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หนนังสสือสสุภาษษิต
บทนนนำสสสู่หนนังสสือสส ภนำษษิต: หนนังสสือสสุภาษษิตดนังททที่หมายเหตสุไวว้ในขว้อหนนที่ง สส่วนใหญส่แลว้วถถูก
เขทยนขนขึ้นโดยซาโลมอน (แมว้วส่าสองบทสสุดทว้ายถถูกเขทยนขนนขึ้ โดยอากถูรร์และกษนัตรษิยร์เลมมถูเอลตาม
ลลาดนับกก็ตาม) หนนังสสือเลส่มนทเขึ้ ปก็นชสุดสะสมคลากลส่าวททที่มทปนัญญาซนที่งสะทว้อนใหว้เหก็นถนงสตษิปนัญญาตาม
แบบของพระเจว้า อนันททที่จรษิง สตษิปนัญญาเปก็นหนัวขว้อหลนักของหนนังสสือเลส่มนทขึ้ นนัที่นคสือ ความเปทที่ยมสสุข
และความตว้องการสตษิปนัญญา และตนัวอยส่างหลายประการของสตษิปนัญญาซนที่งมทอยถูส่ในหนนังสสือเลส่มนทขึ้
หนนังสสือเลส่มนทแขึ้ บส่งออกไดว้เปก็นหกสส่วน บทททที่ 1-7 เปก็นคลากลส่าวแกส่บสุตรชายของซาโลมอน บทททที่ 89 นลาเสนอความเปทที่ยมสสุขของสตษิปนัญญา บทททที่ 10-19 นลาเสนอความโงส่เขลาของความบาป บทททที่
20-29 เปก็นรายการคลาเตสือนและคลาสนัที่งสอนเพษิมที่ เตษิม บทททที่ 30 เปก็นคลาสสุภาษษิตของอากถูรร์ และบทททที่
31 เปก็นคลาสสุภาษษิตของกษนัตรษิยร์เลมมถูเอล
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 1: หนนังสสือสสุภาษษิตขนขึ้นตว้นดว้วยการแนะนลาจสุดประสงคร์ของมนัน นนัที่น
คสือ เพสืที่อททที่จะรถูจว้ นักสตษิปนัญญา ซาโลมอนยนังสนนับสนสุนใหว้บสุตรชายของเขาเรทยนรถูสว้ ตษิปนัญญาและหนท
ไปจากพวกคนบาปดว้วย ในบทแรกนทขึ้ สตษิปนัญญาถถูกแสดงเหมสือนเปก็นบสุคคลและพถูดราวกนับวส่ามนัน
เปก็นบสุคคลคนหนนงที่
สภษ 1:1

สส ภาษษิตของซาโลมอน โอรสของดาวษิด กษษัตรษิยแย์ หห่งอษิสราเอล ไมตมภี

คทาถามเลยวตาพระวษิญญาณของพระเจข้าทรงดลใจผผข้ใดใหข้เขภียนถข้อยคทาทภีไที่ ดข้รนับการดลใจเหลตานภีรใน
หนนังสสืออนันเปภีที่ยมสสุขเลตมนภีร ซาโลมอนบสุตรชายของดาวษิดกษนัตรษิยรแหตงอษิสราเอลเขภียนสสุภาษษิตเหลตานภีร
ภายใตข้การดลใจของพระวษิญญาณบรษิสสุทธษิธในชตวงแรกของรนัชกาลของเขา เราควรระลลึกวตาในชตวง
แรกของการปกครองของซาโลมอน เขาดทาเนษินกนับพระเจข้าและเปป็นชายทภีที่ดทาเนษินตามแบบของ
พระเจข้าและมภีสตษิปนัญญา ตตอมาเมสืที่อเขาไมตสนใจคทาบนัญชาตตางๆทภีที่ชนัดเจนแลข้วของพระเจข้าสทาหรนับ
กษนัตรษิยรแหตงอษิสราเอล เขากป็หลงเจษิที่นไปจากพระเจข้า ดผ 1 พงศรกษนัตรษิยร 11:1-10 บางคนสนันนษิษฐานวตา

สสุภาษษิตหลายตอนทภีที่พบในหนนังสสือเลตมนภีรมภีใหข้อตานกนันในหมผตประชาชนของพระเจข้าอยผกต ตอนแลข้ว
และซาโลมอนแคตททาใหข้พวกมนันเปป็นขข้อพระคนัมภภีรรเทตานนัรน โดยรวบรวมพวกมนันใหข้อยผใต นหนนังสสือ
เลตมนภีร นนันที่ อาจเปป็นไปไดข้ อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดดข้วยวตาซาโลมอน (และผผข้เขภียนอภีกสองทตานทภีที่ไดข้
รนับการดลใจ) กป็เขภียนจากสตษิปนัญญาตามแบบของพระเจข้าของพวกเขาดข้วย
สภษ 1:2-4

จสุดประสงครหข้าประการของหนนังสสือเลตมนภีรจงลึ ถผกนทาเสนอเปป็นลทาดนับ

ตตอไป (1) เพพพื่อใหห้บรรลสปญ
ษั ญาและคคาสษัพื่งสอน คทาภาษาอนังกฤษ wisdom ถผกพบตรงนภีรเปป็นครนัรงแรก
จากหข้าสษิบสามครนัรงในหนนังสสือเลตมนภีร คทาฮภีบรผเจป็ดคทาทภีที่แตกตตางกนันถผกแปลวตาสตษิปนัญญาในหนนังสสือ
เลตมนภีร ตรงนภีรคทาทภีที่ใชข้คสือ ขคมอวร์ ซลึที่งเปป็นการใชข้หลนักตลอดหนนังสสือเลตมนภีรทร นังเลตม มนันหมายถลึงสตษิ
ปนัญญาหรสือ ‘ความมภีปนัญญา’ ในดข้านใดๆกป็ตามของชภีวษิต (คทาวตา มทปนัญญา กป็ถผกใชข้มากกวตาหกสษิบ
ครนัรงในหนนังสสือเลตมนภีรและหมายถลึงผผข้ทมภีที่ ภีสตษิปนัญญา) ดนังนนัรน จสุดประสงครแรกของหนนังสสือสสุภาษษิตกป็
คสือ เพสืที่อทภีที่จะรผจข้ นักหรสือเรภียนรผข้สตษิปนัญญา (สตษิปนัญญาสามารถมาไดข้ผาต นทางการอธษิษฐานเชตนกนัน
(ยากอบ 1:5) และจากประสบการณรตตางๆของชภีวษิต แตตหนนังสสือสสุภาษษิตเปป็นหนนังสสือบทเรภียนเกภีที่ยว
กนับสตษิปนัญญาตามแบบของพระเจว้าทภีที่ไดข้รนับการดลใจจากพระเจข้า)
จสุดประสงครทภีที่สองของหนนังสสือเลตมนภีรคสือ (2) เพพพื่อใหห้เขห้าใจถห้อยคคาแหห่งความเขห้าใจ คทาทภีที่แปล
วตา เขห้าใจ (บษิยร์น) มภีความหมายงตายๆวตา ‘เขข้าใจ’ ดนังนนัรน จสุดประสงครทภีที่สองของหนนังสสือสสุภาษษิตคสือ
เพสืที่อทภีที่จะเหป็นถลึงความสทาคนัญของความเขว้าใจ คทานภีรถผกพบบตอยพอๆกนับคทาวตาสตษิปนัญญาในหนนังสสือ
สสุภาษษิต ในหนนังสสือเลตมนภีรตลอดทนัรงเลตม แนวคษิดเรสือที่ งสตษิปนัญญาและความเขข้าใจมนักถผกใชข้รตวมกนัน
บตอยๆ แมข้วาต ทนัรงสองอยตางนภีรเกภีที่ยวขข้องกนัน พวกมนันกป็ไมตใชตสที่ งษิ เดภียวกนัน สตษิปนัญญาเกษิดขลึรนจากความ
เขข้าใจ อยตางแรกมภีพรสืนฐานอยผบต นอยตางหลนัง ดนังนนัรน การทภีที่เราจะมภีสตษิปนัญญาไดข้นร นัน เราจทาเปป็นตข้องมภี
ความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆในชภีวษิตกตอน
จสุดประสงครลทาดนับตตอไปของหนนังสสือสสุภาษษิตคสือ (3) 3 เพพพื่อใหห้รบษั คคาสษัพื่งสอนในเรพพื่องสตษิ
ปษัญญา ในเรพพื่องความเททพื่ยงธรรม ความยสตษิธรรมและความเททพื่ยงตรง คทาทภีที่สองทภีแที่ ปลวตาสตษิปษัญญา
(ซอวร์คาล) ปรากฏตรงนภีร มนันมภีความหมายวตา การกระททา ‘อยตางมภีสตษิปนัญญา’ หรสือ ‘อยตาง

รอบคอบ’ คทาทภีที่แปลวตา ความเททพื่ยงธรรม (เซเดค) เปป็นคทาฮภีบรผพรสืนๆทภีที่แปลวตาความชอบธรรม ใน
หนนังสสือสสุภาษษิตตลอดทนัรงเลตม สตษิปนัญญาและความชอบธรรมตตางเกภีที่ยวพนันกนันอยตางใกลข้ชษิด อนันทภีที่
จรษิงทนัรงสองสษิที่งเกสือบมภีความหมายเดภียวกนัน การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องเปป็นการมภีปนัญญาและการกระททา
อยตางมภีปนัญญากป็คสือ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง การมภีสตษิปนัญญาตามแบบของพระเจข้ากตอใหข้เกษิด
วษิจารณญาณ (นนันที่ คสือ การตนัดสษินใจตตางๆ) ทภีที่ถผกตข้อง
ทภีที่นตาสนใจมากขลึรนไปอภีกกป็คสือคทาวตา ความเททที่ยงธรรม (เซเดค) และความยสุตษิธรรม (มษิชพนัท)
มนักถผกพบดข้วยกนันในหนนังสสือเพลงสดสุดภีและหนนังสสือสสุภาษษิต ความเทภียที่ งธรรมหมายถลึงหลนักการอนัน
ชอบธรรม ความยสุตษิธรรมหมายถลึงการตนัดสษินใจทภีที่ชอบธรรม นอกจากนภีรหนนังสสือสสุภาษษิตยนังถผกใหข้
ไวข้เพสือที่ ทภีที่จะไดข้รนับการสนังที่ สอนในเรสืที่องความเททพื่ยงตรง คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (เมยร์ชารร์) มภีความหมายวตา
‘ความไมตลทาเอภียง’, ‘ความเทภีที่ยงตรง’ หรสือ ‘ความสสุจรษิต’ กลตาวอภีกนนัยหนลึงที่ ความหมายกป็คอสื การ
ตนัดสษินใจทภีที่ยสุตษิธรรมและเทภีที่ยงธรรม โดยเฉพาะในสต วนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับผผข้อสืที่น
จากนนัรนหนนังสสือสสุภาษษิตยนังถผกใหข้ไวข้ (4) 4 เพพพื่อใหห้ความหยษัพื่งรรห้แกห่คนเขลา คทาทภีแที่ ปลวตา ความ
หยษัพื่งรรห้ (ออรร์มอวร์) มภีความหมายวตา ‘ความหลนักแหลม’ หรสือ ‘ความรอบคอบ’ คทาทภีแที่ ปลวตา เขลา
(เพธอท) มภีความหมายโดยทนัวที่ ไปวตา ‘ซสือที่ ’ ดนังนนัรน หนนังสสือสสุภาษษิตจลึงถผกใหข้ไวข้สตวนหนลึงที่ กป็เพสืที่อใหข้
ความหลนักแหลมหรสือการรผจข้ นักแยกแยะแกตคนเหลตานนัรนทภีที่อาจซสืที่อในการใชข้ชภีวษิต คนซสืที่อๆมนักเปป็นคน
เหลตานนัรนทภีที่ยนังเดป็กอยผต พระเจข้าไดข้ประทานหนนังสสืออนันเปภีที่ยมสสุขเลตมนภีรแกตเราเพสืที่อทภีที่วาต เราจะไดข้เรภียนรผข้
เรสืที่องพสืรนฐานตตางๆของชภีวษิตโดยไมตตข้องไดข้รนับบทเรภียนราคาแพง
ประเดป็นทภีที่วาต นนัรนถผกนทาเสนอชนัดเจนในจสุดประสงครสสุดทข้ายนภีร (5) ใหห้ความรรห้และความ
เฉลทยวฉลาดแกห่คนหนสห่ม คนหนสุตมสาวมนักถผกชนักจผงใหข้ททาความบาป (โดยเฉพาะความบาปเรสือที่ ง
เพศ) เพราะการขาดความเขข้าใจและการไตรต ตรองอยตางรอบคอบ หนนังสสือสสุภาษษิตสต วนหนลึที่งแลข้ว
ถผกใหข้ไวข้เพสืที่อปลผกฝนังสตษิปนัญญาตามแบบของพระเจข้าซลึที่งนทาไปสผตศภีลธรรมตามแบบของพระเจข้า มนัน
ไมตใชตเรสือที่ งบนังเอษิญทภีที่คทาเตสือนใหข้ระวนังเรสือที่ งการททาผษิดศภีลธรรมถผกพบในตอนตข้นๆและบตอยครนัรง

ตลอดทนัรงเลตม ดนังนนัรน จสุดประสงครทภีที่ชนัดเจนหข้าประการสทาหรนับหนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่ไดข้รนับการดลใจเลตม
นภีรจงลึ ถผกนทาเสนอ
สภษ 1:5-6

ทษัทั้งปราชญย์จะไดห้ยษินและเพษิพื่มพรนการเรทยนรรห้ และคนททพื่มทความเขห้าใจ

จะไดห้คคาปรรึกษาททพื่ฉลาด คทาสสุภาษษิตแรกจากทภีที่มภีอยผมต ากมายในหนนังสสือเลตมนภีรถผกนทาเสนอ ปราชญรทรนัง
หลายจะฟนัง สษิที่งทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา คนโงตจะไมตยอมฟนังคทาแนะนทา คนมภีปนัญญา
(ปราชญร) จะเสาะแสวงหาการศลึกษาใหข้มากทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ แมข้วาต การศลึกษาแบบทางการจะถลึง
จสุดจบในชภีวษิตของคนๆหนลึที่งไมตชข้ากป็เรป็ว การเรภียนรผกข้ ไป็ มตควรสษิรนสสุดลงเดป็ดขาด คนมภีปญ
นั ญาจะอตาน
และเรภียนรผอข้ ยผเต สมอ วลภีทภีที่สอง “คนทภีที่มคภี วามเขข้าใจ” ดผเหมสือนเปป็นคทาขยายของ “ปราชญร” จรษิงๆ
แลข้วคนทนัรงสองพวกนภีรกเป็ ปป็นคนๆเดภียวกนัน ดนังนนัรน ปราชญรจะแสวงหาคทาแนะนทาของปราชญรเชตนกนัน
มภีบางสษิที่งทภีที่เปป็นตามแบบของพระเจข้าและมภีปนัญญาเกภีที่ยวกนับการแสวงหาคทาปรลึกษาของคนเหลตานนัรน
ทภีที่ขร นลึ ชสืที่อในเรสือที่ งสตษิปนัญญาและความเขข้าใจ
ดนังนนัรน ปราชญรจะฟนังคทาแนะนทา เสาะหาทภีที่จะเรภียนรผข้อยผเต สมอ และจะแสวงหาคทาปรลึกษาทภีที่มภี
ปนัญญา 6 เพพพื่อใหห้เขห้าใจสส ภาษษิตและปรษิศนา ทษัทั้งถห้อยคคาของปราชญย์และปรษิศนาททพื่ลรึกลษับของเขา
ปราชญรทรนังหลายจะพากเพภียรทภีที่จะเขข้าใจคทาสสุภาษษิตอสืที่นๆและความหมายของพวกมนัน เขาจะเสาะ
หาสตษิปนัญญาของผผข้อสืที่น แมข้กระทนังที่ สษิที่งทภีที่ยากทภีที่จะเขข้าใจ นภีที่แหละคสือประเดป็นของสตษิปนัญญา บางครนัรง
การเรภียนรผแข้ ละการศลึกษากลายเปป็นสษิที่งทภีที่นตาเหนป็ดเหนสืที่อยและยากลทาบาก คนมภีปนัญญาจะพากเพภียร
ตตอไป คนโงตจะลข้มเลษิก
สภษ 1:7

รากฐานแหตงการเรภียนรผข้ตามแบบของพระเจข้าถผกนทาเสนอ ความยคา

เกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นบห่อเกษิดของความรรห้ คนโงห่ยห่อมดรหมษิพื่นปษัญญาและคคาสษัพื่งสอน ตตอเมสืที่อคนๆ
หนลึที่งรผจข้ นักพระเจข้าและยทาเกรงฤทธษิธเดชแหตงความโอตอตาตระการของพระองคร การศลึกษาและความรผข้
ทภีที่แทข้จรษิงจลึงสามารถกตอตนัวขลึรนไดข้ หนลึงที่ ในเรสืที่องโงตเขลาของการศลึกษาสมนัยใหมตกคป็ สือ แนวคษิดเรสืที่อง
วษิวฒ
นั นาการทภีที่ททาใหข้นนักเรภียนทภีที่ซสืที่อๆไมตมภีความรผข้เกภีที่ยวกนับพระเจข้า และยษิงที่ ไมตมคภี วามยทาเกรงพระองคร
เลยดข้วย การศลึกษาแบบนนัรนมภีพรนสื ฐานอยผบต นทรายทภีที่คลอนแคลนซลึงที่ ไมตมรภี ากฐานทภีที่แทข้จรษิงเลย ไมตมภี

การศลึกษาทภีที่แทข้จรษิงใดเกษิดขลึรนไดข้โดยปราศจากความยทาเกรงพระเจข้าทภีที่แทข้จรษิง มนันจลึงไมตใชตเรสือที่ งนตา
แปลกใจทภีที่วาต “คนโงตยอต มดผหมษิที่นปนัญญาและคทาสนังที่ สอน” ทภีนที่ ตาสนใจกป็คสือ คทาทภีที่แปลวตา คคาสษังพื่ สอน
(มถูซอวรร์) แมข้บตอยครนัรงมนันถผกแปลเปป็น ‘คทาสนังที่ สอน’ มนันกป็มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวตา ‘ระเบภียบวษินยนั ’
จะวตาไปแลข้ว มภีความเกภีที่ยวขข้องกนันโดยตรงระหวตางการเรภียนรผข้และการมภีวนษิ นัยในจษิตใจ อยตาง
แรกเกษิดขลึรนตตอจากอยตางหลนัง อยตางไรกป็ตาม คนโงตกดป็ ผหมษิที่นทนัรงสตษิปนัญญาและการฝลึกระเบภียบวษินยนั
จษิตใจของคนๆหนลึที่งเพสือที่ ทภีที่จะเรภียนรผข้ พตอแมตจะชตวยเหลสือลผกๆของตนไดข้มากโดยการปลผกฝนังการมภี
วษินยนั ในชภีวษิตแกตพวกเขา การศลึกษาและการเรภียนรผข้ไมตใชตเรสืที่องนตาสนสุกหรสือนตาตสืที่นเตข้นเสมอไป แตต
จษิตใจทภีที่ถผกฝลึกวษินนัยจะชตวยใหข้คนๆหนลึที่งสามารถเรภียนรผสข้ ที่ษิงทภีที่ตข้องเรภียนรผไข้ ดข้ คนทภีที่มสภี ตษิปนัญญาคสือผผข้ทภีที่
ถผกฝลึกระเบภียบวษินนัย คนโงตไมตใชตแบบนนัรน
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เกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน ผผข้เขภียนกลตาวตตอไปวตา บสตรชายของเราเออ๋ย จงฟษัง

คคาสษัพื่งสอนของพห่อเจห้า และอยห่าละทษิทั้งกฎเกณฑย์ของแมห่เจห้า นภีที่เปป็นครนัรงแรกในยภีสที่ ษิบสามครนัรงใน
หนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่ซาโลมอนเขภียนถลึงบสุตรชายของเขา เหป็นไดข้ชนัดวตาจสุดประสงครหนลึงที่ ของการเขภียน
หนนังสสือเลตมนภีรของเขา (จากมสุมมองของมนสุษยร) กป็คสือเพสือที่ ใหข้สตษิปนัญญาตามแบบของพระเจข้าแกตบสุตร
ของเขา ไมตมภีระบสุชสืที่อไวข้วาต เปป็นบสุตรคนไหน ดผเหมสือนเหป็นไดข้ชดนั วตาบสุตรชายคนโตสสุดของเขาไมตไดข้
ใสต ใจมากนนักตตอคทาแนะนทาตามแบบพระเจข้าของบษิดาของตนหรสือของหนนังสสือเลตมนภีรทภีที่ซาโลมอน
เขภียนขลึรนเพสือที่ ประโยชนรของเขา นตาเศรข้าทภีที่อาจเปป็นการกลนับสนัตยรของซาโลมอนในชตวงบนัรนปลาย
ชภีวษิตทภีมที่ ภีอษิทธษิพลในแงตลบอยตางมากตตอเรโหโบอนัม (นตาสนใจทภีที่วาต กษนัตรษิยรเจมสรทภีที่ 1 แหตงอนังกฤษ
เขภียนหนนังสสือทภีที่ใหข้คทาแนะนทาคลข้ายๆกนันแกตบสุตรชายของเขาโดยตนัรงชสืที่อหนนังสสือเลตมนนัรนวตา Basilikon
Doroni ซลึที่งแทข้จรษิงแลข้วมภีความหมายวตา ‘ของขวนัญแบบกษนัตรษิยร’ หรสือ ‘ของขวนัญของกษนัตรษิยร’ แกต
โอรสของเขา)
เชตนเดภียวกนัน ซาโลมอนสนังที่ บสุตรชายของเขาใหข้ใสต ใจตตอหลนักการตตางๆทภีที่มารดาเขาไดข้สอน
เขา ทภีที่มอภี ยผใต นทภีนที่ ร ภีคสือ สตษิปนัญญาอนันลลึกซลึรงทภีที่จะรผข้ นนันที่ คสือ บสุตรทนัรงหลายทภีที่มภีปนัญญาจะใสต ใจตตออคทา
แนะนทาและกฎตตางๆทภีที่บษิดามารดาของพวกเขาไดข้ตรนังไวข้ มนันจลึงเปป็นหนข้าทภีที่ของพตอแมตทภีที่จะปลผกฝนัง

ระเบภียบวษินยนั ความเชสืที่อฟนัง และหลนักการแหตงความชอบธรรมในตนัวลผกๆของพวกเขาตนัรงแตตยงนั เลป็ก
เดป็กคนใดทภีที่เกลภียดชนังคทาปรลึกษาดนังกลตาวกป็ไมตไดข้รนับการฝลึกอบรมอยตางดภีจากพตอแมตของตน
9 เพราะทษัทั้งสองนษัทั้นจะเปป็นมาลษัยงามสวมศทรษะของเจห้า เปป็นจททั้หห้อยคอของเจห้า การฝลึก
อบรมและกฎตตางๆของพตอแมตทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าจะเปป็นเหมสือนเครสืที่องประดนับเนสืรอดภีแกตคน
หนสุตมสาว นนันที่ คสือ การใสต ใจตตอคทาแนะนทาของพตอแมตจะเปป็นสษิที่งทภีที่นทาการประดนับอนันมภีคตาและงดงาม
มาสผตชภีวษิตของคนๆหนลึงที่ คทาปรลึกษาของชาวโลกคสือ จงเปป็นคนเจจ๋ง พระคนัมภภีรรแนะนทาใหข้ฟงนั พตอแมต
ของตน ยษิงที่ พตอแมตรนักษาตนัวลผกๆของตนใหข้หตางไกลจากโลกไดข้มากเทตาไร พวกเขากป็จะยษิงที่ ประสบ
ความยากลทาบากนข้อยลงในการฝลึกอบรมลผกๆของตน
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คราวนภีรซาโลมอนเปลภีที่ยนมาใหข้คทาแนะนทาทภีที่เฉพาะเจาะจงซลึที่งคน

หนสุตมสาวตข้องเรภียนรผไข้ วข้ บสตรชายของเราเออ๋ย ถห้าคนบาปลห่อชวนเจห้า อยห่าไดห้ยอมตาม ตนัรงแตตสวน
แหตงเอเดนเปป็นตข้นมา คนบาปทนัรงหลายไดข้พยายามลตอลวงคนไรข้เดภียงสามาโดยตลอด ไมตวาต ความ
บาปนนัรนจะความบาปในเรสืที่องความไมตซสืที่อสนัตยร การททาผษิดศภีลธรรม การไมตใหข้ความเคารพ หรสือ
ความรสุนแรงกป็ตาม คนบาปทนัรงหลายจะพยายามชนักชวนคนทภีที่เซตอๆและซสืที่อๆใหข้มารต วมขบวนการ
ในความชนัวที่ ของพวกเขาบตอยๆ คทาปรลึกษาของซาโลมอนทนัรงเรภียบงตายและลลึกซลึรง นนันที่ คสือ อยห่าไดห้ยอม
ตาม ชาวโลกแนะใหข้ลองดผสนักหนตอย แลข้วจะตษิดใจ หรสืออยตางนข้อยกป็ลองทสุกอยตางดผอยตางนข้อยสนัก
ครนัรง หรสือคสุณแคตลองไปดผหนเดภียวเอง หรสืออยตาเปป็นคนเจข้าระเบภียบหรสือเถรตรงไปหนตอยเลย เฮข้
พวก ททาตนัวเจจ๋งๆหนตอยสษิ พระเจข้าตรนัสวตา อยห่าไดห้ยอมตาม งตายๆแคตนร นนั เอง
11 ถห้าเขาวห่า "มากษับพวกเราเถษิด ใหห้เราหมอบคอยเอาเลพอดคน ใหห้เราซสห่มดษักคนไรห้ผดษิ เลห่น
เถษิด 12 ใหห้เรากลพนเขาทษัทั้งเปป็นอยห่างแดนผรห้ตาย และกลพนเขาทษัทั้งตษัวอยห่างคนเหลห่านษัทั้นททพื่ลงไปสรห่ปาก
แดน 13 เราจะพบของประเสรษิฐทสกอยห่าง เราจะบรรจสเรพอนของเราใหห้เตป็มดห้วยของททพื่รษิบไดห้ 14 จง
เขห้าสห่วนกษับพวกเรา เราทสกคนจะมทเงษินถสงเดทยวกษัน" คนบาปทภีที่ไมตดทาเนษินตามแบบพระเจข้าคอยหา
ทางลตอลวงคนทภีที่ซสืที่อๆใหข้รตวมวงกนับตนในอาชญากรรมทภีที่ตนไดข้วางแผนไวข้ พวกเขาสนัญญาวตาคน
หลอกงตายเหลตานนัรนจะไดข้รนับสต วนแบตงในผลกทาไรแหตงอาชญากรรมของพวกเขา
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ซาโลมอนใหข้คทาปรลึกษาวตา บสตรชายของเราเออ๋ย อยห่าเดษินในทางนษัทั้น

กษับเขา จงยษับยษัทั้งเทห้าของเจห้าจากวษิถทของเขา หลนักการเรสืที่องการแยกออกปรากฏใหข้เหป็นชนัดเจน คทา
ปรลึกษาตามแบบพระเจข้าของซาโลมอนทภีมที่ ภีแกตบสุตรชายของเขากป็คสือ ทภีที่ฝตายหลนังจะไมตแมข้แตตคบหา
สมาคมกนับชาวโลก อยตาวษิงที่ ไปกนับคนเหลตานนัรน แทข้จรษิงแลข้ว ความสสุขมภีแกตบสุคคลผผข้ไมตดทาเนษินตามคทา
แนะนทาของคนอธรรม (เพลงสดสุดภี 1:1) การแยกออกจากโลกเปป็นหลนักการหนลึที่งทภีที่มสภี ตษิปนัญญาอยตาง
ลลึกซลึรง ผผข้ไดข้รนับประโยชนรอนนั อสุดมจากมนันคสือลผกๆของเราเอง
16 เพราะวห่าเทห้าของเขาวษิพื่งไปหาความชษัพื่วรห้าย และเขารทบเรห่งไปทคาใหห้โลหษิตตก บรรดาชาว
โลกวตองไวในการวษิงที่ ไปหาสษิที่งทภีที่เปป็นความบาป สสุดทข้ายแลข้วมนันกป็นทาไปสผตความรสุนแรง
หนนังสสือพษิมพรทร นังหลายเตป็มไปดข้วยเหตสุการณรเชตนนนัรนทสุกสนัปดาหร
สภษ 1:17-19

เพราะททพื่จะขรึงขห่ายไวห้ใหห้นกเหป็น กป็ไรห้ผล บรษิบททนัรงกตอนหนข้าและ

ตามหลนังยนังเปป็นคทาเตสือนแกตบสุตรชายของเขาเกภีที่ยวกนับคนเหลตานนัรนทภีที่จะลตอลวงเขาใหข้กตอ
อาชญากรรมทภีที่เปป็นการปลข้น กสุญแจทภีที่ชตวยใหข้เขข้าใจประโยคนภีรคสือสองขข้อทภีที่ตามมา ความหมายกป็คสือ
วตา ผผข้ทภีที่วางกนับดนักไวข้ดนักคนอสืนที่ จะททาเชตนนนัรนโดยเปลตาประโยชนร สสุดทข้ายแลข้ว กนับดนักอนันนนัรนจะททาใหข้
ผผข้ทภีที่วางไวข้ตษิดมนันเอง มนันไมตเพภียงเปป็นเรสือที่ งทภีที่ผษิดในการพยายามทภีที่จะททารข้ายผผข้อสืที่นเทตานนัรน แตตมนันยนัง
เปป็นเรสืที่องโงตเขลาดข้วย สสุดทข้ายแลข้วมนันจะยข้อนกลนับมาททารข้ายตนัวคสุณเอง
18 แตห่คนเหลห่านททั้หมอบคอยโลหษิตของตนเอง เขาซสห่มดษักชทวษิตของเขาเอง คนเหลตานนัรนทภีที่
วางแผนกตอความรสุนแรงแกตผผข้อสืที่นสสุดทข้ายแลข้วจะไดข้รนับความรสุนแรงนนัรนกลนับมาสนองตนัวเอง ความ
บาปมภีนษิสนัยอนันรข้ายกาจในการยข้อนกลนับมาททารข้ายผผข้ทภีที่ททาความบาปนนัร น นข้อยครนัรงทภีที่ผผข้ใดจะลอยนวล
ไปพรข้อมกนับความบาปของตนัวเอง ไมตชข้ากป็เรป็วมนันกป็วกกลนับมากนัดเขา
19 ทางของบรรดาผรห้ททพื่หากคาไรดห้วยความทารสณโหดรห้ายกป็อยห่างนททั้แหละ คพอมษันยห่อมครห่าเอา
ชทวษิตของเจห้าของนษัทั้นเอง คนเหลตานนัรนทภีที่เสาะหาผลกทาไรโดยวษิธภีมษิชอบสสุดทข้ายแลข้วจะถผกจนับไดข้ คน
เหลตานนัรนทภีที่คอยเสาะหาทภีที่จะกตอความรสุนแรงแกตผผข้อสืที่นสสุดทข้ายแลข้วจะไดข้รนับความรสุนแรงเชตนกนัน

ความบาปไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงตเขลาดข้วย มนันตามทนันเสมอและผลทภีที่ตามมา
ตตางๆกป็ไมตเคยนตาอภษิรมยร
สภษ 1:20-21

ปษัญญารห้องเสทยงดษังอยรห่ททพื่ถนน เธอเปลห่งเสทยงของเธอตามถนน นภีที่

เปป็นครนัรงแรกจากหลายครนัรงในหนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่สตษิปนัญญาถผกพรรณนาในฐานะบสุคคลคนหนลึที่ง
หลนังจากแสดงใหข้เหป็นแลข้ววตามนันอนันตรายขนาดไหนทภีที่จะฟนังการทดลองตตางๆของซาตาน ตรงนภีรซา
โลมอนประกาศวตามนันอนันตรายขนาดไหนทภีจที่ ะไมตใสต ใจตตอการทรงเรภียกของพระเจข้า ตตอไปใน
หนนังสสือเลตมนภีร การแสดงสตษิปนัญญาในรผปบสุคคลถผกพบอยตางชนัดเจนในตนัวของพระเยซผครษิสตร
พระองครทรงเปป็นการแสดงออกเปป็นบสุคคลทภีที่ชนัดเจนทภีที่สสุดของสตษิปนัญญา ความหมายของการทภีที่สตษิ
ปนัญญารข้องเรภียกตามทข้องถนนกป็บอกเปป็นนนัยวตาเธอถผกปฏษิเสธจากชภีวษิต (นนันที่ คสือ บข้าน) ของคน
มากมาย และมนันกป็เปป็นเชตนนนัรนจนทสุกวนันนภีร โลกไดข้รนับการตข้อนรนับใหข้เขข้าไปในชภีวษิตและบข้านของ
คนมากมายขณะทภีที่สตษิปนัญญาถผกปลตอยทษิรงไวข้ใหข้เหนป็บหนาวตามทข้องถนน
21 เธอรห้องออกมาททพื่ชสมนสมชนใหญห่สสด ททพื่ทางเขห้าประตรเมพอง เธอกลห่าวถห้อยคคาของเธออยรห่
ในเมพองวห่า ปนัญญารข้องเรภียกตามสถานทภีที่ๆโดดเดตนและรข้องเรภียกคนเหลตานนัรนทภีโที่ ดดเดตน กระนนัรนนตา
เศรข้าทภีที่วาต ปนัญญามนักถผกปฏษิเสธแมข้กระทนังที่ จากคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีอษิทธษิพล
สภษ 1:22-23

"คนเขลาเออ๋ย เจห้าจะรษักความเขลาไปนานสษักเทห่าใด คนมษักเยาะเยห้ย

จะปทตษิยษินดทในการเยาะเยห้ยนานเทห่าใด และคนโงห่จะเกลทยดความรรห้นานเทห่าใด คนบาปสามประเภท
ถผกกลตาวถลึง ไดข้แกต (1) คนเขลา, (2) คนมนักเยาะเยข้ย และ (3) คนโงต พวกเขาตตางเกภีที่ยวขข้องกนัน คน
เขลาหมายถลึงคนเหลตานนัรนทภีที่ซสืที่อๆ โดยเฉพาะตตอหลนักการตตางๆทภีที่เปป็นตามแบบพระเจข้า คนมนักเยาะ
เยว้ยคสือคนเหลตานนัรนทภีที่เยาะเยข้ยความชอบธรรมและสษิที่งตตางๆของพระเจข้า คนโงส่คอสื คนเหลตานนัรนทภีที่กบฏ
ตตอคทาสนังที่ สอนทภีมที่ ภีปนัญญา ปนัญญารข้องออกมาโดยถามวตาพวกเขาจะปฏษิเสธคทาปรลึกษาตามแบบ
พระเจข้าของเธออภีกนานเทตาใด คทาตอบชนัดเจนอยผแต ลข้ว คนอธรรมจนทสุกวนันนภีรเมษินเฉยตตอปนัญญาตาม
แบบพระเจข้า

23 จงหษันกลษับเพราะคคาตษักเตพอนของเรา ดรเถษิด เราจะเทวษิญญาณของเราใหห้เจห้า เราจะใหห้
ถห้อยคคาของเราแจห้งแกห่เจห้า คทาปรลึกษาของพระเจข้าทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคลในปนัญญาคสือ จงหนันกลนับ
เพราะคทาตนักเตสือนของพระองคร ความหมายคสือ การกลนับใจใหมต นนันที่ คสือ การหนันกลนับไปหาพระเจข้า
การทรงเรภียกนนัรนยนังมภีอยผจต นทสุกวนันนภีร ชาวโลกทภีที่ชนัวที่ รข้ายและปฏษิเสธพระครษิสตรจนทสุกวนันนภีรถผกเรภียกใหข้
หนันมาหาพระเจข้า และสทาหรนับคนสต วนนข้อยทภีที่หนันกลนับ พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาจะเทพระพรแหตง
พระวษิญญาณของพระองครออกมาและสอนพระวจนะของพระองครแกตพวกเขา ใหข้เราสนังเกตวตา
จรษิงๆแลข้วพระเจข้าทรงหมายถลึงถว้อยคลาตส่างๆของพระองคร ถข้อยคทาตตางๆของพระเจข้าไดข้รนับการดลใจ
และยนังมภีความสทาคนัญอยผเต หมสือนเดษิม จงระวนังคนเหลตานนัรนทภีที่จะลดทอนถว้อยคลาตส่างๆของพระเจข้า
สภษ 1:24-25

คราวนภีรเสภียงรข้องเรภียกมภีไปยนังคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตยอมหนันกลนับมาหา

พระเจข้าและสตษิปนัญญาของพระองคร เพราะเราไดห้เรทยกแลห้วและเจห้าปฏษิเสธ เราเหยทยดมพอออกและ
ไมห่มทใครสนใจ 25 เจห้ามษิไดห้รษับรรห้ในบรรดาคคาแนะนคาของเรา และไมห่ยอมรษับคคาตษักเตพอนของเราเลย
ปนัญญาซลึที่งถผกแสดงเปป็นบสุคคลในตนัวองครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราบนัดนภีรเตสือนคนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยตตอ
พระองคร มภีแนวคษิดทภีที่ตภีคผตกนนั สองประการ ฝนัที่งหนลึงที่ คสือคทาเตสือนสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยตตอ
ปนัญญาตามทางของพระเจข้า อภีกฝนัที่งหนลึงที่ คสือคทาเตสือนสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยตตอพระเจข้าเองและ
พระวจนะของพระองคร สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีปที่ ฏษิเสธปนัญญา ผลทภีที่ตามมาตตางๆทภีที่เปป็นลางรข้ายกป็รอ
คอยอยผต มนันยษิงที่ เปป็นเชตนนนัรนสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ปฏษิเสธพระครษิสตร ชาวโลกปฏษิเสธการทรงเรภียก
ของพระเจข้าเปป็นกษิจวนัตร เมสืที่อพระเจข้าในพระเมตตาอนันยษิงที่ ใหญตของพระองครไดข้ทรงยสืนที่ พระหนัตถร
แหตงพระคสุณของพระองครในพระครษิสตรแกตชาวโลกทภีที่หลงหาย คนสตวนใหญตกไป็ มตแยแสมนัน พวก
เขาเมษินพระวจนะของพระองครและไมตอยากฟนังคทาตนักเตสือนของพระองคร คนโงตทภีที่เพษิกเฉยตตอปนัญญา
ตามแบบพระเจข้าในชภีวษิตของตนกป็เปป็นเชตนนนัรน
สภษ 1:26-28

ปนัญญาทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคลในพระครษิสตรจลึงเตสือนวตา ฝห่ายเราจะ

หษัวเราะเยห้ยความหายนะของเจห้า เราจะเยาะเมพพื่อความหวาดกลษัวลานมากระทบเจห้า วนันนนัรนจะมา
สทาหรนับคนอธรรมเมสือที่ ปนัญญาทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคลในพระครษิสตรหนัวเราะกนับผลทภีที่ตามมาตตางๆของ
ความบาป อภีกครนัรงทภีที่ความบาปไมตเพภียงเปป็นสษิที่งทภีที่ผษิดในทางศภีลธรรมและทางจรษิยธรรมเทตานนัรน แตต

มนันยนังโงตเขลาอยตางรข้ายกาจดข้วย สสุดทข้ายแลข้วมนันกป็นทามาซลึที่งความหายนะและความยสุงต ยาก นอกจาก
นภีร คทาเตสือนนภีรจะสทาเรป็จจรษิงในทข้ายทภีที่สสุดเมสืที่อเหลตาคนทภีที่ปฏษิเสธพระครษิสตรจะยสืนอยผตต ตอพระพนักตรร
พระเจข้าทภีที่การพษิพากษาทภีที่พระทภีที่นนังที่ ใหญตสภีขาว ในวนันนนัรนพระเจข้าอาจทรงหนัวเราะเยาะความฉษิบหาย
ของพวกเขา พระองครทรงหยษิบยสืที่นพระคสุณของพระองครและพวกเขากป็ปฏษิเสธมนันเสภีย ในวนันนนัรน
พระองครจะทรงเปป็นผผข้หนัวเราะทภีหลนัง!
27 เมพพื่อความหวาดกลษัวของเจห้ามาถรึงอยห่างการรกรห้างวห่างเปลห่า และความพษินาศของเจห้ามา
ถรึงอยห่างลมหมสน เมพพื่อความซรึมเศรห้าและความปวดรห้าวมาถรึงเจห้า 28 แลห้วเขาจะทรลเรา แตห่เราจะไมห่
ตอบ เขาจะแสวงหาเราอยห่างขยษันขษันแขป็ง แตห่จะไมห่พบเรา กระแสความคษิดแบบคผตมตภี ตอไป คน
เหลตานนัรนทภีที่เมษินเฉยตตอปนัญญา (และพระเจข้าดข้วย) ไมตชข้ากป็เรป็วจะมาถลึงความกลนัวและความเดสือดรข้อน
อยตางมากอนันเปป็นผลทภีที่ตามมาของความบาปของพวกเขา ความบาปนทาความเดสือดรข้อนมาเหมสือน
พายสุทอรรนาโด มนันนทามาซลึที่งความทสุกขรยากและความเจป็บปวดรวดรข้าว ในวนันนนัร น คนโงตอาจ
พยายามหนันมาหาพระเจข้าในทข้ายทภีที่สสุด แตตพระองครจะไมตทรงตอบ พวกเขาอาจถลึงขนัรนตสืที่นแตตเชข้าเพสืที่อ
อธษิษฐานและพระเจข้าจะทรงเมษินพวกเขาอยตางสษิรนเชษิง มนันเปป็นเรสืที่องรข้ายแรงจรษิงๆทภีจที่ ะเพษิกเฉยตตอ
ความจรษิงและพระคสุณของพระเจข้า เชตนเดภียวกนัน ในระดนับสามนัญธรรมดามากกวตา คนเหลตานนัรนทภีที่
เมษินปนัญญาในการดทาเนษินชภีวษิตแตตละวนันจะประสบกนับความเดสือดรข้อนอยตางหนนักเขข้าในไมตชาข้ เมสืที่อ
ถลึงตอนนนัรนอยผดต ๆภี พวกเขาจะตนัดสษินใจทภีที่จะพยายามและมภีปนัญญา กระนนัรน ในวนันนนัรนปนัญญาจะเมษิน
เฉยตตอคทาวษิงวอนของพวกเขา มนันสายเกษินไปแลข้ว
เรามภีชวภี ษิตอยผใต นยสุคสมนัยทภีที่ชาวโลกไดข้หาทางทภีที่จะตษิดสษินบน ลดทอน และปรนับปรสุงผลทภีที่ตาม
มาตตางๆของความบาป ชายหญษิงชาวโลกทนัรงหลายจลึงพสุงต ตรงไปตามเสข้นทางแหตงการเพษิกเฉยตตอ
ปนัญญาและพระครษิสตรตตอไป กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมา ทนัรงในรผปของความยสุงต ยากซลึที่งเกษิดจากการ
ดทาเนษินชภีวษิตเชตนนนัรนรวมถลึงในวนันพษิพากษาดข้วย เมสือที่ ผลทภีที่ตามมาแหตงความบาปจะตามทนันพวกเขา
คนบาปตตางเยาะเยข้ยความบาป พระเจข้าและปนัญญาจะเปป็นผผข้หนัวเราะทภีหลนัง ความบาปตามทนันจรษิงๆ
ไมตชข้ากป็เรป็ว

สภษ 1:29-31

เพราะวห่าเขาเกลทยดความรรห้ และไมห่เลพอกเอาความยคาเกรงพระเยโฮ

วาหย์ 30 เขาไมห่รษับคคาแนะนคาของเราเลย แตห่กลษับดรหมษิพื่นคคาตษักเตพอนของเราทษัทั้งสษิทั้น คนโงตและคน
อธรรมตตางเกลภียดชนัดความจรษิงของพระเจข้า พวกเขาจงใจเมษินเฉยตตอความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็น
เจข้า พวกเขาไมตอยากมภีสตวนอะไรกนับพระวจนะและคทาปรลึกษาของพระองคร พวกเขาดผหมษิที่นบนัญญนัตษิ
ศภีลธรรมของพระเจข้า เชตนเดภียวกนัน คนโงตกทป็ ทาแบบเดภียวกนัน พวกเขาหนัวเราะเยาะปนัญญาทภีที่แทข้จรษิง
และเยข้ยหยนันความจรษิงของมนัน พวกเขาปฏษิเสธปนัญญาตามแบบพระเจข้าวตาเปป็นการ ‘เครต งศภีลธรรม’
หรสือ ‘เจข้าระเบภียบเกษินไป’ ปกตษิแลข้ว คนเหลตานภีรกเป็ ปป็นพวกเดภียวกนัน พวกเขาทนัรงคผตจะทนทสุกขรกบนั ผลทภีที่
ตามมาตตางๆของความโงตเขลาและความบาปของตน
31 เพราะฉะนษัทั้นเขาจะกษินผลแหห่งทางของเขา และอษิพื่มดห้วยกลวษิธทของเขาเอง คนโงตทภีที่เพษิก
เฉยตตอปนัญญาตามแบบพระเจข้าสสุดทข้ายแลข้วจะเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืนที่ พวกเขาจะตข้องจทาใจกษินผลอนัน
ขมขสืที่นแหตงความโงตเขลาและความบาปของตนัวเอง สษิที่งใดกป็ตามทภีที่คนๆหนลึที่งหวตานไวข้ เขากป็จะเกป็บ
เกภีที่ยวสษิที่งนนัรนเชตนกนัน มนันหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้อยผแต ลข้ว มนันเปป็นกฎฝตายวษิญญาณพอๆกนับทภีที่มนนั เปป็นกฎทาง
ชภีววษิทยา คนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยตตอปนัญญาจะทนทสุกขรกบนั ผลทภีที่ตามมาตตางๆอนันขมขสืที่น นอกจากนภีร สษิที่ง
ทภีที่ถผกเกป็บเกภีที่ยวปกตษิแลข้วกป็มากกวตาสษิที่งทภีที่ไดข้ถผกหวตานลงไปเยอะ ยษิงที่ กวตานนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่ปฏษิเสธพระ
ครษิสตรสสุดทข้ายแลข้วจะอษิที่มดข้วยผลทภีที่ตามมาตตางๆของความโงตเขลาอนันชนัวที่ รข้ายนนัรน พวกเขาจะมภีเวลาชนัวที่
นษิรนนั ดรรทจภีที่ ะตรลึกตรองถลึงความโงตเขลาของตนัวเองในนรก อภีกครนัรงทภีที่ ความบาปไมตเพภียงเปป็นสษิที่งทภีที่ผษิด
เทตานนัรน แตตมนนั ยนังโงตเขลา นนันที่ คสือ โงตเงตาอยตางเหลสือจะเอตย กระนนัรน ชาวโลกทภีที่เปป็นคนอธรรมและคน
โงตทร นังหลายยนังพสุงต ตรงไปสผตความพษินาศของตนอยผตต ตอไป พวกเขาไดข้ปฏษิเสธปนัญญาและพระครษิสตร
แลข้ว
สภษ 1:32-33

เพราะการหษันกลษับของคนโงห่จะฆห่าเขา และความเจรษิญของคนโงห่

จะทคาลายเขา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา การหษันกลษับ (เมช อถู บอวร์) มภีความหมายวตา ‘การกลนับ
สนัตยร’ และมนักถผกแปลเชตนนนัรน การกลนับสนัตยรหรสือการหนันกลนับจากสษิที่งตตางๆของพระเจข้าโดยคนเซตอ
จะมภีผลทภีที่ตามมาอนันนตาเศรข้า มนันเปป็นจรษิงทนัรงสทาหรนับการดทาเนษินชภีวษิตแบบโงตเขลาและผลทภีที่ตามมาใน
ทข้ายทภีที่สสุดเมสืที่อมนสุษยรยนสื อยผตต ตอพระพนักตรรพระเจข้าสนักวนันหนลึที่ง ยษิงที่ กวตานนัรน ความเจรษิญของคนโงตปกตษิ

แลข้วกป็หลอกลวงพวกเขาใหข้คษิดวตาตนสามารถลอยนวลไปพรข้อมกนับความบาปของตนัวเองไดข้
กระนนัรน ความบาปกป็ยข้อนกลนับมากนัดคนเหลตานนัรนทภีที่มคภี วามผษิดในความบาปนนัรนเสมอ มนันเปป็นความ
จรษิงในเรสืที่องผลทภีที่ตามมาตตางๆของความบาปทนัรงในตอนนภีรและทภีที่การพษิพากษานนัรน
33 แตห่บสคคลผรห้ฟษังเราจะอยรห่อยห่างปลอดภษัย เขาจะอยรอห่ ยห่างสส ขสงบปราศจากความคษิดพรษัพื่น
พรรึงในความชษัพื่วรห้าย" อภีกครนัรงทภีที่ความคษิดแบบคผตของปนัญญาและพระองครผผข้ทรงถผกแสดงเปป็นบสุคคล
ในปนัญญาถผกกลตาวถลึง คนเหลตานนัรนทภีเที่ งภีที่ยหผฟงนั ปนัญญาในชภีวตษิ นภีรจะดทาเนษินชภีวษิตอนันเงภียบสงบโดย
ปราศจากความกลนัวหรสือความยสุงต ยาก และคนเหลตานนัรนทภีที่เงภีที่ยหผฟนังพระครษิสตร ผผข้ทรงเปป็นการแสดง
เปป็นบสุคคลของปนัญญาจะอาศนัยอยผอต ยตางปลอดภนัยตลอดนษิรนนั ดรรกาลและไมตกลนัวพระพษิโรธของ
พระเจข้าในนรก
ปนัญญาจลึงเปป็นแนวคษิดหนลึที่งทภีที่สทาคนัญทภีที่เราตข้องสอนลผกๆของเราขณะทภีที่พวกเขายนังเลป็กอยผ ต เมสือที่
เดป็กๆเรภียนรผข้ทจภีที่ ะแสวงหาปนัญญาในชภีวษิตนภีร มนันกป็จะนทาไปสผตการแสวงหาพระครษิสตรผผข้ทรงเปป็นการ
แสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญา พตอแมตจนทสุกวนันนภีรจทาเปป็นตข้องเรภียนรผแข้ ละสอนความจรษิงตามแบบ
พระเจข้านภีร
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 2: บทททที่สองของหนนังสสือสสุภาษษิตนลาเสนอการอว้างเหตสุผลอนันซนับ
ซว้อนของถถ้นำและแลถ้ว ซาโลมอนกลส่าววส่าถถ้นำบสุตรของเขา (และผถูว้อส่านทสุกคน) จะฟนังปนัญญาของเขา
(นนันที่ คสือ จากพระวจนะของพระเจว้า) แลถ้วเขากก็จะพบพระพรแหส่งปนัญญา นอกจากนทขึ้ ปนัญญาตาม
แบบพระเจว้าเชส่นนนัขึ้นจะรนักษาตนัวชายหนสุส่ม (และผถูว้ใดกก็ตามสลาหรนับเรสืที่องนนัขึ้น) จากอษิทธษิพลของเหลส่า
ชายหญษิงททที่ชวนัที่ รว้าย
สภษ 2:1-4

บสตรชายของเราเออ๋ย ถห้าเจห้ารษับคคาของเรา และสะสมคคาบษัญชาของ

เราไวห้กษับเจห้า ผผข้เขภียนทตานนภีรเรษิที่มตข้นทนันทภีดวข้ ยถว้าสทาหรนับการอข้างเหตสุผลทภีที่เขากทาลนังจะกลตาว จรษิงๆแลข้ว
ทสุกอยตางทภีที่เหลสือในบทนภีรกอป็ อกมาจากถว้านภีรและถว้าทภีที่ตามมาในขข้อ 3 และ 4 แมข้ถผกกลตาวแกตบสุตรชาย
(ทภีที่ไมตเอตยชสืที่อ) ของซาโลมอนกป็ตาม ขข้อความนภีรกมป็ ภีไวข้สทาหรนับคนทนัรงปวงทภีที่ยอมอตานมนัน ซาโลมอนก

ลตาวถลึงถข้อยคทาและคทาบนัญชาตตางๆของตน กระนนัรนมภีพระองครผผข้หนลึที่งทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตาซาโลมอนทภีที่กลตาว
ถข้อยคทาเหลตานภีรเสภียอภีก ผผข้แตตงและบษิดาผผข้สผงสสุดคสือพระเจข้าเอง การดลใจโดยพระวษิญญาณบรษิสสุทธษิธ
กลตาวชนัดเจนวตาพระองครผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตกวตาซาโลมอนเยอะกทาลนังตรนัสอยผต ดนังนนัรน พระคนัมภภีรรจงลึ สนังที่ คน
ทนัรงปวงทภีที่ยอมฟนังใหข้ยอมรนับถข้อยคทาตตางๆของพระเจข้าและซส่อนคทาบนัญชาตตางๆของพระองครไวข้
ภายใน ความหมายอยตางหลนังคสือ การสะสมคทาบนัญชาตตางๆของพระเจข้าไวข้ภายในเหมสือนกนับผผข้ทภีที่เฝข้า
สมบนัตษิทภีที่เปป็นเงษินมหาศาล ความหมายทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ การทะนสุถนอมและไมตปฏษิเสธคทาปรลึกษา
ของพระเจข้าทภีที่มาทางพระวจนะของพระองคร
2 กระทคาหรของเจห้าใหห้ผรึพื่งเพพพื่อรษับปษัญญา และเอทยงใจของเจห้าเขห้าหาความเขห้าใจ ประเดป็นของ
การรนับและซตอนพระวจนะของพระเจข้าไวข้ภายในเชตนนนัรนกป็คสือ ทภีจที่ ะเอภียงหผของเราฟนังปนัญญาและใหข้
ใจของเรารนับความเขข้าใจ หรสือกลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง ความหมายกป็คสือ การรนับพระวจนะของพระเจข้า
จนถลึงขนาดทภีที่วาต เราคข้นหาปนัญญาและความเขข้าใจ อภีกครนัรงทภีที่ปนัญญาและความเขข้าใจเกภีที่ยวโยงกนัน ทนัรง
สองไมตใชตสที่ งษิ เดภียวกนันแมข้วาต เกภีที่ยวโยงกนันกป็ตาม ปนัญญาพนัฒนามาจากความเขข้าใจ จะวตาไปแลข้ว
ปนัญญาเปป็นเปข้าหมายและความเขข้าใจเปป็นหนทางทภีที่นทาไปสผตเปข้าหมายนนัรน
3 เออ ถห้าเจห้ารห้องหาความรอบรรห้ และเปลห่งเสทยงของเจห้าหาความเขห้าใจ นอกจากเรสืที่องของ
ปนัญญาและความเขข้าใจแลข้ว ความรผยข้ นังถผกเพษิมที่ เขข้ามาดข้วย อภีกครนัรงทภีที่มพภี นัฒนาการของความจรษิง หาก
เราจะเปรภียบเทภียบคสุณธรรมเหลตานภีรกบนั พภีระมษิด ความรผกข้ คป็ สือรากฐาน ความเขข้าใจอยผเต หนสือจากนนัรน
และยอดบนสสุดคสือปนัญญา เมสืที่อความรผถข้ ผกไดข้มา จากนนัรนความเขข้าใจกป็ไดข้มาผตานทางการศลึกษา
คข้นควข้าและการใครต ครวญ ปนัญญาทภีที่จะททาการตนัดสษินใจตตางๆอยตางถผกตข้องกป็เกษิดขลึรนเปป็นลทาดนับตตอมา
อภีกครนัรงทภีที่กระบวนการแหตงความรผข้ ความเขข้าใจ และปนัญญานภีรสสุดทข้ายแลข้วมภีรากเหงข้าอยผใต นพระ
วจนะของพระเจข้า ดนังนนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงคะยนัรนคะยอผผข้อตานของตนใหข้รนับพระวจนะของพระเจข้า
เพสืที่อทภีที่จะไดข้รบนั พระพรแหตงปนัญญาในทข้ายทภีสที่ สุด
4 ถห้าเจห้าแสวงปษัญญาดสจหาเงษิน และเสาะหาปษัญญาอยห่างหาขสมทรษัพยย์ททพื่ซห่อนไวห้ ความคษิดทภีที่
ถผกกลตาวถลึงแลข้วดข้านบนถผกกลตาวซทราตรงนภีร การรวมกนันของความรผข้ ความเขข้าใจและปนัญญาถผกแสดง

เปป็นบสุคคลและถผกสรสุปยตอเหมสือนเปป็นบสุคคลๆหนลึงที่ นนันที่ คสือ เธอ ถว้าเราเสาะหาและคข้นหาปนัญญา
เหมสือนอยตางทภีที่เราจะแสวงหาทรนัพยรสมบนัตษิทภีที่ซตอนอยผต แลข้วพระพรตตางๆทภีที่ถผกสาธยายไวข้ดข้านลตางกป็
จะเรษิที่มมภีใหข้แกตเรา และดนังนนัรน สภีที่ขข้อแรกของบทนภีรจลึงนทาเสนอเงสือที่ นไขหลนักสทาหรนับพระพรตตางๆทภีที่จะ
ตามมา นนันที่ คสือ จงยอมรนับพระวจนะตตางๆของพระเจข้าและคข้นหาปนัญญา
สภษ 2:5-8

นษัพื่นแหละ เจห้าจะเขห้าใจความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ และพบความรรห้

ของพระเจห้า เมสืที่อเราซลึมซนับพระวจนะของพระเจข้าและคทาบนัญชาตตางๆของพระองครไวข้จนเราคข้นหา
ปนัญญาตามแบบพระเจข้า แลว้วเรากป็จะเรษิที่มเขข้าใจความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า การยทาเกรงพระเจข้า
เปป็นเรสืที่องหนลึที่ง การเขข้าใจความหมายตตางๆทภีมที่ นันสสืที่อออกมากป็เปป็นอภีกเรสืที่องหนลึที่ง ในพระคนัมภภีรรตลอด
ทนัรงเลตม ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าถผกนทาเสนอใหข้เปป็นคสุณธรรมฝตายวษิญญาณทภีที่แงตบวกมากๆ
ประการหนลึที่ง ดผ เพลงสดสุดภี 19:9 และสสุภาษษิต 9:10, 28:28 เมสือที่ เราเตป็มใจยอมรนับพระวจนะของ
พระเจข้าและคข้นหาปนัญญา แลว้วพระพรอยตางหนลึงที่ ซลึที่งจะมภีแกตเรากป็คสือ พนัฒนาการของความเขข้าใจ
เกภีที่ยวกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า
6 เพราะพระเยโฮวาหย์ทรงประทานปษัญญา ความรรห้และความเขห้าใจมาจากพระโอษฐย์ของ
พระองคย์ แหลตงทภีที่มาหลนักของปนัญญาคสือ พระเจข้าเองผผข้ทรงเปป็นปนัญญา 1 โครษินธร 1:30 กลตาวชนัดเจน
วตาปนัญญาทนัรงปวงถผกพบในพระครษิสตร การเอตยถลึงปนัญญาทภีที่ออกมาจากพระโอษฐรของพระองครกป็
หมายถลึงพระวจนะทภีที่ไดข้รนับการดลใจของพระองคร คทาทภีแที่ ปลวตาการดลใจ (เธะออพเนะอถูสตอส) มภี
ความหมายตรงตนัววตา ‘ถผกพระเจข้าเปลตงออกมา’ เมสืที่อเราพผด ถข้อยคทาตตางๆกป็ถผกเปลตงออกมาจากปาก
ของเรา การดลใจจลึงหมายถลึงการทภีพที่ ระเจข้าตรนัส พระวจนะของพระเจข้าซลึที่งไดข้รบนั การดลใจบรรจสุ
ความรผข้ ความเขข้าใจและปนัญญา
ความคษิดตรงนภีรยข้อนกลนับไปยนังขข้อ 1 ทภีที่เราถผกกทาชนับใหข้รนับถข้อยคทาตตางๆของพระองครและ
ซตอนคทาบนัญชาตตางๆของพระองครไวข้ภายในตนัวเรา ความหมายทภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา ปนัญญาของ
พระเจข้ามาจากพระวจนะของพระเจข้า

ความคษิดทภีที่สทาคนัญอภีกสองประการถผกนทาเสนอ 7 พระองคย์ทรงสะสมสตษิปษัญญาไวห้ใหห้คน
ชอบธรรม ประการแรก ความสนัมพนันธรระหวตางปนัญญากนับความชอบธรรมถผกวางอยตางมนันที่ คงอภีก
ครนัรง คสุณสมบนัตษิทรนังสองประการนภีรเชสืที่อมโยงกนันอยตางใกลข้ชษิดจนถลึงขนาดทภีที่วาต ทนัรงสองอยตางเกสือบมภี
ความหมายเหมสือนกนัน นอกจากนภีร สษิที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนกป็คสือวตาพระเจข้าประทานปนัญญาอนันดภีแกตคน
เหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินอยตางชอบธรรม เมสืที่อเพลงสดสุดภี 5:12 กลตาววตาพระเจข้าจะทรงอวยพรคนชอบ
ธรรม พระพรอยตางหนลึที่งทภีที่ชดนั เจนซลึที่งถผกกลตาวถลึงตรงนภีรคสือ ของประทานทภีที่เปป็นปนัญญา เมสืที่อเราจนัด
ระเบภียบชภีวษิตของเราโดยหลนักการแหตงความชอบธรรม ผลประโยชนรหนลึที่งทภีที่ชดนั เจนของมนันกป็คสือ
ปนัญญาทภีที่ถผกเพษิที่มเขข้ามา
นอกจากนภีร พระองคย์ทรงเปป็นดษัทั้งใหห้แกห่ผทห้ร ทพื่ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรม คทาทภีแที่ ปลวตา ดษัทั้ง (มอวร์
เกน) หมายถลึงโลตแบบหนลึงที่ ชตางเปป็นความจรษิงทภีแที่ สนวษิเศษ พระเจข้าเองจะทรงเปป็นโลต (นนันที่ คสือ การ
ปกปข้อง) แกตคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวตษิ ของตนอยตางเทภีที่ยงธรรม
และเมสืที่อเราจนัดระเบภียบชภีวษิตของเราโดยพระวจนะของพระเจข้า เรากป็จทาเปป็นตข้องดทาเนษินชภีวษิต
อยตางเทภีที่ยงธรรมดข้วย และขณะทภีที่เราททาเชตนนนัรน พระเจข้ากป็จะทรงปกปข้องผผข้เทภีที่ยงธรรมและประทาน
ปนัญญาใหข้เปป็นผลประโยชนรเพษิมที่ พษิเศษดข้วย ทนัรงหมดลข้วนเรษิที่มตข้นพรข้อมกนับเงสืที่อนไขในขข้อ 1, 3 และ 4
ของการรนับพระวจนะของพระเจข้าและการคข้นหาปนัญญาแบบของพระเจข้าซลึที่งมภีอยผ ใต นพระวจนะของ
พระองคร ดผ เพลงสดสุดภี 5:12 และ 84:11 ดข้วย 8 พระองคย์ทรงรษักษาระวษังวษิถขท องความยสตษิธรรม และ
ทรงสงวนทางของวษิสสทธษิชนของพระองคย์ไวห้
สภษ 2:9

จากหลาย ถว้า (ในตอนตข้นของบทนภีร) ซลึที่งสรสุปยตอเงสืที่อนไขพสืรนฐาน

ของบทนภีร เรากป็จะไดข้แลว้วทภีที่สอง แลห้วเจห้าจะเขห้าใจความชอบธรรมและความยสตษิธรรม และความ
เททพื่ยงตรง คพอวษิถทททพื่ดททสกสาย เมสือที่ เราเตป็มใจรนับถข้อยคทาตตางๆของพระเจข้าและขวนขวายเสาะหา
ปนัญญา แลว้วเรากป็จะเรษิที่มเขข้าใจหลายเรสืที่องทภีที่สทาคนัญของชภีวษิต นนันที่ คสือ (1) ความชอบธรรม (2) ความ
ยสุตษิธรรม (3) ความเทภีที่ยงตรงและ (4) วษิถภีทภีที่ดภีทสุกสาย เชตนเดภียวกนับทภีที่เปป็นบตอยๆในหนนังสสือเพลงสดสุดภี
และหนนังสสือสสุภาษษิต ความชอบธรรมและความยสุตษิธรรมถผกพบดข้วยกนัน

ความชอบธรรมหมายถลึงหลนักการขณะทภีที่ความยสุตษิธรรมหมายถลึงผลลนัพธร ความหมายของ
คทาหลนัง (ความยสุตษิธรรม) กป็คสือ การตนัดสษินใจทภีที่ถผกตข้อง ดนังนนัรน การตนัดสษินใจทภีที่ถผกตข้องตตางๆ (ความ
ยสุตษิธรรม) ตามมาจากการเพาะปลผกหลนักการเรสืที่องความชอบธรรม คทาทภีที่แปลวตา ความเททพื่ยงตรง
(เมยร์ชารร์) มภีความหมายวตา 'ยสุตษิธรรม' ในการปฏษิบนัตษิตตางๆของคนๆหนลึที่ง ดนังนนัรนการรนับเอาพระ
วจนะของพระเจข้าและการไดข้มาซลึที่งปนัญญาแบบของพระเจข้ากป็จะสต งผลเปป็นการปฏษิบนัตษิตตางๆทภีที่เทภีที่ยง
ตรงและยสุตษิธรรมกนับผผข้อสืที่น นอกจากนภีร การซลึมซนับพระวจนะของพระเจข้าและพนัฒนาการของปนัญญา
แบบของพระเจข้าจะนทาไปสผตการเขข้าใจวษิถภีทภีที่ดภีทสุกสายในชภีวษิต
กลตาวสนัรนๆคสือ เมสืที่อประชากรของพระเจข้ารนับพระวจนะของพระเจข้าและพนัฒนาปนัญญาแบบ
ของพระเจข้า พวกเขากป็จะมภีความเขข้าใจลลึกซลึรงทภีที่จะตนัดสษินใจเรสืที่องตตางๆอยตางถผกตข้องในชภีวษิต พวกเขา
กป็จะยสุตษิธรรมในการปฏษิบนัตษิกบนั ผผข้อสืที่น และพวกเขาจะมภีความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับประเดป็นตตางๆของชภีวษิต
ทตานทนัรงหลายผผข้เปป็นวษิสสุทธษิชนขององครพระผผข้เปป็นเจข้า รากฐานอนันมนันที่ คงถผกวางไวข้สทาหรนับความเชสืที่อ
ของพวกทตานแลข้วในพระวจนะอนันดภีเลษิศของพระองคร!
สภษ 2:10-11

การอข้างเหตสุผลแบบของพระเจข้าอภีกชสุดหนลึที่งถผกนทาเสนอตนัรงแตตตรงนภีร

ไปจนจบบทนภีร เมพพื่อปษัญญาจะเขห้ามาในใจของเจห้า และความรรห้จะเปป็นททพื่รห่มรพพื่นแกห่จษิตใจของเจห้า ความ
หมายตรงนภีรกตอขลึรนบนรากฐานทภีที่ถผกวางไวข้แลข้วในเกข้าขข้อกตอนหนข้า เมสืที่อปนัญญาไดข้ถผกซลึมซนับไวข้ในใจ
เราแลข้วดนังทภีที่มภีบรรยายไวข้ขข้างบนและเมสืที่อความรผแข้ บบของพระเจข้าหวานชสืที่นในจษิตวษิญญาณของเรา
แลว้ว...(แมข้คทาวตา แลว้วไมตถผกพบในขข้อถนัดไปกป็ตาม แนวคษิดนนัรนกป็ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน)
ดนังนนัรน เมสืที่อสตษิปนัญญาและความรผข้แบบพระเจข้าไดข้ถผกดผดซลึมเขข้าไป แลว้ว 11 ความเฉลทยว
ฉลาดจะคอยเฝห้าเจห้า และความเขห้าใจจะระแวดระวษังเจห้าไวห้ ความเฉลภียวฉลาดเปป็นการททางานออก
มาของปนัญญา มนันคลข้ายกนันมากในทางหลนักการกนับเรสืที่องของความยสุตษิธรรมตามทภีที่หมายเหตสุไวข้ใน
ขข้อ 9 ความเฉลภียวฉลาดคสือการรผจข้ นักแยกแยะไดข้อยตางถผกตข้องซลึงที่ นทาไปสผตการตนัดสษินใจตตางๆทภีถที่ ผกตข้อง
ความหมายกป็คสือวตาความเฉลภียวฉลาด (ซลึที่งแตกออกมาจากปนัญญาแบบพระเจข้า) จะคสุข้มครองและ
ปกปข้องเราจากหลสุมพรางตตางๆของชภีวตษิ หลสุมพรางตตางๆทภีที่เฉพาะเจาะจงถผกระบสุไวข้ดข้านลตาง

สภษ 2:12-15

เพพพื่อชห่วยเจห้าใหห้พห้นจากทางแหห่งคนชษัพื่วรห้าย จากคนททพื่พรดตลบตะแลง

การอข้างเหตสุผลซลึที่งถผกพนัฒนาดข้านบนดทาเนษินตตอไป เมสืที่อเราซลึมซนับพระวจนะของพระเจข้าและเสาะ
แสวงหาปนัญญาแบบพระเจข้า ความเฉลภียวฉลาดทภีที่มภีปนัญญาซลึที่งเปป็นผลตามมากป็จะนทาพาเราใหข้พข้น
จากวษิถภีตตางๆของเหลตาคนชนัวที่ มนันบอกเปป็นนนัยถลึงหลนักการเรสืที่องการแยกออก แนตทภีเดภียวบสุคคลผผข้ไมต
ดทาเนษินตามคทาแนะนทาของคนอธรรม หรสือยสืนอยผใต นทางของคนบาป หรสือนนังที่ อยผใต นทภีที่นงนัที่ ของคนทภีที่
ชอบเยาะเยข้ย ผผข้นร นันกป็เปป็นสสุข (เพลงสดสุดภี 1:1) เมสือที่ พระวจนะของพระเจข้าชสุตมโชกใจเรา โดยกตอใหข้
เกษิดปนัญญาแบบพระเจข้า มนันกป็จะใหข้เรามภีสทานลึกอนันดภีทภีที่จะหลภีกเลภีที่ยงทภีที่สษิงสถษิตของพวกคนอธรรม
มนันจะททาใหข้เรารผข้สลึกอลึดอนัดในสถานบนันเทษิงตตางๆของพวกเขาและในแวดวงของพวกเขา
ลนักษณะเฉพาะตนัวของชาวโลกถผกบรรยายเพษิมที่ เตษิม แมข้วาต ซาโลมอนเขภียนเมสืที่อประมาณ
3,000 ปภีกตอน หลนักการตตางๆกป็ไมตเปลภียที่ นเลยแมข้แตตนษิดเดภียว ดนังนนัรนคนอธรรมคสือคนเหลตานนัรน 13 ผรห้
ทอดทษิทั้งวษิถทแหห่งความเททพื่ยงธรรม เพพพื่อเดษินในทางแหห่งความมพด ใหข้เราสนังเกตวตาคนชนัวที่ ถผกพรรณนา
วตาเดษินออกไปจากความเททที่ยงธรรม อาจฟนังดผเขข้าใจงตายๆเลยวตาความชนัวที่ รข้ายคสือ การออกไปจากการ
ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง นอกจากนภีร คนทภีที่ชวนั ที่ รข้ายและคนอธรรมทนัรงหลายตตางเกภีที่ยวขข้องกนับความมสืด ความมสืด
เปป็นดษินแดนของความชนัวที่ รข้ายไมตวาต ฝตายวษิญญาณ ศภีลธรรม อาชญากรรมหรสือในแงตใดกป็ตาม พระ
เยซผตรนัสวตา “มนสุษยรไดข้รนักความมสืดมากกวตารนักความสวตาง เพราะกษิจการของเขาชนัวที่ ” (ยอหรน 3:19)
ความบาปสต วนใหญตมนักถผกกระททาภายใตข้การปษิดบนังของความมสืด ปนัญญาแบบพระเจข้าจะปข้องกนัน
และปกปข้องคนๆหนลึที่งจากความบาปดนังกลตาว
นอกจากนภีรการดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าและปนัญญาแบบพระเจข้าจะปกปข้องคนทภีที่
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าจากเหลตาคนชนัวที่ 14 ผรห้เปรมปรทดใษิดิ์ นการกระทคาความชษัวพื่ รห้าย และปทตษิยษินดทใน
การตลบตะแลงของคนชษัวพื่ 15 ผรซห้ รึพื่งวษิถชท ทวษิตของเขาลห้วนแตห่คดเคททั้ยวทษัทั้งสษิทั้น และทางประพฤตษิของ
เขาตลบตะแลง คนชนัวที่ และคนอธรรมถผกพรรณนาถลึงเพษิมที่ เตษิม ชาวโลกหนัวเราะเกภีที่ยวกนับความบาป
ของตนและสนสุกสนานกนับความวษิปรษิตของคนชนัวที่ อสืที่นๆ พวกเขาคดโกงในวษิธภีปฏษิบนัตขษิ องตนและ
คดเคภีรยวในทางทนัรงหลายของตน (คทาทภีแที่ ปลวตา ตลบตะแลง (ลถูวซร์) ในบรษิบทนภีรมคภี วามหมายวตา
‘เบภีที่ยงเบน’ หรสือ ‘วษิปรษิต’) ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกป็คสือวตาปนัญญาแบบพระเจข้าดนังทภีที่บรรยายไวข้ขข้างบนจะ

ปกปข้องคนทภีที่มภีปนัญญาจากหลสุมพรางตตางๆของการตษิดรต างแหไปกนับคนทภีที่เปป็นอาชญากรและคน
ทรามทนัรงหลาย
สภษ 2:16-19

ปนัญญาแบบพระเจข้าซลึที่งไดข้มาจากการดผดซนับพระวจนะของพระเจข้า

ดนังทภีมที่ ภีบรรยายไวข้ขข้างบนจะปกปข้องผผข้ทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า (เราจทาไดข้วาต บทนภีรถผกกลตาวแกตบสุตร
ชายของซาโลมอนและหมายรวมถลึงบสุตรทสุกคนของพระเจข้าดข้วย) จากชายทนังขึ้ หลายทภีที่ชวนัที่ รข้าย
อยตางไรกป็ตาม ปนัญญาแบบพระเจข้าอนันเดภียวกนันนนัรนซลึงที่ ถผกพรรณนาถลึงดข้านบนจะปกปข้องคนหนสุตมใหข้
พข้นจากหญษิงทภีที่ประพฤตษิผษิดศภีลธรรมทนัรงหลายดข้วย (นภีที่หมายรวมถลึงทนัรงสองเพศ นนันที่ คสือ นภีที่เปป็นจรษิง
สทาหรนับหญษิงสาวทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าดข้วย ปนัญญาแบบพระเจข้าจะปกปข้องเธอไวข้จากชายทภีที่
ประพฤตษิผษิดศภีลธรรมทนัรงหลาย) เพพพื่อชห่วยเจห้าใหห้พห้นจากหญษิงชษัพื่ว จากหญษิงสษัญจรททพื่พรดจา
พะเนห้าพะนอ ในพระคนัมภภีรตร ลอดทนัรงเลตม หญษิงแปลกหนข้าหมายถลึงหญษิงใจงตายทนัรงหลาย นางเตป็มใจ
ทภีที่จะมภีเพศสนัมพนันธรแบบกตอนแตตงงานหรสือแบบแตตงงานแลข้ว และโลกเตป็มไปดข้วยผผข้หญษิงทภีที่เปป็นคน
แบบนนัรนในปนัจจสุบนัน ในสสุภาษษิต 22:14 และ 23:7 หญษิงแปลกหนข้าเปรภียบเหมสือนกนับหลสุมหรสือกนับ
ดนัก ซลึที่งยากทภีที่คนตกไปแลข้วจะกลนับขลึรนมาไดข้ หญษิงใจงตายเชตนนนัรนไมตมคภี วามกระดากใจในการ
ลตอลวงหรสือยนัวที่ ยวนผตานทางคทาพผดของนางหรสือชสุดทภีที่นางสวมใสต
17 ผรห้ทอดทษิทั้งครห่เคทยงททพื่นางไดห้มาเมพพื่อยษังสาวๆนษัทั้นเสทย และลพมพษันธสษัญญาแหห่งพระเจห้าของ
ตน หญษิงใจงตายทนัรงหลายมนักหนันหลนังใหข้กบนั การอบรมสนังที่ สอนในเรสืที่องศภีลธรรมทภีที่ตนไดข้รนับจากพตอ
แมต (บางทภีพวกนางกป็ไมตไดข้รนับการอบรมสนังที่ สอนในเรสือที่ งศภีลธรรมจรรยาเลย) ไมตวาต กรณภีใด หญษิง
ใจงตายทนัรงหลายไดข้หลงลสืมพนันธสนัญญาทางศภีลธรรมของพระเจข้าไปแลข้วทภีที่จะสงวนตนัวไวข้สทาหรนับ
สามภีของนางแตตผผข้เดภียว
18 เพราะเรพอนของนางจมลงไปสรห่ความมรณา และวษิถขท องนางไปสรห่ชาวเมพองผท 19 ผรห้ททพื่ไป
หานางไมห่มทกลษับมาสษักคนเดทยว หรพอหามทผห้ใร ดหษันเขห้าทางแหห่งชทวษิตอทกไดห้ไมห่ มภีบางสษิที่งทภีที่บตอนททาลาย
จษิตวษิญญาณเกภีที่ยวกนับการผษิดศภีลธรรมในเรสืที่องเพศ คนเหลตานนัรนทภีที่ปลตอยตนัวไปกนับการททาเชตนนนัรนกป็มตสุง

หนข้าไปตามวษิถภีแหตงความตายฝตายวษิญญาณ บางครนัรงการนอกใจหรสือการสทาสต อนกป็นทาไปสผตความตาย
ฝตายรต างกายเมสืที่อสามภีหรสือคนรนักทภีที่หลึงหวงฆตาชายชผข้ทภีที่มาหลนับนอนกนับภรรยาหรสือคนรนักของตน
อยตางไรกป็ตาม ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรนตาจะหมายถลึงการตายดข้านฝตายวษิญญาณ ผผข้
พยากรณรโฮเชยาเขภียนไวข้วาต “การเลตนชผข้ เหลข้าองสุตนและเหลข้าองสุตนใหมตชษิงเอาจษิตใจไปเสภีย” (โฮเชยา
4:11) นภีที่หมายความวตาการผษิดศภีลธรรมในเรสืที่องเพศททาใหข้คนตายดข้านตตอสษิที่งตตางๆของพระเจข้า คน
เหลตานนัรนทภีที่ลตวงประเวณภีหรสือผษิดผนัวผษิดเมภียชาวบข้านกป็ไมตสนใจสษิที่งตตางๆของพระเจข้า พวกรนักรต วมเพศ
มนักกบฏตตอสษิที่งใดกป็ตามทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพระเจข้า ความบาปทางเพศขนัดขวางคนเรามษิใหข้ยลึดวษิถภีแหตง
ชภีวษิตฝตายวษิญญาณทภีที่แทข้จรษิงไวข้ไดข้ การปลตอยตนัวไปตามเนสืรอหนนังจะครอบงทาและททาใหข้คนมสืดบอดตตอ
ความสนใจในเรสืที่องฝตายวษิญญาณ ไมตนตาแปลกใจทภีที่วาต พญามารสต งเสรษิมการแตตงตนัวโปบ๊ๆ การดสืมที่
เหลข้าเมามาย ดนตรภีทภีที่ยนัวที่ ยสุกามารมณร และการสทาสต อน ซลึงที่ ทนัรงหมดนภีรลข้วนนทาไปสผตการผษิดศภีลธรรม
ทางเพศ มนันรผวข้ าต การประพฤตษิผษิดศภีลธรรมททาใหข้ชายและหญษิงทนัรงหลายตายดข้านตตอสษิที่งตตางๆของ
พระเจข้า
ดนังนนัรน สาระรวมๆของบทนภีรจนถลึงจสุดนภีรกคป็ สือวตา การดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าและการ
ไดข้มาซลึที่งปนัญญาแบบพระเจข้าจะปกปข้องเราใหข้พข้นจากคนทนัรงหลายทภีที่คดโกงและประพฤตษิผษิดศภีล
ธรรม คนทนัรงสองแบบนทาไปสผตการถผกจทาจองฝตายวษิญญาณและความยสุงต ยากไมตรจผข้ บในชภีวษิต
สภษ 2:20-22

บททภีที่มพภี ลนังนภีรมาถลึงขข้อสรสุปทางตรรกะและฝตายวษิญญาณของมนัน

เมสืที่อประชาชนของพระเจข้าดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าและคข้นหาปนัญญาแบบพระเจข้า มนันกป็จะ
ปกปข้องเราจากความชนัวที่ รข้ายทสุกรผปแบบในชภีวษิต ดษังนษัทั้น เจห้าควรจะดคาเนษินในทางของคนดท และ
รษักษาวษิถทของคนชอบธรรม ปนัญญาแบบพระเจข้าซลึที่งไดข้มาจากพระวจนะของพระเจข้าจะนทาเราไปสผต
วษิถภีแหตงคนดภีและแหตงความชอบธรรม ปนัญญาแบบพระเจข้าจะนทาเราไปสผตคนทนัรงหลายทภีที่ดทาเนษินตาม
แบบพระเจข้าและวษิถภีทรนังหลายทภีที่เปป็นแบบพระเจข้า มนันจะนทาเราไปสผตสถานทภีที่แหตงพระพรของพระเจข้า
21 เพราะวห่าคนททพื่เททพื่ยงธรรมจะไดห้อยรห่ในแผห่นดษิน และคนดทรอบคอบจะคงอยรให่ นนษันทั้ เรา
ควรระลลึกวตาซาโลมอนเขภียนจากมสุมมองของคนฮภีบรผ พระเจข้าไดข้ประทานแผห่นดษินนนัรน (ฮาเอเรทซร์)

แกตอนับราฮนัม อษิสอนัค ยาโคบ และบสุตรชายสษิบสองคนของเขาแลข้ว แผตนดษินอษิสราเอลเปป็นสถานทภีที่ๆ
พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้แลข้วแกตคนอษิสราเอล มนันเปป็นพระพรอยตางหนลึที่งและบข้านของพวกเขา
ประเดป็นทภีที่ซาโลมอนตข้องการสสืที่อตรงนภีรกคป็ สือวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินอยตางเทภีที่ยงธรรมตตอพระพนักตรร
พระเจข้าจะอยผอต ยตางสนันตษิและสงบสสุขในแผตนดษินนนัรนทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาพวกเขาแลข้ว ความ
หมายทภีที่แฝงอยผใต นคทาทภีที่แปลวตา ดทรอบคอบ (ทามษิยมร์) คสือ การอสุทษิศตนัวหมดทนัรงใจ
ทภีที่ตรงกนันขข้ามคสือพระสนัญญาของพระเจข้าทภีที่ถผกพบในพระราชบนัญญนัตษิ 28 และทภีที่อนสืที่ ๆทภีที่
วตาการไมตเชสืที่อฟนังและความบาปในสต วนของคนอษิสราเอลสสุดทข้ายแลข้วจะททาใหข้พวกเขาถผกขนับไลต
ออกไปจากแผตนดษินของตน เมสือที่ มองยข้อนกลนับไปในประวนัตษิศาสตรรเรากป็จะเหป็นวตานนันที่ เปป็นสษิที่งทภีที่
พระเจข้ากระททาตตอคนอษิสราเอลจรษิงๆหลนังจากหลายรข้อยปภีแหตงการกบฏและการไมตเชสืที่อฟนังทภีมที่ ภีตตอ
พระองคร นภีบที่ อกเปป็นนนัยเชตนกนันถลึงความเปป็นไปไดข้ของการเปป็นขลึรนจากตายของคนอษิสราเอลผผข้
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าซลึที่งพวกเขาจะถผกชสุบใหข้เปป็นขลึรนในวนันนนัรนเพสืที่อทภีจที่ ะอาศนัยอยผอต ภีกครนัรงในแผตน
ดษินทภีที่ทรงสนัญญาไวข้แกตอนับราฮนัม คทาแนะนทาของซาโลมอนจรษิงๆแลข้วกป็คสือวตา ปนัญญาแบบพระเจข้าทภีที่
ไดข้มาจากพระวจนะของพระเจข้าซลึที่งสต งผลเปป็นการดทาเนษินชภีวษิตทภีชที่ อบธรรมและทสุตมเทจะนทาพระพร
นนัรนของพระเจข้ามาสผตพวกเขา
22 แตห่คนชษัวพื่ รห้ายจะถรกตษัดขาดเสทยจากแผห่นดษินโลก และคนละเมษิดจะถรกถอนรากออกไป
จากแผห่นดษินโลกเสทย คทาทภีแที่ ปลวตา แผห่นดษินโลก (ฮาเอเรทซร์) เปป็นคทาเดภียวกนับทภีที่ถผกแปลเปป็น
“แผตนดษิน” ในขข้อทภีที่แลข้ว (คทานภีรมคภี วามหมายไดข้ทรนังสองแบบ) อาจเปป็นไดข้วาต ซาโลมอนกทาลนังเตสือนวตา
คนเหลตานนัรนทภีไที่ มตใสต ใจพระวจนะของพระเจข้าสสุดทข้ายแลข้วจะถผกถอนรากออกไปจากแผตนดษินของ
ตนเสภีย นนันที่ เกษิดขลึรนจรษิงในอภีกหลายรข้อยปภีตตอมา อยตางไรกป็ตาม ในความหมายทภีที่ใหญตกวตา คนชนัวที่ ทนัรง
ปวงสสุดทข้ายแลข้วจะถผกตนัดขาดเสภียจากแผตนดษินโลกในการเสภียชภีวษิตและจะยสืนอยผหต นข้าการพษิพากษาทภีที่
พระทภีที่นงนัที่ ใหญตสภีขาว ในวนันนนัรน คนทภีที่ไมตรอดทสุกคนจะถผกโยนลงไปในบลึงไฟตลอดไป มนันบอก
เปป็นนนัยดข้วยวตาคนยษิวทภีที่ไมตดทาเนษินตามแบบพระเจข้าจะไมตถผกชสุบใหข้เปป็นขลึรนเพสืที่ออาศนัยอยผใต นแผตนดษิน
นนัรนแตตจะถผกถอนรากออกไปจากมนันตลอดไป

ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาของสสุภาษษิต 2 กป็คสือวตาพระวจนะของพระเจข้าจะนทามาซลึที่งปนัญญาแบบ
พระเจข้าอนันจะนทามาซลึที่งการนทาพาทภีที่มภีปนัญญาและพระพรทนัรงตอนนภีรและตลอดไป ในทางกลนับกนัน
การขาดซลึที่งปนัญญาแบบพระเจข้าจะนทามาแตตความยากลทาบาก
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 3: หนนที่งในบทททสที่ ลาคนัญททที่สสุดของหนนังสสือสสุภาษษิตคสือ บทททที่ 3 ปนัญญา
ซนที่งถถูกแสดงเปก็นบสุคคลในพระครษิสตร์เรทยกรว้องใหว้เราเชสืที่อฟนัง วางใจและอสุทษิศตนัวตส่อพระเจว้า จากนนัขึ้น
จสุดสนใจเปลทที่ยนไปยนังปนัญญาของการไดว้มาซนที่งปนัญญา บทนทขึ้ปษิดทว้ายดว้วยคลาสสุภาษษิตตส่างๆของคลา
แนะนลาแบบพระเจว้า
สภษ 3:1-2

บสตรชายของเราเออ๋ย อยห่าลพมกฎเกณฑย์ของเรา ซาโลมอน (เปป็นครนัรง

ทภีที่หข้าแลข้วในหนนังสสือเลตมนภีร) ใหข้คทาสนังที่ สอนนภีรแกตบสุตรชายของตน อยตางไรกป็ตาม บรษิบททภีที่ใหญตกวตากป็
กลตาวชนัดเจนวตาพระองครผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตกวตาซาโลมอนกทาลนังตรนัสผตานทางเขา แมข้วาต ซาโลมอนเปป็นผผข้
เขภียนในขณะนนัรน ขข้อความทภีที่ชนัดเจนกป็คอสื การทภีที่พระเจข้าประทานคทาแนะนทาแบบพระเจข้าแกต
ประชาชนของพระองคร
สาระสทาคนัญของคทาแนะนทานนัรนกป็คสือทภีที่จะ (1) ไมตลสืมกฎเกณฑรของพระองคร มนันงตายขนาด
ไหนทภีที่จะหลงเจษิที่นไปจากพระวจนะของพระเจข้าเพราะวตาสษิที่งเบภีที่ยงเบนความสนใจตตางๆของชภีวษิตมภี
อษิทธษิพลมากกวตาพระวจนะของพระองคร ปนัญญากป็คสือ ปรษิมาณทภีที่จทากนัดจทาเขภีที่ยของพระวจนะของ
พระเจข้าทภีคที่ รษิสเตภียนโดยเฉลภีที่ยบรษิโภคเขข้าไปในจษิตใจของตนในแตตละวนัน เมสืที่อเราแคตอตานพระวจนะ
นนัรนแบบผตานๆ อษิทธษิพลทนัรงหลายของโลกกป็มนักจะมภีอทานาจเหนสือกวตาอษิทธษิพลทภีที่จทากนัดจทาเขภีที่ยของการ
ชษิมพระวจนะของพระเจข้าเพภียงเลป็กนข้อย อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อเราใครต ครวญอยผใต นพระวจนะนนัรนทนัรง
กลางวนันและกลางคสืน เรากป็มภีโอกาสนข้อยลงทภีที่จะลสืมกฎเกณฑรของพระองคร ปนัญญาทภีที่เกษิดบตอยครนัรงกป็
คสือปรษิมาณอนันเลป็กนข้อยของพระคนัมภภีรรทภีที่เราใสต ไวข้ในความคษิดของเรา ดข้วยเหตสุนร ภี เราจลึงลสืมพระ
วจนะของพระองครในการดทาเนษินชภีวษิตแตตละวนัน

สต วนทภีที่สองของคทาแนะนทาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอบสุตรทนัรงหลายของพระองครคอสื (2) แตห่ใหห้ใจ
ของเจห้ารษักษาบษัญญษัตษิของเรา จสุดประสงครทภีที่สทาคนัญทภีสที่ สุดของการททาใหข้จษิตใจของเราชสุตมโชกไปดข้วย
พระวจนะของพระเจข้าคสือ ความเชสืที่อฟนัง มนันเปป็นภาระผผกพนันขนัรนพสืรนฐานทภีสที่ สุดตตอพระวจนะของ
พระเจข้า ไมตมภีคทาแนะนทาใดทภีที่ดภีไปกวตาการเชสืที่อฟนังบนัญญนัตษิตตางๆของพระเจข้าจากใจ ความแตกตตางถผก
แสดงออกใหข้เหป็นชนัดเจนระหวตางความเชสืที่อฟนังแบบขอไปทภีกบนั ความเชสืที่อฟนังทภีที่ออกจากใจ นนันที่ ควร
เปป็นเปข้าหมายของการดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าไวข้ในชภีวตษิ ของเรา
2 เพราะสษิงพื่ เหลห่านททั้จะเพษิพื่มวษันเดพอนปท ชทวษิตยพนยาว และความสส ขสมบรรณย์แกห่เจห้า ความหมาย
ตรงตนัวกป็คสือ ‘เพราะวนันคสืนอนันยาวนาน และชภีวตษิ นานหลายปภี’ ดผเผษินๆเหมสือนกนับวตาตรงนภีรมกภี ารใชข้
คทาพผดซทราซข้อน อยตางไรกป็ตาม ความหมายนตาจะเปป็นคสุณภาพของชภีวษิตใน “วนันอนันยาวนาน” นนันที่ คสือ
วนันทนัรงหลายทภีที่เตป็มเปภีที่ยมและบรษิบผรณร รวมถลึงปรษิมาณของชภีวษิตดข้วย นนันที่ คสือ “ชภีวษิตยสืนยาว” ความ
หมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา (1) การจดจทาพระวจนะของพระเจข้า รวมถลึง (2) การเชสืที่อฟนังแบบออกมา
จากใจตตอพระวจนะนนัรนจะททาใหข้มภีชภีวษิตทภีที่กาข้ วหนข้าทนัรงในดข้านคสุณภาพและปรษิมาณ กลตาวโดยสรสุปกป็
คสือวตา การททาใหข้จษิตใจเราชสุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้าและการเชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระเจข้าจากหนัวใจจะนทามาซลึที่งความเตป็มเปภีที่ยมและพระพรแหตงชภีวษิต นนันที่ เปป็นความจรษิงในสมนัยของ
ซาโลมอน มนันยนังเปป็นจรษิงเหมสือนเดษิมจนถลึงวนันนภีร เราจะไมตมวภี นันผษิดพลาดแนตนอนในการทภีที่จะดผดซนับ
และเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า
สภษ 3:3-4

อยห่าใหห้ความเมตตาและความจรษิงทอดทษิทั้งเจห้า จงผรกมษันไวห้ททพื่คอของ

เจห้า จงเขทยนมษันไวห้ททพื่แผห่นจารรึกแหห่งหษัวใจของเจห้า สองขนัรวสทาคนัญแหตงความจรษิงถผกนทาเสนอซลึที่งถผกพบ
ทนัวที่ พระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตม ตรงนภีรพวกมนันถผกบรรยายวตาเปป็น “ความเมตตาและความจรษิง” วลภีนร ภีถผก
พบสษิบครนัรงในพระคนัมภภีรร คทาพผดอภีกแบบถผกพบในยอหรน 1:14 ทภีที่องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงถผก
พรรณนาวตาบรษิบรผ ณรไปดข้วย “พระคสุณและความจรษิง” แมข้วาต มภีความแตกตตางอยผบต ข้างในเรสือที่ งการใชข้
คทา จรษิงๆแลข้วความหมายกป็เหมสือนกนัน ความเมตตา (และพระคสุณ) เปป็นคสุณธรรมแหตงความกรสุณา
และความปรานภีทภีที่ออกมาจากหนัวใจทภีที่เปภีที่ยมดข้วยความรนัก ความจรษิงคสือมาตรฐานอนันไมตบษิดเบสือนนนัรน
ซลึที่งสทาแดงตนัวมนันออกมาในการพษิพากษาและความบรษิสสุทธษิธ ทนัรงสองแนวคษิดนภีรสอดคลข้องกนันอยตาง

ใกลข้ชษิด (และอาจมภีความหมายเหมสือนกนันดข้วย) กนับความรนักและความบรษิสสุทธษิธศนักดษิธสษิทธษิธ นอกจาก
นภีร เมสือที่ เราเตษิมเตป็มจษิตใจของเราดข้วยพระวจนะของพระเจข้า เรากป็จะพบความเมตตาและความจรษิง
นนัรนกตอเกษิดขลึรนอยผภต ายใน คสุณธรรมหอคอยคผตนร ภีสะทข้อนใหข้เหป็นถลึงพระเจข้าเองเพราะวตาความเมตตา
ของพระองครสะทข้อนถลึงความรนักอนันยษิงที่ ใหญตของพระองคร ความจรษิงของพระองครออกมาจากความ
บรษิสสุทธษิธศนักดษิธสษิทธษิธของพระองคร อภีกครนัรงทภีที่ประเดป็นทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา เมสืที่อเราดผดซนับพระวจนะ
ของพระเจข้า เรากป็ถผกชนักนทาใหข้กตอเกษิดความเมตตาและความจรษิง พระเจข้าผผข้แตตงขข้อพระคนัมภภีรรนร ภีทรง
พรรณนาถลึงทนัรงสองสษิที่งนภีรวาต เปป็นเหมสือนเครสือที่ งประดนับรอบคอของคนๆหนลึที่ง นภีหที่ มายถลึงคสุณคตาอนัน
มหาศาลและหมายถลึงความงดงามดข้วย เชตนเดภียวกนัน เราถผกสนังที่ ใหข้เขภียนความเมตตาและความจรษิง
ไวข้บนหนัวใจของเรา คสุณธรรมแฝดนภีรควรเปป็นตนัวกทาหนดความปรารถนาและการตนัดสษินใจตตางๆ
ของเรา
4 ดษังนษัทั้น เจห้าจะพบความโปรดปรานและความเขห้าใจอษันดทในสายพระเนตรพระเจห้าและใน
สายตามนสษยย์ การดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าจนถลึงจสุดทภีคที่ วามเมตตาและความจรษิงกตอเกษิดขลึรนใน
ใจของเราจะททาใหข้เกษิดชภีวษิตหนลึที่งทภีที่พอใจผผข้อนสืที่ และพอพระทนัยพระเจข้า นอกจากนภีร การพนัฒนา
คสุณธรรมแบบพระเจข้าเชตนนนัรนจะททาใหข้เกษิดความเขข้าใจอนันดภีทภีที่จะตนัดสษินใจเรสืที่องตตางๆไดข้อยตางถผก
ตข้อง มนันจะปรากฏชนัดตตอพระเจข้าและตตอผผข้คนทภีที่อยผรต อบขข้างเรา แหลตงทภีมที่ าของพนัฒนาการนภีรยอข้ น
กลนับไปทภีที่รากฐานซลึที่งถผกพบในขข้อ 1 นนันที่ คสือ “อยตาลสืมกฎเกณฑรของเรา แตตใหข้ใจของเรารนักษา
บนัญญนัตษิของเรา” การททาใหข้จษิตใจเราชสุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้าบวกกนับการเชสืที่อฟนังพระ
วจนะนนัรนเปป็นเคลป็ดลนับทภีที่มพภี ลนังมากสทาหรนับความดภีและพระพร ชภีวษิตหนลึที่งทภีที่ถผกประดนับดข้วยสษิที่ งเหลตา
นนัรนยตอมเปป็นชภีวตษิ ทภีที่มคภี วามสสุขและมนันที่ คงอยตางแทข้จรษิง
สภษ 3:5-6

จงวางใจในพระเยโฮวาหย์ดห้วยสส ดใจของเจห้า และอยห่าพรึพื่งพาความ

เขห้าใจของตนเอง หนลึที่งในขข้อพระคนัมภภีรรทภีที่ยษิงที่ ใหญตทภีที่สสุดสทาหรนับชภีวตษิ ครษิสเตภียนเรษิที่มปรากฏใหข้เหป็น
แลข้ว เราถผกลตอลวงบตอยขนาดไหนใหข้พลึที่งพาความเขข้าใจของตนัวเองเกภีที่ยวกนับเรสือที่ งราวตตางๆของชภีวษิต
พระองครผผข้ทรงเปป็นทภีที่มาแหตงสตษิปนัญญาทรงสนังที่ เรามษิใหข้พงลึที่ พา (นนันที่ คสือ มษิใหข้วางใจ) ความเขข้าใจของ
ตนัวเราเอง นนันที่ เปป็นยาเมป็ดทภีที่กลสืนยากสทาหรนับคนทนัรงหลายทภีที่เยตอหยษิงที่ แตตคทาแนะนทาของพระเจข้ากป็คสือ

ใหข้วางใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้าดว้วยสสุดใจของเรา ในทสุกการตนัดสษินใจและทสุกหนัวเลภีรยวหนัวตตอของ
ชภีวษิต ปนัญญาของพระเจข้าคสือการวางใจพระองครหรสือหวนังพลึงที่ พระองคร ชภีวษิตเตป็มไปดข้วยทางแยกตตางๆ
บสุคคลใดทภีที่แสวงหาการทรงนทาของพระเจข้าอยตางสมทที่าเสมอสทาหรนับการตนัดสษินใจแตตละครนัรงจะไมตมภี
วนันผษิดพลาด เราเจอกนับความยสุงต ยากบตอยๆเพราะวตาเราพลึงที่ พาความเขข้าใจของตนัวเองสทาหรนับการ
ตนัดสษินใจตตางๆทภีที่เราตข้องกระททา วษิธภีของพระองครไมตเคยผษิดพลาด มนันดภีทภีที่สสุดเสมอ ยษิงที่ กวตานนัรน ลอง
สนังเกตดผวาต ความไวข้วางใจดนังกลตาวตข้องเปป็นแบบสสุดใจของเรา นภีที่หมายถลึงการวางใจอยตางเตป็มทภีที่และ
หมดทนัรงตนัวและหนัวใจ คนทภีที่พยายามขภีมที่ ข้าสองตนัวในเวลาเดภียวกนันจะพบวตาตนัวเองอยผใต นตทาแหนตงทภีที่
เปป็นอนันตราย แตตเราควรพลึงที่ พาองครพระผผข้เปป็นเจข้าแตตเพภียงผผข้เดภียว และตข้องเปป็นแบบสสุดใจของเรา
ดข้วย
นอกจากนภีร 6 จงยอมรษับรรห้พระองคย์ในทสกทางของเจห้า และพระองคย์จะทรงกระทคาใหห้วษิถท
ของเจห้าราบรพพื่น คทาทภีแที่ ปลวตา ยอมรษับรรห้ (ยอวร์ดาหร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘รผข้’ ความหมายกป็คสือวตา ทภีที่
จะรผข้การทรงนทาของพระองครในทสุกวษิถภีทางของเราหรสือการตนัดสษินใจของเรา หรสือกลตาวอภีกนนัยหนลึงที่
คสือ ‘จงหมายพลึงที่ พระองครในทสุกทางของเจข้า’ ผลลนัพธรกคป็ สือวตา “พระองครจะทรงกระททาใหข้วษิถภีของเจข้า
ราบรสืนที่ ” ชตางเปป็นคทามนันที่ ทภีที่แสนวษิเศษ เมสือที่ เราวางใจพระองครและแสวงหาการทรงนทาของพระองคร
พระองครจะทรงททาใหข้วษิถภีของเราราบรสืนที่ เมสืที่อเราหนันมาพลึงที่ การทรงนทาของพระองคร พระองคร จะทรง
ใหข้การทรงนทาและปนัญญา ความหมายในยากอบ 1:5 กป็สอดคลข้องกนันอยตางใกลข้ชษิด เราจะไปผษิดทาง
ไดข้อยตางไรในเมสืที่อการทรงนทาของพระองครมพภี รข้อมสทาหรนับเราขนาดนนัร น
สภษ 3:7-8

อยห่าทคาตษัวฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยคาเกรงพระเยโฮวาหย์

และออกไปเสทยจากความชษัวพื่ รห้าย ชตางเปป็นความจรษิงสามประการอนันแสนลลึกซลึรง (1) อยตาททาตนัวฉลาด
ตามสายตาของตนเอง มนันเปป็นคทาสนังที่ ประการหนลึที่ง ความหมายนภีรใกลข้เคภียงอยตางมากกนับการไมต
พลึงที่ พาความเขข้าใจของตนัวเราเอง การททาตนัวฉลาดตามสายตาของเราเองคสือความเยตอหยษิงที่ แหตงชภีวษิต
มนันเปป็นความพอเพภียงสทาหรนับตนัวเองทภีที่ชนัวที่ รข้าย โดยพลึที่งพาวษิจารณญาณของเราเองแทนทภีจที่ ะพลึที่งพา
พระองครผผข้ทรงทราบวตาอะไรรออยผเต บสืรองหนข้า คนทภีมที่ ภีปนัญญาจรษิงๆไมตคษิดถลึงตนัวเองแบบนนัรน สษิที่งทภีที่ขนัด

แยข้งกนันเองกป็คสือวตา คนโงตมนักคษิดวตาตนัวเองมภีปนัญญา ปนัญญาทภีที่แทข้จรษิงมาจากการพลึที่งพาพระองครผผข้ทรง
เปป็นปนัญญาทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคล
(2) คทาสนังที่ ทภีที่สองคสือ “จงยทาเกรงพระเยโฮวาหร” มภีเจป็ดครนัรงในพระคนัมภภีรทร ภีที่เราถผกบนัญชาใหข้
ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า (ดผ โยชผวา 24:14, 1 ซามผเอล 12:24, เพลงสดสุดภี 34:9, สสุภาษษิต 24:21,
ปนัญญาจารยร 5:7 และ 12:13) ตนัวเลขแหตงความสมบผรณรแบบนนัรนไมตนตาใชตเรสือที่ งบนังเอษิญ แนตทภีเดภียว
ความยทาเกรงพระเยโฮวาหรนร นันสะอาดหมดจดถาวรเปป็นนษิตยร (เพลงสดสุดภี 19:9) นอกจากนภีร คนหลภีก
ความชนัวที่ รข้ายไดข้โดยความยทาเกรงพระเยโฮวาหร (สสุภาษษิต 16:6)
(3) คทาสนังที่ ทภีที่สามคสือ “ออกไปเสภียจากความชนัวที่ รข้าย” หลนักการเรสืที่องการแยกออกถผกหมายถลึง
ตรงนภีร แมข้วาต ความชนัวที่ รข้ายมนักนทาเสนอตนัวเองในรผปแบบทภีที่นตาดลึงดผด พระคนัมภภีรรกกป็ ลตาววตาเราตข้องออก
ไปเสภียจากมนัน แนตทภีเดภียว ทางหลวงของคนเทภีที่ยงธรรมคสือ การออกไปเสภียจากความชนัวที่ รข้าย
(สสุภาษษิต 16:6) เมสืที่อเราพบวตาเรากทาลนังมสุตงหนข้าเขข้าเมสืองสผตสที่ งษิ ลตอลวงตตางๆของโลก เรากป็จทาเปป็นตข้อง
เลภีรยวกลนับและเขข้าชตองออกนอกเมสืองใหข้เรป็วทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ คทาสนังที่ ทนัรงสามประการนภีรจาก
พระองครผผข้เปป็นแหลตงทภีมที่ าแหตงปนัญญาเปป็นปนัญญาทภีที่ลลึกซลึรงจรษิงๆ
และเมสืที่อเราเชสืที่อฟนังคทาสนังที่ ทนัรงสามประการนภีร ผลลนัพธรกคป็ สือวตา 8 การกระทคาเชห่นนททั้จะเปป็นสส ข
ภาพแกห่สะดพอของเจห้า และเปป็นไขในกระดรกของตน การกลตาวถลึงสะดสือและไขกระดผกของเรากป็
หมายถลึงสตวนทภีที่อยผขต ข้างในสสุดของตนัวตนของเรา มนันเปป็นภาพเปรภียบถลึงสษิที่งนนัรน สสุขภาพในตนัวตน
สต วนทภีขที่ ข้างในสสุดของเราหมายถลึงความอสุดมสมบผรณรและความเตป็มเปภียที่ มแหตงชภีวษิต มนันบอกเปป็นนนัย
ถลึงสนันตษิสสุขและความเงภียบสงบ กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ เมสือที่ เราพนัฒนาคสุณธรรมทนัรงสามประการทภีที่มภี
บรรยายไวข้ดข้านบน พระเจข้ากป็จะทรงอวยพรชภีวตษิ ของเรา พระพรนนัรนมภีมาทนัรงทางตรงและทางอข้อม
คสุณธรรมทนัรงสามประการนภีรโดยตนัวมนันเองแลข้วจะนทามาซลึที่งพระพรตามธรรมชาตษิ กระนนัรนพระเจข้า
นตาจะสต งพระพรจากสวรรครมาเพษิที่มเขข้ากนับพระพรตามธรรมชาตษิดข้วย
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จงถวายเกทยรตษิแดห่พระเยโฮวาหย์ดห้วยทรษัพยย์สนษิ ของตน และดห้วยผล

แรกแหห่งผลษิตผลทษัทั้งสษิทั้นของเจห้า คทาทภีแที่ ปลวตา ทรษัพยย์สนษิ (โฮน) มภีความหมายวตาความมนังที่ คนังที่ หรสือ

ความรทที่ารวย ความหมายกป็คอสื การถวายเกภียรตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าในทางการเงษิน ผลแรกแหตง
ผลษิตผลทภีที่เพษิที่มขลึรนของเราหมายถลึงรข้อยละแรกของรายรนับของเรา เมสือที่ เทภียบขข้อพระคนัมภภีรกร บนั ขข้อพระ
คนัมภภีรรแลข้ว เรากป็เขข้าใจวตารข้อยละแรกของผลษิตผลของเราคสือ สษิบชนักหนลึที่ง นอกจากนภีร เรายนังถผกบนัญชา
ใหข้ถวายเกภียรตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าดข้วยสต วนแรกของรายรนับของเราดข้วย นนันที่ หมายความวตาการถวาย
ของเราแดตพระองครควรมากตอนภาระผผกพนันทางการเงษินทนัรงสษิรนของเรา แนตทภีเดภียว การถวายสษิบชนัก
หนลึที่งคสือ การแสวงหาอาณาจนักรของพระเจข้ากตอนเปป็นอนันดนับแรก การนทาหลนักการนภีรไปปฏษิบนัตษิกคป็ สือ
วตารายจตายแรกของเรากตอนรายจตายอสืนที่ ๆคสือ สษิบชนักหนลึงที่ ของเรา มนันคสือการถวายเกภียรตษิองครพระผผข้
เปป็นเจข้าดข้วยผลแรกนนัรน
อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อเราถวายเกภียรตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าเชตนนนัรน 10 แลห้วยสงห้ ของเจห้าจะเตป็มดห้วย
ความอสดม และบห่อยคพื่าองสห่นของเจห้าจะลห้นดห้วยนคทั้าองสห่นใหมห่ ภาพเปรภียบถผกแสดงเปป็นชาวนาทภีที่พสืชผล
และผลษิตผลของตนมภีบรษิบรผ ณร นภีที่หมายถลึงความเจรษิญรสุตงเรสือง ความจรษิงอนันยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา
พระเจข้าจะทรงอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่ถวายเกภียรตษิพระองครในทางการเงษินเปป็นอนันดนับแรก เมสือที่ เรา
ถวายเกภียรตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นอนันดนับแรกดข้วยสษิบชนักหนลึที่งและเงษินถวายของเรา พระองครก ทป็ รง
สนัญญาแลข้ววตาจะใหข้เกภียรตษิเรา ดผ 1 ซามผเอล 2:30
สภษ 3:11-12

บสตรชายของเราเออ๋ย อยห่าดรหมษิพื่นการตทสอนของพระเยโฮวาหย์ หรพอ

เบพพื่อหนห่ายตห่อการตษักเตพอนของพระองคย์ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงตภีสอนบสุตรทนัรง
หลายของพระองคร ฮภีบรผ 12:5-6 ยกคทาพผดจากขข้อนภีร (และขข้อถนัดไป) และประยสุกตรใชข้มนนั กนับพระเจข้า
อยตางชนัดเจน คทาทภีที่แปลวตา การตทสอน (มถูซอวรร์) มภีความหมายวตา ‘การลงวษินยนั ’, ‘การสนังที่ สอน’ หรสือ
‘การแกข้ไข’ พระเจข้าทรงลงวษินยนั และแกข้ไขบสุตรทนัรงหลายของพระองครเหมสือนอยตางทภีที่พอต ดภีๆจะ
กระททา บางครนัรงลผกๆอาจดสืรอรนัรนตตอการลงวษินนัยของพตอแมต นนันที่ เปป็นความโงตเขลา มนันยษิงที่ เปป็นความโงต
เขลาไปใหญตเมสืที่อเราขนัดขสืนการแกข้ไขทภีที่พระเจข้าทรงนทาเขข้ามาในชภีวษิตของเรา
12 เพราะพระเยโฮวาหย์ทรงตษักเตพอนผรห้ททพื่พระองคย์ทรงรษัก ดษังบษิดาตษักเตพอนบสตรชายผรห้ททพื่เขา
ปทตษิชพพื่นชม แรงจผงใจของการแกข้ไขตนักเตสือนของพระเจข้าในชภีวษิตของเราคสือ ความรนักอนันยษิงที่ ใหญตของ

พระองครทพภีที่ ระองครทรงรนักเรา เหมสือนกนับทภีที่พอต คนหนลึงที่ จะลงวษินยนั ลผกชายของตนเพสืที่อประโยชนรสสุข
ของลผกเอง พระเจข้ากป็ทรงแกข้ไขและตภีสอนเราเพสืที่อประโยชนรสขสุ ของเราเชตนกนัน คนโงตขนัดขสืนการ
แกข้ไขเชตนนนัรน บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญาจะยอมรนับมนัน การประยสุกตรใชข้เปป็นความจรษิงไมตใชตแคตสทาหรนับ
บษิดาทนัรงหลายบนโลกนภีรเทตานนัรน แตตรวมถลึงพระบษิดาของเราผผข้สถษิตในสวรรครดข้วย
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มนสษยย์ผห้ปร ระสบปษัญญาและผรห้ไดห้ความเขห้าใจ เปป็นสส ขจรษิงหนอ

เนสืรอหาตอนใหมตของบทนภีรเรษิที่มตข้นตรงนภีร ปนัญญาของการไดข้มาซลึที่งปนัญญาถผกขยายความเพษิมที่ เตษิม คทาทภีที่
แปลวตา เปป็นสส ข (เอเชอรร์) มนักถผกแปลเปป็น ‘ไดข้รนับพระพร’ มนันสสืที่อความหมายไดข้ทรนังสองแบบ
อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่ไดข้รนับพระพรกป็เปป็นสสุขและในทางกลนับกนันดข้วย พนัฒนาการของปนัญญาแบบ
พระเจข้าและความเขข้าใจทภีที่แทข้จรษิงในเรสือที่ งตตางๆของชภีวษิตจะนทาความสสุขและพระพรมาสผตชภีวษิตของ
เรา ชาวโลกมนักวษิงที่ วสุนต เพสืที่อพยายามตามหาความสสุขอยผตต ลอดเวลา กระนนัรนปกตษิแลข้วพวกเขากป็
ปฏษิเสธแหลตงทภีมที่ าของความสสุขนนัรน นนันที่ คสือ ปนัญญาซลึที่งมาจากพระเจข้า เมสือที่ เราพนัฒนาปนัญญาทภีที่แทข้จรษิง
และความเขข้าใจทภีที่มากตอนปนัญญา ความสสุขในชภีวษิตกป็จะเกษิดขลึรนตามมา สษิที่งตตางๆกป็ดทาเนษินไปอยตางถผก
ตข้อง ความลข้มเหลวกป็ถผกททาใหข้ลดนข้อยลงและความสทาเรป็จกป็กลายเปป็นเรสืที่องปกตษิ
14 เพราะผลททพื่ไดห้จากปษัญญายห่อมดทกวห่าผลททพื่ไดห้จากเงษินและกคาไรนษัทั้นดทกวห่าทองคคาเนพทั้อดท คทา
ทภีที่แปลวตา ผลททพื่ไดห้ (ศนักคารร์) มภีความหมายวตา ‘ผลกทาไร’ แนตทภีเดภียว ผลกทาไรของปนัญญานนัรนยตอม
เหนสือกวตาผลกทาไรทภีที่เปป็นเงษิน คนๆหนลึงที่ อาจมภีเงษินและไมตมภีความสสุขเลยสนักนษิด อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่มภี
ปนัญญาจะมภีความสสุขและสสุดทข้ายแลข้วอาจมภีเงษินดข้วย ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ปนัญญาและความ
เขข้าใจในชภีวตษิ อยผเต หนสือกวตาความมนังที่ คนังที่ ทภีที่เปป็นเงษิน
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ปนัญญาถผกพผดถลึงเปป็นบสุคคลๆหนลึงที่ อภีกครนัรง เธอประเสรษิฐกวห่าทษับทษิม

และบรรดาสษิพื่งททพื่เจห้าปรารถนาจะเปรทยบกษับเธอไมห่ไดห้ เพราะคทาทภีที่แปลเปป็น ปษัญญาในขข้อ 13 (ช
คมาหร์) เปป็นคทาเพศหญษิง ปนัญญาตรงนภีรจลึงถผกกลตาวถลึงโดยใชข้คทาสรรพนามเธอ นภีที่เปป็นขข้อกทาหนดทาง
ภาษาและไมตไดข้หมายถลึงการแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาในพระครษิสตร คทาฮภีบรผตตางๆมนักถผกพบใน
รผปเพศชายหรสือไมตกเป็ พศหญษิง โดยบตอยครนัรงไมตไดข้สสืที่อถลึงความเปป็นบสุคคล มนันกป็เหมสือนกนับการเรภียก

เรสือหรสือเครสืที่องจนักรวตา ‘เธอ’ ประเดป็นทภีที่กาท ลนังถผกนทาเสนอจลึงไมตเกภีที่ยวขข้องกนับการแสดงเปป็นบสุคคล
ของปนัญญาในพระครษิสตร แตตเกภีที่ยวขข้องกนับปนัญญาในฐานะเปป็นตนัวตนหนลึที่ง คทาๆนภีรบนังเอษิญวตาเปป็นคทา
นามเพศหญษิงในภาษาฮภีบรผกเป็ ทตานนัรน
ไมตวาต ในกรณภีใด ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา ปนัญญานนัรนมภีคตามากกวตาเพชรพลอยราคา
แพงเยอะมากๆ อนันทภีที่จรษิง ไมตมภีสที่ ษิงใดทภีที่เราสามารถปรารถนาทภีที่เปรภียบเทภียบไดข้กบนั มผลคตาของปนัญญา
16 ชทวษิตยพนยาวอยรห่ททพื่มพอขวาของเธอ และททพื่มพอซห้ายของเธอมทความมษัพื่งคษัพื่งและเกทยรตษิยศ เมสือที่
ใชข้ภาพเปรภียบของมสือทนัรงสองขข้างของคนๆหนลึที่ง พระองครผผข้แตตงหนนังสสือเลตมนภีรกทป็ รงพรรณนาวตา
ปนัญญาในมสือหนลึงที่ นทามาซลึที่งชภีวษิตอนันยสืนยาว และในอภีกมสือหนลึที่งคสือ ความเจรษิญและเกภียรตษิยศ กลตาว
โดยสรสุปกป็คสือ ปนัญญานทามาซลึที่งปรษิมาณชภีวษิตและคสุณภาพชภีวษิต ผผข้คนทภีที่มภีปนัญญาจะอายสุยสืนกวตาเพราะ
วตาพวกเขาหลภีกเลภีที่ยงอนันตรายตตางๆของการดทาเนษินชภีวษิตแบบโงตเขลา นอกจากนภีร การดทาเนษินชภีวษิตทภีมที่ ภี
ปนัญญาจะเพษิที่มพผนรายรนับและชสืที่อเสภียงของเราดข้วย
17 ทางของเธอเปป็นทางของความรห่มรพพื่น และวษิถททษัทั้งสษินทั้ ของเธอคพอสษันตษิภาพ วษิถภีแหตง
ปนัญญานทามาซลึที่งความรต มรสืนที่ แหตงชภีวตษิ และสนันตษิสสุข ความจรษิงทภีที่ชนัดเจนกป็คอสื วตา ปนัญญานทามาซลึที่งความ
อสุดมสมบผรณรแหตงชภีวษิตซลึที่งคนอธรรมและคนโงตไมตเคยหาเจอ
18 เธอเปป็นตห้นไมห้แหห่งชทวษิตแกห่ผห้ทร ทพื่ยรึดเธอไวห้ บรรดาผรห้ททพื่ยดรึ เธอไวห้แนห่นกป็เปป็นสส ข มภีสษิบครนัรงทภีที่
“ตข้นไมข้แหตงชภีวษิต” ถผกพผดถลึงในพระคนัมภภีรร ตรงนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาการประยสุกตรใชข้เปป็นในแงตภาพเปรภียบ
ตข้นไมข้แหตงชภีวษิตในเอเดนนทามาซลึที่งสสุขภาพและอายสุทภีที่ยสืนยาว กนับปนัญญากป็เปป็นเชตนนนัรนดข้วย มนันนทา
พระพรอนันหอมหวานมาสผตชภีวตษิ คนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นสสุขหรสือไดข้รนับพระพรคสือผผข้ทภีที่ยลึดปนัญญาไวข้มนันที่
ตลอดชภีวษิตของพวกเขา ขข้อยกเวข้นหนลึที่งทภีนที่ ตาเศรข้าของพระสนัญญานภีรคสือตนัวซาโลมอนเอง ชภีวษิต
บนัรนปลายของเขาคสือการออกไปจากปนัญญาแบบพระเจข้า เขาเปป็นคนทภีเที่ ขภียนซทร าแลข้วซทราอภีกวตา อนษิจจนัง
หนออนษิจจนัง สษิที่งทนัรงปวงลข้วนอนษิจจนัง เพราะวตาซาโลมอนไมตไดข้ยลึดมนันที่ ปนัญญาไวข้ในชตวงบนัรนปลาย
ของชภีวษิต เขาจลึงพบกนับปภีทรงนั หลายแหตงความวตางเปลตาและความขสุตนหมอง มนันบอกเปป็นนนัยอยตาง

ชนัดเจนวตาปนัญญาเมสืที่อไดข้มาแลข้วครนัรงหนลึที่งสามารถบษินหนภีไปไดข้เหมสือนนก การยลึดปนัญญาแบบ
พระเจข้าไวข้ถผกพบในขข้อ 1 ของบทนภีร
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พระเยโฮวาหย์ทรงวางรากแผห่นดษินโลกโดยปษัญญา พระองคย์ทรง

สถาปนาฟห้าสวรรคย์โดยความเขห้าใจ พระองครผผข้แตตงพระคนัมภภีรรทรงสาธษิตใหข้เหป็นวตาพระเจข้าทรงใชข้
ปนัญญาและความเขข้าใจของพระองครเพสือที่ สรข้างฟข้าสวรรครและแผตนดษินโลก นภีบที่ อกเปป็นนนัยถลึงความ
ชทานาญและพระอนัจฉรษิยภาพอนันยษิงที่ ใหญตแหตงปนัญญาและความเขข้าใจของพระองคร แมข้วาต เราไมตมภี
ทางเขข้าถลึงพระปนัญญาและความเขข้าใจอนันทรงสนัพพนัญญผของพระองครไดข้กตป็ าม ประเดป็นกป็คสือวตา
ปนัญญาและความเขข้าใจนทาไปสผตสที่ งษิ ตตางๆทภีที่วเษิ ศษ
20 โดยความรรขห้ องพระองคย์นคทั้าบาดาลกป็ปะทสออกมา และเมฆกป็หยาดนคทั้าคห้างลงมา สษิที่งทภีที่อาจ
ถผกหมายถลึงตรงนภีรกคป็ สือ การพษิพากษาอนันนตากลนัวของพระเจข้าตอนทภีที่นร ทาทตวมโลก ในวนันนนัรนนทราพสุทรงนั
หลายทภีที่อยผทต ภีที่ลลึกใตข้บาดาลกป็พลสุตงขลึรนมา (ปฐมกาล 7:11) ในวนันนนัรนเมฆไดข้หยาดนทราคข้างและฝนลงมา
มนันอาจบอกเปป็นนนัยถลึงปนัญญาและความเขข้าใจอนันยษิงที่ ใหญตของพระเจข้าในการเนรมษิตสรข้างแผตนดษิน
โลกขลึรนใหมตหลนังการพษิพากษาของนทราทตวมทภีที่กตอใหข้เกษิดการเปลภีที่ยนแปลงมหาศาล ประเดป็นกป็คสือวตา
ปนัญญาททาใหข้ผลงานตตางๆทภีที่ยษิงที่ ใหญตสทาเรป็จ
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บสตรชายของเราเออ๋ย จงรษักษาสตษิปษัญญาและความเฉลทยวฉลาดไวห้

อยห่าใหห้ทษัทั้งสองนททั้หนทไปจากสายตาของเจห้า อภีกครนัรงทภีที่ซาโลมอนพผดกนับบสุตรชายของตน อยตางไร
กป็ตาม ดนังทภีที่หมายเหตสุไวข้กตอนหนข้านภีรแลข้ว พระองครผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตกวตาซาโลมอนตนัรงเยอะกทาลนังตรนัส
ผตานทางเขา ทนัขึ้งสองทภีวที่ าต นภีรคสือ ปนัญญา ความรผแข้ ละความเขข้าใจทภีที่ถผกกลตาวถลึงดข้านบน คทาฮภีบรผอภีกคทาทภีที่
หมายถลึง ปษัญญาถผกพบตรงนภีร (ทถูชษิยาหร์) มนันมภีความหมายวตา ‘ปนัญญาทภีที่ถผกเอาไปปรนับใชข้’ ความ
หมายกป็คสือ การใชข้ปนัญญาและความเฉลภียวฉลาดในทางปฏษิบนัตษิในการดทาเนษินชภีวษิตแตตละวนัน
22 ดษังนษัทั้นทษัทั้งสองจะเปป็นชทวษิตแกห่จษิตใจของเจห้า จะเปป็นความงดงามประดษับคอของเจห้า การ
ททางานออกมาของปนัญญาและความเฉลภียวฉลาดของชภีวตษิ ดนังกลตาวจะสต งผลเปป็นความบรษิบผรณรและ

ความรต มรสืนที่ แหตงชภีวษิต ความหมายกป็คสือวตา ปนัญญาและความเฉลภียวฉลาดเชตนนนัรนจะเพษิที่มความเตป็ม
เปภีที่ยมใหข้แกตเราและเปป็นพระพรหนลึงที่ แกตผผข้อสืที่น
23 แลห้วเจห้าจะดคาเนษินในทางของเจห้าอยห่างปลอดภษัย และเทห้าของเจห้าจะไมห่สะดสด เมสือที่ ปนัญญา
และความเฉลภียวฉลาดทภีที่ดภีถผกพนัฒนาขลึรนในชภีวตษิ ของเรา มนันกป็จะนทาไปสผตความปลอดภนัยและความ
มนันที่ คงแหตงชภีวษิต ชภีวษิตหนลึงที่ ทภีที่มนันที่ คงและปลอดภนัยเปป็นชภีวษิตทภีบที่ รษิบผรณรอยตางแทข้จรษิง
24 เมพพื่อเจห้านอน เจห้าจะไมห่กลษัว เออ เจห้าจะนอนและการนอนหลษับของเจห้าจะเปป็นอยห่างผาสส ก
สดชพนพื่ ดข้วยเหตสุนร ภีผผข้ทภีที่มภีปนัญญาแบบพระเจข้าและความเฉลภียวฉลาดในชภีวษิตเชตนนนัรนจะนอนหลนับอยตาง
ผาสสุก เขาจะนอนหลนับสบาย ตรงกนันขข้าม โลกนภีรมนักพผดถลึงการโจมตภีตตางๆทภีที่กตอใหข้เกษิดความตสืนที่
ตระหนกและความกระวนกระวายและททาใหข้ผผข้คนนอนไมตหลนับ อาจมภีความสนสุกสนานในความ
บาปเพภียงชนัวที่ คราว แตตชาวโลกมนักถผกผผกมนัดดข้วยความกระวนกระวายและนอนไมตคตอยหลนับ
ปนัญญามภีคตามากอยตางแทข้จรษิง
สภษ 3:25-26

ดนังนนัรน พระองครผผข้ทรงแตตงพระคนัมภภีรรจงลึ ทรงเตสือนสตษิวาต อยห่าเกรง

ความหวาดกลษัวอยห่างปษัจจสบษันทษันดห่วน และอยห่าเกรงเมพพื่อการรกรห้างวห่างเปลห่าของคนชษัพื่วมาถรึง
วษิกฤตษิตตางๆและความยสุงต ยากยตอมเกษิดขลึรนในชภีวษิต อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับผผข้คนของพระเจข้าทภีที่มภีปนัญญา
แบบพระเจข้าแลข้ว คทากทาชนับกป็คสือ อยตากลนัว 26 เพราะพระเยโฮวาหย์จะทรงเปป็นความไวห้วางใจของเจห้า
และจะทรงรษักษาเทห้าของเจห้าใหห้พห้นจากการถรกจษับ เมสือที่ เราอาศนัยอยผใต นสถานทภีที่ลนับขององครผผข้สผงสสุด
และมภีปนัญญาแบบพระเจข้าและความเฉลภียวฉลาดแหตงชภีวษิต พระเจข้ากป็จะทรงเปป็นความมนันที่ ใจและผผข้
คสุมข้ กนันของเรา พระองครจะไมตทรงยอมใหข้คนชอบธรรมตข้องคลอนแคลนเลย
สภษ 3:27-32

ขณะทภีที่บทนภีรใกลข้ถลึงตอนจบแลข้ว คทาสสุภาษษิตสภีที่ขข้อแหตงปนัญญาและ

ความเฉลภียวฉลาดกป็ถผกนทาเสนอ (1) อยห่ายรึดความดทไวห้จากผรห้ททพื่สมควรจะไดห้รษับ ในเมพพื่อสษิพื่งนททั้อยรให่ น
อคานาจมพอของเจห้าททพื่จะกระทคาไดห้ เมสืที่อผผข้ใดสมควรไดข้รนับสษิที่งดภีจากมสือของเรา มนันกป็มปภี นัญญาอนันยษิงที่
ใหญตในการตอบแทนดข้วยสษิที่งดภีนร นนั สษิที่งดภีนร นนั อาจเปป็นเงษินทภีตที่ ษิดคข้างไวข้หรสือเปป็นคทาขอบคสุณกป็ไดข้
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เมสืที่อเราตษิดคข้างผผข้ใด มนันกป็มภีสตษิปนัญญาในการจตายสษิที่งดภีนร นนั ทภีที่เราตษิดคข้าง

เขาไวข้โดยเรป็ว 28 อยห่าพรดกษับเพพพื่อนบห้านของเจห้าวห่า "ไปเถอะ แลห้วกลษับมาอทก พรสห่งนททั้ฉษันจะใหห้ " ใน
เมพพื่อเจห้ามทใหห้อยรห่แลห้ว มภีความโงตเขลาในการผนัดวนันประกนันพรสุตงในเรสืที่องการเงษินหรสือเรสืที่องอสืนที่ ๆ เมสืที่อเรา
ตษิดคข้างสษิที่งใดแกตผผข้ใด จงใชข้คนสื ใหข้เรป็วทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้
(2) 29 อยห่ากะแผนงานชษัพื่วรห้ายตห่อเพพพื่อนบห้านของเจห้า ผรห้อาศษัยอยห่างไวห้วางใจอยรห่ขห้างๆเจห้า มนัน
เปป็นเรสืที่องโงตขนาดไหนทภีจที่ ะปฏษิบนัตษิอยตางไมตเหมาะสมตตอเพสืที่อนบข้านของเรา ความมนันที่ คงปลอดภนัยทภีที่
มภีรตวมกนันของคนในชสุมชนหนลึที่งๆขลึรนอยผกต บนั ความไวข้วางใจและการพลึที่งพาอาศนัยของเหลตาเพสืที่อนบข้าน
เมสืที่อเพสือที่ นบข้านคษิดรข้ายตตอกนันและกนัน ความมนันที่ คงปลอดภนัยและสนันตษิสสุขกป็หายไป การคษิดการรข้ายตตอ
เพสืที่อนบข้านเปป็นวษิธภีหนลึที่งทภีที่ราข้ ยกาจของการไดข้รบนั การรข้ายตอบแทนเชตนกนัน
(3) 30 อยห่าโตห้แยห้งกษับผรให้ ดอยห่างไรห้เหตสผลในเมพพื่อเขามษิไดห้ทคาอษันตรายอยห่างใดแกห่เจห้า การหา
เรสืที่องทะเลาะกนับคนแปลกหนข้าโดยไมตมภีเหตสุเปป็นเรสือที่ งโงตเขลา เขาอาจเลตนงานคสุณกลนับกป็ไดข้ ในขข้อทภีที่
แลข้ว คทาเตสือนสตษิกคป็ สือ จงหลภีกเลภีที่ยงการทะเลาะวษิวาทกนับเพสืที่อนบข้าน ตรงนภีรคทาแนะนทาคสือ จงหลภีก
เลภีที่ยงการทะเลาะวษิวาทกนับคนแปลกหนข้า ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา จงหลภีกเลภีที่ยงการทะเลาะ
วษิวาทดข้วยประการทนัรงปวง มภีปนัญญาทภีที่ยษิงที่ ใหญตในการททาเชตนนนัรน การประยสุกตรใชข้ปนัญญานภีรมภีมากมาย
ในวนัฒนธรรมสมนัยใหมตไมตวาต จะเปป็นการมภีปากเสภียงกนับเพสืที่อนบข้านทภีที่อยผหต ลนังถนัดไปหรสือการหาเรสืที่อง
กนันขณะขนับรถบนทข้องถนน ทนัรงสองสษิที่งเปป็นเรสืที่องโงตเขลา
(4) 31 อยห่าอษิจฉาคนททพื่ทารสณ อยห่าเลพอกทางใดๆของเขาเลย คทาทภีที่แปลวตา คนททพื่ทารสณ (อษิยชร์
และ คอวร์มอวร์เซ) มภีความหมายวตา ‘คนแกรต ง’ หรสือ ‘นนักสผข้’ คทานภีรบตอยครนัรงสรข้างภาพลนักษณรของ ‘คน
แกรต ง’ ในแงตบวก กระนนัรน พระเจข้าตรนัสวตาเราตข้องหลภีกเลภีที่ยงภาพลนักษณรดนังกลตาวหรสือวษิถภีชภีวษิตแบบ
นนัรน ปนัญญาของเรสือที่ งนภีรกลป็ ลึกซลึรงจรษิงๆ พวกคนแกรต งมนักถผกความบาปททาใหข้ใจแขป็งกระดข้างและเมสืที่อ
ถลึงเวลาอนันเหมาะสมพวกเขากป็ถผกททาลายโดยความบาปของตนัวเอง การหลภีกเลภีที่ยงคนเชตนนนัรนกป็มภี
ปนัญญา
32 เพราะคนตลบตะแลงเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่ขห้อลรึกลษับของ
พระองคย์นนษัทั้ อยรห่กบษั คนชอบธรรม คทาทภีที่แปลวตา ตลบตะแลง (ลถูวซร์) หมายถลึงคนทภีที่ ‘คดโกง’, ‘วษิปรษิต’

หรสือ ‘เบภีที่ยงเบน’ เหป็นไดข้ชนัดวตาคทาๆนภีรถผกใชข้เพสืที่อขยายความคทาวตา คนทารสุณ (นนันที่ คสือ คนแกรต ง) ในขข้อ
ทภีที่แลข้ว ความหมายทภีที่ใหญตกวตานตาจะหมายถลึงคนนอกกฎหมาย นนันที่ คสือ ผผข้ทภีที่ไมตมภีศภีลธรรม ยางอาย
หรสือความสสุจรษิต แมข้วาต โลกยกยตองและถลึงกนับเอาอยตางคนพวกนภีร พระคนัมภภีรรกกป็ ลตาววตาคนเหลตานภีร
เปป็นทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า ทวตาพระเจข้าทรงแบตงปนันเคลป็ดลนับแหตงปนัญญาของพระองครกบนั
คนชอบธรรม คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ยาชารร์) หมายถลึงผผข้ทภีที่เทภีที่ยงธรรมในการดทาเนษินชภีวตษิ ของตน คนเชตน
นภีรตรงขข้ามอยตางสษิรนเชษิงกนับคนนอกกฎหมายทภีที่เปป็นคนแกรต งซลึที่งถผกบรรยายถลึงดข้านบน คทาทภีที่แปลวตา
ขห้อลรึกลษับ (โสด) มภีความหมายวตา ‘คทาปรลึกษา’ หรสือ ‘คทาแนะนทาพษิเศษ’ พระเจข้าประทานปนัญญา
แบบพษิเศษใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรมในการดทาเนษินชภีวตษิ ของตน
สภษ 3:33-35

บทนภีรปษิดทข้ายดข้วยการเปรภียบเทภียบสษิที่งตรงขข้ามตตางๆ โดยแสดงใหข้

เหป็นวตาพระเจข้าทรงปฏษิบนัตษิตตอคนอธรรมอยตางไรเมสืที่อเทภียบกนับคนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า (1) คคา
สาปแชห่งของพระเยโฮวาหย์อยรบห่ นเรพอนของคนชษัพื่วรห้าย แตห่พระองคย์ทรงอคานวยพระพรแกห่ททพื่อาศษัย
ของคนชอบธรรม มภีคทาสาปแชตงของพระเจข้าตตอความชนัวที่ รข้ายทนัวที่ ไป ทภีที่นตาสนใจกป็คสือ คทาทภีแที่ ปลวตา
เรพอน (บายษิธ) มนันอาจหมายถลึงครอบครนัวของคนๆหนลึงที่ กป็ไดข้ ทภีที่นตาเศรข้าคสือ ความจรษิงทภีที่วาต ความบาป
ของพตอแมตและความยสุงต ยากของมนันมนักถผกสต งตตอไปยนังลผกๆ ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงอวยพรบข้าน
ของคนชอบธรรม คทาหลนังนภีรหมายถลึง คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมในหลนักการ ความจรษิงซลึที่งปรากฏทนัวที่
พระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตมกป็คสือวตา พระเจข้าทรงอวยพรคนชอบธรรม ดผ เพลงสดสุดภี 5:12 คทาสาปแชตง
หรสือพระพรของพระองครมภีมาถลึงบข้านและครอบครนัวของเราดข้วย
(2) 34 แนห่นอนพระองคย์ทรงเยาะเยห้ยคนททพื่มษักเยาะเยห้ย แตห่พระองคย์ทรงประทานพระคสณ
แกห่คนททพื่ใจถห่อม แมข้วาต คนทนัรงหลายอาจเยาะเยข้ยสษิที่งตตางๆของพระเจข้าอยตางโงตเขลา พระเจข้ากป็จะทรง
เปป็นผผข้หนัวเราะทภีหลนัง เพราะวตาพระองครจะทรงเปป็นผผข้เยาะเยข้ยคนทภีที่มกนั เยาะเยข้ย พระองครจะทรงเยข้ย
หยนันเมสือที่ ความเดสือดรข้อนมาถลึงพวกเขา มนันบอกเปป็นนนัยถลึงจษิตใจทภีเที่ ยตอหยษิงที่ ในตนัวคนทภีที่มนักเยาะเยข้ย
อยตางไรกป็ตาม ในทางกลนับกนัน พระเจข้าประทานพระคสุณ (นนันที่ คสือ พละกทาลนังและความชตวยเหลสือ)
แกตคนทภีมที่ ภีใจถตอม แนตทภีเดภียว พระเจข้าทรงยกชผคนใจถตอมและทรงททาใหข้คนเยตอหยษิงที่ ตทที่าลง

(3) 35 คนฉลาดจะไดห้เกทยรตษิเปป็นมรดก แตห่คนโงห่จะไดห้ความอษัปยศเปป็นตคาแหนห่ง บททภียที่ อด
เยภีที่ยมนภีรปษิดทข้ายดข้วยการสรสุปยตอเกภีที่ยวกนับปนัญญาของผผข้มภีปนัญญาและความโงตของคนโงต ทภีที่บอกเปป็นนนัย
ในประเภทของคนมภีปนัญญาคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรมและถตอมใจในการดทาเนษินชภีวษิต ในทาง
กลนับกนัน คนโงตคอสื สรสุปรวมของพวกคนนอกกฎหมายทภีที่เปป็นคนแกรต งซลึงที่ เยตอหยษิงที่ และมนักเยาะเยข้ย
สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่สตงเสรษิมความโงตเขลาดนังกลตาว มภีแตตความอนัปยศทภีรที่ อคอยพวกเขาอยผต หาก
ไมตใชตในชภีวษิตนภีร มนันกป็จะเปป็นเชตนนนัรนอยตางแนตนอนเมสือที่ พวกเขายสืนอยผตต ตอพระพนักตรรพระเจข้า
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 4: ในบทถนัดไปนทขึ้ ซาโลมอนนลาเสนอความจรษิงอนันลนกซนขึ้งสาม
ประการ: (1) คลาเตสือนสตษิใหว้แสวงหาปนัญญาและความเขว้าใจ (2) คลาเตสือนสตษิใหว้เกลทยดชนังมษิตร
สหายอธรรม และ (3) คลาเตสือนสตษิใหว้ดลาเนษินชทวษิตททที่ชอบธรรมและบรษิสสุทธษิธ
สภษ 4:1-2

บสตรทษัทั้งหลายเออ๋ย จงฟษังคคาสษัพื่งสอนของพห่อเจห้า ใหห้ตษัทั้งใจฟษังเพพพื่อเจห้า

จะไดห้รษับความเขห้าใจ ผผข้พดผ ตรงนภีรคสือ ซาโลมอนทภีที่พดผ กนับบสุตรทนัรงหลายของเขา อยตางไรกป็ตาม นภีเที่ ปป็น
อภีกครนัรงทภีที่พระองครผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตกวตาทรงประทนับยสืนอยผใต นเงามสืดและตรนัสกนับบสุตรทนัรงหลายของ
พระองครมาตลอดหลายยสุคสมนัย คทาปรลึกษาของพระองครกคป็ อสื (1) จงตนัรงใจฟนังพระบษิดาของเราผผข้สถษิต
ในสวรรคร และ (2) ทภีที่เจาะจงยษิงที่ กวตานนัรนคสือ ทภีที่จะตนัรงใจเรภียนรผข้ (นนันที่ คสือ รผข้) ความเขข้าใจ ประเดป็นทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือ ทภีจที่ ะฟนังพระสสุรเสภียงของพระเจข้าและพรข้อมทภีจที่ ะเรภียนรผคข้ วามเขข้าใจจากพระองคร
2 เพราะเราใหห้หลษักคคาสอนททพื่ดทแกห่เจห้า อยห่าละทษิทั้งกฎเกณฑย์ของเรา คทาทภีที่แปลวตา หลษักคคาสอน
(เลคนัช) มภีความหมายพสืรนๆวตา ‘คทาสอน’ แนตทภีเดภียวพระวจนะของพระเจข้าใหข้คทาสอนทภีที่ดภีเลษิศสทาหรนับ
เรสืที่องตตางๆของชภีวษิต ดนังนนัรน พระเจข้าจลึงทรงสนังที่ เรามษิใหข้ละทษิรงกฎเกณฑรของพระองคร ประชาชนของ
พระองครททาแบบนนัรนบตอยขนาดไหน บางทภีอาจไมตไดข้ตร นังใจแตตเพราะพลนัรงเผลอ แตตพวกเขากป็ละทษิรง
กฎเกณฑรของพระองครอยผดต ภี
สภษ 4:3-4

เพราะเราเปป็นลรกชายของพห่อเรา ดรอห่อนโยนและเปป็นททพื่รษักยษิพื่งใน

สายตาของแมห่เรา จสุดสนใจวกกลนับมายนังซาโลมอนและพตอแมตบนโลกนภีรของเขา ซาโลมอนเปป็น

บสุตรของดาวษิดและนางบนัทเชบา นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงความสนัมพนันธรอนันแสนหวานทภีที่เขามภี
กนับมารดาของเขา
4 บษิดาสอนเรา และพรดกษับเราวห่า "ใหห้ใจของเจห้ายรึดคคาสอนของเราไวห้ใหห้มษัพื่น จงรษักษา
บษัญญษัตษิของเรา และมทชวท ษิตอยรห่ ภาพทภีที่ปรากฏตรงนภีรคสือ คทาแนะนทาแบบบษิดาทภีที่ดาวษิดใหข้แกตซาโลมอ
นบสุตรชายของตนเมสือที่ เขายนังเปป็นเดป็กหนสุตม คทาสนังที่ สอนขนัรนพสืรนฐานทภีที่ดาวษิดใหข้แกตบสุตรชายของเขาคสือ
“ใหข้ใจของเจข้ายลึดคทาสอนของเราไวข้ใหข้มนันที่ จงรนักษาบนัญญนัตษิของเรา และมภีชภีวตษิ อยผ”ต นนันที่ เปป็นคทา
แนะนทาทภีที่ดภีจนทสุกวนันนภีร บษิดาผผข้มภีปญ
นั ญาจะสนังที่ สอนบสุตรทนัรงหลายของเขาใหข้ (1) ตนัรงใจฟนังเขาและจาก
นนัรนกป็ (2) เชสืที่อฟนัง ผลลนัพธรคสือปรษิมาณและคสุณภาพของชภีวษิต บษิดามารดาทภีที่มภีปนัญญาจะวางรากฐาน
สทาหรนับการสนังที่ สอนและความเชสืที่อฟนังตนัรงแตตบสุตรยนังเลป็กๆ เดป็กทภีที่ดรสือรนัรนและไมตเชสืที่อฟนังเปป็นความผษิด
พลาดของพตอแมต การเปป็นพตอแมตทภีที่ดภีนร นันวางรากฐานตนัรงแตตตข้นในการสอนลผกใหข้ฟนังและเชสืที่อฟนัง หาก
เดป็กไมตเชสืที่อฟนัง มนันกป็เผยใหข้เหป็นถลึงการอบรมสนังที่ สอนทภีที่ไมตไดข้เรสืที่องของพตอแมต
สภษ 4:5-6

คราวนภีรจสุดสนใจยข้อนกลนับมายนังคทาสนังที่ สอนของซาโลมอนทภีมที่ ภีตตอ

ลผกๆของเขาบข้าง อภีกครนัรงทภีพที่ ระองครผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตกวตาซาโลมอนกทาลนังตรนัสผตานทางเขา อยห่าลพมและ
อยห่าหษันกลษับจากถห้อยคคาแหห่งปากของเรา จงเอาปษัญญา และเอาความเขห้าใจ พระองครผผข้ทรงเปป็นครผผผข้
ศนักดษิธสษิทธษิธทรงนทาเสนอคทาสนังที่ ทภีที่ลลึกซลึรงเปป็นชสุดซลึที่งกทาหนดขอบเขตจสุดประสงครหลนักของหนนังสสือ
สสุภาษษิต บสุตรทนัรงหลายของพระเจข้าถผกกทาชนับใหข้เอาปนัญญาและความเขข้าใจ เหมสือนกนับทภีที่เปป็นใน
เนสืรอหาสต วนใหญตของหนนังสสือสสุภาษษิต ปนัญญาและความเขข้าใจถผกพบดข้วยกนัน (มนันเปป็นเชตนนนัรนยภีที่สษิบ
หกครนัรง)
ความเขข้าใจเปป็นสษิที่งทภีที่นทาหนข้าปนัญญา เมสือที่ เราเขข้าใจปนัญหาหนลึที่งๆ เรากป็จะมภีปนัญญาทภีที่จะตนัดสษิน
ใจอยตางมภีปนัญญาเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนๆ ความเขข้าใจตข้องอาศนัยการเรภียนรผแข้ ละการศลึกษาคข้นควข้า มนันไมต
ไดข้เกษิดขลึรนเอง มนันเปป็นการททางานของความคษิด บตอยขนาดไหนทภีคที่ รษิสเตภียนทนัรงหลายหลภีกเลภีที่ยงการ
ไดข้ความเขข้าใจเพษิมที่ มากขลึรนเกภีที่ยวกนับขข้อพระคนัมภภีรรตตางๆหรสือปนัญหาตตางๆของชภีวษิตเพราะวตามนันตข้อง

ใชข้ความอสุตสาหะ ความเกภียจครข้านทางความคษิดและจษิตวษิญญาณจะไมตมวภี นันกตอใหข้เกษิดความเขข้าใจ
เกภีที่ยวกนับปนัญหาตตางๆของชภีวษิตเลย และปนัญญาจะไมตกตอเกษิดจนกวตาความเขข้าใจจะถผกไดข้มาเสภียกตอน
วลภีทภีที่สอง อยห่าลพมและอยห่าหษันกลษับจากถห้อยคคาแหห่งปากของเราจรษิงๆแลข้วอยผใต นรผปกรษิยาไมต
สมบผรณร แตตกมป็ ภีลนักษณะเปป็นคทาสนังที่ ดข้วย ดนังนนัรน เราถผกกทาชนับเพษิที่มเตษิมมษิใหข้ลสืมความเขข้าใจและปนัญญา
และไมตหนันกลนับไปจากคทาสนังที่ สอนของมนันดข้วย อภีกครนัรงทภีที่ครษิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่เกภียจครข้านและไมตมภี
แรงจผงใจจะลสืมหรสือถอยหตางอยตางงตายดายไปจากปนัญญาและความเขข้าใจของพระเจข้า ปกตษิแลข้วนนันที่
เกษิดขลึรนเมสือที่ ครษิสเตภียนคนใดถอยออกไปจากพระวจนะเปป็นประจทาทสุกวนัน เมสืที่อนนัรนเองทภีที่เขาหรสือเธอ
เรษิที่มลสืมถข้อยคทาแหตงพระโอษฐรของพระองครและไถลลงเขา (นนันที่ คสือ หนันกลนับ) ไปไกลจากการ
ปรนนษิบนัตษิพระเจข้า
ดข้วยเหตสุนร ภี ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงกทาชนับประชาชนของพระเจข้าวตา 6 อยห่าทอดทษิทั้งเธอ และเธอจะ
รษักษาเจห้าไวห้ จงรษักเธอ และเธอจะระแวดระวษังเจห้า เมสือที่ ประชาชนของพระเจข้าเสาะแสวงหาพระ
วจนะของพระเจข้าและปนัญญาและความเขข้าใจซลึที่งออกมาจากพระวจนะนนัรน เธอ (นนันที่ คสือปนัญญา) จะ
พษิทนักษรรนักษาพวกเขาไวข้ นอกจากนภีร เมสืที่อเราเรษิที่มรนักปนัญญาแบบพระเจข้า เธอกป็จะคสุข้มกนันเราไวข้ ความ
จรษิงทภีที่ยงษิที่ ใหญตกวตากป็คสือวตาการไดข้มาและการพนัฒนาปนัญญาแบบพระเจข้า (จากพระวจนะของพระเจข้า)
จะกลายเปป็นกทาแพงหนลึที่งทภีที่ปกปข้องประชาชนของพระเจข้าไวข้ มนันปกปข้องและคสุข้มกนันพวกเขาจาก
ความยสุงต ยากและปนัญหาทนัรงปวง
สภษ 4:7-9

สษิที่งทภีที่ตามมานภีรเปป็นขข้อสรสุปแบบถผกบอกเปป็นนนัย แมข้มษิไดข้กลตาวไวข้ แตต

ดนังนนันขึ้ กป็ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน ดนังนนัรน ปษัญญาเปป็นสษิงพื่ สคาคษัญททพื่สสด ฉะนษัทั้นจงเอาปษัญญา แมห้เจห้า
จะไดห้อะไรกป็ตาม จงเอาความเขห้าใจไวห้ คทาทภีแที่ ปลวตา สคาคษัญททพื่สสด (เรชษิยธร์) มภีความหมายวตา ‘ปฐม’
หรสือ ‘อนันดนับแรก’ หรสือ ‘เปป็นเอก’ ความหมายกป็คสือวตา ปนัญญาควรจะเปป็นสษิที่งทภีที่สทาคนัญเปป็นอนันดนับ
แรกในชภีวษิต มนันสทาคนัญยษิงที่ และควรมาเปป็นอนันดนับแรกสสุด (เราคงไดข้แตตสงสนัยวตามภีครษิสเตภียนกภีที่คนกนัน
ทภีที่คษิดวตาการไดข้มาซลึที่งปนัญญาเปป็นสษิที่งทภีที่สทาคนัญเปป็นอนันดนับแรก) ดนังนนัรน คทาสนังที่ (นนันที่ คสือ คทาบนัญชา) อภีก
ประการจลึงถผกนทาเสนอ นนันที่ คสือ “ฉะนนัรนจงเอาปนัญญา แมข้เจข้าจะไดข้อะไรกป็ตาม จงเอาความเขข้าใจไวข้”

คทาทภีที่แปลวตา เอา (คอวร์นอวร์) มภีความหมายวตา ‘ซสืรอ’, ‘หามาไดข้’ หรสือ ‘ไดข้มา’ มนันบอกเปป็น
นนัยวตาการไดข้มาซลึที่งปนัญญาอาจตข้องแลกดข้วยอะไรสนักอยตาง เราอาจไมตไดข้มนนั มางตายๆ กระนนัรนมนันกป็ยงนั
เปป็นสษิที่งทภีที่สทาคนัญอนันดนับแรกสสุดของชภีวษิตอยผดต ภี คทาทภีแที่ ปลวตา ไดห้ (คษินยอวนร์) มภีความหมายดข้วยวตา
‘ทรนัพยรสษิน’ หรสือ ‘ขข้าวของ’ ความหมายกป็คสือวตา ทตามกลางทรนัพยรสที่ ษิงของทนัรงสษิรนทภีที่เรามภี ใหข้เราเอา
ความเขข้าใจ อภีกครนัรงทภีคที่ วามเขข้าใจเปป็นสษิที่งทภีที่มากตอนปนัญญา มนันเปป็นตนัวทภีที่นทาหนข้าปนัญญา จสุดสนใจ
สทาคนัญของหนนังสสือสสุภาษษิตไดข้ถผกพบแลข้ว ประชาชนของพระเจข้าตข้องเสาะแสวงหาและพนัฒนา
ปนัญญาแบบพระเจข้าซลึที่งตนัรงอยผบต นความเขข้าใจทภีที่ถผกตข้องเกภีที่ยวกนับเรสืที่องตตางๆของชภีวษิต (นภียที่ นังไมตกลตาวถลึง
พระวจนะของพระเจข้าดข้วยซทรา)
8 จงตทราคาเธอใหห้สรง และเธอจะยกยห่องเจห้า ถห้าเจห้ากอดเธอไวห้ เธอจะใหห้เกทยรตษิเจห้า อภีกครนัรงทภีที่
เธอทภีวที่ าต นภีรหมายถลึงปนัญญา เมสืที่อเรายกชผปนัญญา โดยยกใหข้มนันสทาคนัญเปป็นอนันดนับแรกในชภีวตษิ เธอกป็จะ
เลสืที่อนตทาแหนตงเราและใหข้เกภียรตษิเราเมสืที่อเรากอดเธอไวข้ มนันบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาการไดข้มาซลึที่ง
ปนัญญาจะนทาพระพรใหญตยษิงที่ และความชตวยเหลสือมาสผตชภีวษิตเรา อยตางไรกป็ตาม การเลสืที่อนยศและการ
ใหข้เกภียรตษิเชตนนนัรนจะมากป็ตตอเมสืที่อเราสวมกอดและประยสุกตรใชข้ปนัญญาแบบพระเจข้าเชตนนนัรนในชภีวตษิ
ของเรา
ในรผปแบบทภีที่คลข้ายคลลึงกนับของสสุภาษษิต 2:13-18 ผผข้เขภียนบรรยายถลึงพระพรตตางๆเพษิมที่ เตษิมซลึที่ง
มภีแกตผผข้ทภีที่ไดข้ปนัญญาแบบพระเจข้า 9 เธอจะเอามาลษัยงามสวมศทรษะเจห้า เธอจะใหห้มงกสฎแหห่งสงห่าราศท
แกห่เจห้า" ปนัญญาและความเขข้าใจจะไมตเพภียงนทามาซลึที่งการเลสืที่อนยศในชภีวษิตเทตานนัรน ทนัรงสองจะเพษิมที่
ความสงตางามและแมข้แตตสงตาราศภีมาสผตเราดข้วย กลตาวโดยสรสุปคสือ การไดข้ปนัญญาแบบพระเจข้าเปป็น
พระพรหนลึที่งทภีที่ลลึกซลึรง มนันจะปกปข้อง สต งเสรษิมและนทาเกภียรตษิยศและสงตาราศภีมาใหข้ คนมากมายโงต
ขนาดไหนทภีที่เพษิกเฉยตตอปนัญญาของพระเจข้าทภีที่มภีใหข้ คนเหลตานนัรนฉลาดขนาดไหนทภีที่เสาะหาและไดข้
ปนัญญาเชตนนนัรนมา
สภษ 4:10-13

โอ บสตรชายของเราเออ๋ย จงฟษังและรษับถห้อยคคาของเรา เพพพื่อปทเดพอน

แหห่งชทวษิตของเจห้าจะมากหลาย อภีกครนัรงทภีซที่ าโลมอนเปป็นผผข้พดผ อยตางไรกป็ตาม อภีกครนัรงทภีพที่ ระบษิดาผผข้

สถษิตในสวรรครของเราทรงถผกหมายถลึงอยตางชนัดเจน คทาแนะนทาอนันลลึกซลึรงสทาหรนับชายหนสุตมคนใด
กป็ตามกป็คสือวตา คทาสนังที่ สอนของบษิดาของเขาจะเพษิที่มชภีวษิตอนันยสืนยาวรวมถลึงคสุณภาพชภีวษิตดข้วย คนหนสุตม
ทนัรงหลายทภีที่เพษิกเฉยตตอคทาสนังที่ สอนของบษิดาทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้ากป็โงตเขลา คทาสนังที่ สอนดนังกลตาวมภี
แตตจะใหข้ประโยชนรสขสุ แกตพวกเขา
11 เราไดห้สอนเจห้าในเรพพื่องทางปษัญญาแลห้ว เราไดห้นคาเจห้าในวษิถทของความเททพื่ยงธรรม แมข้วาต ซา
โลมอนแนะนทาบสุตรของเขาวตาตนไดข้ชร นภี ทาเขาไปในทางทภีที่ถผกตข้องแลข้วกป็ตาม เราจะยษิงที่ กลตาวไดข้มาก
ขนาดไหนวตาพระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเราไดข้ทรงททาเชตนนนัรนดข้วย พระเจข้าไดข้ทรงสอนปนัญญา
แกตเราแลข้วอยตางแนตนอน เราแคตตข้องตนัรงใจฟนังมนันเทตานนัรน ทนัรงบษิดาบนโลกนภีรของเราและพระบษิดาผผข้
สถษิตในสวรรครของเราตตางหาทางนทาเราไปในทษิศทางทภีที่ถผกตข้อง มภีปนัญญาอนันใหญตยงษิที่ ในการตนัรงใจฟนัง
บสุคคลทนัรงสอง
12 เมพพื่อเจห้าเดษิน ยห่างเทห้าของเจห้าจะไมห่ถรกขษัดขวาง และเมพพื่อเจห้าวษิพื่ง เจห้าจะไมห่สะดสด ความ
หมายกป็คสือวตา เมสืที่อเราปฏษิบนัตษิตามคทาแนะนทาของพระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเรา เรากป็จะไมตตษิดอยผต
ในสถานทภีที่คนับแคบหรสือพนันธนาการตตางๆในชภีวษิต นอกจากนภีร เรากป็จะหลภีกเลภีที่ยงหษินสะดสุดและ
อสุปสรรคตตางๆในชภีวษิต กลตาวสนัรนๆคสือ ปนัญญาแบบพระเจข้าจากบษิดาผผข้มภีปนัญญา (ไมตวาต บนโลกนภีรหรสือ
ในสวรรคร) จะมภีคตามากในชภีวษิต โดยเฉพาะอยตางยษิงที่ ปนัญญาของพระเจข้าจะชตวยใหข้เราสามารถหลภีก
เลภีที่ยงปนัญญาและอสุปสรรคมากมายในชภีวษิตไดข้
ดนังนนัรนผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงสรสุปเนสืรอหาสต วนนภีรโดยคะยนัรนคะยอวตา 13 จงยรึดคคาสษัพื่งสอนไวห้ และ
อยห่าปลห่อยไป จงระแวดระวษังเธอไวห้ เพราะเธอเปป็นชทวษิตของเจห้า คทาทภีแที่ ปลวตา คคาสษัพื่งสอน (มถูซอวรร์)
มภีความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดวตา 'การลงวษินยนั ', 'การตภีสอน' และ 'การแกข้ไข' ในบรษิบทของการ
รนับคทาสนังที่ สอนของบษิดา เหป็นไดข้ชนัดวตาความหมายเกภีที่ยวขข้องกนับการรนับการแกข้ไขจากบษิดาดข้วย การ
แกข้ไขและการลงวษินยนั ดนังกลตาวเปป็นสต วนหนลึที่งทภีที่สทาคนัญของชภีวษิต ดนังนนัรน คนหนสุตมสาวไดข้รนับคทาแนะนทา
จากพระเจข้าวตาอยตาปลตอยใหข้การลงวษินนัยนนัรนหลสุดมสือไป แตตจงรนักษามนันไวข้ใหข้ดภี นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนถลึงปนัญญาของการไดข้รนับการแกข้ไขและการลงวษินยนั จากพตอแมต มนันมภีปนัญญาและมภีคตามาก

สภษ 4:14-17

คราวนภีรผผข้เขภียนทตานนภีรเปลภีที่ยนไปยนังปนัญญาและคทาแนะนทาทภีที่เฉพาะ

เจาะจงบข้าง อยห่าเขห้าไปในวษิถทของคนชษัพื่ว และอยห่าเดษินในทางของคนชษัพื่วรห้าย นภีที่บอกชนัดเจนถลึงหลนัก
การเรสืที่องการแยกออก ความหมายตรงนภีรสอดคลข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับของเพลงสดสุดภี 1:1 คทาสอนทภีที่
ชนัดเจนทนัวที่ พระคนัมภภีรรคสือ จงอยผหต ตางจากโลกและความชนัวที่ รข้ายใหข้ไกลทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ ดผ 2 โครษิน
ธร 6:17, โรม 12:2, 1 ยอหรน 2:15-17 และยากอบ 4:4 มภีปนัญญาสองประการตรงนภีร (1) อยตาไปยนังทภีๆที่
พวกคนชนัวที่ ไปกนันและ (2) อยตารต วมวงกนับพวกเขา ทางของคนชนัวที่ นทาไปสผตความบาปและความยสุงต
ยาก ดผ เพลงสดสุดภี 1:1 ดข้วย
15 จงหลทกเสทย อยห่าเดษินบนนษันทั้ เลททั้ยวออกไปเสทย และจงผห่านไป ความจรษิงพสืรนๆทภีที่ถผกนทา
เสนออยตางไพเราะกป็คสือ จงหลภีกเลภีที่ยงทางของคนชนัวที่ ไมตวาต จะแลกดข้วยอะไรกป็ตาม อยตาเขข้าไปใกลข้
มนัน อยผหต ตางๆจากมนัน อยตาไปเฉภียดมนันเดป็ดขาด กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ จงออกมาจากพวกเขาและจง
แยกตนัวออกตตางหาก ปนัญญาเชตนนนัรนกป็ลลึกซลึรงจรษิงๆ นอกจากนภีร มนันจะสต งผลกระทบอยตางมหาศาลตตอ
ลผกๆของเราดข้วย ดผ พระราชบนัญญนัตษิ 4:40 และ 5:29 รวมถลึงสสุภาษษิต 16:17
เรสืที่องวษิถภีตตางๆของคนอธรรมถผกพผดถลึงตตอไป 16 เพราะถห้าคนชษัพื่วรห้ายไมห่ไดห้ทคาความผษิด เขา
นอนไมห่หลษับ ถห้าเขาไมห่ไดห้ทคาใหห้คนใดสะดสด เขาจะหลษับไมห่ลง คทาบรรยายเกภีที่ยวกนับชายและหญษิงทนัรง
หลายทภีที่เปป็นคนอธรรมชตางตรงกนับคนสมนัยนภีรจรษิงๆ พวกเขาอยผจต นดลึกดสืที่นเพสือที่ สทาเรษิงสทาราญกนับความ
บาปทสุกรผปแบบ นอกจากนภีร พวกเขาสนสุกกนับการลตอลวงใครสนักคนใหข้ททาความบาปไมตวาต จะ
เปป็นการดสืที่มเหลข้าเมามายหรสือการททาผษิดศภีลธรรม
17 เพราะเขารษับประทานอาหารของความชษัพื่วรห้าย และดพพื่มเหลห้าองสห่นแหห่งความทารสณ ชาว
โลกจนทสุกวนันนภีรหลงระเรษิงไปกนับความบาปทสุกรผปแบบราวกนับวตามนันเปป็นอาหาร พวกเขาดสืที่มเหลข้า
จนเมามายซลึที่งบตอยครนัรงนทาไปสผตความรสุนแรง แนตทภีเดภียว การททาผษิดศภีลธรรม การดสืมที่ เหลข้าเมามายและ
ความรสุนแรงลข้วนเกภีที่ยวดองกนัน
สภษ 4:18-19

ตรงกนันขข้ามวษิถขท องคนชอบธรรมเหมพอนแสงอรสณ ซรึพื่งฉายสส กใสยษิพื่ง

ขรึทั้นๆจนเตป็มวษัน ผผข้เขภียนทตานนภีรใชข้ภาพประกอบของรสุตงอรสุณและการขลึรนของดวงอาทษิตยรเพสืที่อยก

ตนัวอยตางประกอบประเดป็นของตน หนัวขข้อคสือ “วษิถภีของคนชอบธรรม” เหมสือนกนับแสงอรสุณยามเชข้าทภีที่
สาดสต องและสต องสวตางเตป็มทภีที่เหมสือนดวงอาทษิตยรยามเทภีที่ยงวนัน วษิถภีของคนเหลตานนัรนทภีที่จนัดระเบภียบชภีวตษิ
ตนัวเองโดยหลนักการแหตงความชอบธรรมกป็เปป็นเชตนนนัรน วษิถขภี องคนชอบธรรมนนัรนชนัดเจนและมภีแสง
สวตางสต อง มนันจะสวตางมากยษิงที่ ขลึรนเมสือที่ เวลาผตานไป
อยตางไรกป็ตาม 19 ทางของคนชษัพื่วรห้ายกป็เหมพอนความมพดทรึบ เขาไมห่ทราบวห่าเขาสะดสดอะไร
ชตางเปป็นภาพทภีที่ตรงกนันขข้ามอยตางสษิรนเชษิง! ความชอบธรรมถผกเชสืที่อมโยงกนับแสงสวตาง ความชนัวที่ มนักถผก
เชสืที่อมโยงกนับความมสืด แนตทภีเดภียวมนสุษยรรนักความมสืดเพราะการของเขาชนัวที่ (ยอหรน 3:19) ความบาป
และการททาผษิดศภีลธรรมสต วนใหญตเกษิดขลึรนภายใตข้การเคลสือบคลสุมของความมสืด ความชอบธรรมคสือ
การกระททาในชตวงกลางวนันแสกๆ นอกจากนภีร ขณะทภีที่คนชอบธรรมมภีวษิถภีทภีที่มแภี สงสวตางสต องชนัดเจน
คนชนัวที่ กลนับสะดสุดไปตลอดชภีวษิตโดยไมตรดผข้ ข้วยซทราวตาตนสะดสุดอะไร นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึง
ความมนันที่ คงและความเจรษิญของความชอบธรรมเมสือที่ เปรภียบกนับความไมตมนนั ที่ คงและความยากจนซลึที่ง
เชสืที่อมโยงกนับความบาป
สภษ 4:20-22

บสตรชายของเราเออ๋ย จงตษัทั้งใจตห่อถห้อยคคาของเรา จงเอทยงหรของเจห้า

เขห้าหาคคาพรดของเรา อภีกครนัรงทภีที่ปนัญญาอนันลลึกซลึรงของการตนัรงใจฟนังพตอแมตทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า
ถผกนทาเสนอ ซาโลมอนสนนับสนสุนบสุตรชายของเขาใหข้ใสต ใจตตอคทาแนะนทาของเขา
21 อยห่าใหห้มษันหนทไปจากสายตาของเจห้า จงรษักษามษันไวห้ภายในใจของเจห้า มภีปนัญญามหาศาล
สทาหรนับคนหนสุตมสาวทภีที่จะใหข้คสุณคตาคทาสนังที่ สอนและคทาแนะนทาของพตอแมต ดนังนนัรนซาโลมอนจลึงเตสือน
สตษิบสุตรชายของตนมษิใหข้ลมสื การอบรมสนังที่ สอนของเขา แตตจะซตอนมนันไวข้ในใจของเขา อภีกครนัรงทภีที่
ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ การทภีที่ประชาชนของพระเจข้าจะตนัรงใจฟนังคทาสนังที่ สอนของพระบษิดาผผข้
สถษิตในสวรรครของเรา
22 เพราะมษันเปป็นชทวษิตแกห่ผทห้ร ทพื่คห้นพบ และมษันเปป็นสส ขภาพแกห่เนพทั้อหนษังของผรนห้ ษัทั้นทษัทั้งสษิทั้น บท
เรภียนตตางๆของพตอแมตทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า (นภียที่ นังไมตรวมมถลึงพระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของ
เรา) คสือบตอนทราพสุแหตงชภีวษิต มนันบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคทาสนังที่ สอนตามแบบพระเจข้ากตอใหข้เกษิดสสุข

ภาพฝตายรต างกายดข้วยซทรา บตอยครนัรงขนาดไหนทภีวที่ ษิธภีปฏษิบนัตษิอนันบาปหนาทนัรงหลายทษิรงใหข้ผผข้คนเตป็มไป
ดข้วยโรคภนัยและความพษิการ การเปป็นแบบพระเจข้าปข้องกนันมษิใหข้ทรนังสองสษิที่งมากลทรากราย
สภษ 4:23

ดนังนนัรน จงรษักษาใจของเจห้าดห้วยความระวษังระไวรอบดห้าน เพราะ

แหลห่งแหห่งชทวษิตเรษิพื่มตห้นออกมาจากใจ บทนภีรปษิดทข้ายดข้วยรายการคทาสสุภาษษิตพสืรนฐานตตางๆของชภีวตษิ
ประการแรกคสือ จงรนักษาใจของเราอยตางระมนัดระวนัง เพราะวตาสษิที่งตตางๆแหตงชภีวษิตลข้วนผสุดออกมาจาก
ใจ การตนัดสษินใจตตางๆของชภีวษิตผสุดออกมาจากใจของเรา การเปป็นแบบพระเจข้า ความจรษิง ความดภี
และความชอบธรรมสามารถออกมาจากใจไดข้ อยตางไรกป็ตาม ดนังทภีพที่ ระเยซผตรนัสสอนไวข้ “ความคษิด
ชนัวที่ รข้าย การฆาตกรรม การผษิดผนัวผษิดเมภีย การลตวงประเวณภี การลนักขโมย การเปป็นพยานเทป็จ การพผด
หมษิที่นประมาท กป็ออกมาจากใจ” (มนัทธษิว 15:19) เมสือที่ ผผข้ใดไมตรนักษาใจของตนไวข้ดๆภี มนันผผข้ชนัวที่ รข้ายกป็จะ
พยายามขโมยมนันไปดข้วยการลตอลวงและการทดลองอนันหลากหลายของโลกนภีร และเมสืที่อความบาป
เรษิที่มวษิงที่ ครบรอบของมนัน มนันกป็นทาความยสุงต ยากทสุกรผปแบบมาและสสุดทข้ายกป็นทากระทนังที่ ความตายมาใหข้
สภษ 4:24

ดนังนนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงเตสือนสตษิวาต จงหษันไปจากปากททพื่พรดคดเคททั้ยว

และใหห้รษิมฝทปากลดเลททั้ยวอยรหห่ ห่างจากเจห้า มนันไมตใชตเรสืที่องบนังเอษิญทภีที่คทาเตสือนแรกเปป็นเรสืที่องปากททที่พถูดคด
เคทขึ้ยว และรษิมฝทปากลดเลทขึ้ยว คทาทภีที่แปลวตา คดเคทยทั้ ว ตรงนภีร (อษิคเคชอถูธ) มภีความหมายวตา ‘คดโกง’
หรสือ ‘ไมตซสืที่อตรง’ จรษิงๆแลข้วนนันที่ เปป็นความหมายของรษิมฝภีปากทภีที่ตลบตะแลง ความหมายทภีที่ใหญตกวตา
กป็คสือ การไมตปลตอยใหข้ตนัวเองมภีปากทภีที่ไมตคดเคภีรยวหรสือไมตซสืที่อตรง ลนักษณะเฉพาะตนัวขนัรนพสืรนฐานของ
พญามารคสือ ความไมตซสืที่อตรง มนันเปป็นผผข้มสุสาและเปป็นพตอของการมสุสา (ยอหรน 8:44) ไมตมภีสที่ งษิ ใดทภีที่
เปป็นเหมสือนซาตานในตนัวมนันเองมากไปกวตาการโกหกอภีกแลข้ว ซาโลมอนจลึงหนสุนใจบสุตรของตน
ใหข้โยนทษิรงการทดลองใดๆกป็ตามทภีที่จะเปป็นคนไมตซสืที่อตรง
สภษ 4:25-27

ใหห้ตาของเจห้ามองตรงไปขห้างหนห้า และใหห้หนษังตาของเจห้ามองตรง

ไปขห้างหนห้าเจห้า ความหมายกป็คอสื การเดษินทางไปบนทางหลวงแหตงชภีวษิต บตอยครนัรงมภีการทดลองและ
สษิที่งยนัวที่ ยวนตตางๆอยผตต ลอดขข้างทาง สทาหรนับบางคนมนันคสือการทดลองของเหลข้าหรสือสษิที่งมลึนเมาอสืที่นๆ
สทาหรนับคนอสืนที่ ๆมนันคสือการทดลองทภีที่จะลนักขโมย สทาหรนับคนอสืที่นๆมนันคสือการทดลองในเรสืที่องความ

ไมตบรษิสสุทธษิธทางเพศในหลากหลายวษิธภีทภีที่มนันหาโอกาสทภีที่จะลตอลวง สทาหรนับคนอสืที่นๆมนันคสือ ความคษิด
แบบวนัตถสุนยษิ มหรสือความโลภ มภีปข้ายโฆษณาและปข้ายเชษิญชวนมากมายทภีที่ล ตอลวงตลอดสองขข้างทาง
ของทางหลวงของชภีวตษิ คทาแนะนทาแบบพระเจข้าของผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจทตานนภีรคสือ จงใหข้ตา
ของเรามองตรงไปขข้างหนข้าและไมตจนับจข้องอยผบต นสษิที่งลตอลวงตตางๆตลอดสองขข้างทาง
พญามารโฆษณาทางออกมากมายทภีที่นทาไปสผตสที่ งษิ นตาดลึงดผดตตางๆอนันบาปหนาของชภีวตษิ (นภีที่
เปป็นความจรษิงทนัรงความหมายแบบตรงตนัวและทภีที่ไมตใชต) คทาแนะนทาของพระเจข้าคสือ จงใหข้ตาของเรา
จนับจข้องอยผเต บสืรองหนข้าตลอด ในสมนัยโบราณ (และในปนัจจสุบนนั ดข้วยในหลายเมสือง) พวกหญษิงโสเภณภี
จะโฆษณาตนัวเองโดยการแตตงตนัววนับๆแวมๆอยผตต ลอดขข้างทาง คทาแนะนทาของพระเจข้าคสือ จงใหข้ตา
ของเจข้ามองตรงไปขข้างหนข้า นภีที่เปป็นจรษิงดข้วยสทาหรนับพวกคนคข้ายาเสพตษิด สสืที่อลามก คลนับเปลสืรองผข้า
โรงเหลข้า ไนทรคลนับ การพนนัน รข้านเชตาวษิดภีโอ และการสทาแดงของความบาปในรผปแบบอสืนที่ ๆอภีก
มากมาย คทาแนะนทาของพระเจข้าคสือ จงใหข้ตาของเราจนับจข้องอยผทต ภีที่เสข้นทางทภีที่อยผตต รงหนข้าและไมต
ชทาเลสืองดผสที่ ษิงลตอลวงตตางๆทภีที่อยผขต ข้างทาง
26 จงพษิจารณาวษิถทแหห่งเทห้าของเจห้า แลห้วทางทษัทั้งสษิทั้นของเจห้าจะมษัพื่นคง อภีกครนัรงทภีผที่ ผข้เขภียนใชข้ภาพ
เปรภียบของถนนเสข้นหนลึงที่ และหนสุนใจผผข้อตานของตนใหข้พจษิ ารณาทษิศทางของตนในชภีวษิตใหข้ดภีๆและ
เดษินทางตตอไปอยตางระมนัดระวนัง
27 อยห่าเหไปขห้างขวาหรพอหษันมาขห้างซห้าย จงกลษับเทห้าของเจห้าเสทยจากความชษัพื่วรห้าย ภาพ
เปรภียบนภีรยข้อนกลนับไปพผดถลึงขข้อ 25 นนันที่ คสือ การไมตถผกลตอลวงใหข้ออกไปจากทษิศทางทภีที่พระเจข้าทรง
ประสงครใหข้เราไปโดยไปไลตตามความบาปตตางๆแทน นอกจากนภีร เราควรหมายเหตสุไวข้ดข้วยวตา
ไมตใชตวาต ความสนสุกสนานทสุกอยตางในชภีวษิตเปป็นความบาปไปทนัรงหมด อยตางไรกป็ตาม หากมนันหนัน
ความสนใจของเราไปจากพระประสงครอนนั สมบผรณรแบบของพระเจข้า มนันกป็บรรลสุจดสุ ประสงคร
เดภียวกนัน พญามารพลึงพอใจทภีที่จะเบภีที่ยงเบนความสนใจของเราไปจากพระประสงครของพระเจข้าไมต
วตาจะโดยความบาปทภีที่ชนัดเจนหรสือสษิที่งบนันเทษิงใจตตางๆของชภีวษิต หากพญามารสามารถลตอลวงเราใหข้
ใชข้เสข้นทางออกไปยนังจสุดพนักแหตงชภีวษิตและไมตเดษินทางตตอไปบนทางดตวนแหตงพระประสงครของ

พระเจข้า มนันกป็ททาหนข้าทภีที่ของมนันสทาเรป็จแลข้ว บทนภีรปษิดทข้ายดข้วยคทาแนะนทาอนันมภีปนัญญา “จงกลนับเทข้า
ของเจข้าเสภียจากความชนัวที่ รข้าย”
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 5: บทททที่หว้าของหนนังสสือสสุภาษษิตกลส่าวถนงหนัวขว้อททที่เรทยบงส่ายแตส่ลนกซนขึ้ง
นนัที่นคสือ ความโงส่เขลาสษิขึ้นดทของการทลาผษิดศทลธรรมในเรสือที่ งเพศ การลส่วงประเวณทหรสือการเลส่นชถูไว้ มส่
เพทยงเปก็นเรสืที่องททที่ผษิดศทลธรรมเทส่านนัขึ้น แตส่มนนั ยนังโงส่เขลาสษิขึ้นดทดวว้ ย ทวส่าปนัญญาแบบพระเจว้าสนัที่งวส่าผถูว้ชาย
ควรสนษิทสนมกนับภรรยาของตน
สภษ 5:1-2

บสตรชายของเราเออ๋ย จงตษัทั้งใจตห่อปษัญญาของเรา จงเอทยงหรของเจห้า

ฟษังความเขห้าใจของเรา หนัวขข้อหลนักตรงนภีรถผกหมายเหตสุวาต เปป็นปนัญญาและความเขข้าใจ การททาผษิดศภีล
ธรรมทางเพศคสือหนัวขข้อหลนักตรงนภีร คสุณธรรมดนังกลตาวมภีปนัญญาอยตางลลึกซลึรง
2 เพพพื่อเจห้าจะรษักษาความเฉลทยวฉลาดไวห้ และรษิมฝทปากของเจห้าจะระแวดระวษังความรรห้
เนสืรอหาตรงนภีรตตอเนสือที่ งจากขข้อกตอนหนข้า ปนัญญาทภีที่แทข้จรษิงจะกตอใหข้เกษิดความเฉลภียวฉลาดทางศภีล
ธรรม คนทนัรงหลายทภีที่มปภี นัญญาจะเฉลภียวฉลาดในเรสืที่องทางเพศ นนันที่ คสือ การรนักษาตนัวไวข้สทาหรนับคผต
สมรสของตนแตตเพภียงผผข้เดภียว ไมตมภีการลตวงประเวณภีหรสือการเลตนชผข้โดยสมยอมใดๆเกษิดขลึรนโดย
ปราศจากขข้อตกลงทางวาจา ฝตายหนลึที่งตข้องชภีรชวนใหข้กระททาการดนังกลตาวและอภีกฝตายตข้องพผดวตา ‘ไดข้’
ซาโลมอนหนสุนใจบสุตรของตนใหข้มปภี นัญญาทภีที่จะรนักษาหรสือคสุข้มกนันรษิมฝภีปากของเขาดข้วยความรผทข้ ภีที่มภี
ปนัญญาเพสืที่อทภีที่จะหลภีกเลภีที่ยงแมข้แตตการพผดเกภีที่ยวกนับแนวโนข้มทภีจที่ ะกระททาการดนังกลตาว ยษิงที่ การตกลงทภีที่
จะกระททาการดนังกลตาวยษิงที่ ไมตควรพผดถลึง
สภษ 5:3-6

เพราะรษิมฝทปากของหญษิงชษัพื่วนษัทั้นกป็หยาดนคทั้าผรึทั้งออกมา และปากของ

นางกป็ลพพื่นยษิพื่งกวห่านคทั้ามษัน หญษิงแปลกหนข้า (หญษิงชนัวที่ ) หมายถลึงหญษิงใดกป็ตามทภีที่ไมตใชตภรรยาของตน ไมต
วตาจะเปป็นหญษิงโสเภณภี หญษิงสทาสต อนทภีที่ชอบหวตานเสนตหร หญษิงทภีเที่ ตป็มใจทภีที่จะมภีสมนั พนันธรสวาทดข้วย
หญษิงทภีที่ยอมรนับความสนัมพนันธรแบบคสืนเดภียวจบ ฯลฯ กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ หญษิงเชตนนนัรนคสือหญษิงใด

กป็ตามทภีที่ไมตใชตภรรยาของเรา นางถผกพรรณนาวตาเปป็นคนปากหวาน นนันที่ คสือ นางสามารถใชข้คทาพผด
หวานๆเพสือที่ ลตอลวงเหยสือที่ ของนางไดข้
4 แตห่ในททพื่สสด นางขมขพนพื่ อยห่างบอระเพป็ด และคมอยห่างดาบสองคม ตตางจากคทาพผดหวานๆ
ของการหวตานเสนตหรในตอนแรก บทสรสุปของการมภีสมนั พนันธรสวาทกนับหญษิงใจงตายเปป็นเรสืที่องขมขสืที่น
อยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ บอระเพป็ดบางครนัรงหมายถลึงพสืชทภีมที่ ภีรสขมและเปป็นภาพเปรภียบของความ
ขมขสืที่นแบบสสุดขภีด ยษิงที่ กวตานนัรน การไปมภีสมนั พนันธรสวาทกนับคผตขาทภีที่ไมตใชตภรรยาของตนสสุดทข้ายกป็นทาไป
สผตความยสุงต ยาก หรสือแมข้แตตความรสุนแรง บตอยครนัรงขนาดไหนทภีที่อาชญากรรมทภีที่เปป็นความรสุนแรง
ตตางๆเปป็นผลมาจากสนัมพนันธรสวาท! พวกมนันไปดข้วยกนัน
5 เทห้าของนางกห้าวลงไปสรห่ความตาย ยห่างเทห้าของนางตษิดตามวษิถทสห่นร รก คนเลตนชผข้กภีที่คนแลข้ว
ลงเอยดข้วยการเสภียชภีวษิต? กภีที่คนแลข้วทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับรนักสามเสข้าแลข้วถผกฆตาตาย? คทาทภีที่แปลวตา นรก (เช
โอล) สามารถหมายถลึงทนัรงหลสุมศพและแดนคนตายของคนทภีที่ไมตรอด ประเดป็นกป็คสือวตา การททาบาป
ในเรสืที่องเพศมนักนทาไปสผตไมตเพภียงความตายฝตายรต างกายเทตานนัรน แตตความตายฝตายวษิญญาณดข้วย การ
ลตวงประเวณภีและการเลตนชผข้เปป็นสษิที่งทภีที่บตอนททาลายฝตายวษิญญาณไดข้มากๆ ทนัรงสองอยตางจะททาใหข้จษิต
วษิญญาณตายดข้าน ดผ โฮเชยา 4:11
6 เกรงวห่าเจห้าจะสนใจในวษิถแท หห่งชทวษิต ทางของนางวนเวทยนไป เพพพื่อเจห้าจะหารรห้ไมห่ ดนังทภีที่ไดข้
หมายเหตสุขข้างบนแลข้วในโฮเชยา 4:11 “การเลตนชผข้ เหลข้าองสุตนและเหลข้าองสุตนใหมตชงษิ เอาจษิตใจไปเสภีย”
การททาผษิดศภีลธรรมในเรสือที่ งเพศมภีความสามารถอนันเปป็นเอกลนักษณรทภีที่จะททาใหข้ใจของคนเราตายดข้าน
ตตอสษิที่งตตางๆของพระเจข้า พญามารทราบเรสืที่องนนัรนดภี มนันจลึงสต งเสรษิมเรสืที่องนภีรอยตางไมตหยสุดหยตอนผตาน
ทางการแตตงตนัววนับๆแวมๆ การสสืที่อความหมายในเรสือที่ งทางเพศอยตางไมตรจผข้ บ และสษิที่งลตอลวงตตางๆทภีที่
อยผใต นโลก เมสืที่อผผข้ใดปลตอยตนัวไปกนับกษิจกรรมทางเพศกนับผผข้ทภีที่ไมตใชตคตผสมรส เขากป็ททาใหข้ใจของตนัวเอง
ตายดข้านตตอการพษิจารณาเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆทภีที่เปป็นความจรษิงของชภีวษิต คสุณคตาตตางๆฝตายวษิญญาณระเหย
ไปภายใตข้ความรข้อนของตนัณหาแหตงความปรารถนา

‘หญษิงแปลกหนข้า’ นนันที่ คสือ หญษิงใจงตายจลึงใชข้วษิธภีตตางๆอนันไมตรผข้จบ เชตน ชสุดทภีที่ยนัวที่ ยสุกามารมณร
การหวตานเสนตหรแบบยนัวที่ ยวน และคทาพผดเชษิญชวนแบบตรงๆสทาหรนับชายใดกป็ตามทภีที่วาต งอยผต ประเดป็น
ของผผข้เขภียนทตานนภีรกคป็ อสื วตา มภีรผปแบบทภีที่หลากหลายไมตรจผข้ บทภีที่สถานการณรตตางๆทภีที่ผษิดศภีลธรรมมภี
โอกาสทภีที่จะเกษิดขลึรนไดข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาของพระองครกคป็ สือวตา การเกภีที่ยวขข้องกนับหญษิงเชตนนนัรนไมต
เพภียงเปป็นเรสืที่องผษิดเทตานนัรน แตตมนนั ยนังโงตเขลาดข้วย นอกจากนภีร หญษิงเชตนนนัรนกป็คอยหาวษิธภีใหมตๆทภีที่จะ
ลตอลวงดข้วย (จสุดสนใจตรงนภีรอยผทต ภีที่หญษิงทนัรงหลายทภีที่ททาผษิดศภีลธรรมเพราะบทนภีรถผกกลตาวแกตบสุตรชาย
ของซาโลมอน ซลึที่งเปป็นผผข้ชายคนหนลึงที่ ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา การททาผษิดศภีลธรรมในเรสืที่อง
เพศไมตวาต สทาหรนับชายหรสือหญษิงเปป็นเรสือที่ งทภีที่ผษิด โงตเขลา และททาใหข้ตายดข้านฝตายวษิญญาณ)
สภษ 5:7-13

ฉะนษันทั้ โอ บสตรทษัทั้งหลายเออ๋ย บษัดนทจทั้ งฟษังเรา และอยห่าพรากจาก

ถห้อยคคาแหห่งปากของเรา ซาโลมอนจลึงประกาศคทาเตสือนเพษิที่มเตษิมแกตบสุตรของเขาเกภีที่ยวกนับการเขข้าไป
เกภีที่ยวขข้องกนับคนรผจข้ นักทภีที่เปป็นหญษิงใจงตายทนัรงหลาย
8 จงหลทกทางของเจห้าใหห้ไกลจากนาง อยห่าไปใกลห้ประตรเรพอนของนาง คทาแนะนทาทภีที่มภีตตอบสุตร
ชายของเขากป็เรภียบงตาย จงแยกตนัวของเจข้าออกจากหญษิงเชตนนนัรนใหข้ไกลทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ อยตา
เขข้าไปใกลข้บข้านของนาง หลนักการทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ เรสืที่องการแยกออกจากไมตเพภียงความบาป
เทตานนัรน แตตโดยเฉพาะอยตางยษิงที่ ในกรณภีนร ภีคสือ คผตขาทภีที่ยนษิ ยอมททาบาปในเรสืที่องทางเพศ จงหลภีกหนภีไปใหข้
ไกลทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ จงหลภีกไปใหข้พข้นนาง อยตาคบหาสมาคมกนับหญษิงทภีที่มภีชอสืที่ เสภียงแบบนนัรน โดย
เฉพาะหากวตามภีความเปป็นเพสือที่ นสต วนตนัวกนับคนๆนนัรนอยผกต ตอนแลข้ว
9 เกรงวห่าเจห้าจะใหห้เกทยรตษิของเจห้าแกห่คนอพพื่น และใหห้ปทเดพอนของเจห้าแกห่คนโหดรห้าย 10 เกรง
วห่าแขกแปลกหนห้าจะกษินความอสดมสมบรรณย์ของเจห้าจนอษิพื่ม และแรงงานของเจห้าตกไปในเรพอนของ
คนตห่างดห้าว การเกภีที่ยวขข้องในสนัมพนันธรสวาททภีที่ผษิดศภีลธรรมไมตเพภียงมภีผลทภีที่ตามมาตตางๆฝตายวษิญญาณ
เทตานนัรน แตตมผภี ลทภีที่ตามมาตตางๆทางเศรษฐกษิจดข้วย นภีที่ยงนั ไมตกลตาวถลึงการเสสืที่อมเสภียชสืที่อเสภียงดข้วยซทรา
แมข้วาต ชาวโลกหนัวเราะเยาะและชอบฟนังเรสืที่องชผข้สาว สนัมพนันธรสวาท หญษิงโสเภณภี และการยนัวที่ ยวน ใน

ชภีวษิตจรษิงคนเหลตานนัรนทภีที่ไปยสุงต เกภีที่ยวกนับเรสืที่องเชตนนนัรนกป็พบวตาตนัวเองมภีชสืที่อเสภียงทภีมที่ นัวหมอง แมข้กระทนังที่ ใน
โลก
ความบาปทางเพศนทามาซลึที่งผลพวงทางเศรษฐกษิจ มนันอาจเปป็นคตาใชข้จตายทางกฎหมายของ
การสผข้คดภีในการฟข้องรข้องเรสืที่องสษิทธษิความเปป็นพตอเดป็ก มนันอาจเปป็นคตาเลภีรยงดผเดป็กสทาหรนับบสุตรนอก
สมรส มนันอาจเปป็นการซสืรอของขวนัญตตางๆใหข้กบนั ชผข้รนักแอบๆของตน มนันอาจเปป็นคตาใชข้จตายอนันนตา
อนัปยศของการจตายใหข้กบนั หญษิงโสเภณภีสนักคน สษิที่งหนลึงที่ ทภีที่ชาวโลกไมตยอมเผชษิญหนข้ากป็คสือวตา ความ
บาปทางเพศททาใหข้ยากจน การผษิดผนัวผษิดเมภียททาใหข้เกษิดการหยตารข้างซลึที่งมภีราคาแพงมากๆ ผลทภีที่ตามมา
ของความสนัมพนันธรฉนันทรชผข้สาวมนักมภีราคาสผง หญษิงสาวกภีที่คนแลข้วทภีทที่ ทาลายโอกาสของตนทภีที่จะไดข้รนับ
การศลึกษาและรายไดข้ในชภีวษิตทภีที่สผงขลึรนเพราะเธอไปยสุงต เกภีที่ยวกนับการลตวงประเวณภีขณะทภีที่เธอยนังสาวๆ
และมภีลผกนอกสมรส มภีครอบครนัวทภีที่เปป็นพตอหรสือแมตเลภีรยงเดภียที่ วกภีที่ครอบครนัวแลข้วทภีที่ใชข้ชภีวษิตอยตางยากจน
เพราะลผกๆทภีที่เกษิดนอกสมรส ความยากจนสต วนใหญตในแผตนดษินนภีรเปป็นผลของการททาผษิดศภีลธรรม
ทางเพศ!
11 และถรึงบษันทั้ ปลายชทวษิตของเจห้า เจห้าครวญคราง เมพพื่อเนพทั้อและกายของเจห้าถรกลห้าง
ผลาญ 12 และเจห้าวห่า "ขห้าเคยเกลทยดคคาสษัพื่งสอนเสทยจรษิงๆ และจษิตใจของขห้าดรหมษิพื่นการตษักเตพอน
13 ขห้าไมห่เคยเชพพื่อฟษังเสทยงครรของขห้า หรพอเอทยงหรใหห้แกห่ผห้สร งษัพื่ สอนของขห้า บตอยครนัรงขนาดไหนทภีที่ชาว
โลกโงตเขลาในตอนตข้นแตตมปภี นัญญาในบนัรนปลายของชภีวตษิ ชาวโลกมากมายขนาดไหนตษิดโรค
ตษิดตตอทางเพศสนัมพนันธรผาต นทางกษิจกรรมทางเพศนอกสมรส นตาเศรข้าทภีที่พวกเขาเปป็นโรคเหลตานภีรหรสือ
ไดข้รนับความทสุกขรทรมานจากผลทภีที่ตามมาของมนันไปตลอดชภีวษิตของตน เมสือที่ พวกเขาตสืที่นขลึร นสผตความ
จรษิงทภีที่วาต พวกเขาโงตขนาดไหน มนันกป็สายเกษินไปแลข้ว วนันหนลึงที่ พวกเขารผตข้ นัววตาพตอแมตของพวกเขาพผด
ถผกแลข้วและครผสอนรวภีกรป็ วผข้ าต ตนกทาลนังพผดเรสือที่ งอะไรอยผต แตตบนัดนภีรพวกเขาเปป็นโรคตษิดตตอทางเพศ
สนัมพนันธรแลข้วหรสือมภีแผลเปป็นทภีที่ตข้องตตอสผข้ไปตลอดชภีวษิตทภีที่เหลสือของพวกเขา
ความบาปทางเพศไมตเพภียงเปป็นเรสือที่ งทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงตเขลาดข้วย หนทางของพระเจข้า
ยตอมดภีทภีที่สสุด การรนักษาตนัวใหข้บรษิสสุทธษิธจนถลึงวนันแตตงงานและการมภีผนัวเมภียเดภียวหลนังจากนนัรนเปป็นตข้นไป

ไมตเพภียงเปป็นเรสือที่ งทภีที่ถผกตข้องในทางศภีลธรรมเทตานนัรน แตตมนนั จะปข้องกนันมษิใหข้เกษิดปนัญหานานนัปการตตอ
ไปภายหลนังในชภีวษิตดข้วย
สภษ 5:14

ขห้าจวนจะลห้มละลายสรคห่ วามพษินาศอยรรห่ อมรห่อ ในหมรห่ชสมนสมชนและ

คนททพื่ประชสมกษันอยรห่นนษัทั้ " คราวนภีรเหมสือนกนับพตอคนหนลึงที่ ทภีที่สอนลผกชายของตน ซาโลมอนรนับ
สารภาพวตากาลครนัรงหนลึที่งนานมาแลข้ว เขาเกสือบตกไปในความบาปนนัรนทภีเที่ ขาไดข้กลตาวเตสือนไวข้แลข้ว
ขข้างบน และหากเขาเกษิดลข้มลงไปในการทดลองนนัรนแลข้วลตะกป็ ทสุกคนกป็จะรผข้กนนั หมดในเวลาไมตนาน
อยตางแนตนอน มภีอะไรบางอยตางเกภีที่ยวกนับความบาปทางเพศทภีที่ททาใหข้ตนัวมนันเองประจนักษร ความบาป
เชตนนนัรนมนักถผกปษิดเปป็นความลนับไดข้ไมตนาน และเมสืที่อใดทภีที่มนนั ถผกเปษิดเผย คนกป็ลสือกนันไปทนัวที่
สภษ 5:15-17

คราวนภีรผผข้เขภียนเปลภียที่ นจากคทาเตสือนเปป็นคทาแนะนทาแงตบวก จงดพพื่มนคทั้า

จากถษังเกป็บนคทั้าของเจห้า ดพพื่มนคทั้าไหลจากบห่อของเจห้าเอง ภาพเปรภียบทภีถที่ ผกใชข้นร ภีเปป็นภาพของชภีวษิตคผต คทา
แนะนทานภีรกเป็ รภียบงตาย จงมภีเพศสนัมพนันธรกบนั คผตสมรสของเจข้าแตส่เพทยงผถูว้เดทยวเทส่านนัขึ้น สมนัยกตอนผผข้คนมนักมภี
ถนังเกป็บนทราในบข้านของตนเพสืที่อกนักเกป็บนทราฝนไวข้ใชข้ในครนัวเรสือน เชตน การซนักลข้าง เปป็นตข้น พวกเขาอาจ
มภีบตอไวข้ตนักนทราดสืที่มกษินดข้วยเชตนกนัน ภาพเปรภียบของซาโลมอนกป็คสือ จงดสืมที่ ดทที่าและใชข้นร ทาของเจข้าเอง
และไมตใชตของเพสืที่อนบข้านของเจข้า เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่หมายถลึง ความซสืที่อสนัตยรในชภีวษิตสมรสซลึที่งตรงขข้าม
กนับการผษิดผนัวผษิดเมภีย
16 จงใหห้นคทั้าพสของเจห้าไหลเพรพพื่อออกไปนอกบห้าน และใหห้ธารนคทั้านษันทั้ ไหลไปตามถนน 17 จง
ใหห้มษันเปป็นของเจห้าแตห่ผห้เร ดทยว และมษิใชห่สคาหรษับคนแปลกหนห้าดห้วย คทาแนะนทานภีรถผกกลตาวแกตบสุตรชาย
ของซาโลมอนซลึที่งเปป็นผผข้ชายคนหนลึงที่ ภาพเปรภียบของการทภีที่นรทาพสุและธารนทราของเขายตอมหมายถลึง
ลผกๆทภีที่เกษิดจากการไหลออกมาของนทรากามของเขา ประเดป็นของเขากป็คสือวตา จงใหข้ลผกๆของเจข้าเปป็น
ลผกของภรรยาเจข้าเองและไมตใชตลผกๆของหญษิง ‘แปลกหนข้า’ (นนันที่ คสือ ลผกนอกสมรส) อภีกครนัรงทภีที่
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาคสือ ปนัญญาของการหลนับนอนกนับภรรยาของตนและไมตใชตกบนั หญษิงอสืนที่ ความ
หมายกป็คสือ การมภีลผกๆหลายคน แตตตข้องเกษิดกนับภรรยาของเจข้าเทตานนัรน
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คทาเตสือนสตษิเพษิที่มเตษิมใหข้มภีความซสืที่อสนัตยรในชภีวตษิ สมรสถผกนทาเสนอ

จงใหห้นคทั้าพสของเจห้าไดห้รษับพร และเปรมปรทดษิดิ์อยรกห่ บษั ภรรยาคนททพื่เจห้าไดห้เมพพื่อหนสห่มนษัทั้น อภีกครนัรงทภีที่บทบาท
ของผผข้ชายในการหลนับนอนถผกเรภียกวตา นทราพสุ (หรสือบตอนทราพสุ) นภีที่เปป็นภาพเปรภียบทภีคที่ นสมนัยโบราณใชข้
เพสืที่อหมายถลึงการสสืบเผตาพนันธสุรของเพศชาย ประเดป็นของผผข้แตตงกป็คสือวตา ความสนษิทสนมดนังกลตาวไดข้
รนับการอวยพรในการครองคผต นภีที่บอกเปป็นนนัยเพษิที่มเตษิมถลึงความชสืที่นชมยษินดภีทภีที่มอภี ยผเต สมอไปในเตภียง
สมรสกนับหญษิงคนเดษิมทภีที่แตตงงานดข้วยตอนทภีที่ยงนั หนสุตม พระประสงครทภีที่สมบผรณรแบบของพระเจข้า
สทาหรนับชภีวษิตสมรสคสือ ทภีจที่ ะใหข้มนันดทารงอยผถต าวร การหยตารข้างไมตเคยเปป็นพระประสงครอนนั สมบผรณร
แบบของพระเจข้า นอกจากนภีร นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา สามารถมภีความสสุขสมไดข้ในการรต วม
หลนับนอนตลอดระยะเวลาของชภีวษิตสมรส มนันจลึงเปป็นเรสือที่ งสทาคนัญทภีทที่ รนังสามภีและภรรยาจะรนักษารผป
รต างใหข้ดผดภีไวข้เทตาทภีที่ททาไดข้ตลอดหลายปภีแหตงชภีวษิตคผตของตน
19 จงใหห้นางเหมพอนนางกวางททพื่นห่ารษัก เลทยงผาททพื่งามสงห่า จงใหห้ถษันของภรรยาเจห้าเปป็นททพื่
หนคาใจเจห้าอยรห่ท สกเวลา จงดพพื่มดคพื่าอยรห่กบษั ความรษักของนางเสมอ นางกวางททที่นาส่ รนัก หมายถลึง ‘กวางตนัว
เมภียทภีที่นตารนัก’ เชตนเดภียวกนัน เลทยงผาททที่งามสงส่า หมายถลึง กวางตนัวเมภียทภีที่มเภี สนตหรและสงตางาม เหป็นไดข้ชนัด
วตามภีสองสษิที่งถผกสสืที่อตรงนภีร (1) สามภีควรมภีตาไวข้มองภรรยาทภีที่ตนไดข้แตตงงานดข้วยขณะยนังหนสุตมแตตเพภียง
ผผข้เดภียว แตต (2) ภรรยาควรรนักษารผปรต างใหข้ดผดภีอยผเต สมอเพสือที่ ทภีที่นางจะเปป็นเหมสือนกวางตนัวเมภียทภีที่สงตา
งามและมภีเสนตหรสทาหรนับสามภีของนาง พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างผผข้ชายใหข้มคภี วามสนใจในทรวงอกของผผข้
หญษิง มนันเปป็นขข้อเทป็จจรษิงอยตางหนลึงที่ ของชภีวษิต อภีกครนัรงทภีปที่ ระเดป็นกป็คสือวตา ผผข้ชายควรพบความพอใจ
เชตนนนัรนในภรรยาของตนและไมตใชตหญษิงอสืที่น (อภีกครนัรงทภีที่ความหมายทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตา ผผข้หญษิง
ควรรนักษารผปรต างใหข้ดผดภีสทาหรนับสามภีของนาง)
ความคษิดตรงนภีรปษิดทข้ายดข้วยคทาเตสือนสตษิใหข้ผผข้ชายเคลษิบเคลษิรมกนับความนตาดลึงดผดของภรรยา
ของตนเสมอ คทาทภีแที่ ปลวตา ความรษัก (อาฮาบาหร์) ซลึที่งตตางจากคทาฮภีบรผอนสืที่ ๆทภีที่แปลวตา ความรนัก ตรงนภีร
หมายถลึงความรนักทางเพศ ประเดป็นของบทนภีรทรงนั บทกป็คสือวตา ผผข้ชายควรพบความสนสุกสนานและ
ความเตษิมเตป็มทางเพศของตนกนับภรรยาของตนแตส่เพทยงผถูว้เดทยวเทส่านนันขึ้ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา

ภรรยากป็ควรททาแบบเดภียวกนัน นอกจากนภีร ขข้อความตรงนภีรกบป็ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา หญษิงทภีที่
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าควรรนักษารผปรต างใหข้ดผดภีสทาหรนับสามภีของตน
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บสตรชายของเราเออ๋ย เจห้าจะเคลษิบเคลษิทั้มอยรห่กบษั หญษิงชษัพื่วทคาไมเลห่า และ

โอบกอดอกของนางสษัญจรอยรห่ทคาไม ความคษิดตรงนภีรวกกลนับมายนังคทาเตสือนใหข้ระวนังการททาผษิดศภีล
ธรรม เมสืที่อพษิจารณาถลึงคทาเตสือนทภีไที่ ดข้ใหข้ไวข้ขข้างบนแลข้ว ซาโลมอนจลึงถามวตาเพราะเหตสุใดสามภีทภีที่ยนัง
หนสุตมถลึงไปหลงรนักหญษิงอภีกคนและไปหลนับนอนกนับนาง มนันเปป็นเรสือที่ งทภีที่ผษิด มนันเปป็นเรสือที่ งทภีโที่ งต และ
มนันจะสรข้างความเสภียหายอยตางรข้ายแรงตตอชภีวษิตคผตของเรา
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อภีกมษิตษิหนลึที่งของการททาผษิดศภีลธรรมทางเพศถผกกลตาวถลึง เพราะวห่า

ทางของคนกป็เบพทั้องหนห้าพระเนตรของพระเยโฮวาหย์ และพระองคย์ทรงใครห่ครวญวษิถททษัทั้งสษิทั้นของเขา
นอกจากผลทภีที่ตามมาอนันนตาเวทนาใดๆกป็ตามซลึที่งเกษิดจากการททาผษิดศภีลธรรมในชภีวษิตนภีร ยนังมภีผลทภีที่ตาม
มาในทข้ายทภีที่สสุด พระเจข้าทรงมองเหป็นความบาปดนังกลตาวและผผข้ทภีที่กระททาผษิดจะตข้องใหข้การตตอพระเจข้า
สนักวนันหนลึงที่
22 ความชษัพื่วชห้าของคนชษัวพื่ รห้ายจะดษักเขาเอง และเขากป็จะตษิดอยรห่กบษั ตาขห่ายบาปของเขา ความ
บาปโดยเฉพาะอยตางยษิงที่ ความบาปในเรสืที่องเพศถนักทอใยทภีที่ดนักจนับคนบาป ไมตมทภี างหนภีหรสือการ
ปฏษิเสธวตาไมตรเผข้ กภีที่ยวกนับความบาปนนัรนตตอพระพนักตรรพระเจข้า
23 เขาจะตายปราศจากคคาสษัพื่งสอน และเพราะความโงห่อยห่างยษิพื่งของเขา เขาจรึงจะหลงเจษิพื่น
ไป ความบาปเมสืที่อเสรป็จสษิรนแลข้วกป็ททาใหข้เกษิดความตาย (ยากอบ 1:15) ภายใตข้พระราชบนัญญนัตษิของ
พระคนัมภภีรรเดษิม การเลตนชผข้เปป็นการกระททาผษิดทภีที่มภีโทษประหารชภีวษิต คนเหลตานนัรนทภีที่มคภี วามผษิดในเรสืที่อง
นภีรไมตไดข้รนับโอกาสใหข้ไดข้รนับการบทาบนัดเลย คทาทภีที่แปลวตา หลงเจษิพื่นไป (ชอวร์กอวร์) เปป็นคทาเดภียวกนับทภีที่
แปลเปป็น เคลษิบเคลษิขึ้มในขข้อ 20 ในบรษิบทนภีรมนนั มภีความหมายวตา ความลสุตมหลงทางเพศ ความหมาย
ของวลภีหลนังนภีรอาจเปป็นไดข้วาต ‘และในความโงตอยตางยษิงที่ ของเขา เขากป็ลสุตมหลง’ ในตนัวหญษิงเลตนชผคข้ น
นนัรน ความบาปนทาไปสผตความตาย โดยสสุดทข้ายแลข้วคสือ ความตายครนัรงทภีที่สอง ประเดป็นของบทนภีรทร นังบท

กป็คสือ ความโงตเขลา ความชนัวที่ รข้าย และผลตตางๆทภีที่ตามมาของความบาปทางเพศทนัรงในตอนนภีรและชนัวที่
นษิรนนั ดรร
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 6: ในบทถนัดไปนทขึ้ คลาเตสือนอสืที่นๆถถูกแนะนลาใหว้รถูว้จนัก เกทที่ยวกนับความ
รอบคอบทางการเงษินในขว้อ 1-11 เรสืที่องของการซสุบซษิบนษินทาและความแตกแยกถถูกพถูดถนงในขว้อ
12-19 การเชสืที่อฟนังพส่อแมส่ถถูกกลส่าวถนงในขว้อ 20-23 สสุดทว้ายคลาเตสือนเพษิมที่ เตษิมเกทที่ยวกนับการเลส่นชถูว้และ
การทลาผษิดศทลธรรมทางเพศถถูกพถูดถนงในขว้อ 24-35
สภษ 6:1-5

บทนภีรเรษิที่มตข้นดข้วยคทาเตสือนหนลึที่งเกภีที่ยวกนับการเปป็นคนรต วมคทราประกนัน

บสตรชายของเราเออ๋ย ถห้าเจห้าเปป็นผรห้ประกษันเพพพื่อนของเจห้า ไดห้ทคาสษัญญาใหห้แกห่คนแปลกหนห้า 2 เจห้าจรึง
ตษิดบห่วงเพราะคคาจากปากของเจห้า และเจห้าตษิดกษับเพราะคคาพรดจากปากของเจห้า ความหมายของผถูว้
ประกนัน คสือการเปป็นผผข้รตวมลงนามคทราประกนันเงษินกผใข้ หข้แกตเพสืที่อนคนหนลึที่ง ซาโลมอนเตสือนบสุตรชาย
ของเขาวตา การททาเชตนนนัรนเปป็นกนับดนักทภีคที่ นๆหนลึงที่ เขข้าไปตษิดดข้วยการตกลงใจของตนัวเอง (การเปป็นผผข้
คทราประกนันอาจเปป็นเรสืที่องรอบคอบสทาหรนับสมาชษิกในครอบครนัว แตตสทาหรนับคนนอกครอบครนัวแลข้ว
ปกตษิแลข้วมนันเปป็นเหตสุใหข้เกษิดความเดสือดรข้อนใหญตโต)
3 บสตรชายของเราเออ๋ย จงทคาอยห่างนททั้และชห่วยตษัวเจห้าใหห้รอดเถษิด เพราะเมพพื่อเจห้าตกอยรห่ในกคา
มพอเพพพื่อนของเจห้าแลห้ว ไป รทบไปวษิงวอนเพพพื่อนของเจห้า 4 อยห่าใหห้ตาของเจห้าหลษับลง อยห่าใหห้หนษังตา
ของเจห้าปรพอไป 5 จงปลทกตษัวของเจห้าจากภษัย อยห่างละมษัพื่งททพื่ปลทกตษัวจากมพอของพราน อยห่างนกจาก
มพอของคนจษับนก คทาแนะนทาของซาโลมอนทภีมที่ ภีตตอบสุตรชายของเขากป็คสือ จงออกไปจากการตกลง
เชตนนนัรนใหข้เรป็วทภีที่สสุดเทตาทภีที่ททาไดข้ การรต วมททาขข้อตกลงเชตนนนัรนกป็เปป็นเหมสือนกวางตนัวหนลึที่งทภีที่ถผกนาย
พรานเหป็นหรสือนกตนัวหนลึงที่ ทภีที่ตษิดกนับของพรานดนักนก ความหมายตรงนภีรไมตใชตวาต การคทราประกนันใหข้
เพสืที่อนเปป็นเรสือที่ งทภีที่ชนัวที่ รข้ายทางศภีลธรรม แตตมนันเปป็นเรสือที่ งทภีโที่ งตเขลาสษิรนดภี หากเพสืที่อนของคสุณไมตมภีความ
นตาเชสืที่อถสือเพภียงพอทภีจที่ ะกผยข้ สืมไดข้โดยใชข้ลายเซป็นของตนัวเอง คสุณในฐานะผผข้รตวมลงนามกป็จะตษิดกนับ
ทนันทภีในการททาธสุรกษิจทภีที่ไมตไดข้เรสืที่องของเขา (เหป็นไดข้ชนัดวตาความหมายตรงนภีรคสือ ผผข้ทภีที่ตกลงดข้วยคทาพผด

แลข้ววตาจะลงนามรต วม แตตยงนั ไมตไดข้ลงนามบนสนัญญานนัรนๆ) ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงหลภีกเลภีที่ยง
การลงนามคทราประกนันแมข้แตตใหข้ผผข้ทภีที่เปป็นเพสืที่อนไมตวาต จะยนังไงกป็ตาม
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เรสืที่องถนัดไปคสือ ความรอบคอบทางการเงษินเพษิมที่ เตษิม คนเกทยจครห้าน

เออ๋ย ไปหามดไปป๊ พษิเคราะหย์ดรทางของมษัน และจงฉลาด 7 โดยปราศจากผรห้นคาทาง ผรดห้ รแลหรพอผรห้
ปกครอง 8 มษันเตรทยมอาหารของมษันในฤดรแลห้ง และสคพื่าสมของกษินของมษันในฤดรเกทพื่ยว คทาทภีที่แปลวตา
คนเกทยจครห้าน (ออวร์ทเซล) มภีความหมายวตาผผข้ทภีที่ ‘ขภีรเกภียจ’, ‘ไมตมภีแรงกระตสุข้น’ และ ‘ไมตมรภี ะเบภียบ
วษินยนั ’ ในชภีวษิต คนทภีที่ไมตรอบคอบเชตนนนัรนมภีชวภี ษิตอยผใต นสมนัยของซาโลมอน พวกเขากป็ยนังมภีอยผใต น
ปนัจจสุบนัน ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจใชข้มดทภีที่ตทที่าตข้อยเปป็นภาพประกอบของการมองไปขข้างหนข้า การมภี
แรงกระตสุข้น มภีระเบภียบวษินยนั และเปป็นผผข้ทภีที่เรษิที่มดข้วยตนเอง มดเกป็บสะสมอาหารไวข้เปป็นกษิจวนัตรสทาหรนับ
ฤดผหนาว ภาพประกอบนภีรกคป็ สือ การมองระยะยาว คนรสุตนนภีรทภีที่มองแตตสที่ งษิ ทภีที่เปป็นเดทดี๋ยวนทขึ้มอภี ยผทต วนั ที่ ไป คน
เหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวษิตเพสือที่ วนันนภีรและไมตสนใจวนันพรสุตงนภีรมนักพบวตาตนัวเองมภีความทสุกขรเมสือที่ วนันพรสุตงนภีรยอต มมา
ถลึงอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ความหมายโดยนนัยตรงนภีรคอสื การททางานวนันนภีรเพสืที่อเกป็บสะสมไวข้สทาหรนับวนัน
พรสุตงนภีร คนโงตใชข้ชวภี ษิตโดยหลนักปรนัชญาทภีที่วาต จงสนสุกใหข้เตป็มทภีวที่ นันนภีร คนมภีปนัญญาใชข้ชภีวษิตตามหลนัก
ปรนัชญาทภีที่วาต จงขยนันขนันแขป็งวนันนภีรเพสืที่อเกป็บสะสมไวข้สทาหรนับวนันพรสุตงนภีร คนโงตใชข้เงษินของตนอยตางสษิรน
เปลสืองวนันนภีร คนมภีปนัญญาลงทสุนสทาหรนับวนันพรสุตงนภีร
ดนังนนัรน ซาโลมอนจลึงเตสือนวตา 9 โอ คนเกทยจครห้านเออ๋ย เจห้าจะนอนนานเทห่าใด เมพพื่อไรเจห้าจะ
ลสกขรึนทั้ จากหลษับ 10 หลษับนษิด เคลษิทั้มหนห่อย กอดมพอพษักนษิดหนห่อย 11 ความจนจะมาเหนพอเจห้าอยห่าง
คนจร และความขษัดสนอยห่างคนถพออาวสธ
คนโงตใชข้ชวภี ษิตของตนไปกนับการนอนเหมสือนสสุนนัข พวกเขาสนสุกกนับงานเลภีรยงจนดลึกดสืที่นและ
ตสืที่นสาย ตราบใดทภีที่พวกเขามภีเงษินทองสทาหรนับวนันนภีร จะกนังวลถลึงวนันพรสุตงนภีรไปททาไม กระนนัรน ปรนัชญา
ทภีที่โงตเขลาเชตนนนัรนนทาไปสผตความยากจนอนันหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ความหมายของ “คนจร” กป็คสือ คนเรต รตอน
ภาพเปรภียบของ “คนถสืออาวสุธ” นตาจะหมายถลึงคนทภีที่จนตรอกพอทภีที่จะหนันไปพลึงที่ การจภีรปลข้น ประเดป็น
ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความเกภียจครข้าน การใชข้ชภีวษิตเพสือที่ วนันนภีรอยตางสายตาสนัรน ปรนัชญาทภีที่สอนวตาจง

สนสุกใหข้เตป็มทภีที่ตอนนภีรสสุดทข้ายแลข้วกป็นทาไปสผตความยากจนและแมข้แตตอาชญากรรมอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมต
ไดข้ เราจลึงไดข้แตตสงสนัยวตามภีคนเรต รตอน (นนันที่ คสือ คนไรข้บข้าน) ตามทข้องถนนและอาชญากรทภีที่ลนักเลป็ก
ขโมยนข้อยมากขนาดไหนเพราะหลนักปรนัชญาอนันโงตเขลาของการใชข้ชวภี ษิตเพสืที่อวนันนภีรแทนทภีที่จะมองใหข้
ยาวๆและจนัดเตรภียมไวข้สทาหรนับอนาคต เนสืรอหนนังใชข้ชวภี ษิตเพสืที่อหลงระเรษิงตนัวมนันเองในตอนนภีร จษิต
วษิญญาณจนัดเตรภียมสทาหรนับอนาคต ทนัรงในชภีวษิตนภีรและในชภีวตษิ ทภีที่จะมานนัรน อยตางแรกพบวตาตนัวมนันเอง
อยผใต นความยากจนไปชนัวที่ นษิรนันดรร อยตางหลนังเกป็บเกภีที่ยวผลอนันอสุดมจากการดทาเนษินชภีวษิตแบบมภีปนัญญา
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สต วนตตอไปของคทาแนะนทาแบบพระเจข้าคสือ การเกลภียดชนังการซสุบซษิบ

นษินทาและความแตกแยกทภีที่มนนั ททาใหข้เกษิดขลึรนบตอยๆ คนเหลวไหล คพอคนชษัวพื่ รห้าย ททพื่เททพื่ยวไปดห้วยปาก
คดเคททั้ยว ทภีที่นตาสนใจกป็คสือ คทาทภีที่แปลวตา เหลวไหล คสือ เบลทอนัล และมภีความหมายวตา ‘ไรข้คตา’ หรสือ
‘ไมตมดภี ภีอะไรเลย’ คทาทภีที่แปลวตา คดเคททั้ยว (อษิคเคชอถูธ) มภีความหมายวตา ‘ตลบตะแลง’ ดนังนนัรน ผผข้เขภียน
ซลึที่งไดข้รบนั การดลใจทตานนภีรจลึงกทาลนังพผดถลึงคนทภีที่ไมตมภีดภีอะไรเลยซลึที่งเทภียที่ วไปมาและกลตาวคทาพผด
ตลบตะแลง
คนทภีอที่ วดดภีและเทภีที่ยวยสุงต ธสุระของชาวบข้านผผข้นร ภีไมตเพภียงใชข้ปากทภีที่พดผ จาใหญตโตของตนเพสืที่อ
สสืที่อสารเทตานนัรน แตตยงนั ใชข้ภาษากายทภีที่โอข้อวดอภีกดข้วย 13 ตาของเขากป็ขยษิบ เทห้าของเขากป็ขยษับ นษิทั้วของ
เขากป็ชททั้ไป บสุคคลเชตนนนัรนมนักคษิดวตาตนัวเองเจจ๋ง (นนันที่ คสือ นตารนัก) และมนักคษิดวตาตนัวเองเหนสือกวตาผผข้อสืที่น
14 ประดษิษฐย์ความชษัวพื่ รห้ายอยรเห่ รพพื่อยไปดห้วยใจตลบตะแลง หวห่านความแตกรห้าว ความคษิดพสืรน
ฐานทภีที่อยผใต นคทาทภีที่แปลวตา ความตลบตะแลง (ทาหร์ปถูคาหร์) กป็คสือ ‘ความอวดดภี’ และ ‘ความโอหนัง’
นนันที่ คสือ ทนัศนคตษิทภีที่วาต ‘ไมตมใภี ครจะมาสนังที่ ฉนันใหข้ททานผตนททานภีที่ไดข้’ คนแบบนนัรนจรษิงๆแลข้วกตอใหข้เกษิด
ความยสุงต ยากและหวตานความแตกรข้าว โดยเฉพาะดข้วยปากทภีที่อวดดภีของตน
15 เพราะฉะนษัทั้นความหายนะจะมาถรึงเขาอยห่างปษัจจสบษันทษันดห่วน ฉษับพลษันนษัทั้นเองเขาจะ
แตกอยห่างซห่อมไมห่ไดห้ เรสือที่ งตลกรข้ายกป็คสือวตา คนทภีที่คษิดวตาตนัวเองเจจ๋ง นตารนัก โอหนังและรผข้ไปหมดเชตนนภีร
มนักประสบกนับหายนะแหตงชภีวษิตแบบปนัจจสุบนันทนันดตวน พวกเขามนัวแตตสาละวนกนับการททาตนัวใหข้เจจ๋ง
และนตารนักจนพวกเขาขนับรถแหตงชภีวษิตของตนตกเหวไปสผตความพษินาศอยตางฉนับพลนัน บนันทลึกทภีที่เปษิด

เผยแกตสาธารณชนของเหลตาเจข้าหนข้าทภีที่ชนันสผตรศพทตวมทข้นไปดข้วยเรสืที่องราวอนันนตาเศรข้าของคน
มากมายนนับไมตถข้วน (ปกตษิแลข้วคสือคนหนสุตมสาว) ทภีที่ออกไปเพสืที่อททาใหข้คนอสืที่นประทนับใจ เพภียงเพสืที่อจะ
ลงเอยในหข้องดนับจษิต
สภษ 6:16-19

ในบรษิบทเดภียวกนันนนัรนมภีบนันทลึกเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าทรงมภีปฏษิกษิรษิยา

อยตางไรตตอคนโงตทภีที่กตอความยสุงต ยากทตามกลางผผข้อสืที่น หกสษิพื่งเหลห่านททั้พระเยโฮวาหย์ทรงเกลทยด เออ มทเจป็ด
สษิพื่งเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนสคาหรษับพระองคย์ สษิที่งตตอไปนภีรทร นังหมดลข้วนเปป็นสษิที่งทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชนัง
แตตประเภททภีที่เจป็ดนนัรนเปป็นทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระองครมากเปป็นพษิเศษ ผผข้เขภียนจลึงใหข้รายการความ
บาปเจป็ดประการของคนโงตทภีที่อวดดภีนร นันซลึที่งถผกพรรณนาไวข้ขข้างบน เราควรหมายเหตสุไวข้วาต ขข้อความ
ตรงนภีรไมตไดข้กลตาววตาพระเจข้าทรงเกลภียดชนังคนบาปเชตนนนัรน แตตพระองครทรงเกลภียดชนังความบาปของ
พวกเขาอยตางแนตนอน
17 ตายโส ลษินทั้ มสสา และมพอททพื่ทคาโลหษิตไรห้ผษิดใหห้ตก 18 จษิตใจททพื่คษิดแผนงานชษัพื่วรห้าย เทห้าซรึพื่งรทบ
วษิพื่งไปสรห่ความรห้าย 19 พยานเทป็จซรึพื่งพรดมสสา และคนผรห้หวห่านความแตกรห้าวทห่ามกลางพวกพทพื่นห้อง
ลนักษณะเฉพาะตนัวหกประการนภีรพบเหป็นไดข้ในหมผตชาวโลกเพราะวตาคนโงตทชภีที่ อบทข้าทาย
แสดงออกชนัดเจนถลึงการกบฏของตนัวเองทภีมที่ ภีตตอพระเจข้า ลนักษณะเฉพาะตนัวประการแรกคสือ (1)
ความหยษิงที่ ยโสและรผปลนักษณรภายนอกของมนัน มนสุษยรทสุกคนลข้วนมภีความเยตอหยษิงที่ อยผใต นใจ แตตคน
เหลตานนัรนทภีที่วางตนัวอยตางหยษิงที่ ยโสกป็เปป็นทภีที่นตาขยะแขยงตตอพระเจข้า นอกจากนภีร (2) พระเจข้าทรงเกลภียด
ชนังลษินร ทภีที่ไมตซสืที่อตรง นนันที่ คสือ ลษิรนทภีที่ชอบโกหกอยตางเปษิดเผย มนสุษยรทสุกคนลข้วนมภีใจทภีที่หลอกลวง แตตคน
เหลตานนัรนทภีที่แพรต เรสืที่องมสุสาอยตางเปษิดเผยกป็เปป็นทภีที่สะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า การโกหกเปป็นลนักษณะ
เฉพาะตนัวของซาตาน ดผ ยอหรน 8:44
นอกจากนภีร (3) พระเจข้าทรงเกลภียดชนังมสือของคนเหลตานนัรนทภีที่ททาโลหษิตไรข้ผษิดใหข้ตก เราคง
นลึกออกวตาพระเจข้าทรงมองพวกคนทภีที่ททาแทข้งอยตางไร วษิบนัตษิจงมภีแกตพวกเขาเมสือที่ พวกเขาไดข้พบกนับ
พระผผข้สรข้างของตน มนสุษยรทสุกคนลข้วนมภีแนวโนข้มทภีที่จะททาบาป แตตพระเจข้าทรงเกลภียดชนังคนเหลตา
นนัรน (4) ทภีที่จงใจคษิดแผนงานชนัวที่ รข้ายมากเปป็นพษิเศษ (5) พระเจข้าทรงเกลภียดชนังเทข้าของคนเหลตานนัรนทภีที่

วตองไวในการวษิงที่ ไปหาความชนัวที่ รข้าย คทาทภีที่แปลวตา ความรห้าย (ราหร์) เปป็นคทาฮภีบรผทภีที่ปกตษิแลข้วแปลเปป็น
‘ความชนัวที่ รข้าย’ ทภีที่นตาขยะแขยงตตอพระเจข้ามากเปป็นพษิเศษคสือคนเหลตานนัรนทภีที่ (6) ใหข้คทาพยานเทป็จ คน
เหลตานนัรนทภีที่สาบานวตาจะพผดความจรษิงในศาลยสุตษิธรรมและพผดโกหกในคทาใหข้การของตนกป็เปป็นอะไร
ทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชนัง
สสุดทข้ายสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้ามากเปป็นพษิเศษคสือ เมสืที่อคนๆนนัรน (7) สรข้างความ
แตกรข้าวทตามกลางพวกพภีที่นข้อง นภีที่หมายถลึงผผข้ทภีที่ททาใหข้เกษิดการทะเลาะวษิวาทระหวตางคนเหลตานนัรนทภีที่
กตอนหนข้านนัรนอยผอต ยตางสนันตษิ คนทภียที่ สุยงใหข้เกษิดความยสุงต ยากขลึรนทตามกลางเพสืที่อนฝผงเปป็นทภีที่นตา
สะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า บรษิบททภีที่ใหญตกวตากป็รวมถลึงขข้อ 12-15 ดข้วย ในสามขข้อนนัรนคนทภีที่พผดจา
อวดดภีและคษิดวตาตนัวเอง 'เจจ๋ง’ ไดข้ถผกพรรณนาไวข้ คนแบบนนัรนถผกพบวตาเปป็นมษิตรสหายกนับคนหก
ประเภทแรกทภีที่ถผกกลตาวถลึงขข้างบน ความบาปดผเหมสือนวตาจะอยผรต ต วมกนันไดข้ดวข้ ยดภี ผผข้ใดทภีมที่ ภีความผษิด
ในความบาปใดทภีที่อยผขต าข้ งบนกป็จะหลงไปททาความบาปทนัรงหมดทภีที่มอภี ยผขต าข้ งบนดข้วย อนันตรายกป็คสือวตา
ความบาปใดกป็ตามทภีที่ถผกกลตาวถลึงขข้างบนสามารถนทาไปสผตการททาใหข้เกษิดความแตกแยกทตามกลาง
พวกพภีนที่ ข้องไดข้ในทข้ายทภีที่สสุดซลึที่งเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้ามากเปป็นพษิเศษ
สภษ 6:20-23

คราวนภีรผผข้เขภียนทภีไที่ ดข้รนับการดลใจทตานนภีรหนนั มาพผดถลึงปนัญญาขนัรนพสืรน

ฐานและเรสืที่องของความเชสืที่อฟนังและการใหข้ความเคารพตตอคทาสนังที่ สอนของบษิดามารดา บสตรชายของ
เราเออ๋ย จงรษักษาบษัญญษัตษิของพห่อเจห้า และอยห่าละทษิทั้งกฎเกณฑย์ของแมห่เจห้า แมข้วาต บางคนไดข้พยายามทภีที่
จะททาใหข้เกษิดความแตกตตางระหวตางบนัญญนัตษิของบษิดาและกฎเกณฑรของมารดา ความคษิดสทาคนัญกป็คสือ
เรสืที่องของการเชสืที่อฟนังบษิดามารดา โดยเฉพาะในวนัยเดป็ก ความแตกตตางทนัรงสองประการ (บนัญญนัตษิของ
บษิดาและกฎเกณฑรของมารดา) นตาจะเปป็นสต วนเสรษิมใหข้กนนั และกนันและหมายถลึงความเชสืที่อฟนังตตอ
บษิดามารดา หลนักการทภีที่วาต นภีรกคป็ อสื จงใสต ใจตตอการอบรมสนังที่ สอนของบษิดามารดาแมข้หลนังจากทภีที่เราจาก
ไมตไดข้อยผกต บนั พวกทตานแลข้วกป็ตาม เมสืที่อไดข้ออกมาอยผตต นัวคนเดภียวแลข้ว การลตอลวงทภีที่เปป็นความบาป
มากมายดนังทภีที่ไดข้บรรยายไปแลข้วในบทกตอนๆจะเขข้ามาลตอลวงคนหนสุตมสาว

21 มษัดมษันตษิดไวห้บนใจของเจห้าเสมอ ผรกมษันไวห้ททพื่คอของเจห้า การมนัดอะไรสนักอยตางไวข้บนใจ
ของเรานนัรนกป็อาจหมายถลึงธรรมเนภียมสมนัยโบราณของการถสืออะไรสนักอยตางทภีคที่ นๆหนลึที่งรนักและมภีคตา
มากไวข้บนใจของตน การผผกอะไรสนักอยตางไวข้รอบคอของเรากป็นตาจะหมายถลึงสรข้อยคอทภีที่มไภี วข้
สทาหรนับประดนับใหข้สวยงาม ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือการเกป็บรนักษาหลนักการตตางๆและคทาสนังที่ สอน
ของบษิดามารดาของเราไวข้แนบชษิดกนับหนัวใจของเรา อนันทภีจที่ รษิงเราควรประดนับประดาชภีวษิตของเรา
ดข้วยหลนักการเหลตานนัรนเหมสือนเราสวมเครสือที่ งประดนับ การอบรมสนังที่ สอนของบษิดามารดาของเราควร
เปป็นอะไรทภีที่เราใหข้คสุณคตาและดทาเนษินชภีวษิตตามนนัรน
22 เมพพื่อเจห้าเดษิน มษันจะนคาเจห้า เมพพื่อเจห้านอนลง มษันจะเฝห้าเจห้า และเมพพื่อเจห้าตพพื่นขรึทั้น มษันจะพรดกษับ
เจห้า ความคษิดตรงนภีรดผเหมสือนจะเปลภีที่ยนจากบนัญญนัตษิของพตอแมตเปป็นพระราชบนัญญนัตษิของพระเจข้า (และ
พตอแมตทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้ากป็จะอบรมสนังที่ สอนลผกๆของตนใหข้พระราชบนัญญนัตขษิ องพระเจข้า)
แนตทภีเดภียว พระวจนะของพระเจข้าจะใหข้คทาชภีรแนะทภีที่เราตข้องการในชภีวษิต การปกปข้องคสุมข้ ครอง และคทา
สนังที่ สอน
23 เพราะพระบษัญญษัตษิเปป็นประททป และพระราชบษัญญษัตษิเปป็นสวห่าง และคคาตษักเตพอนแหห่งการ
สษัพื่งสอนเปป็นทางแหห่งชทวษิต พระวจนะของพระเจข้าเปป็นไฟสต องทางสทาหรนับชภีวษิต โดยนทาพาเราผตาน
ความมสืดแหตงโลกทภีที่อนันตรายและบาปหนา ดผ เพลงสดสุดภี 19:8 และ 119:105 คทาตนักเตสือนของพตอแมต
ออกมาจากพระราชบนัญญนัตขษิ องพระเจข้า คทาตนักเตสือนแหตงชภีวษิตคสือ การแกข้ไขตตางๆทภีมที่ าจากคนเหลตา
นนัรนทภีที่อยผเต หนสือเราซลึที่งมภีอายสุมากกวตาและมภีปนัญญามากกวตา บรษิบททภีมที่ ากตอนหนข้าบตงบอกชนัดเจนวตา
หมายถลึงพตอแมต บทเรภียนสทาคนัญกป็คสือวตา คนหนสุตมสาวทนัรงหลายควรใสต ใจตตอคทาแนะนทาและการ
อบรมสนังที่ สอนทภีที่ไดข้รนับมาจากพตอแมตของตนแมข้หลนังจากทภีที่พวกเขาจากบข้านมาแลข้วกป็ตาม
สภษ 6:24-29

คราวนภีรซาโลมอนวกกลนับมายนังคทาเตสือนทภีที่ใหข้ไวข้กตอนหนข้านภีร นนันที่ คสือ

จงหลภีกหนภีจากการททาผษิดศภีลธรรมทางเพศ เพพพื่อสงวนเจห้าไวห้จากหญษิงชษัพื่วรห้าย จากลษิทั้นพะเนห้าพะนอ
ของหญษิงสษัญจร ขข้อดภีทภีที่สทาคนัญประการหนลึที่งของบนัญญนัตษิของพระเจข้าคสือ เพสืที่อปข้องกนันเราจากการมภี
สนัมพนันธรทางเพศกนับหญษิงใจงตาย วลภีทภีที่วาต “ลษินร พะเนข้าพะนอ” มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ลษินร ทภีที่ลนสืที่ ไหล’

หญษิงใดทภีที่สนใจในการลตอลวงผผข้ชายสามารถมภีวาจาโนข้มนข้าวทภีที่ลนสืที่ ไหลและนตาเยข้ายวนมากๆ
ประเดป็นของซาโลมอนกป็คอสื วตา การรต วมแรงรต วมใจกนันของการอบรมสนังที่ สอนของพตอแมตทภีที่ดทาเนษิน
ตามแบบพระเจข้ากนับบนัญญนัตษิของพระเจข้าสามารถปกปข้องชายหนสุตมซสืที่อๆจากหญษิงยนัวที่ ยวนเชตนนนัรนไดข้
แบบอยตางทภีที่ชดนั เจนคสือ โยเซฟในบข้านของโปทษิฟารร
25 อยห่าปรารถนาความงามของนางอยรห่ในใจของเจห้า อยห่าใหห้นางจษับเจห้าดห้วยหนษังตาของ
นาง หญษิงทภีที่ลตาแตข้มสามารถททาใหข้ตนัวเธอเองมภีรผปลนักษณรทภีที่ดผเยข้ายวนมากๆไดข้ โดยการใชข้เสสืรอผข้าทภีที่ยนัวที่
ยสุกามารมณรหรสือการไมตใสต เสสืรอผข้าเลยกอปรกนับภาษากาย (นนันที่ คสือ การสต งสายตาเชษิญชวน) หญษิงคน
หนลึที่งทภีมที่ ภีเจตนาทภีที่จะททาตนัวยนัวที่ ยวนกป็สามารถกระตสุข้นกทาหนนัดใหข้มภีขร นลึ ในตนัวชายหนสุตมสนักคนไดข้อยตาง
งตายดาย คทาปรลึกษาทภีที่มภีปนัญญาของพระวจนะของพระเจข้ากป็คสือ จงตตอสผข้กบนั ตนัณหาเชตนนนัรน คทาแนะนทา
ของพระเยซผคสือ จงอยตาแมข้แตตมองผผข้หญษิงพรรครนร นัน ดผ มนัทธษิว 5:28 หากเราไมตมอง ตนัณหากป็จะไมตถผก
ปลสุกเรข้าขลึรนโดยงตาย
26 เพราะโดยวษิธทการของหญษิงแพศยา ชายคนใดอาจเหลพอแคห่ขนมปษังกห้อนเดทยวไดห้ และ
หญษิงเลห่นชรห้ลห่าชทวษิตประเสรษิฐของชายททเดทยว ผผข้หญษิงทภีที่ททาผษิดศภีลธรรมสองแบบถผกกลตาวถลึง “หญษิง
แพศยา” อาจหมายถลึง หญษิงโสเภณภีหรสือหญษิงใดทภียที่ อมมภีเพศสนัมพนันธรกบนั ชายอสืที่นนอกจากสามภีของ
ตน เราอยผใต นชนัวที่ อายสุทกภีที่ ารอยผกต ษินกตอนแตตง ความสนัมพนันธรแบบคสืนเดภียวจบ การสทาสต อน และ
อสุตสาหกรรมทางเพศอยตางคลนับเปลสืรองผข้าและสสืที่อลามกดผเหมสือนเปป็นเรสือที่ งปกตษิไปแลข้ว กระนนัรน
การเขข้าไปเกภีที่ยวขข้องกนับการลตวงประเวณภีกมป็ ภีแนวโนข้มทภีที่จะททาใหข้คนเหลตานนัรนทภีที่โงตพอทภีที่จะททาเรสืที่องดนัง
กลตาวตข้องยากจนลง ไมตวาต จะเปป็นการฟข้องรข้องเรสืที่องสษิทธษิการเลภีรยงดผ คตาเลภีรยงดผบสุตรของลผกนอก
กฎหมาย คตารนักษาสทาหรนับโรคตษิดตตอทางเพศสนัมพนันธรตตางๆ เงษินทภีที่จตายใหข้แกตหญษิงโสเภณภี คตาใชข้จตาย
ทภีที่สผงของการหยตารข้าง หรสือการใชข้จตายเงษินอยตางสสุรต ยสุ สสุรตายไปกนับสสืที่อลามก ฯลฯ กป็อาจมภีราคาแพง
มากๆ ความหมายของการทภีที่ชายคนหนลึงที่ เหลสือแคตขนมปนังกข้อนเดภียวกป็หมายถลึง การททาใหข้ตนัวเอง
ยากจนลง

จากนนัรน ผผข้เขภียนซลึที่งไดข้รบนั การดลใจทตานนภีรกพป็ ผดถลึง “หญษิงเลตนชผข้” นภีคที่ สือหญษิงทภีแที่ ตตงงานแลข้วซลึที่ง
นอกใจสามภีของตน ความหมายกป็คสือนางจะคอยไลตตามคนรนักทภีที่เปป็นชผข้ของนาง ความหมายของการ
ลตาชภีวษิตประเสรษิฐกป็แปลตรงตนัวไดข้วาต ‘จษิตวษิญญาณทภีที่มภีคตามาก’ หญษิงเลตนชผข้จะเสาะแสวงหาคนรนัก ‘ทภีที่
มภีคตามาก’ ของนาง ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การระวนังตนัวใหข้พข้นจากหญษิงทภีที่ชอบรสุกและททาผษิดศภีล
ธรรมเชตนนนัรนไมตวาต จะเปป็นความสนัมพนันธรแบบกตอนแตตงงานหรสือหลนังแตตงงานแลข้วกป็ตาม การททาผษิด
ศภีลธรรมไมตเพภียงเปป็นเรสือที่ งทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงตดข้วย!
27 ผรชห้ ายจะหอบไฟไวห้ททพื่อกของเขาโดยไมห่ใหห้เสพทั้อผห้าของเขาไหมห้ไดห้หรพอ 28 หรพอผรให้ ดจะ
เดษินบนถห่านททพื่ลสกโพลง โดยไมห่ใหห้เทห้าของเขาถรกไฟลวกไดห้หรพอ 29 บสคคลผรห้เขห้าหาภรรยาของเพพพื่อน
บห้านกป็เปป็นอยห่างนษัทั้นแหละ ไมห่มทผห้ใร ดททพื่แตะตห้องนางแลห้วจะไรห้ความผษิด จากนนัรนซาโลมอนกป็ถาม
คทาถามชภีรนทาหลายขข้อซลึงที่ มภีคทาตอบชนัดเจนอยผแต ลข้ว คนทภีที่เลตนกนับไฟสสุดทข้ายแลข้วกป็จะโดนไหมข้ ผผข้ทภีที่เลตน
ชผข้กบนั ภรรยาของเพสืที่อนบข้านตนเองสสุดทข้ายแลข้วกป็จะโดนไหมข้เชตนกนัน ไมตเคยมภีการไมตมคภี วามผษิดใน
การเลตนชผข้ ความบาปทางเพศเปป็นเรสืที่องหนลึที่ง การเลตนชผข้กคป็ นละเรสืที่องเลย อยตางหลนังไมตใชตเพภียงความ
บาปทางเพศเทตานนัรน แตตมนนั เปป็นการละเมษิดตตอความไวข้วางใจอนันศนักดษิธสษิทธษิธดข้วย มนันเปป็นการละเมษิด
ตตอสนัญญาหนลึที่งทภีที่มผภี ลผผกมนัด มนันจะนทาผลทภีที่ตามมาอนันเลวรข้ายตตางๆมาสผตทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้อง การเลตน
ชผข้กบนั หญษิงคนหนลึที่งทภีที่แตตงงานแลข้ว (ไมตวาต นางจะยษินยอมพรข้อมใจหรสือไมตกตป็ าม) กป็เปป็นการททาใหข้
ชภีวษิตตกอยผใต นอนันตรายจรษิงๆ
สภษ 6:30-32

ถห้าขโมยเขห้าลษักเพพพื่อบรรเทาความอยากเมพพื่อเขาหษิว คนไมห่ดรหมษิพื่น

ขโมยนษันทั้ มษิใชห่หรพอ 31 แตห่ถห้าจษับเขาไดห้ เขาตห้องชคาระคพนเจป็ดเทห่า เขาจะตห้องใหห้สษิพื่งของทษัทั้งสษิทั้นในบห้าน
ของเขา หนัวขโมยทภีที่หษิวโซซลึที่งขโมยอาหารกป็เปป็นทภีที่เขข้าใจไดข้ หากถผกจนับไดข้ เขากป็จะถผกบนังคนับใหข้
ชดใชข้แคตสที่ งษิ ทภีที่เขาขโมยไปและมากกวตานนัรนอภีกนษิดหนตอย
32 แตห่ผห้ใร ดททพื่ลห่วงประเวณทกบษั ผรหห้ ญษิงคนหนรึพื่งกป็ขาดความเขห้าใจ ผรให้ ดททพื่กระทคาอยห่างนษัทั้นกป็
ทคาลายจษิตใจตนเอง คทาทภีที่แปลวตา ความเขห้าใจ (เลบ) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘หนัวใจ’ ความหมาย
ตรงนภีรนตาจะเกภีที่ยวกนับปนัญญา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนเลตนชผข้เปป็นคนโงต คทาทภีที่แปลวตา จษิตใจ

(เนเฟช) แมข้บตอยครนัรงถผกแปลเปป็น ‘จษิตวษิญญาณ’ กป็มคภี วามหมายไดข้ดวข้ ยวตา ‘ชภีวษิต’ ความหมายกป็คอสื
วตาการเลตนชผข้ททาลายชภีวษิตของคนๆนนัรนเอง นอกจากนภีร มนันยนังเปป็นมะเรป็งฝตายวษิญญาณทภีที่กษินไปถลึงจษิต
วษิญญาณของคนเราเลยดข้วย ดผ โฮเชยา 4:11 การเลตนชผข้มนักกระตสุข้นใหข้เกษิดการหยตารข้าง และการหยตา
รข้างในสภาพการณรเหลตานนัรนกป็อาจหมายถลึงความหายนะทางการเงษินไดข้ และดนังทภีที่จะถผกพรรณนาไวข้
ดข้านลตาง การเลตนชผข้นทามาซลึที่งผลลนัพธรอนันนตาขมขสืที่นอสืนที่ ๆ
สภษ 6:33-35

เขาไดห้รษับบาดแผลและความอษัปยศ และจะลห้างความขายหนห้าของ

ตนหาไดห้ไมห่ แมข้ชาวโลกขบขนันและหนัวเราะเยาะใหข้กบนั การเลตนชผข้ เมสือที่ คนเลตนชผข้ถผกแฉ แมข้แตตชาว
โลกกป็มองวตาชสืที่อเสภียงของคนเหลตานนัรนมนัวหมองไป นอกจากนภีร ชายชผข้อยตางนข้อยกป็จะโดนชกจมผก
โดยคผตสมรสหรสือแฟนทภีที่โกรธและหลึงหวง ชสืที่อเสภียงทภีมที่ นัวหมองของคนทภีที่เลตนชผข้คงอยผเต ปป็นเวลานา
นมากๆแมข้กระทนังที่ ในหมผตชาวโลกเองกป็ตาม
34 เพราะความรษิษยากระทคาใหห้คนเกรทยทั้ วกราด ในวษันททพื่เขาแกห้แคห้น เขาจะไมห่เพลามพอ สามภี
ทภีที่พบวตาชายอภีกคนมาหลนับนอนกนับภรรยาของตนกป็อาจลสุโทสะและใชข้ความรสุนแรงและถลึงขนาด
ฆาตกรรมไดข้ การฆาตกรรมมากมายทภีที่เกษิดขลึรนในโลกมภีแรงกระตสุข้นมาจากคผตสมรสทภีโที่ กรธเปป็นฟสืน
เปป็นไฟของคนทภีที่เลตนชผข้ คนเราจะททาการแกข้แคข้นเมสือที่ ถผกกระตสุข้นโดยความหลึงหวงซลึที่งเกษิดจากการเลตน
ชผข้ซลึที่งไมตมภีอะไรเทภียบไดข้เลย คนเลตนชผข้ทร นังหลายจงระวนังไวข้ใหข้ดภี!
35 เขาจะไมห่รษับคห่าทคาขวษัญใดๆ ถรึงเจห้าจะทวทของกคานษัล เขากป็ไมห่ยอมสงบ คทาขอโทษหรสือคตา
เสภียหายทภีที่เปป็นเงษินมากขนาดไหนกป็ไมตอาจเยภียวยาความหลึงหวงเชตนนนัรนไดข้ เชตนเดภียวกนับทภีที่ตนัณหา
สามารถจสุดใหข้เกษิดไฟทภียที่ ากจะดนับไดข้ กองไฟแหตงความหลึงหวงและความแคข้นซลึที่งถผกจสุดขลึรนโดยการ
เลตนชผข้กคป็ งอยผนต านหลายปภี ประเดป็นสทาคนัญทภีที่ซาโลมอนตข้องการจะบอกบสุตรชายของตนกป็คสือวตา การ
ททาผษิดศภีลธรรมทางเพศและโดยเฉพาะอยตางยษิงที่ การเลตนชผข้ไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดในทางศภีลธรรม
เทตานนัรน แตตมนนั ยนังโงตเขลาดข้วย มนันเปป็นตนัวต รถดตวนทภีที่นทาไปสผตการททาลายตนัวเอง
*****

ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 7: บทนทขึ้ขนนขึ้ ตว้นดว้วยคลาเตสือนสตษิสลาหรนับบสุตรชายของซาโลมอนททใที่ หว้
ใสส่ใจตส่อบนัญญนัตษิของเขา (และของพระเจว้าดว้วย) คลาเตสือนนทถขึ้ ถูกใสส่ไวว้ระหวส่างตอนทว้ายของบทททที่ 6
ซนที่งเตสือนเรสือที่ งการเลส่นชถูว้และสส่วนททที่เหลสือของบทนทขึ้ซนที่งเตสือนอทกครนังขึ้ ถนงเรสืที่องการเลส่นชถูว้และหญษิงเลส่นชถูว้
นทที่เปก็นครนังขึ้ ททสที่ ทที่ในเจก็ดบทททที่คลาเตสือนนทขึ้ถถูกใหว้ไวว้ นอกจากนทขึ้ บทททที่ 7 ยนังสรสุปรวบยอดเนสืขึ้อหาสส่วนแรก
ของหนนังสสือเลส่มนทซขึ้ นที่งถถูกกลส่าวแกส่บสุตรชายของซาโลมอน
สภษ 7:1-5

บสตรชายของเราเออ๋ย จงรษักษาถห้อยคคาของเรา จงสะสมบษัญญษัตษิของ

เราไวห้กษับเจห้า นภีที่เปป็นครนัรงสสุดทข้ายในหนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่ซาโลมอนขลึรนตข้นเนสืรอหาสต วนหนลึที่งโดยการพผด
กนับบสุตรชาย (ทภีที่ไมตระบสุชสืที่อ) ของเขา อภีกครนัรงทภีพที่ ระองครผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตกวตาซาโลมอนกทาลนังประทนับ
ยสืนอยผใต นเงามสืด แมข้วาต ซาโลมอนมภีคทาแนะนทาของพตอแมตอยผใต นใจสทาหรนับบสุตรชายของตน พระเจข้า
ไดข้ประทานคทาแนะนทาของพระองครสทาหรนับชภีวตษิ ใหข้แกตเราในพระวจนะและบนัญญนัตษิตตางๆของ
พระองคร ดนังนนัรนในรผปแบบทภีคที่ ลข้ายคลลึงกนับสสุภาษษิต 2:1, 4:4 และ 4:20 พระเจข้าทรงเตสือนสตษิบสุตรทนัรง
หลายของพระองครอภีกครนัรงใหข้รนักษา (นนันที่ คสือ เชสืที่อฟนัง) ถข้อยคทาตตางๆของพระองครและ “สะสม” (นนันที่
คสือ เกป็บรนักษาดสุจสมบนัตษิ) บนัญญนัตษิของพระองครไวข้ภายในตนัวเรา ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับเพลง
สดสุดภี 119:11 ในการเกป็บซตอนพระวจนะของพระองครไวข้ในใจของเรา
2 จงรษักษาบษัญญษัตษิของเรา และดคารงชทวษิตอยรห่ จงรษักษากฎเกณฑย์ของเราอยห่างกษับแกห้วตาของ
เจห้า ความหมายตรงนภีรไมตใชตการเสนอแนะวตาการรนักษาบนัญญนัตษิของพระเจข้าเปป็นวษิธภีทภีที่จะททาใหข้ไดข้
ชภีวษิตนษิรนันดรร แตตความหมายตรงนภีรกคป็ อสื วตาการรนักษา (นนันที่ คสือ การถสือปฏษิบนัตษิและการเชสืที่อฟนัง) บนัญญนัตษิ
ของพระเจข้าจะกตอใหข้เกษิดความเตป็มเปภีที่ยมของชภีวษิต (นนันที่ คสือ ชภีวษิตทภีที่บรษิบผรณรมากขลึรน) เสภียงบตนของคน
ทภีที่ออมชอมกป็คสือวตา การยลึดตษิดกนับพระวจนะของพระเจข้าอยตางเครต งครนัดเปป็นการถสือบนัญญนัตษิ ตรงกนัน
ขข้าม การยลึดตษิดกนับพระวจนะของพระเจข้าอยตางเครต งครนัดกตอใหข้เกษิดความเตป็มเปภีที่ยมของชภีวษิต แกว้วตา
ทภีที่วาต นภีรหมายถลึง แกข้วตาของดวงตาเรา ไมตมภีสตวนใดของรต างกายทภีที่เราปกปข้องตามสนัญชาตญาณมาก
ไปกวตาดวงตาของเรา ในแบบเดภียวกนัน เราควรคสุมข้ กนันพระวจนะของพระเจข้าในชภีวษิตของเรา ความ
คษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงเกป็บสะสมดสุจสมบนัตษิ ถสือรนักษา และยลึดมนันที่ ตตอพระวจนะนนัรน

3 มษัดมษันไวห้ททพื่นษิทั้วมพอของเจห้า เขทยนมษันไวห้บนแผห่นจารรึกแหห่งใจของเจห้า ความคษิดตรงนภีร
เปป็นการขยายความสองขข้อกตอนหนข้า เหมสือนกนับแหวนทภีที่เราใสต ไวข้ทภีที่นรวษิ มสือ พระวจนะของพระเจข้ากป็
ควรอยผใต กลข้มอสื เราเสมอ แนตนอนวตานภีที่เปป็นคทาพผดเชษิงเปรภียบเทภียบ แตตความหมายกป็คสือ การตษิดสนษิท
กนับพระวจนะของพระเจข้า นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงความคสุข้นเคยและการใชข้งานพระวจนะนนัร น การเขภียน
บนัญญนัตษิตตางๆแหตงพระวจนะของพระเจข้าไวข้บนแผตนจารลึกแหตงหนัวใจของเรากป็เปป็นภาพเปรภียบของ
แผตนศษิลาทภีที่บนัญญนัตษิสษิบประการถผกจารลึกไวข้บนนนัรน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การจารลึกหลนักการ
และขข้อบนังคนับเหลตานนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้าไวข้บนหนัวใจของเรา ใจของเราเปป็นทภีที่ตรนังแหตง
เจตจทานงของเรา มนันเปป็นทภีๆที่ เราททาการตนัดสษินใจตตางๆของชภีวตษิ ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องอยตางใกลข้
ชษิดกนับความคษิดของเพลงสดสุดภี 119:11 ดผ 2 โครษินธร 3:3
4 จงพรดกษับปษัญญาวห่า "เธอเปป็นพทสพื่ าวของฉษัน" และจงเรทยกความเขห้าใจวห่า "ญาตษิผห้หร ญษิง "
5 เพพพื่อปษัญญานททั้จะพษิทษักษย์เจห้าไวห้ใหห้พห้นจากหญษิงชษัพื่ว จากหญษิงสษัญจรททพื่พรดจาพะเนห้าพะนอ
คราวนภีรกระแสความคษิดเรษิที่มเปลภีที่ยนไปยนังหนัวขข้อทภีที่ใหญตกวตาของบทนภีรแลข้ว นนันที่ คสือ การหลภีก
หนภีจากหญษิงทภีที่เลตนชผข้ (อภีกครนัรงทภีที่บสุคคลทภีที่หมายถลึงในทภีที่นร ภีคอสื บสุตรชายของซาโลมอน หลนักการทภีที่
กวข้างกวตากป็เปป็นจรษิงจากมสุมมองของผผข้หญษิงเชตนกนัน นนันที่ คสือ จงหนภีจากชายทภีที่สนใจในการเลตนชผข้)
ประเดป็นกป็คสือวตา พภีที่สาวทภีที่มปภี นัญญาจะสนังเกตเหป็นผผข้หญษิงลตาแตข้มและเตสือนนข้องชายของตนใหข้ระวนัง
นางไวข้ ผผข้หญษิงมนักสนังเกตเหป็นสถานการณรดนังกลตาวไดข้ชนัดเจนกวตาผผข้ชายทภีที่ซสืที่อๆ ดนังนนัรน ขข้อความอนัน
ศนักดษิธสษิทธษิธนร ภีจลึงเตสือนสตษิเราใหข้ตรนังปนัญญาและความเขข้าใจเปป็นพภีที่สาวคนหนลึที่งเพสือที่ ปกปข้องเราจากหญษิง
ใจงตายทภีที่ชอบหวตานเสนตหร
อภีกครนัรงทภีที่หญษิงแปลกหนข้าหมายถลึงหญษิงใดกป็ตามทภีที่ไมตใชตภรรยาของเรา ดนังทภีที่ไดข้หมายเหตสุไวข้
แลข้วขข้างบน นภีที่เปป็นครนัรงทภีที่สภีที่แลข้วในเจป็ดบทแรกของหนนังสสือเลตมนภีรทภีที่คทาเตสือนทภีที่ตรงไปตรงมาและมภี
เนสืรอหามากมายถผกใหข้ไวข้เพสืที่อตนักเตสือนใหข้ระวนังการเลตนชผข้และการททาผษิดศภีลธรรมทางเพศ เหป็นไดข้ชนัด
วตานภีที่เปป็นเรสือที่ งใหญตเรสืที่องหนลึที่งของชภีวษิต ผผข้คนจนทสุกวนันนภีร (แมข้กระทนังที่ พวกครษิสเตภียน) มนักถผกความโงต
เขลานภีรหลอกใหข้ตษิดกนับ อภีกประเดป็นหนลึที่งทภีที่เราควรกลตาวซทรากป็คสือวตา การททาผษิดศภีลธรรมทางเพศ (นนันที่

คสือ การเลตนชผข้ การลตวงประเวณภี ฯลฯ) ไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนนั ยนังโงส่เขลาดข้วย มนันเปป็น
เรสืที่องทภีที่ไรข้ปนัญญาและขาดซลึที่งความเขข้าใจ การททาผษิดศภีลธรรมทางเพศไมตวาต จะในรผปแบบใดกป็ตาม
เปป็นเรสืที่องงภีที่เงตาสษิรนดภี มนันเปป็นเรสืที่องโงตเขลา เพสือที่ ความสนสุกสนานและความตสืนที่ เตข้นเพภียงชนัวที่ ครผต มนันทษิรง
ผลพวงทภียที่ าวนานและขมขสืที่นไวข้ซลึที่งททาลายชภีวษิต ครอบครนัว เงษินทองและแมข้แตตสขสุ ภาพ มนันเปป็นเรสืที่อง
โงตเขลาจรษิงๆ!!
สภษ 7:6-10

ผผข้เขภียนทตานนภีรพรรณนาตตอไปถลึงเหตสุการณรหนลึที่งของการเลตนชผข้ซลึที่ง

เขาเหป็นจากบข้านของตน เพราะททพื่หนห้าตห่างบห้านของเรา เราไดห้มองออกไปตามบานเกลป็ด ซาโลมอน
เขภียนถลึงครนัรงหนลึงที่ ในเยป็นวนันหนลึที่งเมสือที่ เขาบนังเอษิญมองออกไปนอกหนข้าตตางของตน
7 เราเหป็นวห่าทห่ามกลางคนเขลาและทห่ามกลางคนหนสห่มๆททพื่เราพษิเคราะหย์ด รนษัทั้น กป็มทหนสห่มคน
หนรึพื่งไรห้ความเขห้าใจ 8 ผห่านไปตามถนนใกลห้ทางแยกไปบห้านของนาง เดษินตามถนนซรึงพื่ ไปบห้านนาง
9 ในเวลาโพลห้เพลห้ ในเวลาเยป็น เวลาคคพื่าคพนและความมพด เขาพรรณนาวตาเขาสนังเกตเหป็นชายหนสุตมคน
หนลึที่งทภีที่กาท ลนังเดษินไปตามถนนซลึที่งเขามองวตาขาดปนัญญา มนันเปป็นเวลาเยป็นและใกลข้คทที่าแลข้ว นภีที่บอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาชายหนสุตมผผข้นร ภีรวผข้ าต ตนกทาลนังจะไปทภีที่ไหน นนันที่ คสือ ไปยนังบข้านของหญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่เขา
รผวข้ าต เปป็นหญษิงใจงตาย แมข้บทนภีรจะพรรณนาถลึงอสุบายตตางๆของหญษิงทภีที่ททาผษิดศภีลธรรมผผข้นร ภี เหป็นไดข้ชดนั วตา
ชายหนสุตมผผข้นร ภีรแผข้ นตชดนั วตาเขากทาลนังมสุตงหนข้าไปทภีที่ไหน ทนัรงคผตจะมภีความผษิด
10 และดรเถษิด หญษิงคนหนรึพื่งมาพบเขาแตห่งตษัวอยห่างหญษิงแพศยาหษัวใจเจห้าเลห่หย์ มนันเปป็นความ
จรษิงทภีที่วาต การแตตงตนัวโปบ๊ๆของผผข้หญษิงเปป็นการโฆษณาถลึงความยษินยอมพรข้อมใจของผผข้หญษิง “เครสืที่อง
แตตงกายของหญษิงแพศยา” ไมตไดข้ถผกพรรณนาไวข้และไมตจทาเปป็นตข้องถผกพรรณนาไวข้ดวข้ ย มนันปรากฏ
ชนัดเจนจนทสุกวนันนภีร นนันที่ คสือ ชสุดทภีที่สร นันจสุบ๊ดจผจ๋ รนัดตษิรว ใชข้ผข้านข้อยชษิรน เวข้าลลึกและยนัวที่ ยสุกามารมณร โลกเตป็มไป
ดข้วยผผข้หญษิงทภีที่แตตงตนัวโปบ๊ๆ บตอยครนัรงทภีมที่ นันเปป็นคทาโฆษณาใหข้เหป็นถลึงความสนใจของพวกเธอทภีที่จะ
ดลึงดผดความสนใจของผผข้ชาย โดยปกตษิแลข้วกป็เปป็นความสนใจฝตายตทที่า
ไมตวาต กรณภีใด ชายคนทภีที่วาต นภีรกไป็ ปพบกนับสาวทภีที่แตตงตนัวโปบ๊ๆและยนัวที่ ยสุกามารมณรซลึที่งกทาลนังรอ
คอยเขาอยผต บรษิบทนภีรบอกเปป็นนนัยวตาการพบกนันของคนทนัรงสองไมตนตาจะใชตเรสืที่องบนังเอษิญ นางรผข้วาต เขา

นตาจะโผลตมา นางจลึงแตตงตนัวเชตนนนัรน แมข้วาต เรสืที่องราวนภีรดผเหมสือนจะหมายถลึงหญษิงโสเภณภีคนหนลึที่ง
กป็ตาม บรษิบททภีที่ตามมากป็จะบตงบอกวตานางเปป็นภรรยาทภีที่เลตนชผข้คนหนลึงที่ ซลึที่งยษินยอมพรข้อมใจทภีที่จะคบชผข้
สภษ 7:11-12

(นางจษัดจห้านและดพทั้อดรึง เทห้าของนางไมห่อยรห่กษับบห้าน 12 ประเดทยดี๋ วอยรห่

ถนน ประเดทดี๋ยวอยรห่ตามถนน และนางหมอบคอยอยรห่ท กส มสม) ลนักษณะเฉพาะตนัวของหญษิงใจงตายคน
นภีรถผกพรรณนาเพษิมที่ เตษิม ความหมายทภีแที่ ฝงอยผใต นการเปป็นคนจนัดจว้านกป็คสือการเปป็นคนปากจนัด มนันตรง
ขข้ามกนับการมภีจษิตใจทภีที่สงบเสงภีที่ยม ความหมายทภีที่แฝงอยผใต นคทาทภีที่แปลวตาดพทั้อดรึง (ซอวร์รารร์) คสือ มนักกบฏ
นนันที่ คสือ กบฏตตอสามภีของนางและความเหมาะสมทางศภีลธรรม ดนังนนัรน หญษิงใจงตายทภีที่แตตงตนัวโปบ๊ๆ
และมนักกบฏคนนภีรจลึงยตองออกมานอกบข้านของนางและรออยผทต ภีที่มมสุ ถนน (คทาทภีที่แปลวตา ทสกมสม (พษิน
นอวร์) มภีความหมายวตา ‘มสุมหนลึงที่ ’) นภีที่บอกเปป็นนนัยวตานางตกหลสุมรนักหนสุตมคนนภีรทภีที่กาท ลนังมาหา นางจลึง
หาชตองทภีที่จะลตอลวงเขา
สภษ 7:13-18

นางฉวยเขาไดห้และจสบเขา นางพรดกษับเขาอยห่างไมห่มทยางอายวห่า

ความหมายตรงนภีรอาจแปลไดข้วาต “นางจลึงมภีชยนั ตตอเขา และจผบเขา และพผดกนับเขาอยตางหนข้าไมตอาย
วตา” 14 "ฉษันจคาตห้องถวายเครพพื่องสษักการบรชา และวษันนททั้ฉนษั ไดห้ทคาตามคคาปฏษิญาณแลห้ว 15 ฉษันจรึงออก
มาหาเธอ เสาะหาหนห้าเธอ และฉษันพบเธอแลห้ว สษิที่งทภีที่ไรข้ยางอายเกภีที่ยวกนับหญษิงเลตนชผข้คนนภีรมากเปป็น
พษิเศษกป็คสือวตา นางกลตาวคทาเชษิญชวนโดยใชข้คทาพผดทภีที่เครต งศาสนา แนตนอนวตาบรษิบททนัรงหมดมาจาก
มสุมมองของคนฮภีบรผ สต วนหนลึที่งของบนัญญนัตษิของคนเลวภีคสือ เครสืที่องสนันตษิบผชาดข้วยใจสมนัครทภีที่นางหมาย
ถลึง
ดข้วยถข้อยคทามากมาย นางอข้างวตาเพษิงที่ กลนับมาจากพระวษิหารซลึที่งเปป็นทภีๆที่ นางไดข้ประกอบ
พษิธภีกรรมทภีที่กาท หนดไวข้แลข้ว ดนังนนัรน หญษิงเลตนชผข้คนนภีรจลึงกลตาวคทาเชษิญชวนของตนในบรษิบททางศาสนา
เพสืที่อททาใหข้มนันดผเหมสือนโตข้แยข้งไดข้นอข้ ยลง นางอาจเปป็นแมตบข้านคนหนลึงที่ ทภีที่ประกอบอาชภีพโสเภณภีเพสืที่อ
หาลทาไพตพษิเศษกป็ไดข้ อยตางไรกป็ตาม บรษิบททภีที่ใหญตกวตาดผเหมสือนจะบตงบอกวตานางรผจข้ นักชายหนสุตมคนนภีร
และอยากทภีที่จะมภี (หรสือสานตตอ) สนัมพนันธรสวาทกนับเขา

16 ฉษันไดห้ประดษับเตทยงของฉษันดห้วยผห้าคลสม เปป็นผห้าลษินนษิ อทยษิปตย์สตท ห่างๆ 17 ฉษันไดห้อบททพื่นอน
ของฉษันดห้วยมดยอบ กฤษณา และอบเชย 18 มาเถอะ ใหห้เรามาอษิพื่มดห้วยความรษักจนรสห่งเชห้า ใหห้เรา
ทคาตษัวของเราใหห้ปทตษิยษินดทดห้วยความรษัก นางไมตเสภียเวลาเลยในการเขข้าเรสือที่ ง นางเปษิดเผยชนัดเจนวตา
นางคษิดอะไรอยผต นางจลึงพรรณนาถลึงหข้องนอนและเตภียงของตนโดยใชข้คทาพผดใหข้นตาดลึงดผดมากเทตาทภีที่
จะททาไดข้ ดนังนนัรน นางจลึงชวนหนสุตมคนนภีรทภีที่นางหมายตาไวข้ใหข้มาคข้างคสืนกนับนาง เหมสือนกนับทภีที่ชาวโลก
ททาอยผบต ตอยๆในปนัจจสุบนนั นางยสืนที่ ขข้อเสนอทภีเที่ ปป็นการเลตนชผข้โดยใชข้คทาพผดเกภีที่ยวกนับความรนักและการททา
รนัก ความจรษิงของเรสืที่องนภีรกคป็ สือวตา สษิที่งทภีที่นางเสนอคสือตนัณหาไมตใชตความรนัก การเลตนชผข้สตวนใหญตเปป็น
อยตางแรกไมตใชตอยตางหลนัง ตนัณหาคสือการเอาแตตไดข้ ความรนักคสือการใหข้ เหป็นไดข้ชนัดวตา ความสนใจ
หลนักของนางคสือ การตอบสนองความปรารถนาอนันเปภียที่ มดข้วยตนัณหาของตนเอง มภีความรนักเพภียง
เลป็กนข้อยในความปรารถนาเชตนนนัรน
สภษ 7:19-20

เพราะผษัวของฉษันไมห่อยรห่บาห้ น เขาไปทางไกล 20 เขาเอาเงษินไปถสง

หนรึพื่ง พอวษันเพป็ญเขาจรึงกลษับมา" เหป็นไดข้ชดนั วตาหญษิงใจงตายคนนภีรแตตงงานแลข้วและสามภีของนางไดข้
เดษินทางไปททาธสุระทภีที่อสืที่น การลตวงประเวณภีเปป็นเรสือที่ งหนลึที่ง การเลตนชผข้กคป็ นละเรสืที่องเลย ขณะทภีที่การลตวง
ประเวณภี (การมภีเพศสนัมพนันธรระหวตางคนทภีที่ยงนั ไมตแตตงงานสองคน) เปป็นเรสืที่องผษิดศภีลธรรม การเลตนชผข้กป็
เปป็นทนัรงการททาผษิดศภีลธรรมและเปป็นการไมตซสืที่อสนัตยรอยตางรข้ายแรง มนันเปป็นการละเมษิดขข้อสนัญญา มนัน
แสดงถลึงการเปป็นผผข้ทภีที่ไมตคตคผ วรกนับการไวข้ใจ มนันเปป็นการไมตภนักดภีอยตางสษิรนเชษิง สนัมพนันธรสวาททภีที่กาท ลนัง
จะเกษิดขลึรนนภีรไมตใชตเรสืที่องบนังเอษิญ เหป็นไดข้ชนัดจากบรษิบทวตาหญษิงเลตนชผคข้ นนภีรรแผข้ นตชดนั วตาตนอยากไดข้อะไร
อยากไดข้มนันจากใคร และนางททาหลายสษิที่งเพสืที่อทภีจที่ ะไดข้มาซลึที่งสษิที่งทภีที่ตนอยากไดข้
สภษ 7:21-23

นางหวห่านลห้อมดห้วยวาจาโอห้โลม นางบษังคษับเขาดห้วยรษิมฝทปากททพื่พรด

พะเนห้าพะนอ 22 เขากป็ตษิดตามนางไปทษันททอยห่างวษัวตษัวผรห้ไปสรห่การฆห่า หรพออยห่างคนเขลาททพื่ไปรษับโทษ
ททพื่ขพพื่อ 23 จนลรกธนรปษักเขห้าไปถรึงตษับ อยห่างนกรนเขห้าไปหาบห่วง เขาหาทราบไมห่วห่านทพื่มทคห่าถรึงชทวษิต ดนัง
นนัรน ขณะทภีที่ซาโลมอนมองออกไปนอกหนข้าตตางของตน เขากป็เหป็นชายหนสุตมหนัวอตอนคนนภีรกาท ลนังถผก
ยนัวที่ ยวนโดยหญษิงเลตนชผทข้ ภีที่ใชข้วาจาโนข้มนข้าวผผข้นร ภี เขายอมจทานนตตอเสนตหรของนาง การยนัวที่ ยวนของนาง
และขข้อเสนอทภีที่ไรข้ยางอายของนาง

แตตจงสนังเกตวตาผผข้เขภียนทตานนภีรพรรณนาถลึงชายหนสุตมทภีโที่ งตเขลาผผข้นร ภีอยตางไร ซลึที่งบนัดนภีรมคภี วามผษิด
โทษฐานเลตนชผข้แลข้ว เขาฉลาดเหมสือนกนับวนัวตนัวผผข้ตนัวหนลึที่งทภีที่กาท ลนังถผกนทาไปโรงเชสือด เขากลายเปป็น
เหมสือนคนขภีรคสุกชนัรนตทที่าคนหนลึงที่ ผผข้อยผใต นขสืที่อ (นนันที่ คสือ ถผกใสต กสุญแจมสือ) เหมสือนสนัตวรทภีที่ถผกลตาตนัวหนลึที่งทภีมที่ ภี
ลผกธนผปนักอยผทต ภีที่สภีขข้างและเหมสือนนกตนัวหนลึที่งทภีที่ตษิดกนับ ชายหนสุตมผผข้นร ภีปลตอยใหข้ตนัณหาแหตงเนสืรอหนนัง
ชนักนทาตนใหข้ตษิดบตวงแรข้วอนันหนลึที่งซลึที่งเขาจะไมตมภีทางปลดปลตอยตนัวเองใหข้พนข้ ไดข้เลย การเลตนชผข้เปป็น
เรสืที่องทภีที่ผษิดเสมอ แตตมนนั กป็โงตเขลาเปป็นพษิเศษ ผลพวงของการมภีสนัมพนันธรสวาทแบบคบชผข้คงอยผยต าวนาน
ขมขสืที่น และมนักนทามาซลึที่งความยสุงต ยากมากมาย มภีผลทภีที่ตามมาทางกฎหมายและทางการเงษิน นภีที่ยงนั ไมต
พผดถลึงความแคข้นแบบหลึงหวงของคผตสมรสทภีที่ถผกกระททาผษิดอภีกตตางหาก มภีไมตกภีที่สที่ งษิ ในชภีวษิตทภีที่โงตเขลา
มากไปกวตาการเลตนชผข้ ชายและหญษิงจทานวนมหาศาลไดข้ททาลายอาชภีพ ครอบครนัวและชภีวษิตของตน
โดยการมภีสนัมพนันธรสวาทแบบเปป็นชผข้
สภษ 7:24-27

ฉะนษันทั้ โอ บสตรทษัทั้งหลายเออ๋ย บษัดนทจทั้ งฟษังเราและจงตษัทั้งใจตห่อถห้อยคคา

จากปากของเรา 25 อยห่าใหห้ใจของเจห้าหษันไปตามทางของนาง อยห่าหลงทางไปในวษิถทของนางนษัทั้น คทา
ทภีที่แปลวตา บสตรทษัทั้งหลาย (เบน) เปป็นคทาทนัวที่ ไปทภีที่หมายถลึง ‘บสุตรชาย (ทนัรงหลาย)’ และเปป็นคทานามเพศ
ชาย นภียที่ นังเปป็นคทาแนะนทาถลึงบสุตรชาย (ทนัรงหลาย) ของซาโลมอนเหมสือนเดษิม ขข้อสรสุปของบทนภีรคสือ จง
หลภีกเลภีที่ยงการเลตนชผข้โดยทสุกวษิถภีทาง
26 เพราะนางไดห้ฟษัดเหยพพื่อลงเสทยเปป็นอษันมาก เออ นางไดห้ฆห่าชายททพื่แขป็งแรงจคานวนมากเสทย
แลห้ว 27 เรพอนของนางเปป็นทางไปสรห่นรก ลงไปถรึงหห้วงแหห่งความตาย หญษิงเลตนชผข้ (หรสือชายเลตนชผข้
ขลึรนอยผกต บนั วตาเกภีที่ยวกนับเพศไหน) ไดข้ททาลายคนไปมากมายแลข้ว คนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีตทาแหนตงสผงๆตตางไดข้
รนับความอนับอายขายหนข้ามาสผตตนเอง หลายคนมภีอาชภีพการงานทภีที่เสภียไปเพราะเหตสุนร นัน การเลตนชผข้
เปป็นตนัวต เทภีที่ยวเดภียวไปสผตการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรและนรก มนันมภีอทานาจททาลายลข้างในฝตายวษิญญาณ
การเงษินและบสุคคล
*****

ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 8: ในบทททที่ 8 และ 9 เนสืขึ้อหาตอนใหมส่ททที่สนัขึ้นๆของหนนังสสือเลส่มนทขึ้เรษิมที่
ตว้นขนนขึ้ โดยแสดงใหว้เหก็นคสุณธรรมตส่างๆของปนัญญา ในบทททที่ 8 ซาโลมอนพรรณนาถนงปนัญญาอทก
ครนังขึ้ ในฐานะบสุคคลหนนที่งและการททที่บสุคคลผถูว้นทขึ้มทลนักษณะเฉพาะตนัวเปก็นความชอบธรรม อทกครนังขึ้ ททที่
การแสดงเปก็นบสุคคลททที่ยงษิที่ ใหญส่กวส่าของปนัญญาถถูกพบในพระครษิสตร์ซนที่งถถูกกลส่าวชนัดเจนตลอดทนังขึ้ บท
นทขึ้
สภษ 8:1-3

ปษัญญามษิไดห้รห้องเรทยกหรพอ ความเขห้าใจมษิไดห้เปลห่งเสทยงของเธอหรพอ

อภีกครนัรงทภีที่ปนัญญาถผกพรรณนาเปป็นบสุคคลผผข้หนลึที่ง ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับความคษิดของสสุภาษษิต
1:20 อยตางชนัดเจน และอภีกครนัรงทภีที่ความเขข้าใจถผกพรรณนาวตาเปป็นอนันหนลึงที่ อนันเดภียวกนันกนับปนัญญา ทนัรง
สองสษิที่งตตางเกภีที่ยวพนันกนันอยตางใกลข้ชษิด เพราะวตาคทานามฮภีบรผทรนังสอง (ปนัญญาและความเขข้าใจ) เปป็นคทา
นามเพศหญษิง ทนัรงสองคทาจลึงถผกกลตาวถลึงโดยใชข้คทาสรรพนามเพศหญษิง อยตางไรกป็ตาม การใชข้คทาเชตน
นภีรกเป็ ปป็นเพภียงเรสืที่องทางไวยากรณร บสุคคลทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ พระครษิสตร ดผ ขข้อ 20
2 ณ ททพื่สรงททพื่ขห้างทาง ททพื่กลางถนนเธอกป็ยนพ อยรห่ 3 ขห้างประตร หนห้าเมพอง ททพื่ทางเขห้ามสข เธอกป็รห้อง
เสทยงดษังวห่า เหมสือนกนับในสสุภาษษิต 1:20 ปนัญญาถผกพรรณนาวตายสืนอยผบต นยอดเนษินเขาทนัรงหลายแหตง
เยรผซาเลป็มและขข้างถนนหนทางของกรสุงนนัรน เธอถผกพรรณนาวตายสืนอยผทต ภีที่ประตผเมสืองนนัรน โดยรข้อง
เรภียกผผข้ชายทนัรงหลายใหข้ฟงนั เสภียงของเธอ ความหมายกป็คสือวตา ทนัวที่ กรสุงเยรผซาเลป็มนครบรษิสสุทธษิธ ปนัญญา
รข้องเรภียกผผข้ชายทนัรงหลายใหข้ฟงนั เสภียงของเธอ เสภียงรข้องเรภียกนนัรนยนังสะทข้อนกข้องกนังวานตลอดหลายยสุค
สมนัยมาจนถลึงทสุกวนันนภีร
เพราะพระวษิหารนนัรนและอษิทธษิพลของพระวจนะของพระเจข้าทภีที่ถผกเขภียนไวข้ทภีที่กรสุงเยรผซาเลป็ม
เสภียงรข้องเรภียกแบบเงภียบๆของปนัญญาจลึงดนังกข้องไปทนัวที่ กรสุงนนัรน อาจเปป็นไดข้วาต พระคนัมภภีรรถผกจารลึกไวข้
บนอาคารสทาคนัญๆ สภีที่แยกตตางๆ และประตผทรนังหลายทนัวที่ กรสุงนนัรน ประเดป็นกป็คสือวตา ปนัญญาแบบพระเจข้า
ปรากฏชนัดเจนตตอผผข้ใดกป็ตามทภีที่ยอมตนัรงใจฟนังทภีที่เยรผซาเลป็ม นนันที่ คสือ นตาจะเปป็นจากพระคนัมภภีรรและคนทนัรง
หลายทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าของกรสุงนนัรน อยตางไรกป็ตาม สษิที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนมากยษิงที่ กวตากป็คสือ
เสภียงรข้องเรภียกของปนัญญาใหข้คนทนัรงหลายตนัรงใจฟนังเสภียงของเธอ

สภษ 8:4-5

เสภียงรข้องเรภียกนนัรนถผกกลตาวชนัดเจนตรงนภีร "โอ บรรดาผรชห้ ายเออ๋ย เรา

เรทยกเจห้า และเสทยงเรทยกของเราไปถรึงบสตรชายของมนสษยย์ เสภียงรข้องเรภียกของปนัญญาไมตเพภียงมภีไปถลึง
ชาวกรสุงเยรผซาเลป็มเทตานนัรน แตตมไภี ปถลึงคนทนัรงปวง 5 โอ คนเขลา จงเขห้าใจสตษิปษัญญา คนโงห่ทษัทั้งหลาย
จงมทใจททพื่เขห้าใจ คทาทภีที่แปลวตา เขลา (เพธษิยร์) จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ซสืที่อ’ คทาวตา คนโงส่ทงนัขึ้ หลาย
หมายถลึงคนเหลตานนัรนทภีที่จงใจไมตมปภี นัญญา ไรข้ความรนับผษิดชอบและอวดดภี คทาสแลงสมนัยใหมต ‘งนังที่ ’ กป็
ไมตหตางไกลจากความหมายนภีร ประเดป็นทภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา ปนัญญารข้องเรภียกชายทนัรงปวงใหข้ตร นังใจฟนัง
โดยเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ซสืที่อๆ ไรข้ความรนับผษิดชอบ และโงตเขลา
สภษ 8:6-9

ลนักษณะเฉพาะตนัวหลายประการของปนัญญาไดข้ถผกใหข้ไวข้ ฟษังซท

เพราะเราจะพรดถรึงสษิพื่งยอดเยทยพื่ ม เพราะสษิพื่งททพื่ชอบจะมาจากรษิมฝทปากของเรา คทาทภีแที่ ปลวตา สษิพื่งยอด
เยทพื่ยม (นากษิยดร์) มภีความหมายวตาสษิที่งตตางๆทภีที่ ‘ชนัรนสผง’ หรสือ ‘เปป็นของกษนัตรษิยร’ ประเดป็นกป็คสือวตา ปนัญญา
ไมตถผกพบเจอในคทาพผดชนัรนตทที่าทภีที่หยาบคาย มนันสผงสต งและอยผสต ผง มนันเรษิดหรผและชนัรนสผง นอกจากนภีร
เสภียงเรภียกของปนัญญากป็กลตาวอยตางชอบธรรม ดนังทภีที่บทนภีรจะกลตาวตตอไป เราจะเหป็นความสนัมพนันธรอนัน
ใกลข้ชษิดระหวตางความชอบธรรมและปนัญญา ทนัรงสองสษิที่งแทบจะมภีความหมายเดภียวกนัน
7 เพราะปากของเราจะกลห่าวความจรษิง ความชษัวพื่ รห้ายเปป็นสษิงพื่ ททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อรษิม
ฝทปากของเรา ลนักษณะเฉพาะตนัวอภีกประการของปนัญญาคสือ ความจรษิง ปนัญญานนัรนซสืที่อตรงและไมต
หลอกลวง คทาทภีแที่ ปลวตา ความชษัพื่วรห้าย (เรชา) ในบรษิบทนภีรหมายถลึงสษิที่งทภีที่ผษิดจรษิยธรรม ปนัญญานนัรน
ซสืที่อตรงและเกลภียดชนังสษิที่งทภีที่ผษิดจรษิยธรรม
8 บรรดาคคาปากของเรานษัทั้นชอบธรรม ในนษัทั้นไมห่มทคคาบษิดหรพอคคาคด อภีกครนัรงทภีที่มคภี วามเชสืที่อม
โยงกนันโดยตรงระหวตางปนัญญาและความชอบธรรม ในขข้อ 6 คทาทภีแที่ ปลวตา สษิพื่งททพื่ชอบ (เมยร์ชารร์)
หมายถลึง ความชอบธรรมในทางปฏษิบนัตษิ นนันที่ คสือ การแสดงออกของสษิที่งทภีถที่ ผกตข้อง ตรงนภีรคทาทภีที่แปลวตา
ความชอบธรรม (เซเดค) เปป็นคทาฮภีบรผทภีที่หมายถลึงความชอบธรรมในฐานะหลนักการๆหนลึที่ง หลนักการ
ของความชอบธรรมเปป็นสต วนหนลึงที่ ของสาระสทาคนัญของปนัญญา ดนังนนัรน การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องคสือ การ
ททาสษิที่งทภีที่มภีปนัญญา หรสือในทางกลนับกนัน การททาสษิที่งทภีที่มปภี นัญญาคสือ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ตรงนภีรบรษิบททภีที่

เฉพาะเจาะจงคสือ สษิที่งทภีที่เรากลตาว คทาแนะนทาหรสือความเหป็นตตางๆทภีมที่ ภีปนัญญาจะรวมหลนักการเรสืที่อง
ความชอบธรรมเขข้าไวข้ดวข้ ย ไมตมภีสที่ งษิ ใดทภีที่เปป็น “คทาบษิดหรสือคทาคด” อยผใต นความเหป็นตตางๆทภีมที่ ภีปนัญญา
ความคษิดอยตางหลนังคสือ การทภีที่วาต ไมตมภีสที่ ษิงใดทภีคที่ ดเคภีรยวหรสือไมตเหมาะสมในปนัญญาทภีที่แทข้จรษิง
9 คคาเหลห่านษัทั้นสคาหรษับผรห้ททพื่เขห้าใจกป็ตรงหมด สคาหรษับผรห้พบความรรห้กป็ถ รกตห้อง ประธานคลาเหลส่า
นนัขึ้นคสือ บรรดาคทาแหตงปนัญญาทภีที่ถผกพผดถลึงในขข้อทภีที่แลข้ว คทาทภีที่แปลวตา ตรง (นาโคช) มภีความหมายวตา
‘เปป็นเสข้นตรง’ (ซลึที่งตรงขข้ามกนับคดงอ) หรสือ ‘เทภีที่ยงธรรม’ ปนัญญานนัรนตรงแนตวและไมตเฉไปเฉมา
คนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีความเขข้าใจกป็จทามนันไดข้เมสืที่อพบ คนเหลตานนัรนทภีรที่ อบรผกข้ ทป็ ราบถลึงความเทภีที่ยงธรรมของ
ปนัญญา ในเนสืรอหาสต วนนภีรทร นังหมด มภีความสนัมพนันธรกนนั อยตางใกลข้ชษิดระหวตางสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ซสืที่อตรงและ
ตรงไปตรงมากนับปนัญญา ปนัญญามภีลนักษณะเฉพาะตนัวเปป็นสษิที่งเหลตานภีรทร นังหมด
สภษ 8:10-11

ปนัญญาจลึงรข้องเรภียกคนทนัรงหลายวตา จงรษับคคาสษัพื่งสอนของเราแทนเงษิน

และความรรห้แทนทองคคาอยห่างดท คทาทภีที่แปลวตา คคาสษังพื่ สอน (มถูวคร์ ารร์) มภีความหมายวตา ‘การฝลึกวษินนัย’,
‘การตภีสอน’ หรสือ ‘การตนักเตสือนแกข้ไข’ ความคษิดทภีที่แฝงอยผกต คป็ สือ คทาตนักเตสือนหรสือคทาตทาหนษิ บตอยครนัรง
ปนัญญาจะแกข้ไขนษิสนัยตตางๆแหตงชภีวษิตและตทาหนษิเรา
ยษิงที่ กวตานนัรน ปนัญญายนังรข้องเรภียกมนสุษยชาตษิใหข้ยอมรนับปนัญญาแบบแกข้ไขเชตนนนัรนแทนทภีที่จะไลต
ตามความมนังที่ คนังที่ ปนัญญาและความมนังที่ คนังที่ ไมตจทาเปป็นตข้องอยผรต ต วมกนันเสมอไป แตตคทาปรลึกษาทภีที่มภีปนัญญา
คสือ จงไลตตามปนัญญาแทนทภีที่จะไลตตามความมนังที่ คนังที่
11 เพราะปษัญญาดทกวห่าทษับทษิม และสษิงพื่ ททพื่เจห้าปรารถนาทษัทั้งหมดจะเปรทยบเททยบกษับปษัญญาไมห่
ไดห้ ความหมายกป็คสือวตา ปนัญญานนัรนมภีคตามากกวตาอนัญมณภีทรงนั หลายเยอะ อนันทภีที่จรษิง ปนัญญามภีคตามากกวตา
สษิที่งของอสืที่นๆทนัรงปวง ไมตมภีการเปรภียบเทภียบกนันไดข้ระหวตางมผลคตาของปนัญญาและมผลคตาของสษิที่งของ
ตส่างๆ
สภษ 8:12-14

ในอภีกสษิบขข้อถนัดไป ปนัญญา (ซลึที่งถผกแสดงในรผปบสุคคล) พรรณนาถลึง

คสุณลนักษณะตตางๆเพษิที่มเตษิมทภีที่เธอมภีอยผต เราคพอปษัญญา อยรให่ นความหยษัพื่งรรห้ และเราพบความรรห้แหห่งความ
เฉลทยวฉลาด ปนัญญานนัรนรอบคอบและสสุขมสุ สษิที่งนภีรทร นังหมดอยผทต ภีที่เดภียวกนัน คทาทภีที่แปลวตา ความเฉลทยว

ฉลาด (มาซษิมมาหร์) ในบรษิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ความเฉลภียวฉลาดในการเลสือกตนัดสษินใจ’ ความ
คษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ปนัญญาไมตเพภียงรอบคอบเทตานนัรน แตตยงนั เฉลภียวฉลาดดข้วย ทภีที่ไมตมภีอยผใต นปนัญญา
คสือ ลษิรนทภีที่พดผ พลตอยๆ
13 ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นความเกลทยดชษังความชษัพื่วรห้าย แมข้มษิไดข้ระบสุไวข้อยตางชนัดเจน
ทภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คอสื วตา ปนัญญาพข้องกนันกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า ทนัรงสองสษิที่งอยผต
รต วมกนัน ดนังนนัรน ปนัญญาจลึงเกลภียดชนังความชนัวที่ รข้ายเหมสือนกนับทภีที่ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าททาแบบ
เดภียวกนัน คสุณลนักษณะทภีที่ชนัดเจนประการหนลึที่งของความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าจลึงถผกพรรณนาไวข้
นอกจากนภีร ปนัญญากลตาวตตอไปวตา เราเกลทยดความเยห่อหยษิงพื่ และความจองหอง และทางของความ
ชษัพื่วรห้ายกษับปากตลบตะแลง ปนัญญาเกลภียดชนังความเยตอหยษิงที่ ความจองหองและหนทางตตางๆทภีที่ชวนั ที่
รข้าย มนันยนังสะอษิดสะเอภียนปากทภีที่พผดจาอวดดภีดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา ไมตมภีสนักสษิที่งขข้างบน
อาศนัยอยผใต นปนัญญา เมสืที่อเราหาทางทภีที่จะพนัฒนาใหข้เกษิดปนัญญาในชภีวษิตของเรา เหป็นไดข้ชนัดวตาเราตข้อง
ขจนัดความจองหอง วษิถภีทางตตางๆทภีที่ชนัวที่ รข้าย และปากทภีที่พผดจาอวดดภีทษิรงไปเสภีย ทนัรงหมดนภีรลวข้ นเปป็นศนัตรผ
ของปนัญญาแบบพระเจข้า
14 เรามทคคาหารพอและสตษิปษัญญา เรามทความเขห้าใจ เรามทกคาลษัง ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ปนัญญา
ยอมรนับคทาแนะนทาและมภีประสษิทธษิภาพ คนทภีมที่ ภีปนัญญาจะยอมรนับคทาแนะนทาจากผผข้อสืที่น ดผ สสุภาษษิต 10:8
คนโงตโมโหเมสือที่ พวกเขาไดข้รนับคทาวษิจารณร คทาทภีแที่ ปลวตา สตษิปษัญญา (ทถูวชร์ ษิยาหร์) มภีความหมายวตา ‘ทภีที่มภี
ประสษิทธษิภาพ’ หรสือ ‘ทภีที่ประสบความสทาเรป็จ’ ความหมายกป็คสือวตา ปนัญญาไมตเพภียงยอมรนับคทาแนะนทา
เทตานนัรนแตตยนังมภีประสษิทธษิภาพและประสบความสทาเรป็จเปป็นผลทภีที่ตามมา ดนังนนัรน ปนัญญาจลึงเขข้าใจ
ปนัญหาตตางๆ และมภีตทาแหนตงใหญตโตในชภีวษิต
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โดยเรานทพื่แหละกษษัตรษิยย์จรึงปกครอง และผรห้ครอบครองจรึงตรา

กฎหมายททพื่ยสตษิธรรม แมข้วาต ความคษิดตรงนภีรมตงสุ หนข้าไปสผตเรสืที่องการแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาในพระ
ครษิสตร การประยสุกตรใชข้ตรงนภีรกอป็ ยผใต นรผปแบบธรรมดาและใชข้ในทางปฏษิบนัตษิ ปนัญญาชตวยใหข้คนเหลตา
นนัรนทภีมที่ ภีตทาแหนตงสผงๆสามารถปกครองไดข้อยตางมภีประสษิทธษิผล วลภีหลนังนภีรมภีความหมายวตาโดยปนัญญา

พวกเจข้านายออกกฤษฎภีกาตตางๆอนันชอบธรรม (คทาทภีแที่ ปลวตา ยสตษิธรรม (เซเดค) เปป็นคทาฮภีบรผพรสืนๆทภีที่
แปลวตา ‘ความชอบธรรม’) ในขอบเขตทภีที่กวข้างกวตา ความหมายกป็คสือวตาปนัญญานทาไปสผตการตนัดสษินใจ
ตตางๆทภีที่ถผกตข้อง จะวตาไปแลข้วนนันที่ กป็เปป็นสษิที่งทภีที่ชตวยใหข้บรรดาผผข้นทาดทารงตทาแหนตงตตอไปไดข้
เชตนเดภียวกนัน 16 โดยเรานทพื่แหละเจห้านายและขสนนางไดห้ครอบครอง คพอบรรดาผรห้พษิพากษา
ของแผห่นดษินโลก ความคษิดตรงนภีรตตอจากขข้อกตอนหนข้า ปนัญญาชตวยใหข้คนเหลตานนัรนทภีที่อยผใต นอทานาจ
หลายระดนับดทารงตทาแหนตงตตอไปไดข้ ผผข้นทาทภีที่มภีปญ
นั ญาปกตษิแลข้วกป็ดทารงตทาแหนตงยาวนาน บรรดาผผข้นทา
ทภีที่โงตเขลากป็ถผกถอดออกจากตทาแหนตงในเวลาไมตนาน
สภษ 8:17

เรารษักบรรดาผรห้ททพื่รษักเรา และบรรดาผรทห้ ทพื่แสวงเราอยห่างขยษันขษันแขป็งกป็

พบเรา เหป็นไดข้ชดนั วตาบสุคคลทภีที่พผดอยผนต ร ภีคอสื ปนัญญาทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคล (ดผขข้อ 12) อยตางไรกป็ตาม ดนัง
ทภีที่บรษิบททภีที่ตามมาจะแสดงใหข้เหป็นอยตางชนัดเจน บสุคคลทภีที่วาต นภีรสสุดทข้ายแลข้วกป็คสือ พระเยซผครษิสตร
พระองครทรงเปป็นปนัญญาทภีที่ถผกแสดงในรผปบสุคคล แตตสทาหรนับตรงนภีรการประยสุกตรใชข้ในทนันทภีหลนักๆ
แลข้วกป็คสือ ปนัญญา ความหมายกป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่รนักและเสาะแสวงหาปนัญญาจะพบมนัน นอกจาก
นภีร คนเหลตานนัรนทภีที่เสาะแสวงหาปนัญญาแตตเนษิที่นๆ (ไมตวาต จะตนัรงแตตยนังเดป็ก ตนัรงแตตยนังเชข้าตรผต หรสือตนัรงแตต
เนษิที่นๆในการตนัดสษินใจครนัรงสทาคนัญ ฯลฯ) จะพบมนัน พระเจข้าประทานปนัญญาใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่
แสวงหาปนัญญาแบบพระเจข้า ดผ ยากอบ 1:5 เมสืที่อพระเจข้าทรงเหป็นวตาคนๆหนลึที่งเสาะแสวงหาปนัญญา
แบบพระเจข้าอยตางแทข้จรษิง พระองครกทป็ รงสนัญญาแลข้ววตาจะประทานมนันใหข้
สภษ 8:18-19

ความมษัพื่งคษัพื่งและเกทยรตษิอยรห่กบษั เรา เออ ทษัทั้งทรษัพยย์ศฤงคารททพื่ทนทาน

และความชอบธรรม สษิที่งหนลึงที่ ทภีที่แสนวษิเศษเกภีที่ยวกนับปนัญญาแบบพระเจข้ากป็คสือวตา สสุดทข้ายแลข้วมนันนทามา
ซลึที่งความเจรษิญรสุตงเรสืองและเกภียรตษิยศ นอกจากนภีร ความมนังที่ คนังที่ ทภีที่ปญ
นั ญาสรข้างขลึรน (แมข้วาต ไมตจทาเปป็นตข้อง
อยผใต นรผปเงษินกป็ตาม) กป็คงทนและมนันถผกตข้องกลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง ปนัญญาจะกตอใหข้เกษิดความเจรษิญ
รสุตงเรสืองทภีแที่ ทข้จรษิงและคงทนยาวนานซลึที่งมภีรากฐานอยผใต นสษิที่งทภีถที่ ผกตข้อง ความมนังที่ คนังที่ ของโลกนภีรมนักอยผต
เพภียงชนัวที่ ครผตและตนัรงอยผบต นรากฐานทภีที่ไมตชอบธรรม มนันมาพรข้อมกนับความยสุงต ยากและมนักระเหยไป
อยตางรวดเรป็ว

19 ผลของเราดทกวห่าทองคคา แมห้ทองคคาเนพทั้อดท และผลไดห้ของเราดทกวห่าเงษินเนพทั้อบรษิสสทธษิดิ์ ตรง
กนันขข้าม ความมนังที่ คนังที่ ของปนัญญานนัรนดภีกวตาเงษินจทานวนมหาศาล เพราะวตาสนันตษิสสุข ความเงภียบสงบ
และความสสุขทภีที่แทข้จรษิงมาพรข้อมกนับปนัญญาแบบพระเจข้า ความมนังที่ คนังที่ ของโลกปกตษิแลข้วขาดซลึที่งสษิที่ง
เหลตานภีรทร นังหมด
สภษ 8:20-21

เรานคาในทางแหห่งความชอบธรรม ในวษิถททษัทั้งหลายของความ

ยสตษิธรรม อภีกครนัรงทภีคที่ วามสนัมพนันธรแบบเกสือบมภีความหมายเดภียวกนันระหวตางปนัญญาและความชอบ
ธรรมถผกกลตาวชนัดเจน คทาทภีที่แปลวตา นคา (ฮาลนัค) ในความหมายทนัวที่ ไปทภีที่สสุดกป็คอสื ‘ไป’ หรสือ ‘เดษิน’
ปนัญญาดทาเนษินในวษิถภีทรนังหลายแหตงความชอบธรรม และเหมสือนทภีที่ถผกแปลในฉบนับคษิงเจมสร นทาอยผใต น
นนัรน ยษิงที่ กวตานนัรน ปนัญญานทาในการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้อง (คทาทภีแที่ ปลวตา ความยสตษิธรรม (มษิชพนัท) ใน
บรษิบทนภีรจรษิงๆแลข้วหมายความวตา ‘การตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้อง’)
21 ประสาททรษัพยย์ศฤงคารแกห่บรรดาผรห้ททพื่รษักเรา บรรจสคลษังทรษัพยย์ทษัทั้งหลายของเขาใหห้เตป็ม
อภีกครนัรงทภีที่ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ปนัญญาแบบพระเจข้าทภีที่แทข้จรษิงในระยะยาวแลข้วจะกตอใหข้เกษิด
ความเจรษิญทางวนัตถสุ คทาทภีที่แปลวตา คลษังทรษัพยย์ (โอวทร์ซารร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘หข้องเกป็บสมบนัตษิ’
ในสทานวนสมนัยใหมต มนันกป็เทภียบไดข้กบนั ‘บนัญชภีธนาคาร’ ปนัญญาแบบพระเจข้านทาไปปฏษิบนัตษิไดข้จรษิงและ
เกษิดผลมากในทข้ายทภีที่สสุด
สภษ 8:22-23

ตนัรงแตตตรงนภีรไปจนจบบทการแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาเรษิที่ม

ปรากฏชนัดเจนในตนัวตนของพระเยซผครษิสตร พระองครทรงเปป็นการแสดงเปป็นบสุคคลในระดนับสผงสสุด
ของมนัน พระเยโฮวาหย์ทรงเปป็นเจห้าของเราในเมพพื่อพระองคย์ทรงเรษิพื่มงานของพระองคย์ กห่อนบรรดา
พระราชกษิจโบราณของพระองคย์ เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปป็นภาพเลป็งถลึงพระครษิสตร อยตางไรกป็ตาม การ
ประยสุกตรใชข้ในทนันทภีกใป็ ชข้กบนั ปนัญญา ความคษิดตรงนภีรกคป็ อสื วตา พระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงไดว้ปนัญญามา
กตอนพระราชกษิจตตางๆในการทรงสรข้างของพระองคร (คทาทภีที่แปลวตา เปป็นเจห้าของ (คานาหร์) ในบรษิบท
นภีรจรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ไดข้มา’) ประเดป็นกป็คสือวตา ปนัญญานทาพาพระเจข้าตลอดพระราชกษิจแหตง

การทรงสรข้างของพระองคร การแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาคสือ พระเยซผครษิสตรองครพระผผข้เปป็น
เจข้าของเรา
23 เราถรกสถาปนาไวห้ตษัทั้งแตห่ดรึกดคาบรรพย์มาแลห้ว ตษัทั้งแตห่แรก กห่อนปฐมกาลของแผห่นดษินโลก
คทาทภีที่แปลวตา สถาปนา (นาคนัค) (ในโครงสรข้าง Niphal ดนังทภีที่เปป็นตรงนภีร) หมายความวตา ‘ถผกเจษิมตนัรง’
ปนัญญาถผกพระเจข้าเจษิมตนัรงในอดภีตกาลนษิรนันดรร กตอนการเนรมษิตสรข้างเรษิที่มตข้นขลึรน แตตนภีที่ไมตไดข้หมายถลึง
พระองครผผข้ทรงไดข้รนับการเจษิมตนัรง นนันที่ คสือ พระเยซผครษิสตร และการทภีที่พระองครทรงถผกเจษิมตนัรงโดยพระ
บษิดาแหตงสวรรครในอดภีตกาลหรอกหรสือ แนตนอนวตามนันใชต! ตนัรงแตตการเรษิที่มตข้นของกาลเวลา องครพระ
ผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงถผกพระเจข้าเจษิมตนัรงมาโดยตลอด (คทาวตา เมสสษิยาหร์ และครษิสตร์ ทนัรงคผตมคภี วาม
หมายวตา ‘ผผข้ไดข้รนับการเจษิมตนัรง’)
สภษ 8:24-26

เราถพอกคาเนษิดมาเมพพื่อกห่อนมทมหาสมสทร เมพพื่อไมห่มทนคทั้าพสททพื่มทนคทั้ามากมาย

25 กห่อนการเนรมษิตสรห้างภรเขา กห่อนเนษินเขา เรากป็ถพอกคาเนษิดมาแลห้ว 26 กห่อนททพื่พระองคย์ทรงสรห้าง
แผห่นดษินโลก ทษัทั้งไรห่นา หรพอกห่อนผงคลทแรกของพษิภพ การประยสุกตรใชข้ในทนันทภีกคป็ สือวตา กตอนการ
เนรมษิตสรข้างเรษิที่มตข้นขลึรน ปนัญญากป็อยผกต บนั พระเจข้าอยผแต ลข้ว ความจรษิงทภีกที่ วข้างกวตากป็คสือ ความเปป็นนษิรนันดรร
และการดทารงอยผกต ตอนแลข้วของพระครษิสตร เมสืที่อกาลเรษิที่มตข้นเรษิที่มมภีขร นลึ พระองครกทป็ รงเปป็นอยผกต ตอนแลข้ว
ดผ ยอหรน 1:1-3 นภีไที่ มตไดข้หมายถลึงแหลตงกทาเนษิดของพระครษิสตร แตตหมายถลึงการทรงสภาพนษิรนนั ดรร
ของพระองคร
สภษ 8:27-31

เมพพื่อพระองคย์ทรงสถาปนาฟห้าสวรรคย์ เราอยรห่ททพื่นษัพื่นแลห้ว เมพพื่อพระองคย์

ทรงลากเสห้นรอบวงบนพพทั้นมหาสมสทร อภีกครนัรงทภีที่การประยสุกตรใชข้ในทนันทภีเปป็นเรสือที่ งปนัญญาทภีที่นทาพา
พระเจข้าในพระราชกษิจตตางๆแหตงการเนรมษิตสรข้างของพระองคร การประยสุกตรใชข้ทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็ใชข้
กนับพระครษิสตรในฐานะพระผผข้ทรงสรข้าง ทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยในสตวนหลนังของขข้อนภีรกคป็ สือ แนวคษิดทภีวที่ าต
พษิภพโลกเปป็นรผปทรงกลม คทาทภีที่แปลวตา เสห้นรอบวง (ชถูวกร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘วงกลม’ นภีที่
เปป็นการอข้างอษิงถลึงวนันทภีที่หนลึงที่ และวนันทภีที่สองของการเนรมษิตสรข้างเมสืที่อแผตนดษินโลกเปป็นเพภียงรผปทรง
กลมทภีที่ถผกปกคลสุมดข้วยนทรา ดผ ปฐมกาล 1:1-8

28 เมพพื่อพระองคย์ทรงสถาปนาฟห้าเบพทั้องบน เมพพื่อพระองคย์ทรงกระทคานคทั้าพสของนคทั้าบาดาลใหห้
มษัพื่นไวห้ 29 เมพพื่อพระองคย์ทรงกคาหนดเขตจคากษัดใหห้แกห่ทะเล เพพพื่อวห่านคทั้าจะไมห่ละเมษิดพระบษัญชาของ
พระองคย์ เมพพื่อพระองคย์ทรงปษักผษังรากฐานของพษิภพ ประเดป็นกป็คสือวตาในระหวตางสนัปดาหรแหตงการ
เนรมษิตสรข้าง ปนัญญาซลึที่งถผกแสดงเปป็นบสุคคลในพระครษิสตรทรงอยผทต ภีที่นนันที่ กนับพระบษิดาโดยทรงมภีสตวน
รต วมในพระราชกษิจแหตงการเนรมษิตสรข้าง
30 เราอยรห่ขห้างพระองคย์แลห้ว เหมพอนผรห้ททพื่พระองคย์ทรงเลททั้ยงดร เราเปป็นความปทตษิยษินดทประจคา
วษันของพระองคย์ เปรมปรทดษิดิ์อยรตห่ ห่อพระพษักตรย์พระองคย์เสมอ 31 เปรมปรทดใษิดิ์ นพษิภพททพื่มทคนอาศษัย
ของพระองคย์ และปทตษิยษินดทในบสตรทษัทั้งหลายของมนสษยย์ ตลอดกระบวนการแหตงการเนรมษิตสรข้าง
นนัรน ปนัญญา (ในบสุคคลของพระครษิสตร) กป็อยผกต บนั พระเจข้า นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงการมภี
สามนัคคภีธรรมและความสนษิทสนมแหตงความรนักแบบครอบครนัวซลึที่งมภีอยผรต ะหวตางพระบสุตรและพระ
บษิดาในอดภีตกาลนษิรนันดรร เมสือที่ พระราชกษิจแหตงการเนรมษิตสรข้างเสรป็จสษิรนลง ปนัญญา (ซลึที่งถผกแสดงเปป็น
บสุคคลในพระครษิสตร) กป็ชสืที่นชมยษินดภีในพระราชกษิจอนันสมบผรณรแบบของพระองคร โดยเฉพาะใน
สต วนทภีมที่ ภีคนอาศนัยอยผขต องแผตนดษินโลกซลึที่งเปป็นทภีที่ๆพระเจข้าทรงใหข้มนสุษยรอาศนัยอยผ ต สนังเกตวตาปนัญญา
(ในพระครษิสตร) จากสนัปดาหรแหตงการเนรมษิตสรข้างนนัรนปภีตษิยนษิ ดภีในการถตายทอดตนัวมนันเองแกตมนสุษยร
นตาเศรข้าทภีที่คนสตวนใหญตไดข้เพษิกเฉยมนัน (พระองคร) ตนัรงแตตนร นนั มาจนบนัดนภีร ดผ ยอหรน 1:10
สภษ 8:32-33

ฉะนษันทั้ โอ บสตรทษัทั้งหลายเออ๋ย บษัดนทจทั้ งฟษังเรา บรรดาผรห้ททพื่รษักษาทาง

ของเรากป็อยรสห่ ส ขสงบ ปนัญญา (ในตนัวตนของพระครษิสตร) จลึงรข้องเรภียกใหข้มนสุษยชาตษิตรนังใจฟนัง แนตทภี
เดภียวมภีพระพรอนันอสุดมบรษิบรผ ณรสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ (1) ตนัรงใจฟนังปนัญญา และ (2) ตนัรงใจฟนังพระ
วจนะของพระครษิสตร เราจะไมตมภีวนนั ไปผษิดทางหากเราเดษินตามปนัญญาแบบพระเจข้าหรสือตษิดตามพระ
เยซผครษิสตร ทนัรงสองสษิที่งแทบจะมภีความหมายเดภียวกนัน
33 จงฟษังคคาสษัพื่งสอน และจงฉลาด และอยห่าเพษิกเฉยเสทย ความคษิดตรงนภีรลงมาจากความ
สผงสต งแหตงปนัญญาในพระราชกษิจแหตงการเนรมษิตสรข้างของพระครษิสตรมาสผตปนัญญาธรรมดาๆแลข้ว แมข้
กระนนัรน ปนัญญาแบบพระเจข้ากป็เปป็นทรนัพยรสมบนัตษิทภีที่มคภี ตามากดนังทภีที่หมายเหตสุไวข้ขข้างบน คทาแนะนทาแบบ

พระเจข้าอภีกครนัรงกป็คสือ จงฟนังการฝลึกวษินนัย การตภีสอนและการตนักเตสือนแกข้ไข ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้อง
อยตางใกลข้ชษิดกนับความคษิดของ 8:10 เนสืรอหนนังไมตเคยชอบทภีจที่ ะถผกตนักเตสือนแกข้ไขหรสือถผกตทาหนษิ แตต
ปนัญญาของพระเจข้าคสือ จงรนับมนันและอยตาปฏษิเสธมนันเสภีย
สภษ 8:34

ผรให้ ดททพื่ฟษังเรากป็เปป็นสส ข คพอเฝห้าอยรห่ททพื่ประตรรษัทั้วของเราทสกวษัน และคอย

อยรห่ขาห้ งประตรบห้านของเรา อภีกครนัรงทภีบที่ สุคคลตรงนภีรคอสื ปนัญญา (แตตบคสุ คลทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตา คสือ พระ
ครษิสตร) มภีพระพรใหญตยงษิที่ ในการใสต ใจตตอปนัญญาแบบพระเจข้า มภีปนัญญาใหญตยงษิที่ ในการรอคอยอยผทต ภีที่
ประตผเรสือนของปนัญญา ในพระคนัมภภีรเร ดษิม นนันที่ นตาจะเปป็นพระวษิหาร/พลนับพลานนัรน ในพระคนัมภภีรร
ใหมต นนันที่ ยตอมเปป็นครษิสตจนักรทข้องถษิที่น ทภีที่นนันที่ ผผคข้ นไดข้ยนษิ ปนัญญาของพระเจข้าในวนันอาทษิตยรและในการ
ประชสุมกลางสนัปดาหร แมข้วาต นภีที่เปป็นภาพเปรภียบของเรสือนของปนัญญา การประยสุกตรใชข้ทภีที่ชนัดเจนของ
เรสืที่องนนัรนในปนัจจสุบนันกป็เปป็นไดข้แตตครษิสตจนักรทข้องถษินที่ เทตานนัรน ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา มภีพระพร
ใหญตยษิงที่ ในการใสต ใจตตอปนัญญาของพระเจข้าทภีที่เรสือนของปนัญญาแบบพระเจข้า
สภษ 8:35-36

เพราะผรห้ใดททพื่พบเรากป็พบชทวษิต และไดห้รษับความพอพระทษัยจากพระ

เยโฮวาหย์ ดนังทภีที่เปป็นในเนสืรอหาสต วนใหญตของบทนภีร มภีการประยสุกตรใชข้สองแบบ ในดข้านหนลึที่ง มภีชภีวตษิ
และความโปรดปรานขององครพระผผข้เปป็นเจข้าในการพบปนัญญา ในอภีกดข้านหนลึงที่ ทภีที่เหลสือ แนตนอนวตา
มภีชวภี ษิตและความโปรดปรานในการพบพระครษิสตรผผข้ทรงเปป็นปนัญญาสทาหรนับเรา (1 โครษินธร 1:30)
ทนัรงคผตเปป็นพระพรซลึที่งจะคงอยผไต ปตราบนานเทตานานและชนัวที่ นษิจนษิรนันดรร
36 แตห่ผห้ทร ทพื่พลาดขาดเรากป็กระทคาจษิตใจตษัวเองใหห้เจป็บ บรรดาผรห้ททพื่เกลทยดชษังเรากป็รษักความ
มรณา" คนเหลตานนัรนทภีที่ททาความบาปตตอปนัญญากป็นทาแตตความเจป็บปวดมาสผตตนเองและการเสภียชภีวษิต
กตอนวนัยอนันควร เชตนเดภียวกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ปฏษิเสธพระครษิสตรยอต มเปป็นคนโงตและจะประสบกนับ
ความตายครนัรงทภีที่สองนนัรน
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 9: ในบทนทขึ้ ปนัญญาหรสือพระครษิสตร์ถถูกนลาเสนอวส่าสรว้างเรสือนหรสือ
พระราชวนังหลนังงามขนนขึ้ หลนังหนนที่งเพสือที่ สรว้างความบนันเทษิงใหว้แกส่แขกเหรสืที่อ มนันบอกเปก็นนนัยถนงขว้อดท

อนันลนกซนขึ้งหลายประการของปนัญญา ปนัญญาจนงเชษิญคนทนังขึ้ ปวงใหว้มารส่วมงานเลทขึ้ยงของเธอ บทนทขึ้ปษิด
ทว้ายดว้วยคลาเตสือนอทกประการใหว้ระวนังการทลาผษิดศทลธรรมทางเพศ
สภษ 9:1-2

ปษัญญาไดห้สรห้างเรพอนของเธอแลห้ว เธอไดห้ตษัทั้งเสาเจป็ดตห้น 2 เธอไดห้ฆห่า

สษัตวย์ของเธอ ไดห้ประสมนคทั้าองสห่นของเธอ ไดห้จษัดโตป๊ะของเธอแลห้วดห้วย เรสืที่องเปรภียบเทภียบจลึงถผกนทา
เสนอถลึงการทภีที่ปนัญญาไดข้สรข้างเรสือนหรสือพระราชวนังหลนังงามขลึรนหลนังหนลึที่งเพสืที่อความรสืนที่ เรษิงของแขก
เหรสืที่อของเขา (ของเธอ) นอกจากนภีร ปนัญญายนังไดข้จนัดเตรภียมงานเลภีรยงใหญตไวข้แลข้วดข้วย นภีที่หมายถลึงการ
ทภีที่ปนัญญาไดข้มาซลึที่งความมนังที่ คนังที่ และพระพรใหญตยงษิที่ ปนัญญายกชผเราใหข้มภีตทาแหนตงสผงในชภีวษิต
สภษ 9:3-6

และไดห้สห่งสาวใชห้ของเธอออกไป สห่งเสทยงเรทยกจากททพื่สรงททพื่สสดใน

เมพองวห่า 4 "ผรให้ ดททพื่เปป็นคนเขลา ใหห้เขาหษันเขห้ามาททพื่นทพื่ " เธอพรดกษับผรห้ททพื่ไรห้ความเขห้าใจวห่า 5 "มาเถอะ
มารษับประทานขนมปษังของเรา และดพมพื่ นคทั้าองสห่นททพื่เราไดห้ประสม เรสืที่องราวเปรภียบเทภียบนภีรดทาเนษินตตอ
ไปโดยทภีที่ปนัญญาเชษิญคนทนัรงปวงทภีที่ยอมฟนังใหข้มายนังงานเลภีรยงใหญตแหตงปนัญญาและความเขข้าใจ ความ
คษิดสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร ประการแรก คสือ นภีที่เปป็นคทาเชษิญใหข้มารนับปนัญญาและความเขข้าใจ
โดยไมตตข้องเสภียเงษินเลย ประการทภีที่สองคสือ การถผกแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาในพระครษิสตร
พระองครทรงประทนับยสืนอยผแต ละทรงเชษิญคนทนัรงปวงทภีที่เตป็มใจใหข้มารนับปนัญญาซลึที่งมภีอยผใต นพระองคร
มนันเรษิที่มตข้นพรข้อมกนับความรอด ดผ มนัทธษิว 11:28-29 ปนัญญาและพระครษิสตรจลึงทรงเชษิญคนทนัรงปวงทภีที่
ยอมตนัรงใจฟนังใหข้มาและรนับเอาความบรษิบผรณรทแภีที่ ตตละพระองครหยษิบยสืนที่ ใหข้
6 จงทษิทั้งความเขลาเสทย และดคารงชทวษิตอยรห่ ดคาเนษินในทางของความเขห้าใจนษัทั้นเถษิด " เรสืที่องราว
เปรภียบเทภียบนภีรซลึที่งไดข้เกรษิที่นนทาบทนภีรจลึงวกกลนับมายนังคทาเตสือนสตษิโดยตรง ประเดป็นทนัรงหมดของบทนภีร
จนถลึงตอนนภีรถผกสรสุปยตอในคทากทาชนับทภีที่ใหข้ทรษิงความเขลาเสภีย เราควรหมายเหตสุไวข้วาต คทาบนัญชานภีรคสือ จง
ละทษิรงคนเขลาเสภีย นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงหลนักการเรสืที่องการแยกออกจากเหลตาคนบาป คทา
แนะนทาแบบพระเจข้าเชตนนนัรนนทาไปสผตชภีวษิต ทนัรงฝตายวษิญญาณและรต างกาย ยษิงที่ กวตานนัรน คทากทาชนับแบบ
พระเจข้านภีรยงนั บนัญชาเราใหข้ไลตตษิดตามวษิถภีแหตงความเขข้าใจ (และปนัญญา) อนันทภีที่จรษิงแลข้วนภีที่สรสุปยตอ
หนนังสสือเลตมนภีรจนถลึงจสุดนภีร

สภษ 9:7-9

ทษิศทางของหนนังสสือสสุภาษษิตตรงนภีรเรษิที่มเปลภีที่ยนแลข้ว ขณะทภีที่จนถลึงจสุด

นภีร ความสทาคนัญถผกเนข้นตรงทภีที่ขอข้ ดภีตตางๆของปนัญญาในแงตปรนัชญา บนัดนภีรความสทาคนัญเปลภีที่ยนไปเนข้นทภีที่
คทาแนะนทาโดยตรงทภีมที่ ภีปนัญญา นนันที่ คสือ ถข้อยคทาสสุภาษษิตตตางๆเอง สามขข้อนภีรพผดถลึงเรสือที่ งของการใหข้และ
การรนับคทาตนักเตสือน (นนันที่ คสือ คทาวษิจารณร) ผรห้ททพื่วห่ากลห่าวคนมษักเยาะเยห้ยจะไดห้รษับความอษับอาย และผรห้ททพื่
ตษักเตพอนคนชษัวพื่ รห้ายจะไดห้รษับรอยเปพทั้อน ความหมายกป็คอสื วตา การวตากลตาวคนโงตปกตษิแลข้วจะสต งผล
รข้ายกลนับคสืนมา เขาจะไมตยอมรนับคทาตษิเพสืที่อกตอ ทภีที่แฝงอยผใต นแนวคษิดเรสือที่ งคนโงตคสือคทาวตา คนมนักเยาะ
เยว้ยและคนชนัวที่ รว้าย
8 อยห่าตษักเตพอนคนมษักเยาะเยห้ย เพราะเขาจะเกลทยดเจห้า คทาแนะนทาของพระวจนะของ
พระเจข้ากป็คสือวตา มภีปนัญญาในการไมตวาต กลตาวคนมนักเยาะเยข้ย (นนันที่ คสือ คนโงต) ในทางกลนับกนัน ความคษิด
นภีรมภีตตอไปวตา จงตษักเตพอนปราชญย์ และเขาจะรษักเจห้า คนทภีที่มปภี นัญญาจะยอมรนับคทาวตากลตาวและคทา
วษิจารณร
ดข้วยเหตสุนร ภี 9 จงใหห้คคาสษังพื่ สอนแกห่ปราชญย์และเขาจะฉลาดยษิพื่งขรึนทั้ จงสอนคนชอบธรรมและ
เขาจะเพษิพื่มการเรทยนรรห้มากขรึทั้น คนทภีที่มปภี นัญญาและคนชอบธรรมจะยอมรนับคทาวตากลตาวและคทาวษิจารณร
บทเรภียนหนลึงที่ แหตงชภีวษิตคสือ จงยอมรนับคทาวษิจารณรและคทาวตากลตาวดข้วยความเตป็มใจ คนมภีปนัญญาจะททา
เชตนนนัรน คนโงตจะไมตยอม บททดสอบเชษิงปฏษิบนัตษิในชภีวษิตกป็คสือวตา เรายอมรนับคทาวษิจารณรและคทาวตา
กลตาวอยตางไร คนมภีปนัญญาจะยอมรนับมนัน คนโงตจะโกรธ เถภียงและฉสุนเฉภียว
สภษ 9:10-12

ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นททพื่เรษิพื่มตห้นของปษัญญา และซรึพื่งรรห้จษัก

องคย์บรษิสสทธษิดิ์เปป็นความเขห้าใจ สสุภาษษิต 1:7 ถผกพบตรงนภีรโดยถผกดนัดแปลงเลป็กนข้อย ในขข้อนนัรนขข้อความ
กลตาวถลึงการทภีที่คนโงตเกลภียดชนังปนัญญาและคทาสนังที่ สอน นนันที่ เปป็นบรษิบททภีมที่ ากตอนหนข้านภีรทนันทภี ตรงกนัน
ขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่ยทาเกรงพระเจข้าจะมภีปนัญญาพสืรนๆนนัรนซลึที่งจะยอมรนับคทาวตากลตาวและคทาวษิจารณร
ปนัญญาซลึที่งนทาการยอมรนับแบบมภีปนัญญาเชตนนนัรนมาเรษิที่มตข้นดข้วยความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า
นอกจากนภีร ความรผเข้ กภีที่ยวกนับความบรษิสสุทธษิธและองครบรษิสสุทธษิธนทามาซลึที่งความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆใน

ชภีวษิต มภีกาท ไรอนันยษิงที่ ใหญตในการเพษิมที่ พผนความรอบรผใข้ นความบรษิสสุทธษิธและสษิที่งตตางๆของพระเจข้า
(ผผข้ทรงบรษิสสุทธษิธ) มนันนทาไปสผตปนัญญาและความเขข้าใจ
11 เนพพื่องจากเรา วษันคพนของเจห้าจะเพษิพื่มทวทครณ และปทเดพอนแหห่งชทวษิตของเจห้าจะเพษิพื่มพรน
ความคษิดตรงนภีรวกกลนับไปทภีที่การแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาซลึที่งถผกพบในบททภีที่แลข้วและในตอนตข้น
ของบทนภีร พนัฒนาการของปนัญญาแบบพระเจข้า (ซลึที่งททาใหข้เรายอมรนับคทาวตากลตาวและคทาวษิจารณร) นทา
ไปสผตชภีวษิตทภีที่บรษิบผรณรยษิงที่ ขลึรนและยสืนยาวยษิงที่ ขลึรน
แมข้วาต ความคษิดคผตตรงนภีรอาจดผเหมสือนขยายความหรสือทวนซทราตนัวมนันเองเพสือที่ เนข้นความสทาคนัญ
กป็ตาม (วนันทภีที่ถผกทวภีคณ
ผ และปภีทภีที่ถผกเพษิที่มพผน) ความหมายจรษิงๆกป็คสือวตา โดยปนัญญาวนันคสืนของเราถผก
ขยายและปภีทรนังหลายของเราถผกเพษิมที่ หรสือกลตาวอภีกนนัยหนลึที่งกป็คสือ ปนัญญาจะนทามาซลึที่งคสุณภาพชภีวษิตทภีที่
ถผกเพษิที่มเขข้าอภีกและปรษิมาณชภีวษิตทภีที่ถผกเพษิที่มมากขลึรน
ดนังนนัรน 12 ถห้าเจห้าฉลาด เจห้ากป็ฉลาดเพพพื่อตนเอง แตห่ถาห้ เจห้าเยาะเยห้ย เจห้ากป็จะทนแตห่ลคาพษัง ความ
คษิดนภีรปดษิ ทข้ายเนสืรอหาสต วนนภีร เมสือที่ เรามภีปญ
นั ญา เรากป็เปป็นผผข้ไดข้รนับประโยชนรจากมนันเอง เมสืที่อเราเปป็นคน
โงต เรากป็จะตข้องรนับผลตตางๆทภีที่ตามมาโดยลทาพนัง ปนัญญาชตางมภีประโยชนรขนาดไหนและความโงตเขลา
กป็ชตางโงตขนาดไหน!
สภษ 9:13-18

คราวนภีรผผข้เขภียนวกกลนับไปพผดถลึงใจความหลนักทภีที่ถผกเอตยถลึงเยอะแลข้ว

ในตอนตข้นของหนนังสสือเลตมนภีร หญษิงโงห่นษัทั้นเสทยงเอป็ดอรึง นางเซห่อและไมห่รห้อร ะไรเลย บรษิบททภีที่ตามมาจะ
กลตาวชนัดเจนวตาหญษิงโงตคนทภีที่วาต นภีรเปป็นคนทภีไที่ มตเครต งครนัดในเรสือที่ งศภีลธรรม หญษิงโงตเชตนนนัรนไมตเพภียง
หยตอนยานในเรสืที่องศภีลธรรมเทตานนัรน แตตยนังเสทยงเอก็ดอนงดข้วย (นนันที่ คสือ เปป็นคนพผดมาก) และเซส่อ (นนันที่
คสือ ไมตคตอยฉลาดนนัก)
14 เพราะนางนษัพื่งททพื่ประตรเรพอนของนาง และ ณ ททพื่นษัพื่งสร งในเมพอง 15 พลางรห้องเรทยกบรรดา
ผรห้ททพื่ผห่านไป ผรห้เดษินตรงไปตามทางของเขาวห่า นภีอที่ าจหมายถลึง หญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่ประกอบอาชภีพโสเภณภี
ทภีที่พยายามหาเงษิน หรสือนภีที่อาจหมายถลึงหญษิงสวยแตตโงตคนหนลึที่งทภีชที่ อบหวตานเสนตหร นภีอที่ าจหมายถลึงผผข้
หญษิงทนัรงสองแบบกป็ไดข้ ทนัรงคผตเปป็นหญษิงชนัรนตทที่า

ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจทตานนภีรจงลึ เตสือนวตา 16 "ผรให้ ดททพื่เปป็นคนเขลา ใหห้เขาหษันเขห้ามาททพื่นทพื่ " มภี
แตตคนโงตทยภีที่ อมรนับการลตอลวงของนาง นางพรดกษับเขาผรไห้ รห้ความเขห้าใจวห่า 17 "นคทั้าททพื่ขโมยมาหวานดท
และขนมททพื่รบษั ประทานในททพื่ลษับกป็อรห่อย" การลตอลวงของหญษิงใจงตายคนนภีรกคป็ อสื วตา ‘ผลไมข้ตข้องหข้าม’
นนัรนนตาปรารถนาและสษิที่งทภีที่ททากนันในทภีที่ลนับกป็นตาตสืที่นเตข้น กลตาวอภีกนนัยหนลึงที่ การมภี ‘สนัมพนันธรสวาท’ กนับ
นางจะนตาตสืที่นเตข้นและสนสุก อยตางไรกป็ตาม ซาโลมอนพรรณนาอยตางถผกตข้องถลึงผผข้ทภีที่ฟนังนางวตาขาด
ความเขข้าใจ แถมไมตคตอยฉลาดเทตาไรดข้วย
18 แตห่เขาไมห่ทราบวห่าคนตายอยรห่ททพื่นนษัพื่ และแขกของนางกป็อยรห่ในหห้วงลรึกของนรก ความบาป
เมสืที่อเสรป็จสษิรนแลข้วกป็กตอใหข้เกษิดความตาย การมภีเพศสนัมพนันธรแบบผษิดศภีลธรรม ไมตวาต จะกนับหญษิง
โสเภณภีหรสือกนับหญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่ยนษิ ยอมพรข้อมใจ ทภีที่ไมตใชตภรรยาของตนัวเอง ททาใหข้ใจตายดข้าน (ดผ โฮ
เชยา 4:11) มนันกตอใหข้เกษิดความตายดข้านฝตายวษิญญาณ นอกจากนภีร ถนนสผตนรกกป็ถผกปผลาดดข้วยการททา
ผษิดศภีลธรรมทางเพศ พญามารทราบเรสืที่องนภีรดภี มนันจลึงพยายามสตงเสรษิมใหข้คนททาผษิดในเรสืที่องนภีรโดยใชข้
วษิธภีใดกป็ตามทภีที่มนนั ททาไดข้ การททาผษิดในเรสืที่องนภีรททาใหข้ผผข้คนหนันหนภีไปจากพระเจข้าและนนันที่ กป็เปป็นสษิที่งทภีที่
พญามารปรารถนา
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 10: บทนทขึ้ถอสื วส่าเปก็นจสุดเรษิมที่ ตว้นของเนสืขึ้อหาททที่สลาคนัญสส่วนตส่อไปของ
หนนังสสือสสุภาษษิต จนถนงจสุดนทขึ้ จสุดสนใจหลนักเปก็นเรสืที่องทางปรนัชญาสส่วนใหญส่ โดยกลส่าวถนงขว้อดทตส่างๆ
ของปนัญญาเททยบกนับผลททที่ตามมาตส่างๆอนันขมขสืนที่ ของความบาป คราวนทขึ้ หนนังสสือเลส่มนทขึ้เรษิมที่ เนว้นเรสือที่ ง
ในทางปฏษิบตนั ษิมากขนขึ้น โดยใหว้ความสลาคนัญเกทที่ยวกนับความโงส่เขลาของความบาปและปนัญญาของ
ความชอบธรรม แมว้วส่าความชอบธรรมในฐานะแนวคษิดหนนที่งถถูกพถูดถนงแลว้วมาจนถนงจสุดนทขึ้ บนัดนทขึ้การ
กลส่าวถนงมนันเรษิที่มปรากฏชนัดเจน จสุดสนใจยนังเนว้นททคที่ วามชอบธรรมในทางปฏษิบนัตษิดวว้ ย ขณะททที่ในเกว้า
บทแรกของหนนังสสือเลส่มนทขึ้ มทความตส่อเนสืที่องกนันของบรษิบท บนัดนทขึ้รถูปแบบเรษิที่มกลายเปก็นรายการยสืด
ยาวของคลาสสุภาษษิตตส่างๆททไที่ มส่เกทที่ยวขว้องกนัน นนัที่นคสือ คลากลส่าวตส่างๆททมที่ ทปนัญญา อยส่างไรกก็ตาม ดว้ายเสว้น

เดทยวแหส่งความตส่อเนสืที่องททที่ถถูกพบตลอดกก็คอสื ปนัญญาของการทลาสษิที่งททที่ถถูกตว้องและความโงส่เขลาของ
ความบาป เนสืขึ้อหาสส่วนนทขึ้ดลาเนษินตส่อไปจนจบบทททที่ 25
สภษ 10:1

สส ภาษษิตของซาโลมอน บสตรชายททพื่ฉลาดกระทคาใหห้บษิดายษินดท แตห่

บสตรชายททพื่โงห่เปป็นความโศกของมารดาเขา หลนังจากแนะนทาใหข้รผข้จนักกนับปนัญญาและความชอบธรรม
ในเชษิงปรนัชญาไปแลข้วในเกข้าบทแรกของหนนังสสือเลตมนภีร คราวนภีรซาโลมอนหนันมาพผดถลึง ‘คทาสสุภาษษิต’
ตตางๆแบบมภีรายละเอภียดของการดทาเนษินชภีวตษิ แบบชอบธรรม แนตทภีเดภียว บสุตรชายทภีที่มภีปญ
นั ญาจะเปป็น
ทภีที่นตาพอใจตตอบษิดาของตน (คทาพผดสมนัยใหมตกคป็ งกลตาววตา “บสุตรชายทภีที่มภีปญ
นั ญายตอมททาใหข้บษิดาของ
ตนภผมษิใจ”) ตรงกนันขข้าม บสุตรชายทภีที่โงตเขลาเปป็นทภีที่นตาหนนักอกหนนักใจตตอมารดา ความหมายกป็คสือวตา
บสุตรชายทภีโที่ งตเขลาเปป็นความเศรข้าโศกตตอบษิดา แตตเปป็นทภีที่นตาหนนักอกหนนักใจมากยษิงที่ กวตาตตอมารดาทภีที่
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า พระบสุตรผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตทภีที่สสุดคสือ พระองครผผข้ทรงเปป็นทภีที่ชอบพระทนัยตตอพระ
บษิดาของพระองคร ดผ มนัทธษิว 3:17 คนโงตคสือ คนทภีจที่ องหอง ไมตพงลึที่ ใคร และดสืรอดข้าน เปข้าหมายหลนัก
ของการเลภีรยงลผกคสือ เพสือที่ ทภีที่จะมนันที่ ใจวตาบสุตรของตนถผกอบรมสนังที่ สอนในความชอบธรรมและปนัญญา
และไมตถผกปลตอยใหข้กลายเปป็นคนโงต เหตสุการณรอยตางหลนังจะเกษิดขลึรนเองหากเดป็กถผกปลตอยไวข้ใหข้ททา
ตามอทาเภอใจตนัวเอง
สภษ 10:2-3

คลษังทรษัพยย์ชวษัพื่ รห้ายไมห่เปป็นกคาไร แตห่ความชอบธรรมชห่วยใหห้พนห้ จาก

ความตาย ผลกทาไรหรสือรายรนับจากการททาธสุรกษิจทภีที่บาปหนาสสุดทข้ายแลข้วจะระเหยจางไป ในทาง
กลนับกนัน การดทาเนษินชภีวษิตทภีชที่ อบธรรมปกปข้องจากความตาย คนโงตมากมายขนาดไหนจนทสุกวนันนภีร
เสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรเพราะการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่บาปหนาของตน ไมตวาต จะเปป็นการประสบ
อสุบนัตษิเหตสุทางรถยนตรกลางดลึกซลึที่งเกษิดจากความมลึนเมา การฆตากนันเพราะเหตสุคบชผข้ การพผดจาอวดดภี
หรสือการซสืรอขายยาเสพตษิดทภีที่เปป็นเหตสุใหข้ประสบกนับหายนะ รายการนภีรมภียสืดยาวไมตรจผข้ บ แตตบทสรสุปกป็
คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีชที่ อบธรรมเปป็นเครสือที่ งปกปข้องอนันยษิงที่ ใหญตในชภีวษิต
ยษิงที่ กวตานนัรน 3 พระเยโฮวาหย์จะมษิไดห้ทรงปลห่อยใหห้จษิตใจคนชอบธรรมหษิว แตห่พระองคย์ทรง
ทอดทษิทั้งทรษัพยย์สมบษัตษิของคนชษัวพื่ รห้าย ในขข้อทภีที่แลข้ว ปนัญญาของการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมนทา

ประโยชนรหลายประการตามธรรมชาตษิมาใหข้ ตรงนภีรองครพระผผข้เปป็นเจข้าเองทรงแทรกแซงเพสือที่
อวยพรผผข้ชอบธรรม พระเจข้าจะไมตทรงปลตอยใหข้คนเหลตานนัรนทภีดที่ ทาเนษินชภีวษิตอยตางชอบธรรมตข้อง
ยากจนขข้นแคข้นไปเสภียทภีเดภียว ดผ เพลงสดสุดภี 37:25 และมนัทธษิว 6:33 ในทางกลนับกนัน ในเวลาอนัน
เหมาะสมพระเจข้าจะทรงจนัดการอยตางรสุนแรงกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตในความบาป การอยผฝต ตาย
พระพรของพระองครกดป็ ภีกวตาอยผฝต ตายการพษิพากษาของพระองครเยอะ
สภษ 10:4-5

มพอททพื่หยห่อนเปป็นเหตสใหห้เกษิดความยากจน แตห่มพอททพื่ขยษันขษันแขป็ง

กระทคาใหห้มษัพื่งคษัพื่ง คนสองประเภทถผกบรรยายลนักษณะ ประเภทแรกคสือ คนขภีรเกภียจ อภีกประเภทคสือ
คนขยนัน อยตางแรกนทาไปสผตความยากจน อยตางหลนังนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสือง ‘ความยากจน’ สต วน
ใหญตในวนัฒนธรรมสมนัยใหมตของเราเกษิดขลึรนจากการขาดวษินยนั ในตนัวเองและความเกภียจครข้าน แตตเขา
(หรสือเธอ) ทภีที่ตสืที่นแตตเชข้าและททางานหนนักและนานอยตางตนัรงใจและขยนันขนันแขป็งกป็จะผงาดขลึรนเหนสือ
ระดนับของความยากจน ภาพประกอบทภีที่สทาคนัญอยตางหนลึงที่ ของหลนักการนภีรถผกพบในพวกผผข้อพยพเขข้า
มาในอเมรษิกาจากเอเชภียตะวนันออกเฉภียงใตข้ในชตวงหลนังของศตวรรษทภีที่ยสภีที่ ษิบ พวกเขามาถลึงอยตาง
ยากจนขข้นแคข้นแตตพวกเขาททางานหนนักตลอดทนัรงวนัน และปนัจจสุบนันหลายคนไดข้กลายเปป็นคนมนังที่ มภี
และถลึงขนาดอผฟข้ ผตเลยดข้วยซทรา
5 ผรทห้ ทพื่สคพื่าสมไวห้ในฤดรแลห้งกป็เปป็นบสตรชายททพื่ฉลาด แตห่ผหห้ร ลษับในฤดรเกทพื่ยวกป็เปป็นบสตรชายททพื่นคา
ความอษับอายมา ในรผปแบบทภีที่คลข้ายคลลึงกนับหลนักการทภีที่ถผกกลตาวถลึงไปแลข้วขข้างบน คนทภีขที่ ยนันขนันแขป็ง
ในการเกป็บสทที่าสมพสืชผลของตนและตนัรงใจไถหวตานมนันกป็เปป็นคนมภีปนัญญา เขาจะมภีพชสื ผลอนันดภีเมสืที่อถลึง
ฤดผเกป็บเกภีที่ยว อยตางไรกป็ตาม คนทภีที่เกภียจครข้านกป็แอบงภีบเมสือที่ ใดกป็ตามทภีที่เขาททาไดข้ กระทนังที่ ในฤดผเกป็บ
เกภีที่ยว เขาไมตเพภียงจะอนับอายขายหนข้าเทตานนัรน แตตจะยากจนขข้นแคข้นอภีกดข้วย
สภษ 10:6-7

พระพรอยรบห่ นศทรษะของคนชอบธรรม แตห่ความทารสณทห่วมปาก

คนชษัวพื่ รห้าย คทาทภีที่แปลวตา คนชอบธรรม (เซดดษิยคร์) เปป็นคทาฮภีบรผทภีที่มคภี วามหมายวตา ‘ทภีที่ชอบธรรม’
ใจความหลนักทภีที่ถผกกลตาวซทราในพระวจนะของพระเจข้าตลอดทนัรงเลตมกป็คสือวตา พระเจข้าทรงอวยพรผผข้
ชอบธรรม นอกจากนภีร ขข้อดภีตตางๆตามธรรมชาตษิกมป็ ภีมาจากการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมเชตนเดภียวกนัน

พวกมนันทวภีคผณขลึรน ในทางกลนับกนัน คนชนัวที่ (คนโงตทภีที่อยสุตษิธรรม) กป็ตข้องประสบกนับความรสุนแรง คน
ชนัวที่ ปกตษิแลข้วกป็มนักเปป็นคนปากเสภีย บตอยครนัรงทภีที่นนันที่ ชนักนทาใหข้เกษิดความรสุนแรง ดผ สสุภาษษิต 18:6
ความคษิดทภีที่เชสืที่อมโยงกนันตามมา 7 การระลรึกถรึงคนชอบธรรมเปป็นพระพร แตห่ชพพื่อเสทยงของ
คนชษัวพื่ รห้ายจะเนห่าเสทย บรรดาผผข้ชอบธรรมกป็เปป็นทภีที่จดจทาไวข้ยาวนาน ชภีวษิตทภีชที่ อบธรรมของพวกเขายนัง
คงเปป็นพระพรสทาหรนับลผกหลานอยผตต ตอไป ลองดผบสุคคลผผข้ยษิงที่ ใหญตเหลตานนัรนของพระเจข้าทนัวที่ พระคนัมภภีรร
ทภีที่ยนังเปป็นพระพรอยตางหนลึงที่ โดยแบบอยตางอนันชอบธรรมของพวกเขามาจนทสุกวนันนภีรดผกไป็ ดข้ ทภีตที่ รง
ขข้ามอยตางสษิรนเชษิงคสือ ประวนัตขษิ องคนชนัวที่ ความทรงจทาเกภีที่ยวกนับพวกเขากป็เหมป็นโฉต ไมตมภีใครตนัรงชสืที่อ
ลผกชายของตนวตายผดาส หรสือปอนทษิอสุส หรสือคาอษิน ความทรงจทาเกภีที่ยวกนับคนเหลตานภีรสตงกลษิที่นเหมป็น
จนทสุกวนันนภีร ความตรงขข้ามกนันอยตางสษิรนเชษิงระหวตางพระพรตตางๆของความชอบธรรมและคทาสาป
แชตงของความชนัวที่ ชข้ากป็ปรากฏชนัดเจน
สภษ 10:8-11

ใจความหลนักเกภีที่ยวกนับปนัญญาของความชอบธรรมและความโงตเขลา

ของความบาปดทาเนษินตตอไป ผรห้ททพื่มทใจประกอบดห้วยปษัญญาจะยอมรษับบษัญญษัตษิ แตห่คนททพื่พ รดโงห่ๆจะลห้ม
ลง คนมภีปนัญญาจะยอมรนับคทาสนังที่ ตตางๆ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนโงตจะไมตยอม ยษิงที่ กวตานนัรน คนโงตจะบตน
กระปอดกระแปดเมสืที่อไดข้รนับคทาสนังที่ คทาทภีที่แปลวตา พรด (ซาฟาหร์) มภีความหมายตรงตนัววตา รษิมฝภีปากของ
คน ความคษิดกป็คสือวตา คนโงตชอบ ‘พผดมาก’ และปากของพวกเขาจะนทาความเดสือดรข้อนมาสผตพวกเขา
คทาทภีที่แปลวตา จะลห้มลง (ลาบนัท) จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ถผกโคตนลง’ คนโงตทภีที่เถภียงกลนับเวลาไดข้
รนับคทาสนังที่ กป็จะลงเอยดข้วยการถผกโยนออกไป (จากงานทภีที่ททาหรสือแยตยงษิที่ กวตานนัรน)
9 ผรให้ ดททพื่ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรมกป็ดคาเนษินอยห่างมษัพื่นคงดท แตห่ผห้ทร ทพื่ทคาทางของตนใหห้ชษัพื่วกป็จะ
ปรากฏแจห้งแกห่คนอพพื่น การดทาเนษินชภีวษิตทภีชที่ อบธรรมกตอใหข้เกษิดการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่มนันที่ คงปลอดภนัย การ
ดทาเนษินชภีวษิตทภีชที่ อบธรรมจะปข้องกนันเราไวข้จากความยสุงต ยากมากมาย มนันกตอใหข้เกษิดความมนันที่ คงของ
ชภีวษิต นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนโงตทภีที่อสนัตยรเผชษิญกนับความไมตมนนั ที่ คงทนัรงชภีวษิต นอกจากนภีร การปฏษิบนัตษิตตางๆทภีที่
คดโกงสสุดทข้ายแลข้วจะปรากฏ (คทาทภีแที่ ปลวตา ทคา...ใหห้ชษัพื่ว (อาคนัช) จรษิงๆแลข้วหมายถลึง ความคดโกงใน

ความหมายแบบทภีที่ผษิดศภีลธรรมในปนัจจสุบนนั ) ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การปฏษิบนัตษิตตางๆทภีที่ชอบ
ธรรมกตอใหข้เกษิดความมนันที่ คงของชภีวษิต การปฏษิบนัตษิตตางๆทภีคที่ ดโกงกตอใหข้เกษิดสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม
10 ผรห้ททพื่ขยษิบตากป็กห่อความเศรห้าโศก แตห่คนททพื่พ รดโงห่ๆจะลห้มลง ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ผผข้ทขภีที่ ยษิบ
ตาใหข้ผผข้อสืที่นอยตางไมตซสืที่อตรง โดยสต งสนัญญาณใหข้ททาเรสืที่องเลวทรามกป็จะกตอความเศรข้าโศก (หากไมตใชต
แกตตนเอง กป็แกตเหยสืที่อของแผนการชนัวที่ ของพวกเขา) อภีกครนัรงทภีคที่ นโงตทภีที่ปากมากถผกบรรยายลนักษณะ ดผ
ความเหป็นสทาหรนับขข้อ 8 นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตซสืที่อตรง (ทภีขที่ ยษิบตาเพสืที่อสต งสนัญญาณใหข้
ททาบาป) ยนังเปป็นคนทภีพที่ ผดจาอวดดภีดวข้ ย พวกมนันไปดข้วยกนัน
ในทางกลนับกนัน 11 ปากของคนชอบธรรมเปป็นบห่อนคทั้าแหห่งชทวษิต แตห่ความทารสณทห่วมปากคน
ชษัพื่วรห้าย ปากของคนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงกป็ยสุตษิธรรม เปภีที่ยมดข้วยความกรสุณา มภีปนัญญาและกลตาว
สนัรนๆคสือ ประเสรษิฐ เหมสือนนทราเยป็นจากบตอ ความเหป็นของคนชอบธรรมกป็ททาใหข้ชสืที่นใจเชตนเดภียวกนัน นภีที่
บอกเปป็นนนัยวตาปากของคนชนัวที่ ททาสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม วลภีหลนังถผกกลตาวซทราอภีกครนัรง ดผความเหป็นสทาหรนับ
ขข้อ 6 ของบทนภีรไดข้
สภษ 10:12

ความเกลทยดชษังเรห้าใหห้เกษิดความวษิวาท แตห่ความรษักครอบงคาบรรดา

ความผษิดบาปเสทย ความเกลภียดชนังกตอใหข้เกษิดความขนัดแยข้งไมตวาต จะระหวตางบสุคคลหรสือระหวตาง
ประชาชาตษิ ตรงกนันขข้าม ความรนักจะสผข้ทนความบาปทนัรงปวง เมสือที่ เรารนักใครสนักคนอยตางแทข้จรษิง เรากป็
จะมองขข้ามความผษิดพลาดตตางๆของเขาไปเสภีย เราจะยอมยกโทษใหข้เขา เราจะมภีแนวโนข้มทภีที่จะ
แสดงความเมตตาตตอเขา ดผ 1 โครษินธร 13:7 และ 1 เปโตร 4:8 รวมถลึงโรม 13:8, 10 ดข้วย
สภษ 10:13-14

ใจความหลนักอภีกเรสืที่องกทาลนังจะตามมาแลข้วและบนัดนภีรกถป็ ผกพนัฒนา

อยตางเตป็มทภีมที่ ากยษิงที่ ขลึรน นนันที่ คสือเรสือที่ งของลษินร ไมตวาต จะในทางทภีที่ดภีหรสือไมตดภี ททพื่รษิมฝทปากของผรห้ททพื่มทความ
เขห้าใจจะพบปษัญญา แตห่ไมห้เรทยวกป็เหมาะสคาหรษับหลษังของผรทห้ ทพื่ขาดความเขห้าใจ เมสือที่ ผผข้ใดเขข้าใจปนัญหา
หนลึที่งๆ เขากป็สสามารถททาการตนัดสษินใจแบบมภีปนัญญาไดข้ ดนังนนัรน ปนัญญายตอมออกมาจากปากของผผข้ทภีที่
มภีความเขข้าใจทภีที่ดภี (หลนักการแบบทภีที่กวข้างกวตากป็คสือวตา ปนัญญาเกษิดมาจากความเขข้าใจ อยตางแรกตามมา

จากอยตางหลนัง) ในทางกลนับกนัน ผผข้ทขภีที่ าดความเขข้าใจ (และดนังนนัรนจลึงขาดปนัญญาดข้วย) จะประสบกนับ
ความยสุงต ยาก ภาพเปรภียบคสือการถผกตภีสอนเพราะคทาพผดหรสือการกระททาทภีที่โงตๆ
ในรผปแบบทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนัน 14 ปราชญย์กป็สคพื่าสมความรรห้ไวห้ แตห่ปากของคนโงห่นคาความพษินาศ
มาใกลห้ ความคษิดตรงนภีรกเป็ รภียบงตาย คนมภีปนัญญากป็หสุบปากของตนเสภีย คนโงตไมตททาแบบนนัรน แมข้วาต เรา
อาจรผข้คทาตอบ บางครนัรงมนันกป็ดภีกวตาทภีที่จะไมตพดผ อะไร คนโงตเปษิดปากของตนและพลตามไปเรสือที่ ยจนมนัน
สต งผลรข้ายตตอตนัวพวกเขาเอง ปากทภีที่พดผ มากยตอมนทาไปสผตความยสุงต ยาก
สภษ 10:15

ทรษัพยย์ศฤงคารของคนมษัพื่งคษัพื่งคพอเมพองเขห้มแขป็งของเขา แตห่ความ

ยากจนของคนจนคพอความพษินาศของเขา คนมนังที่ มภีถสือวตาความมนังที่ คนังที่ ของตนเปป็นเครสือที่ งปข้องกนันตนัว
เขาเอง ในทางกลนับกนัน ความพษินาศของคนยากจนกป็เปป็นความหวาดกลนัวตตอพวกเขา นภีที่บอกเปป็น
นนัยวตาแมข้วาต คนมนังที่ มภีอาจมองวตาความมนังที่ คนังที่ ของตนเปป็นเกราะปข้องกนันชนัรนดภี จรษิงๆแลข้วมนันกป็ไมตใชต
ความมนันที่ ใจในความมนังที่ คนังที่ ของพวกเขาอาจลงเอยเปป็นความยากจนกป็ไดข้
สภษ 10:16

ผลงานของคนชอบธรรมนคาไปถรึงชทวตษิ แตห่ผลของคนชษัพื่วรห้ายนคาไป

ถรึงบาป การงานทภีขที่ ยนันขนันแขป็งของคนชอบธรรมยตอมนทาไปสผตชภีวตษิ (นนันที่ คสือ ความเจรษิญรสุตงเรสือง)
จรษิงๆ ในทางกลนับกนัน ผล (ผลทภีที่เกษิดตามธรรมชาตษิ) ของคนอธรรมกป็นทาไปสผตความบาปและตาม
ความหมายโดยนนัยแลข้วกป็คสือ ความตายหรสืออยตางนข้อยกป็ความยากจน
สภษ 10:17

เขาผรห้รกษั ษาคคาสษังพื่ สอนกป็อยรให่ นวษิถทแหห่งชทวษิต แตห่เขาผรห้ปฏษิเสธคคาเตพอน

สตษิกป็หลงเจษิพื่นไป อภีกครนัรงทภีปที่ นัญญาของการยอมรนับคทาวตากลตาวหรสือคทาวษิจารณรถผกกลตาวถลึงตรงนภีร ความ
คษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับความคษิดของสสุภาษษิต 9:8-9 และ 10:8 ในทางกลนับกนัน คนโงตปฏษิเสธคทาตนัก
เตสือนและหลงททาผษิดเพราะเหตสุนร นัน บททดสอบงตายๆวตาเราเปป็นคนมภีปนัญญาหรสือคนโงตกคป็ สือวตา เรามภี
ปฏษิกษิรยษิ าอยตางไรเมสือที่ ถผกวษิพากษรวษิจารณร ถผกวตากลตาวตนักเตสือน หรสือถผกตทาหนษิ คนมภีปนัญญาจะยอมรนับ
มนัน คนโงตจะฉสุนเฉภียว การยอมรนับคทาสนังที่ สอนและคทาวตากลตาวเปป็นวษิถภีหนลึที่งทภีที่นทาไปสผตชวภี ษิต
สภษ 10:18-21

ภาพเปรภียบสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้ามอภีกชสุดหนลึที่งระหวตางปากของคนชอบ

ธรรมและคนโงตถผกนทาเสนอ เขาผรห้ปษิดบษังความเกลทยดชษังดห้วยรษิมฝทปากมสสา และเขาผรห้ออกปากใสห่

รห้ายเปป็นคนโงห่ ความคษิดแรกเปป็นเรสืที่องเกภีที่ยวกนับการเสแสรข้งของคนๆหนลึที่งทภีแที่ สรข้งททาเปป็นเพสืที่อนแตต
จรษิงๆไมตใชต ตนัวอยตางในพระคนัมภภีรรกเป็ ชตน อนับซาโลมทภีที่แสรข้งททาเปป็นเพสืที่อนกนับอนัมโนน โยอาบกนับอา
มาสา ชาวเมสืองอานาโธทกนับเยเรมภียร และยผดาสกนับพระครษิสตร การโกหกเพสืที่อปษิดบนังเจตนาทภีที่แทข้จรษิง
เปป็นการกระททาทภีที่โงตเขลาและชนัวที่ รข้าย นอกจากนภีร มภีแตตคนโงตเทตานนัรนทภีจที่ ะใสต รข้ายคนอสืนที่ เรสือที่ งทภีที่สทาคนัญ
กวตากป็คสือ การควบคสุมลษิรนอยตางชอบธรรม การเปป็นคนตรงไปตรงมาและพผดความจรษิงกป็ดภีกวตาการ
หลอกลวง มนันเปป็นเรสือที่ งโงตเขลาทภีที่จะใสต รข้ายผผข้อสืที่น
19 การพรดมากกป็จะไมห่ขาดความผษิดบาป แตห่เขาผรห้ยบษั ยษัทั้งรษิมฝทปากของตนเปป็นผรทห้ ทพื่ฉลาด
พรข้อมกนับคทาแนะนทาทภีที่คงอยผชต วนัที่ นษิรนนั ดรร มภีปนัญญาใหญตยงษิที่ ในการหสุบปากของเราไวข้ ยษิงที่ เราพผดมาก
เทตาไร ความบาปกป็นตาจะตามมามากขลึรนเทตานนัรน ตรงกนันขข้าม มภีปนัญญาใหญตยษิงที่ ในการพผดแตตนอข้ ย
บตอยครนัรงขนาดไหนทภีที่การสนทนาเรสืที่อยเปสืที่อยเปลภียที่ นเปป็นการซสุบซษิบนษินทาเกภีที่ยวกนับผผข้อสืที่นและเสสืที่อม
ถอยลงจนกลายเปป็นการใสต รข้ายผผข้อสืที่น แนตทภีเดภียว ยษิงที่ พผดนข้อยกป็ยงษิที่ ดภี
20 ลษิทั้นของคนชอบธรรมกป็เหมพอนเงษินเนพทั้อบรษิสสทธษิดิ์ ความคษิดของคนชษัวพื่ รห้ายมทคาห่ แตห่นห้อย
คนชอบธรรมใชข้ลษิรนของตนอยตางเฉลภียวฉลาด มนันมภีคตามากๆ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนโงตททาสษิที่งทภีที่ตรงกนัน
ขข้าม ฝตายหลนังไมตมคภี วามเฉลภียวฉลาดและสษิที่งทภีที่เขากลตาวออกมาบตอยครนัรงกป็ไรข้คตา สนังเกตการ
เปลภีที่ยนแปลงแบบแยบยลระหวตางลษินขึ้ ของคนชอบธรรมและใจของคนชนัวที่ รข้าย ในแตตละกรณภี สษิที่งทภีที่
ออกมาจากปากกป็มภีตข้นกทาเนษิดมาจากในใจ เหตสุฉะนนัรน ความไรข้คตาทภีที่อยผใต นใจของคนชนัวที่ กป็หา
ทางออกผตานทางลษิรน
21 รษิมฝทปากของคนชอบธรรมเลททั้ยงคนเปป็นอษันมาก แตห่คนโงห่ตายเพราะขาดสตษิปษัญญา ยษิงที่
กวตานนัรน ความเหป็นของคนชอบธรรมสามารถเกษิดผลมากๆไดข้และเสรษิมสรข้างขณะทภีที่การพผดเหลว
ไหลของคนโงตกวป็ าต งเปลตาและมนักมภีผลททาลาย นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงปนัญญาของคนชอบธรรมและการ
ขาดปนัญญาในตนัวของคนโงต ชภีวตษิ ของฝตายหลนังถผกททาใหข้สร นันลงเพราะการขาดปนัญญาของพวกเขา
สภษ 10:22

พระพรของพระเยโฮวาหย์กระทคาใหห้มษัพื่งคษัพื่ง และพระองคย์มษิไดห้แถม

ความโศกเศรห้าไวห้ดห้วย เมสือที่ พระเจข้าทรงใชข้พระพรของพระองครมา มนันกป็นทาไปสผตความเจรษิญ

แนตนอนวตานนันที่ เปป็นจรษิงในฝตายวษิญญาณและกษินความรวมถลึงความมนังที่ คนังที่ ฝตายรต างกายดข้วย นอกจากนภีร
เมสืที่อพระเจข้าทรงอวยพร กป็ไมตมภีความยสุงต ยากตามมาดข้วย มนันดภีทรนังหมด ดนังนนัรน เมสืที่อผผข้ใดเอาตนัวเอง
เขข้าไปอยผใต นทภีที่แหตงพระพรของพระเจข้า เขากป็จะถผกททาใหข้เจรษิญขลึรนอยตางมากในทสุกดข้านของชภีวษิตเขา
พระพรของพระเจข้ากป็อสุดมบรษิบผรณรอยตางแทข้จรษิง
สภษ 10:23

คนโงห่กระทคาความผษิดเหมพอนการเลห่นสนสก แตห่คนททพื่มทความเขห้าใจ

กอปรดห้วยปษัญญา คนโงตคดษิ วตามนัน ‘เจจ๋ง’ ทภีที่จะททาความผษิด คทาทภีแที่ ปลเชตนนนัรน (ซษิมมาหร์) แมข้วาต หมาย
ถลึงความชนัวที่ ในแงตทวนั ที่ ๆไปกป็มคภี วามหมายเจาะจงมากกวตาวตาความชนัวที่ ชข้าลามกหรสือความบาปในเรสืที่อง
เพศ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตา คนมภีปนัญญาจะเกลภียดชนังเรสืที่องพรรครนร ภี อภีกครนัรงทภีที่ความคษิดตรงนภีรกคป็ อสื วตาปนัญญา
ออกมาจากความเขข้าใจ เมสืที่อผผข้ใดมภีความเขข้าใจ การตนัดสษินใจหรสือคทาพผดตตางๆทภีที่มภีปนัญญากป็ตามมา
สภษ 10:24-25

สษิพื่งใดททพื่คนชษัวพื่ รห้ายคษิดกลษัว มษันจะมาถรึงเขา แตห่สงษิพื่ ใดททพื่คนชอบธรรม

ปรารถนาจะทรงประสาทใหห้ สษิที่งทภีที่คนชนัวที่ กลนัวสสุดทข้ายแลข้วจะบนังเกษิดแกตเขา ตรงกนันขข้าม สษิที่งทภีคที่ น
ชอบธรรมปรารถนาสสุดทข้ายแลข้วจะกลายเปป็นจรษิง ชตางเปป็นความแตกตตางกนันอยตางสษิรนเชษิง! ความชนัวที่
เปป็นเรสืที่องโงตเขลาและความชอบธรรมมภีปนัญญา
25 ลมหมสนผห่านไปฉษันใด คนชษัพื่วกป็ไมห่มทอทกฉษันนษันทั้ แตห่คนชอบธรรมเปป็นรากฐานททพื่อยรห่เปป็น
นษิตยย์ ลมหมสุนผตานมาแลข้วกป็ผาต นไป คนชนัวที่ กป็เปป็นเชตนนนัรน พวกเขาอยผทต ภีที่นภีที่เปป็นเวลาสนัรนๆ จากนนัรนกป็ตนสืที่
ขลึรนในนรก ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงกป็แขป็งแกรต ง มนันที่ คงและดทารงอยผเต ปป็น
นษิตยร พวกเขาตสืที่นขลึรนในสวรรคร (เมสือที่ สวมความชอบธรรมของพระครษิสตรดสุจเสสืรอผข้า) การดทาเนษิน
ชภีวษิตทภีที่บาปหนานทาไปสผตความไมตมนันที่ คงของชภีวตษิ และอายสุสร นัน การดทาเนษินชภีวษิตทภีชที่ อบธรรมททาใหข้ตนัว
มนันเองไดข้รนับความมนันที่ คงและบทาเหนป็จทภีที่คงอยผชต นัวที่ นษิรนันดรร
สภษ 10:26

อยห่างนคทั้าสห้มกษับฟษัน และควษันกษับตาเปป็นฉษันใด คนเกทยจครห้านกษับผรห้ททพื่

ใชห้เขากป็เปป็นฉษันนษันทั้ คทาทภีที่แปลวตา คนเกทยจครห้าน (อนัทเซล) หมายถลึงคนทภีที่ขร ภีเกภียจและไมตมคภี วามรนับผษิด
ชอบ ผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชาเชตนนนัรนกป็เปป็นทภีที่นตาเหนสืที่อยหนตายและไมตเปป็นทภีที่ชอบใจตตอนายของตน มภีการ

บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนแบบนนัรนจะไมตมวภี นันกข้าวหนข้าหรสือไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน เขาจะถผกจทากนัด
ใหข้อยผใต นตทาแหนตงทภีที่ตทที่าตข้อยไปตลอดชภีวษิต ดผ 10:5 ดข้วย
สภษ 10:27-32

การประยสุกตรใชข้หลายแบบของความแตกตตางระหวตางคนชอบ

ธรรมและคนชนัวที่ ถผกบรรยายลนักษณะ ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์นนษัทั้ ยพดชทวษิตใหห้ยาวไป แตห่ปทเดพอน
ของคนชษัวพื่ รห้ายนษันทั้ จะสษัทั้นเขห้า คนชอบธรรมทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าจะพบชภีวษิตทภีที่ยนสื ยาว คนชนัวที่ ทภีที่
ใชข้ชภีวษิตในความบาปจะพบวตาชภีวษิตของตนถผกททาใหข้สร นันลง เรสืที่องนภีรยงนั เปป็นจรษิงจนทสุกวนันนภีรไมตวาต ชภีวษิต
ของคนๆหนลึที่งถผกททาใหข้สร นันลงโดยอสุบนัตษิเหตสุตตางๆหรสือความรสุนแรงทภีที่เกษิดขลึรนเพราะความบาปหรสือ
โดยโรคภนัยไขข้เจป็บทภีที่เกษิดจากนษิสนัยบาปทนัรงหลาย โดยความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า คนกป็ไปใหข้พนข้
จากความชนัวที่ รข้าย พวกเขาจลึงอายสุยสืนกวตา
28 ความหวษังของคนชอบธรรมจะจบลงในความยษินดท แตห่ความมสห่งหวษังของความชษัพื่วรห้ายกป็
จะสร ญเปลห่า คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางชอบธรรมกป็ตร งนั ตาคอยความสสุขไดข้ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคน
เหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวตษิ อยตางชนัวที่ รข้ายไมตสามารถตนัรงตาคอยความสสุขไดข้ ยษิงที่ กวตานนัรน ความหวนังของคน
ชนัวที่ จะไมตสทาเรป็จ แนตทภีเดภียว การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชนัวที่ รข้ายและบาปหนาจตายเงษินปนันผลทภีที่เลวรข้าย อาจมภี
ความสนสุกสนานหรสือความเพลษิดเพลษินเพภียงชนัวที่ ครผตชนัวที่ ยาม แตตผลลนัพธรทภีที่ตามมาในระยะยาวนนัรนกป็
เลวรข้าย
29 มรรคาของพระเยโฮวาหย์ทรงเปป็นกคาลษังแกห่ผห้เร ททพื่ยงธรรม แตห่ผห้กร ระทคาความชษัวพื่ ชห้าจะถรก
ทคาลาย สษิที่งตตางๆของพระเจข้าใหข้กาท ลนังกายและกทาลนังใจแกตผผข้เทภีที่ยงธรรมเพสือที่ ทภีที่จะดทาเนษินตตอไปในนนัรน
ไดข้ คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยผใต นโลกกป็ไมตคตอยสนใจ นอกจากนภีร ไมตชข้ากป็เรป็วฝตายหลนังจะประสบ
กนับความพษินาศ หากไมตใชตในชภีวษิตนภีรกใป็ นชภีวตษิ หนข้าอยตางแนตนอน
30 ผรชห้ อบธรรมจะไมห่ถ รกกคาจษัดเลย แตห่คนชษัวพื่ รห้ายจะไมห่ไดห้อยรห่ในแผห่นดษิน คนเหลตานนัรนทภีที่
ดทาเนษินชภีวษิตตามแบบพระเจข้าอยตางชอบธรรมในชภีวษิตนภีรอาจดผเหมสือนเปป็นพวกทภีที่ตกเปป็นเบภีรยลตาง แตต
พวกเขาจะคงอยผตต ตอไปในระยะยาว คนชอบธรรมจะไดข้รนับแผตนดษินโลกนภีรเปป็นมรดกในยสุคพนันปภี

และราชอาณาจนักรนษิรนนั ดรรทภีที่จะตามมานนัรน คนอธรรมและคนชนัวที่ จะไมตไดข้รนับการอวยพรเชตนนนัรน
พวกเขาอาจดผเหมสือนเปป็นฝตายไดข้เปรภียบในขณะนภีร แตตเวลาของพวกเขากป็เหลสืออยผไต มตมาก
31 ปากของคนชอบธรรมนคาปษัญญาออกมา แตห่ลษิทั้นของคนตลบตะแลงจะถรกตษัดออก อภีก
ครนัรงทภีคที่ วามเกภีที่ยวขข้องโดยตรงระหวตางความชอบธรรมและปนัญญาถผกพบ คนชอบธรรมจะพผดอยตาง
มภีปนัญญา นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตาคนชนัวที่ ไมตททาเชตนนนัรน ยษิงที่ กวตานนัรน ปากทภีที่พดผ จาอวดดภี (นนันที่ คสือ ลษินร
ตลบตะแลง) จะประสบกนับผลทภีที่ตามมาอนันรข้ายกาจ ลษินร ทภีที่อวดดภีไมตเปป็นพรแกตผผข้ใด
32 รษิมฝทปากของคนชอบธรรมรรห้วห่าอะไรเหมาะสม แตห่ปากของคนชษัวพื่ รห้ายรรห้วห่าสษิพื่งใด
ตลบตะแลง บทนภีรปดษิ ทข้ายดข้วยการเปรภียบเทภียบความแตกตตางระหวตางปากของคนชอบธรรมและ
ปากของคนชนัวที่ คนชอบธรรมรผวข้ าต อะไรเหมาะสมและพผดตามนนัรน ตรงกนันขข้าม คนชนัวที่ และคนโงต
เขลาพผดอยตางตลบตะแลง คนชอบธรรมกป็ระมนัดระวนังและเฉลภียวฉลาดในการใชข้ปากของตน คน
โงตไมตเปป็นเชตนนนัรน
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 11: การเปรทยบเททยบความแตกตส่างระหวส่างความชอบธรรมและ
ความบาปดลาเนษินตส่อไป อทกครนังขึ้ ททที่ประเดก็นกก็คสือวส่าความชอบธรรมมทปนัญญาและความบาปโงส่
สภษ 11:1

ตราชร เททยมเทป็จนษัทั้นเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่ลรก

ตสห้มเททพื่ยงตรงเปป็นความปทตษิยษินดทของพระองคย์ ตราชถู คสือ ตราชนังที่ ทภีใที่ ชข้คานทรงตนัวซลึที่งในอดภีตเปป็นวษิธภี
พสืรนๆอยตางหนลึงที่ ในการชนังที่ สษินคข้าโภคภนัณฑรตตางๆในตลาด เรสืที่องทภีที่ถผกกลตาวถลึงกป็คสือ ความซสืที่อตรง
พตอคข้าทภีที่ขร โภี กงอาจปรนับแตตงตราชนังที่ ของตนเพสืที่อโกงลผกคข้าโดยปลอมแปลงลผกตสุมข้ ทภีที่ใชข้ในการชนังที่ นทรา
หนนักสษินคข้าทภีที่ถผกขาย ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความไมตซสืที่อตรงเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอ
องครพระผผข้เปป็นเจข้า แตตความซสืที่อตรงเปป็นความปภีตษิยษินดภีของพระองคร
สภษ 11:2

เมพพื่อความเยห่อหยษิพื่งมาถรึง ความอษับอายกป็มาดห้วย แตห่ปษัญญาอยรห่กบษั คน

ใจถห่อม ความเยตอหยษิงที่ แสดงตนัวของมนันออกมาในหลายวษิธภี ความดสืรอรนัรน ความโอหนัง ความอวดดภี

และการคษิดวตาตนัวชอบธรรมลข้วนเกษิดจากความเยตอหยษิงที่ และความเยตอหยษิงที่ กป็กตอใหข้เกษิดความยสุงต ยาก
นานนัปการ มนันนทาไปสผตความอนับอาย ความอนัปยศอดสผ ความเสสืที่อมเกภียรตษิ และความนตารนังเกภียจ ตรง
กนันขข้าม มภีปนัญญาใหญตยงษิที่ ในความถตอมใจ คทาทภีที่แปลวตา ใจถห่อม (ซานา) จรษิงๆแลข้วหมายถลึง คนทภีที่
ถตอมใจหรสือสงบเสงภีที่ยมเจภียมตนัว ดนังนนัรน คทากลตาวตทที่ากวตาจรษิงปกตษิแลข้วกป็มภีพลนังมากกวตาคทากลตาวเกษิน
จรษิง
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ความซพพื่อสษัตยย์ของคนททพื่เททพื่ยงธรรมยห่อมนคาเขา แตห่ความคดโกงของ

คนละเมษิดยห่อมทคาลายเขา ความคษิดตรงนภีรวกกลนับไปทภีที่หลนักการเรสืที่องความซสืที่อตรงอภีกครนัรง ทภีที่แฝงอยผต
ในคทาทภีที่แปลวตา ความซพพื่อสษัตยย์ (ทถูมมาหร์) คสือ ความหมายทภีที่เปป็นความซสืที่อตรงและการพผดความจรษิง
สษิที่งเหลตานภีรกลายเปป็นหลนักการชภีรนทาสทาหรนับผผข้ทภีที่มภีอสุปนษิสนัยเทภีที่ยงธรรม ในทางกลนับกนัน ความคดโกง
ของคนเหลตานนัรนทภีมที่ นักทรยศหนักหลนังในการกระททาของตนสสุดทข้ายแลข้วจะสะทข้อนกลนับมาหาตนเอง
สสุดทข้ายแลข้วมนันจะนทาไปสผตความพษินาศเสสืที่อมสผญ ความบาปมภีวษิธภีในการไลตตามทนันไมตชข้ากป็เรป็ว แตต
มนันกป็ไลตตามทนันเสมอ
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ความคษิดนภีรดผเหมสือนจะตตอมาจากขข้อทภีที่แลข้ว ความมษัพื่งคษัพื่งไมห่อคานวย

กคาไรในวษันทรงพระพษิโรธ แตห่ความชอบธรรมชห่วยใหห้พนห้ ความมรณา เมสืที่อความเสสืที่อมทรามถผกพบ
เจอ ปกตษิแลข้วมนันกป็นทาไปสผตความโกรธอนันดสุรข้าย ความมนังที่ คนังที่ ในวนันนนัรนจะไมตททาใหข้ความโกรธเชตน
นนัรนสงบลงไดข้ อยตางไรกป็ตาม การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมเปป็นเครสือที่ งปข้องกนันอนันยอดเยภีที่ยมจากการ
เสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร
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ความชอบธรรมของคนททพื่ไรห้ตคาหนษิยห่อมรษักษาทางของเขาใหห้ตรง

แตห่คนชษัวพื่ รห้ายจะลห้มลงดห้วยความชษัวพื่ รห้ายของเขาเอง คทาทภีที่แปลวตา ไรห้ตคาหนษิ (ทามษิยมร์) ในความหมาย
ขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดของมนันกป็คสือ ‘ครบถข้วน’ หรสือ ‘สมบผรณร’ นภีที่ไมตไดข้หมายถลึงความสมบผรณรแบบทภีที่
ไมตมภีบาปเลย แตตความหมายกป็คสือการอสุทษิศตนัวหมดทนัรงตนัวหรสือถวายหมดทนัรงใจแดตพระเจข้า ทภีที่บอก
เปป็นนนัยกป็คอสื ความสนัมพนันธรโดยตรงระหวตางการอสุทษิศตนัวแดตพระเจข้าและการเปป็นคนเทภียที่ งธรรมใน
ชภีวษิต ดนังนนัรน อสุปนษิสนัยทภีเที่ ทภีที่ยงธรรมของคนทภีที่อสุทษิศตนัวกป็จะใหข้การชภีรทางในชภีวษิต ในทางกลนับกนัน คนชนัวที่

(คนทภีที่เปป็นปฏษิปนักษรตตอพระเจข้าหรสือพอใจทภีที่จะดทาเนษินชภีวษิตในความบาป) กป็จะลว้มลงเพราะความบาป
ของตนัวเอง ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความชอบธรรมและการอสุทษิศชภีวษิตนทาไปสผตการชภีรทางและ
ความมนันที่ คงในชภีวษิตขณะทภีที่คนอธรรมและการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่บาปหนานทาไปสผตความเดสือดรข้อนรข้าย
แรง
6 ความชอบธรรมของคนเททพื่ยงธรรมยห่อมชห่วยเขาใหห้พนห้ คทาสองคทาถผกใชข้เพสืที่อหมายถลึง
ความชอบธรรมตรงนภีร คทาแรกคสือ ความชอบธรรมแปลมาจากคทาฮภีบรผ เซดาคาหร์ ซลึที่งหมายถลึงความ
ชอบธรรมในฐานะหลนักการหนลึที่ง คทาทภีที่สอง เททพื่ยงธรรม แปลมาจากคทาฮภีบรผ ยาชารร์ ซลึที่งหมายถลึง
ความชอบธรรมในทางปฏษิบตนั ษิ ดนังนนัรน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หลนักการแหตงความชอบธรรม
จะนทาไปสผตการปฏษิบนัตษิ คสือ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง นอกจากนภีร นภีที่เปป็นสาระสทาคนัญของอสุปนษิสนัยของ
ครษิสเตภียนซลึที่งชตวยใหข้พข้นจากความยสุงต ยากทสุกรผปแบบ ความชอบธรรมเปป็นโลตปข้องกนันอนันยษิงที่ ใหญต
จากความยสุงต ยาก
อยตางไรกป็ตาม คนละเมษิดจะถรกราคะของเขาจษับเปป็นเชลย คทาทภีแที่ ปลวตา คนละเมษิด (บากนัด)
มภีความหมายวตา ‘การทรยศหนักหลนัง’ หรสือ ‘ความไมตซสืที่อตรง’ คทาทภีที่แปลวตา ราคะ (ฮนัฟวาหร์) ใน
บรษิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘การประทสุษรข้าย’ หรสือ ‘ความชนัวที่ ’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนเหลตา
นนัรนทภีที่ไมตซสืที่อตรงหรสือประพฤตษิทรยศจะตษิดกนับดนักของตนัวเอง ความบาปมภีวษิธภีอนันรข้ายกาจในการ
สนองคสืนผผข้กระททา มนันมภีแนวโนข้มทภีที่จะททารข้ายผผข้ทภีที่กระททาความบาปนนัร นๆ ไมตชาข้ กป็เรป็ว
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เมพพื่อคนชษัพื่วรห้ายตาย ความหวษังของเขาจะพษินาศ และความมสห่งหวษัง

ของคนอธรรมกป็สรญเปลห่า แมข้จะนตาเศรข้าแตตมนันกป็เปป็นความจรษิง เมสือที่ คนอธรรมตายไป ความหวนัง
ทนัรงหมดของเขากป็ตายไปดข้วย แมข้มษิไดข้ระบสุไวข้กตป็ าม เมสือที่ คนทภีดที่ ทาเนษินตามแบบพระเจข้าตาย อนาคต
อนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภีกรป็ อคอยอยผเต บสืรองหนข้าพรข้อมกนับความหวนังอนันยษิงที่ ใหญต สทาหรนับคนอธรรม
ความหวนังทนัรงหมดกป็มอภี ยผใต นชภีวษิตนภีร สทาหรนับครษิสเตภียนคนใดทภีที่บนังเกษิดใหมตแลข้ว และดทาเนษินชภีวษิตเพสือที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้า ความหวนังของเรากป็รอคอยอยผเต บสืรองหนข้า สทาหรนับคนอธรรม ชภีวษิตนภีรคสือทนัรงหมดทภีที่

เขามภี สทาหรนับประชาชนของพระเจข้า ชภีวตษิ นภีรเปป็นเพภียงหษินขนัรนบนันไดทภีที่นทาไปสผตชวภี ษิตทภีที่ยงษิที่ ใหญตทภีที่สสุดใน
นษิรนนั ดรรกาลทภีที่รอคอยอยผเต บสืรองหนข้า
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คนชอบธรรมรษับการชห่วยเหลพอใหห้พนห้ ความลคาบาก และคนชษัวพื่ รห้าย

เขห้าไปแทนททพื่ ความคษิดตรงนภีรมลภี นักษณะคตอนขข้างคลสุมเครสือ แตตมภีความหมายดนังนภีร นนันที่ คสือ ความชอบ
ธรรมขจนัดและขนัดขวางความยสุงต ยากมากมาย อยตางไรกป็ตาม ความยสุงต ยากคอยตษิดตามคนชนัวที่ ภาพ
ประกอบของเรสือที่ งนภีรอาจถผกเหป็นในเรสืที่องของโมรเดคนัยและฮามาน หรสือดาเนภียลเมสืที่อเปรภียบกนับคน
เหลตานนัรนทภีที่กลตาวหาเขาเปป็นความเทป็จ การวางกนับดนักไวข้มวภี ษิธภีทภีที่รข้ายกาจในการททาใหข้คนทภีวที่ างกนับดนัก
นนัรนไวข้ตษิดกนับเสภียเอง
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คนหนห้าซพอพื่ ใจคดทคาลายเพพพื่อนบห้านของเขาดห้วยปาก แตห่คนชอบ

ธรรมจะไดห้รษับการชห่วยใหห้พห้นดห้วยอาศษัยความรรห้ คทาทภีแที่ ปลวตา คนหนห้าซพอพื่ ใจคด (ชาเนฟ) มภีความ
หมายไดข้ดวข้ ยวตา คนทภีที่ไมตมพภี ระเจข้า หยาบคายและไมตเครต งศาสนา ลษินร คนเรานภีรสามารถสรข้างความ
เสภียหายไดข้มากขนาดไหน แนตนอนวตามนันสามารถททาลายชสืที่อเสภียงของผผข้อสืที่นไดข้เลย คทาตรงนภีรทภีที่แปล
วตาความรรห้ (ดาอนัธ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา การรผข้จกนั แยกแยะและความเขข้าใจ ความรผนข้ ทาไปสผตความ
เขข้าใจซลึที่งนทาไปสผตปนัญญา อภีกครนัรงทภีที่หลนักการทภีที่กวข้างใหญตกวตากป็คสือวตา ปนัญญาเปป็นโลตอนันยอดเยภียที่ มทภีที่
ปข้องกนันจากความยสุงต ยากสทาหรนับคนชอบธรรม อยตางแรกตามหลนังอยตางหลนัง กระนนัรน ความชอบ
ธรรมกป็นทาไปสผตปนัญญา สองสษิที่งนภีรมภีความสนัมพนันธรกนนั ในแบบอาศนัยอยผรต ต วมกนันและพลึที่งพากนัน
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เมพพื่อคนชอบธรรมอยรเห่ ยป็นเปป็นสส ข บห้านเมพองกป็เปรมปรทดษิดิ์ และเมพพื่อคน

ชษัพื่วรห้ายพษินาศ กป็มทเสทยงโหห่รห้อง แมข้วาต ใจมนสุษยรถผกความบาปบษิดเบสือนไปแลข้วกป็ตาม กระทนังที่ ในหมผต
ชาวโลกกป็ยนังมภีความรผข้สลึกทภีที่อยผภต ายในเรสือที่ งความยสุตษิธรรมอยผต เมสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่ไรข้ความผษิดและชอบ
ธรรมมภีชยนั ในการพษิพากษา กป็มภีความชสืที่นชมยษินดภีกนนั ทนัวที่ ไป และเมสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่เหป็นไดข้ชดนั วตามภี
ความผษิดในเรสืที่องอาชญากรรมตตางๆถผกพษิพากษา ผผข้คนกป็โหตรอข้ งยษินดภี
11 โดยพรของคนเททพื่ยงธรรม บห้านเมพองกป็เปป็นททพื่ยกยห่อง แตห่วห่ามษันควคพื่าลงโดยปากของคน
ชษัพื่วรห้าย พระเจข้าทรงอวยพรความเทภีที่ยงธรรม และพระพรนนัรนกป็ขยายวงไปถลึงชสุมชนทภีคที่ นชอบธรรม

นนัรนอาศนัยอยผดต ข้วย พระเจข้าเกสือบไวข้ชวภี ษิตชาวเมสืองโสโดมเพราะความชอบธรรมทภีที่พอมภีอยผบต ข้างของ
โลท ลาบานไดข้รบนั พรเพราะเหตสุยาโคบ อยตางไรกป็ตาม ในทางกลนับกนัน ลษิรนพลตอยๆสามารถนทามา
ซลึที่งความยสุงต ยากรข้ายแรงไดข้ ในชตวงเวลาแหตงสงคราม ลษิรนทภีพที่ ผดพลตอยๆไดข้ใหข้ขอข้ มผลสทาคนัญแกตสายลนับ
ของฝตายศนัตรผ ปากทภีที่พผดจาอวดดภีไดข้นทาการคสืนสนองมาสผตคนมากมาย เชตนในขข้อ 9 ลษิรนทภีพที่ ผดจา
พลตอยๆปกตษิแลข้วกป็ถผกเชสืที่อมโยงกนับความชนัวที่ รข้าย
สภษ 11:12-13

บสคคลททพื่ขาดสตษิปษัญญายห่อมเหยทยดเพพพื่อนบห้านของตน คนเหลตานนัรน

ทภีที่เทภีที่ยวเหยภียดผผข้อสืที่นหรสือมภีทนัศนคตษิทเภีที่ ตป็มไปดข้วยการดผหมษิที่นกป็ขาดปนัญญา คทาทภีที่แปลตรงนภีรวาต ปษัญญา
(เลบ) เปป็นคทาฮภีบรผทมภีที่ ภีความหมายวตา ‘ใจ’ ความคษิดทภีวที่ าต นภีรกคป็ สือ คนทภีที่ไมตมภีใจกป็เหยภียดหยามผผข้อสืที่น นภีที่
บอกเปป็นนนัยถลึงคนโงต นอกจากนภีร บรษิบททภีที่ตตอเนสืที่องกป็บอกเปป็นนนัยวตาคนๆนภีรพผดมาก ตรงกนันขข้ามคนททพื่
มทความเขห้าใจกป็ยษังนษิพื่งอยรห่ อภีกครนัรงทภีปที่ นัญญาทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยของการหสุบปากของตนกป็ปรากฏชนัดเจน
มนันสะทข้อนใหข้เหป็นถลึงผผข้ทภีที่มปภี นัญญา
ในแบบเดภียวกนัน 13 บสคคลททพื่เททพื่ยวซสบซษิบกป็เผยความลษับ แตห่บสคคลททพื่มทใจสษัตยย์ซพพื่อยห่อมปษิดบษัง
สษิพื่งหนรึพื่งสษิพื่งใดไวห้ไดห้ นภีที่หมายถลึงคนทภีที่ชอบซสุบซษิบนษินทาทภีที่ไมตสามารถหสุบปากของตนไวข้ไดข้ ตรงกนัน
ขข้าม คนทภีมที่ ภีใจสนัตยรซสืที่อกป็หสุบปากของตนเสภีย คนโงตบอกทสุกเรสืที่องทภีที่ตนรผข้ คนมภีปนัญญากป็เฉลภียวฉลาด
สภษ 11:14

ททพื่ไหนททพื่ไมห่มทคคาแนะนคา ประชาชนกป็ลห้มลง แตห่ในททพื่ซรึพื่งมทททพื่ปรรึกษา

มากยห่อมมทความปลอดภษัย คทาทภีที่แปลวตา ลห้มลง (นาฟาล) บตอยครนัรงถผกแปลเปป็น ‘ลข้มเหลว’ ความคษิด
ตรงนภีรกคป็ สือวตาเมสือที่ ปราศจากคทาปรลึกษาทภีที่ดภี ความลข้มเหลวกป็มภีโอกาสเกษิดขลึรนไดข้ นอกจากนภีร ทภีที่ปรลึกษา
หลายๆคนกป็เพษิที่มการรผลข้ ลึกมากยษิงที่ ขลึรน คนมภีปนัญญากป็แสวงหาคทาปรลึกษา คนโงตคษิดวตาตนไมตตข้องการคทา
แนะนทา
สภษ 11:15

บสคคลผรห้รบษั ประกษันคนอพนพื่ จะตห้องทนทสกขย์ แตห่คนททพื่เกลทยดการรษับ

ประกษันยห่อมปลอดภษัย ความหมายในปนัจจสุบนันของคทาวตา รษับประกษัน กป็คสือการเปป็น ‘คนคทราประกนัน’
ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ผผข้ทภีที่คร ทาประกนันใหข้ใครสนักคนทภีที่ตนไมตรผข้จกนั ดภีกจป็ ะเจป็บตนัว ตรงกนันขข้าม คนทภีที่
เกลภียดการคทราประกนันกป็จะมนันที่ คงปลอดภนัย เพสืที่อนคนหนลึงที่ อาจอข้อนวอนใหข้เราคทราประกนันใหข้เขา

หนตอย กระนนัรน หากเราจะฉสุกคษิดวตาททาไมเขาถลึงไมตคตคผ วรกนับการไดข้รนับสษินเชสืที่อ แลข้วททาไมเราจลึงควร
ไปเทภียมแอกตนัวเองเขข้ากนับความไรข้ความรนับผษิดชอบของเขาดข้วย คนทภีที่มภีปญ
นั ญาคสือ ผผข้ทภีที่หลภีกเลภีที่ยง
การคทราประกนันโดยทสุกวษิถภีทาง
สภษ 11:16

สตรทงามสงห่ายห่อมไดห้รษับเกทยรตษิ และชายททพื่มทอคานาจใหญห่โตยห่อม

มษัพื่งคษัพื่ง ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นการทภีที่หญษิงคนหนลึที่งรนักษาเกภียรตษิเหมสือนชายทภีที่เขข้มแขป็งสนักคนรนักษา
ความมนังที่ คนังที่ ของตนไวข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หญษิงทภีที่มภีเกภียรตษิจะพากเพภียรทภีจที่ ะเปป็นคนทภีที่สงตา
งาม นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหญษิงทภีที่ไมตสงตางามกป็ไมตมภีเกภียรตษิ ความคษิดตรงนภีรหมายถลึงทนัศนคตษิ
ของคนๆหนลึที่งและวษิธภีทคภีที่ นๆหนลึงที่ ใชข้ลษินร ของตน การใชข้คทาพผดทภีที่สงตางามอยตางจรษิงใจกป็เสรษิมสรข้างชสืที่อ
เสภียงอนันดภีในความคษิดของผผข้อสืที่น ลษินร ทภีที่เชสือดเฉสือนและเหนป็บแนมททาสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม
สภษ 11:17

ชายผรห้มทความเอป็นดรยห่อมใหห้ประโยชนย์แกห่จษิตใจตน แตห่ชายททพื่ดสรห้าย

ยห่อมทคาใหห้ตษัวเองเจป็บ การสทาแดงความเมตตาแกตผผข้อสืที่นนทาการลงทสุนอยตางหนลึงที่ ทภีที่จตายเงษินปนันผลกข้อน
โต โดยการแสดงความกรสุณาตตอผผข้อสืที่น เรากป็นทาความกรสุณามาสผตตนัวเราเองเชตนกนัน ตรงกนันขข้าม การ
เปป็นคนทารสุณหรสือโหดรข้ายตตอผผข้อสืที่นปกตษิแลข้วจะนทาสษิที่งเดภียวกนันนนัรนกลนับมาหาเราดข้วย กฎทองคทานนัรน
ถผกหมายถลึงอยตางแนตนอน ความดภียอต มนทาความดภีตอบกลนับมาและความใจจสืดใจดทากป็นทาสษิที่งเดภียวกนัน
นนัรนกลนับคสืนมา
สภษ 11:18

บสคคลชษัพื่วรห้ายไดห้ทคางานททพื่หลอกลวง แตห่บสคคลททพื่หวห่านความชอบ

ธรรมจะไดห้บคาเหนป็จททพื่แนห่นอน คนชนัวที่ ยตอมไมตซสืที่อตรง อยตางไรกป็ตาม การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องยตอมนทามา
ซลึที่งคตาตอบแทนทภีที่แทข้จรษิงอยตางแนตนอน การเปรภียบเทภียบสษิที่งทภีตที่ รงกนันขข้ามคสือ ระหวตางความไมต
ซสืที่อตรงกนับความซสืที่อตรง อยตางแรกนนัรนเบภียที่ งเบน อยตางหลนังนนัรนตรงไปตรงมา คนชนัวที่ นนัรนไมตซสืที่อตรง
คนชอบธรรมนนัรนซสืที่อตรง
สภษ 11:19

ความชอบธรรมนคาไปสรห่ชวท ษิตฉษันใด บสคคลผรห้ตษิดตามความชษัพื่วรห้ายจะ

นคาไปสรห่ความตายของตนเองฉษันนษัทั้น คนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางเทภีที่ยงธรรมมนักมภีอายสุยสืนกวตา คนเหลตานนัรน

ทภีที่ไลตตามความชนัวที่ มนักเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร ความบาปมนักนทาไปสผตความรสุนแรง โรคภนัยไขข้เจป็บและ
อสุบนัตษิเหตสุตตางๆ ซลึที่งทนัรงหมดนภีรนทาการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรมาไดข้ทรนังนนัรน
สภษ 11:20

คนททพื่มทใจตลบตะแลงเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่

คนททพื่เททพื่ยงตรงในทางของเขายห่อมเปป็นความปทตษิยษินดทของพระองคย์ มภีหลายคทาในหนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่
ถผกแปลเปป็น ตลบตะแลง ตรงนภีรคทาฮภีบรผทภีที่ถผกแปลเชตนนนัรน (อษิคเคช) มภีความหมายวตา ‘ถผกบษิดเปป็น
เกลภียว’ , ‘ถผกบษิดเบสือน’, ‘คดงอ’, ‘วษิปรษิต’ หรสือ ‘วษิตถาร’ บางทภีในบรษิบทนภีร ความหมายของคทาวตา
‘คดโกง’ นตาจะถผกหมายถลึงมากทภีที่สสุด เชตนเดภียวกนัน คทาฮภีบรผหลายคทาถผกแปลวตา เททพื่ยงตรง ตรงนภีรคทาทภีที่
ใชข้คสือ ทามษิยมร์ และมภีความหมายตรงตนัววตา ‘สมบผรณร’ หรสือ ‘ครบถข้วน’ นภีนที่ ตาจะหมายถลึงคนทภีที่อสุทษิศ
ตนัวหมดทนัรงใจแดตพระเจข้า และทนัศนคตษิเชตนนนัรนของหนัวใจกป็นทาไปสผตการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่เทภียที่ งธรรม
พระเจข้าทรงปภีตษิยษินดภีในคนเหลตานภีร พระเจข้าทรงเกลภียดชนังคนทภีที่มใภี จตลบตะแลง พระองครทรงรนักผผข้ทภีที่
มภีใจเทภียที่ งธรรม
สภษ 11:21

ถรึงแมห้ใครลงมพอชห่วยกป็ตาม ซรึพื่งคนชษัพื่วรห้ายจะไมห่มทโทษนษัทั้นหามษิไดห้ แตห่

บรรดาเชพทั้อสายของคนชอบธรรมจะไดห้รษับการชห่วยใหห้พห้น หลนักการทภีที่ฝตาฝสืนไมตไดข้สองประการถผก
เอตยถลึงตรงนภีร (1) คนชนัวที่ จะถผกลงโทษ (2) ลผกหลานของคนชอบธรรมจะไดข้รบนั การชตวยใหข้พนข้ คน
บาปจะถผกพษิพากษาแตตครอบครนัวของคนชอบธรรมจะไดข้รนับการอวยพร ดผ เพลงสดสุดภี 112:2
สภษ 11:22

สตรทงามททพื่ปราศจากความเฉลทยวฉลาด กป็เหมพอนหห่วงทองคคาททพื่จมรก

หมร หมผบางครนัรงกป็มภีหตวงเหลป็กตษิดไวข้ทจภีที่ มผกของพวกมนันเพสืที่อปข้องกนันมษิใหข้พวกมนันคสุข้ยดษินขลึรนมา คทาทภีที่
แปลวตา หห่วง (เนเซก็ม) หมายถลึง แหวนหรสือหตวงใสต จมผก อยตางไรกป็ตาม หตวงทองคทาเอาไปใสต จมผก
หมผกไป็ มตเหมาะสม ผผข้หญษิงสวยๆทภีที่ขาดวษิจารณญาณทภีที่ดภีหรสือความเฉลภียวฉลาดกป็เปป็นเชตนนนัรน ความ
คษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึง (ก) ความเฉลภียวฉลาดดข้านศภีลธรรม, (ข) ลษินร ทภีที่เหนป็บแนม หรสือ (ค) ทนัรง
สองอยตาง เชตนเดภียวกนับหตวงทองคทาในจมผกหมผเปป็นสษิที่งโงตเขลา หญษิงทภีที่ไมตเฉลภียวฉลาดกป็เปป็นเชตนนนัรน
สภษ 11:23

ความปรารถนาของคนชอบธรรมจบลงในความดทเทห่านษัทั้น ความ

มสห่งหวษังของคนชษัพื่วรห้ายจบลงในความพษิโรธ บสุคคลทนัรงหลายทภีที่ชอบธรรมกป็ตร งนั ตาคอยสษิที่งทภีที่ดภี ตรงกนัน

ขข้าม คนชนัวที่ ไดข้แตตคาดหวนังพระพษิโรธแหตงการพษิพากษาทภีที่จะตกลงบนพวกเขา ไมตวาต จากผผข้มภีอทานาจ
ทภีที่เปป็นมนสุษยรหรสือจากพระเจข้าเอง ความสนสุกและความเพลษิดเพลษินของความบาปจะนทาการ
พษิพากษามาอยตางแนตนอน แมข้วาต ชาวโลกคษิดวตาตนจะลอยนวลไปกนับความบาปของตนไดข้ พวกเขา
กป็ลสืมไปวตาสนักวนันหนลึงที่ พวกเขาจะตข้องไปยสืนอยผตต ตอพระพนักตรรพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม คนทนัรงหลายทภีที่
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าและชอบธรรมกป็คาดหวนังไดข้ถลึงสษิที่งดภีทภีที่จะมา
สภษ 11:24-26

บางคนยษิงพื่ จคาหนห่ายยษิพื่งมษัพื่งคษัพื่ง บางคนยษิงพื่ ยรึดสษิพื่งททพื่ควรจคาหนห่ายไวห้ยงษิพื่

ขษัดสนกป็มท ขข้อนภีรกลตาวถลึงการเปป็นคนเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผตเทภียบกนับการเปป็นคนขภีรเหนภียว คนเหลตานนัรนทภีที่
เตป็มใจใหข้สสุดทข้ายแลข้วจะพบวตาการใหข้ของตนกลนับคสืนมาสผตตนเอง พระเยซผทรงสอนเรสืที่องนภีรอยตาง
ชนัดเจนในลผกา 6:38 เมสือที่ เราใหข้แกตผผข้อสืที่น สสุดทข้ายแลข้วผผข้อนสืที่ กป็จะใหข้แกตเรา เมสือที่ เราถวายแดตพระเจข้า
พระองครกจป็ ะทรงคสืนพระพรตตางๆมาใหข้ในสนัดสต วนทภีที่เยอะกวตาทภีที่เราไดข้ถวายไป ในทางกลนับกนัน
คนเหลตานนัรนทภีที่ใจแคบในการใหข้จะลงเอยดข้วยการสผญเสภียมากยษิงที่ ขลึรน พระเจข้าทรงอวยพรการมภีนร ทาใจ
กวข้างขวางและทรงรนัรงพระหนัตถรของพระองครไวข้จากคนเหลตานนัรนทภีที่เหป็นแกตตนัว
25 บสคคลททพื่ใจกวห้างขวางยห่อมไดห้รษับความมษัพื่งคษัพื่ง บสคคลททพื่รดนคทั้า เขาเองจะรษับการรดนคทั้า
ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา การใหข้หรสือคนทภีที่เอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผตจะไดข้รนับพร สษิที่งทภีที่เราใหข้ไปมภีแนวโนข้มทภีจที่ ะ
กลนับมาหาเราอภีก นทราในตะวนันออกกลางเปป็นสษิที่งทภีที่หายากตลอด ภาพประกอบงตายๆนภีรกคป็ อสื วตา คนทภีที่
ใหข้นร ทาแกตผผข้อสืที่นกป็จะไดข้รนับนทรานนัรนกลนับคสืนมาในเวลาอนันเหมาะสม การใหข้นร นันไดข้รนับพรเสมอไมตวาต จะ
เปป็นการตอบแทนโดยผผข้อสืที่นหรสือโดยพระเจข้าเอง
26 ประชาชนจะแชห่งบสคคลททพื่กษักขห้าว แตห่พระพรจะอยรบห่ นศทรษะของผรห้ททพื่ขายขห้าว นภีที่เปป็น
ภาพของชตวงเวลาแหตงการขาดแคลน ผผข้ทภีที่มภีอาหารและไมตยอมจทาหนตายแกตผผข้อสืที่นจะถผกสาปแชตง แตต
หากบสุคคลเดภียวกนันนภีรยอมขายอาหารสต วนเกษินของเขาแกตคนเหลตานนัรนทภีตที่ ข้องการมนัน เขากป็จะไดข้รนับ
พร แนตนอนวตาจากคนเหลตานนัรนทภีตที่ ข้องการอาหารนนัรนและเปป็นไปไดข้วาต จากพระเจข้าเอง ความจรษิงทภีที่
ยษิงที่ ใหญตกวตาในสามขข้อนภีรกคป็ สือ ปนัญญาและพระพรของการเปป็นคนใจกวข้างซลึงที่ ตรงขข้ามกนับความโงต
เขลาของการเปป็นขภีรงก
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บสคคลผรห้แสวงความดท กป็แสวงความพอใจ แตห่ความชษัวพื่ รห้ายมาถรึงผรห้ททพื่

เสาะหามษัน ผผข้ทภีที่เสาะหาสษิที่งทภีที่ดภีอยตางขยนันขนันแขป็งกป็จะพบไมตรภีจษิต ในทางกลนับกนัน ผผข้ทภีที่ยยสุ งใหข้เกษิด
ความยสุงต ยากกป็จะพบวตามนันยข้อนกลนับมาหาตนเอง เราเกภีที่ยวสษิที่งทภีเที่ ราหวตาน เมสือที่ เราแสวงหาสษิที่งทภีดที่ ภี
สทาหรนับทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้อง มนันกป็สรข้างไมตรภีจษิต การหนันไปหาความประสงครรข้ายมภีแตตจะนทาตนัวมนัน
เองกลนับคสืนมา
สภษ 11:28

บสคคลผรวห้ างใจในความมษัพื่งคษัพื่งของตนจะลห้มละลาย แตห่คนชอบ

ธรรมจะรสห่งเรพองอยห่างใบไมห้เขทยว การวางใจในพอรรตการลงทสุนของตนัวเองสสุดทข้ายแลข้วจะลงเอย
ดข้วยหายนะ คนเหลตานนัรนทภีวที่ างใจในความมนังที่ คนังที่ ของตนไมตชข้ากป็เรป็วจะพบวตามนันเปป็นการวางใจทภีที่วาต ง
เปลตา อภีกครนัรงทภีที่คทาทภีที่แปลวตา ลห้ม (นาฟนัล) ปกตษิแลข้วถผกแปลเปป็น ‘ลข้มเหลว’ ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรน
ทภีที่ไลตตษิดตามความชอบธรรมในฐานะหลนักการหนลึที่งและการปฏษิบนัตษิในชภีวตษิ กป็จะเจรษิญรสุตงเรสือง ภาพ
เปรภียบกป็คสือ กษิที่งไมข้อนันหนลึที่งบนตข้นไมข้ตนข้ หนลึที่งทภีที่อสุดมสมบผรณรในฤดผใบไมข้ผลษิ ความเบตงบานมากตอน
จากนนัรนกป็ผลของมนัน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาความชอบธรรมใหข้ผลตอบแทนทภีที่ดภีในระยะยาว การเกป็บ
เกภีที่ยวมาทภีหลนังเสมอ คนเหลตานนัรนทภีที่วางใจในเงษินของตน (ซลึที่งอาจไดข้มาโดยวษิธภีอนันมษิชอบ) สสุดทข้าย
แลข้วจะลข้มเหลว คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางเทภียที่ งธรรมสสุดทข้ายแลข้วจะไดข้รบนั พร ทนัรงสองอยตางไมต
มาในทนันทภี แตตทร นังคผตจะมาอยตางแนตนอน เงษินจะลข้มเหลว พระเจข้าจะทรงอวยพรความชอบธรรม
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บสคคลผรห้ทคาใหห้ครษัวเรพอนของเขาลคาบากจะรษับลมเปป็นมรดก ความ

จรษิงทภีที่กาท ลนังจะถผกพผดถลึงนภีรกลป็ ลึกซลึรงจรษิงๆ คนทภีที่กตอความเดสือดรข้อนใหข้แกตครอบครนัวของตนจะไดข้รนับ
ลมเปป็นมรดก นภีที่หมายถลึงการไมตไดข้รนับสษิที่งใดเลยเปป็นมรดก บสุตรชายหรสือบสุตรสาวทภีที่กตอความเศรข้า
โศกใหข้แกตบษิดามารดาของตนอาจลงเอยดข้วยการไมตไดข้รนับสษิที่งใดเลยในพษินนัยกรรมของบษิดามารดา
บสุตรชายหรสือบสุตรสาวทภีที่สรข้างความเดสือดรข้อนในครอบครนัวของตนกป็โงตเขลา
ในแบบเดภียวกนันคนโงห่จะเปป็นคนใชห้ของคนททพื่มทใจฉลาด คนทภีที่โงตจะลงเอยดข้วยการททางานใหข้
คนมภีปนัญญา คนโงตไมตมรภี ะเบภียบวษินยนั และมภีชภีวตษิ อยผเต พสืที่อปนัจจสุบนัน คนมภีปนัญญามภีระเบภียบวษินยนั และ
เตรภียมการสทาหรนับอนาคต ดข้วยเหตสุนร ภี คนมภีปนัญญาจลึงกลายเปป็นนายจข้างและเจข้านาย คนโงตกลายเปป็น

ลผกจข้างและลผกนข้อง มภีผลทภีที่ตามมาตตางๆในโลกแหตงความเปป็นจรษิงของการมภีปนัญญาและความโงต
เขลา
สภษ 11:30

ผลของคนชอบธรรมเปป็นตห้นไมห้แหห่งชทวษิต ความคษิดทภีที่สทาคนัญสอง

ประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร ความคษิดแรกกป็คสือวตา ผลของความชอบธรรมกป็ใหข้ชภีวตษิ ภาพเปรภียบตรง
นภีรกคป็ สือ ตข้นไมข้แหตงชภีวษิตซลึที่งถผกกลตาวถลึงในปฐมกาล 3 นภีที่เปป็นภาพของการมภีชวภี ษิตชภีวา ความชอบธรรม
นทาไปสผตชภีวษิต ดผ สสุภาษษิต 10:16 และ 11:19 การเกป็บเกภีที่ยวของผผข้ชอบธรรมนทาไปสผตชวภี ษิตทภีที่เพษิมที่ พผน
เหมสือนกนับทภีที่เมลป็ดพนันธสุรสทาหรนับอภีกตข้นอยผใต นผลนนัรนๆ ความชอบธรรมกป็นทาไปสผตชวภี ษิตทภีที่มากขลึรนไปอภีก
ความคษิดทภีที่สองคสือ และผรนห้ คาวษิญญาณกป็มทสตษิปษัญญา เรามนักเอาความจรษิงอนันไดข้รนับพรนภีรไป
ประยสุกตรใชข้กบนั พระคนัมภภีรใร หมต อยตางไรกป็ตาม ความหมายตรงนภีรของพระคนัมภภีรเร ดษิมกป็ไมตนตาจะ
หมายถลึงการประกาศขตาวประเสรษิฐ ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงการชนะใจเพสือที่ นหรสือไดข้ความ
มนันที่ ใจของผผข้อนสืที่ มนันพผดถลึงการชนะใจผผข้อสืที่นใหข้มาเปป็นพวกของเราแทนทภีที่จะททาใหข้พวกเขาเหษินหตาง
ไปหรสือททาใหข้พวกเขาโกรธ อยตางไรกป็ตาม ความหมายตามพระคนัมภภีรรใหมตของการนทาวษิญญาณ
ผผข้คนมาถลึงพระครษิสตรกเป็ ปป็นการประยสุกตรหนลึที่งทภีที่ใชข้ไดข้อยตางแนตนอน ผผข้ทภีที่นทาวษิญญาณผผข้อสืที่นมาถลึงพระ
ครษิสตรกมป็ ภีปนัญญาอยตางแทข้จรษิง ดผ ดาเนภียล 12:3
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ดรเถษิด แมห้คนชอบธรรมอาจจะถรกทคาโทษในแผห่นดษินโลก คนชษัวพื่ รห้าย

และคนบาปจะยษิพื่งกวห่านษัทั้นสษักเทห่าใด เรามนักคษิดถลึงการไดข้รนับบทาเหนป็จในสวรรครสทาหรนับการ
ปรนนษิบนัตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าและนนันที่ กป็เปป็นความจรษิงอยตางแนตนอน อยตางไรกป็ตาม พระสนัญญาตรงนภีร
กป็คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมจะไดข้รบนั บทาเหนป็จกระทนังที่ ในชภีวตษิ นภีร ความชอบธรรมนทาพระพร
มาใหข้ทร นังแบบเกษิดขลึรนเองตามธรรมชาตษิและพระพรโดยตรงของพระเจข้า เราจะไมตมวภี นันไปผษิดทาง
เมสืที่อเราททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง มนันใหข้ผลตอบแทนเสมอ ทนัรงตอนนภีรและตลอดไป
และสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้ามกป็เปป็นจรษิงเชตนกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชวภี ษิตในความบาปอยตางชนัวที่ รข้ายจะ
ไดข้รนับผลตอบแทนไมตเพภียงในนษิรนันดรรกาลทภีที่จะมาเทตานนัรนแตตในชภีวษิตนภีรดข้วย ความบาปนทามาแตต

ความยสุงต ยากและความเศรข้าโศก นอกจากนภีร คนบาปทนัรงหลายจะตข้องยสืนอยผตต ตอพระพนักตรรพระเจข้า
สนักวนันหนลึงที่ และไดข้รนับคตาตอบแทนสสุดทข้ายของตน
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 12: ในบทนทกขึ้ ารเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาของ
ความชอบธรรมและความโงส่เขลาของความบาปถถูกแสดงใหว้เหก็นตส่อไป
สภษ 12:1

ผรให้ ดททพื่รษักคคาสษัพื่งสอนกป็รษักความรรห้ แตห่บ สคคลททพื่เกลทยดการตษักเตพอนกป็

เปป็นคนโฉด ความคษิดตรงนภีรกงป็ ตายๆ คนทภีที่ยอมรนับการตนักเตสือนวตากลตาวกป็ปภีตษิยษินดภีในการเรภียนรผข้เพสือที่ ทภีที่
จะเปป็นคนทภีที่ดขภี ร ลึน แตตผผข้ทภีที่เกลภียดชนังการถผกวตากลตาวกป็โงต บทเรภียนทภีที่เราไดข้รนับกป็คสือ เรายอมรนับคทา
วษิจารณรหรสือคทาตนักเตสือนวตากลตาวอยตางไร
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คนดทเปป็นททพื่โปรดปรานของพระเยโฮวาหย์ แตห่คนททพื่คษิดการชษัวพื่ รห้าย

พระองคย์จะทรงตคาหนษิ ความคษิดตรงนภีรจรษิงๆแลข้วกป็คอสื วตา พระเจข้าจะทรงอวยพรคนดภี คทาทภีที่แปลวตา ดท
(โทวบร์) หมายถลึงความดภีดข้านศภีลธรรมและจรษิยธรรมและใกลข้เคภียงมากๆกนับความหมายของการทภีที่
คนๆหนลึที่งเปป็นคน ‘ชอบธรรม’ ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ชอบททาชนัวที่ จะถผกพษิพากษา พระเจข้าทรงอวยพร
ความชอบธรรมและทรงพษิพากษาความบาป มนันงตายขนาดนนัรนเลย!
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คนจะตษัทั้งอยรห่ดห้วยความชษัพื่วรห้ายไมห่ไดห้ แตห่รากของคนชอบธรรมจะ

ไมห่รห้จร ษักเคลพพื่อนยห้าย ไมตมคภี วามมนันที่ คงหรสือความปลอดภนัยของชภีวษิตในการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่บาปหนา ใน
ทางกลนับกนันคนชอบธรรมมภีรากทภีที่หยนังที่ ลลึกและมภีรากฐานอนันมนันที่ คงในชภีวษิต อภีกครนัรงทภีมที่ ภีปนัญญาใหญต
ยษิงที่ ในการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมและความโงตเขลาอยตางมากในการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่บาปหนา
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ภรรยาดทเปป็นมงกสฎของสามทตน แตห่นางผรห้ททพื่นคาความอษับอายมากป็

เหมพอนความเปพพื่อยเนห่าในกระดรกสามท คทาทภีที่แปลวตา ดท (ชายษิล) มภีความหมายวตา ‘เขข้มแขป็ง’, ‘ขยนันขนัน
แขป็ง’ หรสือ ‘มภีประสษิทธษิภาพ’ แมข้วาต บรษิบทในทนันทภีสสืที่อความหมายเรสือที่ งคสุณธรรมฝตายวษิญญาณ (ซลึที่ง
แนตนอนวตาถผกหมายถลึง) ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็เกภีที่ยวกนับหญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่ขยนันขนันแขป็ง กระตสือรสือรข้น

และททางานหนนัก แนตทภีเดภียวหญษิงเชตนนนัรนเปป็นผผข้อสุปถนัมภรสทาหรนับสามภีของตน นางจะสต งเสรษิมและ
เปป็นคผตครองทภีที่มภีประสษิทธษิผลแกตเขา ตรงกนันขข้าม หญษิงใดทภีที่ททาตนัวนตาอนับอายกป็เปป็นความอนับอายขาย
หนข้าหรสือความขสุตนขข้องหมองใจแกตสามภีของตน การกระททาทภีที่นตาอนับอายไมตไดข้ถผกบรรยายถลึงตรงนภีร
แตตนตาจะหมายถลึงอยตางอสืที่นนอกจากความบาปทางศภีลธรรม ความบาปเชตนนนัรนมภีโทษประหารชภีวษิต
แตตภาพตรงกนันขข้ามอาจหมายถลึงหญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่ขร ภีเกภียจ ไมตมภีระเบภียบวษินยนั และไมตททาอะไรเปป็นชษิรน
เปป็นอนัน
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ความคษิดของคนชอบธรรมนษัทั้นยสตษิธรรม แตห่คคาหารพอของคนชษัวพื่

รห้ายนษันทั้ หลอกลวง คทาทภีแที่ ปลวตา ยสตษิธรรม (มษิชพนัท) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘วษิจารณญาณ’ และกษิน
ความหมายรวมถลึง ‘การตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้อง’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การคษิดของคน
ชอบธรรมนทาไปสผตการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้องในชภีวษิต ตรงกนันขข้ามคทาแนะนทาของคนชนัวที่ มนักไมต
ซสืที่อตรง คทาเตสือนทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยคสือ จงระวนังบสุคคลเชตนนนัรน คนเหลตานนัรนไวข้ใจไมตไดข้
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ถห้อยคคาของคนชษัวพื่ รห้ายหมอบคอยเอาโลหษิต แตห่ปากของคนเททพื่ยง

ธรรมจะชห่วยคนใหห้รอดพห้น แนวคษิดเรสือที่ งคนชนัที่วถผกพบทนัวที่ หนนังสสือสสุภาษษิตตลอดทนัรงเลตม นภีที่หมายถลึง
คนทภีเที่ ปป็นปฏษิปนักษรตตอพระเจข้าและ/หรสือใชข้ชภีวษิตในความบาป กลตาวสนัรนๆคสือ คนเชตนนนัรนไมตดทาเนษิน
ตามแบบพระเจข้า ความคษิดในตอนแรกกป็คสือวตา คนชนัวที่ วางกนับดนักไวข้ในสษิที่งทภีที่ตนพผด พวกเขาเปป็นคน
คษิดคดทรยศ ตรงกนันขข้าม คนชอบธรรมจะชตวยตนัวเขาเองใหข้พข้นจากความยสุงต ยากโดยการใชข้ปาก
ของตนอยตางมภีปนัญญา คนชนัวที่ วางแผนเพสืที่อกตอความรสุนแรง คนชอบธรรมใชข้ปนัญญาในสษิที่งทภีที่ตนพผด
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คนชษัวพื่ รห้ายควคพื่าแลห้วและไมห่มทอทก แตห่เรพอนของคนชอบธรรมยษังดคารง

อยรห่ ในกาลอนันเหมาะสม คนชนัวที่ กป็ถผกควทที่าลงไมตวาต ในการเงษินของตน อทานาจของตน หรสือยศถา
บรรดาศนักดษิธของตน การดทาเนษินชภีวษิตในความบาปกป็ไมตมนนั ที่ คงในตนัวมนันเองอยผแต ลข้ว ชาวโลกพวยพสุงต
ขลึรนไปเหมสือนจรวดและรต วงลงมาดสุจกษิที่งไมข้ ในทางกลนับกนัน ครอบครนัวของคนชอบธรรมกป็มนันที่ คง
และเขข้มแขป็ง อภีกครนัรงทภีที่หลนักการกวข้างๆกวตากป็คสือวตาการดทาเนษินชภีวษิตในความบาปโดยตนัวมนันเองแลข้วกป็
นทาไปสผตความไมตมนนั ที่ คง การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมนทาไปสผตพละกทาลนังและความมนันที่ คงของชภีวษิต

แนตนอนวตามภีเรสือที่ งราวทภีที่สอดคลข้องกนันในคทาอสุปมาของพระเยซผเกภีที่ยวกนับชายคนนนัรนทภีที่สรข้างเรสือนบน
ทรายเปรภียบกนับคนนนัรนทภีที่สรข้างเรสือนบนศษิลา ดผ มนัทธษิว 7:24-27
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คนจะไดห้คคาชมเชยตามสตษิปษัญญาของเขา แตห่คนททพื่ความคษิด

ตลบตะแลงจะเปป็นททพื่ดรหมษิพื่น คนมภีปนัญญาไดข้รนับเสภียงปรบมสือ แตตคนทภีที่ททาการงานทสุจรษิตกป็ถผกดผหมษิที่น
นนันที่ ยนังเปป็นความจรษิงจนถลึงทสุกวนันนภีร แมข้กระทนังที่ ในหมผตชาวโลกกป็ตาม ขตาวประจทาวนันเตป็มไปดข้วยพวก
นนักการเมสืองหรสือนนักธสุรกษิจทภีที่เสสืที่อมเสภียชสือที่ เสภียงและตกตทที่าเพราะการกระททาตตางๆทภีที่ทสุจรษิต ในทาง
กลนับกนัน คนมภีปนัญญาไดข้รนับการเลสืที่อนตทาแหนตงและไดข้รนับเกภียรตษิ
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ผรห้ททพื่ถรกสบประมาทและมทคนรษับใชห้ กป็ดทกวห่าคนททพื่ยกยห่องตนเองแตห่

ขาดอาหาร คทาทภีแที่ ตกตตางไปอยตางสษิรนเชษิงทภีมที่ ภีความหมายวตา ถถูกสบประมาท ถผกใชข้ตรงนภีรโดยแตก
ตตางจากขข้อทภีที่แลข้ว ในขข้อนนัรน คนทภีที่ถผกดผหมษิที่นเปป็นคนทสุจรษิต ตรงนภีรความหมายกป็คอสื คนทภีที่มภีฐานะ
ตทที่าตข้อย นนันที่ คสือ ผผข้ทภีที่ไมตไดข้เปป็นชนชนัรนสผงหรสือมภีชาตษิตระกผล บตอยครนัรงคนเหลตานนัรนทภีที่อยผใต นแวดวง
สนังคมชนัรนสผงกป็ดผถผกคนสามนัญธรรมดา ประเดป็นสทาคนัญตรงนภีรกคป็ สือวตา คนทภีอที่ ยผใต นชนชนัรนทภีที่ตทที่ากวตาทาง
สนังคม แตตมทภี รนัพยากรเพภียงพอทภีที่จะมภีลผกจข้าง (นนันที่ คสือ คนรนับใชข้) ไดข้กดป็ ภีกวตาพวกชนชนัรนสผงบางคนทภีที่
ลข้มละลาย ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา มภีคสุณธรรมอยผใต นการเปป็นคนตทที่าตข้อย ปกตษิแลข้วความเยตอ
หยษิงที่ ไมตอาศนัยอยผทต ภีที่นนันที่ ตรงกนันขข้าม ความเยตอหยษิงที่ ไมตเคยเปป็นสษินทรนัพยรในสถานการณรใดทนัรงนนัรน
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คนชอบธรรมยห่อมเหป็นแกห่ชทวษิตสษัตวย์ของเขา แตห่ความกรสณาของคน

ชษัพื่วรห้ายคพอความดสรห้าย บรรดาคนชอบธรรมกป็มภีความกรสุณาตตอสนัตวรตตางๆ ตรงกนันขข้ามคนชนัวที่ โหด
รข้ายทารสุณแมข้กระทนังที่ ในยามทภีที่พวกเขาใจดภีทภีที่สสุดแลข้ว ลองดผบาลาอนัมกนับลาของเขากป็ไดข้ มภีความ
เกภีที่ยวขข้องกนันโดยตรงระหวตางความชอบธรรมและความกรสุณา เชตนเดภียวกนัน มภีความสนัมพนันธรกนนั
ระหวตางความชนัวที่ และความโหดรข้ายทารสุณ
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บสคคลททพื่ไถนาของตนจะมทอาหารอสดม แตห่บสคคลททพื่ตษิดตามคนไรห้

สาระกป็ขาดความเขห้าใจ ความจรษิงงตายๆกป็คอสื วตามภีผลกทาไรในการททางาน ชาวไรต ชาวนาทภีที่ปลผกพสืช
อยตางขยนันขนันแขป็งจะพอใจกนับผลเกป็บเกภีที่ยวของมนัน ตรงกนันขข้าม คนทภีตที่ ษิดตามความสนใจตตางๆทภีโที่ งต

เขลาแทนทภีที่จะททางานใหข้เกษิดผลกป็เปป็นคนสมองกลวง การททางานหนนักอยตางขยนันขนันแขป็งกป็เกษิดผล
มาก การไลตตาม ‘ดารา’ วงการบนันเทษิงของโลกเผยใหข้เหป็นถลึงการเปป็นคนสมองกลวง วนัยรสุตน
มากมายของคนรสุตนนภีรเลภียนแบบนนักรข้องเพลงรป็อค ผผข้ใหข้ความบนันเทษิง และนนักกภีฬาตตางๆทภีที่ไรข้คตาของ
โลกนภีรจนททาใหข้ตนเองตข้องเจป็บปวด! พวกเขาไมตฉลาดเทตาไรเลย!
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คนชษัวพื่ รห้ายปรารถนาตาขห่ายของคนเลว แตห่รากของคนชอบธรรม

ยห่อมออกผล ในสมนัยโบราณตาขตายถผกใชข้เพสืที่อดนักจนับสนัตวรตตางๆ (และในบางโอกาสกป็ใชข้จนับคนดข้วย)
ความคษิดตรงนภีรนตาจะเปป็นการทภีที่พวกคนชนัวที่ วางแผนรข้ายวตาจะตข้มตสุจ๋นหรสือหลอกลวงผผข้อสืที่นอยตางไร ทภีที่
บอกเปป็นนนัยกป็คสือความคษิดเกภีที่ยวกนับแผนการทภีที่เสภีที่ยงและเลวทราม ตรงกนันขข้าม จงสนังเกตคทาทภีที่ถผกใชข้
เพสืที่อพรรณนาถลึงคนชอบธรรม นนันที่ คสือ รากและผล คทาหนลึงที่ บอกเปป็นนนัยถลึงความมนันที่ คง อภีกคทาสสืที่อถลึง
การสรข้างผลผลษิต คนชนัวที่ แสวงหาผลกทาไรผตานทางวษิธภีการทสุจรษิต คนชอบธรรมนนัรนมนันที่ คงและเกษิด
ผลเยอะ ความชอบธรรมนนัรนกป็ดภีกวตาและมนันที่ คงกวตาความชนัวที่ อยตางหนลึที่งทสุจรษิตและไมตมนนั ที่ คง อภีก
อยตางนนัรนชอบธรรมและเกษิดผลมาก
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คนชษัวพื่ รห้ายยห่อมตษิดบห่วงโดยการละเมษิดแหห่งรษิมฝทปากของตน แตห่คน

ชอบธรรมจะหนทพห้นจากความลคาบาก คนทภีขที่ าดอสุปนษิสนัยทภีชที่ อบธรรมสสุดทข้ายแลข้วจะประสบกนับ
ความเดสือดรข้อนเพราะสษิที่งทภีที่ตนพผด (ไมตวาต จะเปป็นการโกหก การพผดคทาสบถ หรสือปากทภีที่พผดจาอวดดภี)
ในทางกลนับกนัน คนชอบธรรมมภีแนวโนข้มทภีที่จะพข้นจากความยสุงต ยาก นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนชอบธรรม
นนัรนเฉลภียวฉลาดในการใชข้คทาพผดของตน อภีกครนัรงทภีที่ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่
ปราศจากพระเจข้ายตอมนทามาซลึที่งความยสุงต ยากนานนัปการ การดทาเนษินชภีวษิตทภีชที่ อบธรรมชตวยปข้องกนันเรา
ใหข้พข้นจากความยสุงต ยากไดข้
14 จากผลแหห่งปากของตนคนกป็อษิพื่มใจในความดท และผลงานแหห่งมพอของเขากป็จะกลษับมาหา
เขา ตรงขข้ามกนับคนโงตทภีที่ชวนัที่ ซลึที่งถผกพรรณนาถลึงในขข้อทภีที่แลข้ว ลษิรนทภีที่มปภี นัญญาสามารถนทามาซลึที่งสษิที่งดภีๆ
มากมายนนันที่ คสือ ความดภีททภีที่ ทาใหข้ทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้องพลึงพอใจ นอกจากนภีรมรภี างวนัลสทาหรนับสษิที่งทภีที่เราทลา
ไมตวาต จะเปป็นความดภีหรสือความชนัวที่ กป็ตาม ความจรษิงทภีที่เรภียบงตายกป็คสือวตา มภีผลตตางๆทภีที่ตามมาสทาหรนับสษิที่ง

ทภีที่เราพผดและกระททา คทาพผดและการกระททาตตางๆทภีที่มภีปนัญญายตอมนทามาซลึที่งความดภี ความเหป็นและ
การกระททาทภีที่ทสุจรษิตกป็นทามาซลึที่งความยสุงต ยาก
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ทางของคนโงห่นษัทั้นถรกตห้องในสายตาของเขาเอง แตห่คนททพื่ยอมฟษังคคา

แนะนคากป็ฉลาด คนโงตไมตยอมรนับคทาวษิจารณรอยตางดภีนกนั พวกเขาหาขข้ออข้างเพสืที่อปกปข้องตนัวเองเมสืที่อถผก
วตากลตาวตนักเตสือน พวกเขามนักเปป็นคนเยตอหยษิงที่ และคษิดวตาตนัวเองชอบธรรม ตรงกนันขข้าม คนมภีปนัญญา
จะฟนังคทาวษิจารณรและคทาวตากลตาวตนักเตสือน คทาถามจลึงมภีอยผวต าต เรารนับคทาวษิจารณรและคทาวตากลตาวตนักเตสือน
อยตางไร คนโงตไมตยอมรนับมนันอยตางดภี คนมภีปนัญญากป็ยอมรนับคทาวษิจารณร
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จะรรห้ความโกรธของคนโงห่ไดห้ทษันทท แตห่คนททพื่หยษังพื่ รรห้ยห่อมปษิดบษังความ

อษับอาย คนโงตอารมณรเสภียและไมตสนวตาใครรผข้เรสือที่ งนนัรน ในทางกลนับกนัน คนทภีที่หยนังที่ รผข้ (หรสือมภีไหว
พรษิบ) จะควบคสุมความโกรธของตนและแรงกระตสุข้นทภีจที่ ะหนัวเสภีย ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา
คนโงตอารมณรเสภีย คนมภีปนัญญาไมตอารมณรเสภีย
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บสคคลผรห้พรดความจรษิงกลห่าวความชอบธรรม แตห่พยานเทป็จกลห่าวคคา

หลอกลวง การพผดความจรษิงแสดงใหข้เหป็นถลึงความชอบธรรม ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ไมตซสืที่อตรงจะ
โกหก ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาชอบหลอกลวงจะโกหก แมข้อยผภต ายใตข้คทา
ปฏษิญาณกป็ตาม คนชอบธรรมจะพผดความจรษิง
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มทบางคนททพื่คคาพรดพลห่อยๆของเขาเหมพอนดาบแทง แตห่ลษิทั้นของ

ปราชญย์นคาการรษักษามาใหห้ ลษินร ทภีที่รข้ายกาจกป็ทที่ษิมแทงเหมสือนดาบ แตตลษิรนของคนมภีปนัญญากป็เยภียวยา
รนักษา ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา คนโงตใชข้ลษิรนของตนเหมสือนดาบ คนมภีปนัญญากป็เสาะหาทภีที่จะ
รนักษาดข้วยลษิรนของตน
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รษิมฝทปากททพื่พรดจรษิงจะทนอยรห่ไดห้เปป็นนษิตยย์ แตห่ลษิทั้นททพื่พ รดมสสาอยรห่ไดห้

เพทยงประเดทดี๋ยวเดทยว ความซสืที่อตรงและการพผดความจรษิงจะกตอใหข้เกษิดชสืที่อเสภียงทภีที่คงอยผถต าวร อยตางไร
กป็ตาม ลษินร ทภีมที่ สุสานทามาแตตผลกทาไรเพภียงประเดภีตยวเดภียว ขข้อไดข้เปรภียบใดกป็ตามทภีที่อาจไดข้มาจากการ

โกหกกป็ระเหยไปอยตางรวดเรป็วเมสือที่ ความจรษิงปรากฏในทข้ายทภีที่สสุด ในทางกลนับกนัน การพผดความจรษิง
และความซสืที่อตรงมภีประโยชนรระยะยาวหลายประการ
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ความหลอกลวงอยรให่ นใจของบรรดาผรคห้ ษิดแผนการชษัพื่วรห้าย แตห่

บรรดาผรห้กะแผนงานแหห่งสษันตษิภาพมทความชพนพื่ บาน คนเหลตานนัรนทภีที่วางแผนชนัวที่ กป็ชอบหลอกลวง
อยตางเลภีที่ยงไมตไดข้ ทนัรงสองอยตางไปดข้วยกนัน ในทางกลนับกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้คทาแนะนทาเปป็นสนันตษิภาพ
กป็พบความชสืที่นชมยษินดภีแทข้จรษิง มภีไมตกภีที่สที่ งษิ ในชภีวตษิ ทภีที่เตษิมเตป็มไดข้มากไปกวตาการททาใหข้คนทภีที่บาดหมาง
กนันไดข้คนสื ดภีกนนั ชตางเปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนันจรษิงๆ! คนกะแผนชนัวที่ ยตอมไมตซสืที่อตรง คนเหลตานนัรนทภีที่เสาะ
หาการททาใหข้คสืนดภีกนนั และสนันตษิภาพกป็พบความชสืที่นชมยษินดภีทภีที่แทข้จรษิง ฝตายหนลึที่งคดโกง อภีกฝตายชอบ
ธรรม
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ไมห่มทความชษัพื่วตกอยรห่กบษั คนชอบธรรม แตห่คนชษัวพื่ รห้ายจะเตป็มดห้วย

ความรห้าย คทาทภีที่แปลวตา ความชษัพื่ว (อาเวน) ในบรษิบทนภีรมคภี วามหมายวตา ‘ความยสุงต ยาก’ หลนักการแหตง
ชภีวษิตประการหนลึที่งทภีที่ลลึกซลึรงกป็คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมมนักปข้องกนันมษิใหข้เกษิดความยสุงต ยาก ตรง
กนันขข้าม การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ปราศจากพระเจข้ากป็นทาไปสผตสที่ งษิ เลวรข้ายทสุกรผปแบบในชภีวษิต กลตาวสนัรนๆกป็คสือ
มภีปนัญญาใหญตยงษิที่ ในการดทาเนษินชภีวตษิ อยตางเทภีที่ยงธรรมและความโงตเขลามหาศาลในความบาป ความ
ชอบธรรมนทาไปสผตความสงบสสุข ความบาปยตอมนทาไปสผตความยสุงต ยากไมตรจผข้ บ
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รษิมฝทปากททพื่พรดมสสาเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่คน

ทษัทั้งหลายททพื่ประพฤตษิอยห่างจรษิงใจเปป็นความปทตษิยษินดทของพระองคย์ พระเจข้าทรงมองคนโกหกอยตาง
เหยภียดหยาม เพราะวตาการโกหกเปป็นแกตนแทข้ของซาตาน (ยอหรน 8:44) มนันจลึงเปป็นสษิที่งทภีนที่ ตา
สะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้ามากเปป็นพษิเศษ ในสสุภาษษิต 6:16-17 รษิมฝภีปากทภีที่มสุสาถผกบรรยายวตาเปป็น
อะไรทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชนัง คทาทภีที่แปลวตา อยห่างจรษิงใจ (เอมถูวนาหร์) ในความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุด
ของมนันกป็หมายความวตา ‘ความสนัตยรซสืที่อ’ หรสือ ‘อยตางสนัตยรซสืที่อ’ ดนังนนัรน ตรงขข้ามกนับคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็น
คนมสุสา พระเจข้าทรงปภีตษิยษินดภีในคนเหลตานนัรนทภีที่สนัตยรซสืที่อและพผดความจรษิง อภีกครนัรงทภีที่ความตรงกนันขข้าม

ระหวตางความซสืที่อตรงและความไมตซสืที่อตรงถผกกลตาวถลึงตรงนภีร พระเจข้าทรงรนักฝตายหนลึที่งและเกลภียดชนัง
อภีกฝตายหนลึที่ง
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คนททพื่หยษัพื่งรรห้ยอห่ มเกป็บความรรห้ไวห้ แตห่ใจคนโงห่ปห่าวรห้องความโงห่เขลา คน

ทภีที่หยนังที่ รผข้หสุบปากของตนเสภีย แตตคนโงตพลตามทสุกเรสืที่องทภีที่ตนรผข้ มภีคสุณธรรมและปนัญญาในการเปป็นคน
เฉลภียวฉลาด มภีความโงตเขลาในการพผดเกภีที่ยวกนับเรสือที่ งบางเรสืที่อง
สภษ 12:24

มพอของคนททพื่ขยษันขษันแขป็งจะครอบครอง ฝห่ายคนเกทยจครห้านจะถรก

บษังคษับใหห้ทคางานโยธา คนเหลตานนัรนทภีขที่ ยนันขนันแขป็ง หมนันที่ เพภียรและททางานหนนักจะไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน
คนเหลตานนัรนทภีขที่ ร ภีเกภียจ ทภีไที่ มตสนใจเรภียนหนนังสสือ ทภีที่หลภีกเลภีที่ยงการททางาน หรสือคษิดวตาตนัวไมตสมควร
ททางานหนนักจะตกเปป็นเบภีรยลตางเขาตลอด คนมภีปนัญญาสสุดทข้ายแลข้วจะกลายเปป็น ‘เจข้านาย’ คนโงตไมต
เคยกข้าวหนข้าไปไดข้ไกลเลย
สภษ 12:25

ความกระวนกระวายในใจของมนสษยย์ถวห่ งเขาลง แตห่ถอห้ ยคคาททพื่ดท

กระทคาใหห้เขาชพพื่นชม ภาระหนนักทนัรงหลายในชภีวษิตนทามาซลึที่งความทข้อแทข้ นนันที่ คสือ พวกมนันถตวงจษิตใจ
ของคนเรา อยตางไรกป็ตาม ถข้อยคทาทภีที่ใหข้กาท ลนังใจสามารถชสุบชผจษิตใจของผผข้อสืที่นไดข้ มภีปญ
นั ญาในการ
แสวงหาทภีที่จะใหข้กาท ลนังใจผผข้อสืที่น
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คนชอบธรรมประเสรษิฐกวห่าเพพพื่อนบห้านของตน แตห่ทางของคนชษัพื่ว

รห้ายชษักจรงพวกเขาใหห้หลง คทาทภีที่แปลวตา ประเสรษิฐกวห่า (ทถูวรร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘คข้นดผ’ หรสือ
อาจเปป็น ‘สสืบสวน’ ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงการทภีที่คนชอบธรรมจะสสืบสาวราวเรสืที่องมากกวตาทภีที่
คนอสืนที่ ๆอาจกระททา เขาจะสสืบสวนดผวาต เรสืที่องนนัรนๆถผกตข้องหรสือไมต
คทาทภีที่แปลวตา ชษักจรง...ใหห้หลง (ทาอาหร์ ในโครงสรข้างฮษิฟษิล) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘นทาพา
ใหข้หลงเจษิที่น’ ใหข้เราสนังเกตความตรงกนันขข้ามนภีร ขณะทภีคที่ นชอบธรรมสสืบสาวราวเรสือที่ งหนลึงที่ ๆ คนทภีที่
ไมตมภีพระเจข้ากป็เทภีที่ยวไปพยายามทภีจที่ ะลตอลวงผผข้อสืที่นดข้วยความโงตเขลาของตน ฝตายหนลึที่งมภีปญ
นั ญา อภีกฝตาย
โงตเขลา
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คนเกทยจครห้านจะไมห่ปษิทั้งเหยพพื่อททพื่เขาลห่ามา แตห่ทรษัพยย์ศฤงคารของคน

ขยษันขษันแขป็งมทคห่า ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต คนขภีรเกภียจไมตมภีอะไรรนับประทานเพราะวตาเขาขภีรเกภียจ
เกษินกวตาจะออกไปลตาสนัตวร มภีคนมากมายขนาดไหนในปนัจจสุบนนั ทภีที่พงลึที่ เงษินสวนัสดษิการเพราะพวกเขาขภีร
เกภียจ ไมตมรภี ะเบภียบวษินนัย หรสือไรข้ความรนับผษิดชอบเกษินกวตาทภีที่จะททางานหนลึที่งๆไดข้ไปตลอดรอดฝนัที่ง
ตรงกนันขข้าม ทรนัพยรศฤงคารทภีที่เปป็นวนัตถสุ (นนันที่ คสือ ความมนังที่ คนังที่ ) ของคนขยนันกป็มภีมากมาย ความจรษิงทภียที่ ษิงที่
ใหญตกวตากป็คสือวตาการไรข้ความรนับผษิดชอบ ความเกภียจครข้าน และการดทาเนษินชภีวษิตแบบไรข้ระเบภียบวษินนัย
นทาไปสผตความยากจน การททางานอยตางขยนันขนันแขป็งนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสือง
สภษ 12:28

ในวษิถทของความชอบธรรมมทชทวตษิ และในทางนษัทั้นไมห่มทความมรณา

ทนัรงหมดทภีที่ถผกบรรยายไปแลข้วในบทนภีรจลึงถผกสรสุปยตอตรงนภีร ในการดทาเนษินชภีวษิตอยตางชอบธรรมมภีทรนัง
ปรษิมาณและคสุณภาพของชภีวษิต (นอกจากนภีร ระดนับสผงสสุดของความชอบธรรมในพระครษิสตรกกป็ ตอใหข้
เกษิดชภีวษิตนษิรนนั ดรร) ความอธรรมเปป็นความบาปซลึที่งนทาไปสผตความตายอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ คนทภีที่พบ
ความชอบธรรมในพระครษิสตรจะมภีชวภี ษิตอยผตต ลอดไป ยษิงที่ กวตานนัรน การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมใน
ระหวตางนภีรจะกตอใหข้เกษิดความเตป็มเปภีที่ยมและความบรษิบรผ ณรแหตงชภีวตษิ พระเจข้าทรงอวยพรความชอบ
ธรรมและการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมกตอใหข้เกษิดชภีวษิตทภีที่บรษิบผรณรมากขลึรนไปอภีก
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 13: ในบทนทกขึ้ ารเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาของ
ความชอบธรรมเปรทยบกนับความโงส่เขลาของการดลาเนษินชทวษิตในความบาปถถูกนลาเสนอเพษิที่มเตษิม
สภษ 13:1

บสตรชายททพื่ฉลาดฟษังคคาสษังพื่ สอนของบษิดาตน แตห่คนมษักเยาะเยห้ยไมห่

ฟษังคคาขนาบ บสุตรชายทภีมที่ ภีปนัญญาจะตนัรงใจฟนังคทาวตากลตาวตนักเตสือนของบษิดาตน (คทาทภีที่แปลวตา คคาสษังพื่
สอน (มถูวคารร์) มภีความหมายวตา ‘การบรรยายทภีที่เปป็นคทาตนักเตสือนวตากลตาว’) เดป็กหนสุตมทภีที่ดรสือรนัรนอวดดภี
จะปฏษิเสธคทาวตากลตาวตนักเตสือน คนมภีปนัญญาจะยอมรนับคทาวตากลตาว คนโงตจะไมตยอมรนับ
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คนจะกษินของดทจากผลปากของตน แตห่จษิตใจของคนละเมษิดจะกษิน

ความทารสณ การใชข้ปากแบบมภีปนัญญาจะนทามาซลึที่งผลทภีที่ตามมาตตางๆทภีที่ดภี คทาทภีที่แปลวตา คนละเมษิด (บา

กนัด) มภีความหมายตรงตนัววตา คนเหลตานนัรนทภีที่ประพฤตษิอยตางทรยศหรสืออยตางหลอกลวง นภีที่บอกเปป็น
นนัยวตาคทาพผดตตางๆทภีที่ทรยศหรสือหลอกลวงอาจกตอใหข้เกษิดปฏษิกษิรษิยาทภีที่รนสุ แรง ผผข้คนทภีที่อยผใต นโลกไมต
ยอมรนับการถผกหนักหลนังงตายๆ มนันมนักฟนักตนัวเปป็นความรสุนแรง
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บสคคลททพื่ระแวดระวษังปากของเขาจะสงวนชทวษิตของเขา แตห่บสคคลททพื่

เปษิดรษิมฝทปากกวห้างกป็จะมาถรึงความพษินาศ อภีกครนัรงทภีที่เรสือที่ งของการควบคสุมลษินร ถผกหมายถลึงตรงนภีร คนทภีที่
หสุบปากของตนใหข้สนษิทไวข้ไดข้จะหลภีกเลภีที่ยงความยสุงต ยาก ตรงกนันขข้าม ปากทภีที่พผดมากยตอมนทาไปสผต
ความยสุงต ยาก
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วษิญญาณของคนเกทยจครห้านยษังอยากอยรห่ แตห่ไมห่ไดห้อะไรเลย ฝห่าย

วษิญญาณของคนขยษันจะอห้วนพท คนเหลตานนัรนทภีที่ขร เภี กภียจ ไรข้ระเบภียบวษินนัย และไรข้ความรนับผษิดชอบจะ
อยากไดข้สที่ ษิงตตางๆ แตตสสุดทข้ายแลข้วกป็มนภี ข้อยสษิที่งหรสือไมตมภีสที่ ษิงใดเลย ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ททางานหนนักและ
มภีระเบภียบวษินนัยจะรสุตงเรสือง ความหมายของคทาวตาอข้วนพภีกเป็ ปป็นสทานวนของชาวตะวนันออกกลางทภีที่
หมายถลึงความเจรษิญรสุตงเรสือง การดทาเนษินชภีวษิตทภีขที่ าดวษินยนั นทาไปสผตชภีวษิตทภีวที่ าต งเปลตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีมที่ ภี
ระเบภียบวษินยนั นทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสืองในทสุกดข้านของชภีวษิต
สภษ 13:5

คนชอบธรรมเกลทยดความเทป็จ แตห่คนชษัวพื่ รห้ายประพฤตษินห่ารษังเกทยจ

และนห่าอดสร ความชอบธรรมเกลภียดชนังการโกหก พวกมนันไมตอยผดต ข้วยกนัน พวกมนันตตางคนตตางอยผต วลภี
สสุดทข้ายอาจแปลตรงตนัวไดข้วาต ‘แตตคนชนัวที่ กป็เหมป็นโฉตและททาใหข้เกษิดความอนับอายขายหนข้า’ ชตางเปป็น
ภาพทภีตที่ รงขข้ามกนันเหลสือเกษิน ความชอบธรรมเกลภียดชนังการมสุสา แตตความชนัวที่ สต งกลษิที่นเหมป็นและนตา
ขายหนข้า ความจรษิงนนัรนยนังเปป็นเหมสือนเดษิมจนทสุกวนันนภีร
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ความชอบธรรมระแวดระวษังผรห้ททพื่ทางของเขาเททพื่ยงธรรม แตห่ความ

ชษัพื่วรห้ายควคพื่าคนบาป ความคษิดตรงนภีรกเป็ รภียบงตายพอๆกนับทภีที่มนนั ลลึกซลึรง ความชอบธรรมปกปข้องคนเหลตา
นนัรนทภีที่เทภียที่ งธรรม (นนันที่ คสือ มภีความสสุจรษิต) ในวษิถภีแหตงชภีวษิต ตรงกนันขข้ามการปฏษิเสธพระเจข้ากป็ควทที่าคน
บาปเสภีย ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา การปฏษิเสธพระเจข้าและความบาปกตอความพษินาศใหข้เกษิดกนับชภีวษิต

ของคนๆหนลึที่ง มภีปนัญญาอนันลลึกซลึรงในการดทาเนษินชภีวษิตอยตางชอบธรรมและความโงตเขลาสษิรนดภีในการ
ดทาเนษินชภีวษิตทภีไที่ มตตามแบบพระเจข้า
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คนททพื่วห่าตนมษัพื่งคษัพื่ง แตห่ไมห่มทอะไรเลยกป็มท คนททพื่วห่าตนเปป็นคนจน แตห่มท

ทรษัพยย์ศฤงคารเปป็นอษันมากกป็มทอยรห่ ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 11:24-26 ความขภีรงก
และความเหป็นแกตตนัวมนักจะตอบสนองตนัวมนันเองในแบบเดภียวกนัน ความเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผตมนักไดข้รนับการ
ตอบแทนในแบบเดภียวกนัน มภีปนัญญาในการเปป็นคนใจกวข้างและความโงตเขลาในการเปป็นคนขภีรตสืด
สภษ 13:8

คห่าไถห่ชวท ษิตของคนคพอทรษัพยย์ศฤงคารของเขา แตห่คนยากจนไมห่ฟษังคคา

ตษิเตทยน ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คนมนังที่ มภีอาจถผกจนับตนัวไปเรภียกคตาไถตไดข้ นนันที่ คสือ ชภีวษิตของเขาแลกกนับ
เงษินของเขา ในทางกลนับกนัน คนจนกป็ไมตเจอกนับเรสืที่องแบบนนัรน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความ
มนังที่ คนังที่ ไมตไดข้วษิเศษวษิโสเหมสือนอยตางทภีที่คนเขาวตากนัน และคนทภียที่ ากจนมนักไมตมภีความยสุงต ยากเหมสือน
อยตางทภีคที่ นรวยมภี
สภษ 13:9

สวห่างของคนชอบธรรมกป็เปรมปรทดษิดิ์ แตห่ประททปของคนชษัวพื่ รห้ายจะ

ถรกดษับ ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต ในบข้านของคนชอบธรรมมภีความชสืที่นชมยษินดภีและสนันตษิสสุขและ
ไฟในบข้านของพวกเขากป็ถผกจสุดใหข้สวตาง ตรงกนันขข้าม ตะเกภียงในบข้านของคนชนัวที่ กป็ถผกดนับไปในไมต
ชข้าเพราะความยากจน ถผกโยนออกจากบข้าน ตษิดคสุก หรสือแมข้กระทนังที่ ความตาย ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตา
กป็คสือ สนันตษิสขสุ และความเงภียบสงบสทาหรนับการดทาเนษินชภีวตษิ ทภีที่ชอบธรรมและความยสุงต ยากกนับความไมต
แนตนอนสทาหรนับการดทาเนษินชภีวษิตทภีไที่ มตตามแบบพระเจข้า
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เพราะความทะนงตษัวเทห่านษัทั้นการวษิวาทจรึงเกษิดขรึทั้น แตห่ปษัญญาอยรห่กบษั

บรรดาผรห้ททพื่รษับคคาแนะนคา ตข้นกทาเนษิดของความขนัดแยข้งสต วนใหญตของมนสุษยรคสือ ความเยตอหยษิงที่ หรสือ
ญาตษิสนษิทของมนัน นนันที่ คสือ ความดสืรอรนัรน พระคนัมภภีรไร มตมอภี ะไรดภีๆจะกลตาวถลึงความเยตอหยษิงที่ เลย มนัน
เปป็นความชนัวที่ ขนัรนพสืรนฐานของธรรมชาตษิมนสุษยรทภีที่ตกตทที่าลง มนันเปป็นความบาปขนัรนรากเหงข้าของลผซษิ
เฟอรร ดผ อษิสยาหร 14:12-14 คทาทภีแที่ ปลวตา ททพื่รษับคคาแนะนคา (ยาอนัทสร์) มภีความหมายวตา ‘คสุยกนันเรสือที่ ง

นนัรนๆ’ หรสือ ‘ปรลึกษาหารสือกนัน’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความเยตอหยษิงที่ กตอใหข้เกษิดความขนัดแยข้ง
กระนนัรนการยอมคสุยกนันเรสือที่ งปนัญหาหนลึที่งๆกป็มภีปนัญญา
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ทรษัพยย์ศฤงคารททพื่ไดห้มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แตห่บสคคลททพื่สคพื่า

สมโดยการงานจะไดห้เพษิพื่มพรนขรึทั้น ในดข้านหนลึงที่ ความมนังที่ คนังที่ ทภีที่ไดข้มาจากการททาธสุรกษิจตข้องสงสนัยกป็คง
อยผไต มตไดข้นาน ในอภีกดข้านหนลึที่ง บสุคคลทภีที่เกป็บรวบรวมผลเกป็บเกภีที่ยวของตนดข้วยการงานทภีที่ซสืที่อตรงจะ
เจรษิญรสุตงเรสือง หรสือผผข้ทภีที่ททางานหนนักจะเพษิมที่ พผนทรนัพยรศฤงคารของตน มภีปนัญญาในการททางานหนนัก
และความโงตเขลาในวษิธภีรวยทางลนัดแบบตตางๆ
สภษ 13:12

ความหวษังททพื่ถรกหนห่วงไวห้ทคาใหห้ใจเจป็บชคทั้า แตห่ความปรารถนาททพื่สคาเรป็จ

แลห้วเปป็นตห้นไมห้แหห่งชทวษิต เมสืที่อสษิที่งทภีที่ไดข้หวนังไวข้ดผเหมสือนจะมลายไป มนันกป็ททาใหข้ใจคนเราชอกชทราหรสือ
ผษิดหวนัง อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อสษิที่งทภีไที่ ดข้หวนังไวข้นร นันกลายเปป็นจรษิง มนันกป็เปป็นเหมสือนกนับตข้นไมข้แหตงชภีวษิตตข้น
หนลึที่ง นนันที่ คสือ มนันฟสืร นฟผจษิตวษิญญาณของคนเรา
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บสคคลผรห้ดรหมษิพื่นพระวจนะจะถรกทคาลาย แตห่บสคคลผรเห้ กรงกลษัวพระ

บษัญญษัตษิจะไดห้รษับบคาเหนป็จ คนทภีที่ดผหมษิที่นคทาพผดของกษนัตรษิยรกจป็ ะไดข้รบนั ความเดสือดรข้อน แตตผผข้ทภีที่ดผหมษิที่น
พระวจนะของพระองครผผข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรษิยรจะพบจสุดจบในบลึงไฟนนัรน คนทภีที่เคารพตตอคทาบนัญชา
ของกษนัตรษิยรองครหนลึงที่ จะไดข้รนับบทาเหนป็จตามสมควร นอกจากนภีร ผผข้ทภีที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าจะ
ไดข้รนับการอวยพรจากพระเจข้าเอง ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา การไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้านทามาซลึที่ง
การพษิพากษาขณะทภีที่การเชสืที่อฟนังพระเจข้านทามาซลึที่งพระพรของพระองคร ความจรษิงขข้อนภีร กทป็ ร นังเรภียบงตาย
และลลึกซลึรง
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กฎเกณฑย์ของปราชญย์เปป็นนคทั้าพสแหห่งชทวษิต เพพพื่อจะออกไปใหห้พห้นจาก

บห่วงของความมรณา ถลึงแมข้คทาทภีที่แปลวตา กฎเกณฑย์ (โทวร์ราหร์) ตรงนภีรเปป็นคทาฮภีบรผทนัวที่ ๆไปทภีที่หมายถลึง
พระราชบนัญญนัตษิของพระเจข้ากป็ตาม บรษิบทตรงนภีรกดป็ ผเหมสือนจะบตงบอกถลึงอยตางอสืนที่ นอกจากพระราช
บนัญญนัตษิของพระเจข้า การประยสุกตรใชข้ในทนันทภีดผเหมสือนวตาจะเปป็นการทภีที่คทาสนังที่ สอนหรสือกฎตตางๆของ
คนมภีปนัญญากลายเปป็นนทราพสุแหตงชภีวษิตสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีจที่ ะปฏษิบนัตษิตามมนัน นอกจากนภีร กฎเหลตานภีร

ยนังนทาพาเราใหข้พข้นจากบตวงแรข้วตตางๆแหตงความตายดข้วย (จะวตาไปแลข้ว พระองครผผข้ทรงมภีปนัญญาทภีที่ยษิงที่
ใหญตทภีที่สสุดคสือ พระเจข้าและพระวจนะของพระองครกเป็ ปป็นนทราพสุแหตงชภีวษิตอยตางแนตนอน)
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ความเขห้าใจททพื่ดทกป็ไดห้รษับความโปรดปราน แตห่หนทางของคนละเมษิด

กป็ยากนษัก สองความคษิดทภีแที่ ตกตตางกนันถผกสสืที่อถลึงตรงนภีร (1) วลภีแรกอาจแปลไดข้วาต ‘ความเขข้าใจอนันดภี
นทาความกรสุณามาใหข้’ ความกรสุณาและความเมตตาปรานภีออกมาจากการมภีความเขข้าใจอนันดภีเกภีที่ยว
กนับเรสืที่องหนลึงที่ ๆ (2) ตรงกนันขข้าม คนบาปทนัรงหลายมนักประสบกนับความยากลทาบาก สษิที่งหนลึที่งทภีพที่ ญา
มารททาใหข้ชาวโลกมองไมตเหป็นมาตลอดเลยกป็คสือวตา ความบาปกตอใหข้เกษิดความยสุงต ยากและความทสุกขร
โศกทสุกรผปแบบ กระนนัรน พวกคนชนัวที่ กป็ยนังดทาเนษินในความชนัวที่ ชข้าของตนตตอไปอยตางสนสุกสนาน
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บรรดาคนททพื่หยษัพื่งรรห้กระทคาทสกอยห่างดห้วยความรรห้ แตห่คนโงห่กป็อวดความ

โงห่ของตน อภีกครนัรงทภีที่ความตรงขข้ามกนันอนันมภีเอกลนักษณรถผกนทาเสนอ คนทภีที่หยนังที่ รผข้ใชข้เวลาเพสืที่อจนัดการกนับ
ความรผข้และขข้อมผล ความคษิดตรงนภีรกคป็ อสื การไตรต ตรอง การสสืบสวน และการใชข้ความคษิดใหข้มาก
ตรงกนันขข้าม คนโงตรนสืที่ เรษิงตตอไปในความโงตเขลาของตน คนมภีปนัญญาฉสุกคษิดเพสืที่อพษิจารณา คนโงต
สนสุกตตอไปเรสืที่อยเปสือที่ ย
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ผรห้สอพพื่ สารททพื่ชวษัพื่ รห้ายหลงไปในความรห้าย แตห่ท รตททพื่สษัตยย์ซอพพื่ นคาการ

รษักษามาใหห้ ความคษิดตรงนภีรเกภีที่ยวกนับทผตหรสือผผข้สสืที่อสารคนหนลึที่งทภีชที่ มนกชมไมข้ไปตลอดทางเพราะ
ความโงตเขลา ตรงกนันขข้าม ผผข้สสืที่อสารทภีที่ไวข้ใจไดข้กมป็ ภีคตาและนตาชสืที่นใจมากขนาดไหน นนันที่ คสือ ผผข้ทภีที่ไมต
ออกนอกเสข้นทางเพสืที่อหาความรสืนที่ เรษิงบนันเทษิงใจอนันไมตเหมาะสม
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ความยากจนและความอดสร มาถรึงบสคคลททพื่เพษิกเฉยตห่อคคาสษัพื่งสอน

แตห่บสคคลททพื่สนใจคคาตษักเตพอนกป็ไดห้รษับเกทยรตษิ ผผข้ทภีที่บษิดไหลตของตนดข้วยความดสืรอดข้านตตอสผข้กบนั คทาวตา
กลตาวตนักเตสือนและการลงวษินนัยกป็มตงสุ หนข้าไปตามถนนสผตความยากจนและความอนัปยศอดสผ อภีกครนัรงทภีที่
ความคษิดตรงนภีรคอสื การทภีที่คนโงตปฏษิเสธและดสืรอดข้านตตอการถผกวตากลตาวตนักเตสือน อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่
ใสต ใจตตอคทาตนักเตสือนจะพบเกภียรตษิยศและการเลสืที่อนขนัรน คนโงตไมตยอมรนับฟนังคทาปรลึกษา คนมภีปนัญญากป็
ยอมรนับฟนัง ดผ สสุภาษษิต 13:1
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ความปรารถนาททพื่สษัมฤทธษิดิ์ผลเปป็นสษิงพื่ หอมหวานสคาหรษับจษิตวษิญญาณ

แตห่เปป็นความสะอษิดสะเอทยนแกห่คนโงห่ททพื่จะละเสทยจากความชษัพื่วรห้าย อภีกครนัรงทภีที่สองความคษิดทภีที่แตกตตาง
กนันถผกเอตยถลึง เมสือที่ เปข้าหมายหนลึที่งถผกบรรลสุ มนันกป็หอมหวานตตอจษิตวษิญญาณของเรา อยตางไรกป็ตาม คน
โงตกขป็ ยะแขยงการหนันเสภียจากความบาปของตน ความบาปบษิดเบสือนใจของพวกเขาจนพวกเขาคษิด
วตาการตกเปป็นทาสมนันของพวกเขาคสือเสรภีภาพของพวกเขา คนโงตมากมายขนาดไหนในยสุคนภีรทภีที่อข้าง
วตาตนมภีสษิทธษิธทภีที่จะดทาเนษินตตอไปในการกระททาตตางๆทภีที่ชนัวที่ รข้ายของตน
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บสคคลททพื่เดษินกษับปราชญย์จะกลายเปป็นคนฉลาด แตห่เพพพื่อนฝรงของคน

โงห่จะถรกทคาลาย การคบหาสมาคมกนับคนทนัรงหลายทภีมที่ ภีปนัญญามนักจะททาใหข้เราไดข้รนับปนัญญาดข้วย มนันมภี
แนวโนข้มทภีที่จะสต งผตานมาถลึงเราดข้วย เพสืที่อนทภีที่เราคบมภีอษิทธษิพลตตอเราจรษิงๆ ตรงกนันขข้าม เพสือที่ นชนัวที่
ททาใหข้อสุปนษิสนัยทภีที่ดภีเสภียไป คนเหลตานนัรนทภีคที่ บหากนับคนโงตสสุดทข้ายแลข้วจะถผกททาลายโดยความบาปของ
คนเหลตานนัรน ดผ 1 โครษินธร 15:33 และเพลงสดสุดภี 1:1
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ความชษัพื่วรห้ายตามตษิดคนบาป แตห่คนชอบธรรมจะไดห้รษับความดทเปป็น

บคาเหนป็จ มภีผลลนัพธรตตางๆทภีที่ตามมาสทาหรนับสษิที่งทภีที่เราททา ความยสุงต ยากและความทสุกขรโศกตามมาหลนังค
วามบาปอยตางแนตนอน มนันเปป็นสษิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ตรงกนันขข้าม ความดภีตษิดตามมาหลนังผผข้ชอบ
ธรรม เราเกป็บเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่เราหวตานจรษิงๆ ความบาปนทาความยสุงต ยากมาใหข้ ความชอบธรรมนทาพรมา
ใหข้
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คนดทกป็ละมรดกไวห้ใหห้แกห่หลานๆ แตห่ทรษัพยย์ศฤงคารของคนบาปนษัทั้น

สคพื่าสมไวห้ใหห้คนชอบธรรม ผผข้ทภีที่ทรงษิ มรดกไวข้ใหข้ลผกหลานของตนกป็เปป็นคนมภีปนัญญาและชอบธรรม
อยตางนข้อยทภีที่สสุดเขากป็สามารถทษิรงมรดกไวข้เปป็นแบบอยตางทภีที่เปป็นตามแบบพระเจข้าไวข้ใหข้พวกเขาไดข้
กลตาวอยตางเสภียดสภีแลข้วกป็คอสื ทรนัพยรสมบนัตขษิ องคนอธรรมอาจสต งตตอไปยนังผผข้ชอบธรรมไดข้ พระเจข้า
ทรงมภีวษิธภีทภีที่จะททาใหข้คนชนัวที่ ตกตทที่าลงและททาใหข้คนชอบธรรมเจรษิญขลึรนไดข้ ลองดผคนอษิสราเอลตอน
เดษินทางออกจากอภียษิปตรกไป็ ดข้

สภษ 13:23

ดษินททพื่คนยากจนไถไวห้กป็เกษิดผลอสดม แตห่สษิพื่งของถรกทคาลายไดห้เพราะ

ขาดความยสตษิธรรม พระเจข้าไดข้ทรงเนรมษิตสรข้างแผตนดษินโลกใหข้มนันสามารถเกษิดดอกออกผลเปป็น
อาหารไดข้ แมข้กระทนังที่ บนทภีดที่ ษินของคนยากจนกป็ตาม อยตางไรกป็ตาม การขาดวษิจารณญาณทภีที่ดภีบตอย
ครนัรงนทาไปสผตการใหข้สนัตวรกษินหญข้าทภีที่เดภียวเยอะเกษินไปหรสือการไมตปลผกพสืชหมสุนเวภียนซลึที่งททาใหข้ดษินดภี
ตข้องเสภียไป ในอษิสราเอลจนทสุกวนันนภีร คนเลภีรยงแกะชาวอาหรนับใหข้สนัตวรของตนกษินหญข้าบนดษินมาก
เกษินไปซลึที่งนทาไปสผตการกนัดเซาะหนข้าดษินดข้วยสายลมและการขยายตนัวของพสืรนทภีที่แหข้งแลข้งของดษินแดน
นนัรน หลนักการทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การขาดวษิจารณญาณทภีที่ดภีสามารถททาใหข้สที่ษิงทภีที่มภีศนักยภาพอนันดภีกลาย
เปป็นหมนันไปไดข้
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บสคคลททพื่สงวนไมห้เรทยวกป็เกลทยดบสตรชายของตน แตห่ผทห้ร ทพื่รษักเขา

พยายามตทสอนเขาทษันเวลา ผผข้คนทภีที่อยผใต นโลกอข้างอยตางโงตเขลาวตาพวกเขารนักลผกของตนมากเกษินกวตา
ทภีที่จะใชข้ไมข้เรภียวตภีลผกไดข้ ในทางกลนับกนัน คนทภีรที่ นักลผกของตนจรษิงๆจะใชข้ไมข้เรภียวตภีลผกบตอยๆในชตวงทภีที่
ลผกยนังเลป็กอยผต ความหมายของคทาวตาเกลทยดตรงนภีร เชตนเดภียวกนับทภีที่เปป็นบตอยๆในพระคนัมภภีรร เปป็น
แนวคษิดหนลึที่งทภีที่มภีหลายระดนับ คนทภีที่ไมตตภีสอนลผกทภีที่ดรสือดลึงกป็ไมตไดข้รนักลผกอยตางแทข้จรษิงมากเทตากนับคนทภีที่
ยอมลทาบากในการลงโทษลผกของตนดข้านรต างกาย
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คนชอบธรรมรษับประทานไดห้จนพอใจ แตห่ทห้องของคนชษัพื่วรห้ายจะ

หษิว บทนภีรปดษิ ทข้ายดข้วยการสรสุปยตอความจรษิงทภีที่วาต ความชอบธรรมนทาประโยชนรแทข้จรษิงหลายประการ
มาใหข้และความบาปนทาความยากจนมาใหข้ ในทนัรงสองกรณภี นนันที่ อาจไมตปรากฏชนัดเจนในทนันทภี
อยตางไรกป็ตาม ในระยะยาวแลข้ว หลนักการทนัรงสองประการพษิสผจนรแลข้ววตาเปป็นจรษิงอยตางไมต
เปลภีที่ยนแปลง ความชอบธรรมนทามาซลึที่งพระพรทสุกรผปแบบ ความบาปนทามาซลึที่งความยากจนทสุกรผป
แบบ
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 14: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาและความโงส่
เขลาดลาเนษินตส่อไป อยส่างไรกก็ตาม มทการเปลทที่ยนแปลงเลก็กนว้อยในการสสืที่อเรสืที่องใจความหลนัก ขณะททที่

การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันในบทกส่อนๆเปก็นระหวส่างปนัญญาของความชอบธรรมและความ
โงส่เขลาของความชนัวที่ คราวนทคขึ้ วามคษิดของบทนทดขึ้ ถูเหมสือนจะมสุงส่ เนว้นเรสือที่ งปนัญญาของความดทเปรทยบ
กนับความโงส่เขลาของการทลาผษิด
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ผรห้หญษิงทษัทั้งหลายททพื่มทสตษิปษัญญาสรห้างเรพอนของเธอขรึทั้น แตห่ผห้หร ญษิงททพื่โงห่

รพทั้อมษันลงดห้วยมพอตนเอง คราวนภีรความคษิดตรงนภีรเปลภีที่ยนไปยนังความแตกตตางระหวตางผผข้หญษิงทภีที่มภี
ปนัญญาและผผข้หญษิงทภีที่โงตเขลา หญษิงทภีที่มปภี นัญญาจะสรข้างเรสือนของตนขลึรน ความคษิดอนันหลนังนภีรนตาจะ
หมายถลึงครอบครนัวของคนๆหนลึงที่ ดนังนนัรนหญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่มภีปนัญญาจะชผกาท ลนังและเสรษิมสรข้าง
ครอบครนัวของตน คทาทภีแที่ ปลวตา รพทั้อมษันลง (ฮารนัค) ในความหมายทภีที่เรภียบงตายทภีที่สสุดของมนันกป็แปลวตา
‘พนังลง’ หรสือ ‘รสืรอถอนลงมา’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตานตาจะเปป็นไดข้วาต หญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่มปภี นัญญาจะหนสุน
ใจและชผกาท ลนังครอบครนัวของตนขณะทภีที่หญษิงคนหนลึงที่ ทภีโที่ งตเขลาจะวษิพากษรวษิจารณรและรสืรอททาลาย
ครอบครนัวของตน แมข้วาต ความคษิดตรงนภีรเกภีที่ยวกนับการททาเชตนนนัรนดข้วยมสือของเธอ นนันที่ กป็นตาจะเปป็นคทา
พผดเปรภียบเทภียบแบบหนลึงที่ ความคษิดทภีที่นตาจะใชตกคป็ สือ การรสืรอททาลายครอบครนัวของตนโดยคทาวษิจารณร
และการบตน
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บสคคลผรห้ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรมเกรงกลษัวพระเยโฮวาหย์ แตห่

บสคคลททพื่คดเคททั้ยวในทางของเขากป็ดรหมษิพื่นพระองคย์ คทาทภีแที่ ปลวตา ความเททพื่ยงธรรม (โยเชอรร์) หมายถลึง
การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่เทภียที่ งธรรม มนันคสือการททางานออกมาเปป็นการปฏษิบนัตษิของหลนักการเรสืที่องความชอบ
ธรรม ประเดป็นกป็คสือวตาเขาผผข้ดทาเนษินอยตางเทภีที่ยงธรรม (นนันที่ คสือ ในความชอบธรรม) กป็แสดงออกถลึง
ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า ดนังนนัรน ความเชสืที่อมโยงกนันโดยตรงระหวตางความยทาเกรงองครพระผผข้
เปป็นเจข้าและความชอบธรรมจลึงถผกนทาเสนอ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องกป็สทาแดงถลึงความยทาเกรงองครพระผผข้
เปป็นเจข้า ตรงกนันขข้าม บสุคคลทภีที่คดเคทขึ้ยว (นนันที่ คสือ คดโกง) กป็ไมตเคารพยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า สษิที่งทภีที่
ตรงขข้ามกป็เปป็นจรษิงเชตนกนัน เมสือที่ ผผข้ใดไมตเคารพยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า เขากป็อาจกลายเปป็นคน
คดโกงไดข้
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ในปากของคนโงห่มทไมห้เรทยวแหห่งความโอหษัง แตห่รษิมฝทปากของ

ปราชญย์จะสงวนเขาไวห้ คนโงตมนักเยตอหยษิงที่ และมนันกป็แสดงใหข้เหป็นในสษิที่งทภีที่พวกเขาพผด ความหมาย
ของ “ไมข้เรภียวแหตงความโอหนัง” ในปากของคนโงตนตาจะเปป็นการทภีที่พวกคนโงตใชข้ลนษิร ของตนเหมสือน
แสข้หรสือไมข้เรภียวเฆภีที่ยนตภีผผข้อสืที่น ตรงกนันขข้าม ปากของคนมภีปนัญญาจะปกปข้องและพษิทนักษรรนักษาตนัวเขา
เองไวข้ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนโงตนร นนั เยตอหยษิงที่ และมภีลษิรนเชสือดเฉสือน คนมภีปนัญญาสงบปาก
สงบคทาและมนันพษิทนักษรรนักษาพวกเขาไวข้
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ททพื่ไหนททพื่ไมห่มทวษัวผรห้ ททพื่นษัพื่นรางหญห้าสะอาด แตห่พพชผลอสดมไดห้มาดห้วย

แรงวษัว พวกวนัวอาจเปป็นสนัตวรทภีที่เลอะเทอะ แตตพวกมนันกป็เปป็นสนัตวรทภีที่ขยนันขนันแขป็งมากๆ เชตนเดภียวกนัน
ในงานของพระเจข้า พนันธกษิจตตางๆอยตางพนันธกษิจรถบนัสอาจสรข้างปนัญหาและความยสุงต ยากตตางๆ แตต
พวกมนันกป็เกษิดผลมากในงานของพระเจข้า
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พยานททพื่สตษั ยย์ซพพื่อจะไมห่มสสา แตห่พยานเทป็จจะกลห่าวคคามสสา ประเดป็น

ตรงนภีรทร นังเรภียบงตายและลลึกซลึรง พยานทภีที่สนัตยรซสืที่อจะพผดความจรษิง พยานทภีคที่ ดเคภีรยวจะโกหก อสุปนษิสนัย
เปป็นสษิที่งสทาคนัญ มนันจะพยากรณรไดข้วาต คนๆหนลึงที่ จะปฏษิบนัตษิตนอยตางไร คนทนัรงหลายทภีที่สนัตยรซสืที่อมภีแนว
โนข้มทภีที่จะเปป็นคนซสืที่อตรง คนทภีที่ไมตสนัตยซสืที่อกป็ยอต มไมตเปป็นคนซสืที่อตรง
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คนมษักเยาะเยห้ยแสวงปษัญญาเสทยเปลห่า แตห่ความรรห้นษัทั้นกป็งห่ายแกห่คนททพื่มท

ความเขห้าใจ ความจรษิงอนันลลึกซลึรงและเกภีที่ยวขข้องกนันสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร คนเหลตานนัรนทภีที่ใน
ชตวงตข้นของชภีวษิตเกลภียดชนังการศลึกษาและการเรภียนรผข้สนักวนันหนลึที่งจะเสาะแสวงหาปนัญญาและ
ขวนขวายทภีที่จะหามนันใหข้เจอ ตรงกนันขข้าม บสุคคลทภีแที่ สวงหาทภีที่จะเขข้าใจสษิที่งตตางๆของชภีวษิตอยตาง
สมทที่าเสมอจะพบวตาความรผใข้ หมต (และรวมถลึงปนัญญาดข้วย) ผตานมางตายๆ คทาทภีที่แปลวตา ความรรห้ (ดาอนัธ)
มภีความหมายดข้วยวตา ‘การรผจข้ นักแยกแยะ’ และ ‘ปนัญญา’ ประเดป็นทภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่
ตลอดชภีวษิตของตนไดข้แสวงหาทภีที่จะเรภียนรผแข้ ละเสาะหาปนัญญาจะพบวตาการเรภียนรผใข้ หมตและปนัญญา
ผตานมางตายๆ คนเหลตานนัรนทภีที่เกลภียดชนังการเรภียนหนนังสสือและการเรภียนรผข้ทภีที่สงผ ขลึรนจะพบวตาปนัญญานนัรน
ไดข้มายาก
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จงไปใหห้พห้นหนห้าคนโงห่ เมพพื่อเจห้าไมห่พบรษิมฝทปากแหห่งความรรห้ในตษัวเขา

ความคษิดตรงนภีรกเป็ รภียบงตาย เมสือที่ เราดผออกวตาคนๆหนลึที่งเปป็นคนโงตเขลา โดยเฉพาะจากคทาพผดทภีที่ออกมา
จากปากของเขา จงไปเสภีย อยตายสืนอยผใต นทางของคนบาปและอยตานนังที่ อยผใต นทภีที่นนังที่ ของคนชอบเยาะ
เยข้ย จงแยกออกเสภียจากคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีปากโงตเขลา อยตามนัวอข้อยอษิที่งอยผกต บนั คนเหลตานนัรน
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ปษัญญาของคนหยษังพื่ รรห้คพอการเขห้าใจทางของเขา แตห่ความโงห่ของคน

โงห่เปป็นททพื่หลอกลวง คนทภีที่หยนังที่ รผข้กพป็ ากเพภียรทภีที่จะเขข้าใจสษิที่งตตางๆของชภีวษิต พวกเขาพยายามทภีที่จะเขข้าใจ
วษิถภีในชภีวษิตของตนเอง ตรงกนันขข้าม คนโงตกสป็ ทาแดงความโงตของตนออกมาโดยการขาดความสสุจรษิต
คนมภีปนัญญากป็พากเพภียรทภีที่จะเขข้าใจปนัญหาตตางๆ คนโงตนร นันไมตซสืที่อตรง ชตางตรงขข้ามกนันเสภียจรษิง!
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คนโงห่เขลาเยาะเยห้ยเรพพื่องความผษิดบาป แตห่ในทห่ามกลางคนชอบ

ธรรมกป็มทความโปรดปราน จนทสุกวนันนภีรคนโงตหวนั เราะเยาะและคษิดวตาความบาปเปป็นเรสืที่องตลก วนัฒน
ธรรมปป็อบเตป็มไปดข้วยความบาป โลกบนันเทษิงหนัวเราะใหข้กบนั ความบาปเปป็นกษิจวนัตร พวกเขาสรข้าง
ความบนันเทษิงอนันเสสืที่อมทรามของตนรอบๆความบาป ตรงกนันขข้าม คนชอบธรรมไมตททาเชตนนนัรน แตต
คนชอบธรรมสรข้างชสืที่อเสภียงอนันดภี คนโงตไมตเคยททาเชตนนนัรน
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จษิตใจรรห้ความขมขพพื่นของใจเอง และไมห่มทใครอพพื่นมาเขห้าสห่วนความ

ชพพื่นบานของมษัน ขข้อนภีรตอนแรกดผเหมสือนนตางสุนงง แตตความจรษิงนภีรกถป็ สือวตาเรภียบงตาย ความคษิดตรงนภีรกป็
คสือวตามภีแตตใจของเราทภีที่เขข้าใจความขมขสืนที่ ความปวดรข้าวหรสือความผษิดหวนังของมนันไดข้อยตางเตป็ม
เปภีที่ยม ยษิงที่ กวตานนัรน คนแปลกหนข้ากป็ไมตสามารถเขข้าสต วนในความชสืที่นชมยษินดภีในใจของเราไดข้ ความคษิด
ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ใจเราเปป็นสถานทภีที่หนลึที่งทภีที่เปป็นสตวนตนัวมากๆ ไมตมภีใครอสืที่นสามารถเขข้าใจความ
ผษิดหวนังหรสือความชสืที่นชมยษินดภีของเราไดข้ นนันที่ คสือ ไมตมใภี ครเวข้นแตตพระเยซผ
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เรพอนของคนชษัพื่วรห้ายจะถรกควคพื่า แตห่เตป็นทย์ของคนเททพื่ยงธรรมจะ

รสห่งเรพอง แมข้ความหมายตรงตนัวของคทาวตาเรสือนอาจถผกสสืที่อตรงนภีร ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็นตาจะหมาย
ถลึงมรดก ครอบครนัวและลผกหลานของคนๆหนลึงที่ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความไมตมนนั ที่ คงและ
หายนะซลึที่งเกษิดขลึรนตามหลนังคนชนัวที่ บตอยๆ แมข้กระทนังที่ ครอบครนัวของพวกเขากป็ทนทสุกขรดวข้ ย ตรงกนัน

ขข้าม บข้าน ครอบครนัวและลผกหลานของคนเทภีที่ยงธรรมไมตเพภียงมนันที่ คงเทตานนัรน แตตจะเจรษิญรสุตงเรสืองดข้วย
มภีขอข้ ดภีมหาศาลในความชอบธรรมและความโงตเขลาใหญตหลวงในความบาป
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มททางหนรึพื่งซรึพื่งคนเราดรเหมพอนถรก แตห่มษันสษินทั้ สส ดลงททพื่ทางของความ

มรณา นตาจะมภีการประยสุกตรใชข้ทภีที่สทาคนัญสองประการของสสุภาษษิตขข้อนภีร (1) มภีภนัยอนันตรายอยผเต สมอใน
การคษิดวตาตนัวเองชอบธรรม ความเยตอหยษิงที่ เชตนนนัรนของจษิตใจนทาไปสผตความพษินาศไดข้อยตางงตายดาย (2)
มภีทางหนลึงที่ ทภีที่คนคษิดเอาเองวตานทาไปสผตความรอดซลึที่งดผเหมสือนวตาถผกตข้องสทาหรนับคนมากมาย แตตนทาไป
สผตความตายครนัรงทภีที่สอง ศาสนาจอมปลอมเปป็นเครสือที่ งมสือโปรดชษิรนหนลึงที่ ของพญามารมาโดยตลอด
คนเหลตานนัรนทภีไที่ มตรพผข้ ระคนัมภภีรรคษิดวตาศาสนาของตนถผกตข้อง แตตสสุดทข้ายกป็ลงเอยดข้วยการไปนรก คน
เชตนนนัรนมภีจทานวนมหาศาล และมภีความสนัมพนันธรกนนั ระหวตางการประยสุกตรใชข้ทรนังสองแบบทภีที่ถผก
หมายเหตสุไวข้ ความเยตอหยษิงที่ และการคษิดวตาตนชอบธรรมมบตอยครนัรงททาใหข้ใจคนมสืดบอดและแขป็ง
กระดข้างตตอความจรษิงเรสือที่ งความรอดในพระครษิสตร
สภษ 14:13

แมห้ใจของคนททพื่หษัวเราะกป็เศรห้า และททพื่สสดของความชพพื่นบานนษัทั้นคพอ

ความโศกสลด ชาวโลกมนักปษิดบนังความวตางเปลตาและภาระแหตงใจของตนโดยใชข้ความบนันเทษิงและ
เรสืที่องตลก กระนนัรน ภายใตข้ความตลกคะนองแบบภายนอก มภีใจหลายดวงทภีที่แบกภาระหนนักแหตง
ความบาปเอาไวข้ นอกจากนภีร ทนันทภีทภีที่ความสนสุกและความบนันเทษิงของโลกจบสษิรนลงในเวลาไมตนาน
(ดนังทภีที่มนนั เปป็นเสมอมา) คนบาปกป็กลนับมาสผตความเปป็นจรษิงของใจทภีที่วาต งเปลตาและจษิตสทานลึกผษิดชอบทภีที่
รผข้สลึกผษิด บสุตรหลงหายผผข้นร นันไดข้เรภียนรผข้เรสือที่ งนนัรนผตานบทเรภียนราคาแพง และแนตทภีเดภียว ทางของผผข้
ละเมษิดกป็ยากนนัก
สภษ 14:14

คนททพื่มทใจหษันกลษับจะไดห้ผลจากทางของเขาจนเตป็ม และคนดทกป็จะไดห้

ผลดทแหห่งการกระทคาของเขา คทาทภีแที่ ปลวตา คนททพื่..หษันกลษับ (คถูวกร์) มภีความหมายดข้วยวตาดสืรอดข้าน หนัว
แขป็งและอวดดภี ภาพเปรภียบโดยตรงกป็คสือ สนัตวรใชข้งานเชตน วนัวหรสือลตอทภีที่พยศตตอเครสืที่องเทภียมลากของ
มนัน ใชข้กภีบเทข้าของมนันขสุดลงในดษินและถอยหตางออกไป ประเดป็นตรงนภีรกคป็ อสื วตา คนทภีที่มนักกบฏและ
คนทภีเที่ สสืที่อมถอยจะเกภีที่ยวสษิที่งทภีตที่ นไดข้หวตาน คนทภีที่ใจเสสืที่อมถอยกป็จะเกภีที่ยวสษิที่งเดภียวกนันนนัรน ตรงกนันขข้าม

คนดภีจะเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่ตนไดข้หวตานเชตนกนันและมนันจะนทาความพลึงพอใจมาใหข้ ชตางเปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนัน
จรษิงๆ คนทภีที่เสสืที่อมถอยและคนกบฏกป็เกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืนที่ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องและดภีงามตตอพระ
พนักตรรพระเจข้านทามาซลึที่งผลเกป็บเกภีที่ยวอนันนตาอภษิรมยรและนตาพลึงพอใจ
สภษ 14:15

คนเขลาเชพพื่อถพอวาจาทสกอยห่าง แตห่คนหยษัพื่งรรห้มองดรวห่าเขากคาลษังไปทาง

ไหน คทาทภีที่แปลวตา เขลา (เปธษิยร์) มภีความหมายวตา ‘ซสืที่อ’ หรสือ ‘ถผกหลอกงตาย’ แนตทภีเดภียว คนซสือที่ ๆมนัก
เชสืที่อทสุกสษิที่งทภีที่ตนไดข้ยนษิ หรสืออตาน แตตคนทภีที่หยนังที่ รผจข้ ะใชข้เวลาคษิดเรสืที่องหนลึที่งๆจนตลอดลสุลตวง ความคษิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือ ปนัญญาของการเปป็นคนหยนังที่ รผแข้ ละไมตเชสืที่อทสุกสษิที่งทภีที่เราไดข้ยษินหรสืออตาน
สภษ 14:16

คนมทปษัญญากป็เกรงกลษัวและหษันเสทยจากความชษัพื่วรห้าย แตห่คนโงห่

เดพอดดาลดห้วยความมษัพื่นใจ คทาทภีแที่ ปลวตา ความชษัพื่วรห้าย (รา) มภีความหมายไดข้วาต ชนัวที่ รข้ายในแบบทภีที่ผษิด
จรษิยธรรมและบาปหนาหรสือรข้ายในแบบเรสืที่องรข้ายๆ อยตางหลนังนตาจะใชตความหมายในขข้อนภีรมากกวตา
ดนังนนัรน คนทภีที่มภีปนัญญาในการมองเหป็นความยสุงต ยากอยผขต ข้างหนข้ากป็จะหลภีกเลภีที่ยงมนันเสภีย ตรงกนันขข้าม คน
โงตพสุงต ตรงไปขข้างหนข้าและอวดดภี (คทาทภีแที่ ปลวตา เดพอดดาล (อาบารร์) มภีความหมายวตา ‘ผตานเลยไป’
หรสือ ‘ไปตตอ’)
สภษ 14:17

คนโมโหฉษับพลษันประพฤตษิโงห่เขลา และคนวางแผนชษัวพื่ รห้ายเปป็นททพื่

เกลทยดชษัง คนทภีที่อารมณรเสภียงตายจะปฏษิบนัตษิอยตางโงตเขลา ไมตวาต จะเปป็นคทาพผดทภีที่ไมตควรกลตาวออกไป
หรสือการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ไมตนตากระททาเลย การมภีปฏษิกษิรยษิ ายามโกรธกป็เปป็นเครสืที่องหมายอยตางหนลึงที่
ของคนโงต ยษิงที่ กวตานนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวษิตเชตนนนัรนกป็ไมตถผกมองในแงตดภีนนัก อารมณรตตางๆซลึที่งความ
โกรธกป็เปป็นอามรณรหนลึงที่ เปป็นสษิที่งทภีพที่ ระเจข้าประทานใหข้ แตตวษิบนัตษิจงมภีแกตผผข้นร นันทภีที่ปลตอยใหข้ตนัวเองถผก
ครอบงทาโดยอารมณรตตางๆของตนัวเอง แนวคษิดตามพระคนัมภภีรรของความอตอนสสุภาพกป็สสืที่อถลึงการมภี
วษินยนั ในเรสืที่องอารมณรตตางๆ ดผ ปนัญญาจารยร 7:9 และสสุภาษษิต 16:32 ดข้วย
สภษ 14:18

คนเขลาไดห้ความโงห่เปป็นมรดก แตห่คนหยษังพื่ รรห้กป็มทความรรห้เปป็นมงกสฎ

อภีกครนัรงทภีที่คทาทภีที่แปลวตา เขลา (เปธษิยร์) มภีความหมายวตา ‘ซสืที่อ’ หรสือ ‘ถผกหลอกงตาย’ คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตเคย
พยายามทภีที่จะคษิดไตรต ตรองเรสือที่ งหนลึที่งๆใหข้ดภีกมป็ นักตนัดสษินใจโงตๆ ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่หยนังที่ รผข้กไป็ ดข้

รนับพรและไดข้รนับความเจรษิญขลึรนเพราะการรผข้จนักแยกแยะของตน คทาทภีที่แปลวตา มท...เปป็นมงกสฎ (ดาอนัธ)
ในความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดของมนันกป็หมายถลึง ‘ถผกลข้อม’ หรสือ ‘ถผกตภีวง’ ดนังนนัรนในบรษิบทนภีร
ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คนทภีที่หยนังที่ รผกข้ ลป็ ข้อมรอบตนัวเองดข้วยขข้อมผล คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตไดข้รนับขข้อมผลดภีนนักกป็
ตนัดสษินใจโงตๆ แตตคนหยนังที่ รผลข้ ข้อมรอบตนัวเองดข้วยขข้อมผลทภีที่ดภี
สภษ 14:19

คนชษัวพื่ รห้ายกราบคนดท และคนชษัวพื่ รห้ายกราบอยรทห่ ทพื่ประตรเมพองของคน

ชอบธรรม ในระยะยาวแลข้ว คนชนัวที่ จะตกเปป็นผผข้รนับใชข้คนดภี (นนันที่ คสือ คนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า)
ในลนักษณะเดภียวกนัน คนชนัวที่ จะเคาะประตผบข้านของคนชอบธรรมเพสือที่ ขอความชตวยเหลสือ แมข้วาต คน
อธรรมดผเหมสือนจะรสุตงเรสืองขลึรนในตอนนภีร ในระยะยาวแลข้วพวกเขาจะลข้มเหลวและคนชอบธรรมจะ
เจรษิญรสุตงเรสือง ฮามานตข้องจทาใจกข้มกราบลงตตอหนข้าโมรเดคนัย พวกเจข้านายทภีที่ขร ภีอษิจฉาแหตงบาบษิโลนกป็
ลข้มลงตตอหนข้าดาเนภียล และแมข้คนทภีที่ปฏษิเสธพระเจข้าไมตถผกททาใหข้ตกตทที่าลงในชภีวษิตนภีร พวกเขากป็จะ
ตกตทที่าลงแนตๆเมสือที่ ถลึงวนันพษิพากษา
สภษ 14:20-21

คนยากจนนษัทั้นแมห้เพพพื่อนบห้านของตนกป็รษังเกทยจ แตห่คนมษัพื่งคษัพื่งมทสหาย

มากมาย คนทภีถที่ ผกหวยกป็มภีเพสืที่อนเยอะจรษิงๆ ในทางกลนับกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนกป็มเภี พสืที่อนนข้อย
จรษิงๆ นนันที่ เปป็นความเหป็นอนันนตาเศรข้าเกภีที่ยวกนับธรรมชาตษิมนสุษยร แตตมนนั กป็ยนังเปป็นจรษิงจนถลึงทสุกวนันนภีร
21 บสคคลททพื่ดรหมษิพื่นเพพพื่อนบห้านของตนกป็ทคาบาป แตห่บสคคลททพื่เอป็นดรคนยากจนกป็เปป็นสส ข การดผ
หมษิที่นเพสือที่ นบข้านโดยเฉพาะคนทภีขที่ นัดสนกป็เปป็นความบาป อยตางไรกป็ตาม การสทาแดงความเมตตาตตอผผข้
ทภีที่ขนัดสนไมตเพภียงเปป็นสษิที่งทภีที่ถผกตข้องเทตานนัรน แตตมนนั ยนังนทาพระพรมาดข้วย ความสสุขทภีที่แทข้จรษิงมาจากการ
ชตวยเหลสือผผข้อสืที่น
สภษ 14:22

คนททพื่คษิดการชษัวพื่ นษัทั้นไมห่ผษิดหรพอ บรรดาผรห้ททพื่คษิดการดทกจป็ ะพบความ

เมตตาและความจรษิง คทาทภีที่แปลวตา ผษิด (ทาอาหร์) จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตาหลงเจษิที่นไป (นนันที่ คสือ
เตลษิดไป) คนเหลตานนัรนทภีที่คษิดการชนัวที่ สสุดทข้ายแลข้วกป็มภีชวภี ษิตทภีที่ลข้มเหลว แผนการทภีที่คดเคภีรยวมภีวษิธภียข้อนกลนับ
มาททารข้ายตนัวเอง ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่คดษิ หาวษิธภีทภีที่จะททาดภีตตอผผข้อสืที่นกป็ไดข้รนับความเมตตาและ

ความจรษิงเปป็นการตอบแทน เมสือที่ เราททาดภีตตอผผข้อสืที่น พวกเขากป็จะชตวยเหลสือเราในยามทภีที่เราเดสือดรข้อน
และจะเปภีที่ยมดข้วยความปรานภีตตอเรา
สภษ 14:23-24

มทกคาไรอยรห่ในงานทสกอยห่าง การเพทยงแตห่พรดแหห่งรษิมฝทปากนษัทั้นโนห้มไป

ทางความขาดแคลน การททางานนนัรนมภีผลกทาไรไมตวาต จะโดยคตาจข้างหรสือแคตประโยชนรจากการ
ททางานนนัรนเองกป็ตาม ในทางกลนับกนัน คทาพผดนนัรนไมตมภีคตา คนเหลตานนัรนทภีที่ดแภี ตตโมข้และไมตททากป็มภีแนว
โนข้มทภีที่จะยากจน การคสุยโวโอข้อวดเปป็นเรสืที่องหนลึงที่ สตวนการลงมสือททางานหนนักกป็คนละเรสืที่องเลย ผล
กทาไรยตอมมาจากอยตางหลนัง
24 มงกสฎของปราชญย์คพอความมษัพื่งคษัพื่งของตน แตห่ความโงห่ของคนโงห่คพอความเขลา ในระยะ
ยาวแลข้ว ปนัญญากป็ใหข้ผลตอบแทนเปป็นความเจรษิญรสุตงเรสือง คนมภีปนัญญากป็มนักมภีความมนันที่ คงทางการ
เงษิน ตรงกนันขข้าม ความโงตเขลาของคนโงตนทาไปสผตผลลนัพธรทภีที่ตรงกนันขข้าม มภีกาท ไรทภีที่แทข้จรษิงจากปนัญญา
และความยากจนทภีที่อาจเกษิดขลึรนไดข้จากชภีวตษิ ทภีที่ขาดปนัญญา
สภษ 14:25

พยานซพอพื่ ตรงจะชห่วยชทวษิตใหห้รอด แตห่พยานหลอกลวงจะกลห่าวคคา

มสสา ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา พยานทภีที่สนัตยรซสืที่อจะชตวยจษิตวษิญญาณใหข้รอดพข้นจากอนันตราย ตรงกนัน
ขข้าม คนทภีที่ทรยศหรสือไมตซสืที่อตรงกป็กลตาวคทามสุสา การประยสุกตรใชข้กบนั การประกาศขตาวประเสรษิฐใน
พระคนัมภภีรรใหมตกปป็ รากฏชนัดเจน การแปลแบบถอดความอาจแปลไดข้วาต ‘พยานทภีที่สนัตยรซสืที่อจะเหป็น
ดวงวษิญญาณหลายดวงไดข้รนับความรอด’ คนโงตไมตสนเรสือที่ งนภีรเลย
สภษ 14:26-27

ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ทคาใหห้คนอยรอห่ ยห่างมษัพื่นใจมาก ลรกหลาน

ของเขาจะมทททพื่ลททั้ภษัย ผผข้ทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าไมตมภีวนนั ไปผษิดทางอยตางแนตนอน มภีความมนันที่ ใจอนัน
มนันที่ คงในความชตวยเหลสือและพระพรของพระเจข้าเมสืที่อเรายทาเกรงพระองคร นอกจากนภีร ประชาชน
ของพระเจข้า (ลผกหลานของพระองคร) กป็มภีทภีที่ลร ภีภยนั เสมอจากพายสุชวภี ษิต มภีความมนันที่ ใจและทภีที่ลร ภีภนัยอนันเขข้ม
แขป็งสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ยทาเกรงพระองคร
27 ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นนคทั้าพสแหห่งชทวตษิ เพพพื่อผรห้หนรึพื่งผรให้ ดจะหลทกจากบห่วงของความ
มรณาไดห้ ในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ามภีบตอนทราพสุทภีที่เปป็นนทราแหตงชภีวษิต ความยทาเกรงองครพระผผข้

เปป็นเจข้าสสุดทข้ายแลข้วนทาไปสผต “บตอนทราพสุ...พลสุงต ขลึรนถลึงชภีวษิตนษิรนันดรร” (ยอหรน 4:14) ความยทาเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้าจะปข้องกนันคนมภีปนัญญาไวข้จากความโงตเขลาของความบาปซลึที่งนทาไปสผตการเสภียชภีวษิต
กตอนวนัยอนันควรบตอยๆ และความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าสสุดทข้ายแลข้วจะปข้องกนันเรามษิใหข้ประสบ
กนับความตายครนัรงทภีที่สอง ทภีเที่ ชสืที่อมโยงกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยตางใกลข้ชษิดคสือ ความเชสืที่อใน
องครพระผผข้เปป็นเจข้า เมสืที่อเรายทาเกรงพระองคร เรากป็จะวางใจพระองครและนนันที่ กป็นทาไปสผตชภีวษิตนษิรนันดรร
สภษ 14:28

ในมวลประชาชนกป็มทศษักดษิดิ์ศรทของกษษัตรษิยย์ แตห่ไรห้ประชาชนเจห้านายกป็

ถรกทคาลาย กษนัตรษิยรองครหนลึงที่ ยตอมพอพระทนัยเมสืที่ออาณาจนักรของพระองครขยายใหญตขร ลึน เมสืที่อมนันหดลง
มนันอาจนทาไปสผตการควทที่าลงของผผข้นทานนัรน ในฝตายวษิญญาณแลข้ว พระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเรากป็
ทรงไดข้รนับสงตาราศภีเมสือที่ เราเกษิดผลมาก อาณาจนักรของพระองครถผกททาใหข้ขยายใหญตขร นลึ เราจลึงควรนทา
วษิญญาณผผข้คนมาถลึงพระครษิสตรอยผเต สมอ
สภษ 14:29

บสคคลททพื่โกรธชห้ากป็มทความเขห้าใจมาก แตห่บสคคลททพื่โมโหเรป็วกป็ยกยห่อง

ความโงห่ มภีปนัญญาใหญตยงษิที่ (นภียที่ นังไมตเอตยถลึงการมภีวษินนัยในฝตายวษิญญาณ) ในการโกรธชข้า ดผ ยากอบ
1:19 และสสุภาษษิต 15:18 ปนัญญาของการควบคสุมอารมณรโกรธนนัรนกป็ยงษิที่ ใหญต นอกจากนภีร ผผข้ทภีที่อารมณร
เสภียงตายกป็สตงเสรษิมความโงตเขลา การมภีวษินยนั ในการควบคสุมอารมณรตตางๆเปป็นผลอยตางหนลึที่งของพระ
วษิญญาณ มนันถผกเรภียกวตาความสสุภาพอตอนนข้อม
สภษ 14:30

ใจททพื่สงบใหห้ชวท ษิตแกห่เนพทั้อหนษัง แตห่ความรษิษยากระทคาใหห้กระดรกผส

ความคษิดแรกมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ใจทภีที่สสุขภาพดทเปป็นชภีวษิตของเนสืรอหนนัง’ แนตนอนวตานนันที่ เปป็น
ความจรษิงในฝตายรต างกาย ปราศจากโลหษิตทภีที่ใหข้ชภีวษิตซลึงที่ ถผกสผบฉภีดไปทนัวที่ รต างกายแลข้ว เรากป็ตาย
อยตางไรกป็ตาม นตาจะมภีความหมายฝตายวษิญญาณอยผตต รงนภีรเชตนกนัน ใจทภีที่สสุขภาพดภีฝตายวษิญญาณ นนันที่ คสือ
สสุขภาพแขป็งแรงในดข้านหลนักการเหลตานนัรนคสือ ความจรษิง ความชอบธรรม ความบรษิสสุทธษิธ ความรนัก
ปนัญญาและความเมตตา กป็จะกตอใหข้เกษิดความบรษิบผรณรของชภีวษิตฝตายวษิญญาณ ตรงกนันขข้าม ความ
อษิจฉา (นนันที่ คสือ ความรษิษยา) กป็กดนั กษินเหมสือนมะเรป็งในกระดผก ในความหมายโดยนนัยแลข้ว ความคษิดทภีที่

สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ใจทภีที่เปษิดเผย จรษิงใจ ปราศจากความขมขสืที่นและความอษิจฉารษิษยากป็มภีสขสุ ภาพแขป็ง
แรงฝตายวษิญญาณขณะทภีที่ความอษิจฉารษิษยากนัดกษินไปเรสืที่อยๆอยผภต ายใน
สภษ 14:31

บสคคลผรบห้ บท บษังคษับคนยากจน ดรถรกพระผรสห้ รห้างของเขา แตห่บ สคคลททพื่

ถวายเกทยรตษิแดห่พระองคย์กป็เอป็นดรตห่อคนขษัดสน ความหมายตรงนภีรกคป็ สือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่ททาผษิดตตอคน
ยากจนกป็ทข้าทายพระเจข้าใหข้เขข้ามาขนัดขวาง การไมตแสดงความกรสุณาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนจรษิงๆ
อาจยนัวที่ ยสุพระเจข้าใหข้ทรงจนัดการคนทารสุณเชตนนนัรน ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่ถวายเกภียรตษิแดตองคร
พระผผข้เปป็นเจข้าจะแสดงความเมตตาตตอคนขนัดสน
สภษ 14:32

คนชษัวพื่ รห้ายกป็ถรกไลห่ออกตามการกระทคาชษัพื่วรห้ายของเขา แตห่คนชอบ

ธรรมมทความหวษังในความมรณาของเขา ความคษิดในตอนแรกกป็คสือวตา คนชนัวที่ ถผกควทที่าลงในความชนัวที่
ของตน ความบาปยตอมตามทนัน มนสุษยรเราเกภีที่ยวสษิที่งทภีตที่ นหวตาน ในทางกลนับกนันคนชอบธรรมกป็มภี
ความหวนังอนันเปภีที่ยมสสุขในความตาย กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้รนับความรอดมภีความ
หวนังอนันเปภีที่ยมสสุขในสงตาราศภีแหตงสวรรครทภีที่รอคอยอยผภต ายหนข้า เพราะวตาการออกจากรต างกายนภีรกคป็ สือ
การไดข้อยผกต บนั องครพระผผข้เปป็นเจข้า (2 โครษินธร 5:8)
สภษ 14:33

ปษัญญาอาศษัยอยรให่ นใจของคนททพื่มทความเขห้าใจ แตห่สษิพื่งซรึพื่งอยรทห่ ห่ามกลาง

บรรดาคนโงห่กป็ปรากฏตษัว อภีกครนัรงทภีหที่ ลนักการทภีที่ถผกนทาเสนอกป็คสือวตา ปนัญญาเกษิดออกมาจากความ
เขข้าใจ ความรผทข้ ภีที่ถผกซลึมซนับและถผกศลึกษาคข้นควข้ากป็นทาไปสผตความเขข้าใจซลึที่งเกษิดเปป็นปนัญญาตตอไป ไมตมภี
ทางลนัดมากมายนนักไปสผตปนัญญา ปกตษิแลข้วมนันกป็หมายถลึงการเรภียนรผข้ การใครต ครวญ จากนนัรนจลึง
เปป็นการพนัฒนาไปสผตปนัญญา ตรงกนันขข้าม คนโงตไมตสนใจเรสืที่องนนัรนเลย แตตพวกเขามภีแนวโนข้มทภีจที่ ะ
พลตามทสุกเรสืที่องทภีที่ตนรผข้ ความโงตเขลาและลษิรนทภีที่พผดมากเปป็นญาตษิสนษิทกนัน
สภษ 14:34

ความชอบธรรมเชษิดชรประชาชาตษิหนรึพื่งๆ แตห่บาปเปป็นเหตสใหห้ชนชาตษิ

หนรึพื่งๆถรกตคาหนษิ ไมตคตอยมภีคทากลตาวใดทภีที่ลลึกซลึรงกวตานภีรถผกเขภียนขลึรน ความชอบธรรมเชษิดชผประชาชาตษิ
ใดกป็ตาม หลนักการนภีรดทารงอยผชต นัวที่ นษิรนันดรร มนันเปป็นจรษิงในปนัจจสุบนันพอๆกนับทภีมที่ นันเปป็นจรษิงเมสือที่ สามพนันปภี
กตอน และในแบบเดภียวกนัน ความบาปเปป็นความนตาละอายและเปป็นรอยตทาหนษิสทาหรนับประชาชาตษิ

ใดกป็ตาม ชาวโลกดผเหมสือนไมตเคยเรภียนรผข้เรสือที่ งนนัรนเลย และพญามารกป็ททางานหนนักเพสือที่ ททาใหข้แนตใจวตา
พวกเขาจะไมตเรภียนรผเข้ รสืที่องนนัรน
สภษ 14:35

ขห้าราชการททพื่เฉลทยวฉลาดกป็ไดห้รบษั ความโปรดปรานจากกษษัตรษิยย์ แตห่

พระพษิโรธของพระองคย์กป็ตกลงบนผรทห้ ทพื่ประพฤตษินห่าละอาย กษนัตรษิยรทรงนั หลาย (คนทนัรงหลายทภีที่อยผใต น
ตทาแหนตงผผข้นทา) กป็พอพระทนัยกนับบรรดาผผข้รนับใชข้ (นนันที่ คสือ ผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชา) ทภีมที่ ภีปนัญญา ผผข้รนับใชข้เชตน
นนัรนกป็ไดข้รบนั การเลสืที่อนขนัรน ตรงกนันขข้าม กษนัตรษิยร (ผผข้ทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทา) จะไมตพอพระทนัยและมภี
ปฏษิกษิรยษิ าเชตนนนัรนตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ไรข้ความรนับผษิดชอบหรสือกตอใหข้เกษิดความอนับอายขายหนข้า หาก
หลนักการเหลตานภีรเปป็นจรษิงในระดนับมนสุษยร พระองครผผข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรษิยรจะไมตทรงปฏษิบนัตษิในแบบ
เดภียวกนันหรอกหรสือ มนันรอบคอบขนาดไหนทภีที่จะเปป็นผผข้รนับใชข้ทภีที่มปภี นัญญาของพระองครผผข้ทรงเปป็น
จอมกษนัตรษิยแร ละมนันโงตเขลาขนาดไหนทภีจที่ ะททาตนัวโงตเขลาตตอพระพนักตรรพระองคร
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 15: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างความดทกนับความชนัที่ว
ดลาเนษินตส่อไป กลส่าวอยส่างเจาะจงกก็คอสื มทการเนว้นความสลาคนัญททที่การใชว้ลษิขึ้นอยส่างมทปนัญญาเปรทยบเททยบ
กนับการใชว้ลษิขึ้นอยส่างโงส่เขลาและปนัญญาของการยอมรนับคลาวส่ากลส่าวตนักเตสือนและคลาวษิจารณร์
สภษ 15:1-2

คคาตอบอห่อนหวานทคาใหห้ความโกรธเกรททั้ยวหษันไปเสทย แตห่คคากษักขฬะ

เรห้าโทสะ คทาทภีที่มภีปญ
นั ญามากกวตานภีรไมตคตอยถผกกลตาว คทาตอบทภีที่อตอนหวานและสสุภาพหนันเหความโกรธ
ไปเสภีย อยตางไรกป็ตาม คทาพผดทภีที่ททาใหข้เจป็บชทรากป็ยสุยงใหข้เกษิดความโกรธ คทาทภีแที่ ปลวตา กษักขฬะ (เอทเซก็บ)
มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ทภีทที่ ทาใหข้เจป็บชทรา’ ดผความโงตเขลาของเรโหโบอนัมและคทาตอบทภีที่หยาบ
กระดข้างของเขาทภีที่มภีตตอพวกผผข้ใหญตแหตงอษิสราเอลกป็ไดข้ มนันจสุดประกายใหข้เกษิดความแตกแยกขลึรนใน
ชนชาตษินร นัน คนทภียที่ อมใหข้คทาพผดทภีที่สรข้างความเจป็บชทราออกมาจากรษิมฝภีปากของตนกป็โงตเขลาขนาดไหน
และผผข้ทภีที่ยสุตษิสถานการณรทภีที่รสุนแรงดข้วยคทาตอบทภีที่อตอนโยนกป็มภีปนัญญาขนาดไหน
2 ลษินทั้ ของปราชญย์ใชห้ความรรห้อยห่างถรกตห้อง แตห่ปากของคนโงห่เทความโงห่ออกมา ความคษิดตรง
นภีรสอดคลข้องกนับความจรษิงกตอนหนข้านภีร คนมภีปนัญญาจะกลตาวสษิที่งใดกป็ตามทภีที่ตนจะกลตาวในวษิธภีทภีที่ถผกตข้อง

ตรงกนันขข้าม คนโงตเทออกมา นนันที่ คสือพลตามเรสืที่องโงตเขลาไมตหยสุด เราควรหมายเหตสุไวข้วาต คนโงตไมต
จทาเปป็นตข้องพตนความชนัวที่ ชข้าออกมา แคตความโงตเขลาเทตานนัรน ลษิรนของเราถผกใชข้ไปกนับเรสืที่องไรข้สาระ
และสษิที่งทภีที่กลายเปป็นความโงตเขลาบตอยครนัรงขนาดไหน
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พระเนตรของพระเยโฮวาหย์อยรให่ นทสกแหห่งหน ทรงเฝห้าดรคนชษัพื่วและ

คนดท การทรงอยผทต สุกหนทสุกแหตงและการทรงทราบทสุกสษิที่งของพระเจข้าถผกบรรยายถลึงตรงนภีร ความ
คษิดทภีที่เรภียบงตายตรงนภีรกคป็ สือวตาพระเจข้าทรงทราบทสุกสษิที่งทภีที่เกษิดขลึรน พระองครไมตเพภียงทรงเหป็นมนันเทตานนัรน
แตตในบรษิบทตรงนภีร พระองครยนังทรงไดข้ยนษิ มนันดข้วย เราตข้องระมนัดระวนังขนาดไหนกนับสษิที่งทภีที่ลอดผตาน
รษิมฝภีปากของเรา คทาพผดทภีที่ไรข้สาระทสุกคทาจะถผกใหข้การตตอพระพนักตรรพระองครสนักวนันหนลึงที่ ดผ มนัทธษิว
12:36
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ลษิทั้นททพื่สสภาพเปป็นตห้นไมห้แหห่งชทวษิต แตห่ลนษิทั้ ตลบตะแลงทคานคทั้าใจใหห้แตก

สลาย มภีสามตอนในพระคนัมภภีรรทภีที่เอตยถลึงตข้นไมข้แหตงชภีวษิต (1) มภีบนันทลึกทางประวนัตษิศาสตรรเกภีที่ยวกนับมนัน
ในปฐมกาล 2-3 (2) มภีบนันทลึกทภีที่เปป็นคทาพยากรณรเกภีที่ยวกนับมนันในวษิวรณร 2 และ 22 และ (3) มภีคทาพผด
เปรภียบเปรยถลึงมนันในหนนังสสือสสุภาษษิต ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ลษิรนทภีที่สภสุ าพ (นนันที่ คสือ ลษิรนทภีกที่ ลตาวสษิที่งทภีที่
ดภี) กป็เปป็นเหมสือนตข้นไมข้แหตงชภีวษิตทภีที่ใหข้ชวภี ษิต มภีบางสษิที่งทภีที่นตาชสืนที่ ใจเกภีที่ยวกนับผผข้พผดทภีที่ซสืที่อตรง ถตอมตนและ
ตรงไปตรงมา ตรงกนันขข้าม ลษินร ทภีที่ตลบตะแลง (นนันที่ คสือ คดโกงหรสือไมตซสืที่อตรง) กป็สามารถททาใหข้ใจผผข้
อสืที่นแตกสลายไดข้ มนันเปป็นสษิที่งทภีตที่ รงขข้ามกนับลษิรนทภีที่สสุภาพ
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คนโงห่ดรหมษิพื่นคคาสษัพื่งสอนของบษิดาตน แตห่ผห้ทร ทพื่สนใจคคาตษักเตพอนเปป็นผรห้

หยษัพื่งรรห้ คนหนสุตมสาวและแมข้แตตผผข้ใหญตวนัยตข้นๆกป็ขร ลึนชสือที่ ในเรสืที่องการดผหมษิที่นคทาตนักเตสือนวตากลตาวของ
บษิดา อยตางไรกป็ตาม พระคนัมภภีรรกกป็ ลตาววตาคนแบบนนัรนเปป็นคนโงต ตรงกนันขข้าม คนทภียที่ อมรนับคทาวตา
กลตาวตนักเตสือนกป็หยนังที่ รผข้ (นนันที่ คสือ ฉลาด) กลตาวสนัรนๆกป็คสือ คนโงตโมโหและฉสุนเฉภียวเมสือที่ ถผกวตากลตาวตนัก
เตสือน คนมภีปนัญญายอมรนับมนัน
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ในเรพอนของคนชอบธรรมมทคลษังทรษัพยย์มาก แตห่ความลคาบากตกอยรห่

กษับรายไดห้ของคนชษัวพื่ รห้าย คทาทภีแที่ ปลวตา คลษังทรษัพยย์ (โชเซน) มภีความหมายดข้วยวตาพละกทาลนังหรสือ

ความเจรษิญรสุตงเรสือง ความชอบธรรมจะนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสืองในระยะยาว และพระเจข้าทรง
อวยพรผผข้ชอบธรรม นอกจากนภีร มภีพละกทาลนังและความมนันที่ คงในเรสือนของครอบครนัวทภีที่ชอบธรรม
ดข้วย ตรงกนันขข้าม รายรนับของคนชนัวที่ มนักมภีความยสุงต ยากมากมายรต วมอยผดต วข้ ย พระพรตามหลนังความ
ชอบธรรม ความยสุงต ยากตามหลนังความบาป
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รษิมฝทปากของปราชญย์กระจายความรรห้ แตห่ความคษิดของคนโงห่หาเปป็น

เชห่นนษันทั้ ไมห่ คนเหลตานนัรนทภีที่มภีปญ
นั ญากป็แบตงปนันปนัญญาของตนกนับผผข้อสืที่น แตตคนโงตไมตททาเชตนนนัรน ฝตาย
หลนังมนัวแตตสาละวนอยผกต บนั สษิที่งตตางๆทภีที่ตนสนใจ
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เครพพื่องสษักการบรชาของคนชษัพื่วรห้ายเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเย

โฮวาหย์ บรษิบทตรงนภีรกเป็ กภีที่ยวกนับระบบเลวภีของคนฮภีบรผ เครสือที่ งสนัตวบผชาบางอยตางกป็เปป็นแบบสมนัครใจ
อยตางไรกป็ตาม ความหนข้าซสืที่อใจคดของคนชนัวที่ ทภีที่ถวายเครสือที่ งบผชาทภีที่มภีกลษิที่นหอมหวานแดตพระเจข้า
จรษิงๆแลข้วกป็เปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระองคร ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความหนข้าซสืที่อใจคด
แบบคษิดวตาตนัวชอบธรรมและการทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชนังมนัน การรนับใชข้ของพระเยซผปกตษิแลข้วกป็
ประณามความหนข้าซสืที่อใจคดของพวกฟารษิสภีทภีที่แสรข้งททาตนัวบรษิสสุทธษิธ
ตรงกนันขข้าม แตห่คคาอธษิษฐานของคนเททพื่ยงธรรมเปป็นความปทตษิยนษิ ดทของพระองคย์ พระเจข้า
ทรงโปรดปรานคทาอธษิษฐานของคนเหลตานนัรนทภีที่มภีชวภี ษิตทภีที่เทภีที่ยงธรรมอยตางแทข้จรษิง ความหมายทภีที่สสืที่อ
โดยนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตาพระเจข้าทรงตอบคทาอธษิษฐานของคนเหลตานนัรนทภีที่เทภียที่ งธรรมในการ
ดทาเนษินชภีวษิตของตน ดผสสุภาษษิต 15:29 และเพลงสดสุดภี 34:15 แนตทภีเดภียวเงสือที่ นไขสทาคนัญสทาหรนับคทา
อธษิษฐานทภีที่ไดข้รนับคทาตอบกป็คสือ ชภีวษิตทภีที่เทภีที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้า
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ทางของคนชษัพื่วรห้ายเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่

พระองคย์ทรงรษักผรห้ททพื่ตษิดตามความชอบธรรม ความคษิดสองประการทภีที่ลลึกซลึรงแตตเรภียบงตายถผกเสนอ
ตรงนภีร (1) พระเจข้าทรงเกลภียดชนังทางของคนชนัวที่ และ (2) พระองครทรงรนักคนเหลตานนัรนทภีที่ไลส่ตษิดตาม
ความชอบธรรม คทาทภีที่แปลวตา ตษิดตาม (ราดนัฟ) มภีความหมายวตา ‘ไลตกวด’ มภีความแตกตตางกนัน
ระหวตางแคตการททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องและการไลตตามความชอบธรรมอยตางกระตสือรสือรข้นในฐานะหลนัก

การหนลึที่งและการปฏษิบนัตษิ พระเจข้าทรงรนักคนเหลตานนัรนทภีที่ไลส่ตามความชอบธรรม ดผ เพลงสดสุดภี 11:7
และเพลงสดสุดภี 45:7 เชตนกนัน
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ผรห้ททพื่ทอดทษิทั้งทางดทนษับวห่าการทคาโทษเปป็นสษิพื่งททพื่หนษักใจ บสคคลผรเห้ กลทยด

คคาเตพอนสตษิจะตายเปลห่า ความคษิดตรงนภีรจรษิงๆแลข้วกป็คสือวตา การถผกททาโทษเปป็นเรสืที่องชนัวที่ รข้าย (หรสือนตา
ขนัดเคสืองใจ) สทาหรนับผผข้ทภีที่ละทษิรงทางแหตงชภีวษิต กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง คนเหลตานนัรนทภีที่ดรสือททาตามใจตนเองกป็
ฉสุนเฉภียวเมสือที่ ตนถผกวตากลตาวตนักเตสือน ยษิงที่ กวตานนัรน ผผข้ทภีที่เกลภียดชนังการถผกวตากลตาวตนักเตสือนกป็กาท ลนังมสุตง
หนข้าไปสผตการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร
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นรกและแดนพษินาศกป็ประจษักษย์แจห้งอยรห่เฉพาะพระพษักตรย์พระเยโฮ

วาหย์ ใจแหห่งบสตรทษัทั้งหลายของมนสษยย์จะแจห้งเฉพาะพระองคย์ยษิพื่งกวห่านษัทั้นสษักเทห่าใด คทาทภีที่แปลวตา นรก
(เชโอล) สามารถหมายถลึงสถานทภีที่แหตงคนตายทภีที่จากไปแลข้ว (คนเหลตานนัรนทภีไที่ มตรอด) หรสือหมายถลึง
แคตหลสุมฝนังศพ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือยมโลก ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือวตาหากพระเจข้าทรงทราบวตา
อะไรกทาลนังเกษิดขลึรนในยมโลก (ไมตวาต จะเปป็นความตายหรสือนรก) พระองครจะยษิงที่ ทรงทราบใจมนสุษยร
มากกวตานนัรนสนักเทตาใด ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา ใจมนสุษยรนร นันเปป็นหนนังสสือทภีที่เปษิดออกตตอ
พระเจข้า
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คนมษักเยาะเยห้ยไมห่รษักคนททพื่ตษักเตพอนเขา ทษัทั้งเขาจะไมห่ไปหาปราชญย์ ผผข้

ทภีที่เยาะเยข้ยความจรษิงกป็ไมตยอมรนับคทาวษิจารณร นอกจากนภีร คนแบบนนัรนกป็ไมตสนใจในคทาแนะนทาจากคน
มภีปนัญญาดข้วย ภาพหนลึที่งทภีที่ชดนั เจนถผกวาดไวข้ทนัวที่ หนนังสสือสสุภาษษิตและนนันที่ กป็คสือการทภีที่คนโงต คนชอบ
เยาะเยข้ย และคนจทาพวกนนัรนไมตคตอยยอมฟนังคทาวษิจารณรเทตาใดนนัก เราจลึงควรพษิจารณาวตาเรายอมรนับคทา
วษิจารณรอยตางไรเมสือที่ มนันมา
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ใจททพื่รห่าเรษิงกระทคาใหห้สทหนห้าแจห่มใส แตห่โดยความเศรห้าในใจดวงจษิตกป็

แหลกสลายไป ความจรษิงทภีที่ชนัดเจนสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร ใจทภีชที่ สืที่นชมยษินดภีจะแสดงออกใหข้
เหป็นทางสภีหนข้าของคนเรา ในทางกลนับกนัน ใจทภีที่โศกเศรข้ากป็ททาใหข้จษิตวษิญญาณหดหผต ความจรษิงทภีที่ยษิงที่
ใหญตกวตากป็คสือวตา สษิที่งทภีที่อยผใต นใจของคนเราจะปรากฏชนัดเจนในสภีหนข้าของคนเรา
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ใจของบสคคลผรมห้ ทความเขห้าใจกป็แสวงความรรห้ แตห่ปากของคนโงห่กษิน

ความโงห่เปป็นอาหาร ชตางเปป็นภาพทภีที่ตรงขข้ามกนันอยตางสษิรนเชษิง คนเหลตานนัรนทภีที่มคภี วามเขข้าใจกป็แสวงหา
ความรผข้ ความเขข้าใจทภีที่ลลึกซลึรงและขข้อมผลเพษิมที่ เตษิมอยตางสมทที่าเสมอ อยตางไรกป็ตาม ปากของคนโงตกกป็ ษิน
ความโงตเปป็นอาหารมากขลึรนไปอภีก คนโงตคอยเสาะหาความบข้าบอ ความคลึกคะนองและเรสืที่องไรข้
สาระเพษิที่มมากขลึรน นนันที่ คสือ ความโงตเขลา ฝตายหนลึที่งนทาไปสผตความเขข้าใจและคสุณธรรมเพษิมที่ มากขลึรน อภีก
ฝตายกป็นทาไปสผตความอนษิจจนังและความไรข้รสชาตษิมากขลึรนไปอภีก ฝตายหนลึงที่ นนัรนแขป็งแรงมนันที่ คง อภีกฝตาย
นนัรนวตางเปลตา นนันที่ คสือ คนโงต
สภษ 15:15

ทสกๆวษันของคนททพื่ทสกขย์ใจกป็รห้าย แตห่คนททพื่มทใจรห่าเรษิงมทการเลททั้ยงตห่อ

เนพพื่องกษัน คทาทภีแที่ ปลวตา ทสกขย์ใจ (อานษิยร์) มภีความหมายอยตางหนลึงที่ วตา ‘ยากจน’ ในกรณภีนร ภีความคษิดตรง
นภีรกหป็ มายถลึง การเปป็นคนยากจนในฝตายวษิญญาณ คทาทภีที่แปลวตา รห้าย (ราราหร์) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ยสุงต
ยาก’ หรสือ ‘เลวรข้าย’ ความคษิดในตอนแรกกป็นตาจะเปป็นวตาคนทภีที่มภีใจทสุกขร (ยากจนฝตายวษิญญาณ) จะ
พบวตาทสุกสษิที่งดผเหมสือนแยตไปหมด ตรงกนันขข้าม สทาหรนับคนทภีมที่ ภีใจรต าเรษิง ทสุกสษิที่งกป็ดผสดใส
ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ มสุมมองชภีวษิตทภีที่เราปลตอยใหข้ตนัวเองมภี สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่
จมปลนักอยผใต นปนัญหาตตางๆของตนัวเองและมภีทนัศนคตษิทภีที่เปป็นลบ ทสุกอยตางกป็ดผเลวรข้ายไปหมด ในทาง
กลนับกนัน สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีพที่ ยายามมองเหป็นดข้านทภีที่สดใสและมภีใจทภีรที่ ต าเรษิง เหตสุการณรแบบ
เดภียวกนันนนัรนในชภีวษิตกป็ดผเหมสือนดภี มภีจษิตวษิทยาทภีที่เรภียบงตายแตตลลึกซลึรงและเปป็นแบบพระเจข้าอยผตต รงนภีร
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มททรษัพยย์นห้อยแตห่มทความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ ดทกวห่ามทคลษังทรษัพยย์

ใหญห่ แตห่มทความลคาบากอยรดห่ ห้วย คนทภียที่ ากจนแตตดทาเนษินชภีวตษิ ในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ากป็ดภี
กวตาคนทภีที่มงนั ที่ มภี (แตตปราศจากความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า) ฝตายหลนังกป็พบกนับความยสุงต ยากในชภีวษิต
อยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้
เชตนเดภียวกนัน 17 กษินผษักเปป็นอาหารในททพื่ททพื่มทความรษักกป็ดทกวห่ากษินเนพทั้อวษัวอห้วนพรห้อมกษับความ
เกลทยดชษังอยรดห่ ห้วย การแปลแบบถอดความอาจไดข้วาต ‘อาหารเยป็นทภีที่มแภี ตตถนัวที่ ในทภีๆที่ มภีความรนักกป็ดภีกวตา
อาหารเยป็นทภีที่มเภี นสืรอวนัวอยตางดภีในทภีๆที่ มภีความเกลภียดชนัง’ ความหมายของ “เนสืรอวนัวอข้วน” กป็คอสื เนสืรอของ

วนัวทภีที่ถผกขสุนใหข้อข้วนพภี (ในคอกวนัว) เพสืที่อทภีที่จะถผกชทาแหละ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ชภีวษิตทภีพที่ อมภี
พอกษินทภีมที่ ภีความรนักและความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ากป็ดภีกวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชวภี ษิตอยตางอผฟข้ ผตพรข้อม
กนับความเกลภียดชนังและไมตมคภี วามยทาเกรงพระเจข้า ชาวโลกเตป็มไปดข้วยคนพวกหลนังและพวกเขา
บตอยครนัรงมภีชภีวษิตทภีนที่ ตาสนังเวช
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คนใจรห้อนเรห้าการวษิวาท แตห่บสคคลผรห้โกรธชห้ากป็ระงษับการชษิงดท ความ

คษิดตรงนภีรกคป็ สือวตาคนทภีที่อารมณรเสภียงตายกป็เรข้าใหข้เกษิดความยสุงต ยาก ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ควบคสุมอารมณร
โกรธของตนและเปป็นคนโกรธชข้ากป็ททาใหข้เรสืที่องยสุงต ยากทภีที่อาจเกษิดขลึรนสงบลงไดข้ อารมณรรข้อนไมตเคย
เปป็นคสุณธรรมหนลึงที่ เลย มนันจสุดชนวนใหข้เกษิดความยสุงต ยากมากยษิงที่ ขลึรน แนวคษิดตามพระคนัมภภีรรเรสือที่ ง
ความสสุภาพอตอนนข้อม (โดยเฉพาะในความหมายตามพระคนัมภภีรรใหมต) กป็หมายถลึงคนทภีที่ควบคสุม
อารมณรตตางๆของตนและอารมณรรอข้ นของตนดข้วย ฝตายหลนังมภีแนวโนข้มทภีจที่ ะดนับไฟแหตงการทะเลาะ
วษิวาทใหข้มอดลงขณะทภีที่ฝตายแรกจสุดชนวนใหข้เกษิดไฟเชตนนนัรนขลึรน
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ทางของคนเกทยจครห้านเหมพอนรษัทั้วตห้นไมห้หนาม แตห่วษิถทของคนชอบ

ธรรมเปป็นทางหลวงราบเสมอ ทางของคนเกทยจครว้าน นนันที่ คสือ คนทภีที่ขร ภีเกภียจ สสุกเอาเผากษินและไมตมภี
ระเบภียบวษินยนั จะกตอใหข้เกษิดแตตรร นัววนัชพสืช งานทภีที่เกษิดผลนข้อยมากกป็ออกมาจากคนขภีรเกภียจและคนทภีที่ไมตมภี
ระเบภียบวษินยนั ดนังนนัรน พวกเขาจลึงมนักมภีชวภี ษิตอยผบต นชนัรนลตางสสุดของบนันไดทางเศรษฐกษิจ ในทางกลนับกนัน
ทางของผผข้ชอบธรรมกป็ถผกยกระดนับขลึรน คทาทภีแที่ ปลวตา ราบเสมอ (คาลนัล) มภีความหมายจรษิงๆวตา ‘ถผกยก
ขลึรน’ หรสือ ‘ถผกเชษิดชผ’ คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางเทภีที่ยงธรรมกป็มนักไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน พวกเขา
กข้าวหนข้าในชภีวษิตขณะทภีที่คนเหลตานนัรนทภีที่ขร เภี กภียจ สสุกเอาเผากษิน และไมตมรภี ะเบภียบวษินยนั มนักจะเปป็นชนชนัรน
ทภีที่ตทที่ากวตา
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บสตรชายททพื่ฉลาดกระทคาใหห้บดษิ ายษินดท แตห่คนโงห่ดรหมษิพื่นมารดาของตน

ในดข้านหนลึที่ง บสุตรชายทภีมที่ ภีปนัญญากป็ททาใหข้บษิดาของตน ‘ภผมใษิ จ’ ในตนัวเขา หรสือกลตาวใหข้ถผกตข้องกวตา
นนัรนกป็คสือ บสุตรชายทภีมที่ ภีปนัญญากป็ททาใหข้บษิดาของตนพอใจ แนตทภีเดภียว พระเจข้าพระบษิดาทรงแสดงความ
พอพระทนัยของพระองครในพระเยซผตอนทภีที่พระเยซผทรงรนับบนัพตษิศมา ดผ มนัทธษิว 3:17 ตรงกนันขข้าม

คนโงตกไป็ มตสนใจวตามารดาของตนอาจรผสข้ ลึกอนับอายขายหนข้าเพราะความโงตเขลาของเขา คนโงตไมต
สนวตาตนททาใหข้ผผข้ใดเจป็บ แมข้กระทนังที่ มารดาของตนเอง
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ความโงห่เปป็นความชพพื่นบานแกห่บสคคลผรไห้ มห่มทสตษิปษัญญา แตห่คนททพื่มท

ความเขห้าใจจะดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรม ความคษิดหลายประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร (1) คนโงตนร นนั
ขาดปนัญญา (2) คนโงตคลึกคะนองหรสือสนสุกสนานในความบาปของตน ตรงกนันขข้าม คนทภีมที่ ภีความ
เขข้าใจ (สษิที่งทภีมที่ ากตอนปนัญญา) กป็กระททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง คนเหลตานนัรนทภีขที่ าดปนัญญากป็เพลษิดเพลษินกนับความ
โงตของตน คนเหลตานนัรนทภีที่ฉลาดกป็ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง
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ปราศจากการปรรึกษาหารพอ แผนงานกป็ลห้มเหลว แตห่มทผห้แร นะนคา

มากๆ แผนงานนษัทั้นกป็สคาเรป็จ ความคษิดตรงนภีรอาจถอดความไดข้ดนังนภีร “ปราศจากคทาแนะนทาทภีที่ดภี
แผนการตตางๆกป็ไมตสนัมฤทธษิธผล แตตพรข้อมกนับคทาแนะนทาดภีๆเยอะๆ แผนการตตางๆกป็สนัมฤทธษิธผล” มภี
ปนัญญาในการรนับคทาแนะนทา มภีความโงตเขลาในการไมตแสวงหาคทาแนะนทาจากผผข้อสืที่น
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คคาตอบจากปากททพื่เหมาะสมกป็เปป็นความชพพื่นบานแกห่คน คคาเดทยวททพื่

ถรกกาลเทศะกป็ดทจรษิงๆ มภีความพลึงพอใจในการใหข้คทาแนะนทาทภีที่ดภีแกตการซนักถามของอภีกคน และคทา
แนะนทาทภีที่ถผกตข้องและถผกกาละเทศะกป็มภีคตามากๆ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา มภีความพลึงพอใจ
สทาหรนับทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้องเมสือที่ คทาแนะนทาถผกเสาะหาและคทาแนะนทาทภีที่ดภีถผกใหข้มา
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ทางแหห่งชทวษิตนคาคนฉลาดขรึนทั้ ไปสรห่เบพทั้องบน เพพพื่อเขาจะไดห้หลทกหนท

จากนรกเบพทั้องลห่าง คนมภีปนัญญากทากนับทางของตนขลึรนสผตเบสืรองบน นนันที่ คสือ ขลึรนสผตสวรรคร เพสืที่อหลภีกเลภีที่ยง
สษิที่งตตางๆทภีที่เปป็นของนรก ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คนมภีปนัญญาไมตเพภียงเสาะหาทภีที่จะหลภีกเลภีที่ยงการไป
นรกเทตานนัรน แตตรวมถลึงสษิที่งทภีอที่ อกมาจากทภีที่นนันที่ ดข้วย อภีกครนัรงทภีที่คทาทภีแที่ ปลวตา นรก (เชโอล) มภีความหมาย
ไดข้ทรนังหลสุมฝนังศพและสถานทภีที่แหตงคนตาย (ทภีที่ไมตรอด) ทภีจที่ ากไปแลข้ว ความหมายทภีที่กวข้างกวตาของ
คทาๆนภีรกคป็ สือ ยมโลกและถษิที่นทภีที่อยผขต องพญามาร ความจรษิงทภียที่ ษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา คนมภีปนัญญาจะจนับ
จข้องสายตาของตนทภีที่สที่ ษิงตตางๆทภีที่อยผเต บสืรองบนและไมตใชตทภีที่สที่ ษิงตตางๆทภีอที่ ยผเต บสืรองลตาง หลายสษิที่งเหลสือเกษิน
ของโลกไดข้เรษิที่มตข้นขลึรนในหลสุมแหตงนรก คนทภีที่มปภี นัญญาจะหลภีกเลภีที่ยงสษิที่งเหลตานนัรน
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พระเยโฮวาหย์จะทรงรพทั้อเรพอนของคนเยห่อหยษิงพื่ แตห่ใหห้ขอบเขตของ

หญษิงมห่ายคงอยรห่ ความคษิดทภีที่ตรงขข้ามกนันสองประการถผกเสนอตรงนภีร (1) พระเจข้าจะทรงจนัดการอยตาง
รสุนแรงกนับคนเยตอหยษิงที่ ไมตมภีทภีที่ใดในพระคนัมภภีรทร ภีที่ความเยตอหยษิงที่ หรสือ ‘การเปป็นคนเยตอหยษิงที่ ’ ถผกพผดถลึง
ในแงตดภีเลย แตตพระเจข้าทรงประกาศคทาพษิพากษาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่มภีใจเยตอหยษิงที่ เปป็นกษิจวนัตร (2) ใน
ทางกลนับกนัน พระเจข้าจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่มภีฐานะตทที่าตข้อย ในสมนัยโบราณ พวกแมตมตายไดข้
รนับความชตวยเหลสือนข้อยมากๆซลึที่งตตางจากทภีที่มภีในปนัจจสุบนัน เชตน เงษินบทานาญ ประกนันสนังคม หรสือ
ประกนันชภีวษิต
การเปป็นแมตมตายในสมนัยนนัรนปกตษิแลข้วกป็หมายถลึง ความยากจนขข้นแคข้น การททาใหข้ขอบเขต
ของหญษิงมตายคงอยผกต มป็ ภีความหมายตรงตนัววตา การททาใหข้แนตใจวตาเสข้นแบตงเขตทภีดที่ ษินของนางหรสือเสา
ปนักเขตทภีที่ดษินของนางมนันที่ คงปลอดภนัยจากพวกนายหนข้าทภีที่ไรข้ยางอายทภีที่หาชตองทภีที่จะตข้มตสุจ๋นหรสือปลข้น
ไปอยตางซลึที่งๆหนข้า ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกคป็ สือวตา พระเจข้าจะทรงจนัดการกนับคนเยตอหยษิงที่ แตตจะ
ทรงชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่มภีฐานะตทที่าตข้อย
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ความคษิดทษัทั้งหลายของคนชษัวพื่ รห้ายเปป็นสษิพื่งททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระ

เยโฮวาหย์ แตห่ถห้อยคคาของคนบรษิสสทธษิดิ์เปป็นถห้อยคคาททพื่พอพระทษัย คทาทภีแที่ ปลวตา ความคษิดทษัทั้งหลาย
(มาชนัสชาบาหร์) มภีความหมายดข้วยวตา ‘แผนการตตางๆ’, ‘อสุบายตตางๆ’ หรสือแมข้แตต ‘แรงจผงใจตตางๆ’
พระเจข้าไมตทรงมภีเวลาสทาหรนับแรงจผงใจและอสุบายเหลตานนัรนของคนชนัวที่ พระองครทรงเกลภียดชนังสษิที่ง
เหลตานนัรน ตรงกนันขข้าม ความคษิดและแผนการตตางๆของคนเหลตานนัรนทภีที่บรษิสสุทธษิธในแรงจผงใจ บรษิสสุทธษิธ
ในจรษิยธรรม และบรษิสสุทธษิธในจษิตวษิญญาณกป็นตาอภษิรมยรและนตาปภีตษิยษินดภีตตอพระเจข้า
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บสคคลผรห้ตะกละหากคาไรกป็กระทคาความลคาบากแกห่ครษัวเรพอนของตน

ความโลภและความมนักไดข้เปป็นลนักษณะนษิสนัยทภีที่นตาเกลภียด เมสือที่ ผผข้ใดตษิดพนันอยผกต บนั สษิที่งเหลตานนัรน เขากป็มนัก
จะเพษิกเฉยครอบครนัวของตน ความยสุงต ยากในชภีวษิตสมรสและลผกๆกป็เกษิดขลึรนตามมาอยตางหลภีกเลภีที่ยง
ไมตไดข้ นอกจากนภีร ความโลภกทาไรไมตใชตเรสือที่ งเงษินเสมอไป มนันอาจเปป็นการไขวตควข้าหาชสืที่อเสภียง
ความสทาเรป็จหรสือเปข้าหมายตตางๆอยตางไมตลดละ เมสือที่ ผผข้ใดเรษิที่มพสุงต เปข้าไปทภีที่เปข้าหมายสต วนตนัวอยตางไรข้

ปนัญญา (เรสือที่ งเงษินหรสือไมตใชตเรสืที่องเงษิน) ความยสุงต ยากในครอบครนัวกป็มกนั เกษิดขลึรนเพราะวตาครอบครนัวถผก
ละเลย ผผข้ผษิดจรษิงๆคสือ การไลตตามความตข้องการของตนัวเอง นอกจากนภีรบสคคลผรห้เกลทยดสษินบนจะมท
ชทวษิตอยรห่
ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ การเกลภียดชนังของกทานนัลตตางๆ (เชตน ในรผปของสษินบนหรสือการพลึที่งพาผผข้
มภีอษิทธษิพล) กป็จะพบกนับคสุณภาพชภีวษิตทภีที่ดภีกวตารวมถลึงชภีวษิตทภีที่ยนสื ยาวดข้วย การทสุจรษิตมนักนทาไปสผตอาชภีพ
การงานทภีที่สร นันลงและแมข้กระทนังที่ การเสภียชภีวตษิ กตอนวนัยอนันควรดข้วย
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ใจของคนชอบธรรมรคาพรึงวห่าจะตอบอยห่างไร แตห่ปากของคนชษัวพื่

รห้ายเทสษิพื่งชษัพื่วรห้ายออก ความคษิดทภีที่ตรงขข้ามกนันสองประการถผกนทาเสนออภีกครนัรง (1) คนชอบธรรมนนัรน
ระมนัดระวนังในวษิธภีทภีที่ตนตอบกลนับ อยตางไรกป็ตาม (2) คนโงตทภีที่ไมตดทาเนษินตามแบบพระเจข้ากป็พนต ความ
รข้ายกาจทสุกประเภทออกมา ความคษิดทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตาคนชอบธรรมนนัรนเฉลภียวฉลาดในสษิที่งทภีที่
ตนพผดและคนโงตนร นันไมตเฉลภียวฉลาด
สภษ 15:29

พระเยโฮวาหย์ทรงอยรห่หห่างไกลจากคนชษัพื่วรห้าย แตห่พระองคย์ทรงสดษับ

คคาอธษิษฐานของคนชอบธรรม แมข้แตตคนชนัวที่ บางครนัรงกป็รอข้ งขอความชตวยเหลสือจากพระเจข้า อยตางไร
กป็ตาม โดยทนัวที่ ไปแลข้วพระเจข้ากป็จะทรงเมษินพวกเขา มนันดผเหมสือนราวกนับวตาพระองครทรงอยผหต ตางไกล
ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงใสตพระทนัยตตอคทาอธษิษฐานของผผข้ชอบธรรม นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา
พระเจข้าทรงตอบคทาอธษิษฐานของผผข้ชอบธรรม ดผขข้อ 8 ของบทนภีรและเพลงสดสุดภี 34:15 และ 1 เป
โตร 3:12
สภษ 15:30

สวห่างของตาทคาใหห้ใจเปรมปรทดษิดิ์ และขห่าวดทกระทคาใหห้กระดรกสดชพนพื่

ภาพเปรภียบสองเรสือที่ งถผกเสนอตรงนภีร ความสวตางของตาอาจหมายถลึงสายตาทภีที่ดภี อยตางไรกป็ตาม
บรษิบทตรงนภีรดผเหมสือนจะบอกเปป็นนนัย ‘ตาทภีที่สดใส’ หรสือ ‘ประกายระยษิบระยนับ’ ในตาของเรา เชตน
เดภียวกนัน ขตาวดภีนร นนั นตาชสืที่นใจ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาดผเหมสือนจะเปป็นการทภีที่วาต ผผข้ทภีที่มภีประกายระยษิบ
ระยนับในตาของตนหรสือผผข้ทภีที่มขภี ตาวดภีกนป็ ทาความชสืที่นชมยษินดภีมาใหข้ มนันนตาชสืที่นใจและชสุบชผจษิตวษิญญาณ
ของคนเรา

สภษ 15:31-32

หรททพื่ฟษังคคาตษักเตพอนททพื่ใหห้ชทวษิตจะอยรห่ทห่ามกลางปราชญย์ อภีกครนัรงทภีที่เรสือที่ ง

เกภีที่ยวกนับวษิธภีทภีที่เรารนับมสือกนับคทาวษิจารณรถผกกลตาวถลึง ผผข้ทภีที่ยอมรนับคทาวษิจารณร (คทาตนักเตสือนทภีที่ใหข้ชภีวตษิ ) กป็มภี
ปนัญญา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนโงตไมตยอมรนับมนัน
32 บสคคลผรห้เพษิกเฉยตห่อคคาสษัพื่งสอนกป็ด รหมษิพื่นจษิตใจตนเอง แตห่บสคคลผรฟห้ ษังคคาตษักเตพอนกป็ไดห้ความ
เขห้าใจ ตรงขข้ามกนับคนมภีปนัญญาในขข้อทภีที่แลข้ว คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตยอมรนับคทาวตากลตาวตนักเตสือน (นนันที่ คสือ
คทาวษิจารณร) กป็ดผหมษิที่นจษิตใจตนเอง คทาทภีแที่ ปลวตา คคาสษัพื่งสอน (มถูวคร์ ารร์) มภีความหมายวตา ‘คทาวตากลตาว’,
‘คทาแนะนทา’ หรสือ ‘คทาตทาหนษิ’ กลตาวสนัรนๆกป็คสือ คนโงตไมตยอมรนับแมข้แตตคทาตษิเพสือที่ กตอ อยตางไรกป็ตาม คน
ทภีที่ยอมรนับคทาวตากลตาว (นนันที่ คสือ คทาวษิจารณร) กป็เพษิมที่ พผนในความเขข้าใจ คนโงตฉนสุ เฉภียวเมสือที่ ถผกวตากลตาวตนัก
เตสือน คนมภีปนัญญาดผดซนับมนันและรผข้สลึกขอบคสุณสทาหรนับมนัน
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ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นการสอนใหห้เกษิดปษัญญา บทนภีรปษิด

ทข้ายดข้วยความจรษิงทภีที่ลลึกซลึรงสองประการ (1) ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยผหต นข้าเดภียวกนันกนับคทา
ตนักเตสือนวตากลตาวและปนัญญา คทาทภีแที่ ปลวตา การสอน (มถูวคร์ ารร์) มภีความหมายอภีกครนัรงวตา ‘คทาวตากลตาว’,
‘คทาแนะนทา’ หรสือ ‘คทาตทาหนษิ’ ดนังทภีที่ไดข้หมายเหตสุไวข้ในขข้อทภีที่แลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาการ
ยอมรนับคทาวตากลตาว คทาสนังที่ สอนและคทาวษิจารณรเกภีที่ยวขข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็น
เจข้าและปนัญญา ความคษิดคผตซงลึที่ ถผกกลตาวไวข้อยตางชนัดเจนในบทนภีรกคป็ สือ การทภีที่ผผข้มภีปนัญญาจะยอมรนับคทา
วษิจารณรอยตางสงตางามและคนโงตจะไมตททาเชตนนนัรน นอกจากนภีร ผผข้ทภีที่ยอมรนับคทาวตากลตาวอยตางสงตางามกป็
สอดคลข้องกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า
(2) ความถห่อมใจเดษินอยรขห่ ห้างหนห้าเกทยรตษิ เกภียรตษิยศ การเลสืที่อนขนัรนและสงตาราศภีในระบบการ
จนัดการของพระเจข้ากป็ถผกนทาหนข้าดข้วยความถตอมใจ ชาวโลกไมตคตอยสนใจความถตอมใจมากเทตาใด
นนัก แตตพระเจข้าทรงสน และพระเจข้ามนักเลสืที่อนยศคนเหลตานนัรนทภีที่ถตอมใจอยตางแทข้จรษิง แบบอยตางทภีที่ยงษิที่
ใหญตทภีที่สสุดกป็คสือ แบบอยตางขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา กตอนทภีพที่ ระเจข้าทรงยกชผพระองครและ
ประทานนามเหนสือนามทนัรงปวงแกตพระองคร พระเยซผกทป็ รงถตอมพระองครลงเปป็นอนันดนับแรก ทรงรนับ

สภาพของผผข้รนับใชข้คนหนลึที่ง และทรงเชสืที่อฟนังจนถลึงความมรณา มภีคสุณธรรมใหญตยงษิที่ และปนัญญาใน
ความถตอมใจ
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 16: ใจความหลนักของการเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่าง
การทลาดทและการทลาชนัที่วดลาเนษินตส่อไป
สภษ 16:1-3

ทษัทั้งแผนงานของจษิตใจมนสษยย์ และคคาตอบของลษิทั้น มาจากพระเยโฮ

วาหย์ ความคษิดตรงนภีรนตาจะเปป็นการทภีที่วาต ปราศจากพระองครแลข้ว เรากป็ททาอะไรไมตไดข้เลย ความ
สามารถในการคษิด วางแผนการตตางๆ หรสือการพผดกป็เปป็นของขวนัญจากพระเจข้า พระองครไดข้ทรง
สรข้างเราและทรงออกแบบเราเชตนนนัรน นอกจากนภีร ตลอดเสข้นทางเดษินชภีวษิตครษิสเตภียน มนันคสือพระคสุณ
ของพระเจข้าทภีที่มภีฤทธษิธฟนฟผ
สืร ซงลึที่ ชตวยเราใหข้สามารถททาสษิที่งทภีที่ตข้องททาไดข้
2 ทางทษัทั้งสษิทั้นของมนสษยย์กป็สะอาดในสายตาของเขาเอง แตห่พระเยโฮวาหย์ทรงชษัพื่งจษิตใจ
มนสุษยชาตษิทรงนั โดยรวมและแตตละคนตตางคษิดวตาตนัวเองชอบธรรมอยผภต ายใน โดยธรรมชาตษิแลข้ว เรา
มนักคษิดวตาตนัวเราเองนนัรนถผกตข้อง จากความคษิดวตาตนัวเองชอบธรรมนภีรจงลึ เกษิดความเยตอหยษิงที่ และความดสืรอ
รนัรน อยตางไรกป็ตาม องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นผผข้ทภีที่พษินจษิ ดผใจมนสุษยร แมข้วาต เราอาจอข้างตนัววตาถผกตข้อง
พระเจข้ากป็ทรงเปป็นผผข้ตนัดสษินเรสืที่องนนัรนเอง
3 จงมอบงานของเจห้าไวห้กษับพระเยโฮวาหย์ และแผนงานของเจห้าจะไดห้รษับการสถาปนาไวห้ ดนัง
นนัรนเพราะเหตสุความคษิดเหลตานนัรนทภีมที่ ากตอนหนข้า หนข้าทภีขที่ องเรากป็คสือ มอบแผนการตตางๆและกษิจกรรม
ตตางๆของเราไวข้กบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้าเพสืที่อใหข้พระองครทรงนทาและเมสืที่อททาเชตนนนัรนแลข้ว แผนงาน
ตตางๆ (นนันที่ คสือ ความคษิดตตางๆ) ของเรากป็จะไดข้รนับการสถาปนาไวข้ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ใหข้เรา
เสนอความคษิดและแผนงานตตางๆของเราตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้าเพสืที่อขอการอนสุมนัตษิจากพระองครและ
เมสืที่อพระองครทรงเหป็นชอบแลข้ว แผนงานของเรากป็จะไดข้รนับการสถาปนา ความคษิดตรงนภีรกป็
สอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 3:5-6 เชตนกนัน บตอยครนัรงขนาดไหนทภีที่เราดลึงดนันเดษินหนข้าไปกนับแผนการ
ตตางๆของตนัวเองโดยไมตแสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้าจรษิงๆเสภียกตอน จากนนัรนเรากป็ขนัดขข้องใจเมสือที่

สษิที่งตตางๆไมตสนัมฤทธษิธผล จะดภีกวตาเยอะขนาดไหนทภีที่เราจะฝากแผนงานตตางๆของเราไวข้กบนั พระองคร
เปป็นอนันดนับแรกและใหข้พระองครทรงนทาพาเรา เราจะไมตมวภี นันไปผษิดทางแนตเมสืที่อพระองครทรงนทาเสข้น
ทางเดษินตตางๆของเรา
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พระเยโฮวาหย์ทรงสรห้างทสกสษิพื่งไวห้เพพพื่อพระองคย์เอง แมห้คนชษัวพื่ รห้ายกป็

เพพพื่อวษันชษัวพื่ รห้าย พระเยโฮวาหรพระเจข้า (ผผข้ทรงเปป็นพระเยซผแหตงพระคนัมภภีรรใหมต) ทรงเปป็นพระผผข้สรข้าง
สรรพสษิที่งทนัรงปวงทภีที่มอภี ยผต วษิวรณร 4:11 กลตาววตา “เพราะวตาพระองครไดข้ทรงสรข้างสรรพสษิที่งทนัรงปวง และ
สรรพสษิที่งทนัรงปวงนนัรนกป็ทรงสรข้างขลึรนแลข้วและดทารงอยผตต ามชอบพระทนัยของพระองคร” นอกจากนภีร
โคโลสภี 1:16 กลตาววตา “สรรพสษิที่งทนัรงสษิรนถผกสรข้างขลึรนโดยพระองครและเพสืที่อพระองคร” วนันชนัวที่ รข้ายทภีวที่ าต
นภีรยอต มหมายถลึงวนันพษิพากษานนัรน พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างแมข้กระทนังที่ คนเหลตานนัรนทภีที่จะถผกพษิพากษาในวนัน
พษิพากษานนัรน หากมภีขข้อดภีสนักอยตางในเหลตาคนชนัวที่ มนันกป็คสือวตาคนเหลตานนัรนจะสทาแดงใหข้เหป็นวตาเกษิด
อะไรขลึรนกนับคนบาป พวกเขาจะสทาแดงพระพษิโรธอนันชอบธรรมของพระเจข้าในวนันนนัรนเชตนกนัน
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ทสกคนททพื่มทความเยห่อหยษิพื่งในใจกป็เปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮ

วาหย์ ถรึงแมห้มพอประสานมพอชห่วยกษัน เขาจะพห้นโทษกป็หามษิไดห้ แมข้วาต คนสมนัยใหมตมนักพผดถลึงความเยตอ
หยษิงที่ ในแงตดภี พระเจข้ากป็ไมตเคยททาเชตนนนัรนเลย ความเยตอหยษิงที่ เปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึงที่ ตตอ
พระเจข้า ยษิงที่ กวตานนัรน ความเยตอหยษิงที่ กป็เปป็นสษิที่งทภีที่ยสุยงใหข้เกษิดการกบฏและการตกตทที่าลงของลผซษิเฟอรรใน
อดภีตกาล ไมตมอภี ะไรดภีเกภีที่ยวกนับความเยตอหยษิงที่ เลย ไมตวาต คนเยตอหยษิงที่ จะรวบรวมพนันธมษิตรและกทาลนัง
เสรษิมไดข้มากมายขนาดไหน เขาจะไมตถผกลงโทษกป็หามษิไดข้ ใจทภีที่เยตอหยษิงที่ เปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียน
อยตางหนลึงที่ ตตอพระเจข้าและพระองครจะทรงลงโทษมนันในกาลอนันเหมาะสม
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ความเมตตาและความจรษิงไดห้ลบความชษัพื่วชห้า ความจรษิงอนันลลึกซลึรง

สองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร (1) เมสืที่อความจรษิงถผกเจสือดข้วยความเมตตา ความบาปกป็ถผกปกคลสุม
เสภีย คทาทภีที่แปลวตา ลบ (คาฟารร์) เปป็นคทาฮภีบรผพรสืนๆทภีมที่ ภีความหมายวตา ‘การลบมลทษิน’ และมภีความ
หมายตรงตนัววตา ‘ปกคลสุม’ หลนักการนภีรกคป็ สือวตา เมสืที่อการลงวษินนัยและการเผชษิญหนข้าถผกเจสือปนดข้วย
ความเมตตา ความบาปกป็ถผกจนัดการใหข้เรภียบรข้อย นนันที่ เปป็นความจรษิงในวนันททาการลบมลทษินนนัรนเมสือที่

พระเมตตาของพระเจข้าพบความจรษิงและความบรษิสสุทธษิธของพระเจข้าในโลหษิตทภีที่ถผกททาใหข้ไหลออก
ของเครสืที่องบผชาไถตบาป มนันเปป็นจรษิงบนกางเขนนนัรนเมสืที่อความรนักของพระเจข้าพบความบรษิสสุทธษิธของ
พระเจข้าในตนัวตนของพระเยซผเมสืที่อพระองครทรงชทาระคตาความบาปของเราเสภีย มนันเปป็นความจรษิงใน
การอบรมสนังที่ สอนลผกๆของเรา เมสือที่ ความเมตตาถผกเพษิที่มเขข้ากนับการลงวษินยนั เมสืที่อลผกททาผษิด ความบาปกป็
ถผกจนัดการใหข้เรภียบรข้อยอยตางไดข้ผล อยตางไรกป็ตาม ความรนักและความเมตตาทภีที่ปราศจากการลงวษินยนั
กป็นทาไปสผตการตามใจจนเสภียคน ความหยาบกระดข้างและความเขข้มงวดนทาไปสผตการกบฏ อยตางไร
กป็ตามความเมตตาทภีที่รวมความจรษิงเขข้าไวข้ดข้วยจะลบลข้างความบาปเสภีย
(2) ความจรษิงทภีที่สทาคนัญประการทภีที่สองกป็คสือวตา คนหลทกความชษัพื่วรห้ายไดห้โดยความยคาเกรงพระ
เยโฮวาหย์ มภีคณ
สุ ธรรมไมตกภีที่ประการทภีที่ขดนั ขวางมษิใหข้ททาบาปไดข้มากไปกวตาความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็น
เจข้า มนันสะอาดและฟสืร นฟผจษิตวษิญญาณ มนันเปลภียที่ นแปลงชภีวษิตคนทนัรงหลาย เมสือที่ มนสุษยรเรภียนรผทข้ ภีที่จะ
ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า พวกเขากป็จะหนันเสภียจากความบาป
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เมพพื่อทางของมนสษยย์เปป็นททพื่โปรดปรานแดห่พระเยโฮวาหย์ แมห้ศษัตรร ของ

เขานษัทั้นพระองคย์กทป็ รงกระทคาใหห้คพนดทกษับเขาไดห้ แมข้วาต มภีศนัตรผมากมายของคนชอบธรรม เมสืที่อชภีวตษิ
ของเราเปป็นทภีที่พอพระทนัยองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยตางแทข้จรษิง ในกาลอนันเหมาะสมพระเจข้ากป็จะทรง
ททาใหข้คนเหลตานนัรนอยผอต ยตางสนันตษิกบนั เราไดข้ ชาวโลกไมตเคยชอบผผข้คนของพระเจข้า แตตลลึกๆในใจของ
พวกเขาแลข้ว พวกเขากป็เคารพคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าอยตางแทข้จรษิง แมข้วาต พวกเขาอาจ
ขตมเหงและเยาะเยข้ยคนชอบธรรม กระนนัรนพระเจข้ากป็จะทรงททาใหข้พวกเขาเคารพประชาชนของ
พระองครในคราวอนันเหมาะสม หลนักการทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา พระเจข้าทรงอวยพรผผข้ชอบธรรม
พระองครทรงดผแลพวกเขา
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มทแตห่นห้อยแตห่มทความชอบธรรมกป็ดทกวห่ามทรายไดห้มากดห้วยอยสตษิธรรม

คนยากจนทภีที่เปป็นคนชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงกป็ดภีกวตาคนรวยและมภีชสืที่อเสภียงแตตไมตเทภีที่ยงธรรม นภีที่เปป็น
ความจรษิงไมตเพภียงฝตายวษิญญาณและฝตายศภีลธรรมเทตานนัรน แตตในการปฏษิบนัตษิออกมาของชภีวษิตดข้วย คน
เหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวตษิ ตามแบบพระเจข้าและชอบธรรม (แมข้จะเปป็นคนยากจน) กป็มนักจะมภีความสสุข

กวตา สสุขภาพดภีกวตาและปรนับตนัวไดข้ดภีกวตาคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นพวกไฮโซ ขตาวของชาวโลกเตป็มไปดข้วย
เรสืที่องราวตตางๆของชภีวษิตทภีที่ไมตมคภี วามสสุขของพวกชนชนัรนสผงของโลกนภีร
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ใจของมนสษยย์กะแผนงานทางของเขา แตห่พระเยโฮวาหย์ทรงนคายห่าง

เทห้าของเขา ผผข้คนทนัรงหลาย แมข้กระทนังที่ ครษิสเตภียนเองกป็ตามมนักคษิดแผนงานตตางๆของตนขลึรนมาเปป็น
กษิจวนัตร ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา นคา (คถูวนร์) ในบรษิบทนภีรและโครงสรข้างนภีร (ฮษิฟลษิ ) มนันมภีความ
หมายวตา ‘ถผกสถาปนา’ แมข้เรามนักคษิดแผนการตตางๆของเราเองขลึรนมากป็ตาม พระเจข้ากป็ทรงเปป็นผผข้
สถาปนาทางของเรา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาแผนงานตตางๆของมนสุษยรกลป็ ข้มเหลวบตอยๆ แตต
เมสืที่อพระเจข้าทรงนทาทางของเรา แผนงานเหลตานนัรนกป็สนัมฤทธษิธผล ทางของพระเจข้ายตอมไดข้ผล ทางของ
พระเจข้ายตอมดภีทภีที่สสุด เราจทาเปป็นตข้องตรลึงความเยตอหยษิงที่ แหตงทางของเราเองไวข้ทภีที่กางเขนและยอมใหข้
พระเจข้าทรงนทาเสข้นทางเดษินทนัรงหลายของเรา
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คคทั้าตษัดสษินอษันมาจากพระเจห้าอยรห่ททพื่รษิมฝทพระโอษฐย์ของกษษัตรษิยย์

พระโอษฐย์ของพระองคย์ไมห่ละเมษิดในการพษิพากษา แมข้วาต หนนังสสือสสุภาษษิตทนัรงเลตมมภีเนสืรอหาเกภีที่ยวกนับ
เรสืที่องราวในปนัจจสุบนันนภีร ขข้อความตรงนภีรกดป็ ผเหมสือนจะมภีลนักษณะอวสานกาล ไมตเคยมภีกษนัตรษิยรทภีที่เปป็น
มนสุษยรคนใดเลยทภีที่คทาตนัดสษินของเขานนัรนไมตผษิดพลาดเลย อยตางไรกป็ตาม มภีกษนัตรษิยพร ระองครหนลึที่งทภีที่จะ
เสดป็จมาผผข้จะตรนัสคทาตนัดสษินตตางๆของพระเจข้าและจะไมตมภีวนันละเมษิดในการพษิพากษาของพระองคร
เลย อภีกทรรศนะหนลึที่งกป็อาจเปป็นไดข้วาต เมสือที่ พระเจข้าทรงนทากษนัตรษิยรทภีที่ชอบธรรมองครใดในการตนัดสษิน
ใจของเขา เขาจะไมตผษิดพลาดในการพษิพากษา
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ตราชร และตาชษัพื่งเททพื่ยงตรงเปป็นของพระเยโฮวาหย์ ลรกตสห้มทษัทั้งสษิทั้นในถสง

เปป็นพระราชกษิจของพระองคย์ ภาพเปรภียบนภีรอข้างอษิงถลึงสมนัยทภีที่การคข้าถผกกระททาบนตราชนังที่ ทภีที่ใชข้ไมข้
คานทรงตนัว ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือเรสืที่องความซสืที่อตรง พระเจข้าทรงซสืที่อตรงและยสุตษิธรรมในการตนัดสษิน
พระทนัยและการพษิพากษาตตางๆของพระองคร ลผกตสุข้มทภีที่วาต นภีรกหป็ มายถลึง ลผกตสุข้มถตวงทภีที่ถผกใชข้บนตราชนังที่
เพสืที่อหานทราหนนักของสษินคข้าโภคภนัณฑรหนลึที่งๆ ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือวตา ลผกตสุข้มทนัรงสษิรนในถสุงของพระเจข้า

เปป็นพระราชกษิจของพระองคร นนันที่ คสือ พวกมนันเทภียที่ งตรง พระเจข้าทรงเทภีที่ยงตรงและซสืที่อตรงในกษิจการ
ทนัรงสษิรนทภีพที่ ระองครทรงกระททา ในความหมายโดยนนัยแลข้ว เรากป็ควรกระททาแบบเดภียวกนัน
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การกระทคาความชษัพื่วรห้ายเปป็นสษิพื่งนห่าเกลทยดนห่าชษังตห่อกษษัตรษิยย์ เพราะวห่า

บษัลลษังกย์นนษัทั้ ถรกสถาปนาไวห้ดห้วยความชอบธรรม ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา มนันเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียน
ทภีที่คนเหลตานนัรนในตทาแหนตงผผข้นทา (เชตน กษนัตรษิยร เปป็นตข้น) จะกระททาอยตางชนัวที่ รข้าย ตทาแหนตงตตางๆของ
ผผข้นทากป็ถผกททาใหข้มนันที่ คงปลอดภนัยโดยการททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องอยตางสมทที่าเสมอและโดยการตนัดสษินใจตตางๆ
ทภีที่ถผกตข้อง นภีที่เปป็นบทเรภียนหนลึที่งสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นผผข้นทาในระดนับใดกป็ตามจนทสุกวนันนภีร การททา
ผษิดเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่ง มนันบตอนททาลายตทาแหนตงผผข้นทาของคนๆนนัรน ตรงกนันขข้าม
ความชอบธรรมกป็ททาใหข้ตทาแหนตงผผข้นทาแขป็งแกรต ง
สภษ 16:13

รษิมฝทปากททพื่ชอบธรรมเปป็นททพื่ปทตษิยนษิ ดทแกห่กษษัตรษิยย์ และพระองคย์ทรง

รษักบสคคลผรพห้ รดสษิพื่งททพื่ถรก การพผดอยตางถผกตข้อง (ไมตใชตเพภียงในสษิที่งทภีที่พผดเทตานนัรนแตตในวษิธภีทภีที่พดผ มนันดข้วย)
กป็ไดข้รนับความโปรดปรานจากคนเหลตานนัรนทภีที่อยผใต นตทาแหนตงผผข้นทา อนันทภีที่จรษิง คนเหลตานนัรนทภีที่ตทาแหนตง
ผผข้นทาตตางๆ (เชตน กษนัตรษิยร) กป็รนักคนเหลตานนัรนทภีที่บอกความจรษิง นนันที่ คสือ พผดอยตางถผกตข้อง คนเหลตานนัรน
ในตทาแหนตงผผข้นทาตข้องตนัดสษินใจเรสืที่องตตางๆและพวกเขากป็ชสืที่นชมคนเหลตานนัรนทภีที่เทภียที่ งตรงในสษิที่งทภีที่ตน
พผด นอกจากนภีร คนเหลตานนัรนทภีที่ซสืที่อตรงในคทาพผดแสดงความเหป็นของตนตตอกษนัตรษิยรกชป็ ตวยเขาใหข้
ตนัดสษินใจเรสืที่องตตางๆอยตางถผกตข้อง
สภษ 16:14-15

พระพษิโรธของกษษัตรษิยเย์ ปป็นผรห้สอพพื่ สารของความมรณา แตห่ปราชญย์จะ

ระงษับเสทยไดห้ บางทภีพวกเราในโลกตะวนันตกสมนัยใหมตกไป็ มตเขข้าใจวษิธภีคษิดของกษนัตรษิยรทรนังหลายในสมนัย
โบราณอยตางถตองแทข้ ในสมนัยนนัรน การยนัวที่ ยสุใหข้กษนัตรษิยรองครหนลึที่งทรงพระพษิโรธกป็อาจนทามาซลึที่งโทษ
ประหารชภีวษิต เพราะวตากษนัตรษิยรเหลตานนัรนมภีสษิทธษิอทานาจและความสามารถทภีที่จะประหารชภีวษิตเหลตา
ปฏษิปนักษรของตนไดข้ ซาโลมอนไดข้สนังที่ ประหารชภีวษิตอาโดนภียาหรจรษิงๆ ประเดป็นตรงนภีรกคป็ อสื วตา มภี
ปนัญญาในการไดข้รนับความโปรดปรานจากผผข้ปกครองคนหนลึที่งๆ แมข้ว าต เราไมตไดข้อาศนัยอยผใต นระบอบ
กษนัตรษิยรอภีกตตอไปแลข้วในปนัจจสุบนัน หลนักการนภีรกยป็ นังคงอยผเต หมสือนเดษิม มภีแตตคนโงตเทตานนัรนทภีที่จะจสุด

ประกายโทสะของผผข้นทารนัฐบาลทภีที่มอภี ทานาจสนักคน แมข้วาต ผผข้ปกครองสมนัยใหมตสตวนใหญตไมตสามารถ
สนังที่ ประหารชภีวตษิ ใครไดข้แลข้ว พวกเขากป็สามารถใชข้อทานาจรนัฐบาลตตอสผข้กบนั ปฏษิปนักษรสนักคนไดข้อยตาง
แนตนอน ปนัญญาสนังที่ เราใหข้ผผกมษิตรกนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีตทาแหนตงสผงๆ
15 ในความผห่องใสจากสทพระพษักตรย์ของกษษัตรษิยย์กมป็ ทชทวษิต และความโปรดปรานของ
พระองคย์กป็เหมพอนเมฆฝนปลายฤดร หลนักการทภีที่ถผกหมายเหตสุไวข้ขข้างบนถผกขยายความตรงนภีร มภี
ปนัญญาในการใหข้เจข้าหนข้าทภีที่ของรนัฐบาลคษิดในแงตดภีกบนั คสุณ เหมสือนฝนทภีที่บทารสุงพสืชผล มภีประโยชนรใน
การผผกมษิตรกนับคนทภีสที่ ทานนักงานเขต (หรสือทภีที่วาต การอทาเภอหรสือทภีที่ไหนกป็ตาม)
สภษ 16:16

ไดห้ปษัญญากป็ดทกวห่าไดห้ทองคคาสษักเทห่าใด ททพื่จะไดห้ความเขห้าใจกป็ดทกวห่า

เลพอกเอาเงษิน อภีกครนัรงทภีมที่ ภีการนทาเสนอหลนักการทภีที่วาต ปนัญญาและความเขข้าใจทภีที่แทข้จรษิงยตอมมภีคตา
มากกวตาเงษินเยอะแยะ ดผ สสุภาษษิต 3:13-15 และ 4:7 ดข้วย คนเหลตานนัรนทภีที่มภีปญ
นั ญาและความเขข้าใจจะ
เจรษิญรสุตงเรสืองในระยะยาวมากกวตาคนเหลตานนัรนทภีที่สษินทรนัพยรเดภียวของพวกเขาคสือเงษิน
สภษ 16:17

ทางหลวงของคนเททพื่ยงธรรมหษันออกจากความชษัพื่วรห้าย คนทภีที่เทภีที่ยง

ธรรม (และมภีปนัญญา) กป็รภีบเผตนหนภีจากความชนัวที่ รข้าย “บสุคคลผผข้ไมตดทาเนษินตามคทาแนะนทาของคน
อธรรม หรสือยสืนอยผใต นทางของคนบาป หรสือนนังที่ อยผใต นทภีที่นงนัที่ ของคนทภีที่ชอบเยาะเยข้ย ผผข้นร นันกป็เปป็นสสุข”
(เพลงสดสุดภี 1:1) ความจรษิงตรงนภีรกคป็ สือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่เทภียที่ งธรรมจะไมตเพภียงหลภีกเลภีที่ยงความชนัวที่ รข้าย
เทตานนัรน แตตพวกเขาจะหนภีไปจากมนันดข้วย ยษิงที่ กวตานนัรน บสคคลผรรห้ ะแวดระวษังทางของตนกป็สงวนชทวตษิ
ของเขาไวห้ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตาผผข้ทภีที่อารนักขาทางของตนจะพษิทนักษรรนักษาตนเองไวข้จากความยสุงต ยาก
ทสุกรผปแบบ “เหตสุฉะนนัรนทตานจงระมนัดระวนังในการดทาเนษินชภีวษิตใหข้ดภี อยตาใหข้เหมสือนคนไรข้ปนัญญา แตต
ใหข้เหมสือนคนมภีปนัญญา” (เอเฟซนัส 5:15) คนมภีปนัญญาจะบลึที่งขลึรนทางหลวงหนภีออกไปจากเมสืองแหตง
ความบาป คนโงตคอยมองหาทางออกทภีที่ใกลข้ทภีที่สสุดเพสืที่อขนับเขข้าไปในเมสืองนนัรน หลนักการทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตา
คสือเรสือที่ งการแยกออกถผกกลตาวถลึงตรงนภีร
สภษ 16:18-19

ความเยห่อหยษิงพื่ เดษินหนห้าการถรกทคาลาย และจษิตใจททพื่ยโสนคาหนห้าการ

ลห้ม ความเยตอหยษิงที่ คสือ กองหนข้าทภีที่นทาไปสผตความพษินาศ นนันที่ คสือ มนันเปป็นตนัวทภีที่นทาไปสผตความยสุงต ยาก

นอกจากนภีร คนทภีที่คษิดวตาตนัวเองแนตกมป็ ตสุงหนข้าไปสผตความตกตทที่า ความเยตอหยษิงที่ และความโอหนังคสือลผกโปตง
ทภีที่แตกในเวลาไมตนาน
19 ททพื่จะเปป็นคนมทใจถห่อมอยรห่กบษั คนยากจนกป็ดทกวห่าแบห่งของรษิบมาไดห้กษับคนเยห่อหยษิพื่ง ในความ
ตรงขข้ามกนันอยตางสษิรนเชษิง การเปป็นคนใจถตอมและอยผรต ต วมกนับคนยากจนกป็ดภีกวตาการมภีสตวนแบตงในเงษิน
กข้อนโตของชาวโลก คนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าโดยทนัวที่ ไปแลข้วกป็ไมตรทที่ารวย แตตพวกเขากป็มภีชวภี ษิตทภีที่
ดภีกวตาพวกคนรวยและคนมภีชสืที่อเสภียงของโลกนภีร ไมตเพภียงในชภีวษิตนภีรเทตานนัรนแตตในนษิรนันดรรกาลทภีที่จะมา
ดข้วย
สภษ 16:20-24

ความจรษิงทภีที่สอดคลข้องกนันเปป็นชสุดของปนัญญาของปนัญญาถผกกลตาว

ถลึงตรงนภีรบสคคลผรห้จษัดการธสรกษิจอยห่างเฉลทยวฉลาดจะพบของดท คทาทภีที่แปลวตา ธสรกษิจ (ดาบารร์) มภีความ
หมายตรงตนัววตา ‘คทาพผด’ หรสือ ‘สษิที่งทภีที่ถผกพผดออกมา’ มนันมภีความหมายดข้วยวตา ‘เรสือที่ งราว’ หรสือ ‘สษิที่งๆ
หนลึที่ง’ ดนังทภีที่ถผกแปลตรงนภีร อยตางไรกป็ตาม ความหมายโดยนนัยตรงนภีรกหป็ มายถลึง คนทภีที่เปษิดปากของตน
อยตางมภีปนัญญา นนันที่ คสือ เสนอคทาปรลึกษาทภีที่มภีปนัญญาสทาหรนับปนัญหาหนลึที่งๆ การททาเชตนนนัรนกป็นทาผลดภีมาสผต
ทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้อง สทาหรนับผผข้ทภีที่ปนัญหาของตนไดข้รนับการแกข้ไข นนันที่ กป็ดภีสทาหรนับเขา สทาหรนับผผข้ใหข้คทา
ปรลึกษาทภีที่มภีปนัญญา ชสืที่อเสภียงของเขาและความนนับถสือเขากป็เพษิที่มพผนขลึรนซลึที่งกป็ดภีสทาหรนับเขา นอกจากนภีร
คนททพื่วางใจในพระเยโฮวาหย์จะเปป็นสส ข คทาทภีที่แปลวตา เปป็นสส ข (เอเชอรร์) บางครนัรงกป็ถผกแปลเปป็น ‘ไดข้
รนับพร’ แนตทภีเดภียว ผผข้ทภีที่ใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นความไวข้วางใจของตนกป็ไดข้รนับพร ดผ เพลงสดสุดภี
2:12, 34:8, 40:4 และ 84:12 เราจะไมตมวภี นันไปผษิดทางเมสือที่ เราไวข้วางใจพระเจข้าสทาหรนับทสุกความ
ตข้องการ ทสุกการตนัดสษินใจ หรสือทสุกปนัญหาในชภีวษิต ความสสุขแทข้กเป็ ปป็นผลทภีที่ตามมา
21 คนใจฉลาดเรทยกวห่าเปป็นคนมทความพษินษิจ และความหวานแหห่งรษิมฝทปากเพษิพื่มความเรทยนรรห้
แนตทภีเดภียวปนัญญายตอมนทาไปสผตการมภีความพษินจษิ ถข้อยคทาทภีอที่ ตอนหวานและสสุภาพจะเปป็นครผทภีที่ดภีกวตา
ถข้อยคทาทภีที่เผป็ดรข้อน รสุนแรงหรสือขมขสืนที่ ความสสุภาพอตอนหวานจะสนัมฤทธษิธผลมากยษิงที่ กวตาความรสุนแรง
คนเราจะฟนังอภีกคนทภีที่สสุภาพอตอนหวาน เรามนักไมตฟงนั คนทภีที่หยาบคาย

22 ความเขห้าใจเปป็นนคทั้าพสแหห่งชทวตษิ แกห่ผห้ทร ทพื่มทความเขห้าใจ แตห่คคาสษัพื่งสอนของคนโงห่เปป็นความโงห่
เขลา ภผมภษิ าคตะวนันออกกลางโดยทนัวที่ ไปและแผตนดษินอษิสราเอลโดยเฉพาะมนักมภีลนักษณะกลึที่งแหข้งแลข้ง
นทราพสุหรสือบตอนทรามภีคตามากในภผมภษิ าคนนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่มคภี วามเขข้าใจกป็เหมสือนนทราพสุในแผตนดษินแหข้ง
แลข้งซลึที่งมภีคสุณประโยชนรยษิงที่ นนัก นอกจากนภีร เชตนเดภียวกนับทภีที่นร ทาใหข้ชภีวษิตแกตผสืนดษินทภีที่แหข้งแลข้ง ความเขข้าใจ
กป็ถตายทอดความเขข้าใจลลึกซลึรงฝตายวษิญญาณแกตคนเหลตานนัรนทภีที่มมภี นันเชตนกนัน ตรงกนันขข้าม การวตากลตาว
ตนักเตสือนคนโงตมนักเปป็นการกระททาทภีที่เปลตาประโยชนร
23 ใจของปราชญย์กระทคาใหห้ปากของเขาสส ขสม และเพษิพื่มการเรทยนรรห้แกห่รษิมฝทปากของเขา
ความคษิดตรงนภีรมคภี วามหมายตรงตนัววตา ใจของคนมภีปนัญญาจะททาใหข้ปากของเขาสสุขมสุ รอบคอบ
ปนัญญาจะควบคสุมสษิที่งทภีที่ออกมาจากรษิมฝภีปากของเรา ความคษิดทภีที่สองกป็คสือวตา ใจของคนมภีปนัญญาจะ
เพษิที่มความนตาเชสืที่อถสือเขข้ากนับสษิที่งทภีที่เขาพผด ผผข้คนมนักสนใจฟนังคนทภีที่มปภี นัญญา พวกเขาจะเรภียนรผจข้ ากคน
แบบนนัรน
24 ถห้อยคคาแชห่มชพนพื่ เหมพอนรวงผรึทั้ง เปป็นความหวานแกห่จษิตวษิญญาณ และเปป็นอนามษัยแกห่
กระดรก คทาพผดทภีที่สสุภาพและเปภีที่ยมดข้วยความกรสุณากป็อตอนหวานและยอมรนับไดข้งตาย นอกจากนภีร มนันยนัง
ใหข้พละกทาลนังแกตผผข้อสืที่นดข้วย ทนัรงหมดนภีรลวข้ นออกมาจากหลนักการแหตงปนัญญา
สภษ 16:25

มททางหนรึพื่งซรึพื่งคนเราดรเหมพอนถรก แตห่มษันสษินทั้ สส ดลงททพื่ทางของความ

มรณา ขข้อนภีรมภีเนสืรอหาแบบเดภียวกนับสสุภาษษิต 14:12 บางทภีพระเจข้าทรงกลตาวซทราตรงนภีรเพสือที่ เพษิมที่ การเนข้น
ความสทาคนัญ คนมากมายขนาดไหนไลตตาม ‘ศาสนา’ ของตนและชนักจผงตนัวเองใหข้เชสืที่อวตามนันถผกตข้อง
แลข้วทนัรงๆทภีที่ในความเปป็นจรษิงแลข้วมนันกภีดกนันพวกเขาใหข้อยผบต นถนนทภีที่มสุตงสผตนรกตตอไป เชตนเดภียวกนัน
คนมากมายขนาดไหนดสืรอดลึงททาตามวษิธภีของตนเพภียงเพสืที่อทภีมที่ นันจะนทาไปสผตการเสภียชภีวตษิ กตอนวนัยอนัน
ควร ทภีแที่ ฝงอยผเต บสืรองใตข้นร คภี สือ การสสืที่อความหมายโดยนนัยอยตางชนัดเจนถลึงความเยตอหยษิงที่ และความดสืรอ
รนัรน
สภษ 16:26

คนททพื่ทคางานกป็ทคางานเพพพื่อตนเอง เพราะปากของเขากระตสห้นเขาไป

ความเปป็นจรษิงตตางๆของชภีวตษิ และธรรมชาตษิมนสุษยรถผกกลตาวถลึงตรงนภีร ผผคข้ นททางานสสุดทข้ายแลข้วกป็เพสืที่อ

ประโยชนรสสุขของตนเอง พวกเขาตข้องมภีอาหารรนับประทาน นอกจากนภีร หลนักการเรสืที่องการแสวงหา
ประโยชนรของตนัวเองกป็เปป็นสต วนหนลึงที่ ของธรรมชาตษิมนสุษยร ลนัทธษิคอมมษิวนษิสตรลข้มเหลวเพราะมนันคษิด
เอาเองวตาผผข้คนจะททางานเพสืที่อประโยชนรสขสุ ของชสุมชน มารรกซรและเลนษินจลึงพลาดทภีที่จะเขข้าใจ
ธรรมชาตษิของมนสุษยรทภีที่ตกตทที่า แมข้วาต มภีสอนอยตางชนัดเจนแลข้วในพระคนัมภภีรร พวกเขากป็ปฏษิเสธความ
จรษิงตามพระคนัมภภีรรเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร ผผคข้ นสต วนใหญตแลข้วกป็ททางานเพสืที่อประโยชนรของตนัวเองและไมตใชต
เพสืที่อประโยชนรของชสุมชน มนันเปป็นขข้อเทป็จจรษิงอยตางหนลึที่งของธรรมชาตษิมนสุษยรทภีที่ตกตทที่าลงและ
บาปหนา
สภษ 16:27-28

คนอธรรมขสดคห้นความชษัพื่ว และในรษิมฝทปากของเขาเหมพอนอยห่างไฟ

ลวก คนอธรรมขสุดคสุข้ยความผษิดเกภีที่ยวกนับผผข้อสืที่นจากนนัรนกป็พลตามเรสืที่องนนัรนเหมสือนไฟปตา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือ
คทาทภีที่แปลวตา คนอธรรม (เบลทยาอนัล) มนันเปป็นชสืที่อหนลึที่งของซาตานในพระคนัมภภีรรใหมต ความคษิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนอธรรมยสุยงใหข้เกษิดความยสุงต ยากดข้วยปากของตนผตานการซสุบซษิบนษินทาของตน
ดนังนนัรน 28 คนตลบตะแลงแพรห่การวษิวาท และผรห้กระซษิบกป็แยกเพพพื่อนสนษิทออกจากกษัน คน
ซสุบซษิบนษินทายตอมกตอความยสุงต ยาก อนันทภีที่จรษิง พวกเขากป็แยกเพสืที่อนสนษิทออกจากกนันโดยปากทภีที่สรข้าง
ความแตกแยกของตน
สภษ 16:29-30

คนทารสณลห่อชวนเพพพื่อนบห้านของเขา และนคาเขาไปในทางททพื่ไมห่ดท คทา

ทภีที่แปลวตา ทารสณ (ชามนัค) มภีความหมายดข้วยวตา ‘อยสุตษิธรรม’ หรสือ ‘หนัวดสืรอ’ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตาคน
เชตนนนัรนจะททาใหข้เขข้าใจผษิดหรสือหลอกลวงมษิตรสหายและนทาเขาไปสผตสที่ งษิ ทภีที่ไมตดภี
30 เขาขยษิบตากะแผนงานททพื่ตลบตะแลง เขาเมห้มรษิมฝทปากของเขานคาความชษัพื่วรห้ายใหห้เกษิด
ขรึทั้น คนทภีทที่ ารสุณและทสุจรษิตซลึที่งถผกพผดถลึงในขข้อทภีแที่ ลข้วกป็นอนคษิดแผนการทสุจรษิตตตางๆ จากนนัรนเขากป็เปษิด
ปากของตนในวนันตตอมาและกระททาตามแผนการทภีที่คดโกงของตน
สภษ 16:31

ศทรษะททพื่มทผมหงอกเปป็นมงกสฎแหห่งสงห่าราศท ถห้าพบในทางแหห่งความ

ชอบธรรม ผมขาวของคนชรากป็เปป็นมงกสุฎแหตงสงตาราศภีหากมนันอยผบต นศภีรษะของผผข้ทภีที่เปป็นคนชอบ
ธรรมมาตลอด

สภษ 16:32

บสคคลผรห้โกรธชห้ากป็ดทกวห่าคนมทกคาลษังมาก และบสคคลผรห้ปกครองจษิตใจ

ของตนเองกป็ดทกวห่าผรห้ททพื่ตทเมพองไดห้ ผผข้ทภีที่มรภี ะเบภียบวษินนัยในดข้านอารมณรและจษิตใจกป็เหนสือกวตาผผข้ทภีที่มภีกาท ลนัง
แขป็งแรง มภีคสุณธรรมยษิงที่ ใหญตในการมภีวษินยนั ในเรสือที่ งของจษิตใจ พระเจข้าไดข้ประทานอารมณรตตางๆใหข้
เราแลข้ว แตตวษิบนัตษิจงมภีแกตคนเหลตานนัรนทภีปที่ ลตอยใหข้อารมณรตตางๆของตนัวเองมภีอทานาจเหนสือตน แนวคษิด
ของพระคนัมภภีรรใหมตในเรสือที่ งของความสสุภาพอตอนนข้อมกป็คสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ฝลึกวษินนัยอารมณรตตางๆของ
ตนัวเอง มภีปนัญญายษิงที่ ใหญตในการเรป็วในการฟนัง ชข้าในการพผด ชข้าในการโกรธ ดผ ยากอบ 1:19 และ
สสุภาษษิต 14:29
สภษ 16:33

สลากนษันทั้ เขาทอดลงททพื่ตษัก แตห่การตษัดสษินมาจากพระเยโฮวาหย์ทษัทั้งสษิทั้น

สทานวนนภีรหมายถลึง การจนับไมข้สร นันไมข้ยาวหรสือการทอดลผกเตจ๋า มนันเปป็นเรสืที่องความบนังเอษิญ อยตางไร
กป็ตาม ในความเปป็นจรษิงแลข้วพระเจข้ากป็ทรงเปป็นผผข้พพษิ ากษา คทาทภีแที่ ปลวตา การตษัดสษิน (มษิชพนัท) เปป็นคทา
ฮภีบรผทนัวที่ ไปทภีที่มคภี วามหมายวตา ‘การพษิพากษา’ คนโงตอาจทอดลผกเตจ๋าหรสือโยนเหรภียญหาหนัวกข้อยเพสือที่
ตนัดสษินใจในเรสือที่ งหนลึที่งๆ แตตจะดภีกวตาขนาดไหนทภีที่เราจะแสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้าในเรสืที่อง
หนลึที่งๆ จงใหข้พระองครตนัดสษินพระทนัย
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 17: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างความดทและความโงส่
เขลาดลาเนษินตส่อไปพรว้อมกนับสสุภาษษิตตส่างๆซนงที่ สส่วนใหญส่แลว้วสอดคลว้องกนันในลนักษณะเฉพาะดว้าน
วรรณกรรมของมนัน
สภษ 17:1

เสบทยงกรษังหนห่อยหนรึพื่งพรห้อมกษับความสงบ ดทกวห่าเรพอนททพื่มทเครพพื่อง

สษักการบรชาเตป็มพรห้อมกษับการวษิวาท ภาพเปรภียบตรงนภีรเรภียบงตายพอสมควร ทภีจที่ ะอยผใต นสภาพพอมภี
พอกษิน (นนันที่ คสือ เสบภียงกรนังหนตอยหนลึที่ง) กนับความสงบสสุขกป็ดภีกวตาการอยผใต นงานเลภีรยงใหญตพรข้อมกนับ
ความยสุงต ยาก เรสือนทภีที่มเภี ครสือที่ งสนักการบผชาเตป็มกป็หมายถลึงเรสือนทภีที่มภีปนัญญาซสืรอเนสืรอชนัรนดภีมาจากวษิหาร
แหตงหนลึงที่ นนันที่ คสือ เนสืรอทภีที่ถผกถวายแตตไมตตข้องใชข้ในการถวายเครสือที่ งสนักการบผชา การมภีชวภี ษิตอยผใต นทภีที่

สงบๆทภีไที่ มตมใภี ครรผจข้ นักพรข้อมกนับความสสุขกป็ดภีกวตาการอยผพต รข้อมชสืที่อเสภียงเงษินทองพรข้อมกนับแรงกดดนัน
และความขนัดแยข้ง
สภษ 17:2

ทาสททพื่เฉลทยวฉลาดจะปกครองบสตรชายผรห้ประพฤตษิความละอาย

และจะไดห้สห่วนแบห่งมรดกเทห่ากษับพวกพทพื่นอห้ ง ในบข้านตตางๆสมนัยโบราณ โดยเฉพาะชนชนัรนกลางและ
สผงกวตานนัรนขลึรนไปกป็มรภี ะเบภียบทางสนังคมทภีที่กาท หนดไวข้ชนัดเจน บสุตรชายทนัรงหลายในครอบครนัวหนลึที่งๆ
ปกตษิแลข้วมภียศศนักดษิธเหนสือพวกทาสในครนัวเรสือนและปกตษิแลข้วกป็เปป็นทายาทรนับมรดกของครอบครนัว
อยตางไรกป็ตาม ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือวตา ทาสทภีที่มภีปนัญญานตาจะมภีสษิทธษิธและมรดกมากกวตาบสุตรชายทภีดที่ รสือ
ดลึงซลึที่งททาใหข้บษิดาของตนเศรข้าใจ ประเดป็นสทาคนัญตรงนภีรกคป็ สือวตา ปนัญญาจะนทาการเลสืที่อนยศมาใหข้และ
ความโงตเขลานทาความอนัปยศและความสผญเสภียมาใหข้
สภษ 17:3

เบห้ามทไวห้สคาหรษับเงษิน และเตาถลสงมทไวห้สคาหรษับทองคคา และพระเยโฮ

วาหย์ทรงทดลองใจ ทองคทาและเงษินถผกทดลองและหลอมใหข้บรษิสสุทธษิธในเบข้าหลอมซลึที่งเปป็นตนัวหา
ระดนับความบรษิสสุทธษิธของพวกมนัน ในแบบเดภียวกนัน องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงทดลองใจของประชากร
ของพระองคร ชายและหญษิงทสุกคนทภีที่พระเจข้าทรงใชข้อยตางยษิงที่ ใหญตตตางกป็ผาต นชตวงเวลาแหตงการ
ทดสอบทนัรงนนัรน
สภษ 17:4

ผรห้กระทคาความชษัพื่วฟษังรษิมฝทปากเทป็จ และคนมสสาเงทพื่ยหรแกห่ลษิทั้นเหลว

ไหล คนอธรรมมนักฟนังและเชสืที่อเรสืที่องหลอกลวง เชตนเดภียวกนัน คนโกหกกป็พรข้อมทภีจที่ ะเชสืที่อเรสืที่องทสุจรษิต
สภษ 17:5

บสคคลททพื่เยห้ยหยษันคนยากจนกป็ดรถรกพระผรห้สรห้างของเขา บสคคลททพื่ยษินดท

เมพพื่อมทความลคาบากยากเยป็นจะไมห่มทโทษหามษิไดห้ คนเหลตานนัรนทภีพที่ ผดจาดผถผกคนยากจนกป็เยาะเยข้ย
พระเจข้า พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ปกปข้องคนยากจน คนทภีที่ดผถผกคนจนจะตข้องใหข้การตตอพระเจข้า เชตน
เดภียวกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ยนษิ ดภีในภนัยพษิบนัตขษิ องผผข้อสืที่นจะตข้องใหข้การตตอพระเจข้า
สภษ 17:6

หลานๆเปป็นมงกสฎของคนแกห่ และสงห่าราศทของบสตรคพอบษิดาของเขา

เชตนเดภียวกนับทภีคที่ สุณปผตคสุณตา 'ภผมษิใจ' ในหลานๆของตน 'คสุณพตอ' ทนัรงหลายกป็เปป็น 'ความภาคภผมษิใจ'

ของลผกๆของตน (กรสุณาหมายเหตสุไวข้วาต คทาวตา ภถูมใษิ จและ ความภาคภถูมษิใจ ถผกใชข้ในความหมายสมนัย
ใหมต)
สภษ 17:7

วาจาสละสลวยไมห่เหมาะแกห่คนโงห่ฉษันใด รษิมฝทปากททพื่มสสายษิพื่งไมห่

เหมาะแกห่เจห้านายฉษันนษัทั้น ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ การเสภียดสภีจนเกสือบเปป็นการประชดประชนัน ความคษิด
ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เจข้านาย (คนทภีที่เปป็นผผข้นทา) ทภีพที่ ผดโกหกกป็ลดตนัวลงสผตระดนับของคนโงต เชตนเดภียวกนับ
ทภีที่วาจาสละสลวยเปป็นสษิที่งทภีที่ไมตคตอยเกษิดขลึรนกนับคนโงต รษิมฝภีปากทภีที่มสุสากป็ไมตเหมาะกนับเจข้านาย
สภษ 17:8

ของกคานษัลกป็เปป็นเหมพอนเพชรพลอยในสายตาของเจห้าของ ไมห่วห่ามษัน

จะหษันไปทางไหนกป็เจรษิญรสห่งเรพองทางนษัทั้น ความคษิดตรงนภีรนตาจะเปป็นไดข้วาต ของกทานนัลมภีคตาตตอผผข้ใด
กป็ตามทภีที่มภีมนนั ไมตวาต ผผข้นร นันจะหนันไปทางไหน มนันกป็เปป็นพรอยตางหนลึที่ง
สภษ 17:9

บสคคลผรปห้ ษิดบษังการละเมษิดกป็เสาะหาความรษัก แตห่คนกลห่าวเรพพื่องนษัทั้น

ซคทั้าซากกป็ทคาใหห้เพพพื่อนสนษิทแยกจากกษัน นภีไที่ มตไดข้หมายถลึงการปกปษิดความบาปของตนัวเอง แตตหมาย
ถลึงการไมตปตาวประกาศความผษิดพลาดของผผข้อสืที่น เมสือที่ เรารนักใครสนักคน เรากป็จะไมตพลตามเกภีที่ยวกนับขข้อ
ดข้อยตตางๆของเขา นอกจากนภีร คนทภีที่ซสุบซษิบนษินทากป็สามารถททาใหข้เกษิดความแตกแยกระหวตางเพสือที่ น
ทภีที่สนษิทกนันมากๆไดข้ ความรนักกป็ปกปษิดความบาปไวข้มากหลาย ดผ 1 เปโตร 4:8
สภษ 17:10

คคาขนาบเขห้าไปในคนฉลาดลรึกกวห่าเฆทยพื่ นคนโงห่สกษั รห้อยทท คนมภี

ปนัญญาจะยอมรนับคทาวษิจารณรและททาการเปลภีที่ยนแปลงตตางๆ คนโงตสามารถยอมรนับการลงโทษทาง
กายอยตางรสุนแรงและยนังหนข้าดข้านตตอไปไดข้ ประเดป็นตรงนภีรกคป็ อสื วตา คทาหนลึงที่ ทภีที่พดผ กนับคนมภีปญ
นั ญากป็
เพภียงพอแลข้ว ขณะทภีที่คนโงตไมตเคยเรภียนรผเข้ ลย
สภษ 17:11

คนชษัวพื่ รห้ายกป็แสวงแตห่การกบฏ ฉะนษันทั้ จะมทผห้สร พพื่อสารดสรห้ายไปสรเห้ ขา

คนชนัวที่ รข้ายสนนับสนสุนการกบฏ อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ ถลึงคราวเหมาะสม พวกเขากป็เกป็บเกภีที่ยวผลทภีที่รสุนแรง
และทารสุณ

สภษ 17:12

ใหห้คนไปพบแมห่หมทททพื่ลรกถรกขโมยไป ยษังดทกวห่าไปพบคนโงห่ในความ

โงห่ของเขา แมตหมภีทภีที่ถผกพรากลผกๆของมนันไปกป็ไมตใชตสนัตวรทภีที่มคภี วามสสุข อยตางไรกป็ตาม ผผข้เขภียนทตานนภีรกป็
เสนอแนะวตาการเจอสนัตวรเชตนนนัรนกป็ดภีกวตาการไปพบกนับคนโงตในความโงตสสุดๆของเขา คนโงตทภีที่
อารมณรรข้อนหรสือกทาลนังโมโหเปป็นฟสืนเปป็นไฟกป็เปป็นบสุคคลทภีรที่ ข้ายกาจ
สภษ 17:13

ถห้าคนหนรึพื่งคนใดทคาชษัพื่วตอบแทนความดท ความชษัวพื่ จะไมห่พรากจาก

เรพอนของคนนษัทั้น ดาวษิดททาดภีตตอซาอผลผผข้ตอบแทนกลนับดข้วยความชนัวที่ สทาหรนับความดภีของขข้าราชการผผข้
นภีรของเขา เมสือที่ ถลึงคราวเหมาะสม ซาอผลกป็เกป็บเกภีที่ยวผลทภีที่ยาวนานและขมขสืนที่ การกระททาตตางๆทภีที่อ
ยสุตษิธรรมนทามาซลึที่งผลลนัพธรทภีที่ตามมาอนันโหดรข้าย
สภษ 17:14

เมพพื่อเรษิพื่มตห้นวษิวาทกป็เหมพอนปลห่อยนคทั้าใหห้ไหล ฉะนษัทั้นจงเลษิกเสทยกห่อน

เกษิดการวษิวาท นภีที่เปป็นสสุภาษษิตขข้อหนลึงที่ ทภีที่ตภีความยาก มภีสองทรรศนะเกภีที่ยวกนับคทาเปรภียบนภีร แมข้วาต ไมตมภี
ความแตกตตางในเรสืที่องความหมายของมนันกป็ตาม บางทตานเสนอแนะวตาการปลตอยนทราใหข้ไหลหมาย
ถลึงการผนันนทราสทาหรนับการชลประทาน แมข้วาต การผนันนทราเรษิที่มตข้นแบบเลป็กๆ ในไมตชข้ากระแสนทรากป็ไหล
บตาเขข้าสผตชตองทางนทรานนัรนและนทรามากยษิงที่ กวตาทภีคที่ าดไวข้กมป็ าถลึง อภีกทรรศนะหนลึที่งกป็มภีลนักษณะตทที่าทราม
กวตา แตตนตาจะใชตมากกวตา เมสือที่ ผผข้ใดปลดทสุกขรในการปนัสสาวะ มนันกป็ยากทภีที่จะหยสุดนทราปนัสสาวะหลนัง
จากมนันเรษิที่มไหลแลข้ว เรสืที่องทะเลาะวษิวาทกป็เชตนเดภียวกนัน พอเรษิที่มขลึรนแลข้ว มนันกป็ยากทภีที่จะยสุตษิความขนัด
แยข้ง คทาแนะนทาของสสุภาษษิตขข้อนภีรกมป็ ปภี นัญญา จงถอยหตางเสภียจากการทะเลาะวษิวาทกตอนทภีที่มนันเรษิที่มบาน
ปลาย
สภษ 17:15

ผรห้ททพื่ชวห่ ยใหห้คนชษัพื่วรห้ายเปป็นฝห่ายถรกและผรห้ททพื่ปรษับโทษคนชอบธรรม

ทษัทั้งสองกป็เปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ คนเหลตานนัรนทภีที่ททาเรสืที่องถผกใหข้เปป็นผษิดและปรนับ
โทษคนเหลตานนัรนทภีทที่ ทาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องกป็เปป็นทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า พระองครทรงมภีคทาแชตงสาป
สทาหรนับคนเหลตานภีรในอษิสยาหร 5:20 โลกสมนัยใหมตเตป็มไปดข้วยความวษิปรษิตเชตนนนัรน การรนักรต วมเพศถผก
แสดงเปป็นสษิทธษิของพลเมสืองและครษิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่เชสืที่อพระคนัมภภีรรถผกแสดงเปป็นพวกใจแคบ
พวกกตอการรข้ายชาวปาเลสไตนรถผกแสดงเปป็นนนักตตอสผข้เพสืที่ออษิสรภาพขณะทภีที่คนอษิสราเอลทภีที่ปกปข้องตนัว

เองถผกปข้ายสภีวาต เปป็นคนชนัวที่ พญามารไดข้กลนับคตานษิยมตตางๆในเรสืที่องถผกผษิดจากหนข้ามสือเปป็นหลนังมสือ
และมนันเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่งตตอพระเจข้า
สภษ 17:16

ทคาไมคนโงห่จรึงมทเงษินในมพอเพพพื่อซพทั้อปษัญญา ในเมพพื่อเขาไมห่มทความคษิด ผผข้

เขภียนทตานนภีรจลึงถามวตา “เหตสุใดคนโงตถงลึ มองวตาปนัญญานนัรนมภีราคาแพงเกษินกวตาทภีที่จะหามาไดข้ โดย
เฉพาะเมสืที่อเขาไมตสนใจมนันอยผแต ลข้ว” กลตาวอภีกนนัยหนลึงที่ คนโงตไมตสนใจปนัญญา พวกเขาคษิดวตามนันไมต
คสุมข้ คตา ดนังนนัรน พวกเขาจลึงสนสุกตตอไปในความโงตของตน
สภษ 17:17

มษิตรสหายกป็มทความรษักอยรทห่ สกเวลา และพทพื่นห้องกป็เกษิดมาเพพพื่อชห่วยกษัน

ยามทสกขย์ยาก เพสือที่ นแทข้ยอต มรนักเพสืที่อนของตน ไมตวาต จะเกษิดอะไรขลึรนกป็ตาม นอกจากนภีร พภีที่นอข้ งทภีที่แทข้
จรษิงจะอยผเต คภียงขข้างเพสือที่ ใหข้ความชตวยเหลสือเมสืที่อความยากลทาบากมาถลึง สษิที่งทภีพที่ ษิสผจนรความรนักกป็คสือ
ความเตป็มใจทภีที่จะชตวยผผข้อสืที่นเมสืที่อความยากลทาบากมาถลึง
สภษ 17:18

คนททพื่ไมห่มทความเขห้าใจกป็ใหห้คคาปฏษิญาณ และเปป็นผรห้รบษั ประกษันตห่อหนห้า

เพพพื่อนของตน ความคษิดตรงนภีรไมตแนตนอนโดยมภีความหมายไดข้สองแบบ ทรรศนะแรกเสนอวตาผผข้ทภีที่
ขาดปนัญญาทภีที่ตบมสือ (นนันที่ คสือ วษิธภีปฏษิบนัตษิสมนัยโบราณทภีที่เปรภียบไดข้กบนั การดภีดนษิรว) จะตกลงผผข้คร ทาประกนัน
(เงษินกผ)ข้ ใหข้เพสืที่อนคนหนลึที่ง อภีกทรรศนะกป็เสนอวตาผผข้ทภีที่ขาดความเขข้าใจจะขผตวาต จะใชข้ความรสุนแรงดข้วย
หมนัดของตนและลงเอยดข้วยการเปป็นหนภีรในทภีที่สสุด ไมตวาต จะความหมายแบบใด มนันกป็มภีความโงตเขลา
ในปฏษิกษิรยษิ าตตางๆแบบรภีบเรต ง
สภษ 17:19

บสคคลผรห้รกษั การละเมษิดกป็รษักการวษิวาท บสคคลผรห้ทคาประตรเรพอนของเขา

ใหห้สรงกป็แสวงการทคาลาย ผผข้ทภีที่รนักความบาปยตอมจะเจอกนับการวษิวาทอยตางแนตนอน มนันเปป็นผลทภีที่ตาม
มาตามปกตษิ John Gill เสนอวตาประตถูทภีที่วาต นภีรหมายถลึงปากของคนเรา ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ผผข้ทภีที่
กลตาวคทาโอข้อวดดข้วยปากของตนจะพบกนับความพษินาศ คนพผดจาอวดดภียอต มประสบความยสุงต ยาก
อยตางแนตนอน
สภษ 17:20

ผรห้หนรึพื่งผรให้ ดมทใจตลบตะแลงกป็ไมห่พบสษิพื่งททพื่ดทอษันใด และผรห้ททพื่ลษิทั้นวษิปลาส

กป็ตกอยรให่ นความยากลคาบาก คทาทภีแที่ ปลวตา ตลบตะแลง (อษิคเคช) มภีความหมายวตา ‘คดงอ’ หรสือ ‘เบภีที่ยง

เบน’ คทาทภีที่แปลวตา วษิปลาส (ฮนัพฮนัค) มภีความหมายวตา ‘มนักกบฏ’ ดนังนนัรน ความหมายตรงนภีรกคป็ สือวตา ผผข้ทภีที่
คดโกงจะพบแตตความยสุงต ยากและคนทภีที่มภีลษินร มนักกบฏกป็จะเจอกนับความยสุงต ยากหนนักกวตาเดษิม ใจทภีที่มนัก
กบฏและปากทภีที่พผดจาอวดดภียอต มนทาไปสผตความยสุงต ยากเพภียงเทตานนัรน
สภษ 17:21

บษิดาททพื่มทบสตรโฉดกป็มทความโศก และบษิดาของคนโงห่ไมห่มทความ

ชพพื่นบาน คนโงตไมตไดข้เกษิดมาโงตเขลา แตตพวกเขาเปป็นคนโงตเพราะพตอแมตปลตอยปละละเลย ความคษิดทภีที่
สทาคนัญกป็หมายถลึงพตอแมตทปภีที่ ลตอยใหข้ลผกของตนกลายเปป็นคนโงต พตอแมตแบบนนัรนจะเกป็บเกภีที่ยวความ
ทสุกขรโศกเพราะการปลตอยปละละเลยของตนในการอบรมสนังที่ สอนลผกของตนอยตางเหมาะสม
สภษ 17:22

ใจรห่าเรษิงเปป็นยาอยห่างดท แตห่จษิตใจททพื่หมดมานะทคาใหห้กระดรกแหห้ง ใจ

รต าเรษิงมภีอทานาจบทาบนัดขณะทภีที่จษิตใจทภีที่ถผกททาใหข้เปป็นแผลกป็ททาใหข้คนเราเหภีที่ยวแหข้งไป (คทาทภีที่แปลวตา หมด
มานะ (นาเค) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ถผกททาใหข้เปป็นแผล’ ซลึที่งตรงกนับบรษิบทตรงนภีร) ในพระคนัมภภีรเร รา
ถผกบนัญชาหลายตตอหลายครนัรงใหข้ชสืที่นชมยษินดภี คทากทาชนับนภีรมภีลนักษณะประธานเปป็นผผข้กระททาและไมตใชต
ประธานเปป็นผผข้ถผกกระททา เราสามารถชสุบชผจษิตใจตนเองไดข้แทนทภีจที่ ะจมปลนักอยผ ใต นความสษิรนหวนัง
พรข้อมกนับจษิตใจทภีที่ไดข้รนับบาดแผล ทางเลสือกเปป็นของเรา ความแตกตตางนนัรนกป็ลลึกซลึรงจรษิงๆ เมสือที่ เรา
ชสืที่นชมยษินดภี ทสุกสษิที่งกป็ดผดภียงษิที่ ขลึรน เมสือที่ ผผข้ใดเอาแตตเกป็บความรผข้สลึกชอกชทราไวข้ ทสุกอยตางกป็ดผแยตลง
สภษ 17:23

คนชษัวพื่ รห้ายรษับสษินบนจากอกเสพทั้อเพพพื่อผษันแปรทางแหห่งความยสตษิธรรม

ความคษิดตรงนภีรกเป็ กภีที่ยวกนับบสุคคลผผข้หนลึที่งทภีที่ควนักสษินบนออกจาก ‘กระเปจ๋าเสสืรอกนักก ’ ของตนและยสืที่นมนัน
แบบเนภียนๆใหข้แกตผผข้พษิพากษา คนเชตนนนัรนถผกพรรณนาวตาเปป็นคนชนัวที่ การบษิดเบสือนความยสุตษิธรรม
ดข้วยสษินบนกป็เปป็นการนตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่ง
สภษ 17:24

คนททพื่มทความเขห้าใจมสห่งหนห้าของเขาตรงไปสรห่ปษัญญา แตห่ตาของคนโงห่

อยรห่ททพื่สส ดปลายแผห่นดษินโลก อภีกครนัรงทภีที่หลนักการนภีรถผกนทาเสนอทภีที่วาต ปนัญญากตอเกษิดมาจากความเขข้าใจ
เมสืที่อเราไดข้รนับความรผข้และใครต ครวญเกภีที่ยวกนับมนัน มนันกป็นทาไปสผตความเขข้าใจ จากนนัรนมนันกป็กตอเกษิดเปป็น
ปนัญญา ดผ สสุภาษษิต 14:6, 33 ดข้วย ตรงกนันขข้ามคนโงตมองหาโถทองคทาทภีที่สสุดปลายสายรสุงข้ พวกเขามนัว
แตตสนใจแผนการตตางๆทภีที่ไรข้สาระและเพข้อฝนันแทนทภีจที่ ะพนัฒนาความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของ

ชภีวษิตและปนัญญาทภีที่เกษิดจากความเขข้าใจ คนมภีปนัญญากตอเกษิดปนัญญาผตานทางการศลึกษาคข้นควข้า การ
ใครต ครวญและการลงมสือททา คนโงตพยายามหาทางลนัด
สภษ 17:25

บสตรชายโงห่เปป็นททพื่โศกสลดแกห่บษิดา และเปป็นความขมขพนพื่ แกห่สตรทผให้ร หห้

กคาเนษิด บสุตรชายทภีโที่ งตเขลานทาความเศรข้าโศกและความขมขสืนที่ มาสผตบษิดามารดาของตน บทเรภียนสอง
ประการถผกนทาเสนอตรงนภีร คนโงตควรตระหนนักวตาตนททาใหข้พอต แมตเสภียใจอยตางไร พตอแมตควร
พยายามททาทสุกอยตางทภีที่ททาไดข้เพสืที่ออบรมสนังที่ สอนลผกของตนเพสืที่อทภีวที่ าต เขาจะไดข้ไมตกลายเปป็นคนโงต คน
โงตไมตไดข้เกษิดมาโงต พวกเขากลายเปป็นคนโงตเพราะพตอแมตปลตอยปละละเลยในการอบรมสนังที่ สอน
หลนักการตตางๆตามแบบพระเจข้าและการฝลึกระเบภียบวษินนัย
สภษ 17:26

ททพื่จะปรษับคนชอบธรรมกป็ไมห่ดท ททพื่จะโบยเจห้านายเพราะเหตสความ

เททพื่ยงตรงกป็ผษิด ความโงตเขลาสองประการถผกบรรยายถลึงตรงนภีร ผผข้ปกครองมากมายเหลสือเกษินไดข้
เรภียนรผแข้ ลข้ววตาการลงโทษคนชอบธรรมนนัรนสต งผลรข้ายกลนับมาสผตตนัวเอง ผผข้ปกครองทภีที่ททาเชตนนนัรนกป็สผญ
เสภียฐานสนนับสนสุนทางการเมสืองเพราะเหตสุนร นัน ในทางกลนับกนัน การโจมตภีเจข้าหนข้าทภีที่รนัฐ (แมข้กระทนังที่
ดข้วยคทาพผด) กป็ไมตใชตสที่ งษิ ทภีดที่ ภี การดตาทอเจข้าหนข้าทภีที่รนัฐคนใดดข้วยความโกรธเพสืที่อทภีที่จะเรภียกรข้องความ
ยสุตษิธรรมมนักไมตสนัมฤทธษิธผลตามเปข้าหมายนนัรน มนันมภีแตตจะททาใหข้เจข้าหนข้าทภีที่คนนนัรนรทาคาญใจและททาใหข้
ใจของเขาแขป็งกระดข้างตตอสษิที่งทภีที่คสุณเรภียกรข้อง (ถข้อยคทารสุนแรงยตอมเรข้าโทสะ)
สภษ 17:27-28

บสคคลททพื่ยบษั ยษัทั้งถห้อยคคาของเขาเปป็นคนมทความรรห้ และบสคคลผรมห้ ทจษิตใจ

เยพอกเยป็นเปป็นคนมทความเขห้าใจ การแปลแบบถอดความของความคษิดสองประการนภีรกคป็ สือวตา (1) คน
มภีปนัญญาจะหสุบปากของตนเสภียหรสือไมตกพป็ ดผ เพภียงเลป็กนข้อย (2) นอกจากนภีร คนมภีปนัญญา (นนันที่ คสือ คน
ทภีที่มคภี วามเขข้าใจ) จะรนักษาทนัศนคตษิทภีที่ดภีไวข้ ทนัศนคตษิทภีที่ไมตดภีไมตเคยนทามาซลึที่งการเปลภีที่ยนแปลงทภีที่
ปรารถนา กลตาวสนัรนๆกป็คสือ คนมภีปนัญญาจะพผดแตตนข้อยและจะคงไวข้ซงลึที่ ทนัศนคตษิทภีที่ดภี
28 ถรึงคนโงห่หากนษิพื่งเสทยกป็นบษั วห่าเปป็นคนฉลาด คนททพื่หสบรษิมฝทปากของเขากป็นบษั วห่าเปป็นคนมท
ความเขห้าใจ ในแบบเดภียวกนัน แมข้แตตคนโงตกถป็ ผกมองในแงตดภีเมสืที่อพวกเขาหสุบปากของตนเสภีย
นอกจากนภีร ผผข้ทภีที่หสุบปากของตนเสภียกป็ถสือวตามภีความเขข้าใจ บทเรภียนของเรสืที่องนภีรกคป็ สือ ยษิงที่ พผดนข้อยยษิงที่ ดภี

*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 18: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาและความโงส่
ดลาเนษินตส่อไป ขว้อเหลส่านทขึ้มนักมทเนสืขึ้อหาสอดคลว้องกนันและมทความคษิดททสที่ นัมพนันธร์กนันอยถูส่เลก็กนว้อย บทนทขึ้
จรษิงๆแลว้วเปก็นรายการของความจรษิงตส่างๆในรถูปคลาสสุภาษษิตททที่หลากหลาย
สภษ 18:1

คนททพื่ปลทกตษัวไปจากผรห้อพพื่น จงใจกระทคาตามใจตนเอง และคห้านคตษิ

แหห่งสตษิปษัญญาทษัทั้งหลาย แมข้วาต จะดผคลสุมเครสือในการนทาเสนอ ความคษิดตรงนภีรจรษิงๆแลข้วกป็มภีดงนั นภีร คน
ทภีที่ปรารถนาปนัญญาจะแยกตนัวออกจากความคลึกคะนองตตางๆของชภีวษิตและตษิดตตอสนัมพนันธรกบนั ปนัญญา
ในทภีที่ใดกป็ตามทภีที่เขาพบเจอมนันไดข้ การเรภียนรผแข้ ละการพนัฒนาใหข้กตอเกษิดปนัญญาตามแบบพระเจข้ามนัก
หมายถลึงการตนัดสษินใจครนัรงสทาคนัญๆในชภีวษิต เชตน การไปเรภียนทภีที่วษิทยาลนัยพระคนัมภภีรดร ภีๆสนักแหตง
สภษ 18:2

คนโงห่ไมห่เพลษิดเพลษินในความเขห้าใจ แตห่เพลษิดเพลษินในการแสดง

ความคษิดเหป็นของตนเทห่านษัทั้น ตรงขข้ามกนับความคษิดของขข้อกตอนหนข้า คนโงตกไป็ มตสนใจความเขข้าใจ
ทภีที่แทข้จรษิง พวกเขามนัวแตตหตวงวตาจะมภีคนอสืนที่ สนังเกตเหป็นตนหรสือไมต บตอยครนัรงขนาดไหนทภีที่ชาวโลก
สนใจในรผปลนักษณรภายนอกและการเปป็นทภีที่นษิยมชมชอบแตตไมตสนใจอยตางจรษิงจนังในปนัญญา ความ
จรษิงหรสือความเขข้าใจ คนเชตนนนัรนเปป็นคนโงต และโลกกป็เตป็มไปดข้วยคนเชตนนนัรน
สภษ 18:3

เมพพื่อคนชษัพื่วรห้ายมาถรึง ความหมษิพื่นประมาทกป็มาดห้วย และความอดสร

มากษับความไรห้เกทยรตษิ เมสือที่ คนทภีไที่ มตเอาพระเจข้าเรษิที่มมภีอษิทธษิพลในฐานะผผข้นทา กป็มแภี ตตเรสืที่องอสืรอฉาว ความ
ยสุงต ยากและการทสุจรษิต ลองดผผลลนัพธรทภีที่ตามมาของพวกนนักการเมสืองหรสือผผข้นทาทภีที่ฉข้อฉลในแวดวงใด
กป็ไดข้
สภษ 18:4

คคาปากของคนเราเปป็นนคทั้าลรึก นคทั้าพสแหห่งปษัญญาเหมพอนลคาธารนคทั้า

เชทพื่ยว บรษิบทของขข้อนภีรบตงบอกวตาความคษิดตรงนภีรเปป็นแงตบวก นทราลลึกในตะวนันออกกลางเปป็นนทราทภีที่เยป็น
และนทราทภีที่ใหข้ความสดชสืนที่ กป็คสือ นทราทภีที่เยป็นและใสแจจ๋วของลทาธารนทราเชภีที่ยว ดนังนนัรน คทาปากของคน (ทภีที่มภี
ปนัญญา) สามารถเปป็นแหลตงแหตงความสดชสืที่นฝตายวษิญญาณและปนัญญาไดข้ มนันขลึรนอยผกต บนั สภาพฝตาย

วษิญญาณของใจเรา ความทสุจรษิตยตอมออกมาจากปากของคนโงต ปนัญญายตอมออกมาจากปากของคน
มภีปนัญญา
สภษ 18:5

ททพื่จะลคาเอทยงเขห้าขห้างคนชษัพื่วรห้ายเพพพื่อจะบษังคษับคนชอบธรรมเรพพื่อง

ความยสตษิธรรมกป็ไมห่ดท คทาเตสือนนภีรเกภีที่ยวขข้องกนับการยอมรนับคทาใหข้การหรสือคทาพยานของคนทภีที่ไดข้ชอสืที่ วตา
เปป็นคนชนัวที่ ในการพษิจารณาคดภีในชนัรนศาล คนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาขาดอสุปนษิสนัยทภีดที่ ภียอต มไมตใชตพยานทภีที่
นตาเชสืที่อถสือ ดนังนนัรน มนันจลึงไมตใชตเรสือที่ งมภีปนัญญาทภีที่จะยอมรนับคทากลตาวหาของพวกเขาทภีที่ปรนักปรทาคนชอบ
ธรรม การสทาเรป็จจรษิงของขข้อความนภีรกคป็ อสื พวกคนใสต รข้ายทภีที่กลตาวหาพระเยซผตอนทภีที่พระองครทรงยสืน
อยผตต ตอหนข้าพวกผผข้มภีอทานาจชาวยษิวกตอนการตรลึงกางเขนของพระองคร คนชนัวที่ รข้ายในตอนนนัรนถผกเขข้า
ขข้างจรษิงๆเพสืที่อควทที่าพระองครผผข้ชอบธรรมในการพษิพากษา
สภษ 18:6-7

รษิมฝทปากของคนโงห่นคาการวษิวาทมา และปากของเขากป็เชพทั้อเชษิญการ

โบย คนโงตมแภี นวโนข้มทภีที่จะหาเรสืที่องทะเลาะและทข้าทายผผข้อสืที่นใหข้ตตอสผข้ นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา
คนมภีปนัญญาททาสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนันอยตางสษิรนเชษิง คนมภีปนัญญาจะแสวงหาทภีที่จะททาใหข้คนคสืนดภีกนนั และ
หลภีกเลภีที่ยงความขนัดแยข้ง คนโงตไมตททาเชตนนนัรน
7 ปากของคนโงห่เปป็นสษิพื่งทคาลายตษัวเขาเอง และรษิมฝทปากของเขากป็เปป็นบห่วงดษักจษิตใจตนเอง
คนโงตจะนทาความหายนะมาสผตตนเองเพราะปากของเขา คนโงตเทภียที่ วดตาเขาไปทนัวที่ ดนังนนัรน คนโงตจลึงเท
ความยสุงต ยากลงบนศภีรษะของตนัวเองเหมสือนฝนเพราะปากของตน คนมภีปนัญญามนักหลภีกเลภีที่ยงทนัรงสอง
อยตาง
สภษ 18:8

ถห้อยคคาของผรกห้ ระซษิบนษินทากป็เหมพอนบาดแผล มษันลงไปยษังสห่วนขห้าง

ในของรห่างกาย ผผข้กระซษิบนษินทาคสือ คนซสุบซษิบนษินทา การซสุบซษิบนษินทาตามความหมายแลข้วกป็คอสื
การพผดถลึงผผข้อนสืที่ แบบลนับหลนังพวกเขา เรสืที่องนตาเศรข้ากป็คสือวตา การซสุบซษิบนษินทาเชตนนนัรนสามารถททารข้าย
จษิตใจผผข้อสืที่นไดข้อยตางรสุนแรง มภีคทาไมตกภีที่คทาทภีที่ตทที่าทรามกวตาการถผกเรภียกวตาคนเทภีที่ยวซสุบซษิบนษินทา
สภษ 18:9

แลห้วบสคคลททพื่หยห่อนยานในการงานกป็เปป็นพทพื่นห้องกษับคนเจห้าทคาลาย คทา

ทภีที่แปลวตา หยห่อนยาน (ราฟาหร์) มภีความหมายในบรษิบทนภีรและโครงสรข้างนภีร (ฮษิธพาเอล) วตา ‘ขภีรเกภียจ’

หรสือ ‘คนเกภียจครข้าน’ คนทภีที่ขร ภีเกภียจหรสืออผงข้ านกป็ใกลข้เคภียงอยตางมากกนับคนทภีที่ลข้างผลาญ วษิบนัตษิจงมภีแกต
ครษิสเตภียนคนใดกป็ตามทภีนที่ ายจข้างถสือวตาเปป็นคนขภีรเกภียจหรสือหยตอนยาน มนันเปป็นคทาพยานทภีที่แยตมากๆ
คนทภีเที่ ปป็นนายจข้างตนัวเองและเกภียจครข้านจะไมตมภีวนนั ไดข้ดภีและเปป็นคทาพยานทภีที่แยตเชตนกนัน
สภษ 18:10-12

พระนามของพระเยโฮวาหย์เปป็นปห้อมเขห้มแขป็ง คนชอบธรรมวษิพื่ง

เขห้าไปในนษัทั้นและปลอดภษัย ในสมนัยพระคนัมภภีรเร ดษิม หอคอยสผงกป็คอสื ปข้อมปราการทภีที่ประชาชน
ประจทาทข้องถษิที่นสามารถเขข้าไปหลบภนัยไดข้ในชตวงสงครามหรสือการถผกรสุกราน ประเดป็นตรงนภีรกคป็ อสื วตา
พระนามขององครพระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นทภีที่หลบภนัยอนันเขข้มแขป็งแหตงหนลึงที่ คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตาง
แทข้จรษิงจะหลบภนัยในองครพระผผข้เปป็นเจข้าและพระองครจะทรงปกปข้องพวกเขา ดผ เพลงสดสุดภี 18:2
11 ทรษัพยย์ศฤงคารของเศรษฐทเปป็นเมพองเขห้มแขป็งของเขา และเปป็นเหมพอนกคาแพงสร งตาม
ความคษิดเหป็นของเขา ตรงขข้ามกนับคนชอบธรรมทภีที่เขข้าลภีรภยนั ในองครพระผผข้เปป็นเจข้า ชาวโลกมากมายทภีที่
เปป็นคนรวยเขข้าหลบภนัยในความมนังที่ คนังที่ และการถสือดภีของตน ฝตายหนลึที่งวางใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้า
อภีกฝตายวางใจในทรนัพยากรของตน ผลลนัพธรถผกพบในขข้อถนัดไป
12 ใจของคนกป็จองหองกห่อนถรึงการถรกทคาลาย แตห่ความถห่อมใจเดษินอยรหห่ นห้าเกทยรตษิ ความ
เยตอหยษิงที่ เดษินอยผหต นข้าความพษินาศ คนเหลตานนัรนทภีวที่ างใจในตนัวเองและทรนัพยากรของตนัวเองกป็มตสุงหนข้า
ไปสผตความตกตทที่า นอกจากนภีร ความตกตทที่าของพวกเขากป็มนักเปป็นความพษินาศอยตางสษิรนเชษิง ในทางกลนับ
กนันความถตอมใจกป็มากตอนเกภียรตษิ ความเยตอหยษิงที่ สรข้างความขนัดเคสืองใจและไมตดงลึ ดผดมษิตรสหายเลย
ความถตอมใจเปป็นทภียที่ อมรนับโดยทนัวที่ ไปและไดข้รนับเกภียรตษิ ความเยตอหยษิงที่ ขนับไลตไปใหข้พข้นๆ ความถตอม
ใจดลึงดผดเขข้าหา
สภษ 18:13

ถห้าคนหนรึพื่งคนใดตอบกห่อนททพื่เขาไดห้ยษิน กป็เปป็นความโงห่และความ

อษับอายของเขา การแสดงปฏษิกษิรยษิ าตตอปนัญหาหนลึที่งๆกตอนไดข้ยนษิ เรสืที่องราวทนัรงหมดกป็สตงผลเปป็นการ
ตนัดสษินใจอยตางโงตเขลาและความอนับอายขายหนข้า วษิจารณญาณทภีที่ดภียอต มฟนังความจากทนัรงสองฝตายใน
ขข้อพษิพาทหนลึที่งๆจนหมดกตอนททาการตนัดสษินใจ แตตคนโงตดตวนสรสุปทนันทภีหลนังจากฟนังความเพภียงขข้าง
เดภียวเทตานนัรน

สภษ 18:14

จษิตใจของคนจะทนตห่อความเจป็บปห่วยไดห้ แตห่จษิตใจททพื่ชอกชคทั้าใครจะ

ทนไดห้เลห่า ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา จษิตใจของคนๆหนลึที่งจะคทราจสุนเขาในปนัญหาสสุขภาพของเขา ความ
ปรารถนาอนันแรงกลข้าทภีที่จะเอาชนะโรครข้ายแรงอาจสนัมฤทธษิธผลไดข้ อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ จษิตใจของผผข้ใด
ไดข้รนับบาดแผล เขากป็มนักยอมแพข้เสภีย ความคษิดตรงนภีรเปลภีที่ยนจากความเจป็บปตวยทางรต างกายเปป็นความ
เจป็บปตวยของอารมณรและความรผสข้ ลึกตตางๆ ความรผสข้ ลึกตตางๆทภีที่ชอกชทรายตอมรนับมสือไดข้ยาก นภีที่เปป็นถข้อยคทา
แหตงปนัญญา อยตางไรกป็ตาม ความรผสข้ ลึกตตางๆทภีที่ชอกชทรากป็มนักเปป็นเรสือที่ งของเนสืรอหนนังและสะทข้อนใหข้
เหป็นถลึงการไมตรจผข้ นักโต ครษิสเตภียนทภีที่อยผฝต ตายวษิญญาณและโตเปป็นผผข้ใหญตแลข้วกป็ไมตปลตอยใหข้ความรผข้สลึก
ตตางๆของตนถผกททาใหข้เจป็บ พวกเขาไมตจมปลนักอยผใต นความโงตเขลาเชตนนนัรน แนตนอนวตาสษิที่งตตางๆอาจ
ถผกกลตาวหรสือเกษิดขลึรนทภีที่ททาใหข้ผษิดหวนังหรสือททาใหข้หมดความอดทนไดข้ แตตครษิสเตภียนทภีโที่ ตเปป็นผผข้ใหญต
จะไมตปลตอยใหข้สที่ ษิงเหลตานนัรนมาททาใหข้ตนัวเองขนัดเคสืองใจไดข้
สภษ 18:15

ใจของคนหยษังพื่ รรห้ยห่อมหาความรรห้ และหรของปราชญย์แสวงความรรห้ คน

เหลตานนัรนทภีที่หยนังที่ รผแข้ ละมภีปนัญญากป็เสาะแสวงหาความรผแข้ ละการเรภียนรผข้ คนโงตกลนับแสวงหาความ
บนันเทษิงและความรสืนที่ เรษิงใจ
สภษ 18:16

ของกคานษัลของผรห้หนรึพื่งผรให้ ดยห่อมเปษิดทางใหห้ผห้นร ษัทั้น และนคาเขามาถรึงคน

ใหญห่คนโต ของกทานนัลทภีที่มอบใหข้แกตผผข้อสืที่นมนักจะเปษิดโอกาสตตางๆ นภีที่ไมตไดข้หมายถลึงสษินบน แตตหมาย
ถลึงการเปป็นคนชตางคษิด ผผข้คนมนักคษิดในแงตดภีกบนั คนเหลตานนัรนทภีที่ชตางคษิดและใสต ใจ ฝตายหลนังจะไดข้รนับคทา
ชมเชยและไดข้รนับโอกาสตตางๆ
สภษ 18:17

บสคคลผรห้แถลงคดทของตนกห่อนกป็ด รเหมพอนเปป็นฝห่ายถรก จนกวห่าฝห่าย

ตรงขห้ามจะมาสอบสวนเขา ผผข้คนมนักจะกลตาวปกปข้องตนัวเองวตาเปป็นฝตายถผกในขข้อพษิพาทหนลึที่งๆ แตต
บสุคคลทภีที่สามสามารถไดข้ขข้อสรสุปทภีที่ปราศจากอคตษิมากกวตา
สภษ 18:18

การจษับสลากกระทคาใหห้การทะเลาะสษิทั้นสส ด และตษัดสษินครโห่ ตห้แยห้งททพื่มท

กคาลษัง เมสืที่อขข้อพษิพาทใดดผเหมสือนไมตอาจหาขข้อยสุตษิไดข้ การโยนเหรภียญหาหนัวกข้อยหรสือการจนับฉลาก

หลายครนัรงกป็แกข้ปนัญหานนัรนไดข้ คนเหลตานนัรนทภีที่ขดนั แยข้งกนันจลึงสามารถถผกสต งไปตามทางของตนพรข้อม
กนับความรผสข้ ลึกทภีที่วาต มภีขข้อยสุตษิอยผบต ข้าง
สภษ 18:19

การคพนดทกนษั กษับพทนพื่ ห้องททพื่สะดสดกษันแลห้วกป็ยากกวห่าการชนะเมพองททพื่เขห้ม

แขป็ง และการทะเลาะวษิวาทของเขาเหมพอนดาลททพื่ปห้อมปราการ ครษิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่อตอนแอและททา
ตามเนสืรอหนนังมภีแนวโนข้มทภีที่จะรผข้สลึกผษิดใจไดข้งตาย ในกรณภีเชตนนนัรน การชนะใจพวกเขากลนับมากป็ยาก
กวตากองทนัพทภีที่ตภีเมสืองของศนัตรผ การทะเลาะวษิวาทของพวกเขาเปป็นเหมสือนกนับดาลของประตผปราสาท
นนันที่ คสือ ยากทภีที่จะเอาชนะไดข้ ครษิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่อตอนแอและททาตามเนสืรอหนนังจลึงผษิดใจไดข้งตายหรสือ
เกษิดความรผสข้ ลึกไมตดภีไดข้งตาย (ดผ 18:14 เชตนกนัน) คนเหลตานภีรททาใหข้คสืนดภีไดข้ยากมากๆ บทเรภียนของขข้อนภีร
กป็คสือ เราตข้องระมนัดระวนังทภีที่จะไมตททาใหข้ผผข้อสืที่นผษิดใจโดยไมตจทาเปป็น โดยเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่อตอนแอ
ฝตายวษิญญาณ จะเปป็นการดภีกวตาทภีที่เราจะเลภีรยงดผฟผมฟนักพวกเขาจนถลึงจสุดทภีพที่ วกเขาจะเลษิกความโงตเขลา
เชตนนนัรนเสภีย
สภษ 18:20-21

ทห้องจะอษิพื่มกป็จากผลแหห่งปากของเขา เขาจะหนคาใจเพราะผลอษันเกษิด

จากรษิมฝทปากของตน อภีกครนัรงทภีบที่ รษิบทตรงนภีรกลตาวชนัดเจนถลึงคนมภีปนัญญา คนทภีที่มภีปนัญญาและรผข้จกนั ใชข้
ปากของตนจะกข้าวหนข้าในชภีวตษิ ดผ สสุภาษษิต 12:14 และ 13:2 ดข้วย ความคษิดตรงกนันขข้ามกป็ถผกกลตาวถลึง
เชตนกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ปากของตนอยตางโงตเขลาจะเกป็บเกภีที่ยวแตตความยสุงต ยากและความยากจน
ความคษิดสองดข้านนภีรถผกสรสุปยตอในขข้อถนัดไป
21 ความตายและความเปป็นอยรทห่ ทพื่อคานาจของลษิทั้น ความดภีมหาศาลหรสือความชนัวที่ มหาศาลกป็อยผต
ในอทานาจของสษิที่งทภีที่เรากลตาว เราสามารถนทาพระพรใหญตยงษิที่ ในชภีวษิตมาไดข้เมสือที่ เราใชข้ปากของเรา
อยตางมภีปนัญญา หรสือเราสามารถนทาความพษินาศและกระทนังที่ การเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรมาไดข้โดยวษิธภี
ทภีที่เราพตนคทาพผดไมตดภีออกจากปากของเรา และบรรดาผรห้ททพื่รษักมษันกป็จะกษินผลของมษัน มภีปนัญญาในการ
เปป็นคนเฉลภียวฉลาดและพผดใหข้นข้อยทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ อยตางไรกป็ตาม คนเหลตานนัรนทภีที่พดผ มากจะเกป็บ
เกภีที่ยวผลแหตงลษิรนของตน มนันขมขสืที่นอยตางแนตนอน

สภษ 18:22

บสคคลททพื่พบภรรยากป็พบของดท และไดห้ความโปรดปรานจากพระเย

โฮวาหย์ ชภีวษิตสมรสเปป็นของขวนัญชษิรนหนลึที่งจากพระเจข้า ภรรยาทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมเปป็นพระพรแสน
วษิเศษจากพระเจข้า ดผ สสุภาษษิต 31:10
สภษ 18:23

คนยากจนใชห้คคาวษิงวอน แตห่คนมษัพื่งคษัพื่งตอบเสทยงหห้วนๆ ความคษิดตรง

นภีรกสป็ ะทข้อนใหข้เหป็นถลึงความเปป็นจรษิงอนันโหดรข้ายของชภีวษิต คนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนตข้องอข้อนวอนขอ
ความชตวยเหลสือ ตรงกนันขข้าม พวกคนมนังที่ มภีกมป็ นักยะโสโอหนังและใชข้ถข้อยคทาหยาบกระดข้าง พระเจข้า
ทรงเหป็นแกตฝตายหนลึที่งและชษิงชนังอภีกฝตายหนลึที่ง
สภษ 18:24

คนททพื่มทเพพพื่อนตห้องแสรห้งทคาเปป็นเพพพื่อน แตห่มทมษิตรคนหนรึพื่งททพื่ใกลห้ชษิดยษิงพื่

กวห่าพทพื่นห้อง ความคษิดทภีที่วษิเศษสองประการปษิดทข้ายบทนภีร (1) คนเหลตานนัรนทภีที่มภีเพสือที่ นฝผงตข้องเปป็นฝตายเรษิที่ม
กตอนและททาตนัวเปป็นมษิตรกตอน การเปป็นคนอนัธยาศนัยดภียอต มกตอเกษิดมษิตรภาพตตางๆ (2) มภีมตษิ รคนหนลึที่งทภีที่
ดภีกวตาพภีที่นอข้ งใดๆ สหายผผข้นร นันคสือ พระเยซผเจข้า พระองครทรงเปป็นมษิตรสหายทภีที่ดภีเลษิศทภีที่สสุด
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 19: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาและความโงส่
เขลาดลาเนษินตส่อไป
สภษ 19:1

คนยากจนผรห้ดคาเนษินในความซพอพื่ สษัตยย์ของเขา ดทกวห่าคนททพื่มทรษิมฝทปาก

ตลบตะแลงและเปป็นคนโงห่ ความคษิดตรงนภีรกเป็ รภียบงตาย การเปป็นคนจนและซสืที่อตรงกป็ดภีกวตาการเปป็นนนัก
พผดจอมเจข้าเลตหรและเปป็นคนโงต คทาทภีที่แปลวตา ตลบตะแลง (อษิคเคช) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘บษิดเปป็น
เกลภียว’, ‘บษิดเบสือน’ หรสือ ‘คดงอ’ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ คนชตางพผดจอมเจข้าเลตหรทภีที่ไมตมคภี วามซสืที่อตรง
พระคนัมภภีรรเรภียกคนเชตนนนัรนวตาคนโงต
สภษ 19:2

แลห้วการททพื่จษิตใจคนไมห่มทความรรห้กป็ไมห่ดท และบสคคลททพื่เรห่งเทห้าหนษักกป็มษัก

พลาดผษิด ความคษิดทภีที่แยกจากกนันสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร (1) คทาทภีแที่ ปลวตา ความรรห้ (ดาอนัธ)
หมายถลึง ‘การรผจข้ นักแยกแยะ’, ‘ความเขข้าใจ’ หรสือ ‘ปนัญญา’ การทภีคที่ นๆหนลึงที่ ไมตมภีการรผจข้ นักแยกแยะ

หรสือปนัญญากป็ไมตดภี (2) คนทภีเที่ รต งเทข้าหนนักคสือ ผผข้ทภีที่หสุนหนันพลนันแลตนและไมตมวภี ษินนัย คนทภีที่หสุนหนันพลนัน
แลตนมนักททาความโงตและความบาป พวกเขาไมตฉสุกคษิดถลึงความหสุนหนันพลนันแลตนของตน นตาเสภียดาย
ทภีที่บตอยครนัรงมนันนทาไปสผตความบาป ความหสุนหนันพลนันแลตนของเปโตรไมตใชตคสุณธรรมหนลึที่ง มนันททาใหข้
เขาเดสือดรข้อนบตอยๆ
สภษ 19:3

ความโงห่ของคนใดนคาความพษินาศมาถรึงเขา และใจของเขาเกรททั้ยว

กราดตห่อพระเยโฮวาหย์ อภีกครนัรงทภีคที่ วามคษิดสองประการถผกนทาเสนอ (1) ความโงตเขลาของคนๆหนลึงที่
จะททาใหข้ชภีวษิตของผผข้นร นันพษินาศ (นนันที่ คสือ ททาใหข้ชภีวษิตหายนะหรสือยสุงต เหยษิง) ชาวโลกหนัวเราะใหข้กบนั ความ
โงตเขลาทภีที่บาปหนา แตตเมสืที่อมนันททาลายชภีวษิตของผผข้ใด มนันกป็ไมตตลกอภีกตตอไปแลข้ว ทภีที่บอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนกป็คสือวตาความโงตเขลาสต วนใหญตกเป็ ปภีที่ยมดข้วยบาปและมภีผลทภีที่ตามมาอนันขมขสืนที่ (2) จากนนัรน
บสุคคลทภีที่ถผกพรรณนาถลึงผผข้นร ภีกโป็ ทษวตาเปป็นความผษิดของพระเจข้า บตอยครนัรงขนาดไหนทภีชที่ าวโลกพบวตา
ตนตกอยผใต นความยากลทาบากอนันนตาเศรข้าและโทษมนันวตาเปป็นความผษิดของพระเจข้า พวกเขาเปป็นคน
โงตจรษิงๆ
สภษ 19:4

ทรษัพยย์ศฤงคารเพษิพื่มเพพพื่อนเปป็นอษันมาก แตห่คนยากจนกป็ถรกเพพพื่อนของ

เขารห้างไป บสุคคลผผข้ทภีที่อยผดต ๆภี กลายเปป็นคนรวยกป็พบดข้วยวตาตนมภีเพสืที่อนฝผงเพษิมที่ มากขลึรนอยตางรวดเรป็วกวตา
ทภีที่ตนคษิดไวข้ ตรงกนันขข้าม ไมตมภีใครสนใจคนทภีที่ตข้องหาเชข้ากษินคทที่า ความจรษิงทนัรงสองประการนภีรสะทข้อน
ใหข้เหป็นถลึงสภาพทภีที่เปภียที่ มดข้วยบาปของใจมนสุษยร มนสุษยรเราโดยพสืรนฐานแลข้วเปป็นคนเหป็นแกตตนัว การ
เขข้าไปตภีซร ภีกบนั คนรผจข้ นักคนหนลึงที่ ทภีที่อยผดต ภีๆเกษิดรทที่ารวยขลึรนมากป็ลข้วนเกษิดมาจากความเหป็นแกตตนัวทนัรงสษิรน นนันที่
คสือ การหวนังผลประโยชนร กระนนัรน ใครเลตาจะสนใจเพสืที่อนบข้านทภีที่ยากจน ทนัศนคตษิทรนังสองประการนภีร
ลข้วนชนัวที่ รข้าย แตตนตาเสภียดายทภีที่มนนั สะทข้อนใหข้เหป็นถลึงธรรมชาตษิมนสุษยร
สภษ 19:5

พยานเทป็จจะไมห่ไดห้รษับโทษหามษิไดห้ และบสคคลผรห้เปลห่งคคามสสาจะหนท

ไมห่พห้น คนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้การเทป็จบนแทตนพยานในศาลจะถผกลงโทษ และบตอยครนัรงอยตางแสนสาหนัส
ในแบบเดภียวกนัน การโกหกในชภีวษิตประจทาวนันสสุดทข้ายแลข้วกป็ถผกจนับไดข้ คนโกหกหนภีการถผกจนับไดข้ไมต
พข้นและพวกเขากป็ถผกดผถผกเพราะเหตสุนร นัน แมข้วาต โลกเปป็นบข้านของการโกหก กระทนังที่ ชาวโลกกป็ดผ

หมษิที่นคนขภีรโกหก ลองดผพวกนนักการเมสืองดนังๆทภีที่สสุดทข้ายแลข้วถผกจนับไดข้วาต โกหกกป็ไดข้ คนเหลตานนัรน
กลายเปป็นมสุกตลกและถผกดผหมษิที่นเหยภียดหยามกระทนังที่ ในหมผตชาวโลก
สภษ 19:6-7

คนเปป็นอษันมากเอาอกเอาใจของเจห้านาย และทสกคนกป็เปป็นมษิตรกษับ

คนททพื่ใหห้ของกคานษัล ในรผปแบบทภีที่คลข้ายกนับขข้อ 4 คนเหลตานนัรนทภีที่อยผใต นตทาแหนตงทภีที่มอภี ทานาจมนักเปป็นทภีที่ชสืที่น
ชอบ และคนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาเปป็นคนใจกวข้างกป็มคภี นทภีที่อข้างวตาเปป็นเพสืที่อนมากมาย ธรรมชาตษิมนสุษยรกเป็ ปป็น
แบบนภีร คสือ ผผข้คนอยากเปป็นเพสืที่อนกนับคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีอษิทธษิพลและใจกวข้าง แนตนอนวตาแรงจผงใจของ
พวกเขาคสือ ความเหป็นแกตตนัว
7 บรรดาพทพื่นอห้ งของคนยากจนกป็ยงษั เกลทยดเขา มษิตรของเขาจะยษิพื่งไกลจากเขาสษักเทห่าใด เขา
พยายามพรด แตห่ไมห่มทใครยอมฟษัง ตรงขข้ามกนับขข้อทภีแที่ ลข้ว คนเหลตานนัรนทภีที่มภีชวภี ษิตทภีที่ยากจนขข้นแคข้นกป็หา
เพสืที่อนใหมตไดข้นข้อย แมข้แตตสมาชษิกครอบครนัวกป็อาจเบสือนหนข้าหนภี ดผโยบเปป็นตนัวอยตางกป็ไดข้ ยษิงที่ กวตานนัรน
แมข้วาต คนทภียที่ ากจนอาจขอความชตวยเหลสือจากผผข้อสืที่น บตอยครนัรงคนเหลตานนัรนกป็เมษินเขาเสภีย นภีที่เปป็นเรสืที่องนตา
เศรข้า แตตกเป็ ปป็นความจรษิงบตอยๆ เงษินทองและอทานาจททาใหข้คนมภีเพสืที่อน ความยากลทาบากททาใหข้คนมภี
เพสืที่อนนข้อย
สภษ 19:8

บสคคลททพื่ไดห้ปษัญญากป็รษักจษิตใจตนเอง บสคคลผรรห้ ษักษาความเขห้าใจไวห้จะ

พบสษิงพื่ ททพื่ดท ทตามกลางสสุภาษษิตหลายขข้อทภีที่บรรยายถลึงอสุปนษิสนัยทภีชที่ นัวที่ รข้ายของธรรมชาตษิมนสุษยรอนัน
บาปหนา มภีพลอยสสุกใสทภีที่ฉายแสงอยผเต มป็ดหนลึที่ง วลภีแรกอาจตรงตนัวไดข้วาต ‘ผผข้ทภีที่ไดข้มาซลึที่ง (นนันที่ คสือ มภี)
ใจกป็รนักจษิตวษิญญาณของตนัวเอง’ ความคษิดตรงนภีร (ในบรษิบทกตอนหนข้าเกภีที่ยวกนับความมสืดบอดของ
ธรรมชาตษิมนสุษยร) กป็คสือวตา การมภีหวนั ใจใหข้ผผข้อสืที่นในความเปป็นจรษิงแลข้วกป็เปป็นความรนักทภีมที่ ภีตตอจษิต
วษิญญาณของตนเอง การมภีใจใหข้ผผข้อสืที่นจะยข้อนกลนับมาในแบบเดภียวกนัน เชตนเดภียวกนัน ผผข้ทภีที่รนักษา (นนันที่
คสือ เกป็บ) ความเขข้าใจกป็ยอต มจะพบสษิที่งทภีที่ดภีอยตางแนตนอน ใจทภีที่เขข้าใจจะมภีความเหป็นอกเหป็นใจ มนันนทา
ความดภีมาสผตทร นังผผข้ทภีที่ตข้องการมนันและผผข้ทภีที่เหป็นอกเหป็นใจดข้วย
สภษ 19:9

พยานเทป็จจะไมห่รษับโทษหามษิไดห้ และบสคคลททพื่เปลห่งคคามสสาจะพษินาศ

ความคษิดตรงนภีรเกสือบเปป็นอนันเดภียวกนันกนับขข้อ 5 การเปลภีที่ยนแปลงเลป็กนข้อยกป็อยผใต นคทาสสุดทข้าย คสือ

พษินาศ ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การโกหก ไมตวาต จะบนแทตนพยานในศาลหรสือในชภีวตษิ ประจทา
วนันสสุดทข้ายแลข้วกป็ถผกจนับไดข้ และคนโกหกไมตเคยไดข้รนับการปฏษิบนัตษิอยตางเมตตา พวกเขาสทาแดง
ลนักษณะเฉพาะตนัวหลนักของพญามาร (ยอหรน 8:44) สสุดทข้ายแลข้ว คนมสุสาทสุกคนจะไดข้รนับสต วนในบลึง
ไฟนนัรน (วษิวรณร 21:8) เมสืที่อไมตมพภี ระโลหษิตของพระครษิสตรทภีที่ชทาระบาป คนมสุสาทสุกคนจะพษินาศใน
นรก ชาวโลกเหป็นวตาการโกหกเปป็นเรสืที่องเลป็กนข้อย แตตพระเจข้าไมตทรงเหป็นเชตนนนัรน
สภษ 19:10

ททพื่คนโงห่จะอยรห่อยห่างสคาราญกป็ไมห่เหมาะอยรห่แลห้ว ททพื่ทาสจะปกครองเจห้า

นายกป็ยงษิพื่ ไมห่เหมาะมากกวห่านษัทั้นอทก คทาทภีแที่ ปลวตา สคาราญ (ทาอานถูวกร์) มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวตา ‘เบษิก
บาน’ หรสือรวมถลึง ‘สงตางาม’ ดข้วย ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือวตา คนโงตปกตษิแลข้วกป็ไมตสงตางาม พวกเขารผข้สลึก
ลทาบากใจทภีที่จะททาตนัวสงตางาม เชตนเดภียวกนัน เมสืที่อคนรนับใชข้พบวตาตนัวเองปกครองเหนสืออดภีตนายของ
ตน พวกเขากป็ไมตรวผข้ าต ตนควรปฏษิบนัตษิตนัวอยตางไร พวกเขาไมตมคภี วามสงตางามหรสือเบษิกบานเลย
สภษ 19:11

สามษัญสคานรึกททพื่ดทกระทคาใหห้คนโกรธชห้า และททพื่มองขห้ามการละเมษิดไป

เสทยกป็เปป็นสงห่าราศทแกห่เขา ความคษิดสองประการทภีที่เชสืที่อมโยงกนันถผกกลตาวถลึงตรงนภีร คนทภีที่เฉลภียวฉลาด
จะปลตอยใหข้ความโกรธของตนผตานเลยไปเสภีย (คนโงตปลตอยใหข้โทสะพลสุตงขลึรน) นอกจากนภีร มภีสงตา
ราศภี (นนันที่ คสือ คสุณธรรม) ในการมองขข้ามการละเมษิดของอภีกคน นภีที่ไมตไดข้หมายถลึงการปกปษิดความ
บาป แตตหมายถลึงการมภีใจทภีที่ยกโทษใหข้เมสืที่อผผข้อสืที่นลข้ม
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พระพษิโรธของกษษัตรษิยเย์ หมพอนเสทยงคคารามของสษิงโต แตห่ความ

โปรดปรานของพระองคย์เหมพอนนคทั้าคห้างบนผษักหญห้า ความคษิดตรงนภีรเปป็นคทาแนะนทาสองชนัรน จงระวนัง
พระพษิโรธของกษนัตรษิยร และจงแสวงหาความโปรดปรานของกษนัตรษิยร สษิงโตทภีที่หษิวหรสือโมโหกป็เปป็น
สนัตวรทภีที่อนันตราย นทราคข้างบนหญข้ากป็ใหข้ชภีวษิต ดนังนนัรน มภีความโงตเขลาในการยนัวที่ ยสุผผข้ปกครองคนหนลึงที่ ใหข้
โกรธและมภีปนัญญาในการเสาะหาความโปรดปรานอนันดภีของเขา
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บสตรชายโงห่เขลาเปป็นความพษินาศของบษิดาของเขา และการทะเลาะ

วษิวาทของภรรยากป็เหมพอนนคทั้าฝนยห้อยหยดไมห่หยสด สษิที่งทภีที่สรข้างความรทาคาญสองสษิที่งของชภีวษิตคสือ (1)
บสุตรชายทภีโที่ งตเขลา และ (2) ภรรยาทภีที่ขร ภีบตน ฝตายหลนังถผกเปรภียบเหมสือนกนับนทราหยดเรสืที่อยไป

14 เรพอนและทรษัพยย์ศฤงคารเปป็นมรดกมาจากบษิดา แตห่ภรรยาททพื่หยษัพื่งรรห้กป็มาจากพระเยโฮวาหย์
คนๆหนลึที่งอาจไดข้รนับบข้านหลนังหนลึงที่ และเงษินเปป็นมรดกจากบษิดาของตน แตตภรรยาทภีที่หยนังที่ รผข้กเป็ ปป็น
มรดกจากพระเจข้า ภาพประกอบแสนคลาสสษิคของหญษิงเชตนนนัรนถผกพบในสสุภาษษิต 31:10 ขข้อนภีรเปป็น
ภาพตรงขข้ามกนับขข้อกตอนหนข้า มภีภรรยาทภีที่หยนังที่ รผกข้ ดป็ ภีกวตามภีภรรยาขภีรบตนเยอะ
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ความเกทยจครห้านทคาใหห้หลษับสนษิท และคนขททั้เกทยจจะตห้องหษิว ความขภีร

เกภียจและการนอนยตอมไปดข้วยกนัน นอกจากนภีร คนเหลตานนัรนทภีที่เฉสืที่อยชากป็ลงเอยดข้วยการหษิว ความคษิด
อนันหลนังนภีรกหป็ มายถลึงความยากจน สองสาเหตสุหลนักของความยากจนคสือ ความเกภียจครข้านและการ
ขาดวษินยนั ในตนเอง
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บสคคลททพื่รษักษาพระบษัญญษัตษิกป็รษักษาชทวษิตของตน บสคคลททพื่ดรหมษิพื่น

มรรคาทษัทั้งหลายของพระองคย์กป็จะถรึงตาย ความคษิดนภีรกเป็ ปป็นความจรษิงในทสุกระดนับ ผผข้ทภีที่ตรนังใจเชสืที่อฟนัง
คทาสนังที่ กป็รนักษาชภีวษิตของตนัวเอง ผผข้ทภีที่ดผหมษิที่นอทานาจทางการจะประสบกนับความตายกตอนวนัยอนันควร นภีที่
เปป็นความจรษิงของชภีวษิตโดยทนัวที่ ไป มนันเปป็นความจรษิงเกภีที่ยวกนับพระเจข้าและบนัญญนัตษิตตางๆของพระองคร
ดข้วย พระเจข้าทรงอวยพรความเชสืที่อฟนังและจะทรงพษิพากษาผผข้ทภีที่ไมตเชสืที่อฟนัง เชตนเดภียวกนัน ผผข้ทภีที่เชสืที่อฟนัง
กฎหมายตตางๆของมนสุษยรจะปกปข้องตนัวเอง ผผข้ทภีที่เพษิกเฉยกฎหมายของแผตนดษินกป็ประสบกนับอทานาจทภีที่
ททาใหข้ถลึงแกตชภีวษิต
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บสคคลททพื่เอป็นดรคนยากจนกป็ใหห้พระเยโฮวาหย์ทรงยพม และพระองคย์จะ

ทรงตอบแทนแกห่การกระทคาของเขา การชตวยเหลสือคนทภียที่ ากจนอยตางแทข้จรษิงกป็เปป็นการใหข้กผแข้ กตองคร
พระผผข้เปป็นเจข้า พระเจข้าจะทรงตอบแทนดข้วยดอกเบภีรยเมสือที่ ถลึงคราวเหมาะสม มภีความแตกตตาง
ระหวตางคนทภีที่ยากจนเพราะความบาป นนันที่ คสือ เหลข้า ยาเสพตษิด การททาผษิดศภีลธรรม หรสือการกบฏตตอ
สษิทธษิอทานาจ และคนทภีที่ยากจนไมตใชตเพราะความผษิดของตนัวเอง ฝตายหลนังคสือคนยากจนทภีที่ขข้อนภีรหมาย
ถลึง
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จงตทสอนบสตรชายของตนเมพพื่อยษังมทความหวษัง อยห่าหมดกคาลษังใจ

เพราะเหตสการรห้องไหห้ของเขา แผนการของพระเจข้าสทาหรนับการอบรมสนังที่ สอนลผกๆของเรากป็หมาย

ถลึงการลงโทษดข้านรต างกาย พตอแมตทรภีที่ นักลผกจรษิงๆจะตภีลผกทภีที่ททาผษิด แมข้วาต ลผกๆจะรข้องไหข้งอแงเมสือที่ ถผก
ลงวษินยนั คทาสนังที่ ของพระเจข้ากป็คสือ อยตาถอยไปเสภีย เดป็กทภีที่ถผกตภีสอนอยตางเหมาะสมและอยตางสมทที่าเสมอ
ในชตวงปภีแรกๆกตอนเขข้าโรงเรภียนจะเรภียนรผกข้ ารฝลึกวษินนัยดข้านความชอบธรรม มภีความหวนังอยผ ใต นชตวง
ปภีเหลตานนัรน พตอแมตทภีที่ละเลยทภีที่จะตภีสอนลผกในชตวงขวบปภีแรกๆของเดป็กจะเกป็บเกภีที่ยวผลทภีที่ไมตมคภี วามสสุข
เวลานนัรนจะมาถลึงอยตางรวดเรป็วเมสือที่ มนันเรษิที่มยากเหลสือเกษินทภีที่จะปลผกฝนังความสนัตยรสสุจรษิตเขข้าไปในเดป็ก
โตทภีที่ดรอสื ดลึงและหนัวรนัรน การฝลึกวษินนัยอยตางสมทที่าเสมอ ซลึที่งรวมถลึงการตภีสอนดข้วยเมสือที่ พวกเขายนังเลป็กเปป็น
เครสือที่ งมสือหนลึที่งทภีที่ชตวยไดข้อยตางมหาศาล
สภษ 19:19-20

คนททพื่โมโหฉสนเฉทยวจะตห้องไดห้รษับโทษ เพราะถห้าเจห้าชห่วยเขาใหห้พนห้

แลห้ว กป็ตห้องชห่วยเขาใหห้พนห้ อทก คนทภีปที่ ลตอยใหข้ตนัวเองอารมณรเสภียอยผบต ตอยๆจะพบกนับความยสุงต ยาก
มากมายในชภีวษิต การชตวยคนแบบนนัรนใหข้พนข้ จากความยสุงต ยากกป็กลายเปป็นสษิที่งทภีที่ตข้องททาอยผเต รสือที่ ยไป
พวกเขาดผเหมสือนไมตเคยเรภียนรผข้เลย ประเดป็นทภีที่สทาคนัญตรงนภีรคสือ เรสืที่องของการททาตามเนสืรอหนนังและ
การขาดวษินยนั ในเรสือที่ งอารมณร ผผข้ทภีที่ไมตยอมฝลึกวษินยนั อารมณรของตนและควบคสุมมนันใหข้ไดข้จะพบแตต
ความยสุงต ยาก
20 จงฟษังคคาแนะนคาและรษับคคาสษังพื่ สอนเพพพื่อเจห้าจะไดห้ปษัญญาสคาหรษับอนาคต ฝตายทภีที่ถผกหมาย
ถลึงนภีรนตาจะเปป็นผผข้ทภีที่ถผกพผดถลึงขข้างบน คนเหลตานนัรนทภีที่อารมณรเสภียงตายจทาเปป็นตข้องฟนังคทาปรลึกษาตามแบบ
พระเจข้าและรนับคทาสนังที่ สอนของพระวจนะของพระเจข้า เมสืที่อพวกเขาเตป็มใจยอมรนับฟนังและควบคสุม
อารมณรของตน พวกเขากป็จะยตางกข้าวสทาคนัญไปสผตการเปป็นคนมภีปนัญญา ทภีถที่ ผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน
กป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตยอมควบคสุมอารมณรของตนเปป็นคนโงต
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ในใจของมนสษยย์มทแผนงานเปป็นอษันมาก แตห่คคาปรรึกษาของพระเยโฮ

วาหย์นษัพื่นแหละ จะดคารงอยรห่ไดห้ คนเรายตอมมภีวธษิ ภีการและแผนการทสุกรผปแบบ อยตางไรกป็ตาม วษิธภีการ
ของพระเจข้ายตอมยนังที่ ยสืน มนันใชข้ไดข้ผล! มนสุษยรคษิดคข้นความคษิดขลึรนมาไดข้ทสุกรผปแบบ พวกมนันลข้มเหลว
เสภียสต วนใหญต วษิธภีการของพระเจข้าใชข้ไดข้ผลและคงอยผยต าวนาน ตนัวอยตางหนลึที่งทภีแที่ สนคลาสสษิคกป็คสือ
วษิธภีทภีที่คนคษิดวตาดภีกวตาของลนัทธษิสนังคมนษิยมและลนัทธษิคอมมษิวนษิสตร อยตางไรกป็ตาม ทสุกประชาชาตษิทภีที่ไดข้

ลองนทาพวกมนันไปใชข้ตตางกป็พบวตาทนัรงสองลนัทธษิใชข้ไมตไดข้ผล วษิธภีการของพระเจข้ายตอมดภีกวตา มนันผตาน
การทดสอบของเวลา เราจะไมตมวภี นันไปผษิดทางเมสือที่ เราททาสษิที่งตตางๆตามวษิธภีของพระเจข้า
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สษิพื่งททพื่นห่าปรารถนาในตษัวมนสษยย์คอพ ความเมตตา และคนยากจนยษังดท

กวห่าคนมสสา คนดภีกปป็ รารถนาทภีที่จะแสดงความเมตตา ยษิงที่ กวตานนัรน การเปป็นคนยากจนและซสืที่อตรงกป็ดภี
กวตาการเปป็นคนโกหกและรทที่ารวย นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตาคนดภีมทภี รนังความเมตตาและซสืที่อตรง
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ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์นคาไปสรห่ชวท ษิต และบสคคลผรห้ไดห้รษับแลห้วกป็

หยสดดห้วยความพอใจ เขาจะไมห่มทอษันตรายใดมาเยทพื่ยมกรายเขา ผผข้ทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตในความยทาเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้าจะพบวตามนันนทาไปสผตพระพรตตางๆในชภีวษิตนภีรและสสุดทข้ายแลข้วในชภีวษิตนษิรนันดรร มภีความ
เตษิมเตป็มและความพลึงพอใจในการดทาเนษินชภีวษิตเชตนนนัรน นอกจากนภีร พระเจข้าทรงพษิทนักษรรนักษาคนเชตน
นนัรนจากความยสุงต ยาก กลตาวโดยสรสุปกป็คอสื เราจะไมตไปผษิดทางในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า
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คนเกทยจครห้านฝษังมพอของตษัวไวห้ในอกเสพอทั้ และจะไมห่ยอมเอามาสรห่

ปากของตนอทก ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตาคนขภีรเกภียจมภีมสือทภีไที่ มตวาต งสทาหรนับการททางานเลย เขาจะยกขข้อ
อข้างสารพนัด อยตางไรกป็ตาม ตตอไปไมตนานเขากป็จะไมตมภีอาหารรนับประทาน ความเกภียจครข้านยตอมนทา
ไปสผตความยากจน
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จงตทคนททพื่มษักเยาะเยห้ย และคนเขลาจะเรทยนความหยษัพื่งรรห้เอง จงตษัก

เตพอนคนททพื่มทความเขห้าใจและเขาจะเขห้าใจความรรห้ จสุดประสงครหนลึงที่ ของการจนัดการกนับผผข้กระททาผษิดกป็
คสือวตา เพสืที่อทภีคที่ นอสืที่นๆจะไดข้เรภียนรผข้ เมสืที่อผผข้ททาผษิดกฎหมายถผกลงโทษ คนอสืที่นๆทภีที่ซสืที่อกป็จะเขข้าใจสารนนัรน
ตรงกนันขข้าม เมสือที่ คนทภีที่มคภี วามเขข้าใจถผกตนักเตสือนแกข้ไข เขากป็จะเรภียนรผข้จากมนัน คนมภีปนัญญาจะยอมรนับ
คทาวษิจารณรและเรภียนรผจข้ ากมนัน คนโงตจะไมตททาเชตนนนัรน
สภษ 19:26

บสคคลผรห้ทคาทารสณแกห่บดษิ าของเขาและขษับไลห่มารดาของเขาไปเสทย

เปป็นบสตรชายผรกห้ ห่อใหห้เกษิดความอษับอายและการถรกตคาหนษิ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คนทภีที่ผลาญทรนัพยร
ของบษิดาตน (ไมตวาต จะเปป็นมรดกหรสือไมตใชตกตป็ าม) และผลนักไสไลตสตงมารดาของตนไปไมตเพภียงนทา

ความอนับอายมาสผตพวกเขาเทตานนัรน แตตจะนทาความเหยภียดหยามมาสผตตนเองดข้วย คนโงตยอต มไมตเคารพ
นนับถสือพตอแมตของตน
สภษ 19:27

บสตรชายของเราเออ๋ย จงเลษิกฟษังคคาสษัพื่งสอนททพื่ทคาใหห้เจห้าหลงไปจากคคา

แหห่งความรรห้ ซาโลมอนเสนอคทาแนะนทาแกตบสุตรของตนอภีกครนัรง และพระองครผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตกวตาซา
โลมอนกป็กาท ลนังตรนัสผตานทางเขา คทาแนะนทาตามแบบพระเจข้านนัรนคสือ จงหลภีกหนภีจากลมปากตตางๆ
แหตงคทาสอนเทป็จ โลกรอบตนัวเราเตป็มไปดข้วยเรสือที่ งโกหกไมตวาต จะเปป็นวษิวฒ
นั นาการ มนสุษยรนษิยม
สนังคมนษิยม ทฤษฎภีจษิตวษิทยาสมนัยใหมตสตวนใหญต ศาสนาแนวคษิดเสรภีหรสือศาสนาเทภียมเทป็จตตางๆ นภีที่ยงนั
ไมตกลตาวถลึงหลนักปรนัชญาตตางๆของการศลึกษาของรนัฐอภีกตตางหาก คทาแนะนทาของพระเจข้ากป็คสือ จงเลษิก
ฟนังคทาสอนเหลตานนัรนเสภีย
สภษ 19:28-29

พยานททพื่อธรรมกป็เยาะเยห้ยความยสตษิธรรม และปากของคนชษัพื่วรห้ายกป็

กลพนกษินแตห่ความชษัพื่วชห้า พยานอธรรมไมตใหข้ความเคารพตตอความยสุตษิธรรมทภีที่แทข้จรษิง นภีที่บอกเปป็นนนัย
อยตางชนัดเจนวตาพวกเขาเปป็นคนทสุจรษิต นอกจากนภีร พวกเขายนังมสุตงททาความชนัวที่ ตตอไปดข้วย นภีบที่ อกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาคนอธรรมมนักเปป็นคนทสุจรษิตและไมตซสืที่อสนัตยร จงระวนังเมสือที่ คนเหลตานภีรใหข้การในชนัรน
ศาล
ดนังนนัรน 29 การปรษับโทษมทพรห้อมอยรห่สคาหรษับคนมษักเยาะเยห้ย และการโบยกป็สคาหรษับหลษังของ
คนโงห่ แมข้วาต คนเหลตานนัรนทภีที่เยาะเยข้ยความยสุตษิธรรมดนังทภีที่หมายเหตสุไวข้ขข้างบนเปป็นคนทสุจรษิต เมสืที่อถลึง
คราวเหมาะสมพวกเขากป็จะถผกพษิพากษา คนทนัรงหลายทภีที่ไมตซสืที่อสนัตยรและทสุจรษิตสสุดทข้ายแลข้วกป็ถผกจนับ
ไดข้และถผกลงโทษ แนตใจไดข้เลยวตาความบาปของคสุณจะหาคสุณเจอ!
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 20: รถูปแบบของหนนังสสือเลส่มนทคขึ้ ราวนทขึ้เปลทที่ยนเลก็กนว้อยจากสสุภาษษิต
ตส่างๆททที่เปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาและความโงส่เขลาเปก็นสสุภาษษิตตส่างๆททที่เปก็นคลา
เตสือนและคลาสนัที่งสอน

สภษ 20:1

เหลห้าองสห่นใหห้เกษิดการเยาะเยห้ย และสส รากป็ใหห้เกษิดเปป็นพาลเกเร ผรให้ ดถรก

มษันหลอกลวงกป็ไมห่เปป็นคนฉลาด เครสือที่ งดสืที่มมลึนเมาตตางๆททาใหข้คนเยาะเยข้ยและเดสือดดาล คนโงตกดป็ สืที่ม
เหลข้าเมามายโดยคษิดวตาจะดสืที่มใหข้เมาและลสืมเรสือที่ งยสุงต ยากตตางๆของตน การเสภียดสภีกคป็ อสื วตาสสุราไมตไดข้
ททาใหข้เรสืที่องยสุงต ยากจมลง แตตททาใหข้มนันลอยขลึรนมาตตางหาก ชาวโลกโฆษณาสสุราวตาเปป็นวษิธภีทภีที่ยอดเยภีที่ยม
ในการเพลษิดเพลษิน ผตอนคลายและสรข้างความครสืรนเครง ความจรษิงกป็คสือวตา เหลข้าเปป็นตนัวหลอกลวงทภีที่
รข้ายกาจ แทนทภีที่ ‘ความเคลษิบเคลษิรม’ เพภียงชนัวที่ ครผต มภีแตตความยสุงต ยากและความพษินาศ แนตทภีเดภียว เครสืที่อง
ดสืที่มมลึนเมาทนัรงหลายคสือเหลตาปภีศาจในขวด มภีไมตกภีที่สที่ งษิ ในประวนัตษิศาสตรรของมนสุษยชาตษิทภีที่ททาลายชภีวษิต
ความสสุขและครอบครนัวมากไปกวตาเหลข้า คนเหลตานนัรนทภีที่ดมสืที่ เหลข้าจลึงไมตมภีปนัญญา ดผ สสุภาษษิต 23:29
และอษิสยาหร 28:7 ดข้วย
สภษ 20:2

ความครษัพื่นครห้ามกษษัตรษิยกย์ ป็เหมพอนสษิงโตคคาราม ผรให้ ดยษัพื่วเยห้าพระองคย์

ใหห้กรษิทั้วกป็ทคาผษิดตห่อชทวษิตของตนเอง การยนัวที่ ยสุคนๆหนลึที่งทภีมที่ ภีอทานาจใหข้โกรธกป็เหมสือนกนับการยนัวที่ ยสุสษิงโต
ตนัวหนลึที่ง ซลึที่งไมตใชตเรสืที่องฉลาดเลย การยนัวที่ ยสุผผข้ปกครองสนักคนหรสือผผข้ทภีที่มภีอทานาจกป็เปป็นการนทาความเดสือด
รข้อนใหญตหลวงมาสผตตนเอง
สภษ 20:3

ททพื่จะรษักษาตนใหห้พนห้ การวษิวาทกป็เปป็นเกทยรตษิ แตห่คนโงห่ทสกคนจะเขห้า

ยสห่งกษับธสระของคนอพนพื่ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา มนันมภีเกภียรตษิและมภีปนัญญาทภีที่คนเราจะถอยหตางจากการ
วษิวาท อยตางไรกป็ตาม คนโงตกกป็ ตอกวนและจสุข้นจข้าน คนมภีปนัญญายตอมหลภีกเลภีที่ยงการทะเลาะวษิวาท คน
โงตเดษินหนข้าเตป็มสผบ
สภษ 20:4

คนเกทยจครห้านไมห่ไถนาในหนห้าหนาว เขาจรึงจะแสวงหาเมพพื่อถรึงฤดร

เกทพื่ยว แตห่ไมห่พบอะไรเลย คนขภีรเกภียจกป็หลภีกเลภีที่ยงการททางานเพราะสภาพการณรตตางๆทภีที่ไมตสะดวก
สบาย อยตางไรกป็ตาม พอถลึงฤดผเกป็บเกภีที่ยว (นนันที่ คสือ วนันเงษินเดสือนออก) พวกเขากป็มภีเพภียงเลป็กนข้อยหรสือ
ไมตมภีอะไรเลย บทเรภียนตรงนภีรกคป็ สือวตาความเกภียจครข้านนทาไปสผตความยากจน
สภษ 20:5

คคาปรรึกษาในใจของคนเหมพอนนคทั้าลรึก แตห่คนททพื่มทความเขห้าใจจะ

สามารถโพงมษันออกมาไดห้ คทาแนะนทาดภีๆนนัรนยตอมหาไดข้มาไมตงตาย แตตคนทภีที่มคภี วามเขข้าใจจะแสวงหา

มนันจนพบ ภาพเปรภียบของบตอนทราลลึกตรงนภีรกหป็ มายถลึงการลงแรงในการดลึงถนังตนักนทราขลึรนมา แตตบตอนทรา
ทภีที่ลลึกกป็มภีนร ทาทภีที่ดภีทภีที่สสุด บทเรภียนตรงนภีรกคป็ อสื วตา คทาแนะนทาทภีที่ดภีอาจหมายถลึงการใชข้ความอสุตสาหะอยตาง
มากเพสืที่อทภีที่จะไดข้มนนั มาแตตกคป็ มสุข้ คตา ดผ สสุภาษษิต 18:4
สภษ 20:6

คนเปป็นอษันมากปห่าวรห้องความดทของเขาเอง แตห่ใครจะหาคนสษัตยย์

ซพพื่อพบเลห่า ความคษิดตรงนภีรอาจแปลแบบถอดความไดข้วาต 'คนสต วนใหญตจะบอกคสุณวตาตนัวเขาเองดภี
ขนาดไหน แตตคนทภีที่เชสืที่อถสือไดข้ (นนันที่ คสือ สนัตยรซสืที่อ) กป็หายาก' แคตพผดใครๆกป็ททาไดข้ บททดสอบอสุปนษิสนัย
ทภีที่แทข้จรษิงกป็คสือวตา คนๆนนัรนสนัตยรซสืที่อ เชสืที่อถสือไดข้ พลึงที่ พาไดข้และคผตควรกนับความไวข้วางใจขนาดไหน
สภษ 20:7

คนชอบธรรมดคาเนษินในความซพพื่อสษัตยย์ของตน บสตรทษัทั้งหลายของ

เขาททพื่เกษิดตามเขามายห่อมไดห้รษับพร คนชอบธรรมกป็มคภี วามซสืที่อสนัตยรสสุจรษิต เขาจะททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ดนัง
นนัรนลผกๆของเขาจลึงไดข้รนับพร ดผ เพลงสดสุดภี 112:2 หลนักการทภีที่ลลึกซลึรงสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร
(1) พระเจข้าทรงอวยพรความชอบธรรม (ซลึที่งสทาแดงตนัวมนันเองออกมาในความซสืที่อสนัตยรสสุจรษิต) (2)
ลผกๆของคนเหลตานนัรนทภีที่เทภียที่ งธรรมกป็ไดข้รนับพรตามพวกเขา เราจะไมตมภีวนนั ไปผษิดทางเมสืที่อเราททาสษิที่งทภีที่
ถผกตข้อง! นอกจากนภีร ลผกๆของเรากป็เปป็นผผข้รนับประโยชนรดข้วย
สภษ 20:8

กษษัตรษิยผย์ ปห้ร ระทษับบนบษัลลษังกย์พษิพากษายห่อมทรงฝษัดความชษัวพื่ ทษัทั้ง

หลายออกดห้วยพระเนตรของพระองคย์ เมสืที่อเจข้าหนข้าทภีที่ผผข้พษิทนักษรกฎหมาย (นนันที่ คสือ กษนัตรษิยร) อยผดต วข้ ย
แคตการชทาเลสืองมองของเขากป็ยนับยนัรงความชนัวที่ รข้ายไดข้แลข้ว
สภษ 20:9

ผรให้ ดจะกลห่าวไดห้วห่า "ขห้าพเจห้าไดห้กระทคาใจของขห้าพเจห้าใหห้สะอาดแลห้ว

ขห้าพเจห้าบรษิสสทธษิดิ์พห้นบาปของขห้าพเจห้า" เรสืที่องเสภียดสภีอยตางหนลึที่งของธรรมชาตษิมนสุษยรกคป็ สือวตา
มนสุษยชาตษิทภีที่บาปหนามนักคษิดวตาตนเปป็นคนชอบธรรมโดยธรรมชาตษิ ดนังนนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงถามวตา
ใครอข้างไดข้วาต ตนบรษิสสุทธษิธจากความบาป คทาตอบกป็ชนัดเจนอยผแต ลข้วแมข้มนสุษยชาตษิจะอข้างตนัววตาชอบ
ธรรมกป็ตาม ดผ 20:6 ดข้วย เฉพาะคนเหลตานนัรนทภีถที่ ผกชทาระแลข้วโดยพระโลหษิตอนันประเสรษิฐของพระ
ครษิสตรเทตานนัรนทภีที่บรษิสสุทธษิธจากความบาป

สภษ 20:10

ลรกตสห้มฉห้อฉลและเครพพื่องตวงคดโกง ทษัทั้งสองสษิพื่งเปป็นททพื่นห่า

สะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์พอๆกษัน ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 11:1 มภีการ
อข้างอษิงถลึงวษิธภีการพาณษิชยรสมนัยโบราณทภีที่ใชข้ตราชนังที่ แบบไมข้คานทรงตนัว 'ลผกตสุข้มมาตรฐาน' ถผกใชข้เพสืที่อ
ชนังที่ นทราหนนักสษินคข้าโภคภนัณฑรหนลึงที่ ๆ พวกพตอคข้าขภีรโกงอาจใชข้ลผกตสุข้ม 'ทภีที่ถผกดนัดแปลง' เพสือที่ โกงผผข้ซร สือ ใน
แบบเดภียวกนัน 'เครสือที่ งตวง' ปรษิมาณทภีที่หลอกลวงกป็ถผกใชข้โดยพวกพตอคข้าทภีที่ไรข้ยางอายเพสือที่ ตข้มตสุจ๋นคนทภีที่
ไมตระวนังตนัว ประเดป็นสทาคนัญตรงนภีรกคป็ สือวตา ความไมตซสืที่อตรงและการหลอกลวงเปป็นสษิที่งนตา
สะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่งตตอพระเจข้า ดผ สสุภาษษิต 16:11 และเลวภีนษิตษิ 19:35-36 เชตนกนัน
สภษ 20:11

แมห้เดป็กๆกป็แสดงตษัวโดยการประพฤตษิของเขาวห่า สษิพื่งททพื่เขากระทคาจะ

บรษิสสทธษิดิ์ และถรกตห้องหรพอไมห่ ในมสุมมองทภีที่กวข้างใหญตกวตาของชภีวษิต แมข้แตตเดป็กสนักคนกป็เปป็นทราบไดข้
โดยพฤตษิกรรมของเขา พวกผผข้ใหญตยงษิที่ เปป็นเชตนนนัรนมากขลึรนไปอภีก พฤตษิกรรมของคนๆหนลึที่งกป็ปตาว
ประกาศอสุปนษิสนัยของคนๆนนัรน ผผข้ทภีที่ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องอยตางสมทที่าเสมอกป็สงนัที่ สมชสืที่อเสภียงในดข้านนนัรน หาก
เรสืที่องนภีรเปป็นจรษิงสทาหรนับเดป็กๆ มนันจะเปป็นจรษิงสทาหรนับพวกผผข้ใหญตมากยษิงที่ กวตานนัรนสนักเทตาใด
สภษ 20:12

หรททพื่ฟษังไดห้และตาททพื่มองเหป็น พระเยโฮวาหย์ทรงสรห้างมษันทษัทั้งสอง

ความคษิดทภีที่ลลึกซลึรงหลายประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร (1) อวนัยวะสองสต วนทภีที่ซนับซข้อนทภีที่สสุดของสษิที่งมภีชวภี ษิต
ใดกป็ตามคสือ ตาและหผของสษิที่งมภีชวภี ษิตนนัรนๆ ไมตมภีกลข้องหรสือไมโครโฟนใดทภีที่ถผกคษิดคข้นขลึรนมาซลึที่งรนับรผข้
ไดข้รวดเรป็ว ใชข้งานไดข้หลากหลาย หรสือมภีความแมตนยทามากไปกวตาตาและหผทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสรข้าง
ใหข้เรา พวกมนันเกสือบเปป็นสษิที่งอนัศจรรยรในความซนับซข้อนของมนัน (2) หผทภีที่ไดข้ยษินและตาทภีที่มองเหป็นถผก
ใชข้งานอยตางไมตรคผข้ สุณคตาบตอยๆ กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงเปป็นผผข้ทภีที่ไมตเพภียงสรข้างพวกมนันเทตานนัรน แตตยงนั ทรง
สรข้างพวกมนันใหข้ททางานอยตางสมบผรณรแบบดข้วย ความบกพรต องในตาหรสือหผสตวนใหญตแลข้วเปป็นผล
ของความบาปในตอนทภีที่สรข้างมนัน (3) หผทภีที่ไดข้ยษินและตาทภีที่มองเหป็นเปป็นภาพเปรภียบถลึงความเขข้าใจ
และการรนับรผข้ไดข้ พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ประทานความสามารถทภีที่จะเขข้าใจและรนับรผข้ พระอนัจฉรษิยภาพใน
เชษิงสรข้างสรรครของพระเจข้ามภีลนักษณะเปป็นอนนันตรในความลลึกลทราของมนัน

สภษ 20:13

อยห่ารษักการหลษับไหล เกรงวห่าเจห้าจะมาถรึงความยากจน จงลพมตา

ของเจห้า และเจห้าจะไดห้กษินอาหารอษิพื่ม บทเรภียนงตายๆกป็คอสื วตา ความขภีรเกภียจกตอใหข้เกษิดความยากจน การ
ลสุกขลึรนจากทภีที่นอนไปททาสษิที่งตตางๆในตอนเชข้ากป็เปป็นกสุญแจดอกหนลึที่งสผตความเจรษิญรสุตงเรสือง การเอาแตต
นอนกป็สะทข้อนใหข้เหป็นถลึงชภีวษิตทภีไที่ มตมวภี ษินยนั ซลึที่งทนัรงสองอยตางนภีรจะนทาไปสผตความยากจน เบนจามษิน แฟ
รงคลษินไมตไดข้รนับการดลใจอยตางแนตนอน แตตกพป็ ผดถผกตอนทภีเที่ ขาเขภียนไวข้วาต “เขข้านอนแตตหวนั คทที่า ตสืที่น
แตตเชข้า ททาใหข้คนสสุขภาพดภี มนังที่ คนังที่ และมภีปญ
นั ญา” คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบนอนดลึกและตสืที่นสายกป็มนักตข้อง
ตตอสผข้ดรษินรนทางเศรษฐกษิจในชภีวษิต
สภษ 20:14

ผรห้ซอพทั้ พรดวห่า "เลว เลว" แตห่เมพพื่อเขาไปแลห้ว เขาจรึงอวด ความคษิดตรง

นภีรกหป็ มายถลึง การตตอรองราคาสษินคข้าชษิรนหนลึงที่ ๆ ผผข้ซร สือจะชภีรใหข้เหป็นถลึงขข้อเสภียและตทาหนษิตตางๆของ
สษินคข้าชษิรนนนัรน โดยหวนังวตาจะชนักจผงใหข้ผผข้ขายลดราคาใหข้ตน อยตางไรกป็ตาม หลนังจากททาอยตางนนัรนแลข้ว
และซสืรอมาในราคาลด เขากป็จะคสุยโมข้เกภีที่ยวกนับการซสืรอนนัรนในภายหลนัง ธรรมชาตษิมนสุษยรกเป็ ปป็นอยตางนภีร
ผผข้คนจะพยายามไดข้ใหข้มากทภีที่สสุดโดยเสภียใหข้นอข้ ยทภีที่สสุดเทตาทภีที่ตนททาไดข้ นภีที่เปป็นประเดป็นหนลึที่งของการ
ททาความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับธรรมชาตษิมนสุษยร
สภษ 20:15

มททองคคาและทษับทษิมมทคห่าเปป็นอษันมาก แตห่รษิมฝทปากททพื่มทความรรห้กป็เปป็น

เพชรนษิลจษินดาประเสรษิฐ คนๆหนลึที่งอาจมภีเงษิน (นนันที่ คสือ ทอง) และสษินทรนัพยรตตางๆ (นนันที่ คสือ ทนับทษิม
เปป็นอนันมาก) เยอะแยะ แตตความมนังที่ คนังที่ ทภีที่แทข้จรษิงกป็อยผใต นปนัญญาและความรผข้ ทตามกลางชาวโลกมภีคน
มากมายขนาดไหนทภีที่ถผกหวยหรสือไดข้รนับมรดกกข้อนโต แตตในระยะเวลาสนัรนๆพวกเขากลนับผลาญมนัน
เสภียหมด แตตการมภีความเขข้าใจและความรผข้เกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของชภีวษิตกป็ประเมษินคตาไมตไดข้
สภษ 20:16

จงยรึดเสพทั้อผห้าของเขาไวห้ เมพพื่อเขาเปป็นประกษันใหห้คนอพนพื่ และยรึดตษัวเขา

ไวห้ เมพพื่อเขารษับประกษันหญษิงตห่างดห้าว ความคษิดตรงนภีรกเป็ กภีที่ยวกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ไวข้ใจไมตไดข้ ประเดป็นกป็
คสือ (1) อยตาไวข้ใจคนเหลตานนัรนทภีที่ยอมคทราประกนันใหข้คนแปลกหนข้า (2) และอยตาไวข้ใจผผข้ทภีที่ชอบคบหา
หญษิงใจงตาย พวกสษิบแปดมงกสุฎและคนลตวงประเวณภีลข้วนมภีสนันดานแบบเดภียวกนัน ทนัรงสองพวกเปป็น
คนไวข้ใจไมตไดข้

สภษ 20:17

อาหารททพื่ไดห้มาดห้วยการหลอกลวงมทรสหวานแกห่ผไห้ร ดห้มา แตห่ภายหลษัง

ปากของเขาจะเตป็มไปดห้วยกรวด ความคษิดตรงนภีรหมายถลึง 'กตอนและหลนัง' ของขข้อตกลงทภีที่คดโกง
ตอนแรกมนันกป็ดผเหมสือนหอมหวานสทาหรนับคนทภีที่เปป็นสษิบแปดมงกสุฎ เขาประสบความสทาเรป็จในการ
หลอกเอาเงษินจากคนทภีที่ไมตระวนังตนัว อยตางไรกป็ตาม สสุดทข้ายแลข้วเขากป็ถผกจนับไดข้และตข้องรนับมสือกนับผลทภีที่
ตามมาตตางๆทภีที่ไมตนตาอภษิรมยร การหลอกลวงอาจดผหอมหวานในตอนแรก แตตผลลนัพธรทภีที่ตามมาระยะ
ยาวกป็เหมสือนการกษินกรวด
สภษ 20:18

แผนงานทษัทั้งสษิทั้นดคารงอยรห่ไดห้ดห้วยการปรรึกษาหารพอ จงทคาสงคราม

ดห้วยมทการนคาททพื่ฉลาด แผนการตตางๆยตอมสนัมฤทธษิธผลผตานทางคทาปรลึกษาทภีที่ดภี และหากผผข้นทาคนใด
ประสงครทจภีที่ ะเรษิที่มสงคราม เขากป็ควรมภีคทาแนะนทาทภีที่ดภีกตอนลตวงหนข้า บทเรภียนนภีรกคป็ อสื จงแสวงหาคทา
แนะนทาและคทาปรลึกษาทภีที่ดภีเสมอในการวางแผนตตางๆ โดยเฉพาะกตอนเรษิที่มการตตอสผข้
สภษ 20:19

บสคคลททพื่เททพื่ยวซสบซษิบไปกป็เผยความลษับใหห้กระจาย ฉะนษัทั้นอยห่าเขห้า

สษังคมกษับคนททพื่ยกยอดห้วยรษิมฝทปากของตน พวกคนขภีรนนษิ ทามนักบอกทสุกสษิที่งทภีที่ตนรผข้ ดนังนนัรน จงหลภีก
เลภีที่ยงคนเหลตานนัรนทภีที่กะลตอนและปากปข้อยอ สษิที่งตตางๆทภีที่ถผกเปษิดเผยแกตคนเหลตานภีรสสุดทข้ายแลข้วจะถผก
พลตามใหข้ผผข้อสืที่นฟนัง
สภษ 20:20

ถห้าคนหนรึพื่งคนใดแชห่งบษิดาหรพอมารดาของตน ประททปของเขาจะ

ดษับมพดมษิด ความคษิดตรงนภีรกเป็ ปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับบนัญญนัตษิขข้อทภีหที่ ข้าทภีที่วาต “จงใหข้เกภียรตษิแกตบษิดามารดา
ของเจข้า เพสืที่อวนันเวลาของเจข้าจะไดข้ยสืนนานบนแผตนดษิน ซลึที่งพระเยโฮวาหรพระเจข้าของเจข้าทรง
ประทานใหข้แกตเจข้า” (อพยพ 20:12) คนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้เกภียรตษิพอต แมตของตนจะไดข้รบนั ชภีวษิตยสืนยาวยษิงที่
ขลึรน (1) โดยปนัญญาทภีที่เกป็บตกมาจากพตอแมต และ (2) โดยการทรงเลภีรยงดผโดยตรงของพระเจข้า ในทาง
กลนับกนัน คนเหลตานนัรนทภีแที่ ชตงดตาพตอแมตของตนจะตายกตอนวนัยอนันควร เหตสุผลตรงนภีรกมป็ ภีสองประการ
เชตนกนัน (1) คนเหลตานนัรนทภีที่แชตงดตาพตอแมตของตนจะไมตเคยเรภียนรผปข้ นัญญาทภีที่ตนสามารถไดข้รนับจากพตอ
แมต อนันนทาไปสผตการตนัดสษินใจตตางๆแบบโงตๆซลึที่งททาใหข้ชภีวตษิ สนัรนลง (2) พระเจข้าอาจทรงพษิพากษาคนโงต
เชตนนนัรนและททาใหข้ชภีวษิตของพวกเขาสษิรนสสุดลงกตอนวนัยอนันควร

สภษ 20:21

ตษัทั้งแตห่แรกอาจไดห้รษับมรดกอยห่างชษิงสส กกห่อนหห่าม แตห่ททพื่สสดปลายจะ

ไมห่เปป็นพร ความคษิดตรงนภีรอาจหมายความวตาคนๆหนลึที่งอาจไดข้รนับมรดกมากตอนกทาหนดโดยใชข้วธษิ ภี
ผษิดกฎหมาย แตตในระยะยาวแลข้ว สษิที่งตตางๆจะไมตดทาเนษินไปอยตางมภีความสสุข นอกจากนภีร พระเจข้าจะ
ไมตทรงอวยพรผลกทาไรทภีที่ไดข้มาโดยวษิธภีมษิชอบ ยาโคบขโมยสษิทธษิบสุตรหนัวปภีของพภีที่ชายตนและ
ประสบกนับความยสุงต ยากและความหวาดกลนัวในอภีกหลายปภีตตอมาดข้วยเหตสุนร ภี
สภษ 20:22

อยห่าพรดวห่า "ขห้าจะแกห้แคห้นความชษัพื่ว" แตห่จงรอคอยพระเยโฮวาหย์

พระองคย์จะทรงชห่วยเจห้าใหห้รอด คนเรามนักมภีแนวโนข้มทภีที่จะเอาคสืนหรสือแกข้แคข้น แตตคทาแนะนทาแบบ
พระเจข้ากป็คสือ จงรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้าเพสืที่อแกข้ไขสษิที่งตตางๆ การแกข้แคข้นเปป็นของพระองคร ดผ โรม
12:19 ยษิงที่ กวตานนัรน เมสืที่อพระเจข้าทรงแกข้ไขสษิที่งตตางๆ มนันกป็ถผกตข้องในภายหลนัง เมสือที่ เราพยายามทภีที่จะเอา
คสืน มนันกป็มแภี ตตความยสุงต ยากทภีที่ตามมาภายหลนัง
สภษ 20:23

ลรกตสห้มฉห้อฉลเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ และตราชร

เททยมเทป็จกป็ไมห่ดท ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของ 20:10 อยตางมาก ซลึที่งดผขอข้ นนัรนไดข้ ความคษิดทภีที่
สทาคนัญตรงนภีรกคป็ สือวตาพระเจข้าทรงเกลภียดชนังความไมตซสืที่อตรงและจะไมตทรงอวยพรมนัน ยษิงที่ กวตานนัรน
ผลลนัพธรในทข้ายทภีที่สสุดของการหลอกลวงกป็ไมตดภี ความสสุขไมตเคยงอกออกมาจากความไมตซสืที่อตรง
สภษ 20:24

ยห่างเทห้าของมนสษยย์นนษัทั้ พระเยโฮวาหย์ทรงเปป็นผรห้สษัพื่ง แลห้วคนจะเขห้าใจ

ทางของเขาเองไดห้อยห่างไร มภีแตตพระเจข้าทภีที่ทรงทราบใจมนสุษยรอยตางถตองแทข้ งนัรนมนสุษยรจะเขข้าใจทาง
ของตนัวเองไดข้อยตางไร ยษิงที่ ใจของคนอสืที่นยษิงที่ แลข้วใหญต ความคษิดตรงนภีรเปป็นสษิที่งทภีตที่ รงขข้ามกนับสสุภาษษิต
3:5-6 เราไมตคตอยรผข้วาต มภีอะไรรออยผเต บสืรองหนข้า เราไมตรวผข้ าต แผนการตตางๆของเราจะพาเราไปทางไหน
แตตพระเจข้าทรงทราบ ดนังนนัรน เราจลึงควรไวข้วางใจพระองครอยตางสสุดหนัวใจและแสวงหาการทรงนทา
ของพระองครสทาหรนับทสุกการตนัดสษินใจ
สภษ 20:25

ททพื่คนจะกษินของบรษิสสทธษิดิ์ และมาสอบถามเมพพื่อปฏษิญาณไปแลห้ว ทษัทั้ง

สองเปป็นบห่วงดษักตนเอง ความคษิดตรงนภีรกหป็ มายถลึงการดตวนตนัดสษินใจ จากนนัรนคตอยปฏษิญาณวตาจะ

แกข้ไข คนโงตมนักลงมสืออยตางหสุนหนันพลนันแลตน พวกเขาททากตอนและคษิดทภีหลนัง คนมภีปนัญญามนักคษิด
กตอนแลข้วคตอยททา
สภษ 20:26

กษษัตรษิยทย์ ทพื่ฉลาดยห่อมฝษัดคนชษัวพื่ รห้าย แลห้วทรงขษับกงจษักรทษับเขา ความ

คษิดตรงนภีรกคป็ สือวตาบรรดาผผข้นทาทภีที่มปภี นัญญาจะจนัดการความชนัวที่ อยตางเสรป็จสรรพ ภาพเปรภียบของการฝนัด
ใหข้กระจายจากนนัรนกป็ใชข้วงลข้อกป็มาจากวษิธภีการสมนัยโบราณของการนวดขข้าวจากนนัรนกป็โมตขข้าว ขข้าวทภีที่
ถผกนวดแลข้วกป็ถผกโยนขลึรนไปในอากาศเพสืที่อทภีที่วาต ลมจะไดข้พดนั เอาแกลบไป หษินโมตรผปวงกลม (นนันที่ คสือ
ลข้อ) จลึงถผกใชข้เพสืที่อบดขยภีรเมลป็ดขข้าวใหข้ปตนเปป็นแปข้ง บทเรภียนนภีรกคป็ สือวตา ผผข้นทาทภีมที่ ภีปนัญญาจะจนัดการ (นนันที่
คสือ ฝนัดและบดขยภีร) ความชนัวที่ ทภีที่อยผใต นเขตปกครองของเขา
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จษิตวษิญญาณของมนสษยย์เปป็นประททปของพระเยโฮวาหย์ สห่องดรสห่วน

ลรึกททพื่สสดของเขาทษัทั้งสษิทั้น จษิตวษิญญาณของมนสุษยรอยผทต ภีที่หวนั ใจของตนัวตนของคนๆหนลึที่ง มนันพทานนักอยผใต น
หนัวใจฝตายวษิญญาณ พระเจข้าจลึงทรงกระททากษิจผตานทางจษิตวษิญญาณของคนเราเพสืที่อตรวจสอบความ
ลนับทภีที่อยผลต ลึกทภีที่สสุดของหนัวใจ พระวษิญญาณของพระเจข้าทรงตษิดตตอสนัมพนันธรกบนั จษิตวษิญญาณของเรา
แตตละคน มนันเปป็นระดนับขนัรนพสืรนฐานทภีที่พระเจข้าทรงกระททากษิจ หากกลตาวโดยใชข้ภาษาทภีที่งตายขลึรน เรากป็
อาจกลตาววตา ‘พระเจข้าตรนัสกนับใจของคนเรา’
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ความเมตตาและความจรษิงสงวนกษษัตรษิยย์ไวห้ และความเมตตากป็

เชษิดชร พระททพื่นษัพื่งของพระองคย์ไวห้ ความเมตตาคสือ ความกรสุณาปรานภี ความจรษิงนนัรนเดป็ดขาดและไมต
อตอนขข้อใหข้ ความเมตตาแผตออกมาจากความรนัก ความจรษิงแผตออกมาจากความบรษิสสุทธษิธ ความ
เมตตานนัรนสสุภาพอตอนโยน ความจรษิงอาจแขป็งกรข้าวไดข้ หลนักการตรงนภีรกคป็ สือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่มภีสษิทธษิ
อทานาจและดทารงตทาแหนตงผผข้นทาตข้องการทนัรงสองอยตาง พวกเขาตข้องยสืนหยนัดเพสือที่ สษิที่งทภีที่ถผกตข้องไมตวาต จะ
เปป็นอยตางไร แตตตข้องเปภียที่ มดข้วยความเมตตาและอตอนโยนตตอผผข้ละเมษิด สษิทธษิอทานาจและตทาแหนตงผผข้นทา
ของมนสุษยรถผกสถาปนาไวข้มนันที่ คงเพราะการเปภีที่ยมดข้วยความเมตตา ภาพทภีที่สอดคลข้องนภีรกคป็ ลข้ายพอ
สมควรกนับพระคสุณและความจรษิงซลึที่งถผกพบในองครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา ดผ ยอหรน 1:14

สภษ 20:29

สงห่าราศทของคนหนสมห่ คพอกคาลษังของเขา แตห่ความงามของคนแกห่คพอ

ผมหงอกของเขา คสุณคตาของคนหนสุตมคสือพละกทาลนัง คสุณคตาของวนัยชราคสือปนัญญา แมข้มคภี สุณธรรมใน
ทนัรงสองอยตาง คสุณคตาของปนัญญากป็ยษิงที่ ใหญตกวตา
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ความฟกชคทั้าดคาเขทยวของบาดแผลกป็ชคาระความชษัพื่วเสทย การโบยตท

กระทคาใหห้สห่วนลรึกททพื่สสดสะอาดสะอห้าน ความคษิดตรงนภีรกหป็ มายถลึงคสุณธรรมของการลงโทษฝตาย
รต างกาย ชาวโลกซลึที่งอข้างความเมตตากรสุณาแบบจอมปลอมกป็อข้างวตาการเฆภีที่ยนตภีเปป็นการลงโทษทภีที่
โหดรข้ายทารสุณและใชข้กาท ลนังในทางทภีที่ผษิด อยตางไรกป็ตาม พระคนัมภภีรรกสป็ อนอยตางชนัดเจนวตาการ
ลงโทษรต างกายทภีที่นทาไปใชข้อยตางเหมาะสมสามารถเปป็นตนัวปข้องกนันการททาผษิดไดข้อยตางดภี มนันสอนบท
เรภียนตตางๆซลึที่งไมตถผกลสืมไปในเวลาอนันรวดเรป็ว และมภีประสษิทธษิภาพมากกวตาการเทศนาสนังที่ สอนหรสือ
วษิธภีอสืที่นๆทภีที่เปป็นทางอข้อมมากกวตา ผผข้แตตงคนนภีรยงนั จทาไดข้วาต ถผกตภีกนข้ บตอยๆทภีที่ ‘โรงเกป็บไมข้’ ตอนยนังเปป็น
เดป็กหนสุตมหลนังจากทภีที่การเทศนาสนังที่ สอนและมาตรการอสืนที่ ๆทภีที่ไมตใชตการลงโทษดข้านรต างกายถผกลสืมไป
นานแลข้ว การตภีกนข้ ทภีที่ใชข้อยตางเหมาะสมเปป็นวษิธภีการหนลึงที่ ทภีที่พระเจข้าทรงกทาหนดไวข้สทาหรนับการจนัดการ
กนับการททาผษิด ความฟกชทราดทาเขภียวในทภีที่นร ภีนตาจะหมายถลึงรอยชทราตตางๆ การโบยตภีหมายถลึงรอยเฆภีที่ยน
ทนัรงสองอยตางมาจากการถผกตภีทภีที่กนข้
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 21: เนสืขึ้อหาสส่วนททที่ถถูกเรษิที่มในบทททที่แลว้วดลาเนษินตส่อไป นนัที่นคสือ คลาเตสือน
ตส่างๆและคลาสนัที่งสอนสลาหรนับประชาชนของพระเจว้า ททที่มอท ยถูส่ในนทดขึ้ ว้วยคสือ ปนัญญาแบบพระเจว้าเพษิที่ม
เตษิมสลาหรนับชทวษิตครษิสเตทยน
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พระทษัยกษษัตรษิยย์เปป็นเหมพอนธารนคทั้าในพระหษัตถย์ของพระเยโฮวาหย์

พระเยโฮวาหย์จะหษันไปไหนๆตามแตห่พระองคย์ทรงโปรด ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงการกระททา
กษิจของพระเจข้าในกษิจการตตางๆของมนสุษยร พระเจข้าทรงใชข้มนสุษยร โดยเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารง
ตทาแหนตงผผข้นทาเพสืที่อนทาพากษิจการตตางๆของมนสุษยรตามพระประสงครอนนั เปป็นสษิทธษิธขาดของพระองคร ยก
ตนัวอยตางเชตน พระเจข้าทรงใชข้คนอยตางดาวษิดเพสือที่ ททาใหข้พระประสงครตตางๆของพระองครสทาเรป็จ

พระองครยงนั ทรงใชข้กษนัตรษิยรตตางๆทภีที่ชวนั ที่ รข้าย เชตน ฟาโรหรหรสือเนบผคนัดเนสซารรเพสืที่อททาใหข้พระประสงคร
ของพระองครสทาเรป็จเชตนกนัน ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระเจข้าทรงสามารถหนันใจมนสุษยรไดข้เมสืที่อ
พระองครทรงเลสือกทภีที่จะททาเชตนนนัรน บทเรภียนของเรสืที่องนภีรกคป็ สือวตา พระเจข้าทรงสามารถเปลภีที่ยนใจ
มนสุษยรไดข้ เราจลึงควรอธษิษฐานเผสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่หลงหายเพสืที่อทภีที่วาต พระเจข้าจะทรงททางานในใจของ
พวกเขา
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ทางของคนทสกทางกป็ถรกตห้องในสายตาของตนเอง แตห่พระเยโฮวาหย์

ทรงพษินษิจดรจษิตใจ ความคษิดตรงนภีรกสป็ อดคลข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับของสสุภาษษิต 16:2 และ 25 มนสุษยชาตษิ
ทภีที่บาปหนาภายในแลข้วกป็คษิดวตาตนัวเองชอบธรรม เราทสุกคนตตางมภีแนวโนข้มทภีที่คษิดวตาตนัวเราเองนนัรนถผก
ตข้อง อยตางไรกป็ตาม ไมตสทาคนัญวตาเราจะคษิดอะไร พระเจข้าทรงเปป็นผผข้พพษิ ากษาวตาสษิที่งใดถผกตข้อง
พระองครทรงชนังที่ เจตนาตตางๆและการกระททาตตางๆของเราในตราชนังที่ แหตงความยสุตษิธรรมของ
พระองคร
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ททพื่จะกระทคาความเททพื่ยงธรรมและความยสตษิธรรมกป็เปป็นททพื่

โปรดปรานแดห่พระเยโฮวาหย์มากกวห่าเครพพื่องสษักการบรชา แนวคษิดแฝดเรสืที่องความชอบธรรมและ
ความยสุตษิธรรมถผกกลตาวถลึงตรงนภีร คทาทภีที่แปลวตา ความเททพื่ยงธรรม (เซดาคาหร์) มาจากคทาฮภีบรผทแภีที่ ปลวตา
ความชอบธรรมและหมายถลึงความชอบธรรมในฐานะหลนักการหนลึที่ง คทาทภีที่แปลวตา ความยสตษิธรรม
(มษิชพนัท) หมายถลึง ‘การตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ยสุตษิธรรม’ หรสือ ‘การตนัดสษินทภีที่ถผกตข้อง’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญ
กวตาตรงนภีรกคป็ สือวตาความชอบธรรมและการตนัดสษินใจตตางๆทภียที่ สุตษิธรรมกป็สทาคนัญตตอพระเจข้ามากกวตา
เครสือที่ งสนักการบผชา
จงระลลึกถลึงตอนทภีที่ซาอผลถวายเครสืที่องสนักการบผชาแทนทภีที่จะเชสืที่อฟนังพระเจข้าใน 1 ซามผเอล
15:22 ดผ มาระโก 12:33 ดข้วย พระเจข้าทรงสนพระทนัยในความชอบธรรมทภีที่แทข้จรษิงมากกวตา
พษิธภีกรรมทางศาสนาและการนมนัสการในรผปแบบภายนอก
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ตายโส ใจเยห่อหยษิพื่งและการไถนาของคนชษัวพื่ รห้ายเปป็นบาป ในสต วน

ของตายโสและใจเยตอหยษิงที่ นนัรน John Gill กลตาววตา “อยตางแรกเปป็นสนัญญาณของอยตางหลนัง และมนัก

ไปดข้วยกนัน และทนัรงคผตเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียนตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้า” ดผ เพลงสดสุดภี 101:5 และ
สสุภาษษิต 6:16, 17 พระเจข้าทรงเกลภียดชนังความยโสโอหนังและการวางกข้าม พระเจข้าไมตทรงประทนับใจ
กนับคนทภีที่ชอบดผถผกคนอสืที่น แมข้แตตกษิจกรรมทนัวที่ ๆไปอยตางการไถนา เมสือที่ ถผกกระททาโดยคนชนัวที่ กป็ไมตเปป็น
ทภีที่พอพระทนัยพระเจข้า พระเจข้าไมตทรงมภีอะไรเหมสือนกนับคนชนัวที่ เลย
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แผนงานของคนขยษันขษันแขป็งนคาสรคห่ วามอสดมแนห่นอน แตห่ทสกคนททพื่

เรห่งรห้อนกป็มาสรห่ความขษัดสนเทห่านษัทั้น ความคษิดในการใชข้ชวภี ษิตของคนทภีขที่ ยนันขนันแขป็ง (นนันที่ คสือ มภีวษินยนั
สนัตยรซสืที่อและททางานหนนัก) ยตอมนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสือง ฝตายตรงขข้ามคสือคนทภีที่ฝนันลมๆแลข้งๆวตาจะ
รวยเรป็ว คนทภีขที่ ยนันขนันแขป็งกป็ททางานยาวนานอยตางสนัตยรซสืที่อและไดข้รนับความเจรษิญเปป็นบทาเหนป็จ คนทภีที่
อยากรวยเรป็วกป็ลงเอยดข้วยการเปป็นคนยากจน บทเรภียนของเรสืที่องนภีรกคป็ สือวตา การททางานหนนัก การเปป็น
คนทภีพที่ ลึที่งพาไดข้ และความขยนันขนันแขป็งนนัรนสรข้างผลกทาไรใหข้
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การไดห้คลษังทรษัพยย์มาดห้วยลษิทั้นมสสากป็คพอความอนษิจจษังททพื่เคลพพื่อนไปๆ

มาๆของคนททพื่เสาะหาความตาย ความมนังที่ คนังที่ ทภีที่ไดข้มาโดยการหลอกลวงนนัรนไมตมนนั ที่ คงและอาจนทามา
ซลึที่งการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรไดข้ การคดโกงอาจนทากทาไรมาในทนันทภี แตตอนาคตระยะยาวของมนัน
กป็รษิบหรภีที่ กทาไรทภีที่ไดข้มาจากการหลอกลวงคงอยผไต ดข้ไมตนาน
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ความทารสณของคนชษัวพื่ รห้ายจะกวาดเขาไป เพราะเขาปฏษิเสธไมห่

ยอมทคาสษิพื่งททพื่ยสตษิธรรม ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับขข้อทภีที่แลข้ว กทาไรทภีที่ไดข้มาจากการลนักขโมยสสุดทข้าย
แลข้วกป็เปป็นบตวงแรข้วดนักหนัวขโมยผผข้นร นันและนทาไปสผตหายนะ เหตสุผลขนัรนพสืรนฐานกป็คสือวตา พวกเขาไมต
ยอมททาสษิที่งทภีถที่ ผกตข้อง อภีกครนัรงทภีที่คทาทภีแที่ ปลวตา สษิงพื่ ททพื่ยสตษิธรรม (มษิชพนัท) หมายถลึงการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผก
ตข้องหรสือการรผจข้ นักแยกแยะอยตางถผกตข้อง ผผข้ทภีที่ไมตยลึดความชอบธรรมไวข้จะตนัดสษินใจผษิดๆซลึที่งนทาไปสผต
ความพษินาศในชภีวษิต
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ทางของมนสษยย์ตลบตะแลงและมทความผษิด แตห่ความประพฤตษิของ

ผรบห้ รษิสส ทธษิดิ์นษัทั้นถรกตห้อง ความคษิดตรงนภีรกลตาวถลึงธรรมชาตษิมนสุษยร นภีที่หมายถลึง ‘มนสุษยรตามธรรมชาตษิ’
หรสือธรรมชาตษิทภีที่บาปหนาของมนสุษยชาตษิ มนันคดโกงและโนข้มเอภียงไปทางททาความชนั วที่ ตาม

ธรรมชาตษิ อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับคนทภีใที่ จของตนถผกชทาระใหข้บรษิสสุทธษิธแลข้วโดยพระเจข้า (นนันที่ คสือ
ครษิสเตภียนทภีที่บนังเกษิดใหมตแลข้วทภีที่ทตสุมเทใหข้กบนั การรนับใชข้พระเจข้า) การงานของเขากป็เทภีที่ยงธรรม การกระ
ททาตตางๆทภีที่ถผกตข้องยตอมออกมาจากความบรษิสสุทธษิธของใจ มนสุษยรตามธรรมชาตษิ (มนสุษยรททภีที่ ทาตามเนสืรอ
หนนังเชตนกนัน) มภีแนวโนข้มทภีที่จะททาบาป มนสุษยรฝตายวษิญญาณ (ผผข้ทภีที่บนังเกษิดใหมตแลข้วและยอมจทานนตตอ
พระเจข้า) กป็มแภี นวโนข้มทภีจที่ ะททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ดผ เอเฟซนัส 4:22-24
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อยรห่ททพื่ม สมบนหลษังคาเรพอนดทกวห่าอยรให่ นเรพอนกวห้างขวางรห่วมกษับหญษิงขททั้

ทะเลาะ บข้านในอษิสราเอลสมนัยโบราณมนักมภีหลนังคาแบนราบพรข้อมกนับกทาแพงกนันตกรอบขอบ
ประเดป็นของซาโลมอนกป็คอสื วตา การกางเตป็นทรนอนบนหลนังคาบข้านกป็ดภีกวตาอยผใต นคฤหาสนรรตวมกนับ
ภรรยาทภีที่ชอบตตอลข้อตตอเถภียง ขภีรบตนและหาเรสืที่องทะเลาะ แนตนอนวตาซาโลมอนเขภียนจาก
ประสบการณรจรษิง เพราะมภีภรรยาหลายคน เขายตอมมภีบางคนทภีอที่ าศนัยอยผดต ข้วยยาก ภรรยาทภีที่ไมตยอม
อยผใต ตข้บนังคนับและชอบหาเรสืที่องทะเลาะกป็ททาใหข้ชายหลายคนตข้องตกอยผใต นภาวะจนตรอก
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วษิญญาณของคนชษัพื่วรห้ายปรารถนาความชษัพื่ว เพพพื่อนบห้านของเขาไมห่

เปป็นททพื่ชอบใจในสายตาของเขา คนชนัวที่ กป็สนใจในความชนัวที่ มากยษิงที่ ขลึรน อนันทภีจที่ รษิง เขา (หรสือเธอ) ไมต
แยแสแมข้กระทนังที่ เพสือที่ นบข้านดข้วยซทรา นภีบที่ อกเปป็นนนัยถลึงมสุมมองทภีที่เหป็นแกตตนัวของคนทนัรงหลายทภีที่ไมต
นนับถสือพระเจข้าและไมตอยผฝต ตายวษิญญาณ
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เมพพื่อคนมษักเยาะเยห้ยถรกลงโทษ คนเขลากป็ฉลาดขรึทั้น เมพพื่อปราชญย์ไดห้

รษับการสษัพื่งสอน เขากป็ไดห้ความรรห้ เมสืที่อคนโงตถผกลงโทษ คนซสืที่อกป็เรภียนรผบข้ ทเรภียน คสุณธรรมอยตางหนลึที่ง
ในความยสุตษิธรรมทภีที่คงเสข้นคงวากป็คสือวตา คนทภีที่หนสุตมสาวและรผข้นข้อยจะไดข้สนังเกต คนอสืนที่ ๆเรภียนรผเข้ มสืที่อ
คนโงตถผกลงโทษ ในฐานะเปป็นความคษิดหนลึที่งทภีที่สอดคลข้องกนัน เมสืที่อคนมภีปนัญญาถผกสนังที่ สอน พวกเขากป็
ยอมรนับคทาสนังที่ สอน บทเรภียนนภีรสอนวตาคนซสืที่อมนักเรภียนรผข้บทเรภียนราคาแพงขณะทภีที่คนมภีปนัญญาจะฟนัง
คทาเตสือน
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คนชอบธรรมสษังเกตดรเรพอนของคนชษัวพื่ รห้าย แตห่พระเจห้าทรงควคพื่าคน

ชษัพื่วรห้ายลงเพราะเหตสความชษัพื่วรห้ายของเขา คนชอบธรรมจะแยกแยะความหมายแฝงโดยนนัยของ

สถานการณรของคนชนัวที่ เขาจะเขข้าใจวตาความเจรษิญของคนชนัวที่ นนัรนเปป็นเพภียงชนัวที่ คราวและพระเจข้าจะ
ทรงพษิพากษาคนชนัวที่ เพราะความบาปของเขาในเวลาอนันเหมาะสมของพระองคร คนชอบธรรมจะ
เขข้าใจภาพทภีที่ใหญตกวตา ความบาปอาจจทาเรษิญขลึรนชนัวที่ ระยะหนลึที่ง แตตพระเจข้าจะทรงพษิพากษาในการ
วษิเคราะหรครนัรงสสุดทข้าย
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บสคคลผรห้อดส หรไมห่ฟษังเสทยงรห้องของคนยากจน ตษัวเขาเองจะรห้อง แตห่

ไมห่มทใครไดห้ยษิน เมสือที่ ผผข้ใดเมษินเฉยเสภียงรข้องใหข้ชตวยของอภีกคน เขาจะพบกนับการตอบสนองแบบ
เดภียวกนันในวนันทภีที่เขาเดสือดรข้อน เราเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่เราหวตาน การเพษิกเฉยผผข้อสืที่นในความขนัดสนของเขาจะ
ยข้อนกลนับมาหาตนัวเขาเอง
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ใหห้ของกคานษัลในททพื่ลษับยห่อมแปรความโกรธ ใหห้สนษิ บนในอกกป็แปร

การพษิโรธรห้าย ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตาการแสดงออกถลึงความกรสุณา เชตน ของขวนัญทภีเที่ อาใจผผข้อสืที่น
สามารถททาใหข้อภีกฝตายหายโกรธไดข้ วลภีทภีที่สองจรษิงๆแลข้วกป็กลตาวซทราความจรษิงของวลภีแรก แนวโนข้ม
ตามธรรมชาตษิกคป็ สือการตอบแทนความโกรธดข้วยความโกรธ อยตางไรกป็ตาม ความกรสุณาและความ
อตอนโยนมนักททาใหข้ความโกรธละลายไป ภาพประกอบงตายๆกป็คสือ สสุนนัขสองตนัว หากตนัวหนลึที่งททาตนัว
เปป็นศนัตรผและพรข้อมทภีที่จะตตอสผข้ แตตอภีกตนัวเตป็มใจทภีที่จะนอนหงายยอมแพข้ กป็จะไมตมกภี ารตตอสผข้เกษิดขลึรน คทา
ตอบทภีที่อตอนหวานยตอมหนันโทสะไปเสภีย การกระททาทภีที่แสดงออกถลึงความกรสุณา เชตน การใหข้ของ
ขวนัญสนักชษิรนจะสลายความเปป็นศนัตรผไดข้บตอยๆ วษิธภีการของพระเจข้ายตอมดภีกวตาวษิธภีตตางๆของมนสุษยร
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เมพพื่อกระทคาการตษัดสษินกป็เปป็นการชพนพื่ บานแกห่คนชอบธรรม แตห่คน

กระทคาความชษัพื่วชห้าจะไดห้รษับความพษินาศ ในดข้านหนลึงที่ คนชอบธรรมกป็ชสืที่นชมยษินดภีทจภีที่ ะททาการ
ตนัดสษินใจตตางๆอยตางถผกตข้อง ในอภีกดข้านหนลึงที่ คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวตษิ ในความบาปจะเกป็บเกภีที่ยวความ
พษินาศ ความบาปมภีจสุดจบทภีขที่ มขสืนที่ เสมอ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องสสุดทข้ายแลข้วนทามาซลึที่งความชสืที่นบาน
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ผรให้ ดททพื่หษันเหไปจากทางแหห่งความเขห้าใจ จะพษักอยรให่ นททพื่ประชสมของ

คนตาย ความคษิดตรงนภีรอาจหมายถลึงคนเหลตานนัรนทภีขที่ าดความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของชภีวษิต คน
เชตนนนัรนมภีแนวโนข้มทภีที่จะประสบกนับการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร อยตางไรกป็ตาม นตาจะมภีบทเรภียนฝตาย

วษิญญาณทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตา คนเหลตานนัรนทภีที่ออกไปจากความจรษิงจะคงอยผใต นครษิสตจนักรทภีที่ตายแลข้ว นตา
เศรข้าทภีที่ประเทศนภีรเตป็มไปดข้วยครษิสตจนักรหลายแหตงทภีที่ออกไปจากความจรษิงเสภียแลข้วและบนัดนภีรกเป็ ปป็น
สสุสานฝตายวษิญญาณ นนันที่ คสือ ถผกอาศนัยโดยคนเหลตานนัรนทภีที่ตายฝตายวษิญญาณ
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บสคคลททพื่รษักความเพลษิดเพลษินจะเปป็นคนยากจน บสคคลททพื่รษักเหลห้า

องสห่นและนคทั้ามษันจะไมห่มษัพื่งคษัพื่ง คนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีชภีวตษิ อยผเต พสืที่อวนันนภีรและความสนสุกสนานของปนัจจสุบนันจะ
ไมตรวยไมตวาต ฝตายวนัตถสุหรสือฝตายวษิญญาณ คนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีชภีวตษิ อยผเต พสืที่อความสนสุกสนาน ความบนันเทษิง
สนันทนาการ ความเพลษิดเพลษิน และความสนสุกมนักดษิรนรนทางการเงษิน แนตนอนวตาคนเหลตานนัรนยากจน
ฝตายวษิญญาณ คนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญาจะมภีชวภี ษิตอยผเต พสือที่ พระครษิสตรและลงทสุนชภีวตษิ ของตนในการรนับ
ใชข้พระองคร พวกเขาจะไมตเพภียงรทที่ารวยฝตายวษิญญาณเทตานนัรน แตตพระเจข้าจะทรงททาใหข้พวกเขาเจรษิญ
ขลึรนในระหวตางนภีรดวข้ ย
สภษ 21:18

คนชษัวพื่ รห้ายเปป็นคห่าไถห่สคาหรษับคนชอบธรรม และคนละเมษิดสคาหรษับ

คนเททพื่ยงธรรม ในระยะยาว แผนการตตางๆของคนชนัวที่ จะยข้อนกลนับมาททารข้ายพวกเขาเอง โดยเฉพาะ
เมสืที่อพวกเขาคษิดแผนรข้ายตตอคนชอบธรรม ลองดผชะตากรรมของฮามานเมสืที่อเขาคษิดแผนรข้ายตตอสผข้
โมรเดคนัยหรสือพวกเจข้านายแหตงบาบษิโลนทภีที่คษิดแผนรข้ายตตอสผข้ดาวษิดตตอหนข้าดารษิอนัสกป็ไดข้ ในเวลาอนัน
เหมาะสม พระเจข้าจะทรงตอบแทนคนชนัวที่ โดยเฉพาะเมสืที่อพวกเขาคษิดแผนรข้ายตตอสผข้คนชอบธรรม
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อยรให่ นแผห่นดษินทสรกษันดารดทกวห่าอยรกห่ ษับผรห้หญษิงททพื่ขททั้ทะเลาะและจรห้จททั้ขททั้บนห่

ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับความคษิดของสสุภาษษิต 21:9 ชายคนหนลึงที่ อาจพบวตาการอาศนัยอยผใต น
เตป็นทรกดป็ ภีกวตาการอาศนัยอยผกต บนั ภรรยาทภีที่ขร ภีโมโหและหาเรสืที่องทะเลาะ นตาเศรข้าทภีที่วาต การหยตารข้างมากมาย
เปป็นผลลนัพธรของเหตสุดนังกลตาว ไมตมภีสามภีคนใดสมบผรณรแบบ แตตพระเจข้าไดข้ทรงเรภียกภรรยาใหข้
นบนอบเชสืที่อฟนังสามภีของตน แนตนอนวตานนันที่ รวมถลึงจษิตวษิญญาณและทนัศนคตษิของนางดข้วย
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คลษังทรษัพยย์ประเสรษิฐและนคทั้ามษันมทอยรห่ในททพื่อาศษัยของคนฉลาด แตห่คน

โงห่กษินมษันหมด วลภีทภีที่กลตาวถลึงนทรามนันในทภีที่นร ภีกหป็ มายถลึงนทรามนันมะกอก ซลึที่งเปป็นสษินคข้าโภคภนัณฑรอยตาง

หนลึที่งทภีที่หาไดข้ทนัวที่ ไปแตตกมป็ ภีคตามากในสมนัยโบราณ ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือวตา คนมภีปนัญญาจะเฉลภียวฉลาด
ในการจนับจตาย นนันที่ คสือ ประหยนัดและระมนัดระวนัง
ตรงกนันขข้าม คนโงตมนักผลาญเงษินของตนเสภีย คนมภีปญ
นั ญาประหยนัดอดออมและเฉลภียวฉลาด
ในเรสืที่องเงษิน คนโงตใชข้จตายราวกนับวตาไมตมภีวนนั พรสุตงนภีร คนมภีปนัญญามภีความมนันที่ คงตตอไป คนโงตจะขสุด
หลสุมฝนังตนัวเอง
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บสคคลผรห้ตามตษิดความชอบธรรมและความเอป็นดร จะพบชทวษิตและ

ความชอบธรรมกษับเกทยรตษิยศ คนทภีที่ไลตตษิดตามความชอบธรรมกอปรกนับความเมตตาจะเกป็บเกภีที่ยว
ความบรษิบผรณรของชภีวษิต ความชอบธรรมทภีที่เพษิมที่ เตษิมและเกภียรตษิยศ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา
ความชอบธรรมกอปรกนับความเมตตานทามาซลึที่งบทาเหนป็จอนันอสุดมในชภีวษิต ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้อง
กนับความคษิดของพระคสุณและความจรษิง ทนัรงสองสษิที่งจทาเปป็น เราตข้องไมตอตอนขข้อใหข้ในความชอบธรรม
แตตเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาและปรานภีตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ลข้มลง เมสืที่อคสุณธรรมทนัรงสองประการกตอเกษิด
ขลึรนอยผภต ายใน ความเตป็มเปภีที่ยมของชภีวษิตกป็มมภี า
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ปราชญย์ปนท เขห้าไปในเมพองของคนททพื่มทกคาลษัง และพษังทลายททพื่กคาบษัง

เขห้มแขป็งททพื่เขาไวห้วางใจ ภาพเปรภียบนภีรกคป็ สือวตา ปนัญญาสามารถเอาชนะอสุปสรรคใหญตๆไดข้ เมสืองของ
คนทภีมที่ ภีกาท ลนังกป็หมายถลึงปข้อมปราการทภีที่ดผเหมสือนตภีแตกไดข้โดยยาก อยตางไรกป็ตาม ปนัญญาแบบ
พระเจข้าสามารถเอาชนะความยากลทาบากใหญตโตไดข้
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บสคคลททพื่รษักษาปากและลษิทั้นของตนกป็รษักษาจษิตใจเขาเองใหห้พห้นความ

ลคาบาก ผผข้ทภีที่ควบคสุมลษินร ของตนไดข้จะปกปข้องตนัวเองจากปนัญหาหลายอยตาง ปากของเราททาใหข้เรา
เดสือดรข้อนไดข้มากกวตาอวนัยวะสต วนอสืที่นของรต างกายเรา คนเหลตานนัรนทภีคที่ วบคสุมลษินร ของตนจะพบวตา
ชภีวษิตงตายขลึรนเยอะ
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"คนเยห่อหยษิงพื่ และคนมษักเยาะเยห้ย" เปป็นชพพื่อของคนททพื่ประพฤตษิตษัว

ดห้วยความโกรธเยห่อหยษิพื่งยโส คนทภีชที่ อบโมโหซลึที่งถผกกระตสุข้นโดยความเยตอหยษิงที่ จะเปป็นทภีที่รผข้จนักในฐานะ
คนโงตทภีที่เยตอหยษิงที่ และโอหนัง ความเยตอหยษิงที่ กตอใหข้เกษิดลนักษณะนษิสนัยทภีที่นตาเกลภียดอสืที่นๆ เชตน การบนันดาล

โทสะ คนเหลตานนัรนทภีที่ปลตอยใหข้ความเยตอหยษิงที่ การอารมณรเสภียงตาย และปากทภีที่ไมตมหภี ผรผดมภีอทานาจ
ครอบครองในชภีวตษิ ของตนกป็เปป็นคนโงต นอกจากนภีร ชสืที่อเสภียงทภีที่นตาเกลภียดนนัรนกป็ตษิดตามพวกมนันมาดข้วย
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ความปรารถนาของคนเกทยจครห้านฆห่าตษัวเขาเอง เพราะมพอของเขา

ปฏษิเสธไมห่ทคางาน ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา การไมตเตป็มใจทภีที่จะททางาน (นนันที่ คสือ ความปรารถนา) ของ
คนขภีรเกภียจนทาไปสผตหายนะของเขา คนเหลตานนัรนทภีที่เกภียจครข้าน ไมตมภีวษินยนั และเฉสืที่อยชาไมตเพภียงจะมภีชวภี ษิต
ทภีที่ขนัดสนในทางการเงษินเทตานนัรน แตตบตอยครนัรงพวกเขาจะประสบกนับการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร
26 เขาโลภอยห่างตะกละอยรห่วนษั ยษังคคพื่า แตห่คนชอบธรรมใหห้และไมห่หนห่วงเหนทพื่ยวไวห้ การ
เสภียดสภีตรงนภีรกคป็ สือวตา คนทภีที่เกภียจครข้าน ไรข้วษินยนั และเฉสืที่อยชาทภีที่ถผกพรรณนาถลึงดข้านบนกป็อยากไดข้เสมอ
วลภีทภีที่วาต โลภอยส่างตะกละมภีความหมายวตาความปรารถนาซข้อนความปรารถนา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคน
ขภีรเกภียจและไรข้วษินนัยอยากไดข้มากกวตาเดษิมแตตไมตมภีวษิธภีทภีที่จะไดข้มนนั มา ตรงกนันขข้าม คนชอบธรรม (ทภีที่ตาม
ความหมายโดยนนัยแลข้วไมตใชตคนขภีรเกภียจ ไรข้วษินนัยหรสือเฉสืที่อยชา) กป็มภีเงษินทองทภีที่จะใหข้แกตผผข้อสืที่นและททา
เชตนนนัรน นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนทภีชที่ อบธรรมอยตางแทข้จรษิงจะเปป็นคนใจกวข้างและใหข้ความ
ชตวยเหลสือแกตคนทภีที่ขนัดสน
อยตางไรกป็ตาม ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความเกภียจครข้านและการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ไรข้วษินยนั
นทาไปสผตความยากจนขณะทภีที่การดทาเนษินชภีวตษิ แบบขยนันขนันแขป็งและมภีวษินนัยนทามาซลึที่งความเจรษิญรสุต งเรสือง
คนเกภียจครข้านจะถผกครอบงทาโดยวนัตถสุนษิยม และอยากไดข้มากกวตาเดษิมตลอด แตตกไป็ มตไดข้ คนชอบ
ธรรมทภีที่กลายเปป็นคนมนังที่ มภี แมข้มมภี ากขลึรนกป็ไมตถผกครอบงทาโดยสษิที่งนนัรน เขาเตป็มใจทภีที่จะใหข้เพสืที่อชตวยเหลสือ
คนเหลตานนัรนทภีขที่ นัดสน นภีเที่ ปป็นบทเรภียนทภีที่ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับคนททมที่ ทและคนททที่ไมส่มทในสนังคมสมนัยใหมต ฝตาย
หลนังบตอยครนัรงตกเปป็นเหยสืที่อของการขาดอสุปนษิสนัยของตนัวเอง ฝตายแรกมนักเจรษิญขลึรนในทางวนัตถสุเพราะ
จรรยาบรรณในการททางานหนนัก นอกจากนภีร พวกเขากป็ไมตถผกครอบงทาดข้วยวนัตถสุนษิยม
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เครพพื่องสษักการบรชาของคนชษัพื่วรห้ายเปป็นสษิงพื่ ททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยน เมพพื่อ

เขานคามาดห้วยใจททพื่ชษัพื่วรห้ายจะยษิพื่งกวห่านษัทั้นสษักเทห่าใด ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับความคษิดของสสุภาษษิต
15:8 คนชนัวที่ มนักเครต งศาสนาและไปปรากฏตนัวทภีที่อาคารทางศาสนาอยตางคนธรรมะธรรมโมบตอยๆ

อยตางไรกป็ตาม การนมนัสการและการเสแสรข้งของพวกเขากป็เปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า
แนตนอนวตานนันที่ เปป็นจรษิงเกภีที่ยวกนับพวกฟารษิสภีในสมนัยของพระเยซผ มนันเปป็นจรษิงเกภีที่ยวกนับชาวยผดาหรทภีที่
กลนับสนัตยรและละทษิรงความจรษิงในสมนัยของเยเรมภียร แมข้เปป็นคนนนับถสือรผปเคารพและคนเลตนชผข้ พวก
เขากป็จะมาพรข้อมกนับการเสแสรข้งวตาเปป็นคนชอบธรรมยนังพระวษิหารของพระเจข้าเพสืที่อถวายเครสือที่ ง
สนักการบผชา มนันเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า
ทภีที่แยตยงษิที่ กวตากป็คสือ ตอนทภีที่คนหนข้าซสืที่อใจคดเชตนนนัรนมานมนัสการโดยมภีแรงจผงใจแอบแฝง พระ
เยซผตรนัสถลึงคนเชตนนนัรนทภีที่มาปรากฏตนัวทภีที่พระวษิหารพรข้อมกนับการแสดงออกภายนอกวตาเปป็นคน
ธรรมะธรรมโมเพสืที่อทภีวที่ าต ตนจะไดข้รนับประโยชนรทางธสุรกษิจหรสือทางการเมสือง (ดผ มาระโก 7:9-13)
ในสมนัยของเรานนักธสุรกษิจทภีที่ชนัวที่ รข้ายมากมายจะเขข้ารต วมกนับครษิสตจนักรเพภียงเพสือที่ ทภีที่จะไดข้รนับการนนับหนข้า
ถสือตาและประโยชนรทางธสุรกษิจในชสุมชนหนลึงที่ ๆ พวกนนักการเมสืองทภีที่ฉข้อฉลจะไปปรากฏตนัวทภีที่ครษิสต
จนักรในเชข้าวนันอาทษิตยรโดยถสือพระคนัมภภีรไร ปดข้วยเพราะรผข้ดภีว าต กลข้องของสถานภีโทรทนัศนรอาจฉายภาพ
ขตาวนนัรนในขตาวรอบเยป็น ทนัรงหมดนภีรลข้วนเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า
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พยานเทป็จจะตห้องพษินาศ แตห่ถห้อยคคาของคนททพื่ฟษังจะยษังคงอยรห่ ความ

คษิดในตอนแรกนนัรนกป็ชนัดเจน คนทภีที่ใหข้การเทป็จสสุดทข้ายแลข้วกป็ถผกจนับไดข้และถผกจนัดการอยตางรสุนแรง คทา
ทภีที่แปลวตา อยห่างสษัตยย์ซอพพื่ (เนทซนัค) มภีความหมายดข้วยวตา ‘พละกทาลนัง’ หรสือ ‘ความทนทาน’ ความคษิด
อนันหลนังนภีรกอป็ าจเปป็นไดข้วาต คนทภีที่ฟงนั กตอนทภีที่ตนพผดกป็จะพผดพรข้อมกนับพละกทาลนังกตอนทภีที่กลตาวคทาตนัดสษิน
ใด มภีปนัญญาใหญตยษิงที่ ในการฟนังความทนัรงสองขข้างของขข้อพษิพาทใดๆกตอนทภีที่จะททาการตนัดสษิน การ
ตนัดสษินใจทภีที่กระททาหลนังจากฟนังความทนัรงสองขข้างแลข้วกป็เปป็นการตนัดสษินใจทภีที่มนันที่ คงหรสือยนังที่ ยสืน
สภษ 21:29

คนชษัวพื่ รห้ายทคาใหห้หนห้าของตนดห้านไป แตห่คนเททพื่ยงธรรมพษิเคราะหย์ดร

ทางของตน การเปรภียบเทภียบความตรงขข้ามกนันอภีกครนัรงระหวตางคนชนัวที่ และคนเทภีที่ยงธรรมถผกนทา
เสนอ คนชนัวที่ กป็โกรธงตายและททาหนข้าบลึรงตลึง นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาอารมณรของเขาควบคสุมเขา ตรงกนันขข้าม
คนทภีเที่ ทภีที่ยงธรรมกป็เขข้าใจหรสือพษินษิจดผทางของตน (คทาทภีที่แปลวตา พษิเคราะหย์ (บษิยนร์) มภีความหมายพสืรนๆ
วตา ‘ความเขข้าใจ’ หรสือ ‘การรผข้จกนั พษินษิจพษิเคราะหร’ )

คนเทภียที่ งธรรมจะเขข้าใจพระวจนะของพระเจข้าและจะกทากนับเสข้นทางชภีวษิตของตนตามนนัรน
คนชนัวที่ เดข้งไปเดข้งมาในชภีวษิตโดยตอบสนองดข้วยอารมณรโกรธและความหงสุดหงษิดตตอความยสุงต ยาก
ตตางๆของชภีวตษิ ตรงกนันขข้าม คนเทภีที่ยงธรรมดทาเนษินตามเสข้นทางอนันเหมาะสมของชภีวษิต โดยมภีความ
เขข้าใจในพระวจนะของพระเจข้านทาทาง ความยสุงต ยากตตางๆของชภีวตษิ แมข้รนสุ แรงยษิงที่ ขลึรนกป็ไมตททาใหข้พวก
เขาหวนันที่ ไหว พวกเขารผข้วาต ตนัวเองมาจากไหน อยผทต ภีที่นภีที่ททาไมและกทาลนังจะไปทภีที่ไหน ตาของพวกเขาจนับ
จข้องอยผทต ภีที่เสข้นชนัยโดยมองทภีพที่ ระเยซผ ผผข้ทรงรษิเรษิที่มและททาใหข้ความเชสืที่อของเราสทาเรป็จ
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ปษัญญากป็ดท ความเขห้าใจกป็ดท คคาปรรึกษากป็ดท จะเอาชนะพระเยโฮวาหย์

ไมห่ไดห้ ไมตมภีอนสุสนัญญา นษิตษิบนัญญนัตษิ นโยบายหรสือแผนการใดทภีที่ถผกททาขลึรนเพสือที่ ขนัดขวางองครพระผผข้เปป็น
เจข้าจะยนังที่ ยสืนอยผไต ดข้ พวกมนันถผกกทาหนดใหข้ไปสผตความลข้มเหลว
31 มห้ากป็เตรทยมไวห้พรห้อมแลห้วสคาหรษับวษันสงคราม แตห่ความปลอดภษัยเปป็นของพระเยโฮวาหย์
ในสมนัยพระคนัมภภีรร ยสุทโธปกรณรทภีที่ทรงพลนังทภีที่สสุดกป็คสือ มข้าศลึกทภีที่ถผกจนัดแถวเพสือที่ ททาศลึก แมข้ศนัตรผอาจสตง
อาวสุธทภีที่ทรงพลนังทภีที่สสุดมาตตอสผข้ประชากรของพระเจข้า ความปลอดภนัยของพวกเขากป็อยผใต นองครพระผผข้
เปป็นเจข้า แผนการตตางๆของมนสุษยรอยผใต นขข้อกตอนหนข้า อาวสุธตตางๆของมนสุษยรอยผใต นขข้อนภีร ทนัรงหมดนภีร
ลข้วนไรข้ประโยชนรในการตตอสผข้กบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้า แมข้ชาวโลกอาจถาโถมเขข้าใสต กป็มทภี ภีที่ลร ภีภยนั ในองคร
พระผผข้เปป็นเจข้า พระองครทรงดผแลประชากรของพระองคร
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 22: ผถูว้เขทยนทส่านนทขึ้กลส่าวตส่อไปเกทที่ยวกนับปนัญญาและคลาแนะนลาแบบ
พระเจว้าสลาหรนับชทวษิตครษิสเตทยน ททที่ขว้อ 17 รถูปแบบของหนนังสสือเลส่มนทขึ้กก็เปลทที่ยนแปลงไป ตนังขึ้ แตส่ขว้อนนันขึ้
ไปจนจบบทททที่ 24 มทรายการคลาสนัที่งตส่างๆ คลาเตสือนหรสือการใหว้คลาสนัที่งสอนสลาหรนับชทวตษิ ครษิสเตทยน
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ชพพื่อเสทยงดทเปป็นสษิพื่งควรเลพอกยษิงพื่ กวห่าความมษัพื่งคษัพื่งมากมาย และซรึงพื่ เปป็น

ททพื่โปรดปรานกป็ยษิพื่งกวห่ามทเงษินหรพอทอง อนัญมณภีแหตงปนัญญาทภีที่เชสืที่อมโยงกนันสองเมป็ดถผกกลตาวถลึงตรงนภีร
(1) ชสืที่อเสภียงอนันดภีกดป็ ภีกวตาการถผกหวย การมภีชสืที่อเสภียงดภีกดป็ ภีกวตาความมนังที่ คนังที่ และชสืที่อเสภียงแยตๆ (2) ซรึพื่ง
เปป็นททพื่โปรดปรานหมายถลึงการไดข้รนับการยอมรนับ ความคษิดตรงนภีรกสป็ อดคลข้องกนับความคษิดแรก การ

ไดข้รนับการยอมรนับจากผผข้อสืที่นกป็ดภีกวตาการมภีเงษินทองเยอะแยะ ชสือที่ เสภียงและการถผกคษิดถลึงในทางทภีที่ดภีกดป็ ภี
กวตาความมนังที่ คนังที่
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คนมษัพื่งคษัพื่งและยากจนประชสมพรห้อมกษัน พระเยโฮวาหย์ทรงสรห้างเขา

ทษัทั้งสษิทั้น ตตอพระพนักตรรพระเจข้าไมตมภีความแตกตตางระหวตางคนรวยและคนจน ในพระครษิสตรไมตมภี
ทนัรงคนรวยหรสือคนจน ทสุกคนอยผรต ะดนับเดภียวกนันทภีที่ใตข้กางเขนนนัรน นอกจากนภีร พระเจข้าจะไมตทรงแบตง
แยกระหวตางคนรวยและคนจนทภีที่การพษิพากษานนัรนเลย แมข้คนรวยของโลกมนักแบตงแยกชนชนัรนโดย
ดผถผกคนเหลตานนัรนทภีที่ยากจน จะไมตมกภี ารแบตงแยกเลยเมสือที่ พวกเขาไดข้พบกนับพระผผข้สรข้างของตน
พระเจข้าทรงเปป็นพระผผข้สรข้างสรรพสษิที่งทนัรงปวงและจะทรงเปป็นผผข้พพษิ ากษาสรรพสษิที่งทนัรงปวง
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คนหยษังพื่ รรห้เหป็นอษันตรายและซห่อนตษัวของเขาเสทย แตห่คนเขลาเดษิน

เรพพื่อยไปและรษับโทษ ความหยนังที่ รผกข้ มป็ องระยะยาว มนันคษิดลตวงหนข้าและเลป็งเหป็นถลึงปนัญหาตตางๆและ
ความยสุงต ยากทภีที่อาจเกษิดขลึรนไดข้ ดนังนนัรนคนทภีที่หยนังที่ รผข้จะททาสษิที่งตตางๆตอนนภีรเพสืที่อหลภีกเลภีที่ยงความยสุงต ยากทภีที่จะ
เกษิดขลึรน ตรงกนันขข้าม คนโงตสนสุกสนานไปเรสืที่อย พวกเขามภีชภีวษิตอยผเต พสืที่อวนันนภีรโดยไมตคษิดถลึงวนันพรสุตงนภีร
กะลาสภีทภีที่หยนังที่ รผข้ยอต มอตานทข้องฟข้าและเลป็งเหป็นถลึงพายสุทภีที่กาท ลนังจะมา ชาวเรสือทภีที่โงตเขลากป็เมษินสนัญญาณ
เตสือนตตางๆ กษินเลภีรยงรสืนที่ เรษิงตตอไปและตษิดพายสุกลางทะเล
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บคาเหนป็จของความถห่อมใจและความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ คพอความ

มษัพื่งคษัพื่ง เกทยรตษิและชทวษิต คสุณธรรมสองประการคสือ ความถตอมใจและความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า
เมสืที่อทนัรงสองอยตางนภีรททางาน ทนัรงสองกป็นทามาซลึที่งความมนังที่ คนังที่ เกภียรตษิและชภีวษิต ทนัรงปรษิมาณและคสุณภาพ
กลตาวสนัรนๆกป็คสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ถตอมใจและดทาเนษินชภีวษิตในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าจะไดข้รนับ
พระพรอยตางบรษิบผรณร
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หนามและบห่วงอยรให่ นทางของคนตลบตะแลง บสคคลททพื่ระแวดระวษัง

จษิตใจตนเองจะอยรห่ไกลเสทยจากสษิพื่งเหลห่านททั้ หนามและบตวงกป็เปป็นคทาเปรภียบถลึงความยสุงต ยากในชภีวษิต คทา
ทภีที่แปลวตา ตลบตะแลง (อษิคเคช) หมายถลึงคนทภีคที่ ดโกงและวษิปรษิต ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คนทภีที่ไมต
ซสืที่อตรงและทสุจรษิตจะพบแตตความยสุงต ยากในชภีวษิต ตรงกนันขข้ามผผข้ทรภีที่ นักษาชภีวษิตของตน (นนันที่ คสือ

ระมนัดระวนังและรอบคอบ) จะอยผหต ตางไกลจากความยสุงต ยากตตางๆของคนทสุจรษิต ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญต
กวตากป็คสือวตา ความอธรรมนทามาซลึที่งความยสุงต ยากและความหยนังที่ รผจข้ ะปข้องกนันความยสุงต ยาก
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จงฝรึกเดป็กในทางททพื่เขาควรจะเดษินไป และเมพพื่อเขาชราแลห้ว เขาจะไมห่

พรากจากทางนษัทั้น คทาทภีที่แปลวตา เขาควรจะเดษินไป (เปหร์) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘บนัญญนัตษิ’ ความคษิดตรงนภีรจลึง
อาจเปป็นไดข้วาต ‘จงฝลึกเดป็กในทางแหตงบนัญญนัตษินร นนั (ของพระเจข้า)’ นนันที่ แหละคสือทางทภีเที่ ขาควรจะเดษิน
ไป พระสนัญญากป็คสือวตา เมสือที่ เดป็กนนัรนโตขลึรน เขาจะไมตพรากไปจากทางนนัรน
สต วนทภีพที่ อต แมตครษิสเตภียนลข้มเหลวบตอยๆในการฝลึกลผกๆของตนกป็คอสื ความไมตสมทที่าเสมอ พวก
เขาฝลึกลผกๆบางสต วนในทางนนัรนทภีที่ลผกๆควรเดษินไป แตตกไป็ มตสมทที่าเสมอในการททาเชตนนนัรน พวกเขามนัก
ไมตททาสษิที่งทภีที่ตนสนังที่ สอนลผก พวกเขาบอกลผกๆของตนวตาพระเจข้าทรงสทาคนัญทภีที่สสุดในชภีวตษิ แตตกโป็ ดด
ประชสุมครษิสตจนักรเพสือที่ ไปตกปลา พวกเขาสอนลผกๆของตนใหข้ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง แตตจากนนัรนกป็ทะเลาะ
กนันเอง พวกเขาสอนลผกๆของตนวตาโลกนนัรนชนัวที่ รข้าย แตตแลข้วกป็ไปหยอกลข้อกนับความบนันเทษิงของโลก
พวกเขาสอนลผกๆของตนใหข้สนัตยรซสืที่อตตอสษิที่งตตางๆของพระเจข้า แตตแลข้วกป็ไมตคงเสข้นคงวาในความ
สนัตยรซสืที่อเสภียเอง เมสือที่ พตอแมตทภีที่เปป็นครษิสเตภียนฝลึกลผกๆของตนใหข้ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องอยตางสมทที่าเสมอ จาก
นนัรนกป็ดทาเนษินชภีวษิตตามสษิที่งทภีที่ตนไดข้สงนัที่ สอนอยตางสมทที่าเสมอตตอหนข้าลผกๆ ลผกๆของพวกเขากป็จะไมต
พรากไปจากทางนนัรนทภีตที่ นถผกสอน
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คนมษัพื่งคษัพื่งปกครองเหนพอคนยากจน และคนขอยพมกป็เปป็นทาสของ

คนใหห้ยพม ความจรษิงสองประการในชภีวษิตถผกกลตาวถลึงตรงนภีร (1) คนเหลตานนัรนทภีที่มงนั ที่ มภีจะมภีอษิทธษิพล
เหนสือคนจนและไมตใชตในทางกลนับกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่เจรษิญขลึรนปกตษิแลข้วกป็มนังที่ มภีเพราะการมภีวษินนัยของ
ชภีวษิต การศลึกษาและการททางานหนนัก คนมากมายทภีที่ยากจนกป็ไมตมรภี ะเบภียบวษินยนั ขาดความ
ทะเยอทะยานทภีที่จะหาการศลึกษา และหลภีกเลภีที่ยงการททางานทภีที่ไมตจทาเปป็น
นายจข้างมนักททางาน 80 ชนัวที่ โมงตตอสนัปดาหร ลผกจข้างบตนเกภีที่ยวกนับการทภีที่ตนตข้องททางาน 40
ชนัวที่ โมงตตอสนัปดาหร แตตนนนัที่ เปป็นเหตสุทภีที่วาต ททาไมลผกจข้างถลึงเปป็นลผกจข้าง คนเหลตานนัรนทภีฝที่ ลึกวษินนัยตนัวเองเพสืที่อ

ทภีที่จะรนับการศลึกษาและททางานนานหลายชนัวที่ โมงจะไดข้เปป็นเจข้านาย คนเหลตานนัรนทภีพที่ อใจทภีที่จะททางาน
40 ชนัวที่ โมงปกตษิแลข้วกป็จะเปป็นลผกจข้าง
(2) แนตทภีเดภียว คนขอยสืมกป็เปป็นทาสของคนใหข้ยสืม คนใหข้ยมสื กทาหนดเงสืที่อนไขของการกผเข้ งษิน
ไมตวาต จะเปป็นการผตอนบข้านหรสือบนัตรเครดษิต ผผข้ขอยสืมผผกมนัดตนัวเองทภีที่จะใชข้คสืนเงษินกผนข้ ร นันไมตวาต จะเกษิด
อะไรขลึรนกป็ตาม มภีปนัญญาใหญตยษิงที่ ในการหลภีกเลภีที่ยงการขอยสืม ความยสุงต ยากทางการเงษินมากมายทภีที่
ผผข้คนประสบกป็เปป็นผลลนัพธรของการขอยสืมแบบโงตๆ
การใชข้จตายของผผข้บรษิโภคแบบเงษินเชสืที่อ เชตน โดยบนัตรเครดษิตกป็เปป็นเรสืที่องโงตเขลาอยตางแทข้จรษิง
หากผผข้ใดไมตมภีวษินยนั ในตนัวเองทภีที่จะชทาระหนภีรบนัตรเครดษิตใหข้ตรงเวลาทสุกเดสือน โดยมภียอดคงคข้างเปป็น
ศผนยร เขากป็เปป็นคนโงต
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บสคคลผรห้หวห่านความชษัพื่วชห้าจะเกทพื่ยวความหายนะ และไมห้ถพอแหห่ง

ความดสเดพอดของเขาจะลห้มเหลว ผผข้ทภีที่หวตานความบาปจะเกป็บเกภีที่ยวอนาคตทภีวที่ าต งเปลตา คทาทภีที่แปลวตา
ความหายนะ (อาเวน) มภีความหมายวตา ‘ความยสุงต ยาก’ การหวตานความบาปกป็คสือ การเกภีที่ยวความยสุงต
ยาก ไมข้เรภียวของคนๆหนลึงที่ กป็เปป็นสทานวนหมายถลึงพละกทาลนังหรสือสษิทธษิอทานาจ กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง ผผข้ทภีที่
หวตานความบาปจะพบวตาอษิทธษิพล สษิทธษิอทานาจและพละกทาลนังของตนถดถอยลง ความบาปมภี
อทานาจททาใหข้เสสืที่อมถอยลง มนันไมตเคยสต งผลดภีเลย
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บสคคลททพื่มทตาแสดงใจกวห้างขวางกป็จะรษับพร เพราะเขาแบห่งสห่วน

อาหารของเขาแกห่คนยากจน “ตาแสดงใจกวข้างขวาง” กป็เปป็นภาพเปรภียบถลึงการมภีความเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อ
แผต บทเรภียนตรงนภีรกคป็ สือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่แสดงความเอสืรอเฟสืร อตตอผผข้อสืที่นจะไดข้รบนั พร นภีที่ยษิงที่ เปป็นจรษิงเมสืที่อ
เราใหข้เพสืที่อชตวยเหลสือคนทภีขที่ นัดสนอยตางแทข้จรษิง ดผ ลผกา 6:38 และ 14:13-14
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จงขษับคนมษักเยาะเยห้ยออกไปเสทย แลห้วการวษิวาทจะหมดไป เออ การ

วษิวาทและการดรแคลนจะหยสดลง ทภีที่ใดทภีมที่ ภีความยสุงต ยาก ปกตษิแลข้วกป็มภีผผข้ยสุยงใหข้เกษิดความยสุงต ยากนนัรน
แนตนอนวตานภีที่เปป็นจรษิงในความยสุงต ยากทภีที่เกษิดขลึรนในครษิสตจนักร ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือวตา จงเอาคนกตอ

ความยสุงต ยากออกไปเสภียและความยสุงต ยากนนัรนจะคตอยๆหายไป ปากหนลึที่งทภีที่ชอบเยาะเยข้ยกป็กตอความ
เสภียหายไดข้มากมาย ดนังนนัรน จงหาคนๆนนัรนใหข้พบและถอนรากเขา (หรสือเธอ) ออกไปเสภีย
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บสคคลททพื่รษักใจบรษิสสทธษิดิ์ เพราะเหตสรษิมฝทปากของเขามทกรสณาคสณ

กษษัตรษิยจย์ ะไดห้เปป็นมษิตรของเขา ผผข้ทภีที่รกนั ความบรษิสสุทธษิธแหตงจษิตใจ นนันที่ คสือ ความซสืที่อตรง ความจรษิง
ความชอบธรรมและเกภียรตษิ และผผข้ทภีที่เปภีที่ยมดข้วยความกรสุณาในวษิธภีทภีที่ตนพผด จะไดข้เปป็นเพสืที่อนกนับคนทภีที่
อยผใต นตทาแหนตงสผงๆ คนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีสษิทธษิอทานาจกป็มภีความเคารพตตอคนเหลตานนัรนทภีที่เทภียที่ งธรรม แตต
เปภีที่ยมดข้วยความกรสุณา
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พระเนตรพระเยโฮวาหย์เฝห้าอยรเห่ หนพอความรรห้ แตห่พระองคย์ทรงควคพื่า

ถห้อยคคาของคนละเมษิด ความคษิดตรงนภีรอาจหมายความวตา องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงทอดพระเนตร
อยตางโปรดปรานตตอคนเหลตานนัรนทภีที่มคภี วามเขข้าใจ คทาทภีที่แปลวตา เฝห้าอยรเห่ หนพอ (นนัทซารร์) มภีความหมาย
ไดข้ดข้วยวตา ‘สนังเกตการณร’ เหมสือนยามทภีที่เฝข้าระวนังอยผใต นเวรยามของตน คทาทภีแที่ ปลวตา ความรรห้ (ดาอนัธ)
มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ปนัญญา’ หรสือ ‘ความเขข้าใจ’ นนันที่ นตาจะใชตความหมายตรงนภีร กลตาวโดยสรสุป
กป็คสือ พระเจข้าทรงเฝข้าระวนังอยผเต หนสือคนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญาและความเขข้าใจ อยตางไรกป็ตาม ในทาง
กลนับกนัน พระองครทรงควทที่าคทาพผดทภีที่มกนั ทรยศของคนทภีไที่ มตซสืที่อตรง
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คนเกทยจครห้านกลห่าววห่า "มทสษิงโตอยรห่ขาห้ งนอก ขห้าจะถรกฆห่าตาม

ถนน" เงสือที่ นงทาสทาคนัญของสสุภาษษิตขข้อนภีรถผกพบในคทาวตา เกทยจครว้าน คนเกภียจครข้านหรสือคนขภีรเกภียจจะ
หาขข้ออข้างตตางๆมาอข้างวตาเพราะเหตสุใดเขาถลึงททางานนนัรนๆไมตเสรป็จลสุลตวง สษิงโตในถนนเปป็นขข้ออข้างทภีที่
ดภีพอๆกนับวตาททาไมถลึงไมตททางาน
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ปากของหญษิงชษัพื่วเปป็นหลสมลรึก บสคคลซรึพื่งพระเยโฮวาหย์ทรง

พระพษิโรธจะตกลงในททพื่นษัทั้น ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต คทาพผดทภีที่ยนัวที่ ยวนหรสืออาจถลึงกนับเปป็นจสุมพษิต
ของหญษิงใจงตายกป็เปป็นหลสุมพราง พระเจข้าทรงเกลภียดชนังคนเหลตานนัรนทภีที่ปลตอยใหข้ตนัวเองถผกลตอลวง
ดข้วยวษิธภีเชตนนนัรน การททาผษิดศภีลธรรมทางเพศไมตเพภียงเปป็นเรสือที่ งทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนนั ยนังโงตเขลาดข้วย!
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ความโงห่ถรกผรกมษัดอยรให่ นใจของเดป็ก แตห่ไมห้เรทยวททพื่ตทสอนกป็ขษับมษันใหห้

หห่างไปจากเขา พระคนัมภภีรรสอนชนัดเจนถลึงการลงโทษดข้านรต างกาย นนันที่ คสือ การตภีกนข้ มนันจะคตอยๆ
ขจนัดความโงตเขลาออกไปจากตนัวเดป็ก การลข้มเหลวในการตภีกนข้ เดป็กกลนับจะเปษิดโอกาสใหข้ความโงต
เขลาเตษิบโตขลึรนในใจของเดป็ก
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บสคคลผรบห้ บท บษังคษับคนยากจนเพพพื่อเพษิพื่มทรษัพยย์ศฤงคารของตน และผรห้

ททพื่เพษิพื่มใหห้แกห่คนมษัพื่งคษัพื่ง จะมาถรึงความขษัดสนอยห่างแนห่นอน ผผข้ทภีที่เอาเปรภียบคนทภีที่ยากจนและอตอนแอ
สสุดทข้ายแลข้วจะประสบกนับความยากจนเอง เชตนเดภียวกนัน ผผข้ทพภีที่ ยายามเอาอกเอาใจคนรวยและคนทภีที่
มภีอทานาจผตานทางของกทานนัล (นนันที่ คสือ สษินบนตตางๆ) กป็จะประสบกนับความยากจนดข้วย ทนัรงสองอยตาง
เปป็นวษิธภีปฏษิบนัตษิททภีที่ สุจรษิตและทนัรงสองอยตางนภีรสสุดทข้ายแลข้วจะนทามาซลึที่งความวตางเปลตา
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ขณะทภีที่หนนังสสือสสุภาษษิตจนถลึงจสุดนภีรเปป็นคทาสนังที่ สอนเกภีที่ยวกนับปนัญญา

คราวนภีรผผข้เขภียนนทาเสนอคทาสนังที่ ตตางๆสทาหรนับปนัญญาบข้าง เอทยงหรของเจห้าและฟษังถห้อยคคาของปราชญย์ คทา
สนังที่ นภีรชนัดเจน เราตข้องฟนังคนมภีปนัญญา คทาทภีที่แปลวตา เอทยง (นาทาหร์) กป็มคภี วามหมายพสืรนๆทภีที่สสุดวตา ‘เอน
เอภียง’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา จงผลึที่งหผของเราเพสืที่อทภีที่จะฟนังปนัญญา
และในแบบเดภียวกนัน เรากป็ไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้เอาใจใสห่ความรรห้ของเรา คทาทภีแที่ ปลวตา เอาใจใสห่
(ชษิยธร์) มภีความหมายพสืรนๆวตา ‘ตนัรง’ นนันที่ กป็คอสื เราตข้องตนัรงใจของเราเพสืที่อทภีที่จะรผคข้ วามรผขข้ องพระเจข้า มภีคน
มากมายขนาดไหนทภีที่ไดข้ยนษิ เกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของพระเจข้าแลข้ว แตตใจของพวกเขากป็ไมตสนใจจรษิงๆ
คทากทาชนับตรงนภีรกคป็ อสื จงเอาใจหรสือตนัรงใจของเราเพสืที่อทภีจที่ ะเรภียนรผสข้ ที่ษิงเหลตานนัรนของพระเจข้า เราจลึงไดข้รนับ
บนัญชาใหข้ตรนังใจฟนังปนัญญาและมภีใจทภีที่เตป็มใจทภีจที่ ะเรภียนรผสข้ ที่ษิงตตางๆของพระเจข้า
18 เพราะถห้าเจห้ารษักษาถห้อยคคาและความรรห้นนษัทั้ ไวห้ในตษัวเจห้า กป็จะเปป็นความชพพื่นใจแกห่เจห้า แลห้วทษัทั้ง
สองจะมษัพื่นคงในรษิมฝทปากของเจห้า เมสือที่ เราไดข้ซลึมซนับปนัญญาแบบพระเจข้าและความรผขข้ องพระเยซผ
ครษิสตรเจข้าของเราแลข้ว มนันกป็หวานหอมจรษิงๆ นอกจากนภีร เมสืที่อเรายอมรนับปนัญญาและความรผขข้ อง
พระเจข้า ทนัรงสองสษิที่งนภีรกจป็ ะสทาแดงตนัวมนันเองในสษิที่งทภีที่เราพผด คทาทภีที่แปลวตา มษัพื่นคง (คถูวนร์) ในความหมาย

ขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดของมนันกป็แปลวตา ‘ถผกสถาปนาไวข้’ เมสือที่ เรายอมรนับและซลึมซนับปนัญญาและความรผข้
ของพระเจข้า ทนัรงสองสษิที่งนภีรจะมภีอษิทธษิพลตตอสษิที่งทภีที่เราพผด เพราะวตาปากกป็พผดสษิที่งซลึที่งออกมาจากใจ
19 เพพพื่อความไวห้วางใจของเจห้าจะอยรห่ในพระเยโฮวาหย์ เราใหห้แจห้งประจษักษย์แกห่เจห้าในวษันนททั้แมห้
แกห่ตษัวเจห้าเอง เมสืที่อเราซลึมซนับปนัญญาและความรผขข้ องพระเจข้า เรากป็จะเรษิที่มไวข้วางใจพระองครมากยษิงที่ ขลึรน
ผลพวงสทาคนัญของการซลึมซนับพระวจนะของพระเจข้ากป็คสือ ความเชสืที่อในพระเจข้า พระเจข้าจลึงทรง
ประกาศความจรษิงขข้อนภีรผาต นทางผผข้เขภียนหนนังสสือสสุภาษษิตแกตคนทนัรงปวงทภียที่ อมรนับมนัน
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เราไดห้เขทยนใหห้เจห้าถรึงสษิพื่งวษิเศษนษัก ถรึงเรพพื่องการปรรึกษาและความรรห้

แลห้วมษิใชห่หรพอ แมข้ซาโลมอนเปป็นผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าเองกป็กาท ลนัง
ตรนัสผตานทางเขาอยผต แนตทภีเดภียว พระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเราไดข้ทรงเขภียนบรรดาสษิที่งทภีที่ดภีเลษิศถลึง
เราในพระวจนะของพระองคร โดยประทานคทาปรลึกษาและความรผแข้ กตเรา “โอ พระปนัญญาและ
ความรอบรผขข้ องพระเจข้านนัรนลทราลลึกเทตาใด คทาตนัดสษินของพระองครนร นันเหลสือทภีที่จะหยนังที่ รผข้ไดข้ และทาง
ของพระองครกเป็ หลสือทภีที่จะสสืบเสาะไดข้” (โรม 11:33)
21 เพพพื่อใหห้เจห้าทราบถรึงความแนห่นอนของถห้อยคคาแหห่งความจรษิง เพพพื่อเจห้าจะไดห้ใหห้คคาตอบททพื่
จรษิงแกห่ผห้ทร ทพื่ใชห้เจห้าไป เพราะพระเจข้าไดข้ประทานพระวจนะของพระองครแกตเราแลข้ว มนันจลึงชตวยเราใหข้
สามารถทราบถว้อยคลาแหส่งความจรษิงดข้วยความแนตนอนไดข้ พระคนัมภภีรรไดข้รบนั การดลใจดว้านถว้อยคลา
พระวจนะของพระเจข้าทสุกคทาไดข้รนับการดลใจและไมตมสภี นักคทาเดภียวจะลข้มเหลวไป เมสือที่ เราซลึมซนับ
ความจรษิงแหตงพระวจนะของพระเจข้า มนันกป็จะชตวยใหข้เราสามารถตอบคนเหลตานนัรนทภีที่ถามคทาถาม
ตตางๆเกภีที่ยวกนับสษิที่งเหลตานนัรนของพระเจข้าไดข้
สภษ 22:22-23

อยห่าปลห้นคนยากจน เพราะเขาเปป็นคนยากจน หรพอบทบคษันทั้ คนทสกขย์

ใจททพื่ประตรเมพอง ในสมนัยโบราณ คนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนกป็มนักมภีลนักษณะเฉพาะตนัวทภีที่แตกตตางไปจาก
‘คนจน’ สต วนใหญตในสมนัยนภีร สมนัยนนัรนผผข้คนกป็ยากจนเพราะเหตสุสงคราม ความเจป็บปตวย การเปป็นคน
ตาบอด และการดข้อยโอกาสอยตางแทข้จรษิง (คนมากมายเหลสือเกษินในยสุคปนัจจสุบนันเปป็นคนยากจน
เพราะเหตสุความบาป การททาผษิดศภีลธรรม ความเกภียจครข้าน และการขาดวษินยนั ในตนัวเอง) พระเจข้าจลึง

ทรงเตสือนมษิใหข้กระททาการหลอกลวงคนทภียที่ ากจนอยตางแทข้จรษิงเพราะเขาดข้อยโอกาส ทภีที่ประตผเมสือง
ตตางๆในตะวนันออกกลางสมนัยโบราณ พวกคนจนกป็จะนนังที่ และขอทานขณะทภีที่คนทนัรงหลายทภีที่มงนั ที่ มภี
มากกวตาเดษินผตานมา อยตางไรกป็ตาม คทาเตสือนทภีที่ชดนั เจนกป็คสือ อยตาเอาเปรภียบคนทภีดที่ ข้อยโอกาส
23 เพราะวห่าพระเยโฮวาหย์จะทรงวห่าความแทนเขา และรษิบชทวษิตของผรห้ททพื่รษิบเขา พระเจข้าจะ
ทรงลสุกขลึรนปกปข้องคนทภีที่ยากจนอยตางแทข้จรษิง นนันที่ คสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ขดนั สนไมตใชตเพราะความผษิดของ
ตนัวเอง พระเจข้าจะทรงเปป็นผผข้ปกปข้องพวกเขา ดนังนนัรนคทาเตสือนกป็คสือวตา หากผผข้ใดจะเอาเปรภียบคนทภีที่ดข้อย
โอกาสอยตางแทข้จรษิง เขากป็จะตข้องตตอสผข้กบนั พระเจข้า
สภษ 22:24-25

อยห่าเปป็นมษิตรกษับคนททพื่มษักโกรธ หรพอไปกษับคนขทโทั้ มโห จงระวนังการ

คบหาสมาคมกนับคนมนักโกรธหรสือขภีรโมโห เขาจะลากคสุณเขข้าไปในความขมขสืที่นและความโกรธข
องเขาอยตางรวดเรป็ว 25 เกรงวห่าเจห้าจะเรทยนรรห้ทางของเขา และพษัวพษันจษิตใจเจห้าเขห้าในบห่วง ฝผงชนทภีที่กตอ
ความวสุนต วายปกตษิแลข้วกป็ประกอบไปดข้วยผผข้คนทภีมที่ นักโกรธ เมสือที่ คนเรามภีความคษิดแบบฝผงมป็อบ ความ
รสุนแรงและความชนัวที่ รข้ายทสุกรผปแบบกป็เกษิดขลึรน แมข้ครษิสเตภียนคนหนลึที่งไมตนตาจะเปป็นผผข้มภีสตวนรต วมใน
การกตอมป็อบตามทข้องถนน เขากป็สามารถถผกชนักจผงโดยครษิสเตภียนอภีกคนทภีที่ดรสือดลึง มภีใจขมขสืนที่ และททา
ตามเนสืรอหนนังไดข้อยตางงตายดาย ความยสุงต ยากทภีที่เกษิดขลึรนในครษิสตจนักรและปนัญหาครษิสตจนักรแตกปกตษิ
แลข้วกป็ถผกยสุยงใหข้เกษิดขลึรนโดยคนกลสุตมเลป็กๆทภีโที่ มโหและมภีใจขมขสืนที่ จงระวนังพวกเขาไวข้!
สภษ 22:26-27

อยห่าเปป็นพวกททพื่เปป็นผรห้คคทั้าประกษัน อยห่าเปป็นพวกผรเห้ ปป็นประกษันหนทสทั้ ษิน

ความคษิดตรงนภีรกเป็ กภีที่ยวกนับการจนับมสือเพสืที่อเปป็นการคทราประกนันหนภีรสษินของอภีกคน ในการใชข้คทาแบบ
สมนัยใหมตกวตา คทาเตสือนนภีรกเป็ ตสือนใหข้ระวนังการเปป็นคนเซป็นชสือที่ คทราประกนันเงษินกผ ข้ หากผผข้ใดเซป็นชสืที่อคทรา
ประกนันเงษินกผ ข้ เขากป็ควรเตรภียมพรข้อมทภีที่จะชดใชข้หนภีรของเพสืที่อนเขาอยตางเตป็มทภีที่ มภีสถานการณรไมตกภีที่
อยตางทภีคที่ นเราควรเปป็นคนคทราประกนัน มนันไมตเพภียงเปป็นการกระททาทภีที่เสภีที่ยงทางการเงษินเทตานนัรน แตตมนัน
ยนังททาใหข้เกษิดการเสภียความรผสข้ ลึกระหวตางเพสืที่อนอภีกดข้วยหากเกษิดการเบภีรยวหนภีรขร นลึ มา
27 ถห้าเจห้าไมห่มทอะไรชคาระเขา ทคาไมจรึงควรใหห้เขาเอาททพื่นอนไปจากใตห้ตษัวเจห้าเลห่า เมสืที่อวนันนนัรน
มาถลึงทภีที่จะตข้องชดใชข้หนภีรแทนผผข้กผทข้ ภีที่เบภีรยวหนภีร (และคสุณไมตมภีอะไรทภีที่จะชดใชข้หนภีรกอข้ นนนัรน) คสุณอาจถผก

ยลึดทรนัพยรสษินของคสุณไปเพสืที่อชดใชข้หนภีรกอข้ นนนัรน ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงระวนังการเปป็นคนคทรา
ประกนัน หากเพสืที่อนเกตาของคสุณไมตมคภี วามนตาเชสืที่อถสือบข้างเลย มนันกป็มภีเหตสุผลสทาหรนับเรสืที่องนนัรน นนันที่ คสือ
เขา (หรสือเธอ) ไมตสมควรไดข้รนับความนตาเชสืที่อถสือนนันที่ เอง การกลายเปป็นคนคทราประกนันใหข้เขากป็เทตากนับ
โยกยข้ายภาระของการชดใชข้หนภีรนร นันมายนังตนัวคสุณเอง
สภษ 22:28

อยห่ายห้ายหลษักเขตเกห่าแกห่ซรึพื่งบรรพบสรสษของเจห้าไดห้ปษักไวห้ การ

ประยสุกตรใชข้แบบตรงตนัวกป็เกภีที่ยวขข้องกนับเครสืที่องหมายบตงบอกทภีที่ดนษิ ภายใตข้บนัญญนัตษิของโมเสส การไป
เปลภีที่ยนแปลงหลนักเขตเชตนนนัรนโดยไมตไดข้รนับอนสุญาตกป็ถผกหข้ามไวข้ ดผ พระราชบนัญญนัตษิ 19:14 มนันเปป็น
เรสืที่องของการตข้มตสุจ๋น จนกระทนังที่ ทสุกวนันนภีร มนันเปป็นเรสืที่องผษิดกฎหมายในพสืรนทภีที่ปกครองสต วนใหญตทภีที่จะ
ไปเปลภีที่ยนแปลงหลนักเขตสทารวจทภีที่ดษินโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต การประยสุกตรใชข้ความจรษิงขข้อนภีรแบบ
กวข้างกวตากป็คสือ อยตาออกไปจากความจรษิงตตางๆสมนัยโบราณทภีที่เปป็นมรดกตกทอดมาถลึงเรา พวกมนัน
ถผกสรข้างขลึรนมาเพราะมภีเหตสุผล เครสือที่ งบตงบอกทภีแที่ นตนอนอยตางหนลึที่งของแนวคษิดเสรภีนษิยมกป็คสือ การ
ละทษิรงมาตรฐานและความจรษิงเหลตานนัรนของอดภีต จงระวนังคนเชตนนนัรนไวข้ใหข้ดภี!
สภษ 22:29

เจห้าเหป็นคนททพื่ขยษันในงานของเขาหรพอ เขาจะไดห้เขห้าเฝห้ากษษัตรษิยย์ เขา

จะไมห่ยพนอยรห่ตห่อหนห้าคนตคพื่าตห้อย คนทภีขที่ ยนันขนันแขป็ง (ททางานหนนัก ฉนับไว พลึงที่ พาไดข้) ในการททางาน
ของตนจะกข้าวขลึรนสผตความโดดเดตน เมสือที่ ถลึงคราวเหมาะสม เขาจะไดข้รนับการแนะนทาใหข้รจผข้ นักกนับ
กษนัตรษิยรทรนังหลายและคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีอทานาจปกครอง ความขยนันขนันแขป็งในการททางานยตอมนทาไปสผต
การเลสืที่อนตทาแหนตงและชสืที่อเสภียงอนันดภี บรรดาประธานาธษิบดภี ผผข้วาต การรนัฐ และคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารง
ตทาแหนตงผผข้นทาจะแสวงหาคทาแนะนทาของพวกเขา คนเชตนนนัรนจะกลายเปป็นคนมภีชสืที่อเสภียง ตรงกนันขข้าม
คนเหลตานนัรนทภีไที่ มตขยนันขนันแขป็งในการททางานในชภีวษิตจะยนังเปป็นคนทภีไที่ มตมชภี สืที่อเสภียงตตอไปและมภีผลงา
นงนัรนๆตตอไป
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 23: เนสืขึ้อหาททที่เรษิมที่ ตว้นในบทททแที่ ลว้วดลาเนษินตส่อไปพรว้อมกนับคลาแนะนลา
แบบพระเจว้าในรถูปของคลาสนัที่งตส่างๆททมที่ ทปนัญญา

สภษ 23:1-3

เมพพื่อเจห้านษัพื่งลงรษับประทานกษับผรห้ครอบครองบห้านเมพอง จงสษังเกตใหห้ดท

วห่าอะไรอยรห่ขาห้ งหนห้าเจห้า ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา หากไดข้รนับเชษิญใหข้ไปรนับประทานกนับผผข้ปกครองสนัก
คน จงพษิจารณาใหข้ดภีวาต อะไรถผกเสษิรรฟ ความหมายโดยนนัยตรงนภีรกคป็ สือ จงยอมรนับสษิที่งใดกป็ตามทภีที่ถผก
เสนอดข้วยความสสุภาพ มษิชชนันนารภีมากมายตข้องจทาใจฟนังคทาเตสือนสตษินร ภีเมสือที่ อาหารทภีที่ตนไมตคสุข้นเคย
หรสือเมนผเปษิบพษิสดารถผกวางไวข้ตรงหนข้าเขา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การแสดงความสสุภาพตตอเจข้า
บข้านของตน
2 ถห้าเจห้าเปป็นคนตะกละ เจห้าจงจห่อมทดไวห้ททพื่คอของเจห้า บางทตานไดข้เสนอวตานภีที่หมายถลึงการเปป็น
คนเฉลภียวฉลาดในสษิที่งทภีที่คสุณพผด นนันที่ คสือ อยตาพผดมากเกษินไปในสถานการณรดนังกลตาว ทตานอสืนที่ ๆกป็
เสนอวตาเราไมตควรรนับประทานอาหารเยอะเกษินไปตตอหนข้าผผข้ปกครองคนหนลึงที่ คทาทภีที่แปลวตา ตะกละ
(เนเฟช) ปกตษิแลข้วถผกแปลเปป็น ‘จษิตวษิญญาณ’ หรสือ ‘ชภีวษิต’ ความคษิดอนันหลนังนภีร อาจเปป็นไดข้วาต ‘หาก
เจข้าเปป็นคนทภีรที่ นักชภีวษิต’ (นนันที่ คสือ หากเจข้าโปรดปรานชภีวษิตของเจข้า) ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกคป็ อสื
ความเฉลภียวฉลาดเมสืที่อไดข้รนับเชษิญใหข้ไปรนับประทานอาหารกนับคนใหญตคนโต
3 อยห่าปรารถนาของโอชะของทห่าน เพราะมษันเปป็นอาหารททพื่หลอกลวง ความคษิดตรงนภีรบตงชภีร
ชนัดเจนถลึงความตะกละ คนสทาคนัญๆอาจเสษิรรฟอาหารชนัรนดภีและรสเลษิศ อยตางไรกป็ตาม การรนับ
ประทานอาหารเชตนนนัรนเยอะเกษินไปอาจททาใหข้ผผข้กษินปวดทข้องหรสืออยตางนข้อยกป็ดผเหมสือนเปป็นคนกษิน
เตษิบ อภีกครนัรงทภีที่คทาเตสือนตรงนภีรเกภีที่ยวกนับความเฉลภียวฉลาดในการทภีที่ตนวางตนัวอยตางไรหากไดข้รนับเชษิญ
ใหข้ไปรต วมรนับประทานอาหารกนับผผข้ปกครองคนหนลึงที่
สภษ 23:4-5

อยห่าทคางานเพพพื่อมษัพื่งมท จงเลษิกพรึพื่งสตษิปษัญญาของตนเอง คทาเตสือนสอง

ประการถผกใหข้ไวข้ตรงนภีร (1) จงระวนังความทะเยอทะยานซลึที่งมภีแรงจผงใจมาจากความโลภ และ (2)
จงระวนังการคษิดวตาตนฉลาด คนเหลตานนัรนทภีคที่ ษิดวตาตนัวเองมภีปนัญญาปกตษิแลข้วกป็ไมตใชตคนมภีปนัญญา
นอกจากนภีร ทนัศนคตษิเชตนนนัรนกลนับปตาวประกาศอยตางหลนังแทน ทนัรงความโลภและความเยตอหยษิงที่ ตตางมภี
รากเหงข้าอยผใต นการททาตามเนสืรอหนนัง

5 เจห้าจะเพห่งตาของเจห้าอยรห่ททพื่ของอนษิจจษังหรพอ เพราะทรษัพยย์สมบษัตษิมทปทกแนห่นอนททเดทยว มษัน
จะบษินไปในทห้องฟห้าเหมพอนนกอษินทรท ความทะเยอทะยานทภีที่อยากเปป็นคนรวยเปป็นเปข้าหมายทภีที่หลสุด
ลอยไปไดข้ ความมนังที่ คนังที่ เชตนนนัรนมาพรข้อมกนับปภีก มนันอยผเต พภียงประเดภีตยวเดภียวจากนนัรนกป็บษินหนภีไป คทา
เตสือนทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงระวนังความโลภเงษินทองและความทะยานอยากอนันมสืดบอด
สภษ 23:6-8

อยห่ากษินอาหารของคนททพื่ตระหนทพื่ อยห่าปรารถนาของโอชะของเขา

ความคษิดตรงนภีรกหป็ มายถลึง คนๆหนลึที่งทภีโที่ ลภ เขาอาจชวนใครสนักคนไปรนับประทานอาหารกนับเขา แตต
แลข้วกป็คอยเฝข้าดผจากหางตาของตนเพสืที่อทภีที่จะแนตใจวตาคสุณไปรนับประทานอาหารของเขามากเกษินไป
อยตาปรารถนาเนสืรอสนันชนัรนดภีของเขา
7 เพราะเขาคษิดในใจอยห่างไร เขากป็เปป็นอยห่างนษัทั้น เขาพรดกษับเจห้าวห่า "จงกษินและดพพื่มเถษิด" แตห่
ใจของเขามษิไดห้อยรห่กษับเจห้า ความคษิดนภีรดทาเนษินตตอไปเกภีที่ยวกนับคนๆหนลึที่งทภีไที่ มตไดข้จรษิงใจอยตางแทข้จรษิง แมข้
เขาเชษิญอภีกคนไปรนับประทานอาหารกนับเขา เขากป็หวงสษิที่งทภีอที่ ยผบต นโตบ๊ะนนัรน สษิที่งทภีที่เขาคษิดจรษิงๆแลข้วกป็
คสือสษิที่งทภีที่เขาเปป็น แนตทภีเดภียวสษิที่งทภีอที่ ยผใต นใจของคนๆหนลึงที่ กป็คสือสษิที่งทภีที่เขาเปป็นจรษิงๆ ในกรณภีนร ภี คทาเตสือนกป็
เกภีที่ยวกนับคนเหลตานนัรนทภีไที่ มตไดข้จรษิงใจอยตางเตป็มทภีที่ แมข้คตานษิยมของสนังคมขอใหข้พวกเขาแบตงปนันอาหาร
กนับผผข้อสืที่น นนันที่ กป็ไมตใชตเจตนาทภีที่แทข้จรษิงแหตงจษิตใจของพวกเขา คทาเตสือนกป็คสือใหข้ระวนังคนเหลตานนัรนทภีที่
แอบเหป็นแกตตนัวและโลภอยผลต นับๆ คทาแนะนทาของซาโลมอนกป็คอสื จงปฏษิเสธคทาเชษิญของคนเหลตานนัรน
เสภีย
8 เจห้าจะตห้องสคารอกอาหารซรึพื่งเจห้าไดห้กษินเขห้าไปนษัทั้น และเสทยถห้อยคคาแชห่มชพพื่นของเจห้าเสทย
เปลห่าๆ หากผผข้ใดไปรต วมวงในมสืรออาหารแบบตระหนภีที่เชตนนนัรนดนังทภีที่มภีบรรยายไวข้ขข้างบน มนันจะนทามา
ซลึที่งอาการอาหารไมตยอต ยในภายหลนัง คทาพผดขอบคสุณทภีที่กลตาวไปแลข้วกป็จะเปลตาประโยชนร บทเรภียน
ของเรสืที่องนภีรกคป็ สือวตา จงหลภีกเลภีที่ยงคนเหลตานนัรนทภีที่เหป็นแกตตนัวและไมตจรษิงใจ ผลพวงทภีที่ตามมาจะไมตนตา
อภษิรมยร
สภษ 23:9

อยห่าพรดใหห้คนโงห่ไดห้ยษิน เพราะเขาจะดรหมษิพื่นปษัญญาแหห่งถห้อยคคาของ

เจห้า อภีกครนัรงทภีคที่ ทาเตสือนถผกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับการใหข้คทาแนะนทาแกตคนโงต พวกเขามนักจะปฏษิเสธมนันเสภียและ

ไมตเชสืที่อฟนังคทาแนะนทาทภีที่ถผกใหข้ไวข้นร นันและผผข้ทภีที่ใหข้คทาแนะนทานนัรนดข้วย คนโงตไมตยอมฟนังคทาวษิจารณรและคทา
แนะนทา คนมภีปนัญญาตนัรงใจฟนังทนัรงสองสษิที่ง
สภษ 23:10-11

อยห่าโยกยห้ายเสาเขตเกห่าแกห่ หรพอเขห้าไปในไรห่นาของคนกคาพรห้าพห่อ

การประยสุกตรใชข้ในทนันทภีกเป็ กภีที่ยวขข้องกนับการไปเปลภีที่ยนแปลงเสาเขตทภีที่ดษินโดยไมตไดข้รบนั อนสุญาต
ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ การหลอกลวงใครสนักคนทภีที่อาจดผไมตออกถลึงการกระททานนัรน ในอษิสราเอลสมนัย
โบราณ พวกลผกกทาพรข้ากป็ไดข้รนับทภีที่ดนษิ ของบษิดาตนเปป็นมรดก แมข้พวกเขามภีอายสุไมตมากพอทภีจที่ ะใชข้
ทภีที่ดษินนนัรนกป็ตาม คทาเตสือนตรงนภีรกเป็ กภีที่ยวขข้องกนับการเอาเปรภียบคนเหลตานนัรนทภีไที่ มตสามารถปกปข้องตนัวเอง
ไดข้ เพสือที่ นบข้านทภีที่ขร ภีโกงจลึงอาจเคลสืที่อนยข้ายเสาเขตทภีที่ดษินเพสืที่อทภีที่จะขโมยทภีที่ดษินนนัรนจากเพสืที่อนบข้านทภีที่ไมต
ประสภีประสาและเปป็นฝตายเสภียเปรภียบ คทาเตสือนนภีรกเป็ ตสือนมษิใหข้กระททาการฉข้อโกงเชตนนนัรน ในความ
หมายแบบทภีที่กวข้างกวตา คทาเตสือนนภีรกใป็ หข้ระวนังการเปลภีที่ยนแปลงมาตรฐานตตางๆทภีถที่ ผกสถาปนาไวข้นาน
แลข้วเกภีที่ยวกนับสษิที่งทภีที่ถผกและสษิที่งทภีที่ผษิด พวกมนันถผกตนัรงไวข้นานมาแลข้วเพราะมภีเหตสุผล ดผ สสุภาษษิต 22:28,
พระราชบนัญญนัตษิ 19:14 และ 27:17 ดข้วย
11 เพราะพระผรห้ไถห่ของเขาแขป็งแรง พระองคย์จะวห่าคดทของเขาตห่อสรห้เจห้า ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ
วตาพระเจข้าจะทรงดผแลลผกกทาพรข้าพตอ (นนันที่ คสือ เดป็กกทาพรข้า) การเอาเปรภียบคนดข้อยโอกาสโดยการโกง
กป็เสภีที่ยงกนับการตข้องเผชษิญหนข้ากนับพระเจข้า พระองครจะทรงเปป็นผผข้ปข้องกนันพวกเขาและพระองครทรง
มหษิทธษิฤทธษิธ
สภษ 23:12

จงเอาใจของเจห้ารษับคคาสษังพื่ สอน และเอาหรของเจห้ารษับถห้อยคคาแหห่ง

ความรรห้ ประชาชนของพระเจข้าถผกกทาชนับใหข้หนันใจของตนเขข้าหาการเรภียนรผข้ คนโงตแสวงหาทภีที่จะใหข้
ความบนันเทษิงตนัวเอง คนมภีปนัญญากป็แสวงหาทภีที่จะใหข้การศลึกษาตนัวเอง ประชาชนของพระเจข้าควร
เสาะหาและซลึมซนับความจรษิงอยผเต สมอ
สภษ 23:13-14

อยห่ายษับยษังทั้ การตทสอนเสทยจากเดป็ก เพราะถห้าเจห้าตทเขาดห้วยไมห้เรทยว เขา

จะไมห่ตาย วษิธภีการของพระเจข้าสทาหรนับการจนัดการกนับเจตจทานงทภีที่บาปหนาและดสืรอรนัรนของเดป็กกป็คสือ
การลงโทษดข้านรต างกาย คทาทภีที่แปลวตา ตท (นาคาหร์) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ฟาด’ หรสือ ‘ตภีกนข้ ’ ซลึที่งสสืที่อ

ความหมายในปนัจจสุบนันของคทาๆนภีร คทาทภีที่แปลวตา ไมห้เรทยว (เชเบท) มภีความหมายไดข้หลายอยตางไลต
ตนัรงแตตกาข้ นไมข้ไปจนถลึงกษิที่งไมข้และทตอนไมข้ เดป็กเลป็กๆควรถผกตภีกนข้ อาจดข้วยกข้านไมข้เพภียงเทตานนัรน เมสืที่อ
พวกเขาโตขลึรนในทางอายสุและรต างกาย เครสือที่ งมสือทภีที่ใชข้ตภีกนข้ กป็อาจตข้องมภีขนาดใหญตมากขลึรนดข้วย แมข้
เดป็กมนักรข้องไหข้และโอดครวญเวลาถผกตภีกนข้ คทาแนะนทาของพระวจนะกป็คสือ การตภีกนข้ จะไมตททาใหข้เขา
ตาย มนันจะททาใหข้การเอาแตตใจและความดสืรอรนัรนของเขาไดข้รนับบาดแผล แตตหากนทาไปใชข้อยตางเหมาะ
สม มนันกป็จะไมตททาอนันตรายตตอเดป็กแตตอยตางใด ตรงกนันขข้ามดข้วยซทรา มนันจะกตอใหข้เกษิดการแกข้ไข
อสุปนษิสนัยในระยะยาว
14 เจห้าจะตทเขาดห้วยไมห้เรทยว แลห้วเจห้าจะชห่วยชทวษิตของเขาใหห้รอดจากนรก การลงโทษดข้าน
รต างกายทภีที่ถผกนทาไปใชข้อยตางเหมาะสมจะไมตเพภียงปข้องกนันเดป็กจากความโงตเขลามากกวตาเดษิมเทตานนัรน
แตตมนนั จะชภีรทางเขาไปสผตหนทางทภีที่หลภีกพข้นจากนรกดข้วย การทษิงร รอยเฆภีที่ยนไวข้บนกข้นเดป็กกป็ดภีกวตาเหป็น
เขาตกนรก คทาทภีแที่ ปลวตานรก (เชโอล) ปกตษิแลข้วถผกแปลเปป็น ‘หลสุมศพ’ และสามารถหมายถลึงความ
ตายไดข้ดข้วย มภีเดป็กโตทภีดที่ รสือรนัรนกภีที่คนแลข้วทภีที่เสภียชภีวษิตในอสุบนัตษิเหตสุหรสือโศกนาฏกรรมอสืนที่ ๆเพราะเขาไมต
ยอมฟนังพตอแมตของตน การตภีกนข้ เดป็กโดยเฉพาะเมสืที่อพวกเขายนังเลป็กอยผจต ะชภีรทางพวกเขาไปยนังเสข้นทาง
หนลึที่งซลึที่งนทาใหข้พข้นจากความโงตเขลาของเยาวชนและไปสผตสวรรครเบสืรองบน มนันเปป็นสต วนหนลึงที่ ทภีที่
สทาคนัญของวษิธภีการของพระเจข้าสทาหรนับการฝลึกเดป็ก
สภษ 23:15-16

บสตรชายของเราเออ๋ย ถห้าใจของเจห้าฉลาด ใจของเราเองกป็จะยษินดท ซา

โลมอนพผดกนับบสุตรชายของเขาอภีกครนัรง ประเดป็นของเขากป็คสือวตา บสุตรชายทภีที่มปภี นัญญายตอมนทาความ
ชสืที่นชมยษินดภีมาสผตบษิดาของตน ปนัญญาไมตเพภียงเปป็นพรอยตางหนลึงที่ ในตนัวมนันเองเทตานนัรน แตตมนันกตอใหข้เกษิด
พรสทาหรนับผผข้อนสืที่ ดข้วยโดยเฉพาะพตอแมตของคนๆนนัรน
16 เออ วษิญญาณของเราจะเปรมปรทดษิดิ์ เมพพื่อรษิมฝทปากของเจห้าพรดสษิพื่งททพื่ถรกตห้อง อภีกครนัรงทภีที่
วษิญญาณ หมายถลึงอวนัยวะตตางๆทภีที่อยผใต นชตองทข้องของเรา โดยเฉพาะลทาไสข้ตตางๆ อยตางไรกป็ตาม
ความคษิดตรงนภีรกเป็ ปป็นคทาพผดเปรภียบเทภียบทภีที่หมายถลึงใจของคนเรา หรสือศผนยรกลางแหตงอารมณรตตางๆ
ของคนเรา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา บษิดามารดาของบสุตรชายทภีมที่ ภีปนัญญาจะมภีความพลึงพอใจ

อยตางลลึกซลึรงในตนัวบสุตรชายของตนทภีที่พดผ อยตางถผกตข้อง สนังเกตอภีกครนัรงถลึงความสนัมพนันธรกนนั โดยตรง
ระหวตางปนัญญาและความชอบธรรม
สภษ 23:17-18

อยห่าใหห้ใจของเจห้ารษิษยาคนบาป แตห่จงยคาเกรงพระเยโฮวาหย์วษันยษังคคพื่า

ชาวโลกมนักมภีทรนัพยรสที่ษิงของเยอะแยะและความรสุตงเรสืองแบบชนัดเจน มนันเรษิที่มงตายในเนสืรอหนนังทภีที่จะ
อษิจฉาความมนังที่ มภีของพวกเขา แตตการมภีใจจดจตอเชตนนนัรนกป็เปป็นการจนับจข้องสายตาของเราอยผทต ภีที่สที่ งษิ
ตตางๆเบสืรองลตางและไมตใชตเบสืรองบน แทนทภีจที่ ะททาอยตางนนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรกลนับสนังที่ เราใหข้อยผใต นความ
ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า มนันจะหนันใจจดจตอของเราไปสผตสที่ งษิ ตตางๆทภีที่อยผเต บสืรองบน สผตเรสืที่องตตางๆทภีที่เปป็น
ฝตายวษิญญาณและสผตสที่ งษิ ตตางๆทภีที่อยผเต ปป็นนษิรนนั ดรร ความเจรษิญของชาวโลกนนัรนกป็อยผเต พภียงประเดภีตยวเดภียว
และกลวงโบจ๋ ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ากตอใหข้เกษิดบทาเหนป็จชนัวที่ นษิรนันดรรกาล
18 ดห้วยวห่าจะมทททพื่สษิทั้นสส ดอยห่างแนห่นอนททเดทยว และความคาดหวษังของเจห้าจะมษิไดห้ถรกตษัดออก
ชภีวษิตนภีรจะสษิรนสสุดลงสทาหรนับทนัรงชาวโลกและประชาชนของพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับคนเหลตา
นนัรนทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า ความหวนังของพวกเขาจะไมตพนษิ าศไป ความเพลษิดเพลษินของโลกอยผต
เพภียงชนัวที่ ครผต อยตางไรกป็ตาม การดทาเนษินชภีวษิตในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าจะใหข้การชภีรทางและ
บทาเหนป็จสทาหรนับชนัวที่ นษิรนันดรร
สภษ 23:19-21

บสตรชายของเราเออ๋ย จงฟษัง และจงฉลาดเถษิด และนคาใจของเจห้าไป

ในทางนษัทั้น คราวนภีรผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รบนั การดลใจทตานนภีรแนะนทาใหข้รผข้จกนั กนับเนสืรอหาตอนใหมตทภีที่เปป็นคทาเตสือน
ใหข้ระวนังการทดลองตตางๆทภีพที่ บเหป็นไดข้ทนัวที่ ไปของโลก คทาสนังที่ สอนของเขากป็คสือใหข้บสุตรชายของเขา
(1) เปป็นคนมภีปนัญญาและ (2) นทาใจของเขาไปในทางแหตงชภีวษิตอยตางถผกตข้อง
20 อยห่าอยรทห่ ห่ามกลางคนดพพื่มเหลห้าองสห่น หรพอทห่ามกลางคนตะกละททพื่กษินเนพทั้อ คนดสืมที่ เหลว้าองสุส่น
หมายถลึงผผข้ดมสืที่ เหลข้าหรสือของมลึนเมาตตางๆ คนตะกละททที่กษินเนสืขึ้อ หมายถลึงคนตะกละ ในภาษาสมนัย
ใหมต มนันกป็หมายถลึง ‘การกษินเตษิบ’ อาหารรสเลษิศนนันที่ เอง คทาเตสือนแบบกวข้างกวตากป็เตสือนใหข้ระวนังการ
บรษิโภคสสุราและการตามใจปากและทข้องของตน คทาเตสือนทภีไที่ ดข้รนับการดลใจของซาโลมอนกป็คสือใหข้
ระวนังแมข้แตตการคบหาสมาคมกนับคนเหลตานนัรนทภีชที่ อบกษินเลภีรยงสนสุกสนาน

21 เพราะคนขททั้เมาและคนตะกละจะมาถรึงความยากจน และความงห่วงเหงาจะเอาผห้าขททั้รษิทั้ว
หห่มคนนษัทั้น การตามใจเนสืรอหนนังยตอมนทาไปสผตความทสุกขรยากทางเศรษฐกษิจ มนันมภีแนวโนข้มทภีจที่ ะนทาไป
สผตความเกภียจครข้าน มนันละเมษิดวษิหารของพระวษิญญาณบรษิสสุทธษิธ มนันนทาไปสผตปนัญหาสสุขภาพตตางๆ และ
มนันเปป็นคทาพยานทภีแที่ ยตสทาหรนับครษิสเตภียนดข้วย ลองสนังเกตวตาการเปป็นคนขภีรเมาและการกษินเตษิบถผกจนัด
กลสุตมเขข้าดข้วยกนันในฐานะเปป็นความบาปทภีที่สอดคลข้องกนัน นอกจากนภีร ในวนัฒนธรรมอเมรษิกนนั สมนัย
ใหมต คสุณเคยสนังเกตไหมวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ ‘ยากจน’ บตอยครนัรงมนักเปป็นคนทภีที่มภีนร ทาหนนักตนัวเกษินปกตษิ
ความชนัวที่ รข้ายอภีกประการแฝงอยผใต ตข้พรสืนผษิวและนนันที่ กป็คสือการขาดวษินนัยในตนัวเอง นนันที่ นทาไปสผตความ
บกพรต องดข้านอสุปนษิสนัยทสุกรผปแบบ
สภษ 23:22

จงฟษังบษิดาของเจห้าผรห้ใหห้กคาเนษิดเจห้า และอยห่าดรหมษิพื่นมารดาของเจห้าเมพพื่อ

นางแกห่ ผผข้ทภีที่ฟนังพตอแมตของตนกป็เปป็นคนมภีปนัญญา แมข้กระทนังที่ ในยามทภีที่พวกทตานแกตชราแลข้ว คนโงตกป็
เมษินเฉยและดผหมษิที่นคทาแนะนทาของพตอแมต แมข้กระทนังที่ ในยามทภีที่พวกทตานแกตชราแลข้ว คนมภีปนัญญาจะ
ฟนังพตอแมตของตน
สภษ 23:23

จงซพทั้อความจรษิงและอยห่าขายไปเสทย จงซพทั้อปษัญญา คคาสษัพื่งสอน และ

ความเขห้าใจ ความจรษิง ปนัญญา คทาสนังที่ สอนและความเขข้าใจเปป็นคสุณธรรมตตางๆทภีที่มคภี ตาเกษินบรรยาย ดนัง
นนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรจงลึ หนสุนใจบสุตรของตนใหข้จตายสษิที่งใดกป็ตามทภีที่จทาเปป็นเพสือที่ ไดข้มาซลึที่งความจรษิงและ
ปนัญญา แมข้เราอาจซสืรอขข้าวของทภีที่เปป็นวนัตถสุและขายมนันในภายหลนังกป็ตาม คทาเตสือนสตษิตรงนภีรกเป็ ตสือนวตา
อยตากทาจนัดความจรษิง ปนัญญา คทาสนังที่ สอนและความเขข้าใจไปเดป็ดขาด ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกคป็ สือ
การไดข้มาซลึที่งคสุณธรรมตตางๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนันของความจรษิงและไมตปลตอยพวกมนันใหข้หลสุดลอยไปเดป็ด
ขาด
สภษ 23:24-25

บษิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรทดษิดิ์อยห่างยษิพื่ง บสคคลผรให้ หห้กคาเนษิด

บสตรททพื่ฉลาดจะยษินดทเพราะเขา 25 บษิดามารดาของเจห้าจะยษินดท และผรทห้ ทพื่คลอดเจห้ากป็จะเปรมปรทดษิดิ์
ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของขข้อ 15-16 บสุตรชาย (หรสือบสุตรสาว) ทภีมที่ ภีปนัญญาและชอบธรรมจะ
เปป็นแหลตงแหตงความชสืนที่ ชมยษินดภีสทาหรนับบษิดามารดาของเขา (หรสือของเธอ) ในการใชข้คทาแบบสมนัย

ใหมตกวตา พตอแมตกภป็ ผมษิใจในตนัวลผกชาย (หรสือลผกสาว) ทภีมที่ ภีปนัญญาและเทภีที่ยงธรรม กรสุณาสนังเกตอภีกครนัรง
ถลึงความสนัมพนันธรกนนั ระหวตางปนัญญาและความชอบธรรม
สภษ 23:26-28

บสตรชายของเราเออ๋ย ขอใจของเจห้าใหห้เราเถอะ และใหห้ตาของเจห้า

สษังเกตดรทางทษัทั้งหลายของเรา ใจความหลนักทภีที่สทาคนัญอภีกเรสืที่องของหนนังสสือสสุภาษษิตถผกกลตาวถลึงอภีกครนัรง
นนันที่ คสือ คทาเตสือนใหข้ระวนังการททาผษิดศภีลธรรมทางเพศ ซาโลมอนเกรษิที่นนทาคทาเตสือนนภีรดข้วยคทาเตสือนสตษิ
ใหข้บสุตรชายของเขาใหข้ใจของเขาแกตตน อยตางไรกป็ตาม พระองครผผข้ทรงยษิงที่ ใหญตกวตาซาโลมอนกป็
กทาลนังประทนับยสืนอยผใต นเงามสืด พระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเรากป็ทรงขอเราแบบเดภียวกนัน คทาเชสืรอ
เชษิญตรงนภีรไมตใชตใหข้มาสผตความรอด แตตมาสผตความเชสืที่อฟนังและการอสุทษิศตนัว เมสือที่ เราใหข้ใจของเราแดต
พระครษิสตรในการดทาเนษินชภีวตษิ ครษิสเตภียนแตตละวนัน เรากป็จะหลภีกเลภีที่ยงหลสุมพรางตตางๆทภีที่ถผกบรรยายไวข้
ขข้างลตาง สนังเกตดผวาต บษิดาทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า (รวมถลึงพระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเราดข้วย)
หนสุนใจเราใหข้ดทาเนษินตามแบบอยตางของเขา เปาโลเขภียนไวข้วาต “ทตานทนัรงหลายกป็จงปฏษิบนัตษิตามอยตาง
ขข้าพเจข้า เหมสือนอยตางทภีที่ขข้าพเจข้าปฏษิบนัตษิตามอยตางพระครษิสตร” ใน 1 โครษินธร 11:1 สาวกทภีที่แทข้จรษิงของ
พระครษิสตรจะดทาเนษินชภีวษิตของตนตามพระฉายของพระครษิสตร เมสืที่อททาเชตนนนัรน เรากป็จะหลภีกเลภีที่ยง
พฤตษิกรรมตตางๆทภีที่พบเหป็นไดข้ทนัวที่ ไปแตตชนัวที่ รข้ายซลึที่งจะถผกพรรณนาถลึง นนันที่ คสือ การททาผษิดศภีลธรรมและ
ความเมามาย
27 เพราะหญษิงแพศยาเปป็นหลสมลรึก และหญษิงสษัญจรเปป็นเหมพอนบห่อแคบ การททาผษิดศภีล
ธรรมสองแบบถผกหมายเหตสุไวข้ หญษิงแพศยาหมายถลึง หญษิงโสเภณภี หญษิงสนัญจรหมายถลึง หญษิง
ใจงตาย หรสือหญษิงทภีที่เตป็มใจนอนกนับชายทภีที่ไมตใชตสามภีของเธอ การไปหาหญษิงโสเภณภีกเป็ หมสือนการขนับ
รถตกคผและเปป็นคผทภีที่ลลึกเสภียดข้วย หลายชภีวตษิ ถผกททาลายในการพบกนันเชตนนนัรน การมภี ‘สนัมพนันธรสวาท’
หรสือ ‘คสืนเดภียวจบ’ (อยตางทภีที่ชาวโลกเขาเรภียกกนัน) คสือ กนับดนักทภีที่นทามาซลึที่งความยสุงต ยากตตางๆทภีที่คงอยผต
ยาวนาน ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การททาผษิดศภีลธรรมทางเพศไมตเพภียงเปป็นเรสือที่ งทภีที่ผษิดเทตานนัรน
แตตมนนั ยนังโงตเขลาอยตางรข้ายกาจดข้วย มนันทษิรงผลพวงไวข้เปป็นหลายชภีวษิตทภีพที่ ษินาศไป

28 นางหมอบคอยอยรห่เหมพอนคอยเหยพพื่อ และเพษิพื่มคนละเมษิดขรึนทั้ ทห่ามกลางมนสษยย์ หญษิง
ใจงตายเปป็นเหมสือนสนัตวรนนักลตาทภีที่หมอบคอยตะครสุบเหยสืที่อของมนัน ไมตวาต จะเปป็นหญษิงโสเภณภีหรสือการ
หวตานเสนตหรแบบปกตษิกตป็ าม พวกผผข้หญษิงทภีที่ใจงตายและชอบลตอลวงกป็ททาใหข้ความบาปเพษิที่มมากขลึรน
ประเดป็นกป็คสือวตา จงหลภีกเลภีที่ยงบรรดาหญษิงเชตนนนัรน ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงหลภีกเลภีที่ยงการททา
ผษิดศภีลธรรมทางเพศไปเลย
สภษ 23:29-30

ใครททพื่รห้องโอย ใครททพื่รห้องอสย ใครททพื่มทการวษิวาท ใครททพื่มทการรห้องคราง

ใครททพื่มทบาดแผลปราศจากเหตส ใครททพื่มทตาแดง คทาเตสือนตนัรงแตตตรงนภีรไปจนจบบทนภีรเตสือนใหข้ระวนัง
ความเมามายและการใชข้เครสือที่ งดสืมที่ มลึนเมาตตางๆ คทาถามทภีถที่ ผกถามตรงนภีรกถป็ ผกตอบในขข้อถนัดไป แตต
สนังเกตดผผลทภีที่ตามมาตตางๆของความเมามาย นนันที่ คสือ วษิบนัตษิ ความโศกเศรข้า การทะเลาะวษิวาท การ
พผดจาไมตรผข้เรสือที่ ง บาดแผลโดยไมตจทาเปป็น และตาแดงกทาที่ กลตาวสนัรนๆกป็คสือ ทนัรงหมดนภีรลข้วนหมายถลึง
ความยสุงต ยาก ‘อารมณรเคลษิบเคลษิมร ’ หรสือ ‘ความสนสุกสนาน’ ซลึงที่ มาจากการเมาเหลข้าในไมตชข้ากป็ถผก
ทตวมทข้นไปดข้วยผลพวงทภีที่นตาเกลภียด บษิลลภีที่ ซนันเดยรเคยเทศนาวตาเครสืที่องดสืที่มมลึนเมาตตางๆคสือ เหลตาปภีศาจ
ในขวด บข้านชตองและครอบครนัวถผกททาลายไปเพราะเหลข้ามากกวตาสษิที่งใดในประวนัตษิศาสตรรมนสุษยร
ชภีวษิตคผตและอาชภีพการงานถผกททาใหข้พนังไปเพราะเหลข้ามากกวตาสษิที่งชนัวที่ รข้ายอสืที่นใด
ในการตอบคทาถามเหลตานนัรนทภีที่ถผกถามในขข้อทภีที่แลข้ว ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รบนั การดลใจทตานนภีรกตป็ อบ
วตา 30 คพอบรรดาผรห้ททพื่นษัพื่งแชห่อยรห่กบษั เหลห้าองสห่น บรรดาผรห้ททพื่ไปแสวงหาเหลห้าประสม เหลข้าเปป็นสษิที่งเสพ
ตษิด! เมสือที่ ผผข้ใดดสืที่มเหลข้า เขากป็จะอยากดสืที่มเพษิมที่ มากขลึรนไปอภีกกนับทสุกแกข้วทภีที่เขาดสืที่ม นนักดสืที่มคนนนัรนไมตรผข้ตวนั
เลยวตาโซตถผกลตามไวข้ทภีที่คอตนัวเองแลข้ว ยษิงที่ พวกเขาดสืที่มมากเทตาไร พวกเขากป็ยงษิที่ ตกเปป็นทาสมากขลึรน
เทตานนัรน เครสือที่ งดสืมที่ มลึนเมาสองชนษิดถผกหมายเหตสุไวข้ตรงนภีร คทาทภีที่แปลวตา เหลห้าองสห่น (ยายษิน) ในบรษิบทนภีร
หมายถลึง นทราองสุตนทภีที่หมนักแลข้ว (ในบรษิบทอสืนที่ ๆ มนันกป็อาจหมายถลึงนทราองสุตนทภีที่ไมตถผกหมนักไดข้ดวข้ ย) คทาทภีที่
แปลวตา เหลห้าประสม (มนัมคนัค) มภีความหมายวตา เหลข้าองสุตนทภีที่ถผกประสมดข้วยสสุราชนษิดอสืนที่ ๆ นนันที่ คสือ
การผสมกนันของเหลข้าองสุตนและเหลข้าแรงๆ นนันที่ คสือ เครสือที่ งดสืมที่ แบบผสม ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ
เครสือที่ งดสืมที่ ทนัรงหลายทภีที่เปป็นสสุราไมตวาต จะในรผปแบบใดกป็ตาม

สภษ 23:31-32

อยห่ามองดรเหลห้าองสห่นเมพพื่อมษันมทสทแดง เมพพื่อเปป็นประกายในถห้วย และ

ลงไปคลห่องๆ ไวนรแดงกป็นตาดผและอาจมภีรสชาตษิอรต อย คทาเตสือนตรงนภีรกคป็ อสื อยตาแมข้แตตมองไปทภีที่มนนั
ตนัณหาของตายตอมกลายเปป็นตนัณหาของเนสืรอหนนังไดข้โดยงตาย ความคษิดทภีสที่ ทาคนัญกวตาตรงนภีรกคป็ อสื จง
หลภีกเลภีที่ยงการตษิดตตอสนัมพนันธรกบนั เหลข้าไมตวาต จะเกษิดอะไรขลึรนกป็ตาม อยตาเขข้าไปในสถานทภีที่ตตางๆทภีที่
เหลข้าถผกเสษิรรฟ อยตาเขข้าไปใกลข้สถานทภีที่เหลตานนัรนทภีที่คสุณอาจถผกลตอลวงโดยเสนตหรทร นังหลายของมนัน จง
หลภีกเลภีที่ยงมนันเสภีย อยตาเขข้าไปใกลข้ทภีที่ๆมภีมนนั อยผต
32 ณ ททพื่สสดมษันกษัดเหมพอนงร และมษันฉกเอาเหมพอนงรพษิษ งผพษิษคสือ งผทภีที่มพภี ษิษเชตนเดภียวกนับงผใหญต
ตตางๆ คนทภีจที่ นับงผอาจหลงใหลไปกนับรผปแบบทภีสที่ งตางามและความนตาเกรงขามของงผตนัวหนลึงที่ อยตางไร
กป็ตาม การจนับมนันยตอมนทาไปสผตการถผกงผกดนั พรข้อมกนับพษิษของมนันอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ประเดป็นตรงนภีร
กป็คสือวตา แมข้เหลข้าอาจลตอลวง สสุดทข้ายแลข้วมนันกป็ทรษิงผผข้ดสืที่มใหข้รบนั พษิษกระทนังที่ ไปถลึงความตาย
ผผข้เขภียนทตานนภีรจะไมตมวภี นันลสืมการนนังที่ อยผใต นชนัรนเรภียนวษิชาเคมภีในมหาวษิทยาลนัยของชาวโลกและ
นนังที่ ฟนังอาจารยรผผข้มภีชสืที่อทตานหนลึที่งบรรยายเกภีที่ยวกนับเอธานอลเมสืที่อเทภียบกนับเมธานอล (แอลกอฮอลรแบบ
เมป็ดเทภียบกนับแอลกอฮอลรไมข้) อยตางแรกเปป็นสต วนสทาคนัญของเครสืที่องดสืที่มสสุราทนัรงหลาย อยตางทภีที่สองเปป็น
สารพษิษทภีที่มอภี นันตรายถลึงตาย นนักเรภียนคนหนลึงที่ ยกมสือขลึรนในชนัรนเรภียนและถามวตาททาไมเมธานอลถลึง
เปป็นสารพษิษชนษิดหนลึงที่ และเอธานอลไมตเปป็น อาจารยรทตานนนัรนตอบอยตางรวดเรป็ววตาทนัรงสองอยตางเปป็น
สารพษิษ อนันหนลึที่งใชข้เวลานานกวตาอภีกอนันนษิดหนตอยกวตาจะสทาแดงผล นตาสนใจทภีวที่ าต คทารากของคทาวตา
ความมลึนเมา (intoxication) คสือ ททที่เปก็นพษิษ (toxic) เหลข้าคสือ ยาพษิษชนษิดหนลึที่งซลึที่งไดข้ททาลายชายและ
หญษิงไปแลข้วนนับไมตถวข้ น
สภษ 23:33-35

ตาของเจห้าจะมองดรหญษิงชษัพื่ว และใจของเจห้าจะพรดตลบตะแลง เมสืที่อ

คนเราเมา การยนับยนัรงชนังที่ ใจกป็หายวนับไป ชายและหญษิงทนัรงหลายทภีที่ปกตษิแลข้วจะหลภีกหนภีการเลตนชผข้หรสือ
การลตวงประเวณภีบตอยครนัรงกป็พาต ยแพข้ตตอพฤตษิกรรมเชตนนนัรนเวลาเมา การเลตนชผข้และการลตวงประเวณภี
ไดข้เกษิดขลึรนภายใตข้อษิทธษิพลของเหลข้ามากกวตาสภาวะอสืที่นใด พญามารรผข้เรสือที่ งนนัรนและสต งเสรษิมเครสือที่ งดสืมที่
มลึนเมาอยตางไมตรจผข้ บ นอกจากนภีร คทาพผดหยาบคาย การพผดหยาบโลน เรสืที่องลามกอนาจารและสษิที่งโงต

เขลากป็ไหลออกมาจากรษิมฝภีปากของคนเมา แนตทภีเดภียว ปากยตอมพผดสษิที่งทภีอที่ อกมาจากใจ เหลข้าพราก
เอาความเฉลภียวฉลาดและการสงวนทตาทภีออกไปซลึที่งคอยตรวจเชป็คสษิที่งโสมมและความนตาเกลภียด
ของใจมนสุษยร เมสืที่อผผข้ใดเมาเหลข้า สษิที่งเหลตานภีรกอป็ อกมาหมด
34 เออ เจห้าจะเปป็นเหมพอนคนททพื่นอนอยรห่กลางทะเล อยห่างคนททพื่นอนอยรบห่ นเสากางใบ เรสือลทา
หนลึที่งจะถผกคลสืที่นซนัดไปมาในทะเลกทาเรษิบ ดนังนนัรนคนเมากป็โซเซไปมาและสะดสุดลข้มลง การโซซนัด
โซเซไปมาของเรสือทภีที่ลตองอยผใต นทะเลจะหนนักยษิงที่ ขลึรนทภีที่ยอดเสากางใบ มนันจะเหวภีที่ยงไปมาเปป็นวง
กวข้างเมสืที่อทข้องเรสือถผกคลสืนที่ เขยตาอยผเต บสืรองลตาง ดนังนนัรนคนเมาจลึงเซไปมาเหมสือนเสาเรสือทภีที่อยผใต นพายสุ
ความคษิดตรงนภีรกสป็ สืที่อถลึง การเมาหนัวทษิที่ม ชาวโลกหนัวเราะเกภีที่ยวกนับการเมาเชตนนนัรน แตตมนันกป็เปป็นภาพทภีที่
ไมตนตาดผเลยทภีที่จะเหป็นคนเมาในสภาพดนังกลตาว
35 เจห้าจะวห่า "เขาตทขห้า แตห่ขห้าไมห่เจป็บ เขาทสบขห้า แตห่ขห้าไมห่รห้สร รึก ขห้าจะตพพื่นเมพพื่อไรหนอ ขห้าจะ
แสวงการดพพื่มอทก" ผผข้เขภียนทตานนภีรกลตาวถลึงคทาพผดและความสนับสนของคนเมาคนหนลึที่ง เราอาจเกสือบ
ไดข้ยษินคทาพผดแบบลษินร รนัวและฟนังไมตรเผข้ รสืที่องของคนเมาขณะทภีที่เขาพลตามและงลึมงทาเกภีที่ยวกนับสภาพของ
ตนเอง กระนนัรน เมสือที่ มนันจบสษิรนลง เขากป็ตร งนั ใจวตาจะเมาอภีก ชตางเปป็นความโงตเขลาเสภียจรษิง! แตตความ
บาปกป็เปป็นเชตนนนัรนแหละ!
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 24: รถูปแบบของคลาเตสือนสตษิทนัขึ้งหลายททที่มปท นัญญาดลาเนษินตส่อไป
สภษ 24:1-2

อยห่าคษิดรษิษยาคนชษัวพื่ หรพอปรารถนาอยรรห่ ห่วมกษับเขา คนทภีที่มอภี สุปนษิสนัย

ชนัวที่ รข้ายมนักถผกแสดงวตาเปป็นคน ‘เทต’ ไมตวาต จะเปป็นคนแกรต งทภีแที่ มนๆหรสือหนสุตมเจข้าเสนตหร พญามารกป็มภี
วษิธภีในการนทาเสนอภาพความบาปใหข้ดผนตาดลึงดผด คทาแนะนทาแบบพระเจข้าของหนนังสสือสสุภาษษิตกป็คสือ
อยตาอษิจฉาคนเหลตานนัรนและอยตาแสวงหาทภีที่จะเลภียนแบบพวกเขา อนันทภีที่จรษิง อยตาปรารถนาทภีที่จะแมข้แตต
อยผรต ต วมกนับพวกเขา หลนักการทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือเรสือที่ งของการแยกออกจากความบาป ดผ เพลงสดสุดภี
1:1, โรม 12:2, ยากอบ 4:4 และ 1 ยอหรน 2:15

2 เพราะวห่าใจของเขาคษิดประกอบการทคาลาย และรษิมฝทปากของเขาพรดการประทสษรห้าย
ความจรษิงกป็คสือ พวกคน ‘เทต’ ในหมผตชาวโลกคษิดคข้นความรสุนแรงและแผนการตตางๆทภีที่ชอบททาลาย
พวกเขาคสุยถลึงเรสือที่ งตตางๆทภีที่นทาไปสผตความยสุงต ยาก บตอยขนาดไหนทภีที่เราไดข้อตานหรสือไดข้ยษินเกภีที่ยวกนับ
พวกคน ‘เทต’ ในหมผตชาวโลก โดยอาจเปป็นดาราในโลกบนันเทษิงหรสือโลกกภีฬาทภีที่กลนับกลายเปป็นคน
ทสุจรษิตหรสืออาชญากร พระคนัมภภีรรกลตาววตา อยตาปรารถนาหรสือชสืนที่ ชมบสุคคลเชตนนนัรน ธาตสุแทข้ของพวก
เขาจะเผยโฉมออกมาในทข้ายทภีที่สสุด
สภษ 24:3-6

เรพอนนษัทั้นเขาสรห้างกษันดห้วยปษัญญา และสถาปนามษันไวห้ดห้วยความ

เขห้าใจ ปนัญญาและความเขข้าใจเปป็นรากฐานของความบากบนันที่ ทภีคที่ งอยผยต าวนาน ไมตวาต จะเปป็นบข้านทภีที่
เปป็นหลนังหรสือบข้านแบบครอบครนัวทภีที่อยผใต นบข้านทภีที่เปป็นหลนังกป็ตาม ทนัรงสองอยตางถผกสรข้างขลึรนและถผก
สถาปนาใหข้มนันที่ คงโดยปนัญญาและความเขข้าใจ คสุณธรรมของทนัรงสองสษิที่งปรากฏชนัดเจน
4 โดยความรรห้บรรดาหห้องกป็เตป็มไปดห้วยความมษัพื่งคษัพื่งลห้วนประเสรษิฐและเพลษิดเพลษินทษัทั้งสษิทั้น แมข้
ความรผข้เทตานนัรน (นนันที่ คสือ การศลึกษาและการเรภียนรผข้) ถผกกลตาวถลึง ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็ถผกเชสืที่อมโยง
กนับขข้อทภีที่แลข้วทภีที่ปนัญญาและความเขข้าใจถผกกลตาวถลึง ทนัรงสามสษิที่งนภีรตตางสนัมพนันธรกนนั ความรผสข้ รข้าง
รากฐานหนลึที่งซลึที่งความเขข้าใจกตอเกษิดจากรากฐานนนัรนและปนัญญากป็เตษิบโตขลึรนจากมนัน ประเดป็นตรงนภีรกป็
คสือวตา การรวมกนันของทนัรงสามสษิที่งนทามาซลึที่งความมนังที่ คนังที่ และความเจรษิญทภีที่แทข้จรษิง ยอดรวมของปนัญญา
(ความรผข้ ความเขข้าใจและปนัญญา) กตอใหข้เกษิดความสสุขและความเจรษิญรสุตงเรสือง
5 คนฉลาดมทกคาลษังมาก และคนมทความรรห้กป็เพษิพื่มกคาลษังขรึทั้น ปนัญญากตอใหข้เกษิดพละกทาลนังแหตง
ชภีวษิต ตทาแหนตงและฐานะของเราถผกททาใหข้แขป็งแกรต งโดยปนัญญา ความรผข้ (ชนัรนแรกของพภีระมษิดแหตง
ปนัญญา) เปป็นจสุดเรษิที่มตข้นของพละกทาลนังเชตนนนัรนในชภีวตษิ นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงการศลึกษาอยตางตตอเนสืที่อง ไมต
วตาจะในรผปแบบทางการหรสือโดยการอตานและศลึกษาคข้นควข้าแบบไมตใชตทางการกป็ตาม นภีที่บอกเปป็น
นนัยถลึงความจรษิงทภีวที่ าต ความรผข้ การศลึกษาคข้นควข้า และการเรภียนรผข้เปป็นการททางานของสมอง พระพร
ตตางๆ พละกทาลนังและการททาใหข้เจรษิญขลึรนซลึที่งมาจากปนัญญาตข้องอาศนัยการททางานทภีที่เปป็นการศลึกษา
คข้นควข้า การใครต ครวญและการเรภียนรผข้ ดผ สสุภาษษิต 23:23 เชตนกนัน

6 เพราะวห่าโดยการนคาททพื่ฉลาด เจห้ากป็จะเขห้าสงครามไดห้ ความคษิดแรกนภีรกคป็ สือ จงเขข้าสงคราม
โดยคทาแนะนทาทภีที่มภีปนัญญาเทตานนัรน ไมตวาต จะในระดนับระหวตางประเทศของกษนัตรษิยรและประธานาธษิบดภี
ทนัรงหลายหรสือในระดนับในประเทศทภีที่เปป็นคนปกตษิธรรมดา จงแสวงหาคทาแนะนทาทภีที่มภีปนัญญากตอนเขข้า
ททาศลึก คนโงตเขข้าททาศลึกทภีที่ตนไมตสามารถชนะไดข้ คนมภีปนัญญากป็หลภีกเลภีที่ยงศลึกเชตนนนัรน และดห้วยมทททพื่
ปรรึกษามากๆกป็มทความปลอดภษัย ยษิงที่ บรรดาทภีที่ปรลึกษามภีระดนับสผงมากเทตาไร ความเขข้าใจและปนัญญา
ซลึที่งจะถผกเกป็บตกมาไดข้กยป็ ษิงที่ มากขลึรนเทตานนัรน ดข้วยเหตสุนร ภี การตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ปลอดภนัย (มภีปนัญญา) กป็
สามารถถผกกระททาไดข้ บทเรภียนของเรสืที่องนภีรกคป็ สือวตา จงแสวงหาคทาแนะนทาจากคนใหข้เยอะทภีที่สสุดเทตาทภีที่
จะททาไดข้
สภษ 24:7

สคาหรษับคนโงห่นษัทั้นปษัญญาสร งเกษินไป ททพื่ประตรเมพองเขาไมห่อห้าปากพรด

ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ปนัญญาอยผเต กษินเอสืรอมคนโงต ประตถูทภีที่วาต นภีรหมายถลึงทภีที่ประชสุมสาธารณะของ
เมสืองตตางๆในตะวนันออกกลางสมนัยโบราณ คนโงต (แมข้พวกเขาอาจเปษิดปากพผดในทภีที่สาธารณะ) โดย
ทนัวที่ ไปแลข้วถผกเมษินเฉยเมสือที่ พวกเขาพผดออกมา ดนังนนัรน คนโงตกเป็ รภียนรผทข้ ภีที่จะไมตพผดในทภีที่สาธารณะ
ประเดป็นกป็คสือวตา คนโงตไมตไดข้รนับความสนใจอยตางจรษิงจนัง นข้อยคนจะสนใจสษิที่งทภีพที่ วกเขาพผด
สภษ 24:8-9

บสคคลผรกห้ ะแผนงานทคาความชษัพื่วเขาเรทยกกษันวห่าคนเจห้าเลห่หย์ ความคษิด

ตรงนภีรกคป็ สือวตาผผข้ทภีที่วางแผนการเพสืที่อททารข้ายผผข้อสืที่นหรสือททาใหข้บาดเจป็บจะถผกเรภียกวตาอาชญากร
9 การคษิดในเรพพื่องททพื่โงห่เขลาเปป็นบาป ความคษิดในตอนแรกกป็คสือวตา ความคษิดตตางๆทภีที่ชนัวที่ รข้าย
แหตงความโงตเขลากป็เปป็นความบาป การคษิดหรสือวางแผนททาชนัวที่ กป็เปป็นความบาปจรษิงๆ คทาทภีแที่ ปลวตา
การคษิด (ซษิมมาหร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ความคษิดตตางๆทภีที่ตทที่าชข้า ความคษิดตรงนภีรกสป็ อดคลข้องกนับทภีที่
พระเยซผตรนัสไวข้ในมนัทธษิว 5:28 และคนมษักเยาะเยห้ยเปป็นททพื่นห่าเกลทยดนห่าชษังแกห่มนสษยย์ ความคษิดทภีที่อยผต
เบสืรองหลนังคทาทภีแที่ ปลวตา คนมษักเยาะเยห้ย (ลถูวทซร์) จรษิงๆแลข้วกป็หมายถลึง ‘คนพผดมาก’ โดยเฉพาะคนทภีที่
ขภีรโมข้หรสือพผดจาดผถผกคนอสืที่น ประเดป็นกป็คสือวตาคนเชตนนนัรนเปป็นทภีที่นตาขยะแขยงตตอผผข้อสืที่น แมข้กระทนังที่ ในหมผต
ชาวโลกกป็ตาม

สภษ 24:10

ถห้าเจห้าทห้อใจในวษันแหห่งความชษัพื่วรห้าย กคาลษังของเจห้ากป็นห้อย ความคษิด

ตรงนภีรกเป็ รภียบงตายพอๆกนับทภีที่มนนั ตรงไปตรงมา หากคสุณลข้มเลษิกเมสืที่อเจอกนับความยากลทาบาก พละกทาลนัง
(นนันที่ คสือ อสุปนษิสนัย) ของคสุณกป็เลป็กนข้อย คนทภียที่ อมแพข้อะไรงตายๆกป็ไมตเคยชนะ ผผข้ชนะไมตเคยยอมแพข้
ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความพากเพภียรพยายามเมสืที่อเผชษิญกนับความยากลทาบาก
สภษ 24:11-12

ถห้าเจห้าไมห่ชห่วยบรรดาผรห้ททพื่ถรกนคาไปสรคห่ วามมรณา และไมห่ชวห่ ยบรรดา

ผรห้ททพื่ต สปษัดตสเปอ๋ไปเพพพื่อถรกฆห่าใหห้รอด ผผข้เขภียนทตานนภีรอาจกทาลนังหมายถลึงสถานการณรในแตตละวนันและการ
หาขข้ออข้างตตางๆทภีที่จะไมตชตวยเหลสือใครสนักคนทภีที่เดสือดรข้อน แตตมคภี วามจรษิงทภียที่ ษิงที่ ใหญตกวตาตรงนภีรและนนันที่
คสือการเปป็นพยานแกตคนทภีที่หลงหาย การไมส่ชวส่ ยคสือ การผลนัดวนันประกนันพรสุตงหรสือการละเวข้น คนทภีที่
หลงหายคสือคนเหลตานนัรนทภีที่ถผกจผงไปสผตความตายและพรข้อมทภีที่จะถผกสนังหารฝตายวษิญญาณ พวกเขา
กทาลนังมสุตงหนข้าไปสผตนรกและความตายครนัรงทภีที่สอง
12 ถห้าเจห้าจะวห่า "ดรเถษิด เราไมห่รห้เร รพพื่องนททั้เลย" พระองคย์ผห้ทร รงชษัพื่งใจจะไมห่ทรงเพห่งเลป็งเหป็นหรพอ
พระองคย์ผทห้ร รงเฝห้าวษิญญาณอยรห่เหนพอเจห้าจะไมห่ทราบหรพอ และพระองคย์จะไมห่ทรงเรทยกเอาจากทสก
คนตามการกระทคาของเขาหรพอ เมสือที่ มนันอยผใต นอทานาจของเราทภีที่จะชตวยผผข้อสืที่นใหข้พข้นจากความพษินาศ
(ดข้านรต างกายหรสือฝตายวษิญญาณ) เรากป็มภีหนข้าทภีที่ทางศภีลธรรมทภีที่จะททาเชตนนนัรน การเปป็นพยานไมตเคย
เปป็นเรสืที่องงตายเลย เรสือที่ งงตายกป็คสือการหาขข้ออข้างตตางๆทภีที่จะถอยหนภีเมสือที่ เรากป็เปป็นพยานไดข้ ผผข้เขภียนทตานนภีร
จลึงยกขข้ออข้างของการไมตรจผข้ รษิงๆถลึงความตข้องการทภีที่แทข้จรษิงของคนทภีที่อยผใต กลข้ตนัวเหลตานนัรน
อยตางไรกป็ตาม คทาเตสือนทภีที่ททาใหข้ตาสวตางกป็คสือวตาพระเจข้าทรงเอาเรสืที่องกนับความบาปเชตนนนัรน
ของการละเวข้นการกระททา สนักวนันหนลึงที่ เราตข้องใหข้การตตอพระองครเมสือที่ ถลึงการพษิพากษา สนักวนันหนลึงที่
พระองครจะประทานบทาเหนป็จแกตเราตามการงานตตางๆของเรา ดผ วษิวรณร 22:12 เราจะยสืนอยผหต นข้า
บนัลลนังกรพพษิ ากษาของพระครษิสตรและใหข้การเกภีที่ยวกนับการทภีที่เราลข้มเหลวทภีจที่ ะเปป็นพยานตตอคนเหลตา
นนัรนทภีที่เรามภีโอกาสเปป็นพยาน ขข้ออข้างกป็หาไดข้งตาย กระนนัรนพระเจข้าทรงทราบความจรษิงและจะทรง
ถสือวตาเราตข้องใหข้การเกภีที่ยวกนับเรสือที่ งนภีร

สภษ 24:13-14

บสตรชายของเราเออ๋ย จงรษับประทานนคทั้าผรึทั้งเพราะเปป็นของดท และ

รวงผรึทั้งซรึพื่งมทรสหวาน ความคษิดตรงนภีรเปป็นบทนทาสผตขอข้ ตตอไป นทราผลึรงยตอมมภีรสหวาน
14 การรรห้จษักปษัญญากป็เปป็นเชห่นนษันทั้ แกห่วษิญญาณของเจห้า เมพพื่อเจห้าพบปษัญญากป็จะมทบคาเหนป็จ และ
ความคาดหวษังของเจห้าจะไมห่ถรกตษัดออก ความจรษิงตรงนภีรกคป็ สือวตา ความรผข้ซลึที่งนทาไปสผตปนัญญาจะมภีรส
หวาน มนันนทามาซลึที่งบทาเหนป็จตตางๆอนันนตาอภษิรมยรและยนังที่ ยสืน (นนันที่ คสือ จะไมตถผกตนัดออก) อภีกครนัรงทภีที่
คสุณธรรมและคสุณคตาของปนัญญาถผกนทาเสนอ เราจะไมตมวภี นันเสภียใจใหข้กบนั การพนัฒนาปนัญญา ตรงกนัน
ขข้าม คนโงตพบวตาตนเดสือดรข้อนในไมตชาข้
สภษ 24:15-16

โอ คนชษัวพื่ รห้ายเออ๋ย อยห่าหมอบคอยเพพพื่อตห่อสรห้กบษั ททพื่อาศษัยของคนชอบ

ธรรม อยห่าปลห้นเรพอนของเขา อภีกครนัรงทภีที่ความคษิดตรงนภีรเกรษิที่นนทาสผตขข้อตตอไป คทาเตสือนตรงนภีรกคป็ สือ ทภีคที่ น
อธรรมหรสือคนชนัวที่ จะไมตสมคบคษิดเพสืที่อตตอสผข้บข้านของคนชอบธรรม
16 เพราะคนชอบธรรมลห้มลงเจป็ดครษัทั้งแลห้วกป็ลสกขรึทั้นอทก แตห่คนชษัวพื่ รห้ายจะตกอยรให่ นอาการรห้าย
แมข้ชาวโลกอาจขตมเหงและตตอตข้านคนชอบธรรม พระเจข้ากป็ทรงชตวยคนเหลตานนัรนทภีชที่ อบธรรมอยตาง
แทข้จรษิงใหข้พข้น ดผโยเซฟ ดาวษิด ดาเนภียลหรสือโมรเดคนัยเปป็นตนัวอยตางกป็ไดข้ คนอธรรมอาจททาใหข้คน
ชอบธรรมสะดสุดลข้มลง แตตพระเจข้าจะทรงชตวยเขาใหข้กลนับลสุกขลึรนยสืนใหมต นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนชอบ
ธรรมอาจกลนับมาพรข้อมกนับพละกทาลนังเพสืที่อตอบแทนคผตตตอสผข้ของเขากป็ไดข้ แนตนอนวตานนันที่ เปป็นจรษิงใน
กรณภีของแตตละคนทภีที่ถผกเอตยถลึงขข้างบน ดผ เพลงสดสุดภี 34:19 และโยบ 5:19 ตรงกนันขข้าม คนอธรรม
อาจสะดสุดลข้มลงไดข้ในการประทสุษรข้ายของตนัวเอง นนันที่ คสือ เขาอาจตกลงไปในกนับดนักของตนัวเอง
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าทรงชตวยคนชอบธรรมใหข้พนข้ และทรงอนสุญาตใหข้คนอธรรม
ถผกจนับในบตวงแรข้วของตนัวเขาเอง
สภษ 24:17-18

อยห่าเปรมปรทดษิดิ์เมพพื่อศษัตรร ของเจห้าลห้ม และอยห่าใหห้ใจของเจห้ายษินดทเมพพื่อ

เขาสะดสด ความคษิดตรงนภีรดผเหมสือนเปป็นภาคตตอของสองขข้อนนัรนทภีมที่ ากตอนหนข้า เมสืที่อคผตอรษิหรสือปฏษิปนักษร
อธรรมลข้มลงในทข้ายทภีที่สสุด ปฏษิกษิรษิยาตามธรรมชาตษิกคป็ สือ การดภีใจหรสือสะใจในความพษินาศของพวก

เขา อยตางไรกป็ตาม คทาแนะนทาแบบพระเจข้าสทาหรนับคนชอบธรรมกป็คอสื อยตาททาแบบนนัรน นภีที่บอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาการเปรมปรภีดธ ษิเชตนนนัรนเปป็นความชนัวที่ รข้าย
18 เกรงวห่าพระเยโฮวาหย์จะทอดพระเนตรและไมห่ทรงพอพระทษัย และทรงหษันความกรษิทั้ว
จากเขาเสทย การแกข้แคข้นเปป็นของพระเจข้า (โรม 12:19) เราไมตควรเฉลษิมฉลองเมสือที่ ความเดสือดรข้อน
เกษิดขลึรนแกตคนทภีที่เปป็นศนัตรผดวข้ ยซทรา พระเยซผตรนัสวตา “จงรนักศนัตรผของทตาน จงอวยพรแกตผผข้ทภีที่สาปแชตง
ทตาน จงททาดภีแกตผผข้ทภีที่เกลภียดชนังทตาน และจงอธษิษฐานเพสืที่อผผข้ทภีที่ปฏษิบนัตษิตตอทตานอยตางเหยภียดหยามและ
ขตมเหงทตาน” (มนัทธษิว 5:44) วษิธภีของพระเจข้ายตอมดภีกวตาปฏษิกษิรยษิ าตามธรรมชาตษิของเนสืรอหนนังเสมอ
สภษ 24:19-20

เจห้าอยห่ากระวนกระวายเพราะคนชษัวพื่ และอยห่ามทใจรษิษยาคนชษัวพื่ รห้าย

คทาทภีที่แปลวตา กระวนกระวาย (ชาราหร์) หมายถลึงการ ‘โกรธ’, ‘อารมณรรข้อน’ หรสือ ‘เกรภีรยวกราด’ มนัน
งตายทภีที่จะโกรธเพราะสษิที่งทภีที่พวกคนชนัวที่ ในโลกกทาลนังททาอยผต ในทางกลนับกนัน มภีการทดลองทภีที่จะททาใหข้
อษิจฉาหรสือรษิษยาความเจรษิญรสุตงเรสืองของคนอธรรม ความมนังที่ มภีของคนเหลตานนัรนบดบนังการดทาเนษิน
ชภีวษิตอยตางสทารวมของคนทภีที่ตามแบบพระเจข้าและคนชอบธรรม คทาแนะนทาแบบพระเจข้าของขข้อนภีร กป็
คสือ จงเมษินสษิที่งเหลตานภีรใหข้หมด อยตาเดสือดรข้อนใจเพราะแผนการตตางๆหรสือความเจรษิญรสุตงเรสืองของคน
อธรรม
20 เพราะคนชษัวพื่ จะไมห่มทบคาเหนป็จ ประททปของคนชษัวพื่ รห้ายจะถรกดษับเสทย ประเดป็นตรงนภีรกเป็ รภียบ
งตาย การลงโทษทภีที่ควรไดข้รบนั และการตอบแทนของคนชนัวที่ กทาลนังจะมา พระเจข้าทรงมภีวษิธภีในการ
รนับมสือกนับคนอธรรมในชภีวษิตนภีรและทภีที่การพษิพากษานนัรนอยตางแนตนอน ประเดป็นสทาคนัญของความคษิดทนัรง
สองประการนภีรกคป็ สือวตา พระเจข้าทรงควบคสุมอยผแต ละจะทรงจนัดการในวษิธภีและเวลาอนันเหมาะสมทภีที่สสุด
ของพระองคร พระองครทรงดผแลประชากรของพระองคร พระองครจะทรงพษิพากษาคนชนั วที่ ดข้วย จง
เตรภียมพรข้อมใหข้ดภี
สภษ 24:21-22

บสตรชายของเราเออ๋ย จงยคาเกรงพระเยโฮวาหย์และกษษัตรษิยย์ อยห่าเขห้า

ยสห่งกษับคนททพื่หษันกลษับจากพระองคย์ทษัทั้งสองนษัทั้น ประชากรของพระเจข้าถผกเตสือนสตษิใหข้จงรนักภนักดภีและ
ใหข้ความเคารพตตอทนัรงพระเจข้าและผผข้นทาของพระองคร ความคษิดอยตางหลนังนภีรกคป็ สือ การไมตคบหา

สมาคมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่เลสือกไมตถผกวตาจะสวามษิภกนั ดษิธอยผฝต ตายไหน ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงคน
เหลตานนัรนทภีที่มคภี วามจงรนักภนักดภีทภีที่ไมตแนตนอน ผผข้ทคภีที่ ลอนแคลนในความจงรนักภนักดภีตตอคนเหลตานนัรนทภีที่
พระเจข้าทรงตนัรงใหข้ดทารงตทาแหนตงผผข้นทากป็ไมตมคภี วามมนันที่ คงและมนักกบฏบตอยๆ คทาปรลึกษาของพระเจข้ากป็
คสือ อยตาไปคบหาสมาคมกนับคนเหลตานนัรน นอกจากนภีร ยนังมภีคนเหลตานนัรนทภีคที่ อยหาชตองทภีที่จะ
เปลภีที่ยนแปลงเสาเขตและความจรษิงตตางๆสมนัยโบราณดข้วย พระเจข้าตรนัสวตา จงหลภีกเลภีที่ยงพวกเขาเสภีย
คนเหลตานนัรนทภีคที่ ษิดคข้นหลนักคทาสอนใหมตๆหรสือคตานษิยมใหมตๆขลึรนมาจะตข้องถผกสงสนัยไวข้กตอน
22 เพราะภษัยพษิบษัตษิจากพระองคย์ทษัทั้งสองจะอสบษัตษิขรึทั้นโดยพลษัน และผรให้ ดจะทราบถรึงความ
พษินาศททพื่จะมาจากพระองคย์ทษัทั้งสอง คนเหลตานนัรนทภีที่มคภี วามจงรนักภนักดภีหรสือความเชสืที่อมนันที่ แบบไมต
แนตนอนกป็เผชษิญกนับความพษินาศแบบไมตคาดคษิด คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าและไมตมภี
ความจงรนักภนักดภีตตอคนเหลตานนัรนทภีพที่ ระองครไดข้ทรงแตตงตนัรงไวข้กเป็ ผชษิญกนับความยสุงต ยากแบบไมต
แนตนอน ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตาตรงนภีรกคป็ สือ ความจงรนักภนักดภีตตอพระเจข้า ความจรษิงของพระองคร
และคนเหลตานนัรนทภีพที่ ระองครไดข้ทรงแตตงตนัรงใหข้ดทารงตทาแหนตงผผข้นทา
สภษ 24:23-26

ขห้อความเหลห่านททั้เปป็นคคากลห่าวของปราชญย์ดห้วย คทาแนะนทาทภีที่มภีปญ
นั ญา

แบบมาเปป็นชสุดถผกนทาเสนอ การเหป็นแกห่หนห้าคนใดในการตษัดสษินนษัทั้นไมห่ดทเลย เมสืที่อททาการตนัดสษินใจ
ใดๆ การเลสือกทภีที่รนักมนักทภีที่ชนังหรสือการเหป็นแกตความเปป็นทภีที่นษิยมชมชอบหรสือตทาแหนตงของผผข้ใดกป็ไมตมภี
ปนัญญา การตนัดสษินใจตตางๆ (นนันที่ คสือ การพษิพากษา) ตข้องถผกกระททาโดยอษิงตามหลนักเกณฑรของความ
จรษิงและความเหมาะสม ไมตใชตตนัวบสุคคล
ดนังนนัรน 24 บสคคลผรห้กลห่าวแกห่คนชษัพื่วรห้ายวห่า "เจห้าไรห้ความผษิด" จะถรกชนชาตษิทษัทั้งหลายแชห่งและ
ประชาชาตษิจะรษังเกทยจ การปลตอยใหข้คนทภีที่มคภี วามผษิดพข้นผษิดเพราะเขาเปป็นคนมภีชสืที่อเสภียงจะนทาความ
พษิโรธแหตง ‘ความเหป็นของสาธารณชน’ ตกลงบนผผข้พพษิ ากษาทภีที่ทสุจรษิตนนัรน ดผ สสุภาษษิต 17:15 และอษิส
ยาหร 5:23 พวกทนายทภีที่ฉลาดๆบางครนัรงอาจชตวยใหข้คนผษิดลอยนวลไปไดข้ แตตทร นังพวกเขาเองและ
ระบบศาลยสุตษิธรรมกป็จะไมตถผกมองในแงตดภีอนันเปป็นผลทภีที่ตามมา

25 แตห่บรรดาผรห้ขนาบเขาจะมทความปทตษิยษินดท และพรอษันดทจะมทอยรห่กบษั เขา ความคษิดตรงนภีรตตอ
จากขข้อทภีที่แลข้ว เมสืที่อผผข้กระททาผษิดถผกตทาหนษิโดยผผข้พษิพากษาทภีที่ยสุตษิธรรม ผผข้พษิพากษาคนนนัร นกป็จะไดข้รบนั การ
นนับถสือ ‘ความเหป็นของสาธารณชน’ จะมองในแงตดภีตตอผผข้ทภีที่มภีอทานาจตนัดสษินใจเชตนนนัรน
26 ทสกคนจะจสบรษิมฝทปากของผรห้ใหห้คคาตอบททพื่ถรก เมสืที่อบรรดาผผข้ทภีที่มภีอทานาจตนัดสษินใจ (ผผข้
พษิพากษาทนัรงหลายและคนอสืที่นๆทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทา) ตนัดสษินใจอยตางถผกตข้อง พวกเขากป็จะไดข้รนับการ
นนับหนข้าถสือตาอยตางสผง ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาในเรสืที่องทนัรงหมดนภีรกคป็ อสื วตา เหลตาผผข้มภีอทานาจตนัดสษินใจทภีที่
ทสุจรษิตยตอมถผกดผหมษิที่นและพวกทภีที่ยสุตษิธรรมยตอมไดข้รนับเกภียรตษิ
สภษ 24:27

จงเตรทยมงานของเจห้าททพื่ภายนอก ทคาทสกอยห่างของเจห้าใหห้พรห้อมททพื่ใน

นา และหลษังจากนษัทั้นกป็จงสรห้างเรพอนของเจห้า ความคษิดตรงนภีรกเป็ กภีที่ยวขข้องกนับการจนัดเตรภียมอนันเหมาะ
สมสทาหรนับความพยายามใดๆ คทาแนะนทาทภีที่ศนักดษิธสษิทธษิธตรงนภีรกคป็ สือ จงวางแผน เตรภียมการ และเตรภียม
พรข้อมกตอนทภีคที่ สุณจะเรษิที่มโครงการใหญต เชตน การสรข้างบข้านสนักหลนัง เปป็นตข้น มนันหมายถลึงการททาการ
บข้านและคษิดใหข้ถภีที่ถข้วนถลึงผลลนัพธรทรนังหมดทภีที่จะตามมา คนมภีปนัญญายตอมวางแผนการตตางๆอยตาง
ระมนัดระวนัง คนโงตกไป็ มตททาแบบนนัรน
สภษ 24:28-29

อยห่าเปป็นพยานปรษักปรคาเพพพื่อนบห้านของเจห้าอยห่างไมห่มทเหตส และอยห่า

ลห่อลวงดห้วยรษิมฝทปากของเจห้า คทาแนะนทาแบบพระเจข้าตรงนภีรคอสื อยตาใหข้การหรสือเปป็นพยานปรนักปรทา
เพสืที่อนบข้านหากไมตมภีวษิธภีอสืที่นแลข้ว อยตาฟข้องรข้องเพสืที่อนบข้านเวข้นเสภียแตตวาต มภีเหตสุจทาเปป็นใหข้ททาเชตนนนัรน จง
ระวนังการใหข้การเทป็จหรสือแมข้แตตพผดเกษินความจรษิง โดยเฉพาะในสถานการณรดนังกลตาว คทาเตสือนทภีที่สสืที่อ
ตรงนภีรกทป็ ทาใหข้ตาสวตาง คสุณจะตข้องอาศนัยอยผกต บนั เพสืที่อนบข้านของคสุณตตอไปหลนังจากนนัรน คนโงตกชป็ อบ
เปป็นศนัตรผกบนั เพสืที่อนบข้านของตน คนมภีปนัญญากป็พยายามเปป็นเพสืที่อนกนับพวกเขา
29 อยห่ากลห่าววห่า "ขห้าจะทคาแกห่เขาอยห่างททพื่เขาไดห้ทคาแลห้วแกห่ขห้า ขห้าจะทคาตอบแกห่เขาอยห่างททพื่เขา
ไดห้กระทคา" แมข้เพสือที่ นบข้านเราอาจไมตใชตเพสืที่อนบข้านทภีดที่ ภี อยตาลดตนัวลงไปแกข้เผป็ดหรสือเอาคสืนเขาเดป็ด
ขาด การทดลองของเนสืรอหนนังคสือ ทภีที่จะกระททาตตอเพสืที่อนบข้านของเราเหมสือนกนับทภีที่เขาไดข้กระททาตตอ
เรา ดผ โรม 12:19 และ 13:9-10

สภษ 24:30-34

เราผห่านไปททพื่ไรห่นาของคนเกทยจครห้าน ขห้างสวนองสห่นของคนททพื่ไรห้

ความเขห้าใจ 31 และดรเถษิด มทหนามงอกเตป็มไปหมด และแผห่นดษินกป็เตป็มไปดห้วยตคาแย และกคาแพงหษิน
ของมษันกป็พษังลง ลองสนังเกตความสนัมพนันธรกนนั ระหวตางคนหนลึที่งทภีที่ถผกพรรณนาวตาเปป็นคนเกภียจครข้าน
(ขภีรเกภียจและไมตมรภี ะเบภียบ) และคนทภีขที่ าดความเขข้าใจ ฝตายแรกตามฝตายหลนังมา การขาดปนัญญาและ
ความเขข้าใจนทาไปสผตการทภีที่คนๆหนลึที่งเกภียจครข้าน ไมตมคภี วามเปป็นระเบภียบ และไรข้วษินนัย ผลลนัพธรกคป็ สือ ทภีที่
อยผอต าศนัยของคนๆนภีรจลึงรกรสุงรนัง สวนองสุตนของเขาไมตไดข้ถผกถอนวนัชพสืชออกไป ตรงกนันขข้าม มนันถผก
รนังควานดข้วยหนามและตทาแย กทาแพงหษินซลึที่งถผกใชข้เปป็นระเบภียงขข้างภผเขาและรนับความชสืรนกป็พนังลง ดนัง
นนัรน ความสามารถในการผลษิตพสืชผลของเขาจลึงลดลง นอกจากนภีร การเอาหนามและตทาแยออกไป
(ซลึที่งถผกปลตอยใหข้งอกขลึรนมาตนัรงแตตแรก) กป็จะเปป็นงานทภียที่ ากลทาบากและสรข้างความเจป็บปวด ดนังนนัรน
พวกมนันจลึงถผกปลตอยใหข้งอกตตอไป
32 แลห้วเราไดห้เหป็นและพษิเคราะหย์ดร เรามองดรและไดห้รษับคคาสษัพื่งสอน 33"หลษับนษิด เคลษิทั้มหนห่อย
กอดมพอพษักนษิดหนห่อย 34 แลห้วความจนจะมาหาเจห้าอยห่างนษักทห่องเททพื่ยว ความขษัดสนอยห่างคนถพอ
อาวสธ"
มภีประเดป็นหนลึที่งทภีที่ทรงพลนังมากตรงนภีร ความเกภียจครข้าน ความไมตมรภี ะเบภียบ และการขาดวษินยนั
นทาไปสผตความยากจน มภีผลลนัพธรทภีที่ตามมาสทาหรนับทนัศนคตษิแบบตตางๆ การททาสษิที่งทภีที่ตนอยากททาแทนทภีที่
จะททาสษิที่งทภีที่ควรททากป็มภีผลทภีที่ตามมาหลายประการ ความยากจนมากมายทภีที่เกษิดขลึรนในโลกกป็เปป็นผลมา
จากการขาดความทะเยอทะยาน ความขยนันขนันแขป็ง และการฝลึกวษินนัยตนเองในดข้านศภีลธรรม นนั นที่
ไมตใชตสที่ งษิ ทภีที่ถผกตข้องในทางการเมสือง แตตมนนั กป็เปป็นความจรษิง ภาพเปรภียบของ “นนักทตองเทภีที่ยว” อาจ
หมายถลึงการเปป็นคนจรจนัด
คนทภีนที่ อนขข้างถนนมากมาย (นนันที่ คสือ คนไรข้บข้าน) เปป็นเหยสือที่ ของการหลงระเรษิงของตนัวเอง
ไปกนับยาเสพตษิดและความเกภียจครข้าน นนันที่ คสือ การขาดวษินยนั ในตนัวเอง ความทะเยอทะยาน หรสือ
ความเตป็มใจทภีที่จะททางาน คนแบบนนัรนมภีอยผเต สมอและไมตใชตปรากฏการณรทภีที่เพษิงที่ เกษิดขลึรน ภาพเปรภียบ
ของคนถสืออาวสุธนตาจะหมายถลึงคนทภียที่ ากจนเสภียจนเขาตข้องไปปลข้นเขากษิน ลองสนังเกตความ

สนัมพนันธรกนนั ระหวตางอาชญากรรมและความเกภียจครข้าน นนันที่ คสือ การขาดวษินยนั ในตนเองงและความ
เตป็มใจทภีที่จะททางาน อยตางหลนังกตอใหข้เกษิดอยตางแรก ความเสสืที่อมทรามมากมายในสนังคมปนัจจสุบนันถผก
บอกเปป็นนนัยตรงนภีร ทางออกของปนัญหานภีรคสือ ภาพรวมทภีที่ใหญตกวตาของหนนังสสือสสุภาษษิต นนันที่ คสือ
ปนัญญาซลึที่งนทาไปสผตความขยนันขนันแขป็ง ความชอบธรรม และการททาสษิที่งทภีที่ตนควรททา
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 25: ดนังททที่มทหมายเหตสุไวว้ในขว้อแรก เนสืขึ้อหาตอนใหมส่ถถูกนลาเสนอ แตส่
นทที่ดถูเหมสือนวส่าจะเปก็นเรสืที่องของการรวบรวมมากกวส่าเปก็นเรสืที่องของเนสืขึ้อหา ความคษิดเกทที่ยวกนับคลาเตสือน
และคลาแนะนลาททที่มทปนัญญาดลาเนษินตส่อไป
สภษ 25:1

ตห่อไปนททั้เปป็นสส ภาษษิตของซาโลมอนดห้วยเหมพอนกษัน ซรึพื่งคนของเฮเซ

คทยาหย์กษษัตรษิยแย์ หห่งยรดาหย์ไดห้คษัดลอกไวห้ เหป็นไดข้ชดนั วตา พวกอาลนักษณรในสมนัยของเฮเซคภียาหรไดข้คข้นพบ
และรวบรวมสสุภาษษิตตตางๆทภีที่ถผกเขภียนขลึรนโดยซาโลมอนเขข้าอยผใต นหนนังสสือสสุภาษษิตนภีร คนเหลตานภีรอาจ
เปป็นเอลภียาคษิมและเชบนาหรดนังทภีที่หมายเหตสุไวข้ในอษิสยาหร 37:2 ขข้อตตอไปนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นสต วน
หนลึที่งของสสุภาษษิต 3,000 ขข้อนนัรนทภีที่ซาโลมอนไดข้เขภียนไวข้ ดผ 1 พงศรกษนัตรษิยร 4:32
สภษ 25:2-3

สงห่าราศทของพระเจห้าคพอการซห่อนสษิพื่งตห่างๆไวห้ แตห่ศษักดษิดิ์ศรทของ

กษษัตรษิยคย์ พอการคห้นสษิงพื่ ตห่างๆใหห้ปรากฏ ในอทานาจสษิทธษิธขาดของพระเจข้า พระองครไดข้ทรงเลสือกทภีที่จะไมต
เปษิดเผยทสุกสษิที่งโดยตรงไมตวาต จะเปป็นความจรษิงตตางๆในเรสืที่องวษิทยาศาสตรรหรสือแมข้แตตเรสือที่ งศาสน
ศาสตรร ความลลึกลนับนนัรนเปป็นสต วนหนลึงที่ ของสงตาราศภีของพระองคร ในทางกลนับกนัน พระเจข้าไดข้ทรง
อนสุญาตใหข้คนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทาตตางๆ เชตน กษนัตรษิยทร รนังหลาย เปป็นตข้น ทภีที่จะคข้นพบความ
จรษิงตตางๆทภีที่ถผกปษิดซตอนไวข้ ซลึที่งนทาเกภียรตษิมาสผตพวกเขา (นตาสนใจทภีที่คทาทภีที่แปลวตา สงห่าราศท และศษักดษิดิ์ศรท
(คาโบด) เปป็นคทาเดภียวกนัน)
3 ฟห้าสวรรคย์สรงฉษันใด และแผห่นดษินโลกลรึกฉษันใด พระทษัยของกษษัตรษิยย์กป็เหลพอจะหยษัพื่งรรห้ฉนษั
นษัทั้น เหมสือนกนับทภีคที่ วามสผงของฟข้าสวรรครนร นันไมตสามารถวนัดไดข้เชตนเดภียวกนับความลลึกของแผตนดษิน
โลกเบสืรองลตาง ใจของกษนัตรษิยกร ไป็ มตอาจหยนังที่ รผข้ไดข้เชตนกนัน เราไมตสามารถทลึกทนักเอาวตาเขข้าใจแรงจผงใจ

ตตางๆและหลนักเหตสุผลของกษนัตรษิยรองครหนลึงที่ หากนนันที่ เปป็นจรษิงสทาหรนับเหลตาผผข้ครอบครองทภีที่เปป็น
มนสุษยร มนันจะยษิงที่ เปป็นจรษิงสทาหรนับพระองครผผข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรษิยมร ากกวตานนัรนสนักเทตาใด
สภษ 25:4-5

จงไลห่ขททั้ออกจากเงษินเสทย แลห้วจะมทวษัสดสสคาหรษับชห่างทคาขษัน กตอนทภีที่ภา

ชนะงามๆสนักชษิรนจะถผกททาขลึรนมาไดข้ สษิที่งเจสือปนตตางๆ (นนันที่ คสือ ขภีรเงษิน) ของแรต เงษินกป็ตข้องถผกชทาระออก
ไปเปป็นอนันดนับแรก นนันที่ คสือกระบวนการททาใหข้บรษิสสุทธษิธ เงษินถผกหลอมในเตาหลอมและสษิที่งเจสือปน
ตตางๆ (นนันที่ คสือ ขภีรเงษิน) ถผกขจนัดออกไป
5 จงไลห่คนชษัพื่วรห้ายออกไปเสทยจากพระพษักตรย์กษษัตรษิยย์ และพระททพื่นษัพื่งของพระองคย์จะ
สถาปนาไวห้ดห้วยความชอบธรรม เชตนเดภียวกนับในภาพเปรภียบของเงษินขข้างบน กษนัตรษิยรตข้องกทาจนัดคน
ชนัวที่ ออกไปจากคณะบรษิหารของตนเพสือที่ ทภีที่ประชาชาตษิของเขาจะถผกสถาปนาในความชอบธรรม
ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ผผข้นทาตข้องกทาจนัดบสุคคลทนัรงหลายทภีที่ทสุจรษิตออกไปจากองครกรของตนเพสือที่
ทภีที่มนนั จะเปป็นองครกรทภีที่ยสุตษิธรรม
สภษ 25:6-7

อยห่าเอาตษัวเจห้าขรึทั้นมาขห้างหนห้าตห่อพระพษักตรย์กษษัตรษิยย์ หรพอยพนอยรให่ นททพื่

ของผรห้หลษักผรห้ใหญห่ แมข้ชาวโลกพผดวตา ‘จงอข้างสษิทธษิธของตน’ พระเจข้ากป็ตรนัสวตาจงถตอมตนัวลง ปรนัชญา
ของโลกคสือ จงโฆษณาตนัวเองและจงมนักใหญตใฝตสผง โดยปภีนขลึรนบนันไดแหตงความสทาเรป็จ ปนัญญาแบบ
พระเจข้ากลนับแนะนทาความสงบเสงภีที่ยมเจภียมตนัว
7 เพราะททพื่จะใหห้เขาวห่า "เชษิญขรึทั้นมาททพื่นทพื่" กป็ดทกวห่าถรกไลห่ลงไปททพื่ตคพื่าตห่อหนห้าเจห้านายผรห้ซงรึพื่ ตา
ของเจห้าไดห้เหป็นแลห้ว การทภีที่ใครสนักคนถผกเลสืที่อนตทาแหนตงขลึรนกป็ดภีกวตาทภีจที่ ะมภีคนมาบอกเขาวตาเขาไมตเปป็น
ทภีที่ตข้องการ พระเยซผทรงสอนหลนักการเดภียวกนันนภีรในลผกา 14:8-10 หลนักการทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ
ทนัศนคตษิทภีที่สทารวมกป็ดภีกวตาการยกตนัวเองขลึรน แมข้ฝตายหลนังอาจปภีนขลึรนสผตจสุดสผงสสุดไดข้เรป็วกวตา ปกตษิแลข้ว
เขากป็ไมตอยผบต นนนัรนนานนนัก การมภีใจสทารวมกป็ดภีกวตาการมภีใจเยตอหยษิงที่ แนตนอนวตานนันที่ เปป็นความจรษิงใน
ระยะยาว
สภษ 25:8-10

อยห่าดห่วนนคาเขห้ามายษังโรงศาล เพราะเมพพื่อเพพพื่อนบห้านของเจห้าทคาใหห้เจห้า

ไดห้อายแลห้ว ในททพื่สสดเจห้าจะทคาอยห่างไร คทาเตสือนแบบพระเจข้าอยผตต รงนภีร ความคษิดนภีรกคป็ สือ จงชข้าทภีจที่ ะเรษิที่ม

หาเรสืที่องทะเลาะกนับเพสืที่อนบข้าน แนตนอนวตามนันเปป็นไปไดข้ทภีที่คณ
สุ อาจแพข้ในการตตอสผข้นร นนั (ทางกฎหมาย
หรสือทางอสืนที่ ) เมสือที่ ถลึงตอนนนัรน คสุณจะททาอยตางไร
แทนทภีที่จะททาแบบนนัรน 9 จงตกลงเรพพื่องของเจห้ากษับเพพพื่อนบห้านของเจห้า และอยห่าทคาใหห้เผย
ความลษับของเขา หากมภีความขนัดแยข้งกนับเพสืที่อนบข้าน การคสุยกนับเขาโดยตรงเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนและไมต
โพนทะนาปนัญหานนัรนใหข้ผผข้อสืที่นฟนังกป็ดภีกวตาเยอะ การนนังที่ ลงและคสุยกนันเรสือที่ งขข้อพษิพาทนนัรนกนับอภีกฝตายทภีที่
เกภีที่ยวขข้องกป็ดภีกวตาการไปบตนเรสืที่องของคสุณใหข้คนอสืนที่ ฟนัง
10 เกรงวห่าผรห้ททพื่ไดห้ยษินจะนคาความอายมาสรเห่ จห้า และชพอพื่ เสทยงของเจห้าจะมษัวหมองอยรห่นาน การ
ตกลงขข้อพษิพาทหนลึที่งกนันสองตตอสองกป็ดภีกวตาการประกาศขข้อพษิพาทนนัรนใหข้คนอสืที่นรผข้ มษิฉะนนัรนคผตอรษิของ
คสุณอาจททาใหข้คสุณดผเหมสือนเปป็นคนโงตและชสืที่อเสภียงนนัรนจะคงอยผเต ปป็นเวลานาน ปนัญญาของพระเจข้าคสือ
จงตกลงเรสือที่ งขข้อพษิพาทตตางๆอยตางเงภียบๆและเปป็นการสต วนตนัว การประกาศใหข้คนอสืที่นรผอข้ าจยข้อน
กลนับมาททารข้ายคสุณไดข้ ผผข้ทภีที่ปาไขตอาจจะลงเอยดข้วยการโดนไขตปาใสต หนข้าตนัวเอง
สภษ 25:11-12

ถห้อยคคาททพื่พรดเหมาะๆจะเหมพอนผลแอบเปษิทั้ลทองคคาในภาชนะเงษิน

ในสษิที่งทภีที่นตาจะเปป็นภาคตตอของความคษิดกตอนหนข้า ผผข้เขภียนทตานนภีรหมายเหตสุวาต คทาพผดทภีที่ถผกกลตาวออก
ไปอยตางถผกตข้องกป็เหมาะสมทภีที่สสุด
ภาพเปรภียบทภีที่วาต ผลแอบเปษิทั้ลทองคคาในภาชนะเงษินอาจเปป็นรผปภาพทภีที่ใสต กรอบอยตางมภีศษิลปะ
และสวยงาม หรสือมนันอาจหมายถลึงผลงานศษิลปะเชษิงปฏษิมากรรมอนันมภีคตาทภีที่ททาดข้วยทองคทาและเงษิน
กป็ไดข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คทาพผดทภีที่เหมาะสมกป็อาจมภีคตายษิงที่ นนัก เราควรหมายเหตสุไวข้ดข้วยวตา
ถว้อยคลาทภีวที่ าต นภีรอยผใต นรผปเอกพจนรซงลึที่ บอกเปป็นนนัยถลึงสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับการใชข้ถข้อยคทาเยอะแยะ ยษิงที่ พผด
นข้อยกป็ยงษิที่ ดภี เคลป็ดลนับแหตงปนัญญาคสือ ความกระชนับ การใชข้ถข้อยคทาเยอะแยะไมตเพภียงททาใหข้คนฟนังงง
เทตานนัรนแตตบตอยครนัรงยนังสรข้างความรทาคาญดข้วย
12 คนตษักเตพอนททพื่ฉลาดกษับหรททพื่เชพพื่อฟษังกป็เหมพอนแหวนทองคคาหรพออาภรณย์ทองคคาเนพทั้อดท
บสุคคลสองประเภทถผกกลตาวถลึงตรงนภีร คนแรกคสือ คนตนักเตสือนทภีมที่ ภีปนัญญา อภีกคนคสือ หผทเภีที่ ชสืที่อฟนัง
(ตรงตนัวคสือ ตนัรงใจฟนัง) เมสืที่อผผข้ใดวตากลตาวตนักเตสือนอภีกคนอยตางมภีปนัญญา (ผผข้ทภีที่จะยอมรนับคทาวษิจารณร) มนัน

กป็เปป็นเหมสือนกนับเครสือที่ งประดนับชนัรนดภี นนันที่ คสือ มภีคตามากและนตาพอใจ กลตาวอภีกนนัยหนลึที่งคสือ นตา
ปรารถนา
ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ การใหข้และการรนับคทาวษิจารณรอยตางมภีปนัญญา คนโงตฉสุนเฉภียวเวลาทภีที่ตน
ถผกวตากลตาวตนักเตสือน คนมภีปนัญญากป็ใหข้คทาวษิจารณรและรนับมนันอยตางสสุภาพ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาของ
สองขข้อนภีรกคป็ สือ การเปป็นคนเฉลภียวฉลาดและเหมาะสมในสษิที่งทภีที่ถผกกลตาว โดยเฉพาะในการวตากลตาว
ตนักเตสือนผผข้อสืที่น เมสือที่ ผผข้ใดยอมรนับคทาวตากลตาวตนักเตสือน ทสุกสษิที่งกป็ดภีขร ลึน
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หษิมะใหห้ความเยป็นในฤดรเกทพื่ยวอยห่างไร ผรห้สอพพื่ สารททพื่สษัตยย์ซอพพื่ ยห่อมทคาใหห้

จษิตวษิญญาณของนายผรให้ ชห้เขาชสห่มชพพื่นอยห่างนษัทั้น ฤดผเกป็บเกภีที่ยวในอษิสราเอลมนักจะมภีสภาพอากาศรข้อน
นนันที่ คสือ กลางฤดผรข้อนและตข้นฤดผใบไมข้รตวง บางคนคษิดวตาหษิมะถผกเกป็บใสต ภาชนะไวข้ในฤดผหนาวและ
นทาไปวางไวข้ลลึกๆในถทรา จากนนัรนในสภาพอากาศรข้อนและการออกแรงหนนักในฤดผเกป็บเกภีที่ยว มนันจลึง
ถผกนทาออกมาททาเปป็นเครสืที่องดสืที่มเยป็นๆ ภาพเปรภียบนภีรถลึงอยตางไรแลข้วจลึงหมายถลึงการททาใหข้ชสืที่นใจ การ
ประยสุกตรใชข้ตรงนภีรเกภีที่ยวกนับผผข้สสืที่อสารทภีที่สนัตยรซสืที่อ ความสนัตยรซสืที่อ ความจงรนักภนักดภี และความไวข้ใจไดข้ก ป็
นตาชสืที่นใจตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทา เหมสือนกนับเครสือที่ งดสืที่มเยป็นๆในวนันทภีที่อากาศรข้อนใน
หนข้ารข้อน คนเหลตานนัรนทภีไที่ วข้ใจไดข้และสนัตยรซสืที่อกป็เปป็นพระพรอยตางหนลึที่ง คนแบบตรงกนันขข้ามกป็ถผกพผด
ถลึงในขข้อ 19
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คนททพื่อวดวห่าจะใหห้ของกคานษัลแตห่มษิไดห้ใหห้ กป็เหมพอนเมฆและลมททพื่ไมห่มท

ฝน คนทภีโที่ มข้วาต ตนททาอะไรไดข้หลายอยตางปกตษิแลข้วกป็ดภีแตตโมข้และไมตททาจรษิง เมฆและลมทภีที่ปราศจาก
นทราฝนทภีที่ใหข้ชภีวษิตกป็มคภี ตานข้อยนษิด คนทภีที่คษิดวตาตนัวเองดภีเดตกเป็ ปป็นเชตนนนัรน
สภษ 25:15

ความพากเพทยรจะชษักนคาผรคห้ รอบครองไดห้ และลษิทั้นททพื่อห่อนหวานจะ

ทคาใหห้กระดรกหษักไดห้ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ความพากเพภียรอยตางอดทนและถข้อยคทาทภีที่อตอนหวานจะ
โนข้มนข้าวคนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทาไดข้ คนมากมายในโลกเทภีที่ยวเสนอ ‘ขข้อเรภียกรข้อง’ และแสดง
‘ความเกรภีรยวกราด’ ของตน ปกตษิแลข้วการททาเชตนนนัรนไมตไดข้บรรลสุสที่ ษิงใดเลย อยตางไรกป็ตาม ความ

อดทน ความพากเพภียร และสนันตษิวษิธภีกนป็ ทามาซลึที่งการเปลภีที่ยนแปลงใหญตหลวง ลษิรนทภีที่อตอนหวาน
สามารถเปลภีที่ยนแปลงเรสืที่องยากๆไดข้
สภษ 25:16

เจห้าไดห้พบนคทั้าผรึทั้งแลห้วหรพอ จงกษินแตห่พอดท เกรงวห่าเจห้าจะอษิพื่มและ

อาเจทยนออกมา บทเรภียนตรงนภีรคสือ ความเฉลภียวฉลาดและการมภีวษินนัยในตนเอง สษิที่งทภีที่คนเรามนัก
กระททาตามธรรมชาตษิคสือ การปลตอยตนัวปลตอยใจไปกนับสษิที่งทภีที่ดภีแลข้วพบวตามนันเรษิที่มมภีรสขมในภายหลนัง
ดผ ขข้อ 27 ดข้วย
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อยห่าใหห้เทห้าของเจห้าอยรห่ในเรพอนเพพพื่อนบห้านของเจห้านานๆ เกรงวห่าเขา

จะเหนป็ดเหนพพื่อยเพราะเจห้า และเกลทยดชษังเจห้า ความคษิดตรงนภีรกเป็ รภียบงตาย นนันที่ คสือ อยตาอยผนต านจนเขา
เบสืที่อ แมข้เจข้าบข้านหรสือเพสืที่อนบข้านอาจแสดงความกรสุณากป็ตาม อยตาฉวยโอกาสจากมนัน คทาพนังเพยทภีที่
คลข้ายกนันคสือ ปลาและการอยผเต ปป็นเพสืที่อนกป็สตงกลษิที่นเหมป็นตลบหลนังจากผตานไปสามวนัน จงมภีปญ
นั ญา
และรอบคอบ
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คนใดททพื่เปป็นพยานเทป็จกลห่าวโทษเพพพื่อนบห้านของเขา กป็เหมพอน

กระบองศรึก หรพอดาบ หรพอลรกธนรททพื่คม การโกหกเกภีที่ยวกนับเพสืที่อนบข้านกป็เปป็นความมสุตงรข้าย กระบอง
ศลึก (นนันที่ คสือ ไมข้ตะบอง) ดาบและลผกธนผทภีที่คมตตางกป็เปป็นอาวสุธแหตงความรสุนแรง พวกมนันมภีอทานาจ
ททาลาย การโกหกเกภีที่ยวกนับเพสืที่อนบข้านของตนกป็เทตากนับเปป็นการลอบททารข้ายเขาดข้วยอาวสุธดนังกลตาว
ไมตมภีสที่ ษิงดภีใดจะเกษิดมาจากมนันเลย
สภษ 25:19

การวางใจในคนททพื่ไมห่ซพพื่อในยามลคาบาก กป็เหมพอนฟษันททพื่หษักเสทยหรพอ

เทห้าททพื่หลสดจากขห้อตห่อ ความคษิดตรงนภีรกเป็ ปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับของขข้อ 13 ฟนันทภีที่หนักหรสือเทข้าทภีที่หลสุดจาก
ขข้อตตอกป็เปป็นการบาดเจป็บทภีที่สรข้างความเจป็บปวดเปป็นอยตางมากและนตารนังเกภียจ คนทภีที่ถผกไวข้ใจแตตกลนับ
กลายเปป็นคนไมตสนัตยรซสืที่อในยามยากลทาบากกป็เปป็นเชตนนนัรน ความหมายโดยนนัยตรงนภีรกคป็ สือ ความไมต
จงรนักภนักดภีและการทรยศหนักหลนัง กระนนัรน ความสะเพรต าและการไรข้ความรนับผษิดชอบโดยเฉพาะใน
ยามลทาบากกป็ไมตตตางกนันมากนนัก การเปป็นคนทภีที่ไวข้ใจไมตไดข้และไมตจงรนักภนักดภีกเป็ ปป็นเหมสือนฟนันทภีที่หนัก
หรสือเทข้าทภีที่หลสุดจากขข้อตตอ มนันจะไมตมภีวนนั ถผกลสืมเลสือนเลย
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บรรดาคนททพื่รห้องเพลงใหห้คนหนษักใจฟษัง กป็เหมพอนคนถอดเครพพื่อง

แตห่งกายออกในวษันททพื่อากาศหนาว และเหมพอนเอานคทั้าสห้มมาราดบนดษินประสษิว ภาพเปรภียบสอง
ประการถผกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับการเบษิกบานใจและรต าเรษิงตตอคนทภีกที่ าท ลนังโศกเศรข้าอยผต การเอาเสสืรอคลสุมออก
ไปจากใครสนักคนในฤดผหนาวกป็จะไมตเปป็นทภีที่ซาบซลึรงอยตางแนตนอน ดษินประสษิวเปป็นโซดารผปแบบ
หนลึที่ง (สารตนัรงตข้นทางเคมภี) นทราสข้มกป็มคภี วามกรดในทางเคมภี การเทนทราสข้มลงบนโซดายตอมททาใหข้เกษิด
ปฏษิกษิรยษิ าทางเคมภีทรภีที่ สุนแรงซลึที่งบตอยครนัรงสต งกลษิที่นเหมป็น ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การททาตนัวรต าเรษิงหรสือ
ทะเลข้นตตอคนทภีที่กาท ลนังโศกเศรข้ากป็นตารนังเกภียจ
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ถห้าศษัตรร ของเจห้าหษิว จงใหห้อาหารเขารษับประทาน และถห้าเขากระหาย

จงใหห้นคทั้าเขาดพพื่ม ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับสษิที่งทภีที่พระเยซผตรนัสสอนในมนัทธษิว 5:44
ปฏษิกษิรยษิ าตามธรรมชาตษิคสือ การแกข้แคข้นศนัตรผ แตตปนัญญาแบบพระเจข้ากป็เสนอแนะใหข้ททาสษิที่งทภีที่ตรงกนัน
ขข้าม เราควรแสดงความกรสุณาตตอศนัตรผของเรา เอลภีชากป็แนะนทาใหข้ททาแบบเดภียวกนันใน 2 พงศร
กษนัตรษิยร 6:22
22 เพราะเจห้าจะกองถห่านททพื่ลสกโพลงไวห้บนศทรษะของเขา และพระเยโฮวาหย์จะทรงใหห้
บคาเหนป็จแกห่เจห้า เมสือที่ เราแสดงความกรสุณาตตอบรรดาศนัตรผของเรา อนันทภีจที่ รษิงมนันกป็ททาใหข้พวกเขา
อนับอายขายหนข้า เรามาถลึงความจรษิงฝตายวษิญญาณทภีที่ยษิงที่ ใหญตประการหนลึที่งทภีที่ดผเหมสือนขนัดแยข้งกนัน
ปนัญญาตามธรรมชาตษิกกป็ ลตาววตา จงเมษินเฉยตตอศนัตรผ ปนัญญาแบบพระเจข้ากลตาววตา จงแสดงความ
กรสุณาตตอศนัตรผของเรา นนันที่ จะททาใหข้พวกเขาอนับอายมากกวตาการแกข้แคข้นใดๆทภีเที่ ราอาจกระททา เมสือที่ เรา
ใหข้เกภียรตษิปนัญญาแบบพระเจข้าเชตนนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นผผข้ทภีที่จะตอบแทนเรา อนัครสาวก
เปาโลสอนเรสืที่องเดภียวกนันนภีรในโรม 12:20-21 ดผ 2 ซามผเอล 16:9-14
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ลมเหนพอไลห่ฝนไปเสทยฉษันใด สทหนห้าททพื่โกรธแคห้นกป็ไลห่ตามลษิทั้นททพื่สห่อ

เสทยดไปเสทยฉษันนษันทั้ ในอษิสราเอล ลมเหนสือกป็แสดงถลึงระบบความดนันสผงทภีที่เคลสืที่อนตนัวลงออกจาก
เอเชภียกลาง ระบบภผมษิอากาศเชตนนนัรนมนักมภีลนักษณะแหข้ง พวกมนันผลนักดนันระบบความดนันตทที่าทภีที่มภี
ลนักษณะชสืรนออกไปจากภผมภษิ าคนนัรน ดนังนนัรน การททาหนข้าบลึรงตลึงกป็สามารถททาใหข้คนซสุบซษิบนษินทา

หสุบปากไดข้ ไมตจทาเปป็นตข้องพผดอะไรมาก แตตการมองอยตางโกรธๆสามารถททาใหข้การนษินทาลนับหลนัง
แหข้งขอดไดข้
สภษ 25:24

อยรห่ททพื่ม สมบนหลษังคาเรพอนดทกวห่าอยรให่ นเรพอนกวห้างขวางรห่วมกษับหญษิงขททั้

ทะเลาะ ความคษิดตรงนภีรคลข้ายคลลึงกนับของสสุภาษษิต 21:9 ซลึที่งไปดผไดข้ ความคษิดกป็คสือวตา การอยผทต ภีที่มมสุ บน
หลนังคากป็ดภีกวตาอยผใต นคฤหาสนรรตวมกนับผผข้หญษิงขภีรทะเลาะสนักคน บข้านเรสือนในอษิสราเอลสมนัยโบราณ
มนักมภีหลนังคาราบพรข้อมกนับกทาแพงกนันตกอยผตต รงรษิมขอบ ประเดป็นของซาโลมอนกป็คสือวตา การตนัรง
เตป็นทรนอนบนหลนังคาบข้านของตนกป็ดภีกวตาการอยผใต นคฤหาสนรรตวมกนับภรรยาทภีที่ชอบเถภียง ขภีรบตนและ
ชอบหาเรสืที่องทะเลาะ แนตนอนวตาซาโลมอนเขภียนจากประสบการณรของตน พรข้อมกนับภรรยาเยอะ
แยะทภีที่เขามภี เขายตอมมภีบางคนทภีที่อยผดต วข้ ยไดข้ยากอยตางแนตนอน ภรรยาทภีที่ไมตนบนอบเชสืที่อฟนังและชอบหา
เรสืที่องทะเลาะไดข้ขนับไลตชายมากมายใหข้จนตรอก
สภษ 25:25

ขห่าวดทจากเมพองไกล กป็เหมพอนนคทั้าเยป็นททพื่ใหห้แกห่คนกระหาย ความจรษิง

เหลตานภีรกปป็ รากฏชนัดเจน นทราเยป็นใสในวนันอากาศรข้อนกป็ชสืที่นใจจรษิงๆ โดยเฉพาะสทาหรนับคนทภีที่กระหาย
นทรา ขตาวดภีจากแดนไกลกป็เปป็นเชตนนนัรน มนันนตาชสืที่นใจและนตาปรารถนา ภาพประกอบหนลึที่งกป็คอสื ตอนทภีที่
ยาโคบไดข้ทราบวตาโยเซฟยนังมภีชภีวษิตอยผใต นปฐมกาล 45:26-28
สภษ 25:26

คนชอบธรรมททพื่ยอมแพห้แดห่คนชษัวพื่ รห้าย กป็เหมพอนนคทั้าพสมทโคลนหรพอ

เหมพอนนคทั้าบห่อททพื่สกปรก เมสืที่อคนชอบธรรมลข้มลงดข้วยนทรามสือของคนชนัวที่ มนันกป็เปป็นการบษิดเบสือนความ
ยสุตษิธรรม ภาพเปรภียบของ “นทราพสุมภีโคลนหรสือเหมสือนนทราบตอทภีที่สกปรก” กป็หมายถลึงบตอนทราพสุทภีที่ถผกพวก
ปศสุสนัตวรททาใหข้นร ทาขสุตนเสภีย ในดษินแดนทภีที่นร ทาหายาก (เชตนอษิสราเอล เปป็นตข้น) บตอนทราพสุทภีที่พวกปศสุสนัตวร
ททาใหข้นร ทาขสุตนกป็เปป็นหายนะอยตางหนลึงที่ เมสืที่อคนชนัวที่ มภีชนัยเหนสือคนชอบธรรมกป็เปป็นเชตนนนัรน
สภษ 25:27

ททพื่จะกษินนคทั้าผรึทั้งมากกป็ไมห่ดท ฉะนษัทั้นจรึงเปป็นการไรห้เกทยรตษิเมพพื่อใครเสาะหา

เกทยรตษิสคาหรษับตนเอง การตามใจปากไปกนับของหวานตตางๆ เชตน นทราผลึรงกป็นทาไปสผต อาการปวดทข้อง
คนทภีปที่ ตาวประกาศสงตาราศภีและความสทาเรป็จของตนัวเองกป็เปป็นแบบเดภียวกนัน นทราผลึรงนษิดหนตอยยตอมดภี

การประกาศถลึงความสทาเรป็จอยตางเฉลภียวฉลาดกป็เหมสือนกนัน แตตการยกยตองตนัวเองมากเกษินไปกป็เปป็นทภีที่
เอสือมระอาตตอผผข้อสืที่น
สภษ 25:28

คนททพื่ปราศจากการปกครองจษิตใจตนเองกป็เหมพอนเมพองททพื่ปรษักหษัก

พษังและไมห่มทกคาแพง ในสมนัยโบราณ ปราการดตานแรกทภีที่ปกปข้องจากศนัตรผคอสื กทาแพงเมสือง เมสือที่ มนันถผก
รสืรอพนังลงหรสือถผกปลตอยปละละเลย ความยสุงต ยากทสุกรผปแบบกป็เกษิดขลึรนไดข้ตรงนั แตตพวกโจรไปจนถลึงการ
รสุกรานทางทหาร คนทภีที่ไมตมวภี ษินยนั ในดข้านรต างกาย จษิตใจและอารมณรกเป็ ปป็นแบบเดภียวกนัน คนทภีที่ไมตมภี
วษินยนั กป็เปป็นการลข้มเหลวอยตางสษิรนเชษิงอยตางหนลึงที่ ซลึที่งรอจะเกษิดขลึรน กสุญแจดอกหนลึงที่ ทภีที่ททาใหข้คนเรา
ประสบความสทาเรป็จกป็คอสื พวกเขามนักเปป็นคนมภีวษินยนั ลนักษณะเฉพาะอภีกแบบทภีที่แตกตตางไปของคน
เหลตานนัรนทภีที่อยผชต ร นนั ลตางสสุดของสนังคมกป็คสือวตา พวกเขาไมตมภีวษินยนั ในดข้านจษิตใจ อารมณรและรต างกาย
พวกเขาเปป็นเหมสือนเมสืองโบราณเมสืองหนลึที่งทภีกที่ าท แพงของมนันไดข้พนังลงแลข้วเพราะไมตไดข้รนับการ
ซตอมแซม ความยสุงต ยากกป็อยผไต มตไกล
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 26: เนสืขึ้อหาตอนททที่ถกถู เรษิที่มในบทททที่ 25 ดลาเนษินตส่อไป ความคษิดตส่างๆททที่
เปก็นคลาเตสือนตส่างๆและคลาแนะนลาททที่มทปนัญญาดลาเนษินตส่อไป ขณะททที่บทกส่อนๆมทเนสืขึ้อหาเกทที่ยวกนับปนัญญา
และผถูว้มทปนัญญา บทนทขึ้เตสือนใหว้ระวนังคนโงส่และความโงส่ของพวกเขา
สภษ 26:1

เกทยรตษิยศไมห่เหมาะสมกษับคนโงห่เชห่นเดทยวกษับหษิมะในฤดรรห้อนและ

ฝนในฤดรเกทยพื่ ว มนันไมตเหมาะสมและคงแปลกพษิลลึกทภีที่หษิมะจะตกในฤดผรข้อนและมนันสรข้างความเสภีย
หายทภีที่ฝนจะตกในชตวงฤดผเกภีที่ยว ในแบบเดภียวกนัน มนันไมตเหมาะสมและเหลวไหลทภีที่คนโงตจะไดข้รบนั
เกภียรตษิ คนโงตทรษิงเกภียรตษิไปอยตางนตาอนับอาย ดผ สสุภาษษิต 3:35 และปนัญญาจารยร 10:6
สภษ 26:2

คคาสาปแชห่งททพื่ไรห้เหตสผลยห่อมไมห่มาเกาะเชห่นเดทยวกษับนกททพื่กคาลษังโผไป

มาและนกนางแอห่นททพื่กคาลษังบษิน ความคษิดตรงนภีรไมตชนัดเจนทนัรงหมด อยตางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วาต การ
ถผกสาปแชตง (นนันที่ คสือ ถผกวษิพากษรวษิจารณร) โดยไมตมภีเหตสุผลกป็หนนักหนาสาหนัสพอๆกนับการทภีที่นกตนัว
หนลึที่งบษินอยผเต หนสือศภีรษะ มนันมภีความหมายเพภียงนข้อยนษิด อยตากนังวลเกภีที่ยวกนับมนันเลย

สภษ 26:3

แสห้สคาหรษับมห้า บษังเหทยนสคาหรษับลา และไมห้เรทยวสคาหรษับหลษังคนโงห่

แสข้ยอต มถผกใชข้กบนั มข้าและบนังเหภียนถผกใชข้กบนั ลา เชตนเดภียวกนัน คนโงตกถป็ ผกเฆภีที่ยน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็
คสือวตาคนโงตยอต มพบวตาตนัวเองประสบกนับความยสุงต ยากอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ความยสุงต ยากยตอมเกษิดกนับ
คนทภีโที่ งต
สภษ 26:4-5

อยห่าตอบคนโงห่ตามความโงห่ของเขา เกรงวห่าเจห้าเองจะเปป็นเหมพอน

เขาเขห้า ขข้อนภีรและขข้อถนัดไปจรษิงๆแลข้วกป็เปป็นสถานการณรแบบทภีที่วาต ‘ในดข้านหนลึที่ง...แตตในอภีกดข้าน
หนลึที่ง’ ในดข้านหนลึงที่ มภีปนัญญาในการเพษิกเฉยคทาบตนของคนโงต เพราะในการททาเชตนนนัรนเรากป็จะลดตนัว
ลงไปอยผรต ะดนับเดภียวกนับคนโงตคนนนัรน อยตางไรกป็ตาม ในอภีกดข้านหนลึงที่ 5 จงตอบคนโงห่ตามความโงห่
ของเขา เกรงวห่าเขาจะทคาตษัวฉลาดตามการลห่อลวงของเขาเอง มภีหลายครนัรงทภีเที่ ราตข้องตนักเตสือนคนโงต
เพราะเกรงวตาเขาจะคษิดวตาตนัวเองเปป็นคนมภีปนัญญาและจะสรข้างความรทาคาญตตอไปดข้วยสษิที่งทภีที่เขาคษิดวตา
เปป็นปนัญญา บทเรภียนทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความโงตเขลาของการตข้องรนับมสือกนับพวกคนโงต คนพวกนภีร
เปป็นปนัญหาหนลึที่งเสมอ
สภษ 26:6-9

บสคคลททพื่สห่งขห่าวไปดห้วยมพอของคนโงห่กป็ตษัดเทห้าของเขาเองออกและ

ดพพื่มความเสทยหาย สสุภาษษิตเปป็นชสุดถผกกลตาวตตอไปโดยมภีเนสืรอหาเกภีที่ยวกนับคนโงต ตรงนภีรคทาเตสือนคสือ ใหข้
ระวนังการฝากสษิที่งใดทภีที่มคภี วามสทาคนัญไวข้กบนั คนโงต การสต งขตาวผตานทางคนโงตสนักคนกป็เทตากนับการทภีที่คน
เราถผกตนัดเทข้าออก ขตาวสารนนัรนไมตนตาจะไปถลึงผผข้รนับดนังทภีที่ตรนังใจไวข้ หรสือถข้าหากมนันไปถลึง มนันกป็จะสาย
ไปและไมตมคภี ตาอะไรแลข้ว
7 คคาอสปมาททพื่อยรห่ในปากของคนโงห่กป็เหมพอนขาของคนพษิการททพื่ไมห่เทห่ากษัน เหมสือนกนับทภีที่ขาของ
คนพษิการบษิดเบภีรยวผษิดรผปหรสือททางานไดข้ไมตเตป็มทภีที่ฉนันใด คทาแนะนทาหรสือคทาปรลึกษาของคนโงตกเป็ ปป็น
เชตนนนัรน เราไมตควรเชสืที่อใจมนันเดป็ดขาด
8 บสคคลผรห้ใหห้เกทยรตษิแกห่คนโงห่กป็เหมพอนผรห้ททพื่มษัดกห้อนหษินไวห้กษับสลษิง การมนัดกข้อนหษินไวข้กบนั สลษิง
กป็เปป็นการกระททาทภีที่เปลตาประโยชนร การใหข้เกภียรตษิคนโงตกเป็ ปป็นเชตนเดภียวกนัน กข้อนหษินทภีที่ถผกมนัดไวข้ใน

ถสุงของสลษิงกป็ททาใหข้ทร นังสลษิงและหษินกข้อนนนัรนเปลตาประโยชนร การใหข้เกภียรตษิคนโงตกไป็ รข้ประโยชนร
พอๆกนัน
9 คคาอสปมาททพื่อยรห่ในปากของคนโงห่กป็เหมพอนหนามเขห้าอยรห่ในมพอคนขททั้เมา คนเมายตอมเปษิดเผย
ความนตาเกลภียดและความเสสืที่อมทรามแหตงใจของตน มนันออกมาหมดเวลาทภีที่เขาเมา และมนันกป็หยาบ
คายและไมตนตาฟนังดข้วย เมสือที่ คนเมาถผกททาใหข้ระคายเคสืองดข้วยเสภีรยนตทามสือของตน คทาพผดหยาบคาย
และคทาสบถทสุกรผปแบบกป็ออกมาจากปากของเขา ปนัญญา (นนันที่ คสือ คทาอสุปมา) ทภีที่คษิดไปเองของคนโงต
กป็หยาบคายเชตนเดภียวกนัน จงระวนังสษิที่งทภีโที่ ลกอข้างวตาเปป็นปนัญญาและคนโงตของโลก มนันไมตใชตปนัญญา
แมข้แตตนษิดเดภียว
สภษ 26:10

พระเจห้ายษิพื่งใหญห่ผห้ทร รงสรห้างสษิพื่งสารพษัดไดห้ทรงใหห้บคาเหนป็จแกห่ทษัทั้งคน

โงห่และคนละเมษิด แมข้จะมภีความโงตเขลาและความหยาบคายของคนโงต ใหข้เราระลลึกไวข้วาต พระเจข้า
ผผข้ทรงสรข้างสษิที่งสารพนัดจะทรงพษิพากษาสรรพสษิที่งทนัรงปวง พระเจข้าจะทรงตอบแทนพวกเขาตามความ
โงตเขลาของพวกเขา คนโงตจะเผชษิญกนับการลงโทษทภีที่สมควรไดข้รนับของพระเจข้า หากไมตใชตในชภีวตษิ นภีร
กป็ทภีที่การพษิพากษานนัรนอยตางแนตนอน
สภษ 26:11

คนโงห่ททพื่ทคาความโงห่ซคทั้าแลห้วซคทั้าอทกกป็เหมพอนสส นษัขททพื่กลษับไปหาสษิพื่งททพื่มษัน

สคารอกออกมา มนันนตาขยะแขยงทภีที่จะดผสสุนขนั ตนัวหนลึที่งกลนับไปกษินอาเจภียนของมนันเอง แตตการทภีที่คนโงต
กลนับไปหาความโงตเขลาของพวกเขากป็ไมตตตางกนันเทตาไรนนัก พวกเขากลนับไปหาความโงตของตน
อยตางโงตเขลาซทราแลข้วซทราอภีก คนเมากลนับไปหาเหลข้าของตน คนตษิดยากลนับไปเสพยา คนลามกกลนับ
ไปหาสสืที่อลามกของตน สสุนนัขททาแบบนนัรนตามธรรมชาตษิของมนันและมนันกป็คลข้ายกนันสทาหรนับคนโงต
พวกเขาไมตเคยเรภียนรผเข้ ลย
สภษ 26:12

ทห่านเหป็นคนททพื่คษิดวห่าตษัวเองฉลาดหรพอ ยษังมทหวษังในคนโงห่ไดห้มากกวห่า

ในคนเชห่นนษันทั้ วลภีแรกนภีรอตานตรงตนัววตา ‘ทตานเหป็นคนทภีมที่ ภีปนัญญาในสายตาของตนัวเองหรสือ’ คนมภี
ปนัญญาไมตคตอยคษิดวตาตนมภีปนัญญา เมสืที่อผผข้ใดคษิดวตาตนเปป็นคนมภีปนัญญา เขากป็ไมตไดข้ดภีไปกวตาคนโงต คน
โงตมนักคษิดวตาตนัวเองมภีความหยนังที่ รผข้ แตตความเยตอหยษิงที่ กป็อยผใต ตข้พรนสื ผษิวนนัรนเพภียงนษิดเดภียว คนเหลตานนัรนทภีที่เยตอ

หยษิงที่ กป็คดษิ วตาตนัวเองเปป็นคนมภีปนัญญา และดข้วยเหตสุนร ภีมนนั จลึงมภีความเชสืที่อมโยงกนันโดยตรงระหวตางความ
เยตอหยษิงที่ และคนโงต อยตางแรกกตอใหข้เกษิดอยตางหลนัง
สภษ 26:13-16

คนเกทยจครห้านพรดวห่า "มทสษิงโตอยรห่ตามหนทาง มทสษิงโตอยรห่ตามถนน"

คทาเตสือนเปป็นชสุดเกภีที่ยวกนับความเกภียจครข้านและความเฉสืที่อยชาถผกกลตาวถลึงตรงนภีร ความคษิดตรงนภีรกป็
หมายถลึงการหาขข้ออข้างตตางๆ คทาทภีที่แปลวตา เกทยจครห้าน (อนัทเซล) จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ขภีรเกภียจ’
หรสือ ‘เฉสืที่อยชา’ ขข้ออข้างหนลึที่งกป็ฟงนั ขลึรนพอๆกนับขข้ออข้างอภีกอนัน คนทภีที่ขร ภีเกภียจและเฉสืที่อยชาจะหลภีกเลภีที่ยง
การททางานโดยอข้างวตาสษิงโตตนัวหนลึที่งอยผขต ข้างนอกนนันที่ ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับอนันของสสุภาษษิต
22:13 คนขภีรเกภียจหาขข้ออข้างหนลึที่งไดข้เสมอวตาททาไมงานของตนถลึงไมตเสรป็จลสุลวต ง
14 ประตรหษันไปมาดห้วยบานพษับของมษันฉษันใด คนเกทยจครห้านกป็ทคาอยห่างนษัทั้นบนททพื่นอนของ
เขา คนเกภียจครข้าน (นนันที่ คสือ ขภีรเกภียจ) ชอบนอน นานๆทภีพวกเขาถลึงจะตสืที่นมาเหป็นดวงอาทษิตยรขร ลึน
เหมสือนประตผหนันไปมาอยผบต นบานพนับของมนัน พวกเขากป็แคตพลษิกตนัวและกลนับไปนอนตตอ
15 คนเกทยจครห้านฝษังมพอของเขาไวห้ในอกเสพอทั้ เขาเหนป็ดเหนพพื่อยททพื่จะนคามพอกลษับมาททพื่ปากของ
ตน ความคษิดตรงนภีรกหป็ มายถลึงใครสนักคนทภีที่ซสุกมสือของตนไวข้ในเสสืรอคลสุมของตนในวนันทภีที่อากาศ
หนาว เขาแคตยสืนตนัวสนันที่ อยผตต รงนนัรนและไมตททาอะไรทภีที่มภีประโยชนรเลย เขาขภีรเกภียจเกษินกวตาทภีที่จะเอามสือ
ของตนออกมาและเชป็ดจมผกของตนดข้วยซทรา นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนเกภียจครข้านเปป็นคนโงต
พวกเขาหาขข้ออข้างตตางๆไดข้แตตกขป็ ร เภี กภียจเกษินกวตาทภีที่จะททาอะไรเปป็นชษิรนเปป็นอนัน
กระนนัรน 16 คนเกทยจครห้านเหป็นวห่าตษัวเองฉลาดกวห่าคนเจป็ดคนททพื่ตอบไดห้อยห่างหลษักแหลม คทา
ทภีที่แปลวตา เกทยจครห้าน (อนัทเซล) เปป็นคทาเดภียวกนับทภีที่ถผกแปลวตา เกทยจครห้าน ขข้างบน ทนัรงสองเปป็นคทา
เดภียวกนัน) ประเดป็นกป็คสือวตา แมข้คนเกภียจครข้านเปป็นคนขภีรเกภียจ ไมตททาอะไรเปป็นชษิรนเปป็นอนัน และหาขข้อ
อข้างตตางๆขลึรนมา เขากป็คษิดวตาตนัวเองเปป็นคนมภีปนัญญา ดผ ขข้อ 12 วลภีทภีที่กลตาวถลึง “คนเจป็ดคน” นตาจะหมาย
ถลึง ‘คณะองคมนตรภี’ ซลึงที่ เปป็นทภีที่ปรลึกษาของกษนัตรษิยร คนโงตมกนั ไมตเพภียงขภีรเกภียจเทตานนัรน แตตพวกเขายนัง
คษิดวตาตนฉลาดกวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ฉลาดจรษิงๆอภีกดข้วย ความเยตอหยษิงที่ กป็อาศนัยอยผรต ต วมกนับความโงตเขลา

และความเกภียจครข้าน (อภีกครนัรงทภีที่คทาวตา เหป็น (อายษิน) หมายถลึงการมองเหป็นหรสือดวงตาของคนเรา)
คนโงตมกนั คษิดวตาตนัวเองเปป็นคนมภีปนัญญา
สภษ 26:17

บสคคลททพื่กคาลษังผห่านไปและเขห้ายสห่งในการทะเลาะวษิวาทซรึพื่งไมห่ใชห่เรพพื่อง

ของเขาเองกป็เหมพอนคนจษับหรสสนขษั ภาพเปรภียบนภีรกเป็ ขข้าใจงตายๆ การจนับหผสสุนขนั โดยเฉพาะสสุนนัขทภีที่เรา
ไมตรจผข้ นักกป็นตาจะลงเอยดข้วยการถผกมนันกนัด การเขข้าไปยสุงต กนับความยสุงต ยากทภีที่ไมตใชตของเราเองกป็นตาจะ
ลงเอยดข้วยปฏษิกษิรยษิ าทภีที่คลข้ายกนัน การเขข้าไปสอดในความขนัดแยข้งของคนอสืนที่ ปกตษิแลข้วกป็จบไมตสวย ทนัรง
สองฝตายนนัรนจะหนันมาเลตนงานคสุณหรสือไมตคสุณกป็ตข้องเลสือกเขข้าขข้างฝตายใดฝตายหนลึที่ง คทาเตสือนตรงนภีรกคป็ สือ
จงหลภีกเลภีที่ยงการเขข้าไปพนัวพนันในความขนัดแยข้งของผผข้อสืที่น
สภษ 26:18-19

คนบห้าททพื่โยนดสห้นไฟ ลรกธนรและความตายออกไป 19 กป็เหมพอนกษับ

คนททพื่ลห่อลวงเพพพื่อนบห้านของเขาและกลห่าววห่า "ขห้าลห้อเลห่นเทห่านษัพื่นเอง" คนบข้ายตอมเรษิที่มการตตอสผข้และ
สงครามทนัรงหลาย พวกเขาเปป็นคนมสุทะลสุและอนันตราย การเลตนแผลงๆและตลกเจป็บตนัวกป็เปป็นเชตน
นนัรน การอทาคนอสืที่นจากนนัรนกป็อข้างวตา ‘ฉนันลข้อเลตนเทตานนัรนเอง’ อาจเปป็นเกมกภีฬาทภีที่อนันตรายไดข้ อภีกฝตาย
อาจไมตเหป็นวตามนันนตาขบขนันตรงไหนกป็ไดข้ อนันทภีที่จรษิงแลข้ว หลายครนัรงศนัตรผถผกสรข้างขลึรนโดยความโงต
เขลาของการเลตนตลกแผลงๆ ผผข้เขภียนทตานนภีรเปรภียบคนทภีที่ททาเชตนนนัรนวตาเปป็นเหมสือนคนบข้า ประเดป็นทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนโงตททาตนัวเหมสือนคนบข้าดข้วยการเลตนแผลงๆของตน ปกตษิแลข้วคนอสืนที่ ๆกป็ไมตไดข้
ขบขนันไปกนับการเลตนพษิเรนทรรนร นัน
สภษ 26:20-22

ททพื่ไหนททพื่ไมห่มทฟพน ไฟกป็ดษับ และททพื่ไหนททพื่ไมห่มทคนซสบซษิบ การทะเลาะ

วษิวาทกป็หยสดไป ความคษิดตรงนภีรกเป็ รภียบงตาย ทภีที่ใดไมตมภีเชสืรอเพลษิง ไฟกป็จะมอดไป เชตนเดภียวกนันเมสืที่อคทา
ซสุบซษิบนษินทาหยสุด ความยสุงต ยากกป็หยสุดไปในไมตชข้าเชตนกนัน ความยสุงต ยากทภีที่เกษิดขลึรนในครษิสตจนักรนตาจะ
ถผกกตอใหข้เกษิดขลึรนโดยการซสุบซษิบนษินทามากกวตาสษิที่งอสืที่นใด เมสือที่ ผผข้คนยอมหสุบปากของตนเสภีย การ
ทะเลาะวษิวาทกป็จะมอดไปเอง

21 ถห่านเปป็นเชพอทั้ เพลษิง และฟพนเปป็นเชพทั้อไฟฉษันใด คนททพื่มษักทะเลาะวษิวาทกป็เปป็นเชพทั้อการวษิวาท
ฉษันนษันทั้ เชตนเดภียวกนับทภีที่ถตานและฟสืนเปป็นเชสืรอเพลษิงสทาหรนับกองไฟ คนทภีชที่ อบหาเรสืที่องกป็จะจสุดใหข้เกษิด
การทะเลาะวษิวาทเชตนกนัน คนททที่มกนั ทะเลาะวษิวาทคสือผผข้ทภีที่กตอความวสุนต วายและสรข้างปนัญหาตตางๆ
22 ถห้อยคคาของผรกห้ ระซษิบนษินทากป็เหมพอนบาดแผล มษันลงไปยษังสห่วนขห้างในของรห่างกาย คทาทภีที่
แปลวตา ผรกห้ ระซษิบนษินทา (นษิรกาน) จรษิงๆแลข้วกป็หมายถลึง ‘คนชอบนษินทา’ หรสือ ‘คนทภีที่ใหข้รข้ายลนับ
หลนัง’ ขข้อนภีรมภีเนสืรอหาเหมสือนกนับสสุภาษษิต 18:8 ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คทาพผดของคนอสืที่นสามารถสรข้าง
บาดแผลไดข้ เออ แผลลลึกดข้วย คทาพนังเพยสมนัยโบราณทภีที่วาต ‘ทตอนไมข้และกข้อนหษินอาจททาใหข้กระดผก
ขข้าหนักไดข้ แตตคทาพผดไมตอาจททาใหข้ขข้าเจป็บไดข้’ ไมตเปป็นความจรษิง คทาพผดทภีที่กลตาวโดยคนขภีรนษินทาหรสือคน
ทภีที่วาต รข้ายลนับหลนังสามารถททาใหข้เกษิดบาดแผลทภีที่ลลึกและขมขสืนที่ ไดข้ ปนัญญาสทาหรนับคนมภีปนัญญากป็คสือ จง
เรภียนรผทข้ ภีที่จะหสุบปากของเราเสภีย การตตอสผข้ การทะเลาะวษิวาท ความยสุงต ยาก การกระทบกระเทสือนและ
ความแตกแยกถผกกตอใหข้เกษิดขลึรนโดยการซสุบซษิบนษินทามากกวตาสษิที่งใดอสืที่น นอกจากนภีร มนันยนังททาใหข้เกษิด
บาดแผลลลึกทางอารมณรบตอยครนัรงดข้วย
สภษ 26:23

รษิมฝทปากททพื่รห้อนรนกษับใจททพื่ชษัพื่วรห้ายกป็เหมพอนขทเทั้ งษินอยรห่บนภาชนะดษิน

ความคษิดตรงนภีรกแป็ สดงใหข้เหป็นภาพชนัดเจน รษิมฝทปากททที่รว้อนรนหมายถลึง รษิมฝภีปากทภีที่โกรธ ใจทภีที่ชนัวที่ รข้าย
กป็ชนัดเจนอยผแต ลข้ว ภาชนะดษินนภีรหมายถลึง เศษหมข้อแตก มนันไมตนตาดผและไมตมภีคตาอะไรเลย ขภีรเงษินคสือสษิที่ง
เจสือปนทภีที่ถผกทษิรงออกมาจากกระบวนการหลอมใหข้บรษิสสุทธษิธ มนันนตาเกลภียดและไรข้คตา ความคษิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ปากทภีที่พดผ จาอวดดภีและใจชนัวที่ กป็นตาเกลภียดและไรข้คตา อนันทภีที่จรษิงพวกมนันกป็แยตกวตา
ความไรข้คตาดข้วยซทรา พวกมนันสามารถกตอใหข้เกษิดปนัญหาใหญตโตไดข้
สภษ 26:24-26

บสคคลททพื่เกลทยดผรห้อนพพื่ กป็สอพลอดห้วยรษิมฝทปากของตน และเกป็บความ

หลอกลวงไวห้ในใจ ผผข้ทภีที่บตมความอาฆาตแคข้นไวข้หรสือเกลภียดชนังผผข้อนสืที่ กป็อาจเปป็นคนไมตซสืที่อตรงไดข้ เขา
อาจแสรข้งททาทภีวาต ปรารถนาดภี แตตอาจมภีใจไมตซสืที่อตรงกป็ไดข้

25 เมพพื่อเขาพรดจาไพเราะนห่าฟษังอยห่าเชพพื่อเขา เพราะมทสงษิพื่ นห่าเกลทยดนห่าชษังเจป็ดอยห่างอยรให่ นใจ
ของเขา ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา เมสือที่ ศนัตรผททาตนัวดผเหมสือน ‘เปป็นคนดภี’ จงระวนังไวข้ นนันที่ คสือ อยตาไวข้ใจเขา
อาจมภีแผนการชนัวที่ รข้ายอยผมต ากมายในใจเขากป็ไดข้
26 ถรึงแมห้เขาจะปษิดความเกลทยดชษังของเขาไวห้ดห้วยความหลอกลวง ความชษัพื่วรห้ายของเขาจะ
เผยออกตห่อหนห้าททพื่ประชสมทษัทั้งหมด ผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชาทภีที่ไมตจงรนักภนักดภีอาจซตอนความคษิดคดทรยศไวข้
อยผภต ายใน แตตสสุดทข้ายแลข้วมนันจะถผกเปษิดเผยแกตผผข้อสืที่น บทเรภียนทภีที่สทาคนัญตรงนภีรกคป็ สือ จงระวนังคนเหลตา
นนัรนทภีที่ไมตจงรนักภนักดภี พวกเขาจะไมตซสืที่อตรง คษิดคดทรยศ และสสุดทข้ายแลข้วจะหนันมาเลตนงานคสุณอยตาง
โจตงแจข้ง ตนัวอยตางทภีที่อมตะคสือ อนับซาโลมและคนเหลตานนัรนทภีที่ตษิดตามเขา พวกเขาแสรข้งททาตนัวจงรนัก
ภนักดภีตตอดาวษิดจนกระทนังที่ พวกเขาคษิดวตาเวลาของตนไดข้มาถลึงแลข้ว เมสือที่ ถลึงตอนนนัรน พวกเขากป็หนันมา
เลตนงานดาวษิดอยตางเปษิดเผย คนเหลตานนัรนทภีอที่ ทาพรางความไมตจงรนักภนักดภีดข้วยรษิมฝภีปากทภีที่ปข้อยอกป็เปป็น
เชตนเดภียวกนัน จงระวนังไวข้ พวกเขาเปป็นระเบษิดเวลาทภีที่รอเวลาทภีที่จะระเบษิดเปป็นจสุณ
สภษ 26:27

บสคคลททพื่ขสดหลสมพราง เขาจะตกลงไปเอง ผรห้ใดใหห้กห้อนหษินกลษิทั้งมา

มษันจะกลษับทษับเขาเอง ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 7:15-16 เมสืที่อผผข้ใดวางกนับดนักไวข้ดนักผผข้
อสืที่น เขาอาจเขข้าไปตษิดกนับของตนัวเองไดข้ แผนการทภีที่ไมตซสืที่อตรงมภีนษิสยนั อนันรข้ายกาจทภีที่จะยข้อนกลนับมาททา
รข้ายคนๆนนัรนเอง คนเหลตานนัรนทภีที่ปาไขตมนักลงเอยดข้วยการทภีที่หนข้าตนัวเองเลอะไขตทภีที่ตนปา
สภษ 26:28

ลษิทั้นททพื่มสสาเกลทยดชษังผรห้ททพื่มษันทคาลาย และปากททพื่ปห้อยอกป็ทคาความพษินาศ

การโกหกเกภีที่ยวกนับผผข้อสืที่นยตอมเปษิดเผยใจทภีที่เกลภียดชนัง ทภีที่แยตยษิงที่ กวตากป็คสือคนทภีที่ปอข้ ยอแตตไมตจรษิงใจ มนันไมต
ไดข้สตงผลดภีตตอผผข้รนับคทาปข้อยอนนัรนเลย นอกจากนภีร ความตลบตะแลงของผผข้ปข้อยอนนัรนจะถผกจนับไดข้ในไมต
ชข้า ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกป็คอสื จงระวนังคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตจรษิงใจหรสือซสืที่อตรง พวกเขาชอบทรยศหนักหลนัง
จงหลภีกเลภีที่ยงพวกเขาเสภีย
*****

ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 27: เนสืขึ้อหาตอนททที่ถกถู เรษิที่มตว้นในบทททที่ 25 ดลาเนษินตส่อไปพรว้อมกนับคลา
เตสือนตส่างๆสลาหรนับคนมทปนัญญาและคลาแนะนลาสลาหรนับผถูว้มทปนัญญา ขณะททที่บทททที่แลว้วพถูดถนงความโงส่
เขลาของคนโงส่เปก็นหลนัก คราวนทขึ้จสุดสนใจวกกลนับมาททที่คลาแนะนลาททที่มทปญ
นั ญาบว้าง
สภษ 27:1

อยห่าคสยอวดถรึงพรสห่งนททั้ เพราะเจห้าไมห่ทราบวห่าวษันหนรึพื่งๆจะนคาอะไรมา

ใหห้บาห้ ง เราไมตมภีอะไรมารนับประกนันเรสือที่ งวนันพรสุตงนภีร คทาเตสือนของพระเจข้ากป็คสือ อยตาคสุยโมข้เกภีที่ยวกนับวตา
เราจะททาอะไรพรสุตงนภีร พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาวนันนภีรไวข้กบนั เราแลข้ว วนันนภีรเปป็นวนันแหตงความรอด เราไมตมภี
สษิที่งรนับประกนันวนันพรสุตงนภีร นอกจากนภีร สษิที่งตตางๆยตอมเปลภีที่ยนแปลง และพวกมนันกป็เปลภีที่ยนแปลงไดข้อยตาง
รวดเรป็วดข้วย ดนังนนัรนผผข้ทภีที่มภีปญ
นั ญาคสือ ผผข้ทภีที่ททาสษิที่งทภีที่ตนควรททาวนันนทขึ้ คนโงตผลนัดวนันประกนันพรสุตงไปเรสือที่ ยๆ
คนมภีปนัญญายตอมททาสษิที่งทภีที่ตนควรททาวนันนภีร เราไมตมภีอะไรมารนับประกนันวตาสษิที่งใดจะเกษิดขลึรนในวนันพรสุตงนภีร
สภษ 27:2

จงใหห้คนอพพื่นสรรเสรษิญเจห้า และไมห่ใชห่ปากของเจห้าเอง ใหห้คนตห่างถษิพื่น

สรรเสรษิญ ไมห่ใชห่รมษิ ฝทปากของเจห้าเอง ปนัญญาตรงนภีรกปป็ รากฏชนัดเจน โลกบอกวตาจงปตาวประกาศคสุณ
ความดภีของคสุณเอง พระเจข้าตรนัสวตา จงเปป็นคนเฉลภียวฉลาดและมภีใจสทารวม จงใหข้ใครสนักคนคสุยโมข้
เกภีที่ยวกนับตนัวคสุณและไมตใชตตนัวคสุณเอง คนโงตคสุยโมข้เรสืที่องตนัวเอง คนมภีปนัญญายตอมหสุบปากของตนเสภีย
ใหข้ใครสนักคนทภีที่คสุณไมตรผข้จกนั สรรเสรษิญคสุณกป็ดภีกวตาทภีที่คสุณจะสรรเสรษิญตนัวคสุณเอง
สภษ 27:3-4

หษินกป็หนษัก และทรายกป็มทนคทั้าหนษัก แตห่ความกรษิทั้วโกรธของคนโงห่กป็

หนษักยษิงพื่ หนษักกวห่าทษัทั้งสองอยห่างนษัทั้น ทภีที่เปป็นภาระหนนักยษิงที่ กวตาหษินหรสือทรายกองใหญตกคป็ สือ ความ
โกรธของคนโงต ประเดป็นกป็คสือวตา ความโกรธอยตางโจตงแจข้งโดยเฉพาะโดยคนโงตกเป็ ปป็นภาระหนนัก
ตตอผผข้อสืที่น คนโงตระบายโทสะของตนอยตางเปษิดเผย คนมภีปนัญญายตอมหสุบปากของตนเสภีย
4 ความพษิโรธกป็ดสรห้าย ความโกรธกป็รสนแรง แตห่ใครจะยพนตห่อหนห้าความรษิษยาไดห้ คทาทภีแที่ ปลวตา
รสนแรง (เชเทฟ) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘นทราทตวม’ หรสือ ‘ไหลเอตอ’ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ความ
พษิโรธอาจโหดรข้ายทารสุณและความโกรธกป็ทตวมทข้นไดข้ อยตางไรกป็ตาม ใครสามารถยสืนอยผตต ตอหนข้า
ความอษิจฉารษิษยาหรสือความหลึงหวงไดข้ ประเดป็นกป็คสือวตา ความอษิจฉารษิษยาและความหลึงหวงกป็แยตยงษิที่
กวตาความโกรธ ความอษิจฉารษิษยากป็เปป็นมะเรป็งรข้ายทภีที่กดนั กษินจษิตใจของคนเราไดข้ นอกจากนภีร มนันยนังเจข้า

คษิดเจข้าแคข้นและอข้อยอษิที่ง ขณะทภีที่ความโกรธปกตษิแลข้วกป็ระเบษิดออกมาเพภียงชนัวที่ ขณะเดภียวจากนนัรนกป็จาง
หายไป คทาเตสือนตรงนภีรมไภี วข้ใหข้ระวนังความอษิจฉารษิษยาและความหลึงหวงและจงระวนังคนทภีที่ชอบมภี
อารมณรเชตนนนัรน
สภษ 27:5-6

วห่ากษันตห่อหนห้าดทกวห่ารษักกษันลษับๆ คทาแนะนทาตรงนภีรกคป็ สือ จงเผชษิญหนข้า

กนับปนัญหาหนลึที่งอยตางเปษิดเผย การททาเชตนนนัรนกป็ดภีกวตาการปลตอยใหข้มนนั กลนัดกลสุข้ม การเกป็บงทาความรนัก
ลนับๆทภีมที่ ภีตตอบสุคคลอภีกผผข้หนลึที่งไวข้เปป็นเรสือที่ งหนลึงที่ การเกป็บงทาความขสุตนเคสืองใจซลึที่งไมตไดข้รนับการคลภีที่คลาย
ไวข้กเป็ ปป็นคนละเรสืที่องเลย
ดนังนนัรน 6 บาดแผลททพื่มษิตรทคากป็สสจรษิต แตห่การจสบของศษัตรร นษัทั้นกป็หลอกลวง คทาวษิจารณรของ
เพสืที่อนคนหนลึงที่ นนัรนอาจตตอยเจป็บเหมสือนบาดแผล แตตปกตษิแลข้วคทาวษิจารณรของเพสืที่อนกป็เปป็นไปเพสือที่
ประโยชนรสสุขของเราเอง อยตางไรกป็ตาม จงระวนังคทาพผดชมแบบซทราซากของศนัตรผ คทาพผดเชตนนนัรน
ปกปษิดใจทภีที่ขมขสืที่นไวข้ดนังนนัรนมนันจลึงไมตซสืที่อตรง ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาในสองขข้อนภีรกคป็ อสื วตาการเผชษิญ
หนข้าปนัญหาหนลึที่งกนับเพสืที่อนอยตางเปษิดเผย แมข้จะททาใหข้เจป็บกป็ดภีกวตาการเปป็นคนตภีสองหนข้าและเกป็บงทา
ความขสุตนเคสืองไวข้
สภษ 27:7

บสคคลททพื่อษิพื่มแลห้ว รวงผรึงทั้ กป็นห่าเบพพื่อ แตห่สคาหรษับผรทห้ ทพื่หษิว ทสกสษิพื่งททพื่ขมกป็

กลษับหวาน ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายความวตา คนทภีที่มงนั ที่ มภีนร นันกป็มคภี วามหรผหรามากเสภียจนตนัวเอง
ชอบตษิความเพลษิดเพลษินแบบเรภียบงตาย อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับคนทภีที่ขนัดสนแลข้ว สษิที่งจทาเปป็นทภีที่เรภียบงตาย
ทภีที่สสุดของชภีวษิตกป็นตาอภษิรมยรแลข้ว คนทภีที่มนังที่ มภีมนักไมตเหป็นคตาและชอบตษิ คนทภีที่ยากจนกป็พบสษิที่งทภีที่ดภีในสษิที่ง
ตตางๆทภีที่เรภียบงตายทภีที่สสุดและรผข้สลึกซาบซลึรง นนันที่ เปป็นเหตสุผลหนลึที่งทภีที่วาต ททาไมพระเจข้าถลึงทรงเหป็นแกตหนข้า
คนถตอมใจและไมตเหป็นแกตหนข้าคนรวย
สภษ 27:8

คนททพื่เจษิพื่นไปจากบห้านของตนกป็เหมพอนนกททพื่เจษิพื่นไปจากรษังของมษัน

พระเจข้าไดข้ประทานรนังใหข้แกตนกเพสืที่อทภีพที่ วกมนันจะไดข้พนักผตอนและเลภีรยงลผกๆของมนัน นกวนัยเยาวรทภีที่
ออกไปจากรนังของมนันกป็ไมตมทภี ภีที่จะไป พวกบสุตรหลงหายทภีที่ออกจากบข้านของตนเพสืที่อไปททาตามใจ
ชอบกป็เปป็นเชตนเดภียวกนัน พวกเขายตอมพบในไมตชข้าวตาตนไมตมทภี ภีที่จะไป คทาเตสือนตรงนภีรกเป็ ตสือนใหข้ระวนัง

การเปป็นคนดสืรอรนัรนและการเปป็นบสุตรหลงหาย ในคทาอสุปมาเรสืที่องบสุตรหลงหายนนัรนทภีพที่ ระเยซผตรนัสสอน
เดป็กหนสุตมทภีที่ดรสือรนัรนคนนนัรนพบในเวลาไมตนานวตาตนไมตมภีทภีที่จะไปแลข้ว
สภษ 27:9-10

นคทั้ามษันและนคทั้าหอมกระทคาใหห้ใจยษินดท และคคาเตพอนสตษิอษันอห่อนหวาน

ของเพพพื่อนกป็เปป็นททพื่ใหห้ชนพพื่ ใจ เหมสือนกนับทภีที่กลษิที่นหอมของนทราหอมชนัรนดภีเปป็นสษิที่งนตาอภษิรมยร คทาปรลึกษาทภีที่
จรษิงใจจากเพสืที่อนคนหนลึที่งกป็เปป็นเชตนเดภียวกนัน คทาแนะนทาจากใจของเพสืที่อนสนักคนกป็คมสุข้ คตากนับเวลาทภีที่เสภีย
ไป
10 อยห่าทอดทษิทั้งมษิตรของเจห้าเอง และมษิตรของบษิดาเจห้า และอยห่าเขห้าไปในเรพอนพทพื่นอห้ งของ
เจห้าในวษันททพื่เจห้าประสบหายนะ เพราะเพพพื่อนบห้านสษักคนททพื่อยรห่ใกลห้ดทกวห่าพทพื่นห้องคนหนรึงพื่ ททพื่อยรห่หห่างไกล
สองเรสืที่องทภีที่เกภีที่ยวกนับขข้อกตอนหนข้านนัรนถผกกลตาวถลึงตรงนภีร ประการแรก จงระมนัดระวนังทภีที่จะไมตเพษิกเฉย
คทาแนะนทาของเพสืที่อนของคสุณเองหรสือแมข้แตตคทาแนะนทาของเพสืที่อนพตอคสุณ ทนัรงสองคนนภีรตตางคษิดถลึงผลดภี
อนันจะเกษิดแกตตนัวคสุณเอง คทาแนะนทาของพวกเขายตอมมภีคตามาก ประการทภีที่สอง อยตารบกวนพภีนที่ ข้องคน
หนลึที่ง (ไมตวาต จะเปป็นพภีที่นอข้ งรต วมสายเลสือดหรสือคนทภีที่เปป็นเพสือที่ นสนษิทคนหนลึที่งกป็ตาม) ดข้วยปนัญหาตตางๆ
ของคสุณในเมสือที่ เขากป็มภีปนัญหาตตางๆของเขาเองอยผแต ลข้ว กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง จงเฉลภียวฉลาดทภีที่จะไมต
รบกวนเพสือที่ นสนักคนดข้วยเรสือที่ งยสุงต ยากตตางๆของคสุณเอง โดยเฉพาะเมสืที่อเขามภีปนัญหาตตางๆของเขาเอง
อยผแต ลข้ว เกรงวตาคสุณจะททาใหข้เขาเหมป็นขภีรหนข้าคสุณเสภีย เพสืที่อนบข้านทภีที่อยผใต กลข้กดป็ ภีกวตาพภีที่นข้อง (นนันที่ คสือ
เพสืที่อน) ทภีที่คสุณททาใหข้หตางเหษินไปเสภียแลข้ว คทาเตสือนตรงนภีรกคป็ สือ จงระวนังทภีที่จะไมตททาใหข้เพสืที่อนๆรทาคาญ
โดยการไปรบกวนเขามากเกษินไป
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บสตรชายของเราเออ๋ย จงฉลาดและกระทคาใจของเราใหห้ยนษิ ดท เพพพื่อเรา

จะตอบบสคคลททพื่ตคาหนษิเราไดห้ ซาโลมอนพผดกนับบสุตรชาย (ทภีที่ไมตถผกเอตยชสืที่อ) ของเขาโดยตรงอภีกครนัรง
เขาเตสือนสตษิบสุตรชายของเขาใหข้เปป็นคนมภีปนัญญา เมสือที่ บสุตรของเขาททาเชตนนนัรน เขากป็จะพอใจ (ใน
ภาษาสมนัยใหมต ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ ‘จงเปป็นคนมภีปนัญญาและจงททาใหข้พอต ภผมษิใจในตนัวเจข้า’ เมสือที่ ททา
เชตนนนัรนแลข้ว ซาโลมอนกป็จะสามารถตอบกลนับพวกคนทภีวที่ ษิจารณรตนไดข้อยตางดภี ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตา
กป็คสือวตา ลผกๆของคนๆหนลึที่งยตอมสะทข้อนใหข้เหป็นถลึงพตอแมตของพวกเขาไดข้อยตางแนตนอน แมข้ในยามทภีที่

ลผกๆของพวกเขาเตษิบโตเปป็นผผข้ใหญตไปแลข้วกป็ตาม ลผกชายหรสือลผกสาวทภีที่มภีปนัญญาจะสะทข้อนในแงตดภี
ตตอพตอแมตของตน ลผกๆของเราสามารถททาใหข้พวกคนชอบวษิจารณรสงบปากสงบคทาเสภียหรสือททาใหข้
คนเหลตานนัรนหาเรสืที่องตษิเราไดข้มากขลึรนดข้วย
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คนหยษังพื่ รรห้เหป็นอษันตรายและซห่อนตษัวของเขาเสทย แตห่คนเขลาเดษิน

เรพพื่อยไปและรษับโทษ คนทภีมที่ ภีปนัญญายตอมมองเหป็นความยสุงต ยากลตวงหนข้าและใชข้ความระมนัดระวนัง คทาทภีที่
แปลวตา เขลา (เพธษิยร์) ในบรษิบทนภีรจรษิงๆแลข้วกป็หมายถลึงคนโงต คนโงตใชข้ชวภี ษิตเพสืที่อวนันนภีรและไมตคตอย
คษิดถลึงอนาคต ไมตวาต จะในระยะสนัรนหรสือชนัวที่ กาลนษิรนันดรรกตป็ าม หลนักปรนัชญาของโลกนภีรกคป็ สือ จงสนสุก
ใหข้เตป็มทภีที่ตอนนทขึ้และกนังวลถลึงวนันพรสุตงนภีรเมสืที่อมนันมาถลึง การคษิดเชตนนนัรนมภีอยผทต นัวที่ ไปหมด คนโงตกษินเลภีรยง
สนสุกสนานตอนนภีรและลตมจมเพราะความยสุงต ยากตตางๆของชภีวษิตในภายหลนัง ปนัญญาทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็
คสือ จงมองใหข้ไกลและเตรภียมตนัวใหข้สอดคลข้องกนัน คนมภีปนัญญากป็ททาเชตนนนัรน สต วนคนโงตไมตททา
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จงยรึดเสพทั้อผห้าของเขาไวห้ เมพพื่อเขาเปป็นประกษันใหห้คนอพนพื่ และยรึดตษัวเขา

ไวห้ เมพพื่อเขารษับประกษันหญษิงตห่างดห้าว ขข้อนภีรกลตาวซทราจากสสุภาษษิต 20:16 (เราควรหมายเหตสุไวข้วาต
สสุภาษษิตบททภีที่ 25-29 เปป็นชสุดคทาสสุภาษษิตทภีที่แยกออกมาตตางหาก โดยไมตอยผรต ต วมกนับสต วนกตอนหนข้าของ
หนนังสสือเลตมนภีร) อภีกครนัรงทภีคที่ วามคษิดตรงนภีรกหป็ มายถลึง คนทนัรงหลายทภีที่ไวข้ใจไมตไดข้ ประเดป็นกป็คสือ (1) อยตา
ไวข้ใจคนเหลตานนัรนทภีที่ยอมคทราประกนันใหข้คนแปลกหนข้า (2) อยตาวางใจคนทภีที่ชอบคบพวกหญษิงใจงตาย
พวกสษิบแปดมงกสุฎและคนลตวงประเวณภีมภีนษิสนัยแบบเดภียวกนัน คนทนัรงสองพวกไวข้ใจไมตไดข้
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บสคคลททพื่ตพพื่นแตห่เชห้ามพดไปอวยพรเพพพื่อนบห้านดห้วยเสทยงดษัง เขากลษับจะ

เหป็นวห่าเปป็นคคาสาปแชห่ง การปลสุกเพสืที่อนสนักคนใหข้ตสืที่นแตตเชข้าดข้วยคทาทนักทายทภีที่อบอสุนต ไมตใชตเรสือที่ งนตา
ยษินดภีนกนั มนันอาจเปป็นการสาปแชตงเขากป็ไดข้ตามทภีที่เขาคษิด ประเดป็นทภีที่สทาคนัญตรงนภีรกคป็ สือ จงเฉลภียวฉลาด
ในการรบกวนเพสืที่อนสนักคนยามเชข้าตรผต อนันตรายนนัรนมภีมากทภีที่อยตางนข้อยคสุณจะททาใหข้เขารทาคาญและ
อาจแยตยงษิที่ กวตานนัรนกป็ไดข้
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ฝนยห้อยหยดไมห่หยสดในวษันททพื่ฝนตกฉษันใด ผรหห้ ญษิงททพื่ขททั้ทะเลาะกป็

เหมพอนกษันฉษันนษันทั้ ภาพเปรภียบนภีรคสือ นทราหยดไมตหยสุดซลึที่งนตารทาคาญมากๆ หญษิงทภีชที่ อบหาเรสืที่องทะเลาะ
กป็เปป็นเชตนนนัรน นภีที่หมายถลึงผผข้หญษิงทภีที่ขร ภีบตนและชอบตษิ
16 ผรให้ ดททพื่จะยษับยษัทั้งเธอกป็เหมพอนยษับยษัทั้งลมหรพอกอบนคทั้ามษันดห้วยมพอขวา การพยายามทภีที่จะ
ททาใหข้หญษิงเชตนนนัรนหสุบปากกป็เหมสือนการพยายามทภีที่จะหยสุดสายลมหรสือปษิดบนังนทราหอมไวข้ มนันแทบ
จะเปป็นไปไมตไดข้เลย หญษิงทภีที่มนภี ษิสนัยเชตนนนัรนกป็นตาเศรข้า และคนเหลตานนัรนทภีที่ตข้องรนับมสือกนับนางกป็นตาเศรข้า
เชตนกนัน
สภษ 27:17

เหลป็กลษับเหลป็กใหห้แหลมคมไดห้ คนหนรึงพื่ คนใดกป็ลบษั หนห้าตาของเพพพื่อน

ใหห้หลษักแหลมขรึนทั้ ไดห้ฉษันนษัทั้น ภาพเปรภียบนภีรกหป็ มายถลึงเครสือที่ งมสือชษิรนหนลึงที่ ทภีที่ถผกลนับใหข้คม เชตน ตะไบ
เปป็นตข้น เพสือที่ นคนหนลึที่งกป็สามารถลนับเพสืที่อนของตนใหข้คม (นนันที่ คสือ หนสุนใจเขา) ไดข้เชตนกนัน นอกจาก
นภีร การสนทนากนับเพสืที่อนสนักคนกป็สามารถลนับสมองของเราใหข้คมไดข้ดวข้ ย การโตข้วาทภีและการ
อภษิปรายอาจดภีตตอสสุขภาพไดข้ พวกมนันททาใหข้เรสืที่องๆหนลึงที่ แหลมคมและททาใหข้มนันมภีประโยชนร
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บสคคลททพื่ดรแลตห้นมะเดพพื่อจะไดห้กษินผลของมษัน และบสคคลททพื่ระแวด

ระวษังนายของตนจะไดห้รษับเกทยรตษิ เหมสือนกนับผผข้ทภีที่ดผแลตข้นไมข้ทภีที่ออกผลจะไดข้ชสืที่นชมกนับผลของมนัน
คนทภีดที่ ผแลนายของตนกป็จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย เขาจะไดข้รนับเกภียรตษิ บรษิบทตรงนภีรกลตาวชนัดเจนถลึงระบบ
นายและคนรนับใชข้ แมข้ธรรมเนภียมนนัรนไมตใชตเรสืที่องปกตษิในวนัฒนธรรมตะวนันตกสมนัยปนัจจสุบนันแลข้ว
กป็ตาม ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การใหข้เกภียรตษิคนเหลตานนัรนทภีที่ปกครองอยผเต หนสือเรา เมสืที่อททาเชตนนนัรน
เรากป็จะไดข้รนับเกภียรตษิตอบแทนกลนับมา เราจะเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่เราหวตาน
บรษิบทตรงนภีรกลตาวถลึงความสนัมพนันธรทภีที่มภีปนัญญาและมภีเกภียรตษิกบนั คนเหลตานนัรนทภีที่มตภี ทาแหนตงสผง
กวตาเรา ความสนัมพนันธรทภีที่เหมาะสมเชตนนนัรนยตอมกลนับมาในแบบเดภียวกนัน
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ในนคทั้าคนเหป็นหนห้าคนฉษันใด จษิตใจของคนกป็สอห่ คนฉษันนษัทั้น นภีที่เปป็น

ภาพเปรภียบของการมองเขข้าไปในสระนทราทภีที่ใสและนษิที่ง มนันททาหนข้าทภีที่เปป็นเหมสือนกระจกบานหนลึที่ง
เมสืที่อมองเขข้าไปในสระนทราเชตนนนัรน คนๆหนลึงที่ กป็มองเหป็นหนข้าของตนัวเอง การประยสุกตรใชข้นร ภีกคป็ สือ การ

คสุยกนันหนข้าตตอหนข้ากนับอภีกคน สษิที่งตตางๆสามารถถผกมองเหป็นไดข้ในสภีหนข้าของอภีกฝตายซลึที่งไมตสามารถ
รนับรผไข้ ดข้ในรผปแบบอสืที่น ประเดป็นกป็คสือ คสุณคตาของการพบกนันแบบหนข้าตตอหนข้า การพบกนันแบบหนข้า
ตตอหนข้าสามารถเปป็นการพบกนันทภีจที่ รษิงใจไดข้ มนักมภีคสุณคตามหาศาลอยผใต นนนัรน
สภษ 27:20

นรกและแดนพษินาศไมห่รห้จร ษักอษิพื่ม ตาของคนเรากป็ไมห่รห้จร ษักอษิพื่มเชห่นกษัน

คทาทภีที่แปลวตา นรก (เชโอล) อาจหมายถลึงหลสุมศพหรสือยมโลกของคนไมตรอดทภีที่ตายไปแลข้วกป็ไดข้ ไมต
วตาในกรณภีใด นรกกป็ไมตเคยเตป็ม ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา แดนพษินาศ (อาบนัดโดน) ในวษิวรณร
9:11 อาบนัดโดนคสือ ทผตปภีศาจจากหลสุมแหตงนรก หากเชโอลตรงนภีรไมตไดข้หมายถลึงนรก อาบนัดโดนกป็
หมายถลึงนรกอยตางแนตนอน ความคษิดตรงนภีรจลึงนตาจะหมายความวตาหลสุมฝนังศพและนรกไมตเคยเตป็ม
นอกจากนภีร ตนัณหาของตากป็ไมตเคยอษิที่มเชตนกนัน มนสุษยชาตษิทภีที่ททาตามเนสืรอหนนังยตอมอยากไดข้มากกวตาเดษิม
เสมอ ตนัณหาของตา (1 ยอหรน 2:16) จรษิงๆแลข้วกป็คสือปรนัชญาแบบโลกของการเหป็น อยากไดข้ และ
เอามา เศรษฐกษิจทภีที่มตงสุ เนข้นผผข้บรษิโภคของโลกรอบตนัวเรากป็ปข้อนใหข้ตนัณหานนัรนอยตางตตอเนสืที่อง พวกนนัก
โฆษณายตอมแสวงหาทภีที่จะกระตสุข้นใหข้เกษิดความไมตพลึงพอใจเพสืที่อทภีวที่ าต ‘ผผข้บรษิโภค’ จะอยากไดข้ (นนันที่ คสือ
เกษิดตนัณหาใน) ผลษิตภนัณฑรของพวกเขา แนตทภีเดภียว ตาของมนสุษยชาตษิไมตเคยอษิมที่
สภษ 27:21

เบห้ามทไวห้สคาหรษับเงษิน เตาถลสงมทไวห้สคาหรษับทองคคา คคาสรรเสรษิญของ

คนจะพษิสรจนย์คน ภาพเปรภียบแรกนภีรคสือ คนหลอมเงษินหรสือทองคทา โลหะมภีคตาตตางๆถผกหลอมในเตา
ของผผข้หลอม อยตางไรกป็ตาม ผผข้หลอมคนนนัรนๆกป็มภีชสืที่อเสภียงไมตวาต เขาผลษิตทองคทาและเงษินทภีที่มภีคณ
สุ ภาพ
สผง (ทองคทาหรสือเงษินเนสืรอดภี) หรสือผลษิตภนัณฑรทภีที่คสุณภาพตทที่า เชตนเดภียวกนัน ชสืที่อเสภียงของคนเรากป็มากตอน
คนๆนนัรน นอกจากนภีร ลนักษณะเฉพาะตนัวของคนๆหนลึที่งทภีที่สรรเสรษิญอภีกคนยตอมสะทข้อนถลึงผผข้ทภีที่ไดข้
รนับคทาสรรเสรษิญ คทาแนะนทาชมเชยจากผผข้ทภีที่มภีเกภียรตษิและชสืที่อเสภียงดภียอต มมภีนร ทาหนนัก คทาแนะนทาชมเชย
ของคนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาเปป็นนนักตข้มตสุนจ๋ กป็มภีนร ทาหนนักนข้อย ดนังนนัรน ชสืที่อเสภียงทภีที่ดภีจงลึ เปป็นลนักษณะเฉพาะอยตาง
หนลึที่งทภีมที่ ภีคตาและเปษิดเผย
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ถรึงแมห้เจห้าจะเอาคนโงห่ใสห่ครกตคาดห้วยสากพรห้อมกษับขห้าวสาลท ความโงห่

เขลาของเขากป็ยษังไมห่พรากจากเขา นภีที่เปป็นภาพของครกและสากทภีที่คนสมนัยกตอนใชข้สทาหรนับการเตรภียม

ยา การตลากป็หมายถลึงการบดขยภีรสที่ งษิ ๆหนลึงที่ ดข้วยสากจนททาใหข้มนันปตนเปป็นผง ความคษิดตรงนภีรกคป็ อสื การ
บดคนโงตใหข้เปป็นผงจะไมตขนับไลตความโงตออกไปจากเขา ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนโงตไมตยอม
ทษิรงความโงตของตนไปงตายๆ ลองดผคนขภีรเมาและขวดเหลข้าของเขา นนักสผบและบสุหรภีขที่ องเขา คน
ลามกและสสืที่อลามกของเขา ขภีรยาและยาเสพตษิดของเขา หรสือคนทภีที่กษินเตษิบและการตามใจปากของ
เขากป็ไดข้ (และรายการนภีรกไป็ ปตตอไดข้ไมตรจผข้ บ) สต วนหนลึที่งของลนักษณะเฉพาะตนัวของคนโงตกคป็ สือ การไมต
ยอมหนันกลนับจากความโงตเขลา นตาเศรข้าทภีที่คนโงตมนันที่ คงหนนักแนตนในความโงตของตนและถผกจองจทา
อยผใต นความโงตนร นนั จนชนัวที่ ชภีวษิต
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จงรรห้ความทสกขย์สสขของฝรงแพะแกะของเจห้าใหห้ดท และจงเอาใจใสห่ฝรง

วษัวของเจห้า ความคษิดตรงนภีรกกป็ ลตาวถลึงการระมนัดระวนังกนับสษินทรนัพยรทรนังหลายทภีที่คสุณมภี ภาพเปรภียบนภีร
เปป็นของคนเลภีรยงแกะหรสือเจข้าของฟารรม คนมภีปนัญญายตอมตระหนนักถลึงมผลคตาของทรนัพยรสษินตตางๆ
ของตน คนโงตไมตเปป็นเชตนนนัรน คนมภีปญ
นั ญายตอมดผแลสษิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้เขาแลข้ว คนโงตไมต
ททาเชตนนนัรน คนมภีปนัญญายตอมคษิดคทานวณเงษินทองของตนอยตางระมนัดระวนัง คนโงตไมตททาเชตนนนัรน
24 เพราะความมษัพื่งคษัพื่งไมห่ไดห้ทนอยรห่ไดห้เปป็นนษิตยย์ และมงกสฎทนอยรห่ไดห้ท สกชษัพื่วอายสหรพอ ความ
มนังที่ คนังที่ ในระดนับใดกป็ตามทภีที่เรามภีนร นันเปราะบาง มนันไมตคงอยผเต ปป็นนษิตยร ยษิงที่ กวตานนัรน คนเหลตานนัรนทภีอที่ ยผใต น
ตทาแหนตงทภีที่มสภี ษิทธษิอทานาจลข้วนเรภียนรผอข้ ยตางรวดเรป็ววตาตทาแหนตงผผข้นทาของตนไมตอยผถต าวร ผผข้นทามาแลข้วกป็
ไป คนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญายตอมหยนังที่ รผข้และนทาอยตางรอบคอบ คนโงตไมตททาเชตนนนัรน คนมภีปนัญญายตอม
ดทารงอยผตต ตอไปในความเจรษิญและตทาแหนตงผผข้นทาของตนยาวนานกวตาคนโงต ประเดป็นกป็คสือ จงเปป็นคน
หยนังที่ รผแข้ ละรอบคอบในเงษินทองทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แลข้ว คนมภีปนัญญากป็เปป็นเชตนนนัรน คนโงตไมต
เปป็นเชตนนนัรน
25 หญห้าแหห้งปรากฏแลห้ว และหญห้างอกใหมห่ปรากฏขรึทั้นมา และเขาเกป็บผษักหญห้าตห่างๆททพื่ภรเขา
กษันแลห้ว ฉากหลนังคสือการททากสษิกรรม หญข้าแหข้งมาทสุกปภี หญข้าเขภียวขจภีสทาหรนับการเลภีรยงแกะกป็งอก
เปป็นประจทา พสืชทนัรงหลายทภีที่มปภี ระโยชนรสทาหรนับการเกป็บเกภีที่ยวหรสือเปป็นอาหารสนัตวรกงป็ อกขลึรนบนไหลต
เขาในแถบยผเดภีย ประเดป็นกป็คสือวตา พระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรภียมทรนัพยากรตตางๆสทาหรนับการดทารงชภีวษิต

26 ลรกแกะจะใหห้เสพทั้อผห้าแกห่เจห้า และแพะกป็จะเปป็นคห่านา เชตนเดภียวกนัน ลผกแกะยตอมเตษิบโตขลึรน
และผลษิตขนแกะสทาหรนับเปป็นเครสืที่องแตตงกาย แพะใหข้นร ทานมเพสืที่อเอาไปขายซลึที่งชตวยใหข้ชาวไรต
สามารถจตายเปป็นคตาทภีที่ดษินไดข้ ไมตวาต จะในสถานการณรใด พระเจข้าไดข้ประทานทรนัพยากรตตางๆ
สทาหรนับการดทารงชภีวตษิ ประเดป็นของเนสืรอหาสต วนนภีรทร นังหมดกป็คอสื จงขยนันขนันแขป็งในการดผแลสษิที่งทภีที่
พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แลข้ว นนันที่ คสือ จงระมนัดระวนังรอบคอบในธสุรกษิจหรสืองานของตน
บทสรสุปกป็คสือ 27 และเจห้าจะมทนมแพะเปป็นอาหารแกห่เจห้าเพทยงพอ ทษัทั้งเปป็นอาหารแกห่ครษัว
เรพอนของเจห้า และเปป็นเครพพื่องยษังชทพสาวใชห้ของเจห้า เมสืที่อผผข้ใดขยนันขนันแขป็งและระมนัดระวนังในธสุรกษิจ
หรสืองานของตน มนันกป็มนักจะตอบสนองความตข้องการตตางๆของเขาไดข้ บทเรภียนทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีร
กป็คสือ การเปป็นคนขยนันขนันแขป็งและระมนัดระวนังกนับทรนัพยากรทภีพที่ ระเจข้าไดข้ประทานใหข้แลข้ว คนมภี
ปนัญญาททาตามนนัรน คนโงตไมตททา
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 28: เนสืขึ้อหาททที่ถถูกเรษิมที่ ในบทททที่ 25 ดลาเนษินตส่อไปพรว้อมกนับสสุภาษษิตเพษิมที่
เตษิมททที่เปก็นคลาเตสือนและคลาแนะนลาแบบพระเจว้า
สภษ 28:1

คนชษัวพื่ รห้ายกป็หนทเมพพื่อไมห่มทใครไลห่ตาม แตห่คนชอบธรรมกป็กลห้าหาญ

อยห่างสษิงโต ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงจษิตสทานลึกผษิดชอบทภีที่รผข้สลึกผษิด คนทภีที่รผข้สลึกผษิดมนักกระสนับ
กระสต ายและขภีรตกใจงตาย พระเจข้าไดข้ประทานจษิตสทานลึกผษิดชอบใหข้มนสุษยรแตตละคนซลึที่งเมสือที่ ถผกทษิที่มแทง
กป็ททาใหข้คนๆนนัรนกระสนับกระสต าย ตรงกนันขข้าม ความชอบธรรมของบสุคคลและจสุดประสงครยอต มนทา
ไปสผตความกลข้าหาญ เมสือที่ ผผข้ใดททาถผกและเขากป็รผข้ดภี เขากป็มคภี วามกลข้าหาญ ความบาปกตอใหข้เกษิดการ
หลบเลภีที่ยง ความถผกตข้องกตอใหข้เกษิดความเชสืที่อมนันที่
สภษ 28:2

เมพพื่อแผห่นดษินละเมษิดกป็มทผห้คร รอบครองเพษิพื่มขรึทั้น แตห่ดห้วยคนททพื่มทความ

เขห้าใจและความรรห้ เสถทยรภาพของแผห่นดษินนษัทั้นจะยษัพื่งยพนนาน บรษิบทตรงนภีรมภีขอบเขตระดนับชาตษิ
ประชาชาตษิใดทภีที่บาปหนายตอมกลายเปป็นประชาชาตษิทภีที่ไมตมภีเสถภียรภาพ ผผข้นทาทภีที่ททาบาปยตอมททาใหข้ตนัว
เองถผกลข้มลข้าง ดผ 1 พงศรกษนัตรษิยร 16:8-15 และ 2 พงศาวดาร 36:2 ตรงกนันขข้าม ทภีที่ใดทภีที่มผภี ผข้นทาทภีที่มภีความ

เขข้าใจและความรผข้ ทภีที่นนันที่ ยตอมมภีเสถภียรภาพและความยนังที่ ยสืนนาน อภีกครนัรงทภีที่หนลึที่งในประโยชนรมากมาย
ของปนัญญาและความเขข้าใจถผกกลตาวถลึงตรงนภีร นภีที่ไมตเพภียงเปป็นความจรษิงในระดนับมหภาคของ
ประชาชาตษิทรนังหลายเทตานนัรน แตตมนนั เปป็นความจรษิงดข้วยในระดนับจสุลภาคของครษิสตจนักรทนัรงหลายและ
แมข้แตตครอบครนัวทนัรงหลาย ความบาปนทามาซลึที่งความไรข้เสถภียรภาพ ปนัญญาและความเขข้าใจนทามาซลึที่ง
ความมภีเสถภียรภาพ
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คนยากจนททพื่บทบบษังคษับคนยากจนกป็เหมพอนฝนททพื่ซษัดลงมา แตห่ไมห่ใหห้

อาหาร ในภาพทภีที่ใหญตกวตาของประวนัตษิศาสตรร มนักเปป็นคนมนังที่ มภีและคนทภีที่มอภี ทานาจทภีที่กดขภีที่ขตมเหงคน
อตอนแอและคนยากจน อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ คนจนกดขภีที่อภีกคนทภีที่อตอนแอและยากจน มนันกป็เปป็นเหมสือน
พายสุฝนทภีที่มอภี ทานาจททาลายลข้าง แทนทภีที่จะรดนทราพสืชผล มนันกลนับถลตมใสต พสืชผลหรสือชะลข้างพสืชผลไป
เสภีย ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ เรสือที่ งเสภียดสภีของธรรมชาตษิมนสุษยรทภีที่บาปหนา เมสือที่ มภีโอกาส แมข้แตต
คนจนกป็อาจเอารนัดเอาเปรภียบคนจนอภีกคน ไมตมภีสที่ ษิงดภีอนนั ใดเกษิดมาจากการททาเชตนนนัรนเลย
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บรรดาผรห้ททพื่ทอดทษิทั้งพระราชบษัญญษัตษิยห่อมสรรเสรษิญคนชษัพื่วรห้าย แตห่

บรรดาผรห้ททพื่รษักษาพระราชบษัญญษัตษิยห่อมคอยตห่อสรห้เขา เรสืที่องเสภียดสภีอภีกเรสืที่องของชภีวตษิ ถผกหมายเหตสุตรงนภีร
คนเหลตานนัรนทภีที่ละทษิรงพระวจนะของพระเจข้าในไมตชข้าจะกลายเปป็นผผข้ทภีที่กลตาวชมคนชนัวที่ และความชนัวที่
ยกตนัวอยตางเชตน ลองดผปรากฏการณรสมนัยใหมตของการใหข้สษิทธษิตตางๆและอภษิสษิทธษิธแกตคนรนักรต วมเพศ
หรสืออสุตสาหกรรมการททาแทข้งกป็ไดข้ พวกเขาเหมสือนกนันหมดตรงทภีวที่ าต ผผข้สนนับสนสุนเรสืที่องเหลตานนัรนตตาง
กป็หนันไปเสภียจากพระวจนะของพระเจข้านานแลข้ว ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีเที่ ปษิดรนับพระคนัมภภีรรและ
แสวงหาทภีที่จะเชสืที่อฟนังพระคนัมภภีรรกเป็ ปป็นศนัตรผของการปฏษิบนัตษิทภีที่ชนัวที่ รข้ายเหลตานนัรน ความตกตทที่าของ
มาตรฐานทางศภีลธรรมสมนัยใหมตสสืบยข้อนไปถลึงเรสืที่องพสืรนๆของการเพษิกเฉยจากนนัรนกป็ปฏษิเสธความ
จรษิงของพระวจนะของพระเจข้า
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คนชษัวพื่ รห้ายไมห่เขห้าใจความยสตษิธรรม แตห่บรรดาผรทห้ ทพื่แสวงหาพระเยโฮ

วาหย์เขห้าใจสษิพื่งสารพษัด ความบาปยตอมบษิดเบสือนวษิจารณญาณอนันดภีไปเสภีย คทาทภีที่แปลวตา ความยสตษิธรรม
(มษิชพนัท) ในบรษิบทนภีรหมายถลึง ‘การตนัดสษินใจ’ หรสือ ‘วษิจารณญาณทภีที่ดภี’ คนอธรรมมนักมภีวจษิ ารณญาณ

ทภีที่ไมตชดนั เจน ดนังนนัรน เราจลึงไดข้อตานถลึงบรรดาผผข้พษิพากษาในระบบศาลยสุตษิธรรมทภีที่ททาการตนัดสษินและใหข้
คทาพษิพากษาทภีที่เลวรข้าย บตอยครนัรงพวกเขาไมตเขข้าใจมนัน โดยเฉพาะเมสืที่อเปป็นเรสืที่องเกภีที่ยวกนับความชอบ
ธรรมทภีที่แทข้จรษิง ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีแที่ สวงหาองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยตางแทข้จรษิงยตอมเขข้าใจสษิที่ง
ตตางๆของชภีวตษิ พวกเขามภีเขป็มทษิศฝตายวษิญญาณและฝตายศภีลธรรมในพระวจนะของพระเจข้าและหลนัก
การเหลตานนัรนทภีที่อยผใต นพระคนัมภภีรร คนเหลตานนัรนทภีที่รอบรผใข้ นพระวจนะยตอมมภีความเขข้าใจลลึกซลึรงทภีที่ชาว
โลกไมตมภี แมข้ชาวโลกอาจมภีปรษิญญาและวสุฒษิการศลึกษาตตางๆ พวกเขากป็ตาบอดฝตายวษิญญาณและจลึง
เปป็นคนตาบอดทภีจที่ ผงคนตาบอด
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คนยากจนททพื่ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรมของเขา กป็ดทกวห่าคนมษัพื่งคษัพื่งททพื่

คดโกงในทางของตน คนสองแบบทภีที่แตกตตางกนันถผกพรรณนาถลึงตรงนภีร (1) คนจนทภีที่ซสืที่อตรงและมภี
ความสสุจรษิตและ (2) คนมนังที่ มภีทภีที่คดโกง เมสือที่ มองจากทสุกดข้านแลข้ว คนจนทภีที่มคภี วามสสุจรษิตกป็ดภีกวตาคนทภีที่
ทสุจรษิตและมนังที่ มภี เรามนักอตานเรสืที่องของคนรวยและคนมภีชสืที่อเสภียงเพภียงเพสืที่อทภีที่จะไดข้เรภียนรผวข้ าต พวกเขายนัง
เปป็นคนทสุจรษิตและเสสืที่อมเสภียดข้วย การขาดความสสุจรษิตของพวกเขายตอมนทาไปสผตความตกตทที่าลงของ
พวกเขาอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้
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บสคคลททพื่รษักษาพระราชบษัญญษัตษิเปป็นบสตรชายททพื่ฉลาด แตห่เพพพื่อนของ

คนตะกละนคาความอษับอายมาถรึงบษิดาเขา ในแงตหลนักการแลข้ว ผผข้ทภีที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ากป็
เปป็นคนมภีปนัญญา ตรงกนันขข้าม ผผข้ทภีที่วษิที่งไปกนับชาวโลกจะนทาความอนับอายและความขายหนข้ามาสผตบษิดา
ของตน บทเรภียนสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร (1) การคบเพสืที่อนผษิดจะททาใหข้พอต แมตของเราอนับอาย
ขายหนข้า (2) พตอแมตทภีที่ไมตอบรมสนังที่ สอนลผกของตนใหข้หลภีกเลภีที่ยงชาวโลกจะขายหนข้าเพราะเหตสุนร ภีใน
ภายหลนัง ทางทภีที่ลผกไปสต วนใหญตแลข้วเปป็นผลมาจากการอบรมสนังที่ สอนของพตอแมตหรสือการขาดซลึที่ง
การอบรมสนังที่ สอนของพตอแมต
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บสคคลททพื่เพษิพื่มทรษัพยย์ศฤงคารของตนดห้วยดอกเบททั้ยและเงษินเพษิพื่ม

พระเจห้าจะทรงเอาทรษัพยย์นษัทั้นไปจากเขาเพพพื่อเพษิพื่มแกห่คนททพื่จะเอป็นดรคนยากจน ความคษิดตรงนภีรจรษิงๆ
แลข้วกป็คสือ คนทภีปที่ อกลอกคนอสืที่นเพสือที่ ประโยชนรของตนสสุดทข้ายแลข้วจะเสภียทรนัพยรของตนใหข้แกตผผข้ทภีที่จะ

ชตวยเหลสือคนจน ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีแที่ ปลวตา ดอกเบทยทั้ (เนเชค) มนันมาจากคทาทภีที่แปลวตา ‘กนัด’ ความ
คษิดตรงนภีรกคป็ สือ การโกตงราคาหรสือดอกเบภีรยทภีที่ขดผ รภีด คนโกงสสุดทข้ายแลข้วจะเสภียทรนัพยรของตนไปและ
คนทภีดที่ ภีกวตาเขาจะขลึรนมาแทนทภีที่เขา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความยสุตษิธรรมจะมภีชนัยในทข้ายทภีที่สสุด แมข้
กระทนังที่ ในโลกกป็ตาม
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ถห้าผรให้ ดหษันใบหรไปเสทยจากการฟษังพระราชบษัญญษัตษิ แมห้คคาอธษิษฐาน

ของเขากป็เปป็นสษิพื่งททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยน คนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ายตอมไปสผตความ
บาปเหมสือนกนันหมด อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อถลึงวนันทภีพที่ วกเขารข้องขอใหข้พระเจข้าชตวยอยตางสษิรนหวนัง แบ
ตมสือถสือฝตายวษิญญาณของพวกเขากป็จะหมด พระเจข้าทรงเมษินคทาอธษิษฐานของคนอธรรม ไมตชข้ากป็เรป็ว
วนันนนัรนจะมาเมสืที่อคนเราจะตตอสาย 911 ฝตายวษิญญาณในคทาอธษิษฐาน แตตสายนนัรนจะไปไมตถลึง พระเจข้า
จะไมตทรงสนพระทนัยคทาอธษิษฐานของคนบาปทภีที่ดรสือรนัรน ดผ เพลงสดสุดภี 66:18, อษิสยาหร 59:102 และ
สสุภาษษิต 1:24-28 แตตความบาปซลึที่งนทาไปสผตการถผกปฏษิเสธเชตนนนัรนกป็มรภี ากเหงข้าอยผใต นการหนันไปเสภีย
จากพระวจนะของพระเจข้า นนันที่ คสือ พระราชบนัญญนัตษิของพระเจข้า
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บสคคลผรนห้ คาคนชอบธรรมเขห้าไปในทางชษัพื่ว กป็จะตกลงในหลสมของ

เขาเอง แตห่คนเททพื่ยงธรรมจะมทสษิพื่งของอยห่างดท ผผข้ทภีที่ลตอลวงคนชอบธรรมใหข้หลงเจษิที่นไปสสุดทข้ายแลข้ว
จะตษิดกนับของตนัวเอง ความไมตซสืที่อตรงและการลตอลวงมภีนษิสนัยอนันรข้ายกาจในการยข้อนกลนับมาททารข้ายผผข้
ทภีที่ททาผษิด ดผ เพลงสดสุดภี 7:15-16 ทภีที่ตรงกนันขข้ามคสือ ผผข้ทคภีที่ งไวข้ซลึที่งความสสุจรษิตและความเทภีที่ยงธรรม ใน
ระยะยาวแลข้ว พระเจข้าจะทรงอวยพร วลภีทภีที่วาต “จะมภีสที่ ษิงของอยตางดภี” มภีความหมายวตา ‘จะมภีมรดกทภีที่
ดภี’ มภีบทาเหนป็จสทาหรนับคนชอบธรรม โดยเฉพาะผผข้ทภีที่มภีประวนัตษิยาวนานในความชอบธรรม ดผดาเนภียล
โยเซฟหรสือโยบ เปป็นตนัวอยตางกป็ไดข้ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องยตอมมภีผลตอบแทนในระยะยาว ในระยะสนัรน
การทดลองใหข้หวนันที่ ไหวอาจรสุนแรง แตตพระเจข้าจะทรงอวยพรผผข้ชอบธรรม โดยเฉพาะในระยะยาว
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คนมษัพื่งคษัพื่งกป็ฉลาดตามการลห่อลวงของเขาเอง แตห่คนยากจนททพื่มท

ความเขห้าใจกป็รห้จร ษักเขาอยห่างแจห่มแจห้ง ความมนังที่ คนังที่ มภีความสามารถทภีที่จะหลอกลวงและททาใหข้ตาบอด
ไดข้ คนมนังที่ มภีมนักคษิดวตาตนมภีปนัญญา แตตพวกเขากป็ถผกหลอกลวงโดยความเยตอหยษิงที่ แหตงชภีวษิตของตนัวเอง

อยตางไรกป็ตาม คนทภีที่ยากจนซลึที่งมภีความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของชภีวษิตกป็มองความหลอกลวงของ
คนรวยออกอยตางทะลสุปรสุโปรต ง คนรวยและคนมภีชสืที่อเสภียงอาจพผดจาวางทตาใหญตโต โดยคษิดวตาตนัวเอง
มภีปนัญญา สามนัญชนทภีที่มสภี ามนัญสทานลึกยตอมมองทะลสุฉากหนข้าแหตงปนัญญาจอมปลอมของพวกเขา
อยตางทะลสุปรสุโปรต ง ไมตมใภี ครทภีโที่ งตไปกวตาคนทภีที่คดษิ วตาตนัวมภีปนัญญาแตตจรษิงๆไมตมภี ทสุกคนรผข้หมดวตาเขาโงต
ยกเวข้นตนัวเขาเอง
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เมพพื่อคนชอบธรรมชพนพื่ ชมยษินดท ความรสห่งเรพองกป็มทมากขรึทั้น แตห่เมพพื่อคน

ชษัพื่วรห้ายทวทอคานาจ คนกป็พากษันซห่อนตษัวเสทย ความจรษิงทภีที่แตกตตางกนันสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร
(1) เมสืที่อคนชอบธรรมชสืที่นชมยษินดภี ความชอบธรรมกป็มภีชนัยแลข้วและสงตาราศภีกตป็ ษิดตามมาทภีหลนัง (2)
ตรงกนันขข้าม เมสือที่ คนชนัวที่ ขลึรนเรสืองอทานาจ กป็มภีการขตมเหงคนชอบธรรมและหลายคนถผกขนับไลตใหข้ไป
ซตอนตนัว เมสืที่อรนัฐบาลทภีที่เปป็นแบบพระเจข้าขลึรนเรสืองอทานาจ กป็มภีสงตาราศภีในแผตนดษิน อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อ
รนัฐบาลอธรรมขลึรนครอบครอง ประชาชนของพระเจข้ากป็ถผกขตมเหง
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บสคคลททพื่ซห่อนความบาปของตนจะไมห่จคาเรษิญ แตห่บสคคลททพื่สารภาพ

และทษิทั้งความชษัพื่วเสทยจะไดห้ความกรสณา หลนักการทภีที่ลลึกซลึรงมากขลึรนสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร (1)
ผผข้ทภีที่ปษิดบนังความบาปของตนจะไมตเจรษิญ เหมสือนขยะทภีที่ถผกซตอนไวข้ใตข้อตางลข้างจาน มนันจะเรษิที่มสต งกลษิที่น
เหมป็นในทข้ายทภีสที่ สุด ความบาปมภีวษิธภีอนันรข้ายกาจในการตามทนัน สสุดทข้ายแลข้วมนันจะลอยขลึร นสผตพรนสื ผษิว นภีที่
ยษิงที่ เปป็นเชตนนนัรนกนับความบาปทภีที่เปป็นการกระททาทภีที่ไมตเหมาะสมในดข้านศภีลธรรมหรสือดข้านการเงษิน (2)
อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่ยอมรนับสารภาพและละทษิรง (นนันที่ คสือ กลนับใจอยตางแทข้จรษิงจาก) ความบาปของตน
กป็จะไดข้รนับความเมตตา พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนสุษยรตามแบบพระฉายาของพระองคร เหมสือนกนับทภีที่
ชาวโลกจะมภีความสงสารตตอผผข้ทภีที่ชอกชทรา สทานลึกผษิด และอข้อนวอนขอความเมตตาอยตางแทข้จรษิง
พระเจข้ากป็จะทรงสทาแดงความเมตตาตตอผผข้ทภีที่กลนับใจใหมตอยตางแทข้จรษิง ดผ อษิสยาหร 55:7, เพลงสดสุดภี
32:5 และ 1 ยอหรน 1:9
สภษ 28:14

คนททพื่เกรงกลษัวอยรห่เสมอกป็เปป็นสส ข แตห่บสคคลททพื่ทคาใจตนใหห้กระดห้างจะ

ตกในความลคาบากยากเยป็น ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงคนทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าเสมอ คทาทภีที่

แปลวตา เปป็นสส ข (เอเชอรร์) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘ไดข้รนับพร’ แนตทภีเดภียว ผผข้ทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยผต
เสมอยตอมไดข้รนับพร ดผ สสุภาษษิต 23:17 ตรงกนันขข้าม ผผข้ทภีที่ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างตตอองครพระผผข้
เปป็นเจข้าจะเจอความยสุงต ยากในภายหนข้า (คทาทภีแที่ ปลวตา ความลคาบากยากเยป็น (รา) มภีความหมายวตา
‘ความยสุงต ยาก’ ในบรษิบทนภีร) ดผฟาโรหรแหตงอภียษิปตรในชตวงอพยพเปป็นตนัวอยตางกป็ไดข้
สภษ 28:15-16

ผรคห้ รอบครองททพื่ชษัพื่วรห้ายเหนพอคนยากจนกป็เหมพอนสษิงโตคคารามหรพอ

หมทททพื่กคาลษังเขห้าตห่อสรห้ เหมสือนกนับทภีที่สนัตวรนนักลตาเอาเปรภียบเหยสืที่อของมนัน ผผข้ครอบครองทภีที่ชนัวที่ รข้ายกป็เปป็น
เชตนนนัรนเหนสือประชาชนของเขา
16 ผรคห้ รอบครองททพื่ขาดความเขห้าใจกป็เปป็นผรห้บบท บษังคษับททพื่ด สรห้าย แตห่บสคคลททพื่เกลทยดความโลภ
ยห่อมยพดปทเดพอนของเขาออกไป ในความคษิดทภีคที่ ลข้ายกนับของขข้อกตอนหนข้า ผผข้ครอบครองทภีที่ปราศจาก
ความเขข้าใจทภีที่ดภี (นนันที่ คสือ วษิจารณญาณทภีที่ดภี) กป็กดขภีที่ประชาชนของตน ตรงกนันขข้าม ผผข้ครอบครองทภีที่
เกลภียดชนังความโลภและการทสุจรษิตในเรสือที่ งเงษินจะดทารงตทาแหนตงยาวนาน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ
วตา บรรดาผผข้นทาทภีที่ทสุจรษิตยตอมอยผไต ดข้ไมตนานแตตผผข้นทาเหลตานนัรนทภีที่ซสืที่อตรงและมภีความสสุจรษิตมนักดทารง
ตทาแหนตงยาวนาน
สภษ 28:17

คนใดททพื่ทคารสนแรงเรพพื่องโลหษิตของคนอพพื่น คนนษันทั้ กป็เปป็นคนหลบหนท

อยรห่จนลงไปสรห่ปากแดน อยห่าใหห้ใครจษับเขาเลย ความคษิดตรงนภีรนตาจะเปป็นไดข้วาต ผผข้ทภีที่กระททาความ
รสุนแรงตตอผผข้อนสืที่ อาจพยายามซตอนตนัวเสภีย อยตางไรกป็ตาม ไมตควรมภีใครชตวยเขาใหข้ททาเชตนนนัรนไดข้
สภษ 28:18

บสคคลททพื่ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรมจะไดห้รษับการชห่วยใหห้รอด แตห่คน

ททพื่มทเลห่หย์กะเทห่หย์ในทางทษัทั้งหลายของเขาเองจะตกทษันทท คทาทภีที่แปลวตา ชห่วยใหห้รอด (ยาชา) ในบรษิบทนภีร
มภีความหมายวตา ‘ชตวยใหข้พนข้ ’ มนันไมตไดข้หมายถลึงความรอดฝตายวษิญญาณ แตตหมายถลึงการถผกชตวยใหข้
พข้นจากความยสุงต ยากหรสือวษิกฤตษิชนัวที่ คราว ประเดป็นกป็คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตแบบชอบธรรม (นนันที่ คสือ
ซสืที่อตรง มภีศภีลธรรม และดภีงาม) จะททาใหข้ไดข้รนับการชตวยใหข้พนข้ ในยามทภีเที่ กษิดวษิกฤตษิ อยตางไรกป็ตาม คน
ทภีที่คดโกง (คนทภีไที่ มตซสืที่อตรง ททาผษิดศภีลธรรม หรสือไมตมคภี วามสสุจรษิต) จะลข้มลงในยามทภีที่เกษิดวษิกฤตษิ มภี
บทาเหนป็จสทาหรนับคนชอบธรรมและสทาหรนับความบาปดข้วย อนันหนลึที่งหอมหวาน สตวนอภีกอนันขมขสืนที่

สภษ 28:19

บสคคลททพื่ไถไรห่นาของตนจะไดห้อาหารมากมาย แตห่ผทห้ร ทพื่ตษิดตามคนไรห้

คห่าจะยษิพื่งจนลง ความคษิดตรงนภีรกเป็ ขข้าใจงตาย การททางานหนนักยตอมททาใหข้คนเลภีรยงชภีพไดข้ อยตางไรกป็ตาม
ผผข้ทภีที่ไลตตามสษิที่งไรข้สาระจะพบความยากจนเปป็นอนันมาก มภีความสนัมพนันธรกนนั ระหวตางความบาปและ
ความทสุกขรยากในทางเศรษฐกษิจ มภีการเชสืที่อมโยงกนันระหวตางความบาปและรายไดข้ตทที่า อยตางไรกป็ตาม
การททางานหนนักในระยะยาวแลข้วจะใหข้การเลภีรยงชภีพทภีที่ซสืที่อตรง
สภษ 28:20

คนททพื่สษัตยย์ซพพื่อจะไดห้รษับพรมากมาย แตห่ผห้ทร ทพื่รบท มษัพื่งคษัพื่งจะไมห่มทโทษ

หามษิไดห้ ความสนัตยรซสืที่อสต งผลเปป็นพระพรตตางๆ ใหข้เราสนังเกตคทาหลนังนภีรวาต เปป็นพหผพจนร ความสนัตยรซสืที่อ
กตอใหข้เกษิดการทวภีขร ลึนของพรตตางๆ เรายตอมไมตมวภี นันไปผษิดทางเมสือที่ เราสนัตยรซสืที่อ ตรงกนันขข้ามคนทภีที่เรต ง
รภีบทภีที่จะเปป็นคนรวยกป็จะมภีความผษิดในการละเมษิดตตางๆ นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาความโลภโม
โทสนันเชตนนนัรนยตอมนทาไปสผตความยสุงต ยากและผลกระทบทภีที่ตามมาตตางๆอนันไมตนตาอภษิรมยร
สภษ 28:21

ซรึพื่งจะเหป็นแกห่หนห้าคนใดกป็ไมห่ดท คนนษัทั้นอาจจะละเมษิดเพราะอาหาร

ชษิทั้นหนรึงพื่ กป็เปป็นไดห้ บทเรภียนตรงนภีรคสือ การขาดความสสุจรษิต การเหป็นแกตหนข้าคนหมายถลึง ความ
ลทาเอภียงหรสือการตนัดสษินใจโดยอษิงตามผลประโยชนรสตวนตนัว คนทภีขที่ าดความสสุจรษิตจะทสุจรษิตในเรสือที่ ง
ใดกป็ตามเพสืที่อผลประโยชนรเพภียงเลป็กนข้อย โลกเตป็มไปดข้วยเรสือที่ งราวของคนทสุจรษิต เชตน ผผข้พพษิ ากษา
นนักฟสุตบอล กรรมการ นนักธสุรกษิจ และเจข้าหนข้าทภีที่รนัฐทภียที่ อมผนันแปรความสสุจรษิตเพสือที่ แลกกนับเงษิน บท
เรภียนทภีที่สทาคนัญกป็คสือ คทาเตสือนใหข้ระวนังการรนับมสือกนับคนทภีถที่ ผกสงสนัยวตาไมตมภีความสสุจรษิต
สภษ 28:22

คนททพื่เรห่งหาทรษัพยย์ศฤงคารกป็มทนยษั นย์ตาชษัพื่ว และไมห่ทราบวห่าความ

ขษัดสนจะมาถรึงเขา วษิธภีรวยทางลนัดและรวยเรป็วทนัรงหลายลข้วนมภีพรนสื ฐานอยผบต นความโลภและนนัยนรตา
ชนัวที่ นนันที่ คสือ นนัยนรตาทภีที่จนับจข้องอยผบต นสษิที่งของๆผผข้อสืที่นอยตางอธรรม นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงความ
โลภและความไมตซสืที่อตรงซลึงที่ นทาไปสผตการลนักขโมย ไมตวาต อยตางเปษิดเผยหรสืออยตางลนับๆกป็ตาม อยตางไร
กป็ตาม ในระยะยาวแลข้ว ความโลภเชตนนนัรนยตอมยข้อนกลนับมาททารข้ายตนัวเองอยตางแนตนอน โดยททาใหข้ผผข้
ทภีที่โลภนนัรนตข้องตกอยผใต นความยากจน นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงการขาดวษิจารณญาณทภีที่ดภีในสต วน

ของคนเหลตานนัรนทภีที่หลงระเรษิงไปกนับ ‘วษิธภีรวยเรป็วทนัรงหลาย’ พวกเขาไมตไดข้ฉสุกคษิดถลึงผลทภีที่ตามมาของ
ความโงตเขลาของตนเลย
สภษ 28:23

บสคคลททพื่ขนาบคนหนรึพื่งคนใด ททหลษังเขาจะไดห้รษับความชอบมากกวห่า

คนททพื่ปห้อยอดห้วยลษินทั้ ของตษัว การตตอวตาใครสนักคนดข้วยเรสืที่องความผษิดของเขาไมตใชตเรสืที่องงตาย อยตางไร
กป็ตาม ในระยะยาวแลข้วมนันกป็ดภีกวตาการเพษิกเฉยปนัญหาและปกปษิดมนันไวข้ดข้วยคทาปข้อยอ ยตอมถลึงเวลาทภีที่
ปนัญหาตตางๆตข้องถผกจนัดการ เราชตวยสงเคราะหรกนนั และกนันโดยการททาเชตนนนัรน
สภษ 28:24

บสคคลททพื่ขโมยของของบษิดาหรพอมารดาของตน และกลห่าววห่า

"อยห่างนททั้ไมห่ละเมษิด" เขากป็เปป็นเพพพื่อนของคนทคาลาย การปลข้นจากพตอแมตของตนจากนนัรนกป็พยายามทภีที่
จะยกเหตสุผลประกอบกป็เทตากนับการเปป็นหสุข้นสต วนกนับการทสุจรษิต มนันเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียน
สภษ 28:25

คนใจเยห่อหยษิพื่งเรห้าใหห้เกษิดการวษิวาท แตห่ผห้ทร ทพื่วางใจในพระเยโฮวาหย์จะ

เจรษิญขรึทั้น ความเยตอหยษิงที่ เปป็นตข้นตอของปนัญหาสต วนใหญตของผผข้คน “เพราะความทะนงตนัวเทตานนัรน
การวษิวาทจลึงเกษิดขลึรน” (สสุภาษษิต 13:10) คนทภีที่เยตอหยษิงที่ คสือคนทภีที่ยยสุ งใหข้เกษิดปนัญหาตตางๆไดข้อยตางงตายดาย
ความเยตอหยษิงที่ ททาใหข้เจป็บแสบและกนัดกรต อน ไมตมภีใครชอบคนทภีที่เยตอหยษิงที่ กระนนัรนเรสืที่องเสภียดสภีกคป็ สือวตา
คนเยตอหยษิงที่ มองเหป็นสษิที่งตตางๆในแบบตรงกนันขข้ามเลย แตตผผข้ทภีที่วางใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้ายตอมจะไดข้
รนับพร วลภีทภีที่วาต “ถผกททาใหข้อข้วนพภี” กป็เปป็นคทาพผดเปรภียบเทภียบทภีที่หมายถลึงการถผกททาใหข้เจรษิญขลึรนหรสือ
‘ไดข้รนับพร’ หลนักการทภีที่วาต พระเจข้าจะทรงอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจพระองครถผกกลตาวซทราบตอยๆใน
พระคนัมภภีรร ดผ เพลงสดสุดภี 2:12, 34:8, 40:4, 84:12 และเยเรมภียร 17:7-8
สภษ 28:26

บสคคลททพื่วางใจในจษิตใจของตษัวเปป็นคนโงห่ แตห่บคส คลททพื่ดคาเนษินใน

ปษัญญาจะไดห้รษับการชห่วยใหห้พนห้ ความคษิดสองประการทภีที่เชสืที่อมโยงกนันแตตแตกตตางกนันถผกกลตาวถลึงตรง
นภีร (1) การวางใจจษิตใจของตนเองกป็เปป็นเรสืที่องโงตเขลา โลกมนักแนะนทาใหข้ททาอยตางนนัรนเลย แตตใจกป็ชอบ
หลอกลวงเหนสือสษิที่งทนัรงปวง (เยเรมภียร 17:9) อารมณรตตางๆกป็เอาแนตเอานอนไมตไดข้และชอบหลอกลวง
และบดบนังใจบตอยๆ การวางใจในจษิตใจของตนัวเองจะนทาไปสผตหายนะบตอยๆ แตต (2) การจนัดระเบภียบ
ชภีวษิตของตนโดยปนัญญายตอมนทาไปสผตการชตวยใหข้พนข้ จากวษิกฤตษิตตางๆของชภีวษิต ปนัญญาแบบพระเจข้า

มาจากจษิตใจทภีที่ถผกชนักนทาโดยหลนักการตตางๆแหตงพระวจนะของพระเจข้า โลกกลตาววตา ‘จงเดษินตามใจ
ของคสุณ’ พระเจข้าตรนัสวตา ‘จงดทาเนษินชภีวษิตโดยปนัญญาแบบพระเจข้า’ คนทภีที่ททาแบบแรกมภีมากมาย คน
ทภีที่ททาอยตางหลนังมภีเพภียงนข้อยนษิด
สภษ 28:27

บสคคลททพื่ใหห้แกห่คนยากจนจะไมห่รห้จร ษักการขษัดสน แตห่บ สคคลททพื่ปษิดตา

ของเขาเสทยจากการนททั้จะไดห้รษับการสาปแชห่งมาก ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ การเปป็นคนใจกวข้างในการ
ชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสน เมสืที่อเราใหข้เพสืที่อชตวยเหลสือผผข้อสืที่น มนันจะยข้อนกลนับมาหาเรา อยตางไร
กป็ตาม การหนันตาของเราไปเสภียจากการเหป็นความขนัดสนของคนจนจะนทามาซลึที่งคทาตษิเตภียนและคทา
สาปแชตง หลนักการทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การเปป็นคนใจกวข้างในการชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสน มนัน
นทามาซลึที่งพระพรสามประการ (1) คนเหลตานนัรนทภีขที่ นัดสนไดข้รบนั ความชตวยเหลสือ (2) ความโอบอข้อม
อารภีของผผข้ใหข้สสุดทข้ายแลข้วจะไดข้รนับการตอบแทน (3) และในการชตวยเหลสือผผข้อสืที่น เรากป็พนัฒนาใหข้เกษิด
ความปรารถนาดภีแทนทภีที่จะเปป็นคทาดตากลนับ ดผ ลผกา 6:38
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เมพพื่อคนชษัพื่วรห้ายมทอคานาจขรึทั้น คนกป็ซห่อนตษัวเสทย แตห่เมพพื่อเขาทษัทั้งหลาย

พษินาศไป คนชอบธรรมกป็เพษิพื่มขรึทั้น เมสือที่ คนอธรรมขลึรนเรสืองอทานาจและมภีอษิทธษิพล คนอสืนที่ ๆกป็ซตอนตนัว
อยผใต นมสุมมสืด ไมตวาต จะเพราะกลนัวโดยตอบโตข้หรสือเพราะกลนัวถผกขตมเหง อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ คนชนัวที่
พตายแพข้ไป คนชอบธรรมกป็เพษิมที่ ขลึรนทนัรงในเรสือที่ งอษิทธษิพลและจทานวน ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับ
ความคษิดของสสุภาษษิต 28:12 ในสมนัยของซาอผล การกดขภีที่ททาใหข้คนมากมายไปซตอนตนัวเสภีย เมสือที่ ดาวษิด
ขลึรนครองราชยร คนชอบธรรมกป็เจรษิญรสุตงเรสืองขลึรน หลนักการนนัรนสามารถถผกสสืบยข้อนไปยนังกษนัตรษิยรสตวน
ใหญตของแผตนดษินยผดาหรไดข้ เมสือที่ กษนัตรษิยรอธรรมขลึรนครองราชยร คนดภีๆตตางไปหลบอยผใต นเงามสืด เมสืที่อ
กษนัตรษิยรผผข้ชอบธรรมขลึรนครองราชบนัลลนังกร ความชอบธรรมกป็เพษิมที่ พผนขลึรน เรสืที่องนภีรเปป็นจรษิงจนทสุกวนันนภีร
ในทสุกระดนับชนัรนของสนังคม
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 29: สสุภาษษิตตส่างๆของซาโลมอนถถูกสรสุปในบทนทขึ้ ในททที่นคทขึ้ สือคลาเตสือน
สสุดทว้ายและคลาแนะนลาแบบพระเจว้าจากซาโลมอน
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บสคคลททพื่ถรกตษักเตพอนบห่อยๆ แตห่ยงษั แขป็งคอ ประเดทยดี๋ วจะถรกทคาลาย จรึง

รษักษาไมห่ไดห้ ความคษิดตรงนภีรกเป็ รภียบงตายพอๆกนับทภีที่มนันลลึกซลึรง คนทภีที่ถผกวตากลตาวตนักเตสือนซทราๆและ
ปฏษิเสธการวตากลตาวเชตนนนัรนจะพบกนับความพษินาศแบบฉนับพลนันและไมตมภีหนทางแกข้ไข หลนักการนภีร
เปป็นความจรษิงในชภีวษิต คนหนสุตมสาวมนักไดข้รบนั คทาเตสือนเกภีที่ยวกนับอนันตรายตตางๆและเมษินเฉยคทาเตสือน
เหลตานนัรนบตอยๆ อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนมาถลึงอยตางรวดเรป็วเมสือที่ อสุบนัตษิเหตสุหนลึที่งหรสือหายนะหนลึที่ง
เปลภีที่ยนแปลงชภีวษิตของพวกเขาไปตลอดกาล บางครนัรงกป็พรากชภีวษิตพวกเขาไป เรสือที่ งนภีรเปป็นจรษิงในฝตาย
วษิญญาณดข้วย คนเราอาจเมษินและปฏษิเสธคทาปรลึกษาของพระเจข้าอยผเต รสือที่ ยๆ กระนนัรน วนันนนัรนจะมาเมสืที่อ
พระเจข้าทรงหมดความอดทน ไมตวาต มนันเปป็นความบาปทภีที่อภนัยใหข้ไมตไดข้หรสือความบาปทภีที่นทาไปสผต
ความตายกป็ตาม พระเจข้าจะไมตทรงอดทนตตอคนโงตไปตลอดอยตางไมตมกภี าท หนด ดผ เยเรมภียร 29:15, 2
พงศรกษนัตรษิยร 17:14, 2 พงศาวดาร 36:13 และ 2 โครษินธร 6:2
สภษ 29:2

เมพพื่อคนชอบธรรมทวทอคานาจ ประชาชนกป็เปรมปรทดษิดิ์ แตห่เมพพื่อคนชษัวพื่

รห้ายครอบครอง ประชาชนกป็ครคพื่าครวญ ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 10:11, 28:12, 28
เมสืที่อผผข้ครอบครองทภีที่ชอบธรรมดทารงตทาแหนตง กป็มภีความสสุขในแผตนดษินนนัรน อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อคนชนัวที่
เขข้ามาดทารงตทาแหนตง กป็มคภี วามไมตพอใจ
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บสคคลผรห้รกษั ปษัญญายห่อมทคาใหห้บษิดาของเขายษินดท แตห่ผห้ทร ทพื่คบคห้าหญษิง

แพศยากป็ผลาญทรษัพยย์สษิพื่งของของเขา บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญายตอมททาใหข้บษิดายษินดภี (สสุภาษษิต 10:1) พตอ
แมตทสุกคนยตอมพอใจกนับลผกชายหรสือลผกสาวทภีที่เปป็นคนมภีปนัญญา นภีบที่ อกเปป็นนนัยแมข้ไมตมภีเขภียนไวข้กตป็ าม
วตาบสุตรชายทภีไที่ ปเทภีที่ยวเตรต กบนั หญษิงใจงตายกป็เปป็นคนไรข้ปนัญญา นอกจากนภีร หากพวกหญษิงแพศยาเรภียก
เกป็บเงษินสทาหรนับบรษิการของพวกนางแลข้ว เขากป็จะหมดตนัวในไมตชาข้ คทาอสุปมาเรสืที่องบสุตรนข้อยหลงหาย
ทภีที่พระเยซผตรนัสสอนกป็เปป็นตนัวอยตางแสนคลาสสษิคของเรสือที่ งนภีร ดผ ลผกา 15:13-14, 30 และสสุภาษษิต 6:26
ดข้วย หลนักการแบบกวข้างๆกวตาถผกกลตาวถลึงตรงนภีรและนนันที่ กป็คสือ การททาผษิดศภีลธรรมโดยทนัวที่ ไปแลข้ว
ยตอมนทาไปสผตความยากจน ความยากจนมากมายเหลสือเกษินทภีที่เกษิดขลึรนในโลกเกภีที่ยวขข้องโดยตรงกนับการ
สทาสต อนทางเพศ มนันเปป็นความจรษิงในชสุมชนรายไดข้ตทที่าของอเมรษิกา มนันเปป็นความจรษิงในกลสุ มต

ประเทศโลกทภีที่สามทภีที่ยากจนของโลก การสทาสต อนทางเพศไมตเพภียงบตมเพาะโรคตษิดตตอเทตานนัรน แตต
มนันยนังนทาไปสผตความยากจนอยตางแนตนอนดข้วย
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กษษัตรษิยทย์ รงใหห้เสถทยรภาพแกห่แผห่นดษินดห้วยความยสตษิธรรม แตห่องคย์ททพื่

ทรงรษับของกคานษัลกป็ทคาใหห้แผห่นดษินยห่อยยษับ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ผผข้นทาทภีที่ตนัดสษินใจถผกตข้องในเรสืที่อง
ตตางๆยตอมนทาความมภีเสถภียรภาพมาสผตแผตนดษินของเขา นนันที่ เปป็นจรษิงในแวดวงการเมสืองและตทาแหนตง
ผผข้นทารผปแบบอสืนที่ ใดกป็ตาม อยตางไรกป็ตาม ผผข้นทาทภีที่ทสุจรษิต นนันที่ คสือ คนทภีที่รนับสษินบนหรสือเงษินใตข้โตบ๊ะจะเหป็น
ตทาแหนตงผผข้นทาของตนรวมถลึงคนเหลตานนัรนทภีที่เขานทาขาดเสถภียรภาพ ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา
ความชอบธรรมนทามาซลึที่งความมภีเสถภียรภาพ ความไมตชอบธรรมยตอมนทามาซลึที่งความไรข้เสถภียรภาพ
สภษ 29:5

คนททพื่ปห้อยอเพพพื่อนบห้านของตนยห่อมกางขห่ายไวห้ดษักเทห้าของเขา ความ

คษิดตรงนภีรกเป็ รภียบงตาย จงระวนังคนทภีที่ปข้อยอเกษินพอดภี เขากทาลนังหลอกใหข้คสุณตษิดกนับอะไรสนักอยตาง จะมภี
คนตกเปป็นเหยสืที่ออยตางแนตนอน พวกสษิบแปดมงกสุฎทนัวที่ โลกรผข้คสุณคตาของการปข้อยอคนทภีที่ตนตนัรงใจวตา
จะททาใหข้ตกเปป็นเหยสืที่อ
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คนชษัวพื่ ตษิดกษับอยรให่ นการละเมษิดของตน แตห่คนชอบธรรมรห้องเพลง

และเปรมปรทดษิดิ์ ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต การละเมษิด (นนันที่ คสือ ความบาป) ในสต วนของเราจะ
กลายเปป็นหษินสะดสุดสทาหรนับผผข้อสืที่น ความบาปยตอมสต งผลกระทบตตอผผข้อสืที่นเสมอ มนันทอดเงาลงบนผผข้
อสืที่น มนันททาใหข้ผผข้อสืที่นหมดกทาลนังใจ มนันนทาปนัญหาตตางๆมาสผตผผข้อสืที่น อยตางไรกป็ตาม คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษิน
ชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงกป็มคภี วามชสืที่นชมยษินดภีและบทเพลงอยผใต นใจของตน
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คนชอบธรรมรรห้จษักสษิทธษิของคนยากจน แตห่คนชษัวพื่ รห้ายไมห่เขห้าใจ

ความรรห้อยห่างนททั้ คนชอบธรรมจะเอาใจใสต ปนัญหาของคนยากจนอยตางเหมาะสม อยตางไรกป็ตาม คน
ชนัวที่ กป็หนันไปทางอสืนที่ และททาเหมสือนกนับวตาตนไมตรเผข้ รสืที่องเลย ความจรษิงทภีที่เรภียบงตายอยผตต รงนภีร คนชอบ
ธรรมจะพยายามทภีจที่ ะชตวยเหลสือคนอสืนที่ ทภีที่เดสือดรข้อน คนอธรรมเมษินเฉยปนัญหาตตางๆของผผข้อสืที่น
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คนมษักเยาะเยห้ยกระทคาบห้านเมพองใหห้เขห้าบห่วง แตห่ปราชญย์แปรความ

โกรธเกรททั้ยวไปเสทย คนปากดภีสามารถกตอความยสุงต ยากใหข้ทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้องไดข้ อยตางไรกป็ตาม คนทภีที่

มภีปนัญญาจะเปป็นตนัวกลางไกลตเกลภีที่ยปนัญหาและปข้องกนันมษิใหข้ความยสุงต ยากเกษิดขลึรน บทเรภียนตรงนภีรกคป็ สือ
จงหลภีกเลภีที่ยงคนเหลตานนัรนทภีที่พดผ จาอวดดภีและจงคบหาสมาคมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญา
สภษ 29:9

ถห้าปราชญย์มทเรพพื่องโตห้เถทยงกษับคนโงห่ ไมห่วห่าเขาดสเดพอดหรพอหษัวเราะ กป็

ไมห่มทวษันสงบลงไดห้ คทาเตสือนนภีรเตสือนใหข้ระวนังการรนับมสือกนับคนโงต ไมตวาต คนโงตคนนนัรนจะโกรธหรสือ
หนัวเราะ อภีกฝตายกป็ไมตมภีทางผตอนคลายไดข้ คนโงตมนักเอาแนตเอานอนไมตไดข้และเปลภีที่ยนไปเปลภียที่ นมา
บตอยๆ คทาเตสือนนภีรจงลึ เตสือนใหข้ระวนังพวกเขา
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คนททพื่กระหายเลพอดยห่อมเกลทยดคนเททพื่ยงธรรม แตห่คนชอบธรรม

แสวงชทวตษิ ของเขา คทาทภีที่แปลวตา กระหายเลพอด (ดนัม เอโนวช) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘คนกระหาย
เลสือด’ ความคษิดตรงนภีรกหป็ มายถลึงคนทภีที่ชอบใชข้ความรสุนแรงหรสือโหดรข้ายทารสุณ พวกเขามนักเกลภียด
ชนังคนเทภีที่ยงธรรมเพภียงเพราะวตาฝตายหลนังเปป็นคนเทภีที่ยงธรรม ชาวโลกมนักเกลภียดชนังประชาชนของ
พระเจข้าเพราะสษิที่งทภีที่ฝตายหลนังเปป็น อยตางไรกป็ตาม คนเทภียที่ งธรรมยตอมแสวงหาประโยชนรสสุขของจษิต
วษิญญาณของคนทภีที่โหดรข้ายทารสุณ นนันที่ คสือ เขาพยายามทภีที่จะนทาวษิญญาณอภีกฝตายดข้วยขตาวประเสรษิฐ บท
เรภียนนภีรชนัดเจน คนอธรรมเกลภียดชนังคนชอบธรรม คนชอบธรรมแสวงหาทภีที่จะนทาวษิญญาณคน
อธรรม
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คนโงห่ยห่อมใหห้ความคษิดของเขาพลสห่งออกมาเตป็มททพื่ แตห่ปราชญย์ยอห่ ม

ยษับยษัทั้งความคษิดไวห้จนภายหลษัง คนโงตพผดออกมาหมด พวกเขากลตาวสษิที่งทภีที่อยผใต นใจของตน คนมภี
ปนัญญายตอมหสุบปากของตนเสภีย อยตางนข้อยกป็จนกวตาเขาจะมภีเวลาคษิดไตรต ตรองสษิที่งตตางๆเสภียกตอน นภีที่
บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนโงตดตาคนอสืนที่ ไปทนัวที่ เวลาทภีที่ตนโมโห คนมภีปนัญญายตอมปลตอยใหข้
อารมณรทพภีที่ ลสุตงพลตานของตนสงบลงเสภียกตอนทภีที่ตนจะพผดอะไร
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ถห้าผรคห้ รอบครองเชพพื่อฟษังความเทป็จ ขห้าราชการของทห่านกป็พลอยชษัวพื่

รห้ายทษัทั้งสษิทั้น เมสือที่ ผผข้นทาคนใดยอมฟนังคทาปข้อยอทภีที่เกษินพอดภี บรรดาผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของเขากป็เรภียนรผทข้ ภีที่จะ
เปป็นคนไมตซสืที่อตรง พอมภีคนลสือกนันวตาเจข้านายสามารถถผกปนัที่นหนัวโดยคทาปข้อยอไดข้ พวกลผกนข้องของ

เขากป็อาจหาโอกาสหลอกใชข้เขาเพษิที่มขลึรนไปอภีก ผผข้นทาทภีที่ชอบธรรมจะตตอสผข้กบนั ความโงตเขลาของการ
ถผกประจบสอพลอโดยลผกนข้องของตน
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คนยากจนและคนหลอกลวงมษักมาประจษัญหนห้ากษันเสมอ และพระ

เยโฮวาหย์ประทานความสวห่างแกห่ตาของคนทษัทั้งสอง ในวษิถภีแหตงชภีวษิต คนยากจนและคนไมตซสืที่อตรง
ยตอมมาเจอกนัน อยตางไรกป็ตาม องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นผผข้ททาใหข้คนทนัรงปวงตาสวตาง พระคสุณทภีที่ชตวย
ใหข้รอดไดข้ของพระองครมภีใหข้กบนั คนทนัรงปวง ไมตวาต พวกเขาจะมภีสถานะเชตนไรในชภีวษิตกป็ตาม ความคษิด
ตรงนภีรคลข้ายกนับของสสุภาษษิต 22:2
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กษษัตรษิยทย์ ทพื่พษิพากษาคนยากจนดห้วยความสษัตยย์ซพพื่อ พระททพื่นษัพื่งของ

พระองคย์จะสถาปนาอยรห่เปป็นนษิตยย์ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ผผข้ครอบครองทภีที่ใหข้ความยสุตษิธรรมอยตาง
สนัตยรซสืที่อ แมข้กระทนังที่ สทาหรนับพวกคนดข้อยโอกาสจะเพษิที่มความมภีเสถภียรภาพใหข้แกตรนัชกาลของตน
ความจรษิงทภีที่ยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา การปฏษิบนัตษิอยตางชอบธรรมและยสุตษิธรรมยตอมนทามาซลึที่งความมภี
เสถภียรภาพและความยนังที่ ยสืนนาน มนันคสือความชอบธรรมขนัรนพสืรนฐาน
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ไมห้เรทยวและคคาตษักเตพอนใหห้เกษิดปษัญญา แตห่ถห้าปลห่อยเดป็กไวห้แตห่ลคาพษัง

จะนคาความอษับอายมาสรห่มารดาของตน ความจรษิงตรงนภีรกเป็ รภียบงตาย นนันที่ คสือ การลงโทษทางรต างกาย
(นนันที่ คสือ การตภีกนข้ ) และการวตากลตาวตนักเตสือนยตอมถตายทอดปนัญญาขนัรนพสืรนฐานใหข้แกตเดป็ก อยตางไร
กป็ตาม เดป็กทภีที่ไมตไดข้รนับการวตากลตาวตนักเตสือนจะททาใหข้แมตของตนอนับอายขายหนข้าและถผกดผหมษิที่น ทภีที่
มารดาถผกกลตาวถลึงและบษิดาไมตไดข้ถผกกลตาวถลึงอาจหมายถลึงขข้อเทป็จจรษิงทภีที่วาต แมตยอต มใชข้เวลากนับลผก
มากกวตาพตอตอนทภีลที่ ผกยนังเลป็ก และแมตมแภี นวโนข้มทภีจที่ ะอตอนไหวงตายตตอลผกของตนมากกวตาพตอ
อยตางไรกป็ตาม ความจรษิงอนันยษิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา การฝลึกวษินยนั อยตางเขข้มแขป็งและเสมอตข้นเสมอปลาย
จะถตายทอดปนัญญาใหข้แกตเดป็ก เดป็กๆทภีถที่ ผกทษิรงไวข้ตามลทาพนังหรสือถผกปลตอยใหข้ททาตามใจชอบจะนทา
ความอนับอายขายหนข้ามาสผตทสุกฝตาย เดป็กทภีที่ไมตถผกฝลึกวษินนัยคสือความผษิดพลาดของพตอแมตของเขา
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เมพพื่อคนชษัพื่วรห้ายเพษิพื่มพรน การละเมษิดกป็ทวทขรึทั้น แตห่คนชอบธรรมจะ

มองดรความลห่มจมของเขา เมสืที่อคนชนัวที่ เพษิมที่ จทานวนขลึรน ความบาปกป็เพษิที่มขลึรนเชตนกนัน อยตางไรกป็ตาม

เมสืที่อพวกเขาลข้มลงอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ คนชอบธรรมกป็ดทารงอยผตต ตอไปและไดข้เหป็นความลตมจมของ
เหลตาผผข้ละเมษิด หลนักการหลายประการถผกบอกเปป็นนนัย ความบาปยตอมกตอใหข้เกษิดความบาป มนันทวภี
จทานวนขลึรนเหมสือนดอกแดนดษิไล (เปป็นดอกไมข้สภีเหลสืองเมสือที่ แกตจะเปป็นปสุยสภีขาว) กระนนัรนความบาป
ยตอมนทามาซลึที่งความลตมจมอยตางแนตนอน ตรงกนันขข้าม การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมยตอมกตอใหข้เกษิด
ความมภีเสถภียรภาพซลึที่งดทารงอยผตต ตอไปเมสือที่ บรรดาคนบาปลข้มลง ความบาปกตอใหข้เกษิดความไรข้
เสถภียรภาพ ความชอบธรรมกตอใหข้เกษิดความมภีเสถภียรภาพแหตงชภีวตษิ
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จงฝรึกสอนบสตรชายของเจห้า และเขาจะใหห้เจห้าไดห้หยสดพษัก เออ เขาจะ

ใหห้ความปทตษิยนษิ ดทแกห่ใจของเจห้า ในรผปแบบทภีคที่ ลข้ายกนับขข้อ 15 การวตากลตาวตนักเตสือนลผกๆของเราอยตาง
ฉนับไวยตอมนทาไปสผตสนันตษิสสุขและความมภีเสถภียรภาพสทาหรนับพวกเขาและพตอแมตของพวกเขา เดป็กๆทภีที่
ถผกฝลึกวษินนัยเปป็นความปภีตษิยษินดภี แตตเดป็กๆทภีที่มวภี ษินยนั กป็เรษิที่มตข้นดข้วยพตอแมตทมภีที่ ภีวษินยนั พวกเขาททาใหข้แนตใจวตา
ลผกๆของตนถผกฝลึกวษินนัยใหข้ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ลผกๆของพวกเขากลายเปป็นพระพรแทนทภีจที่ ะเปป็นปนัญหา
ลผกๆจะออกมาเปป็นอยตางไรกป็ขร ลึนอยผกต บนั พตอแมตของพวกเขา เดป็กๆทภีที่ถผกวตากลตาวตนักเตสือนอยตาง
สมทที่าเสมอและเหมาะสมยตอมกลายเปป็นพระพร
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ททพื่ใดๆททพื่ไมห่มทนษิมษิต ประชาชนกป็พนษิ าศ แตห่คนททพื่รษักษาพระราช

บษัญญษัตษิจะเปป็นสส ข คทาทภีที่แปลวตา พษินาศ มภีความหมายวตา ‘ไมตถผกยนับยนัรง’ หรสือ ‘ปลตอยใหข้เตลษิดไป’
ภาพเปรภียบหนลึที่งกป็คอสื ฝผงแกะทภีที่ถผกททาใหข้กระจนัดกระจายไป ทภีที่ใดไมตมนภี ษิมษิตในผผข้นทา ผผข้คนกป็เตรป็ดเตรต
ไปเหมสือนฝผงแกะทภีที่กระจนัดกระจายไป พวกเขายตอมเจอกนับความยสุงต ยากเหมสือนลผกแกะตนัวหนลึที่งทภีที่
ไมตมภีคนนทาทาง บรษิบทตรงนภีรบอกเปป็นนนัยถลึงนษิมษิตแหตงพระวจนะของพระเจข้า ผผข้คนทภีที่เพษิกเฉยพระ
วจนะของพระเจข้ากป็เทภีที่ยวเตรป็ดเตรต ไปและพษินาศเหมสือนแกะทภีที่ไมตมภีผผข้เลภีรยง อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่เชสืที่อฟนัง
พระวจนะของพระเจข้ายตอมพบความสสุขทภีที่แทข้จรษิง การเพษิกเฉยพระวจนะยตอมนทาไปสผตความสนับสน
และความยสุงต ยาก การเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ายตอมนทามาซลึที่งพระพรตตางๆ คทาทภีแที่ ปลวตา เปป็นสส ข
(เอเชอรร์) ถผกแปลบตอยทภีที่สสุดวตา ‘ไดข้รนับพระพร’ หลนักการสทาคนัญทภีที่สสุดกป็คสือวตา การเชสืที่อฟนังพระวจนะ
ของพระเจข้านทามาซลึที่งพระพรและความสสุข การเดษินออกไปจากการเชสืที่อฟนังพระวจนะยตอมกตอใหข้เกษิด
สษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม สนังเกตการเนข้นเรสืที่องการรนักษาพระราชบนัญญนัตษิซลึที่งกป็คสือการเชสืที่อฟนังมนันนนันที่ เอง การ

เหป็นพข้องกนับพระวจนะของพระเจข้าเปป็นเรสืที่องหนลึงที่ สต วนการเชสืที่อฟนังพระวจนะนนัรนกป็เปป็นคนละเรสืที่อง
เลย ประเดป็นสทาคนัญของพระพรในพระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตมกป็คอสื การเชสืที่อฟนังพระเจข้าโดยเฉพาะตาม
ทภีที่มภีบนนั ทลึกไวข้ในพระวจนะของพระองคร
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สษักแตห่ใชห้คคาพรดเทห่านษัทั้นจะฝรึกสอนคนใชห้ไมห่ไดห้ เพราะถรึงแมห้เขาเขห้าใจ

แตห่เขากป็จะไมห่ตอบ ความคษิดตรงนภีรกกป็ ลตาวชนัดเจนถลึงคนรนับใชข้ (นนันที่ คสือ ลผกจข้าง) ทภีที่หวนั แขป็งหรสือดสืรอรนัรน
คนโงตฉสุนเฉภียวเวลาทภีที่พวกเขาถผกตนักเตสือนวตากลตาว คทาพผดวตากลตาวตนักเตสือนกลษิงร ตกจากคนโงตเหมสือน
สภีซอใหข้ควายฟนัง พวกเขาไมตยอมฟนัง คนโงตยอต มเขข้าใจคทาพผดทภีที่ถผกกลตาว แตตกไป็ มตยอมตอบเพราะ
ความอวดดภี หลนักการทภีที่วาต คนโงตไมตยอมรนับคทาปรลึกษากป็ปรากฏชนัดเจน นภีบที่ อกเปป็นนนัยดข้วยวตาคนรนับ
ใชข้ (นนันที่ คสือ ลผกจข้าง) ทภีที่ไมตยอมฟนังคทาวตากลตาวตนักเตสือนอาจถผกจนัดการดข้วยวษิธภีอสืที่น ในสมนัยโบราณนนันที่
อาจหมายถลึงการลงโทษทางรต างกาย ในสมนัยปนัจจสุบนนั มนันอาจหมายถลึงการไมตไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน
ไมตไดข้รนับการขลึรนเงษินเดสือน หรสือแมข้แตตการถผกไลตออก
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เจห้าเหป็นคนททพื่ปากไวหรพอ ยษังมทหวษังในคนโงห่มากกวห่าเขา การมภีลษิรนทภีที่

มภีปฏษิกษิรษิยาตอบสนองอยตางรวดเรป็วตตอความขนัดเคสืองหรสือปนัญหาตตางๆกป็เหมสือนปสืนใหญตทภีที่พรข้อมจะ
ยษิง ความหมายโดยนนัยตรงนภีรกคป็ สือ ไมตมภีความหวนังสทาหรนับคนนษิสนัยแบบนนัรน ลษินร ทภีที่ไมตถผกฝลึกวษินนัย
พรข้อมกนับอารมณรทภีที่ปราศจากวษินนัยกป็คอสื ดษินระเบษิดดภีๆนภีเที่ อง บสุคคลเชตนนนัรนใชข้ชภีวษิตโดยสรข้างความเสภีย
หายไปตลอดทาง ชภีวษิตคผตพนัง ครษิสตจนักรเกษิดปนัญหา เดป็กๆกลายเปป็นคนดสืรอรนัรน และเพสืที่อนบข้านถผก
ททาใหข้เหษินหตาง อารมณรรอข้ นและวาจาเชสือดเฉสือนเปป็นสต วนผสมทภีที่ชนัวที่ รข้าย ดผ ปนัญญาจารยร 5:2 และ
ยากอบ 1:19
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บสคคลททพื่ทคานสถนอมคนใชห้ของตนตษัทั้งแตห่เดป็กๆ ททพื่สสดจะเหป็นวห่าเขา

กลายเปป็นบสตรชายของตน ความคษิดตรงนภีรกหป็ มายถลึง เจข้าของบข้านสมนัยโบราณทภีที่ดผแลลผกของคนรนับ
ใชข้อยตางเมตตากรสุณาตลอดหลายปภีทภีที่เดป็กนนัรนกทาลนังเตษิบโต คนรนับใชข้ผผข้นร นันจะเรษิที่มนนับถสือเจข้านายของ
ตนเหมสือนเปป็นบษิดาของเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงความจงรนักภนักดภีและความซสืที่อสนัตยร หลนักการทภีที่ยษิ งที่ ใหญต
กวตากป็คสือวตา ความเมตตากรสุณาและความดภีงามจะเกป็บเกภีที่ยวความสนัตยรซสืที่อและความจงรนักภนักดภีใน

ภายหลนัง หลนักการนภีรเปป็นจรษิงอยตางแนตนอนในความสนัมพนันธรระหวตางนายจข้างและลผกจข้างในปนัจจสุบนัน
ความกรสุณาและความดภีงามของนายจข้างจะนทามาซลึที่งผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่เปป็นความจงรนักภนักดภีและความ
สนัตยรซสืที่อในภายหลนัง
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คนเจห้าโมโหยห่อมเรห้าการวษิวาท และคนททพื่มษักโกรธกป็เปป็นเหตสใหห้มทการ

ละเมษิดมากขรึทั้น ความโกรธยตอมออกลผกเปป็นความขนัดแยข้ง นอกจากนภีร ผผข้ทภีที่อารมณรเสภียงตายกป็สทาแดง
ความบาปทสุกรผปแบบ เมสือที่ ความโกรธและอารมณรเสภียถผกปลตอยใหข้ปะทสุขร ลึน ความขมขสืที่น วาจา
หยาบคายทสุกรผปแบบ ความรสุนแรงและอะไรทภีที่แยตยษิงที่ กวตานนัรนกป็ไหลโครกขลึรนมาสผตพรสืนผษิว ความ
โกรธและอารมณรเสภียเปป็นเหมสือนการเปษิดวาลรวของทตอระบายนทรา สษิที่งโสโครกทสุกรผปแบบยตอมไหล
ออกมา
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ความเยห่อหยษิงพื่ ของคนนคาเขาใหห้ตคพื่าลง แตห่คนททพื่มทใจถห่อมจะไดห้รษับ

เกทยรตษิ ความเยตอหยษิงที่ ยข้อนกลนับมาททารข้ายตนัวเองอยตางแนตนอน มนันหลอกใหข้คนๆหนลึงที่ คษิดวตาตนัวเขา
เองดภีกวตาทภีที่เขาเปป็นจรษิงๆ มนันยกชผตนัวเอง แตตมนนั กป็ททาใหข้คนตกตทที่าลงอยตางแนตนอน ผผข้ทภีที่ยกตนัวขลึรนจะถผก
ททาใหข้ตทที่าลง มนันหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ตรงกนันขข้าม ความถตอมใจทภีแที่ ทข้จรษิงนทามาซลึที่งการเลสืที่อนขนัรน วษิธภีของ
ชาวโลกคสือ จงยกชผตนัวเอง มนันลข้มเหลวอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ วษิธภีของพระเจข้าคสือ จงถตอมใจ สสุดทข้าย
แลข้วมนันนทามาซลึที่งการถผกเลสืที่อนขนัรน
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ผรห้เขห้าสห่วนกษับขโมยกป็เกลทยดชษังชทวษิตของตน เขาไดห้ยษินคคาสาปแชห่ง

แตห่ไมห่เปษิดเผยอะไรเลย ผผข้ทภีที่เปป็นหสุข้นสต วนกนับคนโกงจะเสภียใจทภีหลนังในไมตชข้า การคบหาสมาคมเชตน
นนัรนจะยข้อนกลนับมาททารข้ายตนัวเองอยตางแนตนอนหรสือลงเอยดข้วยการถผกหนักหลนัง พวกหนัวขโมยไมตมภี
ความละอายเกภีที่ยวกนับการปอกลอกหสุข้นสต วนของตน นอกจากนภีร ขโมยคนนนัรนรผวข้ าต เพสืที่อนของตนอาจ
สาปแชตงตนแตตจะไมตรายงานเรสือที่ งการเสภียทรนัพยรของตนแกตทางราชการแนตๆ เหลตาคนโกงไมต
สามารถโทรหาตทารวจเพสืที่อรายงานวตาคนโกงอภีกคนไดข้ขโมยไปจากตน
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การกลษัวคนวางบห่วงไวห้ แตห่บสคคลททพื่วางใจในพระเยโฮวาหย์กป็จะ

ปลอดภษัย ในชภีวษิตครษิสเตภียนจะเกษิดความกลนัวคนอสืนที่ ซลึที่งขนัดขวางเรามษิใหข้ททาสษิที่งทภีที่เราควรททา เราเรษิที่ม

ตษิดกนับโดยความกลนัวคนอสืที่น ตนัวอยตางหนลึงที่ ทภีที่คลาสสษิคคสือ การเปป็นพยาน เราเกษิดกลนัววตาคนอสืที่นจะมภี
ปฏษิกษิรยษิ าอยตางไรตตอเรา เรากป็เลยไมตพดผ อะไร เราตษิดกนับโดยความกลนัวคนของเรา อยตางไรกป็ตาม เมสือที่
เราวางใจองครพระผผข้เปป็นเจข้า พระองครจะทรงคสุมข้ ครองเราใหข้ปลอดภนัย การไวข้วางใจในพระเจข้านทา
มาซลึที่งสนันตษิสขสุ ดผ อษิสยาหร 26:3 พระเจข้าทรงดผแลคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจพระองคร เราเชสืที่อใจไดข้เลย
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คนเปป็นอษันมากแสวงความพอใจจากผรห้ครอบครอง แตห่ท สกคนจะไดห้

ความยสตษิธรรมจากพระเยโฮวาหย์ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คนมากมายในโลกจะพยายามเอาใจหรสือ
ประจบคนทภีที่เปป็นผผข้นทาหรสือผผข้ทภีที่มภีอษิทธษิพล ความคษิดตรงนภีรกเป็ กภีที่ยวกนับผลประโยชนรทภีที่ตนหวนังวตาจะไดข้
รนับจากเสข้นสายดนังกลตาว อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ทภีที่จะพษิพากษามนสุษยรทสุกคนในทข้ายทภีที่สสุด
สษิที่งทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา เราควรแสวงหาความโปรดปรานของพระเจข้าตตางหาก
พระองครทรงเปป็นผผข้ทภีที่สามารถเลสืที่อนขนัรนและชตวยเหลสือไดข้อยตางแทข้จรษิงทนัรงในระยะสนัรนและในระยะ
ยาว แมข้แตตการแสวงหาความโปรดปรานของพวกคนมภีอทานาจสต วนใหญตแลข้วกป็เปป็นความพยายาม
ทภีที่เปลตาประโยชนร อยตางไรกป็ตาม การแสวงหาความโปรดปรานของพระเจข้ายตอมมภีประโยชนรชนัวที่ นษิ
รนันดรร
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คนไมห่ชอบธรรมเปป็นททพื่สะอษิดสะเอทยนแกห่คนชอบธรรม แตห่คนเททพื่ยง

ธรรมในทางของเขากลษับเปป็นททพื่สะอษิดสะเอทยนแกห่คนชษัพื่วรห้าย ความจรษิงของชภีวษิตปรากฏตรงนภีร คน
ชอบธรรมยตอมขยะแขยงรผปแบบการใชข้ชภีวษิตของคนอธรรม ไมตนตาประหลาดใจเลยทภีที่วาต คนอธรรม
ไมตมภีเวลาสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงในการดทาเนษินชภีวษิตของตน มภีความไมตลง
รอยกนันระหวตางทนัรงสองฝตาย นนันที่ ไมตใชตเรสืที่องทภีที่นตารผสข้ นักเทตาไร แตตมนันกป็เปป็นขข้อเทป็จจรษิงอยตางหนลึงที่ ของ
ชภีวษิต พระเจข้าทรงแจข้งใหข้เราทราบถลึงเรสืที่องนภีรในสสุภาษษิตขข้อนภีร เนสืรอหนนังตตอสผพข้ ระวษิญญาณและพระ
วษิญญาณทรงตตอสผข้เนสืรอหนนัง
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 30: เนสืขึ้อหาตอนใหมส่ของหนนังสสือสสุภาษษิตถถูกกลส่าวถนงตรงนทขึ้ บทนทขึ้นลา
เสนอสสุภาษษิตตส่างๆของอากถูรร์ ผถูว้เขทยนทส่านนทขึ้ยอมรนับเองวส่าตนไมส่ใชส่ผคถูว้ งแกส่เรทยน แตส่เขาใชว้ภาพ

เปรทยบตส่างๆททที่คษิดขนขึ้นเองและตษิดดษินเพสืที่อบรรยายถนงความจรษิงตส่างๆฝส่ายวษิญญาณของการดลาเนษิน
ชทวษิตครษิสเตทยนในแตส่ละวนัน
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ถห้อยคคาของอากรรย์ บสตรชายยาเคหย์ คพอคคาพยากรณย์ของเขา ชายคน

นษัทั้นพรดกษับอษิธทเอล กษับอษิธทเอลและอรคาล วห่า ผผข้แตตงในเนสืรอหาสต วนถนัดมาของหนนังสสือสสุภาษษิตนภีรคอสื ชาย
คนหนลึงที่ นามวตา อากถูรร์ เราไมตทราบอะไรเกภีที่ยวกนับเขาอภีกนอกจากสษิที่งทภีที่ถผกพบในขข้อเหลตานภีรทภีที่เปป็น
บทนทา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือชสืที่อ อากถูรร์ มนันมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ถผกรวบรวมเขข้าดข้วยกนัน’ หรสืออาจเปป็น
‘ผผข้รวบรวมเขข้าไวข้ดวข้ ยกนัน’ อาจเปป็นไดข้วาต นภีที่นตาจะเปป็นชสืที่อเรภียกหนลึที่งมากกวตาชสืที่อคน ซลึงที่ บอกเปป็นนนัยวตา
ผผข้เขภียนทตานนภีรไดข้รวบรวมหรสือเรภียบเรภียงสสุภาษษิตตตางๆของบทนภีรเขข้าดข้วยกนัน อาจเปป็นไดข้วาต จรษิงๆแลข้ว
เขาเปป็น ‘บรรณาธษิการ’ ของบทนภีร โดยรวบรวมคทากลตาวตตางๆทภีที่มปภี นัญญาแหตงสมนัยของเขาเขข้าดข้วย
กนัน แนตนอนวตาพระวษิญญาณบรษิสสุทธษิธทรงดลใจซาโลมอนใหข้รวมสสุภาษษิตเหลตานภีรของอากผรรเขข้าใน
หนนังสสือสสุภาษษิต คนสองคนนภีรนนนัที่ คสือ อษิธทเอลและอถูคาล อาจเปป็นบสุตรชายของอากผรร หรสืออยตางนข้อย
กป็เปป็นเพสืที่อนรต วมงานของเขา
2 แทห้จรษิงขห้ากป็เขลากวห่าคนใด ขห้าไมห่มทความเขห้าใจอยห่างมนสษยย์ บางคนคษิดวตาอากผรรเปป็นอภีกชสืที่อ
หรสือชสืที่อเรภียกอภีกอนันของซาโลมอน อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีรเขาพรรณนาถลึงตนัวเองวตาเปป็นคนเขลา นนันที่
คสือ ไมตไดข้เรภียนรผแข้ ละไมตใชตผผข้คงแกตเรภียน นนันที่ ไมตใชตซาโลมอนอยตางแนตนอน วลภีทสภีที่ องอตานไดข้ดข้วยวตา
‘ขข้าพเจข้าไมตมคภี วามเขข้าใจของอาดนัม’ คทาทภีที่แปลวตา มนสษยย์ จรษิงๆแลข้วกป็คสือ ‘อาดนัม’ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกป็
คสือวตา อากผรรคษิดวตาตนไมตมกภี ารศลึกษาหรสือเปป็นคนทภีที่เชภีที่ยวชาญ ‘อนักษร’ หรสือมภีปนัญญาของอาดนัม แตต
สสุภาษษิตตตางๆของเขาเปป็นความจรษิงตตางๆทภีที่เรภียบงตายและตษิดดษิน โดยใชข้อสุปลนักษณรและอสุปมาตตางๆทภีที่
พบเหป็นไดข้ในชภีวษิตประจทาวนัน
3 ขห้าไมห่เคยเรทยนรรห้ปษัญญา ทษัทั้งไมห่มทความรรห้ขององคย์ผ ห้บร รษิสส ทธษิดิ์ ในความถตอมใจของเขาซลึที่ง
เปป็นลนักษณะเฉพาะตนัว อากผรรกลตาวยอมรนับวตาตนไมตมภีการศลึกษาแบบเปป็นทางการหรสือไดข้รนับการ
อบรมดข้านศาสนศาสตรรแบบเปป็นทางการ กระนนัรน เหป็นไดข้ชดนั วตาเขาเขภียนจากหนัวใจทภีที่เปป็นแบบ
พระเจข้า
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ใครเลห่าไดห้ขรึทั้นไปยษังสวรรคย์หรพอลงมา ใครเลห่าไดห้รวบรวมลมไวห้ใน

กคามพอของทห่าน ใครเลห่าไดห้เอาเครพพื่องแตห่งกายหห่อหห้วงนคทั้าไวห้ ใครเลห่าไดห้สถาปนาททพื่สส ดปลายแหห่งแผห่น
ดษินโลกไวห้ นามของผรนห้ ษัทั้นวห่ากระไร และนามบสตรชายของผรนห้ ษัทั้นวห่ากระไร ถห้าทห่านบอกไดห้ พรข้อมกนับ
สทานวนไพเราะแบบบทกวภี อากผรรเรษิที่มตข้นสสุภาษษิตของตนโดยกลตาววตาปนัญญาและความรผข้ทสุกอยตาง
เปป็นของพระเจข้า เขาจลึงถามคทาถามทภีที่ไมตตข้องการคทาตอบสภีที่คทาถาม (นนันที่ คสือ คทาถามทภีที่คทาตอบนนัรน
ชนัดเจนอยผแต ลข้ว) เหป็นไดข้ชดนั วตาไมตมภีใครขลึรนไปยนังสวรรครหรสือลงมาจากสวรรครนร นันนอกจากพระเจข้า
เอง มภีแตตพระเจข้าทภีที่ทรงรวบรวมลมไวข้ในกทามสือของพระองคร พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ทภีที่ไดข้กาท หนด
ขอบเขตใหข้แกตทข้องทะเลและหมผตเมฆทภีที่อยผเต บสืรองบน เปป็นพระองครเองทภีที่ไดข้ทรงสถาปนาขอบเขต
ของทวภีปตตางๆ มภีแตตพระองครทภีที่ทรงทราบอยตางถตองแทข้พระนามและชสืที่อเรภียกตตางๆของพระองคร
รวมถลึงของพระบสุตรของพระองคร นตาสนใจทภีวที่ าต อากผรรเขข้าใจอยตางถตองแทข้วาต พระเจข้าทรงมภีพระบสุตร
องครหนลึที่งซลึที่งเปป็นคทากลตาวทภีที่นตาทลึที่งสทาหรนับวษิสสุทธษิชนในสมนัยพระคนัมภภีรรเดษิมคนหนลึงที่
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา แมข้อากผรรไมตไดข้กลตาววตาตนมภีปนัญญาหรสือความเขข้าใจดนังทภีที่
หมายเหตสุไวข้ขาข้ งบน เขากป็รผข้จนักพระองครผผข้ทรงเปป็นปนัญญาและความเขข้าใจทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคล จน
ทสุกวนันนภีร พระเจข้าทรงเปป็นสสุดยอดแหลตงและทรนัพยากรแหตงปนัญญาและความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆ
ของชภีวษิต
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พระวจนะทสกคคาของพระเจห้านษัทั้นกป็บรษิสสทธษิดิ์ อากผรรเจาะจงมากยษิงที่ ขลึรน

ไปอภีก แหลตงนนัรนแหตงปนัญญาของพระเจข้ามภีอยผใต นพระวจนะของพระองคร มนันมภีใหข้พรข้อมเสมอ
สทาหรนับคนทนัรงปวงทภีที่จะเสาะหามนัน สนังเกตวตาเขาพผดถลึงพระวจนะทสกคคาของพระเจห้า เหป็นไดข้ชดนั
วตาการดลใจของพระคนัมภภีรรนร นันเปป็นในดข้านถว้อยคลา ทสุกถว้อยคลาของพระคนัมภภีรรเปป็นสษิที่งทภีพที่ ระเจข้า
ประทานใหข้ การดลใจกษินความหมายมากกวตาความคษิดและหลนักการตตางๆของพระคนัมภภีรร ถว้อยคลา
ของพระคนัมภภีรรไดข้รนับการดลใจ นอกจากนภีร พระวจนะทสุกคทาของพระเจข้านนัรนบรษิสสุทธษิธ ทภีนที่ ตาสนใจยษิงที่
ขลึรนกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา บรษิสสทธษิดิ์ (ซาราฟ) หมายถลึง การถผกหลอมใหข้บรษิสสุทธษิธหรสือถผกชทาระใหข้บรษิสสุทธษิธ

การดลใจของพระคนัมภภีรรเกภีที่ยวขข้องเฉพาะถข้อยคทาทภีที่บรษิสสุทธษิธ นอกจากนภีร เพราะพระเจข้าไดข้
ทรงพษิทนักษรรนักษาถว้อยคลาของพระองครไวข้แลข้วอยตางนตาอนัศจรรยร ถข้อยคทาเหลตานนัรนจลึงถผกหลอมหรสือถผก
ชทาระใหข้บรษิสสุทธษิธแลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาสษิที่งเจสือปนตตางๆไดข้คสืบคลานเขข้ามาในเนสืรอหานนัรนตลอดหลาย
ศตวรรษ กระนนัรนการทรงพษิทนักษรรนักษาอนันนตาอนัศจรรยรของพระเจข้าไดข้ชทาระสษิที่งเจสือปนเหลตานนัรนออก
ไปและสษิที่งทภีที่เรามภีจนทสุกวนันนภีรคสือ ถข้อยคทาทภีที่ถผกเกป็บรนักษาไวข้และบรษิสสุทธษิธของพระเจข้า
ยษิงที่ กวตานนัรน พระองคย์ทรงเปป็นโลห่แกห่บรรดาผรห้ททพื่วางใจในพระองคย์ พระเจข้าไมตเพภียงเปป็นแหลตง
แหตงปนัญญาและผผข้ประทานถข้อยคทาทภีที่ไดข้รบนั การดลใจเทตานนัรน พระองครยงนั ทรงเปป็นโลตแกตคนทนัรงปวงทภีที่
วางใจในพระองครดข้วย ดผ เพลงสดสุดภี 18:30 เชตนกนัน ชตางเปป็นความจรษิงทภีที่แสนวษิเศษ! พระเจข้าทรง
ดผแลคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจในพระองคร นนันที่ เปป็นความจรษิงเมสือที่ ผผข้ใดวางใจพระครษิสตรเปป็นพระผผข้ชตวยใหข้
รอดกตอนและไดข้รนับความรอด มนันยนังเปป็นจรษิงในการดทาเนษินชภีวตษิ ครษิสเตภียนในเวลาตตอมาดข้วย
พระเจข้าทรงกลายเปป็นโลตทภีที่ปกปข้องสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจพระองครในยามคนับขนัน
6 อยห่าเพษิพื่มอะไรเขห้ากษับพระวจนะของพระองคย์ เกรงวห่าพระองคย์จะทรงขนาบเจห้า และเขา
จะเหป็นวห่าเจห้าเปป็นคนมสสา คทาเตสือนมภีไวข้เพสือที่ เตสือนใหข้ระวนังการเปลภียที่ นแปลงถว้อยคลาทภีที่ไดข้รนับการดลใจ
และถผกเกป็บรนักษาไวข้ของพระเจข้าโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต พวกลนัทธษิเทภียมเทป็จและบรรณาธษิการทภีที่ชอบ
วษิจารณรเนสืรอหาเปลภีที่ยนแปลงถว้อยคลาทภีที่เปป็นลายลนักษณรอนักษรของพระเจข้าเปป็นกษิจวนัตร สนังเกตอภีกครนัรงวตา
ถว้อยคลา (พหผพจนร) ของพระเจข้าถผกหมายเหตสุไวข้ ทนัรงการดลใจดข้านถข้อยคทาของถข้อยคทาตตางๆของ
พระเจข้ารวมถลึงการเกป็บรนักษาไวข้ดข้านถข้อยคทาของพระเจข้านนัรนถผกกลตาวถลึง
ผผข้ใดทภีที่บนังอาจเพษิมที่ เขข้ากนับ (หรสือตนัดออกจาก) ถข้อยคทาทภีที่ไดข้รนับการดลใจและถผกเกป็บรนักษาไวข้
ของพระเจข้ากป็กลายเปป็นคนมสุสา เขาอข้างวตานทาเสนอถข้อยคทาทนัรงหมดของพระเจข้าในเมสืที่อความจรษิงคสือ
เขาโกหกเรสืที่องทภีอที่ ข้าง การเพษิมที่ (หรสือการตนัดออก) ถข้อยคทาตตางๆจากขข้อความศนักดษิธสษิทธษิธนภีรเทตากนับ
เปป็นการหลอกลวง การสต งตข้นฉบนับหนลึที่งมาโดยอข้างวตาเปป็นพระวจนะและถข้อยคทาของพระเจข้า ทนัรงทภีที่
ความเปป็นจรษิงแลข้วมสือมนสุษยรไดข้เปลภียที่ นแปลงมนันแลข้วโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต กป็เทตากนับเปป็นการโกหก

ดผ พระราชบนัญญนัตษิ 4:2 และวษิวรณร 22:18 ดข้วย มนันเปป็นเรสือที่ งรข้ายแรงทภีจที่ ะเปลภีที่ยนแปลงถข้อยคทาเหลตา
นนัรนของพระเจข้าโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต
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ขห้าพระองคย์ขอสองสษิพื่งจากพระองคย์ ขออยห่าทรงปฏษิเสธททพื่จะใหห้ขห้า

พระองคย์กห่อนขห้าพระองคย์ตาย อากผรขร อเพภียงสองสษิที่งจากพระเจข้า (เมสืที่อรวมกนันพวกมนันกป็เปป็น
ตนัวแทนของมสุมมองทภีที่มปภี นัญญาเกภีที่ยวกนับชภีวษิต) เขาจลึงขอใหข้พระเจข้าประทานสองสษิที่งตตอไปนภีรขณะทภีที่
เขายนังมภีชภีวษิตอยผต
8 ขอใหห้ความไรห้สาระและความมสสาไกลจากขห้าพระองคย์ ขออยห่าประทานความยากจน
หรพอความมษัพื่งคษัพื่งแกห่ขห้าพระองคย์ ขอเลททั้ยงขห้าพระองคย์ดห้วยอาหารททพื่พอดทแกห่ขห้าพระองคย์ คทาขอแรก
ของเขา (1) กป็คสือ ใหข้พระเจข้าทรงกนันเขาใหข้หตางจากคตานษิยมทภีที่ผษิดๆและความหลอกลวง นภีเที่ ทตากนับวตา
เขาขอใหข้พระเจข้าทรงรนักษาเขาไวข้ในความจรษิงและบนเสข้นทางทภีที่ถผกตข้อง ดนังนนัรน คทาขอแรกของอา
กผรรจลึงเปป็นเรสืที่องฝตายวษิญญาณ เขาขอใหข้พระเจข้าทรงรนักษาเขาไวข้บนเสข้นทางแหตงความจรษิง จากนนัรน
เขากป็ขอ (2) ใหข้พระเจข้าทรงตอบสนองความตข้องการตตางๆของเขา เขาไมตปรารถนาทนัรงความ
ยากจนหรสือความมนังที่ คนังที่ นนันที่ คสือ แคตขอใหข้พระเจข้าทรงจนัดเตรภียมสษิที่งทภีที่เขาตข้องการและสษิที่งทภีที่เหมาะสม
สทาหรนับเขาเทตานนัรน
9 เกรงวห่าขห้าพระองคย์จะอษิพื่ม และปฏษิเสธพระองคย์ แลห้วพรดวห่า "พระเยโฮวาหย์เปป็นผรห้ใดเลห่า "
หรพอเกรงวห่าขห้าพระองคย์จะยากจนและขโมย และออกพระนามพระเจห้าของขห้าพระองคย์อยห่างไรห้คห่า
อากผรรเขข้าใจดภีถลึงอนันตรายตตางๆของความมนังที่ มภี เขารผวข้ าต ความมนังที่ คนังที่ และความเจรษิญรสุตงเรสืองมภีแนวโนข้ม
ทภีที่จะดลึงคนเราใหข้ถอยหตางไปจากการพลึที่งพาพระเจข้าไดข้ เขาจลึงขอใหข้พระเจข้าทรงตอบสนองความ
ตข้องการตตางๆของเขา แตตไมตปลตอยใหข้เขากลายเปป็นคนรวย ตรงกนันขข้าม เขายนังขอใหข้พระเจข้าทรง
ปข้องกนันเขาใหข้พนข้ จากความยากจนดข้วยเกรงวตาเขาจะถผกทดลองใหข้ลนักขโมยหรสือพผดสบถโดยออก
พระนามของพระเจข้า อากผรรจงลึ แสดงออกถลึงความเขข้าใจอนันลลึกซลึรงเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของชภีวตษิ เขาขอ
ใหข้พระเจข้า (1) รนักษาเขาใหข้เทภีที่ยงตรงเกภีที่ยวกนับความจรษิงของพระเจข้า และ (2) ใหข้พระเจข้าทรงตอบ

สนองความตข้องการตตางๆของเขาเทตานนัรน เขาเขข้าใจถลึงอนันตรายตตางๆของความเบภียที่ งเบนฝตาย
วษิญญาณและอนันตรายของความมนังที่ มภี
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อยห่ากลห่าวหาคนใชห้ใหห้นายของเขาฟษัง เกรงวห่าเขาจะแชห่งเจห้า และเจห้า

จะตห้องมทความผษิด จากนนัรนอากผรรเตสือนเรสืที่องการเปป็นคนปากบอนหรสือคนกลตาวหาผผข้อสืที่น ความคษิด
ตรงนภีรกหป็ มายถลึงการเขข้าไปยสุงต เรสืที่องของผผข้อนสืที่ การไปหานายคนหนลึที่ง (นนันที่ คสือ นายจข้าง) และเลตาเรสืที่อง
ของคนใชข้คนหนลึที่งของเขา (ลผกจข้าง) กป็ไมตเพภียงเปป็นเรสือที่ งหยสุมหยษิมและจสุข้นจข้านเทตานนัรน แตตมนนั อาจ
ยข้อนกลนับมาททารข้ายคนทภีที่เลตาไดข้ การจสุข้นจข้านเชตนนนัรนอาจลงเอยดข้วยการทภีผที่ ผข้กลตาวหาถผกแชตง (นนันที่ คสือ
ถผกตตอวตาอยตางรสุนแรง) และถผกมองวตาเปป็นคนสอดเรสืที่องของคนอสืนที่ ดข้วย การเทภีที่ยวไปกลตาวหาลผกจข้าง
ของคนอสืนที่ วตาประพฤตษิผษิดททานองคลองธรรมเปป็นการกระททาทภีที่เสภีที่ยงมากๆ ผผข้กลตาวหาคนนนัรนอาจถผก
บอกวตาอยตายสุงต เรสืที่องชาวบข้านและถผกตราหนข้าวตาเปป็นคนจสุข้นจข้านไดข้
สภษ 30:11-14

คราวนภีรอากผรรนทาเสนอสสุภาษษิตสภีที่ขข้อทภีพที่ ผดถลึงขข้อบกพรต องดข้าน

อสุปนษิสนัยทภีมที่ ภีอยผจต นทสุกวนันนภีร (1) มทคนชษัวพื่ อายสหนรึพื่งททพื่แชห่งบษิดาของตน และไมห่อวยพรแกห่มารดาของ
ตน ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา มภีคนชนัวที่ อายสุหนลึที่งเสมอทภีที่จะแชตงดตาบษิดาของตนและไมตใหข้เกภียรตษิมารดา
ของตน จะมภีคนเหลตานนัรนเสมอทภีที่ไมตเคารพนนับถสือพตอแมตของตน แมข้มไษิ ดข้ระบสุไวข้ มนันกป็บอกเปป็นนนัย
อยตางชนัดเจนวตาคนเชตนนนัรนเปป็นคนโงตและคนชนัวที่ คนแบบนนัรนมภีชภีวษิตอยผใต นสมนัยของอากผรรและพวก
เขามภีอยผจต นทสุกวนันนภีร วษิบนัตษิจงมภีแกตคนเหลตานนัรน! พระเยซผทรงประณามพวกฟารษิสภีและพวกธรรมา
จารยรในสมนัยของพระองครทภีที่แสรข้งททาเปป็นคนชอบธรรมแตตยอมทภีจที่ ะไมตเลภีรยงดผพอต แมตทภีที่แกตเฒตาของ
ตนโดยอข้างเรสืที่องทะนสุบทารสุง ‘ศาสนา’ ดผ มาระโก 7:1-12 และหมายเหตสุตตางๆของมนัน
(2) 12 มทคนชษัวพื่ อายสหนรึพื่งททพื่บรษิสสทธษิดิ์ในสายตาของตนเอง แตห่ยงษั มษิไดห้รษับการชคาระลห้างใหห้พนห้
จากความโสโครกของตน จะมภีคนชนัวที่ อายสุทคภีที่ ษิดวตาตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมเสมอ พวกเขาถผกตข้อง
และบรษิสสุทธษิธในสายตาของพวกเขาเอง แมข้มใษิ ชตในสายพระเนตรของพระเจข้ากป็ตาม เพราะการคษิดวตา
ตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมของพวกเขา โดยไมตเหป็นวตาตนตข้องการความรอด พวกเขาจลึงยนังไมตถผก
ชทาระลข้างเหมสือนเดษิมในฝตายวษิญญาณ จนทสุกวนันนภีรมคภี นมากมายทภีที่เยตอหยษิงที่ ฝตายวษิญญาณและคษิดวตาตน

ชอบธรรม กระนนัรน พวกเขากป็ไมตเคยไดข้รบนั การชทาระในพระโลหษิตของพระเมษโปดก แมข้พวกเขา
แสรข้งททาเปป็นคนเครต งศภีลธรรม พวกเขากป็คสืออสุโมงครฝนังศพทภีที่ฉาบดข้วยปผนขาว นนันที่ คสือ การแสรข้งวตา
เปป็นคนเครต งศภีลธรรมใหข้เหป็นภายนอกและเลวทรามอยผภต ายใน คนพวกนภีรมภีชวภี ษิตอยผใต นสมนัยของอา
กผรรและในสมนัยของพระเยซผอยตางแนตนอน พวกเขาอยผรต อบตนัวเราจนทสุกวนันนภีร
(3) 13 มทคนชษัวพื่ อายสหนรึพื่ง โอ ตาของเขาสร งจรษิงหนอ และหนษังตาของเขาสร งยษิพื่ง อากผรรกลตาว
ตตอไปถลึงคนเหลตานนัรนในแตตละชนัวที่ อายสุคนทภีที่เยตอหยษิงที่ และจองหอง พวกเขามภีชวภี ษิตอยผใต นสมนัยนนัรนและ
อยผมต าจนทสุกวนันนภีรในพวกชนชนัรนสผงทภีที่แบตงแยกชนชนัรนของสนังคมสมนัยใหมต
(4) 14 มทคนชษัวพื่ อายสหนรึพื่งททพื่ฟษันของเขาเปป็นดาบ ทนตย์ของเขาเปป็นมทด เพพพื่อจะกลพนกษินคน
ยากจนเสทยจากแผห่นดษินโลก และคนขษัดสนเสทยจากทห่ามกลางมนสษยย์ ในคนทสุกชนัวที่ อายสุ มภีคนเหลตา
นนัรนทภีที่เตป็มใจกลสืนกษินคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตแขป็งแรงหรสือมภีอทานาจเทตาตนเอง พวกเขาเปป็นคนโหดรข้าย
ทารสุณ โลภโมโทสนันและชนัวที่ รข้าย ตลอดหลายยสุคสมนัยพวกเขาไดข้พยายามทภีที่จะปอกลอกใครกป็ตามทภีที่
พวกเขาททาไดข้และเหยภียบยทที่าใครกป็ตามทภีที่ขวางทางตน พวกเขามภีชวภี ษิตอยผใต นสมนัยของอากผรรและมภีอยผต
จนถลึงปนัจจสุบนัน
คทาพผดเปรภียบเทภียบสภีที่เรสืที่องนภีรมภีเนสืรอหาสอดคลข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับคทากลตาวประณามขององคร
พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทภีที่มภีตตอสถาบนันศาสนาในสมนัยของพระองคร พระเยซผตรนัสประณามพวกฟารษิสภี
พวกสะดผสภี และพวกธรรมาจารยรเสภียอตวมเพราะความเสแสรข้งแบบใจจสืดใจดทาของพวกเขาแตตเปป็น
ความชนัวที่ รข้ายอยผภต ายใน พวกเขาททาตนัววตาเปป็นคนชอบธรรมแตตภายในเปป็นสสุนขนั ปตาทภีที่รข้ายกาจ ดผ
มนัทธษิว 7:15 การลตวงรผข้หนข้าแบบเปป็นคทาพยากรณรของอากผรรจงลึ ลลึกซลึรง
สภษ 30:15-17

ปลษิงมทลรกตษัวเมทยสองตษัว มษันรห้องวห่า "ใหห้ ใหห้" ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือ

ปลษิงหรสือตนัวดผดเลสือด ภาพเปรภียบตรงนภีรกคป็ สือ สษิที่งมภีชวภี ษิตเชตนนนัรนไมตรจผข้ นักอษิที่ม พวกมนันอยากไดข้มากกวตา
เดษิมเสมอ คนเชตนนนัรนกป็มภีอยผใต นทสุกชนัวที่ อายสุ นนันที่ คสือ ผผข้คนทภีที่ไมตเคยรผจข้ นักพอแตตอยากไดข้เพษิที่มมากขลึรน
ตลอด ความโลภเงษินและตนัณหาในสษิที่งตตางๆยตอมกลายเปป็นความปรารถนาอนันไมตรจผข้ บเหมสือนปลษิง
ดผดเลสือด

ความคษิดดนังกลตาวดทาเนษินตตอไปและถผกขยายความ แตห่สษิพื่งสามสษิพื่งนททั้ไมห่เคยอษิพื่ม เออ สทสพื่ ษิพื่งไมห่
เคยพรดวห่า "พอแลห้ว" ผผข้เขภียนทตานนภีรกลตาวถลึงสามสษิที่งและอนันทภีที่จรษิงกป็สภีที่สที่ งษิ ซลึที่งเหมสือนกนับปลษิงทภีที่ไมตรจผข้ นัก
พอ ความจรษิงทภีสที่ ทาคนัญกวตากป็คสือ ความไมตรผข้จนักพอแบบไมตรจผข้ บของคนเหลตานนัรนทภีที่ดผหมษิที่นพตอแมตของ
ตน
16 คพอแดนผรห้ตาย ครรภย์ของหญษิงหมษัน แผห่นดษินโลกททพื่ไมห่อษิพื่มนคทั้า และไฟททพื่ไมห่เคยพรดวห่า
"พอแลห้ว" สามสษิที่งถผกกลตาวถลึงซลึที่งไมตรจผข้ นักพอ (1) พสืรนดษินทภีรที่ นับเอาคนตายทภีที่ถผกฝนังไวข้กไป็ มตเคยเตป็ม เชตน
เดภียวกนับ (2) หญษิงหมนันทภีที่อยากมภีลผกมาตลอด (3) แผตนดษินทภีแที่ หข้งผากในชตวงหนข้าแลข้งยตอมรอคอย
ฝนและไมตอที่มษิ กนับฝนเพภียงเลป็กนข้อย (4) ไฟทภีที่ถผกจสุดแลข้วยตอมไมตพอใจทภีจที่ ะเผาไหมข้เพภียงเลป็กนข้อย แตต
มนันจะโหมกระหนทที่าและเผาผลาญทสุกอยตางทภีที่มนันททาไดข้
17 นษัยนย์ตาททพื่เยาะเยห้ยบษิดาและดรถรกไมห่ฟษังมารดาจะถรกกาแหห่งหสบเขาจษิกออกและนกอษินทรท
หนสห่มจะกษินเสทย เปข้าหมายของคทาพผดเปรภียบเทภียบสภีที่ประการนภีรถผกกลตาวถลึง เชตนเดภียวกนับทภีที่หลายแงตมสุม
ของธรรมชาตษิและชภีวษิตไมตรจผข้ นักพอ คนทภีที่เยาะเยข้ยและดผหมษิที่นพตอแมตของตนกป็เปป็นแบบเดภียวกนัน คนทภีที่
มภีนยนั นรตาชอบตษิจะถผกอภีกาจษิกดวงตาออกและถผกนกอษินทรภีหนสุตมกษินมนันเสภีย ภาพเปรภียบอนันหลนังนภีรกป็
หมายถลึงการปรนับโทษอยตางรสุนแรง ผผข้ทภีที่ดผหมษิที่นพตอแมตของตนซลึที่งนทาไปสผตความไมตรจผข้ นักพอไมตรจผข้ บใน
ชภีวษิตสสุดทข้ายแลข้วจะพบจสุดจบอนันขมขสืที่น การดผหมษิที่นพตอแมตของตนยตอมเปป็นความชนัวที่ อนันนตารนังเกภียจ
ซลึที่งนทาไปสผตจสุดจบนตาอนาถ
สภษ 30:18-20

ผผข้เขภียนทตานนภีรใชข้ประโยชนรจากคทาพผดเปรภียบเทภียบสามและสภีที่

ประการเพสืที่อพรรณนาถลึงการอข้างเหตสุผลวตาตนัวเองเปป็นฝตายถผกของหญษิงเลตนชผคข้ นหนลึที่ง มทสามสษิงพื่ ททพื่
ประหลาดเหลพอสคาหรษับขห้า เออ สทสพื่ ษิพื่งททพื่ขห้าไมห่เขห้าใจ ผผข้เขภียนทตานนภีรพรรณนาถลึงการทภีที่ในธรรมชาตษิมภี
อยผสต ภีที่สที่ งษิ ทภีเที่ กษินความเขข้าใจของเขา สษิที่งทภีที่หข้าเขากป็ไมตอาจเขข้าใจไดข้แมข้แตตนษิดเดภียว
19 คพอทห่าททของนกอษินทรทในฟห้า ทห่าททของงรบนหษิน ทห่าททของเรพอในทห้องทะเล และทห่าททของ
ชายกษับหญษิงสาว (1) อากผรพร รรณนาถลึงการทภีที่การเหษิรแบบนษิที่มนวลของนกอษินทรภีบนทข้องฟข้ากป็เกษิน
ความเขข้าใจของเขา (2) การเลสืรอยอนันบษิดงอและพลษิรวไหวของงผบนโขดหษินทภีที่แขป็งและราบเรภียบกป็นตา

อนัศจรรยรสทาหรนับเขา (3) เรสือทภีที่แลตนและลตองไปอยตางเงภียบสงบบนทข้องทะเลกป็เปป็นอะไรทภีที่ผผข้เขภียนไมต
เขข้าใจ (4) สสุดทข้ายอากผรรกลตาววตาตนไมตเขข้าใจ ‘เคมภี’ อนันลลึกลนับระหวตางชายหนสุตมและหญษิงสาว แมข้
เปป็นขข้อเทป็จจรษิงอยตางหนลึที่งของชภีวตษิ เขากป็ไมตเขข้าใจมนันอยตางแนตนอน
อยตางไรกป็ตาม สษิที่งทภีที่อยผเต หนสือความเขข้าใจของเขาอยตางสษิรนเชษิงกป็คสือ สษิที่งตตอไปนภีร 20 นทพื่เปป็นทาง
ของหญษิงผรห้ลห่วงประเวณทคอพ นางรษับประทาน และนางเชป็ดปาก และนางพรดวห่า "ฉษันไมห่ไดห้ทคาผษิด"
สษิที่งหนลึที่งทภีที่นตาประหลาดในชภีวษิตกป็คสือ พวกผผข้หญษิงทภีที่เลตนชผจข้ ากนนัรนกป็พยายามยกเหตสุผลเพสืที่อพษิสผจนรวาต
ตนททาถผก พวกนางยกเหตสุผลสนนับสนสุนนานนัปการ เชตน เพสือที่ ตอบสนอง ‘ความตข้องการตตางๆ’ ของ
ตนเองหรสือเพสืที่อตอบสนองความตข้องการตตางๆของคผตขาทภีที่เลตนชผข้ดข้วยของพวกนาง เหมสือนงผบนโขด
หษิน พวกนางยกเหตสุผลมาสนนับสนสุนการททาผษิดศภีลธรรมของตนอยตางลสืที่นไหล เหมสือนเดป็กทภีที่เพษิงที่
ขโมยคสุกข้ กภีรออกจากโถใสต คสุข้กกภีร พวกนางเชป็ดปากของตนและกลตาววตา ‘ฉนันไมตไดข้ททาผษิดอะไรเลย’
หญษิงเชตนนนัรนมภีชวภี ษิตอยผใต นสมนัยของอากผรร พวกนางยนังมภีอยผจต นทสุกวนันนภีร ผผข้แตตงคนนภีรเคยใหข้คทาปรลึกษา
คนอสืนที่ ๆในผลพวงอนันขมขสืที่นของสนัมพนันธรสวาททภีที่เปป็นการคบชผแข้ ละไดข้เหป็นทนัศนคตษิของหญษิงเลตนชผข้
ทนัรงหลายมาแลข้ว พวกนางมภีทนัศนคตษิเหมสือนกนันทภีวที่ าต ตนไมตไดข้ททาอะไรผษิด พวกนางอข้างวตาตนแคตรนับ
หรสือแบตงปนัน ‘ความรนัก’ กนับใครสนักคนทภีที่ตข้องการมนันเทตานนัรน อากผรรรวมถลึงตนัวผผข้เขภียนเองดข้วยไมตอาจ
เขข้าใจการยกเหตสุผลเขข้าขข้างตนัวเองเชตนนนัรนไดข้เลย แตตมนันกป็มภีอยผมต าจนถลึงบนัดนภีรอยตางแนตนอน
สภษ 30:21-23

แผห่นดษินโลกสษันพื่ สะเทพอนอยรห่ใตห้สามสษิพื่ง เออ มษันทนอยรให่ ตห้สทพื่สงษิพื่ ไมห่ไดห้

อากผรรพรรณนาตตอไปถลึงสามเหตสุการณรของชภีวษิตทภีที่ไมตนตาจะเกษิดและเหตสุการณรทภีที่สภีที่ซลึที่งเปป็นสษิที่งนตา
สะอษิดสะเอภียน
22 คพอทาสเมพพื่อไดห้เปป็นกษษัตรษิยย์ คนโงห่เมพพื่อกษินอษิพื่ม (1) คนรนับใชข้ทอภีที่ ยผดต ๆภี กป็ไดข้ขร ลึนเปป็นผผข้นทาปกตษิ
แลข้วกป็เปป็นสถานการณรหนลึที่งทภีที่ผษิดปกตษิ เพราะความพษิลลึกของชภีวตษิ คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตมคภี สุณสมบนัตษิทจภีที่ ะ
เปป็นผผข้นทาบางครนัรงกป็ถผกผลนักดนันใหข้รนับตทาแหนตงนนัรน ปกตษิแลข้วมนันกป็ไมตไดข้ผลดภีนนัก (2) คนโงตทภีที่อยผดต ๆภี
กลายเปป็นคนมนังที่ มภีกยป็ นังเปป็นคนโงตตตอไป อยตางไรกป็ตาม บนัดนภีรพวกเขาเปป็นไอข้งนังที่ ทภีที่รวยแลข้ว มนันเปป็น
สถานการณรทภีที่ผษิดปกตษิ แตตตลอดหลายศตวรรษ เหตสุการณรแบบนนัรนกป็เกษิดขลึรนตลอดเวลา

23 เมพพื่อหญษิงททพื่นห่าเกลทยดชษังไดห้สามท และสาวใชห้ททพื่ไดห้เปป็นนายแทนนายหญษิงของตน (3) คทาทภีที่
แปลวตา นห่าเกลทยดชษัง (ซาเน) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘เตป็มไปดข้วยความเกลภียดชนัง’ เมสือที่ หญษิงคนใดทภีที่
เตป็มไปดข้วยความเกลภียดชนังและ ‘รข้ายกาจ’ ไดข้แตตงงาน ชภีวษิตคผตนร นันกป็มแภี ตตการสผข้รบไมตรจผข้ บ มนันนตาเศรข้า
และไมตเหมาะสมสทาหรนับทนัรงสองฝตาย อยตางไรกป็ตาม สษิที่งทภีที่เปป็นเรสือที่ งนตาสะอษิดสะเอภียนอยตางสษิรนเชษิง
สทาหรนับอากผรรกคป็ สือ (4) เมสือที่ สาวใชข้ไดข้รนับความมนังที่ คนังที่ ของนายหญษิงของตนเปป็นมรดก ความหมาย
โดยนนัยในทภีที่นร ภีคสือ คนทภีที่เกษินทน เธออาจมภีความมนังที่ คนังที่ แลข้วในตอนนภีร แตตความสงตางามและจษิตใจทภีที่มภี
ปนัญญาของนายหญษิงของเธอนนัรนเธอไมตมภี และทภีที่แยตทภีที่สสุดกป็คอสื เธอเปป็นผผข้หญษิง ความหมายโดยนนัยกป็
คสือ ผผข้หญษิงทภีที่ไมตเหมาะสมและไมตคตผควร มนันเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่งสทาหรนับอากผรร
สภษ 30:24-28

มทสทพื่สงษิพื่ ในแผห่นดษินโลกททพื่เลป็กเหลพอเกษิน แตห่มทปษัญญามากเหลพอลห้น จาก

นนัรนอากผรรกชป็ ร ภีใหข้เหป็นถลึงสษิที่งมภีชภีวษิตอภีกสภีที่สที่ ษิงทภีมที่ ภีปนัญญา
(1) 25 มด เปป็นประชาชนททพื่ไมห่แขป็งแรง แตห่มษันยษังเตรทยมอาหารของมษันไวห้ในฤดรแลห้ง ภาพ
ประกอบแรกของปนัญญาตรงนภีรคสือ มด การใชข้คทาวตา ประชาชน ตรงนภีรจรษิงๆแลข้วกป็หมายถลึง ‘สนังคม’
หนลึที่ง พวกมดมภีการมองลตวงหนข้าทภีที่พระเจข้าประทานใหข้ทภีที่จะเตรภียมพรข้อมสทาหรนับฤดผหนาวโดยการ
สะสมอาหารในชตวงฤดผรข้อน พระเจข้าไดข้ประทานความเขข้าใจแกตพวกมนันทภีที่จะมองไกลและเตรภียม
พรข้อมสทาหรนับอนาคต นนันที่ เปป็นภาพประกอบหนลึที่งทภีแที่ สนคลาสสษิคของปนัญญา ในโลกธรรมชาตษิทภีที่
ใหญตกวตาพวกมดกป็เปป็นสษิที่งมภีชวภี ษิตตนัวเลป็กๆ แตตพวกมนันมภีปนัญญาทภีที่จะเตรภียมการสทาหรนับอนาคตและ
ถสือไดข้วาต พวกมนันเปป็นสษิที่งมภีชวภี ษิตทภีที่มภีปนัญญา
(2) 26 ตษัวกระจงผา เปป็นประชาชนททพื่ไมห่มทกคาลษัง แตห่มษันยษังสรห้างบห้านของมษันในซอกหษิน ตนัว
กระจงผายนังมภีอยผจต นทสุกวนันนภีรในแผตนดษินอษิสราเอล โดยเฉพาะในอสุทยานแหตงชาตษิอษิสราเอลทภีที่เอนเก
ดภี พวกมนันเปป็นสษิที่งมภีชวภี ษิตทภีที่วงษิที่ ไปมาตามตข้นไมข้เหมสือนพวกกระรอก แตตกเป็ หมสือนกราวนดรฮป็อกตนัว
เลป็กๆ แมข้พวกมนันปภีนตข้นไมข้ไดข้ พระเจข้ากป็ประทานปนัญญาใหข้พวกมนันทภีที่จะสรข้างถทราของมนันในซอก
ของโขดหษินตตางๆซลึที่งเยป็นกวตาและปกปข้องพวกมนันจากพวกนกทภีที่เปป็นสนัตวรนกนั ลตาไดข้ พวกมนันจลึงสรข้าง
บข้านทภีที่มนนั ที่ คง ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงใชข้พวกมนันเปป็นตนัวอยตางหนลึงที่ ของสษิที่งมภีชวภี ษิตทภีที่มภีปญ
นั ญา

(3) 27 ตษัตั๊กแตนไมห่มทกษษัตรษิยย์ แตห่มษันยษังเดษินขบวนเปป็นแถว เหป็นไดข้ชดนั วตาพวกตนักก แตนไมตมภี
กษนัตรษิยรหรสือผผข้นทา กระนนัรนพวกมนันกป็มภีสนัญชาตญาณทภีที่พระเจข้าประทานใหข้ทภีที่จะออกไปหาอาหารและ
ตอบสนองความตข้องการตตางๆของมนัน ประเดป็นทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยกป็คอสื วตา พวกมนันมภีความคษิดรษิเรษิที่ม
และความสามารถแบบ ‘ผผข้เรษิที่มตข้นเอง’ ทภีจที่ ะออกไปและททาสษิที่งทภีที่ตข้องททาโดยไมตตข้องใหข้ใครมาสนังที่ ใหข้
ททา ดนังนนัรนจลึงถสือไดข้วาต พวกมนันมภีปนัญญา ภาพประกอบนภีรสสืที่อถลึงการมภีความคษิดรษิเรษิที่มโดยมองเหป็น
ความตข้องการหนลึที่งและจนัดการกนับมนัน และเปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับความเกภียจครข้าน
(4) 28 แมงมสมนษัทั้น เจห้าเอามพอจษับไดห้ แตห่มษันยษังอยรห่ในพระราชวษัง แมข้เปป็นแมลงตนัวเลป็กๆและ
ถผกมองบตอยๆวตานตาขยะแขยง พวกแมงมสุมกป็ขยนันขนันแขป็งอยตางแนตนอน พวกมนันออกไปททางานไมต
วตาจะอยผทต ภีที่ไหน แมข้กระทนังที่ ในพระราชวนังของกษนัตรษิยรกตป็ าม พวกมนันเปป็นสนัญลนักษณรทภีที่แสดงถลึงความ
ขยนันขนันแขป็งและความวษิรยษิ ะอสุตสาหะ จะวตาไปแลข้วพวกมนันกป็แสดงออกถลึงภาพประกอบอยตางหนลึที่ง
ในเรสืที่องปนัญญา
ในสษิที่งมภีชภีวษิตทนัรงสภีที่นร ภี ผผข้เขภียนยกภาพประกอบของปนัญญาใน (1) การมองการณรไกลและ
เตรภียมการสทาหรนับอนาคต (2) การสรข้างบข้านทภีที่มภีเสถภียรภาพและมนันที่ คง (3) การมภีความคษิดรษิเรษิที่มและ
การลองสษิที่งใหมตๆ และ (4) ความขยนันขนันแขป็งและความวษิรษิยะอสุตสาหะ ทนัรงหมดนภีรลวข้ นแสดงออก
ถลึงปนัญญาขนัรนพสืรนฐานในชภีวษิต
สภษ 30:29-31

มทสามสษิพื่งททพื่สงห่างามมากในทห่าเดษิน เออ มทสทพื่สงษิพื่ ททพื่ยห่างเทห้าของมษัน

ผห่าเผย สสุภาษษิตตตางๆของอากผรรใกลข้ถลึงตอนจบของมนันแลข้วพรข้อมกนับสษิที่งมภีชวภี ษิตอภีกสามและสภีที่ชนษิดทภีที่
เราควรเอาอยตาง คทาทภีแที่ ปลวตา ผห่าเผย (โทวบร์) เปป็นคทาฮภีบรผพรสืนๆทภีที่แปลวตา ‘ดภี’ ภาพเปรภียบตรงนภีรกคป็ สือ
สษิที่งทภีที่ดภีและนตาปรารถนา
(1) 30 คพอสษิงโต ซรึงพื่ เปป็นสษัตวย์ททพื่มทกคาลษังมากททพื่สสด และไมห่ยอมหษันหลษังกลษับเพราะสษิพื่งใดเลย
สษิที่งมภีชวภี ษิตหนลึที่งทภีที่ขร ลึนชสือที่ ในเรสืที่องพละกทาลนังและความกลข้าหาญคสือ สษิงโต มนันเปป็นแบบอยตางของความ
กลข้าหาญและความแขป็งแกรต ง

(2) 31 สส นขษั ลห่าเนพทั้อ เปป็นสษิที่งมภีชภีวตษิ ทภีที่วอต งไวมากและเคลสืที่อนไหวงดงาม บางคนคษิดวตานภีที่หมาย
ถลึงเสสือดาวมากกวตา แตตความหมายเปรภียบเทภียบกป็เหมสือนกนัน (3) แพะผรห้ หรสือแกะผผข้เปป็นสษิที่งมภีชภีวษิตทภีที่
เปป็นภาพประกอบของพละกทาลนัง สษิทธษิอทานาจและความเตป็มใจทภีจที่ ะเปป็นเอกเทศ (4) สสุดทข้าย และ
กษษัตรษิยผย์ ซห้ร รึพื่งไมห่มทใครกห่อการกบฏ การประยสุกตรใชข้ภาพประกอบทนัรงสามนภีรกคป็ สือ กษนัตรษิยอร งครหนลึงที่ ทภีที่
ครอบครองอยตางมภีปนัญญาเสภียจนไมตมภีการกตอความไมตสงบหรสือการกบฏในอาณาจนักรของเขาเลย
บทเรภียนทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ผผข้นทาทภีที่มปภี นัญญาและเขข้มแขป็งซลึที่งททาใหข้ประชาชนตษิดตามอยตางเตป็มใจ
สภษ 30:32-33

สสุภาษษิตของอากผรรปษิดทข้ายดข้วยคทาแนะนทาแบบพระเจข้า ถห้าเจห้าเปป็นคน

โงห่ยกยห่องตนเอง หรพอคษิดแผนการชษัวพื่ รห้าย จงเอามพอปษิดปากของเจห้าเสทยเถษิด คทาแนะนทาทภีที่มภีปญ
นั ญา
ตรงนภีรกคป็ สือ หากผผข้ใดรผข้ตนัววตาตนพลาดไปแลข้วในการยกยตองตนัวเองหรสือมภีความคษิดชนัวที่ จงใหข้ผผข้นร นัน
หสุบปากของตนเสภียและไมตปลตอยใหข้เรสืที่องบานปลายยษิงที่ กวตาเดษิม
33 เพราะเมพพื่อกวนนคทั้านมกป็ไดห้เนยเหลว เมพพื่อบทบจมรกกป็ไดห้โลหษิต และเมพพื่อกวนโทโสกป็ไดห้การ
วษิวาท ความคษิดตรงนภีรกตป็ ตอเนสืที่องมาจากขข้อทภีที่แลข้ว การกวนนทรานมไปเรสืที่อยๆจะททาใหข้เกษิดเนยและการ
ชกใครสนักคนทภีที่จมผกกป็จะททาใหข้เกษิดเลสือดไหล ประเดป็นกป็คสือวตาการพผดซทราเรสืที่องเดษิมๆมภีแตตจะลงเอย
ดข้วยการทะเลาะวษิวาท ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การเงภียบเสภียและปลตอยใหข้เรสืที่องมนันซาไปกป็ดภี
กวตาการกตอกวนและพผดซทราเรสืที่องเดษิมๆ นนันที่ มภีแตตนทาไปสผตการวษิวาท มภีปนัญญาแบบพระเจข้าในการ
ปลตอยใหข้สที่ ษิงทภีที่อาจกลายเปป็นความขนัดแยข้งซาไปเหมสือนกองไฟทภีที่ปราศจากเชสืรอเพลษิง ดผ สสุภาษษิต 6:20
*****
ภนำพรวมของสส ภนำษษิต 31: บทสสุดทว้ายนทขขึ้ องหนนังสสือสสุภาษษิตเปก็นอทกสส่วนททที่แยกออกมาตส่าง
หาก มนันถถูกเขทยนโดยกษนัตรษิยร์เลมถูเอลและมาจากสษิที่งททที่มารดาเขาไดว้สอนเขา หลนังจากความเหก็น
แบบเกรษิที่นนลาในขว้อ 1-9 โดยเตสือนใหว้ระวนังความชนัที่วรว้ายของเหลว้า บทนทขึ้กก็เรษิมที่ เขว้าสถูส่คลาเทศนาอนัน
ไพเราะเกทที่ยวกนับหญษิงททที่เปทยที่ มคสุณธรรม
สภษ 31:1

ถห้อยคคาของกษษัตรษิยย์เลมรเอล คพอคคาพยากรณย์ททพื่พระราชชนนทไดห้สอน

ไวห้แกห่พระองคย์ คทาถามทภีชที่ นัดเจนกป็คสือวตา กษนัตรษิยรเลมผเอลคสือใคร จรษิงๆแลข้วมภีอยผสต องทางเลสือก เขา

เปป็นกษนัตรษิยรทภีที่ไมตมภีใครรผจข้ นักของประเทศทภีที่ไมตมภีใครรผจข้ นัก หรสือเลมถูเอลเปป็นอภีกชสืที่อหนลึงที่ ของซาโลมอน
ไมตมภีขข้อพษิสผจนรทภีที่ชร ภีชดนั สทาหรนับทางเลสือกทนัรงสอง อยตางไรกป็ตาม ทรรศนะอนันหลนังทภีที่วาต นภีที่เปป็นนามแฝง
ของซาโลมอนกป็เปป็นไปไดข้มากกวตา เพราะวตาขข้อพระคนัมภภีรรเดษิมถผกมอบไวข้กบนั ชนชาตษิฮภีบรผและบท
นภีรกถป็ ผกเขภียนเปป็นภาษาฮภีบรผ
เนสืที่องจากไมตมภีกษนัตรษิยรฮภีบรผองครใดทภีที่มภีชสืที่อเปป็นทางการวตาเลมผเอล นภีจที่ ลึงนตาจะเปป็นชสืที่อสต วนตนัวทภีที่
มารดาของเขาตนัรงใหข้เขา ชสืที่อเลมถูเอลมภีความหมายตรงตนัววตา ‘สทาหรนับพระเจข้า’ หรสือบางทภีกป็ ‘แดต
พระเจข้า’ ซาโลมอนถผกเรภียกดข้วยวตา เยดทดยษิ าหร์ ซลึที่งมภีความหมายวตา ‘เปป็นทภีที่รนักของพระเจข้า’ คลา
พยากรณร์ (ตรงตนัวคสือ ‘ภาระ’) ทภีที่ถผกบนันทลึกไวข้ในทภีที่นร ภีถผกสอนใหข้เขาโดยมารดาของเขาซลึที่งกป็คงเปป็น
นางบนัทเชบา
สภษ 31:2-3

อะไรเลห่า ลรกแมห่เออ๋ย อะไรเลห่า ลรกแหห่งทห้องแมห่เออ๋ย อะไรเลห่า ลรกแหห่ง

คคาปฏษิญาณของแมห่เออ๋ย พรข้อมกนับคทาถามทภีที่ไพเราะสามคทาถาม มารดาของเลมผเอลเกรษิที่นนทาคทาสนังที่
สอนของนางแกตเขา วลภีหลนัง (“ลผกแหตงคทาปฏษิญาณของแมตเอจ๋ย”) อาจหมายถลึงคทาปฏษิญาณสมรส
ของนางทภีที่ใหข้ไวข้ตตอสามภีของนาง (ดาวษิด?)
3 อยห่าใหห้กคาลษังของเจห้าแกห่ผห้หร ญษิง อยห่าใหห้ทางของเจห้าแกห่ผห้ทร คาลายกษษัตรษิยใย์ ดๆ แมข้ความคษิด
ตรงนภีรไมตชนัดเจน คทาเตสือนทภีที่ใหข้ไวข้แกตเลมผเอลกป็นตาจะมภีวาต จงหลภีกเลภีที่ยงการใหข้พละกทาลนัง (นนันที่ คสือ
ความมนังที่ คนังที่ ) แกตผผข้หญษิงใจงตายทนัรงหลาย (นนันที่ คสือ พวกหญษิงแพศยา ไมตวาต จะประกอบอาชภีพโสเภณภี
หรสือมภีความสนัมพนันธรแบบไมตจรษิงจนังกป็ตาม) คทาเตสือนทภีสที่ อง (สษิที่งทภีที่ททาลายกษนัตรษิยร) อาจเปป็นคทาเตสือน
เกภีที่ยวกนับการใชข้ชภีวษิตแบบสสุรต สุยสสุรตายในแงตทวนั ที่ ๆไปดนังทภีที่บรษิบทใหญตกวตาดผเหมสือนจะสสืที่อ ดนังนนัรน คทา
เตสือนของนางกป็คสือ ใหข้เขาหลภีกเลภีที่ยงหญษิงใจงตายทนัรงหลายและแนวคษิดปรนเปรอตนัวเอง ซลึงที่ เปป็นวษิธภี
ปฏษิบนัตษิทภีที่เหลตากษนัตรษิยรมนักกระททาและมภีอทานาจททาลายลข้างเสมอ
สภษ 31:4-7

โอ เลมรเอลเออ๋ย ไมห่สมควรททพื่กษษัตรษิยย์ ไมห่สมควรททพื่กษษัตรษิยย์จะเสวย

เหลห้าองสห่น หรพอผรห้ททพื่ครอบครองจะดพพื่มสส รา มารดาของกษนัตรษิยอร งครนร ภี (ซาโลมอน หรสือเลมผเอล)
เตสือนบสุตรของนางเกภีที่ยวกนับความชนัวที่ รข้ายของเครสือที่ งดสืมที่ สสุราทนัรงหลาย ไวนรในบรษิบทนภีรยอต มหมายถลึง

เหลข้าองสุตนทภีที่ถผกหมนักแลข้ว สสุรานตาจะหมายถลึงเหลข้าแรงๆในรผปแบบอสืที่นๆ ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือวตา มนัน
ไมตเหมาะสมและไมตสมควรทภีที่กษนัตรษิยร (หรสือใครกป็ตามทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทาหรสือเปป็นคนใหญตคน
โต) ทภีที่จะเมาเหลข้าสสุราแบบตตางๆ
พระคนัมภภีรรพรรณนาถลึงเหลข้าสสุราทนัรงหลายวตาเปป็นสษิที่งชนัวที่ รข้ายเสมอ แมข้พวกยษิวไดข้คษิดคข้นไวนรทภีที่
เปป็นนทราองสุตนไมส่หมนักขลึรนมาไดข้แลข้วกป็ตาม มนันกป็ยงนั มภีไวนรทภีที่เปป็นเหลข้าองสุตนอยผต มนันถผกนทาเสนอในพระ
คนัมภภีรวร าต เปป็นสษิที่งชนัวที่ รข้ายเสมอ ไมตเคยมภีการดสืที่มเขข้าสนังคมทตามกลางประชาชนของพระเจข้าเลย เหลข้า
เปป็นเครสือที่ งดสืมที่ ของพญามารอยตางแทข้จรษิง
5 เกรงวห่าเขาจะดพพื่มและหลงลพมตษัวบทกฎหมายนษัทั้นเสทย และคคาวษินษิจฉษัยททพื่มทตห่อคนทสกขย์ยากกป็
ไขวห้เขวไป คทาเตสือนมษิใหข้ผผข้นทาดสืที่มเหลข้าถผกบรรยายถลึงเพษิที่มเตษิม เพราะเมสืที่อดสืมที่ เหลข้า คนเหลตานนัรนทภีที่ดทารง
ตทาแหนตงผผข้นทากป็จะกลายเปป็นผผข้ททาผษิดกฎหมายเสภียเอง อาชญากรรมถผกกตอขลึรนเพราะฤทธษิธเหลข้า
มากกวตาเพราะสาเหตสุอสืที่น นอกจากนภีร บรรดาผผข้นทาทภีที่ดสืที่มเหลข้ากป็จะบษิดเบสือนความยสุตษิธรรมสทาหรนับคน
เหลตานนัรนทภีที่มาอยผตต ตอหนข้าพวกเขาดข้วย ดผ ปนัญญาจารยร 10:17 และโฮเชยา 7:5
6 จงใหห้สสราแกห่ผห้ทร ทพื่กคาลษังจะพษินาศ และนคทั้าองสห่นแกห่ผทห้ร ทพื่ท สกขย์ใจอยห่างขมขพพื่น ความคษิดตรงนภีรไมต
ไดข้สนนับสนสุนใหข้คนทภีที่ทสุกขรใจดสืมที่ เหลข้า แตตมนนั เปป็นการพผดจาแบบเสภียดสภีประชดประชนันตตางหาก
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีดที่ ทารงตทาแหนตงสผงๆไมตมภีเหตสุใหข้ตข้องดสืมที่ เหลข้าเลย แตตเหลข้า
กป็ดภีสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่มชภี ภีวษิตตกตทที่า คนใกลข้ตายหรสือคนทภีที่ทสุกขรใจอยตางแสนสาหนัส คทาทภีที่แปลวตา
ขมขพพื่น (มารร์) ปกตษิแลข้วกป็แปลเปป็น ‘มภีรสขม’ ประเดป็นกป็คสือวตาเหลข้าถผกเชสืที่อมโยงกนับความตายและ
ความขมขสืที่น
7 จงใหห้เขาดพพื่มและลพมความยากจนของเขา เพพพื่อจะจดจคาความระทมทสกขย์ของเขาไมห่ไดห้อทก
ตห่อไป อภีกครนัรงทภีที่ประเดป็นคสือ ความเชสืที่อมโยงกนันระหวตางเหลข้าและความมอซอ มนันเกภีที่ยวโยงกนับ
ความยากจนและความระทมทสุกขร คนเหลตานนัรนทภีที่มชภี ภีวษิตปกตษิสสุขดภีไมตควรไปยสุงต เกภีที่ยวกนับเหลข้าเลย
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จงอห้าปากของเจห้าแทนคนใบห้ เพพพื่อสษิทธษิของทสกคนททพื่ถรกทษิทั้งรห้างอยรห่

บรษิบทนภีรยนังเปป็นคทาแนะนทาของมารดาของกษนัตรษิยรองครหนลึงที่ ทภีที่มภีตตอบสุตรของนางเหมสือนเดษิม นาง

เตสือนสตษิเขาใหข้เปป็นทนายความทภีที่ยสุตษิธรรมใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตมภีผผข้ปข้องกนัน กษนัตรษิยรทภีที่มปภี นัญญาจะ
ปฏษิบนัตษิอยตางยสุตษิธรรมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตสามารถพผดไดข้หรสือตกอยผใต นสภาพสษิรนไรข้ไมข้ตอก
9 จงอห้าปากของเจห้า พษิพากษาอยห่างชอบธรรม รษักษาสษิทธษิของคนจนและคนขษัดสนใหห้คง
อยรห่ เลมผเอล (หรสือซาโลมอน) ไดข้รนับการเตสือนสตษิจากมารดาของตนใหข้เปป็นผผข้พษิพากษาทภีที่ยสุตษิธรรม
ใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่มฐภี านะตทที่าตข้อย นนันที่ คสือ คนจนและคนขนัดสน ความยากจนในสมนัยพระคนัมภภีรร
แตกตตางจากในอเมรษิกาสมนัยปนัจจสุบนันอยตางมหาศาล ปนัจจสุบนัน ความยากจนสตวนใหญตในแผตนดษินนภีร
เกษิดจากความบาปและการขาดอสุปนษิสนัย ในสมนัยนนัรนปกตษิแลข้วมนันเปป็นผลมาจากสภาพการณร
แวดลข้อมตตางๆทภีที่อยผนต อกเหนสือการควบคสุมของคนเรา เชตน สงคราม การเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร
ของผผข้เปป็นสามภี หรสือความบกพรต องแตตกาท เนษิด เปป็นตข้น กษนัตรษิยรองครนร ภีถผกเตสือนสตษิใหข้ปฏษิบนัตษิอยตาง
ยสุตษิธรรมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ซวยจรษิงๆ กลตาวสนัรนๆคสือ มารดาของกษนัตรษิยรองครนร ภีแนะนทาบสุตรชายของ
นางใหข้เปป็นกษนัตรษิยรทภีที่มปภี นัญญาและยสุตษิธรรม
สภษ 31:10

ใครจะพบภรรยาททพื่ดท เพราะคห่าของเธอประเสรษิฐยษิพื่งกวห่าทษับทษิมมาก

นษัก ตนัรงแตตตรงนภีรไปจนจบบทนภีร ผผข้เขภียนกป็พรรณนาถลึงหญษิงคนหนลึที่งทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรม เราควร
หมายเหตสุไวข้วาต สษิที่งทภีที่เลมผเอลเขภียนคสือสษิที่งทภีมที่ ารดาของเขาไดข้สอนเขา ดผ 31:1 แนตนอนวตานางไดข้
แนะนทาบสุตรชายของตนเกภีที่ยวกนับคสุณธรรมหลายประการของหญษิงทภีดที่ ภีและเปภีที่ยมคสุณธรรมเพสือที่ ทภีที่จะ
เสาะหามาเปป็นภรรยา เขาอาจกทาลนังหมายถลึงภรรยา (คนแรก) ของเขาเองหรสือไมตกบป็ สุตรสาวคน
หนลึที่งกป็ไดข้
คทาทภีที่แปลวตา ดท (ชายษิล) ตรงนภีรมคภี วามหมายวตา ‘เขข้มแขป็ง’ หรสือ ‘มภีประสษิทธษิภาพ’ ในบรษิบททภีที่
จะเปษิดเผยใหข้ทราบตตอไป เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่หมายถลึงหญษิงคนหนลึที่งทภีที่ขยนันขนันแขป็งและททางานหนนัก แมข้
คทาภาษาอนังกฤษสมนัยปนัจจสุบนัน virtuous บอกเปป็นนนัยถลึงความเปป็นเลษิศทางศภีลธรรม คทาฮภีบรผนร ภีกบป็ อก
เปป็นนนัยถลึง ‘ความมภีประสษิทธษิภาพ’, ‘ความขยนันหมนันที่ เพภียร’ และ ‘พละกทาลนัง’ ในคทาบรรยายตตอมา
ของหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภี แนตนอนวตาเธอถผกพรรณนาวตาเปป็นหญษิงทภีรที่ นักนวลสงวนตนัวและ
บรษิสสุทธษิธ แตตความคษิดทภีที่ใหญตกวตากป็หมายถลึง ผผข้หญษิงทภีขที่ ยนันหมนันที่ เพภียร แขป็งแรงและมภีประสษิทธษิภาพ

ประเดป็นของเลมผเอลกป็คสือวตา หญษิงเชตนนนัรนมภีคตามาก นนันที่ คสือ “คตาของเธอประเสรษิฐยษิงที่ กวตาทนับทษิมมาก
นนัก” การไดข้ผผข้หญษิงแบบนนัรนมาเปป็นภรรยากป็เปป็นพระพรอยตางหนลึงที่ ทภีที่เลอคตายษิงที่ นนัก
สภษ 31:11-12

จษิตใจของสามทเธอกป็วางใจในเธอ และสามทจะไมห่ขาดกคาไร แมข้คทา

บรรยายทภีที่ตามมาจะวาดภาพใหข้เหป็นถลึงภรรยาคนหนลึที่งทภีมที่ ภีประสษิทธษิภาพและททางานเกษิดผลมาก
คสุณสมบนัตษิประการแรกทภีที่ถผกกลตาวถลึงตรงนภีรกคป็ สือ ความสสุจรษิตดข้านศภีลธรรม หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมเชตน
นนัรนจะสนัตยรซสืที่อตตอสามภีของเธอเสมอ เขาจะวางใจความสสุจรษิตดข้านศภีลธรรมของเธอไดข้เสมอ จะ
ไมตมภีชนัวที่ ขณะแหตงความสงสนัยในเรสืที่องการรนักนวลสงวนตนัวและความซสืที่อสนัตยรของเธอเลย เธอจรษิงใจ
ในดข้านศภีลธรรมอยตางเตป็มทภีที่ คทาทภีที่แปลวตา ขาด (ชาเซอรร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ขนัดสน’ คทาทภีที่แปล
วตา กคาไร (ชาลาล) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ของปลข้น’ หรสือ ‘ของรษิบ’ ความคษิดนภีรกคป็ สือวตาภรรยาทภีที่เปภีที่ยม
คสุณธรรมผผข้นร ภีไมตเพภียงเปป็นคนบรษิสสุทธษิธในดข้านศภีลธรรมเทตานนัรน แตตเธอยนังเปป็นคนรนักทภีที่ยษินยอม
พรข้อมใจตตอสามภีของเธอดข้วยจนเขาไมตเคยมภีความปรารถนาหรสือความสนใจในหญษิงอสืที่นเลย นนันที่ คสือ
ของปลข้นซลึที่งรวมถลึงนนักโทษสงครามทภีที่เปป็นผผข้หญษิงดข้วย ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หญษิงทภีที่เปภีที่ยม
คสุณธรรมจะเปป็นคนบรษิสสุทธษิธ แตตกเป็ ปป็นคนรนักทภีที่เตษิมเตป็มความปรารถนาทางเพศของสามภีของเธอ
12 เธอจะทคาความดทใหห้เขา ไมห่ทคาความรห้าย ตลอดชทวษิตของเธอ ตราบใดทภีที่ภรรยาเชตนนนัรนยนัง
มภีชวภี ษิตอยผต เธอกป็จะเปป็นพรตตอสามภีของเธอ โดยกระททาความดภีตตอเขาและไมตกตอปนัญหาหลายอยตางใหข้
เขา ชายทภีมที่ ภีภรรยาแบบนนัรนกป็มภีสมบนัตษินบนั ไมตถข้วนอยตางแทข้จรษิง
สภษ 31:13-15

เธอแสวงขนแกะและปห่าน และทคางานดห้วยมพออยห่างเตป็มใจ ในสมนัย

โบราณ เสข้นใยสต วนใหญตกทป็ ทาจากขนสนัตวรหรสือปตาน (นนันที่ คสือ ผข้าปตาน) ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตาภรรยา
ทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีไดข้เสาะหาวนัสดสุทภีที่ดภีทภีที่สสุดในตลาดมาใหข้แกตครอบครนัวของเธอ จากนนัรนเธอกป็
เตก็มใจททาวนัสดสุเหลตานนัรนเปป็นเครสือที่ งแตตงกายสทาหรนับสามภีและครอบครนัวของเธอ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาเธอ
ททาเครสืที่องแตตงกายชนัรนดภีทภีที่สสุดใหข้แกตพวกเขา ดผ 31:21-23 ดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยในตอนหลนังของบท
นภีรวาต เธอถนักและทอวนัสดสุเหลตานภีรเปป็นผข้าดข้วยตนัวเอง

14 เธอเปป็นเหมพอนกคาปษัพื่นของพห่อคห้า เธอนคาอาหารของเธอมาจากททพื่ททพื่ไกล เหมสือนพวก
พตอคข้าทภีที่นทาอาหารชนัรนดภีทภีที่สสุดจากแดนไกลมาขายในตลาด ภรรยาทภีที่เปภียที่ มคสุณธรรมผผข้นร ภี กจป็ นัดหา
อาหารชนัรนดภีทภีที่สสุดมาใหข้แกตสามภีและครอบครนัวของเธอเชตนกนัน
15 เธอลสกขรึทั้นตษัทั้งแตห่ยษังมพดอยรห่และจษัดอาหารใหห้ครษัวเรพอนของเธอ และจษัดสห่วนแบห่งใหห้แกห่สาว
ใชห้ของเธอ เธอลสุกขลึรนแตตเชข้ามสืดเพสือที่ จนัดเตรภียมอาหารใหข้แกตครอบครนัวของเธอและแมข้แตตพวกคนรนับ
ใชข้ในบข้านของเธอ เธอเปป็นนายหญษิงประจทาครนัวและเปป็นราชษินภีประจทาบข้านดข้วย นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนถลึงหญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่ไมตเปป็นคนขภีรเกภียจ เธอลสุกขลึรนแตตเชข้าเพสืที่อหสุงหาอาหารใหข้ครอบครนัวของเธอ
เมสืที่อสามภีของเธอจะตข้องตสืที่นไปททางานแตตเชข้าตรผต เธอกป็ลสุกจากเตภียงเชข้ากวตาเสภียอภีกและเตรภียมอาหาร
เชข้าใหข้เขา
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เธอพษิเคราะหย์ดรไรห่นาแลห้วกป็ซอพทั้ ไวห้ ดห้วยผลนคทั้ามพอของเธอ เธอปลรก

สวนองสห่น เหป็นไดข้ชนัดวตาหญษิงทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภียนังมภีหนัวทางธสุรกษิจดข้วย เธอเปป็นเจข้าของกษิจการทภีที่
บรษิหารธสุรกษิจของครอบครนัว ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตาเธอสสืบหาราคาทภีที่ดษินผสืนหนลึงที่ ซสืรอมนันไวข้และ
ปลผกสวนองสุตนหนลึที่งบนทภีดที่ ษินนนัรน
17 เธอคาดเอวของเธอดห้วยกคาลษัง และกระทคาใหห้แขนของเธอเขห้มแขป็ง เหป็นไดข้ชนัดวตาหญษิง
เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีแขป็งแรงทนัรงรต างกาย จษิตใจและวษิญญาณ ความเกภียจครข้านและความอตอนแอไมตใชต
คสุณลนักษณะเฉพาะของเธอเลย เธอไมตกลนัวการททางานและกระโจนเขข้าใสต งาน
18 เธอรรห้วห่าสษินคห้าของเธอเปป็นของททพื่ดท กลางคพนตะเกทยงของเธอกป็ไมห่ดษับ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนวตาหญษิงผผข้นร ภีเปป็นนนักธสุรกษิจหญษิงดข้วย เธอททาธสุรกษิจของทภีที่บข้านโดยขายผลษิตภนัณฑรตตางๆทภีที่ททาขลึรน
ในบข้านของเธอเอง วลภีทภีที่กลตาวถลึงตะเกทยง (หรสือโคมไฟ) ทภีที่ไมตดนับตอนกลางคสืนกป็อาจบอกเปป็นนนัยวตา
(1) เธอททางานจนดลึกดสืที่นหรสือ (2) เธอผลษิตเทภียนตตางๆทภีที่มคภี สุณภาพดภี พวกมนันไมตดนับตอนกลางคสืน
ขข้อ 24 กลตาวชนัดเจนวตาเธอผลษิตผข้าลษินษินดข้วย
19 เธอยพพื่นมพอออกจษับไน และมพอของเธอจษับเครพพื่องปษัพื่น วลภีทภีที่พผดถลึงไนและเครสือที่ งปนัที่นกป็ททาใหข้
นลึกถลึงสมนัยทภีที่ผข้าชนษิดตตางๆถผกททาขลึรนทภีที่บข้าน พวกมนันคสืออสุปกรณรทภีที่ใชข้ปที่นันดข้าย นภีคที่ สือหญษิงคนหนลึที่งทภีไที่ มต

เพภียงเยป็บผข้าใหข้ครอบครนัวของเธอเทตานนัรน แตตยงนั ททางานผลษิตเสข้นดข้ายทภีที่เธอใชข้เยป็บผข้าดข้วย เธอคสุข้นเคย
กนับการททางาน นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีเปป็นคนททางานหนนัก ขยนันขนัน
แขป็งและมภีประสษิทธษิภาพ
สภษ 31:20

เธอหยษิบยพนพื่ ใหห้คนยากจน เออ เธอยพนพื่ มพอออกชห่วยคนขษัดสน หญษิง

เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีไมตเพภียงเปป็นคนขยนันเทตานนัรน แตตเธอยนังมภีใจเมตตากรสุณาในการชตวยเหลสือคนเหลตา
นนัรนทภีขที่ นัดสนซลึที่งอยผรต อบตนัวเธอดข้วย เธอททาสษิที่งทภีที่เธอททาไดข้เพสืที่อชตวยเหลสือเหลตาเพสืที่อนบข้านทภียที่ ากจน
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เธอไมห่กลษัวหษิมะมาทคาอษันตรายแกห่คนในครษัวเรพอนของเธอ เพราะ

บรรดาคนในครษัวเรพอนของเธอสวมเสพทั้อสทแดงสด ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภี
ททาใหข้แนตใจวตาครอบครนัวของเธอสวมเสสืรอผข้าอยตางเหมาะสมสทาหรนับอากาศหนาวเยป็นของฤดผหนาว
นนันที่ คสือ กระทนังที่ สทาหรนับสภาพอากาศทภีที่มภีหษิมะตกหนนักกป็ตาม ยษิงที่ กวตานนัรน ชสุดทภีที่สวมใสต ทสุกวนันของ
ครอบครนัวของเธอกป็เปป็นเสสืรอผข้าสภีแดงสด ความคษิดนภีรกคป็ สือวตาครอบครนัวของเธอไมตไดข้สวมเสสืรอผข้า
มอซอ แตตเปป็นเสสืรอผข้าทภีที่สวยงาม และพออากาศเรษิที่มหนาว เธอกป็ททาใหข้แนตใจวตาพวกเขามภีเครสือที่ งแตตง
กายทภีที่เหมาะสม
22 เธอทคาผห้าปรสคาหรษับเธอดห้วยสษิงพื่ ทอ เสพอทั้ ผห้าของเธอทคาดห้วยผห้าลษินนษิ และผห้าสทมห่วง ตนัวเธอ
เองกป็สวมเสสืรอผข้าทภีที่งดงามเชตนกนัน นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหญษิงเปภียที่ มคสุณธรรมผผข้นร ภีแตตงตนัวดภี เธอ
สวมเสสืรอผข้าดภีๆเทตาทภีที่เธอจะหาไดข้ กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ แมข้เธอเปป็นหญษิงทภีที่ททางานหนนัก เธอกป็ไมตแตตง
ตนัวซอมซตอ
23 สามทของเธอเปป็นททพื่รห้จร ษักททพื่ประตรเมพอง เมพพื่อทห่านนษัพื่งอยรห่ในหมรห่พวกผรให้ หญห่ของแผห่นดษินนษัทั้น
สามภีของเธอกป็แตตงตนัวดภีเชตนกนัน แมข้มไษิ ดข้ระบสุไวข้โจตงแจข้ง สษิที่งทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา
หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีคอยดผใหข้แนตใจวตาสามภีของเธอหลตอในชสุดทภีที่เขาใสต วลภีทภีที่กลตาววตาเขานนังที่ อยผทต ภีที่
ประตผเมสืองกป็หมายถลึงวษิธภีปฏษิบนัตษิสมนัยโบราณทภีที่พวกผผข้นทาของชสุมชนนนังที่ อยผทต ภีที่ประตผเมสืองซลึงที่ เปป็นทภีที่ๆมภี
การททาธสุรกรรมทนัรงทางการเมสืองและพาณษิชยร นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงนครหลวงของแผตนดษินนนัรนซลึที่งอาจ

เปป็นกรสุงเยรผซาเลป็ม ประเดป็นกป็คสือวตาสามภีของหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีมคภี วามโดดเดตนเพราะเครสือที่ ง
แตตงกายทภีที่เขาสวมซลึที่งเธอไดข้จนัดเตรภียมใหข้เขา
สภษ 31:24

เธอทคาเครพพื่องแตห่งกายดห้วยผห้าลษินษินไวห้ขาย เธอสห่งผห้าคาดเอวใหห้แกห่

พห่อคห้า ในฐานะเปป็นสต วนหนลึที่งของอสุตสาหกรรมในครนัวเรสือนของเธอ หญษิงเปภียที่ มคสุณธรรมผผข้นร ภีผลษิต
(ดข้วยตนัวเองหรสือไมตกผป็ าต นทางพวกลผกจข้างของเธอ) ผข้าลษินษินเนสืรอดภี (ผข้าลษินษินถผกถนักจากปตานทภีที่ถผกทอ)
จากนนัรนเธอกป็ขายผลษิตภนัณฑรตตางๆของเธอและดผใหข้แนตใจวตาพวกมนันถผกสต งมอบใหข้แกตพวกพตอคข้าซลึที่ง
ขายมนันตตอในราคาปลภีก นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีเปป็นนนักธสุรกษิจหญษิงทภีที่
ผลษิตผข้าลษินษินจากนนัรนกป็ขายมนันในราคาสต งใหข้แกตพวกพตอคข้าปลภีก ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หญษิง
เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีชตวยหาเลภีรยงครอบครนัวโดยการททางานหนนักของเธอ
สภษ 31:25

กคาลษังและเกทยรตษิยศเปป็นเครพพื่องนสห่งหห่มของเธอ เธอจะปลพทั้มปษิตษิใน

อนาคต หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีขร ลึนชสืที่อในเรสืที่องทภีที่เธอเปป็นคนแขป็งแรงและมภีเกภียรตษิ คสุณธรรมเหลตานภีร
ปรากฏชนัดเจนตตอคนทนัรงปวงทภีที่รผข้จนักเธอ แมข้เธอททางานหนนักและมภีเวลาเพภียงนข้อยนษิดสทาหรนับการพนัก
ผตอนหยตอนใจ วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อเธอจะมภีเวลาและทรนัพยากรตตางๆทภีที่จะชสืที่นชมยษินดภีและผตอน
คลาย นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาเธอไมตไดข้ใชข้ชภีวษิตเพสือที่ ปนัจจสุบนันแตตมองการณรไกล นภีที่บอกเปป็นนนัย
ดข้วยวตาแมข้ครอบครนัวนภีรอาจมนังที่ มภีอยผแต ลข้ว มนันกป็ไมตไดข้เปป็นมาโดยมรดกตกทอด แตตโดยการททางาน
หนนัก นอกจากนภีร การดทาเนษินกษิจการแบบเสรภีโดยมภีพรสืนฐานอยผบต นเศรษฐกษิจแบบทสุนนษิยมกป็ถผกบอก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจน แนตนอนวตาอยตางหลนังนภีรเปป็นรผปแบบทางเศรษฐกษิจในพระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตม
การททางานหนนักบวกกนับนษิสนัยทภีขที่ ยนันขนันแขป็งจะตอบสนองความตข้องการตตางๆในปนัจจสุบนันและกตอ
ใหข้เกษิดความเจรษิญรสุตงเรสืองในระยะยาว
สภษ 31:26-27

เธออห้าปากกลห่าวดห้วยสตษิปษัญญา และกฎเกณฑย์แหห่งความกรสณากป็อยรห่

ททพื่ลษิทั้นของเธอ คสุณลนักษณะอนันประเสรษิฐอภีกประการของหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นร ภีถผกหมายเหตสุไวข้ เธอ
พผดอยตางมภีปนัญญาและอยตางกรสุณา ชตางเปป็นสต วนผสมอนันเปภียที่ มสสุข ปนัญญาคผตกบนั ความกรสุณาคสือศษิลปะ

การทผตและความเปป็นรนัฐบสุรสุษในแบบทภีที่ประณภีตทภีที่สสุด เธอเปป็นหญษิงทภีที่มภีปนัญญาและเปภีที่ยมดข้วยความ
กรสุณา
27 เธอดรแลการงานในครษัวเรพอนของเธอ และไมห่รบษั ประทานอาหารแหห่งความเกทยจครห้าน
ในทสุกสษิที่งทภีที่หญษิงทภีงที่ านยสุงต และขยนันขนันแขป็งผผข้นร ภีกระททา เธอกป็ยนังดผแลครอบครนัวของเธอเปป็นอยตางดภี ยษิงที่
กวตานนัรน เธอไมตเคยถผกกลตาววตาเปป็นคนชอบยสุงต เรสือที่ งชาวบข้านหรสือเปป็นหญษิงขภีรนษินทาเลย เธอไมตมภีเวลา
สทาหรนับเรสืที่องโงตเขลาเชตนนนัรน
สภษ 31:28

ลรกๆของเธอตพพื่นขรึทั้นมากป็ชมเชยเธอ สามทของเธอกป็สรรเสรษิญเธอ

ขณะทภีที่ลผกๆของเธอเตษิบโตขลึรน พวกเขากป็ตระหนนักวตาตนมภีแมตทแภีที่ สนวษิเศษขนาดไหนและอวยพร
เธอ นนันที่ คสือ เธอเปป็นจสุดสนใจของความชสืที่นชมของพวกเขาและพวกเขากป็ททาใหข้เธอรผข้ดข้วย นนันที่ คสือ
พวกเขาลสุกขลึรนและปตาวประกาศมนัน สามภีของเธอกป็โอข้อวดเรสือที่ งเธอดข้วย คทาทภีที่แปลวตา สรรเสรษิญ (ฮา
ลาล) บอกเปป็นนนัยไมตใชตแคตการสรรเสรษิญเทตานนัรน แตตรวมถลึงการโอข้อวดดข้วย สามภีของเธอรผข้วาต
ภรรยาของตนคสือเพชรนทรางามและคสุยโวเรสืที่องเธออยตางเปษิดเผย
สภษ 31:29

วห่า "สตรทเปป็นอษันมากทคาอยห่างดทเลษิศ แตห่เธอเลษิศยษิพื่งกวห่าเขาทษัทั้งหมด"

ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตามภีหญษิงมากมายทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมเหมสือนทภีมที่ ภีพรรณนาไวข้ขข้างบน อยตางไร
กป็ตาม หญษิงผผข้นร ภีทภีที่ผผข้เขภียนเขภียนถลึงกป็เลษิศกวตาพวกเธอทนัรงหมด อาจเปป็นไดข้วาต เลมผเอล (หรสือซาโลมอน)
เขภียนถลึงภรรยาคนแรกของตนซลึที่งกป็เปป็นจสุดสนใจหลนักของหนนังสสือเพลงซาโลมอนในชตวงปภีแรกๆ
ของพวกเขา ในหนนังสสือเลตมนนัรน เหป็นไดข้ชดนั วตาภรรยาของเขาเปป็นนนักธสุรกษิจหญษิงและขยนันขนันแขป็ง ดผ
เพลงซาโลมอน 1:6 และ 8:12 เหป็นไดข้ชนัดวตาผผข้เขภียนทตานนภีรมคภี วามชสืนที่ ชมอยตางมากในตนัวภรรยาของ
เขาหรสือไมตกบป็ สุตรสาวคนหนลึงที่ ของเขา
สภษ 31:30-31

เสนห่หย์เปป็นของหลอกลวง และความงามกป็เปลห่าประโยชนย์ แตห่สตรท

ยคาเกรงพระเยโฮวาหย์จะไดห้รษับการสรรเสรษิญ ความคษิดตรงนภีรกคป็ สือวตา เสนตหรและความสวยงามดข้าน
รต างกายนนัรนคงอยผไต มตนาน นนันที่ คสือ มนันเปป็นเหมสือนหมอกทภีที่จางหายไป อยตางไรกป็ตาม หญษิงใดทภีที่
ยทาเกรงพระเจข้า (และบอกเปป็นนนัยดข้วยวตาเธอจนัดแจงชภีวษิตของตนตามแบบอยตางทภีที่มพภี รรณนาไวข้ขข้าง

บน) จะไดข้รบนั การสรรเสรษิญ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคสุณลนักษณะตตางๆของหญษิงเปภียที่ ม
คสุณธรรมผผข้นร ภีทภีที่ถผกพรรณนาไวข้ขข้างบนลข้วนสทาคนัญกวตาความงามดข้านรต างกายมาก อยตางหลนังจางหาย
ไปเหมสือนดอกไมข้ แตตคสุณธรรมทภีที่แทข้จรษิงคงอยผตต ลอดกาล
31 จงใหห้เธอรษับผลแหห่งนคทั้ามพอของเธอ และใหห้การงานของเธอสรรเสรษิญเธอททพื่ประตรเมพอง
ความคษิดนภีรอาจหมายถลึงสามภีคนนภีร (ของหญษิงดภีเลษิศผผข้นร ภี) ผผข้สงนัที่ สอนลผกๆของตนใหข้กลตาวชมแมตของ
พวกเขาโดยใหข้เกภียรตษิและคทาสรรเสรษิญทภีที่เธอสมควรไดข้รนับ คสุณภาพของผลษิตภนัณฑรตตางๆของเธอจะ
นทาคทาสรรเสรษิญมาสผตตนัวเธอโดยคสุณคตาของพวกมนันเองในตลาด (นนันที่ คสือ ประตผเมสือง)
สรสุปแลข้วกป็คอสื บททภีที่มเภี อกลนักษณรนร ภีเปป็นคทาบรรยายเกภีที่ยวกนับหญษิงคนหนลึงที่ ทภีที่ดทาเนษินตามแบบ
พระเจข้า รนักนวลสงวนตนัว มภีประสษิทธษิภาพและขยนันขนันแขป็งซลึที่งททาถผกตข้องในทสุกดข้านของชภีวตษิ เธอ นภีที่
บอกเปป็นนนัยถลึงเกภียรตษิยศ คทาสรรเสรษิญ และความสสุขทภีที่ตามมาหลนังจากชตวงเวลาหลายปภีแหตงการ
ททางานหนนักและการเอาใจใสต ของเธอ หญษิงเชตนนภีรมภีคตาประมาณไมตไดข้อยตางแทข้จรษิง ชายใดทภีที่หา
หญษิงเชตนนนัรนมาเปป็นภรรยาไดข้กมป็ ภีสมบนัตษิทภีที่ประเมษินคตาไมตไดข้เลย

