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บทที่ 21
สุภาษิต

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือสุภาษิต
-  บอกวาหนังสือสุภาษิตเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือสุภาษิต
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือสุภาษิตจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือสุภาษิต

คํ านํ า
ผูเขียน โซโลมอน บุตรชายของกษัตริยดาวิด เปนผูเขียนสวนใหญของหนังสือสุภาษิต  มีบันทึก

ไวใน 1 พงศกษัตริย 4:32 วา โซโลมอน “เขียนสุภาษิตสามพันขอ”  ภายใตการดลใจจาก
พระเจา สุภาษิตบางขอในจํ านวนนี้ไดรักษาไวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือเรา

มี 2 บทในสุภาษิตเขียนโดยผูเขียนในชื่ออ่ืนคือ  อากูร  เขียนบทที่ 30  และเลมูเอล
หมายความวาไมเพียงแตพระองคจะเขียนสุภาษิต แตยังทรงจัดใหเปนระเบียบตามที่เสนอไวใน
พระคัมภีรดวย  แตบางบทของสุภาษิตของโซโลมอนมีคนของกษัตริยเฮเซคียาหจัดใหเปน
ระเบียบ

เขียนถึงใคร ถึงชาวอิสราเอล  แตความจริงในการดํ าเนินชีวิตนั้นใชไดกับผูเชื่อทุกคน
จุดประสงค จุดประสงคของหนังสือน้ีใหไวใน สุภาษิต 1:1-6  จงอานขอเหลานี้ในพระคัมภีรของคุณ

คํ านํ าเขาสูหนังสือสุภาษิตไดใหไวในปญญาจารย  12:8-14  จงอานดูในพระคัมภีรของคุณ
ขอพระคัมภีร

“มนุษยผูประสบปญญา และผูไดความเขาใจ เปนสุขจริงหนอ”  สภุาษิต  3:13

หลกัการของชีวิตและการรับใช สติปญญาในแนวตั้ง เปนสิ่งที่จํ าเปนในการดํ าเนินชีวิตในแนวนอน
สภุาษติเปนการรวบรวมหลักการที่ฉลาดที่พระเจาประทานแกมนุษย (แนวตั้ง)  เพ่ือใหขอความ
เหลานี้ชวยเราในการดํ าเนินชีวิตกับผูอ่ืน (แนวนอน)

บุคคลสํ าคัญ ผูเขียนตางๆ โซโลมอน กษัตริยเลมูเอลและอากูร  ผูหญิงที่ปราศจากพระเจา เรียกวา
“ผูหญิงแปลกหนา”  บทสุดทายของสุภาษิตเสนอความตรงขามกับหญิงน้ีในคํ าอธิบายถึง  “ผู
หญิงชอบธรรม”  ซ่ึงรูจักพระเจา
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โครงราง
คํ าวา “สุภาษิต”  หมายถึง  “คํ าพูดสั้นๆ แทนคํ าพูดหลายๆ คํ า”  ขอพระคัมภีรแตละขอใน

สุภาษิตเปนการสรุปความจริงที่สํ าคัญอยางสั้นๆ เปนการยากที่จะทํ าโครงรางทั่วไปของหนังสือ เพราะ
วาแตละบทและบางทีแตละขอภายในบทกลาวถึงหัวขอตางๆ กัน

เหตุผลในการเขียนคํ ากลาวสั้นๆ เหลานี้หรือ “สุภาษิต”  คือเพ่ือยอสติปญญาเพื่อชวยใหเราจํ า
ความจริงฝายวิญญาณไดดีขึ้น สุภาษิตเปนการสรุปสั้นๆ ถึงความจริงฝายวิญญาณอันยิ่งใหญ

โครงรางทั่วไปของหนังสือมีดังตอไปน้ี

I. คํ านํ า  1:1-6
II. บทเรียนเกีย่วกับสติปญญา  1:7-9:18

A.  เสียงรองของปญญา  1:7-33
B.  รางวัลของปญญา  2:1-7:27
C.  การสรรเสริญปญญาจากเบื้องบน  8:1-9:18

III. สภุาษิตตางๆ มากมายของโซโลมอนที่ทรงจัดวางไวเปนระเบียบดวยพระองคเอง 10:1-22:16
(จากบทนี้จนถึง บทที่ 25  เปนขอสังเกตตางๆ เกี่ยวกับคุณความดีของคริสเตียน และทาที และ
การตอบสนองที่บาปซึ่งตรงขามกัน)

IV. การรวบรวมสุภาษิตของคนฉลาด  22:17-24:34
V. สภุาษิตของโซโลมอนซึ่งอารักษของเฮเซคียาหเปนผูจัดระบบ  25:1-29:27

A.  ขอสังเกตเกี่ยวกับกษัตริย  :  หลกีเลีย่งการทะเลาะวิวาทและความสัมพันธกับผูอ่ืน
25:1- 28

B.  คํ าวิจารณคนโง คนเกียจครานและคนที่ชอบยุง  26:1-28
C.  การรักตนเอง ความรักแท  หลกีเลี่ยงความขัดแยงและความคิดหวงใยบานเรือน

27:1-27
D.  ความตรงขามของคนชั่วรายกับคนชอบธรรม  28:1-28
E.  สภุาษติเกี่ยวกับการปกครองประชาชนและเรื่องราวสวนตัว  29:1-27

VI. สภุาษิตของอากูร  :  การสารภาพและคํ าสั่งสอน  30:1-33
VII. สภุาษิตของเลมูเอล  :  บทเรยีนเร่ืองความบริสุทธิ์ทางเพศและการบังคับตน การสรรเสริญ

ภรรยาที่ดี  31:1-31

ชื่อ                                        
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บททดสอบตนเอง บทที่ 21

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือสุภาษิต
                                                                                                                        

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือสุภาษิต
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3. หนังสือสุภาษิตเขียนถึงใคร
                                                                                                                        

4. จงบอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือสุภาษิต 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

5. จงเขียนขอพระคัมภีรของหนังสือสุภาษิต
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 21
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1. โซโลมอน
2. จุดประสงคเหลานี้ไดกลาวไวในสุภาษิต 1:1-6   จงอานในพระคัมภีรของคุณ
3. อิสราเอล แตความจริงสํ าหรับการดํ าเนินชีวิตก็ใชไดสํ าหรับผูเชื่อทุกคน
4. สติปญญาแนวตั้ง เปนสิ่งจํ าเปนตอการดํ าเนินชีวิตแนวนอน สุภาษิตเปนการรวบรวม  หลักการ

ที่ฉลาดที่พระเจาประทานใหแกมนุษย  (แนวตั้ง)  เพ่ือใชปกครองการดํ าเนินชีวิตกับผูอ่ืน  (แนว
นอน)

5. “มนุษยผูประสบปญญา และผูไดความเขาใจ เปนสุขจริงหนอ”   สุภาษิต  3:13

เพื่อศึกษาตอไป
1. คํ าสํ าคัญในการศึกษาสุภาษิตประกอบดวย
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-  สติปญญา
-  ความรู
-  การสั่งสอน
-  ความโงเขลา
-  ความกลัว  ความยํ าเกรงพระเจา
-  ชีวิต
-  พระบญัญัติ ความชอบธรรม ความชั่วราย  ความยุติธรรม
-  บุตรชายของขาพเจา

2. จงศึกษากลุมของสิง่ตอไปน้ี  ที่กลาวไวในสุภาษิต
-  7 สิ่งที่พระเจาทรงเกลียดชัง  6:16-19
-  2 สิ่งที่ผูเขียนรองของจากพระเจา  30:7-9
-  4 สิ่งที่ไมเคยเปนที่พอใจ  30:15-16
-  4 สิ่งที่โลกพบวาทนไมได  30:21-23
-  4 สิ่งที่มหัศจรรย  30:18-19
-  4 สิง่ที่เล็กแตเปนสิ่งที่ฉลาด  30:24-28
-  4 ผูปกครองที่สงาผาเผย  30:29-31

3. จงศกึษาเรื่องของคนโงตางๆ ที่กลาวไวในสุภาษิต
-  คนโงธรรมดา  1:4, 22, 7:7,  21:11
-  คนโง ที่ใจแข็งกระดาง  1:7, 10:23, 12:23, 17:10, 20:3, 27:22
-  คนโงที่เยอหยิ่ง   3:31,  21:24,  22:10,  29:8
-  คนโงที่ด้ือร้ัน  17:21, 26:3,  30:22

4. เม่ือคุณอานหนังสือสุภาษิต จงบันทึกวาหนังสือน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับหัวขอตอไปน้ี
-  ชื่อเสียงดี -  สติปญญาและความโง
-  วัยหนุมและวินัย -  ความเกียจครานและงานหนัก
-  ธุรกิจ -  ความเยอหยิ่งและคนถอมตน
-  การสมรส -  นายและลูกจาง
-  ความไรศีลธรรม -  ความโกรธ ความแตกแยก
-  เพ่ือนที่ไมดี -  ความยํ าเกรงพระเจา
-  สติปญญา -  กษัตริยและผูปกครอง
-  การบังคับตนเอง -  คนรวยและคนจน ความรวยและความจน
-  การดื่มสุรามาก -  สตรี
-  มิตรภาพ -  การกดขี่
-  วาจาและลิ้น -  คนที่ชอบเยาะเยย


