
ด้วยความกรุ ณา การร้องขอความช่วยเหลือที่ไม่ได้รับคําตอบ จะถูกตอบแทนด้วยการร้อง
ขอความช่วยเหลือที่ไม่ได้รับคําตอบอีกอันหนึ่ง เยเซเบลผูไ้ ด้อุดหูต่อการร้องขอความช่วย
เหลื อของนาโบทก็ได้พบว่าพวกคนใช้ของเธอเองจะไม่ช่วยเธอเมื่อเยฮูได้สั่งให้ฆ่าเธอ (2
พกษ. 9:30-33) ทาสผูท้ ี่ได้เป็ นหนี้กษัตริ ยข์ องเขาจํานวน 10,000 ตะลันต์ แต่ได้ปฏิเสธ ที่
จะสําแดงความเมตตาใดๆ ต่อเพื่อนทาสของเขาผูไ้ ด้เป็ นหนี้เขาแค่ 100 เดนาริ อนั ก็ไม่ได้
รับความเมตตาจากกษัตริ ยข์ องเขา (มธ. 18:23-25)
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ในขณะที่ไม่ได้สนับสนุนการติดสิ นบน สุ ภาษิตนี้ก็สอนว่าความกรุ ณาที่มีต่อคนอื่นๆ ก็
ปลด ความเป็ นปรปั กษ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความกรุ ณาที่ได้สาํ แดง “ในที่ลบั ” หรื ออย่างเป็ น
ความ ลับ (เปรี ยบเทียบ 18:16; 19:6) ยาโคบได้แสวงหาที่ จะระงับความโกรธแค้นที่เขาได้
ทึกทัก เอาอย่างผิดๆ ว่าโยเซฟได้แสดงออกต่อครอบครัวของเขา ด้วย “ของขวัญ ” มากมาย
(ปฐก. 43:11-14) มันไม่จาํ เป็ นอย่างสิ้ นเชิงแต่ยาโคบได้พ่ งึ พาหลักการที่ภายหลังได้ถูก
แสดงออก มาในสุ ภาษิตนี้
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คนชอบธรรมยินดีต่อ “การปฏิบตั ิ [การจัดการ] ความยุติธรรม” เพราะว่าคนชัว่ ร้าย ได้ ถูก
ทําให้พา่ ยแพ้ ในทางตรงกันข้ ามคนชัว่ ร้ายก็ตกใจก ลัวเมื่อความยุติธรรมได้เกิดขึ้น เพราะ
มันเป็ นลางบอกเหตุถึงความเลวร้ายสําหรับพวกเขา พวกเขาไม่ตอ้ งการสิ่ งที่พวกเขาสมควร
ได้รับอย่างแท้จริ ง นัน่ คือการลงโทษ คนยิวแห่งสมัยของเอสเธอร์ได้ยนิ ดีเมื่อ กษัตริ ย ์ อาห
สุ เอรัสได้ยอมให้พวกเขา ป้ องกันพวกเขาเอง (อสธ. 9:20-24) ในอีกด้านหนึ่ง ฮามาน ตกใจ
กลัวเพราะว่าแผนการของเขาที่จะทําลายล้างคนยิวทั้งหมดนั้นถูกระราน (อสธ. 7:6-8)
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สุ ภาษิตนี้เตือนต่อการ หันเหไปจาก “ทางแห่งความเข้าใจ ” มันไม่ เพียงพอที่จะติดตาม
ปัญญา สักระยะหนึ่งเท่านั้น บุคคลหนึ่งต้องติดตามต่อไป (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 2:1) ความตาย

รอคอย บรรดาผูท้ ี่หยุดกระทําสิ่ งดีและติดตามทางแห่งความโง่เขลา (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.
5:6) ‚พัก” เป็ นสิ่ งที่มีค่าเท่ากันทางบทกวีของ “อาศัยอยู”่ 466 เวลาทั้งสิ้ นที่ ยดู าสอิสคาริ โอท
ได้ใช้ กับพระเยซูน้ นั ก็ไม่ได้ช่วยเขาให้รอด เพราะว่าเขาได้เลือกที่จะละทิ้งทางที่ฉลาดและ
ติดตาม ความโง่เขลา (กจ. 1:18)
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ณ เทศกาลนั้น มันก็เป็ นธรรมเนียมของผูเ้ ข้าร่ วมที่จะดื่ม “เหล้าองุ่น ” และเท “นํ้ามัน” และ
เครื่ องหอมอื่นๆบนศีรษะและเสื้ อผ้าของผูค้ น (เปรี ยบเทียบ 27:9; อมส. 6:6) ประเด็น ของ
สุ ภาษิตนี้ก็คือ จงรู ้จกั ประมาณในการเฉลิมฉลองของคุณ เพราะว่าความเกินไปจะทํา ให้
เงินของคุณหมดไป บุตรที่หลงหายได้สูญเสี ยมรดกของเขาเพราะว่าเขาได้เฉลิมฉลอง
อย่างไม่รู้จกั ประมาณ
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ค่าไถ่เป็ นการจ่ายเงินที่ให้มาเพื่อจะปลดปล่อยบุคคลหนึ่งจากการลงโทษ บางอย่างที่เขาได้
รับซึ่ งคล้ายกันกับการประกันตัวเพื่อจะให้ออกจากคุก ในกรณี น้ ี ดูเหมือนว่าพระเจ้าลงโทษ
คนชัว่ ร้ายและในการทําอย่างนั้นพระองค์ ก็ปล่อยให้คนชอบธรรมเป็ นอิสระ นัน่ เป็ นกรณี
หากคนชัว่ ร้ายได้กดขี่คนชอบธร รม (เปรี ยบเทียบ 11:8) พระเจ้าช่วยกูค้ นชอบธรรมโดย
การลงโทษคนชัว่ ร้ายที่กดขี่พวกเขา ตัวอย่างเช่น เมื่อพระเจ้าส่ งการพิพากษามายังกลุ่มคน
คนชัว่ ร้ายที่ตายไปก็ทาํ หน้าที่เป็ น “ค่าไถ่สาํ หรับคนเที่ยงธรรม (ชอบธรรม)” ผูถ้ ูกสงวน ไว้
467
พวกผูก้ ล่าวหาของดาเนียลได้ตายไปในที่ ของเขา (ดนล. 6) เชบาที่กบฎได้ตายไปในที่
ของผูค้ นที่ไร้ความผิดแห่งอาเบลเบธมาอาคาห์เนื่องจากการแทรกแซงของหญิงฉลาดคน
หนึ่ง (2 ซมอ. 20:14-22)
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กระนั้นซาโลมอนก็ได้ใช้การเปรี ยบเทียบอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะอธิ บายถึงความทุกข์ยากที่เกิด
ขึ้นกับการดําเนิน ชีวติ กับผูห้ ญิงที่ชวนทะเลาะ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9; 27:15-16) การดําเนิน
ชีวติ ในความร้อนของ “ทะเลทราย” ที่ปราศจากนํ้าก็ดีกว่า
‚เป็ นที่ชดั เจนว่าอาธาลิยาห์เป็ น ประเภท [ของผูห้ ญิง ] ไม่เป็ นสุ ข ผูท้ ี่รุนแรงและ
ทรยศซึ่ งทําทุกวิถีทางเพื่อได้มาซึ่ งเป้ าหมายที่ไม่บริ สุทธิ์ ของเธอ (2 พกษ. 11)‛ 468
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สุ ภาษิตนี้สนับสนุนการคาดหวังถึงเวลาแห่งความจําเป็ นทางวัตถุในอนาคตและ การทําการ
ตระเตรี ย มไว้ล่วงหน้าเพื่อจะบรรลุมนั ได้ คนฉลาดไม่ได้ดาํ เนินชีวติ เพื่อปั จจุบนั เท่านั้น
ใน ขณะที่พ ระคัมภีร์ประณามการกักตุนเงินไว้ และการพึ่งพามันแทน ที่จะพึ่งพาพระเจ้า

สําหรับ ความมัน่ คงสู งสุ ดของบุคคลหนึ่งนั้น พระคัมภีร์ก็ ไม่ได้ประณามการออมเพื่อ
อนาคต บุคคล ที่ใช้จ่ายทุกสิ่ งที่เขามีหรื อให้มนั ทั้งหมดก็ไม่ฉลาด แม้วา่ ดาวิดมัง่ คัง่ อย่าง
มาก เขาก็ได้เก็บ ส่ วนที่ใหญ่ของความมัง่ คัง่ ของเขาไว้เพื่อที่จะจ่ายสําหรับกา รสร้างพระ
วิหาร ซึ่ งได้เกิดขึ้น หลังจากการตายของเขา (1 พศด. 22:14-16) เปาโลได้ย้าํ เตือนชาวโค
ริ นธ์วา่ “เพราะว่าที่ลูก จะสะสมไว้สาํ หรับพ่อแม่ก็ไม่สมควร แต่พอ่ แม่จะสะสมไว้สาํ หรับ
ลูก” (2 คร. 12:14)
‚ไม่วา่ ‘วิถีชีวติ ของคนมัง่ คัง่ และมีชื่อเสี ยง ’ จะดูเป็ นอย่างไรในส มัยของเรา การ
เน้นของบรรดาครู ก็อยูท่ ี่ความขยันและการเป็ นผูอ้ ารักขาแทนที่การใช้หมดไปที่
ไม่มีประโยชน์ก็เป็ นบทเรี ยนที่ควรค่าแก่การสังเกต” 469
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บุคคลที่ขยันติดตามความประพฤติที่ถูกต้องต่อพระพักตร์ พระเจ้าและความ กรุ ณาต่อคน
อื่นๆ ตามปกติแล้วก็พบ “ชีวติ ” “ความชอบธรรม ” และ ‚เกียรติ ” ระหว่างทาง กษัตริ ย ์
อาสาได้พบ (2 พศด. 14—16)

21:22

ปั ญญา ก็ดีกว่ากําลังทางกายภาพ “คนฉลาด” สามารถพิชิตศัตรู ที่แข็งแรงกว่าได้โดยการ
ใช้ปัญญา กรุ งเยรู ซาเล็มและกรุ งบาบิโลนก็ดูเหมือนว่าไม่สามารถเอาชนะได้ แต่ท้ งั สอง
กรุ งนี้ได้ลม้ ลงต่อผูค้ นแห่งปั ญญาและความหลักแหลม (1 พศด. 11:4-6; ยรม. 51:27-33)

21:23

โดยการกล่าวไม่มากกว่าที่เขาควรจะกล่าว (การปกป้ อง “ลิ้นของเขา”) บุคคลหนึ่ง สามารถ
ปกป้ องตัวเขาเองจากปั ญหาที่ไม่จาํ เป็ นได้อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 11:13; 13:3; 15:1; 17:20;
18:6-8; ยก. 3:2-12) อาหิ มาอัสได้นาํ ข่าวแห่งการพ่ายแพ้ของอับซาโลมต่อดาวิดมา แต่เขา
ได้บอกเขาแค่เพียงพอเพื่อที่จะหนุนใจกษัตริ ยแ์ ละได้สงวนเขาไว้จากข่าวร้ายแห่งการตาย
ของบุตรชายของเขา (2 ซมอ. 18:19-30)

21:24

‚สุ ภาษิตนี้ไม่ได้มุ่งเป้ าที่จะระบุถึงคนเยาะเย้ยมากเท่ากับที่จะอธิ บายว่ า ความเดือด
ดาลของเขาต่อพระเจ้าและมนุษย์มาจากความคิ ดเห็นที่โอ้อวดของเขาเกี่วกับควา ม
สําคัญของตนเองของเขา”
บุคคลที่กระทําด้วย “ความหยิง่ ที่จองหอง” ก็ไม่นบั ถือพระเจ้า สิ่ งต่างๆที่แสดงถึงเขาก็คือ
ความหยิง่ ของเขา [“ทะนง”] (เขาได้ประทับใจกับตัวเขาเองมากเกิน ) ความถือตัวของเขา

[‚โอหัง‛] (ต่อคนอื่นๆ) และการเยาะเย้ยของเขา [‚ผูเ้ ยาะเย้ย ”] (การเยาะเย้ยสิ่ งที่จริ งและดี )
สิ เมโอนและเลวีได้พิสูจน์วา่ เป็ นเช่นนั้นในการรับมือของพวกเขากับชาวเมืองเชเคม (ปฐก.
34:25 -30; 49:5-7)
21:25-26

‚ความปรารถนา ” ของคนเกียจคร้าน (“คนขี้เกียจ”) คือความเกียจคร้านและการปฏิเสธ ที่
จะทํางานจะนําเขาไปสู่ ความหายนะ แม้วา่ เขามีความปรารถนาอย่างมากสําหรับสิ่ งต่างๆ
เขาก็ปฏิเสธที่จะออกแรงของเขาเอง ในอีกด้านหนึ่ง คนชอบธรรมไม่เพียงแค่ทาํ งานเท่านั้น
แต่ให้ส่วนหนึ่งของสิ่ งที่ได้มาแก่คนอื่นๆ อีกด้วย เขาเป็ นบุคคลที่เกิดผลและเป็ นประโยชน์
(เปรี ยบเทียบ 12:27; 13:4; 19:24; 20:4) อาคานได้ชอบการขโมยมากกว่าการทํางาน (ยชว.
7:21) แต่คริ สเตียนชาวเมืองฟี ลิปปี ได้รับเชื่อเสี ยงสําหรับความใจกว้างของพวกเขา (2 คร.
8:2)

21:27

‚. . . มันก็เกิดขึ้นอยูบ่ ่อยๆ [ในอิสราเอล] ที่วา่ คนรํ่ารวยที่หมกมุ่นในเรื่ องทาง โลก
ได้นาํ เครื่ องบูชาไถ่ กรรมบาปและเครื่ องบูชาแบบอื่นๆ มาเพื่อ ชดใช้การละเมิด
ของพวกเขา และเพื่อจะซื้ อการมองข้ามความผิดพลาดจากพระเจ้าเพื่อตัวของพวก
เขาเองสําหรับชีวติ ที่เหลวไ หลของพวกเขา สุ ภาษิตนี้ ได้หมายความ ว่าเครื่ องบูชา
เช่นนั้นก็เป็ นสิ่ งน่าเกลียดน่าชังต่อพระเจ้าสองและสามเท่า เพราะว่าใน กรณี เช่นนี้
คนอธรรมไม่เพียงแค่ลม้ เหลวในการนับถือต่อการกลับใจและความ ปรารถนาที่มี
ต่อความรอด ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขต่างๆ ของเครื่ องบูชาทั้งหมดอันเป็ นที่ยอมรับ ได้ต่อ
พระเจ้าเท่านั้น แต่เขาทําให้พระเจ้าเป็ นผู ้รับใช้แห่งบาปโดยตรงอีก ด้วย470 พระเจ้า
รังเกียจ “เครื่ องบูชา” ของกษัตริ ยซ์ าอูล ซึ่งเขาได้ถวาย “ด้วยความ ตั้งใจชัว่ ” และ
แทนที่การเชื่อฟัง (1 ซมอ. 15:17-29; เปรี ยบเทียบ สภษ. 15:8, 9, 26; 21:4)

21:28

ความตรงกันข้ามก็เป็ นระหว่างบุคคลที่ฟัง ความเท็จ และก็ทาํ ซํ้า และบุคคลที่ฟัง ความจริ ง
และก็ทาํ ซํ้า 471 บุคคลแรกมีความเป็ นห่วงเกี่ยวกับการ ฟังอย่างระมัดระวังเพียงเล็กน้อย แต่
บุคคลที่สองก็ฟัง เรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ เขาหรื อเธอจะมีถอ้ ยคําสุ ดท้าย การเอาใจใส่ ต่อ
ความจริ งก็ก่อให้เกิดความแตกต่างทั้งสิ้ น
“วลีที่สาํ คัญคือ คนที่ฟั ง เป้ าหมายแรกของเขาก็คือที่จะรู ้และเข้าใจ ไม่ใช่ที่จะ
แสดง ความคิดเห็น. . .คนที่ฟัง (อสย. 50:4) ก็เป็ นคนที่ควรค่าแก่การฟัง”472

‚สิ่ งที่ตอ้ งมีก่อนริ มฝี ปากที่พดู จริ งก็คือหูที่เปิ ดออก . . .‛473
รอสส์ได้เชื่อว่าข้อนี้สอนว่า “พยานเท็จจะต้องถูกทําให้ขายหน้ าและถูกทําลาย ”474 แต่นี่ ดู
เหมือนเป็ นส่ วนเดียวของประเด็นของผูเ้ ขียน ผูก้ ล่าวหาคนยิวของเปาโลไม่ได้ฟังการแก้
ต่างของท่านอย่างระมัดระวังและได้ดาํ เนินการกรณี ของพวกเขาในการต่อต้านท่านแม้วา่
มันไว้ใจไม่ได้ ตรงกันข้าม เปาโลได้ฟังผูก้ ล่าวหาของท่านอย่างระมัดระวังและได้ปฏิเสธ
พวกเขาทุกๆ ประเด็น (กจ .23-24)
21:29

คนชัว่ ร้ายก็แสดงออกถึงความมัน่ ใจแต่มนั เป็ นเครื่ องตบตา หน้าที่ดา้ นของเขาก็สะท้อนถึง
ใจที่แข็งกระด้างของเขาที่ดูถูกความคิดเห็นและมุมมองของคนอื่น 475 ในอีกด้านหนึ่ง คน
เที่ยงธรรมก็ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องแสร้งเป็ น บางสิ่ งที่เขาไม่ได้เป็ นเพราะว่าเขากําลังเดินบน
เส้นทางที่ถูกต้องอยู่ (‚เขาทําให้ทางของเขาแน่นอน ”) จงเปรี ยบเทียบคําพยานของพยาน
เท็จ ที่มีต่อพระเยซูกบั คําพยานของพระเยซูเอง (มธ. 26:59-64; 27:11-14)

21:30

‚ไม่มีปัญญา ” “ ไม่มีความเข้าใจ ” หรื อ ‚ไม่มีคาํ ปรึ กษา ” ใดที่จ ะ “เอาชนะพระเจ้าได้ ”
พระวจนะของพระองค์เป็ นความจริ ง (ยน. 17:17) ตัวอย่างเช่น ไม่มีทฤษฎีของการที่
จักรวาล ได้บงั เกิดมาและการอธิบายถึงวิธีที่มนั ทําการขัดแย้งกับการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์
จะยืน หยัดอยูไ่ ด้ แนวคิดต่างๆ เช่นนั้นจะพิสูจน์วา่ เท็จในที่สุด ไม่มีคาํ ปรึ กษาใดแสวงหาที่
ลบล้าง นํ้าพระทัยของพระเจ้าจะสามารถสําเร็ จได้ เพราะว่าพระองค์ทรงมี อํานาจสิ ทธิ์ ขาด
กษัตริ ย ์ อาสาได้แสดงออกถึงความมัน่ ใจ ของเขาในความจริ งที่ได้สาํ แดง ออกตรงนี่ในคํา
อธิษฐาน ของเขา (2 พศด. 14:11)

21:31

แม้วา่ มนุษย์วางแผนการของเขาและตระเตรี ยมสําหรับสิ่ งที่ เขาคาดหวังอย่างดีที่สุดที่เขา
สามารถทําได้ (“ม้าก็เตรี ยมไว้พร้อมแล้วสําหรับวันสงคราม ”) พระเจ้าก็กาํ หนดผลลัพธ์
สุ ดท้าย นี่ไม่ใช่ที่จ ะห้ามปรามการตระเตรี ยมที่ละเอียด ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ดีกว่าของปั ญญา
มัน เป็ นการยํ้าเ ตือนถึงอํานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า พระองค์เป็ นผูท้ ี่ สมควรต่อชื่อเสี ยง
(“ชัย ชนะเป็ นของพระเจ้า”) เมื่อแผนการของเราสําเร็ จอย่างดี กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้ประสบ
กับ การช่วยกูข้ องพระเจ้าเมื่อคนอัสซี เรี ยได้โจมตีกรุ งเยรู ซาเล็ม และอย่างไม่สงสัยเลยว่า
เขาได้ ให้ชื่อเสี ยงแด่พระเจ้าสําหรับชัยชนะ (2 พกษ. 18-19; อสย. 36-37)

22:1

‚ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่ชอบสําราญ และแสวงหาความเพลิดเพลินนั้น คุณลักษณะและ

ชื่อเสี ยงก็มีแนวทางของการถูกละเลยถ้าไม่ได้ถูกโจมตีอย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตาม คุณค่าแท้
ต้องเป็ นที่เห็นได้ ไม่ใช่ในสิ่ งที่บุคคลหนึ่งมีแต่ในสิ่ งที่เขาหรื อเธอเป็ นอย่างแท้จริ ง ชื่ อเสี ยง
ดีเป็ นเงินทองผูซ้ ่ ึ งเงินตราของเขานั้นไม่ได้ถูกกระทบโดยความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว
ของโลกทางวัตถุ”476
‚ความโปรดปราน ‛ ในสายตาของคนอื่นๆ บา งทีเป็ นความหมายของบรรทัดที่สอง ชื่อ
และอิทธิ พลของโมเสสก็ได้ดาํ เนินไปตลอดหลายศตวรรษ ส่ วนบรรดานักวิชาการยังคงโต้
เถียงเกี่ยวกับชื่อของฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพ ผูซ้ ่ ึ งบางทีเป็ นบุคคลที่มีอาํ นาจและมัง่ คัง่
ที่สุดในสมัยของเขา พระเยซูไม่ได้มีความรํ่ารวยทางโลก แต่ “ชื่อที่ดี ” และ “ความโปรด
ปราน” ของพระองค์ก็เหนือกว่าคนอื่นๆ ทั้งหมด
22:2

เนื่องจากว่า “คนมัง่ คัง่ ” และ “คนยากจน” มี “พระผูส้ ร้าง” องค์เดียวกัน พวกเขาก็มี ความ
เป็ นมนุษย์และคุณค่า “อย่างเดียวกัน ” ในสายพระเนตรของพระเจ้า ทุกคนก็มีคุณค่า และ
ความมีเกียรติเท่าเทียมกัน ดังนั้นเราควรนับ ถือพวกเขาเช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ 3:31-33;
14:31; 17:5, 15; 29:13; โยบ 34:19) นี่เป็ นการเปิ ดเผยที่ สําคัญเพราะว่าคนมัง่ คัง่ มีแนวโน้ม
ที่จะกดขี่คนยากจน และคนยากจนมีแนวโน้มที่จะดูถูกคนมัง่ คัง่ ตามปกติแล้ว การกดขี่ มา
จากข้างบนลงไปยังข้ างล่าง คือจากผูค้ นที่มีอาํ นาจ ตัวอย่างของพระคัมภีร์ก็รวมถึงการ
ละเมิดของดาวิดที่มีต่อบัทเชบาและอุรีอาห์ (2 ซมอ. 11) การฆ่านาโ บทโดยเยเซเบล (1
พกษ. 21) และการปฏิบตั ิของทาสที่เป็ นเจ้าหนี้ที่มีต่อทาสที่เป็ นลูกหนี้ในคําอุปมาของ พระ
เยซูเรื่ องทาสที่ไม่ให้อภัย (มธ. 18:21-35)

22:3

การประยุกต์ใช้อย่างหนึ่งของสุ ภาษิตที่ชดั เจนนี้ก็คือ การอพยพออกไปในเส้นทางของพายุ
ทอร์นาโดหรื อพายุเฮอริ เคนที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นก็ดีกว่าการไม่เคลื่อนที่และการพยายามที่จะฝ่ า
ฟันมัน การประยุกต์ใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อข่าวสารของข่าวประเสริ ฐเมื่อพิจารณา
ถึง การพิพากษาในอนาคต อย่างไม่สงสัยแล้ว สุ ภาษิตนี้ประยุกต์ใช้กบั การซ่อนตัวของ
บุคคล หนึ่งจากความชัว่ ร้ายทางศีลธรรม เช่นเดียวกับอันตรายทางกายภาพ (เปรี ยบเทียบ
14:15, 18; 27:12) นายคุกชาวฟี ลิปปี ได้เห็นล่วงหน้าถึงอันตรายของเขาและได้แสวงหา
ความรอด (กจ. 16:25-34) อุรีอาห์ที่น่าสงสารไม่ได้เห็นถึงอันตรายที่ดาวิดได้วางแผนไว้
สําหรับเขา และเขาก็ได้ตายไป (2 ซมอ. 11:6-17)

22:4

‚คุณค่าเชิงบวกของการเชื่อฟังตามพระคัมภีร์ก็ถูกสรุ ปไว้อย่างเรี ยบง่ายในบรรทัด

ที่ประกอบขึ้นเหล่านี้” 477
‚ความถ่อมใจ” และ “ความยําเกรงพระเจ้า ” เป็ นสองด้านของเหรี ยญอันเดียวกัน ด้าน หนึ่ง
ก็มองดูที่ตนเองและอีกด้านหนึ่งก็มองดูที่พระเจ้าด้วยการนับถือที่มีต่ อพระองค์ รางวัล คือ
“ความมัง่ คัง่ เกียรติ และชีวติ ” ตามปกติแล้วก็ติดตามมา (เปรี ยบเทียบ 21:21; 1 ปต. 5:5-6)
อับราฮัมได้ประสบกับรางวัลเหล่านี้ท้ งั หมดอย่างสมบูรณ์ในระหว่างชัว่ ชีวติ ของเขาและ
หลังจากนั้น
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‚หนาม” ก็เจ็บปวด และ “บ่วง” ก็ทาํ ให้ติดกับ คน “ตลบตะแลง” คือผูท้ ี่คดโกงผูซ้ ่ ึ งไม่ใช้
เส้นทางตรงในการติดตามนํ้าพระทัยของพระเจ้าตลอดชีวติ บุ คคลเช่นนั้น สามารถคาดหวัง
ถึงการล่อให้ติดกับที่ เจ็บปวดมากมายได้ ตรงกันข้ามกับ คนชอบธรรมผูด้ าํ เนินในทางของ
พระเจ้าอย่างระมัดระวัง ระหว่างตอนต้นๆ ของชีวติ ของยาโคบนั้น ดูเหมือ นว่าเขาได้จาก
หย่อมหนามอั นหนึ่งไปยังหย่อมหยามอีกอันหนึ่ง ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วก็เนื่องจ ากการตลบ ตะ
แลงสองใจของเขา

22:6

‚ฝึ กฝน” (คําฮีบรู ฮานัค) หมายถึงที่จะอุทิศ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ . 20:5; 1 พกษ. 8:63; 2 พศด.
7:5; ดนล. 3:2) มันมีแนวคิดของการทําให้แคบ และในข้อนี้ก็ บ่งบอกถึงการทําให้
พฤติกรรม ของเด็กมุ่งไปในทางแห่งปั ญญา การนําพานั้นอาจรวมถึงการอุทิศเขาหรื อเธอ
แด่พระเจ้า และการตระเตรี ยมเด็กเพื่อความรับผิดชอบต่างๆ ในอนาคตและวัยผูใ้ หญ่478
‚. . . เมื่อบุคคลหนึ่งถอยกลับ ไปเพื่อจะประเมินพระธรรมสุ ภาษิต ก็ไม่มีหน้าที่อื่น
ใดที่คิดว่าเป็ นของพ่อแม่มากกว่าหน้าที่ของการให้การศึกษาแก่ลูกๆ” 479
คําฮีบรู ที่แปลว่า คือ “เด็ก”นาฮาร์ ซึ่งตามปกติแล้วอ้างอิงถึง ผูช้ ายที่แต่งงานได้ในขณะที่”
ยังเป็ นโสด“[480] ดังนั้น ในที่นี่ไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆ แต่เป็ นเด็กหนุ่มแห่งวัยที่แต่งงาน “เด็ก”
ได้
ตามทัลมุดนั้น”ชายหนุ่มได้ถูกสาปแช่งถ้าเขาไม่ได้แต่งงาน ณ วัยยีส่ ิ บปี เปรี ยบ(
เทียบ อสย. 54:6; สภษ. 2:17; 5:18; ยอล. 1:8)‛481
“ในทางที่เขาควรจะเดินไป ” หมายถึงตามตัวอักษรว่า “ตามทางของเขา ” มันอาจหมายถึง

ตามบุคลิกภาพ การแสดงออกทางอา รมณ์ การตอบสนองต่า งๆ หรื อระยะ ชีวติ ของเข า482
ในอีกด้านหนึ่งมันอาจหมายถึงทางที่เขาควรจะไป 483 ไวยากรณ์ภาษาฮีบรู ก็เห็นพ้องต่อการ
แปลทั้งสองอย่าง อย่างไรก็ตาม บริ บทก็นิยมมุมมองอันที่สอง “ทาง” ในสุ ภาษิตตามปกติ
แล้วหมายถึง ทางที่บุคคลหนึ่งใช้ตลอดชีวติ ไม่ใช่บุคลิ กภาพ การแสดงออก ทางอารมณ์
หรื อ ระยะในชีวติ ของบุคคลหนึ่ง ดังนั้นข้อนี้กาํ ลังกล่าวว่า พ่อแม่ควรฝึ กฝนเด็กในทางแห่ง
ปั ญญานัน่ คือการดําเนินชีวติ ในความยําเกรงพระเจ้า484
ถ้าคนหนึ่งถืออีกความหมายหนึ่ง ”(ตามทางของเขา )“นั้น สุ ภาษิตนี้ดูเหมือนเตือนพ่อแม่
ว่าถ้าพวกเขาฝึ กเด็กหนุ่มขอ งพวกเขาและปล่อยเขาให้ไปตามทางของเขาเอง พวกเขาก็
สามารถคาดหวังได้วา่ เด็กหนุ่มนั้นจะดําเนินไปตามเส้นทางที่แย่น้ ีในชีวติ ข้างหน้า485
ส่ วนที่สองของข้อนี้ได้ทา้ ทายความ เชื่อของพ่อแม่ในทางธรรมหลายคน เป็ นที่ชดั เจนว่า
เด็กๆ ที่ได้รับการฝึ กฝนที่ดีก็ได้ปฏิเสธทางแห่ง ปัญญาภายหลังในชีวติ การอธิบาย
สําหรับ พระสัญญาที่ดูเหมือนผิดพลาดนี้ก็อยูใ่ นความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิ่ งที่สุภาษิต
หมายถึง
“สุ ภาษิตเป็ นกลไกทางวรรณกรรมซึ่ งความจริ งโดยทัว่ ไปนั้นถูกนํามาเพื่อจะส่ งผล
ต่อสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง สุ ภาษิตหลายอย่างก็ไม่ใช่การรับรองอย่ างสิ้ นเชิง
เพราะว่าสุ ภาษิตเหล่านั้นก็แสดงออกถึงความจริ งต่างๆที่จาํ เป็ นต้องมีเงื่อนไขโดย
สถานการณ์ต่างๆที่มีอยูท่ วั่ ไป ตัวอย่างเช่น ข้อ 3-4, 9, 11, 16, 29 ก็ไม่ได้แสดง
ออกถึงพระสัญญาต่างๆ ที่เป็ นการ ผูกมัดอยูเ่ สมอ แม้วา่ สุ ภาษิตต่างๆ ก็เป็ นจริ ง
โดย ทัว่ ไปและโดยปกติ ข้อยกเว้นบางครั้งบางคราวอาจถูกหมายเหตุไว้ นี่อาจเป็ น
เพราะ ความตั้งใจส่ วนตัวหรื อการไม่เชื่อฟังอย่างจงใจของแต่ละบุคคลที่เลือกที่จะ
ไปตาม ทางของเขาเอง นัน่ คือ ทางแห่งความโง่เข ลาแทนที่จะเป็ นทางแห่งปั ญญา
...อย่างไร ก็ตาม มันก็เป็ นจริ งโดยทัว่ ไปที่วา่ เด็กส่ วนใหญ่ที่ได้ถูกเลี้ยงดูในบ้าน
ของคริ สเตียน ภายใต้อิทธิ พลของพ่อแม่ในทางธรรม ผูซ้ ่ ึ งสอนและดําเนินชีวติ
ตามมาตรฐานของ พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อฟ. 6:4) ก็ทาํ ตามการฝึ กฝนนั้น”486
487
เป็ นที่ชดั เจนว่า สุ ภาษิตนี้ไม่ได้กล่าวถึงพระสัญญาตามพระคัมภีร์
ตรงกันข้าม การ
เปิ ดเผย ของพระคัมภีร์ในที่อื่นๆ คือว่าพระเจ้าอนุญาตให้ผคู ้ นที่จะทําการตัดสิ นใจต่างๆ
ของพวก เขาเอง พระองค์ไม่ได้บงั คับให้พวกเขาที่จะทําสิ่ งที่ถูกต้อง (เปรี ยบเทียบ 2:11-15;

5:11-14; อสค. 18:20) นี่รวมถึงเด็กๆ ขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้น
“สรุ ปแล้ว สุ ภาษิตสัญญาแก่ผใู ้ ห้ ความรู้ วา่ การริ เริ่ มทางศีลธรรม ดั้งเดิม
และแรกเริ่ มของเขาก็มีผลกระทบถาวรต่อบุคคลตลอดไป แต่นนั่ ไม่ใช่
ความจริ งทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษาทางศาสนา”488
อิทธิ พลต่างๆ ของมารดาของทิโมธี และยายของเขาได้มีบทบาทที่สาํ คัญในการกําหนดเส้น
ทางแห่งชีวติ ของเขาตลอดไป (2 ทธ. 1:5; 3:14-15) แม้วา่ เป็ นที่ชดั เจนว่าบิดาของเขาเป็ นผู ้
ไม่เชื่อ (กจ. 16:1)
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ข้อนี้ไม่ได้หา้ มการยืม ในอิสราเอ ลนั้น คนยิวก็ยมื จากกันและกัน กฎหมายของโมเสสได้
อนุญาตสิ่ งนี้แต่ได้ประณามการคิดดอกเบี้ยจากคนยิวคนอื่นๆ (อพย. 22:25; ฉธบ. 23:19;
28:12, 14) แม้ว่าคนอิสราเอลอาจคิดดอกเบี้ยจากคนต่างชาติได้ (ฉธบ. 23:20) พันธสัญญา
ใหม่ก็ไม่ได้หา้ มการยืมเช่นกัน แม้วา่ ได้หา้ มการไม่ชาํ ระหนี้ (รม. 13:6-8) เป็ นการไม่ฉลาด
ที่จะเป็ นหนี้ในบางสถานการณ์ แต่เป็ นการไปไกลเกินไปที่จะกล่าวว่า พระคัมภีร์ประณาม
การเป็ นหนี้
“ในขณะที่จาํ นวนที่พอควรของหนี้ที่จริ งใจก็ถูกคาดหวังในโลกของทุกวันนี้ และ
ทุกคนก็ตอ้ งการที่จะบรรลุอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ดี เราต้องระมัดระวังที่จะไม่เข้า
ใจผิดว่าการทึกทัก เอาเป็ นความเชื่อ อย่างที่คติพจน์ที่คุน้ เคยกล่าวไว้วา่ ‘เมื่อ
รายจ่าย ของคุณมากกว่ารายได้ของคุณ จาก นั้นค่าใช้จ่ายประจําของคุณก็เป็ น
ความล่มจม ของคุณ’”489
ข้อนี้เตือนผูย้ มื ว่า เขาทําให้ตวั เขาเองอยูใ่ นจุดที่ไม่มนั่ คงโดยการยืม เขาก็พ่ งึ พาอีกคน
หนึ่ง หรื อคนอื่นๆ โดยการยืมและผูใ้ ห้ยมื ที่ไม่ มีหลักศีลธรรมอาจเอาเปรี ยบเขา ผูใ้ ห้ยมื
ส่ วนใหญ่ จะไม่เอาเปรี ยบใครคนหนึ่ งที่ยมื จากพวกเขา แต่ผยู ้ มื ควรตระหนักถึงความ
รับผิดชอบนี้
“ข้อนี้อาจอ้างอิงถึงการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปอย่างชัดเจนของคนอิสราเอลที่ขายพวก
เขาเองไปเป็ นทาสเพื่อจะชําระหนี้ของพวกเขา (ดู อพย. 21:2-7) มันไม่ได้แตกต่าง
อย่างเห็นได้จากคนเป็ นหนี้สมัยใหม่ผซู ้ ่ ึ งทํางานเพื่อจะชําระหนี้ของพวกเขา”490

หนึ่งในพวกผูเ้ ผยพระวจนะที่ยาํ เกรงพระเจ้าในสมัยของเอลีชาได้ตายไป และได้ละหนี้ไว้
กับภรรยาของเขา เธอได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเอลีชาเพราะเจ้าหนี้ตอ้ งการที่จะเอา
บุตรชาย สองคนของเธอไปเป็ นทาสในฐานะการชําระ (2 พกษ. 4:1)
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ข้อนี้ตระเตรี ย มการหนุนใจไว้สาํ หรับคนที่ถูกกดขี่ บรรทัดสุ ดท้ายทําให้ผทู ้ นทุกข์แน่ใจว่า
ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะทําลายไม้แห่งการกดขี่ (‚ไม้แห่งความเดือดดาลของเขา”) ของบุคคล
ที่หว่านอยุติธรรม (เปรี ยบเทียบ 24:16; กท. 6:7) ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพก็เป็ นกรณี ใน
ประเด็นนี้
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สุ ภาษิตนี้ก็ช้ ีแจงทั้งผลลัพธ์และสาเหตุแห่งความใจกว้าง ผลลัพธ์ของการเป็ นคน “ใจกว้าง”
ก็คือพระพรของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 19:17; 2 คร. 9:6) สาเหตุก็คือการให้บางสิ่ งที่บุคคล
หนึ่งมีแก่บรรดาผูท้ ี่ขดั สน (เปรี ยบเทียบ ลก . 14:13) เอเบดเมเลคคนเอธิ โอเปี ยได้เลี้ยงดู
เยเรมียใ์ นคุกใต้ดิน และพระเจ้าได้อวยพรเขาโดยการสงวนชีวติ ของเขาไว้ระหว่างการโอบ
ล้อมของคนบาบิโลน (ยรม. 38:6-13; 39:15-18)
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‚คนมักเยาะเย้ย” คือผูท้ ี่เยาะเย้ยและต่อต้านสิ่ งที่ถูกต้องและดี (เปรี ยบเทียบ 18:6) ฮาการ์ ได้
พิสูจน์วา่ เป็ นแหล่งแห่งความระคายเคืองต่อซาราห์ ด้วยการรับรองจากพระเจ้า อับราฮัม จึง
ได้ขบั ไล่เธอออกไปจากบริ เวณที่อยูข่ องเขา (ปฐก. 21:9-14)
‚ในเชิงปฏิบตั ิน้ นั คนมักเยาะเย้ยพระธรรมนี้อย่างเดียวกันกับผูต้ ่อว่าใน 1 โคริ นธ์
5
คนเช่นนั้นสามารถก่อความเสี ยหาย เหลือพรรณนาท่ามกลางหมู่คนของ
ประชากร ของพระเจ้าได้ การพูดชัว่ ร้ายที่ร้ายกาจของเขาพร้อมกับการดูถูกของเขา
ที่มีต่อการ ยับยั้งในทางธรรมทั้งหมดเหมือนกับผงฟูที่ถูกใส่ ไว้ในอาหาร ถ้าไม่ถูก
ตรวจสอบก็ จะทําการต่อไปจนกระทัง่ อาหารทั้งหมดฟูข้ ึน ดังนั้นความจําเป็ น
ของการเชื่อฟัง พระวจนะของพระเจ้าก็คือว่า ‘จงกําจัดคนชัว่ ช้ านั้นออกจากพวก
ท่านเสี ยเถิด’ (1 คร. 5:11-13)‛ 491
‚คนมักเยาะเย้ยหรื อคนดูหมิ่น (ดู สดด. 1:1) เป็ นบุคคลที่ต้ งั มัน่ ในอุปนิสัยที่โง่
เขลา และเย้ยอย่างมากจนพวกเขาหัวเราะเยาะบรรดาผูท้ ี่พยายามที่จะทําสิ่ งที่
ถูกต้อง (ดู 1:22; 3:34; 9:7- 8)‛492
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มีการเชื่อมโยง ระหว่าง “ความบริ สุทธิ์ ของใจ ” และ “”ถ้อยคําที่กรุ ณา ” (เปรี ยบเทียบ มธ .
12:34) คุณสมบัติท้ งั สองนี้ก็ทาํ ให้ผคู ้ นเป็ นที่รักต่อบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นตําแหน่งแห่งอํานาจ
จง พิจารณาถึงผลลัพธ์สุดท้ายของโมรเดคัยที่ชอบธรรม (อสธ. 10:2-3)

22:12

‚พระเนตรของพระเจ้า” แสดงถึงการตื่นตัวทางศีลธรรมของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่า ความ
หมายของบรรทัดแรกก็คือ พระเจ้าซึ่งตระหนักถึงเรื่ องราวทางศีลธรรม นั้นปกป้ องถ้อยคํา
แห่งผูเ้ ป็ นกระบอกเสี ยงแทนที่สัตย์ซื่อ (บรรดาครู แห่ง “ความรู้ ”) ของพระองค์ บรรทัดที่
สองที่ตรงกันข้ามก็ให้สิ่งที่ตรงข้าม คือ พระองค์จะล้มล้างหรื อลบล้างถ้อยคําของบรรดาผู้
ที่ปฏิเสธถ้อยคําแห่งความจริ งของพระองค์อย่างอกตัญํู 493 พระเจ้าได้รักษาและบรรลุคาํ
เผยพระวจนะของเยเรมียเ์ กี่ยวกับการถูกทําลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่พระองค์ได้ลบล้างคํา
เผยพระวจนะของผูเ้ ผยพระวจนะเท็จฮานันยาห์ที่บอกว่ากรุ งนั้ นจะไม่ล่มสลาย และพระองค์ได้ประหารเขาเสี ย (ยรม. 28)

22:13

คนเกียจคร้านแก้ตวั ถึงความเกียจคร้านของเขาโดยการดึงดูดใจไปที่ความเป็ นไปได้ที่ไม่น่า
เป็ นไปได้ (เปรี ยบเทียบ 12:27; 15:19; 19:24; 21:25; 26:13)
เขากล่าวถึงสิ งโต”แต่ไม่ได้พิจารณาถึงอันตรายแท้ของเขาจากมารซึ่งเป็ นสิ งโตที่
เที่ยวเสาะหาซึ่ งอยูบ่ นเตียงกับเขาและความขี้เกียจของเขาเองที่ฆ่าเขา“494
เบไนยาห์ช่างเป็ นบุคคลประเภทที่แตกต่างจริ งๆ เขาเป็ นหนึ่งในวีรบุรุษของดาวิดผูไ้ ด้ “ลง
ไปฆ่าสิ งห์ในบ่อในวันที่หิมะตก” (2 ซมอ. 23:20)

22:14

ซาโลมอนได้เปรี ย บเทียบ “ปาก” ของหญิงชัว่ กับ “หลุมลึก ” เธอได้ล่อลวงคนที่ออ่ นต่อ
โลก ไปสู่ ที่แห่งอันตราย ซึ่ งพวกเขาไม่สามารถหลีกหนีโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บได้ ด้วย
ถ้อยคําที่ ประจบสอพลอและถึงเป็ นถึงตาย (เปรี ยบเทียบ 2:16-19; 6:23-35; 7:4- 27)
บรรดาผูท้ ี่ยอม จํานนต่อการทดลองของเธอ ไม่ได้ทาํ อย่างนั้นเนื่องจากพระเจ้าได้
“สาปแช่ง” พวกเขาแต่ ก่อน แต่การสาปแช่งของพระเจ้าอยูบ่ นพวกเขา (พวกเขาประสบกับ
ผลลัพธ์ต่างๆ) เพราะ พวกเขาได้ยอมต่ออิทธิ พลที่ล่อลวงของเธอ ยูดาห์ได้พบว่าตัวเขาเอง
ติดกับดักหลัง จากที่เขา ได้มีความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับทามาร์ ลูกสะใภ้ของเขา (ปฐก. 38)

22:15

เด็กๆ แสดงออกถึง “ความโง่ เขลา” โดยการทําให้เวลาเสี ยเปล่า การทําสิ่ งต่างๆ ที่อนั ตราย
และการใช้ทกั ษะแล ะความสามารถของพวกเขาในทางที่ผดิ แต่ “การตีสอน ” สามารถ
แก้ไข แนวโน้มตามธรรมชาติเหล่านี้ ทําให้พวกเขาเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนและฉลาดขึ้นได้
(เปรี ยบเทียบ 13:24; 19:18) เป็ นที่ น่าเสี ยดายที่ อบั ซาโลมและอาโดนียาห์ได้เติบโตขึ้นโดย
ปราศจากการ ตีสอนของพ่อแม่ที่เพียงพอและพวกเขาได้รักษาทางต่างๆ ที่โง่เขลาของพวก
เขาไว้ (2 ซมอ. 14; 1 พกษ. 1:5-6)

22:16

ข้อนี้เตือนสองแนวทางที่ดึงดูดใจในการหาเงิน ให้ได้มากขึ้น ไม่วา่ แนวทางไหนก็ไม่ได้ให้
ประโยชน์ ในระยะยาว แ นวทางแรกก็คือที่จะบีบบังคับเอาจากคนยากจนเท่าที่เป็ นไปได้
มาก ที่สุด เจ้าของบ้านเช่าก็รู้กนั กระฉ่อนสําหรับการทําอย่างนี้ แนวทางที่สองก็คือที่จะติด
สิ น บนคนรํ่ารวย การปฏิบตั ิต่อที่พิเศษแก่พวกเขาพร้อมกับการคาดห วังที่จะได้รับ “ความ
โปรดปรานตอบแทน ” การมอบของขวัญให้แก่คนมัง่ คัง่ เพื่อประกันความโปรดปรานของ
พวกเขา ก็เป็ น อีก ตัวอย่าง หนึ่ง ซึ่งให้โดย ไม่ใช่เนื่องจากความรักที่มีต่อ พวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 14:31; 19:17; 28:3) เยเซเบลได้กดขี่คนยากจนเพื่อที่จะได้รับนามาให้แก่สามี
ของเธอ ซึ่งเขา ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องมี (1 พกษ. 21) และเฟลิกส์ได้พยายามที่จะทําให้เปาโลให้
สิ นบนแก่ “คนรํ่ารวย” ซึ่ งก็คือเฟลิกส์เอง (กจ. 24:26)

III. การรวบรวมที่ 3: สามสิ บคากล่ าวของผู้ฉลาด 22:17—24:22
ส่ วนหลักอันที่สามของพระธรรมสุ ภาษิตเริ่ มต้นด้วย 22:17 สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนจากข้อบ่งชี้หลายอย่าง อีก
ครั้งหนึ่งที่สุภาษิตต่างๆ ก็ยาวขึ้นจากคู่เหมือนหนึ่งข้อโดยพื้นฐานที่แสดงลักษณะของ 10:1-22:16 (เปรี ยบ
เทียบ บทที่ 1-9) วลี “บุตรชายของเรา” ก็ปรากฏอีกครึ่ งหนึ่งด้วย อย่างเช่นในบทที่ 1-9 ประการที่สาม
เราอ่านใน 22:20 (ในตัวบทภาษาฮีบรู ) ว่า กลุ่มของ 30 คํากล่าวจะติดตามมา บรรดาผูแ้ ปลของ NASB ได้
แปลข้อนี้วา่ “เราได้เขียนสิ่ งต่ างๆ ที่ยอดเยี่ยมให้แก่เจ้ามิใช่หรื อ. . .”
การเน้นใน 22:17-24:34 ซึ่งรวมถึงการรวบรวมอันที่ 4 ของสุ ภาษิต (หกคํากล่าวที่มากขึ้นของคน
ฉลาด 24:23-24) อยูใ่ นความสําคัญของการประยุกต์ใช้คาํ แนะนําที่ได้ให้มาก่อนหน้านั้น เดลลิสซ์ได้ถือว่า
22:17-24:22 และ 24:23-34 เป็ นภาคผนวกหรื อส่ วนเพิ่มเติมทั้งสองต่อ “หนังสื อที่เก่ากว่าของพระธรรม
สุ ภาษิต” (นัน่ คือ 10:1-22:16).495 ในหลายแง่น้ นั คํากล่าวเหล่านี้ คล้ายกับ 1:1-9:18 มากกว่าสุ ภาษิตต่างๆ ใน
10:1-22:16.496

การเน้ น

ส่ วน

คุณค่าของปั ญญา

บทที่ 1—9

ตัวอย่างของปั ญญา

10:1—22:16

การประยุกต์ใช้ปัญญา

22:17—24:34

เหตุผลที่นกั วิชาการหลายคนเชื่อว่าซาโลมอนไม่ได้เขียน 36 คํากล่าวของคนฉลาด (22:17-24:34)
คือสิ่ งนี้ ชื่อเรื่ อง “ข้อความเหล่านี้เป็ นคํากล่าวของปราชญ์ดว้ ย [หรื อ พวกคนฉลาด ซึ่งเป็ นพหูพจน์ ]‛ ใน
24:23ก ก็บ่งบอกถึงผูเ้ ขียนหลายคนแทนที่จะเป็ นคนเดียว
“พหูพจน์ของพวกคนฉลาดก็ช้ ีไปยังการมีชีวติ อยูข่ องชนชั้นพิเศษของพวกนักปราชญ์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นครู
หรื อนักเขียนที่ใช้ก ารพูด การกล่าวคําพูดขอ งคนเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดเนื้อแท้ที่แตกต่างของความคิด
ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ได้ถูกสงวนไว้ในพระธรรมสุ ภาษิต. . .”497
คําว่า “ด้วย” ใน 24:23ก เป็ นที่ชดั เจนว่าอ้างอิงถึงชื่อเรื่ องที่คล้ายกันใน 22:17 ซึ่ งบ่งบอกว่า นัก
ปราชญ์เหล่านี้ไม่ใช่ซาโลมอนที่ได้เขียนสุ ภาษิตต่างๆ ใน 22:17—24:22
36 คํากล่าวแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม: ‚30 คํากล่าวของปราชญ์ ” (22:17) และ 6 ‚คํากล่าวของปราชญ์ ”
อีก (24:23)
นักวิชาการหลายคนได้เรี ยกความสนใจไปสู่ ความคล้ายคลึงกันระหว่างสุ ภาษิต 22:17—24:22 ซึ่ งก็
คือ 30 คํากล่าวของปราชญ์ กับคําสั่งสอนของ อามน-เอม-โอเพ 498 คําสั่งสอนของ อามน-เอม-โอเพ เป็ น
ชิ้นส่ วน ของวรรณกรรมทางปัญญาของอียปิ ต์ที่บรรดานักวิชาการได้ระบุวนั ที่ในสมัยอาณาจักรใหม่ (15581085 กคศ.) ทั้งสองชุดของสุ ภาษิตก็ประกอบด้วยแต่ละ 30 คํากล่าว ทั้งสองชุดก็ใช้คาํ ว่า “บุตรชาย” และ
ทั้งสอง ชุดก็ตามอย่างการออกแบบโ ครงสร้างที่เหมือนกัน การออกแบบนี้รวมถึงบทนําที่กล่าวว่าทําไม
ผูเ้ ขียนให้ สั่งสอนที่ติดตามมาด้วย 30 ส่ วนที่เป็ นเอกเทศของ คํากล่าวในหัวข้อที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม
ความแตก ต่างระหว่างการรวบรวมสองอย่างนี้ก็สาํ คัญ ผูเ้ ขียนหรื อบรรดาผูเ้ ขียนของสุ ภาษิตตามพระคัมภี ร์
ซึ่งเป็ นที่ ชัดเจนว่าไม่ใช่ซาโลมอน ได้กล่ าวว่าจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือ “ความไว้วางใจ (ของบรรดา
ผูอ้ ่าน) จะอยู่ ในพระเจ้า ” (22:19) อย่างไรก็ตาม อามน -เอม-โอเพไม่ได้แสดงออกถึงความหวังเช่นนั้นหรื อ
ความเชื่อใดๆ ใน พระเจ้าที่เป็ นส่ วนตัว อย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น จุดประสงค์ของบรรดาผูเ้ ขียนพระ
คัมภีร์และความเชื่อ ก็แยกแยะพระธรรมสุ ภาษิตจากวรรณกรรมทางปั ญญาของโลกตะวันออก

ใกล้โบราณทั้งสิ้ น499
ก. บทนาสู่ 30 คากล่าว 22:17-21
อย่างเช่นในบทที่ 1-9 ผูเ้ ขียนได้เริ่ มต้นส่ วนนี้ของพระธรรมเล่มนี้ดว้ ยการกระตุน้ ให้ฟังและ ให้ ใส่
ใจต่อถ้อยคําของปัญญาที่ตามมา เหตุผลที่ผเู ้ ขียนให้แก่สุภาษิตต่างๆ ที่ตามมาก็แนะนําถึง 30 คํากล่าว
“บทนําที่ยดื ยาวออกไปนี้ก็ย้าํ เตือนเราว่าคํากล่าวที่ฉลาดไม่ใช่ชิ้นส่ วนของความอยากรู ้อยากเห็น แต่
สิ่ งเหล่านี้เป็ นการเปิ ดเผย และการเปิ ดเผยก็เรี ยกร้องการตอบสนอง”500
แรกสุ ด ก็มีการเรี ยก (ข้อ 17) ที่ติดตามมาด้วยแรงจูงใจสามอย่าง การเก็บรักษาปั ญญาอันเป็ นที่ พึง
พอใจ (ข้อ 18), ความวางใจที่ลึกซึ้ งขึ้นในพระเจ้า (ข้อ 19), และ ความน่าเชื่อถือที่ใหญ่ข้ ึน (ข้อ 20-21)501
‚ใครมีหูก็ให้ฟัง. . .” (วว. 2:7 และข้ออื่นๆ)
คําฮีบรู ที่แปลว่า “สิ่ งต่างๆที่ยอดเยีย่ ม ” (ข้อ 20) ได้ถูกแปลว่า “จนกระทัง่ บัดนี้ ” (RV), “สามเท่า ”
(เซปทัวจินต์ วัลเกต) และ “30 คํากล่าว” (RSV, NIV) อีกด้วย เนื่องจากว่า 30 คํากล่าวก็ตามมา นัน่ ดูเหมือน
จะเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแปล “ผูท้ ี่ใช้เจ้าไป” (ข้อ 21) บางทีเป็ นอาจารย์ของผูอ้ ่านดั้งเดิม ผูซ้ ่ ึ งอาจ
เป็ นบิดาของเขา
“แม้จะมีความยุง่ ยากต่างๆ ของตัวบท ความคิดโดยทัว่ ไปของย่อหน้าก็ชดั เจน คือ ศิษย์จะต้องอุทิศ
ตัวเขาเองที่จะศึกษาเพื่อว่าชีวติ ทางศาสนาของเขาจะถูกสถาปนาไว้อย่างหนักแน่น และเพื่อว่าเขา จะ
สามารถให้คาํ ปรึ กษาที่ฉลาดแก่บรรดาผูท้ ี่แสวงหาคําแนะนําได้”502
ความรู ้ถูกมอบให้เราเพื่อจะทําการดีกบั ความรู ้น้ นั เพื่อว่าคนอื่นๆ”จะจุดเทียนของพวกเขาที่ตะเกียง
ของเราและเพื่อว่าเราจะรับใช้ชนรุ่ นของเราในที่ของเราตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า“503
“แม้วา่ คํากล่าวทางศีลธรรมที่ฉลาดที่สุดก็ไร้อาํ นาจถ้าปราศจากการประยุกต์ใช้ส่วนตัว”504
ข. 30 คากล่าว 22:22—24:22

วอลท์เคได้ต้ งั ชื่อ 10 คํากล่าวแรกว่า “บัญญัติ 10 ประการของคํากล่าวเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ”505
22:22-23

จงสังเกตโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรในสี่ บรรทัดเหล่านี้ที่ รวมความคิดของ
เนื้อหานี้ คือ ความรุ นแรง การฟ้ องร้อง การฟ้ องร้อง ความรุ นแรง ประเด็นของคํากล่าว
แรกนี้ก็คือ พระเจ้าจะแก้แค้นบรรดาผูท้ ี่กดขี่คนยากจน (เปรี ยบเทียบ อพย . 23:6) พระเจ้า
ทรงนําเสนอพระองค์เองในฐานะทนายจําเลยของ “คนยากจน” ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้รับความยุติธรรม
บนโลก คุณทุกคนที่เป็ นแบบปี ลาตและเฮโรด ผูซ้ ่ ึ งเอาเปรี ยบคนยากจนผูซ้ ่ ึ งมาต่อหน้าพวก
ท่าน จงระวัง!

22:24-25

อิทธิ พลของคนใจร้อนสามารถพิสูจน์วา่ ก่อให้เกิดอันตรายหรื อความเสี ยหายได้ (เปรี ยบ
เทียบ 1:10-19; 14:17, 29; 15:1) บรรดาผูท้ ี่อยูร่ อบตัวเขาก็มีแนวโน้มที่จะ ประพฤติเหมือน
เขา ประเภทของอุปนิสัยของเขานั้นก็ไม่เป็ นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าและนําไปสู่ ความซับ
ซ้อนที่หายนะ ดาวิดก็ฉลาดที่จะวางระยะห่างระหว่างตัวเขาเองกับกษัตริ ยซ์ าอูลที่โมโหง่าย
(1 ซมอ. 20)

22:26-27

ก่อนหน้านั้น ซาโลมอนได้เตือนถึงความโง่เขลาของการทําสัญ ญาที่จะปลดหนี้ของคนอื่น
(6:1-5; 11:15; 17:18; 20:16) นี่เป็ นวิธีที่ดีที่จะสู ญเสี ยสิ่ งที่บุคคลหนึ่งมีไป ทาสที่ไม่ให้อภัย
ในคําอุปมาของพระเยซูได้ส่งเพื่อนทาสของเขาไปยังคุกจนกว่าเขาสามารถใช้หนี้ท้ งั หมด
ของเขาได้ (มธ. 18:30)
‚มันจะไม่ยากที่จะหาตัวอย่างมากมายขอ งบรรดาผูท้ ี่ได้อา่ นพระธรรมสุ ภาษิต
ตลอดชีวติ ของพวกเขา แต่ผทู ้ ี่ดูถูกคําเตือนมากมายของพระธรรมสุ ภาษิตเกี่ยวกับ
การคํ้าประกันก็ได้สูญเสี ยเกือบทุกสิ่ งที่พวกเขามีผา่ นทางการคํ้าประกันหรื อการมี
พันธะของผูท้ ี่ได้ปรากฏว่า ไม่คู่ควรต่อความมัน่ ใจของพวกเขา สิ่ งที่เจ็บปวดและ
อับ อายอาจได้ถูกหลีกเลี่ยงมากเพียงไรถ้าเนื้อหาเช่นนั้นได้รับการใจใส่ !‛ 506

22:28

การย้ายเขตแดนในทุ่งนาซึ่ งตามปกติถูกกําหนดโดยเสาหิ นหรื อกองหิ น (กองหินที่ทาํ ไว้
เพื่อ เป็ นเครื่ องหมาย ) ได้จบด้วยการที่แต่ละบุคคลก็สูญเสี ยและได้มาซึ่ งทรัพย์สมบัติและ
ความ มัง่ คัง่ ในอิสราเอลนั้น นี่เป็ นบาปต่อพระเจ้า เนื่องจากพระเจ้าเป็ นเจ้าของและจัดสรร
ที่ดิน ทั้งสิ้ น (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 19:14; 27:17; โยบ 24:2) คําเตือนนั้นมีต่อการยึดเอาทรัพย์
สมบัติของใครคนหนึ่ง ไม่ใช่การไม่นบั ถือหลักเขตทางประวัติศาสตร์ (cf. 23:10-11) ผูเ้ ผย

พระวจนะก่อนการเป็ นเชลยบางคนได้อา้ งอิงถึงการปฏิบตั ิน้ ี (ฮชย. 5:10; เปรี ยบเทียบ อสย.
5:8) คนอิสราเอลในระหว่างการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยของเยฟธาห์ก็ได้มีขอ้ โต้เถียงเกี่ยวกับ เขต
แดนที่ได้นาํ ไปสู่ สงคราม (วนฉ. 11)
“บางทีหินที่เป็ นเขตแดนได้ถูกย้ายทุกปี ประมาณครึ่ งนิ้วซึ่ งไม่เป็ นที่ สังเกต และใน
ที่สุดรวมกันเป็ นที่ดินขนาดที่ยดึ ฉวยได้”507
22:29

คุณภาพของบุคคลหนึ่ง ไม่ใช่การติดสิ นบนหรื อการประจบประแจงของเขาในที่สุดแล้วจะ
กําหนดว่าอาชีพของเขาคืบหน้าอย่างไร ดังนั้น บุคคลหนึ่งควรแสวงหาที่จะปรับปรุ งทักษะ
ของเขาหรื อของเธอ โยเซฟและดาเนียล ได้กา้ วหน้าเนื่องจากความสามารถของพวกเขา
ไม่ใช่ เนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองของพวกเขา
“ใครก็ตามที่วางฝี มือของเขาไว้ต่อหน้าผูท้ ี่อาจเป็ นลูกค้าได้ก็อยูส่ ู งเหนือบรรดาผูท้ ี่
ผลักดันและปี นป่ ายของย่อหน้าต่างๆที่ติดกัน”508
‚‘ไม่ข้ ีเกียจในธุ รกิจ ร้อนรนในวิญญาณ การปรน นิบตั ิพระเจ้า ’ เป็ นมาตรฐาน
สําหรับระเบียบของการบริ การประจําวันของผูเ้ ชื่อ (รม. 12:11) บ่อยครั้งแล้ว
บุคคลหนึ่งกลัวว่า เรากระทําราวกับมันอ่านว่า ‘ร้อนรนในธุ รกิจ ขี้เกียจในวิญญาณ
รับใช้ตวั เราเอง’‛509

23:1-3

ประเด็นของคําแนะนํานี้ก็คือที่จะถ่อมใจและยับยั้งต่อ หน้าเจ้าบ้านที่มีเกียรติ แขกควรจ่อ
มีดไว้ที่คอของเขาแทนที่จะจ่อที่อาหารของเขา (นัน่ คือเหนี่ยวรั้งความอยากของเขา ควบคุม
ตัวเขาเอง)510
“จงคุกคามความอยากของคุณด้วยความตาย”511
ข้อเท็จจริ งที่วา่ เจ้าบ้านนําสิ่ งที่อร่ อยมาให้รับประทานก็ไม่อาจบ่ง บอกว่าเขานับถือ แขก
อย่างสู งส่ ง เจ้าบ้านอาจทําให้เขาไปสู่ อารมณ์ที่ดีเพื่อเหตุผลต่างๆ ที่เห็นแก่ตวั ของเขาเอง
เขาอาจ ต้องการบางสิ่ งจากเขาหรื อประเมินผลเขา “อะไรอยูข่ า้ งหน้าเจ้า ” (ข้อ 1) ก็ดีกว่า
“ใครอยู่ ข้างหน้าเจ้า ”512 เมื่อได้เผชิญกับการทดลองที่จะหมกมุ่นในความปรารถนาของเ ขา

ที่ห่างไกล จากบ้านนั้น ดาเนียลได้มีวนิ ยั กับตัวเขาเองในนิสัยการกินของเขา (ดนล. 1)
ครั้งหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าได้ถูกเชิญให้ไปทานอาหารกับผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ดเจียง ไค
เชค และหัวหน้าของรัฐบาลพรรคชาตินิยมในประเทศจีนและมาดามเจียง ภรรยาของเขา
ณ อาหารเย็นนั้น ผู ้ บัญชาการทหารสู งสุ ดได้สังเกตว่าบิดาของข้าพเจ้าไม่ได้ทานมากและ
ได้ ถามว่าเขาไม่ชอบอาหารหรื อเปล่า บิดาของข้าพเจ้าได้อธิ บายว่าเขากําลังพยายามที่จะ
ประ- ยุกต์ใช้สุภาษิตตา มพระคัมภีร์และได้อา้ งอิงข้อนี้ สิ่ งนี้ได้ทาํ ให้ผบู ้ ญั ชาการทหาร
สู งสุ ด ขบขันอย่างมาก
23:4-5

ทรัพย์สมบัติก็เป็ นภาพลวงอย่างเช่นชื่อเสี ยงทางสังคม (เปรี ยบเทียบ ลก. 12:20; 1 ทธ. 6:710) ดังนั้น ผูค้ นไม่ควรทําให้พวกเขาเองเหน็ดเหนื่อยอย่างมากในการพยายามที่จะมัง่ คัง่
‚. . . สิ่ งที่ได้รับมาโดยแรงงานและการค้นคว้าเป็ นเวลาหลายปี บ่อยครั้งแล้วก็หาย
ไปทันทีทนั ใด สู ญหายไปในชัว่ ขณะ” 513
พระเจ้าได้โจมตีกษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ ดว้ ยความวิกลจริ ตชัว่ คราว และทันทีทนั ใดในชัว่
ข้ามคืนนั้นเขาได้สูญเสี ยอํานาจทั้งสิ้ นของเขา รวมถึงการใช้ทรัพย์สมบัติอนั มากมายของ
เขา (ดนล . 4) พระเยซูและเปาโลได้เตือนถึงอันตรา ยของการวางใจในความรํ่า รวย
(เปรี ยบเทียบ ลก. 12:20; 1 ทธ. 6:7-10)

23:6-8

เป็ นการดีกว่าที่จะปฏิเสธการเชื้อเชิญไปทานอาหารเย็นจากคนตระหนี่ เพราะว่าถ้าคุณยอม
รับ คุณจะมีประสบการณ์ที่น่าสังเวชเท่านั้น คิดเนอร์ ได้ถอดความข้อ 8 ดังต่อไปนี้ “มันเอา
ความเอร็ ดอร่ อยออกไป . . .ที่จะมีเจ้ าบ้านที่ไม่เต็มใจ . . .ซึ่งทําคณิ ตศาสตร์ทางจิตใจ (7ก)
กับ แต่ละจาน”514 ผูเ้ ผยพระวจนะแก่แห่งเมื องเบธเอลได้ตอ้ นรับผูเ้ ยีย่ มเยือ นหนุ่มของเขา
อย่าง ไม่จริ งใจ และแท้จริ งแล้วก็ได้วางกับดักไว้สาํ หรับความตายของเขาเนื่องจากความ
ริ ษยา (1 พกษ. 13:11- 32)
“คํากล่าวที่เจ็ด [23:1-3] เตือนเกี่ยวกับความโลภของเจ้าบ้านที่ละโมบและคํากล่าว
ที่เก้า [23:6-8] เตือนเกี่ยวกับความโลภของเจ้าบ้านที่ตระหนี่ ณ ตรงกลางของ สอง
คํากล่าวก็คือคํากล่าวที่แปด [23:4-5] ซึ่ งห้ามการแสวงหาความมัง่ คัง่ ต่างๆ เพราะ
ว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นความมัน่ คงที่ปลอม สามคํากล่าวก็เตือนเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่ไม่

ได้เป็ นดัง่ ที่พวกมันปรากฎ”515
23:9

‚การได้ยนิ ของคนโง่ ” ตามตัวอักษรคือ “หูของคนโง่ ” บุคคลหนึ่งไม่ควรพยายามจะกล่าว
ถ้อยคําแห่งปั ญญาแก่คนโง่ (เปรี ยบเทียบ 26:4) อย่างเป็ นประจําในสุ ภาษิตนั้น คนโง่เป็ น
บุคคลหนึ่งที่ปฏิเสธถ้อยคําของพระเจ้า ถ้อยคําที่ถูกกล่าวในโอกาสนี้ก็สอดคล้องกับถ้อยคํา
ของพระเจ้าเนื่องจากกว่าถ้อยคําเหล่านั้นเป็ นถ้อยคําที่ประกอบด้วยปัญญา การพยายามที่จะ
สอนปั ญญาของพระเจ้าแก่ใครคนหนึ่ง เมื่อเขาหรื อเธอปฏิเสธปั ญญาของพระเจ้าก็เป็ นการ
สู ญเสี ยเวลา คําเตือนของโยธามที่มี ต่อผูต้ ิดตามของอาบีเมเลคก็เป็ นตัวอย่างหนึ่งของสิ่ งนี้
(วนฉ. 9:7-21) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของผูค้ นเกี่ยวปั ญญา
ของพระเจ้าได้ แต่สุภาษิตนี้กล่าวถึงการตอบสนองตามธรรมชาติเท่านั้น

23:10-12

ที่นี่ผเู ้ ขียนได้เพิ่มเหตุผลเข้ากับคําเตือนในคํากล่าวที่สี่ (22:28) พระเจ้าเป็ นผูแ้ ก้แค้นที่ช่วยกู้
ของผูท้ ี่ไม่มีทางป้ องกันตัวเอง (ใน ปฐก. 28:16; อพย. 6:6; โยบ 19:25; และหลายครั้งใน
อสย. 41-63) ที่นี่เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นการกล่าวถึงพระเจ้า มากกว่าผูไ้ ถ่ที่เป็ นญาติซ่ ึ งเป็ น
มนุษย์ (คําฮีบรู โกเอล, เปรี ยบเทียบ ปฐก. 48:16; อพย. 6:6; โยบ 19:25; อสย. 41—63) นี่
เป็ นอีก คําเตือนหนึ่งต่อการเอาเปรี ยบผู ้ ที่ไม่มีทางป้ องกันตัวเอง โดยพื้นฐานแล้ว ดาวิด ได้
วางใจพระเจ้าที่จะตัดสิ นกรณี ของเขากับพวกปฏิปักษ์เมื่อพวกเขาได้ตดั สิ นผิดและกดขี่ เขา
(สดด. 35)
บางทีเราควรถือว่าข้ อ 12 เป็ นการกระตุน้ ที่ไ ด้เพิ่มเข้ามากับคํากล่าวที่สิบ นักวิชาการบาง
คน ได้ถือว่ามันเป็ นบทนําสู่ 20 คํากล่าวที่เหลือในแง่ของความคล้ายคลึงของมันกับ 22:17;
23:15, 16, 19, และ 26516 ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม มันก็เป็ นการแนะนําโดยทัว่ ไปที่จะ
ประยุกต์ ใช้แถลงการณ์ที่ฉลาดเหล่านี้กบั ชีวติ
‚คริ สเตียนแก่คนหนึ่งได้ถูกกล่าวถึงว่าได้ ‘ภาวนาพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มถึงสาม
ครั้ง ’ ในชีวติ ของเขา นี่ก็แตกต่างอย่างมากจากการแค่อ่านพระคัมภีร์เท่านั้น มัน
บ่งบอกถึงการศึกษาที่อดทนและระมัดระวังถึงแต่ละส่ วนที่ได้พิจารณาไป โดย
วิธี บางอย่างเช่น นั้นจึงจะมีการเติบโตฝ่ ายวิญญาณที่แท้จริ งได้ จงฟังเยเรมีย ์
(ยรม. 15:16)‛517

23:13-14

อีกครั้งหนึ่ งที่ปราชญ์ได้สนับสนุนการตีสอน การตีดว้ ยไม้เรี ยวไม่ใช่เป็ นแค่รูปแบบเดียว

ของการตีสอนที่ถูกสนับสนุนในสุ ภาษิต มันเป็ นแค่รูปแบบหนึ่งที่ถูกใช้ที่นี่ในฐานะก าร
เปรี ยบเทียบเชิงบทกวีกบั การตีสอน (คําฮีบรู มูซาร์ นัน่ คือ การแก้ไขทางศีลธรรม) รู ป แบบ
อื่นๆ ของการตีสอน (การว่ากล่าว, การแยกไปอยูค่ นเดียวชัว่ คราว , “การกักบริ เวณ” และ
อื่นๆ) อาจเหมาะสมกว่าในบางสถานการณ์กบั เด็กๆที่มีอายุและการแสดงออกทาง อารมณ์
ที่แตกต่างกัน ข้อเหล่านี้ให้ความแน่ใจแก่พอ่ แม่วา่ เด็กจะไม่เพียงแต่ผา่ นพ้นการตี สอน
เท่านั้น แต่เขาหรื อเธอจะอยูร่ อดเนื่องจากการตีสอนอีกด้วย
‚ประเด็นของมัน [คํากล่าวนี้ ] ดูเหมือนจะเป็ น ‘อย่ายอมให้เด็กหลอกลวงคุณไปสู่
“การยับยัง้ การตีสอน ” โดยการตะโกน การต่อต้าน หรื อการกล่าว หา “ข้าพเจ้า
เกลียดคุณ ” “ข้าพเจ้าจะไม่พดู กับคุณอีก ” “ข้าพเจ้าจะหนีไป ” “คุณเป็ นพ่ อที่แย่ ”
“คุณกําลังฆ่าข้าพเจ้า” ไม่มีสิ่งใดจากการเดือดพล่านเหล่านี้ที่ถูกต้องภายใต้สถาน การณ์ที่ธรรมดา การเดือดพล่านเหล่ านี้ไม่ควรขัดขวางเราจากหน้าที่ พ่อแม่ของ
เรา ที่จะตีสอนลูกๆ ของเราเมื่อพวกเขาละเมิดกฎต่างๆ ของครอบครัว. . . . 518
มาโนอาห์ บิดาของแซมสันได้ตระหนักถึงความต้องการของเขาที่มีต่อการช่วยเหลือของ
พระเจ้าในการเลี้ยงบุตรชายของเขา เขาก็ขอให้พระเจ้าที่จะช่วยเหลือเขา และพระเจ้าได้ให้
คําแนะนําแก่เขา (วนฉ. 13:8-12) ความล้มเหลวของแซมสันก็เป็ นผลลัพธ์จากการกบฏ ของ
เขาเอง ไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ของเขาได้ลม้ เหลวที่จะตีสอนเขา
“แนวคิดก็คือว่าการตีสอนช่วยให้เด็กที่จะดําเนินชีวติ แบบเต็มที่ ถ้าเขาตาย (ก่อน
เวลาอันควร) มันจะเป็ นผลลัพธ์ของการไม่ได้รับการอบรม ในสุ ภาษิตนั้น การตาย
เช่นนั้นอาจเป็ นทางศีลธรรมและทางสังคมเช่นเดียวกับทางกายภาพ” 519
“การตีสอนที่รุนแรงไม่ใช่โหดร้าย แต่ที่จะยั้งไว้เสี ย จากวัยรุ่ นที่แข็งกระด้างนั้น
โหด ร้าย. . . . อย่างไรก็ตาม ไม้เรี ยวที่ชาํ ระต้องถูกประยุกต์ใช้ดว้ ยความอบอุ่น
ความรัก ใคร่ และการนับถื อของวัยรุ่ น ความอบอุ่นแล ะความรักใคร่ ไม่ใช่การตี
สอนที่เยือก เย็นนั้นก็อธิ บายลักษณะการสอนของบิดา (เปรี ยบเทียบ 4:1-9) พ่อแม่
ที่ทาํ สิ่ งโหด ร้ายต่อลูกๆ ของพวกเขาก็ไม่สามารถซ่อนตัวอยูห่ ลังหลักคําสอนแบบ
ไม้เรี ยวของ สุ ภาษิตได้”520
23:15-16

คํากล่าวนี้ก็ทาํ ให้คาํ กล่าวก่อนหน้านั้นสมดุล การเลือกของเด็กก็สาํ คัญเท่ากับการตีสอน

ของพ่อแม่ “บุตรชายที่รักใคร่ ของเรา” ก็เพิ่มการสัมผัสที่อบอุ่นและขจัดการอนุมานใดๆ ว่า
ผูเ้ ขียนได้ชื่นชอบการตีลูกของเขา ความเป็ นห่วงที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของบิดาคนนี้ก็คือว่าบุตร
ชายของเขาคว รเรี ยนรู้ปัญญา พ่อแม่ชื่นชมยินดีเมื่อพว กเขาสังเกตว่าลูกๆ ของพวกเขาทํา
การเลือกต่างๆ ที่ฉลาด
‚ปัญญานั้นไม่ได้มีมาแต่กาํ เนิดไม่วา่ ในใครก็ตาม”521
อัครทูตยอห์นได้ยนิ ดีที่กายอัส ผูซ้ ่ ึ งท่านได้อธิ บายว่าเป็ นหนึ่งใน “ลูกๆ ของข้าพเจ้า ” กําลัง
ดําเนินในความจริ ง (3 ยน. 3-4)
23:17-18

มุมมองที่ยาวไกล แม้ กระทัง่ ไกลพ้นจากความตาย ก็สาํ คัญในการที่จะหลีกเลี่ยงการอิจฉา
คนชัว่ ร้ายผูซ้ ่ ึ งมัง่ คัง่ ในชีวติ นี้อยูเ่ นืองๆ อย่างไรก็ตาม “อนาคต” ไม่จาํ เป็ นที่จะบ่งบอกถึง
ชีวติ หลังจากความตาย มันสามารถหมายถึงแค่ชีวติ ที่ดาํ เนินต่อไป เมื่อความผิดพลาดต่างๆ
ของบุคคลหนึ่งจะตามทันเขา ”522 เราควรร้อนรนเพื่อความยําเกรงพระเจ้า อยูเ่ สมอ การมอง
ขึ้น (ข้อ 17) และการมองไปข้างหน้า (ข้อ 18) สามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการอิจฉา คน
บาปได้523
‚คําปรึ กษาที่ดีเป็ นทั้งหมดที่สาํ คัญต่อชนยุคที่ถูกปรับสภาพโดยการแก้ ไข
ราคาถูก มีเล่ห์เหลี่ยมและทันที จากตลกทางทีวี (สามสิ บนาที ) หรื อละคร
(หกสิ บนาที)” 524
โยบไม่ได้ “อิจฉา” คนบาป แต่ได้ต้ งั ใจคอยเวลาในอนาคต เมื่อการทดสอบของเขาเสร็ จ
สิ้ นและพระเจ้าให้รางวัลแก่เขา (โยบ 19:25-26)

23:19-21

การตามใจตัวมากเกินไปในอาหารและเครื่ องดื่ มสามารถนําไปสู่ ความขี้เซา จากนั้นก็ไปสู่
ความขี้เกียจ จากนั้นก็ไปสู่ ความยากจน เราควรหลีกเลี่ยงมิตรภาพอย่างต่อเนื่องของผูค้ น
ที่ แสดงถึงลักษณะเหล่านี้ การทานและการดื่มซึ่ งมากเกินความจําเป็ นบ่อยครั้งก็เป็ น
อาการ ของปั ญหาต่างๆ ที่ลึกกว่า 525 คํากล่าวนี้ยงั บ่งบอกอีกว่า อิทธิ พลของเพื่อนที่เลวนั้น
รุ นแรง กษัตริ ยเ์ บลชัสซาร์ ได้จดั งานเลี้ยงและดื่มมากเกินไป และไม่ได้ตระเตรี ยมสําหรับ
การโจมตี ของศัตรู ของเขา (ดนล. 5)

23:22-23

การเอาใจใส่ คาํ แนะที่ฉลาดของพ่อแม่ก็ยากสําหรับเด็กบางคน แต่มนั จําเป็ นสําหรับพวกเขา
ที่ตอ้ งฉลาดโดยการฟังและการเชื่อฟังพ่อแม่ของ พวกเขา เพื่อเด็กนั้นจะเรี ยนรู้ที่จะฟังและ
เชื่อฟังพระเจ้า การยอมจํานนต่อสิ ทธิ อาํ นาจของพ่อแม่ทาํ ให้การยอมจํานนต่อสิ ทธิ อาํ นาจ
ของพระเจ้านั้นง่ายขึ้น (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:1-4) การให้เกียรติแก่พอ่ แม่ที่นี่หมายถึงการ
ฟัง (การให้ความสนใจต่อ) คําแนะนําของพวกเขา 526 มันไม่จาํ เป็ นที่ จะต้องหมายถึงการเชื่อ
ฟังคําแนะนําของพวกเขา เอสเธอร์ ได้ใส่ ใจต่อคําแนะนําของโมรเดคัยญาติที่เป็ น ผูป้ กครอง
ของเธอและผลลัพธ์น้ นั คือการได้ช่วยกูป้ ระชาชนของเธอ (อสธ. 2:20) ในทํานองเดียวกัน
รู ธได้จาํ เริ ญเพราะว่าเธอได้ทาํ ตามคําแนะนําของนาโอมีแม่สามีของเธอ (นรธ. 2:22-3:5)

23:24-25

จงสังเกตอีกว่าความชอบธรรมและปั ญญาก็มีความหมายเหมือนกันในความคิดของผูเ้ ขียน
(ข้อ 24) เด็กๆ ที่ทาํ ตามทางแห่งปั ญญาของพระเจ้าไม่เพียงแต่นาํ ความยินดีมายังพวกเขา
เท่านั้น แต่มายังพ่อแม่ของพวกเขาอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 10:1; 15:20; 17:25; 29:3, 15) โย
เซฟที่ฉลาดได้พิสูจน์วา่ เป็ นแหล่งแห่งความยินดีที่ยงิ่ ใหญ่ต่อยาโคบบิดาของเขาภายหลัง
ในชีวติ

23:26-28

การกระตุน้ อีกอย่างหนึ่งที่จะประยุกต์ใช้สิ่งที่ตามมาก็แนะนําคํากล่าวนี้ มันสําคัญเป็ น พิเศษ
วัฒนธรรมของเราทําให้ความสําส่ อนทางเพศนั้นน่าดู แต่ขอ้ เหล่านี้เปิ ดเผยถึงผลลัพธ์ ต่างๆ
ที่แท้จริ งของมัน คือการทําให้ติดกับดัก การจํากัด การสู ญเสี ยที่เจ็บปวด และการทรยศ มี
การกล่าวถึงโสเภณี สองประเภท คือ คนที่ไม่ได้แต่งงาน (คําฮีบรู โซนาห์ “หญิงสําส่ อน”
หรื อ “ผูห้ ญิงขายตัว ”) และคนที่ได้แ ต่งงานแล้ว (คําฮีบรู โนคริ ยาห์ “หญิงที่เป็ นชู้” หรื อ
“ภรรยาที่เถลไถล” ข้อ 27) แซมสันได้สูญเสี ยชีวติ ของเขาโดยการเล่นกับผูห้ ญิงประเภทที่
ซาโลมอนได้เตือนถึงที่นี่ (วนฉ. 16) ส่ วนโยเซฟได้หลีกเลี่ยงการล่อลวงของภรรยาของ
โปทิฟาร์ และได้ไปสู่ สิ่งต่างๆ ที่ใหญ่กว่าอย่างมาก (ปฐก. 39)
‚หลังจาก 22:14 ภาพก็คือปากของหญิงโสเภณี ที่ถูกกล่าวถึง ใครก็ตามที่ถูกล่อลวง
โดยเสี ยงที่ล่ อลวงของเธอก็ตกไปสู่ คูน้ าํ ที่ลึก ไปสู่ หลุมที่มีปากแคบ ไปสู่ ที่ซ่ ึ ง
บุคคล หนึ่งสามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดายกว่าการหลีกหนีจากมัน” 527

23:29-35

การอธิบาย ถึงความเมาเหล้า แสดงให้เห็นถึงความโง่เขลาของ ความเลวทรามนั้นในเชิง
เหน็บ แนม บิดากระตุน้ ให้บุตรชายของเขา จดจําว่าการดื่มมากเกินไปจะลงเอยอย่างไร
ดังนั้นความ เพลิดเพลินในปั จจุบนั ของมันจะไม่ทาํ ให้เขาหลงใหล

“ในขณะที่การติดเหล้าเป็ นปั ญหาทางการแพทย์ มันก็เป็ นปั ญหาทางศีลธรรมอีก
ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลือกและนําอันตรายไปสู่ คนอื่น”528
หนึ่งในเครื่ องหมายของบุตรชายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในอิสราเอลที่ได้แก้ตวั ถึงการดําเนิน
การของเขาก็คือการเมาเหล้า (ฉธบ. 21:20) ศิมรี ได้ลอบสังหารกษัตริ ยเ์ อลาห์ในขณะที่ เอ
ลาห์เมา (1 พกษ. 16:8-10) เปาโลได้เขียนจดหมายไปหาชาวโคริ นธ์ที่ ว่าพวกเขาจะไม่
สมาคมกับคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนขี้เมา (1 คร. 5:11; เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:18)
‚ในขณะที่ การติดเหล้าเป็ นปัญหาทางการแพทย์ มันก็เป็ นปั ญหาทางศีลธรรมอีก
ด้วย เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลือกและนําอันตรายไปสู่ คนอื่นๆ” 529
24:1-2

ก่อนหน้านั้นผูเ้ ขี ยนได้อา้ งอิงถึงจุดจบที่ล่มจมของเพื่อนที่ชวั่ ร้าย ว่าเป็ นแรงจูงใจที่จะหลีก
เลี่ยงการเป็ นเพื่อนของพวกเขา (23:20-21) ที่นี่ มันคือคุณลักษณะที่สาํ คัญของพวกเขานั้น
ที่เป็ นพื้นฐานสําหรับคําแนะนําอย่างเดียวกัน (‚ใจของพวกเขาคิดประกอบการทารุ ณ ”) นัน่
เป็ นพื้นฐานสําหรับคําแนะนําอย่างเดียวกัน (เปรี ยบเทียบ 3:31; 23:17; 24:19)
‚ข้อเสนอที่ยงิ่ ใหญ่ของความบันเทิงสมัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสั้น นวนิยาย ภาพ ยนตร์ หรื อเพลงก็ข้ ึนอยูก่ บั การเฉลิมฉลอง ของการผิดธรรมเนียมที่ชวั่ ร้าย มันเชื่อ
ถือในข้อเท็จจริ งที่วา่ เราในฐานะสมาชิกผูช้ มก็มีการดึงดูดที่ตลบตะแลง แม้กระทัง่
ความรักใคร่ สาํ หรับบรรดาผูท้ ี่กระทําความร้ายที่เราเพียงแค่ฝันถึงเท่านั้น” 530
เมื่ออาสาฟผูเ้ ขียนสดุดีได้ระลึกถึงปลายทางของคนชัว่ ร้าย ความอิจฉาของเขาที่มีต่อความ
มัง่ คัง่ ของพวกเขาก็ได้หายไป (สดด. 73) กษัตริ ยเ์ ยโฮรัมแห่งยูดาห์เป็ นตัวอย่างหนึ่งของ
หลายตัวอย่างในพระคัมภีร์ผซู ้ ่ ึ งอธิ บายข้อที่ 2 (2 พศด. 21)

24:3-4

บ้านที่ถูกกล่าวถึงบางทีเป็ นประสบการณ์ชีวติ ของบุคคลหนึ่ง ซึ่ งรวมถึงบ้านตามตัวอักษร
ครัวเรื อนของบุคคลหนึ่ง ธุ รกิจของเขา และอื่นๆ (เปรี ยบเทียบ มธ . 7:24-27) ถ้ามันใช้
ปัญญาที่ จะสร้างเรื อน มันก็ใช้ปัญญาม ากยิง่ ขึ้นที่จะสร้างครัวเรื อน ปั ญญานั้นสําคัญ
สําหรับ กิจการต่างๆ ภายในครอบครัว ‚คนฉลาดได้สร้างบ้านของเขาไว้บนศิลา ” และศิลา
นั้นคือ พระเยซูคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:24-27; 1 คร. 10:4) อับราฮัมได้สร้างครัวเรื อน

ของเขา และเชื้อสายของเขาด้วยปั ญญา โดยการวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเป็ นนิสัย
‚มันคือปัญญา กล่าวคือมีตน้ กําเนิดมาจากพระเจ้าซึ่งมีรากฐานในการสามัคคีธรรม
กับพระองค์ ที่ซ่ ึ งทุกครัวเรื อนจะใหญ่หรื อเล็ก จําเริ ญและไปถึงสภาพที่สาํ เร็ จและ
รุ่ งเรื อง. . .” 531
“การแทนที่ช้ นั หนังสื อด้วยชุดโทรทัศน์และการแทนที่การศึกษาด้วย ‘ถํ้า’ ในครัว
เรื อนสมัยใหม่ (การเสื่ อมถอยจากถิ่นที่อยูอ่ ย่างมนุษ ย์ไปสู่ ถิ่นที่อยูอ่ ย่างสัตว์ ) เป็ น
คําอธิ บายที่น่าเศร้าในสมัยของเรา”532
24:5-6

อีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าคนฉลาดก็ไม่ได้พ่ งึ พาตนเองอย่างสิ้ นเชิง เขาตระหนักถึง ข้อบกพร่ อง
ของเขาเองและพึ่งพาคนอื่นที่จะเพิ่มเติมความขาดแคลนส่ วนตัวของเขาเอง “ทําสงคราม”
หมายถึงแสวงหาที่จะพิชิตอุปสรรคใดๆ ที่บุคคลหนึ่งเผชิญในชีวติ ยุทธวิธีที่ฉลาดก็สาํ คัญ
กว่ากําลังเพียงอย่างเดียว ในฐานะคริ สเตียนเราจําเป็ นต้องพิชิตอุปสรรคด้วยการเข้าใจความ
หมายของพระคัมภีร์ก่อนที่เราประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ของเราเองและอธิ บายให้แก่คนอื่น ด้วย
เหตุ น้ ี พระเจ้าได้ให้ที่ปรึ กษามากมายแก่เรา เช่น บรรดาผูเ้ ขียนคู่มืออรรถาธิ บาย พระคัมภีร์
และสื่ อการศึกษาพระคัมภีร์อย่างอื่น คริ สเตียนจะเป็ นคนโง่ ถ้าไม่ฟังที่ปรึ กษาเหล่านี้โดย
การอ่านสิ่ งที่พวกเขาได้เขียนเพื่อจะเพิ่มเติมและท้าทายการศึกษาและความเข้าใจในตัวบท
ของเขาหรื อของเธอเอง

24:7

ปั ญญาอยูส่ ู งเกินการเอื้อมของคนโง่ ดังนั้นถ้าเขามีปัญหาใดๆ “คนโง่” ก็ไม่แสวงหาคําแนะ
นําในสถานที่แห่งการทําการตัดสิ นใจแห่งโลกของเขา (“ที่ประตูเมือง ”)533 เคราะห์ดีที่ดู
เหมือนว่าความโง่เขลาของนาบาลนั้นก็จาํ กัดต่อครัวเรื อนของเขา แม้กระนั้น โดยการเปิ ด
ปากของเขาต่อต้านดาวิด เขาก็ได้ประทับตราชะตาของตนเอง (1 ซมอ. 25)
“คํากล่าวนี้แนะนําในเชิงอนุมานถึงการที่จะฉลาดอย่างสามารถโดยการเตือนต่อ
การมาเป็ นคนโง่ที่ไม่สามารถ”534

24:8-9

คนอื่นจะดูหมิ่นบุคคลที่คิดแผนการต่างๆ ที่จบลงด้วยความชัว่ การวางแผนเช่นนั้นเป็ น
ความบาปและเป็ นงานของคนโง่ คนโง่ ไม่จาํ เป็ นว่าไม่มีเชาวน์ แต่บ่อยครั้งแล้วแผนการ
ต่างๆ ของพวกเขาส่ งผลให้เกิดความบาป 535 โยนาดับเพื่อนของอัมโนนได้วางแผนชัว่ ร้า ย

ซึ่ งในที่สุดแล้วได้ส่งผลต่อการตายของทามาร์ และอัมโนน แม้วา่ นัน่ คงไม่ใช่เป็ นความ
ตั้งใจ แรกเริ่ มของเขา (2 ซมอ. 13) เขาได้ เยาะเย้ ย นํ้าพระทัยของพระเจ้าโดยการให้
คําปรึ กษา แก่อมั โนนที่เขาได้ทาํ ตาม และเขาได้กลายมาเป็ น “สิ่ งน่าเกลียดน่าชัง ” ต่อ
พระองค์ ในการทํา อย่างนั้ น ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของสิ่ งที่
สุ ภาษิตนี้ตอ้ งการที่จะ เตือน
24:10

วันยากลําบากคือวันที่ปัญหาเกิดขึ้น ถ้าบุคคลหนึ่งไม่พากเพียร (“เฉื่อย”) แต่ลม้ เลิกภายใต้
ความกดดั นของปัญหา เขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่มี “กําลัง ” แห่งคุณลักษณะ ซึ่ ง เป็ นผล
ของการครอบครองปัญญา (เปรี ยบเทียบ 24:5ก) เราไม่เคยรู ้กาํ ลังที่แท้จริ งของเราเลย จน
กระทัง่ เราพบว่าตัวเราเองอยูใ่ นสถานการณ์ ต่างๆ ที่เรี ยกร้องอย่างมากจากเรา ผูท้ ี่อ่อนแอ
อ้อนวอนต่อสภาพที่เป็ นปฏิปักษ์เพื่อว่าพวกเขาสามารถแก้ต่างการล้มเลิกของพวกเขาได้536
ในขณะที่โดยพื้นผิวแล้วสุ ภาษิตนี้ ดูเหมือนเป็ นประโยคที่เรี ยบง่าย แท้จริ งแล้วมันเป็ นการ
ตักเตือนที่จริ งจังเพื่อให้พากเพียร เอลียาห์ได้หนีไปเมื่อเยเซเบลได้คุกคามเขา (1 พกษ.
19:2-4) แต่ดาวิด ได้เสริ มกําลังตัวเขาเองในพระเจ้า และมุ่งหน้าต่อไป เมื่อผูค้ นได้กล่าวถึง
การ เอาหินขว้างเขา (1 ซมอ. 30:6) .

24:11-12

ผูค้ นที่ถูกนําไปในข้อที่ 11 เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นเชลยที่ไร้เดียงสาหรื อแต่บุคคลที่ถูกกดขี่
เรามีความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือผูค้ นเช่นนั้น ถ้าเราอ้างถึงการไม่รู้ถึงสภาพของพวกเขา
เพื่อเป็ นเหตุผลของการไม่ช่วยเหลื อพวกเขานั้น เราจําเป็ นต้องจดจําไว้วา่ พระเจ้ารู ้สภาพที่
แท้จริ ง ของใจเราและจะโต้ตอบเราอย่างสอดคล้อง เรามีความรับผิดชอบที่จะช่วยกูบ้ รรดา
ผูท้ ี่อยูใ่ นอันตรายถึงตาย สิ่ งนี้รวมถึงการเตือนและการสอนบรรดาผูท้ ี่กาํ ลังรี บเร่ งไปสู่ การ
ถูกทําลาย537
พระเจ้าได้บอกเอเสเคียล ว่าพระองค์ได้ทาํ ให้เขาเป็ น “คนยาม” เหนือพงศ์พนั ธุ์อิสราเอล
เพื่อ จะเตือนผูค้ นถึงการพิพากษาที่ใกล้เข้ามา พระเจ้าได้กาํ ชับเขาให้สัตย์ซื่อต่อการทรง
เรี ยก ของเขา (ดู อสค. 33:1-12)
“ในสุ ภาษิต 24:12 พระยาเวห์ถูกแสดง ให้เห็นว่าเป็ นผูห้ นึ่ง ‘ที่ชงั่ ใจ’ การใช้อุปมา
อุปมัยนี้ก็ยอ้ นกลับไปยังโธทธ์พระของชาวอียปิ ต์ ผูซ้ ่ ึ งบ่อยครั้งแล้วถูกแสดงให้
เห็นว่ากําลังยืนอยู่ ณ การพิพากษาคนตายข้างๆ ตาชัง่ พร้อมกับใจของมนุษย์”538

แนวคิดรวบยอดของการที่พระเจ้าชัง่ ใจก็เก่าแก่อย่างมากอีกด้วยในศาสนศาสตร์ ของคน
อิสราเอลซึ่ งย้อนกลับไปไกลเท่ากับสวนเอเดน (ปฐก. 3:17-19)
24:13-14

ผูเ้ ขียนได้พรรณนาถึงความรื่ นรมย์และความพึ งปรารถนาของปั ญญาในคํากล่าวนี้ ปัญญา
ตระเตรี ยมเพื่ออนาคต ความโง่เขลาไม่ได้ตระเตรี ยม โครเนลิอสั ได้เรี ยกหาเปโตรเพราะว่า
เขา มีความปรารถนาที่จะลิ้มรสปั ญญาที่เขารู ้วา่ เปโตรสามารถให้ไ ด้ (กจ. 10) โดยทางการ
เทศนาของเปโตรนั้น เขาก็ได้พบ “อนาคต” และ “ความหวัง”
“ปั ญญามีความหวานชื่นทันทีทนั ใดทั้งหมดของนํ้าผึ้ง แต่ยงั มีคุณลักษณะเพิม่ เติม
ของความเพลิดเพลินที่อยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์อีกด้วย”539

24:15-16

ในการที่จะสร้างประเด็นนั้น ผูก้ ล่าวได้กล่าวต่อบุตรชายของเขาราวกับว่าเขากําลังกล่าวต่อ
คนชัว่ ร้ายในคํากล่าวนี้ กลไกนี้ให้พลังมากขึ้นแก่คาํ เตือนเนื่องจากว่าความห่วงใยหลักของ
คนชัว่ ร้ายคือความสนใจในตนเองของเขา ประเด็นก็คือว่า คนชอบธรรมก็กลับสู่ สภาพเดิม
เพราะว่าเขาวางใจในพระเจ้า ยิง่ ไปกว่านั้นอีกพระเจ้าปกป้ องคนชอบธรรม คุณความดีก็มี
ชัยชนะในที่สุด 540 เปโตรล้มลงหลายครั้งแต่เขาลุกขึ้นเพื่อ พยายามอีก ยูดาสอิสคาริ โอท
สะดุดและประสบกับความหายนะ (มธ. 26:75; 27:3-5)

24:17-18

ในการที่จะทําให้ความคิดสมบูรณ์น้ นั เราอาจเพิม่ เติม ณ ตอนปลายของคํากล่าวนี้วา่ ‚และ
หันไปหาเจ้า” การเปรมปรี ดเ์ หนือความยากลําบากของใครคนหนึ่งเป็ นการปฏิบตั ิที่พระเจ้า
ไม่ชอบ แม้วา่ บุคคลนั้นเป็ นปฏิปักษ์ของคนชอบธรรม (เปรี ยบเทียบ มธ . 5:44) การเกรง
กลัวต่อความไม่พอใจของพระเจ้าควรเตือนคนฉลาดให้ออกห่างจากท่าทีและกิจกรรมนี้
พระเจ้าได้ประกาศการพิพากษาเหนือคนเอโดมเพราะว่าพวกเขาได้ยนิ ดีเมื่อคนอิสราเอลได้
ทนทุกข์ (อบด. 12-16) ดาวิด เสี ยใจต่อการตายของกษัตริ ยซ์ าอูลอย่างแท้จริ ง แม้วา่ เขา
สามารถที่จะยินดีได้ (2 ซมอ. 1)
“ในความจริ งนั้นสุ ภาษิตสอนว่าพระเจ้าจะไม่ส่งเสริ มความน่าเกลียดทางศีลธรรม
ต่อไปโดยการคํ้าจุนสถานการณ์ที่ทาํ ให้มนั แย่ลง”541

24:19-20

‚กังวลใจ ” (คําฮีบรู ทิธาร์ ) หมายถึง ลุกไหม้ทางอารมณ์ อีกครั้งหนึ่งที่ปราชญ์กล่าวถึง
ปั ญหาของการอิจฉาคนชัว่ ร้าย ผูซ้ ่ ึ งชื่นชอบกับความมัง่ คัง่ ชัว่ คราว (เปรี ยบเทียบ 23:17;
24:1) “ประทีป ” คือ ชี วิต ของคนชัว่ ร้าย คน ชัว่ ร้ายพบกับความหายนะ พวกเขาจะไม่มี
ผลลัพธ์ที่ดีสาํ หรับชีวติ ของพวกเขา 542 แม้วา่ เฮโรดอากริ ปปาที่หนึ่งได้ชื่นชมความมัง่ คัง่
เป็ น ระยะเวลาหนึ่งในที่สุดพระเจ้าได้พิพากษาเขาเนื่องจากบาปต่างๆ ของเขา (กจ. 12:2023)

24:21-22

การเปลี่ยนแปลงที่นี่ก็คือการหันเหไป จากนํ้าพระทัยของพระเจ้าหรื อกฎหมายของกษัตริ ย ์
วลี “ทั้งสองพระองค์” (ข้อ 22) อ้างอิงถึงพระเจ้าและกษัตริ ย ์ อีกครั้งหนึ่งที่โครงสร้างก็เป็ น
โครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรเพื่อจ ะเน้นถึงความคิดหลักของสุ ภาษิต ผูค้ น
ควร ยําเกรงพระเจ้าและรัฐบาลเพราะว่าทั้งสอ งก็ลงโทษคนที่กบฏ (เปรี ยบเทียบ รม. 13:17; 1 ปต. 2:17) พวกเขาไม่ควรรับรองความคิดที่กบฎต่อพระเจ้าและกษัตริ ย ์ 543 ธุดาสและยู
ดาส แห่งกาลิลีที่เป็ นคนกบฎก็ได้พย ายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของพวกเขา แต่พวกเขาได้
ตายไป และการปฏิวตั ิของพวกเขาได้ค่อยๆ หายไปในไม่ชา้ (กจ. 5:36-37)
นี่ก็สรุ ปสิ่ งที่เรี ยกกันว่า 30 คํากล่าวของคนฉลาด อย่างชัดเจนจาก 24:23ก

IV. การรวบรวมที่ 4: หกคากล่ าวทีเ่ พิม่ เติมของผู้ฉลาด 24:23-24
ประโยคแรกใน 24:23 บ่งบอกว่าสิ่ งที่ตามมาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรวบรวมของ 30 คํากล่าวที่
ได้มา ก่อนนั้น เป็ นที่ชดั เจนว่ าคนฉลาดคนอื่นๆ (ตามตัวอักษรหมายถึง พวกปราชญ์ ) ได้จดั เตรี ยมสุ ภาษิต
เหล่านี้ ไว้ ฮับบาร์ ดได้แบ่งส่ วนนี้ออกเป็ นคํากล่าวสี่ อย่างแทนที่จะเป็ นหกอย่าง เขาได้แนะนําว่าสิ่ ง
เหล่านั้นอาจถูก เพิ่มเข้าไปเพราะว่าสิ่ งเหล่านั้นกล่าวถึงด้านของความยุติธรรมและปั ญญาซึ่ งไม่ได้
ถูก
กล่าวถึงอย่างเจาะจงในคํากล่าวสามสิ บคําก่อนหน้านั้น คือ ความลําเอียงในกฏหมาย (ข้อ 23-26) ลําดับ
ความสําคัญที่ดี (ข้อ 27) ความซื่อสัตย์ในศาล (ข้อ 28-29) และความขยันในงาน (ข้อ 30-34) 544
24:23-25

คํากล่าวนี้สนับสนุนคว ามยุติธรรมและการพูดตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่ างยิง่ มันเข้า
ประเด็นกับผูพ้ ิพากษาทุกประเภท ปี ลาต เฟลิกส์ และเฟสทัสเป็ นผูพ้ ิพากษาที่ลาํ เอียง ผูซ้ ่ ึง
ได้บิดเบือนความยุติธรรมเพื่อทําให้คนยิวที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของพวกเขานั้นพึงพอใจ
(มธ. 27; กจ. 24; 25) อย่างเหน็บแนมแล้ว คนยิวได้เกลียดชังพวกเขาทั้งหมด

24:26

การถอดความอย่างหนึ่งของข้อนี้เป็ นดังนี้ ‚ถ้อยคําที่ถูกต้องซึ่ งได้ถูกกล่าวก็ประทับตราทุก
สิ่ งเหมือนกับการจู บที่ริมฝี ปาก”545 ถ้อยคําที่เป็ นความจริ งก็เป็ นเครื่ องหมายของมิตรภาพ
ถ้อยคําที่ถ่อมใจและฉลาดของอาบีกายิลที่มีต่อดาวิดก็เป็ นที่พึงพอใจต่อเขาเหมื อนกับการ
จูบและถ้อยคําเหล่านั้นได้พิชิตความรักของเขา (1 ซมอ. 25)
“อย่างการจู บที่จริ งใจแสดงถึงความรั กใคร่ และเป็ นที่น่าปรารถนานั้น ดังนั้น
คําตอบที่จริ งใจ (และบางที ตรงไปตรงมา ) แสดงถึงความห่วงใยของบุคคลหนึ่ง
และดังนั้น ก็ได้รับการต้อนรับ”546
‚ถ้อยคําเช่นนั้นก็ เหมือนกับราวกับว่ าริ มฝี ปากของผูส้ อบถามได้รับการจู บจากริ ม
ฝี ปากของผูใ้ ห้คาํ ตอบ” 547

24:27

ชาวนาต้องเอาใจใส่ ต่อการเพาะปลูกของทุ่งนาของเขามากกว่าความสะดวกสบายส่ วนตัว
ของเขา ในทํานองเดียวกัน ทุกคนควรตั้งชีวติ ที่ได้จดั ระเบียบอย่างดีซ่ ึ งรวมถึงขนาดของ
ความมัน่ คงทางการเงิน ไว้ก่อนการแต่งงานและการเริ่ มต้นครอบครัว ในการประยุกต์ใช้ที่
กว้างขึ้นนั้น เราควรรักษาสิ่ งต่างๆ ที่มาก่อนให้มาก่อน (เปรี ยบเทียบ ลก. 14:28-32)548 ซา
โลมอนได้สร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าก่อนเพื่อจะให้เกียรติแด่พระองค์ และ เมื่อสิ่ งนั้น ได้
เสร็ จสิ้ น เขาได้สร้างบ้านของเขาเองเพื่อจะให้เกียรติแด่ตวั เขาเอง (1 พกษ. 6:38-7:1)

24:28

การเป็ นพยานปรักปรําเพื่อนบ้า นหมายถึงการเป็ นพยานต่อต้านเขา จงเงียบไว้นอกจากว่า
คําพยานของคุณนั้นจําเป็ นและจงเป็ นจริ งเมื่อคุณพูด บรรดาเพื่อนบ้านของนาโบทได้เป็ น
พยานเท็จต่อสู ้เขา และการ ให้การเป็ นพยานเท็จของพวกเขาได้ส่งผลต่อการประหารชีวติ
ของนาโบท (1 พกษ. 21:13)
อย่ากล่าวความจริ งต่อต้านความเท็จใดๆ” อย่างไม่จาํ เป็ น“549

24:29

การอ้างอิงในข้อนี้ ซึ่ งปราชญ์ได้แนะนําไม่ให้ทาํ ก็แสดงออกถึงความตรงข้ามของกฎทอง
(เปรี ยบเทียบ 20:22; มธ. 5:43-45; รม. 12:9) ดาวิดได้ปฏิเสธที่จะแก้แค้นกษัตริ ยซ์ าอูล
สําหรับการปฏิบตั ิที่ไม่ดีต่อเขา

24:30-34

สุ ภาษิตที่ยาวนี้ก็เป็ นโคลงอีกโคลงหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 23:29-35) ‚ความยากจนมาอย่างคน
ปล้น ‛ นัน่ คือมันตามทันคนขี้เกียจอย่ างน่าประหลาดใจและหรื อทันทีทนั ใด โดยพื้นฐาน
แล้วความขี้เกียจอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่ ความยากจน (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 2:9; 4:11; 2 ธส.
3:10)
‚การเปรี ยบเทียบระหว่าง ‘คนเกียจคร้าน ’ [‚คนขี้เกียจ ] และ ‘การขาดความเข้า
ใจ’[‚การขาดความรู้สึก ”] ทําให้ชดั เจนว่าความเกียจคร้านที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ไม่ใช่
เป็ นผลลัพธ์ของหลังที่อ่อนแอแต่เป็ นสมองที่กลวง ไม่ใช่กาํ ลังแต่เป็ นความตั้งใจ
อันเป็ นสิ่ งที่ขาดไป” 550
ในขณะที่เขานอนหลับนัน่ เองที่ศตั รู ของเจ้าของนาในคําอุปมาเรื่ องข้าวสาลีและข้าว ละมาน
นั้นได้ก่อความเสี ยหาย (มธ. 13: 24-25; เปรี ยบเทียบ อสย. 5:1-6)

ส่ วนเหล่านี้ของ 36 คํากล่าวเริ่ มต้นและจบลงด้วยการอ้างอิงถึงคนยากจน (เปรี ยบเทียบ 22:22-23;
24:30-34) ความยากจนมีการเชื่อมโยงที่ชดั เจนบางอย่างกับความโง่เขลา แม้วา่ ไม่ใช่ทุกคนที่ยากจน เป็ นคน
โง่
V. การรวบรวมที่ 5: หลักคาสอนของซาโลมอนทีแ่ สดงถึงปัญญา บทที่ 25—29
ตอนนี้เรากลับไ ปพิจารณาสุ ภาษิตที่มากขึ้นของซาโลมอน (เปรี ยบเทียบ 1:1-22:16) บทที่ 25-26
ประกอบด้วยสุ ภาษิตที่เป็ นการเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนใหญ่ คําไขในบทเหล่านี้คือ “เหมือน. . .ดังนั้น” บทที่ 27
เป็ นการผสมผสานของสุ ภาษิตต่างๆ ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบและที่เป็ นการขัดแย้งกัน บทที่ 28-29 ประกอบ
ด้วยหลักคําสอนที่ส่วนใหญ่เป็ นความตรง กันข้ามซึ่ งแสดงโดยคําว่า “แต่” ในบทเหล่านี้น้ นั มีคู่เหมือนโดย
ส่ วนมาก แต่ก็มีบางสุ ภาษิตที่ค่อนข้างยาว ข้าพเจ้านับได้ 66 สุ ภาษิตในกลุ่มของความคล้ายคลึงกัน (25:127:22) และ 54 สุ ภาษิตในกลุ่มของความตรงข้าม (บทที่ 28-29) สิ่ งนี้ ให้ 120 สุ ภาษิตแก่เราในส่ วนหลักนี้
ของพระธรรมสุ ภาษิต ถ้าเราไม่นบั การอภิปรายในเรื่ องความสุ ขมุ ใน 27:23-27
“สุ ภาษิตต่างๆ ในบทเหล่านี้ก็แตกต่างในแง่ที่วา่ มีคาํ กล่าวที่เป็ นหลายบรรทัดมากขึ้นและ
การเปรี ยบเทียบมากขึ้น บทที่ 28-29 คล้ายกับบทที่ 10-16 แต่บทที่ 25-27 แตกต่าง ในแง่
ของการมีขอ้ อ้างอิงถึงพระเจ้าน้อย”551

อีกครั้งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าควร (ในบทที่ 25-29 อย่างเช่นใน 10:1-22:16) แสดงความคิดเห็น ในข้อเหล่า
นั้นซึ่ งสําหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนว่าจําเป็ นต้องมีการอธิ บายให้ชดั เจน
ก. บทนาของการรวบรวมของซาโลมอนในภายหลัง 25:1
กลุ่มของนักวิชาการผูซ้ ่ ึ งได้รับใช้ในระหว่างรัชกาลของกษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ (715-686 กคศ.) ได้เพิม่
สุ ภาษิตจากสุ ภาษิต 3,000 ข้อ (1 พกษ. 4:32) กับการรวบรวมก่อนหน้านั้น (1:1 -22:16) ชายเหล่านี้ได้ ดําเนิน
ชีวติ หลังจากซาโลมอนประมาณ 250 ปี ซาโลมอนครองราชย์ต้ งั แต่ 971-931 กคศ. ข้อนี้ก็แนะนํา บทที่ 2529
มันอาจเป็ นการบริ การที่ดีมากสําหรับคริ สตจักรที่จะโฆษณาการงานของคนอื่นๆ”ที่ถูกปิ ด
ซ่อนไว้ในความคลุมเครื อ“552
ข. การเปรียบเทียบแบบสั่ งสอน 25:2-27:22
การเน้นในส่ วนนี้เป็ นเรื่ องของปั ญญาและความโง่เขลา คุณความดีและความเลวทรามที่เสริ มเข้ามา
1. การประพฤติทฉี่ ลาดและโง่ เขลา 25:2-28
ข้อ 2-7 ทั้งหมดก็กล่าวถึงวิธีที่จะรับมือกับกษัตริ ย ์ (ผูป้ กครอง)
25:2

ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้เลือกที่จะไม่เปิ ดเผยทุกสิ่ งที่มนุษย์ตอ้ งการที่จะรู ้ ได้ส่งผลให้ เกิด
การยําเกรงพระองค์และการยกย่องพระองค์ของเรา (เปรี ยบเทียบ ฉธบ . 29:29) อย่างไร ก็
ตาม พลเมืองของกษัตริ ยย์ าํ เกรงเขาและยกย่องเขาเมื่อเขาตรวจสอบเรื่ องราวอย่างขยัน
หมัน่ เพียรและไม่ทาํ การตัดสิ นใจต่างๆ ของเขาบนพื้นฐานของความเข้าใจผิวเผิน
ทูตของพระเจ้าได้เลือกที่จ ะไม่เปิ ดเผยทุกสิ่ งเกี่ยวกับตัวท่านเองแก่มาโนอาห์และภรรยา
ของเขา (วนฉ. 13:17-18) การรับมือของกษัตริ ยซ์ าโลมอนกับหญิงโสเภณี สองคนผูซ้ ่ ึ งได้
ร้องขอ ความยุติธรรมจากเขาก็ได้พิสูจน์วา่ พระเจ้าได้อวยพรเขาอย่างแท้จริ งด้วยปั ญญาที่
ยิง่ ใหญ่ (1 พกษ. 3:16-28)

25:3

‚สุ ภาษิ ตนี้เป็ นคําเตือนต่อการลวงของการ ยกยอโดยความโปรดปรานของกษัตริ ย ์
ซึ่งอาจถูกถอดถอนหรื อเปลี่ยนแปลงไ ปสู่ แม้กระทัง่ สิ่ งที่ตรงกันข้าม และเป็ นคํา
แนะนําแก่บุคคลหนึ่งที่ จะใส่ ใจถ้อยคําและการกระทําของเขา และคอยดูวา่ เขาได้
รับอิทธิ พลโดยแรงจูงใจที่สูงกว่าโดยการคาดการณ์ที่ผดิ พลาดแห่งความประทับใจ
ในมุมมองและอารมณ์ของกษัตริ ย”์ 553
หญิงฉลาดคนหนึ่งจากเมืองเทโคอาผูซ้ ่ ึ งโยอาบได้หวังว่าจะชักจูงใจให้ดาวิดที่จะยอมรับ
อับซาโลมกลับบ้านก็ได้เป็ นพยานถึงความเข้าใจถ่องแท้ที่พิเศษของกษัตริ ยด์ าวิด ดาวิดได้
เห็น ว่าโยอาบได้อยูเ่ บื้องหลังถ้อยคําข องเธอ (2 ซมอ. 14:1-21) ใจของจอมกษัตริ ยจ์ ะเลย
ผ่าน ความเข้าใจอย่างเต็มที่มากเพียงไร (“เหลือจะหยัง่ รู ้”)

25:4-5

เหมือ นกับขี้โลหะที่ถูกแยกออกจากเงิน คนชัว่ ร้ายต้องถูกแยกออกไปถ้าการปกครองของ
กษัตริ ยน์ ้ นั ชอบธรรม (เปรี ยบเทียบ 17:3; 20:8) มันไม่เพียงพอสําหรับผู ้ ปกครองที่จะ
ยุติธรรม ผูร้ ่ วมงานของเขาจะต้องเป็ นผูค้ นแห่งความซื่ อสัตย์สาํ หรับการบริ หารจัดการของ
เขาที่จะทําสิ่ งถูกต้อง (“ถูกสถาปนาไว้ดว้ ยความชอบธรรม ”) กษัตริ ยซ์ าโลมอนจําต้อง
พิพากษาคนทําชัว่ หลายคนก่อนที่เขาสามารถครองบัลลังก์ของเขาด้วยความปลอดภัย และ
ด้วยความสงบสุ ขได้ (1 พกษ. 2)
‚หลักการอย่างเดียวกันก็ถือตามเกี่ยวกับอาณาจักรที่กาํ ลังมาของพระเยซูคริ สต์ คน
ชัว่ ร้ายจะถูกทําลายและคนละเมิดทั้งหมดจะถูกกําจัดออกไปจากแผ่นดินเมื่อพระ องค์เสด็จมาด้วยชัยชนะเพื่อที่จะเริ่ มต้นวันยิง่ ใหญ่ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (2 ธส. 1
และ 2 วว. 19)‛554

25:6-7

สุ ภาษิตนี้สนับสนุน ความถ่ อมใจ ต่อหน้าผูป้ กครองและคนอื่นๆ ที่มีสิทธิอาํ นาจ บุคคล คิด
ถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดจะไม่ได้รับการนับถืออย่างมากจากคนอื่นไม่วา่ อย่างถูกต้องสม ควรหรื ออย่างไม่ถูกต้องไม่สมควร
‚มันดีกว่า ผู้ที่ อยูเ่ หนือยกเขาขึ้นเพราะว่า ความสามารถของเขารับรองไว้
มากกว่าที่ เขายืน่ เกินความจํากัดของเขาและเสี่ ย งต่อการตําหนิและการเสี ยหน้าซึ่ ง
ก่อผลเสี ยหายต่อโอกาสสําหรับความสําเร็ จในอนาคตในอาชีพ
(เปรี ยบเทียบ

ลก. 14:8-11)‛ 555
‚มีทางตรงกลางที่เหมาะสมระหว่างการเป็ นคนอวดดีและวางมาดและคนประจบ
ประแจง บุคคลหนึ่ง ต้องมีความสุ ขมุ ที่จะรู้ความสามารถของตนเอง ที่ของ ตนเอง
ได้บ่งบอกว่าความสุ ขมุ เช่นนั้นจะเป็ นที่สังเกตและได้รับรางวัลอย่างเหมาะสม”556
มันก็เป็ นชื่อเสี ยงสําหรับซาอูลคนหนุ่มซึ่ งถ่อมใจในปี แรกๆ ของเขา และไม่ได้แสวงหา
การ เป็ นกษัตริ ยข์ องอิสราเอล (1 ซมอ. 10:22) หลังจากที่พระเจ้าได้ขจัดกษัตริ ยซ์ าอูลนั้น
ดาวิดได้แสวงหาพระเจ้าอย่างฉลาดเกี่ยวกับวิธีที่เขาควรดําเนินไปอย่างไร แทนที่จะเร่ งรี บ
ไปสู่ การทึกทักเอาการเป็ นผูน้ าํ ของประเทศ (2 ซมอ. 2:1)
25:8-10

สุ ภาษิตนี้แนะนําให้เราที่จะยุติความขัดแย้งนอกศาลเมื่อ ใดก็ตามที่เป็ นไปได้ เป็ นการไม่
ฉลาดที่จะลากใครคนหนึ่งไปยังศาลอย่างเร่ งรี บเพื่อที่จะโต้เถียง เราควรระมัดระวังเกี่ยวกับ
การแบ่งปั นถึงข้อมูลเอกสิ ทธิ์ นี่อาจนําไปสู่ ความอับอาย (ข้อ 8) เราไม่ควรเผยความลับ
ต่างๆ เพื่อจะแก้ตวั เราเองในข้อโต้เถียง หาไม่แล้วเราอาจทําลายมิ ตรภาพได้ โจทก์ควร
โต้แย้งกรณี ของเขากับเพื่อนบ้านของเขานอกศาล จากนั้นประเด็นของความขัดแย้งกันจะ
ไม่กลายมา เป็ นความรู้ที่เปิ ดเผย (ข้อ 9) และให้ชื่อเสี ยงที่เลวแก่โจทก์ (ข้อ 10; เปรี ยบเทียบ
1 คร. 6:1-8) กษัตริ ยโ์ ยสิ ยาห์ได้เข้ายุง่ ในเรื่ องราวของเพื่อนบ้านข องเขาคือฟาโรห์เนโค
แห่งอียปิ ต์อย่างไม่จาํ เป็ น และก็ได้สูญเสี ยชีวติ ของเขาไป (2 พศด. 35:20-24)
“ที่จะวิง่ ไปหากฎหมายหรื อเพื่อนบ้านตามปกติแล้วก็เป็ นการวิง่ หนีจา กหน้าที่ของ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว จงดูขอ้ คิดเห็นที่ ว่ากัน ว่าเป็ น ที่สุดของพระเยซูใน มัทธิว
18:15 ข”557
“ไม่มีความสําเร็ จซึ่ งได้บรรลุมา ณ ราคาของความสัตย์สุจริ ตของตัวคุณเองหรื อ
ความเจ็บปวดของใครคนหนึ่ง”558

25:11

‚ทองคํา ” อาจอ้างอิงถึงสี ของผลไม้หรื ออาจเป็ นโลหะที่มีค่า เ ดลลิสซ์ได้ถือว่า “ลูกท้อ
ทองคํา ” เป็ นชื่อทางบทกวีสาํ หรับส้ม 559 “ล้อม” บ่งบอกถึงพื้นหลังที่ เหมาะสมอย่างเช่ น
ตะกร้าหรื อกรอบที่ดึงดูดใจ ภาพของผลแอปเปิ้ ลถูกกล่าวถึงที่นี่ ประเด็นก็คือว่า ถ้อยคําที่
ถูกต้องซึ่ งได้กล่าวออกมา ณ เวลาที่เหมาะสม ในแนวทางที่เหมาะสมสามารถเป็ นที่โปรด

ปรานอย่างเช่นชิ้นส่ วนที่สวยงามของผลไม้ในภาชนะที่เหมาะสมได้560
การเปิ ดเผยที่ประหลาดใจของราชินีเอสเธอร์ถึงศัตรู ของผูค้ นของเธอมีประสิ ทธิภาพ เพราะ
ว่าเธอได้ตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังที่ซ่ ึ งเธอได้วางแผนที่จะเปิ ดโปงฮามาน
แก่กษัตริ ยอ์ าหสุ เอรัส (อสธ. 4:16—7:6)
‚. . . วันหนึ่งผูเ้ ขียนได้เป็ นพยานถึงเหตุการณ์ที่ผดิ ปกติมากที่สุดใน แถบที่ปลูกส้ม
เป็ นหลักแห่งคาลิฟอร์ เนียใต้ คือบางสิ่ งที่ไม่มีใครจดจําว่าได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ การ
ตกของหิ มะอย่างหนักได้เกิดขึ้นระหว่างการเก็บเกี่ยวส้มอย่างเต็มขนาด ต้นไม้ทุก
ที่ถูกปกคลุมด้วยสิ่ งที่ตกลงมาเป็ นสี เงิน และขณะทิวทัศน์ที่สวยงามได้กระจาย
ออกต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้สังเกตถึงลูกกลมสี เหลืองขนาดใหญ่หลายลูกที่
แขวนไว้ท่ามกลางกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่และใบไม้ที่เป็ นสี ขาวข้าพเจ้าก็ได้ร้องอุทาน
อย่างไม่ ได้ต้ งั ใจว่า ‘ลูกท้อทองคํา ล้อมเงิน’‛561
25:12

นี่เป็ นสุ ภาษิ ตเชิงสัญลักษณ์อีกสุ ภาษิตหนึ่ง สัญลักษณ์และสิ่ งของแห่งการเปรี ยบเทียบใน
กรณี น้ ี ก็คือ “ต่างหูทองคํา ” และ “จี้ทองคํา ” ประเด็นที่นี่ก็คือ ถ้อยคําที่เหมาะสม ดึงดูดใจ
อย่างที่ เครื่ องประดับที่สวยงามดึงดูดตา ถ้อยคํา ของพวกเพื่อนของโยบไม่ได้ดึงดูดเขา
เพราะ ว่าถ้อยคําเหล่านั้นไม่ได้ประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ของเขา ถ้อยคําเหล่านั้นไม่เหมาะ
ในทํา - นองเดียวกัน ถ้อยคําที่ไม่จริ งก็ไม่ดึงดูด ถ้าถ้อยคําเหล่านั้นเป็ นที่ประจักษ์วา่ ไม่จริ ง
ในหนึ่ง ของเหตุการณ์ที่หายากที่ซ่ ึงผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้าได้โน้มน้าวให้คนอิ สราเอล
เปลี่ยน แนวทางของพวกเขานั้น ซามูเอลก็ได้ออ้ นวอนอย่างคล่องแคล่วให้พ วกเขาที่จะ
กลับไปสู่ พระเจ้าและพวกเขาได้ทาํ (1 ซมอ. 12; เปรี ยบเทียบ 2 พศด. 28:9-15) ในโอกาส
นั้น ถ้อยคํา ของเขาก็มีค่าเท่ากับเครื่ องประดับทองคํา
‚. . . อย่างที่เครื่ องประดับสองอย่างแรก [ในบรรทัด ก] ก่อรู ปสัญลักษณ์ที่สวยงาม
ดังนั้นสองอย่างหลัง [ในบรรทัด ข] คือนักเทศน์ที่ฉลาดแห่งศีลธรรมและหูที่ให้
ความสนใจก่อรู ปสิ่ งครบถ้วนที่กลมกลืน. . .” 562

25:13

‚ความเย็นของหิมะ ” ที่นี่บางทีไม่ได้อา้ งอิงถึงการมีหิมะตก ณ เวลาเก็บเกี่ยว เนื่องจากว่า
สิ่ งนี้จะเป็ นความหายนะ บางทีมนั อ้างอิงถึงนํ้าดื่มที่ถูกทําให้เย็นด้วยหิ มะอย่า งเช่น นํ้าแข็ง
หลอด ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งพึงประสงค์และสิ่ งทําให้สดชื่น

‚คุณคิดว่าพระเจ้าทรงรู ้สึกอย่างไรเมื่อเราที่เป็ นผูส้ ื่ อสารได้ส่งถ้อยคําของพระองค์
ด้วยความแม่นยําที่เหมาะสม?”563
” . . . ชาวชนบทของกรุ งดามัสกัสเก็บหิ มะของฤดูหนาวไว้ในรอยแยกของภูเขา
ทั้งหลายและขนมันไปยังกรุ งดามัสกัสและเมืองต่างๆ ตามชายฝั่งในเดือนทั้งหลาย
ที่อบอุ่น“564
อีกทางเลือกหนึ่งคือว่า อาจเป็ นการกล่าวเกินจริ งที่จงใจ “หิมะ”565 เมื่อคนโมอับ คนอัมโมน
และคนเมอูนีได้โจมตีกษัตริ ยเ์ ยโฮชาฟัทและประชาชนยูดาห์น้ นั ข่าวสารสัญญาถึงชัยชนะ
ที่พระเจ้าได้ส่งมาผ่านทางยาฮาซี เอลคนเลวีได้พิสูจน์วา่ ทําให้สดชื่นและทําให้ชุ่มชื่น อย่าง
เช่นนํ้าดื่มที่เย็นในวันที่ร้อน (2 พศด. 20:14-17)
25:14

สุ ภาษิตนี้เปรี ยบเทียบกับสุ ภาษิตที่อยูใ่ นข้อก่อนหน้านี้และกับสุ ภาษิตที่อยูใ่ น 18:16 อย่างที่
นํ้าดื่มที่เย็นในวันที่ร้อนทําให้สดชื่น ดังนั้นท้องฟ้ าที่มีลมและเมฆบ่งชี้ถึงฝน แต่ หากฝนไม่
ตกก็ทาํ ให้ผดิ หวัง นัน่ เป็ นบุคคลที่อา้ งอย่างโอ้อวดถึงการมีความสามารถ”( ของประทาน )“
บางอย่างแต่ลม้ เหลวที่จะแสดงออกถึงสิ่ งเหล่านั้นเมื่อถูกเรี ยกให้แสดงออก ยูดาได้ใช้คาํ
เปรี ยบเทียบนี้วา่ เป็ นเมฆที่ไม่มี”[ที่ลม้ เหลวที่จะก่อให้เกิด ] ฝน เพื่อจะอธิบายถึงครู สอน “
เทียมเท็จผูซ้ ่ ึ งปล่อยลมมากแต่ไม่มีการสําแดงที่ทาํ ให้สดชื่น (ยด. 11-13; เปรี ยบเทียบ 2 ปต.
2:1; 1 ยน. 4:1) ผูเ้ ผยพระวจนะเท็จหลายคนในพันธสัญญาเดิมได้ทาํ สิ่ งเดียวกัน โปรดจําไว้
เช่นกันถึงพวกนักวิทยาคมของฟาโรห์ผซู้ ่ ึงล้มเหลวที่จะทําการอัศจรรย์ต่างๆ ที่ต่อมา
โมเสสได้ทาํ (อพย. 9:11)

25:15

สุ ภาษิตนี้และสุ ภาษิตที่ตามมาสอ งข้อสนับสนุนความรู ้จกั ประมาณสุ ภาษิตนี้ เกี่ยวกับถ้อย
คํา โดยการเพิม่ เติมถ้อยคําเพียงเล็กน้อยนั้นแนวคิดของข้อนี้ก็ชดั เจนมากขึ้น “โดยการหัก
ห้าม [ถ้อยคํา ] ผูค้ รอบครองอาจถูกชักนําได้ ” นัน่ คือ อย่าพูดยาวเกินไป ถ้อยคําที่สุภาพ
สามารถมีพลังอย่างมากได้
“ถ้อยคําที่สงบและอดกลั้นสามารถทําลายการต่ อต้านซึ่ งยากเกินกว่าที่จะเอาชนะ
ได้”566

“กระดูกเป็ นส่ วนของร่ างกายที่แข็งแรงที่สุดที่อยูภ่ ายในของบุคคลหนึ่ง และการทํา
ให้กระดูกหักที่นี่อา้ งอิงถึงที่จะทําลายการต่อต้านที่แข็งแกร่ งที่สุดและลึกที่สุดต่อ
แนวคิดที่บุคคลหนึ่งอาจครอบครอง‛567
ดาวิดได้ทาํ ให้กษัตริ ยซ์ าอูลตระหนักถึงการปฏิบตั ิที่รุนแรงอันไม่เป็ นธรรมของเขาที่มีต่อ
เขาด้วยถ้อยคําที่เรี ยบร้อย (1 ซมอ. 24:8-15; 26:17-25) อาบีกายิลได้เปลี่ยนแปลงท่าทีของ
ดาวิดอย่างสิ้ นเชิงโดยการอ้อนวอนต่อเขาอย่างถ่อมใจและอย่างมีเหตุผล เธอไม่ได้พยายาม
ที่ จะบังคับสิ่ งใดด้วยถ้อยคําของเธอ (1 ซมอ. 25:23-35) ภายหลังนาธันได้พิชิตการสารภาพ
ของดาวิดด้วยเรื่ องราวที่เรี ยบง่าย ไม่ใช่ดว้ ยการคุกคามหรื อการเรี ยกร้อง (2 ซมอ. 12)
25:16

สิ่ งใดก็ตามที่บริ โภคมากเกินไป แม้กระทัง่ สิ่ งต่างๆ ที่น่าปรารถนามากที่สุดก็สามารถกลาย
มาเป็ นสิ่ งที่น่ารังเกลียดและน่าขยะแขยงได้ สิ่ งนี้ประยุกต์ใช้ต่อการใช้ความคิดและท้อง
มาก เกินไป เปาโลได้เตือนทิโ มธี วา่ “เพราะถ้าการฝึ กทางกายนั้นมีประโยชน์อยูบ่ า้ ง ทาง
ของ พระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง ” (1 ทธ. 4:8) บางคนใช้เวลามากเกินไปในเรื่ องการ
ออก กําลังกายและเวลาไม่ เพียงพอในการออกกําลังฝ่ ายวิญญาณ แซมสันรักการเล่น (เกม
ทายปริ ศนา) และเพศมากเกินไป สิ่ งเหล่านั้นได้นาํ ความหายนะมายังเขาในที่สุด
“ตั้งแต่หลังจากสวนเอเดนนั้น มนุษย์ได้ตอ้ งการความพึงพอใจสู งสุ ดจากทุกสิ่ งเมื่อ
พระเจ้า ตั้งข้อจํากัดไว้ พวกเขาได้คิดว่ามันคงจะมีความปลาบปลื้มเมื่อพวกเขา ได้
ไป เกินข้อจํากัดนั้น แต่แท้จริ งแล้วมันเป็ นอาการคลื่นไส้”568
‚ภรรยาและสามีตอ้ งเฝ้ าระวังมิฉะนั้นความรักใคร่ ของพวกเขาที่มีต่อซึ่ งกันและกัน
ที่หวานชื่นและน่ารักอย่างที่มนั เป็ นนั้นจะเบียดเสี ยดกัน สิ่ งต่างๆ ของพระเจ้าออก
ไป มันก็เป็ นเช่นนั้นกับความยินดีและความเพลิดเพลินต่างๆ ของชีวติ สิ่ งที่ถูกต้อง
และเหมาะสมอย่างสิ้ นเชิงในที่ของมันอาจพิสูจน์ว่ าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
การเติบโตฝ่ ายวิญญาณทั้งหมด ถ้ามันถูกปล่อยให้มาเป็ นอํานาจที่ควบคุมสู งสุ ด
ของชีวติ ” 569
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อย่างที่เรากล่าวในวันนี้ ‚อย่าอยูน่ านเกินไป ” และ ‚ความคุน้ เคยทําให้เกิดการดูถูก ” หรื อ
อย่างที่นกั ปราชญ์คนหนึ่งกล่าวว่า ‚ผูเ้ ยีย่ มเยือ นและปลาส่ งกลิ่นเหม็นหลังจากสามวัน ”
การอยูน่ านเกินไป แม้กระทัง่ ต่อหน้าเพื่อนๆ ก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของการปล่อยตัวเกินไป

(ข้อ 16; เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 5:13) พวกเพื่อนของโยบได้ทาํ ให้การเยีย่ มเยือนของพวกเขา อยู่
นานเกินไป
‚มิตรภาพเจริ ญเต็มที่ผา่ นทางความรู ้สึกไวที่ ระมัดระวังที่จะไม่บุกรุ กความเป็ น
ส่ วนตัวและที่จะปล่อยช่องว่างให้อีกบุคคลหนึ่ งที่จะเป็ นบุคคลในสิ ทธิ์ ของเขา
ไม่ใช่ผา่ น ทางความยินดีของตนเอง ความใจร้อนหรื อการเรี ยกร้อง ปราศจาก
ความสุ ขมุ เช่น นั้น แทนที่จะบํารุ งชีวติ มิตรภาพก็นาํ มันไปเสี ย” 570
สุ ภาษิตเชิงสัญลักษณ์จาํ นวนมากขึ้นก็มีไปจนถึง 26:3
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‚พยานเท็จ ” เป็ นอาวุธที่ทาํ ลายซึ่งสามารถทําให้อีก บุคคลหนึ่งบาดเจ็บอย่างรุ นแรงได้
ดังนั้น เราควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้มนั (เปรี ยบเทียบ 6:19; 14:5; 19:5, 9, 28; อพย. 20:16; ฉธบ.
5:17) ‚กระบองศึก” “ดาบ” และ “ลูกธนู” ทั้งหมดนี้ก็ทาํ การของพวกมันในหลายแนวทาง
ใน ทํานองเดียวกัน การโกหกและการให้การเป็ นพยานเท็จสามารถทําร้าย “เพื่อนบ้าน” ใน
หลายแนวทางได้ การโกหกของคาอินได้นาํ ให้พระเจ้าที่จะสาปแช่งเขา (ปฐก. 4:9-11)
การ โกหกของพวกพี่ชายของโยเซฟได้ทาํ ให้ใจของบิดาของพวกเขาแตกสลาย (ปฐก.
37:31-35) คําพยานของพยานเท็จ ณ การไต่สวนของนาโบทได้ส่งผลต่อการถูกประหาร
ชีวติ ของเขา (1 พกษ. 21:13)
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การพึ่งพาบุคค ลที่ไว้ใจไม่ได้ (“คนไม่ซื่อ ”) ในเวลาแห่งอันตรายก็สามารถส่ งผลต่อความ
เจ็บปวดอย่างมากสําหรับบรรดาผูท้ ี่ “วางใจ” ในเขาเหมือนกับ “ฟัน” ที่เสี ยหรื อ “เท้า ” ที่
เคล็ด (เปรี ยบเทียบ 14:22; 17:17; 19:22; 20:6) พยานเท็จ (ข้อ 18) กระตือรื อร้นที่จะ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวด แต่บุคคลที่ไว้ใจไม่ได้ทาํ อย่างนั้นอย่างอยูเ่ ฉยๆ คือ เขาล้มเหลวที่
จะทํามันเมื่อมีความจําเป็ น ยอห์นมาระโกได้พิสูจน์วา่ ไว้ใจไม่ได้ระหว่างการ เดิ นทาง
ประกาศครั้งแรกของเปาโล (กจ. 13:13; 15:37- 38) ในทางตรงกันข้าม พระเยซู ไม่เคยทํา
ให้บรรดาผูท้ ี่วางใจในพระองค์ผดิ หวังเลย (มธ. 20: 30-34; ฮบ. 13:5)
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การถอดเอาเครื่ องแต่งกายของใครคนหนึ่งออกในวันที่อากาศหนาวก็เพิ่มความไม่สะดวก
แก่เขาหรื อเธอ ในทํานองเ ดียวกัน การเทนํ้าส้มสายชูที่เป็ นกรดบนสารโซเดียมไบ
คาร์บอเนต ที่เป็ นด่าง (หรื อแผล [LXX] คําฮีบรู เนเทอร์ ) ก็รบกวนสภาพตามธรรมชาติของ
สิ่ งต่างๆ (หรื อขบวนการการรักษา ) มันผิดที่จะรบกวน “ใจที่เป็ นทุกข์ ” เมื่อต้องการความ

สงบและ การปลอบโยนโดยการพยายามที่จะทําให้ใจรื่ นเริ งขึ้นด้วยเพลงที่รบกวนและที่ไม่
ต้องการ เหมือนกับที่จะรบกวนร่ างกายโดยการแย่งความอบอุ่นหรื อการรักษาไปจากมัน
เพลงต่างๆ สามารถบําบัดรักษาได้ แต่เมื่อเพลงเหล่านั้นถูกร้องอย่างขาดความรู ้สึก พวกมัน
สามารถก่อ ให้เกิดความเจ็บปวดและทําลายจิตใจได้ (เปรี ยบเทียบ ปญจ . 3:4) ดนตรี ที่
ประโลมใจของ ดาวิดได้แค่ซ้ าํ เติมจิตใจที่เจ็บป่ วยของกษัตริ ยซ์ าอูล (1 ซมอ. 19:9-10)
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เป็ นที่ชดั เจนว่า ประเด็นของสุ ภาษิตนี้ก็คือที่จะตอบสนองต่อความชัว่ ด้วยความดี (เปรี ยบ
เทียบ มธ. 5:40-46; รม. 12:20) การประพฤติเช่นนั้นจะนําพระพรมาจากพระเ จ้าและ นํา
ความเสี ยใจไปยังคนที่ทาํ สิ่ งชัว่ ร้าย แม้กระนั้น “การกองถ่าน ลุกโพลงไว้บนศีรษะ ” ของ
ผูท้ าํ การข่มเหง หมายถึงอะไร? เป็ นที่ชดั เจนว่า อนุประโยคนี้พาดพิงถึงธรรมเนียมโบราณ
เมื่อไฟของบุคคลหนึ่งดับที่บา้ น เขาหรื อเธอจะไปหาเพื่อนบ้านและเอาถ่านที่ลุก อยู่บาง
ก้อน มาเพื่อจะทําให้ไฟลุกไหม้อีก การถือถ่านในกระทะบนหัวก็เกี่ยวข้องกับอันตราย และ
ความ ไม่สะดวกสบายสําหรับบุคคลที่ถือ แต่ถ่านเหล่านั้นก็เป็ นหลักฐานของความรักของ
เพื่อน บ้าน ในทํานองเดียวกัน บุคคลที่ ได้รับสิ่ งดีเป็ นการตอบแทน ความชัว่ ก็รู้สึกไม่
สะดวก สบายอย่างใดอย่า งหนึ่ งแม้วา่ เขาได้รับของขวัญที่ดี ความไม่สะดวกสบายของเขา
เกิดขึ้นต่อ ความรู ้สึกผิดของเขาต่อการได้ทาํ ผิดต่อเพื่อนบ้านของเขาในตอนแรก ดังนั้นการ
ตอบสนอง ต่อความชัว่ ด้วยความดีน้ นั ไม่เพียงแต่รับรองถึงพระพรของพระเจ้า (ข้อ 22ข)
แต่ยงั ทําให้ คนที่กระทําผิดตระหนักถึงแนว ทางต่างๆ ของเขา (ข้อ 22ก) ในวิธีที่สุภาพอีก
ด้วย
“วิธีที่จะเปลี่ยนศัตรู ให้เป็ นเพื่อนก็คือที่จะกระทําต่อเขาในแนวทางที่เป็ นมิตร”571
โดยการอธิษฐานเผือ่ บ รรดาผูป้ ระหารชีวติ ของพวกเขานั้น พระเยซูและสเทเฟนได้พิชิต
ความชัว่ ที่ได้ทาํ ต่อพวกเขาด้วยความดี (ลก. 23:34; กจ. 7:60)
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สี หน้าที่โกรธก็เป็ นของบุคคลที่เป็ นเป้ าของลิ้นที่ลอบกัด (ใส่ ร้าย) ลิ้นที่ส่อเสี ยดสามารถ
ทําให้ผคู ้ นโกรธอย่างที่ลมเหนือนําฝนมา สิ่ งเหล่านี้เป็ นผลลัพธ์ต่างๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
“การกระหนํ่าของฝนที่เป็ นนํ้าแข็งและไม่เหมาะแก่โอกาสจากทิศ เหนือนั้นก็ทาํ ให้
ชาวนางงงวยและทําลายพืชผลของเขา (เปรี ยบเทียบ 26:1; 28:3) ดังนั้นเหยือ่ ที่
ไม่ ระวังตัว เมื่อเขาได้ยนิ การใส่ ร้าย ก็ตระหนักว่าผลประโยชน์ที่เขาจะเก็บเกี่ยว

จากการงานของเขานั้นก็เสี ยหายไปในทันทีทนั ใดเช่นกัน”572
‚เมื่อผูค้ นมาด้วยเรื่ องเล่าลือที่ น่ารังเกียจเกี่ยวกับบุคคลที่ขาดไป มันก็จะเป็ นการดี
ที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยจิตใจที่ดาวิดได้สาํ แดงออกต่อเรคาบและบาอานาห์
เพราะว่าบุคคลเช่นนั้นเป็ นผูท้ ี่ลอบทําลายคุณลักษณะ (2 ซมอ. 4:5-12)‛573
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แฝดเหมือนของสุ ภาษิตนี้อยูใ่ น 21:9 แฝดพี่นอ้ งของมันอยูใ่ น 21:19 ซึ่ งเห็นว่า
“‘ซึ่งโต้เถียง ’ ในแต่ละสุ ภาษิตของสุ ภาษิต เหล่านี้ คือถ้อยคําที่แนะนําถึงการ
โต้เถียง ที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการตัดสิ นใจต่างๆ เช่น ใคร อย่างไร และทํา ไม. . ผูห้ ญิง
ขี้ทะเลาะเป็ นบุคคลที่ไม่เคยถอยกลับจากการอุทิศตนที่ยาวนานต่อ
การโต้เถียง” 574
เยเซเบลคงได้ทาํ ให้ชีวติ เป็ นทุกข์สาํ หรับกษัตริ ยอ์ าหับ (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 18:19, 21:2
พกษ. 9) เปาโลได้กระตุน้ ให้บรรดาภรรยาที่จะจํานนต่อสามีของพวกเขาแทนที่จะโต้เถียง
(อฟ. 5:22-24)
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ในขณะที่สุภาษิตนี้ก็เป็ นจริ งเกี่ยวกับ “ความดี” ใดๆ มันก็เป็ นจริ งมากขึ้นเมื่อเราคิดเกี่ยวกับ
ข่าวประเสริ ฐว่าเป็ นข่าวดี หญิงสะมาเรี ยได้พบข่าวดีที่พระเยซูได้นาํ มายังการมีชีวติ ใหม่
ของ เธอและควรค่าแก่การแบ่งปั นกับเพื่อนบ้านที่กระหายของเธอ (ยน. 4:6-29) ความตั้งใจ
ของ สุ ภาษิตนี้ดูเหมือนที่จะหนุนใจให้ผคู ้ นที่ จะแบ่งปั นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้าย เนื่ องจากว่ามัน
ทําให้ ร่ าเริ ง
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ถ้าผูค้ นหรื อสัตว์เดินไปยังนํ้าที่ใสและส ะอาด พวกเขาก็ทาํ ให้มนั สกปรกโดยการก่อกวน
โคลนและตะกอน ในทํานองเดียวกัน คนที่ดี (“คนชอบธรรม” สามารถทําให้สถานการณ์
ที่ดีเสี ยหายได้โดยการยอมให้คนชัว่ รบกวน ดังนั้นคนฉลาดควรต่อต้านคนชัว่ ร้ายเมื่ อพวก
เขาพยายามที่จะรบกวนความสงบสุ ข อิชมาเอลได้รบกวนความสง บสุ ขของยูดาห์หลังจาก
การถูกทําลายของกรุ งเยรู ซาเล็มโดยการลอบฆ่าเกดาลิยาห์ ผูว้ า่ ราชการผูซ้ ่ ึ งคนบาบิโลนได้
แต่งตั้งไว้เหนือประชาชน เกดาลิยาห์สามารถป้ องกันการลอบฆ่าเขาเองได้แต่เขา “ยอมแพ้
แก่คนชัว่ ร้าย” (ยรม. 41:1-3)
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การปฏิบตั ิท้ งั สองอย่ างในข้อนี้ เป็ นที่โปรดปรานสําหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในสิ่ งเหล่านั้ น
แต่การปฏิบตั ิเหล่านั้นอาจส่ งผลกระทบต่อเขาอย่างเป็ นผลร้ายถ้าเขาติดตามสิ่ งเหล่านั้นมาก
เกินไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) ‚ศักดิ์ศรี ของตนเองข องบุคคลหนึ่ง ” บางทีควรจะอ่านว่า
“เรื่ องราวที่สาํ คัญ ” (คําฮีบรู เคเดดิม ) เช่นสิ่ งต่างๆ ที่ถูกซ่อนไว้ของพระเจ้าและกษัตริ ย ์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 3)575 ดังนั้นสุ ภาษิตนี้ก็เตือนต่อการพยายามที่จะค้นหาคําตอบต่อ คําถามที่
ไม่สามารถตอบได้ บางทีดว้ ยความทะเยอทะยานที่เลยเถิด
พระธรรมปัญญาจารย์เป็ นการบันทึกของความพยายามของซาโลมอนที่จะค้นหาคําตอบต่อ
ความลึกลับต่างๆและความผิดหวังของเขาในการที่ไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ ดาวิดได้
เขียนว่าใจของเขาไม่ได้หยิง่ หรื อตาของเขาก็ไม่ได้จองหอง หรื อเขาก็ไม่ได้ทาํ ให้ตวั เขาเอง
พัวพันในเรื่ องราวต่างๆ ที่ใหญ่ซ่ ึ ง ยากเกินไปสําหรับเขา เขาได้แนะนําอย่างเรี ยบง่ายถึง
การ หวังในพระเจ้า (สดด. 131)

25:28

ทั้ง “เมือง. . .ที่มีกาํ แพงที่เสี ย (ปราศจากกําแพง ) และ “คนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเขาเอง
(จิตใจของเขา )ได้น้ นั ก็เสี่ ยง ต่อการโจมตีและการพิชิตโดยศัตรู จงเปรี ยบเทียบ 16:32 โน
อาห์ ได้ทาํ ให้เปิ ดโปงต่อความอับอายโดยการขาดการควบคุมของเขา (ปฐก. 9:20-21)
โมเสสไม่ สามารถเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้ เพราะเขาได้สูญเสี ยการควบคุม
ตัวเอง ณ เมรี บาห์ (กดว. 20) เมื่อความกดดันเข้ามาถูกจุด ใครก็ตามสามารถสู ญเสี ยการ
ควบคุม ตัวเขาเองหรื อตัวเธอเองได้ ด้ วยเหตุน้ ี เราต้องจํานนการควบคุมตัวเราเองต่อพระ
วิญญาณ บริ สุทธิ์ (อฟ. 5:18) ผูซ้ ่ ึ งจะผลิตผลแห่งการควบคุมตนเองภายในเรา (กท. 5:23)
2. คนโง่ และความโง่ เขลา บทที่ 26

การเปรี ยบเทียบต่างๆในบทที่ 25 ก็กล่าวถึงทั้งการประพฤติที่ฉลาดและโง่เขลา แต่การเปรี ยบเทียบ
เหล่านั้นในบทที่ 25 กล่าวถึงคนโง่และความโง่เขลาเป็ นหลัก การเปรี ยบเทียบสามอย่างแรกก็ใช้สัญลักษณ์
สําหรับการเปรี ยบเทียบเช่นกัน
26:1

การให้เกียรติแก่คนโง่ก็ไม่เหมาะเหมือนกับ “หิมะในฤดูร้อน” หรื อเหมื อนกับ “ฝน” ในฤดู
“เก็บเกี่ยว” ทั้งสามอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกที่รุนแรงได้เช่นกัน พระเจ้าได้ขจัดเกียรติ
และพิพากษาความโง่เขลาของกษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ โดยการขจัดจิตปกติของเขาอย่างชัว่ คราว (ดนล. 4)

26:2

ถ้าใครคนหนึ่งสาปแช่ งอีกคนหนึ่งผูซ้ ่ ึ งไม่สมควรต่อการแช่งสาป คําสาปแช่งจะไม่เกิดผล
(เปรี ยบเทียบ กดว . 23:8) พอที่ จะกล่าวได้วา่ คําสาปแช่งจะไม่ทาํ ให้ตวั ของมันเองติดกับ
บุคคลที่ได้ถูกสาปแช่ง แน่นอนว่า พระเจ้าทรงควบคุมการสาปแช่งต่างๆ อย่างที่พระองค์
ทรงควบคุมฉลากที่ทอดลงที่ตกั (16:33)
“เป็ นที่เชื่อกันโดยทัว่ ไปว่าพระพรและคําสาปแช่งมีการดํารงอยูท่ ี่เป็ นรู ปธรรม นัน่
คือ เมื่อถ้ อยคําถูกกล่าว ถ้ อยคํานั้นก็ได้ผลตามที่ต้ งั ใจไว้ พระคัมภีร์ ทําให้เห็น
ชัดเจน ว่าอํานาจของพระพรหรื อคําสาปแช่งก็ข้ ึนอยูก่ บั อํานาจของผูห้ นึ่งที่อยู่
เบื้องหลัง มัน (ตัวอย่างเช่น บาลาอัมไม่สามารถสาปแช่งสิ่ งที่พระเจ้าได้อวยพรได้
เปรี ยบ เทียบ กดว. 22:38; 23:8) สุ ภาษิตนี้ เน้นถึงการแก้ไขความเชื่อถือทางไสย
ศาสตร์ พระวจนะของพระเจ้านั้นมีพลังเพ ราะคือพระวจนะของพระเจ้า นัน่ คือ
พระองค์ จะทําให้มนั สําเร็ จ”576
คําสาปแช่งของโกลิอทั ไม่ได้มาเกาะดาวิดเพราะมันไร้เหตุผล ดาวิดไม่ได้ทาํ อะไรที่สมควร
จะได้รับมัน (1 ซมอ. 17:43)

26:3

สุ ภาษิตนี้ อธิ บายถึงสิ่ งที่ เหมาะ สําหรับคนโง่ ในความตรงกันข้ามกับสิ่ งที่ไม่เหมาะ
(เปรี ยบ เทียบ ข้อ 1) แส้และบังเหียนทํา ให้มา้ และลาอยูภ่ ายใต้การควบคุม แส้กระตุน้ ให้
พวกมัน ทําการและบังเหี ยนก็ยบั ยั้งพวกมัน ในทํานองเดียวกัน “ไม้เรี ยว” แห่งการตีสอนที่
ใช้กบั “หลังของ [คนโง่]‛ ก็ทาํ ให้เขาอยู่ ภายใต้การควบคุม (เปรี ยบเทียบ 10:13; 19:29) คน
โง่อาจ ต้องการการกระตุน้ อย่างรุ นแรงเพราะว่าเขาหรื อเธอดื้อดึงหรื อขี้เกียจ หรื ออาจ
ต้องการการ ยับยั้งสําหรับการเตลิดเปิ ดเปิ งเกินไป ดาวิดต้องการแรงกระตุน้ ที่จะทําหน้าที่
ของเขาใน ฐานะกษัตริ ยเ์ มื่อเ ขาได้อ ยูข่ า้ งหลังกรุ งเยรู ซาเล มและได้เห็นบัทเชบา (2 ซมอ.
11:1) และ เขาต้องการการยับยั้งเมื่อเขาได้สูญเสี ยความอดทนของเขากับนาบาล (1 ซมอ.
25:13) ใน ความรักของพระองค์น้ นั พระเจ้าทรงประยุกต์ใช้การตีสอนสําหรับจุดประสงค์
เหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 12:4-13)

26:4-5

ถ้อยคําแห่งการแนะนําเหล่านี้ ไม่ขดั แย้งกันและกัน เพราะว่าแต่ละถ้อยคําก็ฉลาดในแนว
ทางของตนเอง ข้อ 4 หมายถึงว่า ในการตอบต่อคนโง่น้ นั บุคคลหนึ่งไม่ควรลงไปสู่ ระดับ
ของเขาโดยการให้การตอบสนองที่โง่เขลาแก่เขา (ตัวอย่างเช่น 2 พกษ. 18:36) ข้อ 5

หมายถึง บุคคลหนึ่งควรแก้ ไขคนโง่เพื่อว่าเขาจะไม่สรุ ปว่าเขาถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น นหม .
6:8; โยบ 2:9-10) ข้อคิดเห็นบางประการของคนโง่ไม่ควรต่อการตอบสนอง (ข้อ 4) แต่
ข้อคิดเห็นอื่นๆ ก็เรี ยกร้องการตอบสนอง (ข้อ 5) ในเรื่ องราวต่างๆ ที่ไม่สาํ คัญ บุคคลหนึ่ง
ควรละเลยข้อคิดเห็นที่โง่เขลา แต่ใ นเรื่ องราวต่างๆ ที่สาํ คัญ บุคคลนั้นจําเป็ นที่จะต้องตอบ
สนองมิฉะนั้นคนอื่นๆ ก็สรุ ปว่าคนโง่น้ นั ถูกต้อง577
“ในอีกนัยหนึ่ง มันขึ้นอยูก่ บั คนโง่ และคนฉลาดอย่างแท้จริ งจะไวต่อ ธรรมชาติ
ของ มนุษย์อย่างมากจนเขาจะรู ้วา่ เมื่อไหร่ ที่จะประยุกต์ใช้อย่างหนึ่งและไม่ใช้อีก
อย่าง หนึ่ง”578
สุ ภาษิตเชิงสัญลักษณ์จาํ นวนมากขึ้นก็มีไปจนถึงข้อ 11 ซึ่งตามปกติแล้วถูกแสดงให้เห็นโดยการ
เปรี ยบเทียบ ‚ฉันใด. . .ฉันนั้น” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14, 17, 18-19, 21, 23)
26:6

การตัด “เท้าของตนเอง” ของบุคคลหนึ่งออกทําให้การส่ งสารนั้นเป็ นไปไม่ได้ การส่ งคนโง่
ไปเพื่อส่ งสารก็เป็ นเช่นนั้น “คนโง่ ” จะท้อใจ ไขว้เขว หรื อสําหรับเหตุผลบางอย่างนั้นก็
พิสูจน์วา่ ไม่สัตย์ซื่อต่อหน้าที่ของเขา การดื่ม “ความรุ นแรง” อ้างอิงถึงการดื่มบางสิ่ งที่ก็ให้
เกิดความรุ นแรงต่อระบบของบุคคลหนึ่งเช่นยาพิษ
‚แทนที่จะนําการรักษามา (ดู 13:17) และพบการทําให้สดชื่นโดยทางการสื่ อสาร
(25:13; เปรี ยบเทียบ 10:26) บุคคลหนึ่งก็ก่อความทุกข์ให้เขาเองด้วยความ
อยุติธรรมที่โอหังและความโหดร้ายทางกายภาพที่เลือดเย็น (ดู 4:17; เปรี ยบเทียบ
กดว. 13:32; 14:1- 4; 1 พกษ. 11:26-40; 2 พกษ. 8:15)‛579
พวกสอดแนมสิ บคนที่ได้นาํ การรายงานที่ทอ้ ใจมาก็ได้มีผลกระทบนี้ต่อคนอิสราเอลในถิ่น
ทุรกันดาร (กดว. 13:32; 14:1-4)

26:7

‚คนโง่สามารถใช้สุภาษิตที่ฉลาดหรื อความ จริ งทางศีลธรรมได้เพียงเล็กน้อย ...
อย่างที่คนง่อยสามารถใช้เท้าของเขา. . .” 580
‚. . . สุ ภาษิตอันสู งส่ งที่อยูใ่ นปากของคนโง่ก็ ไม่มีน้ าํ หนัก (นัน่ คือ สิ ทธิ อาํ นาจ )

และไม่ได้ทาํ ให้เขาไปที่ไหนเลย . . . . ข่าวสารที่ดีของสุ ภาษิตที่อยูใ่ นมือของผู ้
สื่ อสาร ที่บกพร่ องก็ลม้ เหลวและก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เล็กน้อยที่สุด”581
ดังนั้น เป็ นการไม่ฉลาดที่จะเตรี ยมคนโง่ให้พร้อมด้วยคํากล่าวที่ฉลาด ที่จ ะขอให้เขาส่ งคํา
เหล่านั้นและที่จะคาดหวังให้คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากคําเหล่ านั้น โยนาห์เป็ นคนโง่
เช่น นั้นจนกระทัง่ พระเจ้าได้นาํ เขาไปสู่ การกลับใจ (ยนา. 1)
26:8

โดยการให้เกียรติแก่คนโง่น้ นั บุคคลหนึ่งก็ติดอ าวุธให้เขาที่จะทําความเสี ยหาย สิ่ งนี้
สามารถ เกิดขึ้น ได้ ยกตัวอย่างเช่น การเลื่อนขั้นเขาไปสู่ ตาํ แหน่งของความรับผิดช อบที่
ใหญ่ข้ ึน ภาพ ของการมัดก้อนหิ นไว้กบั สลิงดูเหมือนจะบ่งบอกว่า บุคคลที่ทาํ การมัดไม่ได้
รู้ถึงวิธีที่จะใช้ สลิง ผูค้ นไม่ได้มดั ก้อนหิ น กับสลิง เพียงแต่ใส่ พวกมันไว้ในสลิง ดังนั้น
เมื่อสลิงถูก เหวีย่ ง ก้อ นหิ นก็จะพุง่ ออกไป ในทํานองเดียวกัน บุคคลหนึ่งที่คาดหวั งให้คน
โง่บรรลุบางสิ่ งที่มี เกียรติก็ไม่รู้วา่ สิ่ งต่างๆ ทําการอย่างไร582
“ก้อนหิ นที่ถูกมัดไว้กบั สลิงก็ไร้ประโยชน์ ดังนั้นเกียรติที่มอบให้แก่คนโง่ก็ถูก
โยนทิ้งไป”583
เมื่อซี ซาร์ ได้แต่งตั้งปอนทัสปี ลา ตไปสู่ การเป็ นผูว้ า่ การของเขานั้น เขาไม่ได้ตระหนักว่า
ปี ลาตจะพิสูจน์วา่ เป็ น “คนโง่ ” เพียงใดในการรับมือกับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับที่เป็ นคนชาวยิวของ
เขา กษัตริ ยอ์ าหสุ เอรัสได้พบว่าฮามานที่ไว้ใจได้ของเขานั้นก็เป็ น “คนโง่” อีกด้วย

26:9

สุ ภาษิตที่อยูใ่ นปากของคนโง่ก็ เจ็บปวดและอันตรายเหมือนกับ “หนาม” [ที่อยูใ่ น] มือของ
คนขี้เมา ทั้งการสอนและหนามก็เปลี่ยนเป็ นเครื่ องมือแห่งความเจ็บปวดและอันตราย
สําหรับคนขี้เมาและคนโง่ผู ้ ซึ่ งได้ยนิ หรื อมีสิ่งเหล่านั้น ความหมายโดยนัยก็คือว่า โดยการ
ใช้ สุ ภาษิตนั้น คนโง่ก็น่ารังเกียจและปรา ศจากการควบคุมเหมือนคนขี้เมา พระเจ้า
ประกาศ ผ่านทางเยเรมียว์ า่ พระองค์ จะลงโทษ เชไมอาห์ชาวเนเฮลามสําหรับการนํา ผูค้ น
แห่งยูดาห์ ไปในทางที่ผดิ ๆ (ยรม. 29:30-32)

26:10

คนโง่ไม่เพียงแต่ไม่เหมาะที่จะสอนด้วยสุ ภาษิตเท่านั้น (ข้อ 9) แต่เขาไม่เหมาะสําหรับงาน
ใดๆ อีกด้ว ย เขาก่อให้เกิดความเสี ยหายด้วยถ้อยคําและการกระทําของเขา ซาโลมอนได้
เปรี ยบเทียบคนโง่และบรรดาผูท้ ี่ “ผ่านไป” (นัน่ คือ ไม่เป็ นที่รู้จกั และไม่ได้ถูกทดสอบ) กับ

“ปื นใหญ่ที่ไม่แน่น ” การกระทําของพว กเขาก็ทาํ นายไม่ได้และอันตราย พระเยซูได้หา้ ม
ปรามผูท้ ี่จะมาเป็ นสาวก ผูซ้ ่ ึ งได้กล่าวว่าเขาจะติดตาม พระเยซูไปที่ใดก็ตามที่พระองค์ไป
โดย การยํ้าเตือนเขาว่า “หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยงั มีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มี
ที่ที่จะ วางศีรษะ” (มธ. 8:20; ลก. 9:58)
26:11

คนฉลาดก็ไม่ ทาซ้า ความโง่เขลาของเขา แต่คนโง่ก็ทาํ ในทํานองเดียวกัน สุ นั ขกลับไปหา
สิ่ ง ที่มนั สํารอกออกมาแต่มนุษย์ไม่ ทําอย่างนั้น คนโง่ปฏิบตั ิเหมือนสุ นขั แทนที่จะปฏิบตั ิ
เหมือนมนุษย์เมื่อเขาทําซํ้าความโง่เขลาของเขา (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 2:22)

26:12

ความทะนงตัวที่โอ้อวดและ”ความรู ้สึกว่าตนเหนือกว่าผูอ้ ื่นที่ไม่จริ งก็ทาํ ให้บุคคล
หนึ่งอยูเ่ หนือการเข้าถึงของการช่วยเหลือ [เปรี ยบเทียบ ข้อ 3, 11]‛584
“แย่ยงิ่ กว่าคนโง่ก็คือคนโง่ที่ถูกหลอกลวง”585
นาบาลเป็ นคนโง่ประเภทนี้ ไม่มีใครสามารถชักชวนเขาด้วยเหตุผลได้ (1ซมอ. 25:17)
เปาโลได้แนะนําว่า “อย่าถือว่าตัวฉลาด” (รม. 12:16)

ข้อ 13-16 กล่าวถึงคนโง่ประเภทพิเศษ นัน่ คือ คนเกียจคร้าน ข้อ 17-19 กล่าวถึงการรักสันติภาพ ข้อ
20-21 กล่าวถึงผูใ้ ส่ ร้ายป้ ายสี และข้อ 22-28 กล่าวถึงความหน้าซื่ อใจคด การเน้นอย่างหนักแน่นที่ความโง่
เขลาของความเกียจคร้านในพระธรรมสุ ภาษิต เป็ นส่ วนหนึ่งของรากฐานของ “จริ ยธรรมในการทํางานของ
โปรเตสแตนท์”
26:13

‚คนเกียจคร้าน” เป็ นผูผ้ ดั วันประกันพรุ่ ง (เปรี ยบเทียบ 13:4; 15:19; 19:15; 20:4; 21:25-26;
22:13; 24:30-34) แม้วา่ ไม่มีความยุง่ ยากหรื อ เหตุผลที่แท้จริ งที่จะล่าช้านั้น เขาจะจินตนา
การว่ามี เพื่อว่าเขาสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปทํางานหรื อทําการบางอย่าง เมื่อความกลัวที่
ไร้เหตุผลทําให้บุคคลหนึ่งไม่ สามารถนั้น เขาหรื อเธออาจจะเป็ นคนเกียจคร้านผูซ้ ่ ึ งกําลัง
พยายามที่จะแก้ตวั ถึงการอยูเ่ ฉยๆ ของเขาหรื อของเธอ ครั้งหนึ่ง กษัตริ ยด์ าวิดมีผบู ้ ญั ชาการ
กองทัพที่มีชื่อว่าอามาสาผูซ้ ่ ึ งได้กระทําอย่าง เกียจคร้าน และดาวิด จึง จําเป็ นต้องหาคน มา
แทนที่เขา (2 ซมอ. 20:4-7)

26:14

แทนที่จะออกจากเตียงนอนและไปทํางาน คนเกียจคร้านก็ใช้พลังงานของเขาอย่างไร้ประ -

โยชน์ คือการพลิกไปพลิกมาบนเตียงนอนหรื อที่นอนของเขา ประตูในสมัยของซาโลมอน
ก็หมุนบนเดือยที่ต้ งั อยูใ่ นเบ้าแทนที่ จะเป็ นบานพับ อย่างน้อยแล้วประตูก็ทาํ หน้าที่ ของมัน
โดยการเปิ ดและปิ ด แต่คนเกียจคร้านไม่ได้ทาํ เพราะว่าเขาหรื อเธอก็อยูบ่ นเตียงนอนพลิก
ไปพลิกมาและไม่ได้ไปที่ไหน บางทีเขาพลิกไปพลิกมาบ่อยมากเพราะจริ งๆ แล้วเขา ไม่ได้
ต้องการการพัก มากเท่ากับที่เขากําลังพักอยู่ หญิงพรหมจารี โง่เขลาสิ บคนได้นอนหลับใน
เมื่อพวกเขาควรเฝ้ าดูและรอคอยเจ้าบ่าว (มธ. 25:1-13)
26:15

การอธิ บายที่เกินความจริ งนี้เกี่ยวกับคนเกียจคร้านก็กล่าวซํ้าเกือบคําต่อคําของ 19:24 คน
เกียจคร้านนั้นขี้เกียจอย่างมากจนเขา ไม่แม้กระทัง่ ทํางานที่จาํ เป็ นในการที่จะเคลื่อนอาหาร
จากชามของเขาไปยังปากของเขา เปาโลได้แนะนําว่าถ้าคริ สเตียนคนไหนปฏิเสธที่จะ
ทํางาน เขาไม่ควรจะกิน (2 ธส. 3:10) บางทีมีการเชื่อมโยงระหว่างการไม่เต็มใจที่จะเลี้ยงดู
ตนเอง ในตอนแรกและการไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองในตอนหลัง

26:16

อย่างเหน็บแนมแล้ว ในที่สุดคนเกียจคร้ านก็โน้มน้าวตัวเขาเองว่าความเกียจคร้านของเขา
นั้นก็มีเหตุผล เขาแน่ใจเกี่ยวกับสิ่ งนี้อย่างมากจนแม้กระทัง่ “คน [ฉลาด] เจ็ดคน” (นัน่ คือ
องค์ประกอบที่สมบูรณ์ของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาที่ฉลาด) จะไม่มีความสําเร็ จในการเปลี่ยนแปลง
ความคิดของเขา ความเกียจคร้านของเขาได้นาํ ไปสู่ การไร้เหตุผล
‚เขาสามารถประดิษฐ์ขอ้ แก้ตวั และข้อโต้แย้งที่เป็ นไปได้ในปริ มาณที่ไม่จาํ กัดเพื่อ
จะแก้ ตวั ถึงอุปนิสัยที่เลวทรามของเขา และไม่วา่ ความสะอิดสะเอียนหรื อความ
โกรธของบุคคลที่ดีกว่าตัวเขาก็จะไม่มีผลกระทบเขาได้” 586
กษัตริ ยซ์ าอูลผูซ้ ่ ึงควรได้นาํ กองทัพข องเขาในการต่อสู ้กบั คนฟี ลิสเตียก็พกั อยูภ่ ายใต้ตน้
ทับทิม ในขณะที่โยนาธานได้ออ กไปต่อสู ้กบั ศัตรู ของอิสราเอล เมื่อพระเจ้าได้ให้
ความสําเร็ จแก่ โยนาธาน ซาอูลก็ไม่พอใ จและต้องการจะประหารโยนาธาน คนอิสราเอล
เท่านั้นที่สามารถ ช่วยกูโ้ ยนาธานจากความโง่เขลาของซาอูลได้ ซึ่ ง ดูเหมือนจะสื บเสาะไป
ถึงความเกียจคร้าน ของเขาในการต่อสู ้กบั ศัตรู (1 ซมอ. 14:1-46)

26:17

คนที่ชอบยุง่ ชอบเกี่ยวข้องอย่างไม่จาํ เป็ นในความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ตัวเขาก็สามารถ
แน่ใจได้วา่ เขาจะบาดเจ็บ

‚‘ผ่ านไป’ บางทีขยาย ‘สุ นขั ’ ไม่ใช่คนภายนอก ดังนั้นตัวอย่างประกอบนี้ก็ได้รับ
การสนับสนุนคือ ดังนั้นการฉวย ‘ที่หู’ ของสุ นขั ที่ไม่รู้จกั และกําลังผ่านไปก็เป็ น
ทั้งการรบกวนเนื่องจากการเห่าและเป็ นอันตรายเนื่องจากการกัด ไม่มีสิ่งดีใดที่
สามารถออกมาจากสองสิ่ งนี้ได้”587
โมเสสจําเป็ นต้องหนีไปจากอียปิ ต์เพราะว่าเขาได้เกี่ยว ข้องในการสู ้ระหว่างคนอิสราเอล
สองคน (อพย. 2:13-14) และกษัตริ ยโ์ ยสิ ยาห์ได้ตายไปอย่างไม่จาํ เป็ น เพราะว่าเขาได้
พยายาม ที่จะหยุดยั้งฟาโรห์นิโคจากการต่อสู ้กบั คนอัสซี เรี ย (2 พกษ. 23:29)
26:18-19

คนแรก (ข้อ 18) คือนักรบที่ตอ่ สู ้อย่างบ้าเลือดผูซ้ ่ ึ งมีอาวุธและอันตร าย เพราะว่าเขาเป็ น
“คนบ้า” ซึ่ งก็คือจิตผิดปกติ เขาก็อนั ตรายเป็ นสองเท่ า คือ เขามีอาวุธและเขาก็บา้ คนที่สอง
(ข้อ 19) คือผูก้ ่อปั ญหาผูซ้ ่ ึ งก่อความเสี ยหายอย่างไม่จาํ เป็ นต่อเพื่อนบ้านนี้ดว้ ยความตั้งใจ ที่
มุ่งร้าย (เปรี ยบเทียบ 10:23) เขาแก้ตวั ถึงอุปนิ สัยของเขาเพื่อจะหลีกหนีการลงโทษ เมื่อ เขา
เป็ นที่สงสัยหรื อถูกจับโดยการอ้างว่า “มันเป็ นแค่การล้อเล่นเท่านั้น !” สองคนนี้ คล้ายกัน
ในแง่ที่วา่ พวกเขาก่อความเ สี ยหายในที่ใดก็ตามที่พวกเขาไป พวกเขาไม่เหมือนกันในแง่
ที่วา่ คนแรกก่อความเสี ยหายของเขาโดยปราศจากเจตนาร้ายโดยไตร่ ตรองม าก่อน แต่คนที่
สอง กระทําอย่างจงใจ ประเด็นของการเปรี ยบเทียบ คือว่า ผูก้ ระทําที่ประสงค์ร้ายก็แย่กว่า
นักรบ ที่บา้ เพราะเขาปิ ดบังแรงจูงใจของเขาอย่างหลอกลวง เปโตรได้เตือนผูอ้ ่านของท่าน
ว่าครู สอนเท็จ จะพยายาม แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากพวกเขาด้วยถ้อยคําเท็จ (2 ปต.
2:13)

26:20

ถ้าการนินทาจะหยุดยั้งการนินทา ความขัดแย้งระหว่างบุคคลก็จะหายไป อย่างที่เมื่อใคร
คนหนึ่งหยุดเพิ่มเชื้อเพลิงให้กบั ไฟ มันก็ดบั (เปรี ยบเทียบ 10:18; 11:13, 27; 16:27-28;
18:8; 20:19) ‚ผูก้ ระซิบ ” ใช้การพูดเสี ยดสี และความจริ งครึ่ งหนึ่ง และเขาหรื อเธอก็บิด
เบือนหรื อกล่าวข้อเท็จจริ งเกินจริ ง งูน้ นั ได้บิดเบือนความจริ งในแนวทางนี้เพื่อล่อลวง
เอวาให้ทาํ บาป (ปฐก. 3:1-5) เนหะมียไ์ ด้ปฏิเสธที่จะฟังการนินทาที่สันบาลลัท
แพร่ กระจาย เกี่ยวกับตัวเขา และผลลัพธ์ก็คือการต่อต้านนั้นก็ลดลง (นหม. 6:5-9)

26:21

สุ ภาษิตนี้กล่ าวถึงอีกด้ านหนึ่งของสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ คนที่ “มักทะเลาะวิวาท ” ก็กระตุน้
การวิวาท อย่างที่การเพิ่มเชื้อเพลิงให้กบั ไฟก็ทาํ ให้มนั เผาไหม้ต่อไป คนยิวที่ไม่เชื่อ ซึ่งเป็ น
ปฏิปักษ์ ผูซ้ ่ ึง กระตุน้ ให้ผู้ คนต่อต้านมิชชัน่ นารี คริ สเตียน ได้บงั คับให้เปาโลออกไปจาก

เมือง และการมักทะเลาะวิวาทของพวกเขาได้นาํ ไปสู่ การถูกจับกุมของท่านในพระวิหาร
(กจ. 21:27-30)
26:22

สุ ภาษิตนี้กล่าวซํ้า 18:8 คําต่อคํา การโกหกต่างๆ ที่ถูกนินทาก็เข้าไปสู่ หูและพักในความ
ทรงจําของบรรดาผูท้ ี่รับเอาพวกมัน เหมือนกับลูกกวาด (หรื อ “ชิ้นอาหารอร่ อย ”) ที่ทาํ ให้
ริ มฝี ปากพึงพอใจและบรรเทาท้อง ซาโลมอนเตือนเราที่จะหลีกเลี่ยงความหวานที่ทดลอง
เหล่านี้ ซึ่ งสามารถมีผลกระทบอันยาวนานต่อเราและบรรดาผูท้ ี่ให้สิ่งเหล่านั้นได้ อย่างไม่
สงสัยแล้ว การนินทาอย่างมาก ในที่สุด ได้นาํ หน้าการกล่าวหา ผูน้ าํ อิสราเอล 250 คนที่วา่
โมเสสได้ยกย่องตัวเขาเองเหนือผูค้ น (กดว. 16:1-3)

26:23

การประจบประแจงมีค่าน้อยหรื อไร้ค่าอย่างเช่นสิ่ งต่างๆ ที่ดูเหมือนแพงแต่แท้จริ งแล้วก็มี
ค่าน้อย การประจบประแจงที่ หลอกลวงปกคลุมใจที่ชวั่ ร้าย “ริ มฝี ปากที่เร่ าร้อน” พรรณนา
ถึงคนประจบประแจงที่กล่าวคําโกหกของเขาด้วยความ เร่ าร้อนอย่างยิง่ ในขณะที่บ่งบอก
ถึง ความจริ งอย่างยิง่ ของพวกเขา มากกว่าหนึ่งครั้งนั้น กษัตริ ยซ์ าอูลได้ประจบประแจง
ดาวิด แต่ดาวิดก็ฉลาดพอที่จะเห็นไปไกลกว่าถ้อยคําที่ขอโทษและเสี ยใจไปสู่ ใจที่เกลียดชัง
ของเขา (1 ซมอ. 24:16-22; 26:17-25).

26:24-26

บ่อยครั้งแล้ วผูค้ นที่เกลียดชังและชัว่ ร้ายก็กล่าวต่อบรรดาผูท้ ี่พวกเขา เกลียดชังด้วยถ้อยคํา
ที่งดงาม นัน่ ก็เป็ นกรณี ของศัตรู ของคนยิวผูซ้ ่ ึ งได้กลับจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลนมายัง
แผ่นดินแห่งพระสัญญา “ด้วยเล่ห์เหลี่ยม ” นั้นศัตรู ของพวกเขาได้เสนอตัวที่จะช่วยเหลือ
พวกเขาในกา รสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ แต่พวกเขาได้วางแผนอย่างลับๆ ที่จะก่อความ
วุน่ วาย แก่บรรดาผูส้ ร้าง ในที่สุดแล้วแรงจูงใจของพวก เขาก็ชดั เจน (อสร. 4:1-3) ‚สิ่ งน่า
เกลียดชังทั้งเจ็ดในใจของเขา‛ หมายถึง คนหน้าซื่ อใจคดก็ชวั่ ร้ายอย่างสิ้ นเชิง
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บุคคลที่พยายามจะวางกับดักเพื่อนบ้านของเขา (“ผูท้ ี่ขดุ หลุม”) อย่างที่บางครั้งผูค้ นขุดหลุม
เพื่อที่จะจับสัตว์ป่า บ่อยครั้งแล้วก็จะพบว่าตัวเขาเองก็พวั พันในปั ญหาที่เขาได้วางแผนไว้
การวางก้อนหิ นขนาดใหญ่ให้ตกลงบนสัตว์หรื อศัตรู (“ผูท้ ี่กลิ้งก้อนหิ น ”) เป็ นอีกวิธีหนึ่ง
ของการทําความเสี ยหายแต่บางครั้งก้อนหิ นตกลงและทําให้บรรดาผูท้ ี่วางกับดักบาดเจ็บ
‚จากสิ่ งเหล่านี้น้ นั การกระทําเหล่านี้ ชี้ถึงความเป็ นไปได้ คือ บุคคลหนึ่ง สามารถ
ตกลงไปในหลุมได้และบุคคลหนึ่งสามารถ ที่จะถูกกระแทกด้วยก้อนหิ นที่กลิ้ง

กลับมาได้” 588
ฮามานได้สร้างตะแลงแกงเพื่อที่จะแขวน โมรเดคัย แต่เขาได้ลงเอยด้วยการที่ตวั เขาเองถูก
แขวนที่นนั่ (อสธ. 7) พวกศัตรู ของดาเนียลได้โยนเขาไปสู่ ถ้ าํ ของสิ งห์ แต่พวกเขาได้ลงเอย
ด้วยการที่พวกเขาเองถูกโยนลงไปที่นนั่ (ดนล. 6)
26:28

‚ลิ้นที่มุสา ” และ “ปากที่ป้อยอ ” เป็ นนามนัยสําหรับถ้อยคําที่หลอกลวง ซึ่งมี ผลกระทบ
สองอย่าง หนึ่ง มันก่อให้เกิดความเสี ยหายที่ใหญ่ต่อบุคคลที่ได้ยนิ ผูซ้ ่ ึงได้ฟังคําโกหกแล้ว
เอามานินทามันทําให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงเจ็บปวด สอง ในที่สุดมันก็ทาํ ลายผูพ้ ดู 589
‚ปากที่มุสาเป็ นปื นที่ยงิ เท้าเจ้าของมันเอง” 590
อย่างน่าสนใจแล้ว ลิ้นของยูดาสอิสค าริ โอท (‚สวัสดีพระอาจารย์ ‛ มธ. 26:49) และปาก
ของ เขา (“จูบคํานับพระองค์ ” มธ. 26:49) ได้นาํ ไปสู่ การถูกจับกุมของพระเยซูและการฆ่า
ตัวตายของยูดาส
3. คุณธรรมและความชั่ ว 27:1-22

การเปรี ยบเทียบหลายอย่างในส่ วนนี้ กล่าวถึงคุณธรรมและความชัว่ ที่เป็ นลักษณะของคนฉลาด
และคนโง่
27:1

การคุยอวด “ถึงพรุ่ งนี้ ” เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาอย่างมัน่ ใจในสิ่ งที่บุคคลหนึ่งจะทําและ
ประสบในอนาคต แม้กระทัง่ อนาคตอันใกล้ (เปรี ยบเทียบ ลก. 12:20; ยก. 4:13)
‚ถ้าสิ่ งใดก็ตามนั้นแน่นอน มันก็เป็ นความไม่รู้ของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้น นี่
เป็ นขอบเขตที่เป็ นของพระเจ้า” 591
คําอุปมาของพระเยซูเรื่ องเศรษฐีโง่ ผูซ้ ่ ึ งได้วางแผนที่จะดําเนินชีวติ หลายๆ ปี แต่ก็ได้ตายไป
ในคืนถัดไป นั้นควรเป็ นคําเตือนต่อผูค้ นที่มนั่ ใจในตนเองอย่างสิ้ นเชิง (ลก. 12:16-21)
ความหมายโดยนัยของสุ ภาษิตนี้ก็คือ เราควรใช้แต่ละวันอย่า งมีประโยชน์ แทนที่จะผัดวัน

ประกันพรุ่ ง (เปรี ยบเทียบ อพย. 8:10; กจ. 24:25)
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‚แน่นอนว่า ในกรณี ที่หายากนั้น การยกย่องตนเองซึ่ งได้รับอนุญาต เพราะมันถูก
เรี ยกร้อง (2 คร. 11:18) ซึ่ งเป็ นเพราะว่ามันถูกนําเสนอต่อความตั้งใจของบุคคล
หนึ่งอย่างหนักแน่นนั้น ก็จะถูกวัดโดยความจริ ง ([2 คร.] 10:13) แต่โดยทัว่ ไปแล้ว
มันไม่เหมาะสมที่จะยกย่องตนเอง. . .” 592
ผูค้ นของเผ่าเอฟราอิมดูเหมือนว่าจะมีความคิดเห็นอันสู งส่ งที่เกินควรเกี่ยวกับพวกเขาเอง
จนในที่สุดแล้วได้นาํ ไปสู่ ความพ่ายแพ้ของพวกเขาในสงคราม (ยชว. 17:14-15; วนฉ. 8:13; 12:1-6) ยากอบและยอห์นได้รู้สึกว่าพวกเขาสมควรต่อตําแหน่งในอาณาจักรของพระ
คริ สต์ เหนือกว่าสาวกคนอื่นๆ และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจําเป็ นต้องทําให้พวกเขาถ่อมใจ (มก.
10:35-41; cf. Matt. 18:1-6; 20:20-28; ลก. 9:46- 48; 22:24-30)
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ผูท้ ี่ตอ้ งอดทนต่อควา มโกรธ (“การยัว่ เย้า”) ของคนโง่ จะพบว่ามันยากกว่าที่จะแบกรับหิ น
หรื อทรายที่หนัก ดังนั้น ใครก็ตามควรหลีกเลี่ยงมัน
‚จงปฏิบตั ิต่อเขาอย่างที่เฮเซคี ยาห์ได้บญั ชาให้ขนุ นางของเขา กระทําต่อรับชาเคห์
(อสย. 36:21)‛593
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ความเดือดดาลฉับพลัน (“ความกริ้ วโกรธ ”) ก็ยากที่จะทนได้ และ “ความโกรธ ” ที่เดือด
พล่านสามารถท่วมท้นใครคนหนึ่งที่เป็ นเป้ าหมายของมันไ ด้ แต่ “ความริ ษยา ” (ความ
อิจฉา) ก็ยากกว่าที่จะทนได้ ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการทําให้คนอื่นๆ ริ ษยาและเรี ยนรู ้ที่จะ
จัดการ มันด้วยตัวของเราเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อารมณ์เหล่านี้สามารถทําลายทั้ งผูใ้ ห้
และผูร้ ับ ได้ พวกพี่ชายของโยเซฟต้องการบทเรี ยนในเรื่ องการจัดการความริ ษยา (ปฐก.
37) และพวก เขาก็ได้รับมัน
‚. . . ความริ ษยาเป็ นความหลงใหลที่ไม่เพียงแต่เดือดดาลเท่านั้น แต่พิจารณา อย่าง
สงบอีกด้วย มันหมักอย่างต่อเนื่องผ่านทางความคิดและเมื่อมันปะทุออกม า ผูท้ ี่
เป็ นเป้ าหมายของมันนั้นก็พินาศอย่างแก้ไขไม่ได้” 594
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มันดีกว่าที่จะได้รับการตักเตือนโดยใครก็ตามมากกว่าที่จะได้รับความรักโดยใครคนหนึ่ง
ผู้ ซึ่ งไม่ได้แสดงออกถึง “รัก” นั้นอย่างเปิ ดเผย บุคคลหนึ่งอาจกล่าวว่ารัก กระนั้นก็ไม่ได้
แสดงมันออกมา ตรงกันข้าม บุคคลหนึ่งอาจวิจารณ์เราและทําให้เรารู ้อย่างนั้นโดยการ ว่า
กล่าวเรา (“ว่ากันต่อหน้า ”) บุคคลห ลังก็เป็ นประโยชน์กว่าบุคคลแรก เปาโลได้วา่ กล่าว
เปโตรและบารนาบัสและคริ สเตียนชาวเมืองกาลาเทีย แทนที่จะปล่อยให้ความรักของท่าน
ที่มีต่อพวกเขานั้นครอบงําความจําเป็ นของพวก เขาสําหรับการได้รับการตักเตือน (กท. 12)
ความรักแท้ที่มีต่อซึ่ งกันและกันจะส่ งผลต่อการเผชิญ หน้าและการตักเตือนเป็ นครั้งคราว
ถ้า มีความจําเป็ น ความรักเท็จก็เพียงแค่ปล่อยให้สิ่งต่างๆ ซึ่ งจําเป็ นต้องมีการแก้ไขนั้น
ดําเนินไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอย่างเห็นแก่ตวั (เปรี ยบเทียบ ลนต. 19:17- 18)
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สุ ภาษิตนี้ก็คล้ายกับสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ การวิพากวิจารณ์โดยบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ ึ งรักเราอย่างแท้
จริ งเป็ นประโยชน์ และก็ “สัตย์ซื่อ” แม้วา่ มันอาจเจ็บปวด ดังนั้นเราไม่ควรดูถูก “บาดแผล”
ของเพื่อนแท้ ในอีกด้านหนึ่ง ใครค นหนึ่งอ้า งว่ารักเรา (ด้วย “การจู บ” ไม่วา่ ตามตัวอักษร
หรื อการเปรี ยบเทียบก็ตาม ) อาจปิ ดบังความผิดหรื อความผิดพลาดของเรา แต่โดยการทํา
อย่างนั้นก็เปิ ดเผยว่าเขาเป็ น “ศัตรู ” ของเราอย่างแท้จริ ง เขาไม่ใส่ ใจเกี่ยวกับสวัสดิภาพของ
เราแต่ตอ้ งการความรักใคร่ สาํ หรับตัวเขาเองเท่านั้น
โมเสสได้ทาํ ให้อาโรนพี่ชายของเขาบาดเจ็บโดยทางคําพูดสําหรับการสร้างโคทองคํา
(อพย. 32:21) แต่ก็เพื่อประโยชน์ของเขาเอง ยูดาสอิสราคาริ โอทได้จูบพระเยซูไม่ใช่ใน
ฐานะการ กระทําแห่งความรักซึ่ งเขาได้อา้ งนั้น แต่เพื่อที่จะทรยศพระองค์ (มธ. 26:47-49)
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ประเด็นของสุ ภาษิตนี้ดูเหมือนจะเป็ นว่าปริ มาณของทรัพย์สมบัติทางวัตถุของบุคคลหนึ่ง ก็
กระทบต่อท่ าทีของเขาที่มีต่อสิ่ งเหล่านั้น บรรดาคนที่มีมากก็ไม่ชื่นชอบบางสิ่ ง แม้วา่ บาง
สิ่ งนั้นมีคุณค่า ในอีกด้านหนึ่ง บุคคลที่มีเล็กน้อยก็มีแนวโน้มที่จะชื่นชอบแม้กระทัง่ สิ่ งของ
ต่างๆ ที่ไม่ สาํ คัญที่เขาได้รับหรื อเป็ นเจ้าของเมื่อเทียบกับสิ่ งอื่นๆ ตัวอย่างเช่น บุคคลหนึ่ง
ได้ รับคําสรรเสริ ญมากอาจพบว่ามันน่าคลื่นเหี ยน แต่ใครคนหนึ่งที่ได้รับคําสรรเสริ ญน้อย
มากอาจชอบสิ่ งเล็กน้อยที่เขาได้รับนั้น595
“ความหิ วเป็ นเครื่ องปรุ งแต่งที่ดีที่สุด”596
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ส่ วนเล็กน้อยของปั ญญานี้ไม่ได้ตาํ หนิบุคคลหนึ่ งสําหรับการจาก “บ้านของเขา ” ไป มี

หลาย เหตุผลที่เขาอาจจําเป็ นที่จะต้องทําอย่างนั้น “เจิ่น” (คําฮีบรู โนเดด) สามารถหมายถึ ง
“หนี ” บางทีในความคิดเขานั้น ซาโลมอนอาจกล่าวถึงใครคนหนึ่งที่จาํ ต้องจากบ้านของ
เขาไปเนื่องจากวิกฤตบางอย่ าง597 ความตั้งใจของสุ ภาษิตนี้ดูเหมือนจะหนุนใจให้ผคู ้ นที่จะ
ปกป้ องและ รู้สึกขอบคุณสําหรับบ้านของพวกเขา บุตรที่หลงหายไม่ได้เรี ยนรู ้ที่จะทําอย่าง
นี้เมื่อเขาได้ จากบ้านของเขาไป แต่ภายหลังเขาได้มาสู่ การตระหนักถึงบ้านของบิดาของเขา
(ลก. 15:11-24)
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‚คําปรึ กษาที่เป็ นห่วงและมีความรักในส่ วนของเพื่อนแท้ก็กระตุน้ และทําให้จิตใจ
สดชื่นอย่างที่น้ าํ มันและนํ้าหอมกระทําต่อร่ างกาย” 598
ดาวิดได้พบว่ามิตรภาพและคําปรึ กษาของโยนาธานที่มีต่อเขานั้นเป็ นทั้งการกระตุน้ และ
การทําให้สดชื่น (1 ซมอ. 20)
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ประโยคแรกได้สร้างประเด็นของสุ ภาษิตนี้ นัน่ คือ เพื่อนๆ เป็ นพันธมิตรที่สาํ คัญ ที่เราควร
รักษาไว้ถา้ เป็ นไปได้ (ข้อ 10ก) ประโยคที่สองไม่ชดั เจน ดูเหมือนความคิดจะเป็ น “อย่าดั้น
ด้นไปที่บา้ นของพี่นอ้ งตามสายโลหิตของเจ้าในวิกฤ ตถ้าเขาอาศัยอยูห่ ่างจากเจ้า ” ประโยค
ที่ สามให้เหตุผลสําหรับประโยคที่สอง เพื่อนที่อยูใ่ กล้ซ่ ึ งไม่ได้เป็ นญาติทางสายโลหิ ต
สามารถ เป็ นการช่วยเหลื อที่ดีกว่าญาติที่ใกล้ชิดผูซ้ ่ ึ งอาศัยอยูห่ ่างออกไป เพื่อนที่อยูใ่ กล้
ควรเป็ น ประโยชน์มากกว่าพี่นอ้ งที่อาศัยอยูห่ ่างออกไปหลายกิโลเมตร
พวกสาวกของพระเยซูก็เป็ นการช่วยเหลือต่อพระองค์มากกว่าพี่ น้องต่างบิดาทางกายภาพ
ของพระองค์เพราะว่าพวกเขาได้เดินทางไปกับพระองค์และได้สนับสนุนพระองค์ (เปรี ยบ
เทียบ มธ. 12:46-50)
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‚บุตรชายที่ฉลาด ” นําความโปรดปรานที่ยิ่ งใหญ่ไปสู่ บิดาของเขา และบิดา เสริ มสร้างเขา
ให้ปกป้ องตัวเขาเองจากการโจมตีของผูว้ จิ ารณ์ การวิพากษ์วจิ ารณ์อาจเกี่ยวข้องกับอุปนิสัย
ของบุตรชายหรื อของบิดาไม่วา่ ในกรณี ใด อุปนิสัย อันฉลาดของบุตรชายสามารถขจัดการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ได้และนําเกียรติแทนที่จะนําความอับอายมาสู่ พอ่ แม่ สุ ภาษิตนี้สนับสนุน
การปลูกฝังปั ญญาในบุตรชายและความขยันในพ่อแม่ ตัวอย่างเช่น ซาโ ลมอนได้นาํ ความ
ยินดีที่ยงิ่ ใหญ่ไปสู่ ดาวิดที่ชราและอย่างไม่สงสัยเลยว่าได้ลดการวิพากษ์วจิ ารณ์ที่ดาวิด
ได้รับ สําหรับการเลี้ยงดูอบั ซาโลมอย่างที่เขาได้เลี้ยงดูน้ นั (1 พกษ. 2; เปรี ยบเทียบเอลี

และบุตรทั้งสองของเขา 1 ซมอ. 2:22-36)
‚ครู ก็มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของนักเรี ยน”599
27:12

สุ ภาษิตนี้กล่าวซํ้า 22:3 คนฉลาด (“สุ ขมุ ” คําฮีบรู อารู ม ) สามารถคาดหวังปัญหาและ
ปกป้ องตัวเขาเองได้ อย่าง ดาวิดได้ทาํ หลายครั้งเมื่อซาอูลได้ตามล่าเขา ในทางตรงกันข้าม
คน เขลา (“ไม่รู้” คําฮีบรู เพติ) ล้มเหลวที่จะทําอย่างนั้นและตกไปสู่ ปัญหาอย่างที่นาบาลได้
ทําเมื่อดาวิดได้เข้าใกล้บา้ นของเขาพร้อมกับกองทัพของเขา (1 ซมอ. 25)

27:13

ประเด็นของสุ ภาษิตนี้และสุ ภาษิตใน 20:16 ก็เหมือนกัน “ภรรยาที่ไม่บริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งถูกกล่าว
ถึงเป็ นส่ วนใหญ่ในบทนําของพระธรรมสุ ภาษิต (ดู 2:16; 5:10, 20; 6:24) ทําหน้าที่เป็ น
เสี ยงโต้แย้งต่อเสี ยงของบิดา เสี ยงและคําสอนของเขามุ่งไปที่การพิชิต เสี ยงและการล่อลวง
ของเธอในแง่น้ นั 27:13 บางทีทาํ หน้าที่ในชุดของสุ ภาษิตเชิงให้การศึกษานี้ในฐานะคํา
เตือนที่ชดั เจนต่อบุตรชายที่จะอยูห่ ่างไกลจากเ ธอและพวกคนโง่เองที่เป็ นหนี้เธอ .... ตาม
สุ ภาษิตนี้ ผูร้ ับประกันที่โง่เขลาได้ปฏิญาณตนว่าจะจ่ายหนี้ของคนแปลกหน้า ที่โง่เขลาผูซ้ ่ ึง
ตัวเขาเองเป็ นหนี้ต่อภรรยาที่ไม่บริ สุทธิ์ ทั้งผูร้ ับประกันแ ละผูเ้ ป็ นหนี้ก็อยูใ่ นมือของเธอ
บางทีโดย การล่อลวงและการประจบประแจงของเธอนั้น เธอได้ล่อลวงผูช้ ายบางคนที่จะ
มาเป็ นหนี้ เธอ (ดู สภษ. 5 และ 7) สุ ภาษิตนี้แนะนําให้สาวกที่จะไม่เกี่ยวข้องกับคนโง่
เหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็ นผูร้ ับประกัน หรื อผูเ้ ป็ นหนี้ หรื อเจ้ าหนี้ (ภรรยาที่ไม่บริ สุทธิ์ ) ความ
จงรักภักดีของเขานั้นก็เป็ นของบิดาที่ฉลาดของเขา ”600 โยเซฟได้หลีก เลี่ยงความซับซ้อนที่
แย่อย่างมากโดยการปฏิเสธการล่อลวงของภรรยาของโปทิฟาร์ มากกว่าที่เขาได้ประสบโดย
การทําอย่างนั้นอย่างแท้จริ ง (ปฐก . 39) การฝึ กฝนของพ่อแม่ดูเหมือนจะเป็ นความ
รับผิดชอบสําหรับกําลังแห่งคุณลักษณะของเขา อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง แม้วา่ ตัวบทไม่ได้
กล่าวอย่างชัดเจนก็ตาม (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 37:3)
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บุคคลที่อวยพรเพื่อนบ้านของเขาอย่างหน้าซื่ อใจคด ยกตัวอย่างเช่น โดยการสรรเสริ ญเขา
อย่างดังอย่างผิดปกติ ณ เวลาเช้าตรู่ ที่ผดิ ปกติจะได้รับคําสาปแช่งจากคนอื่นกิริยาของบุคคล
หนึ่งในการอวยพรคนอื่นจะถูกแสดงออกมาเป็ นการหน้าซื่อใจคดถ้าเ ขาทํามันมากเกินไป
เพราะฉะนั้น บุคคลหนึ่งจําเป็ นต้องระมัดระวังที่จะทําสิ่ งต่างๆ ที่ดีในวิธี ที่ถูกต้องและ ณ
เวลาที่เหมาะสมอย่างจริ งใจแทนที่จะเป็ นอย่างหน้าซื่ อใจคด

หลังจากที่ “สัตว์ร้าย” ตัวที่สองแห่งพระธรรมวิวรณ์ (นัน่ คือ “ผูเ้ ผยพระวจนะเท็จ ) ทําให้
บรรดาผูอ้ าศัยของแผ่นดินโลกที่จะนมัสการ “สัตว์ร้ายตัวแรก” (นัน่ คือ ปฏิปักษ์พระคริ สต์ )
โดยทางการหลอกลวง มันก็จะชัดเจนต่อทุกคนว่าเขาได้กล่าวเกินจริ งอย่างเด่นชัดถึงอํานาจ
และคุณความดีของ “สัตว์ร้ายตัวแรก” (วว. 13:11-18; 19:20)
“คนอิตาลีกล่าวว่า ‘ผูท้ ี่สรรเสริ ญคุณมากกว่าที่เขามักทํา เป็ นไปได้วา่ เขาได้หลอก
ลวงคุณหรื อกําลังจะทํามัน” 601
27:15-16

ผูช้ ายที่เข้าไปในบ้านของเขาระหว่างพายุฝนก็คาดหวังที่จะพบการป้ องกัน แต่เขาพบว่า
หลัง คาที่รั่วของเขานั้ นไม่ได้ทาํ ให้เขาบรรเทาจากฝนตกเลย ในทํานองเดียวกัน ผูช้ ายที่ได้
แต่งงาน ก็คาดหวังที่จะพบว่าภรรยาของเขาจะปก ป้ องเขาจากความไม่สะดวกสบายหลาย
อย่างของ โลก แต่ถา้ เขาแต่งงานอย่างไม่ฉลาด เขาอาจพบว่าภรรยาของเขาเป็ นสิ่ งระคาย
เคืองมากกว่า ที่จะเป็ นการปลอบโยน (เปรี ยบเทียบ 21:9, 19)

27:19

ถ้าคุณต้องการที่จะรู ้วา่ ใบหน้าของคุณเป็ นเช่นไรนั้ น จงมองดูในสระนํ้าที่สงบนิ่ง ถ้าคุณ
ต้องการจะรู ้วา่ มนุษย์เป็ นเหมือนอะไรอย่างแท้จริ งนั้น จงมองดูที่ใจของเขานัน่ คือ จงค้นหา
ถึงสิ่ งที่เขารักและให้คุณค่าและคุณจะรู ้วา่ เขาเป็ นบุคคลประเภทไหน ความคิดของบุคคล
หนึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะที่แท้จริ งของเขาหรื อของเธอ พระเยซูได้สอนว่าสิ่ งที่บุคคลหนึ่ง
กล่าวก็เปิ ดเผยถึงสิ่ งที่อยูใ่ นใจของเขาหรื อของเธอ (มธ. 12:34)
ข้าพเจ้าได้สังเกตว่าเมื่อบุคคลหนึ่งเกษียณอายุจากการทํางานเต็มเวลา และตอนนี้ มีเวลามาก
ในมือของเขา การเลือกของเขาเกี่ยวกับการ ใช้เวลาของเขานั้นบ่อยครั้งแล้วบ่งบอกถึงสิ่ งที่
เขาให้คุณค่าอย่างแท้จริ ง เขาใช้เวลาที่ได้คน้ พบใหม่ของเขาเกือบทั้งหมดนั้นกับครอบ ครัว
กับการตกปลาหรื อกับการเล่นกอล์ฟ ? หรื อเขาเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วการเกษียณอายุเป็ น
โอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าในแนวทางใหม่และเกิดผลมากขึ้น ? เขากระตือรื อร้นมากขึ้นใน
การรับใช้ในคริ สตจักรของเขาหรื อในงานมิชชัน่ บางอย่างมากกว่าก่อนไหม ? บ่อยครั้ง
แล้ว การใช้เวลาที่บุคคลหนึ่งมีเหลืออยูน่ ้ นั ก็เปิ ดเผยว่าชีวติ ของเขาหรื อของเธอมีตนเองเป็ น
จุดศูนย์กลางหรื อมีพระคริ สต์เป็ นจุดศูนย์กลาง

27:20

สุ สานและสถานที่แห่งการทําลายก็ไม่รู้จกั พอ พวกมันไม่เคยพอเลย “ชีโอล” เป็ นคําเชิงบท
กวีสาํ หรับสุ สาน “อาแบดดอน ” ในเชิงโวหารแล้วก็ทาํ ให้สุสานรุ นแรงขึ้นเป็ นที่แห่งการ

ทําลาย รากศัพท์คาํ ฮีบรู แบดดอน หมายถึง “ที่จะพินาศ”602 เป็ นที่ชดั เจนว่า “ตา” ที่นี่แสดง
ถึงความโลภของมนุษย์ เนื่องจากว่าตาก็มองหามากขึ้นและมากขึ้น 603 ใจที่บาปจะไม่ทาํ ให้
ตาที่จะ “อิ่มเอม” ทั้งใจและตาก็ตอ้ งมากขึ้นอย่างไม่รู้จกั จบ “โลกก็ไม่พอ ” นี่เป็ นเนื้อหา
ของ ปัญญาจารย์
ความโลภได้นาํ ให้เศรษฐีโง่ในคําอุปมาของพระเยซูลม้ เหลวที่จะตระเตรี ยมเพื่อความ
เป็ นไปได้ของความหายนะ (ลก. 12:16-21) เราต้องเรี ยนรู้ที่จะพึงพอใจ (1 ทธ. 6:8; ฮบ.
13:5; เปรี ยบเทียบ ฟป. 4:11) ‚เพราะว่าชีวติ ของคนมิได้อยูใ่ นการที่มีของฟุ่ มเฟื อย ‛ (ลก.
12:15) มันประกอบด้วยความสัมพันธ์ต่างๆ ของเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสัมพันธ์ของ
เขากับ พระเจ้า
27:21

ข้อคิดเห็นที่เปิ ดเผย มีไว้เพื่อบุคคล อย่างที่ “เบ้ามีไว้สาํ หรับเงิน ” และ “เตาถลุง [มี ไว้]
สําหรับทองคํา ” ชื่อเสี ยงของบุคคลหนึ่งบ่งบ อกถึงสิ่ งที่บุคคลนั้นเป็ น เหมือนอย่างที่เขา
ตอบสนองต่อการสรรเสริ ญอย่างไร
ดูเหมือนว่ากิเดโอนได้ตกเป็ นเหยือ่ ของการ
สรรเสริ ญ ที่ได้มายังเขาหลังจากความสําเร็ จทางทหารที่อศั จรรย์ (วนฉ. 8:22-27) ความมัง่
คัง่ ได้ ทําลายชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของคริ สเตียนมากกว่าความทุกข์ยาก
“ถ้าบุคคลหนึ่งถูกทําให้เย่อหยิง่ และถูกดูถูกโดยคําสรรเสริ ญที่ได้มอบให้แก่เขานั้น ถ้าเขา
รับเกียรติน้ นั มาเป็ นของเขาเองซึ่ งเขาควรจะส่ งผ่านให้กบั พระเจ้า ด้วยเหตุน้ ีมนั จะปรากฏ
ว่าเขาเป็ นบุคคลโง่เขลา ไม่มีสาระและไม่มี อะไรในเขาที่น่าสรรเสริ ญอย่างแท้จริ ง ในทาง
ตรงข้ามถ้าบุคคลหนึ่งถูกทําให้สาํ นึกคุณต่อพระเจ้ามากขึ้น ถูกทําให้นบั ถือเพื่อนๆ ของเขา
มากขึ้น ถูกทําให้ขยันทําสิ่ งที่ดีต่อคนอื่นๆ มากขึ้น โดยการสรรเสริ ญของเขา โดยสิ่ งนั้นมัน
จะปรากฎว่าเขาเป็ นบุคคลที่ฉลาดและดี 2 โคริ นธ์ 6:8”604
‚[สุ ภาษิต] นี้เป็ นการสังเกตทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้ ง” 605

27:22

แม้กระทัง่ การลงโทษที่รุนแรง (“ถูกตําด้วยสากในครก ) จะไม่ขบั ไล่ความโง่ (“ความโง่
เขลา”) ที่ด้ือดึงของคนโง่ให้ออกไปจากเขาได้ คนโง่ที่เป็ นผูใ้ หญ่หลายคนเมื่อได้หลีกเลี่ยง
คํา แนะนําที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะช่วยเหลือพวกเขาก็ไม่สามารถแก้ไขได้ กษัตริ ยซ์ าอูลได้
ดําเนินจากแย่ไปสู่ การแย่กว่า ยิง่ ไปกว่านั้นเขาได้ปฏิเสธที่จะใส่ ใจต่อคําเตือนของซามูเอล
ที่ บอกว่าเขาจะตายในวันถัดไป (1 ซมอ. 28:19; 31:1)

‚คุกได้ถูกสร้างให้เป็ นสถานดัดสันดานผ่านทางการสังเกตอย่างผิดพลา ดที่วา่ การ
คุมขังจะนํามาซึ่งการกลับใจและก่อให้เกิดการรักษา ตรงกันข้าม นักโทษหลายคน
ได้กลายมาเป็ นอาชญากรที่หวั แข็ง พระคุณของพระเจ้าที่ให้ชีวติ ใหม่แก่คนโง่ เป็ น
ความหวังเดียวของเขาสําหรับการถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ การเป็ นบุคคลที่มี
ประโยชน์ (เปรี ยบเทียบ 26:11)‛ 606
ค. การอภิปรายเรื่องความสุ ขุม 27:23-27
บทกวีน้ ีทาํ ให้ระลึกถึงการอภิปรายต่างๆก่อนหน้านั้นในบทที่ 1-9 ในการอภิปรายนี้ ซาโลมอนได้
ให้ คําแนะนําพื้นฐาน และเป็ นเชิงปฏิบตั ิบางอย่างที่ถูกออกแบบมาเพื่อ จะรับรองถึงความสําเร็ จในบริ บท
ของ อาชีพที่ธรรมดาที่สุดในอิสราเอล นัน่ คือ การเลี้ยงสัตว์ ปั จจัยพื้นฐานต่างๆ ที่ถูกเน้นที่นี่ก็คือ การดูแล
แหล่ง ที่มาของบุคคลหนึ่ง การทํางานหนัก การตระหนักและการชื่ นชอบต่อการจัดเตรี ยมของพระเจ้า ผูอ้ ่าน
ควร ประยุกต์ใช้ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้กบั อาชีพอะ ไรก็ตามที่เขาหรื อเธออาจติดตาม สิ่ งเหล่านี้เป็ นพื้นฐาน
สําหรับ การดําเนินชีวติ ที่ฉลาดในงานประจําวันที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิ
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ในฐานะผูจ้ ดั การของครอบครัวนั้น ผูช้ ายจําเป็ น ต้องรู ้จกั สิ่ งที่เขาเป็ นเจ้าของ และสภาพของ
ทรัพย์สมบัติของเขาที่มีอยูเ่ พื่อกรนําอย่างฉลาด ยิง่ ไปกว่านั้นอีก เขาจําเป็ นต้องเอาใจใส่ สิ่ง
ที่เขาเป็ นเจ้าของในการสงวนการดํารงชีวติ ของเขาไว้ ในเชิงบทกวีแล้ว ข้อ 24-27 ดําเนิน
ต่อไปที่จะสนับสนุนการสงวนรายได้ของบุคคลหนึ่งไว้
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‚ความมัง่ คัง่ ” และ “มงกุฎ ” ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของความเจริ ญรุ่ งเรื องก็อยูช่ วั่ คราวและย่อย
ยับได้ และพวกมันก็เสื่ อมค่าแทนที่จะรักษ าพวกมันเองไว้ (เปรี ยบเทียบ 23:4-5) ด้วย
ปั ญญา นั้นพวกมันสามารถถูกสงวนไว้และเพิ่มพูนขึ้นได้ แต่ โดยตัวของพวกมันเองแล้ว
พวกมัน มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง ประวัติศาสตร์ ของประเทศต่างๆ แสดงให้เห็นว่ามุงกุฎ
ไม่ได้อยูเ่ ป็ นนิตย์ พวกมันละศีรษะของกษัตริ ยท์ ี่ปกครองอยูเ่ สมอ เพื่อที่จะหาที่ ใหม่ บน
หน้าผากของผูส้ ื บทอดหรื อผูแ้ ย่งชิงเท่านั้น ประวัติศาสตร์ของยูดาห์ เป็ นข้อยกเว้น แต่นนั่ ก็
เนื่องจากพระสัญญาของพระเจ้าที่จะทําให้ราชวงศ์ของดาวิดถาวร (2 ซมอ. 7)
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ดังนั้น บุคคลหนึ่งควรเอาใจใส่ ต่อที่มาของรายได้ของเขา ซึ่ งในกรณี น้ ีคื อ “ผักหญ้า ” เขา
ต้อง เก็บเกี่ยวและเก็บหญ้าที่ดีและพืชผลอื่นๆ ณ เวลาที่เหมาะสม อีกนัยหนึ่ง เขาต้อง

ทํางาน หนัก เพื่อจะรับรองถึงอนาคตของเขา แน่นอนว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามีความ
รับผิดชอบที่จะ จัดเตรี ยมแหล่งเหล่านี้ให้ แต่คว ามรับผิดชอบของมนุษย์ก็มีบทบาทสําคัญ
เช่นกัน ดูเหมือน ว่าโบอาสเป็ นชาวนาที่ขยั นผูซ้ ่ ึ งได้วางใจพระเจ้าแต่ก็ตอ้ ง ทํางานอย่าง
หนัก (นรธ. 2-4)
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เมื่อชาวนาสัตย์ซื่อ (พระเจ้าเป็ น “ชาวนา” ที่สัตย์ซื่อเสมอ) นัน่ ก็จะมีลูกแกะที่เพียงพอ เพื่อ
ว่าเสื้ อผ้าสําหรับครอบครัวนั้นสามารถทํามาจากขนของพวกมัน ได้ และจะมีแพะเพียง พอ
เพื่อว่าพวกมั นสามารถถูกขายออกไปเป็ นรายได้ พอเพียง ที่จะจ่ายแก่เจ้าของที่ดินห รื อ
แม้กระทัง่ ซื้ อที่ดินมากขึ้น ยาโคบได้ร่ าํ รวยขึ้นเพราะว่าพระเจ้าได้อวยพรเขา แต่ก็เพราะเขา
ได้ ทํางานหนักเพื่อลาบันด้วย (ปฐก. 31:41)
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จะมีความอุดมสมบูรณ์ของ “นมแพะ” และสัตว์ที่ เอาไว้ฆ่าเพื่อเป็ นอาหารอีกด้วย หญิงรี ด
นมของชาวนา (“สาวใช้”) จะไม่หิว
‚เนื้อนั้นแทบจะไม่ถูกกิน ผลิตภัณฑ์หลักของอาหารคือขนมปั ง นํ้าผึ้ง ผลไม้ และ
ผลผลิตของโรงรี ดนม‛607
พระเยซูได้บญั ชาให้เปโตรที่จะ “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด ” “จงดูแลแกะของเราเถิด ” และ
“จงเลี้ยงแกะของเราเถิด ” (ยน. 21:15-17) และเปโตรได้กระตุน้ ให้เพื่อนผูใ้ หญ่ ของท่านที่
จะ “เลี้ยงดูฝงู แกะของ พระเจ้าที่อยูใ่ นความดูและของท่าน ” (1 ปต. 5:1-4) สิ่ งนี้เรี ยกร้อง
ความ พยายามที่ขนั แข็ง แต่รางวัลจะเป็ นการจัดเตรี ยมที่เ พียงพอพร้อมกับพระพรของพระ
เจ้านี่ คือประเด็นของบทกวีอนั สั้นนี้ (ข้อ 23-27)
ง. การเปรียบเทียบแบบสั่ งสอน บทที่ 28-29

สุ ภาษิตส่ วนใหญ่ในส่ วนนี้ก็เป็ นคู่เหมือน และส่ วนใหญ่ของสุ ภาษิตเหล่านี้จดั ตั้งความจริ งโดยอาศัย
การเปรี ยบเทียบ สุ ภาษิตหลายข้อของสุ ภาษิตเหล่านี้กล่าวถึงการใช้อาํ นาจที่ถูกต้องหรื อใช้ในทางที่ผดิ
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อุปนิสัยที่ชวั่ ร้ายมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอาการทางจิตที่หวาดระแวง แต่อุปนิสัย ชอบ
ธรรม จะก่อให้เกิดความกล้าหาญ ยาโคบได้กลัวการพบปะกับเอซาวเมื่อพวกเขาได้อยู่

ด้วยกันเป็ น ครั้งสุ ดท้ายเพราะว่ายาโคบได้โกงสิ ทธิ บุตรหัวปี จากเอซาว (ปฐก. 32:6-33:17)
‚ความบาปทําให้มนุษย์ข้ ีขลาด‛608
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เมื่ อความชัว่ ร้ายชุกชุมในแผ่นดิน ตามปกติแล้ว การโยกย้ายในการเป็ นผูน้ าํ ก็มีอตั ราที่สูง
(ข้อ 2ก) อาณาจักรฝ่ ายเหนือของอิสราเอลก็เป็ นตัวอย่างที่ดีเลิศ อย่างไรก็ตาม ผูค้ รอบครอง
คนเดียวที่ฉลาดสามารถนําความมัน่ ค งไปสู่ แผ่นดินได้ (ข้อ 2ข) พระเจ้าได้อวยพรอาณาจักรฝ่ ายใต้แห่งยูดาห์ดว้ ยความมัน่ คงในระดับหนึ่ง เนื่องจากการเป็ นผูน้ าํ ที่อยูใ่ นทางธรรม
ของดาวิด
“ที่จะอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปนั้น บุตรชายต้องยึดถือสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกั กันว่าถูกต้องและ
ไม่ฝืนทนต่อความผิดทางกฎหมายไม่วา่ ในตัวเขาเองหรื อในประชากรของเขา”609
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‚คนที่ไม่เด่นเมื่อทันใดนั้นถูกยกขึ้นไปสู่ ตาํ แหน่งของการวางใจและความ
มัน่ ใจอาจมีท่าทีรุนแรงต่อบรรดาผูค้ นจากระดับเดียวกันในก่อนหน้านั้น
ของเขามากกว่าคนที่เกิดมาในสถานภาพที่แตกต่างของชีวติ ”610
เยฟธาห์ผซู้ ่ ึงมาจาก การบังเกิดที่ต่าํ ต้อยก็รุนแรงอย่างมากต่อผูน้ าํ อิสราเอลในภูมิภาคของ
เขา (วนฉ. 11:1-12:7) คนเก็บภาษีที่เป็ นคนยิวในสมัยของพระเยซูผซู ้ ่ ึ งได้ซ้ื องานของพวก
เขาจากพวกโรมันที่ครอบครองก็รุนแรงอย่างมากต่อคนยิวด้วยกันของพวกเขา ศักเคียสก็
เป็ นข้อยกเว้น (ลก. 19:8)
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มันเป็ นเรื่ องธรรมดาที่วา่ ผูค้ นที่ไม่ถือ “กฎหมาย” อย่างจริ งจังก็สรรเสริ ญคนอื่นๆ ที่ทาํ สิ่ ง
ต่างๆ ที่ “ชัว่ ร้าย” แต่ผคู ้ นที่นบั ถือกฎหมายก็ต่อต้าน (“ต่อสู ้ ”) คนชัว่ ร้าย เมื่อบุคคลหนึ่ง
พยายามที่จะแก้ตวั ถึงอุปนิสัยของคนชัว่ ร้าย คนอื่นๆก็สงสัยความซื่ อตรงของเ ขาอย่างมี
เหตุผล กษัตริ ยซ์ าอูลได้แสวงหาคนทรงที่เมืองเอนโดร์ แม้วา่ ก่อนหน้านั้นเขาได้หา้ มการ
ติดต่อกับวิญญาณและการเข้าทรงในอิสราเอล (1 ซมอ. 28:8-10)
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ความชัว่ ช้าของ “คน (ชาย ) ชัว่ ร้าย ” ทําให้พวกเขามองไม่เห็น “ความยุติธรรม ” แท้
สําหรับพวกเขานั้น บ่อยครั้งแล้วผิดก็คือถูก จากการที่ได้ทาํ ให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้าง

ต่อนํ้าพระทัยของพระเจ้านั้น พวกเขาก็ไม่สามารถพอที่จะตระหนักถึงรู ปแบบบางอย่าง
ของอุปนิสัยที่เป็ นบาปว่าเป็ นบาป (อย่างเหน็บแนมแล้ว บางครั้งบุคคลเช่นนั้นก็ค่อนข้าง
ชอบวิพากษ์วจิ ารณ์เกี่ยวกับรู ปแบบอื่นๆ ของความบาป ) ดูเหมือนว่าแซมสันจะเป็ น
ตัวอย่าง (วนฉ. 13-16) การเล่นอย่างรวดเร็ วและสู ญเสี ยกับบาปได้นาํ ไปสู่ ความบอดทาง
ร่ างกายของเขา
ในทางตรงกันข้าม บรรดาผูท้ ี่แสวงหาพระเจ้าและติดตามนํ้าพระทัยของพระองค์จะเห็นสิ่ ง
ต่างๆ อย่างเป็ นจริ งมากขึ้น อัครทูตยอห์นได้เขี ยนว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยให้ค ริ ส
เตียนที่ดาํ เนินกับพระเจ้ารับรู ้สิ่งที่ถูกและสิ่ งที่ผดิ (1 ยน. 2:20, 27)
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‚ปัญญา” ของโลกจะตรงกันข้ามกับสุ ภาษิตนี้คือ : ‚คนมัง่ คงั่ ที่คดโกงในทางของตนก็ดีกว่า
คนยากจนที่ดาํ เนินในความสัตย์ซื่อของเขา‛ แต่ซาโลมอนได้กล่าวจากมุมมองของพระเจ้า
ที่ซ่ ึ งสิ่ งตรงกันข้ามนั้นเป็ นจริ ง ยิง่ ไปกว่านั้นอีก คนปกติส่วนใหญ่จะจัดอันดับว่า “ความ
ซื่อสัตย์” มีคุณค่ามากกว่าความรํ่ารวยเพราะว่าความซื่ อสัตย์ได้ถูกพิสูจน์วา่ มีคุณค่ามากกว่า
ทรัพย์สมบัติทางวัตถุในระยะยาว คนอื่นๆมีแน วโน้มที่จะวางใจบรรดาชายและหญิงแห่ง
ความซื่ อสัตย์ และการวางใจก็สร้างโอกาสมากมาย ส่ วนพวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่วางใจ
ความรํ่ารวย เศรษฐีและลาซารัสเป็ นตัวอย่างของคนสองประเภทที่สุภาษิตนี้ทาํ การ
เปรี ยบเทียบ (ลก. 16:19-31)
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‚บุตรชาย” ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า (“กฎหมาย”) ก็แสดงออกถึงความฉลาดแท้ และ
ก็ให้ความยินดีที่ยงิ่ ใหญ่แก่บิดาของเขา แต่บุตรชายที่แสดงออกถึงการไม่นบั ถือของเขาที่
มีต่อกฎหมายของ พระเจ้าโดยการเข้าร่ วมกับผูค้ นที่ป่าเถื่อน เสเพลและปล่อยตัวปล่อยใจ
ก็นาํ ความอับอายมาสู่ บิดา พวกบุตรชายของเอลีได้นาํ ควา มอับอายอย่างมากมาสู่ เขา (1
ซมอ. 2:12-17, 22-36)
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เมื่อพวกเจ้าหน้าที่คน้ พบว่าบุคคลหนึ่งที่ร่ าํ รวยโดยการคิดดอกเบี้ยเกินขนาดและพวกเขา
นําไปสู่ ความยุติธรรมนั้น ตามปกติแล้วพวกเขาก็มอบเงินของเขาให้แก่คนอื่นๆ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่
ไว้วางใจได้และโลภน้อยกว่า สิ่ งนี้ อธิ บายถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ บุคคลที่เพิ่มทรัพย์ศฤงคาร
อย่างไม่ซื่อสัตย์บ่อยครั้งแล้วก็สูญเสี ยมันไปในที่สุด (เปรี ยบเทียบ ยรม. 17:11; ยก. 5:1-6)
เนหะมียไ์ ด้คน้ พบว่าคนอิสราเอลที่ได้กลับมานั้นได้ปฏิบตั ิ “การเก็บดอกเบี้ยเงินยืม” ต่อพี่

น้องของพวกเขา ดังนั้น เขาได้หยุดยั้งพวกเขา (นหม. 5:1-13) คนรับแลกเงินในพระวิหาร
ผูซ้ ่ ึ งพระเยซูได้หยุดยั้งนั้นก็ได้เอาเปรี ยบคนยากจนพร้อมกับได้จดั เตรี ยม “การบริ การ ”
สําหรับผูน้ มัสการในพระวิหาร (ยน. 2:13-22; เปรี ยบเทียบ มธ. 21:12-13)
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เมื่อผูค้ นปฏิเสธที่จะฟัง (เอาใจใส่ เชื่อฟัง ) สิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัสในพระวจนะของพระองค์
พระองค์อาจไม่ฟังสิ่ งที่พวกเขากล่าวต่อพระองค์ในการอธิ ษฐาน พระเจ้าได้หยุดให้การ
นําพาแก่กษัตริ ยซ์ าอูลเพราะว่าเขาไม่ได้นบั ถือการนําพาก่อนหน้านั้นบ่อยครั้งมาก (1 ซมอ.
28:6) พระเจ้าได้บอกให้ เอเสเคียลที่จะบอก พวกผูใ้ หญ่แห่งอิสราเอลผูไ้ ด้มาทูลถามเกี่ยว
กับนํ้าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา ว่าพระองค์จะไม่ตอบสนองต่อพวกเขาเพราะว่า
พวกเขาไม่ได้เชื่อฟังสิ่ งที่พระองค์ได้บอกพวกเขาให้ทาํ ก่อนหน้านั้น (อสค. 20:1-8)

28:10

บุคคลที่จงใจ “นํา ” ใครคนหนึ่งที่ “เที่ยงธรรมให้หลงทาง ไป” นัน่ คือ ไปสู่ ปัญหา ความ
ผิดพลาด หรื ออันตราย ตัวเขาเองก็จะประสบกับสิ่ งเหล่านั้น (เปรี ยบเทียบ 26:27) พระเจ้า
จะทรงแก้แค้นแทนคนไร้ความผิด พระเยซูได้ประยุกต์ใช้ความจริ งนี้กบั การเป็ นเหตุให้
หนึ่งใน “ผูเ้ ล็กน้อย” เหล่านี้ที่เชื่อในพระองค์ที่จะหลงผิด (มธ. 18:6) คุณที่เป็ นครู สอนเท็จ
ผูซ้ ่ ึงนําคนอื่นๆไปในทางที่ผดิ ในหลักคําสอน จงระวังให้ดี ! บาลาอัมได้นาํ คนอิสราเอล
ไปสู่ บาปและเขาได้ตายไปในฐานะที่เป็ นผลลัพธ์ (กดว. 31:16; เปรี ยบเทียบ วว. 2:14)
สภาวะที่ตรงกันข้าม (บรรทัดที่ 3) คือการนําคนอื่นๆไปในทางที่แท้จริ งและปลอดภั ย
บุคคลเช่นนั้น (“คนที่ปราศจากตําหนิ ”) “จะได้รับสิ่ งต่างๆที่ดี ” จากพระเจ้าเป็ นมรดกและ
บ่อยครั้งก็ได้รับคํายกย่องจากคนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น จดหมายฝากฉบับต่างๆของอัครทูต
เปาโลก็จดั เตรี ยมการนําพาเช่นนั้น และรางวัลของท่านก็ยงิ่ ใหญ่ในสวรรค์

28:11

บางครั้งคนมัง่ คัง่ คิดว่าพวกเขาฉลาดเพราะว่าพวกเขาได้สะสมเงินไว้มากมาย (เปรี ยบเทียบ
1 ทธ. 6:17) อย่างไรก็ตาม คนฉลาด แม้วา่ เป็ นคนฉลาดที่ยากจน ก็สามารถเห็นได้วา่ นัน่
ไม่ใช่เหตุผลสู งสุ ดสําหรับการที่เขามัง่ คัง่
ความมัง่ คัง่ ให้ความรู ้สึกเท็จแห่งความมัน่ คง
และความเป็ นอิส ระจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 10:15ก; 11:28ก) อย่างไรก็ตาม คนฉลาดที่
“มัง่ คัง่ ” หรื อ คนฉลาดที่ “ยากจน ” สามารถเห็นได้วา่ ปั ญญาของเขาไม่ใช่เหตุผลสู งสุ ด
สําหรับจํานวนทั้งหมดของทรัพย์สมบัติที่เขาได้สะสมไว้ “ความมัง่ คัง่ ” เป็ นพระพร จาก
พระเจ้ า เศรษฐีในคําอุปมาของพร ะเยซูได้รังเกียจลาซารัสที่ยากจน จนกระทัง่ เขาได้เห็น
อีกด้านหนึ่งของความตาย (ลก. 16:19-31) อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนาบาลที่มงั่ คัง่ ผูซ้ ่ ึ งได้

ดําเนินชีวติ ไปตามชื่อของเขา คือ “โง่” (1 ซมอ. 25)
28:12

สภาพของผูค้ นก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าใครปกครองเหนือพวกเขา คือ คนชอบธร รมหรื อคนอธรรม
คนยิวได้ยนิ ดีเมื่อโมรเดคัยที่ “ชอบธรรม” ได้ถูกยกขึ้นเพื่อจะปกครองเหนือพวกเขา (อสธ.
8:17) แต่พวกเขาได้หลบซ่อนในภูเขาและถํ้าเมื่อคนมีเดียนที่ “ชัว่ ร้าย” ได้ปกครองเหนือ
พวกเขา (วนฉ. 6:2) ดังนั้น ถ้าผูค้ นมีสิทธิ ในการพูดใดๆ ในการแต่งตั้งผูน้ าํ ของ พวกเขา
นั้น พวกเขาควรตระหนักว่าคุณลักษณะของผูน้ าํ ของพวกเขาจะกําหนดสภาพในแผ่นดิน
ของพวกเขา

28:13

การพยายามที่จะปกปิ ดบาปต่างๆ ของตนเอง แทนที่จะสารภาพและทิ้งบาปเหล่านั้น ก็จะ
ใช้การไม่ได้ บาปเหล่านั้นจะทําลายคนบาปเหมือนกับมะเร็ ง และบาปเหล่านั้นก็กระตุน้
การพิพากษาของพระเจ้า “สารภาพ” และ “ทิ้ง ” ก็สรุ ปสิ่ งที่พระคัมภีร์หมายถึงโดยการ
กลับใจใหม่ อาดัมและเอวาได้พยายามที่จะซ่อนตัวจากพระเจ้า (ปฐก. 3:7- 10) อย่างไรก็
ตาม การกลับใจใหม่แท้ก็นาํ ความโปรดปรานของ พระเจ้าออกมาและบ่อยครั้งก็นาํ การนับ
ถือจากคนอื่นๆออกมา ชีวติ ของดาวิดก็เป็ นตัวอย่างประกอบของบรรทัด ก และ บรรทัด ข
(เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 12; สดด. 32; 51)
‚สุ ภาษิต ที่พิเศษนี้กล่าวถึงความเมตตาของพระเจ้าและนิยามถึงการกลับใจใหม่
แท้” 611

28:14

การเกรงกลัวความบาปก็ถูกกล่าวถึงที่นี่ ไม่ใช่การมีอุปนิสัยที่ข้ ีขลาดหรื อ การเกรงกลัว
พระเจ้า612 การเปรี ยบเทียบถึงการทําให้ใจแข็งกระด้างก็สนับสนุนมุมมองนี้ (เปรี ยบ เทียบ
23:17) โยเซฟได้กลัวผลลัพธ์ต่างๆของการล่วงประเวณี กบั ภรรยาของโปทิฟาร์ (ปฐก.
39:8-9) ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพได้ทาํ ให้ใจของเขาแข็งกระด้าง ได้ดาํ เนินในบาป
ต่อไปและได้พินาศ (อพย. 7—10)

28:15

‚ผูป้ กครองที่ชวั่ ร้าย ” ก็อนั ตรายต่อประชาชนที่แร้นแค้นอย่างที่สัตว์ป่าที่ดุร้ายและ
แข็งแรงถูกปล่อยให้เป็ นอิสระ “สิ งห์ ” และ “หมี ” เป็ นสัตว์ดุร้ายที่สุดที่ท่องเที่ยวไปใน
คานาอัน (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 17:34) บ่อยครั้งการโจมตี ของพวกมันก็ไม่ได้ถูกคาดหวัง
และไม่ได้ถูกกระตุน้ สัตว์สองชนิดนี้ก็เป็ นสัญลักษณ์ที่พวกผูป้ กครองในสมัยของ
พระคัมภีร์ได้เปรี ยบเทียบกับพวกเขาเอง แต่แทนที่จะต่อสู ้และปกป้ องบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ ต้

สิ ทธิ อาํ นาจของพวกเขา คนชัว่ ร้ายท่ามกลางพวกเขาได้หนั มาจู่โจมประชาช นของพวกเขา
เอง กษัตริ ยอ์ าหับได้ทาํ อย่างนี้ต่อนาโบทที่ยากจน (1 พกษ. 21)
28:16

ประเด็นของสุ ภาษิตนี้ก็คล้ายกันอย่างมากกับประเด็นของสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ ผูน้ าํ ที่กดขี่
ประชาชนของพวกเขาแทนที่จะสนับสนุนพวกเขาก็ “ขาดความเข้าใจ ” พวกเขาไม่ได้
ตระหนักว่าพระเจ้าทรงส่ งเสริ มระเบียบทางศีลธรรมและจะลงโทษพวกเขา แรงจูงใจของ
“การได้รับกําไร” เป็ นส่ วนตัวในบรรทัดที่สองก็ให้เหตุผลสําหรับการกดขี่ที่ไม่ยตุ ิธรรมใน
บรรทัดแรก ชีวติ ที่ยนื ยาวสําหรับคนชอบธรรมเป็ นพระพรที่ได้สัญญาไว้ภายใต้พนั ธ สัญญาเดิม แต่มนั ยังคงถือว่าเป็ นจริ งที่วา่ ผู ้ คนที่ดาํ เนินชีวติ โดยกฎเกณฑ์ต่างๆของพระเจ้า
ตามปกติแล้วก็ดาํ เนินชีวติ ยาวนานกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ทาํ อย่างนั้น ตัวอย่างประกอบของ “ผูก้ ดขี่
ที่ยงิ่ ใหญ่ ” ในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลก็คือกษัตริ ยเ์ ยโฮยาคิม
(เปรี ยบเทียบ 22
22:13-19)

28:17

สุ ภาษิตนี้ “จัดวางกรณี ของผูฆ้ ่าคนที่หลบหนีไปตลอดชีวติ ของเขา ไม่วา่ ถูกไล่ตาม
โดยผูแ้ ก้แค้นหรื อถูกผลักดันโดยจิตสํานึกที่แย่ คําแนะนําที่ได้ให้มาใน
สถานการณ์น้ ีก็คือ อย่าแทรกแซง ขอให้ความยุติธรรมได้สาํ เร็ จ” 613
‚. . . ใครก็ตามไม่ควรให้การช่วยเหลือใดๆ แก่ผฆู ้ า่ คน . . . ใครก็ตามไม่ควร
ช่วยเหลื อเขาอย่างลับๆ และด้วยเหตุน้ นั ก็ทาํ ให้ตวั เขาเองเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในบาป
ของเขา
พระคุณไม่สามารถเข้าไปในที่แห่งความยุติธรรมได้จนกว่าความ
ยุติธรรมได้เป็ นที่ตระหนักอย่างเต็มที่ การเห็นอกเห็นใจแบบมนุษย์ ความอด
กลั้นแบบมนุษย์ภายใต้ชื่อเท็จแห่งพระคุณก็ไม่ยนื หยัดเมื่ อเปรี ยบเทียบกับความ
ยุติธรรมนี้” 614
การพิพากษาของพระเจ้าเหนือคาอินก็คือว่าเขาจะเป็ น “คนพเนจรและคนเร่ ร่อนไปใน
โลก” เนื่องจากการฆ่าน้องชายของเขา (ปฐก. 4:12) คาอินได้กลัวว่าใครก็ตามที่ได้พบเขา
ก็จะฆ่าเขาเสี ย (ปฐก. 4:14)

28:18

พระเจ้าช่วยกูบ้ รรดาผูท้ ี่จดั การกับความเป็ นมนุษย์ที่บาปของพวกเขา อย่างที่พระองค์ได้
กําหนดไว้ แต่บุคคลที่ตลบตะแลงและมีเล่ห์กระเท่ห์ “จะตก” ไปสู่ ความหายนะสุ ดท้าย
ของเขา “ทันที ” “ดาวิดไม่ได้บาป แต่เขาปราศจากตําหนิ และพระเจ้าได้ช่วยกูเ้ ขาหลาย

ครั้ง ซาอูลก็บิดเบือนในการจัดการต่างๆของเขาและการพิพากษาของพระเจ้าเหนือเขานั้น
ก็รวดเร็ วและสุ ดท้าย (1 ซมอ. 31)
28:19

การเดินยํ่า (การไถ) ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ แต่การเสี ยเวลา (“การติดตามที่วา่ งเปล่า ”)
ก่อให้เกิด “ความยากจน” ความตรงกันข้ามก็คือระหว่างบุคคลที่จดจ่อที่งานของเขา และ
บุคคลที่ปล่อยให้ตวั เขาเองที่จะไขว้เขว และก็ใช้เวลาและพลังงานของเขาในกิจกรรมต่างๆ
ที่ไม่เป็ นประโยชน์ การพักผ่อนหย่อนใจและความเพลิดเพลินก็จาํ เป็ น แต่ถา้ มีมากเกินไป
ก็สามารถนําไปสู่ ความเสี ยหายได้ ดาวิดได้เสี ยเวลาเมื่ออยูร่ อบๆ กรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อเขาได้
เห็นบัทเชบา (2 ซมอ. 11:1) ผูต้ ิดตามของพระคริ สต์ตอ้ งไม่เหลียวหลัง “หลังจากเอามือ
จับคันไถแล้ว ” แต่มอบตัวเขาเองให้กบั งานที่พระเจ้าได้ต้ งั ไว้ตรงหน้าเขาเพื่อจะทํา (ลก.
9:62)

28:20

คน “สัตย์ซื่อ ” ที่นี่คือผูท้ ี่ดาํ เนินการงานต่างๆของเขาในความสอดคล้องกับนํ้าพระทัยของ
พระเจ้า “ผูท้ ี่รีบเร่ ง” คือผูท้ ี่ใช้ทางลัดเพื่อจะมัง่ คัง่ (เปรี ยบเทียบ 22:1, 16; 23:4; 27:24)
‚ใครก็ตามที่มงั่ คัง่ อย่างรวดเร็ วก็เป็ นที่สงสัย” 615
‚จงดูถึงข่าวสารของอิสยาห์ที่มีต่อบรรดาคนรํ่ารวยที่ขาดจิตสํานึกในสมัยของเขา
ผูซ้ ่ ึ งดูเหมือนจะรู ้เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มีต่อพวก เขาเองเกี่ยวกับระบบของการ
วางใจมากเท่ากับคนรักเงินในสมัยของเรา (อสย. 5:8-10)616

28:21

เหตุผลหนึ่งที่วา่ การแสดง “ความลําเอียง ” ต่อบางคน ด้วยการทําลายคนอื่นๆนั้นไม่ดีคือ
มันง่ายอย่างมากที่จะบิดเบือนความยุติธรรมด้วยสิ นบน บางคนจะแสดงถึงความลําเอียง
แม้กระทัง่ “เพื่ออาหารชิ้นหนึ่ง ” เมื่อคนหนึ่งรับเงินในการแลกเปลี่ยนกับความโปรด
ปราน มันก็กลายมาเป็ นการทดลองมากขึ้นที่จะทําซํ้าการกระทํานั้น เ งินที่ได้รับมาอย่าง
ง่ายดายเป็ นการเสพติด และในที่สุดแล้วบุคคลที่รับสิ นบนก็จะรับแม้กระทัง่ เงิน เล็ก น้อย
มาก สุ ภาษิตนี้แนะนําให้เร าที่จะไม่เริ่ มต้นไปยังถนนสายนั้น (เปรี ยบเทียบ 18:5; 24:23)
พวกผูเ้ ผยพระวจนะหญิงเทียมเท็จแห่งสมัยของเอเสเคียลได้แสดงความลําเอียงต่อผูค้ น
และพระเจ้าได้บญั ชาให้เอเสเคียลที่จะเผยพระวจนะต่อต้านพวกเขา (อสค. 13: 13:17-19)

28:22

‚นัยน์ตาชัว่ ‛ แสดงถึงจุดประสงค์ต่างๆที่ชวั่ ร้ายหรื อความตั้งใจของบุคคลหนึ่ง ในกรณี น้ ี

มันเป็ นความปรารถนาที่เห็นแก่ตวั ที่จะมัง่ คัง่ บุคคลที่มีนยั น์ตาชัว่ ก็เกลียดชังเพื่อน
มนุษย์ดว้ ยกัน ในขณะที่บุคคลที่มีนยั น์ตาดี (22:9) ก็ใจกว้างและรักเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน 617
บุคคลที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ก็ลม้ เหลวที่จะมองไกลไปยังอนาคตเมื่อเขาจะมีความจําเป็ นต่อหน้า
พระเจ้า ถ้าไม่ใช่ต่อหน้ามนุษย์ ความโลภนําไปสู่ ความยากจน ความโลภนําไปสู่ ความ
ยากจน (เปรี ยบเทียบ 20:21) ทาสคนแรกในคําอุปมาของพระเยซูเรื่ องทาสที่ไม่ให้อภัย
ได้ตอ้ งการที่จะบีบคั้นเอาทุกบาททุ กสตางค์จากเพื่อนทาสของเขา แต่เจ้านายของเขาก็จบ
ลงด้วยการประณามเขาถึงความโลภที่ละโมบของเขา (มัทธิว 18:21-35)
28:23

นี่เป็ นหนึ่งในสุ ภาษิตหลายข้อที่แนะนําการเผชิญหน้าด้วยความรักเหนือ
การประจบ
สอพลอที่หน้าซื่อใจคด (เปรี ยบเทียบ 19:25; 20:30; 26:28; 27:6) การเน้ นที่นี่ก็อยูท่ ี่
ผลลัพธ์ต่างๆ ของการกระทําเหล่านี้ ในที่สุดแล้ว อันแรก (การว่ากล่าว ) จะได้รับ “ความ
โปรดปราน” กับคนฉลาดมากกว่าอันหลัง (การประจบสอพลอ การเผชิญหน้าของนาธัน
ที่มีต่อดาวิดนั้นได้เรี ยกร้องความกล้าหาญ (2 ซมอ. 12) ในทํานองเดียวกัน เปโตรได้รับ
การว่ากล่าวของเปาโลเช่นกัน (กท. 2:14; 2 Pet. 3:15)

28:24

วิธีหนึ่งของการปล้นพ่อแม่ของบุคคลหนึ่งก็คือที่จะเอาสิ่ งที่เป็ นของเขาและ แก้ตวั ถึงการ
เอาสิ่ งนั้นไปบนพื้นฐานที่วา่ ในที่สุดแล้วเขาจะได้รับมันเป็ นมรดกอยูแ่ ล้ว ใครก็ตามที่เอา
สิ่ งที่เป็ นของพ่อแม่ของเขาหรื อของเธอก็แย่เท่ากับขโมยโดยทัว่ ไป พระเยซูได้วา่ กล่าว
พวกฟาริ สีสาํ หรับการล้มเหลวที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาต่อพ่อแม่ของพวกเขา เพราะ
พวกเขาได้อา้ งว่าสิ่ งที่พวกเขาได้เป็ นหนี้ต่อพ่อแม่ของพวกเขานั้นได้ถูกมอบถวายแด่พระ
เจ้าแล้ว (มก. 7:6-13; เปรี ยบเทียบ สภษ. 19:13, 26)

28:25

ความทะนงทรยศความแน่ใจในตนเองที่มากเกินไปและความหยิง่ ซึ่ งคนส่ วนใหญ่ต่อต้าน
ด้วย “การวิวาท ” อยูบ่ ่อยๆ บุคคลเช่นนั้นจะไม่เจริ ญมากเท่ากับบุคคลที่มอบความมุ่ง
หมายของเขาแด่ (“วางใจใน ”) พระเจ้า พระเจ้าจะสนับสนุนความมุ่งหมายของบรรดา
ผูท้ ี่วางใจในพระองค์ ราชินีเอสเธอร์ ได้รับเอาบทบาทของคนรับใช้ที่ถ่อมใจเมื่อเธอได้วงิ
วอนต่อกษัตริ ยอ์ าหสุ เอรัสเพื่อประชาชนของเธอและได้วางใจในพระเจ้า (อสธ. 4:16; 5-6)

28:26

สุ ภาษิตนี้ก็คล้ายกันอย่างมากกับสุ ภาษิตก่อนหน้านี้ ในบรรทัดแรกของทั้งสองสุ ภาษิตนั้น
ความมัน่ ใจในตนเองมากเกินไปก็ถูกกล่าวถึง ในบรรทัดที่สองของสุ ภาษิตนี้
“[การ
ดําเนิน ] อย่างฉลาดก็สอดคล้องกับการวางใจในพระเจ้าในข้อที่ 25ข เป้ าทั้งสองแห่งการ

วางใจก็ถูกเปรี ยบเทียบ คือ “พระเจ้า ” (25ข) และ “ใจของตนเอง ” (นัน่ คือ ตนเอง 26ข)
เมื่อเปาโลได้วางแผนการของท่ านนั้น ท่านก็ได้จาํ นนแผนการเหล่านั้นต่อนํ้าพระทัย
สิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า (กจ. 21:14; และข้ออื่นๆ) พระเยซูได้ทาํ สิ่ งนี้เช่นกันในสวนเกท เสมนี (ลก. 22:42)
28:27

บรรดาผูท้ ี่ให้แก่คนยากจนจะไม่ขาดสิ่ งที่พวกเขาจําเป็ น ซึ่ งก็คือพระพรของพระเจ้า พวก
เขาอาจได้รับพ รต่างๆจากคนอื่นและผลประโยชน์ทางวัตถุที่พระเจ้าได้สัญญาแก่คน
อิสราเอลที่ใจกว้างอีกด้วย เราอาจบรรจุแนวคิดของพระพรแก่ประโยคแรกอย่างถูกต้อง
สมควร เนื่องจากว่าความตรงข้ามนั้นอยูก่ บั การสาปแช่งในประโยคที่สอง (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 8; 11:25; 14:21; 21:13) เศรษฐีหนุ่ มผูไ้ ด้ถามพระเยซูวา่ เขาควรทํา อะไรเพื่อจะได้รับ
ชีวติ นิรันดร์ ไม่เต็มใจที่จะละทิ้งความมัง่ คัง่ ของเขาและผลลัพธ์ก็คือเขาได้สูญเสี ย
ผลประโยชน์ต่างๆ ของการมาเป็ นหนึ่งในสาวกของพระเยซู (ลก. 18:18-27)
‚การซ่อนตาหมาย ถึงการปฎิเสธที่จะมองความยากจน เป็ นความบาปของคนที่
พูดว่าพวกเขาอ่อนไหวเกินไปที่จะไปเยีย่ มชุมชนสลัม‛618

28:28

เมื่อ “[คน] ชัว่ ร้ายมี ” อํานาจ หลายคนก็ “ซ่อนตัวของพวกเขาเอง ” เพราะพวกเขารู ้วา่ การ
ฉ้อโกงและความชัว่ ร้ายจะตามมา แต่เมื่อคนชัว่ ร้ายหายไป (“พินาศ”) คนที่ดีก็รู้วา่ มัน
ปลอดภัยที่จะแสดงตัวพวกเขา เองอีกครั้งหนึ่ง และก็กระฉับกระเฉงในชีวติ ในที่สาธารณะ
อีกครั้งหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12) สุ ภาษิตนี้มีการประยุกต์ใช้ที่ไปไกลยังทุกด้านของชีวติ
เช่น ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองเป็ นต้น ระหว่างรัชกาลของกษัตริ ยซ์ าอูล คนฟี ลิส
เตียได้ปกครองคนอิสราเอลและได้ขบั ไล่พวกเขาไปยังที่หลบซ่อน แต่เมื่อโยนาธานได้
โจมตีพวกเขา ประชาชนก็ได้รับความกล้าหาญและกําลัง (1 ซมอ. 13:6; 14:22)

29:1

‚แข็งคอของเขา” เป็ นภาพที่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ มันอธิ บายถึงวัวที่หนั เหไปอย่างดื้อดึง
และต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงแอก 619 เมื่อประยุกต์ใช้ กบั มนุษย์ มันพรรณนาถึงใครคนหนึ่งที่
ต่อต้านอย่างดื้อดึงที่จะทําสิ่ งที่อยูใ่ นควา มสนใจที่ดีที่สุดของเขาเอ ง ตามปกติแล้ว บุคคล
ประเภทนี้จะประสบกับการสิ้ นสุ ดอันรวดเร็ วแทนที่จะเป็ นการเสื่ อมลงทีละน้อย ฟาโรห์
แห่งพระธรรมอพยพ โคราห์ ดาธานและอาบีรัม กษัตริ ยซ์ าอูล ร าชินีเยเซเบล และกษัตริ ย ์
เนบูคดั เนสซาร์ ก็เป็ นตัวอย่างของสิ่ งนี้

‚ประตูไปสู่ คว ามสํานึกผิด ที่ซ่ ึงการตักเตือน จริ งจังและตั้งใจเรี ยกหาคน ก็ไม่ได้
เปิ ดไว้อยูเ่ สมอ” 620
29:2

ผูป้ กครองที่ดาํ เนินการบนพื้นฐานของหลักการต่างๆที่ยตุ ิธรรมก็ทาํ ให้ผทู ้ ี่อยูภ่ าย ใต้ของ
พวกเขายินดี แต่ผนู ้ าํ ที่เสื่ อมทรามเป็ นเหตุให้พวกเขาที่จะ “ครํ่าครวญ” ด้วยความโศกเศร้า
(เปรี ยบเทียบ 28:12, 28) จงเปรี ยบเทียบรัชกาลของเฮเซคียาห์และโยสิ ยาห์ที่ชอบธรรมกับ
การปกครองที่ชวั่ ร้ายของอาหับและมนัสเสห์
‚ในระบอบประชาธิ ปไตยนั้น บุคคลหนึ่งก็เปรี ยบเทียบรั ฐบุรษผูซ้ ่ ึงเห็นหน้าที่ของ
พวกเขาที่จะรับใช้ประชาชนกับนักการเมืองผูซ้ ่ ึ งเห็นหน้าที่ของพวกเขาเป็ นรางวัล
ที่พวกเขาได้มาซึ่ งบ่อยครั้งก็โดยการรับเงินสิ บบนจากกลุ่มต่างๆ
ที่หา
ผลประโยชน์” 621

29:3

บรรทัดแรกของสุ ภาษิตนี้แสดงออกถึงประเด็นของมันเกี่ยวกับ “ปัญญา” ในเชิงบวกและ
โดยทัว่ ๆไป บรรทัดที่สองก็ให้การเปรี ยบเทียบในเชิงลบพร้อมกับตัวอย่างที่เจาะจงของ
ความโง่ (เปรี ยบเทียบ 28:7) แซมสันไม่เพียงแต่สูญเสี ยทรัพย์สมบัติของเขาโดยการเป็ น
เพื่อนกับหญิงโสเภณี เท่านั้น แต่เขาได้สูญเสี ยชีวติ ของเขาอีกด้วย (วนฉ. 16)
‚การดําเนินชีวติ ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็เป็ นกับดักที่ซ่ ึ งคนหนุ่มถูกเปิ ดเผย อย่างเป็ น
พิเศษ ผูท้ ี่ฉลาดจะหลีกเลี่ยงมันอย่างที่เขาจะทําเมื่องูพร้อมที่จะฉก การไร้
ศีลธรรมก็เป็ นการทําลายร่ างกายและจิตใจเช่นกัน”622

29:4

ผูป้ กครองสามารถทําลายประเทศผ่านทางการฉ้อโกงได้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2) โดยทางการ
จัดการที่ยตุ ิธรรมของเขานั้น กษัตริ ยท์ ี่เที่ยงธรรมก็ทาํ ให้อาณาจักรของเขามีเสถียรภาพ แต่
ผูป้ กครองที่ไม่เที่ยงธรรมสามารถนําการสิ้ นสุ ดมายังประเทศได้ โดยการรับ “สิ นบิน ” เป็ น
ต้น พวกบุตรชายของซามูเอลไม่เหมาะสมที่จะปกครองเพราะว่าพวกเขาได้รั บสิ นบน (1
ซมอ. 8:1-3)

29:5

ถ้อยคําที่ประจบประแจงก็เป็ นเหมือน “ตาข่าย” ซึ่งได้ถูกกางไว้เพื่อที่จะดักสัตว์ ถ้อยคํา
เหล่านั้นสามารถจับ (เสน่ห์ การล่อลวง) บุคคลที่ถูกประจบประแจงและนําเขาหรื อเธอไป
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูป้ ระจบประแจง ตัวอย่างเช่น ถ้าใครคนหนึ่
ง

“ประจบประแจง ” อีกคนหนึ่งเนื่องจากรู ปร่ างภายนอกของเขาหรื อของเธอ บุคคลที่ถูก
ประจบประแจงจะถูกทดลองให้ใช้เวลามากขึ้นและโน้มเอียงเข้าหาผูป้ ระจบประแจงอย่าง
ชอบพอมากขึ้น แม้วา่ คุณลักษณะของบุคคลนั้นอาจเสื่ อมทราม ดังนั้น คนฉลาดจะ
ตระหนักถึงผูป้ ระจบประแจงและจะไม่ใช้กลยุทธ์น้ ีดว้ ยตัวของเขาเองเพื่อที่จะได้เพื่อนและ
มีอิทธิ พลต่อผูค้ น (เปรี ยบเทียบ 28:23) อับซาโลได้รับการยกย่องอย่างยิง่ ใหญ่ และเขาได้
ล้มเหลวอย่างน่ าสังเวช ส่ วนหนึ่งก็เป็ นเพราะ เขาได้ฟังผูป้ ระจบประแจงของเขา (2 ซมอ.
14:25)
29:6

การก้าวเลยขอบเขตที่ได้ถูกอ อกแบบไว้กส็ ามารถ “ดัก ” บุคคลหนึ่งได้เช่นกัน คนชอบ
ธรรมหลีกเลี่ยงการพัวพันเนื่องจากเหตุผลนี้ และก็สามารถยินดีได้ แทนที่จะครํ่าครวญถึง
ชะตาของเขาเนื่องจากการละเมิด
‚การตั้งเท้าบนการกระทําบาปคือลัน่ ไกความเป็ นทาสของตัวคุณเอง” 623
กษัตริ ยอ์ ุสซียาห์ได้บุกรุ กไปยั งขอบเขตความรับผิดชอบของปุโรหิตโดยการถวายเครื่ อง
หอม และเขาได้กลายมาเป็ นคนโรคเรื้ อนในฐานะที่เป็ นผลลัพธ์ (2 พศด. 26:16-21) ในอีก
ด้านหนึ่ง โมเสสได้ระมัดระวังที่จะทําอย่างที่พระเจ้าได้บญั ชาเขา และเขาได้จบชีวติ ของ
เขาด้วยบทเพลง (ฉธบ. 32)

29:7

หนึ่งในเครื่ องหมา ยของคน “ชอบธรรม ” ก็คือว่าเขาเอาใจใส่ “สิ ทธิ ” ของบรรดาผูท้ ี่มี
แนวโน้มที่จะถูกกระทําผิดโดยคนอื่นๆ เช่น “คนยากจน” คนไร้อาํ นาจ และคนที่ถูกกันไว้
ไม่ให้ออกเสี ยง ในสิ่ งนี้น้ นั เขาก็แบ่งปั นถึงหัวใจของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 14:21; 24:12)
‚คนชัว่ ร้าย [ไม่] เข้าใจ” ความห่วงใยเช่นนั้น เพราะว่าความสนใจของพวกเขาก็คือสวัสดิ
ภาพและความมัง่ คัง่ ของพวกเขาเอง พวกเขามีเวลาน้อยสําหรับบรรดาผูท้ ี่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือ เปโตรและยอห์นได้ช่วยเหลือคนขอทาน (กจ. 3:1-8) แต่กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว
พวกฟาริ สีได้ริบเอาเรื อนของหญิงม่าย (มธ. 23:14)

29:8

คนมักเยาะเย้ย (“ผูด้ ูหมิ่น” ผูถ้ ากถาง) ก็อยูด่ า้ นล่างของรายชื่อของคนชัว่ ร้ายของนักปราชญ์
(เปรี ยบเทียบ 1:22; อสย. 28:14) พวกเขาทําให้ชุมชนของพวกเขาลุกเป็ นไฟโดยการเยาะ
เย้ยสิ่ งที่เป็ นศีลธรรมและจริ ยธรรม การบิดเบือนความจริ ง และการกระพือใจปรารถนาที่
ไม่คู่ควรด้วยถ้อยคําที่โกรธเคือง ในทางตรงกันข้าม คนฉลาดสร้างสันติสุขในชุมชนของ

พวกเขาโดยการสนับสนุนสิ่ งต่างๆ ที่ดีในแนวทางที่ถูกต้อง เชบาได้ทาํ ให้คนในเมืองอา
เบล เบธมาอาคาห์ “เร่ าร้อน‛ แต่หญิงฉลาดคนหนึ่งได้เบนความโกรธของโยอาบไปเสี ย (2
ซมอ. 20:14-22) การตอบของเรโหโบอัมที่มีต่อคนอิสราเอลได้ทาํ ให้พวกเขาโกรธจน
พวกเขาได้เอาใจออกห่างจากยูดาห์ (1 พกษ. 12:13-16) ตอนต้นๆ นั้น การตอบที่ฉลาด
ของดาวิดที่มีต่อทหารของเขาก็ได้ป้องกันการแตกแยกหลักภายในกองทัพของเขา (1 ซมอ.
30:22-24)
29:9

การตอบสนองที่ “โง่เขลา ” โดยทัว่ ไปต่อ การไม่เห็นด้วยบางอย่าง (“ความขัดแย้ง ”) ที่
เกิดขึ้นระหว่างสองคนก็คือว่าคนโง่ก็โ กรธ (“เดือดดาล ”) หรื อพยายาม หัวเราะต่อการไม่
เห็นด้วย แทนที่จะจัดการกับเรื่ องนั้นอย่างจริ งจัง อย่างสงบ และพร้อมกับการคํานึงถึงคน
อื่น การตอบสนองที่โง่เขลาไม่แก้ปัญหา ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพไม่ได้ยอมรับโมเสส
และอาโรนอย่างจริ งในตอนแรก ดังนั้นการไม่เห็นด้วยของพวกเขาได้เพิ่มขึ้น (อพย. 7)

29:10

สุ ภาษิตนี้เปรี ยบเทียบท่าทีของบุคคลสองประเภทที่แตกต่างกันอย่างมากที่มี ต่อบรรดาผูท้ ี่
ดําเนินชีวติ ที่ไร้ตาํ หนิ บางคน “เกลียด” พวกเขาและบางครั้งก็เกลีย ดพวกเขาอย่างมากจน
ได้ฆ่าพวกเขาเสี ย และดังนั้นก็ได้รับชื่อเสี ยงว่าเป็ นผูค้ นที่กระหายเลือด
(“คนกระหาย
เลือด ” นัน่ คือ ผูค้ นที่ทาํ การรุ นแรงอย่างไม่ถูกต้อง หรื อผูฆ้ ่าคน ) คาอินได้ทาํ สิ่ งนี้ต่อ
น้องชายของเขา (1 ยน. 3:12) ในอีกด้านหนึ่ง คน “เที่ยงธรรม” ก็ไม่เกลียดคนไร้ตาํ หนิ แต่
หวังและทําการเพื่อการรักษาไว้และสวัสดิภาพที่ดาํ เนินต่อไปของพวกเขา นัน่ เป็ นท่าที
ของโบอาสที่มีต่อนางรู ธ (นรธ. 4)

29:11

แนวคิดก็คือว่า คนโง่ได้ปล่อยความรู ้สึก (“ขอให้มนั ทั้งหมดยืน่ ออกไป ”) ของพวกเขาโดย
ปกติวสิ ัย ในขณะที่แต่ละบุคคลที่ฉลาดก็ควบคุมพวกเขาเอง ‚เสมอ” เป็ นการแปลที่แย่ สิ เมโอนและเลวีได้กระทําต่อชาวเมืองเชเคมอย่างรุ นแรง ซึ่ งได้นาํ ความอับอายมายังพวกเขา
เองและครอบครัวของพวกเขา (ปฐก. 34) โยเซฟได้ควบคุมตัวเขาเองอย่างฉลาดและ
ไม่ได้เปิ ดเผยอัตลักษณ์ของเขาต่อพวกพี่ชายของเขาจนกระทัง่ เขาได้ตดั สิ นใจว่าพวกเขาได้
เปลี่ยนแปลง (ปฐก. 42—45)

29:12

ถ้า “ผูค้ รอบครองเอาใจใส่ ” และเชื่อความเท็จ เขาก็จะสนับสนุนให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของ
เขาที่จะโกหกต่อเขา ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าเขายอมรับถ้อยคําแท้จริ งเท่านั้น “ข้าราชการของ
เขา” ก็จะถูกสนับสนุนให้กล่าวความจริ งแก่เขาเท่านั้น ผูน้ าํ กลายมาเป็ นแบบอย่างสําหรับ

ผูต้ ิดตามของพวกเขา ไม่วา่ พวกเขาต้องการหรื อไม่ก็ตาม ศาลของกษัตริ ยอ์ าหับก็เต็มไป
ด้วยคนชัว่ ร้ายอย่างมากจนครั้งหนึ่ง เอลียาห์ได้เชื่อว่าเขาเป็ นคนชอบธรรมเพียงคนเดียวที่
เหลืออยูใ่ นอิสราเอล (1 พกษ. 19:10)
29:13

คนยากจนคือคนที่ถูกกดขี่ และคนกดขี่คือคนรํ่ารวย พวกเขาเป็ นคนที่แตกต่างจากคนอื่น
ในแง่น้ ี ทั้งสองเป็ นหนี้พระเจ้าในเรื่ องสายตาของพวกเขาและพระพรโดยทัว่ ไปทั้งหมดที่
พระเจ้าประทานให้แก่ทุกคน การให้ความสว่างแก่ตาของพวกเขาอาจหมายถึงการให้
ชีวติ แก่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ โยบ 33:30; สดด. 13:3)624 ในทํานองเดียวกัน พระเจ้า “ให้ฝน
ตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ. 5:45)
”. . . สติปัญญาทั้งสิ้ นเป็ นของขวัญจากพระเจ้า ไม่วา่ มันถูกใช้ในความชอบธรรมหรื อใน
ความอธรร ม บาปเป็ นการใช้สติปัญญาหรื อความสามารถไปในทางที่เสื่ อมเสี ยอยู่ เสมอ
เกี่ยวกับอํานาจที่ได้ให้มาของพระเจ้าต่อจุดประสงค์ต่างๆ เป็ นหลัก“625
พระคุณของพระเจ้าเป็ นตัวปรับระดับที่ยงิ่ ใหญ่ของมนุษยชาติ ดังนั้น บุคคลหนึ่งไม่ควร
“คิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิด ” (รม. 12:3) คนฟาริ สีที่ได้อธิษฐาน “ต่อตัวของเขาเอง ” ได้
คิดถือตัวเกินที่เขาควรจะคิดซึ่ งแตกต่างจากคนเก็บภาษีที่ได้อธิ ษฐานอย่างถ่อมใจว่า “ข้าแต่
พระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาแก่ขา้ พระองค์ผเู ้ ป็ นคนบาปเถิด” (ลก. 18:11, 13)

29:14

หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของผูน้ าํ ก็คือที่จะกระจายความยุติธรรมอย่างไม่มีความ
ลําเอียง (“พร้อมกับความจริ ง ”) ผูค้ รอบครองที่ปฏิบตั ิต่อคนยากจนที่ไม่มีทางป้ องกัน
ตัวเองอย่างยุติธรรม แทนที่จะละเมิดพวกเขาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวก็จะชื่นชอบพระพร
ของพระเจ้าที่อยูเ่ หนือการปกครองของเขา ประชาชนของเขาจะสนับสนุนเขาอีกด้วย
เพราะว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาเขาที่จะทําสิ่ งที่ถูกต้องได้ ซาโลมอนได้เพาะปลูกชื่อเสี ยง
ในเรื่ องการเป็ นคนยุติธรรมตั้งแต่การเริ่ มต้นรัชกาลของเขา (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 3:16-28)
และสิ่ งนี้ได้ทาํ ให้เขาได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและจากมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ สดด.
89:19-29)

29:15

ทั้ง (“ไม้เรี ยว”) ทางกายภาพ และการตีสอน (“คําตักเตือน”) ทางคําพูดสามารถใส่ “ปัญญา”
ในเด็กได้ (เปรี ยบเทียบ 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14) แต่เด็กที่ถูกปล่อยให้ทาํ ตามใจ
ของเขาหรื อของเธอเอง โดยปราศจากการนําพาและการว่ากล่าวก็จะทําให้ “แม่” ของเขา

หรื อของเธอ “อับอาย”
‚ขอให้พอ่ แม่ที่ปล่อยตัวเกินไปได้รับคําเตื อนโดยชะตาของอาโดนียาห์ มันมี
จุดประสงค์บางอย่างที่พระเจ้าได้เป็ นเหตุให้ขอ้ เท็จจริ งที่ไม่เป็ นสุ ขที่จะถูกบันทึก
ไว้ที่วา่ ‘พระราชบิดาของท่านก็ไม่เคยขัดใจท่านด้วยถามว่า ทําไมเจ้ากระทําเช่นนี้
เช่นนั้น?’ จึงไม่แปลกใจที่เขาได้กลายมาเป็ นคนกบฏ! (1 พกษ. 1; 2:13- 25)‛626
29:16

เราต้องรับเอามุมมองของพระเจ้าที่นี่อย่างเช่นในสุ ภาษิตทั้งหมด กรณี ของแต่ละบุคคล
บางกรณี อาจไม่เข้ากับหลักการ แต่โดยทัว่ ไปแล้วหลักการก็เป็ นจริ ง ในที่สุดแล้ว คน
ชอบธรรมจะชนะ และคนชัว่ ร้ายจะล้มเหลว ‚เมื่อ. . .คนชัว่ ร้าย” มีอาํ นาจและสิ ทธิอาํ นาจ
(“การเพิ่มพูน”) อัตราของอาชญากรรมก็เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม คนชอบธรรมจะชนะ และ
คนอธรรมจะล้มเหลวในที่สุด เปาโลได้เขียนว่าในยุคสุ ดท้าย ความอธรรมจะเพิ่มขึ้น (2
ทธ. 3:1-8) แต่ท่านยังได้เขียนอีกว่าเมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมา พระองค์จะลงโทษคน
อธรรมและสถาปนาการปกครองที่ชอบธรรม (2 ธส. 2:1-12)

29:17

นี่ก็เป็ นการหนุนใจอีกอันหนึ่งที่มีต่อพ่อแม่ที่จะตีสอนลูกๆ ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ
15 และข้ออื่นๆ) ก่อนที่พอ่ ของข้าพเจ้าได้เฆี่ยนตีขา้ พเจ้า บางครั้งท่านจะกล่าวว่า ‚สิ่ งนี้ทาํ
ให้พอ่ เจ็บปวดมากกว่าทําให้เจ้าเจ็บปวด” ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าใจสิ่ งที่ท่านได้หมายถึงหรื อได้
เชื่อมัน ณ เวลานั้น ตอนนี้ขา้ พเจ้าเขาใจและเชื่อแล้ว พ่อแม่บางคนล้มเหลวที่จะตีสอน
ลูกๆ ของพวกเขาเพราะว่ามันทําให้พวกเขาเจ็บปวดเมื่อทําอย่างนั้น แต่สุภาษิตนี้ย้าํ เตือน
พวกเขาว่า ‚การปลอบโยน” และ “ความยินดี” สําหรับพวกเขา (และลูกๆ ของพวกเขา ) จะ
เป็ นผลลัพธ์ในที่สุด จงคิดดูวา่ อับราฮัมคงได้รู้สึกอย่างไรเมื่อ พระเจ้าได้บอกให้เขาที่จะ
ฆ่าอิสอัค และเขาคงได้รู้สึกอย่างไรหลังจากการทดสอบความเชื่อของเขาได้ผา่ นพ้น (ปฐก.
22:1-19)!
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ฉบับแปล AV ได้ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสุ ภาษิตนี้ “นิมิต” (คําฮีบรู ฮาซอน) ไม่ได้
อ้างอิงถึงการฝันถึงความสําเร็ จที่บุคคลหนึ่งอาจจะมี แต่อา้ งอิงถึงนิมิตแบบการเผยพระ
วจนะที่เป็ นการเปิ ดเผยจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 3:1) คํากริ ยาฮีบรู ที่แปลว่า
“พินาศ ” (AV; พารา ) ไม่ได้ห มายถึง “ตายในบาปต่างๆของพวกเขา ” (ตัวอย่างเช่น
เนื่องจากว่าใครคนหนึ่งไม่ได้เห็น “นิมิต” ของความสําคัญของการประกาศ ) มันหมายถึง
“ละทิง้ ความยับยั้งชัง่ ใจ” โดยปราศจากการนําพาของการเปิ ดเผยของพระเจ้า ผูค้ นก็ปล่อย

พวกเขาเองไปสู่ วถิ ีต่างๆที่บาปของพวกเขาเอง พระวจนะของ พระเจ้าก็ยบั ยั้งความชัว่
ร้ายของมนุษย์ และบรรดาผูร้ ักษาพระวจนะของพระเจ้าก็เป็ นสุ ข ดังนั้น สวัสดิภาพของ
ประเทศก็ข้ ึนอยูก่ บั การเชื่อฟังต่อการเปิ ดเผยของพระเจ้า ”627 มันต้องมีความรู ้แห่งการ
เปิ ดเผยของพระเจ้าผ่านทางการเทศนาเพื่อจะมีการเชื่อฟังต่อมันที่นนั่ 628
เป็ นที่ชดั เจนว่า ‚ที่ลุ่มแห่งนิมิต ” เป็ นห้วยขิดโลนที่อยูท่ ิศตะวันออกของพระวิหารใน
เยรู ซาเล็ม (อสย. 22:1, 5) บางทีอิสยาห์ได้เรี ยกมันอย่างนี้เพราะว่าพระเจ้าได้ให้การ
เปิ ดเผยอย่างมากแก่ประชากรของพระองค์ในและรอบสถานที่น้ นั เปาโลได้อธิ ษฐานเผื่ อ
ชาวเมืองเอเฟซัสว่า พวกเขาจะเข้าใจอย่างแท้จริ งถึงการเปิ ดเผยที่พระเจ้าได้ให้มา ว่าพวก
เขาจะไม่ทิ้งการเปิ ดเผยนั้น แต่จะจํานนและเชื่อฟังการเปิ ดเผยนั้น (อฟ. 1:15-23)
‚. . . [ผูค้ น] เป็ นสุ ขอย่างแท้จริ งเมื่อพวกเขาจํานนพวกเขาเองอย่ างจริ งจังและเต็ม
ใจต่อ พระวจนะของพระเจ้าซึ่งพวกเขาครอบครองและมีโอกาสที่จะได้ฟัง” 629
29:19

‚ทาส” ที่โง่เขลาก็ตอ้ งการการตีสอนมากเท่ากับบุตรที่โง่เขลา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 17)
‚โดยการตอบสนองต่อการตีสอนที่เหมาะสมนั้น ทาสสามารถฉลาดและแทนที่
บุตรที่น่าขายหน้าได้ (17:2) ทาสที่ดูถูกระเบียบทางศีล ธรรมจะไม่เป็ นตามมัน
โดยถ้อยคําเท่านั้น” 630
โยนาห์จาํ ต้องเรี ยนรู ้ที่จะรับใช้พระเจ้าผ่านทางความโศกเศร้าและปั ญหาที่รุนแรง
คําแนะนําทางคําพูดไม่พอ

29:20

‚ถ้อยคํา ” ที่กล่าวออกมาด้วยความรี บเร่ งบ่อยครั้งก็ผดิ หวัง ถ้าไม่ใช่แย่กว่า (เปรี ยบเทียบ
26:12) ซาอูล เกือบได้ สูญเสี ยโยนาธานบุตรชายของเขาเนื่องจาก “ถ้อยคําที่รีบเร่ ง ” (1
ซมอ. 14) และเยฟธาห์ได้สูญเสี ยลูกสาวของเขาไปเนื่องจากถ้อยคําที่รีบเร่ งของเขา (วนฉ.
11)
‚. . . คนที่มน่ั ใจในตนเองกําลังกล่าวถ้อยคําอย่างต่อเนื่องซึ่ งเขาจะต้องหวนคิด
เนื่องจากความไม่อดทนที่ไม่ย้งั คิดและ การกล่าวเกินจริ งที่พร้อมของเขา มี
ความหวังที่เล็กน้อยของการว่ากล่าวคนเช่นนั้น นอกจากมีการตรวจสอบตนเอง
และการกลับใจแท้จริ งสําหรับบาปมหันต์ แม้วา่ บ่อยครั้ง จะถูกปฏิบตั ิต่อแค่ใน

ฐานะความบกพร่ องเท่านั้นที่ซ่ ึ งเขาจะได้รับความสงสารมากกว่าได้รับการถูก
ประณาม ถ้อยคําที่รีบเร่ งเป็ นสัญญาณของจิตใจที่แตกสลาย”631
‚‘จงมองก่อนที่คุณกระโดด’ สามารถถูกแปลว่า ‘จงคิดก่อนที่คุณพูด’‛ 632
29:21

โดยผิวเผินแล้ว ข้อนี้ฟังดูราวกับว่ามันเป็ นสิ่ งฉลาดที่จะเอาอกเอาใจทาสของบุคคลหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นก็คือว่า การเอาอกเอาใจ อย่างที่ตรงกันข้ามกับการสร้างวินยั นั้น ก็ทาํ
ให้พวกทาสไม่เคารพ ทาสไม่ใช่บุตรชาย ที่จะนําคําอุปมานี้ไปสู่ ชีวติ สมัยใหม่น้ นั
ตามปกติแล้วลูกจ้างไม่ควรได้รับสิ ทธิ พิเศษต่างๆอย่างบุตรชาย ถ้าเขาได้รับแล้ว
ความสัมพันธ์ที่สาํ คัญต่อการดําเนินการที่มีประสิ ทธิ ภาพของธุ รกิ จจะมีปัญหา เปาโลได้
ขอให้ฟีเลโมนที่จะรับโอเนสิ มสั กลับมาในฐานะ “พี่นอ้ งอันเป็ นที่รัก ” ซึ่ งเท่าเทียมกับตัว
เขาเองในพระคริ สต์ แต่เขายังคงมีความรับผิดชอบแบบคนใช้ในทางสังคม (ฟม. 16)

29:22

ที่ที่มีความโกรธ ความขัดแย้ง (“การวิวาท”) จะตามมาอย่างแน่นอน และบุคค ลที่ “โกรธ
ไว” จะละเมิดหลายขอบเขต (“เต็มไปด้วยการละเมิด” เปรี ยบเทียบ ข้อ 20; 28:25) พี่คนโต
ในคําอุปมาของพระเยซูเรื่ องบุตรหลงหายได้สร้างความขัดแย้งกับบิดาของเขาและได้
ละเมิดขอบเขตของความรักแบบพี่นอ้ งเมื่อเขาได้คดั ค้านพระคุณและการยกโทษของบิดา
ของเขาอย่างฉุ นเฉี ยว (ลก. 15:28)

29:23

คนเย่อหยิง่ ก็มุ่งไปสู่ การล้มลง เพราะว่าท่าทีของเขาที่มีต่อตัวเขาเองนั้นไม่เป็ นจริ งและไม่
เหมาะสม และคนอื่นๆ จะทําให้เขาตระหนักถึงสิ่ งนี้ไม่ชา้ ก็เร็ ว ในทางตรงกันข้าม คนที่
“ถ่อมใจ” ตามปกติแล้วจะ “ได้รับเกียรติ [มากขึ้น ]‛ เพราะว่าความถ่อมใจของเขาทําให้เขา
คู่ควรกับมัน และเพราะว่าคนอื่นๆ จะให้มนั แก่เขา เนื่องจากว่าเขาปฏิเสธที่จะให้มนั แก่เขา
เอง (เปรี ยบเทียบ 11:2; 16:18) จงเปรี ยบเทียบฮามานและโมรเดคัยในพระธรรมเอสเธอร์

29:24

สิ่ งที่แย่เกี่ยวกับการเป็ นหุ น้ ส่ วนของขโมยก็คือว่า เมื่อขโมยถู กจับ และพวกเจ้าหน้าที่ลาก
หุ น้ ส่ วนของเขาไปยังศาล ผูส้ มรู ้ร่วมคิดพบว่าตัวเขาเองอยูใ่ นสถานการณ์ที่ “ไม่ชนะ ”
ถ้าเขาแก้ต่างหุ น้ ส่ วนของเขา เขาก็มีส่วนร่ วมในความผิดของเขา แต่ถา้ เขาไม่กล่าวสิ่ งใด
(หรื อไม่ให้ถอ้ ยคําอันเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเอง) พวกผูก้ ล่าวหาของเขาก็ทึกทักเอาว่าเขามีส่วน
ร่ วมในความผิดของเขา นักธุ รกิจหลายคนได้คน้ พบว่าสิ่ งนี้เป็ นความโศกเศร้าของเขา มี
คาห์ ได้ทาํ สิ่ งที่ถูกต้องเมื่อเขาได้คืนเงินที่เขาได้ขโมยมาจากมารดาของเขา เขาได้ยอมรับ

ถึงบาปของเขา เธอได้ยกโทษให้แก่เขา และยิง่ ไปกว่านั้น เธอได้อวยพรเขาด้ วยนามของ
พระเจ้า (วนฉ. 17:1- 3)
29:25

การเปรี ยบเทียบในสุ ภาษิ ตนี้ก็ระหว่างการกลัว “มนุษย์” และการกลัว “พระเจ้า ” ถ้าเรา
วางใจในมนุษย์ เราจะผิดหวังและซาโลมอนได้กล่าวว่า ติดอยูใ่ นกับดัก แต่ถา้ เราวางใจใน
พระเจ้า พระองค์จะยกชูเราขึ้น อัครทูตเปาโลอธิ บายถึงค วามกลัวที่เหมาะสม (กท. 1:10;
เปรี ยบเทียบ ลก. 12:4-5; ยน. 12:43)
‚ผูท้ ี่กลัวพระเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์ ผูท้ ี่กลัวมนุษย์ก็ไม่กลัวพระเจ้าอย่างที่เขาควร
กลัว” 633

29:26

‚. . . มันไม่ใช่ผคู ้ รอบครองผูซ้ ่ ึ งในที่สุดแล้วตัดสิ นชะตาและกําหนดคุณค่าของ
มนุษย์ อย่างที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดว่าด้วยการทําหน้าที่มีการเฝ้ าดูเท่านั้น ใคร
จะแสวงความโปรดปรานของเขาและประจบประแจงเขา” 634
พระเจ้าได้ให้ “ความยุติธรรม” แก่เอลียาห์ เมื่อเขาไม่ได้แสวงหามันจากกษัตริ ยอ์ าหับที่ชวั่
ร้าย (1 พกษ. 18)

29:27

คนที่ “ไม่ยตุ ิธรรม” และคนที่ “เที่ยงธรรม” ตามปกติแล้วก็ไม่ชอบซึ่ งกันและกันอย่างมาก
เหตุผลก็คือว่า พวกเขาไม่นบั ถือความเชื่อมัน่ พื้นฐานและการประพฤติของแต่ละฝ่ าย เรา
สามารถเห็นสิ่ งนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนในการรับมือของพระเยซูกบั ผูน้ าํ ทางศาสนาที่ไม่เชื่อ
แห่งสมัยของพระองค์
นี่เป็ นสุ ภาษิตที่เหม าะสมสําหรับการที่จะจบส่ วนนี้ของพระธรรมสุ ภาษิต ความขัดแย้ง
ระหว่างความถูกต้องและสิ่ งผิด ความดีและความชัว่ ที่สุภาษิตนี้และสุ ภาษิตหลายข้อ
กล่าวถึงก็จะดําเนินต่อไปจนกว่าพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมายังโลกเพื่อจะสถาปนา
อาณาจักรแห่งความชอบธรรมของพระองค์ข้ ึน

VI. การรวบรวมที่ 6: ปัญญาของอากูร์ บทที่ 30
บทที่ 30 และ 31 ก็จดั ตั้งส่ วนที่แตกต่างในพระธรรมสุ ภาษิต เพราะว่าทั้งซาโลมอน (1:1-22:16; บท
ที่ 25-29) หรื อพวกปราชญ์ที่ไม่มีชื่อ (22:17-24:34) ก็ไม่ได้เขียนบทเหล่านี้ คนฉลาดอีกสองคน ซึ่ งตัวบท
บันทึกชื่อของพวกเขาก็ได้เขียน นักอรรถาธิ บายบางคนพิจารณาว่า เนื่องจากการอภิปรายของชายสองคนนี้
เกิดขึ้น ณ ตอนปลายของพระธรรมสุ ภาษิต บางทีผเู ้ ขียนอาจได้มีชีวติ อยูห่ ลังจากพวกคนของเฮซี คียาห์ 635
อย่างไรก็ตาม ใครที่ อากูร์ (“เนรเทศ”) และ เลมูเอล (“สําหรับพระเจ้า หรื อ “ได้อุทิศต่อพระเจ้า”) ได้เป็ น
เช่นเดียวกับ เมื่อไหร่ และที่ไหนที่พวกเขาได้มีชีวติ อยูก่ ็เป็ นสิ่ งลึกลับ ในแง่หนึ่ง สองบทนี้ก่อตั้งภาคผนวก
สองภาคต่อการรวบรวมที่สองของสุ ภาษิตของซาโลมอน (บทที่ 25-29), เหมือน 22:17- 24:22 และ 24:23-34
ก่อตั้งภาคผนวกสองภาคต่อการรวบรวมอันแรกของสุ ภาษิตของซาโลมอน (10:1-22:16)636
ลักษณะต่างๆที่แตกต่างมากที่สุดของสุ ภาษิตของอากูร์ก็คือรู ปแบบเกี่ยวกับตัวเลขของการรวมกลุ่ม
ของสิ่ งต่างๆที่คล้ายกัน ถ้อยคําที่สละสลวยของเขา และวลีพิเศษที่เขาได้ใช้ วลีน้ ี
“มีสามสิ่ ง . . . สี่ สิ่ง ”
ปรากฎพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยห้าครั้ง (ข้อ 15, 18, 21, 24, 29; เปรี ยบเทียบ ข้อ 11-14)
“จุดประสงค์ของกลไกเช่นนั้นอาจะเป็ นการที่จะบ่งบอกว่ารายชื่อนั้นไม่ใช่ละเอียดถี่ถว้ น แม้วา่ จะ
เฉพาะเจาะจงก็ตาม (ดู อมส. 1:3, 6) หรื อจุดประสงค์อาจจะเป็ นการที่จะเน้นสิ่ งที่สี่ของรายชื่อ
นั้น”637
ก. บทนาของอากูร์ 30:1
พระคัมภีร์ไม่ได้อา้ งอิงถึงไม่วา่ อุตส่ าห์พยายามในการ” หรื อ “ ผูส้ ะสม ” “ ผูร้ วบรวม”( “ อากูร์”
)“ รวบรวมหรื อบิดาของเขา ” ) หรื อบรรพบุรุษ(ยาเคห์ )“ คนศรัทธา” หรื อ “ คนเชื่อฟัง”( “ในที่อื่นๆ 638 อย่าง
น้อยแล้วนักเขียนคนหนึ่งได้รู้สึกว่าเขาอ าจได้เป็ นคนร่ วมสมัยของซาโลมอน 639 เดลลิสซ์ได้เชื่อว่าทั้งอากูร์
และเลมูเอลเป็ นคนอิชมาเอล640
คําทํานาย เป็ นข่าวสารที่หนักหน่วงจากพระเจ้า ) เปรี ยบเทียบ ศคย9:1) และคําฮีบรู มัสสา อาจอ้างอิงถึง
“เผ่า” หรื อ “สถานที่”641
)“ พระเจ้าทรงอยูก่ บั ข้าพเจ้า”( “ อิธีเอล”และ )“ สามารถ”( “ อูคาล”อาจเป็ นพวกบุตรชาย สาวกหรื อคนร่ วม
สมัยของอากูร์“642

ข. ปัญญาของพระเจ้ า 30:2-9
อากูร์ได้เริ่ มต้นด้วยการประกาศสามอย่าง หัวข้อของแต่ละการประกาศคือพระเจ้า
30:2-4

เบื้องหลังส่ วนที่ถากถางนี้ บางทีบุคคลหนึ่งอาจจินตนาการว่า บุตรชายขอ งอากูร์ได้อา้ งว่า
ฉลาดกว่าบิดาของพวกเขา อากูร์ได้สารภาพถึงความเข้าใจที่จาํ กัดของเขาเอง ในขณะที่ ณ
เวลาเดียวกันเขาก็ทาํ ให้มนั ชัดเจนว่าบรรดาผูท้ ี่เขาได้กล่าวต่อก็ไม่ได้รู้ไปมากกว่าเขา
โดยพื้นฐานแล้ว ถ้าปั ญญาเป็ นการปรับตัวที่เหมาะสมต่อพระเจ้า อากูร์สามารถกล่ าวว่าเขา
ไม่ได้เรี ยนรู ้ปัญญาแต่เขาได้รู้จกั พระเจ้า (ข้อ 3) ได้อย่างไร? ตามบริ บท (ข้อ 2, 4) นั้น
บางทีเขาได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้ไปถึงระดับสู งสุ ดของปั ญญา
“ปัญญา” ในพระธรรม
สุ ภาษิตหมายถึง ความเข้าใจ เช่นเดียวกับ การอยูใ่ นทางธรรม (ตัวอย่างเช่น 1:1ข; 2:2; และ
ข้ออื่นๆ) อากูร์ได้ถือว่าการหยัง่ รู ้ของเขาเองนั้นจํากัดอย่างถ่อมใจ แต่เขาไม่ได้อา้ งว่าเป็ น
คนโง่ (เปรี ยบเทียบ โยบ 38—39)
บุคคลเดียวที่เหมาะแก่คุณสมบัติต่างๆของอากูร์ในข้อ 4 คือพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ โยบ 3841; สภษ. 8:24-29) พระองค์เป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้น ที่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบ “นาม
ของผูน้ ้ นั ว่ากระไร ?” บ่งบอกถึง “คุณเข้าใจพระองค์อย่างเต็มที่ไหม ?” ในโลกสมัย
โบราณนั้น ความรู ้เกี่ยวกับชื่อของพระเจ้าได้บ่งบอกถึงความเข้าใจถึงคุณลักษณะของ
พระองค์ อํานาจเหนือเขา และความใกล้ชิดต่อเขา คําถามเกี่ยวกับ นามของบุตรชายของ
พระองค์เป็ นที่ชดั เจนว่าหมายถึง “พระองค์ได้มอบธรรมชาติหรื อพระลักษณะของพระองค์
ให้แก่ใครก็ ได้ ซึ่งผูน้ ้ นั จะถูกเรี ยกว่าพระบุตรของพระองค์ พระองค์ได้ให้ หรื อยัง ?”643 เมื่อ
ครบกําหนดแล้ว พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์เพื่อจะเปิ ดเผยถึงพระลักษณะและ
ธรรมชาติของพระองค์อย่างสมบูรณ์มากกว่าใครก็ตามที่ได้รู้จกั สิ่ งเหล่านั้นก่อนหน้านั้น
(ฮีบรู 1:1-2)

30:5-6

อากูร์สงวนการเปิ ดเผยที่พระเจ้าได้ให้ไว้
“พิสูจน์ ” หมายถึง “ถลุง ” ทําให้บริ สุทธิ์
(เปรี ยบเทียบ สดด . 12:6) มันน่าไว้วางใจ อากูร์ได้ถืออย่างถูกต้อ งว่าเป้ าหมายของการ
เปิ ดเผยก็คือการที่จะส่ งเสริ มการวางใจในพระเจ้า ไม่ใช่แค่ความรู ้เท่านั้น (ข้อ 5ข) อากูร์
ได้เตือนถึงการเพิ่มบางสิ่ งเข้ากับการเปิ ดเผยของพระเจ้า เพราะว่านัน่ เป็ นความผิดที่รุนแรง

(ข้อ 6; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 4:2; วว. 22:18)
‚มีขอ้ เท็จจริ งที่ยิ่ งใหญ่สองประการที่ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อเหล่านี้
ข้อเท็จจริ งแรกก็คือความสมบูรณ์แบบ และข้อเท็จจริ งที่สองก็คือ ความเพียงพอ
ทั้งสิ้ นของพระวจนะหรื อคํากล่าวของพระเจ้า” 644
อากูร์ได้ขอให้พระเจ้าที่จะไม่นาํ เขาไปสู่ การทดลอง (มธ. 6:13; เปรี ยบเทียบ 1 พศด 4:10)
เขาได้มีความเป็ นห่วงสําหรับความบริ สุทธิ์ ของเขาต่อหน้าพระเจ้ามากกว่าตําแหน่งของเขา
ท่ามกลางผูค้ น (เปรี ยบเทียบ ฟป . 4:11-12) ทั้งความยากจนและความมัง่ คัง่ ก็นาํ การ
ทดลองบางอย่างมาพร้อมกับพวกมันจนคนชั้นกลางซึ่ งอย่างน้อยแล้วไม่ได้เผชิญอย่างหนัก
หน่วง ความอุดมสมบูรณ์ทดลองให้เรารู ้สึกถึงความเพียงพอในตนเองอย่างไม่มองดู
สภาพจริ งๆ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ . 8:11-14; ยน. 15:5) ความขัดสนทดลองให้เราที่จะหยุด
วางใจพระเจ้าและหันไปพึ่งการกระทําต่างๆที่ทาํ อันตรายต่อคนอื่น

30:7-9

“คําอธิ ษฐานที่เป็ นแบบอย่างของอากูร์ในข้อ 7-9 ซึ่งเป็ นคําอธิษฐานเดียวในพระธรรม
สุ ภาษิต ก็ดาํ เนินอัตชีวประวัติของเขาต่อไปและทําหน้าที่เป็ นประตู [การเปลี่ยนผ่าน] ไปสู่
คํากล่าวเกี่ยวกับตัวเลขของเขา”645
ค. ปัญญาเกีย่ วกับชีวติ 30:10-33
แม้วา่ มุมมองของอากูร์และการตระหนักของเขาเกี่ยวกับพระเจ้านั้นล้าหลังสิ่ งที่เขาได้ กล่าวในส่ วน
ที่เหลือของบทนี้อย่างมากนั้น คําปรึ กษาของเขาก็กล่าวอย่างเป็ นหลักถึงความสุ ขมุ ในเชิงปฏิบตั ิจากจุดนี้
เป็ นต้นไป
30:10

เป็ นการไม่ฉลาดที่จะเข้ายุง่ ในเรื่ องราวภายในบ้านของคนอื่น กรณี ในประเด็นในคู่
เหมือนนี้คือการกล่าวหาทาสต่อเจ้านายของเขาอย่ างไม่ถูกต้อง ทาสอาจไม่เคยค้นพบว่า
ใครคนหนึ่งได้ใส่ ร้ายเขา แต่มนั เป็ นไปได้อย่างมากว่าเจ้านายจะตรวจสอบการกล่าวหาและ
ค้นพบว่ามันไม่จริ ง เปาโลได้แนะนําโอเนสิ มสั แก่ฟีเลโมนเจ้านายของเขา (ฟม. 10-11)

30:11-14

อากูร์ได้ร่างภาพทางคําพูดสี่ ภาพและได้วางพวกมันไว้ เคียงข้างกันในข้อเหล่า นี้เพื่อจะ

อธิ บายถึงความโง่เขลาของความเย่อหยิง่ เขาเองได้แสดงออกถึงความถ่อมใจ (ข้อ 2-4, 79) แต่ละสิ่ งที่ได้ถูกกล่าวถึงก็เริ่ มต้นด้วย โดร์ (“รุ่ น”) ซึ่ งหมายถึง ชั้นหรื อกลุ่มของผูค้ น
(เปรี ยบเทียบ มธ . 11:16)646 การเรี ยงลําดับเกี่ ยวกับตัวเลขก็สร้างผลกระทบที่เพิ่มขึ้น นัน่
คือ ความรู ้สึกของความรุ นแรงที่เพิม่ ขึ้น647
อับซาโลมเป็ นตัวอย่างของใครคนหนึ่งที่ได้ “สาปแช่งบิดาของเขา ” อย่างแท้จริ ง (2 ซมอ.
15) ฮามานก็บริ สุทธิ์ ในสายตาของเขาเอง แต่มีความผิดเนื่องจากการฆ่าที่ได้คิดล่วงหน้า
ไว้ก่อน (อสธ. 7) เขาก็เป็ นตัวอย่างของคนเย่อหยิง่ อีกด้วย และตัวอย่างของบุคคลที่ได้
แสวงหาที่จะ “ทําลายคนเป็ นทุกข์เสี ยจากแผ่นดินโลก”
ชุดของ “สุ ภาษิตเชิงตัวเลข” ทั้งห้าก็ติดตามมา (ข้อ 15-31)
30:15-16

นี่เป็ นคําเตือนต่อความโลภ
‚ปลิงมีที่ดูดสองที่ ณ ตอนปลายของ ลําตัวของมันที่ซ่ ึ งมันดูดเลือดจนกระทัง่ พอง
สิ่ งเหล่านี้เป็ น ‘ลูกตัวเมีย’. . .‛ 648
“‘ให้! ให้!’ [ข้อ 15] สามารถถูกถือได้วา่ เป็ นชื่อเรี ยกต่างๆ พร้อมกับความหลัก
แหลมมากกว่าเป็ นเสี ยงร้องต่างๆของฝาแฝดเหมือนคู่น้ ี ผูซ้ ่ ึ งถูกสร้างจากสิ่ งของ
อย่างเดียวกันกับแม่ของพวกมัน นัน่ คือเลือดของผูค้ น‛649
อีกมุมมองหนึ่งของ ก็คือว่ามันอ้างอิงถึงปลิงควาย “ปลิง”
. . .”ซึ่ งถูกทึกทักเอาโดยบางคนว่าเป็ นตัวดูดเลือด ว่าไม่ ) สัตว์ที่ไม่น่าเป็ นไปได้(
รู ้จกั พออย่างแท้จริ ง แต่หวั ข้ออื่นๆที่ถูกอ้างอิงถึงต้องถือว่าเป็ นเช่นนี้คือ ไม่รู้จกั พอ
เมื่อเทียบเคียงกับอื่นๆ“650
ความโลภไม่ใช่แค่โง่เขลาเท่านั้น (ข้อ 15) มันอันตราย (“ชีโอล” และ “ไฟ,” ข้อ 16) และน่า
สลดใจอีกด้วย (คือไม่มีบุตร หรื อความไม่รู้จกั พอทางเพศ 651 และแห้งแล้ง , ข้อ 16) ชีโอน
ปรารถนาทุกเวลาที่จะทําให้ชีวติ จบลง และท้ องที่เป็ นหมันก็ปรารถนาทุกเวลาที่จะสร้าง
ชีวติ ขึ้น652 อากูร์ได้ทาํ ให้ “ไฟ” เป็ นบุคคลในฐานะสิ่ งซึ่ งมีอยูโ่ ดยจริ งจังที่แย่มากหรื อการ

ที่ “ร้องตะโกน” ว่าเอาอีกและไม่เคยกล่าวว่า “นัน่ พอแล้ว”
30:17

การไม่นบั ถือ บิดามารดาของใครคนหนึ่งก็แย่เท่ากับความเย่อหยิ่
งและความโลภ
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 11) การอธิ บายที่เป็ นรู ปภาพของอากูร์ก็ทาํ ให้จินตนาการเห็นถึงผลลัพธ์
ต่างๆที่น่ากลัวของความโง่เขลานี้ ตรงกันข้าม เราควรเชื่อฟังบิดามารดาของเราตราบ
เท่าที่เราดําเนินชีวติ ภายใต้สิทธิ อาํ นาจของพวกท่าน เราควรให้เกียรติพวกท่านตลอดชีวิ ต
ของเรา เราควรทําอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกท่านได้ให้ชีวติ ทางกายภาพแก่เรา ถ้าไม่มี
เหตุผลอย่างอื่น สุ ภาษิตนี้เตือนว่า การลงโทษที่รุนแรงก็รอคอยบรรดาผูท้ ี่ไม่นบั ถือบิดา
มารดาของพวกเขา อย่างเช่น การตายที่รุนแรงหรื อการไม่ได้รับการฝัง อาโดนียาห์ได้เยาะ
เย้ยบิด าและมารดาของเขาเมื่อเขาได้แสวงหาที่จะครองราชสมบัติซ่ ึ งตรงกันข้ามกับความ
ปรารถนาของพวกเขา (1 พกษ. 1—2)

30:18-19

“ท่าทาง” ทั้งสี่ เหล่านี้ (คําฮีบรู ดีเรค) ก็มีหลายสิ่ งที่เหมือนกันซึ่ งทําให้แต่ละอย่างน่าสังเกต
ทั้งหมดก็ลึกลับ (ซึ่ งอธิ บายไม่ได้ ), สื บเสาะไม่ได้, มีประสิ ทธิภาพในองค์ประกอบของ
พวกมัน , และรุ กราน “ท่าทางของชายต่อหญิงสาว ” อ้างอิงถึงขบวนการที่ผหู้ ญิงมา
เพื่อที่จะรักผูช้ าย ประเด็นของรู ปถ่ายทั้งสี่ เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็ นที่วา่ เมื่อพิจารณาถึง
ปรากฎการณ์ที่น่าสังเกตอย่างเช่นสิ่ งเหล่านี้น้ นั ความเย่ อหยิง่ ก็ไร้สาระและความถ่อมใจก็
มีเหตุผล (เปรี ยบเทียบ โยบ 38—41 ; 42:3; สดด. 139:6) การที่ ซาโลมอนได้เกี้ยวพาราสี
หญิงชาวชูเลมก็อธิ บายถึงท่าทีของชายกับหญิงสาว (พซม.)

30:20

การอ้างอิงถึงผูห้ ญิงในข้อที่ 19 ดูเหมือนจะได้กระตุน้ ข้อคิดเห็นแบบหางเปี ยนี้เกี่ ยวกับ
ปรากฏการณ์ซ่ ึ งไม่สามารถอธิ บายได้อีกปรากฎการณ์หนึ่ง นัน่ คือ ผูห้ ญิงบางคนสามารถ
ทําการล่วงประเวณี อย่างง่ายดายเท่ากับการที่พวกเขาสามารถทานอาหารและปราศจากการ
เสี ยใจมากขึ้นได้อย่างไร ปราชญ์คงได้กล่าวถึงสิ่ งเดียวกันกับผูช้ ายบางคน

30:21-23

สิ่ งเหล่า นี้เป็ นสี่ ภาพที่มากขึ้นของความโง่เขลาที่จองหอง พวกมันพรรณนาถึง
สถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมที่กลับหัวเป็ นหาง นักเขียนคนหนึ่งได้เห็นว่าอดอล์ฟ ฮิ ตเลอร์
เป็ นตัวอย่างของประเภทคนใช้ผซู้ ่ ึงได้กลายมาเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ผเู้ ขียนได้แลเห็น (ข้อ 22ก)653
‚มันไม่ใช่ ปรากฏ การที่ไม่บ่อยในโลกตะวันออกสําหรับทาสหรื อคนใช้ที่จะถูก
ยกขึ้นทันทีทนั ใดไปสู่ อาํ นาจที่ยงิ่ ใหญ่โดยทางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาของ

เหตุการณ์บางอย่าง บางครั้งก็โดยทางการทรยศอย่างเช่นในกรณี ของศิมรี (1 พกษ.
16:1-20) หรื อโดยทางความลําเอียงอย่างเช่นในกรณี ของ [โยเซฟและ] ฮามานที่ไม่
สมควร” 654
ตัวอย่างของคนโง่ที่ “พึงพอใจด้วยอาหาร ” ก็คือนาบาล (1 ซมอ. 25) เลอาห์เป็ นผูห้ ญิงที่
“ไม่เป็ นที่รัก” โดยสามีของเธอ (ปฐก. 29:31) และฮาการ์ได้ “เข้าแทนที่” ซาราห์นายหญิง
ของเธอ (ปฐก. 16:4)
30:24-28

ในความตรงกันข้ามกับสิ่ งเย่อหยิง่ นี่คือสี่ ตวั อย่างของสัตว์ที่ถ่อมใจซึ่ งทําหน้าที่ ตามที่พระ
เจ้าได้สร้างให้พวก มัน ทํา ซึ่ งแต่ละตัวนั้นก็มีประสิ ทธิ ภาพและสําเร็ จอย่างน่าสังเกต
บางครั้ง สัตว์ (ข้อ 24-28) ก็ฉลาดกว่ามนุษย์ (ข้อ 21-23) บ่อยครั้งแล้ว สิ่ งเล็กน้อยก็มี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสิ่ งที่ใหญ่ โต อย่างไรก็ตาม ความตรงกันข้ามพื้นฐานคือระหว่าง
ความถ่อมใจและความเย่อหยิง่

30:29-31

ในการที่จะกันเราไว้จากการสรุ ปว่าสิ่ งเล็กน้อยก็ดีกว่าสิ่ งใหญ่อยูเ่ สมอนั้น (เมื่อพิจารณาถึง
ข้อ 24-28) อากูร์ได้สร้างตัวอย่างประกอบอีกสี่ ตวั อย่างของอุปนิสัยที่สูงส่ ง อย่างสง่าผ่าเผย
เขาได้แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างความหยิง่ ลอยๆ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21-23) และ
ความถ่อมใจปลอม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 24-28) สิ่ งที่สง่าผ่าเผยเหล่านี้ก็แสดงว่าการปฏิบตั ิ
ตัวอย่างเหมาะสมในชีวติ ไม่ได้มาจากการยกย่องตนเองหรื อจากการลดความสําคัญของ
ตนเอง มันมาจากการทําหน้าที่อย่างที่พระเจ้าได้สร้างให้ผหู ้ นึ่งที่จะทําหน้าที่ (นัน่ คือ ที่
จะเป็ นตัวของตนเองอย่างจริ งใจ ) ดาวิดในฐานะกษัตริ ยท์ ี่เป็ นนักรบแห่งอิสราเอลที่ได้
เดินเข้าไปยังสนามรบเพื่อต่อสู ้พวกศัตรู ของอิสราเอลนั้นก็ให้ภาพของ “กษัตริ ย ์” ที่สง่าผ่า
เผยแก่เรา

30:32-33

สองข้อนี้ก็เรี ยกร้องการประยุกต์ใช้ส่วนตัวของคําปรึ กษานี้ตามที่จาํ เป็ น อุปนิสัยที่สงบ
สุ ขก็แสดงออกถึงความถ่อมใจ ซึ่ งเป็ นความดีงามหลักในบทนี้
‚การเตือนนี้มีต่อการทําการใดๆ ก็ตามที่จะนําไปสู่ ความยุง่ ยากมากขึ้นเท่านั้น” 655
“. . . ความตั้ งใจของคําแนะนําที่เป็ นแบบสรุ ปนี้ก็เพื่อที่จะต่อสู ้เพื่อสันติสุขและความ
สามัคคีผา่ นทางความถ่อมใจและความชอบธรรม”656

‚แนวคิดก็คือว่าถ้าคุณอยูใ่ นท่ามกลางการสร้างปั ญหาและทันใดนั้นก็ตระหนักถึงความโง่
เขลาของคุณ จงหยุดตรงนั้นก่อนที่สิ่งต่างๆ จะแย่ลง”657
VII. การรวบรวมที่ 7: ปัญญาของเลมูเอล บทที่ 31
นักอรรถาธิ บายบางคนได้ถือว่าเก้าข้อแรกของบทนี้เท่านั้นที่เป็ นงานเขียนของเลมูเอล เหตุผลหนึ่ง
ข้อสําหรับสิ่ งนี้ คือบรรดาผูแ้ ปลของฉบับเซปทัวจินต์ได้แยกข้อ 1-9 จากข้อ 10-31 โดยห้าบท (บทที่ 25-29)
อย่างไรก็ตาม ตัวบทฮีบรู บ่งบอกว่า เลมูเอลได้เขียนทั้งบทเนื่องจากว่ามันเชื่อมโยงสองส่ วนนี้
ก. บทนาของเลมูเอล 31:1
เป็ นที่ชดั เจนว่ากษัตริ ยเ์ ลมูเอลไม่ใช่กษัตริ ยข์ องอิสราเอลหรื อยูดาห์ ไม่มีกษัตริ ยอ์ งค์ใดโดยชื่อนี้ที่
ปรากฎในพงศ์กษัตริ ยแ์ ละพงศาวดาร นักวิชาการบางคนได้แนะนําว่า “เลมูเอล” (ตามตัวอักษรหมายถึง
“อุทิศแด่พระเจ้า”) อาจได้เป็ นนามปากกาสําหรับซาโลมอน มันไม่มีหลักฐานสําหรับสิ่ งนี้ กระนั้น สิ่ งนี้
ก็เป็ นการอ้างอิงเดียวถึงกษัตริ ยโ์ ดยชื่อในสุ ภาษิต ซึ่ งเป็ นลักษณะที่ผดิ ปกติในวรรณกรรมทางปั ญญาจากโลก
ตะวันออกใกล้โบราณ658
“เนื่องจากว่ากษัตริ ยเ์ ช่นนั้นไม่ได้ถูกยืนยันว่าเป็ นจริ งในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล บางทีเขาเป็ น
ผูเ้ ปลี่ยนศาสนาไปสู่ ความเชื่อของอิสราเอล”659
‚เราทึกทักเอาว่า ‘เลมูเอล’ เป็ นชื่อที่เป็ นสัญลักษณ์ เช่น ‘ยาเรบ’ ใน ‘กษัตริ ยย์ าเรบ ’ ฮชย. 5:13;
10:6. . .‛ 660
การใช้คาํ ที่ยมื มาจากภาษาต่างประเทศในบทกวีน้ ีก็สนับสนุนมุมมองนี้ โดยทัว่ ไปแล้ว สุ ภาษิตก็
ประกอบด้วยคําปรึ กษาของบรรดาข้าราชสํานักแก่ที่มีต่อพวกบุตรชาย ผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นเส้นทางที่จะสื บทอดพวก
เขาในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล อย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น เรายังได้สังเกตอี กว่าตามปกติแล้ว พ่อ
แม่ท้ งั สองได้มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรมของชายหนุ่มเหล่านี้ 661 ในบทที่ 31 เราก็มีการรวบรวมคําแนะนํา
ของเลมูเอลที่เขาได้รับจากมารดาของเขาตั้งแต่ตอนต้นในชีวติ บางทีบิดาของเขาได้ตายไป หรื อไม่
สามารถที่จะแนะนําเขาได้ หรื อให้คาํ สอนอย่างอื่นแก่เข าซึ่ งไม่ได้ถูกบันทึกไว้ที่นี่ ตามตํานานของคนยิว

นั้น เลมูเอลเป็ นซาโลมอนและมารดาของเขาคือบัทเชบา 662 อย่างไรก็ตาม มันไม่มีหลักฐานตามข้อเท็จจริ ง
สําหรับธรรมเนียมนี้
ข. กษัตริย์ทฉี่ ลาด 31:2-9
31:2

การกล่าวถึงที่ผดิ ปกติน้ ี “อะไรเล่า ลูกแม่เอ๋ ย ?” ก็ “เต็มไปด้วยคําตําหนิอย่างรักใคร่ ”663 เธอ
กําลังได้รับความสนใจจากเขาและได้เรี ยกร้องเขาอย่างเต็มที่ที่จะเอาใจใส่ ต่อถ้อยคําของ
เธอด้วยสองเหตุผล เธอได้ให้กาํ เนิดเขาใน “ท้อง” ของเธอ และประการที่สอง เลมูเอลได้
มีการเชื่อมโยงบางอย่างกับ “คําปฏิญาณ” ที่เธอได้ทาํ ต่อพระเจ้า บางทีเธอได้มอบถวายเขา
แด่พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 1:11, 28)
‚คําถามซึ่ งในขณะเดียวกันก็เป็ นการเรี ยกก็เป็ นเหมือนการถอนหายใจที่ลึกจาก
หัวใจของมารดาที่เป็ นห่วงสวัสดิภาพของบุตรชายของเธอ ผูซ้ ่ ึ งจะกล่าวสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์ต่อเขา และกล่าวมันด้วยถ้อยคําที่ทุบตีและคงไว้ซ่ ึงการรักษา” 664
‚เหมือนกับฮันนาห์ อย่างไม่สงสัยว่าเธอได้อธิ ษฐานอย่างมากสําหรับลูกของเธอ
ทั้งก่อนและหลังการเกิดของเขา” 665

31:3-9

คําปรึ กษาของเธอก็คือ มันไม่ฉลาดสําหรับกษัตริ ยท์ ี่จะทําให้ตวั เขาเองพึ่งพาผูห้ ญิง (ข้อ 3)
หรื อเหล้า (ข้อ 4-7)
“ตัณหาของดาวิดที่มีต่อบัทเชบาได้ทาํ ให้เขาแข็งกระด้างต่อความยุติธรรมและทํา
ให้อุรียาห์ได้สูญเสี ยชีวติ ของเขา และผูร้ ่ วมในความสัมพันธ์ทางเพศหลายคนของ
ซาโลมอนได้ทาํ ให้เขาแข็งกระด้างต่อศาสนาที่บริ สุทธิ์ และไม่ดา้ งพร้อยและได้ทาํ
ให้เขาไม่สามารถมีความรักแท้ได้ ในอีกนัยหนึ่ง การ ถูกครอบงําด้วยผูห้ ญิงก็มี
ผลกระทบอย่างเดียวกันกับการถูกครอบงําด้วยเหล้า (ข้อ 5)‛666
เราสามารถเห็นความโง่เขลาของกษัตริ ยท์ ี่ดื่มเหล้ามากเกินไปในเรื่ องราวของงานเลี้ยงของ
เบลชัสซาร์ (ดนล. 5)

‚ผูท้ ี่จะปกครองเหนือประเทศได้อย่างดี ต้องเป็ นเจ้านายของ ตัวเขาเองก่อน ที่นี่
นัน่ เองที่โนอาห์ได้ลม้ เหลวเมื่อเขาถูกวางไว้บนโลกที่ได้รับการฟื้ นฟูใหม่ [ปฐก.
9]‛ 667
คําแนะนําในข้อ 6 และ 7 บางทีเป็ นการถากถางเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงการไร้ประโยชน์ของ
ของมึนเขา 668 ในทางบวกนั้น กษัตริ ยค์ วรคํ้าจุนความยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับ
บรรดาผูท้ ี่คนอื่นอาจเอาเปรี ยบ (ข้อ 8-9)
“มันเป็ นความรับผิดชอบของกษัตริ ยท์ ี่จะปกป้ องสิ ทธิของคนยากจนและคนขัด
สน ซึ่ งก็คือบรรดาผูท้ ี่ถูกทิ้งไว้ให้โดดเดี่ยวโดยความโหดร้ายต่างๆของชีวติ (ดู 2
ซมอ. 14:4-11; 1 พกษ. 3:16-28; สดด. 45:3-5; 72:4; อสย. 9:6-7)‛669
“ข้าพเจ้าคิด ว่าข้อ 6-7 ถูกกล่าวในฐานะถ้อยคําถากถางไม่ใช่ในฐานะคําสั่ง
เพราะว่าปั ญหาต่างๆ ของใครก็ตามก็ไม่ได้ถูกแก้ไขโดยการลืมสิ่ งเหล่านั้น และ
ใครที่ตอ้ งการที่จะใช้เวลาไม่กี่นาทีสุดท้ายของชีวติ ของเขาหรื อของเธอบนโลกนี้
ด้วยการเมาเหล้า? [เปรี ยบเทียบ มธ. 27:33-34]‛670
ค. ผู้หญิงทีฉ่ ลาด 31:10-31
มีการกล่าวถึงผูห้ ญิงที่ไม่ฉลาดในสุ ภาษิตอย่างมาก ซาโลมอนได้ทาํ ให้ปัญญาและความโง่เขลา
เป็ นบุคคลเช่นผูห้ ญิงในตอนต้น (บทที่ 8—9) บางทีพระเจ้าได้ตอ้ งการให้ที่จะจบการอ่านพระธรรมนี้ดว้ ย
การแน่ใจว่าผูห้ ญิงไม่ใช่ชวั่ ร้ายหรื อโง่เขลาอย่า งแท้จริ ง แต่ที่วา่ พวกเขาสามารถดี ฉลาด และน่ายกย่องอย่าง
มากได้ ตามธรรมเนียมแล้ว สามีและลูกที่เป็ นคนยิวได้ท่องบทกวีน้ ี ณ โต๊ะสะบาโตในตอนเย็นศุกร์ 671
รู ปแบบของการอภิปรายนี้เป็ นบทกวีโคลงกระทู ้ แต่ละ 22 ข้อเหล่านี้ในพระคัมภีร์ฮีบรู น้ นั ก็
เริ่ มต้นด้วยพยัญชนะถัดไปของตัวอักษรฮีบรู กลไกเช่นนั้นไม่ได้ถูกทําเพื่อการอ่านที่น่าสนใจและไพเราะ
มากขึ้นเท่านั้น แต่ได้ช่วยผูอ้ ่านคนฮีบรู ในการท่องจําพระคัมภีร์ตอนนี้อีกด้วย ประเภทของส่ วนนี้บางที
เป็ นบทกวีที่พรรณนาถึงวีรกรรมแต่ก่อน672
บางทีผหู ้ ญิงที่ถูกกล่าวถึงในพระคัม ภีร์ตอนนี้ไม่ใช่บุคคลเดียวในประวัติศาสตร์ สิ่ งนี้ดูเหมือน

ชัดเจนจากข้อเท็จจริ งที่วา่ ผูเ้ ขียนได้อธิ บายถึงเธออย่างไม่ได้หมายถึงใครในข้อที่ 10 ว่า “ภรรยาที่ดีเลิศ ”
แทนที่จะเป็ นมารดาของเลมูเอล หรื อผูห้ ญิงคนอื่นที่เฉพาะเจาะจง ยิง่ ไปกว่านั้นอีก ตลอดสุ ภาษิต
นั้น
บรรดาผูเ้ ขียนได้อธิ บายถึงผูค้ นโดยทัว่ ไป พวกเขาไม่ได้ใช้แต่ละบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในฐานะตัวอย่างใน
ทางบวกหรื อในทางลบ
นักวิชาการบางคนเชื่อว่าบทนี้ไม่ได้อธิ บายถึงผูห้ ญิงเลย แต่กล่าวถึงปั ญญาที่ได้ถูกทําให้เป็ นบุคคล
เช่นผูห้ ญิง 673 อย่างไรก็ตาม มันน่าสนใจที่ ว่า แม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่ถือมุมมองเชิงสัญลักษณ์น้ ีบ่อยครั้งแล้วก็
กล่าวถึงผูห้ ญิงในบทกวีน้ ีวา่ เป็ นผูห้ ญิงจริ ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามุมมองนี้สุดขีดเกินไป ที่ใดก็ตามที่ผเู ้ ขียนได้
ทําให้ปัญญาเป็ นบุคคลในที่อื่นๆในพระธรรมเล่มนี้ มันก็ชดั เจนต่อผูอ้ ่านอยูเ่ สมอว่ า เขากําลังใช้การทําให้
เป็ นบุคคลในฐานะกลไกทางวรรณกรรม (เปรี ยบเทียบ 8:1; 9:1, 13) นัน่ ไม่ใช่กรณี ที่นี่ ดูเหมือนว่ามารดา
ของเลมูเอลได้ถูกอธิ บายว่าเป็ นผูห้ ญิงที่ฉลาดอย่างเห็นได้ชดั ไม่ใช่แค่ปัญญาในฐานะผูห้ ญิง ผูห้ ญิงที่ถูก
กล่าวถึงดูเหมือนจะเป็ นผูซ้ ่ ึ งมี ลักษณะควรค่าแก่การเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูอ้ ื่น ผูซ้ ่ ึ งตัวอย่างที่ชดั เจนของ
ปัญญา674
ในบทนี้ ภรรยาที่ถูกกล่าวถึงก็ทาํ สิ่ งต่างๆที่ภรรยาของเจ้าชายหรื อข้าราชสํานักในโลกตะวันออก
ใกล้โบราณจะทํา
“ผูห้ ญิงที่ถูกนําเสนอที่นี่ เป็ นผูด้ ีที่มงั่ คัง่ ผูซ้ ่ ึ งจัดการทรัพย์สินขอ งครอบครัวร่ วมกับคนใช้และ
ดําเนินการเรื่ องราวทางธุ รกิจ คือ อหังสาริ มทรัพย์ สวนองุ่น และสิ น ค้า เรื่ องราวภายในครอบครัว
และการกุศล มันจะเป็ นงานหนักสําหรับผูห้ ญิงคนใดก็ตามที่จะเลียนรู ปแบบนี้”675
เลมูเอลไม่ได้กล่าวสิ่ งใดเกี่ยวกับความสนใจทางความรู ้หรื อการติด ตามทางความรู ้ของเธอ เพราะว่า
สิ่ งเหล่านั้นไม่สาํ คัญสําหรับจุดประสงค์ของเขา ซึ่ งก็คือที่จะเน้นถึงปั ญญาของเธอ เขาไม่ได้อา้ งอิงถึง
ความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้าหรื อกับสามีของเธอ การขาดหายไปของการเกี่ยวข้องของสามีของเธอใน
เรื่ องราวภายในครอบครัวก็เหมาะกับสถานะข องเธอในชีวติ ในฐานะผูด้ ี เขาคงได้ยงุ่ อยูก่ บั เรื่ องราวของ
ประชาชนในโลกตะวันออกใกล้โบราณ
บางทีมารดาของเลมูเอลได้ต้ งั ใจให้คุณสมบัติและคุณลักษณะที่ตามมาที่จะเป็ นการนําพาแก่เขา
ขณะที่เขาพิจารณาที่จะแต่งงาน สิ่ งเหล่านั้นก็ตระเตรี ยมมาตรฐานของปั ญญาในทางธรรมสําห รับผูห้ ญิง
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานนี้ก็ไม่ได้อยูใ่ นขอบเขตที่จะไปถึงได้สาํ หรับผูห้ ญิงทุกคน เนื่องจากว่ามันทึกทักเอา
ถึงคุณสมบัติส่วนตัวและทรัพยากรที่ไม่ได้มีไว้สาํ หรับทุกคน มันเป็ นอุดมการณ์

บทกวีนาํ เสนอจุดที่สูงสุ ดของประสิ ทธิภาพของผูห้ ญิง ภายในขอบเขตของครอบครัวนั้น เราก็เห็น
ว่าภรรยามีโอกาสสําหรับอิทธิ พลและความสําเร็ จอย่างใหญ่หลวง ไม่ใช่แค่ทาํ ให้เธอเองสําเร็ จเท่านั้น แต่ยงั
ช่วยให้สามีของเธอที่จะสําเร็ จเช่นกัน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราไม่ควรตีความบทกวีน้ ีในฐานะที่เป็ นการวิพากวิจารณ์งานของผูห้ ญิงที่อยูน่ อกบ้าน
มัน เพียงแค่กล่าวถึงผูห้ ญิงประเภทหนึ่งในบริ บททางสังคมและประวัติศาสตร์ ที่เจาะจง ผูซ้ ่ ึ งบริ เวณแห่ง
กิจกรรมของเขานั้นคือภายในบ้านโดยเฉพาะในแง่ที่ใหญ่ที่สุด มันยังสนับสนุนคุณลักษณะที่ผหู ้ ญิง
สามารถแสดงออกได้ในบริ บทที่แตกต่างกันหลายอย่างในชีวติ อีกด้วย ผูห้ ญิงสา มารถแสดงออกถึงสิ่ ง
เหล่านั้นในระยะเวลาใดๆของประวัติศาสตร์ และในวัฒนธรรมใดๆก็ได้
31:10

คําฮีบรู ที่แปลว่า “ดีเลิศ” (ข้อ 10, ฮายิล) หมายถึง สู งส่ ง มีคุณงามความดีและดี มันแสดง
ถึง กําลัง ทรัพย์สมบัติ ความสามารถ ความกล้าหาญ และความน่าเชื่อถือ แง่ของข้อ 10
คือ “ภรรยาที่ดีหาได้ไม่ง่าย แต่เมื่อพบแล้ว เธอก็มีค่าซึ่ งจะประเมินไม่ได้ ”676 เธอจะไม่นาํ
สามีไปสู่ ความหายนะโดยการใช้จ่ายมากเกินไป (ข้อ 11ข) ยิง่ ไปกว่านั้นอีกเธอจะไม่ชอบ
โต้เถียง (ข้อ 12; เปรี ยบเทียบ 27:15)
‚ผูห้ ญิงที่เลิศประเสริ ฐ . . .ไม่ได้พบโดยทุกคน เธ อถูกพบโดยไม่กี่คนเมื่อเทียบกับ
คนอื่นๆ . . . . ที่นี่นกั กวีหมายถึงที่จะกล่าวว่าภรรยาเช่นนั้นเป็ นทรัพย์สมบัติที่มี
คุณค่ามากกว่าสิ่ งต่างๆ ในโลกทั้งหมดที่มีค่า และที่วา่ ผูท้ ี่พบคนเช่นนั้นจําต้อง
กล่าวถึงโอกาสที่หายากของเขา” 677

31:11

‚. . . ภรรยาที่ [ดีเลิศ ] ก็รักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวไว้ดว้ ยกันอย่างพิถีพิถนั
และเพิ่มพูนสิ่ งเหล่านั้นโดยการจัดการที่ใช้ความอุตสาหะและสุ ขมุ ของเธอ เพื่อว่า
เขา [สามีของเธอ] จะไม่ขาดกําไร. . .”678
เธอจะไม่นาํ สามีของเธอไปสู่ ความหายนะโดยการใช้จ่ายมากเกินไป อับรามได้วางใจใน
ซารายเพราะว่าเธอได้จงรักภักดีต่อเขา (ปฐก. 16)

31:12

เนื่องจากว่า “เธอทําความดีให้เขา ไม่ทาํ ความร้ายตลอดชีวติ ของเธอ
ทะเลาะ (เปรี ยบเทียบ. 27:15) มณี เช่นนั้นก็คือฮันนาห์ (1 ซมอ. 2)

” เธอต้องไม่ชอบ

31:13-15

“ขนแกะและป่ าน ” สะท้อนถึงเศรษฐกิจทางตะวันออก เธอเป็ นคนที่ขยั นขันแข็ง (ข้อ 13
ก) “ด้วยความยิน ” เปิ ดเผยถึงแรงจูงใจในแง่บวกของเธอ แทนที่จะใช้อะไรก็ตามที่
สะดวก เธอใช้จ่ายอย่างฉลาดสําหรับสิ่ งที่ดีที่สุดที่เธอสามารถซื้ อได้ (ข้อ 14) เธอทําให้
ความจําเป็ นต่างๆ ของคนอื่นในครอบครัวของเธอมาก่อนความสะดวกและความสบายของ
เธอเอง เธอเสี ยสละตนเอง (ข้อ 15) รู ธเป็ นตัวอย่างที่ดี (นรธ. 2—3)

31:16-18

อีกครั้งหนึ่ง วัฒนธรรมทางตะวันออกก็ชดั เจนในข้อเหล่านี้ เธอประหยัด และเธอเพิ่ม
รายได้ของสามีของเธอ (ข้อ 16) ทุกวันนี้ การเสริ มรายได้ของครอบครัวของเธออาจเป็ น
ความเป็ นไปได้สาํ หรับเธอ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 34) อย่างไรก็ตาม สามีและภรรยาควรตกลง
ว่านี่เป็ นสิ่ งดีที่สุดสําหรับครอบครัว เธอควรทําให้แน่ใจว่าว่าแรงจูงใจและลําดับ
ความสําคัญของเธออยูใ่ นระบบระเบียบก่อนที่จะอุทิศตัวเธอเองต่องานเช่นนั้น รายได้น้ นั
จําเป็ นต่อการตอบสนองต่อความจําเป็ นหรื อความต้องการ ? เธอกําลังทํางานเพื่อจะ
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่เป็ นลําดับความสําคัญอื่นๆ ที่สูงกว่าไหม? เธอกําลังคาดหวัง
ว่างานหรื ออาชีพของเธอ แทนที่จะเป็ นความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้าและกับสมาชิกใน
ครอบครัวของเธอ จะตอบสนองต่อความจําเป็ นต่างๆของเธอไหม?
เธอขยันขันแข็ง (ไม่ใช่หญิงร่ างกายกํายํา, ข้อ 17)
‚. . . เธอเข้าหางานของเธอด้วยความตั้งใจ ด้วยความพร้อมและด้วยกําลัง” 679
เธอมีความรู ้สึกที่ถูกต้องของการนับถือตนเองและเธอทํางานอย่างหนัก พร้อมกับผลลัพธ์
ที่วา่ เธอก็มงั่ คัง่ (ข้อ 8; เปรี ยบเทียบ 13:9; 20:20; 24:20) เอสเธอร์ได้ทาํ งานหนักในวิธีที่
สร้างสรรค์ของเธอเองเพื่อที่จะจัดเตรี ยมความจําเป็ นต่างๆให้แก่ประชาชนของเธอ

31:19-22

‚ไน” เป็ นไม้ยาวสําหรับพันขนแกะดิบเมื่อเวลากรอ “กระสวย” เป็ นด้ามที่เครื่ องปั่ นฝ่ าย
ตวัดระหว่างนิ้วมือของเธอที่ได้ยกขนแกะที่ปั่นแล้ว ขึ้นมา (ข้อ 19)
เธอใจกว้างขวาง
แทนที่จะเห็นแก่ตวั (ข้อ 20)
“มือที่จบั เพื่อจะผลิตก็เปิ ดออกกว้างเพื่อจะตระเตรี ยม”680

เธอตระเตรี ยมความมัน่ คงเพื่อครอบครัวของเธอโดยการตระเตรี ยมเสื้ อผ้าให้แก่พวกเขาซึ่ ง
อบอุ่นและดึงดูดใจ (ข้อ 21) เธอดูแลภาพลักษณ์ของเธอเองเช่ นกัน เธอแต่งตัวด้วย
เสื้ อผ้าที่มีคุณภาพ (ข้อ 22) นี่ทาํ ให้นึกถึงโดรคัสผูซ้ ่ ึ งได้ทาํ เสื้ อผ้าต่างๆ สําหรับบรรดาผูท้ ี่
ขัดสน (กจ. 9:36-39)
31:23-24

ความหมายโดยนัยของข้อ 23 ก็คือว่า เธอช่วยให้สามีของเธอที่จะก้าวหน้า เธอเป็ น
ชื่อเสี ยงเกียรติยศและเครื่ องประ ดับสําหรับเขา (เปรี ยบเทียบ 12:4) เธอทั้งประหยัดและ
ขยันขันแข็ง (ข้อ 24)
‚พ่อค้าตามตัวอักษรคือ ‘คนคานาอัน ’ ซึ่ งเป็ นคําศัพท์ที่ถูกเข้าใจว่าเป็ นพ่อค้าเชิง
พานิชย์” 681
จงระลึกถึงลิเดียผูข้ ายผ้าสี ม่วง (กจ. 16:14)

31:25-27

“กําลังและความสง่าผ่าเผย ” เป็ นคุณ สมบัติที่โดดเด่นซึ่ งผูค้ นเห็นเมื่อพวกเขาสังเกตเธอซึ่ ง
ได้สวมใส่ ดว้ ยเสื้ อผ้าที่มีคุณภาพสู งที่เธอได้ออกแบบด้วยฝี มือที่มีทกั ษะของเธอเอง (ข้อ 25
ก) เธอมองในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตอีกด้วยเพราะว่าเธอได้เตรี ยมพร้อมสําหรับมัน (ข้อ 25
ข) เธอสามารถที่จะกล่าวถึงปั ญญาเพ ราะว่าเธอได้เรี ยนรู ้มนั (ข้อ 26ก) เธอเป็ นบุคคลที่
มีใจกรุ ณาเพราะว่าเธอตระหนักอย่างฉลาดถึงความสําคัญของคุณความดีน้ นั (ข้อ 26ข) ยิง่
ไปกว่านั้นอีก เธอจัดการบ้านของเธออย่างดี (ข้อ 27) เธอให้ลาํ ดับความสําคัญที่สูงส่ งแก่
ครอบครัวของเธอ (กจ. 18:26)
‚ผูห้ ญิงที่เลิศประเสริ ฐ” เป็ นบุคคลที่กรุ ณา เพราะว่าเธอตระหนักอย่างฉลาดถึงความสําคัญ
ของคุณความดีน้ นั (ข้อ 26ข) ยิง่ ไปกว่านั้นอีก เธอจัดการบ้านเรื อนของเธออย่างดี (ข้อ 27)
เธอให้ลาํ ดับความสําคัญอันสู งส่ งแก่ครัวเรื อนของเธอ แน่นอนว่า อาบีกายิลได้ทาํ อย่างนี้
(1 ซมอ. 25)

31:28-29

สามีและลูกๆ ของเธอ ซึ่ งก็คือบรรด าผูท้ ี่รู้จกั เธออย่างดีที่สุด ชื่นชมและสรรเสริ ญเธอ
สําหรับคุณสมบัติที่ยอดเยีย่ มมากมายของเธอ บทกวีน้ ีพรรณนาถึงการที่เธอเอาใจใส่ คน
อื่นๆ แต่ขอ้ 27 และ 28 แสดงให้เห็นว่า คนอื่นๆ ก็เอาใส่ ใจเธอในฐานะที่เป็ นผลลัพธ์

(นรธ. 2:11)
31:30-31

นี่คือกุญแจสู่ ความยิง่ ใหญ่ของเธอ (ข้อ 30) เสน่ห์สามารถนําไปอย่างผิดๆได้ เพราะว่ามัน
สัญญาถึงความสุ ขตลอดชีพแต่ไม่สามารถนํามาให้ได้ และความสวยงามทางกายภาพก็แค่
ชัว่ คราวเท่านั้น แต่ความยําเ กรงพระยาเวห์น้ นั เป็ นแก่นที่ขาดไม่ได้ของผู ้ หญิงเช่นนี้
แม้วา่ เธอไม่กลัวสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ (ข้อ 21) เธอก็เกรงกลัวพระเจ้า ผูห้ ญิง
เช่นนั้นสมควรที่จะมีส่วนร่ วมในผลต่างๆ ของการทํางานของเธอและที่จะได้รับการเป็ นที่
รู ้จกั ต่อสาธารณชนสําหรับความยิง่ ใหญ่ของเธอ (ข้อ 31)
‚การสรรเสริ ญที่ดีที่สุดของเธอก็คือการงานต่างๆ ของเธอ” 682
การอ้างอิงถึง “ความยําเกรงพระเจ้า” ในข้อที่ 30 ก็ทาํ ให้ระลึกถึง 1:7 ว่า “ความยําเกรงพระ
เจ้าเป็ นบ่อเกิดของความรู ้” ดังนั้นการอ้างอิงทั้งสองนี้ก็กาํ หนดพระธรรมทั้งเล่ม

ผูห้ ญิงฉลาดจะชื่นชมกับผลประโยชน์หลายอย่าง สามีของเธอ ซึ่ งก็ฉลาดนั้นจะเห็นคุณค่า อวยพร
และสรรเสริ ญเธอ (ข้อ 10, 28ข, 31) เธอจะมัน่ คง (ข้อ 25) ยิง่ ไปกว่านั้นอีก สามีของเธอจะทะนุถนอม
และให้เกียรติเธออีกด้วย (อฟ. 5:28-29; 1 ปต. 3:7ข) นอกจากว่าเขาเป็ นคนโง่

บทสรุ ป
คุณสมบัติของปั ญญาที่สุภาษิตนําเสนอก็เป็ นมากกว่าความ สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู ้กบั
สถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายในชีวติ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มัน เกี่ยวข้องกับการย อมจํานนต่อวิถีทางของ
พระเจ้าซึ่ง คือระเบียบแห่งชีวติ ที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยว่าดีที่สุดสําหรับบรรดาผูช้ ายและผูห้ ญิงอีกด้วย มัน
เป็ นไปได้สาํ หรับผูค้ นที่จะคิด อย่างถูกต้องและที่จะกล่าวและกระทําอย่างฉลาดด้วยการที่ไม่มีความรู ้
โดยตรงของการเปิ ดเผยของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ผูค้ นประเภทนี้ก็ครอบครองแค่ปัญญาที่จาํ กัดเท่านั้น
คนฉลาดคือผูห้ นึ่งที่คาํ นึงถึงพระเจ้า เขาตระหนักถึงความจํากัดต่างๆ ของเขาเองและความจําเป็ น
ของเขาที่มีต่อการนําพาของพระเจ้า เขาฟังและประยุกต์ใช้สิ่งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยแก่ชีวติ ของเขาเอง คน
โง่เชื่อว่าเขาไม่จาํ เป็ นต้องมีการช่วยเหลือของพระเจ้า เขาปิ ดหูและความคิดของเขาต่อการเปิ ดเผยของพระ
เจ้า เขาไปตามทางของเขาเอง คนฉลาดก็กลายมาเป็ นคนสําเร็ จในที่สุด ในขณะที่คนโง่ประสบกับการถูก
ทําลาย
สุ ภาษิตเริ่ มต้นด้วยการเรี ยกร้ องให้ฟังและยอมจํานนต่อปั ญญาที่ เปิ ดเผยของพระเจ้า (บทที่ 1-9)
จากนั้นบรรดาผูเ้ ขียนก็อา้ งอิงถึงกรณี ต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงของอุปนิสัยที่ฉลาดและโง่เขลาเพื่อจะช่วยให้เรา
ดําเนินชีวติ อย่างฉลาด (บทที่ 10—31)
พระธรรมสุ ภาษิตสมควรต่อการอรรถาธิ บายมากขึ้นโดยนักเทศน์และอาจารย์สอนพระคัมภีร์
มากกว่าที่พระธรรมนี้จะได้รับเสี ยอีก
“ด้วยข้อยกเว้นของเลวีนิติน้ ั น มันน่าสงสัยว่าพระธรรมใด ถูกพิจารณาด้วยความกระตือรื อร้นน้อย
โดยนักเทศน์”683
นักเขียนคนหนึ่งได้แนะนําแน วทางการตีความหมายและการเทศนาเหล่านี้สาํ หรับการตีความและ
การประกาศสุ ภาษิต684

แนวทางการการตีความหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

ตีความพระคัมภีร์แต่ละตอนตามโครงสร้าง จุดประสงค์ และ “คําขวัญ ” โดยรวมของพระธรรม
สุ ภาษิต
ตระหนักถึงรู ปแบบและกลไกทางวรรณกรรมที่หลากหลาย (“หน่วยโครงสร้าง ” ของพระคัมภีร์
หรื อสุ ภาษิตแต่ละตอน) ว่าเป็ นร่ องรอยสู่ บริ บท
ระมัดระวังเกี่ยวกับการทึกทักเอาอย่างผิดๆ ว่าสุ ภาษิตเป็ นพระสัญญาต่างๆ ที่ไม่มีเงื่อนไข
ตระหนักว่าสุ ภาษิตบางข้อก็เป็ นจริ งอย่างไม่มีเงื่อนไข
ตีความพระธรรมสุ ภาษิตตามบริ บททางวัฒนธรรมและประวัติศา สตร์ของวรรณกรรมทางปัญญา ที่
อยูน่ อกพระคัมภีร์

แนวทางการเทศนา
1.
2.
3.

ในการแสวงหาที่จะประยุกต์ใช้สุภาษิตนั้น จงแน่ใจที่จะทําให้การประยุก ต์ใช้มีเหตุผลโดยทาง
บริ บทของ+พระคัมภีร์
ใช้ลกั ษณะและธรรมชาติของปัญญาเชิงสุ ภาษิตให้เป็ นรากฐานสําหรับการสื่ อสารที่แสดงด้วยภาพ
ของหลักการต่างๆ ที่ไร้กาลเวลา
เสาะหาการใช้ที่สร้างสรรค์ของบุคคลในสุ ภาษิต
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