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หนนังสสือสสุภาษษิต
บทนนนำสสสู่หนนังสสือสสภนำษษิต: หนนังสสือสสุภาษษิตดนังททที่หมายเหตสุไวว้ในขว้อหนนที่ง สส่วนใหญส่แลว้วถถูก

เขทยนขนขึ้นโดยซาโลมอน (แมว้วส่าสองบทสสุดทว้ายถถูกเขทยนขนขึ้นโดยอากถูรร์และกษนัตรษิยร์เลมมถูเอลตาม
ลลาดนับกก็ตาม) หนนังสสือเลส่มนทขึ้เปก็นชสุดสะสมคลากลส่าวททที่มทปนัญญาซนที่งสะทว้อนใหว้เหก็นถนงสตษิปนัญญาตาม
แบบของพระเจว้า อนันททที่จรษิง สตษิปนัญญาเปก็นหนัวขว้อหลนักของหนนังสสือเลส่มนทขึ้ นนัที่นคสือ ความเปทที่ยมสสุข
และความตว้องการสตษิปนัญญา และตนัวอยส่างหลายประการของสตษิปนัญญาซนที่งมทอยถูส่ในหนนังสสือเลส่มนทขึ้ 
หนนังสสือเลส่มนทขึ้แบส่งออกไดว้เปก็นหกสส่วน บทททที่ 1-7 เปก็นคลากลส่าวแกส่บสุตรชายของซาโลมอน บทททที่ 8-
9 นลาเสนอความเปทที่ยมสสุขของสตษิปนัญญา บทททที่ 10-19 นลาเสนอความโงส่เขลาของความบาป บทททที่ 
20-29 เปก็นรายการคลาเตสือนและคลาสนัที่งสอนเพษิที่มเตษิม บทททที่ 30 เปก็นคลาสสุภาษษิตของอากถูรร์ และบทททที่ 
31 เปก็นคลาสสุภาษษิตของกษนัตรษิยร์เลมมถูเอล

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 1: หนนังสสือสสุภาษษิตขนขึ้นตว้นดว้วยการแนะนลาจสุดประสงคร์ของมนัน นนัที่น
คสือ เพสืที่อททที่จะรถูว้จนักสตษิปนัญญา ซาโลมอนยนังสนนับสนสุนใหว้บสุตรชายของเขาเรทยนรถูว้สตษิปนัญญาและหนท
ไปจากพวกคนบาปดว้วย ในบทแรกนทขึ้ สตษิปนัญญาถถูกแสดงเหมสือนเปก็นบสุคคลและพถูดราวกนับวส่ามนัน
เปก็นบสุคคลคนหนนที่ง

สภษ 1:1 สสภาษษิตของซาโลมอน โอรสของดาวษิด กษษัตรษิยย์แหห่งอษิสราเอล ไมตมภี
คทาถามเลยวตาพระวษิญญาณของพระเจข้าทรงดลใจผผข้ใดใหข้เขภียนถข้อยคทาทภีที่ไดข้รนับการดลใจเหลตานภีร ใน
หนนังสสืออนันเปภีที่ยมสสุขเลตมนภีร  ซาโลมอนบสุตรชายของดาวษิดกษนัตรษิยรแหตงอษิสราเอลเขภียนสสุภาษษิตเหลตานภีร
ภายใตข้การดลใจของพระวษิญญาณบรษิสสุทธษิธ ในชตวงแรกของรนัชกาลของเขา เราควรระลลึกวตาในชตวง
แรกของการปกครองของซาโลมอน เขาดทาเนษินก นับพระเจข้าและเปป็นชายทภีที่ดทาเนษินตามแบบของ
พระเจข้าและมภีสตษิปนัญญา ตตอมาเมสืที่อเขาไมตสนใจคทาบนัญชาตตางๆทภีที่ชนัดเจนแลข้วของพระเจข้าสทาหรนับ
กษนัตรษิยรแหตงอษิสราเอล เขากป็หลงเจษิที่นไปจากพระเจข้า ดผ 1 พงศรกษนัตรษิยร 11:1-10 บางคนสนันนษิษฐานวตา



สสุภาษษิตหลายตอนทภีที่พบในหนนังสสือเลตมนภีรมภีใหข้อตานกนันในหมผตประชาชนของพระเจข้าอยผตกตอนแลข้ว 
และซาโลมอนแคตททาใหข้พวกมนันเปป็นขข้อพระคนัมภภีรรเทตานนัรน โดยรวบรวมพวกมนันใหข้อยผตในหนนังสสือ
เลตมนภีร  นนัที่นอาจเปป็นไปไดข้ อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดดข้วยวตาซาโลมอน (และผผข้เขภียนอภีกสองทตานทภีที่ไดข้
รนับการดลใจ) กป็เขภียนจากสตษิปนัญญาตามแบบของพระเจข้าของพวกเขาดข้วย

สภษ 1:2-4 จสุดประสงครหข้าประการของหนนังสสือเลตมนภีร จลึงถผกนทาเสนอเปป็นลทาดนับ
ตตอไป (1) เพพพื่อใหห้บรรลสปษัญญาและคคาสษัพื่งสอน คทาภาษาอนังกฤษ wisdom ถผกพบตรงนภีร เปป็นครนัร งแรก
จากหข้าสษิบสามครนัร งในหนนังสสือเลตมนภีร  คทาฮภีบรผเจป็ดคทาทภีที่แตกตตางกนันถผกแปลวตาสตษิปนัญญาในหนนังสสือ
เลตมนภีร  ตรงนภีรคทาทภีที่ใชข้คสือ ขคมอวร์ ซลึที่งเปป็นการใชข้หลนักตลอดหนนังสสือเลตมนภีรทนัรงเลตม มนันหมายถลึงสตษิ
ปนัญญาหรสือ ‘ความมภีปนัญญา’ ในดข้านใดๆกป็ตามของชภีวษิต (คทาวตา มทปนัญญา กป็ถผกใชข้มากกวตาหกสษิบ
ครนัร งในหนนังสสือเลตมนภีร และหมายถลึงผผข้ทภีที่มภีสตษิปนัญญา) ดนังนนัรน จสุดประสงครแรกของหนนังสสือสสุภาษษิตกป็
คสือ เพสืที่อทภีที่จะรผข้จนักหรสือเรภียนรผข้สตษิปนัญญา (สตษิปนัญญาสามารถมาไดข้ผตานทางการอธษิษฐานเชตนกนัน 
(ยากอบ 1:5) และจากประสบการณรตตางๆของชภีวษิต แตตหนนังสสือสสุภาษษิตเปป็นหนนังสสือบทเรภียนเกภีที่ยว
กนับสตษิปนัญญาตามแบบของพระเจว้าทภีที่ไดข้รนับการดลใจจากพระเจข้า)

จสุดประสงครทภีที่สองของหนนังสสือเลตมนภีรคสือ (2)  เพพพื่อใหห้เขห้าใจถห้อยคคาแหห่งความเขห้าใจ คทาทภีที่แปล
วตา เขห้าใจ (บษิยร์น) มภีความหมายงตายๆวตา ‘เขข้าใจ’ ดนังนนัรน จสุดประสงครทภีที่สองของหนนังสสือสสุภาษษิตคสือ 
เพสืที่อทภีที่จะเหป็นถลึงความสทาคนัญของความเขว้าใจ คทานภีร ถผกพบบตอยพอๆกนับคทาวตาสตษิปนัญญาในหนนังสสือ
สสุภาษษิต ในหนนังสสือเลตมนภีรตลอดทนัรงเลตม แนวคษิดเรสืที่องสตษิปนัญญาและความเขข้าใจมนักถผกใชข้รตวมกนัน
บตอยๆ แมข้วตาทนัรงสองอยตางนภีร เกภีที่ยวขข้องกนัน พวกมนันกป็ไมตใชตสษิที่งเดภียวกนัน สตษิปนัญญาเกษิดขลึรนจากความ
เขข้าใจ อยตางแรกมภีพสืรนฐานอยผตบนอยตางหลนัง ดนังนนัรน การทภีที่เราจะมภีสตษิปนัญญาไดข้นนัรน เราจทาเปป็นตข้องมภี
ความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆในชภีวษิตกตอน

จสุดประสงครลทาดนับตตอไปของหนนังสสือสสุภาษษิตคสือ (3) 3 เพพพื่อใหห้รษับคคาสษัพื่งสอนในเรพพื่องสตษิ
ปษัญญา ในเรพพื่องความเททพื่ยงธรรม ความยสตษิธรรมและความเททพื่ยงตรง คทาทภีที่สองทภีที่แปลวตาสตษิปษัญญา 
(ซอวร์คาล) ปรากฏตรงนภีร  มนันมภีความหมายวตา การกระททา ‘อยตางมภีสตษิปนัญญา’ หรสือ ‘อยตาง



รอบคอบ’ คทาทภีที่แปลวตา ความเททพื่ยงธรรม (เซเดค) เปป็นคทาฮภีบรผพสืรนๆทภีที่แปลวตาความชอบธรรม ใน
หนนังสสือสสุภาษษิตตลอดทนัรงเลตม สตษิปนัญญาและความชอบธรรมตตางเกภีที่ยวพนันกนันอยตางใกลข้ชษิด อนันทภีที่
จรษิงทนัรงสองสษิที่งเกสือบมภีความหมายเดภียวกนัน การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องเปป็นการมภีปนัญญาและการกระททา
อยตางมภีปนัญญากป็คสือ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง การมภีสตษิปนัญญาตามแบบของพระเจข้ากตอใหข้เกษิด
วษิจารณญาณ (นนัที่นคสือ การตนัดสษินใจตตางๆ) ทภีที่ถผกตข้อง

ทภีที่นตาสนใจมากขลึรนไปอภีกกป็คสือคทาวตา ความเททที่ยงธรรม (เซเดค) และความยสุตษิธรรม (มษิชพนัท) 
มนักถผกพบดข้วยกนันในหนนังสสือเพลงสดสุดภีและหนนังสสือสสุภาษษิต ความเทภีที่ยงธรรมหมายถลึงหลนักการอนัน
ชอบธรรม ความยสุตษิธรรมหมายถลึงการตนัดสษินใจทภีที่ชอบธรรม นอกจากนภีรหนนังสสือสสุภาษษิตยนังถผกใหข้
ไวข้เพสืที่อทภีที่จะไดข้รนับการสนัที่งสอนในเรสืที่องความเททพื่ยงตรง คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (เมยร์ชารร์) มภีความหมายวตา 
‘ความไมตลทาเอภียง’, ‘ความเทภีที่ยงตรง’ หรสือ ‘ความสสุจรษิต’ กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง ความหมายกป็คสือ การ
ตนัดสษินใจทภีที่ยสุตษิธรรมและเทภีที่ยงธรรม โดยเฉพาะในสตวนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับผผข้อสืที่น

จากนนัรนหนนังสสือสสุภาษษิตยนังถผกใหข้ไวข้ (4) 4 เพพพื่อใหห้ความหยษัพื่งรรห้แกห่คนเขลา คทาทภีที่แปลวตา ความ
หยษัพื่งรรห้ (ออรร์มอวร์) มภีความหมายวตา ‘ความหลนักแหลม’ หรสือ ‘ความรอบคอบ’ คทาทภีที่แปลวตา เขลา 
(เพธอท) มภีความหมายโดยทนั ที่วไปวตา ‘ซสืที่อ’ ดนังนนัรน หนนังสสือสสุภาษษิตจลึงถผกใหข้ไวข้สตวนหนลึที่งกป็เพสืที่อใหข้
ความหลนักแหลมหรสือการรผข้จนักแยกแยะแกตคนเหลตานนัรนทภีที่อาจซสืที่อในการใชข้ชภีวษิต คนซสืที่อๆมนักเปป็นคน
เหลตานนัรนทภีที่ยนังเดป็กอยผต พระเจข้าไดข้ประทานหนนังสสืออนันเปภีที่ยมสสุขเลตมนภีรแกตเราเพสืที่อทภีที่วตาเราจะไดข้เรภียนรผข้
เรสืที่องพสืรนฐานตตางๆของชภีวษิตโดยไมตตข้องไดข้รนับบทเรภียนราคาแพง

ประเดป็นทภีที่วตานนัรนถผกนทาเสนอชนัดเจนในจสุดประสงครสสุดทข้ายนภีร  (5) ใหห้ความรรห้และความ
เฉลทยวฉลาดแกห่คนหนสห่ม คนหนสุตมสาวมนักถผกชนักจผงใหข้ททาความบาป (โดยเฉพาะความบาปเรสืที่อง
เพศ) เพราะการขาดความเขข้าใจและการไตรตตรองอยตางรอบคอบ หนนังสสือสสุภาษษิตสตวนหนลึที่งแลข้ว
ถผกใหข้ไวข้เพสืที่อปลผกฝนังสตษิปนัญญาตามแบบของพระเจข้าซลึที่งนทาไปสผตศภีลธรรมตามแบบของพระเจข้า มนัน
ไมตใชตเรสืที่องบนังเอษิญทภีที่คทาเตสือนใหข้ระวนังเรสืที่องการททาผษิดศภีลธรรมถผกพบในตอนตข้นๆและบตอยครนัร ง



ตลอดทนัรงเลตม ดนังนนัรน จสุดประสงครทภีที่ชนัดเจนหข้าประการสทาหรนับหนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่ไดข้รนับการดลใจเลตม
นภีร จลึงถผกนทาเสนอ

สภษ 1:5-6 ทษัทั้งปราชญย์จะไดห้ยษินและเพษิพื่มพรนการเรทยนรรห้ และคนททพื่มทความเขห้าใจ
จะไดห้คคาปรรึกษาททพื่ฉลาด คทาสสุภาษษิตแรกจากทภีที่มภีอยผตมากมายในหนนังสสือเลตมนภีรถผกนทาเสนอ ปราชญรทนัรง
หลายจะฟนัง สษิที่งทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา คนโงตจะไมตยอมฟนังคทาแนะนทา คนมภีปนัญญา 
(ปราชญร) จะเสาะแสวงหาการศลึกษาใหข้มากทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ แมข้วตาการศลึกษาแบบทางการจะถลึง
จสุดจบในชภีวษิตของคนๆหนลึที่งไมตชข้ากป็เรป็ว การเรภียนรผข้กป็ไมตควรสษิรนสสุดลงเดป็ดขาด คนมภีปนัญญาจะอตาน
และเรภียนรผข้อยผตเสมอ วลภีทภีที่สอง “คนทภีที่มภีความเขข้าใจ” ดผเหมสือนเปป็นคทาขยายของ “ปราชญร” จรษิงๆ
แลข้วคนทนัรงสองพวกนภีรกป็เปป็นคนๆเดภียวกนัน ดนังนนัรน ปราชญรจะแสวงหาคทาแนะนทาของปราชญรเชตนกนัน
มภีบางสษิที่งทภีที่เปป็นตามแบบของพระเจข้าและมภีปนัญญาเกภีที่ยวกนับการแสวงหาคทาปรลึกษาของคนเหลตานนัรน
ทภีที่ขลึรนชสืที่อในเรสืที่องสตษิปนัญญาและความเขข้าใจ

ดนังนนัรน ปราชญรจะฟนังคทาแนะนทา เสาะหาทภีที่จะเรภียนรผข้อยผ ตเสมอ และจะแสวงหาคทาปรลึกษาทภีที่มภี
ปนัญญา 6 เพพพื่อใหห้เขห้าใจสสภาษษิตและปรษิศนา ทษัทั้งถห้อยคคาของปราชญย์และปรษิศนาททพื่ลรึกลษับของเขา 
ปราชญรทนัรงหลายจะพากเพภียรทภีที่จะเขข้าใจคทาสสุภาษษิตอสืที่นๆและความหมายของพวกมนัน เขาจะเสาะ
หาสตษิปนัญญาของผผข้อสืที่น แมข้กระทนั ที่งสษิที่งทภีที่ยากทภีที่จะเขข้าใจ นภีที่แหละคสือประเดป็นของสตษิปนัญญา บางครนัร ง
การเรภียนรผข้และการศลึกษากลายเปป็นสษิที่งทภีที่นตาเหนป็ดเหนสืที่อยและยากลทาบาก คนมภีปนัญญาจะพากเพภียร
ตตอไป คนโงตจะลข้มเลษิก

สภษ 1:7 รากฐานแหตงการเรภียนรผข้ตามแบบของพระเจข้าถผกนทาเสนอ ความยคา
เกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นบห่อเกษิดของความรรห้ คนโงห่ยห่อมด รหมษิพื่นปษัญญาและคคาสษัพื่งสอน ตตอเมสืที่อคนๆ
หนลึที่งรผข้จนักพระเจข้าและยทาเกรงฤทธษิธ เดชแหตงความโอตอตาตระการของพระองคร การศลึกษาและความรผข้
ทภีที่แทข้จรษิงจลึงสามารถกตอตนัวขลึรนไดข้ หนลึที่งในเรสืที่องโงตเขลาของการศลึกษาสมนัยใหมตกป็คสือ แนวคษิดเรสืที่อง
วษิวนัฒนาการทภีที่ททาใหข้นนักเรภียนทภีที่ซสืที่อๆไมตมภีความรผข้เกภีที่ยวกนับพระเจข้า และยษิที่งไมตมภีความยทาเกรงพระองคร
เลยดข้วย การศลึกษาแบบนนัรนมภีพสืรนฐานอยผตบนทรายทภีที่คลอนแคลนซลึที่งไมตมภีรากฐานทภีที่แทข้จรษิงเลย ไมตมภี



การศลึกษาทภีที่แทข้จรษิงใดเกษิดขลึรนไดข้โดยปราศจากความยทาเกรงพระเจข้าทภีที่แทข้จรษิง มนันจลึงไมตใชตเรสืที่องนตา
แปลกใจทภีที่วตา “คนโงตยตอมดผหมษิที่นปนัญญาและคทาสนัที่งสอน” ทภีที่นตาสนใจกป็คสือ คทาทภีที่แปลวตา คคาสษัพื่งสอน 
(มถูซอวรร์) แมข้บตอยครนัร งมนันถผกแปลเปป็น ‘คทาสนัที่งสอน’ มนันกป็มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ระเบภียบวษินนัย’

จะวตาไปแลข้ว มภีความเกภีที่ยวขข้องกนันโดยตรงระหวตางการเรภียนรผข้และการมภีวษินนัยในจษิตใจ อยตาง
แรกเกษิดขลึรนตตอจากอยตางหลนัง อยตางไรกป็ตาม คนโงตกป็ดผหมษิที่นทนัรงสตษิปนัญญาและการฝลึกระเบภียบวษินนัย
จษิตใจของคนๆหนลึที่งเพสืที่อทภีที่จะเรภียนรผข้ พตอแมตจะชตวยเหลสือลผกๆของตนไดข้มากโดยการปลผกฝนังการมภี
วษินนัยในชภีวษิตแกตพวกเขา การศลึกษาและการเรภียนรผข้ไมตใชตเรสืที่องนตาสนสุกหรสือนตาตสืที่นเตข้นเสมอไป แตต
จษิตใจทภีที่ถผกฝลึกวษินนัยจะชตวยใหข้คนๆหนลึที่งสามารถเรภียนรผข้สษิที่งทภีที่ตข้องเรภียนรผข้ไดข้ คนทภีที่มภีสตษิปนัญญาคสือผผข้ทภีที่
ถผกฝลึกระเบภียบวษินนัย คนโงตไมตใชตแบบนนัรน

สภษ 1:8-9 เกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน ผผข้เขภียนกลตาวตตอไปวตา บสตรชายของเราเออ๋ย จงฟษัง
คคาสษัพื่งสอนของพห่อเจห้า และอยห่าละทษิทั้งกฎเกณฑย์ของแมห่เจห้า นภีที่เปป็นครนัร งแรกในยภีที่สษิบสามครนัร งใน
หนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่ซาโลมอนเขภียนถลึงบสุตรชายของเขา เหป็นไดข้ชนัดวตาจสุดประสงครหนลึที่งของการเขภียน
หนนังสสือเลตมนภีรของเขา (จากมสุมมองของมนสุษยร) กป็คสือเพสืที่อใหข้สตษิปนัญญาตามแบบของพระเจข้าแกตบสุตร
ของเขา ไมตมภีระบสุชสืที่อไวข้วตาเปป็นบสุตรคนไหน ดผเหมสือนเหป็นไดข้ชนัดวตาบสุตรชายคนโตสสุดของเขาไมตไดข้
ใสตใจมากนนักตตอคทาแนะนทาตามแบบพระเจข้าของบษิดาของตนหรสือของหนนังสสือเลตมนภีรทภีที่ซาโลมอน
เขภียนขลึรนเพสืที่อประโยชนรของเขา นตาเศรข้าทภีที่อาจเปป็นการกลนับสนัตยรของซาโลมอนในชตวงบนัรนปลาย
ชภีวษิตทภีที่มภีอษิทธษิพลในแงตลบอยตางมากตตอเรโหโบอนัม (นตาสนใจทภีที่วตากษนัตรษิยรเจมสรทภีที่ 1 แหตงอนังกฤษ
เขภียนหนนังสสือทภีที่ใหข้คทาแนะนทาคลข้ายๆกนันแกตบสุตรชายของเขาโดยตนัรงชสืที่อหนนังสสือเลตมนนัรนวตา Basilikon
Doroni ซลึที่งแทข้จรษิงแลข้วมภีความหมายวตา ‘ของขวนัญแบบกษนัตรษิยร’ หรสือ ‘ของขวนัญของกษนัตรษิยร’ แกต
โอรสของเขา)

เชตนเดภียวกนัน ซาโลมอนสนัที่งบสุตรชายของเขาใหข้ใสตใจตตอหลนักการตตางๆทภีที่มารดาเขาไดข้สอน
เขา ทภีที่มภีอยผตในทภีที่นภีร คสือ สตษิปนัญญาอนันลลึกซลึร งทภีที่จะรผข้ นนัที่นคสือ บสุตรทนัรงหลายทภีที่มภีปนัญญาจะใสตใจตตออคทา
แนะนทาและกฎตตางๆทภีที่บษิดามารดาของพวกเขาไดข้ตนัรงไวข้ มนันจลึงเปป็นหนข้าทภีที่ของพตอแมตทภีที่จะปลผกฝนัง



ระเบภียบวษินนัย ความเชสืที่อฟนัง และหลนักการแหตงความชอบธรรมในตนัวลผกๆของพวกเขาตนัรงแตตยนังเลป็ก 
เดป็กคนใดทภีที่เกลภียดชนังคทาปรลึกษาดนังกลตาวกป็ไมตไดข้รนับการฝลึกอบรมอยตางดภีจากพตอแมตของตน

9 เพราะทษัทั้งสองนษัทั้นจะเปป็นมาลษัยงามสวมศทรษะของเจห้า เปป็นจททั้หห้อยคอของเจห้า การฝลึก
อบรมและกฎตตางๆของพตอแมตทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าจะเปป็นเหมสือนเครสืที่องประดนับเนสืรอดภีแกตคน
หนสุตมสาว นนัที่นคสือ การใสตใจตตอคทาแนะนทาของพตอแมตจะเปป็นสษิที่งทภีที่นทาการประดนับอนันมภีคตาและงดงาม
มาสผตชภีวษิตของคนๆหนลึที่ง คทาปรลึกษาของชาวโลกคสือ จงเปป็นคนเจจ๋ง พระคนัมภภีรรแนะนทาใหข้ฟนังพตอแมต
ของตน ยษิที่งพตอแมตรนักษาตนัวลผกๆของตนใหข้หตางไกลจากโลกไดข้มากเทตาไร พวกเขากป็จะยษิที่งประสบ
ความยากลทาบากนข้อยลงในการฝลึกอบรมลผกๆของตน

สภษ 1:10-14 คราวนภีรซาโลมอนเปลภีที่ยนมาใหข้คทาแนะนทาทภีที่เฉพาะเจาะจงซลึที่งคน
หนสุตมสาวตข้องเรภียนรผข้ไวข้ บสตรชายของเราเออ๋ย ถห้าคนบาปลห่อชวนเจห้า อยห่าไดห้ยอมตาม ตนัรงแตตสวน
แหตงเอเดนเปป็นตข้นมา คนบาปทนัรงหลายไดข้พยายามลตอลวงคนไรข้เดภียงสามาโดยตลอด ไมตวตาความ
บาปนนัรนจะความบาปในเรสืที่องความไมตซสืที่อสนัตยร การททาผษิดศภีลธรรม การไมตใหข้ความเคารพ หรสือ
ความรสุนแรงกป็ตาม คนบาปทนัรงหลายจะพยายามชนักชวนคนทภีที่เซตอๆและซสืที่อๆใหข้มารตวมขบวนการ
ในความชนั ที่วของพวกเขาบตอยๆ คทาปรลึกษาของซาโลมอนทนัรงเรภียบงตายและลลึกซลึร ง นนัที่นคสือ อยห่าไดห้ยอม
ตาม ชาวโลกแนะใหข้ลองดผสนักหนตอย แลข้วจะตษิดใจ หรสืออยตางนข้อยกป็ลองทสุกอยตางดผอยตางนข้อยสนัก
ครนัร ง หรสือคสุณแคตลองไปดผหนเดภียวเอง หรสืออยตาเปป็นคนเจข้าระเบภียบหรสือเถรตรงไปหนตอยเลย เฮข้ 
พวก ททาตนัวเจจ๋งๆหนตอยสษิ พระเจข้าตรนัสวตา อยห่าไดห้ยอมตาม งตายๆแคตนนัรนเอง

11 ถห้าเขาวห่า "มากษับพวกเราเถษิด ใหห้เราหมอบคอยเอาเลพอดคน ใหห้เราซสห่มดษักคนไรห้ผษิดเลห่น
เถษิด 12 ใหห้เรากลพนเขาทษัทั้งเปป็นอยห่างแดนผรห้ตาย และกลพนเขาทษัทั้งตษัวอยห่างคนเหลห่านษัทั้นททพื่ลงไปสรห่ปาก
แดน 13 เราจะพบของประเสรษิฐทสกอยห่าง เราจะบรรจสเรพอนของเราใหห้เตป็มดห้วยของททพื่รษิบไดห้ 14 จง
เขห้าสห่วนกษับพวกเรา เราทสกคนจะมทเงษินถสงเดทยวกษัน" คนบาปทภีที่ไมตดทาเนษินตามแบบพระเจข้าคอยหา
ทางลตอลวงคนทภีที่ซสืที่อๆใหข้รตวมวงกนับตนในอาชญากรรมทภีที่ตนไดข้วางแผนไวข้ พวกเขาสนัญญาวตาคน
หลอกงตายเหลตานนัรนจะไดข้รนับสตวนแบตงในผลกทาไรแหตงอาชญากรรมของพวกเขา



สภษ 1:15-16 ซาโลมอนใหข้คทาปรลึกษาวตา บสตรชายของเราเออ๋ย อยห่าเดษินในทางนษัทั้น
กษับเขา จงยษับยษัทั้งเทห้าของเจห้าจากวษิถทของเขา หลนักการเรสืที่องการแยกออกปรากฏใหข้เหป็นชนัดเจน คทา
ปรลึกษาตามแบบพระเจข้าของซาโลมอนทภีที่มภีแกตบสุตรชายของเขากป็คสือ ทภีที่ฝตายหลนังจะไมตแมข้แตตคบหา
สมาคมกนับชาวโลก อยตาวษิที่งไปกนับคนเหลตานนัรน แทข้จรษิงแลข้ว ความสสุขมภีแกตบสุคคลผผข้ไมตดทาเนษินตามคทา
แนะนทาของคนอธรรม (เพลงสดสุดภี 1:1) การแยกออกจากโลกเปป็นหลนักการหนลึที่งทภีที่มภีสตษิปนัญญาอยตาง
ลลึกซลึร ง ผผข้ไดข้รนับประโยชนรอนันอสุดมจากมนันคสือลผกๆของเราเอง

16 เพราะวห่าเทห้าของเขาวษิพื่งไปหาความชษัพื่วรห้าย และเขารทบเรห่งไปทคาใหห้โลหษิตตก บรรดาชาว
โลกวตองไวในการวษิที่งไปหาสษิที่งทภีที่เปป็นความบาป สสุดทข้ายแลข้วมนันกป็นทาไปสผตความรสุนแรง 
หนนังสสือพษิมพรทนัรงหลายเตป็มไปดข้วยเหตสุการณรเชตนนนัรนทสุกสนัปดาหร

สภษ 1:17-19 เพราะททพื่จะขรึงขห่ายไวห้ใหห้นกเหป็น กป็ไรห้ผล บรษิบททนัรงกตอนหนข้าและ
ตามหลนังยนังเปป็นคทาเตสือนแกตบสุตรชายของเขาเกภีที่ยวกนับคนเหลตานนัรนทภีที่จะลตอลวงเขาใหข้กตอ
อาชญากรรมทภีที่เปป็นการปลข้น กสุญแจทภีที่ชตวยใหข้เขข้าใจประโยคนภีรคสือสองขข้อทภีที่ตามมา ความหมายกป็คสือ
วตา ผผข้ทภีที่วางกนับดนักไวข้ดนักคนอสืที่นจะททาเชตนนนัรนโดยเปลตาประโยชนร สสุดทข้ายแลข้ว กนับดนักอนันนนัรนจะททาใหข้
ผผข้ทภีที่วางไวข้ตษิดมนันเอง มนันไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดในการพยายามทภีที่จะททารข้ายผผข้อสืที่นเทตานนัรน แตตมนันยนัง
เปป็นเรสืที่องโงตเขลาดข้วย สสุดทข้ายแลข้วมนันจะยข้อนกลนับมาททารข้ายตนัวคสุณเอง

18 แตห่คนเหลห่านททั้หมอบคอยโลหษิตของตนเอง เขาซสห่มดษักชทวษิตของเขาเอง คนเหลตานนัรนทภีที่
วางแผนกตอความรสุนแรงแกตผผข้อสืที่นสสุดทข้ายแลข้วจะไดข้รนับความรสุนแรงนนัรนกลนับมาสนองตนัวเอง ความ
บาปมภีนษิสนัยอนันรข้ายกาจในการยข้อนกลนับมาททารข้ายผผข้ทภีที่ททาความบาปนนัรน นข้อยครนัร งทภีที่ผผข้ใดจะลอยนวล
ไปพรข้อมกนับความบาปของตนัวเอง ไมตชข้ากป็เรป็วมนันกป็วกกลนับมากนัดเขา

19 ทางของบรรดาผรห้ททพื่หากคาไรดห้วยความทารสณโหดรห้ายกป็อยห่างนททั้แหละ คพอมษันยห่อมครห่าเอา
ชทวษิตของเจห้าของนษัทั้นเอง คนเหลตานนัรนทภีที่เสาะหาผลกทาไรโดยวษิธภีมษิชอบสสุดทข้ายแลข้วจะถผกจนับไดข้ คน
เหลตานนัรนทภีที่คอยเสาะหาทภีที่จะกตอความรสุนแรงแกตผผข้อสืที่นสสุดทข้ายแลข้วจะไดข้รนับความรสุนแรงเชตนกนัน 



ความบาปไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงตเขลาดข้วย มนันตามทนันเสมอและผลทภีที่ตามมา
ตตางๆกป็ไมตเคยนตาอภษิรมยร

สภษ 1:20-21 ปษัญญารห้องเสทยงดษังอยรห่ททพื่ถนน เธอเปลห่งเสทยงของเธอตามถนน นภีที่
เปป็นครนัร งแรกจากหลายครนัร งในหนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่สตษิปนัญญาถผกพรรณนาในฐานะบสุคคลคนหนลึที่ง 
หลนังจากแสดงใหข้เหป็นแลข้ววตามนันอนันตรายขนาดไหนทภีที่จะฟนังการทดลองตตางๆของซาตาน ตรงนภีรซา
โลมอนประกาศวตามนันอนันตรายขนาดไหนทภีที่จะไมตใสตใจตตอการทรงเรภียกของพระเจข้า ตตอไปใน
หนนังสสือเลตมนภีร  การแสดงสตษิปนัญญาในรผปบสุคคลถผกพบอยตางชนัดเจนในตนัวของพระเยซผครษิสตร 
พระองครทรงเปป็นการแสดงออกเปป็นบสุคคลทภีที่ชนัดเจนทภีที่สสุดของสตษิปนัญญา ความหมายของการทภีที่สตษิ
ปนัญญารข้องเรภียกตามทข้องถนนกป็บอกเปป็นนนัยวตาเธอถผกปฏษิเสธจากชภีวษิต (นนัที่นคสือ บข้าน) ของคน
มากมาย และมนันกป็เปป็นเชตนนนัรนจนทสุกวนันนภีร  โลกไดข้รนับการตข้อนรนับใหข้เขข้าไปในชภีวษิตและบข้านของ
คนมากมายขณะทภีที่สตษิปนัญญาถผกปลตอยทษิรงไวข้ใหข้เหนป็บหนาวตามทข้องถนน

21 เธอรห้องออกมาททพื่ชสมนสมชนใหญห่สสด ททพื่ทางเขห้าประตรเมพอง เธอกลห่าวถห้อยคคาของเธออยรห่
ในเมพองวห่า ปนัญญารข้องเรภียกตามสถานทภีที่ๆโดดเดตนและรข้องเรภียกคนเหลตานนัรนทภีที่โดดเดตน กระนนัรนนตา
เศรข้าทภีที่วตา ปนัญญามนักถผกปฏษิเสธแมข้กระทนั ที่งจากคนเหลตานนัรนทภีที่มภีอษิทธษิพล

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 คนโงส่คสือคนเหลตานนัรนทภีที่กบฏ
ตตอคทาสนัที่งสอนทภีที่มภีปนัญญา ปนัญญารข้องออกมาโดยถามวตาพวกเขาจะปฏษิเสธคทาปรลึกษาตามแบบ
พระเจข้าของเธออภีกนานเทตาใด คทาตอบชนัดเจนอยผตแลข้ว คนอธรรมจนทสุกวนันนภีร เมษินเฉยตตอปนัญญาตาม
แบบพระเจข้า



23 จงหษันกลษับเพราะคคาตษักเตพอนของเรา ดรเถษิด เราจะเทวษิญญาณของเราใหห้เจห้า เราจะใหห้
ถห้อยคคาของเราแจห้งแกห่เจห้า คทาปรลึกษาของพระเจข้าทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคลในปนัญญาคสือ จงหนันกลนับ
เพราะคทาตนักเตสือนของพระองคร ความหมายคสือ การกลนับใจใหมต นนัที่นคสือ การหนันกลนับไปหาพระเจข้า 
การทรงเรภียกนนัรนยนังมภีอยผตจนทสุกวนันนภีร  ชาวโลกทภีที่ชนั ที่วรข้ายและปฏษิเสธพระครษิสตรจนทสุกวนันนภีรถผกเรภียกใหข้
หนันมาหาพระเจข้า และสทาหรนับคนสตวนนข้อยทภีที่หนันกลนับ พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาจะเทพระพรแหตง
พระวษิญญาณของพระองครออกมาและสอนพระวจนะของพระองครแกตพวกเขา ใหข้เราสนังเกตวตา
จรษิงๆแลข้วพระเจข้าทรงหมายถลึงถว้อยคลาตส่างๆของพระองคร ถข้อยคทาตตางๆของพระเจข้าไดข้รนับการดลใจ
และยนังมภีความสทาคนัญอยผตเหมสือนเดษิม จงระวนังคนเหลตานนัรนทภีที่จะลดทอนถว้อยคลาตส่างๆของพระเจข้า

สภษ 1:24-25 คราวนภีร เสภียงรข้องเรภียกมภีไปยนังคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตยอมหนันกลนับมาหา
พระเจข้าและสตษิปนัญญาของพระองคร เพราะเราไดห้เรทยกแลห้วและเจห้าปฏษิเสธ เราเหยทยดมพอออกและ
ไมห่มทใครสนใจ 25 เจห้ามษิไดห้รษับรรห้ในบรรดาคคาแนะนคาของเรา และไมห่ยอมรษับคคาตษักเตพอนของเราเลย 
ปนัญญาซลึที่งถผกแสดงเปป็นบสุคคลในตนัวองครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราบนัดนภีร เตสือนคนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยตตอ
พระองคร มภีแนวคษิดทภีที่ตภีคผตกนันสองประการ ฝนัที่งหนลึที่งคสือคทาเตสือนสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยตตอ
ปนัญญาตามทางของพระเจข้า อภีกฝนัที่งหนลึที่งคสือคทาเตสือนสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยตตอพระเจข้าเองและ
พระวจนะของพระองคร สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ปฏษิเสธปนัญญา ผลทภีที่ตามมาตตางๆทภีที่เปป็นลางรข้ายกป็รอ
คอยอยผต มนันยษิที่งเปป็นเชตนนนัรนสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ปฏษิเสธพระครษิสตร ชาวโลกปฏษิเสธการทรงเรภียก
ของพระเจข้าเปป็นกษิจวนัตร เมสืที่อพระเจข้าในพระเมตตาอนันยษิที่งใหญตของพระองครไดข้ทรงยสืที่นพระหนัตถร
แหตงพระคสุณของพระองครในพระครษิสตรแกตชาวโลกทภีที่หลงหาย คนสตวนใหญตกป็ไมตแยแสมนัน พวก
เขาเมษินพระวจนะของพระองครและไมตอยากฟนังคทาตนักเตสือนของพระองคร คนโงตทภีที่เพษิกเฉยตตอปนัญญา
ตามแบบพระเจข้าในชภีวษิตของตนกป็เปป็นเชตนนนัรน

สภษ 1:26-28 ปนัญญาทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคลในพระครษิสตรจลึงเตสือนวตา ฝห่ายเราจะ
หษัวเราะเยห้ยความหายนะของเจห้า เราจะเยาะเมพพื่อความหวาดกลษัวลานมากระทบเจห้า วนันนนัรนจะมา
สทาหรนับคนอธรรมเมสืที่อปนัญญาทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคลในพระครษิสตรหนัวเราะก นับผลทภีที่ตามมาตตางๆของ
ความบาป อภีกครนัร งทภีที่ความบาปไมตเพภียงเปป็นสษิที่งทภีที่ผษิดในทางศภีลธรรมและทางจรษิยธรรมเทตานนัรน แตต



มนันยนังโงตเขลาอยตางรข้ายกาจดข้วย สสุดทข้ายแลข้วมนันกป็นทามาซลึที่งความหายนะและความยสุตงยาก นอกจาก
นภีร  คทาเตสือนนภีรจะสทาเรป็จจรษิงในทข้ายทภีที่สสุดเมสืที่อเหลตาคนทภีที่ปฏษิเสธพระครษิสตรจะยสืนอยผตตตอพระพนักตรร
พระเจข้าทภีที่การพษิพากษาทภีที่พระทภีที่นนั ที่งใหญตสภีขาว ในวนันนนัรนพระเจข้าอาจทรงหนัวเราะเยาะความฉษิบหาย
ของพวกเขา พระองครทรงหยษิบยสืที่นพระคสุณของพระองครและพวกเขากป็ปฏษิเสธมนันเสภีย ในวนันนนัรน
พระองครจะทรงเปป็นผผข้หนัวเราะทภีหลนัง!

27 เมพพื่อความหวาดกลษัวของเจห้ามาถรึงอยห่างการรกรห้างวห่างเปลห่า และความพษินาศของเจห้ามา
ถรึงอยห่างลมหมสน เมพพื่อความซรึมเศรห้าและความปวดรห้าวมาถรึงเจห้า 28 แลห้วเขาจะทรลเรา แตห่เราจะไมห่
ตอบ เขาจะแสวงหาเราอยห่างขยษันขษันแขป็ง แตห่จะไมห่พบเรา กระแสความคษิดแบบคผตมภีตตอไป คน
เหลตานนัรนทภีที่เมษินเฉยตตอปนัญญา (และพระเจข้าดข้วย) ไมตชข้ากป็เรป็วจะมาถลึงความกลนัวและความเดสือดรข้อน
อยตางมากอนันเปป็นผลทภีที่ตามมาของความบาปของพวกเขา ความบาปนทาความเดสือดรข้อนมาเหมสือน
พายสุทอรรนาโด มนันนทามาซลึที่งความทสุกขรยากและความเจป็บปวดรวดรข้าว ในวนันนนัรน คนโงตอาจ
พยายามหนันมาหาพระเจข้าในทข้ายทภีที่สสุด แตตพระองครจะไมตทรงตอบ พวกเขาอาจถลึงขนัรนตสืที่นแตตเชข้าเพสืที่อ
อธษิษฐานและพระเจข้าจะทรงเมษินพวกเขาอยตางสษิรนเชษิง มนันเปป็นเรสืที่องรข้ายแรงจรษิงๆทภีที่จะเพษิกเฉยตตอ
ความจรษิงและพระคสุณของพระเจข้า เชตนเดภียวกนัน ในระดนับสามนัญธรรมดามากกวตา คนเหลตานนัรนทภีที่
เมษินปนัญญาในการดทาเนษินชภีวษิตแตตละวนันจะประสบกนับความเดสือดรข้อนอยตางหนนักเขข้าในไมตชข้า เมสืที่อ
ถลึงตอนนนัรนอยผตดภๆี พวกเขาจะตนัดสษินใจทภีที่จะพยายามและมภีปนัญญา กระนนัรน ในวนันนนัรนปนัญญาจะเมษิน
เฉยตตอคทาวษิงวอนของพวกเขา มนันสายเกษินไปแลข้ว

เรามภีชภีวษิตอยผตในยสุคสมนัยทภีที่ชาวโลกไดข้หาทางทภีที่จะตษิดสษินบน ลดทอน และปรนับปรสุงผลทภีที่ตาม
มาตตางๆของความบาป ชายหญษิงชาวโลกทนัรงหลายจลึงพสุตงตรงไปตามเสข้นทางแหตงการเพษิกเฉยตตอ
ปนัญญาและพระครษิสตรตตอไป กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมา ทนัรงในรผปของความยสุตงยากซลึที่งเกษิดจากการ
ดทาเนษินชภีวษิตเชตนนนัรนรวมถลึงในวนันพษิพากษาดข้วย เมสืที่อผลทภีที่ตามมาแหตงความบาปจะตามทนันพวกเขา 
คนบาปตตางเยาะเยข้ยความบาป พระเจข้าและปนัญญาจะเปป็นผผข้หนัวเราะทภีหลนัง ความบาปตามทนันจรษิงๆ 
ไมตชข้ากป็เรป็ว



สภษ 1:29-31 เพราะวห่าเขาเกลทยดความรรห้ และไมห่เลพอกเอาความยคาเกรงพระเยโฮ
วาหย์ 30 เขาไมห่รษับคคาแนะนคาของเราเลย แตห่กลษับดรหมษิพื่นคคาตษักเตพอนของเราทษัทั้งสษิทั้น คนโงตและคน
อธรรมตตางเกลภียดชนัดความจรษิงของพระเจข้า พวกเขาจงใจเมษินเฉยตตอความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็น
เจข้า พวกเขาไมตอยากมภีสตวนอะไรกนับพระวจนะและคทาปรลึกษาของพระองคร พวกเขาดผหมษิที่นบนัญญนัตษิ
ศภีลธรรมของพระเจข้า เชตนเดภียวกนัน คนโงตกป็ททาแบบเดภียวกนัน พวกเขาหนัวเราะเยาะปนัญญาทภีที่แทข้จรษิง
และเยข้ยหยนันความจรษิงของมนัน พวกเขาปฏษิเสธปนัญญาตามแบบพระเจข้าวตาเปป็นการ ‘เครตงศภีลธรรม’ 
หรสือ ‘เจข้าระเบภียบเกษินไป’ ปกตษิแลข้ว คนเหลตานภีรกป็เปป็นพวกเดภียวกนัน พวกเขาทนัรงคผตจะทนทสุกขรกนับผลทภีที่
ตามมาตตางๆของความโงตเขลาและความบาปของตน

31 เพราะฉะนษัทั้นเขาจะกษินผลแหห่งทางของเขา และอษิพื่มดห้วยกลวษิธทของเขาเอง คนโงตทภีที่เพษิก
เฉยตตอปนัญญาตามแบบพระเจข้าสสุดทข้ายแลข้วจะเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่น พวกเขาจะตข้องจทาใจกษินผลอนัน
ขมขสืที่นแหตงความโงตเขลาและความบาปของตนัวเอง สษิที่งใดกป็ตามทภีที่คนๆหนลึที่งหวตานไวข้ เขากป็จะเกป็บ
เกภีที่ยวสษิที่งนนัรนเชตนกนัน มนันหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้อยผตแลข้ว มนันเปป็นกฎฝตายวษิญญาณพอๆกนับทภีที่มนันเปป็นกฎทาง
ชภีววษิทยา คนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยตตอปนัญญาจะทนทสุกขรกนับผลทภีที่ตามมาตตางๆอนันขมขสืที่น นอกจากนภีร  สษิที่ง
ทภีที่ถผกเกป็บเกภีที่ยวปกตษิแลข้วกป็มากกวตาสษิที่งทภีที่ไดข้ถผกหวตานลงไปเยอะ ยษิที่งกวตานนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่ปฏษิเสธพระ
ครษิสตรสสุดทข้ายแลข้วจะอษิที่มดข้วยผลทภีที่ตามมาตตางๆของความโงตเขลาอนันชนั ที่วรข้ายนนัรน พวกเขาจะมภีเวลาชนั ที่ว
นษิรนันดรรทภีที่จะตรลึกตรองถลึงความโงตเขลาของตนัวเองในนรก อภีกครนัร งทภีที่ ความบาปไมตเพภียงเปป็นสษิที่งทภีที่ผษิด
เทตานนัรน แตตมนันยนังโงตเขลา นนัที่นคสือ โงตเงตาอยตางเหลสือจะเอตย กระนนัรน ชาวโลกทภีที่เปป็นคนอธรรมและคน
โงตทนัรงหลายยนังพสุตงตรงไปสผตความพษินาศของตนอยผตตตอไป พวกเขาไดข้ปฏษิเสธปนัญญาและพระครษิสตร
แลข้ว

สภษ 1:32-33 เพราะการหษันกลษับของคนโงห่จะฆห่าเขา และความเจรษิญของคนโงห่
จะทคาลายเขา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา การหษันกลษับ (เมช อถู บอวร์) มภีความหมายวตา ‘การกลนับ
สนัตยร’ และมนักถผกแปลเชตนนนัรน การกลนับสนัตยรหรสือการหนันกลนับจากสษิที่งตตางๆของพระเจข้าโดยคนเซตอ
จะมภีผลทภีที่ตามมาอนันนตาเศรข้า มนันเปป็นจรษิงทนัรงสทาหรนับการดทาเนษินชภีวษิตแบบโงตเขลาและผลทภีที่ตามมาใน
ทข้ายทภีที่สสุดเมสืที่อมนสุษยรยสืนอยผตตตอพระพนักตรรพระเจข้าสนักวนันหนลึที่ง ยษิที่งกวตานนัรน ความเจรษิญของคนโงตปกตษิ



แลข้วกป็หลอกลวงพวกเขาใหข้คษิดวตาตนสามารถลอยนวลไปพรข้อมกนับความบาปของตนัวเองไดข้ 
กระนนัรน ความบาปกป็ยข้อนกลนับมากนัดคนเหลตานนัรนทภีที่มภีความผษิดในความบาปนนัรนเสมอ มนันเปป็นความ
จรษิงในเรสืที่องผลทภีที่ตามมาตตางๆของความบาปทนัรงในตอนนภีรและทภีที่การพษิพากษานนัรน 

33 แตห่บสคคลผรห้ฟษังเราจะอยรห่อยห่างปลอดภษัย เขาจะอยรห่อยห่างสสขสงบปราศจากความคษิดพรษัพื่น
พรรึงในความชษัพื่วรห้าย" อภีกครนัร งทภีที่ความคษิดแบบคผตของปนัญญาและพระองครผผข้ทรงถผกแสดงเปป็นบสุคคล
ในปนัญญาถผกกลตาวถลึง คนเหลตานนัรนทภีที่เงภีที่ยหผฟนังปนัญญาในชภีวษิตนภีร จะดทาเนษินชภีวษิตอนันเงภียบสงบโดย
ปราศจากความกลนัวหรสือความยสุตงยาก และคนเหลตานนัรนทภีที่เงภีที่ยหผฟนังพระครษิสตร ผผข้ทรงเปป็นการแสดง
เปป็นบสุคคลของปนัญญาจะอาศนัยอยผตอยตางปลอดภนัยตลอดนษิรนันดรรกาลและไมตกลนัวพระพษิโรธของ
พระเจข้าในนรก

ปนัญญาจลึงเปป็นแนวคษิดหนลึที่งทภีที่สทาคนัญทภีที่เราตข้องสอนลผกๆของเราขณะทภีที่พวกเขายนังเลป็กอยผ ต เมสืที่อ
เดป็กๆเรภียนรผข้ทภีที่จะแสวงหาปนัญญาในชภีวษิตนภีร  มนันกป็จะนทาไปสผตการแสวงหาพระครษิสตรผผข้ทรงเปป็นการ
แสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญา พตอแมตจนทสุกวนันนภีร จทาเปป็นตข้องเรภียนรผข้และสอนความจรษิงตามแบบ
พระเจข้านภีร

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 2: บทททที่สองของหนนังสสือสสุภาษษิตนลาเสนอการอว้างเหตสุผลอนันซนับ
ซว้อนของถถ้นำและแลถ้ว ซาโลมอนกลส่าววส่าถถ้นำบสุตรของเขา (และผถูว้อส่านทสุกคน) จะฟนังปนัญญาของเขา 
(นนัที่นคสือ จากพระวจนะของพระเจว้า) แลถ้วเขากก็จะพบพระพรแหส่งปนัญญา นอกจากนทขึ้ ปนัญญาตาม
แบบพระเจว้าเชส่นนนัขึ้นจะรนักษาตนัวชายหนสุส่ม (และผถูว้ใดกก็ตามสลาหรนับเรสืที่องนนัขึ้น) จากอษิทธษิพลของเหลส่า
ชายหญษิงททที่ชนัที่วรว้าย

สภษ 2:1-4 บสตรชายของเราเออ๋ย ถห้าเจห้ารษับคคาของเรา และสะสมคคาบษัญชาของ
เราไวห้กษับเจห้า ผผข้เขภียนทตานนภีร เรษิที่มตข้นทนันทภีดข้วยถว้าสทาหรนับการอข้างเหตสุผลทภีที่เขาก ทาลนังจะกลตาว จรษิงๆแลข้ว
ทสุกอยตางทภีที่เหลสือในบทนภีรกป็ออกมาจากถว้านภีรและถว้าทภีที่ตามมาในขข้อ 3 และ 4 แมข้ถผกกลตาวแกตบสุตรชาย
(ทภีที่ไมตเอตยชสืที่อ) ของซาโลมอนกป็ตาม ขข้อความนภีรกป็มภีไวข้สทาหรนับคนทนัรงปวงทภีที่ยอมอตานมนัน ซาโลมอนก



ลตาวถลึงถข้อยคทาและคทาบนัญชาตตางๆของตน กระนนัรนมภีพระองครผผข้หนลึที่งทภีที่ยษิที่งใหญตกวตาซาโลมอนทภีที่กลตาว
ถข้อยคทาเหลตานภีร เสภียอภีก ผผข้แตตงและบษิดาผผข้สผงสสุดคสือพระเจข้าเอง การดลใจโดยพระวษิญญาณบรษิสสุทธษิธ
กลตาวชนัดเจนวตาพระองครผผข้ทรงยษิที่งใหญตกวตาซาโลมอนเยอะกทาลนังตรนัสอยผต ดนังนนัรน พระคนัมภภีรรจลึงสนัที่งคน
ทนัรงปวงทภีที่ยอมฟนังใหข้ยอมรนับถข้อยคทาตตางๆของพระเจข้าและซส่อนคทาบนัญชาตตางๆของพระองครไวข้
ภายใน ความหมายอยตางหลนังคสือ การสะสมคทาบนัญชาตตางๆของพระเจข้าไวข้ภายในเหมสือนกนับผผข้ทภีที่เฝข้า
สมบนัตษิทภีที่เปป็นเงษินมหาศาล ความหมายทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือ การทะนสุถนอมและไมตปฏษิเสธคทาปรลึกษา
ของพระเจข้าทภีที่มาทางพระวจนะของพระองคร 

2 กระทคาหรของเจห้าใหห้ผรึพื่งเพพพื่อรษับปษัญญา และเอทยงใจของเจห้าเขห้าหาความเขห้าใจ ประเดป็นของ
การรนับและซตอนพระวจนะของพระเจข้าไวข้ภายในเชตนนนัรนกป็คสือ ทภีที่จะเอภียงหผของเราฟนังปนัญญาและใหข้
ใจของเรารนับความเขข้าใจ หรสือกลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง ความหมายกป็คสือ การรนับพระวจนะของพระเจข้า
จนถลึงขนาดทภีที่วตาเราคข้นหาปนัญญาและความเขข้าใจ อภีกครนัร งทภีที่ปนัญญาและความเขข้าใจเกภีที่ยวโยงกนัน ทนัรง
สองไมตใชตสษิที่งเดภียวกนันแมข้วตาเกภีที่ยวโยงกนันกป็ตาม ปนัญญาพนัฒนามาจากความเขข้าใจ จะวตาไปแลข้ว 
ปนัญญาเปป็นเปข้าหมายและความเขข้าใจเปป็นหนทางทภีที่นทาไปสผตเปข้าหมายนนัรน

3 เออ ถห้าเจห้ารห้องหาความรอบรรห้ และเปลห่งเสทยงของเจห้าหาความเขห้าใจ  นอกจากเรสืที่องของ
ปนัญญาและความเขข้าใจแลข้ว ความรผข้ยนังถผกเพษิที่มเขข้ามาดข้วย อภีกครนัร งทภีที่มภีพนัฒนาการของความจรษิง หาก
เราจะเปรภียบเทภียบคสุณธรรมเหลตานภีรกนับพภีระมษิด ความรผข้กป็คสือรากฐาน ความเขข้าใจอยผตเหนสือจากนนัรน
และยอดบนสสุดคสือปนัญญา เมสืที่อความรผข้ถผกไดข้มา จากนนัรนความเขข้าใจกป็ไดข้มาผตานทางการศลึกษา
คข้นควข้าและการใครตครวญ ปนัญญาทภีที่จะททาการตนัดสษินใจตตางๆอยตางถผกตข้องกป็เกษิดขลึรนเปป็นลทาดนับตตอมา
อภีกครนัร งทภีที่กระบวนการแหตงความรผข้ ความเขข้าใจ และปนัญญานภีรสสุดทข้ายแลข้วมภีรากเหงข้าอยผตในพระ
วจนะของพระเจข้า ดนังนนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงคะยนัรนคะยอผผข้อตานของตนใหข้รนับพระวจนะของพระเจข้า
เพสืที่อทภีที่จะไดข้รนับพระพรแหตงปนัญญาในทข้ายทภีที่สสุด

4 ถห้าเจห้าแสวงปษัญญาดสจหาเงษิน และเสาะหาปษัญญาอยห่างหาขสมทรษัพยย์ททพื่ซห่อนไวห้ ความคษิดทภีที่
ถผกกลตาวถลึงแลข้วดข้านบนถผกกลตาวซทราตรงนภีร  การรวมกนันของความรผข้ ความเขข้าใจและปนัญญาถผกแสดง



เปป็นบสุคคลและถผกสรสุปยตอเหมสือนเปป็นบสุคคลๆหนลึที่ง นนั ที่นคสือ เธอ ถว้าเราเสาะหาและคข้นหาปนัญญา
เหมสือนอยตางทภีที่เราจะแสวงหาทรนัพยรสมบนัตษิทภีที่ซตอนอยผต แลข้วพระพรตตางๆทภีที่ถผกสาธยายไวข้ดข้านลตางกป็
จะเรษิที่มมภีใหข้แกตเรา และดนังนนัรน สภีที่ขข้อแรกของบทนภีรจลึงนทาเสนอเงสืที่อนไขหลนักสทาหรนับพระพรตตางๆทภีที่จะ
ตามมา นนัที่นคสือ จงยอมรนับพระวจนะตตางๆของพระเจข้าและคข้นหาปนัญญา

สภษ 2:5-8 นษัพื่นแหละ เจห้าจะเขห้าใจความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ และพบความรรห้
ของพระเจห้า เมสืที่อเราซลึมซนับพระวจนะของพระเจข้าและคทาบนัญชาตตางๆของพระองครไวข้จนเราคข้นหา
ปนัญญาตามแบบพระเจข้า แลว้วเรากป็จะเรษิที่มเขข้าใจความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า การยทาเกรงพระเจข้า
เปป็นเรสืที่องหนลึที่ง การเขข้าใจความหมายตตางๆทภีที่มนันสสืที่อออกมากป็เปป็นอภีกเรสืที่องหนลึที่ง ในพระคนัมภภีรรตลอด
ทนัรงเลตม ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าถผกนทาเสนอใหข้เปป็นคสุณธรรมฝตายวษิญญาณทภีที่แงตบวกมากๆ
ประการหนลึที่ง ดผ เพลงสดสุดภี 19:9 และสสุภาษษิต 9:10, 28:28 เมสืที่อเราเตป็มใจยอมรนับพระวจนะของ
พระเจข้าและคข้นหาปนัญญา แลว้วพระพรอยตางหนลึที่งซลึที่งจะมภีแกตเรากป็คสือ พนัฒนาการของความเขข้าใจ
เกภีที่ยวกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า

6 เพราะพระเยโฮวาหย์ทรงประทานปษัญญา ความรรห้และความเขห้าใจมาจากพระโอษฐย์ของ
พระองคย์ แหลตงทภีที่มาหลนักของปนัญญาคสือ พระเจข้าเองผผข้ทรงเปป็นปนัญญา 1 โครษินธร 1:30 กลตาวชนัดเจน
วตาปนัญญาทนัรงปวงถผกพบในพระครษิสตร การเอตยถลึงปนัญญาทภีที่ออกมาจากพระโอษฐรของพระองครกป็
หมายถลึงพระวจนะทภีที่ไดข้รนับการดลใจของพระองคร คทาทภีที่แปลวตาการดลใจ (เธะออพเนะอถูสตอส) มภี
ความหมายตรงตนัววตา ‘ถผกพระเจข้าเปลตงออกมา’ เมสืที่อเราพผด ถข้อยคทาตตางๆกป็ถผกเปลตงออกมาจากปาก
ของเรา การดลใจจลึงหมายถลึงการทภีที่พระเจข้าตรนัส พระวจนะของพระเจข้าซลึที่งไดข้รนับการดลใจบรรจสุ
ความรผข้ ความเขข้าใจและปนัญญา

ความคษิดตรงนภีร ยข้อนกลนับไปยนังขข้อ 1 ทภีที่เราถผกกทาชนับใหข้รนับถข้อยคทาตตางๆของพระองครและ
ซตอนคทาบนัญชาตตางๆของพระองครไวข้ภายในตนัวเรา ความหมายทภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา ปนัญญาของ
พระเจข้ามาจากพระวจนะของพระเจข้า



ความคษิดทภีที่สทาคนัญอภีกสองประการถผกนทาเสนอ 7 พระองคย์ทรงสะสมสตษิปษัญญาไวห้ใหห้คน
ชอบธรรม ประการแรก ความสนัมพนันธรระหวตางปนัญญากนับความชอบธรรมถผกวางอยตางมนั ที่นคงอภีก
ครนัร ง คสุณสมบนัตษิทนัรงสองประการนภีร เชสืที่อมโยงกนันอยตางใกลข้ชษิดจนถลึงขนาดทภีที่วตาทนัรงสองอยตางเกสือบมภี
ความหมายเหมสือนกนัน นอกจากนภีร  สษิที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนกป็คสือวตาพระเจข้าประทานปนัญญาอนันดภีแกตคน
เหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินอยตางชอบธรรม เมสืที่อเพลงสดสุดภี 5:12 กลตาววตาพระเจข้าจะทรงอวยพรคนชอบ
ธรรม พระพรอยตางหนลึที่งทภีที่ชนัดเจนซลึที่งถผกกลตาวถลึงตรงนภีรคสือ ของประทานทภีที่เปป็นปนัญญา เมสืที่อเราจนัด
ระเบภียบชภีวษิตของเราโดยหลนักการแหตงความชอบธรรม ผลประโยชนรหนลึที่งทภีที่ชนัดเจนของมนันกป็คสือ 
ปนัญญาทภีที่ถผกเพษิที่มเขข้ามา

นอกจากนภีร  พระองคย์ทรงเปป็นดษัทั้งใหห้แกห่ผรห้ททพื่ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรม คทาทภีที่แปลวตา ดษัทั้ง (มอวร์
เกน) หมายถลึงโลตแบบหนลึที่ง ชตางเปป็นความจรษิงทภีที่แสนวษิเศษ พระเจข้าเองจะทรงเปป็นโลต (นนัที่นคสือ การ
ปกปข้อง) แกตคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตของตนอยตางเทภีที่ยงธรรม

และเมสืที่อเราจนัดระเบภียบชภีวษิตของเราโดยพระวจนะของพระเจข้า เรากป็จทาเปป็นตข้องดทาเนษินชภีวษิต
อยตางเทภีที่ยงธรรมดข้วย และขณะทภีที่เราททาเชตนนนัรน พระเจข้ากป็จะทรงปกปข้องผผข้เทภีที่ยงธรรมและประทาน
ปนัญญาใหข้เปป็นผลประโยชนรเพษิที่มพษิเศษดข้วย ทนัรงหมดลข้วนเรษิที่มตข้นพรข้อมกนับเงสืที่อนไขในขข้อ 1, 3 และ 4
ของการรนับพระวจนะของพระเจข้าและการคข้นหาปนัญญาแบบของพระเจข้าซลึที่งมภีอยผ ตในพระวจนะของ
พระองคร ดผ เพลงสดสุดภี 5:12 และ 84:11 ดข้วย 8 พระองคย์ทรงรษักษาระวษังวษิถทของความยสตษิธรรม และ
ทรงสงวนทางของวษิสสทธษิชนของพระองคย์ไวห้

สภษ 2:9 จากหลาย ถว้า (ในตอนตข้นของบทนภีร ) ซลึที่งสรสุปยตอเงสืที่อนไขพสืรนฐาน
ของบทนภีร  เรากป็จะไดข้แลว้วทภีที่สอง แลห้วเจห้าจะเขห้าใจความชอบธรรมและความยสตษิธรรม และความ
เททพื่ยงตรง คพอวษิถทททพื่ดททสกสาย เมสืที่อเราเตป็มใจรนับถข้อยคทาตตางๆของพระเจข้าและขวนขวายเสาะหา
ปนัญญา แลว้วเรากป็จะเรษิที่มเขข้าใจหลายเรสืที่องทภีที่สทาคนัญของชภีวษิต นนั ที่นคสือ (1) ความชอบธรรม (2) ความ
ยสุตษิธรรม (3) ความเทภีที่ยงตรงและ (4) วษิถภีทภีที่ดภีทสุกสาย เชตนเดภียวกนับทภีที่เปป็นบตอยๆในหนนังสสือเพลงสดสุดภี
และหนนังสสือสสุภาษษิต ความชอบธรรมและความยสุตษิธรรมถผกพบดข้วยก นัน



ความชอบธรรมหมายถลึงหลนักการขณะทภีที่ความยสุตษิธรรมหมายถลึงผลลนัพธร ความหมายของ
คทาหลนัง (ความยสุตษิธรรม) กป็คสือ การตนัดสษินใจทภีที่ถผกตข้อง ดนังนนัรน การตนัดสษินใจทภีที่ถผกตข้องตตางๆ (ความ
ยสุตษิธรรม) ตามมาจากการเพาะปลผกหลนักการเรสืที่องความชอบธรรม คทาทภีที่แปลวตา ความเททพื่ยงตรง 
(เมยร์ชารร์) มภีความหมายวตา 'ยสุตษิธรรม' ในการปฏษิบนัตษิตตางๆของคนๆหนลึที่ง ดนังนนัรนการรนับเอาพระ
วจนะของพระเจข้าและการไดข้มาซลึที่งปนัญญาแบบของพระเจข้ากป็จะสตงผลเปป็นการปฏษิบนัตษิตตางๆทภีที่เทภีที่ยง
ตรงและยสุตษิธรรมกนับผผข้อสืที่น นอกจากนภีร  การซลึมซนับพระวจนะของพระเจข้าและพนัฒนาการของปนัญญา
แบบของพระเจข้าจะนทาไปสผตการเขข้าใจวษิถภีทภีที่ดภีทสุกสายในชภีวษิต

กลตาวสนัรนๆคสือ เมสืที่อประชากรของพระเจข้ารนับพระวจนะของพระเจข้าและพนัฒนาปนัญญาแบบ
ของพระเจข้า พวกเขากป็จะมภีความเขข้าใจลลึกซลึร งทภีที่จะตนัดสษินใจเรสืที่องตตางๆอยตางถผกตข้องในชภีวษิต พวกเขา
กป็จะยสุตษิธรรมในการปฏษิบนัตษิก นับผผข้อสืที่น และพวกเขาจะมภีความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับประเดป็นตตางๆของชภีวษิต 
ทตานทนัรงหลายผผข้เปป็นวษิสสุทธษิชนขององครพระผผข้เปป็นเจข้า รากฐานอนันมนั ที่นคงถผกวางไวข้สทาหรนับความเชสืที่อ
ของพวกทตานแลข้วในพระวจนะอนันดภีเลษิศของพระองคร!

สภษ 2:10-11 การอข้างเหตสุผลแบบของพระเจข้าอภีกชสุดหนลึที่งถผกนทาเสนอตนัรงแตตตรงนภีร
ไปจนจบบทนภีร  เมพพื่อปษัญญาจะเขห้ามาในใจของเจห้า และความรรห้จะเปป็นททพื่รห่มรพพื่นแกห่จษิตใจของเจห้า ความ
หมายตรงนภีรกตอขลึรนบนรากฐานทภีที่ถผกวางไวข้แลข้วในเกข้าขข้อกตอนหนข้า เมสืที่อปนัญญาไดข้ถผกซลึมซนับไวข้ในใจ
เราแลข้วดนังทภีที่มภีบรรยายไวข้ขข้างบนและเมสืที่อความรผข้แบบของพระเจข้าหวานชสืที่นในจษิตวษิญญาณของเรา 
แลว้ว...(แมข้คทาวตา แลว้วไมตถผกพบในขข้อถนัดไปกป็ตาม แนวคษิดนนัรนกป็ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน)

ดนังนนัรน เมสืที่อสตษิปนัญญาและความรผข้แบบพระเจข้าไดข้ถผกดผดซลึมเขข้าไป แลว้ว 11 ความเฉลทยว
ฉลาดจะคอยเฝห้าเจห้า และความเขห้าใจจะระแวดระวษังเจห้าไวห้ ความเฉลภียวฉลาดเปป็นการททางานออก
มาของปนัญญา มนันคลข้ายกนันมากในทางหลนักการกนับเรสืที่องของความยสุตษิธรรมตามทภีที่หมายเหตสุไวข้ใน
ขข้อ 9 ความเฉลภียวฉลาดคสือการรผข้จนักแยกแยะไดข้อยตางถผกตข้องซลึที่งนทาไปสผตการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้อง
ความหมายกป็คสือวตาความเฉลภียวฉลาด (ซลึที่งแตกออกมาจากปนัญญาแบบพระเจข้า) จะคสุข้มครองและ
ปกปข้องเราจากหลสุมพรางตตางๆของชภีวษิต หลสุมพรางตตางๆทภีที่เฉพาะเจาะจงถผกระบสุไวข้ดข้านลตาง



สภษ 2:12-15 เพพพื่อชห่วยเจห้าใหห้พห้นจากทางแหห่งคนชษัพื่วรห้าย จากคนททพื่พรดตลบตะแลง
การอข้างเหตสุผลซลึที่งถผกพนัฒนาดข้านบนดทาเนษินตตอไป เมสืที่อเราซลึมซนับพระวจนะของพระเจข้าและเสาะ
แสวงหาปนัญญาแบบพระเจข้า ความเฉลภียวฉลาดทภีที่มภีปนัญญาซลึที่งเปป็นผลตามมากป็จะนทาพาเราใหข้พข้น
จากวษิถภีตตางๆของเหลตาคนชนั ที่ว มนันบอกเปป็นนนัยถลึงหลนักการเรสืที่องการแยกออก แนตทภีเดภียวบสุคคลผผข้ไมต
ดทาเนษินตามคทาแนะนทาของคนอธรรม หรสือยสืนอยผ ตในทางของคนบาป หรสือนนั ที่งอยผตในทภีที่นนัที่งของคนทภีที่
ชอบเยาะเยข้ย ผผข้นนัรนกป็เปป็นสสุข (เพลงสดสุดภี 1:1) เมสืที่อพระวจนะของพระเจข้าชสุตมโชกใจเรา โดยกตอใหข้
เกษิดปนัญญาแบบพระเจข้า มนันกป็จะใหข้เรามภีสทานลึกอนันดภีทภีที่จะหลภีกเลภีที่ยงทภีที่สษิงสถษิตของพวกคนอธรรม 
มนันจะททาใหข้เรารผข้สลึกอลึดอนัดในสถานบนันเทษิงตตางๆของพวกเขาและในแวดวงของพวกเขา

ลนักษณะเฉพาะตนัวของชาวโลกถผกบรรยายเพษิที่มเตษิม แมข้วตาซาโลมอนเขภียนเมสืที่อประมาณ 
3,000 ปภีกตอน หลนักการตตางๆกป็ไมตเปลภีที่ยนเลยแมข้แตตนษิดเดภียว ดนังนนัรนคนอธรรมคสือคนเหลตานนัรน 13 ผรห้
ทอดทษิทั้งวษิถทแหห่งความเททพื่ยงธรรม เพพพื่อเดษินในทางแหห่งความมพด ใหข้เราสนังเกตวตาคนชนั ที่วถผกพรรณนา
วตาเดษินออกไปจากความเททที่ยงธรรม อาจฟนังดผเขข้าใจงตายๆเลยวตาความชนั ที่วรข้ายคสือ การออกไปจากการ
ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง นอกจากนภีร  คนทภีที่ชนั ที่วรข้ายและคนอธรรมทนัรงหลายตตางเกภีที่ยวขข้องกนับความมสืด ความมสืด
เปป็นดษินแดนของความชนั ที่วรข้ายไมตวตาฝตายวษิญญาณ ศภีลธรรม อาชญากรรมหรสือในแงตใดกป็ตาม พระ
เยซผตรนัสวตา “มนสุษยรไดข้รนักความมสืดมากกวตารนักความสวตาง เพราะกษิจการของเขาชนั ที่ว” (ยอหรน 3:19) 
ความบาปสตวนใหญตมนักถผกกระททาภายใตข้การปษิดบนังของความมสืด ปนัญญาแบบพระเจข้าจะปข้องก นัน
และปกปข้องคนๆหนลึที่งจากความบาปดนังกลตาว

นอกจากนภีรการดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าและปนัญญาแบบพระเจข้าจะปกปข้องคนทภีที่
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าจากเหลตาคนชนั ที่ว 14 ผรห้เปรมปรทดษิดิ์ในการกระทคาความชษัพื่วรห้าย และปทตษิยษินดทใน
การตลบตะแลงของคนชษัพื่ว 15 ผรห้ซรึพื่งวษิถทชทวษิตของเขาลห้วนแตห่คดเคททั้ยวทษัทั้งสษิทั้น และทางประพฤตษิของ
เขาตลบตะแลง คนชนัที่วและคนอธรรมถผกพรรณนาถลึงเพษิที่มเตษิม ชาวโลกหนัวเราะเกภีที่ยวกนับความบาป
ของตนและสนสุกสนานกนับความวษิปรษิตของคนชนั ที่วอสืที่นๆ พวกเขาคดโกงในวษิธภีปฏษิบนัตษิของตนและ
คดเคภีรยวในทางทนัรงหลายของตน (คทาทภีที่แปลวตา ตลบตะแลง (ลถูวซร์) ในบรษิบทนภีรมภีความหมายวตา 
‘เบภีที่ยงเบน’ หรสือ ‘วษิปรษิต’) ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกป็คสือวตาปนัญญาแบบพระเจข้าดนังทภีที่บรรยายไวข้ขข้างบนจะ



ปกปข้องคนทภีที่มภีปนัญญาจากหลสุมพรางตตางๆของการตษิดรตางแหไปกนับคนทภีที่เปป็นอาชญากรและคน
ทรามทนัรงหลาย

สภษ 2:16-19 ปนัญญาแบบพระเจข้าซลึที่งไดข้มาจากการดผดซนับพระวจนะของพระเจข้า
ดนังทภีที่มภีบรรยายไวข้ขข้างบนจะปกปข้องผผข้ทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า (เราจทาไดข้วตาบทนภีรถผกกลตาวแกตบสุตร
ชายของซาโลมอนและหมายรวมถลึงบสุตรทสุกคนของพระเจข้าดข้วย) จากชายทนัขึ้งหลายทภีที่ชนั ที่วรข้าย 
อยตางไรกป็ตาม ปนัญญาแบบพระเจข้าอนันเดภียวกนันนนัรนซลึที่งถผกพรรณนาถลึงดข้านบนจะปกปข้องคนหนสุตมใหข้
พข้นจากหญษิงทภีที่ประพฤตษิผษิดศภีลธรรมทนัรงหลายดข้วย (นภีที่หมายรวมถลึงทนัรงสองเพศ นนัที่นคสือ นภีที่เปป็นจรษิง
สทาหรนับหญษิงสาวทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าดข้วย ปนัญญาแบบพระเจข้าจะปกปข้องเธอไวข้จากชายทภีที่
ประพฤตษิผษิดศภีลธรรมทนัรงหลาย) เพพพื่อชห่วยเจห้าใหห้พห้นจากหญษิงชษัพื่ว จากหญษิงสษัญจรททพื่พรดจา
พะเนห้าพะนอ ในพระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตม หญษิงแปลกหนข้าหมายถลึงหญษิงใจงตายทนัรงหลาย นางเตป็มใจ
ทภีที่จะมภีเพศสนัมพนันธรแบบกตอนแตตงงานหรสือแบบแตตงงานแลข้ว และโลกเตป็มไปดข้วยผผข้หญษิงทภีที่เปป็นคน
แบบนนัรนในปนัจจสุบนัน ในสสุภาษษิต 22:14 และ 23:7 หญษิงแปลกหนข้าเปรภียบเหมสือนกนับหลสุมหรสือกนับ
ดนัก ซลึที่งยากทภีที่คนตกไปแลข้วจะกลนับขลึรนมาไดข้ หญษิงใจงตายเชตนนนัรนไมตมภีความกระดากใจในการ
ลตอลวงหรสือยนั ที่วยวนผตานทางคทาพผดของนางหรสือชสุดทภีที่นางสวมใสต

17 ผรห้ทอดทษิทั้งครห่เคทยงททพื่นางไดห้มาเมพพื่อยษังสาวๆนษัทั้นเสทย และลพมพษันธสษัญญาแหห่งพระเจห้าของ
ตน หญษิงใจงตายทนัรงหลายมนักหนันหลนังใหข้กนับการอบรมสนัที่งสอนในเรสืที่องศภีลธรรมทภีที่ตนไดข้รนับจากพตอ
แมต (บางทภีพวกนางกป็ไมตไดข้รนับการอบรมสนัที่งสอนในเรสืที่องศภีลธรรมจรรยาเลย) ไมตวตากรณภีใด หญษิง
ใจงตายทนัรงหลายไดข้หลงลสืมพนันธสนัญญาทางศภีลธรรมของพระเจข้าไปแลข้วทภีที่จะสงวนตนัวไวข้สทาหรนับ
สามภีของนางแตตผผข้เดภียว

18 เพราะเรพอนของนางจมลงไปสรห่ความมรณา และวษิถทของนางไปสรห่ชาวเมพองผท  19 ผรห้ททพื่ไป
หานางไมห่มทกลษับมาสษักคนเดทยว หรพอหามทผรห้ใดหษันเขห้าทางแหห่งชทวษิตอทกไดห้ไมห่ มภีบางสษิที่งทภีที่บตอนททาลาย
จษิตวษิญญาณเกภีที่ยวกนับการผษิดศภีลธรรมในเรสืที่องเพศ คนเหลตานนัรนทภีที่ปลตอยตนัวไปกนับการททาเชตนนนัรนกป็มสุตง



หนข้าไปตามวษิถภีแหตงความตายฝตายวษิญญาณ บางครนัร งการนอกใจหรสือการสทาสตอนกป็นทาไปสผตความตาย
ฝตายรตางกายเมสืที่อสามภีหรสือคนรนักทภีที่หลึงหวงฆตาชายชผข้ทภีที่มาหลนับนอนกนับภรรยาหรสือคนรนักของตน

อยตางไรกป็ตาม ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรนตาจะหมายถลึงการตายดข้านฝตายวษิญญาณ ผผข้
พยากรณรโฮเชยาเขภียนไวข้วตา “การเลตนชผข้ เหลข้าองสุตนและเหลข้าองสุตนใหมตชษิงเอาจษิตใจไปเสภีย” (โฮเชยา 
4:11) นภีที่หมายความวตาการผษิดศภีลธรรมในเรสืที่องเพศททาใหข้คนตายดข้านตตอสษิที่งตตางๆของพระเจข้า คน
เหลตานนัรนทภีที่ลตวงประเวณภีหรสือผษิดผนัวผษิดเมภียชาวบข้านกป็ไมตสนใจสษิที่งตตางๆของพระเจข้า พวกรนักรตวมเพศ
มนักกบฏตตอสษิที่งใดกป็ตามทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพระเจข้า ความบาปทางเพศขนัดขวางคนเรามษิใหข้ยลึดวษิถภีแหตง
ชภีวษิตฝตายวษิญญาณทภีที่แทข้จรษิงไวข้ไดข้ การปลตอยตนัวไปตามเนสืรอหนนังจะครอบงทาและททาใหข้คนมสืดบอดตตอ
ความสนใจในเรสืที่องฝตายวษิญญาณ ไมตนตาแปลกใจทภีที่วตาพญามารสตงเสรษิมการแตตงตนัวโปบ๊ๆ การดสืที่ม
เหลข้าเมามาย ดนตรภีทภีที่ยนั ที่วยสุกามารมณร และการสทาสตอน ซลึที่งทนัรงหมดนภีรลข้วนนทาไปสผตการผษิดศภีลธรรม
ทางเพศ มนันรผข้วตาการประพฤตษิผษิดศภีลธรรมททาใหข้ชายและหญษิงทนัรงหลายตายดข้านตตอสษิที่งตตางๆของ
พระเจข้า

ดนังนนัรน สาระรวมๆของบทนภีร จนถลึงจสุดนภีรกป็คสือวตา การดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าและการ
ไดข้มาซลึที่งปนัญญาแบบพระเจข้าจะปกปข้องเราใหข้พข้นจากคนทนัรงหลายทภีที่คดโกงและประพฤตษิผษิดศภีล
ธรรม คนทนัรงสองแบบนทาไปสผตการถผกจทาจองฝตายวษิญญาณและความยสุ ตงยากไมตรผข้จบในชภีวษิต

สภษ 2:20-22 บททภีที่มภีพลนังนภีรมาถลึงขข้อสรสุปทางตรรกะและฝตายวษิญญาณของมนัน 
เมสืที่อประชาชนของพระเจข้าดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าและคข้นหาปนัญญาแบบพระเจข้า มนันกป็จะ
ปกปข้องเราจากความชนั ที่วรข้ายทสุกรผปแบบในชภีวษิต ดษังนษัทั้น เจห้าควรจะดคาเนษินในทางของคนดท และ
รษักษาวษิถทของคนชอบธรรม ปนัญญาแบบพระเจข้าซลึที่งไดข้มาจากพระวจนะของพระเจข้าจะนทาเราไปสผต
วษิถภีแหตงคนดภีและแหตงความชอบธรรม ปนัญญาแบบพระเจข้าจะนทาเราไปสผตคนทนัรงหลายทภีที่ดทาเนษินตาม
แบบพระเจข้าและวษิถภีทนัรงหลายทภีที่เปป็นแบบพระเจข้า มนันจะนทาเราไปสผตสถานทภีที่แหตงพระพรของพระเจข้า

21 เพราะวห่าคนททพื่เททพื่ยงธรรมจะไดห้อยรห่ในแผห่นดษิน และคนดทรอบคอบจะคงอยรห่ในนษัทั้น เรา
ควรระลลึกวตาซาโลมอนเขภียนจากมสุมมองของคนฮภีบรผ พระเจข้าไดข้ประทานแผห่นดษินนนัรน (ฮาเอเรทซร์)



แกตอนับราฮนัม อษิสอนัค ยาโคบ และบสุตรชายสษิบสองคนของเขาแลข้ว แผตนดษินอษิสราเอลเปป็นสถานทภีที่ๆ
พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้แลข้วแกตคนอษิสราเอล มนันเปป็นพระพรอยตางหนลึที่งและบข้านของพวกเขา 
ประเดป็นทภีที่ซาโลมอนตข้องการสสืที่อตรงนภีรกป็คสือวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินอยตางเทภีที่ยงธรรมตตอพระพนักตรร
พระเจข้าจะอยผตอยตางสนันตษิและสงบสสุขในแผตนดษินนนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาพวกเขาแลข้ว ความ
หมายทภีที่แฝงอยผตในคทาทภีที่แปลวตา ดทรอบคอบ (ทามษิยมร์) คสือ การอสุทษิศตนัวหมดทนัรงใจ

ทภีที่ตรงกนันขข้ามคสือพระสนัญญาของพระเจข้าทภีที่ถผกพบในพระราชบนัญญนัตษิ 28 และทภีที่อสืที่นๆทภีที่
วตาการไมตเชสืที่อฟนังและความบาปในสตวนของคนอษิสราเอลสสุดทข้ายแลข้วจะททาใหข้พวกเขาถผกขนับไลต
ออกไปจากแผตนดษินของตน เมสืที่อมองยข้อนกลนับไปในประวนัตษิศาสตรรเรากป็จะเหป็นวตานนัที่นเปป็นสษิที่งทภีที่
พระเจข้ากระททาตตอคนอษิสราเอลจรษิงๆหลนังจากหลายรข้อยปภีแหตงการกบฏและการไมตเชสืที่อฟนังทภีที่มภีตตอ
พระองคร นภีที่บอกเปป็นนนัยเชตนกนันถลึงความเปป็นไปไดข้ของการเปป็นขลึรนจากตายของคนอษิสราเอลผผข้
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าซลึที่งพวกเขาจะถผกชสุบใหข้เปป็นขลึรนในวนันนนัรนเพสืที่อทภีที่จะอาศนัยอยผตอภีกครนัร งในแผตน
ดษินทภีที่ทรงสนัญญาไวข้แกตอนับราฮนัม คทาแนะนทาของซาโลมอนจรษิงๆแลข้วกป็คสือวตา ปนัญญาแบบพระเจข้าทภีที่
ไดข้มาจากพระวจนะของพระเจข้าซลึที่งสตงผลเปป็นการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมและทสุตมเทจะนทาพระพร
นนัรนของพระเจข้ามาสผตพวกเขา

22 แตห่คนชษัพื่วรห้ายจะถรกตษัดขาดเสทยจากแผห่นดษินโลก และคนละเมษิดจะถรกถอนรากออกไป
จากแผห่นดษินโลกเสทย คทาทภีที่แปลวตา แผห่นดษินโลก (ฮาเอเรทซร์) เปป็นคทาเดภียวกนับทภีที่ถผกแปลเปป็น 
“แผตนดษิน” ในขข้อทภีที่แลข้ว (คทานภีรมภีความหมายไดข้ทนัรงสองแบบ) อาจเปป็นไดข้วตาซาโลมอนกทาลนังเตสือนวตา
คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตใสตใจพระวจนะของพระเจข้าสสุดทข้ายแลข้วจะถผกถอนรากออกไปจากแผตนดษินของ
ตนเสภีย นนัที่นเกษิดขลึรนจรษิงในอภีกหลายรข้อยปภีตตอมา อยตางไรกป็ตาม ในความหมายทภีที่ใหญตกวตา คนชนั ที่วทนัรง
ปวงสสุดทข้ายแลข้วจะถผกตนัดขาดเสภียจากแผตนดษินโลกในการเสภียชภีวษิตและจะยสืนอยผ ตหนข้าการพษิพากษาทภีที่
พระทภีที่นนัที่งใหญตสภีขาว ในวนันนนัรน คนทภีที่ไมตรอดทสุกคนจะถผกโยนลงไปในบลึงไฟตลอดไป มนันบอก
เปป็นนนัยดข้วยวตาคนยษิวทภีที่ไมตดทาเนษินตามแบบพระเจข้าจะไมตถผกชสุบใหข้เปป็นขลึรนเพสืที่ออาศนัยอยผตในแผตนดษิน
นนัรนแตตจะถผกถอนรากออกไปจากมนันตลอดไป



ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาของสสุภาษษิต 2 กป็คสือวตาพระวจนะของพระเจข้าจะนทามาซลึที่งปนัญญาแบบ
พระเจข้าอนันจะนทามาซลึที่งการนทาพาทภีที่มภีปนัญญาและพระพรทนัรงตอนนภีรและตลอดไป ในทางกลนับกนัน 
การขาดซลึที่งปนัญญาแบบพระเจข้าจะนทามาแตตความยากลทาบาก

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 3: หนนที่งในบทททที่สลาคนัญททที่สสุดของหนนังสสือสสุภาษษิตคสือ บทททที่ 3 ปนัญญา
ซนที่งถถูกแสดงเปก็นบสุคคลในพระครษิสตร์เรทยกรว้องใหว้เราเชสืที่อฟนัง วางใจและอสุทษิศตนัวตส่อพระเจว้า จากนนัขึ้น
จสุดสนใจเปลทที่ยนไปยนังปนัญญาของการไดว้มาซนที่งปนัญญา บทนทขึ้ปษิดทว้ายดว้วยคลาสสุภาษษิตตส่างๆของคลา
แนะนลาแบบพระเจว้า

สภษ 3:1-2 บสตรชายของเราเออ๋ย อยห่าลพมกฎเกณฑย์ของเรา ซาโลมอน (เปป็นครนัร ง
ทภีที่หข้าแลข้วในหนนังสสือเลตมนภีร ) ใหข้คทาสนัที่งสอนนภีรแกตบสุตรชายของตน อยตางไรกป็ตาม บรษิบททภีที่ใหญตกวตากป็
กลตาวชนัดเจนวตาพระองครผผข้ทรงยษิที่งใหญตกวตาซาโลมอนกทาลนังตรนัสผตานทางเขา แมข้วตาซาโลมอนเปป็นผผข้
เขภียนในขณะนนัรน ขข้อความทภีที่ชนัดเจนกป็คสือการทภีที่พระเจข้าประทานคทาแนะนทาแบบพระเจข้าแกต
ประชาชนของพระองคร

สาระสทาคนัญของคทาแนะนทานนัรนกป็คสือทภีที่จะ (1) ไมตลสืมกฎเกณฑรของพระองคร มนันงตายขนาด
ไหนทภีที่จะหลงเจษิที่นไปจากพระวจนะของพระเจข้าเพราะวตาสษิที่งเบภีที่ยงเบนความสนใจตตางๆของชภีวษิตมภี
อษิทธษิพลมากกวตาพระวจนะของพระองคร ปนัญญากป็คสือ ปรษิมาณทภีที่จทากนัดจทาเขภีที่ยของพระวจนะของ
พระเจข้าทภีที่ครษิสเตภียนโดยเฉลภีที่ยบรษิโภคเขข้าไปในจษิตใจของตนในแตตละวนัน เมสืที่อเราแคตอตานพระวจนะ
นนัรนแบบผตานๆ อษิทธษิพลทนัรงหลายของโลกกป็มนักจะมภีอทานาจเหนสือกวตาอษิทธษิพลทภีที่จทากนัดจทาเขภีที่ยของการ
ชษิมพระวจนะของพระเจข้าเพภียงเลป็กนข้อย อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อเราใครตครวญอยผตในพระวจนะนนัรนทนัรง
กลางวนันและกลางคสืน เรากป็มภีโอกาสนข้อยลงทภีที่จะลสืมกฎเกณฑรของพระองคร ปนัญญาทภีที่เกษิดบตอยครนัร งกป็
คสือปรษิมาณอนันเลป็กนข้อยของพระคนัมภภีรรทภีที่เราใสตไวข้ในความคษิดของเรา ดข้วยเหตสุนภีร  เราจลึงลสืมพระ
วจนะของพระองครในการดทาเนษินชภีวษิตแตตละวนัน



สตวนทภีที่สองของคทาแนะนทาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอบสุตรทนัรงหลายของพระองครคสือ (2) แตห่ใหห้ใจ
ของเจห้ารษักษาบษัญญษัตษิของเรา จสุดประสงครทภีที่สทาคนัญทภีที่สสุดของการททาใหข้จษิตใจของเราชสุตมโชกไปดข้วย
พระวจนะของพระเจข้าคสือ ความเชสืที่อฟนัง มนันเปป็นภาระผผกพนันขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดตตอพระวจนะของ
พระเจข้า ไมตมภีคทาแนะนทาใดทภีที่ดภีไปกวตาการเชสืที่อฟนังบนัญญนัตษิตตางๆของพระเจข้าจากใจ ความแตกตตางถผก
แสดงออกใหข้เหป็นชนัดเจนระหวตางความเชสืที่อฟนังแบบขอไปทภีก นับความเชสืที่อฟนังทภีที่ออกจากใจ นนั ที่นควร
เปป็นเปข้าหมายของการดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าไวข้ในชภีวษิตของเรา

2 เพราะสษิพื่งเหลห่านททั้จะเพษิพื่มวษันเดพอนปท ชทวษิตยพนยาว และความสสขสมบรรณย์แกห่เจห้า ความหมาย
ตรงตนัวกป็คสือ ‘เพราะวนันคสืนอนันยาวนาน และชภีวษิตนานหลายปภี’ ดผเผษินๆเหมสือนกนับวตาตรงนภีรมภีการใชข้
คทาพผดซทราซข้อน อยตางไรกป็ตาม ความหมายนตาจะเปป็นคสุณภาพของชภีวษิตใน “วนันอนันยาวนาน” นนั ที่นคสือ 
วนันทนัรงหลายทภีที่เตป็มเปภีที่ยมและบรษิบผรณร รวมถลึงปรษิมาณของชภีวษิตดข้วย นนั ที่นคสือ “ชภีวษิตยสืนยาว” ความ
หมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา (1) การจดจทาพระวจนะของพระเจข้า รวมถลึง (2) การเชสืที่อฟนังแบบออกมา
จากใจตตอพระวจนะนนัรนจะททาใหข้มภีชภีวษิตทภีที่กข้าวหนข้าทนัรงในดข้านคสุณภาพและปรษิมาณ กลตาวโดยสรสุปกป็
คสือวตา การททาใหข้จษิตใจเราชสุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้าและการเชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระเจข้าจากหนัวใจจะนทามาซลึที่งความเตป็มเปภีที่ยมและพระพรแหตงชภีวษิต นนัที่นเปป็นความจรษิงในสมนัยของ
ซาโลมอน มนันยนังเปป็นจรษิงเหมสือนเดษิมจนถลึงวนันนภีร  เราจะไมตมภีวนันผษิดพลาดแนตนอนในการทภีที่จะดผดซนับ
และเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า

สภษ 3:3-4 อยห่าใหห้ความเมตตาและความจรษิงทอดทษิทั้งเจห้า จงผรกมษันไวห้ททพื่คอของ
เจห้า จงเขทยนมษันไวห้ททพื่แผห่นจารรึกแหห่งหษัวใจของเจห้า สองขนัรวสทาคนัญแหตงความจรษิงถผกนทาเสนอซลึที่งถผกพบ
ทนั ที่วพระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตม ตรงนภีรพวกมนันถผกบรรยายวตาเปป็น “ความเมตตาและความจรษิง” วลภีนภีรถผก
พบสษิบครนัร งในพระคนัมภภีรร คทาพผดอภีกแบบถผกพบในยอหรน 1:14 ทภีที่องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงถผก
พรรณนาวตาบรษิบผรณรไปดข้วย “พระคสุณและความจรษิง” แมข้วตามภีความแตกตตางอยผตบข้างในเรสืที่องการใชข้
คทา จรษิงๆแลข้วความหมายกป็เหมสือนกนัน ความเมตตา (และพระคสุณ) เปป็นคสุณธรรมแหตงความกรสุณา
และความปรานภีทภีที่ออกมาจากหนัวใจทภีที่เปภีที่ยมดข้วยความรนัก ความจรษิงคสือมาตรฐานอนันไมตบษิดเบสือนนนัรน
ซลึที่งสทาแดงตนัวมนันออกมาในการพษิพากษาและความบรษิสสุทธษิธ  ทนัรงสองแนวคษิดนภีรสอดคลข้องกนันอยตาง



ใกลข้ชษิด (และอาจมภีความหมายเหมสือนกนันดข้วย) กนับความรนักและความบรษิสสุทธษิธ ศนักดษิธ สษิทธษิธ  นอกจาก
นภีร  เมสืที่อเราเตษิมเตป็มจษิตใจของเราดข้วยพระวจนะของพระเจข้า เรากป็จะพบความเมตตาและความจรษิง
นนัรนกตอเกษิดขลึรนอยผตภายใน คสุณธรรมหอคอยคผตนภีรสะทข้อนใหข้เหป็นถลึงพระเจข้าเองเพราะวตาความเมตตา
ของพระองครสะทข้อนถลึงความรนักอนันยษิที่งใหญตของพระองคร ความจรษิงของพระองครออกมาจากความ
บรษิสสุทธษิธ ศนักดษิธ สษิทธษิธ ของพระองคร อภีกครนัร งทภีที่ประเดป็นทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือวตา เมสืที่อเราดผดซนับพระวจนะ
ของพระเจข้า เรากป็ถผกชนักนทาใหข้กตอเกษิดความเมตตาและความจรษิง พระเจข้าผผข้แตตงขข้อพระคนัมภภีรรนภีรทรง
พรรณนาถลึงทนัรงสองสษิที่งนภีร วตาเปป็นเหมสือนเครสืที่องประดนับรอบคอของคนๆหนลึที่ง นภีที่หมายถลึงคสุณคตาอนัน
มหาศาลและหมายถลึงความงดงามดข้วย เชตนเดภียวกนัน เราถผกสนัที่งใหข้เขภียนความเมตตาและความจรษิง
ไวข้บนหนัวใจของเรา คสุณธรรมแฝดนภีรควรเปป็นตนัวกทาหนดความปรารถนาและการตนัดสษินใจตตางๆ
ของเรา

4 ดษังนษัทั้น เจห้าจะพบความโปรดปรานและความเขห้าใจอษันดทในสายพระเนตรพระเจห้าและใน
สายตามนสษยย์ การดผดซนับพระวจนะของพระเจข้าจนถลึงจสุดทภีที่ความเมตตาและความจรษิงกตอเกษิดขลึรนใน
ใจของเราจะททาใหข้เกษิดชภีวษิตหนลึที่งทภีที่พอใจผผข้อสืที่นและพอพระทนัยพระเจข้า นอกจากนภีร  การพนัฒนา
คสุณธรรมแบบพระเจข้าเชตนนนัรนจะททาใหข้เกษิดความเขข้าใจอนันดภีทภีที่จะตนัดสษินใจเรสืที่องตตางๆไดข้อยตางถผก
ตข้อง มนันจะปรากฏชนัดตตอพระเจข้าและตตอผผข้คนทภีที่อยผตรอบขข้างเรา แหลตงทภีที่มาของพนัฒนาการนภีร ยข้อน
กลนับไปทภีที่รากฐานซลึที่งถผกพบในขข้อ 1 นนัที่นคสือ “อยตาลสืมกฎเกณฑรของเรา แตตใหข้ใจของเรารนักษา
บนัญญนัตษิของเรา” การททาใหข้จษิตใจเราชสุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้าบวกกนับการเชสืที่อฟนังพระ
วจนะนนัรนเปป็นเคลป็ดลนับทภีที่มภีพลนังมากสทาหรนับความดภีและพระพร ชภีวษิตหนลึที่งทภีที่ถผกประดนับดข้วยสษิที่งเหลตา
นนัรนยตอมเปป็นชภีวษิตทภีที่มภีความสสุขและมนั ที่นคงอยตางแทข้จรษิง

สภษ 3:5-6 จงวางใจในพระเยโฮวาหย์ดห้วยสสดใจของเจห้า และอยห่าพรึพื่งพาความ
เขห้าใจของตนเอง หนลึที่งในขข้อพระคนัมภภีรรทภีที่ยษิ ที่งใหญตทภีที่สสุดสทาหรนับชภีวษิตครษิสเตภียนเรษิที่มปรากฏใหข้เหป็น
แลข้ว เราถผกลตอลวงบตอยขนาดไหนใหข้พลึที่งพาความเขข้าใจของตนัวเองเกภีที่ยวกนับเรสืที่องราวตตางๆของชภีวษิต 
พระองครผผข้ทรงเปป็นทภีที่มาแหตงสตษิปนัญญาทรงสนัที่งเรามษิใหข้พลึที่งพา (นนัที่นคสือ มษิใหข้วางใจ) ความเขข้าใจของ
ตนัวเราเอง นนัที่นเปป็นยาเมป็ดทภีที่กลสืนยากสทาหรนับคนทนัรงหลายทภีที่เยตอหยษิที่ง แตตคทาแนะนทาของพระเจข้ากป็คสือ 



ใหข้วางใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้าดว้วยสสุดใจของเรา ในทสุกการตนัดสษินใจและทสุกหนัวเลภีรยวหนัวตตอของ
ชภีวษิต ปนัญญาของพระเจข้าคสือการวางใจพระองครหรสือหวนังพลึที่งพระองคร ชภีวษิตเตป็มไปดข้วยทางแยกตตางๆ
บสุคคลใดทภีที่แสวงหาการทรงนทาของพระเจข้าอยตางสมทที่าเสมอสทาหรนับการตนัดสษินใจแตตละครนัร งจะไมตมภี
วนันผษิดพลาด เราเจอกนับความยสุตงยากบตอยๆเพราะวตาเราพลึที่งพาความเขข้าใจของตนัวเองสทาหรนับการ
ตนัดสษินใจตตางๆทภีที่เราตข้องกระททา วษิธภีของพระองครไมตเคยผษิดพลาด มนันดภีทภีที่สสุดเสมอ ยษิที่งกวตานนัรน ลอง
สนังเกตดผวตาความไวข้วางใจดนังกลตาวตข้องเปป็นแบบสสุดใจของเรา นภีที่หมายถลึงการวางใจอยตางเตป็มทภีที่และ
หมดทนัรงตนัวและหนัวใจ คนทภีที่พยายามขภีที่มข้าสองตนัวในเวลาเดภียวก นันจะพบวตาตนัวเองอยผตในตทาแหนตงทภีที่
เปป็นอนันตราย แตตเราควรพลึที่งพาองครพระผผข้เปป็นเจข้าแตตเพภียงผผข้เดภียว และตข้องเปป็นแบบสสุดใจของเรา
ดข้วย

นอกจากนภีร  6 จงยอมรษับรรห้พระองคย์ในท สกทางของเจห้า และพระองคย์จะทรงกระทคาใหห้วษิถท
ของเจห้าราบรพพื่น คทาทภีที่แปลวตา ยอมรษับรรห้ (ยอวร์ดาหร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘รผข้’ ความหมายกป็คสือวตา ทภีที่
จะรผข้การทรงนทาของพระองครในทสุกวษิถภีทางของเราหรสือการตนัดสษินใจของเรา หรสือกลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง
คสือ ‘จงหมายพลึที่งพระองครในทสุกทางของเจข้า’ ผลลนัพธรกป็คสือวตา “พระองครจะทรงกระททาใหข้วษิถภีของเจข้า
ราบรสืที่น” ชตางเปป็นคทามนั ที่นทภีที่แสนวษิเศษ เมสืที่อเราวางใจพระองครและแสวงหาการทรงนทาของพระองคร 
พระองครจะทรงททาใหข้วษิถภีของเราราบรสืที่น เมสืที่อเราหนันมาพลึที่งการทรงนทาของพระองคร พระองครจะทรง
ใหข้การทรงนทาและปนัญญา ความหมายในยากอบ 1:5 กป็สอดคลข้องกนันอยตางใกลข้ชษิด เราจะไปผษิดทาง
ไดข้อยตางไรในเมสืที่อการทรงนทาของพระองครมภีพรข้อมสทาหรนับเราขนาดนนัรน

สภษ 3:7-8 อยห่าทคาตษัวฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ 
และออกไปเสทยจากความชษัพื่วรห้าย ชตางเปป็นความจรษิงสามประการอนันแสนลลึกซลึร ง (1) อยตาททาตนัวฉลาด
ตามสายตาของตนเอง มนันเปป็นคทาสนัที่งประการหนลึที่ง ความหมายนภีร ใกลข้เคภียงอยตางมากกนับการไมต
พลึที่งพาความเขข้าใจของตนัวเราเอง การททาตนัวฉลาดตามสายตาของเราเองคสือความเยตอหยษิที่งแหตงชภีวษิต 
มนันเปป็นความพอเพภียงสทาหรนับตนัวเองทภีที่ชนั ที่วรข้าย โดยพลึที่งพาวษิจารณญาณของเราเองแทนทภีที่จะพลึที่งพา
พระองครผผข้ทรงทราบวตาอะไรรออยผตเบสืรองหนข้า คนทภีที่มภีปนัญญาจรษิงๆไมตคษิดถลึงตนัวเองแบบนนัรน สษิที่งทภีที่ขนัด



แยข้งกนันเองกป็คสือวตา คนโงตมนักคษิดวตาตนัวเองมภีปนัญญา ปนัญญาทภีที่แทข้จรษิงมาจากการพลึที่งพาพระองครผผข้ทรง
เปป็นปนัญญาทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคล

(2) คทาสนัที่งทภีที่สองคสือ “จงยทาเกรงพระเยโฮวาหร” มภีเจป็ดครนัร งในพระคนัมภภีรรทภีที่เราถผกบนัญชาใหข้
ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า (ดผ โยชผวา 24:14, 1 ซามผเอล 12:24, เพลงสดสุดภี 34:9, สสุภาษษิต 24:21, 
ปนัญญาจารยร 5:7 และ 12:13) ตนัวเลขแหตงความสมบผรณรแบบนนัรนไมตนตาใชตเรสืที่องบนังเอษิญ แนตทภีเดภียว 
ความยทาเกรงพระเยโฮวาหรนนัรนสะอาดหมดจดถาวรเปป็นนษิตยร (เพลงสดสุดภี 19:9) นอกจากนภีร  คนหลภีก
ความชนั ที่วรข้ายไดข้โดยความยทาเกรงพระเยโฮวาหร (สสุภาษษิต 16:6)

(3) คทาสนัที่งทภีที่สามคสือ “ออกไปเสภียจากความชนั ที่วรข้าย” หลนักการเรสืที่องการแยกออกถผกหมายถลึง
ตรงนภีร  แมข้วตาความชนั ที่วรข้ายมนักนทาเสนอตนัวเองในรผปแบบทภีที่นตาดลึงดผด พระคนัมภภีรรกป็กลตาววตาเราตข้องออก
ไปเสภียจากมนัน แนตทภีเดภียว ทางหลวงของคนเทภีที่ยงธรรมคสือ การออกไปเสภียจากความชนั ที่วรข้าย 
(สสุภาษษิต 16:6) เมสืที่อเราพบวตาเรากทาลนังมสุตงหนข้าเขข้าเมสืองสผตสษิที่งลตอลวงตตางๆของโลก เรากป็จทาเปป็นตข้อง
เลภีรยวกลนับและเขข้าชตองออกนอกเมสืองใหข้เรป็วทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ คทาสนัที่งทนัรงสามประการนภีร จาก
พระองครผผข้เปป็นแหลตงทภีที่มาแหตงปนัญญาเปป็นปนัญญาทภีที่ลลึกซลึร งจรษิงๆ

และเมสืที่อเราเชสืที่อฟนังคทาสนัที่งทนัรงสามประการนภีร  ผลลนัพธรกป็คสือวตา 8 การกระทคาเชห่นนททั้จะเปป็นสสข
ภาพแกห่สะดพอของเจห้า และเปป็นไขในกระดรกของตน การกลตาวถลึงสะดสือและไขกระดผกของเรากป็
หมายถลึงสตวนทภีที่อยผตขข้างในสสุดของตนัวตนของเรา มนันเปป็นภาพเปรภียบถลึงสษิที่งนนัรน สสุขภาพในตนัวตน
สตวนทภีที่ขข้างในสสุดของเราหมายถลึงความอสุดมสมบผรณรและความเตป็มเปภีที่ยมแหตงชภีวษิต มนันบอกเปป็นนนัย
ถลึงสนันตษิสสุขและความเงภียบสงบ กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ เมสืที่อเราพนัฒนาคสุณธรรมทนัรงสามประการทภีที่มภี
บรรยายไวข้ดข้านบน พระเจข้ากป็จะทรงอวยพรชภีวษิตของเรา พระพรนนัรนมภีมาทนัรงทางตรงและทางอข้อม 
คสุณธรรมทนัรงสามประการนภีร โดยตนัวมนันเองแลข้วจะนทามาซลึที่งพระพรตามธรรมชาตษิ กระนนัรนพระเจข้า
นตาจะสตงพระพรจากสวรรครมาเพษิที่มเขข้ากนับพระพรตามธรรมชาตษิดข้วย

สภษ 3:9-10 จงถวายเกทยรตษิแดห่พระเยโฮวาหย์ดห้วยทรษัพยย์สษินของตน และดห้วยผล
แรกแหห่งผลษิตผลทษัทั้งสษิทั้นของเจห้า คทาทภีที่แปลวตา ทรษัพยย์สษิน (โฮน) มภีความหมายวตาความมนั ที่งคนั ที่งหรสือ



ความรทที่ารวย ความหมายกป็คสือ การถวายเกภียรตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าในทางการเงษิน ผลแรกแหตง
ผลษิตผลทภีที่เพษิที่มขลึรนของเราหมายถลึงรข้อยละแรกของรายรนับของเรา เมสืที่อเทภียบขข้อพระคนัมภภีรรก นับขข้อพระ
คนัมภภีรรแลข้ว เรากป็เขข้าใจวตารข้อยละแรกของผลษิตผลของเราคสือ สษิบชนักหนลึที่ง นอกจากนภีร  เรายนังถผกบนัญชา
ใหข้ถวายเกภียรตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าดข้วยสตวนแรกของรายรนับของเราดข้วย นนั ที่นหมายความวตาการถวาย
ของเราแดตพระองครควรมากตอนภาระผผกพนันทางการเงษินทนัรงสษิรนของเรา แนตทภีเดภียว การถวายสษิบชนัก
หนลึที่งคสือ การแสวงหาอาณาจนักรของพระเจข้ากตอนเปป็นอนันดนับแรก การนทาหลนักการนภีร ไปปฏษิบนัตษิกป็คสือ
วตารายจตายแรกของเรากตอนรายจตายอสืที่นๆคสือ สษิบชนักหนลึที่งของเรา มนันคสือการถวายเกภียรตษิองครพระผผข้
เปป็นเจข้าดข้วยผลแรกนนัรน

อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อเราถวายเกภียรตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าเชตนนนัรน 10 แลห้วยสห้งของเจห้าจะเตป็มดห้วย
ความอสดม และบห่อยคพื่าองสห่นของเจห้าจะลห้นดห้วยนคทั้าองสห่นใหมห่ ภาพเปรภียบถผกแสดงเปป็นชาวนาทภีที่พสืชผล
และผลษิตผลของตนมภีบรษิบผรณร นภีที่หมายถลึงความเจรษิญรสุตงเรสือง ความจรษิงอนันยษิที่งใหญตกวตากป็คสือวตา 
พระเจข้าจะทรงอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่ถวายเกภียรตษิพระองครในทางการเงษินเปป็นอนันดนับแรก เมสืที่อเรา
ถวายเกภียรตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นอนันดนับแรกดข้วยสษิบชนักหนลึที่งและเงษินถวายของเรา พระองครกป็ทรง
สนัญญาแลข้ววตาจะใหข้เกภียรตษิเรา ดผ 1 ซามผเอล 2:30

สภษ 3:11-12 บสตรชายของเราเออ๋ย อยห่าดรหมษิพื่นการตทสอนของพระเยโฮวาหย์ หรพอ
เบพพื่อหนห่ายตห่อการตษักเตพอนของพระองคย์ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงตภีสอนบสุตรทนัรง
หลายของพระองคร ฮภีบรผ 12:5-6 ยกคทาพผดจากขข้อนภีร  (และขข้อถนัดไป) และประยสุกตรใชข้มนันกนับพระเจข้า
อยตางชนัดเจน คทาทภีที่แปลวตา การตทสอน (มถูซอวรร์) มภีความหมายวตา ‘การลงวษินนัย’, ‘การสนัที่งสอน’ หรสือ 
‘การแกข้ไข’ พระเจข้าทรงลงวษินนัยและแกข้ไขบสุตรทนัรงหลายของพระองครเหมสือนอยตางทภีที่พตอดภๆี จะ
กระททา บางครนัร งลผกๆอาจดสืรอรนัรนตตอการลงวษินนัยของพตอแมต นนัที่นเปป็นความโงตเขลา มนันยษิที่งเปป็นความโงต
เขลาไปใหญตเมสืที่อเราขนัดขสืนการแกข้ไขทภีที่พระเจข้าทรงนทาเขข้ามาในชภีวษิตของเรา

12 เพราะพระเยโฮวาหย์ทรงตษักเตพอนผรห้ททพื่พระองคย์ทรงรษัก ดษังบษิดาตษักเตพอนบสตรชายผรห้ททพื่เขา
ปทตษิชพพื่นชม แรงจผงใจของการแกข้ไขตนักเตสือนของพระเจข้าในชภีวษิตของเราคสือ ความรนักอนันยษิ ที่งใหญตของ



พระองครทภีที่พระองครทรงรนักเรา เหมสือนกนับทภีที่พตอคนหนลึที่งจะลงวษินนัยลผกชายของตนเพสืที่อประโยชนรสสุข
ของลผกเอง พระเจข้ากป็ทรงแกข้ไขและตภีสอนเราเพสืที่อประโยชนรสสุขของเราเชตนกนัน คนโงตขนัดขสืนการ
แกข้ไขเชตนนนัรน บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญาจะยอมรนับมนัน การประยสุกตรใชข้เปป็นความจรษิงไมตใชตแคตสทาหรนับ
บษิดาทนัรงหลายบนโลกนภีร เทตานนัรน แตตรวมถลึงพระบษิดาของเราผผข้สถษิตในสวรรครดข้วย

สภษ 3:13-14 มนสษยย์ผรห้ประสบปษัญญาและผรห้ไดห้ความเขห้าใจ เปป็นสสขจรษิงหนอ 
เนสืรอหาตอนใหมตของบทนภีร เรษิที่มตข้นตรงนภีร  ปนัญญาของการไดข้มาซลึที่งปนัญญาถผกขยายความเพษิที่มเตษิม คทาทภีที่
แปลวตา เปป็นสสข (เอเชอรร์) มนักถผกแปลเปป็น ‘ไดข้รนับพระพร’ มนันสสืที่อความหมายไดข้ทนัรงสองแบบ 
อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่ไดข้รนับพระพรกป็เปป็นสสุขและในทางกลนับกนันดข้วย พนัฒนาการของปนัญญาแบบ
พระเจข้าและความเขข้าใจทภีที่แทข้จรษิงในเรสืที่องตตางๆของชภีวษิตจะนทาความสสุขและพระพรมาสผตชภีวษิตของ
เรา ชาวโลกมนักวษิที่งวสุตนเพสืที่อพยายามตามหาความสสุขอยผตตลอดเวลา กระนนัรนปกตษิแลข้วพวกเขากป็
ปฏษิเสธแหลตงทภีที่มาของความสสุขนนัรน นนัที่นคสือ ปนัญญาซลึที่งมาจากพระเจข้า เมสืที่อเราพนัฒนาปนัญญาทภีที่แทข้จรษิง
และความเขข้าใจทภีที่มากตอนปนัญญา ความสสุขในชภีวษิตกป็จะเกษิดขลึรนตามมา สษิที่งตตางๆกป็ดทาเนษินไปอยตางถผก
ตข้อง ความลข้มเหลวกป็ถผกททาใหข้ลดนข้อยลงและความสทาเรป็จกป็กลายเปป็นเรสืที่องปกตษิ

14 เพราะผลททพื่ไดห้จากปษัญญายห่อมดทกวห่าผลททพื่ไดห้จากเงษินและกคาไรนษัทั้นดทกวห่าทองคคาเนพทั้อดท คทา
ทภีที่แปลวตา ผลททพื่ไดห้ (ศนักคารร์) มภีความหมายวตา ‘ผลกทาไร’ แนตทภีเดภียว ผลกทาไรของปนัญญานนัรนยตอม
เหนสือกวตาผลกทาไรทภีที่เปป็นเงษิน คนๆหนลึที่งอาจมภีเงษินและไมตมภีความสสุขเลยสนักนษิด อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่มภี
ปนัญญาจะมภีความสสุขและสสุดทข้ายแลข้วอาจมภีเงษินดข้วย ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ปนัญญาและความ
เขข้าใจในชภีวษิตอยผตเหนสือกวตาความมนั ที่งคนั ที่งทภีที่เปป็นเงษิน

สภษ 3:15-18 ปนัญญาถผกพผดถลึงเปป็นบสุคคลๆหนลึที่งอภีกครนัร ง เธอประเสรษิฐกวห่าทษับทษิม 
และบรรดาสษิพื่งททพื่เจห้าปรารถนาจะเปรทยบกษับเธอไมห่ไดห้ เพราะคทาทภีที่แปลเปป็น ปษัญญาในขข้อ 13 (ช
คมาหร์) เปป็นคทาเพศหญษิง ปนัญญาตรงนภีรจลึงถผกกลตาวถลึงโดยใชข้คทาสรรพนามเธอ นภีที่เปป็นขข้อกทาหนดทาง
ภาษาและไมตไดข้หมายถลึงการแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาในพระครษิสตร คทาฮภีบรผตตางๆมนักถผกพบใน
รผปเพศชายหรสือไมตกป็เพศหญษิง โดยบตอยครนัร งไมตไดข้สสืที่อถลึงความเปป็นบสุคคล มนันกป็เหมสือนกนับการเรภียก



เรสือหรสือเครสืที่องจนักรวตา ‘เธอ’ ประเดป็นทภีที่ก ทาลนังถผกนทาเสนอจลึงไมตเกภีที่ยวขข้องกนับการแสดงเปป็นบสุคคล
ของปนัญญาในพระครษิสตร แตตเกภีที่ยวขข้องกนับปนัญญาในฐานะเปป็นตนัวตนหนลึที่ง คทาๆนภีรบนังเอษิญวตาเปป็นคทา
นามเพศหญษิงในภาษาฮภีบรผกป็เทตานนัรน

ไมตวตาในกรณภีใด ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตา ปนัญญานนัรนมภีคตามากกวตาเพชรพลอยราคา
แพงเยอะมากๆ อนันทภีที่จรษิง ไมตมภีสษิที่งใดทภีที่เราสามารถปรารถนาทภีที่เปรภียบเทภียบไดข้ก นับมผลคตาของปนัญญา

16 ชทวษิตยพนยาวอยรห่ททพื่มพอขวาของเธอ และททพื่มพอซห้ายของเธอมทความมษัพื่งคษัพื่งและเกทยรตษิยศ เมสืที่อ
ใชข้ภาพเปรภียบของมสือทนัรงสองขข้างของคนๆหนลึที่ง พระองครผผข้แตตงหนนังสสือเลตมนภีรกป็ทรงพรรณนาวตา
ปนัญญาในมสือหนลึที่งนทามาซลึที่งชภีวษิตอนันยสืนยาว และในอภีกมสือหนลึที่งคสือ ความเจรษิญและเกภียรตษิยศ กลตาว
โดยสรสุปกป็คสือ ปนัญญานทามาซลึที่งปรษิมาณชภีวษิตและคสุณภาพชภีวษิต ผผข้คนทภีที่มภีปนัญญาจะอายสุยสืนกวตาเพราะ
วตาพวกเขาหลภีกเลภีที่ยงอนันตรายตตางๆของการดทาเนษินชภีวษิตแบบโงตเขลา นอกจากนภีร  การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่มภี
ปนัญญาจะเพษิที่มพผนรายรนับและชสืที่อเสภียงของเราดข้วย

17 ทางของเธอเปป็นทางของความรห่มรพพื่น และวษิถททษัทั้งสษิทั้นของเธอคพอสษันตษิภาพ วษิถภีแหตง
ปนัญญานทามาซลึที่งความรตมรสืที่นแหตงชภีวษิตและสนันตษิสสุข ความจรษิงทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตา ปนัญญานทามาซลึที่งความ
อสุดมสมบผรณรแหตงชภีวษิตซลึที่งคนอธรรมและคนโงตไมตเคยหาเจอ

18 เธอเปป็นตห้นไมห้แหห่งชทวษิตแกห่ผรห้ททพื่ยรึดเธอไวห้ บรรดาผรห้ททพื่ยรึดเธอไวห้แนห่นกป็เปป็นสสข มภีสษิบครนัร งทภีที่ 
“ตข้นไมข้แหตงชภีวษิต” ถผกพผดถลึงในพระคนัมภภีรร ตรงนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาการประยสุกตรใชข้เปป็นในแงตภาพเปรภียบ
ตข้นไมข้แหตงชภีวษิตในเอเดนนทามาซลึที่งสสุขภาพและอายสุทภีที่ยสืนยาว ก นับปนัญญากป็เปป็นเชตนนนัรนดข้วย มนันนทา
พระพรอนันหอมหวานมาสผตชภีวษิต คนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นสสุขหรสือไดข้รนับพระพรคสือผผข้ทภีที่ยลึดปนัญญาไวข้มนั ที่น
ตลอดชภีวษิตของพวกเขา ขข้อยกเวข้นหนลึที่งทภีที่นตาเศรข้าของพระสนัญญานภีรคสือตนัวซาโลมอนเอง ชภีวษิต
บนัรนปลายของเขาคสือการออกไปจากปนัญญาแบบพระเจข้า เขาเปป็นคนทภีที่เขภียนซทราแลข้วซทราอภีกวตา อนษิจจนัง
หนออนษิจจนัง สษิที่งทนัรงปวงลข้วนอนษิจจนัง เพราะวตาซาโลมอนไมตไดข้ยลึดมนั ที่นปนัญญาไวข้ในชตวงบนัรนปลาย
ของชภีวษิต เขาจลึงพบกนับปภีทนัรงหลายแหตงความวตางเปลตาและความขสุตนหมอง มนันบอกเปป็นนนัยอยตาง



ชนัดเจนวตาปนัญญาเมสืที่อไดข้มาแลข้วครนัร งหนลึที่งสามารถบษินหนภีไปไดข้เหมสือนนก การยลึดปนัญญาแบบ
พระเจข้าไวข้ถผกพบในขข้อ 1 ของบทนภีร

สภษ 3:19-20 พระเยโฮวาหย์ทรงวางรากแผห่นดษินโลกโดยปษัญญา พระองคย์ทรง
สถาปนาฟห้าสวรรคย์โดยความเขห้าใจ พระองครผผข้แตตงพระคนัมภภีรรทรงสาธษิตใหข้เหป็นวตาพระเจข้าทรงใชข้
ปนัญญาและความเขข้าใจของพระองครเพสืที่อสรข้างฟข้าสวรรครและแผตนดษินโลก นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงความ
ชทานาญและพระอนัจฉรษิยภาพอนันยษิที่งใหญตแหตงปนัญญาและความเขข้าใจของพระองคร  แมข้วตาเราไมตมภี
ทางเขข้าถลึงพระปนัญญาและความเขข้าใจอนันทรงสนัพพนัญญผของพระองครไดข้กป็ตาม ประเดป็นกป็คสือวตา
ปนัญญาและความเขข้าใจนทาไปสผตสษิที่งตตางๆทภีที่วษิเศษ

20 โดยความรรห้ของพระองคย์นคทั้าบาดาลกป็ปะท สออกมา และเมฆกป็หยาดนคทั้าคห้างลงมา สษิที่งทภีที่อาจ
ถผกหมายถลึงตรงนภีรกป็คสือ การพษิพากษาอนันนตากลนัวของพระเจข้าตอนทภีที่นทร าทตวมโลก ในวนันนนัรนนทราพสุทนัรง
หลายทภีที่อยผตทภีที่ลลึกใตข้บาดาลกป็พลสุตงขลึรนมา (ปฐมกาล 7:11) ในวนันนนัรนเมฆไดข้หยาดนทราคข้างและฝนลงมา
มนันอาจบอกเปป็นนนัยถลึงปนัญญาและความเขข้าใจอนันยษิ ที่งใหญตของพระเจข้าในการเนรมษิตสรข้างแผตนดษิน
โลกขลึรนใหมตหลนังการพษิพากษาของนทราทตวมทภีที่กตอใหข้เกษิดการเปลภีที่ยนแปลงมหาศาล ประเดป็นกป็คสือวตา
ปนัญญาททาใหข้ผลงานตตางๆทภีที่ยษิที่งใหญตสทาเรป็จ

สภษ 3:21-24 บสตรชายของเราเออ๋ย จงรษักษาสตษิปษัญญาและความเฉลทยวฉลาดไวห้ 
อยห่าใหห้ทษัทั้งสองนททั้หนทไปจากสายตาของเจห้า อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนพผดกนับบสุตรชายของตน อยตางไร
กป็ตาม ดนังทภีที่หมายเหตสุไวข้กตอนหนข้านภีร แลข้ว พระองครผผข้ทรงยษิที่งใหญตกวตาซาโลมอนตนัรงเยอะกทาลนังตรนัส
ผตานทางเขา ทนัขึ้งสองทภีที่วตานภีร คสือ ปนัญญา ความรผข้และความเขข้าใจทภีที่ถผกกลตาวถลึงดข้านบน คทาฮภีบรผอภีกคทาทภีที่
หมายถลึง ปษัญญาถผกพบตรงนภีร  (ทถูชษิยาหร์) มนันมภีความหมายวตา ‘ปนัญญาทภีที่ถผกเอาไปปรนับใชข้’ ความ
หมายกป็คสือ การใชข้ปนัญญาและความเฉลภียวฉลาดในทางปฏษิบนัตษิในการดทาเนษินชภีวษิตแตตละวนัน

22 ดษังนษัทั้นทษัทั้งสองจะเปป็นชทวษิตแกห่จษิตใจของเจห้า จะเปป็นความงดงามประดษับคอของเจห้า การ
ททางานออกมาของปนัญญาและความเฉลภียวฉลาดของชภีวษิตดนังกลตาวจะสตงผลเปป็นความบรษิบผรณรและ



ความรตมรสืที่นแหตงชภีวษิต ความหมายกป็คสือวตา ปนัญญาและความเฉลภียวฉลาดเชตนนนัรนจะเพษิที่มความเตป็ม
เปภีที่ยมใหข้แกตเราและเปป็นพระพรหนลึที่งแกตผผข้อสืที่น

23 แลห้วเจห้าจะดคาเนษินในทางของเจห้าอยห่างปลอดภษัย และเทห้าของเจห้าจะไมห่สะดสด เมสืที่อปนัญญา
และความเฉลภียวฉลาดทภีที่ดภีถผกพนัฒนาขลึรนในชภีวษิตของเรา มนันกป็จะนทาไปสผตความปลอดภนัยและความ
มนั ที่นคงแหตงชภีวษิต ชภีวษิตหนลึที่งทภีที่มนั ที่นคงและปลอดภนัยเปป็นชภีวษิตทภีที่บรษิบผรณรอยตางแทข้จรษิง

24 เมพพื่อเจห้านอน เจห้าจะไมห่กลษัว เออ เจห้าจะนอนและการนอนหลษับของเจห้าจะเปป็นอยห่างผาสสก
สดชพพื่น ดข้วยเหตสุนภีร ผผข้ทภีที่มภีปนัญญาแบบพระเจข้าและความเฉลภียวฉลาดในชภีวษิตเชตนนนัรนจะนอนหลนับอยตาง
ผาสสุก เขาจะนอนหลนับสบาย ตรงกนันขข้าม โลกนภีรมนักพผดถลึงการโจมตภีตตางๆทภีที่กตอใหข้เกษิดความตสืที่น
ตระหนกและความกระวนกระวายและททาใหข้ผผข้คนนอนไมตหลนับ อาจมภีความสนสุกสนานในความ
บาปเพภียงชนั ที่วคราว แตตชาวโลกมนักถผกผผกมนัดดข้วยความกระวนกระวายและนอนไมตคตอยหลนับ 
ปนัญญามภีคตามากอยตางแทข้จรษิง

สภษ 3:25-26 ดนังนนัรน พระองครผผข้ทรงแตตงพระคนัมภภีรรจลึงทรงเตสือนสตษิวตา อยห่าเกรง
ความหวาดกลษัวอยห่างปษัจจสบษันทษันดห่วน และอยห่าเกรงเมพพื่อการรกรห้างวห่างเปลห่าของคนชษัพื่วมาถรึง 
วษิกฤตษิตตางๆและความยสุตงยากยตอมเกษิดขลึรนในชภีวษิต อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับผผข้คนของพระเจข้าทภีที่มภีปนัญญา
แบบพระเจข้าแลข้ว คทาก ทาชนับกป็คสือ อยตากลนัว 26 เพราะพระเยโฮวาหย์จะทรงเปป็นความไวห้วางใจของเจห้า
และจะทรงรษักษาเทห้าของเจห้าใหห้พห้นจากการถรกจษับ เมสืที่อเราอาศนัยอยผตในสถานทภีที่ลนับขององครผผข้สผงสสุด
และมภีปนัญญาแบบพระเจข้าและความเฉลภียวฉลาดแหตงชภีวษิต พระเจข้ากป็จะทรงเปป็นความมนั ที่นใจและผผข้
คสุข้มกนันของเรา พระองครจะไมตทรงยอมใหข้คนชอบธรรมตข้องคลอนแคลนเลย

สภษ 3:27-32 ขณะทภีที่บทนภีร ใกลข้ถลึงตอนจบแลข้ว คทาสสุภาษษิตสภีที่ขข้อแหตงปนัญญาและ
ความเฉลภียวฉลาดกป็ถผกนทาเสนอ (1) อยห่ายรึดความดทไวห้จากผรห้ททพื่สมควรจะไดห้รษับ ในเมพพื่อสษิพื่งนททั้อยรห่ใน
อคานาจมพอของเจห้าททพื่จะกระทคาไดห้ เมสืที่อผผข้ใดสมควรไดข้รนับสษิที่งดภีจากมสือของเรา มนันกป็มภีปนัญญาอนันยษิที่ง
ใหญตในการตอบแทนดข้วยสษิที่งดภีนนัรน สษิที่งดภีนนัรนอาจเปป็นเงษินทภีที่ตษิดคข้างไวข้หรสือเปป็นคทาขอบคสุณกป็ไดข้ 
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เมสืที่อเราตษิดคข้างผผข้ใด มนันกป็มภีสตษิปนัญญาในการจตายสษิที่งดภีนนัรนทภีที่เราตษิดคข้าง



เขาไวข้โดยเรป็ว 28 อยห่าพรดกษับเพพพื่อนบห้านของเจห้าวห่า "ไปเถอะ แลห้วกลษับมาอทก พรสห่งนททั้ฉษันจะใหห้" ใน
เมพพื่อเจห้ามทใหห้อยรห่แลห้ว มภีความโงตเขลาในการผนัดวนันประกนันพรสุตงในเรสืที่องการเงษินหรสือเรสืที่องอสืที่นๆ เมสืที่อเรา
ตษิดคข้างสษิที่งใดแกตผผข้ใด จงใชข้คสืนใหข้เรป็วทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้

(2) 29 อยห่ากะแผนงานชษัพื่วรห้ายตห่อเพพพื่อนบห้านของเจห้า ผรห้อาศษัยอยห่างไวห้วางใจอยรห่ขห้างๆเจห้า มนัน
เปป็นเรสืที่องโงตขนาดไหนทภีที่จะปฏษิบนัตษิอยตางไมตเหมาะสมตตอเพสืที่อนบข้านของเรา ความมนั ที่นคงปลอดภนัยทภีที่
มภีรตวมกนันของคนในชสุมชนหนลึที่งๆขลึรนอยผตกนับความไวข้วางใจและการพลึที่งพาอาศนัยของเหลตาเพสืที่อนบข้าน 
เมสืที่อเพสืที่อนบข้านคษิดรข้ายตตอกนันและกนัน ความมนั ที่นคงปลอดภนัยและสนันตษิสสุขกป็หายไป การคษิดการรข้ายตตอ
เพสืที่อนบข้านเปป็นวษิธภีหนลึที่งทภีที่รข้ายกาจของการไดข้รนับการรข้ายตอบแทนเชตนกนัน

(3) 30 อยห่าโตห้แยห้งกษับผรห้ใดอยห่างไรห้เหตสผลในเมพพื่อเขามษิไดห้ทคาอษันตรายอยห่างใดแกห่เจห้า การหา
เรสืที่องทะเลาะกนับคนแปลกหนข้าโดยไมตมภีเหตสุเปป็นเรสืที่องโงตเขลา เขาอาจเลตนงานคสุณกลนับกป็ไดข้ ในขข้อทภีที่
แลข้ว คทาเตสือนสตษิกป็คสือ จงหลภีกเลภีที่ยงการทะเลาะวษิวาทกนับเพสืที่อนบข้าน ตรงนภีรคทาแนะนทาคสือ จงหลภีก
เลภีที่ยงการทะเลาะวษิวาทกนับคนแปลกหนข้า ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตา จงหลภีกเลภีที่ยงการทะเลาะ
วษิวาทดข้วยประการทนัรงปวง มภีปนัญญาทภีที่ยษิที่งใหญตในการททาเชตนนนัรน การประยสุกตรใชข้ปนัญญานภีรมภีมากมาย
ในวนัฒนธรรมสมนัยใหมตไมตวตาจะเปป็นการมภีปากเสภียงกนับเพสืที่อนบข้านทภีที่อยผตหลนังถนัดไปหรสือการหาเรสืที่อง
กนันขณะขนับรถบนทข้องถนน ทนัรงสองสษิที่งเปป็นเรสืที่องโงตเขลา

(4) 31 อยห่าอษิจฉาคนททพื่ทารสณ อยห่าเลพอกทางใดๆของเขาเลย คทาทภีที่แปลวตา คนททพื่ทารสณ (อษิยชร์ 
และ คอวร์มอวร์เซ) มภีความหมายวตา ‘คนแกรตง’ หรสือ ‘นนักสผข้’ คทานภีรบตอยครนัร งสรข้างภาพลนักษณรของ ‘คน
แกรตง’ ในแงตบวก กระนนัรน พระเจข้าตรนัสวตาเราตข้องหลภีกเลภีที่ยงภาพลนักษณรดนังกลตาวหรสือวษิถภีชภีวษิตแบบ
นนัรน ปนัญญาของเรสืที่องนภีรกป็ลลึกซลึร งจรษิงๆ พวกคนแกรตงมนักถผกความบาปททาใหข้ใจแขป็งกระดข้างและเมสืที่อ
ถลึงเวลาอนันเหมาะสมพวกเขากป็ถผกททาลายโดยความบาปของตนัวเอง การหลภีกเลภีที่ยงคนเชตนนนัรนกป็มภี
ปนัญญา

32 เพราะคนตลบตะแลงเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่ขห้อลรึกลษับของ
พระองคย์นษัทั้นอยรห่กษับคนชอบธรรม คทาทภีที่แปลวตา ตลบตะแลง (ลถูวซร์) หมายถลึงคนทภีที่ ‘คดโกง’, ‘วษิปรษิต’



หรสือ ‘เบภีที่ยงเบน’ เหป็นไดข้ชนัดวตาคทาๆนภีรถผกใชข้เพสืที่อขยายความคทาวตา คนทารสุณ (นนัที่นคสือ คนแกรตง) ในขข้อ
ทภีที่แลข้ว ความหมายทภีที่ใหญตกวตานตาจะหมายถลึงคนนอกกฎหมาย นนั ที่นคสือ ผผข้ทภีที่ไมตมภีศภีลธรรม ยางอาย 
หรสือความสสุจรษิต แมข้วตาโลกยกยตองและถลึงกนับเอาอยตางคนพวกนภีร  พระคนัมภภีรรกป็กลตาววตาคนเหลตานภีร
เปป็นทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า ทวตาพระเจข้าทรงแบตงปนันเคลป็ดลนับแหตงปนัญญาของพระองครกนับ
คนชอบธรรม คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ยาชารร์) หมายถลึงผผข้ทภีที่เทภีที่ยงธรรมในการดทาเนษินชภีวษิตของตน คนเชตน
นภีรตรงขข้ามอยตางสษิรนเชษิงกนับคนนอกกฎหมายทภีที่เปป็นคนแกรตงซลึที่งถผกบรรยายถลึงดข้านบน คทาทภีที่แปลวตา 
ขห้อลรึกลษับ (โสด) มภีความหมายวตา ‘คทาปรลึกษา’ หรสือ ‘คทาแนะนทาพษิเศษ’ พระเจข้าประทานปนัญญา
แบบพษิเศษใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรมในการดทาเนษินชภีวษิตของตน

สภษ 3:33-35 บทนภีรปษิดทข้ายดข้วยการเปรภียบเทภียบสษิที่งตรงขข้ามตตางๆ โดยแสดงใหข้
เหป็นวตาพระเจข้าทรงปฏษิบนัตษิตตอคนอธรรมอยตางไรเมสืที่อเทภียบกนับคนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า (1) คคา
สาปแชห่งของพระเยโฮวาหย์อยรห่บนเรพอนของคนชษัพื่วรห้าย แตห่พระองคย์ทรงอคานวยพระพรแกห่ททพื่อาศษัย
ของคนชอบธรรม มภีคทาสาปแชตงของพระเจข้าตตอความชนั ที่วรข้ายทนั ที่วไป ทภีที่นตาสนใจกป็คสือ คทาทภีที่แปลวตา 
เรพอน (บายษิธ) มนันอาจหมายถลึงครอบครนัวของคนๆหนลึที่งกป็ไดข้ ทภีที่นตาเศรข้าคสือ ความจรษิงทภีที่วตาความบาป
ของพตอแมตและความยสุตงยากของมนันมนักถผกสตงตตอไปยนังลผกๆ ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงอวยพรบข้าน
ของคนชอบธรรม คทาหลนังนภีรหมายถลึง คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมในหลนักการ ความจรษิงซลึที่งปรากฏทนั ที่ว
พระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตมกป็คสือวตา พระเจข้าทรงอวยพรคนชอบธรรม ดผ เพลงสดสุดภี 5:12 คทาสาปแชตง
หรสือพระพรของพระองครมภีมาถลึงบข้านและครอบครนัวของเราดข้วย

(2) 34 แนห่นอนพระองคย์ทรงเยาะเยห้ยคนททพื่มษักเยาะเยห้ย แตห่พระองคย์ทรงประทานพระคสณ
แกห่คนททพื่ใจถห่อม แมข้วตาคนทนัรงหลายอาจเยาะเยข้ยสษิที่งตตางๆของพระเจข้าอยตางโงตเขลา พระเจข้ากป็จะทรง
เปป็นผผข้หนัวเราะทภีหลนัง เพราะวตาพระองครจะทรงเปป็นผผข้เยาะเยข้ยคนทภีที่มนักเยาะเยข้ย พระองครจะทรงเยข้ย
หยนันเมสืที่อความเดสือดรข้อนมาถลึงพวกเขา มนันบอกเปป็นนนัยถลึงจษิตใจทภีที่เย ตอหยษิที่งในตนัวคนทภีที่มนักเยาะเยข้ย 
อยตางไรกป็ตาม ในทางกลนับกนัน พระเจข้าประทานพระคสุณ (นนัที่นคสือ พละกทาลนังและความชตวยเหลสือ) 
แกตคนทภีที่มภีใจถตอม แนตทภีเดภียว พระเจข้าทรงยกชผคนใจถตอมและทรงททาใหข้คนเยตอหยษิที่งตทที่าลง



(3) 35 คนฉลาดจะไดห้เกทยรตษิเปป็นมรดก แตห่คนโงห่จะไดห้ความอษัปยศเปป็นตคาแหนห่ง บททภีที่ยอด
เยภีที่ยมนภีรปษิดทข้ายดข้วยการสรสุปยตอเกภีที่ยวกนับปนัญญาของผผข้มภีปนัญญาและความโงตของคนโงต ทภีที่บอกเปป็นนนัย
ในประเภทของคนมภีปนัญญาคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรมและถตอมใจในการดทาเนษินชภีวษิต ในทาง
กลนับกนัน คนโงตคสือสรสุปรวมของพวกคนนอกกฎหมายทภีที่เปป็นคนแกรตงซลึที่งเยตอหยษิที่งและมนักเยาะเยข้ย 
สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่สตงเสรษิมความโงตเขลาดนังกลตาว มภีแตตความอนัปยศทภีที่รอคอยพวกเขาอยผต หาก
ไมตใชตในชภีวษิตนภีร  มนันกป็จะเปป็นเชตนนนัรนอยตางแนตนอนเมสืที่อพวกเขายสืนอยผตตตอพระพนักตรรพระเจข้า

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 4: ในบทถนัดไปนทขึ้ ซาโลมอนนลาเสนอความจรษิงอนันลนกซนขึ้งสาม
ประการ: (1) คลาเตสือนสตษิใหว้แสวงหาปนัญญาและความเขว้าใจ (2) คลาเตสือนสตษิใหว้เกลทยดชนังมษิตร
สหายอธรรม และ (3) คลาเตสือนสตษิใหว้ดลาเนษินชทวษิตททที่ชอบธรรมและบรษิสสุทธษิธ

สภษ 4:1-2 บสตรทษัทั้งหลายเออ๋ย จงฟษังคคาสษัพื่งสอนของพห่อเจห้า ใหห้ตษัทั้งใจฟษังเพพพื่อเจห้า
จะไดห้รษับความเขห้าใจ ผผข้พผดตรงนภีรคสือ ซาโลมอนทภีที่พผดกนับบสุตรทนัรงหลายของเขา อยตางไรกป็ตาม นภีที่เปป็น
อภีกครนัร งทภีที่พระองครผผข้ทรงยษิที่งใหญตกวตาทรงประทนับยสืนอยผตในเงามสืดและตรนัสกนับบสุตรทนัรงหลายของ
พระองครมาตลอดหลายยสุคสมนัย คทาปรลึกษาของพระองครกป็คสือ (1) จงตนัรงใจฟนังพระบษิดาของเราผผข้สถษิต
ในสวรรคร และ (2) ทภีที่เจาะจงยษิที่งกวตานนัรนคสือ ทภีที่จะตนัรงใจเรภียนรผข้ (นนัที่นคสือ รผข้) ความเขข้าใจ ประเดป็นทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือ ทภีที่จะฟนังพระสสุรเสภียงของพระเจข้าและพรข้อมทภีที่จะเรภียนรผข้ความเขข้าใจจากพระองคร

2 เพราะเราใหห้หลษักคคาสอนททพื่ดทแกห่เจห้า อยห่าละทษิทั้งกฎเกณฑย์ของเรา คทาทภีที่แปลวตา หลษักคคาสอน 
(เลคนัช) มภีความหมายพสืรนๆวตา ‘คทาสอน’ แนตทภีเดภียวพระวจนะของพระเจข้าใหข้คทาสอนทภีที่ดภีเลษิศสทาหรนับ
เรสืที่องตตางๆของชภีวษิต ดนังนนัรน พระเจข้าจลึงทรงสนัที่งเรามษิใหข้ละทษิรงกฎเกณฑรของพระองคร ประชาชนของ
พระองครททาแบบนนัรนบตอยขนาดไหน บางทภีอาจไมตไดข้ตนัรงใจแตตเพราะพลนัรงเผลอ แตตพวกเขากป็ละทษิรง
กฎเกณฑรของพระองครอยผตดภี

สภษ 4:3-4 เพราะเราเปป็นลรกชายของพห่อเรา ดรอห่อนโยนและเปป็นททพื่รษักยษิพื่งใน
สายตาของแมห่เรา จสุดสนใจวกกลนับมายนังซาโลมอนและพตอแมตบนโลกนภีรของเขา ซาโลมอนเปป็น



บสุตรของดาวษิดและนางบนัทเชบา นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงความสนัมพนันธรอนันแสนหวานทภีที่เขามภี
กนับมารดาของเขา

4 บษิดาสอนเรา และพรดกษับเราวห่า "ใหห้ใจของเจห้ายรึดคคาสอนของเราไวห้ใหห้มษัพื่น จงรษักษา
บษัญญษัตษิของเรา และมทชทวษิตอยรห่ ภาพทภีที่ปรากฏตรงนภีรคสือ คทาแนะนทาแบบบษิดาทภีที่ดาวษิดใหข้แกตซาโลมอ
นบสุตรชายของตนเมสืที่อเขายนังเปป็นเดป็กหนสุตม คทาสนัที่งสอนขนัรนพสืรนฐานทภีที่ดาวษิดใหข้แกตบสุตรชายของเขาคสือ 
“ใหข้ใจของเจข้ายลึดคทาสอนของเราไวข้ใหข้มนั ที่น จงรนักษาบนัญญนัตษิของเรา และมภีชภีวษิตอยผ ต” นนัที่นเปป็นคทา
แนะนทาทภีที่ดภีจนทสุกวนันนภีร  บษิดาผผข้มภีปนัญญาจะสนัที่งสอนบสุตรทนัรงหลายของเขาใหข้ (1) ตนัรงใจฟนังเขาและจาก
นนัรนกป็ (2) เชสืที่อฟนัง ผลลนัพธรคสือปรษิมาณและคสุณภาพของชภีวษิต บษิดามารดาทภีที่มภีปนัญญาจะวางรากฐาน
สทาหรนับการสนัที่งสอนและความเชสืที่อฟนังตนัรงแตตบสุตรยนังเลป็กๆ เดป็กทภีที่ดสืรอรนัรนและไมตเชสืที่อฟนังเปป็นความผษิด
พลาดของพตอแมต การเปป็นพตอแมตทภีที่ดภีนนัรนวางรากฐานตนัรงแตตตข้นในการสอนลผกใหข้ฟนังและเชสืที่อฟนัง หาก
เดป็กไมตเชสืที่อฟนัง มนันกป็เผยใหข้เหป็นถลึงการอบรมสนัที่งสอนทภีที่ไมตไดข้เรสืที่องของพตอแมต

สภษ 4:5-6 คราวนภีร จสุดสนใจยข้อนกลนับมายนังคทาสนัที่งสอนของซาโลมอนทภีที่มภีตตอ
ลผกๆของเขาบข้าง อภีกครนัร งทภีที่พระองครผผข้ทรงยษิที่งใหญตกวตาซาโลมอนกทาลนังตรนัสผตานทางเขา อยห่าลพมและ
อยห่าหษันกลษับจากถห้อยคคาแหห่งปากของเรา จงเอาปษัญญา และเอาความเขห้าใจ พระองครผผข้ทรงเปป็นครผผผข้
ศนักดษิธ สษิทธษิธ ทรงนทาเสนอคทาสนัที่งทภีที่ลลึกซลึร งเปป็นชสุดซลึที่งก ทาหนดขอบเขตจสุดประสงครหลนักของหนนังสสือ
สสุภาษษิต บสุตรทนัรงหลายของพระเจข้าถผกก ทาชนับใหข้เอาปนัญญาและความเขข้าใจ เหมสือนกนับทภีที่เปป็นใน
เนสืรอหาสตวนใหญตของหนนังสสือสสุภาษษิต ปนัญญาและความเขข้าใจถผกพบดข้วยก นัน (มนันเปป็นเชตนนนัรนยภีที่สษิบ
หกครนัร ง)

ความเขข้าใจเปป็นสษิที่งทภีที่นทาหนข้าปนัญญา เมสืที่อเราเขข้าใจปนัญหาหนลึที่งๆ เรากป็จะมภีปนัญญาทภีที่จะตนัดสษิน
ใจอยตางมภีปนัญญาเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนๆ ความเขข้าใจตข้องอาศนัยการเรภียนรผข้และการศลึกษาคข้นควข้า มนันไมต
ไดข้เกษิดขลึรนเอง มนันเปป็นการททางานของความคษิด บตอยขนาดไหนทภีที่ครษิสเตภียนทนัรงหลายหลภีกเลภีที่ยงการ
ไดข้ความเขข้าใจเพษิที่มมากขลึรนเกภีที่ยวกนับขข้อพระคนัมภภีรรตตางๆหรสือปนัญหาตตางๆของชภีวษิตเพราะวตามนันตข้อง



ใชข้ความอสุตสาหะ ความเกภียจครข้านทางความคษิดและจษิตวษิญญาณจะไมตมภีวนันกตอใหข้เกษิดความเขข้าใจ
เกภีที่ยวกนับปนัญหาตตางๆของชภีวษิตเลย และปนัญญาจะไมตกตอเกษิดจนกวตาความเขข้าใจจะถผกไดข้มาเสภียกตอน

วลภีทภีที่สอง อยห่าลพมและอยห่าหษันกลษับจากถห้อยคคาแหห่งปากของเราจรษิงๆแลข้วอยผตในรผปกรษิยาไมต
สมบผรณร แตตกป็มภีลนักษณะเปป็นคทาสนัที่งดข้วย ดนังนนัรน เราถผกกทาชนับเพษิที่มเตษิมมษิใหข้ลสืมความเขข้าใจและปนัญญา
และไมตหนันกลนับไปจากคทาสนัที่งสอนของมนันดข้วย อภีกครนัร งทภีที่ครษิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่เกภียจครข้านและไมตมภี
แรงจผงใจจะลสืมหรสือถอยหตางอยตางงตายดายไปจากปนัญญาและความเขข้าใจของพระเจข้า ปกตษิแลข้วนนั ที่น
เกษิดขลึรนเมสืที่อครษิสเตภียนคนใดถอยออกไปจากพระวจนะเปป็นประจทาทสุกวนัน เมสืที่อนนัรนเองทภีที่เขาหรสือเธอ
เรษิที่มลสืมถข้อยคทาแหตงพระโอษฐรของพระองครและไถลลงเขา (นนัที่นคสือ หนันกลนับ) ไปไกลจากการ
ปรนนษิบนัตษิพระเจข้า

ดข้วยเหตสุนภีร  ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงกทาชนับประชาชนของพระเจข้าวตา 6 อยห่าทอดทษิทั้งเธอ และเธอจะ
รษักษาเจห้าไวห้ จงรษักเธอ และเธอจะระแวดระวษังเจห้า เมสืที่อประชาชนของพระเจข้าเสาะแสวงหาพระ
วจนะของพระเจข้าและปนัญญาและความเขข้าใจซลึที่งออกมาจากพระวจนะนนัรน เธอ (นนัที่นคสือปนัญญา) จะ
พษิทนักษรรนักษาพวกเขาไวข้ นอกจากนภีร  เมสืที่อเราเรษิที่มรนักปนัญญาแบบพระเจข้า เธอกป็จะคสุข้มกนันเราไวข้ ความ
จรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือวตาการไดข้มาและการพนัฒนาปนัญญาแบบพระเจข้า (จากพระวจนะของพระเจข้า)
จะกลายเปป็นกทาแพงหนลึที่งทภีที่ปกปข้องประชาชนของพระเจข้าไวข้ มนันปกปข้องและคสุข้มก นันพวกเขาจาก
ความยสุตงยากและปนัญหาทนัรงปวง

สภษ 4:7-9 สษิที่งทภีที่ตามมานภีร เปป็นขข้อสรสุปแบบถผกบอกเปป็นนนัย แมข้มษิไดข้กลตาวไวข้ แตต
ดนังนนัขึ้นกป็ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน ดนังนนัรน ปษัญญาเปป็นสษิพื่งสคาคษัญททพื่สสด ฉะนษัทั้นจงเอาปษัญญา แมห้เจห้า
จะไดห้อะไรกป็ตาม จงเอาความเขห้าใจไวห้ คทาทภีที่แปลวตา สคาคษัญททพื่สสด (เรชษิยธร์) มภีความหมายวตา ‘ปฐม’ 
หรสือ ‘อนันดนับแรก’ หรสือ ‘เปป็นเอก’ ความหมายกป็คสือวตา ปนัญญาควรจะเปป็นสษิที่งทภีที่สทาคนัญเปป็นอนันดนับ
แรกในชภีวษิต มนันสทาคนัญยษิที่งและควรมาเปป็นอนันดนับแรกสสุด (เราคงไดข้แตตสงสนัยวตามภีครษิสเตภียนกภีที่คนกนัน
ทภีที่คษิดวตาการไดข้มาซลึที่งปนัญญาเปป็นสษิที่งทภีที่สทาคนัญเปป็นอนันดนับแรก) ดนังนนัรน คทาสนัที่ง (นนัที่นคสือ คทาบนัญชา) อภีก
ประการจลึงถผกนทาเสนอ นนัที่นคสือ “ฉะนนัรนจงเอาปนัญญา แมข้เจข้าจะไดข้อะไรกป็ตาม จงเอาความเขข้าใจไวข้”



คทาทภีที่แปลวตา เอา (คอวร์นอวร์) มภีความหมายวตา ‘ซสืรอ’, ‘หามาไดข้’ หรสือ ‘ไดข้มา’ มนันบอกเปป็น
นนัยวตาการไดข้มาซลึที่งปนัญญาอาจตข้องแลกดข้วยอะไรสนักอยตาง เราอาจไมตไดข้มนันมางตายๆ กระนนัรนมนันกป็ยนัง
เปป็นสษิที่งทภีที่สทาคนัญอนันดนับแรกสสุดของชภีวษิตอยผ ตดภี คทาทภีที่แปลวตา ไดห้ (คษินยอวนร์) มภีความหมายดข้วยวตา 
‘ทรนัพยรสษิน’ หรสือ ‘ขข้าวของ’ ความหมายกป็คสือวตา ทตามกลางทรนัพยรสษิที่งของทนัรงสษิรนทภีที่เรามภี ใหข้เราเอา
ความเขข้าใจ อภีกครนัร งทภีที่ความเขข้าใจเปป็นสษิที่งทภีที่มากตอนปนัญญา มนันเปป็นตนัวทภีที่นทาหนข้าปนัญญา จสุดสนใจ
สทาคนัญของหนนังสสือสสุภาษษิตไดข้ถผกพบแลข้ว ประชาชนของพระเจข้าตข้องเสาะแสวงหาและพนัฒนา
ปนัญญาแบบพระเจข้าซลึที่งตนัรงอยผตบนความเขข้าใจทภีที่ถผกตข้องเกภีที่ยวกนับเรสืที่องตตางๆของชภีวษิต (นภีที่ยนังไมตกลตาวถลึง
พระวจนะของพระเจข้าดข้วยซทรา)

8 จงตทราคาเธอใหห้สรง และเธอจะยกยห่องเจห้า ถห้าเจห้ากอดเธอไวห้ เธอจะใหห้เกทยรตษิเจห้า อภีกครนัร งทภีที่
เธอทภีที่วตานภีรหมายถลึงปนัญญา เมสืที่อเรายกชผปนัญญา โดยยกใหข้มนันสทาคนัญเปป็นอนันดนับแรกในชภีวษิต เธอกป็จะ
เลสืที่อนตทาแหนตงเราและใหข้เกภียรตษิเราเมสืที่อเรากอดเธอไวข้ มนันบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาการไดข้มาซลึที่ง
ปนัญญาจะนทาพระพรใหญตยษิที่งและความชตวยเหลสือมาสผตชภีวษิตเรา อยตางไรกป็ตาม การเลสืที่อนยศและการ
ใหข้เกภียรตษิเชตนนนัรนจะมากป็ตตอเมสืที่อเราสวมกอดและประยสุกตรใชข้ปนัญญาแบบพระเจข้าเชตนนนัรนในชภีวษิต
ของเรา

ในรผปแบบทภีที่คลข้ายคลลึงกนับของสสุภาษษิต 2:13-18 ผผข้เขภียนบรรยายถลึงพระพรตตางๆเพษิที่มเตษิมซลึที่ง
มภีแกตผผข้ทภีที่ไดข้ปนัญญาแบบพระเจข้า 9 เธอจะเอามาลษัยงามสวมศทรษะเจห้า เธอจะใหห้มงกสฎแหห่งสงห่าราศท
แกห่เจห้า" ปนัญญาและความเขข้าใจจะไมตเพภียงนทามาซลึที่งการเลสืที่อนยศในชภีวษิตเทตานนัรน ทนัรงสองจะเพษิที่ม
ความสงตางามและแมข้แตตสงตาราศภีมาสผตเราดข้วย กลตาวโดยสรสุปคสือ การไดข้ปนัญญาแบบพระเจข้าเปป็น
พระพรหนลึที่งทภีที่ลลึกซลึร ง มนันจะปกปข้อง สตงเสรษิมและนทาเกภียรตษิยศและสงตาราศภีมาใหข้ คนมากมายโงต
ขนาดไหนทภีที่เพษิกเฉยตตอปนัญญาของพระเจข้าทภีที่มภีใหข้ คนเหลตานนัรนฉลาดขนาดไหนทภีที่เสาะหาและไดข้
ปนัญญาเชตนนนัรนมา

สภษ 4:10-13 โอ บสตรชายของเราเออ๋ย จงฟษังและรษับถห้อยคคาของเรา เพพพื่อปทเดพอน
แหห่งชทวษิตของเจห้าจะมากหลาย อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนเปป็นผผข้พผด อยตางไรกป็ตาม อภีกครนัร งทภีที่พระบษิดาผผข้



สถษิตในสวรรครของเราทรงถผกหมายถลึงอยตางชนัดเจน คทาแนะนทาอนันลลึกซลึร งสทาหรนับชายหนสุตมคนใด
กป็ตามกป็คสือวตา คทาสนัที่งสอนของบษิดาของเขาจะเพษิที่มชภีวษิตอนันยสืนยาวรวมถลึงคสุณภาพชภีวษิตดข้วย คนหนสุตม
ทนัรงหลายทภีที่เพษิกเฉยตตอคทาสนัที่งสอนของบษิดาทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้ากป็โงตเขลา คทาสนัที่งสอนดนังกลตาวมภี
แตตจะใหข้ประโยชนรสสุขแกตพวกเขา

11 เราไดห้สอนเจห้าในเรพพื่องทางปษัญญาแลห้ว เราไดห้นคาเจห้าในวษิถทของความเททพื่ยงธรรม แมข้วตาซา
โลมอนแนะนทาบสุตรของเขาวตาตนไดข้ชภีรนทาเขาไปในทางทภีที่ถผกตข้องแลข้วกป็ตาม เราจะยษิที่งกลตาวไดข้มาก
ขนาดไหนวตาพระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเราไดข้ทรงททาเชตนนนัรนดข้วย พระเจข้าไดข้ทรงสอนปนัญญา
แกตเราแลข้วอยตางแนตนอน เราแคตตข้องตนัรงใจฟนังมนันเทตานนัรน ทนัรงบษิดาบนโลกนภีรของเราและพระบษิดาผผข้
สถษิตในสวรรครของเราตตางหาทางนทาเราไปในทษิศทางทภีที่ถผกตข้อง มภีปนัญญาอนันใหญตยษิที่งในการตนัรงใจฟนัง
บสุคคลทนัรงสอง

12 เมพพื่อเจห้าเดษิน ยห่างเทห้าของเจห้าจะไมห่ถรกขษัดขวาง และเมพพื่อเจห้าวษิพื่ง เจห้าจะไมห่สะดสด ความ
หมายกป็คสือวตา เมสืที่อเราปฏษิบนัตษิตามคทาแนะนทาของพระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเรา เรากป็จะไมตตษิดอยผต
ในสถานทภีที่คนับแคบหรสือพนันธนาการตตางๆในชภีวษิต นอกจากนภีร  เรากป็จะหลภีกเลภีที่ยงหษินสะดสุดและ
อสุปสรรคตตางๆในชภีวษิต กลตาวสนัรนๆคสือ ปนัญญาแบบพระเจข้าจากบษิดาผผข้มภีปนัญญา (ไมตวตาบนโลกนภีรหรสือ
ในสวรรคร) จะมภีคตามากในชภีวษิต โดยเฉพาะอยตางยษิที่ง ปนัญญาของพระเจข้าจะชตวยใหข้เราสามารถหลภีก
เลภีที่ยงปนัญญาและอสุปสรรคมากมายในชภีวษิตไดข้

ดนังนนัรนผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงสรสุปเนสืรอหาสตวนนภีร โดยคะยนัรนคะยอวตา 13 จงยรึดคคาสษัพื่งสอนไวห้ และ
อยห่าปลห่อยไป จงระแวดระวษังเธอไวห้ เพราะเธอเปป็นชทวษิตของเจห้า คทาทภีที่แปลวตา คคาสษัพื่งสอน (มถูซอวรร์) 
มภีความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดวตา 'การลงวษินนัย', 'การตภีสอน' และ 'การแกข้ไข' ในบรษิบทของการ
รนับคทาสนัที่งสอนของบษิดา เหป็นไดข้ชนัดวตาความหมายเกภีที่ยวขข้องกนับการรนับการแกข้ไขจากบษิดาดข้วย การ
แกข้ไขและการลงวษินนัยดนังกลตาวเปป็นสตวนหนลึที่งทภีที่สทาคนัญของชภีวษิต ดนังนนัรน คนหนสุตมสาวไดข้รนับคทาแนะนทา
จากพระเจข้าวตาอยตาปลตอยใหข้การลงวษินนัยนนัรนหลสุดมสือไป แตตจงรนักษามนันไวข้ใหข้ดภี นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนถลึงปนัญญาของการไดข้รนับการแกข้ไขและการลงวษินนัยจากพตอแมต มนันมภีปนัญญาและมภีคตามาก



สภษ 4:14-17 คราวนภีรผผข้เขภียนทตานนภีร เปลภีที่ยนไปยนังปนัญญาและคทาแนะนทาทภีที่เฉพาะ
เจาะจงบข้าง อยห่าเขห้าไปในวษิถทของคนชษัพื่ว และอยห่าเดษินในทางของคนชษัพื่วรห้าย นภีที่บอกชนัดเจนถลึงหลนัก
การเรสืที่องการแยกออก ความหมายตรงนภีรสอดคลข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับของเพลงสดสุดภี 1:1 คทาสอนทภีที่
ชนัดเจนทนั ที่วพระคนัมภภีรรคสือ จงอยผตหตางจากโลกและความชนั ที่วรข้ายใหข้ไกลทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ ดผ 2 โครษิน
ธร 6:17, โรม 12:2, 1 ยอหรน 2:15-17 และยากอบ 4:4 มภีปนัญญาสองประการตรงนภีร  (1) อยตาไปยนังทภีทๆี่
พวกคนชนั ที่วไปกนันและ (2) อยตารตวมวงกนับพวกเขา ทางของคนชนั ที่วนทาไปสผตความบาปและความยสุตง
ยาก ดผ เพลงสดสุดภี 1:1 ดข้วย

15 จงหลทกเสทย อยห่าเดษินบนนษัทั้น เลททั้ยวออกไปเสทย และจงผห่านไป ความจรษิงพสืรนๆทภีที่ถผกนทา
เสนออยตางไพเราะกป็คสือ จงหลภีกเลภีที่ยงทางของคนชนั ที่วไมตวตาจะแลกดข้วยอะไรกป็ตาม อยตาเขข้าไปใกลข้
มนัน อยผตหตางๆจากมนัน อยตาไปเฉภียดมนันเดป็ดขาด กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ จงออกมาจากพวกเขาและจง
แยกตนัวออกตตางหาก ปนัญญาเชตนนนัรนกป็ลลึกซลึร งจรษิงๆ นอกจากนภีร  มนันจะสตงผลกระทบอยตางมหาศาลตตอ
ลผกๆของเราดข้วย ดผ พระราชบนัญญนัตษิ 4:40 และ 5:29 รวมถลึงสสุภาษษิต 16:17

เรสืที่องวษิถภีตตางๆของคนอธรรมถผกพผดถลึงตตอไป 16 เพราะถห้าคนชษัพื่วรห้ายไมห่ไดห้ทคาความผษิด เขา
นอนไมห่หลษับ ถห้าเขาไมห่ไดห้ทคาใหห้คนใดสะดสด เขาจะหลษับไมห่ลง คทาบรรยายเกภีที่ยวกนับชายและหญษิงทนัรง
หลายทภีที่เปป็นคนอธรรมชตางตรงกนับคนสมนัยนภีรจรษิงๆ พวกเขาอยผตจนดลึกดสืที่นเพสืที่อสทาเรษิงสทาราญกนับความ
บาปทสุกรผปแบบ นอกจากนภีร  พวกเขาสนสุกกนับการลตอลวงใครสนักคนใหข้ททาความบาปไมตวตาจะ
เปป็นการดสืที่มเหลข้าเมามายหรสือการททาผษิดศภีลธรรม

17 เพราะเขารษับประทานอาหารของความชษัพื่วรห้าย และดพพื่มเหลห้าองสห่นแหห่งความทารสณ ชาว
โลกจนทสุกวนันนภีรหลงระเรษิงไปกนับความบาปทสุกรผปแบบราวกนับวตามนันเปป็นอาหาร พวกเขาดสืที่มเหลข้า
จนเมามายซลึที่งบตอยครนัร งนทาไปสผตความรสุนแรง แนตทภีเดภียว การททาผษิดศภีลธรรม การดสืที่มเหลข้าเมามายและ
ความรสุนแรงลข้วนเกภีที่ยวดองกนัน

สภษ 4:18-19 ตรงกนันขข้ามวษิถทของคนชอบธรรมเหมพอนแสงอรสณ ซรึพื่งฉายสสกใสยษิพื่ง
ขรึทั้นๆจนเตป็มวษัน ผผข้เขภียนทตานนภีร ใชข้ภาพประกอบของรสุตงอรสุณและการขลึรนของดวงอาทษิตยรเพสืที่อยก



ตนัวอยตางประกอบประเดป็นของตน หนัวขข้อคสือ “วษิถภีของคนชอบธรรม” เหมสือนก นับแสงอรสุณยามเชข้าทภีที่
สาดสตองและสตองสวตางเตป็มทภีที่เหมสือนดวงอาทษิตยรยามเทภีที่ยงวนัน วษิถภีของคนเหลตานนัรนทภีที่จนัดระเบภียบชภีวษิต
ตนัวเองโดยหลนักการแหตงความชอบธรรมกป็เปป็นเชตนนนัรน วษิถภีของคนชอบธรรมนนัรนชนัดเจนและมภีแสง
สวตางสตอง มนันจะสวตางมากยษิที่งขลึรนเมสืที่อเวลาผตานไป

อยตางไรกป็ตาม 19 ทางของคนชษัพื่วรห้ายกป็เหมพอนความมพดทรึบ เขาไมห่ทราบวห่าเขาสะดสดอะไร 
ชตางเปป็นภาพทภีที่ตรงกนันขข้ามอยตางสษิรนเชษิง! ความชอบธรรมถผกเชสืที่อมโยงกนับแสงสวตาง ความชนั ที่วมนักถผก
เชสืที่อมโยงกนับความมสืด แนตทภีเดภียวมนสุษยรรนักความมสืดเพราะการของเขาชนั ที่ว (ยอหรน 3:19) ความบาป
และการททาผษิดศภีลธรรมสตวนใหญตเกษิดขลึรนภายใตข้การเคลสือบคลสุมของความมสืด ความชอบธรรมคสือ
การกระททาในชตวงกลางวนันแสกๆ นอกจากนภีร  ขณะทภีที่คนชอบธรรมมภีวษิถภีทภีที่มภีแสงสวตางสตองชนัดเจน 
คนชนั ที่วกลนับสะดสุดไปตลอดชภีวษิตโดยไมตรผข้ดข้วยซทราวตาตนสะดสุดอะไร นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึง
ความมนั ที่นคงและความเจรษิญของความชอบธรรมเมสืที่อเปรภียบกนับความไมตมนั ที่นคงและความยากจนซลึที่ง
เชสืที่อมโยงกนับความบาป

สภษ 4:20-22 บสตรชายของเราเออ๋ย จงตษัทั้งใจตห่อถห้อยคคาของเรา จงเอทยงหรของเจห้า
เขห้าหาคคาพรดของเรา อภีกครนัร งทภีที่ปนัญญาอนันลลึกซลึร งของการตนัรงใจฟนังพตอแมตทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า
ถผกนทาเสนอ ซาโลมอนสนนับสนสุนบสุตรชายของเขาใหข้ใสตใจตตอคทาแนะนทาของเขา

21 อยห่าใหห้มษันหนทไปจากสายตาของเจห้า จงรษักษามษันไวห้ภายในใจของเจห้า มภีปนัญญามหาศาล
สทาหรนับคนหนสุตมสาวทภีที่จะใหข้คสุณคตาคทาสนัที่งสอนและคทาแนะนทาของพตอแมต ดนังนนัรนซาโลมอนจลึงเตสือน
สตษิบสุตรชายของตนมษิใหข้ลสืมการอบรมสนัที่งสอนของเขา แตตจะซตอนมนันไวข้ในใจของเขา อภีกครนัร งทภีที่
ความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือ การทภีที่ประชาชนของพระเจข้าจะตนัรงใจฟนังคทาสนัที่งสอนของพระบษิดาผผข้
สถษิตในสวรรครของเรา

22 เพราะมษันเปป็นชทวษิตแกห่ผรห้ททพื่คห้นพบ และมษันเปป็นสสขภาพแกห่เนพทั้อหนษังของผรห้นษัทั้นทษัทั้งสษิทั้น บท
เรภียนตตางๆของพตอแมตทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า (นภีที่ยนังไมตรวมมถลึงพระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของ
เรา) คสือบตอนทราพสุแหตงชภีวษิต มนันบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคทาสนัที่งสอนตามแบบพระเจข้ากตอใหข้เกษิดสสุข



ภาพฝตายรตางกายดข้วยซทรา บตอยครนัร งขนาดไหนทภีที่วษิธภีปฏษิบนัตษิอนันบาปหนาทนัรงหลายทษิรงใหข้ผผข้คนเตป็มไป
ดข้วยโรคภนัยและความพษิการ การเปป็นแบบพระเจข้าปข้องก นันมษิใหข้ทนัรงสองสษิที่งมากลทรากราย

สภษ 4:23 ดนังนนัรน จงรษักษาใจของเจห้าดห้วยความระวษังระไวรอบดห้าน เพราะ
แหลห่งแหห่งชทวษิตเรษิพื่มตห้นออกมาจากใจ บทนภีรปษิดทข้ายดข้วยรายการคทาสสุภาษษิตพสืรนฐานตตางๆของชภีวษิต 
ประการแรกคสือ จงรนักษาใจของเราอยตางระมนัดระวนัง เพราะวตาสษิที่งตตางๆแหตงชภีวษิตลข้วนผสุดออกมาจาก
ใจ การตนัดสษินใจตตางๆของชภีวษิตผสุดออกมาจากใจของเรา การเปป็นแบบพระเจข้า ความจรษิง ความดภี
และความชอบธรรมสามารถออกมาจากใจไดข้ อยตางไรกป็ตาม ดนังทภีที่พระเยซผตรนัสสอนไวข้ “ความคษิด
ชนั ที่วรข้าย การฆาตกรรม การผษิดผนัวผษิดเมภีย การลตวงประเวณภี การลนักขโมย การเปป็นพยานเทป็จ การพผด
หมษิที่นประมาท กป็ออกมาจากใจ” (มนัทธษิว 15:19) เมสืที่อผผข้ใดไมตรนักษาใจของตนไวข้ดภๆี  มนันผผข้ชนั ที่วรข้ายกป็จะ
พยายามขโมยมนันไปดข้วยการลตอลวงและการทดลองอนันหลากหลายของโลกนภีร  และเมสืที่อความบาป
เรษิที่มวษิที่งครบรอบของมนัน มนันกป็นทาความยสุตงยากทสุกรผปแบบมาและสสุดทข้ายกป็นทากระทนั ที่งความตายมาใหข้

สภษ 4:24 ดนังนนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงเตสือนสตษิวตา จงหษันไปจากปากททพื่พรดคดเคททั้ยว
และใหห้รษิมฝทปากลดเลททั้ยวอยรห่หห่างจากเจห้า มนันไมตใชตเรสืที่องบนังเอษิญทภีที่คทาเตสือนแรกเปป็นเรสืที่องปากททที่พถูดคด
เคทขึ้ยว และรษิมฝทปากลดเลทขึ้ยว คทาทภีที่แปลวตา คดเคททั้ยว ตรงนภีร  (อษิคเคชอถูธ) มภีความหมายวตา ‘คดโกง’ 
หรสือ ‘ไมตซสืที่อตรง’ จรษิงๆแลข้วนนัที่นเปป็นความหมายของรษิมฝภีปากทภีที่ตลบตะแลง ความหมายทภีที่ใหญตกวตา
กป็คสือ การไมตปลตอยใหข้ตนัวเองมภีปากทภีที่ไมตคดเคภีรยวหรสือไมตซสืที่อตรง ลนักษณะเฉพาะตนัวขนัรนพสืรนฐานของ
พญามารคสือ ความไมตซสืที่อตรง มนันเปป็นผผข้มสุสาและเปป็นพตอของการมสุสา (ยอหรน 8:44) ไมตมภีสษิที่งใดทภีที่
เปป็นเหมสือนซาตานในตนัวมนันเองมากไปกวตาการโกหกอภีกแลข้ว ซาโลมอนจลึงหนสุนใจบสุตรของตน
ใหข้โยนทษิรงการทดลองใดๆกป็ตามทภีที่จะเปป็นคนไมตซสืที่อตรง

สภษ 4:25-27 ใหห้ตาของเจห้ามองตรงไปขห้างหนห้า และใหห้หนษังตาของเจห้ามองตรง
ไปขห้างหนห้าเจห้า ความหมายกป็คสือ การเดษินทางไปบนทางหลวงแหตงชภีวษิต บตอยครนัร งมภีการทดลองและ
สษิที่งยนั ที่วยวนตตางๆอยผตตลอดขข้างทาง สทาหรนับบางคนมนันคสือการทดลองของเหลข้าหรสือสษิที่งมลึนเมาอสืที่นๆ 
สทาหรนับคนอสืที่นๆมนันคสือการทดลองทภีที่จะลนักขโมย สทาหรนับคนอสืที่นๆมนันคสือการทดลองในเรสืที่องความ



ไมตบรษิสสุทธษิธ ทางเพศในหลากหลายวษิธภีทภีที่มนันหาโอกาสทภีที่จะลตอลวง สทาหรนับคนอสืที่นๆมนันคสือ ความคษิด
แบบวนัตถสุนษิยมหรสือความโลภ มภีปข้ายโฆษณาและปข้ายเชษิญชวนมากมายทภีที่ลตอลวงตลอดสองขข้างทาง
ของทางหลวงของชภีวษิต คทาแนะนทาแบบพระเจข้าของผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจทตานนภีรคสือ จงใหข้ตา
ของเรามองตรงไปขข้างหนข้าและไมตจนับจข้องอยผตบนสษิที่งลตอลวงตตางๆตลอดสองขข้างทาง

พญามารโฆษณาทางออกมากมายทภีที่นทาไปสผตสษิที่งนตาดลึงดผดตตางๆอนันบาปหนาของชภีวษิต (นภีที่
เปป็นความจรษิงทนัรงความหมายแบบตรงตนัวและทภีที่ไมตใชต) คทาแนะนทาของพระเจข้าคสือ จงใหข้ตาของเรา
จนับจข้องอยผตเบสืรองหนข้าตลอด ในสมนัยโบราณ (และในปนัจจสุบนันดข้วยในหลายเมสือง) พวกหญษิงโสเภณภี
จะโฆษณาตนัวเองโดยการแตตงตนัววนับๆแวมๆอยผตตลอดขข้างทาง คทาแนะนทาของพระเจข้าคสือ จงใหข้ตา
ของเจข้ามองตรงไปขข้างหนข้า นภีที่เปป็นจรษิงดข้วยสทาหรนับพวกคนคข้ายาเสพตษิด สสืที่อลามก คลนับเปลสืรองผข้า 
โรงเหลข้า ไนทรคลนับ การพนนัน รข้านเชตาวษิดภีโอ และการสทาแดงของความบาปในรผปแบบอสืที่นๆอภีก
มากมาย คทาแนะนทาของพระเจข้าคสือ จงใหข้ตาของเราจนับจข้องอยผ ตทภีที่เสข้นทางทภีที่อยผตตรงหนข้าและไมต
ชทาเลสืองดผสษิที่งลตอลวงตตางๆทภีที่อยผตขข้างทาง

26 จงพษิจารณาวษิถทแหห่งเทห้าของเจห้า แลห้วทางทษัทั้งสษิทั้นของเจห้าจะมษัพื่นคง อภีกครนัร งทภีที่ผผข้เขภียนใชข้ภาพ
เปรภียบของถนนเสข้นหนลึที่งและหนสุนใจผผข้อตานของตนใหข้พษิจารณาทษิศทางของตนในชภีวษิตใหข้ดภีๆและ
เดษินทางตตอไปอยตางระมนัดระวนัง

27 อยห่าเหไปขห้างขวาหรพอหษันมาขห้างซห้าย จงกลษับเทห้าของเจห้าเสทยจากความชษัพื่วรห้าย ภาพ
เปรภียบนภีรยข้อนกลนับไปพผดถลึงขข้อ 25 นนัที่นคสือ การไมตถผกลตอลวงใหข้ออกไปจากทษิศทางทภีที่พระเจข้าทรง
ประสงครใหข้เราไปโดยไปไลตตามความบาปตตางๆแทน นอกจากนภีร  เราควรหมายเหตสุไวข้ดข้วยวตา 
ไมตใชตวตาความสนสุกสนานทสุกอยตางในชภีวษิตเปป็นความบาปไปทนัรงหมด อยตางไรกป็ตาม หากมนันหนัน
ความสนใจของเราไปจากพระประสงครอนันสมบผรณรแบบของพระเจข้า มนันกป็บรรลสุจสุดประสงคร
เดภียวกนัน พญามารพลึงพอใจทภีที่จะเบภีที่ยงเบนความสนใจของเราไปจากพระประสงครของพระเจข้าไมต
วตาจะโดยความบาปทภีที่ชนัดเจนหรสือสษิที่งบนันเทษิงใจตตางๆของชภีวษิต หากพญามารสามารถลตอลวงเราใหข้
ใชข้เสข้นทางออกไปยนังจสุดพนักแหตงชภีวษิตและไมตเดษินทางตตอไปบนทางดตวนแหตงพระประสงครของ



พระเจข้า มนันกป็ททาหนข้าทภีที่ของมนันสทาเรป็จแลข้ว บทนภีรปษิดทข้ายดข้วยคทาแนะนทาอนันมภีปนัญญา “จงกลนับเทข้า
ของเจข้าเสภียจากความชนั ที่วรข้าย”

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 5: บทททที่หว้าของหนนังสสือสสุภาษษิตกลส่าวถนงหนัวขว้อททที่เรทยบงส่ายแตส่ลนกซนขึ้ง 
นนัที่นคสือ ความโงส่เขลาสษิขึ้นดทของการทลาผษิดศทลธรรมในเรสืที่องเพศ การลส่วงประเวณทหรสือการเลส่นชถูว้ไมส่
เพทยงเปก็นเรสืที่องททที่ผษิดศทลธรรมเทส่านนัขึ้น แตส่มนันยนังโงส่เขลาสษิขึ้นดทดว้วย ทวส่าปนัญญาแบบพระเจว้าสนัที่งวส่าผถูว้ชาย
ควรสนษิทสนมกนับภรรยาของตน

สภษ 5:1-2 บสตรชายของเราเออ๋ย จงตษัทั้งใจตห่อปษัญญาของเรา จงเอทยงหรของเจห้า
ฟษังความเขห้าใจของเรา หนัวขข้อหลนักตรงนภีรถผกหมายเหตสุวตาเปป็นปนัญญาและความเขข้าใจ การททาผษิดศภีล
ธรรมทางเพศคสือหนัวขข้อหลนักตรงนภีร  คสุณธรรมดนังกลตาวมภีปนัญญาอยตางลลึกซลึร ง

2 เพพพื่อเจห้าจะรษักษาความเฉลทยวฉลาดไวห้ และรษิมฝทปากของเจห้าจะระแวดระวษังความรรห้ 
เนสืรอหาตรงนภีรตตอเนสืที่องจากขข้อกตอนหนข้า ปนัญญาทภีที่แทข้จรษิงจะกตอใหข้เกษิดความเฉลภียวฉลาดทางศภีล
ธรรม คนทนัรงหลายทภีที่มภีปนัญญาจะเฉลภียวฉลาดในเรสืที่องทางเพศ นนั ที่นคสือ การรนักษาตนัวไวข้สทาหรนับคผต
สมรสของตนแตตเพภียงผผข้เดภียว ไมตมภีการลตวงประเวณภีหรสือการเลตนชผข้โดยสมยอมใดๆเกษิดขลึรนโดย
ปราศจากขข้อตกลงทางวาจา ฝตายหนลึที่งตข้องชภีรชวนใหข้กระททาการดนังกลตาวและอภีกฝตายตข้องพผดวตา ‘ไดข้’
ซาโลมอนหนสุนใจบสุตรของตนใหข้มภีปนัญญาทภีที่จะรนักษาหรสือคสุข้มก นันรษิมฝภีปากของเขาดข้วยความรผข้ทภีที่มภี
ปนัญญาเพสืที่อทภีที่จะหลภีกเลภีที่ยงแมข้แตตการพผดเกภีที่ยวกนับแนวโนข้มทภีที่จะกระททาการดนังกลตาว ยษิที่งการตกลงทภีที่
จะกระททาการดนังกลตาวยษิที่งไมตควรพผดถลึง

สภษ 5:3-6 เพราะรษิมฝทปากของหญษิงชษัพื่วนษัทั้นกป็หยาดนคทั้าผรึทั้งออกมา และปากของ
นางกป็ลพพื่นยษิพื่งกวห่านคทั้ามษัน หญษิงแปลกหนข้า (หญษิงชนั ที่ว) หมายถลึงหญษิงใดกป็ตามทภีที่ไมตใชตภรรยาของตน ไมต
วตาจะเปป็นหญษิงโสเภณภี หญษิงสทาสตอนทภีที่ชอบหวตานเสนตหร หญษิงทภีที่เตป็มใจทภีที่จะมภีสนัมพนันธรสวาทดข้วย 
หญษิงทภีที่ยอมรนับความสนัมพนันธรแบบคสืนเดภียวจบ ฯลฯ กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ หญษิงเชตนนนัรนคสือหญษิงใด



กป็ตามทภีที่ไมตใชตภรรยาของเรา นางถผกพรรณนาวตาเปป็นคนปากหวาน นนัที่นคสือ นางสามารถใชข้คทาพผด
หวานๆเพสืที่อลตอลวงเหยสืที่อของนางไดข้

4 แตห่ในททพื่สสด นางขมขพพื่นอยห่างบอระเพป็ด และคมอยห่างดาบสองคม ตตางจากคทาพผดหวานๆ
ของการหวตานเสนตหรในตอนแรก บทสรสุปของการมภีสนัมพนันธรสวาทกนับหญษิงใจงตายเปป็นเรสืที่องขมขสืที่น
อยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ บอระเพป็ดบางครนัร งหมายถลึงพสืชทภีที่มภีรสขมและเปป็นภาพเปรภียบของความ
ขมขสืที่นแบบสสุดขภีด ยษิที่งกวตานนัรน การไปมภีสนัมพนันธรสวาทกนับคผตขาทภีที่ไมตใชตภรรยาของตนสสุดทข้ายกป็นทาไป
สผตความยสุตงยาก หรสือแมข้แตตความรสุนแรง บตอยครนัร งขนาดไหนทภีที่อาชญากรรมทภีที่เปป็นความรสุนแรง
ตตางๆเปป็นผลมาจากสนัมพนันธรสวาท! พวกมนันไปดข้วยกนัน

5 เทห้าของนางกห้าวลงไปสรห่ความตาย ยห่างเทห้าของนางตษิดตามวษิถทส รห่นรก คนเลตนชผข้กภีที่คนแลข้ว
ลงเอยดข้วยการเสภียชภีวษิต? กภีที่คนแลข้วทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับรนักสามเสข้าแลข้วถผกฆตาตาย? คทาทภีที่แปลวตา นรก (เช
โอล) สามารถหมายถลึงทนัรงหลสุมศพและแดนคนตายของคนทภีที่ไมตรอด ประเดป็นกป็คสือวตา การททาบาป
ในเรสืที่องเพศมนักนทาไปสผตไมตเพภียงความตายฝตายรตางกายเทตานนัรน แตตความตายฝตายวษิญญาณดข้วย การ
ลตวงประเวณภีและการเลตนชผข้เปป็นสษิที่งทภีที่บตอนททาลายฝตายวษิญญาณไดข้มากๆ ทนัรงสองอยตางจะททาใหข้จษิต
วษิญญาณตายดข้าน ดผ โฮเชยา 4:11  

6 เกรงวห่าเจห้าจะสนใจในวษิถทแหห่งชทวษิต ทางของนางวนเวทยนไป เพพพื่อเจห้าจะหารรห้ไมห่ ดนังทภีที่ไดข้
หมายเหตสุขข้างบนแลข้วในโฮเชยา 4:11 “การเลตนชผข้ เหลข้าองสุตนและเหลข้าองสุตนใหมตชษิงเอาจษิตใจไปเสภีย”
การททาผษิดศภีลธรรมในเรสืที่องเพศมภีความสามารถอนันเปป็นเอกลนักษณรทภีที่จะททาใหข้ใจของคนเราตายดข้าน
ตตอสษิที่งตตางๆของพระเจข้า พญามารทราบเรสืที่องนนัรนดภี มนันจลึงสตงเสรษิมเรสืที่องนภีรอยตางไมตหยสุดหยตอนผตาน
ทางการแตตงตนัววนับๆแวมๆ การสสืที่อความหมายในเรสืที่องทางเพศอยตางไมตรผข้จบ และสษิที่งลตอลวงตตางๆทภีที่
อยผตในโลก เมสืที่อผผข้ใดปลตอยตนัวไปกนับกษิจกรรมทางเพศกนับผผข้ทภีที่ไมตใชตคผตสมรส เขากป็ททาใหข้ใจของตนัวเอง
ตายดข้านตตอการพษิจารณาเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆทภีที่เปป็นความจรษิงของชภีวษิต คสุณคตาตตางๆฝตายวษิญญาณระเหย
ไปภายใตข้ความรข้อนของตนัณหาแหตงความปรารถนา



‘หญษิงแปลกหนข้า’ นนั ที่นคสือ หญษิงใจงตายจลึงใชข้วษิธภีตตางๆอนันไมตรผข้จบ เชตน ชสุดทภีที่ยนั ที่วยสุกามารมณร 
การหวตานเสนตหรแบบยนั ที่วยวน และคทาพผดเชษิญชวนแบบตรงๆสทาหรนับชายใดกป็ตามทภีที่วตางอยผต ประเดป็น
ของผผข้เขภียนทตานนภีรกป็คสือวตา มภีรผปแบบทภีที่หลากหลายไมตรผข้จบทภีที่สถานการณรตตางๆทภีที่ผษิดศภีลธรรมมภี
โอกาสทภีที่จะเกษิดขลึรนไดข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาของพระองครกป็คสือวตา การเกภีที่ยวขข้องกนับหญษิงเชตนนนัรนไมต
เพภียงเปป็นเรสืที่องผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงตเขลาดข้วย นอกจากนภีร  หญษิงเชตนนนัรนกป็คอยหาวษิธภีใหมตๆทภีที่จะ
ลตอลวงดข้วย (จสุดสนใจตรงนภีรอยผตทภีที่หญษิงทนัรงหลายทภีที่ททาผษิดศภีลธรรมเพราะบทนภีรถผกกลตาวแกตบสุตรชาย
ของซาโลมอน ซลึที่งเปป็นผผข้ชายคนหนลึที่ง ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตา การททาผษิดศภีลธรรมในเรสืที่อง
เพศไมตวตาสทาหรนับชายหรสือหญษิงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิด โงตเขลา และททาใหข้ตายดข้านฝตายวษิญญาณ)

สภษ 5:7-13 ฉะนษัทั้น โอ บสตรทษัทั้งหลายเออ๋ย บษัดนททั้จงฟษังเรา และอยห่าพรากจาก
ถห้อยคคาแหห่งปากของเรา ซาโลมอนจลึงประกาศคทาเตสือนเพษิที่มเตษิมแกตบสุตรของเขาเกภีที่ยวกนับการเขข้าไป
เกภีที่ยวขข้องกนับคนรผข้จนักทภีที่เปป็นหญษิงใจงตายทนัรงหลาย

8 จงหลทกทางของเจห้าใหห้ไกลจากนาง อยห่าไปใกลห้ประตรเรพอนของนาง คทาแนะนทาทภีที่มภีตตอบสุตร
ชายของเขากป็เรภียบงตาย จงแยกตนัวของเจข้าออกจากหญษิงเชตนนนัรนใหข้ไกลทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ อยตา
เขข้าไปใกลข้บข้านของนาง หลนักการทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือ เรสืที่องการแยกออกจากไมตเพภียงความบาป
เทตานนัรน แตตโดยเฉพาะอยตางยษิที่งในกรณภีนภีรคสือ คผตขาทภีที่ยษินยอมททาบาปในเรสืที่องทางเพศ จงหลภีกหนภีไปใหข้
ไกลทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ จงหลภีกไปใหข้พข้นนาง อยตาคบหาสมาคมกนับหญษิงทภีที่มภีชสืที่อเสภียงแบบนนัรน โดย
เฉพาะหากวตามภีความเปป็นเพสืที่อนสตวนตนัวกนับคนๆนนัรนอยผตกตอนแลข้ว

9 เกรงวห่าเจห้าจะใหห้เกทยรตษิของเจห้าแกห่คนอพพื่น และใหห้ปทเดพอนของเจห้าแกห่คนโหดรห้าย 10 เกรง
วห่าแขกแปลกหนห้าจะกษินความอสดมสมบรรณย์ของเจห้าจนอษิพื่ม และแรงงานของเจห้าตกไปในเรพอนของ
คนตห่างดห้าว การเกภีที่ยวขข้องในสนัมพนันธรสวาททภีที่ผษิดศภีลธรรมไมตเพภียงมภีผลทภีที่ตามมาตตางๆฝตายวษิญญาณ
เทตานนัรน แตตมภีผลทภีที่ตามมาตตางๆทางเศรษฐกษิจดข้วย นภีที่ยนังไมตกลตาวถลึงการเสสืที่อมเสภียชสืที่อเสภียงดข้วยซทรา 
แมข้วตาชาวโลกหนัวเราะเยาะและชอบฟนังเรสืที่องชผข้สาว สนัมพนันธรสวาท หญษิงโสเภณภี และการยนั ที่วยวน ใน



ชภีวษิตจรษิงคนเหลตานนัรนทภีที่ไปยสุตงเกภีที่ยวกนับเรสืที่องเชตนนนัรนกป็พบวตาตนัวเองมภีชสืที่อเสภียงทภีที่มนัวหมอง แมข้กระทนั ที่งใน
โลก

ความบาปทางเพศนทามาซลึที่งผลพวงทางเศรษฐกษิจ มนันอาจเปป็นคตาใชข้จตายทางกฎหมายของ
การสผข้คดภีในการฟข้องรข้องเรสืที่องสษิทธษิความเปป็นพตอเดป็ก มนันอาจเปป็นคตาเลภีรยงดผเดป็กสทาหรนับบสุตรนอก
สมรส มนันอาจเปป็นการซสืรอของขวนัญตตางๆใหข้กนับชผข้รนักแอบๆของตน มนันอาจเปป็นคตาใชข้จตายอนันนตา
อนัปยศของการจตายใหข้กนับหญษิงโสเภณภีสนักคน สษิที่งหนลึที่งทภีที่ชาวโลกไมตยอมเผชษิญหนข้ากป็คสือวตา ความ
บาปทางเพศททาใหข้ยากจน การผษิดผนัวผษิดเมภียททาใหข้เกษิดการหยตารข้างซลึที่งมภีราคาแพงมากๆ ผลทภีที่ตามมา
ของความสนัมพนันธรฉนันทรชผข้สาวมนักมภีราคาสผง หญษิงสาวกภีที่คนแลข้วทภีที่ททาลายโอกาสของตนทภีที่จะไดข้รนับ
การศลึกษาและรายไดข้ในชภีวษิตทภีที่สผงขลึรนเพราะเธอไปยสุตงเกภีที่ยวกนับการลตวงประเวณภีขณะทภีที่เธอยนังสาวๆ
และมภีลผกนอกสมรส มภีครอบครนัวทภีที่เปป็นพตอหรสือแมตเลภีรยงเดภีที่ยวกภีที่ครอบครนัวแลข้วทภีที่ใชข้ชภีวษิตอยตางยากจน
เพราะลผกๆทภีที่เกษิดนอกสมรส ความยากจนสตวนใหญตในแผตนดษินนภีร เปป็นผลของการททาผษิดศภีลธรรม
ทางเพศ!

11 และถรึงบษัทั้นปลายชทวษิตของเจห้า เจห้าครวญคราง เมพพื่อเนพทั้อและกายของเจห้าถรกลห้าง
ผลาญ 12 และเจห้าวห่า "ขห้าเคยเกลทยดคคาสษัพื่งสอนเสทยจรษิงๆ และจษิตใจของขห้าดรหมษิพื่นการตษักเตพอน 

13 ขห้าไมห่เคยเชพพื่อฟษังเสทยงครรของขห้า หรพอเอทยงหรใหห้แกห่ผรห้สษัพื่งสอนของขห้า บตอยครนัร งขนาดไหนทภีที่ชาว
โลกโงตเขลาในตอนตข้นแตตมภีปนัญญาในบนัรนปลายของชภีวษิต ชาวโลกมากมายขนาดไหนตษิดโรค
ตษิดตตอทางเพศสนัมพนันธรผตานทางกษิจกรรมทางเพศนอกสมรส นตาเศรข้าทภีที่พวกเขาเปป็นโรคเหลตานภีรหรสือ
ไดข้รนับความทสุกขรทรมานจากผลทภีที่ตามมาของมนันไปตลอดชภีวษิตของตน เมสืที่อพวกเขาตสืที่นขลึรนสผตความ
จรษิงทภีที่วตาพวกเขาโงตขนาดไหน มนันกป็สายเกษินไปแลข้ว วนันหนลึที่งพวกเขารผข้ตนัววตาพตอแมตของพวกเขาพผด
ถผกแลข้วและครผสอนรวภีกป็รผข้วตาตนกทาลนังพผดเรสืที่องอะไรอยผต แตตบนัดนภีรพวกเขาเปป็นโรคตษิดตตอทางเพศ
สนัมพนันธรแลข้วหรสือมภีแผลเปป็นทภีที่ตข้องตตอสผข้ไปตลอดชภีวษิตทภีที่เหลสือของพวกเขา

ความบาปทางเพศไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงตเขลาดข้วย หนทางของพระเจข้า
ยตอมดภีทภีที่สสุด การรนักษาตนัวใหข้บรษิสสุทธษิธ จนถลึงวนันแตตงงานและการมภีผนัวเมภียเดภียวหลนังจากนนัรนเปป็นตข้นไป



ไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ถผกตข้องในทางศภีลธรรมเทตานนัรน แตตมนันจะปข้องกนันมษิใหข้เกษิดปนัญหานานนัปการตตอ
ไปภายหลนังในชภีวษิตดข้วย

สภษ 5:14 ขห้าจวนจะลห้มละลายสรห่ความพษินาศอย รห่รอมรห่อ ในหมรห่ชสมนสมชนและ
คนททพื่ประชสมกษันอยรห่นษัทั้น" คราวนภีร เหมสือนกนับพตอคนหนลึที่งทภีที่สอนลผกชายของตน ซาโลมอนรนับ
สารภาพวตากาลครนัร งหนลึที่งนานมาแลข้ว เขาเกสือบตกไปในความบาปนนัรนทภีที่เขาไดข้กลตาวเตสือนไวข้แลข้ว
ขข้างบน และหากเขาเกษิดลข้มลงไปในการทดลองนนัรนแลข้วลตะกป็ ทสุกคนกป็จะรผข้กนันหมดในเวลาไมตนาน
อยตางแนตนอน มภีอะไรบางอยตางเกภีที่ยวกนับความบาปทางเพศทภีที่ททาใหข้ตนัวมนันเองประจนักษร ความบาป
เชตนนนัรนมนักถผกปษิดเปป็นความลนับไดข้ไมตนาน และเมสืที่อใดทภีที่มนันถผกเปษิดเผย คนกป็ลสือกนันไปทนั ที่ว

สภษ 5:15-17 คราวนภีรผผข้เขภียนเปลภีที่ยนจากคทาเตสือนเปป็นคทาแนะนทาแงตบวก จงดพพื่มนคทั้า
จากถษังเกป็บนคทั้าของเจห้า ดพพื่มนคทั้าไหลจากบห่อของเจห้าเอง ภาพเปรภียบทภีที่ถผกใชข้นภีร เปป็นภาพของชภีวษิตคผต คทา
แนะนทานภีรกป็เรภียบงตาย จงมภีเพศสนัมพนันธรกนับคผตสมรสของเจข้าแตส่เพทยงผถูว้เดทยวเทส่านนัขึ้น สมนัยกตอนผผข้คนมนักมภี
ถนังเกป็บนทราในบข้านของตนเพสืที่อกนักเกป็บนทราฝนไวข้ใชข้ในครนัวเรสือน เชตน การซนักลข้าง เปป็นตข้น พวกเขาอาจ
มภีบตอไวข้ตนักนทราดสืที่มกษินดข้วยเชตนกนัน ภาพเปรภียบของซาโลมอนกป็คสือ จงดสืที่มดทที่าและใชข้นทร าของเจข้าเอง
และไมตใชตของเพสืที่อนบข้านของเจข้า เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่หมายถลึง ความซสืที่อสนัตยรในชภีวษิตสมรสซลึที่งตรงขข้าม
กนับการผษิดผนัวผษิดเมภีย

16 จงใหห้นคทั้าพสของเจห้าไหลเพรพพื่อออกไปนอกบห้าน และใหห้ธารนคทั้านษัทั้นไหลไปตามถนน 17 จง
ใหห้มษันเปป็นของเจห้าแตห่ผรห้เดทยว และมษิใชห่สคาหรษับคนแปลกหนห้าดห้วย คทาแนะนทานภีรถผกกลตาวแกตบสุตรชาย
ของซาโลมอนซลึที่งเปป็นผผข้ชายคนหนลึที่ง ภาพเปรภียบของการทภีที่นทร าพสุและธารนทราของเขายตอมหมายถลึง
ลผกๆทภีที่เกษิดจากการไหลออกมาของนทรากามของเขา ประเดป็นของเขากป็คสือวตา จงใหข้ลผกๆของเจข้าเปป็น
ลผกของภรรยาเจข้าเองและไมตใชตลผกๆของหญษิง ‘แปลกหนข้า’ (นนัที่นคสือ ลผกนอกสมรส) อภีกครนัร งทภีที่
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาคสือ ปนัญญาของการหลนับนอนกนับภรรยาของตนและไมตใชตกนับหญษิงอสืที่น ความ
หมายกป็คสือ การมภีลผกๆหลายคน แตตตข้องเกษิดกนับภรรยาของเจข้าเทตานนัรน



สภษ 5:18-19 คทาเตสือนสตษิเพษิที่มเตษิมใหข้มภีความซสืที่อสนัตยรในชภีวษิตสมรสถผกนทาเสนอ 
จงใหห้นคทั้าพสของเจห้าไดห้รษับพร และเปรมปรทดษิดิ์อยรห่กษับภรรยาคนททพื่เจห้าไดห้เมพพื่อหนสห่มนษัทั้น อภีกครนัร งทภีที่บทบาท
ของผผข้ชายในการหลนับนอนถผกเรภียกวตา นทร าพสุ (หรสือบตอนทราพสุ) นภีที่เปป็นภาพเปรภียบทภีที่คนสมนัยโบราณใชข้
เพสืที่อหมายถลึงการสสืบเผตาพนันธสุรของเพศชาย ประเดป็นของผผข้แตตงกป็คสือวตา ความสนษิทสนมดนังกลตาวไดข้
รนับการอวยพรในการครองคผต นภีที่บอกเปป็นนนัยเพษิที่มเตษิมถลึงความชสืที่นชมยษินดภีทภีที่มภีอยผ ตเสมอไปในเตภียง
สมรสกนับหญษิงคนเดษิมทภีที่แตตงงานดข้วยตอนทภีที่ยนังหนสุตม พระประสงครทภีที่สมบผรณรแบบของพระเจข้า
สทาหรนับชภีวษิตสมรสคสือ ทภีที่จะใหข้มนันดทารงอยผ ตถาวร การหยตารข้างไมตเคยเปป็นพระประสงครอนันสมบผรณร
แบบของพระเจข้า นอกจากนภีร  นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา สามารถมภีความสสุขสมไดข้ในการรตวม
หลนับนอนตลอดระยะเวลาของชภีวษิตสมรส มนันจลึงเปป็นเรสืที่องสทาคนัญทภีที่ทนัรงสามภีและภรรยาจะรนักษารผป
รตางใหข้ดผดภีไวข้เทตาทภีที่ททาไดข้ตลอดหลายปภีแหตงชภีวษิตคผตของตน

19 จงใหห้นางเหมพอนนางกวางททพื่นห่ารษัก เลทยงผาททพื่งามสงห่า จงใหห้ถษันของภรรยาเจห้าเปป็นททพื่
หนคาใจเจห้าอยรห่ทสกเวลา จงดพพื่มดคพื่าอยรห่กษับความรษักของนางเสมอ นางกวางททที่นส่ารนัก หมายถลึง ‘กวางตนัว
เมภียทภีที่นตารนัก’ เชตนเดภียวกนัน เลทยงผาททที่งามสงส่า หมายถลึง กวางตนัวเมภียทภีที่มภีเสนตหรและสงตางาม เหป็นไดข้ชนัด
วตามภีสองสษิที่งถผกสสืที่อตรงนภีร  (1) สามภีควรมภีตาไวข้มองภรรยาทภีที่ตนไดข้แตตงงานดข้วยขณะยนังหนสุตมแตตเพภียง
ผผข้เดภียว แตต (2) ภรรยาควรรนักษารผปรตางใหข้ดผดภีอยผตเสมอเพสืที่อทภีที่นางจะเปป็นเหมสือนกวางตนัวเมภียทภีที่สงตา
งามและมภีเสนตหรสทาหรนับสามภีของนาง พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างผผข้ชายใหข้มภีความสนใจในทรวงอกของผผข้
หญษิง มนันเปป็นขข้อเทป็จจรษิงอยตางหนลึที่งของชภีวษิต อภีกครนัร งทภีที่ประเดป็นกป็คสือวตา ผผข้ชายควรพบความพอใจ
เชตนนนัรนในภรรยาของตนและไมตใชตหญษิงอสืที่น (อภีกครนัร งทภีที่ความหมายทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตา ผผข้หญษิง
ควรรนักษารผปรตางใหข้ดผดภีสทาหรนับสามภีของนาง)

ความคษิดตรงนภีรปษิดทข้ายดข้วยคทาเตสือนสตษิใหข้ผผข้ชายเคลษิบเคลษิรมกนับความนตาดลึงดผดของภรรยา
ของตนเสมอ คทาทภีที่แปลวตา ความรษัก (อาฮาบาหร์) ซลึที่งตตางจากคทาฮภีบรผอสืที่นๆทภีที่แปลวตา ความรนัก ตรงนภีร
หมายถลึงความรนักทางเพศ ประเดป็นของบทนภีรทนัรงบทกป็คสือวตา ผผข้ชายควรพบความสนสุกสนานและ
ความเตษิมเตป็มทางเพศของตนกนับภรรยาของตนแตส่เพทยงผถูว้เดทยวเทส่านนัขึ้น นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา



ภรรยากป็ควรททาแบบเดภียวกนัน นอกจากนภีร  ขข้อความตรงนภีรกป็บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา หญษิงทภีที่
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าควรรนักษารผปรตางใหข้ดผดภีสทาหรนับสามภีของตน

สภษ 5:20 บสตรชายของเราเออ๋ย เจห้าจะเคลษิบเคลษิทั้มอยรห่กษับหญษิงชษัพื่วทคาไมเลห่า และ
โอบกอดอกของนางสษัญจรอยรห่ทคาไม ความคษิดตรงนภีรวกกลนับมายนังคทาเตสือนใหข้ระวนังการททาผษิดศภีล
ธรรม เมสืที่อพษิจารณาถลึงคทาเตสือนทภีที่ไดข้ใหข้ไวข้ขข้างบนแลข้ว ซาโลมอนจลึงถามวตาเพราะเหตสุใดสามภีทภีที่ยนัง
หนสุตมถลึงไปหลงรนักหญษิงอภีกคนและไปหลนับนอนกนับนาง มนันเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิด มนันเปป็นเรสืที่องทภีที่โงต และ
มนันจะสรข้างความเสภียหายอยตางรข้ายแรงตตอชภีวษิตคผตของเรา

สภษ 5:21-23 อภีกมษิตษิหนลึที่งของการททาผษิดศภีลธรรมทางเพศถผกกลตาวถลึง เพราะวห่า
ทางของคนกป็เบพทั้องหนห้าพระเนตรของพระเยโฮวาหย์ และพระองคย์ทรงใครห่ครวญวษิถททษัทั้งสษิทั้นของเขา 
นอกจากผลทภีที่ตามมาอนันนตาเวทนาใดๆกป็ตามซลึที่งเกษิดจากการททาผษิดศภีลธรรมในชภีวษิตนภีร  ยนังมภีผลทภีที่ตาม
มาในทข้ายทภีที่สสุด พระเจข้าทรงมองเหป็นความบาปดนังกลตาวและผผข้ทภีที่กระททาผษิดจะตข้องใหข้การตตอพระเจข้า
สนักวนันหนลึที่ง

22 ความชษัพื่วชห้าของคนชษัพื่วรห้ายจะดษักเขาเอง และเขากป็จะตษิดอยรห่กษับตาขห่ายบาปของเขา ความ
บาปโดยเฉพาะอยตางยษิที่งความบาปในเรสืที่องเพศถนักทอใยทภีที่ดนักจนับคนบาป ไมตมภีทางหนภีหรสือการ
ปฏษิเสธวตาไมตรผข้เกภีที่ยวกนับความบาปนนัรนตตอพระพนักตรรพระเจข้า

23 เขาจะตายปราศจากคคาสษัพื่งสอน และเพราะความโงห่อยห่างยษิพื่งของเขา เขาจรึงจะหลงเจษิพื่น
ไป ความบาปเมสืที่อเสรป็จสษิรนแลข้วกป็ททาใหข้เกษิดความตาย (ยากอบ 1:15) ภายใตข้พระราชบนัญญนัตษิของ
พระคนัมภภีรรเดษิม การเลตนชผข้เปป็นการกระททาผษิดทภีที่มภีโทษประหารชภีวษิต คนเหลตานนัรนทภีที่มภีความผษิดในเรสืที่อง
นภีร ไมตไดข้รนับโอกาสใหข้ไดข้รนับการบทาบนัดเลย คทาทภีที่แปลวตา หลงเจษิพื่นไป (ชอวร์กอวร์) เปป็นคทาเดภียวกนับทภีที่
แปลเปป็น เคลษิบเคลษิขึ้มในขข้อ 20 ในบรษิบทนภีรมนันมภีความหมายวตา ความลสุตมหลงทางเพศ ความหมาย
ของวลภีหลนังนภีรอาจเปป็นไดข้วตา ‘และในความโงตอยตางยษิที่งของเขา เขากป็ลสุตมหลง’ ในตนัวหญษิงเลตนชผข้คน
นนัรน ความบาปนทาไปสผตความตาย โดยสสุดทข้ายแลข้วคสือ ความตายครนัร งทภีที่สอง ประเดป็นของบทนภีรทนัรงบท



กป็คสือ ความโงตเขลา ความชนั ที่วรข้าย และผลตตางๆทภีที่ตามมาของความบาปทางเพศทนัรงในตอนนภีรและชนั ที่ว
นษิรนันดรร

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 6: ในบทถนัดไปนทขึ้ คลาเตสือนอสืที่นๆถถูกแนะนลาใหว้รถูว้จนัก เกทที่ยวกนับความ
รอบคอบทางการเงษินในขว้อ 1-11 เรสืที่องของการซสุบซษิบนษินทาและความแตกแยกถถูกพถูดถนงในขว้อ 
12-19 การเชสืที่อฟนังพส่อแมส่ถถูกกลส่าวถนงในขว้อ 20-23 สสุดทว้ายคลาเตสือนเพษิที่มเตษิมเกทที่ยวกนับการเลส่นชถูว้และ
การทลาผษิดศทลธรรมทางเพศถถูกพถูดถนงในขว้อ 24-35

สภษ 6:1-5 บทนภีร เรษิที่มตข้นดข้วยคทาเตสือนหนลึที่งเกภีที่ยวกนับการเปป็นคนรตวมคทราประกนัน 
บสตรชายของเราเออ๋ย ถห้าเจห้าเปป็นผรห้ประกษันเพพพื่อนของเจห้า ไดห้ทคาสษัญญาใหห้แกห่คนแปลกหนห้า  2 เจห้าจรึง
ตษิดบห่วงเพราะคคาจากปากของเจห้า และเจห้าตษิดกษับเพราะคคาพรดจากปากของเจห้า ความหมายของผถูว้
ประกนัน คสือการเปป็นผผข้รตวมลงนามคทราประกนันเงษินกผ ข้ใหข้แกตเพสืที่อนคนหนลึที่ง ซาโลมอนเตสือนบสุตรชาย
ของเขาวตา การททาเชตนนนัรนเปป็นกนับดนักทภีที่คนๆหนลึที่งเขข้าไปตษิดดข้วยการตกลงใจของตนัวเอง (การเปป็นผผข้
คทราประกนันอาจเปป็นเรสืที่องรอบคอบสทาหรนับสมาชษิกในครอบครนัว แตตสทาหรนับคนนอกครอบครนัวแลข้ว 
ปกตษิแลข้วมนันเปป็นเหตสุใหข้เกษิดความเดสือดรข้อนใหญตโต)

3 บสตรชายของเราเออ๋ย จงทคาอยห่างนททั้และชห่วยตษัวเจห้าใหห้รอดเถษิด เพราะเมพพื่อเจห้าตกอยรห่ในกคา
มพอเพพพื่อนของเจห้าแลห้ว ไป รทบไปวษิงวอนเพพพื่อนของเจห้า 4 อยห่าใหห้ตาของเจห้าหลษับลง อยห่าใหห้หนษังตา
ของเจห้าปรพอไป 5 จงปลทกตษัวของเจห้าจากภษัย อยห่างละมษัพื่งททพื่ปลทกตษัวจากมพอของพราน อยห่างนกจาก
มพอของคนจษับนก คทาแนะนทาของซาโลมอนทภีที่มภีตตอบสุตรชายของเขากป็คสือ จงออกไปจากการตกลง
เชตนนนัรนใหข้เรป็วทภีที่สสุดเทตาทภีที่ททาไดข้ การรตวมททาขข้อตกลงเชตนนนัรนกป็เปป็นเหมสือนกวางตนัวหนลึที่งทภีที่ถผกนาย
พรานเหป็นหรสือนกตนัวหนลึที่งทภีที่ตษิดกนับของพรานดนักนก ความหมายตรงนภีร ไมตใชตวตาการคทราประกนันใหข้
เพสืที่อนเปป็นเรสืที่องทภีที่ชนั ที่วรข้ายทางศภีลธรรม แตตมนันเปป็นเรสืที่องทภีที่โงตเขลาสษิรนดภี หากเพสืที่อนของคสุณไมตมภีความ
นตาเชสืที่อถสือเพภียงพอทภีที่จะกผ ข้ยสืมไดข้โดยใชข้ลายเซป็นของตนัวเอง คสุณในฐานะผผข้รตวมลงนามกป็จะตษิดกนับ
ทนันทภีในการททาธสุรกษิจทภีที่ไมตไดข้เรสืที่องของเขา (เหป็นไดข้ชนัดวตาความหมายตรงนภีรคสือ ผผข้ทภีที่ตกลงดข้วยคทาพผด



แลข้ววตาจะลงนามรตวม แตตยนังไมตไดข้ลงนามบนสนัญญานนัรนๆ) ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงหลภีกเลภีที่ยง
การลงนามคทราประกนันแมข้แตตใหข้ผผข้ทภีที่เปป็นเพสืที่อนไมตวตาจะยนังไงกป็ตาม

สภษ 6:6-11 เรสืที่องถนัดไปคสือ ความรอบคอบทางการเงษินเพษิที่มเตษิม คนเกทยจครห้าน
เออ๋ย ไปหามดไปป๊ พษิเคราะหย์ดรทางของมษัน และจงฉลาด 7 โดยปราศจากผรห้นคาทาง ผรห้ดรแลหรพอผรห้
ปกครอง 8 มษันเตรทยมอาหารของมษันในฤดรแลห้ง และสคพื่าสมของกษินของมษันในฤดรเกทพื่ยว คทาทภีที่แปลวตา 
คนเกทยจครห้าน (ออวร์ทเซล) มภีความหมายวตาผผข้ทภีที่ ‘ขภีร เกภียจ’, ‘ไมตมภีแรงกระตสุข้น’ และ ‘ไมตมภีระเบภียบ
วษินนัย’ ในชภีวษิต คนทภีที่ไมตรอบคอบเชตนนนัรนมภีชภีวษิตอยผตในสมนัยของซาโลมอน พวกเขากป็ยนังมภีอยผตใน
ปนัจจสุบนัน ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจใชข้มดทภีที่ตทที่าตข้อยเปป็นภาพประกอบของการมองไปขข้างหนข้า การมภี
แรงกระตสุข้น มภีระเบภียบวษินนัย และเปป็นผผข้ทภีที่เรษิที่มดข้วยตนเอง มดเกป็บสะสมอาหารไวข้เปป็นกษิจวนัตรสทาหรนับ
ฤดผหนาว ภาพประกอบนภีรกป็คสือ การมองระยะยาว คนรสุตนนภีรทภีที่มองแตตสษิที่งทภีที่เปป็นเดทดี๋ยวนทขึ้มภีอยผตทนั ที่วไป คน
เหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวษิตเพสืที่อวนันนภีรและไมตสนใจวนันพรสุตงนภีรมนักพบวตาตนัวเองมภีความทสุกขรเมสืที่อวนันพรสุตงนภีร ยตอมมา
ถลึงอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ความหมายโดยนนัยตรงนภีรคสือ การททางานวนันนภีร เพสืที่อเกป็บสะสมไวข้สทาหรนับวนัน
พรสุตงนภีร  คนโงตใชข้ชภีวษิตโดยหลนักปรนัชญาทภีที่วตาจงสนสุกใหข้เตป็มทภีที่วนันนภีร  คนมภีปนัญญาใชข้ชภีวษิตตามหลนัก
ปรนัชญาทภีที่วตา จงขยนันขนันแขป็งวนันนภีร เพสืที่อเกป็บสะสมไวข้สทาหรนับวนันพรสุตงนภีร  คนโงตใชข้เงษินของตนอยตางสษิรน
เปลสืองวนันนภีร  คนมภีปนัญญาลงทสุนสทาหรนับวนันพรสุตงนภีร

ดนังนนัรน ซาโลมอนจลึงเตสือนวตา 9 โอ คนเกทยจครห้านเออ๋ย เจห้าจะนอนนานเทห่าใด เมพพื่อไรเจห้าจะ
ลสกขรึทั้นจากหลษับ 10 หลษับนษิด เคลษิทั้มหนห่อย กอดมพอพษักนษิดหนห่อย 11 ความจนจะมาเหนพอเจห้าอยห่าง
คนจร และความขษัดสนอยห่างคนถพออาวสธ

คนโงตใชข้ชภีวษิตของตนไปกนับการนอนเหมสือนสสุนนัข พวกเขาสนสุกกนับงานเลภีรยงจนดลึกดสืที่นและ
ตสืที่นสาย ตราบใดทภีที่พวกเขามภีเงษินทองสทาหรนับวนันนภีร  จะกนังวลถลึงวนันพรสุตงนภีร ไปททาไม กระนนัรน ปรนัชญา
ทภีที่โงตเขลาเชตนนนัรนนทาไปสผตความยากจนอนันหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ความหมายของ “คนจร” กป็คสือ คนเรตรตอน
ภาพเปรภียบของ “คนถสืออาวสุธ” นตาจะหมายถลึงคนทภีที่จนตรอกพอทภีที่จะหนันไปพลึที่งการจภีรปลข้น ประเดป็น
ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความเกภียจครข้าน การใชข้ชภีวษิตเพสืที่อวนันนภีรอยตางสายตาสนัรน ปรนัชญาทภีที่สอนวตาจง



สนสุกใหข้เตป็มทภีที่ตอนนภีรสสุดทข้ายแลข้วกป็นทาไปสผตความยากจนและแมข้แตตอาชญากรรมอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมต
ไดข้ เราจลึงไดข้แตตสงสนัยวตามภีคนเรตรตอน (นนัที่นคสือ คนไรข้บข้าน) ตามทข้องถนนและอาชญากรทภีที่ลนักเลป็ก
ขโมยนข้อยมากขนาดไหนเพราะหลนักปรนัชญาอนันโงตเขลาของการใชข้ชภีวษิตเพสืที่อวนันนภีร แทนทภีที่จะมองใหข้
ยาวๆและจนัดเตรภียมไวข้สทาหรนับอนาคต เนสืรอหนนังใชข้ชภีวษิตเพสืที่อหลงระเรษิงตนัวมนันเองในตอนนภีร  จษิต
วษิญญาณจนัดเตรภียมสทาหรนับอนาคต ทนัรงในชภีวษิตนภีร และในชภีวษิตทภีที่จะมานนัรน อยตางแรกพบวตาตนัวมนันเอง
อยผตในความยากจนไปชนั ที่วนษิรนันดรร อยตางหลนังเกป็บเกภีที่ยวผลอนันอสุดมจากการดทาเนษินชภีวษิตแบบมภีปนัญญา

สภษ 6:12-15 สตวนตตอไปของคทาแนะนทาแบบพระเจข้าคสือ การเกลภียดชนังการซสุบซษิบ
นษินทาและความแตกแยกทภีที่มนันททาใหข้เกษิดขลึรนบตอยๆ คนเหลวไหล คพอคนชษัพื่วรห้าย ททพื่เททพื่ยวไปดห้วยปาก
คดเคททั้ยว ทภีที่นตาสนใจกป็คสือ คทาทภีที่แปลวตา เหลวไหล คสือ เบลทอนัล และมภีความหมายวตา ‘ไรข้คตา’ หรสือ
 ‘ไมตมภีดภีอะไรเลย’ คทาทภีที่แปลวตา คดเคททั้ยว (อษิคเคชอถูธ) มภีความหมายวตา ‘ตลบตะแลง’ ดนังนนัรน ผผข้เขภียน
ซลึที่งไดข้รนับการดลใจทตานนภีร จลึงกทาลนังพผดถลึงคนทภีที่ไมตมภีดภีอะไรเลยซลึที่งเทภีที่ยวไปมาและกลตาวคทาพผด
ตลบตะแลง

คนทภีที่อวดดภีและเทภีที่ยวยสุตงธสุระของชาวบข้านผผข้นภีร ไมตเพภียงใชข้ปากทภีที่พผดจาใหญตโตของตนเพสืที่อ
สสืที่อสารเทตานนัรน แตตยนังใชข้ภาษากายทภีที่โอข้อวดอภีกดข้วย 13 ตาของเขากป็ขยษิบ เทห้าของเขากป็ขยษับ นษิทั้วของ
เขากป็ชททั้ไป บสุคคลเชตนนนัรนมนักคษิดวตาตนัวเองเจจ๋ง (นนัที่นคสือ นตารนัก) และมนักคษิดวตาตนัวเองเหนสือกวตาผผข้อสืที่น

14 ประดษิษฐย์ความชษัพื่วรห้ายอยรห่เรพพื่อยไปดห้วยใจตลบตะแลง หวห่านความแตกรห้าว ความคษิดพสืรน
ฐานทภีที่อยผตในคทาทภีที่แปลวตา ความตลบตะแลง (ทาหร์ปถูคาหร์) กป็คสือ ‘ความอวดดภี’ และ ‘ความโอหนัง’ 
นนัที่นคสือ ทนัศนคตษิทภีที่วตา ‘ไมตมภีใครจะมาสนัที่งฉนันใหข้ททานผตนททานภีที่ไดข้’ คนแบบนนัรนจรษิงๆแลข้วกตอใหข้เกษิด
ความยสุตงยากและหวตานความแตกรข้าว โดยเฉพาะดข้วยปากทภีที่อวดดภีของตน

15 เพราะฉะนษัทั้นความหายนะจะมาถรึงเขาอยห่างปษัจจสบษันทษันดห่วน ฉษับพลษันนษัทั้นเองเขาจะ
แตกอยห่างซห่อมไมห่ไดห้ เรสืที่องตลกรข้ายกป็คสือวตา คนทภีที่คษิดวตาตนัวเองเจจ๋ง นตารนัก โอหนังและรผข้ไปหมดเชตนนภีร
มนักประสบกนับหายนะแหตงชภีวษิตแบบปนัจจสุบนันทนันดตวน พวกเขามนัวแตตสาละวนกนับการททาตนัวใหข้เจจ๋ง
และนตารนักจนพวกเขาขนับรถแหตงชภีวษิตของตนตกเหวไปสผตความพษินาศอยตางฉนับพลนัน บนันทลึกทภีที่เปษิด



เผยแกตสาธารณชนของเหลตาเจข้าหนข้าทภีที่ชนันสผตรศพทตวมทข้นไปดข้วยเรสืที่องราวอนันนตาเศรข้าของคน
มากมายนนับไมตถข้วน (ปกตษิแลข้วคสือคนหนสุตมสาว) ทภีที่ออกไปเพสืที่อททาใหข้คนอสืที่นประทนับใจ เพภียงเพสืที่อจะ
ลงเอยในหข้องดนับจษิต

สภษ 6:16-19 ในบรษิบทเดภียวกนันนนัรนมภีบนันทลึกเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าทรงมภีปฏษิกษิรษิยา
อยตางไรตตอคนโงตทภีที่กตอความยสุตงยากทตามกลางผผข้อสืที่น หกสษิพื่งเหลห่านททั้พระเยโฮวาหย์ทรงเกลทยด เออ มทเจป็ด
สษิพื่งเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนสคาหรษับพระองคย์ สษิที่งตตอไปนภีรทนัรงหมดลข้วนเปป็นสษิที่งทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชนัง
แตตประเภททภีที่เจป็ดนนัรนเปป็นทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระองครมากเปป็นพษิเศษ ผผข้เขภียนจลึงใหข้รายการความ
บาปเจป็ดประการของคนโงตทภีที่อวดดภีนนัรนซลึที่งถผกพรรณนาไวข้ขข้างบน เราควรหมายเหตสุไวข้วตาขข้อความ
ตรงนภีร ไมตไดข้กลตาววตาพระเจข้าทรงเกลภียดชนังคนบาปเชตนนนัรน แตตพระองครทรงเกลภียดชนังความบาปของ
พวกเขาอยตางแนตนอน

17 ตายโส ลษิทั้นมสสา และมพอททพื่ทคาโลหษิตไรห้ผษิดใหห้ตก 18 จษิตใจททพื่คษิดแผนงานชษัพื่วรห้าย เทห้าซรึพื่งรทบ
วษิพื่งไปสรห่ความรห้าย  19 พยานเทป็จซรึพื่งพรดมสสา และคนผรห้หวห่านความแตกรห้าวทห่ามกลางพวกพทพื่นห้อง

ลนักษณะเฉพาะตนัวหกประการนภีรพบเหป็นไดข้ในหมผตชาวโลกเพราะวตาคนโงตทภีที่ชอบทข้าทาย
แสดงออกชนัดเจนถลึงการกบฏของตนัวเองทภีที่มภีตตอพระเจข้า ลนักษณะเฉพาะตนัวประการแรกคสือ (1) 
ความหยษิที่งยโสและรผปลนักษณรภายนอกของมนัน มนสุษยรทสุกคนลข้วนมภีความเยตอหยษิที่งอยผตในใจ แตตคน
เหลตานนัรนทภีที่วางตนัวอยตางหยษิที่งยโสกป็เปป็นทภีที่นตาขยะแขยงตตอพระเจข้า นอกจากนภีร  (2) พระเจข้าทรงเกลภียด
ชนังลษิรนทภีที่ไมตซสืที่อตรง นนัที่นคสือ ลษิรนทภีที่ชอบโกหกอยตางเปษิดเผย มนสุษยรทสุกคนลข้วนมภีใจทภีที่หลอกลวง แตตคน
เหลตานนัรนทภีที่แพรตเรสืที่องมสุสาอยตางเปษิดเผยกป็เปป็นทภีที่สะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า การโกหกเปป็นลนักษณะ
เฉพาะตนัวของซาตาน ดผ ยอหรน 8:44

นอกจากนภีร  (3) พระเจข้าทรงเกลภียดชนังมสือของคนเหลตานนัรนทภีที่ททาโลหษิตไรข้ผษิดใหข้ตก เราคง
นลึกออกวตาพระเจข้าทรงมองพวกคนทภีที่ททาแทข้งอยตางไร วษิบนัตษิจงมภีแกตพวกเขาเมสืที่อพวกเขาไดข้พบกนับ
พระผผข้สรข้างของตน มนสุษยรทสุกคนลข้วนมภีแนวโนข้มทภีที่จะททาบาป แตตพระเจข้าทรงเกลภียดชนังคนเหลตา
นนัรน (4) ทภีที่จงใจคษิดแผนงานชนั ที่วรข้ายมากเปป็นพษิเศษ (5) พระเจข้าทรงเกลภียดชนังเทข้าของคนเหลตานนัรนทภีที่



วตองไวในการวษิที่งไปหาความชนั ที่วรข้าย คทาทภีที่แปลวตา ความรห้าย (ราหร์) เปป็นคทาฮภีบรผทภีที่ปกตษิแลข้วแปลเปป็น 
‘ความชนั ที่วรข้าย’ ทภีที่นตาขยะแขยงตตอพระเจข้ามากเปป็นพษิเศษคสือคนเหลตานนัรนทภีที่ (6) ใหข้คทาพยานเทป็จ คน
เหลตานนัรนทภีที่สาบานวตาจะพผดความจรษิงในศาลยสุตษิธรรมและพผดโกหกในคทาใหข้การของตนกป็เปป็นอะไร
ทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชนัง

สสุดทข้ายสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้ามากเปป็นพษิเศษคสือ เมสืที่อคนๆนนัรน (7) สรข้างความ
แตกรข้าวทตามกลางพวกพภีที่นข้อง นภีที่หมายถลึงผผข้ทภีที่ททาใหข้เกษิดการทะเลาะวษิวาทระหวตางคนเหลตานนัรนทภีที่
กตอนหนข้านนัรนอยผตอยตางสนันตษิ คนทภีที่ยสุยงใหข้เกษิดความยสุตงยากขลึรนทตามกลางเพสืที่อนฝผงเปป็นทภีที่นตา
สะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า บรษิบททภีที่ใหญตกวตากป็รวมถลึงขข้อ 12-15 ดข้วย ในสามขข้อนนัรนคนทภีที่พผดจา
อวดดภีและคษิดวตาตนัวเอง 'เจจ๋ง’ ไดข้ถผกพรรณนาไวข้ คนแบบนนัรนถผกพบวตาเปป็นมษิตรสหายกนับคนหก
ประเภทแรกทภีที่ถผกกลตาวถลึงขข้างบน ความบาปดผเหมสือนวตาจะอยผตรตวมกนันไดข้ดข้วยดภี ผผข้ใดทภีที่มภีความผษิด
ในความบาปใดทภีที่อยผตขข้างบนกป็จะหลงไปททาความบาปทนัรงหมดทภีที่มภีอยผตขข้างบนดข้วย อนันตรายกป็คสือวตา
ความบาปใดกป็ตามทภีที่ถผกกลตาวถลึงขข้างบนสามารถนทาไปสผตการททาใหข้เกษิดความแตกแยกทตามกลาง
พวกพภีที่นข้องไดข้ในทข้ายทภีที่สสุดซลึที่งเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้ามากเปป็นพษิเศษ

สภษ 6:20-23 คราวนภีรผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจทตานนภีรหนันมาพผดถลึงปนัญญาขนัรนพสืรน
ฐานและเรสืที่องของความเชสืที่อฟนังและการใหข้ความเคารพตตอคทาสนัที่งสอนของบษิดามารดา บสตรชายของ
เราเออ๋ย จงรษักษาบษัญญษัตษิของพห่อเจห้า และอยห่าละทษิทั้งกฎเกณฑย์ของแมห่เจห้า แมข้วตาบางคนไดข้พยายามทภีที่
จะททาใหข้เกษิดความแตกตตางระหวตางบนัญญนัตษิของบษิดาและกฎเกณฑรของมารดา ความคษิดสทาคนัญกป็คสือ
เรสืที่องของการเชสืที่อฟนังบษิดามารดา โดยเฉพาะในวนัยเดป็ก ความแตกตตางทนัรงสองประการ (บนัญญนัตษิของ
บษิดาและกฎเกณฑรของมารดา) นตาจะเปป็นสตวนเสรษิมใหข้กนันและกนันและหมายถลึงความเชสืที่อฟนังตตอ
บษิดามารดา หลนักการทภีที่วตานภีร กป็คสือ จงใสตใจตตอการอบรมสนัที่งสอนของบษิดามารดาแมข้หลนังจากทภีที่เราจาก
ไมตไดข้อยผตกนับพวกทตานแลข้วกป็ตาม เมสืที่อไดข้ออกมาอยผตตนัวคนเดภียวแลข้ว การลตอลวงทภีที่เปป็นความบาป
มากมายดนังทภีที่ไดข้บรรยายไปแลข้วในบทกตอนๆจะเขข้ามาลตอลวงคนหนสุตมสาว



21 มษัดมษันตษิดไวห้บนใจของเจห้าเสมอ ผรกมษันไวห้ททพื่คอของเจห้า การมนัดอะไรสนักอยตางไวข้บนใจ
ของเรานนัรนกป็อาจหมายถลึงธรรมเนภียมสมนัยโบราณของการถสืออะไรสนักอยตางทภีที่คนๆหนลึที่งรนักและมภีคตา
มากไวข้บนใจของตน การผผกอะไรสนักอยตางไวข้รอบคอของเรากป็นตาจะหมายถลึงสรข้อยคอทภีที่มภีไวข้
สทาหรนับประดนับใหข้สวยงาม ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือการเกป็บรนักษาหลนักการตตางๆและคทาสนัที่งสอน
ของบษิดามารดาของเราไวข้แนบชษิดกนับหนัวใจของเรา อนันทภีที่จรษิงเราควรประดนับประดาชภีวษิตของเรา
ดข้วยหลนักการเหลตานนัรนเหมสือนเราสวมเครสืที่องประดนับ การอบรมสนัที่งสอนของบษิดามารดาของเราควร
เปป็นอะไรทภีที่เราใหข้คสุณคตาและดทาเนษินชภีวษิตตามนนัรน

22 เมพพื่อเจห้าเดษิน มษันจะนคาเจห้า เมพพื่อเจห้านอนลง มษันจะเฝห้าเจห้า และเมพพื่อเจห้าตพพื่นขรึทั้น มษันจะพรดกษับ
เจห้า ความคษิดตรงนภีรดผเหมสือนจะเปลภีที่ยนจากบนัญญนัตษิของพตอแมตเปป็นพระราชบนัญญนัตษิของพระเจข้า (และ
พตอแมตทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้ากป็จะอบรมสนัที่งสอนลผกๆของตนใหข้พระราชบนัญญนัตษิของพระเจข้า) 
แนตทภีเดภียว พระวจนะของพระเจข้าจะใหข้คทาชภีรแนะทภีที่เราตข้องการในชภีวษิต การปกปข้องคสุข้มครอง และคทา
สนัที่งสอน

23 เพราะพระบษัญญษัตษิเปป็นประททป และพระราชบษัญญษัตษิเปป็นสวห่าง และคคาตษักเตพอนแหห่งการ
สษัพื่งสอนเปป็นทางแหห่งชทวษิต พระวจนะของพระเจข้าเปป็นไฟสตองทางสทาหรนับชภีวษิต โดยนทาพาเราผตาน
ความมสืดแหตงโลกทภีที่อนันตรายและบาปหนา ดผ เพลงสดสุดภี 19:8 และ 119:105 คทาตนักเตสือนของพตอแมต
ออกมาจากพระราชบนัญญนัตษิของพระเจข้า คทาตนักเตสือนแหตงชภีวษิตคสือ การแกข้ไขตตางๆทภีที่มาจากคนเหลตา
นนัรนทภีที่อยผตเหนสือเราซลึที่งมภีอายสุมากกวตาและมภีปนัญญามากกวตา บรษิบททภีที่มากตอนหนข้าบตงบอกชนัดเจนวตา
หมายถลึงพตอแมต บทเรภียนสทาคนัญกป็คสือวตา คนหนสุตมสาวทนัรงหลายควรใสตใจตตอคทาแนะนทาและการ
อบรมสนัที่งสอนทภีที่ไดข้รนับมาจากพตอแมตของตนแมข้หลนังจากทภีที่พวกเขาจากบข้านมาแลข้วกป็ตาม

สภษ 6:24-29 คราวนภีรซาโลมอนวกกลนับมายนังคทาเตสือนทภีที่ใหข้ไวข้กตอนหนข้านภีร  นนัที่นคสือ 
จงหลภีกหนภีจากการททาผษิดศภีลธรรมทางเพศ เพพพื่อสงวนเจห้าไวห้จากหญษิงชษัพื่วรห้าย จากลษิทั้นพะเนห้าพะนอ
ของหญษิงสษัญจร ขข้อดภีทภีที่สทาคนัญประการหนลึที่งของบนัญญนัตษิของพระเจข้าคสือ เพสืที่อปข้องก นันเราจากการมภี
สนัมพนันธรทางเพศกนับหญษิงใจงตาย วลภีทภีที่วตา “ลษิรนพะเนข้าพะนอ” มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ลษิรนทภีที่ลสืที่นไหล’



หญษิงใดทภีที่สนใจในการลตอลวงผผข้ชายสามารถมภีวาจาโนข้มนข้าวทภีที่ลสืที่นไหลและนตาเยข้ายวนมากๆ 
ประเดป็นของซาโลมอนกป็คสือวตา การรตวมแรงรตวมใจกนันของการอบรมสนัที่งสอนของพตอแมตทภีที่ดทาเนษิน
ตามแบบพระเจข้ากนับบนัญญนัตษิของพระเจข้าสามารถปกปข้องชายหนสุตมซสืที่อๆจากหญษิงยนั ที่วยวนเชตนนนัรนไดข้ 
แบบอยตางทภีที่ชนัดเจนคสือ โยเซฟในบข้านของโปทษิฟารร

25 อยห่าปรารถนาความงามของนางอยรห่ในใจของเจห้า อยห่าใหห้นางจษับเจห้าดห้วยหนษังตาของ
นาง หญษิงทภีที่ลตาแตข้มสามารถททาใหข้ตนัวเธอเองมภีรผปลนักษณรทภีที่ดผเยข้ายวนมากๆไดข้ โดยการใชข้เสสืรอผข้าทภีที่ยนั ที่ว
ยสุกามารมณรหรสือการไมตใสตเสสืรอผข้าเลยกอปรกนับภาษากาย (นนัที่นคสือ การสตงสายตาเชษิญชวน) หญษิงคน
หนลึที่งทภีที่มภีเจตนาทภีที่จะททาตนัวยนั ที่วยวนกป็สามารถกระตสุข้นกทาหนนัดใหข้มภีขลึรนในตนัวชายหนสุตมสนักคนไดข้อยตาง
งตายดาย คทาปรลึกษาทภีที่มภีปนัญญาของพระวจนะของพระเจข้ากป็คสือ จงตตอสผข้กนับตนัณหาเชตนนนัรน คทาแนะนทา
ของพระเยซผคสือ จงอยตาแมข้แตตมองผผข้หญษิงพรรครนนัรน ดผ มนัทธษิว 5:28 หากเราไมตมอง ตนัณหากป็จะไมตถผก
ปลสุกเรข้าขลึรนโดยงตาย

26 เพราะโดยวษิธทการของหญษิงแพศยา ชายคนใดอาจเหลพอแคห่ขนมปษังกห้อนเดทยวไดห้ และ
หญษิงเลห่นชรห้ลห่าชทวษิตประเสรษิฐของชายททเดทยว ผผข้หญษิงทภีที่ททาผษิดศภีลธรรมสองแบบถผกกลตาวถลึง “หญษิง
แพศยา” อาจหมายถลึง หญษิงโสเภณภีหรสือหญษิงใดทภีที่ยอมมภีเพศสนัมพนันธรก นับชายอสืที่นนอกจากสามภีของ
ตน เราอยผตในชนั ที่วอายสุทภีที่การอยผตกษินกตอนแตตง ความสนัมพนันธรแบบคสืนเดภียวจบ การสทาสตอน และ
อสุตสาหกรรมทางเพศอยตางคลนับเปลสืรองผข้าและสสืที่อลามกดผเหมสือนเปป็นเรสืที่องปกตษิไปแลข้ว กระนนัรน 
การเขข้าไปเกภีที่ยวขข้องกนับการลตวงประเวณภีกป็มภีแนวโนข้มทภีที่จะททาใหข้คนเหลตานนัรนทภีที่โงตพอทภีที่จะททาเรสืที่องดนัง
กลตาวตข้องยากจนลง ไมตวตาจะเปป็นการฟข้องรข้องเรสืที่องสษิทธษิการเลภีรยงดผ คตาเลภีรยงดผบสุตรของลผกนอก
กฎหมาย คตารนักษาสทาหรนับโรคตษิดตตอทางเพศสนัมพนันธรตตางๆ เงษินทภีที่จตายใหข้แกตหญษิงโสเภณภี คตาใชข้จตาย
ทภีที่สผงของการหยตารข้าง หรสือการใชข้จตายเงษินอยตางสสุรสุตยสสุรตายไปกนับสสืที่อลามก ฯลฯ กป็อาจมภีราคาแพง 
มากๆ ความหมายของการทภีที่ชายคนหนลึที่งเหลสือแคตขนมปนังกข้อนเดภียวกป็หมายถลึง การททาใหข้ตนัวเอง
ยากจนลง



จากนนัรน ผผข้เขภียนซลึที่งไดข้รนับการดลใจทตานนภีรกป็พผดถลึง “หญษิงเลตนชผข้” นภีที่คสือหญษิงทภีที่แตตงงานแลข้วซลึที่ง
นอกใจสามภีของตน ความหมายกป็คสือนางจะคอยไลตตามคนรนักทภีที่เปป็นชผข้ของนาง ความหมายของการ
ลตาชภีวษิตประเสรษิฐกป็แปลตรงตนัวไดข้วตา ‘จษิตวษิญญาณทภีที่มภีคตามาก’ หญษิงเลตนชผข้จะเสาะแสวงหาคนรนัก ‘ทภีที่
มภีคตามาก’ ของนาง ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การระวนังตนัวใหข้พข้นจากหญษิงทภีที่ชอบรสุกและททาผษิดศภีล
ธรรมเชตนนนัรนไมตวตาจะเปป็นความสนัมพนันธรแบบกตอนแตตงงานหรสือหลนังแตตงงานแลข้วกป็ตาม การททาผษิด
ศภีลธรรมไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงตดข้วย!

27 ผรห้ชายจะหอบไฟไวห้ททพื่อกของเขาโดยไมห่ใหห้เสพทั้อผห้าของเขาไหมห้ไดห้หรพอ  28 หรพอผรห้ใดจะ
เดษินบนถห่านททพื่ลสกโพลง โดยไมห่ใหห้เทห้าของเขาถรกไฟลวกไดห้หรพอ 29 บสคคลผรห้เขห้าหาภรรยาของเพพพื่อน
บห้านกป็เปป็นอยห่างนษัทั้นแหละ ไมห่มทผรห้ใดททพื่แตะตห้องนางแลห้วจะไรห้ความผษิด จากนนัรนซาโลมอนกป็ถาม
คทาถามชภีรนทาหลายขข้อซลึที่งมภีคทาตอบชนัดเจนอยผตแลข้ว คนทภีที่เลตนกนับไฟสสุดทข้ายแลข้วกป็จะโดนไหมข้ ผผข้ทภีที่เลตน
ชผข้กนับภรรยาของเพสืที่อนบข้านตนเองสสุดทข้ายแลข้วกป็จะโดนไหมข้เชตนกนัน ไมตเคยมภีการไมตมภีความผษิดใน
การเลตนชผข้ ความบาปทางเพศเปป็นเรสืที่องหนลึที่ง การเลตนชผข้กป็คนละเรสืที่องเลย อยตางหลนังไมตใชตเพภียงความ
บาปทางเพศเทตานนัรน แตตมนันเปป็นการละเมษิดตตอความไวข้วางใจอนันศนักดษิธ สษิทธษิธ ดข้วย มนันเปป็นการละเมษิด
ตตอสนัญญาหนลึที่งทภีที่มภีผลผผกมนัด มนันจะนทาผลทภีที่ตามมาอนันเลวรข้ายตตางๆมาสผตทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้อง การเลตน
ชผข้กนับหญษิงคนหนลึที่งทภีที่แตตงงานแลข้ว (ไมตวตานางจะยษินยอมพรข้อมใจหรสือไมตกป็ตาม) กป็เปป็นการททาใหข้
ชภีวษิตตกอยผตในอนันตรายจรษิงๆ

สภษ 6:30-32 ถห้าขโมยเขห้าลษักเพพพื่อบรรเทาความอยากเมพพื่อเขาหษิว คนไมห่ดรหมษิพื่น
ขโมยนษัทั้นมษิใชห่หรพอ 31 แตห่ถห้าจษับเขาไดห้ เขาตห้องชคาระคพนเจป็ดเทห่า เขาจะตห้องใหห้สษิพื่งของทษัทั้งสษิทั้นในบห้าน
ของเขา หนัวขโมยทภีที่หษิวโซซลึที่งขโมยอาหารกป็เปป็นทภีที่เขข้าใจไดข้ หากถผกจนับไดข้ เขากป็จะถผกบนังคนับใหข้
ชดใชข้แคตสษิที่งทภีที่เขาขโมยไปและมากกวตานนัรนอภีกนษิดหนตอย

32 แตห่ผรห้ใดททพื่ลห่วงประเวณทกษับผรห้หญษิงคนหนรึพื่งกป็ขาดความเขห้าใจ ผรห้ใดททพื่กระทคาอยห่างนษัทั้นกป็
ทคาลายจษิตใจตนเอง คทาทภีที่แปลวตา ความเขห้าใจ (เลบ) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘หนัวใจ’ ความหมาย
ตรงนภีรนตาจะเกภีที่ยวกนับปนัญญา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนเลตนชผข้เปป็นคนโงต คทาทภีที่แปลวตา จษิตใจ 



(เนเฟช) แมข้บตอยครนัร งถผกแปลเปป็น ‘จษิตวษิญญาณ’ กป็มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ชภีวษิต’ ความหมายกป็คสือ
วตาการเลตนชผข้ททาลายชภีวษิตของคนๆนนัรนเอง นอกจากนภีร  มนันยนังเปป็นมะเรป็งฝตายวษิญญาณทภีที่กษินไปถลึงจษิต
วษิญญาณของคนเราเลยดข้วย ดผ โฮเชยา 4:11 การเลตนชผข้มนักกระตสุข้นใหข้เกษิดการหยตารข้าง และการหยตา
รข้างในสภาพการณรเหลตานนัรนกป็อาจหมายถลึงความหายนะทางการเงษินไดข้ และดนังทภีที่จะถผกพรรณนาไวข้
ดข้านลตาง การเลตนชผข้นทามาซลึที่งผลลนัพธรอนันนตาขมขสืที่นอสืที่นๆ

สภษ 6:33-35 เขาไดห้รษับบาดแผลและความอษัปยศ และจะลห้างความขายหนห้าของ
ตนหาไดห้ไมห่ แมข้ชาวโลกขบขนันและหนัวเราะเยาะใหข้ก นับการเลตนชผข้ เมสืที่อคนเลตนชผข้ถผกแฉ แมข้แตตชาว
โลกกป็มองวตาชสืที่อเสภียงของคนเหลตานนัรนมนัวหมองไป นอกจากนภีร  ชายชผข้อยตางนข้อยกป็จะโดนชกจมผก
โดยคผตสมรสหรสือแฟนทภีที่โกรธและหลึงหวง ชสืที่อเสภียงทภีที่มนัวหมองของคนทภีที่เลตนชผข้คงอยผตเปป็นเวลานา
นมากๆแมข้กระทนั ที่งในหมผตชาวโลกเองกป็ตาม

34 เพราะความรษิษยากระทคาใหห้คนเกรททั้ยวกราด ในวษันททพื่เขาแกห้แคห้น เขาจะไมห่เพลามพอ สามภี
ทภีที่พบวตาชายอภีกคนมาหลนับนอนกนับภรรยาของตนกป็อาจลสุโทสะและใชข้ความรสุนแรงและถลึงขนาด
ฆาตกรรมไดข้ การฆาตกรรมมากมายทภีที่เกษิดขลึรนในโลกมภีแรงกระตสุข้นมาจากคผตสมรสทภีที่โกรธเปป็นฟสืน
เปป็นไฟของคนทภีที่เลตนชผข้ คนเราจะททาการแกข้แคข้นเมสืที่อถผกกระตสุข้นโดยความหลึงหวงซลึที่งเกษิดจากการเลตน
ชผข้ซลึที่งไมตมภีอะไรเทภียบไดข้เลย คนเลตนชผข้ทนัรงหลายจงระวนังไวข้ใหข้ดภี!

35 เขาจะไมห่รษับคห่าทคาขวษัญใดๆ ถรึงเจห้าจะทวทของกคานษัล เขากป็ไมห่ยอมสงบ คทาขอโทษหรสือคตา
เสภียหายทภีที่เปป็นเงษินมากขนาดไหนกป็ไมตอาจเยภียวยาความหลึงหวงเชตนนนัรนไดข้ เชตนเดภียวกนับทภีที่ตนัณหา
สามารถจสุดใหข้เกษิดไฟทภีที่ยากจะดนับไดข้ กองไฟแหตงความหลึงหวงและความแคข้นซลึที่งถผกจสุดขลึรนโดยการ
เลตนชผข้กป็คงอยผตนานหลายปภี ประเดป็นสทาคนัญทภีที่ซาโลมอนตข้องการจะบอกบสุตรชายของตนกป็คสือวตา การ
ททาผษิดศภีลธรรมทางเพศและโดยเฉพาะอยตางยษิที่งการเลตนชผข้ไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดในทางศภีลธรรม
เทตานนัรน แตตมนันยนังโงตเขลาดข้วย มนันเปป็นตนั ตวรถดตวนทภีที่นทาไปสผตการททาลายตนัวเอง

*****



ภนำพรวมของสสภนำษษิต 7: บทนทขึ้ขนขึ้นตว้นดว้วยคลาเตสือนสตษิสลาหรนับบสุตรชายของซาโลมอนททที่ใหว้
ใสส่ใจตส่อบนัญญนัตษิของเขา (และของพระเจว้าดว้วย) คลาเตสือนนทขึ้ถถูกใสส่ไวว้ระหวส่างตอนทว้ายของบทททที่ 6 
ซนที่งเตสือนเรสืที่องการเลส่นชถูว้และสส่วนททที่เหลสือของบทนทขึ้ซนที่งเตสือนอทกครนัขึ้งถนงเรสืที่องการเลส่นชถูว้และหญษิงเลส่นชถูว้
นทที่เปก็นครนัขึ้งททที่สทที่ในเจก็ดบทททที่คลาเตสือนนทขึ้ถถูกใหว้ไวว้ นอกจากนทขึ้ บทททที่ 7 ยนังสรสุปรวบยอดเนสืขึ้อหาสส่วนแรก
ของหนนังสสือเลส่มนทขึ้ซนที่งถถูกกลส่าวแกส่บสุตรชายของซาโลมอน

สภษ 7:1-5 บสตรชายของเราเออ๋ย จงรษักษาถห้อยคคาของเรา จงสะสมบษัญญษัตษิของ
เราไวห้กษับเจห้า นภีที่เปป็นครนัร งสสุดทข้ายในหนนังสสือสสุภาษษิตทภีที่ซาโลมอนขลึรนตข้นเนสืรอหาสตวนหนลึที่งโดยการพผด
กนับบสุตรชาย (ทภีที่ไมตระบสุชสืที่อ) ของเขา อภีกครนัร งทภีที่พระองครผผข้ทรงยษิที่งใหญตกวตาซาโลมอนกทาลนังประทนับ
ยสืนอยผตในเงามสืด แมข้วตาซาโลมอนมภีคทาแนะนทาของพตอแมตอยผตในใจสทาหรนับบสุตรชายของตน พระเจข้า
ไดข้ประทานคทาแนะนทาของพระองครสทาหรนับชภีวษิตใหข้แกตเราในพระวจนะและบนัญญนัตษิตตางๆของ
พระองคร ดนังนนัรนในรผปแบบทภีที่คลข้ายคลลึงกนับสสุภาษษิต 2:1, 4:4 และ 4:20 พระเจข้าทรงเตสือนสตษิบสุตรทนัรง
หลายของพระองครอภีกครนัร งใหข้รนักษา (นนัที่นคสือ เชสืที่อฟนัง) ถข้อยคทาตตางๆของพระองครและ “สะสม” (นนัที่น
คสือ เกป็บรนักษาดสุจสมบนัตษิ) บนัญญนัตษิของพระองครไวข้ภายในตนัวเรา ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับเพลง
สดสุดภี 119:11 ในการเกป็บซตอนพระวจนะของพระองครไวข้ในใจของเรา 

2 จงรษักษาบษัญญษัตษิของเรา และดคารงชทวษิตอยรห่ จงรษักษากฎเกณฑย์ของเราอยห่างกษับแกห้วตาของ
เจห้า ความหมายตรงนภีร ไมตใชตการเสนอแนะวตาการรนักษาบนัญญนัตษิของพระเจข้าเปป็นวษิธภีทภีที่จะททาใหข้ไดข้
ชภีวษิตนษิรนันดรร แตตความหมายตรงนภีรกป็คสือวตาการรนักษา (นนัที่นคสือ การถสือปฏษิบนัตษิและการเชสืที่อฟนัง) บนัญญนัตษิ
ของพระเจข้าจะกตอใหข้เกษิดความเตป็มเปภีที่ยมของชภีวษิต (นนัที่นคสือ ชภีวษิตทภีที่บรษิบผรณรมากขลึรน) เสภียงบตนของคน
ทภีที่ออมชอมกป็คสือวตา การยลึดตษิดกนับพระวจนะของพระเจข้าอยตางเครตงครนัดเปป็นการถสือบนัญญนัตษิ ตรงกนัน
ขข้าม การยลึดตษิดกนับพระวจนะของพระเจข้าอยตางเครตงครนัดกตอใหข้เกษิดความเตป็มเปภีที่ยมของชภีวษิต แกว้วตา
ทภีที่วตานภีรหมายถลึง แกข้วตาของดวงตาเรา ไมตมภีสตวนใดของรตางกายทภีที่เราปกปข้องตามสนัญชาตญาณมาก
ไปกวตาดวงตาของเรา ในแบบเดภียวกนัน เราควรคสุข้มกนันพระวจนะของพระเจข้าในชภีวษิตของเรา ความ
คษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงเกป็บสะสมดสุจสมบนัตษิ ถสือรนักษา และยลึดมนั ที่นตตอพระวจนะนนัรน



3 มษัดมษันไวห้ททพื่นษิทั้วมพอของเจห้า เขทยนมษันไวห้บนแผห่นจารรึกแหห่งใจของเจห้า ความคษิดตรงนภีร
เปป็นการขยายความสองขข้อกตอนหนข้า เหมสือนกนับแหวนทภีที่เราใสตไวข้ทภีที่นษิรวมสือ พระวจนะของพระเจข้ากป็
ควรอยผตใกลข้มสือเราเสมอ แนตนอนวตานภีที่เปป็นคทาพผดเชษิงเปรภียบเทภียบ แตตความหมายกป็คสือ การตษิดสนษิท
กนับพระวจนะของพระเจข้า นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงความคสุข้นเคยและการใชข้งานพระวจนะนนัรน การเขภียน
บนัญญนัตษิตตางๆแหตงพระวจนะของพระเจข้าไวข้บนแผตนจารลึกแหตงหนัวใจของเรากป็เปป็นภาพเปรภียบของ
แผตนศษิลาทภีที่บนัญญนัตษิสษิบประการถผกจารลึกไวข้บนนนัรน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การจารลึกหลนักการ
และขข้อบนังคนับเหลตานนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้าไวข้บนหนัวใจของเรา ใจของเราเปป็นทภีที่ตนัรงแหตง
เจตจทานงของเรา มนันเปป็นทภีทๆี่ เราททาการตนัดสษินใจตตางๆของชภีวษิต ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องอยตางใกลข้
ชษิดกนับความคษิดของเพลงสดสุดภี 119:11 ดผ 2 โครษินธร 3:3

4 จงพรดกษับปษัญญาวห่า "เธอเปป็นพทพื่สาวของฉษัน" และจงเรทยกความเขห้าใจวห่า "ญาตษิผรห้หญษิง" 

5 เพพพื่อปษัญญานททั้จะพษิทษักษย์เจห้าไวห้ใหห้พห้นจากหญษิงชษัพื่ว จากหญษิงสษัญจรททพื่พรดจาพะเนห้าพะนอ

คราวนภีรกระแสความคษิดเรษิที่มเปลภีที่ยนไปยนังหนัวขข้อทภีที่ใหญตกวตาของบทนภีรแลข้ว นนัที่นคสือ การหลภีก
หนภีจากหญษิงทภีที่เลตนชผข้ (อภีกครนัร งทภีที่บสุคคลทภีที่หมายถลึงในทภีที่นภีร คสือ บสุตรชายของซาโลมอน หลนักการทภีที่
กวข้างกวตากป็เปป็นจรษิงจากมสุมมองของผผข้หญษิงเชตนกนัน นนัที่นคสือ จงหนภีจากชายทภีที่สนใจในการเลตนชผข้) 
ประเดป็นกป็คสือวตา พภีที่สาวทภีที่มภีปนัญญาจะสนังเกตเหป็นผผข้หญษิงลตาแตข้มและเตสือนนข้องชายของตนใหข้ระวนัง
นางไวข้ ผผข้หญษิงมนักสนังเกตเหป็นสถานการณรดนังกลตาวไดข้ชนัดเจนกวตาผผข้ชายทภีที่ซสืที่อๆ ดนังนนัรน ขข้อความอนัน
ศนักดษิธ สษิทธษิธ นภีร จลึงเตสือนสตษิเราใหข้ตนัรงปนัญญาและความเขข้าใจเปป็นพภีที่สาวคนหนลึที่งเพสืที่อปกปข้องเราจากหญษิง
ใจงตายทภีที่ชอบหวตานเสนตหร

อภีกครนัร งทภีที่หญษิงแปลกหนข้าหมายถลึงหญษิงใดกป็ตามทภีที่ไมตใชตภรรยาของเรา ดนังทภีที่ไดข้หมายเหตสุไวข้
แลข้วขข้างบน นภีที่เปป็นครนัร งทภีที่สภีที่แลข้วในเจป็ดบทแรกของหนนังสสือเลตมนภีรทภีที่คทาเตสือนทภีที่ตรงไปตรงมาและมภี
เนสืรอหามากมายถผกใหข้ไวข้เพสืที่อตนักเตสือนใหข้ระวนังการเลตนชผข้และการททาผษิดศภีลธรรมทางเพศ เหป็นไดข้ชนัด
วตานภีที่เปป็นเรสืที่องใหญตเรสืที่องหนลึที่งของชภีวษิต ผผข้คนจนทสุกวนันนภีร  (แมข้กระทนั ที่งพวกครษิสเตภียน) มนักถผกความโงต
เขลานภีรหลอกใหข้ตษิดกนับ อภีกประเดป็นหนลึที่งทภีที่เราควรกลตาวซทรากป็คสือวตา การททาผษิดศภีลธรรมทางเพศ (นนัที่น



คสือ การเลตนชผข้ การลตวงประเวณภี ฯลฯ) ไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงส่เขลาดข้วย มนันเปป็น
เรสืที่องทภีที่ไรข้ปนัญญาและขาดซลึที่งความเขข้าใจ การททาผษิดศภีลธรรมทางเพศไมตวตาจะในรผปแบบใดกป็ตาม
เปป็นเรสืที่องงภีที่เงตาสษิรนดภี มนันเปป็นเรสืที่องโงตเขลา เพสืที่อความสนสุกสนานและความตสืที่นเตข้นเพภียงชนั ที่วครผต  มนันทษิรง
ผลพวงทภีที่ยาวนานและขมขสืที่นไวข้ซลึที่งททาลายชภีวษิต ครอบครนัว เงษินทองและแมข้แตตสสุขภาพ มนันเปป็นเรสืที่อง
โงตเขลาจรษิงๆ!!

สภษ 7:6-10 ผผข้เขภียนทตานนภีรพรรณนาตตอไปถลึงเหตสุการณรหนลึที่งของการเลตนชผข้ซลึที่ง
เขาเหป็นจากบข้านของตน เพราะททพื่หนห้าตห่างบห้านของเรา เราไดห้มองออกไปตามบานเกลป็ด ซาโลมอน
เขภียนถลึงครนัร งหนลึที่งในเยป็นวนันหนลึที่งเมสืที่อเขาบนังเอษิญมองออกไปนอกหนข้าตตางของตน

7 เราเหป็นวห่าทห่ามกลางคนเขลาและทห่ามกลางคนหนสห่มๆททพื่เราพษิเคราะหย์ด รนษัทั้น กป็มทหนสห่มคน
หนรึพื่งไรห้ความเขห้าใจ 8 ผห่านไปตามถนนใกลห้ทางแยกไปบห้านของนาง เดษินตามถนนซรึพื่งไปบห้านนาง 

9 ในเวลาโพลห้เพลห้ ในเวลาเยป็น เวลาคคพื่าคพนและความมพด เขาพรรณนาวตาเขาสนังเกตเหป็นชายหนสุตมคน
หนลึที่งทภีที่ก ทาลนังเดษินไปตามถนนซลึที่งเขามองวตาขาดปนัญญา มนันเปป็นเวลาเยป็นและใกลข้คทที่าแลข้ว นภีที่บอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาชายหนสุตมผผข้นภีร รผข้วตาตนกทาลนังจะไปทภีที่ไหน นนัที่นคสือ ไปยนังบข้านของหญษิงคนหนลึที่งทภีที่เขา
รผข้วตาเปป็นหญษิงใจงตาย แมข้บทนภีรจะพรรณนาถลึงอสุบายตตางๆของหญษิงทภีที่ททาผษิดศภีลธรรมผผข้นภีร  เหป็นไดข้ชนัดวตา
ชายหนสุตมผผข้นภีร รผข้แนตชนัดวตาเขากทาลนังมสุตงหนข้าไปทภีที่ไหน ทนัรงคผตจะมภีความผษิด

10 และดรเถษิด หญษิงคนหนรึพื่งมาพบเขาแตห่งตษัวอยห่างหญษิงแพศยาหษัวใจเจห้าเลห่หย์ มนันเปป็นความ
จรษิงทภีที่วตาการแตตงตนัวโปบ๊ๆของผผข้หญษิงเปป็นการโฆษณาถลึงความยษินยอมพรข้อมใจของผผข้หญษิง “เครสืที่อง
แตตงกายของหญษิงแพศยา” ไมตไดข้ถผกพรรณนาไวข้และไมตจทาเปป็นตข้องถผกพรรณนาไวข้ดข้วย มนันปรากฏ
ชนัดเจนจนทสุกวนันนภีร  นนัที่นคสือ ชสุดทภีที่สนัรนจสุบ๊ดจผจ๋ รนัดตษิรว ใชข้ผข้านข้อยชษิรน เวข้าลลึกและยนั ที่วยสุกามารมณร โลกเตป็มไป
ดข้วยผผข้หญษิงทภีที่แตตงตนัวโปบ๊ๆ บตอยครนัร งทภีที่มนันเปป็นคทาโฆษณาใหข้เหป็นถลึงความสนใจของพวกเธอทภีที่จะ
ดลึงดผดความสนใจของผผข้ชาย โดยปกตษิแลข้วกป็เปป็นความสนใจฝตายตทที่า

ไมตวตากรณภีใด ชายคนทภีที่วตานภีร กป็ไปพบกนับสาวทภีที่แตตงตนัวโปบๆ๊ และยนั ที่วยสุกามารมณรซลึที่งก ทาลนังรอ
คอยเขาอยผต บรษิบทนภีรบอกเปป็นนนัยวตาการพบกนันของคนทนัรงสองไมตนตาจะใชตเรสืที่องบนังเอษิญ นางรผข้วตาเขา



นตาจะโผลตมา นางจลึงแตตงตนัวเชตนนนัรน แมข้วตาเรสืที่องราวนภีรดผเหมสือนจะหมายถลึงหญษิงโสเภณภีคนหนลึที่ง
กป็ตาม บรษิบททภีที่ตามมากป็จะบตงบอกวตานางเปป็นภรรยาทภีที่เลตนชผข้คนหนลึที่งซลึที่งยษินยอมพรข้อมใจทภีที่จะคบชผข้

สภษ 7:11-12 (นางจษัดจห้านและดพทั้อดรึง เทห้าของนางไมห่อยรห่กษับบห้าน 12 ประเดทดี๋ยวอยรห่
ถนน ประเดทดี๋ยวอยรห่ตามถนน และนางหมอบคอยอยรห่ทสกมสม) ลนักษณะเฉพาะตนัวของหญษิงใจงตายคน
นภีรถผกพรรณนาเพษิที่มเตษิม ความหมายทภีที่แฝงอยผตในการเปป็นคนจนัดจว้านกป็คสือการเปป็นคนปากจนัด มนันตรง
ขข้ามกนับการมภีจษิตใจทภีที่สงบเสงภีที่ยม ความหมายทภีที่แฝงอยผ ตในคทาทภีที่แปลวตาดพทั้อดรึง (ซอวร์รารร์) คสือ มนักกบฏ 
นนัที่นคสือ กบฏตตอสามภีของนางและความเหมาะสมทางศภีลธรรม ดนังนนัรน หญษิงใจงตายทภีที่แตตงตนัวโปบๆ๊
และมนักกบฏคนนภีร จลึงยตองออกมานอกบข้านของนางและรออยผตทภีที่มสุมถนน (คทาทภีที่แปลวตา ทสกมสม (พษิน
นอวร์) มภีความหมายวตา ‘มสุมหนลึที่ง’) นภีที่บอกเปป็นนนัยวตานางตกหลสุมรนักหนสุตมคนนภีรทภีที่ก ทาลนังมาหา นางจลึง
หาชตองทภีที่จะลตอลวงเขา

สภษ 7:13-18 นางฉวยเขาไดห้และจสบเขา นางพรดกษับเขาอยห่างไมห่มทยางอายวห่า 
ความหมายตรงนภีรอาจแปลไดข้วตา “นางจลึงมภีชนัยตตอเขา และจผบเขา และพผดกนับเขาอยตางหนข้าไมตอาย
วตา” 14 "ฉษันจคาตห้องถวายเครพพื่องสษักการบรชา และวษันนททั้ฉษันไดห้ทคาตามคคาปฏษิญาณแลห้ว 15 ฉษันจรึงออก
มาหาเธอ เสาะหาหนห้าเธอ และฉษันพบเธอแลห้ว สษิที่งทภีที่ไรข้ยางอายเกภีที่ยวกนับหญษิงเลตนชผข้คนนภีรมากเปป็น
พษิเศษกป็คสือวตา นางกลตาวคทาเชษิญชวนโดยใชข้คทาพผดทภีที่เครตงศาสนา แนตนอนวตาบรษิบททนัรงหมดมาจาก
มสุมมองของคนฮภีบรผ สตวนหนลึที่งของบนัญญนัตษิของคนเลวภีคสือ เครสืที่องสนันตษิบผชาดข้วยใจสมนัครทภีที่นางหมาย
ถลึง

ดข้วยถข้อยคทามากมาย นางอข้างวตาเพษิที่งกลนับมาจากพระวษิหารซลึที่งเปป็นทภีทๆี่ นางไดข้ประกอบ
พษิธภีกรรมทภีที่ก ทาหนดไวข้แลข้ว ดนังนนัรน หญษิงเลตนชผข้คนนภีรจลึงกลตาวคทาเชษิญชวนของตนในบรษิบททางศาสนา
เพสืที่อททาใหข้มนันดผเหมสือนโตข้แยข้งไดข้นข้อยลง นางอาจเปป็นแมตบข้านคนหนลึที่งทภีที่ประกอบอาชภีพโสเภณภีเพสืที่อ
หาลทาไพตพษิเศษกป็ไดข้ อยตางไรกป็ตาม บรษิบททภีที่ใหญตกวตาดผเหมสือนจะบตงบอกวตานางรผข้จนักชายหนสุตมคนนภีร
และอยากทภีที่จะมภี (หรสือสานตตอ) สนัมพนันธรสวาทกนับเขา



16 ฉษันไดห้ประดษับเตทยงของฉษันดห้วยผห้าคลสม เปป็นผห้าลษินษินอทยษิปตย์สทตห่างๆ 17 ฉษันไดห้อบททพื่นอน
ของฉษันดห้วยมดยอบ กฤษณา และอบเชย 18 มาเถอะ ใหห้เรามาอษิพื่มดห้วยความรษักจนรสห่งเชห้า ใหห้เรา
ทคาตษัวของเราใหห้ปทตษิยษินดทดห้วยความรษัก นางไมตเสภียเวลาเลยในการเขข้าเรสืที่อง นางเปษิดเผยชนัดเจนวตา
นางคษิดอะไรอยผต นางจลึงพรรณนาถลึงหข้องนอนและเตภียงของตนโดยใชข้คทาพผดใหข้นตาดลึงดผดมากเทตาทภีที่
จะททาไดข้ ดนังนนัรน นางจลึงชวนหนสุตมคนนภีรทภีที่นางหมายตาไวข้ใหข้มาคข้างคสืนกนับนาง เหมสือนกนับทภีที่ชาวโลก
ททาอยผตบตอยๆในปนัจจสุบนัน นางยสืที่นขข้อเสนอทภีที่เปป็นการเลตนชผข้โดยใชข้คทาพผดเกภีที่ยวกนับความรนักและการททา
รนัก ความจรษิงของเรสืที่องนภีรกป็คสือวตา สษิที่งทภีที่นางเสนอคสือตนัณหาไมตใชตความรนัก การเลตนชผข้สตวนใหญตเปป็น
อยตางแรกไมตใชตอยตางหลนัง ตนัณหาคสือการเอาแตตไดข้ ความรนักคสือการใหข้ เหป็นไดข้ชนัดวตา ความสนใจ
หลนักของนางคสือ การตอบสนองความปรารถนาอนันเปภีที่ยมดข้วยตนัณหาของตนเอง มภีความรนักเพภียง
เลป็กนข้อยในความปรารถนาเชตนนนัรน

สภษ 7:19-20 เพราะผษัวของฉษันไมห่อยรห่บห้าน เขาไปทางไกล 20 เขาเอาเงษินไปถสง
หนรึพื่ง พอวษันเพป็ญเขาจรึงกลษับมา" เหป็นไดข้ชนัดวตาหญษิงใจงตายคนนภีรแตตงงานแลข้วและสามภีของนางไดข้
เดษินทางไปททาธสุระทภีที่อสืที่น การลตวงประเวณภีเปป็นเรสืที่องหนลึที่ง การเลตนชผข้กป็คนละเรสืที่องเลย ขณะทภีที่การลตวง
ประเวณภี (การมภีเพศสนัมพนันธรระหวตางคนทภีที่ยนังไมตแตตงงานสองคน) เปป็นเรสืที่องผษิดศภีลธรรม การเลตนชผข้กป็
เปป็นทนัรงการททาผษิดศภีลธรรมและเปป็นการไมตซสืที่อสนัตยรอยตางรข้ายแรง มนันเปป็นการละเมษิดขข้อสนัญญา มนัน
แสดงถลึงการเปป็นผผข้ทภีที่ไมตคผตควรกนับการไวข้ใจ มนันเปป็นการไมตภนักดภีอยตางสษิรนเชษิง สนัมพนันธรสวาททภีที่ก ทาลนัง
จะเกษิดขลึรนนภีร ไมตใชตเรสืที่องบนังเอษิญ เหป็นไดข้ชนัดจากบรษิบทวตาหญษิงเลตนชผข้คนนภีร รผข้แนตชนัดวตาตนอยากไดข้อะไร 
อยากไดข้มนันจากใคร และนางททาหลายสษิที่งเพสืที่อทภีที่จะไดข้มาซลึที่งสษิที่งทภีที่ตนอยากไดข้

สภษ 7:21-23 นางหวห่านลห้อมดห้วยวาจาโอห้โลม นางบษังคษับเขาดห้วยรษิมฝทปากททพื่พรด
พะเนห้าพะนอ 22 เขากป็ตษิดตามนางไปทษันททอยห่างวษัวตษัวผรห้ไปสรห่การฆห่า หรพออยห่างคนเขลาททพื่ไปรษับโทษ
ททพื่ขพพื่อ 23 จนลรกธนรปษักเขห้าไปถรึงตษับ อยห่างนกรนเขห้าไปหาบห่วง เขาหาทราบไมห่วห่านทพื่มทคห่าถรึงชทวษิต ดนัง
นนัรน ขณะทภีที่ซาโลมอนมองออกไปนอกหนข้าตตางของตน เขากป็เหป็นชายหนสุตมหนัวอตอนคนนภีรก ทาลนังถผก
ยนั ที่วยวนโดยหญษิงเลตนชผข้ทภีที่ใชข้วาจาโนข้มนข้าวผผข้นภีร  เขายอมจทานนตตอเสนตหรของนาง การยนั ที่วยวนของนาง 
และขข้อเสนอทภีที่ไรข้ยางอายของนาง



แตตจงสนังเกตวตาผผข้เขภียนทตานนภีรพรรณนาถลึงชายหนสุตมทภีที่โงตเขลาผผข้นภีร อยตางไร ซลึที่งบนัดนภีรมภีความผษิด
โทษฐานเลตนชผข้แลข้ว เขาฉลาดเหมสือนกนับวนัวตนัวผผข้ตนัวหนลึที่งทภีที่ก ทาลนังถผกนทาไปโรงเชสือด เขากลายเปป็น
เหมสือนคนขภีรคสุกชนัรนตทที่าคนหนลึที่งผผข้อยผตในขสืที่อ (นนัที่นคสือ ถผกใสตกสุญแจมสือ) เหมสือนสนัตวรทภีที่ถผกลตาตนัวหนลึที่งทภีที่มภี
ลผกธนผปนักอยผตทภีที่สภีขข้างและเหมสือนนกตนัวหนลึที่งทภีที่ตษิดกนับ ชายหนสุตมผผข้นภีรปลตอยใหข้ตนัณหาแหตงเนสืรอหนนัง
ชนักนทาตนใหข้ตษิดบตวงแรข้วอนันหนลึที่งซลึที่งเขาจะไมตมภีทางปลดปลตอยตนัวเองใหข้พข้นไดข้เลย การเลตนชผข้เปป็น
เรสืที่องทภีที่ผษิดเสมอ แตตมนันกป็โงตเขลาเปป็นพษิเศษ ผลพวงของการมภีสนัมพนันธรสวาทแบบคบชผข้คงอยผ ตยาวนาน
ขมขสืที่น และมนักนทามาซลึที่งความยสุตงยากมากมาย มภีผลทภีที่ตามมาทางกฎหมายและทางการเงษิน นภีที่ยนังไมต
พผดถลึงความแคข้นแบบหลึงหวงของคผตสมรสทภีที่ถผกกระททาผษิดอภีกตตางหาก มภีไมตกภีที่สษิที่งในชภีวษิตทภีที่โงตเขลา
มากไปกวตาการเลตนชผข้ ชายและหญษิงจทานวนมหาศาลไดข้ททาลายอาชภีพ ครอบครนัวและชภีวษิตของตน
โดยการมภีสนัมพนันธรสวาทแบบเปป็นชผข้

สภษ 7:24-27 ฉะนษัทั้น โอ บสตรทษัทั้งหลายเออ๋ย บษัดนททั้จงฟษังเราและจงตษัทั้งใจตห่อถห้อยคคา
จากปากของเรา 25 อยห่าใหห้ใจของเจห้าหษันไปตามทางของนาง อยห่าหลงทางไปในวษิถทของนางนษัทั้น คทา
ทภีที่แปลวตา บสตรทษัทั้งหลาย (เบน) เปป็นคทาทนั ที่วไปทภีที่หมายถลึง ‘บสุตรชาย (ทนัรงหลาย)’ และเปป็นคทานามเพศ
ชาย นภีที่ยนังเปป็นคทาแนะนทาถลึงบสุตรชาย (ทนัรงหลาย) ของซาโลมอนเหมสือนเดษิม ขข้อสรสุปของบทนภีรคสือ จง
หลภีกเลภีที่ยงการเลตนชผข้โดยทสุกวษิถภีทาง

26 เพราะนางไดห้ฟษัดเหยพพื่อลงเสทยเปป็นอษันมาก เออ นางไดห้ฆห่าชายททพื่แขป็งแรงจคานวนมากเสทย
แลห้ว 27 เรพอนของนางเปป็นทางไปสรห่นรก ลงไปถรึงหห้วงแหห่งความตาย หญษิงเลตนชผข้ (หรสือชายเลตนชผข้ 
ขลึรนอยผตกนับวตาเกภีที่ยวกนับเพศไหน) ไดข้ททาลายคนไปมากมายแลข้ว คนเหลตานนัรนทภีที่มภีตทาแหนตงสผงๆตตางไดข้
รนับความอนับอายขายหนข้ามาสผตตนเอง หลายคนมภีอาชภีพการงานทภีที่เสภียไปเพราะเหตสุนนัรน การเลตนชผข้
เปป็นตนั ตวเทภีที่ยวเดภียวไปสผตการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรและนรก มนันมภีอทานาจททาลายลข้างในฝตายวษิญญาณ
การเงษินและบสุคคล

*****



ภนำพรวมของสสภนำษษิต 8: ในบทททที่ 8 และ 9 เนสืขึ้อหาตอนใหมส่ททที่สนัขึ้นๆของหนนังสสือเลส่มนทขึ้เรษิที่ม
ตว้นขนขึ้นโดยแสดงใหว้เหก็นคสุณธรรมตส่างๆของปนัญญา ในบทททที่ 8 ซาโลมอนพรรณนาถนงปนัญญาอทก
ครนัขึ้งในฐานะบสุคคลหนนที่งและการททที่บสุคคลผถูว้นทขึ้มทลนักษณะเฉพาะตนัวเปก็นความชอบธรรม อทกครนัขึ้งททที่
การแสดงเปก็นบสุคคลททที่ยษิที่งใหญส่กวส่าของปนัญญาถถูกพบในพระครษิสตร์ซนที่งถถูกกลส่าวชนัดเจนตลอดทนัขึ้งบท
นทขึ้

สภษ 8:1-3 ปษัญญามษิไดห้รห้องเรทยกหรพอ ความเขห้าใจมษิไดห้เปลห่งเสทยงของเธอหรพอ 
อภีกครนัร งทภีที่ปนัญญาถผกพรรณนาเปป็นบสุคคลผผข้หนลึที่ง ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับความคษิดของสสุภาษษิต 
1:20 อยตางชนัดเจน และอภีกครนัร งทภีที่ความเขข้าใจถผกพรรณนาวตาเปป็นอนันหนลึที่งอนันเดภียวกนันกนับปนัญญา ทนัรง
สองสษิที่งตตางเกภีที่ยวพนันกนันอยตางใกลข้ชษิด เพราะวตาคทานามฮภีบรผทนัรงสอง (ปนัญญาและความเขข้าใจ) เปป็นคทา
นามเพศหญษิง ทนัรงสองคทาจลึงถผกกลตาวถลึงโดยใชข้คทาสรรพนามเพศหญษิง อยตางไรกป็ตาม การใชข้คทาเชตน
นภีรกป็เปป็นเพภียงเรสืที่องทางไวยากรณร บสุคคลทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือ พระครษิสตร ดผ ขข้อ 20

2 ณ ททพื่สรงททพื่ขห้างทาง ททพื่กลางถนนเธอกป็ยพนอยรห่ 3 ขห้างประตร หนห้าเมพอง ททพื่ทางเขห้ามสข เธอกป็รห้อง
เสทยงดษังวห่า เหมสือนกนับในสสุภาษษิต 1:20 ปนัญญาถผกพรรณนาวตายสืนอยผตบนยอดเนษินเขาทนัรงหลายแหตง
เยรผซาเลป็มและขข้างถนนหนทางของกรสุงนนัรน เธอถผกพรรณนาวตายสืนอยผตทภีที่ประตผเมสืองนนัรน โดยรข้อง
เรภียกผผข้ชายทนัรงหลายใหข้ฟนังเสภียงของเธอ ความหมายกป็คสือวตา ทนั ที่วกรสุงเยรผซาเลป็มนครบรษิสสุทธษิธ  ปนัญญา
รข้องเรภียกผผข้ชายทนัรงหลายใหข้ฟนังเสภียงของเธอ เสภียงรข้องเรภียกนนัรนยนังสะทข้อนกข้องกนังวานตลอดหลายยสุค
สมนัยมาจนถลึงทสุกวนันนภีร

เพราะพระวษิหารนนัรนและอษิทธษิพลของพระวจนะของพระเจข้าทภีที่ถผกเขภียนไวข้ทภีที่กรสุงเยรผซาเลป็ม 
เสภียงรข้องเรภียกแบบเงภียบๆของปนัญญาจลึงดนังก ข้องไปทนั ที่วกรสุงนนัรน อาจเปป็นไดข้วตาพระคนัมภภีรรถผกจารลึกไวข้
บนอาคารสทาคนัญๆ สภีที่แยกตตางๆ และประตผทนัรงหลายทนั ที่วกรสุงนนัรน ประเดป็นกป็คสือวตา ปนัญญาแบบพระเจข้า
ปรากฏชนัดเจนตตอผผข้ใดกป็ตามทภีที่ยอมตนัรงใจฟนังทภีที่เยรผซาเลป็ม นนั ที่นคสือ นตาจะเปป็นจากพระคนัมภภีรรและคนทนัรง
หลายทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าของกรสุงนนัรน อยตางไรกป็ตาม สษิที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนมากยษิที่งกวตากป็คสือ 
เสภียงรข้องเรภียกของปนัญญาใหข้คนทนัรงหลายตนัรงใจฟนังเสภียงของเธอ



สภษ 8:4-5 เสภียงรข้องเรภียกนนัรนถผกกลตาวชนัดเจนตรงนภีร  "โอ บรรดาผรห้ชายเออ๋ย เรา
เรทยกเจห้า และเสทยงเรทยกของเราไปถรึงบสตรชายของมนสษยย์ เสภียงรข้องเรภียกของปนัญญาไมตเพภียงมภีไปถลึง
ชาวกรสุงเยรผซาเลป็มเทตานนัรน แตตมภีไปถลึงคนทนัรงปวง 5 โอ คนเขลา จงเขห้าใจสตษิปษัญญา คนโงห่ทษัทั้งหลาย 
จงมทใจททพื่เขห้าใจ คทาทภีที่แปลวตา เขลา (เพธษิยร์) จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ซสืที่อ’ คทาวตา คนโงส่ทนัขึ้งหลาย 
หมายถลึงคนเหลตานนัรนทภีที่จงใจไมตมภีปนัญญา ไรข้ความรนับผษิดชอบและอวดดภี คทาสแลงสมนัยใหมต ‘งนั ที่ง’ กป็
ไมตหตางไกลจากความหมายนภีร  ประเดป็นทภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา ปนัญญารข้องเรภียกชายทนัรงปวงใหข้ตนัรงใจฟนัง 
โดยเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ซสืที่อๆ ไรข้ความรนับผษิดชอบ และโงตเขลา

สภษ 8:6-9 ลนักษณะเฉพาะตนัวหลายประการของปนัญญาไดข้ถผกใหข้ไวข้ ฟษังซท 
เพราะเราจะพรดถรึงสษิพื่งยอดเยทพื่ยม เพราะสษิพื่งททพื่ชอบจะมาจากรษิมฝทปากของเรา คทาทภีที่แปลวตา สษิพื่งยอด
เยทพื่ยม (นากษิยดร์) มภีความหมายวตาสษิที่งตตางๆทภีที่ ‘ชนัรนสผง’ หรสือ ‘เปป็นของกษนัตรษิยร’ ประเดป็นกป็คสือวตา ปนัญญา
ไมตถผกพบเจอในคทาพผดชนัรนตทที่าทภีที่หยาบคาย มนันสผงสตงและอยผตสผง มนันเรษิดหรผและชนัรนสผง นอกจากนภีร  
เสภียงเรภียกของปนัญญากป็กลตาวอยตางชอบธรรม ดนังทภีที่บทนภีร จะกลตาวตตอไป เราจะเหป็นความสนัมพนันธรอนัน
ใกลข้ชษิดระหวตางความชอบธรรมและปนัญญา ทนัรงสองสษิที่งแทบจะมภีความหมายเดภียวกนัน

7 เพราะปากของเราจะกลห่าวความจรษิง ความชษัพื่วรห้ายเปป็นสษิพื่งททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อรษิม
ฝทปากของเรา ลนักษณะเฉพาะตนัวอภีกประการของปนัญญาคสือ ความจรษิง ปนัญญานนัรนซสืที่อตรงและไมต
หลอกลวง คทาทภีที่แปลวตา ความชษัพื่วรห้าย (เรชา) ในบรษิบทนภีรหมายถลึงสษิที่งทภีที่ผษิดจรษิยธรรม ปนัญญานนัรน
ซสืที่อตรงและเกลภียดชนังสษิที่งทภีที่ผษิดจรษิยธรรม

8 บรรดาคคาปากของเรานษัทั้นชอบธรรม ในนษัทั้นไมห่มทคคาบษิดหรพอคคาคด อภีกครนัร งทภีที่มภีความเชสืที่อม
โยงกนันโดยตรงระหวตางปนัญญาและความชอบธรรม ในขข้อ 6 คทาทภีที่แปลวตา สษิพื่งททพื่ชอบ (เมยร์ชารร์) 
หมายถลึง ความชอบธรรมในทางปฏษิบนัตษิ นนั ที่นคสือ การแสดงออกของสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ตรงนภีรคทาทภีที่แปลวตา
ความชอบธรรม (เซเดค) เปป็นคทาฮภีบรผทภีที่หมายถลึงความชอบธรรมในฐานะหลนักการๆหนลึที่ง หลนักการ
ของความชอบธรรมเปป็นสตวนหนลึที่งของสาระสทาคนัญของปนัญญา ดนังนนัรน การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องคสือ การ
ททาสษิที่งทภีที่มภีปนัญญา หรสือในทางกลนับกนัน การททาสษิที่งทภีที่มภีปนัญญาคสือ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ตรงนภีรบรษิบททภีที่



เฉพาะเจาะจงคสือ สษิที่งทภีที่เรากลตาว คทาแนะนทาหรสือความเหป็นตตางๆทภีที่มภีปนัญญาจะรวมหลนักการเรสืที่อง
ความชอบธรรมเขข้าไวข้ดข้วย ไมตมภีสษิที่งใดทภีที่เปป็น “คทาบษิดหรสือคทาคด” อยผ ตในความเหป็นตตางๆทภีที่มภีปนัญญา 
ความคษิดอยตางหลนังคสือ การทภีที่วตาไมตมภีสษิที่งใดทภีที่คดเคภีรยวหรสือไมตเหมาะสมในปนัญญาทภีที่แทข้จรษิง

9 คคาเหลห่านษัทั้นสคาหรษับผรห้ททพื่เขห้าใจกป็ตรงหมด สคาหรษับผรห้พบความรรห้กป็ถ รกตห้อง ประธานคลาเหลส่า
นนัขึ้นคสือ บรรดาคทาแหตงปนัญญาทภีที่ถผกพผดถลึงในขข้อทภีที่แลข้ว คทาทภีที่แปลวตา ตรง (นาโคช) มภีความหมายวตา
 ‘เปป็นเสข้นตรง’ (ซลึที่งตรงขข้ามกนับคดงอ) หรสือ ‘เทภีที่ยงธรรม’ ปนัญญานนัรนตรงแนตวและไมตเฉไปเฉมา 
คนเหลตานนัรนทภีที่มภีความเขข้าใจกป็จทามนันไดข้เมสืที่อพบ คนเหลตานนัรนทภีที่รอบรผข้กป็ทราบถลึงความเทภีที่ยงธรรมของ
ปนัญญา ในเนสืรอหาสตวนนภีรทนัรงหมด มภีความสนัมพนันธรก นันอยตางใกลข้ชษิดระหวตางสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ซสืที่อตรงและ
ตรงไปตรงมากนับปนัญญา ปนัญญามภีลนักษณะเฉพาะตนัวเปป็นสษิที่งเหลตานภีรทนัรงหมด

สภษ 8:10-11 ปนัญญาจลึงรข้องเรภียกคนทนัรงหลายวตา จงรษับคคาสษัพื่งสอนของเราแทนเงษิน
และความรรห้แทนทองคคาอยห่างดท คทาทภีที่แปลวตา คคาสษัพื่งสอน (มถูวร์คารร์) มภีความหมายวตา ‘การฝลึกวษินนัย’, 
‘การตภีสอน’ หรสือ ‘การตนักเตสือนแกข้ไข’ ความคษิดทภีที่แฝงอยผตกป็คสือ คทาตนักเตสือนหรสือคทาตทาหนษิ บตอยครนัร ง
ปนัญญาจะแกข้ไขนษิสนัยตตางๆแหตงชภีวษิตและตทาหนษิเรา

ยษิที่งกวตานนัรน ปนัญญายนังรข้องเรภียกมนสุษยชาตษิใหข้ยอมรนับปนัญญาแบบแกข้ไขเชตนนนัรนแทนทภีที่จะไลต
ตามความมนั ที่งคนั ที่ง ปนัญญาและความมนั ที่งคนั ที่งไมตจทาเปป็นตข้องอยผตรตวมกนันเสมอไป แตตคทาปรลึกษาทภีที่มภีปนัญญา
คสือ จงไลตตามปนัญญาแทนทภีที่จะไลตตามความมนั ที่งคนั ที่ง

11 เพราะปษัญญาดทกวห่าทษับทษิม และสษิพื่งททพื่เจห้าปรารถนาทษัทั้งหมดจะเปรทยบเททยบกษับปษัญญาไมห่
ไดห้ ความหมายกป็คสือวตา ปนัญญานนัรนมภีคตามากกวตาอนัญมณภีทนัรงหลายเยอะ อนันทภีที่จรษิง ปนัญญามภีคตามากกวตา
สษิที่งของอสืที่นๆทนัรงปวง ไมตมภีการเปรภียบเทภียบกนันไดข้ระหวตางมผลคตาของปนัญญาและมผลคตาของสษิที่งของ
ตส่างๆ

สภษ 8:12-14 ในอภีกสษิบขข้อถนัดไป ปนัญญา (ซลึที่งถผกแสดงในรผปบสุคคล) พรรณนาถลึง
คสุณลนักษณะตตางๆเพษิที่มเตษิมทภีที่เธอมภีอยผต เราคพอปษัญญา อยรห่ในความหยษัพื่งรรห้ และเราพบความรรห้แหห่งความ
เฉลทยวฉลาด ปนัญญานนัรนรอบคอบและสสุขสุม สษิที่งนภีรทนัรงหมดอยผตทภีที่เดภียวกนัน คทาทภีที่แปลวตา ความเฉลทยว



ฉลาด (มาซษิมมาหร์) ในบรษิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ความเฉลภียวฉลาดในการเลสือกตนัดสษินใจ’ ความ
คษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ปนัญญาไมตเพภียงรอบคอบเทตานนัรน แตตยนังเฉลภียวฉลาดดข้วย ทภีที่ไมตมภีอยผตในปนัญญา
คสือ ลษิรนทภีที่พผดพลตอยๆ

13 ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นความเกลทยดชษังความชษัพื่วรห้าย แมข้มษิไดข้ระบสุไวข้อยตางชนัดเจน
ทภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา ปนัญญาพข้องกนันกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า ทนัรงสองสษิที่งอยผต
รตวมกนัน ดนังนนัรน ปนัญญาจลึงเกลภียดชนังความชนั ที่วรข้ายเหมสือนกนับทภีที่ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าททาแบบ
เดภียวกนัน คสุณลนักษณะทภีที่ชนัดเจนประการหนลึที่งของความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าจลึงถผกพรรณนาไวข้ 
นอกจากนภีร  ปนัญญากลตาวตตอไปวตา เราเกลทยดความเยห่อหยษิพื่งและความจองหอง และทางของความ
ชษัพื่วรห้ายกษับปากตลบตะแลง ปนัญญาเกลภียดชนังความเยตอหยษิที่ง ความจองหองและหนทางตตางๆทภีที่ชนั ที่ว
รข้าย มนันยนังสะอษิดสะเอภียนปากทภีที่พผดจาอวดดภีดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา ไมตมภีสนักสษิที่งขข้างบน
อาศนัยอยผตในปนัญญา เมสืที่อเราหาทางทภีที่จะพนัฒนาใหข้เกษิดปนัญญาในชภีวษิตของเรา เหป็นไดข้ชนัดวตาเราตข้อง
ขจนัดความจองหอง วษิถภีทางตตางๆทภีที่ชนั ที่วรข้าย และปากทภีที่พผดจาอวดดภีทษิรงไปเสภีย ทนัรงหมดนภีรลข้วนเปป็นศนัตรผ
ของปนัญญาแบบพระเจข้า

14 เรามทคคาหารพอและสตษิปษัญญา เรามทความเขห้าใจ เรามทกคาลษัง ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ปนัญญา
ยอมรนับคทาแนะนทาและมภีประสษิทธษิภาพ คนทภีที่มภีปนัญญาจะยอมรนับคทาแนะนทาจากผผข้อสืที่น ดผ สสุภาษษิต 10:8
คนโงตโมโหเมสืที่อพวกเขาไดข้รนับคทาวษิจารณร คทาทภีที่แปลวตา สตษิปษัญญา (ทถูวร์ชษิยาหร์) มภีความหมายวตา ‘ทภีที่มภี
ประสษิทธษิภาพ’ หรสือ ‘ทภีที่ประสบความสทาเรป็จ’ ความหมายกป็คสือวตา ปนัญญาไมตเพภียงยอมรนับคทาแนะนทา
เทตานนัรนแตตยนังมภีประสษิทธษิภาพและประสบความสทาเรป็จเปป็นผลทภีที่ตามมา ดนังนนัรน ปนัญญาจลึงเขข้าใจ
ปนัญหาตตางๆ และมภีตทาแหนตงใหญตโตในชภีวษิต

สภษ 8:15-16 โดยเรานทพื่แหละกษษัตรษิยย์จรึงปกครอง และผรห้ครอบครองจรึงตรา
กฎหมายททพื่ยสตษิธรรม แมข้วตาความคษิดตรงนภีรมสุตงหนข้าไปสผตเรสืที่องการแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาในพระ
ครษิสตร การประยสุกตรใชข้ตรงนภีรกป็อยผตในรผปแบบธรรมดาและใชข้ในทางปฏษิบนัตษิ ปนัญญาชตวยใหข้คนเหลตา
นนัรนทภีที่มภีตทาแหนตงสผงๆสามารถปกครองไดข้อยตางมภีประสษิทธษิผล วลภีหลนังนภีรมภีความหมายวตาโดยปนัญญา



พวกเจข้านายออกกฤษฎภีกาตตางๆอนันชอบธรรม (คทาทภีที่แปลวตา ยสตษิธรรม (เซเดค) เปป็นคทาฮภีบรผพสืรนๆทภีที่
แปลวตา ‘ความชอบธรรม’) ในขอบเขตทภีที่กวข้างกวตา ความหมายกป็คสือวตาปนัญญานทาไปสผตการตนัดสษินใจ
ตตางๆทภีที่ถผกตข้อง จะวตาไปแลข้วนนัที่นกป็เปป็นสษิที่งทภีที่ชตวยใหข้บรรดาผผข้นทาดทารงตทาแหนตงตตอไปไดข้

เชตนเดภียวกนัน 16 โดยเรานทพื่แหละเจห้านายและขสนนางไดห้ครอบครอง คพอบรรดาผรห้พษิพากษา
ของแผห่นดษินโลก ความคษิดตรงนภีรตตอจากขข้อกตอนหนข้า ปนัญญาชตวยใหข้คนเหลตานนัรนทภีที่อยผตในอทานาจ
หลายระดนับดทารงตทาแหนตงตตอไปไดข้ ผผข้นทาทภีที่มภีปนัญญาปกตษิแลข้วกป็ดทารงตทาแหนตงยาวนาน บรรดาผผข้นทา
ทภีที่โงตเขลากป็ถผกถอดออกจากตทาแหนตงในเวลาไมตนาน

สภษ 8:17 เรารษักบรรดาผรห้ททพื่รษักเรา และบรรดาผรห้ททพื่แสวงเราอยห่างขยษันขษันแขป็งกป็
พบเรา เหป็นไดข้ชนัดวตาบสุคคลทภีที่พผดอยผตนภีร คสือ ปนัญญาทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคล (ดผขข้อ 12) อยตางไรกป็ตาม ดนัง
ทภีที่บรษิบททภีที่ตามมาจะแสดงใหข้เหป็นอยตางชนัดเจน บสุคคลทภีที่วตานภีรสสุดทข้ายแลข้วกป็คสือ พระเยซผครษิสตร 
พระองครทรงเปป็นปนัญญาทภีที่ถผกแสดงในรผปบสุคคล แตตสทาหรนับตรงนภีรการประยสุกตรใชข้ในทนันทภีหลนักๆ
แลข้วกป็คสือ ปนัญญา ความหมายกป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่รนักและเสาะแสวงหาปนัญญาจะพบมนัน นอกจาก
นภีร  คนเหลตานนัรนทภีที่เสาะแสวงหาปนัญญาแตตเนษิที่นๆ (ไมตวตาจะตนัรงแตตยนังเดป็ก ตนัรงแตตยนังเชข้าตรผต  หรสือตนัรงแตต
เนษิที่นๆในการตนัดสษินใจครนัร งสทาคนัญ ฯลฯ) จะพบมนัน พระเจข้าประทานปนัญญาใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่
แสวงหาปนัญญาแบบพระเจข้า ดผ ยากอบ 1:5 เมสืที่อพระเจข้าทรงเหป็นวตาคนๆหนลึที่งเสาะแสวงหาปนัญญา
แบบพระเจข้าอยตางแทข้จรษิง พระองครกป็ทรงสนัญญาแลข้ววตาจะประทานมนันใหข้

สภษ 8:18-19 ความมษัพื่งคษัพื่งและเกทยรตษิอยรห่กษับเรา เออ ทษัทั้งทรษัพยย์ศฤงคารททพื่ทนทาน
และความชอบธรรม สษิที่งหนลึที่งทภีที่แสนวษิเศษเกภีที่ยวกนับปนัญญาแบบพระเจข้ากป็คสือวตา สสุดทข้ายแลข้วมนันนทามา
ซลึที่งความเจรษิญรสุตงเรสืองและเกภียรตษิยศ นอกจากนภีร  ความมนั ที่งคนั ที่งทภีที่ปนัญญาสรข้างขลึรน (แมข้วตาไมตจทาเปป็นตข้อง
อยผตในรผปเงษินกป็ตาม) กป็คงทนและมนันถผกตข้องกลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง ปนัญญาจะกตอใหข้เกษิดความเจรษิญ
รสุตงเรสืองทภีที่แทข้จรษิงและคงทนยาวนานซลึที่งมภีรากฐานอยผ ตในสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ความมนั ที่งคนั ที่งของโลกนภีรมนักอยผต
เพภียงชนั ที่วครผตและตนัรงอยผตบนรากฐานทภีที่ไมตชอบธรรม มนันมาพรข้อมกนับความยสุตงยากและมนักระเหยไป
อยตางรวดเรป็ว



19 ผลของเราดทกวห่าทองคคา แมห้ทองคคาเนพทั้อดท และผลไดห้ของเราดทกวห่าเงษินเนพทั้อบรษิสสทธษิดิ์ ตรง
กนันขข้าม ความมนั ที่งคนั ที่งของปนัญญานนัรนดภีกวตาเงษินจทานวนมหาศาล เพราะวตาสนันตษิสสุข ความเงภียบสงบ 
และความสสุขทภีที่แทข้จรษิงมาพรข้อมกนับปนัญญาแบบพระเจข้า ความมนั ที่งคนั ที่งของโลกปกตษิแลข้วขาดซลึที่งสษิที่ง
เหลตานภีรทนัรงหมด

สภษ 8:20-21 เรานคาในทางแหห่งความชอบธรรม ในวษิถททษัทั้งหลายของความ
ยสตษิธรรม อภีกครนัร งทภีที่ความสนัมพนันธรแบบเกสือบมภีความหมายเดภียวกนันระหวตางปนัญญาและความชอบ
ธรรมถผกกลตาวชนัดเจน คทาทภีที่แปลวตา นคา (ฮาลนัค) ในความหมายทนั ที่วไปทภีที่สสุดกป็คสือ ‘ไป’ หรสือ ‘เดษิน’ 
ปนัญญาดทาเนษินในวษิถภีทนัรงหลายแหตงความชอบธรรม และเหมสือนทภีที่ถผกแปลในฉบนับคษิงเจมสร นทาอยผ ตใน
นนัรน ยษิที่งกวตานนัรน ปนัญญานทาในการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้อง (คทาทภีที่แปลวตา ความยสตษิธรรม (มษิชพนัท) ใน
บรษิบทนภีรจรษิงๆแลข้วหมายความวตา ‘การตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้อง’)

21 ประสาททรษัพยย์ศฤงคารแกห่บรรดาผรห้ททพื่รษักเรา บรรจสคลษังทรษัพยย์ทษัทั้งหลายของเขาใหห้เตป็ม 
อภีกครนัร งทภีที่ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ปนัญญาแบบพระเจข้าทภีที่แทข้จรษิงในระยะยาวแลข้วจะกตอใหข้เกษิด
ความเจรษิญทางวนัตถสุ คทาทภีที่แปลวตา คลษังทรษัพยย์ (โอวทร์ซารร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘หข้องเกป็บสมบนัตษิ’ 
ในสทานวนสมนัยใหมต มนันกป็เทภียบไดข้กนับ ‘บนัญชภีธนาคาร’ ปนัญญาแบบพระเจข้านทาไปปฏษิบนัตษิไดข้จรษิงและ
เกษิดผลมากในทข้ายทภีที่สสุด

สภษ 8:22-23 ตนัรงแตตตรงนภีร ไปจนจบบทการแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาเรษิที่ม
ปรากฏชนัดเจนในตนัวตนของพระเยซผครษิสตร พระองครทรงเปป็นการแสดงเปป็นบสุคคลในระดนับสผงสสุด
ของมนัน พระเยโฮวาหย์ทรงเปป็นเจห้าของเราในเมพพื่อพระองคย์ทรงเรษิพื่มงานของพระองคย์ กห่อนบรรดา
พระราชกษิจโบราณของพระองคย์ เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปป็นภาพเลป็งถลึงพระครษิสตร อยตางไรกป็ตาม การ
ประยสุกตรใชข้ในทนันทภีกป็ใชข้กนับปนัญญา ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา พระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงไดว้ปนัญญามา
กตอนพระราชกษิจตตางๆในการทรงสรข้างของพระองคร (คทาทภีที่แปลวตา เปป็นเจห้าของ (คานาหร์) ในบรษิบท
นภีร จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ไดข้มา’) ประเดป็นกป็คสือวตา ปนัญญานทาพาพระเจข้าตลอดพระราชกษิจแหตง



การทรงสรข้างของพระองคร การแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาคสือ พระเยซผครษิสตรองครพระผผข้เปป็น
เจข้าของเรา

23 เราถรกสถาปนาไวห้ตษัทั้งแตห่ดรึกดคาบรรพย์มาแลห้ว ตษัทั้งแตห่แรก กห่อนปฐมกาลของแผห่นดษินโลก 
คทาทภีที่แปลวตา สถาปนา (นาคนัค) (ในโครงสรข้าง Niphal ดนังทภีที่เปป็นตรงนภีร ) หมายความวตา ‘ถผกเจษิมตนัรง’ 
ปนัญญาถผกพระเจข้าเจษิมตนัรงในอดภีตกาลนษิรนันดรร กตอนการเนรมษิตสรข้างเรษิที่มตข้นขลึรน แตตนภีที่ไมตไดข้หมายถลึง
พระองครผผข้ทรงไดข้รนับการเจษิมตนัรง นนัที่นคสือ พระเยซผครษิสตร และการทภีที่พระองครทรงถผกเจษิมตนัรงโดยพระ
บษิดาแหตงสวรรครในอดภีตกาลหรอกหรสือ แนตนอนวตามนันใชต! ตนัรงแตตการเรษิที่มตข้นของกาลเวลา องครพระ
ผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงถผกพระเจข้าเจษิมตนัรงมาโดยตลอด (คทาวตา เมสสษิยาหร์ และครษิสตร์ ทนัรงคผตมภีความ
หมายวตา ‘ผผข้ไดข้รนับการเจษิมตนัรง’)

สภษ 8:24-26 เราถพอกคาเนษิดมาเมพพื่อกห่อนมทมหาสมสทร เมพพื่อไมห่มทนคทั้าพสททพื่มทนคทั้ามากมาย 

25 กห่อนการเนรมษิตสรห้างภรเขา กห่อนเนษินเขา เรากป็ถพอกคาเนษิดมาแลห้ว 26 กห่อนททพื่พระองคย์ทรงสรห้าง
แผห่นดษินโลก ทษัทั้งไรห่นา หรพอกห่อนผงคลทแรกของพษิภพ  การประยสุกตรใชข้ในทนันทภีกป็คสือวตา กตอนการ
เนรมษิตสรข้างเรษิที่มตข้นขลึรน ปนัญญากป็อยผตกนับพระเจข้าอยผตแลข้ว ความจรษิงทภีที่กวข้างกวตากป็คสือ ความเปป็นนษิรนันดรร
และการดทารงอยผตกตอนแลข้วของพระครษิสตร เมสืที่อกาลเรษิที่มตข้นเรษิที่มมภีขลึรน พระองครกป็ทรงเปป็นอยผตกตอนแลข้ว 
ดผ ยอหรน 1:1-3 นภีที่ไมตไดข้หมายถลึงแหลตงกทาเนษิดของพระครษิสตร แตตหมายถลึงการทรงสภาพนษิรนันดรร
ของพระองคร

สภษ 8:27-31 เมพพื่อพระองคย์ทรงสถาปนาฟห้าสวรรคย์ เราอยรห่ททพื่นษัพื่นแลห้ว เมพพื่อพระองคย์
ทรงลากเสห้นรอบวงบนพพทั้นมหาสมสทร อภีกครนัร งทภีที่การประยสุกตรใชข้ในทนันทภีเปป็นเรสืที่องปนัญญาทภีที่นทาพา
พระเจข้าในพระราชกษิจตตางๆแหตงการเนรมษิตสรข้างของพระองคร การประยสุกตรใชข้ทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็ใชข้
กนับพระครษิสตรในฐานะพระผผข้ทรงสรข้าง ทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยในสตวนหลนังของขข้อนภีรกป็คสือ แนวคษิดทภีที่วตา
พษิภพโลกเปป็นรผปทรงกลม คทาทภีที่แปลวตา เสห้นรอบวง (ชถูวกร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘วงกลม’ นภีที่
เปป็นการอข้างอษิงถลึงวนันทภีที่หนลึที่งและวนันทภีที่สองของการเนรมษิตสรข้างเมสืที่อแผตนดษินโลกเปป็นเพภียงรผปทรง
กลมทภีที่ถผกปกคลสุมดข้วยนทรา ดผ ปฐมกาล 1:1-8



28 เมพพื่อพระองคย์ทรงสถาปนาฟห้าเบพทั้องบน เมพพื่อพระองคย์ทรงกระทคานคทั้าพสของนคทั้าบาดาลใหห้
มษัพื่นไวห้ 29 เมพพื่อพระองคย์ทรงกคาหนดเขตจคากษัดใหห้แกห่ทะเล เพพพื่อวห่านคทั้าจะไมห่ละเมษิดพระบษัญชาของ
พระองคย์ เมพพื่อพระองคย์ทรงปษักผษังรากฐานของพษิภพ ประเดป็นกป็คสือวตาในระหวตางสนัปดาหรแหตงการ
เนรมษิตสรข้าง ปนัญญาซลึที่งถผกแสดงเปป็นบสุคคลในพระครษิสตรทรงอยผ ตทภีที่นนัที่นกนับพระบษิดาโดยทรงมภีสตวน
รตวมในพระราชกษิจแหตงการเนรมษิตสรข้าง

30 เราอยรห่ขห้างพระองคย์แลห้ว เหมพอนผรห้ททพื่พระองคย์ทรงเลททั้ยงดร เราเปป็นความปทตษิยษินดทประจคา
วษันของพระองคย์ เปรมปรทดษิดิ์อยรห่ตห่อพระพษักตรย์พระองคย์เสมอ 31 เปรมปรทดษิดิ์ในพษิภพททพื่มทคนอาศษัย
ของพระองคย์ และปทตษิยษินดทในบสตรทษัทั้งหลายของมนสษยย์ ตลอดกระบวนการแหตงการเนรมษิตสรข้าง
นนัรน ปนัญญา (ในบสุคคลของพระครษิสตร) กป็อยผตกนับพระเจข้า นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงการมภี
สามนัคคภีธรรมและความสนษิทสนมแหตงความรนักแบบครอบครนัวซลึที่งมภีอยผ ตระหวตางพระบสุตรและพระ
บษิดาในอดภีตกาลนษิรนันดรร เมสืที่อพระราชกษิจแหตงการเนรมษิตสรข้างเสรป็จสษิรนลง ปนัญญา (ซลึที่งถผกแสดงเปป็น
บสุคคลในพระครษิสตร) กป็ชสืที่นชมยษินดภีในพระราชกษิจอนันสมบผรณรแบบของพระองคร โดยเฉพาะใน
สตวนทภีที่มภีคนอาศนัยอยผตของแผตนดษินโลกซลึที่งเปป็นทภีที่ๆพระเจข้าทรงใหข้มนสุษยรอาศนัยอยผ ต สนังเกตวตาปนัญญา 
(ในพระครษิสตร) จากสนัปดาหรแหตงการเนรมษิตสรข้างนนัรนปภีตษิยษินดภีในการถตายทอดตนัวมนันเองแกตมนสุษยร 
นตาเศรข้าทภีที่คนสตวนใหญตไดข้เพษิกเฉยมนัน (พระองคร) ตนัรงแตตนนัรนมาจนบนัดนภีร  ดผ ยอหรน 1:10

สภษ 8:32-33 ฉะนษัทั้น โอ บสตรทษัทั้งหลายเออ๋ย บษัดนททั้จงฟษังเรา บรรดาผรห้ททพื่รษักษาทาง
ของเรากป็อยรห่สสขสงบ ปนัญญา (ในตนัวตนของพระครษิสตร) จลึงรข้องเรภียกใหข้มนสุษยชาตษิตนัรงใจฟนัง แนตทภี
เดภียวมภีพระพรอนันอสุดมบรษิบผรณรสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ (1) ตนัรงใจฟนังปนัญญา และ (2) ตนัรงใจฟนังพระ
วจนะของพระครษิสตร เราจะไมตมภีวนันไปผษิดทางหากเราเดษินตามปนัญญาแบบพระเจข้าหรสือตษิดตามพระ
เยซผครษิสตร ทนัรงสองสษิที่งแทบจะมภีความหมายเดภียวกนัน

33 จงฟษังคคาสษัพื่งสอน และจงฉลาด และอยห่าเพษิกเฉยเสทย ความคษิดตรงนภีรลงมาจากความ
สผงสตงแหตงปนัญญาในพระราชกษิจแหตงการเนรมษิตสรข้างของพระครษิสตรมาสผตปนัญญาธรรมดาๆแลข้ว แมข้
กระนนัรน ปนัญญาแบบพระเจข้ากป็เปป็นทรนัพยรสมบนัตษิทภีที่มภีคตามากดนังทภีที่หมายเหตสุไวข้ขข้างบน คทาแนะนทาแบบ



พระเจข้าอภีกครนัร งกป็คสือ จงฟนังการฝลึกวษินนัย การตภีสอนและการตนักเตสือนแกข้ไข ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้อง
อยตางใกลข้ชษิดกนับความคษิดของ 8:10 เนสืรอหนนังไมตเคยชอบทภีที่จะถผกตนักเตสือนแกข้ไขหรสือถผกตทาหนษิ แตต
ปนัญญาของพระเจข้าคสือ จงรนับมนันและอยตาปฏษิเสธมนันเสภีย

สภษ 8:34 ผรห้ใดททพื่ฟษังเรากป็เปป็นสสข คพอเฝห้าอยรห่ททพื่ประตรรษัทั้วของเราทสกวษัน และคอย
อยรห่ขห้างประตรบห้านของเรา อภีกครนัร งทภีที่บสุคคลตรงนภีรคสือ ปนัญญา (แตตบสุคคลทภีที่ยษิที่งใหญตกวตา คสือ พระ
ครษิสตร) มภีพระพรใหญตยษิที่งในการใสตใจตตอปนัญญาแบบพระเจข้า มภีปนัญญาใหญตยษิที่งในการรอคอยอยผตทภีที่
ประตผเรสือนของปนัญญา ในพระคนัมภภีรรเดษิม นนั ที่นนตาจะเปป็นพระวษิหาร/พลนับพลานนัรน ในพระคนัมภภีรร
ใหมต นนัที่นยตอมเปป็นครษิสตจนักรทข้องถษิที่น ทภีที่นนัที่นผผข้คนไดข้ยษินปนัญญาของพระเจข้าในวนันอาทษิตยรและในการ
ประชสุมกลางสนัปดาหร แมข้วตานภีที่เปป็นภาพเปรภียบของเรสือนของปนัญญา การประยสุกตรใชข้ทภีที่ชนัดเจนของ
เรสืที่องนนัรนในปนัจจสุบนันกป็เปป็นไดข้แตตครษิสตจนักรทข้องถษิที่นเทตานนัรน ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา มภีพระพร
ใหญตยษิที่งในการใสตใจตตอปนัญญาของพระเจข้าทภีที่เรสือนของปนัญญาแบบพระเจข้า

สภษ 8:35-36 เพราะผรห้ใดททพื่พบเรากป็พบชทวษิต และไดห้รษับความพอพระทษัยจากพระ
เยโฮวาหย์ ดนังทภีที่เปป็นในเนสืรอหาสตวนใหญตของบทนภีร  มภีการประยสุกตรใชข้สองแบบ ในดข้านหนลึที่ง มภีชภีวษิต
และความโปรดปรานขององครพระผผข้เปป็นเจข้าในการพบปนัญญา ในอภีกดข้านหนลึที่งทภีที่เหลสือ แนตนอนวตา
มภีชภีวษิตและความโปรดปรานในการพบพระครษิสตรผผข้ทรงเปป็นปนัญญาสทาหรนับเรา (1 โครษินธร 1:30) 
ทนัรงคผตเปป็นพระพรซลึที่งจะคงอยผตไปตราบนานเทตานานและชนั ที่วนษิจนษิรนันดรร

36 แตห่ผรห้ททพื่พลาดขาดเรากป็กระทคาจษิตใจตษัวเองใหห้เจป็บ บรรดาผรห้ททพื่เกลทยดชษังเรากป็รษักความ 
มรณา" คนเหลตานนัรนทภีที่ททาความบาปตตอปนัญญากป็นทาแตตความเจป็บปวดมาสผตตนเองและการเสภียชภีวษิต
กตอนวนัยอนันควร เชตนเดภียวกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ปฏษิเสธพระครษิสตรยตอมเปป็นคนโงตและจะประสบกนับ
ความตายครนัร งทภีที่สองนนัรน

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 9: ในบทนทขึ้ ปนัญญาหรสือพระครษิสตร์ถถูกนลาเสนอวส่าสรว้างเรสือนหรสือ
พระราชวนังหลนังงามขนขึ้นหลนังหนนที่งเพสืที่อสรว้างความบนันเทษิงใหว้แกส่แขกเหรสืที่อ มนันบอกเปก็นนนัยถนงขว้อดท



อนันลนกซนขึ้งหลายประการของปนัญญา ปนัญญาจนงเชษิญคนทนัขึ้งปวงใหว้มารส่วมงานเลทขึ้ยงของเธอ บทนทขึ้ปษิด
ทว้ายดว้วยคลาเตสือนอทกประการใหว้ระวนังการทลาผษิดศทลธรรมทางเพศ

สภษ 9:1-2 ปษัญญาไดห้สรห้างเรพอนของเธอแลห้ว เธอไดห้ตษัทั้งเสาเจป็ดตห้น 2 เธอไดห้ฆห่า
สษัตวย์ของเธอ ไดห้ประสมนคทั้าองสห่นของเธอ ไดห้จษัดโตป๊ะของเธอแลห้วดห้วย เรสืที่องเปรภียบเทภียบจลึงถผกนทา
เสนอถลึงการทภีที่ปนัญญาไดข้สรข้างเรสือนหรสือพระราชวนังหลนังงามขลึรนหลนังหนลึที่งเพสืที่อความรสืที่นเรษิงของแขก
เหรสืที่อของเขา (ของเธอ) นอกจากนภีร  ปนัญญายนังไดข้จนัดเตรภียมงานเลภีรยงใหญตไวข้แลข้วดข้วย นภีที่หมายถลึงการ
ทภีที่ปนัญญาไดข้มาซลึที่งความมนั ที่งคนั ที่งและพระพรใหญตยษิที่ง ปนัญญายกชผเราใหข้มภีตทาแหนตงสผงในชภีวษิต

สภษ 9:3-6 และไดห้สห่งสาวใชห้ของเธอออกไป สห่งเสทยงเรทยกจากททพื่สรงททพื่สสดใน
เมพองวห่า 4 "ผรห้ใดททพื่เปป็นคนเขลา ใหห้เขาหษันเขห้ามาททพื่นทพื่" เธอพรดกษับผรห้ททพื่ไรห้ความเขห้าใจวห่า 5 "มาเถอะ 
มารษับประทานขนมปษังของเรา และดพพื่มนคทั้าองสห่นททพื่เราไดห้ประสม เรสืที่องราวเปรภียบเทภียบนภีรดทาเนษินตตอ
ไปโดยทภีที่ปนัญญาเชษิญคนทนัรงปวงทภีที่ยอมฟนังใหข้มายนังงานเลภีรยงใหญตแหตงปนัญญาและความเขข้าใจ ความ
คษิดสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  ประการแรก คสือ นภีที่เปป็นคทาเชษิญใหข้มารนับปนัญญาและความเขข้าใจ
โดยไมตตข้องเสภียเงษินเลย ประการทภีที่สองคสือ การถผกแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาในพระครษิสตร 
พระองครทรงประทนับยสืนอยผตและทรงเชษิญคนทนัรงปวงทภีที่เตป็มใจใหข้มารนับปนัญญาซลึที่งมภีอยผ ตในพระองคร 
มนันเรษิที่มตข้นพรข้อมกนับความรอด ดผ มนัทธษิว 11:28-29 ปนัญญาและพระครษิสตรจลึงทรงเชษิญคนทนัรงปวงทภีที่
ยอมตนัรงใจฟนังใหข้มาและรนับเอาความบรษิบผรณรทภีที่แตตละพระองครหยษิบยสืที่นใหข้

6 จงทษิทั้งความเขลาเสทย และดคารงชทวษิตอยรห่ ดคาเนษินในทางของความเขห้าใจนษัทั้นเถษิด" เรสืที่องราว
เปรภียบเทภียบนภีรซลึที่งไดข้เกรษิที่นนทาบทนภีรจลึงวกกลนับมายนังคทาเตสือนสตษิโดยตรง ประเดป็นทนัรงหมดของบทนภีร
จนถลึงตอนนภีรถผกสรสุปยตอในคทากทาชนับทภีที่ใหข้ทษิรงความเขลาเสภีย เราควรหมายเหตสุไวข้วตาคทาบนัญชานภีรคสือ จง
ละทษิรงคนเขลาเสภีย นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงหลนักการเรสืที่องการแยกออกจากเหลตาคนบาป คทา
แนะนทาแบบพระเจข้าเชตนนนัรนนทาไปสผตชภีวษิต ทนัรงฝตายวษิญญาณและรตางกาย ยษิที่งกวตานนัรน คทาก ทาชนับแบบ
พระเจข้านภีร ยนังบนัญชาเราใหข้ไลตตษิดตามวษิถภีแหตงความเขข้าใจ (และปนัญญา) อนันทภีที่จรษิงแลข้วนภีที่สรสุปยตอ
หนนังสสือเลตมนภีรจนถลึงจสุดนภีร



สภษ 9:7-9 ทษิศทางของหนนังสสือสสุภาษษิตตรงนภีร เรษิที่มเปลภีที่ยนแลข้ว ขณะทภีที่จนถลึงจสุด
นภีร  ความสทาคนัญถผกเนข้นตรงทภีที่ขข้อดภีตตางๆของปนัญญาในแงตปรนัชญา บนัดนภีรความสทาคนัญเปลภีที่ยนไปเนข้นทภีที่
คทาแนะนทาโดยตรงทภีที่มภีปนัญญา นนั ที่นคสือ ถข้อยคทาสสุภาษษิตตตางๆเอง สามขข้อนภีรพผดถลึงเรสืที่องของการใหข้และ
การรนับคทาตนักเตสือน (นนัที่นคสือ คทาวษิจารณร) ผรห้ททพื่วห่ากลห่าวคนมษักเยาะเยห้ยจะไดห้รษับความอษับอาย และผรห้ททพื่
ตษักเตพอนคนชษัพื่วรห้ายจะไดห้รษับรอยเปพทั้อน ความหมายกป็คสือวตา การวตากลตาวคนโงตปกตษิแลข้วจะสตงผล
รข้ายกลนับคสืนมา เขาจะไมตยอมรนับคทาตษิเพสืที่อกตอ ทภีที่แฝงอยผตในแนวคษิดเรสืที่องคนโงตคสือคทาวตา คนมนักเยาะ
เยว้ยและคนชนัที่วรว้าย

8 อยห่าตษักเตพอนคนมษักเยาะเยห้ย เพราะเขาจะเกลทยดเจห้า คทาแนะนทาของพระวจนะของ
พระเจข้ากป็คสือวตา มภีปนัญญาในการไมตวตากลตาวคนมนักเยาะเยข้ย (นนัที่นคสือ คนโงต) ในทางกลนับกนัน ความคษิด
นภีรมภีตตอไปวตา จงตษักเตพอนปราชญย์ และเขาจะรษักเจห้า คนทภีที่มภีปนัญญาจะยอมรนับคทาวตากลตาวและคทา
วษิจารณร

ดข้วยเหตสุนภีร  9 จงใหห้คคาสษัพื่งสอนแกห่ปราชญย์และเขาจะฉลาดยษิพื่งขรึทั้น จงสอนคนชอบธรรมและ
เขาจะเพษิพื่มการเรทยนรรห้มากขรึทั้น คนทภีที่มภีปนัญญาและคนชอบธรรมจะยอมรนับคทาวตากลตาวและคทาวษิจารณร 
บทเรภียนหนลึที่งแหตงชภีวษิตคสือ จงยอมรนับคทาวษิจารณรและคทาวตากลตาวดข้วยความเตป็มใจ คนมภีปนัญญาจะททา
เชตนนนัรน คนโงตจะไมตยอม บททดสอบเชษิงปฏษิบนัตษิในชภีวษิตกป็คสือวตา เรายอมรนับคทาวษิจารณรและคทาวตา
กลตาวอยตางไร คนมภีปนัญญาจะยอมรนับมนัน คนโงตจะโกรธ เถภียงและฉสุนเฉภียว

สภษ 9:10-12 ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นททพื่เรษิพื่มตห้นของปษัญญา และซรึพื่งรรห้จษัก
องคย์บรษิสสทธษิดิ์เปป็นความเขห้าใจ สสุภาษษิต 1:7 ถผกพบตรงนภีร โดยถผกดนัดแปลงเลป็กนข้อย ในขข้อนนัรนขข้อความ
กลตาวถลึงการทภีที่คนโงตเกลภียดชนังปนัญญาและคทาสนัที่งสอน นนัที่นเปป็นบรษิบททภีที่มากตอนหนข้านภีรทนันทภี ตรงกนัน
ขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่ยทาเกรงพระเจข้าจะมภีปนัญญาพสืรนๆนนัรนซลึที่งจะยอมรนับคทาวตากลตาวและคทาวษิจารณร 
ปนัญญาซลึที่งนทาการยอมรนับแบบมภีปนัญญาเชตนนนัรนมาเรษิที่มตข้นดข้วยความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า 
นอกจากนภีร  ความรผข้เกภีที่ยวกนับความบรษิสสุทธษิธ และองครบรษิสสุทธษิธ นทามาซลึที่งความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆใน



ชภีวษิต มภีก ทาไรอนันยษิที่งใหญตในการเพษิที่มพผนความรอบรผข้ในความบรษิสสุทธษิธ และสษิที่งตตางๆของพระเจข้า
(ผผข้ทรงบรษิสสุทธษิธ ) มนันนทาไปสผตปนัญญาและความเขข้าใจ

11 เนพพื่องจากเรา วษันคพนของเจห้าจะเพษิพื่มทวทครณ และปทเดพอนแหห่งชทวษิตของเจห้าจะเพษิพื่มพรน 
ความคษิดตรงนภีร วกกลนับไปทภีที่การแสดงเปป็นบสุคคลของปนัญญาซลึที่งถผกพบในบททภีที่แลข้วและในตอนตข้น
ของบทนภีร  พนัฒนาการของปนัญญาแบบพระเจข้า (ซลึที่งททาใหข้เรายอมรนับคทาวตากลตาวและคทาวษิจารณร) นทา
ไปสผตชภีวษิตทภีที่บรษิบผรณรยษิที่งขลึรนและยสืนยาวยษิที่งขลึรน

แมข้วตาความคษิดคผตตรงนภีรอาจดผเหมสือนขยายความหรสือทวนซทราตนัวมนันเองเพสืที่อเนข้นความสทาคนัญ
กป็ตาม (วนันทภีที่ถผกทวภีคผณและปภีทภีที่ถผกเพษิที่มพผน) ความหมายจรษิงๆกป็คสือวตา โดยปนัญญาวนันคสืนของเราถผก
ขยายและปภีทนัรงหลายของเราถผกเพษิที่ม หรสือกลตาวอภีกนนัยหนลึที่งกป็คสือ ปนัญญาจะนทามาซลึที่งคสุณภาพชภีวษิตทภีที่
ถผกเพษิที่มเขข้าอภีกและปรษิมาณชภีวษิตทภีที่ถผกเพษิที่มมากขลึรน

ดนังนนัรน 12 ถห้าเจห้าฉลาด เจห้ากป็ฉลาดเพพพื่อตนเอง แตห่ถห้าเจห้าเยาะเยห้ย เจห้ากป็จะทนแตห่ลคาพษัง ความ
คษิดนภีรปษิดทข้ายเนสืรอหาสตวนนภีร  เมสืที่อเรามภีปนัญญา เรากป็เปป็นผผข้ไดข้รนับประโยชนรจากมนันเอง เมสืที่อเราเปป็นคน
โงต เรากป็จะตข้องรนับผลตตางๆทภีที่ตามมาโดยลทาพนัง ปนัญญาชตางมภีประโยชนรขนาดไหนและความโงตเขลา
กป็ชตางโงตขนาดไหน!

สภษ 9:13-18 คราวนภีรผผข้เขภียนวกกลนับไปพผดถลึงใจความหลนักทภีที่ถผกเอตยถลึงเยอะแลข้ว
ในตอนตข้นของหนนังสสือเลตมนภีร  หญษิงโงห่นษัทั้นเสทยงเอป็ดอรึง นางเซห่อและไมห่รรห้อะไรเลย บรษิบททภีที่ตามมาจะ
กลตาวชนัดเจนวตาหญษิงโงตคนทภีที่วตานภีร เปป็นคนทภีที่ไมตเครตงครนัดในเรสืที่องศภีลธรรม หญษิงโงตเชตนนนัรนไมตเพภียง
หยตอนยานในเรสืที่องศภีลธรรมเทตานนัรน แตตยนังเสทยงเอก็ดอนงดข้วย (นนัที่นคสือ เปป็นคนพผดมาก) และเซส่อ (นนัที่น
คสือ ไมตคตอยฉลาดนนัก)

14 เพราะนางนษัพื่งททพื่ประตรเรพอนของนาง และ ณ ททพื่นษัพื่งสรงในเมพอง 15 พลางรห้องเรทยกบรรดา
ผรห้ททพื่ผห่านไป ผรห้เดษินตรงไปตามทางของเขาวห่า นภีที่อาจหมายถลึง หญษิงคนหนลึที่งทภีที่ประกอบอาชภีพโสเภณภี
ทภีที่พยายามหาเงษิน หรสือนภีที่อาจหมายถลึงหญษิงสวยแตตโงตคนหนลึที่งทภีที่ชอบหวตานเสนตหร นภีที่อาจหมายถลึงผผข้
หญษิงทนัรงสองแบบกป็ไดข้ ทนัรงคผตเปป็นหญษิงชนัรนตทที่า



ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจทตานนภีร จลึงเตสือนวตา 16 "ผรห้ใดททพื่เปป็นคนเขลา ใหห้เขาหษันเขห้ามาททพื่นทพื่" มภี
แตตคนโงตทภีที่ยอมรนับการลตอลวงของนาง นางพรดกษับเขาผรห้ไรห้ความเขห้าใจวห่า 17 "นคทั้าททพื่ขโมยมาหวานดท
และขนมททพื่รษับประทานในททพื่ลษับกป็อรห่อย" การลตอลวงของหญษิงใจงตายคนนภีรกป็คสือวตา ‘ผลไมข้ตข้องหข้าม’ 
นนัรนนตาปรารถนาและสษิที่งทภีที่ททากนันในทภีที่ลนับกป็นตาตสืที่นเตข้น กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง การมภี ‘สนัมพนันธรสวาท’ ก นับ
นางจะนตาตสืที่นเตข้นและสนสุก อยตางไรกป็ตาม ซาโลมอนพรรณนาอยตางถผกตข้องถลึงผผข้ทภีที่ฟนังนางวตาขาด
ความเขข้าใจ แถมไมตคตอยฉลาดเทตาไรดข้วย

18 แตห่เขาไมห่ทราบวห่าคนตายอยรห่ททพื่นษัพื่น และแขกของนางกป็อยรห่ในหห้วงลรึกของนรก ความบาป
เมสืที่อเสรป็จสษิรนแลข้วกป็กตอใหข้เกษิดความตาย การมภีเพศสนัมพนันธรแบบผษิดศภีลธรรม ไมตวตาจะกนับหญษิง
โสเภณภีหรสือกนับหญษิงคนหนลึที่งทภีที่ยษินยอมพรข้อมใจ ทภีที่ไมตใชตภรรยาของตนัวเอง ททาใหข้ใจตายดข้าน (ดผ โฮ
เชยา 4:11) มนันกตอใหข้เกษิดความตายดข้านฝตายวษิญญาณ นอกจากนภีร  ถนนสผตนรกกป็ถผกปผลาดดข้วยการททา
ผษิดศภีลธรรมทางเพศ พญามารทราบเรสืที่องนภีรดภี มนันจลึงพยายามสตงเสรษิมใหข้คนททาผษิดในเรสืที่องนภีร โดยใชข้
วษิธภีใดกป็ตามทภีที่มนันททาไดข้ การททาผษิดในเรสืที่องนภีรททาใหข้ผผข้คนหนันหนภีไปจากพระเจข้าและนนัที่นกป็เปป็นสษิที่งทภีที่
พญามารปรารถนา

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 10: บทนทขึ้ถสือวส่าเปก็นจสุดเรษิที่มตว้นของเนสืขึ้อหาททที่สลาคนัญสส่วนตส่อไปของ
หนนังสสือสสุภาษษิต จนถนงจสุดนทขึ้ จสุดสนใจหลนักเปก็นเรสืที่องทางปรนัชญาสส่วนใหญส่ โดยกลส่าวถนงขว้อดทตส่างๆ
ของปนัญญาเททยบกนับผลททที่ตามมาตส่างๆอนันขมขสืที่นของความบาป คราวนทขึ้ หนนังสสือเลส่มนทขึ้เรษิที่มเนว้นเรสืที่อง
ในทางปฏษิบนัตษิมากขนขึ้น โดยใหว้ความสลาคนัญเกทที่ยวกนับความโงส่เขลาของความบาปและปนัญญาของ
ความชอบธรรม แมว้วส่าความชอบธรรมในฐานะแนวคษิดหนนที่งถถูกพถูดถนงแลว้วมาจนถนงจสุดนทขึ้ บนัดนทขึ้การ
กลส่าวถนงมนันเรษิที่มปรากฏชนัดเจน จสุดสนใจยนังเนว้นททที่ความชอบธรรมในทางปฏษิบนัตษิดว้วย ขณะททที่ในเกว้า
บทแรกของหนนังสสือเลส่มนทขึ้ มทความตส่อเนสืที่องกนันของบรษิบท บนัดนทขึ้รถูปแบบเรษิที่มกลายเปก็นรายการยสืด
ยาวของคลาสสุภาษษิตตส่างๆททที่ไมส่เกทที่ยวขว้องกนัน นนัที่นคสือ คลากลส่าวตส่างๆททที่มทปนัญญา อยส่างไรกก็ตาม ดว้ายเสว้น



เดทยวแหส่งความตส่อเนสืที่องททที่ถถูกพบตลอดกก็คสือ ปนัญญาของการทลาสษิที่งททที่ถถูกตว้องและความโงส่เขลาของ
ความบาป เนสืขึ้อหาสส่วนนทขึ้ดลาเนษินตส่อไปจนจบบทททที่ 25

สภษ 10:1 สสภาษษิตของซาโลมอน บสตรชายททพื่ฉลาดกระทคาใหห้บษิดายษินดท แตห่
บสตรชายททพื่โงห่เปป็นความโศกของมารดาเขา หลนังจากแนะนทาใหข้รผข้จนักกนับปนัญญาและความชอบธรรม
ในเชษิงปรนัชญาไปแลข้วในเกข้าบทแรกของหนนังสสือเลตมนภีร  คราวนภีรซาโลมอนหนันมาพผดถลึง ‘คทาสสุภาษษิต’
ตตางๆแบบมภีรายละเอภียดของการดทาเนษินชภีวษิตแบบชอบธรรม แนตทภีเดภียว บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญาจะเปป็น
ทภีที่นตาพอใจตตอบษิดาของตน (คทาพผดสมนัยใหมตกป็คงกลตาววตา “บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญายตอมททาใหข้บษิดาของ
ตนภผมษิใจ”) ตรงกนันขข้าม บสุตรชายทภีที่โงตเขลาเปป็นทภีที่นตาหนนักอกหนนักใจตตอมารดา ความหมายกป็คสือวตา 
บสุตรชายทภีที่โงตเขลาเปป็นความเศรข้าโศกตตอบษิดา แตตเปป็นทภีที่นตาหนนักอกหนนักใจมากยษิที่งกวตาตตอมารดาทภีที่
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า พระบสุตรผผข้ทรงยษิที่งใหญตทภีที่สสุดคสือ พระองครผผข้ทรงเปป็นทภีที่ชอบพระทนัยตตอพระ
บษิดาของพระองคร ดผ มนัทธษิว 3:17 คนโงตคสือ คนทภีที่จองหอง ไมตพลึที่งใคร และดสืรอดข้าน เปข้าหมายหลนัก
ของการเลภีรยงลผกคสือ เพสืที่อทภีที่จะมนั ที่นใจวตาบสุตรของตนถผกอบรมสนัที่งสอนในความชอบธรรมและปนัญญา
และไมตถผกปลตอยใหข้กลายเปป็นคนโงต เหตสุการณรอยตางหลนังจะเกษิดขลึรนเองหากเดป็กถผกปลตอยไวข้ใหข้ททา
ตามอทาเภอใจตนัวเอง

สภษ 10:2-3 คลษังทรษัพยย์ชษัพื่วรห้ายไมห่เปป็นกคาไร แตห่ความชอบธรรมชห่วยใหห้พห้นจาก
ความตาย ผลกทาไรหรสือรายรนับจากการททาธสุรกษิจทภีที่บาปหนาสสุดทข้ายแลข้วจะระเหยจางไป ในทาง
กลนับกนัน การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมปกปข้องจากความตาย คนโงตมากมายขนาดไหนจนทสุกวนันนภีร
เสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรเพราะการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่บาปหนาของตน ไมตวตาจะเปป็นการประสบ
อสุบนัตษิเหตสุทางรถยนตรกลางดลึกซลึที่งเกษิดจากความมลึนเมา การฆตากนันเพราะเหตสุคบชผข้ การพผดจาอวดดภี 
หรสือการซสืรอขายยาเสพตษิดทภีที่เปป็นเหตสุใหข้ประสบกนับหายนะ รายการนภีรมภียสืดยาวไมตรผข้จบ แตตบทสรสุปกป็
คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมเปป็นเครสืที่องปกปข้องอนันยษิ ที่งใหญตในชภีวษิต

ยษิที่งกวตานนัรน 3 พระเยโฮวาหย์จะมษิไดห้ทรงปลห่อยใหห้จษิตใจคนชอบธรรมหษิว แตห่พระองคย์ทรง
ทอดทษิทั้งทรษัพยย์สมบษัตษิของคนชษัพื่วรห้าย ในขข้อทภีที่แลข้ว ปนัญญาของการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมนทา



ประโยชนรหลายประการตามธรรมชาตษิมาใหข้ ตรงนภีรองครพระผผข้เปป็นเจข้าเองทรงแทรกแซงเพสืที่อ
อวยพรผผข้ชอบธรรม พระเจข้าจะไมตทรงปลตอยใหข้คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางชอบธรรมตข้อง
ยากจนขข้นแคข้นไปเสภียทภีเดภียว ดผ เพลงสดสุดภี 37:25 และมนัทธษิว 6:33 ในทางกลนับกนัน ในเวลาอนัน
เหมาะสมพระเจข้าจะทรงจนัดการอยตางรสุนแรงกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตในความบาป การอยผ ตฝตาย
พระพรของพระองครกป็ดภีกวตาอยผตฝตายการพษิพากษาของพระองครเยอะ

สภษ 10:4-5 มพอททพื่หยห่อนเปป็นเหตสใหห้เกษิดความยากจน แตห่มพอททพื่ขยษันขษันแขป็ง
กระทคาใหห้มษัพื่งคษัพื่ง คนสองประเภทถผกบรรยายลนักษณะ ประเภทแรกคสือ คนขภีร เกภียจ อภีกประเภทคสือ 
คนขยนัน อยตางแรกนทาไปสผตความยากจน อยตางหลนังนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสือง ‘ความยากจน’ สตวน
ใหญตในวนัฒนธรรมสมนัยใหมตของเราเกษิดขลึรนจากการขาดวษินนัยในตนัวเองและความเกภียจครข้าน แตตเขา 
(หรสือเธอ) ทภีที่ตสืที่นแตตเชข้าและททางานหนนักและนานอยตางตนัรงใจและขยนันขนันแขป็งกป็จะผงาดขลึรนเหนสือ
ระดนับของความยากจน ภาพประกอบทภีที่สทาคนัญอยตางหนลึที่งของหลนักการนภีรถผกพบในพวกผผข้อพยพเขข้า
มาในอเมรษิกาจากเอเชภียตะวนันออกเฉภียงใตข้ในชตวงหลนังของศตวรรษทภีที่ยภีที่สษิบ พวกเขามาถลึงอยตาง
ยากจนขข้นแคข้นแตตพวกเขาททางานหนนักตลอดทนัรงวนัน และปนัจจสุบนันหลายคนไดข้กลายเปป็นคนมนั ที่งมภี
และถลึงขนาดอผข้ฟผตเลยดข้วยซทรา

5 ผรห้ททพื่สคพื่าสมไวห้ในฤดรแลห้งกป็เปป็นบสตรชายททพื่ฉลาด แตห่ผรห้หลษับในฤดรเกทพื่ยวกป็เปป็นบสตรชายททพื่นคา
ความอษับอายมา ในรผปแบบทภีที่คลข้ายคลลึงกนับหลนักการทภีที่ถผกกลตาวถลึงไปแลข้วขข้างบน คนทภีที่ขยนันขนันแขป็ง
ในการเกป็บสทที่าสมพสืชผลของตนและตนัรงใจไถหวตานมนันกป็เปป็นคนมภีปนัญญา เขาจะมภีพสืชผลอนันดภีเมสืที่อถลึง
ฤดผเกป็บเกภีที่ยว อยตางไรกป็ตาม คนทภีที่เกภียจครข้านกป็แอบงภีบเมสืที่อใดกป็ตามทภีที่เขาททาไดข้ กระทนั ที่งในฤดผเกป็บ
เกภีที่ยว เขาไมตเพภียงจะอนับอายขายหนข้าเทตานนัรน แตตจะยากจนขข้นแคข้นอภีกดข้วย

สภษ 10:6-7 พระพรอยรห่บนศทรษะของคนชอบธรรม แตห่ความทารสณทห่วมปาก
คนชษัพื่วรห้าย คทาทภีที่แปลวตา คนชอบธรรม (เซดดษิยคร์) เปป็นคทาฮภีบรผทภีที่มภีความหมายวตา ‘ทภีที่ชอบธรรม’ 
ใจความหลนักทภีที่ถผกกลตาวซทราในพระวจนะของพระเจข้าตลอดทนัรงเลตมกป็คสือวตา พระเจข้าทรงอวยพรผผข้
ชอบธรรม นอกจากนภีร  ขข้อดภีตตางๆตามธรรมชาตษิกป็มภีมาจากการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมเชตนเดภียวกนัน



พวกมนันทวภีคผณขลึรน ในทางกลนับกนัน คนชนั ที่ว (คนโงตทภีที่อยสุตษิธรรม) กป็ตข้องประสบกนับความรสุนแรง คน
ชนัที่วปกตษิแลข้วกป็มนักเปป็นคนปากเสภีย บตอยครนัร งทภีที่นนัที่นชนักนทาใหข้เกษิดความรสุนแรง ดผ สสุภาษษิต 18:6

ความคษิดทภีที่เชสืที่อมโยงกนันตามมา 7 การระลรึกถรึงคนชอบธรรมเปป็นพระพร แตห่ชพพื่อเสทยงของ
คนชษัพื่วรห้ายจะเนห่าเสทย บรรดาผผข้ชอบธรรมกป็เปป็นทภีที่จดจทาไวข้ยาวนาน ชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมของพวกเขายนัง
คงเปป็นพระพรสทาหรนับลผกหลานอยผตตตอไป ลองดผบสุคคลผผข้ยษิที่งใหญตเหลตานนัรนของพระเจข้าทนั ที่วพระคนัมภภีรร
ทภีที่ยนังเปป็นพระพรอยตางหนลึที่งโดยแบบอยตางอนันชอบธรรมของพวกเขามาจนทสุกวนันนภีรดผกป็ไดข้ ทภีที่ตรง
ขข้ามอยตางสษิรนเชษิงคสือ ประวนัตษิของคนชนั ที่ว ความทรงจทาเกภีที่ยวกนับพวกเขากป็เหมป็นโฉต ไมตมภีใครตนัรงชสืที่อ
ลผกชายของตนวตายผดาส หรสือปอนทษิอสุส หรสือคาอษิน ความทรงจทาเกภีที่ยวกนับคนเหลตานภีรสตงกลษิที่นเหมป็น
จนทสุกวนันนภีร  ความตรงขข้ามกนันอยตางสษิรนเชษิงระหวตางพระพรตตางๆของความชอบธรรมและคทาสาป
แชตงของความชนั ที่วชข้ากป็ปรากฏชนัดเจน

สภษ 10:8-11 ใจความหลนักเกภีที่ยวกนับปนัญญาของความชอบธรรมและความโงตเขลา
ของความบาปดทาเนษินตตอไป ผรห้ททพื่มทใจประกอบดห้วยปษัญญาจะยอมรษับบษัญญษัตษิ แตห่คนททพื่พ รดโงห่ๆจะลห้ม
ลง คนมภีปนัญญาจะยอมรนับคทาสนัที่งตตางๆ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนโงตจะไมตยอม ยษิที่งกวตานนัรน คนโงตจะบตน
กระปอดกระแปดเมสืที่อไดข้รนับคทาสนัที่ง คทาทภีที่แปลวตา พรด (ซาฟาหร์) มภีความหมายตรงตนัววตา รษิมฝภีปากของ
คน ความคษิดกป็คสือวตา คนโงตชอบ ‘พผดมาก’ และปากของพวกเขาจะนทาความเดสือดรข้อนมาสผตพวกเขา 
คทาทภีที่แปลวตา จะลห้มลง (ลาบนัท) จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ถผกโคตนลง’ คนโงตทภีที่เถภียงกลนับเวลาไดข้
รนับคทาสนัที่งกป็จะลงเอยดข้วยการถผกโยนออกไป (จากงานทภีที่ททาหรสือแยตยษิที่งกวตานนัรน)

9 ผรห้ใดททพื่ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรมกป็ดคาเนษินอยห่างมษัพื่นคงดท แตห่ผ รห้ททพื่ทคาทางของตนใหห้ชษัพื่วกป็จะ
ปรากฏแจห้งแกห่คนอพพื่น การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมกตอใหข้เกษิดการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่มนั ที่นคงปลอดภนัย การ
ดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมจะปข้องกนันเราไวข้จากความยสุตงยากมากมาย มนันกตอใหข้เกษิดความมนั ที่นคงของ
ชภีวษิต นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนโงตทภีที่อสนัตยรเผชษิญกนับความไมตมนั ที่นคงทนัรงชภีวษิต นอกจากนภีร  การปฏษิบนัตษิตตางๆทภีที่
คดโกงสสุดทข้ายแลข้วจะปรากฏ (คทาทภีที่แปลวตา ทคา...ใหห้ชษัพื่ว (อาคนัช) จรษิงๆแลข้วหมายถลึง ความคดโกงใน



ความหมายแบบทภีที่ผษิดศภีลธรรมในปนัจจสุบนัน) ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การปฏษิบนัตษิตตางๆทภีที่ชอบ
ธรรมกตอใหข้เกษิดความมนั ที่นคงของชภีวษิต การปฏษิบนัตษิตตางๆทภีที่คดโกงกตอใหข้เกษิดสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม

10 ผรห้ททพื่ขยษิบตากป็กห่อความเศรห้าโศก แตห่คนททพื่พรดโงห่ๆจะลห้มลง ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ผผข้ทภีที่ขยษิบ
ตาใหข้ผผข้อสืที่นอยตางไมตซสืที่อตรง โดยสตงสนัญญาณใหข้ททาเรสืที่องเลวทรามกป็จะกตอความเศรข้าโศก (หากไมตใชต
แกตตนเอง กป็แกตเหยสืที่อของแผนการชนั ที่วของพวกเขา) อภีกครนัร งทภีที่คนโงตทภีที่ปากมากถผกบรรยายลนักษณะ ดผ
ความเหป็นสทาหรนับขข้อ 8 นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตซสืที่อตรง (ทภีที่ขยษิบตาเพสืที่อสตงสนัญญาณใหข้
ททาบาป) ยนังเปป็นคนทภีที่พผดจาอวดดภีดข้วย พวกมนันไปดข้วยก นัน

ในทางกลนับกนัน 11 ปากของคนชอบธรรมเปป็นบห่อนคทั้าแหห่งชทวษิต แตห่ความทารสณทห่วมปากคน
ชษัพื่วรห้าย ปากของคนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงกป็ยสุตษิธรรม เปภีที่ยมดข้วยความกรสุณา มภีปนัญญาและกลตาว
สนัรนๆคสือ ประเสรษิฐ เหมสือนนทราเยป็นจากบตอ ความเหป็นของคนชอบธรรมกป็ททาใหข้ชสืที่นใจเชตนเดภียวกนัน นภีที่
บอกเปป็นนนัยวตาปากของคนชนั ที่วททาสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม วลภีหลนังถผกกลตาวซทราอภีกครนัร ง ดผความเหป็นสทาหรนับ
ขข้อ 6 ของบทนภีร ไดข้

สภษ 10:12 ความเกลทยดชษังเรห้าใหห้เกษิดความวษิวาท แตห่ความรษักครอบงคาบรรดา
ความผษิดบาปเสทย ความเกลภียดชนังกตอใหข้เกษิดความขนัดแยข้งไมตวตาจะระหวตางบสุคคลหรสือระหวตาง
ประชาชาตษิ ตรงกนันขข้าม ความรนักจะสผข้ทนความบาปทนัรงปวง เมสืที่อเรารนักใครสนักคนอยตางแทข้จรษิง เรากป็
จะมองขข้ามความผษิดพลาดตตางๆของเขาไปเสภีย เราจะยอมยกโทษใหข้เขา เราจะมภีแนวโนข้มทภีที่จะ
แสดงความเมตตาตตอเขา ดผ 1 โครษินธร 13:7 และ 1 เปโตร 4:8 รวมถลึงโรม 13:8, 10 ดข้วย

สภษ 10:13-14 ใจความหลนักอภีกเรสืที่องก ทาลนังจะตามมาแลข้วและบนัดนภีรกป็ถผกพนัฒนา
อยตางเตป็มทภีที่มากยษิที่งขลึรน นนัที่นคสือเรสืที่องของลษิรน ไมตวตาจะในทางทภีที่ดภีหรสือไมตดภี ททพื่รษิมฝทปากของผรห้ททพื่มทความ
เขห้าใจจะพบปษัญญา แตห่ไมห้เรทยวกป็เหมาะสคาหรษับหลษังของผรห้ททพื่ขาดความเขห้าใจ เมสืที่อผผข้ใดเขข้าใจปนัญหา
หนลึที่งๆ เขากป็สสามารถททาการตนัดสษินใจแบบมภีปนัญญาไดข้ ดนังนนัรน ปนัญญายตอมออกมาจากปากของผผข้ทภีที่
มภีความเขข้าใจทภีที่ดภี (หลนักการแบบทภีที่กวข้างกวตากป็คสือวตา ปนัญญาเกษิดมาจากความเขข้าใจ อยตางแรกตามมา



จากอยตางหลนัง) ในทางกลนับกนัน ผผข้ทภีที่ขาดความเขข้าใจ (และดนังนนัรนจลึงขาดปนัญญาดข้วย) จะประสบกนับ
ความยสุตงยาก ภาพเปรภียบคสือการถผกตภีสอนเพราะคทาพผดหรสือการกระททาทภีที่โงตๆ

ในรผปแบบทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนัน 14 ปราชญย์กป็สคพื่าสมความรรห้ไวห้ แตห่ปากของคนโงห่นคาความพษินาศ
มาใกลห้ ความคษิดตรงนภีรกป็เรภียบงตาย คนมภีปนัญญากป็หสุบปากของตนเสภีย คนโงตไมตททาแบบนนัรน แมข้วตาเรา
อาจรผข้คทาตอบ บางครนัร งมนันกป็ดภีกวตาทภีที่จะไมตพผดอะไร คนโงตเปษิดปากของตนและพลตามไปเรสืที่อยจนมนัน
สตงผลรข้ายตตอตนัวพวกเขาเอง ปากทภีที่พผดมากยตอมนทาไปสผตความยสุตงยาก

สภษ 10:15 ทรษัพยย์ศฤงคารของคนมษัพื่งคษัพื่งคพอเมพองเขห้มแขป็งของเขา แตห่ความ
ยากจนของคนจนคพอความพษินาศของเขา คนมนั ที่งมภีถสือวตาความมนั ที่งคนั ที่งของตนเปป็นเครสืที่องปข้องกนันตนัว
เขาเอง ในทางกลนับกนัน ความพษินาศของคนยากจนกป็เปป็นความหวาดกลนัวตตอพวกเขา นภีที่บอกเปป็น
นนัยวตาแมข้วตาคนมนั ที่งมภีอาจมองวตาความมนั ที่งคนั ที่งของตนเปป็นเกราะปข้องกนันชนัรนดภี จรษิงๆแลข้วมนันกป็ไมตใชต 
ความมนั ที่นใจในความมนั ที่งคนั ที่งของพวกเขาอาจลงเอยเปป็นความยากจนกป็ไดข้

สภษ 10:16 ผลงานของคนชอบธรรมนคาไปถรึงชทวษิต แตห่ผลของคนชษัพื่วรห้ายนคาไป
ถรึงบาป การงานทภีที่ขยนันขนันแขป็งของคนชอบธรรมยตอมนทาไปสผตชภีวษิต (นนัที่นคสือ ความเจรษิญรสุตงเรสือง) 
จรษิงๆ ในทางกลนับกนัน ผล (ผลทภีที่เกษิดตามธรรมชาตษิ) ของคนอธรรมกป็นทาไปสผตความบาปและตาม
ความหมายโดยนนัยแลข้วกป็คสือ ความตายหรสืออยตางนข้อยกป็ความยากจน

สภษ 10:17 เขาผรห้รษักษาคคาสษัพื่งสอนกป็อยรห่ในวษิถทแหห่งชทวษิต แตห่เขาผรห้ปฏษิเสธคคาเตพอน
สตษิกป็หลงเจษิพื่นไป อภีกครนัร งทภีที่ปนัญญาของการยอมรนับคทาวตากลตาวหรสือคทาวษิจารณรถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  ความ
คษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับความคษิดของสสุภาษษิต 9:8-9 และ 10:8 ในทางกลนับกนัน คนโงตปฏษิเสธคทาตนัก
เตสือนและหลงททาผษิดเพราะเหตสุนนัรน บททดสอบงตายๆวตาเราเปป็นคนมภีปนัญญาหรสือคนโงตกป็คสือวตา เรามภี
ปฏษิกษิรษิยาอยตางไรเมสืที่อถผกวษิพากษรวษิจารณร ถผกวตากลตาวตนักเตสือน หรสือถผกตทาหนษิ คนมภีปนัญญาจะยอมรนับ
มนัน คนโงตจะฉสุนเฉภียว การยอมรนับคทาสนัที่งสอนและคทาวตากลตาวเปป็นวษิถภีหนลึที่งทภีที่นทาไปสผตชภีวษิต

สภษ 10:18-21 ภาพเปรภียบสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้ามอภีกชสุดหนลึที่งระหวตางปากของคนชอบ
ธรรมและคนโงตถผกนทาเสนอ เขาผรห้ปษิดบษังความเกลทยดชษังดห้วยรษิมฝทปากมสสา และเขาผรห้ออกปากใสห่



รห้ายเปป็นคนโงห่ ความคษิดแรกเปป็นเรสืที่องเกภีที่ยวกนับการเสแสรข้งของคนๆหนลึที่งทภีที่แสรข้งททาเปป็นเพสืที่อนแตต
จรษิงๆไมตใชต ตนัวอยตางในพระคนัมภภีรรกป็เชตน อนับซาโลมทภีที่แสรข้งททาเปป็นเพสืที่อนกนับอนัมโนน โยอาบกนับอา
มาสา ชาวเมสืองอานาโธทกนับเยเรมภียร และยผดาสกนับพระครษิสตร การโกหกเพสืที่อปษิดบนังเจตนาทภีที่แทข้จรษิง
เปป็นการกระททาทภีที่โงตเขลาและชนั ที่วรข้าย นอกจากนภีร  มภีแตตคนโงตเทตานนัรนทภีที่จะใสตรข้ายคนอสืที่น เรสืที่องทภีที่สทาคนัญ
กวตากป็คสือ การควบคสุมลษิรนอยตางชอบธรรม การเปป็นคนตรงไปตรงมาและพผดความจรษิงกป็ดภีกวตาการ
หลอกลวง มนันเปป็นเรสืที่องโงตเขลาทภีที่จะใสตรข้ายผผข้อสืที่น

19 การพรดมากกป็จะไมห่ขาดความผษิดบาป แตห่เขาผรห้ยษับยษัทั้งรษิมฝทปากของตนเปป็นผรห้ททพื่ฉลาด 
พรข้อมกนับคทาแนะนทาทภีที่คงอยผตชนั ที่วนษิรนันดรร มภีปนัญญาใหญตยษิที่งในการหสุบปากของเราไวข้ ยษิ ที่งเราพผดมาก
เทตาไร ความบาปกป็นตาจะตามมามากขลึรนเทตานนัรน ตรงกนันขข้าม มภีปนัญญาใหญตยษิที่งในการพผดแตตนข้อย 
บตอยครนัร งขนาดไหนทภีที่การสนทนาเรสืที่อยเปสืที่อยเปลภีที่ยนเปป็นการซสุบซษิบนษินทาเกภีที่ยวกนับผผข้อสืที่นและเสสืที่อม
ถอยลงจนกลายเปป็นการใสตรข้ายผผข้อสืที่น แนตทภีเดภียว ยษิที่งพผดนข้อยกป็ยษิที่งดภี

20 ลษิทั้นของคนชอบธรรมกป็เหมพอนเงษินเนพทั้อบรษิสสทธษิดิ์ ความคษิดของคนชษัพื่วรห้ายมทคห่าแตห่นห้อย 
คนชอบธรรมใชข้ลษิรนของตนอยตางเฉลภียวฉลาด มนันมภีคตามากๆ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนโงตททาสษิที่งทภีที่ตรงกนัน
ขข้าม ฝตายหลนังไมตมภีความเฉลภียวฉลาดและสษิที่งทภีที่เขากลตาวออกมาบตอยครนัร งกป็ไรข้คตา สนังเกตการ
เปลภีที่ยนแปลงแบบแยบยลระหวตางลษิขึ้นของคนชอบธรรมและใจของคนชนั ที่วรข้าย ในแตตละกรณภี สษิที่งทภีที่
ออกมาจากปากกป็มภีตข้นกทาเนษิดมาจากในใจ เหตสุฉะนนัรน ความไรข้คตาทภีที่อยผตในใจของคนชนั ที่วกป็หา
ทางออกผตานทางลษิรน

21 รษิมฝทปากของคนชอบธรรมเลททั้ยงคนเปป็นอษันมาก แตห่คนโงห่ตายเพราะขาดสตษิปษัญญา ยษิที่ง
กวตานนัรน ความเหป็นของคนชอบธรรมสามารถเกษิดผลมากๆไดข้และเสรษิมสรข้างขณะทภีที่การพผดเหลว
ไหลของคนโงตกป็วตางเปลตาและมนักมภีผลททาลาย นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงปนัญญาของคนชอบธรรมและการ
ขาดปนัญญาในตนัวของคนโงต ชภีวษิตของฝตายหลนังถผกททาใหข้สนัรนลงเพราะการขาดปนัญญาของพวกเขา

สภษ 10:22 พระพรของพระเยโฮวาหย์กระทคาใหห้มษัพื่งคษัพื่ง และพระองคย์มษิไดห้แถม
ความโศกเศรห้าไวห้ดห้วย เมสืที่อพระเจข้าทรงใชข้พระพรของพระองครมา มนันกป็นทาไปสผตความเจรษิญ 



แนตนอนวตานนัที่นเปป็นจรษิงในฝตายวษิญญาณและกษินความรวมถลึงความมนั ที่งคนั ที่งฝตายรตางกายดข้วย นอกจากนภีร
เมสืที่อพระเจข้าทรงอวยพร กป็ไมตมภีความยสุตงยากตามมาดข้วย มนันดภีทนัรงหมด ดนังนนัรน เมสืที่อผผข้ใดเอาตนัวเอง
เขข้าไปอยผตในทภีที่แหตงพระพรของพระเจข้า เขากป็จะถผกททาใหข้เจรษิญขลึรนอยตางมากในทสุกดข้านของชภีวษิตเขา 
พระพรของพระเจข้ากป็อสุดมบรษิบผรณรอยตางแทข้จรษิง

สภษ 10:23 คนโงห่กระทคาความผษิดเหมพอนการเลห่นสนสก แตห่คนททพื่มทความเขห้าใจ
กอปรดห้วยปษัญญา คนโงตคษิดวตามนัน ‘เจจ๋ง’ ทภีที่จะททาความผษิด คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ซษิมมาหร์) แมข้วตาหมาย
ถลึงความชนั ที่วในแงตทนั ที่วๆไปกป็มภีความหมายเจาะจงมากกวตาวตาความชนั ที่วชข้าลามกหรสือความบาปในเรสืที่อง
เพศ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตา คนมภีปนัญญาจะเกลภียดชนังเรสืที่องพรรครนภีร  อภีกครนัร งทภีที่ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตาปนัญญา
ออกมาจากความเขข้าใจ เมสืที่อผผข้ใดมภีความเขข้าใจ การตนัดสษินใจหรสือคทาพผดตตางๆทภีที่มภีปนัญญากป็ตามมา

สภษ 10:24-25 สษิพื่งใดททพื่คนชษัพื่วรห้ายคษิดกลษัว มษันจะมาถรึงเขา แตห่สษิพื่งใดททพื่คนชอบธรรม
ปรารถนาจะทรงประสาทใหห้ สษิที่งทภีที่คนชนั ที่วกลนัวสสุดทข้ายแลข้วจะบนังเกษิดแกตเขา ตรงกนันขข้าม สษิที่งทภีที่คน
ชอบธรรมปรารถนาสสุดทข้ายแลข้วจะกลายเปป็นจรษิง ชตางเปป็นความแตกตตางกนันอยตางสษิรนเชษิง! ความชนั ที่ว
เปป็นเรสืที่องโงตเขลาและความชอบธรรมมภีปนัญญา

25 ลมหมสนผห่านไปฉษันใด คนชษัพื่วกป็ไมห่มทอทกฉษันนษัทั้น แตห่คนชอบธรรมเปป็นรากฐานททพื่อยรห่เปป็น
นษิตยย์ ลมหมสุนผตานมาแลข้วกป็ผตานไป คนชนั ที่วกป็เปป็นเชตนนนัรน พวกเขาอยผตทภีที่นภีที่เปป็นเวลาสนัรนๆ จากนนัรนกป็ตสืที่น
ขลึรนในนรก ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงกป็แขป็งแกรตง มนั ที่นคงและดทารงอยผตเปป็น
นษิตยร พวกเขาตสืที่นขลึรนในสวรรคร (เมสืที่อสวมความชอบธรรมของพระครษิสตรดสุจเสสืรอผข้า) การดทาเนษิน
ชภีวษิตทภีที่บาปหนานทาไปสผตความไมตมนั ที่นคงของชภีวษิตและอายสุสนัรน การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมททาใหข้ตนัว
มนันเองไดข้รนับความมนั ที่นคงและบทาเหนป็จทภีที่คงอยผตชนั ที่วนษิรนันดรร

สภษ 10:26 อยห่างนคทั้าสห้มกษับฟษัน และควษันกษับตาเปป็นฉษันใด คนเกทยจครห้านกษับผรห้ททพื่
ใชห้เขากป็เปป็นฉษันนษัทั้น คทาทภีที่แปลวตา คนเกทยจครห้าน (อนัทเซล) หมายถลึงคนทภีที่ขภีร เกภียจและไมตมภีความรนับผษิด
ชอบ ผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชาเชตนนนัรนกป็เปป็นทภีที่นตาเหนสืที่อยหนตายและไมตเปป็นทภีที่ชอบใจตตอนายของตน มภีการ



บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนแบบนนัรนจะไมตมภีวนันกข้าวหนข้าหรสือไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน เขาจะถผกจทากนัด
ใหข้อยผตในตทาแหนตงทภีที่ตทที่าตข้อยไปตลอดชภีวษิต ดผ 10:5 ดข้วย

สภษ 10:27-32 การประยสุกตรใชข้หลายแบบของความแตกตตางระหวตางคนชอบ
ธรรมและคนชนั ที่วถผกบรรยายลนักษณะ ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์นษัทั้นยพดชทวษิตใหห้ยาวไป แตห่ปทเดพอน
ของคนชษัพื่วรห้ายนษัทั้นจะสษัทั้นเขห้า คนชอบธรรมทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าจะพบชภีวษิตทภีที่ยสืนยาว คนชนั ที่วทภีที่
ใชข้ชภีวษิตในความบาปจะพบวตาชภีวษิตของตนถผกททาใหข้สนัรนลง เรสืที่องนภีร ยนังเปป็นจรษิงจนทสุกวนันนภีร ไมตวตาชภีวษิต
ของคนๆหนลึที่งถผกททาใหข้สนัรนลงโดยอสุบนัตษิเหตสุตตางๆหรสือความรสุนแรงทภีที่เกษิดขลึรนเพราะความบาปหรสือ
โดยโรคภนัยไขข้เจป็บทภีที่เกษิดจากนษิสนัยบาปทนัรงหลาย โดยความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า คนกป็ไปใหข้พข้น
จากความชนั ที่วรข้าย พวกเขาจลึงอายสุยสืนกวตา

28 ความหวษังของคนชอบธรรมจะจบลงในความยษินดท แตห่ความมสห่งหวษังของความชษัพื่วรห้ายกป็
จะสรญเปลห่า คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางชอบธรรมกป็ตนัรงตาคอยความสสุขไดข้ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคน
เหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางชนั ที่วรข้ายไมตสามารถตนัรงตาคอยความสสุขไดข้ ยษิที่งกวตานนัรน ความหวนังของคน
ชนัที่วจะไมตสทาเรป็จ แนตทภีเดภียว การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชนั ที่วรข้ายและบาปหนาจตายเงษินปนันผลทภีที่เลวรข้าย อาจมภี
ความสนสุกสนานหรสือความเพลษิดเพลษินเพภียงชนั ที่วครผตชนั ที่วยาม แตตผลลนัพธรทภีที่ตามมาในระยะยาวนนัรนกป็
เลวรข้าย

29 มรรคาของพระเยโฮวาหย์ทรงเปป็นกคาลษังแกห่ผรห้เททพื่ยงธรรม แตห่ผรห้กระทคาความชษัพื่วชห้าจะถรก
ทคาลาย สษิที่งตตางๆของพระเจข้าใหข้ก ทาลนังกายและกทาลนังใจแกตผผข้เทภีที่ยงธรรมเพสืที่อทภีที่จะดทาเนษินตตอไปในนนัรน
ไดข้ คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยผตในโลกกป็ไมตคตอยสนใจ นอกจากนภีร  ไมตชข้ากป็เรป็วฝตายหลนังจะประสบ
กนับความพษินาศ หากไมตใชตในชภีวษิตนภีรกป็ในชภีวษิตหนข้าอยตางแนตนอน

30 ผรห้ชอบธรรมจะไมห่ถรกกคาจษัดเลย แตห่คนชษัพื่วรห้ายจะไมห่ไดห้อยรห่ในแผห่นดษิน คนเหลตานนัรนทภีที่
ดทาเนษินชภีวษิตตามแบบพระเจข้าอยตางชอบธรรมในชภีวษิตนภีรอาจดผเหมสือนเปป็นพวกทภีที่ตกเปป็นเบภีรยลตาง แตต
พวกเขาจะคงอยผตตตอไปในระยะยาว คนชอบธรรมจะไดข้รนับแผตนดษินโลกนภีร เปป็นมรดกในยสุคพนันปภี



และราชอาณาจนักรนษิรนันดรรทภีที่จะตามมานนัรน คนอธรรมและคนชนั ที่วจะไมตไดข้รนับการอวยพรเชตนนนัรน 
พวกเขาอาจดผเหมสือนเปป็นฝตายไดข้เปรภียบในขณะนภีร  แตตเวลาของพวกเขากป็เหลสืออยผตไมตมาก

31 ปากของคนชอบธรรมนคาปษัญญาออกมา แตห่ลษิทั้นของคนตลบตะแลงจะถรกตษัดออก อภีก
ครนัร งทภีที่ความเกภีที่ยวขข้องโดยตรงระหวตางความชอบธรรมและปนัญญาถผกพบ คนชอบธรรมจะพผดอยตาง
มภีปนัญญา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนชนั ที่วไมตททาเชตนนนัรน ยษิที่งกวตานนัรน ปากทภีที่พผดจาอวดดภี (นนัที่นคสือ ลษิรน
ตลบตะแลง) จะประสบกนับผลทภีที่ตามมาอนันรข้ายกาจ ลษิรนทภีที่อวดดภีไมตเปป็นพรแกตผผข้ใด

32 รษิมฝทปากของคนชอบธรรมรรห้วห่าอะไรเหมาะสม แตห่ปากของคนชษัพื่วรห้ายรรห้วห่าสษิพื่งใด
ตลบตะแลง บทนภีรปษิดทข้ายดข้วยการเปรภียบเทภียบความแตกตตางระหวตางปากของคนชอบธรรมและ
ปากของคนชนั ที่ว คนชอบธรรมรผข้วตาอะไรเหมาะสมและพผดตามนนัรน ตรงกนันขข้าม คนชนั ที่วและคนโงต
เขลาพผดอยตางตลบตะแลง คนชอบธรรมกป็ระมนัดระวนังและเฉลภียวฉลาดในการใชข้ปากของตน คน
โงตไมตเปป็นเชตนนนัรน

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 11: การเปรทยบเททยบความแตกตส่างระหวส่างความชอบธรรมและ
ความบาปดลาเนษินตส่อไป อทกครนัขึ้งททที่ประเดก็นกก็คสือวส่าความชอบธรรมมทปนัญญาและความบาปโงส่

สภษ 11:1 ตราชรเททยมเทป็จนษัทั้นเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่ลรก
ตสห้มเททพื่ยงตรงเปป็นความปทตษิยษินดทของพระองคย์ ตราชถู คสือ ตราชนั ที่งทภีที่ใชข้คานทรงตนัวซลึที่งในอดภีตเปป็นวษิธภี
พสืรนๆอยตางหนลึที่งในการชนั ที่งสษินคข้าโภคภนัณฑรตตางๆในตลาด เรสืที่องทภีที่ถผกกลตาวถลึงกป็คสือ ความซสืที่อตรง 
พตอคข้าทภีที่ขภีรโกงอาจปรนับแตตงตราชนั ที่งของตนเพสืที่อโกงลผกคข้าโดยปลอมแปลงลผกตสุข้มทภีที่ใชข้ในการชนั ที่งนทร า
หนนักสษินคข้าทภีที่ถผกขาย ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความไมตซสืที่อตรงเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอ
องครพระผผข้เปป็นเจข้า แตตความซสืที่อตรงเปป็นความปภีตษิยษินดภีของพระองคร

สภษ 11:2 เมพพื่อความเยห่อหยษิพื่งมาถรึง ความอษับอายกป็มาดห้วย แตห่ปษัญญาอยรห่กษับคน
ใจถห่อม ความเยตอหยษิที่งแสดงตนัวของมนันออกมาในหลายวษิธภี ความดสืรอรนัรน ความโอหนัง ความอวดดภี 



และการคษิดวตาตนัวชอบธรรมลข้วนเกษิดจากความเยตอหยษิที่ง และความเยตอหยษิที่งกป็กตอใหข้เกษิดความยสุตงยาก
นานนัปการ มนันนทาไปสผตความอนับอาย ความอนัปยศอดสผ ความเสสืที่อมเกภียรตษิ และความนตารนังเกภียจ ตรง
กนันขข้าม มภีปนัญญาใหญตยษิที่งในความถตอมใจ คทาทภีที่แปลวตา ใจถห่อม (ซานา) จรษิงๆแลข้วหมายถลึง คนทภีที่
ถตอมใจหรสือสงบเสงภีที่ยมเจภียมตนัว ดนังนนัรน คทากลตาวตทที่ากวตาจรษิงปกตษิแลข้วกป็มภีพลนังมากกวตาคทากลตาวเกษิน
จรษิง

สภษ 11:3 ความซพพื่อสษัตยย์ของคนททพื่เททพื่ยงธรรมยห่อมนคาเขา แตห่ความคดโกงของ
คนละเมษิดยห่อมทคาลายเขา ความคษิดตรงนภีรวกกลนับไปทภีที่หลนักการเรสืที่องความซสืที่อตรงอภีกครนัร ง ทภีที่แฝงอยผต
ในคทาทภีที่แปลวตา ความซพพื่อสษัตยย์ (ทถูมมาหร์) คสือ ความหมายทภีที่เปป็นความซสืที่อตรงและการพผดความจรษิง 
สษิที่งเหลตานภีร กลายเปป็นหลนักการชภีรนทาสทาหรนับผผข้ทภีที่มภีอสุปนษิสนัยเทภีที่ยงธรรม ในทางกลนับก นัน ความคดโกง
ของคนเหลตานนัรนทภีที่มนักทรยศหนักหลนังในการกระททาของตนสสุดทข้ายแลข้วจะสะทข้อนกลนับมาหาตนเอง 
สสุดทข้ายแลข้วมนันจะนทาไปสผตความพษินาศเสสืที่อมสผญ ความบาปมภีวษิธภีในการไลตตามทนันไมตชข้ากป็เรป็ว แตต
มนันกป็ไลตตามทนันเสมอ

สภษ 11:4 ความคษิดนภีรดผเหมสือนจะตตอมาจากขข้อทภีที่แลข้ว ความมษัพื่งคษัพื่งไมห่อคานวย
กคาไรในวษันทรงพระพษิโรธ แตห่ความชอบธรรมชห่วยใหห้พห้นความมรณา เมสืที่อความเสสืที่อมทรามถผกพบ
เจอ ปกตษิแลข้วมนันกป็นทาไปสผตความโกรธอนันดสุรข้าย ความมนั ที่งคนั ที่งในวนันนนัรนจะไมตททาใหข้ความโกรธเชตน
นนัรนสงบลงไดข้ อยตางไรกป็ตาม การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมเปป็นเครสืที่องปข้องก นันอนันยอดเยภีที่ยมจากการ
เสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร

สภษ 11:5-6 ความชอบธรรมของคนททพื่ไรห้ตคาหนษิยห่อมรษักษาทางของเขาใหห้ตรง 
แตห่คนชษัพื่วรห้ายจะลห้มลงดห้วยความชษัพื่วรห้ายของเขาเอง คทาทภีที่แปลวตา ไรห้ตคาหนษิ (ทามษิยมร์) ในความหมาย
ขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดของมนันกป็คสือ ‘ครบถข้วน’ หรสือ ‘สมบผรณร’ นภีที่ไมตไดข้หมายถลึงความสมบผรณรแบบทภีที่
ไมตมภีบาปเลย แตตความหมายกป็คสือการอสุทษิศตนัวหมดทนัรงตนัวหรสือถวายหมดทนัรงใจแดตพระเจข้า ทภีที่บอก
เปป็นนนัยกป็คสือ ความสนัมพนันธรโดยตรงระหวตางการอสุทษิศตนัวแดตพระเจข้าและการเปป็นคนเทภีที่ยงธรรมใน
ชภีวษิต ดนังนนัรน อสุปนษิสนัยทภีที่เทภีที่ยงธรรมของคนทภีที่อสุทษิศตนัวกป็จะใหข้การชภีรทางในชภีวษิต ในทางกลนับกนัน คนชนั ที่ว



(คนทภีที่เปป็นปฏษิปนักษรตตอพระเจข้าหรสือพอใจทภีที่จะดทาเนษินชภีวษิตในความบาป) กป็จะลว้มลงเพราะความบาป
ของตนัวเอง ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความชอบธรรมและการอสุทษิศชภีวษิตนทาไปสผตการชภีรทางและ
ความมนั ที่นคงในชภีวษิตขณะทภีที่คนอธรรมและการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่บาปหนานทาไปสผตความเดสือดรข้อนรข้าย
แรง

6 ความชอบธรรมของคนเททพื่ยงธรรมยห่อมชห่วยเขาใหห้พห้น คทาสองคทาถผกใชข้เพสืที่อหมายถลึง
ความชอบธรรมตรงนภีร  คทาแรกคสือ ความชอบธรรมแปลมาจากคทาฮภีบรผ เซดาคาหร์ ซลึที่งหมายถลึงความ
ชอบธรรมในฐานะหลนักการหนลึที่ง คทาทภีที่สอง เททพื่ยงธรรม แปลมาจากคทาฮภีบรผ ยาชารร์ ซลึที่งหมายถลึง
ความชอบธรรมในทางปฏษิบนัตษิ ดนังนนัรน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หลนักการแหตงความชอบธรรม
จะนทาไปสผตการปฏษิบนัตษิ คสือ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง นอกจากนภีร  นภีที่เปป็นสาระสทาคนัญของอสุปนษิสนัยของ
ครษิสเตภียนซลึที่งชตวยใหข้พข้นจากความยสุตงยากทสุกรผปแบบ ความชอบธรรมเปป็นโลตปข้องกนันอนันยษิที่งใหญต
จากความยสุตงยาก

อยตางไรกป็ตาม คนละเมษิดจะถรกราคะของเขาจษับเปป็นเชลย คทาทภีที่แปลวตา คนละเมษิด (บากนัด) 
มภีความหมายวตา ‘การทรยศหนักหลนัง’ หรสือ ‘ความไมตซสืที่อตรง’ คทาทภีที่แปลวตา ราคะ (ฮนัฟวาหร์) ใน
บรษิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘การประทสุษรข้าย’ หรสือ ‘ความชนั ที่ว’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนเหลตา
นนัรนทภีที่ไมตซสืที่อตรงหรสือประพฤตษิทรยศจะตษิดกนับดนักของตนัวเอง ความบาปมภีวษิธภีอนันรข้ายกาจในการ
สนองคสืนผผข้กระททา มนันมภีแนวโนข้มทภีที่จะททารข้ายผผข้ทภีที่กระททาความบาปนนัรนๆ ไมตชข้ากป็เรป็ว

สภษ 11:7 เมพพื่อคนชษัพื่วรห้ายตาย ความหวษังของเขาจะพษินาศ และความมสห่งหวษัง
ของคนอธรรมกป็สรญเปลห่า แมข้จะนตาเศรข้าแตตมนันกป็เปป็นความจรษิง เมสืที่อคนอธรรมตายไป ความหวนัง
ทนัรงหมดของเขากป็ตายไปดข้วย แมข้มษิไดข้ระบสุไวข้กป็ตาม เมสืที่อคนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าตาย อนาคต
อนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภีกป็รอคอยอยผตเบสืรองหนข้าพรข้อมกนับความหวนังอนันยษิที่งใหญต สทาหรนับคนอธรรม 
ความหวนังทนัรงหมดกป็มภีอยผตในชภีวษิตนภีร  สทาหรนับครษิสเตภียนคนใดทภีที่บนังเกษิดใหมตแลข้ว และดทาเนษินชภีวษิตเพสืที่อ
องครพระผผข้เปป็นเจข้า ความหวนังของเรากป็รอคอยอยผตเบสืรองหนข้า สทาหรนับคนอธรรม ชภีวษิตนภีรคสือทนัรงหมดทภีที่



เขามภี สทาหรนับประชาชนของพระเจข้า ชภีวษิตนภีร เปป็นเพภียงหษินขนัรนบนันไดทภีที่นทาไปสผตชภีวษิตทภีที่ยษิที่งใหญตทภีที่สสุดใน
นษิรนันดรรกาลทภีที่รอคอยอยผตเบสืรองหนข้า

สภษ 11:8 คนชอบธรรมรษับการชห่วยเหลพอใหห้พห้นความลคาบาก และคนชษัพื่วรห้าย
เขห้าไปแทนททพื่ ความคษิดตรงนภีรมภีลนักษณะคตอนขข้างคลสุมเครสือ แตตมภีความหมายดนังนภีร  นนัที่นคสือ ความชอบ
ธรรมขจนัดและขนัดขวางความยสุตงยากมากมาย อยตางไรกป็ตาม ความยสุตงยากคอยตษิดตามคนชนั ที่ว ภาพ
ประกอบของเรสืที่องนภีรอาจถผกเหป็นในเรสืที่องของโมรเดคนัยและฮามาน หรสือดาเนภียลเมสืที่อเปรภียบก นับคน
เหลตานนัรนทภีที่กลตาวหาเขาเปป็นความเทป็จ การวางกนับดนักไวข้มภีวษิธภีทภีที่รข้ายกาจในการททาใหข้คนทภีที่วางก นับดนัก
นนัรนไวข้ตษิดกนับเสภียเอง

สภษ 11:9 คนหนห้าซพพื่อใจคดทคาลายเพพพื่อนบห้านของเขาดห้วยปาก แตห่คนชอบ
ธรรมจะไดห้รษับการชห่วยใหห้พห้นดห้วยอาศษัยความรรห้ คทาทภีที่แปลวตา คนหนห้าซพพื่อใจคด (ชาเนฟ) มภีความ
หมายไดข้ดข้วยวตา คนทภีที่ไมตมภีพระเจข้า หยาบคายและไมตเครตงศาสนา ลษิรนคนเรานภีรสามารถสรข้างความ
เสภียหายไดข้มากขนาดไหน แนตนอนวตามนันสามารถททาลายชสืที่อเสภียงของผผข้อสืที่นไดข้เลย คทาตรงนภีรทภีที่แปล
วตาความรรห้ (ดาอนัธ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา การรผข้จนักแยกแยะและความเขข้าใจ ความรผข้นทาไปสผตความ
เขข้าใจซลึที่งนทาไปสผตปนัญญา อภีกครนัร งทภีที่หลนักการทภีที่กวข้างใหญตกวตากป็คสือวตา ปนัญญาเปป็นโลตอนันยอดเยภีที่ยมทภีที่
ปข้องกนันจากความยสุตงยากสทาหรนับคนชอบธรรม อยตางแรกตามหลนังอยตางหลนัง กระนนัรน ความชอบ
ธรรมกป็นทาไปสผตปนัญญา สองสษิที่งนภีรมภีความสนัมพนันธรกนันในแบบอาศนัยอยผตรตวมกนันและพลึที่งพากนัน

สภษ 11:10-11 เมพพื่อคนชอบธรรมอยรห่เยป็นเปป็นสสข บห้านเมพองกป็เปรมปรทดษิดิ์ และเมพพื่อคน
ชษัพื่วรห้ายพษินาศ กป็มทเสทยงโหห่รห้อง แมข้วตาใจมนสุษยรถผกความบาปบษิดเบสือนไปแลข้วกป็ตาม กระทนั ที่งในหมผต
ชาวโลกกป็ยนังมภีความรผข้สลึกทภีที่อยผตภายในเรสืที่องความยสุตษิธรรมอยผต เมสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่ไรข้ความผษิดและชอบ
ธรรมมภีชนัยในการพษิพากษา กป็มภีความชสืที่นชมยษินดภีกนันทนั ที่วไป และเมสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตามภี
ความผษิดในเรสืที่องอาชญากรรมตตางๆถผกพษิพากษา ผผข้คนกป็โหตรข้องยษินดภี

11 โดยพรของคนเททพื่ยงธรรม บห้านเมพองกป็เปป็นททพื่ยกยห่อง แตห่วห่ามษันควคพื่าลงโดยปากของคน
ชษัพื่วรห้าย พระเจข้าทรงอวยพรความเทภีที่ยงธรรม และพระพรนนัรนกป็ขยายวงไปถลึงชสุมชนทภีที่คนชอบธรรม



นนัรนอาศนัยอยผตดข้วย พระเจข้าเกสือบไวข้ชภีวษิตชาวเมสืองโสโดมเพราะความชอบธรรมทภีที่พอมภีอยผ ตบข้างของ
โลท ลาบานไดข้รนับพรเพราะเหตสุยาโคบ อยตางไรกป็ตาม ในทางกลนับกนัน ลษิรนพลตอยๆสามารถนทามา
ซลึที่งความยสุตงยากรข้ายแรงไดข้ ในชตวงเวลาแหตงสงคราม ลษิรนทภีที่พผดพลตอยๆไดข้ใหข้ขข้อมผลสทาคนัญแกตสายลนับ
ของฝตายศนัตรผ ปากทภีที่พผดจาอวดดภีไดข้นทาการคสืนสนองมาสผตคนมากมาย เชตนในขข้อ 9 ลษิรนทภีที่พผดจา
พลตอยๆปกตษิแลข้วกป็ถผกเชสืที่อมโยงกนับความชนั ที่วรข้าย

สภษ 11:12-13 บสคคลททพื่ขาดสตษิปษัญญายห่อมเหยทยดเพพพื่อนบห้านของตน คนเหลตานนัรน
ทภีที่เทภีที่ยวเหยภียดผผข้อสืที่นหรสือมภีทนัศนคตษิทภีที่เตป็มไปดข้วยการดผหมษิที่นกป็ขาดปนัญญา คทาทภีที่แปลตรงนภีรวตา ปษัญญา 
(เลบ) เปป็นคทาฮภีบรผทภีที่มภีความหมายวตา ‘ใจ’ ความคษิดทภีที่วตานภีร กป็คสือ คนทภีที่ไมตมภีใจกป็เหยภียดหยามผผข้อสืที่น นภีที่
บอกเปป็นนนัยถลึงคนโงต นอกจากนภีร  บรษิบททภีที่ตตอเนสืที่องกป็บอกเปป็นนนัยวตาคนๆนภีรพผดมาก ตรงกนันขข้ามคนททพื่
มทความเขห้าใจกป็ยษังนษิพื่งอยรห่ อภีกครนัร งทภีที่ปนัญญาทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยของการหสุบปากของตนกป็ปรากฏชนัดเจน 
มนันสะทข้อนใหข้เหป็นถลึงผผข้ทภีที่มภีปนัญญา

ในแบบเดภียวกนัน 13 บสคคลททพื่เททพื่ยวซสบซษิบกป็เผยความลษับ แตห่บสคคลททพื่มทใจสษัตยย์ซพพื่อยห่อมปษิดบษัง
สษิพื่งหนรึพื่งสษิพื่งใดไวห้ไดห้ นภีที่หมายถลึงคนทภีที่ชอบซสุบซษิบนษินทาทภีที่ไมตสามารถหสุบปากของตนไวข้ไดข้ ตรงกนัน
ขข้าม คนทภีที่มภีใจสนัตยรซสืที่อกป็หสุบปากของตนเสภีย คนโงตบอกทสุกเรสืที่องทภีที่ตนรผข้ คนมภีปนัญญากป็เฉลภียวฉลาด

สภษ 11:14 ททพื่ไหนททพื่ไมห่มทคคาแนะนคา ประชาชนกป็ลห้มลง แตห่ในททพื่ซรึพื่งมทททพื่ปรรึกษา
มากยห่อมมทความปลอดภษัย คทาทภีที่แปลวตา ลห้มลง (นาฟาล) บตอยครนัร งถผกแปลเปป็น ‘ลข้มเหลว’ ความคษิด
ตรงนภีรกป็คสือวตาเมสืที่อปราศจากคทาปรลึกษาทภีที่ดภี ความลข้มเหลวกป็มภีโอกาสเกษิดขลึรนไดข้ นอกจากนภีร  ทภีที่ปรลึกษา
หลายๆคนกป็เพษิที่มการรผข้ลลึกมากยษิที่งขลึรน คนมภีปนัญญากป็แสวงหาคทาปรลึกษา คนโงตคษิดวตาตนไมตตข้องการคทา
แนะนทา

สภษ 11:15 บสคคลผรห้รษับประกษันคนอพพื่นจะตห้องทนทสกขย์ แตห่คนททพื่เกลทยดการรษับ
ประกษันยห่อมปลอดภษัย ความหมายในปนัจจสุบนันของคทาวตา รษับประกษัน กป็คสือการเปป็น ‘คนคทราประกนัน’ 
ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ผผข้ทภีที่คทราประกนันใหข้ใครสนักคนทภีที่ตนไมตรผข้จนักดภีกป็จะเจป็บตนัว ตรงกนันขข้าม คนทภีที่
เกลภียดการคทราประกนันกป็จะมนั ที่นคงปลอดภนัย เพสืที่อนคนหนลึที่งอาจอข้อนวอนใหข้เราคทราประกนันใหข้เขา



หนตอย กระนนัรน หากเราจะฉสุกคษิดวตาททาไมเขาถลึงไมตคผตควรกนับการไดข้รนับสษินเชสืที่อ แลข้วททาไมเราจลึงควร
ไปเทภียมแอกตนัวเองเขข้ากนับความไรข้ความรนับผษิดชอบของเขาดข้วย คนทภีที่มภีปนัญญาคสือ ผผข้ทภีที่หลภีกเลภีที่ยง
การคทราประกนันโดยทสุกวษิถภีทาง

สภษ 11:16 สตรทงามสงห่ายห่อมไดห้รษับเกทยรตษิ และชายททพื่มทอคานาจใหญห่โตยห่อม
มษัพื่งคษัพื่ง ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นการทภีที่หญษิงคนหนลึที่งรนักษาเกภียรตษิเหมสือนชายทภีที่เขข้มแขป็งสนักคนรนักษา
ความมนั ที่งคนั ที่งของตนไวข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หญษิงทภีที่มภีเกภียรตษิจะพากเพภียรทภีที่จะเปป็นคนทภีที่สงตา
งาม นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหญษิงทภีที่ไมตสงตางามกป็ไมตมภีเกภียรตษิ ความคษิดตรงนภีรหมายถลึงทนัศนคตษิ
ของคนๆหนลึที่งและวษิธภีทภีที่คนๆหนลึที่งใชข้ลษิรนของตน การใชข้คทาพผดทภีที่สงตางามอยตางจรษิงใจกป็เสรษิมสรข้างชสืที่อ
เสภียงอนันดภีในความคษิดของผผข้อสืที่น ลษิรนทภีที่เชสือดเฉสือนและเหนป็บแนมททาสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม

สภษ 11:17 ชายผรห้มทความเอป็นดรยห่อมใหห้ประโยชนย์แกห่จษิตใจตน แตห่ชายททพื่ดสรห้าย
ยห่อมทคาใหห้ตษัวเองเจป็บ การสทาแดงความเมตตาแกตผผข้อสืที่นนทาการลงทสุนอยตางหนลึที่งทภีที่จตายเงษินปนันผลกข้อน
โต โดยการแสดงความกรสุณาตตอผผข้อสืที่น เรากป็นทาความกรสุณามาสผตตนัวเราเองเชตนกนัน ตรงกนันขข้าม การ
เปป็นคนทารสุณหรสือโหดรข้ายตตอผผข้อสืที่นปกตษิแลข้วจะนทาสษิที่งเดภียวกนันนนัรนกลนับมาหาเราดข้วย กฎทองคทานนัรน
ถผกหมายถลึงอยตางแนตนอน ความดภียตอมนทาความดภีตอบกลนับมาและความใจจสืดใจดทากป็นทาสษิที่งเดภียวกนัน
นนัรนกลนับคสืนมา

สภษ 11:18 บสคคลชษัพื่วรห้ายไดห้ทคางานททพื่หลอกลวง แตห่บสคคลททพื่หวห่านความชอบ
ธรรมจะไดห้บคาเหนป็จททพื่แนห่นอน คนชนัที่วยตอมไมตซสืที่อตรง อยตางไรกป็ตาม การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องยตอมนทามา
ซลึที่งคตาตอบแทนทภีที่แทข้จรษิงอยตางแนตนอน การเปรภียบเทภียบสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้ามคสือ ระหวตางความไมต
ซสืที่อตรงกนับความซสืที่อตรง อยตางแรกนนัรนเบภีที่ยงเบน อยตางหลนังนนัรนตรงไปตรงมา คนชนั ที่วนนัรนไมตซสืที่อตรง 
คนชอบธรรมนนัรนซสืที่อตรง

สภษ 11:19 ความชอบธรรมนคาไปสรห่ชทวษิตฉษันใด บ สคคลผรห้ตษิดตามความชษัพื่วรห้ายจะ
นคาไปสรห่ความตายของตนเองฉษันนษัทั้น คนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางเทภีที่ยงธรรมมนักมภีอายสุยสืนกวตา คนเหลตานนัรน



ทภีที่ไลตตามความชนั ที่วมนักเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร ความบาปมนักนทาไปสผตความรสุนแรง โรคภนัยไขข้เจป็บและ
อสุบนัตษิเหตสุตตางๆ ซลึที่งทนัรงหมดนภีรนทาการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรมาไดข้ทนัรงนนัรน

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’ นภีที่นตาจะหมายถลึงคนทภีที่อสุทษิศ
ตนัวหมดทนัรงใจแดตพระเจข้า และทนัศนคตษิเชตนนนัรนของหนัวใจกป็นทาไปสผตการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่เทภีที่ยงธรรม 
พระเจข้าทรงปภีตษิยษินดภีในคนเหลตานภีร  พระเจข้าทรงเกลภียดชนังคนทภีที่มภีใจตลบตะแลง พระองครทรงรนักผผข้ทภีที่
มภีใจเทภีที่ยงธรรม

สภษ 11:21 ถรึงแมห้ใครลงมพอชห่วยกป็ตาม ซรึพื่งคนชษัพื่วรห้ายจะไมห่มทโทษนษัทั้นหามษิไดห้ แตห่
บรรดาเชพทั้อสายของคนชอบธรรมจะไดห้รษับการชห่วยใหห้พห้น หลนักการทภีที่ฝตาฝสืนไมตไดข้สองประการถผก
เอตยถลึงตรงนภีร  (1) คนชนั ที่วจะถผกลงโทษ (2) ลผกหลานของคนชอบธรรมจะไดข้รนับการชตวยใหข้พข้น คน
บาปจะถผกพษิพากษาแตตครอบครนัวของคนชอบธรรมจะไดข้รนับการอวยพร ดผ เพลงสดสุดภี 112:2

สภษ 11:22 สตรทงามททพื่ปราศจากความเฉลทยวฉลาด กป็เหมพอนหห่วงทองคคาททพื่จมรก
หมร หมผบางครนัร งกป็มภีหตวงเหลป็กตษิดไวข้ทภีที่จมผกของพวกมนันเพสืที่อปข้องกนันมษิใหข้พวกมนันคสุข้ยดษินขลึรนมา คทาทภีที่
แปลวตา หห่วง (เนเซก็ม) หมายถลึง แหวนหรสือหตวงใสตจมผก อยตางไรกป็ตาม หตวงทองคทาเอาไปใสตจมผก
หมผกป็ไมตเหมาะสม ผผข้หญษิงสวยๆทภีที่ขาดวษิจารณญาณทภีที่ดภีหรสือความเฉลภียวฉลาดกป็เปป็นเชตนนนัรน ความ
คษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึง (ก) ความเฉลภียวฉลาดดข้านศภีลธรรม, (ข) ลษิรนทภีที่เหนป็บแนม หรสือ (ค) ทนัรง
สองอยตาง เชตนเดภียวกนับหตวงทองคทาในจมผกหมผเปป็นสษิที่งโงตเขลา หญษิงทภีที่ไมตเฉลภียวฉลาดกป็เปป็นเชตนนนัรน

สภษ 11:23 ความปรารถนาของคนชอบธรรมจบลงในความดทเทห่านษัทั้น ความ
มสห่งหวษังของคนชษัพื่วรห้ายจบลงในความพษิโรธ บสุคคลทนัรงหลายทภีที่ชอบธรรมกป็ตนัรงตาคอยสษิที่งทภีที่ดภี ตรงกนัน



ขข้าม คนชนั ที่วไดข้แตตคาดหวนังพระพษิโรธแหตงการพษิพากษาทภีที่จะตกลงบนพวกเขา ไมตวตาจากผผข้มภีอทานาจ
ทภีที่เปป็นมนสุษยรหรสือจากพระเจข้าเอง ความสนสุกและความเพลษิดเพลษินของความบาปจะนทาการ
พษิพากษามาอยตางแนตนอน แมข้วตาชาวโลกคษิดวตาตนจะลอยนวลไปกนับความบาปของตนไดข้ พวกเขา
กป็ลสืมไปวตาสนักวนันหนลึที่งพวกเขาจะตข้องไปยสืนอยผตตตอพระพนักตรรพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม คนทนัรงหลายทภีที่
ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าและชอบธรรมกป็คาดหวนังไดข้ถลึงสษิที่งดภีทภีที่จะมา

สภษ 11:24-26 บางคนยษิพื่งจคาหนห่ายยษิพื่งมษัพื่งคษัพื่ง บางคนยษิพื่งยรึดสษิพื่งททพื่ควรจคาหนห่ายไวห้ยษิพื่ง
ขษัดสนกป็มท ขข้อนภีรกลตาวถลึงการเปป็นคนเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผตเทภียบกนับการเปป็นคนขภีร เหนภียว คนเหลตานนัรนทภีที่
เตป็มใจใหข้สสุดทข้ายแลข้วจะพบวตาการใหข้ของตนกลนับคสืนมาสผตตนเอง พระเยซผทรงสอนเรสืที่องนภีรอยตาง
ชนัดเจนในลผกา 6:38 เมสืที่อเราใหข้แกตผผข้อสืที่น สสุดทข้ายแลข้วผผข้อสืที่นกป็จะใหข้แกตเรา เมสืที่อเราถวายแดตพระเจข้า 
พระองครกป็จะทรงคสืนพระพรตตางๆมาใหข้ในสนัดสตวนทภีที่เยอะกวตาทภีที่เราไดข้ถวายไป ในทางกลนับกนัน 
คนเหลตานนัรนทภีที่ใจแคบในการใหข้จะลงเอยดข้วยการสผญเสภียมากยษิ ที่งขลึรน พระเจข้าทรงอวยพรการมภีนทร าใจ
กวข้างขวางและทรงรนัร งพระหนัตถรของพระองครไวข้จากคนเหลตานนัรนทภีที่เหป็นแกตตนัว

25 บสคคลททพื่ใจกวห้างขวางยห่อมไดห้รษับความมษัพื่งคษัพื่ง บสคคลททพื่รดนคทั้า เขาเองจะรษับการรดนคทั้า 
ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา การใหข้หรสือคนทภีที่เอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผตจะไดข้รนับพร สษิที่งทภีที่เราใหข้ไปมภีแนวโนข้มทภีที่จะ
กลนับมาหาเราอภีก นทร าในตะวนันออกกลางเปป็นสษิที่งทภีที่หายากตลอด ภาพประกอบงตายๆนภีรกป็คสือวตา คนทภีที่
ใหข้นทร าแกตผผข้อสืที่นกป็จะไดข้รนับนทรานนัรนกลนับคสืนมาในเวลาอนันเหมาะสม การใหข้นนัรนไดข้รนับพรเสมอไมตวตาจะ
เปป็นการตอบแทนโดยผผข้อสืที่นหรสือโดยพระเจข้าเอง

26 ประชาชนจะแชห่งบสคคลททพื่กษักขห้าว แตห่พระพรจะอยรห่บนศทรษะของผรห้ททพื่ขายขห้าว นภีที่เปป็น
ภาพของชตวงเวลาแหตงการขาดแคลน ผผข้ทภีที่มภีอาหารและไมตยอมจทาหนตายแกตผผข้อสืที่นจะถผกสาปแชตง แตต
หากบสุคคลเดภียวกนันนภีร ยอมขายอาหารสตวนเกษินของเขาแกตคนเหลตานนัรนทภีที่ตข้องการมนัน เขากป็จะไดข้รนับ
พร แนตนอนวตาจากคนเหลตานนัรนทภีที่ตข้องการอาหารนนัรนและเปป็นไปไดข้วตาจากพระเจข้าเอง ความจรษิงทภีที่
ยษิที่งใหญตกวตาในสามขข้อนภีรกป็คสือ ปนัญญาและพระพรของการเปป็นคนใจกวข้างซลึที่งตรงขข้ามก นับความโงต
เขลาของการเปป็นขภีรงก



สภษ 11:27 บสคคลผรห้แสวงความดท กป็แสวงความพอใจ แตห่ความชษัพื่วรห้ายมาถรึงผ รห้ททพื่
เสาะหามษัน ผผข้ทภีที่เสาะหาสษิที่งทภีที่ดภีอยตางขยนันขนันแขป็งกป็จะพบไมตรภีจษิต ในทางกลนับกนัน ผผข้ทภีที่ยสุยงใหข้เกษิด
ความยสุตงยากกป็จะพบวตามนันยข้อนกลนับมาหาตนเอง เราเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่เราหวตาน เมสืที่อเราแสวงหาสษิที่งทภีที่ดภี
สทาหรนับทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้อง มนันกป็สรข้างไมตรภีจษิต การหนันไปหาความประสงครรข้ายมภีแตตจะนทาตนัวมนัน
เองกลนับคสืนมา

สภษ 11:28 บสคคลผรห้วางใจในความมษัพื่งคษัพื่งของตนจะลห้มละลาย แตห่คนชอบ
ธรรมจะรสห่งเรพองอยห่างใบไมห้เขทยว การวางใจในพอรรตการลงทสุนของตนัวเองสสุดทข้ายแลข้วจะลงเอย
ดข้วยหายนะ คนเหลตานนัรนทภีที่วางใจในความมนั ที่งคนั ที่งของตนไมตชข้ากป็เรป็วจะพบวตามนันเปป็นการวางใจทภีที่วตาง
เปลตา อภีกครนัร งทภีที่คทาทภีที่แปลวตา ลห้ม (นาฟนัล) ปกตษิแลข้วถผกแปลเปป็น ‘ลข้มเหลว’ ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรน
ทภีที่ไลตตษิดตามความชอบธรรมในฐานะหลนักการหนลึที่งและการปฏษิบนัตษิในชภีวษิตกป็จะเจรษิญรสุตงเรสือง ภาพ
เปรภียบกป็คสือ กษิที่งไมข้อนันหนลึที่งบนตข้นไมข้ตข้นหนลึที่งทภีที่อสุดมสมบผรณรในฤดผใบไมข้ผลษิ ความเบตงบานมากตอน
จากนนัรนกป็ผลของมนัน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาความชอบธรรมใหข้ผลตอบแทนทภีที่ดภีในระยะยาว การเกป็บ
เกภีที่ยวมาทภีหลนังเสมอ คนเหลตานนัรนทภีที่วางใจในเงษินของตน (ซลึที่งอาจไดข้มาโดยวษิธภีอนันมษิชอบ) สสุดทข้าย
แลข้วจะลข้มเหลว คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางเทภีที่ยงธรรมสสุดทข้ายแลข้วจะไดข้รนับพร ทนัรงสองอยตางไมต
มาในทนันทภี แตตทนัรงคผตจะมาอยตางแนตนอน เงษินจะลข้มเหลว พระเจข้าจะทรงอวยพรความชอบธรรม

สภษ 11:29 บสคคลผรห้ทคาใหห้ครษัวเรพอนของเขาลคาบากจะรษับลมเปป็นมรดก ความ
จรษิงทภีที่ก ทาลนังจะถผกพผดถลึงนภีรกป็ลลึกซลึร งจรษิงๆ คนทภีที่กตอความเดสือดรข้อนใหข้แกตครอบครนัวของตนจะไดข้รนับ
ลมเปป็นมรดก นภีที่หมายถลึงการไมตไดข้รนับสษิที่งใดเลยเปป็นมรดก บสุตรชายหรสือบสุตรสาวทภีที่กตอความเศรข้า
โศกใหข้แกตบษิดามารดาของตนอาจลงเอยดข้วยการไมตไดข้รนับสษิที่งใดเลยในพษินนัยกรรมของบษิดามารดา 
บสุตรชายหรสือบสุตรสาวทภีที่สรข้างความเดสือดรข้อนในครอบครนัวของตนกป็โงตเขลา

ในแบบเดภียวกนันคนโงห่จะเปป็นคนใชห้ของคนททพื่มทใจฉลาด คนทภีที่โงตจะลงเอยดข้วยการททางานใหข้
คนมภีปนัญญา คนโงตไมตมภีระเบภียบวษินนัยและมภีชภีวษิตอยผ ตเพสืที่อปนัจจสุบนัน คนมภีปนัญญามภีระเบภียบวษินนัยและ
เตรภียมการสทาหรนับอนาคต ดข้วยเหตสุนภีร  คนมภีปนัญญาจลึงกลายเปป็นนายจข้างและเจข้านาย คนโงตกลายเปป็น



ลผกจข้างและลผกนข้อง มภีผลทภีที่ตามมาตตางๆในโลกแหตงความเปป็นจรษิงของการมภีปนัญญาและความโงต
เขลา

สภษ 11:30 ผลของคนชอบธรรมเปป็นตห้นไมห้แหห่งชทวษิต ความคษิดทภีที่สทาคนัญสอง
ประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  ความคษิดแรกกป็คสือวตา ผลของความชอบธรรมกป็ใหข้ชภีวษิต ภาพเปรภียบตรง
นภีรกป็คสือ ตข้นไมข้แหตงชภีวษิตซลึที่งถผกกลตาวถลึงในปฐมกาล 3 นภีที่เปป็นภาพของการมภีชภีวษิตชภีวา ความชอบธรรม
นทาไปสผตชภีวษิต ดผ สสุภาษษิต 10:16 และ 11:19 การเกป็บเกภีที่ยวของผผข้ชอบธรรมนทาไปสผตชภีวษิตทภีที่เพษิที่มพผน 
เหมสือนกนับทภีที่เมลป็ดพนันธสุรสทาหรนับอภีกตข้นอยผตในผลนนัรนๆ ความชอบธรรมกป็นทาไปสผตชภีวษิตทภีที่มากขลึรนไปอภีก

ความคษิดทภีที่สองคสือ และผรห้นคาวษิญญาณกป็มทสตษิปษัญญา เรามนักเอาความจรษิงอนันไดข้รนับพรนภีร ไป
ประยสุกตรใชข้กนับพระคนัมภภีรรใหมต อยตางไรกป็ตาม ความหมายตรงนภีรของพระคนัมภภีรรเดษิมกป็ไมตนตาจะ
หมายถลึงการประกาศขตาวประเสรษิฐ ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงการชนะใจเพสืที่อนหรสือไดข้ความ
มนั ที่นใจของผผข้อสืที่น มนันพผดถลึงการชนะใจผผข้อสืที่นใหข้มาเปป็นพวกของเราแทนทภีที่จะททาใหข้พวกเขาเหษินหตาง
ไปหรสือททาใหข้พวกเขาโกรธ อยตางไรกป็ตาม ความหมายตามพระคนัมภภีรรใหมตของการนทาวษิญญาณ
ผผข้คนมาถลึงพระครษิสตรกป็เปป็นการประยสุกตรหนลึที่งทภีที่ใชข้ไดข้อยตางแนตนอน ผผข้ทภีที่นทาวษิญญาณผผข้อสืที่นมาถลึงพระ
ครษิสตรกป็มภีปนัญญาอยตางแทข้จรษิง ดผ ดาเนภียล 12:3

สภษ 11:31 ดรเถษิด แมห้คนชอบธรรมอาจจะถรกทคาโทษในแผห่นดษินโลก คนชษัพื่วรห้าย
และคนบาปจะยษิพื่งกวห่านษัทั้นสษักเทห่าใด เรามนักคษิดถลึงการไดข้รนับบทาเหนป็จในสวรรครสทาหรนับการ
ปรนนษิบนัตษิองครพระผผข้เปป็นเจข้าและนนั ที่นกป็เปป็นความจรษิงอยตางแนตนอน อยตางไรกป็ตาม พระสนัญญาตรงนภีร
กป็คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมจะไดข้รนับบทาเหนป็จกระทนั ที่งในชภีวษิตนภีร  ความชอบธรรมนทาพระพร
มาใหข้ทนัรงแบบเกษิดขลึรนเองตามธรรมชาตษิและพระพรโดยตรงของพระเจข้า เราจะไมตมภีวนันไปผษิดทาง
เมสืที่อเราททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง มนันใหข้ผลตอบแทนเสมอ ทนัรงตอนนภีรและตลอดไป

และสษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้ามกป็เปป็นจรษิงเชตนกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวษิตในความบาปอยตางชนั ที่วรข้ายจะ
ไดข้รนับผลตอบแทนไมตเพภียงในนษิรนันดรรกาลทภีที่จะมาเทตานนัรนแตตในชภีวษิตนภีรดข้วย ความบาปนทามาแตต



ความยสุตงยากและความเศรข้าโศก นอกจากนภีร  คนบาปทนัรงหลายจะตข้องยสืนอยผตตตอพระพนักตรรพระเจข้า
สนักวนันหนลึที่งและไดข้รนับคตาตอบแทนสสุดทข้ายของตน

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 12: ในบทนทขึ้การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาของ
ความชอบธรรมและความโงส่เขลาของความบาปถถูกแสดงใหว้เหก็นตส่อไป

สภษ 12:1 ผรห้ใดททพื่รษักคคาสษัพื่งสอนกป็รษักความรรห้ แตห่บ สคคลททพื่เกลทยดการตษักเตพอนกป็
เปป็นคนโฉด ความคษิดตรงนภีรกป็งตายๆ คนทภีที่ยอมรนับการตนักเตสือนวตากลตาวกป็ปภีตษิยษินดภีในการเรภียนรผข้เพสืที่อทภีที่
จะเปป็นคนทภีที่ดภีขลึรน แตตผผข้ทภีที่เกลภียดชนังการถผกวตากลตาวกป็โงต บทเรภียนทภีที่เราไดข้รนับกป็คสือ เรายอมรนับคทา
วษิจารณรหรสือคทาตนักเตสือนวตากลตาวอยตางไร

สภษ 12:2 คนดทเปป็นททพื่โปรดปรานของพระเยโฮวาหย์ แตห่คนททพื่คษิดการชษัพื่วรห้าย
พระองคย์จะทรงตคาหนษิ ความคษิดตรงนภีรจรษิงๆแลข้วกป็คสือวตา พระเจข้าจะทรงอวยพรคนดภี คทาทภีที่แปลวตา ดท
(โทวบร์) หมายถลึงความดภีดข้านศภีลธรรมและจรษิยธรรมและใกลข้เคภียงมากๆก นับความหมายของการทภีที่
คนๆหนลึที่งเปป็นคน ‘ชอบธรรม’ ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ชอบททาชนั ที่วจะถผกพษิพากษา พระเจข้าทรงอวยพร
ความชอบธรรมและทรงพษิพากษาความบาป มนันงตายขนาดนนัรนเลย!

สภษ 12:3 คนจะตษัทั้งอยรห่ดห้วยความชษัพื่วรห้ายไมห่ไดห้ แตห่รากของคนชอบธรรมจะ
ไมห่รรห้จษักเคลพพื่อนยห้าย ไมตมภีความมนั ที่นคงหรสือความปลอดภนัยของชภีวษิตในการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่บาปหนา ใน
ทางกลนับกนันคนชอบธรรมมภีรากทภีที่หยนั ที่งลลึกและมภีรากฐานอนันมนั ที่นคงในชภีวษิต อภีกครนัร งทภีที่มภีปนัญญาใหญต
ยษิที่งในการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมและความโงตเขลาอยตางมากในการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่บาปหนา

สภษ 12:4 ภรรยาดทเปป็นมงกสฎของสามทตน แตห่นางผรห้ททพื่นคาความอษับอายมากป็
เหมพอนความเปพพื่อยเนห่าในกระดรกสามท คทาทภีที่แปลวตา ดท (ชายษิล) มภีความหมายวตา ‘เขข้มแขป็ง’, ‘ขยนันขนัน
แขป็ง’ หรสือ ‘มภีประสษิทธษิภาพ’ แมข้วตาบรษิบทในทนันทภีสสืที่อความหมายเรสืที่องคสุณธรรมฝตายวษิญญาณ (ซลึที่ง
แนตนอนวตาถผกหมายถลึง) ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็เกภีที่ยวกนับหญษิงคนหนลึที่งทภีที่ขยนันขนันแขป็ง กระตสือรสือรข้น



และททางานหนนัก แนตทภีเดภียวหญษิงเชตนนนัรนเปป็นผผข้อสุปถนัมภรสทาหรนับสามภีของตน นางจะสตงเสรษิมและ
เปป็นคผตครองทภีที่มภีประสษิทธษิผลแกตเขา ตรงกนันขข้าม หญษิงใดทภีที่ททาตนัวนตาอนับอายกป็เปป็นความอนับอายขาย
หนข้าหรสือความขสุตนขข้องหมองใจแกตสามภีของตน การกระททาทภีที่นตาอนับอายไมตไดข้ถผกบรรยายถลึงตรงนภีร  
แตตนตาจะหมายถลึงอยตางอสืที่นนอกจากความบาปทางศภีลธรรม ความบาปเชตนนนัรนมภีโทษประหารชภีวษิต 
แตตภาพตรงกนันขข้ามอาจหมายถลึงหญษิงคนหนลึที่งทภีที่ขภีร เกภียจ ไมตมภีระเบภียบวษินนัย และไมตททาอะไรเปป็นชษิรน
เปป็นอนัน

สภษ 12:5 ความคษิดของคนชอบธรรมนษัทั้นยสตษิธรรม แตห่คคาหารพอของคนชษัพื่ว
รห้ายนษัทั้นหลอกลวง คทาทภีที่แปลวตา ยสตษิธรรม (มษิชพนัท) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘วษิจารณญาณ’ และกษิน
ความหมายรวมถลึง ‘การตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้อง’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การคษิดของคน
ชอบธรรมนทาไปสผตการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผกตข้องในชภีวษิต ตรงกนันขข้ามคทาแนะนทาของคนชนั ที่วมนักไมต
ซสืที่อตรง คทาเตสือนทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยคสือ จงระวนังบสุคคลเชตนนนัรน คนเหลตานนัรนไวข้ใจไมตไดข้

สภษ 12:6 ถห้อยคคาของคนชษัพื่วรห้ายหมอบคอยเอาโลหษิต แตห่ปากของคนเททพื่ยง
ธรรมจะชห่วยคนใหห้รอดพห้น แนวคษิดเรสืที่องคนชนัที่วถผกพบทนั ที่วหนนังสสือสสุภาษษิตตลอดทนัรงเลตม นภีที่หมายถลึง
คนทภีที่เปป็นปฏษิปนักษรตตอพระเจข้าและ/หรสือใชข้ชภีวษิตในความบาป กลตาวสนัรนๆคสือ คนเชตนนนัรนไมตดทาเนษิน
ตามแบบพระเจข้า ความคษิดในตอนแรกกป็คสือวตา คนชนั ที่ววางกนับดนักไวข้ในสษิที่งทภีที่ตนพผด พวกเขาเปป็นคน
คษิดคดทรยศ ตรงกนันขข้าม คนชอบธรรมจะชตวยตนัวเขาเองใหข้พข้นจากความยสุตงยากโดยการใชข้ปาก
ของตนอยตางมภีปนัญญา คนชนั ที่ววางแผนเพสืที่อกตอความรสุนแรง คนชอบธรรมใชข้ปนัญญาในสษิที่งทภีที่ตนพผด

สภษ 12:7 คนชษัพื่วรห้ายควคพื่าแลห้วและไมห่มทอทก แตห่เรพอนของคนชอบธรรมยษังดคารง
อยรห่ ในกาลอนันเหมาะสม คนชนั ที่วกป็ถผกควทที่าลงไมตวตาในการเงษินของตน อทานาจของตน หรสือยศถา
บรรดาศนักดษิธ ของตน การดทาเนษินชภีวษิตในความบาปกป็ไมตมนั ที่นคงในตนัวมนันเองอยผตแลข้ว ชาวโลกพวยพสุตง
ขลึรนไปเหมสือนจรวดและรตวงลงมาดสุจกษิที่งไมข้ ในทางกลนับกนัน ครอบครนัวของคนชอบธรรมกป็มนั ที่นคง
และเขข้มแขป็ง อภีกครนัร งทภีที่หลนักการกวข้างๆกวตากป็คสือวตาการดทาเนษินชภีวษิตในความบาปโดยตนัวมนันเองแลข้วกป็
นทาไปสผตความไมตมนั ที่นคง การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมนทาไปสผตพละกทาลนังและความมนั ที่นคงของชภีวษิต 



แนตนอนวตามภีเรสืที่องราวทภีที่สอดคลข้องกนันในคทาอสุปมาของพระเยซผเกภีที่ยวกนับชายคนนนัรนทภีที่สรข้างเรสือนบน
ทรายเปรภียบกนับคนนนัรนทภีที่สรข้างเรสือนบนศษิลา ดผ มนัทธษิว 7:24-27

สภษ 12:8 คนจะไดห้คคาชมเชยตามสตษิปษัญญาของเขา แตห่คนททพื่ความคษิด
ตลบตะแลงจะเปป็นททพื่ดรหมษิพื่น คนมภีปนัญญาไดข้รนับเสภียงปรบมสือ แตตคนทภีที่ททาการงานทสุจรษิตกป็ถผกดผหมษิที่น 
นนัที่นยนังเปป็นความจรษิงจนถลึงทสุกวนันนภีร  แมข้กระทนั ที่งในหมผตชาวโลกกป็ตาม ขตาวประจทาวนันเตป็มไปดข้วยพวก
นนักการเมสืองหรสือนนักธสุรกษิจทภีที่เสสืที่อมเสภียชสืที่อเสภียงและตกตทที่าเพราะการกระททาตตางๆทภีที่ทสุจรษิต ในทาง
กลนับกนัน คนมภีปนัญญาไดข้รนับการเลสืที่อนตทาแหนตงและไดข้รนับเกภียรตษิ

สภษ 12:9 ผรห้ททพื่ถรกสบประมาทและมทคนรษับใชห้ กป็ดทกวห่าคนททพื่ยกยห่องตนเองแตห่
ขาดอาหาร คทาทภีที่แตกตตางไปอยตางสษิรนเชษิงทภีที่มภีความหมายวตา ถถูกสบประมาท ถผกใชข้ตรงนภีร โดยแตก
ตตางจากขข้อทภีที่แลข้ว ในขข้อนนัรน คนทภีที่ถผกดผหมษิที่นเปป็นคนทสุจรษิต ตรงนภีรความหมายกป็คสือ คนทภีที่มภีฐานะ
ตทที่าตข้อย นนัที่นคสือ ผผข้ทภีที่ไมตไดข้เปป็นชนชนัรนสผงหรสือมภีชาตษิตระกผล บตอยครนัร งคนเหลตานนัรนทภีที่อยผตในแวดวง
สนังคมชนัรนสผงกป็ดผถผกคนสามนัญธรรมดา ประเดป็นสทาคนัญตรงนภีรกป็คสือวตา คนทภีที่อยผตในชนชนัรนทภีที่ตทที่ากวตาทาง
สนังคม แตตมภีทรนัพยากรเพภียงพอทภีที่จะมภีลผกจข้าง (นนัที่นคสือ คนรนับใชข้) ไดข้กป็ดภีกวตาพวกชนชนัรนสผงบางคนทภีที่
ลข้มละลาย ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา มภีคสุณธรรมอยผตในการเปป็นคนตทที่าตข้อย ปกตษิแลข้วความเยตอ
หยษิที่งไมตอาศนัยอยผตทภีที่นนัที่น ตรงกนันขข้าม ความเยตอหยษิที่งไมตเคยเปป็นสษินทรนัพยรในสถานการณรใดทนัรงนนัรน

สภษ 12:10 คนชอบธรรมยห่อมเหป็นแกห่ชทวษิตสษัตวย์ของเขา แตห่ความกรสณาของคน
ชษัพื่วรห้ายคพอความดสรห้าย บรรดาคนชอบธรรมกป็มภีความกรสุณาตตอสนัตวรตตางๆ ตรงกนันขข้ามคนชนั ที่วโหด
รข้ายทารสุณแมข้กระทนั ที่งในยามทภีที่พวกเขาใจดภีทภีที่สสุดแลข้ว ลองดผบาลาอนัมกนับลาของเขากป็ไดข้ มภีความ
เกภีที่ยวขข้องกนันโดยตรงระหวตางความชอบธรรมและความกรสุณา เชตนเดภียวกนัน มภีความสนัมพนันธรกนัน
ระหวตางความชนั ที่วและความโหดรข้ายทารสุณ

สภษ 12:11 บสคคลททพื่ไถนาของตนจะมทอาหารอสดม แตห่บสคคลททพื่ตษิดตามคนไรห้
สาระกป็ขาดความเขห้าใจ ความจรษิงงตายๆกป็คสือวตามภีผลกทาไรในการททางาน ชาวไรตชาวนาทภีที่ปลผกพสืช
อยตางขยนันขนันแขป็งจะพอใจกนับผลเกป็บเกภีที่ยวของมนัน ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ตษิดตามความสนใจตตางๆทภีที่โงต



เขลาแทนทภีที่จะททางานใหข้เกษิดผลกป็เปป็นคนสมองกลวง การททางานหนนักอยตางขยนันขนันแขป็งกป็เกษิดผล
มาก การไลตตาม ‘ดารา’ วงการบนันเทษิงของโลกเผยใหข้เหป็นถลึงการเปป็นคนสมองกลวง วนัยรสุตน
มากมายของคนรสุตนนภีร เลภียนแบบนนักรข้องเพลงรป็อค ผผข้ใหข้ความบนันเทษิง และนนักกภีฬาตตางๆทภีที่ไรข้คตาของ
โลกนภีร จนททาใหข้ตนเองตข้องเจป็บปวด! พวกเขาไมตฉลาดเทตาไรเลย!

สภษ 12:12 คนชษัพื่วรห้ายปรารถนาตาขห่ายของคนเลว แตห่รากของคนชอบธรรม
ยห่อมออกผล ในสมนัยโบราณตาขตายถผกใชข้เพสืที่อดนักจนับสนัตวรตตางๆ (และในบางโอกาสกป็ใชข้จนับคนดข้วย)
ความคษิดตรงนภีรนตาจะเปป็นการทภีที่พวกคนชนั ที่ววางแผนรข้ายวตาจะตข้มตสุจ๋นหรสือหลอกลวงผผข้อสืที่นอยตางไร ทภีที่
บอกเปป็นนนัยกป็คสือความคษิดเกภีที่ยวกนับแผนการทภีที่เสภีที่ยงและเลวทราม ตรงกนันขข้าม จงสนังเกตคทาทภีที่ถผกใชข้
เพสืที่อพรรณนาถลึงคนชอบธรรม นนั ที่นคสือ รากและผล คทาหนลึที่งบอกเปป็นนนัยถลึงความมนั ที่นคง อภีกคทาสสืที่อถลึง
การสรข้างผลผลษิต คนชนั ที่วแสวงหาผลกทาไรผตานทางวษิธภีการทสุจรษิต คนชอบธรรมนนัรนมนั ที่นคงและเกษิด
ผลเยอะ ความชอบธรรมนนัรนกป็ดภีกวตาและมนั ที่นคงกวตาความชนั ที่ว อยตางหนลึที่งทสุจรษิตและไมตมนั ที่นคง อภีก
อยตางนนัรนชอบธรรมและเกษิดผลมาก

สภษ 12:13-14 คนชษัพื่วรห้ายยห่อมตษิดบห่วงโดยการละเมษิดแหห่งรษิมฝทปากของตน แตห่คน
ชอบธรรมจะหนทพห้นจากความลคาบาก คนทภีที่ขาดอสุปนษิสนัยทภีที่ชอบธรรมสสุดทข้ายแลข้วจะประสบกนับ
ความเดสือดรข้อนเพราะสษิที่งทภีที่ตนพผด (ไมตวตาจะเปป็นการโกหก การพผดคทาสบถ หรสือปากทภีที่พผดจาอวดดภี)
ในทางกลนับกนัน คนชอบธรรมมภีแนวโนข้มทภีที่จะพข้นจากความยสุ ตงยาก นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนชอบธรรม
นนัรนเฉลภียวฉลาดในการใชข้คทาพผดของตน อภีกครนัร งทภีที่ความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่
ปราศจากพระเจข้ายตอมนทามาซลึที่งความยสุตงยากนานนัปการ การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมชตวยปข้องกนันเรา
ใหข้พข้นจากความยสุตงยากไดข้

14 จากผลแหห่งปากของตนคนกป็อษิพื่มใจในความดท และผลงานแหห่งมพอของเขากป็จะกลษับมาหา
เขา ตรงขข้ามกนับคนโงตทภีที่ชนั ที่วซลึที่งถผกพรรณนาถลึงในขข้อทภีที่แลข้ว ลษิรนทภีที่มภีปนัญญาสามารถนทามาซลึที่งสษิที่งดภๆี
มากมายนนัที่นคสือ ความดภีทภีที่ททาใหข้ทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้องพลึงพอใจ นอกจากนภีรมภีรางวนัลสทาหรนับสษิที่งทภีที่เราทลา 
ไมตวตาจะเปป็นความดภีหรสือความชนั ที่วกป็ตาม ความจรษิงทภีที่เรภียบงตายกป็คสือวตา มภีผลตตางๆทภีที่ตามมาสทาหรนับสษิที่ง



ทภีที่เราพผดและกระททา คทาพผดและการกระททาตตางๆทภีที่มภีปนัญญายตอมนทามาซลึที่งความดภี ความเหป็นและ
การกระททาทภีที่ทสุจรษิตกป็นทามาซลึที่งความยสุตงยาก

สภษ 12:15 ทางของคนโงห่นษัทั้นถรกตห้องในสายตาของเขาเอง แตห่คนททพื่ยอมฟษังคคา
แนะนคากป็ฉลาด คนโงตไมตยอมรนับคทาวษิจารณรอยตางดภีนนัก พวกเขาหาขข้ออข้างเพสืที่อปกปข้องตนัวเองเมสืที่อถผก
วตากลตาวตนักเตสือน พวกเขามนักเปป็นคนเยตอหยษิที่งและคษิดวตาตนัวเองชอบธรรม ตรงกนันขข้าม คนมภีปนัญญา
จะฟนังคทาวษิจารณรและคทาวตากลตาวตนักเตสือน คทาถามจลึงมภีอยผตวตา เรารนับคทาวษิจารณรและคทาวตากลตาวตนักเตสือน
อยตางไร คนโงตไมตยอมรนับมนันอยตางดภี คนมภีปนัญญากป็ยอมรนับคทาวษิจารณร

สภษ 12:16 จะรรห้ความโกรธของคนโงห่ไดห้ทษันทท แตห่คนททพื่หยษัพื่งร รห้ยห่อมปษิดบษังความ
อษับอาย คนโงตอารมณรเสภียและไมตสนวตาใครรผข้เรสืที่องนนัรน ในทางกลนับกนัน คนทภีที่หยนั ที่งรผข้ (หรสือมภีไหว
พรษิบ) จะควบคสุมความโกรธของตนและแรงกระตสุข้นทภีที่จะหนัวเสภีย ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตา 
คนโงตอารมณรเสภีย คนมภีปนัญญาไมตอารมณรเสภีย

สภษ 12:17 บสคคลผรห้พรดความจรษิงกลห่าวความชอบธรรม แตห่พยานเทป็จกลห่าวคคา
หลอกลวง การพผดความจรษิงแสดงใหข้เหป็นถลึงความชอบธรรม ตรงก นันขข้าม คนทภีที่ไมตซสืที่อตรงจะ
โกหก ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาชอบหลอกลวงจะโกหก แมข้อยผตภายใตข้คทา
ปฏษิญาณกป็ตาม คนชอบธรรมจะพผดความจรษิง

สภษ 12:18 มทบางคนททพื่คคาพรดพลห่อยๆของเขาเหมพอนดาบแทง แตห่ลษิทั้นของ
ปราชญย์นคาการรษักษามาใหห้ ลษิรนทภีที่รข้ายกาจกป็ทษิที่มแทงเหมสือนดาบ แตตลษิรนของคนมภีปนัญญากป็เยภียวยา
รนักษา ความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือวตา คนโงตใชข้ลษิรนของตนเหมสือนดาบ คนมภีปนัญญากป็เสาะหาทภีที่จะ
รนักษาดข้วยลษิรนของตน

สภษ 12:19 รษิมฝทปากททพื่พรดจรษิงจะทนอยรห่ไดห้เปป็นนษิตยย์ แตห่ลษิทั้นททพื่พรดมสสาอยรห่ไดห้
เพทยงประเดทดี๋ยวเดทยว ความซสืที่อตรงและการพผดความจรษิงจะกตอใหข้เกษิดชสืที่อเสภียงทภีที่คงอยผตถาวร อยตางไร
กป็ตาม ลษิรนทภีที่มสุสานทามาแตตผลกทาไรเพภียงประเดภีตยวเดภียว ขข้อไดข้เปรภียบใดกป็ตามทภีที่อาจไดข้มาจากการ



โกหกกป็ระเหยไปอยตางรวดเรป็วเมสืที่อความจรษิงปรากฏในทข้ายทภีที่สสุด ในทางกลนับก นัน การพผดความจรษิง
และความซสืที่อตรงมภีประโยชนรระยะยาวหลายประการ

สภษ 12:20 ความหลอกลวงอยรห่ในใจของบรรดาผรห้คษิดแผนการชษัพื่วรห้าย แตห่
บรรดาผรห้กะแผนงานแหห่งสษันตษิภาพมทความชพพื่นบาน คนเหลตานนัรนทภีที่วางแผนชนั ที่วกป็ชอบหลอกลวง
อยตางเลภีที่ยงไมตไดข้ ทนัรงสองอยตางไปดข้วยกนัน ในทางกลนับกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้คทาแนะนทาเปป็นสนันตษิภาพ
กป็พบความชสืที่นชมยษินดภีแทข้จรษิง มภีไมตกภีที่สษิที่งในชภีวษิตทภีที่เตษิมเตป็มไดข้มากไปกวตาการททาใหข้คนทภีที่บาดหมาง
กนันไดข้คสืนดภีกนัน ชตางเปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนันจรษิงๆ! คนกะแผนชนั ที่วยตอมไมตซสืที่อตรง คนเหลตานนัรนทภีที่เสาะ
หาการททาใหข้คสืนดภีกนันและสนันตษิภาพกป็พบความชสืที่นชมยษินดภีทภีที่แทข้จรษิง ฝตายหนลึที่งคดโกง อภีกฝตายชอบ
ธรรม

สภษ 12:21 ไมห่มทความชษัพื่วตกอยรห่กษับคนชอบธรรม แตห่คนชษัพื่วรห้ายจะเตป็มดห้วย
ความรห้าย คทาทภีที่แปลวตา ความชษัพื่ว (อาเวน) ในบรษิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ความยสุตงยาก’ หลนักการแหตง
ชภีวษิตประการหนลึที่งทภีที่ลลึกซลึร งกป็คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมมนักปข้องกนันมษิใหข้เกษิดความยสุตงยาก ตรง
กนันขข้าม การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ปราศจากพระเจข้ากป็นทาไปสผตสษิที่งเลวรข้ายทสุกรผปแบบในชภีวษิต กลตาวสนัรนๆกป็คสือ
มภีปนัญญาใหญตยษิที่งในการดทาเนษินชภีวษิตอยตางเทภีที่ยงธรรมและความโงตเขลามหาศาลในความบาป ความ
ชอบธรรมนทาไปสผตความสงบสสุข ความบาปยตอมนทาไปสผตความยสุตงยากไมตรผข้จบ

สภษ 12:22 รษิมฝทปากททพื่พรดมสสาเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่คน
ทษัทั้งหลายททพื่ประพฤตษิอยห่างจรษิงใจเปป็นความปทตษิยษินดทของพระองคย์ พระเจข้าทรงมองคนโกหกอยตาง
เหยภียดหยาม เพราะวตาการโกหกเปป็นแกตนแทข้ของซาตาน (ยอหรน 8:44) มนันจลึงเปป็นสษิที่งทภีที่นตา
สะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้ามากเปป็นพษิเศษ ในสสุภาษษิต 6:16-17 รษิมฝภีปากทภีที่มสุสาถผกบรรยายวตาเปป็น
อะไรทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชนัง คทาทภีที่แปลวตา อยห่างจรษิงใจ (เอมถูวนาหร์) ในความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุด
ของมนันกป็หมายความวตา ‘ความสนัตยรซสืที่อ’ หรสือ ‘อยตางสนัตยรซสืที่อ’ ดนังนนัรน ตรงขข้ามกนับคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็น
คนมสุสา พระเจข้าทรงปภีตษิยษินดภีในคนเหลตานนัรนทภีที่สนัตยรซสืที่อและพผดความจรษิง อภีกครนัร งทภีที่ความตรงกนันขข้าม



ระหวตางความซสืที่อตรงและความไมตซสืที่อตรงถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  พระเจข้าทรงรนักฝตายหนลึที่งและเกลภียดชนัง
อภีกฝตายหนลึที่ง

สภษ 12:23 คนททพื่หยษัพื่งรรห้ยห่อมเกป็บความรรห้ไวห้ แตห่ใจคนโงห่ปห่าวรห้องความโงห่เขลา คน
ทภีที่หยนั ที่งรผข้หสุบปากของตนเสภีย แตตคนโงตพลตามทสุกเรสืที่องทภีที่ตนรผข้ มภีคสุณธรรมและปนัญญาในการเปป็นคน
เฉลภียวฉลาด มภีความโงตเขลาในการพผดเกภีที่ยวกนับเรสืที่องบางเรสืที่อง

สภษ 12:24 มพอของคนททพื่ขยษันขษันแขป็งจะครอบครอง ฝห่ายคนเกทยจครห้านจะถรก
บษังคษับใหห้ทคางานโยธา คนเหลตานนัรนทภีที่ขยนันขนันแขป็ง หมนั ที่นเพภียรและททางานหนนักจะไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน 
คนเหลตานนัรนทภีที่ขภีร เกภียจ ทภีที่ไมตสนใจเรภียนหนนังสสือ ทภีที่หลภีกเลภีที่ยงการททางาน หรสือคษิดวตาตนัวไมตสมควร
ททางานหนนักจะตกเปป็นเบภีรยลตางเขาตลอด คนมภีปนัญญาสสุดทข้ายแลข้วจะกลายเปป็น ‘เจข้านาย’ คนโงตไมต
เคยกข้าวหนข้าไปไดข้ไกลเลย

สภษ 12:25 ความกระวนกระวายในใจของมนสษยย์ถห่วงเขาลง แตห่ถห้อยคคาททพื่ดท
กระทคาใหห้เขาชพพื่นชม ภาระหนนักทนัรงหลายในชภีวษิตนทามาซลึที่งความทข้อแทข้ นนั ที่นคสือ พวกมนันถตวงจษิตใจ
ของคนเรา อยตางไรกป็ตาม ถข้อยคทาทภีที่ใหข้ก ทาลนังใจสามารถชสุบชผจษิตใจของผผข้อสืที่นไดข้ มภีปนัญญาในการ
แสวงหาทภีที่จะใหข้ก ทาลนังใจผผข้อสืที่น

สภษ 12:26 คนชอบธรรมประเสรษิฐกวห่าเพพพื่อนบห้านของตน แตห่ทางของคนชษัพื่ว
รห้ายชษักจรงพวกเขาใหห้หลง คทาทภีที่แปลวตา ประเสรษิฐกวห่า (ทถูวรร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘คข้นดผ’ หรสือ
อาจเปป็น ‘สสืบสวน’ ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงการทภีที่คนชอบธรรมจะสสืบสาวราวเรสืที่องมากกวตาทภีที่
คนอสืที่นๆอาจกระททา เขาจะสสืบสวนดผวตาเรสืที่องนนัรนๆถผกตข้องหรสือไมต

คทาทภีที่แปลวตา ชษักจรง...ใหห้หลง (ทาอาหร์ ในโครงสรข้างฮษิฟษิล) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘นทาพา
ใหข้หลงเจษิที่น’ ใหข้เราสนังเกตความตรงกนันขข้ามนภีร  ขณะทภีที่คนชอบธรรมสสืบสาวราวเรสืที่องหนลึที่งๆ คนทภีที่
ไมตมภีพระเจข้ากป็เทภีที่ยวไปพยายามทภีที่จะลตอลวงผผข้อสืที่นดข้วยความโงตเขลาของตน ฝตายหนลึที่งมภีปนัญญา อภีกฝตาย
โงตเขลา



สภษ 12:27 คนเกทยจครห้านจะไมห่ปษิทั้งเหยพพื่อททพื่เขาลห่ามา แตห่ทรษัพยย์ศฤงคารของคน
ขยษันขษันแขป็งมทคห่า ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วตาคนขภีร เกภียจไมตมภีอะไรรนับประทานเพราะวตาเขาขภีร เกภียจ
เกษินกวตาจะออกไปลตาสนัตวร มภีคนมากมายขนาดไหนในปนัจจสุบนันทภีที่พลึที่งเงษินสวนัสดษิการเพราะพวกเขาขภีร
เกภียจ ไมตมภีระเบภียบวษินนัย หรสือไรข้ความรนับผษิดชอบเกษินกวตาทภีที่จะททางานหนลึที่งๆไดข้ไปตลอดรอดฝนัที่ง 
ตรงกนันขข้าม ทรนัพยรศฤงคารทภีที่เปป็นวนัตถสุ (นนัที่นคสือ ความมนั ที่งคนั ที่ง) ของคนขยนันกป็มภีมากมาย ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่ง
ใหญตกวตากป็คสือวตาการไรข้ความรนับผษิดชอบ ความเกภียจครข้าน และการดทาเนษินชภีวษิตแบบไรข้ระเบภียบวษินนัย
นทาไปสผตความยากจน การททางานอยตางขยนันขนันแขป็งนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสือง

สภษ 12:28 ในวษิถทของความชอบธรรมมทชทวษิต และในทางนษัทั้นไมห่มทความมรณา 
ทนัรงหมดทภีที่ถผกบรรยายไปแลข้วในบทนภีรจลึงถผกสรสุปยตอตรงนภีร  ในการดทาเนษินชภีวษิตอยตางชอบธรรมมภีทนัรง
ปรษิมาณและคสุณภาพของชภีวษิต (นอกจากนภีร  ระดนับสผงสสุดของความชอบธรรมในพระครษิสตรกป็กตอใหข้
เกษิดชภีวษิตนษิรนันดรร) ความอธรรมเปป็นความบาปซลึที่งนทาไปสผตความตายอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ คนทภีที่พบ
ความชอบธรรมในพระครษิสตรจะมภีชภีวษิตอยผ ตตลอดไป ยษิที่งกวตานนัรน การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมใน
ระหวตางนภีรจะกตอใหข้เกษิดความเตป็มเปภีที่ยมและความบรษิบผรณรแหตงชภีวษิต พระเจข้าทรงอวยพรความชอบ
ธรรมและการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมกตอใหข้เกษิดชภีวษิตทภีที่บรษิบผรณรมากขลึรนไปอภีก

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 13: ในบทนทขึ้การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาของ
ความชอบธรรมเปรทยบกนับความโงส่เขลาของการดลาเนษินชทวษิตในความบาปถถูกนลาเสนอเพษิที่มเตษิม

สภษ 13:1 บสตรชายททพื่ฉลาดฟษังคคาสษัพื่งสอนของบษิดาตน แตห่คนมษักเยาะเยห้ยไมห่
ฟษังคคาขนาบ บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญาจะตนัรงใจฟนังคทาวตากลตาวตนักเตสือนของบษิดาตน (คทาทภีที่แปลวตา คคาสษัพื่ง
สอน (มถูวคารร์) มภีความหมายวตา ‘การบรรยายทภีที่เปป็นคทาตนักเตสือนวตากลตาว’) เดป็กหนสุตมทภีที่ดสืรอรนัรนอวดดภี
จะปฏษิเสธคทาวตากลตาวตนักเตสือน คนมภีปนัญญาจะยอมรนับคทาวตากลตาว คนโงตจะไมตยอมรนับ

สภษ 13:2 คนจะกษินของดทจากผลปากของตน แตห่จษิตใจของคนละเมษิดจะกษิน
ความทารสณ การใชข้ปากแบบมภีปนัญญาจะนทามาซลึที่งผลทภีที่ตามมาตตางๆทภีที่ดภี คทาทภีที่แปลวตา คนละเมษิด (บา



กนัด) มภีความหมายตรงตนัววตา คนเหลตานนัรนทภีที่ประพฤตษิอยตางทรยศหรสืออยตางหลอกลวง นภีที่บอกเปป็น
นนัยวตาคทาพผดตตางๆทภีที่ทรยศหรสือหลอกลวงอาจกตอใหข้เกษิดปฏษิกษิรษิยาทภีที่รสุนแรง ผผข้คนทภีที่อยผ ตในโลกไมต
ยอมรนับการถผกหนักหลนังงตายๆ มนันมนักฟนักตนัวเปป็นความรสุนแรง

สภษ 13:3 บสคคลททพื่ระแวดระวษังปากของเขาจะสงวนชทวษิตของเขา แตห่บสคคลททพื่
เปษิดรษิมฝทปากกวห้างกป็จะมาถรึงความพษินาศ อภีกครนัร งทภีที่เรสืที่องของการควบคสุมลษิรนถผกหมายถลึงตรงนภีร  คนทภีที่
หสุบปากของตนใหข้สนษิทไวข้ไดข้จะหลภีกเลภีที่ยงความยสุ ตงยาก ตรงกนันขข้าม ปากทภีที่พผดมากยตอมนทาไปสผต
ความยสุตงยาก

สภษ 13:4 วษิญญาณของคนเกทยจครห้านยษังอยากอยรห่ แตห่ไมห่ไดห้อะไรเลย ฝห่าย
วษิญญาณของคนขยษันจะอห้วนพท คนเหลตานนัรนทภีที่ขภีร เกภียจ ไรข้ระเบภียบวษินนัย และไรข้ความรนับผษิดชอบจะ
อยากไดข้สษิที่งตตางๆ แตตสสุดทข้ายแลข้วกป็มภีนข้อยสษิที่งหรสือไมตมภีสษิที่งใดเลย ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ททางานหนนักและ
มภีระเบภียบวษินนัยจะรสุตงเรสือง ความหมายของคทาวตาอข้วนพภีกป็เปป็นสทานวนของชาวตะวนันออกกลางทภีที่
หมายถลึงความเจรษิญรสุตงเรสือง การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ขาดวษินนัยนทาไปสผตชภีวษิตทภีที่วตางเปลตา การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่มภี
ระเบภียบวษินนัยนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสืองในทสุกดข้านของชภีวษิต

สภษ 13:5 คนชอบธรรมเกลทยดความเทป็จ แตห่คนชษัพื่วรห้ายประพฤตษินห่ารษังเกทยจ
และนห่าอดสร ความชอบธรรมเกลภียดชนังการโกหก พวกมนันไมตอยผตดข้วยกนัน พวกมนันตตางคนตตางอยผต วลภี
สสุดทข้ายอาจแปลตรงตนัวไดข้วตา ‘แตตคนชนั ที่วกป็เหมป็นโฉตและททาใหข้เกษิดความอนับอายขายหนข้า’ ชตางเปป็น
ภาพทภีที่ตรงขข้ามกนันเหลสือเกษิน ความชอบธรรมเกลภียดชนังการมสุสา แตตความชนั ที่วสตงกลษิที่นเหมป็นและนตา
ขายหนข้า ความจรษิงนนัรนยนังเปป็นเหมสือนเดษิมจนทสุกวนันนภีร

สภษ 13:6 ความชอบธรรมระแวดระวษังผรห้ททพื่ทางของเขาเททพื่ยงธรรม แตห่ความ
ชษัพื่วรห้ายควคพื่าคนบาป ความคษิดตรงนภีรกป็เรภียบงตายพอๆกนับทภีที่มนันลลึกซลึร ง ความชอบธรรมปกปข้องคนเหลตา
นนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรม (นนัที่นคสือ มภีความสสุจรษิต) ในวษิถภีแหตงชภีวษิต ตรงกนันขข้ามการปฏษิเสธพระเจข้ากป็ควทที่าคน
บาปเสภีย ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา การปฏษิเสธพระเจข้าและความบาปกตอความพษินาศใหข้เกษิดกนับชภีวษิต



ของคนๆหนลึที่ง มภีปนัญญาอนันลลึกซลึร งในการดทาเนษินชภีวษิตอยตางชอบธรรมและความโงตเขลาสษิรนดภีในการ
ดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ไมตตามแบบพระเจข้า

สภษ 13:7 คนททพื่วห่าตนมษัพื่งคษัพื่ง แตห่ไมห่มทอะไรเลยกป็มท คนททพื่วห่าตนเปป็นคนจน แตห่มท
ทรษัพยย์ศฤงคารเปป็นอษันมากกป็มทอยรห่ ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 11:24-26 ความขภีรงก
และความเหป็นแกตตนัวมนักจะตอบสนองตนัวมนันเองในแบบเดภียวกนัน ความเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผตมนักไดข้รนับการ
ตอบแทนในแบบเดภียวกนัน มภีปนัญญาในการเปป็นคนใจกวข้างและความโงตเขลาในการเปป็นคนขภีรตสืด

สภษ 13:8 คห่าไถห่ชทวษิตของคนคพอทรษัพยย์ศฤงคารของเขา แตห่คนยากจนไมห่ฟษังคคา
ตษิเตทยน ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา คนมนั ที่งมภีอาจถผกจนับตนัวไปเรภียกคตาไถตไดข้ นนัที่นคสือ ชภีวษิตของเขาแลกกนับ
เงษินของเขา ในทางกลนับกนัน คนจนกป็ไมตเจอกนับเรสืที่องแบบนนัรน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความ
มนั ที่งคนั ที่งไมตไดข้วษิเศษวษิโสเหมสือนอยตางทภีที่คนเขาวตากนัน และคนทภีที่ยากจนมนักไมตมภีความยสุตงยากเหมสือน
อยตางทภีที่คนรวยมภี

สภษ 13:9 สวห่างของคนชอบธรรมกป็เปรมปรทดษิดิ์ แตห่ประททปของคนชษัพื่วรห้ายจะ
ถรกดษับ ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วตาในบข้านของคนชอบธรรมมภีความชสืที่นชมยษินดภีและสนันตษิสสุขและ
ไฟในบข้านของพวกเขากป็ถผกจสุดใหข้สวตาง ตรงกนันขข้าม ตะเกภียงในบข้านของคนชนั ที่วกป็ถผกดนับไปในไมต
ชข้าเพราะความยากจน ถผกโยนออกจากบข้าน ตษิดคสุก หรสือแมข้กระทนั ที่งความตาย ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตา
กป็คสือ สนันตษิสสุขและความเงภียบสงบสทาหรนับการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมและความยสุ ตงยากกนับความไมต
แนตนอนสทาหรนับการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ไมตตามแบบพระเจข้า

สภษ 13:10 เพราะความทะนงตษัวเทห่านษัทั้นการวษิวาทจรึงเกษิดขรึทั้น แตห่ปษัญญาอยรห่กษับ
บรรดาผรห้ททพื่รษับคคาแนะนคา ตข้นกทาเนษิดของความขนัดแยข้งสตวนใหญตของมนสุษยรคสือ ความเยตอหยษิที่งหรสือ
ญาตษิสนษิทของมนัน นนัที่นคสือ ความดสืรอรนัรน พระคนัมภภีรรไมตมภีอะไรดภีๆจะกลตาวถลึงความเยตอหยษิที่งเลย มนัน
เปป็นความชนั ที่วขนัรนพสืรนฐานของธรรมชาตษิมนสุษยรทภีที่ตกตทที่าลง มนันเปป็นความบาปขนัรนรากเหงข้าของลผซษิ
เฟอรร ดผ อษิสยาหร 14:12-14 คทาทภีที่แปลวตา ททพื่รษับคคาแนะนคา (ยาอนัทสร์) มภีความหมายวตา ‘คสุยกนันเรสืที่อง



นนัรนๆ’ หรสือ ‘ปรลึกษาหารสือกนัน’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความเยตอหยษิที่งกตอใหข้เกษิดความขนัดแยข้ง 
กระนนัรนการยอมคสุยกนันเรสืที่องปนัญหาหนลึที่งๆกป็มภีปนัญญา

สภษ 13:11 ทรษัพยย์ศฤงคารททพื่ไดห้มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แตห่บสคคลททพื่สคพื่า
สมโดยการงานจะไดห้เพษิพื่มพรนขรึทั้น ในดข้านหนลึที่ง ความมนั ที่งคนั ที่งทภีที่ไดข้มาจากการททาธสุรกษิจตข้องสงสนัยกป็คง
อยผตไมตไดข้นาน ในอภีกดข้านหนลึที่ง บสุคคลทภีที่เกป็บรวบรวมผลเกป็บเกภีที่ยวของตนดข้วยการงานทภีที่ซสืที่อตรงจะ
เจรษิญรสุตงเรสือง หรสือผผข้ทภีที่ททางานหนนักจะเพษิที่มพผนทรนัพยรศฤงคารของตน มภีปนัญญาในการททางานหนนัก
และความโงตเขลาในวษิธภีรวยทางลนัดแบบตตางๆ

สภษ 13:12 ความหวษังททพื่ถรกหนห่วงไวห้ทคาใหห้ใจเจป็บชคทั้า แตห่ความปรารถนาททพื่สคาเรป็จ
แลห้วเปป็นตห้นไมห้แหห่งชทวษิต เมสืที่อสษิที่งทภีที่ไดข้หวนังไวข้ดผเหมสือนจะมลายไป มนันกป็ททาใหข้ใจคนเราชอกชทราหรสือ
ผษิดหวนัง อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อสษิที่งทภีที่ไดข้หวนังไวข้นนัรนกลายเปป็นจรษิง มนันกป็เปป็นเหมสือนกนับตข้นไมข้แหตงชภีวษิตตข้น
หนลึที่ง นนัที่นคสือ มนันฟสืร นฟผจษิตวษิญญาณของคนเรา

สภษ 13:13 บสคคลผรห้ดรหมษิพื่นพระวจนะจะถรกทคาลาย แตห่บสคคลผรห้เกรงกลษัวพระ
บษัญญษัตษิจะไดห้รษับบคาเหนป็จ คนทภีที่ดผหมษิที่นคทาพผดของกษนัตรษิยรกป็จะไดข้รนับความเดสือดรข้อน แตตผผข้ทภีที่ดผหมษิที่น
พระวจนะของพระองครผผข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรษิยรจะพบจสุดจบในบลึงไฟนนัรน คนทภีที่เคารพตตอคทาบนัญชา
ของกษนัตรษิยรองครหนลึที่งจะไดข้รนับบทาเหนป็จตามสมควร นอกจากนภีร  ผผข้ทภีที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าจะ
ไดข้รนับการอวยพรจากพระเจข้าเอง ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตา การไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้านทามาซลึที่ง
การพษิพากษาขณะทภีที่การเชสืที่อฟนังพระเจข้านทามาซลึที่งพระพรของพระองคร ความจรษิงขข้อนภีรกป็ทนัรงเรภียบงตาย
และลลึกซลึร ง

สภษ 13:14 กฎเกณฑย์ของปราชญย์เปป็นนคทั้าพสแหห่งชทวษิต เพพพื่อจะออกไปใหห้พห้นจาก
บห่วงของความมรณา ถลึงแมข้คทาทภีที่แปลวตา กฎเกณฑย์ (โทวร์ราหร์) ตรงนภีร เปป็นคทาฮภีบรผทนั ที่วๆไปทภีที่หมายถลึง
พระราชบนัญญนัตษิของพระเจข้ากป็ตาม บรษิบทตรงนภีรกป็ดผเหมสือนจะบตงบอกถลึงอยตางอสืที่นนอกจากพระราช
บนัญญนัตษิของพระเจข้า การประยสุกตรใชข้ในทนันทภีดผเหมสือนวตาจะเปป็นการทภีที่คทาสนัที่งสอนหรสือกฎตตางๆของ
คนมภีปนัญญากลายเปป็นนทราพสุแหตงชภีวษิตสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่จะปฏษิบนัตษิตามมนัน นอกจากนภีร  กฎเหลตานภีร



ยนังนทาพาเราใหข้พข้นจากบตวงแรข้วตตางๆแหตงความตายดข้วย (จะวตาไปแลข้ว พระองครผผข้ทรงมภีปนัญญาทภีที่ยษิ ที่ง
ใหญตทภีที่สสุดคสือ พระเจข้าและพระวจนะของพระองครกป็เปป็นนทราพสุแหตงชภีวษิตอยตางแนตนอน)

สภษ 13:15 ความเขห้าใจททพื่ดทกป็ไดห้รษับความโปรดปราน แตห่หนทางของคนละเมษิด
กป็ยากนษัก สองความคษิดทภีที่แตกตตางกนันถผกสสืที่อถลึงตรงนภีร  (1) วลภีแรกอาจแปลไดข้วตา ‘ความเขข้าใจอนันดภี
นทาความกรสุณามาใหข้’ ความกรสุณาและความเมตตาปรานภีออกมาจากการมภีความเขข้าใจอนันดภีเกภีที่ยว
กนับเรสืที่องหนลึที่งๆ (2) ตรงกนันขข้าม คนบาปทนัรงหลายมนักประสบกนับความยากลทาบาก สษิที่งหนลึที่งทภีที่พญา
มารททาใหข้ชาวโลกมองไมตเหป็นมาตลอดเลยกป็คสือวตา ความบาปกตอใหข้เกษิดความยสุตงยากและความทสุกขร
โศกทสุกรผปแบบ กระนนัรน พวกคนชนั ที่วกป็ยนังดทาเนษินในความชนั ที่วชข้าของตนตตอไปอยตางสนสุกสนาน

สภษ 13:16 บรรดาคนททพื่หยษัพื่งรรห้กระทคาท สกอยห่างดห้วยความรรห้ แตห่คนโงห่กป็อวดความ
โงห่ของตน อภีกครนัร งทภีที่ความตรงขข้ามกนันอนันมภีเอกลนักษณรถผกนทาเสนอ คนทภีที่หยนั ที่งรผข้ใชข้เวลาเพสืที่อจนัดการกนับ
ความรผข้และขข้อมผล ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ การไตรตตรอง การสสืบสวน และการใชข้ความคษิดใหข้มาก 
ตรงกนันขข้าม คนโงตรสืที่นเรษิงตตอไปในความโงตเขลาของตน คนมภีปนัญญาฉสุกคษิดเพสืที่อพษิจารณา คนโงต
สนสุกตตอไปเรสืที่อยเปสืที่อย

สภษ 13:17 ผรห้สพพื่อสารททพื่ชษัพื่วรห้ายหลงไปในความรห้าย แตห่ทรตททพื่สษัตยย์ซพพื่อนคาการ
รษักษามาใหห้ ความคษิดตรงนภีร เกภีที่ยวกนับทผตหรสือผผข้สสืที่อสารคนหนลึที่งทภีที่ชมนกชมไมข้ไปตลอดทางเพราะ
ความโงตเขลา ตรงกนันขข้าม ผผข้สสืที่อสารทภีที่ไวข้ใจไดข้กป็มภีคตาและนตาชสืที่นใจมากขนาดไหน นนั ที่นคสือ ผผข้ทภีที่ไมต
ออกนอกเสข้นทางเพสืที่อหาความรสืที่นเรษิงบนันเทษิงใจอนันไมตเหมาะสม

สภษ 13:18 ความยากจนและความอดสรมาถรึงบสคคลททพื่เพษิกเฉยตห่อคคาสษัพื่งสอน 
แตห่บสคคลททพื่สนใจคคาตษักเตพอนกป็ไดห้รษับเกทยรตษิ ผผข้ทภีที่บษิดไหลตของตนดข้วยความดสืรอดข้านตตอสผข้กนับคทาวตา
กลตาวตนักเตสือนและการลงวษินนัยกป็มสุตงหนข้าไปตามถนนสผตความยากจนและความอนัปยศอดสผ อภีกครนัร งทภีที่
ความคษิดตรงนภีรคสือการทภีที่คนโงตปฏษิเสธและดสืรอดข้านตตอการถผกวตากลตาวตนักเตสือน อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่
ใสตใจตตอคทาตนักเตสือนจะพบเกภียรตษิยศและการเลสืที่อนขนัรน คนโงตไมตยอมรนับฟนังคทาปรลึกษา คนมภีปนัญญากป็
ยอมรนับฟนัง ดผ สสุภาษษิต 13:1



สภษ 13:19 ความปรารถนาททพื่สษัมฤทธษิดิ์ผลเปป็นสษิพื่งหอมหวานสคาหรษับจษิตวษิญญาณ
แตห่เปป็นความสะอษิดสะเอทยนแกห่คนโงห่ททพื่จะละเสทยจากความชษัพื่วรห้าย อภีกครนัร งทภีที่สองความคษิดทภีที่แตกตตาง
กนันถผกเอตยถลึง เมสืที่อเปข้าหมายหนลึที่งถผกบรรลสุ มนันกป็หอมหวานตตอจษิตวษิญญาณของเรา อยตางไรกป็ตาม คน
โงตกป็ขยะแขยงการหนันเสภียจากความบาปของตน ความบาปบษิดเบสือนใจของพวกเขาจนพวกเขาคษิด
วตาการตกเปป็นทาสมนันของพวกเขาคสือเสรภีภาพของพวกเขา คนโงตมากมายขนาดไหนในยสุคนภีรทภีที่อข้าง
วตาตนมภีสษิทธษิธ ทภีที่จะดทาเนษินตตอไปในการกระททาตตางๆทภีที่ชนั ที่วรข้ายของตน

สภษ 13:20 บสคคลททพื่เดษินกษับปราชญย์จะกลายเปป็นคนฉลาด แตห่เพพพื่อนฝรงของคน
โงห่จะถรกทคาลาย การคบหาสมาคมกนับคนทนัรงหลายทภีที่มภีปนัญญามนักจะททาใหข้เราไดข้รนับปนัญญาดข้วย มนันมภี
แนวโนข้มทภีที่จะสตงผตานมาถลึงเราดข้วย เพสืที่อนทภีที่เราคบมภีอษิทธษิพลตตอเราจรษิงๆ ตรงกนันขข้าม เพสืที่อนชนั ที่ว
ททาใหข้อสุปนษิสนัยทภีที่ดภีเสภียไป คนเหลตานนัรนทภีที่คบหากนับคนโงตสสุดทข้ายแลข้วจะถผกททาลายโดยความบาปของ
คนเหลตานนัรน ดผ 1 โครษินธร 15:33 และเพลงสดสุดภี 1:1

สภษ 13:21 ความชษัพื่วรห้ายตามตษิดคนบาป แตห่คนชอบธรรมจะไดห้รษับความดทเปป็น
บคาเหนป็จ มภีผลลนัพธรตตางๆทภีที่ตามมาสทาหรนับสษิที่งทภีที่เราททา ความยสุตงยากและความทสุกขรโศกตามมาหลนังค
วามบาปอยตางแนตนอน มนันเปป็นสษิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ตรงกนันขข้าม ความดภีตษิดตามมาหลนังผผข้ชอบ
ธรรม เราเกป็บเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่เราหวตานจรษิงๆ ความบาปนทาความยสุ ตงยากมาใหข้ ความชอบธรรมนทาพรมา
ใหข้

สภษ 13:22 คนดทกป็ละมรดกไวห้ใหห้แกห่หลานๆ แตห่ทรษัพยย์ศฤงคารของคนบาปนษัทั้น
สคพื่าสมไวห้ใหห้คนชอบธรรม ผผข้ทภีที่ทษิรงมรดกไวข้ใหข้ลผกหลานของตนกป็เปป็นคนมภีปนัญญาและชอบธรรม 
อยตางนข้อยทภีที่สสุดเขากป็สามารถทษิรงมรดกไวข้เปป็นแบบอยตางทภีที่เปป็นตามแบบพระเจข้าไวข้ใหข้พวกเขาไดข้ 
กลตาวอยตางเสภียดสภีแลข้วกป็คสือ ทรนัพยรสมบนัตษิของคนอธรรมอาจสตงตตอไปยนังผผข้ชอบธรรมไดข้ พระเจข้า
ทรงมภีวษิธภีทภีที่จะททาใหข้คนชนั ที่วตกตทที่าลงและททาใหข้คนชอบธรรมเจรษิญขลึรนไดข้ ลองดผคนอษิสราเอลตอน
เดษินทางออกจากอภียษิปตรกป็ไดข้



สภษ 13:23 ดษินททพื่คนยากจนไถไวห้กป็เกษิดผลอสดม แตห่สษิพื่งของถรกทคาลายไดห้เพราะ
ขาดความยสตษิธรรม พระเจข้าไดข้ทรงเนรมษิตสรข้างแผตนดษินโลกใหข้มนันสามารถเกษิดดอกออกผลเปป็น
อาหารไดข้ แมข้กระทนั ที่งบนทภีที่ดษินของคนยากจนกป็ตาม อยตางไรกป็ตาม การขาดวษิจารณญาณทภีที่ดภีบตอย
ครนัร งนทาไปสผตการใหข้สนัตวรกษินหญข้าทภีที่เดภียวเยอะเกษินไปหรสือการไมตปลผกพสืชหมสุนเวภียนซลึที่งททาใหข้ดษินดภี
ตข้องเสภียไป ในอษิสราเอลจนทสุกวนันนภีร  คนเลภีรยงแกะชาวอาหรนับใหข้สนัตวรของตนกษินหญข้าบนดษินมาก
เกษินไปซลึที่งนทาไปสผตการกนัดเซาะหนข้าดษินดข้วยสายลมและการขยายตนัวของพสืรนทภีที่แหข้งแลข้งของดษินแดน
นนัรน หลนักการทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การขาดวษิจารณญาณทภีที่ดภีสามารถททาใหข้สษิที่งทภีที่มภีศนักยภาพอนันดภีกลาย
เปป็นหมนันไปไดข้

สภษ 13:24 บสคคลททพื่สงวนไมห้เรทยวกป็เกลทยดบสตรชายของตน แตห่ผรห้ททพื่รษักเขา
พยายามตทสอนเขาทษันเวลา ผผข้คนทภีที่อยผตในโลกอข้างอยตางโงตเขลาวตาพวกเขารนักลผกของตนมากเกษินกวตา
ทภีที่จะใชข้ไมข้เรภียวตภีลผกไดข้ ในทางกลนับกนัน คนทภีที่รนักลผกของตนจรษิงๆจะใชข้ไมข้เรภียวตภีลผกบตอยๆในชตวงทภีที่
ลผกยนังเลป็กอยผต ความหมายของคทาวตาเกลทยดตรงนภีร  เชตนเดภียวกนับทภีที่เปป็นบตอยๆในพระคนัมภภีรร เปป็น
แนวคษิดหนลึที่งทภีที่มภีหลายระดนับ คนทภีที่ไมตตภีสอนลผกทภีที่ดสืรอดลึงกป็ไมตไดข้รนักลผกอยตางแทข้จรษิงมากเทตากนับคนทภีที่
ยอมลทาบากในการลงโทษลผกของตนดข้านรตางกาย

สภษ 13:25 คนชอบธรรมรษับประทานไดห้จนพอใจ แตห่ทห้องของคนชษัพื่วรห้ายจะ
หษิว บทนภีรปษิดทข้ายดข้วยการสรสุปยตอความจรษิงทภีที่วตาความชอบธรรมนทาประโยชนรแทข้จรษิงหลายประการ
มาใหข้และความบาปนทาความยากจนมาใหข้ ในทนัรงสองกรณภี นนัที่นอาจไมตปรากฏชนัดเจนในทนันทภี 
อยตางไรกป็ตาม ในระยะยาวแลข้ว หลนักการทนัรงสองประการพษิสผจนรแลข้ววตาเปป็นจรษิงอยตางไมต
เปลภีที่ยนแปลง ความชอบธรรมนทามาซลึที่งพระพรทสุกรผปแบบ ความบาปนทามาซลึที่งความยากจนทสุกรผป
แบบ

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 14: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาและความโงส่
เขลาดลาเนษินตส่อไป อยส่างไรกก็ตาม มทการเปลทที่ยนแปลงเลก็กนว้อยในการสสืที่อเรสืที่องใจความหลนัก ขณะททที่



การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันในบทกส่อนๆเปก็นระหวส่างปนัญญาของความชอบธรรมและความ
โงส่เขลาของความชนัที่ว คราวนทขึ้ความคษิดของบทนทขึ้ดถูเหมสือนจะมสุส่งเนว้นเรสืที่องปนัญญาของความดทเปรทยบ
กนับความโงส่เขลาของการทลาผษิด

สภษ 14:1 ผรห้หญษิงทษัทั้งหลายททพื่มทสตษิปษัญญาสรห้างเรพอนของเธอขรึทั้น แตห่ผ รห้หญษิงททพื่โงห่
รพทั้อมษันลงดห้วยมพอตนเอง คราวนภีรความคษิดตรงนภีร เปลภีที่ยนไปยนังความแตกตตางระหวตางผผข้หญษิงทภีที่มภี
ปนัญญาและผผข้หญษิงทภีที่โงตเขลา หญษิงทภีที่มภีปนัญญาจะสรข้างเรสือนของตนขลึรน ความคษิดอนันหลนังนภีรนตาจะ
หมายถลึงครอบครนัวของคนๆหนลึที่ง ดนังนนัรนหญษิงคนหนลึที่งทภีที่มภีปนัญญาจะชผก ทาลนังและเสรษิมสรข้าง
ครอบครนัวของตน คทาทภีที่แปลวตา รพทั้อมษันลง (ฮารนัค) ในความหมายทภีที่เรภียบงตายทภีที่สสุดของมนันกป็แปลวตา 
‘พนังลง’ หรสือ ‘รสืรอถอนลงมา’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตานตาจะเปป็นไดข้วตาหญษิงคนหนลึที่งทภีที่มภีปนัญญาจะหนสุน
ใจและชผก ทาลนังครอบครนัวของตนขณะทภีที่หญษิงคนหนลึที่งทภีที่โงตเขลาจะวษิพากษรวษิจารณรและรสืร อททาลาย
ครอบครนัวของตน แมข้วตาความคษิดตรงนภีร เกภีที่ยวกนับการททาเชตนนนัรนดข้วยมสือของเธอ นนัที่นกป็นตาจะเปป็นคทา
พผดเปรภียบเทภียบแบบหนลึที่ง ความคษิดทภีที่นตาจะใชตกป็คสือ การรสืรอททาลายครอบครนัวของตนโดยคทาวษิจารณร
และการบตน

สภษ 14:2 บสคคลผรห้ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรมเกรงกลษัวพระเยโฮวาหย์ แตห่
บสคคลททพื่คดเคททั้ยวในทางของเขากป็ดรหมษิพื่นพระองคย์ คทาทภีที่แปลวตา ความเททพื่ยงธรรม (โยเชอรร์) หมายถลึง
การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่เทภีที่ยงธรรม มนันคสือการททางานออกมาเปป็นการปฏษิบนัตษิของหลนักการเรสืที่องความชอบ
ธรรม ประเดป็นกป็คสือวตาเขาผผข้ดทาเนษินอยตางเทภีที่ยงธรรม (นนัที่นคสือ ในความชอบธรรม) กป็แสดงออกถลึง
ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า ดนังนนัรน ความเชสืที่อมโยงกนันโดยตรงระหวตางความยทาเกรงองครพระผผข้
เปป็นเจข้าและความชอบธรรมจลึงถผกนทาเสนอ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องกป็สทาแดงถลึงความยทาเกรงองครพระผผข้
เปป็นเจข้า ตรงกนันขข้าม บสุคคลทภีที่คดเคทขึ้ยว (นนัที่นคสือ คดโกง) กป็ไมตเคารพยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า สษิที่งทภีที่
ตรงขข้ามกป็เปป็นจรษิงเชตนกนัน เมสืที่อผผข้ใดไมตเคารพยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า เขากป็อาจกลายเปป็นคน
คดโกงไดข้



สภษ 14:3 ในปากของคนโงห่มทไมห้เรทยวแหห่งความโอหษัง แตห่รษิมฝทปากของ
ปราชญย์จะสงวนเขาไวห้ คนโงตมนักเยตอหยษิที่งและมนันกป็แสดงใหข้เหป็นในสษิที่งทภีที่พวกเขาพผด ความหมาย
ของ “ไมข้เรภียวแหตงความโอหนัง” ในปากของคนโงตนตาจะเปป็นการทภีที่พวกคนโงตใชข้ลษิรนของตนเหมสือน
แสข้หรสือไมข้เรภียวเฆภีที่ยนตภีผผข้อสืที่น ตรงกนันขข้าม ปากของคนมภีปนัญญาจะปกปข้องและพษิทนักษรรนักษาตนัวเขา
เองไวข้ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนโงตนนัรนเยตอหยษิที่งและมภีลษิรนเชสือดเฉสือน คนมภีปนัญญาสงบปาก
สงบคทาและมนันพษิทนักษรรนักษาพวกเขาไวข้

สภษ 14:4 ททพื่ไหนททพื่ไมห่มทวษัวผรห้ ททพื่นษัพื่นรางหญห้าสะอาด แตห่พพชผลอสดมไดห้มาดห้วย
แรงวษัว พวกวนัวอาจเปป็นสนัตวรทภีที่เลอะเทอะ แตตพวกมนันกป็เปป็นสนัตวรทภีที่ขยนันขนันแขป็งมากๆ เชตนเดภียวกนัน
ในงานของพระเจข้า พนันธกษิจตตางๆอยตางพนันธกษิจรถบนัสอาจสรข้างปนัญหาและความยสุตงยากตตางๆ แตต
พวกมนันกป็เกษิดผลมากในงานของพระเจข้า

สภษ 14:5 พยานททพื่สษัตยย์ซพพื่อจะไมห่มสสา แตห่พยานเทป็จจะกลห่าวคคามสสา ประเดป็น
ตรงนภีรทนัรงเรภียบงตายและลลึกซลึร ง พยานทภีที่สนัตยรซสืที่อจะพผดความจรษิง พยานทภีที่คดเคภีรยวจะโกหก อสุปนษิสนัย
เปป็นสษิที่งสทาคนัญ มนันจะพยากรณรไดข้วตาคนๆหนลึที่งจะปฏษิบนัตษิตนอยตางไร คนทนัรงหลายทภีที่สนัตยรซสืที่อมภีแนว
โนข้มทภีที่จะเปป็นคนซสืที่อตรง คนทภีที่ไมตสนัตยซสืที่อกป็ยตอมไมตเปป็นคนซสืที่อตรง

สภษ 14:6 คนมษักเยาะเยห้ยแสวงปษัญญาเสทยเปลห่า แตห่ความรรห้นษัทั้นกป็งห่ายแกห่คนททพื่มท
ความเขห้าใจ ความจรษิงอนันลลึกซลึร งและเกภีที่ยวขข้องกนันสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  คนเหลตานนัรนทภีที่ใน
ชตวงตข้นของชภีวษิตเกลภียดชนังการศลึกษาและการเรภียนรผข้สนักวนันหนลึที่งจะเสาะแสวงหาปนัญญาและ
ขวนขวายทภีที่จะหามนันใหข้เจอ ตรงกนันขข้าม บสุคคลทภีที่แสวงหาทภีที่จะเขข้าใจสษิที่งตตางๆของชภีวษิตอยตาง
สมทที่าเสมอจะพบวตาความรผข้ใหมต (และรวมถลึงปนัญญาดข้วย) ผตานมางตายๆ คทาทภีที่แปลวตา ความรรห้ (ดาอนัธ) 
มภีความหมายดข้วยวตา ‘การรผข้จนักแยกแยะ’ และ ‘ปนัญญา’ ประเดป็นทภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่
ตลอดชภีวษิตของตนไดข้แสวงหาทภีที่จะเรภียนรผข้และเสาะหาปนัญญาจะพบวตาการเรภียนรผข้ใหมตและปนัญญา
ผตานมางตายๆ คนเหลตานนัรนทภีที่เกลภียดชนังการเรภียนหนนังสสือและการเรภียนรผข้ทภีที่สผงขลึรนจะพบวตาปนัญญานนัรน
ไดข้มายาก



สภษ 14:7 จงไปใหห้พห้นหนห้าคนโงห่ เมพพื่อเจห้าไมห่พบรษิมฝทปากแหห่งความรรห้ในตษัวเขา
ความคษิดตรงนภีรกป็เรภียบงตาย เมสืที่อเราดผออกวตาคนๆหนลึที่งเปป็นคนโงตเขลา โดยเฉพาะจากคทาพผดทภีที่ออกมา
จากปากของเขา จงไปเสภีย อยตายสืนอยผตในทางของคนบาปและอยตานนัที่งอยผตในทภีที่นนัที่งของคนชอบเยาะ
เยข้ย จงแยกออกเสภียจากคนเหลตานนัรนทภีที่มภีปากโงตเขลา อยตามนัวอข้อยอษิที่งอยผตกนับคนเหลตานนัรน

สภษ 14:8 ปษัญญาของคนหยษัพื่งรรห้คพอการเขห้าใจทางของเขา แตห่ความโงห่ของคน
โงห่เปป็นททพื่หลอกลวง คนทภีที่หยนั ที่งรผข้กป็พากเพภียรทภีที่จะเขข้าใจสษิที่งตตางๆของชภีวษิต พวกเขาพยายามทภีที่จะเขข้าใจ
วษิถภีในชภีวษิตของตนเอง ตรงกนันขข้าม คนโงตกป็สทาแดงความโงตของตนออกมาโดยการขาดความสสุจรษิต 
คนมภีปนัญญากป็พากเพภียรทภีที่จะเขข้าใจปนัญหาตตางๆ คนโงตนนัรนไมตซสืที่อตรง ชตางตรงขข้ามกนันเสภียจรษิง!

สภษ 14:9 คนโงห่เขลาเยาะเยห้ยเรพพื่องความผษิดบาป แตห่ในทห่ามกลางคนชอบ
ธรรมกป็มทความโปรดปราน จนทสุกวนันนภีรคนโงตหนัวเราะเยาะและคษิดวตาความบาปเปป็นเรสืที่องตลก วนัฒน
ธรรมปป็อบเตป็มไปดข้วยความบาป โลกบนันเทษิงหนัวเราะใหข้ก นับความบาปเปป็นกษิจวนัตร พวกเขาสรข้าง
ความบนันเทษิงอนันเสสืที่อมทรามของตนรอบๆความบาป ตรงก นันขข้าม คนชอบธรรมไมตททาเชตนนนัรน แตต
คนชอบธรรมสรข้างชสืที่อเสภียงอนันดภี คนโงตไมตเคยททาเชตนนนัรน

สภษ 14:10 จษิตใจรรห้ความขมขพพื่นของใจเอง และไมห่มทใครอพพื่นมาเขห้าสห่วนความ
ชพพื่นบานของมษัน ขข้อนภีรตอนแรกดผเหมสือนนตางสุนงง แตตความจรษิงนภีรกป็ถสือวตาเรภียบงตาย ความคษิดตรงนภีรกป็
คสือวตามภีแตตใจของเราทภีที่เขข้าใจความขมขสืที่น ความปวดรข้าวหรสือความผษิดหวนังของมนันไดข้อย ตางเตป็ม
เปภีที่ยม ยษิที่งกวตานนัรน คนแปลกหนข้ากป็ไมตสามารถเขข้าสตวนในความชสืที่นชมยษินดภีในใจของเราไดข้ ความคษิด
ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ใจเราเปป็นสถานทภีที่หนลึที่งทภีที่เปป็นสตวนตนัวมากๆ ไมตมภีใครอสืที่นสามารถเขข้าใจความ
ผษิดหวนังหรสือความชสืที่นชมยษินดภีของเราไดข้ นนั ที่นคสือ ไมตมภีใครเวข้นแตตพระเยซผ

สภษ 14:11 เรพอนของคนชษัพื่วรห้ายจะถรกควคพื่า แตห่เตป็นทย์ของคนเททพื่ยงธรรมจะ
รสห่งเรพอง แมข้ความหมายตรงตนัวของคทาวตาเรสือนอาจถผกสสืที่อตรงนภีร  ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็นตาจะหมาย
ถลึงมรดก ครอบครนัวและลผกหลานของคนๆหนลึที่ง ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความไมตมนั ที่นคงและ
หายนะซลึที่งเกษิดขลึรนตามหลนังคนชนั ที่วบตอยๆ แมข้กระทนั ที่งครอบครนัวของพวกเขากป็ทนทสุกขรดข้วย ตรงกนัน



ขข้าม บข้าน ครอบครนัวและลผกหลานของคนเทภีที่ยงธรรมไมตเพภียงมนั ที่นคงเทตานนัรน แตตจะเจรษิญรสุตงเรสืองดข้วย
มภีขข้อดภีมหาศาลในความชอบธรรมและความโงตเขลาใหญตหลวงในความบาป

สภษ 14:12 มททางหนรึพื่งซรึพื่งคนเราดรเหมพอนถรก แตห่มษันสษิทั้นสสดลงททพื่ทางของความ
มรณา นตาจะมภีการประยสุกตรใชข้ทภีที่สทาคนัญสองประการของสสุภาษษิตขข้อนภีร  (1) มภีภนัยอนันตรายอยผตเสมอใน
การคษิดวตาตนัวเองชอบธรรม ความเยตอหยษิที่งเชตนนนัรนของจษิตใจนทาไปสผตความพษินาศไดข้อยตางงตายดาย (2)
มภีทางหนลึที่งทภีที่คนคษิดเอาเองวตานทาไปสผตความรอดซลึที่งดผเหมสือนวตาถผกตข้องสทาหรนับคนมากมาย แตตนทาไป
สผตความตายครนัร งทภีที่สอง ศาสนาจอมปลอมเปป็นเครสืที่องมสือโปรดชษิรนหนลึที่งของพญามารมาโดยตลอด 
คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตรผข้พระคนัมภภีรรคษิดวตาศาสนาของตนถผกตข้อง แตตสสุดทข้ายกป็ลงเอยดข้วยการไปนรก คน
เชตนนนัรนมภีจทานวนมหาศาล และมภีความสนัมพนันธรก นันระหวตางการประยสุกตรใชข้ทนัรงสองแบบทภีที่ถผก
หมายเหตสุไวข้ ความเยตอหยษิที่งและการคษิดวตาตนชอบธรรมมบตอยครนัร งททาใหข้ใจคนมสืดบอดและแขป็ง
กระดข้างตตอความจรษิงเรสืที่องความรอดในพระครษิสตร

สภษ 14:13 แมห้ใจของคนททพื่หษัวเราะกป็เศรห้า และททพื่สสดของความชพพื่นบานนษัทั้นคพอ
ความโศกสลด ชาวโลกมนักปษิดบนังความวตางเปลตาและภาระแหตงใจของตนโดยใชข้ความบนันเทษิงและ
เรสืที่องตลก กระนนัรน ภายใตข้ความตลกคะนองแบบภายนอก มภีใจหลายดวงทภีที่แบกภาระหนนักแหตง
ความบาปเอาไวข้ นอกจากนภีร  ทนันทภีทภีที่ความสนสุกและความบนันเทษิงของโลกจบสษิรนลงในเวลาไมตนาน 
(ดนังทภีที่มนันเปป็นเสมอมา) คนบาปกป็กลนับมาสผตความเปป็นจรษิงของใจทภีที่วตางเปลตาและจษิตสทานลึกผษิดชอบทภีที่
รผข้สลึกผษิด บสุตรหลงหายผผข้นนัรนไดข้เรภียนรผข้เรสืที่องนนัรนผตานบทเรภียนราคาแพง และแนตทภีเดภียว ทางของผผข้
ละเมษิดกป็ยากนนัก

สภษ 14:14 คนททพื่มทใจหษันกลษับจะไดห้ผลจากทางของเขาจนเตป็ม และคนดทกป็จะไดห้
ผลดทแหห่งการกระทคาของเขา คทาทภีที่แปลวตา คนททพื่..หษันกลษับ (คถูวกร์) มภีความหมายดข้วยวตาดสืรอดข้าน หนัว
แขป็งและอวดดภี ภาพเปรภียบโดยตรงกป็คสือ สนัตวรใชข้งานเชตน วนัวหรสือลตอทภีที่พยศตตอเครสืที่องเทภียมลากของ
มนัน ใชข้กภีบเทข้าของมนันขสุดลงในดษินและถอยหตางออกไป ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา คนทภีที่มนักกบฏและ
คนทภีที่เสสืที่อมถอยจะเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่ตนไดข้หวตาน คนทภีที่ใจเสสืที่อมถอยกป็จะเกภีที่ยวสษิที่งเดภียวกนันนนัรน ตรงกนันขข้าม 



คนดภีจะเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่ตนไดข้หวตานเชตนกนันและมนันจะนทาความพลึงพอใจมาใหข้ ชตางเปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนัน
จรษิงๆ คนทภีที่เสสืที่อมถอยและคนกบฏกป็เกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่น การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องและดภีงามตตอพระ
พนักตรรพระเจข้านทามาซลึที่งผลเกป็บเกภีที่ยวอนันนตาอภษิรมยรและนตาพลึงพอใจ

สภษ 14:15 คนเขลาเชพพื่อถพอวาจาทสกอยห่าง แตห่คนหยษัพื่งรรห้มองด รวห่าเขากคาลษังไปทาง
ไหน คทาทภีที่แปลวตา เขลา (เปธษิยร์) มภีความหมายวตา ‘ซสืที่อ’ หรสือ ‘ถผกหลอกงตาย’ แนตทภีเดภียว คนซสืที่อๆมนัก
เชสืที่อทสุกสษิที่งทภีที่ตนไดข้ยษินหรสืออตาน แตตคนทภีที่หยนั ที่งรผข้จะใชข้เวลาคษิดเรสืที่องหนลึที่งๆจนตลอดลสุลตวง ความคษิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือ ปนัญญาของการเปป็นคนหยนั ที่งรผข้และไมตเชสืที่อทสุกสษิที่งทภีที่เราไดข้ยษินหรสืออตาน

สภษ 14:16 คนมทปษัญญากป็เกรงกลษัวและหษันเสทยจากความชษัพื่วรห้าย แตห่คนโงห่
เดพอดดาลดห้วยความมษัพื่นใจ คทาทภีที่แปลวตา ความชษัพื่วรห้าย (รา) มภีความหมายไดข้วตาชนั ที่วรข้ายในแบบทภีที่ผษิด
จรษิยธรรมและบาปหนาหรสือรข้ายในแบบเรสืที่องรข้ายๆ อยตางหลนังนตาจะใชตความหมายในขข้อนภีรมากกวตา 
ดนังนนัรน คนทภีที่มภีปนัญญาในการมองเหป็นความยสุ ตงยากอยผตขข้างหนข้ากป็จะหลภีกเลภีที่ยงมนันเสภีย ตรงกนันขข้าม คน
โงตพสุตงตรงไปขข้างหนข้าและอวดดภี (คทาทภีที่แปลวตา เดพอดดาล (อาบารร์) มภีความหมายวตา ‘ผตานเลยไป’ 
หรสือ ‘ไปตตอ’)

สภษ 14:17 คนโมโหฉษับพลษันประพฤตษิโงห่เขลา และคนวางแผนชษัพื่วรห้ายเปป็นททพื่
เกลทยดชษัง คนทภีที่อารมณรเสภียงตายจะปฏษิบนัตษิอยตางโงตเขลา ไมตวตาจะเปป็นคทาพผดทภีที่ไมตควรกลตาวออกไป
หรสือการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ไมตนตากระททาเลย การมภีปฏษิกษิรษิยายามโกรธกป็เปป็นเครสืที่องหมายอยตางหนลึที่ง
ของคนโงต ยษิที่งกวตานนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวษิตเชตนนนัรนกป็ไมตถผกมองในแงตดภีนนัก อารมณรตตางๆซลึที่งความ
โกรธกป็เปป็นอามรณรหนลึที่งเปป็นสษิที่งทภีที่พระเจข้าประทานใหข้ แตตวษิบนัตษิจงมภีแกตผผข้นนัรนทภีที่ปลตอยใหข้ตนัวเองถผก
ครอบงทาโดยอารมณรตตางๆของตนัวเอง แนวคษิดตามพระคนัมภภีรรของความอตอนสสุภาพกป็สสืที่อถลึงการมภี
วษินนัยในเรสืที่องอารมณรตตางๆ ดผ ปนัญญาจารยร 7:9 และสสุภาษษิต 16:32 ดข้วย

สภษ 14:18 คนเขลาไดห้ความโงห่เปป็นมรดก แตห่คนหยษัพื่งรรห้กป็มทความรรห้เปป็นมงก สฎ 
อภีกครนัร งทภีที่คทาทภีที่แปลวตา เขลา (เปธษิยร์) มภีความหมายวตา ‘ซสืที่อ’ หรสือ ‘ถผกหลอกงตาย’ คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตเคย
พยายามทภีที่จะคษิดไตรตตรองเรสืที่องหนลึที่งๆใหข้ดภีกป็มนักตนัดสษินใจโงตๆ ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่หยนั ที่งรผข้กป็ไดข้



รนับพรและไดข้รนับความเจรษิญขลึรนเพราะการรผข้จนักแยกแยะของตน คทาทภีที่แปลวตา มท...เปป็นมงกสฎ (ดาอนัธ) 
ในความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดของมนันกป็หมายถลึง ‘ถผกลข้อม’ หรสือ ‘ถผกตภีวง’ ดนังนนัรนในบรษิบทนภีร
ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา คนทภีที่หยนั ที่งรผข้กป็ลข้อมรอบตนัวเองดข้วยขข้อมผล คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตไดข้รนับขข้อมผลดภีนนักกป็
ตนัดสษินใจโงตๆ แตตคนหยนั ที่งรผข้ลข้อมรอบตนัวเองดข้วยขข้อมผลทภีที่ดภี

สภษ 14:19 คนชษัพื่วรห้ายกราบคนดท และคนชษัพื่วรห้ายกราบอยรห่ททพื่ประตรเมพองของคน
ชอบธรรม ในระยะยาวแลข้ว คนชนั ที่วจะตกเปป็นผผข้รนับใชข้คนดภี (นนัที่นคสือ คนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า) 
ในลนักษณะเดภียวกนัน คนชนั ที่วจะเคาะประตผบข้านของคนชอบธรรมเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ แมข้วตาคน
อธรรมดผเหมสือนจะรสุตงเรสืองขลึรนในตอนนภีร  ในระยะยาวแลข้วพวกเขาจะลข้มเหลวและคนชอบธรรมจะ
เจรษิญรสุตงเรสือง ฮามานตข้องจทาใจกข้มกราบลงตตอหนข้าโมรเดคนัย พวกเจข้านายทภีที่ขภีรอษิจฉาแหตงบาบษิโลนกป็
ลข้มลงตตอหนข้าดาเนภียล และแมข้คนทภีที่ปฏษิเสธพระเจข้าไมตถผกททาใหข้ตกตทที่าลงในชภีวษิตนภีร  พวกเขากป็จะ
ตกตทที่าลงแนตๆเมสืที่อถลึงวนันพษิพากษา

สภษ 14:20-21 คนยากจนนษัทั้นแมห้เพพพื่อนบห้านของตนกป็รษังเกทยจ แตห่คนมษัพื่งคษัพื่งมทสหาย
มากมาย คนทภีที่ถผกหวยกป็มภีเพสืที่อนเยอะจรษิงๆ ในทางกลนับกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนกป็มภีเพสืที่อนนข้อย
จรษิงๆ นนัที่นเปป็นความเหป็นอนันนตาเศรข้าเกภีที่ยวกนับธรรมชาตษิมนสุษยร แตตมนันกป็ยนังเปป็นจรษิงจนถลึงทสุกวนันนภีร

21 บสคคลททพื่ดรหมษิพื่นเพพพื่อนบห้านของตนกป็ทคาบาป แตห่บสคคลททพื่เอป็นดรคนยากจนกป็เปป็นสสข การดผ
หมษิที่นเพสืที่อนบข้านโดยเฉพาะคนทภีที่ขนัดสนกป็เปป็นความบาป อยตางไรกป็ตาม การสทาแดงความเมตตาตตอผผข้
ทภีที่ขนัดสนไมตเพภียงเปป็นสษิที่งทภีที่ถผกตข้องเทตานนัรน แตตมนันยนังนทาพระพรมาดข้วย ความสสุขทภีที่แทข้จรษิงมาจากการ
ชตวยเหลสือผผข้อสืที่น

สภษ 14:22 คนททพื่คษิดการชษัพื่วนษัทั้นไมห่ผษิดหรพอ บรรดาผรห้ททพื่คษิดการดทกป็จะพบความ
เมตตาและความจรษิง คทาทภีที่แปลวตา ผษิด (ทาอาหร์) จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตาหลงเจษิที่นไป (นนัที่นคสือ 
เตลษิดไป) คนเหลตานนัรนทภีที่คษิดการชนั ที่วสสุดทข้ายแลข้วกป็มภีชภีวษิตทภีที่ลข้มเหลว แผนการทภีที่คดเคภีรยวมภีวษิธภียข้อนกลนับ
มาททารข้ายตนัวเอง ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่คษิดหาวษิธภีทภีที่จะททาดภีตตอผผข้อสืที่นกป็ไดข้รนับความเมตตาและ



ความจรษิงเปป็นการตอบแทน เมสืที่อเราททาดภีตตอผผข้อสืที่น พวกเขากป็จะชตวยเหลสือเราในยามทภีที่เราเดสือดรข้อน
และจะเปภีที่ยมดข้วยความปรานภีตตอเรา

สภษ 14:23-24 มทกคาไรอยรห่ในงานทสกอยห่าง การเพทยงแตห่พรดแหห่งรษิมฝทปากนษัทั้นโนห้มไป
ทางความขาดแคลน การททางานนนัรนมภีผลกทาไรไมตวตาจะโดยคตาจข้างหรสือแคตประโยชนรจากการ
ททางานนนัรนเองกป็ตาม ในทางกลนับกนัน คทาพผดนนัรนไมตมภีคตา คนเหลตานนัรนทภีที่ดภีแตตโมข้และไมตททากป็มภีแนว
โนข้มทภีที่จะยากจน การคสุยโวโอข้อวดเปป็นเรสืที่องหนลึที่ง สตวนการลงมสือททางานหนนักกป็คนละเรสืที่องเลย ผล
กทาไรยตอมมาจากอยตางหลนัง

24 มงกสฎของปราชญย์คพอความมษัพื่งคษัพื่งของตน แตห่ความโงห่ของคนโงห่คพอความเขลา ในระยะ
ยาวแลข้ว ปนัญญากป็ใหข้ผลตอบแทนเปป็นความเจรษิญรสุตงเรสือง คนมภีปนัญญากป็มนักมภีความมนั ที่นคงทางการ
เงษิน ตรงกนันขข้าม ความโงตเขลาของคนโงตนทาไปสผตผลลนัพธรทภีที่ตรงกนันขข้าม มภีก ทาไรทภีที่แทข้จรษิงจากปนัญญา
และความยากจนทภีที่อาจเกษิดขลึรนไดข้จากชภีวษิตทภีที่ขาดปนัญญา

สภษ 14:25 พยานซพพื่อตรงจะชห่วยชทวษิตใหห้รอด แตห่พยานหลอกลวงจะกลห่าวคคา
มสสา ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา พยานทภีที่สนัตยรซสืที่อจะชตวยจษิตวษิญญาณใหข้รอดพข้นจากอนันตราย ตรงกนัน
ขข้าม คนทภีที่ทรยศหรสือไมตซสืที่อตรงกป็กลตาวคทามสุสา การประยสุกตรใชข้ก นับการประกาศขตาวประเสรษิฐใน
พระคนัมภภีรรใหมตกป็ปรากฏชนัดเจน การแปลแบบถอดความอาจแปลไดข้วตา ‘พยานทภีที่สนัตยรซสืที่อจะเหป็น
ดวงวษิญญาณหลายดวงไดข้รนับความรอด’ คนโงตไมตสนเรสืที่องนภีร เลย

สภษ 14:26-27 ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ทคาใหห้คนอยรห่อยห่างมษัพื่นใจมาก ลรกหลาน
ของเขาจะมทททพื่ลททั้ภษัย ผผข้ทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าไมตมภีวนันไปผษิดทางอยตางแนตนอน มภีความมนั ที่นใจอนัน
มนั ที่นคงในความชตวยเหลสือและพระพรของพระเจข้าเมสืที่อเรายทาเกรงพระองคร นอกจากนภีร  ประชาชน
ของพระเจข้า (ลผกหลานของพระองคร) กป็มภีทภีที่ลภีรภนัยเสมอจากพายสุชภีวษิต มภีความมนั ที่นใจและทภีที่ลภีรภนัยอนันเขข้ม
แขป็งสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ยทาเกรงพระองคร

27 ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นนคทั้าพสแหห่งชทวษิต เพพพื่อผรห้หนรึพื่งผรห้ใดจะหลทกจากบห่วงของความ
มรณาไดห้ ในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ามภีบตอนทราพสุทภีที่เปป็นนทราแหตงชภีวษิต ความยทาเกรงองครพระผผข้



เปป็นเจข้าสสุดทข้ายแลข้วนทาไปสผต “บตอนทราพสุ...พลสุตงขลึรนถลึงชภีวษิตนษิรนันดรร” (ยอหรน 4:14) ความยทาเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้าจะปข้องกนันคนมภีปนัญญาไวข้จากความโงตเขลาของความบาปซลึที่งนทาไปสผตการเสภียชภีวษิต
กตอนวนัยอนันควรบตอยๆ และความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าสสุดทข้ายแลข้วจะปข้องก นันเรามษิใหข้ประสบ
กนับความตายครนัร งทภีที่สอง ทภีที่เชสืที่อมโยงกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยตางใกลข้ชษิดคสือ ความเชสืที่อใน
องครพระผผข้เปป็นเจข้า เมสืที่อเรายทาเกรงพระองคร เรากป็จะวางใจพระองครและนนัที่นกป็นทาไปสผตชภีวษิตนษิรนันดรร

สภษ 14:28 ในมวลประชาชนกป็มทศษักดษิดิ์ศรทของกษษัตรษิยย์ แตห่ไรห้ประชาชนเจห้านายกป็
ถรกทคาลาย กษนัตรษิยรองครหนลึที่งยตอมพอพระทนัยเมสืที่ออาณาจนักรของพระองครขยายใหญตขลึรน เมสืที่อมนันหดลง
มนันอาจนทาไปสผตการควทที่าลงของผผข้นทานนัรน ในฝตายวษิญญาณแลข้ว พระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเรากป็
ทรงไดข้รนับสงตาราศภีเมสืที่อเราเกษิดผลมาก อาณาจนักรของพระองครถผกททาใหข้ขยายใหญตขลึรน เราจลึงควรนทา
วษิญญาณผผข้คนมาถลึงพระครษิสตรอยผตเสมอ

สภษ 14:29 บสคคลททพื่โกรธชห้ากป็มทความเขห้าใจมาก แตห่บสคคลททพื่โมโหเรป็วกป็ยกยห่อง
ความโงห่ มภีปนัญญาใหญตยษิที่ง (นภีที่ยนังไมตเอตยถลึงการมภีวษินนัยในฝตายวษิญญาณ) ในการโกรธชข้า ดผ ยากอบ 
1:19 และสสุภาษษิต 15:18 ปนัญญาของการควบคสุมอารมณรโกรธนนัรนกป็ยษิที่งใหญต นอกจากนภีร  ผผข้ทภีที่อารมณร
เสภียงตายกป็สตงเสรษิมความโงตเขลา การมภีวษินนัยในการควบคสุมอารมณรตตางๆเปป็นผลอยตางหนลึที่งของพระ
วษิญญาณ มนันถผกเรภียกวตาความสสุภาพอตอนนข้อม

สภษ 14:30 ใจททพื่สงบใหห้ชทวษิตแกห่เนพทั้อหนษัง แตห่ความรษิษยากระทคาใหห้กระดรกผส 
ความคษิดแรกมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ใจทภีที่สสุขภาพดทเปป็นชภีวษิตของเนสืรอหนนัง’ แนตนอนวตานนัที่นเปป็น
ความจรษิงในฝตายรตางกาย ปราศจากโลหษิตทภีที่ใหข้ชภีวษิตซลึที่งถผกสผบฉภีดไปทนั ที่วรตางกายแลข้ว เรากป็ตาย 
อยตางไรกป็ตาม นตาจะมภีความหมายฝตายวษิญญาณอยผตตรงนภีร เชตนกนัน ใจทภีที่สสุขภาพดภีฝตายวษิญญาณ นนั ที่นคสือ 
สสุขภาพแขป็งแรงในดข้านหลนักการเหลตานนัรนคสือ ความจรษิง ความชอบธรรม ความบรษิสสุทธษิธ  ความรนัก 
ปนัญญาและความเมตตา กป็จะกตอใหข้เกษิดความบรษิบผรณรของชภีวษิตฝตายวษิญญาณ ตรงกนันขข้าม ความ
อษิจฉา (นนัที่นคสือ ความรษิษยา) กป็กนัดกษินเหมสือนมะเรป็งในกระดผก ในความหมายโดยนนัยแลข้ว ความคษิดทภีที่



สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ใจทภีที่เปษิดเผย จรษิงใจ ปราศจากความขมขสืที่นและความอษิจฉารษิษยากป็มภีสสุขภาพแขป็ง
แรงฝตายวษิญญาณขณะทภีที่ความอษิจฉารษิษยากนัดกษินไปเรสืที่อยๆอยผตภายใน

สภษ 14:31 บสคคลผรห้บทบบษังคษับคนยากจน ดรถรกพระผรห้สรห้างของเขา แตห่บสคคลททพื่
ถวายเกทยรตษิแดห่พระองคย์กป็เอป็นดรตห่อคนขษัดสน ความหมายตรงนภีรกป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่ททาผษิดตตอคน
ยากจนกป็ทข้าทายพระเจข้าใหข้เขข้ามาขนัดขวาง การไมตแสดงความกรสุณาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนจรษิงๆ
อาจยนั ที่วยสุพระเจข้าใหข้ทรงจนัดการคนทารสุณเชตนนนัรน ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่ถวายเกภียรตษิแดตองคร
พระผผข้เปป็นเจข้าจะแสดงความเมตตาตตอคนขนัดสน

สภษ 14:32 คนชษัพื่วรห้ายกป็ถรกไลห่ออกตามการกระทคาชษัพื่วรห้ายของเขา แตห่คนชอบ
ธรรมมทความหวษังในความมรณาของเขา ความคษิดในตอนแรกกป็คสือวตา คนชนั ที่วถผกควทที่าลงในความชนั ที่ว
ของตน ความบาปยตอมตามทนัน มนสุษยรเราเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่ตนหวตาน ในทางกลนับกนันคนชอบธรรมกป็มภี
ความหวนังอนันเปภีที่ยมสสุขในความตาย กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้รนับความรอดมภีความ
หวนังอนันเปภีที่ยมสสุขในสงตาราศภีแหตงสวรรครทภีที่รอคอยอยผตภายหนข้า เพราะวตาการออกจากรตางกายนภีรกป็คสือ
การไดข้อยผตกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้า (2 โครษินธร 5:8)

สภษ 14:33 ปษัญญาอาศษัยอยรห่ในใจของคนททพื่มทความเขห้าใจ แตห่สษิพื่งซรึพื่งอยรห่ทห่ามกลาง
บรรดาคนโงห่กป็ปรากฏตษัว อภีกครนัร งทภีที่หลนักการทภีที่ถผกนทาเสนอกป็คสือวตา ปนัญญาเกษิดออกมาจากความ
เขข้าใจ ความรผข้ทภีที่ถผกซลึมซนับและถผกศลึกษาคข้นควข้ากป็นทาไปสผตความเขข้าใจซลึที่งเกษิดเปป็นปนัญญาตตอไป ไมตมภี
ทางลนัดมากมายนนักไปสผตปนัญญา ปกตษิแลข้วมนันกป็หมายถลึงการเรภียนรผข้ การใครตครวญ จากนนัรนจลึง
เปป็นการพนัฒนาไปสผตปนัญญา ตรงกนันขข้าม คนโงตไมตสนใจเรสืที่องนนัรนเลย แตตพวกเขามภีแนวโนข้มทภีที่จะ
พลตามทสุกเรสืที่องทภีที่ตนรผข้ ความโงตเขลาและลษิรนทภีที่พผดมากเปป็นญาตษิสนษิทกนัน

สภษ 14:34 ความชอบธรรมเชษิดชรประชาชาตษิหนรึพื่งๆ แตห่บาปเปป็นเหตสใหห้ชนชาตษิ
หนรึพื่งๆถรกตคาหนษิ ไมตคตอยมภีคทากลตาวใดทภีที่ลลึกซลึร งกวตานภีร ถผกเขภียนขลึรน ความชอบธรรมเชษิดชผประชาชาตษิ
ใดกป็ตาม หลนักการนภีรดทารงอยผตชนั ที่วนษิรนันดรร มนันเปป็นจรษิงในปนัจจสุบนันพอๆกนับทภีที่มนันเปป็นจรษิงเมสืที่อสามพนันปภี
กตอน และในแบบเดภียวกนัน ความบาปเปป็นความนตาละอายและเปป็นรอยตทาหนษิสทาหรนับประชาชาตษิ



ใดกป็ตาม ชาวโลกดผเหมสือนไมตเคยเรภียนรผข้เรสืที่องนนัรนเลย และพญามารกป็ททางานหนนักเพสืที่อททาใหข้แนตใจวตา
พวกเขาจะไมตเรภียนรผข้เรสืที่องนนัรน

สภษ 14:35 ขห้าราชการททพื่เฉลทยวฉลาดกป็ไดห้รษับความโปรดปรานจากกษษัตรษิยย์ แตห่
พระพษิโรธของพระองคย์กป็ตกลงบนผรห้ททพื่ประพฤตษินห่าละอาย กษนัตรษิยรทนัรงหลาย (คนทนัรงหลายทภีที่อยผตใน
ตทาแหนตงผผข้นทา) กป็พอพระทนัยกนับบรรดาผผข้รนับใชข้ (นนัที่นคสือ ผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชา) ทภีที่มภีปนัญญา ผผข้รนับใชข้เชตน
นนัรนกป็ไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน ตรงกนันขข้าม กษนัตรษิยร (ผผข้ทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทา) จะไมตพอพระทนัยและมภี
ปฏษิกษิรษิยาเชตนนนัรนตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ไรข้ความรนับผษิดชอบหรสือกตอใหข้เกษิดความอนับอายขายหนข้า หาก
หลนักการเหลตานภีร เปป็นจรษิงในระดนับมนสุษยร พระองครผผข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรษิยรจะไมตทรงปฏษิบนัตษิในแบบ
เดภียวกนันหรอกหรสือ มนันรอบคอบขนาดไหนทภีที่จะเปป็นผผข้รนับใชข้ทภีที่มภีปนัญญาของพระองครผผข้ทรงเปป็น
จอมกษนัตรษิยรและมนันโงตเขลาขนาดไหนทภีที่จะททาตนัวโงตเขลาตตอพระพนักตรรพระองคร

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 15: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างความดทกนับความชนัที่ว
ดลาเนษินตส่อไป กลส่าวอยส่างเจาะจงกก็คสือ มทการเนว้นความสลาคนัญททที่การใชว้ลษิขึ้นอยส่างมทปนัญญาเปรทยบเททยบ
กนับการใชว้ลษิขึ้นอยส่างโงส่เขลาและปนัญญาของการยอมรนับคลาวส่ากลส่าวตนักเตสือนและคลาวษิจารณร์

สภษ 15:1-2 คคาตอบอห่อนหวานทคาใหห้ความโกรธเกรททั้ยวหษันไปเสทย แตห่คคากษักขฬะ
เรห้าโทสะ คทาทภีที่มภีปนัญญามากกวตานภีร ไมตคตอยถผกกลตาว คทาตอบทภีที่อตอนหวานและสสุภาพหนันเหความโกรธ
ไปเสภีย อยตางไรกป็ตาม คทาพผดทภีที่ททาใหข้เจป็บชทรากป็ยสุยงใหข้เกษิดความโกรธ คทาทภีที่แปลวตา กษักขฬะ (เอทเซก็บ)
มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ทภีที่ททาใหข้เจป็บชทรา’ ดผความโงตเขลาของเรโหโบอนัมและคทาตอบทภีที่หยาบ
กระดข้างของเขาทภีที่มภีตตอพวกผผข้ใหญตแหตงอษิสราเอลกป็ไดข้ มนันจสุดประกายใหข้เกษิดความแตกแยกขลึรนใน
ชนชาตษินนัรน คนทภีที่ยอมใหข้คทาพผดทภีที่สรข้างความเจป็บชทราออกมาจากรษิมฝภีปากของตนกป็โงตเขลาขนาดไหน
และผผข้ทภีที่ยสุตษิสถานการณรทภีที่รสุนแรงดข้วยคทาตอบทภีที่อตอนโยนกป็มภีปนัญญาขนาดไหน

2 ลษิทั้นของปราชญย์ใชห้ความรรห้อยห่างถ รกตห้อง แตห่ปากของคนโงห่เทความโงห่ออกมา ความคษิดตรง
นภีรสอดคลข้องกนับความจรษิงกตอนหนข้านภีร  คนมภีปนัญญาจะกลตาวสษิที่งใดกป็ตามทภีที่ตนจะกลตาวในวษิธภีทภีที่ถผกตข้อง



ตรงกนันขข้าม คนโงตเทออกมา นนัที่นคสือพลตามเรสืที่องโงตเขลาไมตหยสุด เราควรหมายเหตสุไวข้วตาคนโงตไมต
จทาเปป็นตข้องพตนความชนั ที่วชข้าออกมา แคตความโงตเขลาเทตานนัรน ลษิรนของเราถผกใชข้ไปกนับเรสืที่องไรข้สาระ
และสษิที่งทภีที่กลายเปป็นความโงตเขลาบตอยครนัร งขนาดไหน

สภษ 15:3 พระเนตรของพระเยโฮวาหย์อยรห่ในทสกแหห่งหน ทรงเฝห้าดรคนชษัพื่วและ
คนดท การทรงอยผตทสุกหนทสุกแหตงและการทรงทราบทสุกสษิที่งของพระเจข้าถผกบรรยายถลึงตรงนภีร  ความ
คษิดทภีที่เรภียบงตายตรงนภีรกป็คสือวตาพระเจข้าทรงทราบทสุกสษิที่งทภีที่เกษิดขลึรน พระองครไมตเพภียงทรงเหป็นมนันเทตานนัรน 
แตตในบรษิบทตรงนภีร  พระองครยนังทรงไดข้ยษินมนันดข้วย เราตข้องระมนัดระวนังขนาดไหนก นับสษิที่งทภีที่ลอดผตาน
รษิมฝภีปากของเรา คทาพผดทภีที่ไรข้สาระทสุกคทาจะถผกใหข้การตตอพระพนักตรรพระองครสนักวนันหนลึที่ง ดผ มนัทธษิว 
12:36

สภษ 15:4 ลษิทั้นททพื่สสภาพเปป็นตห้นไมห้แหห่งชทวษิต แตห่ลษิทั้นตลบตะแลงทคานคทั้าใจใหห้แตก
สลาย มภีสามตอนในพระคนัมภภีรรทภีที่เอตยถลึงตข้นไมข้แหตงชภีวษิต (1) มภีบนันทลึกทางประวนัตษิศาสตรรเกภีที่ยวกนับมนัน
ในปฐมกาล 2-3 (2) มภีบนันทลึกทภีที่เปป็นคทาพยากรณรเกภีที่ยวกนับมนันในวษิวรณร 2 และ 22 และ (3) มภีคทาพผด
เปรภียบเปรยถลึงมนันในหนนังสสือสสุภาษษิต ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ลษิรนทภีที่สสุภาพ (นนัที่นคสือ ลษิรนทภีที่กลตาวสษิที่งทภีที่
ดภี) กป็เปป็นเหมสือนตข้นไมข้แหตงชภีวษิตทภีที่ใหข้ชภีวษิต มภีบางสษิที่งทภีที่นตาชสืที่นใจเกภีที่ยวกนับผผข้พผดทภีที่ซสืที่อตรง ถตอมตนและ
ตรงไปตรงมา ตรงกนันขข้าม ลษิรนทภีที่ตลบตะแลง (นนัที่นคสือ คดโกงหรสือไมตซสืที่อตรง) กป็สามารถททาใหข้ใจผผข้
อสืที่นแตกสลายไดข้ มนันเปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับลษิรนทภีที่สสุภาพ

สภษ 15:5 คนโงห่ดรหมษิพื่นคคาสษัพื่งสอนของบษิดาตน แตห่ผรห้ททพื่สนใจคคาตษักเตพอนเปป็นผรห้
หยษัพื่งรรห้ คนหนสุตมสาวและแมข้แตตผผข้ใหญตวนัยตข้นๆกป็ขลึรนชสืที่อในเรสืที่องการดผหมษิที่นคทาตนักเตสือนวตากลตาวของ
บษิดา อยตางไรกป็ตาม พระคนัมภภีรรกป็กลตาววตาคนแบบนนัรนเปป็นคนโงต ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ยอมรนับคทาวตา
กลตาวตนักเตสือนกป็หยนั ที่งรผข้ (นนัที่นคสือ ฉลาด) กลตาวสนัรนๆกป็คสือ คนโงตโมโหและฉสุนเฉภียวเมสืที่อถผกวตากลตาวตนัก
เตสือน คนมภีปนัญญายอมรนับมนัน

สภษ 15:6 ในเรพอนของคนชอบธรรมมทคลษังทรษัพยย์มาก แตห่ความลคาบากตกอยรห่
กษับรายไดห้ของคนชษัพื่วรห้าย คทาทภีที่แปลวตา คลษังทรษัพยย์ (โชเซน) มภีความหมายดข้วยวตาพละกทาลนังหรสือ



ความเจรษิญรสุตงเรสือง ความชอบธรรมจะนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสืองในระยะยาว และพระเจข้าทรง
อวยพรผผข้ชอบธรรม นอกจากนภีร  มภีพละกทาลนังและความมนั ที่นคงในเรสือนของครอบครนัวทภีที่ชอบธรรม
ดข้วย ตรงกนันขข้าม รายรนับของคนชนั ที่วมนักมภีความยสุตงยากมากมายรตวมอยผตดข้วย พระพรตามหลนังความ
ชอบธรรม ความยสุตงยากตามหลนังความบาป

สภษ 15:7 รษิมฝทปากของปราชญย์กระจายความรรห้ แตห่ความคษิดของคนโงห่หาเปป็น
เชห่นนษัทั้นไมห่ คนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญากป็แบตงปนันปนัญญาของตนกนับผผข้อสืที่น แตตคนโงตไมตททาเชตนนนัรน ฝตาย
หลนังมนัวแตตสาละวนอยผตกนับสษิที่งตตางๆทภีที่ตนสนใจ

สภษ 15:8 เครพพื่องสษักการบรชาของคนชษัพื่วรห้ายเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเย
โฮวาหย์ บรษิบทตรงนภีรกป็เกภีที่ยวกนับระบบเลวภีของคนฮภีบรผ เครสืที่องสนัตวบผชาบางอยตางกป็เปป็นแบบสมนัครใจ 
อยตางไรกป็ตาม ความหนข้าซสืที่อใจคดของคนชนั ที่วทภีที่ถวายเครสืที่องบผชาทภีที่มภีกลษิที่นหอมหวานแดตพระเจข้า
จรษิงๆแลข้วกป็เปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระองคร ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความหนข้าซสืที่อใจคด
แบบคษิดวตาตนัวชอบธรรมและการทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชนังมนัน การรนับใชข้ของพระเยซผปกตษิแลข้วกป็
ประณามความหนข้าซสืที่อใจคดของพวกฟารษิสภีทภีที่แสรข้งททาตนัวบรษิสสุทธษิธ

ตรงกนันขข้าม แตห่คคาอธษิษฐานของคนเททพื่ยงธรรมเปป็นความปทตษิยษินดทของพระองคย์ พระเจข้า
ทรงโปรดปรานคทาอธษิษฐานของคนเหลตานนัรนทภีที่มภีชภีวษิตทภีที่เทภีที่ยงธรรมอยตางแทข้จรษิง ความหมายทภีที่สสืที่อ
โดยนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตาพระเจข้าทรงตอบคทาอธษิษฐานของคนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรมในการ
ดทาเนษินชภีวษิตของตน ดผสสุภาษษิต 15:29 และเพลงสดสุดภี 34:15 แนตทภีเดภียวเงสืที่อนไขสทาคนัญสทาหรนับคทา
อธษิษฐานทภีที่ไดข้รนับคทาตอบกป็คสือ ชภีวษิตทภีที่เทภีที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้า

สภษ 15:9 ทางของคนชษัพื่วรห้ายเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ แตห่
พระองคย์ทรงรษักผรห้ททพื่ตษิดตามความชอบธรรม ความคษิดสองประการทภีที่ลลึกซลึร งแตตเรภียบงตายถผกเสนอ
ตรงนภีร  (1) พระเจข้าทรงเกลภียดชนังทางของคนชนั ที่วและ (2) พระองครทรงรนักคนเหลตานนัรนทภีที่ไลส่ตษิดตาม 
ความชอบธรรม คทาทภีที่แปลวตา ตษิดตาม (ราดนัฟ) มภีความหมายวตา ‘ไลตกวด’ มภีความแตกตตางกนัน
ระหวตางแคตการททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องและการไลตตามความชอบธรรมอยตางกระตสือรสือรข้นในฐานะหลนัก



การหนลึที่งและการปฏษิบนัตษิ พระเจข้าทรงรนักคนเหลตานนัรนทภีที่ไลส่ตามความชอบธรรม ดผ เพลงสดสุดภี 11:7 
และเพลงสดสุดภี 45:7 เชตนกนัน

สภษ 15:10 ผรห้ททพื่ทอดทษิทั้งทางดทนษับวห่าการทคาโทษเปป็นสษิพื่งททพื่หนษักใจ บ สคคลผรห้เกลทยด
คคาเตพอนสตษิจะตายเปลห่า ความคษิดตรงนภีร จรษิงๆแลข้วกป็คสือวตา การถผกททาโทษเปป็นเรสืที่องชนั ที่วรข้าย (หรสือนตา
ขนัดเคสืองใจ) สทาหรนับผผข้ทภีที่ละทษิรงทางแหตงชภีวษิต กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง คนเหลตานนัรนทภีที่ดสืรอททาตามใจตนเองกป็
ฉสุนเฉภียวเมสืที่อตนถผกวตากลตาวตนักเตสือน ยษิที่งกวตานนัรน ผผข้ทภีที่เกลภียดชนังการถผกวตากลตาวตนักเตสือนกป็กทาลนังมสุตง
หนข้าไปสผตการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร

สภษ 15:11 นรกและแดนพษินาศกป็ประจษักษย์แจห้งอยรห่เฉพาะพระพษักตรย์พระเยโฮ
วาหย์ ใจแหห่งบสตรทษัทั้งหลายของมนสษยย์จะแจห้งเฉพาะพระองคย์ยษิพื่งกวห่านษัทั้นสษักเทห่าใด คทาทภีที่แปลวตา นรก
(เชโอล) สามารถหมายถลึงสถานทภีที่แหตงคนตายทภีที่จากไปแลข้ว (คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตรอด) หรสือหมายถลึง
แคตหลสุมฝนังศพ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือยมโลก ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตาหากพระเจข้าทรงทราบวตา
อะไรกทาลนังเกษิดขลึรนในยมโลก (ไมตวตาจะเปป็นความตายหรสือนรก) พระองครจะยษิที่งทรงทราบใจมนสุษยร
มากกวตานนัรนสนักเทตาใด ความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือวตา ใจมนสุษยรนนัรนเปป็นหนนังสสือทภีที่เปษิดออกตตอ
พระเจข้า

สภษ 15:12 คนมษักเยาะเยห้ยไมห่รษักคนททพื่ตษักเตพอนเขา ทษัทั้งเขาจะไมห่ไปหาปราชญย์ ผผข้
ทภีที่เยาะเยข้ยความจรษิงกป็ไมตยอมรนับคทาวษิจารณร นอกจากนภีร  คนแบบนนัรนกป็ไมตสนใจในคทาแนะนทาจากคน
มภีปนัญญาดข้วย ภาพหนลึที่งทภีที่ชนัดเจนถผกวาดไวข้ทนั ที่วหนนังสสือสสุภาษษิตและนนัที่นกป็คสือการทภีที่คนโงต คนชอบ
เยาะเยข้ย และคนจทาพวกนนัรนไมตคตอยยอมฟนังคทาวษิจารณรเทตาใดนนัก เราจลึงควรพษิจารณาวตาเรายอมรนับคทา
วษิจารณรอยตางไรเมสืที่อมนันมา

สภษ 15:13 ใจททพื่รห่าเรษิงกระทคาใหห้สทหนห้าแจห่มใส แตห่โดยความเศรห้าในใจดวงจษิตกป็
แหลกสลายไป ความจรษิงทภีที่ชนัดเจนสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  ใจทภีที่ชสืที่นชมยษินดภีจะแสดงออกใหข้
เหป็นทางสภีหนข้าของคนเรา ในทางกลนับกนัน ใจทภีที่โศกเศรข้ากป็ททาใหข้จษิตวษิญญาณหดหผต ความจรษิงทภีที่ยษิที่ง
ใหญตกวตากป็คสือวตา สษิที่งทภีที่อยผตในใจของคนเราจะปรากฏชนัดเจนในสภีหนข้าของคนเรา



สภษ 15:14 ใจของบสคคลผรห้มทความเขห้าใจกป็แสวงความรรห้ แตห่ปากของคนโงห่กษิน
ความโงห่เปป็นอาหาร ชตางเปป็นภาพทภีที่ตรงขข้ามกนันอยตางสษิรนเชษิง คนเหลตานนัรนทภีที่มภีความเขข้าใจกป็แสวงหา
ความรผข้ ความเขข้าใจทภีที่ลลึกซลึร งและขข้อมผลเพษิที่มเตษิมอยตางสมทที่าเสมอ อยตางไรกป็ตาม ปากของคนโงตกป็กษิน
ความโงตเปป็นอาหารมากขลึรนไปอภีก คนโงตคอยเสาะหาความบข้าบอ ความคลึกคะนองและเรสืที่องไรข้
สาระเพษิที่มมากขลึรน นนัที่นคสือ ความโงตเขลา ฝตายหนลึที่งนทาไปสผตความเขข้าใจและคสุณธรรมเพษิที่มมากขลึรน อภีก
ฝตายกป็นทาไปสผตความอนษิจจนังและความไรข้รสชาตษิมากขลึรนไปอภีก ฝตายหนลึที่งนนัรนแขป็งแรงมนั ที่นคง อภีกฝตาย
นนัรนวตางเปลตา นนัที่นคสือ คนโงต

สภษ 15:15 ทสกๆวษันของคนททพื่ทสกขย์ใจกป็รห้าย แตห่คนททพื่มทใจรห่าเรษิงมทการเลททั้ยงตห่อ
เนพพื่องกษัน คทาทภีที่แปลวตา ทสกขย์ใจ (อานษิยร์) มภีความหมายอยตางหนลึที่งวตา ‘ยากจน’ ในกรณภีนภีรความคษิดตรง
นภีรกป็หมายถลึง การเปป็นคนยากจนในฝตายวษิญญาณ คทาทภีที่แปลวตา รห้าย (ราราหร์) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ยสุตง
ยาก’ หรสือ ‘เลวรข้าย’ ความคษิดในตอนแรกกป็นตาจะเปป็นวตาคนทภีที่มภีใจทสุกขร (ยากจนฝตายวษิญญาณ) จะ
พบวตาทสุกสษิที่งดผเหมสือนแยตไปหมด ตรงกนันขข้าม สทาหรนับคนทภีที่มภีใจรตาเรษิง ทสุกสษิที่งกป็ดผสดใส

ความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือ มสุมมองชภีวษิตทภีที่เราปลตอยใหข้ตนัวเองมภี สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่
จมปลนักอยผตในปนัญหาตตางๆของตนัวเองและมภีทนัศนคตษิทภีที่เปป็นลบ ทสุกอยตางกป็ดผเลวรข้ายไปหมด ในทาง
กลนับกนัน สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่พยายามมองเหป็นดข้านทภีที่สดใสและมภีใจทภีที่รตาเรษิง เหตสุการณรแบบ
เดภียวกนันนนัรนในชภีวษิตกป็ดผเหมสือนดภี มภีจษิตวษิทยาทภีที่เรภียบงตายแตตลลึกซลึร งและเปป็นแบบพระเจข้าอยผตตรงนภีร

สภษ 15:16-17 มททรษัพยย์นห้อยแตห่มทความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ ดทกวห่ามทคลษังทรษัพยย์
ใหญห่ แตห่มทความลคาบากอยรห่ดห้วย คนทภีที่ยากจนแตตดทาเนษินชภีวษิตในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ากป็ดภี
กวตาคนทภีที่มนั ที่งมภี (แตตปราศจากความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า) ฝตายหลนังกป็พบกนับความยสุตงยากในชภีวษิต
อยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้

เชตนเดภียวกนัน 17 กษินผษักเปป็นอาหารในททพื่ททพื่มทความรษักกป็ดทกวห่ากษินเนพทั้อวษัวอห้วนพรห้อมกษับความ
เกลทยดชษังอยรห่ดห้วย การแปลแบบถอดความอาจไดข้วตา ‘อาหารเยป็นทภีที่มภีแตตถนั ที่วในทภีทๆี่ มภีความรนักกป็ดภีกวตา
อาหารเยป็นทภีที่มภีเนสืรอวนัวอยตางดภีในทภีทๆี่ มภีความเกลภียดชนัง’ ความหมายของ “เนสืรอวนัวอข้วน” กป็คสือ เนสืรอของ



วนัวทภีที่ถผกขสุนใหข้อข้วนพภี (ในคอกวนัว) เพสืที่อทภีที่จะถผกชทาแหละ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ชภีวษิตทภีที่พอมภี
พอกษินทภีที่มภีความรนักและความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ากป็ดภีกวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวษิตอยตางอผข้ฟผตพรข้อม
กนับความเกลภียดชนังและไมตมภีความยทาเกรงพระเจข้า ชาวโลกเตป็มไปดข้วยคนพวกหลนังและพวกเขา
บตอยครนัร งมภีชภีวษิตทภีที่นตาสนังเวช

สภษ 15:18 คนใจรห้อนเรห้าการวษิวาท แตห่บสคคลผรห้โกรธชห้ากป็ระงษับการชษิงดท ความ
คษิดตรงนภีรกป็คสือวตาคนทภีที่อารมณรเสภียงตายกป็เรข้าใหข้เกษิดความยสุตงยาก ตรงกนันขข้าม คนทภีที่ควบคสุมอารมณร
โกรธของตนและเปป็นคนโกรธชข้ากป็ททาใหข้เรสืที่องยสุตงยากทภีที่อาจเกษิดขลึรนสงบลงไดข้ อารมณรรข้อนไมตเคย
เปป็นคสุณธรรมหนลึที่งเลย มนันจสุดชนวนใหข้เกษิดความยสุตงยากมากยษิที่งขลึรน แนวคษิดตามพระคนัมภภีรรเรสืที่อง
ความสสุภาพอตอนนข้อม (โดยเฉพาะในความหมายตามพระคนัมภภีรรใหมต) กป็หมายถลึงคนทภีที่ควบคสุม
อารมณรตตางๆของตนและอารมณรรข้อนของตนดข้วย ฝตายหลนังมภีแนวโนข้มทภีที่จะดนับไฟแหตงการทะเลาะ
วษิวาทใหข้มอดลงขณะทภีที่ฝตายแรกจสุดชนวนใหข้เกษิดไฟเชตนนนัรนขลึรน

สภษ 15:19 ทางของคนเกทยจครห้านเหมพอนรษัทั้วตห้นไมห้หนาม แตห่วษิถทของคนชอบ
ธรรมเปป็นทางหลวงราบเสมอ ทางของคนเกทยจครว้าน นนัที่นคสือ คนทภีที่ขภีร เกภียจ สสุกเอาเผากษินและไมตมภี
ระเบภียบวษินนัย จะกตอใหข้เกษิดแตตรนัร ววนัชพสืช งานทภีที่เกษิดผลนข้อยมากกป็ออกมาจากคนขภีร เกภียจและคนทภีที่ไมตมภี
ระเบภียบวษินนัย ดนังนนัรน พวกเขาจลึงมนักมภีชภีวษิตอยผตบนชนัรนลตางสสุดของบนันไดทางเศรษฐกษิจ ในทางกลนับกนัน
ทางของผผข้ชอบธรรมกป็ถผกยกระดนับขลึรน คทาทภีที่แปลวตา ราบเสมอ (คาลนัล) มภีความหมายจรษิงๆวตา ‘ถผกยก
ขลึรน’ หรสือ ‘ถผกเชษิดชผ’ คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตอยตางเทภีที่ยงธรรมกป็มนักไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน พวกเขา
กข้าวหนข้าในชภีวษิตขณะทภีที่คนเหลตานนัรนทภีที่ขภีร เกภียจ สสุกเอาเผากษิน และไมตมภีระเบภียบวษินนัยมนักจะเปป็นชนชนัรน
ทภีที่ตทที่ากวตา

สภษ 15:20 บสตรชายททพื่ฉลาดกระทคาใหห้บษิดายษินดท แตห่คนโงห่ดรหมษิพื่นมารดาของตน
ในดข้านหนลึที่ง บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญากป็ททาใหข้บษิดาของตน ‘ภผมษิใจ’ ในตนัวเขา หรสือกลตาวใหข้ถผกตข้องกวตา
นนัรนกป็คสือ บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญากป็ททาใหข้บษิดาของตนพอใจ แนตทภีเดภียว พระเจข้าพระบษิดาทรงแสดงความ
พอพระทนัยของพระองครในพระเยซผตอนทภีที่พระเยซผทรงรนับบนัพตษิศมา ดผ มนัทธษิว 3:17 ตรงกนันขข้าม 



คนโงตกป็ไมตสนใจวตามารดาของตนอาจรผข้สลึกอนับอายขายหนข้าเพราะความโงตเขลาของเขา คนโงตไมต
สนวตาตนททาใหข้ผผข้ใดเจป็บ แมข้กระทนั ที่งมารดาของตนเอง

สภษ 15:21 ความโงห่เปป็นความชพพื่นบานแกห่บสคคลผรห้ไมห่มทสตษิปษัญญา แตห่คนททพื่มท
ความเขห้าใจจะดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรม ความคษิดหลายประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  (1) คนโงตนนัรน
ขาดปนัญญา (2) คนโงตคลึกคะนองหรสือสนสุกสนานในความบาปของตน ตรงกนันขข้าม คนทภีที่มภีความ
เขข้าใจ (สษิที่งทภีที่มากตอนปนัญญา) กป็กระททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง คนเหลตานนัรนทภีที่ขาดปนัญญากป็เพลษิดเพลษินกนับความ
โงตของตน คนเหลตานนัรนทภีที่ฉลาดกป็ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง

สภษ 15:22 ปราศจากการปรรึกษาหารพอ แผนงานกป็ลห้มเหลว แตห่มทผรห้แนะนคา
มากๆ แผนงานนษัทั้นกป็สคาเรป็จ ความคษิดตรงนภีรอาจถอดความไดข้ดนังนภีร  “ปราศจากคทาแนะนทาทภีที่ดภี 
แผนการตตางๆกป็ไมตสนัมฤทธษิธ ผล แตตพรข้อมกนับคทาแนะนทาดภีๆเยอะๆ แผนการตตางๆกป็สนัมฤทธษิธ ผล” มภี
ปนัญญาในการรนับคทาแนะนทา มภีความโงตเขลาในการไมตแสวงหาคทาแนะนทาจากผผข้อสืที่น

สภษ 15:23 คคาตอบจากปากททพื่เหมาะสมกป็เปป็นความชพพื่นบานแกห่คน คคาเดทยวททพื่
ถรกกาลเทศะกป็ดทจรษิงๆ มภีความพลึงพอใจในการใหข้คทาแนะนทาทภีที่ดภีแกตการซนักถามของอภีกคน และคทา
แนะนทาทภีที่ถผกตข้องและถผกกาละเทศะกป็มภีคตามากๆ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา มภีความพลึงพอใจ
สทาหรนับทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้องเมสืที่อคทาแนะนทาถผกเสาะหาและคทาแนะนทาทภีที่ดภีถผกใหข้มา

สภษ 15:24 ทางแหห่งชทวษิตนคาคนฉลาดขรึทั้นไปสรห่เบพทั้องบน เพพพื่อเขาจะไดห้หลทกหนท
จากนรกเบพทั้องลห่าง คนมภีปนัญญากทากนับทางของตนขลึรนสผตเบสืรองบน นนัที่นคสือ ขลึรนสผตสวรรคร เพสืที่อหลภีกเลภีที่ยง
สษิที่งตตางๆทภีที่เปป็นของนรก ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา คนมภีปนัญญาไมตเพภียงเสาะหาทภีที่จะหลภีกเลภีที่ยงการไป
นรกเทตานนัรน แตตรวมถลึงสษิที่งทภีที่ออกมาจากทภีที่นนั ที่นดข้วย อภีกครนัร งทภีที่คทาทภีที่แปลวตา นรก (เชโอล) มภีความหมาย
ไดข้ทนัรงหลสุมฝนังศพและสถานทภีที่แหตงคนตาย (ทภีที่ไมตรอด) ทภีที่จากไปแลข้ว ความหมายทภีที่กวข้างกวตาของ
คทาๆนภีรกป็คสือ ยมโลกและถษิที่นทภีที่อยผตของพญามาร ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตา คนมภีปนัญญาจะจนับ
จข้องสายตาของตนทภีที่สษิที่งตตางๆทภีที่อยผตเบสืรองบนและไมตใชตทภีที่สษิที่งตตางๆทภีที่อยผตเบสืรองลตาง หลายสษิที่งเหลสือเกษิน
ของโลกไดข้เรษิที่มตข้นขลึรนในหลสุมแหตงนรก คนทภีที่มภีปนัญญาจะหลภีกเลภีที่ยงสษิที่งเหลตานนัรน



สภษ 15:25 พระเยโฮวาหย์จะทรงรพทั้อเรพอนของคนเยห่อหยษิพื่ง แตห่ใหห้ขอบเขตของ
หญษิงมห่ายคงอยรห่ ความคษิดทภีที่ตรงขข้ามกนันสองประการถผกเสนอตรงนภีร  (1) พระเจข้าจะทรงจนัดการอยตาง
รสุนแรงกนับคนเยตอหยษิที่ง ไมตมภีทภีที่ใดในพระคนัมภภีรรทภีที่ความเยตอหยษิที่ง หรสือ ‘การเปป็นคนเยตอหยษิที่ง’ ถผกพผดถลึง
ในแงตดภีเลย แตตพระเจข้าทรงประกาศคทาพษิพากษาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่มภีใจเยตอหยษิที่งเปป็นกษิจวนัตร (2) ใน
ทางกลนับกนัน พระเจข้าจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่มภีฐานะตทที่าตข้อย ในสมนัยโบราณ พวกแมตมตายไดข้
รนับความชตวยเหลสือนข้อยมากๆซลึที่งตตางจากทภีที่มภีในปนัจจสุบนัน เชตน เงษินบทานาญ ประกนันสนังคม หรสือ
ประกนันชภีวษิต

การเปป็นแมตมตายในสมนัยนนัรนปกตษิแลข้วกป็หมายถลึง ความยากจนขข้นแคข้น การททาใหข้ขอบเขต
ของหญษิงมตายคงอยผตกป็มภีความหมายตรงตนัววตา การททาใหข้แนตใจวตาเสข้นแบตงเขตทภีที่ดษินของนางหรสือเสา
ปนักเขตทภีที่ดษินของนางมนั ที่นคงปลอดภนัยจากพวกนายหนข้าทภีที่ไรข้ยางอายทภีที่หาชตองทภีที่จะตข้มตสุจ๋นหรสือปลข้น
ไปอยตางซลึที่งๆหนข้า ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกป็คสือวตา พระเจข้าจะทรงจนัดการกนับคนเยตอหยษิที่ง แตตจะ
ทรงชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่มภีฐานะตทที่าตข้อย

สภษ 15:26 ความคษิดทษัทั้งหลายของคนชษัพื่วรห้ายเปป็นสษิพื่งททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระ
เยโฮวาหย์ แตห่ถห้อยคคาของคนบรษิสสทธษิดิ์เปป็นถห้อยคคาททพื่พอพระทษัย คทาทภีที่แปลวตา ความคษิดทษัทั้งหลาย
(มาชนัสชาบาหร์) มภีความหมายดข้วยวตา ‘แผนการตตางๆ’, ‘อสุบายตตางๆ’ หรสือแมข้แตต ‘แรงจผงใจตตางๆ’ 
พระเจข้าไมตทรงมภีเวลาสทาหรนับแรงจผงใจและอสุบายเหลตานนัรนของคนชนั ที่ว พระองครทรงเกลภียดชนังสษิที่ง
เหลตานนัรน ตรงกนันขข้าม ความคษิดและแผนการตตางๆของคนเหลตานนัรนทภีที่บรษิสสุทธษิธ ในแรงจผงใจ บรษิสสุทธษิธ
ในจรษิยธรรม และบรษิสสุทธษิธ ในจษิตวษิญญาณกป็นตาอภษิรมยรและนตาปภีตษิยษินดภีตตอพระเจข้า

สภษ 15:27 บสคคลผรห้ตะกละหากคาไรกป็กระทคาความลคาบากแกห่ครษัวเรพอนของตน 
ความโลภและความมนักไดข้เปป็นลนักษณะนษิสนัยทภีที่นตาเกลภียด เมสืที่อผผข้ใดตษิดพนันอยผตกนับสษิที่งเหลตานนัรน เขากป็มนัก
จะเพษิกเฉยครอบครนัวของตน ความยสุ ตงยากในชภีวษิตสมรสและลผกๆกป็เกษิดขลึรนตามมาอยตางหลภีกเลภีที่ยง
ไมตไดข้ นอกจากนภีร  ความโลภกทาไรไมตใชตเรสืที่องเงษินเสมอไป มนันอาจเปป็นการไขวตควข้าหาชสืที่อเสภียง 
ความสทาเรป็จหรสือเปข้าหมายตตางๆอยตางไมตลดละ เมสืที่อผผข้ใดเรษิที่มพสุตงเปข้าไปทภีที่เปข้าหมายสตวนตนัวอยตางไรข้



ปนัญญา (เรสืที่องเงษินหรสือไมตใชตเรสืที่องเงษิน) ความยสุตงยากในครอบครนัวกป็มนักเกษิดขลึรนเพราะวตาครอบครนัวถผก
ละเลย ผผข้ผษิดจรษิงๆคสือ การไลตตามความตข้องการของตนัวเอง นอกจากนภีรบสคคลผรห้เกลทยดสษินบนจะมท
ชทวษิตอยรห่

ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ การเกลภียดชนังของกทานนัลตตางๆ (เชตน ในรผปของสษินบนหรสือการพลึที่งพาผผข้
มภีอษิทธษิพล) กป็จะพบกนับคสุณภาพชภีวษิตทภีที่ดภีกวตารวมถลึงชภีวษิตทภีที่ยสืนยาวดข้วย การทสุจรษิตมนักนทาไปสผตอาชภีพ
การงานทภีที่สนัรนลงและแมข้กระทนั ที่งการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรดข้วย

สภษ 15:28 ใจของคนชอบธรรมรคาพรึงวห่าจะตอบอยห่างไร แตห่ปากของคนชษัพื่ว
รห้ายเทสษิพื่งชษัพื่วรห้ายออก ความคษิดทภีที่ตรงขข้ามกนันสองประการถผกนทาเสนออภีกครนัร ง (1) คนชอบธรรมนนัรน
ระมนัดระวนังในวษิธภีทภีที่ตนตอบกลนับ อยตางไรกป็ตาม (2) คนโงตทภีที่ไมตดทาเนษินตามแบบพระเจข้ากป็พตนความ
รข้ายกาจทสุกประเภทออกมา ความคษิดทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตาคนชอบธรรมนนัรนเฉลภียวฉลาดในสษิที่งทภีที่
ตนพผดและคนโงตนนัรนไมตเฉลภียวฉลาด

สภษ 15:29 พระเยโฮวาหย์ทรงอยรห่หห่างไกลจากคนชษัพื่วรห้าย แตห่พระองคย์ทรงสดษับ
คคาอธษิษฐานของคนชอบธรรม แมข้แตตคนชนั ที่วบางครนัร งกป็รข้องขอความชตวยเหลสือจากพระเจข้า อยตางไร
กป็ตาม โดยทนั ที่วไปแลข้วพระเจข้ากป็จะทรงเมษินพวกเขา มนันดผเหมสือนราวกนับวตาพระองครทรงอยผตหตางไกล 
ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงใสตพระทนัยตตอคทาอธษิษฐานของผผข้ชอบธรรม นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา
พระเจข้าทรงตอบคทาอธษิษฐานของผผข้ชอบธรรม ดผขข้อ 8 ของบทนภีรและเพลงสดสุดภี 34:15 และ 1 เป
โตร 3:12

สภษ 15:30 สวห่างของตาทคาใหห้ใจเปรมปรทดษิดิ์ และขห่าวดทกระทคาใหห้กระดรกสดชพพื่น 
ภาพเปรภียบสองเรสืที่องถผกเสนอตรงนภีร  ความสวตางของตาอาจหมายถลึงสายตาทภีที่ดภี อยตางไรกป็ตาม 
บรษิบทตรงนภีรดผเหมสือนจะบอกเปป็นนนัย ‘ตาทภีที่สดใส’ หรสือ ‘ประกายระยษิบระยนับ’ ในตาของเรา เชตน
เดภียวกนัน ขตาวดภีนนัรนนตาชสืที่นใจ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาดผเหมสือนจะเปป็นการทภีที่วตาผผข้ทภีที่มภีประกายระยษิบ
ระยนับในตาของตนหรสือผผข้ทภีที่มภีขตาวดภีกป็นทาความชสืที่นชมยษินดภีมาใหข้ มนันนตาชสืที่นใจและชสุบชผจษิตวษิญญาณ
ของคนเรา



สภษ 15:31-32 หรททพื่ฟษังคคาตษักเตพอนททพื่ใหห้ชทวษิตจะอยรห่ทห่ามกลางปราชญย์ อภีกครนัร งทภีที่เรสืที่อง
เกภีที่ยวกนับวษิธภีทภีที่เรารนับมสือกนับคทาวษิจารณรถผกกลตาวถลึง ผผข้ทภีที่ยอมรนับคทาวษิจารณร (คทาตนักเตสือนทภีที่ใหข้ชภีวษิต) กป็มภี
ปนัญญา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนโงตไมตยอมรนับมนัน

32 บสคคลผรห้เพษิกเฉยตห่อคคาสษัพื่งสอนกป็ดรหมษิพื่นจษิตใจตนเอง แตห่บสคคลผรห้ฟษังคคาตษักเตพอนกป็ไดห้ความ
เขห้าใจ ตรงขข้ามกนับคนมภีปนัญญาในขข้อทภีที่แลข้ว คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตยอมรนับคทาวตากลตาวตนักเตสือน (นนัที่นคสือ 
คทาวษิจารณร) กป็ดผหมษิที่นจษิตใจตนเอง คทาทภีที่แปลวตา คคาสษัพื่งสอน (มถูวร์คารร์) มภีความหมายวตา ‘คทาวตากลตาว’, 
‘คทาแนะนทา’ หรสือ ‘คทาตทาหนษิ’ กลตาวสนัรนๆกป็คสือ คนโงตไมตยอมรนับแมข้แตตคทาตษิเพสืที่อกตอ อยตางไรกป็ตาม คน
ทภีที่ยอมรนับคทาวตากลตาว (นนัที่นคสือ คทาวษิจารณร) กป็เพษิที่มพผนในความเขข้าใจ คนโงตฉสุนเฉภียวเมสืที่อถผกวตากลตาวตนัก
เตสือน คนมภีปนัญญาดผดซนับมนันและรผข้สลึกขอบคสุณสทาหรนับมนัน

สภษ 15:33 ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์เปป็นการสอนใหห้เกษิดปษัญญา บทนภีรปษิด
ทข้ายดข้วยความจรษิงทภีที่ลลึกซลึร งสองประการ (1) ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยผ ตหนข้าเดภียวกนันกนับคทา
ตนักเตสือนวตากลตาวและปนัญญา คทาทภีที่แปลวตา การสอน (มถูวร์คารร์) มภีความหมายอภีกครนัร งวตา ‘คทาวตากลตาว’, 
‘คทาแนะนทา’ หรสือ ‘คทาตทาหนษิ’ ดนังทภีที่ไดข้หมายเหตสุไวข้ในขข้อทภีที่แลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาการ
ยอมรนับคทาวตากลตาว คทาสนัที่งสอนและคทาวษิจารณรเกภีที่ยวขข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็น
เจข้าและปนัญญา ความคษิดคผตซลึที่งถผกกลตาวไวข้อยตางชนัดเจนในบทนภีรกป็คสือ การทภีที่ผผข้มภีปนัญญาจะยอมรนับคทา
วษิจารณรอยตางสงตางามและคนโงตจะไมตททาเชตนนนัรน นอกจากนภีร  ผผข้ทภีที่ยอมรนับคทาวตากลตาวอยตางสงตางามกป็
สอดคลข้องกนับความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า

(2) ความถห่อมใจเดษินอยรห่ขห้างหนห้าเกทยรตษิ เกภียรตษิยศ การเลสืที่อนขนัรนและสงตาราศภีในระบบการ
จนัดการของพระเจข้ากป็ถผกนทาหนข้าดข้วยความถตอมใจ ชาวโลกไมตคตอยสนใจความถตอมใจมากเทตาใด
นนัก แตตพระเจข้าทรงสน และพระเจข้ามนักเลสืที่อนยศคนเหลตานนัรนทภีที่ถตอมใจอยตางแทข้จรษิง แบบอยตางทภีที่ยษิที่ง
ใหญตทภีที่สสุดกป็คสือ แบบอยตางขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา กตอนทภีที่พระเจข้าทรงยกชผพระองครและ
ประทานนามเหนสือนามทนัรงปวงแกตพระองคร พระเยซผกป็ทรงถตอมพระองครลงเปป็นอนันดนับแรก ทรงรนับ



สภาพของผผข้รนับใชข้คนหนลึที่ง และทรงเชสืที่อฟนังจนถลึงความมรณา มภีคสุณธรรมใหญตยษิที่งและปนัญญาใน
ความถตอมใจ

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 16: ใจความหลนักของการเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่าง
การทลาดทและการทลาชนัที่วดลาเนษินตส่อไป

สภษ 16:1-3 ทษัทั้งแผนงานของจษิตใจมนสษยย์ และคคาตอบของลษิทั้น มาจากพระเยโฮ
วาหย์ ความคษิดตรงนภีรนตาจะเปป็นการทภีที่วตาปราศจากพระองครแลข้ว เรากป็ททาอะไรไมตไดข้เลย ความ
สามารถในการคษิด วางแผนการตตางๆ หรสือการพผดกป็เปป็นของขวนัญจากพระเจข้า พระองครไดข้ทรง
สรข้างเราและทรงออกแบบเราเชตนนนัรน นอกจากนภีร  ตลอดเสข้นทางเดษินชภีวษิตครษิสเตภียน มนันคสือพระคสุณ
ของพระเจข้าทภีที่มภีฤทธษิธ ฟสืร นฟผซลึที่งชตวยเราใหข้สามารถททาสษิที่งทภีที่ตข้องททาไดข้

2 ทางทษัทั้งสษิทั้นของมนสษยย์กป็สะอาดในสายตาของเขาเอง แตห่พระเยโฮวาหย์ทรงชษัพื่งจษิตใจ 
มนสุษยชาตษิทนัรงโดยรวมและแตตละคนตตางคษิดวตาตนัวเองชอบธรรมอยผตภายใน โดยธรรมชาตษิแลข้ว เรา
มนักคษิดวตาตนัวเราเองนนัรนถผกตข้อง จากความคษิดวตาตนัวเองชอบธรรมนภีร จลึงเกษิดความเยตอหยษิที่งและความดสืรอ
รนัรน อยตางไรกป็ตาม องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นผผข้ทภีที่พษินษิจดผใจมนสุษยร แมข้วตาเราอาจอข้างตนัววตาถผกตข้อง 
พระเจข้ากป็ทรงเปป็นผผข้ตนัดสษินเรสืที่องนนัรนเอง

3 จงมอบงานของเจห้าไวห้กษับพระเยโฮวาหย์ และแผนงานของเจห้าจะไดห้รษับการสถาปนาไวห้ ดนัง
นนัรนเพราะเหตสุความคษิดเหลตานนัรนทภีที่มากตอนหนข้า หนข้าทภีที่ของเรากป็คสือ มอบแผนการตตางๆและกษิจกรรม
ตตางๆของเราไวข้กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้าเพสืที่อใหข้พระองครทรงนทาและเมสืที่อททาเชตนนนัรนแลข้ว แผนงาน
ตตางๆ (นนัที่นคสือ ความคษิดตตางๆ) ของเรากป็จะไดข้รนับการสถาปนาไวข้ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ใหข้เรา
เสนอความคษิดและแผนงานตตางๆของเราตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้าเพสืที่อขอการอนสุมนัตษิจากพระองครและ
เมสืที่อพระองครทรงเหป็นชอบแลข้ว แผนงานของเรากป็จะไดข้รนับการสถาปนา ความคษิดตรงนภีรกป็
สอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 3:5-6 เชตนกนัน บตอยครนัร งขนาดไหนทภีที่เราดลึงดนันเดษินหนข้าไปกนับแผนการ
ตตางๆของตนัวเองโดยไมตแสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้าจรษิงๆเสภียกตอน จากนนัรนเรากป็ขนัดขข้องใจเมสืที่อ



สษิที่งตตางๆไมตสนัมฤทธษิธ ผล จะดภีกวตาเยอะขนาดไหนทภีที่เราจะฝากแผนงานตตางๆของเราไวข้กนับพระองคร
เปป็นอนันดนับแรกและใหข้พระองครทรงนทาพาเรา เราจะไมตมภีวนันไปผษิดทางแนตเมสืที่อพระองครทรงนทาเสข้น
ทางเดษินตตางๆของเรา

สภษ 16:4 พระเยโฮวาหย์ทรงสรห้างทสกสษิพื่งไวห้เพพพื่อพระองคย์เอง แมห้คนชษัพื่วรห้ายกป็
เพพพื่อวษันชษัพื่วรห้าย พระเยโฮวาหรพระเจข้า (ผผข้ทรงเปป็นพระเยซผแหตงพระคนัมภภีรรใหมต) ทรงเปป็นพระผผข้สรข้าง
สรรพสษิที่งทนัรงปวงทภีที่มภีอยผต วษิวรณร 4:11 กลตาววตา “เพราะวตาพระองครไดข้ทรงสรข้างสรรพสษิที่งทนัรงปวง และ
สรรพสษิที่งทนัรงปวงนนัรนกป็ทรงสรข้างขลึรนแลข้วและดทารงอยผตตามชอบพระทนัยของพระองคร” นอกจากนภีร  
โคโลสภี 1:16 กลตาววตา “สรรพสษิที่งทนัรงสษิรนถผกสรข้างขลึรนโดยพระองครและเพสืที่อพระองคร” วนันชนั ที่วรข้ายทภีที่วตา
นภีร ยตอมหมายถลึงวนันพษิพากษานนัรน พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างแมข้กระทนั ที่งคนเหลตานนัรนทภีที่จะถผกพษิพากษาในวนัน
พษิพากษานนัรน หากมภีขข้อดภีสนักอยตางในเหลตาคนชนั ที่ว มนันกป็คสือวตาคนเหลตานนัรนจะสทาแดงใหข้เหป็นวตาเกษิด
อะไรขลึรนกนับคนบาป พวกเขาจะสทาแดงพระพษิโรธอนันชอบธรรมของพระเจข้าในวนันนนัรนเชตนกนัน

สภษ 16:5 ทสกคนททพื่มทความเยห่อหยษิพื่งในใจกป็เปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮ
วาหย์ ถรึงแมห้มพอประสานมพอชห่วยกษัน เขาจะพห้นโทษกป็หามษิไดห้ แมข้วตาคนสมนัยใหมตมนักพผดถลึงความเยตอ
หยษิที่งในแงตดภี พระเจข้ากป็ไมตเคยททาเชตนนนัรนเลย ความเยตอหยษิที่งเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่งตตอ
พระเจข้า ยษิที่งกวตานนัรน ความเยตอหยษิที่งกป็เปป็นสษิที่งทภีที่ยสุยงใหข้เกษิดการกบฏและการตกตทที่าลงของลผซษิเฟอรรใน
อดภีตกาล ไมตมภีอะไรดภีเกภีที่ยวกนับความเยตอหยษิที่งเลย ไมตวตาคนเยตอหยษิที่งจะรวบรวมพนันธมษิตรและกทาลนัง
เสรษิมไดข้มากมายขนาดไหน เขาจะไมตถผกลงโทษกป็หามษิไดข้ ใจทภีที่เยตอหยษิที่งเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียน
อยตางหนลึที่งตตอพระเจข้าและพระองครจะทรงลงโทษมนันในกาลอนันเหมาะสม

สภษ 16:6 ความเมตตาและความจรษิงไดห้ลบความชษัพื่วชห้า ความจรษิงอนันลลึกซลึร ง
สองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  (1) เมสืที่อความจรษิงถผกเจสือดข้วยความเมตตา ความบาปกป็ถผกปกคลสุม
เสภีย คทาทภีที่แปลวตา ลบ (คาฟารร์) เปป็นคทาฮภีบรผพสืรนๆทภีที่มภีความหมายวตา ‘การลบมลทษิน’ และมภีความ
หมายตรงตนัววตา ‘ปกคลสุม’ หลนักการนภีรกป็คสือวตา เมสืที่อการลงวษินนัยและการเผชษิญหนข้าถผกเจสือปนดข้วย
ความเมตตา ความบาปกป็ถผกจนัดการใหข้เรภียบรข้อย นนั ที่นเปป็นความจรษิงในวนันททาการลบมลทษินนนัรนเมสืที่อ



พระเมตตาของพระเจข้าพบความจรษิงและความบรษิสสุทธษิธ ของพระเจข้าในโลหษิตทภีที่ถผกททาใหข้ไหลออก
ของเครสืที่องบผชาไถตบาป มนันเปป็นจรษิงบนกางเขนนนัรนเมสืที่อความรนักของพระเจข้าพบความบรษิสสุทธษิธ ของ
พระเจข้าในตนัวตนของพระเยซผเมสืที่อพระองครทรงชทาระคตาความบาปของเราเสภีย มนันเปป็นความจรษิงใน
การอบรมสนัที่งสอนลผกๆของเรา เมสืที่อความเมตตาถผกเพษิที่มเขข้ากนับการลงวษินนัยเมสืที่อลผกททาผษิด ความบาปกป็
ถผกจนัดการใหข้เรภียบรข้อยอยตางไดข้ผล อยตางไรกป็ตาม ความรนักและความเมตตาทภีที่ปราศจากการลงวษินนัย
กป็นทาไปสผตการตามใจจนเสภียคน ความหยาบกระดข้างและความเขข้มงวดนทาไปสผตการกบฏ อยตางไร
กป็ตามความเมตตาทภีที่รวมความจรษิงเขข้าไวข้ดข้วยจะลบลข้างความบาปเสภีย

(2) ความจรษิงทภีที่สทาคนัญประการทภีที่สองกป็คสือวตา คนหลทกความชษัพื่วรห้ายไดห้โดยความยคาเกรงพระ
เยโฮวาหย์ มภีคสุณธรรมไมตกภีที่ประการทภีที่ขนัดขวางมษิใหข้ททาบาปไดข้มากไปกวตาความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็น
เจข้า มนันสะอาดและฟสืร นฟผจษิตวษิญญาณ มนันเปลภีที่ยนแปลงชภีวษิตคนทนัรงหลาย เมสืที่อมนสุษยรเรภียนรผข้ทภีที่จะ
ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า พวกเขากป็จะหนันเสภียจากความบาป

สภษ 16:7 เมพพื่อทางของมนสษยย์เปป็นททพื่โปรดปรานแดห่พระเยโฮวาหย์ แมห้ศษัตรรของ
เขานษัทั้นพระองคย์กป็ทรงกระทคาใหห้คพนดทกษับเขาไดห้ แมข้วตามภีศนัตรผมากมายของคนชอบธรรม เมสืที่อชภีวษิต
ของเราเปป็นทภีที่พอพระทนัยองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยตางแทข้จรษิง ในกาลอนันเหมาะสมพระเจข้ากป็จะทรง
ททาใหข้คนเหลตานนัรนอยผตอยตางสนันตษิกนับเราไดข้ ชาวโลกไมตเคยชอบผผข้คนของพระเจข้า แตตลลึกๆในใจของ
พวกเขาแลข้ว พวกเขากป็เคารพคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าอยตางแทข้จรษิง แมข้วตาพวกเขาอาจ
ขตมเหงและเยาะเยข้ยคนชอบธรรม กระนนัรนพระเจข้ากป็จะทรงททาใหข้พวกเขาเคารพประชาชนของ
พระองครในคราวอนันเหมาะสม หลนักการทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตา พระเจข้าทรงอวยพรผผข้ชอบธรรม 
พระองครทรงดผแลพวกเขา

สภษ 16:8 มทแตห่นห้อยแตห่มทความชอบธรรมกป็ดทกวห่ามทรายไดห้มากดห้วยอยสตษิธรรม 
คนยากจนทภีที่เปป็นคนชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงกป็ดภีกวตาคนรวยและมภีชสืที่อเสภียงแตตไมตเทภีที่ยงธรรม นภีที่เปป็น
ความจรษิงไมตเพภียงฝตายวษิญญาณและฝตายศภีลธรรมเทตานนัรน แตตในการปฏษิบนัตษิออกมาของชภีวษิตดข้วย คน
เหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตตามแบบพระเจข้าและชอบธรรม (แมข้จะเปป็นคนยากจน) กป็มนักจะมภีความสสุข



กวตา สสุขภาพดภีกวตาและปรนับตนัวไดข้ดภีกวตาคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นพวกไฮโซ ขตาวของชาวโลกเตป็มไปดข้วย
เรสืที่องราวตตางๆของชภีวษิตทภีที่ไมตมภีความสสุขของพวกชนชนัรนสผงของโลกนภีร

สภษ 16:9 ใจของมนสษยย์กะแผนงานทางของเขา แตห่พระเยโฮวาหย์ทรงนคายห่าง
เทห้าของเขา ผผข้คนทนัรงหลาย แมข้กระทนั ที่งครษิสเตภียนเองกป็ตามมนักคษิดแผนงานตตางๆของตนขลึรนมาเปป็น
กษิจวนัตร ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา นคา (คถูวนร์) ในบรษิบทนภีร และโครงสรข้างนภีร  (ฮษิฟษิล) มนันมภีความ
หมายวตา ‘ถผกสถาปนา’ แมข้เรามนักคษิดแผนการตตางๆของเราเองขลึรนมากป็ตาม พระเจข้ากป็ทรงเปป็นผผข้
สถาปนาทางของเรา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาแผนงานตตางๆของมนสุษยรกป็ลข้มเหลวบตอยๆ แตต
เมสืที่อพระเจข้าทรงนทาทางของเรา แผนงานเหลตานนัรนกป็สนัมฤทธษิธ ผล ทางของพระเจข้ายตอมไดข้ผล ทางของ
พระเจข้ายตอมดภีทภีที่สสุด เราจทาเปป็นตข้องตรลึงความเยตอหยษิที่งแหตงทางของเราเองไวข้ทภีที่กางเขนและยอมใหข้
พระเจข้าทรงนทาเสข้นทางเดษินทนัรงหลายของเรา

สภษ 16:10 คคทั้าตษัดสษินอษันมาจากพระเจห้าอยรห่ททพื่รษิมฝทพระโอษฐย์ของกษษัตรษิยย์ 
พระโอษฐย์ของพระองคย์ไมห่ละเมษิดในการพษิพากษา แมข้วตาหนนังสสือสสุภาษษิตทนัรงเลตมมภีเนสืรอหาเกภีที่ยวกนับ
เรสืที่องราวในปนัจจสุบนันนภีร  ขข้อความตรงนภีรกป็ดผเหมสือนจะมภีลนักษณะอวสานกาล ไมตเคยมภีกษนัตรษิยรทภีที่เปป็น
มนสุษยรคนใดเลยทภีที่คทาตนัดสษินของเขานนัรนไมตผษิดพลาดเลย อยตางไรกป็ตาม มภีกษนัตรษิยรพระองครหนลึที่งทภีที่จะ
เสดป็จมาผผข้จะตรนัสคทาตนัดสษินตตางๆของพระเจข้าและจะไมตมภีวนันละเมษิดในการพษิพากษาของพระองคร
เลย อภีกทรรศนะหนลึที่งกป็อาจเปป็นไดข้วตาเมสืที่อพระเจข้าทรงนทากษนัตรษิยรทภีที่ชอบธรรมองครใดในการตนัดสษิน
ใจของเขา เขาจะไมตผษิดพลาดในการพษิพากษา

สภษ 16:11 ตราชรและตาชษัพื่งเททพื่ยงตรงเปป็นของพระเยโฮวาหย์ ลรกตสห้มทษัทั้งสษิทั้นในถสง
เปป็นพระราชกษิจของพระองคย์ ภาพเปรภียบนภีรอข้างอษิงถลึงสมนัยทภีที่การคข้าถผกกระททาบนตราชนั ที่งทภีที่ใชข้ไมข้
คานทรงตนัว ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือเรสืที่องความซสืที่อตรง พระเจข้าทรงซสืที่อตรงและยสุตษิธรรมในการตนัดสษิน
พระทนัยและการพษิพากษาตตางๆของพระองคร ลผกตสุข้มทภีที่วตานภีร กป็หมายถลึง ลผกตสุข้มถตวงทภีที่ถผกใชข้บนตราชนั ที่ง
เพสืที่อหานทราหนนักของสษินคข้าโภคภนัณฑรหนลึที่งๆ ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา ลผกตสุข้มทนัรงสษิรนในถสุงของพระเจข้า



เปป็นพระราชกษิจของพระองคร นนัที่นคสือ พวกมนันเทภีที่ยงตรง พระเจข้าทรงเทภีที่ยงตรงและซสืที่อตรงในกษิจการ
ทนัรงสษิรนทภีที่พระองครทรงกระททา ในความหมายโดยนนัยแลข้ว เรากป็ควรกระททาแบบเดภียวกนัน

สภษ 16:12 การกระทคาความชษัพื่วรห้ายเปป็นสษิพื่งนห่าเกลทยดนห่าชษังตห่อกษษัตรษิยย์ เพราะวห่า
บษัลลษังกย์นษัทั้นถรกสถาปนาไวห้ดห้วยความชอบธรรม ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา มนันเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียน
ทภีที่คนเหลตานนัรนในตทาแหนตงผผข้นทา (เชตน กษนัตรษิยร เปป็นตข้น) จะกระททาอยตางชนั ที่วรข้าย ตทาแหนตงตตางๆของ
ผผข้นทากป็ถผกททาใหข้มนั ที่นคงปลอดภนัยโดยการททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องอยตางสมทที่าเสมอและโดยการตนัดสษินใจตตางๆ
ทภีที่ถผกตข้อง นภีที่เปป็นบทเรภียนหนลึที่งสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นผผข้นทาในระดนับใดกป็ตามจนทสุกวนันนภีร  การททา
ผษิดเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่ง มนันบตอนททาลายตทาแหนตงผผข้นทาของคนๆนนัรน ตรงกนันขข้าม 
ความชอบธรรมกป็ททาใหข้ตทาแหนตงผผข้นทาแขป็งแกรตง

สภษ 16:13 รษิมฝทปากททพื่ชอบธรรมเปป็นททพื่ปทตษิยษินดทแกห่กษษัตรษิยย์ และพระองคย์ทรง
รษักบสคคลผรห้พรดสษิพื่งททพื่ถรก การพผดอยตางถผกตข้อง (ไมตใชตเพภียงในสษิที่งทภีที่พผดเทตานนัรนแตตในวษิธภีทภีที่พผดมนันดข้วย) 
กป็ไดข้รนับความโปรดปรานจากคนเหลตานนัรนทภีที่อยผตในตทาแหนตงผผข้นทา อนันทภีที่จรษิง คนเหลตานนัรนทภีที่ตทาแหนตง
ผผข้นทาตตางๆ (เชตน กษนัตรษิยร)  กป็รนักคนเหลตานนัรนทภีที่บอกความจรษิง นนั ที่นคสือ พผดอยตางถผกตข้อง คนเหลตานนัรน
ในตทาแหนตงผผข้นทาตข้องตนัดสษินใจเรสืที่องตตางๆและพวกเขากป็ชสืที่นชมคนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงตรงในสษิที่งทภีที่ตน
พผด นอกจากนภีร  คนเหลตานนัรนทภีที่ซสืที่อตรงในคทาพผดแสดงความเหป็นของตนตตอกษนัตรษิยรกป็ชตวยเขาใหข้
ตนัดสษินใจเรสืที่องตตางๆอยตางถผกตข้อง

สภษ 16:14-15 พระพษิโรธของกษษัตรษิยย์เปป็นผรห้สพพื่อสารของความมรณา แตห่ปราชญย์จะ
ระงษับเสทยไดห้ บางทภีพวกเราในโลกตะวนันตกสมนัยใหมตกป็ไมตเขข้าใจวษิธภีคษิดของกษนัตรษิยรทนัรงหลายในสมนัย
โบราณอยตางถตองแทข้ ในสมนัยนนัรน การยนั ที่วยสุใหข้กษนัตรษิยรองครหนลึที่งทรงพระพษิโรธกป็อาจนทามาซลึที่งโทษ
ประหารชภีวษิต เพราะวตากษนัตรษิยรเหลตานนัรนมภีสษิทธษิอทานาจและความสามารถทภีที่จะประหารชภีวษิตเหลตา
ปฏษิปนักษรของตนไดข้ ซาโลมอนไดข้สนัที่งประหารชภีวษิตอาโดนภียาหรจรษิงๆ ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา มภี
ปนัญญาในการไดข้รนับความโปรดปรานจากผผข้ปกครองคนหนลึที่งๆ แมข้ว ตาเราไมตไดข้อาศนัยอยผตในระบอบ
กษนัตรษิยรอภีกตตอไปแลข้วในปนัจจสุบนัน หลนักการนภีรกป็ยนังคงอยผตเหมสือนเดษิม มภีแตตคนโงตเทตานนัรนทภีที่จะจสุด



ประกายโทสะของผผข้นทารนัฐบาลทภีที่มภีอทานาจสนักคน แมข้วตาผผข้ปกครองสมนัยใหมตสตวนใหญตไมตสามารถ
สนัที่งประหารชภีวษิตใครไดข้แลข้ว พวกเขากป็สามารถใชข้อทานาจรนัฐบาลตตอสผข้กนับปฏษิปนักษรสนักคนไดข้อยตาง
แนตนอน ปนัญญาสนัที่งเราใหข้ผผกมษิตรกนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีตทาแหนตงสผงๆ

15 ในความผห่องใสจากสทพระพษักตรย์ของกษษัตรษิยย์กป็มทชทวษิต และความโปรดปรานของ
พระองคย์กป็เหมพอนเมฆฝนปลายฤดร หลนักการทภีที่ถผกหมายเหตสุไวข้ขข้างบนถผกขยายความตรงนภีร  มภี
ปนัญญาในการใหข้เจข้าหนข้าทภีที่ของรนัฐบาลคษิดในแงตดภีกนับคสุณ เหมสือนฝนทภีที่บทารสุงพสืชผล มภีประโยชนรใน
การผผกมษิตรกนับคนทภีที่สทานนักงานเขต (หรสือทภีที่วตาการอทาเภอหรสือทภีที่ไหนกป็ตาม)

สภษ 16:16 ไดห้ปษัญญากป็ดทกวห่าไดห้ทองคคาสษักเทห่าใด ททพื่จะไดห้ความเขห้าใจกป็ดทกวห่า
เลพอกเอาเงษิน อภีกครนัร งทภีที่มภีการนทาเสนอหลนักการทภีที่วตาปนัญญาและความเขข้าใจทภีที่แทข้จรษิงยตอมมภีคตา
มากกวตาเงษินเยอะแยะ ดผ สสุภาษษิต 3:13-15 และ 4:7 ดข้วย คนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญาและความเขข้าใจจะ
เจรษิญรสุตงเรสืองในระยะยาวมากกวตาคนเหลตานนัรนทภีที่สษินทรนัพยรเดภียวของพวกเขาคสือเงษิน

สภษ 16:17 ทางหลวงของคนเททพื่ยงธรรมหษันออกจากความชษัพื่วรห้าย คนทภีที่เทภีที่ยง
ธรรม (และมภีปนัญญา) กป็รภีบเผตนหนภีจากความชนั ที่วรข้าย “บสุคคลผผข้ไมตดทาเนษินตามคทาแนะนทาของคน
อธรรม หรสือยสืนอยผตในทางของคนบาป หรสือนนั ที่งอยผตในทภีที่นนัที่งของคนทภีที่ชอบเยาะเยข้ย ผผข้นนัรนกป็เปป็นสสุข”
(เพลงสดสุดภี 1:1) ความจรษิงตรงนภีรกป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรมจะไมตเพภียงหลภีกเลภีที่ยงความชนั ที่วรข้าย
เทตานนัรน แตตพวกเขาจะหนภีไปจากมนันดข้วย ยษิที่งกวตานนัรน บสคคลผรห้ระแวดระวษังทางของตนกป็สงวนชทวษิต
ของเขาไวห้ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตาผผข้ทภีที่อารนักขาทางของตนจะพษิทนักษรรนักษาตนเองไวข้จากความยสุ ตงยาก
ทสุกรผปแบบ “เหตสุฉะนนัรนทตานจงระมนัดระวนังในการดทาเนษินชภีวษิตใหข้ดภี อยตาใหข้เหมสือนคนไรข้ปนัญญา แตต
ใหข้เหมสือนคนมภีปนัญญา” (เอเฟซนัส 5:15) คนมภีปนัญญาจะบลึที่งขลึรนทางหลวงหนภีออกไปจากเมสืองแหตง
ความบาป คนโงตคอยมองหาทางออกทภีที่ใกลข้ทภีที่สสุดเพสืที่อขนับเขข้าไปในเมสืองนนัรน หลนักการทภีที่ยษิที่งใหญตกวตา
คสือเรสืที่องการแยกออกถผกกลตาวถลึงตรงนภีร

สภษ 16:18-19 ความเยห่อหยษิพื่งเดษินหนห้าการถรกทคาลาย และจษิตใจททพื่ยโสนคาหนห้าการ
ลห้ม ความเยตอหยษิที่งคสือ กองหนข้าทภีที่นทาไปสผตความพษินาศ นนัที่นคสือ มนันเปป็นตนัวทภีที่นทาไปสผตความยสุตงยาก 



นอกจากนภีร  คนทภีที่คษิดวตาตนัวเองแนตกป็มสุตงหนข้าไปสผตความตกตทที่า ความเยตอหยษิที่งและความโอหนังคสือลผกโปตง
ทภีที่แตกในเวลาไมตนาน

19 ททพื่จะเปป็นคนมทใจถห่อมอยรห่กษับคนยากจนกป็ดทกวห่าแบห่งของรษิบมาไดห้กษับคนเยห่อหยษิพื่ง ในความ
ตรงขข้ามกนันอยตางสษิรนเชษิง การเปป็นคนใจถตอมและอยผตรตวมกนับคนยากจนกป็ดภีกวตาการมภีสตวนแบตงในเงษิน
กข้อนโตของชาวโลก คนทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้าโดยทนั ที่วไปแลข้วกป็ไมตรทที่ารวย แตตพวกเขากป็มภีชภีวษิตทภีที่
ดภีกวตาพวกคนรวยและคนมภีชสืที่อเสภียงของโลกนภีร  ไมตเพภียงในชภีวษิตนภีร เทตานนัรนแตตในนษิรนันดรรกาลทภีที่จะมา
ดข้วย

สภษ 16:20-24 ความจรษิงทภีที่สอดคลข้องกนันเปป็นชสุดของปนัญญาของปนัญญาถผกกลตาว
ถลึงตรงนภีรบสคคลผรห้จษัดการธสรกษิจอยห่างเฉลทยวฉลาดจะพบของดท คทาทภีที่แปลวตา ธสรกษิจ (ดาบารร์) มภีความ
หมายตรงตนัววตา ‘คทาพผด’ หรสือ ‘สษิที่งทภีที่ถผกพผดออกมา’ มนันมภีความหมายดข้วยวตา ‘เรสืที่องราว’ หรสือ ‘สษิที่งๆ
หนลึที่ง’ ดนังทภีที่ถผกแปลตรงนภีร  อยตางไรกป็ตาม ความหมายโดยนนัยตรงนภีรกป็หมายถลึง คนทภีที่เปษิดปากของตน
อยตางมภีปนัญญา นนัที่นคสือ เสนอคทาปรลึกษาทภีที่มภีปนัญญาสทาหรนับปนัญหาหนลึที่งๆ การททาเชตนนนัรนกป็นทาผลดภีมาสผต
ทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้อง สทาหรนับผผข้ทภีที่ปนัญหาของตนไดข้รนับการแกข้ไข นนัที่นกป็ดภีสทาหรนับเขา สทาหรนับผผข้ใหข้คทา
ปรลึกษาทภีที่มภีปนัญญา ชสืที่อเสภียงของเขาและความนนับถสือเขากป็เพษิที่มพผนขลึรนซลึที่งกป็ดภีสทาหรนับเขา นอกจากนภีร  
คนททพื่วางใจในพระเยโฮวาหย์จะเปป็นสสข คทาทภีที่แปลวตา เปป็นสสข (เอเชอรร์) บางครนัร งกป็ถผกแปลเปป็น ‘ไดข้
รนับพร’ แนตทภีเดภียว ผผข้ทภีที่ใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นความไวข้วางใจของตนกป็ไดข้รนับพร ดผ เพลงสดสุดภี 
2:12, 34:8, 40:4 และ 84:12 เราจะไมตมภีวนันไปผษิดทางเมสืที่อเราไวข้วางใจพระเจข้าสทาหรนับทสุกความ
ตข้องการ ทสุกการตนัดสษินใจ หรสือทสุกปนัญหาในชภีวษิต ความสสุขแทข้กป็เปป็นผลทภีที่ตามมา

21 คนใจฉลาดเรทยกวห่าเปป็นคนมทความพษินษิจ และความหวานแหห่งรษิมฝทปากเพษิพื่มความเรทยนรรห้
แนตทภีเดภียวปนัญญายตอมนทาไปสผตการมภีความพษินษิจ ถข้อยคทาทภีที่อตอนหวานและสสุภาพจะเปป็นครผทภีที่ดภีกวตา
ถข้อยคทาทภีที่เผป็ดรข้อน รสุนแรงหรสือขมขสืที่น ความสสุภาพอตอนหวานจะสนัมฤทธษิธ ผลมากยษิที่งกวตาความรสุนแรง
คนเราจะฟนังอภีกคนทภีที่สสุภาพอตอนหวาน เรามนักไมตฟนังคนทภีที่หยาบคาย



22 ความเขห้าใจเปป็นนคทั้าพสแหห่งชทวษิตแกห่ผรห้ททพื่มทความเขห้าใจ แตห่คคาสษัพื่งสอนของคนโงห่เปป็นความโงห่
เขลา ภผมษิภาคตะวนันออกกลางโดยทนั ที่วไปและแผตนดษินอษิสราเอลโดยเฉพาะมนักมภีลนักษณะกลึที่งแหข้งแลข้ง
นทราพสุหรสือบตอนทรามภีคตามากในภผมษิภาคนนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่มภีความเขข้าใจกป็เหมสือนนทราพสุในแผตนดษินแหข้ง
แลข้งซลึที่งมภีคสุณประโยชนรยษิที่งนนัก นอกจากนภีร  เชตนเดภียวกนับทภีที่นทร าใหข้ชภีวษิตแกตผสืนดษินทภีที่แหข้งแลข้ง ความเขข้าใจ
กป็ถตายทอดความเขข้าใจลลึกซลึร งฝตายวษิญญาณแกตคนเหลตานนัรนทภีที่มภีมนันเชตนกนัน ตรงกนันขข้าม การวตากลตาว
ตนักเตสือนคนโงตมนักเปป็นการกระททาทภีที่เปลตาประโยชนร

23 ใจของปราชญย์กระทคาใหห้ปากของเขาสสขสม และเพษิพื่มการเรทยนรรห้แกห่รษิมฝทปากของเขา 
ความคษิดตรงนภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ใจของคนมภีปนัญญาจะททาใหข้ปากของเขาสสุขสุมรอบคอบ 
ปนัญญาจะควบคสุมสษิที่งทภีที่ออกมาจากรษิมฝภีปากของเรา ความคษิดทภีที่สองกป็คสือวตา ใจของคนมภีปนัญญาจะ
เพษิที่มความนตาเชสืที่อถสือเขข้ากนับสษิที่งทภีที่เขาพผด ผผข้คนมนักสนใจฟนังคนทภีที่มภีปนัญญา พวกเขาจะเรภียนรผข้จากคน
แบบนนัรน

24 ถห้อยคคาแชห่มชพพื่นเหมพอนรวงผรึทั้ง เปป็นความหวานแกห่จษิตวษิญญาณ และเปป็นอนามษัยแกห่
กระดรก คทาพผดทภีที่สสุภาพและเปภีที่ยมดข้วยความกรสุณากป็อตอนหวานและยอมรนับไดข้งตาย นอกจากนภีร  มนันยนัง
ใหข้พละกทาลนังแกตผผข้อสืที่นดข้วย ทนัรงหมดนภีรลข้วนออกมาจากหลนักการแหตงปนัญญา

สภษ 16:25 มททางหนรึพื่งซรึพื่งคนเราดรเหมพอนถรก แตห่มษันสษิทั้นสสดลงททพื่ทางของความ
มรณา ขข้อนภีรมภีเนสืรอหาแบบเดภียวกนับสสุภาษษิต 14:12 บางทภีพระเจข้าทรงกลตาวซทราตรงนภีร เพสืที่อเพษิที่มการเนข้น
ความสทาคนัญ คนมากมายขนาดไหนไลตตาม ‘ศาสนา’ ของตนและชนักจผงตนัวเองใหข้เชสืที่อวตามนันถผกตข้อง
แลข้วทนัรงๆทภีที่ในความเปป็นจรษิงแลข้วมนันกภีดกนันพวกเขาใหข้อยผตบนถนนทภีที่มสุตงสผตนรกตตอไป เชตนเดภียวกนัน 
คนมากมายขนาดไหนดสืรอดลึงททาตามวษิธภีของตนเพภียงเพสืที่อทภีที่มนันจะนทาไปสผตการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนัน
ควร ทภีที่แฝงอยผตเบสืรองใตข้นภีรคสือ การสสืที่อความหมายโดยนนัยอยตางชนัดเจนถลึงความเยตอหยษิที่งและความดสืรอ
รนัรน

สภษ 16:26 คนททพื่ทคางานกป็ทคางานเพพพื่อตนเอง เพราะปากของเขากระตสห้นเขาไป 
ความเปป็นจรษิงตตางๆของชภีวษิตและธรรมชาตษิมนสุษยรถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  ผผข้คนททางานสสุดทข้ายแลข้วกป็เพสืที่อ



ประโยชนรสสุขของตนเอง พวกเขาตข้องมภีอาหารรนับประทาน นอกจากนภีร  หลนักการเรสืที่องการแสวงหา
ประโยชนรของตนัวเองกป็เปป็นสตวนหนลึที่งของธรรมชาตษิมนสุษยร ลนัทธษิคอมมษิวนษิสตรลข้มเหลวเพราะมนันคษิด
เอาเองวตาผผข้คนจะททางานเพสืที่อประโยชนรสสุขของชสุมชน มารรกซรและเลนษินจลึงพลาดทภีที่จะเขข้าใจ
ธรรมชาตษิของมนสุษยรทภีที่ตกตทที่า แมข้วตามภีสอนอยตางชนัดเจนแลข้วในพระคนัมภภีรร พวกเขากป็ปฏษิเสธความ
จรษิงตามพระคนัมภภีรรเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร  ผผข้คนสตวนใหญตแลข้วกป็ททางานเพสืที่อประโยชนรของตนัวเองและไมตใชต
เพสืที่อประโยชนรของชสุมชน มนันเปป็นขข้อเทป็จจรษิงอยตางหนลึที่งของธรรมชาตษิมนสุษยรทภีที่ตกตทที่าลงและ
บาปหนา

สภษ 16:27-28 คนอธรรมขสดคห้นความชษัพื่ว และในรษิมฝทปากของเขาเหมพอนอยห่างไฟ
ลวก คนอธรรมขสุดคสุข้ยความผษิดเกภีที่ยวกนับผผข้อสืที่นจากนนัรนกป็พลตามเรสืที่องนนัรนเหมสือนไฟปตา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือ
คทาทภีที่แปลวตา คนอธรรม (เบลทยาอนัล) มนันเปป็นชสืที่อหนลึที่งของซาตานในพระคนัมภภีรรใหมต ความคษิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนอธรรมยสุยงใหข้เกษิดความยสุตงยากดข้วยปากของตนผตานการซสุบซษิบนษินทาของตน

ดนังนนัรน 28 คนตลบตะแลงแพรห่การวษิวาท และผรห้กระซษิบกป็แยกเพพพื่อนสนษิทออกจากกษัน คน
ซสุบซษิบนษินทายตอมกตอความยสุตงยาก อนันทภีที่จรษิง พวกเขากป็แยกเพสืที่อนสนษิทออกจากกนันโดยปากทภีที่สรข้าง
ความแตกแยกของตน

สภษ 16:29-30 คนทารสณลห่อชวนเพพพื่อนบห้านของเขา และนคาเขาไปในทางททพื่ไมห่ดท คทา
ทภีที่แปลวตา ทารสณ (ชามนัค) มภีความหมายดข้วยวตา ‘อยสุตษิธรรม’ หรสือ ‘หนัวดสืรอ’ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตาคน
เชตนนนัรนจะททาใหข้เขข้าใจผษิดหรสือหลอกลวงมษิตรสหายและนทาเขาไปสผตสษิที่งทภีที่ไมตดภี

30 เขาขยษิบตากะแผนงานททพื่ตลบตะแลง เขาเมห้มรษิมฝทปากของเขานคาความชษัพื่วรห้ายใหห้เกษิด
ขรึทั้น คนทภีที่ทารสุณและทสุจรษิตซลึที่งถผกพผดถลึงในขข้อทภีที่แลข้วกป็นอนคษิดแผนการทสุจรษิตตตางๆ จากนนัรนเขากป็เปษิด
ปากของตนในวนันตตอมาและกระททาตามแผนการทภีที่คดโกงของตน

สภษ 16:31 ศทรษะททพื่มทผมหงอกเปป็นมงกสฎแหห่งสงห่าราศท ถห้าพบในทางแหห่งความ
ชอบธรรม ผมขาวของคนชรากป็เปป็นมงกสุฎแหตงสงตาราศภีหากมนันอยผตบนศภีรษะของผผข้ทภีที่เปป็นคนชอบ
ธรรมมาตลอด



สภษ 16:32 บสคคลผรห้โกรธชห้ากป็ดทกวห่าคนมทกคาลษังมาก และบสคคลผรห้ปกครองจษิตใจ
ของตนเองกป็ดทกวห่าผรห้ททพื่ตทเมพองไดห้ ผผข้ทภีที่มภีระเบภียบวษินนัยในดข้านอารมณรและจษิตใจกป็เหนสือกวตาผผข้ทภีที่มภีก ทาลนัง
แขป็งแรง มภีคสุณธรรมยษิที่งใหญตในการมภีวษินนัยในเรสืที่องของจษิตใจ พระเจข้าไดข้ประทานอารมณรตตางๆใหข้
เราแลข้ว แตตวษิบนัตษิจงมภีแกตคนเหลตานนัรนทภีที่ปลตอยใหข้อารมณรตตางๆของตนัวเองมภีอทานาจเหนสือตน แนวคษิด
ของพระคนัมภภีรรใหมตในเรสืที่องของความสสุภาพอตอนนข้อมกป็คสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ฝลึกวษินนัยอารมณรตตางๆของ
ตนัวเอง มภีปนัญญายษิที่งใหญตในการเรป็วในการฟนัง ชข้าในการพผด ชข้าในการโกรธ ดผ ยากอบ 1:19 และ
สสุภาษษิต 14:29

สภษ 16:33 สลากนษัทั้นเขาทอดลงททพื่ตษัก แตห่การตษัดสษินมาจากพระเยโฮวาหย์ทษัทั้งสษิทั้น
สทานวนนภีรหมายถลึง การจนับไมข้สนัรนไมข้ยาวหรสือการทอดลผกเตจ๋า มนันเปป็นเรสืที่องความบนังเอษิญ อยตางไร
กป็ตาม ในความเปป็นจรษิงแลข้วพระเจข้ากป็ทรงเปป็นผผข้พษิพากษา คทาทภีที่แปลวตา การตษัดสษิน (มษิชพนัท) เปป็นคทา
ฮภีบรผทนั ที่วไปทภีที่มภีความหมายวตา ‘การพษิพากษา’ คนโงตอาจทอดลผกเตจ๋าหรสือโยนเหรภียญหาหนัวกข้อยเพสืที่อ
ตนัดสษินใจในเรสืที่องหนลึที่งๆ แตตจะดภีกวตาขนาดไหนทภีที่เราจะแสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้าในเรสืที่อง
หนลึที่งๆ จงใหข้พระองครตนัดสษินพระทนัย

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 17: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างความดทและความโงส่
เขลาดลาเนษินตส่อไปพรว้อมกนับสสุภาษษิตตส่างๆซนที่งสส่วนใหญส่แลว้วสอดคลว้องกนันในลนักษณะเฉพาะดว้าน
วรรณกรรมของมนัน

สภษ 17:1 เสบทยงกรษังหนห่อยหนรึพื่งพรห้อมกษับความสงบ ดทกวห่าเรพอนททพื่มทเครพพื่อง
สษักการบรชาเตป็มพรห้อมกษับการวษิวาท ภาพเปรภียบตรงนภีร เรภียบงตายพอสมควร ทภีที่จะอยผตในสภาพพอมภี
พอกษิน (นนัที่นคสือ เสบภียงกรนังหนตอยหนลึที่ง) กนับความสงบสสุขกป็ดภีกวตาการอยผตในงานเลภีรยงใหญตพรข้อมกนับ
ความยสุตงยาก เรสือนทภีที่มภีเครสืที่องสนักการบผชาเตป็มกป็หมายถลึงเรสือนทภีที่มภีปนัญญาซสืรอเนสืรอชนัรนดภีมาจากวษิหาร
แหตงหนลึที่ง นนัที่นคสือ เนสืรอทภีที่ถผกถวายแตตไมตตข้องใชข้ในการถวายเครสืที่องสนักการบผชา การมภีชภีวษิตอยผ ตในทภีที่



สงบๆทภีที่ไมตมภีใครรผข้จนักพรข้อมกนับความสสุขกป็ดภีกวตาการอยผตพรข้อมชสืที่อเสภียงเงษินทองพรข้อมกนับแรงกดดนัน
และความขนัดแยข้ง

สภษ 17:2 ทาสททพื่เฉลทยวฉลาดจะปกครองบสตรชายผรห้ประพฤตษิความละอาย 
และจะไดห้สห่วนแบห่งมรดกเทห่ากษับพวกพทพื่นห้อง ในบข้านตตางๆสมนัยโบราณ โดยเฉพาะชนชนัรนกลางและ
สผงกวตานนัรนขลึรนไปกป็มภีระเบภียบทางสนังคมทภีที่ก ทาหนดไวข้ชนัดเจน บสุตรชายทนัรงหลายในครอบครนัวหนลึที่งๆ
ปกตษิแลข้วมภียศศนักดษิธ เหนสือพวกทาสในครนัวเรสือนและปกตษิแลข้วกป็เปป็นทายาทรนับมรดกของครอบครนัว 
อยตางไรกป็ตาม ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา ทาสทภีที่มภีปนัญญานตาจะมภีสษิทธษิธ และมรดกมากกวตาบสุตรชายทภีที่ดสืรอ
ดลึงซลึที่งททาใหข้บษิดาของตนเศรข้าใจ ประเดป็นสทาคนัญตรงนภีรกป็คสือวตา ปนัญญาจะนทาการเลสืที่อนยศมาใหข้และ
ความโงตเขลานทาความอนัปยศและความสผญเสภียมาใหข้

สภษ 17:3 เบห้ามทไวห้สคาหรษับเงษิน และเตาถลสงมทไวห้สคาหรษับทองคคา และพระเยโฮ
วาหย์ทรงทดลองใจ ทองคทาและเงษินถผกทดลองและหลอมใหข้บรษิสสุทธษิธ ในเบข้าหลอมซลึที่งเปป็นตนัวหา
ระดนับความบรษิสสุทธษิธ ของพวกมนัน ในแบบเดภียวกนัน องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงทดลองใจของประชากร
ของพระองคร ชายและหญษิงทสุกคนทภีที่พระเจข้าทรงใชข้อยตางยษิที่งใหญตตตางกป็ผตานชตวงเวลาแหตงการ
ทดสอบทนัรงนนัรน

สภษ 17:4 ผรห้กระทคาความชษัพื่วฟษังรษิมฝทปากเทป็จ และคนมสสาเงทพื่ยหรแกห่ลษิทั้นเหลว
ไหล คนอธรรมมนักฟนังและเชสืที่อเรสืที่องหลอกลวง เชตนเดภียวกนัน คนโกหกกป็พรข้อมทภีที่จะเชสืที่อเรสืที่องทสุจรษิต

สภษ 17:5 บสคคลททพื่เยห้ยหยษันคนยากจนกป็ดรถรกพระผรห้สรห้างของเขา บสคคลททพื่ยษินดท
เมพพื่อมทความลคาบากยากเยป็นจะไมห่มทโทษหามษิไดห้ คนเหลตานนัรนทภีที่พผดจาดผถผกคนยากจนกป็เยาะเยข้ย
พระเจข้า พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ปกปข้องคนยากจน คนทภีที่ดผถผกคนจนจะตข้องใหข้การตตอพระเจข้า เชตน
เดภียวกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ยษินดภีในภนัยพษิบนัตษิของผผข้อสืที่นจะตข้องใหข้การตตอพระเจข้า

สภษ 17:6 หลานๆเปป็นมงกสฎของคนแกห่ และสงห่าราศทของบสตรคพอบษิดาของเขา 
เชตนเดภียวกนับทภีที่คสุณปผตคสุณตา 'ภผมษิใจ' ในหลานๆของตน 'คสุณพตอ' ทนัรงหลายกป็เปป็น 'ความภาคภผมษิใจ' 



ของลผกๆของตน (กรสุณาหมายเหตสุไวข้วตาคทาวตา ภถูมษิใจและ ความภาคภถูมษิใจ ถผกใชข้ในความหมายสมนัย
ใหมต)

สภษ 17:7 วาจาสละสลวยไมห่เหมาะแกห่คนโงห่ฉษันใด รษิมฝทปากททพื่มสสายษิพื่งไมห่
เหมาะแกห่เจห้านายฉษันนษัทั้น ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ การเสภียดสภีจนเกสือบเปป็นการประชดประชนัน ความคษิด
ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เจข้านาย (คนทภีที่เปป็นผผข้นทา) ทภีที่พผดโกหกกป็ลดตนัวลงสผตระดนับของคนโงต เชตนเดภียวกนับ
ทภีที่วาจาสละสลวยเปป็นสษิที่งทภีที่ไมตคตอยเกษิดขลึรนกนับคนโงต รษิมฝภีปากทภีที่มสุสากป็ไมตเหมาะกนับเจข้านาย

สภษ 17:8 ของกคานษัลกป็เปป็นเหมพอนเพชรพลอยในสายตาของเจห้าของ ไมห่วห่ามษัน
จะหษันไปทางไหนกป็เจรษิญรสห่งเรพองทางนษัทั้น ความคษิดตรงนภีรนตาจะเปป็นไดข้วตา ของกทานนัลมภีคตาตตอผผข้ใด
กป็ตามทภีที่มภีมนัน ไมตวตาผผข้นนัรนจะหนันไปทางไหน มนันกป็เปป็นพรอยตางหนลึที่ง

สภษ 17:9 บสคคลผรห้ปษิดบษังการละเมษิดกป็เสาะหาความรษัก แตห่คนกลห่าวเรพพื่องนษัทั้น
ซคทั้าซากกป็ทคาใหห้เพพพื่อนสนษิทแยกจากกษัน นภีที่ไมตไดข้หมายถลึงการปกปษิดความบาปของตนัวเอง แตตหมาย
ถลึงการไมตปตาวประกาศความผษิดพลาดของผผข้อสืที่น เมสืที่อเรารนักใครสนักคน เรากป็จะไมตพลตามเกภีที่ยวกนับขข้อ
ดข้อยตตางๆของเขา นอกจากนภีร  คนทภีที่ซสุบซษิบนษินทากป็สามารถททาใหข้เกษิดความแตกแยกระหวตางเพสืที่อน
ทภีที่สนษิทกนันมากๆไดข้ ความรนักกป็ปกปษิดความบาปไวข้มากหลาย ดผ 1 เปโตร 4:8

สภษ 17:10 คคาขนาบเขห้าไปในคนฉลาดลรึกกวห่าเฆทพื่ยนคนโงห่สษักรห้อยทท คนมภี
ปนัญญาจะยอมรนับคทาวษิจารณรและททาการเปลภีที่ยนแปลงตตางๆ คนโงตสามารถยอมรนับการลงโทษทาง
กายอยตางรสุนแรงและยนังหนข้าดข้านตตอไปไดข้ ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา คทาหนลึที่งทภีที่พผดกนับคนมภีปนัญญากป็
เพภียงพอแลข้ว ขณะทภีที่คนโงตไมตเคยเรภียนรผข้เลย

สภษ 17:11 คนชษัพื่วรห้ายกป็แสวงแตห่การกบฏ ฉะนษัทั้นจะมทผรห้สพพื่อสารดสรห้ายไปสรห้เขา 
คนชนัที่วรข้ายสนนับสนสุนการกบฏ อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อถลึงคราวเหมาะสม พวกเขากป็เกป็บเกภีที่ยวผลทภีที่รสุนแรง
และทารสุณ



สภษ 17:12 ใหห้คนไปพบแมห่หมทททพื่ลรกถรกขโมยไป ยษังดทกวห่าไปพบคนโงห่ในความ
โงห่ของเขา แมตหมภีทภีที่ถผกพรากลผกๆของมนันไปกป็ไมตใชตสนัตวรทภีที่มภีความสสุข อยตางไรกป็ตาม ผผข้เขภียนทตานนภีรกป็
เสนอแนะวตาการเจอสนัตวรเชตนนนัรนกป็ดภีกวตาการไปพบกนับคนโงตในความโงตสสุดๆของเขา คนโงตทภีที่
อารมณรรข้อนหรสือก ทาลนังโมโหเปป็นฟสืนเปป็นไฟกป็เปป็นบสุคคลทภีที่รข้ายกาจ

สภษ 17:13 ถห้าคนหนรึพื่งคนใดทคาชษัพื่วตอบแทนความดท ความชษัพื่วจะไมห่พรากจาก
เรพอนของคนนษัทั้น ดาวษิดททาดภีตตอซาอผลผผข้ตอบแทนกลนับดข้วยความชนั ที่วสทาหรนับความดภีของขข้าราชการผผข้
นภีร ของเขา เมสืที่อถลึงคราวเหมาะสม ซาอผลกป็เกป็บเกภีที่ยวผลทภีที่ยาวนานและขมขสืที่น การกระททาตตางๆทภีที่อ
ยสุตษิธรรมนทามาซลึที่งผลลนัพธรทภีที่ตามมาอนันโหดรข้าย

สภษ 17:14 เมพพื่อเรษิพื่มตห้นวษิวาทกป็เหมพอนปลห่อยนคทั้าใหห้ไหล ฉะนษัทั้นจงเลษิกเสทยกห่อน
เกษิดการวษิวาท นภีที่เปป็นสสุภาษษิตขข้อหนลึที่งทภีที่ตภีความยาก มภีสองทรรศนะเกภีที่ยวกนับคทาเปรภียบนภีร  แมข้วตาไมตมภี
ความแตกตตางในเรสืที่องความหมายของมนันกป็ตาม บางทตานเสนอแนะวตาการปลตอยนทราใหข้ไหลหมาย
ถลึงการผนันนทราสทาหรนับการชลประทาน แมข้วตาการผนันนทราเรษิที่มตข้นแบบเลป็กๆ ในไมตชข้ากระแสนทรากป็ไหล
บตาเขข้าสผตชตองทางนทรานนัรนและนทรามากยษิที่งกวตาทภีที่คาดไวข้กป็มาถลึง อภีกทรรศนะหนลึที่งกป็มภีลนักษณะตทที่าทราม
กวตา แตตนตาจะใชตมากกวตา เมสืที่อผผข้ใดปลดทสุกขรในการปนัสสาวะ มนันกป็ยากทภีที่จะหยสุดนทราปนัสสาวะหลนัง
จากมนันเรษิที่มไหลแลข้ว เรสืที่องทะเลาะวษิวาทกป็เชตนเดภียวกนัน พอเรษิที่มขลึรนแลข้ว มนันกป็ยากทภีที่จะยสุตษิความขนัด
แยข้ง คทาแนะนทาของสสุภาษษิตขข้อนภีรกป็มภีปนัญญา จงถอยหตางเสภียจากการทะเลาะวษิวาทกตอนทภีที่มนันเรษิที่มบาน
ปลาย

สภษ 17:15 ผรห้ททพื่ชห่วยใหห้คนชษัพื่วรห้ายเปป็นฝห่ายถรกและผรห้ททพื่ปรษับโทษคนชอบธรรม 
ทษัทั้งสองกป็เปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ คนเหลตานนัรนทภีที่ททาเรสืที่องถผกใหข้เปป็นผษิดและปรนับ
โทษคนเหลตานนัรนทภีที่ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องกป็เปป็นทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า พระองครทรงมภีคทาแชตงสาป
สทาหรนับคนเหลตานภีร ในอษิสยาหร 5:20 โลกสมนัยใหมตเตป็มไปดข้วยความวษิปรษิตเชตนนนัรน การรนักรตวมเพศถผก
แสดงเปป็นสษิทธษิของพลเมสืองและครษิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่เชสืที่อพระคนัมภภีรรถผกแสดงเปป็นพวกใจแคบ 
พวกกตอการรข้ายชาวปาเลสไตนรถผกแสดงเปป็นนนักตตอสผข้เพสืที่ออษิสรภาพขณะทภีที่คนอษิสราเอลทภีที่ปกปข้องตนัว



เองถผกปข้ายสภีวตาเปป็นคนชนั ที่ว พญามารไดข้กลนับคตานษิยมตตางๆในเรสืที่องถผกผษิดจากหนข้ามสือเปป็นหลนังมสือ
และมนันเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่งตตอพระเจข้า

สภษ 17:16 ทคาไมคนโงห่จรึงมทเงษินในมพอเพพพื่อซพทั้อปษัญญา ในเมพพื่อเขาไมห่มทความคษิด ผผข้
เขภียนทตานนภีรจลึงถามวตา “เหตสุใดคนโงตถลึงมองวตาปนัญญานนัรนมภีราคาแพงเกษินกวตาทภีที่จะหามาไดข้ โดย
เฉพาะเมสืที่อเขาไมตสนใจมนันอยผตแลข้ว” กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง คนโงตไมตสนใจปนัญญา พวกเขาคษิดวตามนันไมต
คสุข้มคตา ดนังนนัรน พวกเขาจลึงสนสุกตตอไปในความโงตของตน

สภษ 17:17 มษิตรสหายกป็มทความรษักอยรห่ทสกเวลา และพทพื่นห้องกป็เกษิดมาเพพพื่อชห่วยกษัน
ยามทสกขย์ยาก เพสืที่อนแทข้ยตอมรนักเพสืที่อนของตน ไมตวตาจะเกษิดอะไรขลึรนกป็ตาม นอกจากนภีร  พภีที่นข้องทภีที่แทข้
จรษิงจะอยผตเคภียงขข้างเพสืที่อใหข้ความชตวยเหลสือเมสืที่อความยากลทาบากมาถลึง สษิที่งทภีที่พษิสผจนรความรนักกป็คสือ 
ความเตป็มใจทภีที่จะชตวยผผข้อสืที่นเมสืที่อความยากลทาบากมาถลึง

สภษ 17:18 คนททพื่ไมห่มทความเขห้าใจกป็ใหห้คคาปฏษิญาณ และเปป็นผรห้รษับประกษันตห่อหนห้า
เพพพื่อนของตน ความคษิดตรงนภีร ไมตแนตนอนโดยมภีความหมายไดข้สองแบบ ทรรศนะแรกเสนอวตาผผข้ทภีที่
ขาดปนัญญาทภีที่ตบมสือ (นนัที่นคสือ วษิธภีปฏษิบนัตษิสมนัยโบราณทภีที่เปรภียบไดข้ก นับการดภีดนษิรว) จะตกลงผผข้คทราประกนัน
(เงษินกผ ข้) ใหข้เพสืที่อนคนหนลึที่ง อภีกทรรศนะกป็เสนอวตาผผข้ทภีที่ขาดความเขข้าใจจะขผตวตาจะใชข้ความรสุนแรงดข้วย
หมนัดของตนและลงเอยดข้วยการเปป็นหนภีร ในทภีที่สสุด ไมตวตาจะความหมายแบบใด มนันกป็มภีความโงตเขลา
ในปฏษิกษิรษิยาตตางๆแบบรภีบเรตง

สภษ 17:19 บสคคลผรห้รษักการละเมษิดกป็รษักการวษิวาท บสคคลผรห้ทคาประตรเรพอนของเขา
ใหห้สรงกป็แสวงการทคาลาย ผผข้ทภีที่รนักความบาปยตอมจะเจอกนับการวษิวาทอยตางแนตนอน มนันเปป็นผลทภีที่ตาม
มาตามปกตษิ John Gill เสนอวตาประตถูทภีที่วตานภีรหมายถลึงปากของคนเรา ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ผผข้ทภีที่
กลตาวคทาโอข้อวดดข้วยปากของตนจะพบกนับความพษินาศ คนพผดจาอวดดภียตอมประสบความยสุตงยาก
อยตางแนตนอน

สภษ 17:20 ผรห้หนรึพื่งผรห้ใดมทใจตลบตะแลงกป็ไมห่พบสษิพื่งททพื่ดทอษันใด และผรห้ททพื่ลษิทั้นวษิปลาส
กป็ตกอยรห่ในความยากลคาบาก คทาทภีที่แปลวตา ตลบตะแลง (อษิคเคช) มภีความหมายวตา ‘คดงอ’ หรสือ ‘เบภีที่ยง



เบน’ คทาทภีที่แปลวตา วษิปลาส (ฮนัพฮนัค) มภีความหมายวตา ‘มนักกบฏ’ ดนังนนัรน ความหมายตรงนภีรกป็คสือวตา ผผข้ทภีที่
คดโกงจะพบแตตความยสุตงยากและคนทภีที่มภีลษิรนมนักกบฏกป็จะเจอกนับความยสุตงยากหนนักกวตาเดษิม ใจทภีที่มนัก
กบฏและปากทภีที่พผดจาอวดดภียตอมนทาไปสผตความยสุตงยากเพภียงเทตานนัรน

สภษ 17:21 บษิดาททพื่มทบสตรโฉดกป็มทความโศก และบษิดาของคนโงห่ไมห่มทความ
ชพพื่นบาน คนโงตไมตไดข้เกษิดมาโงตเขลา แตตพวกเขาเปป็นคนโงตเพราะพตอแมตปลตอยปละละเลย ความคษิดทภีที่
สทาคนัญกป็หมายถลึงพตอแมตทภีที่ปลตอยใหข้ลผกของตนกลายเปป็นคนโงต พตอแมตแบบนนัรนจะเกป็บเกภีที่ยวความ
ทสุกขรโศกเพราะการปลตอยปละละเลยของตนในการอบรมสนัที่งสอนลผกของตนอยตางเหมาะสม

สภษ 17:22 ใจรห่าเรษิงเปป็นยาอยห่างดท แตห่จษิตใจททพื่หมดมานะทคาใหห้กระดรกแหห้ง ใจ
รตาเรษิงมภีอทานาจบทาบนัดขณะทภีที่จษิตใจทภีที่ถผกททาใหข้เปป็นแผลกป็ททาใหข้คนเราเหภีที่ยวแหข้งไป (คทาทภีที่แปลวตา หมด
มานะ (นาเค) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ถผกททาใหข้เปป็นแผล’ ซลึที่งตรงกนับบรษิบทตรงนภีร ) ในพระคนัมภภีรรเรา
ถผกบนัญชาหลายตตอหลายครนัร งใหข้ชสืที่นชมยษินดภี คทาก ทาชนับนภีรมภีลนักษณะประธานเปป็นผผข้กระททาและไมตใชต
ประธานเปป็นผผข้ถผกกระททา เราสามารถชสุบชผจษิตใจตนเองไดข้แทนทภีที่จะจมปลนักอยผ ตในความสษิรนหวนัง
พรข้อมกนับจษิตใจทภีที่ไดข้รนับบาดแผล ทางเลสือกเปป็นของเรา ความแตกตตางนนัรนกป็ลลึกซลึร งจรษิงๆ เมสืที่อเรา
ชสืที่นชมยษินดภี ทสุกสษิที่งกป็ดผดภียษิที่งขลึรน เมสืที่อผผข้ใดเอาแตตเกป็บความรผข้สลึกชอกชทราไวข้ ทสุกอยตางกป็ดผแยตลง

สภษ 17:23 คนชษัพื่วรห้ายรษับสษินบนจากอกเสพทั้อเพพพื่อผษันแปรทางแหห่งความยสตษิธรรม
ความคษิดตรงนภีรกป็เกภีที่ยวกนับบสุคคลผผข้หนลึที่งทภีที่ควนักสษินบนออกจาก ‘กระเปจ๋าเสสืรอกนักก’ ของตนและยสืที่นมนัน
แบบเนภียนๆใหข้แกตผผข้พษิพากษา คนเชตนนนัรนถผกพรรณนาวตาเปป็นคนชนั ที่ว การบษิดเบสือนความยสุตษิธรรม
ดข้วยสษินบนกป็เปป็นการนตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่ง

สภษ 17:24 คนททพื่มทความเขห้าใจมสห่งหนห้าของเขาตรงไปสรห่ปษัญญา แตห่ตาของคนโงห่
อยรห่ททพื่สสดปลายแผห่นดษินโลก อภีกครนัร งทภีที่หลนักการนภีรถผกนทาเสนอทภีที่วตา ปนัญญากตอเกษิดมาจากความเขข้าใจ 
เมสืที่อเราไดข้รนับความรผข้และใครตครวญเกภีที่ยวกนับมนัน มนันกป็นทาไปสผตความเขข้าใจ จากนนัรนมนันกป็กตอเกษิดเปป็น
ปนัญญา ดผ สสุภาษษิต 14:6, 33 ดข้วย ตรงกนันขข้ามคนโงตมองหาโถทองคทาทภีที่สสุดปลายสายรสุข้ง พวกเขามนัว
แตตสนใจแผนการตตางๆทภีที่ไรข้สาระและเพข้อฝนันแทนทภีที่จะพนัฒนาความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของ



ชภีวษิตและปนัญญาทภีที่เกษิดจากความเขข้าใจ คนมภีปนัญญากตอเกษิดปนัญญาผตานทางการศลึกษาคข้นควข้า การ
ใครตครวญและการลงมสือททา คนโงตพยายามหาทางลนัด

สภษ 17:25 บสตรชายโงห่เปป็นททพื่โศกสลดแกห่บษิดา และเปป็นความขมขพพื่นแกห่สตรทผรห้ใหห้
กคาเนษิด บสุตรชายทภีที่โงตเขลานทาความเศรข้าโศกและความขมขสืที่นมาสผตบษิดามารดาของตน บทเรภียนสอง
ประการถผกนทาเสนอตรงนภีร  คนโงตควรตระหนนักวตาตนททาใหข้พตอแมตเสภียใจอยตางไร พตอแมตควร
พยายามททาทสุกอยตางทภีที่ททาไดข้เพสืที่ออบรมสนัที่งสอนลผกของตนเพสืที่อทภีที่วตาเขาจะไดข้ไมตกลายเปป็นคนโงต คน
โงตไมตไดข้เกษิดมาโงต พวกเขากลายเปป็นคนโงตเพราะพตอแมตปลตอยปละละเลยในการอบรมสนัที่งสอน
หลนักการตตางๆตามแบบพระเจข้าและการฝลึกระเบภียบวษินนัย

สภษ 17:26 ททพื่จะปรษับคนชอบธรรมกป็ไมห่ดท ททพื่จะโบยเจห้านายเพราะเหตสความ
เททพื่ยงตรงกป็ผษิด ความโงตเขลาสองประการถผกบรรยายถลึงตรงนภีร  ผผข้ปกครองมากมายเหลสือเกษินไดข้
เรภียนรผข้แลข้ววตาการลงโทษคนชอบธรรมนนัรนสตงผลรข้ายกลนับมาสผตตนัวเอง ผผข้ปกครองทภีที่ททาเชตนนนัรนกป็สผญ
เสภียฐานสนนับสนสุนทางการเมสืองเพราะเหตสุนนัรน ในทางกลนับกนัน การโจมตภีเจข้าหนข้าทภีที่รนัฐ (แมข้กระทนั ที่ง
ดข้วยคทาพผด) กป็ไมตใชตสษิที่งทภีที่ดภี การดตาทอเจข้าหนข้าทภีที่รนัฐคนใดดข้วยความโกรธเพสืที่อทภีที่จะเรภียกรข้องความ
ยสุตษิธรรมมนักไมตสนัมฤทธษิธ ผลตามเปข้าหมายนนัรน มนันมภีแตตจะททาใหข้เจข้าหนข้าทภีที่คนนนัรนรทาคาญใจและททาใหข้
ใจของเขาแขป็งกระดข้างตตอสษิที่งทภีที่คสุณเรภียกรข้อง (ถข้อยคทารสุนแรงยตอมเรข้าโทสะ)

สภษ 17:27-28 บสคคลททพื่ยษับยษัทั้งถห้อยคคาของเขาเปป็นคนมทความรรห้ และบ สคคลผรห้มทจษิตใจ
เยพอกเยป็นเปป็นคนมทความเขห้าใจ การแปลแบบถอดความของความคษิดสองประการนภีรกป็คสือวตา (1) คน
มภีปนัญญาจะหสุบปากของตนเสภียหรสือไมตกป็พผดเพภียงเลป็กนข้อย (2) นอกจากนภีร  คนมภีปนัญญา (นนัที่นคสือ คน
ทภีที่มภีความเขข้าใจ) จะรนักษาทนัศนคตษิทภีที่ดภีไวข้ ทนัศนคตษิทภีที่ไมตดภีไมตเคยนทามาซลึที่งการเปลภีที่ยนแปลงทภีที่
ปรารถนา กลตาวสนัรนๆกป็คสือ คนมภีปนัญญาจะพผดแตตนข้อยและจะคงไวข้ซลึที่งทนัศนคตษิทภีที่ดภี

28 ถรึงคนโงห่หากนษิพื่งเสทยกป็นษับวห่าเปป็นคนฉลาด คนททพื่หสบรษิมฝทปากของเขากป็นษับวห่าเปป็นคนมท
ความเขห้าใจ ในแบบเดภียวกนัน แมข้แตตคนโงตกป็ถผกมองในแงตดภีเมสืที่อพวกเขาหสุบปากของตนเสภีย 
นอกจากนภีร  ผผข้ทภีที่หสุบปากของตนเสภียกป็ถสือวตามภีความเขข้าใจ บทเรภียนของเรสืที่องนภีรกป็คสือ ยษิที่งพผดนข้อยยษิที่งดภี



*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 18: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาและความโงส่
ดลาเนษินตส่อไป ขว้อเหลส่านทขึ้มนักมทเนสืขึ้อหาสอดคลว้องกนันและมทความคษิดททที่สนัมพนันธร์กนันอยถูส่เลก็กนว้อย บทนทขึ้
จรษิงๆแลว้วเปก็นรายการของความจรษิงตส่างๆในรถูปคลาสสุภาษษิตททที่หลากหลาย

สภษ 18:1 คนททพื่ปลทกตษัวไปจากผรห้อพพื่น จงใจกระทคาตามใจตนเอง และคห้านคตษิ
แหห่งสตษิปษัญญาทษัทั้งหลาย แมข้วตาจะดผคลสุมเครสือในการนทาเสนอ ความคษิดตรงนภีร จรษิงๆแลข้วกป็มภีดนังนภีร  คน
ทภีที่ปรารถนาปนัญญาจะแยกตนัวออกจากความคลึกคะนองตตางๆของชภีวษิตและตษิดตตอสนัมพนันธรกนับปนัญญา
ในทภีที่ใดกป็ตามทภีที่เขาพบเจอมนันไดข้ การเรภียนรผข้และการพนัฒนาใหข้กตอเกษิดปนัญญาตามแบบพระเจข้ามนัก
หมายถลึงการตนัดสษินใจครนัร งสทาคนัญๆในชภีวษิต เชตน การไปเรภียนทภีที่วษิทยาลนัยพระคนัมภภีรรดภีๆสนักแหตง

สภษ 18:2 คนโงห่ไมห่เพลษิดเพลษินในความเขห้าใจ แตห่เพลษิดเพลษินในการแสดง
ความคษิดเหป็นของตนเทห่านษัทั้น ตรงขข้ามกนับความคษิดของขข้อกตอนหนข้า คนโงตกป็ไมตสนใจความเขข้าใจ
ทภีที่แทข้จรษิง พวกเขามนัวแตตหตวงวตาจะมภีคนอสืที่นสนังเกตเหป็นตนหรสือไมต บตอยครนัร งขนาดไหนทภีที่ชาวโลก
สนใจในรผปลนักษณรภายนอกและการเปป็นทภีที่นษิยมชมชอบแตตไมตสนใจอยตางจรษิงจนังในปนัญญา ความ
จรษิงหรสือความเขข้าใจ คนเชตนนนัรนเปป็นคนโงต และโลกกป็เตป็มไปดข้วยคนเชตนนนัรน

สภษ 18:3 เมพพื่อคนชษัพื่วรห้ายมาถรึง ความหมษิพื่นประมาทกป็มาดห้วย และความอดสร
มากษับความไรห้เกทยรตษิ เมสืที่อคนทภีที่ไมตเอาพระเจข้าเรษิที่มมภีอษิทธษิพลในฐานะผผข้นทา กป็มภีแตตเรสืที่องอสืรอฉาว ความ
ยสุตงยากและการทสุจรษิต ลองดผผลลนัพธรทภีที่ตามมาของพวกนนักการเมสืองหรสือผผข้นทาทภีที่ฉข้อฉลในแวดวงใด
กป็ไดข้

สภษ 18:4 คคาปากของคนเราเปป็นนคทั้าลรึก นคทั้าพสแหห่งปษัญญาเหมพอนลคาธารนคทั้า
เชทพื่ยว บรษิบทของขข้อนภีรบตงบอกวตาความคษิดตรงนภีร เปป็นแงตบวก นทราลลึกในตะวนันออกกลางเปป็นนทราทภีที่เยป็น
และนทราทภีที่ใหข้ความสดชสืที่นกป็คสือ นทร าทภีที่เยป็นและใสแจจ๋วของลทาธารนทราเชภีที่ยว ดนังนนัรน คทาปากของคน (ทภีที่มภี
ปนัญญา) สามารถเปป็นแหลตงแหตงความสดชสืที่นฝตายวษิญญาณและปนัญญาไดข้ มนันขลึรนอยผตกนับสภาพฝตาย



วษิญญาณของใจเรา ความทสุจรษิตยตอมออกมาจากปากของคนโงต ปนัญญายตอมออกมาจากปากของคน
มภีปนัญญา

สภษ 18:5 ททพื่จะลคาเอทยงเขห้าขห้างคนชษัพื่วรห้ายเพพพื่อจะบษังคษับคนชอบธรรมเรพพื่อง
ความยสตษิธรรมกป็ไมห่ดท คทาเตสือนนภีร เกภีที่ยวขข้องกนับการยอมรนับคทาใหข้การหรสือคทาพยานของคนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตา
เปป็นคนชนั ที่วในการพษิจารณาคดภีในชนัรนศาล คนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาขาดอสุปนษิสนัยทภีที่ดภียตอมไมตใชตพยานทภีที่
นตาเชสืที่อถสือ ดนังนนัรน มนันจลึงไมตใชตเรสืที่องมภีปนัญญาทภีที่จะยอมรนับคทากลตาวหาของพวกเขาทภีที่ปรนักปรทาคนชอบ
ธรรม การสทาเรป็จจรษิงของขข้อความนภีรกป็คสือ พวกคนใสตรข้ายทภีที่กลตาวหาพระเยซผตอนทภีที่พระองครทรงยสืน
อยผตตตอหนข้าพวกผผข้มภีอทานาจชาวยษิวกตอนการตรลึงกางเขนของพระองคร คนชนั ที่วรข้ายในตอนนนัรนถผกเขข้า
ขข้างจรษิงๆเพสืที่อควทที่าพระองครผผข้ชอบธรรมในการพษิพากษา

สภษ 18:6-7 รษิมฝทปากของคนโงห่นคาการวษิวาทมา และปากของเขากป็เชพทั้อเชษิญการ
โบย คนโงตมภีแนวโนข้มทภีที่จะหาเรสืที่องทะเลาะและทข้าทายผผข้อสืที่นใหข้ตตอสผข้ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา 
คนมภีปนัญญาททาสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนันอยตางสษิรนเชษิง คนมภีปนัญญาจะแสวงหาทภีที่จะททาใหข้คนคสืนดภีก นันและ
หลภีกเลภีที่ยงความขนัดแยข้ง คนโงตไมตททาเชตนนนัรน

7 ปากของคนโงห่เปป็นสษิพื่งทคาลายตษัวเขาเอง และรษิมฝทปากของเขากป็เปป็นบห่วงดษักจษิตใจตนเอง 
คนโงตจะนทาความหายนะมาสผตตนเองเพราะปากของเขา คนโงตเทภีที่ยวดตาเขาไปทนั ที่ว ดนังนนัรน คนโงตจลึงเท
ความยสุตงยากลงบนศภีรษะของตนัวเองเหมสือนฝนเพราะปากของตน คนมภีปนัญญามนักหลภีกเลภีที่ยงทนัรงสอง
อยตาง

สภษ 18:8 ถห้อยคคาของผรห้กระซษิบนษินทากป็เหมพอนบาดแผล มษันลงไปยษังสห่วนขห้าง
ในของรห่างกาย ผผข้กระซษิบนษินทาคสือ คนซสุบซษิบนษินทา การซสุบซษิบนษินทาตามความหมายแลข้วกป็คสือ 
การพผดถลึงผผข้อสืที่นแบบลนับหลนังพวกเขา เรสืที่องนตาเศรข้ากป็คสือวตา การซสุบซษิบนษินทาเชตนนนัรนสามารถททารข้าย
จษิตใจผผข้อสืที่นไดข้อยตางรสุนแรง มภีคทาไมตกภีที่คทาทภีที่ตทที่าทรามกวตาการถผกเรภียกวตาคนเทภีที่ยวซสุบซษิบนษินทา

สภษ 18:9 แลห้วบสคคลททพื่หยห่อนยานในการงานกป็เปป็นพทพื่นห้องกษับคนเจห้าทคาลาย คทา
ทภีที่แปลวตา หยห่อนยาน (ราฟาหร์) มภีความหมายในบรษิบทนภีร และโครงสรข้างนภีร  (ฮษิธพาเอล) วตา ‘ขภีร เกภียจ’ 



หรสือ ‘คนเกภียจครข้าน’ คนทภีที่ขภีร เกภียจหรสืออผข้งานกป็ใกลข้เคภียงอยตางมากกนับคนทภีที่ลข้างผลาญ วษิบนัตษิจงมภีแกต
ครษิสเตภียนคนใดกป็ตามทภีที่นายจข้างถสือวตาเปป็นคนขภีร เกภียจหรสือหยตอนยาน มนันเปป็นคทาพยานทภีที่แยตมากๆ 
คนทภีที่เปป็นนายจข้างตนัวเองและเกภียจครข้านจะไมตมภีวนันไดข้ดภีและเปป็นคทาพยานทภีที่แยตเชตนกนัน

สภษ 18:10-12 พระนามของพระเยโฮวาหย์เปป็นปห้อมเขห้มแขป็ง คนชอบธรรมวษิพื่ง
เขห้าไปในนษัทั้นและปลอดภษัย ในสมนัยพระคนัมภภีรรเดษิม หอคอยสผงกป็คสือ ปข้อมปราการทภีที่ประชาชน
ประจทาทข้องถษิที่นสามารถเขข้าไปหลบภนัยไดข้ในชตวงสงครามหรสือการถผกรสุกราน ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา
พระนามขององครพระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นทภีที่หลบภนัยอนันเขข้มแขป็งแหตงหนลึที่ง คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตาง
แทข้จรษิงจะหลบภนัยในองครพระผผข้เปป็นเจข้าและพระองครจะทรงปกปข้องพวกเขา ดผ เพลงสดสุดภี 18:2

11 ทรษัพยย์ศฤงคารของเศรษฐทเปป็นเมพองเขห้มแขป็งของเขา และเปป็นเหมพอนกคาแพงสรงตาม
ความคษิดเหป็นของเขา ตรงขข้ามกนับคนชอบธรรมทภีที่เขข้าลภีรภนัยในองครพระผผข้เปป็นเจข้า ชาวโลกมากมายทภีที่
เปป็นคนรวยเขข้าหลบภนัยในความมนั ที่งคนั ที่งและการถสือดภีของตน ฝตายหนลึที่งวางใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้า 
อภีกฝตายวางใจในทรนัพยากรของตน ผลลนัพธรถผกพบในขข้อถนัดไป

12 ใจของคนกป็จองหองกห่อนถรึงการถรกทคาลาย แตห่ความถห่อมใจเดษินอยรห่หนห้าเกทยรตษิ ความ
เยตอหยษิที่งเดษินอยผตหนข้าความพษินาศ คนเหลตานนัรนทภีที่วางใจในตนัวเองและทรนัพยากรของตนัวเองกป็มสุตงหนข้า
ไปสผตความตกตทที่า นอกจากนภีร  ความตกตทที่าของพวกเขากป็มนักเปป็นความพษินาศอยตางสษิรนเชษิง ในทางกลนับ
กนันความถตอมใจกป็มากตอนเกภียรตษิ ความเยตอหยษิที่งสรข้างความขนัดเคสืองใจและไมตดลึงดผดมษิตรสหายเลย 
ความถตอมใจเปป็นทภีที่ยอมรนับโดยทนั ที่วไปและไดข้รนับเกภียรตษิ ความเยตอหยษิที่งขนับไลตไปใหข้พข้นๆ ความถตอม
ใจดลึงดผดเขข้าหา

สภษ 18:13 ถห้าคนหนรึพื่งคนใดตอบกห่อนททพื่เขาไดห้ยษิน กป็เปป็นความโงห่และความ
อษับอายของเขา การแสดงปฏษิกษิรษิยาตตอปนัญหาหนลึที่งๆกตอนไดข้ยษินเรสืที่องราวทนัรงหมดกป็สตงผลเปป็นการ
ตนัดสษินใจอยตางโงตเขลาและความอนับอายขายหนข้า วษิจารณญาณทภีที่ดภียตอมฟนังความจากทนัรงสองฝตายใน
ขข้อพษิพาทหนลึที่งๆจนหมดกตอนททาการตนัดสษินใจ แตตคนโงตดตวนสรสุปทนันทภีหลนังจากฟนังความเพภียงขข้าง
เดภียวเทตานนัรน



สภษ 18:14 จษิตใจของคนจะทนตห่อความเจป็บปห่วยไดห้ แตห่จษิตใจททพื่ชอกชคทั้าใครจะ
ทนไดห้เลห่า ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา จษิตใจของคนๆหนลึที่งจะคทราจสุนเขาในปนัญหาสสุขภาพของเขา ความ
ปรารถนาอนันแรงกลข้าทภีที่จะเอาชนะโรครข้ายแรงอาจสนัมฤทธษิธ ผลไดข้ อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อจษิตใจของผผข้ใด
ไดข้รนับบาดแผล เขากป็มนักยอมแพข้เสภีย ความคษิดตรงนภีร เปลภีที่ยนจากความเจป็บปตวยทางรตางกายเปป็นความ
เจป็บปตวยของอารมณรและความรผข้สลึกตตางๆ ความรผข้สลึกตตางๆทภีที่ชอกชทรายตอมรนับมสือไดข้ยาก นภีที่เปป็นถข้อยคทา
แหตงปนัญญา อยตางไรกป็ตาม ความรผข้สลึกตตางๆทภีที่ชอกชทรากป็มนักเปป็นเรสืที่องของเนสืรอหนนังและสะทข้อนใหข้
เหป็นถลึงการไมตรผข้จนักโต ครษิสเตภียนทภีที่อยผ ตฝตายวษิญญาณและโตเปป็นผผข้ใหญตแลข้วกป็ไมตปลตอยใหข้ความรผข้สลึก
ตตางๆของตนถผกททาใหข้เจป็บ พวกเขาไมตจมปลนักอยผตในความโงตเขลาเชตนนนัรน แนตนอนวตาสษิที่งตตางๆอาจ
ถผกกลตาวหรสือเกษิดขลึรนทภีที่ททาใหข้ผษิดหวนังหรสือททาใหข้หมดความอดทนไดข้ แตตครษิสเตภียนทภีที่โตเปป็นผผข้ใหญต
จะไมตปลตอยใหข้สษิที่งเหลตานนัรนมาททาใหข้ตนัวเองขนัดเคสืองใจไดข้

สภษ 18:15 ใจของคนหยษัพื่งรรห้ยห่อมหาความรรห้ และหรของปราชญย์แสวงความรรห้ คน
เหลตานนัรนทภีที่หยนั ที่งรผข้และมภีปนัญญากป็เสาะแสวงหาความรผข้และการเรภียนรผข้ คนโงตกลนับแสวงหาความ
บนันเทษิงและความรสืที่นเรษิงใจ

สภษ 18:16 ของกคานษัลของผรห้หนรึพื่งผรห้ใดยห่อมเปษิดทางใหห้ผรห้นษัทั้น และนคาเขามาถรึงคน
ใหญห่คนโต ของกทานนัลทภีที่มอบใหข้แกตผผข้อสืที่นมนักจะเปษิดโอกาสตตางๆ นภีที่ไมตไดข้หมายถลึงสษินบน แตตหมาย
ถลึงการเปป็นคนชตางคษิด ผผข้คนมนักคษิดในแงตดภีกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ชตางคษิดและใสตใจ ฝตายหลนังจะไดข้รนับคทา
ชมเชยและไดข้รนับโอกาสตตางๆ

สภษ 18:17 บสคคลผรห้แถลงคดทของตนกห่อนกป็ดรเหมพอนเปป็นฝห่ายถรก จนกวห่าฝห่าย
ตรงขห้ามจะมาสอบสวนเขา ผผข้คนมนักจะกลตาวปกปข้องตนัวเองวตาเปป็นฝตายถผกในขข้อพษิพาทหนลึที่งๆ แตต
บสุคคลทภีที่สามสามารถไดข้ขข้อสรสุปทภีที่ปราศจากอคตษิมากกวตา

สภษ 18:18 การจษับสลากกระทคาใหห้การทะเลาะสษิทั้นสสด และตษัดสษินครห่โตห้แยห้งททพื่มท
กคาลษัง เมสืที่อขข้อพษิพาทใดดผเหมสือนไมตอาจหาขข้อยสุตษิไดข้ การโยนเหรภียญหาหนัวกข้อยหรสือการจนับฉลาก



หลายครนัร งกป็แกข้ปนัญหานนัรนไดข้ คนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดแยข้งกนันจลึงสามารถถผกสตงไปตามทางของตนพรข้อม
กนับความรผข้สลึกทภีที่วตามภีขข้อยสุตษิอยผตบข้าง

สภษ 18:19 การคพนดทกษันกษับพทพื่นห้องททพื่สะดสดกษันแลห้วกป็ยากกวห่าการชนะเมพองททพื่เขห้ม
แขป็ง และการทะเลาะวษิวาทของเขาเหมพอนดาลททพื่ปห้อมปราการ ครษิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่อตอนแอและททา
ตามเนสืรอหนนังมภีแนวโนข้มทภีที่จะรผข้สลึกผษิดใจไดข้งตาย ในกรณภีเชตนนนัรน การชนะใจพวกเขากลนับมากป็ยาก
กวตากองทนัพทภีที่ตภีเมสืองของศนัตรผ การทะเลาะวษิวาทของพวกเขาเปป็นเหมสือนกนับดาลของประตผปราสาท
นนัที่นคสือ ยากทภีที่จะเอาชนะไดข้ ครษิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่อตอนแอและททาตามเนสืรอหนนังจลึงผษิดใจไดข้งตายหรสือ
เกษิดความรผข้สลึกไมตดภีไดข้งตาย (ดผ 18:14 เชตนกนัน) คนเหลตานภีรททาใหข้คสืนดภีไดข้ยากมากๆ บทเรภียนของขข้อนภีร
กป็คสือ เราตข้องระมนัดระวนังทภีที่จะไมตททาใหข้ผผข้อสืที่นผษิดใจโดยไมตจทาเปป็น โดยเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่อตอนแอ
ฝตายวษิญญาณ จะเปป็นการดภีกวตาทภีที่เราจะเลภีรยงดผฟผมฟนักพวกเขาจนถลึงจสุดทภีที่พวกเขาจะเลษิกความโงตเขลา
เชตนนนัรนเสภีย

สภษ 18:20-21 ทห้องจะอษิพื่มกป็จากผลแหห่งปากของเขา เขาจะหนคาใจเพราะผลอษันเกษิด
จากรษิมฝทปากของตน อภีกครนัร งทภีที่บรษิบทตรงนภีรกลตาวชนัดเจนถลึงคนมภีปนัญญา คนทภีที่มภีปนัญญาและรผข้จนักใชข้
ปากของตนจะกข้าวหนข้าในชภีวษิต ดผ สสุภาษษิต 12:14 และ 13:2 ดข้วย ความคษิดตรงกนันขข้ามกป็ถผกกลตาวถลึง
เชตนกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ปากของตนอยตางโงตเขลาจะเกป็บเกภีที่ยวแตตความยสุตงยากและความยากจน 
ความคษิดสองดข้านนภีรถผกสรสุปยตอในขข้อถนัดไป

21 ความตายและความเปป็นอยรห่ททพื่อคานาจของลษิทั้น ความดภีมหาศาลหรสือความชนั ที่วมหาศาลกป็อยผต
ในอทานาจของสษิที่งทภีที่เรากลตาว เราสามารถนทาพระพรใหญตยษิที่งในชภีวษิตมาไดข้เมสืที่อเราใชข้ปากของเรา
อยตางมภีปนัญญา หรสือเราสามารถนทาความพษินาศและกระทนั ที่งการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรมาไดข้โดยวษิธภี
ทภีที่เราพตนคทาพผดไมตดภีออกจากปากของเรา และบรรดาผรห้ททพื่รษักมษันกป็จะกษินผลของมษัน มภีปนัญญาในการ
เปป็นคนเฉลภียวฉลาดและพผดใหข้นข้อยทภีที่สสุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ อยตางไรกป็ตาม คนเหลตานนัรนทภีที่พผดมากจะเกป็บ
เกภีที่ยวผลแหตงลษิรนของตน มนันขมขสืที่นอยตางแนตนอน



สภษ 18:22 บสคคลททพื่พบภรรยากป็พบของดท และไดห้ความโปรดปรานจากพระเย
โฮวาหย์ ชภีวษิตสมรสเปป็นของขวนัญชษิรนหนลึที่งจากพระเจข้า ภรรยาทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมเปป็นพระพรแสน
วษิเศษจากพระเจข้า ดผ สสุภาษษิต 31:10

สภษ 18:23 คนยากจนใชห้คคาวษิงวอน แตห่คนมษัพื่งคษัพื่งตอบเสทยงหห้วนๆ ความคษิดตรง
นภีรกป็สะทข้อนใหข้เหป็นถลึงความเปป็นจรษิงอนันโหดรข้ายของชภีวษิต คนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนตข้องอข้อนวอนขอ
ความชตวยเหลสือ ตรงกนันขข้าม พวกคนมนั ที่งมภีกป็มนักยะโสโอหนังและใชข้ถข้อยคทาหยาบกระดข้าง พระเจข้า
ทรงเหป็นแกตฝตายหนลึที่งและชษิงชนังอภีกฝตายหนลึที่ง

สภษ 18:24 คนททพื่มทเพพพื่อนตห้องแสรห้งทคาเปป็นเพพพื่อน แตห่มทมษิตรคนหนรึพื่งททพื่ใกลห้ชษิดยษิพื่ง
กวห่าพทพื่นห้อง ความคษิดทภีที่วษิเศษสองประการปษิดทข้ายบทนภีร  (1) คนเหลตานนัรนทภีที่มภีเพสืที่อนฝผงตข้องเปป็นฝตายเรษิที่ม
กตอนและททาตนัวเปป็นมษิตรกตอน การเปป็นคนอนัธยาศนัยดภียตอมกตอเกษิดมษิตรภาพตตางๆ (2) มภีมษิตรคนหนลึที่งทภีที่
ดภีกวตาพภีที่นข้องใดๆ สหายผผข้นนัรนคสือ พระเยซผเจข้า พระองครทรงเปป็นมษิตรสหายทภีที่ดภีเลษิศทภีที่สสุด

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 19: การเปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาและความโงส่
เขลาดลาเนษินตส่อไป

สภษ 19:1 คนยากจนผรห้ดคาเนษินในความซพพื่อสษัตยย์ของเขา ดทกวห่าคนททพื่มทรษิมฝทปาก
ตลบตะแลงและเปป็นคนโงห่ ความคษิดตรงนภีรกป็เรภียบงตาย การเปป็นคนจนและซสืที่อตรงกป็ดภีกวตาการเปป็นนนัก
พผดจอมเจข้าเลตหรและเปป็นคนโงต คทาทภีที่แปลวตา ตลบตะแลง (อษิคเคช) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘บษิดเปป็น
เกลภียว’, ‘บษิดเบสือน’ หรสือ ‘คดงอ’ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ คนชตางพผดจอมเจข้าเลตหรทภีที่ไมตมภีความซสืที่อตรง 
พระคนัมภภีรรเรภียกคนเชตนนนัรนวตาคนโงต

สภษ 19:2 แลห้วการททพื่จษิตใจคนไมห่มทความรรห้กป็ไมห่ดท และบ สคคลททพื่เรห่งเทห้าหนษักกป็มษัก
พลาดผษิด ความคษิดทภีที่แยกจากกนันสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  (1) คทาทภีที่แปลวตา ความรรห้ (ดาอนัธ) 
หมายถลึง ‘การรผข้จนักแยกแยะ’, ‘ความเขข้าใจ’ หรสือ ‘ปนัญญา’ การทภีที่คนๆหนลึที่งไมตมภีการรผข้จนักแยกแยะ



หรสือปนัญญากป็ไมตดภี (2) คนทภีที่เรตงเทข้าหนนักคสือ ผผข้ทภีที่หสุนหนันพลนันแลตนและไมตมภีวษินนัย คนทภีที่หสุนหนันพลนัน
แลตนมนักททาความโงตและความบาป พวกเขาไมตฉสุกคษิดถลึงความหสุนหนันพลนันแลตนของตน นตาเสภียดาย
ทภีที่บตอยครนัร งมนันนทาไปสผตความบาป ความหสุนหนันพลนันแลตนของเปโตรไมตใชตคสุณธรรมหนลึที่ง มนันททาใหข้
เขาเดสือดรข้อนบตอยๆ

สภษ 19:3 ความโงห่ของคนใดนคาความพษินาศมาถรึงเขา และใจของเขาเกรททั้ยว
กราดตห่อพระเยโฮวาหย์ อภีกครนัร งทภีที่ความคษิดสองประการถผกนทาเสนอ (1) ความโงตเขลาของคนๆหนลึที่ง
จะททาใหข้ชภีวษิตของผผข้นนัรนพษินาศ (นนัที่นคสือ ททาใหข้ชภีวษิตหายนะหรสือยสุตงเหยษิง) ชาวโลกหนัวเราะใหข้กนับความ
โงตเขลาทภีที่บาปหนา แตตเมสืที่อมนันททาลายชภีวษิตของผผข้ใด มนันกป็ไมตตลกอภีกตตอไปแลข้ว ทภีที่บอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนกป็คสือวตาความโงตเขลาสตวนใหญตกป็เปภีที่ยมดข้วยบาปและมภีผลทภีที่ตามมาอนันขมขสืที่น (2) จากนนัรน
บสุคคลทภีที่ถผกพรรณนาถลึงผผข้นภีร กป็โทษวตาเปป็นความผษิดของพระเจข้า บตอยครนัร งขนาดไหนทภีที่ชาวโลกพบวตา
ตนตกอยผตในความยากลทาบากอนันนตาเศรข้าและโทษมนันวตาเปป็นความผษิดของพระเจข้า พวกเขาเปป็นคน
โงตจรษิงๆ

สภษ 19:4 ทรษัพยย์ศฤงคารเพษิพื่มเพพพื่อนเปป็นอษันมาก แตห่คนยากจนกป็ถรกเพพพื่อนของ
เขารห้างไป บสุคคลผผข้ทภีที่อยผตดภๆี กลายเปป็นคนรวยกป็พบดข้วยวตาตนมภีเพสืที่อนฝผงเพษิที่มมากขลึรนอยตางรวดเรป็วกวตา
ทภีที่ตนคษิดไวข้ ตรงกนันขข้าม ไมตมภีใครสนใจคนทภีที่ตข้องหาเชข้ากษินคทที่า ความจรษิงทนัรงสองประการนภีรสะทข้อน
ใหข้เหป็นถลึงสภาพทภีที่เปภีที่ยมดข้วยบาปของใจมนสุษยร มนสุษยรเราโดยพสืรนฐานแลข้วเปป็นคนเหป็นแกตตนัว การ
เขข้าไปตภีซภีร กนับคนรผข้จนักคนหนลึที่งทภีที่อยผ ตดภีๆเกษิดรทที่ารวยขลึรนมากป็ลข้วนเกษิดมาจากความเหป็นแกตตนัวทนัรงสษิรน นนัที่น
คสือ การหวนังผลประโยชนร กระนนัรน ใครเลตาจะสนใจเพสืที่อนบข้านทภีที่ยากจน ทนัศนคตษิทนัรงสองประการนภีร
ลข้วนชนั ที่วรข้าย แตตนตาเสภียดายทภีที่มนันสะทข้อนใหข้เหป็นถลึงธรรมชาตษิมนสุษยร

สภษ 19:5 พยานเทป็จจะไมห่ไดห้รษับโทษหามษิไดห้ และบสคคลผรห้เปลห่งคคามสสาจะหนท
ไมห่พห้น คนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้การเทป็จบนแทตนพยานในศาลจะถผกลงโทษ และบตอยครนัร งอยตางแสนสาหนัส
ในแบบเดภียวกนัน การโกหกในชภีวษิตประจทาวนันสสุดทข้ายแลข้วกป็ถผกจนับไดข้ คนโกหกหนภีการถผกจนับไดข้ไมต
พข้นและพวกเขากป็ถผกดผถผกเพราะเหตสุนนัรน แมข้วตาโลกเปป็นบข้านของการโกหก กระทนั ที่งชาวโลกกป็ดผ



หมษิที่นคนขภีรโกหก ลองดผพวกนนักการเมสืองดนังๆทภีที่สสุดทข้ายแลข้วถผกจนับไดข้วตาโกหกกป็ไดข้ คนเหลตานนัรน
กลายเปป็นมสุกตลกและถผกดผหมษิที่นเหยภียดหยามกระทนั ที่งในหมผตชาวโลก

สภษ 19:6-7 คนเปป็นอษันมากเอาอกเอาใจของเจห้านาย และทสกคนกป็เปป็นมษิตรกษับ
คนททพื่ใหห้ของกคานษัล ในรผปแบบทภีที่คลข้ายกนับขข้อ 4 คนเหลตานนัรนทภีที่อยผตในตทาแหนตงทภีที่มภีอทานาจมนักเปป็นทภีที่ชสืที่น
ชอบ และคนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาเปป็นคนใจกวข้างกป็มภีคนทภีที่อข้างวตาเปป็นเพสืที่อนมากมาย ธรรมชาตษิมนสุษยรกป็เปป็น
แบบนภีร  คสือ ผผข้คนอยากเปป็นเพสืที่อนกนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีอษิทธษิพลและใจกวข้าง แนตนอนวตาแรงจผงใจของ
พวกเขาคสือ ความเหป็นแกตตนัว

7 บรรดาพทพื่นห้องของคนยากจนกป็ยษังเกลทยดเขา มษิตรของเขาจะยษิพื่งไกลจากเขาสษักเทห่าใด เขา
พยายามพรด แตห่ไมห่มทใครยอมฟษัง ตรงขข้ามกนับขข้อทภีที่แลข้ว คนเหลตานนัรนทภีที่มภีชภีวษิตทภีที่ยากจนขข้นแคข้นกป็หา
เพสืที่อนใหมตไดข้นข้อย แมข้แตตสมาชษิกครอบครนัวกป็อาจเบสือนหนข้าหนภี ดผโยบเปป็นตนัวอยตางกป็ไดข้ ยษิที่งกวตานนัรน 
แมข้วตาคนทภีที่ยากจนอาจขอความชตวยเหลสือจากผผข้อสืที่น บตอยครนัร งคนเหลตานนัรนกป็เมษินเขาเสภีย นภีที่เปป็นเรสืที่องนตา
เศรข้า แตตกป็เปป็นความจรษิงบตอยๆ เงษินทองและอทานาจททาใหข้คนมภีเพสืที่อน ความยากลทาบากททาใหข้คนมภี
เพสืที่อนนข้อย

สภษ 19:8 บสคคลททพื่ไดห้ปษัญญากป็รษักจษิตใจตนเอง บสคคลผรห้รษักษาความเขห้าใจไวห้จะ
พบสษิพื่งททพื่ดท ทตามกลางสสุภาษษิตหลายขข้อทภีที่บรรยายถลึงอสุปนษิสนัยทภีที่ชนั ที่วรข้ายของธรรมชาตษิมนสุษยรอนัน
บาปหนา มภีพลอยสสุกใสทภีที่ฉายแสงอยผ ตเมป็ดหนลึที่ง วลภีแรกอาจตรงตนัวไดข้วตา ‘ผผข้ทภีที่ไดข้มาซลึที่ง (นนัที่นคสือ มภี) 
ใจกป็รนักจษิตวษิญญาณของตนัวเอง’ ความคษิดตรงนภีร  (ในบรษิบทกตอนหนข้าเกภีที่ยวกนับความมสืดบอดของ
ธรรมชาตษิมนสุษยร) กป็คสือวตา การมภีหนัวใจใหข้ผผข้อสืที่นในความเปป็นจรษิงแลข้วกป็เปป็นความรนักทภีที่มภีตตอจษิต
วษิญญาณของตนเอง การมภีใจใหข้ผผข้อสืที่นจะยข้อนกลนับมาในแบบเดภียวก นัน เชตนเดภียวกนัน ผผข้ทภีที่รนักษา (นนัที่น
คสือ เกป็บ) ความเขข้าใจกป็ยตอมจะพบสษิที่งทภีที่ดภีอยตางแนตนอน ใจทภีที่เขข้าใจจะมภีความเหป็นอกเหป็นใจ มนันนทา
ความดภีมาสผตทนัรงผผข้ทภีที่ตข้องการมนันและผผข้ทภีที่เหป็นอกเหป็นใจดข้วย

สภษ 19:9 พยานเทป็จจะไมห่รษับโทษหามษิไดห้ และบสคคลททพื่เปลห่งคคามสสาจะพษินาศ 
ความคษิดตรงนภีร เกสือบเปป็นอนันเดภียวกนันกนับขข้อ 5 การเปลภีที่ยนแปลงเลป็กนข้อยกป็อยผตในคทาสสุดทข้าย คสือ 



พษินาศ ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การโกหก ไมตวตาจะบนแทตนพยานในศาลหรสือในชภีวษิตประจทา
วนันสสุดทข้ายแลข้วกป็ถผกจนับไดข้ และคนโกหกไมตเคยไดข้รนับการปฏษิบนัตษิอยตางเมตตา พวกเขาสทาแดง
ลนักษณะเฉพาะตนัวหลนักของพญามาร (ยอหรน 8:44) สสุดทข้ายแลข้ว คนมสุสาทสุกคนจะไดข้รนับสตวนในบลึง
ไฟนนัรน (วษิวรณร 21:8) เมสืที่อไมตมภีพระโลหษิตของพระครษิสตรทภีที่ชทาระบาป คนมสุสาทสุกคนจะพษินาศใน
นรก ชาวโลกเหป็นวตาการโกหกเปป็นเรสืที่องเลป็กนข้อย แตตพระเจข้าไมตทรงเหป็นเชตนนนัรน

สภษ 19:10 ททพื่คนโงห่จะอยรห่อยห่างสคาราญกป็ไมห่เหมาะอยรห่แลห้ว ททพื่ทาสจะปกครองเจห้า
นายกป็ยษิพื่งไมห่เหมาะมากกวห่านษัทั้นอทก คทาทภีที่แปลวตา สคาราญ (ทาอานถูวกร์) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘เบษิก
บาน’ หรสือรวมถลึง ‘สงตางาม’ ดข้วย ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา คนโงตปกตษิแลข้วกป็ไมตสงตางาม พวกเขารผข้สลึก
ลทาบากใจทภีที่จะททาตนัวสงตางาม เชตนเดภียวกนัน เมสืที่อคนรนับใชข้พบวตาตนัวเองปกครองเหนสืออดภีตนายของ
ตน พวกเขากป็ไมตรผข้วตาตนควรปฏษิบนัตษิตนัวอยตางไร พวกเขาไมตมภีความสงตางามหรสือเบษิกบานเลย

สภษ 19:11 สามษัญสคานรึกททพื่ดทกระทคาใหห้คนโกรธชห้า และททพื่มองขห้ามการละเมษิดไป
เสทยกป็เปป็นสงห่าราศทแกห่เขา ความคษิดสองประการทภีที่เชสืที่อมโยงกนันถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  คนทภีที่เฉลภียวฉลาด
จะปลตอยใหข้ความโกรธของตนผตานเลยไปเสภีย (คนโงตปลตอยใหข้โทสะพลสุตงขลึรน) นอกจากนภีร  มภีสงตา
ราศภี (นนัที่นคสือ คสุณธรรม) ในการมองขข้ามการละเมษิดของอภีกคน นภีที่ไมตไดข้หมายถลึงการปกปษิดความ
บาป แตตหมายถลึงการมภีใจทภีที่ยกโทษใหข้เมสืที่อผผข้อสืที่นลข้ม

สภษ 19:12 พระพษิโรธของกษษัตรษิยย์เหมพอนเสทยงคคารามของสษิงโต แตห่ความ
โปรดปรานของพระองคย์เหมพอนนคทั้าคห้างบนผษักหญห้า ความคษิดตรงนภีร เปป็นคทาแนะนทาสองชนัรน จงระวนัง
พระพษิโรธของกษนัตรษิยร และจงแสวงหาความโปรดปรานของกษนัตรษิยร สษิงโตทภีที่หษิวหรสือโมโหกป็เปป็น
สนัตวรทภีที่อนันตราย นทราคข้างบนหญข้ากป็ใหข้ชภีวษิต ดนังนนัรน มภีความโงตเขลาในการยนั ที่วยสุผผข้ปกครองคนหนลึที่งใหข้
โกรธและมภีปนัญญาในการเสาะหาความโปรดปรานอนันดภีของเขา

สภษ 19:13-14 บสตรชายโงห่เขลาเปป็นความพษินาศของบษิดาของเขา และการทะเลาะ
วษิวาทของภรรยากป็เหมพอนนคทั้าฝนยห้อยหยดไมห่หยสด สษิที่งทภีที่สรข้างความรทาคาญสองสษิที่งของชภีวษิตคสือ (1) 
บสุตรชายทภีที่โงตเขลา และ (2) ภรรยาทภีที่ขภีรบตน ฝตายหลนังถผกเปรภียบเหมสือนกนับนทราหยดเรสืที่อยไป



14 เรพอนและทรษัพยย์ศฤงคารเปป็นมรดกมาจากบษิดา แตห่ภรรยาททพื่หยษัพื่งรรห้กป็มาจากพระเยโฮวาหย์
คนๆหนลึที่งอาจไดข้รนับบข้านหลนังหนลึที่งและเงษินเปป็นมรดกจากบษิดาของตน แตตภรรยาทภีที่หยนั ที่งรผข้กป็เปป็น
มรดกจากพระเจข้า ภาพประกอบแสนคลาสสษิคของหญษิงเชตนนนัรนถผกพบในสสุภาษษิต 31:10 ขข้อนภีร เปป็น
ภาพตรงขข้ามกนับขข้อกตอนหนข้า มภีภรรยาทภีที่หยนั ที่งรผข้กป็ดภีกวตามภีภรรยาขภีรบตนเยอะ

สภษ 19:15 ความเกทยจครห้านทคาใหห้หลษับสนษิท และคนขททั้เกทยจจะตห้องหษิว ความขภีร
เกภียจและการนอนยตอมไปดข้วยกนัน นอกจากนภีร  คนเหลตานนัรนทภีที่เฉสืที่อยชากป็ลงเอยดข้วยการหษิว ความคษิด
อนันหลนังนภีรกป็หมายถลึงความยากจน สองสาเหตสุหลนักของความยากจนคสือ ความเกภียจครข้านและการ
ขาดวษินนัยในตนเอง

สภษ 19:16 บสคคลททพื่รษักษาพระบษัญญษัตษิกป็รษักษาชทวษิตของตน บสคคลททพื่ดรหมษิพื่น
มรรคาทษัทั้งหลายของพระองคย์กป็จะถรึงตาย ความคษิดนภีรกป็เปป็นความจรษิงในทสุกระดนับ ผผข้ทภีที่ตนัรงใจเชสืที่อฟนัง
คทาสนัที่งกป็รนักษาชภีวษิตของตนัวเอง ผผข้ทภีที่ดผหมษิที่นอทานาจทางการจะประสบกนับความตายกตอนวนัยอนันควร นภีที่
เปป็นความจรษิงของชภีวษิตโดยทนั ที่วไป มนันเปป็นความจรษิงเกภีที่ยวกนับพระเจข้าและบนัญญนัตษิตตางๆของพระองคร
ดข้วย พระเจข้าทรงอวยพรความเชสืที่อฟนังและจะทรงพษิพากษาผผข้ทภีที่ไมตเชสืที่อฟนัง เชตนเดภียวกนัน ผผข้ทภีที่เชสืที่อฟนัง
กฎหมายตตางๆของมนสุษยรจะปกปข้องตนัวเอง ผผข้ทภีที่เพษิกเฉยกฎหมายของแผตนดษินกป็ประสบกนับอทานาจทภีที่
ททาใหข้ถลึงแกตชภีวษิต

สภษ 19:17 บสคคลททพื่เอป็นดรคนยากจนกป็ใหห้พระเยโฮวาหย์ทรงยพม และพระองคย์จะ
ทรงตอบแทนแกห่การกระทคาของเขา การชตวยเหลสือคนทภีที่ยากจนอยตางแทข้จรษิงกป็เปป็นการใหข้กผ ข้แกตองคร
พระผผข้เปป็นเจข้า พระเจข้าจะทรงตอบแทนดข้วยดอกเบภีรยเมสืที่อถลึงคราวเหมาะสม มภีความแตกตตาง
ระหวตางคนทภีที่ยากจนเพราะความบาป นนั ที่นคสือ เหลข้า ยาเสพตษิด การททาผษิดศภีลธรรม หรสือการกบฏตตอ
สษิทธษิอทานาจ และคนทภีที่ยากจนไมตใชตเพราะความผษิดของตนัวเอง ฝตายหลนังคสือคนยากจนทภีที่ขข้อนภีรหมาย
ถลึง

สภษ 19:18 จงตทสอนบสตรชายของตนเมพพื่อยษังมทความหวษัง อยห่าหมดกคาลษังใจ
เพราะเหตสการรห้องไหห้ของเขา แผนการของพระเจข้าสทาหรนับการอบรมสนัที่งสอนลผกๆของเรากป็หมาย



ถลึงการลงโทษดข้านรตางกาย พตอแมตทภีที่รนักลผกจรษิงๆจะตภีลผกทภีที่ททาผษิด แมข้วตาลผกๆจะรข้องไหข้งอแงเมสืที่อถผก
ลงวษินนัย คทาสนัที่งของพระเจข้ากป็คสือ อยตาถอยไปเสภีย เดป็กทภีที่ถผกตภีสอนอยตางเหมาะสมและอยตางสมทที่าเสมอ
ในชตวงปภีแรกๆกตอนเขข้าโรงเรภียนจะเรภียนรผข้การฝลึกวษินนัยดข้านความชอบธรรม มภีความหวนังอยผ ตในชตวง
ปภีเหลตานนัรน พตอแมตทภีที่ละเลยทภีที่จะตภีสอนลผกในชตวงขวบปภีแรกๆของเดป็กจะเกป็บเกภีที่ยวผลทภีที่ไมตมภีความสสุข
เวลานนัรนจะมาถลึงอยตางรวดเรป็วเมสืที่อมนันเรษิที่มยากเหลสือเกษินทภีที่จะปลผกฝนังความสนัตยรสสุจรษิตเขข้าไปในเดป็ก
โตทภีที่ดสืรอดลึงและหนัวรนัรน การฝลึกวษินนัยอยตางสมทที่าเสมอ ซลึที่งรวมถลึงการตภีสอนดข้วยเมสืที่อพวกเขายนังเลป็กเปป็น
เครสืที่องมสือหนลึที่งทภีที่ชตวยไดข้อยตางมหาศาล

สภษ 19:19-20 คนททพื่โมโหฉสนเฉทยวจะตห้องไดห้รษับโทษ เพราะถห้าเจห้าชห่วยเขาใหห้พห้น
แลห้ว กป็ตห้องชห่วยเขาใหห้พห้นอทก คนทภีที่ปลตอยใหข้ตนัวเองอารมณรเสภียอยผตบตอยๆจะพบกนับความยสุตงยาก
มากมายในชภีวษิต การชตวยคนแบบนนัรนใหข้พข้นจากความยสุตงยากกป็กลายเปป็นสษิที่งทภีที่ตข้องททาอยผตเรสืที่อยไป 
พวกเขาดผเหมสือนไมตเคยเรภียนรผข้เลย ประเดป็นทภีที่สทาคนัญตรงนภีรคสือ เรสืที่องของการททาตามเนสืรอหนนังและ
การขาดวษินนัยในเรสืที่องอารมณร ผผข้ทภีที่ไมตยอมฝลึกวษินนัยอารมณรของตนและควบคสุมมนันใหข้ไดข้จะพบแตต
ความยสุตงยาก

20 จงฟษังคคาแนะนคาและรษับคคาสษัพื่งสอนเพพพื่อเจห้าจะไดห้ปษัญญาสคาหรษับอนาคต ฝตายทภีที่ถผกหมาย
ถลึงนภีรนตาจะเปป็นผผข้ทภีที่ถผกพผดถลึงขข้างบน คนเหลตานนัรนทภีที่อารมณรเสภียงตายจทาเปป็นตข้องฟนังคทาปรลึกษาตามแบบ
พระเจข้าและรนับคทาสนัที่งสอนของพระวจนะของพระเจข้า เมสืที่อพวกเขาเตป็มใจยอมรนับฟนังและควบคสุม
อารมณรของตน พวกเขากป็จะยตางกข้าวสทาคนัญไปสผตการเปป็นคนมภีปนัญญา ทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน
กป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตยอมควบคสุมอารมณรของตนเปป็นคนโงต

สภษ 19:21 ในใจของมนสษยย์มทแผนงานเปป็นอษันมาก แตห่คคาปรรึกษาของพระเยโฮ
วาหย์นษัพื่นแหละ จะดคารงอยรห่ไดห้ คนเรายตอมมภีวษิธภีการและแผนการทสุกรผปแบบ อยตางไรกป็ตาม วษิธภีการ
ของพระเจข้ายตอมยนั ที่งยสืน มนันใชข้ไดข้ผล! มนสุษยรคษิดคข้นความคษิดขลึรนมาไดข้ทสุกรผปแบบ พวกมนันลข้มเหลว
เสภียสตวนใหญต วษิธภีการของพระเจข้าใชข้ไดข้ผลและคงอยผ ตยาวนาน ตนัวอยตางหนลึที่งทภีที่แสนคลาสสษิคกป็คสือ 
วษิธภีทภีที่คนคษิดวตาดภีกวตาของลนัทธษิสนังคมนษิยมและลนัทธษิคอมมษิวนษิสตร อยตางไรกป็ตาม ทสุกประชาชาตษิทภีที่ไดข้



ลองนทาพวกมนันไปใชข้ตตางกป็พบวตาทนัรงสองลนัทธษิใชข้ไมตไดข้ผล วษิธภีการของพระเจข้ายตอมดภีกวตา มนันผตาน
การทดสอบของเวลา เราจะไมตมภีวนันไปผษิดทางเมสืที่อเราททาสษิที่งตตางๆตามวษิธภีของพระเจข้า

สภษ 19:22 สษิพื่งททพื่นห่าปรารถนาในตษัวมนสษยย์คพอความเมตตา และคนยากจนยษังดท
กวห่าคนมสสา คนดภีกป็ปรารถนาทภีที่จะแสดงความเมตตา ยษิที่งกวตานนัรน การเปป็นคนยากจนและซสืที่อตรงกป็ดภี
กวตาการเปป็นคนโกหกและรทที่ารวย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนดภีมภีทนัรงความเมตตาและซสืที่อตรง

สภษ 19:23 ความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์นคาไปสรห่ชทวษิต และบ สคคลผรห้ไดห้รษับแลห้วกป็
หยสดดห้วยความพอใจ เขาจะไมห่มทอษันตรายใดมาเยทพื่ยมกรายเขา ผผข้ทภีที่ดทาเนษินชภีวษิตในความยทาเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้าจะพบวตามนันนทาไปสผตพระพรตตางๆในชภีวษิตนภีรและสสุดทข้ายแลข้วในชภีวษิตนษิรนันดรร มภีความ
เตษิมเตป็มและความพลึงพอใจในการดทาเนษินชภีวษิตเชตนนนัรน นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงพษิทนักษรรนักษาคนเชตน
นนัรนจากความยสุตงยาก กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ เราจะไมตไปผษิดทางในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า

สภษ 19:24 คนเกทยจครห้านฝษังมพอของตษัวไวห้ในอกเสพทั้อ และจะไมห่ยอมเอามาสรห่
ปากของตนอทก ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตาคนขภีร เกภียจมภีมสือทภีที่ไมตวตางสทาหรนับการททางานเลย เขาจะยกขข้อ
อข้างสารพนัด อยตางไรกป็ตาม ตตอไปไมตนานเขากป็จะไมตมภีอาหารรนับประทาน ความเกภียจครข้านยตอมนทา
ไปสผตความยากจน

สภษ 19:25 จงตทคนททพื่มษักเยาะเยห้ย และคนเขลาจะเรทยนความหยษัพื่งรรห้เอง จงตษัก
เตพอนคนททพื่มทความเขห้าใจและเขาจะเขห้าใจความรรห้ จสุดประสงครหนลึที่งของการจนัดการกนับผผข้กระททาผษิดกป็
คสือวตา เพสืที่อทภีที่คนอสืที่นๆจะไดข้เรภียนรผข้ เมสืที่อผผข้ททาผษิดกฎหมายถผกลงโทษ คนอสืที่นๆทภีที่ซสืที่อกป็จะเขข้าใจสารนนัรน 
ตรงกนันขข้าม เมสืที่อคนทภีที่มภีความเขข้าใจถผกตนักเตสือนแกข้ไข เขากป็จะเรภียนรผข้จากมนัน คนมภีปนัญญาจะยอมรนับ
คทาวษิจารณรและเรภียนรผข้จากมนัน คนโงตจะไมตททาเชตนนนัรน

สภษ 19:26 บสคคลผรห้ทคาทารสณแกห่บษิดาของเขาและขษับไลห่มารดาของเขาไปเสทย 
เปป็นบสตรชายผรห้กห่อใหห้เกษิดความอษับอายและการถรกตคาหนษิ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา คนทภีที่ผลาญทรนัพยร
ของบษิดาตน (ไมตวตาจะเปป็นมรดกหรสือไมตใชตกป็ตาม) และผลนักไสไลตสตงมารดาของตนไปไมตเพภียงนทา



ความอนับอายมาสผตพวกเขาเทตานนัรน แตตจะนทาความเหยภียดหยามมาสผตตนเองดข้วย คนโงตยตอมไมตเคารพ
นนับถสือพตอแมตของตน

สภษ 19:27 บสตรชายของเราเออ๋ย จงเลษิกฟษังคคาสษัพื่งสอนททพื่ทคาใหห้เจห้าหลงไปจากคคา
แหห่งความรรห้ ซาโลมอนเสนอคทาแนะนทาแกตบสุตรของตนอภีกครนัร ง และพระองครผผข้ทรงยษิที่งใหญตกวตาซา
โลมอนกป็กทาลนังตรนัสผตานทางเขา คทาแนะนทาตามแบบพระเจข้านนัรนคสือ จงหลภีกหนภีจากลมปากตตางๆ
แหตงคทาสอนเทป็จ โลกรอบตนัวเราเตป็มไปดข้วยเรสืที่องโกหกไมตวตาจะเปป็นวษิวนัฒนาการ มนสุษยรนษิยม 
สนังคมนษิยม ทฤษฎภีจษิตวษิทยาสมนัยใหมตสตวนใหญต ศาสนาแนวคษิดเสรภีหรสือศาสนาเทภียมเทป็จตตางๆ นภีที่ยนัง
ไมตกลตาวถลึงหลนักปรนัชญาตตางๆของการศลึกษาของรนัฐอภีกตตางหาก คทาแนะนทาของพระเจข้ากป็คสือ จงเลษิก
ฟนังคทาสอนเหลตานนัรนเสภีย

สภษ 19:28-29 พยานททพื่อธรรมกป็เยาะเยห้ยความยสตษิธรรม และปากของคนชษัพื่วรห้ายกป็
กลพนกษินแตห่ความชษัพื่วชห้า พยานอธรรมไมตใหข้ความเคารพตตอความยสุตษิธรรมทภีที่แทข้จรษิง นภีที่บอกเปป็นนนัย
อยตางชนัดเจนวตาพวกเขาเปป็นคนทสุจรษิต นอกจากนภีร  พวกเขายนังมสุตงททาความชนั ที่วตตอไปดข้วย นภีที่บอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาคนอธรรมมนักเปป็นคนทสุจรษิตและไมตซสืที่อสนัตยร จงระวนังเมสืที่อคนเหลตานภีร ใหข้การในชนัรน
ศาล

ดนังนนัรน 29 การปรษับโทษมทพรห้อมอยรห่สคาหรษับคนมษักเยาะเยห้ย และการโบยกป็สคาหรษับหลษังของ
คนโงห่ แมข้วตาคนเหลตานนัรนทภีที่เยาะเยข้ยความยสุตษิธรรมดนังทภีที่หมายเหตสุไวข้ขข้างบนเปป็นคนทสุจรษิต เมสืที่อถลึง
คราวเหมาะสมพวกเขากป็จะถผกพษิพากษา คนทนัรงหลายทภีที่ไมตซสืที่อสนัตยรและทสุจรษิตสสุดทข้ายแลข้วกป็ถผกจนับ
ไดข้และถผกลงโทษ แนตใจไดข้เลยวตาความบาปของคสุณจะหาคสุณเจอ!

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 20: รถูปแบบของหนนังสสือเลส่มนทขึ้คราวนทขึ้เปลทที่ยนเลก็กนว้อยจากสสุภาษษิต
ตส่างๆททที่เปรทยบเททยบความตรงขว้ามกนันระหวส่างปนัญญาและความโงส่เขลาเปก็นสสุภาษษิตตส่างๆททที่เปก็นคลา
เตสือนและคลาสนัที่งสอน



สภษ 20:1 เหลห้าองสห่นใหห้เกษิดการเยาะเยห้ย และสสรากป็ใหห้เกษิดเปป็นพาลเกเร ผรห้ใดถรก
มษันหลอกลวงกป็ไมห่เปป็นคนฉลาด เครสืที่องดสืที่มมลึนเมาตตางๆททาใหข้คนเยาะเยข้ยและเดสือดดาล คนโงตกป็ดสืที่ม
เหลข้าเมามายโดยคษิดวตาจะดสืที่มใหข้เมาและลสืมเรสืที่องยสุตงยากตตางๆของตน การเสภียดสภีกป็คสือวตาสสุราไมตไดข้
ททาใหข้เรสืที่องยสุตงยากจมลง แตตททาใหข้มนันลอยขลึรนมาตตางหาก ชาวโลกโฆษณาสสุราวตาเปป็นวษิธภีทภีที่ยอดเยภีที่ยม
ในการเพลษิดเพลษิน ผตอนคลายและสรข้างความครสืรนเครง ความจรษิงกป็คสือวตา เหลข้าเปป็นตนัวหลอกลวงทภีที่
รข้ายกาจ แทนทภีที่ ‘ความเคลษิบเคลษิรม’ เพภียงชนั ที่วครผต  มภีแตตความยสุตงยากและความพษินาศ แนตทภีเดภียว เครสืที่อง
ดสืที่มมลึนเมาทนัรงหลายคสือเหลตาปภีศาจในขวด มภีไมตกภีที่สษิที่งในประวนัตษิศาสตรรของมนสุษยชาตษิทภีที่ททาลายชภีวษิต 
ความสสุขและครอบครนัวมากไปกวตาเหลข้า คนเหลตานนัรนทภีที่ดสืที่มเหลข้าจลึงไมตมภีปนัญญา ดผ สสุภาษษิต 23:29 
และอษิสยาหร 28:7 ดข้วย

สภษ 20:2 ความครษัพื่นครห้ามกษษัตรษิยย์กป็เหมพอนสษิงโตคคาราม ผรห้ใดยษัพื่วเยห้าพระองคย์
ใหห้กรษิทั้วกป็ทคาผษิดตห่อชทวษิตของตนเอง การยนั ที่วยสุคนๆหนลึที่งทภีที่มภีอทานาจใหข้โกรธกป็เหมสือนกนับการยนั ที่วยสุสษิงโต
ตนัวหนลึที่ง ซลึที่งไมตใชตเรสืที่องฉลาดเลย การยนั ที่วยสุผผข้ปกครองสนักคนหรสือผผข้ทภีที่มภีอทานาจกป็เปป็นการนทาความเดสือด
รข้อนใหญตหลวงมาสผตตนเอง

สภษ 20:3 ททพื่จะรษักษาตนใหห้พห้นการวษิวาทกป็เปป็นเกทยรตษิ แตห่คนโงห่ทสกคนจะเขห้า
ยสห่งกษับธสระของคนอพพื่น ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา มนันมภีเกภียรตษิและมภีปนัญญาทภีที่คนเราจะถอยหตางจากการ
วษิวาท อยตางไรกป็ตาม คนโงตกป็กตอกวนและจสุข้นจข้าน คนมภีปนัญญายตอมหลภีกเลภีที่ยงการทะเลาะวษิวาท คน
โงตเดษินหนข้าเตป็มสผบ

สภษ 20:4 คนเกทยจครห้านไมห่ไถนาในหนห้าหนาว เขาจรึงจะแสวงหาเมพพื่อถรึงฤดร
เกทพื่ยว แตห่ไมห่พบอะไรเลย คนขภีร เกภียจกป็หลภีกเลภีที่ยงการททางานเพราะสภาพการณรตตางๆทภีที่ไมตสะดวก
สบาย อยตางไรกป็ตาม พอถลึงฤดผเกป็บเกภีที่ยว (นนัที่นคสือ วนันเงษินเดสือนออก) พวกเขากป็มภีเพภียงเลป็กนข้อยหรสือ
ไมตมภีอะไรเลย บทเรภียนตรงนภีรกป็คสือวตาความเกภียจครข้านนทาไปสผตความยากจน

สภษ 20:5 คคาปรรึกษาในใจของคนเหมพอนนคทั้าลรึก แตห่คนททพื่มทความเขห้าใจจะ
สามารถโพงมษันออกมาไดห้ คทาแนะนทาดภีๆนนัรนยตอมหาไดข้มาไมตงตาย แตตคนทภีที่มภีความเขข้าใจจะแสวงหา



มนันจนพบ ภาพเปรภียบของบตอนทราลลึกตรงนภีรกป็หมายถลึงการลงแรงในการดลึงถนังตนักนทราขลึรนมา แตตบตอนทรา
ทภีที่ลลึกกป็มภีนทร าทภีที่ดภีทภีที่สสุด บทเรภียนตรงนภีรกป็คสือวตา คทาแนะนทาทภีที่ดภีอาจหมายถลึงการใชข้ความอสุตสาหะอยตาง
มากเพสืที่อทภีที่จะไดข้มนันมาแตตกป็คสุข้มคตา ดผ สสุภาษษิต 18:4

สภษ 20:6 คนเปป็นอษันมากปห่าวรห้องความดทของเขาเอง แตห่ใครจะหาคนสษัตยย์
ซพพื่อพบเลห่า ความคษิดตรงนภีรอาจแปลแบบถอดความไดข้วตา 'คนสตวนใหญตจะบอกคสุณวตาตนัวเขาเองดภี
ขนาดไหน แตตคนทภีที่เชสืที่อถสือไดข้ (นนัที่นคสือ สนัตยรซสืที่อ) กป็หายาก' แคตพผดใครๆกป็ททาไดข้ บททดสอบอสุปนษิสนัย
ทภีที่แทข้จรษิงกป็คสือวตา คนๆนนัรนสนัตยรซสืที่อ เชสืที่อถสือไดข้ พลึที่งพาไดข้และคผตควรกนับความไวข้วางใจขนาดไหน

สภษ 20:7 คนชอบธรรมดคาเนษินในความซพพื่อสษัตยย์ของตน บสตรทษัทั้งหลายของ
เขาททพื่เกษิดตามเขามายห่อมไดห้รษับพร คนชอบธรรมกป็มภีความซสืที่อสนัตยรสสุจรษิต เขาจะททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ดนัง
นนัรนลผกๆของเขาจลึงไดข้รนับพร ดผ เพลงสดสุดภี 112:2 หลนักการทภีที่ลลึกซลึร งสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  
(1) พระเจข้าทรงอวยพรความชอบธรรม (ซลึที่งสทาแดงตนัวมนันเองออกมาในความซสืที่อสนัตยรสสุจรษิต) (2) 
ลผกๆของคนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรมกป็ไดข้รนับพรตามพวกเขา เราจะไมตมภีวนันไปผษิดทางเมสืที่อเราททาสษิที่งทภีที่
ถผกตข้อง! นอกจากนภีร  ลผกๆของเรากป็เปป็นผผข้รนับประโยชนรดข้วย

สภษ 20:8 กษษัตรษิยย์ผรห้ประทษับบนบษัลลษังกย์พษิพากษายห่อมทรงฝษัดความชษัพื่วทษัทั้ง
หลายออกดห้วยพระเนตรของพระองคย์ เมสืที่อเจข้าหนข้าทภีที่ผผข้พษิทนักษรกฎหมาย (นนัที่นคสือ กษนัตรษิยร) อยผตดข้วย 
แคตการชทาเลสืองมองของเขากป็ยนับยนัรงความชนั ที่วรข้ายไดข้แลข้ว

สภษ 20:9 ผรห้ใดจะกลห่าวไดห้วห่า "ขห้าพเจห้าไดห้กระทคาใจของขห้าพเจห้าใหห้สะอาดแลห้ว
ขห้าพเจห้าบรษิสสทธษิดิ์พห้นบาปของขห้าพเจห้า" เรสืที่องเสภียดสภีอยตางหนลึที่งของธรรมชาตษิมนสุษยรกป็คสือวตา 
มนสุษยชาตษิทภีที่บาปหนามนักคษิดวตาตนเปป็นคนชอบธรรมโดยธรรมชาตษิ ดนังนนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงถามวตา 
ใครอข้างไดข้วตาตนบรษิสสุทธษิธ จากความบาป คทาตอบกป็ชนัดเจนอยผตแลข้วแมข้มนสุษยชาตษิจะอข้างตนัววตาชอบ
ธรรมกป็ตาม ดผ 20:6 ดข้วย เฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ถผกชทาระแลข้วโดยพระโลหษิตอนันประเสรษิฐของพระ
ครษิสตรเทตานนัรนทภีที่บรษิสสุทธษิธ จากความบาป



สภษ 20:10 ลรกตสห้มฉห้อฉลและเครพพื่องตวงคดโกง ทษัทั้งสองสษิพื่งเปป็นททพื่นห่า
สะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์พอๆกษัน ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 11:1 มภีการ
อข้างอษิงถลึงวษิธภีการพาณษิชยรสมนัยโบราณทภีที่ใชข้ตราชนั ที่งแบบไมข้คานทรงตนัว 'ลผกตสุข้มมาตรฐาน' ถผกใชข้เพสืที่อ
ชนั ที่งนทร าหนนักสษินคข้าโภคภนัณฑรหนลึที่งๆ พวกพตอคข้าขภีรโกงอาจใชข้ลผกตสุข้ม 'ทภีที่ถผกดนัดแปลง' เพสืที่อโกงผผข้ซสืรอ ใน
แบบเดภียวกนัน 'เครสืที่องตวง' ปรษิมาณทภีที่หลอกลวงกป็ถผกใชข้โดยพวกพตอคข้าทภีที่ไรข้ยางอายเพสืที่อตข้มตสุจ๋นคนทภีที่
ไมตระวนังตนัว ประเดป็นสทาคนัญตรงนภีรกป็คสือวตา ความไมตซสืที่อตรงและการหลอกลวงเปป็นสษิที่งนตา
สะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่งตตอพระเจข้า ดผ สสุภาษษิต 16:11 และเลวภีนษิตษิ 19:35-36 เชตนกนัน

สภษ 20:11 แมห้เดป็กๆกป็แสดงตษัวโดยการประพฤตษิของเขาวห่า สษิพื่งททพื่เขากระทคาจะ
บรษิสสทธษิดิ์ และถรกตห้องหรพอไมห่ ในมสุมมองทภีที่กวข้างใหญตกวตาของชภีวษิต แมข้แตตเดป็กสนักคนกป็เปป็นทราบไดข้
โดยพฤตษิกรรมของเขา พวกผผข้ใหญตยษิที่งเปป็นเชตนนนัรนมากขลึรนไปอภีก พฤตษิกรรมของคนๆหนลึที่งกป็ปตาว
ประกาศอสุปนษิสนัยของคนๆนนัรน ผผข้ทภีที่ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องอยตางสมทที่าเสมอกป็สนัที่งสมชสืที่อเสภียงในดข้านนนัรน หาก
เรสืที่องนภีร เปป็นจรษิงสทาหรนับเดป็กๆ มนันจะเปป็นจรษิงสทาหรนับพวกผผข้ใหญตมากยษิที่งกวตานนัรนสนักเทตาใด

สภษ 20:12 หรททพื่ฟษังไดห้และตาททพื่มองเหป็น พระเยโฮวาหย์ทรงสรห้างมษันทษัทั้งสอง 
ความคษิดทภีที่ลลึกซลึร งหลายประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  (1) อวนัยวะสองสตวนทภีที่ซนับซข้อนทภีที่สสุดของสษิที่งมภีชภีวษิต
ใดกป็ตามคสือ ตาและหผของสษิที่งมภีชภีวษิตนนัรนๆ ไมตมภีกลข้องหรสือไมโครโฟนใดทภีที่ถผกคษิดคข้นขลึรนมาซลึที่งรนับรผข้
ไดข้รวดเรป็ว ใชข้งานไดข้หลากหลาย หรสือมภีความแมตนยทามากไปกวตาตาและหผทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสรข้าง
ใหข้เรา พวกมนันเกสือบเปป็นสษิที่งอนัศจรรยรในความซนับซข้อนของมนัน (2) หผทภีที่ไดข้ยษินและตาทภีที่มองเหป็นถผก
ใชข้งานอยตางไมตรผข้คสุณคตาบตอยๆ กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงเปป็นผผข้ทภีที่ไมตเพภียงสรข้างพวกมนันเทตานนัรน แตตยนังทรง
สรข้างพวกมนันใหข้ททางานอยตางสมบผรณรแบบดข้วย ความบกพรตองในตาหรสือหผสตวนใหญตแลข้วเปป็นผล
ของความบาปในตอนทภีที่สรข้างมนัน (3) หผทภีที่ไดข้ยษินและตาทภีที่มองเหป็นเปป็นภาพเปรภียบถลึงความเขข้าใจ
และการรนับรผข้ไดข้ พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ประทานความสามารถทภีที่จะเขข้าใจและรนับรผข้ พระอนัจฉรษิยภาพใน
เชษิงสรข้างสรรครของพระเจข้ามภีลนักษณะเปป็นอนนันตรในความลลึกลทราของมนัน



สภษ 20:13 อยห่ารษักการหลษับไหล เกรงวห่าเจห้าจะมาถรึงความยากจน จงลพมตา
ของเจห้า และเจห้าจะไดห้กษินอาหารอษิพื่ม บทเรภียนงตายๆกป็คสือวตา ความขภีร เกภียจกตอใหข้เกษิดความยากจน การ
ลสุกขลึรนจากทภีที่นอนไปททาสษิที่งตตางๆในตอนเชข้ากป็เปป็นกสุญแจดอกหนลึที่งสผตความเจรษิญรสุตงเรสือง การเอาแตต
นอนกป็สะทข้อนใหข้เหป็นถลึงชภีวษิตทภีที่ไมตมภีวษินนัย ซลึที่งทนัรงสองอยตางนภีรจะนทาไปสผตความยากจน เบนจามษิน แฟ
รงคลษินไมตไดข้รนับการดลใจอยตางแนตนอน แตตกป็พผดถผกตอนทภีที่เขาเขภียนไวข้วตา “เขข้านอนแตตหนัวคทที่า ตสืที่น
แตตเชข้า ททาใหข้คนสสุขภาพดภี มนั ที่งคนั ที่งและมภีปนัญญา” คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบนอนดลึกและตสืที่นสายกป็มนักตข้อง
ตตอสผข้ดษิรนรนทางเศรษฐกษิจในชภีวษิต

สภษ 20:14 ผรห้ซพทั้อพรดวห่า "เลว เลว" แตห่เมพพื่อเขาไปแลห้ว เขาจรึงอวด ความคษิดตรง
นภีรกป็หมายถลึง การตตอรองราคาสษินคข้าชษิรนหนลึที่งๆ ผผข้ซสืรอจะชภีร ใหข้เหป็นถลึงขข้อเสภียและตทาหนษิตตางๆของ
สษินคข้าชษิรนนนัรน โดยหวนังวตาจะชนักจผงใหข้ผผข้ขายลดราคาใหข้ตน อยตางไรกป็ตาม หลนังจากททาอยตางนนัรนแลข้ว
และซสืรอมาในราคาลด เขากป็จะคสุยโมข้เกภีที่ยวกนับการซสืรอนนัรนในภายหลนัง ธรรมชาตษิมนสุษยรกป็เปป็นอยตางนภีร  
ผผข้คนจะพยายามไดข้ใหข้มากทภีที่สสุดโดยเสภียใหข้นข้อยทภีที่สสุดเทตาทภีที่ตนททาไดข้ นภีที่เปป็นประเดป็นหนลึที่งของการ
ททาความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับธรรมชาตษิมนสุษยร

สภษ 20:15 มททองคคาและทษับทษิมมทคห่าเปป็นอษันมาก แตห่รษิมฝทปากททพื่มทความรรห้กป็เปป็น
เพชรนษิลจษินดาประเสรษิฐ คนๆหนลึที่งอาจมภีเงษิน (นนัที่นคสือ ทอง) และสษินทรนัพยรตตางๆ (นนัที่นคสือ ทนับทษิม
เปป็นอนันมาก) เยอะแยะ แตตความมนั ที่งคนั ที่งทภีที่แทข้จรษิงกป็อยผตในปนัญญาและความรผข้ ทตามกลางชาวโลกมภีคน
มากมายขนาดไหนทภีที่ถผกหวยหรสือไดข้รนับมรดกกข้อนโต แตตในระยะเวลาสนัรนๆพวกเขากลนับผลาญมนัน
เสภียหมด แตตการมภีความเขข้าใจและความรผข้เกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของชภีวษิตกป็ประเมษินคตาไมตไดข้

สภษ 20:16 จงยรึดเสพทั้อผห้าของเขาไวห้ เมพพื่อเขาเปป็นประกษันใหห้คนอพพื่น และยรึดตษัวเขา
ไวห้ เมพพื่อเขารษับประกษันหญษิงตห่างดห้าว ความคษิดตรงนภีรกป็เกภีที่ยวกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ไวข้ใจไมตไดข้ ประเดป็นกป็
คสือ (1) อยตาไวข้ใจคนเหลตานนัรนทภีที่ยอมคทราประกนันใหข้คนแปลกหนข้า (2) และอยตาไวข้ใจผผข้ทภีที่ชอบคบหา
หญษิงใจงตาย พวกสษิบแปดมงกสุฎและคนลตวงประเวณภีลข้วนมภีสนันดานแบบเดภียวกนัน ทนัรงสองพวกเปป็น
คนไวข้ใจไมตไดข้



สภษ 20:17 อาหารททพื่ไดห้มาดห้วยการหลอกลวงมทรสหวานแกห่ผรห้ไดห้มา แตห่ภายหลษัง
ปากของเขาจะเตป็มไปดห้วยกรวด ความคษิดตรงนภีรหมายถลึง 'กตอนและหลนัง' ของขข้อตกลงทภีที่คดโกง 
ตอนแรกมนันกป็ดผเหมสือนหอมหวานสทาหรนับคนทภีที่เปป็นสษิบแปดมงกสุฎ เขาประสบความสทาเรป็จในการ
หลอกเอาเงษินจากคนทภีที่ไมตระวนังตนัว อยตางไรกป็ตาม สสุดทข้ายแลข้วเขากป็ถผกจนับไดข้และตข้องรนับมสือกนับผลทภีที่
ตามมาตตางๆทภีที่ไมตนตาอภษิรมยร การหลอกลวงอาจดผหอมหวานในตอนแรก แตตผลลนัพธรทภีที่ตามมาระยะ
ยาวกป็เหมสือนการกษินกรวด

สภษ 20:18 แผนงานทษัทั้งสษิทั้นดคารงอยรห่ไดห้ดห้วยการปรรึกษาหารพอ จงทคาสงคราม
ดห้วยมทการนคาททพื่ฉลาด แผนการตตางๆยตอมสนัมฤทธษิธ ผลผตานทางคทาปรลึกษาทภีที่ดภี และหากผผข้นทาคนใด
ประสงครทภีที่จะเรษิที่มสงคราม เขากป็ควรมภีคทาแนะนทาทภีที่ดภีกตอนลตวงหนข้า บทเรภียนนภีรกป็คสือ จงแสวงหาคทา
แนะนทาและคทาปรลึกษาทภีที่ดภีเสมอในการวางแผนตตางๆ โดยเฉพาะกตอนเรษิที่มการตตอสผข้

สภษ 20:19 บสคคลททพื่เททพื่ยวซสบซษิบไปกป็เผยความลษับใหห้กระจาย ฉะนษัทั้นอยห่าเขห้า
สษังคมกษับคนททพื่ยกยอดห้วยรษิมฝทปากของตน พวกคนขภีรนษินทามนักบอกทสุกสษิที่งทภีที่ตนรผข้ ดนังนนัรน จงหลภีก
เลภีที่ยงคนเหลตานนัรนทภีที่กะลตอนและปากปข้อยอ สษิที่งตตางๆทภีที่ถผกเปษิดเผยแกตคนเหลตานภีรสสุดทข้ายแลข้วจะถผก
พลตามใหข้ผผข้อสืที่นฟนัง

สภษ 20:20 ถห้าคนหนรึพื่งคนใดแชห่งบษิดาหรพอมารดาของตน ประททปของเขาจะ
ดษับมพดมษิด ความคษิดตรงนภีรกป็เปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับบนัญญนัตษิขข้อทภีที่หข้าทภีที่วตา “จงใหข้เกภียรตษิแกตบษิดามารดา
ของเจข้า เพสืที่อวนันเวลาของเจข้าจะไดข้ยสืนนานบนแผตนดษิน ซลึที่งพระเยโฮวาหรพระเจข้าของเจข้าทรง
ประทานใหข้แกตเจข้า” (อพยพ 20:12) คนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้เกภียรตษิพตอแมตของตนจะไดข้รนับชภีวษิตยสืนยาวยษิที่ง
ขลึรน (1) โดยปนัญญาทภีที่เกป็บตกมาจากพตอแมต และ (2) โดยการทรงเลภีรยงดผโดยตรงของพระเจข้า ในทาง
กลนับกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่แชตงดตาพตอแมตของตนจะตายกตอนวนัยอนันควร เหตสุผลตรงนภีรกป็มภีสองประการ
เชตนกนัน (1) คนเหลตานนัรนทภีที่แชตงดตาพตอแมตของตนจะไมตเคยเรภียนรผข้ปนัญญาทภีที่ตนสามารถไดข้รนับจากพตอ
แมต อนันนทาไปสผตการตนัดสษินใจตตางๆแบบโงตๆซลึที่งททาใหข้ชภีวษิตสนัรนลง (2) พระเจข้าอาจทรงพษิพากษาคนโงต
เชตนนนัรนและททาใหข้ชภีวษิตของพวกเขาสษิรนสสุดลงกตอนวนัยอนันควร



สภษ 20:21 ตษัทั้งแตห่แรกอาจไดห้รษับมรดกอยห่างชษิงสสกกห่อนหห่าม แตห่ททพื่สสดปลายจะ
ไมห่เปป็นพร ความคษิดตรงนภีรอาจหมายความวตาคนๆหนลึที่งอาจไดข้รนับมรดกมากตอนกทาหนดโดยใชข้วษิธภี
ผษิดกฎหมาย แตตในระยะยาวแลข้ว สษิที่งตตางๆจะไมตดทาเนษินไปอยตางมภีความสสุข นอกจากนภีร  พระเจข้าจะ
ไมตทรงอวยพรผลกทาไรทภีที่ไดข้มาโดยวษิธภีมษิชอบ ยาโคบขโมยสษิทธษิบสุตรหนัวปภีของพภีที่ชายตนและ
ประสบกนับความยสุตงยากและความหวาดกลนัวในอภีกหลายปภีตตอมาดข้วยเหตสุนภีร

สภษ 20:22 อยห่าพรดวห่า "ขห้าจะแกห้แคห้นความชษัพื่ว" แตห่จงรอคอยพระเยโฮวาหย์ 
พระองคย์จะทรงชห่วยเจห้าใหห้รอด คนเรามนักมภีแนวโนข้มทภีที่จะเอาคสืนหรสือแกข้แคข้น แตตคทาแนะนทาแบบ
พระเจข้ากป็คสือ จงรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้าเพสืที่อแกข้ไขสษิที่งตตางๆ การแกข้แคข้นเปป็นของพระองคร ดผ โรม 
12:19 ยษิที่งกวตานนัรน เมสืที่อพระเจข้าทรงแกข้ไขสษิที่งตตางๆ มนันกป็ถผกตข้องในภายหลนัง เมสืที่อเราพยายามทภีที่จะเอา
คสืน มนันกป็มภีแตตความยสุตงยากทภีที่ตามมาภายหลนัง

สภษ 20:23 ลรกตสห้มฉห้อฉลเปป็นททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยนตห่อพระเยโฮวาหย์ และตราชร
เททยมเทป็จกป็ไมห่ดท ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของ 20:10 อยตางมาก ซลึที่งดผขข้อนนัรนไดข้ ความคษิดทภีที่
สทาคนัญตรงนภีรกป็คสือวตาพระเจข้าทรงเกลภียดชนังความไมตซสืที่อตรงและจะไมตทรงอวยพรมนัน ยษิที่งกวตานนัรน 
ผลลนัพธรในทข้ายทภีที่สสุดของการหลอกลวงกป็ไมตดภี ความสสุขไมตเคยงอกออกมาจากความไมตซสืที่อตรง

สภษ 20:24 ยห่างเทห้าของมนสษยย์นษัทั้นพระเยโฮวาหย์ทรงเปป็นผรห้สษัพื่ง แลห้วคนจะเขห้าใจ
ทางของเขาเองไดห้อยห่างไร มภีแตตพระเจข้าทภีที่ทรงทราบใจมนสุษยรอยตางถตองแทข้ งนัรนมนสุษยรจะเขข้าใจทาง
ของตนัวเองไดข้อยตางไร ยษิที่งใจของคนอสืที่นยษิที่งแลข้วใหญต ความคษิดตรงนภีร เปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับสสุภาษษิต 
3:5-6 เราไมตคตอยรผข้วตามภีอะไรรออยผตเบสืรองหนข้า เราไมตรผข้วตาแผนการตตางๆของเราจะพาเราไปทางไหน 
แตตพระเจข้าทรงทราบ ดนังนนัรน เราจลึงควรไวข้วางใจพระองครอยตางสสุดหนัวใจและแสวงหาการทรงนทา
ของพระองครสทาหรนับทสุกการตนัดสษินใจ

สภษ 20:25 ททพื่คนจะกษินของบรษิสสทธษิดิ์ และมาสอบถามเมพพื่อปฏษิญาณไปแลห้ว ทษัทั้ง
สองเปป็นบห่วงดษักตนเอง ความคษิดตรงนภีรกป็หมายถลึงการดตวนตนัดสษินใจ จากนนัรนคตอยปฏษิญาณวตาจะ



แกข้ไข คนโงตมนักลงมสืออยตางหสุนหนันพลนันแลตน พวกเขาททากตอนและคษิดทภีหลนัง คนมภีปนัญญามนักคษิด
กตอนแลข้วคตอยททา

สภษ 20:26 กษษัตรษิยย์ททพื่ฉลาดยห่อมฝษัดคนชษัพื่วรห้าย แลห้วทรงขษับกงจษักรทษับเขา ความ
คษิดตรงนภีรกป็คสือวตาบรรดาผผข้นทาทภีที่มภีปนัญญาจะจนัดการความชนั ที่วอยตางเสรป็จสรรพ ภาพเปรภียบของการฝนัด
ใหข้กระจายจากนนัรนกป็ใชข้วงลข้อกป็มาจากวษิธภีการสมนัยโบราณของการนวดขข้าวจากนนัรนกป็โมตขข้าว ขข้าวทภีที่
ถผกนวดแลข้วกป็ถผกโยนขลึรนไปในอากาศเพสืที่อทภีที่วตาลมจะไดข้พนัดเอาแกลบไป หษินโมตรผปวงกลม (นนัที่นคสือ 
ลข้อ) จลึงถผกใชข้เพสืที่อบดขยภีรเมลป็ดขข้าวใหข้ปตนเปป็นแปข้ง บทเรภียนนภีรกป็คสือวตา ผผข้นทาทภีที่มภีปนัญญาจะจนัดการ (นนัที่น
คสือ ฝนัดและบดขยภีร) ความชนั ที่วทภีที่อยผตในเขตปกครองของเขา

สภษ 20:27 จษิตวษิญญาณของมนสษยย์เปป็นประททปของพระเยโฮวาหย์ สห่องดรสห่วน
ลรึกททพื่สสดของเขาทษัทั้งสษิทั้น จษิตวษิญญาณของมนสุษยรอยผตทภีที่หนัวใจของตนัวตนของคนๆหนลึที่ง มนันพทานนักอยผ ตใน
หนัวใจฝตายวษิญญาณ พระเจข้าจลึงทรงกระททากษิจผตานทางจษิตวษิญญาณของคนเราเพสืที่อตรวจสอบความ
ลนับทภีที่อยผตลลึกทภีที่สสุดของหนัวใจ พระวษิญญาณของพระเจข้าทรงตษิดตตอสนัมพนันธรกนับจษิตวษิญญาณของเรา
แตตละคน มนันเปป็นระดนับขนัรนพสืรนฐานทภีที่พระเจข้าทรงกระททากษิจ หากกลตาวโดยใชข้ภาษาทภีที่งตายขลึรน เรากป็
อาจกลตาววตา ‘พระเจข้าตรนัสกนับใจของคนเรา’

สภษ 20:28 ความเมตตาและความจรษิงสงวนกษษัตรษิยย์ไวห้ และความเมตตากป็
เชษิดชรพระททพื่นษัพื่งของพระองคย์ไวห้ ความเมตตาคสือ ความกรสุณาปรานภี ความจรษิงนนัรนเดป็ดขาดและไมต
อตอนขข้อใหข้ ความเมตตาแผตออกมาจากความรนัก ความจรษิงแผตออกมาจากความบรษิสสุทธษิธ  ความ
เมตตานนัรนสสุภาพอตอนโยน ความจรษิงอาจแขป็งกรข้าวไดข้ หลนักการตรงนภีรกป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่มภีสษิทธษิ
อทานาจและดทารงตทาแหนตงผผข้นทาตข้องการทนัรงสองอยตาง พวกเขาตข้องยสืนหยนัดเพสืที่อสษิที่งทภีที่ถผกตข้องไมตวตาจะ
เปป็นอยตางไร แตตตข้องเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาและอตอนโยนตตอผผข้ละเมษิด สษิทธษิอทานาจและตทาแหนตงผผข้นทา
ของมนสุษยรถผกสถาปนาไวข้มนั ที่นคงเพราะการเปภีที่ยมดข้วยความเมตตา ภาพทภีที่สอดคลข้องนภีรกป็คลข้ายพอ
สมควรกนับพระคสุณและความจรษิงซลึที่งถผกพบในองครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา ดผ ยอหรน 1:14



สภษ 20:29 สงห่าราศทของคนหนสห่มคพอกคาลษังของเขา แตห่ความงามของคนแกห่คพอ
ผมหงอกของเขา คสุณคตาของคนหนสุตมคสือพละกทาลนัง คสุณคตาของวนัยชราคสือปนัญญา แมข้มภีคสุณธรรมใน
ทนัรงสองอยตาง คสุณคตาของปนัญญากป็ยษิที่งใหญตกวตา

สภษ 20:30 ความฟกชคทั้าดคาเขทยวของบาดแผลกป็ชคาระความชษัพื่วเสทย การโบยตท
กระทคาใหห้สห่วนลรึกททพื่สสดสะอาดสะอห้าน ความคษิดตรงนภีรกป็หมายถลึงคสุณธรรมของการลงโทษฝตาย
รตางกาย ชาวโลกซลึที่งอข้างความเมตตากรสุณาแบบจอมปลอมกป็อข้างวตาการเฆภีที่ยนตภีเปป็นการลงโทษทภีที่
โหดรข้ายทารสุณและใชข้ก ทาลนังในทางทภีที่ผษิด อยตางไรกป็ตาม พระคนัมภภีรรกป็สอนอยตางชนัดเจนวตาการ
ลงโทษรตางกายทภีที่นทาไปใชข้อยตางเหมาะสมสามารถเปป็นตนัวปข้องกนันการททาผษิดไดข้อยตางดภี มนันสอนบท
เรภียนตตางๆซลึที่งไมตถผกลสืมไปในเวลาอนันรวดเรป็ว และมภีประสษิทธษิภาพมากกวตาการเทศนาสนัที่งสอนหรสือ
วษิธภีอสืที่นๆทภีที่เปป็นทางอข้อมมากกวตา ผผข้แตตงคนนภีร ยนังจทาไดข้วตาถผกตภีกข้นบตอยๆทภีที่ ‘โรงเกป็บไมข้’ ตอนยนังเปป็น
เดป็กหนสุตมหลนังจากทภีที่การเทศนาสนัที่งสอนและมาตรการอสืที่นๆทภีที่ไมตใชตการลงโทษดข้านรตางกายถผกลสืมไป
นานแลข้ว การตภีกข้นทภีที่ใชข้อยตางเหมาะสมเปป็นวษิธภีการหนลึที่งทภีที่พระเจข้าทรงก ทาหนดไวข้สทาหรนับการจนัดการ
กนับการททาผษิด ความฟกชทราดทาเขภียวในทภีที่นภีรนตาจะหมายถลึงรอยชทราตตางๆ การโบยตภีหมายถลึงรอยเฆภีที่ยน 
ทนัรงสองอยตางมาจากการถผกตภีทภีที่กข้น

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 21: เนสืขึ้อหาสส่วนททที่ถถูกเรษิที่มในบทททที่แลว้วดลาเนษินตส่อไป นนัที่นคสือ คลาเตสือน
ตส่างๆและคลาสนัที่งสอนสลาหรนับประชาชนของพระเจว้า ททที่มทอยถูส่ในนทขึ้ดว้วยคสือ ปนัญญาแบบพระเจว้าเพษิที่ม
เตษิมสลาหรนับชทวษิตครษิสเตทยน

สภษ 21:1 พระทษัยกษษัตรษิยย์เปป็นเหมพอนธารนคทั้าในพระหษัตถย์ของพระเยโฮวาหย์ 
พระเยโฮวาหย์จะหษันไปไหนๆตามแตห่พระองคย์ทรงโปรด ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงการกระททา
กษิจของพระเจข้าในกษิจการตตางๆของมนสุษยร พระเจข้าทรงใชข้มนสุษยร โดยเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารง
ตทาแหนตงผผข้นทาเพสืที่อนทาพากษิจการตตางๆของมนสุษยรตามพระประสงครอนันเปป็นสษิทธษิธ ขาดของพระองคร ยก
ตนัวอยตางเชตน พระเจข้าทรงใชข้คนอยตางดาวษิดเพสืที่อททาใหข้พระประสงครตตางๆของพระองครสทาเรป็จ 



พระองครยนังทรงใชข้กษนัตรษิยรตตางๆทภีที่ชนั ที่วรข้าย เชตน ฟาโรหรหรสือเนบผคนัดเนสซารรเพสืที่อททาใหข้พระประสงคร
ของพระองครสทาเรป็จเชตนกนัน ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระเจข้าทรงสามารถหนันใจมนสุษยรไดข้เมสืที่อ
พระองครทรงเลสือกทภีที่จะททาเชตนนนัรน บทเรภียนของเรสืที่องนภีรกป็คสือวตา พระเจข้าทรงสามารถเปลภีที่ยนใจ
มนสุษยรไดข้ เราจลึงควรอธษิษฐานเผสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่หลงหายเพสืที่อทภีที่วตาพระเจข้าจะทรงททางานในใจของ
พวกเขา

สภษ 21:2 ทางของคนทสกทางกป็ถรกตห้องในสายตาของตนเอง แตห่พระเยโฮวาหย์
ทรงพษินษิจดรจษิตใจ ความคษิดตรงนภีรกป็สอดคลข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับของสสุภาษษิต 16:2 และ 25 มนสุษยชาตษิ
ทภีที่บาปหนาภายในแลข้วกป็คษิดวตาตนัวเองชอบธรรม เราทสุกคนตตางมภีแนวโนข้มทภีที่คษิดวตาตนัวเราเองนนัรนถผก
ตข้อง อยตางไรกป็ตาม ไมตสทาคนัญวตาเราจะคษิดอะไร พระเจข้าทรงเปป็นผผข้พษิพากษาวตาสษิที่งใดถผกตข้อง 
พระองครทรงชนั ที่งเจตนาตตางๆและการกระททาตตางๆของเราในตราชนั ที่งแหตงความยสุตษิธรรมของ
พระองคร

สภษ 21:3 ททพื่จะกระทคาความเททพื่ยงธรรมและความยสตษิธรรมกป็เปป็นททพื่
โปรดปรานแดห่พระเยโฮวาหย์มากกวห่าเครพพื่องสษักการบรชา แนวคษิดแฝดเรสืที่องความชอบธรรมและ
ความยสุตษิธรรมถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  คทาทภีที่แปลวตา ความเททพื่ยงธรรม (เซดาคาหร์) มาจากคทาฮภีบรผทภีที่แปลวตา
ความชอบธรรมและหมายถลึงความชอบธรรมในฐานะหลนักการหนลึที่ง คทาทภีที่แปลวตา ความยสตษิธรรม 
(มษิชพนัท) หมายถลึง ‘การตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ยสุตษิธรรม’ หรสือ ‘การตนัดสษินทภีที่ถผกตข้อง’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญ
กวตาตรงนภีรกป็คสือวตาความชอบธรรมและการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ยสุตษิธรรมกป็สทาคนัญตตอพระเจข้ามากกวตา
เครสืที่องสนักการบผชา

จงระลลึกถลึงตอนทภีที่ซาอผลถวายเครสืที่องสนักการบผชาแทนทภีที่จะเชสืที่อฟนังพระเจข้าใน 1 ซามผเอล 
15:22 ดผ มาระโก 12:33 ดข้วย พระเจข้าทรงสนพระทนัยในความชอบธรรมทภีที่แทข้จรษิงมากกวตา
พษิธภีกรรมทางศาสนาและการนมนัสการในรผปแบบภายนอก

สภษ 21:4 ตายโส ใจเยห่อหยษิพื่งและการไถนาของคนชษัพื่วรห้ายเปป็นบาป ในสตวน
ของตายโสและใจเยตอหยษิที่งนนัรน John Gill กลตาววตา “อยตางแรกเปป็นสนัญญาณของอยตางหลนัง และมนัก



ไปดข้วยกนัน และทนัรงคผตเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียนตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้า” ดผ เพลงสดสุดภี 101:5 และ
สสุภาษษิต 6:16, 17 พระเจข้าทรงเกลภียดชนังความยโสโอหนังและการวางกข้าม พระเจข้าไมตทรงประทนับใจ
กนับคนทภีที่ชอบดผถผกคนอสืที่น แมข้แตตกษิจกรรมทนั ที่วๆไปอยตางการไถนา เมสืที่อถผกกระททาโดยคนชนั ที่วกป็ไมตเปป็น
ทภีที่พอพระทนัยพระเจข้า พระเจข้าไมตทรงมภีอะไรเหมสือนกนับคนชนั ที่วเลย

สภษ 21:5 แผนงานของคนขยษันขษันแขป็งนคาสรห่ความอ สดมแนห่นอน แตห่ทสกคนททพื่
เรห่งรห้อนกป็มาสรห่ความขษัดสนเทห่านษัทั้น ความคษิดในการใชข้ชภีวษิตของคนทภีที่ขยนันขนันแขป็ง (นนัที่นคสือ มภีวษินนัย 
สนัตยรซสืที่อและททางานหนนัก) ยตอมนทาไปสผตความเจรษิญรสุตงเรสือง ฝตายตรงขข้ามคสือคนทภีที่ฝนันลมๆแลข้งๆวตาจะ
รวยเรป็ว คนทภีที่ขยนันขนันแขป็งกป็ททางานยาวนานอยตางสนัตยรซสืที่อและไดข้รนับความเจรษิญเปป็นบทาเหนป็จ คนทภีที่
อยากรวยเรป็วกป็ลงเอยดข้วยการเปป็นคนยากจน บทเรภียนของเรสืที่องนภีรกป็คสือวตา การททางานหนนัก การเปป็น
คนทภีที่พลึที่งพาไดข้ และความขยนันขนันแขป็งนนัรนสรข้างผลกทาไรใหข้

สภษ 21:6 การไดห้คลษังทรษัพยย์มาดห้วยลษิทั้นมสสากป็คพอความอนษิจจษังททพื่เคลพพื่อนไปๆ
มาๆของคนททพื่เสาะหาความตาย ความมนั ที่งคนั ที่งทภีที่ไดข้มาโดยการหลอกลวงนนัรนไมตมนั ที่นคงและอาจนทามา
ซลึที่งการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควรไดข้ การคดโกงอาจนทาก ทาไรมาในทนันทภี แตตอนาคตระยะยาวของมนัน
กป็รษิบหรภีที่ ก ทาไรทภีที่ไดข้มาจากการหลอกลวงคงอยผ ตไดข้ไมตนาน

สภษ 21:7 ความทารสณของคนชษัพื่วรห้ายจะกวาดเขาไป เพราะเขาปฏษิเสธไมห่
ยอมทคาสษิพื่งททพื่ยสตษิธรรม ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับขข้อทภีที่แลข้ว ก ทาไรทภีที่ไดข้มาจากการลนักขโมยสสุดทข้าย
แลข้วกป็เปป็นบตวงแรข้วดนักหนัวขโมยผผข้นนัรนและนทาไปสผตหายนะ เหตสุผลขนัรนพสืรนฐานกป็คสือวตา พวกเขาไมต
ยอมททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง อภีกครนัร งทภีที่คทาทภีที่แปลวตา สษิพื่งททพื่ยสตษิธรรม (มษิชพนัท) หมายถลึงการตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ถผก
ตข้องหรสือการรผข้จนักแยกแยะอยตางถผกตข้อง ผผข้ทภีที่ไมตยลึดความชอบธรรมไวข้จะตนัดสษินใจผษิดๆซลึที่งนทาไปสผต
ความพษินาศในชภีวษิต

สภษ 21:8 ทางของมนสษยย์ตลบตะแลงและมทความผษิด แตห่ความประพฤตษิของ
ผรห้บรษิสสทธษิดิ์นษัทั้นถรกตห้อง ความคษิดตรงนภีรกลตาวถลึงธรรมชาตษิมนสุษยร นภีที่หมายถลึง ‘มนสุษยรตามธรรมชาตษิ’ 
หรสือธรรมชาตษิทภีที่บาปหนาของมนสุษยชาตษิ มนันคดโกงและโนข้มเอภียงไปทางททาความชนั ที่วตาม



ธรรมชาตษิ อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับคนทภีที่ใจของตนถผกชทาระใหข้บรษิสสุทธษิธ แลข้วโดยพระเจข้า (นนัที่นคสือ 
ครษิสเตภียนทภีที่บนังเกษิดใหมตแลข้วทภีที่ทสุตมเทใหข้กนับการรนับใชข้พระเจข้า) การงานของเขากป็เทภีที่ยงธรรม การกระ
ททาตตางๆทภีที่ถผกตข้องยตอมออกมาจากความบรษิสสุทธษิธ ของใจ มนสุษยรตามธรรมชาตษิ (มนสุษยรทภีที่ททาตามเนสืรอ
หนนังเชตนกนัน) มภีแนวโนข้มทภีที่จะททาบาป มนสุษยรฝตายวษิญญาณ (ผผข้ทภีที่บนังเกษิดใหมตแลข้วและยอมจทานนตตอ
พระเจข้า) กป็มภีแนวโนข้มทภีที่จะททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ดผ เอเฟซนัส 4:22-24

สภษ 21:9 อยรห่ททพื่มสมบนหลษังคาเรพอนดทกวห่าอยรห่ในเรพอนกวห้างขวางรห่วมกษับหญษิงขททั้
ทะเลาะ บข้านในอษิสราเอลสมนัยโบราณมนักมภีหลนังคาแบนราบพรข้อมก นับกทาแพงกนันตกรอบขอบ 
ประเดป็นของซาโลมอนกป็คสือวตา การกางเตป็นทรนอนบนหลนังคาบข้านกป็ดภีกวตาอยผตในคฤหาสนรรตวมกนับ
ภรรยาทภีที่ชอบตตอลข้อตตอเถภียง ขภีรบตนและหาเรสืที่องทะเลาะ แนตนอนวตาซาโลมอนเขภียนจาก
ประสบการณรจรษิง เพราะมภีภรรยาหลายคน เขายตอมมภีบางคนทภีที่อาศนัยอยผตดข้วยยาก ภรรยาทภีที่ไมตยอม
อยผตใตข้บนังคนับและชอบหาเรสืที่องทะเลาะกป็ททาใหข้ชายหลายคนตข้องตกอยผตในภาวะจนตรอก

สภษ 21:10 วษิญญาณของคนชษัพื่วรห้ายปรารถนาความชษัพื่ว เพพพื่อนบห้านของเขาไมห่
เปป็นททพื่ชอบใจในสายตาของเขา คนชนัที่วกป็สนใจในความชนั ที่วมากยษิที่งขลึรน อนันทภีที่จรษิง เขา (หรสือเธอ) ไมต
แยแสแมข้กระทนั ที่งเพสืที่อนบข้านดข้วยซทรา นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงมสุมมองทภีที่เหป็นแกตตนัวของคนทนัรงหลายทภีที่ไมต
นนับถสือพระเจข้าและไมตอยผตฝตายวษิญญาณ

สภษ 21:11 เมพพื่อคนมษักเยาะเยห้ยถรกลงโทษ คนเขลากป็ฉลาดขรึทั้น เมพพื่อปราชญย์ไดห้
รษับการสษัพื่งสอน เขากป็ไดห้ความรรห้ เมสืที่อคนโงตถผกลงโทษ คนซสืที่อกป็เรภียนรผข้บทเรภียน คสุณธรรมอยตางหนลึที่ง
ในความยสุตษิธรรมทภีที่คงเสข้นคงวากป็คสือวตา คนทภีที่หนสุตมสาวและรผข้นข้อยจะไดข้สนังเกต คนอสืที่นๆเรภียนรผข้เมสืที่อ
คนโงตถผกลงโทษ ในฐานะเปป็นความคษิดหนลึที่งทภีที่สอดคลข้องก นัน เมสืที่อคนมภีปนัญญาถผกสนัที่งสอน พวกเขากป็
ยอมรนับคทาสนัที่งสอน บทเรภียนนภีรสอนวตาคนซสืที่อมนักเรภียนรผข้บทเรภียนราคาแพงขณะทภีที่คนมภีปนัญญาจะฟนัง
คทาเตสือน

สภษ 21:12 คนชอบธรรมสษังเกตดรเรพอนของคนชษัพื่วรห้าย แตห่พระเจห้าทรงควคพื่าคน
ชษัพื่วรห้ายลงเพราะเหตสความชษัพื่วรห้ายของเขา คนชอบธรรมจะแยกแยะความหมายแฝงโดยนนัยของ



สถานการณรของคนชนั ที่ว เขาจะเขข้าใจวตาความเจรษิญของคนชนั ที่วนนัรนเปป็นเพภียงชนั ที่วคราวและพระเจข้าจะ
ทรงพษิพากษาคนชนั ที่วเพราะความบาปของเขาในเวลาอนันเหมาะสมของพระองคร คนชอบธรรมจะ
เขข้าใจภาพทภีที่ใหญตกวตา ความบาปอาจจทาเรษิญขลึรนชนั ที่วระยะหนลึที่ง แตตพระเจข้าจะทรงพษิพากษาในการ
วษิเคราะหรครนัร งสสุดทข้าย

สภษ 21:13 บสคคลผรห้อสดหรไมห่ฟษังเสทยงรห้องของคนยากจน ตษัวเขาเองจะรห้อง แตห่
ไมห่มทใครไดห้ยษิน เมสืที่อผผข้ใดเมษินเฉยเสภียงรข้องใหข้ชตวยของอภีกคน เขาจะพบกนับการตอบสนองแบบ
เดภียวกนันในวนันทภีที่เขาเดสือดรข้อน เราเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่เราหวตาน การเพษิกเฉยผผข้อสืที่นในความขนัดสนของเขาจะ
ยข้อนกลนับมาหาตนัวเขาเอง

สภษ 21:14 ใหห้ของกคานษัลในททพื่ลษับยห่อมแปรความโกรธ ใหห้สษินบนในอกกป็แปร
การพษิโรธรห้าย ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตาการแสดงออกถลึงความกรสุณา เชตน ของขวนัญทภีที่เอาใจผผข้อสืที่น 
สามารถททาใหข้อภีกฝตายหายโกรธไดข้ วลภีทภีที่สองจรษิงๆแลข้วกป็กลตาวซทราความจรษิงของวลภีแรก แนวโนข้ม
ตามธรรมชาตษิกป็คสือการตอบแทนความโกรธดข้วยความโกรธ อยตางไรกป็ตาม ความกรสุณาและความ
อตอนโยนมนักททาใหข้ความโกรธละลายไป ภาพประกอบงตายๆกป็คสือ สสุนนัขสองตนัว หากตนัวหนลึที่งททาตนัว
เปป็นศนัตรผและพรข้อมทภีที่จะตตอสผข้ แตตอภีกตนัวเตป็มใจทภีที่จะนอนหงายยอมแพข้ กป็จะไมตมภีการตตอสผข้เกษิดขลึรน คทา
ตอบทภีที่อตอนหวานยตอมหนันโทสะไปเสภีย การกระททาทภีที่แสดงออกถลึงความกรสุณา เชตน การใหข้ของ
ขวนัญสนักชษิรนจะสลายความเปป็นศนัตรผไดข้บตอยๆ วษิธภีการของพระเจข้ายตอมดภีกวตาวษิธภีตตางๆของมนสุษยร

สภษ 21:15 เมพพื่อกระทคาการตษัดสษินกป็เปป็นการชพพื่นบานแกห่คนชอบธรรม แตห่คน
กระทคาความชษัพื่วชห้าจะไดห้รษับความพษินาศ ในดข้านหนลึที่ง คนชอบธรรมกป็ชสืที่นชมยษินดภีทภีที่จะททาการ
ตนัดสษินใจตตางๆอยตางถผกตข้อง ในอภีกดข้านหนลึที่ง คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ชภีวษิตในความบาปจะเกป็บเกภีที่ยวความ
พษินาศ ความบาปมภีจสุดจบทภีที่ขมขสืที่นเสมอ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องสสุดทข้ายแลข้วนทามาซลึที่งความชสืที่นบาน

สภษ 21:16 ผรห้ใดททพื่หษันเหไปจากทางแหห่งความเขห้าใจ จะพษักอยรห่ในททพื่ประชสมของ
คนตาย ความคษิดตรงนภีรอาจหมายถลึงคนเหลตานนัรนทภีที่ขาดความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของชภีวษิต คน
เชตนนนัรนมภีแนวโนข้มทภีที่จะประสบกนับการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร อยตางไรกป็ตาม นตาจะมภีบทเรภียนฝตาย



วษิญญาณทภีที่ยษิที่งใหญตกวตา คนเหลตานนัรนทภีที่ออกไปจากความจรษิงจะคงอยผตในครษิสตจนักรทภีที่ตายแลข้ว นตา
เศรข้าทภีที่ประเทศนภีร เตป็มไปดข้วยครษิสตจนักรหลายแหตงทภีที่ออกไปจากความจรษิงเสภียแลข้วและบนัดนภีรกป็เปป็น
สสุสานฝตายวษิญญาณ นนัที่นคสือ ถผกอาศนัยโดยคนเหลตานนัรนทภีที่ตายฝตายวษิญญาณ

สภษ 21:17 บสคคลททพื่รษักความเพลษิดเพลษินจะเปป็นคนยากจน บสคคลททพื่รษักเหลห้า
องสห่นและนคทั้ามษันจะไมห่มษัพื่งคษัพื่ง คนเหลตานนัรนทภีที่มภีชภีวษิตอยผตเพสืที่อวนันนภีร และความสนสุกสนานของปนัจจสุบนันจะ
ไมตรวยไมตวตาฝตายวนัตถสุหรสือฝตายวษิญญาณ คนเหลตานนัรนทภีที่มภีชภีวษิตอยผตเพสืที่อความสนสุกสนาน ความบนันเทษิง 
สนันทนาการ ความเพลษิดเพลษิน และความสนสุกมนักดษิรนรนทางการเงษิน แนตนอนวตาคนเหลตานนัรนยากจน
ฝตายวษิญญาณ คนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญาจะมภีชภีวษิตอยผตเพสืที่อพระครษิสตรและลงทสุนชภีวษิตของตนในการรนับ
ใชข้พระองคร พวกเขาจะไมตเพภียงรทที่ารวยฝตายวษิญญาณเทตานนัรน แตตพระเจข้าจะทรงททาใหข้พวกเขาเจรษิญ
ขลึรนในระหวตางนภีรดข้วย

สภษ 21:18 คนชษัพื่วรห้ายเปป็นคห่าไถห่สคาหรษับคนชอบธรรม และคนละเมษิดสคาหรษับ
คนเททพื่ยงธรรม ในระยะยาว แผนการตตางๆของคนชนั ที่วจะยข้อนกลนับมาททารข้ายพวกเขาเอง โดยเฉพาะ
เมสืที่อพวกเขาคษิดแผนรข้ายตตอคนชอบธรรม ลองดผชะตากรรมของฮามานเมสืที่อเขาคษิดแผนรข้ายตตอสผข้
โมรเดคนัยหรสือพวกเจข้านายแหตงบาบษิโลนทภีที่คษิดแผนรข้ายตตอสผข้ดาวษิดตตอหนข้าดารษิอนัสกป็ไดข้ ในเวลาอนัน
เหมาะสม พระเจข้าจะทรงตอบแทนคนชนั ที่ว โดยเฉพาะเมสืที่อพวกเขาคษิดแผนรข้ายตตอสผข้คนชอบธรรม

สภษ 21:19 อยรห่ในแผห่นดษินทสรกษันดารดทกวห่าอยรห่กษับผรห้หญษิงททพื่ขททั้ทะเลาะและจรห้จททั้ขททั้บห่น
ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับความคษิดของสสุภาษษิต 21:9 ชายคนหนลึที่งอาจพบวตาการอาศนัยอยผตใน
เตป็นทรกป็ดภีกวตาการอาศนัยอยผตกนับภรรยาทภีที่ขภีรโมโหและหาเรสืที่องทะเลาะ นตาเศรข้าทภีที่วตาการหยตารข้างมากมาย
เปป็นผลลนัพธรของเหตสุดนังกลตาว ไมตมภีสามภีคนใดสมบผรณรแบบ แตตพระเจข้าไดข้ทรงเรภียกภรรยาใหข้
นบนอบเชสืที่อฟนังสามภีของตน แนตนอนวตานนัที่นรวมถลึงจษิตวษิญญาณและทนัศนคตษิของนางดข้วย

สภษ 21:20 คลษังทรษัพยย์ประเสรษิฐและนคทั้ามษันมทอยรห่ในททพื่อาศษัยของคนฉลาด แตห่คน
โงห่กษินมษันหมด วลภีทภีที่กลตาวถลึงนทรามนันในทภีที่นภีรกป็หมายถลึงนทรามนันมะกอก ซลึที่งเปป็นสษินคข้าโภคภนัณฑรอยตาง



หนลึที่งทภีที่หาไดข้ทนั ที่วไปแตตกป็มภีคตามากในสมนัยโบราณ ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา คนมภีปนัญญาจะเฉลภียวฉลาด
ในการจนับจตาย นนัที่นคสือ ประหยนัดและระมนัดระวนัง

ตรงกนันขข้าม คนโงตมนักผลาญเงษินของตนเสภีย คนมภีปนัญญาประหยนัดอดออมและเฉลภียวฉลาด
ในเรสืที่องเงษิน คนโงตใชข้จตายราวกนับวตาไมตมภีวนันพรสุตงนภีร  คนมภีปนัญญามภีความมนั ที่นคงตตอไป คนโงตจะขสุด
หลสุมฝนังตนัวเอง

สภษ 21:21 บสคคลผรห้ตามตษิดความชอบธรรมและความเอป็นดร จะพบชทวษิตและ
ความชอบธรรมกษับเกทยรตษิยศ คนทภีที่ไลตตษิดตามความชอบธรรมกอปรกนับความเมตตาจะเกป็บเกภีที่ยว
ความบรษิบผรณรของชภีวษิต ความชอบธรรมทภีที่เพษิที่มเตษิมและเกภียรตษิยศ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา 
ความชอบธรรมกอปรกนับความเมตตานทามาซลึที่งบทาเหนป็จอนันอสุดมในชภีวษิต ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้อง
กนับความคษิดของพระคสุณและความจรษิง ทนัรงสองสษิที่งจทาเปป็น เราตข้องไมตอตอนขข้อใหข้ในความชอบธรรม
แตตเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาและปรานภีตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ลข้มลง เมสืที่อคสุณธรรมทนัรงสองประการกตอเกษิด
ขลึรนอยผตภายใน ความเตป็มเปภีที่ยมของชภีวษิตกป็มภีมา

สภษ 21:22 ปราชญย์ปทนเขห้าไปในเมพองของคนททพื่มทกคาลษัง และพษังทลายททพื่กคาบษัง
เขห้มแขป็งททพื่เขาไวห้วางใจ ภาพเปรภียบนภีรกป็คสือวตา ปนัญญาสามารถเอาชนะอสุปสรรคใหญตๆไดข้ เมสืองของ
คนทภีที่มภีก ทาลนังกป็หมายถลึงปข้อมปราการทภีที่ดผเหมสือนตภีแตกไดข้โดยยาก อยตางไรกป็ตาม ปนัญญาแบบ
พระเจข้าสามารถเอาชนะความยากลทาบากใหญตโตไดข้

สภษ 21:23 บสคคลททพื่รษักษาปากและลษิทั้นของตนกป็รษักษาจษิตใจเขาเองใหห้พห้นความ
ลคาบาก ผผข้ทภีที่ควบคสุมลษิรนของตนไดข้จะปกปข้องตนัวเองจากปนัญหาหลายอยตาง ปากของเราททาใหข้เรา
เดสือดรข้อนไดข้มากกวตาอวนัยวะสตวนอสืที่นของรตางกายเรา คนเหลตานนัรนทภีที่ควบคสุมลษิรนของตนจะพบวตา
ชภีวษิตงตายขลึรนเยอะ

สภษ 21:24 "คนเยห่อหยษิพื่งและคนมษักเยาะเยห้ย" เปป็นชพพื่อของคนททพื่ประพฤตษิตษัว
ดห้วยความโกรธเยห่อหยษิพื่งยโส คนทภีที่ชอบโมโหซลึที่งถผกกระตสุข้นโดยความเยตอหยษิที่งจะเปป็นทภีที่รผข้จนักในฐานะ
คนโงตทภีที่เยตอหยษิที่งและโอหนัง ความเยตอหยษิที่งกตอใหข้เกษิดลนักษณะนษิสนัยทภีที่นตาเกลภียดอสืที่นๆ เชตน การบนันดาล



โทสะ คนเหลตานนัรนทภีที่ปลตอยใหข้ความเยตอหยษิที่ง การอารมณรเสภียงตาย และปากทภีที่ไมตมภีหผรผดมภีอทานาจ
ครอบครองในชภีวษิตของตนกป็เปป็นคนโงต นอกจากนภีร  ชสืที่อเสภียงทภีที่นตาเกลภียดนนัรนกป็ตษิดตามพวกมนันมาดข้วย

สภษ 21:25-26 ความปรารถนาของคนเกทยจครห้านฆห่าตษัวเขาเอง เพราะมพอของเขา
ปฏษิเสธไมห่ทคางาน ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา การไมตเตป็มใจทภีที่จะททางาน (นนัที่นคสือ ความปรารถนา) ของ
คนขภีร เกภียจนทาไปสผตหายนะของเขา คนเหลตานนัรนทภีที่เกภียจครข้าน ไมตมภีวษินนัยและเฉสืที่อยชาไมตเพภียงจะมภีชภีวษิต
ทภีที่ขนัดสนในทางการเงษินเทตานนัรน แตตบตอยครนัร งพวกเขาจะประสบกนับการเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร

26 เขาโลภอยห่างตะกละอยรห่วษันยษังคคพื่า แตห่คนชอบธรรมใหห้และไมห่หนห่วงเหนทพื่ยวไวห้ การ
เสภียดสภีตรงนภีรกป็คสือวตา คนทภีที่เกภียจครข้าน ไรข้วษินนัยและเฉสืที่อยชาทภีที่ถผกพรรณนาถลึงดข้านบนกป็อยากไดข้เสมอ
วลภีทภีที่วตาโลภอยส่างตะกละมภีความหมายวตาความปรารถนาซข้อนความปรารถนา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคน
ขภีร เกภียจและไรข้วษินนัยอยากไดข้มากกวตาเดษิมแตตไมตมภีวษิธภีทภีที่จะไดข้มนันมา ตรงกนันขข้าม คนชอบธรรม (ทภีที่ตาม
ความหมายโดยนนัยแลข้วไมตใชตคนขภีร เกภียจ ไรข้วษินนัยหรสือเฉสืที่อยชา) กป็มภีเงษินทองทภีที่จะใหข้แกตผผข้อสืที่นและททา
เชตนนนัรน นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงจะเปป็นคนใจกวข้างและใหข้ความ
ชตวยเหลสือแกตคนทภีที่ขนัดสน

อยตางไรกป็ตาม ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ความเกภียจครข้านและการดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ไรข้วษินนัย
นทาไปสผตความยากจนขณะทภีที่การดทาเนษินชภีวษิตแบบขยนันขนันแขป็งและมภีวษินนัยนทามาซลึที่งความเจรษิญรสุตงเรสือง
คนเกภียจครข้านจะถผกครอบงทาโดยวนัตถสุนษิยม และอยากไดข้มากกวตาเดษิมตลอด แตตกป็ไมตไดข้ คนชอบ
ธรรมทภีที่กลายเปป็นคนมนั ที่งมภี แมข้มภีมากขลึรนกป็ไมตถผกครอบงทาโดยสษิที่งนนัรน เขาเตป็มใจทภีที่จะใหข้เพสืที่อชตวยเหลสือ
คนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสน นภีที่เปป็นบทเรภียนทภีที่ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับคนททที่มทและคนททที่ไมส่มทในสนังคมสมนัยใหมต ฝตาย
หลนังบตอยครนัร งตกเปป็นเหยสืที่อของการขาดอสุปนษิสนัยของตนัวเอง ฝตายแรกมนักเจรษิญขลึรนในทางวนัตถสุเพราะ
จรรยาบรรณในการททางานหนนัก นอกจากนภีร  พวกเขากป็ไมตถผกครอบงทาดข้วยวนัตถสุนษิยม

สภษ 21:27 เครพพื่องสษักการบรชาของคนชษัพื่วรห้ายเปป็นสษิพื่งททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยน เมพพื่อ
เขานคามาดห้วยใจททพื่ชษัพื่วรห้ายจะยษิพื่งกวห่านษัทั้นสษักเทห่าใด ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับความคษิดของสสุภาษษิต 
15:8 คนชนั ที่วมนักเครตงศาสนาและไปปรากฏตนัวทภีที่อาคารทางศาสนาอยตางคนธรรมะธรรมโมบตอยๆ 



อยตางไรกป็ตาม การนมนัสการและการเสแสรข้งของพวกเขากป็เปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า 
แนตนอนวตานนัที่นเปป็นจรษิงเกภีที่ยวกนับพวกฟารษิสภีในสมนัยของพระเยซผ มนันเปป็นจรษิงเกภีที่ยวกนับชาวยผดาหรทภีที่
กลนับสนัตยรและละทษิรงความจรษิงในสมนัยของเยเรมภียร แมข้เปป็นคนนนับถสือรผปเคารพและคนเลตนชผข้ พวก
เขากป็จะมาพรข้อมกนับการเสแสรข้งวตาเปป็นคนชอบธรรมยนังพระวษิหารของพระเจข้าเพสืที่อถวายเครสืที่อง
สนักการบผชา มนันเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า

ทภีที่แยตยษิที่งกวตากป็คสือ ตอนทภีที่คนหนข้าซสืที่อใจคดเชตนนนัรนมานมนัสการโดยมภีแรงจผงใจแอบแฝง พระ
เยซผตรนัสถลึงคนเชตนนนัรนทภีที่มาปรากฏตนัวทภีที่พระวษิหารพรข้อมกนับการแสดงออกภายนอกวตาเปป็นคน
ธรรมะธรรมโมเพสืที่อทภีที่วตาตนจะไดข้รนับประโยชนรทางธสุรกษิจหรสือทางการเมสือง (ดผ มาระโก 7:9-13) 
ในสมนัยของเรานนักธสุรกษิจทภีที่ชนั ที่วรข้ายมากมายจะเขข้ารตวมกนับครษิสตจนักรเพภียงเพสืที่อทภีที่จะไดข้รนับการนนับหนข้า
ถสือตาและประโยชนรทางธสุรกษิจในชสุมชนหนลึที่งๆ พวกนนักการเมสืองทภีที่ฉข้อฉลจะไปปรากฏตนัวทภีที่ครษิสต
จนักรในเชข้าวนันอาทษิตยรโดยถสือพระคนัมภภีรรไปดข้วยเพราะรผข้ดภีว ตากลข้องของสถานภีโทรทนัศนรอาจฉายภาพ
ขตาวนนัรนในขตาวรอบเยป็น ทนัรงหมดนภีรลข้วนเปป็นสษิที่งทภีที่นตาสะอษิดสะเอภียนตตอพระเจข้า

สภษ 21:28 พยานเทป็จจะตห้องพษินาศ แตห่ถห้อยคคาของคนททพื่ฟษังจะยษังคงอยรห่ ความ
คษิดในตอนแรกนนัรนกป็ชนัดเจน คนทภีที่ใหข้การเทป็จสสุดทข้ายแลข้วกป็ถผกจนับไดข้และถผกจนัดการอยตางรสุนแรง คทา
ทภีที่แปลวตา อยห่างสษัตยย์ซพพื่อ (เนทซนัค) มภีความหมายดข้วยวตา ‘พละกทาลนัง’ หรสือ ‘ความทนทาน’ ความคษิด
อนันหลนังนภีรกป็อาจเปป็นไดข้วตา คนทภีที่ฟนังกตอนทภีที่ตนพผดกป็จะพผดพรข้อมกนับพละกทาลนังกตอนทภีที่กลตาวคทาตนัดสษิน
ใด มภีปนัญญาใหญตยษิที่งในการฟนังความทนัรงสองขข้างของขข้อพษิพาทใดๆกตอนทภีที่จะททาการตนัดสษิน การ
ตนัดสษินใจทภีที่กระททาหลนังจากฟนังความทนัรงสองขข้างแลข้วกป็เปป็นการตนัดสษินใจทภีที่มนั ที่นคงหรสือยนั ที่งยสืน

สภษ 21:29 คนชษัพื่วรห้ายทคาใหห้หนห้าของตนดห้านไป แตห่คนเททพื่ยงธรรมพษิเคราะหย์ดร
ทางของตน การเปรภียบเทภียบความตรงขข้ามกนันอภีกครนัร งระหวตางคนชนั ที่วและคนเทภีที่ยงธรรมถผกนทา
เสนอ คนชนั ที่วกป็โกรธงตายและททาหนข้าบลึรงตลึง นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาอารมณรของเขาควบคสุมเขา ตรงกนันขข้าม
คนทภีที่เทภีที่ยงธรรมกป็เขข้าใจหรสือพษินษิจดผทางของตน (คทาทภีที่แปลวตา พษิเคราะหย์ (บษิยนร์) มภีความหมายพสืรนๆ
วตา ‘ความเขข้าใจ’ หรสือ ‘การรผข้จนักพษินษิจพษิเคราะหร’)



คนเทภีที่ยงธรรมจะเขข้าใจพระวจนะของพระเจข้าและจะก ทากนับเสข้นทางชภีวษิตของตนตามนนัรน 
คนชนั ที่วเดข้งไปเดข้งมาในชภีวษิตโดยตอบสนองดข้วยอารมณรโกรธและความหงสุดหงษิดตตอความยสุตงยาก
ตตางๆของชภีวษิต ตรงกนันขข้าม คนเทภีที่ยงธรรมดทาเนษินตามเสข้นทางอนันเหมาะสมของชภีวษิต โดยมภีความ
เขข้าใจในพระวจนะของพระเจข้านทาทาง ความยสุ ตงยากตตางๆของชภีวษิตแมข้รสุนแรงยษิที่งขลึรนกป็ไมตททาใหข้พวก
เขาหวนั ที่นไหว พวกเขารผข้วตาตนัวเองมาจากไหน อยผตทภีที่นภีที่ททาไมและกทาลนังจะไปทภีที่ไหน ตาของพวกเขาจนับ
จข้องอยผตทภีที่เสข้นชนัยโดยมองทภีที่พระเยซผ ผผข้ทรงรษิเรษิที่มและททาใหข้ความเชสืที่อของเราสทาเรป็จ

สภษ 21:30-31 ปษัญญากป็ดท ความเขห้าใจกป็ดท คคาปรรึกษากป็ดท จะเอาชนะพระเยโฮวาหย์
ไมห่ไดห้ ไมตมภีอนสุสนัญญา นษิตษิบนัญญนัตษิ นโยบายหรสือแผนการใดทภีที่ถผกททาขลึรนเพสืที่อขนัดขวางองครพระผผข้เปป็น
เจข้าจะยนั ที่งยสืนอยผตไดข้ พวกมนันถผกก ทาหนดใหข้ไปสผตความลข้มเหลว

31 มห้ากป็เตรทยมไวห้พรห้อมแลห้วสคาหรษับวษันสงคราม แตห่ความปลอดภษัยเปป็นของพระเยโฮวาหย์ 
ในสมนัยพระคนัมภภีรร ยสุทโธปกรณรทภีที่ทรงพลนังทภีที่สสุดกป็คสือ มข้าศลึกทภีที่ถผกจนัดแถวเพสืที่อททาศลึก แมข้ศนัตรผอาจสตง
อาวสุธทภีที่ทรงพลนังทภีที่สสุดมาตตอสผข้ประชากรของพระเจข้า ความปลอดภนัยของพวกเขากป็อยผตในองครพระผผข้
เปป็นเจข้า แผนการตตางๆของมนสุษยรอยผตในขข้อกตอนหนข้า อาวสุธตตางๆของมนสุษยรอยผตในขข้อนภีร  ทนัรงหมดนภีร
ลข้วนไรข้ประโยชนรในการตตอสผข้กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้า แมข้ชาวโลกอาจถาโถมเขข้าใสต กป็มภีทภีที่ลภีรภนัยในองคร
พระผผข้เปป็นเจข้า พระองครทรงดผแลประชากรของพระองคร

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 22: ผถูว้เขทยนทส่านนทขึ้กลส่าวตส่อไปเกทที่ยวกนับปนัญญาและคลาแนะนลาแบบ
พระเจว้าสลาหรนับชทวษิตครษิสเตทยน ททที่ขว้อ 17 รถูปแบบของหนนังสสือเลส่มนทขึ้กก็เปลทที่ยนแปลงไป ตนัขึ้งแตส่ขว้อนนัขึ้น
ไปจนจบบทททที่ 24 มทรายการคลาสนัที่งตส่างๆ คลาเตสือนหรสือการใหว้คลาสนัที่งสอนสลาหรนับชทวษิตครษิสเตทยน

สภษ 22:1 ชพพื่อเสทยงดทเปป็นสษิพื่งควรเลพอกยษิพื่งกวห่าความมษัพื่งคษัพื่งมากมาย และซรึพื่งเปป็น
ททพื่โปรดปรานกป็ยษิพื่งกวห่ามทเงษินหรพอทอง อนัญมณภีแหตงปนัญญาทภีที่เชสืที่อมโยงกนันสองเมป็ดถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  
(1) ชสืที่อเสภียงอนันดภีกป็ดภีกวตาการถผกหวย การมภีชสืที่อเสภียงดภีกป็ดภีกวตาความมนั ที่งคนั ที่งและชสืที่อเสภียงแยตๆ  (2) ซรึพื่ง
เปป็นททพื่โปรดปรานหมายถลึงการไดข้รนับการยอมรนับ ความคษิดตรงนภีรกป็สอดคลข้องกนับความคษิดแรก การ



ไดข้รนับการยอมรนับจากผผข้อสืที่นกป็ดภีกวตาการมภีเงษินทองเยอะแยะ ชสืที่อเสภียงและการถผกคษิดถลึงในทางทภีที่ดภีกป็ดภี
กวตาความมนั ที่งคนั ที่ง

สภษ 22:2 คนมษัพื่งคษัพื่งและยากจนประชสมพรห้อมกษัน พระเยโฮวาหย์ทรงสรห้างเขา
ทษัทั้งสษิทั้น ตตอพระพนักตรรพระเจข้าไมตมภีความแตกตตางระหวตางคนรวยและคนจน ในพระครษิสตรไมตมภี
ทนัรงคนรวยหรสือคนจน ทสุกคนอยผตระดนับเดภียวกนันทภีที่ใตข้กางเขนนนัรน นอกจากนภีร  พระเจข้าจะไมตทรงแบตง
แยกระหวตางคนรวยและคนจนทภีที่การพษิพากษานนัรนเลย แมข้คนรวยของโลกมนักแบตงแยกชนชนัรนโดย
ดผถผกคนเหลตานนัรนทภีที่ยากจน จะไมตมภีการแบตงแยกเลยเมสืที่อพวกเขาไดข้พบกนับพระผผข้สรข้างของตน 
พระเจข้าทรงเปป็นพระผผข้สรข้างสรรพสษิที่งทนัรงปวงและจะทรงเปป็นผผข้พษิพากษาสรรพสษิที่งทนัรงปวง

สภษ 22:3 คนหยษัพื่งรรห้เหป็นอษันตรายและซห่อนตษัวของเขาเสทย แตห่คนเขลาเดษิน
เรพพื่อยไปและรษับโทษ ความหยนั ที่งรผข้กป็มองระยะยาว มนันคษิดลตวงหนข้าและเลป็งเหป็นถลึงปนัญหาตตางๆและ
ความยสุตงยากทภีที่อาจเกษิดขลึรนไดข้ ดนังนนัรนคนทภีที่หยนั ที่งรผข้จะททาสษิที่งตตางๆตอนนภีร เพสืที่อหลภีกเลภีที่ยงความยสุตงยากทภีที่จะ
เกษิดขลึรน ตรงกนันขข้าม คนโงตสนสุกสนานไปเรสืที่อย พวกเขามภีชภีวษิตอยผ ตเพสืที่อวนันนภีร โดยไมตคษิดถลึงวนันพรสุตงนภีร  
กะลาสภีทภีที่หยนั ที่งรผข้ยตอมอตานทข้องฟข้าและเลป็งเหป็นถลึงพายสุทภีที่ก ทาลนังจะมา ชาวเรสือทภีที่โงตเขลากป็เมษินสนัญญาณ
เตสือนตตางๆ กษินเลภีรยงรสืที่นเรษิงตตอไปและตษิดพายสุกลางทะเล

สภษ 22:4 บคาเหนป็จของความถห่อมใจและความยคาเกรงพระเยโฮวาหย์ คพอความ
มษัพื่งคษัพื่ง เกทยรตษิและชทวษิต คสุณธรรมสองประการคสือ ความถตอมใจและความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า 
เมสืที่อทนัรงสองอยตางนภีรททางาน ทนัรงสองกป็นทามาซลึที่งความมนั ที่งคนั ที่ง เกภียรตษิและชภีวษิต ทนัรงปรษิมาณและคสุณภาพ 
กลตาวสนัรนๆกป็คสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ถตอมใจและดทาเนษินชภีวษิตในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าจะไดข้รนับ
พระพรอยตางบรษิบผรณร

สภษ 22:5 หนามและบห่วงอยรห่ในทางของคนตลบตะแลง บสคคลททพื่ระแวดระวษัง
จษิตใจตนเองจะอยรห่ไกลเสทยจากสษิพื่งเหลห่านททั้ หนามและบตวงกป็เปป็นคทาเปรภียบถลึงความยสุตงยากในชภีวษิต คทา
ทภีที่แปลวตา ตลบตะแลง (อษิคเคช) หมายถลึงคนทภีที่คดโกงและวษิปรษิต ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา คนทภีที่ไมต
ซสืที่อตรงและทสุจรษิตจะพบแตตความยสุตงยากในชภีวษิต ตรงกนันขข้ามผผข้ทภีที่รนักษาชภีวษิตของตน (นนัที่นคสือ 



ระมนัดระวนังและรอบคอบ) จะอยผตหตางไกลจากความยสุตงยากตตางๆของคนทสุจรษิต ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่งใหญต
กวตากป็คสือวตา ความอธรรมนทามาซลึที่งความยสุตงยากและความหยนั ที่งรผข้จะปข้องกนันความยสุตงยาก

สภษ 22:6 จงฝรึกเดป็กในทางททพื่เขาควรจะเดษินไป และเมพพื่อเขาชราแลห้ว เขาจะไมห่
พรากจากทางนษัทั้น คทาทภีที่แปลวตา เขาควรจะเดษินไป (เปหร์) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘บนัญญนัตษิ’ ความคษิดตรงนภีร จลึง
อาจเปป็นไดข้วตา ‘จงฝลึกเดป็กในทางแหตงบนัญญนัตษินนัรน (ของพระเจข้า)’ นนัที่นแหละคสือทางทภีที่เขาควรจะเดษิน
ไป พระสนัญญากป็คสือวตา เมสืที่อเดป็กนนัรนโตขลึรน เขาจะไมตพรากไปจากทางนนัรน

สตวนทภีที่พตอแมตครษิสเตภียนลข้มเหลวบตอยๆในการฝลึกลผกๆของตนกป็คสือ ความไมตสมทที่าเสมอ พวก
เขาฝลึกลผกๆบางสตวนในทางนนัรนทภีที่ลผกๆควรเดษินไป แตตกป็ไมตสมทที่าเสมอในการททาเชตนนนัรน พวกเขามนัก
ไมตททาสษิที่งทภีที่ตนสนัที่งสอนลผก พวกเขาบอกลผกๆของตนวตาพระเจข้าทรงสทาคนัญทภีที่สสุดในชภีวษิต แตตกป็โดด
ประชสุมครษิสตจนักรเพสืที่อไปตกปลา พวกเขาสอนลผกๆของตนใหข้ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง แตตจากนนัรนกป็ทะเลาะ
กนันเอง พวกเขาสอนลผกๆของตนวตาโลกนนัรนชนั ที่วรข้าย แตตแลข้วกป็ไปหยอกลข้อกนับความบนันเทษิงของโลก 
พวกเขาสอนลผกๆของตนใหข้สนัตยรซสืที่อตตอสษิที่งตตางๆของพระเจข้า แตตแลข้วกป็ไมตคงเสข้นคงวาในความ
สนัตยรซสืที่อเสภียเอง เมสืที่อพตอแมตทภีที่เปป็นครษิสเตภียนฝลึกลผกๆของตนใหข้ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องอยตางสมทที่าเสมอ จาก
นนัรนกป็ดทาเนษินชภีวษิตตามสษิที่งทภีที่ตนไดข้สนัที่งสอนอยตางสมทที่าเสมอตตอหนข้าลผกๆ ลผกๆของพวกเขากป็จะไมต
พรากไปจากทางนนัรนทภีที่ตนถผกสอน

สภษ 22:7 คนมษัพื่งคษัพื่งปกครองเหนพอคนยากจน และคนขอยพมกป็เปป็นทาสของ
คนใหห้ยพม ความจรษิงสองประการในชภีวษิตถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  (1) คนเหลตานนัรนทภีที่มนั ที่งมภีจะมภีอษิทธษิพล
เหนสือคนจนและไมตใชตในทางกลนับกนัน คนเหลตานนัรนทภีที่เจรษิญขลึรนปกตษิแลข้วกป็มนั ที่งมภีเพราะการมภีวษินนัยของ
ชภีวษิต การศลึกษาและการททางานหนนัก คนมากมายทภีที่ยากจนกป็ไมตมภีระเบภียบวษินนัย ขาดความ
ทะเยอทะยานทภีที่จะหาการศลึกษา และหลภีกเลภีที่ยงการททางานทภีที่ไมตจทาเปป็น

นายจข้างมนักททางาน 80 ชนั ที่วโมงตตอสนัปดาหร ลผกจข้างบตนเกภีที่ยวกนับการทภีที่ตนตข้องททางาน 40 
ชนั ที่วโมงตตอสนัปดาหร แตตนนัที่นเปป็นเหตสุทภีที่วตาททาไมลผกจข้างถลึงเปป็นลผกจข้าง คนเหลตานนัรนทภีที่ฝลึกวษินนัยตนัวเองเพสืที่อ



ทภีที่จะรนับการศลึกษาและททางานนานหลายชนั ที่วโมงจะไดข้เปป็นเจข้านาย คนเหลตานนัรนทภีที่พอใจทภีที่จะททางาน 
40 ชนั ที่วโมงปกตษิแลข้วกป็จะเปป็นลผกจข้าง

(2) แนตทภีเดภียว คนขอยสืมกป็เปป็นทาสของคนใหข้ยสืม คนใหข้ยสืมก ทาหนดเงสืที่อนไขของการกผ ข้เงษิน 
ไมตวตาจะเปป็นการผตอนบข้านหรสือบนัตรเครดษิต ผผข้ขอยสืมผผกมนัดตนัวเองทภีที่จะใชข้คสืนเงษินกผ ข้นนัรนไมตวตาจะเกษิด
อะไรขลึรนกป็ตาม มภีปนัญญาใหญตยษิที่งในการหลภีกเลภีที่ยงการขอยสืม ความยสุ ตงยากทางการเงษินมากมายทภีที่
ผผข้คนประสบกป็เปป็นผลลนัพธรของการขอยสืมแบบโงตๆ

การใชข้จตายของผผข้บรษิโภคแบบเงษินเชสืที่อ เชตน โดยบนัตรเครดษิตกป็เปป็นเรสืที่องโงตเขลาอยตางแทข้จรษิง 
หากผผข้ใดไมตมภีวษินนัยในตนัวเองทภีที่จะชทาระหนภีรบนัตรเครดษิตใหข้ตรงเวลาทสุกเดสือน โดยมภียอดคงคข้างเปป็น
ศผนยร เขากป็เปป็นคนโงต

สภษ 22:8 บสคคลผรห้หวห่านความชษัพื่วชห้าจะเกทพื่ยวความหายนะ และไมห้ถพอแหห่ง
ความดสเดพอดของเขาจะลห้มเหลว ผผข้ทภีที่หวตานความบาปจะเกป็บเกภีที่ยวอนาคตทภีที่วตางเปลตา คทาทภีที่แปลวตา 
ความหายนะ (อาเวน) มภีความหมายวตา ‘ความยสุตงยาก’ การหวตานความบาปกป็คสือ การเกภีที่ยวความยสุตง
ยาก ไมข้เรภียวของคนๆหนลึที่งกป็เปป็นสทานวนหมายถลึงพละกทาลนังหรสือสษิทธษิอทานาจ กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง ผผข้ทภีที่
หวตานความบาปจะพบวตาอษิทธษิพล สษิทธษิอทานาจและพละกทาลนังของตนถดถอยลง ความบาปมภี
อทานาจททาใหข้เสสืที่อมถอยลง มนันไมตเคยสตงผลดภีเลย

สภษ 22:9 บสคคลททพื่มทตาแสดงใจกวห้างขวางกป็จะรษับพร เพราะเขาแบห่งสห่วน
อาหารของเขาแกห่คนยากจน “ตาแสดงใจกวข้างขวาง” กป็เปป็นภาพเปรภียบถลึงการมภีความเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อ
แผต บทเรภียนตรงนภีรกป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่แสดงความเอสืรอเฟสืร อตตอผผข้อสืที่นจะไดข้รนับพร นภีที่ยษิ ที่งเปป็นจรษิงเมสืที่อ
เราใหข้เพสืที่อชตวยเหลสือคนทภีที่ขนัดสนอยตางแทข้จรษิง ดผ ลผกา 6:38 และ 14:13-14

สภษ 22:10 จงขษับคนมษักเยาะเยห้ยออกไปเสทย แลห้วการวษิวาทจะหมดไป เออ การ
วษิวาทและการดรแคลนจะหยสดลง ทภีที่ใดทภีที่มภีความยสุตงยาก ปกตษิแลข้วกป็มภีผผข้ยสุยงใหข้เกษิดความยสุตงยากนนัรน 
แนตนอนวตานภีที่เปป็นจรษิงในความยสุตงยากทภีที่เกษิดขลึรนในครษิสตจนักร ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา จงเอาคนกตอ



ความยสุตงยากออกไปเสภียและความยสุตงยากนนัรนจะคตอยๆหายไป ปากหนลึที่งทภีที่ชอบเยาะเยข้ยกป็กตอความ
เสภียหายไดข้มากมาย ดนังนนัรน จงหาคนๆนนัรนใหข้พบและถอนรากเขา (หรสือเธอ) ออกไปเสภีย

สภษ 22:11 บสคคลททพื่รษักใจบรษิสสทธษิดิ์ เพราะเหตสรษิมฝทปากของเขามทกรสณาคสณ 
กษษัตรษิยย์จะไดห้เปป็นมษิตรของเขา ผผข้ทภีที่รนักความบรษิสสุทธษิธ แหตงจษิตใจ นนัที่นคสือ ความซสืที่อตรง ความจรษิง 
ความชอบธรรมและเกภียรตษิ และผผข้ทภีที่เปภีที่ยมดข้วยความกรสุณาในวษิธภีทภีที่ตนพผด จะไดข้เปป็นเพสืที่อนก นับคนทภีที่
อยผตในตทาแหนตงสผงๆ คนเหลตานนัรนทภีที่มภีสษิทธษิอทานาจกป็มภีความเคารพตตอคนเหลตานนัรนทภีที่เทภีที่ยงธรรม แตต
เปภีที่ยมดข้วยความกรสุณา

สภษ 22:12 พระเนตรพระเยโฮวาหย์เฝห้าอยรห่เหนพอความรรห้ แตห่พระองคย์ทรงควคพื่า
ถห้อยคคาของคนละเมษิด ความคษิดตรงนภีรอาจหมายความวตา องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงทอดพระเนตร
อยตางโปรดปรานตตอคนเหลตานนัรนทภีที่มภีความเขข้าใจ คทาทภีที่แปลวตา เฝห้าอยรห่เหนพอ (นนัทซารร์) มภีความหมาย
ไดข้ดข้วยวตา ‘สนังเกตการณร’ เหมสือนยามทภีที่เฝข้าระวนังอยผ ตในเวรยามของตน คทาทภีที่แปลวตา ความรรห้ (ดาอนัธ) 
มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ปนัญญา’ หรสือ ‘ความเขข้าใจ’ นนั ที่นนตาจะใชตความหมายตรงนภีร  กลตาวโดยสรสุป
กป็คสือ พระเจข้าทรงเฝข้าระวนังอยผตเหนสือคนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญาและความเขข้าใจ อยตางไรกป็ตาม ในทาง
กลนับกนัน พระองครทรงควทที่าคทาพผดทภีที่มนักทรยศของคนทภีที่ไมตซสืที่อตรง

สภษ 22:13 คนเกทยจครห้านกลห่าววห่า "มทสษิงโตอยรห่ขห้างนอก ขห้าจะถรกฆห่าตาม
ถนน" เงสืที่อนงทาสทาคนัญของสสุภาษษิตขข้อนภีรถผกพบในคทาวตา เกทยจครว้าน คนเกภียจครข้านหรสือคนขภีร เกภียจจะ
หาขข้ออข้างตตางๆมาอข้างวตาเพราะเหตสุใดเขาถลึงททางานนนัรนๆไมตเสรป็จลสุลตวง สษิงโตในถนนเปป็นขข้ออข้างทภีที่
ดภีพอๆกนับวตาททาไมถลึงไมตททางาน

สภษ 22:14 ปากของหญษิงชษัพื่วเปป็นหลสมลรึก บสคคลซรึพื่งพระเยโฮวาหย์ทรง
พระพษิโรธจะตกลงในททพื่นษัทั้น ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วตา คทาพผดทภีที่ยนั ที่วยวนหรสืออาจถลึงกนับเปป็นจสุมพษิต
ของหญษิงใจงตายกป็เปป็นหลสุมพราง พระเจข้าทรงเกลภียดชนังคนเหลตานนัรนทภีที่ปลตอยใหข้ตนัวเองถผกลตอลวง
ดข้วยวษิธภีเชตนนนัรน การททาผษิดศภีลธรรมทางเพศไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดเทตานนัรน แตตมนันยนังโงตเขลาดข้วย!



สภษ 22:15 ความโงห่ถรกผรกมษัดอยรห่ในใจของเดป็ก แตห่ไมห้เรทยวททพื่ตทสอนกป็ขษับมษันใหห้
หห่างไปจากเขา พระคนัมภภีรรสอนชนัดเจนถลึงการลงโทษดข้านรตางกาย นนัที่นคสือ การตภีกข้น มนันจะคตอยๆ
ขจนัดความโงตเขลาออกไปจากตนัวเดป็ก การลข้มเหลวในการตภีก ข้นเดป็กกลนับจะเปษิดโอกาสใหข้ความโงต
เขลาเตษิบโตขลึรนในใจของเดป็ก

สภษ 22:16 บสคคลผรห้บทบบษังคษับคนยากจนเพพพื่อเพษิพื่มทรษัพยย์ศฤงคารของตน และผรห้
ททพื่เพษิพื่มใหห้แกห่คนมษัพื่งคษัพื่ง จะมาถรึงความขษัดสนอยห่างแนห่นอน ผผข้ทภีที่เอาเปรภียบคนทภีที่ยากจนและอตอนแอ
สสุดทข้ายแลข้วจะประสบกนับความยากจนเอง เชตนเดภียวกนัน ผผข้ทภีที่พยายามเอาอกเอาใจคนรวยและคนทภีที่
มภีอทานาจผตานทางของกทานนัล (นนัที่นคสือ สษินบนตตางๆ) กป็จะประสบกนับความยากจนดข้วย ทนัรงสองอยตาง
เปป็นวษิธภีปฏษิบนัตษิทภีที่ทสุจรษิตและทนัรงสองอยตางนภีรสสุดทข้ายแลข้วจะนทามาซลึที่งความวตางเปลตา

สภษ 22:17-19 ขณะทภีที่หนนังสสือสสุภาษษิตจนถลึงจสุดนภีร เปป็นคทาสนัที่งสอนเกภีที่ยวกนับปนัญญา 
คราวนภีรผผข้เขภียนนทาเสนอคทาสนัที่งตตางๆสทาหรนับปนัญญาบข้าง เอทยงหรของเจห้าและฟษังถห้อยคคาของปราชญย์ คทา
สนัที่งนภีรชนัดเจน เราตข้องฟนังคนมภีปนัญญา คทาทภีที่แปลวตา เอทยง (นาทาหร์) กป็มภีความหมายพสืรนๆทภีที่สสุดวตา ‘เอน
เอภียง’ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา จงผลึที่งหผของเราเพสืที่อทภีที่จะฟนังปนัญญา

และในแบบเดภียวกนัน เรากป็ไดข้รนับคทาสนัที่งใหข้เอาใจใสห่ความรรห้ของเรา คทาทภีที่แปลวตา เอาใจใสห่ 
(ชษิยธร์) มภีความหมายพสืรนๆวตา ‘ตนัรง’ นนัที่นกป็คสือ เราตข้องตนัรงใจของเราเพสืที่อทภีที่จะรผข้ความรผข้ของพระเจข้า มภีคน
มากมายขนาดไหนทภีที่ไดข้ยษินเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของพระเจข้าแลข้ว แตตใจของพวกเขากป็ไมตสนใจจรษิงๆ 
คทากทาชนับตรงนภีรกป็คสือ จงเอาใจหรสือตนัรงใจของเราเพสืที่อทภีที่จะเรภียนรผข้สษิที่งเหลตานนัรนของพระเจข้า เราจลึงไดข้รนับ
บนัญชาใหข้ตนัรงใจฟนังปนัญญาและมภีใจทภีที่เตป็มใจทภีที่จะเรภียนรผข้สษิที่งตตางๆของพระเจข้า

18 เพราะถห้าเจห้ารษักษาถห้อยคคาและความรรห้นษัทั้นไวห้ในตษัวเจห้า กป็จะเปป็นความชพพื่นใจแกห่เจห้า แลห้วทษัทั้ง
สองจะมษัพื่นคงในรษิมฝทปากของเจห้า เมสืที่อเราไดข้ซลึมซนับปนัญญาแบบพระเจข้าและความรผข้ของพระเยซผ
ครษิสตรเจข้าของเราแลข้ว มนันกป็หวานหอมจรษิงๆ นอกจากนภีร  เมสืที่อเรายอมรนับปนัญญาและความรผข้ของ
พระเจข้า ทนัรงสองสษิที่งนภีรกป็จะสทาแดงตนัวมนันเองในสษิที่งทภีที่เราพผด คทาทภีที่แปลวตา มษัพื่นคง (คถูวนร์) ในความหมาย



ขนัรนพสืรนฐานทภีที่สสุดของมนันกป็แปลวตา ‘ถผกสถาปนาไวข้’ เมสืที่อเรายอมรนับและซลึมซนับปนัญญาและความรผข้
ของพระเจข้า ทนัรงสองสษิที่งนภีร จะมภีอษิทธษิพลตตอสษิที่งทภีที่เราพผด เพราะวตาปากกป็พผดสษิที่งซลึที่งออกมาจากใจ

19 เพพพื่อความไวห้วางใจของเจห้าจะอยรห่ในพระเยโฮวาหย์ เราใหห้แจห้งประจษักษย์แกห่เจห้าในวษันนททั้แมห้
แกห่ตษัวเจห้าเอง เมสืที่อเราซลึมซนับปนัญญาและความรผข้ของพระเจข้า เรากป็จะเรษิที่มไวข้วางใจพระองครมากยษิที่งขลึรน 
ผลพวงสทาคนัญของการซลึมซนับพระวจนะของพระเจข้ากป็คสือ ความเชสืที่อในพระเจข้า พระเจข้าจลึงทรง
ประกาศความจรษิงขข้อนภีรผตานทางผผข้เขภียนหนนังสสือสสุภาษษิตแกตคนทนัรงปวงทภีที่ยอมรนับมนัน

สภษ 22:20-21 เราไดห้เขทยนใหห้เจห้าถรึงสษิพื่งวษิเศษนษัก ถรึงเรพพื่องการปรรึกษาและความรรห้
แลห้วมษิใชห่หรพอ แมข้ซาโลมอนเปป็นผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าเองกป็ก ทาลนัง
ตรนัสผตานทางเขาอยผต แนตทภีเดภียว พระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเราไดข้ทรงเขภียนบรรดาสษิที่งทภีที่ดภีเลษิศถลึง
เราในพระวจนะของพระองคร โดยประทานคทาปรลึกษาและความรผข้แกตเรา “โอ พระปนัญญาและ
ความรอบรผข้ของพระเจข้านนัรนลทราลลึกเทตาใด คทาตนัดสษินของพระองครนนัรนเหลสือทภีที่จะหยนั ที่งรผข้ไดข้ และทาง
ของพระองครกป็เหลสือทภีที่จะสสืบเสาะไดข้” (โรม 11:33)

21 เพพพื่อใหห้เจห้าทราบถรึงความแนห่นอนของถห้อยคคาแหห่งความจรษิง เพพพื่อเจห้าจะไดห้ใหห้คคาตอบททพื่
จรษิงแกห่ผรห้ททพื่ใชห้เจห้าไป เพราะพระเจข้าไดข้ประทานพระวจนะของพระองครแกตเราแลข้ว มนันจลึงชตวยเราใหข้
สามารถทราบถว้อยคลาแหส่งความจรษิงดข้วยความแนตนอนไดข้ พระคนัมภภีรรไดข้รนับการดลใจดว้านถว้อยคลา 
พระวจนะของพระเจข้าทสุกคทาไดข้รนับการดลใจและไมตมภีสนักคทาเดภียวจะลข้มเหลวไป เมสืที่อเราซลึมซนับ
ความจรษิงแหตงพระวจนะของพระเจข้า มนันกป็จะชตวยใหข้เราสามารถตอบคนเหลตานนัรนทภีที่ถามคทาถาม
ตตางๆเกภีที่ยวกนับสษิที่งเหลตานนัรนของพระเจข้าไดข้

สภษ 22:22-23 อยห่าปลห้นคนยากจน เพราะเขาเปป็นคนยากจน หรพอบทบคษัทั้นคนทสกขย์
ใจททพื่ประตรเมพอง ในสมนัยโบราณ คนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนกป็มนักมภีลนักษณะเฉพาะตนัวทภีที่แตกตตางไปจาก 
‘คนจน’ สตวนใหญตในสมนัยนภีร  สมนัยนนัรนผผข้คนกป็ยากจนเพราะเหตสุสงคราม ความเจป็บปตวย การเปป็นคน
ตาบอด และการดข้อยโอกาสอยตางแทข้จรษิง (คนมากมายเหลสือเกษินในยสุคปนัจจสุบนันเปป็นคนยากจน
เพราะเหตสุความบาป การททาผษิดศภีลธรรม ความเกภียจครข้าน และการขาดวษินนัยในตนัวเอง) พระเจข้าจลึง



ทรงเตสือนมษิใหข้กระททาการหลอกลวงคนทภีที่ยากจนอยตางแทข้จรษิงเพราะเขาดข้อยโอกาส ทภีที่ประตผเมสือง
ตตางๆในตะวนันออกกลางสมนัยโบราณ พวกคนจนกป็จะนนัที่งและขอทานขณะทภีที่คนทนัรงหลายทภีที่มนั ที่งมภี
มากกวตาเดษินผตานมา อยตางไรกป็ตาม คทาเตสือนทภีที่ชนัดเจนกป็คสือ อยตาเอาเปรภียบคนทภีที่ดข้อยโอกาส

23 เพราะวห่าพระเยโฮวาหย์จะทรงวห่าความแทนเขา และรษิบชทวษิตของผรห้ททพื่รษิบเขา พระเจข้าจะ
ทรงลสุกขลึรนปกปข้องคนทภีที่ยากจนอยตางแทข้จรษิง นนัที่นคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสนไมตใชตเพราะความผษิดของ
ตนัวเอง พระเจข้าจะทรงเปป็นผผข้ปกปข้องพวกเขา ดนังนนัรนคทาเตสือนกป็คสือวตา หากผผข้ใดจะเอาเปรภียบคนทภีที่ดข้อย
โอกาสอยตางแทข้จรษิง เขากป็จะตข้องตตอสผข้กนับพระเจข้า

สภษ 22:24-25 อยห่าเปป็นมษิตรกษับคนททพื่มษักโกรธ หรพอไปกษับคนขททั้โมโห จงระวนังการ
คบหาสมาคมกนับคนมนักโกรธหรสือขภีรโมโห เขาจะลากคสุณเขข้าไปในความขมขสืที่นและความโกรธข
องเขาอยตางรวดเรป็ว 25 เกรงวห่าเจห้าจะเรทยนรรห้ทางของเขา และพษัวพษันจษิตใจเจห้าเขห้าในบห่วง ฝผงชนทภีที่กตอ
ความวสุตนวายปกตษิแลข้วกป็ประกอบไปดข้วยผผข้คนทภีที่มนักโกรธ เมสืที่อคนเรามภีความคษิดแบบฝผงมป็อบ ความ
รสุนแรงและความชนั ที่วรข้ายทสุกรผปแบบกป็เกษิดขลึรน แมข้ครษิสเตภียนคนหนลึที่งไมตนตาจะเปป็นผผข้มภีสตวนรตวมใน
การกตอมป็อบตามทข้องถนน เขากป็สามารถถผกชนักจผงโดยครษิสเตภียนอภีกคนทภีที่ดสืรอดลึง มภีใจขมขสืที่นและททา
ตามเนสืรอหนนังไดข้อยตางงตายดาย ความยสุตงยากทภีที่เกษิดขลึรนในครษิสตจนักรและปนัญหาครษิสตจนักรแตกปกตษิ
แลข้วกป็ถผกยสุยงใหข้เกษิดขลึรนโดยคนกลสุตมเลป็กๆทภีที่โมโหและมภีใจขมขสืที่น จงระวนังพวกเขาไวข้!

สภษ 22:26-27 อยห่าเปป็นพวกททพื่เปป็นผรห้คคทั้าประกษัน อยห่าเปป็นพวกผรห้เปป็นประกษันหนททั้สษิน 
ความคษิดตรงนภีรกป็เกภีที่ยวกนับการจนับมสือเพสืที่อเปป็นการคทราประกนันหนภีรสษินของอภีกคน ในการใชข้คทาแบบ
สมนัยใหมตกวตา คทาเตสือนนภีรกป็เตสือนใหข้ระวนังการเปป็นคนเซป็นชสืที่อคทราประกนันเงษินกผ ข้ หากผผข้ใดเซป็นชสืที่อคทรา
ประกนันเงษินกผ ข้ เขากป็ควรเตรภียมพรข้อมทภีที่จะชดใชข้หนภีรของเพสืที่อนเขาอยตางเตป็มทภีที่ มภีสถานการณรไมตกภีที่
อยตางทภีที่คนเราควรเปป็นคนคทราประกนัน มนันไมตเพภียงเปป็นการกระททาทภีที่เสภีที่ยงทางการเงษินเทตานนัรน แตตมนัน
ยนังททาใหข้เกษิดการเสภียความรผข้สลึกระหวตางเพสืที่อนอภีกดข้วยหากเกษิดการเบภีรยวหนภีรขลึรนมา

27 ถห้าเจห้าไมห่มทอะไรชคาระเขา ทคาไมจรึงควรใหห้เขาเอาททพื่นอนไปจากใตห้ตษัวเจห้าเลห่า เมสืที่อวนันนนัรน
มาถลึงทภีที่จะตข้องชดใชข้หนภีร แทนผผข้กผ ข้ทภีที่เบภีรยวหนภีร  (และคสุณไมตมภีอะไรทภีที่จะชดใชข้หนภีรกข้อนนนัรน) คสุณอาจถผก



ยลึดทรนัพยรสษินของคสุณไปเพสืที่อชดใชข้หนภีรกข้อนนนัรน ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงระวนังการเปป็นคนคทรา
ประกนัน หากเพสืที่อนเกตาของคสุณไมตมภีความนตาเชสืที่อถสือบข้างเลย มนันกป็มภีเหตสุผลสทาหรนับเรสืที่องนนัรน นนัที่นคสือ 
เขา (หรสือเธอ) ไมตสมควรไดข้รนับความนตาเชสืที่อถสือนนัที่นเอง การกลายเปป็นคนคทราประกนันใหข้เขากป็เทตากนับ
โยกยข้ายภาระของการชดใชข้หนภีรนนัรนมายนังตนัวคสุณเอง

สภษ 22:28 อยห่ายห้ายหลษักเขตเกห่าแกห่ซรึพื่งบรรพบสรสษของเจห้าไดห้ปษักไวห้ การ
ประยสุกตรใชข้แบบตรงตนัวกป็เกภีที่ยวขข้องกนับเครสืที่องหมายบตงบอกทภีที่ดษิน ภายใตข้บนัญญนัตษิของโมเสส การไป
เปลภีที่ยนแปลงหลนักเขตเชตนนนัรนโดยไมตไดข้รนับอนสุญาตกป็ถผกหข้ามไวข้ ดผ พระราชบนัญญนัตษิ 19:14 มนันเปป็น
เรสืที่องของการตข้มตสุจ๋น จนกระทนั ที่งทสุกวนันนภีร  มนันเปป็นเรสืที่องผษิดกฎหมายในพสืรนทภีที่ปกครองสตวนใหญตทภีที่จะ
ไปเปลภีที่ยนแปลงหลนักเขตสทารวจทภีที่ดษินโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต การประยสุกตรใชข้ความจรษิงขข้อนภีร แบบ
กวข้างกวตากป็คสือ อยตาออกไปจากความจรษิงตตางๆสมนัยโบราณทภีที่เปป็นมรดกตกทอดมาถลึงเรา พวกมนัน
ถผกสรข้างขลึรนมาเพราะมภีเหตสุผล เครสืที่องบตงบอกทภีที่แนตนอนอยตางหนลึที่งของแนวคษิดเสรภีนษิยมกป็คสือ การ
ละทษิรงมาตรฐานและความจรษิงเหลตานนัรนของอดภีต จงระวนังคนเชตนนนัรนไวข้ใหข้ดภี!

สภษ 22:29 เจห้าเหป็นคนททพื่ขยษันในงานของเขาหรพอ เขาจะไดห้เขห้าเฝห้ากษษัตรษิยย์ เขา
จะไมห่ยพนอยรห่ตห่อหนห้าคนตคพื่าตห้อย คนทภีที่ขยนันขนันแขป็ง (ททางานหนนัก ฉนับไว พลึที่งพาไดข้) ในการททางาน
ของตนจะกข้าวขลึรนสผตความโดดเดตน เมสืที่อถลึงคราวเหมาะสม เขาจะไดข้รนับการแนะนทาใหข้รผข้จนักก นับ
กษนัตรษิยรทนัรงหลายและคนเหลตานนัรนทภีที่มภีอทานาจปกครอง ความขยนันขนันแขป็งในการททางานยตอมนทาไปสผต
การเลสืที่อนตทาแหนตงและชสืที่อเสภียงอนันดภี บรรดาประธานาธษิบดภี ผผข้วตาการรนัฐ และคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารง
ตทาแหนตงผผข้นทาจะแสวงหาคทาแนะนทาของพวกเขา คนเชตนนนัรนจะกลายเปป็นคนมภีชสืที่อเสภียง ตรงกนันขข้าม 
คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตขยนันขนันแขป็งในการททางานในชภีวษิตจะยนังเปป็นคนทภีที่ไมตมภีชสืที่อเสภียงตตอไปและมภีผลงา
นงนัรนๆตตอไป

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 23: เนสืขึ้อหาททที่เรษิที่มตว้นในบทททที่แลว้วดลาเนษินตส่อไปพรว้อมกนับคลาแนะนลา
แบบพระเจว้าในรถูปของคลาสนัที่งตส่างๆททที่มทปนัญญา



สภษ 23:1-3 เมพพื่อเจห้านษัพื่งลงรษับประทานกษับผรห้ครอบครองบห้านเมพอง จงสษังเกตใหห้ดท
วห่าอะไรอยรห่ขห้างหนห้าเจห้า ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา หากไดข้รนับเชษิญใหข้ไปรนับประทานกนับผผข้ปกครองสนัก
คน จงพษิจารณาใหข้ดภีวตาอะไรถผกเสษิรรฟ ความหมายโดยนนัยตรงนภีรกป็คสือ จงยอมรนับสษิที่งใดกป็ตามทภีที่ถผก
เสนอดข้วยความสสุภาพ มษิชชนันนารภีมากมายตข้องจทาใจฟนังคทาเตสือนสตษินภีร เมสืที่ออาหารทภีที่ตนไมตคสุข้นเคย
หรสือเมนผเปษิบพษิสดารถผกวางไวข้ตรงหนข้าเขา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การแสดงความสสุภาพตตอเจข้า
บข้านของตน

2 ถห้าเจห้าเปป็นคนตะกละ เจห้าจงจห่อมทดไวห้ททพื่คอของเจห้า บางทตานไดข้เสนอวตานภีที่หมายถลึงการเปป็น
คนเฉลภียวฉลาดในสษิที่งทภีที่คสุณพผด นนัที่นคสือ อยตาพผดมากเกษินไปในสถานการณรดนังกลตาว ทตานอสืที่นๆกป็
เสนอวตาเราไมตควรรนับประทานอาหารเยอะเกษินไปตตอหนข้าผผข้ปกครองคนหนลึที่ง คทาทภีที่แปลวตา ตะกละ 
(เนเฟช) ปกตษิแลข้วถผกแปลเปป็น ‘จษิตวษิญญาณ’ หรสือ ‘ชภีวษิต’ ความคษิดอนันหลนังนภีรอาจเปป็นไดข้วตา ‘หาก
เจข้าเปป็นคนทภีที่รนักชภีวษิต’ (นนัที่นคสือ หากเจข้าโปรดปรานชภีวษิตของเจข้า) ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกป็คสือ 
ความเฉลภียวฉลาดเมสืที่อไดข้รนับเชษิญใหข้ไปรนับประทานอาหารก นับคนใหญตคนโต

3 อยห่าปรารถนาของโอชะของทห่าน เพราะมษันเปป็นอาหารททพื่หลอกลวง ความคษิดตรงนภีรบตงชภีร
ชนัดเจนถลึงความตะกละ คนสทาคนัญๆอาจเสษิรรฟอาหารชนัรนดภีและรสเลษิศ อยตางไรกป็ตาม การรนับ
ประทานอาหารเชตนนนัรนเยอะเกษินไปอาจททาใหข้ผผข้กษินปวดทข้องหรสืออยตางนข้อยกป็ดผเหมสือนเปป็นคนกษิน
เตษิบ อภีกครนัร งทภีที่คทาเตสือนตรงนภีร เกภีที่ยวกนับความเฉลภียวฉลาดในการทภีที่ตนวางตนัวอยตางไรหากไดข้รนับเชษิญ
ใหข้ไปรตวมรนับประทานอาหารกนับผผข้ปกครองคนหนลึที่ง

สภษ 23:4-5 อยห่าทคางานเพพพื่อมษัพื่งมท จงเลษิกพรึพื่งสตษิปษัญญาของตนเอง คทาเตสือนสอง
ประการถผกใหข้ไวข้ตรงนภีร  (1) จงระวนังความทะเยอทะยานซลึที่งมภีแรงจผงใจมาจากความโลภ และ (2) 
จงระวนังการคษิดวตาตนฉลาด คนเหลตานนัรนทภีที่คษิดวตาตนัวเองมภีปนัญญาปกตษิแลข้วกป็ไมตใชตคนมภีปนัญญา 
นอกจากนภีร  ทนัศนคตษิเชตนนนัรนกลนับปตาวประกาศอยตางหลนังแทน ทนัรงความโลภและความเยตอหยษิที่งตตางมภี
รากเหงข้าอยผตในการททาตามเนสืรอหนนัง



5 เจห้าจะเพห่งตาของเจห้าอยรห่ททพื่ของอนษิจจษังหรพอ เพราะทรษัพยย์สมบษัตษิมทปทกแนห่นอนททเดทยว มษัน
จะบษินไปในทห้องฟห้าเหมพอนนกอษินทรท ความทะเยอทะยานทภีที่อยากเปป็นคนรวยเปป็นเปข้าหมายทภีที่หลสุด
ลอยไปไดข้ ความมนั ที่งคนั ที่งเชตนนนัรนมาพรข้อมกนับปภีก มนันอยผตเพภียงประเดภีตยวเดภียวจากนนัรนกป็บษินหนภีไป คทา
เตสือนทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงระวนังความโลภเงษินทองและความทะยานอยากอนันมสืดบอด

สภษ 23:6-8 อยห่ากษินอาหารของคนททพื่ตระหนทพื่ อยห่าปรารถนาของโอชะของเขา 
ความคษิดตรงนภีรกป็หมายถลึง คนๆหนลึที่งทภีที่โลภ เขาอาจชวนใครสนักคนไปรนับประทานอาหารก นับเขา แตต
แลข้วกป็คอยเฝข้าดผจากหางตาของตนเพสืที่อทภีที่จะแนตใจวตาคสุณไปรนับประทานอาหารของเขามากเกษินไป 
อยตาปรารถนาเนสืรอสนันชนัรนดภีของเขา

7 เพราะเขาคษิดในใจอยห่างไร เขากป็เปป็นอยห่างนษัทั้น เขาพรดกษับเจห้าวห่า "จงกษินและดพพื่มเถษิด" แตห่
ใจของเขามษิไดห้อยรห่กษับเจห้า ความคษิดนภีรดทาเนษินตตอไปเกภีที่ยวกนับคนๆหนลึที่งทภีที่ไมตไดข้จรษิงใจอยตางแทข้จรษิง แมข้
เขาเชษิญอภีกคนไปรนับประทานอาหารกนับเขา เขากป็หวงสษิที่งทภีที่อยผตบนโตบ๊ะนนัรน สษิที่งทภีที่เขาคษิดจรษิงๆแลข้วกป็
คสือสษิที่งทภีที่เขาเปป็น แนตทภีเดภียวสษิที่งทภีที่อยผตในใจของคนๆหนลึที่งกป็คสือสษิที่งทภีที่เขาเปป็นจรษิงๆ ในกรณภีนภีร  คทาเตสือนกป็
เกภีที่ยวกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตไดข้จรษิงใจอยตางเตป็มทภีที่ แมข้คตานษิยมของสนังคมขอใหข้พวกเขาแบตงปนันอาหาร
กนับผผข้อสืที่น นนัที่นกป็ไมตใชตเจตนาทภีที่แทข้จรษิงแหตงจษิตใจของพวกเขา คทาเตสือนกป็คสือใหข้ระวนังคนเหลตานนัรนทภีที่
แอบเหป็นแกตตนัวและโลภอยผตลนับๆ คทาแนะนทาของซาโลมอนกป็คสือ จงปฏษิเสธคทาเชษิญของคนเหลตานนัรน
เสภีย

8 เจห้าจะตห้องสคารอกอาหารซรึพื่งเจห้าไดห้กษินเขห้าไปนษัทั้น และเสทยถห้อยคคาแชห่มชพพื่นของเจห้าเสทย
เปลห่าๆ หากผผข้ใดไปรตวมวงในมสืรออาหารแบบตระหนภีที่เชตนนนัรนดนังทภีที่มภีบรรยายไวข้ขข้างบน มนันจะนทามา
ซลึที่งอาการอาหารไมตยตอยในภายหลนัง คทาพผดขอบคสุณทภีที่กลตาวไปแลข้วกป็จะเปลตาประโยชนร บทเรภียน
ของเรสืที่องนภีรกป็คสือวตา จงหลภีกเลภีที่ยงคนเหลตานนัรนทภีที่เหป็นแกตตนัวและไมตจรษิงใจ ผลพวงทภีที่ตามมาจะไมตนตา
อภษิรมยร

สภษ 23:9 อยห่าพรดใหห้คนโงห่ไดห้ยษิน เพราะเขาจะดรหมษิพื่นปษัญญาแหห่งถห้อยคคาของ
เจห้า อภีกครนัร งทภีที่คทาเตสือนถผกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับการใหข้คทาแนะนทาแกตคนโงต พวกเขามนักจะปฏษิเสธมนันเสภียและ



ไมตเชสืที่อฟนังคทาแนะนทาทภีที่ถผกใหข้ไวข้นนัรนและผผข้ทภีที่ใหข้คทาแนะนทานนัรนดข้วย คนโงตไมตยอมฟนังคทาวษิจารณรและคทา
แนะนทา คนมภีปนัญญาตนัรงใจฟนังทนัรงสองสษิที่ง

สภษ 23:10-11 อยห่าโยกยห้ายเสาเขตเกห่าแกห่ หรพอเขห้าไปในไรห่นาของคนกคาพรห้าพห่อ 
การประยสุกตรใชข้ในทนันทภีกป็เกภีที่ยวขข้องกนับการไปเปลภีที่ยนแปลงเสาเขตทภีที่ดษินโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต 
ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ การหลอกลวงใครสนักคนทภีที่อาจดผไมตออกถลึงการกระททานนัรน ในอษิสราเอลสมนัย
โบราณ พวกลผกกทาพรข้ากป็ไดข้รนับทภีที่ดษินของบษิดาตนเปป็นมรดก แมข้พวกเขามภีอายสุไมตมากพอทภีที่จะใชข้
ทภีที่ดษินนนัรนกป็ตาม คทาเตสือนตรงนภีรกป็เกภีที่ยวขข้องกนับการเอาเปรภียบคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตสามารถปกปข้องตนัวเอง
ไดข้ เพสืที่อนบข้านทภีที่ขภีรโกงจลึงอาจเคลสืที่อนยข้ายเสาเขตทภีที่ดษินเพสืที่อทภีที่จะขโมยทภีที่ดษินนนัรนจากเพสืที่อนบข้านทภีที่ไมต
ประสภีประสาและเปป็นฝตายเสภียเปรภียบ คทาเตสือนนภีรกป็เตสือนมษิใหข้กระททาการฉข้อโกงเชตนนนัรน ในความ
หมายแบบทภีที่กวข้างกวตา คทาเตสือนนภีรกป็ใหข้ระวนังการเปลภีที่ยนแปลงมาตรฐานตตางๆทภีที่ถผกสถาปนาไวข้นาน
แลข้วเกภีที่ยวกนับสษิที่งทภีที่ถผกและสษิที่งทภีที่ผษิด พวกมนันถผกตนัรงไวข้นานมาแลข้วเพราะมภีเหตสุผล ดผ สสุภาษษิต 22:28, 
พระราชบนัญญนัตษิ 19:14 และ 27:17 ดข้วย

11 เพราะพระผรห้ไถห่ของเขาแขป็งแรง พระองคย์จะวห่าคดทของเขาตห่อสรห้เจห้า ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ
วตาพระเจข้าจะทรงดผแลลผกก ทาพรข้าพตอ (นนัที่นคสือ เดป็กกทาพรข้า) การเอาเปรภียบคนดข้อยโอกาสโดยการโกง
กป็เสภีที่ยงกนับการตข้องเผชษิญหนข้ากนับพระเจข้า พระองครจะทรงเปป็นผผข้ปข้องกนันพวกเขาและพระองครทรง
มหษิทธษิฤทธษิธ

สภษ 23:12 จงเอาใจของเจห้ารษับคคาสษัพื่งสอน และเอาหรของเจห้ารษับถห้อยคคาแหห่ง
ความรรห้ ประชาชนของพระเจข้าถผกก ทาชนับใหข้หนันใจของตนเขข้าหาการเรภียนรผข้ คนโงตแสวงหาทภีที่จะใหข้
ความบนันเทษิงตนัวเอง คนมภีปนัญญากป็แสวงหาทภีที่จะใหข้การศลึกษาตนัวเอง ประชาชนของพระเจข้าควร
เสาะหาและซลึมซนับความจรษิงอยผตเสมอ

สภษ 23:13-14 อยห่ายษับยษัทั้งการตทสอนเสทยจากเดป็ก เพราะถห้าเจห้าตทเขาดห้วยไมห้เรทยว เขา
จะไมห่ตาย วษิธภีการของพระเจข้าสทาหรนับการจนัดการกนับเจตจทานงทภีที่บาปหนาและดสืรอรนัรนของเดป็กกป็คสือ 
การลงโทษดข้านรตางกาย คทาทภีที่แปลวตา ตท (นาคาหร์) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ฟาด’ หรสือ ‘ตภีกข้น’ ซลึที่งสสืที่อ



ความหมายในปนัจจสุบนันของคทาๆนภีร  คทาทภีที่แปลวตา ไมห้เรทยว (เชเบท) มภีความหมายไดข้หลายอยตางไลต
ตนัรงแตตกข้านไมข้ไปจนถลึงกษิที่งไมข้และทตอนไมข้ เดป็กเลป็กๆควรถผกตภีกข้นอาจดข้วยกข้านไมข้เพภียงเทตานนัรน เมสืที่อ
พวกเขาโตขลึรนในทางอายสุและรตางกาย เครสืที่องมสือทภีที่ใชข้ตภีกข้นกป็อาจตข้องมภีขนาดใหญตมากขลึรนดข้วย แมข้
เดป็กมนักรข้องไหข้และโอดครวญเวลาถผกตภีกข้น คทาแนะนทาของพระวจนะกป็คสือ การตภีกข้นจะไมตททาใหข้เขา
ตาย มนันจะททาใหข้การเอาแตตใจและความดสืรอรนัรนของเขาไดข้รนับบาดแผล แตตหากนทาไปใชข้อยตางเหมาะ
สม มนันกป็จะไมตททาอนันตรายตตอเดป็กแตตอยตางใด ตรงกนันขข้ามดข้วยซทรา มนันจะกตอใหข้เกษิดการแกข้ไข
อสุปนษิสนัยในระยะยาว

14 เจห้าจะตทเขาดห้วยไมห้เรทยว แลห้วเจห้าจะชห่วยชทวษิตของเขาใหห้รอดจากนรก การลงโทษดข้าน
รตางกายทภีที่ถผกนทาไปใชข้อยตางเหมาะสมจะไมตเพภียงปข้องกนันเดป็กจากความโงตเขลามากกวตาเดษิมเทตานนัรน 
แตตมนันจะชภีรทางเขาไปสผตหนทางทภีที่หลภีกพข้นจากนรกดข้วย การทษิรงรอยเฆภีที่ยนไวข้บนกข้นเดป็กกป็ดภีกวตาเหป็น
เขาตกนรก คทาทภีที่แปลวตานรก (เชโอล) ปกตษิแลข้วถผกแปลเปป็น ‘หลสุมศพ’ และสามารถหมายถลึงความ
ตายไดข้ดข้วย มภีเดป็กโตทภีที่ดสืรอรนัรนกภีที่คนแลข้วทภีที่เสภียชภีวษิตในอสุบนัตษิเหตสุหรสือโศกนาฏกรรมอสืที่นๆเพราะเขาไมต
ยอมฟนังพตอแมตของตน การตภีกข้นเดป็กโดยเฉพาะเมสืที่อพวกเขายนังเลป็กอยผ ตจะชภีรทางพวกเขาไปยนังเสข้นทาง
หนลึที่งซลึที่งนทาใหข้พข้นจากความโงตเขลาของเยาวชนและไปสผตสวรรครเบสืรองบน มนันเปป็นสตวนหนลึที่งทภีที่
สทาคนัญของวษิธภีการของพระเจข้าสทาหรนับการฝลึกเดป็ก

สภษ 23:15-16 บสตรชายของเราเออ๋ย ถห้าใจของเจห้าฉลาด ใจของเราเองกป็จะยษินดท ซา
โลมอนพผดกนับบสุตรชายของเขาอภีกครนัร ง ประเดป็นของเขากป็คสือวตา บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญายตอมนทาความ
ชสืที่นชมยษินดภีมาสผตบษิดาของตน ปนัญญาไมตเพภียงเปป็นพรอยตางหนลึที่งในตนัวมนันเองเทตานนัรน แตตมนันกตอใหข้เกษิด
พรสทาหรนับผผข้อสืที่นดข้วยโดยเฉพาะพตอแมตของคนๆนนัรน

16 เออ วษิญญาณของเราจะเปรมปรทดษิดิ์ เมพพื่อรษิมฝทปากของเจห้าพรดสษิพื่งททพื่ถรกตห้อง อภีกครนัร งทภีที่ 
วษิญญาณ หมายถลึงอวนัยวะตตางๆทภีที่อยผตในชตองทข้องของเรา โดยเฉพาะลทาไสข้ตตางๆ อยตางไรกป็ตาม 
ความคษิดตรงนภีรกป็เปป็นคทาพผดเปรภียบเทภียบทภีที่หมายถลึงใจของคนเรา หรสือศผนยรกลางแหตงอารมณรตตางๆ
ของคนเรา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา บษิดามารดาของบสุตรชายทภีที่มภีปนัญญาจะมภีความพลึงพอใจ



อยตางลลึกซลึร งในตนัวบสุตรชายของตนทภีที่พผดอยตางถผกตข้อง สนังเกตอภีกครนัร งถลึงความสนัมพนันธรกนันโดยตรง
ระหวตางปนัญญาและความชอบธรรม

สภษ 23:17-18 อยห่าใหห้ใจของเจห้ารษิษยาคนบาป แตห่จงยคาเกรงพระเยโฮวาหย์วษันยษังคคพื่า
ชาวโลกมนักมภีทรนัพยรสษิที่งของเยอะแยะและความรสุตงเรสืองแบบชนัดเจน มนันเรษิที่มงตายในเนสืรอหนนังทภีที่จะ
อษิจฉาความมนั ที่งมภีของพวกเขา แตตการมภีใจจดจตอเชตนนนัรนกป็เปป็นการจนับจข้องสายตาของเราอยผตทภีที่สษิที่ง
ตตางๆเบสืรองลตางและไมตใชตเบสืรองบน แทนทภีที่จะททาอยตางนนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีรกลนับสนัที่งเราใหข้อยผตในความ
ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า มนันจะหนันใจจดจตอของเราไปสผตสษิที่งตตางๆทภีที่อยผตเบสืรองบน สผตเรสืที่องตตางๆทภีที่เปป็น
ฝตายวษิญญาณและสผตสษิที่งตตางๆทภีที่อยผตเปป็นนษิรนันดรร ความเจรษิญของชาวโลกนนัรนกป็อยผตเพภียงประเดภีตยวเดภียว
และกลวงโบจ๋ ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ากตอใหข้เกษิดบทาเหนป็จชนั ที่วนษิรนันดรรกาล 

18 ดห้วยวห่าจะมทททพื่สษิทั้นสสดอยห่างแนห่นอนททเดทยว และความคาดหวษังของเจห้าจะมษิไดห้ถรกตษัดออก 
ชภีวษิตนภีรจะสษิรนสสุดลงสทาหรนับทนัรงชาวโลกและประชาชนของพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับคนเหลตา
นนัรนทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า ความหวนังของพวกเขาจะไมตพษินาศไป ความเพลษิดเพลษินของโลกอยผต
เพภียงชนั ที่วครผต  อยตางไรกป็ตาม การดทาเนษินชภีวษิตในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าจะใหข้การชภีรทางและ
บทาเหนป็จสทาหรนับชนั ที่วนษิรนันดรร

สภษ 23:19-21 บสตรชายของเราเออ๋ย จงฟษัง และจงฉลาดเถษิด และนคาใจของเจห้าไป
ในทางนษัทั้น คราวนภีรผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจทตานนภีร แนะนทาใหข้รผข้จนักกนับเนสืรอหาตอนใหมตทภีที่เปป็นคทาเตสือน
ใหข้ระวนังการทดลองตตางๆทภีที่พบเหป็นไดข้ทนั ที่วไปของโลก คทาสนัที่งสอนของเขากป็คสือใหข้บสุตรชายของเขา 
(1) เปป็นคนมภีปนัญญาและ (2) นทาใจของเขาไปในทางแหตงชภีวษิตอยตางถผกตข้อง

20 อยห่าอยรห่ทห่ามกลางคนดพพื่มเหลห้าองสห่น หรพอทห่ามกลางคนตะกละททพื่กษินเนพทั้อ คนดสืที่มเหลว้าองสุส่น
หมายถลึงผผข้ดสืที่มเหลข้าหรสือของมลึนเมาตตางๆ คนตะกละททที่กษินเนสืขึ้อ หมายถลึงคนตะกละ ในภาษาสมนัย
ใหมต มนันกป็หมายถลึง ‘การกษินเตษิบ’ อาหารรสเลษิศนนัที่นเอง คทาเตสือนแบบกวข้างกวตากป็เตสือนใหข้ระวนังการ
บรษิโภคสสุราและการตามใจปากและทข้องของตน คทาเตสือนทภีที่ไดข้รนับการดลใจของซาโลมอนกป็คสือใหข้
ระวนังแมข้แตตการคบหาสมาคมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ชอบกษินเลภีรยงสนสุกสนาน



21 เพราะคนขททั้เมาและคนตะกละจะมาถรึงความยากจน และความงห่วงเหงาจะเอาผห้าขททั้รษิทั้ว
หห่มคนนษัทั้น การตามใจเนสืรอหนนังยตอมนทาไปสผตความทสุกขรยากทางเศรษฐกษิจ มนันมภีแนวโนข้มทภีที่จะนทาไป
สผตความเกภียจครข้าน มนันละเมษิดวษิหารของพระวษิญญาณบรษิสสุทธษิธ  มนันนทาไปสผตปนัญหาสสุขภาพตตางๆ และ
มนันเปป็นคทาพยานทภีที่แยตสทาหรนับครษิสเตภียนดข้วย ลองสนังเกตวตาการเปป็นคนขภีร เมาและการกษินเตษิบถผกจนัด
กลสุตมเขข้าดข้วยกนันในฐานะเปป็นความบาปทภีที่สอดคลข้องกนัน นอกจากนภีร  ในวนัฒนธรรมอเมรษิก นันสมนัย
ใหมต คสุณเคยสนังเกตไหมวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ ‘ยากจน’ บตอยครนัร งมนักเปป็นคนทภีที่มภีนทร าหนนักตนัวเกษินปกตษิ 
ความชนั ที่วรข้ายอภีกประการแฝงอยผตใตข้พสืรนผษิวและนนัที่นกป็คสือการขาดวษินนัยในตนัวเอง นนั ที่นนทาไปสผตความ
บกพรตองดข้านอสุปนษิสนัยทสุกรผปแบบ

สภษ 23:22 จงฟษังบษิดาของเจห้าผรห้ใหห้กคาเนษิดเจห้า และอยห่าดรหมษิพื่นมารดาของเจห้าเมพพื่อ
นางแกห่ ผผข้ทภีที่ฟนังพตอแมตของตนกป็เปป็นคนมภีปนัญญา แมข้กระทนั ที่งในยามทภีที่พวกทตานแกตชราแลข้ว คนโงตกป็
เมษินเฉยและดผหมษิที่นคทาแนะนทาของพตอแมต แมข้กระทนั ที่งในยามทภีที่พวกทตานแกตชราแลข้ว คนมภีปนัญญาจะ
ฟนังพตอแมตของตน

สภษ 23:23 จงซพทั้อความจรษิงและอยห่าขายไปเสทย จงซพทั้อปษัญญา คคาสษัพื่งสอน และ
ความเขห้าใจ ความจรษิง ปนัญญา คทาสนัที่งสอนและความเขข้าใจเปป็นคสุณธรรมตตางๆทภีที่มภีคตาเกษินบรรยาย ดนัง
นนัรน ผผข้เขภียนทตานนภีร จลึงหนสุนใจบสุตรของตนใหข้จตายสษิที่งใดกป็ตามทภีที่จทาเปป็นเพสืที่อไดข้มาซลึที่งความจรษิงและ
ปนัญญา แมข้เราอาจซสืรอขข้าวของทภีที่เปป็นวนัตถสุและขายมนันในภายหลนังกป็ตาม คทาเตสือนสตษิตรงนภีรกป็เตสือนวตา
อยตากทาจนัดความจรษิง ปนัญญา คทาสนัที่งสอนและความเขข้าใจไปเดป็ดขาด ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกป็คสือ
การไดข้มาซลึที่งคสุณธรรมตตางๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนันของความจรษิงและไมตปลตอยพวกมนันใหข้หลสุดลอยไปเดป็ด
ขาด

สภษ 23:24-25 บษิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรทดษิดิ์อยห่างยษิพื่ง บสคคลผรห้ใหห้กคาเนษิด
บสตรททพื่ฉลาดจะยษินดทเพราะเขา 25 บษิดามารดาของเจห้าจะยษินดท และผรห้ททพื่คลอดเจห้ากป็จะเปรมปรทดษิดิ์ 
ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของขข้อ 15-16 บสุตรชาย (หรสือบสุตรสาว) ทภีที่มภีปนัญญาและชอบธรรมจะ
เปป็นแหลตงแหตงความชสืที่นชมยษินดภีสทาหรนับบษิดามารดาของเขา (หรสือของเธอ) ในการใชข้คทาแบบสมนัย



ใหมตกวตา พตอแมตกป็ภผมษิใจในตนัวลผกชาย (หรสือลผกสาว) ทภีที่มภีปนัญญาและเทภีที่ยงธรรม กรสุณาสนังเกตอภีกครนัร ง
ถลึงความสนัมพนันธรกนันระหวตางปนัญญาและความชอบธรรม

สภษ 23:26-28 บสตรชายของเราเออ๋ย ขอใจของเจห้าใหห้เราเถอะ และใหห้ตาของเจห้า
สษังเกตดรทางทษัทั้งหลายของเรา ใจความหลนักทภีที่สทาคนัญอภีกเรสืที่องของหนนังสสือสสุภาษษิตถผกกลตาวถลึงอภีกครนัร ง
นนัที่นคสือ คทาเตสือนใหข้ระวนังการททาผษิดศภีลธรรมทางเพศ ซาโลมอนเกรษิที่นนทาคทาเตสือนนภีรดข้วยคทาเตสือนสตษิ
ใหข้บสุตรชายของเขาใหข้ใจของเขาแกตตน อยตางไรกป็ตาม พระองครผผข้ทรงยษิที่งใหญตกวตาซาโลมอนกป็
กทาลนังประทนับยสืนอยผตในเงามสืด พระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเรากป็ทรงขอเราแบบเดภียวกนัน คทาเชสืรอ
เชษิญตรงนภีร ไมตใชตใหข้มาสผตความรอด แตตมาสผตความเชสืที่อฟนังและการอสุทษิศตนัว เมสืที่อเราใหข้ใจของเราแดต
พระครษิสตรในการดทาเนษินชภีวษิตครษิสเตภียนแตตละวนัน เรากป็จะหลภีกเลภีที่ยงหลสุมพรางตตางๆทภีที่ถผกบรรยายไวข้
ขข้างลตาง สนังเกตดผวตาบษิดาทภีที่ดทาเนษินตามแบบพระเจข้า (รวมถลึงพระบษิดาผผข้สถษิตในสวรรครของเราดข้วย) 
หนสุนใจเราใหข้ดทาเนษินตามแบบอยตางของเขา เปาโลเขภียนไวข้วตา “ทตานทนัรงหลายกป็จงปฏษิบนัตษิตามอยตาง
ขข้าพเจข้า เหมสือนอยตางทภีที่ขข้าพเจข้าปฏษิบนัตษิตามอยตางพระครษิสตร” ใน 1 โครษินธร 11:1 สาวกทภีที่แทข้จรษิงของ
พระครษิสตรจะดทาเนษินชภีวษิตของตนตามพระฉายของพระครษิสตร เมสืที่อททาเชตนนนัรน เรากป็จะหลภีกเลภีที่ยง
พฤตษิกรรมตตางๆทภีที่พบเหป็นไดข้ทนั ที่วไปแตตชนั ที่วรข้ายซลึที่งจะถผกพรรณนาถลึง นนั ที่นคสือ การททาผษิดศภีลธรรมและ
ความเมามาย

27 เพราะหญษิงแพศยาเปป็นหลสมลรึก และหญษิงสษัญจรเปป็นเหมพอนบห่อแคบ การททาผษิดศภีล
ธรรมสองแบบถผกหมายเหตสุไวข้ หญษิงแพศยาหมายถลึง หญษิงโสเภณภี หญษิงสนัญจรหมายถลึง หญษิง
ใจงตาย หรสือหญษิงทภีที่เตป็มใจนอนกนับชายทภีที่ไมตใชตสามภีของเธอ การไปหาหญษิงโสเภณภีกป็เหมสือนการขนับ
รถตกคผและเปป็นคผทภีที่ลลึกเสภียดข้วย หลายชภีวษิตถผกททาลายในการพบกนันเชตนนนัรน การมภี ‘สนัมพนันธรสวาท’ 
หรสือ ‘คสืนเดภียวจบ’ (อยตางทภีที่ชาวโลกเขาเรภียกกนัน) คสือ กนับดนักทภีที่นทามาซลึที่งความยสุตงยากตตางๆทภีที่คงอยผต
ยาวนาน ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การททาผษิดศภีลธรรมทางเพศไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผษิดเทตานนัรน 
แตตมนันยนังโงตเขลาอยตางรข้ายกาจดข้วย มนันทษิรงผลพวงไวข้เปป็นหลายชภีวษิตทภีที่พษินาศไป



28 นางหมอบคอยอยรห่เหมพอนคอยเหยพพื่อ และเพษิพื่มคนละเมษิดขรึทั้นทห่ามกลางมนสษยย์ หญษิง
ใจงตายเปป็นเหมสือนสนัตวรนนักลตาทภีที่หมอบคอยตะครสุบเหยสืที่อของมนัน ไมตวตาจะเปป็นหญษิงโสเภณภีหรสือการ
หวตานเสนตหรแบบปกตษิกป็ตาม พวกผผข้หญษิงทภีที่ใจงตายและชอบลตอลวงกป็ททาใหข้ความบาปเพษิที่มมากขลึรน 
ประเดป็นกป็คสือวตา จงหลภีกเลภีที่ยงบรรดาหญษิงเชตนนนัรน ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ จงหลภีกเลภีที่ยงการททา
ผษิดศภีลธรรมทางเพศไปเลย

สภษ 23:29-30 ใครททพื่รห้องโอย ใครททพื่รห้องอสย ใครททพื่มทการวษิวาท ใครททพื่มทการรห้องคราง 
ใครททพื่มทบาดแผลปราศจากเหตส ใครททพื่มทตาแดง คทาเตสือนตนัรงแตตตรงนภีร ไปจนจบบทนภีร เตสือนใหข้ระวนัง
ความเมามายและการใชข้เครสืที่องดสืที่มมลึนเมาตตางๆ คทาถามทภีที่ถผกถามตรงนภีรกป็ถผกตอบในขข้อถนัดไป แตต
สนังเกตดผผลทภีที่ตามมาตตางๆของความเมามาย นนั ที่นคสือ วษิบนัตษิ ความโศกเศรข้า การทะเลาะวษิวาท การ
พผดจาไมตรผข้เรสืที่อง บาดแผลโดยไมตจทาเปป็น และตาแดงกทที่า กลตาวสนัรนๆกป็คสือ ทนัรงหมดนภีรลข้วนหมายถลึง
ความยสุตงยาก ‘อารมณรเคลษิบเคลษิรม’ หรสือ ‘ความสนสุกสนาน’ ซลึที่งมาจากการเมาเหลข้าในไมตชข้ากป็ถผก
ทตวมทข้นไปดข้วยผลพวงทภีที่นตาเกลภียด บษิลลภีที่ ซนันเดยรเคยเทศนาวตาเครสืที่องดสืที่มมลึนเมาตตางๆคสือ เหลตาปภีศาจ
ในขวด บข้านชตองและครอบครนัวถผกททาลายไปเพราะเหลข้ามากกวตาสษิที่งใดในประวนัตษิศาสตรรมนสุษยร 
ชภีวษิตคผตและอาชภีพการงานถผกททาใหข้พนังไปเพราะเหลข้ามากกวตาสษิที่งชนั ที่วรข้ายอสืที่นใด

ในการตอบคทาถามเหลตานนัรนทภีที่ถผกถามในขข้อทภีที่แลข้ว ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับการดลใจทตานนภีรกป็ตอบ
วตา 30 คพอบรรดาผรห้ททพื่นษัพื่งแชห่อยรห่กษับเหลห้าองสห่น บรรดาผรห้ททพื่ไปแสวงหาเหลห้าประสม เหลข้าเปป็นสษิที่งเสพ
ตษิด! เมสืที่อผผข้ใดดสืที่มเหลข้า เขากป็จะอยากดสืที่มเพษิที่มมากขลึรนไปอภีกกนับทสุกแกข้วทภีที่เขาดสืที่ม นนักดสืที่มคนนนัรนไมตรผข้ตนัว
เลยวตาโซตถผกลตามไวข้ทภีที่คอตนัวเองแลข้ว ยษิที่งพวกเขาดสืที่มมากเทตาไร พวกเขากป็ยษิที่งตกเปป็นทาสมากขลึรน
เทตานนัรน เครสืที่องดสืที่มมลึนเมาสองชนษิดถผกหมายเหตสุไวข้ตรงนภีร  คทาทภีที่แปลวตา เหลห้าองสห่น (ยายษิน) ในบรษิบทนภีร
หมายถลึง นทร าองสุตนทภีที่หมนักแลข้ว (ในบรษิบทอสืที่นๆ มนันกป็อาจหมายถลึงนทราองสุตนทภีที่ไมตถผกหมนักไดข้ดข้วย) คทาทภีที่
แปลวตา เหลห้าประสม (มนัมคนัค) มภีความหมายวตา เหลข้าองสุตนทภีที่ถผกประสมดข้วยสสุราชนษิดอสืที่นๆ นนั ที่นคสือ 
การผสมกนันของเหลข้าองสุตนและเหลข้าแรงๆ นนัที่นคสือ เครสืที่องดสืที่มแบบผสม ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ 
เครสืที่องดสืที่มทนัรงหลายทภีที่เปป็นสสุราไมตวตาจะในรผปแบบใดกป็ตาม



สภษ 23:31-32 อยห่ามองดรเหลห้าองสห่นเมพพื่อมษันมทสทแดง เมพพื่อเปป็นประกายในถห้วย และ
ลงไปคลห่องๆ ไวนรแดงกป็นตาดผและอาจมภีรสชาตษิอรตอย คทาเตสือนตรงนภีรกป็คสือ อยตาแมข้แตตมองไปทภีที่มนัน 
ตนัณหาของตายตอมกลายเปป็นตนัณหาของเนสืรอหนนังไดข้โดยงตาย ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกป็คสือ จง
หลภีกเลภีที่ยงการตษิดตตอสนัมพนันธรกนับเหลข้าไมตวตาจะเกษิดอะไรขลึรนกป็ตาม อยตาเขข้าไปในสถานทภีที่ตตางๆทภีที่
เหลข้าถผกเสษิรรฟ อยตาเขข้าไปใกลข้สถานทภีที่เหลตานนัรนทภีที่คสุณอาจถผกลตอลวงโดยเสนตหรทนัรงหลายของมนัน จง
หลภีกเลภีที่ยงมนันเสภีย อยตาเขข้าไปใกลข้ทภีที่ๆมภีมนันอยผต

32 ณ ททพื่สสดมษันกษัดเหมพอนงร และมษันฉกเอาเหมพอนงรพษิษ งผพษิษคสือ งผทภีที่มภีพษิษเชตนเดภียวกนับงผใหญต
ตตางๆ คนทภีที่จนับงผอาจหลงใหลไปกนับรผปแบบทภีที่สงตางามและความนตาเกรงขามของงผตนัวหนลึที่ง อยตางไร
กป็ตาม การจนับมนันยตอมนทาไปสผตการถผกงผกนัดพรข้อมกนับพษิษของมนันอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ประเดป็นตรงนภีร
กป็คสือวตา แมข้เหลข้าอาจลตอลวง สสุดทข้ายแลข้วมนันกป็ทษิรงผผข้ดสืที่มใหข้รนับพษิษกระทนั ที่งไปถลึงความตาย

ผผข้เขภียนทตานนภีรจะไมตมภีวนันลสืมการนนัที่งอยผตในชนัรนเรภียนวษิชาเคมภีในมหาวษิทยาลนัยของชาวโลกและ
นนัที่งฟนังอาจารยรผผข้มภีชสืที่อทตานหนลึที่งบรรยายเกภีที่ยวกนับเอธานอลเมสืที่อเทภียบกนับเมธานอล (แอลกอฮอลรแบบ
เมป็ดเทภียบกนับแอลกอฮอลรไมข้) อยตางแรกเปป็นสตวนสทาคนัญของเครสืที่องดสืที่มสสุราทนัรงหลาย อยตางทภีที่สองเปป็น
สารพษิษทภีที่มภีอนันตรายถลึงตาย นนักเรภียนคนหนลึที่งยกมสือขลึรนในชนัรนเรภียนและถามวตาททาไมเมธานอลถลึง
เปป็นสารพษิษชนษิดหนลึที่งและเอธานอลไมตเปป็น อาจารยรทตานนนัรนตอบอยตางรวดเรป็ววตาทนัรงสองอยตางเปป็น
สารพษิษ อนันหนลึที่งใชข้เวลานานกวตาอภีกอนันนษิดหนตอยกวตาจะสทาแดงผล นตาสนใจทภีที่วตาคทารากของคทาวตา
ความมลึนเมา (intoxication) คสือ ททที่เปก็นพษิษ (toxic) เหลข้าคสือ ยาพษิษชนษิดหนลึที่งซลึที่งไดข้ททาลายชายและ
หญษิงไปแลข้วนนับไมตถข้วน

สภษ 23:33-35 ตาของเจห้าจะมองดรหญษิงชษัพื่ว และใจของเจห้าจะพรดตลบตะแลง เมสืที่อ
คนเราเมา การยนับยนัรงชนั ที่งใจกป็หายวนับไป ชายและหญษิงทนัรงหลายทภีที่ปกตษิแลข้วจะหลภีกหนภีการเลตนชผข้หรสือ
การลตวงประเวณภีบตอยครนัร งกป็พตายแพข้ตตอพฤตษิกรรมเชตนนนัรนเวลาเมา การเลตนชผข้และการลตวงประเวณภี
ไดข้เกษิดขลึรนภายใตข้อษิทธษิพลของเหลข้ามากกวตาสภาวะอสืที่นใด พญามารรผข้เรสืที่องนนัรนและสตงเสรษิมเครสืที่องดสืที่ม
มลึนเมาอยตางไมตรผข้จบ นอกจากนภีร  คทาพผดหยาบคาย การพผดหยาบโลน เรสืที่องลามกอนาจารและสษิที่งโงต



เขลากป็ไหลออกมาจากรษิมฝภีปากของคนเมา แนตทภีเดภียว ปากยตอมพผดสษิที่งทภีที่ออกมาจากใจ เหลข้าพราก
เอาความเฉลภียวฉลาดและการสงวนทตาทภีออกไปซลึที่งคอยตรวจเชป็คสษิที่งโสมมและความนตาเกลภียด
ของใจมนสุษยร เมสืที่อผผข้ใดเมาเหลข้า สษิที่งเหลตานภีร กป็ออกมาหมด

34 เออ เจห้าจะเปป็นเหมพอนคนททพื่นอนอยรห่กลางทะเล อยห่างคนททพื่นอนอยรห่บนเสากางใบ เรสือลทา
หนลึที่งจะถผกคลสืที่นซนัดไปมาในทะเลก ทาเรษิบ ดนังนนัรนคนเมากป็โซเซไปมาและสะดสุดลข้มลง การโซซนัด
โซเซไปมาของเรสือทภีที่ลตองอยผตในทะเลจะหนนักยษิที่งขลึรนทภีที่ยอดเสากางใบ มนันจะเหวภีที่ยงไปมาเปป็นวง
กวข้างเมสืที่อทข้องเรสือถผกคลสืที่นเขยตาอยผตเบสืรองลตาง ดนังนนัรนคนเมาจลึงเซไปมาเหมสือนเสาเรสือทภีที่อยผ ตในพายสุ 
ความคษิดตรงนภีรกป็สสืที่อถลึง การเมาหนัวทษิที่ม ชาวโลกหนัวเราะเกภีที่ยวกนับการเมาเชตนนนัรน แตตมนันกป็เปป็นภาพทภีที่
ไมตนตาดผเลยทภีที่จะเหป็นคนเมาในสภาพดนังกลตาว

35 เจห้าจะวห่า "เขาตทขห้า แตห่ขห้าไมห่เจป็บ เขาทสบขห้า แตห่ขห้าไมห่รรห้สรึก ขห้าจะตพพื่นเมพพื่อไรหนอ ขห้าจะ
แสวงการดพพื่มอทก" ผผข้เขภียนทตานนภีรกลตาวถลึงคทาพผดและความสนับสนของคนเมาคนหนลึที่ง เราอาจเกสือบ
ไดข้ยษินคทาพผดแบบลษิรนรนัวและฟนังไมตรผข้เรสืที่องของคนเมาขณะทภีที่เขาพลตามและงลึมงทาเกภีที่ยวกนับสภาพของ
ตนเอง กระนนัรน เมสืที่อมนันจบสษิรนลง เขากป็ตนัรงใจวตาจะเมาอภีก ชตางเปป็นความโงตเขลาเสภียจรษิง! แตตความ
บาปกป็เปป็นเชตนนนัรนแหละ!

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 24: รถูปแบบของคลาเตสือนสตษิทนัขึ้งหลายททที่มทปนัญญาดลาเนษินตส่อไป

สภษ 24:1-2 อยห่าคษิดรษิษยาคนชษัพื่ว หรพอปรารถนาอยรห่รห่วมกษับเขา คนทภีที่มภีอสุปนษิสนัย
ชนั ที่วรข้ายมนักถผกแสดงวตาเปป็นคน ‘เทต’ ไมตวตาจะเปป็นคนแกรตงทภีที่แมนๆหรสือหนสุตมเจข้าเสนตหร พญามารกป็มภี
วษิธภีในการนทาเสนอภาพความบาปใหข้ดผนตาดลึงดผด คทาแนะนทาแบบพระเจข้าของหนนังสสือสสุภาษษิตกป็คสือ 
อยตาอษิจฉาคนเหลตานนัรนและอยตาแสวงหาทภีที่จะเลภียนแบบพวกเขา อนันทภีที่จรษิง อยตาปรารถนาทภีที่จะแมข้แตต
อยผตรตวมกนับพวกเขา หลนักการทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือเรสืที่องของการแยกออกจากความบาป ดผ เพลงสดสุดภี 
1:1, โรม 12:2, ยากอบ 4:4 และ 1 ยอหรน 2:15



2 เพราะวห่าใจของเขาคษิดประกอบการทคาลาย และรษิมฝทปากของเขาพรดการประทสษรห้าย 
ความจรษิงกป็คสือ พวกคน ‘เทต’ ในหมผตชาวโลกคษิดคข้นความรสุนแรงและแผนการตตางๆทภีที่ชอบททาลาย 
พวกเขาคสุยถลึงเรสืที่องตตางๆทภีที่นทาไปสผตความยสุตงยาก บตอยขนาดไหนทภีที่เราไดข้อตานหรสือไดข้ยษินเกภีที่ยวกนับ
พวกคน ‘เทต’ ในหมผตชาวโลก โดยอาจเปป็นดาราในโลกบนันเทษิงหรสือโลกกภีฬาทภีที่กลนับกลายเปป็นคน
ทสุจรษิตหรสืออาชญากร พระคนัมภภีรรกลตาววตา อยตาปรารถนาหรสือชสืที่นชมบสุคคลเชตนนนัรน ธาตสุแทข้ของพวก
เขาจะเผยโฉมออกมาในทข้ายทภีที่สสุด

สภษ 24:3-6 เรพอนนษัทั้นเขาสรห้างกษันดห้วยปษัญญา และสถาปนามษันไวห้ดห้วยความ
เขห้าใจ ปนัญญาและความเขข้าใจเปป็นรากฐานของความบากบนั ที่นทภีที่คงอยผตยาวนาน ไมตวตาจะเปป็นบข้านทภีที่
เปป็นหลนังหรสือบข้านแบบครอบครนัวทภีที่อยผ ตในบข้านทภีที่เปป็นหลนังกป็ตาม ทนัรงสองอยตางถผกสรข้างขลึรนและถผก
สถาปนาใหข้มนั ที่นคงโดยปนัญญาและความเขข้าใจ คสุณธรรมของทนัรงสองสษิที่งปรากฏชนัดเจน

4 โดยความรรห้บรรดาหห้องกป็เตป็มไปดห้วยความมษัพื่งคษัพื่งลห้วนประเสรษิฐและเพลษิดเพลษินทษัทั้งสษิทั้น แมข้
ความรผข้เทตานนัรน (นนัที่นคสือ การศลึกษาและการเรภียนรผข้) ถผกกลตาวถลึง ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็ถผกเชสืที่อมโยง
กนับขข้อทภีที่แลข้วทภีที่ปนัญญาและความเขข้าใจถผกกลตาวถลึง ทนัรงสามสษิที่งนภีรตตางสนัมพนันธรกนัน ความรผข้สรข้าง
รากฐานหนลึที่งซลึที่งความเขข้าใจกตอเกษิดจากรากฐานนนัรนและปนัญญากป็เตษิบโตขลึรนจากมนัน ประเดป็นตรงนภีรกป็
คสือวตา การรวมกนันของทนัรงสามสษิที่งนทามาซลึที่งความมนั ที่งคนั ที่งและความเจรษิญทภีที่แทข้จรษิง ยอดรวมของปนัญญา
(ความรผข้ ความเขข้าใจและปนัญญา) กตอใหข้เกษิดความสสุขและความเจรษิญรสุตงเรสือง

5 คนฉลาดมทกคาลษังมาก และคนมทความรรห้กป็เพษิพื่มกคาลษังขรึทั้น ปนัญญากตอใหข้เกษิดพละกทาลนังแหตง
ชภีวษิต ตทาแหนตงและฐานะของเราถผกททาใหข้แขป็งแกรตงโดยปนัญญา ความรผข้ (ชนัรนแรกของพภีระมษิดแหตง
ปนัญญา) เปป็นจสุดเรษิที่มตข้นของพละกทาลนังเชตนนนัรนในชภีวษิต นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงการศลึกษาอยตางตตอเนสืที่อง ไมต
วตาจะในรผปแบบทางการหรสือโดยการอตานและศลึกษาคข้นควข้าแบบไมตใชตทางการกป็ตาม นภีที่บอกเปป็น
นนัยถลึงความจรษิงทภีที่วตา ความรผข้ การศลึกษาคข้นควข้า และการเรภียนรผข้เปป็นการททางานของสมอง พระพร
ตตางๆ พละกทาลนังและการททาใหข้เจรษิญขลึรนซลึที่งมาจากปนัญญาตข้องอาศนัยการททางานทภีที่เปป็นการศลึกษา
คข้นควข้า การใครตครวญและการเรภียนรผข้ ดผ สสุภาษษิต 23:23 เชตนกนัน



6 เพราะวห่าโดยการนคาททพื่ฉลาด เจห้ากป็จะเขห้าสงครามไดห้ ความคษิดแรกนภีรกป็คสือ จงเขข้าสงคราม
โดยคทาแนะนทาทภีที่มภีปนัญญาเทตานนัรน ไมตวตาจะในระดนับระหวตางประเทศของกษนัตรษิยรและประธานาธษิบดภี
ทนัรงหลายหรสือในระดนับในประเทศทภีที่เปป็นคนปกตษิธรรมดา จงแสวงหาคทาแนะนทาทภีที่มภีปนัญญากตอนเขข้า
ททาศลึก คนโงตเขข้าททาศลึกทภีที่ตนไมตสามารถชนะไดข้ คนมภีปนัญญากป็หลภีกเลภีที่ยงศลึกเชตนนนัรน และดห้วยมทททพื่
ปรรึกษามากๆกป็มทความปลอดภษัย ยษิที่งบรรดาทภีที่ปรลึกษามภีระดนับสผงมากเทตาไร ความเขข้าใจและปนัญญา
ซลึที่งจะถผกเกป็บตกมาไดข้กป็ยษิที่งมากขลึรนเทตานนัรน ดข้วยเหตสุนภีร  การตนัดสษินใจตตางๆทภีที่ปลอดภนัย (มภีปนัญญา) กป็
สามารถถผกกระททาไดข้ บทเรภียนของเรสืที่องนภีรกป็คสือวตา จงแสวงหาคทาแนะนทาจากคนใหข้เยอะทภีที่สสุดเทตาทภีที่
จะททาไดข้

สภษ 24:7 สคาหรษับคนโงห่นษัทั้นปษัญญาสรงเกษินไป ททพื่ประตรเมพองเขาไมห่อห้าปากพรด 
ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ปนัญญาอยผตเกษินเอสืรอมคนโงต ประตถูทภีที่วตานภีรหมายถลึงทภีที่ประชสุมสาธารณะของ
เมสืองตตางๆในตะวนันออกกลางสมนัยโบราณ คนโงต (แมข้พวกเขาอาจเปษิดปากพผดในทภีที่สาธารณะ) โดย
ทนั ที่วไปแลข้วถผกเมษินเฉยเมสืที่อพวกเขาพผดออกมา ดนังนนัรน คนโงตกป็เรภียนรผข้ทภีที่จะไมตพผดในทภีที่สาธารณะ 
ประเดป็นกป็คสือวตา คนโงตไมตไดข้รนับความสนใจอยตางจรษิงจนัง นข้อยคนจะสนใจสษิที่งทภีที่พวกเขาพผด

สภษ 24:8-9 บสคคลผรห้กะแผนงานทคาความชษัพื่วเขาเรทยกกษันวห่าคนเจห้าเลห่หย์ ความคษิด
ตรงนภีรกป็คสือวตาผผข้ทภีที่วางแผนการเพสืที่อททารข้ายผผข้อสืที่นหรสือททาใหข้บาดเจป็บจะถผกเรภียกวตาอาชญากร

9 การคษิดในเรพพื่องททพื่โงห่เขลาเปป็นบาป ความคษิดในตอนแรกกป็คสือวตา ความคษิดตตางๆทภีที่ชนั ที่วรข้าย
แหตงความโงตเขลากป็เปป็นความบาป การคษิดหรสือวางแผนททาชนั ที่วกป็เปป็นความบาปจรษิงๆ คทาทภีที่แปลวตา 
การคษิด (ซษิมมาหร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ความคษิดตตางๆทภีที่ตทที่าชข้า ความคษิดตรงนภีรกป็สอดคลข้องกนับทภีที่
พระเยซผตรนัสไวข้ในมนัทธษิว 5:28 และคนมษักเยาะเยห้ยเปป็นททพื่นห่าเกลทยดนห่าชษังแกห่มนสษยย์ ความคษิดทภีที่อยผต
เบสืรองหลนังคทาทภีที่แปลวตา คนมษักเยาะเยห้ย (ลถูวทซร์) จรษิงๆแลข้วกป็หมายถลึง ‘คนพผดมาก’ โดยเฉพาะคนทภีที่
ขภีรโมข้หรสือพผดจาดผถผกคนอสืที่น ประเดป็นกป็คสือวตาคนเชตนนนัรนเปป็นทภีที่นตาขยะแขยงตตอผผข้อสืที่น แมข้กระทนั ที่งในหมผต
ชาวโลกกป็ตาม



สภษ 24:10 ถห้าเจห้าทห้อใจในวษันแหห่งความชษัพื่วรห้าย กคาลษังของเจห้ากป็นห้อย ความคษิด
ตรงนภีรกป็เรภียบงตายพอๆกนับทภีที่มนันตรงไปตรงมา หากคสุณลข้มเลษิกเมสืที่อเจอกนับความยากลทาบาก พละกทาลนัง
(นนัที่นคสือ อสุปนษิสนัย) ของคสุณกป็เลป็กนข้อย คนทภีที่ยอมแพข้อะไรงตายๆกป็ไมตเคยชนะ ผผข้ชนะไมตเคยยอมแพข้ 
ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความพากเพภียรพยายามเมสืที่อเผชษิญกนับความยากลทาบาก

สภษ 24:11-12 ถห้าเจห้าไมห่ชห่วยบรรดาผรห้ททพื่ถรกนคาไปสรห่ความมรณา และไมห่ชห่วยบรรดา
ผรห้ททพื่ตสปษัดตสเปอ๋ไปเพพพื่อถรกฆห่าใหห้รอด ผผข้เขภียนทตานนภีรอาจกทาลนังหมายถลึงสถานการณรในแตตละวนันและการ
หาขข้ออข้างตตางๆทภีที่จะไมตชตวยเหลสือใครสนักคนทภีที่เดสือดรข้อน แตตมภีความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตาตรงนภีร และนนัที่น
คสือการเปป็นพยานแกตคนทภีที่หลงหาย การไมส่ชส่วยคสือ การผลนัดวนันประกนันพรสุตงหรสือการละเวข้น คนทภีที่
หลงหายคสือคนเหลตานนัรนทภีที่ถผกจผงไปสผตความตายและพรข้อมทภีที่จะถผกสนังหารฝตายวษิญญาณ พวกเขา
กทาลนังมสุตงหนข้าไปสผตนรกและความตายครนัร งทภีที่สอง

12 ถห้าเจห้าจะวห่า "ดรเถษิด เราไมห่รรห้เรพพื่องนททั้เลย" พระองคย์ผรห้ทรงชษัพื่งใจจะไมห่ทรงเพห่งเลป็งเหป็นหรพอ 
พระองคย์ผรห้ทรงเฝห้าวษิญญาณอยรห่เหนพอเจห้าจะไมห่ทราบหรพอ และพระองคย์จะไมห่ทรงเรทยกเอาจากทสก
คนตามการกระทคาของเขาหรพอ เมสืที่อมนันอยผตในอทานาจของเราทภีที่จะชตวยผผข้อสืที่นใหข้พข้นจากความพษินาศ 
(ดข้านรตางกายหรสือฝตายวษิญญาณ) เรากป็มภีหนข้าทภีที่ทางศภีลธรรมทภีที่จะททาเชตนนนัรน การเปป็นพยานไมตเคย
เปป็นเรสืที่องงตายเลย เรสืที่องงตายกป็คสือการหาขข้ออข้างตตางๆทภีที่จะถอยหนภีเมสืที่อเรากป็เปป็นพยานไดข้ ผผข้เขภียนทตานนภีร
จลึงยกขข้ออข้างของการไมตรผข้จรษิงๆถลึงความตข้องการทภีที่แทข้จรษิงของคนทภีที่อยผ ตใกลข้ตนัวเหลตานนัรน

อยตางไรกป็ตาม คทาเตสือนทภีที่ททาใหข้ตาสวตางกป็คสือวตาพระเจข้าทรงเอาเรสืที่องกนับความบาปเชตนนนัรน
ของการละเวข้นการกระททา สนักวนันหนลึที่งเราตข้องใหข้การตตอพระองครเมสืที่อถลึงการพษิพากษา สนักวนันหนลึที่ง
พระองครจะประทานบทาเหนป็จแกตเราตามการงานตตางๆของเรา ดผ วษิวรณร 22:12 เราจะยสืนอยผตหนข้า
บนัลลนังกรพษิพากษาของพระครษิสตรและใหข้การเกภีที่ยวกนับการทภีที่เราลข้มเหลวทภีที่จะเปป็นพยานตตอคนเหลตา
นนัรนทภีที่เรามภีโอกาสเปป็นพยาน ขข้ออข้างกป็หาไดข้งตาย กระนนัรนพระเจข้าทรงทราบความจรษิงและจะทรง
ถสือวตาเราตข้องใหข้การเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร



สภษ 24:13-14 บสตรชายของเราเออ๋ย จงรษับประทานนคทั้าผรึทั้งเพราะเปป็นของดท และ
รวงผรึทั้งซรึพื่งมทรสหวาน ความคษิดตรงนภีร เปป็นบทนทาสผตขข้อตตอไป นทราผลึรงยตอมมภีรสหวาน

14 การรรห้จษักปษัญญากป็เปป็นเชห่นนษัทั้นแกห่วษิญญาณของเจห้า เมพพื่อเจห้าพบปษัญญากป็จะมทบคาเหนป็จ และ
ความคาดหวษังของเจห้าจะไมห่ถรกตษัดออก ความจรษิงตรงนภีรกป็คสือวตา ความรผข้ซลึที่งนทาไปสผตปนัญญาจะมภีรส
หวาน มนันนทามาซลึที่งบทาเหนป็จตตางๆอนันนตาอภษิรมยรและยนั ที่งยสืน (นนัที่นคสือ จะไมตถผกตนัดออก) อภีกครนัร งทภีที่
คสุณธรรมและคสุณคตาของปนัญญาถผกนทาเสนอ เราจะไมตมภีวนันเสภียใจใหข้กนับการพนัฒนาปนัญญา ตรงกนัน
ขข้าม คนโงตพบวตาตนเดสือดรข้อนในไมตชข้า

สภษ 24:15-16 โอ คนชษัพื่วรห้ายเออ๋ย อยห่าหมอบคอยเพพพื่อตห่อสรห้กษับททพื่อาศษัยของคนชอบ
ธรรม อยห่าปลห้นเรพอนของเขา อภีกครนัร งทภีที่ความคษิดตรงนภีร เกรษิที่นนทาสผตขข้อตตอไป คทาเตสือนตรงนภีรกป็คสือ ทภีที่คน
อธรรมหรสือคนชนั ที่วจะไมตสมคบคษิดเพสืที่อตตอสผข้บข้านของคนชอบธรรม

16 เพราะคนชอบธรรมลห้มลงเจป็ดครษัทั้งแลห้วกป็ลสกขรึทั้นอทก แตห่คนชษัพื่วรห้ายจะตกอยรห่ในอาการรห้าย 
แมข้ชาวโลกอาจขตมเหงและตตอตข้านคนชอบธรรม พระเจข้ากป็ทรงชตวยคนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตาง
แทข้จรษิงใหข้พข้น ดผโยเซฟ ดาวษิด ดาเนภียลหรสือโมรเดคนัยเปป็นตนัวอยตางกป็ไดข้ คนอธรรมอาจททาใหข้คน
ชอบธรรมสะดสุดลข้มลง แตตพระเจข้าจะทรงชตวยเขาใหข้กลนับลสุกขลึรนยสืนใหมต นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนชอบ
ธรรมอาจกลนับมาพรข้อมกนับพละกทาลนังเพสืที่อตอบแทนคผตตตอสผข้ของเขากป็ไดข้ แนตนอนวตานนัที่นเปป็นจรษิงใน
กรณภีของแตตละคนทภีที่ถผกเอตยถลึงขข้างบน ดผ เพลงสดสุดภี 34:19 และโยบ 5:19 ตรงกนันขข้าม คนอธรรม
อาจสะดสุดลข้มลงไดข้ในการประทสุษรข้ายของตนัวเอง นนั ที่นคสือ เขาอาจตกลงไปในกนับดนักของตนัวเอง 
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าทรงชตวยคนชอบธรรมใหข้พข้นและทรงอนสุญาตใหข้คนอธรรม
ถผกจนับในบตวงแรข้วของตนัวเขาเอง

สภษ 24:17-18 อยห่าเปรมปรทดษิดิ์เมพพื่อศษัตรรของเจห้าลห้ม และอยห่าใหห้ใจของเจห้ายษินดทเมพพื่อ
เขาสะดสด ความคษิดตรงนภีรดผเหมสือนเปป็นภาคตตอของสองขข้อนนัรนทภีที่มากตอนหนข้า เมสืที่อคผตอรษิหรสือปฏษิปนักษร
อธรรมลข้มลงในทข้ายทภีที่สสุด ปฏษิกษิรษิยาตามธรรมชาตษิกป็คสือ การดภีใจหรสือสะใจในความพษินาศของพวก



เขา อยตางไรกป็ตาม คทาแนะนทาแบบพระเจข้าสทาหรนับคนชอบธรรมกป็คสือ อยตาททาแบบนนัรน นภีที่บอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาการเปรมปรภีดษิธ เชตนนนัรนเปป็นความชนั ที่วรข้าย

18 เกรงวห่าพระเยโฮวาหย์จะทอดพระเนตรและไมห่ทรงพอพระทษัย และทรงหษันความกรษิทั้ว
จากเขาเสทย การแกข้แคข้นเปป็นของพระเจข้า (โรม 12:19) เราไมตควรเฉลษิมฉลองเมสืที่อความเดสือดรข้อน
เกษิดขลึรนแกตคนทภีที่เปป็นศนัตรผดข้วยซทรา พระเยซผตรนัสวตา “จงรนักศนัตรผของทตาน จงอวยพรแกตผผข้ทภีที่สาปแชตง
ทตาน จงททาดภีแกตผผข้ทภีที่เกลภียดชนังทตาน และจงอธษิษฐานเพสืที่อผผข้ทภีที่ปฏษิบนัตษิตตอทตานอยตางเหยภียดหยามและ
ขตมเหงทตาน” (มนัทธษิว 5:44) วษิธภีของพระเจข้ายตอมดภีกวตาปฏษิกษิรษิยาตามธรรมชาตษิของเนสืรอหนนังเสมอ

สภษ 24:19-20 เจห้าอยห่ากระวนกระวายเพราะคนชษัพื่ว และอยห่ามทใจรษิษยาคนชษัพื่วรห้าย 
คทาทภีที่แปลวตา กระวนกระวาย (ชาราหร์) หมายถลึงการ ‘โกรธ’, ‘อารมณรรข้อน’ หรสือ ‘เกรภีร ยวกราด’ มนัน
งตายทภีที่จะโกรธเพราะสษิที่งทภีที่พวกคนชนั ที่วในโลกกทาลนังททาอยผต ในทางกลนับกนัน มภีการทดลองทภีที่จะททาใหข้
อษิจฉาหรสือรษิษยาความเจรษิญรสุตงเรสืองของคนอธรรม ความมนั ที่งมภีของคนเหลตานนัรนบดบนังการดทาเนษิน
ชภีวษิตอยตางสทารวมของคนทภีที่ตามแบบพระเจข้าและคนชอบธรรม คทาแนะนทาแบบพระเจข้าของขข้อนภีรกป็
คสือ จงเมษินสษิที่งเหลตานภีร ใหข้หมด อยตาเดสือดรข้อนใจเพราะแผนการตตางๆหรสือความเจรษิญรสุตงเรสืองของคน
อธรรม

20 เพราะคนชษัพื่วจะไมห่มทบคาเหนป็จ ประททปของคนชษัพื่วรห้ายจะถรกดษับเสทย ประเดป็นตรงนภีรกป็เรภียบ
งตาย การลงโทษทภีที่ควรไดข้รนับและการตอบแทนของคนชนั ที่วกทาลนังจะมา พระเจข้าทรงมภีวษิธภีในการ
รนับมสือกนับคนอธรรมในชภีวษิตนภีร และทภีที่การพษิพากษานนัรนอยตางแนตนอน ประเดป็นสทาคนัญของความคษิดทนัรง
สองประการนภีรกป็คสือวตา พระเจข้าทรงควบคสุมอยผตและจะทรงจนัดการในวษิธภีและเวลาอนันเหมาะสมทภีที่สสุด
ของพระองคร พระองครทรงดผแลประชากรของพระองคร พระองครจะทรงพษิพากษาคนชนั ที่วดข้วย จง
เตรภียมพรข้อมใหข้ดภี

สภษ 24:21-22 บสตรชายของเราเออ๋ย จงยคาเกรงพระเยโฮวาหย์และกษษัตรษิยย์ อยห่าเขห้า
ยสห่งกษับคนททพื่หษันกลษับจากพระองคย์ทษัทั้งสองนษัทั้น ประชากรของพระเจข้าถผกเตสือนสตษิใหข้จงรนักภนักดภีและ
ใหข้ความเคารพตตอทนัรงพระเจข้าและผผข้นทาของพระองคร ความคษิดอยตางหลนังนภีรกป็คสือ การไมตคบหา



สมาคมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่เลสือกไมตถผกวตาจะสวามษิภนักดษิธ อยผตฝตายไหน ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงคน
เหลตานนัรนทภีที่มภีความจงรนักภนักดภีทภีที่ไมตแนตนอน ผผข้ทภีที่คลอนแคลนในความจงรนักภนักดภีตตอคนเหลตานนัรนทภีที่
พระเจข้าทรงตนัรงใหข้ดทารงตทาแหนตงผผข้นทากป็ไมตมภีความมนั ที่นคงและมนักกบฏบตอยๆ คทาปรลึกษาของพระเจข้ากป็
คสือ อยตาไปคบหาสมาคมกนับคนเหลตานนัรน นอกจากนภีร  ยนังมภีคนเหลตานนัรนทภีที่คอยหาชตองทภีที่จะ
เปลภีที่ยนแปลงเสาเขตและความจรษิงตตางๆสมนัยโบราณดข้วย พระเจข้าตรนัสวตา จงหลภีกเลภีที่ยงพวกเขาเสภีย 
คนเหลตานนัรนทภีที่คษิดคข้นหลนักคทาสอนใหมตๆหรสือคตานษิยมใหมตๆขลึรนมาจะตข้องถผกสงสนัยไวข้กตอน 

22 เพราะภษัยพษิบษัตษิจากพระองคย์ทษัทั้งสองจะอสบษัตษิขรึทั้นโดยพลษัน และผรห้ใดจะทราบถรึงความ
พษินาศททพื่จะมาจากพระองคย์ทษัทั้งสอง คนเหลตานนัรนทภีที่มภีความจงรนักภนักดภีหรสือความเชสืที่อมนั ที่นแบบไมต
แนตนอนกป็เผชษิญกนับความพษินาศแบบไมตคาดคษิด คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าและไมตมภี
ความจงรนักภนักดภีตตอคนเหลตานนัรนทภีที่พระองครไดข้ทรงแตตงตนัรงไวข้กป็เผชษิญกนับความยสุตงยากแบบไมต
แนตนอน ความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตาตรงนภีรกป็คสือ ความจงรนักภนักดภีตตอพระเจข้า ความจรษิงของพระองคร 
และคนเหลตานนัรนทภีที่พระองครไดข้ทรงแตตงตนัรงใหข้ดทารงตทาแหนตงผผข้นทา

สภษ 24:23-26 ขห้อความเหลห่านททั้เปป็นคคากลห่าวของปราชญย์ดห้วย คทาแนะนทาทภีที่มภีปนัญญา
แบบมาเปป็นชสุดถผกนทาเสนอ การเหป็นแกห่หนห้าคนใดในการตษัดสษินนษัทั้นไมห่ดทเลย เมสืที่อททาการตนัดสษินใจ
ใดๆ การเลสือกทภีที่รนักมนักทภีที่ชนังหรสือการเหป็นแกตความเปป็นทภีที่นษิยมชมชอบหรสือตทาแหนตงของผผข้ใดกป็ไมตมภี
ปนัญญา การตนัดสษินใจตตางๆ (นนัที่นคสือ การพษิพากษา) ตข้องถผกกระททาโดยอษิงตามหลนักเกณฑรของความ
จรษิงและความเหมาะสม ไมตใชตตนัวบสุคคล

ดนังนนัรน 24 บสคคลผรห้กลห่าวแกห่คนชษัพื่วรห้ายวห่า "เจห้าไรห้ความผษิด" จะถรกชนชาตษิทษัทั้งหลายแชห่งและ
ประชาชาตษิจะรษังเกทยจ การปลตอยใหข้คนทภีที่มภีความผษิดพข้นผษิดเพราะเขาเปป็นคนมภีชสืที่อเสภียงจะนทาความ
พษิโรธแหตง ‘ความเหป็นของสาธารณชน’ ตกลงบนผผข้พษิพากษาทภีที่ทสุจรษิตนนัรน ดผ สสุภาษษิต 17:15 และอษิส
ยาหร 5:23 พวกทนายทภีที่ฉลาดๆบางครนัร งอาจชตวยใหข้คนผษิดลอยนวลไปไดข้ แตตทนัรงพวกเขาเองและ
ระบบศาลยสุตษิธรรมกป็จะไมตถผกมองในแงตดภีอนันเปป็นผลทภีที่ตามมา



25 แตห่บรรดาผรห้ขนาบเขาจะมทความปทตษิยษินดท และพรอษันดทจะมทอยรห่กษับเขา ความคษิดตรงนภีรตตอ
จากขข้อทภีที่แลข้ว เมสืที่อผผข้กระททาผษิดถผกตทาหนษิโดยผผข้พษิพากษาทภีที่ยสุตษิธรรม ผผข้พษิพากษาคนนนัรนกป็จะไดข้รนับการ
นนับถสือ ‘ความเหป็นของสาธารณชน’ จะมองในแงตดภีตตอผผข้ทภีที่มภีอทานาจตนัดสษินใจเชตนนนัรน

26 ทสกคนจะจสบรษิมฝทปากของผรห้ใหห้คคาตอบททพื่ถรก เมสืที่อบรรดาผผข้ทภีที่มภีอทานาจตนัดสษินใจ (ผผข้
พษิพากษาทนัรงหลายและคนอสืที่นๆทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทา) ตนัดสษินใจอยตางถผกตข้อง พวกเขากป็จะไดข้รนับการ
นนับหนข้าถสือตาอยตางสผง ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาในเรสืที่องทนัรงหมดนภีรกป็คสือวตา เหลตาผผข้มภีอทานาจตนัดสษินใจทภีที่
ทสุจรษิตยตอมถผกดผหมษิที่นและพวกทภีที่ยสุตษิธรรมยตอมไดข้รนับเกภียรตษิ

สภษ 24:27 จงเตรทยมงานของเจห้าททพื่ภายนอก ทคาทสกอยห่างของเจห้าใหห้พรห้อมททพื่ใน
นา และหลษังจากนษัทั้นกป็จงสรห้างเรพอนของเจห้า ความคษิดตรงนภีรกป็เกภีที่ยวขข้องกนับการจนัดเตรภียมอนันเหมาะ
สมสทาหรนับความพยายามใดๆ คทาแนะนทาทภีที่ศนักดษิธ สษิทธษิธ ตรงนภีรกป็คสือ จงวางแผน เตรภียมการ และเตรภียม
พรข้อมกตอนทภีที่คสุณจะเรษิที่มโครงการใหญต เชตน การสรข้างบข้านสนักหลนัง เปป็นตข้น มนันหมายถลึงการททาการ
บข้านและคษิดใหข้ถภีที่ถข้วนถลึงผลลนัพธรทนัรงหมดทภีที่จะตามมา คนมภีปนัญญายตอมวางแผนการตตางๆอยตาง
ระมนัดระวนัง คนโงตกป็ไมตททาแบบนนัรน

สภษ 24:28-29 อยห่าเปป็นพยานปรษักปรคาเพพพื่อนบห้านของเจห้าอยห่างไมห่มทเหตส และอยห่า
ลห่อลวงดห้วยรษิมฝทปากของเจห้า คทาแนะนทาแบบพระเจข้าตรงนภีรคสือ อยตาใหข้การหรสือเปป็นพยานปรนักปรทา
เพสืที่อนบข้านหากไมตมภีวษิธภีอสืที่นแลข้ว อยตาฟข้องรข้องเพสืที่อนบข้านเวข้นเสภียแตตวตามภีเหตสุจทาเปป็นใหข้ททาเชตนนนัรน จง
ระวนังการใหข้การเทป็จหรสือแมข้แตตพผดเกษินความจรษิง โดยเฉพาะในสถานการณรดนังกลตาว คทาเตสือนทภีที่สสืที่อ
ตรงนภีรกป็ททาใหข้ตาสวตาง คสุณจะตข้องอาศนัยอยผตกนับเพสืที่อนบข้านของคสุณตตอไปหลนังจากนนัรน คนโงตกป็ชอบ
เปป็นศนัตรผกนับเพสืที่อนบข้านของตน คนมภีปนัญญากป็พยายามเปป็นเพสืที่อนกนับพวกเขา

29 อยห่ากลห่าววห่า "ขห้าจะทคาแกห่เขาอยห่างททพื่เขาไดห้ทคาแลห้วแกห่ขห้า ขห้าจะทคาตอบแกห่เขาอยห่างททพื่เขา
ไดห้กระทคา" แมข้เพสืที่อนบข้านเราอาจไมตใชตเพสืที่อนบข้านทภีที่ดภี 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 ลองสนังเกตความสนัมพนันธรกนันระหวตางคนหนลึที่งทภีที่ถผกพรรณนาวตาเปป็นคนเกภียจครข้าน 
(ขภีร เกภียจและไมตมภีระเบภียบ) และคนทภีที่ขาดความเขข้าใจ ฝตายแรกตามฝตายหลนังมา การขาดปนัญญาและ
ความเขข้าใจนทาไปสผตการทภีที่คนๆหนลึที่งเกภียจครข้าน ไมตมภีความเปป็นระเบภียบ และไรข้วษินนัย ผลลนัพธรกป็คสือ ทภีที่
อยผตอาศนัยของคนๆนภีรจลึงรกรสุงรนัง สวนองสุตนของเขาไมตไดข้ถผกถอนวนัชพสืชออกไป ตรงกนันขข้าม มนันถผก
รนังควานดข้วยหนามและตทาแย ก ทาแพงหษินซลึที่งถผกใชข้เปป็นระเบภียงขข้างภผเขาและรนับความชสืรนกป็พนังลง ดนัง
นนัรน ความสามารถในการผลษิตพสืชผลของเขาจลึงลดลง นอกจากนภีร  การเอาหนามและตทาแยออกไป 
(ซลึที่งถผกปลตอยใหข้งอกขลึรนมาตนัรงแตตแรก) กป็จะเปป็นงานทภีที่ยากลทาบากและสรข้างความเจป็บปวด ดนังนนัรน 
พวกมนันจลึงถผกปลตอยใหข้งอกตตอไป

32 แลห้วเราไดห้เหป็นและพษิเคราะหย์ดร เรามองดรและไดห้รษับคคาสษัพื่งสอน 33"หลษับนษิด เคลษิทั้มหนห่อย
กอดมพอพษักนษิดหนห่อย 34 แลห้วความจนจะมาหาเจห้าอยห่างนษักทห่องเททพื่ยว ความขษัดสนอยห่างคนถพอ
อาวสธ"

มภีประเดป็นหนลึที่งทภีที่ทรงพลนังมากตรงนภีร  ความเกภียจครข้าน ความไมตมภีระเบภียบ และการขาดวษินนัย
นทาไปสผตความยากจน มภีผลลนัพธรทภีที่ตามมาสทาหรนับทนัศนคตษิแบบตตางๆ การททาสษิที่งทภีที่ตนอยากททาแทนทภีที่
จะททาสษิที่งทภีที่ควรททากป็มภีผลทภีที่ตามมาหลายประการ ความยากจนมากมายทภีที่เกษิดขลึรนในโลกกป็เปป็นผลมา
จากการขาดความทะเยอทะยาน ความขยนันขนันแขป็ง และการฝลึกวษินนัยตนเองในดข้านศภีลธรรม นนั ที่น
ไมตใชตสษิที่งทภีที่ถผกตข้องในทางการเมสือง แตตมนันกป็เปป็นความจรษิง ภาพเปรภียบของ “นนักทตองเทภีที่ยว” อาจ
หมายถลึงการเปป็นคนจรจนัด

คนทภีที่นอนขข้างถนนมากมาย (นนัที่นคสือ คนไรข้บข้าน) เปป็นเหยสืที่อของการหลงระเรษิงของตนัวเอง
ไปกนับยาเสพตษิดและความเกภียจครข้าน นนัที่นคสือ การขาดวษินนัยในตนัวเอง ความทะเยอทะยาน หรสือ
ความเตป็มใจทภีที่จะททางาน คนแบบนนัรนมภีอยผตเสมอและไมตใชตปรากฏการณรทภีที่เพษิที่งเกษิดขลึรน ภาพเปรภียบ
ของคนถสืออาวสุธนตาจะหมายถลึงคนทภีที่ยากจนเสภียจนเขาตข้องไปปลข้นเขากษิน ลองสนังเกตความ



สนัมพนันธรกนันระหวตางอาชญากรรมและความเกภียจครข้าน นนัที่นคสือ การขาดวษินนัยในตนเองงและความ
เตป็มใจทภีที่จะททางาน อยตางหลนังกตอใหข้เกษิดอยตางแรก ความเสสืที่อมทรามมากมายในสนังคมปนัจจสุบนันถผก
บอกเปป็นนนัยตรงนภีร  ทางออกของปนัญหานภีรคสือ ภาพรวมทภีที่ใหญตกวตาของหนนังสสือสสุภาษษิต นนัที่นคสือ 
ปนัญญาซลึที่งนทาไปสผตความขยนันขนันแขป็ง ความชอบธรรม และการททาสษิที่งทภีที่ตนควรททา

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 25: ดนังททที่มทหมายเหตสุไวว้ในขว้อแรก เนสืขึ้อหาตอนใหมส่ถถูกนลาเสนอ แตส่
นทที่ดถูเหมสือนวส่าจะเปก็นเรสืที่องของการรวบรวมมากกวส่าเปก็นเรสืที่องของเนสืขึ้อหา ความคษิดเกทที่ยวกนับคลาเตสือน
และคลาแนะนลาททที่มทปนัญญาดลาเนษินตส่อไป

สภษ 25:1 ตห่อไปนททั้เปป็นสสภาษษิตของซาโลมอนดห้วยเหมพอนกษัน ซรึพื่งคนของเฮเซ
คทยาหย์กษษัตรษิยย์แหห่งยรดาหย์ไดห้คษัดลอกไวห้ เหป็นไดข้ชนัดวตา พวกอาลนักษณรในสมนัยของเฮเซคภียาหรไดข้คข้นพบ
และรวบรวมสสุภาษษิตตตางๆทภีที่ถผกเขภียนขลึรนโดยซาโลมอนเขข้าอยผตในหนนังสสือสสุภาษษิตนภีร  คนเหลตานภีร อาจ
เปป็นเอลภียาคษิมและเชบนาหรดนังทภีที่หมายเหตสุไวข้ในอษิสยาหร 37:2 ขข้อตตอไปนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นสตวน
หนลึที่งของสสุภาษษิต 3,000 ขข้อนนัรนทภีที่ซาโลมอนไดข้เขภียนไวข้ ดผ 1 พงศรกษนัตรษิยร 4:32

สภษ 25:2-3 สงห่าราศทของพระเจห้าคพอการซห่อนสษิพื่งตห่างๆไวห้ แตห่ศษักดษิดิ์ศรทของ
กษษัตรษิยย์คพอการคห้นสษิพื่งตห่างๆใหห้ปรากฏ ในอทานาจสษิทธษิธ ขาดของพระเจข้า พระองครไดข้ทรงเลสือกทภีที่จะไมต
เปษิดเผยทสุกสษิที่งโดยตรงไมตวตาจะเปป็นความจรษิงตตางๆในเรสืที่องวษิทยาศาสตรรหรสือแมข้แตตเรสืที่องศาสน
ศาสตรร ความลลึกลนับนนัรนเปป็นสตวนหนลึที่งของสงตาราศภีของพระองคร ในทางกลนับกนัน พระเจข้าไดข้ทรง
อนสุญาตใหข้คนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทาตตางๆ เชตน กษนัตรษิยรทนัรงหลาย เปป็นตข้น ทภีที่จะคข้นพบความ
จรษิงตตางๆทภีที่ถผกปษิดซตอนไวข้ ซลึที่งนทาเกภียรตษิมาสผตพวกเขา (นตาสนใจทภีที่คทาทภีที่แปลวตา สงห่าราศท และศษักดษิดิ์ศรท 
(คาโบด) เปป็นคทาเดภียวกนัน)

3 ฟห้าสวรรคย์สรงฉษันใด และแผห่นดษินโลกลรึกฉษันใด พระทษัยของกษษัตรษิยย์กป็เหลพอจะหยษัพื่งรรห้ฉษัน
นษัทั้น เหมสือนกนับทภีที่ความสผงของฟข้าสวรรครนนัรนไมตสามารถวนัดไดข้เชตนเดภียวกนับความลลึกของแผตนดษิน
โลกเบสืรองลตาง ใจของกษนัตรษิยรกป็ไมตอาจหยนั ที่งรผข้ไดข้เชตนกนัน เราไมตสามารถทลึกทนักเอาวตาเขข้าใจแรงจผงใจ



ตตางๆและหลนักเหตสุผลของกษนัตรษิยรองครหนลึที่ง หากนนั ที่นเปป็นจรษิงสทาหรนับเหลตาผผข้ครอบครองทภีที่เปป็น
มนสุษยร มนันจะยษิที่งเปป็นจรษิงสทาหรนับพระองครผผข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรษิยรมากกวตานนัรนสนักเทตาใด

สภษ 25:4-5 จงไลห่ขททั้ออกจากเงษินเสทย แลห้วจะมทวษัสดสสคาหรษับชห่างทคาขษัน กตอนทภีที่ภา
ชนะงามๆสนักชษิรนจะถผกททาขลึรนมาไดข้ สษิที่งเจสือปนตตางๆ (นนัที่นคสือ ขภีร เงษิน) ของแรตเงษินกป็ตข้องถผกชทาระออก
ไปเปป็นอนันดนับแรก นนั ที่นคสือกระบวนการททาใหข้บรษิสสุทธษิธ  เงษินถผกหลอมในเตาหลอมและสษิที่งเจสือปน
ตตางๆ (นนัที่นคสือ ขภีร เงษิน) ถผกขจนัดออกไป

5 จงไลห่คนชษัพื่วรห้ายออกไปเสทยจากพระพษักตรย์กษษัตรษิยย์ และพระททพื่นษัพื่งของพระองคย์จะ
สถาปนาไวห้ดห้วยความชอบธรรม เชตนเดภียวกนับในภาพเปรภียบของเงษินขข้างบน กษนัตรษิยรตข้องก ทาจนัดคน
ชนัที่วออกไปจากคณะบรษิหารของตนเพสืที่อทภีที่ประชาชาตษิของเขาจะถผกสถาปนาในความชอบธรรม 
ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ผผข้นทาตข้องกทาจนัดบสุคคลทนัรงหลายทภีที่ทสุจรษิตออกไปจากองครกรของตนเพสืที่อ
ทภีที่มนันจะเปป็นองครกรทภีที่ยสุตษิธรรม

สภษ 25:6-7 อยห่าเอาตษัวเจห้าขรึทั้นมาขห้างหนห้าตห่อพระพษักตรย์กษษัตรษิยย์ หรพอยพนอยรห่ในททพื่
ของผรห้หลษักผรห้ใหญห่ แมข้ชาวโลกพผดวตา ‘จงอข้างสษิทธษิธ ของตน’ พระเจข้ากป็ตรนัสวตาจงถตอมตนัวลง ปรนัชญา
ของโลกคสือ จงโฆษณาตนัวเองและจงมนักใหญตใฝตสผง โดยปภีนขลึรนบนันไดแหตงความสทาเรป็จ ปนัญญาแบบ
พระเจข้ากลนับแนะนทาความสงบเสงภีที่ยมเจภียมตนัว

7 เพราะททพื่จะใหห้เขาวห่า "เชษิญขรึทั้นมาททพื่นทพื่" กป็ดทกวห่าถรกไลห่ลงไปททพื่ตคพื่าตห่อหนห้าเจห้านายผรห้ซรึพื่งตา
ของเจห้าไดห้เหป็นแลห้ว การทภีที่ใครสนักคนถผกเลสืที่อนตทาแหนตงขลึรนกป็ดภีกวตาทภีที่จะมภีคนมาบอกเขาวตาเขาไมตเปป็น
ทภีที่ตข้องการ พระเยซผทรงสอนหลนักการเดภียวกนันนภีร ในลผกา 14:8-10 หลนักการทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ 
ทนัศนคตษิทภีที่สทารวมกป็ดภีกวตาการยกตนัวเองขลึรน แมข้ฝตายหลนังอาจปภีนขลึรนสผตจสุดสผงสสุดไดข้เรป็วกวตา ปกตษิแลข้ว
เขากป็ไมตอยผตบนนนัรนนานนนัก การมภีใจสทารวมกป็ดภีกวตาการมภีใจเยตอหยษิที่ง แนตนอนวตานนัที่นเปป็นความจรษิงใน
ระยะยาว

สภษ 25:8-10 อยห่าดห่วนนคาเขห้ามายษังโรงศาล เพราะเมพพื่อเพพพื่อนบห้านของเจห้าทคาใหห้เจห้า
ไดห้อายแลห้ว ในททพื่สสดเจห้าจะทคาอยห่างไร คทาเตสือนแบบพระเจข้าอยผตตรงนภีร  ความคษิดนภีรกป็คสือ จงชข้าทภีที่จะเรษิที่ม



หาเรสืที่องทะเลาะกนับเพสืที่อนบข้าน แนตนอนวตามนันเปป็นไปไดข้ทภีที่คสุณอาจแพข้ในการตตอสผข้นนัรน (ทางกฎหมาย
หรสือทางอสืที่น) เมสืที่อถลึงตอนนนัรน คสุณจะททาอยตางไร

แทนทภีที่จะททาแบบนนัรน 9 จงตกลงเรพพื่องของเจห้ากษับเพพพื่อนบห้านของเจห้า และอยห่าทคาใหห้เผย
ความลษับของเขา หากมภีความขนัดแยข้งกนับเพสืที่อนบข้าน การคสุยกนับเขาโดยตรงเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนและไมต
โพนทะนาปนัญหานนัรนใหข้ผผข้อสืที่นฟนังกป็ดภีกวตาเยอะ การนนัที่งลงและคสุยกนันเรสืที่องขข้อพษิพาทนนัรนกนับอภีกฝตายทภีที่
เกภีที่ยวขข้องกป็ดภีกวตาการไปบตนเรสืที่องของคสุณใหข้คนอสืที่นฟนัง

10 เกรงวห่าผรห้ททพื่ไดห้ยษินจะนคาความอายมาสรห่เจห้า และชพพื่อเสทยงของเจห้าจะมษัวหมองอย รห่นาน การ
ตกลงขข้อพษิพาทหนลึที่งกนันสองตตอสองกป็ดภีกวตาการประกาศขข้อพษิพาทนนัรนใหข้คนอสืที่นรผข้ มษิฉะนนัรนคผตอรษิของ
คสุณอาจททาใหข้คสุณดผเหมสือนเปป็นคนโงตและชสืที่อเสภียงนนัรนจะคงอยผตเปป็นเวลานาน ปนัญญาของพระเจข้าคสือ 
จงตกลงเรสืที่องขข้อพษิพาทตตางๆอยตางเงภียบๆและเปป็นการสตวนตนัว การประกาศใหข้คนอสืที่นรผข้อาจยข้อน
กลนับมาททารข้ายคสุณไดข้ ผผข้ทภีที่ปาไขตอาจจะลงเอยดข้วยการโดนไขตปาใสตหนข้าตนัวเอง

สภษ 25:11-12 ถห้อยคคาททพื่พรดเหมาะๆจะเหมพอนผลแอบเปษิทั้ลทองคคาในภาชนะเงษิน 
ในสษิที่งทภีที่นตาจะเปป็นภาคตตอของความคษิดกตอนหนข้า ผผข้เขภียนทตานนภีรหมายเหตสุวตาคทาพผดทภีที่ถผกกลตาวออก
ไปอยตางถผกตข้องกป็เหมาะสมทภีที่สสุด

ภาพเปรภียบทภีที่วตาผลแอบเปษิทั้ลทองคคาในภาชนะเงษินอาจเปป็นรผปภาพทภีที่ใสตกรอบอยตางมภีศษิลปะ
และสวยงาม หรสือมนันอาจหมายถลึงผลงานศษิลปะเชษิงปฏษิมากรรมอนันมภีคตาทภีที่ททาดข้วยทองคทาและเงษิน
กป็ไดข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คทาพผดทภีที่เหมาะสมกป็อาจมภีคตายษิที่งนนัก เราควรหมายเหตสุไวข้ดข้วยวตา
ถว้อยคลาทภีที่วตานภีร อยผตในรผปเอกพจนรซลึที่งบอกเปป็นนนัยถลึงสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับการใชข้ถข้อยคทาเยอะแยะ ยษิที่งพผด
นข้อยกป็ยษิที่งดภี เคลป็ดลนับแหตงปนัญญาคสือ ความกระชนับ การใชข้ถข้อยคทาเยอะแยะไมตเพภียงททาใหข้คนฟนังงง
เทตานนัรนแตตบตอยครนัร งยนังสรข้างความรทาคาญดข้วย

12 คนตษักเตพอนททพื่ฉลาดกษับหรททพื่เชพพื่อฟษังกป็เหมพอนแหวนทองคคาหรพออาภรณย์ทองคคาเนพทั้อดท 
บสุคคลสองประเภทถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  คนแรกคสือ คนตนักเตสือนทภีที่มภีปนัญญา อภีกคนคสือ หผทภีที่เชสืที่อฟนัง 
(ตรงตนัวคสือ ตนัรงใจฟนัง) เมสืที่อผผข้ใดวตากลตาวตนักเตสือนอภีกคนอยตางมภีปนัญญา (ผผข้ทภีที่จะยอมรนับคทาวษิจารณร) มนัน



กป็เปป็นเหมสือนกนับเครสืที่องประดนับชนัรนดภี นนัที่นคสือ มภีคตามากและนตาพอใจ กลตาวอภีกนนัยหนลึที่งคสือ นตา
ปรารถนา

ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ การใหข้และการรนับคทาวษิจารณรอยตางมภีปนัญญา คนโงตฉสุนเฉภียวเวลาทภีที่ตน
ถผกวตากลตาวตนักเตสือน คนมภีปนัญญากป็ใหข้คทาวษิจารณรและรนับมนันอยตางสสุภาพ ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตาของ
สองขข้อนภีรกป็คสือ การเปป็นคนเฉลภียวฉลาดและเหมาะสมในสษิที่งทภีที่ถผกกลตาว โดยเฉพาะในการวตากลตาว
ตนักเตสือนผผข้อสืที่น เมสืที่อผผข้ใดยอมรนับคทาวตากลตาวตนักเตสือน ทสุกสษิที่งกป็ดภีขลึรน

สภษ 25:13 หษิมะใหห้ความเยป็นในฤดรเกทพื่ยวอยห่างไร ผรห้สพพื่อสารททพื่สษัตยย์ซพพื่อยห่อมทคาใหห้
จษิตวษิญญาณของนายผรห้ใชห้เขาชสห่มชพพื่นอยห่างนษัทั้น ฤดผเกป็บเกภีที่ยวในอษิสราเอลมนักจะมภีสภาพอากาศรข้อน 
นนัที่นคสือ กลางฤดผรข้อนและตข้นฤดผใบไมข้รตวง บางคนคษิดวตาหษิมะถผกเกป็บใสตภาชนะไวข้ในฤดผหนาวและ
นทาไปวางไวข้ลลึกๆในถทรา จากนนัรนในสภาพอากาศรข้อนและการออกแรงหนนักในฤดผเกป็บเกภีที่ยว มนันจลึง
ถผกนทาออกมาททาเปป็นเครสืที่องดสืที่มเยป็นๆ ภาพเปรภียบนภีรถลึงอยตางไรแลข้วจลึงหมายถลึงการททาใหข้ชสืที่นใจ การ
ประยสุกตรใชข้ตรงนภีร เกภีที่ยวกนับผผข้สสืที่อสารทภีที่สนัตยรซสืที่อ ความสนัตยรซสืที่อ ความจงรนักภนักดภี และความไวข้ใจไดข้กป็
นตาชสืที่นใจตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทา เหมสือนกนับเครสืที่องดสืที่มเยป็นๆในวนันทภีที่อากาศรข้อนใน
หนข้ารข้อน คนเหลตานนัรนทภีที่ไวข้ใจไดข้และสนัตยรซสืที่อกป็เปป็นพระพรอยตางหนลึที่ง คนแบบตรงกนันขข้ามกป็ถผกพผด
ถลึงในขข้อ 19

สภษ 25:14 คนททพื่อวดวห่าจะใหห้ของกคานษัลแตห่มษิไดห้ใหห้ กป็เหมพอนเมฆและลมททพื่ไมห่มท
ฝน คนทภีที่โมข้วตาตนททาอะไรไดข้หลายอยตางปกตษิแลข้วกป็ดภีแตตโมข้และไมตททาจรษิง เมฆและลมทภีที่ปราศจาก
นทราฝนทภีที่ใหข้ชภีวษิตกป็มภีคตานข้อยนษิด คนทภีที่คษิดวตาตนัวเองดภีเดตกป็เปป็นเชตนนนัรน

สภษ 25:15 ความพากเพทยรจะชษักนคาผรห้ครอบครองไดห้ และลษิทั้นททพื่อห่อนหวานจะ
ทคาใหห้กระดรกหษักไดห้ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ความพากเพภียรอยตางอดทนและถข้อยคทาทภีที่อตอนหวานจะ
โนข้มนข้าวคนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทาไดข้ คนมากมายในโลกเทภีที่ยวเสนอ ‘ขข้อเรภียกรข้อง’ และแสดง 
‘ความเกรภีร ยวกราด’ ของตน ปกตษิแลข้วการททาเชตนนนัรนไมตไดข้บรรลสุสษิที่งใดเลย อยตางไรกป็ตาม ความ



อดทน ความพากเพภียร และสนันตษิวษิธภีกป็นทามาซลึที่งการเปลภีที่ยนแปลงใหญตหลวง ลษิรนทภีที่อตอนหวาน
สามารถเปลภีที่ยนแปลงเรสืที่องยากๆไดข้

สภษ 25:16 เจห้าไดห้พบนคทั้าผรึทั้งแลห้วหรพอ จงกษินแตห่พอดท เกรงวห่าเจห้าจะอษิพื่มและ
อาเจทยนออกมา บทเรภียนตรงนภีรคสือ ความเฉลภียวฉลาดและการมภีวษินนัยในตนเอง สษิที่งทภีที่คนเรามนัก
กระททาตามธรรมชาตษิคสือ การปลตอยตนัวปลตอยใจไปกนับสษิที่งทภีที่ดภีแลข้วพบวตามนันเรษิที่มมภีรสขมในภายหลนัง 
ดผ ขข้อ 27 ดข้วย

สภษ 25:17 อยห่าใหห้เทห้าของเจห้าอยรห่ในเรพอนเพพพื่อนบห้านของเจห้านานๆ เกรงวห่าเขา
จะเหนป็ดเหนพพื่อยเพราะเจห้า และเกลทยดชษังเจห้า ความคษิดตรงนภีรกป็เรภียบงตาย นนัที่นคสือ อยตาอยผตนานจนเขา
เบสืที่อ แมข้เจข้าบข้านหรสือเพสืที่อนบข้านอาจแสดงความกรสุณากป็ตาม อยตาฉวยโอกาสจากมนัน คทาพนังเพยทภีที่
คลข้ายกนันคสือ ปลาและการอยผตเปป็นเพสืที่อนกป็สตงกลษิที่นเหมป็นตลบหลนังจากผตานไปสามวนัน จงมภีปนัญญา
และรอบคอบ

สภษ 25:18 คนใดททพื่เปป็นพยานเทป็จกลห่าวโทษเพพพื่อนบห้านของเขา กป็เหมพอน
กระบองศรึก หรพอดาบ หรพอลรกธนรททพื่คม การโกหกเกภีที่ยวกนับเพสืที่อนบข้านกป็เปป็นความมสุตงรข้าย กระบอง
ศลึก (นนัที่นคสือ ไมข้ตะบอง) ดาบและลผกธนผทภีที่คมตตางกป็เปป็นอาวสุธแหตงความรสุนแรง พวกมนันมภีอทานาจ
ททาลาย การโกหกเกภีที่ยวกนับเพสืที่อนบข้านของตนกป็เทตากนับเปป็นการลอบททารข้ายเขาดข้วยอาวสุธดนังกลตาว 
ไมตมภีสษิที่งดภีใดจะเกษิดมาจากมนันเลย

สภษ 25:19 การวางใจในคนททพื่ไมห่ซพพื่อในยามลคาบาก กป็เหมพอนฟษันททพื่หษักเสทยหรพอ
เทห้าททพื่หลสดจากขห้อตห่อ ความคษิดตรงนภีรกป็เปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับของขข้อ 13 ฟนันทภีที่หนักหรสือเทข้าทภีที่หลสุดจาก
ขข้อตตอกป็เปป็นการบาดเจป็บทภีที่สรข้างความเจป็บปวดเปป็นอยตางมากและนตารนังเกภียจ คนทภีที่ถผกไวข้ใจแตตกลนับ
กลายเปป็นคนไมตสนัตยรซสืที่อในยามยากลทาบากกป็เปป็นเชตนนนัรน ความหมายโดยนนัยตรงนภีรกป็คสือ ความไมต
จงรนักภนักดภีและการทรยศหนักหลนัง กระนนัรน ความสะเพรตาและการไรข้ความรนับผษิดชอบโดยเฉพาะใน
ยามลทาบากกป็ไมตตตางกนันมากนนัก การเปป็นคนทภีที่ไวข้ใจไมตไดข้และไมตจงรนักภนักดภีกป็เปป็นเหมสือนฟนันทภีที่หนัก
หรสือเทข้าทภีที่หลสุดจากขข้อตตอ มนันจะไมตมภีวนันถผกลสืมเลสือนเลย



สภษ 25:20 บรรดาคนททพื่รห้องเพลงใหห้คนหนษักใจฟษัง กป็เหมพอนคนถอดเครพพื่อง
แตห่งกายออกในวษันททพื่อากาศหนาว และเหมพอนเอานคทั้าสห้มมาราดบนดษินประสษิว ภาพเปรภียบสอง
ประการถผกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับการเบษิกบานใจและรตาเรษิงตตอคนทภีที่ก ทาลนังโศกเศรข้าอยผต การเอาเสสืรอคลสุมออก
ไปจากใครสนักคนในฤดผหนาวกป็จะไมตเปป็นทภีที่ซาบซลึร งอยตางแนตนอน ดษินประสษิวเปป็นโซดารผปแบบ
หนลึที่ง (สารตนัรงตข้นทางเคมภี) นทร าสข้มกป็มภีความกรดในทางเคมภี การเทนทราสข้มลงบนโซดายตอมททาใหข้เกษิด
ปฏษิกษิรษิยาทางเคมภีทภีที่รสุนแรงซลึที่งบตอยครนัร งสตงกลษิที่นเหมป็น ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การททาตนัวรตาเรษิงหรสือ
ทะเลข้นตตอคนทภีที่ก ทาลนังโศกเศรข้ากป็นตารนังเกภียจ

สภษ 25:21-22 ถห้าศษัตรรของเจห้าหษิว จงใหห้อาหารเขารษับประทาน และถห้าเขากระหาย
จงใหห้นคทั้าเขาดพพื่ม ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับสษิที่งทภีที่พระเยซผตรนัสสอนในมนัทธษิว 5:44 
ปฏษิกษิรษิยาตามธรรมชาตษิคสือ การแกข้แคข้นศนัตรผ แตตปนัญญาแบบพระเจข้ากป็เสนอแนะใหข้ททาสษิที่งทภีที่ตรงกนัน
ขข้าม เราควรแสดงความกรสุณาตตอศนัตรผของเรา เอลภีชากป็แนะนทาใหข้ททาแบบเดภียวกนันใน 2 พงศร
กษนัตรษิยร 6:22

22 เพราะเจห้าจะกองถห่านททพื่ลสกโพลงไวห้บนศทรษะของเขา และพระเยโฮวาหย์จะทรงใหห้
บคาเหนป็จแกห่เจห้า เมสืที่อเราแสดงความกรสุณาตตอบรรดาศนัตรผของเรา อนันทภีที่จรษิงมนันกป็ททาใหข้พวกเขา
อนับอายขายหนข้า เรามาถลึงความจรษิงฝตายวษิญญาณทภีที่ยษิ ที่งใหญตประการหนลึที่งทภีที่ดผเหมสือนขนัดแยข้งกนัน 
ปนัญญาตามธรรมชาตษิกป็กลตาววตา จงเมษินเฉยตตอศนัตรผ ปนัญญาแบบพระเจข้ากลตาววตา จงแสดงความ
กรสุณาตตอศนัตรผของเรา นนัที่นจะททาใหข้พวกเขาอนับอายมากกวตาการแกข้แคข้นใดๆทภีที่เราอาจกระททา เมสืที่อเรา
ใหข้เกภียรตษิปนัญญาแบบพระเจข้าเชตนนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นผผข้ทภีที่จะตอบแทนเรา อนัครทผตเปาโล
สอนเรสืที่องเดภียวกนันนภีร ในโรม 12:20-21 ดผ 2 ซามผเอล 16:9-14

สภษ 25:23 ลมเหนพอไลห่ฝนไปเสทยฉษันใด สทหนห้าททพื่โกรธแคห้นกป็ไลห่ตามลษิทั้นททพื่สห่อ
เสทยดไปเสทยฉษันนษัทั้น ในอษิสราเอล ลมเหนสือกป็แสดงถลึงระบบความดนันสผงทภีที่เคลสืที่อนตนัวลงออกจาก
เอเชภียกลาง ระบบภผมษิอากาศเชตนนนัรนมนักมภีลนักษณะแหข้ง พวกมนันผลนักดนันระบบความดนันตทที่าทภีที่มภี
ลนักษณะชสืรนออกไปจากภผมษิภาคนนัรน ดนังนนัรน การททาหนข้าบลึรงตลึงกป็สามารถททาใหข้คนซสุบซษิบนษินทา



หสุบปากไดข้ ไมตจทาเปป็นตข้องพผดอะไรมาก แตตการมองอยตางโกรธๆสามารถททาใหข้การนษินทาลนับหลนัง
แหข้งขอดไดข้

สภษ 25:24 อยรห่ททพื่มสมบนหลษังคาเรพอนดทกวห่าอยรห่ในเรพอนกวห้างขวางรห่วมกษับหญษิงขททั้
ทะเลาะ ความคษิดตรงนภีรคลข้ายคลลึงกนับของสสุภาษษิต 21:9 ซลึที่งไปดผไดข้ ความคษิดกป็คสือวตา การอยผตทภีที่มสุมบน
หลนังคากป็ดภีกวตาอยผตในคฤหาสนรรตวมกนับผผข้หญษิงขภีรทะเลาะสนักคน บข้านเรสือนในอษิสราเอลสมนัยโบราณ
มนักมภีหลนังคาราบพรข้อมกนับกทาแพงกนันตกอยผตตรงรษิมขอบ ประเดป็นของซาโลมอนกป็คสือวตา การตนัรง
เตป็นทรนอนบนหลนังคาบข้านของตนกป็ดภีกวตาการอยผตในคฤหาสนรรตวมกนับภรรยาทภีที่ชอบเถภียง ขภีรบตนและ
ชอบหาเรสืที่องทะเลาะ แนตนอนวตาซาโลมอนเขภียนจากประสบการณรของตน พรข้อมกนับภรรยาเยอะ
แยะทภีที่เขามภี เขายตอมมภีบางคนทภีที่อยผตดข้วยไดข้ยากอยตางแนตนอน ภรรยาทภีที่ไมตนบนอบเชสืที่อฟนังและชอบหา
เรสืที่องทะเลาะไดข้ขนับไลตชายมากมายใหข้จนตรอก

สภษ 25:25 ขห่าวดทจากเมพองไกล กป็เหมพอนนคทั้าเยป็นททพื่ใหห้แกห่คนกระหาย ความจรษิง
เหลตานภีรกป็ปรากฏชนัดเจน นทราเยป็นใสในวนันอากาศรข้อนกป็ชสืที่นใจจรษิงๆ โดยเฉพาะสทาหรนับคนทภีที่กระหาย
นทรา ขตาวดภีจากแดนไกลกป็เปป็นเชตนนนัรน มนันนตาชสืที่นใจและนตาปรารถนา ภาพประกอบหนลึที่งกป็คสือตอนทภีที่
ยาโคบไดข้ทราบวตาโยเซฟยนังมภีชภีวษิตอยผตในปฐมกาล 45:26-28

สภษ 25:26 คนชอบธรรมททพื่ยอมแพห้แดห่คนชษัพื่วรห้าย กป็เหมพอนนคทั้าพสมทโคลนหรพอ
เหมพอนนคทั้าบห่อททพื่สกปรก เมสืที่อคนชอบธรรมลข้มลงดข้วยนทรามสือของคนชนั ที่ว มนันกป็เปป็นการบษิดเบสือนความ
ยสุตษิธรรม ภาพเปรภียบของ “นทราพสุมภีโคลนหรสือเหมสือนนทราบตอทภีที่สกปรก” กป็หมายถลึงบตอนทราพสุทภีที่ถผกพวก
ปศสุสนัตวรททาใหข้นทร าขสุตนเสภีย ในดษินแดนทภีที่นทร าหายาก (เชตนอษิสราเอล เปป็นตข้น) บตอนทราพสุทภีที่พวกปศสุสนัตวร
ททาใหข้นทร าขสุตนกป็เปป็นหายนะอยตางหนลึที่ง เมสืที่อคนชนั ที่วมภีชนัยเหนสือคนชอบธรรมกป็เปป็นเชตนนนัรน

สภษ 25:27 ททพื่จะกษินนคทั้าผรึทั้งมากกป็ไมห่ดท ฉะนษัทั้นจรึงเปป็นการไรห้เกทยรตษิเมพพื่อใครเสาะหา
เกทยรตษิสคาหรษับตนเอง การตามใจปากไปกนับของหวานตตางๆ เชตน นทราผลึรงกป็นทาไปสผต อาการปวดทข้อง 
คนทภีที่ปตาวประกาศสงตาราศภีและความสทาเรป็จของตนัวเองกป็เปป็นแบบเดภียวกนัน นทราผลึรงนษิดหนตอยยตอมดภี 



การประกาศถลึงความสทาเรป็จอยตางเฉลภียวฉลาดกป็เหมสือนกนัน แตตการยกยตองตนัวเองมากเกษินไปกป็เปป็นทภีที่
เอสือมระอาตตอผผข้อสืที่น

สภษ 25:28 คนททพื่ปราศจากการปกครองจษิตใจตนเองกป็เหมพอนเมพองททพื่ปรษักหษัก
พษังและไมห่มทกคาแพง ในสมนัยโบราณ ปราการดตานแรกทภีที่ปกปข้องจากศนัตรผคสือ ก ทาแพงเมสือง เมสืที่อมนันถผก
รสืร อพนังลงหรสือถผกปลตอยปละละเลย ความยสุตงยากทสุกรผปแบบกป็เกษิดขลึรนไดข้ตนัรงแตตพวกโจรไปจนถลึงการ
รสุกรานทางทหาร คนทภีที่ไมตมภีวษินนัยในดข้านรตางกาย จษิตใจและอารมณรกป็เปป็นแบบเดภียวกนัน คนทภีที่ไมตมภี
วษินนัยกป็เปป็นการลข้มเหลวอยตางสษิรนเชษิงอยตางหนลึที่งซลึที่งรอจะเกษิดขลึรน กสุญแจดอกหนลึที่งทภีที่ททาใหข้คนเรา
ประสบความสทาเรป็จกป็คสือ พวกเขามนักเปป็นคนมภีวษินนัย ลนักษณะเฉพาะอภีกแบบทภีที่แตกตตางไปของคน
เหลตานนัรนทภีที่อยผตชนัรนลตางสสุดของสนังคมกป็คสือวตา พวกเขาไมตมภีวษินนัยในดข้านจษิตใจ อารมณรและรตางกาย 
พวกเขาเปป็นเหมสือนเมสืองโบราณเมสืองหนลึที่งทภีที่ก ทาแพงของมนันไดข้พนังลงแลข้วเพราะไมตไดข้รนับการ
ซตอมแซม ความยสุตงยากกป็อยผตไมตไกล

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 26: เนสืขึ้อหาตอนททที่ถถูกเรษิที่มในบทททที่ 25 ดลาเนษินตส่อไป ความคษิดตส่างๆททที่
เปก็นคลาเตสือนตส่างๆและคลาแนะนลาททที่มทปนัญญาดลาเนษินตส่อไป ขณะททที่บทกส่อนๆมทเนสืขึ้อหาเกทที่ยวกนับปนัญญา
และผถูว้มทปนัญญา บทนทขึ้เตสือนใหว้ระวนังคนโงส่และความโงส่ของพวกเขา

สภษ 26:1 เกทยรตษิยศไมห่เหมาะสมกษับคนโงห่เชห่นเดทยวกษับหษิมะในฤดรรห้อนและ
ฝนในฤดรเกทพื่ยว มนันไมตเหมาะสมและคงแปลกพษิลลึกทภีที่หษิมะจะตกในฤดผรข้อนและมนันสรข้างความเสภีย
หายทภีที่ฝนจะตกในชตวงฤดผเกภีที่ยว ในแบบเดภียวกนัน มนันไมตเหมาะสมและเหลวไหลทภีที่คนโงตจะไดข้รนับ
เกภียรตษิ คนโงตทษิรงเกภียรตษิไปอยตางนตาอนับอาย ดผ สสุภาษษิต 3:35 และปนัญญาจารยร 10:6

สภษ 26:2 คคาสาปแชห่งททพื่ไรห้เหตสผลยห่อมไมห่มาเกาะเชห่นเดทยวกษับนกททพื่กคาลษังโผไป
มาและนกนางแอห่นททพื่กคาลษังบษิน ความคษิดตรงนภีร ไมตชนัดเจนทนัรงหมด อยตางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วตาการ
ถผกสาปแชตง (นนัที่นคสือ ถผกวษิพากษรวษิจารณร) โดยไมตมภีเหตสุผลกป็หนนักหนาสาหนัสพอๆกนับการทภีที่นกตนัว
หนลึที่งบษินอยผตเหนสือศภีรษะ มนันมภีความหมายเพภียงนข้อยนษิด อยตากนังวลเกภีที่ยวกนับมนันเลย



สภษ 26:3 แสห้สคาหรษับมห้า บษังเหทยนสคาหรษับลา และไมห้เรทยวสคาหรษับหลษังคนโงห่ 
แสข้ยตอมถผกใชข้กนับมข้าและบนังเหภียนถผกใชข้กนับลา เชตนเดภียวกนัน คนโงตกป็ถผกเฆภีที่ยน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็
คสือวตาคนโงตยตอมพบวตาตนัวเองประสบกนับความยสุตงยากอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ความยสุตงยากยตอมเกษิดกนับ
คนทภีที่โงต

สภษ 26:4-5 อยห่าตอบคนโงห่ตามความโงห่ของเขา เกรงวห่าเจห้าเองจะเปป็นเหมพอน
เขาเขห้า ขข้อนภีรและขข้อถนัดไปจรษิงๆแลข้วกป็เปป็นสถานการณรแบบทภีที่วตา ‘ในดข้านหนลึที่ง...แตตในอภีกดข้าน
หนลึที่ง’ ในดข้านหนลึที่ง มภีปนัญญาในการเพษิกเฉยคทาบตนของคนโงต เพราะในการททาเชตนนนัรนเรากป็จะลดตนัว
ลงไปอยผตระดนับเดภียวกนับคนโงตคนนนัรน อยตางไรกป็ตาม ในอภีกดข้านหนลึที่ง 5 จงตอบคนโงห่ตามความโงห่
ของเขา เกรงวห่าเขาจะทคาตษัวฉลาดตามการลห่อลวงของเขาเอง มภีหลายครนัร งทภีที่เราตข้องตนักเตสือนคนโงต
เพราะเกรงวตาเขาจะคษิดวตาตนัวเองเปป็นคนมภีปนัญญาและจะสรข้างความรทาคาญตตอไปดข้วยสษิที่งทภีที่เขาคษิดวตา
เปป็นปนัญญา บทเรภียนทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความโงตเขลาของการตข้องรนับมสือกนับพวกคนโงต คนพวกนภีร
เปป็นปนัญหาหนลึที่งเสมอ

สภษ 26:6-9 บสคคลททพื่สห่งขห่าวไปดห้วยมพอของคนโงห่กป็ตษัดเทห้าของเขาเองออกและ
ดพพื่มความเสทยหาย สสุภาษษิตเปป็นชสุดถผกกลตาวตตอไปโดยมภีเนสืรอหาเกภีที่ยวกนับคนโงต ตรงนภีรคทาเตสือนคสือ ใหข้
ระวนังการฝากสษิที่งใดทภีที่มภีความสทาคนัญไวข้ก นับคนโงต การสตงขตาวผตานทางคนโงตสนักคนกป็เทตากนับการทภีที่คน
เราถผกตนัดเทข้าออก ขตาวสารนนัรนไมตนตาจะไปถลึงผผข้รนับดนังทภีที่ตนัรงใจไวข้ หรสือถข้าหากมนันไปถลึง มนันกป็จะสาย
ไปและไมตมภีคตาอะไรแลข้ว

7 คคาอสปมาททพื่อยรห่ในปากของคนโงห่กป็เหมพอนขาของคนพษิการททพื่ไมห่เทห่ากษัน เหมสือนกนับทภีที่ขาของ
คนพษิการบษิดเบภีรยวผษิดรผปหรสือททางานไดข้ไมตเตป็มทภีที่ฉนันใด คทาแนะนทาหรสือคทาปรลึกษาของคนโงตกป็เปป็น
เชตนนนัรน เราไมตควรเชสืที่อใจมนันเดป็ดขาด

8 บสคคลผรห้ใหห้เกทยรตษิแกห่คนโงห่กป็เหมพอนผรห้ททพื่มษัดกห้อนหษินไวห้กษับสลษิง การมนัดกข้อนหษินไวข้กนับสลษิง
กป็เปป็นการกระททาทภีที่เปลตาประโยชนร การใหข้เกภียรตษิคนโงตกป็เปป็นเชตนเดภียวกนัน กข้อนหษินทภีที่ถผกมนัดไวข้ใน



ถสุงของสลษิงกป็ททาใหข้ทนัรงสลษิงและหษินกข้อนนนัรนเปลตาประโยชนร การใหข้เกภียรตษิคนโงตกป็ไรข้ประโยชนร
พอๆกนัน

9 คคาอสปมาททพื่อยรห่ในปากของคนโงห่กป็เหมพอนหนามเขห้าอยรห่ในมพอคนขททั้เมา คนเมายตอมเปษิดเผย
ความนตาเกลภียดและความเสสืที่อมทรามแหตงใจของตน มนันออกมาหมดเวลาทภีที่เขาเมา และมนันกป็หยาบ
คายและไมตนตาฟนังดข้วย เมสืที่อคนเมาถผกททาใหข้ระคายเคสืองดข้วยเสภีร ยนตทามสือของตน คทาพผดหยาบคาย
และคทาสบถทสุกรผปแบบกป็ออกมาจากปากของเขา ปนัญญา (นนัที่นคสือ คทาอสุปมา) ทภีที่คษิดไปเองของคนโงต
กป็หยาบคายเชตนเดภียวกนัน จงระวนังสษิที่งทภีที่โลกอข้างวตาเปป็นปนัญญาและคนโงตของโลก มนันไมตใชตปนัญญา
แมข้แตตนษิดเดภียว

สภษ 26:10 พระเจห้ายษิพื่งใหญห่ผรห้ทรงสรห้างสษิพื่งสารพษัดไดห้ทรงใหห้บคาเหนป็จแกห่ทษัทั้งคน
โงห่และคนละเมษิด แมข้จะมภีความโงตเขลาและความหยาบคายของคนโงต ใหข้เราระลลึกไวข้วตาพระเจข้า
ผผข้ทรงสรข้างสษิที่งสารพนัดจะทรงพษิพากษาสรรพสษิที่งทนัรงปวง พระเจข้าจะทรงตอบแทนพวกเขาตามความ
โงตเขลาของพวกเขา คนโงตจะเผชษิญกนับการลงโทษทภีที่สมควรไดข้รนับของพระเจข้า หากไมตใชตในชภีวษิตนภีร
กป็ทภีที่การพษิพากษานนัรนอยตางแนตนอน

สภษ 26:11 คนโงห่ททพื่ทคาความโงห่ซคทั้าแลห้วซคทั้าอทกกป็เหมพอนสสนษัขททพื่กลษับไปหาสษิพื่งททพื่มษัน
สคารอกออกมา มนันนตาขยะแขยงทภีที่จะดผสสุนนัขตนัวหนลึที่งกลนับไปกษินอาเจภียนของมนันเอง แตตการทภีที่คนโงต
กลนับไปหาความโงตเขลาของพวกเขากป็ไมตตตางกนันเทตาไรนนัก พวกเขากลนับไปหาความโงตของตน
อยตางโงตเขลาซทราแลข้วซทราอภีก คนเมากลนับไปหาเหลข้าของตน คนตษิดยากลนับไปเสพยา คนลามกกลนับ
ไปหาสสืที่อลามกของตน สสุนนัขททาแบบนนัรนตามธรรมชาตษิของมนันและมนันกป็คลข้ายกนันสทาหรนับคนโงต 
พวกเขาไมตเคยเรภียนรผข้เลย

สภษ 26:12 ทห่านเหป็นคนททพื่คษิดวห่าตษัวเองฉลาดหรพอ ยษังมทหวษังในคนโงห่ไดห้มากกวห่า
ในคนเชห่นนษัทั้น วลภีแรกนภีรอตานตรงตนัววตา ‘ทตานเหป็นคนทภีที่มภีปนัญญาในสายตาของตนัวเองหรสือ’ คนมภี
ปนัญญาไมตคตอยคษิดวตาตนมภีปนัญญา เมสืที่อผผข้ใดคษิดวตาตนเปป็นคนมภีปนัญญา เขากป็ไมตไดข้ดภีไปกวตาคนโงต คน
โงตมนักคษิดวตาตนัวเองมภีความหยนั ที่งรผข้ แตตความเยตอหยษิที่งกป็อยผตใตข้พสืรนผษิวนนัรนเพภียงนษิดเดภียว คนเหลตานนัรนทภีที่เยตอ



หยษิที่งกป็คษิดวตาตนัวเองเปป็นคนมภีปนัญญา และดข้วยเหตสุนภีรมนันจลึงมภีความเชสืที่อมโยงกนันโดยตรงระหวตางความ
เยตอหยษิที่งและคนโงต อยตางแรกกตอใหข้เกษิดอยตางหลนัง

สภษ 26:13-16 คนเกทยจครห้านพรดวห่า "มทสษิงโตอยรห่ตามหนทาง มทสษิงโตอยรห่ตามถนน"
คทาเตสือนเปป็นชสุดเกภีที่ยวกนับความเกภียจครข้านและความเฉสืที่อยชาถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  ความคษิดตรงนภีรกป็
หมายถลึงการหาขข้ออข้างตตางๆ คทาทภีที่แปลวตา เกทยจครห้าน (อนัทเซล) จรษิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ขภีร เกภียจ’ 
หรสือ ‘เฉสืที่อยชา’ ขข้ออข้างหนลึที่งกป็ฟนังขลึรนพอๆกนับขข้ออข้างอภีกอนัน คนทภีที่ขภีร เกภียจและเฉสืที่อยชาจะหลภีกเลภีที่ยง
การททางานโดยอข้างวตาสษิงโตตนัวหนลึที่งอยผตขข้างนอกนนัที่น ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับอนันของสสุภาษษิต 
22:13 คนขภีร เกภียจหาขข้ออข้างหนลึที่งไดข้เสมอวตาททาไมงานของตนถลึงไมตเสรป็จลสุลตวง

14 ประตรหษันไปมาดห้วยบานพษับของมษันฉษันใด คนเกทยจครห้านกป็ทคาอยห่างนษัทั้นบนททพื่นอนของ
เขา คนเกภียจครข้าน (นนัที่นคสือ ขภีร เกภียจ) ชอบนอน นานๆทภีพวกเขาถลึงจะตสืที่นมาเหป็นดวงอาทษิตยรขลึรน 
เหมสือนประตผหนันไปมาอยผตบนบานพนับของมนัน พวกเขากป็แคตพลษิกตนัวและกลนับไปนอนตตอ

15 คนเกทยจครห้านฝษังมพอของเขาไวห้ในอกเสพทั้อ เขาเหนป็ดเหนพพื่อยททพื่จะนคามพอกลษับมาททพื่ปากของ
ตน ความคษิดตรงนภีรกป็หมายถลึงใครสนักคนทภีที่ซสุกมสือของตนไวข้ในเสสืรอคลสุมของตนในวนันทภีที่อากาศ
หนาว เขาแคตยสืนตนัวสนัที่นอยผตตรงนนัรนและไมตททาอะไรทภีที่มภีประโยชนรเลย เขาขภีร เกภียจเกษินกวตาทภีที่จะเอามสือ
ของตนออกมาและเชป็ดจมผกของตนดข้วยซทรา นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนเกภียจครข้านเปป็นคนโงต 
พวกเขาหาขข้ออข้างตตางๆไดข้แตตกป็ขภีร เกภียจเกษินกวตาทภีที่จะททาอะไรเปป็นชษิรนเปป็นอนัน

กระนนัรน 16 คนเกทยจครห้านเหป็นวห่าตษัวเองฉลาดกวห่าคนเจป็ดคนททพื่ตอบไดห้อยห่างหลษักแหลม คทา
ทภีที่แปลวตา เกทยจครห้าน (อนัทเซล) เปป็นคทาเดภียวกนับทภีที่ถผกแปลวตา เกทยจครห้าน ขข้างบน ทนัรงสองเปป็นคทา
เดภียวกนัน) ประเดป็นกป็คสือวตา แมข้คนเกภียจครข้านเปป็นคนขภีร เกภียจ ไมตททาอะไรเปป็นชษิรนเปป็นอนัน และหาขข้อ
อข้างตตางๆขลึรนมา เขากป็คษิดวตาตนัวเองเปป็นคนมภีปนัญญา ดผ ขข้อ 12 วลภีทภีที่กลตาวถลึง “คนเจป็ดคน” นตาจะหมาย
ถลึง ‘คณะองคมนตรภี’ ซลึที่งเปป็นทภีที่ปรลึกษาของกษนัตรษิยร คนโงตมนักไมตเพภียงขภีร เกภียจเทตานนัรน แตตพวกเขายนัง
คษิดวตาตนฉลาดกวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ฉลาดจรษิงๆอภีกดข้วย ความเยตอหยษิที่งกป็อาศนัยอยผตรตวมกนับความโงตเขลา



และความเกภียจครข้าน (อภีกครนัร งทภีที่คทาวตา เหป็น (อายษิน) หมายถลึงการมองเหป็นหรสือดวงตาของคนเรา) 
คนโงตมนักคษิดวตาตนัวเองเปป็นคนมภีปนัญญา

สภษ 26:17 บสคคลททพื่กคาลษังผห่านไปและเขห้ายสห่งในการทะเลาะวษิวาทซรึพื่งไมห่ใชห่เรพพื่อง
ของเขาเองกป็เหมพอนคนจษับหรสสนษัข ภาพเปรภียบนภีรกป็เขข้าใจงตายๆ การจนับหผสสุนนัขโดยเฉพาะสสุนนัขทภีที่เรา
ไมตรผข้จนักกป็นตาจะลงเอยดข้วยการถผกมนันกนัด การเขข้าไปยสุตงกนับความยสุตงยากทภีที่ไมตใชตของเราเองกป็นตาจะ
ลงเอยดข้วยปฏษิกษิรษิยาทภีที่คลข้ายกนัน การเขข้าไปสอดในความขนัดแยข้งของคนอสืที่นปกตษิแลข้วกป็จบไมตสวย ทนัรง
สองฝตายนนัรนจะหนันมาเลตนงานคสุณหรสือไมตคสุณกป็ตข้องเลสือกเขข้าขข้างฝตายใดฝตายหนลึที่ง คทาเตสือนตรงนภีรกป็คสือ
จงหลภีกเลภีที่ยงการเขข้าไปพนัวพนันในความขนัดแยข้งของผผข้อสืที่น

สภษ 26:18-19 คนบห้าททพื่โยนดสห้นไฟ ลรกธนรและความตายออกไป 19 กป็เหมพอนกษับ
คนททพื่ลห่อลวงเพพพื่อนบห้านของเขาและกลห่าววห่า "ขห้าลห้อเลห่นเทห่านษัพื่นเอง" คนบข้ายตอมเรษิที่มการตตอสผข้และ
สงครามทนัรงหลาย พวกเขาเปป็นคนมสุทะลสุและอนันตราย การเลตนแผลงๆและตลกเจป็บตนัวกป็เปป็นเชตน
นนัรน การอทาคนอสืที่นจากนนัรนกป็อข้างวตา ‘ฉนันลข้อเลตนเทตานนัรนเอง’ อาจเปป็นเกมกภีฬาทภีที่อนันตรายไดข้ อภีกฝตาย
อาจไมตเหป็นวตามนันนตาขบขนันตรงไหนกป็ไดข้ อนันทภีที่จรษิงแลข้ว หลายครนัร งศนัตรผถผกสรข้างขลึรนโดยความโงต
เขลาของการเลตนตลกแผลงๆ ผผข้เขภียนทตานนภีร เปรภียบคนทภีที่ททาเชตนนนัรนวตาเปป็นเหมสือนคนบข้า ประเดป็นทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนโงตททาตนัวเหมสือนคนบข้าดข้วยการเลตนแผลงๆของตน ปกตษิแลข้วคนอสืที่นๆกป็ไมตไดข้
ขบขนันไปกนับการเลตนพษิเรนทรรนนัรน

สภษ 26:20-22 ททพื่ไหนททพื่ไมห่มทฟพน ไฟกป็ดษับ และททพื่ไหนททพื่ไมห่มทคนซสบซษิบ การทะเลาะ
วษิวาทกป็หยสดไป ความคษิดตรงนภีรกป็เรภียบงตาย ทภีที่ใดไมตมภีเชสืรอเพลษิง ไฟกป็จะมอดไป เชตนเดภียวกนันเมสืที่อคทา
ซสุบซษิบนษินทาหยสุด ความยสุตงยากกป็หยสุดไปในไมตชข้าเชตนกนัน ความยสุตงยากทภีที่เกษิดขลึรนในครษิสตจนักรนตาจะ
ถผกกตอใหข้เกษิดขลึรนโดยการซสุบซษิบนษินทามากกวตาสษิที่งอสืที่นใด เมสืที่อผผข้คนยอมหสุบปากของตนเสภีย การ
ทะเลาะวษิวาทกป็จะมอดไปเอง



21 ถห่านเปป็นเชพทั้อเพลษิง และฟพนเปป็นเชพทั้อไฟฉษันใด คนททพื่มษักทะเลาะวษิวาทกป็เปป็นเชพทั้อการวษิวาท
ฉษันนษัทั้น เชตนเดภียวกนับทภีที่ถตานและฟสืนเปป็นเชสืรอเพลษิงสทาหรนับกองไฟ คนทภีที่ชอบหาเรสืที่องกป็จะจสุดใหข้เกษิด
การทะเลาะวษิวาทเชตนกนัน คนททที่มนักทะเลาะวษิวาทคสือผผข้ทภีที่กตอความวสุตนวายและสรข้างปนัญหาตตางๆ

22 ถห้อยคคาของผรห้กระซษิบนษินทากป็เหมพอนบาดแผล มษันลงไปยษังสห่วนขห้างในของรห่างกาย คทาทภีที่
แปลวตา ผรห้กระซษิบนษินทา (นษิรกาน) จรษิงๆแลข้วกป็หมายถลึง ‘คนชอบนษินทา’ หรสือ ‘คนทภีที่ใหข้รข้ายลนับ
หลนัง’ ขข้อนภีรมภีเนสืรอหาเหมสือนกนับสสุภาษษิต 18:8 ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา คทาพผดของคนอสืที่นสามารถสรข้าง
บาดแผลไดข้ เออ แผลลลึกดข้วย คทาพนังเพยสมนัยโบราณทภีที่วตา ‘ทตอนไมข้และกข้อนหษินอาจททาใหข้กระดผก
ขข้าหนักไดข้ แตตคทาพผดไมตอาจททาใหข้ขข้าเจป็บไดข้’ ไมตเปป็นความจรษิง คทาพผดทภีที่กลตาวโดยคนขภีรนษินทาหรสือคน
ทภีที่วตารข้ายลนับหลนังสามารถททาใหข้เกษิดบาดแผลทภีที่ลลึกและขมขสืที่นไดข้ ปนัญญาสทาหรนับคนมภีปนัญญากป็คสือ จง
เรภียนรผข้ทภีที่จะหสุบปากของเราเสภีย การตตอสผข้ การทะเลาะวษิวาท ความยสุตงยาก การกระทบกระเทสือนและ
ความแตกแยกถผกกตอใหข้เกษิดขลึรนโดยการซสุบซษิบนษินทามากกวตาสษิที่งใดอสืที่น นอกจากนภีร  มนันยนังททาใหข้เกษิด
บาดแผลลลึกทางอารมณรบตอยครนัร งดข้วย

สภษ 26:23 รษิมฝทปากททพื่รห้อนรนกษับใจททพื่ชษัพื่วรห้ายกป็เหมพอนขททั้เงษินอยรห่บนภาชนะดษิน 
ความคษิดตรงนภีรกป็แสดงใหข้เหป็นภาพชนัดเจน รษิมฝทปากททที่รว้อนรนหมายถลึง รษิมฝภีปากทภีที่โกรธ ใจทภีที่ชนั ที่วรข้าย
กป็ชนัดเจนอยผตแลข้ว ภาชนะดษินนภีรหมายถลึง เศษหมข้อแตก มนันไมตนตาดผและไมตมภีคตาอะไรเลย ขภีร เงษินคสือสษิที่ง
เจสือปนทภีที่ถผกทษิรงออกมาจากกระบวนการหลอมใหข้บรษิสสุทธษิธ  มนันนตาเกลภียดและไรข้คตา ความคษิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ปากทภีที่พผดจาอวดดภีและใจชนั ที่วกป็นตาเกลภียดและไรข้คตา อนันทภีที่จรษิงพวกมนันกป็แยตกวตา
ความไรข้คตาดข้วยซทรา พวกมนันสามารถกตอใหข้เกษิดปนัญหาใหญตโตไดข้

สภษ 26:24-26 บสคคลททพื่เกลทยดผรห้อพพื่นกป็สอพลอดห้วยรษิมฝทปากของตน และเกป็บความ
หลอกลวงไวห้ในใจ ผผข้ทภีที่บตมความอาฆาตแคข้นไวข้หรสือเกลภียดชนังผผข้อสืที่นกป็อาจเปป็นคนไมตซสืที่อตรงไดข้ เขา
อาจแสรข้งททาทภีวตาปรารถนาดภี แตตอาจมภีใจไมตซสืที่อตรงกป็ไดข้



25 เมพพื่อเขาพรดจาไพเราะนห่าฟษังอยห่าเชพพื่อเขา เพราะมทสษิพื่งนห่าเกลทยดนห่าชษังเจป็ดอยห่างอยรห่ในใจ
ของเขา ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา เมสืที่อศนัตรผททาตนัวดผเหมสือน ‘เปป็นคนดภี’ จงระวนังไวข้ นนั ที่นคสือ อยตาไวข้ใจเขา
อาจมภีแผนการชนั ที่วรข้ายอยผตมากมายในใจเขากป็ไดข้

26 ถรึงแมห้เขาจะปษิดความเกลทยดชษังของเขาไวห้ดห้วยความหลอกลวง ความชษัพื่วรห้ายของเขาจะ
เผยออกตห่อหนห้าททพื่ประชสมทษัทั้งหมด ผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชาทภีที่ไมตจงรนักภนักดภีอาจซตอนความคษิดคดทรยศไวข้
อยผตภายใน แตตสสุดทข้ายแลข้วมนันจะถผกเปษิดเผยแกตผผข้อสืที่น บทเรภียนทภีที่สทาคนัญตรงนภีรกป็คสือ จงระวนังคนเหลตา
นนัรนทภีที่ไมตจงรนักภนักดภี พวกเขาจะไมตซสืที่อตรง คษิดคดทรยศ และสสุดทข้ายแลข้วจะหนันมาเลตนงานคสุณอยตาง
โจตงแจข้ง ตนัวอยตางทภีที่อมตะคสือ อนับซาโลมและคนเหลตานนัรนทภีที่ตษิดตามเขา พวกเขาแสรข้งททาตนัวจงรนัก
ภนักดภีตตอดาวษิดจนกระทนั ที่งพวกเขาคษิดวตาเวลาของตนไดข้มาถลึงแลข้ว เมสืที่อถลึงตอนนนัรน พวกเขากป็หนันมา
เลตนงานดาวษิดอยตางเปษิดเผย คนเหลตานนัรนทภีที่อทาพรางความไมตจงรนักภนักดภีดข้วยรษิมฝภีปากทภีที่ปข้อยอกป็เปป็น
เชตนเดภียวกนัน จงระวนังไวข้ พวกเขาเปป็นระเบษิดเวลาทภีที่รอเวลาทภีที่จะระเบษิดเปป็นจสุณ

สภษ 26:27 บสคคลททพื่ขสดหลสมพราง เขาจะตกลงไปเอง ผรห้ใดใหห้กห้อนหษินกลษิทั้งมา 
มษันจะกลษับทษับเขาเอง ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 7:15-16 เมสืที่อผผข้ใดวางกนับดนักไวข้ดนักผผข้
อสืที่น เขาอาจเขข้าไปตษิดกนับของตนัวเองไดข้ แผนการทภีที่ไมตซสืที่อตรงมภีนษิสนัยอนันรข้ายกาจทภีที่จะยข้อนกลนับมาททา
รข้ายคนๆนนัรนเอง คนเหลตานนัรนทภีที่ปาไขตมนักลงเอยดข้วยการทภีที่หนข้าตนัวเองเลอะไขตทภีที่ตนปา

สภษ 26:28 ลษิทั้นททพื่มสสาเกลทยดชษังผรห้ททพื่มษันทคาลาย และปากททพื่ปห้อยอกป็ทคาความพษินาศ
การโกหกเกภีที่ยวกนับผผข้อสืที่นยตอมเปษิดเผยใจทภีที่เกลภียดชนัง ทภีที่แยตยษิที่งกวตากป็คสือคนทภีที่ปข้อยอแตตไมตจรษิงใจ มนันไมต
ไดข้สตงผลดภีตตอผผข้รนับคทาปข้อยอนนัรนเลย นอกจากนภีร  ความตลบตะแลงของผผข้ปข้อยอนนัรนจะถผกจนับไดข้ในไมต
ชข้า ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกป็คสือ จงระวนังคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตจรษิงใจหรสือซสืที่อตรง พวกเขาชอบทรยศหนักหลนัง 
จงหลภีกเลภีที่ยงพวกเขาเสภีย

*****



ภนำพรวมของสสภนำษษิต 27: เนสืขึ้อหาตอนททที่ถถูกเรษิที่มตว้นในบทททที่ 25 ดลาเนษินตส่อไปพรว้อมกนับคลา
เตสือนตส่างๆสลาหรนับคนมทปนัญญาและคลาแนะนลาสลาหรนับผถูว้มทปนัญญา ขณะททที่บทททที่แลว้วพถูดถนงความโงส่
เขลาของคนโงส่เปก็นหลนัก คราวนทขึ้จสุดสนใจวกกลนับมาททที่คลาแนะนลาททที่มทปนัญญาบว้าง

สภษ 27:1 อยห่าคสยอวดถรึงพรสห่งนททั้ เพราะเจห้าไมห่ทราบวห่าวษันหนรึพื่งๆจะนคาอะไรมา
ใหห้บห้าง เราไมตมภีอะไรมารนับประกนันเรสืที่องวนันพรสุตงนภีร  คทาเตสือนของพระเจข้ากป็คสือ อยตาคสุยโมข้เกภีที่ยวกนับวตา
เราจะททาอะไรพรสุตงนภีร  พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาวนันนภีร ไวข้กนับเราแลข้ว วนันนภีร เปป็นวนันแหตงความรอด เราไมตมภี
สษิที่งรนับประกนันวนันพรสุตงนภีร  นอกจากนภีร  สษิที่งตตางๆยตอมเปลภีที่ยนแปลง และพวกมนันกป็เปลภีที่ยนแปลงไดข้อยตาง
รวดเรป็วดข้วย ดนังนนัรนผผข้ทภีที่มภีปนัญญาคสือ ผผข้ทภีที่ททาสษิที่งทภีที่ตนควรททาวนันนทขึ้ คนโงตผลนัดวนันประกนันพรสุตงไปเรสืที่อยๆ 
คนมภีปนัญญายตอมททาสษิที่งทภีที่ตนควรททาวนันนภีร  เราไมตมภีอะไรมารนับประกนันวตาสษิที่งใดจะเกษิดขลึรนในวนันพรสุตงนภีร

สภษ 27:2 จงใหห้คนอพพื่นสรรเสรษิญเจห้า และไมห่ใชห่ปากของเจห้าเอง ใหห้คนตห่างถษิพื่น
สรรเสรษิญ ไมห่ใชห่รษิมฝทปากของเจห้าเอง ปนัญญาตรงนภีรกป็ปรากฏชนัดเจน โลกบอกวตาจงปตาวประกาศคสุณ
ความดภีของคสุณเอง พระเจข้าตรนัสวตา จงเปป็นคนเฉลภียวฉลาดและมภีใจสทารวม จงใหข้ใครสนักคนคสุยโมข้
เกภีที่ยวกนับตนัวคสุณและไมตใชตตนัวคสุณเอง คนโงตคสุยโมข้เรสืที่องตนัวเอง คนมภีปนัญญายตอมหสุบปากของตนเสภีย 
ใหข้ใครสนักคนทภีที่คสุณไมตรผข้จนักสรรเสรษิญคสุณกป็ดภีกวตาทภีที่คสุณจะสรรเสรษิญตนัวคสุณเอง

สภษ 27:3-4 หษินกป็หนษัก และทรายกป็มทนคทั้าหนษัก แตห่ความกรษิทั้วโกรธของคนโงห่กป็
หนษักยษิพื่งหนษักกวห่าทษัทั้งสองอยห่างนษัทั้น ทภีที่เปป็นภาระหนนักยษิที่งกวตาหษินหรสือทรายกองใหญตกป็คสือ ความ
โกรธของคนโงต ประเดป็นกป็คสือวตา ความโกรธอยตางโจตงแจข้งโดยเฉพาะโดยคนโงตกป็เปป็นภาระหนนัก
ตตอผผข้อสืที่น คนโงตระบายโทสะของตนอยตางเปษิดเผย คนมภีปนัญญายตอมหสุบปากของตนเสภีย 

4 ความพษิโรธกป็ดสรห้าย ความโกรธกป็รสนแรง แตห่ใครจะยพนตห่อหนห้าความรษิษยาไดห้ คทาทภีที่แปลวตา 
รสนแรง (เชเทฟ) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘นทร าทตวม’ หรสือ ‘ไหลเอตอ’ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ความ
พษิโรธอาจโหดรข้ายทารสุณและความโกรธกป็ทตวมทข้นไดข้ อยตางไรกป็ตาม ใครสามารถยสืนอยผตตตอหนข้า
ความอษิจฉารษิษยาหรสือความหลึงหวงไดข้ ประเดป็นกป็คสือวตา ความอษิจฉารษิษยาและความหลึงหวงกป็แยตยษิที่ง
กวตาความโกรธ ความอษิจฉารษิษยากป็เปป็นมะเรป็งรข้ายทภีที่ก นัดกษินจษิตใจของคนเราไดข้ นอกจากนภีร  มนันยนังเจข้า



คษิดเจข้าแคข้นและอข้อยอษิที่ง ขณะทภีที่ความโกรธปกตษิแลข้วกป็ระเบษิดออกมาเพภียงชนั ที่วขณะเดภียวจากนนัรนกป็จาง
หายไป คทาเตสือนตรงนภีรมภีไวข้ใหข้ระวนังความอษิจฉารษิษยาและความหลึงหวงและจงระวนังคนทภีที่ชอบมภี
อารมณรเชตนนนัรน

สภษ 27:5-6 วห่ากษันตห่อหนห้าดทกวห่ารษักกษันลษับๆ คทาแนะนทาตรงนภีรกป็คสือ จงเผชษิญหนข้า
กนับปนัญหาหนลึที่งอยตางเปษิดเผย การททาเชตนนนัรนกป็ดภีกวตาการปลตอยใหข้มนันกลนัดกลสุข้ม การเกป็บงทาความรนัก
ลนับๆทภีที่มภีตตอบสุคคลอภีกผผข้หนลึที่งไวข้เปป็นเรสืที่องหนลึที่ง การเกป็บงทาความขสุตนเคสืองใจซลึที่งไมตไดข้รนับการคลภีที่คลาย
ไวข้กป็เปป็นคนละเรสืที่องเลย

ดนังนนัรน 6 บาดแผลททพื่มษิตรทคากป็สสจรษิต แตห่การจสบของศษัตรรนษัทั้นกป็หลอกลวง คทาวษิจารณรของ
เพสืที่อนคนหนลึที่งนนัรนอาจตตอยเจป็บเหมสือนบาดแผล แตตปกตษิแลข้วคทาวษิจารณรของเพสืที่อนกป็เปป็นไปเพสืที่อ
ประโยชนรสสุขของเราเอง อยตางไรกป็ตาม จงระวนังคทาพผดชมแบบซทราซากของศนัตรผ คทาพผดเชตนนนัรน
ปกปษิดใจทภีที่ขมขสืที่นไวข้ดนังนนัรนมนันจลึงไมตซสืที่อตรง ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาในสองขข้อนภีรกป็คสือวตาการเผชษิญ
หนข้าปนัญหาหนลึที่งกนับเพสืที่อนอยตางเปษิดเผย แมข้จะททาใหข้เจป็บกป็ดภีกวตาการเปป็นคนตภีสองหนข้าและเกป็บงทา
ความขสุตนเคสืองไวข้

สภษ 27:7 บสคคลททพื่อษิพื่มแลห้ว รวงผรึทั้งกป็นห่าเบพพื่อ แตห่สคาหรษับผรห้ททพื่หษิว ทสกสษิพื่งททพื่ขมกป็
กลษับหวาน ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายความวตา คนทภีที่มนั ที่งมภีนนัรนกป็มภีความหรผหรามากเสภียจนตนัวเอง
ชอบตษิความเพลษิดเพลษินแบบเรภียบงตาย อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับคนทภีที่ขนัดสนแลข้ว สษิที่งจทาเปป็นทภีที่เรภียบงตาย
ทภีที่สสุดของชภีวษิตกป็นตาอภษิรมยรแลข้ว คนทภีที่มนั ที่งมภีมนักไมตเหป็นคตาและชอบตษิ คนทภีที่ยากจนกป็พบสษิที่งทภีที่ดภีในสษิที่ง
ตตางๆทภีที่เรภียบงตายทภีที่สสุดและรผข้สลึกซาบซลึร ง นนัที่นเปป็นเหตสุผลหนลึที่งทภีที่วตาททาไมพระเจข้าถลึงทรงเหป็นแกตหนข้า
คนถตอมใจและไมตเหป็นแกตหนข้าคนรวย

สภษ 27:8 คนททพื่เจษิพื่นไปจากบห้านของตนกป็เหมพอนนกททพื่เจษิพื่นไปจากรษังของมษัน 
พระเจข้าไดข้ประทานรนังใหข้แกตนกเพสืที่อทภีที่พวกมนันจะไดข้พนักผตอนและเลภีรยงลผกๆของมนัน นกวนัยเยาวรทภีที่
ออกไปจากรนังของมนันกป็ไมตมภีทภีที่จะไป พวกบสุตรหลงหายทภีที่ออกจากบข้านของตนเพสืที่อไปททาตามใจ
ชอบกป็เปป็นเชตนเดภียวกนัน พวกเขายตอมพบในไมตชข้าวตาตนไมตมภีทภีที่จะไป คทาเตสือนตรงนภีรกป็เตสือนใหข้ระวนัง



การเปป็นคนดสืรอรนัรนและการเปป็นบสุตรหลงหาย ในคทาอสุปมาเรสืที่องบสุตรหลงหายนนัรนทภีที่พระเยซผตรนัสสอน
เดป็กหนสุตมทภีที่ดสืรอรนัรนคนนนัรนพบในเวลาไมตนานวตาตนไมตมภีทภีที่จะไปแลข้ว

สภษ 27:9-10 นคทั้ามษันและนคทั้าหอมกระทคาใหห้ใจยษินดท และคคาเตพอนสตษิอษันอห่อนหวาน
ของเพพพื่อนกป็เปป็นททพื่ใหห้ชพพื่นใจ เหมสือนกนับทภีที่กลษิที่นหอมของนทราหอมชนัรนดภีเปป็นสษิที่งนตาอภษิรมยร คทาปรลึกษาทภีที่
จรษิงใจจากเพสืที่อนคนหนลึที่งกป็เปป็นเชตนเดภียวกนัน คทาแนะนทาจากใจของเพสืที่อนสนักคนกป็คสุข้มคตากนับเวลาทภีที่เสภีย
ไป

10 อยห่าทอดทษิทั้งมษิตรของเจห้าเอง และมษิตรของบษิดาเจห้า และอยห่าเขห้าไปในเรพอนพทพื่นห้องของ
เจห้าในวษันททพื่เจห้าประสบหายนะ เพราะเพพพื่อนบห้านสษักคนททพื่อยรห่ใกลห้ดทกวห่าพทพื่นห้องคนหนรึพื่งททพื่อยรห่หห่างไกล 
สองเรสืที่องทภีที่เกภีที่ยวกนับขข้อกตอนหนข้านนัรนถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  ประการแรก จงระมนัดระวนังทภีที่จะไมตเพษิกเฉย
คทาแนะนทาของเพสืที่อนของคสุณเองหรสือแมข้แตตคทาแนะนทาของเพสืที่อนพตอคสุณ ทนัรงสองคนนภีรตตางคษิดถลึงผลดภี
อนันจะเกษิดแกตตนัวคสุณเอง คทาแนะนทาของพวกเขายตอมมภีคตามาก ประการทภีที่สอง อยตารบกวนพภีที่นข้องคน
หนลึที่ง (ไมตวตาจะเปป็นพภีที่นข้องรตวมสายเลสือดหรสือคนทภีที่เปป็นเพสืที่อนสนษิทคนหนลึที่งกป็ตาม) ดข้วยปนัญหาตตางๆ
ของคสุณในเมสืที่อเขากป็มภีปนัญหาตตางๆของเขาเองอยผตแลข้ว กลตาวอภีกนนัยหนลึที่ง จงเฉลภียวฉลาดทภีที่จะไมต
รบกวนเพสืที่อนสนักคนดข้วยเรสืที่องยสุ ตงยากตตางๆของคสุณเอง โดยเฉพาะเมสืที่อเขามภีปนัญหาตตางๆของเขาเอง
อยผตแลข้ว เกรงวตาคสุณจะททาใหข้เขาเหมป็นขภีรหนข้าคสุณเสภีย เพสืที่อนบข้านทภีที่อยผตใกลข้กป็ดภีกวตาพภีที่นข้อง (นนัที่นคสือ 
เพสืที่อน) ทภีที่คสุณททาใหข้หตางเหษินไปเสภียแลข้ว คทาเตสือนตรงนภีรกป็คสือ จงระวนังทภีที่จะไมตททาใหข้เพสืที่อนๆรทาคาญ
โดยการไปรบกวนเขามากเกษินไป

สภษ 27:11 บสตรชายของเราเออ๋ย จงฉลาดและกระทคาใจของเราใหห้ยษินดท เพพพื่อเรา
จะตอบบสคคลททพื่ตคาหนษิเราไดห้ ซาโลมอนพผดกนับบสุตรชาย (ทภีที่ไมตถผกเอตยชสืที่อ) ของเขาโดยตรงอภีกครนัร ง 
เขาเตสือนสตษิบสุตรชายของเขาใหข้เปป็นคนมภีปนัญญา เมสืที่อบสุตรของเขาททาเชตนนนัรน เขากป็จะพอใจ (ใน
ภาษาสมนัยใหมต ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ ‘จงเปป็นคนมภีปนัญญาและจงททาใหข้พตอภผมษิใจในตนัวเจข้า’ เมสืที่อททา
เชตนนนัรนแลข้ว ซาโลมอนกป็จะสามารถตอบกลนับพวกคนทภีที่วษิจารณรตนไดข้อยตางดภี ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตา
กป็คสือวตา ลผกๆของคนๆหนลึที่งยตอมสะทข้อนใหข้เหป็นถลึงพตอแมตของพวกเขาไดข้อยตางแนตนอน แมข้ในยามทภีที่



ลผกๆของพวกเขาเตษิบโตเปป็นผผข้ใหญตไปแลข้วกป็ตาม ลผกชายหรสือลผกสาวทภีที่มภีปนัญญาจะสะทข้อนในแงตดภี
ตตอพตอแมตของตน ลผกๆของเราสามารถททาใหข้พวกคนชอบวษิจารณรสงบปากสงบคทาเสภียหรสือททาใหข้
คนเหลตานนัรนหาเรสืที่องตษิเราไดข้มากขลึรนดข้วย

สภษ 27:12 คนหยษัพื่งรรห้เหป็นอษันตรายและซห่อนตษัวของเขาเสทย แตห่คนเขลาเดษิน
เรพพื่อยไปและรษับโทษ คนทภีที่มภีปนัญญายตอมมองเหป็นความยสุตงยากลตวงหนข้าและใชข้ความระมนัดระวนัง คทาทภีที่
แปลวตา เขลา (เพธษิยร์) ในบรษิบทนภีรจรษิงๆแลข้วกป็หมายถลึงคนโงต คนโงตใชข้ชภีวษิตเพสืที่อวนันนภีร และไมตคตอย
คษิดถลึงอนาคต ไมตวตาจะในระยะสนัรนหรสือชนั ที่วกาลนษิรนันดรรกป็ตาม หลนักปรนัชญาของโลกนภีรกป็คสือ จงสนสุก
ใหข้เตป็มทภีที่ตอนนทขึ้และกนังวลถลึงวนันพรสุตงนภีร เมสืที่อมนันมาถลึง การคษิดเชตนนนัรนมภีอยผตทนั ที่วไปหมด คนโงตกษินเลภีรยง
สนสุกสนานตอนนภีรและลตมจมเพราะความยสุตงยากตตางๆของชภีวษิตในภายหลนัง ปนัญญาทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็
คสือ จงมองใหข้ไกลและเตรภียมตนัวใหข้สอดคลข้องกนัน คนมภีปนัญญากป็ททาเชตนนนัรน สตวนคนโงตไมตททา

สภษ 27:13 จงยรึดเสพทั้อผห้าของเขาไวห้ เมพพื่อเขาเปป็นประกษันใหห้คนอพพื่น และยรึดตษัวเขา
ไวห้ เมพพื่อเขารษับประกษันหญษิงตห่างดห้าว ขข้อนภีรกลตาวซทราจากสสุภาษษิต 20:16 (เราควรหมายเหตสุไวข้วตา
สสุภาษษิตบททภีที่ 25-29 เปป็นชสุดคทาสสุภาษษิตทภีที่แยกออกมาตตางหาก โดยไมตอยผตรตวมกนับสตวนกตอนหนข้าของ
หนนังสสือเลตมนภีร ) อภีกครนัร งทภีที่ความคษิดตรงนภีรกป็หมายถลึง คนทนัรงหลายทภีที่ไวข้ใจไมตไดข้ ประเดป็นกป็คสือ (1) อยตา
ไวข้ใจคนเหลตานนัรนทภีที่ยอมคทราประกนันใหข้คนแปลกหนข้า (2) อยตาวางใจคนทภีที่ชอบคบพวกหญษิงใจงตาย 
พวกสษิบแปดมงกสุฎและคนลตวงประเวณภีมภีนษิสนัยแบบเดภียวกนัน คนทนัรงสองพวกไวข้ใจไมตไดข้

สภษ 27:14 บสคคลททพื่ตพพื่นแตห่เชห้ามพดไปอวยพรเพพพื่อนบห้านดห้วยเสทยงดษัง เขากลษับจะ
เหป็นวห่าเปป็นคคาสาปแชห่ง การปลสุกเพสืที่อนสนักคนใหข้ตสืที่นแตตเชข้าดข้วยคทาทนักทายทภีที่อบอสุตนไมตใชตเรสืที่องนตา
ยษินดภีนนัก มนันอาจเปป็นการสาปแชตงเขากป็ไดข้ตามทภีที่เขาคษิด ประเดป็นทภีที่สทาคนัญตรงนภีรกป็คสือ จงเฉลภียวฉลาด
ในการรบกวนเพสืที่อนสนักคนยามเชข้าตรผต  อนันตรายนนัรนมภีมากทภีที่อยตางนข้อยคสุณจะททาใหข้เขารทาคาญและ
อาจแยตยษิที่งกวตานนัรนกป็ไดข้



สภษ 27:15-16 ฝนยห้อยหยดไมห่หยสดในวษันททพื่ฝนตกฉษันใด ผรห้หญษิงททพื่ขททั้ทะเลาะกป็
เหมพอนกษันฉษันนษัทั้น ภาพเปรภียบนภีรคสือ นทร าหยดไมตหยสุดซลึที่งนตารทาคาญมากๆ หญษิงทภีที่ชอบหาเรสืที่องทะเลาะ
กป็เปป็นเชตนนนัรน นภีที่หมายถลึงผผข้หญษิงทภีที่ขภีรบตนและชอบตษิ

16 ผรห้ใดททพื่จะยษับยษัทั้งเธอกป็เหมพอนยษับยษัทั้งลมหรพอกอบนคทั้ามษันดห้วยมพอขวา การพยายามทภีที่จะ
ททาใหข้หญษิงเชตนนนัรนหสุบปากกป็เหมสือนการพยายามทภีที่จะหยสุดสายลมหรสือปษิดบนังนทราหอมไวข้ มนันแทบ
จะเปป็นไปไมตไดข้เลย หญษิงทภีที่มภีนษิสนัยเชตนนนัรนกป็นตาเศรข้า และคนเหลตานนัรนทภีที่ตข้องรนับมสือกนับนางกป็นตาเศรข้า
เชตนกนัน

สภษ 27:17 เหลป็กลษับเหลป็กใหห้แหลมคมไดห้ คนหนรึพื่งคนใดกป็ลษับหนห้าตาของเพพพื่อน
ใหห้หลษักแหลมขรึทั้นไดห้ฉษันนษัทั้น ภาพเปรภียบนภีรกป็หมายถลึงเครสืที่องมสือชษิรนหนลึที่งทภีที่ถผกลนับใหข้คม เชตน ตะไบ 
เปป็นตข้น เพสืที่อนคนหนลึที่งกป็สามารถลนับเพสืที่อนของตนใหข้คม (นนัที่นคสือ หนสุนใจเขา) ไดข้เชตนกนัน นอกจาก
นภีร  การสนทนากนับเพสืที่อนสนักคนกป็สามารถลนับสมองของเราใหข้คมไดข้ดข้วย การโตข้วาทภีและการ
อภษิปรายอาจดภีตตอสสุขภาพไดข้ พวกมนันททาใหข้เรสืที่องๆหนลึที่งแหลมคมและททาใหข้มนันมภีประโยชนร

สภษ 27:18 บสคคลททพื่ดรแลตห้นมะเดพพื่อจะไดห้กษินผลของมษัน และบสคคลททพื่ระแวด
ระวษังนายของตนจะไดห้รษับเกทยรตษิ เหมสือนกนับผผข้ทภีที่ดผแลตข้นไมข้ทภีที่ออกผลจะไดข้ชสืที่นชมกนับผลของมนัน 
คนทภีที่ดผแลนายของตนกป็จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย เขาจะไดข้รนับเกภียรตษิ บรษิบทตรงนภีรกลตาวชนัดเจนถลึงระบบ
นายและคนรนับใชข้ แมข้ธรรมเนภียมนนัรนไมตใชตเรสืที่องปกตษิในวนัฒนธรรมตะวนันตกสมนัยปนัจจสุบนันแลข้ว
กป็ตาม ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การใหข้เกภียรตษิคนเหลตานนัรนทภีที่ปกครองอยผตเหนสือเรา เมสืที่อททาเชตนนนัรน 
เรากป็จะไดข้รนับเกภียรตษิตอบแทนกลนับมา เราจะเกภีที่ยวสษิที่งทภีที่เราหวตาน

บรษิบทตรงนภีรกลตาวถลึงความสนัมพนันธรทภีที่มภีปนัญญาและมภีเกภียรตษิกนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีตทาแหนตงสผง
กวตาเรา ความสนัมพนันธรทภีที่เหมาะสมเชตนนนัรนยตอมกลนับมาในแบบเดภียวกนัน

สภษ 27:19 ในนคทั้าคนเหป็นหนห้าคนฉษันใด จษิตใจของคนกป็สห่อคนฉษันนษัทั้น นภีที่เปป็น
ภาพเปรภียบของการมองเขข้าไปในสระนทราทภีที่ใสและนษิที่ง มนันททาหนข้าทภีที่เปป็นเหมสือนกระจกบานหนลึที่ง 
เมสืที่อมองเขข้าไปในสระนทราเชตนนนัรน คนๆหนลึที่งกป็มองเหป็นหนข้าของตนัวเอง การประยสุกตรใชข้นภีร กป็คสือ การ



คสุยกนันหนข้าตตอหนข้ากนับอภีกคน สษิที่งตตางๆสามารถถผกมองเหป็นไดข้ในสภีหนข้าของอภีกฝตายซลึที่งไมตสามารถ
รนับรผข้ไดข้ในรผปแบบอสืที่น ประเดป็นกป็คสือ คสุณคตาของการพบกนันแบบหนข้าตตอหนข้า การพบกนันแบบหนข้า
ตตอหนข้าสามารถเปป็นการพบกนันทภีที่จรษิงใจไดข้ มนักมภีคสุณคตามหาศาลอยผตในนนัรน

สภษ 27:20 นรกและแดนพษินาศไมห่รรห้จษักอษิพื่ม ตาของคนเรากป็ไมห่รรห้จษักอษิพื่มเชห่นกษัน 
คทาทภีที่แปลวตา นรก (เชโอล) อาจหมายถลึงหลสุมศพหรสือยมโลกของคนไมตรอดทภีที่ตายไปแลข้วกป็ไดข้ ไมต
วตาในกรณภีใด นรกกป็ไมตเคยเตป็ม ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา แดนพษินาศ (อาบนัดโดน) ในวษิวรณร 
9:11 อาบนัดโดนคสือ ทผตปภีศาจจากหลสุมแหตงนรก หากเชโอลตรงนภีร ไมตไดข้หมายถลึงนรก อาบนัดโดนกป็
หมายถลึงนรกอยตางแนตนอน ความคษิดตรงนภีร จลึงนตาจะหมายความวตาหลสุมฝนังศพและนรกไมตเคยเตป็ม 
นอกจากนภีร  ตนัณหาของตากป็ไมตเคยอษิที่มเชตนกนัน มนสุษยชาตษิทภีที่ททาตามเนสืรอหนนังยตอมอยากไดข้มากกวตาเดษิม
เสมอ ตนัณหาของตา (1 ยอหรน 2:16) จรษิงๆแลข้วกป็คสือปรนัชญาแบบโลกของการเหป็น อยากไดข้ และ
เอามา เศรษฐกษิจทภีที่มสุตงเนข้นผผข้บรษิโภคของโลกรอบตนัวเรากป็ปข้อนใหข้ตนัณหานนัรนอยตางตตอเนสืที่อง พวกนนัก
โฆษณายตอมแสวงหาทภีที่จะกระตสุข้นใหข้เกษิดความไมตพลึงพอใจเพสืที่อทภีที่วตา ‘ผผข้บรษิโภค’ จะอยากไดข้ (นนัที่นคสือ
เกษิดตนัณหาใน) ผลษิตภนัณฑรของพวกเขา แนตทภีเดภียว ตาของมนสุษยชาตษิไมตเคยอษิที่ม

สภษ 27:21 เบห้ามทไวห้สคาหรษับเงษิน เตาถลสงมทไวห้สคาหรษับทองคคา คคาสรรเสรษิญของ
คนจะพษิสรจนย์คน ภาพเปรภียบแรกนภีรคสือ คนหลอมเงษินหรสือทองคทา โลหะมภีคตาตตางๆถผกหลอมในเตา
ของผผข้หลอม อยตางไรกป็ตาม ผผข้หลอมคนนนัรนๆกป็มภีชสืที่อเสภียงไมตวตาเขาผลษิตทองคทาและเงษินทภีที่มภีคสุณภาพ
สผง (ทองคทาหรสือเงษินเนสืรอดภี) หรสือผลษิตภนัณฑรทภีที่คสุณภาพตทที่า เชตนเดภียวกนัน ชสืที่อเสภียงของคนเรากป็มากตอน
คนๆนนัรน นอกจากนภีร  ลนักษณะเฉพาะตนัวของคนๆหนลึที่งทภีที่สรรเสรษิญอภีกคนยตอมสะทข้อนถลึงผผข้ทภีที่ไดข้
รนับคทาสรรเสรษิญ คทาแนะนทาชมเชยจากผผข้ทภีที่มภีเกภียรตษิและชสืที่อเสภียงดภียตอมมภีนทร าหนนัก คทาแนะนทาชมเชย
ของคนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาเปป็นนนักตข้มตสุจ๋นกป็มภีนทร าหนนักนข้อย ดนังนนัรน ชสืที่อเสภียงทภีที่ดภีจลึงเปป็นลนักษณะเฉพาะอยตาง
หนลึที่งทภีที่มภีคตาและเปษิดเผย

สภษ 27:22 ถรึงแมห้เจห้าจะเอาคนโงห่ใสห่ครกตคาดห้วยสากพรห้อมกษับขห้าวสาลท ความโงห่
เขลาของเขากป็ยษังไมห่พรากจากเขา นภีที่เปป็นภาพของครกและสากทภีที่คนสมนัยกตอนใชข้สทาหรนับการเตรภียม



ยา การตลากป็หมายถลึงการบดขยภีรสษิที่งๆหนลึที่งดข้วยสากจนททาใหข้มนันปตนเปป็นผง ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ การ
บดคนโงตใหข้เปป็นผงจะไมตขนับไลตความโงตออกไปจากเขา ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนโงตไมตยอม
ทษิรงความโงตของตนไปงตายๆ ลองดผคนขภีร เมาและขวดเหลข้าของเขา นนักสผบและบสุหรภีที่ของเขา คน
ลามกและสสืที่อลามกของเขา ขภีรยาและยาเสพตษิดของเขา หรสือคนทภีที่กษินเตษิบและการตามใจปากของ
เขากป็ไดข้ (และรายการนภีรกป็ไปตตอไดข้ไมตรผข้จบ) สตวนหนลึที่งของลนักษณะเฉพาะตนัวของคนโงตกป็คสือ การไมต
ยอมหนันกลนับจากความโงตเขลา นตาเศรข้าทภีที่คนโงตมนั ที่นคงหนนักแนตนในความโงตของตนและถผกจองจทา
อยผตในความโงตนนัรนจนชนั ที่วชภีวษิต

สภษ 27:23-27 จงรรห้ความท สกขย์สสขของฝรงแพะแกะของเจห้าใหห้ดท และจงเอาใจใสห่ฝรง
วษัวของเจห้า ความคษิดตรงนภีรกป็กลตาวถลึงการระมนัดระวนังกนับสษินทรนัพยรทนัรงหลายทภีที่คสุณมภี ภาพเปรภียบนภีร
เปป็นของคนเลภีรยงแกะหรสือเจข้าของฟารรม คนมภีปนัญญายตอมตระหนนักถลึงมผลคตาของทรนัพยรสษินตตางๆ
ของตน คนโงตไมตเปป็นเชตนนนัรน คนมภีปนัญญายตอมดผแลสษิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้เขาแลข้ว คนโงตไมต
ททาเชตนนนัรน คนมภีปนัญญายตอมคษิดคทานวณเงษินทองของตนอยตางระมนัดระวนัง คนโงตไมตททาเชตนนนัรน

24 เพราะความมษัพื่งคษัพื่งไมห่ไดห้ทนอยรห่ไดห้เปป็นนษิตยย์ และมงกสฎทนอยรห่ไดห้ทสกชษัพื่วอายสหรพอ ความ
มนั ที่งคนั ที่งในระดนับใดกป็ตามทภีที่เรามภีนนัรนเปราะบาง มนันไมตคงอยผตเปป็นนษิตยร ยษิที่งกวตานนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่อยผตใน
ตทาแหนตงทภีที่มภีสษิทธษิอทานาจลข้วนเรภียนรผข้อยตางรวดเรป็ววตาตทาแหนตงผผข้นทาของตนไมตอยผตถาวร ผผข้นทามาแลข้วกป็
ไป คนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญายตอมหยนั ที่งรผข้และนทาอยตางรอบคอบ คนโงตไมตททาเชตนนนัรน คนมภีปนัญญายตอม
ดทารงอยผตตตอไปในความเจรษิญและตทาแหนตงผผข้นทาของตนยาวนานกวตาคนโงต ประเดป็นกป็คสือ จงเปป็นคน
หยนั ที่งรผข้และรอบคอบในเงษินทองทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แลข้ว คนมภีปนัญญากป็เปป็นเชตนนนัรน คนโงตไมต
เปป็นเชตนนนัรน

25 หญห้าแหห้งปรากฏแลห้ว และหญห้างอกใหมห่ปรากฏขรึทั้นมา และเขาเกป็บผษักหญห้าตห่างๆททพื่ภรเขา
กษันแลห้ว ฉากหลนังคสือการททากสษิกรรม หญข้าแหข้งมาทสุกปภี หญข้าเขภียวขจภีสทาหรนับการเลภีรยงแกะกป็งอก
เปป็นประจทา พสืชทนัรงหลายทภีที่มภีประโยชนรสทาหรนับการเกป็บเกภีที่ยวหรสือเปป็นอาหารสนัตวรกป็งอกขลึรนบนไหลต
เขาในแถบยผเดภีย ประเดป็นกป็คสือวตา พระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรภียมทรนัพยากรตตางๆสทาหรนับการดทารงชภีวษิต



26 ลรกแกะจะใหห้เสพทั้อผห้าแกห่เจห้า และแพะกป็จะเปป็นคห่านา เชตนเดภียวกนัน ลผกแกะยตอมเตษิบโตขลึรน
และผลษิตขนแกะสทาหรนับเปป็นเครสืที่องแตตงกาย แพะใหข้นทร านมเพสืที่อเอาไปขายซลึที่งชตวยใหข้ชาวไรต
สามารถจตายเปป็นคตาทภีที่ดษินไดข้ ไมตวตาจะในสถานการณรใด พระเจข้าไดข้ประทานทรนัพยากรตตางๆ
สทาหรนับการดทารงชภีวษิต ประเดป็นของเนสืรอหาสตวนนภีรทนัรงหมดกป็คสือ จงขยนันขนันแขป็งในการดผแลสษิที่งทภีที่
พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แลข้ว นนั ที่นคสือ จงระมนัดระวนังรอบคอบในธสุรกษิจหรสืองานของตน

บทสรสุปกป็คสือ 27 และเจห้าจะมทนมแพะเปป็นอาหารแกห่เจห้าเพทยงพอ ทษัทั้งเปป็นอาหารแกห่ครษัว
เรพอนของเจห้า และเปป็นเครพพื่องยษังชทพสาวใชห้ของเจห้า เมสืที่อผผข้ใดขยนันขนันแขป็งและระมนัดระวนังในธสุรกษิจ
หรสืองานของตน มนันกป็มนักจะตอบสนองความตข้องการตตางๆของเขาไดข้ บทเรภียนทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีร
กป็คสือ การเปป็นคนขยนันขนันแขป็งและระมนัดระวนังก นับทรนัพยากรทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แลข้ว คนมภี
ปนัญญาททาตามนนัรน คนโงตไมตททา

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 28: เนสืขึ้อหาททที่ถถูกเรษิที่มในบทททที่ 25 ดลาเนษินตส่อไปพรว้อมกนับสสุภาษษิตเพษิที่ม
เตษิมททที่เปก็นคลาเตสือนและคลาแนะนลาแบบพระเจว้า

สภษ 28:1 คนชษัพื่วรห้ายกป็หนทเมพพื่อไมห่มทใครไลห่ตาม แตห่คนชอบธรรมกป็กลห้าหาญ
อยห่างสษิงโต ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงจษิตสทานลึกผษิดชอบทภีที่รผข้สลึกผษิด คนทภีที่รผข้สลึกผษิดมนักกระสนับ
กระสตายและขภีรตกใจงตาย พระเจข้าไดข้ประทานจษิตสทานลึกผษิดชอบใหข้มนสุษยรแตตละคนซลึที่งเมสืที่อถผกทษิที่มแทง
กป็ททาใหข้คนๆนนัรนกระสนับกระสตาย ตรงกนันขข้าม ความชอบธรรมของบสุคคลและจสุดประสงครยตอมนทา
ไปสผตความกลข้าหาญ เมสืที่อผผข้ใดททาถผกและเขากป็รผข้ดภี เขากป็มภีความกลข้าหาญ ความบาปกตอใหข้เกษิดการ
หลบเลภีที่ยง ความถผกตข้องกตอใหข้เกษิดความเชสืที่อมนั ที่น

สภษ 28:2 เมพพื่อแผห่นดษินละเมษิดกป็มทผรห้ครอบครองเพษิพื่มขรึทั้น แตห่ดห้วยคนททพื่มทความ
เขห้าใจและความรรห้ เสถทยรภาพของแผห่นดษินนษัทั้นจะยษัพื่งยพนนาน บรษิบทตรงนภีรมภีขอบเขตระดนับชาตษิ 
ประชาชาตษิใดทภีที่บาปหนายตอมกลายเปป็นประชาชาตษิทภีที่ไมตมภีเสถภียรภาพ ผผข้นทาทภีที่ททาบาปยตอมททาใหข้ตนัว
เองถผกลข้มลข้าง ดผ 1 พงศรกษนัตรษิยร 16:8-15 และ 2 พงศาวดาร 36:2 ตรงกนันขข้าม ทภีที่ใดทภีที่มภีผผข้นทาทภีที่มภีความ



เขข้าใจและความรผข้ ทภีที่นนั ที่นยตอมมภีเสถภียรภาพและความยนั ที่งยสืนนาน อภีกครนัร งทภีที่หนลึที่งในประโยชนรมากมาย
ของปนัญญาและความเขข้าใจถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  นภีที่ไมตเพภียงเปป็นความจรษิงในระดนับมหภาคของ
ประชาชาตษิทนัรงหลายเทตานนัรน แตตมนันเปป็นความจรษิงดข้วยในระดนับจสุลภาคของครษิสตจนักรทนัรงหลายและ
แมข้แตตครอบครนัวทนัรงหลาย ความบาปนทามาซลึที่งความไรข้เสถภียรภาพ ปนัญญาและความเขข้าใจนทามาซลึที่ง
ความมภีเสถภียรภาพ

สภษ 28:3 คนยากจนททพื่บทบบษังคษับคนยากจนกป็เหมพอนฝนททพื่ซษัดลงมา แตห่ไมห่ใหห้
อาหาร ในภาพทภีที่ใหญตกวตาของประวนัตษิศาสตรร มนักเปป็นคนมนั ที่งมภีและคนทภีที่มภีอทานาจทภีที่กดขภีที่ขตมเหงคน
อตอนแอและคนยากจน อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อคนจนกดขภีที่อภีกคนทภีที่อตอนแอและยากจน มนันกป็เปป็นเหมสือน
พายสุฝนทภีที่มภีอทานาจททาลายลข้าง แทนทภีที่จะรดนทราพสืชผล มนันกลนับถลตมใสตพสืชผลหรสือชะลข้างพสืชผลไป
เสภีย ความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือ เรสืที่องเสภียดสภีของธรรมชาตษิมนสุษยรทภีที่บาปหนา เมสืที่อมภีโอกาส แมข้แตต
คนจนกป็อาจเอารนัดเอาเปรภียบคนจนอภีกคน ไมตมภีสษิที่งดภีอนันใดเกษิดมาจากการททาเชตนนนัรนเลย

สภษ 28:4 บรรดาผรห้ททพื่ทอดทษิทั้งพระราชบษัญญษัตษิยห่อมสรรเสรษิญคนชษัพื่วรห้าย แตห่
บรรดาผรห้ททพื่รษักษาพระราชบษัญญษัตษิยห่อมคอยตห่อสรห้เขา เรสืที่องเสภียดสภีอภีกเรสืที่องของชภีวษิตถผกหมายเหตสุตรงนภีร
คนเหลตานนัรนทภีที่ละทษิรงพระวจนะของพระเจข้าในไมตชข้าจะกลายเปป็นผผข้ทภีที่กลตาวชมคนชนั ที่วและความชนั ที่ว 
ยกตนัวอยตางเชตน ลองดผปรากฏการณรสมนัยใหมตของการใหข้สษิทธษิตตางๆและอภษิสษิทธษิธ แกตคนรนักรตวมเพศ
หรสืออสุตสาหกรรมการททาแทข้งกป็ไดข้ พวกเขาเหมสือนกนันหมดตรงทภีที่วตาผผข้สนนับสนสุนเรสืที่องเหลตานนัรนตตาง
กป็หนันไปเสภียจากพระวจนะของพระเจข้านานแลข้ว ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่เปษิดรนับพระคนัมภภีรรและ
แสวงหาทภีที่จะเชสืที่อฟนังพระคนัมภภีรรกป็เปป็นศนัตรผของการปฏษิบนัตษิทภีที่ชนั ที่วรข้ายเหลตานนัรน ความตกตทที่าของ
มาตรฐานทางศภีลธรรมสมนัยใหมตสสืบยข้อนไปถลึงเรสืที่องพสืรนๆของการเพษิกเฉยจากนนัรนกป็ปฏษิเสธความ
จรษิงของพระวจนะของพระเจข้า

สภษ 28:5 คนชษัพื่วรห้ายไมห่เขห้าใจความยสตษิธรรม แตห่บรรดาผรห้ททพื่แสวงหาพระเยโฮ
วาหย์เขห้าใจสษิพื่งสารพษัด ความบาปยตอมบษิดเบสือนวษิจารณญาณอนันดภีไปเสภีย คทาทภีที่แปลวตา ความยสตษิธรรม 
(มษิชพนัท) ในบรษิบทนภีรหมายถลึง ‘การตนัดสษินใจ’ หรสือ ‘วษิจารณญาณทภีที่ดภี’ คนอธรรมมนักมภีวษิจารณญาณ



ทภีที่ไมตชนัดเจน ดนังนนัรน เราจลึงไดข้อตานถลึงบรรดาผผข้พษิพากษาในระบบศาลยสุตษิธรรมทภีที่ททาการตนัดสษินและใหข้
คทาพษิพากษาทภีที่เลวรข้าย บตอยครนัร งพวกเขาไมตเขข้าใจมนัน โดยเฉพาะเมสืที่อเปป็นเรสืที่องเกภีที่ยวกนับความชอบ
ธรรมทภีที่แทข้จรษิง ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีที่แสวงหาองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยตางแทข้จรษิงยตอมเขข้าใจสษิที่ง
ตตางๆของชภีวษิต พวกเขามภีเขป็มทษิศฝตายวษิญญาณและฝตายศภีลธรรมในพระวจนะของพระเจข้าและหลนัก
การเหลตานนัรนทภีที่อยผตในพระคนัมภภีรร คนเหลตานนัรนทภีที่รอบรผข้ในพระวจนะยตอมมภีความเขข้าใจลลึกซลึร งทภีที่ชาว
โลกไมตมภี แมข้ชาวโลกอาจมภีปรษิญญาและวสุฒษิการศลึกษาตตางๆ พวกเขากป็ตาบอดฝตายวษิญญาณและจลึง
เปป็นคนตาบอดทภีที่จผงคนตาบอด

สภษ 28:6 คนยากจนททพื่ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรมของเขา กป็ดทกวห่าคนมษัพื่งคษัพื่งททพื่
คดโกงในทางของตน คนสองแบบทภีที่แตกตตางกนันถผกพรรณนาถลึงตรงนภีร  (1) คนจนทภีที่ซสืที่อตรงและมภี
ความสสุจรษิตและ (2) คนมนั ที่งมภีทภีที่คดโกง เมสืที่อมองจากทสุกดข้านแลข้ว คนจนทภีที่มภีความสสุจรษิตกป็ดภีกวตาคนทภีที่
ทสุจรษิตและมนั ที่งมภี เรามนักอตานเรสืที่องของคนรวยและคนมภีชสืที่อเสภียงเพภียงเพสืที่อทภีที่จะไดข้เรภียนรผข้วตาพวกเขายนัง
เปป็นคนทสุจรษิตและเสสืที่อมเสภียดข้วย การขาดความสสุจรษิตของพวกเขายตอมนทาไปสผตความตกตทที่าลงของ
พวกเขาอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้

สภษ 28:7 บสคคลททพื่รษักษาพระราชบษัญญษัตษิเปป็นบสตรชายททพื่ฉลาด แตห่เพพพื่อนของ
คนตะกละนคาความอษับอายมาถรึงบษิดาเขา ในแงตหลนักการแลข้ว ผผข้ทภีที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ากป็
เปป็นคนมภีปนัญญา ตรงกนันขข้าม ผผข้ทภีที่วษิที่งไปกนับชาวโลกจะนทาความอนับอายและความขายหนข้ามาสผตบษิดา
ของตน บทเรภียนสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  (1) การคบเพสืที่อนผษิดจะททาใหข้พตอแมตของเราอนับอาย
ขายหนข้า (2) พตอแมตทภีที่ไมตอบรมสนัที่งสอนลผกของตนใหข้หลภีกเลภีที่ยงชาวโลกจะขายหนข้าเพราะเหตสุนภีร ใน
ภายหลนัง ทางทภีที่ลผกไปสตวนใหญตแลข้วเปป็นผลมาจากการอบรมสนัที่งสอนของพตอแมตหรสือการขาดซลึที่ง
การอบรมสนัที่งสอนของพตอแมต

สภษ 28:8 บสคคลททพื่เพษิพื่มทรษัพยย์ศฤงคารของตนดห้วยดอกเบททั้ยและเงษินเพษิพื่ม 
พระเจห้าจะทรงเอาทรษัพยย์นษัทั้นไปจากเขาเพพพื่อเพษิพื่มแกห่คนททพื่จะเอป็นดรคนยากจน ความคษิดตรงนภีรจรษิงๆ
แลข้วกป็คสือ คนทภีที่ปอกลอกคนอสืที่นเพสืที่อประโยชนรของตนสสุดทข้ายแลข้วจะเสภียทรนัพยรของตนใหข้แกตผผข้ทภีที่จะ



ชตวยเหลสือคนจน ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา ดอกเบททั้ย (เนเชค) มนันมาจากคทาทภีที่แปลวตา ‘กนัด’ ความ
คษิดตรงนภีรกป็คสือ การโกตงราคาหรสือดอกเบภีรยทภีที่ขผดรภีด คนโกงสสุดทข้ายแลข้วจะเสภียทรนัพยรของตนไปและ
คนทภีที่ดภีกวตาเขาจะขลึรนมาแทนทภีที่เขา ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความยสุตษิธรรมจะมภีชนัยในทข้ายทภีที่สสุด แมข้
กระทนั ที่งในโลกกป็ตาม

สภษ 28:9 ถห้าผรห้ใดหษันใบหรไปเสทยจากการฟษังพระราชบษัญญษัตษิ แมห้คคาอธษิษฐาน
ของเขากป็เปป็นสษิพื่งททพื่นห่าสะอษิดสะเอทยน คนเหลตานนัรนทภีที่เพษิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ายตอมไปสผตความ
บาปเหมสือนกนันหมด อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อถลึงวนันทภีที่พวกเขารข้องขอใหข้พระเจข้าชตวยอยตางสษิรนหวนัง แบ
ตมสือถสือฝตายวษิญญาณของพวกเขากป็จะหมด พระเจข้าทรงเมษินคทาอธษิษฐานของคนอธรรม ไมตชข้ากป็เรป็ว 
วนันนนัรนจะมาเมสืที่อคนเราจะตตอสาย 911 ฝตายวษิญญาณในคทาอธษิษฐาน แตตสายนนัรนจะไปไมตถลึง พระเจข้า
จะไมตทรงสนพระทนัยคทาอธษิษฐานของคนบาปทภีที่ดสืรอรนัรน ดผ เพลงสดสุดภี 66:18, อษิสยาหร 59:102 และ
สสุภาษษิต 1:24-28 แตตความบาปซลึที่งนทาไปสผตการถผกปฏษิเสธเชตนนนัรนกป็มภีรากเหงข้าอยผตในการหนันไปเสภีย
จากพระวจนะของพระเจข้า นนั ที่นคสือ พระราชบนัญญนัตษิของพระเจข้า

สภษ 28:10 บสคคลผรห้นคาคนชอบธรรมเขห้าไปในทางชษัพื่ว กป็จะตกลงในหลสมของ
เขาเอง แตห่คนเททพื่ยงธรรมจะมทสษิพื่งของอยห่างดท ผผข้ทภีที่ลตอลวงคนชอบธรรมใหข้หลงเจษิที่นไปสสุดทข้ายแลข้ว
จะตษิดกนับของตนัวเอง ความไมตซสืที่อตรงและการลตอลวงมภีนษิสนัยอนันรข้ายกาจในการยข้อนกลนับมาททารข้ายผผข้
ทภีที่ททาผษิด ดผ เพลงสดสุดภี 7:15-16 ทภีที่ตรงกนันขข้ามคสือ ผผข้ทภีที่คงไวข้ซลึที่งความสสุจรษิตและความเทภีที่ยงธรรม ใน
ระยะยาวแลข้ว พระเจข้าจะทรงอวยพร วลภีทภีที่วตา “จะมภีสษิที่งของอยตางดภี” มภีความหมายวตา ‘จะมภีมรดกทภีที่
ดภี’ มภีบทาเหนป็จสทาหรนับคนชอบธรรม โดยเฉพาะผผข้ทภีที่มภีประวนัตษิยาวนานในความชอบธรรม ดผดาเนภียล 
โยเซฟหรสือโยบ เปป็นตนัวอยตางกป็ไดข้ การททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้องยตอมมภีผลตอบแทนในระยะยาว ในระยะสนัรน 
การทดลองใหข้หวนั ที่นไหวอาจรสุนแรง แตตพระเจข้าจะทรงอวยพรผผข้ชอบธรรม โดยเฉพาะในระยะยาว

สภษ 28:11 คนมษัพื่งคษัพื่งกป็ฉลาดตามการลห่อลวงของเขาเอง แตห่คนยากจนททพื่มท
ความเขห้าใจกป็รรห้จษักเขาอยห่างแจห่มแจห้ง ความมนั ที่งคนั ที่งมภีความสามารถทภีที่จะหลอกลวงและททาใหข้ตาบอด
ไดข้ คนมนั ที่งมภีมนักคษิดวตาตนมภีปนัญญา แตตพวกเขากป็ถผกหลอกลวงโดยความเยตอหยษิที่งแหตงชภีวษิตของตนัวเอง 



อยตางไรกป็ตาม คนทภีที่ยากจนซลึที่งมภีความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของชภีวษิตกป็มองความหลอกลวงของ
คนรวยออกอยตางทะลสุปรสุโปรตง คนรวยและคนมภีชสืที่อเสภียงอาจพผดจาวางทตาใหญตโต โดยคษิดวตาตนัวเอง
มภีปนัญญา สามนัญชนทภีที่มภีสามนัญสทานลึกยตอมมองทะลสุฉากหนข้าแหตงปนัญญาจอมปลอมของพวกเขา
อยตางทะลสุปรสุโปรตง ไมตมภีใครทภีที่โงตไปกวตาคนทภีที่คษิดวตาตนัวมภีปนัญญาแตตจรษิงๆไมตมภี ทสุกคนรผข้หมดวตาเขาโงต
ยกเวข้นตนัวเขาเอง

สภษ 28:12 เมพพื่อคนชอบธรรมชพพื่นชมยษินดท ความรสห่งเรพองกป็มทมากขรึทั้น แตห่เมพพื่อคน
ชษัพื่วรห้ายทวทอคานาจ คนกป็พากษันซห่อนตษัวเสทย ความจรษิงทภีที่แตกตตางกนันสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  
(1) เมสืที่อคนชอบธรรมชสืที่นชมยษินดภี ความชอบธรรมกป็มภีชนัยแลข้วและสงตาราศภีกป็ตษิดตามมาทภีหลนัง (2) 
ตรงกนันขข้าม เมสืที่อคนชนั ที่วขลึรนเรสืองอทานาจ กป็มภีการขตมเหงคนชอบธรรมและหลายคนถผกขนับไลตใหข้ไป
ซตอนตนัว เมสืที่อรนัฐบาลทภีที่เปป็นแบบพระเจข้าขลึรนเรสืองอทานาจ กป็มภีสงตาราศภีในแผตนดษิน อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อ
รนัฐบาลอธรรมขลึรนครอบครอง ประชาชนของพระเจข้ากป็ถผกขตมเหง

สภษ 28:13 บสคคลททพื่ซห่อนความบาปของตนจะไมห่จคาเรษิญ แตห่บสคคลททพื่สารภาพ
และทษิทั้งความชษัพื่วเสทยจะไดห้ความกรสณา หลนักการทภีที่ลลึกซลึร งมากขลึรนสองประการถผกกลตาวถลึงตรงนภีร  (1) 
ผผข้ทภีที่ปษิดบนังความบาปของตนจะไมตเจรษิญ เหมสือนขยะทภีที่ถผกซตอนไวข้ใตข้อตางลข้างจาน มนันจะเรษิที่มสตงกลษิที่น
เหมป็นในทข้ายทภีที่สสุด ความบาปมภีวษิธภีอนันรข้ายกาจในการตามทนัน สสุดทข้ายแลข้วมนันจะลอยขลึรนสผตพสืรนผษิว นภีที่
ยษิที่งเปป็นเชตนนนัรนกนับความบาปทภีที่เปป็นการกระททาทภีที่ไมตเหมาะสมในดข้านศภีลธรรมหรสือดข้านการเงษิน (2) 
อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่ยอมรนับสารภาพและละทษิรง (นนัที่นคสือ กลนับใจอยตางแทข้จรษิงจาก) ความบาปของตน
กป็จะไดข้รนับความเมตตา พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนสุษยรตามแบบพระฉายาของพระองคร เหมสือนก นับทภีที่
ชาวโลกจะมภีความสงสารตตอผผข้ทภีที่ชอกชทรา สทานลึกผษิด และอข้อนวอนขอความเมตตาอยตางแทข้จรษิง 
พระเจข้ากป็จะทรงสทาแดงความเมตตาตตอผผข้ทภีที่กลนับใจใหมตอยตางแทข้จรษิง ดผ อษิสยาหร 55:7, เพลงสดสุดภี 
32:5 และ 1 ยอหรน 1:9

สภษ 28:14 คนททพื่เกรงกลษัวอยรห่เสมอกป็เปป็นสสข แตห่บสคคลททพื่ทคาใจตนใหห้กระดห้างจะ
ตกในความลคาบากยากเยป็น ความคษิดตรงนภีรนตาจะหมายถลึงคนทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าเสมอ คทาทภีที่



แปลวตา เปป็นสสข (เอเชอรร์) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘ไดข้รนับพร’ แนตทภีเดภียว ผผข้ทภีที่ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยผ ต
เสมอยตอมไดข้รนับพร ดผ สสุภาษษิต 23:17 ตรงกนันขข้าม ผผข้ทภีที่ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างตตอองครพระผผข้
เปป็นเจข้าจะเจอความยสุตงยากในภายหนข้า (คทาทภีที่แปลวตา ความลคาบากยากเยป็น (รา) มภีความหมายวตา 
‘ความยสุตงยาก’ ในบรษิบทนภีร ) ดผฟาโรหรแหตงอภียษิปตรในชตวงอพยพเปป็นตนัวอยตางกป็ไดข้

สภษ 28:15-16 ผรห้ครอบครองททพื่ชษัพื่วรห้ายเหนพอคนยากจนกป็เหมพอนสษิงโตคคารามหรพอ
หมทททพื่กคาลษังเขห้าตห่อสรห้ เหมสือนกนับทภีที่สนัตวรนนักลตาเอาเปรภียบเหยสืที่อของมนัน ผผข้ครอบครองทภีที่ชนั ที่วรข้ายกป็เปป็น
เชตนนนัรนเหนสือประชาชนของเขา

16 ผรห้ครอบครองททพื่ขาดความเขห้าใจกป็เปป็นผรห้บทบบษังคษับททพื่ด สรห้าย แตห่บสคคลททพื่เกลทยดความโลภ
ยห่อมยพดปทเดพอนของเขาออกไป ในความคษิดทภีที่คลข้ายกนับของขข้อกตอนหนข้า ผผข้ครอบครองทภีที่ปราศจาก
ความเขข้าใจทภีที่ดภี (นนัที่นคสือ วษิจารณญาณทภีที่ดภี) กป็กดขภีที่ประชาชนของตน ตรงกนันขข้าม ผผข้ครอบครองทภีที่
เกลภียดชนังความโลภและการทสุจรษิตในเรสืที่องเงษินจะดทารงตทาแหนตงยาวนาน ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ
วตา บรรดาผผข้นทาทภีที่ทสุจรษิตยตอมอยผตไดข้ไมตนานแตตผผข้นทาเหลตานนัรนทภีที่ซสืที่อตรงและมภีความสสุจรษิตมนักดทารง
ตทาแหนตงยาวนาน

สภษ 28:17 คนใดททพื่ทคารสนแรงเรพพื่องโลหษิตของคนอพพื่น คนนษัทั้นกป็เปป็นคนหลบหนท
อยรห่จนลงไปสรห่ปากแดน อยห่าใหห้ใครจษับเขาเลย ความคษิดตรงนภีรนตาจะเปป็นไดข้วตา ผผข้ทภีที่กระททาความ
รสุนแรงตตอผผข้อสืที่นอาจพยายามซตอนตนัวเสภีย อยตางไรกป็ตาม ไมตควรมภีใครชตวยเขาใหข้ททาเชตนนนัรนไดข้

สภษ 28:18 บสคคลททพื่ดคาเนษินในความเททพื่ยงธรรมจะไดห้รษับการชห่วยใหห้รอด แตห่คน
ททพื่มทเลห่หย์กะเทห่หย์ในทางทษัทั้งหลายของเขาเองจะตกทษันทท คทาทภีที่แปลวตา ชห่วยใหห้รอด (ยาชา) ในบรษิบทนภีร
มภีความหมายวตา ‘ชตวยใหข้พข้น’ มนันไมตไดข้หมายถลึงความรอดฝตายวษิญญาณ แตตหมายถลึงการถผกชตวยใหข้
พข้นจากความยสุตงยากหรสือวษิกฤตษิชนั ที่วคราว ประเดป็นกป็คสือวตา การดทาเนษินชภีวษิตแบบชอบธรรม (นนัที่นคสือ 
ซสืที่อตรง มภีศภีลธรรม และดภีงาม) จะททาใหข้ไดข้รนับการชตวยใหข้พข้นในยามทภีที่เกษิดวษิกฤตษิ อยตางไรกป็ตาม คน
ทภีที่คดโกง (คนทภีที่ไมตซสืที่อตรง ททาผษิดศภีลธรรม หรสือไมตมภีความสสุจรษิต) จะลข้มลงในยามทภีที่เกษิดวษิกฤตษิ มภี
บทาเหนป็จสทาหรนับคนชอบธรรมและสทาหรนับความบาปดข้วย อนันหนลึที่งหอมหวาน สตวนอภีกอนันขมขสืที่น



สภษ 28:19 บสคคลททพื่ไถไรห่นาของตนจะไดห้อาหารมากมาย แตห่ผรห้ททพื่ตษิดตามคนไรห้
คห่าจะยษิพื่งจนลง ความคษิดตรงนภีรกป็เขข้าใจงตาย การททางานหนนักยตอมททาใหข้คนเลภีรยงชภีพไดข้ อยตางไรกป็ตาม 
ผผข้ทภีที่ไลตตามสษิที่งไรข้สาระจะพบความยากจนเปป็นอนันมาก มภีความสนัมพนันธรก นันระหวตางความบาปและ
ความทสุกขรยากในทางเศรษฐกษิจ มภีการเชสืที่อมโยงกนันระหวตางความบาปและรายไดข้ตทที่า อยตางไรกป็ตาม
การททางานหนนักในระยะยาวแลข้วจะใหข้การเลภีรยงชภีพทภีที่ซสืที่อตรง

สภษ 28:20 คนททพื่สษัตยย์ซพพื่อจะไดห้รษับพรมากมาย แตห่ผรห้ททพื่รทบมษัพื่งคษัพื่งจะไมห่มทโทษ
หามษิไดห้ ความสนัตยรซสืที่อสตงผลเปป็นพระพรตตางๆ ใหข้เราสนังเกตคทาหลนังนภีร วตาเปป็นพหผพจนร ความสนัตยรซสืที่อ
กตอใหข้เกษิดการทวภีขลึรนของพรตตางๆ เรายตอมไมตมภีวนันไปผษิดทางเมสืที่อเราสนัตยรซสืที่อ ตรงกนันขข้ามคนทภีที่เรตง
รภีบทภีที่จะเปป็นคนรวยกป็จะมภีความผษิดในการละเมษิดตตางๆ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาความโลภโม
โทสนันเชตนนนัรนยตอมนทาไปสผตความยสุตงยากและผลกระทบทภีที่ตามมาตตางๆอนันไมตนตาอภษิรมยร

สภษ 28:21 ซรึพื่งจะเหป็นแกห่หนห้าคนใดกป็ไมห่ดท คนนษัทั้นอาจจะละเมษิดเพราะอาหาร
ชษิทั้นหนรึพื่งกป็เปป็นไดห้ บทเรภียนตรงนภีรคสือ การขาดความสสุจรษิต การเหป็นแกตหนข้าคนหมายถลึง ความ
ลทาเอภียงหรสือการตนัดสษินใจโดยอษิงตามผลประโยชนรสตวนตนัว คนทภีที่ขาดความสสุจรษิตจะทสุจรษิตในเรสืที่อง
ใดกป็ตามเพสืที่อผลประโยชนรเพภียงเลป็กนข้อย โลกเตป็มไปดข้วยเรสืที่องราวของคนทสุจรษิต เชตน ผผข้พษิพากษา 
นนักฟสุตบอล กรรมการ นนักธสุรกษิจ และเจข้าหนข้าทภีที่รนัฐทภีที่ยอมผนันแปรความสสุจรษิตเพสืที่อแลกกนับเงษิน บท
เรภียนทภีที่สทาคนัญกป็คสือ คทาเตสือนใหข้ระวนังการรนับมสือกนับคนทภีที่ถผกสงสนัยวตาไมตมภีความสสุจรษิต

สภษ 28:22 คนททพื่เรห่งหาทรษัพยย์ศฤงคารกป็มทนษัยนย์ตาชษัพื่ว และไมห่ทราบวห่าความ
ขษัดสนจะมาถรึงเขา วษิธภีรวยทางลนัดและรวยเรป็วทนัรงหลายลข้วนมภีพสืรนฐานอยผตบนความโลภและนนัยนรตา
ชนั ที่ว นนัที่นคสือ นนัยนรตาทภีที่จนับจข้องอยผตบนสษิที่งของๆผผข้อสืที่นอยตางอธรรม นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงความ
โลภและความไมตซสืที่อตรงซลึที่งนทาไปสผตการลนักขโมย ไมตวตาอยตางเปษิดเผยหรสืออยตางลนับๆกป็ตาม อยตางไร
กป็ตาม ในระยะยาวแลข้ว ความโลภเชตนนนัรนยตอมยข้อนกลนับมาททารข้ายตนัวเองอยตางแนตนอน โดยททาใหข้ผผข้
ทภีที่โลภนนัรนตข้องตกอยผตในความยากจน นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถลึงการขาดวษิจารณญาณทภีที่ดภีในสตวน



ของคนเหลตานนัรนทภีที่หลงระเรษิงไปกนับ ‘วษิธภีรวยเรป็วทนัรงหลาย’ พวกเขาไมตไดข้ฉสุกคษิดถลึงผลทภีที่ตามมาของ
ความโงตเขลาของตนเลย

สภษ 28:23 บสคคลททพื่ขนาบคนหนรึพื่งคนใด ททหลษังเขาจะไดห้รษับความชอบมากกวห่า
คนททพื่ปห้อยอดห้วยลษิทั้นของตษัว การตตอวตาใครสนักคนดข้วยเรสืที่องความผษิดของเขาไมตใชตเรสืที่องงตาย อยตางไร
กป็ตาม ในระยะยาวแลข้วมนันกป็ดภีกวตาการเพษิกเฉยปนัญหาและปกปษิดมนันไวข้ดข้วยคทาปข้อยอ ยตอมถลึงเวลาทภีที่
ปนัญหาตตางๆตข้องถผกจนัดการ เราชตวยสงเคราะหรกนันและกนันโดยการททาเชตนนนัรน

สภษ 28:24 บสคคลททพื่ขโมยของของบษิดาหรพอมารดาของตน และกลห่าววห่า 
"อยห่างนททั้ไมห่ละเมษิด" เขากป็เปป็นเพพพื่อนของคนทคาลาย การปลข้นจากพตอแมตของตนจากนนัรนกป็พยายามทภีที่
จะยกเหตสุผลประกอบกป็เทตากนับการเปป็นหสุข้นสตวนกนับการทสุจรษิต มนันเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียน

สภษ 28:25 คนใจเยห่อหยษิพื่งเรห้าใหห้เกษิดการวษิวาท แตห่ผรห้ททพื่วางใจในพระเยโฮวาหย์จะ
เจรษิญขรึทั้น ความเยตอหยษิที่งเปป็นตข้นตอของปนัญหาสตวนใหญตของผผข้คน “เพราะความทะนงตนัวเทตานนัรน
การวษิวาทจลึงเกษิดขลึรน” (สสุภาษษิต 13:10) คนทภีที่เยตอหยษิที่งคสือคนทภีที่ยสุยงใหข้เกษิดปนัญหาตตางๆไดข้อยตางงตายดาย
ความเยตอหยษิที่งททาใหข้เจป็บแสบและกนัดกรตอน ไมตมภีใครชอบคนทภีที่เยตอหยษิที่ง กระนนัรนเรสืที่องเสภียดสภีกป็คสือวตา 
คนเยตอหยษิที่งมองเหป็นสษิที่งตตางๆในแบบตรงกนันขข้ามเลย แตตผผข้ทภีที่วางใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้ายตอมจะไดข้
รนับพร วลภีทภีที่วตา “ถผกททาใหข้อข้วนพภี” กป็เปป็นคทาพผดเปรภียบเทภียบทภีที่หมายถลึงการถผกททาใหข้เจรษิญขลึรนหรสือ
 ‘ไดข้รนับพร’ หลนักการทภีที่วตาพระเจข้าจะทรงอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจพระองครถผกกลตาวซทราบตอยๆใน
พระคนัมภภีรร ดผ เพลงสดสุดภี 2:12, 34:8, 40:4, 84:12 และเยเรมภียร 17:7-8

สภษ 28:26 บสคคลททพื่วางใจในจษิตใจของตษัวเปป็นคนโงห่ แตห่บสคคลททพื่ดคาเนษินใน
ปษัญญาจะไดห้รษับการชห่วยใหห้พห้น ความคษิดสองประการทภีที่เชสืที่อมโยงกนันแตตแตกตตางกนันถผกกลตาวถลึงตรง
นภีร  (1) การวางใจจษิตใจของตนเองกป็เปป็นเรสืที่องโงตเขลา โลกมนักแนะนทาใหข้ททาอยตางนนัรนเลย แตตใจกป็ชอบ
หลอกลวงเหนสือสษิที่งทนัรงปวง (เยเรมภียร 17:9) อารมณรตตางๆกป็เอาแนตเอานอนไมตไดข้และชอบหลอกลวง
และบดบนังใจบตอยๆ การวางใจในจษิตใจของตนัวเองจะนทาไปสผตหายนะบตอยๆ แตต (2) การจนัดระเบภียบ
ชภีวษิตของตนโดยปนัญญายตอมนทาไปสผตการชตวยใหข้พข้นจากวษิกฤตษิตตางๆของชภีวษิต ปนัญญาแบบพระเจข้า



มาจากจษิตใจทภีที่ถผกชนักนทาโดยหลนักการตตางๆแหตงพระวจนะของพระเจข้า โลกกลตาววตา ‘จงเดษินตามใจ
ของคสุณ’ พระเจข้าตรนัสวตา ‘จงดทาเนษินชภีวษิตโดยปนัญญาแบบพระเจข้า’ คนทภีที่ททาแบบแรกมภีมากมาย คน
ทภีที่ททาอยตางหลนังมภีเพภียงนข้อยนษิด

สภษ 28:27 บสคคลททพื่ใหห้แกห่คนยากจนจะไมห่รรห้จษักการขษัดสน แตห่บ สคคลททพื่ปษิดตา
ของเขาเสทยจากการนททั้จะไดห้รษับการสาปแชห่งมาก ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ การเปป็นคนใจกวข้างในการ
ชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสน เมสืที่อเราใหข้เพสืที่อชตวยเหลสือผผข้อสืที่น มนันจะยข้อนกลนับมาหาเรา อยตางไร
กป็ตาม การหนันตาของเราไปเสภียจากการเหป็นความขนัดสนของคนจนจะนทามาซลึที่งคทาตษิเตภียนและคทา
สาปแชตง หลนักการทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การเปป็นคนใจกวข้างในการชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสน มนัน
นทามาซลึที่งพระพรสามประการ (1) คนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสนไดข้รนับความชตวยเหลสือ (2) ความโอบอข้อม
อารภีของผผข้ใหข้สสุดทข้ายแลข้วจะไดข้รนับการตอบแทน (3) และในการชตวยเหลสือผผข้อสืที่น เรากป็พนัฒนาใหข้เกษิด
ความปรารถนาดภีแทนทภีที่จะเปป็นคทาดตากลนับ ดผ ลผกา 6:38

สภษ 28:28 เมพพื่อคนชษัพื่วรห้ายมทอคานาจขรึทั้น คนกป็ซห่อนตษัวเสทย แตห่เมพพื่อเขาทษัทั้งหลาย
พษินาศไป คนชอบธรรมกป็เพษิพื่มขรึทั้น เมสืที่อคนอธรรมขลึรนเรสืองอทานาจและมภีอษิทธษิพล คนอสืที่นๆกป็ซตอนตนัว
อยผตในมสุมมสืด ไมตวตาจะเพราะกลนัวโดยตอบโตข้หรสือเพราะกลนัวถผกขตมเหง อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อคนชนั ที่ว
พตายแพข้ไป คนชอบธรรมกป็เพษิที่มขลึรนทนัรงในเรสืที่องอษิทธษิพลและจทานวน ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับ
ความคษิดของสสุภาษษิต 28:12 ในสมนัยของซาอผล การกดขภีที่ททาใหข้คนมากมายไปซตอนตนัวเสภีย เมสืที่อดาวษิด
ขลึรนครองราชยร คนชอบธรรมกป็เจรษิญรสุตงเรสืองขลึรน หลนักการนนัรนสามารถถผกสสืบยข้อนไปยนังกษนัตรษิยรสตวน
ใหญตของแผตนดษินยผดาหรไดข้ เมสืที่อกษนัตรษิยรอธรรมขลึรนครองราชยร คนดภีๆตตางไปหลบอยผตในเงามสืด เมสืที่อ
กษนัตรษิยรผผข้ชอบธรรมขลึรนครองราชบนัลลนังกร ความชอบธรรมกป็เพษิที่มพผนขลึรน เรสืที่องนภีร เปป็นจรษิงจนทสุกวนันนภีร
ในทสุกระดนับชนัรนของสนังคม

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 29: สสุภาษษิตตส่างๆของซาโลมอนถถูกสรสุปในบทนทขึ้ ในททที่นทขึ้คสือคลาเตสือน
สสุดทว้ายและคลาแนะนลาแบบพระเจว้าจากซาโลมอน



สภษ 29:1 บสคคลททพื่ถรกตษักเตพอนบห่อยๆ แตห่ยษังแขป็งคอ ประเดทดี๋ยวจะถรกทคาลาย จรึง
รษักษาไมห่ไดห้ ความคษิดตรงนภีรกป็เรภียบงตายพอๆกนับทภีที่มนันลลึกซลึร ง คนทภีที่ถผกวตากลตาวตนักเตสือนซทราๆและ
ปฏษิเสธการวตากลตาวเชตนนนัรนจะพบกนับความพษินาศแบบฉนับพลนันและไมตมภีหนทางแกข้ไข หลนักการนภีร
เปป็นความจรษิงในชภีวษิต คนหนสุตมสาวมนักไดข้รนับคทาเตสือนเกภีที่ยวกนับอนันตรายตตางๆและเมษินเฉยคทาเตสือน
เหลตานนัรนบตอยๆ อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนมาถลึงอยตางรวดเรป็วเมสืที่ออสุบนัตษิเหตสุหนลึที่งหรสือหายนะหนลึที่ง
เปลภีที่ยนแปลงชภีวษิตของพวกเขาไปตลอดกาล บางครนัร งกป็พรากชภีวษิตพวกเขาไป เรสืที่องนภีร เปป็นจรษิงในฝตาย
วษิญญาณดข้วย คนเราอาจเมษินและปฏษิเสธคทาปรลึกษาของพระเจข้าอยผ ตเรสืที่อยๆ กระนนัรน วนันนนัรนจะมาเมสืที่อ
พระเจข้าทรงหมดความอดทน ไมตวตามนันเปป็นความบาปทภีที่อภนัยใหข้ไมตไดข้หรสือความบาปทภีที่นทาไปสผต
ความตายกป็ตาม พระเจข้าจะไมตทรงอดทนตตอคนโงตไปตลอดอยตางไมตมภีก ทาหนด ดผ เยเรมภียร 29:15, 2 
พงศรกษนัตรษิยร 17:14, 2 พงศาวดาร 36:13 และ 2 โครษินธร 6:2

สภษ 29:2 เมพพื่อคนชอบธรรมทวทอคานาจ ประชาชนกป็เปรมปรทดษิดิ์ แตห่เมพพื่อคนชษัพื่ว
รห้ายครอบครอง ประชาชนกป็ครคพื่าครวญ ความคษิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสสุภาษษิต 10:11, 28:12, 28
เมสืที่อผผข้ครอบครองทภีที่ชอบธรรมดทารงตทาแหนตง กป็มภีความสสุขในแผตนดษินนนัรน อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อคนชนั ที่ว
เขข้ามาดทารงตทาแหนตง กป็มภีความไมตพอใจ

สภษ 29:3 บสคคลผรห้รษักปษัญญายห่อมทคาใหห้บษิดาของเขายษินดท แตห่ผ รห้ททพื่คบคห้าหญษิง
แพศยากป็ผลาญทรษัพยย์สษิพื่งของของเขา บสุตรชายทภีที่มภีปนัญญายตอมททาใหข้บษิดายษินดภี (สสุภาษษิต 10:1) พตอ
แมตทสุกคนยตอมพอใจกนับลผกชายหรสือลผกสาวทภีที่เปป็นคนมภีปนัญญา นภีที่บอกเปป็นนนัยแมข้ไมตมภีเขภียนไวข้กป็ตาม
วตาบสุตรชายทภีที่ไปเทภีที่ยวเตรตกนับหญษิงใจงตายกป็เปป็นคนไรข้ปนัญญา นอกจากนภีร  หากพวกหญษิงแพศยาเรภียก
เกป็บเงษินสทาหรนับบรษิการของพวกนางแลข้ว เขากป็จะหมดตนัวในไมตชข้า คทาอสุปมาเรสืที่องบสุตรนข้อยหลงหาย
ทภีที่พระเยซผตรนัสสอนกป็เปป็นตนัวอยตางแสนคลาสสษิคของเรสืที่องนภีร  ดผ ลผกา 15:13-14, 30 และสสุภาษษิต 6:26
ดข้วย หลนักการแบบกวข้างๆกวตาถผกกลตาวถลึงตรงนภีรและนนัที่นกป็คสือ การททาผษิดศภีลธรรมโดยทนั ที่วไปแลข้ว
ยตอมนทาไปสผตความยากจน ความยากจนมากมายเหลสือเกษินทภีที่เกษิดขลึรนในโลกเกภีที่ยวขข้องโดยตรงกนับการ
สทาสตอนทางเพศ มนันเปป็นความจรษิงในชสุมชนรายไดข้ตทที่าของอเมรษิกา มนันเปป็นความจรษิงในกลสุ ตม



ประเทศโลกทภีที่สามทภีที่ยากจนของโลก การสทาสตอนทางเพศไมตเพภียงบตมเพาะโรคตษิดตตอเทตานนัรน แตต
มนันยนังนทาไปสผตความยากจนอยตางแนตนอนดข้วย

สภษ 29:4 กษษัตรษิยย์ทรงใหห้เสถทยรภาพแกห่แผห่นดษินดห้วยความยสตษิธรรม แตห่องคย์ททพื่
ทรงรษับของกคานษัลกป็ทคาใหห้แผห่นดษินยห่อยยษับ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ผผข้นทาทภีที่ตนัดสษินใจถผกตข้องในเรสืที่อง
ตตางๆยตอมนทาความมภีเสถภียรภาพมาสผตแผตนดษินของเขา นนัที่นเปป็นจรษิงในแวดวงการเมสืองและตทาแหนตง
ผผข้นทารผปแบบอสืที่นใดกป็ตาม อยตางไรกป็ตาม ผผข้นทาทภีที่ทสุจรษิต นนัที่นคสือ คนทภีที่รนับสษินบนหรสือเงษินใตข้โตบ๊ะจะเหป็น
ตทาแหนตงผผข้นทาของตนรวมถลึงคนเหลตานนัรนทภีที่เขานทาขาดเสถภียรภาพ ความจรษิงทภีที่ยษิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตา 
ความชอบธรรมนทามาซลึที่งความมภีเสถภียรภาพ ความไมตชอบธรรมยตอมนทามาซลึที่งความไรข้เสถภียรภาพ

สภษ 29:5 คนททพื่ปห้อยอเพพพื่อนบห้านของตนยห่อมกางขห่ายไวห้ดษักเทห้าของเขา ความ
คษิดตรงนภีรกป็เรภียบงตาย จงระวนังคนทภีที่ปข้อยอเกษินพอดภี เขากทาลนังหลอกใหข้คสุณตษิดกนับอะไรสนักอยตาง จะมภี
คนตกเปป็นเหยสืที่ออยตางแนตนอน พวกสษิบแปดมงกสุฎทนั ที่วโลกรผข้คสุณคตาของการปข้อยอคนทภีที่ตนตนัรงใจวตา
จะททาใหข้ตกเปป็นเหยสืที่อ

สภษ 29:6 คนชษัพื่วตษิดกษับอยรห่ในการละเมษิดของตน แตห่คนชอบธรรมรห้องเพลง
และเปรมปรทดษิดิ์ ความคษิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วตาการละเมษิด (นนัที่นคสือ ความบาป) ในสตวนของเราจะ
กลายเปป็นหษินสะดสุดสทาหรนับผผข้อสืที่น ความบาปยตอมสตงผลกระทบตตอผผข้อสืที่นเสมอ มนันทอดเงาลงบนผผข้
อสืที่น มนันททาใหข้ผผข้อสืที่นหมดกทาลนังใจ มนันนทาปนัญหาตตางๆมาสผตผผข้อสืที่น อยตางไรกป็ตาม คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนษิน
ชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงกป็มภีความชสืที่นชมยษินดภีและบทเพลงอยผตในใจของตน

สภษ 29:7 คนชอบธรรมรรห้จษักสษิทธษิของคนยากจน แตห่คนชษัพื่วรห้ายไมห่เขห้าใจ
ความรรห้อยห่างนททั้ คนชอบธรรมจะเอาใจใสตปนัญหาของคนยากจนอยตางเหมาะสม อยตางไรกป็ตาม คน
ชนัที่วกป็หนันไปทางอสืที่นและททาเหมสือนกนับวตาตนไมตรผข้เรสืที่องเลย ความจรษิงทภีที่เรภียบงตายอยผตตรงนภีร  คนชอบ
ธรรมจะพยายามทภีที่จะชตวยเหลสือคนอสืที่นทภีที่เดสือดรข้อน คนอธรรมเมษินเฉยปนัญหาตตางๆของผผข้อสืที่น

สภษ 29:8 คนมษักเยาะเยห้ยกระทคาบห้านเมพองใหห้เขห้าบห่วง แตห่ปราชญย์แปรความ
โกรธเกรททั้ยวไปเสทย คนปากดภีสามารถกตอความยสุตงยากใหข้ทสุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้องไดข้ อยตางไรกป็ตาม คนทภีที่



มภีปนัญญาจะเปป็นตนัวกลางไกลตเกลภีที่ยปนัญหาและปข้องกนันมษิใหข้ความยสุตงยากเกษิดขลึรน บทเรภียนตรงนภีรกป็คสือ 
จงหลภีกเลภีที่ยงคนเหลตานนัรนทภีที่พผดจาอวดดภีและจงคบหาสมาคมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีปนัญญา

สภษ 29:9 ถห้าปราชญย์มทเรพพื่องโตห้เถทยงกษับคนโงห่ ไมห่วห่าเขาดสเดพอดหรพอหษัวเราะ กป็
ไมห่มทวษันสงบลงไดห้ คทาเตสือนนภีร เตสือนใหข้ระวนังการรนับมสือกนับคนโงต ไมตวตาคนโงตคนนนัรนจะโกรธหรสือ
หนัวเราะ อภีกฝตายกป็ไมตมภีทางผตอนคลายไดข้ คนโงตมนักเอาแนตเอานอนไมตไดข้และเปลภีที่ยนไปเปลภีที่ยนมา
บตอยๆ คทาเตสือนนภีร จลึงเตสือนใหข้ระวนังพวกเขา

สภษ 29:10 คนททพื่กระหายเลพอดยห่อมเกลทยดคนเททพื่ยงธรรม แตห่คนชอบธรรม
แสวงชทวษิตของเขา คทาทภีที่แปลวตา กระหายเลพอด (ดนัม เอโนวช) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘คนกระหาย
เลสือด’ ความคษิดตรงนภีรกป็หมายถลึงคนทภีที่ชอบใชข้ความรสุนแรงหรสือโหดรข้ายทารสุณ พวกเขามนักเกลภียด
ชนังคนเทภีที่ยงธรรมเพภียงเพราะวตาฝตายหลนังเปป็นคนเทภีที่ยงธรรม ชาวโลกมนักเกลภียดชนังประชาชนของ
พระเจข้าเพราะสษิที่งทภีที่ฝตายหลนังเปป็น อยตางไรกป็ตาม คนเทภีที่ยงธรรมยตอมแสวงหาประโยชนรสสุขของจษิต
วษิญญาณของคนทภีที่โหดรข้ายทารสุณ นนั ที่นคสือ เขาพยายามทภีที่จะนทาวษิญญาณอภีกฝตายดข้วยขตาวประเสรษิฐ บท
เรภียนนภีรชนัดเจน คนอธรรมเกลภียดชนังคนชอบธรรม คนชอบธรรมแสวงหาทภีที่จะนทาวษิญญาณคน
อธรรม

สภษ 29:11 คนโงห่ยห่อมใหห้ความคษิดของเขาพลสห่งออกมาเตป็มททพื่ แตห่ปราชญย์ยห่อม
ยษับยษัทั้งความคษิดไวห้จนภายหลษัง คนโงตพผดออกมาหมด พวกเขากลตาวสษิที่งทภีที่อยผตในใจของตน คนมภี
ปนัญญายตอมหสุบปากของตนเสภีย อยตางนข้อยกป็จนกวตาเขาจะมภีเวลาคษิดไตรตตรองสษิที่งตตางๆเสภียกตอน นภีที่
บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนโงตดตาคนอสืที่นไปทนั ที่วเวลาทภีที่ตนโมโห คนมภีปนัญญายตอมปลตอยใหข้
อารมณรทภีที่พลสุตงพลตานของตนสงบลงเสภียกตอนทภีที่ตนจะพผดอะไร

สภษ 29:12 ถห้าผรห้ครอบครองเชพพื่อฟษังความเทป็จ ขห้าราชการของทห่านกป็พลอยชษัพื่ว
รห้ายทษัทั้งสษิทั้น เมสืที่อผผข้นทาคนใดยอมฟนังคทาปข้อยอทภีที่เกษินพอดภี บรรดาผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของเขากป็เรภียนรผข้ทภีที่จะ
เปป็นคนไมตซสืที่อตรง พอมภีคนลสือกนันวตาเจข้านายสามารถถผกปนัที่นหนัวโดยคทาปข้อยอไดข้ พวกลผกนข้องของ



เขากป็อาจหาโอกาสหลอกใชข้เขาเพษิที่มขลึรนไปอภีก ผผข้นทาทภีที่ชอบธรรมจะตตอสผข้กนับความโงตเขลาของการ
ถผกประจบสอพลอโดยลผกนข้องของตน

สภษ 29:13 คนยากจนและคนหลอกลวงมษักมาประจษัญหนห้ากษันเสมอ และพระ
เยโฮวาหย์ประทานความสวห่างแกห่ตาของคนทษัทั้งสอง ในวษิถภีแหตงชภีวษิต คนยากจนและคนไมตซสืที่อตรง
ยตอมมาเจอกนัน อยตางไรกป็ตาม องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นผผข้ททาใหข้คนทนัรงปวงตาสวตาง พระคสุณทภีที่ชตวย
ใหข้รอดไดข้ของพระองครมภีใหข้ก นับคนทนัรงปวง ไมตวตาพวกเขาจะมภีสถานะเชตนไรในชภีวษิตกป็ตาม ความคษิด
ตรงนภีรคลข้ายกนับของสสุภาษษิต 22:2

สภษ 29:14 กษษัตรษิยย์ททพื่พษิพากษาคนยากจนดห้วยความสษัตยย์ซพพื่อ พระททพื่นษัพื่งของ
พระองคย์จะสถาปนาอยรห่เปป็นนษิตยย์ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา ผผข้ครอบครองทภีที่ใหข้ความยสุตษิธรรมอยตาง
สนัตยรซสืที่อ แมข้กระทนั ที่งสทาหรนับพวกคนดข้อยโอกาสจะเพษิที่มความมภีเสถภียรภาพใหข้แกตรนัชกาลของตน 
ความจรษิงทภีที่ยษิที่งใหญตกวตากป็คสือวตา การปฏษิบนัตษิอยตางชอบธรรมและยสุตษิธรรมยตอมนทามาซลึที่งความมภี
เสถภียรภาพและความยนั ที่งยสืนนาน มนันคสือความชอบธรรมขนัรนพสืรนฐาน

สภษ 29:15 ไมห้เรทยวและคคาตษักเตพอนใหห้เกษิดปษัญญา แตห่ถห้าปลห่อยเดป็กไวห้แตห่ลคาพษัง
จะนคาความอษับอายมาสรห่มารดาของตน ความจรษิงตรงนภีรกป็เรภียบงตาย นนัที่นคสือ การลงโทษทางรตางกาย 
(นนัที่นคสือ การตภีกข้น) และการวตากลตาวตนักเตสือนยตอมถตายทอดปนัญญาขนัรนพสืรนฐานใหข้แกตเดป็ก อยตางไร
กป็ตาม เดป็กทภีที่ไมตไดข้รนับการวตากลตาวตนักเตสือนจะททาใหข้แมตของตนอนับอายขายหนข้าและถผกดผหมษิที่น ทภีที่
มารดาถผกกลตาวถลึงและบษิดาไมตไดข้ถผกกลตาวถลึงอาจหมายถลึงขข้อเทป็จจรษิงทภีที่วตาแมตยตอมใชข้เวลากนับลผก
มากกวตาพตอตอนทภีที่ลผกยนังเลป็ก และแมตมภีแนวโนข้มทภีที่จะอตอนไหวงตายตตอลผกของตนมากกวตาพตอ 
อยตางไรกป็ตาม ความจรษิงอนันยษิที่งใหญตกวตากป็คสือวตา การฝลึกวษินนัยอยตางเขข้มแขป็งและเสมอตข้นเสมอปลาย
จะถตายทอดปนัญญาใหข้แกตเดป็ก เดป็กๆทภีที่ถผกทษิรงไวข้ตามลทาพนังหรสือถผกปลตอยใหข้ททาตามใจชอบจะนทา
ความอนับอายขายหนข้ามาสผตทสุกฝตาย เดป็กทภีที่ไมตถผกฝลึกวษินนัยคสือความผษิดพลาดของพตอแมตของเขา

สภษ 29:16 เมพพื่อคนชษัพื่วรห้ายเพษิพื่มพรน การละเมษิดกป็ทวทขรึทั้น แตห่คนชอบธรรมจะ
มองดรความลห่มจมของเขา เมสืที่อคนชนั ที่วเพษิที่มจทานวนขลึรน ความบาปกป็เพษิที่มขลึรนเชตนกนัน อยตางไรกป็ตาม 



เมสืที่อพวกเขาลข้มลงอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ คนชอบธรรมกป็ดทารงอยผตตตอไปและไดข้เหป็นความลตมจมของ
เหลตาผผข้ละเมษิด หลนักการหลายประการถผกบอกเปป็นนนัย ความบาปยตอมกตอใหข้เกษิดความบาป มนันทวภี
จทานวนขลึรนเหมสือนดอกแดนดษิไล (เปป็นดอกไมข้สภีเหลสืองเมสืที่อแกตจะเปป็นปสุยสภีขาว) กระนนัรนความบาป
ยตอมนทามาซลึที่งความลตมจมอยตางแนตนอน ตรงกนันขข้าม การดทาเนษินชภีวษิตทภีที่ชอบธรรมยตอมกตอใหข้เกษิด
ความมภีเสถภียรภาพซลึที่งดทารงอยผตตตอไปเมสืที่อบรรดาคนบาปลข้มลง ความบาปกตอใหข้เกษิดความไรข้
เสถภียรภาพ ความชอบธรรมกตอใหข้เกษิดความมภีเสถภียรภาพแหตงชภีวษิต

สภษ 29:17 จงฝรึกสอนบสตรชายของเจห้า และเขาจะใหห้เจห้าไดห้หยสดพษัก เออ เขาจะ
ใหห้ความปทตษิยษินดทแกห่ใจของเจห้า ในรผปแบบทภีที่คลข้ายกนับขข้อ 15 การวตากลตาวตนักเตสือนลผกๆของเราอยตาง
ฉนับไวยตอมนทาไปสผตสนันตษิสสุขและความมภีเสถภียรภาพสทาหรนับพวกเขาและพตอแมตของพวกเขา เดป็กๆทภีที่
ถผกฝลึกวษินนัยเปป็นความปภีตษิยษินดภี แตตเดป็กๆทภีที่มภีวษินนัยกป็เรษิที่มตข้นดข้วยพตอแมตทภีที่มภีวษินนัย พวกเขาททาใหข้แนตใจวตา
ลผกๆของตนถผกฝลึกวษินนัยใหข้ททาสษิที่งทภีที่ถผกตข้อง ลผกๆของพวกเขากลายเปป็นพระพรแทนทภีที่จะเปป็นปนัญหา 
ลผกๆจะออกมาเปป็นอยตางไรกป็ขลึรนอยผตกนับพตอแมตของพวกเขา เดป็กๆทภีที่ถผกวตากลตาวตนักเตสือนอยตาง
สมทที่าเสมอและเหมาะสมยตอมกลายเปป็นพระพร

สภษ 29:18 ททพื่ใดๆททพื่ไมห่มทนษิมษิต ประชาชนกป็พษินาศ แตห่คนททพื่รษักษาพระราช
บษัญญษัตษิจะเปป็นสสข คทาทภีที่แปลวตา พษินาศ มภีความหมายวตา ‘ไมตถผกยนับยนัรง’ หรสือ ‘ปลตอยใหข้เตลษิดไป’ 
ภาพเปรภียบหนลึที่งกป็คสือ ฝผงแกะทภีที่ถผกททาใหข้กระจนัดกระจายไป ทภีที่ใดไมตมภีนษิมษิตในผผข้นทา ผผข้คนกป็เตรป็ดเตรต
ไปเหมสือนฝผงแกะทภีที่กระจนัดกระจายไป พวกเขายตอมเจอกนับความยสุตงยากเหมสือนลผกแกะตนัวหนลึที่งทภีที่
ไมตมภีคนนทาทาง บรษิบทตรงนภีรบอกเปป็นนนัยถลึงนษิมษิตแหตงพระวจนะของพระเจข้า ผผข้คนทภีที่เพษิกเฉยพระ
วจนะของพระเจข้ากป็เทภีที่ยวเตรป็ดเตรตไปและพษินาศเหมสือนแกะทภีที่ไมตมภีผผข้เลภีรยง อยตางไรกป็ตาม ผผข้ทภีที่เชสืที่อฟนัง
พระวจนะของพระเจข้ายตอมพบความสสุขทภีที่แทข้จรษิง การเพษิกเฉยพระวจนะยตอมนทาไปสผตความสนับสน
และความยสุตงยาก การเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ายตอมนทามาซลึที่งพระพรตตางๆ คทาทภีที่แปลวตา เปป็นสสข
(เอเชอรร์) ถผกแปลบตอยทภีที่สสุดวตา ‘ไดข้รนับพระพร’ หลนักการสทาคนัญทภีที่สสุดกป็คสือวตา การเชสืที่อฟนังพระวจนะ
ของพระเจข้านทามาซลึที่งพระพรและความสสุข การเดษินออกไปจากการเชสืที่อฟนังพระวจนะยตอมกตอใหข้เกษิด
สษิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม สนังเกตการเนข้นเรสืที่องการรนักษาพระราชบนัญญนัตษิซลึที่งกป็คสือการเชสืที่อฟนังมนันนนัที่นเอง การ



เหป็นพข้องกนับพระวจนะของพระเจข้าเปป็นเรสืที่องหนลึที่ง สตวนการเชสืที่อฟนังพระวจนะนนัรนกป็เปป็นคนละเรสืที่อง
เลย ประเดป็นสทาคนัญของพระพรในพระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตมกป็คสือ การเชสืที่อฟนังพระเจข้าโดยเฉพาะตาม
ทภีที่มภีบนันทลึกไวข้ในพระวจนะของพระองคร

สภษ 29:19 สษักแตห่ใชห้คคาพรดเทห่านษัทั้นจะฝรึกสอนคนใชห้ไมห่ไดห้ เพราะถรึงแมห้เขาเขห้าใจ
แตห่เขากป็จะไมห่ตอบ ความคษิดตรงนภีรกป็กลตาวชนัดเจนถลึงคนรนับใชข้ (นนัที่นคสือ ลผกจข้าง) ทภีที่หนัวแขป็งหรสือดสืรอรนัรน 
คนโงตฉสุนเฉภียวเวลาทภีที่พวกเขาถผกตนักเตสือนวตากลตาว คทาพผดวตากลตาวตนักเตสือนกลษิรงตกจากคนโงตเหมสือน
สภีซอใหข้ควายฟนัง พวกเขาไมตยอมฟนัง คนโงตยตอมเขข้าใจคทาพผดทภีที่ถผกกลตาว แตตกป็ไมตยอมตอบเพราะ
ความอวดดภี หลนักการทภีที่วตาคนโงตไมตยอมรนับคทาปรลึกษากป็ปรากฏชนัดเจน นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยวตาคนรนับ
ใชข้ (นนัที่นคสือ ลผกจข้าง) ทภีที่ไมตยอมฟนังคทาวตากลตาวตนักเตสือนอาจถผกจนัดการดข้วยวษิธภีอสืที่น ในสมนัยโบราณนนั ที่น
อาจหมายถลึงการลงโทษทางรตางกาย ในสมนัยปนัจจสุบนัน มนันอาจหมายถลึงการไมตไดข้รนับการเลสืที่อนขนัรน 
ไมตไดข้รนับการขลึรนเงษินเดสือน หรสือแมข้แตตการถผกไลตออก

สภษ 29:20 เจห้าเหป็นคนททพื่ปากไวหรพอ ยษังมทหวษังในคนโงห่มากกวห่าเขา การมภีลษิรนทภีที่
มภีปฏษิกษิรษิยาตอบสนองอยตางรวดเรป็วตตอความขนัดเคสืองหรสือปนัญหาตตางๆกป็เหมสือนปสืนใหญตทภีที่พรข้อมจะ
ยษิง ความหมายโดยนนัยตรงนภีรกป็คสือ ไมตมภีความหวนังสทาหรนับคนนษิสนัยแบบนนัรน ลษิรนทภีที่ไมตถผกฝลึกวษินนัย
พรข้อมกนับอารมณรทภีที่ปราศจากวษินนัยกป็คสือดษินระเบษิดดภีๆนภีที่เอง บสุคคลเชตนนนัรนใชข้ชภีวษิตโดยสรข้างความเสภีย
หายไปตลอดทาง ชภีวษิตคผตพนัง ครษิสตจนักรเกษิดปนัญหา เดป็กๆกลายเปป็นคนดสืรอรนัรน และเพสืที่อนบข้านถผก
ททาใหข้เหษินหตาง อารมณรรข้อนและวาจาเชสือดเฉสือนเปป็นสตวนผสมทภีที่ชนั ที่วรข้าย ดผ ปนัญญาจารยร 5:2 และ
ยากอบ 1:19

สภษ 29:21 บสคคลททพื่ทคานสถนอมคนใชห้ของตนตษัทั้งแตห่เดป็กๆ ททพื่สสดจะเหป็นวห่าเขา
กลายเปป็นบสตรชายของตน ความคษิดตรงนภีรกป็หมายถลึง เจข้าของบข้านสมนัยโบราณทภีที่ดผแลลผกของคนรนับ
ใชข้อยตางเมตตากรสุณาตลอดหลายปภีทภีที่เดป็กนนัรนกทาลนังเตษิบโต คนรนับใชข้ผผข้นนัรนจะเรษิที่มนนับถสือเจข้านายของ
ตนเหมสือนเปป็นบษิดาของเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงความจงรนักภนักดภีและความซสืที่อสนัตยร หลนักการทภีที่ยษิ ที่งใหญต
กวตากป็คสือวตา ความเมตตากรสุณาและความดภีงามจะเกป็บเกภีที่ยวความสนัตยรซสืที่อและความจงรนักภนักดภีใน



ภายหลนัง หลนักการนภีร เปป็นจรษิงอยตางแนตนอนในความสนัมพนันธรระหวตางนายจข้างและลผกจข้างในปนัจจสุบนัน
ความกรสุณาและความดภีงามของนายจข้างจะนทามาซลึที่งผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่เปป็นความจงรนักภนักดภีและความ
สนัตยรซสืที่อในภายหลนัง

สภษ 29:22 คนเจห้าโมโหยห่อมเรห้าการวษิวาท และคนททพื่มษักโกรธกป็เปป็นเหตสใหห้มทการ
ละเมษิดมากขรึทั้น ความโกรธยตอมออกลผกเปป็นความขนัดแยข้ง นอกจากนภีร  ผผข้ทภีที่อารมณรเสภียงตายกป็สทาแดง
ความบาปทสุกรผปแบบ เมสืที่อความโกรธและอารมณรเสภียถผกปลตอยใหข้ปะทสุขลึรน ความขมขสืที่น วาจา
หยาบคายทสุกรผปแบบ ความรสุนแรงและอะไรทภีที่แยตยษิที่งกวตานนัรนกป็ไหลโครกขลึรนมาสผตพสืรนผษิว ความ
โกรธและอารมณรเสภียเปป็นเหมสือนการเปษิดวาลรวของทตอระบายนทรา สษิที่งโสโครกทสุกรผปแบบยตอมไหล
ออกมา

สภษ 29:23 ความเยห่อหยษิพื่งของคนนคาเขาใหห้ตคพื่าลง แตห่คนททพื่มทใจถห่อมจะไดห้รษับ
เกทยรตษิ ความเยตอหยษิที่งยข้อนกลนับมาททารข้ายตนัวเองอยตางแนตนอน มนันหลอกใหข้คนๆหนลึที่งคษิดวตาตนัวเขา
เองดภีกวตาทภีที่เขาเปป็นจรษิงๆ มนันยกชผตนัวเอง แตตมนันกป็ททาใหข้คนตกตทที่าลงอยตางแนตนอน ผผข้ทภีที่ยกตนัวขลึรนจะถผก
ททาใหข้ตทที่าลง มนันหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ ตรงกนันขข้าม ความถตอมใจทภีที่แทข้จรษิงนทามาซลึที่งการเลสืที่อนขนัรน วษิธภีของ
ชาวโลกคสือ จงยกชผตนัวเอง มนันลข้มเหลวอยตางหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ วษิธภีของพระเจข้าคสือ จงถตอมใจ สสุดทข้าย
แลข้วมนันนทามาซลึที่งการถผกเลสืที่อนขนัรน

สภษ 29:24 ผรห้เขห้าสห่วนกษับขโมยกป็เกลทยดชษังชทวษิตของตน เขาไดห้ยษินคคาสาปแชห่ง 
แตห่ไมห่เปษิดเผยอะไรเลย ผผข้ทภีที่เปป็นหสุข้นสตวนกนับคนโกงจะเสภียใจทภีหลนังในไมตชข้า การคบหาสมาคมเชตน
นนัรนจะยข้อนกลนับมาททารข้ายตนัวเองอยตางแนตนอนหรสือลงเอยดข้วยการถผกหนักหลนัง พวกหนัวขโมยไมตมภี
ความละอายเกภีที่ยวกนับการปอกลอกหสุข้นสตวนของตน นอกจากนภีร  ขโมยคนนนัรนรผข้วตาเพสืที่อนของตนอาจ
สาปแชตงตนแตตจะไมตรายงานเรสืที่องการเสภียทรนัพยรของตนแกตทางราชการแนตๆ เหลตาคนโกงไมต
สามารถโทรหาตทารวจเพสืที่อรายงานวตาคนโกงอภีกคนไดข้ขโมยไปจากตน

สภษ 29:25 การกลษัวคนวางบห่วงไวห้ แตห่บสคคลททพื่วางใจในพระเยโฮวาหย์กป็จะ
ปลอดภษัย ในชภีวษิตครษิสเตภียนจะเกษิดความกลนัวคนอสืที่นซลึที่งขนัดขวางเรามษิใหข้ททาสษิที่งทภีที่เราควรททา เราเรษิที่ม



ตษิดกนับโดยความกลนัวคนอสืที่น ตนัวอยตางหนลึที่งทภีที่คลาสสษิคคสือ การเปป็นพยาน เราเกษิดกลนัววตาคนอสืที่นจะมภี
ปฏษิกษิรษิยาอยตางไรตตอเรา เรากป็เลยไมตพผดอะไร เราตษิดกนับโดยความกลนัวคนของเรา อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อ
เราวางใจองครพระผผข้เปป็นเจข้า พระองครจะทรงคสุข้มครองเราใหข้ปลอดภนัย การไวข้วางใจในพระเจข้านทา
มาซลึที่งสนันตษิสสุข ดผ อษิสยาหร 26:3 พระเจข้าทรงดผแลคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจพระองคร เราเชสืที่อใจไดข้เลย

สภษ 29:26 คนเปป็นอษันมากแสวงความพอใจจากผรห้ครอบครอง แตห่ทสกคนจะไดห้
ความยสตษิธรรมจากพระเยโฮวาหย์ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา คนมากมายในโลกจะพยายามเอาใจหรสือ
ประจบคนทภีที่เปป็นผผข้นทาหรสือผผข้ทภีที่มภีอษิทธษิพล ความคษิดตรงนภีรกป็เกภีที่ยวกนับผลประโยชนรทภีที่ตนหวนังวตาจะไดข้
รนับจากเสข้นสายดนังกลตาว อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ทภีที่จะพษิพากษามนสุษยรทสุกคนในทข้ายทภีที่สสุด 
สษิที่งทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา เราควรแสวงหาความโปรดปรานของพระเจข้าตตางหาก 
พระองครทรงเปป็นผผข้ทภีที่สามารถเลสืที่อนขนัรนและชตวยเหลสือไดข้อยตางแทข้จรษิงทนัรงในระยะสนัรนและในระยะ
ยาว แมข้แตตการแสวงหาความโปรดปรานของพวกคนมภีอทานาจสตวนใหญตแลข้วกป็เปป็นความพยายาม
ทภีที่เปลตาประโยชนร อยตางไรกป็ตาม การแสวงหาความโปรดปรานของพระเจข้ายตอมมภีประโยชนรชนั ที่วนษิ
รนันดรร

สภษ 29:27 คนไมห่ชอบธรรมเปป็นททพื่สะอษิดสะเอทยนแกห่คนชอบธรรม แตห่คนเททพื่ยง
ธรรมในทางของเขากลษับเปป็นททพื่สะอษิดสะเอทยนแกห่คนชษัพื่วรห้าย ความจรษิงของชภีวษิตปรากฏตรงนภีร  คน
ชอบธรรมยตอมขยะแขยงรผปแบบการใชข้ชภีวษิตของคนอธรรม ไมตนตาประหลาดใจเลยทภีที่วตาคนอธรรม
ไมตมภีเวลาสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรษิงในการดทาเนษินชภีวษิตของตน มภีความไมตลง
รอยกนันระหวตางทนัรงสองฝตาย นนัที่นไมตใชตเรสืที่องทภีที่นตารผข้สนักเทตาไร แตตมนันกป็เปป็นขข้อเทป็จจรษิงอยตางหนลึที่งของ
ชภีวษิต พระเจข้าทรงแจข้งใหข้เราทราบถลึงเรสืที่องนภีร ในสสุภาษษิตขข้อนภีร  เนสืรอหนนังตตอสผข้พระวษิญญาณและพระ
วษิญญาณทรงตตอสผข้เนสืรอหนนัง

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 30: เนสืขึ้อหาตอนใหมส่ของหนนังสสือสสุภาษษิตถถูกกลส่าวถนงตรงนทขึ้ บทนทขึ้นลา
เสนอสสุภาษษิตตส่างๆของอากถูรร์ ผถูว้เขทยนทส่านนทขึ้ยอมรนับเองวส่าตนไมส่ใชส่ผถูว้คงแกส่เรทยน แตส่เขาใชว้ภาพ



เปรทยบตส่างๆททที่คษิดขนขึ้นเองและตษิดดษินเพสืที่อบรรยายถนงความจรษิงตส่างๆฝส่ายวษิญญาณของการดลาเนษิน
ชทวษิตครษิสเตทยนในแตส่ละวนัน

สภษ 30:1-3 ถห้อยคคาของอากรรย์ บสตรชายยาเคหย์ คพอคคาพยากรณย์ของเขา ชายคน
นษัทั้นพรดกษับอษิธทเอล กษับอษิธทเอลและอรคาล วห่า ผผข้แตตงในเนสืรอหาสตวนถนัดมาของหนนังสสือสสุภาษษิตนภีรคสือ ชาย
คนหนลึที่งนามวตา อากถูรร์ เราไมตทราบอะไรเกภีที่ยวกนับเขาอภีกนอกจากสษิที่งทภีที่ถผกพบในขข้อเหลตานภีรทภีที่เปป็น
บทนทา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือชสืที่อ อากถูรร์ มนันมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ถผกรวบรวมเขข้าดข้วยกนัน’ หรสืออาจเปป็น
‘ผผข้รวบรวมเขข้าไวข้ดข้วยกนัน’ อาจเปป็นไดข้วตานภีที่นตาจะเปป็นชสืที่อเรภียกหนลึที่งมากกวตาชสืที่อคน ซลึที่งบอกเปป็นนนัยวตา
ผผข้เขภียนทตานนภีร ไดข้รวบรวมหรสือเรภียบเรภียงสสุภาษษิตตตางๆของบทนภีร เขข้าดข้วยกนัน อาจเปป็นไดข้วตาจรษิงๆแลข้ว
เขาเปป็น ‘บรรณาธษิการ’ ของบทนภีร  โดยรวบรวมคทากลตาวตตางๆทภีที่มภีปนัญญาแหตงสมนัยของเขาเขข้าดข้วย
กนัน แนตนอนวตาพระวษิญญาณบรษิสสุทธษิธ ทรงดลใจซาโลมอนใหข้รวมสสุภาษษิตเหลตานภีรของอากผรรเขข้าใน
หนนังสสือสสุภาษษิต คนสองคนนภีรนนัที่นคสือ อษิธทเอลและอถูคาล อาจเปป็นบสุตรชายของอากผรร หรสืออยตางนข้อย
กป็เปป็นเพสืที่อนรตวมงานของเขา

2 แทห้จรษิงขห้ากป็เขลากวห่าคนใด ขห้าไมห่มทความเขห้าใจอยห่างมนสษยย์ บางคนคษิดวตาอากผรรเปป็นอภีกชสืที่อ
หรสือชสืที่อเรภียกอภีกอนันของซาโลมอน อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีร เขาพรรณนาถลึงตนัวเองวตาเปป็นคนเขลา นนัที่น
คสือ ไมตไดข้เรภียนรผข้และไมตใชตผผข้คงแกตเรภียน นนัที่นไมตใชตซาโลมอนอยตางแนตนอน วลภีทภีที่สองอตานไดข้ดข้วยวตา 
‘ขข้าพเจข้าไมตมภีความเขข้าใจของอาดนัม’ คทาทภีที่แปลวตา มนสษยย์ จรษิงๆแลข้วกป็คสือ ‘อาดนัม’ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกป็
คสือวตา อากผรรคษิดวตาตนไมตมภีการศลึกษาหรสือเปป็นคนทภีที่เชภีที่ยวชาญ ‘อนักษร’ หรสือมภีปนัญญาของอาดนัม แตต
สสุภาษษิตตตางๆของเขาเปป็นความจรษิงตตางๆทภีที่เรภียบงตายและตษิดดษิน โดยใชข้อสุปลนักษณรและอสุปมาตตางๆทภีที่
พบเหป็นไดข้ในชภีวษิตประจทาวนัน

3 ขห้าไมห่เคยเรทยนรรห้ปษัญญา ทษัทั้งไมห่มทความรรห้ขององคย์ผ รห้บรษิสสทธษิดิ์ ในความถตอมใจของเขาซลึที่ง
เปป็นลนักษณะเฉพาะตนัว อากผรรกลตาวยอมรนับวตาตนไมตมภีการศลึกษาแบบเปป็นทางการหรสือไดข้รนับการ
อบรมดข้านศาสนศาสตรรแบบเปป็นทางการ กระนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาเขภียนจากหนัวใจทภีที่เปป็นแบบ
พระเจข้า



สภษ 30:4 ใครเลห่าไดห้ขรึทั้นไปยษังสวรรคย์หรพอลงมา ใครเลห่าไดห้รวบรวมลมไวห้ใน
กคามพอของทห่าน ใครเลห่าไดห้เอาเครพพื่องแตห่งกายหห่อหห้วงนคทั้าไวห้ ใครเลห่าไดห้สถาปนาททพื่สสดปลายแหห่งแผห่น
ดษินโลกไวห้ นามของผรห้นษัทั้นวห่ากระไร และนามบสตรชายของผรห้นษัทั้นวห่ากระไร ถห้าทห่านบอกไดห้ พรข้อมกนับ
สทานวนไพเราะแบบบทกวภี อากผรรเรษิที่มตข้นสสุภาษษิตของตนโดยกลตาววตาปนัญญาและความรผข้ทสุกอยตาง
เปป็นของพระเจข้า เขาจลึงถามคทาถามทภีที่ไมตตข้องการคทาตอบสภีที่คทาถาม (นนัที่นคสือ คทาถามทภีที่คทาตอบนนัรน
ชนัดเจนอยผตแลข้ว) เหป็นไดข้ชนัดวตาไมตมภีใครขลึรนไปยนังสวรรครหรสือลงมาจากสวรรครนนัรนนอกจากพระเจข้า
เอง มภีแตตพระเจข้าทภีที่ทรงรวบรวมลมไวข้ในก ทามสือของพระองคร พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ทภีที่ไดข้ก ทาหนด
ขอบเขตใหข้แกตทข้องทะเลและหมผตเมฆทภีที่อยผตเบสืรองบน เปป็นพระองครเองทภีที่ไดข้ทรงสถาปนาขอบเขต
ของทวภีปตตางๆ มภีแตตพระองครทภีที่ทรงทราบอยตางถตองแทข้พระนามและชสืที่อเรภียกตตางๆของพระองคร
รวมถลึงของพระบสุตรของพระองคร นตาสนใจทภีที่วตาอากผรรเขข้าใจอยตางถตองแทข้วตาพระเจข้าทรงมภีพระบสุตร
องครหนลึที่งซลึที่งเปป็นคทากลตาวทภีที่นตาทลึที่งสทาหรนับวษิสสุทธษิชนในสมนัยพระคนัมภภีรรเดษิมคนหนลึที่ง

ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา แมข้อากผรรไมตไดข้กลตาววตาตนมภีปนัญญาหรสือความเขข้าใจดนังทภีที่
หมายเหตสุไวข้ขข้างบน เขากป็รผข้จนักพระองครผผข้ทรงเปป็นปนัญญาและความเขข้าใจทภีที่ถผกแสดงเปป็นบสุคคล จน
ทสุกวนันนภีร  พระเจข้าทรงเปป็นสสุดยอดแหลตงและทรนัพยากรแหตงปนัญญาและความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆ
ของชภีวษิต

สภษ 30:5-6 พระวจนะทสกคคาของพระเจห้านษัทั้นกป็บรษิสสทธษิดิ์ อากผรรเจาะจงมากยษิที่งขลึรน
ไปอภีก แหลตงนนัรนแหตงปนัญญาของพระเจข้ามภีอยผตในพระวจนะของพระองคร มนันมภีใหข้พรข้อมเสมอ
สทาหรนับคนทนัรงปวงทภีที่จะเสาะหามนัน สนังเกตวตาเขาพผดถลึงพระวจนะทสกคคาของพระเจห้า เหป็นไดข้ชนัด
วตาการดลใจของพระคนัมภภีรรนนัรนเปป็นในดข้านถว้อยคลา ทสุกถว้อยคลาของพระคนัมภภีรรเปป็นสษิที่งทภีที่พระเจข้า
ประทานใหข้ การดลใจกษินความหมายมากกวตาความคษิดและหลนักการตตางๆของพระคนัมภภีรร ถว้อยคลา
ของพระคนัมภภีรรไดข้รนับการดลใจ นอกจากนภีร  พระวจนะทสุกคทาของพระเจข้านนัรนบรษิสสุทธษิธ  ทภีที่นตาสนใจยษิที่ง
ขลึรนกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา บรษิสสทธษิดิ์ (ซาราฟ) หมายถลึง การถผกหลอมใหข้บรษิสสุทธษิธ หรสือถผกชทาระใหข้บรษิสสุทธษิธ



การดลใจของพระคนัมภภีรรเกภีที่ยวขข้องเฉพาะถข้อยคทาทภีที่บรษิสสุทธษิธ  นอกจากนภีร  เพราะพระเจข้าไดข้
ทรงพษิทนักษรรนักษาถว้อยคลาของพระองครไวข้แลข้วอยตางนตาอนัศจรรยร ถข้อยคทาเหลตานนัรนจลึงถผกหลอมหรสือถผก
ชทาระใหข้บรษิสสุทธษิธ แลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาสษิที่งเจสือปนตตางๆไดข้คสืบคลานเขข้ามาในเนสืรอหานนัรนตลอดหลาย
ศตวรรษ กระนนัรนการทรงพษิทนักษรรนักษาอนันนตาอนัศจรรยรของพระเจข้าไดข้ชทาระสษิที่งเจสือปนเหลตานนัรนออก
ไปและสษิที่งทภีที่เรามภีจนทสุกวนันนภีรคสือ ถข้อยคทาทภีที่ถผกเกป็บรนักษาไวข้และบรษิสสุทธษิธ ของพระเจข้า

ยษิที่งกวตานนัรน พระองคย์ทรงเปป็นโลห่แกห่บรรดาผรห้ททพื่วางใจในพระองคย์ พระเจข้าไมตเพภียงเปป็นแหลตง
แหตงปนัญญาและผผข้ประทานถข้อยคทาทภีที่ไดข้รนับการดลใจเทตานนัรน พระองครยนังทรงเปป็นโลตแกตคนทนัรงปวงทภีที่
วางใจในพระองครดข้วย ดผ เพลงสดสุดภี 18:30 เชตนกนัน ชตางเปป็นความจรษิงทภีที่แสนวษิเศษ! พระเจข้าทรง
ดผแลคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจในพระองคร นนั ที่นเปป็นความจรษิงเมสืที่อผผข้ใดวางใจพระครษิสตรเปป็นพระผผข้ชตวยใหข้
รอดกตอนและไดข้รนับความรอด มนันยนังเปป็นจรษิงในการดทาเนษินชภีวษิตครษิสเตภียนในเวลาตตอมาดข้วย 
พระเจข้าทรงกลายเปป็นโลตทภีที่ปกปข้องสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจพระองครในยามคนับขนัน

6 อยห่าเพษิพื่มอะไรเขห้ากษับพระวจนะของพระองคย์ เกรงวห่าพระองคย์จะทรงขนาบเจห้า และเขา
จะเหป็นวห่าเจห้าเปป็นคนมสสา คทาเตสือนมภีไวข้เพสืที่อเตสือนใหข้ระวนังการเปลภีที่ยนแปลงถว้อยคลาทภีที่ไดข้รนับการดลใจ
และถผกเกป็บรนักษาไวข้ของพระเจข้าโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต พวกลนัทธษิเทภียมเทป็จและบรรณาธษิการทภีที่ชอบ
วษิจารณรเนสืรอหาเปลภีที่ยนแปลงถว้อยคลาทภีที่เปป็นลายลนักษณรอนักษรของพระเจข้าเปป็นกษิจวนัตร สนังเกตอภีกครนัร งวตา
ถว้อยคลา (พหผพจนร) ของพระเจข้าถผกหมายเหตสุไวข้ ทนัรงการดลใจดข้านถข้อยคทาของถข้อยคทาตตางๆของ
พระเจข้ารวมถลึงการเกป็บรนักษาไวข้ดข้านถข้อยคทาของพระเจข้านนัรนถผกกลตาวถลึง

ผผข้ใดทภีที่บนังอาจเพษิที่มเขข้ากนับ (หรสือตนัดออกจาก) ถข้อยคทาทภีที่ไดข้รนับการดลใจและถผกเกป็บรนักษาไวข้
ของพระเจข้ากป็กลายเปป็นคนมสุสา เขาอข้างวตานทาเสนอถข้อยคทาทนัรงหมดของพระเจข้าในเมสืที่อความจรษิงคสือ
เขาโกหกเรสืที่องทภีที่อข้าง การเพษิที่ม (หรสือการตนัดออก) ถข้อยคทาตตางๆจากขข้อความศนักดษิธ สษิทธษิธ นภีร เทตากนับ
เปป็นการหลอกลวง การสตงตข้นฉบนับหนลึที่งมาโดยอข้างวตาเปป็นพระวจนะและถข้อยคทาของพระเจข้า ทนัรงทภีที่
ความเปป็นจรษิงแลข้วมสือมนสุษยรไดข้เปลภีที่ยนแปลงมนันแลข้วโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต กป็เทตากนับเปป็นการโกหก 



ดผ พระราชบนัญญนัตษิ 4:2 และวษิวรณร 22:18 ดข้วย มนันเปป็นเรสืที่องรข้ายแรงทภีที่จะเปลภีที่ยนแปลงถข้อยคทาเหลตา
นนัรนของพระเจข้าโดยไมตไดข้รนับอนสุญาต

สภษ 30:7-9 ขห้าพระองคย์ขอสองสษิพื่งจากพระองคย์ ขออยห่าทรงปฏษิเสธททพื่จะใหห้ขห้า
พระองคย์กห่อนขห้าพระองคย์ตาย อากผรรขอเพภียงสองสษิที่งจากพระเจข้า (เมสืที่อรวมกนันพวกมนันกป็เปป็น
ตนัวแทนของมสุมมองทภีที่มภีปนัญญาเกภีที่ยวกนับชภีวษิต) เขาจลึงขอใหข้พระเจข้าประทานสองสษิที่งตตอไปนภีรขณะทภีที่
เขายนังมภีชภีวษิตอยผต

8 ขอใหห้ความไรห้สาระและความมสสาไกลจากขห้าพระองคย์ ขออยห่าประทานความยากจน
หรพอความมษัพื่งคษัพื่งแกห่ขห้าพระองคย์ ขอเลททั้ยงขห้าพระองคย์ดห้วยอาหารททพื่พอดทแกห่ขห้าพระองคย์ คทาขอแรก
ของเขา (1) กป็คสือ ใหข้พระเจข้าทรงกนันเขาใหข้หตางจากคตานษิยมทภีที่ผษิดๆและความหลอกลวง นภีที่เทตากนับวตา
เขาขอใหข้พระเจข้าทรงรนักษาเขาไวข้ในความจรษิงและบนเสข้นทางทภีที่ถผกตข้อง ดนังนนัรน คทาขอแรกของอา
กผรรจลึงเปป็นเรสืที่องฝตายวษิญญาณ เขาขอใหข้พระเจข้าทรงรนักษาเขาไวข้บนเสข้นทางแหตงความจรษิง จากนนัรน
เขากป็ขอ (2) ใหข้พระเจข้าทรงตอบสนองความตข้องการตตางๆของเขา เขาไมตปรารถนาทนัรงความ
ยากจนหรสือความมนั ที่งคนั ที่ง นนัที่นคสือ แคตขอใหข้พระเจข้าทรงจนัดเตรภียมสษิที่งทภีที่เขาตข้องการและสษิที่งทภีที่เหมาะสม
สทาหรนับเขาเทตานนัรน

9 เกรงวห่าขห้าพระองคย์จะอษิพื่ม และปฏษิเสธพระองคย์ แลห้วพรดวห่า "พระเยโฮวาหย์เปป็นผรห้ใดเลห่า" 
หรพอเกรงวห่าขห้าพระองคย์จะยากจนและขโมย และออกพระนามพระเจห้าของขห้าพระองคย์อยห่างไรห้คห่า 
อากผรรเขข้าใจดภีถลึงอนันตรายตตางๆของความมนั ที่งมภี เขารผข้วตาความมนั ที่งคนั ที่งและความเจรษิญรสุตงเรสืองมภีแนวโนข้ม
ทภีที่จะดลึงคนเราใหข้ถอยหตางไปจากการพลึที่งพาพระเจข้าไดข้ เขาจลึงขอใหข้พระเจข้าทรงตอบสนองความ
ตข้องการตตางๆของเขา แตตไมตปลตอยใหข้เขากลายเปป็นคนรวย ตรงกนันขข้าม เขายนังขอใหข้พระเจข้าทรง
ปข้องกนันเขาใหข้พข้นจากความยากจนดข้วยเกรงวตาเขาจะถผกทดลองใหข้ลนักขโมยหรสือพผดสบถโดยออก
พระนามของพระเจข้า อากผรรจลึงแสดงออกถลึงความเขข้าใจอนันลลึกซลึร งเกภีที่ยวกนับสษิที่งตตางๆของชภีวษิต เขาขอ
ใหข้พระเจข้า (1) รนักษาเขาใหข้เทภีที่ยงตรงเกภีที่ยวกนับความจรษิงของพระเจข้า และ (2) ใหข้พระเจข้าทรงตอบ



สนองความตข้องการตตางๆของเขาเทตานนัรน เขาเขข้าใจถลึงอนันตรายตตางๆของความเบภีที่ยงเบนฝตาย
วษิญญาณและอนันตรายของความมนั ที่งมภี

สภษ 30:10 อยห่ากลห่าวหาคนใชห้ใหห้นายของเขาฟษัง เกรงวห่าเขาจะแชห่งเจห้า และเจห้า
จะตห้องมทความผษิด จากนนัรนอากผรรเตสือนเรสืที่องการเปป็นคนปากบอนหรสือคนกลตาวหาผผข้อสืที่น ความคษิด
ตรงนภีรกป็หมายถลึงการเขข้าไปยสุตงเรสืที่องของผผข้อสืที่น การไปหานายคนหนลึที่ง (นนัที่นคสือ นายจข้าง) และเลตาเรสืที่อง
ของคนใชข้คนหนลึที่งของเขา (ลผกจข้าง) กป็ไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องหยสุมหยษิมและจสุข้นจข้านเทตานนัรน แตตมนันอาจ
ยข้อนกลนับมาททารข้ายคนทภีที่เลตาไดข้ การจสุข้นจข้านเชตนนนัรนอาจลงเอยดข้วยการทภีที่ผผข้กลตาวหาถผกแชตง (นนัที่นคสือ 
ถผกตตอวตาอยตางรสุนแรง) และถผกมองวตาเปป็นคนสอดเรสืที่องของคนอสืที่นดข้วย การเทภีที่ยวไปกลตาวหาลผกจข้าง
ของคนอสืที่นวตาประพฤตษิผษิดททานองคลองธรรมเปป็นการกระททาทภีที่เสภีที่ยงมากๆ ผผข้กลตาวหาคนนนัรนอาจถผก
บอกวตาอยตายสุตงเรสืที่องชาวบข้านและถผกตราหนข้าวตาเปป็นคนจสุข้นจข้านไดข้

สภษ 30:11-14 คราวนภีรอากผรรนทาเสนอสสุภาษษิตสภีที่ขข้อทภีที่พผดถลึงขข้อบกพรตองดข้าน
อสุปนษิสนัยทภีที่มภีอยผตจนทสุกวนันนภีร  (1) มทคนชษัพื่วอายสหนรึพื่งททพื่แชห่งบษิดาของตน และไมห่อวยพรแกห่มารดาของ
ตน ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา มภีคนชนั ที่วอายสุหนลึที่งเสมอทภีที่จะแชตงดตาบษิดาของตนและไมตใหข้เกภียรตษิมารดา
ของตน จะมภีคนเหลตานนัรนเสมอทภีที่ไมตเคารพนนับถสือพตอแมตของตน แมข้มษิไดข้ระบสุไวข้ มนันกป็บอกเปป็นนนัย
อยตางชนัดเจนวตาคนเชตนนนัรนเปป็นคนโงตและคนชนั ที่ว คนแบบนนัรนมภีชภีวษิตอยผตในสมนัยของอากผรรและพวก
เขามภีอยผตจนทสุกวนันนภีร  วษิบนัตษิจงมภีแกตคนเหลตานนัรน! พระเยซผทรงประณามพวกฟารษิสภีและพวกธรรมา
จารยรในสมนัยของพระองครทภีที่แสรข้งททาเปป็นคนชอบธรรมแตตยอมทภีที่จะไมตเลภีรยงดผพตอแมตทภีที่แกตเฒตาของ
ตนโดยอข้างเรสืที่องทะนสุบทารสุง ‘ศาสนา’ ดผ มาระโก 7:1-12 และหมายเหตสุตตางๆของมนัน

(2) 12 มทคนชษัพื่วอายสหนรึพื่งททพื่บรษิสสทธษิดิ์ในสายตาของตนเอง แตห่ยษังมษิไดห้รษับการชคาระลห้างใหห้พห้น
จากความโสโครกของตน จะมภีคนชนั ที่วอายสุทภีที่คษิดวตาตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมเสมอ พวกเขาถผกตข้อง
และบรษิสสุทธษิธ ในสายตาของพวกเขาเอง แมข้มษิใชตในสายพระเนตรของพระเจข้ากป็ตาม เพราะการคษิดวตา
ตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมของพวกเขา โดยไมตเหป็นวตาตนตข้องการความรอด พวกเขาจลึงยนังไมตถผก
ชทาระลข้างเหมสือนเดษิมในฝตายวษิญญาณ จนทสุกวนันนภีรมภีคนมากมายทภีที่เยตอหยษิที่งฝตายวษิญญาณและคษิดวตาตน



ชอบธรรม กระนนัรน พวกเขากป็ไมตเคยไดข้รนับการชทาระในพระโลหษิตของพระเมษโปดก แมข้พวกเขา
แสรข้งททาเปป็นคนเครตงศภีลธรรม พวกเขากป็คสืออสุโมงครฝนังศพทภีที่ฉาบดข้วยปผนขาว นนั ที่นคสือ การแสรข้งวตา
เปป็นคนเครตงศภีลธรรมใหข้เหป็นภายนอกและเลวทรามอยผตภายใน คนพวกนภีรมภีชภีวษิตอยผตในสมนัยของอา
กผรรและในสมนัยของพระเยซผอยตางแนตนอน พวกเขาอยผตรอบตนัวเราจนทสุกวนันนภีร

(3) 13 มทคนชษัพื่วอายสหนรึพื่ง โอ ตาของเขาสรงจรษิงหนอ และหนษังตาของเขาสรงยษิพื่ง อากผรรกลตาว
ตตอไปถลึงคนเหลตานนัรนในแตตละชนั ที่วอายสุคนทภีที่เยตอหยษิที่งและจองหอง พวกเขามภีชภีวษิตอยผตในสมนัยนนัรนและ
อยผตมาจนทสุกวนันนภีร ในพวกชนชนัรนสผงทภีที่แบตงแยกชนชนัรนของสนังคมสมนัยใหมต

(4) 14 มทคนชษัพื่วอายสหนรึพื่งททพื่ฟษันของเขาเปป็นดาบ ทนตย์ของเขาเปป็นมทด เพพพื่อจะกลพนกษินคน
ยากจนเสทยจากแผห่นดษินโลก และคนขษัดสนเสทยจากทห่ามกลางมนสษยย์ ในคนทสุกชนั ที่วอายสุ มภีคนเหลตา
นนัรนทภีที่เตป็มใจกลสืนกษินคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตแขป็งแรงหรสือมภีอทานาจเทตาตนเอง พวกเขาเปป็นคนโหดรข้าย
ทารสุณ โลภโมโทสนันและชนั ที่วรข้าย ตลอดหลายยสุคสมนัยพวกเขาไดข้พยายามทภีที่จะปอกลอกใครกป็ตามทภีที่
พวกเขาททาไดข้และเหยภียบยทที่าใครกป็ตามทภีที่ขวางทางตน พวกเขามภีชภีวษิตอยผ ตในสมนัยของอากผรรและมภีอยผ ต
จนถลึงปนัจจสุบนัน

คทาพผดเปรภียบเทภียบสภีที่เรสืที่องนภีรมภีเนสืรอหาสอดคลข้องอยตางใกลข้ชษิดกนับคทากลตาวประณามขององคร
พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทภีที่มภีตตอสถาบนันศาสนาในสมนัยของพระองคร พระเยซผตรนัสประณามพวกฟารษิสภี 
พวกสะดผสภี และพวกธรรมาจารยรเสภียอตวมเพราะความเสแสรข้งแบบใจจสืดใจดทาของพวกเขาแตตเปป็น
ความชนั ที่วรข้ายอยผตภายใน พวกเขาททาตนัววตาเปป็นคนชอบธรรมแตตภายในเปป็นสสุนนัขปตาทภีที่รข้ายกาจ ดผ 
มนัทธษิว 7:15 การลตวงรผข้หนข้าแบบเปป็นคทาพยากรณรของอากผรรจลึงลลึกซลึร ง

สภษ 30:15-17 ปลษิงมทลรกตษัวเมทยสองตษัว มษันรห้องวห่า "ใหห้ ใหห้" ความคษิดตรงนภีรกป็คสือ 
ปลษิงหรสือตนัวดผดเลสือด ภาพเปรภียบตรงนภีรกป็คสือ สษิที่งมภีชภีวษิตเชตนนนัรนไมตรผข้จนักอษิที่ม พวกมนันอยากไดข้มากกวตา
เดษิมเสมอ คนเชตนนนัรนกป็มภีอยผตในทสุกชนั ที่วอายสุ นนัที่นคสือ ผผข้คนทภีที่ไมตเคยรผข้จนักพอแตตอยากไดข้เพษิที่มมากขลึรน
ตลอด ความโลภเงษินและตนัณหาในสษิที่งตตางๆยตอมกลายเปป็นความปรารถนาอนันไมตรผข้จบเหมสือนปลษิง
ดผดเลสือด



ความคษิดดนังกลตาวดทาเนษินตตอไปและถผกขยายความ แตห่สษิพื่งสามสษิพื่งนททั้ไมห่เคยอษิพื่ม เออ สทพื่สษิพื่งไมห่
เคยพรดวห่า "พอแลห้ว" ผผข้เขภียนทตานนภีรกลตาวถลึงสามสษิที่งและอนันทภีที่จรษิงกป็สภีที่สษิที่งซลึที่งเหมสือนกนับปลษิงทภีที่ไมตรผข้จนัก
พอ ความจรษิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความไมตรผข้จนักพอแบบไมตรผข้จบของคนเหลตานนัรนทภีที่ดผหมษิที่นพตอแมตของ
ตน

16 คพอแดนผรห้ตาย ครรภย์ของหญษิงหมษัน แผห่นดษินโลกททพื่ไมห่อษิพื่มนคทั้า และไฟททพื่ไมห่เคยพรดวห่า 
"พอแลห้ว" สามสษิที่งถผกกลตาวถลึงซลึที่งไมตรผข้จนักพอ (1) พสืรนดษินทภีที่รนับเอาคนตายทภีที่ถผกฝนังไวข้กป็ไมตเคยเตป็ม เชตน
เดภียวกนับ (2) หญษิงหมนันทภีที่อยากมภีลผกมาตลอด (3) แผตนดษินทภีที่แหข้งผากในชตวงหนข้าแลข้งยตอมรอคอย
ฝนและไมตอษิที่มกนับฝนเพภียงเลป็กนข้อย (4) ไฟทภีที่ถผกจสุดแลข้วยตอมไมตพอใจทภีที่จะเผาไหมข้เพภียงเลป็กนข้อย แตต
มนันจะโหมกระหนทที่าและเผาผลาญทสุกอยตางทภีที่มนันททาไดข้

17 นษัยนย์ตาททพื่เยาะเยห้ยบษิดาและดรถรกไมห่ฟษังมารดาจะถรกกาแหห่งหสบเขาจษิกออกและนกอษินทรท
หนสห่มจะกษินเสทย เปข้าหมายของคทาพผดเปรภียบเทภียบสภีที่ประการนภีรถผกกลตาวถลึง เชตนเดภียวกนับทภีที่หลายแงตมสุม
ของธรรมชาตษิและชภีวษิตไมตรผข้จนักพอ คนทภีที่เยาะเยข้ยและดผหมษิที่นพตอแมตของตนกป็เปป็นแบบเดภียวกนัน คนทภีที่
มภีนนัยนรตาชอบตษิจะถผกอภีกาจษิกดวงตาออกและถผกนกอษินทรภีหนสุตมกษินมนันเสภีย ภาพเปรภียบอนันหลนังนภีรกป็
หมายถลึงการปรนับโทษอยตางรสุนแรง ผผข้ทภีที่ดผหมษิที่นพตอแมตของตนซลึที่งนทาไปสผตความไมตรผข้จนักพอไมตรผข้จบใน
ชภีวษิตสสุดทข้ายแลข้วจะพบจสุดจบอนันขมขสืที่น การดผหมษิที่นพตอแมตของตนยตอมเปป็นความชนั ที่วอนันนตารนังเกภียจ
ซลึที่งนทาไปสผตจสุดจบนตาอนาถ

สภษ 30:18-20  ผผข้เขภียนทตานนภีร ใชข้ประโยชนรจากคทาพผดเปรภียบเทภียบสามและสภีที่
ประการเพสืที่อพรรณนาถลึงการอข้างเหตสุผลวตาตนัวเองเปป็นฝตายถผกของหญษิงเลตนชผข้คนหนลึที่ง มทสามสษิพื่งททพื่
ประหลาดเหลพอสคาหรษับขห้า เออ สทพื่สษิพื่งททพื่ขห้าไมห่เขห้าใจ ผผข้เขภียนทตานนภีรพรรณนาถลึงการทภีที่ในธรรมชาตษิมภี
อยผตสภีที่สษิที่งทภีที่เกษินความเขข้าใจของเขา สษิที่งทภีที่หข้าเขากป็ไมตอาจเขข้าใจไดข้แมข้แตตนษิดเดภียว

19 คพอทห่าททของนกอษินทรทในฟห้า ทห่าททของงรบนหษิน ทห่าททของเรพอในทห้องทะเล และทห่าททของ
ชายกษับหญษิงสาว (1) อากผรรพรรณนาถลึงการทภีที่การเหษิรแบบนษิที่มนวลของนกอษินทรภีบนทข้องฟข้ากป็เกษิน
ความเขข้าใจของเขา (2) การเลสืรอยอนันบษิดงอและพลษิรวไหวของงผบนโขดหษินทภีที่แขป็งและราบเรภียบกป็นตา



อนัศจรรยรสทาหรนับเขา (3) เรสือทภีที่แลตนและลตองไปอยตางเงภียบสงบบนทข้องทะเลกป็เปป็นอะไรทภีที่ผผข้เขภียนไมต
เขข้าใจ (4) สสุดทข้ายอากผรรกลตาววตาตนไมตเขข้าใจ ‘เคมภี’ อนันลลึกลนับระหวตางชายหนสุตมและหญษิงสาว แมข้
เปป็นขข้อเทป็จจรษิงอยตางหนลึที่งของชภีวษิต เขากป็ไมตเขข้าใจมนันอยตางแนตนอน

อยตางไรกป็ตาม สษิที่งทภีที่อยผตเหนสือความเขข้าใจของเขาอยตางสษิรนเชษิงกป็คสือ สษิที่งตตอไปนภีร  20 นทพื่เปป็นทาง
ของหญษิงผรห้ลห่วงประเวณทคพอ นางรษับประทาน และนางเชป็ดปาก และนางพรดวห่า "ฉษันไมห่ไดห้ทคาผษิด" 
สษิที่งหนลึที่งทภีที่นตาประหลาดในชภีวษิตกป็คสือ พวกผผข้หญษิงทภีที่เลตนชผข้จากนนัรนกป็พยายามยกเหตสุผลเพสืที่อพษิสผจนรวตา
ตนททาถผก พวกนางยกเหตสุผลสนนับสนสุนนานนัปการ เชตน เพสืที่อตอบสนอง ‘ความตข้องการตตางๆ’ ของ
ตนเองหรสือเพสืที่อตอบสนองความตข้องการตตางๆของคผตขาทภีที่เลตนชผข้ดข้วยของพวกนาง เหมสือนงผบนโขด
หษิน พวกนางยกเหตสุผลมาสนนับสนสุนการททาผษิดศภีลธรรมของตนอยตางลสืที่นไหล เหมสือนเดป็กทภีที่เพษิที่ง
ขโมยคสุข้กกภีรออกจากโถใสตคสุข้กกภีร  พวกนางเชป็ดปากของตนและกลตาววตา ‘ฉนันไมตไดข้ททาผษิดอะไรเลย’ 
หญษิงเชตนนนัรนมภีชภีวษิตอยผตในสมนัยของอากผรร พวกนางยนังมภีอยผ ตจนทสุกวนันนภีร  ผผข้แตตงคนนภีร เคยใหข้คทาปรลึกษา
คนอสืที่นๆในผลพวงอนันขมขสืที่นของสนัมพนันธรสวาททภีที่เปป็นการคบชผข้และไดข้เหป็นทนัศนคตษิของหญษิงเลตนชผข้
ทนัรงหลายมาแลข้ว พวกนางมภีทนัศนคตษิเหมสือนกนันทภีที่วตาตนไมตไดข้ททาอะไรผษิด พวกนางอข้างวตาตนแคตรนับ
หรสือแบตงปนัน ‘ความรนัก’ กนับใครสนักคนทภีที่ตข้องการมนันเทตานนัรน อากผรรรวมถลึงตนัวผผข้เขภียนเองดข้วยไมตอาจ
เขข้าใจการยกเหตสุผลเขข้าขข้างตนัวเองเชตนนนัรนไดข้เลย แตตมนันกป็มภีอยผตมาจนถลึงบนัดนภีรอยตางแนตนอน

สภษ 30:21-23 แผห่นดษินโลกสษัพื่นสะเทพอนอยรห่ใตห้สามสษิพื่ง เออ มษันทนอยรห่ใตห้สทพื่สษิพื่งไมห่ไดห้ 
อากผรรพรรณนาตตอไปถลึงสามเหตสุการณรของชภีวษิตทภีที่ไมตนตาจะเกษิดและเหตสุการณรทภีที่สภีที่ซลึที่งเปป็นสษิที่งนตา
สะอษิดสะเอภียน

22 คพอทาสเมพพื่อไดห้เปป็นกษษัตรษิยย์ คนโงห่เมพพื่อกษินอษิพื่ม (1) คนรนับใชข้ทภีที่อยผตดภๆี กป็ไดข้ขลึรนเปป็นผผข้นทาปกตษิ
แลข้วกป็เปป็นสถานการณรหนลึที่งทภีที่ผษิดปกตษิ เพราะความพษิลลึกของชภีวษิต คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตมภีคสุณสมบนัตษิทภีที่จะ
เปป็นผผข้นทาบางครนัร งกป็ถผกผลนักดนันใหข้รนับตทาแหนตงนนัรน ปกตษิแลข้วมนันกป็ไมตไดข้ผลดภีนนัก (2) คนโงตทภีที่อยผตดภๆี
กลายเปป็นคนมนั ที่งมภีกป็ยนังเปป็นคนโงตตตอไป อยตางไรกป็ตาม บนัดนภีรพวกเขาเปป็นไอข้งนั ที่งทภีที่รวยแลข้ว มนันเปป็น
สถานการณรทภีที่ผษิดปกตษิ แตตตลอดหลายศตวรรษ เหตสุการณรแบบนนัรนกป็เกษิดขลึรนตลอดเวลา



23 เมพพื่อหญษิงททพื่นห่าเกลทยดชษังไดห้สามท และสาวใชห้ททพื่ไดห้เปป็นนายแทนนายหญษิงของตน (3) คทาทภีที่
แปลวตา นห่าเกลทยดชษัง (ซาเน) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘เตป็มไปดข้วยความเกลภียดชนัง’ เมสืที่อหญษิงคนใดทภีที่
เตป็มไปดข้วยความเกลภียดชนังและ ‘รข้ายกาจ’ ไดข้แตตงงาน ชภีวษิตคผตนนัรนกป็มภีแตตการสผข้รบไมตรผข้จบ มนันนตาเศรข้า
และไมตเหมาะสมสทาหรนับทนัรงสองฝตาย อยตางไรกป็ตาม สษิที่งทภีที่เปป็นเรสืที่องนตาสะอษิดสะเอภียนอยตางสษิรนเชษิง
สทาหรนับอากผรรกป็คสือ (4) เมสืที่อสาวใชข้ไดข้รนับความมนั ที่งคนั ที่งของนายหญษิงของตนเปป็นมรดก ความหมาย
โดยนนัยในทภีที่นภีรคสือ คนทภีที่เกษินทน เธออาจมภีความมนั ที่งคนั ที่งแลข้วในตอนนภีร  แตตความสงตางามและจษิตใจทภีที่มภี
ปนัญญาของนายหญษิงของเธอนนัรนเธอไมตมภี และทภีที่แยตทภีที่สสุดกป็คสือ เธอเปป็นผผข้หญษิง ความหมายโดยนนัยกป็
คสือ ผผข้หญษิงทภีที่ไมตเหมาะสมและไมตคผตควร มนันเปป็นสษิที่งนตาสะอษิดสะเอภียนอยตางหนลึที่งสทาหรนับอากผรร

สภษ 30:24-28 มทสทพื่สษิพื่งในแผห่นดษินโลกททพื่เลป็กเหลพอเกษิน แตห่มทปษัญญามากเหลพอลห้น จาก
นนัรนอากผรรกป็ชภีร ใหข้เหป็นถลึงสษิที่งมภีชภีวษิตอภีกสภีที่สษิที่งทภีที่มภีปนัญญา

(1) 25 มด เปป็นประชาชนททพื่ไมห่แขป็งแรง แตห่มษันยษังเตรทยมอาหารของมษันไวห้ในฤดรแลห้ง ภาพ
ประกอบแรกของปนัญญาตรงนภีรคสือ มด การใชข้คทาวตา ประชาชน ตรงนภีร จรษิงๆแลข้วกป็หมายถลึง ‘สนังคม’ 
หนลึที่ง พวกมดมภีการมองลตวงหนข้าทภีที่พระเจข้าประทานใหข้ทภีที่จะเตรภียมพรข้อมสทาหรนับฤดผหนาวโดยการ
สะสมอาหารในชตวงฤดผรข้อน พระเจข้าไดข้ประทานความเขข้าใจแกตพวกมนันทภีที่จะมองไกลและเตรภียม
พรข้อมสทาหรนับอนาคต นนัที่นเปป็นภาพประกอบหนลึที่งทภีที่แสนคลาสสษิคของปนัญญา ในโลกธรรมชาตษิทภีที่
ใหญตกวตาพวกมดกป็เปป็นสษิที่งมภีชภีวษิตตนัวเลป็กๆ แตตพวกมนันมภีปนัญญาทภีที่จะเตรภียมการสทาหรนับอนาคตและ
ถสือไดข้วตาพวกมนันเปป็นสษิที่งมภีชภีวษิตทภีที่มภีปนัญญา

(2) 26 ตษัวกระจงผา เปป็นประชาชนททพื่ไมห่มทกคาลษัง แตห่มษันยษังสรห้างบห้านของมษันในซอกหษิน ตนัว
กระจงผายนังมภีอยผตจนทสุกวนันนภีร ในแผตนดษินอษิสราเอล โดยเฉพาะในอสุทยานแหตงชาตษิอษิสราเอลทภีที่เอนเก
ดภี พวกมนันเปป็นสษิที่งมภีชภีวษิตทภีที่วษิที่งไปมาตามตข้นไมข้เหมสือนพวกกระรอก แตตกป็เหมสือนกราวนดรฮป็อกตนัว
เลป็กๆ แมข้พวกมนันปภีนตข้นไมข้ไดข้ พระเจข้ากป็ประทานปนัญญาใหข้พวกมนันทภีที่จะสรข้างถทราของมนันในซอก
ของโขดหษินตตางๆซลึที่งเยป็นกวตาและปกปข้องพวกมนันจากพวกนกทภีที่เปป็นสนัตวรนนักลตาไดข้ พวกมนันจลึงสรข้าง
บข้านทภีที่มนั ที่นคง ผผข้เขภียนทตานนภีรจลึงใชข้พวกมนันเปป็นตนัวอยตางหนลึที่งของสษิที่งมภีชภีวษิตทภีที่มภีปนัญญา



(3) 27 ตษัตั๊กแตนไมห่มทกษษัตรษิยย์ แตห่มษันยษังเดษินขบวนเปป็นแถว เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกตนั กกแตนไมตมภี
กษนัตรษิยรหรสือผผข้นทา กระนนัรนพวกมนันกป็มภีสนัญชาตญาณทภีที่พระเจข้าประทานใหข้ทภีที่จะออกไปหาอาหารและ
ตอบสนองความตข้องการตตางๆของมนัน ประเดป็นทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตา พวกมนันมภีความคษิดรษิเรษิที่ม
และความสามารถแบบ ‘ผผข้เรษิที่มตข้นเอง’ ทภีที่จะออกไปและททาสษิที่งทภีที่ตข้องททาโดยไมตตข้องใหข้ใครมาสนัที่งใหข้
ททา ดนังนนัรนจลึงถสือไดข้วตาพวกมนันมภีปนัญญา ภาพประกอบนภีรสสืที่อถลึงการมภีความคษิดรษิเรษิที่มโดยมองเหป็น
ความตข้องการหนลึที่งและจนัดการกนับมนัน และเปป็นสษิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับความเกภียจครข้าน

(4) 28 แมงมสมนษัทั้น เจห้าเอามพอจษับไดห้ แตห่มษันยษังอยรห่ในพระราชวษัง แมข้เปป็นแมลงตนัวเลป็กๆและ
ถผกมองบตอยๆวตานตาขยะแขยง พวกแมงมสุมกป็ขยนันขนันแขป็งอยตางแนตนอน พวกมนันออกไปททางานไมต
วตาจะอยผตทภีที่ไหน แมข้กระทนั ที่งในพระราชวนังของกษนัตรษิยรกป็ตาม พวกมนันเปป็นสนัญลนักษณรทภีที่แสดงถลึงความ
ขยนันขนันแขป็งและความวษิรษิยะอสุตสาหะ จะวตาไปแลข้วพวกมนันกป็แสดงออกถลึงภาพประกอบอยตางหนลึที่ง
ในเรสืที่องปนัญญา

ในสษิที่งมภีชภีวษิตทนัรงสภีที่นภีร  ผผข้เขภียนยกภาพประกอบของปนัญญาใน (1) การมองการณรไกลและ
เตรภียมการสทาหรนับอนาคต (2) การสรข้างบข้านทภีที่มภีเสถภียรภาพและมนั ที่นคง (3) การมภีความคษิดรษิเรษิที่มและ
การลองสษิที่งใหมตๆ และ (4) ความขยนันขนันแขป็งและความวษิรษิยะอสุตสาหะ ทนัรงหมดนภีรลข้วนแสดงออก
ถลึงปนัญญาขนัรนพสืรนฐานในชภีวษิต

สภษ 30:29-31 มทสามสษิพื่งททพื่สงห่างามมากในทห่าเดษิน เออ มทสทพื่สษิพื่งททพื่ยห่างเทห้าของมษัน
ผห่าเผย สสุภาษษิตตตางๆของอากผรรใกลข้ถลึงตอนจบของมนันแลข้วพรข้อมกนับสษิที่งมภีชภีวษิตอภีกสามและสภีที่ชนษิดทภีที่
เราควรเอาอยตาง คทาทภีที่แปลวตา ผห่าเผย (โทวบร์) เปป็นคทาฮภีบรผพสืรนๆทภีที่แปลวตา ‘ดภี’ ภาพเปรภียบตรงนภีรกป็คสือ
สษิที่งทภีที่ดภีและนตาปรารถนา

(1) 30 คพอสษิงโต ซรึพื่งเปป็นสษัตวย์ททพื่มทกคาลษังมากททพื่สสด และไมห่ยอมหษันหลษังกลษับเพราะสษิพื่งใดเลย 
สษิที่งมภีชภีวษิตหนลึที่งทภีที่ขลึรนชสืที่อในเรสืที่องพละกทาลนังและความกลข้าหาญคสือ สษิงโต มนันเปป็นแบบอยตางของความ
กลข้าหาญและความแขป็งแกรตง



(2) 31 สสนษัขลห่าเนพทั้อ เปป็นสษิที่งมภีชภีวษิตทภีที่วตองไวมากและเคลสืที่อนไหวงดงาม บางคนคษิดวตานภีที่หมาย
ถลึงเสสือดาวมากกวตา แตตความหมายเปรภียบเทภียบกป็เหมสือนกนัน (3) แพะผรห้ หรสือแกะผผข้เปป็นสษิที่งมภีชภีวษิตทภีที่
เปป็นภาพประกอบของพละกทาลนัง สษิทธษิอทานาจและความเตป็มใจทภีที่จะเปป็นเอกเทศ (4) สสุดทข้าย และ
กษษัตรษิยย์ผรห้ซรึพื่งไมห่มทใครกห่อการกบฏ การประยสุกตรใชข้ภาพประกอบทนัรงสามนภีรกป็คสือ กษนัตรษิยรองครหนลึที่งทภีที่
ครอบครองอยตางมภีปนัญญาเสภียจนไมตมภีการกตอความไมตสงบหรสือการกบฏในอาณาจนักรของเขาเลย 
บทเรภียนทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ผผข้นทาทภีที่มภีปนัญญาและเขข้มแขป็งซลึที่งททาใหข้ประชาชนตษิดตามอยตางเตป็มใจ

สภษ 30:32-33 สสุภาษษิตของอากผรรปษิดทข้ายดข้วยคทาแนะนทาแบบพระเจข้า ถห้าเจห้าเปป็นคน
โงห่ยกยห่องตนเอง หรพอคษิดแผนการชษัพื่วรห้าย จงเอามพอปษิดปากของเจห้าเสทยเถษิด คทาแนะนทาทภีที่มภีปนัญญา
ตรงนภีรกป็คสือ หากผผข้ใดรผข้ตนัววตาตนพลาดไปแลข้วในการยกยตองตนัวเองหรสือมภีความคษิดชนั ที่ว จงใหข้ผผข้นนัรน
หสุบปากของตนเสภียและไมตปลตอยใหข้เรสืที่องบานปลายยษิที่งกวตาเดษิม

33 เพราะเมพพื่อกวนนคทั้านมกป็ไดห้เนยเหลว เมพพื่อบทบจมรกกป็ไดห้โลหษิต และเมพพื่อกวนโทโสกป็ไดห้การ
วษิวาท ความคษิดตรงนภีรกป็ตตอเนสืที่องมาจากขข้อทภีที่แลข้ว การกวนนทรานมไปเรสืที่อยๆจะททาใหข้เกษิดเนยและการ
ชกใครสนักคนทภีที่จมผกกป็จะททาใหข้เกษิดเลสือดไหล ประเดป็นกป็คสือวตาการพผดซทราเรสืที่องเดษิมๆมภีแตตจะลงเอย
ดข้วยการทะเลาะวษิวาท ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การเงภียบเสภียและปลตอยใหข้เรสืที่องมนันซาไปกป็ดภี
กวตาการกตอกวนและพผดซทราเรสืที่องเดษิมๆ นนัที่นมภีแตตนทาไปสผตการวษิวาท มภีปนัญญาแบบพระเจข้าในการ
ปลตอยใหข้สษิที่งทภีที่อาจกลายเปป็นความขนัดแยข้งซาไปเหมสือนกองไฟทภีที่ปราศจากเชสืรอเพลษิง ดผ สสุภาษษิต 6:20

*****

ภนำพรวมของสสภนำษษิต 31: บทสสุดทว้ายนทขึ้ของหนนังสสือสสุภาษษิตเปก็นอทกสส่วนททที่แยกออกมาตส่าง
หาก มนันถถูกเขทยนโดยกษนัตรษิยร์เลมถูเอลและมาจากสษิที่งททที่มารดาเขาไดว้สอนเขา หลนังจากความเหก็น
แบบเกรษิที่นนลาในขว้อ 1-9 โดยเตสือนใหว้ระวนังความชนัที่วรว้ายของเหลว้า บทนทขึ้กก็เรษิที่มเขว้าสถูส่คลาเทศนาอนัน
ไพเราะเกทที่ยวกนับหญษิงททที่เปทที่ยมคสุณธรรม 

สภษ 31:1 ถห้อยคคาของกษษัตรษิยย์เลมรเอล คพอคคาพยากรณย์ททพื่พระราชชนนทไดห้สอน
ไวห้แกห่พระองคย์ คทาถามทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตา กษนัตรษิยรเลมผเอลคสือใคร จรษิงๆแลข้วมภีอยผ ตสองทางเลสือก เขา



เปป็นกษนัตรษิยรทภีที่ไมตมภีใครรผข้จนักของประเทศทภีที่ไมตมภีใครรผข้จนัก หรสือเลมถูเอลเปป็นอภีกชสืที่อหนลึที่งของซาโลมอน 
ไมตมภีขข้อพษิสผจนรทภีที่ชภีรชนัดสทาหรนับทางเลสือกทนัรงสอง อยตางไรกป็ตาม ทรรศนะอนันหลนังทภีที่วตานภีที่เปป็นนามแฝง
ของซาโลมอนกป็เปป็นไปไดข้มากกวตา เพราะวตาขข้อพระคนัมภภีรรเดษิมถผกมอบไวข้ก นับชนชาตษิฮภีบรผและบท
นภีรกป็ถผกเขภียนเปป็นภาษาฮภีบรผ

เนสืที่องจากไมตมภีกษนัตรษิยรฮภีบรผองครใดทภีที่มภีชสืที่อเปป็นทางการวตาเลมผเอล นภีที่จลึงนตาจะเปป็นชสืที่อสตวนตนัวทภีที่
มารดาของเขาตนัรงใหข้เขา ชสืที่อเลมถูเอลมภีความหมายตรงตนัววตา ‘สทาหรนับพระเจข้า’ หรสือบางทภีกป็ ‘แดต
พระเจข้า’ ซาโลมอนถผกเรภียกดข้วยวตา เยดทดษิยาหร์ ซลึที่งมภีความหมายวตา ‘เปป็นทภีที่รนักของพระเจข้า’ คลา
พยากรณร์ (ตรงตนัวคสือ ‘ภาระ’) ทภีที่ถผกบนันทลึกไวข้ในทภีที่นภีร ถผกสอนใหข้เขาโดยมารดาของเขาซลึที่งกป็คงเปป็น
นางบนัทเชบา

สภษ 31:2-3 อะไรเลห่า ลรกแมห่เออ๋ย อะไรเลห่า ลรกแหห่งทห้องแมห่เออ๋ย อะไรเลห่า ลรกแหห่ง
คคาปฏษิญาณของแมห่เออ๋ย พรข้อมกนับคทาถามทภีที่ไพเราะสามคทาถาม มารดาของเลมผเอลเกรษิที่นนทาคทาสนัที่ง
สอนของนางแกตเขา วลภีหลนัง (“ลผกแหตงคทาปฏษิญาณของแมตเอจ๋ย”) อาจหมายถลึงคทาปฏษิญาณสมรส
ของนางทภีที่ใหข้ไวข้ตตอสามภีของนาง (ดาวษิด?)

3 อยห่าใหห้กคาลษังของเจห้าแกห่ผรห้หญษิง อยห่าใหห้ทางของเจห้าแกห่ผรห้ทคาลายกษษัตรษิยย์ใดๆ แมข้ความคษิด
ตรงนภีร ไมตชนัดเจน คทาเตสือนทภีที่ใหข้ไวข้แกตเลมผเอลกป็นตาจะมภีวตา จงหลภีกเลภีที่ยงการใหข้พละกทาลนัง (นนัที่นคสือ 
ความมนั ที่งคนั ที่ง) แกตผผข้หญษิงใจงตายทนัรงหลาย (นนัที่นคสือ พวกหญษิงแพศยา ไมตวตาจะประกอบอาชภีพโสเภณภี
หรสือมภีความสนัมพนันธรแบบไมตจรษิงจนังกป็ตาม) คทาเตสือนทภีที่สอง (สษิที่งทภีที่ททาลายกษนัตรษิยร) อาจเปป็นคทาเตสือน
เกภีที่ยวกนับการใชข้ชภีวษิตแบบสสุรสุตยสสุรตายในแงตทนั ที่วๆไปดนังทภีที่บรษิบทใหญตกวตาดผเหมสือนจะสสืที่อ ดนังนนัรน คทา
เตสือนของนางกป็คสือ ใหข้เขาหลภีกเลภีที่ยงหญษิงใจงตายทนัรงหลายและแนวคษิดปรนเปรอตนัวเอง ซลึที่งเปป็นวษิธภี
ปฏษิบนัตษิทภีที่เหลตากษนัตรษิยรมนักกระททาและมภีอทานาจททาลายลข้างเสมอ

สภษ 31:4-7 โอ เลมรเอลเออ๋ย ไมห่สมควรททพื่กษษัตรษิยย์ ไมห่สมควรททพื่กษษัตรษิยย์จะเสวย
เหลห้าองสห่น หรพอผรห้ททพื่ครอบครองจะดพพื่มสสรา มารดาของกษนัตรษิยรองครนภีร  (ซาโลมอน หรสือเลมผเอล) 
เตสือนบสุตรของนางเกภีที่ยวกนับความชนั ที่วรข้ายของเครสืที่องดสืที่มสสุราทนัรงหลาย ไวนรในบรษิบทนภีร ยตอมหมายถลึง



เหลข้าองสุตนทภีที่ถผกหมนักแลข้ว สสุรานตาจะหมายถลึงเหลข้าแรงๆในรผปแบบอสืที่นๆ ประเดป็นตรงนภีรกป็คสือวตา มนัน
ไมตเหมาะสมและไมตสมควรทภีที่กษนัตรษิยร (หรสือใครกป็ตามทภีที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทาหรสือเปป็นคนใหญตคน
โต) ทภีที่จะเมาเหลข้าสสุราแบบตตางๆ

พระคนัมภภีรรพรรณนาถลึงเหลข้าสสุราทนัรงหลายวตาเปป็นสษิที่งชนั ที่วรข้ายเสมอ แมข้พวกยษิวไดข้คษิดคข้นไวนรทภีที่
เปป็นนทราองสุตนไมส่หมนักขลึรนมาไดข้แลข้วกป็ตาม มนันกป็ยนังมภีไวนรทภีที่เปป็นเหลข้าองสุตนอยผต มนันถผกนทาเสนอในพระ
คนัมภภีรรวตาเปป็นสษิที่งชนั ที่วรข้ายเสมอ ไมตเคยมภีการดสืที่มเขข้าสนังคมทตามกลางประชาชนของพระเจข้าเลย เหลข้า
เปป็นเครสืที่องดสืที่มของพญามารอยตางแทข้จรษิง

5 เกรงวห่าเขาจะดพพื่มและหลงลพมตษัวบทกฎหมายนษัทั้นเสทย และคคาวษินษิจฉษัยททพื่มทตห่อคนทสกขย์ยากกป็
ไขวห้เขวไป คทาเตสือนมษิใหข้ผผข้นทาดสืที่มเหลข้าถผกบรรยายถลึงเพษิที่มเตษิม เพราะเมสืที่อดสืที่มเหลข้า คนเหลตานนัรนทภีที่ดทารง
ตทาแหนตงผผข้นทากป็จะกลายเปป็นผผข้ททาผษิดกฎหมายเสภียเอง อาชญากรรมถผกกตอขลึรนเพราะฤทธษิธ เหลข้า
มากกวตาเพราะสาเหตสุอสืที่น นอกจากนภีร  บรรดาผผข้นทาทภีที่ดสืที่มเหลข้ากป็จะบษิดเบสือนความยสุตษิธรรมสทาหรนับคน
เหลตานนัรนทภีที่มาอยผตตตอหนข้าพวกเขาดข้วย ดผ ปนัญญาจารยร 10:17 และโฮเชยา 7:5

6 จงใหห้สสราแกห่ผรห้ททพื่กคาลษังจะพษินาศ และนคทั้าองสห่นแกห่ผรห้ททพื่ทสกขย์ใจอยห่างขมขพพื่น ความคษิดตรงนภีร ไมต
ไดข้สนนับสนสุนใหข้คนทภีที่ทสุกขรใจดสืที่มเหลข้า แตตมนันเปป็นการพผดจาแบบเสภียดสภีประชดประชนันตตางหาก 
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงสผงๆไมตมภีเหตสุใหข้ตข้องดสืที่มเหลข้าเลย แตตเหลข้า
กป็ดภีสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีชภีวษิตตกตทที่า คนใกลข้ตายหรสือคนทภีที่ทสุกขรใจอยตางแสนสาหนัส คทาทภีที่แปลวตา 
ขมขพพื่น (มารร์) ปกตษิแลข้วกป็แปลเปป็น ‘มภีรสขม’ ประเดป็นกป็คสือวตาเหลข้าถผกเชสืที่อมโยงกนับความตายและ
ความขมขสืที่น

7 จงใหห้เขาดพพื่มและลพมความยากจนของเขา เพพพื่อจะจดจคาความระทมทสกขย์ของเขาไมห่ไดห้อทก
ตห่อไป อภีกครนัร งทภีที่ประเดป็นคสือ ความเชสืที่อมโยงกนันระหวตางเหลข้าและความมอซอ มนันเกภีที่ยวโยงกนับ
ความยากจนและความระทมทสุกขร คนเหลตานนัรนทภีที่มภีชภีวษิตปกตษิสสุขดภีไมตควรไปยสุตงเกภีที่ยวกนับเหลข้าเลย

สภษ 31:8-9 จงอห้าปากของเจห้าแทนคนใบห้ เพพพื่อสษิทธษิของทสกคนททพื่ถรกทษิทั้งรห้างอยรห่ 
บรษิบทนภีรยนังเปป็นคทาแนะนทาของมารดาของกษนัตรษิยรองครหนลึที่งทภีที่มภีตตอบสุตรของนางเหมสือนเดษิม นาง



เตสือนสตษิเขาใหข้เปป็นทนายความทภีที่ยสุตษิธรรมใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตมภีผผข้ปข้องกนัน กษนัตรษิยรทภีที่มภีปนัญญาจะ
ปฏษิบนัตษิอยตางยสุตษิธรรมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตสามารถพผดไดข้หรสือตกอยผตในสภาพสษิรนไรข้ไมข้ตอก

9 จงอห้าปากของเจห้า พษิพากษาอยห่างชอบธรรม รษักษาสษิทธษิของคนจนและคนขษัดสนใหห้คง
อยรห่ เลมผเอล (หรสือซาโลมอน) ไดข้รนับการเตสือนสตษิจากมารดาของตนใหข้เปป็นผผข้พษิพากษาทภีที่ยสุตษิธรรม
ใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่มภีฐานะตทที่าตข้อย นนัที่นคสือ คนจนและคนขนัดสน ความยากจนในสมนัยพระคนัมภภีรร
แตกตตางจากในอเมรษิกาสมนัยปนัจจสุบนันอยตางมหาศาล ปนัจจสุบนัน ความยากจนสตวนใหญตในแผตนดษินนภีร
เกษิดจากความบาปและการขาดอสุปนษิสนัย ในสมนัยนนัรนปกตษิแลข้วมนันเปป็นผลมาจากสภาพการณร
แวดลข้อมตตางๆทภีที่อยผตนอกเหนสือการควบคสุมของคนเรา เชตน สงคราม การเสภียชภีวษิตกตอนวนัยอนันควร
ของผผข้เปป็นสามภี หรสือความบกพรตองแตตก ทาเนษิด เปป็นตข้น กษนัตรษิยรองครนภีร ถผกเตสือนสตษิใหข้ปฏษิบนัตษิอยตาง
ยสุตษิธรรมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ซวยจรษิงๆ กลตาวสนัรนๆคสือ มารดาของกษนัตรษิยรองครนภีร แนะนทาบสุตรชายของ
นางใหข้เปป็นกษนัตรษิยรทภีที่มภีปนัญญาและยสุตษิธรรม

สภษ 31:10 ใครจะพบภรรยาททพื่ดท เพราะคห่าของเธอประเสรษิฐยษิพื่งกวห่าทษับทษิมมาก
นษัก ตนัรงแตตตรงนภีร ไปจนจบบทนภีร  ผผข้เขภียนกป็พรรณนาถลึงหญษิงคนหนลึที่งทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรม เราควร
หมายเหตสุไวข้วตาสษิที่งทภีที่เลมผเอลเขภียนคสือสษิที่งทภีที่มารดาของเขาไดข้สอนเขา ดผ 31:1 แนตนอนวตานางไดข้
แนะนทาบสุตรชายของตนเกภีที่ยวกนับคสุณธรรมหลายประการของหญษิงทภีที่ดภีและเปภีที่ยมคสุณธรรมเพสืที่อทภีที่จะ
เสาะหามาเปป็นภรรยา เขาอาจก ทาลนังหมายถลึงภรรยา (คนแรก) ของเขาเองหรสือไมตกป็บสุตรสาวคน
หนลึที่งกป็ไดข้

คทาทภีที่แปลวตา ดท (ชายษิล) ตรงนภีรมภีความหมายวตา ‘เขข้มแขป็ง’ หรสือ ‘มภีประสษิทธษิภาพ’ ในบรษิบททภีที่
จะเปษิดเผยใหข้ทราบตตอไป เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่หมายถลึงหญษิงคนหนลึที่งทภีที่ขยนันขนันแขป็งและททางานหนนัก แมข้
คทาภาษาอนังกฤษสมนัยปนัจจสุบนัน virtuous บอกเปป็นนนัยถลึงความเปป็นเลษิศทางศภีลธรรม คทาฮภีบรผนภีร กป็บอก
เปป็นนนัยถลึง ‘ความมภีประสษิทธษิภาพ’, ‘ความขยนันหมนั ที่นเพภียร’ และ ‘พละกทาลนัง’ ในคทาบรรยายตตอมา
ของหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร  แนตนอนวตาเธอถผกพรรณนาวตาเปป็นหญษิงทภีที่รนักนวลสงวนตนัวและ
บรษิสสุทธษิธ  แตตความคษิดทภีที่ใหญตกวตากป็หมายถลึง ผผข้หญษิงทภีที่ขยนันหมนั ที่นเพภียร แขป็งแรงและมภีประสษิทธษิภาพ 



ประเดป็นของเลมผเอลกป็คสือวตา หญษิงเชตนนนัรนมภีคตามาก นนัที่นคสือ “คตาของเธอประเสรษิฐยษิที่งกวตาทนับทษิมมาก
นนัก” การไดข้ผผข้หญษิงแบบนนัรนมาเปป็นภรรยากป็เปป็นพระพรอยตางหนลึที่งทภีที่เลอคตายษิที่งนนัก

สภษ 31:11-12 จษิตใจของสามทเธอกป็วางใจในเธอ และสามทจะไมห่ขาดกคาไร แมข้คทา
บรรยายทภีที่ตามมาจะวาดภาพใหข้เหป็นถลึงภรรยาคนหนลึที่งทภีที่มภีประสษิทธษิภาพและททางานเกษิดผลมาก 
คสุณสมบนัตษิประการแรกทภีที่ถผกกลตาวถลึงตรงนภีรกป็คสือ ความสสุจรษิตดข้านศภีลธรรม หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมเชตน
นนัรนจะสนัตยรซสืที่อตตอสามภีของเธอเสมอ เขาจะวางใจความสสุจรษิตดข้านศภีลธรรมของเธอไดข้เสมอ จะ
ไมตมภีชนั ที่วขณะแหตงความสงสนัยในเรสืที่องการรนักนวลสงวนตนัวและความซสืที่อสนัตยรของเธอเลย เธอจรษิงใจ
ในดข้านศภีลธรรมอยตางเตป็มทภีที่ คทาทภีที่แปลวตา ขาด (ชาเซอรร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ขนัดสน’ คทาทภีที่แปล
วตา กคาไร (ชาลาล) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ของปลข้น’ หรสือ ‘ของรษิบ’ ความคษิดนภีรกป็คสือวตาภรรยาทภีที่เปภีที่ยม
คสุณธรรมผผข้นภีร ไมตเพภียงเปป็นคนบรษิสสุทธษิธ ในดข้านศภีลธรรมเทตานนัรน แตตเธอยนังเปป็นคนรนักทภีที่ยษินยอม
พรข้อมใจตตอสามภีของเธอดข้วยจนเขาไมตเคยมภีความปรารถนาหรสือความสนใจในหญษิงอสืที่นเลย นนั ที่นคสือ
ของปลข้นซลึที่งรวมถลึงนนักโทษสงครามทภีที่เปป็นผผข้หญษิงดข้วย ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หญษิงทภีที่เปภีที่ยม
คสุณธรรมจะเปป็นคนบรษิสสุทธษิธ  แตตกป็เปป็นคนรนักทภีที่เตษิมเตป็มความปรารถนาทางเพศของสามภีของเธอ

12 เธอจะทคาความดทใหห้เขา ไมห่ทคาความรห้าย ตลอดชทวษิตของเธอ ตราบใดทภีที่ภรรยาเชตนนนัรนยนัง
มภีชภีวษิตอยผต เธอกป็จะเปป็นพรตตอสามภีของเธอ โดยกระททาความดภีตตอเขาและไมตกตอปนัญหาหลายอยตางใหข้
เขา ชายทภีที่มภีภรรยาแบบนนัรนกป็มภีสมบนัตษินนับไมตถข้วนอยตางแทข้จรษิง

สภษ 31:13-15 เธอแสวงขนแกะและปห่าน และทคางานดห้วยมพออยห่างเตป็มใจ ในสมนัย
โบราณ เสข้นใยสตวนใหญตกป็ททาจากขนสนัตวรหรสือปตาน (นนัที่นคสือ ผข้าปตาน) ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตาภรรยา
ทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร ไดข้เสาะหาวนัสดสุทภีที่ดภีทภีที่สสุดในตลาดมาใหข้แกตครอบครนัวของเธอ จากนนัรนเธอกป็
เตก็มใจททาวนัสดสุเหลตานนัรนเปป็นเครสืที่องแตตงกายสทาหรนับสามภีและครอบครนัวของเธอ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาเธอ
ททาเครสืที่องแตตงกายชนัรนดภีทภีที่สสุดใหข้แกตพวกเขา ดผ 31:21-23 ดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยในตอนหลนังของบท
นภีร วตาเธอถนักและทอวนัสดสุเหลตานภีร เปป็นผข้าดข้วยตนัวเอง



14 เธอเปป็นเหมพอนกคาปษัพื่นของพห่อคห้า เธอนคาอาหารของเธอมาจากททพื่ททพื่ไกล เหมสือนพวก
พตอคข้าทภีที่นทาอาหารชนัรนดภีทภีที่สสุดจากแดนไกลมาขายในตลาด ภรรยาทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร กป็จนัดหา
อาหารชนัรนดภีทภีที่สสุดมาใหข้แกตสามภีและครอบครนัวของเธอเชตนกนัน

15 เธอลสกขรึทั้นตษัทั้งแตห่ยษังมพดอยรห่และจษัดอาหารใหห้ครษัวเรพอนของเธอ และจษัดสห่วนแบห่งใหห้แกห่สาว
ใชห้ของเธอ เธอลสุกขลึรนแตตเชข้ามสืดเพสืที่อจนัดเตรภียมอาหารใหข้แกตครอบครนัวของเธอและแมข้แตตพวกคนรนับ
ใชข้ในบข้านของเธอ เธอเปป็นนายหญษิงประจทาครนัวและเปป็นราชษินภีประจทาบข้านดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยอย ตาง
ชนัดเจนถลึงหญษิงคนหนลึที่งทภีที่ไมตเปป็นคนขภีร เกภียจ เธอลสุกขลึรนแตตเชข้าเพสืที่อหสุงหาอาหารใหข้ครอบครนัวของเธอ
เมสืที่อสามภีของเธอจะตข้องตสืที่นไปททางานแตตเชข้าตรผต  เธอกป็ลสุกจากเตภียงเชข้ากวตาเสภียอภีกและเตรภียมอาหาร
เชข้าใหข้เขา

สภษ 31:16-19 เธอพษิเคราะหย์ดรไรห่นาแลห้วกป็ซพทั้อไวห้ ดห้วยผลนคทั้ามพอของเธอ เธอปลรก
สวนองสห่น เหป็นไดข้ชนัดวตาหญษิงทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร ยนังมภีหนัวทางธสุรกษิจดข้วย เธอเปป็นเจข้าของกษิจการทภีที่
บรษิหารธสุรกษิจของครอบครนัว ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตาเธอสสืบหาราคาทภีที่ดษินผสืนหนลึที่ง ซสืรอมนันไวข้และ
ปลผกสวนองสุตนหนลึที่งบนทภีที่ดษินนนัรน

17 เธอคาดเอวของเธอดห้วยกคาลษัง และกระทคาใหห้แขนของเธอเขห้มแขป็ง เหป็นไดข้ชนัดวตาหญษิง
เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร แขป็งแรงทนัรงรตางกาย จษิตใจและวษิญญาณ ความเกภียจครข้านและความอตอนแอไมตใชต
คสุณลนักษณะเฉพาะของเธอเลย เธอไมตกลนัวการททางานและกระโจนเขข้าใสตงาน

18 เธอรรห้วห่าสษินคห้าของเธอเปป็นของททพื่ดท กลางคพนตะเกทยงของเธอกป็ไมห่ดษับ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนวตาหญษิงผผข้นภีร เปป็นนนักธสุรกษิจหญษิงดข้วย เธอททาธสุรกษิจของทภีที่บข้านโดยขายผลษิตภนัณฑรตตางๆทภีที่ททาขลึรน
ในบข้านของเธอเอง วลภีทภีที่กลตาวถลึงตะเกทยง (หรสือโคมไฟ) ทภีที่ไมตดนับตอนกลางคสืนกป็อาจบอกเปป็นนนัยวตา
(1) เธอททางานจนดลึกดสืที่นหรสือ (2) เธอผลษิตเทภียนตตางๆทภีที่มภีคสุณภาพดภี พวกมนันไมตดนับตอนกลางคสืน 
ขข้อ 24 กลตาวชนัดเจนวตาเธอผลษิตผข้าลษินษินดข้วย 

19 เธอยพพื่นมพอออกจษับไน และมพอของเธอจษับเครพพื่องปษัพื่น วลภีทภีที่พผดถลึงไนและเครสืที่องปนัที่นกป็ททาใหข้
นลึกถลึงสมนัยทภีที่ผข้าชนษิดตตางๆถผกททาขลึรนทภีที่บข้าน พวกมนันคสืออสุปกรณรทภีที่ใชข้ปนัที่นดข้าย นภีที่คสือหญษิงคนหนลึที่งทภีที่ไมต



เพภียงเยป็บผข้าใหข้ครอบครนัวของเธอเทตานนัรน แตตยนังททางานผลษิตเสข้นดข้ายทภีที่เธอใชข้เยป็บผข้าดข้วย เธอคสุข้นเคย
กนับการททางาน นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร เปป็นคนททางานหนนัก ขยนันขนัน
แขป็งและมภีประสษิทธษิภาพ

สภษ 31:20 เธอหยษิบยพพื่นใหห้คนยากจน เออ เธอยพพื่นมพอออกชห่วยคนขษัดสน หญษิง
เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร ไมตเพภียงเปป็นคนขยนันเทตานนัรน แตตเธอยนังมภีใจเมตตากรสุณาในการชตวยเหลสือคนเหลตา
นนัรนทภีที่ขนัดสนซลึที่งอยผตรอบตนัวเธอดข้วย เธอททาสษิที่งทภีที่เธอททาไดข้เพสืที่อชตวยเหลสือเหลตาเพสืที่อนบข้านทภีที่ยากจน

สภษ 31:21-23 เธอไมห่กลษัวหษิมะมาทคาอษันตรายแกห่คนในครษัวเรพอนของเธอ เพราะ
บรรดาคนในครษัวเรพอนของเธอสวมเสพทั้อสทแดงสด ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร
ททาใหข้แนตใจวตาครอบครนัวของเธอสวมเสสืรอผข้าอยตางเหมาะสมสทาหรนับอากาศหนาวเยป็นของฤดผหนาว 
นนัที่นคสือ กระทนั ที่งสทาหรนับสภาพอากาศทภีที่มภีหษิมะตกหนนักกป็ตาม ยษิที่งกวตานนัรน ชสุดทภีที่สวมใสตทสุกวนันของ
ครอบครนัวของเธอกป็เปป็นเสสืรอผข้าสภีแดงสด ความคษิดนภีรกป็คสือวตาครอบครนัวของเธอไมตไดข้สวมเสสืรอผข้า
มอซอ แตตเปป็นเสสืรอผข้าทภีที่สวยงาม และพออากาศเรษิที่มหนาว เธอกป็ททาใหข้แนตใจวตาพวกเขามภีเครสืที่องแตตง
กายทภีที่เหมาะสม

22 เธอทคาผห้าปรสคาหรษับเธอดห้วยสษิพื่งทอ เสพทั้อผห้าของเธอทคาดห้วยผห้าลษินษินและผห้าสทมห่วง ตนัวเธอ
เองกป็สวมเสสืรอผข้าทภีที่งดงามเชตนกนัน นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีรแตตงตนัวดภี เธอ
สวมเสสืรอผข้าดภีๆเทตาทภีที่เธอจะหาไดข้ กลตาวโดยสรสุปกป็คสือ แมข้เธอเปป็นหญษิงทภีที่ททางานหนนัก เธอกป็ไมตแตตง
ตนัวซอมซตอ

23 สามทของเธอเปป็นททพื่รรห้จษักททพื่ประต รเมพอง เมพพื่อทห่านนษัพื่งอยรห่ในหมรห่พวกผรห้ใหญห่ของแผห่นดษินนษัทั้น 
สามภีของเธอกป็แตตงตนัวดภีเชตนกนัน แมข้มษิไดข้ระบสุไวข้โจตงแจข้ง สษิที่งทภีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา
หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร คอยดผใหข้แนตใจวตาสามภีของเธอหลตอในชสุดทภีที่เขาใสต วลภีทภีที่กลตาววตาเขานนัที่งอยผตทภีที่
ประตผเมสืองกป็หมายถลึงวษิธภีปฏษิบนัตษิสมนัยโบราณทภีที่พวกผผข้นทาของชสุมชนนนั ที่งอยผตทภีที่ประตผเมสืองซลึที่งเปป็นทภีที่ๆมภี
การททาธสุรกรรมทนัรงทางการเมสืองและพาณษิชยร นภีที่บอกเปป็นนนัยถลึงนครหลวงของแผตนดษินนนัรนซลึที่งอาจ



เปป็นกรสุงเยรผซาเลป็ม ประเดป็นกป็คสือวตาสามภีของหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีรมภีความโดดเดตนเพราะเครสืที่อง
แตตงกายทภีที่เขาสวมซลึที่งเธอไดข้จนัดเตรภียมใหข้เขา

สภษ 31:24 เธอทคาเครพพื่องแตห่งกายดห้วยผห้าลษินษินไวห้ขาย เธอสห่งผห้าคาดเอวใหห้แกห่
พห่อคห้า ในฐานะเปป็นสตวนหนลึที่งของอสุตสาหกรรมในครนัวเรสือนของเธอ หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร ผลษิต
(ดข้วยตนัวเองหรสือไมตกป็ผตานทางพวกลผกจข้างของเธอ) ผข้าลษินษินเนสืรอดภี (ผข้าลษินษินถผกถนักจากปตานทภีที่ถผกทอ) 
จากนนัรนเธอกป็ขายผลษิตภนัณฑรตตางๆของเธอและดผใหข้แนตใจวตาพวกมนันถผกสตงมอบใหข้แกตพวกพตอคข้าซลึที่ง
ขายมนันตตอในราคาปลภีก นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร เปป็นนนักธสุรกษิจหญษิงทภีที่
ผลษิตผข้าลษินษินจากนนัรนกป็ขายมนันในราคาสตงใหข้แกตพวกพตอคข้าปลภีก ความคษิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หญษิง
เปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร ชตวยหาเลภีรยงครอบครนัวโดยการททางานหนนักของเธอ

สภษ 31:25 กคาลษังและเกทยรตษิยศเปป็นเครพพื่องนสห่งหห่มของเธอ เธอจะปลพทั้มปษิตษิใน
อนาคต หญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีรขลึรนชสืที่อในเรสืที่องทภีที่เธอเปป็นคนแขป็งแรงและมภีเกภียรตษิ คสุณธรรมเหลตานภีร
ปรากฏชนัดเจนตตอคนทนัรงปวงทภีที่รผข้จนักเธอ แมข้เธอททางานหนนักและมภีเวลาเพภียงนข้อยนษิดสทาหรนับการพนัก
ผตอนหยตอนใจ วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อเธอจะมภีเวลาและทรนัพยากรตตางๆทภีที่จะชสืที่นชมยษินดภีและผตอน
คลาย นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาเธอไมตไดข้ใชข้ชภีวษิตเพสืที่อปนัจจสุบนันแตตมองการณรไกล นภีที่บอกเปป็นนนัย
ดข้วยวตาแมข้ครอบครนัวนภีรอาจมนั ที่งมภีอยผตแลข้ว มนันกป็ไมตไดข้เปป็นมาโดยมรดกตกทอด แตตโดยการททางาน
หนนัก นอกจากนภีร  การดทาเนษินกษิจการแบบเสรภีโดยมภีพสืรนฐานอยผตบนเศรษฐกษิจแบบทสุนนษิยมกป็ถผกบอก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจน แนตนอนวตาอยตางหลนังนภีร เปป็นรผปแบบทางเศรษฐกษิจในพระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตม 
การททางานหนนักบวกกนับนษิสนัยทภีที่ขยนันขนันแขป็งจะตอบสนองความตข้องการตตางๆในปนัจจสุบนันและกตอ
ใหข้เกษิดความเจรษิญรสุตงเรสืองในระยะยาว

สภษ 31:26-27 เธออห้าปากกลห่าวดห้วยสตษิปษัญญา และกฎเกณฑย์แหห่งความกรสณากป็อยรห่
ททพื่ลษิทั้นของเธอ คสุณลนักษณะอนันประเสรษิฐอภีกประการของหญษิงเปภีที่ยมคสุณธรรมผผข้นภีร ถผกหมายเหตสุไวข้ เธอ
พผดอยตางมภีปนัญญาและอยตางกรสุณา ชตางเปป็นสตวนผสมอนันเปภีที่ยมสสุข ปนัญญาคผตกนับความกรสุณาคสือศษิลปะ



การทผตและความเปป็นรนัฐบสุรสุษในแบบทภีที่ประณภีตทภีที่สสุด เธอเปป็นหญษิงทภีที่มภีปนัญญาและเปภีที่ยมดข้วยความ
กรสุณา

27 เธอดรแลการงานในครษัวเรพอนของเธอ และไมห่รษับประทานอาหารแหห่งความเกทยจครห้าน 
ในทสุกสษิที่งทภีที่หญษิงทภีที่งานยสุตงและขยนันขนันแขป็งผผข้นภีร กระททา เธอกป็ยนังดผแลครอบครนัวของเธอเปป็นอยตางดภี ยษิที่ง
กวตานนัรน เธอไมตเคยถผกกลตาววตาเปป็นคนชอบยสุตงเรสืที่องชาวบข้านหรสือเปป็นหญษิงขภีรนษินทาเลย เธอไมตมภีเวลา
สทาหรนับเรสืที่องโงตเขลาเชตนนนัรน

สภษ 31:28 ลรกๆของเธอตพพื่นขรึทั้นมากป็ชมเชยเธอ สามทของเธอกป็สรรเสรษิญเธอ 
ขณะทภีที่ลผกๆของเธอเตษิบโตขลึรน พวกเขากป็ตระหนนักวตาตนมภีแมตทภีที่แสนวษิเศษขนาดไหนและอวยพร
เธอ นนัที่นคสือ เธอเปป็นจสุดสนใจของความชสืที่นชมของพวกเขาและพวกเขากป็ททาใหข้เธอรผข้ดข้วย นนัที่นคสือ 
พวกเขาลสุกขลึรนและปตาวประกาศมนัน สามภีของเธอกป็โอข้อวดเรสืที่องเธอดข้วย คทาทภีที่แปลวตา สรรเสรษิญ (ฮา
ลาล) บอกเปป็นนนัยไมตใชตแคตการสรรเสรษิญเทตานนัรน แตตรวมถลึงการโอข้อวดดข้วย สามภีของเธอรผข้วตา
ภรรยาของตนคสือเพชรนทรางามและคสุยโวเรสืที่องเธออยตางเปษิดเผย

สภษ 31:29 วห่า "สตรทเปป็นอษันมากทคาอยห่างดทเลษิศ แตห่เธอเลษิศยษิพื่งกวห่าเขาทษัทั้งหมด" 
ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตามภีหญษิงมากมายทภีที่เปภีที่ยมคสุณธรรมเหมสือนทภีที่มภีพรรณนาไวข้ขข้างบน อยตางไร
กป็ตาม หญษิงผผข้นภีรทภีที่ผผข้เขภียนเขภียนถลึงกป็เลษิศกวตาพวกเธอทนัรงหมด อาจเปป็นไดข้วตาเลมผเอล (หรสือซาโลมอน) 
เขภียนถลึงภรรยาคนแรกของตนซลึที่งกป็เปป็นจสุดสนใจหลนักของหนนังสสือเพลงซาโลมอนในชตวงปภีแรกๆ
ของพวกเขา ในหนนังสสือเลตมนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาภรรยาของเขาเปป็นนนักธสุรกษิจหญษิงและขยนันขนันแขป็ง ดผ 
เพลงซาโลมอน 1:6 และ 8:12 เหป็นไดข้ชนัดวตาผผข้เขภียนทตานนภีรมภีความชสืที่นชมอยตางมากในตนัวภรรยาของ
เขาหรสือไมตกป็บสุตรสาวคนหนลึที่งของเขา

สภษ 31:30-31 เสนห่หย์เปป็นของหลอกลวง และความงามกป็เปลห่าประโยชนย์ แตห่สตรท
ยคาเกรงพระเยโฮวาหย์จะไดห้รษับการสรรเสรษิญ ความคษิดตรงนภีรกป็คสือวตา เสนตหรและความสวยงามดข้าน
รตางกายนนัรนคงอยผตไมตนาน นนัที่นคสือ มนันเปป็นเหมสือนหมอกทภีที่จางหายไป อยตางไรกป็ตาม หญษิงใดทภีที่
ยทาเกรงพระเจข้า (และบอกเปป็นนนัยดข้วยวตาเธอจนัดแจงชภีวษิตของตนตามแบบอยตางทภีที่มภีพรรณนาไวข้ขข้าง



บน) จะไดข้รนับการสรรเสรษิญ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคสุณลนักษณะตตางๆของหญษิงเปภีที่ยม
คสุณธรรมผผข้นภีรทภีที่ถผกพรรณนาไวข้ขข้างบนลข้วนสทาคนัญกวตาความงามดข้านรตางกายมาก อยตางหลนังจางหาย
ไปเหมสือนดอกไมข้ แตตคสุณธรรมทภีที่แทข้จรษิงคงอยผตตลอดกาล

31 จงใหห้เธอรษับผลแหห่งนคทั้ามพอของเธอ และใหห้การงานของเธอสรรเสรษิญเธอททพื่ประตรเมพอง 
ความคษิดนภีรอาจหมายถลึงสามภีคนนภีร  (ของหญษิงดภีเลษิศผผข้นภีร ) ผผข้สนัที่งสอนลผกๆของตนใหข้กลตาวชมแมตของ
พวกเขาโดยใหข้เกภียรตษิและคทาสรรเสรษิญทภีที่เธอสมควรไดข้รนับ คสุณภาพของผลษิตภนัณฑรตตางๆของเธอจะ
นทาคทาสรรเสรษิญมาสผตตนัวเธอโดยคสุณคตาของพวกมนันเองในตลาด (นนัที่นคสือ ประตผเมสือง)

สรสุปแลข้วกป็คสือ บททภีที่มภีเอกลนักษณรนภีร เปป็นคทาบรรยายเกภีที่ยวกนับหญษิงคนหนลึที่งทภีที่ดทาเนษินตามแบบ
พระเจข้า รนักนวลสงวนตนัว มภีประสษิทธษิภาพและขยนันขนันแขป็งซลึที่งททาถผกตข้องในทสุกดข้านของชภีวษิตเธอ นภีที่
บอกเปป็นนนัยถลึงเกภียรตษิยศ คทาสรรเสรษิญ และความสสุขทภีที่ตามมาหลนังจากชตวงเวลาหลายปภีแหตงการ
ททางานหนนักและการเอาใจใสตของเธอ หญษิงเชตนนภีรมภีคตาประมาณไมตไดข้อยตางแทข้จรษิง ชายใดทภีที่หา
หญษิงเชตนนนัรนมาเปป็นภรรยาไดข้กป็มภีสมบนัตษิทภีที่ประเมษินคตาไมตไดข้เลย


