
หนังสือบุตรสิรา*
อารัมภบทของผูแปลa1

1เราท้ังหลายไดรับคําสอนสําคัญตางๆ หลายเรื่อง เปนมรดกมาทางหนังสือธรรมบัญญัติ หนังสือประกาศก 2และ
ขอเขียนอ่ืนๆb2ท่ีตามมา 3อิสราเอลจึงสมควรไดรับคําสรรเสริญเพราะการอบรมส่ังสอนท่ีชาญฉลาด 4ผูท่ีอานและคุนเคยกับ
หนังสือเหลานี้ไมควรมีความรูเพียงเพื่อตนเองเทานั้น  5แตเมื่อมีความรูแลว เขาก็ควรใหความรูนี้เปนประโยชนแกผูอ่ืนดวย
6อาศัยท้ังคําพูดและขอเขียน 7เพราะเหตุนี้ เยซูปูของขาพเจาจึงใชเวลานาน เอาใจใส 8อานหนังสือธรรมบัญญัติ 9หนังสือ
ประกาศก 10และขอเขียนอ่ืนๆ ของบรรพบุรุษ 11เขาจึงมีความคุนเคยอยางดีกับหนังสือเหลานี้ 12และปรารถนาจะเขียนบาง
ส่ิงเพื่ออบรมส่ังสอนใหผูอ่ืนมีปรีชาญาณ 13ผูท่ีรักปรีชาญาณและคุนเคยกับคําสอนเหลานี้ 14จะไดกาวหนาย่ิงๆ ขึ้นในการ
ดําเนินชีวิตถูกตองตามธรรมบัญญัติ

15ดังนั้น ขาพเจาจึงเชิญชวนทานท้ังหลาย 16โปรดต้ังใจ 17อานขอเขียนนี้ 18และใหอภัย 19ในกรณีท่ีดูเหมือนวา 20

ขาพเจาไมอาจแปลขอความไดตรงความหมาย ท้ังๆ ท่ีไดพยายามอยางดีท่ีสุดแลว 21-22ท้ังนี้ก็เพราะวา ขอความท่ีพูดเปน
ภาษาฮีบรูนั้นอาจจะมีความหมายไมเหมือนเดิมเมื่อแปลออกมาเปนภาษาอ่ืน 23ย่ิงกวานั้น ไมเพียงแตขอเขียนนี้เทานั้น 24

แตหนงัสือธรรมบัญญัติ หนังสือประกาศก 25และขอเขียนอ่ืนๆ 26ก็ยังมีความแตกตางอยูไมนอยเมือ่อานในภาษาเดิมดวย
27ปท่ี 38 รัชสมัยกษัตริยเอวแอรเกเตสc3 28ขาพเจาไดมาท่ีประเทศอียิปต และระหวางท่ีอยูท่ีนั่น 29ไดพบขอเขียน

ฉบับนี้d4ท่ีมีคุณคามากในการส่ังสอน 30ขาพเจาจึงคิดวาจําเปนอยางย่ิงท่ีขาพเจาจะเอาใจใสและยอมลําบากบางเพื่อแปล
หนังสือฉบับนี้ 31ขาพเจาใชเวลาท้ังกลางวันและกลางคืนศึกษาเต็มความสามารถ 32ศึกษาตลอดเวลา 33เพื่อแปลหนังสือ
ฉบับนี้จนสําเร็จ 34จะไดเปนประโยชนแกผูท่ีอยูตางประเทศ ซ่ึงตองการจะศึกษาหาความรู 35และปรับปรุงตนใหพรอมท่ีจะ
ดําเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ.

I.รวมภาษิต

ท่ีมาของปรีชาญาณa5

1. 1ปรีชาญาณท้ังมวลมาจากองคพระผูเปนเจาb6

และอยูกับพระองคตลอดไป
2เม็ดทรายในทะเล หยาดน้ําฝน
วันท่ีโลกคงอยู ใครเลาจะนับได
3ความสูงของทองฟา ความกวางของแผนดิน
ความลึกแหงหวงสมุทรc7 ใครเลาจะสํารวจได
4ปรชีาญาณถูกเนรมิตขึ้นมากอนส่ิงใด
ความรูรอบคอบมีมาแตนิรันดรd8

6ใครเลาไดรับการเปดเผยถึงท่ีมาของปรชีาญาณ
ใครเลารูความคิดลึกลํ้าของปรีชาญาณe9

8มีเพียงผูเดียวเทานั้นท่ีมีปรชีาและนาเกรงขาม

1 อารัมภบท  a ผูแปลหนังสือบุตรสิราเปนภาษากรีกไดเขียนขอความที่เปนอารัมภบทนีเ้พ่ิมไวตอนตนของหนังสือ พระศาสนจักรไม
คิดวาอารัมภบทนี้เปนขอความที่ไดรับการดลใจจากพระเจา

2b “หนังสอืธรรมบัญญัติ หนังสอืประกาศก และขอเขียนอื่นๆ” สํานวนนี้เปนสํานวนที่ชาวยิวใชหมายถึงพระคัมภีรทั้งหมดของตน (= พันธ
สัญญาเดิม) เพราะเขาแบงหนังสือตางๆในพระคัมภรีเปน 3 หมวด (ดู 1 มคบ 12:9 เชิงอรรถ c) สํานวนนี้ยังพบไดอกีในขอ 8-10, 24-25
นักวิชาการไมแนใจวาในศตวรรษที่ 2 ก.ค.ศ. เมื่อบุตรสริาเขียนหนงัสอืของตนนี ้พระคัมภรีแตละหมวดมีหนังสือครบดังที่เรารูจักใน
ปจจุบันนี้หรือยัง

3c “กษัตริยเอวแอรเกเตส” คงหมายถึงกษัตริยโทเลมีที่ 7 Euergetes Physcon ซึง่ครองราชยในชวงเวลาป 170-117 ก.ค.ศ. ดังนั้นปที่ 38
ของรัชกาลนี้จึงตรงกับป 132 ก.ค.ศ.

4d “พบขอเขียนฉบับนี”้ แปลโดยคาดคะเน เพราะคํานี้ในภาษากรีกเปนคําคุณศัพทซึง่แปลวา “ไมเหมือน” – แตในที่นีใ้ชเปนคํานาม

51 a เนื้อหาในบทแรกนี้มคีวามคิดหลักหลายเร่ืองจดัเปนชุดๆ คลายกับตอนตนของหนังสือสุภาษิต

6b พระคัมภรีภาษากรีกฉบับ LXX ชอบใชคําวา “องคพระผูเปนเจา” (gr. = Kyrios) แปลพระนาม “ยาหเวห” ของพระเจา ผูแปลหนังสือ
บุตรสิราใชวลี “องคพระผูเปนเจา” นี้บอยๆ แมเมื่อแปลพระนามอื่นๆของพระเจาในภาษาฮีบรูดวย

7c “ความลึกแหงหวงสมุทร” แปลตามตนฉบับภาษาละติน (ดู ภาษาซเีรียคดวย) – ตนฉบับภาษากรีกวา “หวงสมุทรและปรีชาญาณ”

8d เลขลําดับขอในหนังสอืบุตรสิราแตเดิมใชกับตัวบทภาษาละตินซึ่งยาวกวาตนฉบับภาษากรีก ดังนั้นในสํานวนแปลฉบับนี้จึงมีบางขอ
ขาดหายไป แตก็ไดเพ่ิมเขามาในภายหลัง ขอทีข่าดไปเหลานี้ยังพบไดดวยในสําเนาคัดลอกโบราณภาษากรีกชุดหนึ่ง (ซึ่งจะมอีักษรยอ
กํากับบอกไว  Gk 248) – ขอ 5 ทีข่าดไปมีความวา “5บอเกิดของปรีชาญาณคือพระวาจาของพระเจาในสวรรค วิถีทาง
ของปรีชาญาณคือธรรมบัญญัตินิรันดร”

9e สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248, สํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค, Hexapla และสํานวนแปลภาษาละตินเพ่ิมขอ 7 ดังนี้ “7ความ
รูจักปรีชาญาณไดปรากฏแกผูใดบาง และใครเขาใจวาปรีชาญาณมีวิถีทางมากมาย”



คือพระองคผูประทับบนพระบัลลังกf10

9องคพระผูเปนเจาทรงเนรมิตปรีชาญาณg11

ทอดพระเนตรเห็นและทรงวัดขนาด
แลวทรงหล่ังปรชีาญาณลงมายังพระราชกิจท้ังปวงของพระองค
10พระองคประทานปรีชาญาณแกมนุษยตามพระทัยกวางขวางของพระองค
ทรงแจกจายแกบรรดาผูท่ีรักพระองค

ความยําเกรงพระเจาh12

11ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนสิริรุงโรจนและความภูมใิจ
เปนความยินดีและความช่ืนชมเหมือนไดสวมมงกุฎ
12ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาทําใหดวงใจเบิกบาน
ใหความสุข ความยินดี และชีวิตยืนยาว
13สําหรับผูยําเกรงองคพระผูเปนเจา ทุกส่ิงจะจบลงดวยดี
เขาจะไดรับพระพรในวันท่ีเขาส้ินชีวิตi13

14ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนบอเกิดแหงปรีชาญาณ
พระองคทรงเนรมิตปรชีาญาณใหอยูกับผูมีความเช่ือต้ังแตในครรภมารดา
15ปรีชาญาณสรางท่ีพํานักถาวรในหมูมนษุย
และจะดํารงอยูกับลูกหลานของมนษุยอยางซ่ือสัตย
16ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนปรีชาญาณท่ีสมบูรณ
ผลของปรีชาญาณทําใหมนุษยอ่ิมใจ
17ปรีชาญาณทําใหบานเต็มไปดวยส่ิงพึงปรารถนาสารพัด
และทําใหยุงฉางมีผลิตผลของปรีชาญาณเต็มเปยม
18ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนปรีชาญาณสูงสุด
ทําใหสันติภาพและสุขภาพเจรญิรุงเรือง
19องคพระผูเปนเจาทอดพระเนตรเหน็และทรงวัดปรีชาญาณ
ประทานความรูและความเขาใจใหเหมือนฝน
ทรงยกยองเกียรติยศของผูท่ีมีปรชีาญาณ
20ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนรากเหงาของปรชีาญาณ
ก่ิงกานของปรีชาญาณคือชีวิตยืนยาวj14

ความพากเพียรและการบังคับตน
22ผูมีโทสะไรเหตุผลk15ยอมแกตัวไมได
โทสะนั้นแหละจะถวงเขาลงสูความพินาศ
23คนพากเพียรตองอดทนจนถงึเวลาท่ีกําหนด
ในท่ีสุด เขาจะมีความยินดี
24เขาจะเก็บความคิดไวจนถงึเวลาท่ีกําหนด
แลวคนจํานวนมากจะยกยองปญญาของเขา

ปรีชาญาณและความซ่ือตรง
25ในคลังของปรชีาญาณมีภาษิตตางๆ ท่ีใหความรู
แตความยําเกรงพระเจาเปนท่ีรังเกียจของคนบาป
26ถาทานตองการไดปรีชาญาณ จงปฏิบัติตามบทบัญญัติl16

10f ผูแตงเนนวาพระเจาทรงมีแตพระองคเดียวและทรงอยูเหนือทกุสิง่ ปรีชาญาณเปนคุณลักษณะของพระองคและเปนจดุเดนของสิ่ง
สรางทั้งหลาย เปนของประทานจากพระเจาแกมนุษย วรรณกรรมปรีชาญาณมกักลาวถึงปรีชาญาณวาเปนเสมือนบุคคลหนึ่ง (สภษ 8:22
เชิงอรรถ e) แตในขอนี้ปรีชาญาณเปนเพียงสิ่งสรางและจะเปนพระเจาไมได

11g สํานวนแปลภาษาละตินเพ่ิม “อาศัยพระจิตเจา” -- แตวลีนี้เปนขอความที่คริสตชนเติมเขามาแนๆ

12h สําหรับชาวยิว “ความยําเกรงพระเจา” มีความหมายเพียงความเล่ือมใสศรัทธาทางศาสนา ความคิดด้ังเดิมเร่ืองความหวาดกลัวตอ
หนาอํานาจนายําเกรงของพระยาหเวหไดสูญหายไปจากเทววิทยาของชาวยิวแลวในสมัยที่หนงัสอืนี้แตงข้ึน

13i ตนฉบับภาษาละตินเสริมตรงนี้วา “14ความรักพระเจาคือปรีชาญาณนายกยอง 15แตผูท่ีพระเจาทรงสําแดงพระองคใหเห็นก็
รักพระองค พศิเพงพระองค และประกาศพระราชกิจย่ิงใหญของพระองค”

14j สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248, สํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค, Hexapla เสริมวา “21ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาลบลาง
บาป ผูท่ีมั่นคงจนถึงท่ีสุดจะไมถูกลงโทษ” – สวนตนฉบับภาษาละตินเสริมวา “26ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนความ
เล่ือมใสศรัทธาในความรู 27แตคนบาปรังเกียจปรีชาญาณ ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาขจัดบาปออกไป”

15k “ผูมโีทสะไรเหตุผล” แปลตามตัวอกัษรวา “โทสะอธรรม”

16l สําหรับบุตรสิรา ปรีชาญาณและการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเปนสิ่งทีอ่ยูควบคูกนั (19:20; เทียบ ปญจ 12:13) แตในที่นี้ปรีชาญาณเปน
รางวัลของผูปฏบัิติตามบทบัญญัติ



แลวองคพระผูเปนเจาจะประทานปรชีาญาณแกทาน
27ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนปรีชาญาณและการอบรมส่ังสอน
พระองคพอพระทัยความซ่ือสัตยและความออนโยน
28อยาด้ือดึงตอความยําเกรงองคพระผูเปนเจา
อยาเขาใกลพระองคดวยใจไมเท่ียงตรง
29อยาเปนคนหนาซ่ือใจคดตอหนาคนท้ังหลายm17

จงควบคุมคําพูดใหดี
30อยาทะนงตน เพื่อจะไมลม
ทานจะไดไมตองอับอาย
องคพระผูเปนเจาจะทรงเผยความลับของทาน
จะทรงทําใหทานตองอับอายในหมูผูมาชุมนุมกัน
เพราะทานไมแสวงหาความยําเกรงองคพระผูเปนเจา
และจิตใจของทานเปยมดวยความคดโกง

ความยําเกรงพระเจาเมื่อประสบความยากลําบากa18

2. 1ลูกเอย ถาทานปรารถนาจะรับใชองคพระผูเปนเจา
ก็จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิด
2จงมีใจเท่ียงตรงและมั่นคง
อยาตกใจเมือ่ตกทุกขไดยาก
3จงยึดพระองคไว อยาพรากจากพระองคไปเลย
เพื่อทานจะไดรับเกียรติในวันสุดทายของทาน
4จงยอมรับทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับทาน
จงพากเพียรเมื่อตองเผชิญกับเคราะหราย
5เพราะทองคําตองถูกทดลองในไฟฉันใด
ผูท่ีพระเจาพอพระทัยก็ตองรับการทดลองใหตกตํ่าประหนึ่งอยูในไฟฉันนั้น
6จงวางใจในพระเจา แลวพระองคจะทรงชวยเหลือทาน
จงเดินตามทางตรง และมีความหวังในพระองคเถิด
7ทานท้ังหลายท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา จงรอรบัพระเมตตา
อยาเดินนอกทาง เพื่อจะไมตองลม
8ทานท้ังหลายท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา จงวางใจพระองค
แลวรางวัลของทานจะไมหลุดมือไป
9ทานท้ังหลายท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา จงหวังรับส่ิงดี
ความสุขนริันดร และพระเมตตาจากพระองค
10จงพิจารณาคนรุนกอนๆ วา
มีใครบางท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจาแลวตองผิดหวัง
มีใครบางท่ียําเกรงพระองคอยางมั่นคงแลวถูกทอดท้ิง
มีใครบางท่ีเรียกขานใหพระองคทรงชวยแลวพระองคไมทรงเหลียวแล
11เพราะองคพระผูเปนเจามีพระทัยสงสารและเมตตา
ทรงอภัยบาปและทรงชวยใหรอดพนในยามทุกขรอน
12วิบัติจงเกิดแกคนมีใจขลาดและไมกลาทําการใดb19

และวิบัติจงเกิดแกคนบาปท่ีเหยียบเรือสองแคม
13วิบัติจงเกิดแกคนใจเฉ่ือยชา เพราะเขาไมมีความเช่ือ
เขาจึงจะไมไดรับการปกปองเลย
14วิบัติจงเกิดแกทานท้ังหลายท่ีสูญเสียความพากเพียรอดทน
ทานจะทําอยางไรเมือ่องคพระผูเปนเจาเสด็จมาเย่ียมทาน
15บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมไมละเมิดพระบัญชา
บรรดาผูรกัพระองคจะเดินตามหนทางของพระองค
16บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาพยายามทําตนใหเปนท่ีพอพระทัย
บรรดาผูรกัพระองคยอมอ่ิมใจในธรรมบัญญัติc20

17m “ตอหนาคนทั้งหลาย” แปลตามสํานวนแปลโบราณตางๆ – ตนฉบับภาษากรีกวา “ในริมฝปาก”

182 a ความคิดนี้พบบอยๆในพันธสญัญาเดิม โดยเฉพาะในหนังสือเพลงสดุดี

19b “มีใจขลาดและไมกลาทําการใด” แปลตามตัวอกัษรวา “มีใจขลาดและมือลา” ดูเหมือนวาผูเขียนตองการเตือนชาวยิวใหกลาตอตาน
ผูทีเ่บียดเบียนเขา ผูเขียนประณามชาวยิวที่ละทิ้งศาสนา แมเพียงภายนอกเทานั้น (“เหยียบเรือสองแคม”) ดวย (ขอ 12ข, 15 เทียบ 2
มคบ 6:21-28)

20c บุตรสิราคิดวาความรักไมขัดกับความเช่ือฟง เพราะเปนเร่ืองเดียวกัน ความรักไมแสวงหาผลประโยชน ความหวังจะไดรับรางวัลไมใช
ความคิดหลักในทีน่ี้ ทาทีเชนนี้เปนเอกลักษณของ บสร แตเรายังพบไดอกีในขอเขียนของชาวยิวคนอื่นดวย



17บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมมีใจพรอมอยูเสมอ
รูจักถอมตนเฉพาะพระพักตรพระองค
18เราจงมอบตนไวในออมพระกรขององคพระผูเปนเจา มใิชในออมแขนของมนุษย
เพราะพระองคทรงย่ิงใหญเพยีงใด ก็ทรงพระเมตตาเพียงนั้น

หนาท่ีตอบิดามารดา

3. 1ลูกท้ังหลาย จงฟงขาพเจาซ่ึงเปนบิดาของทานเถิด
ถาทานทําเชนนี้ ทานจะรอดพน
2องคพระผูเปนเจาทรงปรารถนาใหบิดาไดรับเกียรติจากบุตร
ทรงกําหนดใหมารดาไดรับความเคารพจากบุตร
3บุตรท่ียําเกรงบิดาก็ชดเชยบาปของตน
4บุตรท่ีใหเกียรติมารดาก็เหมือนกับสะสมทรัพยสมบัติไว
5ผูท่ียําเกรงบิดาก็มีความสุขจากบุตรของตน
เมื่อเขาอธิษฐานภาวนา พระเจาก็จะทรงฟงเขา
6บุตรท่ีใหเกียรติบิดาจะมีอายุยืน
บุตรท่ีเช่ือฟงองคพระผูเปนเจาจะทําใหมารดาช่ืนใจ
7ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมใหเกียรติแกบิดาa21

เขารับใชบิดามารดาเหมือนรับใชเจานายb22

8จงใหเกียรติบิดาดวยกิจการและวาจา
เพื่อพรจากบิดาจะไดลงมาเหนือทาน
9พรของบิดาทําใหบานเรือนของบุตรมั่นคง
แตคําสาปแชงของมารดายอมถอนรากฐาน
10อยาภมูิใจเมื่อบิดาของทานตองอับอาย
เพราะความเส่ือมศักด์ิศรีของบิดาไมเปนเกียรติแกทาน
11เกียรติของมนุษยยอมมาจากเกียรติของบิดา
และความอับอายของมารดาก็เปนความอับอายของบุตรดวย
12ลูกเอย จงดูแลบิดาของทานในวัยชรา
อยาใหเขาเศราโศกตลอดชีวิต
13แมสติปญญาของบิดาจะเส่ือมลง ก็จงสงสารเขา
อยาดูหมิน่เขาขณะท่ีทานยังแข็งแรงอยู
14เพราะพระเจาจะไมทรงลืมความเมตตาของทานตอบิดา
พระองคจะทรงนับวาความเมตตานัน้เปนการใชโทษบาปของทาน
15เมื่อทานตกทุกขไดยาก พระเจาจะทรงระลึกถึงทาน
บาปของทานจะสลายไปดุจน้ําแขง็ละลายเมื่อถูกแสงแดด
16บุตรท่ีละท้ิงบิดาก็เหมือนผูกลาวดูหมิ่นพระเจา
บุตรท่ีทําใหมารดาเสียใจ จะถูกองคพระผูเปนเจาสาปแชง

ความถอมตน
17ลูกเอย ไมวาทานจะทําส่ิงใด จงทําดวยความถอมตนเถิด
แลวทานจะเปนท่ีรักมากกวาคนใหของกํานัลc23

18ทานย่ิงเปนใหญมากขึ้นเทาใด ก็ย่ิงตองถอมตนลงมากเทานั้น
แลวพระเจาจะโปรดปรานทานd24

 (19) 20เพราะพระอานุภาพขององคพระผูเปนเจานัน้ย่ิงใหญ
พระองคทรงไดรับเกียรติจากผูตํ่าตอยe25

21อยาแสวงหาความรูท่ียากเกินไปสําหรับทาน
อยาคนควาส่ิงท่ีเกินกําลังของทานf26

21 3 a แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาละติน

22b “เหมือนรับใชเจานาย” --  บางคนแปลขอนี้โดยคาดคะเนวา “เหมือนรับใชองคพระผูเปนเจา”

23c “ทานจะเปนที่รักมากกวาคนใหของกํานัล” -  ตนฉบับภาษากรีกวา “ทานจะเปนทีรั่กของผูที่พระเจาพอพระทัย”

24d สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคเสริมขอ 19 วา “19ผูหย่ิงจองหองและมีชื่อเสียงมี
จํานวนมาก  แตผูถอมตนเปนผูท่ีพระเจาทรงเปดเผยความลับใหทราบ”

25e ผูเขียนตองการเนนวาพระเจาทรงพระกรุณาเปนพิเศษตอผูถอมตน โปรดใหเขามาสัมผัสกับพระองคได แตตนฉบับภาษาฮีบรูวา
“พระเมตตาของพระเจานั้นย่ิงใหญ ทรงเปดเผยความลับแกผูถอมตน” ซึ่งเปนความคิดที่พบไดบอยๆในพันธสัญญาเดิมวาพระเจา
ประทานพระพรมากมายแกผูถอมตน (สดด 25:14; สภษ 3:34; เทียบ มธ 11:25; ลก 1:52)

26f “อยาคนควาสิ่งที่เกนิกําลังของทาน” ผูเขียนตําหนิผูมักรูมกัเห็น (ขอ 21-34) ถาผูมีปรีชาศึกษาธรรมบัญญัติก็เพียงพอแลวสําหรับ
ชีวิต



22จงไตรตรองแตส่ิงท่ีทานไดรับมอบหมาย
ทานไมจําเปนตองสนใจเรื่องเรนลับตางๆ
23อยาไปยุงเก่ียวกับเรื่องท่ีเกินปญญาของทานg27

เพราะเรื่องท่ีพระเจาทรงเปดเผยก็เกินปญญามนุษยอยูแลว
24การยึดมั่นในความเห็นของตนทําใหหลายคนหลงทางh28

ความคิดท่ีผิดทําใหเขาตัดสินโดยลําเอียงi29 (25) 

ความหย่ิงจองหอง
26ผูมีใจด้ือดึงจะไดรับผลรายในบ้ันปลาย
ผูท่ีชอบเส่ียงอันตรายก็ยอมพินาศในอันตรายนัน้j30

27ผูมีใจด้ือดึงจะรับทุกขทรมานอยางหนัก
คนบาปย่ิงจะสะสมบาปมากขึ้น
28ผลรายของความเยอหย่ิงยากอยางย่ิงท่ีจะบําบัดได
เพราะความช่ัวรายฝงรากลึกในตัวเขา
29จิตใจของคนฉลาดยอมไตรตรองเรื่องอุปมา
ผูมีปญญายอมใฝหาคนท่ีต้ังใจฟง

การแสดงความรักตอคนยากจน
30น้ํายอมดับไฟฉันใด การใหทานยอมชดเชยบาปฉันนั้น
31ผูตอบแทนการกระทําของผูอ่ืนดวยความดีk31ยอมคิดถงึอนาคต
เมื่อเขาลม เขาก็จะพบผูคอยคํ้าจุน

4. 1ลูกเอย อยาทําใหคนจนขาดส่ิงจําเปนสําหรับเล้ียงชีวิต
อยามองขามความตองการของผูขัดสน
2อยาทําใหคนหิวโหยตองโศกเศรา
หรือทําใหคนขัดสนตองขัดเคือง
3อยาทําใหผูมีใจขัดเคืองตองโกรธมากขึน้
อยาใหคนท่ีมีความตองการตองรอคอยความชวยเหลือ
4อยาผลักไสผูตกทุกขไดยากท่ีมาขอความชวยเหลือ
อยาหนัหนาไปจากคนยากจน
5อยาหนัหลังใหคนท่ีมีความตองการ
อยาเปดโอกาสใหผูใดสาปแชงทาน
6เพราะถาเขาสาปแชงทานในยามทุกขรอน
พระผูสรางของเขาจะทรงฟงคําวอนขอของเขา
7จงทําตนใหเปนท่ีรักแกชุมชน
จงกมศีรษะเคารพผูใหญ
8จงเงี่ยหูฟงคนยากจน
จงตอบคําทักทายของเขาอยางมีมารยาท
9จงชวยผูถูกกดขี่ใหพนเงื้อมมือผูขมเหง
อยาขลาดกลัวผูใดเมือ่ทานตองตัดสิน
10จงเปนเสมือนบิดาสําหรับเด็กกําพรา
จงเปนเสมือนสามีสําหรับแมของเด็กเหลานั้นa32

แลวทานจะเปนเหมือนบุตรของพระเจาสูงสุด
ผูทรงรักทานย่ิงกวามารดา

ปรีชาญาณเปนผูส่ังสอนb33

27g “อยายุงกับเร่ืองทีเ่กินปญญาของทาน” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู สวนตนฉบับภาษากรีกวา “อยายุงกบักิจการที่ไมจําเปน”

28h “การยึดมั่นในความเห็นของตนทําใหหลายคนหลงทาง” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เพราะความคิดเห็นของมนุษยมีมากมาย”

29i สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 25 วา “25ถาไมมีตา ทานก็ไมเห็นแสงสวาง ถาไมมีความรู ก็อยาพยายาม
สอนผูอื่น”

30j ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ผูทีช่อบความสบาย ก็จะถูกความสบายจูงไป”

31k “ผูตอบแทนการกระทําของผูอื่นดวยความดี” – ไมชัดวา “การกระทําของผูอื่น” เปนการกระทําดีหรือเลว  สิ่งทีผู่เขียนตองการสอน
คือ “เราตองตอนแทนการกระทํานั้น (ไมวาจะดีหรือเลว) ดวยความดีเสมอ”

324 a “แมของเด็กเหลานัน้” – บางคนแปลวา “แมมาย” ตามตนฉบับภาษาฮีบรู พันธสัญญาเดิมกลาวบอยๆถึงการชวยเหลือ “แมมายและ
ลูกกําพรา” ดู ฉธบ 10:18; 14:29; 24:19; ฯลฯ; สดด 68:5; 146:9; อสค 22:7.

33b ขอความตอนนีก้ลาวถึงปรีชาญาณเปนเสมอืนบุคคล เชนเดียวกับใน สภษ 1:23-25; 8:12-21; 9:1-6 – “บุตร” ของปรีชาญาณ



11ปรีชาญาณสงเสริมบรรดาบุตรใหพัฒนาขึ้น
และเอาใจใสดูแลผูท่ีแสวงหาปรีชาญาณ
12ผูท่ีรักปรีชาญาณยอมรักชีวิต
ผูต่ืนแตเชาแสวงหาปรีชาญาณยอมมีความยินดีเต็มเปยม
13ผูมีปรีชาญาณจะไดรับสิริรุงโรจนเปนมรดก
ไมวาเขาจะไปท่ีใด องคพระผูเปนเจาจะทรงอวยพรเขา
14ทุกคนท่ีรับใชปรชีาญาณยอมถวายคารวกิจแดพระผูศักด์ิสิทธิ์
องคพระผูเปนเจาทรงรักทุกคนท่ีรักปรีชาญาณ
15ผูเช่ือฟงปรชีาญาณยอมตัดสินนานาชาติ
ผูคอยเฝาปรีชาญาณจะมีชีวิตอยูอยางปลอดภัย
16ผูใดวางใจในปรีชาญาณ ผูนั้นก็จะไดรับปรีชาญาณเปนมรดก
บรรดาบุตรหลานก็จะรักษาปรีชาญาณไวเปนมรดกดวย
17ในเบ้ืองตน ปรีชาญาณจะนําเขาไปตามทางคดเค้ียว
ทําใหเขากลัวและตกใจ
จะเค่ียวเข็ญเขาดวยการอบรมเครงครัด
และลองใจเขาดวยกฎเกณฑ
จนกวาปรีชาญาณจะไวใจเขาได
18แลวจะกลับไปหาเขาทันที ทําใหเขายินดี
และจะเปดเผยความลับแกเขา
19ถาเขาหลงไปทางอ่ืน ปรีชาญาณก็จะทอดท้ิงเขา ปลอยเขาใหพินาศc34

ความสงบเสง่ียมท่ีรูจักละอายและความเคารพผูอื่นd35

20จงคํานึงถึงสถานการณ และระวังตัวจากความช่ัว
แลวทานจะไมตองละอายใจ
21ความละอายตอบางส่ิงนําไปสูบาป
ความละอายตอบางส่ิงนําไปสูเกียรติและศักด์ิศรี
22อยาลําเอียงจนทานตองรับความเสียหาย
อยากลัวผูอ่ืนจนทานตองประสบหายนะ
23อยาเงียบเมื่อจําเปนตองพูด
อยาซอนปรชีาญาณของทานไวe36

24ปรีชาญาณแสดงออกดวยคําพูด
ความรูปรากฏดวยคําปราศรัย
25อยาพูดขัดแยงกับความจริง
แตจงละอายท่ีไมมีความรู
26อยาอายท่ีจะสารภาพบาปของทาน
อยาขวางกระแสน้ําเช่ียวf37

27อยาพินอบพิเทาตอคนโง
อยามีใจลําเอียงตอผูมีอํานาจ
28จงตอสูเพื่อความจริงแมจะตองตาย
พระเจา องคพระผูเปนเจาของทานจะทรงตอสูเพื่อทาน
29อยาเกงแตปาก
และอยาเกียจครานเฉ่ือยชาในการกระทํา
30อยาเปนเหมือนสิงโตg38เฉพาะในบาน
อยาคอยจับผิดผูรับใช
31อยาเอ้ือมมือไปหยิบ
แลวหดมือกลับเมื่อตองคืนให

หมายถึงทกุคนที่แสวงหาปรีชาญาณและปฏิบัติตาม (ดู ลก 7:35)

34cขอ15-19 ในตนฉบับภาษาฮีบรูเปนคําพูดของปรีชาญาณเองในบุรุษที่ 1 ตามแบบเดียวกันกับคําปราศรัยใน สภษ 1:22ฯ; 8:1ฯ. 

35d ขอความนี้คงจะสะทอนความเปนอยูของชาวยิวทีถู่กชักชวนใหรับอารยธรรมของชาวกรีก และเสแสรงไมยอมปฏิบัติตามความเช่ือ
จากขนบประเพณีด้ังเดิมของตน (ดู 1 มคบ 1:12-15; 2 มคบ 4:11-16).

36e “เมื่อจําเปนตองพูด” – สําเนาโบราณบางฉบับวา “ในเวลาแหงความรอดพน” – “อยาซอนปรีชาญาณของทานไว”  แปลตาม
ตนฉบับภาษาฮีบรู สําเนาโบราณภาษากรีก GK 248 และตามสํานวนแปลโบราณภาษาละติน - ขอความนี้ไมมีในตนฉบับภาษากรีก

37f “อยาขวางกระแสน้ําเช่ียว” หมายความวา “มนุษยจะขวางกระแสน้ําเช่ียวก็ยังงายกวาจะปดบังบาปของตนไมใหพระเจาทรงทราบ” –
ชาวยิวในยุคนั้นรูวาจําเปนตองสารภาพบาปของตนตอพระเจา (ลนต 5:5; กดว 5:7; 2 ซมอ 12:13; 1 พกษ 21:27; สดด 38:1,4-5;
51:5).

38g “เหมือนสงิโต” – ตนฉบับภาษาฮบีรูและภาษาซีเรียควา “เหมือนสุนัข” เพ่ือแสดงทาทีคอยจับผิดเหมอืนสนุัขที่เที่ยวซอกแซกหา
สิ่งของอยางกลาๆกลัวๆ



ความร่ํารวยและความถือดี

5. 1อยาวางใจในทรัพยสมบัติของทาน
อยาพูดวา “ฉันไมตองพึ่งใคร”
2อยาคลอยตามความโนมเอียงและกําลังของทาน
จนทําทุกอยางท่ีใจปรารถนา
3อยาพูดวา “ใครจะมามีอํานาจเหนือฉัน”a39

เพราะองคพระผูเปนเจาจะทรงลงโทษทานแนนอน
4อยาอวดวา “ฉันทําบาปก็ไมเห็นเปนไร”b40

เพราะองคพระผูเปนเจาทรงรูจักคอยเวลาของพระองค
5อยามั่นใจวาจะไดรับอภัย
จนทําบาปมากย่ิงขึ้น
6อยาพูดวา “พระเมตตาของพระองคใหญย่ิงนัก
พระองคจะทรงอภัยบาปมากมายของฉัน”
เพราะพระองคท้ังทรงใหอภัยและทรงลงโทษ
พระองคจะทรงลงโทษคนบาปเมื่อใดก็ได
7อยารรีอท่ีจะกลับมาหาองคพระผูเปนเจา
และอยาผัดวันประกันพรุง
เพราะองคพระผูเปนเจาจะทรงลงโทษโดยฉับพลัน
และทานจะพินาศในวันพิพากษา
8อยาวางใจในทรัพยสมบัติท่ีไดมาอยางอยุติธรรม
ทรัพยสินเชนนีจ้ะไมเปนประโยชนในวันเคราะหราย

ความตรงไปตรงมาและการรูจักบงัคับตน
9อยาฝดขาวใหพัดปลิวไปตามลมทุกทิศทาง
อยาเดินไปทุกทิศทุกทางเหมือนคนบาปไรสัจจะ
10จงมั่นคงในความคิด
พูดคําไหนก็ใหเปนคํานั้น
11จงพรอมท่ีจะฟง
จงคิดใหรอบคอบกอนจะตอบ
12ถาทานมีความรู จงตอบผูอ่ืน
ถาไมรู ก็จงปดปาก
13คําพูดใหท้ังเกียรติยศและอัปยศ
ล้ินของมนุษยอาจนําความพินาศมาสูเขา
14อยาใหเขาเรียกทานวาเปนคนชางนนิทา
อยาใชล้ินเปนกับดักผูอ่ืน
ขโมยจะไดรับความอับอายฉันใด
คนไรสัจจะก็จะถูกลงโทษหนักฉันนั้น
15อยาทํารายc41ผูอ่ืน ไมวาในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ
จงระวังอยากลายเปนศัตรูตอมิตรสหาย

6. 1เพราะช่ือเสียงไมดีนําความอับอายและการสบประมาทมาใหฉันใด
คนบาปไรสัจจะก็จะรับความอับอายและถูกสบประมาทฉันนั้น
2อยาตกเปนเหย่ือของตัณหา
เพราะตัณหาจะผลาญกําลังของทานเหมือนวัวเพศผู
3มันจะกินใบไมของทานจนหมดส้ิน แลวทานจะสูญเสียผล
จนทานจะเปนเหมือนตนไมท่ีหมดใบ
4อารมณรายทําลายผูมีอารมณนั้น
ทําใหเขาเปนท่ีเยยหยันของศัตรู

มิตรภาพ
5ปากหวานทวีจํานวนมิตรสหาย
วาจาสุภาพสงเสริมอัธยาศัยไมตรี
6มีมิตรa42มากไวเปนการดี
แตจงมีท่ีปรึกษาเพียงคนเดียวในพันคน

395 a ผูทีก่ลาวเชนนี้เปนเหมอืนคนโงใน สดด 53:1 ที่คิดวาแมมีพระเจา พระองคกไ็มทรงสนพระทัยดูแลสิ่งสรางใดๆ

40b ผูไมมคีวามเช่ือคิดวาพระเจาไมทรงลงโทษความผิด เพราะเขาทําบาปแลวไมเห็นวาพระองคทรงลงโทษเขาแตประการใด

41c “อยาทํารายผูอื่น” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู ตนฉบับภาษากรีกวา “อยาขาดความรู”



7ถาทานตองการมีเพื่อน จงลองใจเขากอน
อยาดวนไวใจเขา
8บางคนเปนเพื่อนเมื่อไดประโยชน
แตเมือ่ทานลําบาก เขาก็หายหนาไป
9มิตรบางคนกลายเปนศัตรู
และนําการวิวาทกับทานไปโพนทะนาใหทานตองอับอาย
10บางคนเปนเพื่อนกิน
แตเมือ่ทานลําบาก เขาก็หายหนาไป
11เมื่อทุกอยางราบรื่น เขาก็เปนเพื่อนคูใจ
ทําตนเปนนาย บังอาจส่ังผูรบัใชของทานb43

12แตเมือ่ทานตกอับ เขาก็จะลุกขึ้นมาเปนศัตรูกับทาน
คอยหลีกเล่ียงไมพบหนาทาน
13จงอยูหางจากศัตรูของทาน
และจงคอยระวังมิตรสหายของทาน
14มิตรสหายซ่ือสัตยเปนท่ีปกปองแข็งแรง
ใครพบมิตรเชนนี้ก็เหมือนไดพบสมบัติ
15มิตรสหายซ่ือสัตยหาคามิได
ไมมีมาตรใดวัดคาของเขาได
16มิตรสหายซ่ือสัตยเปนเสมือนยาอายุวัฒนะ
ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาเทานั้นจะพบเขาได
17ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมรักษามิตรภาพอยางมั่นคง
เขาเปนเชนใด มิตรสหายของเขาก็เปนเชนนั้นc44

การอบรมส่ังสอนใหมีปรีชาญาณ
18ลูกเอย จงเลือกหาการอบรมต้ังแตวัยเยาว
แลวทานจะพบปรีชาญาณตลอดไปจนวัยชรา
19จงเอาใจใสดูแลd45 ปรีชาญาณดังชาวนาท่ีไถนาหวานพืช
แลวจงรอคอยผลดีของปรีชาญาณ
ทานจะเหน็ดเหนื่อยเพยีงช่ัวครูเพื่อปลูกฝงปรีชาญาณ
แลวในไมชาทานจะไดกินผลของปรชีาญาณ
20ปรีชาญาณเขมงวดมากกับคนโฉดเขลา
คนโงอยูกับปรชีาญาณไดไมนาน
21ปรีชาญาณเปนเสมือนกอนหนิหนักท่ีใชทดลองกําลัง
คนโงจะท้ิงไปในไมชา
22เพราะปรีชาญาณมีความหมายสมกับช่ือ
นอยคนนักจะเขาถึงปรีชาญาณได
23ลูกเอย จงฟงเถิด จงจดจําคําตักเตือนของเราไว
อยาละท้ิงคําแนะนําของเรา
24จงยอมใหปรีชาญาณใชตรวนลามเทาของทานไวเถดิ
จงปลอยใหปรีชาญาณเอาปลอกมาสวมคอของทานไว
25จงกมลงรับแอกของปรีชาญาณมาแบกไว
อยาขดัเคืองท่ีปรีชาญาณลามทานไว
26จงเขาหาปรีชาญาณสุดจิตใจ
จงเดินตามทางของปรีชาญาณสุดกําลัง
27จงตามรอยเทาแสวงหาปรีชาญาณ แลวปรีชาญาณจะแสดงตนแกทาน
เมื่อพบปรีชาญาณแลว ก็อยาปลอยใหหลุดไป
28ในท่ีสุด ทานจะไดพักผอนกับปรชีาญาณ
และปรีชาญาณจะกลายเปนความยินดีสําหรับทาน
29โซตรวนของปรชีาญาณจะเปนเครื่องปองกันแข็งแรงสําหรับทาน
ปลอกคอท่ีปรีชาญาณสวมใหทานจะเปนเสมือนอาภรณรุงโรจน
30แอกท่ีปรีชาญาณใหทานแบกe46 จะเปนเสมือนเครื่องประดับทองคํา

426 a “มิตร” – แปลตามตัวอกัษรวา “ผูที่มสีันติกับทาน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ผูที่ทานทกัทาย”

43b “กลาสั่งผูรับใชของทาน” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “เมื่อทานลําบาก เขาก็จะละทิ้งทาน”

44c ประโยคนี้คงจะหมายความวา “เพ่ือนเปนทีรั่กเหมือนกับตนเอง” – ยังอาจมคีวามหมายไดอีกวา “เพ่ือนจะเปนเหมือนตนเอง คือ
ยําเกรงพระเจา” -- ความเล่ือมใสตอพระเจาเปนประกันวามิตรภาพจะถาวร

45d “เอาใจใสดูแล” – แปลตามตัวอกัษรวา “เขาหา”

46e “และที่ปรีชาญาณใหทานแบก” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู  ตนฉบับภาษากรีกวา “ปรีชาญาณสวมเคร่ืองประดับทองคํา”



โซตรวนท่ีปรชีาญาณลามทานไวจะเปนเหมือนเชือกสีมวงแดง
31ทานจะสวมปรีชาญาณเปนอาภรณรุงโรจน
และจะสวมปรีชาญาณเปนมงกุฎนําความยินดีแกทาน
32ลูกเอย ถาทานปรารถนา ทานจะไดรับการส่ังสอน
ถาทานเอาใจใส ทานจะเฉลียวฉลาด
33ถาทานรกัท่ีจะฟง ทานก็จะไดเรยีนรู
ถาทานเงีย่หูฟง ทานก็จะมีปรีชา
34ทานจงไปอยูในกลุมของบรรดาผูอาวุโส
ถาผูใดมีปรีชา ก็จงเขาไปอยูใกลชิดกับเขา
35จงยินดีฟงพระวาจาทุกคําของพระเจา
อยาปลอยใหสุภาษิตท่ีมีปรีชาหลบหนทีานไป
36ถาทานเห็นคนเฉลียวฉลาด จงรีบไปพบเขาแตเชาตรู
ใหเทาของทานเหยียบธรณีประตูของเขาจนสึกกรอน
37จงไตรตรองธรรมบัญญัติขององคพระผูเปนเจา
จงเอาใจใสปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระองคอยูเสมอ
พระองคจะทรงบันดาลใหใจของทานเขมแข็ง
และทานก็จะไดรับปรีชาญาณดังท่ีทานปรารถนา

คําแนะนําตางๆ

7. 1อยาทําความช่ัว แลวส่ิงเลวรายจะไมเกิดกับทาน
2จงหลีกหนคีวามอธรรม แลวความอธรรมจะหลีกหนีไปจากทาน
3ลูกเอย อยาหวานความอยุติธรรมในรอยไถ
แลวทานจะไมตองเก็บเก่ียวผลความอยุติธรรมถึงเจ็ดเทา
4อยาขออํานาจปกครองจากองคพระผูเปนเจา
อยาขอท่ีนั่งมีเกียรติจากพระราชา
5อยาอวดวาทานเปนผูชอบธรรมเฉพาะพระพักตรองคพระผูเปนเจา
อยาอวดฉลาดเฉพาะพระพักตรพระราชา
6อยาแสวงหาตําแหนงผูพิพากษา
ถาทานไมมีกําลังท่ีจะขจัดความอยุติธรรม
เพราะทานจะตกอยูใตอิทธิพลของผูมีอํานาจ
และความเท่ียงตรงของทานจะดางพรอย
7อยาวางอํานาจกับพลเมืองสวนใหญ
อยาทําใหประชาชนเส่ือมความนับถือตอทาน
8อยาปลอยตัวทําบาปซํ้าอีก
เพราะแมทําบาปเพียงครั้งเดียว ทานก็จะไมพนโทษ
9อยาพูดวา “พระเจาจะพอพระทัยของถวายมากมายของฉัน
เมื่อฉันนําของมาถวาย พระเจาผูสูงสุดจะตองทรงรับไว”
10อยาลังเลใจเมื่ออธิษฐานภาวนา
อยาละเลยท่ีจะใหทาน
11อยาหวัเราะเยาะคนท่ีกําลังทุกขใจ
เพราะพระเจาผูทรงกดใหตกตํ่า ก็ทรงยกใหสูงขึ้นไดดวย
12อยาปนเรื่องเท็จใสความพี่นองของทาน
และอยาทําเชนนี้กับเพื่อนของทานดวย
13จงระวังอยากลาวคําเท็จ
เพราะนิสัยเชนนี้ไมเกิดประโยชนเลยa47

14อยาพูดพลามในท่ีประชุมกับผูอาวุโส
อยากลาวซํ้าซากเมื่ออธิษฐานภาวนา
15อยาเกลียดการงานท่ีเหน็ดเหนื่อย
เชนการทําไรไถนาท่ีพระผูสูงสุดทรงกําหนดไว
16อยาคบกับกลุมคนบาป
จงจําไววาพระเจาจะทรงลงโทษในไมชา
17จงถอมตนใหมาก
เพราะโทษของคนอธรรมคือไฟและหนอนb48

477 a “นสิัยเชนนีไ้มเกดิประโยชนใดเลย” แปลตามตัวอกัษรวา “การตอเนือ่ง(?)ไมเกิดผลดี” – ความหมายไมชัดเจน แตตนฉบับภาษา
ฮีบรูวา “ผลตามมาไมเปนที่พอใจ”

48b ตนฉบับภาษาฮีบรูละคํา “ไฟ” อาจยืมความคิดมาจาก โยบ 25:6  แตเราพบวลี “ไฟและหนอน” รวมกนัใน อสย 66:24 (ซึ่ง มก
9:48 อางถึงดวย) ; และใน ยดธ 16:17.  



การปฏิบัติตนตอมิตรสหายและครอบครัว
18อยานําเพื่อนไปแลกกับเงิน
อยานําพี่นองแทๆ ไปแลกกับทองคําจากเมืองโอฟร
19อยาเสียโอกาสท่ีจะมีภรรยาดีและเฉลียวฉลาดc49

เพราะความมีเสนหของนางมีคามากกวาทองคํา
20อยาทํารายผูรบัใชท่ีทํางานอยางซ่ือสัตย
และลูกจางท่ีรบัใชทานเต็มกําลัง
21จงรักผูรบัใชของทานสุดจิตสุดใจd50

อยารงัเกียจท่ีจะใหอิสระแกเขา
22ถาทานมีสัตวเล้ียง จงเล้ียงดูใหดี
ถาสัตวเหลานี้มีประโยชน ก็จงเก็บไว
23ถาทานมีบุตร ก็จงอบรมส่ังสอนเขาใหดี
จงสอนใหเขาออนนอมเช่ือฟงe51ต้ังแตวัยเยาว
24ถาทานมีบุตรหญิง จงดูแลรางกายของเขา
แตอยาตามใจจนเขาลืมตัว
25จงจัดใหบุตรหญิงไดแตงงาน ทานก็ทํางานใหญสําเร็จแลว
แตจงยกเขาใหแกชายท่ีมีปรีชา
26ถาทานมีภรรยาท่ีถูกใจ ก็อยาขับไลนาง
แตถาทานไมชอบ ก็อยาไวใจนาง
27จงนับถือบิดาสุดจิตสุดใจ
จงอยาลืมวามารดาใหกําเนดิทานดวยความเจ็บปวด
28จงระลึกวาทานท้ังสองเปนผูใหกําเนดิ
จะมีส่ิงใดมาตอบแทนบุญคุณนีไ้ดf52

การปฏิบัติตอสมณะ
29จงยําเกรงองคพระผูเปนเจาสุดจิตใจ
และจงนับถือบรรดาสมณะของพระองคg53

30จงรักพระผูทรงสรางทานมา จงรักพระองคสุดกําลัง
อยาละเลยผูรับใชของพระองค
31จงยําเกรงองคพระผูเปนเจาและใหเกียรติสมณะ
จงถวายบรรณาการสวนท่ีพระเจาทรงบัญชาไวใหแกเขา
คือผลิตผลแรก ไหลสัตวท่ีถวายเปนเครื่องบูชา
รวมท้ังเครื่องบูชาท่ีกําหนดไว และของถวายศักด์ิสิทธิ์อ่ืนๆ

การปฏิบัติตอคนยากจนและคนท่ีตกทุกขไดยาก
32จงย่ืนมือชวยคนยากจน
เพื่อทานจะไดรับพระพรh54อยางเต็มเปยม
33จงมีใจกวางตอมนษุยทุกคน
อยามีใจแคบแมตอผูตายi55

34อยาเบือนหนาหนคีนท่ีรองไห
จงรวมทุกขกับผูท่ีโศกเศรา
35อยารรีอท่ีจะไปเย่ียมคนเจ็บไข

49c ประโยคนี้ยังแปลไดอีกวา “อยาดูถูกภรรยาทีเ่ฉลียวฉลาดและดี” – เทยีบ ขอ 26.

50d “จงรัก...สดุจติสุดใจ” – แปลตามตัวอกัษรวา “จติใจของทานจงรัก....” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงรักผูรับใชอยางที่ทานรักตนเอง”

51e “จงสอนใหเขาออนนอมเช่ือฟง” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงหาคูแตงงานใหเขา”

52f ตนฉบับภาษาฮีบรูละขอ 27-28.

53g บุตรสิรามคีวามเคารพตอพิธีกรรมและบรรดาสมณะ (ดู บทที ่50) ในที่นี้เขากลาวถึงการเคารพนับถือบรรดาสมณะควบคูไปกับการ
นมัสการพระเจา (เทียบ ขอ 31) ดังที่ธรรมบัญญัติกําหนดไว คือ อพย 29:27; ลนต 5:6 (เกีย่วกับการถวายบูชาชดเชยบาป); ลนต
7:32; กดว 18:11-18 (เร่ืองผลิตผลแรก); ฉธบ 18:3 (เร่ืองไหลสัตวที่ถวายเปนเคร่ืองบูชา) – สวน “เคร่ืองบูชาที่กําหนดไว” แปลตาม
ตัวอกัษรวา “เคร่ืองบูชาที่นําความศักด์ิสิทธิ์มาให” ซึง่หมายถึง “เคร่ืองบูชาที่ชวยใหมนุษยประพฤติตนถกูตอง” คงเปนการกลาวพาดพิง
ถึงการถวายบูชาที่กําหนดไวใน ลนต 2:1-16.

54h พระพรนี้มาจากพระเจา

55i เกีย่วกับหนาที่ตอผูตายที่จะตองไดรับการฝงศพอยางเหมาะสม ดู 2 ซมอ 21:10-14; ทบต 1:17-18; 12:12; อสย 34:3; ยรม
22:19. ในสมัยตอมา ชาวยิวยังถวายคําภาวนาและเคร่ืองบูชาอุทศิแกผูลวงลับดวย (2 มคบ 12:38-46) แตดูเหมือนวาธรรมบัญญัติหาม
ประกอบพิธีกรรมที่ไมใชประเพณีของชาวยิวอทุิศแกผูลวงลับ (ฉธบ 26:14; เทียบ บสร 30:18; บรค 6:26) แตบุตรสิราไมใหราย
ละเอียดอะไรเกี่ยวกับเร่ืองนี้.



ถาทําเชนนี ้ทานจะเปนท่ีรักของทุกคน
36จะทําส่ิงใด จงระลึกถึงบ้ันปลายของชีวิต
แลวทานจะไมทําบาปเลยj56

ความรอบคอบและสามัญสํานึก

8. 1อยาโตเถียงกับคนมีอํานาจ
เพราะทานจะตกอยูในเงื้อมมือของเขา
2อยามีคดีความกับคนร่ํารวย
เพราะทานจะตองเสียเปรียบ
ทองคําทําใหคนจํานวนมากเสียคน
ทําใหพระทัยของกษัตริยลําเอียง
3อยาโตเถียงกับคนพูดพลาม
อยานําฟนไปใสไฟ
4อยาเลนกับคนโง
เพราะเขาจะดาทอบรรพบุรุษของทานa57

5อยากลาวดูหมิน่คนบาปท่ีกลับใจ
จงจําไววาเราทุกคนลวนมีความผิดb58

6อยาดูหมิ่นคนชรา
เพราะเราบางคนก็จะเปนคนชราเชนเดียวกัน
7อยาดีใจเมื่อผูใดส้ินชีวิต
จงระลึกวาเราทุกคนจะตองตายเชนเดียวกัน

บทเรียนจากผูอาวุโสc59

8อยาดูหมิ่นคําสอนของบรรดาผูมีปรีชา
จงไตรตรองคําพังเพยของเขา
ทานจะไดรับความรอบรูจากเขา
แลวจะเรียนรูวิธีการรับใชเจานายได
9อยามองขามคําส่ังสอนของบรรดาผูอาวุโส
เพราะเขาก็ไดเรียนรูมาจากบรรพบุรุษd60เชนเดียวกัน
ทานจะไดเรยีนรูจากเขาใหรูจักคิด
และรูจักวิธีตอบตามกาลเทศะ

ความรอบคอบ
10อยาย่ัวกิเลสของคนบาปใหลุกโชนเหมือนจุดถานไฟ
เพราะทานจะถูกเปลวไฟของเขาลวก
11อยาโตเถยีงกับคนชอบหาเรื่อง
เขาอาจจะวางกับจับผิดคําพูดของทาน
12อยาใหผูมีอํานาจมากกวาทานยืมส่ิงใด
แตถาใหยืมไปแลว จงคิดวาของนั้นสูญเปลา
13อยาเปนประกันเกินกําลังทรัพยของทาน
ถารับประกันใคร จงเตรียมใจไวใชหนี้แทนเขา
14อยามีคดีความกับผูพิพากษา
เพราะผูพิจารณาคดีจะตัดสินเขาขางเขา
15อยารวมเดินทางไปกับคนชอบผจญภัย
เพราะเขาจะเปนภาระแกทาน

56j “ไมวาจะทําสิง่ใด” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู  ตนฉบับภาษากรีกวา “ไมวาจะพูดสิ่งใด” – แมวาบุตรสิรายังไมเขาใจชัดเจนเร่ือง
พระเจาทรงตอบแทนความดีความช่ัวหลังความตาย กระนัน้กดี็ เขายังเนนหลายคร้ังถึงความสําคัญของวาระสดุทายของชีวิต (ดู 11:26-
28).

 

578 a การดาทอบรรพบุรุษเปนนิสัยเลวๆของชาวตะวันออก

58b “มีความผิด” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู ตนฉบับภาษากรีกวา “สมควรไดรับโทษ”

59c บุตรสิรารูดีวาวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณเปนความรูทีรั่บถายทอดมาจากบรรพบุรุษ – ในสมัยกอน ทัง้ในอิสราเอลและอยิีปต ผูจะ
เขารับราชการจําเปนตองเรียนรูวิธกีาร “รับใชเจานาย” เสยีกอน

60d บรรดาธรรมาจารยใหความสําคัญมากแกคําสอนที่ไดรับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ คําสอนเหลานี้ไดช่ือรวมๆกันวา “กฎเกณฑทีบ่อก
เลาตอๆกันมา” (ดู ฉธบ 4:9; 11:19; โยบ 8:8; 12:12; สดด 44:1; 78:3ฯ) – หนงัสือสวนใหญของพระคัมภีรลวนเปน “กฎเกณฑที่
บอกเลาตอๆกันมา” กอนที่จะถูกบันทกึไวเปนลายลักษณอกัษร โดยเฉพาะอยางย่ิงสุภาษติและคําพังเพยตางๆของบรรดาผูมีปรีชา



เขาจะทําตามใจตนเอง
ความโฉดเขลาของเขาจะทําใหทานพินาศไปดวย
16อยาโตเถยีงกับคนอารมณราย
อยาเดินทางไปกับเขาในท่ีเปล่ียว
เพราะชีวิตไมมีคาแตอยางใดสําหรับเขา
เมื่อไมมีผูใดชวยทานได เขาจะทํารายทาน
17อยาปรึกษาคนโง
เพราะเขาไมเก็บความลับ
18อยาเปดใจกับทุกคนท่ีทานพบ
ทานจะไมไดประโยชนอะไรเลยe61

สตรี

9. 1อยาหึงหวงภรรยาท่ีทานรัก
เพราะทานจะสอนเลหกลท่ีนางจะใชทํารายทาน
2อยามอบตนไวใตอํานาจของสตรี
เพราะนางจะควบคุมทานทุกอยาง
3อยาคบกับหญิงแพศยา
เพราะทานจะตกในบวงของนาง
4อยาไปคลุกคลีกับหญิงนักรอง
เพราะทานจะตกเปนเหย่ือเลหกลของนาง
5อยาเพงมองหญิงพรหมจารี
เพราะทานจะตองรับโทษพรอมกับนาง
6อยามอบตนแกหญิงโสเภณี
เพื่อทานจะไมสูญเสียมรดกของทาน
7อยากวาดตาไปท่ัวทุกถนนในเมือง
อยาเดินเตรไปตามท่ีลับตาคน
8เมื่อเห็นหญิงงาม จงหันหนาไปเสีย
อยาจองดูหญิงงามท่ีไมใชภรรยาของทาน
ความงามของหญิงทําใหหลายคนลุมหลง
ความรักตอนางเปนเหมือนไฟท่ีเผาทาน
9อยานั่งรวมโตะกับหญิงท่ีแตงงานแลว
อยารวมฉลองด่ืมสุรากับนาง
เพราะจิตใจของทานจะหลงรกันาง
และทานจะเผลอใจล่ืนไถลลงสูความพินาศ

ความสัมพันธกับผูอื่น
10อยาท้ิงเพื่อนเกา
เพราะเพื่อนใหมจะไมเหมือนเพื่อนเกา
เพื่อนใหมก็เหมือนเหลาใหม
เหลาใหมท้ิงไวใหเกาแลวจึงจะด่ืมไดดวยความยินดี
11อยาอิจฉาความรุงเรืองของคนบาป
เพราะทานไมรูวาจุดจบของเขาจะเปนอยางไร
12อยารวมยินดีกับความสําเร็จของคนอธรรม
จงจําไววาเขาจะไดรับโทษกอนจะไปถึงแดนมรณะa62

13จงหลีกเล่ียงหางจากผูท่ีมีอํานาจประหารชีวิต
แลวทานจะไมกังวลกลัวความตาย
ถาทานเขาไปพบเขา จงระวังอยาพลาดผิด
มิฉะนั้นเขาอาจเอาชีวิตทานได
จงรูไววาทานกําลังเดินอยูทามกลางบวงแรว
และกําลังเดินอยูบนเชิงเทินของเมืองb63

14จงปลูกฝงความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนเทาท่ีทานจะทําได
และจงปรึกษากับผูมีปรีชา
15จงสนทนากับผูเฉลียวฉลาด
การพูดทุกครั้งของทานจงเก่ียวของกับธรรมบัญญัติของพระผูสูงสุด

61e “ทานจะไมไดประโยชนอะไรเลย” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “อยาทําใหความสขุของทานหายไป”

629 a “กอนจะไปถึงแดนมรณะ” – ในพันธสัญญาเดิม ชาวยิวมีความเช่ือวาพระเจาทรงลงโทษคนบาปหรือประทานรางวัลแกผูชอบ
ธรรมในชีวิตนี ้เพราะเขายังไมมีความรูชัดเจนเร่ืองชีวิตหนา

63b ผูที่อยูบนเชิงเทนิของเมืองยอมเปนเปาใหศัตรูใชลูกธนูยิงใสเขาไดโดยงาย – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เดินบนตาขาย”



16จงเชิญบรรดาผูชอบธรรมมารวมโตะกับทาน
จงภมูิใจท่ีทานยําเกรงองคพระผูเปนเจา
17ชางฝมือไดรับคําชมเชยเพราะผลงานของเขาฉันใด
ผูนําประชากรก็จะไดรับการยกยองเพราะมีปรชีาในการพูดฉันนั้นc64

18คนพูดมากเปนท่ีหว่ันกลัวแกชาวเมือง
คนพูดไมคิดยอมเปนท่ีเกลียดชัง

ผูมีหนาท่ีปกครอง

10. 1ผูปกครองบานเมืองอยางมีปรีชายอมสอนประชาชนใหเปนคนดี
การปกครองของผูรอบคอบยอมมีระเบียบ
2ผูปกครองเปนเชนใด ขาราชการของเขาก็เปนเชนนั้น
เจาเมืองเปนอยางไร พลเมืองก็เปนอยางนั้น
3กษัตริยท่ีไมทรงไดรับการอบรมท่ีดียอมทําใหชาวเมืองพินาศ
บานเมืองจะเจริญก็เพราะความเฉลียวฉลาดของเจานาย
4อํานาจปกครองแผนดินอยูในพระหัตถขององคพระผูเปนเจา
พระองคทรงบันดาลใหมีผูนําท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ
5ความสําเร็จของมนุษยอยูในพระหัตถขององคพระผูเปนเจา
พระองคประทานเกียรติแกผูออกกฎหมาย

คําติเตียนคนเยอหย่ิง
6อยาโกรธพี่นอง ไมวาเขาจะทําผิดอยางไรกับทาน
อยาทําส่ิงใดขณะท่ีอารมณโกรธเคืองยังไมสงบลง
7ความเยอหย่ิงเปนท่ีเกลียดชังท้ังแกองคพระผูเปนเจาและแกมนุษย
ท้ังองคพระผูเปนเจาและมนษุยยอมรงัเกียจความอธรรม
8อํานาจปกครองผานจากชนชาติหนึ่งไปยังชนอีกชาติหนึ่ง
เพราะความอยุติธรรม ความรนุแรง และความโลภ
9ทําไมผูท่ีเปนแตเพยีงฝุนดินและขี้เถาจึงเยอหย่ิงเลา
แมมนุษยยังมีชีวิตอยู เครือ่งในของเขาก็นารงัเกียจa65

10โรคเรื้อรังทําใหหมอจนปญญาb66

แมวันนี้เขาเปนกษัตริย พรุงนีเ้ขาก็จะตาย
11เมื่อมนุษยตาย มรดกของเขาก็คือสัตวเล้ือยคลาน สัตวปา และหนอน
12ความเยอหย่ิงของมนุษยเริม่ตนจากการละท้ิงองคพระผูเปนเจา
และจากการท่ีใจของเขาอยูหางจากพระผูทรงสรางเขามา
13เพราะความเยอหย่ิงเริ่มตนจากบาป
ผูท่ียึดแนนในบาปยอมเทส่ิงนารงัเกียจออกมา
เพราะฉะนั้น องคพระผูเปนเจาจะทรงลงโทษเขาอยางคาดไมถึง
ทรงทําลายเขาจนส้ินเชิง
14องคพระผูเปนเจาทรงควํ่าผูทรงอํานาจจากบัลลังก
ทรงยกผูถอมตนใหขึ้นนั่งแทน
15องคพระผูเปนเจาทรงถอนรากของบรรดาชนตางชาติc67

และทรงปลูกผูตํ่าตอยขึน้แทนท่ี
16องคพระผูเปนเจาทรงควํ่าเขตแดนของชนตางชาติ
ทรงทําลายเขาจนถงึรากของแผนดิน
17พระองคทรงกําจัดและทําลายคนเหลานี้ใหส้ินไป
ทรงลบลางเขาจากความทรงจําของแผนดิน
18ความเยอหย่ิงมิไดถูกสรางขึ้นมาสําหรับมนษุย
ความโมโหรายไมมีไวสําหรับผูท่ีเกิดจากหญิง

บุคคลท่ีควรไดรับเกียรติ

64c คําพังเพยนี้เปรียบเทียบนายชางที่ตองมีฝมือในการสรางผลงานสิ่งประดิษฐของตน แลวจึงจะไดรับคําชมเชย กบัผูปกครองบาน
เมืองทีต่องมวีาทศิลปในการโนมนาวใหประชาชนปฏิบัติตามที่ตนตองการ – แตตัวบทไมชัดเจน – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ผูมีฝมอืปดบัง
ความถูกตอง และผูนําประชากรเช่ียวชาญในการพูด”

6510 a “เคร่ืองในของเขากน็ารังเกียจ” – แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและคําอธบิายของคนโบราณ -- ตนฉบับทั้งภาษา
กรีกและภาษาฮีบรูไมชัดเจน

66b ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “โรคเล็กนอยทําใหหมอเปนทุกข” -- เราไมเขาใจวาขอนี้หมายความวาอยางไรกันแน

67c “ชนตางชาติ” – บางคนแปลวา “คนเยอหย่ิง” – สวนสํานวนแปลโบราณภาษาละตินวา “ชนชาติเยอหย่ิง”



19ชาติใดเลาควรไดรับเกียรติ คําตอบคือชาติมนุษย
ชาติใดเลาควรไดรับเกียรติ คําตอบคือบรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจา
ชาติใดเลาไมควรไดรับเกียรติ คําตอบคือชาติมนุษย
ชาติใดเลาไมควรไดรับเกียรติ คําตอบคือบรรดาผูละเมิดบทบัญญัติ
20ผูนํายอมไดรับเกียรติในหมูพี่นองของตน
แตบรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาไดรับเกียรติจากพระองคd68 (21) 

22คนร่ํารวย คนมีสกุล และคนยากจน
จงภมูิใจท่ีมีความยําเกรงองคพระผูเปนเจา
23ไมเปนการถูกตองท่ีจะดูหมิน่คนฉลาดเพราะเขายากจน
และไมควรยกยองผูใดท่ีเปนคนบาป
24ผูย่ิงใหญ ผูพิพากษา และผูมีอํานาจควรไดรับเกียรติ
แตไมมีผูใดในพวกนี้ย่ิงใหญกวาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจา
25แมเมื่อคนอิสระรับใชทาสท่ีมีปญญา
คนฉลาดก็จะไมบนe69

ความถอมตนและการพูดตรงไปตรงมา
26อยาอวดฉลาดเมื่อทานทํางาน
อยาอวดเกงเมื่อทานลําบาก
27คนทํางานและมีทุกส่ิงท่ีจําเปน
ยังดีกวาคนท่ีชอบโออวดและไมมีอะไรกิน
28ลูกเอย จงใหเกียรติตนเองแตพอประมาณ
จงตีคาตนเองตามท่ีเปนจริง
29เมื่อคนหนึ่งยอมรับผิด ผูใดเลาจะประกาศวาเขาเปนผูบริสุทธิ์
เมื่อคนหนึ่งดูถูกตนเอง ผูใดเลาจะใหเกียรติเขา
30คนยากจนไดรับเกียรติเพราะความรู
คนร่ํารวยไดรับเกียรติเพราะทรัพยสมบัติของตน
31ถาคนหนึ่งไดรับเกียรติเมือ่ยังยากจน เมือ่เขามั่งมีก็ย่ิงจะไดรับเกียรติมากขึ้น
ถาคนหนึ่งถูกสบประมาทเมือ่เปนคนมั่งมี เขาก็ย่ิงจะถูกสบประมาทมากขึน้เมือ่ยากจน

อยาตัดสินแตเพียงภายนอก

11. 1ผูตํ่าตอยท่ีมีปรีชาจะไมนอยหนาผูใด
เขาจะมีท่ีนั่งรวมกับผูมีอํานาจ
2อยาชมผูใดเพราะเขามีรูปงาม
อยาดูหมิน่ผูใดเพราะหนาตาของเขา
3ผ้ึงเปนสัตวปกตัวเล็กๆ
แตผลผลิตของมันหวานท่ีสุด
4อยาอวดตัวเพราะเส้ือผาท่ีสวมa70

อยาหย่ิงผยองในวันท่ีทานไดรับเกียรติ
เพราะพระราชกิจขององคพระผูเปนเจานาพิศวงย่ิง
แตมนุษยมองไมเห็นb71

5กษัตริยหลายพระองคเคยประทับบนพื้นดินc72

และคนแปลกหนาไดรับมงกุฎ
6ผูทรงอํานาจหลายคนตองไดรับความอับอายอยางมาก
คนมีช่ือเสียงก็ตกอยูในอํานาจของผูอ่ืน

จงคิดกอนพูด
7จงสอบสวนใหถี่ถวนกอนจะตําหนิ
จงคิดใหดีกอนจะกลาวโทษ
8จงฟงใหดีกอนจะตอบ

68d สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 21 วา “21ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนจุดเริ่มตนการยอมรบัจาก
พระเจา แตความด้ือรัน้และเยอหย่ิงเปนจุดเริม่ตนของการถูกพระเจาทรงทอดท้ิง”

69e เทียบความคิดของนักบุญเปาโลเร่ืองทาส (กท 3:28; คส 3:11; ฟม 16)

7011 a ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “อยาดูหมิ่นผูสวมเสื้อผาเกา อยาดูถูกผูที่มคีวามทุกข”

71b “แตมนุษยมองไมเห็น” – แปลตามตัวอกัษรวา “พระราชกิจของพระองคซอนเรนอยูสําหรับมนุษย” -- ชะตากรรมของมนษุยอาจ
กลับเปนอยางอืน่ไดในพริบตาเดียว ดังตัวอยางในขอตอไป (เทียบ 1 ซมอ 2:8; โยบ 12:17-19; สดด 113:7).

72c “นัง่บนพ้ืนดิน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ผูถูกกดข่ีไดนั่งบนบัลลังก”



อยาสอดแทรกขณะท่ีผูอ่ืนกําลังพูด
9อยาถกเถยีงเรื่องท่ีมใิชธุระของทาน
อยายุงเก่ียวกับคนบาปท่ีกําลังทะเลาะกัน
10ลูกเอย อยาลงมือทํากิจการหลายอยาง
เพราะถาทํามากเกินไป ทานจะไมพนความผิด
แมทานจะว่ิง ก็จะไมบรรลุเปาหมาย
แมทานจะหน ีก็จะหนไีมพนd73

11บางคนทํางานเหน็ดเหนือ่ยและรีบรอน
แลวก็พบวาย่ิงตกตํ่ากวาเดิม

จงวางใจในพระเจาแตผูเดียว
12บางคนเฉ่ือยชา ตองการความชวยเหลือ
เขาไมมีทรัพยสมบัติ มีแตความขาดแคลน
ถึงกระนั้น องคพระผูเปนเจาก็ทอดพระเนตรเขาดวยความโปรดปราน
ทรงยกเขาขึ้นจากความตกตํ่า
13ทรงโปรดใหเขาไมตองนอยหนาผูใด
จนคนจํานวนมากตองประหลาดใจ
14ความสุขและความทุกข ชีวิตและความตาย
ความมั่งค่ังและความยากจนลวนมาจากองคพระผูเปนเจาe74 (15) (16) 

17ของประทานจากองคพระผูเปนเจาคงอยูกับผูยําเกรงพระองคf75

ความโปรดปรานของพระองคบันดาลใหเขามีความสุขตลอดไป
18บางคนร่ํารวยเพราะขยันและประหยัด
บําเหน็จท่ีเขาจะไดรับคืออะไร
19เขาคงจะคิดวา “ฉันพักผอนไดแลว
เวลานี้ฉันมีกินมีใชสบายแลว”
แตเขาหารูไมวาจะสบายเชนนี้ไดนานเทาไร
กอนตาย เขาตองท้ิงทุกส่ิงแกผูอ่ืนg76

20จงซ่ือสัตยตอหนาท่ีh77 ทํางานอยางขะมักเขมน
จงประกอบอาชีพเล้ียงตนจนถึงวัยชรา
21อยาแปลกใจท่ีคนบาปประสบความสําเร็จ
จงวางใจในองคพระผูเปนเจา และเอาใจใสในการงานของทาน
เพราะเปนเรื่องงายท่ีองคพระผูเปนเจา
จะทรงบันดาลใหคนจนร่ํารวยขึ้นโดยฉับพลัน
22ผูยําเกรงพระเจาจะไดรับพระพรจากพระองคเปนบําเหนจ็
พระองคทรงบันดาลใหพระพรบังเกิดผลโดยฉับพลัน
23อยาถามวา “ฉันตองการอะไรบาง
ต้ังแตบัดนี้ ฉันจะจัดการทรัพยสมบัติอยางไร”
24อยาพูดวา “ฉันไมตองพึ่งใคร
แลวอันตรายใดจะมากลํ้ากรายได”
25เมื่อมีความสุข เรามักจะลืมความทุกข
เมื่อมีความทุกข เราก็มักจะลืมความสุขi78

26เปนเรื่องงายสําหรับองคพระผูเปนเจา ในวันท่ีคนหนึ่งตาย
ท่ีจะทรงตอบแทนเขาตามความประพฤติ
27ความทุกขเพยีงช่ัวโมงเดียวทําใหลืมความสุข
ในวาระสุดทายของมนุษย กิจการของเขาจะถูกเปดเผย
28อยาประกาศวาผูใดมีสุขกอนท่ีเขาจะตาย

73d “แมทานจะว่ิง...... กจ็ะหนีไมพน” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ถาทานไมว่ิง ทานก็จะไมบรรลุเปาหมาย ถาทานไมแสวงหา กจ็ะไมพบ”

74e ตนฉบับภาษาฮีบรู สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 สํานวนแปลโบราณภาษาละตินและภาษาซีเรียค เสริม ขอ 15-16 วา
“15ปรีชาญาณ ความเขาใจ และความรูลวนมาจากองคพระผูเปนเจา ความรักและกิจการดีก็มาจากพระองค
16ความโงเขลาและความมืดถูกสรางมาสําหรบัคนบาป ผูท่ีพึงพอใจในความชัว่ก็แกตัวลงพรอมกับความชั่ว”

75f “ผูยําเกรงพระเจา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ผูชอบธรรม” เชนเดียวกับในขอ 22 และใน 12:2; 13:17.

76g บางทีขอนีอ้าจเปนแรงบันดาลใจของอุปมาใน ลก 12:16-21 ที่กลาวถึงความไรประโยชนของทรัพยสมบัติที่สะสมไว เพราะเมือ่ถึง
วันตาย เจาของจะเอาทรัพยสมบัตินี้ไปไมได

77h “จงซื่อสัตยตอหนาที่” แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “จงซื่อสัตยตอพันธสัญญา”

78i จากบริบท ขอนี้นาจะหมายความวา “เมือ่มีความสุข เรามักจะลืมวาความทุกขอาจจะมาถึงได และเมื่อมีความทุกข เรามกัจะลืม
วาความสุขอาจเปนไปไดในอนาคต” ดวย ไมใชหมายถึงแตอดีตเทานั้น



เพราะเราจะรูจักคนหนึ่งไดอยางแทจริงก็เมื่อเขาจบชีวิตเทานั้นj79

อยาไวใจคนอธรรม
29อยาพาผูใดเขามาในบาน
เพราะคนเจาเลหมีอุบายมากมาย
30ใจคนเยอหย่ิงเปนเหมือนนกตอในกรง
เขาคอยลอหลอกทานใหมาติดกับk80

31คอยซุมบิดเบือนความดีใหเปนความช่ัว
คอยจับผิดแมกิจการท่ีดี
32ประกายไฟเพยีงนอยนิดจุดกองถานใหลุกโพลงได
คนบาปซุมหาโอกาสฆาผูอ่ืน
33จงระวังคนช่ัว เพราะเขาวางแผนแตความช่ัวราย
เพราะเขาจะทําลายช่ือเสียงของทานตลอดไป
34ถาทานนําคนแปลกหนาเขามาในบาน เขาอาจจะทําใหเกิดปญหา
ทานจะกลายเปนคนแปลกหนาในครอบครัวของทาน

ขอแนะนําในการทําความดี

12. 1เมือ่ทําความดี จงรูเถิดวาทานจะทําความดีตอผูใด
แลวทานจะไดรับการตอบแทนความดีนั้น
2จงทําความดีตอผูชอบธรรม แลวทานจะไดรับการตอบแทน
ถามิใชจากเขา ทานก็จะไดรับจากพระเจาสูงสุดอยางแนนอน
3ผูท่ีด้ือรั้นในความช่ัวจะไมไดรบัผลดี
ผูท่ีไมยอมใหทานแกผูอ่ืน ก็จะไมไดรับผลตอบแทนเชนเดียวกันa81

4จงใหแกผูยําเกรงพระเจา
แตอยาชวยเหลือคนบาปb82

5จงทําดีตอผูตํ่าตอย
แตอยาใหส่ิงใดแกผูไมยําเกรงพระเจา
จงขัดขวางอยาใหผูใดใหอาหารแกเขา
ทานก็อยาใหเขาดวย
เพราะเขาจะใชส่ิงท่ีเขาไดรับนี้เพื่อมีอํานาจเหนือทาน
แลวทานจะไดรับผลรายเปนสองเทาของความดีท่ีทานไดทํา
6พระเจาสูงสุดทรงเกลียดชังคนบาป
และจะทรงตอบแทนผูไมยําเกรงพระองคอยางสาสม
7จงใหแกคนดี
แตอยาชวยเหลือคนบาป

มิตรแทและมติรเทียม
8ในยามสุข ทานไมอาจรูวาผูใดเปนมิตรแท
แตในยามทุกข จะปรากฏชัดวาผูใดเปนศัตรู
9เมื่อผูหนึ่งประสบความสําเรจ็ ศัตรูของเขาจะโศกเศราc83

แตเมือ่เขามีความทุกข แมแตมิตรก็จะเหนิหาง
10อยาไวใจศัตรูเลย
เพราะทองสัมฤทธิ์ขึน้สนิมฉันใด
ความช่ัวของศัตรูก็จะปรากฏขึ้นฉันนั้น
11แมเขาจะถอมตนกมศีรษะเดินมาพบทาน

79j “เมื่อเขาจบชีวิตเทานั้น” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู ตนฉบับภาษากรีกวา “ในลูกหลาน”

80k “เขาคอยลอหลอกทานใหมาติดกับ” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “คอยซุมกดักนิหมือนสุนัขปา” – “นกตอ” ถูกขังไวในกรงเพ่ือสงเสียง
เรียกใหนกอื่นเขามาติดกับฉนัใด ใจของผูเยอหย่ิงก็เปนเหมือนกบัดักลอใหผูอืน่เขามาทําบาปดวยฉันนั้น

8112 a ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอนี้เปนดังนี้ “ผูที่ทําดีตอคนชั่วจะไมไดประโยชนอันใด การกระทําของเขานับเปนกิจการดีไม
ได”

82b สํานวนแปลโบราณภาษาละตินเสริมวา “เพราะพระองคจะทรงลงโทษผูไมยําเกรงพระเจาและคนบาป ทรงกําหนด
ไวลวงหนาวันท่ีเขาจะถูกลงโทษ 5จงใหแกคนดีและอยาตอนรับคนบาป” – แตพันธสัญญาใหมจะสอนตรงกันขาม เชน มธ
5:43-48; ลก 6:27-36; รม 12:20 -- นักบุญออกสัตินรูสกึไมสบายใจตอคําสอนนี้ของบุตรสริา จงึอธิบายวา “อยาใหแกคนบาปในฐานะ
ที่เขาเปนคนบาป แตจงใหแกคนบาปเพราะเขาเปนมนษุยคนหนึ่ง”

83c “ศัตรูของเขาจะโศกเศรา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “แมคนที่เกลียดชังเขาก็เปนมิตร” ซึ่งดูเหมือนจะเปนความคิดที่คลองจองกัน
มากกวา



จงเอาใจใสระวังเขาไวใหดี
จงทํากับเขาเหมือนผูเช็ดกระจกเงา
แลวทานจะเห็นวาสนิมของเขาจะคงอยูไมนานd84

12อยาใหเขามายืนเคียงขางทาน
เพื่อมิใหเขาผลักทานออกและเขามาแทนท่ี
อยาใหเขานั่งขางขวาของทาน
เพื่อเขาจะแยงท่ีนั่งของทานไมได
ในท่ีสุดทานจะรูวาขาพเจาพูดถูก
ถาทานไมเช่ือคําพูดของขาพเจา ทานจะตองเสียใจ
13ผูใดเลาจะสงสารหมองูท่ีถูกงูกัด
หรือสงสารผูท่ีเขาไปใกลสัตวราย
14ในลักษณะเดียวกัน ไมมีผูใดสงสารผูท่ีคบคนบาป
และรวมทําบาปกับเขา
15เขาจะอยูกับทานช่ัวระยะหนึ่ง
เมื่อทานพลาดพล้ัง เขาก็จะไมอยูอีกตอไป
16ศัตรูปากหวาน
แตใจของเขาคิดจะโยนทานลงในคู
ศัตรูบีบน้ําตาได
แตเมือ่มีโอกาส เขาจะดูดเลือดของทานไมมีวันอ่ิม
17ถาทานประสบเหตุราย เขาจะมาพบทานเปนคนแรก
เขาจะแสรงทําเหมือนจะชวยทาน แตแลวเขาก็จะขัดขาทานใหลม
18เขาจะส่ันศีรษะและตบมือเยาะเยยทานe85

เขาจะพูดนนิทาทานหลายเรื่อง เผยโฉมหนาท่ีแทจรงิของเขา

จงคบกับคนชั้นเดียวกัน

13. 1ผูใดจับยางมะตอย มือก็จะเปอน
ผูใดคบกับคนเยอหย่ิงก็จะเปนเหมือนกับเขา
2อยาแบกของหนักเกินกําลัง
อยาคบกับคนท่ีแข็งแรงและร่ํารวยกวาทาน
ทําไมทานจึงนําหมอดินไปวางใกลหมอเหล็ก
เมื่อกระทบกัน หมอดินก็จะแตกa86

3คนร่ํารวยไปแกลงเขาแลวยังตอวาผูอ่ืน
คนยากจนถูกกล่ันแกลง แลวยังตองไปขอโทษ
4ถาทานเปนประโยชนตอคนร่ํารวย เขาจะเอาเปรียบทาน
ถาทานขัดสน เขาจะละท้ิงทาน
5ถาทานมี เขาจะมาอยูกับทาน
จะปอกลอกทานโดยไมละอายใจ
เขาจะย้ิมกับทาน จะใหความหวังแกทาน
จะพูดดีกับทาน ถามทานวา “คุณตองการอะไร”
6ถาเขาตองการทาน เขาจะหลอกลวงทาน
7เขาจะจัดงานเล้ียงทําใหทานตองอับอาย
เขาจะทําเชนนี้สองสามครั้งจนทานหมดตัว
แลวเขาจะหัวเราะเยาะทาน
เมื่อเห็นทาน เขาก็จะหลีกเล่ียงทาน
ส่ันศีรษะดูหมิ่นทาน
8จงระวังอยาใหเขาหลอกลวงทาน
อยาใหเขาดูถูกทานเพราะความโงเขลาของทานb87

9เมื่อผูมีอํานาจเชิญทาน อยารีบดวนรับเชิญ
แลวเขาจะรบเราเชิญทานอีก
10อยาเสนอหนา เพราะทานจะถูกปฏิเสธ

84d “จงทํากับเขา.....สนิมของเขาจะคงอยูไมนาน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงทํากบัเขาเหมือนกับคนที่เผยความลับ แลวเขาจะทําราย
ทานไมได จงระลึกถึงผลของความอจิฉา”

85e การสั่นศีรษะเปนอาการแสดงการเยาะเยยใน โยบ 16:4; สดด 22:7; 109:25; ดู มธ 27:39 – สวน “การตบมอื” ดู พคค 2:15;
อสค 15:6; นฮม 3:19.

8613 a การเปรียบเทียบเชนนี้ยังพบไดในนิทานอสีปดวย

87b “เพราะความโงเขลาของทาน” – แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาละตินและภาษาซีเรียค – ตนฉบับภาษากรีกวา “เพ่ือความ
เพลิดเพลินของทาน” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “จงระวังอยาทะเยอทะยาน อยาทําตนเปนคนโง”



แตอยาหางเหินเกินไป เพราะเขาจะลืมทานc88

11อยายกตนเทาเทียมกับเขา
อยาเช่ือคําพูดมากของเขา
เพราะเขาพูดมากก็เพื่อลองใจทาน
แมเมื่อเขาย้ิม เขาก็ยังทดสอบทาน
12ผูไมเก็บความลับท่ีไดฟงมาเปนคนใจราย
เขาไมละเวนท่ีจะทํารายและลามโซทาน
13จงเอาใจใสระวังเขาใหดี
ทานกําลังเดินไปสูความพินาศท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลาd89 (14) 

15สรรพสัตวลวนรักสัตวชนิดเดียวกัน
มนุษยท้ังหลายก็ยอมรักผูอยูในฐานะเดียวกันดวย
16สัตวทุกชนิดสมสูกับสัตวชนิดเดียวกัน
มนุษยก็สมาคมกับผูท่ีเหมือนกับตน
17สุนขัปาจะอยูรวมกับลูกแกะไดหรือ
คนบาปจะอยูรวมกับผูยําเกรงพระเจาไมไดเชนเดียวกัน
18หมาในกับหมาบานจะอยูดวยกันอยางสันติไดหรือ
เศรษฐีกับคนยากจนจะอยูดวยกันอยางสันติไดหรือe90

19ลาปาเปนเหย่ือของสิงโตฉันใด
คนยากจนก็เปนเสมือนอาหารของเศรษฐีฉันนัน้
20สภาพตํ่าตอยเปนท่ีนารงัเกียจสําหรับคนเยอหย่ิงฉันใด
คนยากจนก็เปนท่ีนารังเกียจสําหรับเศรษฐีฉันนัน้
21ถาเศรษฐีคนหนึ่งกําลังจะลม มิตรสหายก็มาชวยพยุงเขาไว
ถาคนยากจนลมลง แมแตมิตรสหายก็ยังผลักเขาซํ้าอีกf91

22ถาเศรษฐีคนหนึ่งลมลง คนจํานวนมากก็มาชวยเหลือเขา
แมเขาพูดอยางโงเขลา ใครๆ ก็ชมเชย
ถาคนตํ่าตอยลมลง ใครๆ ก็ตําหนิเขา
ถึงเขาจะพูดมีเหตุผล ก็ไมมีใครสนใจ
23เมื่อเศรษฐีพูด ทุกคนยอมเงียบ
และยกยองคําพูดของเขาจนถึงฟา
แตถาคนยากจนพูด ใครๆ ก็ถามวา “คนนี้เปนใครกัน”
ถาเขาสะดุด ใครๆ ก็ย่ิงชวยผลักเขาใหลมลง
24ความร่ํารวยยอมดีเมื่อไมมีบาป
ความยากจนยอมช่ัวรายตามความคิดของผูไมยําเกรงพระเจาg92

25ใจมนษุยยอมปรากฏบนใบหนา
ท้ังเมื่อคิดดี หรือคิดช่ัวราย
26ใบหนาแจมใสสะทอนใจเปนสุข
แตการคิดคนสุภาษิตเปนงานหนักh93

ความสุขแทจริง

14. 1ผูไมทําบาปa94ดวยคําพูดยอมเปนสุข
เขาไมตองเปนทุกขใจเพราะบาป

88c คําแนะนําเชนนี้เปนตัวอยางชัดเจนวาบุตรสิราเดินสายกลางและพูดประชดประชัน – พระวาจาของพระเยซูเจาใน ลก 14:8-10 แมดู
เหมือนจะมคีวามหมายใกลเคียงกนั แตหมายความอกีอยางหนึ่งและตองการสอนคนละเร่ือง คือใหเปนคนถอมตน

89d สําเนาโบราณภาษากรีก GK 248 เสริมขอ 14 วา “14เมื่อทานไดยินเรื่องเหลาน้ีขณะท่ีกําลังนอนหลับ ก็จงต่ืนข้ึน
จงรักองคพระผูเปนเจาตลอดชีวิตและอธิษฐานวอนขอพระองคใหประทานความรอดพนแกทาน”

90e บุตรสริามคีวามเห็นวาการที่มนุษยตองคบคากับบุคคลที่มฐีานะเดียวกันเปนการขยายกฎธรรมชาติ ใหมกีารประสานกลมกลืนกัน จงึ
สอดคลองกับพระประสงคของพระเจา  บุตรสิราไมประณามวาความรํ่ารวยเปนสิง่ช่ัวรายเสียทั้งหมด (ดูขอ 24) แตตองการปองกันมใิห
คนยากจนคิดผิดไปวาการคบกับคนรํ่ารวยเปนการดี แลวจะถูกคนรํ่ารวยเอาเปรียบได

91f ขอความในขอนีอ้าจตองเขาใจเปนภาษาเปรียบเทียบ “การสะดุดลม” อาจมีความหมายวา “พูดโงๆ” เพราะบริบทเปนเร่ืองการพูดจา
(เทียบ 14:1)

92g “ตามความคิดของผูไมยําเกรงพระเจา” – แปลตามตัวอกัษรวา “ความยากจนเปนความช่ัวรายในปากของผูไมยําเกรงพระเจา” –
ความรํ่ารวยไมใชสิ่งเลวรายในตัวเอง แตก็มีอันตราย

93h ไมชัดวาขอความ 2 บรรทัดนี้มีความเกี่ยวของกันอยางไร เพราะตนฉบับทั้งภาษากรีกและภาษาฮีบรูไมชัด.

9414 a “ผูไมทําบาป” แปลตามตัวอกัษรวา “ผูไมล่ืนไถล” – เพลงสดุดีหลายบทกลาวถึงความสุขของผูมีใจบริสุทธิ ์(สดด 1; 32;
119) ผูมีปรีชา (สดด 41) และผูยําเกรงพระเจา (สดด 128) แมวามนุษยทั่วไปมักคิดวาบุคคลเหลานี้ไมมีความสุขก็ตาม ขอความเหลานี้
เปนการเกร่ินลวงหนาถึง “ความสุขแท” ที่พระเยซูเจาจะตรัสเทศนสอนบนภูเขา (มธ 5:1-12).



2ผูท่ีมโนธรรมไมติเตียนยอมเปนสุข
ผูไมส้ินหวังก็ยอมเปนสุขเชนเดียวกัน

ความอิจฉาและความโลภ
3คนตระหนี่ไมควรจะมีทรัพยสิน
ทรัพยสมบัติจํานวนมากมีประโยชนอะไรสําหรับคนโลภ
4ผูท่ียอมอดเพื่อสะสมทรพัยสมบัติก็สะสมไวสําหรับผูอ่ืน
ผูอ่ืนจะใชทรัพยสินของเขาอยางฟุมเฟอย
5ผูมีใจแคบตอตนเองจะมีใจกวางตอผูอ่ืนไดอยางไร
เขาใชทรัพยสมบัติทําใหตนมีความสุขยังไมไดเลย
6ไมมีใครใจรายเทากับคนท่ีทรมานตนเอง
เขาตองรบัผลจากความใจรายของตน
7ถาเขาทําดีบาง เขาก็ทําดวยความบังเอิญ
แตในท่ีสุดความใจรายของเขาก็จะปรากฏ
8ผูอิจฉาริษยาเปนคนใจราย
เขาเบือนหนาb95ไมสนใจชีวิตของผูอ่ืน
9คนตระหนี่ไมพอใจส่ิงท่ีตนมี
ความโลภc96ทําใหใจของเขาแหงแลง
10คนตระหนี่หวงแมแตอาหาร
แมบนโตะเขาก็มีไมพอกิน
11ลูกเอย จงอยูดีกินดีเทาท่ีทําได
อยาลืมนําส่ิงของมาถวายแดองคพระผูเปนเจาตามสมควร
12จงระลึกวาความตายจะไมรอชา
ทานไมรูเวลาท่ีนัดไวกับแดนมรณะd97

13จงทําดีตอมิตรสหายกอนท่ีทานจะตาย
จงมีใจกวางกับเขาตามความสามารถของทาน
14อยามีใจแคบท่ีจะใหความสุขแกตนในวันนี้
อยาปลอยส่ิงดีท่ีทานปรารถนาใหหลุดมือไป
15ทานจะตองละท้ิงทรพัยสมบัติของทานใหคนอ่ืนมิใชหรือ
ผูรับมรดกจะแบงผลจากความเหน็ดเหนือ่ยของทานมิใชหรือ
16จงรูจักให รูจักรับ และรูจักหาความสุข
เพราะในแดนมรณะจะหาความสุขไมไดแลว
17เส้ือผาเกาไปฉันใด มนุษยท้ังหลายก็แกลงฉันนั้น
เปนกฎตลอดไปวาทุกคนตองตาย
18ใบไมเขียวชอุมบนตนไมงาม บางก็เหี่ยวแหงรวงโรย บางก็งอกขึ้นมาฉันใด
เช้ือชาติมนษุยท้ังหลาย บางก็ตาย บางก็เกิดมาฉันนั้น
19กิจการทุกอยางของมนุษยตองทรุดโทรมและสูญหายไป
ผูทํากิจการนั้นก็จะตองจากไปพรอมกันดวยe98

ความสุขของผูมีปรชีา
20ผูท่ีเอาใจใสคิดคํานึงถึงปรชีาญาณยอมเปนสุข
เขาใชความคิดถูกตองตามเหตุผล
21พิจารณาในใจถึงหนทางแหงปรชีาญาณ
และพยายามเขาใจความลับของปรีชาญาณf99

22เขาตามหาปรีชาญาณเหมือนนายพรานไลลาสัตว
คอยซุมตามทางเพื่อพบกับปรีชาญาณ
23เขาเปนเสมือนคูรักท่ีคอยแอบมองทางหนาตางบานของปรีชาญาณ

95b “เบือนหนา” หมายความวาเขาไมตองการเห็นผูอื่นที่ตองการความชวยเหลือจากเขา

96c “ความโลภ” แปลตามตัวอกัษรวา “ความอธรรมที่ช่ัวราย”

97d “เวลาที่นัดไวกับแดนมรณะ” แปลตามตัวอกัษรวา “พันธสัญญากับแดนมรณะ” หมายถึงวันเวลาที่พระเจาทรงกําหนดไวใหมนุษยจบ
ชีวิตของตน (เทียบ อสย 28:15,18)

98e ขอ 19 ในตนฉบับภาษาฮีบรูวา “กิจการทัง้หมดของมนุษยถูกกําหนดใหพินาศไป ผลงานของเขาจะตามเขาไปดวย” – วว
14:13 จะเปล่ียนความคิดที่มองกจิการทั้งหมดของมนุษยในแงรายใหเปนการมองในแงบวกมากกวา โดยใชขอความวา กจิการดีของ
มนุษยจะติดตามเขาไปรับสิริรุงโรจนในชีวิตหนาดวย – ปญญาจารยคิดวา การที่กจิการทังหมดของมนุษยจะพินาศไปนี้เปนความจริงที่รับ
ไดยาก แตบุตรสิราใชความคิดนีส้อนใหมนุษยรูจกัตัดใจจากผลงานทีม่นุษยทําในชีวิตนี้

99f “ความลับของปรีชาญาณ” -- เทียบ สดด 119 โดยเฉพาะขอ 15,23,148 ซึ่งกลาวถึงความสุขที่ไดมาจากการคิดคํานึงถึงธรรม
บัญญัติ แตในขอนี้ บสร เตือนใหมนุษยพิจารณาถึงปรีชาญาณดังที่บรรดาผูมีปรีชาสอนไวในสุภาษิตและคําพังเพยตางๆ 



แอบฟงท่ีประตู
24เขาเขาใกลบานของปรีชาญาณ
ตอกหลักกระโจมของตนใกลกําแพงบานของปรีชาญาณg100

25เขาต้ังกระโจมใกลปรีชาญาณ
มาพํานักในท่ีพักสะดวกสบายทุกอยาง
26เขาจะมอบบุตรของตนไวในความคุมครองของปรีชาญาณ
และต้ังคายพักอยูใตก่ิงกานของปรีชาญาณ
27ปรีชาญาณจะปกปองเขาไวจากความรอน
และสิริรุงโรจนh101ของปรีชาญาณจะหอมลอมท่ีพํานักของเขา

15. 1ผูเคารพยําเกรงองคพระผูเปนเจาจะทําเชนนี้
ผูท่ียึดธรรมบัญญัติมั่นไวa102จะไดรับปรีชาญาณ
2ปรชีาญาณจะมาพบเขาดุจมารดา
จะตอนรับเขาเสมือนเจาสาวพรหมจารี
3จะใหเขามีความรอบรูเสมือนเปนอาหารเล้ียงชีวิต
ใหเขามีปรีชาญาณเปนเสมือนน้ําดับความกระหาย
4เขาจะยึดปรีชาญาณเปนเครื่องคํ้าจุนและจะไมลม
เขาจะไวใจปรชีาญาณและจะไมตองอับอาย
5ปรชีาญาณจะเชิดชูเขาใหสูงเหนือเพื่อนบาน
จะใหเขากลาพูดในท่ีประชุม
6เขาจะพบความยินดีและความสุขเปนเสมือนมงกุฎ
จะรับช่ือเสียงย่ังยืนเปนมรดก
7คนโงจะไมไดรับปรีชาญาณ
คนบาปก็จะไมเห็นปรีชาญาณเลย
8ปรชีาญาณจะอยูหางไกลคนเยอหย่ิง
คนมุสาจะไมคิดถึงปรีชาญาณ
9คําสรรเสริญไมเหมาะกับปากคนบาป
เพราะองคพระผูเปนเจามิไดประทานให
10ผูมีปรีชาเทานั้นสรรเสริญปรชีาญาณได
องคพระผูเปนเจาเทานั้นทรงดลใจเขาใหทําเชนนี้

มนุษยมีอิสรเสรี
11อยาพูดวา “องคพระผูเปนเจาทรงทําใหฉันผิดพลาด”
เพราะพระองคไมทรงกระทําb103ส่ิงท่ีทรงเกลียด
12อยาพูดวา “พระองคทรงนําฉันใหหลงทาง”
เพราะคนบาปไมมีประโยชนอะไรสําหรับพระองค
13องคพระผูเปนเจาทรงเกลียดทุกส่ิงท่ีนารงัเกียจ
และผูยําเกรงพระองคก็เกลียดส่ิงนั้นดวย
14พระองคทรงเนรมิตมนุษยแตแรกเริ่ม
ทรงปลอยใหเขาตัดสินใจดวยตนเองc104

15ถาทานตองการ ทานก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติได
ทานจะซ่ือสัตยตอพระองคหรือไมขึ้นอยูกับทาน
16พระองคทรงวางน้ํากับไฟไวตอหนาทาน
ทานตองการส่ิงใดก็จงย่ืนมือหยิบดวยตนเอง
17ท้ังชีวิตและความตายอยูตอหนามนษุย
เขาเลือกส่ิงใดก็จะไดรับส่ิงนั้น
18พระปรีชาญาณขององคพระผูเปนเจาย่ิงใหญ

100g “ตอกหลักกระโจมใกลกําแพงบานของปรีชาญาณ” หมายความวามาพํานกัอยูใกลๆ กับปรีชาญาณ ภาพเปรียบเทียบผูแสวงหา
ปรีชาญาณในขอ 22-27 เปนภาพของนายพราน (ขอ 22) คูรัก (ขอ 23) และภาพของคนเรรอนที่ปกกระโจมใกลๆกับบานของปรีชาญาณ
(ขอ 24-27)

101h “สริิรุงโรจน” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ที่หลบภยั” อาจหมายถึงเมฆที่ประทับของพระยาหเวหใน อพย 16:10; 24:16 เชิงอรรถ f,
ซึ่งพวกรับบีเรียกวา “shekinah” (การประทับอยู[ของพระเจา])

10215 a “ผูที่ยึดธรรมบัญญัติมั่นไว” นาจะหมายถึงบรรดาธรรมาจารย – ยรม 2:8 กลาววาบุคคลสําคัญในสงัคมชาวยิวมี 4 กลุม คือ
บรรดาสมณะ ธรรมาจารย เจานายและประกาศก – บรรดา “ธรรมาจารย” จะมีบทบาทสําคัญในยุคหลังกลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิ
โลน (ดู อสร 7:6 เชิงอรรถ c) 

103b “พระองคไมทรงกระทํา” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรูและสําเนาโบราณภาษากรีกฉบับหนึ่ง – ตนฉบับภาษากรีกวา “จงอยาทํา”

104c “ตัดสนิใจดวยตนเอง” – ขอความนี้มกัถูกยกมาอางเพ่ือสนับสนุนคําสอนเร่ืองมนษุยมีอสิระเสรีในการเลือกทําดีทําช่ัว 



พระองคทรงสรรพานุภาพและทรงแลเห็นทุกส่ิง
19พระองคทอดพระเนตรเห็นผูยําเกรงพระองค
ทรงรูกิจการทุกอยางของมนุษย
20พระองคไมทรงบัญชาผูใดใหเปนคนอธรรม
พระองคไมทรงอนุญาตใหผูใดทําบาป

คนบาปถูกสาปแชง

16. 1อยาปรารถนามีบุตรหลายคน ถาบุตรเหลานั้นเปนคนเหลวไหล
อยาดีใจมีบุตรท่ีไมยําเกรงพระเจา
2ถาทานมีบุตรจํานวนมากก็อยายินดี
หากเขาไมเคารพยําเกรงองคพระผูเปนเจา
3อยาหวังวาเขาจะมีอายุยืน
อยาวางใจเกินไปท่ีมีบุตรหลายคนa105

เพราะบุตรคนเดียวดีกวาบุตรต้ังพันคน
การตายไรบุตรดีกวามีบุตรหลายคนท่ีไมยําเกรงพระเจา
4ผูมีปรีชาคนเดียวทําใหบานเมืองเจริญรุงเรือง
แตคนช่ัวท้ังตระกูลจะถูกทําลาย
5ตาของฉันเคยไดเห็นเรื่องเชนนี้มามาก
หูของฉันก็เคยไดยินเรื่องท่ีรายแรงย่ิงกวานี้มาแลว
6ไฟจะลุกขึ้นในท่ีชุมนมุของคนบาป
พระพิโรธจะเผาผลาญชนชาติท่ีเปนกบฏ
7พระเจาไมทรงใหอภัยบรรดายักษในสมัยกอน
ซ่ึงกบฏเพราะไวใจกําลังของตน
8พระองคไมทรงไวชีวิตเพื่อนบานของโลท
พระองคทรงเกลียดชังความเยอหย่ิงของเขา
9พระองคมิไดทรงพระเมตตาตอชนชาติท่ีตองพินาศb106

ทรงทําลายเขาเพราะบาปท่ีเขากระทํา
10พระองคมิไดทรงพระเมตตาตอประชาชนหกแสนคนท่ีเดินทาง
เขาตองตายเพราะมีจิตใจแข็งกระดางc107

11แมจะมีคนหัวรั้นเพียงคนเดียว
ถาพระองคไมทรงลงโทษเขาก็เปนเรื่องแปลก
เพราะพระองคท้ังทรงพระเมตตาและทรงลงโทษ
พระองคทรงพระอานุภาพท้ังเมื่อทรงพระเมตตาและเมื่อทรงลงโทษ
12พระเมตตาของพระองคย่ิงใหญ ความเครงครัดของพระองคก็ย่ิงใหญเชนเดียวกัน
พระองคทรงพิพากษามนษุยตามกิจการของเขา
13ผูรายจะหลบหนีไมไดพรอมกับส่ิงของท่ีขโมยมา
ผูยําเกรงพระเจาอยางสม่ําเสมอจะไมตองผิดหวัง
14พระองคทรงคํานึงถึงกิจเมตตาทุกๆ ครัง้d108

ทุกคนจะไดรับผลตอบแทนตามกิจการท่ีเขาไดทําe109 (15) (16) 

พระเจาทรงตอบแทนการกระทําของมนุษยอยางแนนอน
17อยาพูดวา “ฉันจะหลบซอนพนจากองคพระผูเปนเจา
ในสวรรค ใครเลาจะระลึกถึงฉัน
จะไมมีใครรูจักฉันในหมูประชากรจํานวนมาก

10516 a “ที่มีบุตรหลายคน” – ตนฉบับภาษาฮบีรูเสริมวา “เพราะบุตรเหลาน้ันจะไมมีอนาคตรุงเรือง” – และในขอตอไป หลังวลี
“มีบุตรคนเดียว” ตนฉบับภาษาฮีบรูยังเสริมวา “ที่ปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา”

106b “ชนชาติที่ตองพินาศ” หมายถึงชาวคานาอนัด้ังเดิม กอนที่ชาวอิสราเอลจะเขามายึดครองแผนดิน

107c “ใจแข็งกระดาง” ชวนใหคิดถึง อพย 12:37; กดว 11:21 หมายถึงชาวอสิราเอลทีอ่อกจากอียิปต แตจะตายในถิ่นทุรกนัดาร ไมได
เขาไปในแผนดินคานาอนัแหงพระสญัญา (กดว 14:20-33)

108d “พระองคทรงคํานึงถึงกจิเมตตาทุกๆคร้ัง” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ทกุคนที่ปฏิบัติความชอบธรรมตองไดรับการตอบแทน”

109e สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248; ตนฉบับภาษาฮีบรูและสํานวนแปลโบราณภาษาซเีรียคเสริมขอ 15-16 วา “15พระเจาทรง
บันดาลใหพระเจาฟาโรหมพีระทัยแข็งกระดาง เพ่ือจะไดไมตองทรงรูจักพระเจาและประกาศใหมนุษยใตทองฟา
รูจักพระราชกิจของพระเจา 16พระกรุณาของพระเจาเปนท่ีประจักษแกส่ิงสรางท้ังมวล พระองคทรงแบงแสง
สวางและความมืดของพระองคแกมนุษย” (เทียบ บสร 12:6 และ มธ 5:45)



ฉันเปนใครกันในโลกกวางใหญไพศาล”f110

18ดูซิ ทองฟาและสวรรคเหนือทองฟา
เหวลึกและแผนดินลวนส่ันสะเทือนเมื่อพระองคเสด็จมา
19แมภูเขาและรากฐานแผนดิน
ก็ส่ันกลัวเมือ่พระองคทอดพระเนตร
20แตไมมีใครคํานงึถึงส่ิงเหลานี้
ใครเลาสนใจวิถีทางของพระองค
21ไมมีมนุษยใดแลเห็นลมพายุ
พระราชกิจสวนใหญของพระองคก็ซอนเรนg111

22”ใครเลาจะประกาศพระราชกิจเท่ียงธรรมของพระองค ใครเลาจะรอคอย
พันธสัญญาของพระองคคงอยูนานมาแลว”h112

23ผูมีใจแคบคิดเชนนี้
เขาเปนคนโงหลงผิดคิดเหมือนคนบา

พระปรีชาญาณในการเนรมิตโลก
24ลูกเอย จงฟงฉันเถิด จงเรยีนรูคําส่ังสอน
จงต้ังใจฟงถอยคําของฉันi113

25ฉันจะอธิบายคําส่ังสอนอยางละเอียด
จะประกาศความรูอยางถูกตอง
26ต้ังแตแรกเริ่ม องคพระผูเปนเจาทรงเนรมิตทุกส่ิงj114

พระองคทรงบัญชาใหส่ิงสรางแตละชนิดมีหนาท่ีของตน
27พระองคทรงกําหนดระเบียบของส่ิงสรางเหลานี้ไวตลอดไป
ต้ังแตแรกเริ่มจนถงึส่ิงสุดทายในอนาคต
ส่ิงท้ังหลายจะไมหิวโหยหรือเหน็ดเหนื่อย
และจะไมละท้ิงการงานของตนเลย
28ไมมีส่ิงใดปะทะกับอีกส่ิงหนึ่ง
ท้ังไมฝาฝนพระวาจาของพระองคเลยk115

29ตอมา องคพระผูเปนเจาทอดพระเนตรมายังแผนดิน
ทรงบันดาลใหแผนดินเต็มไปดวยพระพรตางๆ
30ทรงปกคลุมพื้นแผนดินดวยสัตวนานาชนิด
ซ่ึงจะตองกลับเปนดินอีก

17. 1องคพระผูเปนเจาทรงเนรมิตมนษุยจากดินa116

และทรงบันดาลใหเขากลับเปนดินอีก
2พระองคทรงกําหนดวันและเวลาไวแกมนุษย
ทรงมอบอํานาจเหนือทุกส่ิงบนแผนดินใหเขา
3ประทานใหมนุษยมีกําลังเหมือนพระองค
ทรงเนรมิตเขาตามภาพลักษณของพระองค
4ทรงบันดาลใหสัตวท้ังหลายเกรงกลัวมนุษย
มนุษยจะไดเปนนายปกครองสัตวปาและนกท้ังปวงb117 (5) 

6พระองคประทานความคิด ล้ิน ตา หู และใจแกมนุษย
เพื่อเขาจะรูจักใชเหตุผลc118

7พระองคโปรดใหเขามีความรูและความเขาใจอยางเต็มเปยม

110f ผูที่กลาวเชนนี้เปนเหมอืนอาดัมและกาอนิที่พยายามซอนตัวใหพนพระพักตรพระเจา (ปฐก 3:10; 4:9)

111g ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “20พระองคจะไมทรงคํานึงถึงฉันแนๆ ใครเลาจะสนใจวิถีทางของฉัน 21ถาฉันทําบาป ก็
ไมมีใครเห็น ถาฉันเคยพูดเท็จ ก็ไมมีใครรู”

112h ขอ 22 นี้เปนความคิดของผูไมยําเกรงพระเจา เขารูสกึวาพระเจาไมทรงตอบแทนพฤติกรรมของมนุษยตามที่ทรงสัญญาไวเลย –
เกี่ยวกบั “พันธสัญญา” ดู บสร 14:2 เชิงอรรถ d – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ฉันจะหวังอะไรได เพราะพระวินิจฉัยของพระองคอยูหางไกล”

113i “จงต้ังใจฟงถอยคําของฉัน” – ผูกลาวขอความตอไปนี้ไมใชปรีชาญาณ แตเปนธรรมาจารยผูสั่งสอนศิษย

114j “ทรงเนรมิต” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ทรงตัดสนิ”

115k บุตรสิรากําลังกลาวถึงวงโคจรของดวงดาราในทองฟา ซึง่มรีะเบียบ ไมมกีารปะทะหรือชนกนัเลย

11617 a ผูเขียนเลาเร่ืองการเนรมิตตามลําดับใน ปฐก บทที่ 1 คือ พระเจาทรงเนรมิตดวงดาว พืช สตัว และมนุษย

117b สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 5 วา “5องคพระผูเปนเจาประทานประสาทท้ังหาใหแกมนุษย ประทานสติ
ปญญาใหเปนความสามารถประการท่ีหก และประทานความคิดตามเหตุผลใหเปนความสามารถประการท่ีเจ็ด” --
ความคิดเชนนี้ดูเหมอืนจะเปนคําอธิบายตามปรัชญาลัทธสิโตอาของผูคัดลอก



ทรงช้ีนําใหเขารูจักความดีและความช่ัว
8พระองคประทานแสงสวางของพระองคในจิตใจของเขา
ทรงสําแดงใหเขาเหน็ความย่ิงใหญแหงพระราชกิจของพระองคd119 (9) 

10มนุษยจะไดสรรเสริญพระนามศักด์ิสิทธิ์ของพระองค
และบอกเลาความย่ิงใหญแหงพระราชกิจของพระองค
11พระองคประทานความรูแกเขา
ทรงมอบกฎแหงชีวิตเปนมรดกแกเขา
12ทรงกระทําพันธสัญญานิรันดรกับเขา
ทรงเผยใหเขารูจักบทบัญญัติe120ของพระองค
13ตาของเขาไดชมพระสิริรุงโรจนย่ิงใหญของพระองค
หูของเขาไดยินพระสุรเสียงดังกังวานของพระองค
14พระองคตรัสแกเขาวา “จงละเวนความอยุติธรรมท้ังปวง”
ประทานบทบัญญัติใหแตละคนปฏิบัติตอเพื่อนบาน

พระเจาทรงพิพากษา
15ความประพฤติของมนุษยอยูเฉพาะพระพักตรพระเจาเสมอ
ไมซอนพนสายพระเนตรไปไดเลยf121 (16) (17) 

17พระองคทรงแตงต้ังใหชนแตละชาติมีผูปกครอง
แตอิสราเอลเปนประชากรท่ีองคพระผูเปนเจาทรงเลือกไวเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคg122 (18)

19การกระทําท้ังหลายของมนุษยอยูเฉพาะพระพักตรพระองคเหมือนดวงอาทิตย
พระเนตรของพระองคมองดูความประพฤติของเขาอยูเสมอ
20ความอธรรมของมนุษยมิไดซอนพนพระเนตร
บาปท้ังปวงของเขาอยูเฉพาะพระพักตรขององคพระผูเปนเจาh123 (21) 

22การใหทานของมนุษยมีคาประเสริฐสําหรับพระองคประดุจแหวนตรา
พระองคทรงรักษาความเอ้ือเฟอเผ่ือแผของมนุษยไวดุจแกวตาi124

23วันหนึ่งพระองคจะทรงลุกขึ้นและประทานบําเหน็จ
จะทรงตอบแทนแตละคนตามความเหมาะสมj125

24พระองคทรงใหผูสํานึกผิดกลับมา
ประทานกําลังใจแกผูขาดความพากเพียร

คําเตือนใหกลับใจ
25จงกลับใจมาหาองคพระผูเปนเจา ละท้ิงบาป
จงอธิษฐานภาวนาเฉพาะพระพักตรพระองค จงเลิกทําขัดเคืองพระทัย
26จงกลับมาเฝาพระผูสูงสุด จงหันหลังใหความอธรรมk126

จงเกลียดชังความช่ัวรายโดยส้ินเชิง
27ในแดนมรณะใครเลาจะสรรเสริญพระผูสูงสุด
ใครเลาจะขอบพระคุณพระองคแทนผูมีชีวิตได
28ผูตายท่ีไมอยูแลวจะสรรเสริญพระองคไมไดอีก

118c ชาวยิวโบราณคิดวา “ดวงใจ” เปนที่ต้ังของความคิดตามเหตุผลและความรู

119d “แสงสวาง” – แปลตามตัวอกัษรวา “ดวงตา”  -- สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 9 วา “9ประทานความสามารถ
ใหมนุษยรูจักประกาศสรรเสริญส่ิงมหัศจรรยท่ีทรงกระทําตลอดไป”

120e “บทบัญญัติ” หมายถึงธรรมบัญญัติที่พระเจาทรงเปดเผยแกโมเสสบนภูเขาซีนาย

121f สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 16-17 วา “16มนุษยประพฤติชั่วรายมาต้ังแตวัยเยาวแลว เขาเปล่ียนใจหิน
ใหเปนใจเน้ือไมได 17เพราะในการแบงแผนดินใหแกชนชาติตางๆ..” -- ขอความเหลานี้คงเปนคําอธิบายที่ผูคัดลอกยืมมา
จาก อสค 11:19; 36:26 กลาววามนษุยไมมีความสามารถทําความดีได – แตบุตรสิรามิไดมองมนษุยในแงลบมากเชนนี้ 

122g สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 18 วา “18พระองคทรงดูแลอิสราเอลเสมือนเปนบุตรคนแรก ประทานแสง
สวางแหงความรักของพระองคให และไมทรงทอดท้ิงเขาเลย” – ในสมัยของบุตรสิรา อสิราเอลไมมกีษัตริยปกครองแลว ย่ิง
กวานัน้ชาวอิสราเอลหลายคนตอตานระบอบกษัตริยปกครอง (1 ซมอ 8) และการตอตานเชนนีจ้ะทวีขึ้นในสมัยราชวงศฮัสโมเนียน
ปกครองหลังจากที่พวกมัคคาบีกอบกูอสิรภาพได

123h สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมความขอ 21 วา “21แตองคพระผูเปนเจาทรงความดีและทรงรูจักมนุษยท่ีทรง
เนรมิต ไมทรงทําลายหรือละท้ิงเขา แตทรงรักษาไวใหมีชีวิตตอไป”

124i สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมวา “ประทานโอกาสใหบุตรชายหญิงของเขาไดกลับใจ”

125j ไมเปนที่ชัดเจนวาพระองคจะทรงตอบแทนการกระทําใดของมนุษย และจะทรงตอบแทนเมื่อไร

126k สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมวา “พระองคจะทรงนําทานออกมาจากความมดืไปสูแสงสวางแหงความ
รอดพน”



ผูมีชีวิตและมีสุขภาพดีเทานั้นจะสรรเสริญองคพระผูเปนเจาได
29พระกรุณาขององคพระผูเปนเจาชางย่ิงใหญ
พระองคประทานอภัยแกผูกลับใจมาเฝาพระองค
30มนุษยมีทุกอยางไมได
เพราะบุตรมนุษยไมมีชีวิตอมตะ
31อะไรจะสวางกวาดวงอาทิตย ถงึกระนั้น ดวงอาทิตยก็ยังรูจักอับแสง
ความคิดของมนษุยก็ยอมถูกความช่ัวบดบังไดดวย
32พระเจาทรงเฝาดูแลดวงดาวบนทองฟาl127

แตมนุษยทุกคนเปนเพียงดินและเถา

ความย่ิงใหญของพระเจา

18. 1พระผูทรงอยูตลอดไปทรงเนรมิตจักรวาลท้ังหมด
2องคพระผูเปนเจาพระองคเดียวทรงยุติธรรมa128 (3) 

4พระองคไมประทานอํานาจใหผูใดไปประกาศพระราชกิจของพระองค
ใครเลาจะหย่ังรูส่ิงมหัศจรรยท่ีทรงกระทํา
5ผูใดเลาจะวัดพระอานุภาพย่ิงใหญของพระองค
ผูใดเลาจะบรรยายถึงพระเมตตาของพระองคได
6ไมมีส่ิงใดจะตองตัดออกหรือเพิ่มเติม
เปนไปไมไดท่ีจะหย่ังรูส่ิงนาอัศจรรยขององคพระผูเปนเจา
7เมื่อคนหนึง่คิดวาเขาจบแลว เขาก็เพิ่งจะเริ่มเทานัน้
เมื่อเขาหยุด เขาก็ยังรูสึกมึนงงอยูb129

ความไมเท่ียงแทของมนุษย
8มนษุยคืออะไร มีประโยชนอะไร
ความดีของเขาคืออะไร ความช่ัวของเขาคืออะไร
9ชีวิตของมนุษย ถาถงึรอยปก็นับวามากแลว
10แตอายุไมก่ีปของเขาเปรียบกับนิรันดรภาพ
ก็เหมือนน้ําหยดเดียวในทะเล หรือเหมือนทรายเม็ดเดียว
11องคพระผูเปนเจาจึงทรงพากเพียรอดทนกับมนุษย
ทรงหล่ังพระเมตตาใหเขา
12พระองคทรงเหน็และทรงทราบวาจุดส้ินสุดของมนุษยนัน้นาสมเพช
พระองคจึงประทานอภยัใหเขามากย่ิงขึ้น
13มนุษยเมตตาเพื่อนบานเทานั้น
แตองคพระผูเปนเจาทรงพระเมตตาส่ิงมีชีวิตท้ังปวง
พระองคทรงติเตียน ตักเตือน และส่ังสอน
ทรงนําเขาดังคนเล้ียงแกะนําฝูงแกะของตนc130

14พระองคทรงพระเมตตาผูยอมรับคําตักเตือนของพระองค
ทรงพระเมตตาผูหมัน่ปฏิบัติตามคําส่ังของพระองค

จงรูจักให d131

15ลูกเอย เมือ่ทานทําความดีกับผูใด อยาตําหนิเขา
เมื่อใหของผูใด อยาพูดใหเขาเปนทุกขใจ
16หยาดน้ําคางยังลดความรอนไดมิใชหรือ
วาจาออนหวานยอมมีคามากกวาของกํานัล
17ดูซิ ถอยคําเพียงคําเดียวยอมมีคากวาของกํานัล

127l “ดวงดาราบนทองฟา” – แปลตามตัวอกัษรวา “อานุภาพแหงทองฟาสูง” – เทียบ บสร 16:26-29; อสย 24:21.

12818 a สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมวา “และไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค 3พระองคทรงใชพระหัตถ
ปกครองโลก ส่ิงสารพัดปฏิบัติตามพระประสงค เพราะพระองคทรงเปนกษัตริย ทรงปกครองทุกส่ิงดวยพระ
อานุภาพ ทรงแยกส่ิงศักด์ิสิทธิ์จากส่ิงไมศักด์ิสิทธิ”์

129b เมือ่มนุษยใชความสามารถทัง้หมดของตนเพ่ือรูจักพระเจาและสิง่มหัศจรรยของพระองค เขาเพ่ิงเร่ิมเขาใจพระองค ขอสังเกต
เหลานี้ชวนใหคิดถงึความคิดของ ปญจ แตขอสรุปนั้นแตกตางกันโดยสิ้นเชิง  ปญจ คิดถึงแตความอนจิจังของมนุษยเทานั้น  สวน บสร
กลาวถึงความออนแอของมนุษยเพ่ือเนนความย่ิงใหญของพระเจา

130c เทียบ 2 มคบ 6:13-16; ปชญ 12:19-22. ชาวยิวสมัยหลังเนรเทศพยายามหาเหตุผลเพ่ือสนับสนุนยืนยันความยุติธรรมของ
พระเจาในการลงโทษความผิดของมนุษย ในขอความนี้เราพบความคิดชัดเจนเปนคร้ังแรกในพันธสัญญาเดิมทีว่าพระเจาทรงพระเมตตา
ตอทกุสิ่งที่ทรงเนรมิตมา

131d คําแนะนําสั่งสอนใหประพฤติดีดําเนนิตอไปที่ตรงนี้ การพิจารณาถึงพระเมตตากรุณาย่ิงใหญของพระเจาทําใหผูเขียนรวบรวมคํา
พังเพยเกี่ยวกับการแสดงความเอือ้เฟอเผ่ือแผตอเพ่ือนมนุษยมาไวดวยกัน



แตคนใจกวางพรอมจะใหท้ังสองอยาง
18คนโงเขลาติเตียนโดยไรมรรยาท
ผูใหของขวัญอยางไมเต็มใจทําใหผูรับขัดเคือง

การรูจักตริตรองมองการณไกล
19จงเรียนรูใหดีกอนท่ีจะพูด
จงดูแลสุขภาพ ถาไมตองการเจ็บปวย
20จงพิจารณาตนเองกอนท่ีพระเจาจะทรงพิพากษา
แลวทานจะพบพระเมตตาในวันท่ีพระองคเสด็จมา
21จงถอมตนกอนท่ีทานจะเจ็บปวยe132

ถาทานทําบาปไปแลว ก็จงเปนทุกขกลับใจ
22อยาใหส่ิงใดขดัขวางทานมิใหปฏิบัติตามคําบนบานในเวลาท่ีกําหนด
และอยารอจนตายกอนท่ีจะจัดการเรื่องนี้ใหเรยีบรอย
23จงคิดใหดีกอนจะบนบาน
อยาเปนเหมือนคนท่ีทดลององคพระผูเปนเจา
24จงระลึกถึงพระพิโรธในวันส้ินชีวิตของทานf133

คือเวลาท่ีพระเจาจะทรงลงโทษเมือ่ทรงหนัพระพักตรไปจากทาน
25เมื่อทานอุดมสมบูรณ จงคิดถงึเวลาอดอยาก
เมื่อทานร่ํารวย จงคิดถงึเวลาท่ีทานยากจนและขาดแคลน
26ต้ังแตเชาถงึเย็น ลมฟาอากาศเปล่ียนแปลง
ทุกส่ิงผานพนไปรวดเร็วเฉพาะพระพักตรองคพระผูเปนเจา
27ผูมีปรีชาระวังตนในทุกส่ิง
และเมื่อบาปลอใจg134 เขาก็ระวังตนไมทําผิด
28ผูมีปญญารูจักปรีชาญาณ
และชมสรรเสริญทุกคนท่ีพบปรีชาญาณ
29ผูรูจักพูดแสดงวามีปรีชาญาณ
เขาแจกจายคําพังเพยเหมือนฝนท่ีหล่ังลงมาh135

การรูจักบังคับตน
30อยาปลอยตนตามตัณหา
จงควบคุมความปรารถนาของทาน
31ถาทานทําตามตัณหาของทาน
ทานก็จะเปนเปาใหศัตรูเยยหยัน
32อยาใชจายฟุมเฟอยเพื่อแสวงหาความสุข
เพราะคาใชจายจะทําใหทานยากจนi136

33ถาทานไมมีเงินในกระเปา
อยาไปยืมเงินเพื่อเล้ียงฉลอง จะทําใหตนยากจนลง

19. 1คนงานขี้เมาจะไมมีวันร่ํารวย
คนท่ีผลาญส่ิงเล็กนอยท่ีตนมีก็จะคอยๆ ลมละลาย
2สุราและนารีทําใหผูมีปรีชาเสียคน
ผูท่ีติดซองโสเภณีย่ิงเส่ียงอันตรายมากขึ้น
3เขาจะไดความเนาเปอยและหนอนเปนมรดก
การยอมเส่ียงอันตรายจะทําใหเขาตองพินาศa137

อยาพูดโดยไมคิด
4คนหูเบาเปนคนเขลานกัหนา

132e พระคัมภรีมกัจะมองความเจ็บปวยเปนการลงโทษที่คนหนึ่งไดทําบาป ดังนั้น การกลับใจใชโทษบาปจึงเปนการปองกันมิใหลมปวย
อกี

133f “วันสิ้นชีวิตของทาน” – แปลตามตัวอกัษรวา “วันแหงการจบสิน้” ซึ่งหมายถึง “วันตาย” (เทียบ 1:13) มากกวา “วันพิพากษา” – บสร
ไมสนใจเร่ืองอวสานกาลของมนุษย

134g “เมื่อบาปลอใจ” – แปลตามตัวอักษรวา “ในวันของบาป”

135h “แจกจายคําพังเพย” คงจะหมายถึงหนังสือที่รวมรวมคําพังเพยตางๆไว ดังที่พบไดในหนงัสือสุภาษิต – สําเนาโบราณภาษากรีก
Gk 248 ยังเสริมอีกวา “วางใจในองคพระผูเปนเจาพระองคเดียวดีกวานําดวงใจท่ีตายแลว มาติดไวกับผูตาย”

136i ขอนีใ้นตนฉบับภาษาฮีบรูวา “อยาพอใจในความสุขที่ไรคา เกรงวาทานจะยากจนเปนสองเทา”

13719 a .  หมายถงึความตายกอนถึงเวลาอันควร ซึง่นับไดวาเปนการลงโทษจากพระเจา



คนท่ีทําบาปก็ทํารายตนเอง
5คนท่ีพึงพอใจความช่ัวb138จะไดรับโทษ
6คนท่ีเกลียดการพูดโดยไมคิดก็หลีกพนความช่ัว
7อยาเลาส่ิงท่ีทานไดยินมาใหผูอ่ืนฟง
แลวจะไมมีส่ิงใดทําใหทานเสียหาย
8อยาเลาเรื่องนัน้ใหใครฟงท้ังมิตรและศัตรู
อยาเปดเผยใหใครรู นอกจากวาถาไมพูดจะเปนบาป
9มิฉะนั้น ผูท่ีฟงทานจะไมไวใจทาน
และในท่ีสุดก็จะเกลียดทาน
10ถาทานไดยินเรื่องใดมา ก็จงฝงมันไวในตัวทาน
อยาเกรงกลัวเลยวาเรื่องนั้นจะทําใหทานอกแตก
11คนโงเขลาไดฟงเรื่องใด ถาไมไดพูดก็เจ็บปวด
เหมือนหญิงเจ็บครรภเมือ่จะคลอดบุตร
12ลูกธนูปกเนื้อสะโพกทําใหปวดฉันใด
ความลับในอกของคนโงเขลาก็ทําใหเจ็บปวดฉันนั้น

อยาหูเบาเชื่อคําเลาลือ
13จงไปถามเพื่อนวาเขาไดทําตามท่ีเลาลือหรือไม เขาอาจไมไดทํา
หากวาเขาไดทํา เขาจะไดไมทําอีก
14จงไปถามเพื่อนบานวาเขาไดพูดตามท่ีเลาลือหรือไม เขาอาจไมไดพูด
หากวาเขาไดพูด เขาจะไดไมพูดอีก
15จงไปถามเพื่อน เพราะหลายครั้งมีการใสความ
อยาหูเบาเช่ือทุกคําท่ีเลาลือกัน
16คนหนึ่งอาจพล้ังปากออกไปโดยไมเจตนา
ใครบางไมเคยทําผิดดวยคําพูดเลยสักครั้ง
17จงซักถามเพื่อนบาน กอนท่ีจะขมขูเขา
แลวทานจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระผูสูงสุดc139 (18) (19) 

ปรีชาญาณแทและปรีชาญาณเทียม
20ปรีชาญาณท้ังหมดคือความยําเกรงองคพระผูเปนเจา
ปรีชาญาณท้ังหมดคือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติd140 (21) 

22การรูจักความช่ัวไมใชปรีชาญาณ
ความคิดของคนบาปก็มใิชความรอบคอบ
23มีความเฉลียวฉลาดท่ีนารงัเกียจ
ผูท่ีขาดปรีชาญาณก็เปนคนโงเขลา
24คนฉลาดนอยแตมีความยําเกรงพระเจา
ยอมดีกวาคนฉลาดมากแตละเมิดธรรมบัญญัติe141

25มีคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมท่ีไรความยุติธรรม
มีคนท่ีเสแสรงมีใจดีเพื่อชนะคดีความ
26มีคนท่ีเดินf142กมตัวแสดงความเศราโศก
แตในใจมีแตความหลอกลวง
27เขากมหนาลง แสรงทําเปนไมไดยิน
ครั้นไมมีใครสังเกต เขาก็จะเอาเปรียบทาน
28มีคนอดกล้ันไมทําบาปเพราะไมมีกําลัง
ครั้นไดโอกาส เขาก็จะทําผิด
29เรารูจักคนใดคนหนึง่ไดโดยสังเกตอาการภายนอกของเขา

138b “ในความช่ัว” – สําเนาโบราณภาษากรีกและสําเนาโบราณฉบับภเูขาซีนาย (Codex Sinaiticus) วา “ในใจของเขา” – สําเนา
โบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมวา “ผูท่ีตอตานความสุขทําใหชีวิตของตนประสบความสําเร็จ 6ผูท่ีบังคับล้ินของตนจะ
ดําเนินชีวิตเปนสุข”

139c สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมวา “โดยไมโกรธเคือง 18ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนจุดเริม่ตนเพ่ือ
รับพระเมตตาและปรีชาญาณ ทําใหเราไดรับความรักจากพระองค 19การรูจักบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา
เปนคําส่ังสอนท่ีใหชีวิต ผูปฏิบัติตามพระประสงคจะเก็บผลจากตนไมแหงชีวิตอมตะ”

140d เทียบ บสร 1:16,18 ฯลฯ; โยบ 28:28; สดด 111:10; สภษ 1:7; 9:10; 15:33. ที่ปลายขอนี้ สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248
ยังเสริมอีกวา “และการรูจักพระอานุภาพของพระองค 21ผูรบัใชท่ีกลาวกับนายวา “ขาพเจาจะไมทําตามท่ีทาน
ตองการ” แมเขาจะทําในภายหลัง เขาก็ทําใหผูเล้ียงดูเขาโกรธเคือง” (เทียบ มธ 21:28-32)

141e ไมใชความเฉลียวฉลาดทุกชนิดเปนปรีชาญาณ บางคนใชความเฉลียวฉลาดเพ่ือทําผิดและหลอกลวงผูอื่น

142f “ผูทีเ่ดิน” – แปลตามสําเนาโบราณบางฉบับ – ตนฉบับภาษากรีกซึ่งเปนที่ยอมรับ (Textus receptus) วา “ผูที่ทําผิด”



เรารูจักคนฉลาดไดทันทีจากใบหนา
30วิธีแตงกาย วิธีหัวเราะ และวิธีเดิน
ยอมแสดงใหรูวาเขาเปนคนชนิดใด

รูจักเงียบ รูจักพูด

20. 1การติเตียนอาจไมถูกกาลเทศะ
บางครั้งคนเงียบเปนผูรอบคอบ
2ติเตียนออกไปยังดีกวาโกรธเคืองอยูในใจ
3ผูยอมรับผิดจะพนความอับอาย
4ผูขมขูผูอ่ืนใหปฏิบัติความชอบธรรม
ก็เปนเหมือนขันทีท่ีตองการขมขืนหญิงสาว
5บางคนเงียบ ผูอ่ืนก็คิดวาเขาฉลาด
บางคนพูดพลาม ใครๆ ก็เกลียด
6บางคนเงียบเพราะไมมีอะไรจะพูด
บางคนเงียบเพราะรูวาควรจะพูดเมือ่ไร
7ผูมีปรีชาจะเงยีบจนถงึเวลาท่ีเหมาะสม
สวนคนโงเขลาท่ีพูดพลามยอมไมรูกาลเทศะ
8คนพูดมากเกินไปเปนท่ีนารังเกียจ
คนพูดโออวด ใครๆ ก็เกลียดชัง

ความจริงท่ีดูเหมือนจะเปนไปไมได
9บางครัง้โชครายอาจเปนประโยชน
สวนกําไรอาจเปนความเสียหาย
10บางครั้งของขวัญท่ีทานใหอาจไมอํานวยประโยชนแกทาน
แตบางครั้งของขวัญท่ีทานใหอาจคืนประโยชนใหทานถึงสองเทา
11บางครั้งผูรับเกียรติจะไดรับความอับอาย
แตบางครั้งผูถอมตนกลับไดรับเกียรติa143

12บางคนซ้ือของมากในราคาถูก
แตบางคนกลับจายเงินเกินราคาถึงเจ็ดเทา
13ผูมีปรีชาพูดไมก่ีคําก็เปนท่ีรักของทุกคน
แตคนโงเขลาพูดจาเยินยอก็ไมเกิดประโยชน
14ของกํานัลของคนโงเขลาไมเปนประโยชนใดๆ ตอทาน
เพราะเขาหวังจะไดรับตอบแทนมากกวาท่ีเขาใหb144

15เขาใหนอย แตติเตียนมาก
เขาอาปากรองตะโกนคลายคนแจงขาว
วันนี้เขาใหยืม พรุงนี้ก็จะทวงคืน
คนประเภทนี้นาเกลียดชัง
16คนโงเขลาจะพูดวา “ฉันไมมีเพื่อน
ทําดีเทาไรก็ไมมีใครรูบุญคุณ”
17คนท่ีกินอาหารของเขาก็กลาวรายตอเขา
ก่ีครั้งก่ีหนท่ีใครๆ พากันหัวเราะเยาะเขาc145

ควรใชวาจาใหถูกกาลเทศะ
18ล่ืนไถลลมลงท่ีพื้นยังดีกวาพล้ังปากพูดออกไป
เพราะเหตุนี้ คนช่ัวจึงลมลงสูหายนะอยางรวดเร็ว
19คนไรมรรยาทเปนเหมือนคําพูดท่ีไมถูกกาลเทศะ
คําพูดเชนนี้พบไดเสมอในปากของคนไรการอบรมd146

20ไมมีใครรับฟงคําพังเพยของคนโงเขลา

14320 a ความหมายของขอนีใ้นตนฉบับไมชัด จงึแปลโดยคาดคะเนใหสอดคลองกับบริบทที่เปรียบเทียบสถานภาพซึ่งตรงกันขาม คือ
เกียรติยศอาจนําความตกตํ่ามาให สวนการถอมตนจะทําใหไดรับการยกยอง – เทียบบทเพลงของพระนางมารีย (ลก 1:52): “(พระเจา)
ทรงควํ่าผูทรงอํานาจจากบัลลังก และทรงยกยองผูตํ่าตอยใหสูงข้ึน”

144b “เขาหวังจะไดรับตอบแทนมากกวาที่เขาให” แปลตามตัวอักษรวา “ตาของเขามีหลายดวง ไมใชเพียงดวงเดียว” – สํานวนแปล
โบราณภาษาซีเรียคและภาษาละตินวา “ตาของเขามเีจ็ดดวง”

145c สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาละตินเสริมวา “เพราะเขาไมรูจักรับทรัพยสมบัตดิวยใจซื่อตรง
และไมรูจักรับความยากจนดวยใจสงบ”

146d ขอนีแ้ปลโดยคาดคะเน ตนฉบับไมชัดเจน – สํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียควา “หางแกะไมใสเกลือไมมีรสชาติฉันใด คําพูดที่ไม
ถูกกาลเทศะก็ไมนาฟงฉนันัน้”



เพราะเขาไมเคยพูดใหถูกกาลเทศะ
21บางคนทําบาปไมไดเพราะยากจน
เมื่อเขาพักผอน ใจเขาก็สงบ
22บางคนทําลายชีวิตของตนเพราะความเกรงใจ
และไมกลาพูดแมตอหนาคนโงเขลา
23บางคนสัญญากับเพื่อนเพราะกลัวอับอาย
ทําใหเพื่อนกลายเปนศัตรูโดยไมไดประโยชนอะไร

การพูดเท็จ
24การพูดเท็จเปนมลทินนาเกลียดสําหรับมนุษย
พบไดเสมอในปากคนโงเขลา
25เปนขโมยยังดีกวาพูดเท็จเปนประจํา
แตท้ังคูกําลังเดินไปสูหายนะ
26คนติดนิสัยพูดเท็จจะตองไดรับความอับอาย
เขาจะตองอับอายเสมอไป

คําเตือนสําหรบัผูมีปรีชา
27ผูมีปรีชาไดรับเกียรติจากถอยคําท่ีพูด
คนเฉลียวฉลาดเปนท่ีโปรดปรานของเจานายe147

28คนทําไรไถนาจะไดผลิตผลอุดมสมบูรณ
คนท่ีเจานายโปรดปรานจะไดรับอภัยความผิด
29ของขวัญและของกํานัลทําใหผูมีปรีชาตาบอด
ปดปากเขามิใหติเตียนเหมือนตะกรอครอบปากวัว
30ปรีชาญาณท่ีซอนไว และทรพัยสมบัติท่ีไมปรากฏ
ท้ังสองส่ิงนี้มีประโยชนอะไรเลา
31คนท่ีซอนความโงเขลาของตนไว
ยังดีกวาคนท่ีซอนปรีชาญาณf148ของตน

จงหลีกหนีบาป

21. 1ลูกเอย หากทานทําบาปไปแลว ก็อยาทําอีก
จงวอนขออภยัความผิดท่ีทานทํามาในอดีต
2จงหลีกหนบีาปเหมือนหลีกหนีงูราย
ถาทานเขาไปใกล งูก็จะกัดทานได
ฟนของงูเหมือนฟนของสิงโต
ทําลายชีวิตมนุษยได
3การละเมิดทุกอยางเปนเสมือนดาบสองคม
ทําใหเปนแผลท่ีรักษาไมได
4การทําใหกลัวและการใชความรุนแรงยอมผลาญทรัพยสมบัติฉันใด
บานของคนเยอหย่ิงก็จะถูกทําลายฉันนั้น
5คําวอนขอของคนยากจนออกจากปากไปถงึพระกรรณของพระเจา
เขาจะไดรับความยุติธรรมจากพระองคโดยเร็ว
6ผูท่ีเกลียดคําติเตียนยอมเดินตามรอยเทาของคนบาป
แตผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมกลับใจ
7คนพูดเกงเปนท่ีรูจักท่ัวไป
แตเมือ่เขาพูดพลาด คนฉลาดก็จะจับผิดไดทันที
8ผูใชเงินของผูอ่ืนสรางบานของตน
เปนเหมือนผูเก็บหนิไวสรางหลุมศพของตนa149

9การชุมนุมของคนอธรรมเปนเหมือนกองมูลฝอย
จุดจบของเขาคือกองไฟลุกโพลง
10หนทางของคนบาปปูหนิราบเดินสบาย

147e ปรีชาญาณของธรรมาจารยมุงแนะนําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอยางย่ิงสอนใหรูจกัชนะใจของผูมีอํานาจ
ในสังคม

148f พระเจาทรงสรางปรีชาญาณเพ่ือสองสติปญญาของมนุษยใหเขาใจความหมายของชีวิตและสรรพสิง่ ดังนั้น การซอนปรีชาญาณไว
จึงผิดพระประสงคของพระเจา – สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมวา “การแสวงหาองคพระผูเปนเจาอยางม่ันคงดวยความ
พากเพียรยอมดีกวาดําเนินชีวติอยางสับสนไมมีจุดหมาย”

14921 a “เกบ็หินไวสรางหลุมศพของตน” แปลตามสํานวนแปลในสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษา
ซีเรียค – ตนฉบับภาษากรีกซึง่ใชกนั (Textus receptus) วา “เกบ็หินไวสําหรับฤดูหนาว”



แตนําไปสูหลุมแดนมรณะb150

คนฉลาดและคนโงเขลา
11ผูใดปฏิบัติตามธรรมบัญญัติยอมควบคุมอารมณc151ของตนได
ปรีชาญาณเปนผลจากความยําเกรงองคพระผูเปนเจา
12ผูท่ีขาดไหวพริบไมมีวันจะไดรับการอบรมส่ังสอน
แตไหวพรบิอาจจะเพิ่มความขมขืน่ได
13ความรอบรูของผูมีปรีชาเพิ่มขึ้นเหมือนน้ําทวม
คําแนะนําของเขาเปนประดุจพุน้ําใหชีวิต
14จิตใจของคนโงเขลาเปนเหมือนไหรั่ว
เก็บความรูไมไดเลย
15เมื่อผูมีปรีชาไดยินคําพูดท่ีฉลาด
ก็ชมเชยและเสริมใหสมบูรณขึ้น
สวนผูท่ีหมกมุนในความสนุก เมื่อไดยินก็ไมชอบ
แลวโยนท้ิงไปเบ้ืองหลัง
16คําพูดของคนโงเขลาถวงผูฟงเหมือนสัมภาระหนักเมื่อเดินทาง
แตคําพูดของผูฉลาดไพเราะนาฟง
17ทุกคนในท่ีประชุมตองการฟงคําพูดของผูเฉลียวฉลาด
และนําถอยคําเหลานั้นไปตริตรองในใจ
18คนโงเขลาคิดวาปรีชาญาณเปนเหมือนบานท่ีปรักหักพัง
และความรูของคนโงเขลาเปนเพยีงคําพูดท่ีไรแกนสาร
19คนโงเขลาคิดวาการศึกษาอบรมเปนเหมือนตรวนลามเทา
เปนเหมือนกุญแจมือใสมือขวา
20คนโงเขลาหัวเราะเสียงดัง
แตคนฉลาดเพียงแตย้ิม
21คนมีปญญาคิดวาการศึกษาอบรมเปนเหมือนเครือ่งประดับทองคํา
เปนเหมือนกําไลใสมือขวาd152

22คนโงเขลารีบเขาบานของผูอ่ืน
แตผูมีวุฒิภาวะยอมคอยอยูภายนอกดวยความเกรงใจe153

23คนโงเขลาแอบมองทางประตูดูขางในบาน
สวนผูไดรับการอบรมอดใจรออยูขางนอก
24การแอบฟงท่ีประตูแสดงวาไมไดรับการอบรมส่ังสอน
ผูรอบคอบยอมละอายท่ีจะทําเชนนี้
25ปากของคนพูดมากพูดซํ้าซากเรื่องท่ีเขาไดยินมาf154

แตผูรอบคอบช่ังคําพูดของตนอยางระมัดระวัง
26ใจของคนโงเขลาอยูท่ีปาก
แตปากของผูมีปรีชาอยูท่ีใจ
27เมื่อคนอธรรมสาปแชงศัตรูg155

เขาก็สาปแชงตนเอง
28ผูท่ีพูดใสรายผูอ่ืนยอมทําความเสียหายแกตนเอง
เขาจะเปนท่ีเกลียดชังของเพื่อนบาน

คนเกียจคราน

22. 1คนเกียจครานเปนเหมือนกอนหินท่ีเปอนส่ิงโสโครก
ใครๆ ก็ผิวปากดูหมิ่นเขา
2คนเกียจครานเปนเหมือนกองปุย
ใครไปหยิบเขาก็ตองสะบัดมือ

150b ขอความในขอ 9-10 นี้แสดงความเช่ืออยางชัดเจนวาพระเจาจะทรงลงโทษคนบาปใหถูกเผาไฟในนรก (เทียบ อสย 50:11;
66:24) 

151c “อารมณ” – แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค ตนฉบับภาษากรีกวา “ความเขาใจของตน(เร่ืองธรรมบัญญัติ)”

152d ขอ19 และขอ 21 มีความคิดคลองจองกนั ขอ 20 จึงดูเหมือนจะแทรกเขามาไมถูกที่

153e “คอย...ดวยความเกรงใจ” แปลตามตัวอกัษรวา “เขาอายตอหนาใบหนา”

154f “เร่ืองที่เขาไดยินมา” แปลตามสําเนาโบราณ Gk 248 - ตนฉบับภาษากรีกไมชัด

155g  “ศัตรู” หรือ “ปรปกษ” ในที่นี ้บางคนเขาใจวาผูเขียนหมายถึง “ซาตาน” (ดู โยบ บทที่ 1-2 – โดยเฉพาะ โยบ 1:6 เชิงอรรถ g) –
ในความหมายนี้ ผูเขียนเทียบอารมณรายของตนวาเปนเหมือนซาตาน ดังนั้นเมื่อเขาสาปแชงผูอื่น เขาก็สาปแชงตนเองที่มีอารมณราย
ดวย.



ลูกนอกคอก
3บุตรชายเหลวไหลเปนความอับอายของบิดา
แตบุตรหญิงนําความเสียหายมาใหเขา
4บุตรหญิงท่ีรอบคอบจะไดสามี
สวนบุตรหญิงหนาดานนําความทุกขแกผูใหกําเนดิ
5บุตรหญิงหนาดานทําใหท้ังบิดาและสามีตองอับอาย
และท้ังสองคนจะดูหมิ่นนาง
6การพูดไมถูกกาลเทศะเปนเหมือนงานรืน่เริงในยามไวทุกข
แตการเฆี่ยนตีดัดนิสัยเปนปรชีาญาณในทุกกรณีa156 (7) (8) 

ปรีชาญาณและความโงเขลา
9สอนคนโงเขลาก็เหมือนนําเศษหมอดินท่ีแตกแลวมาตอใหติดกัน
หรือเหมือนปลุกคนท่ีนอนหลับสนิทใหต่ืนขึ้น
10การสนทนากับคนโงเขลาก็เหมือนพูดกับคนท่ีนอนหลับ
เมื่อพูดจบเรื่อง เขาก็จะถามวา “พูดเรื่องอะไร”
11จงรองไหไวทุกขใหคนตาย เพราะเขาสูญเสียความสวาง
จงรองไหสงสารคนโงเขลาb157 เพราะเขาสูญเสียสติสัมปชัญญะ
จงรองไหไวทุกขใหผูตายนอยกวา เพราะเขาไดพักผอนแลว
แตชีวิตของคนโงเขลาเลวรายย่ิงกวาความตาย
12สําหรับผูตาย ไวทุกขเจ็ดวันก็เพียงพอ
แตสําหรับคนโงเขลาและคนอธรรม ตองไวทุกขใหทุกวันตลอดชีวิตของเขา
13อยาเสียเวลาพูดกับคนโงเขลา
อยาเดินไปกับคนเบาปญญา
จงระวังใหดี จะไดไมมีปญหา
ทานจะไดไมมีมลทินเมือ่ติดตอกับเขา
จงหลีกหนหีางเขาไว แลวทานจะมีความสงบ
ทานจะไมตองเบ่ือหนายเพราะความโงเขลาของเขา
14ส่ิงใดเลาหนักกวาตะก่ัว
แลวคนโงเขลาจะไดช่ืออะไรนอกจากช่ือ “คนโงเขลา”
15แบกทราย เกลือ กอนเหล็ก
ก็ยังงายกวาทนคนโงเขลา
16ขื่อคานเมื่อตอกติดกับบาน
แมแผนดินไหวก็ไมหลุดฉันใด
จิตใจท่ีตัดสินเด็ดเด่ียวเพราะไตรตรองอยางดีแลว
ก็จะไมหว่ันไหวเมื่อมีอันตรายฉันนั้น
17จิตใจท่ีมั่นคงเพราะไดไตรตรองอยางฉลาดรอบคอบแลว
เปนเหมือนปูนฉาบc158บนกําแพงเรียบ
18หินกอนเล็กๆ d159วางบนกําแพงสูงจะตานลมไมไดฉันใด
จิตใจคนโงเขลาท่ีกลัวแมความคิดของตนก็จะตานความกลัวใดๆ ไมไดฉันนั้น

มิตรภาพ
19จ้ิมตายอมทําใหน้ําตาไหล
จ้ิมใจยอมทําใหความรูสึกปรากฏ
20ใชหินขวางนกยอมทําใหนกบินหนีไป
กลาวรายตอมิตรยอมทําลายมิตรภาพ
21ถาทานชักดาบตอสูกับมิตร
อยาเพิง่หมดหวัง เพราะยังอาจกลับมาคืนดีกันได
22ถาทานตําหนิเพื่อนตอหนา

15622 a ผูมีปรีชาสนับสนุนใหมกีารใชไมเรียวตีเด็กในการอบรมสั่งสอน (สภษ 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 29:15,17) การตี
สอนเยาวชนไดผลเสมอ แตการกลาวติเตียนตองระวังคําพูดที่ใชดวย – สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 17 และ 18 วา
“17เด็กๆท่ีดําเนินชีวิตดี ไมขาดส่ิงใด มักทําใหคนท้ังลายลืมฐานะตอตอยของพอแม 18สวนเด็กท่ีหย่ิงผยอง ดูถูก
ผูอื่น ไรมรรยาท ทําใหทุกคนดูถูกพอแม แมจะมตีระกูลสูง”

157b “คนโงเขลา” มิไดหมายเพียงผูที่ขาดไหวพริบเทานั้น แตยังหมายถึงคนด้ือดึงไมยอมเช่ืออะไรงายๆ และปลอยตัวเสเพลอีกดวย

158c “ปูนฉาบ” แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอักษรวา “ทรายทีเ่ปนเคร่ืองประดับ”

159d “หินกอนเล็กๆ” – แปลตามสําเนาโบราณบางฉบับ – ตัวบทภาษากรีกทีใ่ชกัน (Textus receptus) วา “ไมหลัก” – ความเขาใจ
เชนนี้อาจมาจากธรรมเนียมในแผนดินปาเลสไตนที่จะใชหินกอนเล็กๆวางเรียงไวบนกําแพงรอบสวนองุน เมือ่หมาในกระโดดขามจะทําให
กอนหินเหลานี้พังลงมา ทําใหเกิดเสียงดังปลุกผูเฝาใหรูสึกตัว



ก็อยากลัว ยังมีทางคืนดีกันได
แตถาทานกลาวราย ดูหมิน่ เผยความลับ และทํารายลับหลัง
เพื่อนทุกคนของทานก็จะหนีไป
23จงทําใหเพื่อนบานไวใจทานในยามท่ีเขายากจน
เพื่อวาเมื่อเขาร่ํารวยขึ้น ทานจะไดรวมสุขกับเขา
จงซ่ือสัตยตอเขาในยามท่ีเขาเดือดรอน
เพื่อวาเมื่อเขารบัมรดก ทานจะไดรับสวนแบงมรดกนัน้ดวย
24กอนมีไฟยอมมีไอและควันออกมาจากเตาฉันใด
กอนจะมีการนองเลือดก็ยอมมีการกลาวรายตอกันฉันนั้น
25ขาพเจาจะไมอับอายท่ีจะปกปองเพื่อน
ขาพเจาจะไมหลบหนาเขา
26แตถาเหตุรายเกิดขึ้นแกขาพเจาเพราะเขา
ทุกคนท่ีรูเรื่องก็จะอยูหางจากเขา

การอธิษฐานภาวนา
27ใครเลาจะเฝาระวังปากของขาพเจา
ใครเลาจะประทับตราไวบนริมฝปากใหขาพเจารอบคอบ
เพื่อขาพเจาจะไดไมพูดผิดพลาด
และล้ินของขาพเจาจะไมทํารายขาพเจา

23. 1ขาแตองคพระผูเปนเจา พระบิดาและเจาชีวิตของขาพเจา
ขออยาทรงปลอยใหขาพเจาพูดโดยไมย้ังคิด
และอยาทรงปลอยใหขาพเจาตองไดรับความเสียหายเพราะคําพูด
2ใครเลาจะใชแสเฆี่ยนความคิดของขาพเจา
ใครจะอบรมส่ังสอนขาพเจาใหมีปรีชาญาณ
โดยไมปรานีตอความหลงผิดของขาพเจา
ไมปลอยใหบาปของขาพเจาพนโทษไปได
3เพื่อมิใหความหลงผิดของขาพเจาทวีขึ้น
และบาปของขาพเจาเพิ่มจํานวนขึ้น
แลวขาพเจาจะอยูในอํานาจของศัตรู
และศัตรูจะหัวเราะเยาะขาพเจา
4ขาแตองคพระผูเปนเจา พระบิดาและพระเจาแหงชีวิตของขาพเจา
ขออยาทรงปลอยใหขาพเจามีความเยอหย่ิง
5ขอทรงขจัดตัณหาไปใหพนขาพเจา
6ขออยาใหความโลภอาหารและกามารมณมาครอบงําขาพเจา
ขออยาทรงปลอยขาพเจาใหทําตามความปรารถนาท่ีนาอับอาย

การสาบาน
7ลูกท้ังหลายเอย จงฟงคําส่ังสอนเรื่องการรูจักใชคําพูดเถิด
ผูท่ีปฏิบัติตามจะไมถูกจับผิด
8คนบาปติดกับa160เพราะปากของตน
ผูกลาวรายและผูเยอหย่ิงก็ติดกับเพราะคําพูดดวย
9อยาสาบานจนเปนนสัิย
อยาออกพระนามของพระผูศักด์ิสิทธิ์จนเคยตัว
10ทาสท่ีถูกนายควบคุมอยางใกลชิดตลอดเวลาจะไมพนถูกโบยตีb161ฉันใด
ผูท่ีสาบานและออกพระนามพระเจาพร่ําเพรื่อก็จะไมแคลวจากบาปไปไดฉันนั้น
11คนท่ีสาบานพร่ําเพรื่อก็ย่ิงทวีความช่ัว
บานของเขาจะไมพนโทษ
ถาเขาไมปฏิบัติตามคําสาบานc162 บาปก็จะตกอยูกับเขา
ถาเขาสาบานโดยไมคิด เขาก็ทําบาปสองเทา
ถาเขาสาบานเท็จ เขาจะแกตัวไมได
บานของเขาจะรบัภัยพิบัติอยางมาก

16023 a “ติดกับ” แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับ – ตัวบทภาษากรีกที่ใชกัน (Textus receptus) วา “ถูกทอดทิ้ง”

161b “ถูกโบยตี” – แปลโดยคาดคะเน -- การโบยตีนี้อาจเปนการทรมานเพ่ือสอบสวนเคนคําสารภาพจากผูตองหา

162c ในขอนี้ผูเขียนพิจารณาการสาบานใน 3 กรณีที่มีความผิดคอยๆเพ่ิมข้ึน คือ (1) เต็มใจสาบาน แตตอมาไมปฏิบัติตาม (2) สาบานพ
ลอยๆ และ (3) สาบานเท็จ



คําพูดหยาบคายd163

12วิธีพูดแบบหนึ่งควรรบัโทษถึงตาย
อยาใหการพูดเชนนี้พบไดในเช้ือสายของยาโคบเลย
เพราะผูยําเกรงพระเจาจะขจัดการพูดเชนนี้ใหหางไกล
เขาจะไมกล้ิงเกลือกอยูในบาป
13อยาใหปากของทานเคยชินกับคําพูดหยาบคายไรมรรยาท
ถอยคําเหลานี้เปนเหตุใหทําบาป
14จงระลึกถึงบิดามารดาเมือ่ทานนั่งอยูในหมูเจานาย
เกรงวาเมื่ออยูตอหนาเจานาย ทานจะลืมตัวe164พูดจาเหลวไหลตามนิสัย
แลวอาจจะคิดวา ถาไมเกิดมาก็จะดีกวา
และสาปแชงวันท่ีทานเกิดมาเสียดวย
15คนท่ีพูดหยาบคายจนเปนนิสัย
จะไมมีวันแกไขนิสัยนี้ไดเลยตลอดชีวิต

การเปนทาสกามารมณ
16คนสองประเภททําบาปมากย่ิงขึ้นf165

คนประเภทท่ีสามนําพระพิโรธมาสูตน
17ตัณหารอนแรงเปนเหมือนไฟท่ีลุกโพลง
จะไมยอมดับจนกวาจะสมหวัง
คนท่ีทําตามความใครของรางกาย
จะไมหยุดย้ังจนกระท่ังไฟจะเผาผลาญเขา
คนลามกคิดวาอาหารทุกอยางอรอย
เขาจะกินไมรูจักอ่ิมจนตาย
18ชายท่ีนอกใจภรรยาพูดกับตนเองวา “ใครจะเห็นฉัน
ความมืดอยูรอบฉัน กําแพงก้ันฉันไว
ไมมีใครเห็นฉัน จะกลัวไปทําไม
พระผูสูงสุดจะไมทรงจดจําบาปของฉันไว”
19ส่ิงเดียวท่ีเขากลัวคือการท่ีคนอ่ืนจะเห็นเขา
เขาไมรูวาพระเนตรขององคพระผูเปนเจาสวางกวาดวงอาทิตยถงึหมืน่เทา
พระองคทรงเหน็การกระทําท้ังปวงของมนุษย
ทรงสังเกตลึกลงไปในซอกท่ีเรนลับท่ีสุดดวย
20พระองคทรงทราบทุกส่ิงต้ังแตกอนท่ีจะทรงเนรมิตขึ้นมาg166

และเมื่อทรงเนรมิตเสร็จแลวดวยh167

21คนนี้จะรับโทษตอหนาธารกํานัล
จะถูกจับไดในเวลาท่ีเขาคาดไมถึง

หญิงผิดประเวณี
22หญิงท่ีนอกใจสามีก็เชนเดียวกัน
นางใหทายาทท่ีเกิดจากชายอ่ืนแกสามี
23ประการแรก นางไดลวงละเมิดธรรมบัญญัติของพระผูสูงสุด
ประการท่ีสอง นางทําผิดตอสามี
ประการท่ีสาม นางผิดประเวณีโดยการเปนชู
และนําบุตรจากชายอ่ืนเขามาในบาน
24นางจะตองถูกนํามาตอหนาท่ีประชุม
และจะถูกสอบสวนเรื่องบุตรของนางดวย
25บรรดาบุตรของนางจะไมมีราก
ก่ิงกานของนางจะไมเกิดผล

163d “คําพูดหยาบคาย” – หลังจากประณามการสาบานที่มีความผิด ผูเขียนประณามผูที่ไมรูจักบังคับคําพูดของตน พูดหยาบคายจน
เปนนิสัย คําพูดเชนนี้จะนํามาก็แตความเสื่อมเสีย

164e “ทานจะลืมตัว” – แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ตนฉบับภาษากรีกวา “ลืม(เขา)” – สวนสํานวนแปลโบราณภาษา
ละตินวา “พระเจาทรงลืมทาน”

165f สภุาษิตขอนี้เปน “สภุาษติใชตัวเลข” (เทียบ สภษ 30:15 เชิงอรรถ e) กลาวถึงคน 3 จําพวกที่เปนทาสของกามารมณ คือ (1) การมี
เพศสัมพันธกับญาติใกลชิด ตามความเขาใจของบางคนที่คิดวาสํานวน “ความใครของรางกาย” ในขอ 17  ซึง่ตามตัวอักษรวา “ความใคร
ในรางกายของเนือ้หนังของตน” นั้นหมายถงึการมีเพศสัมพันธกับญาติใกลชิด (2) การมีเพศสัมพันธสําสอน จากสํานวน “อาหารทุกชนิด”

และ (3) การเปนชูผิดประเวณี (ในขอ 18-27)

166g ความรูของพระเจาเกี่ยวกับโลกกอนทรงเนรมิตคือ “พระปรีชาญาณ” ของพระองค (เทียบ สภษ 8:12 เชิงอรรถ f)

167h หลังจากทรงเนรมิตโลกแลว พระองคยังทรงดูแลสิ่งสรางทั้งมวลตอไปดวยพระญาณเอื้ออาทร



26ผูท่ีระลึกถึงนางก็จะสาปแชง
ความอับอายของนางจะไมมีวันถูกลบลางเลย
27ชนรุนหลังจะรูวา
ไมมีส่ิงใดดีกวาความยําเกรงองคพระผูเปนเจา
ไมมีส่ิงใดนายินดีมากกวาการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองคi168 (28) 

ปรีชาญาณยกยองตนเองa169

24. 1ปรีชาญาณยกยองตนเอง
ประกาศสิริรุงโรจนในหมูประชากรของตน
2ปรชีาญาณเปดปากกลาวในท่ีประชุมของพระผูสูงสุด
ยกยองตนเองเฉพาะพระพักตรพระผูทรงสรรพานภุาพ วา
3”ขาพเจาออกมาจากพระโอษฐพระผูสูงสุด
และปกคลุมแผนดินเหมือนหมอก
4ขาพเจาต้ังกระโจมอยูในท่ีสูง
บัลลังกของขาพเจาอยูในกลุมเมฆb170

5ขาพเจาโคจรไปท่ัวทองฟาตามลําพัง
เดินเตรไปจนถึงเหวลึกท่ีสุด
6ขาพเจามีอํานาจเหนือc171คล่ืนของทะเล และท่ัวแผนดิน
เหนือประชาชนและชนทุกชาติ
7ขาพเจาแสวงหาท่ีพักผอนในหมูชนเหลานี้
ดูวาจะต้ังคายพักในดินแดนของใคร
8แลวพระผูทรงเนรมิตสรรพส่ิงทรงมีพระบัญชาแกขาพเจา
พระผูทรงเนรมิตขาพเจาทรงกําหนดสถานท่ีใหขาพเจาต้ังกระโจม
พระองคตรัสวา “จงต้ังกระโจมของทานในยาโคบ
จงรับอิสราเอลเปนมรดกของทาน”
9แตแรกเริ่ม พระองคทรงเนรมิตขาพเจากอนกาลเวลา
และขาพเจาจะดํารงอยูตลอดนริันดร
10ขาพเจารับใชเฉพาะพระพักตรพระองคd172ในกระโจมศักด์ิสิทธิ์
ขาพเจาจึงต้ังท่ีพํานักอยูในศิโยน
11พระองคทรงใหขาพเจาพักผอนในนครท่ีทรงรัก
อํานาจของขาพเจาอยูในกรุงเยรูซาเล็ม
12ขาพเจาหย่ังรากในประชากรรุงเรือง
ท่ีองคพระผูเปนเจาทรงเลือกไวเปนมรดกของพระองค
13ขาพเจาเติบโตขึ้นเหมือนตนสนในเลบานอน
เหมือนตนไซเปรสบนภเูขาเฮอรโมน
14ขาพเจาเติบโตดุจตนปาลมท่ีเอน-เกดดีe173

ดุจตนกุหลาบท่ีเมืองเยรีโค
ดุจตนมะกอกเทศงดงามในทุงราบ
ขาพเจาเติบโตดุจตนเพลน
15ขาพเจาสงกล่ินหอมเหมือนอบเชยและกระถนิเทศ
ใหกล่ินหอมเหมือนมดยอบชนดิเย่ียม

168i สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาละตินเสริมขอ 28 วา “28การติดตามพระเจาเปนเกียรติ
สูงสง การเปนท่ีโปรดปรานของพระองคทําใหมีชวิีตยืนนาน”

16924 a เราตองเปรียบเทียบขอความนี้กบัคําปราศรัยอื่นๆของปรีชาญาณ ทีก่ลาวถึงตนเอง (สภษ 1:20-33; 8:1-36; 9:1-9) และ
ขอความที่ยกยองปรีชาญาณ (โยบ บทที่ 28; บรค 3:9 – 4:4) ขอความในบทนีม้ีความสําคัญที่สุดในหนังสอืบุตรสิรา เพราะสรุปคําสอน
ทั้งหมดเกี่ยวกบัปรีชาญาณ โดยกลาวพาดพิงบอยๆถึงขอความอื่นๆในพระคัมภีร ซึง่ผูเขียนใหความหมายใหมตามความคิดของตน
ขอความบางประโยคในบทนี้ชวนใหคิดถึงคําสอนเร่ืองพระตรีเอกภาพมากกวาที่พบไดในหนังสือสภุาษิต คือ ปรีชาญาณเปนหนึ่งเดียว
อยางแนนแฟนกบัพระเจา แมจะแตกตางจากพระองค มีลักษณะซึ่งในภายหลังจะประยุกตใชกับพระวจนาตถและพระจิตเจา ดูเหมือนวา
ขอความนี้เปนแรงบันดาลใจของอารัมภบทในพระวรสารตามคําบอกเลาของนกับุญยอหน ซึง่กลาวถึงพระวจนาตถวามีคุณลักษณะและ
กจิการหลายประการของปรีชาญาณ

170b “กลุมเมฆ” – ขอความเกาแกทีสุ่ดในพระคัมภรีกลาวถงึ “กลุมเมฆ” วาเปนการแสดงวาพระยาหเวหประทับอยูที่นั่น

171c “มีอํานาจเหนอื” แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกฉบับหนึ่งและตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและภาษาละติน – ตนฉบับ
ภาษากรีกวา “ไดรับมาเปนกรรมสิทธิ”์

172d บุตรสิราคิดวาพิธกีรรมในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเปนผลงานอกีประการหนึ่งของปรีชาญาณ เพราะวาพิธกีรรมแสดงถงึความ
บริบูรณของพระเจาเชนเดียวกับระเบียบในจกัรวาล หรือเพราะวาธรรมบัญญัติซึ่งเปนผลของปรีชาญาณกําหนดรายละเอียดตางๆสําหรับ
พิธีกรรมดวย (ดู บสร 24:23ฯ)

173e “เอน-เกดดี” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก 2 ฉบับ – ตัวบทภาษากรีกที่ใชกัน (Textus receptus) วา “ทีช่ายทะเล”



เหมือนมหาหิงคุ ชะมดเชียงและกํายาน
เหมือนควันกํายานในกระโจมf174

16ขาพเจาแผก่ิงกานเหมือนตนมะขามเทศ
ก่ิงกานของขาพเจาสงางามและออนชอย
17ขาพเจาเปนเหมือนเถาองุนท่ีแตกก่ิงออนงดงาม
ดอกของขาพเจาใหผลงามจํานวนมากg175 (18) 

19ทานท่ีปรารถนาอยากไดขาพเจา จงมาหาขาพเจาเถดิ
จงกินผลของขาพเจาใหอ่ิม
20เพราะความคิดถึงขาพเจาหวานกวาน้ําผ้ึง
การไดขาพเจาเปนมรดกหวานย่ิงกวารวงผ้ึง
21ผูท่ีกินขาพเจาแลวจะหิวอยากกินอีก
ผูท่ีด่ืมขาพเจาแลว ก็จะกระหายอยากด่ืมขาพเจาอีก
22ผูท่ีเช่ือฟงขาพเจาจะไมอับอาย
ผูท่ีปฏิบัติตามคําแนะนําของขาพเจาก็จะไมทําบาป”

ปรีชาญาณและธรรมบัญญัติh176

23ท้ังหมดนี้เปนหนังสือพันธสัญญาของพระเจาสูงสุด
เปนธรรมบัญญัติท่ีโมเสสประกาศใช
เปนมรดกสําหรับบรรดาชุมชนของยาโคบi177 (24) 

25ธรรมบัญญัติเปยมลนดวยปรีชาญาณเหมือนแมน้ําปโชนj178

และเหมือนแมน้ําไทกรีสในฤดูผลไม
26ธรรมบัญญัติใหความเขาใจทวมลนด่ังแมน้ํายูเฟรติส
ดังแมน้ําจอรแดนในฤดูเก็บเก่ียว
27ธรรมบัญญัติใหการส่ังสอนทวมลนด่ังแมน้ําไนลk179

ด่ังแมน้ําคีโฮนในฤดูเก็บผลองุน
28มนุษยคนแรกไมมีวันเขาใจปรีชาญาณไดท้ังหมด
มนุษยคนสุดทายก็จะยังคนควาปรีชาญาณอยางสมบูรณไมไดเชนเดยีวกัน
29เพราะความคิดของปรีชาญาณนัน้กวางกวาทะเล
แผนการของปรีชาญาณลึกกวาหวงสมุทรท่ีลึกท่ีสุด
30ขาพเจา บุตรสิราl180 เปนเหมือนลําคลองแยกมาจากแมน้ํา
เหมือนธารน้ําท่ีออกมาเพื่อรดสวน
31ขาพเจาพูดวา “ขาพเจาจะรดสวนของขาพเจา
ขาพเจาจะรดแปลงดอกไมของขาพเจาใหชุมฉํ่า
แตแลว ลําคลองของขาพเจาก็กลายเปนแมน้ํา
และแมน้ําของขาพเจาก็กลายเปนทะเลm181

174f ปรีชาญาณมีบทบาทในพิธกีรรมของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (24:10 เชิงอรรถ d) หลังจากกลาวถึงเคร่ืองหอมตามธรรมชาติ
ชนิดตางๆแลว บุตรสิราก็เปรียบปรีชาญาณกับควันกํายานทีใ่ชในพิธกีรรม * ช่ือเคร่ืองหอมเหลานี้ยากทีจ่ะแปลใหถูกตองได จงึเปนการ
แปลโดยคาดคะเน เคร่ืองหอมหลายชนิดไดมาจากยางไมที่มีกล่ินหอม เมื่อเผาจึงมีควันหอมคลายกํายานที่ใชในพิธีกรรม (เทียบ อพย
30:23,34)

175g สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาละตินเสริมขอ 18 วา “18ขาพเจาเปนมารดาแหงความรักบริสุทธิ์
ความยําเกรง ความรู และความหวังแนวแน” สําเนาโบราณ Gk 248 ยังเสริมตอไปวา “พระเจาประทานขาพเจาซึง่ดํารงอยูตั้งแต
นิรันดรใหแกบรรดาบุตรทีท่รงเลือกสรร” – สวนสํานวนแปลโบราณภาษาละตินอานขอความสุดทายนี้วา “ในขาพเจามีพระหรรษ
ทานทกุประการที่ใหชวีิตและความจริง ในขาพเจามีความหวังทกุประการที่นําชีวติและพละกําลัง” ขอความนีอ้าจเปนคําอธิบาย
ของผูคัดลอกที่กลาวพาดพิงถึง ยน 14:6 เพราะคิดวาพระคริสตเจาคือพระปรีชาญาณของพระเจา

176h คําปราศรัยของปรีชาญาณจบลงที่นี่ ผูเขียน (บุตรสริา) อธบิายวาปรีชาญาณก็คือธรรมบัญญัติที่พระเจาประทานแกชาวอิสราเอล
ทางโมเสสนั่นเอง

177i สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 24 วา “24อยาเลิกท่ีจะรับพลังจากองคพระผูเปนเจา จงยึดมั่นในพระองค
พระองคจะไดประทานพลังแกทาน องคพระผูเปนเจาผูทรงอานุภาพแตพระองคเดียวเปนพระเจา ไมมีผูชวยให
รอดพนใดนอกจากพระองค”

178j ในขอความตอนนี้ ผูเขียนคิดถึงสวนเอเดนที่มีแมน้ําสีส่าย (ปฐก 2:10ฯ) ซึ่งเปนสญัลักษณของความอดุมสมบูรณ

179k “ทวมลนดังแมน้ําไนล” แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ตนฉบับภาษากรีกวา “สองแสงเหมือนแสงสวาง”

180l “ขาพเจา บุตรสิรา” แปลตามตัวอกัษรวา “ขาพเจา” -- แตจากบริบท เราเขาใจวาผูพูดเวลานี้คือผูเขียน ซึง่ไดแกบุตรสิรา กําลัง
แสดงตนเปนเหมอืน “คลองสงน้ํา” ที่ผันน้ําเขามาในสวนเล็กๆของตนจากแมน้ําใหญ ซึง่ไดแกปรีชาญาณทีส่งน้ําใหชีวิตแกชนอิสราเอล
ทั้งชาติ

181m ผูเขียนขยายการเปรียบเทียบวาพระกรุณาของพระเจาทําใหน้ําในคลองของตนเพ่ิมปริมาณอยางมาก จนตัวเขาเปนเสมือนประกา
ศกที่ประกาศพระวาจาแกอนชุนชาวอิสราเอลในอนาคตอกีดวย (ขอ 33) – ผูเขียนคงไดรับความคิดนี้มาจากขอความใน อสย 11:9 และ



32ขาพเจาทําใหคําสอนของขาพเจาทอแสงดุจรุงอรุณ
ใหเปนท่ีลวงรูจนสุดแดนไกล
33ขาพเจาจะหล่ังคําส่ังสอนดุจการประกาศพระวาจา
จะมอบใหเปนมรดกแกอนุชนทุกรุนในอนาคต
34ดูซิ ขาพเจามิไดทํางานเพื่อขาพเจาเพยีงผูเดียว
แตทํางานเพื่อทุกคนท่ีแสวงหาปรีชาญาณ”

สุภาษิต

25. ปรีชาญาณพูดวา “จิตใจขาพเจาช่ืนชมสามส่ิง
ซ่ึงเปนท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเจาและถูกใจมนุษยa182

คือความปรองดองกันระหวางพี่นอง
มิตรภาพระหวางเพื่อนบาน
สามีภรรยาท่ีเขาใจกันดี
2จิตใจขาพเจาเกลียดชังคนสามประเภท
ชีวิตของเขานารังเกียจมาก
คือคนยากจนท่ีหย่ิงยโส คนมั่งมีท่ีพูดเท็จ
คนชราเจาชูไรความคิด

คนชรา
3ถาทานไมเก็บออมไวในวัยเยาว
เมื่อแกเฒาแลวทานจะมีสมบัติอะไร
4ส่ิงท่ีนาชมย่ิงคือคนผมขาวท่ีรูจักวินิจฉัย
และผูอาวุโสท่ีรูจักใหคําแนะนํา
5ส่ิงท่ีนาชมย่ิงคือปรีชาญาณของผูชรา
การรูจักไตรตรองและการตัดสินของบุคคลสําคัญ
6มงกุฎของผูชราคือการมีประสบการณมากมาย
ความภูมิใจของเขาคือความยําเกรงองคพระผูผูผู เปนเจา

สุภาษิตตัวเลข
7ขาพเจาคิดวาส่ิงนําความสุขใจมาใหมีเกาส่ิง
และขาพเจากําลังจะพูดถึงส่ิงท่ีสิบดวย
ผูยินดีท่ีมีบุตรหลายคน
ผูมีชีวิตอยูจนเห็นศัตรูประสบหายนะ
8ผูอยูกับภรรยาท่ีฉลาดยอมเปนสุข
ผูไมตองใชลาเทียมคูกับโคไถนาb183

ผูไมทําบาปดวยคําพูด
ผูไมตองรับใชเจานายท่ีตํ่ากวาตน
9ผูมีความรอบคอบยอมเปนสุข
ผูพูดแลวมีคนต้ังใจฟงก็ยอมเปนสุข
10ผูท่ีพบปรีชาญาณยอมเปนใหญ
แตไมมีใครใหญกวาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจา
11ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาอยูเหนือทุกส่ิง
ใครจะเทียบกับผูมีความยําเกรงองคพระผูเปนเจาไดc184 (12)

หญิงราย
13แผลใดๆ ก็ไมรายเทากับแผลใจ

อสค 47:1-12   *  สํานวนแปลภาษาละตินเขาใจวาผูพูดในที่น้ีคือ “พระปรีชาญาณ” ซึ่งไดแกพระคริสตเจา จงึเสริมขอความวา “
ขาพเจาจะเขาไปในขุมลึกของแผนดิน จะไปพบทุกคนท่ีกําลังนอนหลับอยู จะสองแสงทุกคนท่ีมีความหวังใน
องคพระผูเปนเจา”

18225 a “จิตใจขาพเจาช่ืนชมสามสิ่ง...ถูกใจมนุษย” – แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและภาษาละติน – ตนฉบับภาษากรีก
วา “ขาพเจาโดดเดนในสามสิ่ง และยังคงโดดเดนอยูเฉพาะพระพักตรพระเจาและตอหนามนุษย” ทําใหขอความนี้เปนคําปราศรัยของ
ปรีชาญาณ

183b “ใชลาเทยีมคูกับโคไถนา” อาจเขาใจตามตัวอกัษรที่หามเอาสัตวตางชนิดมาใชไถนาคูกัน (เทียบ ลนต 19:19; ฉธบ 22:10) หรือ
อาจเขาใจเปนการเปรียบเทียบ ซึ่งนาจะถกูกวา กบัการจับคูสองคนที่เขากันไมได (เทียบ 2 คร 6:14) – ตนฉบับภาษากรีกละขอความ
บรรทัดนี้ แตเราเสริมเขามาตามสํานวนแปลโบราณภาษาซเีรียค ซึง่มีตนฉบับภาษาฮีบรู (ไมสมบูรณ) สนับสนุนอยูดวย

184c สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาละตินเสริมขอ 12 วา “12ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา
เปนจุดเริ่มตนความรักตอพระองค แตมนุษยเริ่มชิดสนิทกับพระองคดวยความเชื่อ” 



ความใจรายใดๆ ก็ไมเทาความใจรายของหญิง
14ความเสียหายใดๆ ไมรายเทากับความเสียหายท่ีคูอรินํามาให
การแกแคนใดๆ ก็ไมรายเทากับการแกแคนของศัตรู
15ไมมีพิษใดd185รายเทากับพิษงู
ไมมีความโกรธใดรายเทากับความโกรธของหญิง
16ขาพเจาตองการอยูรวมบานกับสิงหและมังกร
มากกวาอยูรวมบานกับหญิงใจราย
17ความใจรายของหญิงทําใหโฉมหนาของนางเปล่ียนไป
ทําใหใบหนาดํามืดเหมือนหนาหมีe186

18เมื่อสามีของนางไปรวมโตะกับเพื่อนบาน
เขาตองf187ถอนใจอยางขมขืน่
19ความเลวใดๆ ก็ไมรายเทากับความเลวของหญิง
ขอใหนางรับเคราะหของคนบาปเถิด
20ชายรักสงบท่ีมีภรรยาชางพูด
ก็เหมือนกับชายชราท่ีตองเดินขึ้นเนินทราย
21อยาหลงใหลความงามของหญิง
อยาปรารถนานางจนลืมตัว
22ภรรยาท่ีตองทํางานเล้ียงสามี
ยอมโกรธ ตอวา และทําใหเขาอับอาย
23ภรรยาใจรายยอมทําใหสามีทอใจ
มีใบหนาเศรา และจิตใจชอกชํ้า
ภรรยาท่ีทําใหสามไีมมีความสุข
ทําใหมือของเขาเฉ่ือยชา และขาออนเปล้ีย
24บาปเริ่มจากหญิง
เราทุกคนตองตายเพราะนางg188

25อยาเปดทางใหน้ําไหล
อยาปลอยใหหญิงใจรายพูดตามสบาย
26ถานางไมยอมทําตามคําส่ังของทาน
ก็จงตัดนางไปเสียจากทานh189

หญิงท่ีนําความสุขมาใหสามี

26. 1สามีท่ีมีภรรยาดียอมเปนสุข
อายุของเขาจะยืนยาวเปนสองเทา
2ภรรยาท่ีเขมแข็งทําใหสามียินดี
ตลอดชีวิตเขาจะมีแตสันติ
3ภรรยาดีเปนมรดกลํ้าคา
ท่ีองคพระผูเปนเจาประทานใหผูยําเกรงพระองค
4จะรวยหรือจน จิตใจของเขาก็จะยินดี
ใบหนาของเขาจะย้ิมแยมแจมใสตลอดไป

หญิงท่ีนําความทุกขมาใหสามี
5มีสามส่ิงท่ีจิตใจของขาพเจากลัว
คือการใสความไปท่ัวเมือง ประชาชนท่ีกอการจลาจล
และการกลาวหาเปนเท็จ ท้ังสามส่ิงนีร้ายกวาความตาย
ส่ิงท่ีส่ีทําใหขาพเจาหวาดหว่ันa190

185d “พิษ” แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ตนฉบับภาษากรีกและสํานวนแปลโบราณภาษาละตินวา “หัว” (ตนฉบับภาษา
ฮีบรู  “ro’sh” แปลไดทั้ง “พิษ” และ “หัว”)

186e ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เปล่ียนโฉมหนาของสามี ทําใหเขาเหมอืนหมี”

187f “เขาจําตอง” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกฉบับหนึง่ ตามตนฉบับภาษาฮบีรูและสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ตัวบท
ภาษากรีกที่ใชกนั (Textus receptus) วา “เขาถอนใจอยางขมข่ืนเมื่อไดยิน”

188g เปนการกลาวพาดพิงถงึบาปแรกของมนุษยชาติ – นักบุญเปาโลกลาวถงึความผิดของนางเอวาใน 2 คร 11:3; 1 ทธ 2:14; แต
กลาวถึงบาปของอาดัมใน รม 5:12.

189h ขอนี้แปลตามตัวอักษรไดวา “ถานางไมเดินตามมอืของทาน ก็จงตัดนางออกจากเนื้อของทาน” (เทียบ ปฐก 2:24; อฟ 5:31) –
ธรรมบัญญัติของโมเสส (ฉธบ 24:1-4) อนญุาตใหหยาจากภรรยาได (ดู มธ 19:3-9 และ //).

19026 a “สิง่ที่สี่ทําใหขาพเจาหวาดหว่ัน” แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก และตามสํานวนแปลโบราณภาษาละติน -- สวนสํานวน
แปลโบราณภาษาซีเรียควา “เมื่อเผชิญหนากับสิ่งที่สี ่ขาพเจาก็คุกเขาลงภาวนา” – สวนตัวบทภาษากรีกที่ใชกนั (Textus receptus) วา



6คือหญิงขี้หึงท่ีทําใหจิตใจเจ็บชํ้าและเปนทุกข
ปากรายของนางเปนภยัพิบัติสําหรับทุกคนb191

7ภรรยาใจรายเปนเหมือนแอกหลวมสวมคอโคc192

ผูท่ีไดนางเปนภรรยาก็เปนเหมือนผูมีแมลงปองในมือ
8ภรรยาขี้เมาทําใหสามีตองโกรธมาก
นางจะปดบังความอับอายไมไดเลย
9ความสําสอนของหญิงรูจักไดจากตาเจาชู
และจากการมองของนาง
10จงควบคุมหญิงด้ือรั้นอยางเครงครัด
เพราะถานางเห็นวามีอิสระ นางก็จะฉวยโอกาส
11จงระวังสายตาท่ีไมรูจักอายของนาง
อยาประหลาดใจ ถานางทรยศตอทาน
12ผูเดินทางท่ีกระหายน้ํายอมอาปากและด่ืมน้ําใดๆ ท่ีอยูใกลฉันใด
หญิงสําสอนก็อาแขนตอนรับชายทุกคนท่ีเขามาหานางฉันนั้น

ภรรยาท่ีดีพรอม
13ความสุขุมนุมนวลของภรรยาทําใหสามีสุขใจ
ความเขาใจของนางทําใหชีวิตของเขาสดช่ืนขึ้นd193

14ภรรยาท่ีรูจักเงียบเปนของประทานจากองคพระผูเปนเจา
ไมมีส่ิงใดประเสริฐกวาภรรยาท่ีไดรับการอบรมอยางดี
15ภรรยาสงบเสงี่ยมเปนเสนหอยางย่ิง
ภรรยาท่ีรูจักบังคับตนเปนคนมีคาเหลือลน
16ดวงอาทิตยยามรุงอรุณสองแสงในทองฟาขององคพระผูเปนเจาฉันใด
ความงามของภรรยาท่ีดีก็ประดับท่ัวบานใหงดงามฉันนั้น
17ใบหนางดงามบนรางท่ีไดสัดสวน
เปนเหมือนตะเกียงท่ีสองสวางบนคันประทีปในพระวิหารe194

18ขางดงามบนเทาท่ีมั่นคง
ก็เปนเหมือนเสาทองคําบนฐานเงินf195 (19)-(27) 

เรือ่งนาเศราใจ

“ขาพเจาถกูทรยศโดยสิ่งที่สี”่

191b “คนปากรายเปนภยัพิบัติสําหรับทกุคน” – แปลตามตัวอกัษรวา “การเฆ่ียนของล้ินเกี่ยวของกบัทุกคน”

192c แอกหลวมยอมถูคอของโค ทําใหคอแสบและอักเสบ

193d “ทําใหชีวิตของเขาสดช่ืน” แปลตามตัวอกัษรวา “ทําใหกระดูกของเขามีเนื้อหนังเต็ม”

194e “คันประทีปในพระวิหาร” แปลตามตัวอักษรวา “คันประทีปศักด์ิสทิธิ”์ (ดู 1 มคบ 4:49-50)

195f สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคเสริมขอ 19-27 วา

“19ลูกเอย จงรักษาสุขภาพในวัยเยาวของทานไว
อยาเสียกําลังของทานใหแกคนแปลกหนา (เทียบ สภษ 5:9-10)
20จงสํารวจท่ีราบท้ังหมดจนพบหญิงท่ีดีซ่ึงเปนเสมือนทุงนาเน้ือดินดี
จงหวานเมล็ดพืชของทานท่ีน่ันและวางใจในชาติตระกูลท่ีดีของทาน
21และดังน้ี ลูกหลานของทานจะมีชีวิตสืบตอไป
เขาจะเติบโตข้ึนเปนผูย่ิงใหญ และภูมิใจในชาติตระกูลของตน
22แตหญิงขายตัวมีคานอยกวาท่ีจะถมนํ้าลายรด
และถานางแตงงานแลว ก็จะเปนเหมือนหอคอยแหงความตายสําหรับผูท่ีคบคากับนาง
23หญิงท่ีไมยําเกรงพระเจาจะมีชะตากรรมเหมือนคนบาป
แตหญิงท่ียําเกรงพระเจาจะเปนภรรยาท่ีพระเจาประทานแกผูยําเกรงพระองค
24หญิงหนาดานจะทําใหตนเสียชือ่เสียง
แตหญิงท่ีสงบเสง่ียมมีความอายแมกับสามีของตน
25หญิงหนาดานมีคาไมมากกวาสุนัข
แตหญิงท่ีสงบเสง่ียมจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา
26ทุกคนจะยอมรบัวาภรรยาท่ียกยองสามีเปนผูมปีรีชา
แตภรรยาท่ีดูถูกสามีจะเปนท่ีรูจักสําหรับทุกคนวาเปนผูหย่ิงยโสและไมยําเกรงพระเจา
สามีท่ีมีภรรยาดียอมเปนสุข
อายุของเขาจะยืนยาวเปนสองเทา  (= 26:1)
27หญิงปากมากและชอบนินทาเปนเหมือนแตรสัญญาณใหเขาจูโจม
ชายคนใดรวมชีวิตกับนางจะเปนเหมือนคนท่ีอยูในการสงครามตลอดชีวิต”



28มีสองส่ิงทําใหขาพเจาเปนทุกข
คือนักรบท่ีกลายเปนผูยากไร
และผูมีปญญาท่ีถูกเหยียดหยาม
ส่ิงท่ีสามทําใหขาพเจาโกรธ
คือผูละท้ิงความชอบธรรมไปทําบาป
องคพระผูเปนเจาจะทรงเตรียมใหเขาตายดวยดาบ

การคาขาย
29พอคาจะพนจากความผิดไดยากมาก
คนขายของก็จะไมพนบาปเชนเดียวกัน

27. 1หลายคนทําบาปเพราะเห็นแกกําไรa196

คนท่ีแสวงหาความร่ํารวยยอมปดตาไมยอมมองดูวาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิดb197

2หลักปกแนนระหวางหินสองกอนฉันใด
บาปก็แทรกเขาไปc198ระหวางการซ้ือกับการขายฉันนั้น
3ถาผูใดไมยึดความยําเกรงพระเจาไวใหมั่นคง
ในไมชาบานของเขาจะถูกทําลาย

การพูด
4เมื่อเขยาตะแกรง ยอมเหลือแตกากฉันใด
เมื่อคนหนึ่งพูด ความบกพรองของเขาก็ยอมปรากฏออกมาฉันนัน้
5เตาเผายอมพิสูจนภาชนะดินเผาของชางหมอฉันใด
การสนทนายอมพิสูจนนสัิยของมนุษยฉันนั้น
6ผลไมยอมแสดงวาชาวสวนดูแลตนไมดีหรือไมดี
วาจายอมเปดเผยใจของมนุษยวาดีหรือไมดีดวยd199

7อยาชมผูใดกอนท่ีเขาจะพูด
เพราะการพูดสอนิสัยของมนุษย

คุณธรรม
8ถาทานแสวงหาความยุติธรรม ทานจะไดพบ
ทานจะมีความยุติธรรมเหมือนสวมอาภรณงดงามสําหรับวันฉลอง
9นกชนิดเดียวกันยอมอยูรวมกัน
ความจริงยอมอยูกับผูปฏิบัติความจริง
10สิงโตซุมคอยเหย่ือฉันใด
บาปก็ซุมคอยผูปฏิบัติความอธรรมฉันนั้น
11คําพูดของผูยําเกรงพระเจายอมมีปรีชาเสมอ
แตคนโงเปล่ียนแปลงความคิดเห็นเหมือนดวงจันทร
12อยาเสียเวลาพูดคุยกับคนโงe200

แตจงใชเวลาพูดคุยกับผูมีปญญา
13การพูดคุยของคนโงเปนท่ีนารงัเกียจ
เขามักหัวเราะในเรื่องท่ีผิดศีลธรรม
14คําพูดของคนชางสบถสาบานทําใหขนหัวลุก
การทะเลาะกันของเขาทําใหทานตองอุดหู
15การทะเลาะวิวาทของคนหย่ิงจองหองทําใหเสียโลหิต
คําดาแชงของเขาทําใหผูฟงทนไมได

ความลับ
16คนท่ีเก็บความลับไมไดยอมไมมีผูใดเช่ือถือ
เขาจะหาเพื่อนสนิทไมไดอีกเลย

19627 a “เห็นแกกําไร” – แปลตามสําเนาโบราณฉบับภเูขาซีนาย (S) – ตัวบทภาษากรีกทีใ่ชกนั (Textus receptus) วา “เพ่ือสิ่งเล็ก
นอย”

197b “ปดตาไมยอมมองดูวาอะไรถูกอะไรผิด” – แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับวา “หันตาของตน” -- บางคนคิดวาวลีนี้หมายความวาเขา
ไมยอมรับความชวยเหลือจากผูใด (เทียบ สภษ 28:27)

198c แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับไมชัดเจน

199d “วาจายอมเปดเผยใจของมนษุยวาดีหรือไมดีดวย” – แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอกัษรวา “วาจายอมออกมาจาความรูสกึใน
ใจมนุษย”

200e “อยาเสียเวลาสนทนากับคนโง” – แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับไมชัดเจน – บางคนแปลวา “ในหมูคนโง จงคอยเวลาทีเ่หมาะ”
หมายความวา “จงระวังตัว”



17จงรักและวางใจมิตร
แตถาทานเปดเผยความลับของเขา ก็อยาคบกับเขาอีก
18เพราะทานไดสูญเสียมิตรภาพกับเพื่อนบาน
เหมือนผูสูญเสียบุคคลท่ีตายไปแลว
19ทานสูญเสียเพื่อนไป เขาจะไมกลับมาอีก
เหมือนทานปลอยนกใหหลุดมือไป
20อยาตามไป เพราะเขาอยูไกลลิบแลว
เขารีบหนีไป เหมือนเนื้อทรายหนีบวงแรว
21แผลยังใชผาพันได คําดาแชงยังใหอภัยได
แตผูท่ีเปดเผยความลับ ยอมคาดหวังส่ิงใดไมได

คนหนาไหวหลังหลอก
22คนขยิบตายอมวางแผนทําราย
ผูใดก็ชักชวนใหเขาเลิกไมได
23เมื่ออยูตอหนาทาน เขาพูดจาออนหวาน
ช่ืนชมคําพูดทุกคําของทาน
แตเมือ่อยูลับหลัง เขาจะพูดอยางอ่ืน
ใชคําพูดของทานทํารายทาน
24ขาพเจาเกลียดชังหลายส่ิงหลายอยาง แตไมมีส่ิงใดท่ีขาพเจาเกลียดชังเทาคนเชนนี้
แมแตองคพระผูเปนเจาก็ทรงเกลียดชังเขา
25ผูใดขวางกอนหนิขึน้ไปขางบน หนิจะตกลงมาบนศีรษะของเขา
ผูท่ีหักหลังทํารายผูอ่ืน ก็จะไดรับบาดเจ็บดวยf201

26ผูใดขุดหลุมพราง ก็จะตกลงไปในหลุมนั้น
ผูใดวางบวงไว เทาของเขาก็จะติดบวงเอง
27ผูท่ีทํารายผูอ่ืน ผลรายก็จะตกแกเขาดวย
เขาจะไมรูวาผลรายนั้นมาจากท่ีใด
28คนหย่ิงยโสพูดแดกดันและดาหยาบคาย
การแกแคนจะซุมคอยทํารายเขาเหมือนสิงโต
29คนท่ีพอใจเมื่อเห็นผูยําเกรงพระเจาลม ก็จะติดกับดัก
ความเจ็บปวดจะกัดกินเขากอนท่ีเขาจะตายg202

ความนอยใจ
30ความเคียดแคนและความโกรธเปนส่ิงนารงัเกียจ
แตคนบาปกลับยึดไวแนน

28. 1ผูใดแกแคนก็จะถูกองคพระผูเปนเจาทรงแกแคน
พระองคจะทรงจดบัญชีบาปไวอยางเครงครัด
2จงใหอภยัเพื่อนบานท่ีทําผิดตอทาน
แลวบาปของทานจะไดรับการอภยั เมื่อทานอธิษฐานภาวนา
3ถาผูใดสุมความโกรธตอผูอ่ืนไว
เขาจะขอใหองคพระผูเปนเจาทรงรักษาเขาใหหายไดอยางไร
4ถาเขาไมมีเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยดวยกัน
เขาจะกลาอธิษฐานภาวนาขออภยับาปของตนไดอยางไร
5เขาเปนเพียงมนุษยท่ีออนแอ แลวยังอาฆาตมาดราย
ผูใดเลาจะอภยับาปแกเขาได
6จงระลึกถึงบ้ันปลายของทาน แลวเลิกเกลียดชังเถิด
จงระลึกถึงความเนาเปอยและความตาย แลวทานจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอยางซ่ือสัตย
7จงระลึกถึงบทบัญญัติและอยาเคียดแคนเพื่อนบาน
จงระลึกถึงพันธสัญญาของพระผูสูงสุด แลวมองขามการลวงเกินท่ีทานไดรับ

การทะเลาะวิวาท
8จงหลีกเล่ียงการทะเลาะวิวาท แลวบาปของทานจะลดนอยลง
เพราะคนเจาโทสะมักกอการทะเลาะวิวาท
9คนบาปจะทําใหเพื่อนตองขัดใจกัน
และใสรายกอใหเกิดความวุนวายในหมูผูท่ีอยูดวยกันอยางสันติ
10ไฟยอมไหมตามเช้ือเพลิงฉันใด

201f “ผูทีหั่กหลังทํารายผูอื่น กจ็ะไดรับบาดเจ็บดวย” – แปลตามตัวอกัษรวา การลอบตียอมแบงบาดแผล”

202g “กอนที่เขาจะตาย” – ผูเขียนยังคิดวาการตอบแทนความดีความช่ัวจะตองสําเร็จในชีวิตนี ้เพราะยังไมมีความรูเร่ืองชีวิตหลังความ
ตาย (เทียบ โยบ 21:20-21)



การทะเลาะวิวาทก็ยอมจะแพรไปตามความรนุแรงฉันนั้น
ความโกรธของมนุษยขึน้อยูกับกําลังของเขา
เขาย่ิงรวยขึ้นเพียงใด ก็ย่ิงเจาโทสะขึ้นเพียงนั้น
11การทะเลาะวิวาทท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลันจุดไฟใหลุกโพลง
การโตเถียงอยางรุนแรงก็อาจทําเสียโลหิตได
12ถาทานเปาประกายไฟ ไฟจะลุกโพลงขึ้น
ถาทานถมน้ําลายรด ไฟก็จะดับ
แตท้ังสองอยางนี้ก็เกิดขึ้นจากปากของทาน

ปากราย
13ทานท้ังหลายจงสาปแชงคนใสความและคนพูดตลบตะแลง
เพราะเขาทําใหหลายคนท่ีอยูดวยกันอยางสงบสุขตองพินาศ
14คนชอบนินทาa203ทําใหหลายคนตองหว่ันไหว
ขับไลคนเหลานี้ใหเรรอนไปตามชาติตางๆ
คนชอบนนิทาทําลายเมืองท่ีเขมแข็ง
และทําลายวงศตระกูลของผูมีอํานาจ
15คนชอบนินทาเคยทําใหภรรยาท่ีดีตองหยากับสามี
ทําใหนางตองสูญเสียผลประโยชนจากงานของตน
16ผูฟงคําใสความนนิทาจะไมมีความสงบอีก
จะอยูในบานอยางสันติอีกตอไปไมได
17ใชแสเฆี่ยนทําใหมีบาดแผล
แตใชล้ินเฆี่ยนทําใหกระดูกแหลก
18คนจํานวนมากตายเพราะคมดาบ
แตยังไมเทากับคนท่ีพินาศเพราะคําพูด
19ผูท่ีปลอดภัยจากคําใสความนินทายอมเปนสุข
เขาไมตองประสบผลรายของถอยคําเหลานั้น
ไมตองแบกแอกของคําใสความนินทา
ไมตองถูกถอยคําเหลานัน้ลามโซไว
20เพราะแอกของคําใสความนินทาเปนแอกเหล็ก
โซของคําใสความนนิทาก็เปนโซทองสัมฤทธิ์
21ไปอยูในแดนมรณะยังดีกวาฟงถอยคําใสความนินทา
เพราะถอยคําเหลานี้นําความตายท่ีรายกาจมาให
22คําใสความนินทาไมมีอํานาจเหนือผูยําเกรงพระเจา
ไฟของถอยคําเหลานี้จะเผาเขาไมไดb204

23ผูท่ีละท้ิงองคพระผูเปนเจาจะตกเปนเหย่ือของคําใสความนินทา
ซ่ึงจะลุกเปนไฟไมมีวันดับอยูในหมูเขา
ถอยคําเหลานี้จะกระโจนเขาใสเหมือนสิงโต
จะฉีกเนื้อของเขาเหมือนเสือดํา
24ทานจงทํารั้วหนามลอมท่ีดินของทาน
จงเก็บเงินและทองของทานไวใหปลอดภัย
25จงช่ังน้ําหนกัคําพูดของทาน
จงทําประตูใสกุญแจไวท่ีปากของทานดวย
26จงระวังอยาพลาดพล้ังในคําพูด
มิฉะนั้นทานจะตกเปนเหย่ือของผูท่ีคอยซุมดักทาน

การใหยืมa205

29. 1ผูใหเพื่อนบานยืมก็แสดงความเมตตากรุณาb206

ผูชวยเหลือผูอ่ืนก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
2จงใหเพื่อนบานยืมเมือ่เขาขัดสน
จงคืนใหเพื่อนบานตามกําหนดเวลา

20328 a “คนชอบนินทา” – แปลตามตัวอกัษรวา “ล้ินทีส่าม” – ซึ่งอาจหมายถงึคนที่สามซึ่งเขามาแทรกแซงระหวางสองคนที่กําลัง
ทะเลาะกัน หรืออาจหมายถึงคนปากรายที่ทําใหทั้งสามคนตองรับความเสียหาย คือ (1) ผูใสรายเอง (2) ผูฟง และ (3) บุคคลที่ถกูกลาว
ถึง (ดังที่เราพบในหนังสอื Talmud).

204b เราจะพบการเปรียบเทียบระหวาง “ล้ิน” กับ “ไฟ” ไดอกีใน ยก 3:5-6. 

20529 a ธรรมบัญญัติกําหนดใหชาวอิสราเอลใหพ่ีนองรวมชาติยืมเงินไดโดยไมคิดดอกเบ้ีย (อพย 22:24; ลนต 25:35-37; ฉธบ
15:7-11; เทียบ สดด 37:21,26; มธ 5:42)

206b แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาซเีรียค – ตนฉบับภาษากรีกวา “ผูแสดงความเมตตากรุณาจะใหเพ่ือนบานยืม”



3จงรักษาคําสัญญา จงซ่ือสัตยตอเขา
ทุกครั้งท่ีทานขัดสน ทานจะพบส่ิงท่ีทานตองการ
4หลายคนคิดวาการไดยืมเปนโชคดีc207

แตเขาทําใหผูท่ีชวยเหลือตองลําบาก
5กอนจะรับ เขาจูบมือผูใหยืม
พูดดวยความถอมตนถึงความร่ํารวยของผูใหยืม
แตเมือ่ถึงวันท่ีจะตองคืน เขาก็ผัดวันประกันพรุง
อางเหตุผลตางๆ เพือ่แกตัววายังคืนใหไมได
6แมเขาจะคืนใหได ผูใหยืมจะไดคืนสักครึ่งหนึ่งก็ยังยาก
ไดเทานัน้ก็นับวาโชคดีแลว
ถาผูยืมคืนไมได ผูใหยืมก็สูญเงินไปเปลาๆ
และยังจะมีศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งคนเปนของแถมd208

ผูยืมจะดาสาปแชงเปนการตอบแทน
จะคืนการสบประมาทแทนความเคารพนับถือ
7หลายคนไมยอมใหยืมมใิชเพราะใจรายe209

แตเพราะเกรงจะถูกโกงโดยไรเหตุผล

การใหทาน
8จงมีใจเอ้ือเฟอตอผูขัดสน
อยาใหเขาตองรอคอยรับทานจากทาน
9จงชวยเหลือคนยากจนตามท่ีพระเจาทรงบัญญัติไว
เมื่อเขามีความตองการ อยาไลเขากลับไปมือเปลา
10จงสละเงินเพื่อพี่นองและมิตรสหาย
อยาเอาเงินซุกซอนไวใตกอนหนิใหเปนสนิมเสียไปโดยเปลาประโยชน
11จงใชทรัพยสมบัติของทานตามท่ีพระผูสูงสุดทรงบัญชา
ทานจะไดประโยชนมากกวามีทองคํา
12จงสะสมการใหทานของทานไวเหมือนเก็บพืชผลไวในยุงฉาง
ทานเหลานี้จะชวยทานใหพนจากเหตุรายท้ังปวง
13ทานเหลานี้จะปองกันทานจากศัตรู
ดีกวาโลแข็งแกรงและหอกหนัก

การใหประกัน
14คนดียอมเปนประกันใหเพื่อนบาน
ผูท่ีไมรูจักอับอายเทานั้นจะทอดท้ิงเขา
15อยาลืมบุญคุณของผูเปนประกันใหทาน
เพราะเขามอบชีวิตของเขาเพื่อทาน
16คนบาปลางผลาญทรพัยสมบัติของผูใหประกัน
ผูเนรคุณจงใจทอดท้ิงผูท่ีชวยเหลือเขาใหรอดพน
17การใหประกันทําใหผูมีทรัพยหลายคนตองลมจม
ทําใหเขาตองโคลงเคลงดุจคล่ืนในทะเล
18การใหประกันทําใหผูมีอํานาจตองเนรเทศตนเอง
ตองเรรอนไปในหมูชนตางชาติ
19คนบาปท่ีเสนอตัวเปนประกันเพราะหวังกําไร
กลับจะตองขึ้นศาล
20จงชวยเหลือเพื่อนบานตามความสามารถของทาน
แตจงระวัง มิฉะนั้นทานจะลมจม

การขออาศัยในบานคนอื่น
21ปจจัยจําเปนเพื่อประทังชีวิตคือน้ํา อาหาร เครื่องนุงหม
และบานเพื่ออยูเปนสัดสวน
22มีชีวิตยากไรในกระทอมมุงจากของตน
ดีกวากินเล้ียงหรูหราในบานของคนอ่ืน
23จะมีมากหรือนอยก็จงพอใจ

207c “โชคดี” – แปลตามตัวอกัษรวา “เหมือนพบบางสิ่งโดยบังเอิญ”

208d “เปนของแถม” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกหลายฉบับ และตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและภาษาละติน – ตัวบท
ภาษากรีกที่ใชกนั (Textus receptus) วา “โดยไมมีเหตุผล”

209e “มิใชเพราะใจราย” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกหลายฉบับ และตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและภาษาละติน – ตัว
บทภาษากรีกทื่ใชกัน (Textus receptus) วา “เพราะความช่ัวราย(ของผูยืม)”



แลวทานจะไมไดยินญาติพี่นองบนวาทานf210

24การออกจากบานหนึง่เขาไปอีกบานหนึง่อยูเสมอเปนชีวิตนาอนาถ
จะไปพักอยูท่ีใดก็ไมกลาเปดปาก
25เมื่อเปนแขกแปลกหนา แมทานจะรนิน้ําใหด่ืมก็จะไมไดรับการขอบใจ
ท้ังยังจะไดฟงถอยคําท่ีทําใหเจ็บใจอีกดวย
26วา “เจาคนแปลกหนา มานี่ จงจัดโตะ
มีส่ิงใดก็เอามาใหขากินบาง”
27”เจาคนแปลกหนา จงไปใหพน
จงใหท่ีแกแขกท่ีสําคัญกวาเจา
พี่นองของขาจะมาเย่ียม
ขาตองการบานใหเขาอยู”
28ผูมีปญญายอมรูสึกวาสถาพเชนนี้รับไดยาก
เมื่อถูกคนในบานตําหนิg211 และถูกเจาหนี้เหยียดหยาม 

การอบรมเล้ียงดูบุตร

30. 1ผูท่ีรักลูกตองตีเขาเสมอ
เพื่อจะไดยินดีเพราะเขาในท่ีสุด
2ผูรูจักอบรมลูกของตนจะไดรับประโยชนจากเขา
และจะภูมใิจอวดลูกไดกับคนรูจัก
3ผูท่ีอบรมลูกอยางดีจะทําใหศัตรูอิจฉา
แตจะมีความยินดีในหมูมิตรสหาย
4เมื่อพอตาย ก็เหมือนกับวายังไมตาย
เพราะเขาท้ิงลูกเหมือนกับตนไวเบ้ืองหลัง
5เมื่อยังมีชีวิต พอมองลูกดวยความยินดี
เมื่อใกลจะตาย เขาก็จะไมมีความทุกข
6เขาจะท้ิงผูแกแคนa212ศัตรูไวเบ้ืองหลัง
และท้ิงผูตอบแทนบุญคุณของมิตรสหายไวดวย
7ผูทําตามใจลูกจะตองใชผาพันแผลb213

ไดยินเสียงรองทีไร ใจของเขาก็หว่ันไหว
8มาท่ีไมหัดใหเช่ืองก็จะพยศ
ลูกท่ีถูกตามใจก็จะกลายเปนคนหัวรั้น
9ถาทานเอาใจลูกมากเกินไป เขาจะทําใหทานตองมีความกลัว
ถาทานเลนกับเขามากเกินไป เขาจะทําใหทานตองเปนทุกข
10อยาหวัเราะเลนกับเขา แลวทานจะไมตองรวมทุกขกับเขา
และทานจะไมตองขบฟนดวยความทุกขใจในภายหลัง
11อยาปลอยใหลูกทําตามใจตนในวัยเยาว
อยามองขามความผิดของเขา
12จงจับเขาใหกมหัวต้ังแตวัยเยาว
จงตีส่ังสอนเขาต้ังแตเขายังเปนเด็ก
เขาจะไดไมกลายเปนคนด้ือไมยอมเช่ือฟง
แลวทําใหทานตองเปนทุกขอยางมากc214

13จงเอาใจใสอบรมลูกอยางเครงครดัและตอเนื่อง
แลวทานจะไมตองเสียใจเพราะความไมรูจักละอายของเขา

สุขภาพ
14คนจนท่ีรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี
ยอมดีกวาคนร่ํารวยท่ีมีโรคภัยเบียดเบียน
15สุขภาพดีและกําลังเขมแข็งมีคามากกวาทองคําท้ังโลก

210f สํานวนแปลโบราณภาษาละตินวา “อยาปลอยใหเขาทํากบัทานเหมือนเปนคนแปลกหนา”

211g “ถูกคนในบานตําหน”ิ – สํานวนแปลโบราณภาษาละตินวา “ถกูตําหนิวาเปนคนแปลกหนา”

21230 a “ผูแกแคน” – ในวัฒนธรรมของชาวอสิราเอล หมายถึงญาติสนทิซึง่มีสิทธจิะไถทีดิ่นที่เปนมรดกของตระกูลคืนมา หรือแก
แคนแทนชีวิตของญาติที่ถูกฆา (ดู นรธ 2:20 เชิงอรรถ g; 4:4) แตยังหมายถึงผูที่ปองกนัผูถูกเบียดเบียนดวย

213b “ใชผาพันแผล” – ไมชัดวา “บาดแผล” ทีก่ลาวนี้หมายถึงบาดแผลทีลู่กจะตองรับเพราะดําเนินชีวิตเหลวแหลก หรือหมายถึง
บาดแผลของพอที่ไดรับจากลูกเนรคุณ

214c ตนฉบับภาษากรีกละขอ 11ข – 12ก และขอ 12ง.  แตขอความเหลานี้พบไดในสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248, ในตนฉบับ
ภาษาฮีบรู และสํานวนแปลโบราณภาษาละติน



รางกายท่ีแข็งแรงยอมดีกวาทรพัยสมบัติมหาศาล
16ไมมีทรัพยสมบัติใดดีกวาสุขภาพแข็งแรง
ไมมีความยินดีใดเหนือกวาความสุขใจ
17ความตายยอมดีกวาการมีชีวิตขมขื่น
การพักผอนนริันดรยอมดีกวาโรคเรื้อรัง
18อาหารอรอยใสในปากผูปวยท่ีเบ่ืออาหาร
ยอมเหมือนของเซนถวายวางบนหลุมศพd215

19ของถวายแกรปูเคารพมีประโยชนใดเลา
เพราะรูปเคารพกินไมได ดมกล่ินไมได
ผูปวยท่ีองคพระผูเปนเจาทรงลงโทษก็เปนเชนนี้e216

20เขาไดแตมอง แลวตองถอนใจ
เชนเดียวกับขันทีท่ีสวมกอดสาวพรหมจารีแลวตองถอนใจ

ความยินดี
21อยาปลอยจิตใจใหโศกเศรา
อยาคิดมากจนตองทรมานใจ
22มนุษยมีชีวิตอยูไดเพราะจิตใจเบิกบาน
ความราเริงทําใหมนุษยอายุยืน
23จงขจัดความกังวลf217 ปลอบใจใหแชมช่ืน
จงขับไลความโศกเศราไปเสีย
เพราะความโศกเศราทําใหหลายคนตองลมจม
และไมเปนประโยชนแกผูใดเลย
24ความอิจฉาและความโกรธทําใหอายุส้ัน
ความกังวลทําใหแกกอนเวลาg218

25ผูมีใจเบิกบานมีความสุขเมื่อกินอาหาร
เขาจะกินส่ิงใดก็อรอยท้ังนัน้h219

ทรัพยสมบติั

31. 1นอนไมหลับเพราะอยากรวยทําใหรางกายทรุดโทรม
ความกังวลถึงทรัพยสมบัติทําใหนอนไมหลับ
2ความกังวลท่ีนอนไมหลับทําใหความงวงหายไปa220

เปนเหมือนโรครายทําใหนอนไมหลับ
3เศรษฐีทํางานเหน็ดเหนือ่ยเพื่อสะสมทรัพยสมบัติ
เมื่อเลิกทํางาน เขาก็จมอยูกับความสําราญ
4คนยากจนทํางานเหน็ดเหนื่อยแทบจะไมพอกิน
ถาเขาเลิกทํางาน เขาก็จะย่ิงขัดสน
5ผูท่ีรกัทองคําจะเปนผูชอบธรรมไมได
ผูท่ีแสวงหาความร่ํารวย ทรัพยสมบัติก็จะทําใหเขาหลงทางb221

6หลายคนเสียไปเพราะทองคํา
ท้ังๆ ท่ีมองเห็นความพินาศอยูตอหนาc222

7ทองคําเปนกับดักd223คนท่ีแสวงหาเงินทองอยางหลงใหล

215d “วางบนหลุมศพ” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ตอหนารูปเคารพ”

216e “ผูปวยที่องคพระผูเปนเจาทรงลงโทษกเ็ปนเชนนี้” หมายถึงผูปวยที่เบ่ืออาหาร

217f “จงขจดัความกังวล” – แปลตามสําเนาโบราณฉบับภเูขาซีนาย (S), ตนฉบับภาษาฮีบรูและตามสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียค –
ตนฉบับภาษากรีกที่ใชกัน (Textus receptus) วา “จงรักษาวิญญาณของทาน”

218g สําเนาโบราณภาษากรีกทุกฉบับนําขอความใน 33:16 – 36:10 เขามาแทรกไวตรงนี้กอน 30:25 – 33:16 – แตสํานวนแปล
โบราณภาษาซีเรียคและภาษาละติน รวมทั้งตนฉบับภาษาฮีบรูยังรักษาลําดับขอความไวดังเดิม

219h “เขาจะกินสิง่ใดกอ็รอยทั้งนัน้” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “การมีใจสงบเปนอาหารบํารุงจิตใจ”

22031 a “ทําใหความงวงหายไป” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู และสําเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับ

221b “ทรัพยสมบัติก็จะทําใหเขาหลงทาง” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู และสําเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับ

222c “หลายคนเสียไปเพราะทองคํา ทัง้ๆที่มองเห็นความพินาศอยูตอหนา”  -- ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เขาวางใจในไขมกุ แตไมอาจพน
ความพินาศไปได และจะไมไดรับความรอดพนในวันที่พระเจาทรงตอบแทน”

223d “กับดัก” – แปลตามตัวอกัษรวา “สิ่งกดีขวางที่ทําใหสะดุด” – แมผูเขียนกลาวถึงทองคํา แตเขาคงคิดถึงรูปเคารพที่เปนทองคํา
มากกวา



คนโฉดเขลาจะติดกับนั้น
8เศรษฐีท่ีคนท่ัวไปเหน็วาไมมีความผิดยอมเปนสุข
เขาไมแสวงหาแตทองคําe224

9เขาเปนใคร เราจะไดยกยองวาเปนสุข
เขาทําส่ิงท่ีนาอัศจรรยใจในหมูชน
10เขาไดผานการทดลองในเรื่องนี้ แตเขาดีพรอม
การทดลองนี้ทําใหเขาภมูิใจ
เขาจะลวงละเมิดก็ได แตไมไดลวงละเมิด
เขาจะทําความช่ัวก็ได แตก็ไมไดทํา
11ทรัพยสินของเขาจะมั่นคง
ประชากรท่ีชุมนุมกันจะชมเชยการทําทานของเขาf225

งานเล้ียง
12ถาทานไปนัง่โตะงานเล้ียงใหญโต
อยาแสดงความอยากกินของทานออกมา
อยาพูดวา “มีอาหารกินมากมายอะไรเชนนี้”
13จงจําไววาตาโลภเปนส่ิงไมดี
ไมมีส่ิงสรางใดๆ เลวรายกวาตาโลภ
ตาโลภนี้จะรองไหในทุกโอกาสg226

14เจาภาพมองส่ิงใด จงอยาย่ืนมือไปควาส่ิงนั้น
อยาไปแยงอาหารในจานเดียวกับเขา
15จงคํานึงถึงความตองการของผูอ่ืนจากความตองการของทาน
จงคิดใหดีกอนจะทําส่ิงใดh227

16จงมีมรรยาทi228 กินส่ิงท่ีเขาจัดไวให
อยากินมูมมาม ทานจะเปนท่ีรังเกียจ
17จงหยุดกินเปนคนแรกเพื่อรักษามรรยาท
อยาเปนคนตะกละ คนอ่ืนจะไมดูถูกทาน
18ถาทานนัง่โตะกับแขกหลายคน
อยาย่ืนมือหยิบอาหารกอนผูอ่ืน
19ผูมีมรรยาทกินนอยพอรองทอง
เมื่อไปนอน ก็ยังหายใจไดคลอง
20กินพอประมาณ จะนอนหลับสบาย
ต่ืนแตเชา จิตใจปลอดโปรง
การนอนไมหลับ อาเจียน ปวดทอง
เปนผลรายท่ีคนตะกละไดรับ
21ถาทานถูกบังคับใหกินมากเกินไป
จงลุกขึน้ ไปอาเจียนj229 แลวจะรูสึกดีขึน้
22ลูกเอย จงฟงเถิด อยาแกลงทําเปนไมไดยิน
ในท่ีสุดทานจะพบวาคําพูดของขาพเจาเปนความจริง
ทานทําส่ิงใด จงทําแตพอประมาณk230

แลวโรคภัยจะไมมาพองพานทานเลย
23ทุกคนจะยกยองผูจัดงานเล้ียงใหญ
และเปนพยานท่ีไวใจไดถึงความใจดีของเขา
24คนท้ังเมืองจะพูดถงึคนตระหนี่ท่ีจัดงานเล้ียง
และเปนพยานถึงความตระหนี่ของเขาอยางละเอียด

224e “ทองคํา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “มันโมน” (mammon) ซึง่เปนคําที่ยืมมาจากภาษาอาราเมอกิ และพบบอยๆในหนังสอืของ
บรรดาธรรมาจารย  -- เทียบ มธ 6:24; ลก 16:9,11,13.

225f “ชมเชยการทําทานของเขา” เปนการกลาวพาดพิงถึงธรรมเนียมของชาวยิวทีจ่ะประกาศช่ือของผูมีพระคุณตอผูมาชุมนุมกนัใน
ศาลาธรรม

226g “ทุกโอกาส” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “บนใบหนาของทุกคน”

227h ประโยคนี้ในตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงคิดถึงสิง่ที่ทานไมชอบ”

228i “จงมีมรรยาท” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกละคํานี้

229j “ไปอาเจียน” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรูและสําเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับ – ตนฉบับภาษากรีกที่ใชกัน (Textus receptus)
วา “ขณะที่กําลังกินเล้ียงกันอยู”

230k “พอประมาณ”  -- แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ทานจะทําอะไรก็จงพรอม”



เหลาองุน
25อยาอวดเกงเมื่อด่ืมเหลา
เพราะเหลาทําใหหลายคนตองพบความหายนะ
26เตาไฟพิสูจนวาเหล็กกลาแขง็เพียงไร
เหลาก็แสดงนิสัยของคนยโสโอหงั เมือ่เมาแลวทะเลาะวิวาท
27เหลาองุนเปนเหมือนชีวิตสําหรับมนุษย
ถาด่ืมแตพอประมาณ
ถาไมมีเหลาองุน ชีวิตจะเปนอยางไร
พระเจาทรงสรางเหลาองุนเพื่อใหมนุษยมีความยินดี
28การด่ืมเหลาองุนพอประมาณตามโอกาส
ทําใหใจเบิกบาน และจิตวิญญาณแชมช่ืน
29แตถาด่ืมเหลาองุนมากเพราะกลัดกลุมหรืออวดเกงl231

ก็ทําใหจิตใจขมขื่น
30คนโงท่ีด่ืมจนเมาจะโกรธมากเปนผลรายแกตนเอง
ทําใหกําลังถดถอย ท้ังยังกอใหเกิดบาดแผล
31เมื่อกินเหลารวมกัน อยาตําหนิคนท่ีนั่งขางๆ
และอยาลอเลียนเขาเมือ่เขากําลังสนุก
อยาตอวาเขาเลยแมแตคําเดียว
อยาทวงหนี้กวนใจเขา

การวางตัวในงานเล้ียง

32. 1ถาทานไดรับเชิญใหเปนผูจัดงานเล้ียงa232 อยาหย่ิงผยอง
จงวางตนเหมือนผูรบัเชิญคนอ่ืนๆ
จงเอาใจใสดูแลผูอ่ืน แลวจึงไปนัง่
2เมื่อทําหนาท่ีเสร็จแลว ทานจึงเขาประจําท่ี รวมรื่นเริงยินดีกับเขา
ทานจะไดรับมงกุฎเปนรางวัลb233ท่ีไดจัดงานอยางดี
3ทานผูอาวุโส จงพูดเถิด เพราะทานมีความเหมาะสม
จงพูดแตพอควร เพื่อจะไมรบกวนการเลนดนตรีc234

4เมื่อฟงดนตรี อยาพูดมากเกินไป
และอยาอวดฉลาดผิดกาลเทศะ
5แกวโกเมนประดับแหวนตราทองคําฉันใด
วงดนตรีบรรเลงก็ทําใหงานเล้ียงรื่นเริงฉันนั้น
6มรกตประดับหัวแหวนทองคําฉันใด
การขับรองท่ีไพเราะยอมทําใหการด่ืมเหลาองุนช่ืนใจฉันนั้น
7ทานท่ีเปนหนุม จงพูดเถิด ถาจําเปน
แตถามีผูถาม อยาพูดมากกวาสองครั้ง
8จงพูดส้ันๆ ใชคํานอย แตมีเนื้อหามาก
จงทําตนเหมือนคนมีความรู แตพูดใหนอย
9เมื่อทานอยูกับคนสําคัญ อยาตีตนเสมอเขา
อยาพูดพลามเมือ่คนอ่ืนกําลังพูด
10ฟาแลบนําหนาฟารองฉันใด
ช่ือเสียงดียอมนําหนาคนสงบเสงี่ยมฉันนั้น
11จงลุกขึน้เมือ่ถงึเวลา อยารออยูจนเปนคนสุดทาย
จงรีบกลับบาน อยาชักชา
12จงสนุกสนานและทําตามใจชอบเมื่ออยูบาน
แตอยาทําบาปโดยพูดหย่ิงยโสd235

13จงถวายพระพรพระผูทรงสรางทานสําหรับทุกส่ิงเหลานี้
พระองคประทานส่ิงดีๆ แกทานอยางลนเหลือ

231l “อวดเกง” – แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับไมชัดเจน

23232 a “ผูจัดงานเล้ียง” – ในแผนดินปาเลสไตน ความนิยมจัดงานเล้ียงใหญไดรับอิทธพิลมาจากชาวกรีกและชาวโรมัน ในงานเชนนี้
มักจะมีการเลือก “ผูจัดงาน” โดยจบัฉลากหรือลงคะแนนเลือก (ดู 2 มคบ 2:27; ยน 2:8) ตอมาบรรดาธรรมาจารยมักจะเตือนชาวยิวที่
ยําเกรงพระเจาใหละเวนการจัดงานเล้ียงใหญๆเชนนี้ แตบุตรสิราไมประณามงานเล้ียงเชนนี้ เพียงแตเตือนใหมีมรรยาทในงานเล้ียง
เทานั้น

233b “ไดรับมงกฎุเปนรางวัล” – ดู ปชญ 2:8; อสย 28:1-4.

234c “การเลนดนตรี” – คําในภาษากรีกหมายถึงการบรรเลงดนตรี หรือการขับรองก็ได

235d “พูดหย่ิงยโส”  -- ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เพราะยําเกรงพระเจาและไมขัดสน”



ความยําเกรงพระเจา
14ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมรับการอบรมส่ังสอนจากพระองค
ผูแสวงหาพระองคต้ังแตเชาตรู ยอมจะพบความโปรดปราน
15ผูศึกษาธรรมบัญญัติจะไดรับความอ่ิมใจ
แตคนหนาซ่ือใจคดจะสะดุดลมเพราะธรรมบัญญัติ
16ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาจะพบความยุติธรรม
ความชอบธรรมของเขาจะสุกใสเหมือนแสงสวางe236

17คนบาปไมยอมรับคําติเตียน
เขาจะแกตัวเพื่อทําตามใจชอบf237

18คนรูจักคิดไมละเลยคําตักเตือน
แตคนอธรรมและเยอหย่ิงไมกลัวส่ิงใดท้ังส้ินg238

19อยาทําส่ิงใดโดยไมคิดเสียกอน
แลวทานจะไมตองเสียใจเมือ่ทําเสร็จแลวh239

20อยาเดินไปตามทางท่ีมีอุปสรรคมากมาย
เพราะทานจะตองสะดุดกอนหนิลมลง
21อยานอนใจแมทางท่ีไมมีอุปสรรค
22จงระมัดระวังแมบุตรของทาน
23จงระวังตนi240ในทุกส่ิงท่ีทานทํา
การทําเชนนี้เปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
24ผูวางใจในธรรมบัญญัติยอมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ผูวางใจในองคพระผูเปนเจาจะไมไดรับความเสียหายเลย

33. 1ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมเผชิญหนากับภัยใดๆ ได
ถาเขาถูกทดลอง พระองคก็จะทรงชวยเขาใหรอดพน
2ผูมีปรีชายอมไมเกลียดธรรมบัญญัติa241

ผูเสแสรงปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเปนเหมือนเรือท่ีอยูในพายุ
3มนษุยท่ีรูจักคิดยอมวางใจในธรรมบัญญัติb242

สําหรับเขา ธรรมบัญญัตินาเช่ือถือเหมือนคําตอบจากพระเจา

4จงเตรียมคําพูดของทานใหดี แลวผูฟงจะต้ังใจฟงทาน
จงเรียบเรียงคําส่ังสอนท่ีทานเคยไดรับกอนจะตอบคําถามc243

5ความรูสึกของคนโงเปนเหมือนลอเกวียน
ความคิดของเขาวนเวียนเหมือนแกนลอ
6มิตรท่ีพูดถากถางเปนเหมือนมาท่ีคึกคะนอง
มันรองล่ัน ไมวาผูใดเปนผูขี่

ความแตกตางในสังคม
7ทําไมวันหนึ่งจึงสําคัญกวาอีกวันหนึ่งd244

ในเมื่อแสงสวางของทุกวันตลอดปก็มาจากดวงอาทิตย
8ก็เพราะวาองคพระผูเปนเจาทรงพระประสงคใหตางกัน
พระองคทรงกําหนดฤดูกาลและงานสมโภชตางๆ
9พระองคทรงยกบางวันขึ้นเปนวันสําคัญและวันศักด์ิสิทธิ์

236e “พบความยุติธรรม ความชอบธรรมของเขาจะสกุใสเหมือนแสงสวาง” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “เขาใจความชอบธรรมและจะ
วางแผนไดเดนชัดออกมาจากความมืด”

237f “ทําตามใจชอบ” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “บิดเบือนธรรมบัญญัติ”

238g “ผูรูจกัคิด.......ไมกลัวอะไรทั้งสิน้” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ผูมีปรีชาไมปดบังปรีชาญาณ คนหย่ิงยโสและไมยําเกรงพระเจาไม
ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ”

239h “แลวทานจะไมตองเสียใจเมือ่ทําเสร็จแลว” ยังแปลไดอกีวา “เมื่อทานกําลังทําสิ่งใดอยู กอ็ยาเปล่ียนใจ”

240i “ระวังตน” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “จงวางใจตนเอง”

24133 a “ผูมีปรีชายอมไมเกลียดธรรมบัญญัติ”  -- ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ผูเกลียดธรรมบัญญัติยอมไมมีปรีชา”

242b “ยอมวางใจในธรรมบัญญัติ” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ยอมเขาใจพระวาจาของพระยาหเวห”

243c “กอนจะตอบคําถาม” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “แลวทานจึงจะทํา”

244d “สําคัญกวาอีกวันหนึ่ง” – ผูเขียนไมตองการกลาวถึงความแตกตางของวันวาจะสั้นหรือยาว แตตองการกลาวถึงความแตกตางทาง
ศาสนาวาวันใดเปนวันสําคัญ วันใดเปนวันธรรมดา (ดู ขอ 9)



และทรงปลอยวันอ่ืนๆ ไวเปนวันธรรมดา
10มนุษยก็เชนเดียวกัน ทุกคนลวนมาจากฝุนดิน
เพราะพระองคทรงสรางอาดัมขึ้นมาจากฝุนดิน
11แตองคพระผูเปนเจาทรงสรางมนุษยดวยพระปรีชาญาณe245ย่ิงใหญใหแตกตางกัน
ทรงบันดาลใหวิถชีีวิตของเขาไมเหมือนกัน
12พระองคทรงอวยพระพรและทรงยกยองบางคน
ทรงบันดาลใหบางคนศักด์ิสิทธิ์และมาอยูใกลชิดพระองค
พระองคทรงสาปแชงบางคน ทรงกดเขาใหตํ่าลง
และทรงขับไลเขาออกจากตําแหนง
13ดินเหนียวอยูในมือชางปนหมอซ่ึงจะปนใหเปนรูปใดก็ไดf246ตามใจชอบฉันใด
มนุษยก็อยูในพระหัตถของพระผูสราง
ผูทรงตอบแทนเขาตามพระวินิจฉัยฉันนั้น

14ความดีอยูตอหนาความช่ัว
ชีวิตอยูตอหนาความตาย
ผูยําเกรงพระเจาก็อยูตอหนาคนบาปเชนเดียวกันg247

15จงพิจารณาพระราชกิจท้ังปวงของพระผูสูงสุด
ทุกส่ิงอยูเปนคูตรงขามกัน

16แมขาพเจาเปนคนสุดทายท่ีเขาเวร
เหมือนคนเดินตามคนเก็บผลองุนเพื่อเก็บผลท่ีเหลือ
17ขาพเจาก็บรรลุจุดหมายเดชะพระพรขององคพระผูเปนเจา
เหมือนคนเก็บผลองุนนํามาใสบอยํ่าจนเต็ม
18จงรูเถิดวา ขาพเจามิไดทํางานเพื่อขาพเจาคนเดียว
แตทํางานเพื่อทุกคนท่ีแสวงหาการเรียนรู
19บรรดาหัวหนาประชากร โปรดฟงขาพเจาเถิด
ทานท้ังหลายผูนําท่ีประชุมh248 จงต้ังใจฟงเถิด

การเปนหัวหนาครอบครัว
20จงอยาใหบุตร ภรรยา พี่นอง หรือมิตรสหาย
มีอํานาจเหนือทานตราบเทาท่ีทานยังมีชีวิตอยู
อยายกทรัพยสมบัติของทานใหแกผูใด
เพราะทานอาจจะตองเสียใจและตองขอกลับคืนมา
21ตราบเทาท่ีทานยังมีชีวิตอยูและยังหายใจ
จงอยายอมใหผูใดมีอํานาจเหนือทาน
22ใหลูกๆ วอนขอจากทาน
ดีกวาท่ีทานจะตองไปวอนขอจากเขา
23ไมวาทานจะทําส่ิงใด จงวางตนเปนนายเสมอ
อยาใหผูใดทําใหช่ือเสียงของทานตองมัวหมอง
24เมื่อวันแหงชีวิตของทานถึงจุดจบ
เวลาใกลจะตาย จงแจกจายมรดกของทาน

ทาสi249

25หญา แส และสัมภาระมีไวสําหรับลา
อาหาร การตีส่ังสอน และการงานมีไวสําหรับทาส
26จงใหทาสทํางาน แลวทานจะพักผอนได
ถาปลอยใหมือของเขาวางงานj250 เขาจะแสวงหาอิสรภาพ

245e “ดวยพระปรีชาญาณ” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ดวยความรู”

246f “ปนใหเปนรูปใดก็ได” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีกฉบับหนึ่ง และตามสํานวนแปลโบราณภาษาละติน –  ตนฉบับภาษากรีก
วา “ทกุทางของเขา”

247g ตนฉบับภาษาฮีบรูและสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคเสริมวา “ดังนั้นความมืดอยูตอหนาแสงสวางอกีดวย”

248h “ทีป่ระชุม”  หมายถึง “ศาลาธรรม” ที่ชาวยิวผูยําเกรงพระเจามาชุมนมุเพ่ือศึกษาเลาเรียน

249i เร่ืองการปฏิบัติอยางเขมงวดตอทาส ดู อพย 21:20-21; มธ 18:34; ลก 12:46 – กระนั้นกดี็ มิใชวาทาสตองข้ึนกับนายในทุกเร่ือง
เขายังมีสทิธิบางประการที่ธรรมบัญญัติกําหนดไวอยางละเอียด (อพย 21:1-6,26-27; ลนต 25:46; ฉธบ 15:12-18 และดูขอ 30,31-33
ของบทนี้ดวย)  เทียบทาทขีองนักบุญเปาโลตอทาส ใน อฟ 6:5-9; คส 4:1; ฟม 16.

250j “แลวทานจะพักผอนได” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “เขาจะหาเวลาพักผอน” ** “ถาปลอยใหมือของเขาวางงาน” – ตนฉบับภาษาฮีบรู
บางฉบับวา “ถาเขายกหัวข้ึน”



27แอกและบังเหียนใชกับคอโคเพื่อควบคุมฉันใด
ทาสท่ีเลวก็ตองใชการทรมานและการลงโทษควบคุมฉันนั้น
28จงจับเขาใหทํางาน เขาจะไดไมอยูวางเปลาk251

เพราะการอยูวางเปลาสอนใหทําความช่ัวนานาชนิด
29จงบังคับใหเขาทํางาน เพราะเปนหนาท่ีของเขา
ถาเขาไมเช่ือฟง ก็จงจับเขาลามโซไว
30แตอยาเรียกรองจากผูใดมากเกินไป
อยาทําส่ิงใดผิดความยุติธรรม

31ถาทานมีทาสคนเดียว จงทํากับเขาเหมือนทํากับตนเอง
เพราะทานไดเขามาดวยโลหิตl252

32ถาทานมีทาสคนเดียว จงทํากับเขาประหนึ่งวาเขาเปนพี่นอง
เพราะทานตองการเขาเหมือนตองการตนเอง
33ถาทานทําทารุณกับเขา เขาจะหลบหนีไป
แลวทานจะไปตามหาเขาทางใดเลา

ความฝนa253

34. 1คนไรความคิดหวังแตส่ิงไรสาระและหลอกลวง
ความฝนทําใหคนโงเขลาคิดฟุงซาน
2ผูเช่ือความฝนเปนเหมือนคนท่ีควาเงาและไลจับลม
3ความฝนไมตางกับกระจกเงา
เมื่อนําไปสองหนา ส่ิงท่ีเห็นก็เปนเพียงภาพสะทอนb254

4 ส่ิงบริสุทธิจ์ะออกมาจากส่ิงสกปรกไดอยางไร
ความจริงจะออกมาจากส่ิงหลอกลวงไดอยางไร
5หมอดู การดูโชคชะตา และความฝน เปนเรื่องไรสาระ
เปนเหมือนจินตนาการของหญิงเจ็บครรภท่ีจะคลอดบุตรc255

6ถาความฝนมิไดมาจากพระผูสูงสุด
ก็อยาปกใจเช่ือความฝนนั้น
7ความฝนทําใหหลายคนหลงทาง
ผูท่ีเช่ือความฝนก็ผิดหวังมาแลว
8ธรรมบัญญัติสมบูรณแลวโดยไมตองมีความหลอกลวงนี้
ปรีชาญาณท่ีผูมีความเช่ือประกาศก็สมบูรณอยูแลวd256

ประโยชนของการเดินทาง
9ผูเดินทางไปหลายแหงยอมมีความรูกวางขวาง
ผูมีประสบการณมากยอมพูดไดอยางมีปรีชา
10ผูท่ีไมเคยเผชิญความลําบากยอมมีความรูนอย
แตผูท่ีเดินทางไปหลายแหงยอมไดความรอบรูเพิ่มเติม
11ระหวางการเดินทาง ขาพเจาไดรูไดเห็นส่ิงตางๆ มากมาย
ขาพเจามีความรูมากกวาท่ีจะบอกเลาได
12ขาพเจาตองเส่ียงชีวิตหลายครั้ง
แตขาพเจาก็รอดชีวิตมาไดเพราะประสบการณเหลานี้
13ผูยําเกรงพระเจายอมมีชีวิตยืนนาน
เพราะเขาวางใจในพระองคผูทรงชวยใหรอดพน
14ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาไมกลัวส่ิงใด
เขาจะไมหว่ันไหว เพราะพระองคทรงเปนความหวังของเขา

251k “เขาจะไดไมอยูวางเปลา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เกรงวาเขาจะแข็งขอ(เปนกบฏ)”

252l “ดวยโลหิต” อาจหมายความวานายตองเหน็ดเหนื่อยเพ่ือหาเงนิมาซื้อทาส หรือตองเสี่ยงชีวิตในสงครามเพ่ือจะไดเชลยมาเปน
ทาส

25334 a ในพันธสัญญาเดิม บางคร้ังพระเจาทรงใชความฝนเพ่ือแนะนําสั่งสอนมนุษย (ปฐก 28:10-17; 31:10-13,24; 37:5-11;
41:1-36 ฯลฯ – เทยีบ กดว 12:6; ดู มธ 1:20-23; 2:13,22 ดวย) – ธรรมบัญญัติและบรรดาประกาศกประณามการเช่ือฝนวาไมใชวิธี
ปรกติเพ่ือทราบพระประสงคของพระเจา หรือเพ่ือรูอนาคต (ลนต 19:26; ฉธบ 13:2-6; 18:9-14; ปญจ 5:6; ยรม 29:8) บุตรสิราก็
ประณามการเช่ือฝนดวย แตยังยอมรับวาในบางกรณีความฝนมาจากพระเจาจริงๆ (ขอ 6) 

254b ความฝนเปนเหมือนกระจกเงาซึง่สะทอนสิง่ที่มีอยูแลว ไมเพ่ิมสิง่ใดใหม ไมนําความมั่นใจอะไรใหมากข้ึนเลย (ดูขอ 5)

255c “เปนเหมือนจินตนาการของหญิงเจ็บครรภที่จะคลอดบุตร” – แปลตามตัวอกัษรวา “เปนเหมอืนใจของผูกําลังคลอดใชจินตนาการ”

256d บุตรสิราคิดวาความฝนอยูตรงขามกับธรรมบัญญัติ เพราะความฝนหลอกลวง แตธรรมบัญญัติและปรีชาญาณไมหลอกลวง



15จิตใจของผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมเปนสุข
ผูใดเลาเปนท่ีพึ่งของเขา ผูใดเลาเปนผูคํ้าจุนเขา
16องคพระผูเปนเจาทอดพระเนตรดูแลผูท่ีรักพระองค
ทรงเปนผูปกปองทรงพลังและทรงเปนผูคํ้าจุนเขาอยางมั่นคง
ทรงเปนท่ีกําบังจากลมรอนท่ีแผดเผา และทรงเปนรมบังแดดยามเท่ียงวัน
ทรงปกปองเขาไวมิใหสะดุด ทรงชวยเหลือเขามิใหลมลง
17พระองคทรงบันดาลใหเขามีกําลังใจ โปรดใหนัยนตาของเขาแจมใส
และประทานพลานามัย ชีวิต และพระพร

การถวายเครื่องบชูา
18การนําส่ิงของท่ีไดมาอยางอยุติธรรมถวายแดพระเจาเปนเครื่องบูชา ก็เปนการหลอกลวงพระองค
พระองคไมพอพระทัยของถวายจากคนช่ัวราย
19พระผูสูงสุดไมพอพระทัยเครือ่งบูชาของคนอธรรม
แมเขาจะถวายเครื่องบูชามากมาย พระองคก็จะไมทรงอภยับาปให
20ผูยึดส่ิงของจากคนยากจนมาถวายเปนเครื่องบูชา
ก็เปนเหมือนผูฆาลูกตอหนาพอ
21ขาวกับเกลือประทังชีวิตของคนยากจน
ผูท่ีแยงชิงแมอาหารนี้ก็เปนฆาตกร
22ผูแยงชิงอาหารประทังชีวิตของผูอ่ืนไป ก็เทากับฆาเขา
ผูไมยอมจายคาจางแกลูกจาง ก็เทากับหล่ังโลหติของเขา
23ถาคนหนึ่งสราง แลวอีกคนหนึ่งรื้อ
เขาท้ังสองคนจะไดอะไรเลานอกจากทํางานเหนื่อยเปลา
24ถาคนหนึ่งอธิษฐานภาวนา และอีกคนหนึ่งสาปแชง
องคพระผูเปนเจาจะทรงฟงเสียงของใครเลา
25ถาคนหนึ่งชําระตนใหพนมลทินท่ีไดจากการแตะตองศพ แลวไปแตะตองศพอีก
การชําระมลทินนั้นจะมีประโยชนอะไร
26คนท่ีจําศีลอดอาหารชดเชยบาปท่ีไดกระทํา
แลวกลับไปทําบาปอีกก็เชนเดียวกัน
ผูใดเลาจะฟงคําภาวนาของเขา
เขาจะไดประโยชนอะไรจากการถอมตนอดอาหารเชนนี้

ธรรมบัญญัติและการถวายเครือ่งบูชาa257

35. 1การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เปนเสมือนการถวายเครือ่งบูชามากมาย
การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เปนเสมือนการถวายศานติบูชา
2การรูบุญคุณก็เปนเสมือนการถวายแปงสาลีดีเย่ียม
การใหทานก็เปนเสมือนการถวายเครื่องบูชาสรรเสรญิพระเจา
3ส่ิงท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเจาก็คือการละท้ิงความช่ัวราย
การละเวนความอยุติธรรมก็เปนเสมือนการถวายเครือ่งบูชาชดเชยบาป
4อยาเขาเฝาองคพระผูเปนเจาโดยไมนําของถวายมาดวย
เพราะบทบัญญัติเรียกรองใหถวายส่ิงเหลานี้ท้ังหมด
5เมื่อผูชอบธรรมถวายสัตวอวนพีเปนเครื่องบูชาบนพระแทนb258

กล่ินหอมฟุงก็ลอยขึ้นไปเฉพาะพระพักตรพระผูสูงสุด
6เครื่องบูชาของผูชอบธรรมเปนท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเจา
พระองคจะไมทรงลืมเครื่องบูชานี้เลย
7จงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจาดวยใจกวาง
อยาตระหนี่ผลิตผลแรกจากผลงานท่ีทานทํา
8ทุกครั้งท่ีทานถวายเครื่องบูชา จงมีหนาตาย้ิมแยม
จงถวายรายไดหนึ่งในสิบสวนดวยความยินดี
9จงถวายแดพระผูสูงสุดใหสมกับพระพรท่ีทานไดรับจากพระองคc259

ดวยใจกวางตามท่ีทานจะทําได
10เพราะองคพระผูเปนเจาประทานบําเหน็จตอบแทนเสมอ
พระองคจะประทานรางวัลใหทานถึงเจ็ดเทา

25735 a บุตรสริาทั้งสนับสนนุพิธีกรรมอยางแข็งขันและเนนการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยางเครงครัด โดยเฉพาะในเร่ืองความยุติธรรม
และความรัก ขอความตอนนี้รวมลักษณะทัง้สองประการ เขาสอนวาการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เปนการประกอบพิธกีรรมถวายคารวกิจ
แดพระเจาอยูแลว

258b “ถวายสัตวอวนพีเปนเคร่ืองบูชาบนพระแทน” – แปลตามตัวอกัษรวา “ทําใหพระแทนบูชามีไขมัน”

259c ตนฉบับภาษาฮีบรูเสริมขอความเพ่ิมอกีวา “ผูใดใหทานแกคนยากจนก็เทากบัใหพระเจาทรงยืม ใครจะตอบแทนใหเขา ถาไมไช
พระองค” – เทียบ สภษ 19:17.



ความเท่ียงธรรมของพระเจา
11อยาติดสินบนพระเจา พระองคจะไมทรงรับ
อยาไวใจเครือ่งบูชาท่ีไมชอบธรรม
12เพราะองคพระผูเปนเจาทรงเปนผูพิพากษา
พระองคไมทรงเลือกท่ีรกัมักท่ีชัง
13พระองคไมทรงลําเอียงทําใหผูยากจนตองไดรับความเสียหาย
แตทรงฟงคําวอนขอของผูถูกขมเหง
14พระองคไมทรงเมินเฉยตอคําวอนขอของลูกกําพรา
และไมทรงเมินเฉยเมือ่หญิงมายระบายความทุกขแดพระองค
15น้ําตาของหญิงมายไหลลงอาบหนา
เมื่อนางสงเสียงร่ํารองฟองผูทําใหนางมีความทุกขมใิชหรือ
16ผูใดเต็มใจรับใชพระเจาd260ยอมเปนท่ียอมรับของพระองค
คําวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงเมฆ
17คําอธิษฐานของผูตํ่าตอยทะลุเมฆe261ขึ้นไป
และจะไมหยุดจนกวาเขาจะไดรับความบรรเทาf262

18จะไมหยุดจนกวาพระผูสูงสุดจะเสด็จมาเย่ียม
และตัดสินประกาศความบริสุทธิ์ของผูชอบธรรม
19องคพระผูเปนเจาจะไมทรงชักชา
พระองคจะไมทรงเพียรทนตอคนเหลานี้
20แตจะทรงทําลายอํานาจของผูไรเมตตา
และจะทรงลงโทษนานาชาติ
21จนกวาพระองคจะทรงทําลายลางบรรดาผูหย่ิงยโสท้ังหลาย
และทรงหักคทาของคนอธรรม
22จนกวาจะทรงตอบสนองมนุษยตามกิจการของแตละคน
และทรงตัดสินงานของมนุษยตามเจตนาของเขา
23จนกวาจะประทานความยุติธรรมแกประชากรของพระองค
และโปรดใหเขายินดีเพราะพระเมตตา
24พระเมตตาเปนท่ีนายินดีในยามทุกขยาก
เหมือนเมฆฝนในเวลาท่ีมีความแหงแลง

คําอธิษฐานภาวนาวอนขอการปลดปลอยและการฟนฟูประชากรอิสราเอลa263

36.  1ขาแตองคพระผูเปนเจา พระเจาแหงจักรวาล
โปรดทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรมายังขาพเจาท้ังหลาย
โปรดบันดาลใหนานาชาติยําเกรงพระองค
2โปรดทรงยกพระหตัถตอสูบรรดาชนตางชาติ
เขาจะไดเห็นพระอานภุาพของพระองค
3พระองคทรงสําแดงความศักด์ิสิทธิ์ของพระองคในหมูขาพเจาท้ังหลายใหเขาเห็นฉันใด
บัดนี้ โปรดทรงสําแดงความย่ิงใหญของพระองคในหมูเขาใหขาพเจาท้ังหลายไดเห็นฉันนั้นดวยเถิด
4เขาจะไดยอมรับดังท่ีขาพเจาท้ังหลายยอมรับแลว
วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค ขาแตองคพระผูเปนเจา
5โปรดทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรยใหมๆ และทรงกระทําปาฏิหารยิอ่ืนๆ
โปรดทรงสําแดงพระสิริรุงโรจนและพระอานุภาพของพระองคเถิด
6โปรดทรงปลุกพระพิโรธ และหล่ังความกริ้วของพระองคลงมา
โปรดทรงทําลายปรปกษและกําจัดศัตรูใหส้ินไป
7โปรดทรงเรงใหวันเวลามาถึงโดยเร็ว
โปรดทรงระลึกถงึพระสัญญาท่ีทรงสาบานไวเถิด
ประชาชนท้ังหลายจะไดเลาถงึพระราชกิจย่ิงใหญของพระองคb264

8ขอใหพระพิโรธเปนเสมือนไฟเผาผลาญผูท่ีพยายามหลบหนีไป

260d “ผูใดเต็มใจรับใชพระเจา” – แปลตามตัวอกัษรวา “ผูบําบัดรักษาในความพอใจ” ซึ่งอาจมายถึงความพอใจของตน ของเพ่ือน
มนุษย หรือของพระเจา ก็ได

261e “ทะลุเมฆ” หมายความวา “ข้ึนไปถงึที่ประทับของพระเจา” (ดู สดด 68:34; 104:3).

262f “จนกวาเขาจะไดรับความบรรเทา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จนกวาจะไดพักผอน”

26336 a คําอธษิฐานภาวนาบทนีแ้สดงความรูสกึของชาวยิวใจศรัทธาในชวงเวลาราวป 190 ก.ค.ศ. ไมนานกอนทีพ่วกมัคคาบีจะกอ
กบฏตอราชวงศเซเลวซิด ในบทภาวนาบทนี้มีการกลาวถึงการปลดปลอยในสมัยของพระเมสสิยาหอยูดวย ซึง่ตามปรกติแลวแทบจะไม
พบในหนังสือบุตรสิรา – ตนฉบับภาษาฮีบรูของหนังสือนี้ยังเสริมเพลงสดุดีที่กลาวถึงพระเมสสิยาหอีกดวย (เทียบ บสร 51:12 เชิงอรรถ
d)



ขอใหผูท่ีกดขี่ประชากรของพระองคจงพินาศเถิด
9โปรดทรงบดขย้ีหวับรรดาผูนําของศัตรู
ท่ีกลาพูดวา “ไมมีใครเกงเหมือนพวกเรา”
10โปรดทรงรวบรวมชนทุกเผาของยาโคบ
โปรดทรงคืนแผนดินใหเปนมรดกของเขาเหมือนอยางท่ีเคยเปนในสมัยกอนc265

11ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงพระกรุณาประชากรท่ีไดรับช่ือตามพระนามของพระองค
โปรดทรงพระกรุณาอิสราเอลท่ีพระองคทรงบันดาลใหเปนบุตรคนแรก
12โปรดทรงสงสารนครศักด์ิสิทธิ์ของพระองค
คือกรุงเยรูซาเล็ม สถานท่ีพํานักของพระองค
13โปรดใหศิโยนโหรองสรรเสริญความย่ิงใหญของพระองค
โปรดใหพระวิหารd266เปยมดวยพระสิริรุงโรจนของพระองค
14โปรดทรงเปนพยานใหแกประชากรท่ีทรงสรางไวต้ังแตแรกเริ่มe267

โปรดทรงบันดาลใหคําพยากรณท่ีกลาวไวในพระนามของพระองคเปนจริงเถิด
15โปรดประทานรางวัลแกผูท่ีวางใจในพระองค
ขอใหบรรดาประกาศกของพระองคเปนผูนาเช่ือถือ
16ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงฟงคําอธิษฐานภาวนาของบรรดาผูรับใชของพระองคf268

และทรงอวยพระพรประชากรของพระองคตามถอยคําของสมณะอาโรนดวยเถดิ
17ทุกคนในแผนดินจะไดรับรูวา
พระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจา เปนพระเจานริันดร

การรูจักแยกแยะ
18กระเพาะกินอาหารทุกชนิด
แตอาหารทุกชนิดอรอยไมเทากัน
19ล้ินรูรสเนื้อสัตววาเปนสัตวชนิดตางๆ ฉันใด
คนฉลาดก็รูจักวินจิฉัยวาคําพูดใดไมจริงฉันนั้น
20ใจคดโกงทําใหเกิดความทุกขรอน
คนท่ีมีประสบการณมากยอมรูวาจะตอบสนองเขาอยางไร

การเลือกภรรยา
21หญิงไมมีสิทธิ์จะเลือกสามี
แตชายเลือกหญิงสาวท่ีจะเปนภรรยาไดg269

22ความงามของหญิงทําใหใบหนาของสามีเปลงปล่ัง
ทําใหเขาสมหวังมากกวาส่ิงใด
23ถานางพูดจากออนโยนและออนหวาน
สามียอมมีความสุขมากกวาชายใดๆ
24ชายท่ีแตงงานก็เริ่มมีทรัพยสมบัติลํ้าคา
มีผูชวยท่ีเหมาะสมh270 และมีเสาหลักคอยพยุงตนไว
25ท่ีดินซ่ึงไมมีรั้วอาจถูกปลนฉันใด
ชายท่ีไมมีภรรยาก็เปนผูเรรอนและมีความทุกขฉันนั้น
26ใครเลาจะไวใจโจรผูมีอาวุธ
ท่ีว่ิงไปมาตามเมืองตางๆ
27ชายท่ีไมมีครอบครัวi271ก็เชนกัน
คํ่าท่ีไหนก็นอนท่ีนั่น

264b ตัวบทภาษาฮีบรูของขอนี้อานวา “โปรดทรงเรงจุดจบเถิด โปรดทรงระลึกถึงเวลาที่กําหนด ใครจะทลูพระองคไดวา ‘พระองคทรง
กระทําอะไรอยู’”

265c ชาวอสิราเอลในถิ่นเนรเทศมีความหวังวาชนทุกเผาของอิสราเอลจะมารวมกันไดอกีคร้ังหนึง่ ความหวังนี้ยังคงเปนเอกลักษณของ
ชาวยิวที่กลับจากเนรเทศเปนเวลานานแลวดวย ชาวยิวคิดเสมอวาการที่ชนเผาตางๆตองกระจัดกระจายไปนั้นเปนเพียงเหตุการณราย
ช่ัวคราว แตเมื่อพระเมสสิยาหจะเสด็จมา พระองคจะทรงรวบรวมชนทกุเผาเขามาเปนหนึ่งเดียวกนัอีก

266d “พระวิหาร” แปลตามตัวบทภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ประชากร”

267e “ประชากรที่ทรงสรางไว” แปลตามตัวอกัษรวา “สิง่สรางของพระองค” -- พวกธรรมาจารยเคยสอนวาประชากรอสิราเอลเปนหนึ่ง
ในหกสิ่งทีพ่ระเจาทรงสรางกอนจะทรงเนรมิตโลก

268f “ผูรับใชของพระองค” แปลตามตัวบทภาษาฮีบรู – สวนตัวบทภาษากรีกที่ใชกนัทั่วไปวา “ผูอธษิฐานภาวนาตอพระองค”

269g ขอนีแ้ปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอกัษรวา “ผูหญิงจะรับชายใดๆเปนสามี แตบุตรหญิงคนหนึง่ดีกวาบุตรหญิงอกีคนหนึ่ง”

270h “ผูชวยที่เหมาะสม” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “เมืองที่มีปอม”

271i “ครอบครัว” – แปลตามตัวอกัษรวา “รัง”.



มิตรไมแท

37. 1มิตรทุกคนยอมกลาววา “ฉันก็เปนมิตรเหมือนกัน”
แตบางคนเปนมิตรแตช่ือ
2มิตรสหายและเพื่อนท่ีกลายเปนศัตรู
เปนความทุกขถึงตายมิใชหรือ
3ทําไมมนุษยจึงมีความโนมเอียงเลวทรามเชนนี้a272

ความโนมเอียงท่ีจะปกคลุมแผนดินดวยความหลอกลวงนี้มาจากไหน
4มิตรสหายแสดงความยินดีกับเพื่อนในยามสุข
แตในยามทุกขก็กลายเปนศัตรูb273

5มิตรสหายรวมทุกขกับเพื่อนเพื่อจะไดมีกินc274

แตเมือ่มีการตอสู เขาก็ยกโลขึ้นปองกันตนเอง
6อยาลืมเพื่อนรวมใจของทาน
อยาลืมเขาเมื่อทานมีทรพัยสมบัติ

ท่ีปรึกษา
7ท่ีปรึกษายอมใหคําแนะนํา
แตมีบางคนใหคําแนะนําเพื่อประโยชนของตน
8จงระวังผูท่ีอยากใหคําแนะนําแกทาน
จงถามดูเสียกอนวาเขาตองการอะไร
เกรงวาเขาจะแนะนําทานเพื่อจะไดผลประโยชน
แลวปลอยทานใหเผชิญชะตากรรมของทานเองd275

9เขาอาจบอกวา “ทานเดินทางถูกแลว”
แตแลวก็จะยืนอยูหางๆ เพื่อดูวาอะไรจะเกิดขึ้นกับทาน
10อยาปรึกษาคนท่ีมองทานในแงราย
จงซอนแผนการของทานจากคนท่ีอิจฉาทาน
11อยาปรึกษาหญิงถึงคูแขงของนางe276

อยาปรึกษาคนขลาดถึงเรื่องสงคราม
อยาปรึกษาพอคาเรื่องการคาขาย
อยาปรึกษาผูซ้ือเรื่องราคา
อยาปรึกษาคนอิจฉาเรื่องการรูคุณ
อยาปรึกษาคนใจรายเรื่องความเมตตา
อยาปรึกษาคนเกียจครานเรื่องการงานใดๆ
อยาปรึกษาลูกจางช่ัวคราวเรื่องผลเก็บเก่ียวตลอดป
อยาปรึกษาผูรบัใชเกียจครานถึงงานใหญโต
อยาพึ่งคนเหลานี้เพื่อจะไดคําปรึกษาใดๆ
12แตจงคบคากับผูยําเกรงพระเจาf277

ซ่ึงทานรูวาเปนผูปฏิบัติตามบทบัญญัติ
และมีจิตใจเหมือนใจของทาน
ถาทานพลาดพล้ัง เขาก็จะเห็นใจทาน
13แลวทานจงยึดมั่นคําแนะนําจากใจของทาน
เพราะไมมีผูใดนาวางใจมากกวาคําแนะนํานัน้
14บางครั้งมโนธรรมของมนุษยเตือนเขา
ดีกวายามเจ็ดคนท่ีเฝาอยูบนหอคอย
15แตเหนือทุกส่ิงเหลานี้ จงอธิษฐานภาวนาตอพระผูสูงสุด
เพื่อทานจะดําเนินชีวิตในหนทางแหงความจริง

27237 a .  “ทําไมมนุษยจึงมีความโนมเอียงเลวทรามเชนนี้” – แปลตามตัวอักษรวา “ความโนมเอียงเลวทรามเอย ทําไมเจาจึงถกู
สรางข้ึนมา” ** ความโนมเอียงที่นํามนุษยใหทําบาปเปนประเด็นสําคัญในคําสอนของบรรดาธรรมาจารย

273b “มิตรสหาย.....กลายเปนศัตรู” – ขอนี้ ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ผูฉวยโอกาสมารวมโตะอาหารกับทานเปนเพ่ือนเลว ในยามทกุข เขา
กจ็ะตีหางจากทาน”

274c “เพ่ือจะไดมีกนิ” – แปลตามตัวอักษรวา “เพราะเห็นแกกระเพาะ” – ตนฉบับภาษาฮบีรูเนนความแตกตางระหวางมิตรแทกับมิตรไม
แทวา มิตรแทตอสูกับศัตรู และหยิบอาวุธสูกบัศัตรูเพ่ือปองกนัเพ่ือนดวย

275d “แลวปลอยทานใหเผชิญกบัชะตากรรมของทานเอง” – แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ทําไมสิ่งนีจ้ึงเกิดข้ึน”

276e ขอ 11 นี้ขยายความขอ 7-8 โดยใหตัวอยางของผูที่ใหคําปรึกษาเพ่ือจะไดผลประโยชนของตนเอง

277f “ผูยําเกรงพระเจา” – เทียบ สภษ 1:7 เชิงอรรถ a – สําหรับบุตรสิรา ความยําเกรงพระเจาเปนปรีชาญาณที่เหนือกวาปรีชาญาณ
ตามประสาโลก



ปรีชาญาณแทและไมแท
16กอนจะทํางานใด ควรพูดจากันg278

กอนจะทําส่ิงใด ควรคิดใหดี
17ความคิดมีรากอยูในใจ
และแตกแขนงออกเปนส่ีแขนงh279

18คือความดีและความช่ัว ชีวิตและความตาย
แตล้ินเปนนายปกครองท้ังส่ีส่ิงนี้อยูตลอดเวลา
19บางคนเช่ียวชาญในการสอนผูอ่ืน
แตไมเปนประโยชนสําหรับตนเอง
20บางคนพูดเกง แตเปนท่ีรงัเกียจของผูอ่ืน
เขาจะตองตายเพราะไมมีอาหารกินi280

21องคพระผูเปนเจาไมทรงใหเขาเปนท่ีโปรดปราน
เพราะเขาไมมีปรีชาญาณเลย
22บางคนมีปรชีาสําหรับตนเอง
คําพูดท่ีแสดงปรีชาญาณของเขาบังเกิดผลถาวรj281

23บุรุษผูมีปรีชายอมส่ังสอนประชากรของตน
ความรูของเขาบังเกิดผลถาวรk282

24บุรุษผูมีปรีชาจะไดรับพรอยางเต็มเปยม
ทุกคนท่ีเหน็เขายอมกลาววาเขามีความสุข
25ชีวิตของมนษุยมีจํานวนวันจํากัดอยู
แตจํานวนวันของอิสราเอลนับไมถวน
26ผูมีปรีชาจะไดรับความไววางใจในหมูประชากรของตน
นามของเขาจะดํารงอยูตลอดไป

ความรูจักประมาณ
27ลูกเอย จงบังคับตนตลอดชีวิต
จงดูวาส่ิงใดทํารายทาน จงหลีกเล่ียงส่ิงนั้น
28เพราะทุกส่ิงไมเหมาะกับทุกคน
และไมใชทุกคนชอบส่ิงเดียวกัน
29อยาตะกละอาหารอรอยทุกอยาง
อยากินเพียงเพื่อความอรอยเทานั้น
30เพราะกินมากเกินไปเปนภยัแกสุขภาพ
การกินไมรูจักอ่ิมทําใหปวดทอง
31หลายคนตายเพราะกินมากเกินไป
สวนผูท่ีรูจักบังคับตนจะมีอายุยืนยาว

โรคภัยไขเจ็บและยารักษาa283

38. 1จงใหเกียรติแกแพทยตามท่ีเขาควรไดรับb284จากการดูแลรักษาของเขา
เพราะองคพระผูเปนเจาทรงเนรมิตเขาดวย
2การรักษาใหหายจากโรคมาจากพระผูสูงสุด
และกษัตริยยังประทานรางวัลแกเขาc285ดวย

278g “กอนจะทํางานใด ควรพูดจากัน” – แปลตามตัวอักษรวา “คําพูดเปนการเร่ิมตนของการงานทุกอยาง”

279h “แตกแขนงออกเปนสี่แขนง” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “สี่สวนปรากฏมาเปนเคร่ืองหมายแสดงการ
เปยนแปลงของจิตใจ”

280i ขอ 19-20 ในภาษาฮีบรูวา “19คนหน่ึงอาจมีปรชีาเปนประโยชนแกผูอื่น แตเปนคนโงสําหรับตนเอง 20อีกคนหน่ึง
มีปรีชา แตผูอื่นไมชอบเขาเพราะคําพูด เขาจะไมมีอาหารอรอยกินเลย”

281j “ผลถาวร” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ผลสําหรับรางกายของเขา”

282k “ความรูของเขาบังเกดิผลถาวร” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ผลของความรูของเขาเปนของประชากร”

28338 a ชาวยิวใจศรัทธาบางคนอาจคิดวาการไปพบแพทยเมื่อเจ็บปวยแสดงวาตนขาดความเช่ือตอพระเจา (เทียบ 2 พศด 16:12)
แตบุตรสิราแกไขทศันคติเชนนี้ใหถกูตอง

284b “เกียรติที่เขาควรไดรับ” อาจหมายถึงคาตอบแทนแกแพทยในการรักษาโรค – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จงเปนมิตรกับแพทย”

285c “กษัตริยยังประทานรางวัลแกเขาดวย” – ไมชัดวา “เขา” ในที่นี้หมายถึง “ผูปวย” หรือ “แพทย” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “แพทย
ไดรับวิชาความรูจากพระเจา และไดรับของประทานจากกษัตริยดวย”



3ความรูของแพทยทําใหเขามีความภูมใิจ
เปนท่ีเคารพนับถือตอหนาผูย่ิงใหญในสังคม
4องคพระผูเปนเจาทรงเนรมิตสมุนไพรตางๆ จากดิน
ผูมีปญญายอมไมรงัเกียจสมุนไพรเหลานี้
5ไมทอนหนึ่งทําใหน้ําจืดได
เพื่อใหมนุษยเห็นพระอานุภาพของพระองคd286มใิชหรือ
6พระองคประทานวิชาความรูแกมนุษย
เพื่อจะทรงไดรับเกียรติเพราะส่ิงนาพิศวงท่ีทรงกระทํา
7แพทยใชสมุนไพรe287รักษาโรคและบรรเทาความเจ็บปวด
และคนขายยาผสมสมุนไพรเหลานี้ใหเปนยา
8และดังนีพ้ระราชกิจของพระองคก็จะไมส้ินสุดf288

และมนุษยท่ัวแผนดินก็รับสุขภาพจากพระองค
9ลูกเอย เมื่อลูกเจ็บปวย จงอยาทอแท
จงอธิษฐานภาวนาตอองคพระผูเปนเจา และพระองคจะทรงรักษาลูกใหหาย
10จงละท้ิงความช่ัวราย อยาใหมือเปอน
จงชําระจิตใจใหพนบาปท้ังปวง
11จงถวายเครื่องหอมและแปงสาลีชนิดดีใหพระองคทรงระลึกถึง
จงถวายเครื่องบูชาดีท่ีสุดตามกําลังความสามารถของลูกg289

12แลวจงเรียกแพทยเขามา เพราะองคพระผูเปนเจาทรงเนรมิตเขาดวย
อยาใหเขาท้ิงลูกไปตลอดเวลาท่ีลูกตองการเขา
13บางครั้ง แพทยเทานั้นอาจรกัษาลูกใหหายจากโรคได
14เพราะแพทยก็อธิษฐานภาวนาตอองคพระผูเปนเจา
ขอใหทรงชวยตนบรรเทาความเจ็บปวด
และรักษาผูปวยใหหายจากโรค ทําใหกลับมีชีวิตh290

15ผูท่ีทําบาปผิดตอพระผูสรางตนมา
ก็ขอใหเขาตองเจ็บปวยจนตองไปพบแพทยเถอะi291

การไวทุกขj292

16ลูกเอย จงรองไหไวอาลัยผูตายเถิด
จงคร่ําครวญแสดงวาลูกไดรับความทุกขสาหัส
แลวจงปลงศพของเขาตามธรรมเนยีม
จงเอาใจใสดูแลหลุมศพของเขาดวยk293

17จงรองไหอยางขมขื่น คร่ําครวญดวยความทุกขใจl294

จงไวทุกขใหผูตายอยางสมเกียรติ
เปนเวลาหนึ่งวันหรือสองวันm295เพื่อมิใหถูกตําหนิ
แลวจงควบคุมความทุกขใหคลายโศก
18เพราะความทุกขยอมนําความตาย
และใจโศกเศรายอมทําใหหมดกําลัง
19เมื่อมีเคราะหราย ความทุกขก็คงอยู

286d “พระอานุภาพของพระองค” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกชวนใหคิดวา บุตรสิราไมนับวาเร่ืองน้ําที ่“มาราห”
(อพย 15:25) เปนอัศจรรยจากพระเจา แตเปนเพียงผลตามธรรมชาติจากไมที่ทําใหน้ําจืดได

287e “สมนุไพร” – ตนฉบับวา “สิ่งเหลานี”้

288f พระราชกิจของพระเจาไมจบลงที่การเนรมิตเทานัน้ แตยังคงดําเนินอยูตอไป โดยเฉพาะในการรักษาโรค ที่พระองคประทาน
อํานาจสวนหนึง่แกมนุษย (แพทย) และแกสิ่งของ (สมุนไพร)

289g “ตามกําลังความสามารถ” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู -- ตนฉบับภาษากรีกไมชัด

290h “ทําใหผูปวยกลับมีชีวิต” --  ขอความนี้อาจเปนแรงบันดาลใจของความคิดใน ยก 5:14-15 แตมีเจตนาไมเหมือนกัน

291i “ขอใหเขาตองเจ็บปวยจนตองไปพบแพทยเถอะ” หมายความวา “ขอใหเขาเจ็บปวย” เปนการลงโทษที่เขาไดทําบาป

292j พิธศีพของชาวยิวและชาวตะวันออกกลางมกัเปนงานใหญ ที่มกีฎระเบียบและขอปฏิบัติกําหนดไวอยางละเอียด ระเบียบตางๆเหลา
นี้เห็นไดจาก ยรม 9:17-18; อสค 24:15-24; อมส 5:16; มธ 9:23; มก 5:38.

293k “จงเอาใจใสดูแลหลุมศพของเขาดวย” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “อยาหลบหนีไปเมื่อเขาตาย”

294l “ครํ่าครวญดวยความทุกขใจ” – แปลตามตัวอกัษรวา “ขอนอกจนรอน” – การขอนอกเปนเคร่ืองหมายแสดงการไวทกุข – ตนฉบับ
ภาษาฮีบรูวา “จงปฏิบัติตามกฎพิธีไวทุกข”

295m “วันหนึ่งหรือสองวัน” – ตาม บสร 22:12 ชาวยิวตองไวทกุขผูตายเปนเวลาเจ็ดวัน แตเวลาไวทกุขอาจสั้นกวาได ตามแตวาพิธศีพ
จะย่ิงใหญมากนอยเทาไร



ชีวิตของคนยากจนn296ทําใหใจเปนทุกข
20อยาปลอยใจใหอยูในความทุกข
จงไลความทุกขไป และจงระลึกถึงวาระสุดทายo297

21อยาลืมวาผูตายจะกลับมาอีกไมได
และลูกจะไมเปนประโยชนแกเขา แตจะทํารายตนเอง
22”จงระลึกวาบ้ันปลายชีวิตp298ของฉันจะเปนบ้ันปลายชีวิตของทานดวย
เมื่อวานนี้เปนวาระของฉัน วันนี้เปนวาระของทาน”q299

23เมื่อคนตายไดพักผอนแลว ลูกตองปลอยใหการระลึกถึงเขาพักผอนดวย
เมื่อจิตของเขาจากไปแลว ก็จงคิดถึงเขาดวยใจสงบเถดิ

งานใชสติปญญาและงานฝมือr300

24ธรรมาจารยตองการเวลาวางเพื่อจะมีปรีชาญาณ
ผูมีงานในหนาท่ีนอยยอมมีโอกาสเปนผูมีปรีชา
25คนไถนาจะเปนผูมีปรีชาไดอยางไร
เขาภาคภูมิใจเฉพาะการใชปฏัก
เพื่อตอนฝูงโค เรงใหมันทํางาน
เขาคุยถึงแตเรื่องโคกระบือ
26ใจเขาจดจออยูเฉพาะรอยไถ
เขานอนไมหลับเพราะตองคอยใหอาหารแกแมโค
27ชางไมและชางออกแบบตรากตรําทํางานท้ังวันท้ังคืนก็เชนเดียวกัน
ชางแกะสลักตราพยายามคิดหาแบบใหมๆ อยูเสมอ
เขาต้ังใจแกะสลักใหเหมือนของจริง
ยอมอดนอนเพื่อทํางานใหเสร็จ
28ชางเหล็กท่ีนั่งอยูใกลท่ังก็เชนเดียวกัน
เขาต้ังใจตีเหล็ก
ไอรอนของไฟทําใหผิวหนังเกรยีม
แตเขาก็ทนสูความรอนจากเตาไฟ
เสียงคอนทําใหแกวหูของเขาแทบแตกs301

ตาของเขาจับอยูท่ีแบบของส่ิงท่ีเขากําลังทํา
เขาต้ังใจทํางานใหสําเร็จ
แลวตองอดนอนเพื่อจะไดผลงานท่ีประณตีงดงาม
29ชางปนหมอท่ีนั่งทํางานอยูก็เชนเดียวกัน
เขาใชเทาปนลอใหหมุน
หมกมุนอยูกับงานตลอดเวลา
คอยระวังใชมืออยางไมผิดพลาดt302

30เขาใชมือปนดินเหนียว
ใชเทายํ่าใหดินออน
เขาต้ังใจเคลือบผิวภาชนะใหสวยงาม
แลวตองอดนอนเพื่อทําความสะอาดเตาไฟ
31คนเหลานี้วางใจในฝมือของตน
ตางก็เช่ียวชาญu303ในอาชีพ
32ถาไมมีผูมีฝมือเหลานี้ จะสรางเมืองขึ้นไมได
ผูคนจะไมมีท่ีอาศัย จะไมมีคนสัญจรไปมา

296n “ชีวิตของคนยากจน” – บางคนแปลโดยคาดคะเนวา “ชีวิตที่มคีวามทุกข”

297o “วาระสุดทาย” – คําภาษากรีกวา “eschata” แปลยาก อาจหมายถึง “วาระสุดทาย, อวสานกาล, หรือ อนาคต” ก็ได ดู บสร 7:36;
48:24.

298p “บ้ันปลายชีวิตของฉนั” – ผูเขียนสมมุติวาผูตายกําลังพูดกับผูอาน หมายความวามนษุยทกุคนตองตาย (ดู ปฐก 2:17; 3:3-4)

299q “เมื่อวานนี้เปนวาระของฉนั วันนี้เปนวาระของทาน” – ประโยคนี้อาจหมายความวา “เมื่อวานนี้ฉนัยังมีชีวิตอยู เหมอืนกับที่ทานมี
ชีวิตอยูวันนี้”

300r ขอความตอนนี้คลายกับขอเขียนในวรรณกรรมของอียิปตที่เยาะเยยงานอาชีพตางๆ แต บสร กลาวถึงเพียงงานอาชีพของชาว
ปาเลสไตนเทานั้น

301s “เสยีงคอนทําใหแกวหูแทบแตก” – แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับไมชัด

302t “คอยระวังใชมืออยางไมผิดพลาด” – แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอกัษรวา “กิจการของเขาถกูนับไว” ซึ่งบางคนคิดวาหมายถงึ
จํานวนภาชนะที่ชางปนจะตองผลิตออกมา

303u “เช่ียวชาญ” – แปลตามตัวอกัษรวา “มีปรีชา” – การเปนชางฝมอืนับเปนระดับแรกของปรีชาญาณ (ดู อพย 35:30 – 36:1; 1
พกษ 5:20; 7:13-14) – แต “ปรีชาญาณ” ของนายชางเปรียบไมไดกับปรีชาญาณของธรรมาจารย (ดู บสร 39:1-11)



33แตเขาไมไดรับเชิญใหเปนท่ีปรึกษาของประชากร
เขาไมมีตําแหนงสูงในท่ีประชุม
เขาไมนั่งบนบัลลังกผูพิพากษา
และไมรูขอกําหนดของกฎหมายv304

34เขาไมเดนในการอบรมส่ังสอน ในการตัดสินความ
เขาแตงสุภาษิตไมเปนw305

แตงานของเขาคํ้าจุนโลกไว
และคําอธิษฐานภาวนาของเขาเก่ียวกับงานอาชีพของตน

ธรรมาจารย

39. 1ผูอุทิศตนศึกษาและไตรตรองธรรมบัญญัติของพระผูสูงสุด
ตางกับผูใชแรงงาน
เขาแสวงหาปรีชาญาณของบรรดาผูมีปรีชาในอดีต
เขาใชเวลาศึกษาคําสอนของบรรดาประกาศกa306

2เขารวบรวมถอยคําของบรรดาผูเรืองนามไว
พยายามเขาใจความคิดลึกซ้ึงของคําอุปมาb307

3เขาแสวงหาความหมายท่ีแฝงอยูในสุภาษิต
ครุนคิดตริตรองถึงปริศนาของเรื่องอุปมา
4เขารับใชบุคคลสําคัญ
ปรากฏตัวในหมูผูปกครอง
เขาเดินทางไปตางแดนc308

เพื่อรูจักความดีความช่ัวของมนุษยจากประสบการณ
5ต้ังแตเชาตรู เขามอบจิตใจแดองคพระผูเปนเจาผูทรงสรางเขามา
และวอนขอเฉพาะพระพักตรพระผูสูงสุด
เขาเปลงเสียงอธิษฐานภาวนา
วอนขออภัยบาปท่ีไดทํา
6ถาองคพระผูเปนเจาผูย่ิงใหญทรงพระประสงค
เขาก็จะไดรับจิตแหงความเขาใจอยางเต็มเปยม
เขาจะกลาวถอยคํามากมายท่ีมีปรชีา
และจะอธิษฐานภาวนาสรรเสริญองคพระผูเปนเจา
7เขาจะปรับปรุงคําแนะนําและความรูของตน
จะไตรตรองถึงความลึกลับของพระเจา
8เขาจะเปดเผยคําส่ังสอนท่ีเขาไดเรียนรูมาแกผูอ่ืน
และจะภูมใิจในธรรมบัญญัติแหงพันธสัญญากับองคพระผูเปนเจา
9คนจํานวนมากจะสรรเสรญิสติปญญาของเขา
จะไมมีวันลืมเขาเลย
การระลึกถึงเขาจะไมเส่ือมสลายไป
ช่ือเสียงของเขาจะคงอยูทุกยุคทุกสมัย
10นานาชาติจะกลาวขวัญถึงปรีชาญาณของเขา
และท่ีประชุมจะยกยองสรรเสริญเขา
11ถาเขามีชีวิตยืนนาน นามของเขาจะรุงเรอืงมากกวาคนอ่ืนนับพัน
และถาเขาตาย เขาก็จะมีช่ือเสียงเชนเดียวกันd309

การสรรเสริญพระเจา
12ขาพเจามีความคิดเต็มเปยมเหมือนดวงจันทรวันเพ็ญ
ขาพเจาจึงจะอธิบายความคิดเห็นตอไป

304v “รูขอกําหนดของกฎหมาย” – แปลตามตัวอกัษรวา “ไตรตรองถึงพันธสญัญาของการตัดสิน” (เทียบ บสร 45:17)

305w “แตงสุภาษิตไมเปน” – บางคนแปลวา “ไมมีใครพบเขาในหมูนักปราชญ”

30639 a คําวา “ธรรมบัญญัติ” “ปรีชาญาณ” และ “คําสอนของบรรดาประกาศก” นาจะหมายถึงทั้งสามภาคของพระคัมภีร (ดู “คํานํา
ของผูแปล” ขอ 1,8-10,24-25)

307b บทบาทสําคัญของธรรมาจารยคือดูแลรักษาพระคัมภรี แตเขายังมีหนาที่จะตองอธิบายพระคัมภีรใหปรชาชนเขาใจดวย (ดู อสร
7:6 เชิงอรรถ c) – สวนเร่ือง “คําอปุมา” หรือ “mashal” ดู “ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ” ขอ 3)

308c บอยคร้ัง “ธรรมาจารย” ยังเปนขาราชสํานัก ผูบริหาร หรือทูตดวย จงึมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศได

309d “เขาก็จะมีช่ือเสียงเชนเดียวกัน” – แปลตามตัวอกัษรวา “เขาทําเพียงพอแลวสําหรับตน” (ekpoiei) – เปนขอความที่เขาใจยาก
บางคนจงึเปล่ียนพยัญชนะตัวหนึ่งเปน “empoiei” ซึ่งนาจะแปลวา “เขาทําสําหรับตนเอง” และดูเหมือนจะหมายความวา “ถาธรรมาจารย
ตายกอนที่จะมีช่ือเสียง เขาก็ไมควรจะเสยีใจ เพราะไดทํางานสําหรับตนเองจนมีช่ือเสียงแลว”



13บรรดาลูกใจศรัทธาท้ังหลาย จงฟงขาพเจาเถิด จงเติบโตขึ้น
เหมือนตนกุหลาบท่ีปลูกไวริมธารน้ํา
14จงสงกล่ินหอมใหกระจายไปเหมือนกํายาน
จงผลิดอกเหมือนตนลิลล่ี
จงรองเพลงสรรเสริญประดุจกล่ินหอมท่ีกระจายไป
จงถวายพระพรแดองคพระผูเปนเจาเพราะพระราชกิจท้ังปวงของพระองค
15จงประกาศความย่ิงใหญแหงพระนามของพระองค
จงประกาศสรรเสริญพระองคดวยเสียงเพลงและเสียงพิณ
ทานจะตองประกาศสรรเสริญพระองคดังนี้
16”พระราชกิจท้ังปวงขององคพระผูเปนเจาลวนดีย่ิง
ทุกส่ิงท่ีทรงกําหนดยอมสําเร็จในเวลาเหมาะสม”
อยาถามวา “ทําไมจึงเปนเชนนี ้ส่ิงนี้ใชเพื่ออะไร”
ทุกส่ิงจะไดรับคําตอบในเวลาเหมาะสมe310

17เมื่อพระองคตรัส น้ําก็หยุดไหล รวมตัวกันเปนกําแพง
เมื่อพระองคเปลงพระสุรเสียง อางน้ําก็เกิดขึ้นf311

18เมื่อพระองคทรงบัญชา ทุกส่ิงก็เกิดขึ้นตามพระประสงค
ไมมีส่ิงใดยับย้ังพระประสงคท่ีจะทรงชวยใหรอดพนได
19กิจการทุกอยางของมนุษยอยูเฉพาะพระพักตรพระองค
ไมมีส่ิงใดพนสายพระเนตรไปได
20พระองคทอดพระเนตรเห็นทุกส่ิงต้ังแตแรกเริ่มจนถึงจุดจบของกาลเวลา
ไมมีส่ิงใดนาประหลาดสําหรับพระองค
21อยาถามวา “ทําไมจึงเปนเชนนี้ ส่ิงนี้ใชเพื่ออะไร”
ทุกส่ิงถูกสรางไวโดยมีจุดประสงค
22พระพรของพระองคไหลทวมทนเหมือนแมน้ําg312

ทําใหแผนดินชุมเหมือนน้ําทวม
23นานาชาติจะไดรับโทษจากพระองค
ดังท่ีทรงเปล่ียนน้ําใหกลายเปนทะเลเกลือ
24หนทางของพระองคยอมตรงสําหรับผูศักด์ิสิทธิ์
แตสําหรับคนอธรรม หนทางนั้นเต็มไปดวยอุปสรรค
25พระองคทรงสรางส่ิงดีสําหรับคนดีต้ังแตแรกเริ่ม
แตทรงเตรียมส่ิงเลวรายh313สําหรับคนบาป
26ปจจัยท่ีจําเปนสําหรับชีวิตมนุษย
คือน้ํา ไฟ เหล็ก เกลือ
แปงสาลี น้ํานม น้ําผ้ึง
น้ําองุนค้ัน น้ํามัน และเครื่องนุงหม
27ส่ิงเหลานี้ลวนเปนส่ิงดีสําหรับผูยําเกรงพระเจา
แตสําหรับคนบาปเปนส่ิงไมดี
28พระเจาทรงสรางลมบางชนิดเพื่อลงโทษ
และเมื่อทรงพระพิโรธ พระองคทรงใชลมเหลานี้เปนเหมือนแสi314

ในวาระสุดทาย ลมเหลานี้จะสงพลังออกมาอยางรนุแรง
และจะดับพระพิโรธของพระผูสราง
29ไฟ ลูกเห็บ ความอดอยาก และความตาย
ลวนเปนส่ิงท่ีทรงสรางไวเพื่อลงโทษj315

310e “อยาถามวา.......เหมาะสม” – ขอความสองบรรทัดนี้พบไดในตัวบทภาษากรีกเทานั้น เปนขอความเกอืบซ้ํากบัขอ 21 นาจะ
หมายความวาการดวนถามถึงการจดัการเกี่ยวกับโลกนี้ไมมีประโยชน สกัวันหนึ่ง บําเหน็จรางวัลหรือการลงโทษจากพระเจาจะอธบิาย
ความหมายของปรากฏการณทีเ่รายังไมเขาใจในเวลานี้ (ขอ 21,34) – ผูมีปรีชาที่ศึกษาไตรตรองจะเขาใจ “เมื่อถงึเวลา” -- ขอความนี้
อาจมีเจตนาตอบโตขอความบางขอที่แสดงความคิดในแงรายของปญญาจารย

311f ขอความในขอนี้กลาวพาดพิงถึงอัศจรรยหลายเร่ืองเกี่ยวกับ “น้ํา” ในพระคัมภีร เชน การเนรมิต (ปฐก 1:9), น้ําวินาศ (ปฐก 7:11-
12), การขามทะเลตนกก (อพย 14:21-22), การขามแมน้ําจอรแดน (ยชว 3:16) และบางทีอาจกลาวถึงความลึกลับของเมฆซึ่งเปน
“อางเก็บน้ํา” ที่ไมมีวันเหือดแหง (ดู สดด 104:6-13)

312g “ทวมทนเหมือนแมน้ํา” – ผูเขียนอาจคิดถึงการที่แมน้ําไนลทวมฝงทําใหเกิดผลดีแกการกสกิรรม -- ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เหมือน
แมน้ําไนล” 

313h “เลวราย” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ดีหรือเลว”

314i “เมื่อทรงพระพิโรธ พระองคทรงใชลมเหลานี้เปนเหมอืนแส” -- แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณ
ภาษาซีเรียค – ตัวบทภาษากรีกที่ใชกนั (Textus receptus) วา “ลมเหลานี้เฆ่ียนตีดวยความโกรธกร้ิว”

315j หนงัสอืนอกสารบบพระคัมภรีที่ช่ือ “พันธสัญญาของบรรพบุรุษ 12 ทาน” วา “(สวรรคเบ้ืองลาง)เก็บไฟ หิมะ และน้ําแข็งไวสําหรับ
วันพิพากษา เพ่ือพระเจาจะทรงใชลงโทษอยางยุติธรรม เพราะจิตแหงการแกแคนอยูที่นัน่เพ่ือลงโทษมนษุย” (ลนต 3:2) – บุตรสิราก็



30ฟนของสัตวราย แมลงปอง งูพิษ
และดาบท่ีใชแกแคนมีไวเพื่อทําลายคนอธรรม
31ส่ิงเหลานี้จะยินดีปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค
อยูบนแผนดิน พรอมเสมอท่ีจะตอบสนองความตองการ
และในเวลาท่ีกําหนด จะไมขัดขนืพระบัญชา
32เพราะเหตุนี้ ขาพเจาจึงมั่นใจต้ังแตแรกเริ่ม
เมื่อไตรตรองแลว ก็เขียนวาk316

33”พระราชกิจท้ังปวงขององคพระผูเปนเจาลวนดีย่ิง
พระองคจะทรงจัดหาส่ิงจําเปนทุกอยางตามเวลา
34อยาพูดวา “ส่ิงนี้เลวกวาส่ิงนัน้”
ทุกคนจะยอมรับวาทุกส่ิงมีคาเมือ่ถึงเวลา
35บัดนี้จงรองเพลงสุดจิตใจและสุดเสียง
จงถวายพระพรแดพระนามขององคพระผูเปนเจาเถดิ”

สภาพนาสมเพชของมนุษยa317

40. 1ความทุกขยากย่ิงใหญเปนชะตากรรมของมนุษยทุกคน
ลูกหลานของอาดัมจําตองแบกแอกหนัก
ต้ังแตวันคลอดจากครรภมารดา
จนถงึวันท่ีจะตองกลับb318ไปสูแผนดินท่ีเปนมารดาของทุกคน
2ความกังวลเรื่องอนาคตและวันตาย
ทําใหมนุษยครุนคิดและมีความกลัวในใจ
3ต้ังแตผูประทับบนบัลลังกรุงเรอืง
จนถงึผูตํ่าตอยท่ีนั่งบนพื้นดินและกองขี้เถา
4ต้ังแตผูสวมเส้ือผาสีมวงแดงและสวมมงกุฎ
จนถงึผูท่ีสวมเส้ือผาเนื้อหยาบ
ลวนมีแตความโกรธแคน ความอิจฉา ความวุนวายใจ ความกังวล
ความกลัวตาย การชิงดี และการทะเลาะวิวาท
5แมในเวลาพักผอนบนเตียง
ฝนรายในเวลากลางคืนก็มารบกวนจิตใจของเขาc319

6เขาเพิง่นอนพักผอนเพียงช่ัวครู
ขณะท่ีนอน ก็เหน็ดเหนือ่ยเหมือนในเวลากลางวันd320

ตกใจเพราะฝนราย
เหมือนคนท่ีเพิ่งหนีรอดมาไดจากสนามรบ
7ขณะท่ีฝนวาเพิ่งปลอดภัย เขาก็ต่ืนขึ้น
แปลกใจท่ีกลัวโดยไรเหตุผล
8นีเ่ปนชะตากรรมของส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ต้ังแตมนุษยจนถงึสัตว
แตคนบาปตองรับทุกขย่ิงกวานี้ถึงเจ็ดเทา
9ความตาย เลือด การทะเลาะวิวาท ดาบ
ภัยพิบัติ ความอดอยาก ความทุกขเข็ญ และโรคระบาด
10ส่ิงเหลานี้ลวนถูกสรางมาสําหรับคนบาป
เพราะคนเหลานี้จึงเกิดน้ําวินาศ
11ทุกส่ิงท่ีมาจากดินจะตองกลับไปเปนดิน
และทุกส่ิงท่ีมาจากน้ําก็ตองกลับไปสูทะเลอีกe321

คิดดวยวาพระเจาทรงสงวนภยัพิบัติเหลานี้ไวใชลงโทษมนษุย แตไมคิดวาการลงโทษจะเกิดข้ึนเพียงในวาระสดุทายเทานั้น

316k ขอความตอนนี้เปนคํานําอยางสงาเพ่ือสรุปในแงดีวา ทกุสิง่ทีพ่ระเจาทรงประสงคนั้นมจีุดหมายเจาะจง – พระองคทรงควบคุมทุก
สิ่งไวและมนุษยไมมเีหตุผลที่จะตองบนวา ถาเขาไดรับความทุกข ก็เปนเพราะเขาสมจะไดรับความทุกขนั้น

31740 a ขอความตอนนี้เกี่ยวกับสภาพนาสมเพชของมนุษย ตรงขามกับขอความในบทที่แลว แตกม็ิไดหมายความวาผูเขียนมีความคิด
ไมตอเนื่องกัน – ความทกุขยากของมนุษยมีเหตุผลอธบิายได คือ เปนผลของบาป (ขอ 10)

318b “จะตองกลับไปสูแผนดิน” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และตามตนฉบับภาษาฮีบรู -- ตนฉบับภาษากรีกที่ใชกนั
(Textus receptus) วา “จะตองฝงในดิน”

319c ตนฉบับภาษาฮีบรู (ไมแน) และบริบทเสนอความคิดวา “การนอนหลับนําความคิดที่เจ็บปวดไมนอยกวามาใหดวย” (เทียบ ปญจ
2:22,23)

320d “เหมือนในเวลากลางวัน” – แปลโดยคาดคะเน – ตนฉบับภาษากรีกวา “ประหนึ่งวันเฝายาม”

321e “ทกุสิ่งที่มาจากน้ําก็ตองกลับไปสูทะเลอกี” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “สิง่ทีม่าจากเบ้ืองบนก็กลับไปสูเบ้ืองบนอีก” (เทียบ ปญจ
12:7)



คําคม
12การใหสินบนและความอยุติธรรมจะถูกขจัดใหส้ิน
แตความซ่ือสัตยจะคงอยูตลอดไป
13ทรัพยสมบัติของคนอธรรมจะสูญส้ินไปเหมือนธารน้ําท่ีแหงอยางรวดเร็ว
เหมือนฟารองเสียงดังกอนมีพายุฝน
14เมื่อผูใดใจกวางใหของขวัญ ผูนั้นก็มีความยินดีf322

แตผูละเมิดธรรมบัญญัติจะพินาศโดยส้ินเชิง
15ลูกหลานของผูไมยําเกรงพระเจาจะเปนเหมือนตนไมท่ีมีก่ิงกานนอย
เพราะรากของเขาเนาอยูบนหนิแข็ง
16ตนออท่ีขึ้นในน้ําหรือตามริมแมน้ํา
จะถูกตัดกอนพืชอ่ืนๆ g323

17แตคุณความดีเปนเหมือนอุทยานท่ีรมรืน่
และการใหทานจะคงอยูตลอดไปh324

18ชีวิตของผูอยูไดดวยตนเองและมีงานทําก็สุขสบาย
แตผูท่ีพบขุมทรัพยจะสุขสบายมากกวานั้น
19ลูกหลานและการสรางเมืองทําใหช่ือคงอยูi325

แตภรรยาไมมีท่ีติจะไดรับเกียรติมากกวานั้น
20เหลาองุนและดนตรีกลอมใจใหเบิกบาน
แตความรักปรีชาญาณj326ทําใหจิตใจราเริงมากกวานั้น
21ขลุยและพิณใหญทําใหการขับรองไพเราะย่ิงขึ้น
แตเสียงขับรองไพเราะนาจับใจมากกวานั้น
22ความมีเสนหและความสวยงามทําใหช่ืนตา
แตทุงหญาเขียวนาช่ืนตามากกวานั้น
23เพื่อนและมิตรสหายยินดีพบกันเสมอ
แตภรรยากับสามียอมยินดีมากกวานั้น
24พี่นองและผูอุปถัมภชวยไดในยามยาก
แตการใหทานชวยใหรอดพนไดมากกวานั้น
25เงินทองทําใหชีวิตมั่นคง
แตคําแนะนําท่ีดีมีคามากกวานั้น
26ทรัพยสมบัติและอํานาจทําใหจิตใจรูสึกปลอดภัย
แตความยําเกรงองคพระผูเปนเจาดีกวานั้น
ผูยําเกรงองคพระผูเปนเจาไมขาดแคลนส่ิงใด
ถามีความยําเกรงพระเจา ก็ไมตองการแสวงหาความชวยเหลืออ่ืนใดอีก
27ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาเปนเหมืออุทยานท่ีรมรืน่
ใหความคุมครองดีกวาเกียรติยศท้ังปวง

การขอทาน
28ลูกเอย อยาเล้ียงชีพดวยการขอ
ตายเสียดีกวาเปนขอทาน
29มนุษยท่ีเกาะผูอ่ืนกิน
มีชีวิตท่ีไมควรเรียกวาชีวิต
การกินอาหารของผูอ่ืนทําใหตนมีมลทิน
บุรุษผูมีปรีชาและไดรับการอบรมส่ังสอนยอมระวังตนไมทําเชนนี้k327

30อาหารท่ีคนไมมีความละอายขอเขากินหวานในปาก
แตจะเปนไฟเผาในทองของเขา

322f “เมื่อผูใดมีใจกวางใหของขวัญ ผูนั้นกม็ีความยินดี” – ตัวบทไมชัดเจน อาจหมายความวา “ผูชอบธรรมที่มีใจกวางยอมทําใหผูอยู
โดยรอบมีความยินดี”

323g “กอนพืชอื่นๆ” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “กอนฝนจะตก”

324h “คุณความดีเปนเหมือนสวนอทุยานที่รมร่ืน และการใหทานจะคงอยูตลอดไป” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ความเล่ือมใสจะไมสัน่
คลอน และคุณธรรมคงอยูตลอดไป”

325i ตนฉบับภาษาฮีบรูเสริมวา “แตการคนพบปรีชาญาณดีกวาท้ังสองส่ิงน้ี การปลูกพืชและเล้ียงสัตวทําใหทานมีชื่อ
เสียง”

326j ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอนี้วา “เหลาองุนและการด่ืมทําใหใจเบิกบาน แตความรักดีกวานั้นอกี”

327k “บุรุษผูมีปรีชาและไดรับการอบรมสั่งสอนยอมระวังตนไมทําเชนนี้” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “การทําเชนนี้เปนการทรมานภายใน
สําหรับผูมีปรีชา”



ความตาย

41. 1ความตายเอย ความคิดถึงเจาชางนาขมขื่นย่ิงนัก
สําหรับผูท่ีสุขสบายอยูกับทรัพยสมบัติ
สําหรับผูไมตองกังวลกับส่ิงใด และประสบความสําเร็จในกิจการทุกอยาง
และยังหาความสุขสําราญไดในชีวิตa328

2ความตายเอย คําตัดสินของเจาเปนท่ีนาปรารถนาสําหรับคนยากไรออนกําลัง
สําหรับผูชรามากและกังวลใจในทุกส่ิง
ผูไมยอมรับสภาพของตนและหมดความพากเพียร
3อยากลัวคําตัดสินของความตาย
จงระลึกถึงบรรดาผูท่ีมากอนและจะมาภายหลังทาน
4เปนกฎท่ีองคพระผูเปนเจาทรงกําหนดไวสําหรับมนษุยทุกคน
แลวทําไมทานจึงไมยอมรับพระประสงคของพระผูสูงสุดเลา
ทานจะมีชีวิตอยูสิบป รอยป หรือพันป
ในแดนมรณะ ก็ไมมีผูใดบนถงึชีวิตอีกตอไปb329

ชะตากรรมของคนอธรรม
5บุตรของคนบาปเปนเด็กนารังเกียจ
ท่ีเติบโตขึน้ในสังคมของผูไมยําเกรงพระเจา
6มรดกของบุตรคนบาปจะพินาศ
ความอับอายจะคงอยูกับลูกหลานของเขาตลอดไป
7บรรดาบุตรจะสาปแชงบิดาท่ีไมยําเกรงพระเจา
เขาตองอับอายเพราะความช่ัวของบิดา
8ทานท้ังหลายผูไมยําเกรงพระเจาเอย วิบัติจงเกิดแกทานเถดิ
ทานไดละท้ิงธรรมบัญญัติของพระเจาผูสูงสุด
9เมื่อทานเกิดมา ทานก็เกิดมาเพื่อถูกสาปแชงc330

เมื่อทานจะตาย ทานก็จะรับคําสาปแชงเปนผลตอบแทน
10ทุกส่ิงท่ีมาจากดินจะกลับเปนดินอีกฉันใด
ผูไมยําเกรงพระเจาก็จะผานจากคําสาปแชงไปสูความพินาศฉันนัน้
11การไวทุกขมีไวสําหรับผูตาย
แตช่ือเสียงไมดีของคนบาปจะไมถูกลบลางd331

12จงเอาใจใสรักษาช่ือเสียงของทานไวใหดี เพราะช่ือเสียงนี้จะคงอยู
มากกวาทรัพยสมบัติทองคํานับพันเสียอีก
13จํานวนวันของชีวิตท่ีดีมีอยูจํากัด
แตช่ือเสียงดีจะคงอยูตลอดไป

ความรูจักละอาย
14ลูกท้ังหลายเอย จงรักษาคําอบรมส่ังสอนไวและอยูในสันติ
ท้ังปรีชาญาณท่ีซอนอยูและขุมทรพัยท่ีไมปรากฏจะมีประโยชนใด
15คนท่ีซอนความโงเขลาของตน
ยอมดีกวาคนท่ีซอนปรชีาญาณของตน
16เพราะฉะนั้น จงต้ังใจฟงคําพูดของขาพเจาเถิด
เพราะเปนการไมดีท่ีจะละอายในทุกเรื่อง
เชนเดียวกับเปนการไมดีท่ีจะชมทุกส่ิง
17เมื่อทานประพฤติผิดศีลธรรม จงละอายบิดามารดา
เมื่อทานพูดเท็จ จงละอายผูนําและผูมีอํานาจ
18เมื่อทานไดทําผิด จงละอายผูพิพากษาและผูปกครอง
เมื่อทานทําผิดกฎหมาย จงละอายท่ีประชุมของประชากร
19เมื่อทานทุจริต จงละอายผูรวมงานและเพื่อน
เมื่อทานลักขโมย จงละอายคนในละแวกเดียวกัน
20จงละอายท่ีไมปฏิบัติตามคําสาบานและคําสัญญาตอพระเจา

32841 a “ยังหาความสุขสําราญได” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ยังรูรสอาหารได”

329b “ในแดนมรณะ ก็ไมมใีครบนถึงชีวิตอีกตอไป” – ชีวิตในแดนมรณะเหมือนกนัสําหรับทกุคน ดังนั้น เมื่อชีวิตในโลกแมจะยืนยาวมาก
จบลง ก็ไมใชเร่ืองทีใ่ครจะคิดอิจฉาอีกตอไป

330c ตัวบทภาษาฮีบรูเสริมวา “ถาทานใหกําเนิดบตุร เขาก็จะมคีวามทุกข ถาทานสะดุดลม ก็เพ่ือจะยินดีตลอดไป”
(แตประโยคสดุทายนี้นาจะแปลตามสํานวนแปลภาษาซีเรียคที่วา “ถาทานสะดุดลม คนอื่นๆจะดีใจ”)

331d “ช่ือไมดีของคนบาปจะไมถูกลบลาง” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “รางกายมนุษยลวนอนจิจัง แตช่ือเสยีงของผูทําความดีจะไมถกู
ลบลาง”



จงละอายท่ีจะวางขอศอกบนขนมปงท่ีโตะอาหารe332

21จงละอายท่ีจะดูถูกท้ังผูใหและผูรับ
จงละอายท่ีจะไมยอมตอบคําทักทาย
22จงละอายท่ีจะจองมองหญิงโสเภณี
จงละอายท่ีไมไดชวยเหลือญาติพี่นอง
23จงละอายท่ีไดยึดสวนมรดกและของขวัญของผูอ่ืนมาเปนของตน
จงละอายท่ีหมายปองภรรยาของผูอ่ืน
24จงละอายท่ีจะสนิทสนมกับหญิงรับใช
และอยาเขาไปใกลเตียงของนาง
25จงละอายท่ีไดดาวาเพื่อน
เมื่อไดของขวัญแลวก็อยาดูหมิน่เขา
26จงละอายท่ีจะนําถอยคําท่ีไดฟงมาไปเลาใหผูอ่ืนฟง
จงละอายท่ีไดเปดเผยความลับของผูอ่ืน
27ถาทานรูสึกละอายอยางแทจริงเชนนี้
ทานจะเปนท่ีเคารพรักของทุกคน

42. 1แตอยาละอายในเรื่องตอไปนี้a333

และอยาทําบาปเพราะเกรงใจผูอ่ืน
2อยาละอายธรรมบัญญัติของพระผูสูงสุดและพันธสัญญากับพระองค
และอยาละอายท่ีจะประกาศวาผูไมยําเกรงพระเจาเปนผูบริสุทธิ์ถาเขาไมผิดb334

3อยาละอายท่ีจะชวยแบงคาใชจายกับผูรวมงานและเพื่อนเดินทางc335

อยาละอายท่ีจะแบงมรดกกับผูอ่ืน
4อยาละอายท่ีจะตรวจสอบความถูกตองของตาช่ังและตุมน้ําหนัก
และอยาละอายท่ีจะหากําไร ไมวามากหรือนอย
5อยาละอายท่ีจะตอรองกับพอคาd336

อยาละอายท่ีจะอบรมส่ังสอนบุตรของทานเสมอๆ
อยาละอายท่ีจะโบยตีผูรับใชเลวทรามจนเลือดไหล
6ถาภรรยาอยากรูอยากเห็น ก็ควรใชตราผนึกนางไว
ถามีคนจํานวนมาก ก็จงเก็บส่ิงของล่ันกุญแจ
7อยาละอายท่ีจะนับและช่ังส่ิงท่ีทานจะฝากไวกับผูอ่ืน
อยาละอายท่ีจะบันทึกทุกอยางท่ีทานใหหรือรับ
8อยาละอายท่ีจะดัดนิสัยคนโง
และอยาละอายท่ีจะดัดนิสัยผูชรามากท่ีถกเถยีงกับเยาวชนe337

แลวทานจะเปนผูไดรับการอบรมส่ังสอนโดยแทจริง
และจะไดรับเกียรติจากทุกคน

บิดาตองหวงใยบุตรหญิงของตน
9บุตรหญิงทําใหบิดามีความกังวลใจ แมไมแสดงใหปรากฏf338

เปนความหวงใยจนทําใหเขานอนไมหลับ
เมื่อเธอยังสาว เขาก็เกรงวาจะไมมีชายมาสูขอ
เมื่อเธอแตงงานแลว เขาก็เกรงวาเธอจะไมเปนท่ีรักของสามี
10เมื่อยังสาว บิดาก็เกรงวาเธอจะถูกหลอกลวง
ต้ังครรภขณะท่ียังอยูในบานของบิดา
เมื่อเธออยูกับสามแีลว เขาก็เกรงวาเธอจะคิดนอกใจ
และเมื่อแตงงานแลว เขาก็เกรงวาเธอจะเปนหมนัไมมีบุตร
11ถาบุตรหญิงด้ือรัน้ ก็จงเฝาระวังเธอไวใหดี

332e “วางขอศอกบนขนมปงที่โตะอาหาร” นาจะเปนมรรยาทในการนั่งโตะ – แตความเขาใจเชนนี้ไมเขากับบริบท -- ตัวบทภาษาฮีบรูก็
ไมชัดเจนเชนกันเมื่อมีวา “ไมปฏิบัติตามคําสาบานและคําสัญญาตอพระเจา และย่ืนขอศอกบนขนมปง”

33342 a บุตรสริาจะบอกวามีกิจการบางอยางที่ทําได แมสังคมอาจรังเกียจหรือมีอคติตอตาน

334b “ผูไมยําเกรงพระเจา” อาจหมายถึงคนตางชาติ -- ชาวอสิราเอลตองปฏบัิติกบัเขาเหมอืนปฏิบัติกับชาวอิสราเอลดวยกัน

335c “อยาละอายที่จะชวยแบงคาใชจาย” – แปลตามตัวอกัษรวา “อยาอายบัญชีของ...” ** “ผูรวมงานและเพ่ือนเดินทาง” – บางคน
แปลโดยคาดคะเนวา “เพ่ือนรวมเดินทาง”

336d “ตอรองกบัพอคา” – เทียบ บสร 26:29 และ 27:2 ทีก่ลาววาการคาขายเปนบาป แตที่นี่บุตรสิราบอกวาการคาขายเปนกิจการถกู
ตอง แตก็เปนโอกาสใหทําบาปได

337e “ถกเถียงกับเยาวชน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ทําบาปฐานชูสาว”

338f “บุตรหญิงทําใหบิดามีความกังวลใจ” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “บุตรหญิงเปนทรัพยสมบัติที่ทําใหบิดาผิดหวัง”



เพราะเธอจะทําใหทานเปนท่ีเยาะเยยของศัตรู
เปนท่ีครหาของคนท้ังเมือง มีเรื่องใหคนเขานนิทา
ทานจะตองอับอายคนท้ังปวง

จงระวังสตรี
12อยาจองมองความงามของมนุษยใดๆ
อยานัง่จับกลุมคุยกับสตรีg339

13เพราะแมงกินผาออกมาจากเส้ือผาฉันใด
ความช่ัวรายของสตรีก็ออกมาจากสตรีฉันนัน้
14ความช่ัวรายของชายยังดีกวาความใจดีของสตรี
สตรียอมนําความอับอายจนถูกเยาะเยยh340

II.พระสิริรุงโรจนของพระเจา
ก.ในธรรมชาติ

15บัดนี้ ขาพเจาจะระลึกถึงพระราชกิจขององคพระผูเปนเจา
และจะกลาวถงึส่ิงตางๆ ท่ีขาพเจาไดเหน็
พระราชกิจขององคพระผูเปนเจาเกิดขึ้นดวยพระวาจาของพระองคi341

และส่ิงสรางท้ังปวงก็เช่ือฟงพระประสงคของพระองคj342

16ดวงอาทิตยแสงจาสองสวางเหนือทุกส่ิง
พระราชกิจขององคพระผูเปนเจาเปยมดวยพระสิรริุงโรจนของพระองค
17แมองคพระผูเปนเจาไมประทานอํานาจแกบรรดาผูศักด์ิสิทธิ์k343

ใหบอกเลาส่ิงนาอัศจรรยท่ีทรงเนรมิตไวท้ังหมด
องคพระผูเปนเจาผูทรงสรรพานุภาพก็ทรงบันดาล
ใหทุกส่ิงต้ังมั่นอยูในพระสิริรุงโรจนของพระองคl344

18พระองคทรงหย่ังดูหวงสมุทรและใจมนุษย
และทรงรูวิถีทางของส่ิงเหลานี้
พระผูสูงสุดทรงทราบทุกส่ิง
และทรงสังเกตเห็นเครื่องหมายแหงอนาคตm345

19พระองคทรงประกาศท้ังส่ิงท่ีเกิดขึ้นแลวและส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น
และทรงเปดเผยรองรอยของส่ิงท่ีซอนเรนอยู
20ไมมีความคิดใดจะหนีพนพระองคไปได
ไมมีแมแตถอยคําเดียวท่ีซอนเรนจากพระองค
21พระองคทรงจัดระเบียบของโลกใหแสดงพระปรีชาญาณย่ิงใหญของพระองค
เพราะพระองคทรงดํารงอยูเหมือนเดิมตลอดมาตราบนิรันดร
ไมมีส่ิงใดมาเพิม่หรือลดจากพระองค
พระองคไมทรงตองการคําแนะนําของผูใด
22พระราชกิจท้ังปวงของพระองคนาปรารถนาอยางย่ิง
แมมนุษยจะเห็นไดเพยีงประกายนอยนิด
23ทุกส่ิงเหลานี้มีชีวิตอยูและดํารงอยูตลอดไป
ทุกส่ิงเช่ือฟงพระองคในทุกกรณี
24ทุกส่ิงอยูตรงขามกันเปนคูๆ

339g “อยาจองมองความงดงามของมนุษยใดๆ อยานั่งจับกลุมคุยกับสตรี” – ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอนีว้า “อยาปลอยใหเธออวดความ
งานแกชายใด อยาใหเธอจับกลุมนินทากับสตรีอื่นๆ”

340h หนังสือสภุาษิต (สภษ 5:15 เชิงอรรถ b) กลาวถึงสตรีในแงลบอยูแลว แตบุตรสิรายังมองสตรีอยางเครงครัดย่ิงกวานัน้อกี แมเรา
จะไมตองคิดวาขอความนี้แสดงพฤติกรรมของสตรีโดยทั่วไปเสมอ ถึงกระนั้นคําสอนของธรรมาจารยในสมัยตอๆมาก็ยังอยูในแนวเดียวกัน

341i “พระวาจา” – ขอนี้สะทอนคําสอนที่วาพระวาจาของพระเจาทรงพลังในการเนรมิต (เทียบ บสร 43:26; ปฐก บทที่ 1; สดด 33:6;
ปชญ 9:1-2; ยน 1:1 เชิงอรรถ a) – วรรณกรรมประเภทปรีชาญาณโดยทั่วไปมักจะกลาววา “พระปรีชาญาณ” ทรงพลังเนรมิต (ดู สภษ
8:22 เชิงอรรถ f)

342j ขอความในบรรทดันีไ้มมีในตนฉบับภาษากรีก จึงแปลตามสําเนาโบราณฉบับภเูขาซีนาย (S); ตนฉบับภาษาฮีบรู และสํานวนแปล
โบราณภาษาซีเรียค

343k “บรรดาผูศักด์ิสทิธิ์” หมายถึง “บรรดาทูตสวรรค” (ดู โยบ 5:1 เชิงอรรถ a)

344l “ทีอ่งคพระผูเปนเจา.....ในพระสริิรุงโรจนของพระองค” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “องคพระผูเปนเจาประทานพละกําลังแกพลโยธา
ของพระองคใหต้ังอยูตอหนาพระสิริรุงโรจนของพระองค”

345m ดวงดาวเปน “เคร่ืองหมายของอนาคต” ไมเพียงแตเพราะกําหนดความแตกตางของฤดูกาล (บสร 43:6; ปฐก 1:14-18) แตยัง
เพราะคนโบราณเช่ือดวยวาอนาคตถูกเขียนไวบนทองฟาแลว (ยรม 10:2) ขอนี้ยังอาจกลาวพาดพิงถึงเคร่ืองหมายพิเศษที่ประชาชนรอ
คอยวาจะกลาวลวงหนาถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาหดวย (มธ 24:29-31)



พระองคไมทรงสรางส่ิงใดไวใหบกพรองn346

25ส่ิงหนึ่งสงเสริมความดีของอีกส่ิงหนึ่ง
ผูใดเลาจะชมความรุงเรืองของพระองคจนอ่ิมได

ดวงอาทิตยa347

43. 1แผนฟาแจมใสเปนความภูมใิจของทองฟา
เมื่อมองทองฟา เราก็เหน็ภาพงดงามนาดู
2ดวงอาทิตยท่ีกําลังขึ้นจากขอบฟา
ประกาศวาพระราชกิจของพระผูสูงสุดนาพิศวงย่ิงนกั
3เวลาเท่ียง ดวงอาทิตยแผดเผาแผนดินจนแหง
ผูใดเลาจะตานทานความรอนของดวงอาทิตยได
4เราตองเปาไฟในเตาเมือ่ทํางานท่ีตองการความรอน
ดวงอาทิตยแผดเผาภเูขาเปนสามเทา
สงเปลวไฟรอนแรงออกมา
สงรัศมีจนทําใหตามืดมัว
5องคพระผูเปนเจาผูทรงเนรมิตดวงอาทิตยทรงย่ิงใหญ
ทรงใชพระวาจาเรงการโคจรของดวงอาทิตย

ดวงจันทร
6ดวงจันทรตรงตอเวลาเสมอ
เมื่อกําหนดฤดูกาล และเปนเครื่องหมายแหงกาลเวลา
7เราดูดวงจันทรเพื่อกําหนดวันสมโภชตางๆ
ดวงจันทรเต็มดวงb348แลวคอยๆ ลดขนาดลงจนถงึท่ีสุด
8เดือนไดช่ือมาจากดวงจันทรc349

ซ่ึงคอยๆ ขยายตัวขึ้นอยางนาพิศวง และมีขางขึ้นขางแรม
เปนเหมือนธงนํากองทัพในท่ีสูง
สองสวางอยูบนแผนฟา

ดาวดาว
9ความรุงเรืองของดวงดาวเปนความงามของทองฟา
เปนเครื่องประดับสองแสงในท่ีสูงสุดขององคพระผูเปนเจา
10ดาวดาวท้ังหลายอยูประจําท่ีตามพระบัญชาของพระเจาผูศักด์ิสิทธิ์
ไมเหนด็เหนื่อยท่ีจะอยูเวรยามของตน

สายรุง
11จงดูสายรุง และสรรเสริญพระผูทรงเนรมิตสายรุงขึ้นมาเถิด
รุงท่ีสองแสงชางงามเหลือเกิน
12เปนสายโคงสดใสขามทองฟา
เหมือนคันธนซ่ึูงพระหัตถของพระผูสูงสุดทรงนาวเตรียมยิง

ปรากฏการณนาพิศวงในธรรมชาติ
13พระเจาทรงบัญชาใหหมิะตก
ทรงใหฟาแลบว่ิงเร็วตามพระประสงค
14เมื่อทรงเปดพระคลังบนทองฟา
หมูเมฆก็บินออกมาเหมือนฝูงนก
15พระอานุภาพของพระองคทําใหเมฆแข็งตัว
แลวทรงบดใหเล็กลงเปนลูกเห็บ
17กเสียงฟารองของพระองคทําใหแผนดินหวาดกลัว

346n ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอนี้วา “ทกุสิง่แตกตางกัน ไมมีสิง่ใดถูกสรางโดยไรประโยชน”

34743 a จงเปรียบขอความบรรยายความงดงามของธรรมชาติในบทนีก้ับขอความใน ดนล 3:52-90 และ สดด 19:4ฯ; 136; 145 และ 148 –
ตนฉบับภาษากรีกเขาใจยากสักหนอย และตนฉบับภาษาฮีบรูซึ่งแตกตางกับตนฉบับภาษากรีกกเ็ขาใจยากดวยเชนกัน จึงชวยอะไรไมได
มากนัก

348b “ดวงจันทรเต็มดวง” – วันฉลองสําคัญของชาวยิวสองวัน คือฉลองปสกาและเทศกาลอยูเพิง (ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d) เร่ิม
ต้ังแตคืนเดือนเพ็ญ (วันที่ 14 ของเดือน) และมกีารฉลองเปนเวลา 8 วัน.

349c “เดือนไดช่ือมาจากดวงจันทร” – อาจเปนเพราะวาคําภาษาฮีบรูที่หมายถึง “ดวงจันทร” และ “เดือน” เปนคําเดียวกัน คือคําวา “y-r-h”

– หรือเพราะคํา “hodesh” ซึ่งแปลวา “ใหม” กเ็ปนอกีคําหนึ่งที่หมายถึง “เดือน” ดวย – เทียบคําภาษาอังกฤษ “New Moon” ซึ่งแปลวา “วันข้ึน
1 คํ่า”



16เมื่อทรงสําแดงพระองค ภูเขาก็ส่ันสะเทือน
ลมจากทิศใตพัดมาตามพระประสงค
17ขลมพายุทางทิศเหนือและพายุหมนุก็เชนเดียวกันd350

18ทรงโปรยหิมะลงมาดุจฝูงนกท่ีบินลงมาบนพื้นดิน
หิมะตกเหมือนฝูงต๊ักแตนท่ีลงมาเกาะ
ความขาวงามของหิมะช่ืนตานาพิศวง
ภาพหมิะตกชวนใหประหลาดใจ
19พระองคทรงเทน้ําคางลงบนแผนดินเหมือนเกลือ
เมื่อน้ําคางแข็งตัวก็เปนเหมือนหนามแหลม
20เมื่อลมหนาวจากทิศเหนือพัดมา
น้ําก็แข็งตัวอยูบนผิวน้ํา
และปกคลุมผิวน้ําท้ังหมด
หุมน้ําไวเหมือนสวมเส้ือเกราะ
21เมื่อลมจากทิศตะวันออกพัดมา ภูเขาก็แหง ถิ่นทุรกันดารถูกเผาผลาญ
หญาก็ถูกทําลายเหมือนถูกไฟเผา
22แตเมือ่เมฆหมอกพัดผานมา ทุกส่ิงก็มีชีวิตใหม
น้ําคางทําใหแผนดินแหงผากไดรับความสดช่ืน
23พระเจาทรงควบคุมหวงสมุทรตามแผนการของพระองค
และทรงปลูกเกาะตางๆ ไวท่ีนั่น
24ผูแลนเรือเลาถึงภัยในทะเล
เมื่อฟงเรื่องท่ีเขาเลา เราก็แปลกใจ
25ท่ีนั่นมีส่ิงแปลกประหลาดนาพิศวงมากมาย
มีสัตวนานาชนิดและสัตวทะเลใหญโต
26พระองคทรงบันดาลใหผูสงขาวของพระองคเดินทางอยางปลอดภัย
ทุกอยางดําเนินไปตามพระวาจา
27เรายังพูดถงึเรื่องนี้ไดอีกมากมายไมมีวันจบส้ิน
ขอพูดแตเพียงวา “พระองคทรงเปนทุกส่ิง”e351

28เราจะมีกําลังสรรเสริญพระองคไดจากท่ีใดเลา
พระองคทรงย่ิงใหญเหนือพระราชกิจทุกส่ิงท่ีทรงกระทํา
29องคพระผูเปนเจาทรงเปนท่ีเกรงขามและทรงย่ิงใหญ
พระอานุภาพของพระองคนาพิศวง
30จงถวายพระเกียรติยกยององคพระผูผูผู เปนเจาตามความสามารถของทาน
จงยกยองพระองคเต็มกําลังของทาน
อยาเหน็ดเหนื่อยเลย
เพราะทานไมมีวันจะทําใหเสร็จส้ินไปได
31ผูใดเลาไดเห็นพระองค แลวพรรณนาถงึพระองคได
ผูใดเลาจะสรรเสริญความย่ิงใหญของพระองคไดดังท่ีทรงเปน
32ยังมีส่ิงเรนลับอีกมากมายท่ีใหญกวานี้
เพราะเราเห็นพระราชกิจของพระองคเพียงเล็กนอยเทานั้น
33องคพระผูเปนเจาทรงเนรมิตทุกส่ิง
และประทานปรีชาญาณแกผูท่ียําเกรงพระองค

ข.พระสิริรุงโรจนของพระเจาในประวัตศิาสตรของชาวอิสราเอล
คํายกยองบรรพบุรุษa352

44. 1เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามb353เถิด
คือบรรพบุรุษของเราตามลําดับมา
2องคพระผูเปนเจาประทานเกียรติยศc354มากมายแกเขา

350d ขอ 16-17 นีไ้ดเรียงลําดับใหมตามตนฉบับภาษาฮีบรู

351e “พระองคทรงเปนทุกสิง่” – ไมใชในความหมายของปรัชญา “สรรพเทวนิยม” (Pantheism) – บุตรสิราคิดวาสิ่งสรางทัง้หลายลวน
มาจากพระเจา เขายํ้าอยูเสมอวาพระองคทรงอยูเหนือสรรพสิ่ง (ขอนี้ และขอ 28) และสรรพสิ่งลวนเปนของพระองค 

35244 a คํายกยองบรรพบุรุษในบทนี้สะทอนความคิดของชาวยิวใจศรัทธาคนหนึ่งในศตวรรษที ่2 ก.ค.ศ. เกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
ประชากรของตน (เทียบ 1 มคบ 2:51-64)

353b “บุคคลเรืองนาม” – คําในตนฉบับภาษาฮีบรูที่นี่ (hesed) เปนคําเดียวกันกบัที่ใชในขอ 10 ซึง่ในภาษากรีกแปลโดยใชคําวา “มี
คุณธรรม” – “บรรดาผูมีคุณธรรม” (‘hasidim’ ในภาษาฮบีรู – ดู 1 มคบ 2:42; 7:13) หมายถึงชาวยิวที่ซือ่สัตยตอพระเจาและธรรม
บัญญัติในสมัยที่ถูกราชวงศเซเลวซิดเบียดเบียน และพวกมัคคาบีกอการกบฎตอตาน 

354c “เกยีรติยศ” – ขอ 2-9 อาจหมายถงึ “เกียรติยศ” ประสามนุษยทีเ่ขาใจกนัโดยทั่วไป แมนอกแวดวงของชาวอิสราเอล คือผูที่เคย



ทรงสําแดงความย่ิงใหญของพระองคต้ังแตโบราณกาล
3บางคนเปนกษัตรยิปกครองอาณาจักรของตน
เปนคนเรืองนามเพราะอานุภาพ
บางคนใหคําปรึกษาท่ีชาญฉลาด
และประกาศพระวาจาของพระเจา
4บางคนใหคําปรึกษา เปนผูนําประชากร
อบรมส่ังสอนประชากรดวยถอยคําท่ีมีปรีชาd355

5บางคนแตงทํานองเพลงไพเราะ
และเขียนบทประพันธเลาเรื่องตางๆ
6บางคนเปนเศรษฐีมีอํานาจ
ดําเนินชีวิตอยูในบานอยางสงบ
7คนเหลานี้ทุกคนไดรับเกียรติจากผูคนรวมสมัย
ซ่ึงภมูิใจในตัวเขาตลอดชีวิต
8เขาบางคนท้ิงช่ือเสียงไวใหชนรุนหลังคิดถงึ
และสรรเสริญเขาจนถึงวันนี้
9แตบางคนไมมีผูใดระลึกถงึเลย
เขาสูญไปเหมือนไมเคยเกิดมา
เหมือนไมเคยมีชีวิตอยู
ท้ังตัวเขาและบุตรหลานตอจากเขา
10แตบรรพบุรษุของเราเปนผูมีคุณธรรม
คุณงามความดีของเขาไมมีวันถูกลืมe356

11มรดกมีคายังคงอยูกับเช้ือสายของเขา
คืออยูกับลูกหลาน
12เช้ือสายของเขาซ่ือสัตยตอพันธสัญญา
ลูกหลานตอมาก็ซ่ือสัตยตามแบบเขาดวย
13เช้ือสายของเขาจะดํารงอยูตลอดไป
ความรุงเรืองของเขาจะไมถูกลบลางเลย
14ศพของเขาถูกฝงไวอยางสงบ
แตช่ือเสียงของเขาจะคงอยูตลอดไป
15ชุมชนตางๆ จะประกาศปรีชาญาณของเขา
ท่ีประชุมจะสรรเสรญิเขา

เอโนค
16เอโนคเปนท่ีพอพระทัยขององคพระผูเปนเจา พระองคจึงทรงรับเขาไปอยูกับพระองค
เปนแบบอยางใหชนรุนหลังไดกลับใจf357

โนอาห
17พระเจาทรงพบวาโนอาหเปนคนชอบธรรมและดีพรอม
เมื่อพระองคทรงลงโทษมนุษยชาติ ก็ทรงใชเขารักษามนุษยชาติไว
เพราะเห็นแกเขา คนกลุมหนึ่งจึงรอดชีวิตอยูบนแผนดินg358ในสมัยท่ีเกิดน้ําวินาศh359

18พระเจาทรงทําพันธสัญญานิรันดรi360กับเขา
เพื่อมิใหน้ําวินาศทําลายส่ิงมีชีวิตท้ังหลายอีก

บําเพ็ญความดีในชีวิตจะมีผูระลึกถึงตลอดไป สวนต้ังแตขอ 10 ผูเขียนคิดถงึ “เกียรติยศ” ที่แตกตางออกไปของบรรพบุรุษชาวอิสราเอล
เทานั้น – แตบางคนคิดวาขอ 2-9 หมายถึงเกยีรติยศของชาวยิวบางคนดวยโดยไมเจาะจง และต้ังแตขอ 10 จะยกยองเจาะจงเพียงบาง
คนโดยละเอียด

355d ขอ 4 ของตนฉบับภาษาฮีบรูวา “บางคนปกครองนานาชาติโดยวางแผน บางคนเปนขาราชการมีความคิดลึกซึ้ง บางคนเปนนัก
ประพันธที่เช่ียวชาญ เปนผูสั่งสอนตามธรรมประเพณี”

356e “คุณงามความดีของเขาไมมีวันถูกลืม” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ความหวังของเขาไมมีสิ้นสุด” ซึง่สะทอนความหวังจะมีชีวิตอมตะ
แตตนฉบับภาษากรีกไมมีความคิดนี้เลย

357f “เปนแบบอยางใหชนรุนหลังกลับใจ” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “เปนตัวอยางของความเขาใจ” ซึง่อาจเปนการพาดพิงถึงหนังสือนอก
สารบบพระคัมภีรที่ช่ือวา “ความลับของเอโนค” ซึ่งกลาววาเอโนคเปนพยานถงึความรูลึกลํ้าที่เขาเปดเผยใหมนุษยไดรู – ตนฉบับภาษา
ละตินวา “เพ่ือนํานานาชาติใหกลับใจ”

358g “คนกลุมหนึ่งจึงรอดชีวิตเหลืออยูบนแผนดิน” – แปลโดยคาดคะเน – บุตรสิรานําคําสอนของประกาศกเร่ือง “คนที่เหลือรอดชีวิต”
(the ramnant) ซึ่งจะเปนผูนําความรอดพนมาใหเพ่ือนรวมชาติหลังภัยพิบัติ (ดู อสย 4:3 เชิงอรรถ c) มาใชกับเร่ืองของโนอาห

359h “ในสมัยที่เกิดน้ําวินาศ” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “น้ําวินาศจบลงเพราะพันธสัญญาของเขา”

360i “พันธสญัญานิรันดร” – เอกสาร P (ตํานานสงฆ) กลาวถึง “พันธสญัญาหลายคร้ัง(ในรูปพหูพจน)กับโนอาห” -- แตตนฉบับภาษา
ฮีบรูกลาวถึง “พันธสญัญา” เพียงคร้ังเดียว (ในรูปเอกพจน) คือพันธสัญญาที่มี “สายรุง” เปนเคร่ืองหมาย ใน ปฐก 9:12-13.



อับราฮมั
19อับราฮัมเปนบรรพบุรุษย่ิงใหญของชนหลายชาติ
ไมมีผูใดไดรับเกียรติเทากับเขาj361

20เขาปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระผูสูงสุด
และทําพันธสัญญากับพระองค
เขามีเครื่องหมายแหงพันธสัญญาในรางกายของตน
และเมื่อพระองคทรงทดสอบเขา ก็ทรงพบวาเขามีความซ่ือสัตยk362

21 พระองคจึงทรงปฏิญาณสัญญา
วาจะทรงอวยพระพรชนชาติตางๆ ทางเช้ือสายของเขา
จะทรงเพิม่พนูเช้ือสายของเขาใหมากดุจฝุนผงบนแผนดิน
และจะทรงยกเช้ือสายใหสูงเหมือนดวงดาว
จะประทานแผนดินใหเปนมรดก
จากทะเลหนึ่งถึงอีกทะเลหนึ่ง
จากแมน้ํายูเฟรติสไปจนสุดปลายแผนดิน

อิสอัคและยาโคบ
22พระองคทรงรับรองพระสัญญาแกอิสอัคดวย
เพราะเห็นแกอับราฮัมบิดาของเขา
23พระองคทรงวางพระพรสําหรับมนุษยทุกคนและพันธสัญญาไวบนศีรษะของยาโคบ
ทรงรับรองจะทรงอวยพระพรเขาl363

และประทานแผนดินใหเปนมรดกแกเขา
ทรงแบงแผนดินเปนหลายสวน
มอบใหลูกหลานท้ังสิบสองเผา

โมเสส

45. 1พระเจาทรงบันดาลใหบุรษุผูมีจิตใจงดงามผูหนึ่งเกิดจากเช้ือสายของยาโคบ
ทุกคนนยิมชมชอบเขาa364

เขาเปนท่ีรักของพระเจาและมนุษย
บุรุษผูนี้คือโมเสส ทุกคนท่ีระลึกถึงเขายอมไดรับพระพร
2พระองคทรงบันดาลใหเขามีสิริรุงโรจนเหมือนบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์
ทรงบันดาลใหเขาย่ิงใหญ เปนท่ีเกรงขามของบรรดาศัตรู
3ทรงบันดาลใหเกิดเครื่องหมายอัศจรรยขึ้นดวยวาจาของเขา
ทรงทําใหเขามีช่ือเสียงเฉพาะพระพักตรบรรดากษัตริย
พระองคประทานบทบัญญัติใหเขาสําหรับประชากรของพระองค
และทรงสําแดงพระสิรริุงโรจนสวนหนึ่งของพระองคแกเขา
4พระองคทรงบันดาลความศักด์ิสิทธิ์แกเขา
เพราะความซ่ือสัตยและความออนโยน
ทรงเลือกเขาจากมวลมนุษย
5พระองคโปรดใหเขาไดยินพระสุรเสียง
ทรงนําเขาเขาไปในกลุมเมฆหนาทึบ
ประทานบทบัญญัติแกเขาโดยตรง
ซ่ึงเปนธรรมบัญญัติท่ีใหชีวิตและความเขาใจ
เพื่อสอนพันธสัญญาแกยาโคบ
และสอนพระวินิจฉัยแกอิสราเอล

อาโรน
6พระองคทรงยกอาโรนขึ้นใหเปนผูศักด์ิสิทธิ์เหมือนโมเสส
เขาเปนพี่ชายของโมเสส จากชนเผาเลวี
7พระองคทรงกระทําพันธสัญญานริันดรกับเขา

361j “ไมมีผูใดไดรับเกียรติเทากับเขา” – ตนฉบับภาษาฮีบูวา “ไมมีใครจะทําใหความรุงโรจนของเขาดางพรอย”

362k เกีย่วกับความเช่ือของอับราฮัม ดู ปฐก 12:1; 15:6 เชิงอรรถ c; 22:1; รม 4:1-25; กท 3:6-14.

363l “ทรงรับรองจะทรงอวยพระพรเขา” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “เหนือศีรษะของอิสราเอล” – ดู ปฐก 32:28  -- คําอธบิายที่เขียนเพ่ิม
ไวนอกตัวบท (marginal gloss) เขียนคําวา “สทิธิบุตรคนแรก” (berokah) แทนคําวา “พระพร” (berakah) – ดู ปฐก 25:29ฯ; 1 พศด
5:1 ซึ่งแปลคํา “สทิธิบุตรคนแรก” ในภาษาฮีบรูเปนภาษากรีกวา “พระพร”

36445 a ในบริบทปจจุบัน ขอความสองขอนี้เขากนัไดดีกับโมเสส แตอาจเปนไปไดที่ขอความแตเดิมอาจกลาวถึงโยเซฟ ซึ่งไมไดรับ
การกลาวถึงเลย นอกจากการกลาวชมโดยสรุปใน บสร 49:15 ซึ่งถาเปนเชนนี้จริง คําชมโยเซฟแตเดิมคงไดสูญหายไป



ทรงแตงต้ังเขาใหเปนสมณะแหงประชากรของพระองค
ประทานอาภรณงดงามแกเขา
ใหเขาสวมเครือ่งแตงกายทรงเกียรติb365

8พระองคโปรดใหเขาสวมเครื่องประดับทรงเกียรติท่ีสุด
ประทานอาภรณลํ้าคาใหเขาสวมใส
คือกางเกง เส้ือยาวและเส้ือเอโฟด
9พระองคทรงประดับชายเส้ือของเขาดวยพูรูปผลทับทิม
และลูกพรวนทองคําจํานวนมากโดยรอบ
เพื่อสงเสียงดังเมื่อเขายางกาวเดิน
ใหทุกคนในพระวิหารไดยินเสียง
เปนเครื่องเตือนลูกหลานของประชากรใหระลึกถึงพระองค
10พระองคทรงใหเขาสวมอาภรณศักด์ิสิทธิ์
ปกอยางประณีตดวยด้ินทอง ดายสีมวง และสีมวงแดง
เครื่องประดับอกสําหรับทราบพระประสงค บรรจุลูกเตาอูริมและทูมมิมc366

ปกอยางประณีตดวยดายสีแดงเขม
11มีรัตนชาติสีตางๆ ติดเรียงไว สลักลวดลายเปนตรา
ยึดติดกับเรือนทองคําฝมือประณตีของชางทอง
มีคําจารึกเพื่อเตือนใจ
ถึงอิสราเอลท้ังสิบสองเผา
12พระองคทรงวางมงกุฎทองคําเหนือผาโพกศีรษะ
จารึกถอยคําศักด์ิสิทธิ์
เปนเครื่องประดับมีเกียรติ เปนผลงานช้ินเย่ียม
เปนเครื่องประดับงดงามชวนมอง
13ไมมีผูใดเคยเห็นส่ิงงดงามเชนนี้มากอน
ไมมีผูใดเคยสวมเลยเพราะสงวนไวสําหรับ
ลูกหลานของเขาและเช้ือสายของเขาตลอดไป
14เครื่องบูชาของเขาถูกเผาท้ังหมด
วันละสองครั้งเปนประจํา
15โมเสสมอบตําแหนงสมณะแกเขา
และเจิมเขาดวยน้ํามันศักด์ิสิทธิ์
พิธีนีเ้ปนพันธสัญญาตลอดไปสําหรับเขา
และสําหรับลูกหลานของเขาตราบท่ีฟายังคงอยูยู d367

เขาจะตองปฏิบัติหนาท่ีสมณะรับใชพระเจา
และอวยพรประชากรในพระนามของพระองค
16องคพระผูเปนเจาทรงเลือกเขาจากมวลมนุษย
เพื่อถวายเครื่องบูชาแดพระองค
ถวายกํายานและเครื่องหอมเพื่อพระองคทรงระลึกถึงประชากร
และประทานอภัยบาปแกชาวอิสราเอล
17พระองคทรงมอบบทบัญญัติแกเขา
ประทานอํานาจใหเขาวินิจฉัยพันธสัญญาe368

เพื่อสอนพระกฤษฎีกาแกยาโคบ
และอธิบายธรรมบัญญัติใหอิสราเอลเขาใจแจมแจง
18ขณะท่ีอยูในถิ่นทุรกันดารคนจากครอบครัวอ่ืนอิจฉา
และรวมกันตอตานเขา
คือพรรคพวกของดาธานและอาบีรมั
บริวารของโคราหก็โกรธและเคียดแคนเขาดวย
19องคพระผูเปนเจาทอดพระเนตรเหน็คนเหลานี้ก็กริ้ว
ทรงทําลายลางเขาดวยพระพิโรธแรงกลา
ทรงทําส่ิงปาฏิหาริยเพื่อลงโทษเขา
ทรงสงไฟโชติชวงมาทําลายเขา
20แตพระองคทรงเพิ่มเกียรติใหอาโรน
ประทานมรดกแกเขา

365b เราเคยใหขอสังเกตแลววา บุตรสริานิยมชมชอบความสงางามของพิธกีรรมในพระวิหารเปนอยางมาก ดู บสร 35:1-10; 50:1-21.

366c “อริูมและทูมมิม” – แปลตามตัวอกัษรวา “ลูกเตาแหงความจริง” ซึง่เปนความหมายที่ LXX ใชแปลคําวา “อูริมและทูมมิม” ใน
อพย 28:30 – แตตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เสื้อเอโฟดและผาคาดเอว” นาจะถูกตองกวา (ดูบรรทัดถัดไป)

367d “ตราบที่ฟายังคงอยู” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ในวันของทองฟา”

368e “วินิจฉยัพันธสัญญา” – แปลตามตัวอกัษรวา “พันธสญัญาแหงคําพิพากษา” – สําหรับผูแปล บสร คําวา “พันธสัญญา” มักจะมี
ความหมายวา “ขอกําหนด” รวมอยูดวย – แนทีเดียว มหาสมณะมีอํานาจเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ (ดู ลนต 10:11; ฉธบ 33:10)



ทรงสงวนพืชผลแรกไวใหเปนของเขา
โดยเฉพาะอยางย่ิงประทานขนมปงใหเขาตามท่ีเขาตองการ
21บรรดาสมณะกินของถวายแดองคพระผูเปนเจา
เพราะพระองคทรงมอบสิทธินี้แกอาโรนและลูกหลานของเขา
22แตเขาไมมีมรดกของตนในแผนดินอิสราเอล
เขาไมไดรับสวนมรดกในหมูประชากร
เพราะพระองคเคยตรัสวา
 “เราเปนสวนมรดกของทาน”

ฟเนหัส
23ฟเนหัสบุตรเอเลอาซารเปนคนท่ีสามท่ีไดรับเกียรติ
เพราะมีความกระตือรือรนใหทุกคนยําเกรงองคพระผูเปนเจา
เมื่อประชากรเปนกบฏ เขายังยืนหยัดมั่นคง มีใจกวางและกลาหาญ
อิสราเอลจึงไดรับอภัยโทษเพราะเขา
24 พระเจาจึงทรงทําพันธสัญญาสันติกับเขา
เขาจะไดรับผิดชอบดูแลสักการสถานf369และประชากร
เขาและลูกหลานจึงไดรับตําแหนงมหาสมณะตลอดไป
25พระเจายังทรงทําพันธสัญญากับกษัตริยดาวิด
บุตรของเจสซีจากเผายูดาห
ใหโอรสเพียงพระองคเดียวสืบราชสมบัติตอมาg370

แตสมณภาพของอาโรนตกทอดสืบตอมาแกบุตรหลานทุกคน
26ขอพระเจาประทานปรีชาญาณแกดวงใจของทานท้ังหลายh371

เพื่อปกครองประชากรของพระองคดวยความยุติธรรม
เพื่อคุณธรรมความดีของบรรพบุรุษจะไดไมสูญส้ินไป
และความรุงโรจนของเขาจะไดคงอยูตลอดไป

โยชูวา

46. 1โยชูวา บุตรของนนู เปนนักรบแกลวกลา
สืบตําแหนงประกาศกตอจากโมเสสa372

ตามความหมายของช่ือb373

เขาเปนผูย่ิงใหญท่ีชวยผูท่ีพระเจาทรงเลือกสรรใหรอดพน
เขาลงโทษบรรดาศัตรูท่ีเปนกบฏ
ชวยใหอิสราเอลไดรับแผนดินเปนมรดก
2เขาไดรับสิริรุงโรจนย่ิงนักเมื่อยกมือขึ้น
กวัดแกวงดาบเขาโจมตีเมืองตางๆ
3กอนหนาเขา มีผูใดบางเขมแข็งเชนนี้
ทําสงครามเพื่อองคพระผูเปนเจาc374

4ดวงอาทิตยหยุดนิ่งเมื่อเขายกมือขึ้นส่ัง
และวันหนึ่งก็ยาวเทากับสองวันมใิชหรือ
5เขาเรียกขานพระผูสูงสุดผูทรงสรรพานุภาพd375

ขณะท่ีถูกศัตรูลอมอยูทุกดาน
องคพระผูเปนเจาผูทรงสรรพานุภาพทรงฟงเขา
ทรงสงลูกเห็บลงมาเหมือนกอนหนิอยางรนุแรง

369f “สักการสถาน” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “บรรดาผูศักด์ิสิทธิ์”

370g แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับไมชัดเจน

371h ขอนี้เปนถอยคําที่บุตรสิราวอนขอพระเจาสําหรับสมณะลูกหลานของอาโรนรวมสมัยกับตน – ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอนีต้างกับ
ตนฉบับภาษากรีกมากวา “บัดน้ี จงถวายพระพรแดองคพระผูเปนเจาผูพระทัยดี ผูประทานสิริรุงโรจนแกทานอยาง
บริบรูณ ขอพระองคประทานปรีชาญาณของดวงใจแกทาน เพ่ือกิจการดีและความสําเร็จย่ิงใหญของทานจะไม
ถูกอนุชนรุนหลังลืมไปเลย”

37246 a “สืบตอจากโมเสส” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ผูรับใชของโมเสส” (ดู อพย 33:11)

373b “ตามความหมายของช่ือ” – คําวา “โยชูวา” เปนคํายอของ “เยโฮชูวา” ซึง่แปลวา “พระยาหเวหทรงชวยใหรอดพน”

374c “ทําสงครามเพ่ือองคพระผูเปนเจา” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกที่ใช
กัน (Textus receptus) วา “องคพระผูเปนเจาทรงชวยเขาใหรอดพนจากศัตรู”

375d “พระผูสูงสุด ผูทรงสรรพานุภาพ” เปนคําแปลจากคําภาษาฮีบรูวา “elyon” หรือ “el elyon” ซึ่งปรากฏใน บสร ถงึ 14 คร้ังต้ังแต
บทที่ 41  แตในภาคแรกของหนังสือใชคําวา “พระเจา” หรือ “พระยาหเวห” ซึ่งในภาษากรีกแปลวา “Kyrios” (องคพระผูเปนเจา)



6เขาจูโจมขาศึกตางชาติe376

และทําลายลางศัตรูท่ีว่ิงลงตามลาดเขา
เพื่อนานาชาติจะไดยอมรับความสามารถของเขา
และเขาใจวาเขากําลังทําสงครามเพื่อองคพระผูเปนเจาf377

คาเลบ
7โยชูวาติดตามพระผูทรงสรรพานุภาพอยางซ่ือสัตย
และในสมัยโมเสสเขามีความจงรักภักดีตอพระองค
เขากับคาเลบ บุตรเยฟูเนห
ตอตานประชากรท่ีมาชุมนุมกัน
หามปรามมิใหทําบาปg378

ทําใหประชากรหยุดบนใสรายพระองค
8พระเจาจึงทรงไวชีวิตเขาสองคนนีเ้ทานั้น
จากหมูทหารราบหกแสนคน
เพื่อนําประชากรอิสราเอลเขารับมรดก
ในแผนดินท่ีมีน้ํานมและน้ําผ้ึงไหลบริบูรณ
9องคพระผูเปนเจาประทานกําลังแกคาเลบ
และพลังนีค้งอยูกับเขาจนวัยชรา
เขาจะไดขึ้นไปยังท่ีสูงของแผนดิน
ซ่ึงลูกหลานจะรักษาไวเปนมรดก
10ชาวอิสราเอลทุกคนจะไดรูวา
เปนการดีท่ีจะติดตามองคพระผูผูผู เปนเจาอยางใกลชิด

ผูวินิจฉัย
11ผูวินิจฉัยแตละคนมีช่ือเสียงเฉพาะของตน

ลวนมีจิตใจท่ีไมเคยทรยศ
ไมเคยละท้ิงองคพระผูเปนเจาเลย

ขอใหอนชุนรุนหลังท่ีระลึกถงึเขาไดรับพระพรเถิด
12ขอใหลูกหลานสืบทอดความดีของเขาเหมือนตนไมท่ีงอกขึ้นใหมจากหลุมศพh

ขอใหนามรุงโรจนของเขาดํารงอยูตอไปในบรรดาลูกหลาน

ซามูเอล
13ซามูเอลเปนท่ีรักขององคพระผูเปนเจา
เปนประกาศกของพระองค
เปนผูสถาปนาระบบกษัตรยิi379

และเจิมผูปกครองประชากรของพระองค
14เขาพิพากษาชุมชนตามธรรมบัญญัติขององคพระผูเปนเจา
และองคพระผูเปนเจาทรงเอาพระทัยใสดูแลยาโคบ
15เขาแสดงตนเปนประกาศกเพราะความซ่ือสัตยตอพระองค
ประชากรยอมรับวาเขาเปนผูทํานายนาเช่ือถือจากคําพูดของเขา
16เมื่อศัตรูหอมลอมเขาทุกดาน เขารองทูลองคพระผูเปนเจาผูทรงสรรพานภุาพ
ถวายลูกแกะท่ียังไมอดนมเปนเครื่องบูชา
17องคพระผูเปนเจาโปรดใหเสียงฟารองของพระองคดังกองทองฟา
พระองคทรงทําใหทุกคนไดยินพระสุรเสียงดังกึกกอง

376e “เขาจูโจมขาศึกตางชาติ” – แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาละติน – ตนฉบับภาษากรีกวา “เขาทําสงครามกับชนตางชาติ” ซึ่ง
อาจหมายถึงชัยชนะของอสิราเอลตอชาวอาโมไรตที่กิเบโอน (ยชว 10:10-15; เทียบ คําวา “ลาดเขา” ที่เบธ-โฮโรน ใน ยชว 10:10-
11)

377f “เขาใจวาเขาเหลานั้นกําลังตอสูกบัองคพระผูเปนเจา” – แปลตามสําเนาโบราณที่เมอืงเวนสิ (Codex Venetus) – สํานวนแปล
โบราณภาษาละตินวา “ไมเปนการงายที่จะตอสูกับองคพระผูเปนเจา”

378g “หามมใิหทําบาป” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “หันพระพิโรธไปจากชุมชน”

379h  ตนไมที่งอกข้ึนใหมจากหลุมศพ – บางคนแปลวา “เจริญรุงเรืองข้ึนมาอีก” – เทียบบสร49.10, อสย66.14-ขอความนี้ไมยืนยันคํา
สอนเร่ืองการกลับคืนชีพของบรรดาผูตาย  เพียงแตแสดงวาจะมีผูวินิจฉัยที่มีความสามารถคลายกันข้ึนมาแทนทีใ่นสมัยบุตรสิรา หนงัสอื
นี้เขียนไมนานกอนที่พวกมัคคาบีจะกอการกบฏตอราชวงศเซเลวซิดเพื่อปกปองความเช่ือของชาวยิว

i ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอนี้วา “ซามูเอลเปนผู วินิจฉัยและสมณะ เปนท่ีรักของประชากรและเปนผู ท่ีพระผูสราง
โปรดปราน เขาไดรับการถวายแดพระเจาต้ังแตในครรภมารดา เปนนาศีรของพระยาหเวห ทําหนาท่ีประกาศก
สถาปนาระบบกษัตริยตามพระบัญชาของพระเจา”



18ทรงทําลายลางบรรดาผูนําของศัตรูj380

และเจานายทุกคนของชาวฟลิสเตีย
19กอนจะถึงเวลาท่ีเขาจะตองพักผอนตลอดนิรันดร
เขายืนยันเฉพาะพระพักตรองคพระผูเปนเจาและผูรับเจิมของพระองควา
 “ขาพเจาไมเคยไดรับเงินหรือแมรองเทาแตะจากผูใดเลย”
และไมมีใครกลาวหาเขา
20แมเมื่อเขาส้ินชีวิตแลว เขาก็ยังทํานายอนาคต
และทูลใหกษัตริยทรงทราบถงึวาระสุดทายของพระองค
เขายังเปลงเสียงพยากรณจากหลุมฝงศพ
เพื่อลบลางความอธรรมของประชากร

ประกาศกนาธัน

47. 1หลังจากซามูเอล ประกาศกนาธันก็มา
ประกาศพระวาจาในรัชสมัยของกษัตริยดาวิด

กษัตริยดาวิด
2เมื่อถวายศานติบูชา ไขมันยอมถูกแยกออกมาฉันใด
ดาวิดก็ไดรับเลือกสรรออกมาจากชาวอิสราเอลท้ังปวงฉันนัน้
3เขาเคยเลนกับสิงโตเหมือนเลนกับลูกแพะ
เลนกับหมีเหมือนเลนกับลูกแกะ
4เมื่อเปนหนุม เขาไดฆายักษมิใชหรือ
เขาลบลางความอับอายของประชากร
ใชสลิงขวางกอนหิน
ทําใหโกลิอัทผูโอหังตองลมควํ่าลง
5เขารองทูลองคพระผูเปนเจาผูสูงสุด
พระองคจึงประทานกําลังแกมือขวาของเขา
เพื่อทําลายนกัรบท่ีแกรงกลา
และยกอํานาจa381ประชากรของตนขึ้นมาอีก
6ดังนัน้ ประชาชนจึงใหเกียรติเขา
วาไดฆาคนเปนหมืน่
สรรเสริญเขา ถวายพระพรแดองคพระผูเปนเจา
และนํามงกุฎรุงโรจนมาถวายใหเปนกษัตริย
7พระองคจึงทรงปราบศัตรูโดยรอบ
ทรงทําลายลางชาวฟลิสเตียท่ีเปนศัตรู
ทรงโคนอํานาจของเขาจนถงึทุกวันนี้b382

8ในพระราชกิจทุกอยาง พระองคทรงถวายพระพรแดพระเจาผูศักดิ์สิทธิ์และสูงสุด
ดวยถอยคําสรรเสรญิพระเจาc383

ทรงขับรองสรรเสริญพระเจาสุดจิตใจ
และทรงรักพระเจาผูทรงสรางพระองคมา
9ทรงจัดใหมีนักดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีตอหนาพระแทนบูชา
ทําใหเพลงขับรองไพเราะย่ิงขึ้นดวยเสียงดนตรี
10ทรงจัดการฉลองใหสงางาม
ทําใหวันสมโภชประจําปย่ิงใหญท่ีสุด
เพื่อสรรเสรญิพระนามศักด์ิสิทธิ์ของพระเจา
และทําใหสักการสถานกึกกองดวยเสียงขับรองสรรเสริญต้ังแตเชาตรู
11องคพระผูเปนเจาทรงอภยับาปของกษัตรยิดาวิด
ทรงทวีอํานาจของพระองคใหมากย่ิงขึ้นอยูเสมอ
ประทานพันธสัญญาใหมีผูสืบราชสมบัติตอจากพระองคd384

380j “ของศัตรู” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ของชาวไทระ” ที่อาจมาจากความสบัสนคําภาษาฮีบรู “tzar”
(ศัตรู) กบัคํา “tzor” (เมอืงไทระ)

38147 a “อํานาจ” – แปลตามตัวอกัษรวา “เขา(สตัว)” ซึ่งเปนภาพเปรียบเทยีบที่ใชบอยมากในพระคัมภีร (โดยเฉพาะเพลงสดุดี) เพ่ือ
หมายถึงพลังอํานาจทางรางกายหรือจติใจ

382b ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอ 6-7 นี้วา “6บรรดาสตรีรองเพลงสรรเสริญเขา เรียกชื่อเขาวา ‘หน่ึงหมื่นคน’ เมื่อเขารับ
มงกุฎแลวก็สูรบ 7และปราบศัตรูโดยรอบ สรางเมืองในหมูชาวฟลิสเตีย และโคนอํานาจของพวกเขาจนถึงวันน้ี” 

383c “ถอยคําสรรเสริญพระเจา” หมายถึง “เพลงสดุดี” – ดู 2 ซมอ 23:1.

384d “พันธสญัญาใหมีผูสืบราชสมบัติตอจากพระองค” – แปลตามสําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับ



และประทานราชบัลลังกรุงโรจนในอิสราเอล

กษัตริยซาโลมอน
12ตอจากกษัตริยดาวิด ราชโอรสผูมีปรีชาพระองคหนึ่งสืบราชสมบัติตอมา
เพราะเห็นแกกษัตรยิดาวิดe385 ราชอาณาจักรจึงดํารงอยูอยางปลอดภัย
13กษัตริยซาโลมอนทรงครองราชยในชวงเวลาท่ีมีสันติภาพ
พระเจาประทานความสงบใหโดยรอบ
เพื่อกษัตริยจะไดทรงสรางพระวิหารถวายแดพระนามของพระเจา
และทรงเตรยีมสักการสถานซ่ึงจะดํารงอยูตลอดไป
14เมื่อทรงพระเยาว พระองคทรงปรีชาย่ิงนัก
พระปญญาเปนเหมือนแมน้ําทวมลนฝง
15ความรอบรูของพระองคแผขยายไปท่ัวแผนดิน
ทําใหแผนดินเต็มไปดวยคําอุปมาท่ีเปนปรศินา
16พระนามของพระองคเปนท่ีเล่ืองลือไปจนถงึหมูเกาะหางไกล
ทุกคนลวนรักพระองค เพราะสันติภาพท่ีทรงนํามาใหf386

17บทเพลง สุภาษิต คําพังเพย
และคําตอบของพระองคg387ทําใหชนชาติตางๆ ประหลาดใจ
18เดชะพระนามขององคพระผูเปนเจา
ซ่ึงเปนพระนามท่ีใชเรียกพระเจาแหงอิสราเอลh388

พระองคทรงสะสมทองคําไวเหมือนดีบุก
และทรงรวบรวมเงินไวเหมือนตะก่ัว
19แตพระองคทรงมอบพระกายแกบรรดาสตรี
ทรงยอมเปนทาสของตัณหา
20ทรงทําใหศักด์ิศรีของพระองคตองมัวหมอง
ทําใหพระราชวงศตองมีมลทิน
ทรงนําพระพิโรธลงมายังพระราชวงศ
และทรงนําความทุกขเพราะความโงเขลาของพระองคi389

21พระอาณาจักรตองแบงออกเปนสองสวน
อาณาจักรท่ีเปนกบฏก็เกิดขึ้นจากเผาเอฟราอิม
22แตองคพระผูเปนเจามิไดทรงละท้ิงพระเมตตา
มิไดทรงลบลางพระวาจา
พระเจามิไดทรงทําลายเช้ือสายของผูท่ีพระองคทรงเลือกสรร
มิไดทรงทําลายลูกหลานของผูท่ีรักพระองค
พระองคจึงประทานชนกลุมหนึง่ท่ีเหลือรอดชีวิตอยูแกยาโคบ
ประทานหนอจากเช้ือสายของกษัตริยดาวิดใหเปนราชวงศของพระองค

เรโหโบอมั
23กษัตริยซาโลมอนส้ินพระชนมถูกฝงไวกับบรรพบุรุษ
ราชโอรสพระองคหนึ่งทรงสืบราชสมบัติตอมา
โอรสพระองคนีท้รงโงเขลากวาทุกคน ไมมีสติปญญา
คือเรโหโบอัมj390 ซ่ึงพระวินิจฉัยผลักดันใหประชาชนเปนกบฏ

ภาษากรีกที่ใชกนั (Textus receptus) วา “พันธสัญญาของบรรดากษัตริย”

385e “เพราะเห็นแกกษัตริยดาวิด” – กษัตริยซาโลมอนไดรับประโยชนหลายประการจากผลงานทางวัตถุของกษัตริยดาวิด และในดาน
ศาสนาก็ยังเปนทีเ่ขาใจอกีวาพระเจาทรงโปรดปรานกษัตริยซาโลมอนเพราะเห็นแกกษัตริยดาวิดดวย (เทียบขอ 20,22; 1 พกษ 11:12)

386f “เพราะสันติภาพทีท่รงนํามาให” เปนการกลาวพาดพิงถึงรากศัพทของพระนาม “ซาโลมอน” ซึ่งแปลวา “ผูรักสันติ” – ดูขอ 13.

387g “บทเพลง........ของพระองค” (เทียบ พซม) – ดู 1 พกษ 5:9-14 เกี่ยวกับผลงานดานปรีชาญาณและวรรณกรรมของกษัตริยซา
โลมอน – สวนเร่ือง “คําตอบ” ดู 1 พกษ 10:1-10 (เร่ืองพระราชินีแหงเชบา)

388h ตัวบทภาษาฮีบรูของบรรทัดนี้วา “พระองคทรงไดรับพระนามทรงเกียรติที่ประชากรเรียกขานใหประทานพระพรแก
อิสราเอล” ซึ่งอาจเปนการพาดพิงถึงพระนามที่กษัตริยซาโลมอนทรงไดรับเมื่อทรงสมภพ คือ “เยดีดิยาห” ซึ่งแปลวา “ทีรั่กของพระ
ยาหเวห” (2 ซมอ 12:25)

389i “ทรงนําความทุกขเพราะความโงเขลาของพระองค” – ตนฉบับภาษาฮบูีวา “ความทุกขบนที่บรรทมของพระองค” ซึง่หมายถึงผูสืบ
เช้ือสาย

390j “โงเขลากวาใครๆ ไมมีสติปญญาเสียเลย” เปนการเลนคํากับพระนาม “เรโหโบอัม” ในภาษาฮีบรู ซึง่มาจากคําวา “rahab” =
“กวาง” และคํา “cam” = “ประชากร” – ตนฉบับภาษาฮีบรูตามตัวอกัษรวา “มีความโงเขลากวางขวาง” สวนตัวบทภาษากรีกตามตัวอักษร
วา “ความโงเขลาของประชากร” -- แตละภาษาจึงรักษารากศัพทของพระนามไวเพียงสวนเดียวเทานั้น



เยโรโบอมั
24เยโรโบอัม บุตรของเนบัท นําอิสราเอลใหทําบาป
และเปดทางบาปใหแกเอฟราอิม
อิสราเอลทําบาปมากขึ้น
จนตองถูกเนรเทศไปจากแผนดินของตน
25เขาปลอยตัวทําความช่ัวทุกชนิด
จนกระท่ังพระเจาทรงลงโทษเขา

ประกาศกเอลียาห

48. 1ตอจากนั้นก็มีเรื่องราวของประกาศกเอลียาหซ่ึงเปนเหมือนไฟ
วาจาของเขาเผาผลาญเหมือนคบไฟ
2เขาทําใหเกิดขาดแคลนอาหารในหมูประชากร
ความกระตือรือรนของเขาทําใหประชากรลดจํานวนลง
3เขาปดทองฟาตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา
ทําใหไฟลงมาจากทองฟาถงึสามครั้ง
4ขาแตเอลียาห ทานชางมีช่ือเสียงรุงเรืองเพราะการอัศจรรยท่ีไดกระทํา
ใครบางจะอวดตัวไดวาตนเทาเทียมกับทาน
5ทานปลุกผูตายคนหนึง่ใหกลับคืนชีพ
และพนจากแดนมรณะตามพระบัญชาของพระผูสูงสุด
6ทานผลักกษัตริยหลายพระองคใหพินาศ
และผลักบรรดาผูทรงเกียรติลงจากท่ีนอน
7ทานไดยินพระวาจาติเตียนa391ท่ีภูเขาซีนาย
ไดยินพระวินิจฉัยลงโทษบนภูเขาโฮเรบ
8ทานเจิมกษัตริยหลายพระองคใหลงโทษผูกระทําผิด
และเจิมบรรดาประกาศกใหสืบตําแหนงตอจากทาน
9ทานถูกยกขึ้นไปในพายุหมนุท่ีเปนไฟ
บนรถเทียมมาเพลิง
10ทานถูกกําหนดไวใหมาตําหนิประชากรในอนาคต
เพื่อจะไดระงับพระพิโรธกอนท่ีจะลุกเปนไฟ
เพื่อนําจิตใจของบิดามาคืนดีกับบุตร
และแตงต้ังบรรดาเผาของยาโคบขึน้ใหม
11บรรดาผูท่ีเคยเห็นทานยอมเปนสุข เขาตายในความรัก
เพราะเขาท้ังหลายจะไดมีชีวิตอยางแนนอนอีกดวยb392

ประกาศกเอลีชา
12เมื่อเอลียาหถูกยกขึ้นไปในพายุหมุน

เอลีชาก็ไดรับจิตของเขาอยางเต็มเปยม
เขาไมเคยหวาดกลัวผูทรงอํานาจใดๆ ตลอดชีวิต

ไมมีผูใดบังคับเขาได
13ไมมีส่ิงใดยากเกินไปสําหรับเขา

แมในหลุมศพ รางกายของเขาก็ยังประกาศพระวาจาc393

14ขณะท่ีมีชีวิตอยู เขาทําปาฏิหาริยตางๆ
แมเมือ่เขาตายแลว กิจการของเขาก็ยังนาพิศวง

15แต ประชากรก็ไมยอมกลับใจ
ไมยอมละท้ิงบาปของตน

จนกระท่ังประชากรถูกเนรเทศไปไกลจากดินแดนของตน
และกระจัดกระจายไปท่ัวแผนดิน

16เหลือประชากรเพียงจํานวนนอย

39148 a “พระวาจาติเตียน” – เหตุการณนีอ้าจหมายถึงเหตุการณที่มีเลาใน 1 พกษ 19:9-18 เมื่อประกาสกเอลียาหพบกับพระเจาที่ภู
เขาโฮเรบ พระองคทรงตําหนิประกาศกเอลียาห (แตไมโดยตรง) ทีเ่ขาทอแทคิดวาตนเปนเพียงคนเดียวที่ยังซื่อสัตยตอพระองค แตอนัที่
จริงยังมีประชาชนที่ซื่อสัตยตอพระองคอยูอกีถงึ 7,000 คน (ขอ 18)

392b ตนฉบับของขอนี้ไมชัดเจน – แปลโดยคาดคะเน – หลังจากยกยองบรรดาประกาศกแลว ผูเขียนยังยืนยันวาผูที่จะเห็นประกาศกเอ
ลียาหเมื่อเขาจะกลับมาอกีในยุคพระเมสสิยาห จะมีชีวิตตลอดไปเชนเดียวกับผูที่ไดสิ้นใจ “ในความรัก” (ตอพระเจา) – ขอความนี้ยืนยัน
อยางชัดเจนถึงความหวังในชีวิตอมตะ อยางไรกดี็ ตนฉบับภาษาฮีบรูที่ตรงนี้ไมสมบูรณ (“ผูที่เคยเห็นทานยอมเปนสุข”) อาจเปนการ
กลาวพาดพิงถึงประกาศกเอลีชาที่เห็นประกาศกเอลียาหถูกพระเจาทรงยกไป (2 พกษ 2:10,12) ถาเปนเชนนี ้ขอความในขอนี้กเ็ปน
เพียงตัวเช่ือมกบัขอความตอไปในขอ 12-14 เทานั้น

393c “แมในหลุมศพ รางกายของเขาก็ยังประกาศพระวาจา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เนือ้หนังถกูสรางข้ึนภายใตเขา” – เมื่อสิน้ชีวิตแลว
ประกาศกเอลีชายังปลุกผูตายใหกลับคืนชีพไดอีก (2 พกษ 13:20-21)



พรอมกับผูปกครองคนหนึ่งจากราชวงศดาวิด
คนเหลานี้บางคนปฏิบัติเปนท่ีพอพระทัยพระเจา

แตคนอ่ืนกลับทําบาปมากขึ้น

กษัตริยเฮเซคียาห
17กษัตริยเฮเซคียาหทรงเสริมสรางนครของพระองคใหแข็งแรง
ทรงขุดอุโมงคระบายน้ําเขากลางเมือง
ทรงใชเครื่องมือเหล็กเจาะหิน
และสรางบอเก็บน้ําไวหลายบอ
18ในรัชสมัยของพระองค กษัตริยเซนนาเคริบทรงยกทัพมาทําสงคราม
ทรงสงรบัชาเคหd394 มาทาทายศิโยน
อวดตัวโอหงัดวยความหย่ิงยโส
19ประชาชนก็วุนวายใจไมรูจะทําอยางไร
มีความเจ็บปวดดุจหญิงเจ็บครรภจะคลอดบุตร
20เขาท้ังหลายทูลวอนขอองคพระผูเปนเจาผูทรงพระเมตตา
ยกมือขึ้นขอความชวยเหลือจากพระองค
พระผูศักด์ิสิทธิ์ก็ทรงฟงจากสวรรคทันที
ทรงชวยเขาใหพนภัยอาศัยประกาศกอิสยาห
21พระองคทรงโจมตีคายของชาวอัสซีเรีย
และทูตสวรรคของพระองคก็ทําลายลางเขาท้ังหลาย

ประกาศกอิสยาห
22กษัตริยเฮเซคียาหทรงกระทําส่ิงท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเจา
และทรงดําเนินตามหนทางของกษัตริยดาวิดบรรพบุรุษอยางมั่นคงe395

ตามคําแนะนําของประกาศกอิสยาห
ผูย่ิงใหญและนาเช่ือถือเมื่อเห็นนิมิต
23ในสมัยของเขา ดวงอาทิตยถอยกลับ
ทําใหกษัตริยมีพระชนมายุยืนยาวตอไป
24อาศัยพลังดลใจของพระจิตเจา เขามองเห็นอนาคต
และบรรเทาใจผูเปนทุกขในศิโยน
25เขาเปดเผยอนาคตจนถึงวาระสุดทาย
เปดเผยส่ิงซอนเรนกอนท่ีจะอุบัติขึน้f396

กษัตริยโยสิยาห

49. 1การระลึกถึงกษัตริยโยสิยาหนาช่ืนชมเสมือนกํายาน
ท่ีผูปรุงเครื่องหอมเตรียมไวอยางดี
พระนามของพระองคหวานฉํ่าดุจน้ําผ้ึงในปากของทุกคน
ไพเราะดุจเสียงดนตรใีนงานเล้ียง
2พระองคทรงทุมเทพลังเพื่อทําใหประชากรกลับใจa397

ทรงขจัดรูปเคารพนารังเกียจท่ีขัดตอธรรมบัญญัติ
3พระองคทรงมุงพระทัยไปยังองคพระผูเปนเจา
ในสมัยท่ีประชากรฝาฝนธรรมบัญญัติ
พระองคทรงฟนฟูความยําเกรงพระเจา

กษัตริยพระองคสุดทายและประกาศกเยเรมีย
4นอกจากกษัตริยดาวิด เฮเซคียาห และ โยสิยาหแลว
กษัตริยอ่ืนทุกพระองคทรงกระทําบาปมากมาย
ทรงละท้ิงธรรมบัญญัติของพระผูสูงสุด
บรรดากษัตรยิแหงยูดาหก็สูญส้ินไป
5เพราะทรงมอบอํานาจของตนใหผูอ่ืนb398

ทรงมอบศักด์ิศรีของตนใหชนตางชาติ

394d “รับเชคาห” – ผูแปลหนังสอืบุตรสิราคิดวาคํานี้เปนวิสามัญนาม แตอันที่จริงเปนช่ือตําแหนงในราชสํานัก หมายถึง “หัวหนาผูเชิญ
เคร่ืองด่ืมถวาย”

395e “ทรงดําเนิน.....อยางมั่นคง” เปนการเลนคําจากรากศัพทของพระนาม “เฮเซคียาห” ซึ่งแปลวา “พระยาหเวหทรงทําใหแข็งแรง”

396f “เปดเผยสิ่งซอนเรนกอนที่จะอุบัติขึ้น” อาจหมายถึงคําพยากรณวาการเนรเทศทีก่รุงบาบิโลนใกลจะสิ้นสุด (อสย บทที่ 40-55)
หรือหมายถึงขอความในบทที่ 24-27 หรือบทที่ 61.

39749 a “ทรงทุมเทพลังเพ่ือใหประชากรกลับใจ” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “พระองคทรงเปนทกุขเพราะความช่ัวของพวกเรา”



6ศัตรูเหลานี้เผานครศักด์ิสิทธิ์พรอมกับพระวิหาร
ทําใหถนนหนทางรางผูคน
7ตามคําพยากรณของประกาศกเยเรมียc399ซ่ึงกษัตริยเหลานั้นทรงทําราย
ท้ังๆ ท่ีเขาไดรับเจิมเปนประกาศกต้ังแตอยูในครรภมารดา
ใหเปนผูรือ้ถอน ทําลาย และทําใหพังพินาศ
จะไดสรางและปลูกขึ้นอีก

ประกาศกเอเสเคียล
8ประกาศกเอเสเคียลเห็นนิมิตรุงโรจน
ท่ีพระเจาทรงสําแดงบนราชรถท่ีบรรดาเครูบพยุงไว
9เขาระลึกถึงบรรดาศัตรูเมื่อประกาศลวงหนาถึงพายุหมุนd400

และไดทําดีตอผูดําเนินตามหนทางตรง

ประกาศกนอยสิบสององค
10ขอใหประกาศกท้ังสิบสององคe401มีผูสืบทอดคุณธรรม
เหมือนตนไมท่ีงอกขึ้นใหมจากหลุมศพ
เพราะเขาเหลานั้นเคยใหกําลังใจยาโคบ
และชวยประชากรใหรอดพน มีความเช่ือและความหวัง

เศรุบบาเบลและโยชูวา
11เราจะยกยองสรรเสริญเศรุบบาเบลไดอยางไร
เขาเปนดังแหวนตราท่ีสวมอยูบนมือขวา
12โยชูวา บุตรโยซาดักก็เชนเดียวกัน
ในสมัยของเขาและเศรุบบาเบล เขาท้ังสองคนเปนผูสรางพระวิหาร
และถวายพระวิหารศักด์ิสิทธิ์แดองคพระผูเปนเจา
พระวิหารใหมนี้จะมีความรุงเรอืงตลอดไป

เนหะมีย
13ประชากรจะระลึกถึงเนหะมียตอไปเปนเวลานาน

เขาเปนผูสรางกําแพงกรุงเยรูซาเล็มท่ีถูกทําลายขึน้มาใหมใหพวกเรา
สรางประตูเมืองท่ีมีดาลก้ันขวางไว

และสรางบานใหเราใหม

ทบทวนอดีต
14ไมมีผูใดถูกสรางบนแผนดินเหมือนกับเอโนค

พระเจาทรงรับเขาจากแผนดินไปอยูกับพระองค
15ไมมีมนุษยใดเกิดมาเหมือนโยเซฟ เขาเปนผูนําพี่นอง
และเปนผูคํ้าจุนประชากรของตน

แมกระดูกของเขาก็ยังไดรับความเคารพ
16เชมและเสทเปนผูมีเกียรติสูงสุดในหมูมนุษย

แตอาดัมอยูเหนือส่ิงสรางท่ีมีชีวิตท้ังปวง

ซีโมนมหาสมณะ

50. 1ซีโมนมหาสมณะ บุตรของโอนยีาหa402

ขณะท่ีมีชีวิตอยูไดซอมแซมพระวิหาร

398b “ทรงมอบอํานาจของตนใหแกผูอื่น” – ขอความนี้อาจหมายถึงการที่กษตัริยแหงยูดาหทําสนธิสญัญากบัชนตางชาติ หรืออาจ
หมายถึงการที่พระเจาทรงลงโทษบาปของบรรดากษัตริยโดยใหประชาชนถูกเนรเทศไปตางแดน – ในตนฉบับภาษาฮีบรู ประธานของ
ประโยคคือพระเจา (กริยาในเอกพจน) ไมใช “บรรดากษตัริย” (ซึ่งกริยาในตนฉบับภาษากรีกอยูในพหูพจน)

399c “ตามคําพยากรณของประกาศกเยเรมีย” – แปลตามตัวอักษรวา “ในมอืของประกาศกเยเรมีย”

400d “ระลึกถึงศัตรู.....พายุหมุน” – ขอความนีอ้าจกลาวพาดพิงถคํึาพยากรณของประกาศกเอเสเคียลประณามโกกและมาโกก ใน อสค
บทที่ 38-39 (โดยเฉพาะ 38:22) – ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอ 9 วา “9เขายังกลาวถึงโยบอกีดวย ซ่ึงปฏิบัติตามหนทางตรง
ท้ังส้ิน” (เทียบ อสค 14:14,20) – คําวา “ศัตรู” ในตนฉบับภาษากรีกอาจเกิดข้ึนเพราะผูแปลสับสนคําวา “โยบ” (‘iyob) กบัคําวา
“ศัตรู” (‘oyeb) ซึ่งมีรากศัพทเหมือนกนั (คือ ‘ – y – b )  

401e “ประกาศกนอยสิบสององค” เปนหนังสือเลมเดียวกันในหมวด “ประกาศกสมัยหลัง” (Later Prophets) ตอจากหนงัสอื อสย, ยรม
และ อสค ในสารบบพระคัมภรีของชาวยิว แสดงวาในสมัยของบุตรสิรา หนังสอืพระคัมภรีภาษาฮีบรูสมบูรณแลวโดยแบงเปนสามภาค คือ
“ธรรมบัญญัติ” (Torah) – “ประกาศก” (Nebiim) – และ “ขอเขียน” (Ketubim) 

40250 a ขอความในบทนี้กลาวถึงมหาสมณะซโีมนที่ 2 บุตรของมหาสมณะโอนีอสัที่ 3 – เขาอยูในตําแหนงราวป 220-195 ก.ค.ศ.



และในสมัยของเขายังไดสรางปอมปราการปกปองสักการสถาน
2เขาไดวางรากฐานสองช้ันรองรับกําแพงสูง
คํ้าจุนบรเิวณลานพระวิหารb403

3ในสมัยของเขา มีการขุดc404บอเก็บน้ํา
เปนอางใหญเหมือนทะเล
4เขาเอาใจใสปองกันประชากรมิใหตองลมจม
จึงสรางกําแพงปองกันมิใหศัตรูมาลอมเมืองได
5เขาชางสงางามเมือ่อยูกับประชากรท่ีหอมลอมเขา
เมื่อเขาออกมาจากสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดของพระวิหารd405

6เขาเปนเหมือนดาวประจํารุงท่ีสองแสงในหมูเมฆ
เปนเหมือนดวงจันทรในวันเพญ็e406

7เปนเหมือนดวงอาทิตยท่ีสาดแสงลงมาเหนอืพระวิหารของพระผูสูงสุดf407

เปนเหมือนสายรุงท่ีฉายแสงในหมูเมฆสุกใส
8เปนเหมือนดอกกุหลาบในฤดูใบไมผลิg408

เปนเหมือนดอกลิลล่ีท่ีริมลําธาร
เปนเหมือนหนอตนสนเลบานอนในฤดูรอน
9เปนเหมือนกํายานบนไฟในถาดเผากํายานh409

เปนเหมือนภาชนะทองคําบริสุทธิ์
ประดับดวยรัตนชาตินานาชนิด
10เปนเหมือนตนมะกอกเทศใบเขียวสด มีผลดก
และเปนเหมือนตนสนไซเปรสมียอดสูงเทียมเมฆ
11เมื่อเขารับอาภรณสงางาม
และสวมเครื่องประดับงามระยับ
เมื่อเขากาวขึ้นบนพระแทนบูชาศักด์ิสิทธิ์
ก็ทําใหบริเวณสักการสถานมีความสงางามนาชม
12เมื่อเขารับสวนเครือ่งบูชาจากมือของบรรดาสมณะ
ยืนอยูขางกองไฟเผาเครื่องบูชา
มีบรรดาพี่นองหอมลอมอยูเปนวง
ด่ังตนสนเลบานอนมีก่ิงใบปกคลุมเหมือนตนปาลมต้ังอยูโดยรอบ
13ขณะท่ีบุตรหลานทุกคนของอาโรนยืนอยูอยางสงา
ถือของถวายสําหรับองคพระผูเปนเจา
ตอหนาชาวอิสราเอลทุกคนท่ีมาชุมนุมกัน
14ซีโมนประกอบพิธีนมัสการ ณ พระแทนบูชา
และเตรียมเครื่องบูชาถวายแดพระผูสูงสุดผูทรงสรรพานุภาพ
15เขาย่ืนมือไปหยิบถวยi410

เทเหลาองุนถวาย
ลงโดยรอบเชิงพระแทนบูชา
เปนเครื่องหอมถวายแดพระผูสูงสุด กษัตริยจอมจักรวาล
16หลังจากนั้น บรรดาบุตรหลานของอาโรนก็สงเสียงรองตะโกน
และเปาแตรท่ีทําดวยโลหะ
กอใหเกิดเสียงดังกึกกอง
เปนสัญญาณใหพระผูสูงสุดทรงระลึกถึง

403b เราไมรูแนวา “รากฐานสองช้ัน” และ “กําแพงสูง” ที่กลาวถึงในขอนี้หมายถึงอะไร  -- ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ในสมัยของเขามี
การสรางกําแพงและยานที่อยูอาศัยตดิกับพระราชวัง” -- พระคัมภรีไมเคยกลาวถึงการบูรณะพระวิหารตามที่เลาถึงนี้ในทีใ่ดเลย แต
โยเซฟุส นกัประวัติศาสตรชาวยิว บันทึกไววากษัตริยอันทโิอคัสที่ 3 (223-187 ก.ค.ศ.) ประทานเงนิจํานวนหนึ่งเพ่ือบูรณปฏสิังขรณพระ
วิหาร ซึ่งดูเหมือนจะยืนยันขอความที่บุตรสริาเขียนไว

404c “ขุด” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ถูกยอลง”

405d “สถานที่ศักด์ิสิทธิท์ี่สุดของพระวิหาร” – แปลตามตัวอกัษรวา “จากบานของมาน” ซึง่หมายถึงหองช้ันในสุดของพระวิหารที่เรียก
วา “สถานที่ศักด์ิสทิธิ์ทีสุ่ด” และมีผามานกั้นไวจากหองที่เรียกวา “สถานที่ศักด์ิสิทธิ์” (ดู อพย 36:35-38)  ในบทนี้ บุตรสิรากลาวถึง
พิธีกรรมที่มหาสมณะประกอบในวันชดเชยบาป (หรือ “Yom Kippur”) – ดู ลนต 16.

406e “วันเพ็ญ” – ตนฉบับภาษาฮีบรูเสริมวา “ในวันฉลอง”

407f “พระวิหารของพระผูสูงสดุ” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “พระราชวัง”

408g “ดอกกหุลาบในฤดูใบไมผลิ” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เหมือนดอกไมที่อยูบนกิ่งในวันฉลอง”

409h “ในถาดเผากํายาน” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “เพ่ือถวายเคร่ืองบูชา”

410i “หยิบถวย” เปนการกลาวพาดพิงถึงพิธเีทเหลาองุนถวายแดพระเจา -- อยางไรก็ตาม หนังสอื ลนต ไมกลาวถึงพิธีนี้เลย – แต
อพย 29:12 และ ลนต 8:15 กลาวถึงพิธเีทเลือดสตัวถวายพระเจา



17แลวประชากรท้ังปวงก็พรอมใจกัน กราบลงหนาจรดพื้นทันที
เพื่อนมัสการองคพระผูเปนเจา พระผูทรงสรรพานุภาพ พระเจาสูงสุด
18บรรดานักขับรองก็รองเพลงสรรเสริญ
ดวยเสียงเพลงท่ีมีทํานองไพเราะจับใจ
19ประชากรก็วอนขอองคพระผูเปนเจา พระผูสูงสุด
ถวายคําอธิษฐานภาวนาแดพระผูทรงพระเมตตา
จนกระท่ังคารวกิจj411แดองคพระผูเปนเจาจบลง
และพิธีกรรมส้ินสุด
20แลวซีโมนก็ลงมา ชูมือขึ้น
เหนือชาวอิสราเอลท้ังมวลท่ีมาชุมนุมกัน
เพื่อกลาวคําอวยพรจากองคพระผูเปนเจา
ดวยความภูมิใจท่ีไดออกพระนามของพระองคk412

21แลวประชากรก็กราบลงนมัสการอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อรบัพระพรจากพระผูสูงสุด

คําเตือนใจ
22บัดนี้ จงถวายพระพรแดพระเจาจอมจักรวาลl413เถดิ
พระองคทรงกระทํากิจการย่ิงใหญทุกแหงหน
ทรงยกยองชีวิตของเราต้ังแตยังอยูในครรภ
ทรงปฏิบัติตอเราตามพระเมตตา
23ขอพระองคประทานจิตใจท่ีเบิกบานใหพวกเรา
และทรงใหเราดําเนินชีวิตอยางสันติในอิสราเอลตลอดไป
24ขอพระองคทรงพระกรุณาตอเราอยางมั่นคง
และทรงชวยเราใหรอดพนในสมัยของเราm414

ชนชาติท่ีนารังเกียจ
25ขาพเจารังเกียจชนสองชาติ
ชนชาติท่ีสามไมนาจะเรียกเปนชนชาติเลย
26คือชนชาติท่ีพํานักอยูบนภูเขาเสอีรn415 ชาวฟลิสเตีย
และประชาชนโงเขลาซ่ึงอยูท่ีเมืองเชเคมo416

บทสรุป
27คําส่ังสอนเปยมดวยสติปญญาและความรูในหนังสือเลมนี้
เยซู บุตรสิรา บุตรเอเลอาซาร ชาวเยรูซาเล็มp417 ไดเขยีนไว
ปรีชาญาณของเขาหล่ังไหลออกมาจากใจดังสายฝน
28ผูท่ีตรึกตรองคําสอนเหลานี้ยอมเปนสุข
ผูท่ีเก็บรักษาคําสอนนี้ไวในใจจะเปนผูมีปรีชา
29ถาเขานําไปปฏิบัติ เขาก็จะเขมแข็งในทุกกรณี
เพราะแสงสวางขององคพระผูเปนเจาจะช้ีทางใหเขาq418

ภาคผนวก

บทเพลงขอบพระคุณพระเจา

411j “คารวกิจ” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “เคร่ืองประดับ”

412k “วันชดเชยบาป” เปนวันเดียวในรอบปที่มหาสมณะออกพระนามพระยาหเวหอวยพรประชากรได

413l “พระเจาจอมจักรวาล” – แปลตามตัวอกัษรวา “พระเจาของทกุสิ่ง” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล”

414m ขอนี้ในตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ขอใหพระกรุณาของพระองคสถิตอยูกับซีโมนอยางม่ันคง ขอใหพันธสัญญาทีท่รงทําไว
กับฟเนหัสเปนจริงในตวัเขา ขออยาใหพันธสัญญน้ีถูกยกเลิกจากเขาและลูกหลานชั่วฟาดินสลาย”

415n “ภเูขาเสอีร” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรูและสํานวนแปลโบราณภาษาละติน หมายถึง “ชาวเอโดม” – ตนฉบับภาษากรีกวา
“ภูเขาสะมาเรีย”

416o “เมอืงเชเคม” คือเมอืงของชาวสะมาเรีย

417p ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอนี้วา “คําส่ังสอนที่มีปรีชาและสุภาษิตทีค่มคายของซีเมโอน บุตรของเยซู บุตรของเอเลอาซาร
บุตรของสิรา”

418q “แสงสวาง.......หนทางใหเขา” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “ความยําเกรงพระยาหเวหเปนชีวิต” *** สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248
เสริมวา “พระเจาประทานปรีชาญาณแกผูยําเกรงพระองค ขอถวายพระพรแดองคพระผูเปนเจาตลอดไป อาเมน อาเมน”



1ขาแตองคพระผูเปนเจา พระราชา ขาพเจาจะขอบพระคุณพระองค
ขาแตพระเจาผูทรงชวยขาพเจาใหรอดพน ขาพเจาจะสรรเสริญพระองค
ขาพเจาจะถวายพรแดพระนามของพระองค
2เพราะพระองคทรงปกปองคุมครองและชวยเหลือขาพเจา
ทรงชวยปลดปลอยรางกายของขาพเจาใหพนความพินาศa419

ใหพนจากบวงแรวของผูใสความกลาวหาขาพเจา
และจากริมฝปากของผูกลาวเท็จ
ตอหนาผูท่ีหอมลอมขาพเจา
พระองคก็ทรงชวยเหลือและปลดปลอยขาพเจา
3ตามพระเมตตาย่ิงใหญและเพราะเห็นแกพระนามของพระองค
พระองคทรงชวยขาพเจาใหพนจากผูท่ีพยายามจะกัดกินขาพเจา
ใหพนจากเงื้อมมือของผูท่ีแสวงหาชีวิตของขาพเจา
ใหพนจากความทุกขยากมากมายท่ีขาพเจาตองเผชิญ
4ใหพนจากเปลวเพลิงท่ีหอมลอมขาพเจาไวจนหายใจไมออก
จากกลางกองไฟท่ีขาพเจามิไดจุดขึ้น
5ใหพนจากขุมลึกของแดนมรณะ
จากปากท่ีโสมมและจากคําพูดเท็จ
6กษัตริยทรงไดยินคํากลาวรายจากปากของคนอธรรม
วิญญาณของขาพเจาอยูใกลความตาย
ชีวิตของขาพเจาอยูท่ีประตูแดนมรณะ
7บรรดาศัตรูหอมลอมขาพเจาทุกดาน ไมมีผูใดชวยเหลือขาพเจาเลย
ขาพเจาแสวงหาผูท่ีจะชวยพยุงไว แตก็ไมพบ
8ขาแตองคพระผูเปนเจา ขณะนั้นขาพเจาจึงระลึกถงึพระเมตตาของพระองค
ระลึกถึงพระราชกิจท่ีทรงกระทําเสมอมา
เพราะพระองคทรงชวยเหลือบรรดาผูท่ีรอคอยพระองคดวยความพากเพียร
ทรงชวยเขาใหพนจากเงื้อมมือของศัตรู
9ขาพเจาอธิษฐานภาวนาถึงพระองคจากแผนดินb420

วอนขอใหทรงปลดปลอยขาพเจาจากความตาย
10ขาพเจารองวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงเปนพระบิดาของขาพเจา
พระองคทรงเปนวีรบุรุษผูชวยขาพเจาใหรอดพนc421

ขออยาทรงทอดท้ิงขาพเจาในยามทุกขรอน
ในยามท่ีถูกผูหย่ิงยโสเบียดเบียนและไมมีผูใดชวยเหลือ
ขาพเจาจะสรรเสริญพระนามของพระองคเสมอ
จะขับรองเพลงสรรเสริญเปนการขอบพระคุณ”
11พระองคจะทรงฟงคําวอนขอของขาพเจา
จะทรงชวยขาพเจาใหพนจากความพินาศ
และจะทรงฉุดขาพเจาขึน้มาจากสถานการณเลวราย
12เพราะฉะนั้น ขาพเจาจะขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค
และถวายพระพรแดพระนามขององคพระผูเปนเจาd422

41951 a ตนฉบับภาษาฮีบรูของขอ 2 นีว้า “2พระองคทรงเปนปอมปราการของชีวิตขาพเจา เพราะทรงชวยชีวิต
ขาพเจาจากความตาย ทรงชวยเน้ือหนังขาพเจาจากขุมลึก ทรงชวยเทาขาพเจาจากแดนมรณะ ทรงปองกัน
ขาพเจาจากคํากลาวรายของประชาชน...”

420b “จากแผนดิน” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “จากประตูของแดนมรณะ”

421c “ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงเปนพระบิดาของขาพเจา พระองคทรงเปนวีรบุรุษผูชวยขาพเจาใหรอดพน” – แปลตาม
ตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ขาพเจาเรียกหาองคพระผูเปนเจา พระบิดาขององคพระผูเปนเจาของขาพเจา” – ขอความนี้
อาจเปนคําอธิบายของคริสตชนที่แทรกเขามาในตนฉบับภาษากรีก แตก็ยังเปนไปไดที่ผูแปลใชจินตนาการแปลจากตนฉบับที่ไมสมบูรณ
– ดู สดด 2:7; และ 110:1 (LXX).

422d ตนฉบับภาษาฮีบรูยังเพ่ิมเพลงสดุดีสรรเสริญที่คลายกับ สดด 136 และ “ความสุขแท 18 ประการ” ทีช่าวยิวอธิษฐานภาวนาเปน
ประจําทุกวันดวย – ดู บสร 36:1-17 – ขอความเพ่ิมเติมที่วานี้มีดังนี้

“จงสรรเสริญพระยาหเวหเถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระเจาผูนาสรรเสริญเถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระผูทรงพิทักษอิสราเอลเถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระผูทรงสรางจักรวาลเถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระผูทรงไถกูอิสราเอลเถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระองคผูทรงรวบรวมอิสราเอลท่ีกระจัดกระจายไป เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารง

อยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระองคผูทรงสรางพระนครและพระวิหารของพระองค เพราะความรักมั่นคงของพระองค



บทประพันธเชิญชวนใหแสวงหาปรีชาญาณe423

13เมื่อยังหนุม กอนจะเดินทางไปท่ีตางๆ
ขาพเจาอธิษฐานแสวงหาปรีชาญาณ
14ขาพเจายืนอยูหนาพระวิหาร ปรารถนาจะไดปรีชาญาณ
และจะแสวงหาปรชีาญาณจนถงึท่ีสุด
15จิตใจขาพเจายินดีเมื่อปรชีาญาณเจริญเติบโต
เหมือนเถาองุนออกดอกจนเกิดผลสุก
เทาของขาพเจาเดินไปตามทางตรง
ขาพเจาติดตามรอยเทาของปรีชาญาณต้ังแตวัยหนุม
16เมื่อเงี่ยหูฟงเพียงเล็กนอย ขาพเจาก็ไดรับปรีชาญาณ
และพบคําส่ังสอนมากมายสําหรับตน
17เมื่อขาพเจากาวหนาเพราะปรีชาญาณ
ขาพเจาจะถวายเกียรติแกผูสอนปรีชาญาณใหขาพเจาf424

18ขาพเจาตกลงใจจะนําปรีชาญาณมาปฏิบัติ
ขาพเจาเคยมีความกระตือรือรนใฝหาความดี
ขาพเจาจะไมตองอับอายg425

19ขาพเจาทุมเทจิตใจใฝหาปรีชาญาณ
ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยางเครงครัด
ขาพเจาชูมือสูเบ้ืองบน
เปนทุกขใจท่ีหลายคนไมรูจักปรีชาญาณh426

20จิตใจขาพเจาใฝหาปรีชาญาณ
ขาพเจาก็พบปรชีาญาณในความบริสุทธิ์
ขาพเจาไดรับความเขาใจพรอมกับปรีชาญาณต้ังแตแรก
ขาพเจาจึงจะไมละท้ิงi427ปรีชาญาณเปนอันขาด
21จิตใจขาพเจากระตือรือรนแสวงหาปรีชาญาณ
ขาพเจาจึงไดรับปรีชาญาณเปนสมบัติลํ้าคา
22องคพระผูเปนเจาประทานคําพูดแกขาพเจาเปนรางวัล
ขาพเจาจึงใชถอยคําเหลานี้สรรเสรญิพระองค
23ทานท้ังหลายท่ีตองการคําส่ังสอน จงเขามาพบขาพเจาเถดิ
จงมาพํานักอยูในบานอบรมของขาพเจา
24ทําไมทานจึงบนวาทานไรคําส่ังสอน
ขณะท่ีจิตใจของทานกระหายหาคําส่ังสอนเหลานี้อยางมาก
25ขาพเจาไดอาปากพูดวา

ดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระองคผูประทานอํานาจรุงเรืองแกราชวงศดาวิด เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารง

อยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระองคผูทรงเลือกสรรบุตรหลานของศาโดกใหเปนสมณะ เพราะความรักมั่นคงของ

พระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระองคผูทรงเปนโลของอับราฮมั เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระองคผูทรงเปนศิลาแหงอิสราเอล เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระผูทรงสรรพานุภาพของยาโคบ เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระองคผูทรงเลือกสรรภูเขาศิโยนเถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
จงสรรเสริญพระองคผูทรงเปนพระมหากษัตริยของกษัตริยท้ังหลายเถิด เพราะความรักมั่นคงของ

พระองคดํารงอยูเปนนิตย
พระองคทรงยกยองประชากรของพระองคใหทรงอํานาจ และโปรดใหผูซ่ือสัตยทุกคนของพระองคได

รับคําสรรเสริญ 
คือบตุรหลานของอิสราเอล ประชากรใกลชิดพระองค
อัลเลลูยา”

423e ในภาษาฮีบรู บทประพันธบทนีอ้ยูในแบบ “กลบทอักษร” (acrostic) คือแตละบาทข้ึนตนดวยอักษรภาษาฮีบรูเรียงตามลําดับ – เทยีบ
สภษ 31:10-31 -- แตตนฉบับตกทอดมาถึงเราไมสมบูรณ

424f “ขาพเจาจะถวายเกียรติแกผูสอนปรีชาญาณใหขาพเจา” -- ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “แอกของปรีชาญาณเปนเกยีรติสําหรับขาพเจา
ขาพเจาจะขอบคุณผูที่สั่งสอนขาพเจา”

425g “ขาพเจาจะไมตองอับอาย” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “เมื่อขาพเจาพบปรีชาญาณแลว ขาพเจาจะไมละทิง้ปรีชาญาณเปนอนัขาด”

426h “ขาพเจา...เปนทกุขใจที่หลายคนไมรูจักปรีชาญาณ” – ตนฉบับภาษาฮบีรูวา “วิญญาณขาพเจาสวมกอดปรีชาญาณไว ไมไดหัน
หนาหนีไปจากปรีชาญาณ มอืของขาพเจาเปดประตูและจองมองดูปรีชาญาณ”

427i “ขาพเจาจะไมละทิ้ง” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู – ตนฉบับภาษากรีกวา “ปรีชาญาณจะไมละทิ้งขาพเจา”



 “จงมาซ้ือหาคําส่ังสอนโดยไมตองเสียเงิน
26จงรับคําส่ังสอนเปนเสมือนแอกมาสวมคอไว
จิตใจของทานจงรบัคําส่ังสอนเถิดj428

คําส่ังสอนนี้อยูใกลชิดและพบไดโดยงาย
27ทานท้ังหลายจงมองดวยตนเองเถิด ขาพเจาออกแรงเพียงเล็กนอย
แตไดรับการพักผอนมากมาย
28จงซ้ือหาคําส่ังสอนไมวาจะตองใชเงินจํานวนเทาใดk429

แลวทานจะไดทองคํามากมายเพราะคําส่ังสอนนั้น
29จิตใจของทานจงยินดีในพระเมตตาขององคพระผูเปนเจาเถิด
อยาละอายท่ีจะสรรเสริญพระองค
30จงทํางานของทานใหเสร็จกอนกําหนดเวลา
แลวพระเจาจะประทานบําเหน็จรางวัลแกทานตามกําหนดเวลาของพระองคl430

(การลงนามรับรอง) m431

 ปรชีาญาณของเยซู บุตรสิรา

428j “จิตใจของทานจงรับคําสั่งสอนเถิด” – ตนฉบับภาษาฮบีรูใชคําวา “ภาระ” แทนคําวา “คําสั่งสอน” – และยังเสริมขอความที่ปลาย
ประโยคอกีวา “ผูทีพ่ยายามทําเชนนีจ้ะพบปรีชาญาณ”

429k ขอนี้ดูเหมอืนจะขัดแยงกับขอ 25 ทีก่ลาววาผูมีปรีชามีความภูมใิจจะสอนความรูใหโดยไมรับคาจาง

430l ตนฉบับภาษาฮีบรูเสริมวา “จงถวายพระพรแดพระยาหเวหตลอดไป ขอใหพระนามของพระองคไดรับการสรรเสริญทุกชั่ว
อายุขัย”

431m ตนฉบับภาษาฮีบรูของคําลงนามรับรองนี้มีวา “จนถึงบัดน้ีคือถอยคําของซีเมโอน บุตรของเยซู ที่มีชือ่วา “บุตรสิรา” –
ปรีชาญาณของซีเมโอน บุตรของเยซู บุตรของเอเลอาซาร บุตรสิรา ขอใหพระนามของพระยาหเวหจงไดรับพระพรตั้งแต
บัดน้ีและตลอดไปเทอญ”


