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บทที่ 22
ปญญาจารย

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือปญญาจารย
-  บอกวาหนังสือปญญาจารยเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือปญญาจารย
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือปญญาจารยจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือปญญาจารย

คํ านํ า

ผูเขียน โซโลมอน
เขียนถึงใคร ถงึอิสราเอลและผูเชื่อทั่วไป โดยเฉพาะเนนที่คนวัยหนุมสาว
จุดประสงค อธบิายถึงการแสวงหาของชีวิตที่ปราศจากพระเจา
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“จบเรือ่งแลว ไดฟงกันทั้งสิ้นแลว จงยํ าเกรงพระเจาและรักษาพระ
บญัญตัขิองพระองค เพราะนี่แหละเปนหนาที่ของมนุษยทั้งปวง”  ปญญาจารย
12:13

หลกัการของชีวิตและการรับใช ชวีติที่ปราศจากพระเจานั้นเปลาประโยชน (ไรคา)
บุคคลสํ าคัญ โซโลมอน ไมมีการกลาวถึงบุคคลชื่ออ่ืนๆ
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โครงราง

I. แสวงหาโดยประสบการณสวนตัว  1:1-2:26
A.  โดยใชสติปญญา  1:12-18
B.  โดยใชความเพลิดเพลิน  2:1-11
C.  การเปรียบเทียบทั้ง 2 ประการ    2:12-23
D.  การสรุปเสนอแนะครั้งแรก   2:24-26

II.  แสวงหาโดยการสังเกตดูทั่วๆ ไป   3:1-5:20
A.  ดูระเบียบของธรรมชาติ   3:1-22
B.  ดูสังคมของมนุษย  4:1-16
C.  คํ าแนะนํ าของพระองคโดยอางถึงหลักทั้ง 2 ประการ   5:1-17

1.  เกี่ยวกับศาสนา  5:1-7
2.  เกี่ยวกับสังคม  5:8
3.  เกี่ยวกับความมั่งมี   5:9-17

D.  การสรุปเสนอแนะครั้งที่สอง  5:18-20
III.  แสวงหาโดยการประพฤติตามจริยธรรม  6:1-8:17

A.  ระดับของเศรษฐกิจ  (ความมั่งมีหรือยากจน)
B.  ชื่อเสียง  7:1-22
C.  การศึกษา   8:23-8:1
D.  ตํ าแหนงในสังคม   8:2-14
E.  การสรุปเสนอแนะครั้งที่สาม  8:15-17

IV.  ทบทวนการแสวงหา  9:1-12:12
โซโลมอนสรุปตอไปน้ีเกี่ยวกับชีวิตที่ปราศจากพระเจา (ขออางอิง ยอนกลับไปที่คํ าอธิบายที่เขา
กลาวถึงขอเท็จจริงเหลานี้)
A.  ไรคาอยางยิ่ง  2:11
B.  เต็มดวยความซํ้ าซาก
C.  เต็มดวยความเศราใจ  4:1
D.  เสียใจและสับสน  2:17
E.  ไมแนนอน   9:11-12
F.  ปราศจากจุดประสงค  4:2, 3, 8:15
G.  เยียวยารักษาไมได  1:15
H.  ไมยุติธรรม   7:15, 8:14, 9:11, 10:6-7
I.  อยูบนพ้ืนฐานของความเปนอยูของสัตว  3:19

V.  การแสวงหาสิ้นสุดลง   :   การสรุปสุดทาย  12:13-14
A.  เราควรทํ าอะไร  12:13
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1.  ยํ าเกรงพระเจา  12:13
2.  รักษาพระบัญญัติของพระองค  12:13

B.  เหตุใดเราจึงควรทํ าเชนนี้  12:13 ข. –14
1.  เปนหนาที่ทั้งหมดของมนุษย  12:13ข.
2.  วันหนึ่งเราทุกคนจะตองถูกพิพากษา  12:14

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 22
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือปญญาจารย
                                                                                                                        

2. จงบอกถึงจุดประสงคของหนังสือปญญาจารย
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3. หนังสือปญญาจารยเขียนถึงใคร
                                                                                                                        

4. จงบอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือปญญาจารย
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

5. จงเขียนขอพระคัมภีรปญญาจารยจากความทรงจํ า
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 22

1. โซโลมอน
2. เปนคํ าอธิบายถึงการแสวงหาของชีวิตที่ปราศจากพระเจา
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3. อิสราเอลและผูเชื่อโดยทั่วไปและเนนเฉพาะที่วัยหนุมสาว
4. ชวีติที่ปราศจากพระเจานั้นเปลาประโยชน
5. “จบเร่ืองแลว ไดฟงกันทั้งสิ้นแลว จงยํ าเกรงพระเจาและรักษาพระบัญญัติของพระองค เพราะนี่

แหละเปนหนาที่ของมนุษยทั้งปวง”  ปญญาจารย 12:13

เพื่อศึกษาตอไป

1. จงศึกษาถึงอนิจจัง 10 ประการ ดังตอไปนี้
-  สติปญญาของมนุษย  2:15-16
-  การทํ างานหนักของมนุษย  2:19-21
-  จุดประสงคของมนุษย  2:26
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-  การแขงขันของมนุษย  4:4
-  การรับรูของมนุษย  4:7
-  ชื่อเสียงของมนุษย  4:16
-  ความไมพอใจของมนุษย  5:10
-  ความโลภของมนุษย   6:9
-  ความไมจริงจังของมนุษย  7:6
-  ระบบการใหรางวัลของมนุษย  8:10, 14

2. คํ าวา “จิตใจ”  มีใชอยู 40 ครั้งในปญญาจารย  จงอานหนังสือนี้ดูวา หนังสือกลาวเรื่องจิตใจไววาอยางไร?

3. จงทํ ารายการของทรัพยสินและประสบการณทั้งหมดของโซโลมอนที่อยูในบทที่ 2  สังเกตในขอ 10 วาเขามี
“ทุกส่ิงที่เขาปรารถนา” จงสังเกตผลในขอ 11 วา “ทุกส่ิงลวนเปนอนิจจัง”  จงสังเกตขั้นตอนที่ทํ าใหเขา
สํ านึกในสิ่งนี้คือ เขามองดู  เขาหันไป  เขาเห็น เขากลาวในจิตใจของเขา

4. จงศึกษาคํ าสํ าคัญในปญญาจารยคือ  “อนิจจัง”  ซึ่งมีใชอยู 37 ครั้ง

5. จงสังเกตวลีที่วา “ภายใตดวงอาทิตย”  ซึ่งเปนชีวิตที่ไมคํ านึงถึงคุณคาฝายวิญญาณ และคนมีชีวิตอยูเฉพาะ
บนโลกเทานั้น วลีนี้ปรากฏใหเห็น 25 ครั้ง เมื่อคุณศึกษาปญญาจารย จงทํ ารายการที่โซโลมอนสรุปเกี่ยว
กับชีวิตที่ปราศจากพระเจา (ดูตัวอยาง 2:11) จงเปรียบเทียบชีวิตแบบนี้กับชีวิตที่พบในพระเยซูคริสต

6. พระคัมภีรบันทึกวา กษัตริยโซโลมอนพยายามที่จะใหความหมายแกชีวิตของเขาโดยการทดลองสิ่งตางๆ ตอ
ไปนี้
-  สติปญญาของมนุษย   :  ปญญาจารย  1:16-18
-  ดื่มสุรา   :   ปญญาจารย  2:3
-  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  :  ปญญาจารย  2:1-3
-  สรางโครงการตางๆ   :  ปญญาจารย  2:4
-  สวนผลไมที่สวยงามและสวนสาธารณะ  :  ปญญาจารย  2:4-6
-  การยอมทํ าตามความปรารถนา  : ปญญาจารย  2:7
-  เพศ  :  1 พงศกษัตริย  11:3
-  ความมั่งมี  :  ปญญาจารย  2:7-8
-  ชื่อเสียงระหวางประเทศ  :  1 พงศกษัตริย 10:6-7
-  ดนตรี  :  ปญญาจารย  2:8
-  วรรณกรรม   :   1 พงศกษัตริย  4:32
-  อํ านาจทางทหาร  :  1พงศกษัตริย 4:26  และ 9:26
-  ธรรมชาติวิทยา  :  1 พงศกษัตริย  4:33


