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ช่ือเร่ือง 

 ช่ือเร่ืองของพระธรรมน้ีในพระคมัภีร์ฉบบัภาษาฮีบรูคือ เทฮิลลิม ซ่ึงหมายถึง “เพลงสรรเสริญ” ช่ือเร่ือง
ท่ีถูกน ามาใช้โดยบรรดาผูแ้ปลฉบบัเซปทวัจินท์ส าหรับฉบบัภาษากรีกของพวกเขาคือ ซามมอย ซ่ึงหมายถึง 
“เพลงประกอบเคร่ืองสาย”   ค  ากรีกน้ีแปลค าฮีบรู มิซมอร์ ท่ีปรากฏในช่ือเร่ืองของสดุดี 57 บทจากสดุดีทั้งหมด    
ในท่ีสุดค ากรีก ซามมอย ก็ไดม้าสู่การหมายถึง “เพลงแห่งการสรรเสริญ” โดยปราศจากขอ้อา้งอิงถึงเคร่ืองสาย 
ประกอบ บรรดาผูแ้ปลพระคมัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษไดไ้ดถ่้ายตวัอกัษรช่ือเร่ืองภาษากรีกซ่ึงส่งผลให้เกิดช่ือเร่ือง 
“สดุดี” ในพระคมัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษฉบบัต่างๆ 

ผู้เขียน 

ตามปกติแลว้ ตวับทของแต่สดุดีแต่ละบทก็ไม่ไดบ้่งบอกวา่ใครเป็นผูเ้ขียนสดุดีเหล่านั้น ดูเหมือนสดุดี 
72:20 จะเป็นขอ้ยกเวน้ แต่บางทีขอ้น้ีเป็นการเพิ่มเติมซ่ึงเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเร่ิมแรก ท่ีอา้งอิงถึง     
การ รวบรวมก่อนหนา้น้ีของสดุดีของดาวิด ซ่ึงสดุดี 72 เป็นบทสุดทา้ย1  อยา่งไรก็ตามบางช่ือเร่ืองของสดุดีบาง
บท ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับผูเ้ขียน   ช่ือเร่ืองปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับภาษาองักฤษหลังจากหัวเร่ือง        
(เช่น “สดุดี 1”) และ ก่อนขอ้แรก ตามปกติแลว้ช่ือเร่ืองเป็นขอ้แรกในพระคมัภีร์ฉบบัภาษาฮีบรู ดงันั้นบ่อยคร้ัง
แลว้จ านวนขอ้ในพระคมัภีร์ฉบบัภาษาฮีบรูและฉบบัภาษาองักฤษก็แตกต่างกนั ตามปกติแลว้ขอ้แรกในตวับท
เซปทวัจินตแ์ละ ภาษาองักฤษเป็นขอ้ท่ีสองในตวับทฮีบรู เม่ือสดุดีมีช่ือเร่ือง 

“. . .มีหลกัฐานตามสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญัวา่ช่ือเร่ืองสดุดีเป็นการเพิ่มเติมในภายหลงั”2 

อย่างไรก็ตาม ใครคนหน่ึงไม่ควรเขา้ใจว่าขอ้ความน้ีหมายถึง ช่ือเร่ืองเหล่านั้นไม่ได้รับการดลใจ
อย่างเช่นเน้ือหาบางอย่างท่ีไดเ้พิ่มเติมและปรับปรุงในหมวดประวติัศาสตร์นั้น เป็นท่ีชดัเจนว่าพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิไดน้ าใหบ้รรดาผูแ้กไ้ขท่ีจะเพิ่มเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนดั้งเดิมไม่ไดร้วมไว ้  สองตวัอยา่งคือเมืองท่ีช่ือ “ดาน” ใน
ปฐมกาล และเมืองท่ีช่ือ “ราเมเสส” ในอพยพ   นักวิจารณ์สดุดีบางคนได้สรุปว่าช่ือเร่ืองต่างๆไม่น่าเช่ือถือ   
บรรดานักวิชาการแบบอนุรักษ์นิยมไดป้ฏิเสธมุมมองเหล่าน้ีอย่างพอเพียง3   น่ีเป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือไดอ้ย่าง    



แทจ้ริง ท่ีว่าใครได้แต่งสดุดีเหล่าน้ี  แมว้่านักอรรถาธิบายบางคนมีทฤษฎีของพวกเขา พระธรรมสดุดีและ      
พระธรรมสุภาษิตในพนัธสัญญาเดิมเท่านั้นท่ีอา้งถึงผูเ้ขียนท่ีแต่งพระธรรมเหล่านั้น 

“ทางออกท่ีดีท่ีสุดคือถือวา่ช่ือเร่ืองต่างๆ เป็นธรรมเนียมน่าเช่ือถือไดเ้ร่ิมแรกเก่ียวกบัผูเ้ขียนและบริบท
ของพระธรรมสดุดี  อยา่งไรก็ตามช่ือเร่ืองไม่ควรถือวา่เป็นแบบดั้งเดิมหรือเป็นบรรทดัฐาน”4 

ช่ือเร่ืองทั้งหมดไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกบัผูเ้ขียน บางคร้ังบรรดานักศึกษาพระธรรมสดุดีก็   
อา้งอิงถึงช่ือเร่ืองเหล่านั้นโดยปราศจากขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ข่ียนในช่ือเร่ืองของสดุดีเหล่านั้นวา่เป็นสดุดีนิรนามหรือ
สดุดี “ก าพร้า”  ช่ือเร่ืองต่างๆท่ีประกอบด้วยขอ้มูลน้ีก็อ้างอิงถึงผูเ้ขียนดงัต่อไปน้ี   โมเสสได้เขียนสดุดี 90        
ดาวิดไดแ้ต่งสดุดีอย่างน้อย 73 บท ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในบรรพท่ีหน่ึงและท่ีสองของพระธรรมสดุดี (นั่นคือ    
สดด. 1—72)   อาสาฟไดเ้ขียนสดุดี 12 บท (สดด. 50, 73—83)   พวกลูกหลานโคราห์ไดรั้บผิดชอบ 10 บท 
(สดด. 42, 44—49, 84, 87—88)  ซาโลมอนไดเ้ขียนหน่ึงบทหรือสองบท (128 และบางที 72)   เฮมานคนเอสราค
ไดเ้ขียนหน่ึงบท (สดด. 88) และเอธานคนเอสราคไดแ้ต่งหน่ึงบท (สดด. 89)   มีความแตกต่างบางอย่างใน     
การนับจ านวนของสดุดีท่ามกลางฉบบัต่างๆ   น่ีเป็นเพราะว่าฉบับแปลบางฉบบัเช่น ฉบบัแปลต่างๆของ
ภาษาองักฤษแบบ     โปรเตสแตนทม์าจากตวับทฮีบรู   ฉบบัแปลอ่ืนๆ เช่น ฉบบัแปลต่างๆของภาษาองักฤษ
แบบโรมนัคาทอลิกไดเ้จริญรอยตามตวับทกรีก (เซปทวัจินท)์ 

วนัเวลาทีเ่ขียนและการรวบรวม 

จากสดุดีเหล่าน้ีนั้น สดุดีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคงเป็นสดุดีท่ีโมเสสไดเ้ขียนข้ึน (สดด. 9) และบางทีคงเขียนข้ึน
ราว 1405 กคศ. สดุดีเหล่านั้นท่ีดาวิดไดแ้ต่งคงจะไดเ้กิดข้ึนระหวา่งราว 1020 และ 975 กคศ. อาสาฟเป็นบุคคล
ร่วมสมยักบัดาวิด ดงันั้นเราสามารถระบุถึงวนัเวลาท่ีเขียนของเขาในระยะเวลาราวเดียวกนัได ้ ดูเหมือนวา่สดุดี
ของซาโลมอนไดถู้กผลิตข้ึนราว 950 กคศ. พวกลูกหลานของโคราห์เช่นเดียวกบัเฮมานและเอธานบางทีได้
ด าเนินชีวติหลงัจากซาโลมอน แต่เม่ือไหร่นั้นเราไม่สามารถระบุได ้เน่ืองจากวา่เฮมานและเอธานไดเ้ก่ียวขอ้งกบั
เอสราในฐานะคนเอสราค บางทีพวกเขาไดมี้ชีวติและไดเ้ขียนข้ึนหลงัจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน 

เราสามารถระบุวนัเวลาท่ีเขียนของสดุดีต่างๆท่ีไม่ได้ประกอบด้วยขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ขียนในช่ือเร่ือง     
โดยเร่ืองราวของหัวขอ้เร่ืองถา้สดุดีเหล่านั้นมีช่ือเร่ือง  ตวัอย่างเช่น ดูเหมือนว่าดาวิดไดเ้ขียนสดุดี 2 และ 33 
แมว้า่ช่ือของเขาไม่ไดป้รากฏในตวัอกัษรท่ีจารึกไว ้(เปรียบเทียบ กจ. 4:25) ในท านองเดียวกนันั้น สดุดี 126 และ 
137 ตอ้งเป็นการรวบรวมข้ึนในภายหลงัตั้งแต่เวลาท่ีคนยิวไดก้ลบัมาจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลนหรือหลงัจาก
นั้นไม่นาน 



“การเปรียบเทียบระหว่างสดุดีและหนงัสือเพลงนมสัการร่วมสมยัเป็นการให้ความรู้ เพลงนมสัการ
สมยัใหม่ไดเ้กิดข้ึนในฐานะผลลพัธ์ของเหตุการณ์ท่ีเจาะจงในชีวิตของผูเ้ขียนเพลงนมสัการ แต่เหตุการณ์นั้น     
ถูกปิดซ่อนไว  ้ (อย่างน้อยก็ปราศจากการค้นควา้ทางประวติัศาสตร์) จากบุคคลท่ีร้องเพลงในทุกวนัน้ี               
เพลงนมสัการไดถู้กเขียนข้ึนในแนวทางท่ีมนัยอมใหทุ้กคนท่ีร้องมนัเขา้ส่วนกบัมนัได”้5 

ดงันั้น สดุดีส่วนใหญ่ไดถู้กเขียนข้ึนระหวา่ง 1,000 และ 450 กคศ.  ยจีูน เมอริลล์ไดท้  าให้วนัเวลาเหล่าน้ี
แคบลงสู่ 970 และ 550 กคศ.6 สดุดีท่ีโมเสไดเ้ขียนข้ึนก็เป็นบทท่ีเก่าแก่และสดุดีบางบทอาจไดเ้ขียนข้ึนใน
ภายหลงั แต่ก็หลงัจาก 450 กคศ.ไม่มากนกั 

มีหลกัฐานภายในบางอย่างในพระธรรมสดุดีว่าคนยิวได้รวบรวมสดุดีแต่ละบทไปสู่หมวดต่างๆใน
หลายระยะและขบวนการน้ีก็ไดใ้ช้เวลาหลายปี7 เราก็คาดหวงัส่ิงน้ีเพราะว่าสดุดีบางบทก็ระบุวนัเดือนปีหลาย
ร้อยปีหลงัจากสดุดีบทอ่ืนๆ   ตวัอยา่งเช่น ดูเหมือนวา่สดุดี 72:20 จะก าหนดการส้ินสุดของการรวบรวมของสดุดี
ต่างๆของดาวิดท่ีไดร้ะบุวนัเดือนปีก่อนวนัจริงของพระธรรมสดุดีท่ีเรามีในตอนน้ี ซ่ึงบรรดาผูแ้กไ้ขไดร้วมเขา้
ไวเ้ป็นงานท่ีใหญ่ข้ึน ดูเหมือนสดุดี 1 ไดถู้กตั้งใจให้แนะน าการรวบรวมน้ี และบางทีภายหลงัก็แนะน าสดุดี
ทั้งหมด   ผูเ้ขียนส่วนใหญ่ของสดุดี 72 บทแรก (บรรพท่ี 1 และ 2 ของการแกไ้ขสมยัของเรา) คือ ดาวิด   บรรดา
ผูแ้กไ้ขคงไดเ้พิ่มสดุดีเหล่านั้นท่ีเขียนโดยอาสาฟและลูกหลานของโคราห์ (สดด.42—50) เขา้กบัการรวบรวมน้ี
ในภายหลงั   สดุดี 17 บทหลงัจากสดุดี 72 อา้งอิงวา่ดาวิดไดเ้ขียนสดุดีเหล่านั้น   ซาโลมอน (2 พศด. 5:11-14; 
7:6; 9:11; ปญจ. 2:8) เยโฮซาฟัท (2 พศด. 20:21-22) และ เยโฮยาดา (2 พศด. 23:18) ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัการการร้อง
เพลงในพระวิหารและอาจไดเ้ขียนสดุดีบางบท    เฮเซคียาห์ (715-686  กคศ.; 2 พกษ. 18—20; 2 พศด. 29—32) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในกษตัริยท่ี์ดีท่ีสุดของยดูาห์และผูห้น่ึงท่ีไดน้ าประชากรของเขาในการกลบัไปสู่พระคมัภีร์นั้น  อาจ
ไดเ้พิ่มเติมและรวบรวมบางส่วนของหนงัสือสดุดี (เปรียบเทียบ 2 พศด. 29:25-28, 30; 30:21; 31:2; สภษ. 25:1)
โยสิยาห์ ซ่ึงเป็นกษตัริยอี์กองคห์น่ึงแห่งยดูาห์ท่ีมีการปฏิรูป (640-609 กคศ.; 2 พกษ. 22:1—23:30; 2 พศด. 34—
35; เปรียบเทียบ 2 พศด. 35:15, 25) อาจไดร้วบรวมเช่นกนั  สองบรรพ (ส่วน) สุดทา้ยของหนงัสือสดุดี (บทท่ี  
90—106  และ 107—150) ก็ประกอบดว้ยสดุดีต่างๆท่ีหลากหลายมากข้ึนซ่ึงระบุวนัเดือนปีตั้งแต่โมเสสไปจนถึง
การกลบัมาจากการเป็นเชลย ดูเหมือนวา่เอสราผูซ่ึ้งเป็นผูบู้รณะท่ียิง่ใหญ่แห่งศาสนายวิภายหลงัการเป็นเชลยอาจ
มีความรับผดิชอบส าหรับการเพิ่มสดุดีบทเหล่าน้ีและบางทีก็ไดท้  าใหก้ารรวบรวมทั้งหมดน้ีอยูใ่นรูปแบบสุดทา้ย
ของมนั8 การบนัทึกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดซ่ึงเรามีเก่ียวกบัหา้ส่วนของพระธรรมสดุดีก็มาจากหนงัสือมว้นทะเลตายท่ีระบุ
วนัเดือนปีถึงศตวรรษแรกของคริสตศกัราช นัน่คือ สมยัของพระคริสต ์

อย่างท่ีเป็นจริงส าหรับเพลงนมสัการสมยัใหม่นั้น  ก็มีการรวบรวมขนาดท่ีเล็กกวา่ของสดุดีต่างๆท่ีอยู่
ภายในการรวบรวมขนาดท่ีใหญ่กวา่  การรวบรวมขนาดท่ีเล็กกวา่เหล่าน้ีก็ประกอบดว้ยบทเพลงแห่งการแห่ข้ึน 



(สดด. 120—134) งานเขียนของอาสาฟ (สดด. 73—83) สดุดีต่างๆของลูกหลานของโคราห์ (สดด. 42—49) และ
สดุดีฮาเลลูยา (สดด. 113—118; 146—150) 

“ภาพท่ีปรากฏออกมาเป็นส่วนผสมของระเบียบและความไม่เคร่งครัดของการจดัเรียง ซ่ึงเช้ือเชิญแต่
พิชิตความพยายามท่ีจะให้เหตุผลส าหรับทุกรายละเอียดของรูปแบบสุดทา้ยของมนั   มีการด าเนินตามล าดบัวนั
เวลาบางอยา่ง ซ่ึงมีดาวดิเป็นท่ีเห็นไดช้ดัเจนในคร่ึงแรกและการพาดพิงท่ีชดัเจนถึงการเป็นเชลยไปยงัการส้ินสุด
ของบรรพท่ี 5 (สดด. 137)   แต่ดาวิดก็ปรากฎอีกในสดุดีถดัไป (138) และโดยการเปรียบเทียบแลว้นั้น การล่ม
สลายของเยรูซาเล็มไดเ้ป็นท่ีโศกเศร้าท่ียอ้นกลบัไปไกลถึงสดุดี 74”9 

แต่ละบรรพหรือแต่ละส่วนหลกัทั้งหา้ของพระธรรมสดุดีจบลงดว้ยค าอวยพร และสดุดี 150 เป็นค าอวย
พรท่ียิ่งใหญ่ส าหรับการรวบรวมทั้งหมด หลกัฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของห้าส่วนของพระธรรมสดุดีก็มาจากหนงัสือ
มว้นคุมราน ซ่ึงพวกธรรมาจารยไ์ดค้ดัลอกอย่างเร่ิมแรกในศตวรรษแรกของคริสตศกัราช อย่างน้อยตน้ฉบบั
บางส่วนหรือท่ีสมบูรณ์ 30 ตน้ฉบบั ข องพระธรรมสดุดีไดถู้กพบ การรวบรวมตน้ฉบบัท่ีใหญ่ท่ีสุดของ          
พระธรรมเล่มใดก็ตามของพระคมัภีร์ก็พบไดท่ี้น่ี  อย่างไม่สงสัยเลยว่าพระธรรมสดุดีไดอ้ยู่ในรูปแบบสุดทา้ย
ของมนัในเวลาใกลเ้คียงกบัการท าบรรทดัฐานของพนัธสัญญาเดิม นัน่คือประมาณ 400 กคศ. ห้าส่วนอาจเป็น
ความพยายามอยา่งตั้งใจท่ีจะท าซ ้ าห้าส่วนของโทราห์ (ธรรมบญัญติั, เพน็ทาทูค) ซ่ึงเป็นรากฐานของชีวิตและ
ความเช่ือของอิสราเอล10 

ขอบเขต 

ในเชิงประวติัศาสตร์นั้น พระธรรมสดุดีครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 1,000 ปี ตั้งแต่สมยัของโมเสส 
(1400 กคศ.) ไปจนถึงการกลบัมาจากการเป็นเชลยของคนอิสราเอล (450 กคศ.) 

เนือ้หา 

ในแง่ของเน้ือหานั้น พระธรรมสดุดีกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีไดถู้กเลือกสรรจากพนัปีนั้น (1400-450 
กคศ.) สดุดีต่างๆบอกเราถึงความคิดและความรู้สึกของบรรรดาผูท่ี้ไดเ้ผชิญกบัประสบการณ์ต่างๆท่ีไดถู้กบนัทึก
ไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความคิด และความรู้สึกท่ีไดรั้บการน าพาจากพระเจา้11 

“จากพระธรรมทั้ งหมดของพันธสัญญาเดิมนั้นพระธรรมสดุดีแสดงถึงความเช่ือในพระเจ้าของ           
แต่ละบุคคลอย่างชดัเจนมากท่ีสุด พระธรรมสดุดีเป็นการดลใจให้ตอบสนองจากหัวใจของมนุษยท่ี์มีต่อการ
เปิดเผยพระองคเ์องของพระเจา้ในธรรมบญัญติั ประวติัศาสตร์ และการเผยพระวจนะ ธรรมิกชนจากทุกสมยัได้



น าการรวบรวมของการอธิษฐานและการสรรเสริญน้ีมาใชใ้นการนมสัการส่วนรวมและการภาวนาส่วนตวัของ
พวกเขา”12 

ประเภท 

พระธรรมสดุดีเป็นค าอธิษฐานทั้งหมดซ่ึงไดถู้กเขียนข้ึนในบทกวฮีีบรู 

“ลกัษณะท่ีเด่นของบทกวคืีอถอ้ยค ารวบรัดหรือความสั้นกระชบั. . . . 

“การเปรียบเทียบก็ปรากฏเกือบตลอดในบทกวี แต่มนัก็เป็นเคร่ืองประดบัทางภาษาท่ีถูกพบบ่อยคร้ังใน
บริบทท่ีเป็นร้อยแกว้อีกดว้ย ดงันั้นการเปรียบเทียบอย่างเดียวก็ไม่ใช่บรรทดัฐานอนัพอเพียงท่ีจะระบุถึงบทกว ี  
อยา่งไรก็ตาม ท่ีใดก็ตาม ท่ีมีสัดส่วนท่ีสูงของบรรทดัต่างๆท่ีเปรียบเทียบกนั เราก็สามารถแน่ใจวา่เราก าลงัรับมือ
กบัเน้ือหาท่ีเป็นบทกว.ี . .” 

“ถอ้ยค ารวบรัด การเปรียบเทียบ และมโนภาพเป็นลกัษณะท่ีเหมือนกนัมากท่ีสุดของบทกวฮีีบรู13   

ประเภทต่างๆของการเปรียบเทียบท่ีปรากฏบ่อยคร้ังมากท่ีสุดก็เป็นดงัต่อไปน้ีในการเปรียบเทียบท่ี
ตรงกนันั้นผูเ้ขียนก็กล่าวซ ้ าความคิดของบรรทดัแรกในบรรทดัถดัไป (เช่น 1:2; 24:1-3) การเปรียบเทียบท่ี
ตรงกนัขา้มก็เป็นความตรงกนัขา้ม นั่นคือบรรทดัท่ีสองกล่าวถึงความคิดท่ีตรงกนัขา้มเม่ือเปรียบเทียบกบั
บรรทดัแรก (เช่น 1:6; 37:9) ในการเปรียบเทียบในเชิงสังเคราะห์นั้น บรรทดัท่ีสองก็อธิบายหรือขยายความคิดท่ี
ไดถู้กกล่าวไวใ้นบรรทดัแรก (เช่น 1:1; 19:7-9)  เม่ือบรรทดัท่ีสองท าใหค้วามคิดของบรรทดัแรกสมบูรณ์นั้น เรา
ก็มีการเปรียบเทียบท่ีสุดยอด (เช่น 29:1; 96:7) ในการเปรียบเทียบท่ีเป็นสัญลักษณ์นั้น บรรทดัแรกก็
ประกอบด้วยสัญลักษณ์และบรรทดัถดัๆไปก็ขยายหรืออธิบายสัญลกัษณ์นั้น (เช่น 1:3) เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะ
สังเกตการเปรียบเทียบเพราะว่าการล้มเหลวท่ีจะท าอย่างนั้นก็สามารถส่งผลให้เกิดการแปลท่ีผิดพลาดได ้   
ตวัอยา่งเช่นในกรณีของการเปรียบเทียบในเชิงสังเคราะห์นั้น คนหน่ึงอาจสรุปวา่ผูเ้ขียนก าลงัสร้างความแตกต่าง
ท่ีส าคญัเม่ือทุกส่ิงท่ีเขาก าลงัท าก็คือกล่าวซ ้ าแนวคิดอยา่งเดียวกนัดว้ยถอ้ยค าท่ีแตกต่างออกไป14 

ชนิด 

ชนิดต่างๆของสดุดีเป็นการจ าแนกแบบประเภทยอ่ย ส่ิงท่ีตอนน้ีเป็นวิธีท่ีธรรมดาท่ีสุดของการจ าแนก
สดุดีไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยนกัวิชาการชาวเยอรมนัท่ีช่ือ เฮอร์มนัน์ กุนเกล (1862-1932) ณ ตอนตน้ของศตวรรษท่ี 20 15    
เขาเป็นหน่ึงในบรรดาผูก่้อตั้งโรงเรียนความเป็นนกัวิชาการท่ีวิจารณ์รูปแบบซ่ึงไดแ้สวงหาท่ีจะเขา้ใจส่วนใดก็
ตามของพระคมัภีร์โดยการวเิคราะห์รูปแบบท่ีซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ขียนมนัข้ึน จากนั้นบรรดานกัวิชาการไดเ้ปรียบเทียบ
รูปแบบนั้นกบัวรรณกรรมตามพระคมัภีร์ร่วมสมยัอ่ืนๆจากประเทศทางตะวนัออกใกลโ้บราณท่ีเป็นเพื่อนบา้น



ของอิสราเอลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ อียปิตแ์ละเมโสโปเตเมีย  กุนเกลไดจ้  าแนกสดุดีต่างๆไปสู่หลายชนิดหรือหมวด 
(ภาษาเยอรมนั กัททุนเจน) โดยการพยายามท่ีจะระบุถึงสถานการณ์โดยทัว่ไปในชีวติ (ภาษาเยอรมนั ซิทซ์ อิม เล
เบน)  ซ่ึงไดน้ าสดุดีต่างๆไปสู่การมีอยู่แทนท่ีจะเป็นโดยเน้ือหาของสดุดีเหล่านั้น  เขาไดเ้สนอ 7 ชนิด: เพลง
นมสัการ  การคร ่ าครวญของชุมชน  เพลงของแต่ละบุคคล  เพลงขอบพระคุณ  การคร ่ าครวญของแต่ละบุคคล  
พิธีสวดต่างๆ  และสดุดีกษตัริย ์16  กุนเกลไดส้รุปวา่ สดุดีส่วนใหญ่ไดเ้กิดข้ึนหลงัจากการเป็นเชลย    นกัวิชาการ
หลายคนไดเ้จริญรอยตามการเขา้หาท่ีวิจารณ์รูปแบบน้ีในการศึกษาสดุดีของพวกเขาเช่นเดียวกบัในส่วนอ่ืนๆ
ของพนัธสัญญาเดิม นกัวิชาการใหม่ๆจากโรงเรียนท่ีวิจารณ์รูปแบบก็ประกอบไปดว้ย โมวิงเกล  ไอซ์เฟลดท ์ 
เบนทเ์ซ็น  อิงเนล  ออยสเตอร์เล่ย ์ โรบินสัน  เลสล่ี  เวสเตอร์มนัน์และเกอร์สเทนเบอร์เกอร์ 

 
ซิกมนัด ์ โมวงิเกลไดเ้จริญรอยตามกุนเกลแต่ไดใ้ชก้ารเขา้หาท่ีสุดขีดกวา่และไดเ้สนอวา่โดยแทจ้ริงแลว้ 

สดุดีทั้งหมดไดถู้กเขียนข้ึนเพื่อจุดประสงค์ต่างๆแบบพิธีสวดหรือพิธีทางศาสนา17 คลอส เวสเตอร์มนัน์ ซ่ึงได้
เจริญรอยตามโมวงิเกล ก็ไดถื้อจุดยนืแบบการภาวนามากกวา่และไดท้  าใหส้ดุดีต่างๆแบ่งเป็นสองชนิดท่ีเรียบง่าย 
คือ สดุดีแห่งการคร ่ าครวญและสดุดีแห่งการสรรเสริญ ยิ่งไปกว่านั้นอีกเขาได้แบ่งสดุดีแห่งการคร ่ าครวญ
ออกเป็นหัวขอ้ยอ่ย คือ การคร ่ าครวญแบบส่วนรวมหรือการคร ่ าครวญแบบส่วนตวัซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบัผูพู้ด และเขา
ได้แบ่งสดุดีแห่งการสรรเสริญออกเป็นหัวขอ้ย่อย คือ สดุดีแบบประกาศ (ส่วนรวมหรือส่วนตวั) หรือแบบ
บรรยาย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเน้ือหา18 วอลเตอร์  บรูกจีมนัน์ไดแ้กไ้ขการเขา้หาท่ีวิจารณ์รูปแบบน้ีมากยิ่งข้ึน   เขาไดแ้บ่ง
สดุดีต่างๆไปสู่สดุดีเหล่านั้นท่ีแสดงถึงแนวโน้มต่อสถานภาพท่ีเป็นอยู่  สดุดีเหล่านั้นท่ีแสดงถึงการไม่มี
แนวโนม้ต่อสถานภาพท่ีเป็นอยู ่และสดุดีเหล่านั้นท่ีน าเสนอแนวโนม้ใหม่ต่อชีวิตในอนาคตท่ีดีกวา่19   ลองมนัน์ 
และดิลลาร์ด แมว้า่ไม่ไดส้ร้างการวิจารณ์ต่างๆ ก็ไดเ้จริญรอยตามการแบ่งแบบพื้นฐานอยา่งเดียวกนั แต่ไดแ้บ่ง
สดุดีต่างๆออกเป็นสามชนิด คือ เพลงนมสัการแห่งความยินดี  การคร ่ าครวญ และการขอบพระคุณ สดุดีชนิด
อ่ืนๆท่ีเป็นธรรมดานอ้ยกวา่นั้น พวกเขาไดเ้รียกวา่ สดุดีแห่งความมัน่ใจ สดุดีแห่งการจดจ า สดุดีแห่งปัญญา และ
สดุดีกษตัริย ์ ซ่ึงพวกเขาไดแ้บ่งออกเป็นสดุดีท่ียกย่องพระเจา้ในฐานะกษตัริย ์ และสดุดีท่ียกย่องผูป้กครอง
อิสราเอลในฐานะกษตัริย์20 

ส่วนใหญ่ของนักวิชาการท่ีวิจารณ์รูปแบบได้คาดเดาเก่ียวกับท่ีมาของสดุดีหลายบทและได้สรุปว่า    
พวกปุโรหิตไดเ้ขียนสดุดีเหล่านั้นเป็นส่วนใหญ่ในประวติัศาสตร์อิสราเอล ในภายหลงัส่ิงน้ีไดน้ าให้นกัวิชาการ
เชิงอนุรักษ์หลายคนไดป้ฏิเสธการวิจารณ์รูปแบบอยา่งส้ินเชิง อย่างไรก็ตามโรงเรียนแห่งบรรดาผูแ้ปลน้ีไดใ้ห้
ขอ้มูลบางอยา่งท่ีเป็นประโยชน์แก่เรา นัน่คือ ชนิดต่างๆทางวรรณกรรมท่ีหลากหลายของสดุดีซ่ึงปรากฏในพระ
ธรรมสดุดี21 



ชนิดต่างๆท่ีส าคญัมากข้ึนของสดุดีบางบทโดยรูปแบบทางวรรณกรรมก็เป็นดงัต่อไปน้ี การคร ่ าครวญ
ส่วนตวัก็เป็นสดุดีท่ีแต่ละบุคคลไดร้้องเรียกหาพระเจา้เพื่อช่วยให้พน้จากความทุกข์22 การคร ่ าครวญส่วนรวม
หรือระดบัประเทศก็คลา้ยกนัแต่กล่าวเป็นเสียงร้องร่วมกนัในการร้องเรียกหาความช่วยเหลือเม่ือพิจารณาถึง
สถานการณ์ระดบัประเทศบางอยา่ง ตามปกติแลว้การคร ่ าครวญเร่ิมตน้ดว้ยการร้องเรียกท่ีเป็นบทน า ซ่ึงติดตาม
มาดว้ยการคร ่ าครวญ  จากนั้นก็เป็นการสารภาพแห่งความวางใจ เหตุผลต่างๆส าหรับพระเจา้ท่ีจะกระท าการ  
การออ้นวอน  และพวกมนัก็จบลงดว้ยค าปฏิญาณท่ีจะสรรเสริญพระเจา้23 

“สดุดีการคร ่ าครวญมีจ านวนมากกวา่สดุดีชนิดอ่ืนๆในพระธรรมสดุดี เกือบหน่ึงในสามของพระธรรม
สดุดีอยูใ่นชนิดน้ี”24 

“สดุดีแห่งการคร ่ าครวญเป็นตน้แบบของการตอบสนองในทางธรรมต่อการทนทุกข ์พระเจา้ไม่คาดหวงั
ใหเ้ราท่ีจะไม่ยนิดียนิร้ายอยูอ่ยา่งนั้นเม่ือเราเผชิญกบัการทนทุกข ์ เราสามารถเทจิตวิญญาณของเราต่อพระเจา้ได ้   
อยา่งไรก็ตามในท่ามกลางการร้องเรียกของเรานั้น เราตอ้งระลึกถึงการเอาใจใส่แห่งความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อ
เราในอดีตเพื่อวา่เราสามารถวางใจพระองคส์ าหรับอนาคตไดอ้ยา่งเต็มใจได ้ ดว้ยการตอบสนองประเภทน้ี เราก็
สามารถร้ือฟ้ืนความหวงัของเราในพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูไ่ด”้25  

บุคคลแทนท่ีจะเป็นกลุ่มท่ีไดก้ล่าวถึงส่วนหลกัใหญ่ของสดุดีต่างๆ สดุดีการขอบพระคุณบางคร้ังก็ถูก
เรียกว่าสดุดีการสรรเสริญแบบประกาศ ซ่ึงจดจ่อท่ีการกระท าบางอย่างแห่งการช่วยกู้ท่ีพระเจ้าได้ให้                
แก่ประชากรของพระองค ์  สดุดีการสรรเสริญแบบบรรยายก็ถวายการสรรเสริญแด่พระเจา้ส าหรับพระองคเ์อง
หรือส าหรับการท างานโดยทัว่ไปของพระองค์แทนท่ีจะเป็นเหตุการณ์ท่ีเจาะจงแห่งการท างานของพระองค ์  
พวกกวีไดเ้ขียนสดุดีการเดินทาง ซ่ึงถูกเรียกว่าสดุดีแห่งการแห่ข้ึนอีกด้วย ซ่ึงไดเ้ขียนข้ึนเพื่อการร้องโดยคน
อิสราเอลขณะท่ีพวกเขาไดท้  าการเดินทางไปข้ึนยงักรุงเยรูซาเล็มส าหรับการถือรักษาตามเทศกาลท่ีไดถู้กก าหนด
ไวปี้ละสามคร้ัง สดุดีกษตัริยเ์ป็นสดุดีบทต่างๆท่ีซ่ึงกษตัริยข์องอิสราเอลเป็นตวัละครหลกั  เหตุการณ์บางอยา่ง
ในรัชกาลของเขาก าลงัถูกบรรยายถึง เช่น ราชาภิเษก  การอภิเษกสมรส หรือการออกไปเพื่อท าการรบของเขา    
สดุดีการข้ึนครองบลัลงัก์กล่าวถึงพระเจา้ในฐานะกษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ซ่ึงบรรลุบทบาทของพระองคใ์นบางหนทาง
เช่น การปกครองหรือการมาเพื่อพิพากษา 

สดุดีพระเมสสิยาห์บางทีเป็นชนิดท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปมากท่ีสุด  สดุดีเหล่าน้ีท านายถึงการเสด็จมา
ของพระเมสสิยาห์  

ตามธรรมเนียมแล้ว บรรดานักตีความได้พิจารณาว่าสดุดีพระเมสสิยาห์ถ้ามีความสัมพนัธ์เล็กน้อย
หรือไม่มีความสัมพนัธ์กบับริบททางประวติัศาสตร์ของมนันั้น มนัก็ไดค้าดหวงัถึงพระเมสสิยาห์หรือไดท้  านาย



ถึงพระเมสสิยาห์26  ฟรานซ์  เดลลิทซ์ไดแ้บ่งสดุดีเหล่าน้ีเป็น 5 ชนิด  ประการแรกคือ การเผยพระวจนะอยา่ง
ส้ินเชิง ซ่ึงท านายวา่กษตัริยแ์บบดาวิดในอนาคตจะเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (สดด. 110)  ประการท่ีสอง    สดุดียุค
สุดทา้ยท านายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์และการท าให้อาณาจกัรของพระองคส์ าเร็จอยา่งสมบูรณ์ (สดด. 
96—99 และบทอ่ืนๆ)  ประการท่ีสาม  เราก็มีการเผยพระวจนะแบบสัญลกัษณ์ซ่ึงผูเ้ขียนอธิบายถึงประสบการณ์
ของเขาเองแต่ไปไกลวา่นั้นเพื่อจะอธิบายถึงส่ิงท่ีไดก้ลายมาเป็นจริงส าหรับพระเมสสิยาห์         (เช่น สดด. 22)  
ประการท่ีส่ี  ก็มีสดุดีพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นเชิงออ้มซ่ึงไดถู้กเขียนข้ึนส าหรับกษตัริยร่์วมสมยั      แต่ก็มีความส าเร็จ
สูงสุดในพระเมสสิยาห์ (สดุดี 2; 45; 72) ประการท่ีห้า เรามีพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ป็น
สัญลกัษณ์ของพระเมสสิยาห์ในบางแง่ แต่ทั้งหมดท่ีเขาไดเ้ขียนก็ไม่อธิบายถึงพระองค ์           (เช่น สดด. 34:20; 
109:8  อยา่งท่ีถูกใชใ้น กจ. 1:20)27  สดุดีดงัต่อไปน้ีดูเหมือนจะเป็นสดุดีพระเมสสิยาห์ทั้งหมดหรือบางส่วนคือ 
สดุดี 2 (เปรียบเทียบ มธ. 3:17; กจ. 13:33; ฮบ. 1:5; 5:5; 7:28; 2 ปต. 1:17); สดุดี 8 (มธ. 21:15-16; ฮบ. 2:6-9); 
สดุดี 16 (กจ. 2:25-28; 13:35); สดุดี 22 (มธ. 27:46; มก. 15:34); สดุดี 34; 40; 41; 45 (ฮบ. 1:8-9) ; สดุดี 68; 69 
(ยน. 2:17; 15:25); สดุดี 72; 96—99; 102; 109; 110; และ 118 (มธ. 21:42)28    สดุดีอ่ืนๆท่ีผูเ้ขียนบางคนระบุวา่
เป็นสดุดีพระเมสสิยาห์ก็รวมถึง สดุดี 23, 24, และ 89 29 

นกัตีความบางคนคิดถึงสดุดีการสาปแช่งวา่เป็นชนิดท่ีแตกต่างบนพื้นฐานของเน้ือหาของสดุดีเหล่านั้น    
สดุดีเหล่าน้ีประกอบดว้ยการสาปแช่งศตัรูของพระเจา้ การสาปแช่งส่วนใหญ่ในสดุดีต่างๆก็ปรากฏในขอ้เดียว
หรือสองขอ้ในสดุดีนั้นๆ  อยา่งไรก็ตาม ก็มีสดุดีไม่ก่ีบทท่ีเกือบเป็นการสาปแช่งทั้งหมด (เช่น สดด. 35, 69, และ 
109) บลัลอคไดเ้ขียนวา่ มีสดุดีอยา่งนอ้ยเจด็บทท่ีตกอยูใ่นชนิดของสดุดีการสาปแช่ง คือ 35, 55, 59, 69, 79, 109, 
และ 137 30   จากสดุดีเหล่าน้ีนั้น สดุดี 35, 69, และ 109 เป็นบทท่ีรุนแรงท่ีสุด   นกัเขียนคนหน่ึงไดโ้ตแ้ยง้วา่    
การสาปแช่งเป็นการประกาศการพิพากษาท่ีเป็นแบบการเผยพระวจนะ31 

สดุดีการสาปแช่งไดส้ร้างปัญหาส าหรับคริสเตียนบางคน เน่ืองจากวา่พระเยซูคริสตไ์ดส้อนพวกสาวก
ของพระองค์ท่ีจะอวยพรศัตรูของพวกเขาและไม่ใช่ท่ีจะสาปแช่งพวกเขา (มธ. 5:43-44; ลก. 6:27-28; 
เปรียบเทียบ รม. 12:14) ในขบวนการของการเปิดเผยนั้น มนัก็ไม่ง่ายส าหรับพวกผูเ้ขียนสดุดีต่างๆจะเห็นถึง
รายละเอียดของอนาคตท่ีแตกต่างออกไป  พวกเขาไม่สามารถรู้สึกถึงสันติสุขเก่ียวกบัการสถาปนาความยุติธรรม
สูงสุดท่ีบรรดาผูเ้ช่ือสมยัใหม่ผูซ่ึ้งรู้จกัพระคมัภีร์ของพวกเขารู้สึก ดงันั้นเม่ือพวกเขาได้เป็นพยานถึงความ 
อยุติธรรม และการกดข่ีพวกเขาไม่ไดรู้้อยา่งแทจ้ริงวา่พระเจา้จะจดัการกบัมนัอย่างไร  ดงันั้นพวกเขาก็ไดร้้อง
เรียกใหพ้ระองคท่ี์จะแกต่้างพระองคเ์องทนัทีทนัใด  ดว้ยการเสด็จมาของพระเยซูคริสตแ์ละการเปิดเผยเพิ่มเติมท่ี
พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมไวน้ั้น  ตอนน้ีบรรดาผูเ้ช่ือก็มีภาพท่ีสมบูรณ์กวา่ของวิธีท่ีพระเจา้จะท าให้ตราชัง่แห่งความ
ยติุธรรมนั้นสมดุล  ดงันั้นมนัจึงไม่เหมาะสมส าหรับเราท่ีจะอธิษฐานการสาปแช่งของส่ิงท่ีเราพบในพนัธสัญญา



เดิม32 พระเจา้ไดบ้นัทึกส่ิงเหล่านั้นไวเ้พื่อผลประโยชน์ของเราไม่ใช่เป็นตวัอยา่งให้ท าตามในถอ้ยค าเหล่านั้น แต่
ในวิญญาณแห่งความร้อนรนเพื่อพระสิริของพระเจา้ของถอ้ยค าเหล่านั้น นกัเขียนอีกคนหน่ึงไดเ้ช่ือวา่ บางคร้ัง
มนัก็ถูกตอ้งสมควรส าหรับคริสเตียนท่ีจะอธิษฐานค าอธิษฐานแห่งการสาปแช่ง33  บางคนเช่ือวา่ บางคร้ัง(ไม่ใช่
ตลอดเวลา) ผูเ้ขียนสดุดีไดไ้ปเกินไป และไดก้ล่าวส่ิงต่างๆท่ีพวกเขาไม่ควรไดก้ล่าวในความโกรธและความร้อน
รนของพวกเขา  เรามีตวัอยา่งอ่ืนๆของภาษาเช่นนั้นในโยบ ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ พระคมัภีร์บนัทึกส่ิงท่ีผูค้นไดก้ล่าว
และไดท้  า แมว้า่ส่ิงน้ีไดไ้ปไกลวา่น ้ าพระทยัของพระเจา้นั้น นัน่ก็ไม่ไดห้มายถึงวา่พระเจา้ไดรั้บรองถอ้ยค าและ
การกระท าของพวกเขา34 

อีกชนิดหน่ึงของสดุดี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรูปแบบท่ีซ่ึงผูเ้ขียนไดต้ั้งมนัไวแ้ทนท่ีจะเป็นเน้ือหาก็คือ โคลงกระทู ้   
ในสดุดีเหล่าน้ี แต่ละขอ้หรือกลุ่มของขอ้ต่างๆในกรณีของสดุดี 119 ก็เร่ิมตน้ดว้ยอกัษรท่ีตามมาของตวัพยญัชนะ
ฮีบรู  พวกผูเ้ขียนสดุดีได้รับเอารูปแบบน้ีเพื่อว่าคนอิสราเอลสามารถท่องจ าและจดจ าสดุดีได้อย่างง่ายๆได ้   
รูปแบบน้ีก็แนะน าถึงการแสดงออกท่ีสมบูรณ์หรือครอบคลุมของความคิดของผูเ้ขียนสดุดีในหวัขอ้ของเขาอีก
ดว้ย สดุดีโคลงกระทูก้็คือ สดุดี 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, และ 145 35 

การอ้างองิ 

พวกผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดอ้า้งอิงพระธรรมสดุดีมากกวา่พระธรรมเล่มอ่ืนๆของพนัธสัญญาเดิมอยู่
บ่อยๆ “ดชันีการอา้งอิง” ในฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ีส่ีของพนัธสัญญาใหม่กรีกของสมาคมพระคริสตธรรมคมัภีร์ของ
อเมริกาก็กล่าวถึงมากกว่า 400 การอา้งอิงจากพระธรรมสดุดี ซ่ึงรวมถึงวลีเช่นเดียวกบัขอ้ท่ีสมบูรณ์ ในการ
เปรียบเทียบนั้นพนัธสัญญาใหม่น้ีไดร้ะบุถึง 47 การอา้งอิงจากพระธรรมอิสยาห์ ซ่ึงเป็นพระธรรมในพนัธสัญญา
เดิมท่ีถูกอา้งอิงบ่อยๆเป็นอบัดบัท่ีสอง จากสดุดี 150 บทนั้น  พนัธสัญญาใหม่ไดอ้า้งอิงถึง 35 บท 

ศาสนาศาสตร์ 

พระธรรมสดุดีกล่าวถึงพระเจา้  มนุษย ์(โดยเฉพาะอยา่งยิง่อิสราเอลในฐานะชุมชนแห่งพนัธสัญญาและ
แต่ละบุคคลในชุมชนนั้น) และการแกไ้ขความตึงเครียดระหวา่งพระเจา้ท่ีอยูเ่หนือและบริสุทธ์ิ และมนุษยท่ี์บาป 
ท่ีไดเ้หินห่างและจ ากดั36 

คุณค่า 

นอกเหนือไปจากคุณค่าของพระธรรมสดุดีท่ีมีต่อพวกผูเ้ขียนของพนัธสัญญาใหม่แลว้นั้นคุณค่าของ
สดุดีต่างๆในฐานะตวับทของ พนัธสัญญาเดิมก็ฝังแน่นในทุกวนัน้ี 



“พระธรรมสดุดีสะทอ้นถึงความเช่ือของอิสราเอลในสดุดีต่างๆนั้นเราก็ไดรั้บหนา้ต่างท่ีช่วยให้เรามองดู
ท่ีพี่นอ้งชายหญิงในความเช่ือของเรามากกวา่ 2,500 ปีมาแลว้  พระธรรมสดุดีเช้ือเชิญให้เราท่ีจะประสบ
กบัวธีิท่ีประชากรของพระเจา้ในอดีตนั้นไดเ้ก่ียวขอ้งกบัพระเจา้37 

“พระสดุดีเช่ือมโยงช่องหว่างระหว่างตอนนั้นกบัตอนน้ีโลกสมยัโบราณและโลกปัจจุบนั บางทีดีกว่า
พระธรรมเล่มใดๆของพระคมัภีร์เสียอีก”38 

“ถา้ประชากรของพระเจา้ก่อนการเสด็จมาเป็นมนุษยข์องพระเจา้นั้น สามารถมีความเช่ือเช่นนั้นใน   
พระเจา้  ซ่ึงไดเ้ป็นพยานต่อความยิ่งใหญ่และความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือของพระองคน์ั้น  ส่ิงน้ีควรเป็น
จริงท่ามกลางิคริสเตียนในศตวรรษท่ียี่สิบเพียงไร? พระธรรมสดุดีสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตเชิงภาวนา
ของเรา รูปแบบครอบครัวของเรา และการสามคัคีธรรมและการเป็นพยานของคริสตจกัรของ            
พระเยซูคริสตไ์ด”้39 

“เราอยู่ในอนัตรายของการสูญเสียพระธรรมสดุดีในโบสถ์ต่างๆของเราในทุกวนัน้ี ท่ีจริงแลว้หลาย
โบสถ์ได้สูญเสียมนัไปแล้ว ดงันั้นก็ไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญท่ีหลายผูค้นในท่ีประชุมของเราไม่รู้วิธีท่ีจะ
อธิษฐาน”40 

โครงสร้าง 

นกัวิชาการบางคนไดพ้ยายามท่ีจะอธิบายถึงโครงสร้างองคร์วมเด่ียวท่ีพวกเขาเช่ือวา่พระธรรมสดุดีทั้ง
เล่มแสดงถึง41  จนถึงทุกวนัน้ีความพยายามเหล่าน้ีก็ไม่ไดโ้นม้นา้วนกัวชิาการทางพระธรรมสดุดีคนอ่ืนๆ42 

โครงร่าง 

I. บรรพท่ี 1: บทท่ี 1— 41 (หนงัสือแห่งประสบการณ์ส่วนตวั) 
II. บรรพท่ี 2: บทท่ี 42—72 (หนงัสือแห่งเอโลฮิม) 
III. บรรพท่ี 3: บทท่ี 73—89 (หนงัสือมืด) 
IV. บรรพท่ี 4: บทท่ี 90—106 (หนงัสือแห่งกษตัริย)์ 
V. บรรพท่ี 5: บทท่ี 107—150 (หนงัสือแห่งการสรรเสริญ) 

เนือ้หา 

พระธรรมสดุดีเป็นการรวบรวมของบทกวีฮีบรูท่ีได้รับการดลใจซ่ึงได้ถูกตั้งใจเพื่อการใช้ในการ
นมสัการ บรรดาผูร้วบรวมท่ีได้รับการน าพาโดยพระวิญญาณไดใ้ส่สดุดีต่างๆไวใ้นระบบปัจจุบนัของสดุดี
เหล่านั้นดว้ยหลายเหตุผล ซ่ึงรวมถึงผูเ้ขียนและความสัมพนัธ์อยา่งสนิทสนมแห่งแนวคิด บรรดาผูร้วบรวมไม่ได้



เรียบเรียงสดุดีต่างๆในระบบท่ีผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขียนสดุดีเหล่านั้น  สดุดีแต่ละบทก็เป็นการแสดงออกของผูเ้ขียนท่ี
ไดต้อบสนองต่อพระเจา้ตามสถานการณ์ต่างๆท่ีเจาะจงเม่ือเขาไดเ้ขียน ดงันั้นจึงไม่มีขอ้โตแ้ยง้หรือความคืบหนา้
ทางเหตุผลของความคิดขณะท่ีผูอ่้านท าการอ่านตลอดพระธรรมน้ี  อย่างไรก็ตาม ก็มีแนวคิด ถอ้ยค า และวลีท่ี
เช่ือมโยงหรือเปรียบเทียบท่ีบางคร้ังเช่ือมโยงสดุดีสองบทหรือมากกวา่นั้นเขา้ดว้ยกนั 

หวัขอ้ของพระธรรมสดุดีคือการนมสัการ การนมสัการเป็นการกระท าแห่งการถวายส่ิงท่ีสมควรต่อพระ
เจา้เน่ืองจากวา่พระองคเ์ป็นใคร ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “นมสัการ” (ชาคาห์) หมายถึง ท่ีจะกม้กราบลง หรือท าการกม้
ค านับ ผูเ้ขียนสดุดีไดใ้ช้มนัเพื่อจะอธิบายถึงการหมอบราบต่อพระเจา้ หรือทูตสวรรค์ หรือมนุษยอี์กคนหน่ึง    
มนัพรรณนาถึงท่าทีของการยอมจ านนต่อบุคลท่ีเหนือกวา่ ค าน้ีปรากฏ 15 คร้ังเท่านั้นในพระธรรมสดุดีพร้อม
กบัพระเจา้ท่ีเป็นเป้าหมาย แต่แนวคิดของการนมสัการพระเจา้ก็ปรากฎในสดุดีทุกบท 

ในพระธรรมสดุดี เป้าของการนมสัการคือพระเจา้ ผูป้ฏิบติัคือผูค้น จุดศูนยก์ลางคือเยรูซาเล็ม ซ่ึงเป็น
สถานท่ีแห่งการทรงสถิตท่ีแสดงออกของพระเจา้ วิธีหลกัคือเพลง  ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึงพระเจา้วา่เป็นพระยาเวห์
เอโล- ฮิม หรืออโดนายเป็นหลกั แมว้า่ช่ืออ่ืนๆก็ปรากฏเช่นกนั บรรดาผูท่ี้นมสัการพระองคก์็เป็น แต่ละบุคคล  
กษตัริย ์ ประเทศ และทั้งโลก  พระวหิารของพระอง ์(สถานนมสัการกลางของอิสราเอล) และภูเขาบริสุทธ์ิ (ภูเขา
ซีโยน) เป็นสถานท่ีกลางแห่งการนมสัการ  ความย  าเกรง  ความเกรงกลวั  และความยินดีเป็นท่าทีหลกัท่ีโดดเด่น
ในการนมสัการน้ี  ประชากรของพระเจา้ตลอดประวติัศาสตร์ไดรั้กพระธรรมสดุดี  ก็มีเหตุผลหลายประการ 

ส าหรับความเป็นท่ีนิยมของมนั    แรกสุด มนัเป็นการรวบรวมของเพลงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์ซ่ึง
เราทุกคนสามารถเขา้ส่วนได ้  มนัยากอยา่งมากท่ีจะพบสถานการณ์ใดๆในชีวติท่ีไม่ไดพ้บการแสดงออกในสดุดี    
สดุดีบางบทไดเ้กิดข้ึนจากความมัง่คัง่ สดุดีบทอ่ืนไดเ้กิดข้ึนจากความทุกขย์าก สดุดีบางบทกล่าวถึงความบริสุทธ์ิ 
และสดุดีบทอ่ืนๆก็กล่าวถึงความบา สดุดีบางบทเป็นการคร ่ าครวญท่ีระทมทุกขก์บัสถานการณ์ท่ีแยสุ่ด ในขณะ
ท่ีสดุดีบทอ่ืนๆเป็นเพลงนมสัการท่ีชยัชนะแห่งความยินดีและการขอบพระคุณ  สดุดีบางบทมองไปท่ีอดีตใน
ขณะท่ีสดุดีบทอ่ืนๆก็มองไปยงัอนาคต 

 
สดุดีต่างๆนั้นยิง่ใหญ่เพราะวา่พวกผูเ้ขียนไดเ้ขียนสดุดีเหล่านั้นจากประสบการณ์ต่างๆท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดของ

พวกเขา  บทกวท่ีียิง่ใหญ่ก็เกิดจากการด าเนินชีวิตท่ียิ่งใหญ่   “ดว้ยวา่ปากนั้นพูดจากส่ิงท่ีมาจากใจ” (มธ. 12:34)    
สดุดีต่างๆนั้นยิง่ใหญ่เพราะวา่พวกผูเ้ขียนไดน้ าประสบการณ์ต่างๆท่ีลึกซ้ึงของพวกเขาไปต่อพระพกัตร์ของพระ
เจา้อีกดว้ย  สดุดีเหล่านั้นแสดงแก่ผูค้นถึงวธีิท่ีปฏิบติัตวัเม่ือพวกเขาตระหนกัถึงพระเจา้ ซ่ึงเป็นวิธีเดียวท่ีเป็นจริง
อยา่งแทจ้ริงท่ีจะด าเนินชีวติ   เพราะฉะนั้นคุณค่าถาวรของสดุดีต่างๆก็อยูใ่นการเปิดเผยถึงการนมสัการของสดุดี
เหล่านั้น 



มีการเปิดเผยสามอย่างท่ียิ่งใหญ่เก่ียวกบัการนมสัการในพระธรรมสดุดี คือ เป้าของการนมสัการ      
ท่าทีของการนมสัการ และกิจกรรมต่างๆของการนมสัการ 

แรกสุด พระธรรมสดุดีเปิดเผยถึงบุคคลของพระเจา้ ผูซ่ึ้งเป็นเป้าของการนมสัการ   การเปิดเผยหลกัถึง
คุณลกัษณะของพระเจา้ในพระธรรสดุดีคือพระนามของพระองค ์ พวกผูเ้ขียนไดใ้ชช่ื้อเรียกและการเปรียบเทียบ
จ านวนมากเพื่ออธิบายถึงพระเจา้ แต่สามพระนามของพระเจา้ท่ีพวกเขาได้ใช้มากท่ีสุดคือ ยาเวห์ เอลโลฮิม 
และอโดนาย43  จากการเขา้ใจช่ือเหล่าน้ีนั้น เราตอ้งการท่ีจะนมสัการพระเจา้ 

ช่ือ “ยาเวห์” บ่งบอกถึงการด ารงอยู่ท่ีส าคญัของพระเจา้ พระองค์เป็นผูซ่ึ้งพระองค์เป็น (อพย. 3:14)    
ช่ือน้ีปรากฎบ่อยคร้ังมากกว่าช่ืออ่ืนๆในพระธรรมสดุดีโดยพื้นฐานแลว้ นั่นหมายถึงว่าพระเจา้เป็นบุคคลท่ี
เป็นอยูนิ่รันดร์ดว้ยตนเอง ผูซ่ึ้งไดก้ลายมาเป็นทุกส่ิงท่ีประชากรของพระองคต์อ้งการ  การด ารงอยูข่องพระเจา้
ไม่เคยเป็นหัวขอ้ของการโตแ้ยง้ในพระธรรสดุดีเลย   พวกผูเ้ขียนได้ทึกทกัเอาถึงการด ารงอยู่ของพระองค ์      
ในฐานะพระยาเวห์ พระเจา้ก็เป็นแหล่งท่ีพอเพียงส าหรับอะไรก็ตามท่ีประชากรของพระองค์จ  าเป็น เม่ือใดก็
ตามท่ีพวกเขามีความจ าเป็น นัน่เป็นเพราะวา่พระนามยาเวห์อธิบายถึงพระเจา้ในความสัมพนัธ์แบบพนัธสัญญา
กบัประชากรของพระองค์  ตามปกติบรรดาผูแ้ปลได้ใช้ค  าว่า LORD ในฉบบัแปลภาษาองักฤษฉบบัต่างๆ       
บางทีสดุดี 139 เป็นค าอธิบายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดถึงการด ารงอยูท่ี่ส าคญัของพระเจา้ และสดุดี 23 เป็นการเปิดเผยท่ี
ยิง่ใหญ่ของการมาเป็นทุกส่ิงท่ีประชากรของพระองคจ์  าเป็น 

พระนามท่ียิ่งใหญ่อนัท่ีสองของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีคือ “เอลโลฮิม”  ตามปกติแล้ว ค าฮีบรูน้ี
แปลวา่ “God” ในพระคมัภีร์ภาษาองักฤษฉบบัต่างๆของเรา  มนัเป็นค าพหูพจน์ในฮีบรู ซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะบ่งบอก
ถึงความเป็นพหูพจน์ของจ านวนแต่เป็นความใหญ่โต   อยา่งท่ีพระองคเ์ปิดเผยพระองคเ์องนั้น พระเจา้ก็ไม่จ  ากดั
จนไม่มีค  าเอกพจน์ใดๆสามารถแสดงออกถึงพระองค์อยา่งพอเพียงได ้ “เอลโลฮิม” บ่งบอกถึงอ านาจท่ีส าคญั
ของพระเจา้และขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระองค์มีอ านาจอย่างยิ่ง ก าลงัของพระองค์ไม่ใช่แค่ศกัยภาพเท่านั้นแต่มีการ
เคล่ือนไหวอีกดว้ยมนัแฝงอยู ่แต่ก็ท  างานอยูอี่กดว้ย   อ านาจเช่นนั้นไดน้ าเอาความย  าเกรงของพวกผูเ้ขียนสดุดี
ออกมา  บางทีสดุดี 68 เป็นการเปิดเผยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของอ านาจท่ีส าคญัของพระเจา้ในพระธรรมสดุดี และสดุดี 
46 ก็ช้ีแจงถึงอ านาจท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ท่ีท าการอยา่งประทบัใจมากท่ีสุด 

ช่ือเรียก “อโดนาย” (Lord ในแง่ของ เจ้านาย) ก็ไม่ปรากฏบ่อยๆในสดุดีต่างๆ แต่แนวคิดท่ีมนัแสดงออก
ก็ปรากฏอยา่งต่อเน่ือง     



ช่ือเรียกน้ีแสดงออกถึงอธิปไตยของพระเจา้ ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีว่าไม่มีใครท่ีสูงส่งกว่าพระองค์ใน
อธิปไตยอีกแลว้  พระองคเ์ป็นกษตัริยเ์หนือทั้งจกัรวาลและผูป้กครองสูงสุดเหนืออิสราเอล  บางทีสดุดี 86 ช้ีแจง
ถึงอธิปไตยของพระเจา้อยา่งเลอเลิศมากกวา่สดุดีใดๆ 

เม่ือใดก็ตาม บุคคล  กษตัริย ์ ประเทศ หรือเช้ือชาติรับรู้ว่าพระเจา้เป็น ยาเวห์  เอลโลฮิมหรืออโดนาย 
ผลลพัธ์ก็คือการนมสัการ   เราไม่สามารถท าส่ิงใดไดน้อกจากหมอบราบตวัเราเองต่อหนา้บุคคลเช่นนั้น  นัน่คือ
พวกผูเ้ขียนสดุดีเหล่าน้ีไดท้  าขณะท่ีพวกเขาไดไ้ตร่ตรองถึงประสบการณ์ต่างๆพวกเขาตามความจริงของใครท่ี
พระเจา้เป็น 

การเปิดเผยใหญ่อนัท่ีสองของพระธรรมสดุดีก็คือท่าทีของผูค้นในการนมสัการ สรุปแลว้เราเห็นผูค้น
ตอบสนองต่อการเปิดเผยของพระเจา้อยา่งยนิดี  อยา่งวางใจ และอยา่งยอมจ านน (แต่บางคร้ังก็ อยา่งโกรธ อยา่ง
ผดิหวงัหรืออยา่งสงสัย)    เม่ือเราเขา้ใจวา่พระเจา้เองนั้นเป็นแหล่งท่ีพอเพียงส าหรับเราโดยไม่ค  านึงความจ าเป็น
ต่างๆของเรา  เราควรนมสัการโดยการยนิดี  เม่ือเราช่ืนชมอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้  เราควรนมสัการพระองค์
โดยการวางใจพระองค ์   เม่ือเราเรียนรู้วา่พระเจา้มีอธิปไตย  เราควรตอบสนองดว้ยการนมสัการโดยการยอม
จ านนต่อพระองค ์   เม่ือเราช่ืนชมพระคุณของพระเจา้ในการจดัเตรียมทุกส่ิงท่ีเราจ าเป็นให ้ เราควรยนิดี 

ในพระธรรมสดุดี เราเห็นความยนิดีแสดงถึงตวัมนัเองในความรักและความกตญัญู    ความรักและความ
กตญัญูแสดงออกถึงความรักในแนวทางดงัต่อไปน้ี    เรามีพระสัญญาแห่งการยกโทษของพระเจา้ถา้เราสารภาพ
เม่ือเราท าบาป    การยกโทษบาปเป็นหน่ึงในของขวญัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์   มนัไม่ใช่บางส่ิง
ท่ีเราสามารถท าเพื่อไดม้าหรือสมควรไดรั้บ    มนัเป็นของขวญัจากพระเจา้ท่ีข้ึนอยูก่บังานท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อเรา
ผา่นทางพระบุตรของพระองคใ์นท่ีสุด    ท่าทีพื้นฐานท่ีส านึกผดิก็พฒันาสู่การยกยอ่งส าหรับพระคุณของพระเจา้    
ดนตรีท่ีไพเราะก็ออกมาจากใจต่างๆท่ีแตกสลายโดยความบาป  ใจต่างๆท่ีตระหนกัถึงการลม้ละลายอยา่งส้ินเชิง
ของพวกมนัต่อพระพกัตร์พระเจา้  การสรรเสริญท่ีมีสง่าราศีมากท่ีสุดเกิดจากริมฝีปากของบรรดาผูท่ี้รู้สึกถึงของ 
ขวญัต่างๆท่ียิง่ใหญ่ท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่พวกเขา น่ีคือเหตุผลท่ีคริสเตียนบางคนท่ีมีสง่าราศีมากท่ีสุดก็เป็นบรรดาผู ้
ท่ีทนทุกขม์ากท่ีสุด 

การวางใจในอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ก็แสดงออกถึงตวัมนัเองในความจริงใจและความกลา้หาญใน
พระธรรมสดุดี    ความเกรงกลวัเป็นการตอบสนองภายในต่ออ านาจ และความกลา้หาญควรเป็นการส าแดงออก
ภายนอกของมนั    บุคคลท่ีเกรงกลวัอ านาจของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงจะเปิดใจและจริงใจเพราะวา่เขาหรือเธอเช่ือ
วา่พระเจา้จะใช้อ านาจของพระองค์ท่ีจะปกป้องพระองค์    เขาเต็มใจท่ีจะเส่ียงเพราะวา่เขาก าลงัพึ่งพาอ านาจท่ี
เหนือธรรมชาติของพระเจา้ท่ีจะค ้าจุนและสนับสนุนเขา    พวกผูเ้ขียนสดุดีได้แสดงออกถึงพวกเขาเอง และ
ปฏิบติัตวัอยา่งจริงใจต่อพระพกัตร์พระเจา้และต่อผูค้น เพราะวา่พวกเขาไดเ้ช่ือในอธิปไตยของพระองค ์   พวก



เขาไดเ้ผชิญกบัอนัตรายอย่างกลา้หาญอีกด้วยเพราะว่าพวกเขาไดเ้ช่ือว่าพระเจา้สามารถและจะจดัเตรียมการ
ช่วยเหลือท่ีพอเพียงส าหรับพวกเขา 

การยอมจ านนต่ออธิปไตยของพระเจา้ก็แสดงออกถึงมนัเองในการนบัถือและการเช่ือฟัง ในพระธรรม
สดุดี การนับถือเป็นหลกัฐานภายนอกของการยอมจ านนต่อพระเจา้และการเช่ือฟังเป็นหลกัฐานหลกัของ    
บุคคลท่ีเช่ือวา่พระเจา้เป็นสิทธิอ านาจสูงสุดอยา่งแทจ้ริงจะนบัถือพระองค ์  เขาหรือเธอจะยอมต่อสิทธิอ านาจท่ี
เหนือกวา่ของพระเจา้อย่างยอมจ านนอีกดว้ย    เราเห็นพวกผูเ้ขียนสดุดีแสดงออกถึงการนบัถือของพวกเขาท่ีมี
ต่อพระเจา้และกม้กราบต่อน ้ าพระทยัของพระองคอ์ยา่งถ่อมใจตลอดพระธรรมสดุดี การอุทิศตนของพวกเขาท่ี
จะวางใจบ่อยคร้ังแลว้ก็ติดตามมาดว้ย 

การเปิดเผยหลักท่ีสามเก่ียวกบัการนมสัการในพระธรรมสดุดีก็คือกิจกรรมต่างๆของการนมสัการ    
อย่างท่ีเราไดส้ังเกตนั้น  การรับรู้ถึงพระเจา้ของใครคนหน่ึงก็น าไปสู่การนมสัการ  และท่าทีต่างๆของใครคน
หน่ึงก็ปรับแต่งการนมสัการ    กิจกรรมต่างๆของใครคนหน่ึงก็แสดงออกถึงการนมสัการอีกดว้ย 

สดุดีต่างๆเปิดเผยวา่การนมสัการเกิดจากบางส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อมนุษย ์มนุษยไ์ม่ไดน้มสัการเพราะวา่
มีบางส่ิงในเน้ือแทภ้ายในเขาท่ีตอ้งออกมา  การนมสัการเป็นการตอบสนองต่อส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าอยูเ่สมอ     พระ
เจา้ท าให้การนมสัการออกมามนุษยไ์ม่ไดริ้เร่ิมมนัดว้ยตวัเขาเอง ตลอดพระธรรมสดุดีนั้นพวกผูเ้ขียนสดุดีได้
ตอบสนองต่อการกระท าของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเขา    พระเจา้เป็นผูริ้เร่ิมอยู่เสมอและมนุษยเ์ป็นผูต้อบสนอง     
ขอ้เทจ็จริงน้ีช่วยใหเ้ราเห็นวา่พระเจา้นั้นสมควรต่อการนมสัการ 

การตอบสนองของมนุษยด์ว้ยการนมสัการก็เก่ียวขอ้งกบัการเปิดจิตวิญญาณต่อพระเจ ้การสารภาพของ
ดาวดิในสดุดี 32 เป็นตวัอยา่งท่ีดีของส่ิงน้ี (เปรียบเทียบ 51)  เขาไดย้นิดีในความสัมพนัธ์ท่ีเปิดของเขากบัพระเจา้  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเขาไดย้อมรับถึงความบาปของเขา    เขาไดรั้บของขวญัแห่งการยกโทษของพระเจา้อีกดว้ย     
จากนั้นเขาไดถ้วายการสรรเสริญแด่พระเจา้  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมต่างๆท่ีส าคญัของมนุษยเ์ก่ียวกบัการนมสัการ 
คือ การสารภาพ  การสรรเสริญ และการขอบพระคุณ 

หลงัจากท่ีพระเจา้ริเร่ิมการนมสัการและมนุษยต์อบสนองโดยการนมสัการนั้น พระเจา้ก็กลายมาเป็น 
ทุกส่ิงท่ีผูน้มสัการตอ้งการ พระเจา้สัตยจ์ริงและสัตยซ่ื์อในการปฏิบติัต่อผูน้มสัการ พระองคก์ลายมาเป็นทุกส่ิงท่ี
เราต้องการเม่ือเรานมสัการพระองค์ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆของการนมสัการเร่ิมต้นและจบลงด้วยพระเจ้า    
กิจกรรมต่างๆเร่ิมตน้ดว้ยสถานการณ์ต่างๆท่ีริเร่ิมของพระองคใ์นชีวิต    ส่ิงเหล่านั้นจบลงดว้ยการท่ีพระองคน์ า
เราไปยงัพระองคเ์อง    ในระหวา่งนั้นเราก็เปิดจิตวิญญาณของเรา รับของขวญัต่างๆของพระองค ์และถวายการ
สรรเสริญของเรา 



ดงันั้น เน้ือหาของพระธรรมสดุดีคือ “จงนมสัการพระเจา้!”จงเปล่ียนทุกสถานการณ์ไปสู่โอกาสส าหรับ
การนมสัการ ถา้เราโศกเศร้า เราควรนมสัการ ถา้เรายนิดี  เราควรนมสัการ  ถา้เราอยูใ่นความมืด เราควรนมสัการ    
ถา้เราอยูใ่นความสวา่ง เราควรนมสัการ อคัรทูตเปาโลไดแ้สดงออกถึงมนัในท านองน้ีในฟีลิปปี 4:4 และ 7  วา่: 
“จงช่ืนชมยินดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทุกเวลา ขา้พเจา้ขอย  ้าอีกคร้ังวา่ จงช่ืนชมยินดีเถิด. . . .แลว้สันติสุขแห่งพระ
เจา้ซ่ึงเกินความเขา้ใจ จะคุม้ครองจิตใจและความคิดของท่านไวใ้นพระเยซูคริสต์” พระธรรมสดุดีจบลงดว้ย
ถอ้ยค าแห่งการกระตุน้วา่: “จงใหทุ้กส่ิงท่ีหายใจ สรรเสริญพระเจา้ จงสรรเสริญพระเจา้เถิด” (สดด. 150:6)44 

“แต่เน้ือหาท่ีเด่นในพระธรรมสดุดีเป็นสองเร่ืองคือ: (1) พระเจา้ประเสริฐ และ (2) ชีวิตก็ล าบาก ชีวิแห่ง
ความเช่ือก็ไดด้ าเนินระหวา่งความเป็นจริงสองอยา่งน้ี”45 

  
 

การอรรถาธิบาย 

ขณะท่ีเราอ่านพระธรรมสดุดี  เราควรเอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีพวกผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวเก่ียวกบัพระเจา้  เราควร
สังเกตถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ล่าวเก่ียวกบัพวกเขาเองและประชากรของพระเจา้อีกดว้ย    อยา่งท่ีสาม เราควรมองหา
วิธีท่ีผูเ้ขียนสดุดีได้แสดงออกถึงอารมณ์ของพวกเขาต่อพระเจา้ การแบ่งปันถึงส่ิงท่ีเรารู้สึกก็ส าคญั ในการ
ส่ือสารอยา่งสนิทสนิมเช่นเดียวกบัการแบ่งปันถึงส่ิงท่ีเรารู้และคิด ส่ิงน้ีจะช่วยให้เรากลายมาเป็นผูค้นท่ีโปร่งใส
มากข้ึน 

I.  บรรพที ่1 : บทที ่1— 41 

สดุดีส่วนใหญ่ในบรรพท่ี 1 เป็นสดุดีของดาวิด บางทีการรวบรวมน้ีเป็นอนัแรกและต่อมาไดถู้กรวมเขา้
ไปในพระธรรมสดุดีท่ีเป็นบรรทดัฐาน ใครคนหน่ึงอาจคิดถึงหนังสือน้ีว่าเป็น “หนงัสือแห่งประสบการณ์
ส่วนตวั”  เน่ืองจากวา่มีประสบการณ์ส่วนตวัอยา่งมากในสดุดี 1— 41 

สดุดี 1 

สดุดีน้ีเป็นหน่ึงในสดุดีอนัเป็นท่ีรู้จกัดีท่ีสุดและเป็นท่ีโปรดปรานมากท่ีสุดในพระธรรมสดุดี    มนัสรุป
สองเส้นทางแห่งชีวติท่ีเปิดแก่ผูค้น คือ ทางของคนชอบธรรมและทางของคนชัว่ร้าย (เปรียบเทียบ ฉธบ. 30:11-
20; ยรม. 17:5-8) สดุดีน้ีกล่าวถึง พระเจา้ การด าเนินชีวิตในทางธรรม และความหวงัของคนในทางธรรม          
เม่ือพิจารณาถึงพระสัญญาต่างๆแบบพนัธสัญญาของโมเสสอีกดว้ย   เพราะฉะนั้น มนัเป็นสดุดีท่ีเหมาะสมท่ีจะ
เปิดการรวบรวมของ 150 สดุดี บางทีพวกผูแ้กไ้ขไดต้ั้งใจให้มนัท่ีจะเป็นบทน าสู่พระธรรมสดุดีดว้ยเหตุผลน้ี    



การเปรียบเทียบของมนัก็เกิดข้ึนอีกตลอดพระธรรมสดุดี    เม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาของมนันั้น มนัเป็นสดุดีปัญญา
และสดุดีค าสอนท่ีไดถู้กออกแบบมาเพื่อจะให้ความเขา้ใจแก่ผูอ่้าน (เปรียบเทียบ สภษ. 2:12-22) 

“สดุดีสามบทเท่านั้น คือ สดุดี 1, 19, และ 119 สามารถถูกเรียกวา่สดุดีโทราห์ในแง่ท่ีจริงของถอ้ยค าได ้ 
นัน่คือ การจดจ่อหลกัของสดุดีเหล่าน้ีคือโทราห์    สดุดีโทราห์ไม่ไดป้ระกอบดว้ยประเภททางวรรณกรรมของ
พระธรรมสดุดี เน่ืองจากว่ามนัไม่มีรูปแบบทางวรรณกรรมท่ีเป็นมาตรฐานใดๆเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเราได้
เห็นในประเภททางวรรณกรรมอ่ืนๆ    อย่างไรก็ตาม บนพื้นฐานของเน้ือหาของสดุดีเหล่าน้ีนั้น  สดุดีเหล่าน้ีก็
ก่อตั้งประเภทท่ีถูกตอ้งสมควร 

“สดุดีอ่ืนๆท่ีกล่าวถึงความคิดของโทราห์ แมว้า่มนัไม่ใช่เป็นแนวคิดหลกัของสดุดีเหล่านั้นคือ สดุดี 18, 
25, 33, 68, 78, 81, 89, 93, 94, 99, 103, 105, 111, 112, 147, และ 148”46 

สดุดีน้ีเปรียบเทียบคนชอบธรรม ผูซ่ึ้งเน่ืองจากความประพฤติของเขาหรือของเธอนั้นก็ประสบกบัพระ
พรในชีวิตกบัคนอธรรมผูซ่ึ้งความประพฤติท่ีอธรรมนั้นก็ก่อให้เกิดผลของความโศกเศร้าและการถูกท าลาย    
ฟานเจเมอเรนไดใ้หก้ารวเิคราะห์เชิงโครงสร้างของแต่ละสดุดีเหล่าน้ี 

“ดูเหมือนประวติัศาสตร์พระคมัภีร์จะถูกสร้างบนแนวคิดรวบยอดของ ‘สองคน’: ‘อาดมัคนแรก’ และ 
‘อาดมัคนสุดทา้ย’ (รม. 5:1; 1 คร. 15:45) คาอินและอาแบล  อิสอคัและอิชมาเอล  เอซาวและยาโคบ  ดา
วิดและซาอูล และประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ก็ไปถึงจุดสูงสุดท่ี   พระคริสต์และปฏิปักษ์พระคริสต ์     
สองคน  สองทาง  สองจุดหมาย”47 

1.  ผูเ้ป็นสุข 1:1-3 
 
1:1 สุนทรพจน์สามตอนจบแห่งการแสดงออกต่างๆก็อธิบายถึงบุคคลท่ีเป็นสุขหรือถูกต้องกบัพระเจ้า       

ค า ฮีบรูส าหรับ“มนุษย”์ ในบริบทน้ีอธิบายถึงบุคคลโดยปราศจากการระบุถึงเพศ    แต่ละการแสดงออก
เหล่าน้ีก็เขม้ขน้กวา่การแสดงออกเก่าก่อน   การอธิบายเหล่าน้ีก็มาจากการไดรั้บอิทธิพลโดยคนชัว่อยา่ง
เป็นบางคร้ังบางคราวท่ีจะร่วมมือกบัพวกเขาในความชัว่ร้ายของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม บางทีน่ีเป็นกรณี
ของการเปรียบเทียบท่ีมีความหมายเหมือนกนัท่ีอธิบายถึงผลรวมของความชัว่มากกวา่ท่ีจะเป็นสามชนิด
ท่ีเจาะจงของกิจกรรมต่างๆในการพฒันาท่ีเก่ียวกบัจุดสุดยอด (เปรียบเทียบ ฉธบ. 6:7)48 

“เป็นสุข” เป็นการแปลท่ีดีกวา่ “ไดรั้บพร” เน่ืองจากวา่ภาษาฮีบรูมีค าท่ีแยกกนัส าหรับค าวา่ “ไดรั้บพร”    
“เป็นสุข” เป็นการร้องอุทานของราชินีเชบาเม่ือพระนางไดเ้ห็นความยิ่งใหญ่ของซาโลมอน (1 พกษ. 
10:8)    มนัปรากฏ 26 คร้ังในพระธรรมสดุดี  การเป็นสุขน้ีไม่ใช่การสมควรไดรั้บแต่เป็นของขวญัจาก



พระเจา้  จากมุมมองของพระเจา้นั้น แมว้า่คนชอบธรรมไม่ไดรู้้สึกเป็นสุขแต่พวกเขาก็ไดรั้บพรเพราะวา่
พระองค์ป้องกนัพวกเขาจากการพิพากษาท่ีเป็นผลมาจากการลม้ลงในความบาป (เปรียบเทียบ ปฐก. 
3:15-19)   “เป็นสุข” ในขอ้น้ีก็ปรากฏใน 2:12 ซ่ึงจดัตั้งการรวมกนัท่ีผนวกสดุดีสองบทน้ีเขา้ดว้ยกนัอีก
ดว้ย   ในท านองเดียวกนั การอา้งอิงถึง “ทาง” ในขอ้น้ีก็ปรากฏอีกคร้ังหน่ึงใน 2:11-12 

คน “อธรรม” ก็ด้ือร้ันท าความชัว่อย่างตั้งใจ “คนบาป” ก็พลาดมาตรฐานของพระเจา้และไม่ไดใ้ส่ใจ 
และ “คนเยาะเยย้” ก็ถือวา่ธรรมบญัญติัของพระเจา้เป็นของเล่นๆและก็เยาะเยย้ส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

1:2 คนชอบธรรมยอมให้พระวจนะของพระเจา้ (ค าฮีบรู โทราห์ นัน่คือ ค าแนะน าท่ีมาจากพระเจา้) ท่ีจะ
ปรับแต่งความประพฤติของเขาแทนท่ีจะเป็นคนอธรรม นกัอรรถาธิบายคนหน่ึงไดเ้ห็นพระเยซูคริสตว์า่
เป็นคนชอบธรรมสูงสุดท่ีถูกอธิบายไวใ้นสดุดีน้ี49 การภาวนาของเขา (ตามตวัอกัษรคือ “พูดพึมพ า” 
หรือ “พูดกบัตนเอง”) เก่ียวขอ้งกับการคิดอย่างยาวนานเก่ียวกับพระวจนะของพระเจา้ท่ีเกิดข้ึนใน
การศึกษาและการทบทวนตลอดทั้งวนั (เปรียบเทียบ 4:4) 

“การภาวนาไม่ใช่การตั้งเวลาพิเศษไวต่้างหากส าหรับการเฝ้าเด่ียวส่วนตวั ไม่วา่จะเป็นตอนเชา้หรือตอน
เยน็ แต่มนัคือการไตร่ตรอง  พระวจนะของพระเจา้ในเส้นทางแห่งกิจกรรมต่างๆประจ าวนั (ยชว. 1:8)    
โดยไม่ค  านึงถึงเวลาของวนัหรือบริบท  คนชอบธรรมก็ตอบสนองต่อชีวติตามพระวจนะของพระเจา้”50 

“ส่ิงท่ีการยอ่ยอาหารเป็นต่อร่างกาย  การภาวนาก็เป็นต่อจิตวญิญาณอยา่งนั้น”51 

แรงจูงใจส าหรับคนชอบธรรมในกิจกรรมน้ีคือ ความยินดี เขาหรือเธอมีความปรารถนาท่ีจะฟังและ
เขา้ใจส่ิงท่ีพระเจา้ได้เปิดเผย (เปรียบเทียบ ฟป. 2:13)  พระเยซูไดอ้ธิบายแนวคิดน้ีในสุขคติต่างๆ     
(มธ. 5:3-10) 

1:3     ทุกคนท่ียนิดีและภาวนาธรรมบญัญติัของพระเจา้ก็จะเจริญเหมือนกบัไมผ้ลท่ีเจริญ (เปรียบเทียบ 92:12-
14)  ผลของพวกเขาจะปรากฏ ณ เวลาท่ีเหมาะสม ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นแบบทนัทีทนัใด และสุขภาพฝ่าย
วิญญาณโดยทัว่ไปของเขา ซ่ึงแสดงโดยใบนั้นก็จะดี ตามปกติแลว้ ผลท่ีพระเจา้ไดก้ล่าวว่าจะผลิตใน
ชีวิตของผูเ้ช่ือส่วนใหญ่ในพนัธสัญญาเดิมก็เป็นความมัง่คัง่ทางกายภาพ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 28:1-14)    
ผลท่ีคริสเตียนผลิตนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคุณลกัษณะท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและความประพฤติในทาง
ธรรม (เปรียบเทียบ กท. 5:22-23)  ในสองกรณีน้ี เป็นพระพรของพระเจา้เหนือถอ้ยค าและการงานของ
บุคคลหน่ึง ความมัง่คัง่ของเขานั้นมาจากมุมมองของพระเจา้ไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งมาจากมุมมองของโลก  
ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของตน้ไมคื้อระบบรากท่ีซ่อนไวข้องมนั เพราะว่ามนัดูดน ้ าและอาหารบ ารุงท่ีหล่อ
เล้ียงตน้ไมน้ั้น    ปราศจากระบบรากท่ีแข็งแรง ตน้ไมจ้ะตายไป และปราศจาก “ระบบราก” ท่ีแข็งแรง  



ผูเ้ช่ือก็จะเห่ียวแหง้ไป   ในภาพพจน์ตามพระคมัภีร์นั้น ผลเป็นส่ิงท่ีมองเห็นไดต่้อคนอ่ืนๆ ไม่ใช่แค่ส่ิงท่ี
ถูกปิดซ่อนไวภ้ายในบุคคล   มนัเป็นส่ิงท่ีใหผ้ลประโยชน์แก่คนอ่ืนอีกดว้ย คือเป็นส่ิงท่ีคนอ่ืนๆสามารถ
น าไปจากเราเพื่อท่ีจะบ ารุงเล้ียงพวกเขาได ้(เปรียบเทียบ ยน. 15:1-11)  ในทางตรงกนัขา้ม ใบเป็นส่ิงท่ี
คนอ่ืนๆเห็นและยกยอ่ง 
 

2.  คนอธรรม 1:4 

ตามปกติแลว้ ค าว่า “อธรรม” (ค าฮีบรู ราซา) อธิบายถึงผูค้นท่ีไม่มีความสัมพนัธ์แบบพนัธสัญญากบั
พระเจา้ พวกเขามีความนบัถือเล็กนอ้ยในพระเจา้ แต่ด าเนินชีวิตเพื่อท่ีจะท าให้กิเลสต่างๆของพวกเขาพึงพอใจ 
พวกเขาไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งชัว่ร้ายอย่างท่ีพวกเขาสามารถชัว่ร้ายได้ แต่พวกเขาไม่มีการนับถือส าหรับมิติฝ่าย
วิญญาณของชีวิต  ดงันั้นพวกเขาเป็นแบบผิวเผิน  แกลบเป็นเปลือกท่ีไร้ค่าซ่ึงอยูร่อบๆ หัวของเมล็ดท่ีเบาและ
ปลิวไปในขบวนการของการฝัดร่อน  มนัไม่ไดเ้ป็นท่ียกยอ่งหรือเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืนๆ 

3.  การพิพากษา 1:5-6 

1:5     ในอนาคตก็จะมีการพิพากษาท่ีฝัดร่อนผู ้คนท่ีซ่ึงพระเจ้าจะแยกคนชอบธรรมจากคนอธรรม 
(เปรียบเทียบ มธ. 13:30)    จากนั้นพระองคจ์ะเป่าคนอธรรมใหป้ลิวไป (เปรียบเทียบ อสย. 2:10-21) 

1:6     เคร่ืองมือของการพิพากษาท่ีจะก าหนดจุดหมายสุดทา้ยของคนสองประเภทโดยพื้นฐานคือความรู้ของ
พระเจา้ (เปรียบเทียบ มธ. 7:23)  พระองครู้์ (มีความเป็นห่วงท่ีมีความรักและสนิทสนมเก่ียวกบั) ส่ิงท่ี
พวกเขาไดท้  าไป (เปรียบเทียบ อพยง 2:25; 19:4; รม. 8:29-30)  “ทาง” อา้งอิงถึงเส้นทางทั้งหมดของ
ชีวิตท่ีรวมถึงส่ิงท่ีจูงใจมนั  ส่ิงท่ีมนัผลิต และท่ีท่ีมนัจบลง    “รู้” (ตามตวัอกัษร) หรือ “เฝ้าดู” (NIV) 
เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบั “พินาศ” (เปรียบเทียบ 31:7; สภษ. 3:6) 

สดุดีบทน้ีเป็นค าเตือนท่ีจริงจงัวา่ ผูอ่้านควรด าเนินชีวิตของเขาหรือของเธอเม่ือพิจารณาถึงการพิพากษา
สุดทา้ยโดยพระเจา้  ทางท่ีชอบธรรมไม่เพียงแต่พิสูจน์วา่เป็นทางเดียวท่ีพอเพียงในเวลานั้นเท่านั้น แต่มก่ัอให้
เกิดการด ารงอยูท่ี่เป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงในเวลาน้ีอีกดว้ย52 

“มนั [สดุดีน้ี] ประกาศวา่ ระเบียบวาระหลกัส าหรับชีวิตการนมสัการของอิสราเอลคือการเช่ือฟัง  คือท่ี
จะจดัระเบียบและด าเนินชีวิตทั้งส้ินตามจุดประสงค์ของพระเจา้และการจดัระเบียบของการทรงสร้างความ
ตรงกนัขา้มพื้นฐานของสดุดีน้ีและความเช่ือทั้งหมดของอิสราเอลก็คือความแตกต่างทางศีลธรรมระหว่างคน
ชอบธรรมและคนอธรรม  คนไร้เดียงสาและคนกระท าผิด  บรรดาผูท่ี้ท  าตามจุดประสงคข์องพระเจา้และบรรดา



ผูท่ี้ละเลยจุดประสงคเ์หล่านั้นและท าลายระเบียบ    ชีวิตของมนุษยไ์ม่ไดถู้กเยาะเยย้หรือถูกปฏิบติัต่อราวกบัว่า
ไม่ส าคญั    การท่ีมนัถูกด าเนินอยา่งไรนั้นก็เด็ดขาด”53 

 
สดุดี 2 

ใน “สดุดีท่ีสอง” น้ี (กจ. 13:33) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบทท่ีถูกอา้งอิงถึงบ่อยคร้ังมากท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่
นั้น ดาวิด (กจ. 4:25) ไดก้ระตุน้ให้ประเทศต่างชาติทั้งหลายท่ีอยู่รอบๆอิสราเอลท่ีจะละทิ้งความพยายามของ
พวกเขาท่ีจะต่อตา้นพระเจา้และกษตัริยท่ี์ไดรั้บการเจิมของพระองค ์  เขาไดก้ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะยอมจ านนต่อ
สิทธิอ านาจของพระบุตรผูซ่ึ้งพระเจา้ไดแ้ต่งตั้งให้ปกครองพวกเขา (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 10)     สดุดีบทท่ี 1  
และ บทท่ี 2 ไดถู้กรวมกนัเป็นบทเดียวอยูเ่สมอในธรรมเนียมของรับบี54 

น่ีเป็นสดุดีกษตัริย ์และอยา่งเจาะจงมากข้ึนคือ สดุดีพระเมสสิยาห์    พวกผูเ้ขียนของพนัธสัญญาใหม่ไดอ้า้งอิง
จากสดุดีกษตัริยอ์ยา่งนอ้ย 27 คร้ัง คือ จาก สดุดี 2  18 คร้ัง จากสดุดี 18 และ 45 อยา่งละคร้ัง และจากสดุดี 110  7 
คร้ัง 

“เป็นท่ีชัดเจนว่าหลายปีและระดับท่ีหลากหลายของความหวงัได้แทรกแซงระหว่างสดุดีและการ
ประยกุตใ์ชใ้นศตวรรษแรก นิมิตเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ ในขณะท่ีไม่สมบูรณ์ในสดุดีต่างๆ ก็พฒันาข้ึน
ในท่ีใดท่ีหน่ึงในระหวา่งนั้น  เราสามารถเห็นการพฒันาน้ีอยา่งชดัเจนมากข้ึนในหมวดผูเ้ผยพระวจนะ
มากกวา่ใน       พระธรรมสดุดี  ท่ีจริงมีค าสอนเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ในตวัในหมวดผูเ้ผยพระวจนะท่ี
เราไม่พบในพระธรรมสดุดี    ในทางตรงกนัขา้ม การประยุกตใ์ชเ้ก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระธรรม
สดุดีก็พฒันาภายในขบวนการการตีความของชุมชนยิวและคริสเตียน แมว้า่มนัส าคญัท่ีจะตระหนกัว่า 
วตัถุดิบส าหรับนิมิตเก่ียวกบั             พระเมสสิยาห์นั้นไดถู้กตีแผไ่วใ้นพระธรรมสดุดีแลว้ และไม่ใช่แค่
การแทรกแซงของชุมชนเหล่านั้นเท่านั้น”55 

“ถ้าคุณก าลงัคิดถึงตวัคุณเองเท่านั้นขณะท่ีคุณอ่านสดุดีเหล่าน้ี  คุณจะไม่เห็นส่ิงท่ีพระธรรมน้ีก าลงั
กล่าวถึงอย่างแทจ้ริง  แต่เม่ือคุณเขา้ใจบางส่ิงเก่ียวกบัค าปรึกษาเชิงการเผยพระวจนะของพระเจา้  เม่ือ
คุณเข้าไปสู่จุดประสงค์ของพระองค์เพื่อประชากรอิสราเอลและประเทศต่างชาติทั้ งหลายใน             
พระเยซูคริสตน์ั้น  คุณจะตระหนกัวา่พระธรรมน้ีเขา้ไดก้บัรายการของพระเจา้อยา่งน่าประหลาดมากแค่
ไหน”56 

 

 



1.  การกบฏของประเทศต่างๆ 2:1-3 

ดาวดิไดแ้สดงออกถึงความประหลาดใจท่ีประเทศต่างๆพยายามจะโค่นลม้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และกษตัริย์
ท่ีพระองค์ได้ตั้งไวบ้นบลัลังก์ของอิสราเอลเพื่อจะรับใช้ในฐานะรองผูส้ าเร็จราชการของพระองค์  ถ้าพวก
กษตัริยข์องอิสราเอลไดย้อมจ านนต่อบลัลงัก์ในสวรรค์ พวกเขาก็ไดช่ื้นชมกบัพระพรและอ านาจของพระเจา้    
ในขอบเขตท่ีว่าพวกเขาได้พิสูจน์ว่าสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้นั้น  พวกเขาก็ได้ด าเนินน ้ าพระทยัและแผนการของ     
พระเจา้บนโลกน้ี 

2:1    ดาวิดได้ช้ีแจงถึงความประหลาดใจของเขาในรูปแบบของค าถามเชิงโวหาร   เขาไม่สามารถเช่ือว่า
ประเทศต่างๆพยายามท่ีจะท าบางส่ิงท่ีแน่นอนวา่จะลม้เหลว    มนัไร้ประโยชน์ท่ีจะปฏิเสธการปกครอง
และผูป้กครองของพระเจา้ (เปรียบเทียบ กจ. 4:25-28; รม. 1:20-32)    ผูค้นในส่วนแรกของสดุดี 1 ยินดี
ในธรรมบญัญติั แต่ผูค้นในส่วนแรกของสดุดี 2 ขดัขืนธรรมบญัญติั 

2:2     เม่ือประเทศต่างๆได้ต่อตา้นรองผูส้ าเร็จราชการของพระเจา้  พวกเขาได้ตั้งพวกเขาเองท่ีจะต่อตา้น   
พระเจา้เอง (เปรียบเทียบ กจ. 4:25-26)    ค าวา่ “ถูกเจิม” คือ “พระเมสสิยาห์” อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงในกรีก
แปลว่า “พระคริสต์” (คริสโตส)    กษัตริย์อิสราเอลทุกองค์ท่ีได้ถูกเจิมโดยผูเ้ผยพระวจนะก็เป็น         
เมสสิยาห์    ตามปกติแลว้ แมว้า่เราคิดถึงพระเยซูวา่เป็นพระเมสสิยาห์  พระองคก์็เป็นผูท่ี้สัตยซ่ื์อท่ีสุด
ของ “เมสสิยาห์” หลายคนในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล  เน่ืองจากว่าสดุดีน้ีกล่าวถึงกษตัริยข์อง
อิสราเอล มนัก็เป็นสดุดีกษตัริย ์เช่นเดียวกบั สดุดี 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, และ 144    คน
ชอบธรรมภาวนาพระวจนะของพระเจา้ (1:1) แต่พวกผูป้กครองท่ีอธรรมเหล่าน้ีไดภ้าวนาการกบฎ 

2:3     ประเทศต่างๆไม่ตอ้งการท่ีจะยอมจ านนต่อการปกครองของรองผูส้ าเร็จราชการของพระเจา้ต่อไป ผูซ่ึ้ง
บางทีแรกเร่ิมนั้นเป็นดาวดิเอง    พวกเขาไดต้อ้งการท่ีจะเป็นอิสระจากขอ้ผกูมดัท่ีไดผ้กูมดัเสรีภาพของ
พวกเขา คือ ภาษีและความจ ากดัต่างๆท่ีดาวดิไดต้ั้งไวเ้หนือพวกเขา 

2.  การแกไ้ขของพระเจา้ 2:4-6 

2:4    ดาวิดไดแ้ลเห็นพระเจา้ในฐานะผูป้กครองเหนือทุกส่ิง ท่ีก าลงันัง่อยูบ่นบลัลงัก์กษตัริยข์องพระองคใ์น
สวรรค์ ซ่ึงไม่ไดถู้กคุกคามหรือกงัวลเก่ียวกบัแผนการของประเทศต่างๆ แต่ก าลงัหัวเราะใส่การไร้ผล
ของมนั  ภาพของพระเจ้าท่ีนั่งบนบลัลงัก์ของพระองค์เป็นการท าให้เป็นบุคคลตามธรรมดาท่ีพวก
ผูเ้ขียนสดุดีไดใ้ช ้(เปรียบเทียบ 9:11; 22:3; 29:10; 55:19; 102:12; 113:5; อสย. 6:1; อสค. 1:26; วว. 4:2; 
5:1)  น่ีเป็นท่ีเดียวในพระคมัภีร์ท่ีผูเ้ขียนไดอ้ธิบายวา่พระเจา้หวัเราะ 



2:5     พระเจ้าได้ตรัสแก่ประเทศต่างๆอีกด้วย    ส่ิงท่ีพระองค์ได้ตรัส พระองค์ก็ได้ตรัสด้วยพระพิโรธ 
เพราะว่าพวกเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมจ านนต่อสิทธิอ านาจของกษตัริยข์องพระองค ์ผูซ่ึ้งเป็นส่วนขยาย
ของพระองคเ์อง 

2:6     เพราะวา่พระเจา้ไดแ้ต่งตั้งกษตัริยข์องพระองค์ไวบ้นบลัลงัก์ของอิสราเอล การกบฏใดๆท่ีมีต่อเขานั้น
จะพิสูจน์ว่าไร้ผลในท่ีสุด    พระเจา้ไดส้ถาปนาบรรดากษตัริยข์องอิสราเอลดว้ยความมัน่คงท่ีมากข้ึน
หรือนอ้ยกวา่บนบลัลงักโ์ลกน้ีของพวกเขา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการยอมจ านนของพวกเขาต่อบลัลงัก์ในสวรรค ์   
ดาวิดได้สัตย์ซ่ือท่ีจะเป็นตวัแทนของพระเจ้า แม้ว่าไม่ได้สัตย์ซ่ืออย่างสมบูรณ์ ดังนั้น  พระเจ้าได้
สถาปนาบลัลงัก์ของเขาค่อนขา้งจะมัน่คง ซ่ึงไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความสามารถท่ีจะควบคุมประเทศต่างๆท่ี
อยู่รอบๆเขา  พระเยซูคริสต์ได้สัตย์ซ่ือท่ีจะด าเนินน ้ าพระทัยของพระเจ้าบนโลกน้ีอย่างสมบูรณ์    
เพราะฉะนั้น พระองคจ์ะมีอ านาจเหนือพวกศตัรูของพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์    ผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนได้
อา้งอิงถึงพระเมสสิยาห์ท่ีเสด็จมาว่าเป็นดาวิดอีกดว้ย (เปรียบเทียบ อสย. 55:3-4; ยรม. 30:9; อสค. 
34:24-25; 37:24-25) 

“ศิโยน” เป็นช่ือของเมืองคานาอนัท่ีได้ถูกสร้างไวบ้นภูเขาโมริยาห์ท่ีดาวิดได้พิชิต (2 ซมอ. 5:7)         
มนัไดก้ลายมาเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เยรูซาเล็ม   ต่อมา “ศิโยน” ก็เป็นค าท่ีถูกใชเ้พื่ออา้งอิงถึงบริเวณส่วนบนของภูเขา
นั้นท่ีท่ีพระวหิารไดต้ั้งอยู ่   มนัปรากฏบ่อยๆ ในพระธรรมสดุดีในฐานะส่ิงท่ีเหมือนกนัเชิงบทกวีของเยรูซาเล็ม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เยรูซาเล็มในอนาคต 

3.  การประกาศของกษตัริย ์2:7-9 

ขอ้ท่ี 6 และ 7 เป็นจุดสูงสุดของสดุดีน้ี ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีไดถู้กแสวงหาในขอ้ท่ี 1-5 และไดถู้กอธิบายไว้
ในขอ้ท่ี 8-12 57 

2:7     การอ้างอิงของดาวิดถึงพระราชกฤษฎีกาของพระเจ้าท่ีประกาศว่าดาวิดเป็น “บุตรของพระเจ้า” ก็
ยอ้นกลบัไปยงัพนัธสัญญาแบบดาวิด (2 ซมอ. 7:5, 14)  ท่ีนัน่พระเจา้ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ท่ี
พระองค์จะมีกับดาวิดและบรรดากษตัริยท่ี์จะสืบต าแหน่งของเขาว่าเป็นความสัมพนัธ์ของบิดากับ
บุตรชาย  ส่ิงน้ีได้ส่ือสารต่อดาวิดถึงสิทธิท่ีถูกต้องของเขาท่ีจะปกครองเหนืออิสราเอล  ภาพน้ีมี
ความหมายว่าความรักท่ีอบอุ่นแทนท่ีจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นกฎเกณฑ์    ในโลกสมยัโบราณนั้น 
ตามปกติแลว้โอรสของกษตัริยจ์ะสืบต าแหน่งของบิดาของเขาบนบลัลงัก์  ในอิสราเอล พระเจา้ตอ้งการ
ให้บรรดากษตัริยท่ี์จะถือว่าพระองค์เป็นบิดาของพวกเขา   ตั้งแต่การให้พนัธสัญญาแบบดาวิดเป็นตน้
ไปนั้ น  ค  าว่า “บุตรชาย” เม่ือถูกใช้กับหน่ึงในกษัตริย์เช้ือสายดาวิดก็ได้กลายมาเป็นช่ือเรียกท่ี        



เก่ียวกบัเมสสิยาห์   ในแง่น้ีเองท่ีพระเยซูไดก้ล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นพระบุตรของพระเจา้   นัน่เป็น
การอา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์58 

“วนัน้ี” ในตอนนั้นไม่ใช่วนัแห่งการเกิดของดาวิดแต่เป็นราชาภิเษกของเขา ซ่ึงเป็นวนัท่ีเขาไดก้ลายมา
เป็น “บุตรชาย” ของพระเจา้โดยการกลายมาเป็นกษตัริย ์(เปรียบเทียบ มธ. 3:17; มก. 1:11; ลก. 3:22)    
เน่ืองจากว่าสดุดีน้ีกล่าวถึงราชาภิเษก  บ่อยคร้ังแล้ว บรรดานักวิชาการอ้างอิงถึงมันว่าเป็นสดุดี
ราชาภิเษกหรือสดุดีการข้ึนครองบลัลงัก์   พระเจา้ไดใ้ห้ก าเนิดดาวิดในการเปรียบเทียบน้ีไม่ใช่โดยการ
สร้างเขาแมว้า่พระองคไ์ดท้  าอยา่งนั้นเช่นกนั แต่โดยการตั้งเขาไวบ้นบลัลงักแ์ห่งอิสราเอล 

2:8     บิดาได้เช้ือเชิญบุตรของเขา คือ ดาวิดท่ีจะขอมรดกของเขาในฐานะกษัตริย์แห่งจกัรวาลท่ียิ่งใหญ่       
พระเจ้าได้สัญญาท่ีจะมอบประชาชาติทั้ งหมดของโลกให้เป็นมรดกของเขา (เปรียบเทียบ ข้อ 1)        
โดยส่วนตวัแล้วดาวิดไม่เคยปกครองทั้งโลก  แต่บุตรชายของดาวิดผูซ่ึ้งจะสัตยซ่ื์อต่อพระบิดาใน
สวรรคข์องเขาอยา่งส้ินเชิงจะท าอยา่งนั้นในวนัหน่ึง (นัน่คือ ในยคุพนัปี) 

2:9     พระเจา้จะจดัการกบัผูค้นท่ีกบฏทั้งส้ินอย่างรุนแรงเม่ือพระองค์ตั้งพระเมสสิยาห์ไวบ้นบลัลงัก์ของ
พระองค์59   มนัเป็นธรรมเนียมส าหรับฟาโรห์แห่งอียิปตท่ี์จะท าให้เหยือกท่ีเป็นภาชนะดินเผาซ่ึงเอาไว้
แกบ้นท่ีแสดงถึงเมืองหรือประเทศต่างๆท่ีกบฎให้แตกเป็นช้ินๆดว้ยคทาของเขา60  บางทีการปฏิบติั
เช่นนั้นเป็นท่ีมาของภาพพจน์ท่ีถูกใช้ในขอ้น้ี  “ปกครอง” (NIV) หมายถึง “ท าลาย” (ค าฮีบรู  ราอา) 
อย่างแท้จริง  การเน้นในข้อน้ีอยู่ท่ีการปราบพวกกบฏแทนท่ีจะเป็นการปกครองท่ีตามหลังการ
ปราบปรามนั้น   “คทา” อธิบายถึงไมเ้ทา้ของผูเ้ล้ียงแกะ ซ่ึงเป็นคทาท่ีเหมาะสมส าหรับพระองค์ผูซ่ึ้ง
เป็นพระผูเ้ล้ียงของมนุษยทุ์กคน (เปรียบเทียบ 23:4; ปฐก. 49:10; วว. 2:27; 11:15-18; 12:5; 19:15) 

4.  การกระตุน้ของผูเ้ขียนสดุดี 2:10-12 

2:10     เม่ือพิจารณาถึงการหลีกเล่ียงไม่ไดข้องการพิพากษาส าหรับการกบฏนั้น  ดาวิดไดก้ระตุน้ให้ประเทศ
ต่างๆท่ีจะยอมจ านนก่อนท่ีพระพิโรธของกษัตริย์ผูย้ิ่งใหญ่ได้น าให้พระองค์ท่ีจะบดขยี้พวกเขา         
พวกผูน้ าของประเทศเหล่าน้ีจะฉลาดท่ีจะกม้ลงในการยอมจ านนไม่ใช่ต่อดาวิดเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีส าคญั
กวา่ก็คือ ต่อกษตัริยใ์นสวรรคท่ี์อยูเ่บ้ืองหลงัเขา  

2:11     พวกเขาควรตอบสนองเหมือนกบัคนชอบธรรมโดยการนมสัการ (ปรนนิบติั) การนบัถือ (การย  าเกรง) 
การยนิดี และการสั่นไหวต่อพระพกัตร์พระองค ์



2:12     “การจูบ” พระบุตร (NIV) เป็นการกระท าแห่งการแสดงความนับถือแบบยอมจ านนต่อกษตัริย ์
(เปรียบเทียบ 1 พกษ. 19:20; ฮชย. 13:2)61   ธรรมเนียมของการจูบแหวนของสันตะปาปาก็พรรณนาถึง
ส่ิงเดียวกัน   กษัตริย์ท่ี เป็นมนุษย์และพระเจ้าก็ ช่ืนชมกับการสมาคมท่ีใกล้ชิดในสดุดีทั้ งบทน้ี           
ความโกรธและความโปรดปรานของพวกเขาก็แตกต่างในขอบเขตท่ีพวกเขาท าการเท่านั้น นั่นคือ            
แบบทอ้งถ่ินและแบบจกัรวาล    ประเทศต่างๆจะปรนนิบติัพระเจา้ขณะท่ีพวกเขาไดป้รนนิบติัพระบุตร
ของพระองค ์นัน่คือกษตัริยข์องอิสราเอล    โดยการล้ีภยัอยูใ่นผูรั้บการเจิมของพระองค ์แทนท่ีจะกบฏ
ต่อพระองคเ์ท่านั้นท่ีพวกเขาสามารถหลีกเล่ียงพระพิโรธของ พระเจา้ได ้   “วางใจ” เป็นลกัษณะของค า
พนัธสัญญาเดิมส าหรับถอ้ยค าของพนัธสัญญาใหม่คือ “ความเช่ือ” และ “เช่ือ”    ค  าฮีบรูส าหรับการล้ีภยั 
(เช่น นรธ. 2:12) การพึ่งพิง (เช่น สดด. 56:3) การมอบตวั (เช่น สดด. 22:8) และ การรอคอย (เช่น โยบ 
35:14) ทั้งหมดน้ีก็อา้งอิงถึงการวางใจ62   สดุดี 1 ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการอวยพร และสดุดี 2 จบลงดว้ยการ
อวยพร 

ในการต่อตา้นของบรรดาผูน้ าของอิสราเอลท่ีมีต่อพระเยซูนั้น อคัรทูตเปโตรไดเ้ห็นการเปรียบเทียบถึง
การปฏิเสธของบรรดาผูน้ าของประเทศต่างๆในสมัยของดาวิดท่ีจะยอมจ านนต่อสิทธิอ านาจของดาวิด            
(กจ. 2:22-36)    ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดเ้ห็นความส าเร็จของราชาภิเษกของ “พระบุตร” ของพระเจา้ในการเป็น
ข้ึนมาจากความตายและการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซูอีกดว้ย (ฮบ. 1:5; เปรียบเทียบ ฮบ. 5:5)    เปาโลไดเ้ขียน
วา่ โดยการยกยอ่งเช่นนั้น พระเยซูไดถู้กประกาศวา่เป็นพระบุตรของพระเจา้ (เปรียบเทียบ รม. 1:4)    แน่นอนวา่ 
ในแง่นิรันดร์อีกแง่หน่ึงนั้น  พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้เสมอ (มธ. 3:17; 17:5; 2 ปต. 1:17)    เม่ือพระเจา้
แนะน าใหพ้ระบุตรของพระองคท่ี์จะขอมรดกของพระองคน์ั้น  ในเวลานั้นพระองคจ์ะน าพระเยซูกลบัมายงัโลก 
(นัน่คือ กลบัมายงัแผน่ดินโลก ฮบ. 1:6)    จากนั้นผูรั้บการเจิมจะบดขยี้พวกศตัรูของพระองคแ์ละปกครองเหนือ
พวกเขาดว้ยการควบคุมอยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ วว. 19:11-21) แต่บรรดาผูท่ี้ยอมจ านนต่อพระองคจ์ะประสบ
กบัการปกป้องและความยนิดีอนัใหญ่หลวงของพระองค ์(เปรียบเทียบ วว. 20:1-7) 

“สดุดี 2 ก็ให้ระเบียบของการสถาปนาอาณาจกัร มนัอยู่ในหกส่วน: (1) ความเดือดดาลและการ
จินตนาการท่ีไร้ประโยชน์ของคนยวิและคนต่างชาติท่ีมีต่อพระเจา้และผูรั้บการเจิมของพระองค ์(ขอ้ 1-3)    การ
ตีความท่ีไดรั้บการดลใจของส่ิงน้ีอยูใ่น กิจการ 4:25-28 ซ่ึงยืนยนัถึงความส าเร็จของมนัในการถูกตรึงของพระ
คริสต์  (2) การเยาะเยย้ของพระเจา้ (ขอ้ 4) ท่ีว่ามนุษยค์วรทึกทกัเอามนันั้นก็เป็นไปไดท่ี้จะพกัพนัธสัญญา         
(2 ซมอ. 7:8-17) และ ค าปฏิญาณ (สดด. 89:34-37) ของพระองคไ์วก่้อน    (3) ความร าคาญ (ขอ้ 5) ไดส้ าเร็จ 

ในการถูกท าลายของเยรูซาเล็ม คศ. 70 และการกระจดักระจายของคนยวิ ณ เวลานั้น  กระนั้นก็จะส าเร็จ
อย่างสมบูรณ์มากข้ึนในกลียุค (มธ. 24:29 [ขอ้ 15-20]) ซ่ึงน าหน้าการกลบัมาของกษตัริยท์นัที (มธ. 24:30)       



(4) การสถาปนากษตัริยท่ี์ถูกปฏิเสธบนศิโยน (ขอ้ 6)    (5) การอยูใ่ตอ้  านาจการปกครองของกษตัริยข์องโลก   
(ขอ้ 7-9)    และ (6) การวงิวอนในปัจจุบนัต่ออ านาจของโลก (ขอ้ 10-12)”63 

สดุดี 3 

ช่ือเรียกของสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตัวน้ีก็ระบุว่าผูเ้ขียนเป็นดาวิด   มนัใช้ค  าว่า “สดุดี” (ค าฮีบรู-            
มิซมอร์) เป็นคร้ังแรกในพระธรรมสดุดีอีกดว้ย    สดุดีทั้งหมดในบรรพท่ี 1 ระบุวา่ดาวิดเป็นผูเ้ขียนสดุดีเหล่านั้น 
ยกเวน้ สดุดี 1, 2, 10, และ 33   โอกาสของการเขียนสดุดีบทน้ีของเขาก็คือการหนีจากอบัซาโลมของเขา            
(2 ซมอ. 15— 18)    สดุดี 14 บทบนัทึกฉากต่างๆทางประวติัศาสตร์จากท่ีท่ีพวกมนัไดเ้กิดข้ึน (สดด. 3, 7, 18, 30, 
34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142) 

ใน คศ. 1905  เจ. ดบับลิว. เธอเทิลไดเ้สนอทฤษฎีท่ีวา่ ช่ือเรียกบางช่ือท่ีปรากฏ ณ ตอนตน้ของสดุดีบาง
บท แรกเร่ิมแล้วเป็นค าลงทา้ย ณ ตอนจบของสดุดีก่อนหน้าน้ี  เขาได้เช่ือว่าบรรดาผูค้ดัลอกได้ยา้ยช่ือเรียก
เหล่านั้ นอย่างน่าเสียดาย  เขาได้ตั้ งทฤษฎีน้ีบนข้อเท็จจริงท่ีว่าเพลงนมัสการบางบทของคนอียิปต์และ         
คนอคัคาเดียนไดจ้บลงดว้ยค าลงทา้ยท่ีประกอบดว้ยชนิดของหมายเหตุต่างๆท่ีพบไดใ้นช่ือเรียกของสดุดีบางบท    
บรรดานกัศาสนศาสตร์เชิงอนุรักษนิ์ยมจ านวนไม่มากท่ีไดเ้ห็นดว้ยกบัทฤษฎีของเธอเทิล64 

ในสดุดี 3  ดาวิดไดก้ล่าวถึงความมัน่ใจของเขาว่าพระเจา้จะปกป้องเขา เน่ืองจากว่าเขาเป็นกษตัริยผ์ู ้
เลือกสรรของพระเจา้ น่ีเป็นหน่ึงในหลายค าอธิษฐานในพระธรรมสดุดี ในสดุดี 2  พวกศตัรูก็เป็นประเทศ
ต่างชาติทั้งหลายและบรรดากษตัริย ์ แต่ในสดุดี 3  พวกเขาเป็นประชาชนอิสราเอล 

ไอรอนไซด์ ผูไ้ด้เช่ือว่า มันมีการกล่าวถึงค าพยากรณ์อย่างมากในพระธรรมสดุดี ได้เขียนว่าใน         
สดุดี   3—7 “เราไดช้ี้แจงในแนวทางท่ีพิเศษถึงการทนทุกขท่ี์ส่วนท่ีเหลือของอิสราเอลจะประสบในวนัทั้งหลาย
แห่งกลียคุท่ีใหญ่หลวง    แต่ส่ิงเหล่านั้นก็ประยกุตใ์ชก้บัประชากรของพระเจา้ ณ เวลาใดก็ตามขณะท่ีพวกเขารอ
คอยการเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึงของกษตัริยท่ี์ถูกปฏิเสธ”65 

1.  อนัตรายในปัจจุบนั 3:1-2 

ดาวิดได้เร่ิมตน้ด้วยการคร ่ าครวญถึงสถานการณ์ของเขา นั่นคือพวกศตัรูได้ล้อมรอบเขา    การคร ่ า
ครวญทั้งสามของเขาก็เป็นการเปรียบเทียบท่ีประกอบข้ึน   ในการเปรียบเทียบท่ีประกอบข้ึนนั้น  ส่วนต่างๆของ
ขอ้ความกส่็งเสริมกนัและกนัเพื่อท่ีจะสร้างผลลพัธ์ท่ีปรารถนาอนักลมกลืน  ท่ีน่ีส าหรับดาวิดแล้ มนัดูเหมือนวา่ 
ทุกคนไดต่้อตา้นเขา   ขณะท่ีดาวิดไดแ้ก่ตวัลง  ประชากรในอิสราเอลไดห้ันไปจากเขาอย่างมากข้ึน ซ่ึงเช่ือว่า
พระเจา้ไดล้ะทิ้งเขาไปแล้ว   อบัซาโลมได้พิชิตหัวใจและการสนบัสนุนของหลายคนในอาณาจกัร (2 ซมอ. 
15:6)   “การช่วยกู”้ ตามตวัอกัษรคือ “ความรอด” (ค าฮีบรู เยชูอะ) และปรากฏประมาณ 136 คร้ังในพระธรรม



สดุดี    การอา้งอิงถึง “การช่วยกู”้ หรือ “ความรอด” ส่วนใหญ่ในพนัธสัญญาเดิมก็เป็นการช่วยกูท้างกายภาพจาก
สถานการณ์บางอยา่งท่ีเลวร้าย แทนท่ีจะเป็นการช่วยกูฝ่้ายวญิญาณไปสู่ชีวตินิรันดร์ 

ค าว่า “เสลาห์” ซ่ึงปรากฏ 71 คร้ังในพระธรรมสดุดี บางทีเป็นหมายเหตุทางดนตรี   บรรดาผูน้ าของ
อิสราเอลอาจไดเ้พิ่มมนัเขา้ไปเวลาใดเวลาหน่ึงหลงัจากดาวดิไดเ้ขียนสดุดีนั้นๆ เม่ือพวกเขาไดร้วมมนัเขา้ดว้ยกนั
ไปสู่การนมสัการส่วนรวม    เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัไดบ้่งบอกถึงเม่ือไหร่ท่ีผูน้มสัการจะตอ้ง “เปล่ง” เสียงของพวก
เขาหรือยกมือของพวกเขา  เน่ืองจากวา่ “เสลาห์” ดูเหมือนวา่จะมาจากค าฮีบรู สาลาห์ ซ่ึงหมายถึง “ยกข้ึน” หรือ 
“ท าใหสู้งข้ึน” 

2.  การช่วยกูใ้นปัจจุบนั 3:3-6 

3:3     ดาวิดไดเ้ช่ือวา่พระเจา้ไม่ไดล้ะทิ้งเขา และเขาไดถื้อว่าพระองคเ์ป็นแหล่งแทจ้ริงแห่งการปกป้องของ
เขา ซ่ึงก็คือ “โล่” ของเขา    ภาพของพระเจ้าในฐานะผูป้กป้องก็เป็นเร่ืองปกติในพระธรรมสดุดี 
(เปรียบเทียบ 7:10; 18:2, 30; 28:7; 33:20; 59:11; 84:11; 115:9-11; 119:114; 144:2)    “ศกัด์ิศรีของ     
ขา้พระองค์” สะท้อนถึงเกียรติของการปรนนิบติัพระเจ้านิรันดร์ผูไ้ด้ปกครองเหนืออาณาจกัรของ
พระองค์อย่างมีสง่าราศี  กษัตริย์ได้รู้ สึกมั่นใจว่าพระเจ้าจะน าเขากลับคืนสู่บัลลังก์ของเขา                   
การแสดงออกถึง “ชูศีรษะ” หมายถึง ท่ีจะฟ้ืนฟูความมีเกียรติและต าแหน่งและสะทอ้นถึงความมัน่ใจใน
พระเจา้ (เปรียบเทียบ ปฐก. 40:13, 20; 2 พกษ. 25:27[AV])    ส่ิงตรงกนัขา้มก็ปรากฏใน 2 ซามูเอล 
15:30    พื้นฐานส าหรับความมัน่ใจของดาวิดคือการท่ีพระเจา้ไดเ้ลือกเขาให้เป็นกษตัริยข์องอิสราเอ 
และไม่ไดเ้ลือกอบัซาโลม   มนัไม่ใช่ความรู้เก่ียวกบัอนาคตของเขาหรือก าลงัทางทหารของเขา 

3:4-5    ดาวิดไดพ้ิจารณาถึงการสงวนเขาไวข้องพระเจา้ตลอดกลางคืน ก่อนท่ีเขาไดเ้ขียนสดุดีน้ี วา่เป็นการ
ยนืยนัท่ีเป็นหลกัฐานถึงการช่วยกูจ้ากอบัซาโลมอยา่งสมบูรณ์ของพระเจา้   กษตัริยไ์ดอ้อ้นวอนขอความ
ปลอดภยัจากพระเจา้ดว้ยการอธิษฐาน และพระเจา้ไดต้อบจากภูเขาศิโยนท่ีท่ีดาวิดไดต้ั้งเต็นท์ส าหรับ
หีบแห่งพนัธสัญญา (2 ซมอ. 6:17)    ค าตอบของพระเจา้เป็นการปกป้องของพระองค์ตลอดคืน 
(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 17:16, 21-22)  

3:6     บนพื้นฐานของการช่วยกูน้ี้  ดาวิดไดรั้บความมัน่ใจว่าพระเจา้จะให้ชยัชนะสุดทา้ยเหนือศตัรูเป็นพนัๆ
ของเขาแก่เขา 

3.  ชยัชนะในท่ีสุด 3:7-8 

3:7     ผูเ้ขียนได้อธิษฐานเพื่อการช่วยกู้อย่างสมบูรณ์ต่อไป   เป็นท่ีชัดเจนว่า ดาวิดได้แน่ใจอย่างมากว่า     
พระเจา้จะช่วยเขาใหร้อดพน้จนเขาไดอ้ธิบายวา่ศตัรูของเขาไดพ้า่ยแพแ้ลว้    บางทีเขาไดอ้า้งอิงถึงความ



สัตยซ่ื์อของพระเจา้ในการพิชิตพวกศตัรู แต่ก่อนค ากริยาฮีบรูก็เห็นพอ้งกบัสองการแปล    มโนภาพก็
เห็นจริงเห็นจงัอยา่งมาก และแมว้า่จะค่อนขา้งแปลกประหลาดจากมุมมองของผูอ่้านสมยัใหม่           แต่
บ่อยคร้ังแล้ว นักกวีฮีบรูได้แสดงออกถึงความคิดของพวกเขาด้วยศัพท์ท่ีหนักแน่นและชัดเจน    
ความหมายอยา่งหน่ึงของค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “ช่วยให้รอด” (ความรอด) คือ “ห้องส าหรับหายใจ”    ดาวิด
ไดข้อพระเจา้ท่ีจะใหห้อ้งเพื่อจะหายใจแก่เขา 

3:8     การสรุปก็ประกอบดว้ยค าพยานจากผูเ้ขียนท่ีควรท าหนา้ท่ีเป็นบทเรียนแก่ผูอ่้าน (เปรียบเทียบ ยนา. 2:9) 
และค าอธิษฐานสุดทา้ย    เม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาของสดุดีน้ี  พระพร ของพระเจา้ท่ีมีเหนือประชากรของ
พระองคท่ี์ดาวดิอาจไดมี้ในความคิดอาจเป็นการช่วยกูจ้ากพวกศตัรูของพวกเขาเม่ือพวกเขาร้องเรียกหา
พระองค ์

สดุดีท่ีหนุนใจน้ีสอนเราว่า เม่ือผูเ้ลือกสรรของพระเจา้ร้องเรียกหาพระองค์ส าหรับการช่วยกูจ้ากพวก
ศตัรูท่ีก าลังประพฤติตรงกนัขา้มกับน ้ าพระทยัของพระเจา้  พวกเขาก็สามารถพึ่งพาความรอดของ
พระองคไ์ด ้

 

สดุดี 4 

นกัศึกษาพระธรรมสดุดีหลายคนไดต้ระหนกัวา่สดุดี 4 นั้นคลา้ยกนัอยา่งมากกบัสดุดี 3 ในแง่เน้ือหา
และโครงสร้าง66    มนัเป็นการ  คร ่ าครวญส่วนตวัพร้อมกบัลกัษณะเด่นท่ีเป็นลกัษณะของสดุดีแห่งความมัน่ใจ    
บลัลอกคไ์ดเ้ห็นประเภทของสดุดีน้ีวา่เป็นประเภทท่ีแตกต่าง (รวมถึง สดุดี 4, 16, 23, 27, 62, และ 73) และได้
เรียกสดุดีเหล่าน้ีวา่สดุดีแห่งความวางใจส่วนตวั 

“ไม่เหมือนกบัสดุดีแห่งการขอบพระคุณ ซ่ึงกล่าวถึงวิกฤตและเพิ่มถอ้ยค าแห่งความแน่ใจท่ีวา่วิกฤตได้
ผา่นพน้ไปนั้น  กลุ่มของสดุดีน้ีก็ท  าการประกาศแห่งความวางใจในพระเจา้ แต่ก็ไม่ไดอ้ธิบายถึงโอกาส
ท่ีไดก้ระตุน้ถอ้ยค าแห่งความมัน่ใจอยูเ่สมอไป”67 

“ท่ีใดท่ีหน่ึงในเงาของสดุดีแห่งความวางใจนั้น ปัญหาก็ก าลงัซุ่มโจมตีอยู”่68 

ดาวิดอาจได้เขียนสดุดีน้ีในโอกาสอย่างเดียวกนักบัสดุดีก่อนหน้านั้นหรือใกล้กบัเวลานั้น   มนัเป็น  
เพลงนมสัการในตอนเยน็ (ขอ้ 8)   บางทีมนัปรากฏหลงัจากสดุดี 3 ในพระธรรมสดุดีเน่ืองจากความคลา้ยกนั
เหล่าน้ี 



สดุดีหลายบทเร่ิมตน้ดว้ยค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีท่ีคนอิสราเอลจะตอ้งใช้สดุดีในการนมสัการส่วนรวม 
อย่างท่ีสดุดีบทน้ีกล่าว  อย่างท่ีได้อ้างอิงไปก่อนหน้านั้น หมายเหตุเหล่าน้ีก็เก่าแก่อย่างมาก  ตามปกติแล้ว   
หมายเหตุเหล่านั้นก็ตั้ งข้อแรกของสดุดีในพระคัมภีร์ฉบับฮีบรู สิทธิอ านาจน้ีก็บ่งบอกถึงการดลใจของ          
พระเจา้ของหลายเหตุเหล่านั้น 

ในสดุดีน้ี  ดาวิดไดเ้ตือนพวกศตัรูของเขาท่ีจะไม่ท าบาปต่อพระเจา้โดยการต่อตา้นกษตัริยท่ี์รับการเจิม
ของพระองค ์ 

1.  การอธิษฐานต่อพระเจา้ 4:1 

ดาวิดได้ร้องเรียกให้พระเจา้ท่ีจะฟังและตอบค าอธิษฐานของเขา   เขาได้วิงวอนต่อพระเจา้ในฐานะ       
ผูช้อบธรรมผูซ่ึ้งไดช่้วยกูเ้ขาจากความล าบากแต่ก่อน  พระเจา้ชอบธรรมในพระองค์เอง แต่พระองค์ก็ท  าส่ิงท่ี
ถูกต้องเพื่อลูกๆของพระองค์อีกด้วยนั่นคือท่ีจะช่วยกู้พวกเขาเ ม่ือพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ       
(เปรียบเทียบ 25:4-5; อสย. 45:13)    ค าศพัทท่ี์ถูกใชเ้พื่อจะอธิบายถึงการบรรเทาจากความล าบากก็พรรณนาถึง
การเคล่ือนจากมุมท่ีคบัแคบไปสู่ท่ีว่างท่ีเปิดกวา้ง    ฉบบั NASB ท่ีว่า “พระองค์ไดท้  าให้ขา้พระองคบ์รรเทา” 
เป็นการแปลของกาลสมบูรณ์ของฮีบรูท่ีดีกวา่ ฉบบั NIV ท่ีวา่ “โปรดใหก้ารบรรเทาแก่ขา้พระองค”์ 

2.  ค าเตือนต่อพวกศตัรู 4:2-5 

4:2     พวกศตัรูของดาวิดก็แตกต่างจากพระเจา้  พวกเขาเป็นคนบาปแต่พระองค์ชอบธรรม    ถา้พวกเขาเป็น
อบัซาโลมและผูติ้ดตามของเขาหรือใครก็ตามท่ีพวกเขาเป็น  พวกเขาก็ไดพ้ยายามท่ีจะเปล่ียนเกียรติของ
ดาวิดในฐานะกษตัริยท่ี์ชอบธรรมไปสู่ช่ือเสียงท่ีไม่ดีดว้ยการโกหกของพวกเขา (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 
15:3)    พวกเขาไดดู้ถูกต าแหน่งของเขาในฐานะกษตัริย ์   พวกเขาไดติ้ดตาม 

ความไร้ประโยชน์และการหลอกลวง  “การหลอกลวง” (NASB) อา้งอิงถึงการโกหกของพวกเขาและ
ดีกวา่การแปลของ NIV ท่ีวา่ “พระเทียมเท็จ”    ค  าถามของดาวิดก็สะทอ้นถึงความประหลาดใจต่อความโง่เขลา
ของพวกเขา 
4:3     ดาวิดชอบธรรม (ค าฮีบรู ฮาซิด) เพราะวา่เขาเป็นเป้าแห่งการเลือกสรรของพระเจา้ส าหรับจุดประสงค ์ 

ท่ีพิเศษ  ความชอบธรรมของเขาเป็นผลลพัธ์ของการทรงเรียกของพระเจา้ ไม่ใช่เหตุผลส าหรับการทรง
เรียก   เพราะวา่พระเจา้ไดก้นัเขาไวเ้พื่อจุดประสงคท่ี์พิเศษของพระองคเ์อง (นัน่คือ ท าให้บริสุทธ์ิ  “กนั
เขาไว”้)  ดาวดิก็มัน่ใจวา่พระเจา้จะไดย้นิค าอธิษฐานของเขา 



4:4    ดาวิดไดก้ระตุน้พวกศตัรูของเขาบนพื้นฐานของการทรงเรียกของเขาโดยพระเจา้ (ขอ้ 3) ท่ีจะไม่ยอม
ต่อความบาปในความโกรธของพวกเขาท่ีมีต่อกษตัริย ์(เปรียบเทียบ อฟ. 4:26)  พวกเขาจ าเป็นตอ้ง      
สั่นไหวดว้ยความเกรงกลวัและหยุดท าบาป   พวกเขาจะฉลาดท่ีจะหยุดน่ิงขณะท่ีพวกเขาไดใ้คร่ครวญ
ถึงการต่อตา้นของพวกเขาท่ีมีต่อดาวดิ ในขณะท่ีอยูบ่นเตียงในตอนกลางคืนแทนท่ีจะลุกข้ึนและต่อตา้น
เขา    การต่อตา้นผูรั้บการเจิมของพระเจา้จะก่อให้เกิดบาป   มนัดีกวา่ส าหรับพวกเขาท่ีจะยอมจ านนต่อ
พระเจา้โดยการยอมจ านนต่อตวัแทนของพระองค ์ซ่ึงก็คือกษตัริยด์าวดิ 

4:5    เคร่ืองบูชาท่ีชอบธรรมเป็นเคร่ืองบูชาท่ีไดถ้วายดว้ยวิญญาณท่ีเหมาะสมแห่งการยอมจ านนต่อพระเจา้
และกษตัริยข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 15:12)    แทนท่ีจะต่อตา้นพวกศตัรู ดาวดิควรวางใจ 

3.  ความมัน่ใจในพระเจา้ 4:6-8 

4:6    ขอ้คิดเห็นของหลายคนท่ีดาวิดไดอ้า้งอิงก็สะทอ้นถึงวิญญาณของความไม่พึงพอใจกบัสภาพปัจจุบนัท่ี  
ไดน้ าพวกเขาไปสู่การต่อตา้นกษตัริย ์

“ฉบบัสมาคมส่ิงตีพิมพข์องคนยิวอ่านวา่ ‘โอ เพื่อวนัท่ีดี!’    มนัไดถู้กกล่าวไวอ้ยา่งดีวา่ ‘วนัเก่าๆท่ีดี’ 
เป็นการรวมกนัของความทรงจ าท่ีไม่ดีกบัการจินตนาการท่ีดี”69 

ความปรารถเพื่อส่ิงดีของบรรดาผูบ้่นเหล่าน้ีก็ถูกตอ้งสมควร   ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะส าแดงส่ิงดี  
แก่พวกเขาโดยการอวยพรพวกเขา   การท าให้พระพกัตร์ของพระเจา้ทอแสงมายงัประชากรของพระองค์เป็น 
การเปรียบเทียบถึงการใหค้วามโปรดปรานของพระองคแ์ก่พวกเขา (เปรียบเทียบ 31:16; 44:3; 67:1; 80:3, 7, 19; 
119:135)   พระพรแบบพนัธสัญญาท่ีไดส้ัญญาไวจ้ะไปกบัการทรงสถิตของพระเจา้ (เปรียบเทียบ กดว. 6:25) 

4:7    การรู้ว่าเขาเป็นผูรั้บใช้ท่ีเลือกสรรของพระเจา้และบรรดาผูท่ี้ไดแ้สวงหาท่ีจะโค่นลม้เขาก็กระท าส่ิงท่ี  
ตรงกนัขา้มกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ไดน้ าความยนิดีอยา่งใหญ่หลวงไปยงัใจของดาวดิ    เขาไดก้ล่าววา่
เขาไดรู้้สึกถึงความยินดีมากกวา่ท่ีเขาไดป้ระสบในระหวา่งเทศกาลเก็บเก่ียวของอิสราเอล  ซ่ึงเป็นบาง
โอกาสท่ีเป็นสุขท่ีสุดของปี 

4:8     เขาสามารถพกัและหลบัอย่างมีสันติสุขดว้ยความรู้น้ีได ้(เปรียบเทียบ 3:5)  แมว้า่คนบาปหลายคนได้
ต่อตา้นเขา  เขาก็ถูกตอ้งกบัพระเจา้ท่ีชอบธรรมของเขา   เขาไดรู้้วา่พระเจา้จะปกป้องเขา    ช่ือของดาวิด
หมายถึง “ท่ีรัก” และถอ้ยค าของเขาในขอ้น้ีก็แสดงออกถึง 

ความช่ืนชมของเขาส าหรับขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เขาเป็นท่ีรักโดยพระเจา้ 



ผูเ้ลือกสรรของพระเจา้สามารถประสบกบัความยินดีและสันติสุขแทไ้ด้ แมว้่าคนอธรรมอาจต่อตา้น
พวกเขา เพราะวา่พระองคจ์ะปกป้องและจดัเตรียมเพื่อพวกเขา (เปรียบเทียบ กท. 5:22; รม. 14:17) 

“ในฐานะการแสดงออกถึงความมัน่ใจในพระเจา้  สดุดีน้ีก็ช่วยให้ผูอ่้านท่ีจะภาวนาถึงการดูแลแบบบิดา
ของพระเจา้และท่ีจะละปัญหาและสาเหตุต่างๆของความกงัวลไวใ้นพระหตัถข์องพระองค ์    ท่ีน่ีผูเ้ขียน
สดุดีสอนเราว่า ในการด าเนินชีวิตของเรากบัพระเจา้นั้น พระองค์สามารถน าไปสู่จุดท่ีท่ีเราสามารถ
หลบัโดยปราศจากความกลวัได”้70 

สดุดี 5 

น่ีเป็นอีกค าอธิษฐานหน่ึงของดาวิดท่ีไดเ้กิดข้ึนจากการต่อตา้นโดยพวกศตัรู (เปรียบเทียบ สดด. 3, 4) 
อยา่งท่ีมนัชดัเจนจากเน้ือหา ในความตรงกนัขา้มกบัสดุดี 4 นั้น  สดุดีน้ีเป็นค าอธิษฐานในตอนเชา้  คนยิวไดถื้อ
วนัใหม่แต่ละวนัซ่ึงเร่ิมต้นด้วยดวงอาทิตย์ตก  สดุดีทั้ งสองบทก็เป็นการคร ่ าครวญส่วนตวัท่ีประกอบด้วย
องคป์ระกอบของความมัน่ใจ แต่สดุดีน้ีมีลกัษณะของการคร ่ าครวญส่วนรวม (ขอ้ 11-12) และการสาปแช่ง 

1.  การอธิษฐานเพื่อท่ีจะเป็นท่ีไดย้นิ 5:1-3 

ดาวิดไดร้้องต่อพระเจา้เพื่อจะฟังค าอธิษฐานของเขาท่ีไดเ้กิดข้ึนจากความห่วงใยท่ียิ่งใหญ่  การอา้งอิง
ของเขาถึงการอธิษฐานในตอนเชา้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นแห่งการออ้นวอนของเขาและความจ าเป็น
ของเขาในเร่ืองความช่วยเหลือของพระเจา้  ส่ิงแรกท่ีดาวิดไดท้  าเม่ือเขาไดต่ื้นข้ึนมาก็คือท่ีจะอธิษฐานต่อพระเจา้ 
เพราะวา่เขาไดรู้้สึกถึงความจ าเป็นของเขาในเร่ืองการช่วยเหลือของพระเจา้อยา่งใจจดจ่ออยา่งมาก    ความหมาย
โดยนยัก็คือวา่ ไดมี้การท าความอยติุธรรม  ดาวดิไดถื้อวา่พระยาเวห์เป็นกษตัริยข์องเขา ผูซ่ึ้งสามารถช่วยกูเ้ขาได ้
และในฐานะพระเจา้ของเขา ผูซ่ึ้งเป็นพระบิดาของเขา  ฟานเจเมอเรนไดถื้อวา่ “พระเจา้ของขา้พระองค์” เป็นส่ิง
ท่ีมีค่าเท่ากนัของพนัธสัญญาเดิมกบัค าวา่ “อบับา พระบิดา”71 

2.  การสรรเสริญส าหรับความบริสุทธ์ิของพระเจา้ 5:4-7 

5:4-6 ดาวิดไดต้ระหนกัวา่ผูห้น่ึงท่ีเขาไดอ้อ้นวอนต่อก็เท่ียงธรรมอยา่งส้ินเชิง    ดงันั้นบรรดาผูท่ี้โออ้วดและ
อวดดีไม่สามารถพึ่งพาสถานภาพจ าเพาะพระพกัตร์ของพระองค์และพบความโปรดปรานในสาย    
พระเนตรของพระเจา้ได ้พระเจา้เกลียดและท าลายคนโกหก คนหลอกลวง และผูฆ่้าคน 

“พระเจา้ ‘เกลียด’ คนอธรรมในแง่ท่ีวา่ พระองคดู์หม่ินคุณลกัษณะและการกระท าท่ีชัว่ร้ายของพวกเขา 
และก็ต่อตา้นและพิพากษาพวกเขาอยา่งแขง็ขนัส าหรับความอธรรมของพวกเขา   ดู สดุดี 11:5”72 



“ถา้คนยิวไดส้าปแช่งสาหสัมากกว่าคนต่างชาติ  ขา้พเจา้คิดวา่ อยา่งนอ้ยน่ีเป็นส่วนหน่ึง เพราะว่าพวก
เขาไดถื้อความถูกตอ้งและความผดิอยา่งจริงจงัมากกวา่    เพราะวา่ถา้เราพิจารณาถึงความคบัแคน้ใจของ
พวกเขา  เราก็พบวา่ตามปกติแลว้ พวกเขาโกรธไม่ใช่ 

เพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กกระท าต่อพวกเขา แต่เพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีถูกแสดงออกมาอย่างผิดๆ ซ่ึงเป็นท่ี
เกลียดชงัต่อพระเจา้เช่นเดียวกบัเหยือ่นั้น”73 

5:7     ดาวิดไม่ไดอ้า้งถึงสิทธิท่ีจะยืนอยู่จ  าเพาะพระพกัตร์พระเจา้และเสนอค าออ้นวอนของเขาบนพื้นฐาน  
ของความชอบธรรมของเขาเอง    เขาไดเ้ช่ือวา่พระเจา้จะเมตตาต่อเขาเพราะวา่พระเจา้ไดท้  าสัญญาต่างๆ
ท่ีจะอวยพรดาวดิและเช้ือสายของเขา (2 ซมอ. 7)    กษตัริยไ์ดเ้ช่ือวา่พระเจา้จะจงรักภกัดีต่อผูรั้บใชข้อง
พระองค์    “ความรักมัน่คง” (NASB) หรือ “ความเมตตา” (NIV) หมายถึง “ความรักท่ีจงรักภกัดี” 
(ค าฮีบรู เฮเสด)    บา้นและวหิารท่ีน่ีอา้งอิงถึงพลบัพลาท่ีดาวิดไดต้ั้งข้ึนเพื่อหีบพนัธสัญญาในเยรูซาเล็ม 
(2 ซมอ. 6:17; เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 1:7, 9)    แทนท่ีจะประพฤติตวัอยา่งโออ้วดเหมือนกบัคนอธรรม  ดา
วิดไดห้มอบราบจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ดว้ยการนมสัการ    ท่าทางน้ีไดแ้สดงออกถึงท่าทีแห่งความ
ถ่อมใจและความเปราะบางจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ 

 
3.  ค าอธิษฐานเพื่อการน าพา 5:8-12 

5:8    โดยพื้นฐานแลว้ ส่ิงท่ีดาวดิไดข้อก็คือการน าพาในทางท่ีชอบธรรมท่ีพระเจา้ด าเนิน  เขาไม่ไดต้อ้งการท่ี
จะด าเนินในทางของคนอธรรม (ขอ้ 4-6; เปรียบเทียบ สดด. 1)    เขาไดต้อ้งการท่ีจะเห็นทางท่ีชอบ
ธรรมอย่างชดัเจนเพื่อจะด าเนินเพื่อวา่เขาจะไม่เคล่ือนไปจากมนั    การออกจากมนัไปนั้นก็เป็นความ
เป็นไปไดเ้น่ืองจากอิทธิพลของคนอธรรม 

5:9   ดาวดิไดอ้า้งอิงถึงบาปไม่ก่ีอยา่งของคนอธรรม   พวกเขาไม่น่าเช่ือถือในค าพูดของพวกเขา  พวกเขาได้
ตั้งใจท่ีจะท าลายแทนท่ีจะเสริมสร้าง  ถ้อยค าของพวกเขาน าไปสู่ความตาย และพวกเขาก็เป็นคน
ประจบประแจงท่ีหลอกลวง (เปรียบเทียบ รม. 3:13) 

5:10  กษตัริยไ์ด้ขอให้พระเจ้าท่ีจะถือว่าคนอธรรมนั้นมีความผิด แทนท่ีจะปล่อยให้พวกเขาหลีกหนีจาก
ผลลพัธ์ต่างๆของบาปต่างๆของพวกเขา    เขาไดข้อให้พวกเขาท่ีจะติดกบัดกัของพวกเขาเอง และท่ีว่า
พวกเขาจะถูกผลักดันให้ออกไปจากต าแหน่งแห่งอิทธิพลของพวกเขา และแม้กระทัง่ออกไปจาก     
พระพกัตร์ของพระเจา้ในท่ีสุด    น่ีเป็นค าขอร้องท่ีถูกตอ้งสมควรเพราะวา่พวกเขาไดก้บฎต่อกษตัริยใ์น
สวรรคโ์ดยการประพฤติตวัท่ีตรงกนัขา้มกบัน ้าพระทยัของพระองค ์



5:11-12  ในอีกดา้นหน่ึง บรรดาผูท่ี้รักพระเจา้สามารถพึ่งพาพระพรและการปกป้องของพระองคไ์ด ้  พวกเขา จะ
ตอบสนองต่อการดูแลของพระองค์ด้วยการร้องเพลงท่ีช่ืนชมยินดีในการสรรเสริญพระองค ์                  
น่ีเป็นหน่ึงในการอา้งอิงมากมายถึงการร้องเพลงใน   พระธรรมสดุดี    “พระนามของพระองค์” ซ่ึงเป็น
การแสดงออกท่ีพบไดม้ากกว่า 100 คร้ังในพระธรรมสดุดี ก็อา้งอิงถึงคุณลกัษณะและคุณสมบติัของ
พระเจา้ตามท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผยส่ิงเหล่าน้ีต่อมนุษย ์  สดุดีทั้งบทน้ีพบจุดจดจ่อของมนัในความเช่ือท่ีได้
แสดงออกมาในขอ้ท่ี 12 

เราซ่ึงเป็นประชากรของพระเจ้า  ควรแสวงหาการช่วยเหลือของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานอย่าง
ขยนัหมัน่เพียร เพื่อว่าเราจะรับรู้และด าเนินในทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า เม่ือเราด าเนิน   
อยา่งนั้น เราจะประสบกบัความยนิดี  การปกป้องและการสามคัคีธรรมของพระองคแ์ทนท่ีจะแบ่งปันถึง
จุดหมายของคนอธรรม74 

สดุดี 6 
นกัตีความหลายคนถือวา่น่ีเป็นหน่ึงในสดุดีการส านึกผดิท่ีซ่ึงดาวิดไดก้ลบัใจส าหรับบาปบางอยา่งท่ีเขา

ไดก้ระท าและท่ีซ่ึงเขาไดป้ระสบกบัการตีสอน (เปรียบเทียบ สดด. 32, 38, 51, 102, 130, 143)75  น่ีเป็นสดุดี    
บทแรกของเจด็บท 

“มนัเป็นการปฏิบติัของคริสเตียนแรกเร่ิมท่ีจะร้องเพลงและอ่านสดุดี [การส านึกผิด] ในวนัพุธรับเถา้ใน
ฐานะส่วนหน่ึงของการส านึกบาปของพวกเขา    อย่างไรก็ตาม ในแง่ท่ีเขม้งวดนั้น มนัไม่ใช่สดุดีการ
ส านึกบาป เพราะวา่มนัไม่มีการสารภาพบาปหรือค าอธิษฐานส าหรับการยกโทษ    ตอนน้ีสดุดีน้ีถูกจดั
ใหเ้ป็นประเภทของ สดุดี การคร ่าครวญส่วนตัว”76 

สดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวับทอ่ืนๆ คือ สดุดี 3—5, 7, 11, 13, 17, 22—23, 27, 31—32, 35, 38—39, 41, 
51, 57, 63, 69, 71, 88, 102—103, และ 130    เราไม่รู้ส่ิงท่ีดาวดิไดท้  าท่ีน ามาซ่ึงความเจ็บป่วยน้ีจนเกือบส่งผลให้
เกิดการตายของเขาหรือการท่ีเหตุการณ์น้ีเขา้กบัการบนัทึกตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัชีวิตของเขาอยา่งไร    จากการ
ท่ีไดถู้กตีสอนโดยพระเจา้ดาวิดไดข้อการยกโทษ    จากนั้นดว้ยความแน่ใจท่ีพระเจา้ไดย้ินเขา เขาไดเ้ตือนพวก
ศตัรูของเขาท่ีจะละเขาไวต้ามล าพงัเพราะวา่พระเจา้ก าลงัจะท าใหพ้วกเขาอบัอาย 

“. . .สดุดีน้ีใหถ้อ้ยค าแก่บรรดาผูท่ี้แทบจะไม่มีใจท่ีจะอธิษฐาน และท าใหพ้วกเขาเห็นถึงชยัชนะ”77 

 

 



1.  ค าวงิวอนเพื่อการบรรเทา 6:1-3 

6:1     การแปลตามตวัอกัษรมากข้ึนของขอ้น้ีจะเป็น “ขา้แต่พระเจา้ ขออยา่ขนาบขา้พระองคเ์ม่ือพระองคท์รง
โกรธ  ขออยา่ลงทณัฑ์ขา้พระองคด์ว้ยพระพิโรธของขา้พระองค์”  โดยการใส่แง่ลบก่อนนั้น  ดาวิดได้
เน้นถึงลักษณะท่าทางของการตีสอนของพระเจา้  ดาวิดได้รู้ว่าความเจ็บป่วยของเขาไม่ใช่ธรรมดา      
แต่พระเจ้าได้ส่งมนัมาในฐานะผลลัพธ์ของบาปบางอย่าง เขาได้รู้สึกว่าพระเจ้าได้กระท ากับเขา       
อย่างรุนแรงอย่างมากและเขาได้ส้ินหวงักับการทนต่อการทนทุกข์มากข้ึน บางคร้ังการตีสอนของ      
พระเจา้สามารถรุนแรงอยา่งมากจนเราอาจสรุปอยา่งผดิๆวา่ พระองคท์รงโกรธต่อเรา 

6:2     จากนั้นกษตัริย์ได้แสดงออกถึงการขอร้องของเขาในเชิงบวก    เขาได้ขอการบรรเทาจากความไม่
สะดวกสบายอย่างยิ่งของเขา  ดาวิดไดก้ล่าวถึงกระดูกของเขาในฐานะตวัแทนร่างกายทั้งส้ินของเขา 
(เปรียบเทียบ 31:10; 32:3; 38:3; 42:10; 102:3, 5)    น่ีเป็นการเปรียบเทียบท่ีเรียกวา่ ค  าเปรียบเทียบ
แทนท่ีซ่ึงผูเ้ขียนใชส่้วนท่ีโดดเด่นแทนท่ีทั้งหมด 

6:3     การทนทุกข์ของเขาไม่ใช่แค่ทางกายภาพเท่านั้น    มนัไดน้ าไปสู่ความทุกข์ของจิตวิญญาณ (ค าฮีบรู  
เนเฟส คือ ชีวติทั้งส้ิน) เช่นกนั   “อีกนานสักเท่าใด?”  แสดงออกถึง ความส้ินหวงัท่ีเขาไดรู้้สึก 

2.  อธิษฐานขอการช่วยกู ้6:4-5 
 
6:4     แรกสุด ดาวิดได้ร้องขอการช่วยกู้จากความเจ็บป่วยของเขา  ซ่ึงได้อา้งเอาความรักท่ีจงรักภกัดีของ    

พระเจ้าท่ีมีต่อเขา  พระเจา้ได้สัญญาท่ีจะอวยพรดาวิดและได้ช่วยกู้เขาหลายคร้ังมาก่อน กษตัริยไ์ด้
ขอร้องใหพ้ระเจา้ท่ีจะพิสูจน์วา่สัตยซ่ื์อต่อคุณลกัษณะของพระองคแ์ละช่วยเขาใหร้อดอีกคร้ังหน่ึง 

6:5     เหตุผลท่ีสองท่ีดาวิดไดอ้า้งก็คือส่ิงน้ี   ถา้เขาไดต้ายไ เขาก็ไม่สามารถให้การสรรเสริญในท่ีสาธารณะ
แก่พระเจา้ส าหรับการช่วยกูเ้ขาได ้ ดงันั้นพระเจา้จะไม่ไดรั้บเกียรติท่ามกลางประชากรของพระองค์
มากเท่าท่ีพระองค์จะได้รับถ้าพระองค์ได้สงวนชีวิตของ ดาวิดไว ้   พวกผูเ้ช่ือในสมยัของดาวิดก็มี     
การเปิดเผยบางอย่างถึงชีวิตหลงัจากความตาย (เปรียบเทียบ โยบ 19:25)  การแสดงออกของดาวิดท่ีน่ี
ไม่ไดป้ฏิเสธความรู้นั้น    เขาไดก้ล่าวว่าพระเจา้จะสูญเสียการสรรเสริญท่ามกลางผูท่ี้มีชีวิตอยูถ่า้ดาวิด
ได้ตายไป    ชีโอลเป็นท่ีท่ีธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมได้เช่ือว่าวิญญาณของผู ้ตายได้ไปท่ีนั่น              
ค  าน้ีปรากฏในพนัธสัญญาเดิมบ่อยๆในฐานะค าเหมือนส าหรับความตายและหลุมฝังศพ 

 



3.  การคร ่ าครวญเหนือความเจบ็ป่วย 6:6-7 

ดาวิดไดอ้ธิบายถึงสภาพของเขาในภาษาท่ีสุดขีด (เกินความจริง) เพื่อจะบ่งบอกว่าเขาได้รู้สึกแย่มาก
เพียงไร  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกศตัรูของเขาไดมี้ความรับผดิชอบต่อสภาพของเขาในบางระดบั  บางทีโดยการท าให้
เกิดบาดแผล 

“จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองและพนัธกิจศิษยาภิบาลนั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าความเจ็บป่วย        
และความเจบ็ปวดถา้ไม่ท าใหเ้ราดีข้ึนก็ท าใหเ้ราขมข่ืน และความแตกต่างก็คือ ความเช่ือ”78 

4.  ความแน่ใจถึงการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ 6:8-10 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวิดไดรั้บค าตอบต่อการออ้นวอนของเขา    มนัอาจไดม้าทางผูเ้ผยพระวจนะหรือแค่
ความเช่ือมัน่ภายในท่ีวา่เขาจะฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ (เปรียบเทียบ 20:6; 22:21; 28:6; 31:19; 56:9; 69:30; 140:13)    
ในกรณีใดก็ตาม เขาได้จบสดุดีน้ีด้วยค าเตือนต่อพวกศตัรูของเขา (ขอ้ 8) ท่ีจะออกไปจากทางของเขาเสีย         
เขาก าลงัฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติและจะท าให้ความพยายามของพวกเขาท่ีจะปราบเขานั้นเสียไป    พระเยซูอาจได้
อา้งอิงส่วนแรกของขอ้น้ีต่อซาตาน (มธ. 7:23) 

บางคร้ัง แต่ไม่ใช่ทุกคร้ัง ท่ีการเจบ็ป่วยทางร่างกายเป็นการตีสอนจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:30; 
1 ยน. 5:16; โยบ 1—2)  พระเจ้าก็ไม่ได้ให้การฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติแก่ธรรมิกชนของพระองค์เสมอไป          
ดงันั้น บรรดาผูเ้ช่ือไม่ควรใชส้ดุดีน้ีเพื่อจะอา้งเอาการรักษาทางร่างกายจากพระเจา้   อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ก็ยก
พระหัตถ์แห่งการตีสอนออกไปในการตอบสนองต่อการอธิษฐาน (เปรียบเทียบ อพย. 32:9-14; ยก. 5:13-16)    
สดุดีน้ีเป็นตวัอย่างท่ีดีของการอธิษฐานเพื่อการช่วยกูท่ี้ข้ึนอยู่กบัพระคุณ (ขอ้ 2) ความรักท่ีจงรักภกัดี (ขอ้ 4)   
และพระสิริของพระเจา้ (ขอ้ 5) ในท่ีสุดแลว้ บนพื้นฐานของน ้าพระทยัอนัสิทธ์ิขาดของพระองคน์ั้น (มก. 14:36)      
พระเจา้จะตอบหรือไม่ตอบต่อการออ้นวอนเช่นนั้น 

สดุดี 7 
ช่ือเรียก “ชิกกาโยน” บางทีหมายถึงบทกวีพร้อมกบัความรู้สึกท่ีหนกัแน่น79  คูช  คนเบนยามินไม่ไดรั้บ

การอา้งอิงถึงในท่ีใดอีกใน พระคมัภีร์   แน่นอนวา่ คนเบนยามินเป็นญาติของกษตัริยซ์าอูลผูซ่ึ้งเป็นศตัรูต่อดาวิด
ก่อนและหลงัจากท่ีดาวดิไดก้ลายมาเป็นกษตัริย ์

ดาวิดไดอ้ธิษฐานขอการช่วยกูจ้ากพวกศตัรูของเขาบนพื้นฐานท่ีว่าเขาไม่มีความผิด และเขาไดข้อให้
พระเจา้ท่ีจะแกแ้คน้แทนเขาโดยการพิพากษาพวกเขา   องคป์ระกอบต่างๆของการคร ่ าครวญส่วนตวั (ขอ้ 1-2)  



ค าปฏิญาณ (ขอ้ 3-5)  สดุดีแห่งการเป็นกษตัริยข์องพระยาเวห์ (ขอ้ 6-12) และเพลงนมสัการการขอบพระคุณ 
(ขอ้ 17) ท าใหก้ารระบุประเภทของสดุดีน้ียุง่ยากอยา่งมาก 

1.  การออ้นวอนขอการช่วยกู ้7:1-2 

บนพื้นฐานของการปกป้องของพระเจา้ท่ีมีต่อบรรดาผูท่ี้วางใจในพระองคน์ั้น  ดาวิดไดข้อการปกป้อง
จากบรรดาผูท่ี้ไดต้ามล่าเขา บางทีเป็นผูค้นของซาอูล (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 22:8; 24:9; 26:19)    เขาไดรู้้สึก
เหมือนกบัลูกแกะท่ีหมดหนทางซ่ึงสิงห์ท่ีมีก าลงัและดุร้ายก าลงัจะฉีกเป็นช้ินๆ (เปรียบเทียบ 10:9; 17:12; 22:13, 
21; 35:17; 57:4; 58:6)    เขาไดเ้ช่ือว่าไม่มีใครยกเวน้พระเจา้เท่านั้นท่ีสามารถช่วยกูเ้ขาได ้ แนวคิดของการท่ี  
พระเจา้ช่วยกูค้นของพระองคก์็เป็นแนวคิดโดยทัว่ไปในพระธรรมสดุดี 

2.  ค าคดัคา้นของการไม่มีความผดิ 7:3-5 

7:3-4     ดาวดิไดแ้สดงถึงการอา้งของเขาถึงการไม่มีความผิดเก่ียวกบัความผิดต่างๆท่ีพวกศตัรูของเขาไดต้ามล่า  
เขาในแง่ของค าปฏิญาณ (“ถา้. . .ถา้. . . จากนั้น. . .”)    น่ีเป็นวิธีท่ีหนกัแน่นเพื่อจะประกาศถึงเสรีภาพ
จากความผดิของเขา    เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกศตัรูของเขาไดก้ล่าวหาเขาดว้ยความอยติุธรรม   การท าความ
ชัว่ตอบแทนความดีของเพื่อน และการปลน้ 

7:5     เขาได้เต็มใจท่ีจะตายด้วยเง้ือมมือของศัตรูของเขาถ้ามีความผิด    ค  าว่า “วิญญาณ” “ชีวิต” และ 
“ศกัด์ิศรี” (NASB) เป็นค าเหมือนท่ีกล่าวซ ้ าชะตาของดาวดิดว้ยค าท่ีคลา้ยกนั 

3.  การออ้นวอนขอการแกแ้คน้ 7:6-9 

7:6-7     ดาวิดไดร้้องเรียกพระเจา้ในฐานะผูพ้ิพากษาของทุกคน เพื่อจะกระท าเพื่อเขาโดยการให้ความยุติธรรม
ในกรณีของเขา  เขาได้ทึกทกัเอาว่าพระเจา้จะทรงพิโรธต่อพวกศตัรูของเขาเน่ืองจากว่าดาวิดไม่มี
ความผิดและพวกศตัรูของเขามีความผิด  ในฐานะผลลพัธ์ของการพิพากษาท่ียุติธรรมของพระเจ้า  
ประเทศอิสราเอลจะมาอยูร่อบพระองค ์  ยิ่งไปกวา่นั้นอีกพระองค์จะช่ืนชมกบัเกียรติเม่ือประชาชนได้
ตระหนกัวา่พระองคไ์ดป้กครองเหนือพวกเขาในฐานะกษตัริยแ์ทข้องพวกเขา 

7:8-9 หน่ึงในหนา้ท่ีของพระเจา้ในฐานะผูพ้ิพากษาก็คือท่ีจะแกแ้คน้แทนคนชอบธรรมและลงโทษคนท าผิด      
ดาวดิไดร้้องเรียกใหพ้ระองคท่ี์จะท าอยา่งนั้นในกรณีของเขา  ท่ีจะแกแ้คน้หมายถึงท่ีจะแสดงให้บุคคลท่ี
ชอบธรรมท่ีจะชอบธรรมเม่ือคนอ่ืนๆไดก้ล่าวหาเขาหรือเธอถึงการเป็นคนอธรรม   เป็นการเหมาะสม
ส าหรับพระเจา้ท่ีจะสถาปนาคนชอบธรรมและท่ีจะท าลายคนอธรรมเพราะวา่พระองคเ์องนั้นชอบธรรม 



4.  ค าอธิบายถึงความยติุธรรม 7:10-16 

7:10-11  ดาวิดไดพ้ึ่งพาให้พระเจา้ท่ีจะป้องกนัเขาในฐานะท่ีเป็นโล่  เน่ืองจากว่าพระเจา้ช่วยคนใจเท่ียงตรงให้
รอด และดาวิดก็ใจเท่ียงตรง ความมัน่ใจของเขาอยู่ในคุณลักษณะท่ีชอบธรรมของพระเจ้าอีกด้วย      
พระเจ้าจะพิพากษาอย่างยุติธรรม และความอยุติธรรมก็แตะต้องใจและความคิดของพระองค ์          
แม้ว่าพระเจ้าไม่พิพากษาอย่างรวดเร็วอย่าง ท่ีประชากรของพระองค์ต้องการเสมอไปนั้ น                
ความอยุติธรรมก็ไม่รอดพน้จากพระเนตรของพระเจา้ได ้และวนัหน่ึงพระองค์จะพิพากษาอย่างชอบ
ธรรม (เปรียบเทียบ  2 ปต. 3:9)    เม่ือพิจารณาถึงส่ิงน้ีแลว้  เราสามารถละการแกแ้คน้ไวก้บัพระองคไ์ด ้ 
(รม. 12:19; ฮบ. 10:30) 

7:12-13 ดาวิดได้วาดภาพว่าพระเจ้าเป็นนักรบท่ีออกไปท าสงครามกับคนอธรรมผูซ่ึ้งปฏิเสธท่ีจะกลับใจ       
พระเจ้าให้โอกาสแก่ผูค้นท่ีจะตดัสินอุปนิสัยท่ีเป็นบาปของพวกเขาเองและหันไปจากมนัอยู่เสมอ      
แต่ถา้พวกเขาปฏิเสธท่ีจะตดัสินพวกเขาเอง  พระองคจ์ะตดัสินพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:31) 

7:14-16 คนชัว่ร้ายวางแผน คนอธรรมก่อให้เกิดในความคิดของพวกเขาและคลอดออกมาในการกระท าต่างๆ
ของพวกเขาก็จะไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีพวกเขาได้หวงัไว ้(เปรียบเทียบ 7:21-22; ยก. 1:14-15)    
แทนท่ีจะท าให้คนชอบธรรมติดกับดักของพวกเขานั้น  พวกเขาเองจะถูกจับด้วยกับดักเหล่านั้น           
ส่ิงท่ีพวกเขาหวา่นพวกเขาจะเก็บเก่ียว (เปรียบเทียบ อพย. 21:24-25; มธ. 26:52; กท. 6:7)      

5.  ค าสัญญาท่ีจะสรรเสริญ 7:17 

ดาวิดไดจ้บสดุดีน้ีดว้ยค าปฏิญาณท่ีจะขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจา้ส าหรับความชอบธรรมของ
พระองค ์

“คุณสมบติัแห่งความชอบธรรมของพระเจา้คือส่ิงท่ีพระองคท์  าหรือจะท าเพื่อเห็นแก่คนของพระองค”์80 

แมว้่าพระเจา้ยงัไม่ได้แก้แคน้แทนเขา  การไตร่ตรองของดาวิดถึงคุณลกัษณะและกิจกรรมต่างของ    
พระเจา้ได้หนุนใจผูเ้ขียนสดุดีน้ีท่ีจะเช่ือว่าพระองค์จะท า ณ เวลาท่ีเหมาะสม    เขาได้อธิบายว่าพระเจา้เป็น      
“ผูสู้งสุด”  ซ่ึงเป็นช่ือเรียกท่ีถูกใชส้ามคร้ังในสดุดีน้ีในฉบบัNIV (ขอ้ 8, 10, 17) ท่ีพรรณนาพระองคว์า่มีอ านาจ
สิทธ์ิขาดและไดรั้บการยกยอ่งในบลัลงักใ์นสวรรคข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ ปฐก. 14:18-24) 

การไตร่ตรองถึงคุณลกัษณะและวิธีต่างๆของการท าการของพระเจา้นั้นสามารถหนุนใจให้ประชาการ
ของพระองคท่ี์จะวางใจในพระองคแ์ละสรรเสริญพระองคเ์ม่ือเราประสบกบัความอยุติธรรมและความเป็นศตัรู
จากคนอธรรมได ้



สดุดี 8 

ในสดุดีแห่งการสรรเสริญการทรงสร้างน้ี (เปรียบเทียบ สดด. 33, 104, 145) ดาวิดไดป้ระหลาดใจต่อ
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเจา้ไดม้อบการปกครองแผน่ดินโลกแก่มนุษยแ์ละเขาไดไ้ตร่ตรองถึงความมีเกียรติของมนุษย ์   
สดุดีการสรรเสริญบทอ่ืนๆอนัเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปคือ 19, 29, 33, 47, 65—66, 68, 93, 96—100, 104—106, 111, 
113—114, 117, 134—136, และ 145—150    นกัศึกษาสดุดีน้ีบางคนไดเ้รียกมนัวา่สดุดีธรรมชาติ และบางคน
เห็นว่ามนัเป็นสดุดีเมสสิยาห์    บทกวีไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นต่อปฐมกาล 1:26-28 โดยการอธิบายถึงความส าคญัและ
บทบาทของมนุษยใ์นการทรงสร้าง81    ดงันั้นสดุดีน้ีมีองคป์ระกอบต่างๆท่ีปรากฏในสดุดีปัญญาเช่นกนั 

“สดุดีการทรงสร้างเหล่าน้ีก็จดัเตรียมจุดเร่ิมต้นท่ีแน่นอนและกล้าหาญส าหรับโลกท่ีสมบูรณ์ของ    
ความเช่ือแบบสดุดี”82 

“สดุดีน้ีเป็นตวัอย่างท่ีเป็นเลิศของส่ิงท่ีเพลงนมสัการควรเป็น  ซ่ึงเฉลิมฉลองพระสิริและพระคุณของ
พระเจา้  ซ่ึงเล่าถึงใครท่ีพระองค์เป็นและส่ิงท่ีพระองค์ได้ท  า และเช่ือมโยงเราและโลกของเรากับ
พระองค ์ ดว้ยการประหยดัอยา่งเช่ียวชาญแห่งถอ้ยค าต่างๆและดว้ยวิญญาณของความยินดีและความย  า
เกรงท่ีผสมผสานกนั”83 

1.  การไตร่ตรองแบบบทน าถึงสง่าราศีของพระเจา้ 8:1-2 

8:1     สดุดีน้ีเร่ิมตน้และจบลงดว้ยการแสดงออกอยา่งเดียวกนัของความประหลาดใจ (การผนวก) ขณะท่ีดาวิด
ไดไ้ตร่ตรองถึงความงดงามและความสง่าของพระเจา้ในฐานะพระผูส้ร้าง  เขาไดก้ล่าววา่พระเจา้เป็น
พระเป็นเจา้ (ยาเวห์ พระเจา้ท่ีรักษาพนัธสัญญาแห่งอิสราเอล) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา (อโดนาย  ผูมี้
อ  านาจสิทธ์ิขาดเหนือการทรงสร้างทั้งหมดของพระองค์รวมถึงประชากรของพระองค์) ในบรรทดัท่ี
สอง (ค ากรีก สทิช  ค  าละติน โคลอน) ดาวิดได้หมายถึงว่าคุณลักษณะท่ีเปิดเผยของพระเจ้า            
(“ช่ือ” เปรียบเทียบ 7:17) นั้นอยู่สูงเหนือการทรงสร้างทั้งส้ิน  พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าส่ิงใดก็ตามท่ี
พระองค์ได้สร้างมาอย่างมาก   บรรทดัท่ีสามแสดงออกถึงความคิดท่ีคลา้ยกนั  พระเจา้ไม่เพียงแต่อยู่
เหนือฟ้าสวรรคเ์ท่านั้น แต่ความงดงามของพระองคก์็เหนือกวา่ความงดงามของฟ้าสวรรคอี์กดว้ย 

8:2     นอกเหนือไปจากโลกและฟ้าสวรรค์  แม้กระทั่งมนุษย์ท่ีอ่อนแอท่ีสุดก็น าการสรรเสริญไปยงั          
พระผูส้ร้างของพวกเขา  ประเด็นของดาวิดก็คือว่า แมก้ระทัง่เด็กเล็กๆก็ยอมรับและให้เกียรติพระเจา้  
ในขณะท่ีผูใ้หญ่ท่ีแก่วา่  ท่ีผา่นโลกมามากกวา่บ่อยคร้ังแลว้ก็ปฏิเสธพระองค ์(เปรียบเทียบ มธ. 21:16)    
พระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะใชส่ิ้งต่างๆท่ีอ่อนแอของโลกน้ีท่ีจะแกไ้ขคนท่ีแข็งแรง (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:27)    



ตามท่ีรายงานไว ้ลูกตวัเล็กของสามีภรรยาคู่หน่ึงท่ีไม่เช่ือพระเจ้าคร้ังหน่ึงได้ถามพ่อแม่ของเขาว่า     
“พอ่แม่คิดวา่พระเจา้รู้วา่เราไม่เช่ือในพระองคไ์หม?” 

2.  ท่ีของมนุษยใ์นการทรงสร้างของพระเจา้ 8:3-8 

เม่ือพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้และความต ่าตอ้ยของมนุษยน์ั้น  มนัก็ประหลาดใจต่อผูเ้ขียน
สดุดีท่ีวา่พระเจา้มอบหมายการทรงสร้างของพระองคแ์ก่มนุษย ์

8:3-4     เม่ือพิจารณาถึงความไม่ส าคญัของมนุษยเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนท่ีเหลือของการทรงสร้าง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ดวงจนัทร์และดวงดาวนั้น ดาวดิก็ไดป้ระหลาดใจวา่พระเจา้แมก้ระทัง่คิดถึงมนุษย ์(เปรียบเทียบ 
144:3-4; โยบ 7:17; 25:4-6) 

“พระผูส้ร้างไดส้ถาปนาสองขอบเขตแห่งการปกครอง คือ ฟ้าสวรรคแ์ละโลก  พระองคไ์ดส้ถาปนาดวง
ต่างๆในฟ้าสวรรค์และได้ให้การปกครองเหนือกลางวนัและกลางคืนแก่พวกมนั (ปฐก. 1:17-18) 
ในขณะท่ีพระองคไ์ดแ้ต่งตั้งใหม้นุษยท่ี์จะปกครองโลก (ปฐก. 1:28)”84 

ผูเ้ขียนสดุดีได้กล่าวถึงบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า  ภาพน้ีเน้นถึงการดูแล      
และทกัษะของพระเจา้ซ่ึงเปรียบเทียบพระองค์กบัช่างแกะสลกั  เป็นการง่ายส าหรับพระเจา้ท่ีจะสร้าง
จกัรวาลด้วยน้ิวพระหัตถ์ของพระองค์ อย่างท่ีมนัเป็นการง่ายส าหรับมนุษยท่ี์จะท าบางส่ิงดว้ยน้ิวมือ   
ของเขา แทนท่ีจะเป็นการใช้แขนและร่างกายทั้งส้ินของเขา  มนัไดเ้รียกร้องความพยายามท่ีน้อยมาก  
ปฐมกาล 1 อธิบายวา่พระเจา้ไดส้ร้างจกัรวาลท่ีเป็นวตัถุทั้งส้ินดว้ยบางถอ้ยค าเท่านั้น 

“ในความตรงขา้มกบัพระเจา้  ฟ้าสวรรคก์็เล็ก ซ่ึงถูกผลกัและกระทุง้ให้เป็นรูปร่างโดยน้ิวพระหตัถ์ของ
พระเจา้  แต่ในความตรงขา้มกบัฟ้าสวรรค ์ซ่ึงดูเหมือนใหญ่อยา่งมากในความเขา้ใจของมนุษย ์มนัก็เป็น
มนุษยน์ั้นท่ีเล็ก”85 

ค าฮีบรูท่ีแปลวา่ “มนุษย”์ คือ เอโนช ซ่ึงท่ีอ่ืนอธิบายวา่มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวติท่ีมตะและอ่อนแอ 

“การจดจ าของพระเจา้บ่งบอกถึงการเคล่ือนไหวของพระองคไ์ปยงัเป้าแห่งความทรงจ าของพระองคอ์ยู่
เสมอ”86 

8:5     ฉบบั NIV และ AV ได้แปลค าฮีบรู เอลโลฮิม อย่างท่ีหมายถึง “ส่ิงมีชีวิตในสวรรค์” หรือ “เหล่า         
ทูตสวรรค”์    อยา่งไรก็ตาม ตามปกติแลว้ ค าน้ีอา้งอิงถึงพระเจา้เอง และเราบางทีเราควรเขา้ใจมนัในแง่
น้ีท่ีน่ีเช่นกนั87    พระเจา้ไดส้ร้างให้มนุษยต์  ่ากวา่พระองคเ์องแต่หน่อยเดียว ไม่มีส่ิงทรงสร้างอ่ืนใดท่ีมี



ฉายาของพระองค์    ดาวิดไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าได้สร้างให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์แต่หน่อยเดียว    
นกัวชิาการหลายคนเช่ือวา่ฉายาของพระเจา้ก็รวมถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดช่้วยใหม้นุษยท์  าเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีเขา
เป็นอย่างแทจ้ริง    น่ีรวมถึงการปกครองเหนือรูปแบบแห่งชีวิตท่ีต ่ากว่า (ปฐก. 1:26) อย่างท่ีพระเจา้
ปกครองเหนือทุกส่ิง    พระเจา้ไดส้วมศกัด์ิศรีกบัเกียรติให้แก่มนุษยโ์ดยการให้สิทธิอ านาจแก่เขาท่ีจะ
ปกครองเหนือส่ิงทรงสร้างในฐานะตวัแทนของพระองค์    แน่นอนว่า มนุษยไ์ดล้ม้เหลวท่ีจะท าส่ิงท่ี
พระเจา้ไดส้ร้างใหเ้ขาท า (ฮบ. 2:6-8)  พระเยซูคริสต ์ซ่ึงเป็นอาดมัคนสุดทา้ย (1 คร. 15:45, 47) จะท าให้
จุดหมายของมนุษย์ส าเร็จเม่ือพระองค์กลับมายงัโลกและน าส่ิงทรงสร้างทั้ งหมดมาอยู่ภายใต ้             
การควบคุมของพระองค ์(1 คร. 15:27-28) 

8:6-8 พระเจา้ไดท้  าให้ส่ิงทรงสร้างท่ีมีชีวิตทั้งส้ินอยู่ภายใตก้ารควบคุมของอาดมัและเอวาก่อนการลม้ลงใน     
ความบาป และเม่ือพวกเขาได้ล้มลงในความบาปนั้ น พระเจ้าก็ไม่ได้ถอดถอนสิทธิพิเศษน้ีไป 
(เปรียบเทียบ ปฐก. 9:1-3, 7) แต่เพราะวา่พวกเขาไดท้  าบาปมนุษยก์็ไม่สามารถท่ีจะบรรลุจุดหมายท่ีซ่ึง
พระเจา้ได้สร้างเขาได ้ นัน่คือท่ีจะเป็นกษตัริยแ์ห่งแผ่นดินโลก  ความรับผิดชอบของมนุษยก์็คือท่ีจะ
รักษาไวซ่ึ้งระเบียบในการทรงสร้าง ไม่ใช่ปล่อยใหม้นัควบคุมเขา มนุษยอ์าจใชส้ัตวใ์ดๆก็ได ้ไม่วา่สัตว์
เล้ียงหรือสัตวป่์าเพื่อจุดประสงคต่์างๆของเขา ซ่ึงรวมถึงอาหาร (ปฐก. 9:3; 1 ทธ. 4:3-5)  มนุษยไ์ดท้  าให้
สัตวห์ลายชนิดเช่ือง แต่เขาพบวา่มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะควบคุมตวัเขาเองโดยปราศจากการช่วยเหลือของ
พระเจา้ (ยก. 3:7-8) 

“ในสดุดี 2 พระคริสตถู์กประจกัษว์า่เป็นพระบุตรของพระเจา้และกษตัริย ์ซ่ึงไดถู้กปฏิเสธและถูกตรึง
แต่ก็จะปกครองในศิโยน ในสดุดี 8 ในขณะท่ีความเป็นพระเจา้ของพระองคก์็เป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งเต็มท่ี 
(ขอ้ 1; สดด. 110 กบั มธ. 22:41-46)  พระองค์ก็ถูกประจกัษว์่าเป็นบุตรมนุษย ์(ขอ้ 4-6) ผูซ่ึ้งไดถู้ก 
‘สร้างให้ต ่ากว่าทูตสวรรค์’ [ในชัว่ขณะหน่ึง] ก็จะมีอ านาจเหนือส่ิงทรงสร้างท่ีถูกไถ่ (ฮบ. 2:6-11)   
ดงันั้น โดยพื้นฐานแลว้ สดุดีน้ีกล่าวถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่มนุษยอ์ยา่งท่ีไดถู้กแสดงไวใ้นอาดมั (ปฐก. 
1:26, 28)   ส่ิงท่ีมนุษยค์นแรกไดสู้ญเสียไป มนุษยค์นท่ีสองและ ‘อาดมัคนสุดทา้ย’ ก็ไดกู้คื้นมามากกวา่    
ฮีบรู 2:6-11 ในการเช่ือมโยงกบั สดุดี 8 และ โรม 8:17-21 ก็แสดงให้เห็นว่า ‘บุตรทั้งหลาย’ ผูซ่ึ้ง
พระองคก์ าลงัน าไปสู่ศกัด์ิศรีนั้นก็เป็นทายาทร่วมกบัพระองคใ์นสิทธิแบบกษตัริยแ์ห่ง สดุดี 2 และสิทธิ
ของมนุษยแ์ห่ง ฮีบรู 2”88 

 

 

 



3.  การสรุปการไตร่ตรองถึงความสง่างามของพระเจา้ 8:9 

สดุดีน้ีปิดดว้ยการกล่าวซ ้ าของความประหลาดใจของผูเ้ขียนสดุดีต่อวิธีต่างๆท่ีน่าอศัจรรยข์องพระเจา้
ในการมอบหมายความรับผดิชอบมากเช่นนั้นแก่มนุษยท่ี์ไร้ความส าคญั (เปรียบเทียบ ขอ้ 1) 

“จกัรวาลเป็นพยานถึงอ านาจและพระสิริของพระเจา้ แต่ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงก็เป็นส่ิงขดัขวางท่ีจะ      
วดัความเป็นศูนยก์ลางของมนุษยใ์นการออกแบบของพระเจา้   แต่ไกลกว่าส่ิงน้ีก็คือผูห้น่ึงท่ีสมบูรณ์
แบบของผูซ่ึ้งบรรดาชายและหญิง ณ ส่ิงดีท่ีสุดของพวกเขานั้นก็เป็นแค่เงาท่ีสลวั นัน่คือ พระเยซูคริสต ์   
พระผูช่้วยใหร้อดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”89 

สดุดีทั้งบทก็ยกยอ่งความสง่างามของพระเจา้  พระองคเ์ป็นผูมี้อธิปไตยท่ีโดดเด่น เพราะวา่พระองคไ์ด้
มอบหมายการทรงสร้างท่ีโดดเด่นของพระองค์แก่มนุษย์ท่ีอ่อนแรง  ในขณะท่ีสดุดีน้ีช้ีถึงความอ่อนแอ          
และ  ความลม้เหลวของมนุษยใ์นฐานะรองผูส้ าเร็จราชการของพระเจา้นั้น มนัก็ยกยอ่งมนุษยว์า่เป็นเสาหลกัแห่ง
การทรงสร้างและภาระหลกัของพระเจา้ในการทรงสร้างอีกดว้ย  มนัเป็นหน่ึงในการเปิดเผยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ
ความมีเกียรติของมนุษย์90 

สดุดี 9 

บรรดาผูแ้ปลฉบบัเซปทวัจินตไ์ดร้วมสดุดี 9 และ 10 ให้เป็นสดุดีบทเดียว แมว้า่สดุดีสองบทน้ีแยกกนั
ในตวับทฮีบรู  ดงันั้นตั้งแต่สดุดีน้ีถึงสดุดี 147  จ านวนของสดุดีในพระคมัภีร์ฉบบัแปลต่างๆของโรมนัคาทอลิก
ก็แตกต่างจากจ านวนในฉบบัแปลต่างๆของโปรแตสแตนท์ ฉบบัแปลต่างๆของโรมนัคาทอลิกเจริญรอยตาม
ฉบบัเซปทวัจินต์ (กรีก) และวลัเกตท์ (ละติน) ในขณะท่ีฉบบัแปลต่างๆของ  โปรแตสแตนท์ก็เจริญรอยตาม   
พระคมัภีร์ฉบบัฮีบรู  บรรดาผูแ้ปลฉบบัเซปทวัจินต์ไดร้วมหรือนบัจ านวนสดุดีสองบทให้ไปสู่บทเดียวถึงสอง
คร้ัง (สดด. 9 และ 10 ไปสู่ สดุดี 9 และ สดด. 114 และ 115 ไปสู่ สดด. 113) และพวกเขาไดแ้บ่งสดุดีสองบทให้
เป็นส่ีบท (สดด. 116 ไปสู่ สดด. 114 และ 115 และ สดด. 147 ไปสู่ สดด. 146 และ 147) 

เป็นท่ีชดัเจนวา่บรรดาผูแ้ปลเซปทวัจินตไ์ดร้วมสดุดี 9 และ 10 ดว้ยสองเหตุผล ประการแรก พวกเขาท า
ใหโ้คลงกระทูท่ี้ค่อนขา้งเป็นการปรับปรุงให้สมบูรณ์ดว้ยกนัท่ีซ่ึงแต่ละขอ้(เกือบ) เร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษรท่ีตามมา
ของตวัอกัษรฮีบรู  ประการท่ีสอง ค าศพัทท่ี์ผดิปกติซ่ึงเหมือนกนัและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมือนกนัก็ปรากฏใน
สดุดีทั้ งสองบท ซ่ึงบ่งบอกว่าโดยดั้ งเดิมแล้วสดุดีสองบทน้ีอาจได้เช่ือมโยงกัน (ตัวอย่างเช่น “ในเวลา
ยากล าบาก” 9:9 และ 10:18 ; “บรรดาประชาชาติ” 9:5, 15, 17, 19-20 และ 10:16; การเนน้ท่ีปิดทา้ยในเร่ือง   
ความมตะของมนุษย ์9:20 และ 10:18)  ทั้งๆท่ีมีความเหมือนกนัเหล่าน้ี ความแตกต่างต่างๆระหวา่งสดุดี 9 และ 
10 แสดงให้เห็นถึงการแยกกนัของสดุดีสองบทน้ี  แต่ละสดุดีก็สมบูรณ์ในตวัของมนัเองและมีจุดประสงคข์อง



มนัเอง  สดุดี 9 เป็นเพลงในเชิงบวกแห่งการขอบพระคุณในขณะท่ีสดุดี 10 เป็นการบ่นในเชิงลบและการออ้น
วอนท่ีกล่าวถึงคนอธรรม สดุดีทั้งสองบทเป็นสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวั 

ดาวิดได้สรรเสริญพระเจา้ส าหรับการแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระองค์ในการพิพากษา
บรรดาประชาชาติท่ีชัว่ร้าย ในสดุดี 9 เขาไดแ้สดงออกถึงความกตญัญูท่ีคนถูกกดข่ีสามารถวางใจในผูพ้ิพากษา
เช่นนั้นได ้  เขาไดส้รุปดว้ยการออ้นวอนท่ีพระเจา้จะขจดัความทุกขอ์อกไปจากเขาเพื่อว่าเขาสามารถให้เกียรติ
พระเจา้โดยการขอบคุณพระองค์ส าหรับการช่วยกู้ของพระองค์ได ้ เขาไม่ไดร้ะบุถึงศตัรูของเขาอย่างเจาะจง   
บางทีเพื่อช่วยใหค้นอิสราเอลท่ีจะใชก้ารคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีเป็นการคร ่ าครวญส่วนรวม  

ในช่ือเร่ือง ค าวา่ “มธั-แลบเบน” (NASB) หมายถึง “ความตายของบุตรชาย” (NIV) ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่
เป็นช่ือท านองเพลง 

1. การสรรเสริญส าหรับการพิพากษาท่ีชอบธรรม 9:1-12 

ส่วนแรกน้ีกล่าวถึงพระเจา้ในฐานะผูพ้ิพากษาท่ีชอบธรรมซ่ึงผูถู้กกดข่ีหวงัในพระองคไ์ด ้ 

9:1-2     เม่ือพิจารณาถึงลักษณะแห่งคุณลักษณะของพระยาเวห์ท่ีเขาจะอธิบายนั้น ดาวิดได้กล่าวว่าเขาจะ
ขอบคุณพระเจา้อย่างสุดจิตสุดใจ  เขาจะประกาศถึงการงานต่างๆท่ีพิเศษของพระองค์ต่อประชาชน    
ช่ืนชมยนิดีในพระองค ์และร้องสรรเสริญถึงผูสู้งสุด91 

9:3-6     น่ีคือเหตุผลต่างๆส าหรับความยนิดีของดาวดิ  พระเจา้ไดแ้กแ้คน้แทนเขาโดยการลงโทษบรรดาประชาติ
ท่ีไดต่้อตา้นเขาในฐานะรองผูส้ าเร็จราชการของพระเจา้  พระเจา้ไดใ้ห้ชยัชนะทัว่ไปหมด  บรรดาหัว
เมืองของศตัรูบางคนของเขาและแมก้ระทัง่ช่ือของพวกเขาได้พินาศไป ซ่ึงบ่งบอกถึงการท าลายล้าง
อย่างส้ินเชิงของกลุ่มเหล่าน้ี บางทีเป็นเผ่าต่างๆหรือประเทศต่างๆท่ีเล็กกวา่  เบ้ืองหลงับลัลงัก์ของเขา
เองนั้นดาวดิไดเ้ห็นพระยาเวห์ครอบครองในสวรรคแ์ละใหช้ยัชนะแก่เขา 

9:7-8     ในความตรงขา้มกบัคนเหล่านั้นท่ีช่ือของพวกเขาไดพ้ินาศไปนั้น (ขอ้ 5) พระนามของพระเจา้จะด ารง
อยูเ่ป็นนิตยเ์พราะวา่พระองคจ์ะครอบครองในฐานะผูพ้ิพากษาท่ียุติธรรม เม่ือพิจารณาถึงส่ิงน้ี บรรดาผู ้
ท่ีต้องการให้ผูพ้ิพากษาท่ีจะให้ความยุติธรรมแก่พวกเขามากท่ีสุด ซ่ึงก็คือคนท่ีเป็นทุกข์และคนท่ี       
ถูกกดข่ีก็หนีไปหาพระองคใ์นความล าบากของพวกเขาได้ พื้นฐานของความหวงัในค าอธิษฐานน้ีก็คือ
ความเช่ือถือท่ีวา่พระเจา้ครอบครอง 

9:9-10     แนวคิดรวบยอดของพระเจา้ในฐานะท่ีล้ีภยัก็ปรากฏบ่อยๆในสดุดี “ท่ีก าบงัเขม้แข็ง” (ค าฮีบรู มิสกอบ 
หมายถึงตามตวัอกัษรวา่ “ภูเขาล้ีภยั” และแปลไดว้า่ “ท่ีล้ีภยั” และ “ป้อมปราการ” อีกดว้ย) เป็นสถานท่ี



สูงแห่งความมัน่คงและการปกป้อง    เม่ือดาวิดไดห้นีไปจากซาอูล เขาไดล้ี้ภยัในท่ีก าบงัเขม้แข็งบ่อยๆ 
(1 ซมอ. 23:14, 19, 29)   อยา่งไรก็ตาม เขาไดถื้อวา่พระเจา้เองเป็นท่ีก าบงัเขม้แข็งท่ีดีท่ีสุดของท่ีก าบงั
เขม้แขง็เหล่าน้ี (เปรียบเทียบ มธ. 28:20; ฮบ. 13:5) 

“การรู้จกัพระนามของพระเจา้ก็เป็นส่ิงท่ีมีค่าเท่ากนัของพนัธสัญญาเดิมกบัความเช่ือท่ีช่วยให้รอดใน
พนัธสัญญาใหม่”92 

 
9:11-12  ดาวิดไดปิ้ดส่วนแห่งการสรรเสริญน้ี (ขอ้ 1-12) โดยการวิงวอนต่อคนท่ีเป็นทุกข์และคนท่ีถูกกดข่ีให้

สรรเสริญพระเจา้และท่ีจะเป็นพยานแก่คนอ่ืนๆถึงการเอาใจใส่ของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเขา   ฉบบั NIV 
และ ขอบของ NASB ท่ีอ่านวา่ “แกแ้คน้แทนโลหิต” (ขอ้ 12) ก็แสดงออกอยา่งชดัเจนถึงความคิดของดา
วดิมากกวา่ “เรียกร้องเอาโลหิต” (เปรียบเทียบ ปฐก. 9:5) 

2. การออ้นวอนเพื่อการช่วยกูใ้นปัจจุบนั 9:13-20 

เน่ืองจากวา่พระเจา้ไดพ้ิสูจน์วา่สัตยซ่ื์อท่ีจะสนบัสนุนคนชอบธรรท่ีเป็นทุกขใ์นอดีต  ดาวิดก็ไดร้้องทูล
ต่อพระองคท่ี์จะช่วยกูเ้ขาจากพวกศตัรูท่ีชัว่ร้ายในปัจจุบนัของเขา 

9:13-14    ผู ้เ ขียนสดุดีได้วิงวอนต่อพระคุณของพระเจ้าในการป้องกันจากการโจมตีของบรรดาผู ้ท่ีได ้         
เกลียดชงัเขา  พระเจา้สามารถช่วยกูเ้ขาจากความตายไดถ้า้พระองคจ์ะท าอยา่งนั้น ดาวิดไดส้ัญญาท่ีจะ
สรรเสริญพระเจา้อย่างเปิดเผยท่ามกลางประชากรของพระองคใ์นเยรูซาเล็ม “ธิดาแห่งศิโยน” เป็นการ
เปรียบเทียบส าหรับเมืองของพระเจา้ (เช่น อสย. 1:8; 10:32) และ ประชากรของพระเจา้ (เช่น มคา. 4:8) 

9:15-16   บางทีขอ้เหล่าน้ีเป็นการแสดงออกของความมัน่ใจของดาวิดวา่พระเจา้จะช่วยกูเ้ขาในการคาดหวงัถึง  
การช่วยกูน้ั้น (เปรียบเทียบ วว. 18:2)    ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ห็นคนชัว่ร้ายท่ีไดติ้ดกบัของพวกเขาเองมาหลาย
คร้ังและเขาก็แน่ใจวา่ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนอีก (เปรียบเทียบ 7:15) 

“ฮิกกาโยน” บางทีเป็นเคร่ืองหมายทางดนตรีท่ีบ่งบอกถึงดนตรีท่ีเงียบกวา่93 

9:17-18    ผูเ้ขียนสดุดีได้เปรียบเทียบบั้นปลายของคนชั่วร้ายและคนขดัสนท่ีถูกกดข่ี เขาได้ตั้งบรรดาผูท่ี้ลืม  
พระเจ้าอยู่ตรงกันข้ามกับบรรดาผูท่ี้จดจ าพระองค์  ในความคิดแบบพนัธสัญญาเดิมนั้น การจดจ า     
พระเจา้เป็นค าท่ีอธิบายถึงการมีความเช่ือในพระเจา้เร่ือยไป การลืมพระเจา้ก็พรรณนาถึงส่ิงท่ีตรงกนั
ข้ามนั่นคือการหันไปจากพระเจ้า  พระเจ้าจะไม่ลืมบรรดาผูท่ี้จดจ าพระองค์ (วางใจในพระองค์)         



แต่บรรดาผูท่ี้ลืมพระองคไ์ม่มีความหวงัในการหลีกหนีการลงโทษนิรันดร์ เม่ือพวกเขาตอ้งการ  การ
ช่วยกูจ้ากมนั (เปรียบเทียบ มธ. 25:31-46) 

9:19-20    ดาวิดไดส้รุปสดุดีน้ี ดว้ยการขอร้องให้พระเจา้ท่ีจะย  ้าเตือนบรรดาประชาชาติถึงภาวะท่ีตอ้งตายแบบ  
เปราะบางของพวกเขาโดยการพิพากษาพวกเขา   หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า น่ีจะหมายถึงว่าพวกเขาจะหยุด
ต่อต้านคนชอบธรรม  อีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 8:4) ดาวิดได้ใช้ค  าว่า อีโนช (“มนุษย์” และ        
“บรรดาผูช้าย”) ท่ีจะเน้นถึงมนุษยใ์นภาวะท่ีตอ้งตายแบบเปราะบางของเขา (เปรียบเทียบ ปฐก. 3:19; 
สดด. 8:4; 39:11; 144:4) 

ประชากรของพระเจ้าควรจดจ าการกระท าต่างๆแห่งการช่วยกู้ในอดีตของพระเจ้าและสรรเสริญ
พระองค์อย่างเปิดเผยส าหรับส่ิงเหล่าน้ี ขณะท่ีเราเผชิญกบัการต่อตา้นของพวกศตัรูท่ีชั่วร้ายแห่ง
ความชอบธรรม  บนพื้นฐานของความสัตย์ซ่ือของพระเจา้ในอดีตนั้น เราสามารถมีความมัน่ใจใน     
การปกป้องของพระองคใ์นความล าบากต่างๆในปัจจุบนัและอนาคตของเราได ้

สดุดี 10 

สดุดีน้ีเป็นค าอธิษฐานส าหรับการช่วยเหลือทนัทีทนัใดในความเดือดร้อน   มนัประกอบดว้ยค าอธิบายท่ี
มีพลังเก่ียวกับคนอธรรมท่ีต่อต้านพระเจา้และประชากรของพระองค์    จุดจดจ่อของสดุดีก่อนหน้าน้ีอยู่ท่ี      
การพิพากษาท่ีจะมาถึง แต่ในสดุดีบทน้ีจุดจดจ่ออยูท่ี่ปัจจุบนั 

“ปัญหาในสดุดี 9 คือศตัรูท่ีบุกรุกจากภายนอก ในขณะท่ีปัญหาในสดุดี 10 คือศตัรูท่ีท าให้เส่ือมทราม
และท าลายจากภายใน”94 

1.  ค าอธิบายเก่ียวกบัคนอธรรม 10:1-11 

การเนน้ในส่วนน้ีของสดุดีคือปัญหาของความยุติธรรมของพระเจา้ต่อหนา้ความเจริญของคนอิสราเอล
ท่ีอธรรม  เหมือนกบัหนงัสือโยบ สดุดีน้ีไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาแต่จดจ่อท่ีพระเจา้อีกคร้ัง (ขอ้ 14) 

10:1 สดุดีน้ีเร่ิมตน้ดว้ยสองค าถามท่ีประกาศถึงความคบัขอ้งใจของผูเ้ขียนสดุดีมากเท่ากบัความไม่รู้ของเขา       
ดาวิดไม่สามารถเข้าใจว่าท าไมพระเจ้าไม่ได้กระท าเพื่อประชากรของพระองค์ท่ีเดือดร้อน  ค าว่า 
“ท าไม” ปรากฏส่ีคร้ังในสดุดีน้ี คือสองคร้ังท่ีน่ีและอีกสองคร้ังในขอ้ท่ี 13 (อย่างท่ีถูกสะทอ้นใน       
การแปลของ NIV) 



10:2-7   ดาวดิไดพ้รรณนาถึงคนอธรรมท่ีกดข่ีคนชอบธรรมดว้ยศพัทท่ี์เป็นภาพในส่วนของขอ้เหล่าน้ี   พวกเขา
เย่อหยิ่ง ทะนงองอาจ โลภ อวด แช่งด่า ประณาม พึ่งพาตนเอง เจริญ ไม่ใส่ใจเก่ียวกบัพระเจา้ มุ่งร้าย  
มัน่ใจในตนเอง พอใจในตนเอง ละเมิด หลอกลวง กดข่ี ท าลาย ก่อกวน และชัว่ร้าย   พวกเขาไดต่้อตา้น
ทั้งพระเจา้และประชากรของพระองคด์ว้ยค าพดูของพวกเขาเช่นเดียวกบัการกระท าของพวกเขา 

10:8-11  การใชค้  าเปรียบเทียบถึงสัตวท่ี์กินสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร เช่น สิงโต และนกัล่าสัตว ์ เช่น ชาวประมงนั้น     
ดาวิดก็ได้อธิบายถึงการท่ีคนอธรรมติดตามและท าให้คนชอบธรรมติดกับของพวกเขาอย่างเจา้เล่ห์
อย่างไร  ข้อเท็จจริงท่ีว่าพระเจ้าไม่ลงโทษพวกเขาอย่างรวดเร็วมากข้ึนก็หนุนใจให้พวกเขาท่ี               
จะด าเนินงานท่ีท าลายของพวกเขาต่อไป 

2. ร้องขอการแกแ้คน้ 10:12-18 

10:12-15  ดาวิดได้ออ้นวอนให้พระเจา้ท่ีจะกระท าเพื่อคนชอบธรรมในการต่อตา้นคนอธรรม (ขอ้ 12, 15;       
การผนวก) เขาไม่สามารถเขา้ใจไดว้า่ท าไมพระเจา้ไดย้อมให้คนอธรรมท่ีจะเหยียดหยามพระองคต่์อไป    
มนัไม่ใช่เป็นเพราะวา่การกระท าต่างๆของพวกเขาไดร้อดพน้จากการสังเกตของพระเจา้  “พระองคท์รง
เห็น” (ขอ้ 14) เป็นการแสดงออกบ่อยๆของความเช่ือในพระเจา้ในสดุดีการคร ่ าครวญ นอกเหนือจากส่ิง
น้ีแล้ว คนชอบธรรมได้วางใจในพระองค์ และพระองค์ได้ช่วยเหลือคนท่ีไร้การช่วยเหลือในอดีต        
ดาวิดได้ต้องการให้พระเจ้าท่ีจะท าลายอ านาจ (ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์โดยแขน) ของคนอธรรมและท่ี         
จะคน้หาและท าลายความอธรรมของพวกเขาจนกวา่มนัไดห้ายไป  จงเปรียบเทียบกบั 9:12 ท่ีท่ีค  าฮีบรู
ค าเดียวกนัปรากฏ  บรรดาผูแ้ปลไดแ้ปลมนัว่า “เรียกร้องโลหิต” หรือ “แกแ้คน้” ท่ีนัน่ และ “คน้หา” 
หรือ “ถูกบงัคบัใหรั้บผดิชอบ” ท่ีน่ี 

10:16-18  ขอ้ปิดทา้ยเหล่าน้ีแสดงออกถึงความมัน่ใจของผูเ้ขียนสดุดีท่ีว่าพระเจา้ได้ยินการออ้นวอนของเขา       
เพราะว่าพระยาเวห์มีอธิปไตย ซ่ึงเป็นสิทธิอ านาจสูงสุดในจกัรวาล  บรรดาประชาชาติท่ีไดป้ฏิเสธท่ี    
จะยอมจ านนต่อพระองคจ์ะพินาศ  แผน่ดินของพระเจา้คือคานาอนั แต่ในแง่ท่ีใหญ่กวา่นั้นทั้งโลกก็เป็น
แผ่นดินของพระองค์ เน่ืองจากว่าพระองค์เป็นกษตัริยแ์ห่งการทรงสร้างทั้งส้ิน เม่ือพิจารณาถึงใครท่ี
พระเจา้เป็น  ดาวิดก็มัน่ใจว่า แมว้่าพระเจา้ไม่ไดพ้ิพากษาคนอธรรมทนัทีทนัใด สุดทา้ยแลว้พระองค ์  
จะท า 

นักวิชาการบางคนได้เช่ือว่า “บรรดาประชาชาติ” ท่ีน่ีหมายถึงคนอธรรมในอิสราเอลท่ีได้ประพฤติ
เหมือนบรรดาประชาชาติท่ีไม่ไดเ้ช่ือในพระเจา้95  น่ีก็เป็นไปได ้



สดุดีน้ีอย่างเช่นสดุดีก่อนหน้าน้ี ก็จบลงด้วยการอา้งอิงถึงภาวะท่ีตอ้งตายแบบเปราะบางของมนุษย ์
(อีโนช ขอ้ 18; เปรียบเทียบ 8:4; 9:19-20; และขอ้อ่ืนๆ) ผูซ่ึ้งถูกผกูมดัอยูก่บัโลก ในความตรงกนัขา้มกบั
พระเจา้  เม่ือพิจารณาถึงอ านาจของพระเจา้  มนัไม่ถูกตอ้งส าหรับพระเจา้ท่ีจะยอมให้มนุษยท่ี์เปราะบาง
ท่ีจะคุกคามเพื่อนมนุษยข์องเขา  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากว่าพระเจา้มีอธิปไตย พระเจา้เท่านั้นสามารถ
ตดัสินใจวา่เม่ือไหร่ท่ีจะกา้วเขา้ไปและพิพากษาคนอธรรม96 

ความล่าช้าของพระเจา้ในการพิพากษาก็ท าให้คนชอบธรรมคบัขอ้งใจ  เราสามารถด าเนินชีวิตด้วย 
ความคับข้องใจน้ีได้เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ามีอ านาจพอท่ีจะแก้แค้นคนท่ีไม่ทางป้องกันตนเอง    
พระองคก์็มีอธิปไตยและยติุธรรมอีกดว้ย  ยิ่งไปกวา่นั้นอีก การกระท าต่างๆแห่งการช่วยกูข้องพระองค์
ในอดีตควรหนุนใจเราขณะท่ีเรารอคอยพระองคท่ี์จะน าความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในโลก  น่ีเป็นสดุดีท่ีดี
ท่ีจะอ่านเม่ือคุณรู้สึกถูกทอดทิ้ง97 

สดุดี 11 

ดูเหมือนว่าดาวิดได้หนีจากศตัรูของเขาเม่ือเขาได้เขียนสดุดีน้ี แต่เราไม่ทราบเหตุการณ์เบ้ืองหลงัท่ี
แทจ้ริง   เขาไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจวา่ แมว้า่สิทธิอ านาจท่ีถูกตอ้งอาจพินาศ คนชอบธรรมสามารถวางใจใน
พระเจา้ท่ีจะลงโทษคนอธรรมและช่วยกูค้นชอบธรรมได ้ ประเด็นส าคญัในสดุดีแห่งการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ี 
พร้อมกบัการเนน้ท่ีการวางใจและการขอบคุณ คือการข่มเหงของคนชอบธรรมโดยคนอธรรม 

 

1.  ค าปรึกษาของความส้ินหวงั 11:1-3 

11:1 ในฐานะหลกัการแห่งชีวิต  ดาวิดไดแ้สวงการล้ีภยัจากพวกศตัรูของเขาในพระเจา้ ซ่ึงป้อมปราการของ
เขาดงันั้น เม่ือบรรดาผูใ้ห้ค  าปรึกษาของเขาไดก้ระตุน้ให้เขาท่ีจะวิ่งหนีและซ่อนในป้อมปราการทาง
กายภาพ เขาไดป้ฏิเสธท่ีจะท าอยา่งนั้น (เปรียบเทียบ มธ. 16:22; กจ. 21:12)    เขาไดถื้อวา่พระยาเวห์
เป็นท่ีล้ีภยัมากกวา่ป้อมปราการใดๆอยา่งมาก  การหนีไปอยา่งนกก็อธิบายถึงการหลบหนีท่ีรวดเร็วไป
ยงัสถานท่ีท่ีห่างไกลและปลอดภยั (เปรียบเทียบ 55:6; 124:7) 

11:2 คนอธรรมได้โจมตีคนเท่ียงธรรมและโดยเฉพาะดาวิด  เขาเป็นเป้าแห่งอาวุธท่ีร้ายแรงของพวกเขา    
พวกเขาไดย้งิใส่เขาหรือเขาอาจไดอ้ยูภ่ายใตก้ารโจมตีทางค าพดู 

11:3 เป็นท่ีชดัเจนวา่บรรดาผูใ้หค้  าปรึกษาท่ีใจไม่กลา้ของดาวดิไดรู้้สึกวา่ รากฐานต่างๆแห่งประเทศของพวก
เขาได้อยู่ในอันตรายของการถูกท าลาย นั่นคือธรรมบญัญัติของโมเสสและสถาบนัแห่งลัทธิยิว98      



พวกเขาไดรู้้สึกเป็นทุกขจ์นถึงจุดแห่งความไขวเ้ขวเหนือความเป็นไปไดน้ี้  ผูค้นท่ีใจไม่กลา้หลายคนใน
ทุกวนัน้ีก็ประพฤติในท านองเดียวกนัเม่ือพวกเขาเห็นองคป์ระกอบต่างๆพื้นฐานแห่งสังคมของพวกเขา
อยูภ่ายใตก้ารโจมตี 

“บางคร้ังพระเจา้ ‘เขยา่ส่ิงต่างๆ’ เพื่อวา่ประชากรของพระองคจ์ะท างานในการสร้างคริสตจกัรและไม่
จดจ่อท่ีการบ ารุงรักษานัง่ร้าน (ฮบ. 12:25-29; ฮกก. 2:6)”99 

2. ความมัน่ใจในพระเจา้ 11:4-7 

11:4 มุมมองของดาวิดได้รวมถึงบลัลงัก์ของพระเจ้าในสวรรค์ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งการปกครองแบบ
กษตัริยแ์ละสิทธิอ านาจของพระองค์ท่ีจะพิพากษา  ท่ีนั่นเขาไดจิ้นตนาการว่าพระยาเวห์ก าลงันั่งใน    
การควบคุมท่ีสมบูรณ์เหนือชนชาติท่ีพระองค์ไดส้ร้างและไดส้ัญญาท่ีจะบ ารุงรักษาไว ้ (เปรียบเทียบ 
ฮบ. 2:20) พวกท่ีไม่เช่ือในพระเจา้ไดคิ้ดว่าพระต่างๆของพวกเขาไดอ้ยู่ในพระวิหารต่างๆในสวรรค ์    
แต่พระยาเวห์ไดอ้ยูอ่ยา่งแทจ้ริง  การอธิบายถึงส่ิงท่ีไม่ไดเ้ป็นมนุษยใ์นแง่ของมนุษยเ์ก่ียวกบัพระเนตร
และพระตจเนตรของพระเจ้า (การเปรียบเทียบ) ก็พรรณนาถึงการพินิจพิเคราะห์อย่างใกล้ชิดและ      
การรับรู้อย่างแทจ้ริงของพระองค์ถึงส่ิงทั้งหมดท่ีก าลงัเกิดข้ึนในอิสราเอล  พระองค์ไม่ไดไ้ม่รับรู้ถึง
สภาพเลวร้ายแห่งประชากรของพระองค ์

11:5 การทดสอบของพระเจา้อา้งอิงถึงการท่ีพระองค์ตรวจสอบคนชอบธรรมและคนอธรรม พระองค์ตั้ง
พระองคเ์องต่อตา้นผูค้นท่ีรักส่ิงท่ีพระองคเ์กลียดชงัซ่ึงรวมถึงความรุนแรงในการต่อตา้นน ้ าพระทยัของ
พระองค ์

11:6  ในท่ีสุดแล้ว พระเจ้าจะลงโทษบรรดาผูท่ี้ ต่อต้านน ้ าพระทัยของพระองค์ พระองค์อาจใช้ความ
หลากหลายใดๆของกบัดกัและการลงโทษ ณ อ านาจจดัการของพระองค์  ดูเหมือนว่าดาวิดมีการถูก
ท าลายของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ในความคิด (เปรียบเทียบ ปฐก. 19:24; อสค. 38:22)     

11:7    พระเจา้เกลียดชงัความรุนแรงและจะลงโทษมนั (ขอ้ 5-6) แต่พระองค์รักความชอบธรรมและจะให้
รางวลัมนัดว้ยการสามคัคีธรรม การทรงสถิต การปกป้องและความโปรดปรานของพระองค ์ พระองค์
จะยอมให้คนชอบธรรมเข้ามาสู่การทรงสถิตของพระองค์ และพวกเขาจะช่ืนชมกับพระพรต่างๆ       
ของพระองค ์ น่ีเป็นรางวลัท่ีใหญ่กวา่ความปลอดภยัทางกายภาพ 

บางคร้ังบางคราว มันดูเหมือนราวกับว่าสังคมท่ีเรารู้จัก มันก าลังพังทลายอยู่รอบๆเรา  พวกผู ้            
เผยพระวจนะแห่งความหายนะแนะน าให้เราท่ีจะใชม้าตรการท่ีรุนแรงเพื่อจะสงวนตวัเราไวห้าไม่แลว้



เราจะพินาศ   คนชอบธรรมควรจดจ าไวว้า่พระเจา้ยงัควบคุมอยู ่และพระองคจ์ะดูแลบรรดาผูท่ี้วางใจใน
พระองคแ์ละประพฤติตามน ้าพระทยัของพระองค ์

“พระเยซูเจา้ของเราก็มีความมัน่ใจในพระบิดาเช่นกนั เม่ือพระองคไ์ดเ้ผชิญกบัการทดลองของซาตาน
และความเป็นศัตรูของผู ้คน เม่ือใจของเราวางใจในพระองค์ พระองค์ได้สัญญาท่ีจะช่วยเราใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีวกิฤต  ความมัน่ใจในพระเจา้เป็นเคร่ืองหมายของความเป็นผูใ้หญ่ของคริสเตียน”100 

สดุดี 12 

ดาวิดไดว้างความมัน่ใจท่ียิ่งใหญ่ในพระสัญญาต่างๆของพระเจา้ท่ีจะช่วยกูบ้รรดาผูท่ี้หมายพึ่งพระเจา้
เพื่อความรอด  น่ีไม่ใช่ง่ายส าหรับผูเ้ขียนสดุดีท่ีจะท า เน่ืองจากวา่ในสมยัของเขานั้นคนอธรรมไดเ้อาเปรียบเทียบ
คนอ่อนแอและถูกท าลายไดง่้าย (เปรียบเทียบ 11:3) บางทีประเภทของสดุดีน้ีเป็นการคร ่ าครวญส่วนรวมพร้อม
กบัแถลงความแห่งความมัน่ใจในพระเจา้ 

1. การวงิวอนขอการช่วยกู ้12:1-4 

จ านวนมากมายของคนมุสาและคนหลอกลวงท่ีไดล้อ้มรอบดาวดิไดท้  าให้เขาท่ีจะร้องทูลต่อพระเจา้เพื่อ
การช่วยกูส้ าหรับคนจ านวนนอ้ยท่ีชอบธรรม 

12:1-2  ส าหรับดาวดิมนัดูเหมือนเป็นอยา่งนั้น อยา่งท่ีมนัไดเ้ป็นส าหรับเอลียาห์หลายปีต่อมาท่ีวา่ คนชอบธรรม
เกือบจะสูญหายไปในอิสราเอล (เปรียบเทียบ 11:2-3; 1 พกษ. 19:10)  คนมุสาและคนประจบสอพลอ
สองใจไดแ้ทนท่ีผูค้นท่ีจริงต่อถอ้ยค าและการอุทิศตนของพวกเขาทีละนอ้ย  น่ีเป็นภาษาท่ีเกินความจริง 
แต่ดาวดิไดใ้ชม้นัเพื่อย  ้าเตือนพระเจา้โดยทางออ้มถึงพระสัญญาต่างๆแบบพนัธสัญญาของพระองคท่ี์จะ
อวยพรคนชอบธรรม  “สัตยซ่ื์อ” (ขอ้ 1) คือ เฮซิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบั เฮเซด ซ่ึงหมายถึงความรักท่ีจงรักภกัดี
หรือความจงรักภกัดีแบบพนัธสัญญา 

12:3-4    ดาวดิไดป้รารถนาใหพ้ระเจา้ท่ีจะท าลายการอา้งท่ีประจบสอพลอและโออ้วดของบรรดาผูท่ี้อยูร่อบๆเขา    
พวกเขาไดเ้ช่ืออย่างมัน่ใจวา่พวกเขาสามารถบรรลุส่ิงใดก็ไดท่ี้พวกเขาไดเ้ลือกท่ีจะบรรลุโดยการมุสา
และการหลอกลวงของพวกเขา  พวกเขาไดป้ฏิเสธการยบัย ั้งใดๆเก่ียวกบัถอ้ยค าแบบอิสระของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ ยก. 3:5) 

 

 



2. ความแน่ใจถึงการช่วยกู ้12:5 

เราไม่รู้วา่ดาวิดไดรั้บความแน่ใจท่ีวา่พระเจา้จะจดัการกบัคนมุสาท่ีไดร้บกวนเขาอยา่งไร มนัเป็นความ
เขา้ใจถ่องแทแ้บบการเผยพระวจนะ และมนัอาจไดม้าจากพระเจา้โดยตรงหรือผ่านทางผูเ้ผยพระวจนะอีกคน
หน่ึง  อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงขอ้ต่างๆท่ีตามมานั้น ผูเ้ขียนสดุดีไดรั้บรู้มนัวา่เป็นพระสัญญาท่ีมีสิทธิอ านาจ
จากพระเจ้า  น่ีเป็นหน่ึงในสดุดีหลายบทท่ีประกอบด้วยค าท านายท่ีเป็นค าตอบจากองค์พระผู ้เป็นเจ้า 
(เปรียบเทียบ สดด. 60, 81, 95) 

3. ความมัน่ใจในพระสัญญาของพระเจา้ 12:6-8 

12:6    ในความตรงข้ามกับสัญญาต่างๆของคนมุสาท่ีได้ท าให้ดาวิดท้อแท้อย่างมากนั้น  พระสัญญาของ      
พระเจา้ท่ีเขาไดรั้บ (ขอ้ 5) ก็บริสุทธ์ิและมีค่าอย่างมาก เขาสามารถพึ่งพามนัอย่างส้ินเชิงได้ 7 เป็น       
ตวัเลขท่ีคนอิสราเอลไดเ้ช่ือมโยงกบังานท่ีสมบูรณ์ของพระเจา้ ซ่ึงยอ้นกลบัไปยงัการทรงสร้างโลกใน 7 
วนั 

12:7   “พวกเขา” และ “เขา” ในขอ้ 7 ใน NASB บางทีอา้งอิงถึงคนชอบธรรมท่ีถูกท าลายไดง่้ายของขอ้ 5    
NIV เรียกพวกเขาว่า “เรา”    ในอีกทางเลือกหน่ึง ดาวิดอาจไดห้มายถึงพระสัญญาต่างๆของพระเจา้   
(ขอ้ 6) แต่ส่ิงน้ีดูเหมือนจะเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด    ดาวิดไดรั้บการหนุนใจและความมัน่ใจจากพระวจนะ
ของพระเจา้ซ่ึงไดท้  าใหเ้ขาแน่ใจถึงการปกป้องของพระเจา้จากคนมุสาท่ีเช่ือมัน่ในตนเองท่ีเขาไดพ้บใน
ทุกฝ่าย 

12:8    เม่ือผูค้นติดตามชีวิตแห่งความไร้สาระและความประพฤติท่ีเลวทราม การหลอกลวงทางค าพูดก็มีมาก 
แต่พระเจา้จะสงวนคนชอบธรรมไว ้ “บุตรทั้งหลายของมนุษย”์ ได้ถูกกล่าวซ ้ าจากขอ้ 1 และเป็น      
การผนวกส าหรับสดุดีน้ี ก็เนน้ถึงภาวะท่ีตอ้งตายของคนอธรรม (เปรียบเทียบ อสย. 2:22)  ดาวิดไม่ได้
แกไ้ขปัญหาของความชัว่ แต่เขาไดต้ระหนกัว่าความชัว่ก็อยู่ภายใตอ้ธิปไตยเต็มท่ีของพระยาเวห์ผูซ่ึ้ง
ดูแลลูกๆของพระองค ์

“ความเลมทราม (‘ความมีค่านอ้ย’) ก็ถูกสนบัสนุนและยกยอ่งในส่ือ คือ การผิดศีลธรรม  ความโหดร้าย  
การฆาตกรรม  การมุสา การเมาเหลา้ การเปลือยกาย การรักเงิน การใชสิ้ทธิอ านาจในทางผิด    ส่ิงต่างๆ
ท่ีพระเจา้ประณามตอนน้ีก็เป็นวิธีการของความบนัเทิงสากล และอุตสาหกรรมการบนัเทิงก็ให้รางวลั   
แก่ผูค้นท่ีผลิตส่ิงเหล่าน้ี  ผูค้นโออ้วดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีพวกเขาควรจะละอาย (ฟป. 3:18-19)”101 



ผูเ้ช่ือบางคนด าเนินชีวิตและท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีคลา้ยกนัอยา่งมากกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดาวิดได้
พรรณนาถึงในสดุดีน้ี  สดุดีน้ีควรเป็นการปลอบโยนเม่ือพวกเขารู้สึกว่าการพูดความจริงนั้ น                
ไร้ประโยชน์  พระเจ้าจะสงวนบรรดาผูท่ี้ตั้งใจท่ีจะติดตามพระองค์ไวเ้ม่ือพวกเขาต้องด าเนินชีวิต       
ในบรรยากาศท่ีถูกท าใหเ้ป็นมลพิษโดยการพูดท่ีหลอกลวงและเส่ือมทราม  แมว้า่ไม่มีถอ้ยค าของใครก็
ตามท่ีจะไวว้างใจได ้ถอ้ยค าของพระองคก์็เป็นท่ีไวว้างใจได ้

“คริสตจักรจะมีการสาบสูญถ้าปราศจากชนอีกรุ่นหน่ึงอยู่เสมอ ดังนั้ นเราต้องสัตย์ซ่ือท่ีจะน า             
ดวงวญิญาณคนหลงหายและสอนผูเ้ช่ือ หาไม่แลว้ความเลวทรามจะพิชิตแผน่ดิน”102 

สดุดี 13 

เหมือนกบัสดุดีหลายบทก่อนหน้านั้น สดุดีบทน้ีก็เป็นค าอธิษฐานท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอในท่ามกลางความ
ทุกข ์  ดาวดิไดพ้กัในความมัน่ใจในพระเจา้แมว้า่เขาไม่ไดเ้ห็นการบรรเทาทนัทีทนัใดจากสภาวะล าบาก
ใจ ซ่ึงบางทีเป็นความเจ็บป่วย  สดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ส่วนรวม
เร่ิมตน้ดว้ยการสะอึกสะอ้ืนและจบลงดว้ยการร้องเพลง 

“สดุดีน้ีประกอบดว้ย. . .สามกลุ่มของขนาดท่ีลดลง  อย่างเช่นจากการโล่งอกนั้น การถอนหายใจท่ีลึก
และยาวก็ติดตามมาดว้ยค าอธิษฐานท่ีก่ึงสงบและนุ่มนวลมากข้ึน และน่ีอีกคร้ังหน่ึงก็ตามมาดว้ยความ
ยนิดีท่ีเช่ือซ่ึงคาดหวงัถึงความแน่นอนของการไดรั้บค าตอบ    เพลงน้ีขณะท่ีมนัด าเนินไปก็มีคล่ืนลดลง
เร่ือยๆ จนกระทัง่มนัน่ิงอย่างเช่นทะเลเม่ือมนัเรียบอยา่งเช่นกระจก และการเคล่ือนไวเดียวซ่ึงมองเห็น
ไดใ้นท่ีสุดก็คือการเคล่ือนไหวของระลอกคล่ืนเล็กๆท่ีช่ืนชมยนิดีแห่งการพกัผอ่นท่ีสงบ”103 

1. การคร ่ าครวญเหนือการทนทุกขท่ี์ถูกท าใหย้ดืยาวออกไป 13:1-2 

ค าถามต่างๆเชิงส านวนโวหารไดแ้สดงออกถึงความคบัขอ้งใจของดาวิดและไดแ้สวงหาท่ีจะเคล่ือน  
พระเจา้ให้ไปสู่การกระท า (เปรียบเทียบ 6:3) เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเจา้ไดลื้มผูรั้บใชข้องพระองคห์รือไดซ่้อนตวั
จากเขา (เปรียบเทียบ อพย. 2:24-25)  จากการท่ีไม่มีถอ้ยค าจากพระเจา้ ดาวดิจ าเป็นตอ้งฟังเหตุผลของเขาเองท่ีวา่
เขาไดถื้อวา่เป็นตวัแทนท่ียากจน   ในระหวา่งนั้น ศตัรูของเขาไดช่ื้นชมกบัความไดเ้ปรียบต่อไป 

“ท่ีจริง สดุดี 13 เป็นการพูดถึงความงุนงงสับสน    บางส่ิงผิดปกติอยา่งเลวร้ายในชีวิตของผูพู้ด และใน
ชีวติของผูพ้ดูกบัพระเจา้”104 

เราทุกคนคุน้เคยกบัประเภทท่ีคลา้ยกนัของการทดสอบในประสบการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนทุกวนั ตวัอย่างเช่น 
อะไรท่ีเจา้ของสุนขัไม่ไดว้ดัและขยายการเช่ือฟังของสัตวเ์ล้ียงของเขาโดยการฝึกฝนให้มนัท่ีจะนัง่และรอคอย?    



อะไรท่ีพอ่แม่ไม่ไดท้ะนุถนอมความวางใจของลูกของเขาโดยการบอกให้เขาท่ีจะอยูใ่นบางท่ีจนกวา่เขากลบัมา?   
และอะไรท่ีพอ่แม่ไม่ไดเ้ป็นทุกขอี์กดว้ยเม่ือเด็กคนนั้นไม่เตม็ใจท่ีจะรอคอยแต่ไดว้ิง่ออกไปตามทางของเขาเอง? 

2. การออ้นวอนเพื่อค าตอบ 13:3-4 

ดาวดิตอ้งการขอ้มูลและปัญญาเน่ืองจากความจ าเป็นของเขา    ถา้เขาไม่ไดรั้บส่ิงเหล่านั้นจากพระเจา้ใน
ไม่ช้า เขาได้หมดหวงักับชีวิต    “เพิ่มความสว่างแก่ตา” อา้งอิงถึงการเติมพลังท่ีส าคญัแก่ชีวิตของคนหน่ึง 
(เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 14:27, 29; อสร. 9:8)    ถา้เขาไดต้ายไป ศตัรูของเขา ผูซ่ึ้งเป็นศตัรูของพระเจา้อีกดว้ย 
เน่ืองจากว่าดาวิดเป็นตวัแทนของพระเจา้ จะสรุปวา่เขาไดพ้ิชิตเขาและจะช่ืนชมยินดี    “หลบัอยู่ในความตาย” 
อาจเป็นการเปรียบเทียบถึงความตกต ่าและการทนทุกขลึ์กๆ105 

“ความคิดของเขาถูกครอบง าดว้ยความกงัวลอย่างเดียวเท่านั้น คือความกงัวลท่ีว่าเขาอาจลงัเลในความ
เช่ือของเขาและสูญเสียความมัน่ใจในพระเจา้และอาจตระเตรียมโอกาสแก่พวกศตัรูของเขาส าหรับการ
ไดช้ยัชนะอยา่งง่ายดาย [เปรียบเทียบ กดว. 14:15-16]”106 

“การตระหนกัถึงพระเจา้และศตัรูก็เป็นเคร่ืองหมายแห่งสดุดีทุกบทของดาวิดโดยแทจ้ริง  ซ่ึงเป็นความ
รับผดิชอบในทางบวกและทางลบท่ีไดผ้ลิตพลงัท่ีขบัเคล่ือนแห่งหลายปีท่ีดีท่ีสุดของเขา”107 

“เราไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ร่วมในการพิจารณาทางภววิทยาใดๆเก่ียวกบัว่าพระเจา้รู้ส่ิงน้ี [ปัญหา] ก่อนท่ี
ค าพูดจะถูกกล่าวหรือไม่    ภายในสดุดีนั้น ค าพูดก็น าหนา้การทึกทกัเอาท่ีว่าตอนน้ีพระยาเวห์ก าลงัถูก
บอกกล่าวถึงส่ิงท่ีพระยาเวห์จ าเป็นตอ้งรู้    และแน่นอนว่า นัน่เป็นหลกัฐานท่ีซ่ึงค าอธิษฐานท่ีจริงจงั
ทั้งหมดปฏิบติัการบนนั้น”108 

3. ความวางใจในการช่วยกูใ้นท่ีสุด 13:5-6 

โดยไม่ค  านึงถึงการขาดการตอบสนองของพระเจา้  ดาวิดไดว้างใจในความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้
ต่อไป เขาไดม้ัน่ใจวา่ในท่ีสุดแลว้ พระยาเวห์จะช่วยกูเ้ขาและเขาจะช่ืนชมยินดีในพระเจา้และร้องสรรเสริญแด่
พระองค ์  พื้นฐานส าหรับความมัน่ใจน้ีก็คือความดีมากมายของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาในอดีต  ความดีของพระเจา้
เป็นหวัขอ้ท่ีเกิดบ่อยๆในเพลงสดุดี 

“เพลงท่ีแทจ้ริงแห่งการสรรเสริญจะเร่ิมมีทนัทีเม่ือการช่วยกูไ้ดบ้รรลุ  แต่ความรู้ท่ีวา่การช่วยกูก้  าลงัมาก็
ไดส้ร้างความสงบท่ีคาดหวงัและความรู้สึกแห่งความมัน่ใจ”109 



เม่ือพระเจา้ยงัไม่ได้ตอบสนอง เราจ าเป็นตอ้งจดจ่อท่ีความดีของพระองค์  ดาวิดได้จดจ่อท่ีพระเจ้า    
และส่ิงน้ีไดช่้วยใหเ้ขาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ 

“สามคู่ของขอ้ต่างๆก็ปีนข้ึนมาจากท่ีลึกไปสู่จุดท่ีสามารถมองเห็นไดก้วา้งขวางท่ีดีแห่งความมัน่ใจและ
ความหวงั    ถ้าเส้นทางเป็นค าอธิษฐาน (ข้อ 3และข้อต่อๆมา) พลังงานท่ีค ้ าจุนไวก้็คือความเช่ือท่ี        
ถูกแสดงออกในขอ้ท่ี 5  ความหวงัในภายหน้าจากจุดสูงสุด (ขอ้ 5) ก็เบิกบานใจและการร าลึกอดีต     
(ขอ้ 6) ก็ท่วมทน้”110 

เม่ือฟ้าสวรรคดู์เหมือนจะเป็นทองเหลืองและเรารู้สึกวา่พระเจา้ไดจ้ากเราไป เราควรวางใจในพระองค์
ต่อไปและรอคอยความรอดของพระองค ์   เราสามารถพบการหนุนใจโดยการจดจ าถึงความรักท่ีจงรักภกัดีและ
ความดีในอดีตของพระองคท่ี์มีต่อเราได้111 

สดุดี 14 

สดุดีการใคร่ครวญน้ีและสดุดี 53 เกือบเหมือนกนั บรรดานักอรรถาธิบายก็มีมุมมองท่ีแตกต่างกนั
เก่ียวกับประเภทเน่ืองจากว่าองค์ประกอบต่างๆของสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตัว  สดุดีปัญญา สดุดีการ-                
เผยพระวจนะ สดุดีการคร ่ าครวญส่วนรวม และสดุดีเก่ียวกบัปรัชญาก็ปรากฏในสดุดีบทน้ี   เมอริลไดเ้รียกมนัวา่
สดุดีการกระตุน้112 

ความล้มเหลวต่างๆของมนุษยท่ี์เขาไดป้ระสบ และความรู้ท่ีว่าพระเจา้จะพิพากษาความโง่เขลาและ
ความเส่ือมทราม ไดน้ าดาวิดให้ปรารถนาการสถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้บนโลก    มุมมองของผูเ้ขียนสดุดี   
ก็กวา้งอย่างมากในสดุดีน้ี    เขาไดก้ล่าวถึงคนชอบธรรมและคนอธรรม และเขาไดส้ังเกตถึงการเป็นปฏิปักษ ์  
ของพวกเขาตลอดประวติัศาสตร์ 

1. การประเมินถึงมนุษยชาติของดาวดิ 14:1-3 

14:1 คนโง่ (ค าฮีบรู นาบาล) คือบุคคลท่ีมีปัญหาในใจของเขาหรือของเธอมากกว่าในหัว   เขาไม่ค  านึงถึง  
พระเจา้ขณะท่ีเขาด าเนินชีวิตและดงันั้นก็ไม่รู้สึกทางศีลธรรม  (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 25:25; อสย. 32:   
4-7) เขาอาจเป็นหรือไม่อาจเป็นผูท่ี้ไม่เช่ือวา่มีพระเจา้ และก็ไม่จ  าเป็นวา่เขาไร้เดียงสา แต่เขาด าเนินชีวิต
ราวกบัวา่มนัไม่มีพระเจา้ 

“มีการตระหนักถึงความเป็นพระเจา้ภายในความคิดของมนุษย ์และโดยสัญชาตญาณทางธรรมชาติ   
อยา่งแทจ้ริง  ส่ิงน้ีเราถือวา่อยูเ่หนือการโตเ้ถียง”113 



การสรุปของคนโง่น าเขาไปสู่การไม่ค  านึงถึงการเปิดเผยต่างๆท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัพระองคเ์อง  
ซ่ึงเป็นความสนใจท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวติท่ีฉลาด (เปรียบเทียบ สภษ. 1:7; รม. 1:22)ตรงกนัขา้ม 
เขาไดม้อบตวัเขาเองสู่การด าเนินชีวิตท่ีเส่ือมทรามและการกระท าต่างๆท่ีชัว่ร้ายในสายพระเนตรของ
พระเจา้  ท่ีจริงแล้ว ดาวิดได้สังเกตว่า ไม่มีใครสักคนท่ีท าส่ิงดีในสายพระเนตรของพระเจา้ด้วยตวั    
ของเขาเอง (ซ่ึงไม่ไดถู้กขบัเคล่ือนและไม่ไดรั้บการช่วยเหลือโดยพระวิญญาณของพระเจา้) ถา้เราไม่มี
ค  าอธิบายของอคัรทูตเปาโลถึงความเส่ือมทรามของมนุษยใ์นโรม 1—3 เราอาจสรุปว่าถอ้ยแถลงของ   
ดาวดิเป็นค าพดูท่ีขยายเกินความจริงทางอารมณ์ (เปรียบเทียบ รม. 3:11-18) 

14:2     พระเจา้มองลงมายงัทุกคนอย่างแทจ้ริงเพื่อจะประเมินสภาพของเรา (เปรียบเทียบ ปฐก. 6:5; 11:5; 
18:21) นกัวตัถุนิยมท่ีโออ้วดแห่งขอ้ท่ี 1 เป็นแค่ตวัอยา่งเดียวของมนุษยชาติโดยทัว่ไป 

14:3     มนุษย์ทุกคนได้หันไปจากทางท่ีฉลาดแห่งการย  าเกรงพระเจา้ (เปรียบเทียบ ปฐก. 6:5-6; 11:1-9)          
ผลลพัธ์ก็คือว่าพวกเขาไดเ้ส่ือมทราม (ค าฮีบรู อาลาห์ หมายถึงตามตวัอกัษรว่า เปร้ียว เหมือนกบันม) 
ทางศีลธรรม ไม่มีใครสักคนท่ีท าดีในสายพระเนตรของพระเจา้ดว้ยการริเร่ิมของเขาเองและดว้ยก าลงั
ของเขาเอง (เปรียบเทียบ รม. 3:23) ดว้ยเหตุผลน้ีเองท่ีไม่มีใครสามารถเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ไดบ้น
ความดีแห่งงานของเขาเอง ทุกคนตอ้งการความดี (ความชอบธรรม) ท่ีพระเจา้เท่านั้นสามารถตระเตรียม
เพื่อเราได ้

2. การลงโทษคนอธรรมของพระเจา้ 14:4-6 

14:4    ดาวิดไดป้ระหลาดใจต่อความไม่รู้ของคนอธรรมผูซ่ึ้งไม่ค  านึงถึงพระเจา้และดงันั้นก็ไม่มีการค านึงถึง    
ประชากรของพระองค ์

14:5     คนอธรรมอยูใ่นต าแหน่งท่ีอนัตรายเพราะวา่พระเจา้อยูใ่นท่างกลางประชากรของพระองค ์ เม่ือคนท า
ชัว่ข่มเหงคนชอบธรรม พวกเขาก็น าการพิพากษาของพระเจา้ไปสู่พวกเขาเอง 

14:6     พวกเขาอาจแสวงหาท่ีจะท าลายแผนการต่างๆของบรรดาผูท่ี้พวกเขาท าให้เดือดร้อน แต่พระเจ้า          
จะแกแ้คน้แทนประชากรของพระองค์เพราะวา่พวกเขาวางใจในพระองค์  ภาพของพระเจา้ในฐานะท่ี   
ล้ีภยัแห่งประชากรของพระองคก์็ปรากฏใน 46:1; 61:3; 62:7-8; 71:7; 73:28; และ 91:2 และ 9 เช่นกนั 

3. ความปรารถนาของดาวดิท่ีมีต่ออาณาจกัรของพระเจา้ 14:7 

ในบริบทนั้ น ศัตรูของประชากรของพระเจ้าคือคนอธรรมทั้ งหมดของโลกจากการเร่ิมต้นของ
ประวติัศาสตร์  ดาวิดไดป้รารถนาให้ พระเจา้ท่ีจะช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพน้จากปกปักษ์ท่ีชัว่ร้าย



เหล่าน้ี  ศิโยนเป็นสถานท่ีท่ีหีบแห่งพนัธสัญญาและพระเจา้ไดป้ระทบั  ดาวิดไดก้ล่าวถึงพระเจา้เองท่ีไดช่้วยกู้
ประชากรของพระองคจ์ากพวกศตัรูท่ีอธรรมทั้งหมดของพวกเขา  เม่ือดาวิดไดเ้ขียนนั้นคนชอบธรรมก็เป็นเชลย
ของคนอธรรมในแง่ท่ีวา่คนอธรรมไดก้ลืนพวกเขา (ขอ้ 4)  อยา่งไรก็ตามผูเ้ขียนสดุดีไดม้ัน่ใจวา่พระเจา้จะช่วยกู้
อิสราเอลจากคนอธรรม  เม่ือพระเจา้ไดท้  าอย่างนั้นอิสราเอลจะยินดีและปลาบปล้ืม ผูท่ี้เช่ือว่าพระเยซูเสด็จมา
ก่อนยุคพนัปีก็เช่ือว่าส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จมายงัโลกและจดัตั้งการปกครองท่ีชอบธรรมของ
พระองคเ์ป็นเวลา 1,000 ปี (เปรียบเทียบ ศฟย. 3:14-16; มธ. 6:10; รม. 11:26-27; วว. 20:1-6)114 

เวลาก าลงัมาถึง เม่ือพระเจา้จะปราบความชัว่ร้ายทั้งหมดและพิพากษาคนอธรรมทั้งหมด  การเปิดเผย
นั้นช่วยใหป้ระชากรของพระองครั์กษาไวซ่ึ้งความหวงัขณะท่ีพวกเขาประสบกบัการเป็นปรปักษแ์ละการข่มเหง
ของบรรดาผูท่ี้เลือกท่ีจะไม่ค  านึงถึงพระเจา้ต่อไป 

“ความตั้งใจของสดุดี 14 คือท่ีจะตา้นการทดลองท่ีวา่พลโลกสามารถจดัการโลกในวิธีต่างๆท่ีดีกวา่วิธี
ของพระยาเวห์ได ้(เปรียบเทียบ อสย. 55:8-9)  ทางเลือกของผูท่ี้จองหองก็คือท่ีจะจดัระเบียบส่ิงดีของ
ชีวิตใหม่เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองโดยการท าลายผูท่ี้ถูกโจมตีได้ง่าย (เปรียบเทียบ อสค. 34:    
20-24)  สดุดียนืยนัและรับรองวา่ชีวติจะไม่ถูกจดัระเบียบใหม่อยา่งง่ายดายอยา่งมากได ้   น ้าพระทยัของ
พระเจา้ก็อยู่ชัว่กาลนาน  พระเจา้ไดส้ร้างโลกพร้อมกบัการปกป้องบางอย่างท่ีไดถู้กสร้างไวใ้นตวัเพื่อ
คนอ่อนแอในการต่อตา้นคนแขง็แรงและส่ิงนั้นตอ้งไม่ถูกเยาะเยย้ (เปรียบเทียบ อสย. 10:12-14)”115 

สดุดี 15 

ในสดุดีน้ี ดาวิดได้ไตร่ตรองถึงความส าคญัของคุณลกัษณะท่ีบริสุทธ์ิส าหรับบรรดาผูท่ี้จะนมสัการ   
พระเจา้และมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระองค ์ กล่าวในเชิงรูปแบบแลว้ มนัเร่ิมตน้ดว้ยค าถามและจบลงดว้ย
ค าสัญญา (เปรียบเทียบ อสย. 33:14-16)  รูปแบบน้ีแสดงถึงวรรณกรรมเชิงปัญญา และนกัวิชาการหลายคนถือวา่
น่ีเป็นสดุดีปัญญา116 บรูกกะมนัน์ไดแ้ยกประเภทมนัวา่เป็นสดุดีโทราห์117 คนฉลาดในสดุดีน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัคน
โง่ในสดุดีก่อนหนา้น้ี 

“รูปแบบของค าถามและค าตอบท่ีน่ีอาจเป็นไปไดท่ี้จะถูกถือเป็นตน้แบบของส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน ณ สถาน
นมสัการบางท่ีในโลกสมยัโบราณ พร้อมกบัผูน้มสัการท่ีก าลงัถามถึงเง่ือนไขของการอนุญาตให้เขา้ได้
และปุโรหิตก าลังท าการตอบของเขา แต่ในขณะท่ีค าตอบท่ีได้ถูกคาดหวงัไวอ้าจเป็นรายการของ        
ขอ้เรียกร้องต่างๆทางพิธีกรรม (เปรียบเทียบ อพย. 19:10-15;  1 ซมอ. 21:4และขอ้ต่อๆมา) ท่ีน่ี อยา่ง
ประหลาดแลว้ ค าตอบของพระเจา้ก็คน้ดูจิตส านึก”118 



“การข้ึนไปยงัภูเขาศิโยนเป็นค าถามแห่งความสมบูรณ์แบบทางจริยธรรมท่ีเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกบัทาง
ภูมิศาสตร์”119 

1. ค าถามของดาวดิ 15:1 

ในค าอธิษฐานของเขา  ผูเ้ขียนสดุดีไดถ้ามพระยาเวห์ถึงใครท่ีสามารถมีการสามคัคีธรรมกบัพระองคไ์ด ้
นัน่คือ บุคคลประเภทไหน    “การอาศยัอยู่ในพลบัพลาของพระเจา้” หรือสถานนมสัการ (นัน่คือ พลบัพลาท่ี   
ดาวิดไดต้ั้งข้ึน) และ “การอยูบ่นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค”์ (นัน่คือ ภูเขาศิโยน) พรรณนาถึงบุคคลท่ีเป็นแขก
ของพระเจา้    บรรดาแขกในโลกตะวนัออกใกลส้มยัโบราณก็เป็นบรรดาท่ีผูมี้ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัเจา้บา้น
ของพวกเขา ผูซ่ึ้งไดจ้ดัหาการปกป้องและการจดัเตรียมไวเ้พื่อพวกเขา (เปรียบเทียบ 5:4)   

2. ค าตอบของดาวดิ 15:2-5 

15:2ก-ข    ในส่วนน้ี ผูเ้ขียนสดุดีได้สรุปส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการมีความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ   
ยน. 4:23-24) ประการแรก เขาหรือเธอตอ้งมีรูปแบบของชีวิตท่ีไร้ต าหนิ (ค าฮีบรู ทามิม)  ค  าน้ีหมายถึง 
แทจ้ริง  ซ่ึงปราศจากจุดด่างพร้อยทางศีลธรรมหรือจริยธรรม  ความเส่ือมทรามและความไม่สอดคลอ้ง
กนั แมว้า่ไม่ไดส้มบูรณ์ทางศีลธรรม เน่ืองจากวา่ส่ิงน้ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับมนุษย ์ในอีกนยัหน่ึงบุคคล
เช่นนั้นเป็นชายหรือหญิงแห่งความสัตยสุ์จริตท่ีซ่ือตรง  (เปรียบเทียบ โยบ 1:1)   ประการท่ีสอง         
การกระท าต่างๆของเขาก็ชอบธรรม   เขาด าเนินชีวติในความสอดคลอ้งกบัน ้าพระทยัและมาตรฐานของ
พระเจา้    

15:2ค-5ก  คุณสมบติัแปดประการก็อธิบายถึงบุคคลประเภทน้ีในรายละเอียดมากข้ึน    ทั้งหมดน้ีก็พรรณนาถึง
บุคคลแห่งความสัตยสุ์จริต 

1. เขาพูดความจริงอย่างจริงใจ แทนท่ีจะตีสองหนา้ นัน่คือ ไม่กล่าวว่าอะไรเป็นจริงในบางคร้ัง
และโกหกในเวลาอ่ืน (2ค) 

2. เขาไม่ใส่ร้ายคนอ่ืนโดยการกล่าวส่ิงต่างๆท่ีไม่เป็นจริงและเป็นการท าลายเก่ียวกบัพวกเขา (3ก) 
3. เขาไม่ท าส่ิงชัว่ร้ายต่อเพื่อนบา้นของเขา (นัน่คือ ใครก็ตามท่ีเขาติดต่อดว้ย, 3ก; เปรียบเทียบ 

สภษ. 14:17-24) 
4. เขาไม่ริเร่ิมหรือแพร่ขอ้มูลท่ีจะท าลายช่ือเสียงของคนอ่ืน (3ค) 
5. เขาไม่เห็นด้วยกับบรรดาผูท่ี้หันไปจากพระเจ้า แต่ให้เกียรติคนอ่ืนๆเม่ือพวกเขาเลือกท่ี           

จะติดตามทางของพระเจา้ (4ก-ข) 
6. เขารักษาค าสัญญาต่างๆของเขาแมว้า่เขาตอ้งจ่ายราคาในการท าอยา่งนั้น (4ค) 



“เกียรติของเขาก็ส าคญักวา่กระเป๋าสตางคข์องเขา”120 
7. เขาไม่คิดดอกเบ้ียในเงินท่ีเขาให้พี่น้องของเขากู้ยืม ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบความอ่อนแอของ   

พวกเขา (5ก; เปรียบเทียบ อพย. 22:25; ลนต. 25:36) 
8. เขาไม่บิดเบือนความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของเขาเองและก็น าความล าบากไปสู่คนอ่ืนๆ (5ข; 

เปรียบเทียบ ฉธบ. 27:25) 

15:5ค สรุปแล้ว ดาวิดได้สังเกตว่าบุคคลเช่นนั้ นจะประสบกับเสถียรภาพในชีวิตของเขา เช่นเดียวกับ            
การช่ืนชมกบัการสามคัคีธรรมท่ีใกลชิ้ดกบัพระเจา้ 

ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ดาวิดไดเ้ขียนรายช่ือของคุณสมบติัทางศีลธรรม 10 ประการในสดุดีน้ีอาจบ่งบอกวา่เขา
ตอ้งการท่ีจะแนะน าถึงการเปรียบเทียบกบัพระบญัญติั 10 ประการ    แมว้า่เน้ือหาของรายช่ือเหล่าน้ีไม่
เหมือนกนั ทั้งสองอยา่งก็ระบุถึงคุณสมบติัต่างๆท่ีแสดงถึงบุคคลท่ีก าลงัด าเนินในน ้าพระทยัของพระเจา้    
พวกรับบีไดร้ะบุถึงบญัญติั 613 ประการในธรรมบญัญติัของโมเสส    อิสยาห์ไดอ้า้งอิงถึงหกบญัญติัท่ี
ส าคญัอยา่งมาก (อสย. 33:15-16)  มีคาห์ไดก้ล่าวถึงสามบญัญติั (มีคา. 6:8) และ ฮาบากุกไดล้ดบญัญติั
เหล่านั้นลงไปสู่บญัญติัเดียว นัน่คือ ความเช่ือ (ฮบก. 2:4) 

ผูเ้ช่ือจ าเป็นตอ้งท าให้แน่ใจวา่เขาก าลงัด าเนินในน ้ าพระทยัของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะช่ืนชมกบั
การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและเสถียรภาพในชีวิตของเขา121  เม่ือเราก าลังข้องใจถึงส่ิงท่ีพระเจ้า
คาดหวงั  น่ีเป็นสดุดีท่ีดีท่ีจะอ่าน 

สดุดี 16 

สดุดีน้ีกล่าวถึงความยินดีท่ีดาวิดได้ประสบในชีวิตของเขา เน่ืองจากความวางใจในพระเจา้และการ
สามคัคีธรรมกบัพระเจา้ของเขา แมว้า่เขาไดเ้ผชิญกบัอนัตรายต่างๆทางกายภาพท่ีน่าวิตก   ดาวิดปรากฏในสดุดี
น้ีในฐานะรูปแบบของบุคคลท่ีเขาไดอ้ธิบายไวใ้นสดุดีก่อนหน้าน้ี    คริสโฮล์มแยกประเภทสดุดีว่าเป็นแบบ  
พระเมสสิยาห์ในทางออ้ม (เปรียบเทียบ กจ. 2:22-31; 13:35-37)122  และเมอริลล์ไดเ้รียกมนัว่าสดุดีแห่งความ
มัน่ใจ123 

ความหมายของ “มิคทาม” (NASB) ในช่ือเร่ืองก็ไม่ชดัเจน  ค าอธิบายท่ีถูกแนะน าไวท้ั้งหมดท่ีขา้พเจา้
ไดอ่้าน (ไดถู้กสลกัไวใ้นทองค า, ท่ีจะปกคลุม, สมบติัลบั, ค ากล่าวท่ีแหลมคม, และอ่ืนๆ) ดูเหมือนจะไม่      
โนม้นา้วใจ  เป็นส่ิงท่ีดีท่ีเราไม่จ  าเป็นจะตอ้งรู้จกัความหมายท่ีแน่นอนของค าศพัทน้ี์เพื่อท่ีจะเขา้ใจและช่ืนชมกบั
สดุดีน้ี  ไอรอนไซด์ไดเ้ช่ือว่า มีความสอดคลอ้งบางอย่างระหว่างสดุดี 16 และธัญญบูชาในการนมสัการของ



อิสราเอล (ลนต. 2)  เขาไดเ้ห็นการเช่ือมโยงเหล่าน้ีอีกดว้ย: สดุดี 40 และเคร่ืองเผาบูชา, สดุดี 85 และศานติบูชา, 
สดุดี 22 และเคร่ืองบูชาไถ่บาป, และสดุดี 69 และเคร่ืองบูชาไถ่กรรมบาป124 

1. ความยนิดีในความทุกขใ์นปัจจุบนั 16:1-8 

ในส่วนแรกของสดุดีน้ี  ดาวิดไดไ้ตร่ตรองถึงส่ิงท่ีเขาไดม้ารู้จกัเก่ียวกบัพระเจา้และการท่ีความรู้น้ีได้
ปลอบโยนเขาอยา่งไร 

16:1 ขอ้น้ีเป็นประเภทของประโยคหวัขอ้ส าหรับส่วนน้ี  มนัเป็นค าอธิษฐานส าหรับการปกป้องในความทุกข์
บางอยา่งท่ีระบุไม่ไดซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัความมัน่ใจในการปกป้องของพระเจา้ของผูเ้ขียนสดดี     

16:2     ดาวิดได้บอกพระเจ้าว่าพระองค์เป็นความหวงัเดียวของเขา  ผูเ้ขียนไม่มีส่ิงดีนอกจากพระยาเวห์          
บางทีในแง่ท่ีวา่เขาไดรู้้วา่เขาไม่มีส่ิงดีใดๆจากตวัเขาเองเลยถา้ปราศจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ 73:25) 

16:3    หลกัฐานของความมัน่ใจในพระเจา้ของดาวิดก็คือการเลือกของเขาท่ีจะคบหาคนอ่ืนๆท่ีไดว้างใจและ  
ไดด้ าเนินชีวิตกบัพระเจา้  เขาได้นบัถือพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไดแ้บ่งปันถึงคุณภาพท่ีสง่างามของ  
พระเจา้ของพวกเขา 

16:4     ในความตรงกนัขา้มกบัธรรมิกชนท่ีชอบธรรมเหล่าน้ีก็คือ บรรดาผูท่ี้แลกเปล่ียนการนมสัการพระเจา้แท้
กบัส่ิงท่ีพวกเขาคิดวา่พวกเขาจะไดรั้บจากการติดตามพระอ่ืนๆ (นัน่คือ ผูท่ี้เลิกศรัทธา) อย่างไรก็ตาม 
พวกเขา ได้รับความเศร้าใจท่ีทวีข้ึนเท่านั้น   ดาวิดได้ปฏิเสธท่ีจะร่วมกับพวกเขาในการนมสัการ   
บรรดาพระเทียมเท็จหรือแมก้ระทัง่อา้งอิงถึงพวกเขา เพราะวา่เขาไดพ้บวา่ส่ิงท่ีพวกเขาไดท้  านั้นเป็นท่ี
น่ารังเกียจอยา่งมาก 

16:5-6  ดาวิดได้กล่าวด้วยความพึงพอใจถึงพระเจ้าในฐานะบางส่ิงท่ีใครคนหน่ึงได้ให้แก่เขา  เขาได้
เปรียบเทียบพระเจา้กบัมรดกท่ีมีค่าท่ีไดต้กทอดมายงัเขาโดยบรรพบุรุษของเขา  และเหลา้องุ่นในจอกท่ี
น าความยินดีและความพึงพอใจอย่างยิ่งไปสู่ผูท่ี้ด่ืมมัน  เขาได้ให้ช่ือเสียงแก่พระเจ้าส าหรับการ
สนับสนุนเขาในส่วนแบ่งของเขาในชีวิตอีกด้วย   เส้นต่างๆท่ีแบ่งเขตแดนของมรดกของดาวิด         
(นั่นคือพินยักรรมของพระเจา้) ไดเ้ปล่ียนเป็นเส้นต่างๆท่ีดีเน่ืองจากว่าเส้นเหล่านั้นได้ก าหนดมรดก   
อนัยิง่ใหญ่   เม่ือไดเ้ปรียบเทียบกบัท่ีดินจริงอยา่งเช่นท่ีดินซ่ึงไดถู้กมอบให้แก่เผา่ต่างๆของคนอิสราเอล
เม่ือพวกเขาได้เขา้ไปยงัแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้น ดาวิดก็ได้รับส่วนแบ่งท่ีน่าพอใจ ดาวิดได้มองดู
มรดกของเขาวา่เป็นท่ีดินท่ีสวยงาม  เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาไดพ้ึงพอใจกบัพระเจา้อยา่งน่ายินดีและไดพ้บ
ความยนิดีอยา่งยิง่ในพระองค ์



16:7     เม่ือพิจารณาถึงความยินดีน้ี ดาวิดไดต้ั้งใจท่ีจะอวยพรหรือสรรเสริญพระเจา้  น่ีเป็นการอา้งอิงอนัแรก
ของการอา้งอิงหลายอย่างถึงการอวยพรหรือการสรรเสริญพระเจา้ในพระธรรมสดุดี    ท่ีจะอวยพร     
พระเจา้หมายถึงท่ีจะกล่าวถึงพระองคใ์นทางท่ีดีและท่ีจะสรรเสริญพระองค ์

พระเจา้ไดใ้หค้  าปรึกษาแก่ดาวิดผา่นทางพระวจนะของพระองค ์ ดาวิดไดรั้บค าปรึกษาจากพระเจา้ผา่น
ทางพระธรรมเล่มต่างๆท่ีไดเ้ขียนข้ึนก่อนหนา้นั้นของพนัธสัญญาเดิม  ผา่นทางผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนๆ
เช่น นาธันและกาด และผ่านทางการเปิดเผยส่วนตวั    ดาวิดเองก็เป็นทั้งผูเ้ผยพระวจนะและกษตัริย ์   
บางทีเป็นถอ้ยค าส่วนตวัเหล่าน้ีจากพระเจา้ท่ีดาวดิไดอ้า้งอิงถึงในส่วนท่ีสองของขอ้น้ี 

16:8     เน่ืองจากวา่พระเจา้เป็นจุดจอจ่อหลกัของความสนใจและความพึงพอใจของดาวิด เขาก็ไดรู้้วา่ไม่มีใคร
จะท าให้เขาหวัน่ไหวไปจากเสถียรภาพของเขาในชีวิตไดไ้ม่วา่จะเป็นทางหลกัใดๆก็ตาม (เปรียบเทียบ 
15:5ค)  ดาวิดไดอ้ธิบายถึงการให้ท่ีแรกแก่พระเจา้ในชีวิตของเขาเป็นการตั้งให้พระเจา้อยูท่ี่มือขวาของ
เขา ซ่ึงเป็นท่ีแห่งความมีเกียรติและสิทธิอ านาจท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกตะวนัออกโบราณ  เน่ืองจากดาวิด
เป็นกษตัริย ์ท่ีท่ีเขาได้ให้แก่พระเจา้นั้นก็ยิ่งเป็นเกียรติอย่างสูง  เน่ืองจากว่าดาวิดได้มอบหมายการ
ปกป้องของเขาแด่พระเจา้ เขาไดรู้้วา่ “มือขวา” ของเขาน้ี จะไม่ท าใหเ้ขาลม้เหลว 

เปโตรไดอ้า้งอิงขอ้ 8-11 ในวนัเพน็เทคอสตใ์นฐานะค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ (กจ. 2:25-
28) ถอ้ยค าเหล่าน้ีก็เป็นจริงเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์   ถอ้ยค าเหล่าน้ีประยกุตใ์ชก้บัพระองค ์

 

2. ความมัน่ใจในการช่วยกูใ้นอนาคต 16:9-11 

16:9-10   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวิดไดรั้บการเปิดเผยท่ีพิเศษจากพระเจา้ท่ีวา่เขาจะไม่ตายในตอนนั้น แต่จะหลีกหนี
จากความทุกข์อะไรก็ตามท่ีเขาได้ประสบ (เปรียบเทียบ ขอ้ 7ก)    วลี “ศกัด์ิศรีของขา้พเจา้จึงยินดี” 
(NASB) หมายถึงว่า ดาวิดได้ยินดีท่ีศกัด์ิศรีของเขาในฐานะบุคคลท่ีมีชีวิตอยู่ซ่ึงได้รับการอวยพร      
โดยพระเจา้จะเป็นแหล่งแห่งความยินดีส าหรับเขาต่อไป  พระเจา้จะสงวนชีวิตของเขาไว ้ แน่นอนว่า 
ดาวิดไม่ไดห้มายถึงว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป โดยการเล่ียงความตาย    เขาไดห้มายถึงแค่วา่เขาจะไม่
ตายในตอนนั้น    ดาวิดเป็น “ธรรมิกชน” ของพระองค์ (ขอ้ 10) ในแง่ท่ีว่าพระเจา้ไดแ้ยกเขาไวเ้พื่อ
จุดประสงคท่ี์พิเศษและเน่ืองจากวา่ชีวิตของเขาเป็นของพระเจา้อย่างแทจ้ริง อยา่งท่ีเขาไดอ้ธิบายไวใ้น
ตอนตน้ๆของสดุดีน้ี125 



อคัรทูตเปาโลไดอ้า้งอิงถึงขอ้ 10 ว่าเป็นค าเผยพระวจนะเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ถึงการเป็นข้ึนมาจาก
ความตายของพระเยซูคริสต์ (กจ. 13:35)  น่ีเป็นหน่ึงในการอา้งอิงต่างๆท่ีชดัเจนไม่ก่ีขอ้ถึงการเป็น
ข้ึนมาจากความตายในพนัธสัญญาเดิม (เปรียบเทียบ อสย. 26:19; ดนล. 12:2)126 

“สดุดี 16 เป็นการท านายถึงการเป็นข้ึนมาจากความตายของกษตัริย ์ ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะดาวิดได้
ประกาศว่า พระเมสสิยาห์จะนั่งบนบลัลังก์ของดาวิด ไม่ใช่ ณ การเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค ์        
แต่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงภายหลงัความตายและการเป็นข้ึนมาจากความตายของพระองค ์   จงเปรียบเทียบ 
กิจการ 2:25-31 กบั ลูกา 1:32-33 และ กิจการ 15:13-17”127 

16:11 ผูเ้ขียนสดุดีได้พึ่ งพาพระเจ้าท่ีจะให้การเปิดเผยมากข้ึนแก่เขาเก่ียวกับทางใดท่ีจะเดินเพื่อว่าเขาจะ   
ประสบกบัชีวติแทนท่ีจะเป็นความตาย  ทางน้ีจะน าเขาไปยงัการทรงสถิตอยูข่องพระเจา้ในท่ีสุดซ่ึงเป็น
ท่ีท่ีความยินดีของดาวิดจะเป่ียมลน้   ความเพลิดเพลินท่ีไม่ส้ินสุดจะมาจากพระหัตถ์ขวาของพระเจา้ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 8ข) 

“ผูล้ี้ภยัแห่งขอ้ท่ี 1 พบวา่ตนเองเป็นทายาท และมรดกของเขานั้นเกินกวา่การจินตนาการทั้งส้ินและการ
ส ารวจทั้งส้ิน”128 

ในขอ้ 8-11 และในขอ้ 10ข ตามล าดับนั้น เปโตรและเปาโลได้เห็นค าเผยพระวจนะต่างๆเก่ียวกับ      
การเป็นข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ (เปรียบเทียบ กจ. 2:25-28; 13:35-37)  ส่ิงท่ีดาวิดได้
มัน่ใจว่าพระเจา้จะท าเพื่อเขา นัน่คือ ช่วยกูเ้ขาจากความตาย ก็คือส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อบุตรท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดของดาวดิ ซ่ึงก็คือ พระเยซูคริสตอี์กดว้ย    ในกรณีของดาวิด พระเจา้ไดท้  าส่ิงน้ีโดยการเล่ือนความ
ตายของเขาออกไป แต่ในกรณีของพระเยซูนั้น พระองค์ได้ท  ามนัโดยการท าให้พระองค์เป็นข้ึนมา    
จากความตาย   ส่ิงท่ีดาวิดไดม้ัน่ใจวา่พระเจา้จะท าเพื่อเขา พระเจา้ก็ไดท้  าเพื่อพระคริสต์อีกดว้ย แต่ใน
แนวทางท่ีแตกต่างกนั 

ในฐานะคริสเตียนท่ีอ่านสดุดีน้ีในวนัน้ี เราสามารถยินดีอย่างเช่นท่ีดาวิดไดย้ินดีเช่นกนัว่า พระเจา้จะ
สงวนบรรดาผูท่ี้ล้ีภยัอยูใ่นพระองค ์ไว ้  พระองคแ์มก้ระทัง่จะช่วยกูเ้ราจากความตาย บางทีโดยการท า
ให้ชีวิตของเรายาวออกไปชั่วคราวอย่างท่ีพระองค์ได้ท  าในกรณีของดาวิด แต่อย่างแน่นอนแล้ว        
โดยการท าให้เราเป็นข้ึนมาจากความตายอย่างท่ีพระองค์ไดท้  ากบัพระเยซูคริสต์ (เปรียบเทียบ 1 คร. 
15:20;  2 คร. 5:8; ฟป. 1:23) 

 



สดุดี 17 

เน้ือหาของสดุดีคร ่ าครวญน้ีก็คล้ายกนักับเน้ือหาของสดุดีก่อนหน้าน้ี ยกเวน้ว่าอนัตรายท่ีดาวิดได้
ประสบเม่ือเขาไดเ้ขียนสดุดีน้ีก็เป็นการคุกคามมากกวา่   อีกคร้ังหน่ึง เขาไดม้องวา่ตนเองเป็นบุคคลท่ีไดอุ้ทิศตน
แด่พระเจา้ ผูซ่ึ้งไดอ้าศยัอยู่ท่ามกลางคนอ่ืนหลายคนท่ีไดด้ าเนินชีวิตเพื่อปัจจุบนั  เขาไดอ้ธิษฐานขอการช่วยกู้
จากการกดข่ีของพวกเขาและได้คาดหวงัถึงอนาคตในการทรงสถิตอยู่ของพระเจา้  ความเป็นห่วงเต็มท่ีต่อ
ความชอบธรรมก็แผซ่่านสดุดีทั้งบท (เปรียบเทียบ ขอ้ 1-2, 15) 

น่ีเป็นหน่ึงในสดุดีห้าบทท่ีระบุวา่สดุดีเหล่าน้ีเป็นค าอธิษฐาน (เปรียบ 86; 80; 102; และ 142 ดู 72:20 
และ ฮบก. 3:1 อีกดว้ย)   มีค  าฮีบรูอยา่งนอ้ยสิบสองค าส าหรับค าวา่อธิษฐาน และค าท่ีใชใ้นท่ีน่ี เทพิลลา หมายถึง 
“ท่ีจะแทรกแซง”   เน่ืองจากวา่ส่วนใหญ่ของสดุดีเป็นค าอธิษฐาน  มนัผดิปกติท่ีสดุดีห้าบทเท่านั้นท่ีเรียกพวกมนั
เองวา่ “ค าอธิษฐาน”   บางทีค าฮีบรูน้ีมีความหมายโดยนยัอ่ืนๆเช่นกนั บางทีเป็นการบ่งบอกถึงท านองท่ีจะถูกใช้
ในการนมสัการร่วมกนั 

1. ค าวงิวอนของคนชอบธรรม 17:1-5 

17:1-2  ความเร่งด่วนท่ีดาวิดไดร้้องทูลต่อพระเจา้ท่ีจะใส่ใจการออ้นวอนของเขาก็บ่งบอกวา่เขาไดอ้ยูใ่นสภาพ   
ท่ียุ่งยากอยา่งมาก  เขาไดอ้า้งวา่เป็นตวัแทนความในศาลท่ียุติธรรมอยา่งท่ีเขาไดท้  าการร้องขอของเขา 
และเขาไดรั้บรองต่อพระเจา้ว่าเขาจะกล่าวความจริงในส่ิงท่ีเขาก าลงัจะกล่าว    เขาไดจิ้นตนาการว่า   
พระเจา้เป็นผูพ้ิพากษาท่ีอยู่บนสวรรค์และไดข้อการปกครองท่ียุติธรรมในศาลของพระองค์  ในส่ิงท่ี
ตามมานั้น การร้องขอการตรวจสอบสถานการณ์ของดาวิด (ขอ้ 3-5) และการแกแ้คน้แทนบุคคลของดา
วดิ (ขอ้ 6-15) ก็ด าเนินต่อไป 

17:3     ดาวดิไม่ไดข้อการยอมรับโดยพระเจา้เน่ืองจากความชอบธรรมของเขาเอง   เขาไดอ้า้งวา่ในความขดัแยง้
ปัจจุบนั ท่ีซ่ึงคนชั่วร้ายได้ต่อต้านเขานั้น เขาก็ไม่ได้ท  าส่ิงใดท่ีควรต่อการเป็นปรปักษ์ของพวกเขา    
พระเจา้ไดต้รวจสอบท่าทีต่างๆของดาวิด เช่นเดียวกบัการกระท าต่างๆของเขา และไม่มีพื้นฐานส าหรับ
การประณามเขา    ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ก่อนหนา้น้ีดาวดิไดท้  าการอุทิศตนอยา่งหนกัแน่นท่ีจะไม่ท าบาป 

“. . .เขาเรียกร้องใหพ้ระเจา้ท่ีจะ ‘ทดสอบ’ ‘ใจ’ ของเขา (ดู 7:9) นัน่คือ ท่ีจะท าให้เขาผา่นการตรวจสอบ
ท่ีสามารถเขา้ใจได ้  การลอง (บาฮาน, ดู 7:9) ‘จิตใจ’ (ขอ้ 3ก) คือการตดัสินความบริสุทธ์ิและความสัตย์
สุจริตของใจ   แมก้ระทัง่อยา่งท่ีเงินและทองไดผ้า่นขบวนการการท าให้บริสุทธ์ิและไดถู้กทดสอบจน
ช่างเหล็กพึงพอใจกบัความบริสุทธ์ิของโลหะท่ีมีค่าเหล่าน้ีนั้น  ดงันั้นผูเ้ขียนสดุดีก็ขอการตรวจสอบถึง
ความบริสุทธ์ิของการอุทิศตนของเขาต่อพระเจา้”129 



17:4 -5 ดาวิดไดอ้า้งถึงการท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัทางต่างๆของคนบาปดว้ยการช่วยเหลือของพระวจนะของพระ   
เจา้อีกดว้ย  เขาไดติ้ดตามทางท่ีเปิดเผยของพระเจา้เพื่อท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งสอดคลอ้ง 

2. การออ้นวอนขอการปกป้อง 17:6-12 

ดาวดิไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะรักษาเขาไวจ้ากคนอธรรมในโลกผูซ่ึ้งชัว่ร้ายและเยอ่หยิง่ 

17:6-7 ผูเ้ขียนสดุดีได้ตั้งการขอร้องของเขาบนความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาอย่างท่ีเห็นได้ใน    
การ   ช่วยกูข้องพระองคท่ี์มีต่อบรรดาผูท่ี้ล้ีภยัอยูใ่นพระองค ์   เขาไดร้้องทูลต่อพระเจา้ท่ีจะช่วยกูเ้ขา
อยา่งทนัทีทนัใด 

17:8     เป็นท่ีชดัเจนวา่ แกว้ตาอา้งอิงถึงลูกตาด าท่ีเป็นแหล่งแห่งการมองเห็น  ดว้ยการเปรียบเทียบน้ี  ดาวิดได้
ขอให้พระเจา้ท่ีจะรักษาเขาไวใ้นศูนยก์ลางแห่งสายพระเนตรของพระองค์ ไม่ใช่ท่ีจะปล่อยให้เขาออก
จากสายพระเนตรของพระองค์ แต่ท่ีจะเฝ้าดูเขา ดาวิดได้แสดงออกถึงความต้องการของเขาถึง           
การปกป้องท่ีเอาใจใส่ของพระเจา้อีกดว้ย ซ่ึงใชภ้าพของนกท่ีปกป้องลูกอ่อนของมนัภายใตปี้กของมนั 
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:10-11; นรธ. 2:12; มธ. 23:37) 

17:9-12 ไม่วา่สถานการณ์อะไรก็ตามในชีวิตของดาวิดซ่ึงเขาไดอ้า้งอิงถึงในสดุดีน้ี  มนัก็ชดัเจนจากขอ้เหล่าน้ี
ท่ีวา่พวกศตัรูของดาวดิก าลงัลอ้มรอบเขา (เชิงเปรียบเทียบถา้ไม่ใช่ตามตวัอกัษร, เปรียบเทียบ 22:12-18)    
พวกเขาไดต้ดัสินใจท่ีจะฆ่าเขา  ดูเหมือนวา่พวกเขาไดม้ัน่ใจถึงความส าเร็จของพวกเขาอีกดว้ย   พวกเขา
ไดเ้ฝ้าดูดาวิดอย่างท่ีพระเจา้ไดเ้ฝ้าดู (ขอ้ 8ก) แต่มนัมีความเกลียดชงัในการจอ้งของพวกเขา แทนท่ีจะ
ปกป้องเขาอยา่งมีความรักเช่นแม่นก (ขอ้ 8ข) นั้น พวกเขาไดอ้อกไปท่ีจะฉีกเขาและกลืนเขาอยา่งท่ีสิงห์
ท ากบัเหยื่อของมนั โดยการดอ้มๆมองๆ และการโจมตี   สิงห์เป็นสัญลกัษณ์ของก าลงัท่ีโหดร้ายและ
ความกระหายท่ีดุร้าย (เปรียบเทียบ วนฉ. 14:14) และดงันั้นก็ตระเตรียมภาพท่ีเหมาะสมของคนอธรรม 
(เปรียบเทียบ 7:2; 10:9; 22:13) 

3. การคาดหวงัถึงอนาคต 17:13-15 

17:13-14  การอา้งอิงของดาวิดถึงดาบของพระเจา้อาจหมายถึงว่าเขาได้คาดหวงัให้พระเจา้ใช้กองทพัของ   
มนุษย์ท่ีจะช่วยกู้เขา หรือน่ีอาจเป็นแค่แนวทางเชิงเปรียบเทียบถึงการกล่าวเก่ียวกับการช่วยกู ้   
ค  าอธิบายของเขาถึงคนอธรรมก็ดึงความสนใจไปยงัขอ้เท็จจริงท่ีว่าพวกเขาด าเนินชีวิตเพื่อปัจจุบนั
เท่านั้ น   พวกเขาพึงพอใจกับพรมากมายท่ีพระเจ้าให้ทุกคนในชีวิตผ่าน “พระคุณธรรมดา”               



ของพระองค ์   พวกเขาครอบง าพวกเขาเองดว้ยครอบครัวและทรัพยส์มบติัของพวกเขาอยา่งช้ินเชิงจน
กนัเร่ืองราวต่างๆฝ่ายวญิญาณออกไป 

17:15    ในความตรงกนัขา้มกบัคนอธรรม  ดาวิดไดพ้บความยินดีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในพระเจา้ ไม่ใช่ในส่ิงต่างๆ     
ท่ีชัว่คราวของโลกน้ี (เปรียบเทียบ ฟป. 3:19-20)  ผูอ่้านบางคนไดทึ้กทกัเอาวา่ขอ้น้ีอา้งอิงถึงความหวงั
ของดาวิดแห่งการเห็นพระเจา้หลงัจากท่ีเขาไดต้ายไป130  อย่างไรก็ตาม ขอ้ต่างๆก่อนหนา้น้ีดูเหมือน   
จะช้ีไปยงัความตรงกนัขา้ม คือ การถูกครอบง าดว้ยส่ิงต่างๆทางโลกของคนอธรรมกบัการถูกครอบง า
ดว้ยพระเจา้ของดาวิดระหว่างท่ียงัมีชีวิตอยู่ของพวกเขา   ดงันั้นการต่ืนตวัท่ีน่ีจะไม่เป็นการอา้งอิงถึง        
การเป็นข้ึนมาจากความตาย แต่เป็นการอา้งอิงถึงการต่ืนจากหลบัวนัต่อวนั    แน่นอนวา่วนัหน่ึงดาวิด 
จะเห็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริงแต่ดูเหมือนว่าขอ้น้ีไม่ไดอ้ธิบายถึงเหตุการณ์นั้น    ตรงกนัขา้มมนักล่าวถึง
ความยินดีของดาวิดในการทรงสถิตอยู่ของพระเจา้ก่อนความตาย (เปรียบเทียบ มธ. 5:8; ทต. 1:15)    
ความเป็นห่วงของดาวิดไดอ้ยู่ท่ีพระพกัตร์ของพระเจา้และความเป็นเหมือนพระเจา้มากกว่าการเป็น
ข้ึนมาจากความตายในอนาคตของเขา     

ในช่วงเวลาของการต่อต้านจากคนอธรรมซ่ึงชีวิตของพวกเขานั้นมุ่งไปท่ีเร่ืองราวทางวตัถุ  บรรดา
ผูติ้ดตามท่ีสัตยซ่ื์อของพระเจา้สามารถช่ืนชมกบัการสามคัคีธรรมของพระเจา้ในตอนน้ีได้  พวกเขา
สามารถตั้งใจคอยการช่วยกูข้องพระเจา้และท่ีจะเห็นพระเจา้ในวนัหน่ึงอีกดว้ย  ความหวงัของดาวิดอยู่
ในความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองกบัพระเจา้  และความหวงัของเราก็เช่นกนั   เขาไม่ไดมี้จ านวนรวมของการ
เปิดเผยถึงส่ิงท่ีอยู่ไกลพน้จากความตายท่ีเรามี   เขาไดพ้บการปลอบโยนในความสัมพนัธ์ของเขากบั
พระเจา้ในชีวิตน้ีอย่างท่ีเหนือกว่าส่ิงท่ีคนอธรรมไดช่ื้นชม    เราก็พบการปลอบโยนเช่นกนั แต่เรายงัรู้
อีกวา่ เม่ือเราตายไป เราจะไปยงัจ าเพาะพระพกัตร์ของพระเจา้และจากนั้นเป็นตน้ไปเราก็อยูก่บัพระองค ์
(2 คร. 5:8; 1 ธส. 4:17) 

สดุดี 18 

อยา่งท่ีช่ือเร่ืองบ่งบอกไว ้ดาวิดไดเ้ขียนสดุดีน้ีหลงัจากท่ีเขาไดป้ราบพวกศตัรูทางการเมืองของเขาและ
ไดส้ถาปนาอาณาจกัรของอิสราเอลอยา่งมัน่คงภายใตก้ารควบคุมของเขา  ในบทกวีน้ีดาวิดไดแ้สดงออกถึงความ
ยินดีของเขาในพระเจ้าและได้ขอบคุณพระองค์ส าหรับการให้ชัยชนะต่างๆแก่เขาท่ีเขาได้ช่ืนชม  สดุดีการ
ขอบคุณแบบกษตัริยน้ี์ก็ปรากฏใน 2 ซามูเอล 22 อีกดว้ย    ความแตกต่าง 



เล็กๆน้อยๆก็อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีพวกผูน้ าของอิสราเอลได้ท าภายใต้การดลใจของ    
พระเจา้ เม่ือพวกเขาได้ท าให้บทกวีน้ีเข้ากับการใช้ในการนมสัการแบบสาธารณะของอิสราเอล   สดุดีการ
ขอบคุณส่วนตวับทอ่ืนๆก็คือ บทท่ี 30—32, 40, 66, 92, 116, 118, และ 120 

“ส่วนประกอบสองอยา่งท่ีส าคญัต่อประเภทน้ี [การขอบคุณส่วนตวั] คือ: (1) การรายงานของผูเ้ขียน
สดุดีเก่ียวกบัวิกฤตของเขา และ (2) แถลงความหรือการประกาศท่ีวา่วิกฤตนั้นไดผ้่านพน้ไปแลว้ และ
การช่วยกูข้องเขาก็เป็นขอ้เท็จจริงท่ีไดบ้รรลุแลว้    องคป์ระกอบอนัหลงัก็คือส่ิงท่ีแยกแยะสดุดีเหล่าน้ี
จากการคร ่ าครวญ”131 

1. คุณลกัษณะของพระเจา้ 18:1-3 

ดาวดิไดเ้ร่ิมตน้การสรรเสริญของเขาดว้ยการกล่าวถึงความรักของเขาท่ีมีต่อพระเจา้ส าหรับการดีต่อเขา
อย่างมาก    เขาได้ด าเนินต่อไปท่ีจะอธิบายว่าพระเจ้าได้มีความหมายต่อเขามากแค่ไหนโดยการใช ้                
การเปรียบเทียบหลายอย่าง   พระยาเวห์เป็นแหล่งแห่งก าลงั เสถียรภาพ ความปลอดภยั และความรอดของเขา    
พระองคเ์ป็นผูท่ี้ดาวิดไดแ้สวงหาท่ีล้ีภยั  การแกต่้างของเขา  อ านาจของเขา และการปกป้องของเขา   เพราะว่า
พระเจา้ได้พิสูจน์ว่าเป็นพระผูช่้วยให้รอดท่ีไวว้างใจได้เช่นนั้น ผูเ้ขียนสดุดีได้ถือว่าพระองค์ควรค่าแก่การ
สรรเสริญของเขา 

“หน่ึงในความหายนะท่ียิ่งใหญ่ของวิญญาณของมนุษยก์็คือท่ีจะกลายมาเป็นนกัโทษแห่งความอกตญัญู 
เพราะว่าความอกตญัญูปิดวิญญาณของมนุษยไ์วใ้นโลกท่ีถูกท าให้สว่างโดยตนเองเท่านั้น ซ่ึงไม่ใช่
ความสวา่งเลย”132 

 

2. การช่วยกูข้องพระเจา้ 18:4-29 

ในส่วนท่ีขยายออกน้ี  ดาวิดได้ทบทวนถึงการท่ีพระเจา้ได้ช่วยเขาให้รอดในช่วงเวลาของอนัตราย      
ในขอ้ 4-19 เขาไดอ้ธิบายถึงการช่วยกูท่ี้เหนือธรรมชาติของพระเจา้ และในขอ้ 20-20 เขาไดอ้ธิบายถึงมนัอยา่งท่ี
เขาไดเ้ห็นมนัผา่นเลนส์แห่งความเช่ือของเขาในพระเจา้ 

18:4-5  ความตายไดมี้เขาในก ามือของมนั อย่างท่ีเชือกผูกมดันักโทษไว ้   อ านาจของความอธรรมได้ท าให้     
ดาวดิตกใจ อยา่งท่ีเม่ือคนหน่ึงพบวา่ตวัเขาเองอยูใ่นบริเวณล าน ้ าท่ีแห้งผากระหวา่งพายุฝนในฤดูใบไม้
ผลิและคน้พบว่าก าแพงของน ้ าก าลงัมายงัเขา    เขาไดพ้รรณนาว่าตวัเขาเองก าลงัพยายามท่ีจะย่างกา้ว
ผา่นสนามท่ีเตม็ไปดว้ยกบัดกัท่ีนกัล่าสัตวไ์ดว้างไวเ้พื่อจะดกัพวกสัตว ์



18:6-15    ดาวิดไดร้้องออกมาดว้ยความตกใจ และในพระวิหารแห่งสวรรคข์องพระองค์นั้น พระเจา้ไดย้ิน     
การเรียกขอความช่วยเหลือของเขา  พระเจา้ไดรี้บเสด็จมาปกป้องผูเ้ขียนสดุดี  การช่วยกูข้องพระองคก์็
เป็นดงัเช่นพายุฝนในแนวทางท่ีวา่มนัเป็นส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติท่ีบุกรุกธรรมชาติ   การเปรียบเทียบใน       
ขอ้ 7-15 ก็พรรณนาถึงพายุท่ีรุนแรงพร้อมกบัฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ลมสูง ฝนหนักมากท่ีสุด เสมือนฟ้าร่ัว 
ทอ้งฟ้าสีด า และน ้ าท่วม133  ทั้งหมดน้ีอธิบายถึงการแทรกแซงท่ีน่าท่ึงของพระเจา้ส าหรับดาวิด ซ่ึงได้
ลงโทษบรรดาผูท่ี้ไดต่้อตา้นผูรั้บการเจิมของพระองค ์

“ค าอธิบายท่ีชัดเจนท่ีสุดเก่ียวกับพระเจ้าในฐานะนักรบก็ปรากฏในพระคมัภีร์ตอนต่างๆท่ีเรียกว่า       
การปรากฏของพระเจา้ ซ่ึงพรรณนาว่าพระเจา้ก าลงัเสด็จมาด้วยความสง่าและอ านาจเพื่อจะต่อสู้เพื่อ
ประชากรของพระองค ์. . . . 

“สดุดี 18:7-16 เป็นตวับทท่ีมีรายละเอียดมากท่ีสุดแห่งตวับทต่างๆเก่ียวกบัการปรากฏของพระเจา้”134 

18:16-19  พระเจา้ไดช่้วยกูผู้เ้ขียนอยา่งท่ีเจา้หน้าท่ีช่วยกูค้นตกน ้ าจากน ้ าท่ีคุกคามจะท่วมทน้เขา  เจา้บา้นแห่ง                 
พวกศตัรูของดาวิดเกือบไดก้ลืนเขาเสีย แต่พระเจา้ไดป้ลดเขาจากการก าแน่นของพวกเขาและไดน้ าเขา
ไปยงัท่ีแห่งความปลอดภยัซ่ึงอยูห่่างจากการเขา้ถึงของพวกเขา 

18:20-24  อยา่งท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะอวยพรบรรดาคนแห่งประชากรของพระองคผ์ูซ่ึ้งไดด้ าเนินในการเช่ือฟัง
ต่อน ้ าพระทัยของพระองค์ (ฉธบ. 28) ดังนั้นพระองค์ก็ได้อวยพรดาวิดผูซ่ึ้งได้ติดตามพระเจ้า           
อย่าง    สัตยซ่ื์อ โดยการระบุถึงความชอบธรรมของเขาเองนั้น ดาวิดก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาได้มาซ่ึง    
ความโปรดปรานของพระเจา้เน่ืองด้วยความดีของเขา    เขาไดแ้สดงถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ต่อ  
พระสัญญาต่างๆแห่งพนัธสัญญาของพระองคท่ี์มีต่ออิสราเอล    ขอ้เหล่าน้ีคงไดห้นุนใจให้อิสราเอลท่ี
จะท าตามแบบอยา่งแห่งอุปนิสัยท่ีชอบธรรมของดาวิด เพื่อว่าพวกเขาจะประสบกบัความโปรดปราน
ของพระเจา้เช่นกนั (เปรียบเทียบ  2 ทธ. 4:6-8) 

“. . . ดาวดิสามารถใชภ้าษาน้ีค่อนขา้งเหมาะสมภายในกรอบท่ีจ ากดัของการอา้งอิง [แต่] พระเมสสิยาห์
จะใชม้นัอยา่งสมบูรณ์ และในท่ีสุดแลว้ สดุดีน้ีก็เป็นสดุดีเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์. . .”135 

18:25-29   พระเจา้ก็ตอบสนองดว้ยความกรุณาขณะท่ีผูค้นกระท าต่อพระองค ์(เปรียบเทียบ กท. 6:7)  พระองค์
ปฏิบติัต่อแต่ละบุคคลตามท่าทีต่างๆของเขาหรือของเธอ136   พระองคใ์ห้รางวลัแก่พวกเขาเน่ืองจาก
คุณลกัษณะและการกระท าของพวกเขา    พระองคท์รงยุติธรรมอยู่เสมอ    บรรดาผูท่ี้พยายามท่ีจะป่ัน
พระเจ้าให้ท าให้พระองค์รับใช้เป้าหมายของพวกเขาก็พบว่าพระองค์จะท าให้พวกเขาโค้งลงเพื่อ         



จะบรรลุน ้าพระทยัของพระองค ์(เปรียบเทียบ ยาโคบและบาลาอมั)137    พระองคช่์วยคนถ่อมใจให้รอด
และพระองคท์  าใหบ้รรดาผูท่ี้คิดวา่พวกเขาสามารถช่วยพวกเขาเองใหร้อดไดน้ั้นตกต ่าลง 

“ผูเ้ขียนสดุดีไม่ไดก้ล่าววา่พระเจา้แสดงให้เห็นวา่พระองคเ์อง ‘มีเล่ห์เหล่ียม’ ([NASB “หลกัแหลม”] 
ข้อ 26) ในแง่ท่ีว่าพระองค์จัดการกับคนอธรรมอย่างฉลาด แต่ในแง่ท่ีว่าพระองค์ ‘กระท าอย่าง        
เส่ือมทราม’ (‘คดโกง’) กบับรรดาผูท่ี้ ‘คดโกง’    ถึงแมใ้นขณะนั้นพระเจา้ปฏิบติัต่อบรรดาผูท่ี้รัก
พระองคอ์ยา่งมีความรัก พระองคก์็ปล่อยใหค้นกดโกงท่ีจะกระท าการตีกลบัท่ีอธรรมในหวัของพวกเขา
เอง    พวกเขาก็ไดรั้บท่ีร้างอยา่งสมเหตุผล”138 

“แนวทางท่ีเราเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้ก็ก าหนดวธีิท่ีพระเจา้เก่ียวขอ้งกบัเรา (ขอ้ 25-27)139 
พระเจา้ไดท้  าใหต้ะเกียงแห่งชีวติของดาวดิลุกไหมต่้อไปโดยการช่วยกูชี้วิตของเขาจากเง้ือมมือของพวก
ศตัรูของเขา   ยิง่ไปกวา่นั้นอีก พระองคไ์ดช่้วยให้ผูรั้บใชข้องพระองคท่ี์จะรุกเขา้ไปยงัพวกศตัรูของเขา
และท่ีจะพิชิตการปกป้องของพวกเขา 

3. พระพรของพระเจา้ 18:30-50 

ผูเ้ขียนสดุดีไดย้นิดีเหนือคุณลกัษณะของพระเจา้และพระพรของพระองคท่ี์มีต่อเขา (ขอ้ 30-45) และเขา
ไดป้ฏิญาณท่ีจะสรรเสริญพระองคเ์ป็นนิตย ์(ขอ้ 46-50) จุดประสงคข์องสดุดีน้ีคือการสรรเสริญไม่ใช่การโออ้วด 

18:30-3 ทางของพระเจา้ก็สมบูรณ์แบบ และพระวจนะของพระองคก์็น่าไวว้างใจ    พระองคเ์ป็นพระเจา้แทแ้ต่
องค์เดียว ซ่ึงเป็นการปกป้องท่ีไวว้างใจได้และรากฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรับประชากรของพระองค ์
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:4, 31) 

18:32-42   บางทีเราควรอ่านขอ้ 32 กบัขอ้ 33 แทนท่ีจะอ่านกบัขอ้ 31    ดาวิดไดใ้ห้ช่ือเสียงแด่พระเจา้ส าหรับ
การช่วยให้เขาท่ีจะเป็นนักรบท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ    พระเจ้าได้มีความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จในสงครามของดาวดิ 

18:43-45  พระเจา้แมก้ระทัง่ไดข้ยายชยัชนะของดาวดิไปไกลกวา่เขตแดนของอิสราเอล    กษตัริยอ์งคน้ี์สามารถ
ท่ีจะปราบอาณาจกัรอ่ืนๆและน าพวกเขาใหม้าอยูใ่ตก้ารควบคุมของเขาได ้   บุตรชายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ
ดาวดิจะสามารถส่งเสียงสะทอ้นถึงความรู้สึกเหล่าน้ีเม่ือพระองคป์กครองบนโลกในระหวา่งยคุพนัปี 

18:46-50   พระเจา้ท่ีทรงพระชนมอ์ยูเ่ท่านั้นท่ีสามารถท าทุกส่ิงเพื่อดาวิดได ้   ดงันั้นกษตัริยอ์งคน้ี์ไดส้ัญญาท่ี   
จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางบรรดาผูท่ี้ไม่รู้จกัพระยาเวห์    การช่วยกู้ของพระเจา้และความรักท่ี
จงรักภกัดีของพระองค์ก็เป็นของขวญัต่างๆสุดทา้ยท่ีดาวิดได้อา้งถึงว่าเป็นบรรดาของขวญัท่ีเขาได้



สงวนไวด้ว้ยความรักใคร่เหนือส่ิงอ่ืนๆทั้งหมด    เน่ืองจากส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อเขา เขาก็ไดม้ัน่ใจว่า
พระยาเวห์จะพิสูจน์ว่าสัตยซ่ื์อและจะช่วยกูพ้งศ์พนัธ์ุของดาวิดอย่างท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไวเ้ช่นกนั (2 
ซมอ. 7) 

ประชากรของพระเจา้ควรยอมรับคุณลกัษณะหลายแง่มุมท่ีโดดเด่นของพระเจา้ของเราอยูเ่สมอ   เราควร
เล่าถึงการกระท าต่างๆท่ียิ่งใหญ่แห่งการช่วยกูท่ี้มีต่อเราอีกดว้ย    ยิ่งไปกว่านั้นอีก เราควรท่ีจะพึ่งพา
ความสัตยซ่ื์อในอนาคตของพระเจา้เม่ือพิจารณาถึงใครท่ีพระองค์เป็นและส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  าเพื่อเรา
ต่อไป 

สดุดี 19 

ดาวิดได้สังเกตในเพลงนมสัการแห่งปัญญาน้ีว่าภายใตอิ้ทธิพลของดวงอาทิตยน์ั้น ฟ้าสวรรค์ท าให ้   
พระหัตถกิจของพระเจา้ในการทรงสร้างเป็นท่ีรู้จกัแก่มนุษยชาติ  ในท านองเดียวกนัผูค้นสามารถเรียนรู้ถึง
แผนการของพระเจ้าท่ีจะอวยพรพลโลกภายใต้อิทธิพลของธรรมบัญญติัของพระเจ้า ได้   เม่ือพิจารณาถึง        
การเปิดเผยสองอยา่งน้ี คือในธรรมชาติและในพระคมัภีร์นั้น ดาวิดก็ไดอ้ธิษฐานท่ีพระเจา้จะช าระชีวิตของเขา
เพื่อวา่เขาจะเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ได ้   สดุดีต่างๆท่ีกล่าวถึงการทรงสร้างและสดุดีเหล่านั้นท่ีกล่าวถึงโทราห์
ต่างก็เป็นกลุ่มยอ่ยของสดุดีปัญญา 

ในโลกตะวนัออกใกลส้มยัโบราณท่ีเช่ือในพระเจา้หลายองคน์ั้น สดุดีน้ีก็เป็นการโตแ้ยง้ท่ีหนกัแน่นต่อ
พระอาทิตย์ของต่างชาติท่ีบรรดาผูน้มสัการของพระเหล่านั้นได้ให้ช่ือเสียงเน่ืองจากการให้ความยุติธรรม    
ผูเ้ขียนไดอ้า้งวา่พระเจา้ของอิสราเอลเป็นพระผูส้ร้างฟ้าสวรรค ์ซ่ึงรวมถึงดวงอาทิตย ์และพระองคไ์ดส้ถาปนา
ความยติุธรรมบนโลก 

1. การเปิดเผยจากธรรมชาติ 19:1-6 

19:1  ขอ้น้ีเป็นถ้อยแถลงท่ีสรุป    “ฟ้าสวรรค์” อ้างอิงถึงส่ิงท่ีปรากฏในท้องฟ้าเหนือเรา    “เวหา” หรือ 
“ทอ้งฟ้า” เป็นปะร าท่ีดูเหมือนปกคลุมโลกจากท่ีสูงท่ีสามารถมองส่ิงต่างๆไดต้ลอดของเราขณะท่ีเรา
มองข้ึนไป    มนัเป็นค าเหมือนส าหรับค าว่า “ฟ้าสวรรค์” (ความเท่าเทียมท่ีมีความหมายเหมือนกนั)   
พระสิริของพระเจา้ในบริบทน้ีช้ีไปยงัความสง่างามของพระผูส้ร้าง   ขณะท่ีเรามองข้ึนไป เราก็เห็น   
พระหตัถกิจท่ีอศัจรรยข์องพระเจา้ 

19:2-4ข    ทุกวนัและทุกคืน การเปิดเผยน้ีถึงอ านาจและความยิง่ใหญ่ของพระผูส้ร้างก็ส่ือสาร เน่ืองจากวา่มนุษย์
สังเกตมนัทุกวนั   การมีอยูข่องบรรดาดวงดาวต่างๆก็เป็นค าพยานท่ีไร้ค าพูดถึงการมีอยูข่องพระเจา้ท่ี



เอ้ือมถึงทุกๆส่วนของโลก   โดยไม่ค  านึงถึงภาษาของเขาหรือของเธอ ทุกคนก็สามารถเขา้ใจมนัได ้
(เปรียบเทียบ รม. 1:18-20)140    น่ีเป็น “การขดัแยง้กนัของการพูดท่ีไร้ถอ้ยค า”141    มนัยงัเป็นรูปของ
ภาษาท่ีใชถ้อ้ยค าขดักนัอีกดว้ย  

19:4ค-6    พระเจา้ไดต้ั้งดวงอาทิตยไ์วใ้นฟ้าสวรรค ์  พระองคอ์ยูสู่งสุดไม่ใช่ดวงอาทิตย ์   การเปรียบเทียบถึง
เจา้บ่าวและนกัวิง่ก็พรรณนาถึงสง่าราศีและอ านาจของส่ิงท่ีเป็นใจกลางน้ีแห่งการทรงสร้างของพระเจา้    
เน่ืองจากวา่มนัมีสง่าราศีอยา่งมาก พระผูส้ร้างของมนัตอ้งมีสง่าราศีมากกวา่นั้นอีก    คนต่างชาติไดใ้ช้
การเปรียบเทียบอยา่งเดียวกนัเพื่อจะอธิบายถึงดวงอาทิตย ์ซ่ึงพวกเขาไดน้มสัการในฐานะส่ิงท่ีสูงสุด142 

พระนามของพระเจา้ท่ีถูกใชใ้นขอ้1-6 คือ เอล ซ่ึงเป็นช่ือเรียกท่ีอธิบายถึงอ านาจของพระเจา้    เอล เป็น 
“ผูห้น่ึงท่ีแข็งแรง”    ในขอ้ 7-9 และ 14 ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขียนว่า เอล คือ ยาเวห์ ซ่ึงเป็นพระนามของ    
พระเจ้าท่ีเน้นถึงความสัมพนัธ์แบบพนัธสัญญาของพระองค์ท่ีมีต่ออิสราเอล   ดงันั้น เขาได้อา้งว่า     
พระผูส้ร้างคือพระเจา้ของอิสราเอล ไม่ใช่พระธรรมชาติบางองคข์องต่างชาติ  

2. การเปิดเผยจากพระคมัภีร์ 19:7-11 

19:7 พระวจนะท่ีไดถู้กเปิดเผยของพระเจา้ก็ไดมี้อิทธิพลท่ีมีอ านาจบางอยา่งเหนือพลโลกอยา่งท่ีดวงอาทิตยมี์    
เหนือธรรมชาติ   ในขณะท่ีดวงอาทิตยร้ื์อฟ้ืนชีวิตตามธรรมชาติ  ธรรมบญัญติัของพระเจา้ก็ร้ือฟ้ืนชีวิต
ของวิญญาณของมนุษย ์   ดวงอาทิตยข์จดัความมืดทางกายภาพออกไป แต่พระวจนะของพระเจา้ขจดั
ความมืดแห่งความไม่รู้ออกไปจากความเขา้ใจของเรา    พระวจนะของพระเจา้ไม่มีขอ้บกพร่องและ
ไวว้างใจได ้

19:8     ยิ่งไปกว่านั้นอีก  พระวจนะของพระเจ้าน าความยินดีและปัญญาไปยงัผูค้นเพราะว่าพระวจนะนั้น
ถูกตอ้งและใหค้วามกระจ่าง    ค  าวา่ “บญัญติั” (ขอ้ 7; “กฎเกณฑ์”, NIV), “กฎ” “พระบญัญติั” (“ค าสั่ง,” 
NIV), และ “ค าตดัสิน” (ขอ้ 9; “กฎหมาย” NIV) ทั้งหมดน้ีก็อา้งอิงถึงส่วนท่ีหลากหลายของธรรม
บญัญติัของพระเจา้143 

19:9     การเปิดเผยท่ีพิเศษของพระเจา้ในพระคมัภีร์ก็เป็นอิสระจากส่วนผสมใดๆของความจริงและความเท็จ    
อีกด้วย  การเปิดเผยน้ีก็สอดคล้องกบัความเป็นจริง  ดงันั้นการเปิดเผยน้ีก็อยูเ่ป็นนิตยแ์ละชอบธรรม
ทั้งส้ิน ค าว่า “ย  าเกรง” อา้งอิงถึงกฎหมายทั้งส้ินของพระเจา้ ความรู้เก่ียวกบักฎหมายของพระเจา้ก็ใส่
ความย  าเกรงพระเจา้ (ความวางใจท่ีแสดงความเคารพนับถือ)ในใจของผูค้น (เปรียบเทียบ ฉธบ. 4:       
10 AV) 



19:10-11  ดาวิดไดถื้อวา่พระวจนะของพระเจา้มีคุณค่ามากกวา่ทองค า ซ่ึงเป็นสสารท่ีแพงท่ีสุดในสมยัของเขา 
และเป็นท่ีพอใจและพึงพอใจมากกวา่น ้ าผึ้ง ซ่ึงเป็นสสารท่ีหวานท่ีสุด    พระวจนะของพระเจา้ไดเ้ตือน
เขาถึงความผิดพลาดและอนัตราย และพระวจนะเหล่านั้นไดน้ ารางวลัหลายประเภทมาสู่เขาขณะท่ีเขา
ไดท้  าตามพระวจนะเหล่านั้น 

“. . .เคร่ืองหมายของนกัศึกษาพระคมัภีร์ก็คือใจท่ีเร่าร้อนไม่ใช่หวัท่ีล าพอง (ลก. 24:32; 1 คร. 8:1)”144 

3. การอธิษฐานขอการช าระ 19:12-14 

19:12-13  ค าถามในเชิงโวหารของดาวิดแสดงออกถึงความเป็นไปไม่ไดข้องการรู้วา่ถา้เราหรือเม่ือไหร่ท่ี   เรา
ละเมิดน ้ าพระทยัของ   พระเจา้โดยปราศจากความสว่างท่ีพระวจนะของพระองค์จดัเตรียมให้   มนั
สามารถตีแผ่ความผิดท่ีซ่อนเร้นไดแ้ละสามารถเตือนเราถึงส่ิงท่ีท าให้พระเจา้ไม่พอพระทยั เพื่อวา่เรา
สามารถสารภาพและหลีกเล่ียงความผิดพลาดเหล่านั้นได ้  ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะใช้    พระวจนะ
ของพระองค์ท่ีจะน าความบาปเหล่าน้ีมาสู่การตระหนกัของเขาเพื่อวา่ความบาปเหล่านั้นจะไม่ควบคุม
เขา   น่ีจะส่งผลใหเ้กิดการท่ีเขาไร้ต าหนิในสายพระเนตรของพระเจา้และเป็นอิสระจากความมหึมาของ
บาปท่ีจะเป็นของเขาถา้ปราศจากการเปิดเผยของ    พระคมัภีร์ 

19:14   ในการจบสดุดีน้ี ดาวดิไดอ้ธิษฐานวา่ถอ้ยค าของเขาและความคิดของเขาจะเป็นท่ีโปรดปรานต่อพระเจา้    
เม่ือพิจารณาถึงบริบทแลว้ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนขณะท่ีเรายอมให้พระวจนะของพระเจา้ท่ีจะกระทบชีวิตของเรา    
ดาวิดไดถื้อวา่ถอ้ยค าและความคิดของเขาเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้ (เปรียบเทียบ ฮบ. 13:15)    น่ีคือ
ความหมายโดยนัยของ “เป็นท่ียอมรับ” หรือ “เป็นท่ีโปรดปราน”    ขณะท่ีเขาได้จบสดุดีน้ีก็เป็นท่ี
ชดัเจนวา่เขาไดถื้อวา่พระเจา้ไม่ใช่ผูพ้ิพากษาของเขาแต่เป็นรากฐานแห่งชีวิตของเขาและผูห้น่ึงท่ีไดซ้ื้อ
เขามาเพื่อจุดประสงคท่ี์พิเศษ 

“พระวจนะในมือก็ดีอยู ่พระวจนะในหวัก็ดีกวา่ แต่พระวจนะในใจก็คือส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเราและท าให้
เราเติบโตในพระคริสต ์(119:11; คส. 3:16-17)”145 

พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องในธรรมชาติและในพระคมัภีร์    การเปิดเผยน้ีควรเคล่ือนเราไปสู่การกม้
ลงดว้ยการเคารพท่ีถ่อมใจและการเช่ือฟังท่ีเต็มใจต่อหนา้พระผูส้ร้างของเรา146   สดุดี 1, 19 และ 119 
ต่างก็กล่าวถึงพระวจนะของพระเจา้อยา่งส าคญั 

“ขา้พเจา้ถือวา่ส่ิงน้ีเป็นบทกวีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในสดุดีและหน่ึงในบทกวีท่ีบรรยายความรู้สึกของผูแ้ต่งท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก”147 



สดุดี 20 

ก่อนการต่อสู้กบัศตัรูนั้น ดาวดิไดพ้บการหนุนใจในการวงิวอนของประชาชนของเขาท่ีจะวางใจพระเจา้
ส าหรับชยัชนะ  

สดุดีน้ีใหต้วัอยา่งท่ีดีของส่ิงท่ีหมายถึงท่ีจะวงิวอนเพื่ออีกคนหน่ึง”148 

1. การวงิวอนของประชาชน 20:1-5 

20:1-4  ประชาชนไดเ้ปล่งเสียงของพวกเขาต่อพระเจา้เก่ียวกบักษตัริยข์องพวกเขา (ขอ้ 6) และไดอ้ธิษฐานท่ี
พระเจา้จะใหค้วามส าเร็จแก่เขาในสดุดีกษตัริยน้ี์ (เปรียบเทียบ 21:2)    อาหารและเคร่ืองเผาบูชาแห่งการ
นมสัการบ่อยคร้ังก็ได้ประกอบกับการอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในการนมัสการของ
อิสราเอล    จุดประสงค์ของส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ท่ีจะไถ่บาปเท่านั้น แต่ท่ีจะแสวงหาความโปรดปรานของ
พระเจา้และช าระตนเองใหบ้ริสุทธ์ิเพื่อสงครามอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 7:9-10; 13:9-12) 

20:5     ประชาชนไดค้าดหวงัถึงชยัชนะในสงครามท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน   เม่ือพวกทหารไดอ้อกไปเพื่อท าสงคราม 
พวกเขาได้เดินขบวนตามเผ่าของพวกเขา และแต่ละเผ่าก็มีธงท่ีแตกต่างของเผ่าเอง (เปรียบเทียบ       
กดว. 2:2) 

 

 

2. ความแน่ใจของกษตัริย ์20:6-8 

20:6   ดาวิดไดม้ัน่ใจว่าเขาจะประสบความส าเร็จในการต่อสู้ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนเพราะว่าเขาเป็นผูท่ี้พระเจา้ได ้    
เจิมไว ้  แน่นอนว่า ถา้ดาวิดไดมี้ความผิดในเร่ืองบาป พระเจา้อาจไม่ไดใ้ห้ชยัชนะแก่เขา    อย่างไรก็
ตาม กษตัริยน้ี์ไดเ้ช่ือวา่เขาบริสุทธ์ิ และดว้ยการวิงวอนของประชาชนของเขานั้น เขาไดรู้้สึกแน่ใจมาก
ข้ึนวา่เขาจะออกมาในฐานะผูช้นะ 

20:7     เขาไดป้ฏิเสธความมัน่ใจในเคร่ืองมือทางกายภาพท่ีสมยัใหม่มากท่ีสุดของการสงครามท่ีมีให้ใช ้ แต่เขา
ไดย้ืนยนัถึงการพึ่งพาของเขาท่ีพระเจา้เองส าหรับชยัชนะ (เปรียบเทียบ อพย. 14; วนฉ. 4)    พระนาม
ของพระเจา้อา้งอิงถึงคุณลกัษณะ ช่ือเสียงและธรรมชาติของพระองค์    ดาวิดไดรั้บความมัน่ใจขณะท่ี
เขาไดภ้าวนาท่ีพระเจา้ของเขา 



20:8     กษตัริยก์็แน่ใจถึงความส าเร็จ    ในสดุดีนั้น บ่อยคร้ังแล้วบรรดาผูเ้ขียนไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจท่ี
หนกัแน่นโดยการบรรยายถึงเหตุการณ์ในอนาคตว่าไดเ้กิดข้ึนแลว้พร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีไดป้รารถนาไว้
อยา่งเช่นท่ีน่ี 

3. การวงิวอนซ ้ าของประชาชน 20:9 

เม่ือพิจารณาถึงความคล้ายกนัระหว่างค าวิงวอนน้ีและค าวิงวอนท่ีเปิดสดุดีน้ี นั่นก็เป็นไปได้ว่าคน
อิสราเอลไดอ้ธิษฐานค าวงิวอนเช่นกนั   พวกเขาไดพ้ึ่งพาพระยาเวห์ในฐานะสิทธิอ านาจสูงสุดของพวกเขาและผู ้
ท่ีหน่ึงท่ีชยัชนะจะตอ้งมาจาก 

บรรดาผูเ้ลือกสรรสามารถวงิวอนต่อพระเจา้เพื่อชยัชนะเหนือพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณของพวกเขาไดอ้ยา่ง
มัน่ใจได ้เม่ือพวกเขาก าลงัด าเนินกบัพระองค์ เพราะว่าพระองค์เต็มใจและสามารถท่ีจะปราบอ านาจของความ
มืดได ้   พระเจา้ไดท้  าให้เราแน่ใจถึงชยัชนะสุดทา้ยของเรา (2 คร. 2:14)    สดุดีน้ีน าเสนอองค์ประกอบสาม
ประการส าหรับชยัชนะขณะท่ีประชากรของพระเจา้ต่อสู้อ านาจของความชัว่   ประการแรกสุด มนัจะตอ้งมี
ประชาชนท่ีอธิษฐาน (ขอ้ 1-5)   ประการท่ีสอง ตอ้งมีผูน้ าท่ีมัน่ใจ (ขอ้ 6-8)   ประการท่ีสาม ตอ้งมีพระเจา้ท่ีมี
อธิปไตย     (ขอ้ 9)149 

สดุดี 21 

สดุดีขอบพระคุณแห่งกษตัริยน้ี์ก็เป็นส่ิงท่ีไปด้วยกนักบัสดุดีกษตัริยก่์อนหน้าน้ีในแง่ท่ีว่ามนับนัทึก   
การขอบพระคุณของดาวิดส าหรับชยัชนะท่ีเขาไดค้าดหวงัในสดุดี 20    สดุดีกษตัริยท์ ั้งหมดก็คาดหวงัถึง       
การปกครองของกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ นัน่คือ พระเยซูคริสต ์

1. ความยนิดีในก าลงัของพระเจา้ 21:1-7 

21:1-6     จากการกล่าวถึงตวัเขาเองในฐานะบุคคลท่ีสาม  ดาวิดไดข้อบพระคุณพระเจา้ส าหรับการประทานชยั
ชนะเหนือกษตัริยอี์กองค์หน่ึงและอาณาจกัรของเขาให้แก่เขา    เขาได้ยอมรับว่ามนัเป็นก าลังของ      
พระเจา้ ไม่ใช่ก าลงัของเขาเองท่ีไดน้ าความรอดมายงัเขาในสงครามนั้น   พระเจา้ไดใ้ห้ชยัชนะแก่ดาวิด
ในฐานะของขวญั    มงกุฎ (ขอ้ 3) อาจอา้งอิงถึงมงกุฎตามตวัอกัษรของศตัรูของเขาท่ีพวกกษตัริยท่ี์มีชยั
ชนะไดจ้ดัสรรไวส้ าหรับพวกเขาเองในสมยัของดาวิด    ในเชิงเปรียบเทียบแลว้ มนัสามารถอา้งอิงถึง
พิธีสวมมงกุฎใหม่ๆท่ีดาวิดได้เช่ือว่าเขาได้รับจากพระเจา้โดยการให้ชัยชนะแก่เขา    ชีวิตของดาวิด      
ก็ปลอดภยั และสง่าราศีและความยนิดีมากมายไดม้ายงัเขาในฐานะผลลพัธ์ของชยัชนะ 



21:7     ดาวดิไดเ้ห็นวา่ชยัชนะของเขาเป็นรางวลัส าหรับความวางใจของเขาในพระยาเวห์    เน่ืองจากวา่กษตัริย์
ท่ีสูงท่ีสุดไดส้ัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์ ดาวิดก็มัน่ใจว่าเขาจะคงอยู่บนบลัลงัก์ของเขา
อยา่งมัน่คงได ้

2. การคาดหวงัถึงพระพรท่ีมากข้ึน 21:8-12 

21:8-10    การเปล่ียนในตวับุคคลก็บ่งบอกว่าตอนน้ีหัวขอ้ของดาวิดไดก้ล่าวถึงเขา  เพราะว่าเขาได้วางใจใน  
พระเจ้าและได้รับชัยชนะ นั้น ประชาชนได้แน่ใจว่าเขาจะเอาชนะพวกศัตรูของเขาต่อไป ในเชิง
สัญลกัษณ์นั้น มือขวาอา้งอิงถึงอ านาจและสิทธิอ านาจ    พวกศตัรูของดาวิดจะพินาศไปอยา่งเช่นการถูก
เผาในเตาไฟและถูกกดักินโดยสัตวท่ี์หิวโหย    บ่อยคร้ังแลว้ พระคมัภีร์ใช้ไฟเป็นการเปรียบเทียบถึง
พระพิโรธของพระเจา้ (เช่น อพย. 19:18; ฮบ. 12:29; วว. 1:14 และขอ้อ่ืนๆ)   พระเจา้จะท าลายลูกหลาน
ของพวกศตัรู เพื่อวา่ความพา่ยแพข้องพวกศตัรูดาวดิจะส้ินสุด 

21:11-12  แมว้า่พวกศตัรูของดาวิดไดต่้อตา้นเขา้ พวกเขาจะลม้เหลว    ดาวิดจะท าให้พวกเขาหนีพ่ายไปและ   
จะให้ความพ่ายแพซ่ึ้งท าลายล้างแก่พวกเขา ซ่ึงถูกอธิบายว่าเป็นดังเช่นการยิงธนูของเขาไปท่ีหน้า     
ของพวกเขา 

3. ค าปฏิญาณท่ีจะสรรเสริญ 21:13 

เป็นท่ีชัดเจนว่าดาวิดได้ร่วมกบัประชาชนของเขาในการยกย่องพระเจา้เน่ืองจากก าลงัของพระองค ์   
พวกเขาไดส้ัญญาถึงการนมสัการเร่ือยไปส าหรับอ านาจของพระองคท่ี์ไดน้ าชยัชนะมา 

เม่ือประชากรของพระเจา้ประสบกับชัยชนะเหนือพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณของพวกเขา  พวกเขาควร
ยอมรับว่าความส าเร็จของพวกเขาคืองานของพระเจา้ส าหรับพวกเขา    เราสามารถตั้งใจคอยชยัชนะต่างๆใน
อนาคตในน ้าพระทยัของพระเจา้ไดเ้พราะวา่พระเจา้นั้นจงรักภกัดีต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค ์และแข็งแรง
พอท่ีจะพิชิตทุกๆศตัรูได ้

สดุดี 22 

อารมณ์ของสดุดีน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัอารมณ์ของสดุดี 21 อย่างรวดเร็ว   ในอารมณ์น้ี ดาวิดไดรู้้สึกถูก
ทอดทิ้งโดยพระเจา้ และการคุกคามของพวกศตัรูของเขาก็อยูบ่นใจของเขาอยา่งหนกัหน่วง    เป็นท่ีชดัเจนวา่เขา
ได้รู้สึกว่าความตายอาจใกล้เขา้มา    เขาได้อธิบายถึงสภาพของเขาดงัเช่นการเผชิญหน้ากบัการถูกประหาร    
อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไดต้อบค าอธิษฐานขอความช่วยเหลือของเขา 



“ไม่มีคริสเตียนคนไหนท่ีสามารถอ่านส่ิงน้ีโดยปราศจากการถูกเผชิญหนา้อยา่งชดัเจนกบัการถูกตรึงได ้   
มนัไม่ใช่แค่เร่ืองราวของค าเผยพระวจนะท่ีได้ส าเร็จอย่างละเอียดเท่านั้น แต่มนัเป็นเร่ืองราวของ     
ความถ่อมใจของผู ้ทนทุกข์อีกด้วย  มันไม่มีค  าขอร้องเพื่อการแก้แค้นและนิมิตของเขาเก่ียวกับ           
การรวบรวมของคนต่างชาติทัว่โลก”150 

ลักษณะเด่นของผูท้นทุกข์ท่ีชอบธรรมซ่ึงโดดเด่นอย่างมากในสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีก็พบ
ความส าเร็จของมนัในพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ สดด. 69; และขอ้อ่ืนๆ)151 

1. ความส้ินหวงัและความเช่ือ 22:1-10 

ดาวดิไดรู้้สึกถูกทอดทิ้งโดยพระเจา้และถูกเยาะเยย้โดยพวกศตัรูของเขา กระนั้นความมัน่ใจของเขาก็อยู่
ในการดูแลเร่ือยไปของพระเจา้ 

ความส้ินหวงัของดาวดิและความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกบรรพบุรุษของเขา 22:1-5 

22:1-2  อีกคร้ังหน่ึงดาวิดได้รู้สึกส้ินหวงัโดยการขาดการตอบสนองของพระเจ้าต่อการร้องเรียกของเขา 
(เปรียบเทียบ 13:1-4)    พระเจา้จะไม่ตอบค าอธิษฐานของดาวดิทั้งๆท่ีเขาไดอ้ธิษฐาน   พระเยซูคริสตเ์จา้
ไดอ้า้งอิงถอ้ยค าของดาวดิขณะท่ีพระองคไ์ดถู้กตรึงท่ีกางเขน (มธ. 27:46; มก. 15:34) 

“มีสองแนวทางท่ีเราอาจเขา้ใจการใชค้  าเหล่าน้ีของพระเยซู ไม่วา่จะเป็น แง่ท่ีเตม็ท่ี หรือ สัญลักษณ์.  . . .
ฟร้านซ์ เดลลิทซ์ก็อธิบายอยา่งดีถึงส่ิงท่ีเราหมายถึงโดยแง่ท่ีเตม็ท่ีในค าอธิบายของเขาในสดุดี 22 วา่: ‘. . 
.ด้วยการบ่นของเขานั้น ดาวิดก็ลงไปสู่ท่ีลึกท่ีอยู่ไกลว่าความลึกของความทุกข์ของเขา และด้วย
ความหวงัของเขานั้ น เขาก็ข้ึนไปสู่ท่ีสูงท่ีไกลกว่าความสูงของรางวลัของความทุกข์ของเขา’152    
ความหมายอย่างเต็มท่ีก็สามารถเป็นท่ีเขา้ใจใน แง่แบบครอบคลุม เช่นกนั    นั่นคือ การทนทุกข์ใน
โอกาสน้ีก็ไม่เพียงพอท่ีจะมีคุณสมบติัส าหรับค าศพัทต่์างๆท่ียิง่ใหญ่เหล่าน้ีของตวับท  ดงันั้นเราก็เขา้ใจ
วา่ดาวดิไดส้รุปการทนทุกขข์องชีวิตทั้งส้ินของเขา. . . .ในการเปรียบเทียบกบัแง่ท่ีเต็มท่ีนั้น การตีความ 
เชิงสัญลักษณ์ ก็เห็นว่าพระเยซูเป็น แบบ ของผูท้นทุกข์ในสดุดี 22 และผูเ้ขียนสดุดีก็กลายมาเป็น
ตน้แบบ    การตีความสดุดีน้ีของเจมส์ เมยก์็เป็นของประเภทน้ี แมว้่าเขาชอบท่ีจะเห็นว่าพระเยซูไดต้ั้ง
พระองคเ์องใน รูปแบบ ของมนั: ‘พระองคเ์ขา้ร่วมหมู่คนมากมายของผูท้นทุกขแ์ละกลายมาเป็นหน่ึง
กบัพวกเขาในการทนทุกข์ของพวกเขา’153    เม่ือวิธีแง่ท่ีเต็มท่ีถูกประยุกต์ใช้นั้น มนัก็ตระหนกัว่า
ความส าเร็จในอนาคตก็ถูกสร้างข้ึนไปสู่ภาษาและความหมายของตวับท ในขณะท่ีสัญลักษณ์มอง
กลับไปยงับุคคลหรือเหตุการณ์ในฐานะตวัแทนของเหตุการณ์หรือบุคคลในอนาคต    มนัอาจเป็น
หรือไม่อาจเป็นองคป์ระกอบเชิงการเผยพระวจนะท่ีถูกสร้างเขา้ไปในตวับท”154 



22:3     โดยไม่ค  านึงถึงความเงียบของพระเจ้า ความมัน่ใจของดาวิดในพระองค์ก็หนักแน่นเพราะเขารู้ว่า     
พระเจา้ทรงบริสุทธ์ิ ซ่ึงถูกแยกออกจากรูปเคารพทั้งส้ินในฐานะพระเจา้แทแ้ละทรงพระชนมอ์ยู ่   ยิ่งไป
กวา่นั้นอีก พระเจา้ยงัคงเป็นกษตัริยท่ี์แทจ้ริงของอิสราเอลท่ีไดป้ระทบับนบลัลงัก์ในสวรรคแ์ละไดรั้บ
การสรรเสริญโดยประชากรของพระองคส์ าหรับใครท่ีพระองคเ์ป็น 

22:4-5     ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ดาวดิไดพ้บการหนุนใจขณะท่ีเขาไดจ้ดจ าถึงค าตอบของพระเจา้ท่ีมีต่อค าอธิษฐานของ
พวกบรรพบุรุษของอิสราเอลเม่ือพวกเขาได้อธิษฐานในความทุกข์ยากและได้ประสบกบัการช่วยกู ้   
เน่ืองจากวา่พระเจา้ไดใ้ห้รางวลัแก่ความวางใจของพวกเขา ดาวิดก็ไดเ้ช่ือวา่พระองคจ์ะให้เกียรติแก่เขา
เช่นกนั 

ความน่าอายของดาวดิและความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีมีต่อเขา 22:6-10 

รูปแบบของความคิดของดาวิดในตอนน้ีก็คลา้ยกนัอย่างมากกบัรูปแบบท่ีไดแ้สดงออกมาในขอ้ท่ี 1-5    
มนัเป็นวงโคจรท่ีสองของการคร ่ าครวญและความมัน่ใจอยา่งเดียวกนัท่ีไดแ้สดงออกท่ีนัน่ 

22:6-8     โดยการเปรียบเทียบตัวเขาเองกับตัวหนอนนั้น ดาวิดได้แสดงออกถึงความรู้สึกแห่งความไร้ค้า      
ความอ่อนแอและความรู้สึกดูถูกของเขาในสายตาของพวกศตัรูของเขา    ภาพน้ีก็พรรณนาถึงการรู้สึก
ดอ้ยกวา่มนุษย ์(เปรียบเทียบ โยบ 25:6; อสย. 41:14)    พวกศตัรูเหล่าน้ีไดดู้ถูกเขา ไดเ้ยย้หยนัเขา        
ไดเ้ยาะเยย้ความเช่ือของเขาในพระเจา้เพราะว่าพระเจา้ไม่ไดช่้วยกูเ้ขา (เปรียบเทียบ มธ. 27:39, 44)        
การสั่นศีรษะสามารถบ่งบอกถึงการปฏิเสธ (เปรียบเทียบ 109:25) หรือความประหลาดใจได ้
(เปรียบเทียบ 64:8; พคค. 2:15)    พวกศตัรูของพระเยซูไดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ีขณะท่ีพระองคไ์ดถู้กตรึง
ท่ีกางเขน (มธ. 27:42-43) 

22:9-10     อย่างไรก็ตาม ดาวิดไดดึ้งก าลงัมาโดยการจดจ าว่าพระเจา้ไดค้  ้าจุนเขาตลอดชีวิตของเขา แมก้ระทัง่
ตั้งแต่การเกิดของเขา    เม่ือดาวิดเป็นเด็กชายตวัเล็กๆนั้น เขาได้เรียนรู้ท่ีจะวางใจในพระเจา้ ผูซ่ึ้งได้     
ค  ้าจุนเขามาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

2. พวกศตัรูและความเหน่ือยลา้ 22:11-18 

ส่วนน้ีของสดุดีก็เนน้ถึงสภาพท่ีเป็นทุกขข์องผูเ้ขียนสดุดี 

การร้องเรียกหาความช่วยเหลือของดาวดิ 22:11 

ดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าท่ีจะอยู่ใกล้เขาด้วยการช่วยเหลือท่ีช่วยให้รอด เน่ืองจากว่าเขาได้อยู่ใน
อนัตรายอนัใหญ่หลวงและไม่มีใครท่ีจะช่วยเหลือเขาได ้   เขาไดรู้้สึกโดดเด่ียวและอ่อนแออยา่งมาก 



พวกศตัรูของดาวดิและความเจบ็ปวด 22:12-15 

22:12-13   ผูเ้ขียนสดุดีไดรู้้สึกวา่เขาไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพวกศตัรูของเขา อยา่งเช่นบุคคลท่ีอยูต่่อหนา้ววั
หรือสิงห์ท่ีอนัตราย    เหล่าโคก็ตวัใหญ่และแข็งแรงในบาชาน (หรือกิเลอาด) ซ่ึงเป็นเขตแดนทาง
ตะวนัออกของทะเลคินเนเรท (กาลิลี; เปรียบเทียบ กดว. 32:1-5; อมส. 4:1) 

22:14-15   ดว้ยการบรรยายดว้ยค าพดูหลายอยา่งนั้น ดาวดิก็ไดอ้ธิบายถึงความทุกขท่ี์เขาไดรู้้สึกอยา่งไรเน่ืองจาก
การโจมตีของพวกศตัรูของเขา   อยา่งท่ีน ้าไดถู้กเทลงบนพื้นดินนั้น เขาก็ไม่สามารถรวบรวมตนเองท่ีจะ
ต่อตา้นพวกเขาได ้   เขาไดรู้้สึกเจ็บปวดและไร้ความสามารถท่ีจะปกป้องตนเอง อย่างเช่นเม่ือกระดูก
หลุดจากท่ี    วิญญาณของเขานั้น แทนท่ีจะหนักแน่นอยู่ แต่กลับได้ละลายไปเหมือนกับข้ีผึ้ งร้อน        
เขาไดรู้้สึกวา่ไม่มีพลงังานอยา่งเช่นเศษหมอ้ดินแตก    เขาไดต้อ้งการการท าใหส้ดช่ืน อยา่งเช่น บุคคลท่ี
กระหายท่ีกระหายน ้ าเม่ือเขาปากของเขาแห้ง    เขาไดส้รุปว่าเขาเกือบไดอ้ยู่ในหลุมฝังศพ  เกือบตาย 
เน่ืองจากวา่พระเจา้ไม่ไดช่้วยเขา 

พวกศตัรูของดาวดิและความเจบ็ปวดท่ีถูกกล่าวซ ้ าอีก 22:16-18 

22:16  ดาวิดได้เปรียบเทียบพวกศัตรูของเขากับพวกสุนัขป่าท่ีได้ล้อมรอบเขาและรอคอยท่ีจะท าลายเขา         
เขาไดรู้้สึกราวกบัว่าพวกเขาไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะฉีกท้ึงเขาแลว้โดยการกดัมือและเทา้ของเขา   หลายปีต่อมา 
พวกศตัรูของพระเยซู ได้แทง พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์อย่างแท้จริงเม่ือพวกเขาได้ตรึง
พระองคท่ี์กางเขน (เปรียบเทียบ ลก. 24:39-40)155 

22:17-18  อีกคร้ังหน่ึง ดาวิดได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบถึงพวกศัตรูของเขาต่อไปด้วยการอธิบายถึง             
ความเจ็บปวดของเขาเอง (เปรียบเทียบ ขอ้ 12-15)    เป็นท่ีชดัเจนวา่เขาไดอ่้อนแอและซูบผอม กระดูก
ของเขาไดแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัเจนภายใตผ้ิวหนงัของเขาเน่ืองจากการสูญเสียน ้ าหนกัซ่ึงไดก่้อให้เกิด
โดยความทุกขข์องเขา    เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกศตัรูของเขาไดแ้น่ใจอยา่งมากวา่ดาวดิจะพินาศ  

เพราะว่าพวกเขาไดย้ึดเอาเส้ือผา้ของเขาและไดแ้บ่งปันเส้ือผา้ของเขาท่ามกลางพวกเขาเอง    ส่ิงน้ีได้
เกิดข้ึนเช่นกนัเม่ือพวกศตัรูของ พระเยซูคริสตไ์ดต้รึงพระองค ์(มธ. 27:35) 

“สดุดี 22 เป็นภาพท่ีเห็นจริงเห็นจงัเก่ียวกบัการตายโดยการถูกตรึง    กระดูก (ของมือ แขน ไหล่ และ
กระดูกเชิงกราน) ท่ีไดห้ลุดออกจากขอ้ต่อ (ขอ้ 14); เหง่ือท่ีไหลหลัง่ซ่ึงก่อให้เกิดโดยการทนทุกขอ์ยา่ง
รุนแรง (ขอ้ 14); การท างานของหวัใจท่ีไดถู้กกระทบ (ขอ้ 14); ก าลงัท่ีไดสู้ญเสียไป และความกระหาย
อยา่งยิ่ง (ขอ้ 15); มือและเทา้ท่ีไดถู้กแทง (ดู ขอ้ 16 แต่เปรียบเทียบกบั ยน. 20:20 อีกดว้ย); การเปลือย



เปล่าบางส่วนพร้อมกบัการท าลายความสุภาพ (ขอ้ 17) ทั้งหมดน้ีก็เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของความตาย    
สถานการณ์ต่างๆท่ีเสริมเขา้มาก็เป็นสถานการณ์เหล่านั้นท่ีไดส้ าเร็จในการถูกตรึงของพระคริสตอ์ยา่ง
แทจ้ริง    การร้องเรียกท่ีโดดเด่ียวของขอ้ท่ี 1 (มธ. 27:46); ระยะเวลาของความสวา่งและความมืดของขอ้
ท่ี 2 (มธ. 27:45); การปฏิบติัต่อท่ีดูถูกและท าให้เสียเกียรติของขอ้ 6-8, 12-13 (มธ. 27:39-44); การจบั
ฉลากของขอ้ 18 (มธ. 27:35); ทั้งหมดก็ไดส้ าเร็จตามตวัอกัษร    เม่ือเป็นท่ีจดจ ากนัว่าการตรึงเป็น
รูปแบบการประหารชีวติของคนโรมนัไม่ใช่ของคนยวินั้น หลกัฐานของการดลใจก็ตา้นทานไม่ได”้156 

3. การอธิษฐานขอเสรีภาพจากความตาย 22:19-21 

ผูเ้ขียนสดุดีไดว้ิงวอนต่อพระเจา้เพื่อจะช่วยกูชี้วิตของเขาจากการโจมตีท่ีอนัตรายของพวกศตัรูของเขา   
ผูซ่ึ้งเขาอา้งอิงถึงอีกคร้ังหน่ึงวา่เป็นพวกสัตวป่์า    เขาไดร้้องทูลให้พระเจา้ท่ีอยู่ใกลเ้ขาและกระท าอยา่งรวดเร็ว
เพื่อจะช่วยเขาใหร้อด 

การเปล่ียนแปลงอนัเป็นท่ีสังเกตในท่าทีของดาวิดไดเ้กิดข้ึนในกลางของขอ้ 21    เป็นท่ีชดัเจนวา่เขา
ได้รับความแน่ใจถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าเพราะว่าส่วนสุดท้ายของข้อน้ีก็แสดงออกถึงความมัน่ใจใน        
การช่วยกูข้องพระองค ์  ความมัน่ใจน้ีอาจไดม้ายงัผูเ้ผยพระวจนะคนน้ีโดยการเปิดเผยโดยตรง    ส่วนเหลือของ
สดุดีน้ีก็ด าเนินหวัขอ้ของความแน่ใจท่ีมัน่ใจถึงความรอดต่อไป 

4. การสรรเสริญและการหนุนใจ 22:22-31 

22:22     เม่ือพิจารณาถึงการช่วยกูข้องพระเจา้ ดาวดิไดป้ฏิญาณท่ีจะสรรเสริญพระเจา้อยา่งเปิดเผย  ต่อมาพระเจา้
ไดช่้วยใหพ้ระบุตรของพระองคร์อดพน้จากความตายอยา่งท่ีตอนน้ีพระองคไ์ดช่้วยกูผู้เ้ขียนสดุดีจากมนั    
ในกรณีของดาวิดนั้น พระองค์ได้ท  าโดยการท าให้ชีวิตของเขายืดยาวออกไป และในกรณีของ          
พระคริสต์นั้นก็โดยการเป็นข้ึนมาจากความตาย    ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดอ้า้งอิงขอ้น้ีใน ฮีบรู 2:12     
ในฐานะการแสดงออกของการสรรเสริญของพระเยซูคริสตท่ี์มีต่อพระเจา้ส าหรับการช่วยกูพ้ระองคจ์าก
ความตายในการตอบสนองต่อค าอธิษฐานของพระองค ์(เปรียบเทียบ ฮบ. 5:7) 

22:23-26  ถดัไปดาวิดได้เรียกให้ท่ีประชุมของอิสราเอลท่ีจะร่วมกบัเขาในการสรเสริญพระเจา้เพราะว่า   
พระองคไ์ดม้าเพื่อจะช่วยเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 1-2)  เป็นท่ีชดัเจนวา่ดาวิดปฏิญาณต่อพระเจา้ระหวา่ง
เวลาแห่งความทุกขข์องเขาซ่ึงตอนน้ีเขาไดส้ัญญาท่ีจะท าตาม    ค  าปญิญาณในอิสราเอลก็เป็นการสัญญา
ท่ีจะให้บางส่ิงแก่พระเจ้า ถ้าพระเจ้าจะท าส่ิงท่ีเจาะจงส าหรับบุคคลท่ีได้ปฏิญาณ หรือเน่ืองจากว่า
พระองค์ได้ท  าส่ิงท่ีเจาะจงส าหรับเขาหรือหรือเธอ    บางคร้ังผูค้นได้ปฏิญาณถึงส่ิงต่างๆทางวตัถุ        
แต่บ่อยคร้ังแลว้พวกเขาไดส้ัญญาท่ีจะใหก้ารสรรเสริญ 



ขอ้ 26 อธิบายถึงดา้นกลบัของสภาพท่ีแย่ซ่ึงก่อนหนา้นั้นถูกอา้งอิงวา่เป็นลกัษณะของดาวิดในความ
ทุกขย์ากของเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 14-15, 17)    ถอ้ยค าเหล่าน้ีคงไดห้นุนใจใหป้ระชากรของพระเจา้ท่ีจะ
อธิษฐานและวางใจในพระเจา้ต่อไป 

22:27-31 จุดประสงค์ของพระเจ้าส าหรับอิสราเอลก็คือว่าพวกเขาจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตโดย                 
การภาวนาความรู้เก่ียวกบัพระเจา้แก่ทุกคน และโดยการน าทุกคนไปสู่ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ (อพย. 
19:6)    ดาวิดไดมี้มุมมองท่ีไม่ปิดกั้นเก่ียวกบัจุดประสงค์น้ี อยา่งท่ีมนัชดัเจนจากการแสดงออกถึง   
ความเป็นห่วงของเขาท่ีวา่การช่วยกูเ้ขาโดยพระเจา้นั้นจะส่งผลต่อการท่ีคนต่างชาติหนัมาหาพระยาเวห์
ด้วยความเช่ือ   ในท่ีสุดพระยาเวห์ก็เป็นพระมหากษตัริย์ ผูซ่ึ้งปกครองเหนือทุกประเทศ ไม่ใช่แค่
อิสราเอล (ขอ้ 28)  ทุกคนจะกราบลงต่อพระองค ์ไม่วา่พวกเขาร ่ ารวยหรือก าลงัจะตาย (ขอ้ 29) ดาวิดได้
เช่ือวา่ค าพยานของเขาเก่ียวกบัการท่ีพระเจา้ไดช่้วยกูเ้ขาจากความตายจะส่งอิทธิพลต่อชนรุ่นหลงัท่ีจะ
วางใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้    เพราะวา่พระเจา้ไดส้งวนการบนัทึกน้ีไวใ้นพระคมัภีร์ มนัก็ไดห้นุนใจให้
ชนทุกรุ่นท่ีตามมาท่ีจะท าอยา่งนั้น    การบนัทึกถึงการท่ีพระเจา้ไดช่้วยกูพ้ระเยซูคริสตจ์ากความตายเม่ือ
พระองค์ไดส้ิ้นพระชนม์เพื่อความรอด (ฮบ. 5:7) และการท่ีพระเจา้ไดย้ินและไดท้ าให้พระองค์เป็น
ข้ึนมาจากความตายก็ไดห้นุนใจใหห้ลายๆคนท่ีจะมีความมัน่ใจในพระเจา้ของดาวิด  วลีสุดทา้ย (ขอ้ 31) 
“พระองคไ์ดท้รงกระท าการนั้น” ก็คลา้ยกบัการร้องของพระเยซูของเรา “ส าเร็จแลว้” (ยน. 19:30) 

น่ีเป็นหน่ึงของสดุดีพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 27-30 กบั กจ. 2:30-31 และ ฟป. 2:8-11; และขอ้ 
22, 25 กบั ฮบ. 2:12)  ฟานเกเมอเรนไดถื้อวา่มนัเป็นการคร ่ าครวญส่วนตวัท่ีประกอบดว้ยการขอบคุณ157    
มนัได้ชัดเจนในภายหลงัท่ีว่า สดุดีน้ีไม่ได้เพียงแต่บนัทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีเป็นจริงในชีวิตของดาวิด
เท่านั้ น แต่ได้ท านายถึงเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของบุตรชายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของดาวิด ซ่ึงก็คือ               
พระเมสสิยาห์ หรือพระเยซูคริสตอี์กดว้ย   บางทีดาวิดไดอ้ธิบายถึงการทนทุกขต่์างๆของเขาเองในเชิง
การเปรียบเทียบ แต่การอธิบายต่างๆของเขาไดเ้กิดข้ึนในการทนทุกข ์ความตาย และการเป็นข้ึนมาจาก
ความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราตามตวัอกัษร  นักอรรถาธิบายบางคนได้เช่ือว่าดาวิดไม่ได้
ประสบกบัส่ิงใดๆเหมือนส่ิงท่ีเขาไดอ้ธิบายในสดุดีน้ี แต่ถอ้ยค าของเขาเป็นการท านายถึงพระเมสสิยาห์
อยา่งส้ินเชิง158    อยา่งน่าสนใจแลว้ ไม่มีการสารภาพบาปหรือการสาปแช่งศตัรูในสดุดีน้ี   การทนทุกข์
ท่ีบนกางเขนของพระเยซูของเราก็ปราศจากองคป์ระกอบเหล่าน้ีเช่นกนั159 

ประชากรของพระเจา้ทุกยุคสามารถเรียนรู้จากสดุดีน้ีได ้   แมว้่า มนัดูเหมือนว่าพระเจา้ไดลื้มและได ้ 
ละทิ้งเราไปในเวลาแห่งการข่มเหงท่ีรุนแรง เราก็สามารถพึ่งพาพระองคท่ี์จะช่วยกูเ้ราจากความตายใน
การตอบสนองต่อค าอธิษฐานของเราได ้   การช่วยกูข้องเราอาจมาทางการท าให้ชีวิตของเรายาวออกไป



อย่างเช่นในกรณีของดาวิด หรือทางการเป็นข้ึนมาจากความตาย อยา่งเช่นในกรณีของพระเยซูของเรา    
ดว้ยความแน่ใจถึงการช่วยกูน้ี้ เราก็สามารถสรรเสริญพระเจา้แมก้ระทัง่ในทุกวนัน้ี และหนุนใจให้คน
อ่ืนๆท่ีจะวางใจและนมสัการพระองคไ์ดเ้ช่นกนั160 

สดุดี 23 
ดาวิดได้ไตร่ตรองถึงพระพรมากมายของพระเจ้าท่ีมีต่อเขาและได้สรุปว่าพระเจา้จะสัตยซ่ื์อต่อเขา

เร่ือยไปและให้การสามคัคีธรรมแก่เขาในอนาคต    น่ีเป็นสดุดีแห่งความวางใจและความมัน่ใจในความดีของ
พระเจา้ในปัจจุบนัและในอนาคต    น่ีเป็นสดุดีบทหน่ึงท่ีจะตอ้งอ่านเม่ือเรากลวั 

“ความลึกซ้ึงและก าลงัเป็นรากแห่งความเรียบง่ายของสดุดีน้ี    สันติสุของมนัไม่ใช่การหลีกหนี  ความ
อ่ิมเอมใจของมนัไม่ใช่ความพึงพอใจ  มนัมีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความมืดสนิทและการโจมตีท่ีใกล้
จะมาถึง และจุดสูงสุดก็เปิดเผยถึงความรักท่ีไม่ไดมุ้่งไปท่ีเป้าหมายทางวตัถุ แต่มุ่งไปท่ีองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้เอง”161 

1. พระเจา้ในฐานะผูน้ า 23:1-4 

23:1 ดาวดิไดเ้ปรียบเทียบพระยาเวห์กบัผูเ้ล้ียงแกะขณะท่ีเขาไดท้บทวนถึงพระพรต่างๆของพระองคใ์นชีวิต       
ของเขา (เปรียบเทียบ 28:9; 80:1)    น่ีเป็นบทบาทท่ีคุน้เคยส าหรับดาวิด ผูซ่ึ้งไดเ้ป็นผูเ้ล้ียงแกะในฐานะ
เด็กวยัรุ่นและผูซ่ึ้งต่อมาไดก้ลายมาเป็นผูเ้ล้ียงของประชากรของพระเจา้ในฐานะกษตัริยข์องพวกเขา    
พวกกษตัริยท์างโลกตะวนัออกใกลโ้บราณไดอ้ธิบายถึงพวกเขาวา่เป็นผูเ้ล้ียงของประเทศของพวกเขา
อีกดว้ย162    แมก้ระทัง่พระบางองคข์องชาวต่างชาติก็ถูกกล่าวถึงวา่เป็นผูเ้ล้ียง163    ภายหลงัอิสยาห์ได้
อา้งอิงถึงพระเมสสิยาห์วา่เป็นผูเ้ล้ียง (อสย. 40:11)    ช่ือเรียกน้ีเป็นช่ือเรียกท่ีพระเยซูคริสตไ์ดอ้า้งใน
สิทธ์ิของพระองค์เอง (ยน. 10:14) และเป็นช่ือเรียกท่ีบรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ได้ใช้ส าหรับ
พระองค ์(ฮบ. 13:20; 1 ปต. 5:4)    ในฐานะผูเ้ล้ียงของดาวดิ พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมทุกส่ิงท่ีดาวดิจ าเป็น164 

23:2ก     ในฐานะผูเ้ล้ียงของเขา พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมการพกัและการบ ารุงเล้ียงฝ่ายวิญญาณให้แก่ดาวิด   อาหาร
ส าหรับวิญญาณคือ    พระวจนะของพระเจา้ (ฮบ. 5:12-14; 1 ปต. 2:2) ท่ีบรรดาผูเ้ล้ียงภายใตพ้ระเจา้
จะตอ้งรับผิดชอบในการให้แก่ประชากรของพระองค ์(อสค. 34:1-10; ยน. 21:15-17; กจ. 20:28; 1 ปต. 
5:2) 

23:2ข-3ก    พระเจา้จดัเตรียมการท าให้สดช่ืนและการฟ้ืนฟูอีกดว้ย    ผลประโยชน์เหล่าน้ีมายงัเราขณะท่ีเราหา
ประโยชน์จากการจดัเตรียมน ้ าแห่งชีวิตโดยพระเจา้ ซ่ึงก็คือพระวจนะท่ีมีชีวิตและท่ีถูกบนัทึกไวข้อง
พระเจา้ (ยน. 4:10-14; อฟ. 5:26)    พระเจา้ร้ือฟ้ืนก าลงัของเราและช าระเราทางอุปกรณ์เหล่าน้ี 



23:3ข     พระเจา้ให้การน าพาแก่แกะของพระองค์ในเส้นทางท่ีเหมาะสมของชีวิต เพื่อว่าเราจะไม่เคล่ือนไป
อยา่งไร้เป้าหมาย    ในส่วนหน่ึงแลว้ พระองคท์  าอยา่งนั้นเพื่อเห็นแก่ช่ือเสียงของพระองค์เองในฐานะ  
ผูห้น่ึงท่ีไดส้ัญญาจะน าพาประชากรของพระองค ์

23:4   การปกป้องเป็นพระพรท่ีส่ีท่ีดาวิดไดส้รรเสริญพระเจา้    พระสัญญาเก่ียวกบัการทรงสถิตของพระเจา้
ท าให้เราแน่ใจถึงการปกป้องของพระองค์ในเวลาแห่งอนัตรายเม่ือเรากลวั (มธ. 28:20; ฮบ. 13:5)       
ธารพระกรของผูเ้ล้ียง (ตะบองท่ีใส่ไวท่ี้สายคาดเอว) ได ้

ขบัไล่พวกสัตวท่ี์โจมตี และคทา (ไมเ้ทา้) ของเขา ไดก้นัแกะไวจ้ากอนัตรายทางร่างกายเช่นหน้าผา165    
ในท านองเดียวกนั พระเจา้ก็ปกป้องประชากรของพระองค์เม่ือพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณของเราโจมตีเรา    
พระองคป้์องกนัเราไวจ้ากการไปสู่สถานการณ์ต่างๆท่ีอนัตรายในฝ่ายวิญญาณท่ีจะส่งผลให้เกิดการถูก
ท าลายของเรา (เปรียบเทียบ มธ. 6:13) 

2. พระเจา้ในฐานะผูจ้ดัเตรียม 23:5 

ในขอ้น้ี ดาวิดไดอ้ธิบายวา่พระเจา้เป็นเจา้บา้นแทนท่ีจะเป็นผูเ้ล้ียง    ในฐานะเจา้บา้นท่ีกรุณา พระเจา้ก็
จดัเตรียมการรับรองแขกส าหรับประชากรของพระองค์    พระองค์จดัเตรียมส่ิงท่ีเราจ าเป็นและตอ้งการอย่าง
มากมาย และพระองค์ท าอย่างนั้นไม่ใช่โดยการยา้ยเราไปจากต่อหน้าต่อตาของพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณของเรา     
แต่ท าอยา่งนั้นต่อหน้าต่อตาของพวกเขา    ในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ เจา้บา้นท่ีรอบคอบจะตอ้นรับแขกท่ีมี
เกียรติเขา้ไปสู่การปกป้องแห่งบา้นของเขาโดยการเทน ้ ามนัลงบนศีรษะของเขาบา้ง (เปรียบเทียบ 45:7; 92:10; 
133:2; อมส. 6:6; ลก. 7:46)    ส่ิงน้ีไดท้  าให้นกัเดินทางท่ีอ่อนเพลียสดช่ืนและบรรเทา    การเจิมดว้ยน ้ ามนัใน
พระคมัภีร์ไดบ้รรยายถึงการท่ีพระเจา้ประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิมาเหนือผูเ้ช่ือ (อพย. 40:9-16; ลนต. 8:10-12; 
1 ซมอ. 10:1; 16:13; 1 พกษ. 1:39; และขอ้อ่ืนๆ)166    ถว้ยของดาวิดเป็นเคร่ืองหมายของส่วนของเขาในชีวิตท่ี
เตม็ลน้ดว้ยพระพรท่ีอุดมสมบูรณ์ 

3. การตอบสนองของผูเ้ช่ือ 23:6 

ดาวิดไดต้ระหนกัว่าความรักท่ีจงรักภกัดีท่ีดีของพระเจา้ (ค าฮีบรู เฮเสด) จะติดตามเขาไปตลอดวนัคืน
ชีวิตของเขา   ติดตามท่ีน่ีไม่ไดห้มายถึงตามหลงั แต่ติดตามอยา่งแข็งขนั (เปรียบเทียบ 83:15)167    วลี “ความดี
และความรักมัน่คง” (NASB) หรือ “ความดีและความรัก” (NIV) เป็นการเปรียบเทียบ (การเปรียบเทียบท่ีค าสอง
ค าถูกเช่ือมโยงดว้ยค าสันธานซ่ึงถูกใชเ้พื่อแสดงออกถึงแนวคิดเดียว) ท่ีเราสามารถแปลวา่ “ความรักมัน่คงท่ีดี” 
ได้    การอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า (นั่นคือ สถานนมัสการในเยรูซาเล็ม) เป็นภาพของการช่ืนชมกับ
ความสัมพนัธ์และการสามคัคีธรรมอยา่งเตม็ท่ีกบัพระเจา้ 



“กระนั้นมนัไม่ใช่ สถานท่ี แต่เป็นความมีชีวติชีวาของ ความสัมพันธ์ ท่ีท าการเปล่ียนแปลง”168 

ค าท่ีแปลวา่ “อยู”่ ในตวับทฮีบรูบ่งบอกถึงการอยูห่ลงัจากการกลบัไปท่ีนัน่ แทนท่ีจะเป็นการอยูท่ี่นัน่อยู่
แลว้    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวดิไม่ไดอ้ยูใ่นสถานนมสัการเม่ือเขาไดเ้ขียนสดุดีน้ี แต่ไดต้ั้งหนา้รอคอยถึงการกลบัไป
ท่ีนัน่อีกคร้ังและบ่อยๆ 

“มนั. . . ไม่น่าเป็นไปไดท่ี้ว่าสดุดี 23 อา้งอิงถึงชีวิตหลงัความตายจ าเพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ แมว้่า
บางคร้ังขอ้ 4 และ 6 เป็นท่ีเขา้ใจเช่นนั้น    ขอ้ 4 อา้งอิงถึงผูเ้ล้ียงท่ีเป็นพระเจา้ซ่ึงน าพาลูกแกะของพระองค ์
(ผู ้เขียนสดุดี) ผ่านหุบเขามืดท่ีอันตราย (สัญลักษณ์ส าหรับอันตรายซ่ึงถูกก าหนดโดยพวกศัตรูของเขา  
เปรียบเทียบขอ้ 5)    ในสดุดี 6 ผูเ้ขียนสดุดีไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจของเขาท่ีวา่เขาจะมีทางเขา้ไปสู่จ าเพาะ
พระพกัตร์พระเจา้ (‘พระนิเวศของพระเจา้’ อา้งอิงถึงพลบัพลาหรือวิหารในโลก เปรียบเทียบ วนฉ. 19:18; 1 
ซมอ. 1:7; 24:2; 2 ซมอ. 12:20; 1 พกษ. 7:12, 40, 45, 51)    ‘สืบไปเป็นนิตย’์ ของ NIV แปลวลีฮีบรู (โอเรค ยา
มิม ซ่ึงมีความหมายตาม 

ตวัอกัษรวา่ ‘ความยาวของวนัทั้งหลาย’) ซ่ึงเม่ือใชก้บัมนุษยใ์นท่ีอ่ืน ตามปกติแลว้ก็อา้งอิงถึงระยะเวลา
ท่ียาวนาน (เช่นตลอดชีวิตของคนหน่ึง) ไม่ใช่นิรันกาล (เปรียบเทียบ ฉธบ. 30:20; โยบ 12:12; สดด. 91:16; 
สภษ. 3:2, 16; พคค. 5:20). . . . 

“ในขณะท่ีผูเ้ขียนสดุดีอาจไม่ได้กล่าวถึงชีวิตหลงัความตายจ าเพาะพระพกัตร์พระเจ้าอย่างเจาะจง        
ในความคืบหน้าของการเปิดเผยนั้น ถ้อยค าของเขาก็มาสู่การแสดงออกถึงความหวงัเช่นนั้นส าหรับ
ประชากรของพระองค์ ผูซ่ึ้งตอนน้ีเขา้ใจถึงการขยายอย่างเต็มท่ีของการยืนยนัของสดุดีน้ีท่ีว่าพระเจา้
ปกป้องคนของพระองค ์   ในท านองเดียวกนั ถอ้ยค าในสดุดี 17:15; 49:15 และ 73:24 ก็กลายมาเป็นค า
พยานแห่งความเช่ือบนริมฝีปากของคริสเตียนถึงการแก้แคน้สุดทา้ยของพระเจา้เพื่อคนชอบธรรม 
แมก้ระทัง่หลงัจากความตาย”169 

ความดีของพระเจา้ท่ีมีต่อประชากรของพระองค ์อย่างท่ีเห็นไดใ้นการน าและการจดัเตรียมเพื่อเราของ
พระองค์นั้น ควรจูงใจให้เราท่ีจะช่ืนชมกบัความมัน่คงของเราในพระองค์และท่ีจะอยู่ในการสามคัคีธรรมกบั
พระองค์170 

ถา้คุณคาดหวงัหรือก าลงัท าพนัธกิจดา้นการอภิบาลในปัจจุบนัน้ี จงลองใส่ช่ือของคุณในท่ีของผูเ้ล้ียง
ขณะท่ีคุณอ่านสดุดีน้ี    การฝึกหดัน้ีจะช่วยใหคุ้ณประเมินประสิทธิภาพของคุณได ้

 



สดุดี 24 

ผู ้คนท่ีได้แสดงให้เห็นถึงการกระท าท่ีชอบธรรมและความคิดท่ีบริสุทธ์ิเท่านั้ นก็ เข้าไปย ังท่ี ท่ี
พระมหากษตัริยท่ี์มีสง่าราศีแห่งจกัรวาลประทบัอยู ่

โอกาสท่ีได้ดลใจการเขียนสดุดีน้ีก็ไม่เป็นท่ีรู้จัก    อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาของมัน           
นกัตีความหลายคนเช่ือว่าดาวิดคงไดเ้ขียนสดุดีน้ีเม่ือเขาไดน้ าหีบพนัธสัญญาไปยงัเยรูซาเล็ม (2 ซมอ. 6)171    
บางที เขาไดเ้ขียนสดุดีน้ีเม่ือเขาไดก้ลบัมาจากชยัชนะในสงคราม172 

ในระหว่างการถูกเนรเทศนั้น คนยิวได้พฒันาธรรมเนียมของการอ่านสดุดีกษตัริยน้ี์ทุกๆวนัอาทิตย ์    
ซ่ึงเป็นการเฉลิมฉลองวนัแรกแห่งการทรงสร้าง    พวกเขาอ่านสดุดีอ่ืนๆในวนัอ่ืนๆของสัปดาห์อีกดว้ย: 48 ใน
วนัจนัทร์, 82 ในวนัองัคาร, 94 ในวนัพุธ, 81 ในวนัพฤหสับดี, 93 ในวนัศุกร์, และ 92 ในวนัเสาร์173 

 

1. การข้ึนไปยงัสถานนมสัการ 24:1-6 

24:1-2   ดาวิดไดย้ืนยนัถึงอ านาจอธิปไตยเหนือทุกส่ิงของพระยาเวห์ พระองคอ์ยูเ่หนือทุกส่ิงเพราะวา่พระองค์
ไดส้ร้างทุกส่ิง เปาโลไดใ้ชข้อ้น้ีเพื่อจะสนบัสนุนหลกัค าสอนของท่านท่ีวา่คริสเตียนสามารถกินอะไร   
ก็ได ้แต่ตอ้งไม่เป็นเหตุใหค้นอ่ืนสะดุด (1 คร. 10:26)  

พวกคนต่างชาติได้มองว่าบรรดาพระของพวกเขาจ ากดัต่อบริเวณและหน้าท่ี แต่พระยาเวห์มีอ านาจ
อธิปไตยเหนือทุกส่ิง    ขอ้ 2 มองยอ้นกลบัไปยงัการทรงสร้างโลก    “แม่น ้า” (NASB) หรือ “น ้ า” (NIV) 
เป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัส าหรับ “ทะเล”    บางทีมนัอธิบายถึงความยุง่เหยิงเก่ียวกบัน ้ าท่ีโมเสส
ไดอ้ธิบายวา่โลกปรากฏออกมาในเร่ืองราวแห่งการทรงสร้างในปฐมกาล (ปฐก. 1:10) 
24:3-4    จากนั้นผูเ้ขียนสดุดีก็ประหลาดใจวา่ใครสามารถไปยงัสถานนมสัการของพระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่
เช่นนั้นบนภูเขาศิโยนได ้(เปรียบเทียบ 23:6)    ใครท่ีมีความกลา้หาญท่ีจะท าอยา่งนั้น?    การกระท าท่ี
ถูกตอ้ง (มือสะอาด) และท่าทีท่ีถูกตอ้ง (ใจบริสุทธ์ิ) ก็จ  าเป็นถ้าใครคนหน่ึงหวงัท่ีจะได้รับสิทธ์ิใน     
การเขา้ไปยงัจ าเพาะพระพกัตร์ของพระองค ์   บางทีการนบัถือรูปเคารพและการเป็นพยานเท็จก็แสดง
ถึงบาปทั้งหมดท่ีมีต่อพระเจา้และต่อมนุษย ์ซ่ึงท าใหผู้น้มสัการท่ีมีศกัยภาพคนใดก็ตามขาดคุณสมบติั 

24:5-6  พระเจ้าจะอวยพรบุคคลเหล่านั้นท่ีแสวงหาการสามคัคีธรรมของพระเจ้าโดยการติดตามวิถีทางท่ี    
ชอบธรรม ดว้ยการประทานตามความปรารถนาของพวกเขา 



“อะไรก็ตามท่ีก าลงัท าหนา้ท่ีอยา่งท่ีมนัควรก็คือ ‘ชอบธรรม’: ในศาล คือคนท่ีถูกตอ้ง; ในคุณลกัษณะ 
คือคนท่ีจริงใจ; ในการด าเนินเร่ืองราวต่างๆคือ ความส าเร็จ    ไปเป็นไดว้า่ทั้งสามน้ีก็ปรากฏในบริบทน้ี    
คนน้ีมีรอยยิม้ของพระเจา้เหนือเขา: เขาเป็นท่ียอมรับ  เขาไดรั้บการช่วยเหลือท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง  
เร่ืองราวต่างๆของเขาภายใต้ การอวยพร ของพระเจ้าจะด าเนินไปอย่างท่ีส่ิงเหล่านั้ นควรเป็น 
[เปรียบเทียบ 23:3; 65:5]”174 

“ชนรุ่น” ของบรรดาผูท่ี้แสวงหาพระองคบ์างทีอา้งอิงถึงกลุ่มท่ีแสวงหาพระพกัตร์ของพระเจา้ (นัน่คือ
แสวงหาพระเจา้)    ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้า้งอิงถึงพระเจา้ของยาโคบ (NIV) ท่ีน่ี    การอา้งอิงถึงยาโคบน้ีท าให้
นึกถึงยาโคบท่ีปล ้าสู้กบัพระเจา้เพื่อจะไดรั้บพระพรจากพระองค ์(ปฐก. 32:24-32)    ในท านองเดียวกนั 
ทุกคนท่ีด้ินรนท่ีจะไดรั้บพระพรจากพระเจา้โดยการติดตามความชอบธรรมก็จะไดรั้บความโปรดปราน
ของพระองคอ์ยา่งท่ียาโคบไดรั้บ 

2. การเสด็จเขา้มาของกษตัริย ์24:7-10 

24:7    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวดิไดพ้รรณนาในความคิดของเขาถึงประตูต่างๆท่ีปิดของเยรูซาเล็มราวกบัวา่พวกมนั
เป็นหวัท่ีไดก้ม้ลง    เขาไดเ้รียกร้องให้ประตูต่างๆซ่ึงไดถู้กท าให้เป็นบุคคลท่ีจะยกหวัของพวกมนัเพื่อ
วา่กษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่จะเขา้มาได ้   ตามปกติแลว้ ผูค้นไดก้ม้ศีรษะของพวกเขาขณะท่ีกษตัริยไ์ดผ้่านไป 
แต่ในภาพน้ี ประตูต่างๆไดท้  าส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม    การยกประตูต่างๆข้ึนก็อา้งอิงถึงการท าให้ประตูต่างๆ
สูงข้ึน ใหญ่ข้ึน เพื่อพระเจา้ท่ีทรงพระสิริเช่นนั้นจะเขา้มาได ้

24:8     ดาวดิไดอ้ธิบายวา่กษตัริยผ์ูท้รงพระสิริน้ีเป็นพระยาเวห์ในการตอบสนองต่อค าถามเก่ียวกบัประตูต่างๆ     
ซ่ึงไดถู้กท าให้เป็นบุคคล และบางทีเป็นผูค้น    พระเจา้ทรงพระสิริเพราะว่าพระองค์มีอ านาจทั้งส้ิน 
อย่างเห็นได้ในชัยชนะของพระองค์เหนือพวกศัตรูของพระองค์และการจัดเตรียมความรอดของ
พระองค์    กษตัริยท่ี์เป็นพระเจา้ของอิสราเอลทรงพระสิริอย่างเต็มท่ีเพราะว่าพระองค์ไม่สามารถถูก
พิชิตได ้   “โยธา” พรรณนาถึงกองทพัสวรรคท่ี์มากบัพระองคแ์ละสนบัสนุนพระองค ์

24:9-10     ท่ีจะเน้นถึงพระสิริของพระยาเวห์ในฐานะกษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่  ดาวิดได้กล่าวซ ้ าการยกย่องและการ
อธิบายท่ีมีในขอ้ 7 และ 8 ตามล าดบั  ในการเปรียบเทียบท่ีมีความหมายเหมือนกนันั้น สองขอ้น้ีกล่าวซ ้ า
ความคิดอยา่งเดียวกนั และส่ีขอ้ทั้งหมดก็ท าหนา้ท่ีเป็นการโห่ร้องชยัชนะ    “ขอพระองคท์รงพระเจริญ
ยิง่ยนืนาน!”   “ขอพระองคท์รงพระเจริญยิง่ยนืนาน!” 



ประชากรของพระเจา้ควรให้เกียรติและยกยอ่งพระเจา้เพราะวา่พระองคเ์ป็นกษตัริยท่ี์แข็งแรงท่ีสุดของ
กษตัริยท์ ั้งหมด    เราควรตระหนกัวา่การเขา้ร่วมกบับุคคลเช่นนั้นก็เรียกร้องความบริสุทธ์ิในความคิด 
ค าพูดและการกระท า    น่ีจะเป็นสดุดีท่ีเหมาะสมท่ีจะท่องจ าเม่ือพระเยซูเสด็จกลับมายงัโลกเพื่อ         
จะสถาปนาอาณาจกัรของพระองคข้ึ์นเป็นเวลา 1,000 ปี175 

“สดุดี 22, 23, และ 24 ก็ก่อตั้งชุดสามเร่ือง    ในสดุดี 22 พระผูเ้ล้ียง ท่ีดี ประทานชีวิตของพระองคเ์อง
เพื่อแกะ (ยน. 10:11); ในสดุดี 23 พระผูเ้ล้ียง ท่ีย่ิงใหญ่ ผูซ่ึ้งไดถู้กท า ‘ให้เป็นข้ึนมาจากความตาย. . . 
โดยโลหิตแห่งพนัธสัญญานิรันดร์’ (ฮบ. 13:20) ก็เอาใจใส่แกะของพระองคอ์ยา่งรักใคร่; ในสดุดี 24 
พระผูเ้ล้ียงท่ีเป็น หัวหน้า ก็ปรากฏในฐานะกษตัริยแ์ห่งพระสิริเพื่อจะใหบ้ าเหน็จแก่แกะ (1 ปต.5:4)”176       

“ช่างเป็นชุดสามเร่ืองท่ีอศัจรรยจ์ริงๆ ท่ีเรามีท่ีน่ีในสดุดีสามบทเหล่าน้ี   สดุดี 22: สดุดีแห่งกางเขน; 
สดุดี 23: สดุดีแห่งไมเ้ทา้, ไมเ้ทา้ของผูเ้ล้ียง; สดุดี 24: สดุดีแห่งมงกุฎ”177 

สดุดี 25 

ดาวดิไดข้อปัญญาและการยกโทษจากพระเจา้เน่ืองดว้ยความดีของพระองคท่ี์มีต่ออิสราเอล   น่ีเป็นหน่ึง
ในสดุดีโคลงกระทูท่ี้ซ่ึงแต่ละขอ้ในพระคมัภีร์ฮีบรูเร่ิมตน้ด้วยตวัอกัษรท่ีตามมาของตวัอกัษรฮีบรู ซ่ึงท่ีน่ีก็มี
ความผิดปกติเป็นคร้ังคราว    สองขอ้เร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษร เรช ตวัอกัษร วาว และ โคบ ก็หายไป และขอ้สุดทา้ย
เร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษร เพ ซ่ึงออกจากระบบตวัอกัษรตามปกติ    สดุดีน้ีเป็นการ     คร ่ าครวญส่วนตวั พร้อมกบั
องคป์ระกอบของความส านึกผิด ท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่การคร ่ าครวญส่วนรวม ณ ตอนปลาย (เปรียบเทียบ สดด. 
34)    มนัพรรณนาถึงชีวติวา่เป็นการเดินทางท่ีล าบากซ่ึงเราไม่สามารถท าอยา่งส าเร็จไดโ้ดยตวัของเราเอง178 

1. ค าร้องขอการน าพาและการยกโทษ 25:1-7 

25:1-3    ดาวิดไดย้กจิตใจของเขาข้ึนต่อพระยาเวห์โดยความเช่ือ ซ่ึงมัน่ใจว่าพระเจา้จะไม่ท าให้เขาผิดหวงัหรือ
ปล่อยให้พวกศตัรูของเขาท่ีจะพิชิตเขา    เขาไดเ้ช่ือว่าไม่มีใครท่ีไดว้างความหวงัของเขาไวใ้นพระเจา้  
จะประสบกบัความผดิหวงั แมว้า่คนชัว่ท่ีอกตญัญูจะประสบ 

“อารมณ์ก็เปล่ียนจากความมัน่ใจในความยุติธรรมของพระเจา้ไปสู่การจ านนต่อการน าพาของพระเจา้    
ใจของผูเ้ช่ือไม่เคยมัน่ใจถา้ปราศจากการจ านนต่อพระเจา้ของเขาอีกดว้ย”179 

25:4-7     ผูเ้ขียนสดุดีไดรู้้สึกถึงความตอ้งการของเขาในเร่ืองการน าพาและการแนะน าของพระเจา้    เขาตอ้งการ
ท่ีจะด าเนินในทางต่างๆท่ีชอบธรรมของพระเจา้ แต่ตอ้งการความช่วยเหลือในการหยัง่รู้ส่ิงเหล่านั้น    



เขาได้ขอการยกโทษส าหรับบาปต่างๆในวยัหนุ่มของเขาอีกด้วย ซ่ึงได้ขอให้พระเจ้าท่ีจะจดจ าถึง    
ความเมตตาสงสารและความรักท่ีจงรักภกัดีของพระองค ์แต่ไม่ใช่ท่ีจะจดจ าถึงการละเมิดต่างๆของเขา 

 
2. การกล่าวซ ้ าถึงการขอร้อง 25:8-22 

การขอร้องอย่างเดียวกนัเพื่อการน าพาและการยกโทษก็เกิดข้ึนอีก  แต่คร้ังน้ีพื้นฐานของการขอร้อง  
ของดาวดิก็คือพระลกัษณะของ   พระเจา้    ขอ้ 8-10 พฒันาค าอธิษฐานเพื่อการแนะน าและการน าพาของผูเ้ขียน
สดุดีในขอ้ 4-5  และขอ้ 11 พฒันาค าอธิษฐานเพื่อการยกโทษในขอ้ 6-7 

25:8-10     พระเจา้ทรงประเสริฐ เท่ียงธรรม ทรงรัก และสัตยซ่ื์อ    เพราะวา่พระองคท์รงเป็นเช่นน้ี พระองคท์รง
สอนคนบาปและน าพาคนถ่อมใจ คือบรรดาผูท่ี้รู้สึกถึงความตอ้งการของพวกเขาท่ีมีต่อการช่วยเหลือ
ของพระองค์    พระองค์ทรงท าอย่างนั้นผ่านทางพนัธสัญญาของพระองค์ (ธรรมบญัญติัของโมเสส) 
และค าพยานทั้งหลาย 

25:11     เพื่อเห็นแก่ช่ือเสียงท่ีดีของพระยาเวห์ ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ยกโทษบาปของเขา ซ่ึงเขาไดถื้อวา่ใหญ่
หลวง    พระเจา้ได้สัญญาท่ีจะยกโทษบาปต่างๆของประชากรของพระองค์ ผูซ่ึ้งได้ยอมรับถึงบาป
เหล่านั้ น ดังนั้ นการท่ีพระเจ้ายกโทษบาปของเขาดาวิดก็จะแสดงว่าพระองค์สัตย์ซ่ือต่อถ้อยค า           
ของพระองค ์

25:12-14    ตามสุภาษิต 1:7 ความย  าเกรงพระเจา้เป็นท่ีเร่ิมตน้ของปัญญา   นัน่คือ ท่ีจะฉลาดนั้น บุคคลหน่ึงตอ้ง
จ านนต่อพระเจา้และส่ิงท่ีพระองค์ได้เปิดเผยก่อนขณะท่ีเขาหรือเธอด าเนินชีวิต  การย  าเกรงพระเจา้     
จะส่งผลต่อการฟังถอ้ยค าของพระองค ์   บุคคลท่ีฟังถอ้ยค าของพระเจา้จะเจริญ ลูกหลานของเขาหรือ
ของเธอก็เช่นกนั (เปรียบเทียบ ฉธบ. 6)  

25:15-22    ผูเ้ขียนสดุดีไดด้ าเนินการท่ีจะขอให้พระเจา้ช่วยกูเ้ขาจากความทุกขข์องเขา   เขาไดว้างใจในการช่วย
กูข้องพระเจา้ (ขอ้ 15)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวิดไดถื้อวา่การทนทุกขใ์นปัจจุบนัของเขาและความทุกข ์ 
ของประเทศท่ีเขาไดน้ า ไม่วา่ความทุกข์เหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตามนั้น ก็เน่ืองมาจากบาปต่างๆของเขา
เองในบางระดบั 

ท่ีจะประสบกบัการน าพาและการช่วยกูข้องพระเจา้ ประชากรของพระเจา้ตอ้งสารภาพบาปของพวกเขา
และขอให้พระองค์ท่ีจะสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาท่ีจะยกโทษของพระองค์  พวกเขาจะพบการน าพาใน
ถอ้ยค าท่ีไดเ้ปิดเผยของพระองค ์และจะประสบกบัการช่วยกูใ้นเวลาท่ีไดต้ั้งไวข้องพระองค ์  ดงันั้น เรา
ท่ีเป็นผูเ้ช่ือสามารถช่ืนใจขณะท่ีกลบัใจได ้



“การเขา้หาการน าพาของพระเจา้ทั้งส้ินน้ีก็เป็นส่วนตวัและเป็นผูใ้หญ่ ไม่เหมือนกบัการแสวงหาการ
ช้ีน าและลางบอกเหตุท่ีไร้เหตุผลของคนต่างชาติโดยทัว่ไป (เปรียบเทียบ อสย. 47:13)”180 

สดุดี 26 

ในสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ี ซ่ึงคลา้ยกนักบัสดุดี 25 แต่ไม่ไดป้ระกอบดว้ยการสารภาพนั้น  ดาวิดได้
ขอการแกแ้คน้จากพระเจา้ 

เน่ืองจากความสัตย์สุจริตส่วนตวัของเขา    เขาได้ยืนยนัถึงการไม่มีความผิดของเขา (เปรียบเทียบ     
สดด. 17; 35; 43; และ 69)    สดุดี 26 (ขอ้ 6-8), 27 (ขอ้ 4-7), และ 28 (ขอ้ 2) ทั้งหมดก็เปิดเผยถึงความรักของ    
ดาวดิท่ีมีต่อสถานนมสัการของพระเจา้และดงันั้นก็เปิดเผยถึงความรักของเขาท่ีมีต่อพระเจา้ 
 
1. การยนืยนัถึงความสัตยสุ์จริต 26:1-3 

เม่ือดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะแกต่้างให้เขานั้น เขาไดอ้ธิษฐานท่ีพระเจา้จะแสดงให้คนอ่ืนๆเห็นวา่เขา
ไม่ไดผ้ดิเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีคนอ่ืนๆไดก้ล่าวหาเขา    ท่ีจะพิสูจน์วา่เขาไร้ความผิด  ผูเ้ขียนสดุดีไดข้อให้พระเจา้ท่ี
จะยุติธรรมกบัเขา และเขาได้เช้ือเชิญให้พระองค์ท่ีจะตรวจสอบการกล่าวอา้งของเขา    เขาได้มัน่ใจว่าเม่ือ      
พระเจา้ไดท้  าส่ิงน้ีแลว้พระองคจ์ะพบวา่ดาวดิไม่ผดิ 

2. หลกัฐานของความสัตยสุ์จริต 26:4-8 

26:4-5  ดาวิดไดอ้า้งถึงการแยกตวัของเขาจากพวกคนบาปและการชุมนุมของพวกเขาว่าเป็นหลกัฐานท่ีว่าเขา      
ไม่ไดช้ัว่ร้ายและหลอกลวง (เปรียบเทียบ 1:1)    เขาไม่ไดก้ล่าวถึงความพึงใจทางสังคมของเขามาก
เหมือนกบัการอุทิศตนฝ่ายวญิญาณของเขา   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นศตัรูของพระเจา้ 

26:6-8    เขาไดช้อบสถานนมสัการของพระเจา้มากกวา่ท่ีชุมนุมของคนอธรรม (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)   การช าระมือ
ในการไม่มีความผิดเป็นแนวทางการเปรียบเทียบของการกล่าวว่าการกระท าของเขาชอบธรรม 
(เปรียบเทียบ มธ. 27:24)    เขาไดถ้วายเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้ในการนมสัการและไดส้รรเสริญพระเจา้
แทนท่ีจะละเลยพระองคอ์ยา่งท่ีคนอธรรมไดท้  า 

3. ค าอธิษฐานขอรางวลั 26:9-12 

26:9-10    ดาวดิไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะไวชี้วติเขาจากการตายก่อนเวลาอนัควรในวงสมาคมของคนอธรรม   เป็นท่ี
ชดัเจนวา่เขาไดค้าดหวงัใหพ้ระเจา้ท่ีจะพิพากษาคนอธรรมในท านองน้ี และตอ้งการให้พระเจา้ท่ีจะแยก



เขาจากพวกเขาในการพิพากษาของพระองค ์(เปรียบเทียบ ปฐก. 18:23) อยา่งท่ีดาวิดไดแ้ยกตวัเขาเอง
จากพวกเขาในความประพฤติของเขา    ดูเหมือนว่าบางคนได้รวมดาวิดเข้ากบัคนอ่ืนๆท่ีชั่วร้ายใน     
การคิดของพวกเขา แต่เขาไม่ตอ้งการใหพ้ระเจา้ท่ีจะท าอยา่งนั้น 

26:11-12  จากการท่ีไดทู้ลขอให้พระเจา้ท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้งนั้น  ผูเ้ขียนสดุดีได้สัญญาท่ีจะท าอย่างเดียวกนั       
เขาจะท าส่ิงถูกตอ้งต่อไปขณะท่ีเขาไดร้อคอยให้พระเจา้ท่ีจะไถ่เขาจากความทุกข์ยากของเขา  “ไถ่” 
(ค าฮีบรู พาดาห์) หมายถึงท่ีจะไถ่ตวัหรือซ้ือใหพ้น้จากความทุกขย์าก    ค  าน้ีบ่อยคร้ังอา้งอิงถึงการช่วยกู้
คนอิสราเอลจากอียิปตใ์นพนัธสัญญาเดิม (เช่น ฉธบ. 7:8; 2 ซมอ. 7:23; มคา. 6:4)    ดาวิดไดรู้้สึกวา่เขา
อยู่บนการยืนท่ีมัน่คงในการขอร้องของเขา และได้ตั้ งใจคอยท่ีจะสรรเสริญพระเจ้าในท่ีชุมนุมชน
ส าหรับการช่วยเขาใหร้อดพน้จากบรรดาผูก้ล่าวหาของเขา 

ประชากรของพระเจา้สามารถร้องขอการแก้ต่างจากการกล่าวหาผิดๆของพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณอย่าง
มัน่ใจได ้เพราะวา่พวกเขามีจุดยนืท่ีชอบธรรมต่อหนา้พระองค ์   น่ีไม่ใช่การอา้งถึงการไร้ความบาป แต่
เป็น   การท่ีชอบธรรมเน่ืองจากงานของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเขา    โดยพระคุณของพระเจา้นั้น อุปนิสัยท่ี
ซ่ือตรงของคนชอบธรรมก็เป็นหลกัฐานวา่พวกเขาแตกต่างจากคนอธรรม181 

สดุดี 27 

สดุดีหลายบทเร่ิมตน้ดว้ยการคร ่ าครวญและจบลงดว้ยความวางใจ  สดุดีน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการวางใจ จากนั้น
จมลงไปสู่การคร ่ าครวญ และสุดทา้ยก็ข้ึนมายงัความมัน่ใจในพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง  หัวขอ้ท่ีเหมือนกบัสดุดีก่อน
หนา้น้ีก็รวมถึงพลบัพลาของพระเจา้ การพึ่งพา   พระเจา้ และความหวงัในการช่วยกูข้องพระเจา้  น่ีอาจเป็นสดุดี
กษตัริยพ์ร้อมกบัลกัษณะต่างๆของสดุดีการคร ่ าครวญ182  มนัเป็นสดุดีท่ีดีท่ีจะภาวนาเม่ือคุณเผชิญกบัการทา้ทาย
ท่ีท าใหก้ลวั  

1. ความมัน่ใจทั้งๆท่ีมีอนัตราย 27:1-3 

27:1   ดาวิดได้แสดงออกถึงความมัน่ใจท่ียิ่งใหญ่ขณะท่ีเขาได้มองไปยงัอนาคต เพราะว่าพระยาเวห์เป็น     
ความสว่าง ความรอดและการปกป้อง (ป้อมปราการ) ของเขา   ความสว่างหมายถึงความเข้าใจ        
ความยินดี และชีวิต (เปรียบเทียบ 18:28)    ตามวาร์เร็น เวียร์สบีนั้น น่ีเป็นคร้ังแรกในพระคมัภีร์ท่ี
ผูเ้ขียนไดใ้ชค้วามสวา่งวา่เป็นการเปรียบเทียบถึงพระเจา้183 



“ความสว่าง เป็นภาพโดยทัว่ไปส าหรับเกือบทุกส่ิงท่ีเป็นเชิงบวก ตั้งแต่ความจริงและความดีไปจนถึง
ความยินดีและความกระปร้ีกระเปร่า (เช่น สดด. 43:3; อสย. 5:20; สดด. 97:11; 36:9 ตามล าดบั) และ
อ่ืนๆอีก    ท่ีน่ีมนัเป็นค าตอบต่อ ความกลัว (1, 3) และต่ออ านาจของความชัว่”184 

“วลี ‘ความสวา่งของขา้พเจา้’ และ ‘ความรอดของขา้พเจา้’ หมายถึงส่ิงเดียวกนัอยา่งแทจ้ริง”185 

แน่นอนวา่ ค าตอบต่อค าถามเชิงโวหารของเขาคือ ไม่มีใคร (เปรียบเทียบ รม. 8:31-39) 

27:2-3   ในอดีตนั้น เม่ือพวกศตัรูของดาวิดได้มาต่อตา้นเขา  พวกเขาได้สะดุดและล้มลงเพราะว่าพระเจา้ได้
ปกป้องเขา    ดงันั้น ดาวดิไดก้ล่าววา่ในอนาคตนั้นเขาจะไม่กลวัถา้กองทพัทั้งหมดจะตั้งค่ายและเตรียม
ตวัท่ีจะโจมตีเขา 

2. แหล่งแห่งความมัน่คง 27:4-6 

27:4   ของขวญัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดซ่ึงพระเจ้าจะให้แก่ดาวิดคงจะเป็นสิทธิพิเศษของการใช้เวลาของเขาใน         
การภาวนาและไตร่ตรองถึงพระลกัษณะท่ีอศัจรรยข์องพระเจา้ของเขา186    ผูเ้ขียนสดุดีสามารถบรรลุส่ิง
น้ีไดดี้ในอิสราเอลใกลก้บัหีบพนัธสัญญา ท่ีท่ีพระเจา้ไดจ้  ากดัวงการทรงสถิตของพระองคใ์นแง่ท่ีพิเศษ    
ท่ีนัน่พวกปุโรหิตไดอ่้านและศึกษาธรรมบญัญติัของโมเสสและไดน้มสัการพระเจา้ดว้ยค าอธิษฐานและ
เพลง    พระวิหารท่ีน่ีไม่ใช่พระวิหารของซาโลมอนเน่ืองจากวา่ซาโลมอนยงัไม่ไดส้ร้างข้ึน   บางทีมนั
เป็นเตน็ทท่ี์ 

ดาวิดไดส้ร้างข้ึนในเยรูซาเล็มเพื่อบรรจุหีบพระโอวาท นัน่เป็นส่ิงท่ีต่อเน่ืองจากพลบัพลาของโมเสสท่ี 
ไดอ้ยู ่ณ กิเบโอนในระหวา่งรัชกาลของดาวดิ 

“อยา่งเช่นในสดุดี 23:6 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีนั้น น่ีไม่ใช่ความทะเยอทะยานท่ีจะเป็นปุโรหิตหรือเลวีแต่ท่ี
จะช่ืนชมกับการทรงสถิตท่ีต่อเน่ืองของพระเจ้า ซ่ึงเป็นตัวอย่างโดยการทรงเรียกของพวกเขา               
จงสังเกตความเจาะจงของจุดประสงค์ (ส่ิงหน่ึง) ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุดต่อความกลวัท่ีท าให้ไขวเ้ขว 
(เปรียบเทียบ 1-3) และล าดบัความส าคญัภายในจุดประสงคน์ั้น คือ ท่ีจะดู และ ท่ีจะพิจารณา ซ่ึงเป็นการ
ถูกครอบง าดว้ยตวับุคคลของพระเจา้และน ้ าพระทยัของพระองค์    มนัเป็นแก่นสารของการนมสัการ 
ซ่ึงเป็นแก่นสารของการเป็นสาวกอยา่งแทจ้ริง”187 

27:5-6   โดยการแสวงหาพระเจา้นั้น ดาวิดจะไดรั้บการปกป้องของพระองคจ์ากพวกศตัรูของเขาและรากฐานท่ี
มัน่คงส าหรับชีวิตของเขา    ศตัรูเหล่าน้ีจะไม่ติดตามเขาไปยงัสถานนมสัการ    ความมัน่คงแทข้อง
ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้กิดข้ึนโดยการแสวงหาท่ีล้ีภยัในพระเจา้เอง  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์โดยพลบัพลาของพระองค ์   



ดาวิดได้แน่ใจว่าในท่ีสุดแล้ว พระเจา้จะยกย่องเขาเหนือพวกศตัรูของเขา    เม่ือส่ิงน้ีได้เกิดข้ึนแล้ว      
เขาไดส้ัญญาท่ีจะนมสัการพระเจา้ดว้ยเคร่ืองบูชาและการสรรเสริญดว้ยถอ้ยค า 

3. ค าอธิษฐานขอการช่วยเหลือแบบฉบัพลนั 27:7-14 

27:7-10  เป็นท่ีชดัเจนวา่ดาวดิยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีเขาตอ้งการ ดงันั้นเขาไดร้้องขอต่อพระเจา้อยา่งร้อนรน    
ในธรรมบญัญติัของโมเสสนั้น พระเจา้ไดบ้อกให้ประชากรของพระองคท่ี์จะระลึกถึงพระองคแ์ละท่ีจะ
เขา้ใกลพ้ระองคแ์ทนท่ีจะละทิ้งพระองค ์   ดาวิดไดท้  าอยา่งนั้น ดงันั้นเขาไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะไม่ละทิ้ง
เขาหรือท่ีจะน่ิงเงียบเม่ือเขาไดร้้องขอการช่วยกู ้   เขาไดย้  ้าเตือนพระเจา้วา่เขาเป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์
เพราะว่าตามปกติแลว้ พวกเจา้นายไม่ไดป้ฏิเสธบรรดาผูรั้บใช้ของพวกเขาท่ีจะเขา้ไปต่อหนา้พวกเขา    
พระเจ้าสามารถปฏิเสธค าร้องของดาวิดเพราะว่าเขาเป็นคนบาป ดังนั้นผูเ้ขียนสดุดีได้ยอมรับถึง      
ความเป็นไปไดท่ี้วา่พระเจา้จะไล่เขาไป 

บางทีขอ้ 10 ควรเป็นประโยคแบบเง่ือนไข: “ถา้บิดาของขา้พเจา้. . .”    ประเด็นของดาวิดในขอ้น้ีก็คือวา่ 
ถา้บรรดาผูท่ี้สนบัสนุนเขามากท่ีสุดบนโลกน้ีจะทอดทิ้งเขา เขารู้วา่กระนั้นพระเจา้จะไม่ทอดทิ้งเขา 

27:11-12   ดาวิดตอ้งการการแนะน าจากพระเจา้เน่ืองจากวา่พวกศตัรูของเขาไดพ้ยายามท่ีจะจบัเขา เขากลวัว่า
พวกเขาจะประณามเขาอยา่งผดิๆถา้พระเจา้ไดป้ล่อยใหเ้ขาท่ีจะตกไปสู่เง้ือมมือของพวกเขา 

27:13-14  ความมัน่ใจในพระเจา้ของดาวิดไดก้ลบัมา และเขาไดย้ินดีในความหวงัแห่งการช่วยกูข้องพระเจา้    
เขาไดห้นุนใจตวัเขาเองและผูอ่้านของเขาท่ีจะรอคอย (หวงั) การช่วยกูน้ั้น และท่ีจะเสริมก าลงัพวกเขา
เองดว้ยความเช่ือในพระเจา้ (เปรียบเทียบ 31:7; ยชว. 1:6-7, 9, 18; 10:25; 1 คร. 16:13) 

บรรดาผูเ้ช่ือสามารถมีท่าทีในเชิงบวกและมัน่ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัฝ่ายวิญญาณของพวกเขาได ้
ขณะท่ีพวกเขายินดีในพระเจา้    เม่ือความกลวัยกหวัของมนัข้ึน วิธีท่ีจะพิชิตมนัก็คือท่ีจะหันไปวางใจ
ในพระยาเวห์188 

สดุดี 28 

สดุดีน้ีก็คลา้ยกนักบัสดุดี 26 ยกเวน้ว่าในสดุดีน้ีความทุกข์ของดาวิดก็ใกลจ้ะเกิดข้ึน    เขาได้เช่ือว่า    
พระเจา้จะไม่ลงโทษเขาพร้อมกบัคนอธรรม และเขาไดข้อให้พระองค์ท่ีจะช่วยกูเ้ขาและเล้ียงดูประชากรของ
พระองค์    การรวมกนัของความมัน่ใจในพระยาเวห์และการอธิษฐานต่อพระยาเวห์ท่ีปรากฏในสดุดี 27 ก็
ปรากฏท่ีน่ีอีกคร้ัง แต่ในล าดบัท่ีกลบักนั    ขอ้ 1-5 เป็นการคร ่ าครวญ และขอ้ 6-9 เป็นการขอบพระคุณ 

1. ค าออ้นวอนแบบเร่งด่วนในเร่ืองการช่วยกู ้28:1-4 



28:1   ดาวิดไดร้้องออกมาดว้ยการอธิษฐานขอการช่วยกูข้องพระเจา้จากพวกศตัรูของเขาเพื่อวา่เขาจะไม่ตาย    
“ปากแดนผูต้าย” อา้งอิงถึงหลุมฝังศพ 

“การอธิษฐานเป็นการแสดงออกถึงการพึ่งพาท่ีพระเจา้เท่านั้นส าหรับการช่วยเหลือ”189 

28:2-4   ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้อ้นวอนใหพ้ระเจา้ท่ีจะฟังและตอบสนองต่อการออ้นวอนของเขา   การยกมือข้ึนในการ
อธิษฐานนั้นเป็นสัญลกัษณ์ของการพึ่งพาพระเจา้อยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ 63:4; 134:2; 141:2; 1 พกษ. 
8:35, 38, 42)   สถานนมสัการ (ค าฮีบรู ดีเบอร์) คือท่ีท่ีหีบพนัธสัญญาไดอ้ยู ่   ดาวิดไดข้อวา่พระเจา้    
จะไม่พิพากษาเขาพร้อมกบัพวกคนบาปผูซ่ึ้งไดต่้อตา้นเขา    ยิ่งไปกว่านั้นอีก เขาไดข้อร้องให้พระเจา้
ลงโทษคนอธรรมอยา่งท่ีพวกเขาสมควรไดรั้บอยา่งยติุธรรม 

2. การสรรเสริญท่ีมัน่ใจส าหรับการช่วยกู ้28:5-8 

28:5  ดาวิดได้แน่ใจว่าคนอธรรมจะล้มเหลวในจุดประสงค์ต่างๆของพวกเขา เน่ืองจากว่าพวกเขาไม่ได้
ยอมรับการงานของพระเจา้ 

28:6-8  ดงันั้น ดาวิดไดส้รรเสริญพระเจา้   เขาไดเ้ช่ือว่าพระเจา้ไดย้ินค าอธิษฐานของเขา เพราะว่าพระเจา้ได้
สัญญาท่ีจะฟังค าอธิษฐานของคนชอบธรรม   พระเจา้เป็นแหล่งแห่งก าลงัและการปกป้องของดาวิด 
ดงันั้นเขารู้ว่าพวกผูโ้จมตีเขาจะล้มเหลว   ยิ่งไปกว่านั้นอีก พระยาเวห์ไดช่้วยกูแ้ละปกป้องประชากร
ของพระองคแ์ละกษตัริยผ์ูรั้บเจิมของพระองคอ์ยา่งต่อเน่ือง 

3. ค าขอร้องสุดทา้ยในเร่ืองการช่วยกู ้28:9 

จากการท่ีไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจของเขาในความรอดของพระเจา้นั้น ดาวิดไดก้ล่าวซ ้ าค  าขอร้องใน
เร่ืองการช่วยกูข้องเขา    เขาตอ้งการความรอดและการน าพาของพระเจา้ส าหรับอิสราเอลจากพระผูเ้ล้ียงของพวก
เขาตลอดไป    น่ีเป็นค าออ้นวอนท่ีมุ่งผลระยะยาวเพื่อการค ้าจุนของพระเจา้ในหลายๆปีขา้งหนา้ 

ประชากรของพระเจา้สามารถออ้นวอนขอการช่วยเหลือในความทุกขจ์ากพระผูเ้ล้ียงท่ียิ่งใหญ่ของพวก
เขาได ้และสามารถพึ่งพาการน าพาและความรอดของพระองคไ์ดเ้ม่ือพิจารณาถึงการอุทิศตนของพระองคท่ี์มีต่อ
พวกเขา    บรรดาผูน้ าของประชากรของพระเจา้ควรวิงวอนเพื่อพระพรของพระเจา้จะมาเหนือประชากรท่ีอยู่
ภายใตก้ารดูแลของพวกเขา อยา่งท่ีดาวดิไดท้  า (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 12:23) 

 

 



สดุดี 29 

ดาวิดได้สรรเสริญพระเจา้ส าหรับอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์ในฐานะผลลพัธ์ของการไตร่ตรองถึง
พายท่ีุรุนแรง ไม่วา่พายจุริงหรือพายใุนความคิดของเขา 

“ดาวิดเป็นคนท่ีอยู่กลางแจง้ ผูซ่ึ้งไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติและไดเ้ฉลิมฉลองอ านาจของพระยาเวห์พระ
ผูส้ร้าง    ในทุกวนัน้ี บรรดาผูน้มสัการท่ีเป็นคนยิวก็ใช้สดุดีน้ีในธรรมศาลาในฐานะส่วนหน่ึงของการ
เฉลิมฉลองวนัเพน็เทคอสตข์องพวกเขา”190 

บรรดาเพื่อนบ้านชาวต่างชาติของอิสราเอลได้ให้ช่ือเสียงแก่พระของพวกเขาส าหรับพายุและ
ปรากฎการณ์อ่ืนๆทางธรรมชาติ    ดงันั้น สดุดีการทรงสร้างน้ีก็เป็นการโตแ้ยง้ต่อความเช่ือในรูปเคารพเหล่าน้ี 
เช่นเดียวกบัค าสรรเสริญต่อความพิเศษเฉพาะของพระยาเวห์    บางคนไดเ้รียกว่าน่ีเป็นสดุดีการนมสัการและ
กษตัริย์191 

“ไม่ว่าดาวิดไดส้ร้างสดุดีน้ีจากช้ินส่วนโบราณ หรือไดห้ันไปสู่รูปแบบท่ีจะระลึกถึงบทเพลงเก่ียวกบั
สงครามท่ีเก่าแก่ของความรอดของพระเจา้ ความแข็งขนัดั้งเดิมของขอ้น้ีพร้อมกบัการกล่าวซ ้ า 18 คร้ัง
ถึงนามพระยาเวห์ (องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้) ก็เขา้กนักบัหวัขอ้อยา่งอศัจรรย ์ในขณะท่ีโครงสร้างของบทกวีน้ี
ก็เบ่ียงบ่ายอนัตรายของความซ ้ าซากโดยการเคล่ือนท่ีของมนัจากสวรรคไ์ปยงัโลก ดว้ยเส้นทางของพายุ
โดยการเปล่ียนผา่นอนัสุดทา้ยจากธรรมชาติในความวุน่วายไปยงัประชากรของพระเจา้ในสันติสุข”192 

1. การเรียกใหส้รรเสริญพระยาเวห์ 29:1-2 

วลีน้ี “บุตรทั้งหลายของผูย้ิ่งใหญ่” (NASB) หรือ “บรรดาผูย้ิ่งใหญ่ทั้งหลาย” (NIV) บางทีอา้งอิงถึง
บรรดาทูตสวรรค ์   บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมไดเ้รียกอิสราเอลวา่ “บุตรของพระเจา้” แต่พวกเขาไม่ไดอ้า้งอิง
ถึงบรรดาผูเ้ช่ือแต่ละคนในท านองนั้น    แนวคิดท่ีว่าผูเ้ช่ือแต่ละคนเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นการเปิดเผยท่ี      
พระเยซูคริสตไ์ดแ้นะน าเป็นคร้ังแรก (มธ. 6:9; และขอ้อ่ืนๆ) 

ขอ้เหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งท่ียอดเยีย่มของการเปรียบเทียบเก่ียวกบัจุดสุดยอด  ในการเปรียบเทียบเก่ียวกบัจุด
สุดยอดนั้น ผูเ้ขียนก็กล่าวขอ้ความ และทุกคร้ังท่ีเขากล่าวซ ้ าแนวคิดอยา่งเดียวกนัในบรรทดัท่ีตามมานั้น เขาก็ท า
อย่างนั้นอย่างหนักแน่นมากข้ึน    การแต่งกายท่ีบริสุทธ์ิเป็นการแต่งกายทางศีลธรรม มากกว่าทางกายภาพ        
ท่ีซ่ึงคนอิสราเอลจะตอ้งนมสัการพระเจา้เม่ือพวกเขาไดร้วมตวักนัเพื่อเทศกาลต่างๆระดบัชาติของพวกเขา ณ 
สถานนมสัการ 



“พวกกวีแห่งพระคมัภีร์ไดย้ินดีในการน าเอาแนวคิดต่างๆของคนคานาอนัมาและจากนั้นก็ปล้อนส่ิง
เหล่านั้นออกจากจุดส าคญัของพวกมนั    จงดูถึงการโจมตีท่ีแข็งกร้าวต่อการกราบไหวรู้ปเคารพใน 
115:4-8; อสย. 41:21-29     ท่ีน่ีกวีก็น าภาพท่ีเป็นสมบติัของความคิดของคนคานาอนัมา นัน่คือ          
พระบาอัลพร้อมกับพระอ่ืนๆท่ีก้มกราบต่อหน้าพระองค์ และเปล่ียนมันจากภายในสู่ภายนอก            
มนัไม่ใช่ พระบาอลั แต่เป็นพระเจา้แทผู้ซ่ึ้งไดรั้บการนมสัการ    พระองคไ์ดรั้บการนมสัการไม่ใช่โดย
พระต่างๆผูซ่ึ้งไม่มีแมแ้ต่ชีวติ แต่โดยเหล่าทูตสวรรคข์องพระองคเ์อง”193 

2. เหตุผลต่างๆท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ 29:3-9 

ส่วนน้ีพรรณนาถึงพายฝุน 

29:3-4    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวดิไดเ้ห็นพายุคร้ังแรกเหนือล าน ้ าขนาดใหญ่ บางทีเป็นทะเลเมดิเตอเรเนียน   เขาได้
กล่าวถึงพายุวา่เป็น  พระสุรเสียงของพระเจา้    น่ีเป็นการเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม เน่ืองจากวา่พายุเป็น
เสียงท่ีมาจาก “ฟ้าสวรรค์” นั่นคือ ท้องฟ้า    อย่างไรก็ตาม เขาอาจได้ใช้ภาพน้ีเพื่อจะบ่งบอกถึง         
การควบคุมเหนือการทรงสร้างของพระยาเวห์อีกดว้ย    พระเจา้ไดน้ าการทรงสร้างไปสู่การด ารงอยูด่ว้ย
ถอ้ยค า (ปฐก. 1:3, 6, 9, 14, 20, 24) 

29:5-7  ค าอธิบายของดาวดิถึงความคืบหนา้ของพายุไดพ้รรณนาวา่ไดเ้คล่ือนไปภายในดินแดนเหนือเลบานอน     
ไปยงัทิศเหนือของอิสราเอล    พระสุรเสียงของพระเจา้ (พายุ) ดูเหมือนวา่ไดห้กัตน้สนสีดาร์ขนาดใหญ่
แห่งเลบานอนและไดโ้ยนพวกมนัเหมือนกบัไมขี้ดไฟ    แน่นอนวา่ สายฟ้าและลมบางทีเป็นตวัแทนท่ี
แท้จริงของการท าลายน้ี แต่ผู ้เขียนสดุดีได้อธิบายว่าเป็นผลลัพธ์ของประกาศิตของพระยาเวห์              
ในท านองเดียวกนั เขาไดก้ล่าวว่าพระเจา้ไดเ้รียกเปลวไฟ (สายฟ้า) ออกมา    ทั้งพนัธสัญญาเดิมและ
พนัธสัญญาใหม่กล่าวถึงสายฟ้าวา่เป็นเคร่ืองมือแห่งการพิพากษาของพระเจา้ (เช่น 2 ซมอ. 22:15; โยบ 
28:26; มธ. 24:27; และขอ้อ่ืนๆ)    เลบานอนและสีรีออน (ภูเขาเฮอร์โมน ฉธบ. 3:9) เป็นช่ือของภูเขาใน
ทิวเขาท่ีตรงขา้มกบัเลบานอน ซ่ึงเป็นเขตแดนท่ีเขา้ใจวา่เป็นของพระบาอลั 

29:8-9     ขณะท่ีพายุไดเ้คล่ือนไปทางตะวนัออกไปยงับริเวณถ่ินทุรกนัดารใกลก้บัคาเดชท่ีอยูท่างทิศเหนือของ      
ดามสักสั  มนัก็ได้เขย่าแผ่นดิน    มนัได้ท าให้กวางออกลูกก่อนก าหนดและได้พดัใบไมข้องตน้ไม้
ทั้งหลาย    ดงันั้น กองทพัทูตสวรรคท์ั้งส้ินไดย้กยอ่งพระองคส์ าหรับอ านาจท่ียิง่ใหญ่ของพระองค ์

บางทีมนัส าคญัท่ีวา่วลีน้ี “พระสุรเสียงของพระเจา้” ปรากฏ 7 คร้ังในขอ้ 3-9  บ่อยคร้ังแลว้ คนอิสราเอล
ไดถื้อวา่ส่ิงต่างๆท่ีถูกท าเจด็คร้ังก็เป็นการกระท าท่ีสมบูรณ์แบบของพระเจา้ เช่น การทรงสร้างท่ีพระเจา้
ไดบ้รรลุในเจด็วนั 



3. อ านาจอธิปไตยของพระยาเวห์ 29:10-11 

29:10 พายใุนปัจจุบนัไดย้  ้าเตือนดาวิดถึงน ้ าท่วมโลกในสมยัของโนอาห์    ค  าฮีบรูส าหรับน ้ าท่วมท่ีน่ีก็ปรากฏ
ในท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาเดิมในปฐมกาล 6—11 เท่านั้น    อย่างท่ีพระยาเวห์ไดป้กครองเหนือการทรง
สร้างของพระองคใ์นตอนนั้น พระองค์ก็ไดป้กครองในสมยัของดาวิดเช่นกนั และพระองค์ก็ปกครอง
ตลอดไปอีกดว้ย    พายฝุนไดย้  ้าเตือนผูเ้ขียนสดุดีถึงความจริงน้ี 

29:11   อ านาจอย่างเดียวกนัท่ีพระยาเวห์ใช้ในพายุก็มีไวส้ าหรับประชากรของพระองค์    อย่างท่ีพระองค์
สามารถท าใหพ้ายท่ีุจะสงบลง พระองคก์็สามารถน าสันติสุขไปยงัชีวติของเราเช่นกนั (เปรียบเทียบ มก. 
4:37-39)     ดงันั้นพระเจา้ไม่ใช่แค่อยูเ่หนือทุกส่ิงและสามารถ 

ท่ีจะควบคุมอ านาจต่างๆของธรรมชาติเท่านั้น   พระองคเ์ป็นแหล่งส าหรับบรรดาผูท่ี้พระองค์ไดอุ้ทิศ
พระองคเ์องต่อดว้ยพระสัญญาต่างๆท่ีเป็นพนัธสัญญาอีกดว้ย 
“หวัขอ้ของสดุดีน้ีคือการแสดงออกถึงพระสิริของพระเจา้ในธรรมชาติ แต่อิทธิพลของมนันั้นก็เป็นส่ิงท่ี
ตรงกนัขา้ม    มนัใหค้วามรู้สึกแห่งความสงบและความเกรงกลวั    พระยาเวห์ พระเจา้ของเรามีอานุภาพ
ในพระสิริของพระองค์    พระองค์สามารถปกป้องประชากรของพระองค์ได้และพระองค์ก็ปกป้อง    
พระองค์เปิดฟ้าสวรรค์เพื่อจะปล่อยพระพรแห่งการปกป้อง ชัยชนะ และสันติสุของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 28:8-9; 46:1-3; กดว. 6:24-26)    มีความสงบภายในพายุส าหรับบรรดาผูท่ี้เป็นของ
ประชากรของพระเจา้”194 

บรรดาผูเ้ช่ือควรเห็นพระลกัษณะของพระเจา้ในธรรมชาติและยกย่องพระองคส์ าหรับอ านาจท่ียิ่งใหญ่
ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 19:1-6)    เราควรจ าไวอี้กว่า อ านาจของพระองค์เป็นแหล่งส าหรับเรา       
พระเจา้แห่งการทรงสร้างก็เป็นพระเจา้ผูท่ี้ช่วยประชากรของพระองคใ์หร้อดอีกดว้ย 

สดุดี 30 

ดาวิดได้ออกมาจากประสบการณ์ของการตีสอนโดยพระเจ้าส าหรับบาปบางอย่างท่ีเขาได้กระท า       
และเขาไดส้รรเสริญพระองคท่ี์วา่   พระพิโรธของพระองคก์็ชัว่คราว แต่ความโปรดปรานของพระองคน์ั้นถาวร 

“สดุดีน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีค่อนขา้งชดัเจนถึงเพลงแห่งการขอบพระคุณ ซ่ึงเวสเตอร์มานถือวา่อยูใ่นประเภท
ของเร่ืองราวแบบประกาศ195    นัน่คือ สดุดีน้ีบอกถึงเร่ืองราวของ การไปสู่ความทุกข์ และ การออกมา
จากความทุกข์”196 



ช่ือเร่ืองของสดุดีน้ีก็ข้ึนอยูก่บัการตีความสองอยา่ง    มนัอาจหมายถึงวา่ ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขียนมนัส าหรับ
โอกาสของการมอบถวาย       พระนิเวศของพระเจ้า   น่ีจะไม่เป็นการมอบถวายพระวิหารของซาโลมอน 
เน่ืองจากวา่ดาวดิไดต้ายไปแลว้เม่ือซาโลมอนไดม้อบถวายพระวิหาร    มนัอาจหมายถึงเต็นทท่ี์ดาวิดไดส้ร้างข้ึน
ในเยรูซาเล็มเพื่อบรรจุหีบแห่งพนัธสัญญาเม่ือเขาไดน้ ามนัไปยงัเมืองนั้น (2 ซมอ. 6:17)    หรือบางทีโอกาสน้ี
เป็นการมอบถวายสถานท่ีตั้งพระวิหาร (1 พศด. 21:26; 22:1)    การตีสอนของพระเจา้ท่ีมีต่อกษตัริยไ์ดม้าก่อน
สองเหตุการณ์น้ี    ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึงการลงวนิยัน้ีในสดุดีน้ี    ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ ช่ือเร่ืองไม่ได้
อา้งอิงถึงโอกาสส าหรับการเขียน แต่อา้งอิงถึงโอกาสเหล่านั้นท่ีคนอิสราเอลจะตอ้งใช้สดุดีน้ีในการนมสัการ
ระดบัชาติ    ส่ิงน้ีดูเหมือนเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุดส าหรับขา้พเจา้เม่ือพิจารณาถึงการอา้งอิงถึงการตีสอน    อยา่งไรก็
ตาม ก็มีหลกัฐานจากทลัมุดท่ีว่า คนยิวไดท้่องสดุดีน้ีระหว่าง    ฮานุกกะห์ ซ่ึงเป็นการระลึกถึงการมอบถวาย   
พระวหิารอีกคร้ังใน 165 กคศ.197 

1. การช่วยกูด้าวดิจากการตีสอนของพระเจา้ 30:1-5 

ผูเ้ขียนสดุดีได้เร่ิมต้นโดยการยอมรับถึงการท่ีพระเจา้ช่วยกู้เขา และเขาได้เรียกให้ท่ีชุมนุมชนของ
อิสราเอลท่ีจะสรรเสริญพระองค ์   ค  าสัญญาต่างๆท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ก็ตีกรอบสดุดีการขอบพระคุณส่วนตวัน้ี 
(ขอ้ 1, 12) 

30:1  เหตุผลท่ีดาวิดตอ้งการสรรเสริญพระเจ้าก็คือว่า พระเจ้าได้ฟ้ืนฟูเขา (เปรียบเทียบ อสย. 38:10-20)       
ถา้พระเจา้ไม่ไดท้  าส่ิงน้ี ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ช่ือวา่พวกศตัรูของเขาคงจะสามารถยนิดีต่อการตายของเขาได ้

30:2-3   พระเจา้ไดต้อบค าอธิษฐานส าหรับการช่วยกูด้าวิดโดยการฟ้ืนฟูเขาไปสู่สุขภาพท่ีดีและรักษาชีวิตของ     
เขาไว ้(เปรียบเทียบ สดด. 41) 

30:4-5  ดาวิดไดเ้รียกให้ประชากรของพระเจา้ท่ีจะสรรเสริญพระองค ์เพราะวา่การลงโทษของพระองคน์ั้นอยู่
ไม่นาน แต่พระพรของพระองคน์ั้นมีอยูต่ลอดไป 

“การนมสัการส่วนตวัท่ีไม่ไดส่้งเสริมการนมสัการส่วนรวมอาจเป็นการเห็นแก่ตวัและน าไปสู่ความหยิ่ง
มากข้ึน”198 

ดาวิดได้ใช้กลางคืนเป็นภาพส าหรับเวลาแห่งความทุกข์   เขาได้ประสบกับการไม่มีความเข้าใจ            
ไม่มีการปลอบโยน ไม่มีความยินดีหรือไม่มีการสามัคคีธรรมเน่ืองจากการตีสอนของพระเจ้า             
การปลดปล่อยจากสภาพเหล่าน้ีก็เป็นเหมือนการเร่ิมของวนัใหม่พร้อมกบัความหวงัทั้งหมดส าหรับ  
พระพร 



“‘ชีวติคริสเตียนท่ีมีชยัชนะ’ ซ่ึงเขียนโดยนกัเทศน์ชาวสก็อตท่ีมีช่ือเสียงคือ จอร์จ มอร์ริสัน ‘คือชุดของ
การเร่ิมตน้ใหม่’”199 

2. เหตุผลส าหรับการตีสอนดาวดิ 30:6-10 

30:6   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวดิไดม้ัน่ใจในตนเองและไดลื้มการพึ่งพาพระเจา้อยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ ยน. 15:5)    
บ่อยคร้ังแลว้ ความมัง่คัง่ก็ทดลองเราดว้ยความรู้สึกเท็จถึงความมัน่คงของเรา (เปรียบเทียบ สภษ. 1:32; 
ยรม. 22:21) และดาวดิไดพ้ลาดพลั้งท่ีน่ี    เราไม่ควรสรุปวา่ เน่ืองจากวา่เราก าลงัประสบกบัสันติสุขและ
ความมัง่คงในปัจจุบนั  สภาพเหล่าน้ีจะด าเนินต่อไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

30:7     ตอนน้ี เม่ือดาวิดไดกู้มุ้มมองท่ีเป็นจริงมากข้ึนเก่ียวกบัการพึ่งพาพระเจา้นั้น เขาไดย้อมรับว่า พระพร
ของพระเจา้เท่านั้นท่ีไดท้  าให้เขามัน่คง    ภาพของภูเขาเพื่อจะแสดงถึงอาณาจกัรก็ปรากฏบ่อยคร้ังในท่ี
อ่ืนๆในพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ อสย. 2:2; 41:15; ยรม. 51:25; ดนล. 2:35, 44; วว. 17:9)    พระเจา้ท่ี
ซ่อนพระพกัตร์ของพระองคก์็พรรณนาถึงการขจดัพระพรและการเฝ้าดูแลออกไป 

30:8-10    ดาวิดไดอ้ธิษฐานขอให้พระเจา้ท่ีจะกรุณาต่อเขา    เขาไดต้ั้งค  าขอร้องของเขาบนขอ้เท็จจริงท่ีวา่ ถา้
พระเจา้ปล่อยใหเ้ขาตายไป เขาจะไม่สามารถยกยอ่งพระเจา้พร้อมกบัการสรรเสริญต่อสาธารณะชนของ
เขาอีกต่อไปได ้   ดงันั้น ดาวิดจะไม่สามารถให้เกียรติแด่พระเจา้ท่ามกลางประชากรของพระองค์ได ้   
ดาวิดไดต้ั้งการออ้นวอนของเขาบนพระสิริของพระเจา้ ไม่ใช่บนความตอ้งการท่ีเห็นแก่ตวัของเขาเอง 
(เปรียบเทียบ ยก. 4:2-3) 

3. การขอบคุณของดาวดิส าหรับความเมตตาของพระเจา้ 30:11-12 
ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้ธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีพระเจา้ไดน้ าเขา้มาในชีวิตของเขาโดยการร้ือฟ้ืนเขาไปสู่

สุขภาพดีในแง่ของการเฉลิมฉลองท่ีช่ืนชมยนิดีซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในเทศกาลประจ าปีของอิสราเอล  เขาไดพ้ิจารณาถึง
การช่วยกู้ของเขาขณะท่ีมันเกิดข้ึนเพื่อว่าเขาสามารถสรรเสริญพระเจ้าต่อไปได้ตราบเท่าท่ีเขามีชีวิตอยู ่
(เปรียบเทียบ ขอ้ 9) และเขาไดป้ฏิญาณท่ีจะท าเช่นนั้น 

เม่ือเราประสบกบัการตีสอนจากพระเจา้เพราะการไม่นบัถือพระองค ์เราควรหนักลบัไปหาพระองคด์ว้ย
การอธิษฐาน    ถา้เราร้องขอความเมตตาจากพระองค ์เพื่อวา่เราจะเปล่ียนแนวทางของเราและท่ีจะยกยอ่งพระเจา้
ต่อไปนั้น พระองคจ์ะให้การฟ้ืนฟูแก่เรา    ดงันั้นการช่วยกูน้ี้ก็น าเราไปสู่การอุทิศตนอีกคร้ังหน่ึงท่ีจะสรรเสริญ
พระองคอ์ยา่งต่อเน่ืองมากข้ึนตลอดชีวติของเรา200 



“ทุกๆ ประสบการณ์ท่ียุ่งยากแห่งชีวิต ซ่ึงดาวิดเองก็ไดป้ระสบอย่างมากมายนั้น ก็เป็นโอกาสท่ีจะมี 
‘สมาคมการสงสาร’ หรือท่ีจะเขา้ร่วมการฝึกซ้อมส าหรับการร้องเพลงในคณะนักร้องแห่งสวรรค์!      
เรามีพระคุณตลอดชีวติ (ขอ้ 5) ท่ีจะตระเตรียมเราเพื่อนิรันดรแห่งสง่าราศี”201 

สดุดี 31 

สดุดีการขอบคุณแบบคร ่ าครวญ (หรือการวางใจแบบคร ่ าครวญ) น้ีไดอ้อกมาจากประสบการณ์ในชีวิต
ของดาวิดท่ีซ่ึงพวกศตัรูของเขาไดว้างแผนท่ีจะฆ่าเขา    เหตุการณ์นั้นไดย้  ้าเตือนดาวิดวา่พระเจา้จะปกป้องผูท่ี้
วางใจในพระองค์    เขาไดก้ระตุน้ให้คนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้งอาจเผชิญกบัความทุกข์ท่ีคล้ายกนัน้ี ท่ีจะรักและวางใจใน   
พระเจา้เช่นกนั 

1. การร้องขอการช่วยกูข้องดาวดิ 31:1-2 

เพราะวา่ดาวดิไดว้างใจในพระเจา้ เขาจึงไดร้้องเรียกใหพ้ระองคท่ี์จะปกป้องเขา    เขาสามารถท าอยา่งน้ี
ไดเ้พราะวา่พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะช่วยผูท่ี้พึ่งพาการช่วยเหลือของพระองคใ์นเวลาท่ีล าบาก (เช่น ฉธบ. 28:1-14)    
ดาวดิไดใ้ชก้ารเปรียบเทียบหลายอยา่งท่ีพรรณนาถึงพระเจา้วา่เป็นป้อมปราการเขม้แขง็ในขอ้เหล่าน้ี202 

2. ความมัน่ใจของดาวดิในความรักของพระเจา้ 31:3-8 

ความมัน่ใจของผูเ้ขียนสดุดีท่ีวา่พระเจา้จะปกป้องเขานั้นก็หนกัแน่น 

31:3-4   ดาวิดไดเ้ช่ือว่าพระเจา้จะท าให้เขาเป็นอิสระจากปัญหาต่างๆ ท่ีพวัพนัในปัจจุบนั เพราะว่าพระเจา้ได้
สัญญาท่ีจะช่วยคนชอบธรรมในความทุกขต่์างๆ ของพวกเขา 

31:5     ดาวดิไดม้อบชีวติของเขาไวก้บัการดูแลของพระเจา้    เขาไดท้  าอยา่งมัน่ใจอยา่งมากเพราะวา่พระเจา้ได้
ช่วยกูเ้ขาในอดีตอย่างสัตยซ่ื์อและไดพ้ิสูจน์ว่าเป็นจริงต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค ์   พระเยซูได้
อธิษฐานบรรทดัแรกของค าอธิษฐานน้ีท่ีบนกางเขน (ลก. 23:46)    เราควรท าตามแบบอยา่งน้ีในเวลา
แห่งการทนทุกขข์องเราเช่นกนั (1 ปต. 4:19) 

31:6     ความตรงข้ามของการวางใจในพระยาเวห์คือการตั้งความมัน่ใจในรูปเคารพ ซ่ึงเป็นส่ิงของแห่ง
ความหวงัท่ีไร้ประโยชน์ ไม่วา่ส่ิงของนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม (เปรียบเทียบ ยนา. 2:8) 

31:7-8    แมว้า่ผูเ้ขียนสดุดียงัไม่ไดป้ระสบกบัการช่วยกู ้ เขาก็ไดย้ินดีในความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ของเขา    
พระเจา้ไม่ไดม้อบเขาไวก้บัศตัรูของเขา ดงันั้นความหวงัส าหรับอนาคตก็เป็นการหนุนใจ  แมว้า่การช่วย
กูสุ้ดทา้ยยงัไม่ไดเ้กิดข้ึน  ดาวดิก็สามารถสรรเสริญพระเจา้ไดข้ณะท่ีเขาไดร้อคอยมนั เน่ืองจากวา่เขาได้



เช่ือว่าพระเจ้าจะสัตย์ซ่ือต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ท่ีจะช่วยคนทุกข์ยากของพระองค ์          
เปาโลและสิลาสได้ร้องสรรเสริญแด่พระเจ้าในคุกท่ีเมืองฟีลิปปีด้วยความมั่นใจอย่างเดียวกัน            
(กจ. 16:25) 

3. การคร ่ าครวญของดาวดิท่ีมีต่ออนัตรายของเขา 31:9-13 

ดาวิดไดบ้รรยายถึงเหตุผลบางประการท่ีเขาไดต้้องการความช่วยเหลือจากพระเจา้ ท่ามกลางส่ิงอ่ืนๆ 
นั้น เขาไดย้อมรับวา่บาปต่างๆ ของเขาเองก็มีความรับผิดชอบต่อการทนทุกขข์องเขาอยูบ่า้ง (ขอ้ 10) ส่วนใหญ่
แลว้ มนัเป็นการต่อตา้นของผูค้นท่ีชัว่ร้ายนั้นท่ีไดเ้ป็นเหตุของความทุกขข์องเขา    พวกเขาไดต่้อตา้น ไดใ้ส่ร้าย 
และไดว้างแผนท่ีจะต่อตา้นเขา    เขาไดรู้้สึกโดดเด่ียวในการยนืหยดัเพื่อส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

“ในโลกของผูเ้ขียนสดุดีนั้น คนชอบธรรมและคนอธรรมไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติในนามของสังคมท่ี
มีกลุ่มชนท่ีแตกต่างกนั    ตรงกนัขา้มคนอธรรมก็ระดมความเจา้เล่ห์และอ านาจทั้งส้ินของพวกเขาใน
การพยายามท่ีจะท าลายลา้งคนชอบธรรม (31:13; 56:5-6; 71:10; 143:3)”203 

4. ค าอธิษฐานขอการช่วยกูข้องดาวดิ 31:14-18 

จากการท่ีไดย้นืยนัถึงความวางใจของเขาในพระเจา้นั้น ดาวดิไดร้้องเรียกใหพ้ระองคท่ี์จะท าให้พวกศตัรู
ของเขาเงียบไปและท่ีจะช่วยเขาใหร้อดจากมือท่ีเกลียดชงัของพวกเขา    เขาไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะปิดปากท่ีใส่ร้าย
ของพวกเขาอีกดว้ย 

5. การสรรเสริญพระเจา้ของดาวดิ 31:19-22 

ผูเ้ขียนสดุดีได้ยกย่องพระยาเวห์ส าหรับความดีของพระองค์ท่ีมีต่อผูท่ี้แสวงหาท่ีล้ีภัยในพระองค ์      
พระเจา้ปกป้องพวกเขาจากการสมรู้ร่วมคิดท่ีชัว่ร้ายและการโจมตีทางถอ้ยค า    พระเจา้ไดส้ัตยซ่ื์อต่อดาวิดเม่ือ
เขาไดถู้กโจมตี    ขอ้อา้งอิงถึงเมืองท่ีถูกลอ้ม (ขอ้ 21) สามารถเป็นการเปรียบเทียบหรือตามตวัอกัษรได ้ แมว้่า
ความเช่ือของดาวดิไดเ้ปล่ียนไป พระเจา้ยงัไดส้นบัสนุนและช่วยเขาใหร้อด 

6. การกระตุน้ของดาวดิท่ีมีต่อคนชอบธรรม 31:23-24 

ดาวิดไดก้ระตุน้ให้ผูท่ี้หวงัในพระเจา้ท่ีจะรักพระองคอ์ยา่งเด็ดเด่ียว  เพราะวา่พระองคส์ัตยซ่ื์อท่ีจะช่วย
คนชอบธรรมใหร้อด    เขาตอ้งการท่ีจะหนุนใจคนอ่ืนๆ ขณะท่ีพวกเขาไดร้อคอยความรอดของพระยาเวห์ 

แลว้เก่ียวกบัคนชอบธรรมผูซ่ึ้งไดพ้ินาศไปโดยมือของผูก้ดข่ีท่ีชัว่ร้ายล่ะ?    ชีวิตของเราไม่ไดจ้บลงเม่ือ
เราตายไป    ตามความจริงของการเปิดเผยของพนัธสัญญาใหม่นั้น เรารู้วา่พระเจา้จะแกแ้คน้แทนคนชอบธรรม



หลงัจากความตาย ถา้พระองคป์ล่อยใหเ้ราลม้ลงต่อหนา้คนอธรรมในชีวติน้ี    เม่ือดาวิดไดด้ าเนินชีวิตนั้น เขาก็มี
ค  าสัญญาต่างๆ ของพนัธสัญญาแบบโมเสสท่ีไดรั้บรองถึงชีวิตชอบธรรมท่ียาวนานในแผ่นดินแห่งพระสัญญา 
(เช่น อพย. 20:12 และขอ้อ่ืนๆ)    หลงัจากการตายนั้น พระเจา้จะแกแ้คน้แทนคนชอบธรรมท่ีตายก่อนวยัอนัควร 
(อสย. 26:19; ดนล. 12:2; 2 โครินธ์ 5:10) 

เม่ือพิจารณาถึงความสัตยซ่ื์อท่ีไม่เปล่ียนแปลงของพระเจา้ต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองคท่ี์จะอวยพร
คนชอบธรรมและลงโทษคนอธรรมนั้น  คนชอบธรรมสามารถยืนหยดัในระยะเวลาของการข่มเหงและ         
การทนทุกขด์ว้ยความมัน่ใจอยา่งเต็มท่ีได ้   เราสามารถวางใจในการช่วยกูซ่ึ้งเกิดข้ึนในตอนทา้ยของพระเจา้ได ้
และแมก้ระทัง่สรรเสริญพระองคข์ณะท่ีเรายนืหยดัในเวลาท่ีล าบากได ้

สดุดี 32 

ในสดุดีปัญญาและการขอบคุณน้ี  ดาวดิไดก้ระตุน้ให้ผูท่ี้ท  าบาปต่อพระเจา้ท่ีจะแสวงหาการยกโทษจาก
พระองคด์ว้ยการหนุนใจท่ีวา่พระองคท์รงกรุณาต่อผูท่ี้ส านึกผดิ    อยา่งไรก็ตาม พระองคจ์ะตีสอนผูท่ี้ไม่กลบัใจ 

พวกนกัวชิาการท่ีหลากหลายก็ไดร้ะบุสดุดีท่ีหลากหลายต่างๆ วา่เป็นสดุดีปัญญา  บลัลอกคไ์ดถื้อวา่ 32, 
34, 37, 47, 73, 112, 127—28, และ 133 เป็นสดุดีปัญญา    ลกัษณะเฉพาะทางวรรณกรรมบางอยา่งของสดุดี
ปัญญาก็คือ สุภาษิต  การตกัเตือน (บ่อยคร้ังก็น ามาจากธรรมชาติ) การเปรียบเทียบ  “เป็นสุข”  “บุตรชาย” หรือ 
“เด็กๆ” และ “ดีกวา่”204    ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ค าอธิษฐานแต่เป็นการไตร่ตรองถึงชีวิตและปัญหาของชีวิต    สดุดี
ปัญญาเป็นชุดย่อยของประเภทสดุดีค าสอน และชุดย่อยอ่ืนๆ ก็คือสดุดีโทราห์และสดุดีทางประวติัศาสตร์    
สดุดีปัญญาสามารถถูกแบ่งยอ่ยออกเป็นสดุดีปัญญาเชิงสุภาษิตและสดุดีปัญญาเชิงไตร่ตรองได ้

“สุภาษิตแสดงถึงการแสดงออกท่ีเขม้ขน้แห่งความจริง    มนัสอนส่ิงท่ีชดัเจนเพราะว่ามนัเป็นส่วนท่ี
ออกมาจากชีวติจริง . . . . การสอนปัญญาประเภทสุภาษิตน้ีบางคร้ังถูกเรียกวา่ ปัญญาท่ี ต า่กว่า 

“ประเภทท่ีสองของปัญญา ซ่ึงเป็นประเภทท่ีถูกแสดงให้เห็นโดยโยบและปัญญาจารย์นั้น โดยพื้นฐาน
แลว้ก็เป็นการไตร่ตรอง    ปัญญาเชิงไตร่ตรองน้ีก็ขยายปัญหาท่ีเกิดจากชีวิตจริง แต่มนัไม่มีค  าตอบท่ี
ตรงประเด็นท่ีปัญญาเชิงสุภาษิตน าเสนอ. . . .ประเภทของการสอนปัญญาน้ีบางคร้ังถูกเรียกวา่ ปัญญาท่ี 
สูงกว่า    ตามปกติแลว้ สดุดีต่างๆ ก็ประกอบดว้ยสองประเภท”205 

นกัศึกษาหลายคนแห่งสดุดีแบบส านึกผิดน้ีบ่อยคร้ังแลว้ไดเ้ช่ือมโยงมนักบัการล่วงประเวณีของดาวิด
กบับทัเชบาและการฆ่าอุรีอาห์สามีของเธอ (2 ซมอ. 11)    ในขณะท่ีการระบุเช่นนั้นดูเหมือนจะเป็นไปไดเ้ม่ือ
พิจารณาถึงเน้ือหาของสดุดี  แต่การเช่ือมโยงก็ไม่ใช่วา่โตแ้ยง้ไม่ได ้   สดุดี 51 เป็นค าอธิษฐานของดาวิดส าหรับ



การยกโทษจากการท่ีไดก้ระท าการเหล่านั้น    ถา้สดุดี 32 มองยอ้นกลบัไปยงับาปเหล่าน้ี  บางทีดาวิดไดเ้ขียนมนั
หลงัจากสดุดี 51    สดุดี 32 เนน้ถึงการยกโทษของพระเจา้และบทเรียนท่ีดาวิดไดเ้รียนรู้จากการไม่สารภาพบาป
ของเขาอยา่งรวดเร็ว    สดุดีแบบส านึกผดิบทอ่ืนๆ ก็คือ 6, 38, 51, 102, 130, และ 143 

“ในขณะท่ีไม่ใช่ ‘แบบส านึกผิด” ทั้งหมดอยา่งส้ินเชิงนั้น สดุดี 51 และ 130 ก็เป็นค าอธิษฐานแห่งการ
ส านึกผดิอยา่งแทจ้ริง และสดุดี 32 และ 102 ก็เป็นการคร ่ าครวญท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเจ็บป่วย ซ่ึงบางทีก็
เกิดจากบาปของผูเ้ขียนสดุดี (32:3)    อยา่งไรก็ตาม น ้ าเสียงของสดุดีแบบส านึกผิดทั้งเจ็ดบทนั้น ก็เป็น
หน่ึงในน ้ าเสียงแห่งการจ านนต่อพระเจ้าผูย้ิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีจ าเป็นส าหรับใครก็ตามท่ีจะ
แสวงหาการยกโทษจากพระเจา้”206 

สดุดีสิบสามบทประกอบดว้ยค าวา่ “มสัคิล” ในช่ือเร่ือง (สดด. 32, 42, 44—45, 52—55, 74, 78, 88—89 
และ 142; เปรียบเทียบ 47:7)    ความหมายของค าศพัทน้ี์ยงัไม่แน่นอน 

“ค าน้ีก็มาจากค ากริยาซ่ึงหมายถึง ‘ท่ีจะสุขุม; ท่ีจะฉลาด’ (ดู BDB 968)    ทางเลือกท่ีหลากหลายคือ 
‘เพลงแบบใคร่ครวญ’ ‘เพลงท่ีใหปั้ญญาทางศีลธรรม’ หรือ ‘เพลงท่ีมีทกัษะ’ [นัน่คือ ถูกเขียนข้ึนอยา่งดี]207 

1. พระพรของการยกโทษ 32:1-2 

สดุดีน้ีเร่ิมตน้เหมือนสดุดี 1  “เป็นสุข” (มีความสุข) หมายถึงไดรั้บพระพรต่างๆ จากพระเจา้ หน่ึงในนั้น
คือความยินดี    ดาวิดไดอ้ธิบายถึงการยกโทษของพระเจา้ในหลายทางในขอ้เหล่าน้ี    ภายใตร้ะบบของโมเสส
นั้น สัตวท่ี์ไร้เดียงสาท่ีประสบกบัความตาย ซ่ึงเป็นการลงโทษส าหรับบาป ก็ไดน้ าความผิดของคนบาปในท่ีของ
เขาหรือของเธอไปเสีย    อย่างไรก็ตาม การจดัเตรียมน้ีก็ชั่วคราวเท่านั้น จนกว่าพระเจา้จะจดัเตรียมมนุษยท่ี์
เพียบพร้อม ซ่ึงการตายแทนของเขานั้นจะไถ่บาปอยา่งเตม็ท่ี (ฮบ. 9:11-14; เปรียบเทียบ รม. 4:7-8)     

“แนวคิดพื้นฐานของเคร่ืองบูชาในพนัธสัญญาเดิมก็คือแนวคิดของตวัแทน ซ่ึงดูเหมือนวา่จะบ่งบอกถึง
ทุกส่ิง เช่น การไถ่บาปและการไถ่  การลงโทษแทนและการยกโทษ. . . . แนวคิดของตวัแทนอยา่งท่ีได้
ถูกแนะน า ถูกน ามาใช ้และไดรั้บการอนุมติัโดยพระเจา้เองก็ถูกแสดงออกโดยศพัทเ์ก่ียวกบัเคร่ืองบูชาท่ี
ถูกแปลในฉบบัของเราว่า ‘การไถ่บาป’ แต่จริงๆ แลว้หมายถึง การปกคลุม นัน่คือตวัแทนซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับโดยพระเจา้ก็แทนท่ีบุคคลท่ีท าผดิและปกคลุมไว”้208 

2. การตีสอนผูท่ี้ไม่กลบัใจ 32:3-5 

32:3-4   ความลม้เหลวของดาวิดท่ีจะสารภาพบาปของเขาอยา่งทนัทีทนัใดก็ส่งผลให้เกิดความโศกเศร้าภายใน       
และความอ่อนแอภายนอกส าหรับเขา    พระเจา้ไดก้ดดนัเขาอย่างรุนแรงด้วยวินยั (เปรียบเทียบ ฮบ. 



12:6)    ดงันั้น ดาวิดไดรู้้สึกว่าพลงัหายไป    เป็นท่ีชดัเจนว่า น่ีเป็นการอธิบายถึงการท่ีเขาไดรู้้สึก
อยา่งไรในทุกๆ ลกัษณะของชีวติของเขา คือ ทางร่างกาย  ทางอารมณ์ และทางวญิญาณ 

32:5   ในท่ีสุด ดาวดิไดส้ารภาพบาปของเขาต่อพระเจา้  แทนท่ีจะปฏิเสธท่ีจะยอมรับมนั การสารภาพเก่ียวขอ้ง
กบัการยอมรับว่าส่ิงท่ีคนหน่ึงได้ท าไปนั้นก็ละเมิดน ้ าพระทยัของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:9)    
ธรรมิกชนในพนัธสัญญาเดิมก็มีความรับผดิชอบอยา่งเดียวกนัท่ีจะสารภาพบาปของเขาต่อพระเจา้ อยา่ง
ท่ีเรามี  และเขายงัได้ช่ืนชมกับพระสัญญาแห่งการยกโทษอย่างเดียวกันอย่างท่ีเรากระท าอีกด้วย 
(เปรียบเทียบ ลนต. 5:5; 10; 16:21-22; 26:40-42)    อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไดล้งโทษบาปมากข้ึนพร้อม
กบัการประหารชีวติภายในพนัธสัญญาเดิม มากกวา่ท่ีพระองคท์  าภายใตพ้นัธสัญญาใหม่    ถา้เบ้ืองหลงั
ของสดุดีน้ีเป็นบาปของดาวิดท่ีมีต่อบทัเชบาและอุรียาห์นั้น ก็เป็นท่ีชดัเจนวา่เขาไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมรับ
บาปเหล่าน้ีเป็นเวลาหน่ึงปีหลงัจากท่ีเขาไดก้ระท าส่ิงเหล่านั้น (2 ซมอ. 12:13-15) 

3. ค าปรึกษาของผูท่ี้ไดรั้บการยกโทษ 32:6-11 

32:6   ดาวิดไดริ้เร่ิมท่ีจะแนะน าให้ธรรมิกชนสารภาพบาปของพวกเขาอยา่งรวดเร็ว เพื่อวา่พระเจา้จะไม่ถอน
พระองค์เองไปจากพวกเขาเน่ืองจากบาปของพวกเขา และดูเหมือนว่ามนัยากข้ึนท่ีจะพบในภายหลงั    
ถ้าคนหน่ึงเปิดเผยเร่ืองราวต่างๆ ต่อพระเจ้าอย่างฉับพลัน  ความหายนะต่างๆ ท่ีบางคร้ังพระเจา้ใช ้   
เพื่อน าผูค้นไปสู่การกลบัใจก็จะไม่ท่วมทน้เขา 

“ความรู้สึกผดิเป็นต่อจิตส านึกอยา่งท่ีความเจบ็ปวดเป็นต่อร่างกาย  มนับอกเราวา่บางส่ิงนั้นผิดปกติและ
ตอ้งถูกท าใหถู้กตอ้ง หาไม่แลว้ส่ิงต่างๆ จะแยล่ง”209 

32:7     ดาวิดไดห้ยุดสักครู่หน่ึงท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ส าหรับการเป็นท่ีล้ีภยัส าหรับเขา เม่ือน ้ าท่วมแห่งปัญหา
เช่นนั้นได้ท่วมท้นเขา    พระเจ้าไม่ได้เพียงแต่ค ้ าจุนเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ให้โอกาสแก่เขาท่ี          
จะสรรเสริญนามของพระองค์อีกดว้ย    เพลงนมสัการของชาร์ล เวสเล่ย ์“พระเยซู ท่ีรักแห่งวิญญาณ
ของขา้พระองค”์ ก็ไดน้ ามาจากขอ้ 6 และ 7: “ในขณะท่ีน ้าก าลงัมาใกล ้ ในขณะท่ีความป่ันป่วนยงัอยูสู่ง
นั้น; โปรดซ่อนขา้พระองคไ์ว,้ โอพระผูช่้วยใหร้อดของขา้พระองค,์ โปรดซ่อน. . .” 

“ในขอ้ 3 และ 4  ดาวดิไดซ่้อนตวั จาก พระเจา้ แต่ในขอ้ 7 เขาก าลงัซ่อนตวั ใน พระเจา้”210 

32:8-9  ผูเ้ขียนสดุดีได้แนะน าธรรมิกชนต่อไปอีก ในฐานะผูส้อนท่ีได้เฝ้าดูสวสัดิภาพของพวกเขาอย่าง
ระมดัระวงั   ค  าปรึกษาของเขาก็คือท่ีจะยอมต่อพระเจา้อย่างรวดเร็วแทนท่ีจะต่อตา้นพระองค ์มนัเป็น



การดีกว่าส าหรับธรรมิกชนท่ีจะด าเนินในน ้ าพระทยัทางศีลธรรมของพระเจา้อย่างเต็มใจมากกว่า
ส าหรับพระเจา้ท่ีจะวางความกดดนัไวบ้นพวกเขาเพื่อจะใหท้ าเช่นนั้น 

32:10-11 ตามปกติแลว้ คนอธรรมสามารถไวว้างใจในการมีความโศกเศร้าอยา่งมากในชีวิตได ้   ในอีกดา้นหน่ึง 
ผูท่ี้วางใจในพระเจา้จะประสบกบัความรักท่ีจงรักภกัดีของพระองคแ์ละสามารถท่ีจะสรรเสริญพระองค์
ได ้

บรรดาผูเ้ช่ือท่ีท าบาปก็ฉลาดท่ีจะสารภาพบาปต่างๆ ของพวกเขาต่อพระเจ้าหลังจากท่ีเราท าบาป
เหล่านั้นโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะเร็วได ้   ส่ิงน้ีจะลดการตีสอนท่ีพระเจา้จะน าเราไปสู่การกลบัใจ211 

“เป็นส่ิงท่ีสามารถกล่าวได้ว่า บรรดาชายและหญิงท่ียิ่งใหญ่ตลอดพระคัมภีร์และประวติัศาสตร์
คริสตจกัรนั้นก็เป็นบรรดาชายและหญิงแห่งการกลบัใจ    ยิ่งเราเห็นพระเจา้และพระสิริของพระองค ์ 
เรายิ่งตระหนกัถึงบาปท่ีอาศยัอยู ่และดงันั้นเรายิ่งพบว่าการกลบัใจเป็นวิถีแห่งชีวิต    อยา่งท่ีจอร์จ วิท
ฟิลดไ์ดก้ล่าววา่ ‘การอาศยัอยูใ่นใจของบาปนั้นเป็นภาระของบุคคลท่ีไดก้ลบัใจ  มนัเป็นภาระของคริส
เตียนแท’้212    ดงันั้นก็มีการกล่าววา่สดุดีแบบส านึกผิดบ่อยคร้ังแลว้ก็อยูท่ี่ริมฝีปากของผูค้นท่ียิ่งใหญ่
ของพระเจา้    สดุดี 32 เป็นบทโปรดออกสัติน แมก้ระทัง่เขาไดต้ั้งมนัไวเ้หนือเตียงนอนของเขาเพื่อเขา
จะเห็นมนัทนัทีทนัใดเม่ือต่ืนข้ึนมา213    จากสดุดีบทน้ีเขาไดก้ล่าววา่  

‘การเร่ิมตน้ของความเขา้ใจก็คือท่ีจะรู้วา่ตนเองเป็นคนบาป’214    แมก้ระทัง่บนเตียงนอนขณะท่ีจวนจะ
ตายของเขานั้น เขาได้ขอให้มีการเขียนสดุดีแบบส านึกผิดน้ีและตั้งมนัไวท่ี้ท่ีเขาสามารถเห็นได้215      
ตามมาร์ติน ลูเธอร์นั้น  สดุดีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของสดุดีต่างๆ ก็คือ ‘ซามมิ พอลินิ’ (สดุดีของเปาโล)          
เขาไดถื้อวา่สดุดีเหล่าน้ีคือ สดุดี 32, 51, 130 และ 143 ซ่ึงทั้งหมดก็เป็นสดุดีแบบส านึกผิด216    แน่นอน
วา่พระคมัภีร์ไม่ไดแ้นบสดุดีเหล่าน้ีเขา้กบัอคัรทูตเปาโล  กระนั้น คุณสมบติัเฉพาะของมนัก็ไม่สามารถ
เป็นท่ีสงสัยไดส้ าหรับชายคนหน่ึงผูซ่ึ้งไดถื้อวา่ตวัเขาเองเป็นตวัเอกของพวกคนบาป”217 

“สดุดีน้ีสามารถน าเราไปสู่การใช้เวลาคิดทบทวนถึงแนวทางต่างๆ ท่ีซ่ึงวฒันธรรมของเราปฏิเสธ    
ระงบั และปกปิดทุกส่ิงในนามของความสามารถ  ความมัง่คัง่และความส าเร็จ    เพราะวา่ในท่ีสุด ส่ิงท่ี
สดุดีน้ีแนะน าก็คือ การจ านน    ซ่ึงต่อตา้นท่ีวา่ ค่านิยมทางสังคมของเราก็โนม้เอียงไปทาง การควบคุมท่ี
ไม่จ านน”218 

 

 



สดุดี 33 

สดุดีการสรรเสริญแบบประกาศน้ีก็เรียกให้ธรรมิกชนสรรเสริญพระยาเวห์ส าหรับพระวจนะท่ีพึ่งพาได้
ของพระองคแ์ละการงานท่ีชอบธรรมของพระองค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างสรรคข์องพระองค์
ในธรรมชาติและประวติัศาสตร์มนุษย ์   ผูเ้ขียนยงัไดท้  าใหบ้รรดาผูอ่้านแน่ใจวา่ พระองคจ์ะสัตยซ่ื์อต่อผูท่ี้วางใจ
ในพระองค ์

“ถา้รูปแบบท่ีบริสุทธ์ิของเพลงนมสัการคือการสรรเสริญพระเจา้ส าหรับส่ิงท่ีพระองคเ์ป็นและท า  น่ีก็
เป็นตวัอยา่งท่ีวเิศษ    เน้ือหาของสดุดีน้ีก็ถูกครอบครองดว้ยพระเจา้ในฐานะพระผูส้ร้าง  พระผูมี้อ  านาจ
สูงสุด  พระผูพ้ิพากษา และพระผูช่้วยใหร้อด ในขณะท่ีตอนตน้และตอนจบก็แสดงออกถึงองคป์ระกอบ
สองอย่างของการนมสัการ คือ การถวายการสรรเสริญ ซ่ึงเป็นการให้เกียรติแด่กษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่มาก 
และการประกาศถึงการวางใจ ซ่ึงไดท้  าดว้ยการคาดหวงัอยา่งถ่อมใจ”219 

ตวับทฮีบรูไม่ได้ระบุถึงผูเ้ขียนของสดุดีน้ี แม้ว่าบรรดาผูแ้ปลฉบบัเซฟทวัจินท์ได้เช่ือว่าเป็นดาวิด       
บางทีพวกเขาไดส้รุปอยา่งน้ีเพราะวา่สดุดีอ่ืนๆ ท่ีดาวิดไดเ้ขียนนั้นก็ห้อมลอ้มสดุดีน้ี (เปรียบเทียบ สดด. 72:20)    
โอกาสส าหรับการเขียนดูเหมือนจะเป็นชยัชนะระดบั ประเทศ 

1. การเรียกใหส้รรเสริญพระเจา้อยา่งมีทกัษะ 33:1-3 

ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้อ้นวอนให้คนชอบธรรมท่ีจะสรรเสริญพระเจา้เพราะว่ามนัเหมาะสมท่ีจะท าอย่างนั้น 
เม่ือพิจารณาถึงใครท่ีพระองค์เป็นและอะไรท่ีพระองคไ์ดท้  า    ยิ่งไปกวา่นั้นอีก เราควรสรรเสริญพระองค์ดว้ย
ท่าทีท่ีเหมาะสมต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค ์ดว้ยส่ิงประกอบท่ีเป็นดนตรีอนัไพเราะ  นอกจากนั้การสรรเสริญ
ของเราควรจะสดใหม่และมีทกัษะ ไม่ใช่ธรรมดาและท าอยา่งลวกๆ  พระเจา้คู่ควรกบัส่ิงดีท่ีสุดในการแสดงออก
ของการสรรเสริญเช่นเดียวกบัในทุกส่ิงท่ีเราท าเพื่อพระองค ์

“‘เพลงบทใหม่’ก็ใหม่ในแง่ท่ีว่ามันเฉลิมฉลองการกระท าใหม่ของการไถ่ของพระเจ้า (ข้อ 3; 
เปรียบเทียบ 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; อสย. 42:10; วว. 5:9; 14:3)”220 
“สดุดี 33 เป็น เพลงบทใหม่ (ขอ้ 3) ท่ีร้องเก่ียวกบั โลกใบใหม่    มนัเป็นโลกท่ีอิสราเอลร้องถึงอยูเ่สมอ 
ซ่ึงเป็นโลกใหม่ท่ีพระยาเวห์ก าลงัสร้างในตอนน้ี    มนัเป็นโลกท่ีถูกจดัระเบียบโดยความยุติธรรมของ
พระเจา้ท่ีซ่ึงพระเจา้ปกครองดว้ยความสัตยซ่ื์อ    ส าหรับโลกเช่นนั้น การตอบสนองท่ีเหมาะสมอย่าง
เดียวก็คือการสรรเสริญท่ีมัน่ใจและแน่นอนต่อผูห้น่ึงท่ีท าใหโ้ลกนั้นมีไวส้ าหรับเรา”221 

 



2. เหตุผลต่างๆ ท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ 33:4-19 

33:4-5  คุณสมบติัสองอยา่งของพระเจา้ท่ีผูเ้ขียนไดเ้นน้ในส่วนท่ีสองน้ีของสดุดีก็คือวา่ พระยาเวห์นั้นพึ่งพาได้
และชอบธรรม    เราสามารถพึ่งพาทุกส่ิงท่ีพระองค์ตรัสและท าได้ และพระองค์ท าส่ิงท่ีถูกตอ้งด้วย
ความรักท่ีจงรักภกัดีส าหรับประชากรของพระองค ์

33:6-11  ขอ้เหล่าน้ีขยายแนวคิดท่ีวา่พระเจา้เป็นท่ีเช่ือถือได ้(ขอ้ 4)    ขอ้ 6-7 อธิบายวา่การทรงสร้างเกิดข้ึนโดย
พระวจนะของพระเจา้    ขอ้ 8-9 ก็ดึงบทสรุปมาจากขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีท่ีวา่ เน่ืองจากวา่พระเจา้ไดส้ร้าง
โลกโดยพระวจนะของพระองคน์ั้น ทุกคนควรนบัถือพระองค์   ขอ้ 10-11 พรรณนาถึงพระวจนะของ
พระเจา้วา่ไดก้ าหนดส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในประวติัศาสตร์ตั้งแต่การทรงสร้าง    ส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสก็เกิดข้ึนโดย
ไม่ค  านึงถึงแผนการของผูค้นและประเทศต่างๆ    การงานของพระองคน์ั้นก็ยนืยง 

33:12-19    ส่วนน้ีอธิบายถึงแนวคิดของความชอบธรรมและความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ (ขอ้ 5) ผูเ้ขียนสดุดี
ได้ยินดีท่ีว่าเขาและประเทศของเขาเป็นผูเ้ลือกสรรของพระเจ้าและเป็นผูรั้บของความสัตย์ซ่ือแบบ   
พนัธสัญญาของพระองค ์(ขอ้ 12)    บางคนไม่ไดป้ระสบกบัพระพรของพระเจา้มากกว่าคนอ่ืนๆ 
เพราะวา่พระเจา้ตระหนกัถึงบางคนมากกวา่คนอ่ืนๆ (ขอ้ 13-15)    พระองคต์ระหนกัถึงทุกคนอยา่งเท่า
เทียมกนั    พระองคไ์ม่ไดใ้หช้ยัชนะแก่บางกองทพัมากกวา่กองทพัอ่ืนๆ เพราะวา่กองทพัหน่ึงก็แข็งแรง
กวา่อีกกองทพัหน่ึง (ขอ้ 16-17)    ตามปกติแลว้ พระเจา้เลือกท่ีจะอวยพรผูท่ี้ย  าเกรงพระองคแ์ละพึ่งพา
ความรักท่ีไดส้ัญญาไวข้องพระองค ์(ขอ้ 18-19)    “พระเนตรของพระเจา้” เป็นการเปรียบเทียบถึง การ
เห็นทุกส่ิงของพระองค ์นัน่คือ การเอาใจใส่แห่งความรัก (เปรียบเทียบ 34:15) 

3. การอุทิศตนอนัสดใหม่ท่ีจะวางใจในพระเจา้ 33:20-22 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ห็นความเช่ือของผูเ้ลือกสรรของพระเจา้ในกิจกรรมสามอยา่งในส่วนน้ี 

33:20     คนชอบธรรมรอคอยพระเจา้ท่ีจะช่วยกูพ้วกเขาและถือว่าพระองคเ์ป็นการช่วยเหลือและผูป้กป้องของ      
พวกเขา 

33:21    พวกเขายนิดีในพระองคเ์พราะวา่พวกเขามีความมัน่ใจในพระลกัษณะท่ีบริสุทธ์ิของพระองค ์

33:22    พวกเขาอธิษฐานต่อพระองคอี์กดว้ย ซ่ึงไดข้อให้พระองคใ์ห้รางวลัแก่ความมัน่ใจของพวกเขาดว้ยความ         
สัตยซ่ื์อต่อการอุทิศตนของพระองคท่ี์จะรักพวกเขา 



ประชากรของพระเจา้สามารถยินดีท่ีว่าพระเจา้ของเราสัตยซ่ื์อต่อการอุทิศตนของพระองค์ท่ีจะรักเรา
ต่อไป  พระวจนะของพระองค์ไดพ้ิสูจน์ว่ามีพลงัและสัตยซ่ื์อตลอดประวติัศาสตร์ และการงานของ
พระองคน์ั้นก็ชอบธรรมและยติุธรรมอยา่งต่อเน่ือง    ดงันั้นเราสามารถวางใจพระองคต่์อไปได้222 

สดุดี 34 

ในการรวมกนัของสดุดีการขอบคุณส่วนตวัและปัญญาน้ี  ดาวิดได้ยกย่องพระเจา้ส าหรับการช่วยกู้
ประชากรของพระองค ์และเขาไดไ้ตร่ตรองถึงพระสัญญาของพระเจา้ท่ีจะอวยพรธรรมิกชนดว้ยชีวิตท่ียืนยาวช่ือ
เร่ืองระบุถึงโอกาสท่ีซ่ึงดาวิดไดเ้ขียนสดุดีน้ี (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 21:10-15)    มนัเป็นโคลงกระทูอี้กโคลงหน่ึง
พร้อมกบัขอ้ทั้งหมดยกเวน้ขอ้สุดทา้ยท่ีเร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษรท่ีตามมาของตวัอกัษรฮีบรูและพร้อมกบัการละเวน้
ขอ้ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษร วาว 

1. ความดีของพระเจา้ท่ีมีต่อประชากรของพระองค ์34:1-10 

34:1-3  ดาวดิไดย้กยอ่งพระเจา้และไดเ้รียกร้องใหป้ระชากรของเขาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้พร้อมกบัเขา 

“จุดประสงคข์องการสรรเสริญไม่ใช่ท่ีจะท าใหป้ระชากรของพระเจา้รู้สึกดี แต่ท่ีจะยอมรับความยิ่งใหญ่
ของพระเจา้ของเราในแนวทางท่ีรวมกนั (ขอ้ 3; เปรียบเทียบ 30:1; 69:30; 99:5, 9; 107:32; 145:1)”223 

34:4-7  ประสบการณ์เม่ือเร็วๆ น้ีของผูเ้ขียนสดุดีเก่ียวกับการท่ีพระเจ้าได้ตอบค าอธิษฐานของเขาส าหรับ       
การช่วยเหลือและการช่วยกูเ้ขา (ขอ้ 4, 6) ก็เป็นแค่ตวัอยา่งเดียวส าหรับเขา    ผูท่ี้วางใจในพระเจา้ไม่เคย
ประสบกบัความผดิหวงั (ขอ้ 5, 7) 

“โดยเน้ือแทแ้ลว้ ถา้ล าดบัในขอ้ 2 และ 3 เป็น ‘ขา้พเจา้มีเหตุผลท่ีจะสรรเสริญพระองค์; จงร่วมกบั
ขา้พเจา้’ นั้น ท่ีน่ี [ในขอ้ 4 และ 5] มนัก็คือ ‘น่ีไดเ้ป็นประสบการณ์ของขา้พเจา้; มนัสามารถเป็น
ประสบการณ์ของคุณได’้”224 

“ทูตสวรรค์ของพระเจา้” (ขอ้ 7) เป็นการอา้งอิงถึงพระเจา้เองอย่างไม่สงสัยเลย (เปรียบเทียบ 16:13; 
22:11-12; 31:11, 13; 48:16; วนฉ. 6:11, 16, 22; 13:22-23; ศคย. 3:1-2)    โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พระองค์
เป็นพระคริสตก่์อนท่ีไดบ้งัเกิดเป็นมนุษย ์(เปรียบเทียบ 18:1-2; 19:1; 24:7, 2 ซมอ. 24:16; ศคย. 1:12)    
ดว้ยสายตาแห่งความเช่ือนั้น ดาวดิไดเ้ห็นพระองคล์อ้มรอบและปกป้องประชากรท่ีวางใจของพระองค ์



34:8-10     ดาวิดไดเ้รียกร้องให้ประชาชนท่ีจะประสบกบัความดีของพระเจา้ดว้ยตวัเอง โดยการพึ่งพาพระองค์
ในเวลาแห่งความทุกข์ของพวกเขา    พระองค์ได้ท  าให้พวกเขาแน่ใจว่าถ้าพวกเขาได้ท าอย่างนั้ น 
พระองคจ์ะไม่ท าใหพ้วกเขาผดิหวงั 

“ดาวิดได้ให้พยานสามเร่ืองถึงส่ิงท่ีพระเจ้าท าเพื่อประชากรของพระองค์ คือ พระองค์ช่วยให้รอด      
(ขอ้ 4-8) พระองคคุ์ม้ครอง (ขอ้ 7) และพระองคท์  าใหพ้ึงพอใจ (ขอ้ 8)”225 

บางคร้ังเหล่าสิงห์หนุ่มท่ีพึ่งพาตนเองก็ไม่สามารถจดัหาเพื่อความตอ้งการของพวกมนัเองอยา่งเพียงพอ
ได ้แต่ผูค้นท่ีวางใจในพระเจา้ไม่เคยประสบกบัสถานการณ์เช่นนั้น (เปรียบเทียบ มธ. 6:33) 

“มนัไม่ใช่พระสัญญาแห่งความมัง่คัง่ท่ีว่างเปล่า แต่เป็นความแน่ใจถึงการเอาใจใส่ท่ีรับผิดชอบของ
พระองค.์ . .[เปรียบเทียบ ฉธบ. 6:24; 8:3; รม. 8:28, 37]    ตอนน้ีหวัขอ้น้ีก็ถูกกล่าวถึงในส่วนถดัไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้ 12-14”226 

2. การอวยพรคนชอบธรรมโดยพระเจา้ 34:11-12 

ส่วนของขอ้ต่างๆน้ี ก็บนัทึกค าแนะน าของดาวิดท่ีมีต่อประชาชนเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกเขาจะประสบกบั
ชีวติท่ีเตม็เป่ียมและยนืยาว    น่ีเป็นวรรณกรรมปัญญาเชิงค าสอนท่ีคลา้ยกบัส่ิงท่ีเราพบไดใ้นหนงัสือสุภาษิต 

34:11     ดาวิดกล่าวต่อประชากรของเขาอย่างท่ีพ่อแม่แนะน าลูกๆ ของพวกเขา    เขาไดส้ัญญาถึงค าปรึกษาท่ี
ฉลาดในเร่ืองการวางใจ พระเจา้ 

มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัครูท่ีช่ือเพสทาโลซซิ ผูซ่ึ้งไดอ้าศยัอยูใ่นหมู่บา้นของคนสวิส   เขาไดรั้บความนบัถือ
อย่างสูงส่งโดยเพื่อนของเขาและเป็นท่ีรักอย่างลึกซ้ึงโดยเด็กๆ ซ่ึงชีวิตของพวกเขาไดรั้บการหล่อหลอมโดย
ก าลงัของคุณลกัษณะของเขา  หลงัจากท่ีเขาไดต้ายไปนั้น รูปสลกัของเขาไดถู้กตั้งข้ึนไวใ้นเมืองนั้น  เม่ือรูปสลกั
ถูกเปิดเผยนั้น ทุกๆ คนก็แปลกใจว่ามนัเหมือนครูคนเก่ามากแค่ไหน    ส่ิงท่ีเห็นก็คือรูปสลกัครูนั้นได้นัง่ลง 
พร้อมกบัเด็กเล็กๆ คนหน่ึงท่ีก าลงัมองไปยงัหน้าของเขา    แต่ผูท่ี้ไดรู้้จกัเขาอย่างดีท่ีสุดไดรู้้สึกว่าช่างสลกัได้
พลาดความตอ้งการท่ีโดดเด่นของครูคนน้ีไป คือ ท่ีจะใหพ้วกนกัเรียนของเขาท่ีจะมองข้ึนไปยงัความสูงท่ีทา้ทาย
แห่งการเรียนรู้และไปยงัพระเจา้ ไม่ใช่เขา    ดงันั้น รูปสลกัไดถู้กสลกัใหม่ และการเปิดเผยคร้ังท่ีสองก็เปิดเผยวา่
เด็กคนหน่ึงไดม้องไปยงัสวรรค์แทนท่ีจะมองไปยงัครู   ใครคนหน่ึงได้กล่าวว่า ครูท่ีดีจบัจุดความสนใจของ
นกัเรียนเพื่อวา่เขาสามารถน าพามนัไปสู่พระเจา้ได ้



34:12-14  พระเจา้ไดส้ัญญาถึงชีวิตท่ียืนยาวแก่ธรรมิกชนในอิสราเอล ในฐานะรางวลัส าหรับพฤติกรรมท่ีชอบ
ธรรม (เปรียบเทียบ อพย. 20:12; ฉธบ. 5:33)  ดงันั้นผูเ้ขียนได้กระตุน้ให้มีการกล่าวท่ีสัตยจ์ริง                          
การกระท าท่ีดี และความประพฤติท่ีสงบสุข 

34:15-16  คนชอบธรรมสามารถตั้งใจคอยความโปรดปรานของพระเจ้าและการตระหนักของพระองค์ถึง     
ความจ าเป็นต่างๆของพวกเขาได ้แต่คนอธรรมสามารถคาดหวงัถึงการเป็นปฏิปักษแ์ละการต่อตา้นของ
พระองคไ์ด ้

34:17-18    พระเจา้ใหต้ามการออ้นวอนของคนชอบธรรมเม่ือพวกเขาอธิษฐานขอการช่วยกูจ้ากใจท่ีแตกสลาย 

34:19-21    พระเจา้ช่วยกูค้นชอบธรรมจากปัญหาต่างๆ ของเขาอีกดว้ย    การรักษากระดูกของเขาไวจ้ากการ
แตกหกั (ขอ้ 20) แสดงออกถึงการปกป้องอยา่งเต็มท่ีทั้งๆ ท่ีมีการต่อตา้นอยา่งโหดร้าย    อคัรทูตยอห์น
ได้ใช้ขอ้น้ีใน ยอห์น 19:36 เพื่อจะอธิบายถึงการเอาใจใส่ของพระเจา้ท่ีมีต่อพระบุตรของพระองค์
ระหวา่งการถูกตรึงของพระองค ์

34:22    ขอ้น้ีสรุปเหตุผลต่างๆ ท่ีธรรมิกชนควรสรรเสริญพระเจา้    ขอ้เท็จจริงน้ีอาจไม่ชดัเจนจากเน้ือหาของขอ้
น้ี    เราสามารถเขา้ใจมนัในฐานะการกล่าวซ ้ าอีกอนัหน่ึงของความคิดต่างๆ ท่ีถูกแสดงออกในท่ีอ่ืนๆ 
ในค าศพัท์ท่ีแตกต่างออกไป    อย่างไรก็ตาม ใน       พระคมัภีร์ฮีบรูนั้น ขอ้น้ีตดัล าดบัของโครงสร้าง
โคลงกระทู้ของสดุดีน้ี    มนัไม่ได้เร่ิมต้นด้วยตัวอกัษรท่ีตามมาของตวัอักษรฮีบรู อย่างท่ีข้ออ่ืนๆ 
ทั้งหมดท่ีมาก่อนนั้นท า    อย่างไรก็ตาม ก็มีการละเวน้ของบรรทดัท่ีเร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษร วาว ระหว่าง
ขอ้ 5 และ 6   บางทีผูค้ดัลอกสมยัโบราณไดม้องขา้มขอ้น้ีไป 

เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือควรระมดัระวงัท่ีจะให้การสรรเสริญพระเจา้ส าหรับการช่วยกูจ้ากศตัรูฝ่ายวิญญาณของ
เราโดยพระองค ์   เราควรมองกรณีต่างๆ ของการช่วยกูข้องพระองค์ว่าเป็นโอกาสท่ีจะย  ้าเตือนเราเอง
และซ่ึงกนัและกนัท่ีจะด าเนินในแนวทางต่างๆ ของความชอบธรรมอยา่งสัตยซ่ื์อต่อไป 

สดุดี 35 

ดาวิดไดค้ร ่ าครวญถึงการต่อตา้นท่ีไม่ถูกตอ้งของศตัรูของเขาในสดุดีน้ีและไดร้้องทูลให้พระเจา้ช่วยกู้
เขา    แทจ้ริงแลว้ มนัเป็นการรวมกนัของการคร ่ าครวญสามอยา่งพร้อมกบัการยนืยนัถึงความไม่ผิด (เปรียบเทียบ 
สดด. 17; 26; 43; 69)    ภาษาก็เปล่ียนไประหวา่งค าศพัทท์างกฎหมายและทางทหาร 

“ไม่วา่สดุดีน้ีไดถู้กเขียนข้ึนใหเ้ป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนักบัสดุดี 34 หรือไม่นั้น มนัก็ถูกวางถดัไปจากมนัอยา่ง
ดี ไม่ใช่แค่เน่ืองจากความเก่ียวดองกนัและความตรงขา้มกนัทางค าพูดบางอย่างเท่านั้น (โดยเฉพาะ    



‘ทูตสวรรคข์องพระเจา้’, 34:7; 35:5, 6 ซ่ึงพบไดใ้นท่ีอ่ืนๆ ในสดุดี) แต่เน่ืองจากมนักล่าวออกมาจาก
ประเภทของความมืดซ่ึงเพิ่งไดถู้กขจดัออกไปในสดุดีก่อนหนา้น้ี    การช่วยกูท่ี้ถูกเฉลิมฉลองในสดุดี
บทนั้นตอนน้ีก็เป็นท่ีประจักษ์ว่าจะไม่รวดเร็วหรือไร้ความเจ็บปวดอย่างสม ่าเสมอ แต่อยู่ภายใต ้       
การล่าชา้ท่ีเจบ็ปวด ถา้พระเจา้ตั้งใจไว”้227 

1. ค าอธิษฐานขอการช่วยกู ้35:1-10 

ในส่วนน้ี ดาวดิไดข้อใหพ้ระเจา้ช่วยกูเ้ขาจากพวกศตัรูผูซ่ึ้งไดพ้ยายามท่ีจะฆ่าเขาโดยปราศจากเหตุ 

35:1-3  ดาวิดได้ร้องขอการปกป้องจากพระเจา้ ในเร่ืองวีรบุรุษคนหน่ึงท่ีออกไปท าสงครามเพื่อ อีกคนหน่ึง 
(เปรียบเทียบ ยชว. 5:13-15)  

35:4-6   เขาไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะท าให้พวกศตัรูของเขาแตกพ่ายและท าให้พวกเขาอบัอาย เขาไดป้รารถนาว่า
พระเจ้าจะเป่าพวกเขาไปเหมือนแกลบและขจัดเสถียรภาพของพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะล้มลง            
ทูตสวรรค์ของพระเจา้คือผูน้ าของกองทพัสวรรค์ของพระเจา้ ซ่ึงก็คือพระคริสต์ก่อนท่ีไดบ้งัเกิดเป็น
มนุษย ์(เปรียบเทียบ 34:7)    ดาวิดไดต้อ้งการให้พระองคท่ี์จะท าต่อพวกศตัรูของเขาอยา่งท่ีพวกเขาได้
ตั้งใจท่ีจะท าต่อเขา    ส่ิงน้ีก็สอดคลอ้งกบัวธีิท่ีพระเจา้จดัการกบัคนอธรรมตามปกติ 

35:7-8     เหตุผลส าหรับค าร้องขอของดาวิดก็คือความพยายามท่ีไม่เป็นธรรมของพวกศตัรูของเขาท่ีจะฆ่าเขา    
เขาไดอ้ธิษฐานท่ีวา่พวกเขาจะประสบกบัสถานการณ์ท่ีพวกเขาไดห้วงัวา่จะเป็นของเขา 

35:9-10  ถา้พระเจา้ไดใ้หก้ารช่วยกู ้ ดาวดิไดส้ัญญาท่ีจะยนิดีในพระเจา้และสรรเสริญพระองค ์

“จิตวิญญาณของข้าพระองค์ (ขอ้ 9) และ กระดูกท้ังส้ินของข้าพระองค์ (ขอ้ 10) เป็นสองแนวทาง      
แบบเนน้ๆ ของการกล่าววา่ ‘ขา้พเจา้’ หรือ ‘ขา้พเจา้เอง’ อยา่งเช่นใน 6:2, 3; เปรียบเทียบ การแสดงออก
ของเราเอง ‘ขา้พเจา้รู้มนัในกระดูกของขา้พเจา้’”228 

2. การคร ่ าครวญเหนือการต่อตา้นท่ีอยติุธรรม 35:11-18 

ในส่วนแรกของสดุดีน้ี  การเนน้ก็คือการออ้นวอน แต่ในส่วนน้ีมนัคือการคร ่ าครวญ 

35:11-12  พวกศตัรูท่ีมุ่งร้ายของผูเ้ขียนสดุดีไดต้อบแทนความดีท่ีเขาไดท้  าแก่พวกเขาดว้ยความชัว่   เป็นท่ีชดัเจน
วา่พวกเขาไดก้ล่าวหาเขาอยา่งผดิๆ 

35:13-14    เม่ือพวกเขาป่วย ดาวดิไดอ้ธิษฐานเพื่อการรักษาของพวกเขา และไดโ้ศกเศร้าเหนือสภาพของพวกเขา    
ยิง่ไปกวา่นั้น เขาไดอ้ดอาหาร ซ่ึงแสดงใหถึ้งขนาดของการท่ีเขาไดเ้สียสละเพื่อวา่พวกเขาจะหายป่วย229 



35:15-16    ตรงกนัขา้มเม่ือดาวิดไดป้ระสบกบัปัญหา  แทนท่ีจะแสดงความห่วงใยต่อเขา พวกเขากลบัได ้     
เยาะเยย้และท าใหส้ภาพของเขาแยล่งไปอีกอยา่งแทจ้ริง 

35:17-18    ดาวิดไดร้้องทูลต่อพระเจา้ท่ีจะหยุดการรอคอยและท่ีจะกระท าเพื่อเขา    เม่ือพระองคท์  าอยา่งนั้น     
ดาวดิจะใหก้ารสรรเสริญในท่ีชุมนุมแก่พระองค ์

3. การออ้นวอนขอความยติุธรรม 35:19-28 

ในส่วนน้ีการเนน้อยูท่ี่ความจ าเป็นส าหรับพระเจา้ท่ีจะกระท าเพื่อดาวดิ 

35:19-21   จากการหล่ิวตาให้กันนั้น พวกศตัรูของดาวิดได้ส่ือสารถึงความตั้งใจท่ีลับๆ ล่อๆ ของพวกเขาท่ี       
จะดักจับผู ้เขียนสดุดีในแผนการของพวกเขา พวกเขาได้โกหกเพื่อจะยุยงให้คนอ่ืนๆ ต่อต้านเขา       
พวกเขาไดใ้หค้  าพยานเทจ็เก่ียวกบัการกระท าของเขาอีกดว้ย 

35:22-26    การอา้งของพวกเขาถึงการไดเ้ห็นดาวิดท าบางส่ิงท่ีแยน่ั้นก็ไม่มีหลกัฐาน  แต่พระเจา้ไดเ้ห็นการ
กระท าท่ีชัว่ร้ายของพวกเขา    ดาวดิไดเ้รียกใหพ้ระเจา้ท่ีจะยติุความเงียบของพระองคแ์ละกระท าเพื่อเขา    
โดยการแกแ้คน้แทนดาวิดนั้น พระเจา้จะท าให้ความพยายามของคนอธรรมท่ีจะมีชยัเหนือคนซ่ือตรง
นั้นเสียไป 

35:27-28   สรุปแลว้ ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะท าให้บรรดาผูส้นบัสนุนเขาท่ีจะถวายเกียรติแด่พระเจา้ส าหรับ
การแกแ้คน้แทนผูรั้บใช้ท่ีชอบธรรมของพระองค์    เม่ือการช่วยกู้ได้เกิดข้ึนแล้ว  ดาวิดจะสรรเสริญ  
พระเจา้ส าหรับการจดัการท่ีชอบธรรมของพระองคเ์ช่นกนั 

ประชากรของพระเจา้สามารถร้องขอการแกแ้คน้แทนได ้เม่ือคนอ่ืนๆ กล่าวหาพวกเขาอย่างผิดๆ ถึง   
การท าความชัว่ และสามารถพึ่งพาการช่วยกูข้องพระเจา้ในอนาคตไดเ้พราะวา่พระองคย์ติุธรรม 

สดุดี 36 

สดุดีปัญญาโดยพื้นฐานน้ี พร้อมกับองค์ประกอบของการคร ่ าครวญส่วนตัวและการสรรเสริญ ก็
ประกอบดว้ยค าท านายท่ีดาวิดไดรั้บจากพระเจา้เก่ียวกบัคนอธรรม    ในความตรงขา้มกบัพวกเขานั้น  เขาได้
ยนิดีในความรักท่ีจงรักภกัดีและความชอบธรรมของพระเจา้    ผูเ้ขียนคนหน่ึงไดต้ั้งช่ือการอธิบายสดุดีน้ีของเขา
วา่ “มนุษย ์ณ ส่ิงแยท่ี่สุดของเขา   พระเจา้ ณ ส่ิงดีท่ีสุดของพระองค”์230 

“น่ี เป็นสดุดีแห่งความตรงข้ามท่ีมีพลัง ซ่ึงเป็นการเห็นแวบหน่ึงของความชั่ว ร้ายของมนุษย ์                   
ณ  ความประสงคร้์ายสูงสุด และความดีของพระเจา้ในความสมบูรณ์หลายดา้น ในขณะท่ีคนร้องเพลง



ถูกข่มขู่โดยส่ิงหน่ึงและได้รับความแน่ใจถึงชัยชนะโดยอีกส่ิงหน่ึง  สดุดีจ านวนน้อยก็ครอบคลุม
ขอบเขตอยา่งมากในเน้ือท่ีสั้นอยา่งมาก”231 

“การอยู่รวมกันของรูปแบบทางวรรณกรรมสามอย่างภายในบทกวีของสิบสามข้อก็ช้ีให้เห็นถึง       
ความจ ากดัของการเขา้หาเชิงวจิารณ์ถึงรูปแบบท่ีมีต่อสดุดีน้ี”232 

1. การเปิดเผยเก่ียวกบัคนอธรรม 36:1-4 

36:1    การแปลของ NIV “ค าท านายภายในใจของขา้พเจา้เก่ียวกบัความบาปของคนอธรรม” ก็เป็นท่ีช่ืนชอบ    
การแปลของลูโพลด์ก็ชดัเจนกว่า: “ค าท านายของพระเจา้เก่ียวกบัการละเมิดก็เป็นท่ีไดย้ินในใจของ
ขา้พเจา้เก่ียวกบัการอา้งอิงถึงคนอธรรม”233  ค าท านายเป็นข่าวสารจากพระเจา้   พระเจา้ไดใ้หก้ารเปิดเผย
พิเศษของพระองค์แก่ผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์เก่ียวกบัวิธีท่ีคนอธรรมมองดูชีวิตและวิธีท่ีพวกเขา
ด าเนินชีวิต    พวกเขาไม่กลวั (ค าฮีบรู พาฮาด แทนท่ีจะเป็น ยิราห์ ซ่ึงเป็นค าปกติส าหรับ “กลวั”)     
พระเจา้    นัน่คือ พวกเขาไม่ไดรู้้สึกไม่สบายใจอยา่งท่ีพวกเขาควร เน่ืองจากพระเจา้จะพิพากษาพวกเขา
ส าหรับความบาปของพวกเขา    น่ีเป็นลกัษณะท่ีสูงสุดของความบาปใน โรม 3:18 

36:2-4     ปราศจากการกลวัพระเจา้นั้น  คนอธรรมก็ติดตามความชัว่อย่างกลา้หาญเร่ือยไป  เขาท าให้จิตส านึก
ของเขาเงียบไวแ้ละก็พดูอยา่งหลอกลวงต่อไปและกระท าอยา่งไม่มีสาระโดยปราศจากการยบัย ั้งภายใน
ใดๆ 
“‘จงฟังใจของคุณ’ โลกบอกเรา  จงลืมวา่ ‘จิตใจก็เป็นตวัล่อลวงเหนือกวา่ส่ิงใดทั้งหมดมนัเส่ือมทราม
อยา่งร้ายทีเดียว ผูใ้ดจะรู้จกัใจนั้นเล่า’ (ยรม. 17:9, NASB)”234 

2. การไตร่ตรองเก่ียวกบัพระเจา้ 36:5-9 

36:5-6   ดาวดิไดย้นิดีในการไตร่ตรองถึงพระลกัษณะของพระเจา้แทนท่ีจะไม่นบัถือพระองค ์ แทนท่ีจะผลกัดนั
ให้พระเจา้ออกไปจากโลกทศัน์ของเขา  ผูเ้ขียนสดุดีไดท้  าให้พระองค์เป็นจุดศูนยก์ลางของโลกทัศน์
ของเขา  เขาได้ปีติยินดีในความรักท่ีจงรักภกัดี  ความสัตย์ซ่ือ  ความชอบธรรม และความยุติธรรม    
ของพระเจา้ 

36:7-9     ผลลพัธ์ของปรัชญาแห่งชีวิตน้ีก็ตรงขา้มกบัผลลพัธ์ของปรัชญาของคนอธรรม (ขอ้ 2-4)    เพราะว่า  
พระเจา้จงรักภกัดีอยา่งมีความรัก ประชากรของพระองคส์ามารถพบท่ีล้ีภยัในพระองคไ์ด ้(เปรียบเทียบ 
นรธ. 2:12; มธ. 23:37)  พวกเขาช่ืนชมกบัการจดัเตรียมแห่งนิเวศของพระองคอี์กดว้ย    พวกเขาประสบ



กบัแดนสุขาวดีท่ีแทจ้ริงบนโลก อยา่งท่ีอาดมัและเอวาไดป้ระสบในสวนเอเดนก่อนการลม้ลงในบาป    
พระเจา้จดัเตรียมชีวติและความสวา่งแห่งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูท่ี้ค  านึงถึงพระองค ์

“การรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าก็จ  า เป็นต่อชีวิตคริสเตียนท่ีสมดุล และห้าข้อเหล่าน้ีก็ เป็น             
ศาสนศาสตร์ระบบแบบรวบรัด”235 

3. การขอร้องเก่ียวกบัอนาคต 36:10-12 

ดาวิดไดอ้ธิษฐานในการสรุปวา่ความรักท่ีจงรักภกัดีและความชอบธรรมของพระเจา้จะจบักุมความรัก
ของเขาเร่ือยไป เพื่อว่าปรัชญาท่ีชั่วร้ายของคนอธรรมจะไม่พิชิตหัวใจของเขาได ้ เขาตอ้งการท่ีจะอยู่ในการ
จ านนท่ีถ่อมใจต่อพระเจา้แทนท่ีจะเป็นการลุกข้ึนดว้ยความหยิง่และการไม่นบัถือพระองค ์ จุดจบสุดทา้ยของคน
อธรรมจะเป็นการถูกท าลายท่ีซ่ึงพวกเขาไม่สามารถกูคื้นไดเ้ลย 

“การป้องกนัท่ีดีท่ีสุดของเราต่อความรุนแรงคือการอธิษฐานท่ีสงบ”236 

เราอาจไตร่ตรองถึงปรัชญาสองอย่างของชีวิต ซ่ึงถูกน ามาใช้โดยคนอธรรมและคนท่ีย  าเกรงพระเจา้ 
เช่นเดียวกบัผลลพัธ์ต่างๆ ของพวกมนัได ้   ธรรมิกชนควรช่ืนชมกบัความเหนือกวา่ของการตระหนกัถึงพระเจา้
และการด าเนินในความสว่างแห่งพระลกัษณะท่ีได้เปิดเผยของพระองค์    อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนกัว่า
มุมมองของคนอธรรมก็ดึงดูดใจ และเราควรป้องกนัการล่ืนไถลเขา้ไปหามนั 

สดุดี 37 

สดุดีปัญญาน้ีก็ท  าใหค้วามคิดของสดุดี 36 กา้วหนา้ไป  จงสังเกตถึงการอา้งอิงถึงคนกระท าชัว่ใน 36:12 
และการอา้งอิงถึงคนกระท าชัว่ใน 37:1    ท่ีน่ี ดาวดิไดก้ระตุน้ใหค้นชอบธรรมท่ีจะไม่ยอมให้ความมัง่คัง่ของคน
อธรรมท่ีจะท าใหพ้วกเขาผดิหวงั แต่ท่ีจะวางใจใน 

ความยุติธรรมของพระเจา้เร่ือยไป  การหนุนใจท่ีคลา้ยกนัก็อธิบายลกัษณะของสดุดี 49 และ 73    ท่ีน่ี
ผูเ้ขียนสดุดีไดใ้ชก้ารแสดงออกแบบสุภาษิตหลายอยา่งท่ีจะถ่ายทอดการกระตุน้ของเขา 

“ในแนวทางท่ีด าเนินไปนั้น  ผูเ้ขียนสดุดีก็กล่าวถึงเร่ืองราวของชีวิตและความตาย  ปัญญาและความโง่ 
และรางวลัและการลงโทษ     เขาไวต่อค าถามเก่ียวกบัอนาคตและรางวลัและการทนทุกขข์องมนัอยา่ง
มากท่ีสุด    ผูเ้ขียนสดุดียืนยนัว่าพระเจ้าจะค ้ าจุนคนชอบธรรมและพวกเขาจะช่ืนชมกับพระพรท่ี
พระองค์ไดส้ัญญาแก่พวกเขาอย่างเต็มท่ี    นกัปราชญ์ก็ตั้งทางหลวงแห่งปัญญาไวต่้อหน้าผูอ่้านหรือ
ผูฟั้ง อย่างท่ีพระเยซูของเราไดเ้รียกให้ผูติ้ดตามของพระองค์ท่ีจะเรียนรู้จากพระองค์ถึงวิธีท่ีจะท าให ้ 
พระบิดาในสวรรคข์องเราโปรดปราน (มธ. 5:2-10)”237 



น่ีเป็นสดุดีโคลงกระทูเ้ช่นกนั แต่ในกรณีน้ีแต่ละบาทของบทกวี (ขอ้เวน้ขอ้) เร่ิมตน้ด้วยตวัอกัษรท่ี
ตามมาของตวัอกัษรฮีบรู    บาทของบทกวีเป็นหน่วยเชิงตรรกท่ีถูกก าหนดโดยเน้ือหาหรือไม่ก็โครงสร้างของ
บทกว ี   มนัเป็นยอ่หนา้แบบบทกว ี

“น่ีเป็นสดุดีเก่ียวกบัปัญญาท่ีชดัเจนท่ีสุด [การมี  การจดัเตรียม หรือการช้ีแจงปัญญา] ของสดุดีทั้งหมด     
ท่ีจริงมนัเป็นการรวบรวมของค ากล่าวท่ีอาจถูกพบไดง่้ายๆ ในพระธรรมสุภาษิต    ดูเหมือนมนัจะเป็น
การรวบรวมค ากล่าวโดยการสุ่มท่ีปราศจากระเบียบหรือการพฒันาใดๆ    อยา่งไรก็ตาม มนัมีคุณสมบติั
ท่ีส าคญัต่อขอ้ความนั้น เพราะว่าสดุดีน้ีเป็นโคลงกระทูแ้ละถูกประดิษฐ์ดว้ยจุดประสงค์แบบสอนอีก
ดว้ย     การเรียบเรียงท่ีมีระเบียบอยา่งระมดัระวงันั้นก็สอดคลอ้งกบัการอา้งท่ีถูกท าข้ึนส าหรับแก่นสาร
ของสดุดีน้ี นัน่คือ โลกเป็นระเบียบอยา่งยิง่ และคุณความดีก็ไดรั้บรางวลัอยา่งแทจ้ริง”238 

1. การเรียกสู่การวางใจเร่ือยไป 37:1-8 

37:1-2  คนชอบธรรมไม่ควรอิจฉาผูท่ี้กระท าชัว่ หรือเป็นทุกขเ์พราะวา่พวกเขามัง่คัง่     ความส าเร็จของพวกเขา
จะอยูช่ัว่คราวเท่านั้น    แมว้า่พวกเขาอาจมัง่คัง่ตลอดชีวิตของพวกเขา ความส าเร็จของพวกเขาก็สั้นตาม
ความจริงของนิรันกาล 

37:3-4   ในเชิงบวกนั้น เราควรจดจ่อชีวิตของเราท่ีพระเจา้    เราควรวางใจในพระเจา้ท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้งต่อไป
และตวัเราเองก็ยนืหยดัในการท าส่ิงท่ีถูกตอ้งดว้ย    ส าหรับคนอิสราเอลนั้น น่ีหมายถึงการอยูใ่นแผน่ดิน
แห่งพระสัญญาแทนท่ีจะละมนัไปหาทุ่งหญา้ท่ีเขียวกวา่ในท่ีอ่ืนๆ    ผูท่ี้ยินดีในพระเจา้จะไดรั้บตามใจ
ปรารถนาของพวกเขา    คนชอบธรรมท่ียินดีในพระเจา้ตอ้งการท่ีจะเห็นน ้ าพระทยัของพระองคส์ าเร็จ 
และส่ิงนั้นจะเกิดข้ึนเพื่อพวกเขาในท่ีสุด 

37:5-7ก   การมอบทางของคนหน่ึงไวก้ับพระเจ้าหมายถึงการจ านนชีวิตของคนหน่ึงและเหตุการณ์ต่างๆ 
ประจ าวนัต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้     ถา้เราท าส่ิงน้ี  เราจะประสบกบัส่ิงท่ีพระองค์ตอ้งการเพื่อเรา    
ในท่ีสุด พระเจา้จะใหร้างวลัแก่ความชอบธรรมของเราและแสดงใหเ้ห็นวา่ความมัน่ใจของเรานั้นฉลาด 

“การถูกครอบง าดว้ยพวกศตัรูและคู่ต่อสู้ไม่สามารถถูกตดัออกไปอยา่งง่ายๆได ้ แต่มนัสามารถถูกขจดั
ออกไปโดยการจดจ่อใหม่ของความสนใจได.้ . . . มนัรวมถึงการก าหนดทิศทางอย่างตั้งใจของอารมณ์
ของผูห้น่ึง (4ก ยินดี; เปรียบเทียบ เปาโลและสิลาสในคุกท่ีร้องเพลงเช่นเดียวกบัอธิษฐาน) และการมอบ
อาชีพของคนหน่ึง (ทางของท่าน ขอ้ 5) และ ช่ือเสียง (การแก้แค้นแทนของท่าน ขอ้ 6) แด่พระองค”์239 



“ความเงียบเชิงสร้างสรรค์เป็นสินคา้ท่ีหายากในทุกวนัน้ี  แมก้ระทัง่ในการนมสัการของคริสตจกัร    
ผูค้นไม่สามารถทนต่อความเงียบได.้ . . .แต่นอกจากวา่เราเรียนรู้ท่ีจะรอคอยจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้  
เราจะไม่ประสบกบัสันติสุของพระองคเ์ลย”240 

37:7ข-8  ดาวดิไดส้รุปส่วนเร่ิมตน้ของสดุดีน้ีโดยการกลบัไปสู่แนวคิดท่ีเขาไดเ้ร่ิมตน้  คนชอบธรรมไม่ควรยอม
ใหค้วามส าเร็จของคนอธรรมท่ีจะท าใหเ้ราไขวเ้ขวจนถึงจุดท่ีเราออกไปจากน ้าพระทยัของพระเจา้ 

2. ความแน่ใจถึงการลงโทษท่ียติุธรรม 37:9-22 

37:9-11 บางทีคนอธรรมไดแ้ยง่แผน่ดินท่ีไม่ไดเ้ป็นของพวกเขาไป  ดาวิดไดท้  าให้ผูค้นแน่ใจวา่คนอธรรมจะไม่
ส าเร็จในระยะยาว    ผูท่ี้ไดจ้  านนต่อสิทธิอ านาจของพระเจา้ในท่ีสุดแลว้จะครอบครองแผน่ดินท่ีพระเจา้
ไดส้ัญญาแก่พวกเขา (เปรียบเทียบ มธ. 5:5)    คนอ่อนโยนคือผูท่ี้เลือกแนวทางของความเช่ือท่ีอดทน
แทนท่ีจะเป็นการถือสิทธ์ิของตนเอง อยา่งท่ีขอ้ต่างๆ ก่อนหนา้น้ีท าใหช้ดัเจน 

37:12-22   ดาวิดได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะให้พื้นฐานส าหรับความมัน่ใจในความแน่ใจท่ีเขาเพิ่งได้ให้ไปใน          
ขอ้ 9-11   ความตรงกนัขา้มห้าอยา่งก็ตระเตรียมความมัน่คงน้ี    พระเจา้ผูซ่ึ้งก าลงันั้นมีมากกวา่ก าลงั
ของคนอธรรมอยา่งมาก ก็ต่อตา้นพวกเขา (ขอ้ 12-13)  ความชัว่ท่ีคนอธรรมกระท าจะกลบัไปสู่พวกเขา 
(ขอ้ 14-15)    พระเจา้จะค ้าจุนคนชอบธรรม (ขอ้ 16-17) คนชอบธรรมก็เป็นเป้าหมายท่ีพิเศษของ      
การเอาใจใส่ท่ีระมดัระวงัของพระเจา้ (ขอ้ 18-20)    สุดทา้ย พระเจา้จะใหร้างวลัแก่การไม่เห็นแก่ตวัของ
คนชอบธรรม แต่จะลงโทษการเห็นแก่ตวัของคนอธรรม (ขอ้ 21-22) 

3. ความแน่ใจถึงการเอาใจใส่ของพระเจา้ท่ีมีต่อคนซ่ือตรง 37:23-31 

37:23-2  พระเจา้ยินดีในการท่ีบุคคลท่ีดีด าเนินชีวิตอย่างไรและพระองคอ์วยพรกิจกรรมต่างๆ ของเขาหรือของ
เธอ   แมว้า่บุคคลเช่นนั้นอาจสะดุดขณะท่ีเขาด าเนินชีวิตไปนั้น เขาจะไม่ประสบกบัการลม้ลงท่ีเสียหาย
ท่ีซ่ึงเขาไม่สามารถลุกข้ึนได ้

37:25-26    พระเจา้สัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองคท่ี์จะจดัเตรียมเพื่อผูติ้ดตามท่ีสัตยซ่ื์อของพระองค ์   
ดาวิดสามารถเป็นพยานไดว้่าเขาไม่เคยเห็นพระเจา้ทอดทิ้งคนชอบธรรมหรือเขาไดส้ังเกตว่าลูกหลาน
ของพวกเขาไม่สามารถท่ีจะหาอาหารได้    พระเจ้าได้สัญญาแก่คนอิสราเอลว่าพระองค์จะอวยพร
ลูกหลานของผูท่ี้ไดเ้ช่ือฟังพระองค ์(ฉธบ. 7:9) 

มนัเป็นไปไดท่ี้จะอธิบายถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ผูเ้ช่ือบางคนไดอ้ดตาย พวกเขาอาจไม่ไดติ้ดตามพระเจา้อยา่ง
สัตยซ่ื์อหรือพวกเขาอาจไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีใหญ่กว่า (แมก้ระทัง่มนุษยทุ์กคน) ท่ีไม่ไดติ้ดตาม



พระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อและประสบกบัการพิพากษาของพระองค ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 4)  ดาวิดไม่ไดก้ล่าววา่
คนชอบธรรมจะไม่อดตายเลย เพียงแต่ว่าเขายงัไม่เคยเห็นคนชอบธรรมคนใดก็ตามท่ีได้อดตาย    
ประเด็นของเขาก็คือวา่ พระเจา้ดูแลคนชอบธรรม 

37:27-29 พระเจา้รักความยุติธรรมและไม่ทอดทิ้งธรรมิกชน    พระองค์สงวนพวกเขาไวแ้ต่ได้ตดัคนอธรรม
ออกไป 

37:30-3   คนชอบธรรมด าเนินชีวิตตามธรรมบญัญติัของพระเจ้าและก็สนับสนุนปัญญาและความยุติธรรม    
ลกัษณะน้ีน าเสถียรภาพไปสู่ชีวติของพวกเขา 

 

4. ความขดัแยง้ระหวา่งคนอธรรมและคนชอบธรรม 37:32-40 

37:32-34    คนอธรรมพยายามท่ีจะพิชิตพระเจา้อย่างแทจ้ริงเม่ือเขาตั้งตนเองต่อตา้นคนชอบธรรม  คนอธรรม 
จะล้มเหลวอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้เพราะว่าอ านาจของพระเจ้านั้ นใหญ่กว่าอ านาจของเขาอย่างมาก    
ดงันั้น บุคคลท่ีชอบธรรมจ าเป็นตอ้งรอคอยพระเจา้เพื่อจะกระท าเพื่อเขา 

37:35-36   ดาวดิไดใ้หค้  าพยานส่วนตวัอีกคร้ังหน่ึง  คร้ังน้ีเก่ียวกบัการถูกท าลายของคนอธรรมท่ีมัง่คัง่อยา่งมาก 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 25) 

37:37-38 ชนรุ่นหลงัของคนชอบธรรมจะคงอยู่ แต่ชนรุ่นหลงัของคนอธรรมจะตายไป   ดาวิดไดก้ล่าวว่าเรา      
สามารถพึ่งพาส่ิงนั้นได ้   ผูค้นท่ีดีละพระพรต่างๆ ไวข้า้งหลงัพวกเขา แต่คนชัว่ร้ายไม่ไดล้ะส่ิงใดท่ีมี
คุณค่าแทจ้ริงไวเ้ลย     

37:39-40    ในการสรุปนั้นดาวิดไดจ้ดจ่อท่ีพระเจา้อีกคร้ัง พระองค์เป็นความรอดของผูท่ี้ล้ีภยัในพระองค ์   
พระองคเ์ป็นก าลงั ความช่วยเหลือและผูช่้วยกูข้องพวกเขา   ดงันั้น คนชอบธรรมควรวางใจในพระองค์
เร่ือยไปแมว้า่คนอธรรมมัง่คัง่และต่อตา้นพวกเขา 

ประชากรของพระเจา้ไม่ควรหยุดท่ีจะวางใจในพระเจา้ เพราะว่าคนอธรรมมัง่คัง่ชัว่คราว หรือเราไม่
ควรหมดหวงัเม่ือพวกเขาดูเหมือนจะมีชยัเหนือเรา  ตรงกนัขา้มเราควรวางใจในพระเจา้ ล้ีภยัในพระองค์
และพึ่งพาความสัตยซ่ื์อของพระองคท่ี์มีต่อพระสัญญาต่างๆของพระองคเ์ร่ือยไป   การทบทวนถึงความ
สัตยซ่ื์อในอดีตของพระองคจ์ะช่วยให้เราท าส่ิงน้ีได ้   น่ีเป็นสดุดีท่ีมีประโยชน์ท่ีจะอ่านเม่ือใดก็ตามท่ี
เรารู้สึกทอ้ใจโดยความมัง่คัง่ท่ีเด่นชดัของคนอธรรม 



“บทกวีน้ี ซ่ึงชัดเจนมากกว่าสดุดีโทราห์ ก็กล่าวอย่างชัดเจนถึงการเช่ือมโยงท่ีใกล้ชิดและท านายได้
ระหวา่ง การกระท า และ ผลลัพธ์    จุดประสงคข์องค าแนะน าเช่นนั้น (ซ่ึงเป็นพยานถึงสิทธิอ านาจของ
พระผูส้ร้างท่ีมีอธิปไตยในทางออ้ม) ก็เพื่อท่ีจะปลูกฝังรูปแบบอุปนิสัยท่ียอมรับไดท้างสังคมในคนหนุ่ม
สาว    อุปนิสัยเช่นนั้นก็สนบัสนุนสวสัดิภาพของชุมชนทั้งหมดอยา่งเด็ดเด่ียว  ดงันั้นขอ้โตแ้ยง้ก็อา้งอิง
ถึงพระเจา้ แต่กรณีนั้นไดถู้กท าข้ึนเพื่อเหตุผลท่ีถือประโยชน์เป็นส าคญัโดยส่วนใหญ่  มนัใชก้ารได!้”241 

สดุดี 38 

ในสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ี  ซ่ึงถูกเรียกวา่ “ค าวิงวอนของผูท่ี้ส านึกผิด”242  ดาวิดไดแ้สดงออกถึง
การส านึกผิดท่ีว่าเขาไดท้  าบาปต่อพระเจา้และดว้ยเหตุนั้นก็ไดก่้อให้เกิดการตีสอนของพระองค์  การตีสอนน้ี
ไดม้าในรูปแบบของการต่อตา้นจากพวกศตัรูท่ีผูเ้ขียนสดุดีไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะขจดัออกไป 

ช่ือเร่ือง “อนุสรณ์” (NASB) หรือ “ค าวิงวอน” (NIV) หมายถึงตามตวัอกัษรวา่: “น าไปสู่การระลึกถึง”    
มนัปรากฏในช่ือเร่ืองของสดุดี 70 อีกดว้ย 

ส าหรับพระเจา้นั้น ท่ีจะระลึกก็คือท่ีจะกระท า  ค  าน้ีกล่าวถึงการวางสถานการณ์ท่ีร้องขอความช่วยเหลือ
จากพระองคไ์วต่้อพระพกัตร์พระองค”์243 

1. การลงวนิยัของพระเจา้ 38:1-12 

38:1-2  ดาวิดได้มองว่าการทนทุกข์ในปัจจุบันของเขาเป็นตัวบ่งช้ีว่าพระเจ้านั้ นกร้ิวต่อเขาอย่างมาก 
(เปรียบเทียบ 6:1) เขาได้พรรณนาว่าพระเจา้ก าลงัยิงธนูใส่เขาราวกบัว่าพระเจา้เป็นศตัรูของเขาใน
สงครามและไดก้ดลงบนเขาดว้ยพระหตัถท่ี์ใหญ่โตของพระองค ์

38:3-8   ขอ้เหล่าน้ีกล่าวถึงการคร ่ าครวญของผูเ้ขียนสดุดีต่อการทนทุกข์ของเขาอยา่งชดัเจน เป็นท่ีชดัเจนวา่เขา
ไดสู้ญเสียสุขภาพท่ีดีของเขาไปและอยูใ่นความเจ็บปวด (เปรียบเทียบ 6:2)  ความเจ็บปวดของเขาได้
ขยายไปสู่วญิญาณเช่นเดียวกบัร่างกายของเขา  ความเจบ็ป่วยของเขาเป็นการลงโทษส าหรับบาปของเขา 
(ขอ้ 3, 5) 

38:9-12  การทนทุกขข์องเขาไดก้ระทบคนอ่ืนๆ เช่นกนั  พระเจา้ไดรู้้ถึงสภาพของเขา (ขอ้ 9-10)  เพื่อนๆ ของเขา
ไดห้ลีกเล่ียงเขา (ขอ้ 11) และพวกศตัรูของเขาไดห้าประโยชน์จากความอ่อนแอของเขา  พวกเขาได้
พยายามท่ีจะดูหม่ินและท าลายเขา 

 



2. ความหวงัของดาวดิ 38:13-22 

38:13-16   ดาวิดไม่ได้ใส่ใจในการขู่เข็ญของพวกศตัรูของเขา เพราะเขาได้เช่ือว่าพระเจา้จะแก้แคน้แทนเขา      
ในการตอบสนองต่อค าอธิษฐานของเขา 

“คนทนทุกขน้ี์ช่างแตกต่างจากโยบเพียงไร!    ชายคนน้ีไดจ้ดจ่อท่ีการทนทุกข์ของเขาอย่างเงียบๆ 
ในขณะท่ีโยบไดร้้อนใจท่ีจะต่อตา้นเพื่อนๆ ของเขาและท่ีจะโตเ้ถียงกบัพระเจา้”244 

ดาวดิไดโ้ดดเด่นในความสามารถของเขาท่ีจะรอคอยพระเจา้ (ขอ้ 15)    หลายปีแห่งการทนทุกขข์องเขา
โดยเง้ือมมือของซาอูล  ผูว้ิจารณ์ของเขาในเผ่าเบนยามิน และการกระท าของอบัซาโลมท่ีมีต่อเขาได้
สอนใหเ้ขาท าส่ิงน้ี 

38:17-20  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ผูเ้ขียนสดุดีไดรู้้สึกราวกบัวา่เขาไม่สามารถรับมือกบัส่ิงใดไดอี้กแลว้ เขาไดต้อ้งการให้
พระเจา้ท่ีจะตอบสนองต่อการร้องขอความช่วยเหลือของเขาอย่างทนัทีทนัใด    ดาวิดไดส้ารภาพบาป
อะไรก็ตามท่ีไดน้ าไปสู่สภาพท่ีเจ็บปวดของเขา (เปรียบเทียบ ยก. 5:15)    เขาไดก้งัวลเก่ียวกบัผลลพัธ์
ต่างๆ ของมนั แต่มนัไม่มีอะไรท่ีเขาสามารถท าไดย้กเวน้การรอใหพ้ระเจา้ท่ีจะช่วยกูเ้ขา 

38:21-22 สดุดีน้ีจบลงดว้ยการออ้นวอน  ดาวดิไดอ้อ้นวอนใหพ้ระเจา้ท่ีจะมาช่วยกูเ้ขาในไม่ชา้พระเจา้ไดท้อดทิ้ง
เขาและไดอ้ยูไ่กลจากการทนทุกขข์องเขานานพอแลว้  เวลาน้ีเป็นเวลาท่ีจะช่วยกู ้

บางคร้ังผูเ้ช่ือก็น าการทนทุกข์ทางร่างกาย ทางอารมณ์ และระหว่างบุคคลมายงัพวกเขาเองโดย          
การท าบาปในกรณีต่างๆ เช่นนั้น  พระเจา้อาจตีสอนเราดว้ยความเจ็บปวด เพื่อวา่เราจะเรียนรู้ท่ีจะไม่ท า
ส่ิงเดียวกนัอีกคร้ัง   ในขบวนการนั้น  เราควรยืนยนัอีกคร้ังหน่ึงถึงความวางใจในพระเจา้ของเราใน
ฐานะผูช่้วยกูจ้ากศตัรูทั้งส้ินของเรา 

สดุดี 39 

ดูเหมือนดาวิดไดเ้ขียนสดุดีปัญญาน้ี ในรูปแบบของการคร ่ าครวญส่วนตวั ในระหว่างความเจ็บป่วยท่ี
ยาวนาน ซ่ึงเกือบจะเป็นอนัตรายถึงชีวิต (เปรียบเทียบ โยบ)    เขาไดอ้อ้นวอนให้พระเจา้ท่ีจะขยายวนัเวลาของ
เขาแทนท่ีจะด าเนินการตีสอนเร่ือยไป    สดุดีน้ีก็คลา้ยๆ กบัสดุดีก่อนหน้าน้ี แต่ในสดุดีน้ีดาวิดไม่ไดอ้า้งอิงถึง
การต่อตา้นจากพวกศตัรูของเขา 

เยดูธูนซ่ึงไดถู้กอา้งอิงในช่ือเร่ือง ก็เป็นหน่ึงในนกัดนตรีหลกัของดาวิด (1 พศด. 16:41-42)  บางทีดาวิด
ไดเ้ขียนสดุดีน้ีเพื่อใหเ้ยดูธูนเล่นหรือน า หรือเพื่อกลุ่มนกัดนตรีภายใตก้ารน าของเขา 



1. ความสั้นของชีวติ 39:1-6 

39:1-3  ดาวิดได้เก็บความรู้สึกรุนแรงบางอย่างท่ีเขาได้ยบัย ั้งไวจ้ากการแสดงออกในท่ีชุมนุม  อย่างเช่น          
ไฟภายในเขานั้น  อารมณ์เหล่านั้นไดเ้ดือดดาลออกมา แต่เขาไดย้บัย ั้งพวกมนัไวซ่ึ้งเกรงวา่เขาอาจเสียใจ
ต่อค าพดูของเขา    ความรู้สึกของเขาไดเ้กิดข้ึนจากการตีสอนของเขา ณ พระหตัถข์องพระเจา้ (ขอ้ 9) 

39:4-6 ในท่ีสุดดาวดิไดพ้บการผอ่นคลายในการแสดงออกถึงความคบัขอ้งใจของเขาต่อพระเจา้ เขาไดอ้ธิษฐาน
ท่ีพระเจา้จะสอนเขาท่ีจะช่ืนชมกบัความสั้นของชีวิตมนุษย ์(เปรียบเทียบ 90:10, 12)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ 
ดาวิดเป็นชายชรา ณ เวลาน้ี  ชีวิตของเขานั้นดูเหมือนสั้ นอย่างมากเม่ือมองยอ้นกลบัไป  ผูค้นได้วดั
ระยะทางท่ีสั้นดว้ยความยาวหน่ึงฝ่ามือในสมยัของดาวดิ (ขอ้ 5) การเสาะหาชีวิตก็ค่อนขา้งไม่ส าคญัเม่ือ
พิจารณาถึงเวลาอนัสั้นท่ีเรามีชีวติอยู ่

“ค าศพัท์น้ี [เสลาห์ ขอ้ 5] ก็มาจากค ากริยา สาลาล ‘ยกข้ึน’    มนัปรากฏใน สดุดี 39 บทและใน        
‘สดุดีของฮาบากุก’ (ฮบก. 3)    ไม่มีใครท่ีแน่ใจถึงความหมายท่ีแน่นอนของค าน้ี นัน่คือ อะไรท่ีจะถูก
ยกข้ึน    บางคนคิดว่า เสลาห์ เป็นค าท่ีเน้น ซ่ึงก าหนดประเด็นในสดุดีเพื่อ ‘การยก’ ความคิดของคน
หน่ึงต่อพระเจา้    แต่นกัวิชาการส่วนใหญ่คิดว่ามนัเป็นแค่รูปแบบบางอยา่งของเคร่ืองหมายทางดนตรี 
เช่น เคร่ืองหมายของเวลาหยดุพกัทางดนตรี  การหยดุครู่หน่ึง หรือการเปล่ียนคีย”์245 

2. ความส าคญัของความเช่ือในพระเจา้ 39:7-13 

39:7     ผูเ้ขียนสดุดีได้ร้องขอความเมตตาจากพระเจ้า  ซ่ึงวางใจให้พระองค์ท่ีจะท าให้ตลอดชีวิตของเขา
น่าช่ืนชมยนิดี  

39:8-9  การทนทุกข์ของดาวิดก็เน่ืองมาจากการตีสอนของพระเจา้  บางทีเขาไดท้  าบาปดว้ยค าพูดของเขาและ
ดงันั้นก็ไดรู้้สึกถูกบงัคบัใหร้ะแวดระวงัถอ้ยค าของเขาอยา่งใกลชิ้ด (ขอ้ 1-2) 

39:10-11   ดาวิดตอ้งการการผ่อนคลาย  เขาไดพู้ดราวกบัว่าเขาไดรู้้สึกวา่พระเจา้ก าลงัเค้ียวชีวิตของเขาอย่างท่ี
แมลงกินเส้ือผา้    ระยะเวลาท่ียาวนานของความทุกข์ของเขาได้ท าให้เขารู้สึกถึงความสั้ นของชีวิต    
พระเจา้ไดตี้สอนเขา (เปรียบเทียบ ฮบ. 12:5-11)   

“พระเจา้กระซิบต่อเราในความเพลิดเพลินของเรา ตรัสในจิตส านึกของเรา แต่ตะโกนในความเจ็บปวด
ของเรา   มนัเป็นเคร่ืองขยายเสียงท่ีจะกระตุน้โลกท่ีหูหนวก”246 



39:12-13   ในการสรุปนั้น ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะขจดัการตีสอนของพระองค์ไปเสีย  ไม่วา่มนัจะเป็นอะไร  
ก็ตาม เพื่อวา่เขาสามารถยนิดีกบัปีต่างๆ สุดทา้ยแห่งชีวติของเขาได้247 

ความสั้นของชีวิตก็ท าให้คนหน่ึงประทบัใจมากข้ึนขณะท่ีเขาหรือเธอแก่ตวัลง   ตามปกติแลว้ผูค้นก็
ตระหนกัถึงส่ิงน้ีในเวลาแห่งความโศกเศร้ามากกวา่ในเวลาแห่งความสุข    มนัเป็นธรรมชาติส าหรับผู ้
เช่ือท่ีตอ้งการใหพ้ระเจา้สอนเขาหรือเธอท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งฉลาด และตอ้งการให้พระองคท่ี์จะอดทน
ต่อบาปของคนหน่ึงเม่ือพิจารณาถึงความสั้นของชีวติ 

สดุดี 40 

ในสดุดีน้ี ดาวิดไดถ้วายตวัเขาเองเพื่อเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้ เพราะว่าพระเจา้ได้ช่วยกู้เขา  เขาได ้  
คร ่ าครวญต่อความทุกขข์องเขาและไดอ้ธิษฐานขอความรอด  สดุดีน้ีเป็นการรวมกนัของการขอบคุณ (ขอ้ 1-10) 
และการคร ่ าครวญ (ขอ้ 11-17)  และมนัก็เก่ียวขอ้งกบัพระเมสสิยาห์ (ขอ้ 6-8; เปรียบเทียบ ฮบ. 10:5-9)248 

1. การขอบคุณส าหรับความรอด 40:1-10 

40:1-3  ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ป็นพยานต่อประชาชนของเขาวา่ พระเจา้ไดต้อบค าอธิษฐานเพื่อการช่วยกูข้องเขาแลว้ 
หลงัจากเวลาท่ียาวนานท่ีซ่ึงดาวิดได้รอคอยพระเจา้เท่านั้น  ในท่ีสุดพระเจา้ได้สถาปนาผูรั้บใช้ของ
พระองคข้ึ์นใหม่    ดงันั้นดาวิดไดมี้เพลงใหม่แห่งการสรรเสริญส าหรับพระเจา้   การสรรเสริญของเขา
จะหนุนใจใหค้นอ่ืนๆ ท่ีจะร้ือฟ้ืนความมัน่ใจในพระยาเวห์ของพวกเขา 

40:4    บุคคลท่ีไม่ไดพ้ึ่ งพาคนท่ีพอเพียงด้วยตนเองหรือคนโกหก แต่วางความวางใจแบบเต็มท่ีของเขาใน   
พระเจา้ก็ประสบกบัพระพรท่ียิง่ใหญ่ 

40:5   การกระท าต่างๆ ท่ีอศัจรรยข์องพระเจา้เพื่อคนชอบธรรมนั้นก็มากมายเกินกวา่จะระบุไวอ้ยา่งเต็มท่ีได ้
นบัประสาอะไรกบัความคิดท่ีเป็นประโยชน์ของพระองค ์ ไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบกบัพระยาเวห์
ไดเ้ก่ียวกบัแผนการท่ีมีพระคุณของพระองคท่ี์จะอวยพร 

40:6     ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสสนั้น สัตวบูชาและธญัญบูชาไม่ใช่ส่ิงส าคญัหลกัต่อพระเจา้   ส่ิงท่ีส าคญั
กว่าเคร่ืองบูชาไม่ว่าส าหรับการนมสัการหรือการล้างบาปก็คือการอุทิศตนแท้จริงของผูเ้ช่ือเองต่อ    
พระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 15:22-23) 

วลี “พระองคท์รงเบิก (หรือแทง) หูของขา้พระองค”์ อาจหมายถึงวา่ ดาวิดไดม้องวา่พระเจา้ไดท้  าให้เขา
เป็นทาสท่ีเต็มใจของพระองคโ์ดยการกรุณาต่อเขาอยา่งมาก (เปรียบเทียบ อพย. 21:6)    อยา่งไรก็ตาม  



มนัดูเหมือนเป็นไปได้มากกว่าท่ีว่า ดาวิดได้หมายถึงว่าพระเจา้ได้ให้ความสามารถแก่เขาท่ีจะเขา้ใจ   
และเช่ือฟังพระวจนะของพระองค ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 8) 

40:7-8  เพราะว่าพระเจ้าได้ดีต่อดาวิดอย่างมาก ผูเ้ขียนสดุดีก็ได้มอบชีวิตของเขาเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต         
(รม. 12:1-2)    ในฐานะกษตัริยท่ี์ไดรั้บการเจิมของพระเจา้  ดาวิดก็มีความรับผิดชอบท่ีจะท าตาม
ค าแนะน าท่ีไดม้อบใหแ้ก่เขาในหนงัสือมว้นธรรมบญัญติัของโมเสส    เพราะวา่พระเจา้ไดฉ้วยความรัก
ของเขาไว ้ ดาวิดสามารถกล่าวว่าธรรมบญัญัตินั้นอยู่ในใจของเขา ไม่ใช่แค่ในมือของเขาเท่านั้ น        
เขาไดย้นิดีท่ีจะท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้แทนท่ีจะท าเน่ืองจากพนัธะเท่านั้น 

ในฮีบรู 10:5-7  ผูเ้ขียนจดหมายฝากนั้นไดอ้า้งอิงขอ้ 6-8 เก่ียวกบัท่าทีของพระเยซูคริสต ์ณ การมาเป็น
มนุษยข์องพระองค ์   เคร่ืองบูชาต่างๆ ของระบบของโมเสสไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
สูงส่งของพระเจา้ไดเ้ลย    ส่ิงเหล่านั้นไดข้จดับาปไปชัว่คราวและไดแ้สดงออกถึงการนมสัการอยา่งผิว
เผนิเท่านั้น    เคร่ืองบูชาท่ีไดต้อบสนองต่อพระเจา้อยา่งเต็มท่ีคือการถวายตนเองท่ีเต็มใจของบุตรมนุษย์
ท่ีไร้บาป    พระเยซูคริสตไ์ดม้อบพระองค์เองต่อพระเจา้อย่างท่ีดาวิดไดท้  า อยา่งท่ีเขาไดแ้สดงออกใน
สดุดีน้ี 

40:9-10    ส่วนหน่ึงของน ้ าพระทยัของพระเจ้าส าหรับดาวิด ในฐานะบุคคลหน่ึงและในฐานะกษตัริย์ของ
อิสราเอล ก็คือว่าเขาควรสรรเสริญพระเจ้า   ผู ้เขียนสดุดีได้กล่าวว่าเขาได้ท าหน้าท่ีน้ีอย่างยินดี             
เขาไดก้ล่าวถึงความชอบธรรม  ความสัตยซ่ื์อ  ความรอด  ความรักท่ีจงรักภกัดีและความจริงของพระเจา้
ในท่ีชุมนุม 

2. การออ้นวอนขอความรอด 40:11-17 

“มนัดูเหมือนว่าการคร ่ าครวญน้ีถูกเขียนข้ึนพร้อมกบัการอา้งอิงท่ีแน่นอนถึงเพลงการขอบคุณ เพื่อว่า
เพลงการขอบคุณจะเพิ่มน ้าหนกัแก่การคร ่ าครวญนั้น”249 

40:11-12    วญิญาณท่ีมีความหวงัของสดุดีน้ีก็เปล่ียนไปอยา่งกะทนัหนั ณ ขอ้ 11    ดาวิดไดอ้อ้นวอนต่อพระเจา้
ส าหรับการช่วยกูเ้ร่ือยไปบนพื้นฐานของความรอดในอดีตของพระเจา้และการอุทิศตนต่อพระเจา้ของ
ผูเ้ขียนสดุดี    เขาไดอ้า้งอิงถึงปัญหาต่างๆ ของเขา 

วา่ไดเ้กิดข้ึนจากบาปหลายอยา่งของเขา (ขอ้ 12)    เขาไดส้รรเสริญพระเจา้ส าหรับความรักท่ีจงรักภกัดี
และความจริงของพระองคใ์นอดีต (ขอ้ 10)    ตอนน้ีเขาไดพ้ึ่งพาคุณสมบติัเหล่านั้นท่ีจะค ้าจุนเขาใน
อนาคต (ขอ้ 11) 



“เขาไดเ้ป็นทุกขอ์ยา่งสุดซ้ึงจนเขาไดสู้ญเสียมุมมองไป. . .”250 

40:13-15  ดาวิดได้ร้องขอการช่วยกู้ทันที (เปรียบเทียบ 35:4)  ในฐานะผูรั้บเจิมของพระเจ้า ผู ้ซ่ึงได้รับใช้
พระองคด์ว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิอยา่งเสียสละนั้น  ผูเ้ขียนสดุดีสามารถท าการขอร้องอยา่งกลา้หาญเช่นนั้นได ้

“ตอ้งจดจ าไวว้า่บางทีพวกศตัรูไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัเป็นส่วนตวั พวกเขาเป็นศตัรูระดบัประเทศของอิสราเอล
ผูซ่ึ้งเกลียดชงัอิสราเอล  ดาวิดและพระยาเวห์ พระเจา้แห่งอิสราเอล    อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ดาวิดไดรู้้ถึง
ค าตกัเตือนใหรั้กศตัรู (เปรียบเทียบ สภษ. 25:21; มธ. 5:44) แต่ศตัรูเหล่าน้ีไดท้  าให้การปกครองบนโลก
น้ีของพระเจา้ไม่มัน่คง!    ตราบเท่าท่ีอาณาจกัรของพระเจา้ประสบกบัการข่มเหงและการรบกวน        
เราก็อธิษฐานให้อาณาจกัรของพระเจา้มาตั้งอยู ่ซ่ึงรวมถึงการออ้นวอนท่ีวา่พระเจา้จะมาแกแ้คน้แทน
ประชากรของพระองคเ์องและแกแ้คน้พวกศตัรูของพระองค ์(เปรียบเทียบ 2 ธส. 1:5-10)    พวกศตัรู
ชอบท่ีจะยิงใส่ประชากรของพระเจา้ ซ่ึงตะโกนอย่างเหยียดหยามว่า ‘กุ๋ ย กุ๋ ย!’ (ขอ้ 15; 35:21, 25)     
ผูเ้ขียนสดุดีอธิษฐานท่ีวา่พระเจา้จะเปล่ียนชะตากรรมของพวกเขาอยา่งรวดเร็วและทนัที เพื่อวา่พวกเขา
จะรู้วา่พระเจา้เป็นใคร (ขอ้ 14; เปรียบเทียบ 35:4, 26. . .”251 

40:16     การช่วยกู้อันรวดเร็วจากพวกศัตรูของกษัตริย์ดาวิดจะกระตุ้นให้ประชาชนอิสราเอลท่ีจะยินดี           
รู้สึกไดรั้บการหนุนใจ และสรรเสริญพระเจา้ 

40:17     “เคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต” ของพระเจ้า นั่นคือ ในการสรุปน้ี ดาวิดได้ร้องออกมาอีกว่า ผูห้น่ึงท่ีเขาได้
แสวงหาความช่วยเหลือนั้นจะช่วยกูเ้ขาในไม่ชา้ (เปรียบเทียบ 35;10; 37:14)    ขอ้ 13-17 นั้นคลา้ยกบั 
สดุดี 70 อยา่งมาก 

เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือควรถวายตวัเราเองเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตแด่พระเจา้ดว้ยความเต็มใจ เน่ืองจากพระคุณ
ของพระองคท่ี์มีต่อเรา   จากการท่ีไดท้  าอย่างนั้น  เราก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ใน
การต่อตา้นพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณของเราและคาดหวงัการช่วยเหลือจากพระองค์ได้    อย่างไรก็ตาม     
เราควรตั้งการร้องขอของเราบนส่ิงท่ีจะยกยอ่งพระเจา้252 

สดุดี 41 

ในสดุดีการขอบคุณน้ี ดาวดิไดท้  าใหธ้รรมิกชนแน่ใจวา่ผูท่ี้ช่วยเหลือผูท่ี้ขดัสนนั้นพวกเขาเองจะประสบ
กับการช่วยกู้จากพระเจ้า  เขาได้เรียนรู้บทเรียนน้ีผ่านทางประสบการณ์ท่ีล าบาก ซ่ึงเขาได้อ้างอิงถึง                     
มีการคร ่ าครวญในสดุดีน้ี แต่มนัเร่ิมตน้และจบลงดว้ยการสรรเสริญ 

1. พระพรของพระเจา้บนคนท่ีเมตตา 41:1-3 



41:1    ขอ้น้ีกล่าวถึงบทเรียนท่ีสดุดีน้ีสอนอย่างสรุป  พระเจา้อวยพรผูค้นท่ีเอาใจใส่ผูท่ี้ไม่สามารถเอาใจใส่
พวกเขาเองได ้และพระองคช่์วยกูพ้วกเขาเม่ือพวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือ    “เป็นสุข” ก็เร่ิมตน้และ
ปิดบรรพท่ีหน่ึงของหนงัสือสดุดี (เปรียบเทียบ 1:1) ซ่ึงจดัตั้งการผนวก หรือส่ิงห่อหุ้มส าหรับส่วนน้ี
ของการรวบรวม 

41:2-3 พระพรท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนก็คือ การปกป้อง  ชีวติท่ียาวนาน  ช่ือเสียงดีบนโลก  การปกป้องจากศตัรู  
การค ้าจุนในยามเจบ็ป่วย และการท าใหก้ลบัสู่สุขภาพท่ีดี    ในธรรมบญัญติัของโมเสสนั้น  พระพรท่ีได้
สัญญาไวข้องพระเจา้เพื่อคนชอบธรรมนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นทางกายภาพ แมว้่าจะมีพระพรฝ่ายวิญญาณ
เช่นกนั    ภายใตธ้รรมบญัญติัของพระคริสต์นั้น (กท. 6:2) พระพรส่วนใหญ่เป็นฝ่ายวิญญาณ แมว้่า
บางอยา่งเป็นทางกายภาพ 

2. การลงโทษของพระเจา้ต่อคนท่ีทรยศ 41:4-9 

ดาวดิไดด้ าเนินการท่ีจะกล่าวต่อท่ีประชุมของอิสราเอลต่อไป และเขาไดน้ าเสนอทางเลือกท่ีจะเอาใจใส่
ผูท่ี้ไร้การช่วยเหลือพร้อมกบัผลลพัธ์ของมนั    เขาไดท้  าอยา่งน้ีโดยการเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ส่วนตวั 

41:4     ดาวดิไดต้อ้งการความช่วยเหลือ ณ บางเวลาในอดีต  เป็นท่ีชดัเจนวา่เขาไดท้  าบาปและพระเจา้ไดล้งโทษ
เขาดว้ยความเจบ็ป่วย  จากนั้นเขาไดร้้องขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ 

41:5-8  แทนท่ีจะมีเมตตา พวกศัตรูของเขานั้นกลับได้หาประโยชน์จากความอ่อนแอของเขา พวกเขาได้
คาดหวงัถึงการตายของเขา  ไดก้ล่าวต่อเขาอยา่งเสแสร้งเม่ือพวกเขาไดเ้ยีย่มเยียนเขา และไดก้ระจายการ
นินทาท่ีวา่เขาจะไม่มีชีวติอีกต่อไป 

41:9  แมก้ระทัง่อดีตเพื่อนแทข้องดาวดิไดต่้อตา้นเขา  อาหิโธเฟล ผูซ่ึ้งไดท้รยศต่อดาวิดและจากนั้นไดแ้ขวน
ตวัเขาเอง (2 พศด. 16:20—17:3, 23) ไดท้  าส่ิงน้ี    กระนั้นมนัก็ไม่แน่นอนท่ีวา่เขาเป็นบุคคลท่ีผูเ้ขียน
สดุดีหมายถึงท่ีน่ี    ดาวดิมีเพื่อนมากกวา่หน่ึงคนผูซ่ึ้งไดต่้อตา้นเขาในภายหลงั    พระเยซูไดอ้า้งอิงขอ้น้ี
และประยกุตใ์ชก้บัยดูาส (ยน. 13:18) 

3. การช่วยกูค้นซ่ือตรงของพระเจา้ 41:10-13 

41:10    ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะฟ้ืนฟูสุภาพของเขาเพื่อวา่เขาจะแกเ้ผด็พวกศตัรูของเขาได ้ ส่ิงน้ีดูเหมือนจะ
เป็นแรงจูงใจท่ีไม่คู่ควรเม่ือพิจารณาถึงค าแนะน าของพระเยซูท่ีให้รักศตัรูของเราและท าดีต่อพวกเขา 
(มธ. 5:44)    อยา่งไรก็ตาม บุคคคลต่างๆ ในสมยัของดาวิดผูซ่ึ้งไดต่้อตา้นกษตัริยผ์ูรั้บเจิมของพระเจา้ก็



ไดต่้อตา้นพระเจา้    กษตัริยเ์ป็นตวัแทนแห่งการพิพากษาของพระเจา้ในอิสราเอล    สถานการณ์น้ีไม่มี
การเปรียบเทียบโดยตรงในคริสตจกัร 

41:11-12  ผูเ้ขียนสดุดีได้ถือว่าความส าเร็จต่อเน่ืองเหนือพวกศตัรูของเขานั้นเป็นเคร่ืองหมายท่ีว่าพระเจา้ได้
โปรดปรานเขา  พระเจา้ไดส่้งเสริมเขาเพราะวา่เขาไดท้  าส่ิงท่ีถูกตอ้งเร่ือยไป  เขาไดม้ัน่ใจวา่สถานการณ์
น้ีจะด าเนินไปตลอดกาล 

41:13    ดาวิดไดส้รุปดว้ยเพลงสรรเสริญพระเจา้   เขาไดแ้น่ใจวา่พระเจา้จะส าแดงความเมตตาต่อผูท่ี้มีเมตตา    
ความสอดคลอ้งน้ีก็อยู่ในความกลมกลืนกบัพระลกัษณะของพระเจา้ และมนัไดพ้ิสูจน์ว่าเป็นจริงใน
ประสบการณ์ส่วนตวัของดาวดิ    “สาธุการ” (ค าฮีบรู      บารุค) หมายถึง ควรสรรเสริญ 

ขอ้น้ีสรุปส่วนหลกัแรกของหนงัสือสดุดีไดอ้ยา่งเหมาะสมเช่นกนั (บทท่ี 1—41) 

II. บรรพที ่2: บทที ่42—72 

ในบรรพท่ี 1 นั้น สดุดีทั้งหมดยกเวน้บทท่ี 1, 2, 10, และ 33 ไดอ้า้งวา่ดาวดิเป็นผูเ้ขียน    มนัเป็นไปไดว้า่
เขาได้เขียนสดุดีทั้ งส่ีเหล่าน้ีเช่นกัน แม้ว่าสดุดีเหล่าน้ีไม่ได้กล่าวถึงช่ือของเขา (เปรียบเทียบ กจ. 4:25)               
ในบรรพท่ี 2  ช่ือเร่ืองก็ระบุวา่ดาวิดเป็นผูเ้ขียนของสดุดี 18 บท (สดด. 51—65, 68—70)    เขาคงไดเ้ขียนสดุดี
เหล่านั้นท่ีมีหมายเหตุของ “ตระกูลโคราห์” (สดด. 42, 44—49)    ตระกูลโคราห์ (เปรียบเทียบ กดว. 26:10-11) 
เป็นนกัดนตรีท่ีมีช่ือเสียง (1 พศด. 6:31-48)    โคราห์เป็นลูกหลานของเลวีผูซ่ึ้งไดก้บฏต่อการเป็นผูน้ าของ
โมเสส (กดว. 16:1-2)    นกัวิชาการบางคนเช่ือวา่ดาวิดไดเ้ขียนสดุดีเหล่าน้ีเพื่อให้ตระกูลโคราห์เล่น    คนอ่ืนๆ 
เช่ือวา่ตระกูลโคราห์ไดเ้ขียนสดุดีเหล่านั้น    มีความคลา้ยกนัมากระหวา่งเน้ือหาของสดุดีเหล่าน้ีและสดุดีต่างๆ 
ท่ีดาวดิไดเ้ขียน    อาสาฟไดเ้ขียนสดุดี 50 และซาโลมอนไดเ้ขียนสดุดี 72    สดุดี 43, 66, 67 และ 71 ไม่ระบุช่ือ 

ค าวา่ “เอโลฮิม” ปรากฏ 164 คร้ังในส่วนน้ีของหนงัสือสดุดี และค าวา่ “ยาเวห์” (“พระเจา้”) ปรากฏแค่ 
30 คร้ัง253    ดงันั้นคนหน่ึงอาจคิดวา่บรรพน้ีเป็น “บรรพของเอโลฮิม” 

สดุดี 42 

ตน้ฉบบัฮีบรูโบราณบางฉบบัไดร้วมสดุดี 42 และ 43 เป็นบทเดียว  น่ีก็เป็นท่ีเขา้ใจไดเ้น่ืองจากวา่ท่อนท่ี
กล่าวซ ้ าเหมือนกนัก็ปรากฏในทั้งสองบทน้ี (เปรียบเทียบ 42:5, 11; 43:5)    สดุดี 42 แสดงออกถึงความปรารถนา
ของผูเ้ขียนท่ีมีต่อพระเจา้254    มนัประกอบดว้ยสองบท ซ่ึงแต่ละบทจบลงดว้ยท่อนท่ีกล่าวซ ้ าเหมือนกนั  สดุดีทั้ง
สองบทน้ีก็เป็นการคร ่ าครวญส่วนตวัพร้อมกบัการแสดงออกถึงการวางใจ 



ตวัอกัษรท่ีจารึกไวก้็ระบุวา่ตระกลูโคราห์เป็นผูเ้ขียน (หรือผูรั้บ) ของสดุดีน้ี 

“โคราห์  อาสาฟ  เฮมาน และเอธานก็เก่ียวขอ้งกบัการปรนนิบติัและดนตรีในสถานนมสัการในสมยั
ของดาวิด    ในระหว่างสมยัของเอสราและเนหะมีย ์(ศตวรรษท่ี 5 กคศ.) บรรดานกัร้องในพระวิหาร
ยงัคงถูกเรียกวา่ ‘พวกบุตรของอาสาฟ’    เม่ือพิจารณาถึงการปรนนิบติัท่ียาวนานและต่อเน่ืองของผูรั้บ
ใชแ้ห่งพระวหิารเหล่าน้ีนั้น  เราไม่สามารถแน่ใจไดอ้ยา่งแทจ้ริงวา่เม่ือไหร่ท่ีสดุดีเหล่าน้ีไดถู้กเขียนข้ึน  
แต่ไม่วา่สดุดีเหล่าน้ีไดถู้กเขียนข้ึนในสมยัของดาวดิหรือสมยัของเอสราในภายหลงันั้น  สดุดีเหล่านั้นยงั
มีความเก่ียวขอ้งกบั ดาวดิอยู ่และนัน่ดูเหมือนจะเสริมธรรมชาติของดาวดิแห่งการรวบรวมเหล่าน้ี”255 

1. การปรารถนาหาพระเจา้ของผูเ้ขียนสดุดี 42:1-5 
ผูเ้ขียนไดท้นทุกข ์ณ เง้ือมมือของพวกศตัรูท่ีทรมาน    เขาไดป้รารถนาหาพระเจา้ ผูซ่ึ้งเขาไดค้าดหวงั

อยา่งมัน่ใจท่ีจะสามารถสรรเสริญในอนาคตไดเ้ม่ือพระเจา้จะช่วยกูเ้ขา 

42:1-2  อยา่งท่ีน ้าจากล าธารท่ีค ้าจุนกวางทางกายภาพ  ดงันั้นพระเจา้เองก็ค  ้าจุนผูค้นทางวิญญาณ (เปรียบเทียบ 
ยน. 4:14)    ผูเ้ขียนสดุดีไดโ้หยหาพระเจา้ เขาไม่สามารถไดม้าซ่ึงความสดช่ืนท่ีเขาตอ้งการ แต่เขาได้
คอยท่ีจะเสาะหามนัในไม่ชา้ 

42:3   แทนท่ีจะด่ืมจากพระเจา้ เขาจ าเป็นตอ้งด่ืมน ้ าตาของเขาเอง    พระเจา้ไม่ไดจ้ดัเตรียมเพื่อความจ าเป็น
ของเขาในตอนนั้น    ผูเ้ขียนไดร้ะลึกถึงเวลาท่ีเขาไดพ้บความสดช่ืนฝ่ายวิญญาณ ณ สถานนมสัการใน
เยรูซาเล็มดว้ยความยนิดีอยา่งยิง่ แต่เขายงัไม่สามารถท่ีจะกลบัไปท่ีนัน่ได ้

42:5     ผูเ้ขียนสดุดีได้หนุนใจตวัเขาเองเชิงโวหารโดยการย  ้าเตือนตวัเขาเองว่า เขาจะสรรเสริญพระเจา้อีก       
เขาจ าเป็นตอ้งหวงัในพระเจา้จนกวา่เวลานั้น 

2. การคร ่ าครวญของผูเ้ขียนสดุดีเน่ืองจากพวกศตัรูของเขา 42:6-11 

ในบทน้ีผูเ้ขียนไดจ้ดจ่อท่ีพวกศตัรูแทนท่ีจะเป็นพระเจา้  อย่างไรก็ตาม เขาไดก้ลบัมาสู่การแสดงออก
อยา่งเดียวกนัของความมัน่ใจท่ีซ่ึงเขาไดจ้บบทแรกน้ี 

42:6     ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้ยู่ห่างจากเยรูซาเล็มและสถานนมสัการกลาง    เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาไดอ้ยูใ่กลเ้ทือกเขา
เฮอร์โมนท่ีอยู่ทางทิศเหนือของทะเลคินเนอเรท (กาลิลี)    ล าห้วยจอร์แดนก็ค่อนขา้งกวา้งซ่ึงอยู่ทาง
เหนือของทะเลน้ีและภูเขาเฮอร์โมนก็ปรากฏทางตะวนัออกของมนั    ภูเขามิซาร์ก็เป็นหน่ึงในเนินเขา
ในบริเวณนั้น    มนัเป็นเส้นทางท่ียาวจากภูเขาศิโยนท่ีท่ีหีบไดต้ั้งอยูใ่นสมยัของดาวดิ 



42:7     ผูเ้ขียนไดม้องปัญหาของเขาวา่เป็นเหมือนคล่ืนท่ีตกลงมาบนเขา ราวกบัวา่เขาไดย้ืนอยูใ่ตน้ ้ าตก    เขาได้
เปรียบเทียบเสียงของคล่ืนกบัปัญาหาของเขา จนเขาไดท้  าให้มนัเป็นบุคคลท่ีเรียกซ่ึงกนัและกนัมาและก็
ท่วมทน้เขา 

42:8     อย่างไรก็ตาม เขาไดเ้ช่ือว่าพระเจา้จะจงรักภกัดีต่อเขาอยู่    ในเวลากลางวนัพระเจา้จะเทความรักของ
พระองคม์ายงัผูเ้ขียนสดุดี และในเวลากลางคืนเขาจะตอบสนองโดยการสรรเสริญพระเจา้ 

“ความรักท่ีต่อเน่ืองของพระเจา้ก็เป็นการปลอบโยนส าหรับวิญญาณท่ีถูกห้อมลอ้มดว้ยค าถามและการ
โศกเศร้าอยา่งต่อเน่ือง (เปรียบเทียบ ขอ้ 3)”256 

42:9-10 ในค าอธิษฐานของเขานั้น  เขาจะถามพระเจา้ถึงเหตุผลส าหรับความทุกขท์างร่างกายและทางอารมณ์ท่ี
ต่อเน่ืองของเขาเช่นกนั   การหลอกหลอนซ ้ าๆ ของพวกศตัรูของเขาหวงัวา่จะเคล่ือนพระเจา้ให้ช่วยกูเ้ขา 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 3) 

42:11      อีกคร้ังหน่ึง  ผูเ้ขียนสดุดีได้หนุนใจตวัเขาเองด้วยบทกวีท่ีกล่าวซ ้ าเชิงโวหาร (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)     
เม่ือเราแห้งแลง้ฝ่ายวิญญาณ  เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือควรย  ้าเตือนตวัเราเองว่าพระเจา้นั้นเพียงพอส าหรับความ
จ าเป็นทั้งส้ินของเรา  การระลึกถึงน้ีจะหนุนใจเราท่ีจะวางใจพระองค์ต่อไป ในขณะท่ีเราเผชิญกับ
ระยะเวลาท่ีเป็นทุกขช์ัว่คราว257น่ีเป็นสดุดียอดเยีย่มท่ีจะอ่านอีกดว้ยเม่ือเราตอ้งการท่ีจะรู้จกัพระเจา้ดีข้ึน 

สดุดี 43 

ในค าอธิษฐานน้ี  ผูเ้ขียนสดุดีได้ขอให้พระเจา้ท่ีจะน าเขากลบัไปยงัเยรูซาเล็ม เพื่อว่าเขาจะนมสัการ  
พระเจา้ท่ีนัน่และพบความสดช่ืนและการผ่อนคลายได ้   อยา่งท่ีถูกอา้งอิงไปในขอ้คิดเห็นท่ีเป็นบทน าเก่ียวกบั
สดุดี 42 ของขา้พเจา้นั้น  ณ เวลาหน่ึงนั้นสดุดีน้ีอาจไดเ้ป็นส่วนสุดทา้ยของสดุดีบทนั้น    สดุดีน้ีเป็นเพียงสดุดี
บทเดียวในบรรพท่ี 2 (สดด. 42—72) ท่ีไม่มีหวัเร่ือง 

1. ค าอธิษฐานขอการแกแ้คน้แทน 43:1-3 

43:1     ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขียนราวกบัวา่คนส่วนใหญ่ในประเทศของเขาไดต่้อตา้นเขา    เขาไดอ้า้งอิงถึงผูต่้อตา้น
คนหน่ึงโดยเฉพาะอีกดว้ย    ถา้ดาวดิไดเ้ขียนสดุดีน้ีเขาคงไดท้  าอยา่งนั้นเม่ือเขาไดห้นีไปจากอบัซาโลม 

43:2     เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเจา้ไดล้ะทิ้งผูรั้บใช้ของพระองค์ผูซ่ึ้งไดพ้ึ่งพาพระองค์ในเร่ืองก าลงัศตัรูของเขา
ไดเ้ปรียบเขา 



43:3     ความสว่างของพระเจ้าเป็นการเปิดเผยถึงน ้ าพระทัยของพระองค์ท่ีน ามาซ่ึงความเข้าใจและชีวิต      
ความจริงของพระองคอ์ยูใ่นพระวจนะของพระเจา้ท่ีเปิดเผยน ้ าพระทยันั้น    ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้ธิษฐานขอ
การน าพาของพระเจา้ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ท่ีจะน าเขากลบัไปยงัภูเขาศิโยน ซ่ึงเป็นสถานท่ี   
ท่ีพลบัพลาของดาวดิไดต้ั้งอยู ่ 

2. ค าสัญญาท่ีจะสรรเสริญ 43:4 

ถ้าพระเจ้าจะน าเขากลับไปยงัเยรูซาเล็ม เขาได้สัญญาท่ีจะสรรเสริญพระเจ้าในท่ีชุมนุมในสถาน
นมสัการ 

3. การกระตุน้ใหว้างใจ 43:5 

ผูเ้ขียนไดห้นุนใจตวัเขาเองดว้ยความมัน่ใจวา่ ถึงกระนั้นเขาจะสรรเสริญพระเจา้ส าหรับการช่วยกูข้อง
พระองค ์   ดงันั้นเขาควรหวงัในพระองคต่์อไป (เปรียบเทียบ 42:5, 11) 

เม่ือพวกปฏิปักษก์ล่าวหาเราอยา่งผิดๆ  เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือสามารถพบการปลอบโยนและการหนุนใจไดใ้น
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าในท่ีสุดแล้ว    พระเจ้าจะแก้แคน้แทนเราและจะน าเราไปยงัจ าเพาะพระพกัตร์ของพระองค ์      
เราจะปรนนิบติัและสรรเสริญพระองคท่ี์นัน่258 

สดุดี 44 
ผูเ้ขียนได้พูดแทนชนชาติอิสราเอลในสดุดีน้ี  เขาได้คร ่ าครวญถึงความหายนะระดบัประเทศ นัน่คือ   

การพา่ยแพโ้ดยพวกศตัรู และเขาไดทู้ลให้พระเจา้ท่ีจะช่วยกู ้   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาไม่สามารถระบุถึงบาปในชน
ชาติวา่เป็นสาเหตุของการพ่ายแพน้ี้ได ้   เขาไดใ้ห้เหตุผลวา่ “เพราะเห็นแก่พระองค”์ (ขอ้ 22)    เป็นท่ีชดัเจนวา่
อิสราเอลได้ทนทุกข์เ น่ืองจากพวกเขาย ังคงจงรักภักดีต่อพระเจ้าในโลกท่ี เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค ์            
พื้นฐานส าหรับการขอร้องของผูเ้ขียนสดุดีก็คือความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีมีต่อบรรพบุรุษและความวางใจใน
พระองค ์  ณ ปัจจุบนัของประชาชน259 

“บางทีการออ้นวอนท่ีกลา้หาญท่ีสุดของสดุดีต่อความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ก็พบไดใ้นสดุดี 44 ซ่ึงเป็น
สดุดีการคร ่ าครวญส่วนรวมท่ีไดเ้สนอแด่พระเจา้ในระหวา่งความหายนะท่ีระบุไม่ไดข้องประเทศ”260 

สดุดีการคร ่ าครวญส่วนรวมหรือชุมชนก็คือสดุดี 60, 74, 77, 79—80, 83, 85, 90, 94, 123, 126, และ 137 

“บางทีสดุดีน้ีไดถู้กใช้ ณ ‘วนัแห่งการอธิษฐาน’ ระดบัชาติพร้อมกบัผูน้ านมสัการท่ีกล่าวขอ้ท่ีว่า ‘
 ขา้พเจา้/ของขา้พเจา้ และประชาชนท่ีกล่าวขอ้ท่ีวา่ ‘เรา/ของเรา’”261 



1. เหตุผลส าหรับความวางใจในพระเจา้ ณ ปัจจุบนัของอิสราเอล 44:1-8 

ผูเ้ขียนสดุดีไดร้ะลึกถึงความสัตยซ่ื์อในอดีตของพระเจา้ท่ีมีต่อบรรพบุรุษของอิสราเอล และไดย้ืนยนัถึง
ความมัน่ใจในพระเจา้ ณ ปัจจุบนัของประเทศชาติ 

44:1-3  จากการท่ีไดพู้ดแทนประเทศชาติ  ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ช่ือมโยงถึงเร่ืองราวของการท่ีพระเจา้ให้แผน่ดินแห่ง
พระสัญญาแก่ประชากรของพระองคใ์นสมยัของโยชูวาท่ีบรรพบุรุษไดบ้อกไว ้   เขาไดเ้นน้วา่พระเจา้
ไดใ้หค้านาอนัแก่พวกเขาโดยการท าใหพ้วกศตัรูของพวกเขาพา่ยแพไ้ป    คนอิสราเอลไม่ไดช้ยัชนะโดย
ก าลงัของพวกเขาเอง    ถดัไปจากการอพยพนั้น  ระยะเวลาแห่งประวติัศาสตร์ของอิสราเอลท่ีถูกอา้งอิง
ถึงมากท่ีสุดในสดุดีก็คือการพิชิตแผน่ดิน262 

44:4-8  อิสราเอลตอ้งการความช่วยเหลือจากพระเจา้อีกคร้ังในความขดัแยง้ ณ ปัจจุบนักบัประเทศต่างๆท่ีเป็น
ศตัรู    บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบระหวา่งสดุดีน้ีและสดุดี 60 นั้น  เวียร์สบีไดแ้นะน าวา่พวกศตัรู
ในท่ีน่ีอาจเป็นคนเอโดมและคนอารัม (เปรียบเทียบ 44:3 และ 60:5; 44:5 และ 60:12; 44:9, 23          
และ 60:1, 10)263    ผูเ้ขียนไดน้ าประเทศชาติในการพึ่งพาพระยาเวห์ในฐานะกษตัริยแ์ละผูบ้ญัชาการ
กองทพัของพวกเขา (เปรียบเทียบ ยชว. 5:13-15)    เขาไม่เพียงแต่ไดย้ืนยนัถึงความมัน่ใจในพระเจา้ของ
เขาเท่านั้น แต่เขายงัไดป้ฏิเสธการพึ่งพาท่ีอาวุธยุทโธปกรณ์ทางกองทพัอีกดว้ย    เขาได้ตั้งใจให้ถอ้ย
แถลงของเขาท่ีว่าประเทศชาติไดโ้ออ้วดในพระเจา้และจะขอบพระคุณพระองค์ตลอดไปนั้น (ขอ้ 8)     
ท่ีจะเคล่ือนใหพ้ระเจา้ช่วยกูป้ระชากรของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง 

“เม่ือคนอิสราเอลไดย้ติุความมัน่ใจของพวกเขาในสรรพาวุธและความกลา้หาญ  เม่ือนั้นพวกเขาก็กลาย
มาเป็นเคร่ืองมือในพระหตัถข์องพระเจา้”264 

2. สภาพท่ีพา่ยแพใ้นปัจจุบนัของอิสราเอล 44:9-16 

44:9-10  พระเจ้าได้อนุญาตให้ประชากรของพระองค์ท่ีจะประสบกับการพ่ายแพ้เม่ือเร็วๆ น้ีด้วยเหตุผล           
บางประการ ประเทศชาติไดล่้าถอยและศตัรูก็ไดข้องริบไป 

44:11-12  ขอ้เหล่าน้ีอธิบายถึงการพ่ายแพใ้นเชิงเปรียบเทียบ  พระเจา้ไม่ได้ปกป้องแกะของพระองค์แต่ได้
อนุญาตให้ศตัรูของพวกเขาท่ีจะล้างผลาญพวกเขา  พระองค์ได้ขายพวกเขาให้แก่ศัตรูแต่ก็ไม่ได้
ประโยชน์จากการต่อรองเป็นส่วนตวัเลย 

44:13-14    การพา่ยแพข้องอิสราเอลไดท้  าใหพ้วกเขาเป็นเป้าของการเยาะเยย้ท่ามกลางประเทศต่างๆท่ีเป็นเพื่อน
บา้นของพวกเขา    พวกเขาไดห้วัเราะเยาะประชากรของพระเจา้ เพราะวา่พระเจา้ไม่ไดป้กป้องพวกเขา 



44:15-16   ใจของผูเ้ขียนสดุดีไดแ้ตกสลายเพราะอิสราเอลไดป้ระสบกบัความขายหนา้เช่นนั้น  เขาไดท้นทุกข์
เพราะวา่ช่ือเสียงของพระเจา้มวัหมองเช่นกนั 

3. การวางใจในพระเจา้เร่ือยไปของประเทศชาติ 44:17-22 

44:17-19    แมว้่าพระเจา้ไดล้ะทิ้งประชากรของพระองคอ์ยา่งชัว่คราว ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้า้งวา่ประเทศชาติได้
วางใจและเช่ือฟังพระองค์ต่อไป   พวกเขาได้ระลึกถึงพระองค์ต่อไป และพวกเขาไม่ได้ละทิ้ง         
ความจงรักภกัดีท่ีมีต่อพนัธสัญญาของโมเสส    พวกเขาได้ท าอย่างนั้นต่อหน้าการพ่ายแพท่ี้หายนะ    
ของพวกเขา 

44:20-22    การพ่ายแพแ้ละความอบัอายของพวกเขาไม่ใช่ผลลพัธ์ของการเลิกเช่ือ  พวกเขาไดป้ระสบอยา่งไร้
ความผิดเน่ืองด้วยเหตุผลท่ีไม่รู้จักบางประการ  มนัดูเหมือนราวกับว่าพระเจ้าได้อนุญาตให้ศัตรู         
ของอิสราเอลท่ีจะฆ่าคนบางคนของพระองค์เพื่อจุดประสงค์บางอย่างซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัเฉพาะพระองค์
เท่านั้น 

ทูตเปาโลไดอ้า้งขอ้ 22 ในโรม 8:36 วา่เป็นหลกัฐานท่ีวา่แมว้า่ประชากรของพระเจา้ทนทุกข ์ พระเจา้ก็
ไม่ละทิ้งพวกเขา 

4. ค าอธิษฐานขอการแทรกแซงของพระเจา้ 44:23-26 

ผูเ้ขียนสดุดีไดทู้ลต่อพระเจา้ท่ีจะกระท าเพื่อประชากรของพระองค ์ เขาไดพ้รรณนาวา่พระเจา้นอนหลบั
และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปลุก (เปรียบเทียบ มก. 4:38)    พระยาเวห์ไม่สามารถพิโรธไดเ้พราะวา่ประชากรของ
พระองค์ไม่ไดท้  าบาปโดยการหนัไปหาพระอ่ืน (ขอ้ 18, 20)    อิสราเอลไดม้าสู่ความส้ินหวงัและเกือบตาย    
เน่ืองจากพระยาเวห์ไดป้ฏิญาณท่ีจะปกป้องประชากรของพระองค ์ ผูเ้ขียนไดส้รุปดว้ยการออ้นวอนต่อความรัก
ท่ีจงรักภกัดีของพระองค ์

บางคร้ังผูเ้ช่ือก็ทนทุกขผ์า่นทางความผดิท่ีไม่ชดัเจนของพวกเขาเอง ในสถานการณ์เช่นนั้นเราควรรักษา
ไวซ่ึ้งความวางใจและการเช่ือฟังของเรา และเราควรร้องทูลให้พระเจา้ท่ีจะช่วยกูเ้ราอยา่งท่ีพระองค์ไดส้ัญญาท่ี
จะท า    แมก้ระทัง่วา่พระองคอ์นุญาตใหเ้ราท่ีจะพินาศ 

ในชีวติน้ี  เราควรยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระองค ์(เปรียบเทียบ โยบ 13:15) 

 

 



สดุดี 45 

สดุดีกษัตริย์น้ีได้ยกย่องกษัตริย์ขณะท่ีเขาได้จัดตระเตรียมงานสมรสของเขา ผูเ้ขียนได้กล่าวถึง
ค าปรึกษาท่ีเจา้สาวไดรั้บขณะท่ีเธอไดค้อยท่างานสมรส    จากนั้นเขาไดท้  านายวา่ประชาชนจะให้เกียรติกษตัริย์
เป็นนิตย์ เน่ืองจากลูกหลานท่ีได้บงัเกิดจากเขา    ดูเหมือนว่าผูเ้ขียนสดุดีได้กล่าวถึงพระคริสต์ในเชิงเผย        
พระวจนะอีกดว้ย (เปรียบเทียบ อฟ. 5:32-33; ฮบ. 1:8-9)265 

“สดุดี 45 เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของสดุดีกษตัริยท่ี์สะทอ้นถึงสถานการณ์ทางประวติัศาสตร์ของอิสราเอล
สมยัโบราณ แต่ในท่ีสุดแลว้ก็ประยุกตใ์ชก้บัพระคริสตใ์นแง่ท่ีวา่ พระองคเ์ป็นผูน้ั้นท่ีซ่ึงลกัษณะหลกัๆ 
ของภาพทางอุดมคติของผูป้กครองเช้ือสายดาวดิเป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งเตม็ท่ี”266 

“ชูชนันิม” ในช่ือเร่ืองหมายถึง “พลบัพลึง”    น่ีคงเป็นเพลงสรรเสริญ    ความหมายของ “มสัคิล” ก็ยงั
ไม่ชดัเจน    “เพลงรัก” (ตามอกัษร NASB) บางทีหมายถึง “เพลงแต่งงาน” (NIV) 

1. การสรรเสริญเจา้บ่าว 45:1-9 

45:1  ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้า้งวา่เตม็ไปดว้ยความยนิดีและการดลใจขณะท่ีเขาไดเ้ขียนเพลงน้ี    เขาไดก้ล่าวส่ิงท่ีเขา
ไดท้  าจากใจเตม็ท่ีของเขา 

45:2      ส าหรับเขาแลว้ กษตัริยเ์ป็นบุคคลยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีเขาไดรู้้จกั    หลกัฐานหน่ึงของส่ิงน้ีก็คือถอ้ยค าท่ีงดงาม 
เพราะวา่พระเจา้ไดเ้ท     พระพรของพระองคม์าเหนือกษตัริย ์

45:3-5   ผูเ้ขียนไดร้้องทูลต่อกษตัริยข์องเขาท่ีจะสนบัสนุนปัจจยัของความจริง ความถ่อมใจและความชอบธรรม    
เขาไดห้นุนใจให้เขาท่ีจะไล่ตามพวกศตัรูของความยุติธรรมและพิชิตพวกเขา  ดว้ยอาวุธแห่งความชอบ
ธรรมนั้น เขาไดม้ัน่ใจวา่กษตัริยจ์ะไดช้ยัชนะมากมาย 

45:6-7    ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงกษตัริยท่ี์เป็นมนุษยข์องเขาวา่เป็น “พระเจา้” (เอโลฮิม)   เขาไม่ไดห้มายถึงวา่กษตัริย์
เป็นพระเจา้ แต่ไดห้มายถึงว่าเขาไดย้ืนในท่ีของพระเจา้และเป็นตวัแทนของพระองค์ จงเปรียบเทียบ 
อพยพ 21:6; 22:8-9 กบั สดุดี 82:1  ท่ีท่ีบรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์ไดเ้รียกพวกผูว้ินิจฉยัของอิสราเอลวา่
พระ เพราะวา่พวกเขาไดเ้ป็นตวัแทนของพระเจา้267    น่ีเป็นการแสดงออกท่ีฟุ้งเฟ้อของการสรรเสริญ
ส าหรับกษตัริย ์   พระเจา้ไดอ้วยพรกษตัริยอ์งค์น้ีเพราะว่าเขาไดเ้ป็นตวัแทนของพระเจา้อย่างสัตยซ่ื์อ
โดยการปกครองอยา่งท่ีพระยาเวห์ปกครอง    ผูเ้ขียนไดย้ืนยนัว่า พระเจา้ไดใ้ห้การทรงเจิมสองเท่าแก่
กษตัริย ์   พระองค์ไดท้  าให้เขาเป็นกษตัริย ์และพระองค์ไดอ้วยพรเขาดว้ยความยินดีอยา่งยิ่งในฐานะ
กษตัริย ์



ผูเ้ขียนจดหมายฝากฮีบรูไดใ้ช้ขอ้เหล่าน้ีท่ีจะช้ีให้เห็นถึงความเหนือกว่าของพระบุตรของพระเจา้ต่อ
เหล่าทูตสวรรค์ (ฮบ. 1:5-7)    เขาได้ใช้ขอ้เหล่านั้นท่ีจะอา้งเหตุผลสนับสนุนการยกย่องและ              
การปกครองท่ีชอบธรรมของพระเยซูคริสต์อีกดว้ย (ฮบ. 1:8-9)    เขาไม่ไดม้องการทรงเจิมว่าเป็น
เหตุการณ์ (มธ. 3:16-17) มากเท่ากบัสถานะท่ีถาวรของกษตัริย ์(อสย. 11:1-2)    เขาไดม้องวา่ขอ้เหล่าน้ี
เป็นการพยากรณ์ถึงการปกครองนิรันดร์ของพระบุตรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของดาวิด (เปรียบเทียบ ขอ้ 6)    ส่ิง
ท่ีผูเ้ขียนสดุดีน้ีได้กล่าวถึงกษตัริยข์องเขาจะเกิดข้ึนเม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จกลบัมายงัโลกและจดัตั้ง
อาณาจกัรของพระองคท่ี์จะคงอยูเ่ป็นนิตยข้ึ์น 

45:8-9   ฉลองพระองค์เพื่อการสมรสของกษตัริย์นั้นก็หอมฟุ้งไปด้วยเคร่ืองเทศต่างๆ ท่ีมีกล่ินหอม ผูผ้ลิต                     
น ้ าหอมไดผ้ลิตมดยอบจากยางไมข้องตน้ไมป้ระเภทหน่ึงของอารเบีย (เปรียบเทียบ สภษ. 7:17; พซม. 
1:13)    เป็นท่ีชดัเจนวา่กฤษณาไดม้าจากไมท่ี้มีกล่ินดี (เปรียบเทียบ กดว. 24:6; สภษ. 7:17; พซม. 4:14)    
กษตัริยท์างตะวนัออกโบราณไดต้กแต่งพระราชวงัของพวกเขาดว้ยงาช้างและดว้ยจ านวนของมนันั้น
พวกเขาก็ไดแ้สดงถึงความมัง่คัง่และสง่าราศีของพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 10:18; 22:39; อมส. 
3:15; 6:4)    บรรดาธิดาของกษตัริยก์็เป็นผูท่ี้มีเกียรติมากท่ีสุดในงานสมรสท่ามกลางผูเ้ขา้ร่วมงาน      
คนสมัยโบราณได้ถือว่าทองค าจากเมืองโอฟีร์ ซ่ึงบางทีได้อยู่ ท่ีอารเบียว่าเป็นทองค าดีท่ี สุด 
(เปรียบเทียบ 1 พกษ. 9:28; 10:11; 22:48; โยบ 28:16; อสย. 13:12)    ภาพรวมของพิธีสมรสน้ีก็คือ    
ภาพของความสละสลวยและความงดงามอยา่งยิง่ ซ่ึงเหมาะสมส าหรับกษตัริยท่ี์ดีเช่นนั้น 

2. ค าแนะน าส าหรับเจา้สาว 45:10-15 

45:10-11    ผูเ้ขียนสดุดีให้ค  าแนะน าท่ีดีบางอย่างแก่เจา้สาว   เธอจะฉลาดท่ีจะท าให้สามีของเธอเป็นเป้าหมาย
หลกัแห่งความรัก (เปรียบเทียบ ปฐก. 2:24)    ส่ิงน้ีจะท าให้เธอเป็นท่ีดึงดูดต่อเขามากข้ึน  เธอควรให้
เกียรติเขาอีกดว้ย เพราะวา่ตอนน้ีเขาเป็นสิทธิอ านาจของเธอ (เปรียบเทียบ ปฐก. 2:18, 22) 

45:12    ถา้เธอไดท้  าตามค าแนะน าน้ี  เธอจะช่ืนชมกบัความรักและการนบัถือคนอ่ืนๆ ท่ีมีอ านาจ    เมืองไทระ
เป็นท่าเรือของฟีนิเซีย    คนฟีนิเซียเป็นผูเ้ดินทางและผูค้า้ขายระดบัโลก    ดงันั้นของขวญัจากธิดาของ
กษตัริย์แห่งเมืองไทระ (หรือบางทีเป็นประชากรแห่งเมืองไทระ) จะเป็นท่ีน่าปรารถนาอย่างมาก         
คนอ่ืนๆ ท่ีมีอ านาจจะประจบความโปรดปรานของเจา้สาวอีกดว้ยถา้เธอไดย้กยอ่งสามีท่ีมีเกียรติของเธอ 

45:13-15    เจา้สาวเองก็เป็นธิดาของกษตัริย ์ในขอ้เหล่าน้ี ผูเ้ขียนสดุดีไดพ้รรณนาว่าเธอก าลงัเขา้มาใน
พระราชวงัเพื่องานสมรสกบัสามีของเธอ 

 



3. การใหพ้รคู่สมรส 45:16-17 

การระลึกถึงบรรพบุรุษของกษัตริย์จะลดลงในการเปรียบเทียบกับการระลึกถึงลูกหลานของเขา    
บรรดาโอรสของกษตัริยจ์ะกลายมาเป็นเจา้ชายท่ีมีช่ือเสียง ผูซ่ึ้งจะครอบครองต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจอย่าง
กวา้งไกลและกวา้งขวางเน่ืองจากการปกครองท่ีชอบธรรมของกษตัริย ์   เขาจะช่ืนชมกบัช่ือเสียงถาวรและความ
กตญัญูท่ีนิรันดร์ของพลเมืองของเขาอีกดว้ย 

“ก็มีความสงสัยเล็กน้อยท่ีว่าสดุดีน้ีได้อยู่ในความคิดของยอห์นขณะท่ีเขาได้เขียนวิวรณ์ 19:6-21    
ขณะท่ีเขาไดค้อยท่าการสมรสของพระคริสต ์พระเมษโปดกในสวรรค์นั้น  เขาก็ไดร้ะลึกถึงเจา้สาวท่ี
ประดับตวัเธอเองด้วยการกระท าแห่งความชอบธรรมในการตระเตรียมเพื่อพระองค์ (วว. 19:6-8)    
ดงันั้นยอห์นไดอ้ธิบายถึงเจา้บ่าวท่ีเป็นกษตัริยซ่ึ์งออกไปท าสงครามดว้ยความชอบธรรม (วว. 19:11-21)    
ดงันั้น สดุดี 45 เป็นแบบของกษตัริยเ์ช้ือสายดาวดิท่ีใหญ่กวา่ นัน่คือ พระเยซูคริสต”์268 

“ถ้อยค าเช่นถ้อยค าเหล่าน้ีท่ีได้ถูกกล่าว ณ งานสมรสทางโลกตะวนัออกสมยัโบราณนั้นจะถูกถือ         
ว่าเป็นการกล่าวเกินจริงท่ีสุภาพ  แต่เม่ือประยุกต์ใช้กบัพระเยซูคริสต์แล้ว ถ้อยค าเหล่านั้นก็ไม่หนัก
แน่นพอ!”269 

เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือควรยนิดีในกษตัริยท่ี์มีสง่าราศีของเรา ผูซ่ึ้งวนัหน่ึงจะประสบกบัการรวมกนัอยา่งสมบูรณ์
กบัเจา้สาวของพระองค์ นัน่คือคริสตจกัร (อฟ. 5:23-32)    พระองค์คู่ควรแก่การสรรเสริญของเรา 
เพราะว่าพระองค์เป็นจริง ถ่อมใจ และชอบธรรมอย่างสมบูรณ์    เราควรจ านนต่อสิทธิอ านาจของ
พระองคเ์ม่ือพิจารณาถึงใครท่ีพระองคเ์ป็นอีกดว้ย    เราสามารถตั้งใจคอยดว้ยการคาดหวงัท่ียิ่งใหญ่ท่ีมี
ต่อการรวมกนัของเรากบัพระองค์ และอนาคตท่ีมีสง่าราศีของเรากบัพระองค์จากเวลานั้นเป็นตน้ไป    
อาณาจกัรของพระองคจ์ะคงอยูเ่ป็นนิตย ์และทุกๆ คนจะใหเ้กียรตินามของพระองคต์ลอดนิรันกาล 

สดุดี 46 

ผูเ้ขียนสดุดีไดย้กยอ่งพระเจา้ในฐานะการปกป้องท่ีมัน่คงของประชากรของพระองค ์   ผูเ้ขียนบางคนได้
เช่ือวา่กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ไดเ้ขียนสดุดีน้ีหลงัจากการช่วยกูจ้ากเซนนาเคอริบของพระยาเวห์270    เวียร์สบีไดเ้ช่ือวา่
เฮเซคียาห์คงไดเ้ขียนสดุดี 47 และ 48 อีกดว้ย271   อย่างท่ีศิโยนมัน่คงเน่ืองจากพระเจา้ไดส้ถิตท่ีนัน่  ฉะนั้น
ประชากรของพระองค์ก็ปลอดภยัเพราะว่าพระองค์ไดป้ระทบัท่ามกลางพวกเขา  สดุดีน้ีเป็นการแสดงออกท่ี
หนกัแน่นถึงการวางใจในพระเจา้ 



“ถึงอาลาโมธ” ในช่ือเร่ืองบางทีหมายถึงเสียงร้องของผูห้ญิงซ่ึงจะร้องสดุดีน้ี เน่ืองจากค าฮีบรู อาลาโมธ 
หมายถึง “หญิงสาว” 

1. การปกป้องของพระเจา้ต่อประชากรของพระองค ์46:1-3 

ประชากรของพระเจา้พบความปลอดภยัและความกลา้หาญเม่ือพวกเขาวางใจในพระองค ์  พระองคเ์ป็น
ท่ีก าบงัจากอนัตรายและแหล่งของก าลงัส าหรับพวกเขา    ดงันั้นพวกเขาไม่จ  าเป็นตอ้งกลวัแมว้า่พวกเขาเผชิญ
กบัความหายนะมากมาย    มาร์ติน ลูเธอร์รู้สึกว่าได้รับการดลใจท่ีจะเขียนเพลงสรรเสริญ “ป้อมปราการอนั
ยิง่ใหญ่คือพระเจา้ของเรา”  เน่ืองจากสดุดีน้ี272    ภาพของภูเขาท่ีเคล่ือนลงสู่ทะเลก็พรรณนาถึงความหายนะท่ีน่า
กลวั อย่างเช่นภาพของทะเลท่ีมีพายุพดักระหน ่าและแผ่นดินไหว    “ความสับสนสุดขีด  สันติสุขมากจนไม่
สามารถอธิบายได”้ เป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนคนหน่ึงไดต้ั้งช่ือเร่ืองการอรรถาธิบายสดุดีน้ีของเขา273 

2. การสถิตในศิโยนของพระเจา้ 46:4-7 

46:4-5   การสถิตของพระเจา้ในเยรูซาเล็มก็คล้ายกบัการมีอยู่ของแม่น ้ าท่ีให้ชีวิต ท่ีท าให้สดช่ืนแทนท่ีจะเป็น
ทะเลท่ีคึกคะนองและฟองฟู (ขอ้ 3; เปรียบเทียบ อสย. 8:6; 33:21)    แน่นอนวา่ เยรูซาเล็มโบราณไม่มี
แม่น ้าแทจ้ริงท่ีไหลผา่นมนั (เปรียบเทียบ วว. 22:1-2)     

เพราะวา่พระเจา้ไดส้ถิตในนครนั้น มนัก็ไดช่ื้นชมกบัความมัน่คงท่ียิ่งใหญ่    อยา่งไรก็ตาม เม่ือเวลาได้
ผา่นไป พระเจา้ไดล้ะทิ้งนครนั้นไปเสียเพราะวา่ประชากรของพระองคไ์ดล้ะทิ้งพระองค ์(อสค. 8; 10) 
“ภาพของแม่น ้ าและกระแสน ้ าก็ชวนให้ร าลึกถึงค าอธิบายของแม่น ้ าพร้อมกบัส่ีสายของมนัในเน้ือหา
เก่ียวกบัสวนเอเดน (ปฐก. 2:10-14) การฟ้ืนฟูสู่การทรงสถิตของพระเจ้าก็เป็นเหมือนการฟ้ืนฟูสู่       
สวนเอเดนของทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของนครของพระเจา้”274 

46:6-7 เม่ือบรรดาประชาติไดย้กตวัพวกเขาเองข้ึนในการต่อตา้นพระเจา้และอิสราเอลนั้น พระเจา้ไดล้ม้ลา้ง
พวกเขา (เปรียบเทียบ สดด. 2:1-2)    แมก้ระทัง่พระวจนะอนัยิ่งใหญ่ของพระองคไ์ดท้  าให้โลกท่ีจะ
ละลายไป ซ่ึงเป็นการอธิบายเชิงเปรียบเทียบถึงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ปฐก. 1)    
ดงันั้นพระเจา้ผูท่ี้ไดส้งวนยาโคบไวก้็จะปกป้องคนอิสราเอลเช่นกนั    พระองค์ควบคุมเหล่ากองทพั
สวรรคท่ี์ไม่สามารถมองเห็นได ้   พระองคเ์ป็นบุคคลผูซ่ึ้งประชากรของพระองคส์ามารถหนีไปล้ีภยัได้
เม่ือพวกศตัรูโจมตี 

 

 



3. การยกยอ่งของพระเจา้ในโลก 46:8-11 

ตอนน้ีสดุดีแห่งความมัน่ใจน้ีก็เปล่ียนเป็นสดุดีเก่ียวกบัยคุสุดทา้ยพร้อมกบัค าพยากรณ์เชิงเผยพระวจนะ
ท่ีตามมา 

46:8-9  ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ชิญชวนให้ประชาชนท่ีจะมาพร้อมกบัเขาและดูการช่วยกูป้ระชากรของพระเจา้ดว้ยตา      
ใจของพวกเขา    กองทพัของพระองคไ์ดท้  าลายพวกศตัรูของอิสราเอลหลายคร้ังดว้ยกนั 

46:10-11   ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอวา่พระเจา้เองก าลงัเรียกให้ประชากรของพระองคท่ี์จะมีความมัน่ใจในพระองค ์   
จากนั้นเขาไดส้รุปโดยการกล่าวซ ้ าประสบการณ์แห่งการวางใจของเขาเอง (ขอ้ 7) 

การสถิตของพระเจา้ท่ีมีอยูใ่นประชากรของพระองคเ์องควรดลใจการวางใจและความมัน่ใจ ไม่มีความ
หายนะภายนอกหรือปฏิปักษ์สามารถลม้ล้างท่ีท่ีพระเจา้แห่งบรรดากองทพัประทบัอยู่ได้    ทุกวนัน้ี  
พระเจา้ไม่ไดป้ระทบัอยูใ่นพลบัพลาแต่ประทบัอยูใ่นประชากรของพระองค์275  จงอ่านสดุดีน้ีเม่ือโลก
ของคุณดูเหมือนจะแตกเป็นเส่ียงๆ 

สดุดี 47 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกร้องให้ทุกประชาชาติท่ีจะให้เกียรติพระเจา้ของอิสราเอล ผูซ่ึ้งวนัหน่ึงจะปกครอง
เหนือพวกเขา    น่ีเป็นหน่ึงในสดุดีท่ีเรียกกนัวา่สดุดี “การข้ึนครองบลัลงัก์” ท่ีกล่าวถึงการปกครองจกัรวาลของ
พระยาเวห์ (เปรียบเทียบ สดด. 93; 95—99)   สดุดีเหล่าน้ีเป็นสดุดีเชิงเผยพระวจนะเน่ืองจากวา่การปกครอง    
ทัว่โลกของพระเมสสิยาห์นั้นอยูใ่นอนาคตเม่ือผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขียนข้ึน 

“เทศกาลการข้ึนครองบลัลงัก์เป็นการคาดเหตุการณ์ขา้งหนา้เชิงวิชาการจากเทศกาลของบาบิโลนท่ีซ่ึง
พระมาร์ดกัไดถู้กท าให้ข้ึนครองบลัลงัก์ประจ าปีในพิธีเอิกเกริกและสถานการณ์ ณ เหตุการณ์พิเศษใน
เทศกาลทางเกษตรกรรมในฤดูไมล่้วง    ซิกมนัด์ โมวิงเคลไดคิ้ดวา่โอกาสท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัได้
ในอิสราเอลก็คือเทศกาลพลับพลาในเดือนท่ีเจ็ด    อย่างไรก็ตามหลักฐานตามพระคมัภีร์โดยตรง
ส าหรับเทศกาลของอิสราเอลเช่นนั้ นก็ไม่ มีอะไรเลยอย่างแท้จริง    ท่ีจริงมันได้ออกมาจาก              
‘ความคลา้ยคลึงท่ีเห็นไดช้ดั’ ในการศึกษา    พระคมัภีร์ท่ีปรับแต่งศาสนาของอิสราเอลในรูปแบบของ
ศาสนาของวฒันธรรมต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ   แน่นอนว่า คนหน่ึงสามารถระบุถึง ความคล้ายคลึงได ้          
แต่การวางข้อก าหนดของขนบธรรมเนียมทั้งส้ินไวท่ี้ศาสนาของอิสราเอลเท่านั้ นก็สามารถเป็นท่ี         
ได้ยินได้ในหนังสือสดุดีนั้ นก็เป็นท่ีน่าสงสัย เน่ืองจากเสียงสะท้อนของขนบธรรมเนียมเช่นนั้ น        
จากวฒันธรรมอ่ืนๆ”276 



ช่ือเร่ืองท่ีดีกว่า ส าหรับประเภทของสดุดีน้ี อาจเป็นสดุดีกษัตริย์ หรือ “ความเป็นกษัตริย์ของ             
พระยาเวห์”277  สดุดีเหล่าน้ีมีลักษณะดังต่อไปน้ีคือ ความเป็นห่วงสากลต่อทุกคนและทั้งโลก              
การอา้งอิงถึงพระอ่ืนๆ  การกระท าท่ีเป็นลกัษณะของพระเจา้ (เช่น การท า  การสถาปนา การพิพากษา) 
และระเบียบการทางกายภาพและฝ่ายวญิญาณของท่าทีแห่งการสรรเสริญต่อหนา้กษตัริยแ์ห่งสวรรค์278 

คนยวิใชส้ดุดีน้ีในวนัโรช ฮาชานา ซ่ึงเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของคนยิว  และคริสเตียนท่ีท าพิธีสักการะบูชาก็
ใชม้นัเป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมฉลองวนัเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซู279 

1. การแสดงความจงรักภกัดีต่อกษตัริยท่ี์มีอธิปไตย 47:1-4 

47:1-2 ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกร้องให้ทุกคนท่ีจะปรบมือสรรเสริญพระยาเวห์อยา่งยินดี เพราะวา่พระองคเ์ป็นผูมี้
อธิปไตยทัว่จกัรวาลท่ียิง่ใหญ่ผูซ่ึ้งไดป้ระทบับนบลัลงักใ์นท่ีสูงสุด    น่ีเป็นการเรียกสู่การจ านนท่ีเต็มใจ
ต่อสิทธิอ านาของพระองค ์

“บรรดากษตัริยใ์นโลกตะวนัออกใกลโ้บราณรักท่ีจะระบุพวกเขาเองโดยช่ือเรียกน้ี [กษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่] 
เพราะว่าส่ิงท่ีเก่ียวข้องกบัมนัก็คือความเหนือกว่า  การมีอ านาจ และอ านาจท่ีจะให้สนธิสัญญาการ
ช่วยเหลือ (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 18:19; อสย. 36:4)    กษตัริยอ์งคใ์ดก็ตามท่ีมีช่ือเรียกน้ีไม่สามารถทน
ต่อการแข่งขนัได ้   มนัก็เป็นอยา่งนั้นกบัพระยาเวห์    พระองคผ์ูเ้ดียวเป็นกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่เหนือทั้งโลก 
(เปรียบเทียบ มลค. 1:11, 14)!”280 

47:3-4  พระเจา้ไดส้ าแดงอธิปไตยของพระองคโ์ดยการปราบประชาชาติต่างๆ ท่ีจะให้มรดกแก่คนอิสราเอลใน
คานาอนั    เม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จกลบัมายงัโลก  พระองค์จะใช้สิทธิอ านาจเหนือประชาชาติทั้งส้ิน
และยกยอ่งอิสราเอลท่ามกลางพวกเขาอีก (มธ. 21:43; รม. 11:1-32) 

2. การครองราชยข์องกษตัริยท่ี์มีอธิปไตย 47:5-9 

47:5-6   ผูเ้ขียนได้มองว่าพระเจ้าก าลังเสด็จข้ึนบัลลังก์ในโลกของพระองค์เพื่อจะปกครองเหนือทั้ งโลก          
แตรทั้งหลายไดป้ระกาศถึงการเสด็จข้ึนของพระองคพ์ร้อมกบัการป่าวประกาศ    ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกให้
ทุกคนท่ีจะร้องสรรเสริญแด่พระเจา้เพราะวา่พระองคเ์ป็น    พระเจา้ท่ีมีอธิปไตย 

47:7-9   อีกคร้ังหน่ึง เขาได้เรียกร้องให้มีการสรรเสริญเพราะว่าพระเจา้ครอบครองเหนือประชาชาติทั้งส้ิน      
เขาได้มองไปขา้งหน้าเพื่อจะเห็นถึงการข้ึนครองบลัลงัก์ไม่ช้าก็เร็ว    กระนั้นมนัยงัไม่ได้เกิดข้ึน แต่
ผูเ้ขียนสดุดีได้แน่ใจว่ามันจะเกิดข้ึน    วนัหน่ึงกษัตริย์แห่งจักรวาลจะปกครองเหนือทุกส่ิงอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้และทุกๆ เข่าจะกม้ลงต่อหนา้พระองค ์(ฟป. 2:9-11)281 



ขณะท่ีธรรมิกชนประสบกบัความทอ้ใจ  พวกเขาก็สามารถพบความหวงัและความยินดีในขอ้เท็จจริง
ท่ีวา่ วนัหน่ึงพระคริสตจ์ะปราบพวกศตัรูทั้งส้ินของพระองคแ์ละปกครองเหนือประชาชาติทั้งส้ิน 

สดุดี 48 

ผูเ้ขียนสดุดีไดส้รรเสริญพระเจา้ส าหรับการช่วยกูศิ้โยนจากพวกศตัรู (เปรียบเทียบ สดด. 46 และ 47)    
กรุงเยรูซาเล็มนั้นมัน่คงและมีสง่าราศีเพราะวา่พระเจา้ไดอ้วยพรดว้ยความโปรดปรานของพระองค ์   นกัวิชาการ
บางคนจดัใหส้ดุดีน้ีอยูใ่นประเภทสดุดีกษตัริย ์และบางคนถือวา่เป็นสดุดีแห่ง “ศิโยน” 

1. สิทธิพิเศษของศิโยน 48:1-3 

48:1 ผูค้นสมยัโบราณไดเ้ช่ือมโยงสง่าราศีของพระกบัสถานท่ีท่ีพระองคไ์ดป้ระทบั    ความเก่ียวขอ้งกนันั้นก็
ชัดเจนในสดุดีน้ี    ภูเขาบริสุทธ์ิท่ีท่ีหีบพนัธสัญญาตั้งอยู่ก็ได้สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า        
ขอ้น้ีสรุปหวัขอ้ของสดุดีน้ี นัน่คือ พระเจา้คู่ควรแก่การสรรเสริญท่ียิง่ใหญ่ 

48:2-3   ความสวยงามท่ีสูงส่งของกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงได้ตั้งอยู่บนภูเขาศิโยนก็ได้ให้เหตุผลแก่ทุกคนท่ีจะยินดี    
ผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบความสวยงามของมนักบัความสวยงามของภูเขาซาโฟน ซ่ึงอยูท่างเหนือของกรุง
เยรูซาเล็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ไกลไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองยูการิทราวๆ 25 ไมล ์        
ฉบบัแปล NIV ของขอ้ 2 ก็อธิบายถึงการอา้งอิงต่อภูเขาลูกท่ีสองน้ี    กระนั้นส่ิงท่ีไดท้  าให้กรุงเยรูซาเล็ม
ยิง่ใหญ่อยา่งแทจ้ริงนั้นก็เป็นการทรงสถิตของพระเจา้ในมนันัน่เอง 

“ซาโฟน ซ่ึงได้ตั้งอยู่ทิศเหนือของอิสราเอล ก็เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิของคนคานาอนัท่ีซ่ึงเป็นท่ีเช่ือกัน
โดยทั่วไปว่าพระเอลท่ีสูงส่งของพวกเขาได้ปกครองอยู่    อย่างไรก็ตาม ศิโยนก็เป็น ‘ซาโฟน’             
แทเ้พราะวา่ท่ีน่ีนัน่เองท่ีพระเจา้แห่งอิสราเอล ‘กษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่’ แห่งจกัรวาล ไดป้ระทบัและปกครอง
อยู ่(48:2)”282 

เมืองนั้นก็แขง็แรงและปลอดภยัเพราะวา่พระยาเวห์ไดส้ถิตอยูท่ี่นัน่ 

2. ความมัน่คงของศิโยน 48:4-8 

48:4-6  พวกกองทพัท่ีโอบลอ้มไม่สามารถฝ่าฟันป้อมปราการของพระเจา้ได ้   พวกเขาไดเ้บือนหนีไปอยา่งไม่
ประสบผลส าเร็จ    มนัเหมือนราวกบัว่าการทรงสถิตของพระเจา้ไดท้  าให้พวกเขาหวาดกลวั    ผูเ้ขียน
สดุดีอาจไดเ้ขียนถอ้ยค าเหล่าน้ีไม่นานหลงัจากท่ีกองทพัท่ีบุกรุก ซ่ึงบางทีเป็นพวกอสัซีเรียไดโ้จมตีกรุง
เยรูซาเล็มและไดล้ม้เหลวไป (เปรียบเทียบ อสย. 10:8; 33:3, 14) 



48:7     ลมตะวนัออกสามารถรุนแรงและร้อนอยา่งมากในอิสราเอลได ้   ทารชิชบางทีอา้งอิงถึงบางประเทศ
ทางตะวนัตก เป็นไปไดท่ี้อยูใ่กลส้เปนในสมยัใหม่    ก าป่ันแห่งทารชิชบางทีเป็นเรือแห่งเมดิเตอเรเนียน
ขนาดใหญ่    ผูเ้ขียนไดพ้รรณนาถึงการถูกท าลายของพวกมนัว่าเป็นสัญลกัษณ์ของการพิชิตประเทศ
ต่างๆ ของพระเจา้ซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้จกัแก่อิสราเอล 

48:8     ผูเ้ขียนสามารถยนืยนัถึงรายงานงานก่อนหนา้นั้นถึงการท่ีพระเจา้ไดช่้วยกูศิ้โยนดว้ยประจกัษพ์ยานของ         
เขาเองได ้   พระเจา้จอมโยธาไดป้้องกนัเมืองหลวงของพระองคด์ว้ยอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระองคอ์ยา่ง
แทจ้ริง    กองทพับางคนของพระเจา้ก็เป็นธรรมชาติ นัน่คือ กองทพัท่ีต่อสู้ของอิสราเอล  บางคนก็อยู่
เหนือธรรมชาติ นัน่คือ กองทพัทูตสวรรคข์องพระองค ์

3. ความยนิดีของศิโยน 48:9-14 

48:9-10  การไตร่ตรองถึงความรักท่ีจงรักภกัดีและความชอบธรรมของพระยาเวห์ไดดึ้งดูดการสรรเสริญจาก      
ผูเ้ขียนสดุดีขณะท่ีเขาได้ยืนอยู่ใกล้พระนิเวศน์ของพระเจ้า    ผูค้นผูซ่ึ้งอาศัยอยู่ไกลเท่าท่ีความรู้        
แห่งช่ือเสียงของพระองคข์ยายออกไปนั้นก็สรรเสริญพระเจา้ 

48:11-14    บรรดาผูท่ี้อาศยัอยู่ใกลก้ารทรงสถิตของพระเจา้ก็สามารถยินดีในการตดัสินใจของพระองคท่ี์จะ
ปกป้องพวกเขาได้    ผูเ้ขียนสดุดีได้เชิญชวนให้ผูอ้าศยัแห่งกรุงเยรูซาเล็มท่ีจะตรวจสอบถึงสภาพท่ี
ไม่ไดเ้สียหายของเมืองนั้นท่ีพระเจา้ไดป้้องกนัไว ้   เขาไดก้ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะรายงานการปกป้อง
ของพระเจา้แก่ลูกหลานของพวกเขาอีกดว้ย    “ธิดา” แห่งยดูาห์ (ขอ้ 11) บางทีอา้งอิงถึงเมืองต่างๆ และ
หมู่บา้นต่างของมนั283    เน่ืองจากวา่พระเจา้ไดส้งวนประชากรของพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อและอยา่งมีพลงั
อยา่งมาก จนผูเ้ขียนสดุดีไดน้ าพวกเขาไปสู่การอุทิศตนท่ีจะติดตามพระองค์เร่ือยไปในฐานะผูน้ าพานิ
รันดร์ของพวกเขา 

ประชากรของพระเจา้ควรมองว่าการช่วยกูข้องพระเจา้เป็นหลกัฐานของความสัตยซ่ื์อและอ านาจของ
พระเจา้    เราควรระลึกถึงกรณีต่างๆ ของความรอดของพระองค์และแบ่งปันส่ิงเหล่านั้นกบัคนอ่ืนๆ    
ข้อมูลน้ีจะเสริมก าลังความเช่ือของเราเอง และมันจะหนุนใจให้คนอ่ืนๆ ท่ีจะวางใจในพระองค ์       
ตราบเท่าท่ีเราวางใจและเช่ือฟังพระเจา้ พระองคจ์ะปกป้องเรา    ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระเจา้ก็เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงอยา่งมาก 

 

 



สดุดี 49 

ผูเ้ขียนไดไ้ตร่ตรองถึงปัญหาท่ีความมัง่คัง่ของคนอธรรมตั้งไวใ้นสดุดีปัญญาน้ี (เปรียบเทียบ สดด. 73)    
เขาไดส้ังเกตว่ามีคนอธรรมจ านวนมากท่ีช่ืนชมกบัพรต่างๆ ทางกายภาพมากมาย    กระนั้น เขาไดส้รุปว่าคน
ชอบธรรมก็อยูใ่นสภาพท่ีดีกวา่เพราะวา่พวกเขามีความหวงัท่ีแน่นอนส าหรับอนาคต 

“สดุดีน้ีเป็นการหนุนใจแก่คนชอบธรรรมผูซ่ึ้งได้ถูกหลอกหลอน โดยอ านาจและอิทธิพลของคน
ร ่ ารวย”284 

1. การเชิญชวนใหฟั้งปัญญา 49:1-4 

49:1-2 ผูเ้ขียนสดุดีได้กระตุ้นให้ทุกคนท่ีจะฟังส่ิงท่ีเขาจ าเป็นต้องกล่าวในบทกวีน้ี    คนทุกประเภทต้อง
ตระหนกัถึงความเขา้ใจถ่องแทท่ี้เขาไดเ้ปิดเผยท่ีน่ี คือ ทั้งคนต ่าตอ้ย (ท่ีมีทรัพยส์มบติัเล็กนอ้ย) และคน
สูงส่ง (ท่ีมีทรัพยส์มบติัมาก) ทั้งเศรษฐีและคนจน    ส่ิงน้ีประยุกตใ์ชก้บัคนอธรรมเช่นเดียวกบัคนชอบ
ธรรม 

49:3-4  ส่ิงท่ีตามมาก็คือปัญญา แต่บุคคลหน่ึงตอ้งมีความเขา้ใจถ่องแทท่ี้จะช่ืนชมกบัมนั  ในแง่น้ีมนัเป็นปริศนา
หรือค ากล่าวท่ีลึกลบั การท าใหก้ระจ่างฝ่ายวญิญาณช่วยใหเ้รารับรู้ความจริง 

“ภาษาของการอารัมภบท ซ่ึงก็คือการเรียกร้องต่อมนุษย์นั้น ก็ใช้ค  าศพัท์หลายค าท่ีเร่ิมต้นหนังสือ
สุภาษิต และประกาศว่าน่ีเป็นสดุดีปัญญา ซ่ึงให้การแนะน าแก่มนุษย์แทนท่ีจะเป็นการนมัสการ         
พระเจา้”285 

2. การสังเกตถึงความมัง่คัง่ของคนอธรรม 49:5-12 

49:5-6 ค าถามเชิงโวหารน้ีช้ีแจงถึงความโง่เขลาของการกลวัเม่ือคนอธรรมต่อตา้นคนชอบธรร มนัแนะน า      
ถึงการเปิดเผยท่ีคนอธรรมท่ีมัง่คัง่ช่ืนชมกบัความมัน่คงเทียมเทจ็ (ขอ้ 7-12) 

“มนัเป็นการดีท่ีจะมีส่ิงต่างๆ ท่ีเงินสามารถซ้ือได ้ถา้เราไม่สูญเสียส่ิงต่างๆ ท่ีเงินไม่สามารถซ้ือไดไ้ป    
มนัน่าเศร้าเม่ือผูค้นเร่ิมตน้ท่ีจะสับสนระหวา่งราคาและคุณค่า”286 

49:7-9 ความมัง่คัง่ทางวตัถุไม่สามารถป้องกนัความตายได ้    ไม่มีใครสามารถมีเงินพอท่ีจะซ้ือชีวิตกลบัคืนได้
เม่ือพระเจา้ประกาศวา่มนัตายแลว้    ประเด็นท่ีน่ีก็คือว่าเราหรือใครก็ตามไม่สามารถหลุดพน้จากการ
ตายได ้   ท่ีน่ีผูเ้ขียนสดุดีไม่ไดก้ล่าวถึงการซ้ือความรอด  นิรันดร์    ส่ิงนั้นก็ปรากฏในภายหลงัในขอ้ 15 
(เปรียบเทียบ มธ. 20:28) 



49:10-12    ในท่ีสุดแล้ว ทุกคนก็ตาย แมว้่าบางคนด าเนินชีวิตด้วยความเช่ือผิดๆ เก่ียวกบัความอมตะ    
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าผูค้นพยายามท่ีจะท าให้ช่ือเสียงของพวกเขาถาวรบนโลกน้ีตลอดไปก็แสดงให้เห็นว่า
พวกเขาตอ้งการท่ีจะด าเนินชีวิตตลอดไป    อยา่งไรก็ตาม เหมือนกบัสัตวน์ั้น ในท่ีสุดแลว้มนุษยจ์ะไป
ยงัหลุมฝังศพ    แน่นอนวา่ ผูเ้ขียนไม่ไดห้มายถึงวา่ชะตาของมนุษยน์ั้นเหมือนกบัชะตาของสัตวใ์นทุก
แง่    เขาเพียงแต่ไดห้มายถึงวา่ทั้งสองก็ตาย    การเปิดเผยภายหลงัท่ีวา่ ธรรมิกชนท่ีมีชีวติอยู ่ณ เวลาของ
การถูกรับข้ึนไปนั้นจะประสบกบัการยา้ยโดยปราศจากการตาย ก็ไม่ไดป้ฏิเสธประเด็นของผูเ้ขียนสดุดี 

3. การหนุนใจใหว้างใจในพระเจา้ 49:13-20 

49:13-14   ผูเ้ขียนไดป้ระหลาดใจต่อความโง่เขลาของคนอธรรมท่ีเยอ่หยิ่ง  มนัโง่เขลาเพียงไรท่ีจะด าเนินชีวิต
เพื่อปัจจุบนัเท่านั้น!    ความตายจะน าจุดจบไปสู่ส่ิงดีทั้งส้ินท่ีคนอธรรมด าเนินชีวิตเพื่อ    คนอธรรมอาจ
มีอ านาจเหนือคนชอบธรรมในชีวติน้ี แต่วนัใหม่ก าลงัมาท่ีซ่ึงพระเจา้จะพลิกสถานการณ์ 

“พระคมัภีร์ไม่ได้ต่อตา้นความร ่ ารวยโดยตรง แต่ต่อตา้นท่าทีแห่งการเพียงพอด้วยตนเองและความ
มัน่ใจในตนเองซ่ึงบ่อยคร้ังแล้วได้เก่ียวขอ้งกบัความร ่ ารวย    คนร ่ ารวยก็ประสบกบัการกล่าวโทษ
เน่ืองจากการไม่มีความรู้สึกไว  การออกอุบาย  การหลอกลวงของพวกเขา และท่าทีท่ีว่าพวกเขา
ปกครองโลก (ขอ้ 5; เปรียบเทียบ ยก. 5:1-6)”287 

พระคมัภีร์ไม่ไดก้ล่าวโทษคนร ่ ารวยท่ีอยูใ่นทางธรรมผูซ่ึ้งไดรั้บความมัง่คัง่ของพวกเขาในฐานะพระพร
จากพระเจา้ (เช่น โยบ  อบัราฮมั ดาวดิ และคนอ่ืนๆ)     

49:15  “แต่พระเจ้า. . . (15) เป็นหน่ึงในจุดสูงสุดแห่งความหวงัของพนัธสัญญาเดิม”288พระเจา้จะปลดปล่อย
คนชอบธรรมจากอ านาจของความตายและจะตอ้นรับพวกเขาหลงัจากความตายนั้น    น่ีเป็นหน่ึงใน
เน้ือหาของพนัธสัญญาเดิมท่ีเปิดเผยว่าผูเ้ช่ือท่ีมีชีวิตอยู่เม่ือผูเ้ขียนสดุดีไดมี้ชีวิตอยู่นั้นก็มีความหวงัถึง
ชีวิตหลงัจากความตาย (เปรียบเทียบ โยบ 19:25; ฮบ. 11:10; และขอ้อ่ืนๆ)289    อย่างไรก็ตาม             
การเปิดเผยถึงการเป็นข้ึนมาจากความตายทางกายภาพก็คลุมเคลือจนกระทัง่การเป็นข้ึนมาจากความตาย
ของพระเยซูคริสตแ์ละการเปิดเผยของพวกอคัรทูตของพระองคเ์ก่ียวกบัหวัขอ้นั้น (1 ธส. 4;  1 คร. 15) 

“มนัเป็นไปไดว้า่ผูเ้ขียนสดุดีก าลงัมองไปยงัความเป็นจริงต่างๆ แบบยุคสุดทา้ยอนัสูงสุด และคาดหวงั
การเป็นข้ึนมาจากความตายของเขาเองและเวลาท่ีผูช้อบธรรมไม่ใช่คนร ่ ารวยท่ีจะปกครองโลก    
อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นไปไดม้ากกวา่ท่ีวา่ภาวะมีอ านาจของคนชอบธรรมอา้งอิงถึงการแกแ้คน้แทนของ
พวกเขาในชีวิตน้ี ซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีชดัเจนในสดุดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสดุดีปัญญา (ดู เช่น สดด. 1, 34, 
37 และ 112 เช่นเดียวกบั การอภิปรายขา้งบน)    ในกรณีน้ี ขอ้ 15 อา้งอิงถึงการท่ีพระเจา้สงวนผูเ้ขียน



สดุดีจาก ‘วนัท่ีชัว่ร้าย’ (เปรียบเทียบ ขอ้ 5) โดยการรักษาเขาไวจ้ากความตายท่ีรุนแรงและก่อนวยัอนั
ควร ณ เง้ือมมือของคนร ่ ารวยท่ีกดข่ีและจากความหายนะท่ีไล่ตามทนัพวกเขา     ‘ตอนเชา้’ (ขอ้ 14) ซ่ึง
ท าให้ร าลึกถึงการเร่ิมข้ึนของวนัใหม่หลงัจากคืนแห่งความมืด ก็เป็นสัญลกัษณ์ของการส้ินสุดลงของ 
‘วนัชัว่ร้าย’ เหล่าน้ี”290 

49:16-19   เป็นการโง่เขลาท่ีจะริษยาผูไ้ม่เช่ือท่ีอธรรม    ความมัง่คัง่ของพวกเขาก็ชัว่คราวเท่านั้น   บุคคลท่ีฉลาด
ไม่ควรยอมใหค้วามมัง่คัง่ของคนอธรรมท่ีจะท าใหเ้ขาหรือเธอกลวั 

“เราไม่สามารถน าความมัง่คัง่ไปกบัเราได ้แต่เราสามารถส่งมนัไปขา้งหนา้เราได ้

“ท่ีจะมีความมัง่คัง่นั้นก็ไม่ใช่ความบาป ถา้เราไดรั้บมนัมาอยา่งซ่ือสัตย ์ ใชม้นัอยา่งฉลาด และลงทุนมนั
อยา่งสัตยซ่ื์อในส่ิงท่ีท าให ้   พระเจา้โปรดปราน”291 

49:20     ผูเ้ขียนสดุดีได้กล่าวซ ้ าถ้อยค าสรุปในส่วนก่อนหน้านั้น (ขอ้ 12) แต่ท่ีน่ีเขาได้เปล่ียนมนัเล็กน้อย         
ท่ีน่ีเขาไดเ้นน้ถึงการขาดความเขา้ใจของคนอธรรม    ท่ีนัน่เขาไดเ้นน้ถึงการขาดความอดทนของพวก
เขา เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือไม่ควรอิจฉาคนอธรรมผูซ่ึ้งมัง่คัง่ในชีวิตน้ี    เราไม่ควรรู้สึกต ่าต้อยกว่าพวกเขา
เช่นกนั    ทุกส่ิงท่ีพวกเขาด าเนินชีวิตเพื่อนั้นจะพินาศไปกบัพวกเขา    อยา่งไรก็ตาม บรรดาผูท่ี้ย  าเกรง
พระเจา้สามารถคาดหวงัถึงอนาคตท่ีมีสง่าราศีกบัพระเจา้เหนือความตายได้292 

สดุดี 50 

สดุดีน้ีพรรณนาถึงพระเจา้ไดป้ระทบันั่งในห้องบลัลงัก์ในสวรรค์ของพระองค์    พระองค์มีสองขอ้
กล่าวหาต่ออิสราเอลประชากรของพระองค์    คนอธรรมท่ามกลางพวกเขานั้นไดน่้าซ่ือใจคดในการนมสัการ
ของพวกเขา ซ่ึงเป็นการละเมิดส่วนแรกของพระบญัญติัสิบประการ และในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของ
พวกเขา ซ่ึงเป็นการละเมิดส่วนท่ีสอง    พวกเขาตอ้งหนัไปหาพระองคอ์ยา่งสุดใจ    น่ีเป็นสดุดีปัญญาเชิงค าสอน
ท่ีถูกเขียนข้ึนเพื่อสอนบทเรียนท่ีส าคญัแก่ประชากรของพระเจา้ 

“สดุดีน้ีเป็นค ากล่าวของพระเจา้ ผูซ่ึ้งกล่าวต่อหุ้นส่วนพนัธสัญญาของพระองค์เก่ียวกบัเร่ืองราวของ
พนัธสัญญาท่ีถูกละเมิด    หลงัจากบทน าเชิงบรรยายของขอ้ 1-6 นั้น มนัทั้งหมดก็เป็นค ากล่าวท่ีขยาย
ออกไปในรูปแบบของกฤษฎีกาโดยไม่มีช่วงวา่งส าหรับการเจรจา”293 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ อาสาฟ นกัดนตรีเผา่เลวีไดเ้ขียนสดุดีน้ี เช่นเดียวกบัสดุดี 73—83 (เปรียบเทียบ 1 พศด. 
16:4-5) 



1. ผูพ้ิพากษาแห่งสวรรค ์50:1-6 

50:1     อาสาฟไดพ้รรณนาว่าพระเจา้เป็นผูพ้ิพากษาแห่งจกัรวาลท่ีไดเ้รียกผูค้นทั้งหมดมายืนต่อหนา้พระองค ์   
ช่ือเรียก องคผ์ูท้รงมหิทธิฤทธ์ิและพระยาเวห์ก็น าเสนอพระเจา้วา่เป็นผูพ้ิพากษาท่ียิง่ใหญ่แห่งผูพ้ิพากษา
ทั้งหมด  ความสามารถของพระองคท่ี์จะสั่งมนุษยทุ์กคนก็แสดงถึงความยิง่ใหญ่ของพระองคเ์ช่นกนั 

50:2-3    พระเจา้ไดอ้อกมาจากท่ีอาศยัอนับริสุทธ์ิบนภูเขาศิโยนเพื่อจะพิพากษา ไฟและพายุบ่อยคร้ังแลว้ไดไ้ป
กบัพระเจา้ในการปรากฏของพระองค ์และพวกมนัเป็นสัญลกัษณ์ของการพิพากษาท่ีต่อตา้นไม่ไดแ้ละ
อ านาจท่ียิง่ใหญ่ 

“การปรากฏ (เธออฟฟานี) ของพระองค์เป็นท่ีสนใจโดยปรากฎการณ์ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อดลใจ    
‘ความกลวั’ ในมนุษย ์นัน่คือ ไฟและพายุ    พระเจา้เป็นเหมือน ‘ไฟท่ีเผาผลาญ’ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 
4:24; 9:3; อสย. 66:16; ฮบ. 12:29) เม่ือพระองคม์าพิพากษา    ในพระพิโรธของพระองคน์ั้น พระองค์
อาจกระหน ่าอยา่ง ‘พาย’ุ (เปรียบเทียบ อสย. 66:15)”294 

50:4-6   อาสาฟไดอ้ธิบายวา่พระเจา้เรียกผูท่ี้ด าเนินชีวติในสวรรค ์ซ่ึงก็คือเหล่าทูตสวรรค ์และผูท่ี้ด าเนินชีวิตบน
โลก ซ่ึงก็คือมนุษย ์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นพยานในการไต่สวน    อิสราเอลเป็นจ าเลย  พนัธสัญญาท่ีน่ีคือ
พนัธสัญญาแบบโมเสส ท่ีซ่ึงประเทศได้มีพนัธะต่อ  พระเจา้    ผูเ้ขียนได้เรียกให้เหล่าทูตสวรรค์ท่ี       
จะประกาศวา่ผูพ้ิพากษานั้นชอบธรรม ซ่ึงเป็นแนวทางของการยนืยนัวา่พระองคย์ติุธรรม 

2. ขอ้กล่าวหาท่ี 1: การนมสัการตามรูปแบบ 50:7-15 

50:7  พระเจา้ไดต้รัสแก่ประชากรของพระองคใ์นฐานะพระเจา้และผูพ้ิพากษาของพวกเขา  พวกเขาไดท้  าบาป
ต่อพระองค ์

50:8-13  พระองคไ์ม่ไดก้ล่าวหาพวกเขาถึงความลม้เหลวท่ีจะถวายเคร่ืองบูชาท่ีพระองคไ์ดก้  าหนดไว ้พวกเขาได้
ท าอยา่งนั้น    พวกเขาไดผ้ิดพลาดในการคิดวา่การถวายเคร่ืองบูชาคือทั้งหมดท่ีพระองคไ์ดค้าดหวงัไว ้   
พระองคไ์ดย้  ้าเตือนพวกเขาวา่พระองคไ์ม่ไดต้อ้งการการถวายของพวกเขา    พระองคเ์ป็นเจา้ของทุกส่ิง
ท่ีพวกเขาไดน้ าเสนอต่อพระองค ์   พวกต่างชาติไดเ้ช่ือวา่พวกเขาไดรั้กษาพวกพระของพวกเขาไวโ้ดย
การถวายอาหารแก่พระเหล่านั้น แต่พระยาเวห์ได้ย  ้าเตือนประชากรของพระองค์ว่าพระองค์ไม่ได้
ตอ้งการเคร่ืองบูชาของพวกเขา 

“มีขอ้สังเกตถึงการถากถางในการใชค้  าหนา้นาม ‘ของเจา้’ ใน ‘เรือนของเจา้’ และใน ‘คอกของเจา้’ (ขอ้ 
9)    มนัเหมือนราวกบัวา่     พระเจา้ไดย้ินพวกเขากล่าวอยา่งเยอ่หยิ่งวา่ ‘น่ีเป็นววั/แพะของขา้พเจา้จาก



เรือน/คอกของขา้พเจา้!’    ส าหรับการอา้งท่ีเยอ่หยิ่งน้ี พระเจา้ก็ตอบสนองอยา่งจริงจงัดว้ย ‘ของเรา’ ท่ี
เนน้หนกั  (ขอ้ 10. . .) และสรุปการอา้งของพระองคด์ว้ยถอ้ยค าแห่งการเป็นเจา้ของของพระองคท่ี์จะ
ออ้ยอ่ิงในใจของผูฟั้ง คือ ‘ของเรา’ (ขอ้ 11)    การปกครองของพระองคก์็ขยายไปสู่สรรพส่ิง”295 

50:14-15  พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์ท่ีจะให้ส่ิงท่ีการให้สัตว์และผลผลิตของพวกเขาได ้      
แสดงถึงต่อพระองค์ นั่นคือ ความกตญัญู เคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณได้แสดงออกถึงความกตญัญู
ส าหรับบางส่ิงท่ีพระเจ้าได้ท าเพื่อผูถ้วาย   เคร่ืองบูชาเก่ียวกับค าปฎิญาณก็เป็นการแสดงออกถึง         
การขอบคุณอีกดว้ย    พระเจา้ตอ้งการให้ประชากรของพระองคท่ี์จะพึ่งพาพระองคส์ าหรับความจ าเป็น
ต่างๆ ของพวกเขา และเม่ือพระองค์ได้จดัเตรียมให้แล้ว พระองค์ตอ้งการให้พวกเขาท่ีจะให้เกียรติ
พระองคด์ว้ยความกตญัญู    ในอีกนยัหน่ึง พระองค์ตอ้งการให้พวกเขาท่ีจะช่ืนชมกบัความสัมพนัธ์ท่ี
ส าคญักบัพระองคเ์อง ไม่ใช่แค่ความสัมพนัธ์ตามรูปแบบท่ีซ่ึงพระองคเ์ป็นพระเจา้ของพวกเขาและพวก
เขาเป็นประชากรของพระองค ์

3. ขอ้กล่าวหาท่ี 2: การด าเนินชีวติท่ีน่าซ่ือใจคด 50:16-21 

50:16-17   พระเจา้ไดก้ล่าวหาคนอธรรมในอิสราเอลถึงการกล่าวยอมรับถึงความจงรักภกัดีต่อพระองค ์ในขณะ
ท่ีไม่ไดเ้ช่ือฟังพระองค ์

50:18-20    ขอ้เหล่าน้ีประกอบดว้ยตวัอยา่งท่ีเจาะจงถึงความน่าซ่ือใจคดของคนอิสราเอล  พวกเขาไดรั้กส่ิงท่ี
พระเจา้ไดเ้กลียด    ยิง่ไปกวา่นั้นอีก พวกเขาไม่ไดย้อมใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะควบคุมถอ้ยค าของ
พวกเขา (เปรียบเทียบ ยก. 3:1-12) 

“ในขอ้ปัจจุบนั [18] มนัอาจมีความหมายโดยนยัเช่นกนัถึง ความน่าซ่ือใจคดของการช่ืนชมกบับาปแบบ
มือท่ีสองในขณะท่ีไดรั้กษาตนเองไวจ้ากปัญหา   และน่ีจะอยูใ่นคุณลกัษณะพร้อมกบัการหลอกลวงท่ี
ถูกพรรณนาไวใ้นขอ้ 19 และ 20”296 

50:21  เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูค้นไดส้รุปวา่เน่ืองจากพระเจา้ไม่ไดพ้ิพากษาพวกเขาส าหรับแนวทางต่างๆ ท่ีเป็นบาป
ของพวกเขา  บาปต่างๆ ของพวกเขาก็ไม่เป็นไรต่อพระองค ์   นัน่ไม่ใช่กรณีเลย    บาปต่างๆ ของพวก
เขาไม่ไดเ้ป็นไรต่อ พวกเขา    การพิพากษาก าลงัมา    พวกเขาจะตอ้งให้เหตุผลส าหรับการกระท าต่างๆ 
ของพวกเขา 

 

 



4. ค าเตือนสุดทา้ย 50:22-23 

ดว้ยค าเตือนนั้น พระเจา้ไม่เอาผิดประชากรของพระองค ์   อยา่งไรก็ตาม พวกเขาควรจดจ าถึงพระองค์
และขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระองค์จะพิพากษาพวกเขาในท่ีสุด    ความกตญัญูและการเช่ือฟังท่ีจริงใจจะให้เกียรติแด่
พระเจ้าและน ามาซ่ึงการช่วยกู้ของพระองค์    การเพียงแค่ผ่านการท าท่าทางของการนมสัการและการให ้        
การปรากฏท่ีถูกน าไปผดิๆ ของคุณธรรมจะประสบกบัพระพิโรธของพระเจา้ 

สดุดีน้ีเป็นค าเตือนท่ีจริงจงัต่อประชากรของพระเจา้ทุกสมยั   เราอาจหลอกลวงตวัเราเองไปสู่การคิดวา่
การท าตามทางภายนอกและถอ้ยค าท่ีเคร่งศาสนาก็ท าใหพ้ระเจา้โปรดปรานได ้   อยา่งไรก็ตาม ความเป็นจริงใน
ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระองค์และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษยข์องเราก็น ามาซ่ึงความพอใจของพระองค ์   
เราควรจดจ าไว้ว่าวนัหน่ึงเราจะยืนต่อหน้าองค์ผู ้พิพากษาท่ีชอบธรรมและเสนอรายงานถึงชีวิตของเรา               
(2 คร. 5:10)    ตอนน้ีเราควรด าเนินชีวติดว้ยความเป็นจริงนั้นในความคิด 

สดุดี 51 

ในสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัแบบส านึกผิดน้ี (เปรียบเทียบ สดด. 6, 32, 38, 102, และ 143) ดาวิดได้
สารภาพความบาปท่ีเขาไดก้ระท าต่อบทัเชบาและอุรีอาห์    มนัเป็นตน้แบบของการสารภาพท่ีไดก้ลายมาเป็นท่ี
นิยมต่อประชากรของพระเจา้    เน่ืองจากวา่เราทุกคนท าบาปอยูบ่่อยๆ และจ าเป็นตอ้งสารภาพอยูบ่่อยๆ  สดุดีน้ีก็
เป็นการช่วยเหลือและการปลอบโยนส าหรับเราทุกคน    เราควรอ่านมนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเรารู้สึกผิดหรือได้
ท าบาป 

สดุดี 32 ไดน้ าเสนอความจ าเป็นท่ีจะสารภาพบาป และขอ้ 5 ของบทกวีนั้นก็เป็นถอ้ยค าสรุปของ        
การสารภาพ    แต่สดุดี 51 เคล่ือนไปสู่ “ใจกลางของวิกฤตแห่งความห่างเหิน”297 อยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน และให้
ตน้แบบของการสารภาพแก่เรา    ในสดุดีน้ีดาวิดไม่ได้กล่าวถอ้ยค าแห่งการแกต้วัสักหน่ึงถอ้ยค าเลยส าหรับ
ความบาปท่ีเขาไดก้ระท า หรือเขาไม่ไดแ้สวงหาท่ีจะไม่ลดแรงโนม้ถ่วงของความผิดของเขาลง หรือไม่ไดต้  าหนิ
คนอ่ืนๆ ส าหรับส่ิงท่ีเขาไดท้  าไป298 

ช่ือเร่ืองก็อธิบายถึงสถานการณ์ท่ีซ่ึงสดุดีน้ีไดเ้กิดข้ึน (2 ซมอ. 11) 

1. ค าอธิษฐานขอการช าระอยา่งกรุณา 51:1-2 

51:1     ดาวดิไดอ้อ้นวอนต่อพระเจา้ (เอโลฮิม) ท่ีจะช าระเขาเน่ืองจากความรักท่ีจงรักภกัดีและความเมตตาของ
พระองค ์   น่ีเป็นสดุดีบทแรกของดาวิดท่ีซ่ึงเขาไดก้ล่าววา่พระเจา้เป็นเอโลฮิม ซ่ึงบางทีไดส้ะทอ้นถึง
ความห่างเหินท่ีเขาไดรู้้สึกจากพระเจา้ในฐานะพระยาเวห์299    เขารู้วา่เขาไม่สมควรต่อการยกโทษของ



พระเจา้หรือเขาไม่สามารถหามาได ้   การยกโทษของพระเจา้มายงัคนบาปโดยพระคุณของพระองค์
เท่านั้น    เขาไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะลบการบนัทึกเก่ียวกบัการละเมิดต่างๆ ของเขาเสีย นัน่คือ บาปต่างๆ 
ท่ีเกินกวา่ความจ ากดัท่ีพระเจา้ไดส้ถาปนาไวเ้พื่อความประพฤติ 

51:2     บรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์บ่อยคร้ังได้เปรียบเทียบการกระท าของบุคคลหน่ึงกับเส้ือผา้ท่ีเขาสวมใส่ 
เพราะว่านั่นคือส่ิงท่ีคนอ่ืนๆ เห็นเม่ือพวกเขามองดูท่ีเรา    ดาวิดได้ขอให้พระเจา้ท่ีจะลา้งความชัว่ช้า 
(ความชัว่ร้ายทางศีลธรรม) ของเขาเหมือนดินท่ีอยูบ่นเส้ือผา้ (อุปนิสัย) ของเขา    การลา้งเป็นศพัทท่ี์มา
จากพิธีในพลับพลา    บรรดาผูท่ี้ได้มายงัการทรงสถิตของพระเจ้าเพื่อจะนมัสการและปรนนิบัติ
พระองค์จะตอ้งบริสุทธ์ิ    ดาวิดไดม้องความบาปของเขา (การไม่เป็นไปตามส่ิงท่ีพระเจา้เรียกร้อง) 
อยา่งถูกตอ้งวา่เป็นการท าใหก้ารนมสัการและการปรนนิบติัพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ินั้นเป็นไปไม่ได ้
“ในสังคมชาวยวิแห่งสมยันั้น ท่ีจะลา้งและเปล่ียนเส้ือผา้ไดแ้สดงถึงการเร่ิมตน้ใหม่ในชีวิต (ปฐก. 35:1; 
41:14; 45:22; อพย. 19:10, 14) และดาวดิไดท้  าการเร่ิมตน้ใหม่เช่นนั้น (2 ซมอ. 12:20)”300 

2. การสารภาพถึงบาปท่ีเลวร้าย 51:3-6 

51:3     ประมาณหน่ึงปีได้ผ่านไประหว่างบาปแห่งการล่วงประเวณีของดาวิดและเวลาท่ีเขาได้ยอมรับถึง       
ความผิดของเขา    เรารู้ส่ิงน้ีเพราะว่าบทัเชบาไดใ้ห้ก าเนิดเด็กคนหน่ึงท่ีเธอไดต้ั้งครรภอ์ย่างไม่ถูกตอ้ง
เม่ือดาวดิไดส้ารภาพบาปของเขา (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 12:13-18)  ความบาปของดาวิดไดอ้ยูใ่นความคิด
ของเขาเป็นเวลาหลายเดือน    เป็นท่ีชัดเจนว่าเขาไดท้  าให้ใจของเขาแข็งกระด้างและได้ปฏิเสธท่ีจะ
ยอมรับวา่ส่ิงท่ีเขาไดท้  าไปนั้นเป็นบาป    บางทีเขาไดพ้ยายามท่ีจะแกต้วัดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง 

นกักีฬาอาชีพคนหน่ึงไดถู้กพกัไวจ้ากทีมของเขาชั่วคราวเม่ือผูฝึ้กสอนของเขาได้เรียนรู้ว่าเขาได้ติด
โคเคน    นกักีฬาคนนั้นไดบ้อกผูส่ื้อสารวา่การใชย้าเสพติดของเขาไม่ใช่ความผดิของเขา  เขาไดก้ล่าววา่
เขามีโรคของการพึ่งพาสารเคมี    บางคนอาจมีความโน้มเอียงรับโรคทางพนัธุกรรมต่อการเสพติด      
แต่เราไม่ได้เผชิญหน้ากบัปัญหาของเราอย่างจริงใจ ถา้เราไม่ยอมรับถึงความรับผิดชอบต่อการเลือก
ต่างๆ ท่ีเราท าการเลือก    มนัง่ายท่ีจะกล่าววา่ “ขา้พเจา้ป่วย” มากกวา่ท่ีจะกล่าววา่ “ขา้พเจา้ผดิ” 

51:4     ในท่ีสุด ดาวิดได้มาสู่จุดท่ีเขาได้เต็มใจ ไม่ใช่แค่ท่ีจะเรียกความบาปของเขาอย่างท่ีมนัเป็น แต่ท่ีจะ
ยอมรับวา่มนัเป็นบาปต่อพระเจา้เป็นหลกั   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาไดท้  าบาปต่อบทัเชบา สามีของเธอ และ
ชนชาติท่ีเขาได้ปกครอง แต่ดาวิดได้ยอมรับอย่างถูกตอ้งว่าส่ิงแย่ท่ีสุดท่ีเขาได้ท าก็คือการท าผิดต่อ     
พระเจา้    เขาไม่ไดพ้ยายามท่ีจะต าหนิพระเจา้ส าหรับส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน แต่ไดรั้บเอาความรับผิดชอบดว้ย



ตวัของเขาเอง    เขาไดย้อมรับวา่ผูพ้ิพากษาของเขานั้นไร้ความผิดและเขามีความผิด  การรับเอาความ
รับผดิชอบส่วนตวัต่อบาปต่างๆ ของเราเป็นส่วนท่ีส าคญัของการสารภาพแท ้

“ท่ีจะกล่าววา่ ‘ข้าพระองค์ได้ท าบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้น’ อาจเช้ือเชิญการพูดประชดประชนั
ท่ีวา่ มนัแทบเป็นไปไม่ไดท่ี้การล่วงประเวณีและการฆ่าคนนั้นเป็นความผิดส่วนตวั แต่มนัเป็นวิธีตาม
พระคมัภีร์แบบพื้นฐานของการไปสู่แก่นสารของเร่ืองราว     

ความบาปสามารถถูกกระท าต่อบุคคลหน่ึงได้ (1 คร. 6:18) และถูกกระท าต่อเพื่อนบา้นของเขาได ้      
แต่การดูถูกพระเจา้เป็นความยาวและความกวา้งของมนัอยู่เสมอ อย่างท่ีโยเซฟได้เห็นมานานแล้ว     
(ปฐก. 39:9)”301 

“เม่ือเราเขา้ใจว่าไม่มีบาปไหนท่ีท าต่อเพื่อนมนุษยน์ั้นเป็นตามล าพงัและบาปทั้งส้ินเป็นการละเมิดต่อ
พระเจา้  เราจะไม่ปฏิบติัต่อมนัอยา่งไม่เอาใจใส่อีกต่อไป”302 

51:5     กษตัริยไ์ดด้ าเนินการท่ีจะสารภาพถึงความลึกแห่งความบาปของเขาต่อไป  เขาได้เป็นคนบาปตั้งแต่
เวลาท่ีเขาไดม้าสู่การมีชีวติอยูใ่นฐานะมนุษย ์นัน่คือ ณ เวลาท่ีอยูใ่นครรภข์องเขา303    น่ีเป็นหน่ึงในการ
บ่งช้ีท่ีหนักแน่นท่ีสุดในพระคมัภีร์ท่ีว่าชีวิตมนุษยเ์ร่ิมตน้ ณ การตั้งครรภ์แทนท่ีจะเป็น ณ เวลาเกิด 
(เปรียบเทียบ 139:13-16)    เขาไดถื้อวา่การกระท าท่ีเป็นบาปเป็นผลของธรรมชาติบาป ไม่ใช่เป็น
ผลผลิตของส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ของเขาท่ีไดก้ระตุน้การกระท าของเขา    ขอ้น้ีไม่ไดห้มายถึงวา่
ดาวิดได้รู้สึกเป็นอิสระจากความรับผิดชอบส่วนตัวต่อการกระท าของเขา  เขาได้รู้สึกถึงความ
รับผดิชอบ อยา่งท่ีมนัชดัเจนจากถอ้ยค าของเขาในบริบทน้ี 

51:6    ดาวิดได้ตระหนักอีกว่าพระเจา้ตอ้งการให้เขาท่ีจะจริงใจอย่างส้ินเชิง ไม่ใช่แค่ท่ีจะถวายเคร่ืองบูชา       
เขาตอ้งท าให้ใจของเขาถูกตอ้งกบัพระเจา้    การสารภาพของเขาจะตอ้งแทจ้ริงแทนท่ีจะเป็นการกล่าว
ซ ้ าแบบผิวเผินของบางถอ้ยค า    ปัญญาในพนัธสัญญาเดิมอา้งอิงถึงการด าเนินชีวิตตามความจริงแห่ง
การทรงสถิตและการเปิดเผยของพระเจา้    พระเจา้ตอ้งการให้ผูค้นท่ีจะจริงใจกบัพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง
และท่ีจะรับมือดว้ยความเป็นจริง    ดาวดิไดย้อมรับส่ิงน้ี 

บางคร้ังในหนงัสือพิมพน์ั้น เราก็อ่านการแกไ้ขส่ิงท่ีไดพ้ิมพไ์ป    พวกบรรณาธิการยอมรับวา่พวกเขา
ไม่ไดร้ายงานขอ้เทจ็จริงอยา่งแม่นย  า    ในการแกไ้ขอนัหน่ึง  พวกเขาไดแ้กไ้ขช่ือของบุคคคลท่ีพวกเขา
ไดเ้ช่ือมโยงกบักรณีทางอาชญากรรม    น่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีของการยอมรับความรับผิดชอบส่วนตวัต่อ
ความผดิพลาดของคนหน่ึง 



3. การออ้นวอนขอการฟ้ืนฟู 51:7-12 

ค าอธิษฐานของดาวิดเพื่อการฟ้ืนฟูไดร้วมถึงการร้องขอการยกโทษจากพระเจา้ (ขอ้ 7, 9) การร้ือฟ้ืน
ความยนิดีของเขา (ขอ้ 8) และใจแห่งปัญญาและการฟ้ืนฟูอยา่งเตม็ท่ีสู่ความโปรดปรานของพระเจา้ (ขอ้ 10-12) 

51:7     อีกคร้ังหน่ึง ดาวดิไดอ้อ้นวอนขอการท าใหบ้ริสุทธ์ิและการช าระ (ขอ้ 1-2)    ในอิสราเอลนั้น ปุโรหิตได้
พรมเลือดสัตวบ์นแท่นบูชาดว้ยก่ิงหุสบ    พิธีน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของการช าระโดยการตายแบบเสียสละ 
(เปรียบเทียบ ฮบ. 9:22)    ถา้พระเจา้จะลา้งดาวดิทางศีลธรรมนั้น เขาจะสะอาดหมดจด 

“การลา้งในพระคมัภีร์มีสองอยา่ง: (1) การลา้งคนบาปจากความผิดแห่งบาป ซ่ึงเป็นแง่ของเลือด (หุสบ) 
และ (2) การลา้งธรรมิกชนจาก 

ความสกปรกแห่งบาป ซ่ึงเป็นแง่ของน ้ า (ช าระ)    ภายใตพ้ระคุณนั้น คนบาปถูกลา้งโดยโลหิตเม่ือเขา
เช่ือ (มธ. 26:28; ฮบ. 1:3; 9:12; 10:14)    สองดา้นของการลา้ง คือโดยเลือดและโดยน ้ า ก็ถูกน าออกมา
ใน ยอห์น 13:10; เอเฟซสั 5:25-26. . .”304 

51:8     ขอ้น้ีเป็นการร้องขอความยินดีท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืน    “ความช่ืนบานและความยินดี” บ่งบอกถึงความยินดี
ลึกซ้ึง    ความสัมพนัธ์ท่ีแตกหักของดาวิดกับพระเจ้าได้ท าให้เขาเจ็บปวดมากเท่ากับกระดูกหัก 
(เปรียบเทียบ 6:2) 

51:9     การแสดงออกในขอ้น้ีพรรณนาวา่พระเจา้เป็นผูพ้ิพากษาท่ีไดข้จดับาปต่างๆ ของดาวิดไป    ผูเ้ขียนสดุดี
ตอ้งการใหพ้ระเจา้ท่ีจะวางบาปต่างๆ ของเขาไวใ้นท่ีท่ีพระองคจ์ะไม่เห็นบาปเหล่านั้น และท่ีจะลบการ
บนัทึกใดๆ เก่ียวกบับาปเหล่านั้นจากหนงัสือบนัทึกของพระองค ์

51:10     ตอนน้ีการออ้นวอนของผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ปล่ียนไปสู่ความคิดของการฟ้ืนฟูฝ่ายวิญญาณ   ในความตรงกนั
ขา้มกบัใจท่ีบาปตามธรรมชาติของเขานั้น (ขอ้ 5) ดาวิดไดรู้้สึกถึงความตอ้งการใจท่ีบริสุทธ์ิ    เขาได้
ขอร้องให้วิญญาณท่ีจะสัตย์ซ่ือต่อพระเจา้มากกว่าวิญญาณ (แนวโน้ม) ตามธรรมชาติของเขาท่ีจะ
ออกไปจากพระเจา้ 

51:11     การเหวี่ยงออกไปจากการทรงสถิตของพระเจ้าบ่งบอกถึงการปฏิเสธในฐานะผูรั้บใช้ของพระเจ้า          
ซาอูลได้ประสบกับสถานการณ์เช่นนั้นส าหรับการกบฎต่อพระยาเวห์ของเขาเร่ือยไป    ในสมัย      
พนัธสัญญาเดิม พระเจา้ไดใ้ห้พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค์อยา่งเลือกสรร (เพื่อจะให้อ านาจแก่ผู ้
เช่ือบางคนเท่านั้น) และอย่างชัว่คราว (เพื่อให้อ านาจแก่พวกเขาเพื่อการกระท าท่ีพิเศษแห่งการรับใช้
เป็นหลกั)     ตั้งแต่วนัเพ็นเทคอสต์นั้น ผูเ้ช่ือทุกคนก็ช่ืนชมกบัการทรงสถิตท่ีถาวรของพระวิญญาณ-



บริสุทธ์ิในยคุคริสตจกัร (ยน. 14:17; รม. 8:9) ดงันั้น ความเป็นไปไดข้องพระเจา้ท่ีจะถอนพระวิญญาณ
ของพระองค์ไปจากดาวิดนั้ นก็เป็นความเป็นไปได้แท้จริงส าหรับเขา แต่มันไม่ใช่ส าหรับเรา305    
อย่างไรก็ตาม ก็เป็นไปได้ท่ีว่าคริสเตียนอาจสูญเสียโอกาสของเขาหรือของเธอท่ีจะรับใช้พระเจ้า          
(1 คร. 9:27)     ตวัอยา่งเช่น คริสเตียนท่ีเก่ียวขอ้งกบับาปท่ีรุนแรงจะไม่สูญเสียความรอดของเขาหรือ
ของเธอ (ยน. 10:28-29)   แต่เขาหรือเธออาจสูญเสียโอกาสท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ในระดบัผูน้ า (เปรียบเทียบ 
1 คร. 9:27) 

51:12     อีกคร้ังหน่ึง ดาวดิไดข้อความยนิดีท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืน (เปรียบเทียบ ขอ้ 8) เขาไม่ไดสู้ญเสียความรอดของ
เขาในฐานะผลลพัธ์ของบาปของเขา แต่เขาไดสู้ญเสียความยินดีของความรอด   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเจา้
ไม่ไดช่้วยกูเ้ขาจากความทุกข์ในปัจจุบนัอย่างท่ีพระองค์ไดท้  าก่อนหน้านั้น   เขาไดร้้องขอวิญญาณท่ี
ร่วมมืออีกดว้ย ซ่ึงเป็นวญิญาณท่ีจะร่วมมือกบัพระเจา้และดว้ยเหตุนั้นก็ค  ้าจุนเขา 

4. ค าสัญญาถึงการรับใชท่ี้กตญัญู 51:13-17 

การสารภาพของดาวดิถึงบาปต่างๆ ของเขาและค าอธิษฐานเพื่อการฟ้ืนฟูภายในไดจ้ดัตั้งพื้นฐานส าหรับ
เขาท่ีจะแนะน าคนบาป (ขอ้ 13) สรรเสริญพระยาเวห์ (ขอ้ 14-15) และท าให้การอุทิศตนของเขาเองต่อพระเจา้
นั้นลึกซ้ึง (ขอ้ 16-17) 

51:13     ค าสัญญาต่างๆ ท่ีดาวิดไดท้  าในส่วนน้ีของขอ้ต่างๆ ไดใ้ห้เหตุผลแก่พระเจา้ท่ีจะให้การยกโทษ ดงันั้น  
ค  าสัญญาต่างๆ ก็เป็นการขอร้องการยกโทษในทางออ้ม    ถา้ไดรั้บการยกโทษแลว้  ดาวิดจะแสดงให้
คนอ่ืนๆ เห็นถึงวิธีท่ีพระเจา้ปฏิบติัต่อคนบาปท่ีส านึกผิด    เขาจะท าส่ิงน้ีในฐานะตวัอยา่ง เช่นเดียวกบั
ทางค าพดู    จากนั้นคนบาปจะหนัไปหาพระเจา้เพื่อการช่วยกู ้

51:14-15  “ความผดิในการท าโลหิตตก” อา้งอิงถึงความผดิในฐานะผลลพัธ์ของการฆ่าใครคนหน่ึงโดยปราศจาก
การอนุญาตของ    พระเจา้    เม่ือพระเจา้ไดช่้วยเขาให้พน้จากความผิดน้ีและไดเ้ปิดปากของเขาโดยการ
ยกโทษใหเ้ขานั้น ดาวดิจะสรรเสริญพระเจา้อยา่งยนิดี    เขาจะช่ืนชมกบัสันติสุขส่วนตวัอีกดว้ย 

51:16-17   ประการท่ีสาม ดาวิดไดส้ัญญาท่ีจะถวายแก่พระยาเวห์ถา้พระเจา้จะยกโทษให้เขา    เขาจะถวาย   
เคร่ืองบูชาแห่งการนมสัการ แต่เขาไดย้อมรับวา่ส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการอย่างแทจ้ริง และส่ิงท่ีเขาจะถวาย
นั้นก็เป็นท่าทีท่ีแตกต่างออกไป (เปรียบเทียบ 50:7-15, 23) ในกรณีของดาวิดนั้น ก็ไม่มีเคร่ืองบูชาไถ่
บาปหรือการละเมิดใดท่ีเขาจะถวายซ่ึงพระเจา้จะยอมรับ    เน่ืองจากว่าเขาไดท้  าบาปดว้ยท่าทีตามใจ
ชอบ   ในการไม่เช่ือฟังท่ีกบฏต่อพระยาเวห์และในการไม่ยอมรับเง่ือนไขแห่งพนัธสัญญาของพระองค์
นั้น  การพิพากษาของเขาก็คือความตาย (กวด. 15:30-31; เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 12:9)    เหตุผลเดียวท่ีเขา



ไม่ไดป้ระสบกบัสถานการณ์น้ีก็คือวา่พระเจา้ไดย้กโทษให้เขา    ผูเ้ผยพระวจนะนาธันไดน้ าข่าวแห่ง
การยกโทษพิเศษของพระเจา้มายงัดาวดิ (2 ซมอ. 12:13)    พระเจา้ไดใ้ห้พระสัญญาของพระองคท่ี์จะยก
โทษความผิดของผู ้เ ช่ือแห่งพันธสัญญาใหม่คนใดก็ตาม ส าหรับบาปใดก็ตามท่ีเราอาจท าแล้ว                
(1 ยน. 1:9)    พื้นฐานของการยกโทษท่ีกรุณาน้ีก็คืองานของพระเยซูคริสตท่ี์บนกางเขน (1 ยน. 1:7) 

5. การขอร้องเพื่อความมัง่คัง่ของอิสราเอล 51:18-19 

51:18     ดาวดิไดข้ยายการขอร้องของเขาเพื่อพระพรส่วนตวัไปสู่ประเทศภายใตสิ้ทธิอ านาจของเขา  พระเจา้ได้
สัญญาท่ีจะปกป้องดาวิดจากความตาย    ตอนน้ีเขาไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะปกป้องประชากรของพระองค์
เช่นกนั 

51:19     ถา้พระเจา้ไดท้  าอยา่งนั้น  ประชากรของพระองคส์ามารถและจะด าเนินการท่ีจะนมสัการพระองคใ์นวิธี
ต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไวข้องพระองค์ต่อไป    ส่ิงน้ีจะน าความยินดีมาสู่พระเจา้ในขณะท่ีพระองค์ไดน้ า
ความยนิดีมาสู่ประชากรของพระองคโ์ดยการยกโทษและการสงวนพวกเขาไว ้

เม่ือผูเ้ช่ือท าบาปต่อพระเจา้  พวกเขาควรสารภาพบาปของพวกเขาและกลบัใจ (นั่นคือ รับเอาท่าทีท่ี
แตกต่างออกไปต่อพระเจา้ท่ีส่งผลต่อการกระท าท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลง)    พวกเขาสามารถพึ่งพาการ
ยกโทษท่ีกรุณาและบริบูรณ์ของพระองค์ได้ เพราะว่าพระองค์ไดส้ัญญาท่ีจะยกโทษผลลพัธ์ต่างๆ ท่ี
สัมพนัธ์ของบาปเพื่อบรรดาผูท่ี้สารภาพบาปของพวกเขา    การยกโทษควรส่งผลต่อการอุทิศตนท่ีไดรั้บ
การร้ือฟ้ืนเพื่อจะนมสัการและรับใชพ้ระเจา้306 

มีการยกโทษสองประเภท    มีการยกโทษทางกฎหมายท่ีทุกคนประสบเม่ือเขาหรือเธอวางใจในพระ
คริสตใ์นฐานะพระผูช่้วยให้รอด (รม. 5:1)    พระเจา้จะไม่ปรับโทษเราไปสู่การลงโทษนิรันดร์ส าหรับ
บาปของเราถา้เราวางใจในพระบุตรของพระองค์ (รม. 8:1)    อย่างไรก็ตาม  ก็มีการยกโทษทาง
ครอบครัวอีกดว้ย    น่ีเป็นการยกโทษท่ีผูเ้ช่ือตอ้งการเพราะวา่พวกเขาท าผดิต่อพระเจา้ (มธ. 6:12,  

14-15; 1 ยน. 1:9)    เพราะฉะนั้น ในแง่หน่ึง พระเจา้ไดย้กโทษบาปทั้งส้ินของเรา แต่ในอีกแง่หน่ึง เราตอ้ง
สารภาพบาปของเราเพื่อจะรับการยกโทษ    การยกโทษทางกฎหมายท าให้เราเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ 
แต่การยกโทษทางครอบครัวท าให้เราใกลชิ้ดกบัพระเจา้    การยกโทษทางกฎหมายขจดัความผิดแห่ง
บาปออกไป และการยกโทษทางครอบครัวร้ือฟ้ืนการสามคัคีธรรมท่ีไดแ้ตกหกัซ่ึงก่อให้เกิดโดยความ
บาป 

 



สดุดี 52 

ดาวิดได้เปรียบเทียบความวางใจของเขาในพระเจา้กบัความอกตญัญูของบรรดาผูท่ี้ไม่มีความนบัถือ  
พระเจา้ในสดุดีการคร ่ าครวญแห่งการวางใจน้ี    เบ้ืองหลงัทางประวติัศาสตร์ก็ปรากฏในช่ือเร่ือง (1 ซมอ. 21—
22)    อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ โดเอกคนเอโดมไดอ้ยูใ่นความคิดของดาวดิขณะท่ีเขาไดบ้รรยายถึงคนอธรรม 

1. พระเจา้ทรงท าลายคนอตญัญู  52:1-7 

52:1     ดาวิดไดก้ล่าวถึงคนอธรรมโดยตรง    ดาวิดไดป้ระหลาดใจท่ีว่าคนอธรรมจะโออ้วดเก่ียวกบัความชัว่
ของเขาอยา่งแทจ้ริงเม่ือ    พระเจา้ทรงรักอยา่งเสมอตน้เสมอปลายอยา่งมาก    มนัไม่สอดคลอ้งท่ีจะตอบ
แทนพระเจา้ผูซ่ึ้งรักอย่างจงรักภกัดีด้วยความชัว่ และแมก้ระทัง่มนัแย่กว่าท่ีจะโออ้วดเก่ียวกบัความ
อธรรมของบุคคลหน่ึง 

52:2-4    คนอธรรมท่ีต่อตา้นผูรั้บใช้ท่ีสัตยซ่ื์อของพระเจา้บ่อยคร้ังก็ใช้ถอ้ยค าของพวกเขาเป็นอาวุธท่ีจะ          
ฆ่าพวกเขา (เปรียบเทียบ ยก. 3:6, 8)    ถอ้ยค าของพวกเขาก็หลอกลวงเม่ือพวกเขาแสดงความจริงอยา่ง
ผดิๆ    พวกเขาเป็น “ศิลปินแห่งการหลอกลวง”307    ดาวดิไดเ้นน้ขอ้เทจ็จริงวา่ คนอกตญัญูก็รักกิจกรรม
ซ่ึงท าลายของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง    การท าลายก็แยพ่อแลว้ แต่การรักท่ีจะท ามนัก็แยก่วา่ 

52:5     เม่ือพระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะอวยพรคนชอบธรรมดว้ยชีวิตท่ียืนยาวและท่ีจะลงโทษคนอธรรมดว้ยความ      
ตายนั้น (ฉธบ. 28) ดาวดิไดแ้น่ใจวา่ในท่ีสุดพระองคจ์ะฆ่าผูห้ลอกลวง 

52:6-7  การลงโทษคนอธรรมจะท าใหค้นชอบธรรมยนิดี ไม่ใช่เพราะวา่พวกเขาไดท้นทุกข ์แต่เพราะวา่พระเจา้
จะพิพากษาอยา่งชอบธรรม    บุคคลท่ีไม่วางใจในพระเจา้ก็วางใจในตวัเขาเอง    บ่อยคร้ังเขาสร้างท่ีล้ีภยั
จากส่ิงต่างๆ ทางวตัถุเพื่อตวัเขาเอง แต่มนัก็พิสูจน์วา่ดอ้ยกวา่พระองคเ์องอยูเ่สมอ 

2. พระเจา้ทรงช่วยกูผู้ท่ี้วางใจ 52:8-9 

52:8     ดาวิดไดป้ฏิเสธความมัน่ใจของคนอธรรมและไดย้ืนยนัถึงการวางใจของเขาในพระองค์อีกคร้ังหน่ึง    
เขาไดพ้รรณนาตวัเขาเองวา่เป็นเช่นตน้มะกอกเทศเขียวสด ในความตรงกนัขา้มกบัศตัรูท่ีไดถู้กถอนราก
ของเขา (ขอ้ 5; เปรียบเทียบ 1:3; ฮชย. 14:6)    ตน้มะกอกเทศมีชีวิตอยูน่านอยา่งผิดปกติ และพวกมนัก็
ผลิตผลและดึงดูดใจ    พวกมนัเคยมีและมีจ านวนมากในอิสราเอล    ตน้ไมท่ี้ดาวิดไดเ้ห็นนั้นก็อยู่ใน
บริเวณพลบัพลา ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความใกลชิ้ดของเขาต่อพระเจา้ 



52:9     ผูเ้ขียนสดุดีไดข้อบคุณพระเจา้ส าหรับการท าให้เขาเป็นเหมือนตน้มะกอกเทศในพระนิเวศของพระเจา้    
เขาไดย้อมรับว่าเหตุผลท่ีเขาเป็นคนอย่างท่ีเขาเป็นนั้น และไม่ใช่อย่างโดเอก ก็เน่ืองจากพระคุณของ  
พระเจา้ ไม่ใช่ความพยายามของเขาเอง    เขาได้ตั้ งใจท่ีจะหวงัในพระเจ้าต่อไป ซ่ึงมัน่ใจว่าเขาจะ
สรรเสริญพระองคท์ั้งๆ ท่ีมีการต่อตา้นจากพวกศตัรูท่ีอกตญัญู    ท่ามกลางบรรดาผูท่ี้ดาวิดจะรอคอยก็
คือผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ 

เราท่ีเป็นธรรมิกชนก็ไม่จ  าเป็นตอ้งหมดหวงัเม่ือคนอธรรมต่อตา้นเรา    พระเจา้จะจดัการกบัพวกศตัรู
ของเรา    ในระหว่างนั้น เราควรวางใจและสรรเสริญพระเจ้าต่อไปในท่ีชุมนุมของประชากรของ
พระองค ์

สดุดี 53 

สดุดีน้ีเป็นอีกฉบบัหน่ึงของฉบบัท่ีปรากฏในบรรพท่ี 1 เหมือนกบัสดุดี 14    ดาวิดไดเ้ขียนมนั และ “มา
หะลทั” เป็นช่ือเพลง    ส่ิงแตกต่างอนัหน่ึงท่ีน่าสนใจระหวา่งสดุดีน้ีและสดุดี 14 ก็คือวา่ สดุดีน้ีประกอบดว้ยช่ือ
เอโลฮิม ในขณะท่ีสดุดี 14 มีช่ือยาเวห์ 

“. . .ต าแหน่งของสดุดี 53 ระหวา่งสดุดี 52 และ 54 ก็ช่ืนชอบธรรมเนียมโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของ
ดาวิด    สดุดี 52 เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของโดเอก (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 22) และสดุดี 54 เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองราวของคนศิฟ (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 23; 26)    ค าวา่ ‘โง่’ (นาบาล, 53:1) ชวนให้นึกถึงนาบาล ผูไ้ด้
กระท าอยา่งโง่เขลาต่อดาวดิและคนของเขา (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 25)”308 

ดาวิดไดไ้ตร่ตรองถึงความชัว่ร้ายของเผ่าพนัธ์ุมนุษยท์ั้งหมดและไดก้ล่าวถึงความมัน่ใจว่าพระเจา้จะ
ลงโทษคนบาป    เขาไดต้อ้งการใหพ้ระเจา้ท่ีจะสถาปนาอาณาจกัรของพระองคบ์นโลก (เปรียบเทียบ มธ. 6:10) 

1. การไตร่ตรองถึงเผา่พนัธ์ุมนุษย ์ 53:1-3 

53:1     คนโง่ในมุมมองของชีวติของคนฮีบรูโบราณก็เป็นบุคคลท่ีไม่ไดย้อมรับถึงการมีชีวิตอยูข่องพระเจา้ทาง     
ปัญญา ทางปฏิบติั หรือทั้งสองทาง (เปรียบเทียบ รม. 1)    เขาด าเนินชีวิตราวกบัวา่พระเจา้ไม่มีชีวิตอยู ่   
มุมมองเช่นนั้นน าไปสู่อุปนิสัยท่ีไม่มีการยบัย ั้ง    โดยพื้นฐานแลว้ความประพฤติของคนโง่ก็เส่ือมทราม 
นอกเหนือไปจากการเป็นท่ีน่ารังเกียจต่อพระเจา้ (นัน่คือ ชัว่ชา้)    ไม่มีสักคนท่ีดีอยา่งสมบูรณ์หรืออยา่ง
สม ่าเสมอเพราะวา่ทุกคนไม่นบัถือพระเจา้บางคร้ังบางคราว 

53:2-3  ดาวดิไดพ้รรณนาวา่พระเจา้ก าลงัมองลงมาจากท่ีอยูแ่ห่งสวรรคข์องพระองคแ์ละก าลงัตรวจสอบมนุษย ์      
แต่ละคน    คนฉลาดยอมรับการทรงสถิตของพระเจา้และเสาะหาพระองคเ์พราะวา่พระองคเ์ป็นแหล่ง



แห่งความดีและพระพรทั้งส้ิน    คนโง่ไม่นบัถือพระองคแ์ละไปตามทางของพวกเขาเอง    พระเจา้ได้
สังเกตวา่ทุกคนหนัไปจากพระองค ์   มนุษยชาติทั้งส้ินก็เปร้ียวเหมือนนม (ค าฮีบรู อาราห์; เปรียบเทียบ 
14:3; โยบ 10:10; 15:16)    เม่ือผูค้นไม่ไดใ้ชน้มเพื่อจุดประสงคท่ี์ถูกตั้งใจไวข้องมนั นัน่คือ ท่ีจะด่ืม มนั
ก็เปร้ียว    ในท านองเดียวกนั เม่ือผูค้นไม่ใชชี้วิตของพวกเขาส าหรับจุดประสงคท่ี์ถูกตั้งใจไวข้องพวก
เขา นัน่คือ ท่ีจะใหเ้กียรติและยกยอ่งพระเจา้ พวกเขาก็เสียไป    ไม่มีสักคนท่ีดีอยา่งสมบูรณ์    ทุกคนได้
อยูห่่างจากมาตรฐานของความสมบูรณ์แบบน้ี (เปรียบเทียบ รม. 3:10-12) 

2. การคาดหวงัถึงการพิพากษา  53:4-5 
53:4  ดาวดิไดแ้สดงออกถึงความประหลาดใจท่ีวา่ผูท่ี้ไม่นบัถือพระเจา้จะเอาเปรียบประชากรผูเ้ลือกสรรของ     

พระองคแ์ละแมก้ระทัง่จะไม่ร้องทูลพระองค ์

53:5     ผูเ้ขียนสดุดีคงมีเหตุการณ์ท่ีเจาะจงบางอย่างของการช่วยกู้ของพระเจ้าในความคิด หรือเขาอาจได้
กล่าวถึงการพิพากษาของพระองค์ในอนาคตราวกบัว่าได้เกิดข้ึนแล้วเน่ืองจากความแน่นอนของมนั    
พระเจา้เองจะท าใหพ้วกศตัรูสยดสยองและอบัอาย    เป็นท่ีชดัเจนวา่ดาวิดไดเ้ห็นประชากรของพระเจา้
มีส่วนในบทบาทบางอยา่งในความพา่ยแพข้องพวกศตัรูของพวกเขา 

3. การโหยหาถึงการครองราชยข์องพระเจา้  53:6 

ดาวดิไดโ้หยหาเวลาท่ีพระเจา้จะริเร่ิมความรอดส าหรับอิสราเอลจากศิโยน เม่ือเขาไดเ้ขียนนั้น อยา่งนอ้ย
แลว้อิสราเอลไดอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจการควบคุมของต่างชาติท่ีเป็นปฏิปักษบ์างส่วน    ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ช่ือวา่วนัหน่ึง
พระเจา้จะฟ้ืนฟูประชากรของพระองคแ์ละท าให้พวกเขายินดี    เน่ืองดว้ยการเปิดเผยอยา่งอ่ืนนั้น  เราก็รู้วา่เม่ือ
พระเยซูคริสต์เสด็จกลบัมาเพื่อครองราชย ์พระองคจ์ะสถาปนาอิสราเอลในฐานะชนชาติอนัเป็นท่ีโปรดปราน
ของพระองคอี์กคร้ังและจะลงโทษพวกศตัรูของพวกเขา (เปรียบเทียบ สดด. 2; อสย. 27:12; 43:5-7; ยรม. 12:15; 
อสค. 20:34-38, 42; 28:25-26; ดนล. 7:13-14; ฮชย. 12:9; ยอล. 3:1-2; อมส. 9:14-15; มีคา. 4:6; ศฟย. 3:20;   
ศคย. 10:10)309 

เป็นการโง่เขลาท่ีจะไม่นบัถือพระเจา้ (เปรียบเทียบ สภษ. 1:7)    ผูท่ี้ท  าอยา่งนั้นจะประสบกบัการไร้
ประโยชน์ในปัจจุบนัในชีวติของพวกเขาและการพิพากษาในอนาคตส าหรับความโง่เขลาของพวกเขา 

 

 

 



สดุดี 54 

ดาวิดไดเ้ขียนสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีหลงัจากท่ีคนศิฟไดบ้อกกษตัริยซ์าอูลถึงท่ีท่ีเขาไดซ่้อนตวั    
(1 ซมอ. 23:19)    เขาไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจท่ียิ่งใหญ่ในการปกป้องของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาในสดุดีน้ี  สดุดีน้ี
เป็นค าอธิษฐานท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้ช่ือคนใดก็ตามท่ีถูกใส่ร้ายโดยคนอ่ืนๆ 

1. ค าอธิษฐานขอการช่วยกู ้ 54:1-3 

54:1-2  นามและอ านาจของพระเจา้มีความหมายเหมือนกนัอยา่งแทจ้ริง    ขอ้ 1 ประกอบดว้ยการเปรียบเทียบท่ี
มีความหมายเหมือนกัน    นามของพระเจ้าแสดงถึงทั้ งส้ินท่ีพระเจ้าเป็นและส่ิงท่ีพระองค์ได้ท  า 
(เปรียบเทียบ อพย. 34:5-7)    ดาวิดไดข้อพระเจา้โดยส่วนตวัท่ีจะช่วยเขาให้รอดดว้ยอ านาจท่ีต่อตา้น
ไม่ไดข้องพระองค ์   เขาไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะสดบัค าอธิษฐานขอการช่วยเหลือท่ีไดอ้อกมาจากปากของ
ผูเ้ขียนสดุดีอีกดว้ย 

54:3     คนศิฟเป็นคนแปลกหน้าต่อดาวิด  และพวกทหารของซาอูลเป็นปรปักษ์ท่ีรุนแรงของดาวิด    ดาวิด
สามารถคาดหวงัถึงการช่วยเหลือของพระเจา้ไดเ้น่ืองจากความเป็นศตัรูของพวกเขานั้นตรงกนัขา้มกบั
น ้ าพระทยัของพระเจา้    ดาวิดเป็นกษตัริยผ์ูรั้บเจิมของอิสราเอลผูซ่ึ้งไดพ้ระเจา้ไดต้ั้งใจท่ีจะตั้งไวบ้น
บลัลงักข์องซาอูล   ขอ้น้ีเกือบเหมือนกบั 86:14 

2. ความมัน่ใจในพระเจา้  54:4-7 
54:4-5   ดาวดิไดม้ัน่ใจวา่พระเจา้จะช่วยและค ้าจุนเขา    เขาไดเ้ช่ืออีกวา่พระเจา้จะลงโทษผูท่ี้ไดต่้อตา้นเขา และ

เขาไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะท าอยา่งนั้น    เขาสามารถอธิษฐานอยา่งน้ีไดเ้พราะวา่ส่ิงท่ีพวกปรปักษข์องเขา
ก าลงัท านั้นก็ตรงกนัขา้มกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ 

“การสาปแช่งไม่ใช่การแกแ้คน้แต่เป็นการแสดงออกถึงการวางใจในการพิพากษาของพระเจา้  ความชัว่
ตอ้งถูกชดใช”้310 

54:6-7   ดาวิดไดแ้น่ใจอย่างมากว่าพระเจา้จะช่วยกูเ้ขาจนเขาไดก้ล่าวถึงการถวายเคร่ืองบูชาตามใจสมคัรแห่ง      
การนมสัการส าหรับการช่วยกูข้องพระเจา้    น่ีคงไดเ้ป็นศานติ (การสามคัคีธรรม) บูชา (ลนต. 3; 7)    
เขาไดเ้ช่ือวา่พระเจา้จะช่วยกูเ้ขาเพราะวา่พระเจา้ทรงแสนดี (เปรียบเทียบ 52:9)    ในขอ้ 7  ผูเ้ขียนสดุดี
ไดก้ล่าวถึงการช่วยกูข้องเขาราวกบัว่าไดเ้กิดข้ึนแลว้ ซ่ึงเป็นวิธีของการกล่าวถึงความมัน่ใจของเขาใน
พระเจา้    เขาคงไดพ้บความพึงพอใจในการท่ีพระเจา้ลงโทษพวกศตัรูของเขาส าหรับความชัว่ของพวก
เขา ไม่ใช่เพราะวา่เขาไดเ้กลียดพวกเขาโดยส่วนตวั 



เม่ือประชากรของพระเจา้ประสบกบัการต่อตา้นจากคนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้งแสวงหาท่ีจะขดัขวางน ้ าพระทยัของ
พระเจา้  พวกเขาสามารถพึ่งพาการช่วยกูใ้นท่ีสุดของพระเจา้ได ้   มนัอาจไม่เกิดข้ึนในโลกน้ี แต่พระเจา้
จะลงโทษบรรดาผูก้ระท าชัว่และใหร้างวลัแก่บรรดาผูท่ี้วางใจและเช่ือฟังพระองค์311 

สดุดี 55 

โอกาสท่ีได้ดลใจการเขียนสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีก็คือการทรยศดาวิดโดยเพื่อนสนิทคนหน่ึง      
เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอย่างแน่นอน แมว้า่นกัอรรถาธิบายบางคนไดแ้นะน าวา่เป็นอาหิโธเฟล (2 ซมอ. 15:31)    
ต้นฉบบัหน่ึงของฉบบัละตินของเจโรมก็มีช่ือเร่ืองว่า “เสียงของพระคริสต์ต่อต้านพวกหัวหน้าของคนยิว       
และยดูาสคนทรยศ”312 

ดาวิดไดอ้ธิษฐานท่ีพระเจา้จะช่วยกูเ้ขาจากสถานการณ์เลวร้ายของเขา    เขาไดค้ร ่ าครวญถึงความทุกข์
ของเขาอีกวา่เพื่อนท่ีไวว้างใจของเขาไดท้รยศเขา และเขาไดก้ล่าวถึงความมัน่ใจในพระเจา้ผูไ้ถ่ผูเ้ลือกสรรของ
พระองค ์

1. การร้องออกมาจากความเจบ็ปวด  55:1-8 

55:1-2ก    ดาวดิไดเ้ร่ิมตน้สดุดีน้ีดว้ยค าอธิษฐานท่ีซ่ึงเขาไดร้้องทูลพระเจา้เพื่อจะสดบัค าออ้นวอนของเขา 

55:2ข-3  ความกดดนัท่ีศตัรูของดาวิดได้วางบนเขาได้เกิดจากความขุ่นแคน้    เป็นท่ีชัดเจนว่าดาวิดได้ท าให้
บุคคลน้ีขุ่นเคืองก่อนหนา้นั้นและตอนน้ีเขาก าลงัจะแกแ้คน้   ถอ้ยค าของศตัรูของเขาไดน้ าความทุกข์
มายงัผูเ้ขียนสดุดี 

55:4-5 ดาวิดได้แสดงออกถึงความเจ็บปวดของเขาด้วยการแสดงออกท่ีหลากหลายในข้อเหล่า น้ี                    
การทรยศของเพื่อนของเขานั้นไดท้  าใหเ้ขาผดิหวงัอยา่งยิง่ 

55:6-8 เขาไดป้รารถนาว่าเขาสามารถหลบหนีจากสถานการณ์ของเขาอย่างเช่นนกเขาท่ีไม่เป็นภยับินหนีจาก      
พายแุละซ่อนตวัในรังในถ่ินทุรกนัดารท่ีไกลและปลอดภยั 

2. การขอร้องเน่ืองจากการหลอกลวง  55:9-15 

55:9-11  อยา่งเจาะจงแลว้ ดาวดิตอ้งการใหพ้ระเจา้ท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อการทนทุกขข์องเขานั้นสับสน    
การต่อตา้นของเขาไดส่้งผลต่อความสับสนในเมือง ซ่ึงบางทีเป็นเยรูซาเล็ม  การส าแดงออกของการ
สับสนน้ีก็คือ ความรุนแรง  การต่อสู้กัน  ความชั่วร้าย  ความประสงค์ร้าย  การท าลาย  การกดข่ี        
และการหลอกลวง 



55:12     การเป็นปฏิปักษเ์ช่นนั้นคงจะง่ายกวา่ส าหรับดาวิดท่ีจะแบกรับถา้มนัไดม้าจากใครคนหน่ึงท่ีเขาไม่ชอบ    
อยา่งไรก็ตาม ปรปักษข์องเขาไดเ้ป็นเพื่อนสนิทของเขา ผูซ่ึ้งเพิ่งได ้“แทงขา้งหลงัเขา” 

55:13-14  ดาวดิไดก้ล่าวถึงอดีตเพื่อนคนหน่ึงของเขา    ไม่เพียงแต่เขาและดาวิดไดเ้ป็นเพื่อนท่ีดีเท่านั้น พวกเขา
ยงัไดแ้บ่งปันถึงการอุทิศตนท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดในชีวติของพวกเขาอีกดว้ย อยา่งท่ีการนมสัการดว้ยกนับ่งบอก
ถึง 

55:15    ดาวิดไดเ้รียกร้องให้การพิพากษาของพระเจา้ลงมายงัอดีตเพื่อนคนหน่ึงของเขาและพนัธมิตรของเขา    
โดยการต่อตา้นดาวดินั้น ผูท้รยศน้ียงัไดต่้อตา้นพระเจา้อีกดว้ยเน่ืองจากวา่ดาวิดเป็นผูรั้บเจิมของพระเจา้    
อยา่งท่ีเขาไดห้ลอกลวงดาวิดโดยการทรยศของเขานั้น ดงันั้น พระเจา้ควรหลอกลวงเขาโดยการท าให้
เขาถึงแก่ความตาย    การลงไปยงัหลุมฝังศพทั้งเป็นก็พรรณนาถึงการตายท่ีรุนแรงมากกวา่การตายอยา่ง
สงบ (กดว. 16:31-40) 

3. การร้องเรียกท่ีออกมาจากความมัน่ใจ  55:16-23 

55:16-19    แทนท่ีจะปฏิบติัความชัว่อยา่งท่ีพวกศตัรูของเขาไดท้  านั้น ดาวิดไดก้ล่าววา่เขาจะอธิษฐานต่อพระเจา้
เพื่อการช่วยกู ้(เปรียบเทียบ ดนล. 6:10)    แทนท่ีจะสร้างความวุน่วายในเมืองนั้น เขาจะออ้นวอนต่อ
ศาลแห่งสวรรค์เพื่อความยุติธรรม    ในท่ีแห่งความตายท่ีรุนแรงนั้น ดาวิดไดค้าดหวงัถึงความรอดท่ี
สงบ    พระเจา้ผูมี้อธิปไตยนิรันดร์จะใหส่ิ้งท่ีเขาหรือเธอสมควรส าหรับแต่ละบุคคล    ในท่ีสุดพระองค์
จะใหส้ันติสุขแก่คนท่ีไร้ความผดิและใหก้ารลงโทษแก่คนท่ีมีความผดิ 

55:20-21    ดาวดิไดอ้ธิบายถึงการหลอกลวงของการทรยศของอดีตเพื่อนคนหน่ึงของเขาต่อไป 

55:22-33  ผูเ้ขียนสดุดีไดส้รุปบทกวน้ีีดว้ยการเทศนาต่อผูอ่้าน    เขาไดห้นุนใจให้คนชอบธรรมท่ีจะละภาระของ
พวกเขาไวท่ี้พระเจา้แทนท่ีจะแบกส่ิงเหล่านั้นดว้ยตวัของพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ 1 ปต. 5:7)    เขาได้
วางใจในความสามารถท่ีจะค ้าจุนคนของพระองคเ์อง จากการท่ีไดป้ระสบกบัมนัหลายคร้ังในชีวิตของ
เขา (เปรียบเทียบ ฉธบ. 31:6; ฮบ. 13:5)    อยา่งไรก็ตาม เขายงัไดเ้รียนรู้อีกวา่บาปน าไปสู่ความตาย   
(รม. 6:23)    ตามปกติแลว้ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตดว้ยดาบก็พินาศดว้ยดาบและตายก่อนวยัอนัควร (ปฐก. 9:6; 
มธ. 26:52)    เม่ือพิจารณาถึงสองทางเลือกเหล่าน้ี  ดาวิดไดย้ืนยนัถึงการตดัสินใจของเขาท่ีจะวางใจใน
พระเจา้อีกคร้ัง 



การต่อตา้นของผูค้นท่ีอธรรมก็ยากท่ีจะแบกรับได ้แต่การเป็นปฏิปักษข์องอดีตเพื่อนสนิทนั้นก็ยากกวา่    
เม่ือเพื่อนๆ พิสูจน์วา่ไม่สัตยซ่ื์อ  ผูเ้ช่ือควรสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ต่อไปและวางใจให้พระองคท่ี์จะค ้าจุนและ
แกแ้คน้แทนพวกเขา 

สดุดี 56 

ดาวิดไดเ้ขียนสดุดีแห่งการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีเม่ือพวกฟีลิสเตียไดจ้บัเขาในเมืองกทั (1 ซมอ. 21:10; 
เปรียบเทียบ 34)    เขาไดเ้ขียนมนัเพื่อการร้องเพลงแห่ง “นกเขาบนตน้โอกท่ีแสนไกล”    เป็นท่ีชดัเจนวา่ เพลงน้ี
ก็เป็นเร่ืองปกติในสมยัของดาวดิ 

เน้ือหาของสดุดีน้ีก็คลา้ยกบัเน้ือหาของสดุดี 54, 55, และ 57    อีกคร้ังหน่ึง ดาวิดไดต้ั้งใจท่ีจะวางใจใน
พระเจา้ต่อไปแมว้า่พวกศตัรูของเขาไดแ้สวงหาท่ีจะท าลายเขาเสีย 

1. การต่อตา้นของพวกศตัรูท่ีอธรรม  56:1-7 

56:1-2     ดาวิดไดเ้ร่ิมตน้ค าอธิษฐานน้ีดว้ยการร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจา้และการอธิบายถึงเหตุผลท่ีเขา     
ตอ้งการ    พวกศตัรูของเขาไดโ้จมตีเขาอยา่งต่อเน่ือง    ในฐานะผูรั้บเจิมของพระเจา้  ดาวิดก็มีสิทธ์ิท่ีจะ
คาดหวงัถึงการช่วยเหลือของพระเจา้ได ้

56:3-4    เพราะวา่เขาไดว้างใจในพระเจา้ ผูซ่ึ้งอยูฝ่่ายเขา ดาวิดไดรู้้วา่เขาไม่ตอ้งกลวัการต่อตา้นของพวกมนุษย ์
(ค าฮีบรู บาซาร์, เน้ือหนงั; ขอ้ 4)    จงสังเกตถึงการเช่ือมโยงท่ีใกลชิ้ดระหวา่งพระเจา้และพระวจนะ
ของพระองคท่ี์ดาวดิไดเ้ห็น (ขอ้ 4) 

“. . .การวางใจในพระเจา้เรียกร้องการอุทิศตนต่อการเปิดเผยของพระเจา้ในพระวจนะของพระองค์
ก่อน”313 

56:5-6   ดาวิไดอ้ธิบายถึงความชัว่ร้ายของบรรดาผูก้ดข่ีของเขาต่อไป    พวกเขาไดบิ้ดเบือนถอ้ยค าของเขา ได้
ตามหลงัยา่งกา้วของเขา และไดว้างแผนเพื่อความหายนะของเขา 

56:7     เขาไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะเหวีย่งพวกเขาลงมาและไม่ปล่อยให้พวกเขาหนีไป    เพราะวา่พระเจา้เกลียดชงั
ความอธรรม  ผูเ้ขียนสดุดีไดว้างใจวา่พระองคจ์ะลงโทษคนอธรรม 

 

 



2. ความมัน่ใจของผูเ้ขียนสดุดี  56:8-13 

56:8-9 ดาวิดไดม้ัน่ใจวา่พระเจา้ไดรู้้เก่ียวกบัประสบการณ์ทั้งส้ินของเขาอยา่งละเอียด    พระองคไ์ดรู้้ถึงท่ีใดก็
ตามท่ีดาวดิไดไ้ป และพระองคไ์ดบ้นัทึกการทนทุกขท่ี์เจ็บปวดทั้งส้ินของเขาไว ้   ผูเ้ขียนสดุดีไดข้อให้
พระเจา้ท่ีจะจดจ าการทนทุกขข์องเขาในแนวทางท่ีเห็นจริงเห็นจงั    เขาตอ้งการใหพ้ระเจา้ท่ีจะเก็บน ้ าตา
ของเขาไวใ้นขวดของพระองค์เพื่อว่าความจุของพวกมนันั้นอาจกระตุน้ให้พระองค์ท่ีจะกระท าเพื่อ     
ดาวดิได ้

“พวกนกัโบราณคดีไดขุ้ด “ขวดน ้ าตา” เล็กๆ ข้ึนมาท่ีซ่ึงพวกผูค้ร ่ าครวญไดร้วบรวมน ้ าตาของพวกเขา
ไวแ้ละจากนั้นไดเ้ก็บไวใ้นขวด ณ สุสาน”314 

56:10-11  ขอ้เหล่าน้ีกล่าวซ ้ าท่อนซ ้ าของเพลงน้ีท่ีปรากฏในขอ้ 4    ท่อนซ ้ าเป็นการยืนยนัท่ีหนกัแน่นของความ
มัน่ใจในพระเจา้ของ  ดาวดิ 

56:12-13    อยา่งเช่นในสดุดีอ่ืนๆ นั้น  ดาวดิไดก้ล่าวถึงการช่วยกูใ้นอนาคตของเขาอยา่งมัน่ใจ ราวกบัวา่พระเจา้
ไดม้อบใหแ้ก่เขาแลว้    ค  าปฏิญาณต่างๆ ท่ีไดด้าวดิไดอ้า้งอิงถึงก็คือค าปฏิญาณเหล่านั้นท่ีดาวิดไดก้ล่าว
ต่อพระเจา้    เขาไดส้ัญญาท่ีจะสรรเสริญพระองคด์ว้ยเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณหลงัจากท่ีพระเจา้ได้
ช่วยกูเ้ขาจากพวกศตัรูของเขาแลว้ 

ผูเ้ช่ือท่ีก าลงัท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้สามารถร้องขอความช่วยเหลือของพระองคอ์ยา่งมัน่ใจได ้เม่ือ
คนชัว่ต่อตา้นเขา    การจดจ าว่าผูช่้วยของเราคือพระเจา้แห่งทุกส่ิงและผูต่้อตา้นของเราเป็นแค่มนุษย์
เท่านั้นก็จะเสริมก าลงัความเช่ือของเรา 

สดุดี 57 

การท่ีดาวิดซ่อนตวัจากซาอูลในถ ้ าก็เป็นเบ้ืองหลงัจากสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ี (1 ซมอ. 22; 24; 
เปรียบเทียบ สดด. 142)    ช่ือเพลงหมายถึง “อยา่ท าลาย”    สดุดีน้ีคลา้ยกบัสดุดีบทก่อนหนา้น้ีในหวัขอ้ทัว่ไป
และการออกแบบ    สดุดีน้ีมีท่อนซ ้ าท่ีเกิดข้ึนอีกเช่นกนั (ขอ้ 5, 11)    อย่างไรก็ตาม มนัเป็น “จงัหวะข้ึน” 
มากกวา่ 

 

 

 



1. ความตอ้งการความช่วยเหลือจากพระเจา้ของผูเ้ขียนสดุดี  57:1-5 

57:1     ดาวิดได้เร่ิมตน้ด้วยการเปรียบเทียบตวัเขาเองกับนกตวัเล็กท่ีล้ีภยัจากศตัรูท่ีผ่านไปโดยการซ่อนตวั     
ภายใตปี้กของพ่อแม่ของมนั (เปรียบเทียบ 17:8; 36:7; 61:4; 63:7; 91:4)    ดา้นท่ีมีลกัษณะโคง้ดา้นบน
ของถ ้าท่ีซ่ึงดาวดิไดซ่้อนตวัอาจไดย้  ้าเตือนเขาถึงปีกของนก 

57:2-3   เขาไดก้ล่าววา่เขาจะร้องทูลและพระเจา้ผูสู้งสุดจะส่งการช่วยเหลือมา    “ผูสู้งสุด” พรรณนาถึงพระเจา้
ซ่ึงเป็นท่ียกยอ่งในการปกครองเหนือทุกส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ร้าง    ในขอ้เหล่าน้ี  ดาวิดไดพ้รรณนาถึงตวั
เขาเองวา่เป็นส่ิงทรงสร้างอนัไม่ส าคญัซ่ึงนกัล่าท่ีใหญ่กวา่ก าลงัจะเหยยีบย  ่า 

57:4      พวกศตัรูของเขาก็คลา้ยกบัสิงห์ท่ีหิวกระหาย (เปรียบเทียบ 7:2) และถอ้ยค าท่ีรุนแรงของพวกเขาก็คลา้ย
กบัฟันของสิงห์    ขา้พเจา้ไม่แน่ใจว่าดาเนียลได้คิดถึงขอ้น้ีเม่ือเขาไดอ้ยู่ในถ ้ าสิงห์หรือไม่ (ดนล. 6)    
จิตใจเล็งถึงชีวติของผูเ้ขียนสดุดี    พวกศตัรูของดาวิดไดใ้ชถ้อ้ยค าเป็นเคร่ืองมือแห่งสงครามท่ีจะโจมตี
เขา 

57:5     ท่อนซ ้ าน้ีแสดงออกถึงความปรารถนาของดาวิดท่ีว่าพระเจา้จะยกย่องพระองคเ์อง  ส่ิงซ่ึงบอกเป็นนยั  
ในความปรารถนาก็คือการขอร้องท่ีพระเจา้จะช่วยกูผู้เ้ขียนสดุดีท่ีเท่ียงธรรม 

2. ความมัน่ใจของผูเ้ขียนสดุดีท่ีวา่พระเจา้จะช่วยเหลือ  57:6-11 

57:6    ตอนน้ีดาวดิไดก้ล่าวถึงตวัเขาเองวา่เป็นสัตวป่์าท่ีนกัล่าสัตวไ์ดพ้ยายามท่ีจะวางกบัดกั  อยา่งไรก็ตามเขา
ไดเ้ช่ือวา่นกัล่าสัตวข์องเขาจะตกลงไปสู่กบัดกัของพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ 7:15; 9:15; 35:8) 

57:7-10    ในการคาดหวงัถึงการช่วยกูข้องเขานั้น  ดาวิดไดส้ัญญาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ (เปรียบเทียบ 108:1-5)    
เขาได้กลับไปสู่การอ้างอิงก่อนหน้านั้นถึงความรักท่ีจงรักภักดีและความจริงของพระเจ้า (ข้อ 10; 
เปรียบเทียบ ขอ้ 3) 

57:11     ท่อนซ ้ าก็ปิดสดุดีน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)    พระสิริของพระเจา้เป็นความห่วงใยท่ีใหญ่ท่ีสุดของดาวดิ 

บางคร้ัง ชีวิตดูเหมือนคลา้ยกบัป่า  พร้อมกบัสัตวป่์าซ่ึงก าลงัคุกคามท่ีจะกดักินเราและนกัล่าสัตวท่ี์เป็น
ปรปักษ์พยายามท่ีจะวางกบัดกัเรา    อย่างไรก็ตาม  ธรรมิกชนสามารถพึ่งพาการช่วยเหลือท่ีเหนือ
ธรรมชาติและสามารถยนิดีในความรอดสุดทา้ยได ้   ในระหวา่งนั้น  เราควรด าเนินชีวิตเพื่อพระสิริของ
พระเจา้ 

 



สดุดี 58 

ในสดุดีการคร ่ าครวญเชิงการเผยพระวจนะน้ี  ดาวิดไดร้้องทูลต่อพระเจา้ให้พิพากษาพวกผูพ้ิพากษาท่ี
ทุจริต เพื่อวา่คนชอบธรรมจะวางใจในพระเจา้ต่อไป315    น่ีเป็นสดุดีการสาปแช่งอีกดว้ย 

1. เคร่ืองหมายของพวกผูพ้ิพากษาท่ีคดโกง  58:1-5 

58:1     สดุดีไดแ้นะน าถึงการประณามของเขาต่อผูพ้ิพากษาบางคนท่ีไม่ยุติธรรมดว้ยสองค าถาม    เขาไดส้งสัย
ความสัตยสุ์จริตของชายเหล่าน้ี     

ค าฮีบรู เอโลฮิม  (ตามตัวอักษรคือ ผูท่ี้แข็งแรง) บางคร้ังอ้างอิงถึงผู ้ปกครองในพนัธสัญญาเดิม    
แน่นอนวา่ ตามปกติแลว้มนัอา้งอิงถึงพระเจา้ ผูแ้ข็งแรงท่ีสุดของส่ิงมีชีวิตทั้งหมด    บางคร้ังมนัอา้งอิง
ถึงพระเทียมเท็จ นั่นคือ รูปเคารพ    ท่ีน่ี อย่างเช่นในท่ีอ่ืนๆ นั้ น มนุษย์ท่ีมีอ านาจก็ถูกกล่าวถึง 
(เปรียบเทียบ 82:1, 6)    บริบทบ่งบอกวา่พวกเขาเป็นผูพ้ิพากษาในอิสราเอล 

58:2-5  ดาวดิไดก้ล่าวต่อไปเพื่อจะตอบค าถามของเขาเอง    แทนท่ีจะปฏิบติัความยุติธรรม  ผูป้กครองเหล่าน้ีได้
วางแผนความ อยติุธรรมและความรุนแรง (เปรียบเทียบ มีคา. 3:1-3, 9-11; 6:12)     พวกเขาไดพู้ดโกหก
และไม่ไดต้อบสนองต่อค าเตือนของคนอ่ืนๆ    ยิ่งไปกวา่นั้นอีก พวกเขามีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานของ
อุปนิสัยท่ีท าลาย 

2. การลงโทษพวกผูพ้ิพากษาท่ีคดโกง  58:6-9 

58:6-8   ดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าให้จัดการกับคนท่ีไม่ยุติธรรมเหล่าน้ี     การหักฟันเล็งถึงการขจัด
ความสามารถของพวกเขาท่ีจะกดักินผูค้นท่ีพวกเขาไดก้ดข่ีอยา่งเจ็บปวด    ดาวิดไดม้องวา่พวกเขาเป็น
สิงห์และงูซ่ึงฟันและเข้ียวของพวกเขานั้นต้องได้รับการบดขยี้     เขาได้ขอให้พระเจ้าขจดัพวกเขา
เหมือนน ้ าไหลพุ่งออกไป    เขาไดข้อร้องท่ีวา่ถอ้ยค าของพวกเขาจะขาดความสามารถท่ีจะทะลุทะลวง    
เขาตอ้งการให้พวกเขาละลายไปเหมือนทากละลายในความร้อน    เขาไดป้รารถนาให้พวกเขาท่ีจะตาย
โดยปราศจากอิทธิพลใดๆ ต่อไป อยา่งเช่นทารกท่ีตายในครรภม์ารดาของเขา 

58:9    ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ช่ือวา่การถูกท าลายของพวกเขาจะรวดเร็ว    หนามท่ีถูกใชเ้ป็นฟืนก็เผาไหมอ้ยา่งรวดเร็ว
มาก    ดาวิดไดเ้ปรียบเทียบผูป้กครองท่ีไม่ยุติธรรมกบัหนาม    ความชัว่ร้ายท่ีเป็นไฟของพวกเขาจะอยู่
ไม่นานพอท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใดๆ บนหมอ้ท่ีอยูเ่หนือพวกเขา ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบถึงคน
อ่ืนๆ ท่ีพวกเขาอาจมีอิทธิพลต่อ    โดยไม่ค  านึงถึงว่าคนท่ีชัว่ร้ายเหล่าน้ีจะหนุ่ม (เขียว) หรือแก่ (แห้ง)  
อิทธิพลของพวกเขาจะมีเล็กนอ้ยเพราะวา่พระเจา้จะพิพากษาพวกเขา 



3. การช่ืนชมยนิดีของคนชอบธรรม  58:10-11 

58:10     เม่ือพระเจา้พิพากษาผูป้กครองท่ีคดโกงโดยฆ่าพวกเขานั้น  คนชอบธรรมจะยินดี    ดาวิดไดอ้ธิบายถึง
การช่ืนชมยนิดีของพวกเขาในแง่ของชยัชนะในสงครามท่ีซ่ึงผูมี้ชยัไดล้า้งเทา้ของพวกเขาดว้ยโลหิตของ
พวกศตัรูท่ีถูกพิชิตของพวกเขา   การอธิบายน้ีก็เกินจริงและเล็งถึงความยนิดีในชยัชนะ 

58:11     เม่ือพิจารณามุมมองท่ียาวกวา่นั้น  คนชอบธรรมจะพบการหนุนใจท่ีจะวางใจในพระเจา้ต่อไป เพราะวา่
พระองค์ได้ลงโทษผูป้กครองท่ีอธรรม    พวกเขาจะร้ือฟ้ืนจุดประสงค์ของพวกเขาเพื่อจะเช่ือฟัง
พระองคต่์อไป 

ท าไมดาวดิไม่ไดล้งโทษผูพ้ิพากษาท่ีไม่ยติุธรรมในอิสราเอลดว้ยตวัเขาเอง?    เป็นท่ีชดัเจนวา่เขามีสิทธิ
อ านาจท่ีจะท าเช่นนั้น เน่ืองจากวา่เขาเป็นกษตัริย ์   บางทีเขาไดล้งโทษพวกเขา    สดุดีน้ีแสดงให้เห็นวา่
ในฐานะกษตัริยข์องอิสราเอลนั้น ดาวิดไดพ้ึ่งพา     พระยาเวห์ในฐานะสิทธิอ านาจสูงสุดในอิสราเอล    
มุมมองของดาวดิเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเขาเองกบัพระยาเวห์ก็เหมาะสมและควรยกยอ่ง    แมว้า่เขา
มีสิทธิอ านาจท่ีจะลงโทษคนอธรรม  เขายงัคงพึ่งพาพระเจา้ในฐานะบุคคลท่ีมีสิทธิอ านาจสูงสุดเหนือ
พวกเขา และเขาไดอ้อ้นวอนใหพ้ระองคก์ระท า 

ผูเ้ช่ือควรอธิษฐานเก่ียวกบัผูป้กครองท่ีไม่ยุติธรรมและขอให้พระเจา้จดัการกบัพวกเขาอยา่งชอบธรรม    
แมว้า่ เรามีสิทธิอ านาจท่ีจะลงโทษพวกเขา  เราควรพึ่งพาพระเจา้ในฐานะสิทธิอ านาจ (อธิปไตย) สูงสุด 
และแสดงออกถึงการยอมจ านนของเราต่อน ้าพระทยัของพระองคด์ว้ยการอธิษฐาน 

สดุดี 59 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ โอกาสส าหรับสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียน 1 ซามูเอลไดบ้นัทึก
ไวใ้น 19:8-14 กล่าวคือ ความพยายามของซาอูลท่ีจะฆ่าดาวดิบนเตียงของเขาท่ีบา้น    ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะ
ปกป้องเขาจากการโจมตีของคนท่ีกระหายเลือดและท่ีจะท าให้พวกเขาอบัอาย เพื่อว่าทุกคนจะตระหนักถึง
อ านาจอธิปไตยของพระเจา้ 

“จุดจดจ่อของสดุดีน้ีก็อยูท่ี่พระเจา้ ซ่ึงเป็นผูช่้วยกู ้(ขอ้ 1-9) และผูพ้ิพากษา (ขอ้ 10-17)”316 

1. การสมรู้ร่วมคิดของพวกศตัรูของดาวดิ  59:1-5 

59:1-2   ก่อนอ่ืนดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน ซ่ึงขอร้องการช่วยกู้จากผู ้โจมตีของเขา            
บรรดาผูท่ี้ซุ่มคอยเขาไดต้ั้งใจท่ีจะฆ่าเขา 



59:3-4ก    ผูเ้ขียนสดุดีท่ีถูกโอบลอ้มไดอ้ธิบายถึงเหตุผลส าหรับการขอร้องของเขา   ผูค้นท่ีรุนแรงไดว้างกบัดกั
เขา แมว้า่เขาไม่ไดท้  าส่ิงใดท่ีสมควรต่อความเป็นปรปักษข์องพวกเขา 

59:4ข-5    ดาวิดไดร้้องขอความช่วยเหลือจากพระเจา้อีก    เขาไดข้อให้พระยาเวห์ในฐานะพระเจา้แห่งกองทพั
และพระเจา้แห่งอิสราเอลท่ีจะมาช่วยเหลือเขา    เขาได้ท าให้การขอร้องของเขากวา้งเพื่อจะรวมถึง      
ชนชาติของเขาท่ีไดท้นทุกขอ์ยา่งคลา้ยกนั ณ เง้ือมมือของเพื่อนบา้นต่างชาติท่ีเป็นปรปักษ ์

2. ชยัชนะของดาวดิเหนือพวกศตัรูของเขา  59:6-10 
59:6-7 ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ปรียบเทียบพวกศตัรูของเขากบัสุนขัป่าท่ีไดรั้บความกลา้หาญเน่ืองจากการปกคลุมของ       

กลางคืนเพื่อจะขู่เขญ็อยา่งโออ้วดและก็โจมตี    อาวุธท่ีโจมตีของพวกเขาก็รวมถึงถอ้ยค าของพวกเขาท่ี
คลา้ยกบัดาบในอ านาจแห่งการท าลายของพวกมนั (เปรียบเทียบ 55:21; 57:4; 64:6) 

59:8  ดาวิดรู้ว่าพระเจา้ไม่ไดรู้้สึกถึงการท าให้กลวัเม่ือพระองค์ไดย้ินการขู่เข็ญของพวกเขา  แมก้ระทัง่การ
โตเ้ถียงของบรรดาประชาชาติก็ไม่ไดร้บกวนพระองค ์(เปรียบเทียบ 2:4) 

“จากมุมมองของเขานั้น ความชัว่ก็น่าหวัเราะ  มนัเป็นการท าลายตนเอง”317 

59:9-10    ฉบบัแปล NIV “โอ ้พระก าลงัของขา้พระองค ์ ขา้พระองคเ์ฝ้าคอยพระองค”์ ก็แสดงถึงความ
วางใจในพระเจา้ของดาวิดอย่างดี    แทนท่ีจะรู้สึกกลวัโดยผูล้อบฆ่าของเขานั้น  ดาวิดได้วางใจใน      
พระผูแ้กแ้คน้ของเขา 

3. ความตอ้งการของดาวดิท่ีมีต่อพระสิริของพระเจา้  59:11-13 

ดาวิดไม่ไดแ้ค่ตอ้งการให้พระเจา้ท าให้การโจมตีของพวกศตัรูของเขานั้นเสียไป เขาได้ปรารถนาว่า 
พระเจา้จะใชก้ารรุกรานของเขาเป็นบทเรียนแก่ผูค้นมากมายถึงวิธีท่ีพระเจา้จดัการกบับรรดาผูท่ี้ต่อตา้นพระองค์
และผูรั้บเจิมของพระองค ์

4. ความยนิดีของดาวดิเม่ือพิจารณาถึงการช่วยกูท่ี้เจาะจง  59:14-17 

59:14-15  จากการท่ีกลบัไปสู่ความคิดเก่ียวกบัพวกศตัรูของเขาท่ีประพฤติเหมือนสุนัขป่านั้น (ขอ้ 6-7)             
ดาวดิไดย้  ้าเตือนพระเจา้ถึงการโจมตีท่ีร้ายกาจของพวกเขา 

59:16-17    ในความตรงขา้มกบัความประพฤติของพวกเขานั้น  ผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวถึงการวางใจท่ีมัน่ใจของเขา
ท่ีวา่พระเจา้จะท าใหป้รปักษข์องเขาพา่ยไป อยา่งท่ีพระองคไ์ดท้  าบ่อยคร้ังในอดีต    เขาไดต้ั้งใจคอยการ
ร้องสรรเสริญแด่พระเจา้ส าหรับก าลงั  ความรักท่ีจงรักภกัดี และการปกป้องของพระองค ์



แมว้่าพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณของเราคุกคามความมัน่คงของเรา  เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือสามารถวางใจในพระเจา้
ด้วยความมั่นใจท่ียิ่งใหญ่ได้    พระองค์จะไม่ยอมให้ส่ิงใดแยกเราจากความรักของพระองค์ได ้
(เปรียบเทียบ  รม. 8:31-39)    เม่ือเราเผชิญกบัการโจมตีนั้น เราไม่ควรเสริมก าลงัตวัเราเองดว้ยการย  ้า
เตือนถึงความเพียงพอท่ีสมบูรณ์ของพระองค์ในฐานะแหล่งของเราเท่านั้น  แต่เราควรอธิษฐานเพื่อ     
พระสิริของพระองคอี์กดว้ย 

สดุดี 60 

โอกาสส าหรับสดุดีการคร ่ าครวญระดบัชาติ (ส่วนรวม) น้ีก็คือชยัชนะของอิสราเอลเหนือคนอารัมและ
คนเอโดม (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 8:13; 1 พกษ. 11:15-16; 1 พศด. 18:12)    นาหะราอิม (ตามตวัอกัษรคือ แม่น ้ า) 
และโซบาห์เป็นแควน้ในอารัม    ในสงครามน้ี  โยอาบไดมี้ความรับผิดชอบท่ีจะพิชิตคนเอโดม 12,000 คน (2 
ซมอ. 8:13)    อาบีชยัน้องชายของโยอาบเป็นผูบ้ญัชาการในสนามรบและผูเ้ขียนหนงัสือพงศาวดารไดใ้ห้
ช่ือเสียงแก่เขาส าหรับชยัชนะน้ี (1 พศด. 18:12) 

ตามอกัษรท่ีจารึกไวน้ั้น น่ีเป็นสดุดีการสอน    นัน่คือ ดาวิดไดเ้ขียนเพื่อสอนผูอ่้านให้วางใจในพระเจา้
เม่ือพวกเขาไดเ้ผชิญกบัความล าบากท่ีคลา้ยๆ กนั 

 
1. การร้องขอการช่วยกูใ้นสงคราม  60:1-5 

60:1-3  ในสงครามกบัคนอารัมนั้น  ศตัรูของอิสราเอลไดมี้ชยัเหนือพวกเขาชัว่คราว    ดาวิดไดม้องว่าการพ่าย
แพน้ี้เป็นการลงโทษจากพระเจ้า    เขาได้ร้องเรียกด้วยการอธิษฐานส าหรับการฟ้ืนฟูของประเทศ    
เน่ืองจากพระเจา้ไดย้อมใหมี้ความพา่ยแพ ้พระองคก์็เป็นผูท่ี้สามารถผนักลบัมนัได ้

60:4    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวิดไดห้มายถึงวา่พระเจา้ไดน้ าประชากรของพระองคไ์ปสู่สงคราม (ไดใ้ห้ธงแก่พวก
เขา) เพียงแค่จะปล่อยใหพ้วกเขาพา่ยแพต่้อพวกศตัรูของพวกเขา เพื่อจะสอนบทเรียนแก่อิสราเอล 

60:5     ตอนน้ีดาวดิไดเ้รียกร้องการช่วยกูจ้ากพระเจา้เพื่อประชากรท่ีเลือกสรรของพระองค ์   พระหตัถ์ขวาของ
พระเจา้เล็งถึงอ านาจของพระเจา้    ขอ้ 5-12 ก็เหมือนกนักบั 108:6-13 

2. การย  ้าเตือนถึงชยัชนะท่ีแน่นอน  60:6-8 

การคร ่ าครวญก่อนหนา้น้ีก็หลีกทางใหค้  าพยากรณ์ท่ีสรุป 



60:6     ดาวิดไดอ้า้งค าพยากรณ์ท่ีเขาไดรั้บซ่ึงท าให้แน่ใจถึงความส าเร็จทางกองทพัของอิสราเอล  พระเจา้ได้
ตรัสวา่พระองคจ์ะให้เมืองเชเคมและหุบเขาเมืองสุคคทแก่อิสราเอล    เมืองเชเคมเป็นสถานท่ีท่ีอยูท่าง
ตะวนัตกของแม่น ้ าจอร์แดนท่ีท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาให้คานาอนัแก่อบัราฮมัและลูกหลานของเขาเป็นคร้ัง
แรก (ปฐก. 12)    ท่ีน่ียงัเป็นท่ีท่ียาโคบไดอ้าศยัหลงัจากท่ีเขาไดก้ลบัมาจากปัดดานอารัมและการกดข่ี
ของลาบนัไปยงัคานาอนั (ปฐก. 33:18-20)    สุคคทเป็นสถานท่ีท่ีอยูท่างตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดนท่ี
ท่ียาโคบไดต้ั้งถ่ินฐานหลงัจากท่ีพระเจา้ไดช่้วยกูเ้ขาจากเอซาว  เม่ือยาโคบไดก้ลบัมาจากปัดดานอารัม 
(ปฐก. 33:17)    ทั้งสองท่ีก็มีความเก่ียวขอ้งกบัชยัชนะต่างๆ เหนือคนอารัมในอดีตและความส าเร็จแห่ง
พระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้เก่ียวกบัแผน่ดิน    เม่ือถูกใชด้ว้ยกนัแลว้  สถานท่ีเหล่าน้ีก็แสดงถึงชยัชนะ 
ณ สองดา้นของแม่น ้าจอร์แดน 

60:7     กิเลอาดเป็นพรมแดนทางตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดนซ่ึงไดส้ัญญาแก่อิสราเอล    พรมแดนตามเผา่ของ
มนัสเสห์ได้คร่อมแม่น ้ าจอร์แดน    เอฟราอิมซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกก็เป็นหน่ึงในเผ่าของอิสราเอลท่ี
แข็งแรงและมัน่คงท่ีสุด    มนัตั้งอยู่ในคานาอนัตะวนัตกกลางและคลา้ยกบัหมวกกนัภยัท่ีซ่ึงมนัไดจ้ดั
เตรียมการป้องกนัให้    พระเจา้ไดส้ัญญาแก่ยูดาห์ถึงสิทธ์ิท่ีจะปกครองเผา่อ่ืนๆ (ปฐก. 49:10) ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์โดยคทา    

60:8     โมอบัจะรับใชพ้ระเจา้ในฐานะอ่างช าระ นัน่คือ มนัจะถูกลดลงไปสู่สถานะของคนใช ้   ประชากรของ
พระเจา้จะประสบกับการช าระท่ีนั่นเม่ือพวกเขาได้ต่อสู้เพื่อนบา้นน้ีของพวกเขา    พระเจ้าจะโยน
รองเทา้ของพระองคใ์ส่เอโดมอยา่งท่ีคนหน่ึงไดโ้ยนรองเทา้ของใส่คนใชข้องเขาเม่ือเขาไดก้ลบัถึงบา้น    
เป็นท่ีชดัเจนวา่ น่ีเป็นท่ีปฏิบติักนัทัว่ไปในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ    เหมือนกบัคนโมอบั 

นั้น คนเอโดมก็เป็นคนใชข้องพระเจา้ ไม่ใช่บุตรชายของพระองคใ์นแง่อยา่งเดียวกนัท่ีคนอิสราเอลเป็น    
การแปลฉบบั NIV “เราโห่ร้องดว้ยความมีชยัเหนือฟีลิสเตีย” ก็พรรณนาวา่พระเจา้ก าลงัประกาศชยัชนะ
ของดาวดิเหนือคนอารัมต่อศตัรูน้ี 

3. การแสดงออกถึงความมัน่ใจในพระเจา้  60:9-12 

60:9-1 ดาวิดมัน่ใจเม่ือพิจารณาถึงพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าท่ีจะปราบพวกศตัรูของอิสราเอลและให้
แผน่ดินแห่งพระสัญญาแก่พวกเขา    พระองค์จะน าคนอิสราเอลไปสู่ชยัชนะสุดทา้ย แมว้า่พระองคไ์ด้
ปล่อยใหพ้วกเขาประสบกบัการพา่ยแพท้นัทีทนัใด 



60:11-12    ดาวิดไดย้อมรับวา่ชยัชนะจะตอ้งมาจากพระเจา้    คนอิสราเอลไม่สามารถไดรั้บมนัไดถ้า้ปราศจาก
การช่วยเหลือของพระองค์    อย่างไรก็ตาม ดว้ยการช่วยเหลือของพระองคน์ั้น  พวกเขาก็จะสามารถมี
ชยัอยา่งอาจหาญได้318 

ทั้งชยัชนะและความพ่ายแพก้็มาจากพระเจา้    ดงันั้น ผูเ้ช่ือควรพึ่งพาพระองค์ในทั้งสองสถานการณ์ 
และควรพึ่งพาก าลงัท่ีเหนือธรรมชาติของพระองคแ์ละพระสัญญาแห่งพนัธสัญญาของพระองคส์ าหรับ
ความส าเร็จเหนือพวกศตัรูของพวกเขา 

สดุดี 61 

นกัอรรถาธิบายหลายคนเช่ือวา่ดาวิดไดเ้ขียนสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัแบบกษตัริยน้ี์เม่ือเขาไดห้นีไป
จากซาอูล    อยา่งไรก็ตาม ตวับทเองก็ไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลเช่นนั้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 6ก)    ดาวิดไดเ้สริมก าลงัตวั
เขาเองในพระเจา้ เม่ือเขาไดรู้้สึกอ่อนก าลงัและไม่เพียงพอ ดว้ยการระลึกถึงพระศิลาของเขาและดว้ยการพึ่งพา
พระสัญญาต่างๆ ของพระองค ์

1.การออ้นวอนขอความรอด  61:1-2 

อยา่งท่ีเขาไดท้  าในสดุดีอ่ืนๆ นั้น  ดาวิดไดเ้ร่ิมตน้สดุดีน้ีดว้ยการขอให้พระเจา้ใส่ใจค าอธิษฐานของเขา    
เป็นท่ีชัดเจนว่าเขาได้รู้สึกถูกแยกออกจากประชากรของเขาเองและจากสภาพแวดล้อมท่ีมั่นคงของเขา                
ณ โอกาสน้ี  ศิลาท่ีเขาไดข้ออาจเป็นภูเขาชนัตามตวัอกัษรท่ีซ่ึงเขาสามารถล้ีภยัได ้อยา่งเช่น มาซาดา้  ในอีกดา้น
หน่ึง  เขาอาจไดก้ล่าวถึงพระเจา้ในเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:4, 15, 18, 30, 31, 37; 2 ซมอ. 22:2; 
สดด. 18:31, 46; 28:1; และขอ้อ่ืนๆ) 

2. ความมัน่ใจในพระเจา้  61:3-7 

61:3-4  ความปรารถนาหาการปกป้องของพระเจา้ของดาวดินั้นไดข้ึ้นอยูก่บัการจดัเตรียมท่ีผา่นมาแห่งการช่วยกู ้      
ส าหรับเขา    พระเจา้ได้ยืนยนัท่ีจะเป็นท่ีล้ีภยัและหอคอยแห่งก าลังของเขา    ตอนน้ีผูเ้ขียนสดุดีได้
ปรารถนาท่ีจะอยูใ่นเตน๊ทห์รือพลบัพลาของพระเจา้และท่ีจะช่ืนชมกบัการปกป้องแห่งปีกของพระองค ์
ราวกบัวา่เขาเป็นลูกไก่หรือลูกนก (เปรียบเทียบ 17:8; 36:7; 57:1; 63:7; 91:4) 

“การปรารถนาหาพระเจา้ของผูเ้ขียนสดุดี (ขอ้ 1-5) ก็เป็นลกัษณะท่ีคุน้เคยในหนงัสือสดุดีในฐานะการ
แสดงออกถึงความรักท่ีลึกซ้ึงส าหรับพระเจา้ท่ีเกิดข้ึนจากความทุกขย์าก (เปรียบเทียบ สดด. 20; 21; 27; 
42; 43; 63)”319 



 
61:5-7  ดาวิดรู้ว่าพระเจา้ได้ยินค าอธิษฐานของเขา    ภายใตพ้ระสัญญาต่างๆของพนัธสัญญาแบบโมเสสนั้น

มรดกของผูท่ี้ย  าเกรง    พระนามของพระเจา้ก็คือความมัง่คัง่ (ฉธบ. 29:9)    พระสัญญาเหล่าน้ีรวมถึง
ชีวิตยืนยาวและการอยู่ในการทรงสถิตของพระเจา้   ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ปฏิบติัต่อเขาดว้ยความรักท่ี
จงรักภกัดีและความจริงเพื่อวา่เขาจะอดทนตลอดความยากล าบากในปัจจุบนัของเขา 

3. ค าสัญญาแห่งการสรรเสริญ  61:8 

เม่ือพระเจา้จะช่วยกูเ้ขานั้น  ดาวิดจะสรรเสริญพระเจา้ดว้ยบทเพลงและจะถวายเคร่ืองบูชาตามท่ีสัญญา
ไวข้องเขาอยา่งเป็นปกติในอนาคต 

ผูเ้ช่ือสามารถออ้นวอนขอการช่วยกู้จากพระเจา้อย่างมัน่ใจได้บนพื้นฐานของพระสัญญาต่างๆและ   
ความสัตยซ่ื์อก่อนหนา้น้ีของพระองค ์   แหล่งเหล่าน้ีสามารถใหก้ าลงัแก่เราไดเ้ม่ือเรารู้สึกอ่อนแอและโดดเด่ียว 

สดุด ี62 

ในสดุดีปัญญาแห่งความมัน่ใจน้ีดาวดิไดแ้สดงออกถึงความวางใจในพระเจา้ทั้งๆท่ีมีการต่อตา้น  เขาได้
เปรียบเทียบความมัน่คงท่ีมาจากการวางใจในพระเจา้กบัความไม่มัน่คงของการหวงัในแผนการของมนุษย ์   
เบ้ืองหลงัอาจเป็นการกบฏของอบัซาโลม320    น่ีเป็นสดุดีท่ีจะอ่านเม่ือใครคนหน่ึงถูกทดลองให้สูญเสียความเช่ือ
ในพระเจา้ 

1. ตวัอยา่งของการวางใจในพระเจา้ของดาวดิ  62:1-4 

62:1-2ก    การแปลตามตวัอกัษรของบรรทดัแรกคงจะเป็น “จิตใจของขา้พเจา้พบการพกัในพระเจา้เท่านั้น”    
แนวคิดนั้นเป็นหวัขอ้ของสดุดีน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)    แทนท่ีจะพึ่งพาคนอ่ืนส าหรับการหนุนใจและ
ความมัน่คง  ดาวิดไดพ้ึ่งพาพระเจา้เท่านั้นส าหรับความจ าเป็นเหล่าน้ี    เขาไดท้  าส่ิงน้ีเพราะว่าเขาได้
คน้พบว่าพระเจา้เองมีความรับผิดชอบต่อการช่วยกูข้องเขา    พระองค์ไดเ้ป็นศิลาและป้อมปราการ
ส าหรับผูเ้ขียนสดุดีในอดีต 

62:3-4    ดาวดิไดป้ระหลาดใจวา่พวกศตัรูท่ีชัว่ร้ายไดพ้ยายามท่ีจะโค่นลม้เขาราวกบัวา่เขาเป็นก าแพงท่ีเอนหรือ     
ร้ัวท่ีโยกเยก ศตัรูเหล่าน้ีไดใ้ชถ้อ้ยค าท่ีหลอกลวงเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา 

2. การหนุนใจใหว้างใจในพระเจา้ของดาวดิ  62:5-8 

62:5-6  ขอ้เหล่าน้ีกล่าวซ ้ าแนวคิดของขอ้ 1 และ 2 ดว้ยการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย 



62:7-8   ผูเ้ขียนสดุดีไดย้อมรับวา่พระเจา้เป็นพื้นฐานของความรอดและสง่าราศีของเขา  นอกจากวา่พระเจา้ได้
เตรียมส่ิงเหล่าน้ี ดาวิดคงไม่ได้มีพระพรใดๆของพระพรเหล่าน้ี    เน่ืองจากส่ิงน้ีดาวิดได้กระตุน้ให้
ประชาชนของเขาท่ีจะวางใจในพระเจา้ตลอดเวลาและท่ีจะระบายความในใจของพวกเขาต่อพระองค์
ดว้ยการอธิษฐาน  

3. การวงิวอนใหว้างใจในพระเจา้เท่านั้นของดาวดิ  62:9-12 
62:9-10     เป็นการไม่ฉลาดท่ีจะวางความมัน่ใจสูงสุดของใครคนหน่ึงไวใ้นคนอ่ืน ไม่วา่พวกเขาอยูใ่นต าแหน่ง

ต ่าหรือสูง    เหตุผลส าหรับส่ิงน้ีก็คือว่าเม่ือเทียบเคียงแล้วมนุษย์ทุกคนก็ไม่ส าคญั    พวกเขาก็อยู่
ชัว่คราวและไม่จีรังดงัเช่นลมหายใจ (ตามตวัอกัษรคือ ไอน ้ า; เปรียบเทียบ 39:5, 11; 144:4; ปญจ. 12:1, 
7)    ดงันั้น การกระท าและผลผลิตของความพยายามของมนุษยก์็เป็นส่ิงของท่ีแยท่ี่จะวางใจ 

“จากนั้น ประเด็นไม่ใช่ท่ีวา่เราไม่มีส่ิงใดท่ีจะ กลัว จากมนุษย ์(อย่างเช่นใน 27:1-3) แต่ท่ีว่าเราไม่มีส่ิง
ใดท่ีจะหวงัจากเขา”321 

62:11-12    อ านาจของมนุษยน์ั้นอ่อนแอ แต่อ านาจของพระเจา้นั้นเขม้แข็ง    ความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ก็
ยิ่งใหญ่เช่นกนั    พระองคจ์ะให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน    เพราะฉะนั้น เป็นส่ิงส าคญัท่ีมนุษยจ์ะวางใจ
ในพระเจา้แทนท่ีจะวางใจในคนอ่ืนและงานของพวกเขา 

“มนัเป็นธรรมเนียมของวรรณกรรมทางปัญญาท่ีจะใช้ตวัเลขหน่ึงและจากนั้นก็เพิ่มอีกตวัเลขหน่ึง 
(สภษ. 30:11-33)    ประเด็นท่ีน่ีก็คือวา่ดาวดิไดย้นิเน้ือหาดว้ยความแน่ใจ”322 

ผูค้นก าลงัตดัสินใจอยา่งต่อเน่ืองวา่จะวางใจในส่ิงท่ีพวกเขาสามารถเห็นหรือไม่   ในสดุดีน้ีดาวิดช่วยให้
เราเห็นว่าพระเจ้าเองเป็นบุคคลท่ีดีกว่าอย่างมากท่ีจะวางใจมากกว่ามนุษย์ท่ีต้องตายคนใดๆ                 
เราควรวางใจพระเจา้ ผูซ่ึ้งยงัคงสัตยซ่ื์อตลอดไป เพราะวา่มนุษยก์็จากไปอยา่งรวดเร็ว 

สดุด ี63 

กษตัริยด์าวดิไดเ้ขียนสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีเม่ือเขาไดอ้ยูใ่นถ่ินทุรกนัดารแห่งยดูาห์ ซ่ึงอยูห่่างจาก
หีบพระโอวาทและสถานท่ีแห่งการนมสัการอยา่งเป็นทางการ (2 ซมอ. 15:25)    น่ีอาจเป็นเวลาท่ีเขาไดห้นีไป
จากซาอูล (1 ซมอ. 23) หรือจากอบัซาโลม (2 ซมอ. 15:13-30)323    ผูเ้ขียนบางคนแยกประเภทสดุดีน้ีวา่เป็นสดุดี
กษตัริย ์

หวัขอ้ของการวางใจซ่ึงสดุดี 61 และ 62 เนน้นั้นก็ไปถึงจุดสูงสุดในสดุดี 63    แมว้า่ดาวิดไดอ้ยูห่่างจาก
หีบพระโอวาทหลายกิโลเมตร เขายงัคงไดน้มสัการพระเจา้อยู ่



“อาจจะมีสดุดีอ่ืนๆท่ีเท่าเทียมกบัการแสดงความรู้สึกของการอุทิศตนน้ี  มีสดุดีไม่ก่ีบทท่ีเหนือกว่า   
สดุดีน้ี”324 

สดุดีน้ีก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเราตอ้งการท่ีจะรู้จกัพระเจา้ดีข้ึน (เปรียบเทียบ สดด. 42) 

1. การกระหายหาพระเจา้ของดาวดิ  สดด. 63:1-2 
63:1     เป็นท่ีชัดเจนว่าการกระหายหาน ้ าของดาวิดในถ่ินทุรกันดารนั้นได้น าให้เขาท่ีจะแสดงออกถึงการ     

กระหายหาพระเจา้ของวิญญาณของเขา    “อย่างจริงจงั” ตามตวัอกัษรคือ “แต่เช้า”    เม่ือดาวิดไดลุ้ก
ข้ึนมาในตอนเชา้ เขาไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการพระเจา้ของเขา อยา่งท่ีเขาไดต้อ้งการน ้ าหลงัจากท่ีต่ืน
ข้ึนมาสักพกั    เขาไดก้ล่าวถึงความรู้สึกแห่งการพึ่งพาท่ีพระเจา้ของเขา 

63:2    กษตัริยจ์  าตอ้งมาสู่การตระหนกัถึงความตอ้งการพระเจา้ของเขาแต่เชา้ในฐานะผลลพัธ์ของส่ิงท่ีเขาได ้    
เรียนรู้เก่ียวกบัพระเจา้ในพลบัพลา    ท่ีนัน่เขาไดแ้น่ใจถึงอ านาจและพระสิริท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ 

“ส่ิงท่ีชีวติท าต่อเราก็ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีชีวติพบในเรา. . .”325 

2. ความพึงพอใจกบัพระเจา้ของดาวดิ  63:3-8 

63:3-4  การกระหายหาพระเจา้ของดาวิดไดพ้บความผ่อนคลายขณะท่ีเขาไดส้รรเสริญพระองค ์   เขาไดถื้อว่า
ความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ก็ดีกว่าชีวิตเอง    ความรักของพระเจา้ไดบ้  ารุงและท าให้ดาวิดสดช่ืน
มากกวา่น ้าท่ีเขาตอ้งการเสียอีก    การชูมือไปยงัพระเจา้เป็นท่าทางของการอธิษฐาน (เปรียบเทียบ 28:2; 
พคค. 2:19) หรือการนบัถือ (เปรียบเทียบ 119:48) 

63:5-6  การคิดถึงความสามารถของพระเจา้ท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นทุกอย่างของเขานั้นไดน้ าความรู้สึก     
แห่งความเตม็เป่ียมเขา้ไปในชีวติของดาวดิ    เขาไดเ้ปรียบเทียบส่ิงน้ีกบัความรู้สึกของทอ้งท่ีเต็มไปดว้ย
อาหารท่ีเลิศรส    การภาวนาถึงพระเจา้ของดาวดิไดล้น้ไหลออกมาดว้ยการสรรเสริญ 

63:7-8  การสนบัสนุนและการจดัเตรียมความปลอดภยัของพระเจา้ก็เป็นสาเหตุทนัทีทนัใดของการภาวนาและ    
การสรรเสริญของดาวิด    อีกคร้ังหน่ึง ดาวิดไดพ้รรณนาวา่ตวัเขาเองเป็นนกท่ีอยูใ่ตปี้กของแม่นกและ
เป็นทารกท่ีตอ้งพึ่งพิงซ่ึงถูกอุม้โดยพอ่แม่ 

 

 

 



3. ความมัน่ใจในพระเจา้ของดาวดิ  63:9-11 

63:9-11     การไตร่ตรองท่ีพระเจ้าของเขานั้นได้เสริมความมัน่ใจของกษัตริย์ว่าพระเจ้าจะสงวนเขาไวใ้น      
สถานการณ์ปัจจุบนัของเขา    ดาวิดไดรู้้วา่พระเจา้จะช่วยกูเ้ขาเพราะว่าพระเจา้ไดเ้ลือกเขาและอวยพร
เขาเน่ืองจากการจ านนต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ของเขา 

“สุนขัจ้ิงจอก” (ขอ้ 10) บางทีควรเป็น “แจ็กเกิล” ท่ีน่ี เน่ืองจากวา่แจ็กเกิลเป็นสัตวท่ี์กินซากสัตวเ์ป็น
อาหารและกินส่วนท่ีเหลือของซากสัตว์ท่ีสัตว์ซ่ึงกินสัตว์อ่ืนเป็นอาหารตวัใหญ่กว่าไม่ต้องการ326    
ค าฮีบรูอยา่งเดียวกนัน้ีก็อธิบายถึงสัตวท์ั้งสอง 

63:11   แทนท่ีจะคาดหวงัถึงการถูกท าลายอย่างท่ีพวกศตัรูของพระเจา้จะคาดหวงั ดาวิดได้ยินดีอย่างมัน่ใจ    
ทุกคนท่ีอยู่ฝ่ายพระเจา้อย่างท่ีดาวิดไดอ้ยู่นั้นก็สามารถท าอย่างเดียวกนัได ้   การยกย่องก็เท่าเทียมกบั
การยนิดี 

การภาวนาถึงตวับุคคลและการงานของพระเจา้สามารถน าความสดช่ืนและความมีชีวิตชีวาไปยงัผูเ้ช่ือ
คนใดก็ตามได ้  การภาวนาถึง พระเจา้เติมเต็มความจ าเป็นพื้นฐานในใจของทุกๆคน อยา่งเช่นอาหาร
และน ้ าด่ืมท่ีเป็นความจ าเป็นพื้นฐาน     มนัไม่เพียงแต่ท าให้ผูเ้ช่ืออ่ิมเอมใจเท่านั้นแต่ก็ไหลลน้ออกมา
ดว้ยการสรรเสริญซ่ึงท าใหเ้ขาหรือเธอเป็นพระพรต่อคนอ่ืนๆอีกดว้ย 

สดุด ี64 

ในสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ี ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าท่ีจะพิพากษา (สาปแช่ง) พวกศตัรูของคน      
ชอบธรรม  เขาไดร้้องขอการปกป้องจากพระเจา้และไดก้ล่าวดว้ยความมัน่ใจว่าพระเจา้จะพิพากษาพวกศตัรูท่ี
อธรรมของเขา 

1. การร้องขอการปกป้อง  64:1-2 

ดาวดิไดเ้ร่ิมตน้สดุดีของเขาดว้ยการร้องทุกขท่ี์ซ่ึงเขาไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะสงวนเขาไวจ้ากการกลวัอุบาย
ของพวกศตัรูท่ีอธรรมผูซ่ึ้งไดร่้วมกนัวางแผนอยา่งลบัๆท่ีจะต่อสู้เขา 

2. อุบายของผูข้่มเหง  64:3-6 

63:3-4 พวกศตัรูของดาวิดไดโ้จมตีเขาดว้ยค าพูด    พวกเขาได้ใช้ถอ้ยค าของพวกเขาเป็นอาวุธท่ีจะท าให้เขา  
บาดเจบ็ (เปรียบเทียบ 55:21; 57:4; 59:7) 



64:5-6   เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกศตัรูของดาวิดไดร่้วมกนัวางแผนอยา่งลบัๆท่ีจะต่อสู้เขาดว้ยแผนการท่ีระมดัระวงั
ซ่ึงไดถู้กออกแบบมาเพื่อท าใหเ้ขาอบัอาย และจุดประสงคข์องพวกเขาก็ชัว่ร้ายและไม่ยติุธรรม 

3. การท านายถึงการลงโทษ  64:7-10 

64:7-8ก    พวกศตัรูของดาวดิไดโ้จมตีเขาดว้ยถอ้ยค าท่ีพวกเขาไดใ้ชเ้หมือนกบัลูกศรท่ีอนัตราย แต่พระเจา้จะยิง
ศตัรูเหล่าน้ีดว้ยลูกศรแห่งการพิพากษาของพระองค ์   ดว้ยลูกศรแบบนั้นพระเจา้จะท าให้พวกเขาลม้ลง
ในสงคราม    ฉบบัแปล NASB ก็น าพาไปแบบผดิๆเล็กนอ้ยในขอ้ 8    ฉบบัแปล NIV ก็ชดัเจนกวา่    ซ่ึง
อ่านวา่ “พระองคจ์ะหนัล้ินของพวกเขาเองใหต่้อสู้พวกเขา” 

64:8ข-10    ดาวดิไดร้ะบุถึงปฏิกิริยาของคนสองกลุ่มต่อกิจกรรมแห่งการพิพากษาของพระเจา้เหนือพวก     ศตัรู
ท่ีชัว่ร้ายของเขา    ผูท่ี้ไดส้ังเกตการพิพากษาจะท าสองส่ิง    พวกเขาจะกลวัในการท าส่ิงอย่างเดียวกนั
และจะประกาศแก่คนอ่ืนๆถึงส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าจากการท่ีไดพ้ิจารณาดว้ยตวัของพวกเขาเอง    ประการ
ท่ีสอง คนชอบธรรมจะมีการตอบสนองสองอยา่งเช่นกนั    พวกเขาจะยินดีในน ้ าพระทยัของพระเจา้ท่ี
ไดส้ าเร็จและจะร้ือฟ้ืนความวางใจในพระเจา้ของพวกเขาใหม่ 

ธรรมิกชนควรมอบกรณีของพวกเขาแด่พระเจา้ดว้ยการอธิษฐานเม่ือพวกเขากลายมาเป็นเป้าแห่งการ
นินทาท่ีมุ่งร้าย    พวกเขาสามารถแน่ใจเช่นกนัว่าในท่ีสุดแลว้พระเจา้จะหันการเป็นปฏิปักษ์ของคน
อธรรมไปสู่พวกเขา (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 25)    พระองคจ์ะท าอยา่งนั้นเพื่อพระสิริของพระองคเ์องและ
เพื่อสวสัดิภาพของผูท่ี้วางใจในพระองค์327 

สดุด ี65 
เพลงการขอบคุณส่วนรวมน้ีเฉลิมฉลองพระเจา้ท่ีอวยพรประชากรของพระองค์ด้วยแผ่นดินท่ีอุดม

สมบูรณ์ (เปรียบเทียบ สดด. 66—68)    สดุดีการขอบคุณส่วนรวมบทอ่ืนๆก็คือ 66, 107, 118, 124, และ 129    
องค์ประกอบท่ีแยกแยะสดุดีการขอบคุณส่วนรวมจากสดุดีการขอบคุณส่วนตวัคือ “การใชส้รรพนามพหูพจน์
หรือตวับ่งช้ีอ่ืนๆท่ีชุมนุมชนอิสราเอลแทนท่ีจะเป็นแต่ละบุคคลท่ีไดเ้ผชิญกบัวิกฤต”328    คนอ่ืนๆเห็นวา่น่ีเป็น
สดุดีปัญญา สดุดีการทรงสร้าง หรือสดุดีการเผยพระวจนะ329    ดาวิดไดอ้ธิบายวา่พระเจา้ไดย้ินค าอธิษฐานและ
ไถ่บาป    ส่ิงน่ีส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ส าหรับประชากรของพระองค์    พระเจา้ช่วยพวกเขาด้วยอ านาจท่ี
เหนือธรรมชาติของพระองคอี์กดว้ย  

 

 



1. การยกโทษของพระเจา้  65:1-4 

65:1-2   ดาวิดไดเ้ร่ิมตน้เพลงน้ีดว้ยการประกาศวา่ผูค้นจะอธิฐานต่อพระเจา้เพราะว่าพระองคไ์ดย้ินค าอธิษฐาน     
ของพวกเขา    พวกเขาจะเงียบต่อพระพกัตร์พระองคเ์น่ืองดว้ยความนบัถือ    บางคร้ังความสูงของการ
นมสัการก็คือท่ีจะเงียบต่อพระพกัตร์พระเจา้    ประชากรของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในชุมชน
และจะท าตามค าปฏิญาณท่ีไดส้ัญญาไวข้องพวกเขาเพราะว่าพระองค์ตอบสนองต่อการออ้นวอนของ
ประชากรของพระองค ์

65:3-4   บาประดบัชาติท่ีใหญ่ดูเหมือนจะเป็นความเป็นห่วงของผูเ้ขียนสดุดี และเขาไดรู้้สึกขอบคุณส าหรับการ
ยกโทษของพระเจา้ (เปรียบเทียบ รม. 5:1)    ผูท่ี้พระเจา้ยกโทษสามารถเขา้หาพระองคแ์ละประสบกบั
พระพรของพระองคไ์ด ้แมก้ระทัง่ในท่ีอาศยัในโลกน้ีของพระองค ์(เปรียบเทียบ รม. 5:2; 2 คร. 9:8)    
ค  าฮีบรู เฮกาล (วิหาร) เป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกันส าหรับค าว่าพลบัพลา    มนัหมายถึงบา้นท่ี
งดงามและไม่จ  าเป็นวา่อธิบายถึงวหิารของซาโลมอน (เปรียบเทียบ 5:7) 

2. อ านาจของพระเจา้  65:5-8 

ดาวิดไดถื้อว่าค าตอบต่อค าอธิษฐานเป็นการงานท่ียิ่งใหญ่บางอย่างของพระเจา้ (ขอ้ 5ก)  ขอ้เหล่าน้ี
แสดงออกถึงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ดว้ยการอา้งจ านวนของการกระท าท่ีเจาะจงของพระเจา้ (ขอ้ 5ข-8)    
ผูค้นจากทัว่โลกวางใจในพระองคเ์น่ืองจากการเปิดเผยของพระองคใ์นการทรงสร้างและในประวติัศาสตร์ (ขอ้ 5
ข, 8ก) 

“การพรรณนาแบบอุดมคติของการนมสัการทัว่จกัรวาลน้ีก็เป็นค าพูดท่ีพูดเกินความจริงท่ีเป็นเพลงแบบ
พื้นฐาน แมว้า่มนัคาดหวงัถึงความเป็นจริงในยคุสุดทา้ย”330 

ทะเลท่ีคึกคะนอง (ขอ้ 7) เล็งถึงประชาชาติท่ีอลหม่านของโลกน้ี (เปรียบเทียบ 46:2-3; อสย. 17:12) 

3. ความอุดมสมบูรณ์ของพระเจา้  65:9-13 

65:9ก     พระเจา้ไม่เพียงแต่ไดย้นิค าอธิษฐาน พระองคส่์งการเก็บเก่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์มาอีกดว้ย 

65:9ข-10   ค าบรรยายเหล่าน้ีมองว่าพระเจา้ดูแลโลกอย่างท่ีชาวไร่ดูแล    พระเจา้เป็นผูท่ี้รับผิดชอบต่อ           
ความอุดมสมบูรณ์แห่งผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว (เปรียบเทียบ 1 คร. 3:6) 

65:11-13    ดาวดิไดพ้รรณนาวา่โลกอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพระพรของพระองคบ์นทุ่งนาและฝงูสัตว ์และเขาไดท้  า
ให้มนัเป็นบุคคลว่าก าลังยินดีในความดีของพระเจา้ทั้งๆท่ีมีความบาปของมนุษย ์ พระเจา้ก็อวยพร



สภาพแวดลอ้มของเขาด้วยส่ิงดีหลายอย่างเพื่อว่าผูค้นสามารถเจริญและยินดีได ้(พระคุณโดยทัว่ไป)    
พระเจา้ยนิดีท่ีจะอวยพรทุกคน (มธ. 5:45)    พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีแสนดีและยิง่ใหญ่เช่นกนั331 

สดุดีบทที ่66 

น่ีเป็นสดุดีแห่งการขอบคุณหรือสรรเสริญ (ทั้งพรรณนาและประกาศ) อย่างเช่นสดุดีก่อนหน้าน้ี          
เราไม่รู้จกัผูเ้ขียนหรือโอกาสอยา่งแน่นอน    ในสดุดีน้ี ประชากรของพระเจา้ไดย้อมรับการช่วยกูข้องพระองค์
และไดเ้ช้ือเชิญใหค้นอ่ืนๆท่ีจะร่วมกบัพวกเขาในการสรรเสริญพระองค ์

“สดุดีน้ีแสดงถึงการเคล่ือนจากการยนืยนัส่วนรวมไปสู่การช่ืนชมส่วนตวั ซ่ึงก็คือส่ิงท่ีเราท าอยูเ่สมอใน
ความเช่ือตามพระคมัภีร์”332 

“การกระตุน้ให้สรรเสริญพระเจา้เร่ิมตน้ดว้ยประชาชาติท่ีเป็นต่างชาติ (ขอ้ 1-7) เคล่ือนไปสู่อิสราเอล 
(ขอ้ 8-12) และสรุปดว้ยผูเ้ช่ือแต่ละคน (ขอ้ 13-20)”333 

1. การสรรเสริญของประชาชาติ   66:1-12 

66:1-4    ในการกล่าวเพื่อประเทศของเขานั้น ผูเ้ขียนสดุดีได้เรียกให้ประเทศอ่ืนๆท่ีจะร่วมในการสรรเสริญ     
พระเจา้ดว้ยการโห่ร้อง  การร้องเพลงและการพูด    ในขอ้ 1-12 นั้นเขาไดเ้ขียนในแง่บุคคลท่ีหน่ึงแบบ
พหูพจน์ แต่ในขอ้ 13-20 เขาไดใ้ชบุ้คคลท่ีหน่ึงแบบเอกพจน์    การกระท าต่างๆท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ได้
ท าให้พวกศตัรูของพระองคห์มอบราบต่อพระองค ์   “การเช่ือฟังท่ีเสแสร้าง” (ขอ้ 3, NASB) เป็นการ
เช่ือฟังแบบหลอกลวง    ผูเ้ขียนสดุดีไดห้มายถึงวา่พวกศตัรูของพระเจา้จะแกลง้เช่ือฟังพระองคเ์พราะวา่
พวกเขากลวัพระพิโรธของพระองค ์แมก้ระทัง่วา่พวกเขาไม่ไดเ้ช่ือฟังพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง 

66:5-7   การกระท าต่างๆท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ในธรรมชาติและประวติัศาสตร์ก็แสดงถึงสิทธิอ านาจสิทธ์ิขาด     
เหนือทั่วโลกของพระองค์    การข้ามทะเลแดงและแม่น ้ าจอร์แดนได้แสดงถึงสิทธิอ านาจเหนือ
ประชาชาติทั้งส้ิน (เปรียบเทียบ ยชว. 2:9-11)    เพราะฉะนั้นประชาชาติต่างๆควรหยุดคิดก่อนท่ีจะกบฏ
ต่อพระองค ์

66:8-9  อีกคร้ังหน่ึง ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกให้ประชาชาติต่างๆท่ีจะอวยพรพระเจา้เน่ืองจากส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าใน
การสงวนอิสราเอลไว ้

66:10-12   พระเจา้ไดตี้สอนอิสราเอลอีกดว้ยเพื่อจะน าส่ิงดีท่ีสุดออกมาจากพวกเขา    พระองคไ์ดท้  าให้พวกเขา
เผชิญกบัการทดสอบแห่งไฟและการทดสอบแห่งน ้า ซ่ึงเป็นส่ือการทดสอบสองอยา่งท่ีโดดเด่น    ตลอด



การทดสอบทั้งส้ินของพวกเขานั้น พระเจา้ไม่ไดล้ะทิ้งประชากรของพระองค ์แต่ไดน้ าพวกเขาผา่นพน้
ไปสู่พระพรท่ีใหญ่กวา่ 

2. การสรรเสริญของผูเ้ขียนสดุดี  66:13-20 
66:13-15   ตอนน้ีผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวต่อพระเจา้เพื่อตวัเขาเอง    เขาได้เตรียมแบบอย่างไวเ้พื่อประชาชน          

เขาจะสรรเสริญพระเจา้เป็นส่วนตวัดว้ยการถวายเคร่ืองเผาบูชาและศานติบูชาตามค าสัญญาต่างๆของ
เขาท่ีมีต่อพระเจา้    เคร่ืองบูชาเหล่าน้ีก็เพื่อการนมสัการเป็นหลกัแทนท่ีจะเป็นการลบบาป 

66:16-20   ในขอ้เหล่าน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวต่อประเทศท่ีชุมนุมกนัไม่ใช่ต่อพระเจา้    น่ีเป็นสดุดีการประกาศ          
พระเจา้ไดต้อบการออ้นวอนของผูเ้ขียนสดุดีท่ีไดอ้อกมาจากใจบริสุทธ์ิ    พระเจา้จะไม่ฟังค าอธิษฐาน
ของบุคคลท่ีบ่มความบาปไวใ้นใจของเขาหรือของเธอ    แน่นอนว่าพระองคไ์ดย้ินเพราะว่าพระองค์รู้
ทุกส่ิง แต่พระองคจ์ะไม่ฟังในแง่ของการตอบภายใตส้ถานการณ์ต่างๆตามปกติ    สดุดีน้ีจบลงดว้ยการ
อวยพรพระเจา้เป็นส่วนตวัของผูเ้ขียนสดุดีส าหรับการอนุญาตตามค าออ้นวอนของเขาและการให้ความ
รักท่ีจงรักภกัดีของพระองค ์

เม่ือประชากรของพระเจา้มีความตอ้งการ พวกเขาควรช าระใจของพวกเขาและอธิษฐาน   เม่ือพวกเขาท า 
พระองคจ์ะตอบและอวยพรพวกเขา    ส่ิงน้ีควรเป็นเหตุใหค้นอ่ืนๆท่ีจะใหเ้กียรติและสรรเสริญพระเจา้ 

สดุด ี67 

น่ีเป็นอีกเพลงหน่ึงท่ีกระตุน้ให้ประชาชาติท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ซ่ึงผูเ้ขียนสดุดีผู ้ไม่เป็นท่ีรู้จกัไดเ้ขียน
ไว ้ หวัขอ้ของสดุดีน้ีก็คลา้ยกบัหวัขอ้ของสดุดีบทท่ี 66    สดุดีน้ีสามารถท าหนา้ท่ีเป็นการออ้นวอนท่ียอดเยี่ยม
และเพลงสรรเสริญพระเจา้ในการนมสัการได ้

“ถา้สดุดีบทหน่ึงไดถู้กเขียนข้ึนเก่ียวกบัพระสัญญาต่างๆแก่อบัราฮมั วา่เขาจะไดรั้บพรและจะเป็นพรนั้น 
มนัคงจะเป็นสดุดีเช่นน้ี    เพลงน้ีเร่ิมตน้ท่ีบา้น และกลบัไปเพื่อจะหยุดพกัท่ีนัน่สักครู่หน่ึงก่อนตอนจบ 
แต่ความคิดของมนัก็แล่นไปสู่ผูค้นท่ีห่างไกลและไปสู่ส่ิงท่ีรอพวกเขาเม่ือพระพรท่ีไดไ้ปถึง ‘เรา’ ก็ไป
ถึงทุกคน”334 

“หลกัฐานส าหรับวนัเวลาแต่ตน้ของสดุดีน้ีก็ทา้ทายสมมุติฐานเชิงวิจารณ์ท่ีว่ามุมมองแบบมิชชัน่นารี
ของอิสราเอลไดพ้ฒันาหลงัจากการเป็นเชลย    เป็นท่ีชดัเจนว่าสดุดีน้ีเป็นสดุดีมิชชัน่นารี เน่ืองจากว่า
มนัตั้งใจคอยการปกครองของพระเจา้เหนือคนยวิและคนต่างชาติ (เปรียบเทียบ กจ. 28:28)”335 

 



1. พระคุณของพระเจา้ต่อประชากรของพระองค ์ 67:1-2 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการกล่าวซ ้ าส่วนของพระพรแบบปุโรหิตของอิสราเอล (เปรียบเทียบ กดว. 
6:24-26)  เพื่อจะขอความโปรดปรานของพระเจา้มายงัประชากรของพระองค ์   การท าให้ใบหนา้ของใครคน
หน่ึงส่องแสงไปยงัคนอ่ืนๆหมายถึงการยิม้ให้พวกเขาดว้ยความโปรดปรานและการยอมรับ (เปรียบเทียบ 4:6)    
ผูเ้ขียนได้ขอให้พระพรของพระเจ้ามายงัอิสราเอลเพื่อว่าประชาชาติอ่ืนๆจะเรียนรู้ถึงความโปรดปรานของ
พระองค ์หนัไปหาพระองคด์ว้ยความเช่ือ และประสบกบัความรอดของพระองคด์ว้ยตวัของพวกเขาเอง (ขอ้ 2) 

“ตอนน้ีคาดหวงัถึงแรงผลกัดนัของพนัธกิจโลกท่ีพบไดใ้นพนัธสัญญาใหม่ (มธ. 28:18-20; กจ. 1:8)    
ประเด็นในสดุดีน้ีก็ชดัเจน คือ ขอให้พระเจา้อวยพรอิสราเอลประชากรของพระองค์ในแนวทางท่ีว่า
เน้ือหาแห่งวธีิของพระเจา้จะเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก”336 

2. การสรรเสริญพระเจา้จากประชากรของพระองค ์ 67:3-7 

67:3-4  ประชากรของพระเจ้าควรสรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงปกครองอย่างยุติธรรม           
เพราะวา่พระองคท์รงปกครองอยา่งยติุธรรมนั้นชนชาติทั้งหมดควรพึ่งพาพระองคส์ าหรับการน าพา 

“ความเมตตากรุณาตามอ าเภอใจซ่ึงไม่ไดก่้อให้เกิดการพิพากษาทางศีลธรรมแต่อยา่งใดนั้นก็แปลกต่อ
แนวคิดตามพระคมัภีร์อยา่งท่ีผูป้กครองท่ีกดข่ีซ่ึงปกครองโดยปราศจากความรัก”337 

67:5-7   ประชากรของพระเจา้ควรสรรเสริญพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะอวยพรพวกเขาด้วยการเก็บเก่ียวอนั      
มากมาย    ความหมายน้ีก็ชดัเจนใน NIV มากกวา่ใน NASB    การเก็บเก่ียวอนัอุดมจะน าพาประชาชาติ
ไปยงัพระเจา้เช่นกนั 

เม่ือผูค้นตระหนกัถึงพระพรของพระเจา้ พวกเขามีแนวโนม้ท่ีจะย  าเกรงและนมสัการพระองค์ 

สดุดี 68 

ดาวิดได้ทบทวนถึงการท่ีพระเจ้ารับมือกับอิสราเอลเพื่อจะระลึกถึงความสัตย์ซ่ือของพระเจ้าต่อ
ประชากรของพระองค ์(เปรียบเทียบ วนฉ. 5)    เขาไดสื้บเสาะประวติัศาสตร์ของอิสราเอลตั้งแต่การวนเวียนใน
ถ่ินทุรกันดารไปจนถึงการยึดกรุงเยรูซาเล็มของเขาเอง    ในฐานะผูบ้ญัชาการท่ียิ่งใหญ่นั้น พระเจ้าได้น า
ประชากรท่ีถูกกดข่ีของพระองค์ไปสู่อนาคตท่ีมีสง่าราศีซ่ึงพระองค์ได้สัญญาแก่พวกเขา    ในขบวนการนั้น 
พระองคไ์ดพ้ิชิตพวกศตัรูมากมายท่ีแขง็แรง    สดุดีน้ีกล่าวถึงพระสิริของพระเจา้อยา่งมีพลงั 



“หัวขอ้ของสดุดีท่ีดีเลิศน้ีก็คือเพลงเดินไปสู่ชยัชนะของพระเจา้    มนัสืบเสาะการสถาปนาอาณาจกัร
ของพระองค์ในอดีต มนัตั้งใจคอยการพ่ายแพข้องการต่อตา้นทั้งส้ินในอนาคตจนกระทัง่อาณาจกัร
ทั้งหมดของโลกมีพระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาและก็แสดงความเคารพ
พระองค”์338 

1. ค าอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ท าใหพ้วกศตัรูของพระองคก์ระจดักระจายไป  68:1-6 

68:1-3  ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะส าแดงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์    ถอ้ยค าท่ีเขาได้ใช้ท  าให้ระลึกถึงค า
อธิษฐานของโมเสสเม่ือใดก็ตามท่ีเสาเมฆไดเ้คล่ือนไป (กดว. 10:35)    เม่ือพระเจา้น าประชากรของ
พระองค์เพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ต่างๆของพระองค์นั้น พวกศตัรูของพระองค์จะหายไปเช่นควนัและ
ละลายไปเหมือนกบัข้ีผึ้งร้อน    ประชากรของพระองคก์็ยนิดีอยา่งยิง่อีกดว้ย 

68:4-6  ผูเ้ขียนสดุดีไดพ้รรณนาวา่พระยาเวห์เป็นนกัรบท่ียิง่ใหญ่ซ่ึงข่ีรถมา้ของพระองคผ์า่นถ่ินทุรกนัดารท่ีแห้ง       
แลง้    คนคานาอนัพื้นเมืองไดอ้ธิบายวา่พระบาอลัก็ข่ีรถมา้ผา่นทอ้งฟ้า    ดาวิดอาจไดต้ั้งใจให้ค  าอธิบาย
ถึงพระเจา้ของเขาท่ีจะเป็นบทโจมตีพระบาอลั 

การดูแลพิเศษของพระเจ้าส าหรับคนอ่อนแอและคนไม่มัน่คงนั้นก็น่าสรรเสริญ    พระองค์ได้น า
อิสราเอลชนชาติแห่งเชลยไปยงัความมัง่คัง่แห่งแผ่นดินแห่งพระสัญญา    บรรดาผูท่ี้ไดล้ม้เหลวท่ีจะ
ติดตามการน าของพระองค์ก็ได้จบลงด้วยการตายในถ่ินทุรกนัดาร    กลุ่มน้ีได้รวมถึงพวกศตัรูของ
อิสราเอลผูไ้ด้ต่อต้านชนชาติน้ีระหว่างการเดินทางในถ่ินทุรกันดารและคนอิสราเอลท่ีไม่เช่ือผูไ้ด้
ปฏิเสธท่ีจะติดตามคาเลบและโยชูวาไปยงัแผน่ดินนั้น 
 

2. การบนัทึกถึงพระเจา้ผูไ้ดท้  าใหพ้วกศตัรูของพระองคก์ระจดักระจายไป  68:7-18 

68:7-10     คนคานาอันให้ ช่ือเสียงแก่พระบาอัลในเร่ืองฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฝน และแผ่นดินไหวเช่นกัน             
อยา่งไรก็ตาม พระยาเวห์ไดส่้งส่ิงเหล่าน้ีเพื่อยนัยนัถึงการทรงสถิตของพระองคท์่ามกลางประชากรของ
พระองคใ์นการวนเวยีนในถ่ินทุรกนัดารของพวกเขาและเพื่อจดัเตรียมไวใ้ห้แก่พวกเขา    ในหมวดเพน็
ทาทูคนั้น โมเสสไม่ได้บันทึกว่าพระเจ้าได้ส่งฝนมาในถ่ินทุรกันดาร    อย่างไรก็ตาม เดโบราห์
เช่นเดียวกบัดาวิดไดเ้ปิดเผยว่าน่ีเป็นวิธีหน่ึงท่ีพระเจา้ไดต้อบสนองต่อความจ าเป็นของประชากรของ
พระองค ์(เปรียบเทียบ วนฉ. 5:4)    มรดกของพระเจา้ (ขอ้ 9) คือประชากรของพระองค ์(เปรียบเทียบ 
ฉธบ. 4:20) 



68:11-14    ส่วนน้ีของสดุดีอธิบายถึงการพิชิตแผ่นดินแห่งพระสัญญาซ่ึงยืดยาวออกไปท่ีไดด้ าเนินต่อไป          
ในสมยัของผูว้นิิจฉยั    หลายคนไดเ้ป็นพยานถึงการกระท าแห่งการช่วยกูท่ี้ยิ่งใหญ่ของพระเจา้ระหวา่ง
ปีเหล่านั้น    อ านาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระเจา้ไดก้ระท าการเพื่ออิสราเอลอยา่งเถียงไม่ได ้   พระเจา้
ได้พิชิตกษตัริย์คานาอนัหลายองค์และได้ให้ของท่ีริบมาได้อนัมากมายแก่ประชากรของพระองค ์         
ขอ้ท่ี 13 อา้งอิงถึงคนอิสราเอลเหล่านั้นผูซ่ึ้งเป็นเหมือนนกเขาท่ีสงบก็ไดป้ฏิเสธท่ีจะไปท าสงครามกบั
คนคานาอนั แต่เป็นผูท่ี้ไดช่ื้นชมกบัของท่ีริบมาได้ท่ีพระเจา้ได้ให้แก่ชนทั้งชาติ (เปรียบเทียบ วนฉ. 
5:16)    ในขอ้ท่ี 14  หิมะตกท่ีภูเขาศลัโมน (ภูเขาด า) อาจเป็นการอธิบายเชิงเปรียบเทียบถึงพระพรของ
พระเจา้ หรือดาวิดอาจไดอ้า้งอิงถึงชยัชนะของอาบีเมเลคบนภูเขาศลัโมนใกล้กบัเชเคม (วนฉ. 9:48)    
ในกรณีนั้นเขาอาจไดม้องวา่ซากศพของเหยือ่และอาวุธของพวกเขาวางอยูเ่หมือนเกล็ดหิมะท่ีไดก้ระจดั
กระจายบนภูเขา339 

65:15-18   ฉบบัแปล NIV ในขอ้ 15 ก็เป็นท่ีช่ืนชอบ: “ภูเขาเมืองบาชานเป็นภูเขามหิทธิฤทธ์ิ  ภูเขาเมืองบาชานก็
ทนทาน”    ภูเขาเฮอร์โมนและยอดทั้งหลายของมนัก็น่าประทบัใจอยา่งเช่นภูเขาเมืองบาชาน  ภูเขาท่ี
พระเจา้ไดเ้ลือกส าหรับท่ีอาศยัพิเศษของพระองคก์็ใหญ่กว่านัน่คือ ภูเขาศิโยน    ในเชิงภูมิประเทศนั้น 
ภูเขาศิโยนไม่น่าประทบัใจ แต่เพราะวา่พระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะประทบัอยูท่่ามกลางประชากรของพระองค์
ท่ีนัน่ มนัจึงส าคญัท่ีสุด    ดาวดิไดอ้ธิบายวา่พระเจา้ซ่ึงมาพร้อมกบักองทพัทูตสวรรคข์องพระองคไ์ดคุ้ม้
กนัอิสราเอลตั้งแต่ภูเขาซีนายไปยงัภูเขาศิโยน 

คนคานาอนัเช่ือวา่พระบาอลัอาศยัอยูบ่นภูเขาคารเมล    ในการอธิบายถึงพระยาเวห์ในแนวทางน้ี ดาวิด
ได้ใช้มโนภาพท่ีเหมือนกนัท่ามกลางพวกเพื่อนบา้นต่างชาติทางโลกตะวนัออกใกล้โบราณของเขา    
เขาไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อพรรณนาถึงความยิง่ใหญ่ของพระยาเวห์ 

เหตุการณ์ต่างๆทางประวติัศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์อยา่งใกลเ้คียงท่ีสุดกบัการเสร็จข้ึนเชิงเปรียบเทียบสู่ภูเขาศิ
โยนของพระเจา้ก็คือการท่ีดาวดิไดย้ดึเยรูซาเล็มจากคนเยบุส (2 ซมอ. 5:6-8) และการท่ีเขาไดน้ าหีบพระ
สัญญาเขา้ไปในเมืองนั้น (2 ซมอ. 6)    เม่ือดาวิดไดพ้ิชิตคนเยบุสนั้น เขาไดน้ าพวกเชลยไปดว้ยและไม่
ตอ้งสงสัยวา่เขาก็ไดริ้บของมากมายมาจากพวกเขา   ผูเ้ขียนไดม้องว่าของท่ีริบมานั้นเป็นประเภทของ
ของขวญัท่ีพวกเขาไดม้อบแก่เขา    แมก้ระทัง่คนเยบุสท่ีกบฏได้มอบของขวญัแก่ดาวิด   แน่นอนว่า 
พระเจา้ผูซ่ึ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาแท ้ผูซ่ึ้งไดน้ าภูเขามาเพื่อประชากรของพระองค ์ไดน้ าพวกเชลยไปและ
ไดรั้บของขวญัจากพวกเขา 

อคัรทูตเปาโลได้อา้งอิงถึงขอ้ท่ี 18 ในเอเฟซัส 4:8 แต่ท่านได้อา้งอิงถึงอย่างคร่าวๆอย่างมากและ
แมก้ระทัง่ไดเ้ปล่ียนการรับของขวญัไปสู่การให้ของขวญั    การอธิบายอยา่งหน่ึงส าหรับความแตกต่าง



น้ีก็คือวา่เปาโลอาจไดติ้ดตามการตีความแบบยิวอนัเป็นท่ีนิยมแห่งสมยัของท่านซ่ึงก็คือทากุม ซ่ึงถือวา่
การกระท าเหล่าน้ีเป็นของโมเสส    ตามทากุมนั้น โมเสสไดข้ึ้นไปยงัทอ้งฟ้า ไดน้ าเชลยไป และไดใ้ห้
ของขวญัแก่บรรดาบุตรของมนุษย์340    การอธิบายอีกอย่างหน่ึงก็คือวา่ เปาโลไดใ้ชข้อ้น้ีเป็นพื้นฐาน
ส าหรับส่ิงท่ีท่านไดก้ล่าวแต่ไดไ้ปไกลกวา่นั้นเพื่อจะตั้งอีกประเด็นหน่ึงท่ีท่านตอ้งการเนน้    ท่ีจริง ท่าน
ไม่ไดอ้า้งท่ีจะอา้งอิงขอ้น้ี    ท่านเพียงแต่ไดโ้ยนถอ้ยค าของท่านไปในเบา้หล่อของขอ้น้ี341    เปาโลไดใ้ช้
ขอ้น้ีเพื่อจะอธิบายถึงการท่ีพระเยซูเสด็จไปยงัภูเขาศิโยนแห่งสวรรคห์ลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค ์   พระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนสู่ท่ีสูงอีกดว้ย ไดน้ าพวกศตัรูไปสู่การเป็นเชลยและไดรั้บของขวญัต่างๆ
จากมนุษย ์   ของขวญัเหล่าน้ีอาจเป็นการสรรเสริญหรือของขวญัต่างๆท่ีมองเห็นไดม้ากข้ึน    พวกเขา
อาจไดม้ายงัพระองคแ์ลว้ หรือการท่ีพระองคต์อ้นรับพวกเขาอาจเป็นอนาคตเป็นหลกั    เปาโลไดก้ล่าว
ต่อไปวา่พระเยซูไดใ้ห้ของขวญัต่างๆแก่มนุษย ์ซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าอยา่งส้ินเชิงและดาวิดอาจ
ไดท้  า แต่สดุดีน้ีไม่ได้กล่าวว่าทั้งสองไดท้  า    ประเด็นน้ีก็คือประเด็นท่ีเปาโลไดเ้น้นในการอธิบายท่ี
ติดตามมา แต่การท่ีพระเจา้และดาวิดให้ของขวญัแก่มนุษยน์ั้นก็ไม่ใช่การเน้นของดาวิดท่ีน่ีเม่ือเขาได้
เขียนสดุดีน้ี 

3. ผลกระทบของการท่ีพระเจา้ไดท้  าใหพ้วกศตัรูของพระองคก์ระจดักระจายไป  68:19-31 

68:19-23  ดาวดิไดเ้คล่ือนจากการทบทวนเชิงประวติัศาสตร์ถึงการท่ีพระเจา้ให้ชยัชนะแก่อิสราเอลไปสู่    ความ
มัน่ใจท่ีว่าพระองค์จะท าเช่นนั้นต่อไปทุกวนั    ใครก็ตามท่ีต่อตา้นพระยาเวห์ก็สามารถแน่ใจถึงการ
ต่อตา้นท่ีมีพลงัของพระองค์และการพ่ายแพท่ี้หลีกเล่ียงไม่ไดข้องพวกเขาเองได ้   การอา้งอิงต่างๆท่ี
เพิ่มเติมถึงชยัชนะเหนือโอก กษตัริยแ์ห่งบาชาน  การขา้มทะเลแดง ชยัชนะมากมายในสงคราม และการ
ฆ่าเยเซเบลนั้น (2 พกษ. 9:33-36) คงได้หนุนใจอิสราเอลต่อไป    พระเจ้าองค์เดียวกันท่ีได้ให้
ความส าเร็จแก่พวกเขาในอดีตก็พร้อมท่ีจะท าอยา่งนั้นเช่นกนั 

68:24-27 คนอิสราเอลได้เป็นพยานถึงการเสด็จเข้าท่ีมีสง่าราศีของพระยาเวห์ไปยงัสถานนมสัการของ     
พระองคบ์นภูเขาศิโยน    ดาวดิไดอ้ธิบายถึงฉากนั้นดงัเช่นส่ิงท่ีไดม้ากบักษตัริยใ์นโลกและอาจไดม้ากบั
การเสด็จเขา้ไปในเยรูซาเล็มของเขาเอง    “น ้ าพุแห่งอิสราเอล” (ขอ้ 26, NASB) พรรณนาถึงชนชาติ
อิสราเอลในฐานะน ้ าพุแห่งพระพร    เบนยามินเป็นเผา่ท่ีเล็กท่ีสุดในทางใต ้แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นผูน้ า    
ยดูาห์เป็นเผา่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางใต ้   เศบูลุนและนฟัทาลีเป็นเผา่ทางเหนือท่ีดาวิดอาจไดเ้ลือกเน่ืองจาก
ความโดดเด่นของพวกเขาในเพลงของเดโบราห์ (วนฉ. 5:18)    ดว้ยกนันั้น ส่ีเผา่เหล่าน้ีก็เป็นตวัแทน
ของคนอิสราเอลทั้งหมดจากทางใตแ้ละทางเหนือ 



68:28-31    ถดัไปดาวิดไดทู้ลให้พระเจา้ท่ีจะส าแดงก าลงัของพระองคใ์หม่    เขาไดม้องเห็นล่วงหนา้วา่บรรดา
กษตัริยต่์างชาติจะเกรงกลวัพระยาเวห์เม่ือพวกเขาไดย้นิเก่ียวกบัชยัชนะทั้งส้ินท่ีมีพลงัท่ีพระองคไ์ดมี้ชยั
เพื่อประชากรของพระองคแ์ละเม่ือพวกเขาไดเ้ห็น   พระวิหารท่ีสง่างามของพระองค ์   ท่ีจริง ส่ิงน้ีได้
เกิดข้ึนระหว่างรัชกาลของซาโลมอนซ่ึงไดพ้ิสูจน์วา่เป็นจริงโดยค าพยานของราชินีแห่งเชบา (1 พกษ. 
10:1-13)    สัตวป่์า ฝงูววัและลูกววัท่ีดาวิดไดอ้า้งอิงถึงนั้นอาจแสดงถึงบรรดาผูป้กครองชาวต่างชาติ    
เขาได้เห็นว่าพวกเขาน าเคร่ืองบรรณาการมา    ส่ิงน้ีได้เกิดข้ึนเม่ือซาโลมอนได้ปกครองอีกด้วย            
ดาวดิไดท้  านายวา่พระเจา้จะท าใหพ้วกกบฏมีอนัตรายนอ้ยลงและเป็นเหตุใหพ้วกศตัรูท่ีซ่อนแฝงท่ีจะท า
ความปรองดองกบัอิสราเอลเน่ืองจากการนบัถือพระเจา้ของอิสราเอล 

4. การตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อการท่ีพระเจา้ไดท้  าใหพ้วกศตัรูของพระองคก์ระจดักระจายไป  68:32-35 

ในการสรุปนั้น ดาวิดไดเ้รียกร้องให้ประชาชาติท่ีจะสรรเสริญพระยาเวห์ ผูป้กครองสิทธ์ิขาดเหนือทุก
คน  การแสดงถึงอ านาจและสง่าราศีของพระองคซ่ึ์งไดแ้สดงออกมาอยา่งยอดเยี่ยมในสดุดีน้ีก็เป็นเหตุผลอยา่ง
เพียงพอท่ีจะท าอยา่งนั้น    ส่วนน้ีก็คาดหวงัถึงการปกครองของพระเยซู (เปรียบเทียบ ศฟย. 3:14-17) 

เม่ือพิจารณาถึงการรับมือกบัอิสราเอลของพระเจา้นั้น ทุกชนชาติภายใตท้อ้งฟ้าควรเรียนรู้ว่าใครเป็น
พระเจา้แทแ้ละจ านนต่ออธิปไตยของพระองค ์   การบนัทึกของเขาถึงการท าให้ผูท่ี้วางใจในพระองคม์ัง่คัง่และ
การท าลายผูท่ี้ต่อตา้นพระองคค์วรกระตุน้ใหค้นใดก็ตามท่ีจะกม้กราบต่อพระองค ์

สดุด ี69 

ในสดุดีการสาปแช่งแห่งการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ี ดาวิดผูไ้ดย้ืนยนัถึงความไม่ผิดของเขา ก็ไดแ้สวงหา
พระเจ้าเพื่อจะช่วยกู้เขาจากการถูกท าลาย    เขาได้ประสบกับการวิจารณ์และการปฏิเสธจากคนอิสราเอล
เน่ืองจากการตดัสินใจท่ีเขาไดต้ดัสินใจเพื่อจะท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้    เขาไดข้อให้พระเจา้จดัการกบัผูก้ด
ข่ีของเขา และเขาไดต้ั้งใจคอยการผอ่นคลายและการร้ือฟ้ืนการสรรเสริญแด่พระเจา้    นกัวิชาการบางคนไดจ้ดั
ประเภทของสดุดีน้ีว่า “พระเมสสิยาห์แบบทางออ้ม” เพราะว่าในขณะท่ีสดุดีน้ีไม่ไดท้  านายถึงพระเมสสิยาห์
โดยตรง แต่พระเมสสิยาห์ไดบ้รรลุส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดแ้สดงออก (เปรียบเทียบ สดด. 16; 22; 34; 40; 41; 109)342    
สดุดีน้ีเปิดเผยการทนทุกขท์างอารมณ์และฝ่ายวญิญาณของพระเมสสิยาห์  หลงัจากสดุดีบทท่ี 110 และ 22 นั้น น่ี
เป็นสดุดีท่ีถูกอา้งอิงบ่อยคร้ังมากท่ีสุดอนัดบัสามในพนัธสัญญาใหม่ 

 

 



1. ความเกลียดชงัท่ีไม่ยติุธรรมของพวกศตัรูของดาวดิ  69:1-4 

69:1-3 ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ปรียบสภาพท่ีส้ินหวงัของเขากบัสภาพของคนท่ีก าลงัจมน ้ า    เขาไดพ้รรณนาวา่ตวัเขา
เองเสียงแหบหา้วจากการอธิษฐานและการสูญเสียสายตาของเขาอีกดว้ยขณะท่ีเขาไดห้กัโหมท่ีจะดูการ
ช่วยกูข้องพระเจา้ท่ียงัไม่ไดป้รากฏข้ึน 

69:4  ดาวิดไดเ้ผชิญกบัคนวิจารณ์จ านวนมากจนเขาไดอ้ธิบายในเชิงกล่าวเกินจริงวา่นบัไม่ถว้น    พวกศตัรู
ของเขาเป็นคนท่ีมีพลงัอยา่งมาก    เขาจ าตอ้งท าการยนิยอมท่ีไม่ยติุธรรมต่อพวกเขา 

พระเยซูคริสตไ์ดป้ระสบกบัรูปแบบของการต่อตา้นน้ีเช่นกนั    พระองค์ไดอ้า้งอิงถึงการทนทุกข์ของ
พระองคว์า่เป็นความส าเร็จของส่ิงท่ีดาวดิไดเ้ขียนท่ีน่ีและท่ีอ่ืนๆ (สดด. 35:19) ในยอห์น 15:25 

2. เหตุผลและผลลพัธ์ของสภาพของดาวดิ  69:5-12 
69:5  ดาวิดไม่ได้แสร้งท่ีจะไร้บาป แต่เขาเช่ือว่าการเป็นปฏิปักษ์ในปัจจุบนัของพวกศตัรูของเขานั้นไม่ใช่

เน่ืองจากบาปต่างๆท่ีเขาไดท้  าไป 

69:6-7  ผูเ้ขียนสดุดีไม่ไดต้อ้งการให้คนอ่ืนๆท่ีวางใจในพระเจา้นั้นท่ีจะรู้สึกทอ้ใจด้วยการต่อตา้นของพวกผู ้    
วจิารณ์ของเขา    ดูเหมือนวา่ในความคิดนั้นเขาก็มีบรรดาผูท่ี้ไดย้นืหยดักบัเขาในการตดัสินใจท่ีไดน้ ามา
ซ่ึงการวจิารณ์ 

69:8    คนจ านวนนอ้ยมากท่ีไดอ้ยูข่า้งดาวดิ    แมก้ระทัง่ญาติๆท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของเขาไดต่้อตา้นเขา 

69:9     เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัคือการท่ีดาวิดไดถู้กท่วมทน้ดว้ยการสร้างพระวิหารนั้นท่ีไดท้  าให้ความคิดเห็นอนั
เป็นท่ีนิยมต่อตา้นเขา    บางทีคนอิสราเอลส่วนใหญ่ไดถื้อวา่น่ีเป็นโครงการท่ีฟุ่มเฟือย    เขาไดเ้พิ่มภาษี
เพื่อจะจ่ายส าหรับการสร้างพระวหิารไหม?    เราไม่ทราบ 

ความร้อนใจของพระเยซูในเร่ืองพระวหิารนั้นไดน้ าใหพ้ระองคท่ี์จะขบัไล่คนรับแลกเงินให้ออกไปจาก
พระวหิารก็ไดน้ าขอ้น้ีไปสู่ความคิดของพวกสาวกของพระองค ์(ยน. 2:17) 

69:10-11   ดาวิดไดแ้สดงออกถึงการโศกเศร้าของเขาต่อการต่อตา้นท่ีเขาไดเ้ผชิญดว้ยการร้องไห้ภายใน  ดว้ย
การไม่ทานอาหาร และดว้ยการสวมผา้กระสอบ    ความเสียใจของเขานั้นก็แทจ้ริงและลึกซ้ึง 

69:12     ตั้งแต่ผูพ้ิพากษาซ่ึงเป็นท่ีนบัถือมากท่ีสุดของเมือง ผูซ่ึ้งไดน้ัง่ท่ีประตูเมืองไปจนถึงคนข้ีเมาซ่ึงเป็นท่ีนบั
ถือนอ้ยท่ีสุดนั้น ทุกคนไดว้จิารณ์ดาวดิ 

 



3. การออ้นวอนต่อพระเจา้ดว้ยการอธิษฐานของดาวดิ  69:13-28 

69:13-15   ดาวิดไดต้อ้งการการช่วยกูจ้ากการตายก่อนวยัอนัควรและถอ้ยค าจากพระเจา้ท่ีจะท าให้เขารู้ถึง         
ส่ิงท่ีตอ้งท า 

69:16-18    กษตัริยน้ี์ได้ตั้งการออ้นวอนของเขาบนความรักท่ีจงรักภกัดีและความกรุณาของพระเจ้า                  
เขาไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะไถ่เขาจากความทุกขย์ากของเขาดว้ยการดึงเขาออกมาจากมนั    พระเจา้ไดท้  าส่ิง
น้ีเม่ือพระองคไ์ดไ้ถ่อิสราเอลจากการเป็นทาสของอียปิต ์

69:19-21    ดาวดิไดม้ัน่ใจวา่พระเจา้รู้ถึงสถานการณ์ของเขา และเน่ืองจากวา่พระเจา้รู้เก่ียวกบัมนันั้น พระองคจ์ะ
ช่วยเขา    การต่อตา้นจากพวกวจิารณ์ของเขาไดท้  าใหว้ญิญาณของดาวดิบาดเจ็บ    ไม่มีเพื่อนสักคนของ
เขาไดย้ืนอยูก่บัเขาเม่ือความคิดเห็นอนัเป็นท่ีนิยมไดต่้อตา้นเขา    แทนท่ีจะค ้าจุนเขาดว้ยอาหารท่ีดีนั้น 
พวกเขาไดใ้ห้ยาพิษและน ้ าส้มสายชูแก่เขาเพื่อจะด่ืม    บางทีน่ีเป็นการอธิบายเชิงเปรียบเทียบถึงการ
กระท าของพวกเขาท่ีมีต่อเขา    ค  าฮีบรู บารุท (อาหาร) อธิบายถึงอาหารท่ีเพื่อนๆท่ีเห็นอกเห็นใจได้
ให้แก่ผูโ้ศกเศร้า343    การใชถ้อ้ยค าท่ีเจาะจงน้ีของดาวิดก็เนน้ถึงความน่าซ่ือใจคดของการกระท าของ
เพื่อนๆของเขา 

หน่ึงในพวกสาวกของพระเยซูได้กระท าต่อพระองค์อย่างหลอกลวงด้วยการทรยศต่อพระองค์ด้วย     
การจูบ (มธ. 26:48)    พระเยซูไดรั้บน ้ าส้มสายชูเพื่อจะบรรเทาความกระหายของพระองค ์(มธ. 27:34)    
และพวกศตัรูของพระเยซูไดใ้หน้ ้าส้มสายชูแทเ้พื่อจะด่ืมขณะท่ีพระองคถู์กตรึงท่ีกางเขน (มธ. 27:48) 

69:22-28   “ณ จุดน้ีนั้น พระคริสตแ์ละความรักใคร่ของพระองคก์็ไดถู้กบอกไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน (ดู ขอ้ 4, 9, 
21) จนตอนน้ีเราเกือบเตรียมพร้อมส าหรับค าวิงวอนท่ีเกือบจะเหมือน ‘โอพระบิดาเจา้ขา้ ขอโปรดอภยั
โทษเขา’    การสาปแช่งท่ีมาแทนท่ีนั้นก็เป็นการย  ้าเตือนท่ีมีพลงัถึงส่ิงใหม่ท่ีพระเยซูของเราไดท้  าท่ี
กางเขน”344 

ส่วนใหญ่ของขอ้เหล่าน้ีก็เรียกร้องให้การพิพากษาของพระเจา้ลงมายงับรรดาผูท่ี้ไดต่้อการตา้นผูรั้บเจิม
ของพระองค์ผูซ่ึ้งได้แสวงหาท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระองค์และยกย่องพระองค์    ดาวิดไม่ได้
ระบายความเกลียดชงัส่วนตวัของเขาแต่ไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะลงโทษบรรดาผูท่ี้ไดต่้อตา้นเขา    “บ่วง” 
เป็นกบัดกัท่ีดีดตวัของมนัเอง และ “กบัดกั” อาจมีเหยือ่ในมนั345 

อคัรทูตเปาโลได้ประยุกต์ใช้ข้อท่ี 22 และ 23 กับคนยิวท่ีได้ต่อต้านพระเยซูในโรม 11:9-10 
(เปรียบเทียบ 1 ธส. 5:3)    ยดูาสอิสคาริโอทไดบ้รรลุถอ้ยค าแห่งขอ้ท่ี 25 (เปรียบเทียบ กจ. 1:20) 



เหตุผลท่ีดาวดิไดต้อ้งการใหพ้ระเจา้ท่ีจะจดัการกบัพวกปฏิปักษข์องพวกเขาอยา่งรุนแรงนั้นก็มาจากขอ้
ท่ี 26    พวกเขาไดเ้ทเกลือใส่แผลท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่เขา    เป็นท่ีชดัเจนวา่ดาวิดไดถื้อวา่การทนทุกขข์อง
เขาก็มาจากพระเจา้ในท่ีสุดในแง่ท่ีวา่พระองคไ์ดอ้นุญาต    พวกศตัรูท่ีเป็นมนุษยข์องเขาไดเ้พิ่มการดูถูก
แก่การบาดเจบ็ดว้ยการกระท าต่อเขาในแนวทางท่ีพวกเขาไดท้  า 

ในท านองเดียวกนันั้น พระเจา้ไดอ้ยู่เบ้ืองหลงัการตรึงพระบุตรของพระองค์ แต่ตวัแทนท่ีเป็นมนุษยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการทนทุกข์และการตายของพระเยซูนั้นก็ตอ้งรับผิดชอบและตอ้งรับการลงโทษส าหรับ
การกระท าของพวกเขาอีกดว้ย 

ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ลบช่ือของพวกศตัรูของเขาออกจากหนงัสือแห่งชีวิตของพระองค์เสีย (ขอ้ 28)    
บางทีน่ีอา้งอิงถึงหนงัสือของผูมี้ชีวิต (เปรียบเทียบ วว. 3:5)    ค าวา่ “หนงัสือแห่งชีวิต” ในพนัธสัญญา
เดิมอา้งอิงถึงการบนัทึกถึงบรรดาผูท่ี้มีชีวิตอยู่ทางกายภาพ (เปรียบเทียบ อพย. 32:32-33; ฉธบ. 29:20; 
สดด. 69:28; ดนล. 12:1; เปรียบเทียบ อพย. 17:14; ฉธบ. 25:19; อสย. 4:3)    มนัไดมี้ความหมายท่ี
เจาะจงมากข้ึนในพนัธสัญญาใหม่    ตามปกติแลว้ ท่ีนัน่อา้งอิงถึงรายการของรายช่ือและการกระท าของ
ผูถู้กเลือกสรร (ลก. 10:20; ฟป. 4:3; ฮบ. 12:23; วว. 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27; 22:19; เปรียบเทียบ 
วว. 2:11, 17; 3:4, 12)346  ในอีกนยัหน่ึง ดาวดิไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะท าใหชี้วติของพวกศตัรูของเขาสั้นลง 

“หลายคนด้ินรนกบัแนวคิดของการแกแ้คน้ของพระเจา้ท่ีมีต่อคนบาปท่ีไม่กลบัใจ   แต่ค าออ้นวอนของ
พระเยซูท่ีจะยกโทษใหศ้ตัรูของ 

คนใดๆนั้นตอ้งสมดุลดว้ยบทบาทผูแ้กแ้คน้ของพระองค์ คือผูท่ี้จะพิพากษาบรรดาผูท่ี้ยงัคงอยู่ในการ
กบฏท่ีด้ือดึงต่อพระองค ์(วว. 19:11-16)”347 

4. ความตั้งใจของดาวดิท่ีจะสรรเสริญพระเจา้  69:29-36 

69:29-33    อีกคร้ังหน่ึง ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะช่วยกูเ้ขา (เปรียบเทียบขอ้ 13)    เม่ือแน่ใจถึงความรอดนั้น 
เขาไดป้ฏิญาณท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ ซ่ึงมัน่ใจวา่จะท าให้พระองคโ์ปรดปรานมากกวา่เคร่ืองสัตวบูชา    
ววัผูท้ ั้งเขาและกีบ (ขอ้ 31) เป็นสัตวท่ี์โตเตม็ท่ีซ่ึงเป็นเคร่ืองบูชาท่ีดี 

“มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัความขบขนัอยา่งหนา้เฉยตาเฉยในการช าเลืองดู เขาและกีบ  โอช่างมีประโยชน์ต่อ
พระเจา้จริงๆ”348 

เม่ือคนยากจนและคนขดัสน ผูซ่ึ้งได้วางใจในพระเจ้าอย่างดาวิด ได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้านั้น       
พวกเขาจะยนิดี    ความรอดเช่นนั้นจะหนุนใจพวกเขา 



69:34-36  การคาดหวงัถึงการช่วยกูส่้วนตวัไดห้นุนใจให้ดาวิดท่ีจะคาดหวงัให้พระเจา้บรรลุพระสัญญาต่างๆ
ของพระองคท่ี์มีต่ออิสราเอลเช่นกนั    เขาไดเ้รียกร้องให้ส่ิงทรงสร้างทั้งส้ินท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ผูซ่ึ้ง
จะสถาปนาอิสราเอลอยา่งท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไว ้

เม่ือธรรมิกชนตั้งใจท่ีจะยกยอ่งพระเจา้ หลายคนจะต่อตา้นความพยายามของพวกเขาและข่มเหงพวกเขา    
การต่อตา้นน้ีไม่ควรผลกัดนัเราออกจากพระเจา้ แต่ท่ีจะผลกัดนัเราเขา้หาพระองค์  ในการท่ีจะไดรั้บ
พระคุณนั้น เราตอ้งสัตยซ่ื์อต่อไป    พระเจา้จะใหร้างวลัแก่ความสัตยซ่ื์อน้ีอยา่งใหญ่หลวง (เปรียบเทียบ 
ยก. 1:12)    เราสามารถเห็นความจริงน้ีในชีวิตของดาวิดและในชีวิตของบุตรชายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเขา   
ซ่ึงก็คือพระเยซูคริสต ์

สดุดีบทที ่70 

ตวัอกัษรท่ีจารึกไวข้องสดุดีน้ีคือ “ท่ีระลึก” หรือ “การออ้นวอน” ตามตวัอกัษรหมายถึง “ท่ีจะน าไปสู่
ความทรงจ า” (เปรียบเทียบ สดด. 38) 

“บางทีน่ีเป็นการหมายเหตุท่ีวา่สดุดีน้ีจะถูกใชใ้นการเช่ือมโยงกบัการถวายบูชา (เปรียบเทียบ 1 พศด. 
16:4) ซ่ึงจะช่วย ‘ย  ้าเตือน’ พระเจา้ถึงการขอร้องของผูอ้อ้นวอน”349 

เน้ือหาของสดุดีน้ีก็คลา้ยกบัเน้ือหาของสดุดีบทท่ี 69 อย่างมาก แมว้า่การบรรยายนั้นสั้นกวา่อยา่งมาก    
มนัเกือบเหมือนสดุดี 40:13-17    ยกเวน้การขาดไปของพระนามของพระเจา้ (ลกัษณะของ “สดุดีแบบเอโลฮิม” 
เช่น สดุดี 42-72) และการเพิ่มเติมของ “ขอเร่งมา” ณ ตอนตน้ (ขอ้ 1)    สดุดีการคร ่ าครวญน้ีเป็นการชดเชยของ
สดุดี 40:13-17 

1. ค าวงิวอนขอการช่วยเหลือโดยทนัที  70:1-3 

70:1  ดาวิดตอ้งการและร้องขอความช่วยเหลือโดยทนัทีของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 31:270:2-3    เขาตอ้งการ
ความช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วเพราะวา่พวกศตัรูไดพ้ยายามท่ีจะท าลายเขา    เขาไดอ้ธิษฐานวา่พระเจา้จะ
น าความ    อบัอายมายงัผูท่ี้ได้แสวงหาท่ีจะท าให้ดาวิดอบัอาย    เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกศตัรูของเขาได้
พยายามท่ีจะฆ่าเขา 

2. ค าอธิษฐานเพื่อพระสิริของพระเจา้  70:4-5 

ในฐานะผลลัพธ์ของการช่วยกู้ของพระเจา้นั้น คนชอบธรรมคนอ่ืนๆจะยกย่องพระเจ้าและยินดีใน
พระองค ์   สดุดีน้ีจบลงอยา่งท่ีมนัไดเ้ร่ิมตน้คือ ดว้ยการขอร้องการผอ่นคลายอนัรวดเร็ว    ดาวิดไดเ้นน้ถึงการท่ี



เขาตอ้งการการช่วยเหลือของพระเจา้อย่างส้ินเชิงเพียงไรด้วยการเร่ิมตน้และการจบสดุดีน้ีด้วยการออ้นวอน
เหล่าน้ี 

บางคร้ัง เม่ือผูเ้ช่ือถูกโจมตีโดยคนอ่ืนๆท่ีต่อตา้นน ้ าพระทยัของพระเจา้นั้น ทุกส่ิงท่ีพวกเขาสามารถท า
ไดก้็คือร้องขอความช่วยเหลือจาก    พระเจา้ (เปรียบเทียบ นหม. 2:4-5)    แมก้ระทัง่ในค าอธิษฐานท่ีสั้นเช่นน้ี 
เราควรตั้งการออ้นวอนของเราบนพระสิริของพระเจา้ อยา่งท่ีผูเ้ขียนสดุดีไดท้  า 

สดุดีบทที ่71 

สดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีแสดงออกถึงความเช่ือของบุคคลท่ีแก่กวา่ท่ีมีความตอ้งการผูซ่ึ้งไดว้างใจใน
พระเจา้มาเป็นเวลาหลายปี    ผูเ้ขียนก็ไม่เป็นท่ีรู้จกัแก่เรา    เขาไดร้วบรวมองคป์ระกอบต่างๆท่ีเราพบในสดุดี
อ่ืนๆหลายบทเพื่อจะส่ือสารความคิดของเขา (เปรียบเทียบ สดด. 22; 31; 35; 40) 

1. ค าอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจา้  71:1-4 

ผูเ้ขียนได้เร่ิมต้นด้วยการยืนยนัถึงความมัน่ใจของเขาในพระเจ้าอีกคร้ัง ผูซ่ึ้งเขาได้วางใจในอดีต 
(เปรียบเทียบ 31:1-3)    เขาตอ้งการการช่วยกูข้องพระเจา้จากการโจมตีของคนอธรรมเพื่อวา่ความมัน่ใจของเขา
ในพระเจา้นั้นจะไม่ไร้ประโยชน์    เขาไดก้ล่าวถึงพระเจา้ในฐานะท่ีล้ีภยั ศิลา และป้อมปราการ    เราไม่ทราบวา่
เขาไดเ้ผชิญกบัการโจมตีทางค าพดูหรือทางร่างกาย หรือทั้งสองอยา่ง 

 

2. การทบทวนถึงความเช่ือของผูเ้ขียนสดุดี  71:5-13 

71:5-6     ผูเ้ขียนไดว้างใจในพระเจา้ตั้งแต่อายุยงัน้อยของเขา เน่ืองจากว่าพระเจา้ไดค้  ้าจุนเขาตั้งแต่วนัท่ีเกิดมา
ของเขา    เขาไดส้รรเสริญ   พระเจา้ตลอดชีวติของเขา 

71:7-8     ผูเ้ขียนสดุดีได้หมายถึงว่าผูดู้เหตุการณ์ไดถื้อว่าส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัเขานั้นเป็นเหตุบอกล่วงหน้าถึงส่ิง     
ต่างๆท่ีจะมา    เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกเขาไดรู้้สึกว่าพระเจา้ได้ละทิ้งคนชอบธรรมเพราะว่าดูเหมือนว่า
พระองคไ์ดล้ะทิ้งธรรมิกชนท่ีชราคนน้ี    อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนสดุดีไดส้รรเสริญพระเจา้เร่ือยไป 

71:9-13 ผูเ้ขียนได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าอย่างเจาะจงท่ีจะไม่ละทิ้งเขาในวยัชราของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เน่ืองจากวา่พวกศตัรูของเขาไดอ้า้งวา่พระเจา้ไดล้ะทิ้งเขาแลว้    เขาไม่มีผูป้กป้องใดๆและไดร้้องทูลให้
พระเจา้ท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง    ขอ้เหล่าน้ีก็มีการสาปแช่ง 

3. การอุทิศตนใหม่ท่ีจะวางใจเร่ือยไป  71:14-24 

71:14-18  ไม่ว่าผลลพัธ์ในกรณีของเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามนั้น ผูเ้ขียนไดต้ดัสินใจท่ีจะวางใจและสรรเสริญ   
พระเจา้เร่ือยไป    พระเจา้ไดแ้สดงถึงความชอบธรรม  ความรอด  และการกระท าท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์



มาเป็นเวลายาวนานและในหลายทางดว้ยกนั    ดงันั้นผูเ้ขียนสดุดีไดป้ฏิญาณท่ีจะกล่าวถึงส่ิงเหล่านั้น
ตลอดไป แมว้า่เขาไม่สามารถนบัการกระท าท่ีสัตยซ่ื์อทั้งหมดของพระเจา้ไดก้็ตาม    ถา้พระเจา้ไดล้ะทิ้ง
เขา เขาคงไม่สามารถเช่ือมโยงค าพยานเหล่าน้ีเขา้กบัชนรุ่นปัจจุบนัของผูค้นของเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีได ้

71:19-21 ส่ิงต่างๆท่ียิ่งใหญ่ท่ีซ่ึงผูเ้ขียนได้เป็นพยานได้รวมถึงความรอดของพระเจ้าจากความทุกข์ยาก     
ส่วนตวัหลายอยา่ง    ผูเ้ขียนสดุดีไดต้กต ่ามาก่อน แต่พระเจา้ไดย้กเขาข้ึนเสมอ350    เขาไดอ้ธิษฐานวา่ส่ิง
น้ีจะเป็นประสบการณ์ของเขาอีกคร้ังหน่ึง    ความยิง่ใหญ่หรือเกียรติของเขาไดม้าจากการวางใจในพระ
เจา้และการไดรั้บรางวลัส าหรับความวางใจนั้นดว้ยการช่วยกู ้

71:22-24 ในการคาดหวงัถึงการช่วยเหลือของพระเจา้นั้น ผูเ้ขียนไดส้ัญญาท่ีจะสรรเสริญพระองคด์ว้ยเคร่ืองสาย
เช่นเดียวกบัทางค าพดู ช่ือเร่ือง “องคบ์ริสุทธ์ิแห่งอิสราเอล” (ขอ้ 22) ก็ธรรมดาในหนงัสืออิสยาห์แต่หา
ยากในเพลงสดุดี ซ่ึงปรากฏแค่สามคร้ัง (เปรียบเทียบ 78:41; 89:18)    ในการสรุปนั้น ผูเ้ขียนสดุดีได้
กล่าวถึงความขายหนา้ของผูก้ล่าวหาของเขาว่าไดเ้กิดข้ึนแลว้ แมว้า่นัน่คือส่ิงท่ีเขาไดข้อร้อง    บางทีน่ี
เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของการแสดงออกถึงความมัน่ใจวา่บางส่ิงจะเกิดข้ึนโดยการอธิบายวา่มนัไดเ้กิดข้ึน
แลว้ 

เม่ือผูค้นไดว้างใจในพระเจา้ตลอดชีวิตและไดเ้ห็นพระองคช่์วยกูพ้วกเขาจากความทุกขห์ลายอย่างนั้น 
มนัก็ง่ายกวา่ส าหรับพวกเขาท่ีจะวางใจพระองคใ์นปัจจุบนั    อยา่งท่ีการไม่เช่ืออยา่งต่อเน่ืองท าให้ความ
เช่ือยุง่ยากข้ึน  ความวางใจอยา่งต่อเน่ืองก็ท าใหก้ารไม่เช่ือยุง่ยากข้ึน 

สดุดีบทที ่72 

สดุดีกษตัริยน้ี์เป็นหน่ึงในสดุดีสองบทท่ีถือว่าผูเ้ขียนคือซาโลมอนในตวัอกัษรท่ีจารึกไว ้(เปรียบเทียบ 
สดด. 127)    สดุดีน้ีอธิบายถึงรัชกาลของเขาแต่คาดหวงัถึงการปกครองบนโลกน้ีในอนาคตของผูสื้บทอดของ
เขา ซ่ึงก็คือพระเยซูคริสต์351    ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้ธิษฐานขอความมัง่คัง่เพื่อผูรั้บเจิมของพระองค ์ซ่ึงในท่ีสุดก็คือ
พระเมสสิยาห์ของอิสราเอล    ไอแซค วตัส์ไดเ้ขียนเพลงชีวิตคริสเตียนช่ือ “พระเยซูควรปกครองอีกคร้ังหน่ึง” 
หลงัจากการภาวนาสดุดีบทน้ี352 

“สดุดีน้ีไม่ได้ถูกอา้งอิงในท่ีใดในพนัธสัญญาใหม่ว่าอา้งอิงถึงพระเยซู แต่แน่นอนว่ามนัอธิบายถึง
องคป์ระกอบต่างๆท่ีจะสร้างอาณาจกัรท่ีไดส้ัญญาไวเ้ม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา”353 

ซาโลมอนไดเ้ขียนถึงพระพรท่ีพระเจา้มอบให้ผ่านทางผูป้กครองท่ีรับเจิมของพระองค์    เน่ืองจากว่า
พระเจา้ไดแ้ต่งตั้งกษตัริยแ์ละเพราะวา่เขาไดป้กครองอย่างชอบธรรมนั้น ซาโลมอนไดค้าดหวงัว่าการ



ปกครองของเขาจะยื่นออกไปไกล    เขาไดข้อให้พระเจา้อวยพรการปกครองของเขาดว้ยสันติสุขและ
ความมัง่คัง่เพราะวา่เขาปกป้องผูท่ี้ถูกกดข่ี 

“สดุดีน้ีเร่ิมตน้ดว้ยค าอธิษฐานขอเพื่อการเป็นกษตัริยแ์บบพระเมสสิยาห์ของราชวงศข์องดาวิด (ขอ้ 1-2) 
และจบลงดว้ยการลงความเห็นวา่การสรรเสริญเป็นของการเป็นกษตัริยท์ ัว่โลกของพระเจา้ (ขอ้ 18-19)    
การออ้นวอนน้ีก็สลบักนัระหวา่งค าอธิษฐานเพื่อกษตัริย ์  ค  าอธิษฐานเพื่อความมัง่คัง่และความยุติธรรม
ท่ีเช่ือมโยงกบัการปกครอง และค าอธิษฐานเพื่อการขยายการปกครองนั้น”354 

1. ค าวงิวอนขอความสามารถท่ีจะปกครองอยา่งดี  72:1-7 

72:1-4  ค าอธิษฐานขอความสามารถท่ีจะปกครองอย่างยุติธรรมและอย่างชอบธรรมน้ีก็คล้ายกับการขอ    
สติปัญญาของซาโลมอน ซ่ึงเขาไดก้ล่าว ณ ตอนตน้ของรัชกาลของเขา (1 พกษ. 3:9)    การอา้งอิงของ
เขาถึงภูเขาและเนินเขาบางทีเป็นการพาดพิงเชิงเปรียบเทียบถึงการปกครองของเขา (เปรียบเทียบ สดด. 
30:7; อสย. 2:2; 41:15; ยรม. 51:25; ดนล. 2:35, 44; วว. 17:9)    ขอ้ท่ี 4 อธิบายถึงความยติุธรรมพื้นฐาน 

72:5-7  ในขอ้ท่ี 5 นั้น ส่ิงท่ีมาก่อน “พวกเขา” ในฉบบัแปล NASB คือ “ผูถู้กกดข่ี” ของขอ้ท่ี 4 และ “ท่าน” 
อา้งอิงถึงพระเจา้    ในฉบบัแปล NIV ซ่ึงเอาตามฉบบัแปลเซปทวัจินท์นั้น บรรดาผูแ้ปลได้รู้สึกว่า
กษตัริยเ์ป็นหวัขอ้ของขอ้ทั้งหมด    ตวับทฮีบรูก็ช่ืนชอบการแปลของฉบบัแปล NASB    ในขอ้ท่ี 6 และ 
7 นั้น กษตัริยเ์ป็นหวัขอ้ 

ผลกระทบของกษตัริยท่ี์ยุติธรรมและชอบธรรม ซ่ึงเป็นบุคคลประเภทท่ีซาโลมอนไดข้อให้พระเจา้ท า
ใหเ้ขาเป็นนั้น ก็มีประโยชน์ต่อประชากรของเขาอยา่งท่ีฝนและสันติสุขมีต่อภูมิประเทศ 

“ส าหรับ ‘กระบองเหล็ก’ ของสดุดี 2:9 นั้นมนัก็เป็นอีกดา้นหน่ึงของการเป็นกษตัริย ์ กระนั้นมนัก็เป็น
ดา้นท่ีเป็นส่วนประกอบแทข้องอีกดา้นหน่ึงอยา่งท่ีขอ้ท่ี 4 ไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้”355 

2. ค าวงิวอนขออิทธิพลแนวกวา้ง  72:8-14 

72:8-11  มนัไม่ใช่เคร่ืองหมายของความถือตวัเองวา่ส าคญัท่ีซาโลมอนไดข้อร้องการปกครองทัว่โลก     อยา่งท่ี
ขอ้ท่ี 12-14 ท าให้ชดัเจน (เปรียบเทียบ 1 พศด. 4:10)    “แม่น ้ า” นั้นคือแม่น ้ ายเูฟรติส ซ่ึงเป็นแม่น ้ าท่ี
ส าคญัท่ีสุดในแง่ของแผ่นดินแห่งพระสัญญาท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่อบัราฮมัและลูกหลานของเขา    บางที 
“ทารชิช” อา้งอิงถึงทารเทสซสัในสเปนตะวนัตกเฉียงใต ้ “เชบา” อา้งถึงถึงเยเมนสมยัใหม่ในอาระเบีย
ตะวนัตกเฉียงใต ้และ “เสบา” อา้งอิงถึงอียปิตส่์วนบน (ทางใต)้ ซ่ึงตอนน้ีก็คือซูดาน 



“แนวคิดท่ีไดแ้สดงออกก็คือการขยาย ไม่ใช่ความจ ากดั    โลกเป็นของพระเจา้  ขอให้พระองคป์ระทาน
การปกครองทัว่โลกแก่ตวัแทนของพระองคเ์ถิด! ซ่ึงเป็นความหวงัอนัจะเป็นท่ีประจกัษใ์นอาณาจกัรทัว่
โลกของพระคริสตเ์ท่านั้น”356 

72:12-14    ซาโลมอนตอ้งการอาณาจกัรระดบักวา้งเพื่อวา่เขาจะสถาปนาความยติุธรรมและความชอบ   ธรรมใน
ทั้งโลกได ้   จากนั้นคนจ านวนมากจะไดรั้บประโยชน์ในแนวทางต่างๆท่ีเขาไดอ้ธิบายไวใ้นขอ้เหล่าน้ี 

3. ผลลพัธ์ต่างๆของการปกครองอนักวา้งขวางของความยติุธรรม  72:15-20 

72:15-16    การแลกเปล่ียนกบัการปกครองท่ีเป็นประโยชน์ของเขานั้น กษตัริยจ์ะไดรั้บพระพรจากประชากร
ของเขา    พวกเขาจะแสดงออกถึงความกตญัญูของพวกเขาดว้ยการน าทรัพยม์าให้เขา (เปรียบเทียบ 1 
พกษ. 10:10) และดว้ยการอธิษฐานเพื่อเขา    ในฐานะผลลพัธ์ของอิทธิพลท่ีดีของเขานั้น แผน่ดินของ
เขาจะช่ืนชมกบัความมัง่คัง่ ซ่ึงซาโลมอนไดเ้ปรียบเทียบกบัพืชผลท่ีอุดมสมบูรณ์ ตน้ไม ้ท่ีงดงามและ
พลเมืองท่ีเจริญข้ึน 

“ขอ้น้ี [16] และสดุดีทั้งบทแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ ‘ยา่นศีลธรรม’ และ ‘ยา่นแห่งธรรมชาติ’ ก็ก่อ
รูปส่ิงทั้งหมดหน่ึงเดียวท่ีแบ่งแยกไม่ไดใ้ห้แก่คนอิสราเอล    ชุมชนท่ีด าเนินชีวิตตามความชอบธรรมก็
ไม่เพียงแต่ช่ืนชมกบัความกลมกลืนภายในเท่านั้น แต่ยงัช่ืนชมกบัความมัง่คัง่ในทุ่งนาและฝูงสัตวอี์ก
ดว้ย”357 

72:17    กษตัริยแ์บบนั้นจะช่ืนชมกบัการสรรเสริญท่ีย ัง่ยืน ไม่ใช่แค่ความขอบคุณของชนรุ่นท่ีเขาไดป้รนนิบติั
เท่านั้น (เปรียบเทียบ ปฐก. 12:2-3; วว. 21:24) 

72:18-19    เบ้ืองหลงักษตัริยบ์นโลกนั้น ซาโลมอนไดเ้ห็นพระเจา้    ถา้การสรรเสริญไดม้ายงัซาโลมอน ช่ือเสียง
ท่ีมากข้ึนควรไปยงั พระเจา้แห่งอิสราเอลส าหรับการช่วยใหก้ษตัริยท่ี์จะท าการปกครองท่ีน่าอศัจรรยน์ั้น    
ซาโลมอนไดย้อมรับอธิปไตยของพระเจา้ดว้ยการออ้นวอนต่อพระองคเ์พื่อการเสริมสร้างส่วนตวัท่ีเขา
ตอ้งการเพื่อจะปกครองอยา่งยุติธรรม (ขอ้ 1-11)    เขายงัไดท้  าการยอมรับส่ิงนั้นดว้ยการถือวา่พระพร
เป็นของพระเจา้อีกดว้ย ท่ีน่ี ณ ตอนจบของสดุดีน้ี 

การให้พร ณ ตอนจบน้ีก็เป็นเพลงสรรเสริญพระเจา้ท่ีคลา้ยกบัเพลงสรรเสริญพระเจา้ท่ีไดส้ิ้นสุดเพลง
สดุดีบรรพท่ี 1 (สดด. 41:13)    บางทีบรรดาผูแ้กไ้ขของการรวบรวมเพลงสดุดีไดว้างสดุดีบทท่ี 72 ไว้
ท่ีน่ีเน่ืองจากเพลงสรรเสริญพระเจา้น้ีและเน่ืองจากหัวขอ้ทั้งหมดของสดุดีน้ีท่ีเป็นแนวบวก  ท่ีมองใน  
แง่ดีและใหเ้กียรติพระเจา้ 



72:20    บางทีขอ้น้ีเป็นการเพิ่มเติมของการแกไ้ข แทนท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสดุดีบทท่ี 72  เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ี
มนักล่าว    สดุดีอยา่งนอ้ย 18 บทท่ีไดท้  าตามขอ้น้ีก็คือสดุดีต่างๆของดาวิด (สดด. 86; 101; 103; 108—
110; 122; 124; 131; 133; และ 138—145)    ดงันั้นขอ้น้ีอาจไดส้ิ้นสุดการแกไ้ขก่อนหนา้น้ีของเพลง
สดุดีแทนท่ีจะเป็นการแกไ้ขปัจจุบนั    อยา่งไรก็ตาม ขอ้น้ีก็แยกสดุดีต่างๆก่อนหนา้นั้นท่ีเช่ือมโยงกบัดา
วดิจากสดุดีเหล่านั้นของอาสาฟท่ีติดตามมาทนัทีทนัใด (สดด. 73—83)    นกัวิชาการบางคนเช่ือวา่ขอ้น้ี
อา้งอิงถึงสดุดีทั้งหมดของดาวดิในสองบรรพแรกนั้น358 แต่คนอ่ืนเช่ือวา่มนัอา้งอิงถึงสดุดีต่างๆของเขา
ในบรรพท่ีสองน้ีเท่านั้น359    อยา่งน่าสนใจแลว้ ค าวา่ “ค าอธิษฐาน” เป็นค าเหมือนส าหรับค าวา่ “สดุดี” 
อย่างท่ีถูกใช้ท่ีน่ี    ค  าอธิษฐานและการสรรเสริญเป็นสองเคร่ืองหมายท่ีเป็น ลกัษณะพิเศษท่ีสุดของ
เพลงสดุดี 

หวัขอ้ของสดุดีบทท่ี 72 คือการปกครองท่ียติุธรรมและชอบธรรมของพระเจา้เหนือโลก    ซาโลมอนได้
อธิษฐานว่าพระเจา้จะท าการผ่านทางเขาและการบริหารจดัการของเขาจะน าการปกครองเช่นนั้นให้
เกิดข้ึน    พระเจา้ไดต้อบค าออ้นวอนของซาโลมอนโดยมาก   อย่างไรก็ตาม เพราะว่าซาโลมอนได้
พิสูจน์ว่าไม่สัตย์ซ่ือต่อพระเจา้ การปกครองของเขาก็ไม่ใช่พระพรท่ียิ่งใหญ่อย่างท่ีมนัควรได้เป็น      
เม่ือผูสื้บทอดของซาโลมอน ซ่ึงก็คือพระเยซูนั้นเสด็จมายงัโลกและสถาปนาการปกครองของพระองค ์
สภาพต่างๆท่ีซาโลมอนไดข้อร้องนั้นจะพบกบัความส าเร็จอยา่งสมบูรณ์360    ส าหรับเราแลว้ การออ้น
วอนของซาโลมอนก็จดัตั้ งต้นแบบของส่ิงท่ีธรรมิกชนควรปรารถนาและอธิษฐานขอเก่ียวกับการ
ปกครองท่ียติุธรรมของพระเจา้บนโลก(เปรียบเทียบ มธ. 6:10) 

III. บรรพที ่3: บทที ่73—89 

ชายคนหน่ึงหรือชายหลายคนท่ีช่ืออาสาฟไดเ้ขียนสดุดี 11 บทในบรรพน้ี (สดด. 73—89)    ผูเ้ขียนคน
อ่ืนๆก็เป็นพวกบุตรชายของ       โคราห์ (สดด. 84—85, 87), ดาวิด (สดด. 86), เฮมาน (สดด. 88), และเอธาน 
(สดด. 89)    อาสาฟ เฮมานและเอธานเป็นนกัดนตรีท่ีมาจากเผา่เลวีผูซ่ึ้งเป็นคนร่วมสมยักบัดาวิด    บรรพท่ี 3 
ของเพลงสดุดีไดถู้กเรียกวา่ “บรรพมืด”361 

สดุดีบทที ่73 

ในสดุดีน้ี อาสาฟไดเ้ช่ือมโยงการด้ินรนทางความคิดภายในของเขาเม่ือเขาไดเ้ปรียบเทียบชีวิตของเขา
ในฐานะผูห้น่ึงท่ีไดอุ้ทิศตนแด่ พระยาเวห์กบัชีวติของพวกคนรู้จกัผูไ้ม่ไดใ้ห้พระเจา้มาก่อน    เขาไดส้ารภาพถึง
ความทอ้ใจของเขา    ในการไตร่ตรองต่อไปนั้น เขาไดต้ระหนกัถึงความบาปของความปรารถนาทางเน้ือหนงั



ของเขา    ในท่ีสุด เขาได้อธิบายว่าความแตกต่างระหว่างสองวิถีชีวิตเหล่าน้ีไดช่้วยให้เขาท่ีจะรักษามุมมองท่ี
เหมาะสมเก่ียวกบัชีวติไว ้

“ตอนน้ีเรามาสู่ส่ิงท่ีอาจเป็นสดุดีท่ีโดดเด่นและพึงพอใจท่ีสุดของสดุดีทั้งหมด    เราปฏิบติัต่อสดุดีน้ี
อย่างสุดทา้ยท่ามกลางบรรดาสดุดีแห่งความไม่อาจปรับตวั เพราะว่าในงานแห่งความเช่ือนั้น มนัดู
เหมือนเป็นถอ้ยค าสุดทา้ยในเร่ืองความไม่อาจปรับตวั ถึงแมใ้นขณะนั้นมนัเปล่งถอ้ยค าแรกแห่งการ
ปรับตวัใหม่    ขบวนการของสดุดีเองนั้นก็แสดงถึงการเคล่ือนท่ีซ่ึงไดท้  าดว้ยความเช่ือ ไปสู่  ผ่านทาง 
และออกจากความไม่อาจปรับตวั ไปสู่การปรับตวัใหม่ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นโดยความวางใจท่ียนิดี”362 

“สดุดีท่ียิง่ใหญ่น้ีเป็นเร่ืองราวของการแสวงหาท่ีขมข่ืนและหมดหวงั ซ่ึงตอนน้ีไดรั้บรางวลัเกินกวา่การ
คาดหวงัทั้งส้ิน”363 

สดุดีน้ีก็คลา้ยกบัสดุดีบทท่ี 49    มนัเป็นสดุดีปัญญาเน่ืองจากความเขา้ใจลึกซ้ึงอนัฉลาดท่ีมนัตระเตรียม
ไวแ้ก่ธรรมิกชนซ่ึงรวมถึงตน้แบบของความวางใจ แต่พาหนะแห่งการส่ือสารก็คือการคร ่ าครวญ364   มนัคลา้ย
กบัสดุดีบทท่ี 37 อีกดว้ย ในแง่ท่ีวา่มนัเป็นประโยชน์ท่ีจะอ่านเม่ือเรารู้สึกทอ้ใจดว้ยความมัง่คัง่ท่ีชดัเจนของคน
อธรรม 

“. . . ขา้พเจา้แยกประเภทสดุดีน้ีว่า เป็นสดุดีปัญญาเพราะวา่มนัจดัการกบัปัญหาโดยทัว่ไปท่ีพบไดใ้น
วรรณกรรมทางปัญญา ซ่ึงก็คือความมัง่คั่งของคนอธรรม  แต่เม่ือข้ึนอยู่กับการยืนยนัท่ีหนักแน่น        
ถึงความวางใจของมนันั้น (ขอ้ 1, 17, 18-20, 23-28) มนัสามารถถูกถือว่าอยู่ในประเภทสดุดีการวาง     
ใจได”้365 

1. ความมัง่คัง่ในปัจจุบนัของคนอธรรม  73:1-14 
73:1-3     อาสาฟไดเ้ร่ิมตน้สดุดีน้ีดว้ยการยืนยนัถึงความดีของพระเจา้ท่ีมีต่อประชากรของพระองค ์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งต่อผูท่ี้ใจของเขาบริสุทธ์ิเพราะว่าพวกเขาแสวงหาท่ีจะติดตามพระเจา้อย่างสัตยซ่ื์อ (ขอ้ท่ี 1)    
ขอ้น้ีก็ตระเตรียมกุญแจสู่สดุดีน้ีโดยการเนน้ถึงท่าทีวา่ส าคญัท่ีสุด     ความบริสุทธ์ิแห่งใจหมายถึงการ
อุทิศตนต่อพระเจา้อย่างส้ินเชิง    การอา้งอิงถึงใจก็ปรากฏในขอ้ 1, 7, 13, 21, และ 26 (สองคร้ัง)    
นกัเขียนคนหน่ึงไดอ้า้งอิงถึงสดุดีน้ีวา่เป็นการภาวนาในใจ366 

อยา่งไรก็ตาม อาสาฟไดส้ารภาพวา่เขาเกือบสะดุดในการด าเนินของเขาในฐานะผูเ้ช่ือท่ีสัตยซ่ื์อเม่ือเขา
ได้คิดเก่ียวกับความมั่งคั่งทางวตัถุท่ียิ่งใหญ่ของคนอธรรม    ความมั่งคั่งและการด าเนินชีวิตท่ี
สะดวกสบายของผูท่ี้ไม่ไดท้  าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ไดท้ดลองอาสาฟอยา่งเด็ดขาดเพื่อให้ละทิ้งการ
อุทิศตนของเขาต่อการด าเนินชีวติโดยธรรมบญัญติัของพระเจา้ 



“ความสงสัยมาจากความคิดท่ีด้ินรน ในขณะท่ีการไม่เช่ือมาจากความตั้งใจท่ีด้ือดึงซ่ึงปฏิเสธท่ีจะจ านน
ต่อพระเจา้ (ขอ้ท่ี 7)    บุคคลท่ีไม่เช่ือ จะไม่เช่ือ ในขณะท่ีบุคคลท่ีสงสัยก็ด้ินรนท่ีจะเช่ือแต่ไม่สามารถ
เช่ือได”้367 

ลกัษณะท่ีแตกต่างอีกอยา่งหน่ึงของสดุดีน้ีก็คือการปรากฏซ ้ าของวลีน้ี “แต่ขา้พเจา้เล่า” (ขอ้ท่ี 2, 28, และ 
22 และ 23 ในตวับทฮีบรู) 

73:4-12   ถดัไปผูเ้ขียนไดอ้ธิบายถึงแนวทางต่างๆท่ีคนอธรรมประพฤติ    ดูเหมือนพวกเขาปราศจากความกงัวล 
(ขอ้ท่ี 4-5) เยอ่หยิ่งและรุนแรง (ขอ้ท่ี 6) เช่นเดียวกบั ปล่อยตวัปล่อยใจ (ขอ้ท่ี 7)    พวกเขากล่าวอยา่ง
เยอ่หยิง่ (ขอ้ท่ี 8-9) น าคนอ่ืนๆใหต้ามพวกเขาเอง (ขอ้ท่ี 10) และกระท าราวกบัวา่พระเจา้ไม่ไดส้นใจวา่
พวกเขาด าเนินชีวิตอยา่งไร (ขอ้ท่ี 11; เปรียบเทียบ สดด. 94:7)    ดว้ยความกงัวลเล็กนอ้ยนั้น พวกเขาก็
มัง่คัง่ต่อไป (ขอ้ท่ี 12; เปรียบเทียบ ขอ้ 4-5) 

73:13-14    หลงัจากท่ีไดส้ังเกตถึงคนอธรรมนั้น อาสาฟไดรู้้สึกวา่การอุทิศตนของเขาท่ีจะติดตามพระเจา้อยา่ง
สัตยซ่ื์อนั้นก็เป็นความผิดพลาด    แทนท่ีจะมัง่คัง่ เขากลบัได้ประสบกบัปัญหามากข้ึน ดูเหมือนว่า   
พระเจา้ลงโทษบุคคลท่ีบริสุทธ์ิในใจและท าใหค้นเยอ่หยิง่มัง่คัง่ 

“เขาไม่ไดมี้ความผดิในเร่ืองการฆ่าฟันหรือกิจกรรมต่างๆท่ีกดข่ี ดงันั้นเขาสามารถกล่าวไดว้า่มือของเขา
นั้น ‘ไร้ความผดิ’ (เปรียบเทียบ 26:6; มธ. 27:24)”368 

“. . . เรารับใช้พระเจา้ไม่ใช่เน่ืองจากส่ิงท่ีเราจะไดรั้บแต่เน่ืองจากพระองคค์วรค่าแก่การนมสัการและ
การรับใชข้องเรา โดยไม่ค  านึงถึงส่ิงท่ีพระองคอ์นุญาตใหเ้กิดข้ึนกบัชีวติของเรา”369 

2. จุดหมายปลายทางในอนาคตของคนอธรรมและคนชอบธรรม  73:15-28 

73:15-20   สภาพในปัจจุบนัของคนอธรรมมกัท าให้ธรรมิกชนสงสัยถึงปัญญาของการอุทิศตนท่ีหนกัแน่นต่อ
พระเจา้    อย่างไรก็ตาม สภาพในอนาคตของผูท่ี้ไม่ค  านึงถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้ตอนน้ีได้ช่วยให้
อาสาฟยงัคงจงรักภกัดีต่อพระยาเวห์ 

ถา้เขาไดป้ระกาศถึงความสงสัยก่อนหนา้น้ีของเขาต่อชุมชน เขาคงไดน้ าผูค้นท่ีไดย้ินเขาไปอยา่งผิดๆ 
เพราะวา่เขาไม่ไดพ้ิจารณาถึงขอ้เทจ็จริงทั้งหมด    เม่ือเขาไดม้องชีวิตตามการเปิดเผยของพระเจา้นั้นเอง
ท่ีเขาไดรั้บมุมมองท่ีเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง    การนัง่ในสถานนมสัการและการไตร่ตรองไดน้ าความทรง
จ าถึงบั้นปลายของคนอธรรมกลบัมาสู่ความคิดอีกคร้ังหน่ึง    แมว้า่คนอธรรมอาจมัง่คัง่ในตอนน้ี เม่ือ
พวกเขายนืต่อหนา้พระเจา้ พระองคจ์ะลงโทษพวกเขา    บั้นปลายสุดทา้ยของพวกเขาจะแยแ่มว้า่ชีวิตใน



ปัจจุบนัของพวกเขาอาจจะสะดวกสบาย    จากนั้นดูเหมือนวา่ชีวติในปัจจุบนัของพวกเขาก็เป็นแค่ความ
ฝันเม่ือพิจารณาถึงความเป็นจริงสุดทา้ย 

73:21-26 อาสาฟไดพ้บการหนุนใจอีกดว้ย เม่ือเขาไดไ้ตร่ตรองถึงอนาคตของเขาเองและอนาคตของผูส้ัตยซ่ื์อ
ทั้งหมด 

การตระหนักถึงความมัง่คัง่ท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ของคนอธรรมได้น าให้อาสาฟท่ีจะขมข่ืนต่อพระเจ้า    
(ขอ้ท่ี 21)    อยา่งไรก็ตาม ตอนน้ีเขาไดต้ระหนกัวา่เขาไดผ้ิดไปและมุมมองของเขาก็คลา้ยกบัมุมมอง
ของสัตว ์นัน่คือ ไม่รู้ถึงการเปิดเผยของพระเจา้ (ขอ้ท่ี 22)    การไตร่ตรองท่ีสุขุมไดย้  ้าเตือนเขาว่า      
พระเจา้ไม่ได้ละทิ้งเขา แต่ว่าวนัหน่ึงจะจดัเตรียมส่ิงต่างๆท่ีดีไวใ้ห้ซ่ึงปัจจุบนัน้ีพระองค์ได้ยบัย ั้งไว ้   
(ขอ้ท่ี 23-24) 

วลีน้ี “รับเกียรติยศ” (ขอ้ท่ี 24) บางทีหมายถึง “ดว้ยเกียรติยศ”    ผูเ้ช่ือชนรุ่นอาสาฟไม่ไดมี้การเปิดเผย
มากเก่ียวกบัชีวติหลงัจากความตาย    บางทีเขาไดอ้า้งอิงถึงการแกแ้คน้ในอนาคตในระหวา่งชีวิตของเขา
แทนท่ีจะเป็นสง่าราศีในสวรรค์370    จากการเปิดเผยภายหลงันั้นเราก็รู้วา่การแกแ้คน้ของเราในฐานะ 
คริสเตียนนั้นส่วนใหญ่แลว้จะมาหลงัจากอีกดา้นหน่ึงของความตาย ณ พระท่ีนัง่แห่งการพิพากษาของ
พระคริสต ์(2 คร. 5:10) 

ขอ้ท่ี 25 และ 26 เป็นการแสดงออกท่ียิ่งใหญ่แห่งความเช่ือและความพึงพอใจพร้อมกบัพระพรฝ่าย
วิญญาณท่ีพระเจา้ได้สัญญาแก่ประชากรของพระองค์  ในปัจจุบนัน้ีอาสาฟได้เต็มใจท่ีจะไม่มีอะไร
ในทางวตัถุเพราะวา่เขามีความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัพระเจา้    นัน่ก็เพียงพอส าหรับเขา  พระเจา้จะเป็น
ก าลงัของเขา (เปรียบเทียบ 18:1) และส่วนของเขา (เปรียบเทียบ 16:5; 119:57; 142:5) ตลอดไป 
(เปรียบเทียบ ฟป. 4:11-13) 

73:27-28  ขอ้เหล่าน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัขอ้ 1-3    ผูท่ี้ไม่ไดติ้ดตามพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อจะทนทุกขใ์นท่ีสุด    อยา่งไร
ก็ตาม ผูท่ี้ด าเนินในการสามคัคีธรรมท่ีใกล้ชิดกบัพระองค์จะประสบกบัพระพรของพระองค์ในท่ีสุด    
ดงันั้น อาสาฟไดจ้บ “ค าบรรยายท่ีประดิษฐ์ข้ึนอย่างประณีต” น้ีดว้ยการยืนยนัอีกคร้ังหน่ึงถึงการอุทิศ
ตนของเขาท่ีจะอยู่ใกล้พระเจา้    ส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเองและคนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้งเขาจะแบ่งปันค า
พยานของเขาให ้

“ปัญหาของการทนทุกขข์องคนชอบธรรมก็ไม่มีการแกไ้ขท่ีชดัเจน แต่ ‘ความเจ็บปวด’ ก็ไดรั้บการผอ่น
คลายดว้ยประสบการณ์ของการทรงสถิตท่ีมีชีวติของพระเจา้”372 



ส่ิงท่ีอาสาฟไดเ้ขียนเก่ียวกบัคนอธรรมก็ประยุกต์ใช้กบัผูไ้ม่เช่ือและกบัผูเ้ช่ือซ่ึงไม่ไดติ้ดตามพระเจา้
อยา่งสัตยซ่ื์อ    ผูเ้ช่ือหลายคนในสมยัของอาสาฟและในสมยัของเราก็เลือกท่ีจะด าเนินชีวิตเพื่อปัจจุบนั
มากกว่าเพื่ออนาคต (จงเปรียบเทียบยาโคบกบัเอซาว)    เราผูไ้ดอุ้ทิศตนท่ีจะติดตามพระองคอ์ย่างสัตย์
ซ่ือและไดใ้หล้ าดบัความส าคญัของพระเจา้มาก่อนความพึงใจต่างๆของเราเองนั้นก็เผชิญกบัการทดลอง
อยา่งเดียวกนัท่ีอาสาฟไดอ้ธิบายท่ีน่ี    ความโปร่งใสของผูเ้ขียนสดุดีน้ีจะช่วยให้เราปรับท่าทีของเราเม่ือ
เราเองถูกทดลองให้ขมข่ืนเพราะว่าเราไม่มีหลายส่ิงท่ีผูไ้ม่เช่ือและคริสเตียนท่ีประนีประนอมช่ืนชม
ในทางวตัถุ 

สดุดีบทที ่74 

“ในบางแง่นั้น สดุดีบทท่ี 75 อาจถูกถือวา่เป็นค าตอบของพระเจา้ต่อค าถามท่ียุง่ยากของสดุดีบทท่ี 74”373 

ดูเหมือนว่าผูเ้ขียนได้เขียนสดุดีการคร ่ าครวญส่วนรวมข้ึนหลงัจากหน่ึงในพวกศตัรูของอิสราเอลได้
ท าลายสถานนมสัการ374    ดงันั้นการท าลายเยรูซาเล็มและพระวหิารโดยบาบิโลนนั้นอาจเป็นเบ้ืองหลงั    ผูเ้ขียน
ไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะจดจ าถึงประชากรของพระองคแ์ละพิชิตพวกศตัรูของพวกเขา อยา่งท่ีพระองค์ไดท้  าอดีต
เพื่อพระสิริของพระองคเ์อง (เปรียบเทียบ สดด. 79; 137; พคค.) 

“พระวิหารไดถู้กท าลาย    สัญลกัษณ์หลกัของชีวิตไดสู้ญเสียไป    ส่ิงต่างๆในทุกส่วนของชีวิตก็แตก
เป็นช้ินๆอย่างแทจ้ริงเพราะวา่ศูนยก์ลางไม่ไดย้ึดไว ้   สดุดีแห่งค าร้องและความเศร้าโศกน้ีไม่ไดเ้พียง
แค่เก่ียวขอ้งกบัการบุกรุกทางประวติัศาสตร์และการสูญเสียส่ิงปลูกสร้างเท่านั้น    มนักล่าวถึงการการ
ท าลายกุญแจหลกัสู่ความเป็นจริงทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นกาวท่ียดึโลกไวด้ว้ยกนั”375 

1. การร้องทูลใหพ้ระเจา้ท่ีจดจ าถึงประชากรของพระองค ์ 74:1-2 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ อิสราเอลไดท้นทุกขภ์ายใตก้ารกดข่ีของศตัรูต่างชาติ    ผูเ้ขียนไดอ้ธิษฐานวา่พระเจา้จะ
หยุดย ั้งการตีสอนประชากรท่ีเลือกสรรของพระองค์และจดจ า (กระท า) ท่ีจะอวยพรชนชาติท่ีพระองค์ได้ไถ่    
ภาพของแกะ (ขอ้ท่ี 2) เนน้ถึงสภาพท่ีหมดหนทางและอ่อนแอของประชาชน (เปรียบเทียบ 79:13; 95:7; 100:3)     
การอา้งอิงถึงการไถ่ของอิสราเอลท าให้ระลึกถึงการอพยพ (เปรียบเทียบ อพย. 15:13)    ค าวา่ “เผา่” (ขอ้ท่ี 2) 
พรรณนาถึงอิสราเอลวา่เล็กและไม่มัน่คงอีกดว้ย (เปรียบเทียบ ยรม. 10:16)    พระเจา้ไดถื้อวา่อิสราเอลเป็น
มรดกของพระองคเ์อง (ฉธบ. 4:20)    สถานนมสัการไดต้ั้งอยูบ่นภูเขาศิโยนในสมยัของอาสาฟ 

 
 



2. การคร ่ าครวญต่อการท าลายของศตัรู  74:3-9 
74:3     ไม่มีการบนัทึกท่ีวา่พวกศตัรูของอิสราเอลพวกใดก็ตามท่ีเคยท าลายสถานนมสัการกลางของอิสราเอล     

ในสมยัของดาวดิหรือ   พระวหิารในสมยัของซาโลมอน จนถึงขนาดท่ีขอ้น้ีบ่งบอกไว ้ บางทีอาสาฟได้
กล่าวอยา่งเกินความจริง นัน่คือ การอธิบายถึงการถูกท าลายในแง่สุดขีดเพื่อเห็นแก่ผลกระทบ  บางที
การอธิบายน้ีกล่าวถึงส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนเม่ือพวกบาบิโลนได้ท าลายพระวิหารในปี 586    กคศ.                    
น่ีจะหมายถึงวา่ผูเ้ขียนเป็นอาสาฟผูซ่ึ้งไดด้ าเนินชีวิตภายหลงัสมยัของดาวิดอยา่งมาก หรือบางทีอาสาฟ
หมายถึงระบบของพวกนักตรีท่ีเขาได้เป็นหัวหน้า    ความเป็นไปได้อีกอย่างหน่ึงก็คือว่าสดุดีน้ีเป็น    
การเผยพระวจนะ 

74:4-8     การบรรยายเหล่าน้ีถึงการถูกท าลายก็พรรณนาถึงการท าลายล้างอย่างส้ินเชิงของสถานนมสัการ          
ในฐานะสถานท่ีท่ีพบปะต่อเน่ืองกันของพระเจ้าอันสุดท้าย (ข้อท่ี 8; เปรียบเทียบ อพย. 20:24;        
สดด. 78:60-64) 

74:9     ผูเ้ขียนไดโ้ศกเศร้าถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ไม่ผูเ้ผยพระวจนะคนไหนท่ีสามารถใหก้ารเปิดเผยแก่ประชาชนได้
เก่ียวกบัความยาวของการพิพากษาปัจจุบนัของพระเจา้ท่ีมีต่อประชากรของพระองค์  มนัไม่มีหมาย
ส าคญัทางการเผยพระวจนะใดๆท่ีจะบ่งบอกถึงส่ิงน้ี 

3. การออ้นวอนขอการช่วยเหลือจากพระเจา้  74:10-17 

ผูเ้ขียนสดุดีได้ออ้นวอนต่อพระเจา้ท่ีจะช่วยเหลือประชากรของพระองค์และปราบศตัรูของพวกเขา      
ในสายตาของพวกเพื่อนบ้านของอิสราเอลนั้ นช่ือเสียงของพระเจ้าได้ตกไปพร้อมกับสถานนมัสการ               
ชาวตะวนัออกใกลโ้บราณไดถื้อวา่วหิารของพระเป็นการสะทอ้นถึงสง่าราศีของพระ     ตอนน้ีเม่ือพระวิหารบน
ภูเขาศิโยนนั้นไดป้ระสบกบัความเสียหาย ประชาชาติต่างๆคงไดส้รุปวา่พระยาเวห์ไม่สามารถปกป้องประชากร
ของพระองคไ์ด ้

อาสาฟได้ระลึกถึงการกระท าท่ียิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอดีตเพื่อกระตุ้นให้พระองค์ท่ีจะกระท าเพื่อ
ประชากรของพระองคด์ว้ยการพิชิตศตัรูของพวกเขาในปัจจุบนั (ขอ้ท่ี 12-17)     ขอ้ท่ี 13 และ 14 อธิบายถึงการ
ขา้มทะเลแดงในระหวา่งการอพยพ 

“. . . ภาษาของสดุดี 74:12-14 ในขณะท่ีได้ปรับให้เหมาะสมกบัการสะทอ้นถึงลกัษณะการไถ่ของ
เหตุการณ์อพยพ ก็พาดพิงถึงชยัชนะของพระเจา้เหนือความยุง่เหยงิ ณ การทรงสร้าง”376 



สัตวป์ระหลาดแห่งทะเลอา้งอิงถึงพวกทหารของอียิปต์ และเลวีอาธานเป็นสัตวป์ระหลาดในนิทานท่ี
ผูเ้ขียนไดใ้ชเ้พื่อจะอธิบายถึงอียปิตท่ี์น่ี 

“ในเทพนิยายของคนคานาอนันั้น ทะเลและพวกงูไดร้วมกนัเป็นศตัรูของพระบาอลั    โดยสมมุติแลว้ 
พระบาอลัก็มีชยัชนะเหนือพวกศตัรูเหล่าน้ีและต่อมาไดเ้ป็นกษตัริย ์   พวกนกักวีของพระคมัภีร์ไดใ้ช้
ภาษาของเทพนิยายของคนคานาอนัเพื่อจะอธิบายถึงชยัชนะต่างๆของพระเจา้ในการสร้างโลก ในการ
ช่วยกูป้ระชากรของพระองคจ์ากอียิปตแ์ละในสงครามต่างๆในอนาคต (77:16-20; 93:1-5; อสย. 27:1; 
51:9, 10)    การแบ่งแยกของน ้ าซ่ึงถูกอธิบายไวใ้นปฐก. 1:6-8 ก็ถูกถือวา่เป็นสงครามท่ีซ่ึงพระเจา้มี     
ชยัชนะเหนือทะเลและพวกงู 

“หน่ึงในพวกศตัรูของพระบาอลัก็คือสัตวป์ระหลาดแห่งทะเลท่ีช่ือโลทาน    ในวรรณกรรมฮีบรูนั้นส่ิง
น้ีไดก้ลายมาเป็น เลวีอาธาน    ในเชิงบทกวนีั้น ช่ือน้ีกล่าวถึงอ านาจแห่งความชัว่ท่ีหลากหลายท่ีซ่ึงพระ
เจา้มีการควบคุมและชัยชนะอย่างส้ินเชิง     ในท่ีสุดเลวีอาธานได้กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของซาตาน 
(อสย. 27:1) ผูซ่ึ้งเป็น ‘พญานาค งูดึกด าบรรพ’์ (วว. 20:2)    ในบริบทน้ี ผู้คน อา้งอิงถึงสัตว”์377 

ขอ้ท่ี 15 ท าให้นึกถึงเหตุการณ์ในการวนเวียนในถ่ินทุรกนัดารและการขา้มแม่น ้ าจอร์แดน    ขอ้ท่ี 16 
และ 17 ยอ้นกลบัไปยงัการสร้างโลกของพระเจา้ 

“ประเด็นท่ีน่ีก็คือว่า ส่ิงท่ีพระบาอัลได้อ้างเอาในมิติของเทพนิยายนั้ น พระเจ้าได้ท าในมิติของ
ประวติัศาสตร์ และไดท้  าเพื่อประชากรของพระองค ์ซ่ึงก็คือ ความรอดท่ีท าการ”378 

4. การออ้นวอนต่อพนัธสัญญา  74:18-23 

ผูเ้ขียนได้อ้อนวอนขอการกระท าอีกด้วยเน่ืองจากช่ือเสียงของพระเจ้า (“พระนามของพระองค์”           
ขอ้ท่ี 18)    เขาไดเ้ปรียบเทียบอิสราเอลกบันกเขาท่ีไม่เป็นภยัและศตัรูกบัสัตวป่์าท่ีรุนแรง (ขอ้ท่ี 19)    พระเจา้ได้
สัญญาท่ีจะฟังการร้องขอความช่วยเหลือของประชากรของพระองค์และไดท้  าอย่างนั้นในอดีต (เปรียบเทียบ 
วนฉ.) แต่ตอนน้ีพระองคไ์ดเ้งียบไป    ดงันั้นอาสาฟไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะระลึกถึงพระสัญญาแห่งพนัธสัญญา
ของพระองคท่ี์มีต่ออิสราเอล (ขอ้ท่ี 20)    น่ีอาจเป็นการอา้งอิงถึงพระสัญญาท่ีมีต่ออบัราฮมั (ปฐก. 12:1-3) หรือ
พระพรหรือการสาปแช่งแห่งพนัธสัญญาแบบโมเสส (ลนต. 26: ฉธบ. 28)    การช่วยกูจ้ะน าประชากรของ     
พระเจา้ไปสู่การสรรเสริญพระองค์ (ขอ้ท่ี 21)    คนโง่ (ขอ้ท่ี 22) เป็นศตัรูผูซ่ึ้งไม่ไดค้  านึงถึงการเปิดเผยของ   
พระเจา้ถึงชะตาของบรรดาผูท่ี้ต่อตา้นประชากรของพระองค์    เป็นท่ีชดัเจนว่า พวกปฏิปักษ์ของอิสราเอลได้
เยาะเยย้พระยาเวห์ขณะท่ีพวกเขาไดท้  าลายสถานนมสัการของพระองค ์(ขอ้ท่ี 23) 



“การกระท าต่างๆของพระเจา้เป็นการแกแ้คน้ส าหรับพระนามของพระองคก่์อนและส าหรับประชากร
ของพระองคล์ าดบัท่ีสอง”379 

สดุดีน้ี เป็นตัวอย่างท่ีดีของค าอธิษฐานท่ีข้ึนอยู่กับตัวบุคคลและพระสัญญาต่างๆของพระเจ้า                
เม่ือประชากรของพระเจา้ทนทุกข์เน่ืองจากบาปของพวกเขา พวกเขาสามารถร้องทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระองคไ์ด ้แต่พระองคอ์าจด าเนินการตีสอนต่อไปแมว้า่พวกเขาตั้งค  าออ้นวอนของพวกเขาบนคุณลกัษณะและ
พนัธสัญญาของพระองค ์

สดุดีบทที ่75 

สดุดีการขอบคุณส่วนรวมน้ีไดค้าดหวงัถึงชยัชนะในอิสราเอลเม่ือพระเจา้ในฐานะผูพ้ิพากษาจะท าลาย
คนอธรรมและสถาปนาคนชอบธรรมข้ึน (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 2:1-10; ลก. 1:46-53)    พระเจา้เองทรงตรัสใน
สดุดีน้ี (เปรียบเทียบ สดด. 12; 75; 87; และ 91) 

1. การก าหนดการพิพากษาของพระเจา้  75:1-3 

อาสาฟไดข้อบคุณพระเจา้ส าหรับอิสราเอลเพราะวา่พระเจา้ไดอ้ยูใ่กลป้ระชากรของพระองคแ์ละไดท้  า
การงานท่ีอศัจรรย ์(ขอ้ท่ี 1) จากนั้นเขาไดใ้ส่ถอ้ยค าในพระโอษฐ์ของพระเจา้ซ่ึงเหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงการ
เปิดเผยแต่ก่อน    พระเจา้พิพากษาเม่ือพระองคต์ดัสินใจว่าเวลานั้นถูกตอ้งและพระองค์พิพากษาอย่างยุติธรรม    
การพิพากษาของพระเจา้สามารถท าลายโลกได ้แต่อยา่งไรก็ตามพระองคค์  ้าจุนไว ้

2. คุณลกัษณะของพระเจา้ในฐานะผูพ้ิพากษา  75:4-8 

75:4-6   ขอ้เหล่าน้ีเรียกร้องให้คนอธรรมท่ีจะกลบัใจ    ผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่าพวกเขาควรหยุดการโออ้วดและการ
กระท าอยา่งเยอ่หยิ่ง อยา่งท่ีสัตวท์  าอย่างย ัว่เม่ือมนัแกวง่เขาของมนัใส่ศตัรู    คนอธรรมปฏิเสธท่ีจะกม้
กราบต่อพระเจา้ อย่างท่ีววัส่ายคอของมนัซ่ึงปฏิเสธแอก    ไม่มีการช่วยเหลือจากทิศทางใดท่ีจะช่วยกู้
คนอธรรมไดเ้ม่ือพระเจา้พิพากษาพวกเขา (เปรียบเทียบ ดนล. 2:20-22) 

75:7-8    ในฐานะผูพ้ิพากษาท่ีมีอธิปไตยนั้น พระเจา้บงัคบัให้พวกศตัรูของพระองคด่ื์มจากถว้ยท่ีก าหนดผลลพัธ์
ต่างๆ    พวกเขาบงัคบัให้พวกเขาด่ืมเหลา้องุ่นแห่งการพิพากษาท่ีพระเจา้ไดเ้ตรียมไวส้ าหรับพวกเขา 
(เปรียบเทียบ 60:3; อสย. 51:17-23; ฮบก. 2:16)    พวกเขาไม่สามารถหลีกหนีการท าเช่นนั้นหรือ
ผลลพัธ์ต่างๆของการท าเช่นนั้นได ้ณ เวลาท่ีไดก้ าหนดไวข้องพระองค ์   ในบางประเทศนั้นกษตัริยไ์ด้
ท  าใหอ้าชญากรท่ีตอ้งโทษด่ืมเหลา้องุ่นท่ีมีพิษ 

 



3. พระสิริของพระเจา้ส าหรับการพิพากษา  75:9-10 

อาสาฟไดส้รุปดว้ยการสรรเสริญพระเจา้ในชุมนุมชน และดว้ยบทเพลงส าหรับการพิพากษาพวกศตัรู
ของพระองค ์   เขาเล็งถึงก าลงั และส่ิงเหล่าน้ีพรรณนาถึงพวกสัตว ์   พวกศตัรูของอิสราเอลจะสูญเสียก าลงัของ
พวกเขา แต่ประชากรของพระเจา้จะแขง็แรงข้ึน    พระเจา้อาจจะตรัสอีกคร้ังหน่ึงในขอ้ท่ี 10 

สดุดีท่ีดลใจน้ีก็พรรณนาถึงพระยาเวห์ในบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผูพ้ิพากษาของทั้งโลก    
มุมมองของมนัก็มุ่งไปยงัวนันั้นเม่ือพระองคจ์ะกระท าดว้ยความยติุธรรมเพื่อประชากรของพระองค ์   วนัน้ีจะมา
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และเราตอ้งยึดถืออยา่งน้ีเน่ืองจากวา่พระเจา้รอท่ีจะพิพากษา    พระผูพ้ิพากษาแห่งทั้งโลก
จะท าอยา่งยติุธรรม (ปฐก. 18:25) 

สดุดีบทที ่76 

ในสดุดีการประกาศน้ี อาสาฟไดส้รรเสริญพระเจา้ส าหรับอ านาจของพระองค์    พระองคไ์ดท้  าลายคน
อธรรมและไดช่้วยกูค้นชอบธรรม    ดงันั้น บรรดาผูน้ าของประชากรของพระองค์ควรติดตามพระองค์อย่าง  
สัตยซ่ื์อ    สดุดีน้ีอยู่ในรูปแบบของเพลงแห่งชัยชนะ แมว้่ามนัอาจไม่ได้อา้งอิงถึงชัยชนะท่ีเจาะจงอนัใดใน
ประวติัศาสตร์ของอิสราเอล    มนัเนน้ถึง “ความย  าเกรงพระเจา้” 

1. การส าแดงถึงการพิพากษาของพระเจา้  76:1-3 

พระเจา้ไดท้  าใหพ้ระนามอนัยิง่ใหญ่ของพระองคเ์ป็นท่ีรู้จกัในอิสราเอลดว้ยการพิชิตศตัรูของประชากร
ของพระองค ์   ซาเล็มคือเยรูซาเล็ม (ปฐก. 14:18; ฮบ. 7:1-2)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ อาสาฟไดแ้ต่งเพลงน้ีหลงัจาก
ศตัรูไดโ้จมตีเยรูซาเล็มอยา่งไม่ส าเร็จ    บางทีการพิชิตพวกอสัซีเรียอยา่งอศัจรรยใ์นปี 701 กคศ. เป็นเบ้ืองหลงั 
(2 พกษ. 18—19; อสย. 36—37) 

2. ความยติุธรรมแห่งการพิพากษาของพระเจา้  76:4-10 

76:4-6    การอธิบายวา่พระเจา้รุ่งโรจน์ก็พรรณนาว่าพระองคเ์ป็นความสวา่งท่ีแผ่รัศมี    พระองค์ให้ความสว่าง
และสง่าราศีโดยการทรงสถิตของพระองค ์   พระองคท์รงสง่าราศีมากกวา่บรรดาภูเขาของอิสราเอลท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์แห่งการล่าสัตวป่์า    การท่ีพระเจา้พิชิตพวกศตัรูของอิสราเอลนั้นก็ท่วมทน้อยา่งมาก
จนพวกเขาไดห้มดสติไป (เปรียบเทียบ อสย. 37:36) 

76:7-10  ไม่มีใครสามารถตา้นทานหรือต่อตา้นพระเจา้ไดเ้ม่ือพระองคต์ดัสินใจท่ีจะพิพากษาศตัรู    แมก้ระทัง่
โลกเองก็เงียบเม่ือ     พระเจา้ลัน่การพิพากษาของพระองค ์   บางทีผูเ้ขียนสดุดีไดอ้า้งอิงถึงความสงบท่ีน่ี
ก่อนพายุท่ีเล็งถึงว่าพระเจา้ท าการพิพากษา    การพิพากษาของพระเจา้ท าให้คนชอบธรรมสรรเสริญ
พระองคแ์ละคนอธรรมคิดสองคร้ังก่อนท่ีจะต่อตา้นพระองค ์



ฉบบัแปล NIV ในขอ้ท่ี 10 ท่ีวา่ “พระพิโรธของพระองค์ต่อมนุษยก์็น าการสรรเสริญมายงัพระองค์” 
บางทีเป็นความคิดของผูเ้ขียนแทนท่ีจะเป็นดงัฉบบัแปลของ NASB ท่ีวา่ “ความโกรธของมนุษยค์วร
สรรเสริญพระองค”์    ทั้งสองความคิดน้ีก็เป็นจริง แต่ความคิดแรกก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี    ในท านองเดียวกนั 
ส่วนสุดทา้ยของขอ้ท่ี 10 บางทีอา้งอิงถึงการพิพากษาของพระเจา้ท่ียบัย ั้งผูไ้ม่เช่ือ อย่างเช่นใน NIV 
แทนท่ีจะเป็นพระเจา้คาดพระองคเ์องดว้ยพระพิโรธอยา่งเช่นใน NASB    การเนน้อยูท่ี่การควบคุมท่ี
ก าหนดไวข้องพระเจา้ (เปรียบเทียบ กจ. 2:23) 

3. คุณลกัษณะท่ีน่ากลวัแห่งการพิพากษาของพระเจา้  76:11-12 

เน่ืองจากวา่พระเจา้เป็นพระผูพ้ิพากษาท่ีน่ากลวั ประชากรของพระองคค์วรระมดัระวงัท่ีจะให้ของขวญั
ท่ีพวกเขาสัญญาว่าจะให้แก่พระองค์    พวกผูน้ าควรย  าเกรงพระองค์และจ านนต่อสิทธิอ านาจของพระองค์
แทนท่ีจะกบฏต่อพระองค ์

การช่ืนชมต่ออ านาจของพระเจา้สามารถและควรผลิตการจ านนและการนมสัการในบรรดาผูท่ี้สามารถ
ไดป้ระโยชน์หรือทนทุกขจ์ากการพิพากษาของพระองค ์

 

สดุดีบทที ่77 

อาสาฟไดอ้ธิบายถึงตวัเขาเองว่าไดพ้ลิกตวัไปมาบนท่ีนอนของเขา ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะหลบัไดใ้นสดุดี
การคร ่ าครวญส่วนตวัน้ี    เขาไดพ้บวา่การภาวนาถึงการท่ีพระเจา้ช่วยกูป้ระชากรของพระองคใ์นการอพยพนั้น
ไดน้ าการปลอบโยนมายงัเขา    ส่ิงน้ีไดน้ าให้เขาท่ีจะขอให้พระเจา้ส าแดงอ านาจของพระองคเ์พื่อประชากรของ
พระองคอี์กคร้ังหน่ึง 

1. ปัญหาของอาสาฟ  77:1-9 

77:1-3 ความทุกขท่ี์ไม่ไดเ้จาะจงบางอยา่งไดส่้งผลต่ออาการนอนไม่หลบัของผูเ้ขียนสดุดี    ในสภาพท่ีอยู่ไม่
เป็นสุขของเขานั้น เขาไดร้้องทูลต่อพระเจา้ แต่เขาไม่ไดรั้บการผอ่นคลาย (เปรียบเทียบ ฮบ. 5:7) 

77:4-6  ในโอกาสอ่ืนๆท่ีคลา้ยกนันั้น อาสาฟไดก้ล่าววา่เขาไดรั้บสันติสุขดว้ยการภาวนาถึงพระเจา้  อย่างไรก็
ตาม ในคร้ังน้ี กิจกรรมนั้นไม่ได้น าการพกัหรือความยินดีมาสู่เขา    พระเจา้ได้ท าให้เขาท่ีจะต่ืนตวั
เร่ือยไป แต่เขาไม่ไดพ้บความอ่ิมเอมใจในการสรรเสริญ  พระเจา้ 

77:7-9  เขาไดส้งสัยวา่พระเจา้ไดล้ะทิ้งเขาไปหรือไม่    เขาไดส้งสัยถึงความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ถึงหก
คร้ังอีกดว้ย    เป็นท่ีชดัเจนว่า อาสาฟไดต่ื้นตวัเน่ืองจากปัญหาใหญ่ท่ีเขาไดเ้ผชิญ    ในความมืดแห่งค ่า
คืนนั้นเขาไม่สามารถเห็นความหวงัได ้



“น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของคุณค่าของการสารภาพความสงสัยของคนหน่ึงต่อพระเจา้    อย่างท่ีความ
สงสัยแบบกวา้งๆของขอ้ท่ี 7 ถูกช้ีแจงอยา่งเจาะจงมากข้ึนในขอ้ท่ี 8 เป็นตน้ไปนั้น ความขดัแยง้ภายใน
ของพวกมนัก็ปรากฏออกมา รวมทั้งความไปไดข้องค าตอบ”380 

2. การแกไ้ขของอาสาฟ  77:10-20 

77:10-15  ขอ้ท่ี 10 หมายถึงวา่ผูเ้ขียนสดุดีไดรู้้สึกวา่ความเสียใจของเขาไดเ้กิดจากการท่ีพระเจา้ถอนพระหตัถ์
ขวาท่ีมีพลงัของพระองคไ์ปจากชีวิตของเขา    ในอีกนยัหน่ึง พระเจา้ไม่ไดต้อบค าอธิษฐานของเขาและ
มาช่วยเขาอยา่งท่ีพระองคไ์ดท้  าในอดีต 

ความทรงจ าน้ีไดน้ าใหอ้าสาฟจดจ่อท่ีการกระท าท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ส าหรับประชากรของพระองคใ์น
อดีต 

“ความทรงจ าแห่งการกระท าในยคุก่อนของพระเจา้นั้นเป็นพื้นฐานส าหรับความเช่ือ”381 

วิธีการของพระเจา้นั้นบริสุทธ์ิ (ขอ้ท่ี 13) ในแง่ท่ีวา่มนัแตกต่างจากวิถีต่างๆของมนุษย ์มนัถูกตอ้งอยา่ง
สมบูรณ์    พระยาเวห์ก็พิเศษท่ามกลางส่ิงท่ีถูกเรียกวา่พระต่างๆของประชาชาติทั้งหลาย    พระองคไ์ด้
ท าส่ิงท่ียิง่ใหญ่และการอศัจรรยท่ี์ยิง่ใหญ่ส าหรับอิสราเอลในอดีต    ตวัอยา่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของส่ิงน้ีก็คือ
การอพยพ เม่ือพระเจา้ไดไ้ถ่ลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ    บางทีผูเ้ขียนไดอ้ธิบายถึงคนอิสราเอลใน
แนวทางน้ีเพื่อจะดึงความสนใจไปสู่ความไม่คู่ควรของพวกเขา 

77:16-18   เป็นท่ีชดัเจนวา่ขอ้เหล่าน้ีอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีไดม้ากบัการอพยพ 

77:19-20    พระเจา้ไดใ้ชโ้มเสสและอาโรนในฐานะผูเ้ล้ียงท่ีจะน าประชากรของพระองคผ์า่นทะเลแดงไปสู่   
ความปลอดภยัและเสรีภาพ    อยา่งไรก็ตาม พระเจา้เองเป็นผูท่ี้ไดจ้ดัเตรียมการช่วยกู ้

แมว้า่เขาไดรู้้สึกเป็นทุกข ์ ผูเ้ขียนสดุดีไดพ้บการปลอบโยนและการหนุนใจในระหวา่งค ่าคืนท่ีนอนไม่
หลบัของเขาดว้ยการจดจ าถึงการท่ีพระเจา้ไดไ้ถ่ประชากรของพระองคอ์ยา่งอศัจรรย ์   อยา่งไม่สงสัยวา่ 
การจดจ าน้ีให้ความหวงัส าหรับอนาคตแก่เขา    พระเจา้จะไถ่ประชากรของพระองคจ์ากพวกศตัรูของ
พวกเขาอีกคร้ังหน่ึง 

 

 

 



สดุดีบทที ่78 

สดุดีการสอนน้ีก็สอนชนรุ่นปัจจุบนัและอนาคตท่ีจะเรียนรู้จากอดีต และมนัเนน้ถึงพระคุณของพระเจา้    
สดุดีการสอนก็น าเสนอปัญญาแก่ผูอ่้าน  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสดุดีปัญญา    บางคนไดเ้รียกสดุดีน้ีวา่สดุดีประวติัศาสตร์ 
(เปรียบเทียบ สดด. 105, 106, 114, 135, และ 136)382 

“เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ี 12 และ 68 นั้น น่ีสามารถเป็นหวัขอ้รองคือ จากโศอันไปยังศิโยน เพราะว่ามนั
ทบทวนถึงขั้นกลางของการพฒันาท่ีโกลาหลของอิสราเอลจากเวลาของการเป็นทาสในอียิปต์ไปสู่
รัชกาลของดาวิด    เหมือนกบัสดุดีแห่งการจากกนัของโมเสสนั้น (ฉธบ. 32) มนัมีความส าคญัต่อการ
คน้ดูจิตส านึก  มนัเป็นประวติัท่ีตอ้งไม่ซ ้ ารอยอีก    ณ เวลาเดียวกนันั้น มนัมีความส าคญัต่อการอบอุ่น
หวัใจ เพราะวา่มนับอกถึงการอศัจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่  ถึงพระคุณท่ียืนหยดัตลอดการพิพากษาทั้งส้ิน และถึง
พระสัญญาท่ีแสดงถึงหลกัฐานของมนัในเมืองท่ีถูกเลือกสรรและกษตัริยท่ี์ถูกเลือกสรร”383 

1. บทน าสู่ค  าแนะน า  78:1-8 

อาสาฟไดอ้อ้นวอนผูฟั้งของเขาท่ีจะฟังค าแนะน าของเขาเก่ียวกบัการกระท า อ านาจและการอศัจรรย์
ของพระเจา้    เขาไดรั้บค าสอนเหล่าน้ีจากชนรุ่นก่อนและตอนน้ีก าลงัส่งค าสอนเหล่าน้ีไปยงัชนรุ่นถดัไป อยา่งท่ี
พระเจา้ไดบ้ญัชาไว ้(เปรียบเทียบ ฉธบ. 6:6-7)    จุดประสงคข์องการสอนน้ีก็คือวา่คนหนุ่มสาวจะไม่ลืมพระเจา้
แต่ท่ีจะวางใจในพระองคแ์ละเช่ือฟังพระวจนะของพระองค ์(ขอ้ท่ี 7)    ส่ิงน้ีจะช่วยให้พวกเขาหลีกเล่ียงความ
ผิดพลาดของบรรพบุรุษของพวกเขาผูท่ี้ไดด้ื้อดึง กบฏ และไม่สัตยซ่ื์อต่อพระยาเวห์    บิดาทั้งหลายตอ้งส่ือสาร
ความจริงของพระเจา้ไปยงัชนรุ่นต่างๆ 

“‘บรรดาผูท่ี้ไม่สามารถจดจ าอดีตไดก้็ถูกประณามใหท้ าซ ้ ามนั’ (จอร์จ ซนัตะยามา)”384 

น่ีเป็นสดุดีท่ียาวท่ีสุดอนัดบัสอง  สดุดีบทท่ี 119 ยาวท่ีสุด 

2. การละทิ้งท่ีน่าจดจ า  78:9-11 

มนัยากท่ีจะระบุถึงความแน่นอนของโอกาสท่ีขอ้เหล่าน้ีอธิบายถึง    เอฟราอิมไม่ใช่เป็นแค่ช่ือของเผ่า
หน่ึงในอิสราเอล   มนัยงัเป็นช่ือของอาณาจกัรฝ่ายเหนือแห่งอิสราเอลหลงัจากอาณาจกัรท่ีรวมกนัไดแ้ยกออกใน
สมยัของเรโหโบอมั    จากการทึกทกัเอาวา่ผูเ้ขียนเป็นคนร่วมสมยักบัดาวิดนั้น เอฟราอิมท่ีเป็นเผา่ก็ดูเหมือนจะ
ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี    ในกรณีใดก็ตาม  ผูเ้ขียนไดใ้ชเ้หตุการณ์น้ีในฐานะตวัอยา่งท่ีแยซ่ึ่งผูฟั้งของเขาควรหลีกเล่ียง 

3. การบนัทึกถึงความดีของพระเจา้และความไม่สัตยซ่ื์อของอิสราเอล  78:12-72 



78:12-20  ในการทบทวนเชิงประวติัศาสตร์น้ี อาสาฟไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยภยัพิบติัในอียิปต ์(ขอ้ท่ี 12)    เขาไดว้าดเส้น
กวา้งๆในผา้ใบทางค าพูดของเขาซ่ึงสืบเสาะความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีมีต่อชนรุ่นท่ีไดอ้อกจากอียิปต์
ในการอพยพนั้น (ขอ้ท่ี 12-16)    แต่ละขอ้ในส่วนน้ีก็ท าให้ระลึกถึงเร่ืองราวในหนงัสืออพยพและ
กนัดารวิถี ทั้งๆท่ีมีการจดัเตรียมของพระเจา้นั้น คนอิสราเอลไดก้บฏต่อพระองค ์   พวกเขาไดท้ดสอบ
พระเจ้าด้วยการเรียกร้องให้พระเจ้าจดัเตรียมข้อเรียกร้องของพวกเขา แทนท่ีจะวางใจและเช่ือฟัง
พระองค ์(ขอ้ท่ี 17-20) 

78:21-33  ในการตอบสนองต่อการบ่นของพวกเขานั้น พระเจา้ไดส่้งไฟมาเผาไหมบ้ริเวณรอบนอกของค่าย 
(กดว. 11:1-3)    น่ีเป็นการเตือนต่อประชาชน    เม่ือพวกเขาไดเ้รียกร้องอาหาร พระองคไ์ดส่้งมาให้พวก
เขาอย่างอุดมสมบูรณ์ (อพย. 16:14-31)    อาสาฟไดเ้รียก มานาว่าอาหารของทูตสวรรค ์(ขอ้ท่ี 25) 
เพราะว่ามนัได้ลงมาจากท้องฟ้า    เม่ือผูค้นได้ยืนกรานท่ีจะมีเน้ือนั้น พระเจ้าได้ส่งนกคุ่มจ านวน
มากมายมา (อพย. 16:33; กดว. 11:31)    อยา่งไรก็ตาม พระองคย์งัไดส่้งภยัพิบติัมาท่ีควรไดส้อนพวก
เขาใหพ้ึงพอใจกบัการจดัเตรียมของพระองคอี์กดว้ย (กดว. 11:33) 

“บางคร้ังการพิพากษาท่ีใหญ่ท่ีสุดของพระเจา้ก็คือท่ีจะใหส่ิ้งท่ีเราตอ้งการ”385 

ทั้งๆท่ีมีบทเรียนเหล่าน้ีทั้งหมดนั้น  ชนรุ่นของอิสราเอลท่ีไดอ้อกจากอียิปต์ในการอพยพนั้นก็ไม่เช่ือ
และไม่เช่ือฟังพระยาเวห์ต่อไป    ดงันั้นชนรุ่นนั้นไดพ้ินาศไปในถ่ินทุรกนัดาร (ขอ้ท่ี 33) 

78:34-39    เม่ือพระเจา้ไดส้ังหารชนรุ่นนั้นบางคน คนอ่ืนๆไดห้นักลบัมายงัพระองค ์   อยา่งไรก็ตาม พวกเขา
ไม่ไดท้  าอยา่งนั้นอยา่งสุดใจหรืออยา่งต่อเน่ือง    กระนั้น พระเจา้ไดส้ าแดงความกรุณาต่อพวกเขาอยา่ง
สัตยซ่ื์อ ไดย้กโทษให้พวกเขา และไม่ไดท้  าลายพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียว    ความแตกต่างระหวา่ง
ความไม่สัตยซ่ื์อของอิสราเอลและความรักท่ีจงรักภกัดีของพระยาเวห์ก็เด่นชดัในส่วนน้ี 

78:40-55   การเน้นในส่วนน้ีก็อยู่ท่ีบ่อยคร้ังแค่ไหนท่ีชนรุ่นท่ีไม่สัตยซ่ื์อได้กบฏต่อพระเจา้แมจ้ะมีหมาย     
ส าคญัแห่งอ านาจและการดูแลของพระองคแ์ต่ก่อน    ในหมวดเพน็ทาทูคนั้น ก็มีภยัพิบติัสิบอยา่งท่ีเกิด
ข้ึนกบัคนอียิปต ์และโอกาสต่อมา 10 คร้ังเม่ืออิสราเอลไดก้บฏต่อพระเจา้ คร้ังสุดทา้ยไดเ้กิดข้ึน ณ ดา
เดชบารเนีย (กดว. 13—14)    อาสาฟไดร้ะบุถึงภยัพิบติัหลายอยา่งท่ีพระเจา้ไดน้ ามายงัคนอียิปตท่ี์ควร
ไดส้อนประชากรของพระองคใ์ห้วางใจและเช่ือฟังพระองค ์   ล าดบัของภยัพิบติัในตอนน้ีอยา่งเช่นใน
สดุดีบทท่ี 105 ก็แตกต่างจากการบนัทึกในหนงัสืออพยพ ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีถึงเสรีภาพทางบทกวี    ทั้งๆท่ี
มีกรณีซ ้ าๆของการบ่นและการกบฏนั้น พระเจา้ไดน้ าชนรุ่นนั้นอย่างท่ีผูเ้ล้ียงน าฝูงแกะท่ีหมดหนทาง



ตลอดถ่ินทุรกนัดาร (ขอ้ท่ี 52-53)    พระองคแ์มก้ระทัง่ไดน้ าพวกเขาไปยงัแผน่ดินท่ีพระองคไ์ดส้ัญญา
แก่พวกเขาอยา่งปลอดภยั และไดข้บัไล่คนคานาอนัออกไปก่อนพวกเขา (ขอ้ท่ี 54-55) 

78:56-64  หลงัจากท่ีโยชูวาไดต้ายไปนั้น ประชาชนไดท้ดสอบพระเจา้อีกคร้ังหน่ึงดว้ยการลม้เหลวท่ีจะขบัไล่ผู ้
อาศยัของแผน่ดินนั้นใหอ้อกไปอยา่งท่ีพระองคไ์ดบ้ญัชาใหพ้วกเขาท า    พวกเขาไดห้นัจากพระองคไ์ป
นบัถือพระเทียมเท็จ (ขอ้ท่ี 56-58)    ดงันั้นพระเจา้ไดอ้นุญาตให้คนฟีลิสเตียท่ีจะยึดหีบพระโอวาท ณ 
ชิโลห์ไปเสีย (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 4:4-11)    คนอิสราเอลหลายคนไดต้ายในคร้ังนั้น รวมถึงปุโรหิต
โอฟนีและฟีเนหสั (ขอ้ท่ี 64) 

78:65-72    ผูเ้ขียนไดพ้รรณนาวา่พระเจา้ก าลงัต่ืนข้ึน แมว้า่พระองคต่ื์นตวัและตระหนกัถึงสภาพของประชากร
ของพระองคอ์ยูเ่สมอ    พระองคไ์ม่ไดเ้คล่ือนท่ีจะช่วยกูพ้วกเขาจนกระทัง่สมยัของดาวิด    พระเจา้ได้
ปฏิเสธโยเซฟ (นัน่คือ เผา่เอฟราอิมและมนสัเสห์) และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเอฟราอิม ซ่ึงเป็นผูน้ าของเผา่
ต่างๆทางเหนือ ในแง่ท่ีวา่พระองคไ์ดเ้ลือกใครคนหน่ึงจากยดูาห์ท่ีจะน าอิสราเอล    พระองคย์งัไดเ้ลือก
ภูเขาศิโยนให้เป็นท่ีตั้งแห่งสถานนมสัการของพระองค์อีกดว้ย    ดาวิดไดย้ึดมนัจากคนเยบุส    การท่ี
พระเจา้จดัเตรียมดาวดิ กษตัริยแ์บบผูเ้ล้ียงนั้น ก็เป็นหลกัฐานเก่ียวกบัจุดสุดยอดแห่งพระคุณของพระเจา้
ท่ีมีต่ออิสราเอล 

“กษตัริยอ์งคห์น่ึงท่ีบรรดาผูเ้ขียนสดุดีไดส้นใจก็คือดาวิด    โดยส่วนใหญ่นั้น กษตัริยก์็ถูกกล่าวถึงอยา่ง
ดีมากในเพลงสดุดีเน่ืองจากการนบัถือท่ียิ่งใหญ่ของบรรดาผูเ้ขียนสดุดีท่ีมีต่อดาวิดและเช้ือสายของเขา    
การนับถือน้ีก็ท  าให้สดุดีบทท่ี 78 มาถึงจุดส าคญัสูงสุด ท่ีซ่ึงการท่ีพระเจ้าเลือกดาวิดนั้นเป็นการ
เปล่ียนแปลงอย่างส้ินเชิงในประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนจากเช้ือสายของราเชลท่ีเป็นตวัแทนโดย  
ซาอูลจากเผา่เบนยามินไปสู่เช้ือสายของเลอาห์ท่ีเป็นตวัแทนโดยดาวดิจากเผา่ของยดูาห์”386 

การเล้ียงดูนั้นควรออกมาจากความสัตยสุ์จริตส่วนตวัและปัญญา (ขอ้ท่ี 72)    บุคคลแห่งความสัตยสุ์จริต
คือผูท่ี้ปฏิบติัส่ิงท่ีเขาเทศนา    ส่ิงท่ีบุคคลหน่ึง เป็น ก็ก าหนดส่ิงท่ีเขา ท า    ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้
ปรับแต่งคุณลกัษณะ    ปัญญาเก่ียวขอ้งกบัการน าส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยไปสู่การพิจารณาขณะท่ีเรา
ด าเนินชีวติ 

“ความสัตยสุ์จริตและทกัษะตอ้งการซ่ึงกนัและกนั  เพราะวา่ไม่มีความสามารถมากแค่ไหนท่ีสามารถ
ชดเชยใจท่ีบาปได ้และไม่มีการอุทิศตนแด่พระเจา้มากแค่ไหนท่ีสามารถเอาชนะการขาดความสามารถ
ได”้387 



เม่ือพิจารณาถึงพระพรทั้งหมดของพระเจา้นั้น ประชากรของพระองคค์วรเรียนรู้จากประวติัศาสตร์และ
ยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ผูซ่ึ้งไดส้ัตยซ่ื์อต่อพวกเขามาตลอด (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 2:13)388 

“ถา้การบนัทึกของอิสราเอลเป็นความอบัอายของพวกเขา ความดีท่ีต่อเน่ืองของพระเจา้ก็ปรากฏออกมา
ในฐานะความหวงัของพวกเขา (ของพวกเรา) ส าหรับเร่ืองราวท่ีไม่จบ”389 

สดุดีบทที ่79 

ในสดุดีการคร ่ าครวญแห่งชาติ (ส่วนรวม)น้ี อาสาฟไดเ้ศร้าโศกต่อการถูกท าลายของเยรูซาเล็มและได้
ออ้นวอนต่อพระเจา้ท่ีจะมีความเมตตาต่อประชากรของพระองคแ์มจ้ะมีความบาปของพวกเขาเพื่อเห็นแก่พระ
นามของพระองค ์(เปรียบเทียบ สดด. 74)    อาสาฟคนน้ีอาจไดมี้ชีวิตอยูห่ลงัจากการท าลายเยรูซาเล็มโดยบาบิ
โลน    ดูเหมือนว่ามุมมองของผูเ้ขียนจะเป็นมุมมองของพวกผูร้อดชีวิตท่ีเหลืออยู่ในเยรูซาเล็มแทนท่ีจะเป็น
มุมมองของผูท่ี้ถูกเนรเทศ ซ่ึงสดุดีบทท่ี 137 ส่ือใหเ้ห็น 

“สดุดีน้ีกล่าวซ ้ าหวัขอ้ของสดุดีบทท่ี 74 แต่ดูเหมือนวา่มีความขมข่ืนมากกวา่    สถานการณ์ก็เหมือนกนั 
นัน่คือ พระวิหารถูกท าลาย อิสราเอลถูกฆ่า และศตัรูท่ีพิชิตก็ย่ามใจ    พระยาเวห์ไม่สามารถเป็นฝ่ายท่ี
ไม่สนใจได ้   การออ้นวอนนั้นไดถู้กกล่าวต่อความบริสุทธ์ิท่ีเขา้ขา้งของพระเจา้ซ่ึงกระท าการเหนือ
ความเล่ือมใสในศาสนาท่ีมองเห็นได ้   ท่ีน่ีอิสราเอลารุกเร้าให้พระยาเวห์ท่ีจะตดัสินใจวา่อะไรท่ีส าคญั
ต่อพระองค”์390 

1. การคร ่ าครวญต่อการถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็ม  79:1-4 
พวกศตัรูไดบุ้กรุกอิสราเอล ได้ท าให้พระวิหารเป็นมลทิน ไดท้  าลายกรุงเยรูซาเล็ม และได้ปล่อยให้

ร่างกายของพวกทหารอิสราเอลไม่ได้ถูกฝังไว ้   การไม่ไดถู้กฝังซ่ึงเหมือนกบัสัตวท่ี์ไม่มีใครสนใจนั้นก็เป็น
ความอปัยศขั้นสุดทา้ย    ดงันั้น มรดกของพระเจา้ไดก้ลายมาเป็นเป้าแห่งการดูถูกส าหรับพวกเพื่อนบา้นของ
พวกเขา 

“ประเด็นท่ีน่ีก็ไม่ใช่ความยติุธรรมของพระเจา้ในการพิพากษาประชากรของพระองค ์แต่วิธีท่ีพระเจา้ได้
ใช ้[เปรียบเทียบ ฮบก. 1—2]    พวกต่างชาติตอ้งรับผิดชอบส าหรับการดูหม่ินประชากรท่ีบริสุทธ์ิและ
พระวิหารท่ีบริสุทธ์ิ  เพื่อว่าพวกเขาจะไดรั้บการฟ้ืนฟูและประชากรของพระองคจ์ะไม่ประสบกบัการ
ท าใหเ้ป็นมลทินและความขายหนา้อีกต่อไป (เปรียบเทียบ อสย. 35:8; 52:1)”391 

 

 



2. การออ้นวอนขอการช่วยกู ้ 79:5-12 

79:5-9     ผูเ้ขียนสดุดีไม่ทราบว่านานแค่ไหนท่ีพระเจา้จะกร้ิวต่อประชากรของพระองค์และปล่อยให้พวกเขา     
ประสบกบัการพา่ยแพแ้ละความอปัยศ    พระองคจ์ะปล่อยให้ความหึงหวงของพระองคท่ี์มีต่อความรัก
ใคร่ของอิสราเอลน้ีเผ่าไหมด้งัเช่นไฟตลอดไปใช่ไหม?    อาสาฟไดก้ระตุน้ให้พระเจา้ท่ีจะบ่ายความ
กร้ิวของพระองค์ไปยงัพวกศัตรูของอิสราเอลผูซ่ึ้งไม่ได้นับถือพระองค์และได้ผลาญท่ีอาศัยของ
พระองค ์   เขายงัไดข้อใหพ้ระเจา้ยกโทษบาปของบรรพบุรุษของอิสราเอลและส าแดงความเมตตากรุณา
แก่ประชากรท่ีต ่าต้อยของพระองค์อีกด้วย    เขาได้ตั้ งการอ้อนวอนของเขาท่ีพระสิริของพระเจ้า
เช่นเดียวกบัความจ าเป็นของอิสราเอล 

“การแช่งหรือการสาปพวกศตัรูของใครคนหน่ึงก็พบได้บ่อยคร้ังในสดุดีการคร ่ าครวญ ([ขอ้ท่ี 6-7; 
เปรียบเทียบ]สดด. 138)    การแกแ้คน้นั้นก็ละไวแ้ก่พระเจา้ แต่การเรียกร้องเพื่อการแกแ้คน้ก็ข้ึนอยูก่บั
ส่วนหน่ึงในการจดัเตรียมแห่งพนัธสัญญาท่ีพระเจา้ไดส้ถาปนาไวก้บัอบัราฮมั    พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะ
สาปบรรดาผูท่ี้ไดแ้ช่งลูกหลานของอบัราฮมั (ปฐก. 12:2, 3)”392 

79:10-12    อาสาฟไดอ้อ้นวอนขอความรอดทางกายภาพต่อไปบนพื้นฐานของเกียรติของพระเจา้    เขาไดข้อการ
แกแ้คน้ต่อศตัรูท่ีไดส้ังหารคนเลือกสรรของพระเจา้หลายคน    เขาไดก้ระตุน้ให้พระเจา้ท่ีจะตอบค า
อธิษฐานของผูถู้กจ าจองท่ีไดอ้อ้นวอนของการช่วยกูจ้ากพระองค ์   เขาตอ้งการการชดใชเ้ต็มท่ีของการ
ต าหนิท่ีศตัรูไดสุ้มไวบ้นพระนามของพระยาเวห์ เพราะวา่พระเจา้ไม่ไดใ้หช้ยัชนะแก่อิสราเอล 

“ค าอธิษฐานเช่นนั้นอาจรบกวนเรา และเราคิดวา่จะไม่อธิษฐานเช่นนั้นอยา่งบ่อยๆ แต่มนัเป็นตามพระ
คมัภีร์อยา่งส้ินเชิง    ผูก้ล่าวก็จริงใจพอ ท่ีจะรู้จกัความปรารถนานั้น และผูก้ล่าวก็ สัตย์ซ่ือพอ ท่ีจะจ านน
ความปรารถนานั้นต่อ “พระเจา้”393 

 

3. ค าสัญญาถึงการสรรเสริญในอนาคต  79:13 

ผูเ้ขียนสดุดีไดส้ัญญาวา่ประชากรของพระองคจ์ะใหร้างวลัแก่พระองคด์ว้ยการสรรเสริญท่ีไม่รู้จกัจบถา้
พระองคจ์ะให้การช่วยกูแ้ก่พวกเขา    เขาไดม้องวา่ประชากรของพระเจา้เป็นดงัเช่นแกะท่ีหมดหนทาง    เขาได้
กล่าววา่การสรรเสริญของพวกเขาส าหรับความรอดน้ีจะเป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปจากเวลานั้นเป็นตน้ไป 

“ทุกวนัน้ีกางเขนของพระเยซูคริสตก์็เป็นหลกัฐานเดียวท่ีเราตอ้งการท่ีวา่พระเจา้รักเรา (รม. 5:8)”394 



เป็นการเหมาะสมท่ีจะออ้นวอนขอการแกแ้คน้จากพระเจา้เม่ือพวกศตัรูพิชิตประชากรของพระเจา้และ
จึงท าใหพ้ระองคดู์แย ่   ในท่ีสุดพระองคจ์ะช่วยกูเ้พราะวา่พระองคไ์ดส้ัญญาท่ีจะสงวนประชากรของพระองคไ์ว ้   
อยา่งไรก็ตาม การตีสอนอาจด าเนินไปอีกนานถา้บาปนั้นหนกัหนา 

สดุดีบทที ่80 

อีกคร้ังหน่ึงอาสาฟไดร้้องทูลให้พระเจา้ท่ีจะช่วยกูแ้ละฟ้ืนฟูอิสราเอล    ชนชาติน้ีไดถู้กเหยียบย  ่าและ
ตอ้งการความรอดของพระยาเวห์    สดุดีการคร ่ าครวญส่วนรวมน้ีก็ผดิจากธรรมดาเน่ืองจากภาพท่ีผูเ้ขียนสดุดีได้
ใชเ้พื่ออธิบายถึงอิสราเอล    เขาไดพ้รรณนาวา่ชนชาติน้ีเป็นเถาองุ่น (ขอ้ท่ี 8-16)    การล่มสลายของกรุงสะมาเรีย
ในปี 722 กคศ. อาจถูกกล่าวถึงท่ีน่ี395    สดุดีบทท่ี 77 และ 81 ก็คร ่ าครวญถึงการถูกท าลายของกรุงสะมาเรีย ซ่ึง
เป็นเมืองหลวงแต่ก่อนของอาณาจกัรฝ่ายเหนือแห่งอิสราเอล 

“เพลงสดุดีอาจมีอะไรท่ีจะกล่าวเก่ียวกบัน ้าตามากกวา่พระธรรมใดๆในพระคมัภีร์ยกเวน้หนงัสือเยเรมีย์
และบทเพลงคร ่ าครวญ”396 

1. การออ้นวอนต่อพระผูเ้ล้ียงของอิสราเอล  80:1-3 

80:1-2  ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้อ้นวอนต่อพระยาเวห์ในฐานะพระผูเ้ล้ียงแห่งประชากรของพระองค ์(เปรียบเทียบ 23:1; 
28:9); “ผูเ้ล้ียง” เป็นช่ือเรียกโดยทัว่ไปของกษตัริยใ์นโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ (เปรียบเทียบ 78:71)    
เขายงัได้อา้งอิงถึงพระองค์ว่าก าลงัประทบับนบลัลงัก์เหนือเครูบในพระวิหารอีกด้วย (เปรียบเทียบ 
99:1)    เอฟราอิมเป็นเผา่หวัหนา้ในทางเหนือและเบนยามินเป็นผูน้ าในทางใต ้   มนสัเสห์เป็นผูน้ าในฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดน 

80:3     การร้องเรียกเพื่อการกลบัสู่สภาพดีน้ีก็เป็นส่ิงท่ีกล่าวถึงซ ้ าๆท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชใ้นขอ้ท่ี 7 และ 19 อีกดว้ย    
ภาพของใบหน้าท่ีทอแสงต่ออีกคนหน่ึงก็บ่งบอกถึงความโน้มเอียงอนัโปรดปรานท่ีมีต่อบุคคลนั้น 
(เปรียบเทียบ 4:6; กดว. 6:25) 

2. การคร ่ าครวญเน่ืองจากการตีสอนของพระเจา้  80:4-7 

ช่ือเรียก “พระเจา้จอมโยธา” บ่งบอกถึงความสามารถของพระเจา้ท่ีจะช่วยกู้ประชากรของพระองค์
เม่ือใดก็ตามท่ีพระองค์ไดเ้ลือกท่ีจะท า    ความเงียบของพระเจา้ในการตอบสนองต่อการร้องเรียกขอการช่วยกู้
ของผูค้นได้บ่งบอกว่าพระองค์ได้กร้ิวต่อพวกเขา  ในฐานะพระผูเ้ล้ียงนั้น พระเจ้าได้เล้ียงดูประชากรของ
พระองค ์แต่พระองคไ์ดใ้หน้ ้าตาแก่พวกเขาท่ีจะกินและด่ืมแทนท่ีจะเป็นอาหารท่ีหล่อเล้ียง    สภาพของพวกเขา



ได้น าให้ชนชาติต่างๆท่ีเป็นเพื่อนบ้านท่ีจะเยาะเยย้พวกเขา    ส่วนน้ีจบลงด้วยส่ิงท่ีกล่าวถึงซ ้ าๆเช่นกัน 
(เปรียบเทียบ –ขอ้ท่ี 3, 19) 

3. สภาพท่ีถูกเหยยีบย  ่าของอิสราเอล  80:8-14ก 
ตอนน้ีผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ปล่ียนภาพของเขาและไดพ้รรณนาวา่อิสราเอลเป็นเถาองุ่นท่ีพระเจา้ไดน้ าออกมา

จากอียิปตแ์ละไปปลูกไวท่ี้       คานาอนั (เปรียบเทียบ อสค. 17:6-10; ฮชย. 10:1)    พระองคไ์ดป้ราบดินแห่งคา
นาอนัส าหรับพวกเขาดว้ยการขบัไล่คนพื้นเมืองให้ออกไป    อิสราเอลไดห้ย ัง่รากในแผ่นดินแห่งพระสัญญา
เหมือนกบัเถาองุ่นท่ีไดก้ระจายไปทุกทิศทาง    มนัก็แข็งแรงและงอกงามภายใตพ้ระพรของพระเจา้    อยา่งไรก็
ตาม พระเจ้าได้พงัก าแพงท่ีได้ปกป้องมนั และตอนน้ีพวกเพื่อนบ้านได้ผลาญมัน (เปรียบเทียบ อสย. 5:5)       
ส่วนน้ีจบลงดว้ยส่ิงท่ีกล่าวถึงซ ้ าๆท่ีคลา้ยกบัส่ิงท่ีกล่าวซ ้ าๆในขอ้ท่ี 3, และ 19 แต่ก็แตกต่างกนัเล็กนอ้ย 

ภาพของเถาองุ่นท่ีเล็งถึงอิสราเอลก็เก่าแก่อยา่งมาก    บางทีมนัไดเ้ร่ิมตน้ในการท่ียาโคบอวยพรโยเซฟ 
(ปฐก. 49:22)    พวกผูเ้ผยพระวจนะไดใ้ชม้นัอยูบ่่อยๆ (เปรียบเทียบ อสย. 5:1-7; 27:2-6; ยรม. 2:21; 12:10; 
อสค. 15; 19:10-14; ฮชย. 10:1)    พระเยซูไดใ้ชม้นัเพื่อจะอธิบายถึงพระองคเ์อง ซ่ึงเป็นอิสราเอลในอุดมคติ 
(ยน. 15:1, 5)    มนัเป็นภาพท่ีเหมาะสมเพราะวา่เถาองุ่นเป็นแหล่งแห่งพระพรต่อคนอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ ปฐก. 
12:3) 

4. การออ้นวอนขอการช่วยกู ้ 80:14ข-19 

80:14ข-16    อาสาฟไดร้้องทูลต่อพระเจา้ท่ีจะให้ความสนใจต่อสภาพของเถาองุ่น    ขอ้ท่ี 15 มองดูท่ีเถาองุ่นใน
ฐานะรากและแขนงดว้ยส่วนต่างๆท่ีแสดงถึงส่ิงทั้งหมด (เมอริสซ่ึม)    ค  าว่า “บุตร” เป็นการแปลตาม
ตวัอกัษรของค าฮีบรูท่ีหมายถึงแขนงในเชิงเปรียบเทียบ    มนัอธิบายถึงการเติบโตใหม่ของเถาองุ่น      
ซ่ึงเป็นชนรุ่นใหม่ของอิสราเอล    มทัธิวได้ประยุกต์ใช้การอ้างอิงน้ีกับพระเยซูคริสต์ (มธ. 2:15; 
เปรียบเทียบ อพย. 4:22; ฮชย. 11:1)    ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ห็นเถาองุ่นแห่งอิสราเอลถูกเผาและตดัลงโดยพวก
ศตัรูของมนัผูซ่ึ้งพระเจา้ไดอ้นุญาตใหท้ าลายมนั 

80:17-19    อีกคร้ังหน่ึงขอ้ท่ี 17 อา้งอิงถึงชนรุ่นปัจจุบนัของอิสราเอลในฐานะ “บุตรของพระเจา้”    มนัมีเล่นค า
เน่ืองจากวา่   เบนยามิน (ขอ้ท่ี 2) หมายถึง “บุตรชายแห่งมือขวาของขา้พเจา้”    ผูเ้ขียนสดุดีไดร้้องทูลให้
พระเจา้ท่ีจะสนบัสนุนบุตรชายแห่งพระหตัถข์วาของพระองคด์ว้ยพระหตัถ์ท่ีแข็งแรงของพระองค ์(นัน่
คือ ชนชาติท่ีพระเจา้ไดใ้ชใ้นฐานะพระหตัถข์วาท่ีมีพลงัของพระองค์)    เขาไดส้ัญญาวา่คนอิสราเอลจะ
ติดตามพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อและร้องทูลต่อพระองคใ์นเร่ืองความจ าเป็นต่างๆของพวกเขาถา้พระองคจ์ะ
ร้ือฟ้ืนเถาองุ่นของพระองค ์   สดุดีน้ีจบลงดว้ยการกล่าวซ ้ าของส่ิงท่ีกล่าวซ ้ าๆ 



ประชากรของพระเจา้ก็คลา้ยกบัเถาองุ่น ในแง่ท่ีว่าพระเจา้ไดเ้รียกให้พวกเขาท่ีจะเป็นพรต่อคนอ่ืนๆ    
อยา่งไรก็ตาม ถา้เราผูเ้ป็นประชากรของพระเจา้ไม่ไดด้ าเนินดว้ยการวางใจและการเช่ือฟังนั้น พระเจา้
อาจลิดเราและจ ากดัการเกิดผลของเรา พร้อมกบัมุมมองท่ีจะเพิ่มการเกิดผลสูงสุดของเรา    เถาองุ่น
ประสบกบัพระพรเองขณะท่ีมนักลายมาเป็นพรต่อคนอ่ืนๆ    ถา้เราจากพระเจา้ไป เราตอ้งร้องทูลให้
พระเจา้ร้ือฟ้ืนการเกิดผลของเราและจ านนตวัเราเองต่อพระองคอี์กคร้ังหน่ึง  ภาพของอิสราเอลในฐานะ
ตน้มะกอกเทศในโรม 11:17-24 ก็สอนบทเรียนท่ีคลา้ยๆกนั 

สดุดีบทที ่81 

สดุดีการสรรเสริญน้ีพร้อมกับค าแนะน านั้ นก็เป็นการเฉลิมฉลองท่ียินดีแห่งการท่ีพระเจ้าช่วยกู้
ประชากรของพระองค ์   บางทีคนอิสราเอลไดร้้องเพลงน้ี ณ เทศกาลอยูเ่พิง เน่ืองจากวา่มนัเป็นการทบทวนถึง
ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้และจดจ่อโดยเฉพาะท่ีการวนเวียนในถ่ินทุรกนัดาร397    เทศกาลอยูเ่พิงไดย้  ้าเตือนคน
อิสราเอลถึงระยะเวลาน้ีในประวติัศาสตร์ของพวกเขา 

“สดุดีบทท่ี 81 เป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัสดุดีบทท่ี 50    ถา้จะวา่ไปแลว้ บรรทดัต่างๆแห่งการ
โตแ้ยง้ก็ชดัเจนกวา่ท่ีน่ี”398 

1. การเรียกสู่การเฉลิมฉลอง  81:1-5 

81:1-2    อาสาฟไดส้ั่งใหค้นอิสราเอลท่ีจะร้องอยา่งยนิดีต่อพระเจา้ผูเ้ป็นก าลงัของพวกเขาพร้อมกบัเคร่ืองดนตรี 

81:3-5   เขาได้เรียกให้พวกเขาท่ีจะเข้าร่วมในเทศกาล    คนอิสราเอลได้เป่าแตรและได้ถวายเคร่ืองบูชา              
ณ ตอนตน้ของเดือนใหม่แต่ละเดือน และแต่ละเดือนไดเ้ร่ิมตน้ด้วยวนัเพ็ญ (กดว. 10:10; 28:11-15)    
เทศกาลอยูเ่พิงเป็นโอกาสท่ียินดีซ่ึงไดเ้ร่ิมตน้ในวนัท่ีสิบห้าของเดือนท่ีเจ็ด (กนัยายน-ตุลาคม) เม่ือดวง
จนัทร์เต็มดวง (ลนต. 23:34)    พระเจา้ได้เรียกร้องให้คนอิสราเอลท่ีจะถือรักษาโอกาสเหล่าน้ี    
พระองค์ได้เร่ิมตน้ท่ีจะระบุถึงเทศกาลแห่งชาติเหล่าน้ีเม่ือพระองค์ได้ให้ค  าแนะน าแก่คนอิสราเอล
เก่ียวกบัปัสกา (อพย. 12)    ตอนนั้น ค าแนะน าน้ีก็ใหม่ต่อชนชาติน้ีอยา่งส้ินเชิง ราวกบัวา่มนัเป็นเสียงท่ี
พวกเขาไม่เคยไดย้นิมาก่อน 

2. การรายงานถึงการส่ือสารของพระเจา้  81:6-16 

81:6-7   พระเจา้ไดบ้อกประชากรของพระองคว์า่พระองคไ์ดป้ลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส   
ของพวกเขาในฐานะทาสในอียปิต ์ พวกเขาไดร้้องทูลต่อพระเจา้ในความทุกขข์องพวกเขาและพระองค์
ไดต้อบพวกเขาจากสวรรค ์



“ท่ีจะตดัสินโดยรูปแบบน้ีนั้น มนัก็ดีท่ีจะระลึกถึงค าตอบของพระเจ้าพร้อมกบัความเฉียบขาดแห่ง
รายละเอียดมากข้ึน”399 

จากนั้นพระองค์ได้ทดสอบพวกเขาท่ีน ้ า ณ เมรีบาห์เพื่อจะดูว่าพวกเขาจะวางใจพระองค์หรือไม่       
(อพย. 17:1-7) และในการท่ีจะฝึกพวกเขาใหว้างใจ 

81:8-10  ขอ้เหล่าน้ีสรุปการเปิดเผยของพระเจา้ต่ออิสราเอล ณ ภูเขาซีนาย ท่ีท่ีพระองค์ไดใ้ห้ธรรมบญัญติัของ
โมเสสแก่พวกเขา 

81:11-12    อยา่งไรก็ตาม อิสราเอลไม่ไดรั้กษาธรรมบญัญติัของพระเจา้    ดงันั้น พระองคไ์ดป้ล่อยให้ประชากร
ของพระองคท่ี์จะท าตามใจปรารถนาของพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ รม. 1) เพื่อวา่พวกเขาจะเรียนรู้ท่ีจะ
กลบัไปหาพระองค ์

81:13-16    อาสาฟไดบ้รรยายถึงเร่ืองราวของพระเจา้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์อิสราเอลตั้งแต่การอพยพ          
ต่อไป    ถา้ประชากรของพระองค์จะเช่ือฟังพระองค ์พระองค์จะปราบพวกศตัรูและปรปักษข์องพวก
เขา   พระองค์จะอวยพรพวกเขาด้วยความมัง่คัง่อย่างสมบูรณ์อีกด้วย (เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:13-14)    
ขอ้สุดทา้ยกล่าวถึงอิสราเอลในฐานะบุคคลท่ีสองและก่อตั้งการเรียกไปยงัชนรุ่นปัจจุบนัของผูอ่้านท่ีจะ
ติดตามพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะทบทวนถึงพระคุณของพระเจา้ในอดีตเป็นระยะๆและ
ตามปกติ เพราะวา่การระลึกถึงความสัตยซ่ื์อของพระองคจ์ะทา้ทายให้ประชากรของพระองคท่ี์จะยงัคง
สัตยซ่ื์อต่อพระองค ์   น่ีคือหน่ึงในคุณค่าของการเขา้ร่วมการนมสัการท่ีโบสถเ์ป็นประจ า 

สดุดีบทที ่82 

ในสดุดีปัญญาน้ี อาสาฟไดเ้ตือนพวกผูพ้ิพากษาของอิสราเอลท่ีจะตดัสินอยา่งยติุธรรม400 

 

1. พระผูพ้ิพากษาแห่งบรรดาผูพ้ิพากษา  82:1 

ผูเ้ขียนไดนึ้กภาพวา่พระเจา้ประทบัในฐานะพระผูพ้ิพากษาเหนือการรวมกนัของบรรดาผูพ้ิพากษาท่ีเป็น
มนุษย ์ซ่ึงเป็นพวกผูพ้ิพากษาท่ีไดอ้าศยัอยู่ในทุกๆเมืองในอิสราเอล    พวกผูพ้ิพากษาท่ีเป็นมนุษยใ์นอิสราเอล
นั้นไดรั้บใช้ในฐานะตวัแทนเก่ียวกบัการพิจารณาคดีของพระเจา้ท่ามกลางประชากรของพระองค์    ค  าฮีบรูท่ี
แปลวา่ “ผูป้กครอง” (NASB) หรือ “พวกพระ” (NIV) คือ เอลโลฮิม (ตามตวัอกัษรหมายถึง บรรดาผูท่ี้แข็งแรง)    
ปกติค าน้ีอธิบายถึงพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม แต่บางคร้ังมนัอา้งอิงถึงบรรดาผูแ้ข็งแรงในอิสราเอล นั่นคือ     



พวกผูป้กครองหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นมนุษย ์(เปรียบเทียบ 45:6; อพย. 21:6; 22:8-9)    มนัไม่ไดอ้า้งอิงถึงทูตสวรรค์
ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ อฟ. 6:12) อยา่งท่ีบรรดาผูแ้ปลภาษาซีเรียไดคิ้ด    ส่ิงน้ีก็ชดัเจนจากตวับท    มนัไม่ไดอ้า้งอิงถึง
พวกพระของคนต่างชาติเช่นกนั (เปรียบเทียบ 1 คร. 10:20) 

2. ขอ้กล่าวหาต่อพวกผูพ้ิพากษา  82:2-7 

82:2-5 พวกผูพ้ิพากษาของอิสราเอลไดบิ้ดเบือนความยุติธรรม    พระเจา้ไดเ้รียกให้พวกเขาท่ีจะปฏิบติัความ
ยุติธรรมท่ีชอบธรรม    คริสโฮมล์ได้เช่ือว่ากษตัริยถู์กกล่าวถึงในขอ้ท่ี 2-7 แทนท่ีจะเป็นพระเจา้401    
แก่นสารของการตดัสินอยา่งเหมาะสมก็คือการท าใหแ้น่ใจวา่คนท่ีไม่มีทางป้องกนัตวัเองนั้นไดรั้บความ
ยุติธรรม    พวกผูพ้ิพากษาของอิสราเอล ผูซ่ึ้งควรเป็นผูฉ้ลาดท่ีสุดแห่งประชาชนก็ได้ละเลยต่อ
ความส าคัญของการพิพากษา ท่ียุ ติธรรมและผลลัพธ์ ต่างๆของการพิพากษา ท่ีไม่ยุ ติธรรม                
ดงันั้นกฎหมายและระเบียบซ่ึงเป็นรากฐานต่างๆของชีวติบนโลกน้ีก็ไม่มัน่คง 

82:6-7   พระเจา้ไดเ้ตือนพวกผูพ้ิพากษาท่ีไม่ยุติธรรมว่าพวกเขาเองจะประสบกบัการพิพากษาส าหรับความอ   
ยุติธรรมของพวกเขา    พระเจา้ไดแ้ต่งตั้งพวกเขาเป็น “พวกพระ” (นัน่คือ แต่ละบุคคลท่ีมีอ านาจโดย
สิทธิอ านาจของพระเจ้า)    พระองค์ได้ท  าให้พวกเขาเป็นบุตรของพระองค์ในแง่ของตวัแทนของ
พระองคบ์นโลกน้ี (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 7:14)    อยา่งไรก็ตาม เพราะวา่พวกเขาไม่ไดป้ระพฤติอยา่ง
พระเจา้ ผูซ่ึ้งตดัสินอยา่งยติุธรรมนั้น พวกเขาจะตายในฐานะแค่มนุษยโ์ดยปราศจากเกียรติในฐานะบุตร
ของพระเจา้    พวกเขาจะตายอยา่งท่ีคนอิสราเอลคนอ่ืนๆทั้งหมด    “มนุษย”์ และ “เจา้นาย” (ขอ้ท่ี 7) 
เป็นบางส่วนท่ีบ่งบอกถึงมนุษยท์ั้งหมด402 

พวกผูก้ล่าวหาพระเยซูได้กล่าวหาพระองค์ด้วยการดูหม่ินเม่ือพระองค์ได้อ้างว่าเป็นพระบุตรของ      
พระเจา้ (ยน. 10:33)    ในการตอบสนองต่อการกล่าวหาของพวกเขานั้น พระเยซูไดอ้า้งขอ้ท่ี 6 เพื่อจะย  ้า
เตือนพวกเขาวา่พระเจา้ไดเ้รียกพวกผูพ้ิพากษาของอิสราเอลวา่บุตรของพระองค ์   ประเด็นของพระองค์
ก็คือวา่ มนัไม่ใช่ไม่เหมาะสมส าหรับพระองคท่ี์จะเรียกพระองคเ์องวา่พระบุตรของพระเจา้  แน่นอนวา่
พระเยซูเป็นพระผูพ้ิพากษาสูงสุดของมนุษยทุ์กคน ดงันั้นมนัก็เหมาะสมส าหรับพระองค์โดยเฉพาะท่ี  
จะเรียกพระองคเ์องวา่พระบุตรของพระเจา้ 

3. การเรียกร้องการพิพากษาของพระเจา้  82:8 

อาสาฟไดส้รุปสดุดีน้ีดว้ยการเรียกร้องให้พระเจา้ท่ีจะพิพากษาทั้งโลกไม่ใช่แค่อิสราเอล  โลกในตอน
นั้นอย่างเช่นตอนน้ีก็ตอ้งการการพิพากษาท่ีชอบธรรมซ่ึงพระเจา้พระผูพ้ิพากษาท่ีชอบธรรมเท่านั้นสามารถ



จัดเตรียมให้ได้    การท่ีพระเจ้าจัดเตรียมพระเยซูคริสต์ ผูซ่ึ้งพระองค์ได้มอบการพิพากษาทั้ งส้ินให้นั้ น           
(ยน. 5:22-30) ก็เป็นค าตอบของพระองคต่์อค าออ้นวอนน้ี 

ความตอ้งการการพิพากษาท่ีชอบธรรมและการเรียกร้องส าหรับส่ิงน้ีจะด าเนินไปจนกระทัง่พระเยซู
คริสตท์รงปกครองและพิพากษา    พระองคจ์ะพิพากษา ณ เวลาท่ีหลากหลายในอนาคต    ส าหรับคริสเตียนนั้น 
ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึน ณ พระท่ีนัง่แห่งการพิพากษาของพระคริสต ์(2 คร. 5:10)    ส าหรับธรรมิกชนในยุคเข็ญและ
ธรรมิกชนในพนัธสัญญาเดิมนั้นก็จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีพระองค์เสด็จกลับมา ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ
พระองค ์(วว. 20:4, 6; อสย. 26:19; ดนล. 12:2)    ส าหรับผูไ้ม่เช่ือทั้งหมดนั้น มนัจะเกิดข้ึน ณ พระท่ีนัง่ใหญ่สี
ขาว (วว. 20:11-15) 

สดุดีบทที ่83 

อาสาฟไดอ้ธิษฐานวา่พระเจา้จะท าลายพวกศตัรูท่ีไดคุ้กคามเพื่อจะท่วมทน้อิสราเอล อยา่งท่ีพระองคไ์ด้
ท าในอดีต    น่ีเป็นสดุดีการคร ่ าครวญแห่งชาติ (ส่วนรวม) ท่ีให้ความสนใจท่ีเจาะจงต่อคนอธรรม และมนั
ประกอบดว้ยการสาปแช่ง    มนัเป็นสดุดีบทสุดทา้ยของเพลงสดุดีท่ีถือวา่เป็นของอาสาฟ (สดด. 50, 73—83) 

1. อนัตรายของการท าลาย  83:1-8 

ผูเ้ขียนสดุดีไดร้้องทูลต่อพระเจา้ท่ีจะกระท าเพื่อประชากรของพระองค์ดว้ยการแสดงออกถึงทางเลือก
ในแง่ลบ (ขอ้ท่ี 1)    เขาไดบ้รรยายวา่พวกศตัรูของอิสราเอลไดส้มรู้ร่วมคิดอยา่งไรท่ีจะต่อตา้นพระเจา้โดยการ
ท าลายประชากรของพระองค์    อาสาฟไดใ้ช้โครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรเพื่อจะเช่ือมโยงความ
สนใจต่างๆของพระเจา้กบัความสนใจต่างๆของชนชาติของพระองค ์(ขอ้ท่ี 2-5) จากนั้นเขาไดก้ล่าวถึงรายช่ือ
ของพวกศตัรูของอิสราเอล (ขอ้ท่ี 6-8)    คนฮาการ์ (ฮาไกรท,์ NIV) หรือลูกหลานของฮาการ์ก็เป็นคน   อิชมาเอล    
“เกบาล” เป็นอีกช่ือหน่ึงส าหรับบีโบลส ซ่ึงเป็นเมืองท่ีแข็งแรงในเลบานอน หรือน่ีอาจเป็น “เกเบล” ท่ีอยู่ใน
บริเวณท่ีเป็นภูเขาทางใตข้องทะเลตาย403    ลูกๆของโลทคือคนโมอบัและคนอมัโมน 

 

2. ความตอ้งการการช่วยกู ้ 83:9-18 

83:8-12    อาสาฟไดอ้ธิษฐานวา่พระเจา้จะช่วยกูป้ระชากรของพระองค ์อยา่งท่ีพระองคไ์ดท้  าในอดีตในระหวา่ง
สมยัของผูว้ินิจฉัย    พระเจา้ได้ท าลายคนมีเดียนโดยทหารจ านวนเล็กน้อยของกิเดโอน (วนฉ. 7—8)    
โอเรบและเศเอบคือผูบ้ญัชาการของคนมีเดียน (วนฉ. 7:25) และเศบาร์และศาลมุนนาคือกษตัริยข์องคน
มีเดียน (วนฉ. 8:5-6, 12, 18)    พระเจา้ไดพ้ิชิตพนัธมิตรของคานาอนัใกลก้บัแม่น ้ าคีโชน และเมืองของ



เอนโดร์ ผา่นทางเดโบราห์และบาราค (วนฉ. 4)    สิเสราคือผูบ้ญัชาการของคนคานาอนัและยาบินคือ
กษตัริย์ของคนคานาอนั    ชัยชนะท่ีมีพลังทั้งสองน้ีได้ท าให้การปกครองของพวกศตัรูเหล่าน้ีของ
อิสราเอลส้ินสุดลง 

83:13-16    ผูเ้ขียนตอ้งการให้พระเจา้ท่ีจะขบัไล่พวกศตัรูปัจจุบนัของอิสราเอลออกไปอยา่งท่ีพระองคไ์ดข้บัไล่
คนมีเดียนในสมยัของ    กิเดโอนนั้น    การอา้งอิงของเขาถึงภูเขาต่างๆอาจท าให้ระลึกถึงบาราคท่ีได้
รวบรวมกองทพัของเขาท่ีบนภูเขาทาโบร์ ณ จุดปลายทางตะวนัออกของหุบเขายิสเรเอล    เขาไดเ้ห็นวา่
พวกเขาพดัไปเหมือนวชัพืชชนิดหน่ึงซ่ึงไม่มัน่คงและถูกพดัไปโดยลมแห่งการพิพากษาของพระเจา้ 

83:17-18  อาสาฟสามารถขออย่างถูกตอ้งสมควรให้พระเจา้ท่ีจะท าให้พวกศตัรูของอิสราเอลอบัอายเม่ือ    
พิจารณาถึงพระสัญญาของ พระเจา้ต่ออบัราฮมั (ปฐก. 12:3)    อยา่งไรก็ตาม ความเป็นห่วงสูงสุดของ
เขาก็คือช่ือเสียงของพระเจา้ (ขอ้ท่ี 18) 

ค าอธิษฐานท่ีตั้ งอยู่บนช่ือเสียงของพระเจ้า พระสัญญาต่างๆของพระองค์ และความสัตย์ซ่ือของ
พระองคใ์นอดีตก็เป็นค าออ้นวอนท่ี  พระเจา้จะตอบ    อยา่งไรก็ตาม พระองคส์งวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสินใจ
เวลาท่ีถูกตอ้งท่ีจะกระท าไว ้

สดุดีบทที ่84 

เหมือนกบัสดุดีบทท่ี 42 และ 43 นั้น สดุดีน้ีแสดงออกถึงความปรารถนาของผูเ้ขียนท่ีมีต่อสถาน
นมสัการพระเจา้ ดงันั้นมนัก็เป็นสดุดีแห่งศิโยน    สดุดีน้ีเป็นหน่ึงในสดุดีนกัเดินทางไปนมสัการหรือสดุดีใชแ้ห่
ข้ึนท่ีคนอิสราเอลไดร้้องขณะท่ีพวกเขาไดเ้ดินทางไปยงัสถานนมสัการเพื่อจะนมสัการพระเจา้ (เปรียบเทียบ 
สดด. 120—134)    ในสดุดีน้ี ผูเ้ขียนซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้จกัไดป้ระกาศสภาพท่ีเป็นพรของบรรดาผูท่ี้ไปยงัพระวิหาร
เพื่อจะอธิษฐานต่อพระยาเวห์   คณะโคราห์คือบรรดาผูท่ี้ไดเ้รียบเรียงและหรือร้องเพลงสดุดีน้ีในการนมสัการ
ส่วนรวมของอิสราเอล 

 

1. การปรารถนาหาการทรงสถิตของพระเจา้  84:1-4 

84:1-2  ท่ีประทบัของพระเจา้จอมโยธาคือพระวหิารของพระองคแ์ละลานต่างๆ    น่ีคือท่ีท่ีพระเจา้ไดป้ระทบัใน
แง่ทอ้งถ่ินในระหว่างระยะเวลาน้ีแห่งประวติัศาสตร์ของอิสราเอล    พระองคไ์ดส้ัญญาท่ีจะพบปะกบั
ประชากรของพระองคใ์นแนวทางท่ีพิเศษท่ีนัน่ ส่วนใหญ่แลว้โดยทางการเป็นส่ือกลางของพวกปุโรหิต



คนเลวี    คนอิสราเอลธรรมดาไม่สามารถเขา้ไปในอาคารพระวิหารได ้แต่สามารถนมสัการพระเจา้ใน
ลานต่างๆได ้

84:3-4   ผูเ้ขียนสดุดีไดถื้อว่านกท่ีไดท้  ารังของพวกมนัในพระวิหารและห้องต่างๆนั้นว่าไดรั้บสิทธ์ิอย่างพิเศษ   
เน่ืองจากว่าพวกมนัอยู่ใกล้พระเจา้ตลอดเวลาและได้รับการปกป้องโดยพระองค์    พวกปุโรหิตก็มี
โอกาสท่ียิง่ใหญ่อีกดว้ยเพราะวา่พวกเขาไดท้  างานในห้องต่างๆท่ีลอ้มรอบพระวิหาร    พวกเขาสามารถ
สรรเสริญพระเจา้ไดต้ลอดไป เพราะวา่พวกเขาไดอ้ยู ่ณ ศูนยก์ลางแห่งการนมสัการของพระองค ์

“เขาใชค้  าวา่ ‘ความสุขเป็น’ หรือ ‘ก็เป็นสุข’ สามคร้ัง: คร้ังหน่ึงอยา่งโหยหา (ขอ้ท่ี 4), คร้ังหน่ึงอยา่ง
ตั้งใจ (ขอ้ท่ี 5), คร้ังหน่ึงในความพึงพอใจท่ีลึกซ้ึง (ขอ้ท่ี 12)    ส่ิงเหล่าน้ีสามารถน าพาเราในการส ารวจ
การเคล่ือนท่ีของสดุดีน้ีได”้404 

2. การเดินทางไปยงัพระวหิาร  84:5-7 
บุคคลท่ีตั้ งใจของเขาหรือของเธออยู่ท่ีการแสวงหาก าลังในพระเจ้าก็ประสบกับพระพรท่ียิ่งใหญ่    

บุคคลเช่นนั้นไดต้ั้งใจคอยการเดินทางไปยงัภูเขาศิโยนเพื่อจะนมสัการพระองคท่ี์นัน่    ค  าวา่ “บาคา” หมายถึง 
“ตน้เทียน”    เป็นท่ีชดัเจนวา่หุบเขาแห่งตน้เทียนคือบริเวณท่ีแห้งแลง้ซ่ึงผูเ้ขียนไดใ้ชใ้นฐานะตวัอยา่งของสภาพ
ท่ีแหง้แลง้ฝ่ายวญิญาณ    นกัเดินทางผูซ่ึ้งใจของเขานั้นไดค้าดหวงัถึงการนมสัการท่ีพระวิหารก็ไดพ้บการท าให้
สดช่ืนฝ่ายวิญญาณอยา่งยินดีในสถานการณ์ต่างๆท่ีคนอ่ืนๆพบวา่แห้งแลง้    ประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเขา   
ก็คลา้ยกบัการมาของฝนตน้ฤดูบนดินท่ีไร้น ้ าของหุบเขานั้น    บุคคลเช่นนั้นก็แข็งแรงข้ึนเร่ือยๆในฝ่ายวิญญาณ
ขณะท่ีเขาหรือเธอเขา้ใกลพ้ระเจา้มากข้ึนเร่ือยๆ 

3. การอธิษฐานไปตามทาง  84:8-12 

84:8-9  นกัเดินทางไปนมสัการไดก้ล่าวต่อพระเจา้ดว้ยการอธิษฐานขณะท่ีเขาเดินทางเขาไดว้ิงวอนเผื่อกษตัริย ์
ผูซ่ึ้งเป็นโล่ส าหรับประชาชนเช่นเดียวกบัรองผูส้ าเร็จราชการท่ีรับเจิมของพระองค ์

84:10-12  เขาไดเ้ห็นคุณค่าของการยืนและการรับใชใ้นพระวิหารเพราะวา่เขาสามารถประสบกบัความใกลชิ้ด
กบัพระเจา้ท่ีนัน่ได ้   เขาสามารถครอบง าตวัเขาเองดว้ยพระยาเวห์และการนมสัการพระองคอ์ยา่งเอาใจ
ใส่ได ้   นัน่คือส่ิงทั้งหมดท่ีผูค้นไดท้  าอยา่งปกติใน     พระวิหาร    ดงันั้น ความชัว่ร้ายก็แพร่หลายท่ีนัน่
นอ้ยกวา่ท่ีอ่ืนใด    อิทธิพลท่ีเป็นประโยชน์ของพระเจา้ก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย ์ท่ีจดัเตรียมความสวา่ง
และความอบอุ่นเหนือผูท่ี้อยู่ขา้งล่าง    พระองค์ปกป้องบรรดาผูท่ี้อยู่ใกลพ้ระองค์อีกดว้ย    พระองค์
ประทานความโปรดปรานท่ีไม่สมควรได้รับและการให้ความสามารถของพระเจ้า (พระคุณ) 



เช่นเดียวกบัเกียรติ (สง่าราศี)    พระองค์ส่งส่ิงต่างๆท่ีดีเท่านั้นไปยงัชีวิตของบรรดาผูท่ี้ด าเนินกบัน ้ า
พระทยัของพระองคอ์ยา่งกลมกลืน    ดงันั้นบุคคลท่ีวางใจพระองคก์็ประสบกบัพระพรของพระองค ์

“แก่นสารของการอยูใ่นทางธรรมก็อยูใ่นการจ านนต่อกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่ ผูจ้ะให้พระพรของพระองคแ์ก่
บรรดาผูท่ี้พบท่ีล้ีภยัของพวกเขาในพระองค.์ . .”405 

สดุดีน้ีแสดงออกถึงความยินดีท่ีมาทางความใกล้ชิดกบัพระเจา้    ในอิสราเอลนั้น ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนใน
ความใกลชิ้ดกบัการทรงสถิตในทอ้งถ่ินในพระวิหารของพระยาเวห์    ทุกวนัน้ีมนัเกิดข้ึนขณะท่ีผูเ้ช่ือ
วางใจและเช่ือฟังพระเจา้ตามท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผยน ้ าพระทยัของพระองคใ์นพระคมัภีร์    มีระดบัต่างๆ
ของความใกลชิ้ด    สดุดีน้ีจินตนาการถึงการเขา้ใกลพ้ระเจา้มากข้ึนโดยการเขา้ใกลพ้ระวิหาร ผูเ้ช่ือบาง
คนเลือกท่ีจะด าเนินชีวิตใกล้กับพระเจ้า และคนอ่ืนๆชอบท่ีจะด าเนินชีวิตห่างไกลจากพระองค ์   
แน่นอนวา่ ผูไ้ม่เช่ือก็ไม่มีความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระองค ์

สดุดีบทที ่85 

ผูเ้ขียนสดุดีนิรนามไดข้อบคุณพระเจา้ส าหรับการยกโทษและการฟ้ืนฟูประชากรท่ีท าบาปของพระองค ์   
เขาไดอ้ธิษฐานวา่พระเจา้จะขจดัพระพิโรธของพระองคอ์อกไปจากพวกเขาและเขาไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจ
ในอนาคตของประเทศ    บางทีประเภทของสดุดีน้ีก็คือการคร ่ าครวญแห่งชาติ 

1. การขอบคุณและการออ้นวอน  85:1-7 
85:1-3   ผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการขอบคุณพระเจา้ส าหรับการช่วยกูป้ระชากรของพระองค ์   การอา้งอิงถึงการ

กลบัสู่สภาพดีจากการเป็นเชลย (ขอ้ท่ี 1) บ่งบอกวา่สดุดีน้ีอาจไดเ้ขียนข้ึนตอนกลบัมาจากการเป็นเชลย
ท่ีบาบิโลน    อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนสดุดีอาจไดอ้า้งอิงถึงการเป็นเชลยท่ีไม่รุนแรงมากกวา่ บางที ณ เง้ือม
มือของประเทศเพื่อนบา้น    ในกรณีใดก็ตาม เขาไดม้องว่าการเป็นทาสแต่ก่อนของอิสราเอลนั้นเป็น
ผลลพัธ์ของบาปของพวกเขาและเขาไดข้อบคุณพระเจา้ส าหรับการยกโทษบาปนั้น 

“ในขอ้ท่ี 3ก บาปถูกก่อข้ึนในฐานะภาระของจิตส านึก  ในขอ้ท่ี 3ข นั้น ในฐานะการเป้ือนเลือด”406 

85:4-7  แมว้า่อิสราเอลเป็นอิสระ พวกเขายงัคงตอ้งการการร้ือฟ้ืนและการฟ้ืนฟูฝ่ายวญิญาณ    เน่ืองจากสภาพน้ี 
ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้อ้นวอนให้พระเจา้ท่ีจะเอาพระพิโรธทั้งส้ินของพระองคท่ี์มีต่อประชากรท่ีท าบาปของ
พระองคน์ั้นออกไป (เปรียบเทียบ อสย. 28:21; อสค. 18:32)    พวกเขาตอ้งการความรักท่ีจงรักภกัดีของ
พระองค์ (ค  าฮีบรู เฮเสด) และการช่วยกู้ของพระองค์    พวกเขาจะยินดีเม่ือพระองค์ได้จดัเตรียม
ผลประโยชน์เหล่าน้ีอยา่งเตม็ท่ี 



“บ่อยคร้ังเพลงสดุดีก็สะทอ้นให้เห็นถึงความโกรธ    การถูกครอบง าน้ีอาจดูเหมือนผิดปกติต่อเรา แต่
ความโกรธก็เป็นความเป็นห่วงทาง ศาสนศาสตร์    บรรดาผูเ้ขียนสดุดีเช้ือเชิญให้เราท่ีจะจดัการกบั
ความโกรธแทนท่ีจะหลีกเล่ียงอารมณ์ต่างๆทางลบของมนุษย ์   ดงันั้นสดุดีน้ีเช้ือเชิญให้เราอธิษฐาน
ขณะท่ีอยูใ่นความโกรธและท่ีจะไดรั้บการช าระจากอารมณ์ท่ีชัว่ร้ายและรับการเติมเตม็ดว้ยความหวงัใน
การสถาปนาท่ีสมบูรณ์ของอาณาจกัรของพระเจา้”407 

2. ความวางใจและความมัน่ใจ  85:8-13 

85:8-9  ขณะท่ีผูเ้ขียนสดุดีได้รอคอยให้พระเจ้าท่ีจะตอบสนองนั้น เขาก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะส่งสันติสุขมา 
(ค าฮีบรู ชาโลม คือ ความสมบูรณ์ของพระพรของพระเจา้)    อยา่งไรก็ตาม มนัส าคญัท่ีวา่ในระหวา่งนั้น
ประชากรของพระองคจ์ะไม่กลบัไปสู่บาปแต่ก่อนของพวกเขา 

“เป็นการดีท่ีจะไดย้นิพระวจนะของพระเจา้ แต่ประชากรของพระองคต์อ้งควบคุมชีวิตของพวกเขาดว้ย
วธีินั้น”408 

พื้นฐานของความมัน่ใจของเขาก็คือการช่วยกู้ท่ีได้สัญญาไวข้องพระเจ้าส าหรับบรรดาผูท่ี้ย  าเกรง
พระองค์    แนวคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลงั    พระสิริท่ีประทบัอยู่ในแผ่นดินก็คือว่าพระเจา้จะส าแดงการทรง
สถิตของพระองคท่ี์นัน่อีกคร้ังหน่ึงดว้ยการอวยพรคนอิสราเอล 

85:10-13  ความรักมัน่คง (นัน่คือ ความรักท่ีจงรักภกัดี) และความชอบธรรมของพระเจา้คือส่ิงท่ีพระเจา้จดัเตรียม    
ความจริงและสันติสุขคือส่ิงท่ีผูรั้บพระพรของพระองคจ์ะประสบ    สองส่ิงน้ีรวมกนัเม่ือประชากรของ
พระองค์กลบัไปหาพระองคแ์ละพระองค์ตอบสนองดว้ยพระพร    การเก็บเก่ียวท่ีเกิดผลเป็นพระพรท่ี
พระเจา้ได้สัญญาแก่ประชากรของพระองค์ถา้พวกเขาไดด้ าเนินในการเช่ือฟังต่อ    พนัธสัญญาแบบ
โมเสส (ฉธบ. 28:1-14; 30:1-16) 

สดุดีน้ีเต็มไปดว้ยค าศพัท์ต่างๆท่ีส าคญัอย่างมาก คือ ความชอบธรรม สันติสุข ความรักท่ีจงรักภกัดี 
ความจริง ความกลวั พระสิริและความรอดและอ่ืนๆอีก    เม่ือผูค้นถูกตอ้งกบัพระเจา้ในแง่พื้นฐานต่างๆ
ของชีวตินั้น พระพรต่างๆท่ีดีท่ีสุดของพระองคก์็อยูไ่ม่ไกล    อยา่งไรก็ตาม เราตอ้งรอคอยให้พระองคท่ี์
จะจดัเตรียมพระพรหลงัจากการกลบัใจ อย่างท่ีพระเจา้รอคอยอย่างอดทนก่อนท่ีจะน าการพิพากษา     
ต่อบาปมา 

 

 



สดุดีบทที ่86 

บนพื้นฐานของความดีของพระเจา้นั้น ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าท่ีจะแสดงถึงก าลังของพระองค์ด้วย       
การต่อตา้นคนเย่อหยิ่งผูซ่ึ้งไดย้กพวกเขาเองต่อตา้นพระองค ์   น่ีเป็นสดุดีบทเดียวท่ีไดถื้อว่าเป็นของดาวิดใน
บรรพท่ี 3 (สดด. 73—89)    มนัเป็นสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัท่ีกล่าวออกมาจากสถานการณ์แห่ง               
ความงุนงงสับสน    น่ีเป็นบทประพนัธ์ท่ีประกอบดว้ยส่วนต่างๆซ่ึงกลมกลืนกนัดีโดยแทจ้ริงของสดุดีบทอ่ืนๆ 
และขอ้อา้งอิงของมนัก็เกือบเป็นค าต่อค า 

 

ข้อต่างๆ ในสดุดีบทที ่86 ข้อต่างๆ ทีค่ล้ายกนัในทีอ่ืน่ๆ 
1 สดด. 17:6; 31:2; 35:10; 37:14; และ 40:17 
2 สดด.  25:20 
3 สดด.  57:1-2 
5 อพย. 34:6 
6 สดด. 28:2 
7 สดด. 17:6; และ 77:2 
8 สดด. 35:10; 71:19; 89:6; อพย. 8:10; 9:14; และ 15:11 
10 สดด. 72:18; และ 77:13-14 
11 สดด. 27:11 
12-13 สดด. 50:15, 23; 56:13; และ 57:9-10 
16 สดด. 25:16 

 

 

1. การขอร้องการปกป้อง  86:1-10 

ดาวิดได้ออ้นวอนขอการสงวนไวจ้ากพระเจา้ในฐานะผูเ้ช่ือท่ีพึ่งพาและขดัสนผูซ่ึ้งได้แสวงหาท่ีจะ
ด าเนินในความวางใจและการเช่ือฟังกบัพระเจา้ของเขา   เขาไดม้องวา่การท่ีพระเจา้ใหต้ามการขอร้องของเขานั้น
ก็ข้ึนอยู่กบัพระคุณของพระองค์ ไม่ใช่บางส่ิงท่ีพระเจา้ได้เป็นหน้ีเขา    เขาได้ตั้งใจคอยท่ีจะยินดีเม่ือค าตอบ
ไดม้า 
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“ความหวงัเร่ิมตน้ดว้ยการจ านนตนเองอยา่งส้ินเชิงต่อการปกป้องของพระเจา้”409 

ท่าทีแห่งความถ่อมใจของดาวิดก็ออกมาในแง่ท่ีเขาไดใ้ชใ้นการกล่าวถึงพระเจา้ในสดุดีน้ี    เขาไดเ้รียก
พระเจา้ว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หรือเจา้นายของเขาถึงเจ็ดคร้ัง (ค าฮีบรู อโดนาย) ซ่ึงเป็นช่ือเรียกท่ีเนน้ถึงอธิปไตย
ของพระองคเ์หนือดาวิด (ขอ้ท่ี 3, 4, 5, 8, 9, 12, และ 15)    ช่ือเรียกฮีบรูน้ีปรากฏเป็น “เจา้นาย” ในฉบบั
แปลภาษาองักฤษส่วนใหญ่ในขณะท่ี “ยาเวห์” แปลวา่ “พระเจา้” 

ผูเ้ขียนสดุดีไดแ้น่ใจวา่พระเจา้จะตอบสนองต่อค าอธิษฐานของเขา (ขอ้ท่ี 7)    พื้นฐานของความมัน่ใจ
ของเขาก็คือขอ้เทจ็จริงท่ีวา่      พระยาเวห์เป็นพระเจา้เดียวและพระองคท์  าส่ิงต่างๆท่ียิง่ใหญ่ 

2. การขอร้องความเขา้ใจมากข้ึน  86:11-13 

การขอร้องของดาวิดท่ีจะรู้จกัวิธีของพระเจา้อย่างเต็มท่ีมากข้ึนนั้นก็เป็นแบบอย่างของความตอ้งการ
ของผูเ้ช่ือท่ีจริงใจคนใดก็ตามท่ีตอ้งการด าเนินอย่างถ่อมใจและอย่างเช่ือฟังกบัพระเจา้ของเขา (เปรียบเทียบ 
อพย. 33:13; ฟป. 3:8-10)    แรงจูงใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการขอร้องน้ีก็คือพระสิริของพระเจา้ (ขอ้ท่ี 12)    ผูเ้ขียนสดุดี
ไดช่ื้นชมความรักท่ีจงรักภกัดีปัจจุบนัของพระเจา้ส าหรับเขาและความรอดฝ่ายวญิญาณของพระองค์ 

3. การขอร้องก าลงั  86:14-17 

การร้องทุกขแ์ทจ้ริงของดาวิดปรากฏในขอ้ท่ี 14  พวกกบฏท่ีต่อตา้นพระเจา้และกษตัริยผ์ูรั้บเจิมของ
พระองคไ์ดร้บกวนดาวิด    เขาไดเ้ปรียบเทียบลกัษณะของพวกเขากบัลกัษณะของพระเจา้    โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ดาวดิตอ้งการก าลงัทุกชนิดท่ีจะจดัการกบัผูต่้อตา้นเหล่าน้ี    หมายส าคญัท่ีเขาไดข้อร้องคงเป็นหลกัฐานบางอยา่ง
ทางกายภาพ ท่ีมองเห็นไดท่ี้วา่พระเจา้ไดส้นบัสนุนผูรั้บใชข้องพระองค ์   การช่วยกูข้องพระเจา้จะก่อตั้งหมาย
ส าคญัเช่นนั้น 

น่ีเป็นค าอธิษฐานขอความช่วยเหลือของผูเ้ช่ือท่ีเป็นผูใ้หญ่อยา่งมาก    โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมนัมีประโยชน์
ท่ีจะอ่านเม่ือเรารู้สึกวา่เราสู้ต่อไปแทบไม่ไหว    การเขา้ใจถึงพระเจา้ของดาวิดไดส่้งผลต่อการรับเอาท่ีท่ีถ่อมใจ
แห่งการจ านนของเขาต่อพระเจา้ของเขา    ความมัน่ใจของเขาในระหวา่งความยากล าบากของเขาก็หนกัแน่น
เพราะเขารู้วา่พระเจา้ของเขานั้นจงรักภกัดีและยิ่งใหญ่แค่ไหน    แทนท่ีจะแสดงออกถึงความตกใจกลวัต่อหน้า
อนัตรายนั้น ดาวดิไดแ้สดงออกถึงสันติสุข  ความมัน่ใจและแมก้ระทัง่ความยนิดี 

 

 



สดุดีบทที ่87 

สดุดีน้ีกล่าวถึงสง่าราศีของศิโยน ท่ีท่ีพระวหิารไดต้ั้งอยู ่   การทรงสถิตของพระเจา้ท่ีปกครองท่ามกลาง
ประชากรของพระองค ์ณ สถานท่ีตั้งน้ีไดก่้อตั้งพระพรแก่พวกเขาและประชาชาติอ่ืนๆทั้งหมด    เพลงสรรเสริญ
ของจอห์น นิวตนัท่ีช่ือ “ส่ิงต่างๆท่ีมีสง่าราศีของพระองคไ์ดถู้กกล่าวถึง” ก็เป็นการอรรถาธิบายต่อสดุดีน้ี 

“ภาษาของกวีนั้นก็ไหลล่ืน    เขาสร้างประโยคต่างๆท่ีสั้ นของเขาในแง่ท่ีกล้าหาญและทนัทีทนัใด       
ซ่ึงลกัษณะพิเศษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่ีถูกโยนไปยงัการผ่อนคลายท่ีกลา้หาญในขณะท่ีการเช่ือมโยง
ภายในของพวกมนันั้นก็ถูกละไวใ้นท่ีมืด”410 

1. ความส าคญัของศิโยน  87:1-3 

พระเจ้าได้เลือกศิโยนให้เป็นสถานท่ีท่ีพระองค์จะพบปะกับประชากรของพระองค์ในแง่ท่ีพิเศษ    
พระองค์ไดพ้บปะกบัพวกเขาโดยการอาศยัอยูใ่นพระวิหารและการมีการสามคัคีธรรมกบัพวกเขาผา่นทางพวก
ปุโรหิตของพระองค ์   ท่ามกลางภูเขาทั้งหมดใกลก้บัภูเขาศิโยนนั้น ภูเขาน้ีก็เป็นการเลือกของพระองคใ์ห้เป็นท่ี
อาศยัและนัน่ก็เป็นรากฐานแห่งการรับมือกบัคนอิสราเอลของพระองค์   มีสถานท่ีตั้งท่ีเป็นเนินเขาบางแห่งท่ี
สวยงามในอิสราเอล แต่แห่งน้ีเป็นส่ิงดีท่ีสุดเพราะว่าพระเจา้ได้เลือกท่ีจะท าให้มนัเป็นท่ีอาศยัของพระองค ์     
ชนชาติต่างๆทางตะวนัออกใกลโ้บราณไดเ้ช่ือวา่พวกพระของพวกเขาไดอ้าศยัอยูใ่นภูเขาสูงท่ีสวยงามเช่นภูเขา
คารเมลและภูเขาเฮอร์โมน    ศิโยนเป็นนครของพระเจา้เพราะวา่พระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะท าเป็นท่ีอาศยับนโลกของ
พระองคท่ี์นัน่ในพระวหิาร 

2. ความเป็นท่ีนิยมของศิโยน  87:4-6 

บรรดาผูแ้ปลฉบบัภาษาองักฤษไดแ้ปลขอ้ท่ี 4 วา่เป็นขอ้อา้งอิง    ใครท่ีก าลงักล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ี? เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ ถอ้ยค าเหล่าน้ีเป็นของผูท่ี้กล่าวส่ิงต่างๆท่ีมีสง่าราศีเก่ียวกบัศิโยน (ขอ้ท่ี 3)    พวกเขาก าลงักล่าวอะไร?    
ดูเหมือนพวกเขาก าลงัอธิบายถึงสง่าราศีท่ีเท่าเทียมแก่ศิโยนให้กบัชนชาติต่างๆท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงไดถู้กอา้งอิงถึงนั้น    
ราหับ (ตามตวัอกัษรของฉบบัทลัมุทหมายถึง ความหยิ่ง) คือช่ือเล่นส าหรับอียิปต์ (เปรียบเทียบ 89:10; อสย. 
30:7; 51:9)    มนัอาจไดเ้ป็นช่ือของอ านาจแห่งปีศาจมีพลงัซ่ึงถูกคิดวา่อยูเ่บ้ืองหลงัอียปิต์411    (ช่ือ “ราหบั” ในโย
ชูวา 2:3-11 ก็ถูกสะกดอยา่งแตกต่างออกไปในภาษาฮีบรู)    ประโยคน้ี “ผูน้ี้เกิดท่ีนัน่” หมายถึง “ขา้พเจา้ไดเ้กิดท่ี
นัน่”    ในอีกนยัหน่ึง ผูค้นจะมีความเย่อหยิ่งจากการท่ีไดเ้กิดในศิโยนอย่างท่ีพวกเขาไดเ้ย่อหยิ่งจากการท่ีได ้   
เกิดในหน่ึงของประเทศท่ียิง่ใหญ่อ่ืนๆเหล่าน้ี 

อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตนั้น คนสองประเภทจะสืบเสาะบรรพบุรุษของพวกเขายอ้นไปถึงศิโยน    เป็นท่ี
ชดัเจนว่าขอ้ท่ี 5 แยกแยะผูท่ี้เกิดทางกายภาพท่ีนัน่และผูท่ี้มีรากฝ่ายวิญญาณท่ีนัน่    กลุ่มหลงัจะรวมถึงคนท่ี



ได้รับการไถ่ทุกคน เน่ืองจากว่าศิโยนเป็นบา้นของพระบิดาในสวรรค์ของพวกเขา (น่ีคือการใช้ค  าศพัท์ของ   
พนัธสัญญาใหม)่ 

เม่ือพระเจา้พิพากษาทุกคนนั้น พระองคจ์ะหมายเหตุว่าคนท่ีไดรั้บการไถ่ทุกคนไดก้ าเนิดมาจากศิโยน
ทางฝ่ายวญิญาณ (ขอ้ท่ี 6)    ศิโยนไม่ไดเ้ป็นแค่เมืองหลวงของคนอิสราเอลเท่านั้น แต่มนัยงัเป็นบา้นของคนอ่ืนๆ
หลายคนท่ีวางใจในพระเจา้ของอิสราเอลอีกดว้ย (เปรียบเทียบ กท. 4:26-27; ฮบ. 12:22-24; วว. 3:12; 21:2, 10)    
ในแง่น้ีนั้น ผูเ้ขียนไดแ้สดงถึงสง่าราศีท่ีโดดเด่นของศิโยน 

“คนเหล่าน้ีผูไ้ดม้าสู่ความเช่ือในพระยาเวห์ในฐานะคนเปล่ียนศาสนาก็ไดเ้กิดมาในความหลากหลาย
แห่งสถานท่ี ท่ามกลางเช้ือชาติต่างๆ ทัว่โลกอนัเป็นท่ีรู้จกั    แต่ในการมาสู่ความเช่ือในพระเจา้ผูท้รง
พระชนมอ์ยูข่องพวกเขานั้น พระองคคื์อพระยาเวห์ไดป้ระกาศว่าพวกเขาไดบ้งัเกิด ‘ใหม่’ พวกเขาได ้
‘บงัเกิดท่ีนัน่’ นัน่คือ ในศิโยน    จากนั้นน่ีคือตอนหน่ึงในพระคมัภีร์ฮีบรูท่ีซ่ึงพระเยซูอาจไดพ้าดพิงถึง
เม่ือพระองคไ์ดค้าดหวงัวา่นิโคเดมสัไดรู้้เก่ียวกบัการ ‘บงัเกิดใหม่’ (ยน. 3:3, 10)”412 

3. ความยนิดีในศิโยน  87:7 

ศิโยนจะเป็นท่ีแห่งความยินดีและการร้องเพลงในอนาคต    คนทั้งหมดท่ียินดีจะสืบเสาะแหล่งแห่ง
ความยินดีของพวกเขาไปจนถึงเมืองน้ีเพราะว่ามนัเป็นท่ีอาศยัของพระเจา้    ในท่ีสุดแลว้ ความยินดีทั้งส้ินก็มา
จากพระเจา้ และความยนิดีทั้งส้ินจะมาจากศิโยนเพราะวา่   พระเจา้ประทบัในศิโยน 

ในเชิงการเผยพระวจนะนั้น สดุดีน้ีช้ีไปยงัเวลาท่ีคนท่ีได้รับการไถ่ทั้ งหมดจะมารวมกันท่ีศิโยน           
ส่ิงน่ีจะเกิดข้ึนในยุคพนัปีเม่ือพระเยซูคริสต์ท าให้มนัเป็นเมืองหลวงโลกแห่งอาณาจกัรบนโลกน้ีของพระองค ์  
จากนั้นทุกประชาชาติจะมุ่งไปหามนัในฐานะศูนยก์ลางของโลก (อสย. 2:2; มีคา. 4:1)    อยา่งไรก็ตาม วนัหน่ึง
กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะแทนท่ีเมืองปัจจุบนั (วว. 21)    มนัจะเป็นบา้นของพระเมษโปดกและบรรดาผูติ้ดตามท่ีสัตย์
ซ่ือของพระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์

 
สดุดีบทที ่88 

น่ีเป็นหน่ึงในเพลงสดุดีท่ีเศร้าท่ีสุด    นักเขียนคนหน่ึงได้เรียกมนัว่า “มุมมืดท่ีสุดของเพลงสดุดี”413    
สดุดีน้ีเป็นการคร ่ าครวญส่วนตวั แต่มนัไม่เคยเปล่ียนเป็นประโยคต่างๆแห่งการวางใจและการสรรเสริญซ่ึง
ก าหนดสดุดีประเภทน้ี    มนักล่าวถึงค าอธิษฐานของบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งไดท้นทุกข์อย่างสาหัสเป็นเวลานานแต่
กระนั้นก็ไดว้างใจในพระเจา้ต่อไป 



“สดุดีบทท่ี 88 เป็นความอึดอดัใจต่อความเช่ือตามธรรมเนียม    มนัเป็นการร้องของผูเ้ช่ือ (ผูซ่ึ้งเป็น
เหมือนโยบ) ซ่ึงชีวิตของเขานั้นไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดไว ้ ผูซ่ึ้งแสวงหาการติดต่อกบัพระยาเวห์อย่าง
สุดก าลงั แต่ผูซ่ึ้งไม่สามารถท่ีจะกระตุ้นการตอบสนองจากพระเจา้ได้    ท่ีจริงน่ีเป็น ‘คืนท่ีมืดแห่ง
วญิญาณ’ เม่ือบุคคลท่ีทนทุกขต์อ้งอยูต่ามล าพงัอยา่งส้ินเชิงในความมืดแห่งการถูกทอดทิ้ง”414 

เฮมานเป็นนักปราชญ์ ผูซ่ึ้งเป็นนักร้องในการปรนนิบติัรับใช้ดาวิดและเป็นคนร่วมสมยักับอาสาฟ     
และเอธาน  (1 พกษ. 4:31;  1 พศด. 15:19; 16:41-42; 25:1, 6)    คณะโคราห์ไดเ้รียบเรียงและหรือไดร้้องสดุดีน้ี 

“อารมณ์และการทนทุกข์ท่ีถูกแสดงออกมาโดยผูเ้ขียนสดุดีก็ใกลชิ้ดในวิญญาณกบัอารมณ์และการทน
ทุกขเ์หล่านั้นของสดุดีบทท่ี 22    ในธรรมเนียมของคริสตจกัรนั้น สดุดีเหล่าน้ีไดถู้กเช่ือมโยงไวด้ว้ยกนั
ในการอ่านพระคมัภีร์ในวนัศุกร์ประเสริฐ”415 

1. ความทุกขข์องผูท้นทุกข ์ 88:1-9ก 

88:1-2  ขอ้เหล่าน้ีเป็นบทน าสู่ส่ิงท่ีตามมา   ผูเ้ขียนสดุดีได้ประกาศว่าเขาได้อธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนต่อ   
พระเจา้ผูซ่ึ้งเขาไดค้าดหวงัท่ีจะไดรั้บการช่วยกู ้   เขาไดอ้อ้นวอนต่อพระเจา้ท่ีจะรับพิจารณาการขอร้อง
เขาและกระท าตามดว้ยการช่วยเขาใหร้อด 

“ในท่ามกลางความล าบากนั้น ความเช่ือก็ยดึมัน่ท่ีพระเจา้ผูไ้ดส้ัญญาท่ีจะช่วยกู”้416 

88:3-9ก    เป็นท่ีชัดเจนว่า การทนทุกข์ของผูเ้ขียนสดุดีได้ส่งผลต่อการท่ีเพื่อนของเขาท่ีได้แยกไปจากเขา       
เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเจา้เองก็ไดล้ะทิ้งเขา    เฮมานไดรู้้สึกใกลท่ี้จะตายอย่างมาก    เขาไดม้องวา่สภาพ
ของเขานั้นมาจากพระเจา้โดยตรง    เขาไดรู้้สึกโดดเด่ียวและเป็นทุกข ์

“หน่ึงในขั้นแรกสู่การฟ้ืนฟูก็คือท่ีจะโปร่งใสอยา่งส้ินเชิงเม่ือเราอธิษฐานและไม่บอกพระเจา้ถึงส่ิงใดก็
ตามท่ีไม่เป็นจริงหรือส่ิงท่ีเราไม่ไดห้มายถึงอยา่งแทจ้ริง”417 

2. ค าอธิษฐานของผูท้นทุกข ์ 88:9ข-12 

แมว้่าเฮมานได้อธิษฐานขอการผ่อนคลายและการกลบัสู่สภาพดีทุกๆวนันั้น พระเจา้ไม่ได้ช่วยกู้เขา    
เขาไดข้อความเมตตาโดยการตั้งค  าถามต่างๆเชิงโวหาร ซ่ึงทั้งหมดนั้นก็คาดหวงัค าตอบในแง่ลบ    ถา้ผูเ้ขียนได้
ตายไป  เขาไม่สามารถสรรเสริญพระเจา้ในแผน่ดินของคนเป็นไดอี้กต่อไป    ส่ิงท่ีเขาไดก้ล่าวไปก็ไม่ไดข้ดัแยง้
กบัการเปิดเผยเก่ียวกบัการมีชีวติอยูท่ี่มีจิตส านึกหลงัจากความตาย    มนัสะทอ้นถึงความตอ้งการของเฮมานท่ีจะ
สรรเสริญพระเจา้ในขณะท่ีมีชีวติอยู่418 



3. ความเช่ือของผูท้นทุกข ์ 88:13-18 

เฮมานไดทู้ลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้เป็นคร้ังท่ีสาม (เปรียบเทียบ ขอ้ท่ี 1-2, 13)    เขาไดข้อการ
อธิบายถึงการทนทุกข์ของเขา (ขอ้ท่ี 14)    จากนั้นเขาไดอ้ธิบายถึงการทนทุกข์ของเขาต่อไป (ขอ้ท่ี 15-18)    
กระนั้น เขาไดห้นัไปสู่พระเจา้ดว้ยการอธิษฐานเร่ือยไป ซ่ึงรอคอยค าตอบและการผอ่นคลายบา้ง 

“ดว้ย ความมืด เป็นถอ้ยค าสุดทา้ยของมนันั้น อะไรคือบทบาทของสดุดีน้ีในพระคมัภีร์?  ส าหรับการ
เร่ิมตน้ของค าตอบนั้น เราอาจหมายเหตุว่า แรกสุด มนัเป็นพยานถึงความเป็นไปไดข้องการทนทุกข์ท่ี
ไม่ไดรั้บการผ่อนคลายในฐานะส่วนทางโลกน้ีของผูเ้ช่ือ    การจบท่ีมีความสุขของสดุดีส่วนใหญ่ของ
สดุดีประเภทน้ีก็ถูกมองวา่เป็นโบนสัไม่ใช่หน้ี  การยบัย ั้งของมนันั้นก็ไม่ใช่หลกัฐานของความไม่โปรด
ปรานหรือความพ่ายแพข้องพระเจา้    ประการท่ีสอง สดุดีน้ีเพิ่มเสียงของมนัเขา้กบั ‘คร ่ าครวญด้วย
ความเจ็บปวด’ ซ่ึงห้ามไม่ให้เราท่ีจะยอมรับล าดบัปัจจุบนัว่าเป็นสุดทา้ยแลว้    มนัเป็นการย  ้าเตือนท่ี
เฉียบแหลมวา่ ‘เราทั้งหลายคร ่ าครวญคอยการท่ีพระเจา้ทรงให้เป็นบุตร  คือท่ีจะทรงให้กายของเราทั้ง
หลายรอดตาย’ (รม. 8:23)    ประการท่ีสาม เหมือนกบัโยบนั้น ผูเ้ขียนน้ีไม่ไดเ้ลิกลม้    เขาไดเ้สร็จส้ินค า
อธิษฐานของเขา ซ่ึงยงัคงอยูใ่นความมืดและไม่ไดรั้บรางวลัอยา่งส้ินเชิง    อีกคร้ังหน่ึง การเหน็บแนมน้ี 
‘โยบย  าเกรงพระเจา้เปล่าๆหรือ?’ ก็ยงัไม่ไดถู้กตอบ    ประการท่ีส่ี  ดว้ยการเขา้ใจถึงปัญหาหลงัจากท่ี
เหตุการณ์ไดเ้กิดข้ึนแล้วนั้น ช่ือของผูเ้ขียนก็ยอมให้เราท่ีจะเห็นว่าการถูกปฏิเสธของเขานั้นก็ดูเผินๆ
เท่านั้น (จงดูข้อคิดเห็นเร่ิมต้นในเพลงสดุดี)    การมีชีวิตอยู่ของเขานั้นไม่ใช่ความผิดพลาด มนัมี
แผนการของพระเจา้ท่ีใหญ่กวา่ท่ีเขาจะรู้ได ้และท่ีในมนันั้นก็ถูกสงวนไวส้ าหรับเขาอยา่งระมดัระวงั”419 

เม่ือพระเจา้ไม่ได้ผ่อนคลายความทุกข์นั้น ธรรมิกชนก็อธิษฐานต่อไป วางใจว่าในท่ีสุดแล้วพระองค ์   
จะใหต้ามค าออ้นวอนของพวกเขาถา้น่ีคือน ้าพระทยัของพระองค ์

สดุดีบทที ่89 

ผูเ้ขียนแห่งสดุดีกษตัริยน้ี์เป็นเอธาน นกัดนตรีคนเลวีท่ีฉลาดอีกคนหน่ึงในการปรนนิบติัรับใช้ดาวิด    
(1 พกษ. 4:31;  1 พศด. 15:17-18)โอกาสส าหรับการเขียนก็ไม่ชดัเจน  เม่ือตดัสินจากเน้ือหาของสดุดีน้ีนั้น          
ดูเหมือนวา่มนัเป็นเวลาหลงัจากท่ีดาวิดไดป้ระสบกบัการพ่ายแพแ้ละความทุกขห์นกับางอยา่ง    มนัเร่ิมตน้ดว้ย
การสรรเสริญ และมนัจบลงดว้ยการคร ่ าครวญ 

เอธานไดว้งิวอนเผื่อกษตัริย ์ซ่ึงอา้งเอาพระสัญญาแบบพนัธสัญญาของดาวิด (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 7:5-
16; 1 พศด. 17)  ท าไมพระเจา้ไดท้  าให้ดาวิดเจ็บปวดอยา่งหนกัในเม่ือพระองคไ์ดส้ัญญาท่ีจะอวยพรเขาอยา่ง
มาก?    เอธานไดทู้ลต่อพระเจา้ท่ีจะใหเ้กียรติพนัธสัญญาแบบดาวดิและส่งการผอ่นคลายมายงักษตัริย ์



1. คุณลกัษณะและพนัธสัญญาของพระเจา้กบัดาวดิ  89:1-4 

เอธานไดป้ระกาศถึงสองหวัขอ้หลกัของสดุดีน้ีในขอ้ท่ี 1 และ 2    หวัขอ้เหล่าน้ีคือความรักท่ีจงรักภกัดี 
(ค าฮีบรู เฮเสด) และความสัตยซ่ื์อของพระยาเวห์    ขอ้อา้งอิงถึงความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ปรากฏในขอ้ท่ี 
1, 2, 14, 24, 28, 33, และ 49    เขาไดอ้า้งอิงถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในขอ้ท่ี 1, 2, 5, 8, 24, 33, และ 49         
เขาไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะออ้นวอนให้พระเจา้ท่ีจะให้เกียรติพระสัญญาต่างๆของพระองคต่์อดาวิดบนพื้นฐาน
ของคุณสมบติัเหล่าน้ี 

ผูเ้ขียนได้กล่าวซ ้ าพระสัญญาแบบพนัธสัญญาของดาวิดในขอ้ท่ี 3 และ 4    น่าสนใจว่า ค  าว่า           
“พนัธสัญญา” ไม่ไดป้รากฏใน 2 ซมอ. 7 หรือ 1 พศด. 17 ซ่ึงเป็นสองท่ีในพนัธสัญญาเดิมท่ีท่ีพระเจา้ไดบ้นัทึก
การให้พันธสัญญานั้ น    ค  าไขสามค าท่ีถูกใช้ในสองข้อน้ีก็ปรากฏบ่อยๆตลอดสดุดีน้ี    ค  าเหล่าน้ีคือ            
“พนัธสัญญา” (ขอ้ท่ี 3, 28, 34, และ 39) “ดาวดิผูรั้บใชข้องเรา” (ขอ้ท่ี 3, 20, และ 50 ท่ีท่ีแค่กล่าววา่ “ผูรั้บใชข้อง
เรา”) และ “บลัลงัก์” (ขอ้ 4, 14, 29, 36, และ 44)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ พนัธสัญญาแบบดาวิดเป็นศูนยก์ลางใน
ความคิดของผูเ้ขียนในสดุดีน้ี 

“เบ้ืองหลงัส าหรับพนัธสัญญาแบบดาวิดและภาพของการเป็นบุตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนัก็คือพนัธสัญญา
ของการใหท้างโลกตะวนัออกใกลโ้บราณท่ีซ่ึงกษตัริยจ์ะให้รางวลัแก่ผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อดว้ยการเล่ือนเขา
ไปสู่ต าแหน่งของ ‘การเป็นบุตร’ และให้ของขวญัต่างๆท่ีพิเศษแก่เขา ซ่ึงตามปกติแลว้ก็เก่ียวขอ้งกบั
แผน่ดินและราชวงศ์    ไม่เหมือนกบัขอ้ตกลงแบบเจา้แผน่ดินและขา้ทาสท่ีมีเง่ือนไข ท่ีซ่ึงพนัธสัญญา
แบบโมเสสไดเ้อาแบบอย่างนั้น พนัธสัญญาแห่งการให้ก็เป็นการให้ท่ีไม่มีเง่ือนไข ท่ีเป็นสัญญาซ่ึงไม่
สามารถเอาไปจากผูรั้บได้420   ดงันั้น พระสัญญาต่างๆแบบพนัธสัญญาของพระเจา้ต่อดาวิดก็ไดรั้บการ
รับรองดว้ยค าปฏิญาณท่ีเปล่ียนแปลงไม่ไดข้องพระเจา้ (89:3, 28-37; 132:11)”421 

2. คุณลกัษณะของพระเจา้  89:5-18 

89:5-14     ขอ้เหล่าน้ียกยอ่งความพิเศษของพระยาเวห์    เอธานไดส้รรเสริญพระองคส์ าหรับพระลกัษณะ (ขอ้ท่ี 
5-8) และการงานของพระองค ์(ขอ้ท่ี 9-14)    ความสัตยซ่ื์อและอ านาจของพระองคก์็โดดเด่นท่ามกลาง
พระลกัษณะของพระองค ์   “บรรดาผูบ้ริสุทธ์ิ” (ขอ้ท่ี 7) คือเหล่าทูตสวรรค ์   การงานท่ีเขาไดอ้า้งถึงก็
คือการท าให้น ้ าท่วมลดลง  การท าให้อียิปต์พ่ายแพ ้(ราหับ, เปรียบเทียบ 87:4) ณ การอพยพ และ       
การสร้างทอ้งฟ้าและแผ่นดินโลก    เขาไดท้  าให้ภูเขาทาโบร์และภูเขาเฮอร์โมนเป็นบุคคลท่ียินดีใน
อ านาจท่ียิง่ใหญ่ของ   พระเจา้ 



“ทาโบร์และเฮอร์โมน บางทีถูกจบัคู่กันในฐานะการงานของพระเจ้าท่ีสรรเสริญพระองค์ในวิธีท่ี
แตกต่างกนั: ทาโบร์ท่ีต ่า (1,900 ฟุต) ก็โดยประวติัศาสตร์ของมนัเช่นฉากของชยัชนะของเดโบราห์ และ
เฮอร์โมนท่ียิ่งใหญ่ (9,000 ฟุต) ก็โดยความสง่างามทางกายภาพของมนั    พระหตัถ์ของพระผูส้ร้างทั้ง
แขง็แรงและสูงส่ง (ขอ้ท่ี 13)”422 

89:15-18    เอธานไดก้ล่าวต่อไปถึงพระพรท่ีคนอิสราเอลผูซ่ึ้งไดย้อมรับและด าเนินกบัพระเจา้ไดป้ระสบ         
พวกเขามีความยินดี การยกย่อง สง่าราศี ก าลงัและความมัน่คง    “เสียงท่ีช่ืนบาน” (ขอ้ท่ี 5, NASB) 
อา้งอิงถึงการโห่ร้องแห่งความยินดีท่ีประชากรของพระเจา้ไดเ้ปล่งออกมาเม่ือพวกเขาไดเ้ห็นพระองค์
ไดรั้บการยกยอ่งและไดรั้บเกียรติ (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 4:5-6)423    การแปลท่ีดีกวา่อาจเป็น “ความสุข
เป็นของผูค้นท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีจะสรรเสริญพระองค์” (NEB)  “เขาของเรา” (ขอ้ท่ี 17) หมายถึง “ก าลงัของ-
เรา”    เอธานไดย้นิดีท่ีวา่กษตัริยข์องอิสราเอลผูซ่ึ้งเป็นการปกป้องของพวกเขานั้นก็เป็นของพระเจา้ (ขอ้
ท่ี 18) 
“ในธรรมศาลาของคนยิวหลายแห่งในทุกวนัน้ีนั้น ขอ้ท่ี 15-18 ถูกท่องในวนัข้ึนปีใหม่ของพวกเขา
หลงัจากการเป่าเขาสัตว”์424 

3. พระสัญญาต่างๆของพระเจา้  89:19-37 

89:19-20   ตอนน้ีผูเ้ขียนสดุดีได้ย  ้าเตือนพระเจา้ว่าพระองค์ไดเ้ลือกดาวิดให้เป็นกษตัริยผ์ูรั้บเจิมแบบผูรั้บ         
ใชข้องพระองค ์   “ธรรมิกชน” ของพระเจา้ (ขอ้ท่ี 19) คือธรรมิกชนในอิสราเอล 

89:21-25   พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะอวยพรดาวิดดว้ยความส าเร็จและอ านาจ    พระองคไ์ดบ้อกล่วงหนา้วา่ดาวิดจะ
พิชิตพวกศตัรูของเขาและขยายอิทธิพลของเขาอยา่งใหญ่หลวง    ยิง่ไปกวา่นั้นอีก พระองคไ์ดป้ฏิญาณท่ี
จะสัตยซ่ื์อและจงรักภกัดีต่อดาวดิ 

89:26-29  พระเจา้ไดส้ัญญาวา่ดาวิดจะช่ืนชมกบัความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษแห่งความใกลชิ้ดกบัพระยาเวห์ ผูซ่ึ้งจะ
ปฏิบติัต่อเขาดงัเช่นบุตรหวัปี (2 ซมอ. 7:14)    ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัพระพรสองเท่าและสิทธิอ านาจอยา่ง
มากภายใตพ้ระบิดาของเขา    ดาวิดจะมาเป็นกษตัริยท่ี์ไดรั้บการยกยอ่งอยา่งสูงท่ีสุดบนโลกน้ี    ยิ่งไป
กวา่นั้นอีก พระเจา้จะอวยพรเขาดว้ยราชวงศท่ี์จะปกครองอิสราเอลตลอดไป (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 7:12-
13, 16) 

89:30-37  บาปและการไม่เช่ือฟังจะไม่ยกเลิกพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าต่อดาวิดในพนัธสัญญานั้น                
ส่ิงเหล่านั้นจะน ามาซ่ึงการตีสอนบนผูก้ระท าผดิ แต่พระเจา้ไดป้ฏิญาณท่ีจะน ามาซ่ึงพระพรท่ีพระเจา้ได้
สัญญาแก่ดาวดิ 



เน่ืองจากว่าพระเยซูคริสต ์เช้ือสายของดาวิดยงัไม่ไดป้กครองเหนืออิสราเอลอย่างท่ีพระสัญญาเหล่าน้ี
รับรองไวน้ั้น เราควรมองหาความส าเร็จตามตวัอกัษรของส่ิงเหล่าน้ีในอนาคต    น่ีหมายถึงวา่พระองค์
จะปกครองบนโลก เน่ืองจากวา่น่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาแก่ดาวิด (2 ซมอ. 7:5-16)    ดว้ยเหตุน้ี เราก็
เฝ้าคอยการปกครองโลกน้ีของพระเมสสิยาห์ ไม่ใช่แค่การปกครองในสวรรคเ์หนือใจของผูเ้ช่ือทุกคน
425    ความหวงัของการปกครองโลกน้ีเหนืออิสราเอลนั้นก็คือส่ิงท่ีแยกแยะผูท่ี้เช่ือวา่พระเยซูจะเสด็จมา
ก่อนยุคพนัปีจากผูท่ี้ไม่เช่ือยุคพนัปีและผูท่ี้เช่ือว่าพระเยซูจะเสด็จมาหลงัจากยุคพนัปี    ความหวงัน้ีก็
ข้ึนอยู่กับการตีความตามตัวอักษรของพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าในพันธสัญญาแบบดาวิด 
(เปรียบเทียบ ขอ้ท่ี 3-4, 27-29, 35-37, และ 49)426 

4. การออ้นวอนต่อพระเจา้  89:38-52 

89:38-45  ถดัไปเอธานไดบ้รรยายถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดอ้นุญาตใหเ้กิดข้ึนอยา่งฉบัพลนักบัดาวิด    ตอนน้ีเขาอ่อนแอ
และพา่ยแพ ้แทนท่ีจะแข็งแรงและประสบความส าเร็จ    ดูเหมือนวา่พระเจา้ไดแ้ยกตวัจากดาวิดและได้
กลบัค าสัญญาของพระองค ์   บางทีการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มถูกกล่าวถึงท่ีน่ี และกษตัริยเ์ช้ือสาย
ดาวดิคงเป็นเยโฮยาคีน 

89:46-52  เอธานได้ร้องทูลให้พระเจ้าท่ีจะจดจ าดาวิดและพระสัญญาต่างๆของพระองค์ก่อนท่ีกษตัริย ์           
หรือเช้ือสายของเขาไดต้ายไป    ในการสรุปนั้น เขาไดย้นืยนัถึงความเช่ือถือในความรักท่ีจงรักภกัดีและ
ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ (ขอ้ 49)    อยา่งไรก็ตาม เขาไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะจดจ าบรรดาผูรั้บใชแ้ละผูรั้บ
เจิมของพระองคใ์นไม่ชา้ (ขอ้ท่ี 50-51)    ส่ิงทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนสดุดีสามารถท าไดก้็คือรอคอยให้พระเจา้ท่ี
จะตอบ 

เม่ือพระเจ้าดูเหมือนจะกระท าตรงกันข้ามกับคุณลักษณะและพระสัญญาต่างๆของพระองค์นั้ น      
ธรรมิกชนควรจดจ าไวว้่าพระองค์จงรักภกัดีและสัตยซ่ื์อ    พวกเขาควรร้องทูลให้พระเจา้ท่ีจะกระท า
เพื่อพระสิริของพระองคเ์องและเพื่อสวสัดิภาพของประชากรของพระองค ์   อยา่งไรก็ตาม พวกเขาตอ้ง
จดจ าไวว้า่บ่อยคร้ังแลว้ส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นสามารถเป็นท่ีหลอกลวงได ้อยา่งเช่นในกรณีน้ี    พระเจา้ได้
ตีสอนดาวดิ แต่พระองคไ์ม่ไดแ้ยกตวัจากดาวดิ 

ขอ้ท่ี 52 สรุปบรรพท่ี 3 ของเพลงสดุดี (สดด. 73—89) 

 

 



IV. บรรพที ่4: บทที ่90—106 

โมเสสไดเ้ขียนหน่ึงในสดุดีในส่วนน้ีของเพลงสดุดี (สดด. 90) และดาวิดไดเ้ขียนสองบท (สดด. 101 
และ 103)    ส่วนท่ีเหลือ 14 บทนั้นก็ไม่ระบุช่ือผูเ้ขียน    บรรพท่ี 4 เร่ิมตน้ดว้ยสดุดีท่ีถือวา่เป็นของโมเสส      
และมันจบลงด้วยสดุดีบทท่ีโมเสสเป็นบุคคลเด่น    หัวข้อท่ีส าคัญในบรรพน้ีรวมถึงความสั้ นของชีวิต             
การปกครองบนโลกน้ีในอนาคตของพระยาเวห์และการตอบสนองท่ีเหมาะสมของมนุษยต่์อความหวงันั้น     
และอ านาจท่ีสร้างสรรค์และค ้าจุนของพระยาเวห์    ดงันั้นใครคนหน่ึงอาจคิดว่าบรรพท่ี 4 เป็นหนงัสือของ
โมเสส แต่บางทีช่ือเรียกท่ีดีกวา่จะเป็น “หนงัสือของกษตัริย”์ 

สดุดีบทที ่90 

ผูเ้ขียนสดุดีได้ขอให้พระเจ้าท่ีจะอวยพรประชากรของพระองค์เม่ือพิจาณาถึงความสั้ นของชีวิต       
“หน่ึงในส่ิงท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดของเพลงสดุดี” น้ี427 ไดถู้กเรียกว่าสดุดีการวางใจส่วนรวม แต่ก็ประกอบดว้ย
การคร ่ าครวญอีกดว้ย    จงอ่านมนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือคุณไดสู้ญเสียมุมมองนิรันดร์ของคุณไป 

“สดุดีการวางใจบทต่างๆก็ถูกเขียนข้ึนเพื่อจุดประสงค์ท่ีชัดเจนของการประกาศถึงการวางใจใน        
พระเจา้ของผูเ้ขียนสดุดี. . . . องคป์ระกอบอนัท่ีสองของสดุดีการวางใจหรือความมัน่ใจก็คือ การเชื้อเชิญ
ให้วางใจ ซ่ึงไดอ้อกให้แก่ชุมชน. . . .องคป์ระกอบอนัท่ีสามของสดุดีกลุ่มน้ีก็คือ พืน้ฐานส าหรับความ
วางใจ. . . . องค์ประกอบอนัท่ีส่ีในสดุดีการวางใจก็คือ การอ้อนวอน. . . .เม่ือไดใ้ห้ธรรมชาติของความ
เช่ือของผูเ้ขียนสดุดีนั้น มนัก็ไม่แปลกใจท่ีวา่อยา่งนอ้ยสองกรณีท่ีองคป์ระกอบอนัท่ีห้าก็เขา้ไปสู่สดุดีน้ี    
ผูน้มสัการท าการปฏิญาณหรือสัญญาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ (16:7; 27:6ข; 115:17-18. . . .องคป์ระกอบ
อนัท่ีหก และถดัไปจากการประกาศถึงการวางใจ  

ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีปรากฏบ่อยคร้ังของสดุดีการวางใจก็คือ การคร ่ าครวญภายใน    มนัไม่ใช่การคร ่ า
โดยแท ้แต่เป็นส่วนท่ีเหลือของการคร ่ าครวญ”428 

บลัลอกคไ์ดถื้อวา่สดุดีบทท่ี 115 และ 123-126 เป็นสดุดีการวางใจส่วนรวมเช่นกนั429    ตวัอกัษรท่ีจารึก

ไวก้็ถือวา่ผูเ้ขียนสดุดีน้ีคือโมเสส (เปรียบเทียบ ฉธบ. 33:1)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัเป็นสดุดีบทเดียวท่ีเขาไดเ้ขียน

ซ่ึงพระเจ้าได้สงวนไวใ้นเพลงสดุดี    เน้ือหาก็บ่งบอกว่าเขาอาจได้เขียนมนัในระหว่างการวนเวียนในถ่ิน

ทุรกนัดาร ซ่ึงเป็นไปได ้ณ ปิสกาห์ (ฉธบ. 34)    ในกรณีใดก็ตาม บางทีมนัเป็นหน่ึงในสดุดีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดถา้

ไม่ไดเ้ก่าแก่ท่ีสุด    บรูจจีมนัน์ไดเ้ช่ือวา่สดุดีน้ีไดถื้อวา่เป็นของโมเสสแต่ไม่จ  าเป็นวา่ไดเ้ขียนข้ึนโดยเขา430 



“ในยคุท่ีพร้อมมากกวา่ยคุของเราท่ีจะไตร่ตรองถึงความตายและการพิพากษานั้น สดุดีน้ีก็เป็นการอ่านท่ี
ถูกก าหนดไว ้(พร้อมกบั 1 คร. 15) ณ การฝังศพของคนตาย คือ การท่องขอ้เท็จจริงของความตายและ
ชีวิตซ่ึงได้บาดเจ็บเพื่อจะหาย ถ้ามันรุนแรง ณ เวลานั้น    ในการถอดความโดยไอแซค วตัต์ท่ีว่า          
‘โอพระเจา้ ความช่วยเหลือของเราในยคุต่างๆในอดีต’ นั้น มนัก็ไดก่้อตั้งตวัมนัเองเป็นค าอธิษฐานท่ีเขา้
กบัช่วงเวลาของวกิฤตอยา่งยิง่ยวด”431 

1. ธรรมชาติท่ีชัว่คราวของชีวติมนุษย ์ 90:1-12 

90:1-6 โมเสสไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการถือวา่สภาวนิรันดร์เป็นของพระเจา้    ชุนทุกรุ่นของผูเ้ช่ือไดพ้บวา่พระองคเ์ป็น
ท่ีก าบงัซ่ึงปกป้องจากพายุแห่งชีวิต    พระเจา้ไดมี้อยูก่่อนท่ีพระองคไ์ดส้ร้างส่ิงใดๆ แมก้ระทัง่ “พิภพ” 
(ค าฮีบรู เทเบล ตามตวัอกัษรหมายถึงโลกท่ีเกิดผล)   ค  าฮีบรูน้ีก็เป็นค าเหมือนทางบทกวีส าหรับค าว่า 
“โลก” (ค าฮีบรู เอเรส นัน่คือ ดาวเคราะห์ท่ีมีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู)่ 

พระเจา้อยูไ่ดน้านกวา่มนุษย ์   พระเจา้ไดส้ร้างเขาและจากนั้นก็ตรวจดูวา่เขากลบัไปสู่ “ผงคลี” (ค าฮีบรู 
ดักกา  ตามอกัษรหมายถึง วตัถุท่ีแหลกลาญ)    จากมุมมองนิรันดร์ของพระเจา้นั้น 1,000 ปีก็เป็นดงัเช่น
หน่ึงวนัต่อเรา (2 ปต. 3:8)    น่ีไม่ไดห้มายถึงว่าพระเจา้อยู่นอกเวลา    เวลาไม่ไดผู้กมดัหรือจ ากดั
พระองคอ์ยา่งท่ีมนัผกูมดัหรือจ ากดัเรา    ทุกเหตุการณ์ก็ชดัเชนต่อพระองคอ์ยา่งเท่าเทียมกนั    เวลาเป็น
เคร่ืองมือท่ีเราใช้เพื่อก าหนดความคืบหน้าและความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์    เส้นเวลาส่วนตวัของ   
พระเจา้ไม่มีส้ินสุด ในขณะท่ีเส้นเวลาของเรานั้นก็ยดืออกไปประมาณ 70 ปีก่อนท่ีเราตายไป 

ดงันั้นชีวิตมนุษย์ก็ค่อนขา้งสั้ นเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวนิรันดร์ของพระเจา้    การเฝ้ายามในตอน
กลางคืนก็ยาวประมาณส่ีชัว่โมง    ปีทั้งหลายของเราก็กวาดไปอย่างเช่นบางส่ิงท่ีน ้ าท่วมอาจกวาดไป
ก่อนท่ีเราสามารถเอาปีเหล่านั้นกลับคืนมาได้    ชั่วชีวิตของเราก็คล้ายกับหน่ึงวนัจากมุมมองของ     
พระเจา้หรืออยา่งดอกไมท่ี้บานหน่ึงวนัเท่านั้น    ชีวติไม่ใช่แค่สั้นเท่านั้นแต่เปราะบางอีกดว้ย 

90:7-12  มนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตในเวลาท่ีสั้ นเท่านั้นเพราะวา่พระเจา้พิพากษาความบาปในชีวิตของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ รม. 6:23)    พระเจา้รู้แมก้ระทัง่บาปต่างๆท่ีเร้นลบัของเรา    บาปเหล่านั้นไม่รอดพน้จาก
พระองค์ และพระองค์พิพากษาความบาปของเราด้วยความตายทางกายภาพ    แมว้า่พระเยซูคริสต์ได้
ช าระโทษบาปของเราและท าให้เราเป็นอิสระจากความตายนิรันดร์แลว้  ผลลพัธ์ต่างๆของความบาป
ของเรายงัคงน าไปสู่ความตายทางกายภาพ 

จากการท่ีทึกทกัเอาว่าโมเสสไดเ้ขียนสดุดีน้ีนั้น  มนัก็น่าสนใจท่ีเขาได้กล่าวว่าช่วงชีวิตตามปกติของ
มนุษยน์ั้นคือ 70 ปี    เขาไดมี้ชีวติอยูถึ่ง 120 อาโรนอายุได ้123 ปีเม่ือเขาไดต้ายไป และโยชูวาไดต้ายไป



เม่ืออายุได ้110 ปี    ชีวิตท่ียืนยาวของพวกเขาก็เป็นพยานถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในการจดัเตรียม
ชีวติท่ียนืยาวแก่ธรรมิกชน อยา่งท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไวภ้ายใตพ้นัธสัญญาแบบโมเสส 

เน่ืองจากวา่ชีวติของเรานั้นสั้นเม่ือเทียบกบัอ่ืนๆ เราควรนบัวนัของเรา (ขอ้ท่ี 12)    โมเสสไดห้มายถึงวา่
เราควรตระหนกัวา่วนัทั้งหลายของเรานั้นมีนอ้ยแค่ไหนและใชเ้วลาของเราอยา่งฉลาดเพื่อจุดประสงค์
ต่างๆนิรันดร์ (เปรียบเทียบ ปญจ. 12:1-7)    จงสังเกตว่าบ่อยคร้ังแค่ไหนท่ีโมเสสได้อา้งอิงถึง           
“วนัทั้งปวงของเรา” หรือส่ิงท่ีเหมือนกนัในสดุดีน้ี (ขอ้ท่ี 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15) 

“ขา้พเจา้ขอแนะน าวา่ ประเด็นหลกัของตวับทคือเป้าหมายของ ‘ใจแห่งปัญญา’ (ขอ้ท่ี 12)”432 

ใจแห่งปัญญาอา้งอิงถึงการหย ัง่รู้ถึงจุดประสงคต่์างๆของพระยาเวห์ 

2. ธรรมชาติท่ีเมตตาสงสารของความรักของพระเจา้  90:13-17 

90:13-15  ผูเ้ขียนสดุดีไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะมีความเมตตาสงสารต่อประชากรท่ีบาปของพระองค ์  เขาตอ้งการให้
พระองคท่ี์จะปรับความสมดุลของการพิพากษาส าหรับความบาปกบัความรักท่ีจงรักภกัดีท่ีพระองคไ์ด้
สัญญาแก่พวกเขา    จากนั้นพวกเขาสามารถด าเนินชีวิตอนัสั้นของพวกเขาดว้ยความยินดีและความช่ืน
บานได ้

“ทั้งๆท่ีมี ‘เขตแดนสีด า’ รอบๆสดุดีน้ี การเนน้ก็อยูท่ี่ ชีวิต และไม่ใช่ความตาย”433 

90:16-17   โมเสสตอ้งการใหพ้ระเจา้ส าแดงความสง่างามหรือความรุ่งโรจน์ของพระองคแ์ก่บรรดาผูรั้บ   ใชข้อง
พระองค์    เขาอาจได้หมายถึงความรุ่งโรจน์ท่ีพระเจ้าจะส าแดงโดยการหยิบยื่นความเมตตาให้แก่     
พวกเขา    เม่ือคนอิสราเอลไดเ้ห็นการงานแห่งการส าแดงความเมตตาของพระเจา้นั้น พวกเขาก็สามารถ
ด าเนินการงานของพวกเขาต่อไปไดซ่ึ้งรู้วา่พระเจา้จะอวยพรมนั    แมว้า่ชีวิตของพวกเขาจะสั้น พวกเขา
สามารถไดรั้บความเพลิดเพลินบางอย่างจากการงานของพวกเขาซ่ึงรู้ว่าพระเจา้จะให้ความค่อนขา้ง
ถาวรบางอยา่งแก่มนั 

เราอาจตั้งช่ือสดุดีน้ีว่า “การไตร่ตรองท่ีความสั้ นของชีวิต”    ชีวิตนั้นสั้ นเพราะว่าเราเป็นคนบาป    
แมก้ระทัง่ในท่ีสุดแลว้ บุคคลท่ีอยูใ่นทางธรรมมากท่ีสุดก็ตายไป (ยกเวน้เอโนค เอลียาห์ และคริสเตียน
ท่ีมีชีวิตอยู่ ณ การรับข้ึนไป)    พระเจา้ไดข้จดัความผิดแห่งความบาปของเราไปเม่ือพระเยซูคริสต์ได้
ตายท่ีบนกางเขน    พระองค์ใส่ผลกระทบของการงานนั้นแก่บุคคลใดก็ตามเม่ือเขาหรือเธอวางใจใน
พระคริสต์ในฐานะพระผูช่้วยให้รอด    อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ต่างๆของความบาปยงัคงติดตามมา    
ความตายทางกายภาพเป็นผลลพัธ์ใหญ่ท่ามกลางผลลพัธ์เหล่าน้ี    อยา่งไรก็ตาม พระเจา้หยิบยื่นความ



เมตตาของพระองค์แก่มนุษยแ์ละยอมให้เราท่ีจะด าเนินชีวิตตราบท่ีเรามีชีวิตอยู่    ความเมตตาของ
พระองคช่์วยใหเ้ราท่ีจะช่ืนชมกบัชีวติและสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่โลกของเรา 

สดุดีบทที ่91 
สดุดีปัญญาแห่งความวางใจน้ีก็จดจ่อท่ีความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีปรากฏในสดุดีบทท่ี 90 อีก

ดว้ย    ผูเ้ขียนรู้วา่พระเจา้จดัเตรียมความมัน่คงให ้   มนัเป็นสดุดีส าหรับสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนัตราย  
โอกาสเส่ียงภยั หรือภาวะเส่ียงสูง    เหมือนกบัสดุดีบทท่ี 23 นั้น มนัเป็นสดุดีท่ีดีท่ีจะอ่านเม่ือเรารู้สึกกลวั 

“สดุดีท่ีโดดเด่นน้ีกล่าวดว้ยความเจาะจงอยา่งยิ่ง แต่กระนั้นก็มีประเภทของความโปร่ง เพื่อว่าภาษาจะ
ถูกเปิดอยา่งมากมายแก่ประสบการณ์ท่ีเจาะจงของแต่ละบุคคลได ้   น ้าเสียงของมนันั้นก็เป็นการแนะน า
ราวกับว่าก าลังท าให้คนอ่ืนท่ีไม่แน่ใจให้แน่ใจ    กระนั้นความแน่ใจก็ไม่ใช่เป็นการสอนแต่เป็น        
การสารภาพ    มนัเป็นค าพยานส่วนตวัของใครคนหน่ึงซ่ึงประสบการณ์ชีวิตของเขานั้นท าให้ความ
แน่ใจของความเช่ือนั้นโนม้นา้วและแทจ้ริง”434 

1. ความมัน่คงท่ีพระเจา้จดัเตรียมให ้ 91:1-2 

พระเจา้เองเป็นผูท่ี้เป็นความมัน่คงของผูเ้ช่ือ    ผูเ้ขียนสดุดีนิรนามไดอ้ธิบายวา่พระองคเ์ป็นองคผ์ูสู้งสุด 
(ผูป้กครองท่ีมีอธิปไตย) และผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ (ผูท่ี้มีอ านาจทั้งส้ิน)    บรรดาผูท่ี้พึ่งพาพระองคก์็พบวา่พระองค์
เป็นท่ีก าบงัจากพายุของชีวิตและร่มเงาแห่งความมั่นคง ซ่ึงเหมือนกับบริเวณภายใต้ปีกของนกอย่างมาก    
พระองค์เป็นท่ีล้ีภยัท่ีท่ีเราสามารถวิ่งไปหาเพื่อความปลอดภยัในเวลาแห่งอนัตรายไดแ้ละป้อมปราการท่ีจะจดั
เตรียมการป้องกนัต่อพวกศตัรูท่ีโจมตี 

 

2. การช่วยกูท่ี้พระเจา้จดัเตรียมให ้ 91:3-13 

91:3-8     พระเจา้ช่วยเราใหร้อดพน้จากบรรดาผูท่ี้จะดกัจบัเราอยา่งลบัๆและจากโรคภยัท่ีอนัตราย พระองคท์  าส่ิง
น้ีอยา่งท่ีแม่นกท าเม่ือมนัปกคลุมลูกของมนัดว้ยปีก นัน่คืออยา่งนุ่มนวลและอยา่งระมดัระวงั    พระองค์
จดัเตรียมการป้องกนัใหซ่ึ้งแน่นอนเหมือนกบัโล่หรือเคร่ืองป้องกนัขนาดใหญ่สามารถป้องกนัได ้    

ดงันั้น ผูเ้ช่ือสามารถสงบและไม่กลวัการโจมตี ณ เวลาใดก็ตามได ้(ขอ้ท่ี 5-6)    บรรดาผูท่ี้ลม้ลงขา้งๆ
เรา (ขอ้ท่ี 7) เป็นผูท่ี้ไม่วางใจในพระเจา้    ผูเ้ช่ือก็ถูกท าลายไม่ไดจ้นกวา่เวลาของเขาหรือของเธอส้ินสุด
ลง    เราจะเห็นคนอธรรมลม้ลงรอบๆเรา แต่พระเจา้จะค ้าจุนเราไว ้    ไม่มีส่ิงใดสามารถแตะตอ้งเราได้
ยกเวน้ส่ิงท่ีพระองคอ์นุญาต หรือไม่มีคนกบฏคนใดท่ีรอดพน้การแกแ้คน้ของพระองคไ์ด ้(ขอ้ท่ี 8) 



91:9-13   บรรดาผูท่ี้วางใจในพระเจา้สามารถพึ่งพาการปกป้องของพระองคไ์ด ้   พระองคจ์ะบญัชาเหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์ท่ีจะเฝ้าดูและปกป้องคนของพระองค์    น่ีเป็นหน่ึงในตอนต่างๆในพระคมัภีร์ท่ี
เปิดเผยการมีชีวติอยูแ่ละกิจกรรมของ “เหล่าทูตสวรรคท่ี์     พิทกัษ”์ (เปรียบเทียบ มธ. 18:10; ฮบ. 1:14) 
435    ผูเ้ขียนไดใ้ชค้  าพดูท่ีขยายเกินความจริงเม่ือเขาไดเ้ขียนวา่ผูเ้ช่ือจะไม่แมก้ระทัง่สะดุดหวัแม่โป้งของ
เขาหรือของเธอ (ขอ้ 12)    ดูเหมือนขอ้ท่ี 13 ก็เป็นค าพูดท่ีขยายเกินความจริงเช่นกนั    มนัพรรณนาถึง
การพิชิตสัตวท่ี์อนัตราย    พระเจา้ไดใ้หก้ารปกป้องประเภทน้ีบางคร้ังแก่ผูเ้ช่ือบางคน (เช่น ดนล. 6; กจ. 
28:3-6)    แต่ประเด็นของผูเ้ขียนก็คือวา่พระเจา้จะปกป้องประชากรของพระองคจ์ากอนัตรายทุกอยา่ง 

ซาตานไดอ้า้งขอ้ท่ี 11 และ 12 เม่ือมนัไดท้ดลองพระเยซูในถ่ินทุรกนัดาร (มธ. 4:6)    มนัไดก้ระตุน้ให้
พระองคท่ี์จะตีความพระสัญญาน้ีตามตวัอกัษร    อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไดป้ฏิเสธท่ีจะทดลองพระเจา้
ดว้ยการตั้งใจท าให้พระองค์เองอยู่ในสถานการณ์ท่ีอนัตรายเพื่อจะดูว่าพระเจา้จะช่วยกูพ้ระองค์อย่าง
อศัจรรยห์รือไม่ 

พระเยซูไดอ้า้งอิงขอ้ท่ี 13 เม่ือพระองค์ไดส่้งพวกสาวกออกไปในพนัธกิจการประกาศ (ลก. 10:19)      
อีกคร้ังหน่ึง ดูเหมือนมนัชดัเจนท่ีวา่ความตั้งใจของพระองคก์็คือเพื่อจะท าให้พวกสาวกแน่ใจวา่พระเจา้
จะดูแลพวกเขา    พระองคไ์ม่ไดห้นุนใจใหพ้วกเขาท่ีจะท าใหชี้วติของพวกเขาอยูใ่นอนัตรายอยา่งตั้งใจ 

3. ความแน่ใจท่ีพระเจา้จดัเตรียมให ้ 91:14-16 

ผูเ้ขียนไดบ้นัทึกพระสัญญาของพระเจา้ท่ีจะช่วยกูบ้รรดาผูท่ี้รู้จกัและรักพระองค ์  ในท่ีสุดแลว้ พระองค์
จะตอบเสียงร้องขอความช่วยเหลือท่ีประชากรของพระองคร้์องออกมา (เปรียบเทียบ ยอล. 2:32; กจ. 2:21; รม. 
10:13)    พระองค์จะไม่ละทิ้งพวกเขาไวใ้นความทุกขต่์างๆของพวกเขา (เปรียบเทียบ ยชว. 1:9; มธ. 28:20)    
พระสัญญาต่างๆแห่งการช่วยกูแ้ละเกียรติตามปกติแลว้ก็พบความส าเร็จในชีวติน้ี แต่พวกมนัก็พบความส าเร็จใน
ชีวิตหลงัจากความตายอยู่เสมอ    ตามปกติแล้ว พระเจา้อวยพรผูค้นท่ีท าตามน ้ าพระทยัของพระองค์ดว้ยการ
อนุญาตให้พวกเขามีชีวิตท่ียืนยาว    น่ีเป็นพระพรพิเศษภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส (เปรียบเทียบ อพย. 
20:12)    ยิง่ไปกวา่นั้นอีก พระเจา้ไดส้ัญญาแก่ธรรมิกชนถึงความพึงพอใจของการเห็นการช่วยกูข้องพระองค ์

“มนัเป็นส่ิงหน่ึงส าหรับหมอท่ีจะเพิ่มปีทั้งหลายใหแ้ก่ชีวติของเรา  แต่พระเจา้เพิ่มชีวิตแก่ปีทั้งหลายของ
เราและท าใหชี้วตินั้นคุม้ค่า”436 

เราสามารถอธิบายถึงขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งไรท่ีวา่เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเจา้ไม่ไดใ้ห้เกียรติพระสัญญาเหล่าน้ี
อยา่งต่อเน่ือง?    ตวัอยา่งเช่น ธรรมิกชนบางคนไดต้ายไปตอนอายุยงันอ้ย    คนอ่ืนไดพ้ินาศไปดว้ยเง้ือมมือของ
พวกศตัรูของพวกเขา อยา่งท่ีไดเ้ป็นจริงและเป็นจริงกบัคริสเตียนบางคนท่ีไดต้ายเพื่อความเช่ือ    ส่ิงน้ีบ่งบอกวา่



พระเจา้ไม่สัตยซ่ื์อและพระสัญญาต่างๆของพระองคก์็พึ่งพาไม่ไดใ้ช่ไหม?    ถา้เรามองชีวิตวา่ยาวยืดไปไกลกวา่
ชีวติหลงัจากความตาย ซ่ึงมนัก็เป็นอยา่งนั้น เราก็ไม่ควรมีปัญหากบัพระสัญญาเหล่าน้ี    พระเจา้จะให้การช่วยกู้
สุดทา้ยแก่ประชากรของพระองค์ แมว้่าพระองค์อนุญาตให้พวกเขาท่ีจะทนทุกข์และตาย ณ เง้ือมมือของพวก
ศตัรูในชีวติน้ี    แมก้ระทัง่ผูเ้ช่ือท่ีตายไปเม่ือตอนอายยุงันอ้ยก็มีชีวตินิรันดร์ 

“ในชีวิตน้ีพระเจา้อาจอนุญาตส่ิงต่างๆท่ีแย่ให้เกิดข้ึนกบัลูกๆของพระองค ์(เปรียบเทียบ โยบ) อย่างท่ี
พระองคไ์ดท้  าต่อพระบุตรของพระองคเ์อง    แต่ลูกๆของพระองคก์็รู้วา่ไม่มีอ านาจไหนท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของพระเจา้”437 

สดุดีบทที ่92 

ในสดุดีการสรรเสริญแบบพรรณนาน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้ปัญญานั้น ผูเ้ขียนนิรนามได้สรรเสริญ-
พระเจา้ส าหรับความดีแห่งการกระท าของพระองคแ์ละความชอบธรรมแห่งพระลกัษณะของพระองค ์

“สดุดีบทท่ี 90—92 ถูกรวมเขา้ดว้ยกนัโดยการพฒันาของแนวคิดและการกล่าวซ ้ าของค าศพัท์  สดุดี
เหล่าน้ีน าผูน้ านมสัการจากการไตร่ตรองถึงความชัว่คราวแห่งชีวิต  การเรียกสู่ปัญญา (สดด. 91) ไปสู่
การเฉลิมฉลองอนัสูงสุดของการช่วยกูแ้ละการปกป้องของ     พระเจา้ (สดด. 92)”438 

1. การสรรเสริญพระเจา้ส าหรับความดีของพระเจา้  92:1-7 
92:1-3  เป็นการเหมาะสมท่ีจะสรรเสริญพระเจา้เน่ืองจากส่ิงดีต่างๆท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อประชากรของพระองค ์   

พระองค์สัตยซ่ื์อต่อพระวจนะของพระองค์และจงรักภกัดีต่อประชากรของพระองค์อย่างมีความรัก    
เคร่ืองดนตรีต่างๆก็ส่งเสริมความยินดีและการช่ืนชมยินดีท่ีแสดงลักษณะของการสรรเสริญของ
ประชากรของพระองค ์

92:4-7   ผูเ้ขียนสดุดีได้ปีติยินดีในความดีของพระเจา้ท่ีมีต่อเขา ซ่ึงเป็นท่ีชัดเจนในการกระท าของพระองค์
ส าหรับเขา    ความคิดของพระเจา้อยา่งท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผยแก่พวกผูเ้ผยพระวจนะของพระองคแ์ละใน
พระวจนะของพระองคน์ั้นก็ไดดึ้งดูดการสรรเสริญของผูเ้ขียนอีกดว้ย    การเปิดเผยเหล่าน้ีไดช่้วยให้เขา
ท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระเจา้ก าลงักระท า    อยา่งท่ีบรรดาผูท่ี้ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการเปิดเผยของพระเจา้
ไม่สามารถเขา้ใจนั้น เขาไดเ้ขา้ใจวา่ความมัง่คัง่ของคนอธรรมก็ชัว่คราวเท่านั้น 

2. การสรรเสริญส าหรับความชอบธรรมของพระเจา้  92:8-15 

92:8-9  ในความตรงกนัขา้มกบัคนอธรรมผูซ่ึ้งจะพินาศนั้น (ขอ้ท่ี 7) พระเจา้จะปกครองตลอดไป พระองคจ์ะท า
ใหพ้วกศตัรูตาย 



92:10-11   แทนท่ีจะท าให้ผูเ้ขียนพ่ายแพน้ั้น (ขอ้ท่ี 9) พระเจา้ไดท้  าให้เขาแข็งแรงข้ึน แข็งแรงอยา่งเช่นเขาของ
ววัป่า    พระองค์ไดท้  าให้เขาสดช่ืนและยินดีอีกดว้ย    ความสดช่ืนและความยินดีคือส่ิงท่ีการเจิมดว้ย
น ้ ามนัได้เล็งถึงในอิสราเอล    ขอ้ท่ี 10ข ไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึงว่าผูเ้ขียนเป็นกษตัริยห์รือปุโรหิตใน
อิสราเอล แมว้่าเขาอาจไดเ้ป็น    พระเจา้ไดอ้วยพรเขาดว้ยการอนุญาตให้เขาประสบกบัชยัชนะเหนือ
พวกศตัรูของเขาแทนท่ีจะตายไป 

92:12-15  ตน้อินทผลมัไดผ้ลิตผลท่ีอร่อย ดงันั้นพวกมนัเป็นสัญลกัษณ์ของการเกิดผล    ตน้สนสีดาร์ไม่ตอ้งเน่า
เป่ือย ดังนั้ นพวกเขามนัได้ยืนตระหง่านอย่างยาวนานในความคิดทางโลกตะวนัออกใกล้โบราณ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ท่ี 7)    ตน้ไมส้องชนิดน้ีก็สวยงามและน่าปรารถนาอีกดว้ย    ผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบ
ธรรมิกชนกบัตน้ไมเ้หล่าน้ีท่ีถูกปลูกไวใ้นสภาพแวดลอ้มของพระวิหาร    ตน้ไมเ้หล่าน้ีเล็งถึงผูค้นท่ี
ยินดีในการเขา้ใกลพ้ระเจา้ (เปรียบเทียบ 1:3; 52:8)    ผูค้นเช่นนั้นสรรเสริญพระเจา้ส าหรับความชอบ
ธรรมท่ีไม่เปล่ียนแปลงของพระองค ์   เน่ืองจากความชอบธรรมท่ีไม่โอนเอนของพระองคน์ั้น พระองค์
ก็เป็นรากฐานท่ีแน่นอนซ่ึงคลา้ยกบัศิลาขนาดใหญ่ ท่ีซ่ึงผูค้นสามารถสร้างชีวิตของพวกเขาบนนั้นได ้
(เปรียบเทียบ มธ. 7:24-27)439 

การไตร่ตรองถึงการกระท าท่ีดีของพระเจา้และพระลกัษณะท่ีชอบธรรมของพระองคก์็ให้การมองในแง่
ดีแก่ประชากรของพระองค์เม่ือพวกเขาเผชิญกบัชีวิต    ในฐานะผูเ้ช่ือนั้น เราสามารถเห็นส่ิงต่างๆใน
มุมมองท่ีเหมาะสมของพวกมนัและผา่นไปในชีวติอยา่งยนิดีได ้

สดุดีบทที ่93 

ผูเ้ขียนสดุดีไดย้ินดีในการปกครองของพระเจา้ในสดุดีกษตัริยน้ี์    น่ีเป็นหน่ึงในสดุดี “การข้ึนครอง
บลัลงัก”์ หรือ “การปกครองโดย พระเจา้” ท่ีท านายถึงการปกครองท่ีชอบธรรมของพระเจา้บนโลก (เปรียบเทียบ 
สดด. 47, 95—99)    สดุดีเหล่าน้ีจดจ่อท่ีอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้เหนืออิสราเอลประชากรของพระองค ์      
แต่สดุดีเหล่าน้ีก็ยงัช้ีไปในเชิงการเผยพระวจนะถึงการปกครองในอนาคตของบุตรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของดาวิดใน
ระหวา่งยคุพนัปีอีกดว้ย    สดุดี 47 และ 93—100 ก็ยนืยนัถึงการปกครองของพระยาเวห์เหนือโลก 

“การปกครองของพระเจา้ในเพลงสดุดีนั้นถูกน าเสนอต่อตา้นฉากหลงัทางวฒันธรรมของความคิดและ
ศาสนาของคานาอนั    คนคานาอนัได้ถือว่าพระเอลท่ียิ่งใหญ่ของพวกเขาเป็นกษตัริยข์องพวกพระ      
แต่ตามเทพนิยายของคานาอนันั้น การปกครองของพระเอลไดถู้กโจมตีโดยพระบาอลั ซ่ึงเป็นพระแห่ง
พายุและความอุดมสมบูรณ์    พระบาอัลได้พิชิตผูติ้ดตามของพระเอลหลายองค์    พระเหล่าน้ีคือ       
พระยาม (พระแห่งทะเล) พระโลทาน (ปีศาจทะเล) พระมอท (พระแห่งความตาย)    พระบาอลัเองไดรั้บ



บาดเจ็บปางตายในการต่อสู้น้ีและอานัท น้องสาวท่ีเป็นภรรยาของพระบาอลัได้ร่วมมือกบัการเป็น
ข้ึนมาใหม่ของเขา    ดว้ยชยัชนะน้ี พระบาอลัไดม้าเป็นกษตัริย ์   แต่มนัก็มีค  าถามท่ียงัคา้งอยู่เสมอวา่: 
พระบาอลัจะปกครองนานแค่ไหน?    พวกศตัรูของเขาจะยงัคงพ่ายแพน้านแค่ไหน?    พระโลทานไม่
สามารถก าเริบและคุกคามต าแหน่งของพระบาอลัอีกคร้ังหรือ?    คนคานาอนัผูท่ี้เช่ือเร่ืองราวเหล่าน้ีได้
ด าเนินชีวิตของพวกเขาบนขอบของความหายนะของสวรรค์    พระต่างๆของพวกเขานั้นอ่อนแอ      
พวกเขาถูกสถาปนาอยา่งง่ายดายและถูกปลดต าแหน่งอยา่งง่ายดาย 

“มนัคือการต่อตา้นเบ้ืองหลงัน้ีนั้นท่ีถอ้ยค าต่างๆของสดุดีบทท่ี 93 ไดรั้บอ านาจของพวกมนั    พระเจา้ผู ้
ทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นกษตัริยต์ั้งแต่การเร่ิมตน้ของเวลา  พระองคไ์ม่ใช่เป็นผูท่ี้เรียกร้องสิทธิเม่ือเร็วๆน้ี
เพื่อจะไดม้าซ่ึงอ านาจ (ขอ้ท่ี 1, 2)    ในฐานะกษตัริยน์ั้น พระองคใ์ชสิ้ทธิอ านาจเหนือทุกส่ิง    พระองค์
ไม่จ  าเป็นตอ้งกลวัทะเลท่ีฟ้ืนคืนพลงัใหม่ (ขอ้ท่ี 3, 4)    พระเจา้ไม่เพียงแต่มีอ านาจทั้งส้ินเท่านั้น 
พระองคส์ัตยจ์ริงและบริสุทธ์ิอีกดว้ย ไม่เหมือนพระใดๆของการจินตนาการของคนคานาอนั (ขอ้ท่ี 5) 

“โดยทัว่ไปนั้น สดุดีกษตัริยก์ล่าวถึงพระเจา้ในฐานะกษตัริยใ์นสามแนวทางท่ีแตกต่างกนั    พระองค์
เป็นกษตัริยเ์หนือการทรงสร้าง เพราะวา่พระองคเ์ป็นพระผูส้ร้าง (74:12-17)    พระองคเ์ป็นกษตัริย์
เหนือคนอิสราเอล (44:4) เพราะว่าพระองค์เป็นพระผูช่้วยให้รอดของพวกเขา    และพระองค์เป็น
กษตัริยท่ี์ก าลงัเสด็จมา เพราะวา่ในท่ีสุดแลว้พระองคจ์ะพิพากษาทุกคน (47:7, 8)    บางคร้ังในความคิด
ของผูค้นนั้น อาณาจกัรของพระเจา้ก็ถูกระบุอย่างแคบๆกบัการปกครองท่ีมีสง่าราศีท่ีก าลงัจะมาของ
พระเยซู จนท าให้การปกครองในปัจจุบนัของพระเจา้เหนือการทรงสร้างนั้นถูกละเลยไป    แต่บางคร้ัง
ส่ิงตรงกนัขา้มก็เป็นจริง คือ การปกครองในปัจจุบนัของพระเจา้สามารถถูกเน้นอย่างมากจนการเสด็จ
มาของพระคริสตถู์กละเลยไป    สดุดีกษตัริยก์็ท  าให้สองแนวคิดน้ีสมดุลอยา่งต่อเน่ืองคือ: ‘พระเจา้ทรง
ครอบครอง’ (93:1) แต่พระเจา้ก าลงัจะเสด็จมาเพื่อจะสถาปนาการปกครองถาวรของพระองค”์440 

1. สิทธิอ านาจของพระยาเวห์  93:1-2 

ผูเ้ขียนสดุดีไดป้ระกาศอ านาจสิทธ์ิขาดของพระยาเวห์เหนือโลก    “พระเจา้ทรงครอบครอง” เป็นวลี
หลกัในสดุดีกษตัริย ์(เปรียบเทียบ 96:10; 97:1; 99:1)    เขาไดบ้รรยายวา่ผูมี้อ  านาจสิทธ์ิขาดไดส้วมใส่ดว้ยก าลงั
แทนท่ีจะเป็นเส้ือผา้ท่ีหรูหรา    เคร่ืองแต่งกายกล่าวบางส่ิงเก่ียวกบับุคคลท่ีสวมมนั    นั่นก็เป็นจริงเก่ียวกบั
กษตัริยอ์งค์น้ีอีกดว้ย    สภาพท่ีเคล่ือนท่ีไม่ไดข้องโลกก็แสดงถึงว่าพระเจา้ไดค้วบคุมมนัอย่างส้ินเชิงเพียงไร    
อยา่งไรก็ตาม ส่ิงน้ีอา้งอิงถึงชีวติบนโลกมากกวา่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ    พระเจา้จะควบคุมทุกชีวิตบนโลก    
สิทธิอ านาจทัว่จกัรวาลของพระเจา้ไดมี้อยูต่ลอดไป    ดงันั้นจึงไม่มีการสงสัยวา่มนัจะด าเนินต่อไป 



2. อ านาจของพระยาเวห์  93:3-4 
อ านาจของพระเจา้ใหญ่กว่าอ านาจของทะเลอลวนท่ีเคล่ือนดว้ยพลงัท่ีต่อตา้นไม่ไดแ้ละเสียงท่ียิ่งใหญ่    

คนคานาอนัเช่ือวา่พระบาอลัไดพ้ิชิตทะเล ซ่ึงพวกเขาเรียกวา่เจา้ยาม    ท่ีน่ีผูเ้ขียนสดุดีไดพ้รรณนาวา่พระยาเวห์
ยิง่ใหญ่กวา่ทะเลอยา่งมาก    ผูอ่้านแรกเร่ิมของสดุดีน้ีคงไดเ้ขา้ใจวา่มนัเป็นบทโจมตีพระบาอลันิยม    พระยาเวห์
มีสิทธิอ านาจแทเ้หนือทะเลซ่ึงคนทางโลกตะวนัออกใกลโ้บราณไดถื้อวา่เป็นสัญลกัษณ์ของทุกส่ิงท่ีมีพลงัและ
เป็นปรปักษท่ี์ควบคุมไมไ่ด ้

3. ความบริสุทธ์ิของพระยาเวห์  93:5 

ในความตรงกนัขา้มกบัสถานนมสัการท่ีเส่ือมทรามทางศีลธรรมของพระบาอลันั้น นิเวศของพระเจา้ก็
บริสุทธ์ิ    ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนใน    พระวิหารก็ตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิงกบัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนท่ีท่ีคนคานาอนัไดน้มสัการ
พระของพวกเขา    อุปนิสัยน้ีไดส้ะทอ้นถึงคุณลกัษณะของพระทั้งสอง    ความบริสุทธ์ิของพระเจา้ก็รับรองถึง
ธรรมชาติท่ีน่าไวว้างใจแห่งถอ้ยค าของพระองค ์   ความบริสุทธ์ิท่ีไร้ต าหนิก็ส าแดงมนัเองในอ านาจท่ีไม่จ  ากดั441 

สดุดีน้ีสอนผูอ่้านว่าอ านาจของพระเจา้แสดงให้เห็นวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูแ่ละปฏิบติัการ    ดงันั้นทุกคน
ควรจ านนต่อพระองคแ์ละเช่ือฟังค าสั่งของพระองค ์   สดุดีบทท่ี 93—99 ก็จดจ่อท่ีการปกครองนิรันดร์ของพระ
เจา้ 

สดุดีบทที ่94 

สดุดีน้ีซ่ึงเร่ิมตน้ในฐานะการคร ่ าครวญแห่งชาติ (ขอ้ท่ี 1-15) และจบลงในฐานะการคร ่ าครวญส่วนตวั 
(ขอ้ท่ี 16-23) ก็ร้องทูลใหพ้ระเจา้ท่ีจะแกแ้คน้คนชอบธรรมผูซ่ึ้งคนอธรรมกดข่ีอยา่งไม่ยุติธรรม    มนัแสดงออก
ถึงความเช่ือในความยติุธรรมของพระเจา้   สดุดีน้ีเป็นสดุดีกษตัริยอี์กดว้ย 

1. ค าอธิษฐานขอการแกแ้คน้  94:1-7 

94:1-3   ผูเ้ขียนไดอ้อ้นวอนพระเจา้ในฐานะพระผูพ้ิพากษาของโลกท่ีจะลงโทษคนอธรรม ผูซ่ึ้งโออ้วดและยินดี
เพราะวา่พวกเขาไม่ไดรั้บการลงโทษส าหรับการกดข่ีคนชอบธรรม (เปรียบเทียบ 50:4-6) 

94:4-7  ขอ้เหล่าน้ีประกอบดว้ยความผิดท่ีเจาะจงของคนอธรรม    พวกเขายกย่องพวกเขาเอง  ท าให้ประชากร
ของพระเจา้เดือดร้อน และคิดวา่พระเจา้จะไม่ท าส่ิงใดเพื่อจะต่อตา้นพวกเขา 

 

 



2. ค าเตือนส าหรับผูก้ระท าชัว่  94:8-15 

94:8-11    ผูเ้ขียนสดุดีไดว้า่กล่าวคนอธรรมส าหรับความโง่เขลาของพวกเขา  พระเจา้ผูไ้ดส้ร้างตาและหูแน่นอน
ว่าสามารถเห็นและได้ยินด้วยพระองค์เองได้    พระองค์รู้ ส่ิงท่ีคนอธรรมก าลังท าและกล่าว                  
ถา้พระองค์ตีสอนประชาชาติต่างๆนั้น แน่นอนว่าพระองค์จะตีสอนแต่ละบุคคล    ถา้พระองค์สอน
ปัญญา แน่นอนวา่พระองคเ์องนั้นก็ฉลาด    พระองครู้์ความคิดท่ีท่ือของบรรดาผูท่ี้ต่อตา้นพระองค ์และ
พระองคจ์ะพิพากษาพวกเขา 

94:12-15  การกดข่ีจากคนอธรรมเป็นการตีสอนท่ีพระเจา้อนุญาตส าหรับประชากรของพระองค ์    (เปรียบเทียบ 
ฮบก. 1:5-11)    เน่ืองจากส่ิงน้ี ผูเ้ขียนไดเ้ห็นวา่มนัมีคุณค่า    อยา่งไรก็ตาม เขาไดเ้ช่ืออีกวา่พระเจา้จะ
ช่วยเหลือธรรมิกชนและไม่ทอดทิ้งบรรดาผูท่ี้สัตยซ่ื์อของพระองค ์   ในท่ีสุดแลว้ พระเจา้จะปฏิบติัการ
ความยติุธรรม และส่ิงน้ีจะหนุนใจใหผู้ค้นท่ีจะติดตามเส้นทางแห่งความชอบธรรม 

3. เหตุผลส าหรับการปลอบโยน  94:16-23 

94:16-19   หลงัจากท่ีไดม้องหาการปลอบโยนบางอย่างจากทุกๆท่ีในระหว่างการมีอ านาจชัว่คราวของคน    
อธรรมนั้น ผูเ้ขียนสดุดีได้พบมนัในพระเจา้เท่านั้น    ถา้พระเจา้ไม่ไดเ้สริมก าลงัเขา เขาคงไดต้ายไป    
ไดพ้ลาดพลั้งในการด าเนินของเขากบัพระเจา้และไดไ้ขวเ้ขวทางความคิดแลว้ 

94:20-23    อ านาจของคนอธรรมไม่สามารถคงอยูไ่ดเ้พราะวา่อ านาจของพระเจา้จะไดช้ยัชนะ แมว้า่พวกศตัรู
ของพระองคไ์ดท้  าสัมพนัธมิตรกบัคนชัว่อ่ืนๆเพื่อจะกดข่ีคนท่ีไร้ความผิด    สดุดีน้ีจบลงดว้ยการยืนยนั
อีกคร้ังหน่ึงถึงการอุทิศตนของผูเ้ขียนท่ีมีต่อ      พระยาเวห์    เขาจะวางใจในพระเจา้จนกวา่พระองคไ์ด้
ท าการแกแ้คน้คนอธรรม 

สดุดีน้ีเป็นตวัอย่างท่ีดีของการไม่ท าการแกแ้คน้แต่รอคอยให้พระเจา้ท่ีจะท าส่ิงน้ีในเวลาและวิธีของ
พระองคเ์อง (ฉธบ. 32:35; 1 ซมอ. 24—26; รม. 12:19; และขอ้อ่ืนๆ)    ผูเ้ขียนไดม้อบสถานการณ์แด่
พระเจา้ด้วยการอธิษฐาน ไดร้้องทูลให้พระองค์พิพากษาอย่างชอบธรรมและเขาได้วางใจและเช่ือฟัง
พระเจา้ต่อไป    เขาไม่ไดท้  าการแกแ้คน้ดว้ยตวัของเขาเอง 

สดุดีบทที ่95 

ผูเ้ขียนสดุดีไดย้กย่องพระยาเวห์วา่เป็นกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่เหนือพระทั้งปวงและไดก้ระตุน้ให้อิสราเอลท่ี
จะนมสัการพระองค์เท่านั้นแทนท่ีจะไม่เช่ือฟังพระองค์    บรรดาผูแ้ปลฉบบัเซปทวัจินต์ไดเ้ช่ือถือว่าดาวิดได้
เขียนสดุดีน้ี ซ่ึงผูเ้ขียนจดหมายฝากพระธรรมฮีบรูไดเ้ช่ือถือ (ฮบ. 4:7)    น่ีเป็นสดุดี “การข้ึนครองบลัลงัก์” 



(กษตัริย)์ อีกบทหน่ึง (เปรียบเทียบ สดด. 47, 93, 96—99)    จงอ่านมนัพร้อมกบัสดุดีบทท่ี96—100 เม่ือคุณรู้สึก
เฉลิมฉลอง 

1. การกระตุน้ใหส้รรเสริญพระเจา้ผูมี้อธิปไตย  95:1-7ก 

95:1-2  ขอ้เกร่ินน าเหล่าน้ีเรียกร้องให้ท่ีประชุมยกย่องพระเจา้ด้วยบทเพลงส าหรับความรอดของพระองค ์      
วลีน้ี “ศิลาแห่งความรอดของเรา” รวมแนวคิดของความมัน่คงและการช่วยกู ้   พระเจา้เป็นผูท่ี้ให้ความ
มัน่คงดว้ยการจดัเตรียมการช่วยกูจ้ากอนัตรายให ้

95:3-5 ความยิ่งใหญ่ของพระยาเวห์มาจากความเหนือกว่าของพระองค์เหนือพระทั้งปวงท่ีคนต่างชาติได ้  
นมสัการ    พวกเขาไดน้บัถือพระต่างๆท่ีทึกทกัเอาวา่ไดป้กครองถ ้าต่างๆของโลกและพระอ่ืนๆท่ีพวก
เขาไดคิ้ดว่าไดอ้าศยัอยู่ในภูเขาต่างๆ    พระอ่ืนๆไดรั้บช่ือเสียงส าหรับการควบคุมทะเลและพระอ่ืนๆ
ไดรั้บช่ือเสียงส าหรับการควบคุมแผน่ดิน    อย่างไรก็ตาม พระยาเวห์เป็นกษตัริยเ์หนือพระทั้งปวงนั้น 
นัน่คือพระองคเ์ป็นผูป้กครองแท ้

95:6-7ก   พระเจา้เป็นพระผูส้ร้างอิสราเอลในสองแง่    พระองคไ์ดส้ร้างชนชาติและไดไ้ถ่พวกเขา (เปรียบเทียบ 
ฉธบ. 32:6)    พระองคเ์ป็นพระผูเ้ล้ียงของอิสราเอลอีกดว้ย และคนอิสราเอลเป็นแกะของพระองค ์

อนุประโยคน้ี “ใหเ้ราคุกเข่าลงต่อพระเจา้ผูท้รงสร้างพวกเรา” ท าใหร้ะลึกถึงเคร่ืองหมายท่ีไดป้รากฏบน
ปะร าขนาดใหญ่ของโบสถ์วา่: “การคุกเข่ามากจะช่วยรักษาคุณไวใ้นการยืนท่ีดี”    เคร่ืองหมายเช่นนั้น
อีกอยา่งหน่ึงก็อ่านวา่: “ผูท่ี้คุกเข่าต่อพระเจา้สามารถยนืต่อหนา้ทุกคนได”้ 

2. การกระตุน้ใหเ้ช่ือพระเจา้ผูมี้อธิปไตย  95:7ข-11 

อย่างไรก็ตาม อิสราเอลไดเ้ป็นฝูงแกะท่ีด้ือในอดีต    ส่ิงน้ีไดน้ าให้ผูเ้ขียนท่ีจะเตือนผูค้นให้หลีกเล่ียง
บาปต่างๆท่ีได้ส่งผลต่อการวนเวียนในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงก็คือ “การเดินขบวนงานศพท่ียาวท่ีสุดในโลก”442         
ณ เมรีบาห์ (ตามตวัอกัษรหมายถึง การต่อสู้; อพย. 17:1-7; กดว. 20:2-13) และมสัสาห์ (ตามตวัอกัษรหมายถึง 
การทดลอง; อพย. 17:1-7)    อิสราเอลไดท้ดลองพระเจา้ดว้ยการเรียกร้องให้พระองคจ์ดัเตรียมเพื่อพวกเขาตาม
ขอ้เรียกร้องของพวกเขา    พวกเขาควรได้วางใจและเช่ือฟังพระเจา้ต่อไป    บางทีผูเ้ขียนได้อา้งอิงการกบฏ
เหล่าน้ีและไม่ใช่ส่ิงอ่ืนๆเพราะวา่พวกมนัเปิดเผยอยา่งชดัเจนมากถึงความอกตญัญูและความหวัร้ันซ่ึงในท่ีสุดได้
ส่งผลต่อการท่ีพระเจ้าพิพากษาให้ชนรุ่นนั้นตายในถ่ินทุรกันดาร    การกระท าของพวกเขาได้ทรยศต่อ
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พวกเขาไม่ไดเ้รียนรู้วธีิต่างๆของพระเจา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีวา่ พระองคจ์ะท าส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อพวก
เขาในเวลาและวิธีของพระองค์เอง    ชนรุ่นนั้ นอาจได้เข้าไปสู่การพกัในแผ่นดินแห่งน ้ านมและน ้ าผึ้ ง                
ในท านองเดียวกนั ผูเ้ช่ือท่ีล้มเหลวท่ีจะติดตามพระผูท่ี้เล้ียงท่ีดีสามารถตั้งใจคอยชีวิตแห่งความล าบากและ     



พระพรท่ีจ ากดัได ้   เม่ือพิจารณาถึงความเร่งด่วนของการกระตุน้น้ี ผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้มนัดว้ยการเรียกให้มีการ
กระท าวา่ “วนัน้ี” 

ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดอ้้างขอ้ท่ี 7-11 ในการท่ีจะกระตุน้ให้คริสเตียนท่ีจะเช่ือพระเจา้และเคล่ือนไป
ขา้งหน้าโดยความเช่ือ    ส าหรับ คริสเตียนนั้น การไม่ไดรั้บการพกั หมายถึงการลม้เหลวท่ีจะเขา้ไปสู่พระพร
ทั้งส้ินท่ีอาจไดเ้ป็นของเขา (หรือของเธอ) ถา้เขา (หรือเธอ) ไดว้างใจและเช่ือฟังพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ 

สดุดีน้ีเป็นการย  ้าเตือนท่ีจริงจงัวา่การสรรเสริญตอ้งเช่ือมโยงกบัการวางในและการเช่ือฟัง    มนัคาดหวงั
ถึงเวลาท่ีบรรดาผูท่ี้ติดตามพระผูเ้ล้ียงอย่างสัตยซ่ื์อจะปกครองกบัพระองค์ในการปกครองท่ีใจดีของพระองค์
เหนือโลก (เปรียบเทียบ สดด. 2; 2 ทธ. 2:12ก; วว. 3:21; และขอ้อ่ืนๆ) 

สดุดีบทที ่ 96 

น่ีเป็นสดุดีกษตัริยอี์กบทหน่ึงท่ีจดจ่อท่ีการปกครองของพระเจา้    ในสดุดีน้ี ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกร้องให้
ทั้งโลกท่ีจะร่วมกบัอิสราเอลในการใหเ้กียรติและยนิดีในการปกครองอนัสิทธ์ิขาดของพระยาเวห์ 

“ในการรวมตวักนัไปสู่กลุ่มใหญ่ใน 1 พงศาวดารบทท่ี 16 นั้น ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขา้ร่วมกบัการเขา้ไปท่ีมี
สง่าราศีของหีบแห่งพนัธสัญญายงักรุงเยรูซาเล็ม”443 

1. การเช้ือเชิญทุกคนใหถ้วายเกียรติแด่พระยาเวห์  96:1-6 

96:1-3  เพลงใหม่ท่ีผูค้นของโลกควรร้องก็คือเพลงท่ีสรรเสริญพระเจา้ส าหรับพระพรใหม่ๆ    พระพรเหล่าน้ีก็
สดใหม่ทุกเชา้ (พคค. 3:22-23)     ทุกคนควรไดย้ินเก่ียวกบัพระสิริและการงานของพระเจา้เพราะวา่ส่ิง
เหล่าน้ีจะน าพระพรไปสู่พวกเขา    น่ีเป็นข่าวดี 

96:4-6   เหตุผลท่ีทุกคนควรสรรเสริญพระเจา้ก็คือว่าพระองคใ์หญ่กว่าพระทั้งปวงท่ีเป็นเพียงแค่รูปเคารพท่ีไร้   
ชีวติ    พระยาเวห์เป็นพระผูส้ร้างของทุกส่ิง    ดงันั้นพระองคก์็แขง็แรงและมีสง่าราศี 

2. การเช้ือเชิญใหค้นทุกกลุ่มท่ีจะถวายเกียรติแด่พระยาเวห์  96:7-10 

96:7-9   “ครอบครัว” ตามตวัอกัษรคือ “เผ่า” คนอิสราเอลไดเ้ช้ือเชิญให้คนต่างชาติทุกกลุ่มท่ีจะถวายเกียรติแด่
พระเจ้าแท้    พวกเขาได้เช้ือเชิญให้พวกเขาท่ีจะน าเคร่ืองบูชาแห่งการนมสัการมาให้พระองค์ ณ       
พระวิหาร    มี  “ลานของคนต่างชาติ”  ท่ี ท่ีคนท่ีไม่ใช่คนยิว  สามารถนมัสการพระองค์ได ้                    
จงเปรียบเทียบท่าทีน้ีต่อคนต่างชาติกบัท่าทีของโยนาห์หรือพวกฟาริสีในสมยัของพระเยซู    ผูเ้ขียน



สดุดีไดเ้ช้ือเชิญคนท่ีไม่ใช่คนยิวท่ีจะจ านนต่อพระยาเวห์และมาเป็นผูน้มสัการของพระองค ์   ระหวา่ง
เวลาท่ีแลว้มานั้นหลายคนไดม้าเป็นคนเปล่ียนศาสนา 

“การสรรเสริญน ารูปแบบของการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรมแห่งการจ านนไปยงัพระยาเวห์”444 

96:10 มนัสมเหตุสมผลท่ีทุกเผา่ยอมรับพระยาเวห์ เน่ืองจากวา่พระองคป์กครองเหนือทั้งโลก   จากการเปิดเผย   
ภายหลงันั้น เรารู้วา่พระเยซูคริสตจ์ะพิพากษาผูค้นอยา่งยุติธรรมเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมายงัโลกน้ีและ
จดัตั้งอาณาจกัรพนัปีของพระองค ์   ตอนนั้นทุกเข่าของทุกคนจะกม้กราบต่อสิทธิอ านาจของพระองค ์
(ขอ้ท่ี 6; เปรียบเทียบ ฟป. 2:10) 

3. การเช้ือเชิญใหทุ้กคนท่ีจะยนิดีต่อการปกครองของพระยาเวห์  96:11-13 

ผูเ้ขียนไดก้ลบัไปสู่ความคิดแต่ก่อนของเขาถึงสรรพส่ิงท่ีอยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจของพระองค ์(ขอ้ท่ี 4-5)    
ตอนน้ีเขาไดส้ั่งให้สรรพส่ิงท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ ณ โอกาสแห่งการปกครองท่ีชอบธรรมของพระองค์    ขอ้ท่ี 
13 เป็นหน่ึงในการเปิดเผยท่ีชดัเจนและต่ืนเตน้ท่ีสุดท่ีว่าพระเจา้จะปกครองบนโลก ไม่ใช่จากสวรรค์เท่านั้น    
พระองคจ์ะท าอย่างนั้นทางตวับุคคลของพระบุตรของพระองคเ์ม่ือพระองค์เสด็จกลบัมายงัโลก    พระบุตรได้
เสด็จมาคร้ังแรกเพื่อจะช่วยโลกใหร้อด และพระองคจ์ะเสด็จมาคร้ังท่ีสองเพื่อพิพากษาโลก   ดงันั้นสรรพส่ิงควร
ยินดี     แม้กระทั่งโลกแห่งพืชและสัตว์จะได้รับประโยชน์จากการปกครองท่ีชอบธรรมของพระองค ์
(เปรียบเทียบ อสย. 35:1-2; 65:25; รม. 8:20-22) 

สดุดีอนัโปรดน้ีปีติยินดีในพระผูมี้อธิปไตยท่ีชอบธรรมแห่งจกัรวาล    อาณาจกัรของพระองค์จะมา
อยา่งแทจ้ริง    วนัหน่ึงพระองค์จะบรรลุน ้ าพระทยัของพระองคบ์นโลก อย่างท่ีมนัส าเร็จในสวรรค์ในทุกวนัน้ี 
(มธ. 6:10) 
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ผูเ้ขียนของสดุดีกษตัริยน้ี์ได้เห็นพระเจา้เสด็จมาปกครองและครอบครองบนโลก  เขาได้กระตุน้ให้
ผูอ่้านของเขาท่ีจะเตรียมตวัเพื่อเหตุการณ์เชิงพยากรณ์นั้นดว้ยการด าเนินชีวติอยา่งเหมาะสมในปัจจุบนั 

1. การประกาศถึงการปกครองบนโลกของพระเจา้  97:1 

เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ผูเ้ขียนสดุดีไดบ้รรยายถึงการปกครองในอนาคตของพระเจา้และไม่ใช่การปกครองนิ
รันดร์ของพระองค?์    การแปลท่ีเขียนไวข้า้งๆท่ีวา่ “ไดรั้บเอาการเป็นกษตัริย”์ ก็จบัจุดลกัษณะของการปกครอง



ของพระเจา้ท่ีสดุดีน้ีน าเสนอ    พระเจา้จะรับเอาการปกครองทัว่โลกเม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมา และส่ิงนั้น
จะจดัเตรียมโอกาสส าหรับทั้งโลกท่ีจะยนิดีในแนวทางท่ีไม่เคยเป็นไปไดม้าก่อน 

“โลก” และ “แผ่นดินชายทะเลมากมาย” อธิบายถึงโลกโดยรวมและส่วนต่างๆท่ีเล็กท่ีสุดของมัน                          
น่ีเป็นเมอริสซ่ึม คือ การเปรียบเทียบท่ีซ่ึงสองแง่ก็รวมทุกส่ิงไวใ้นระหวา่งกลางนั้น 

2. การปรากฏของกษตัริย ์ 97:2-9 

97:2-5  ขอ้เหล่าน้ีเปิดเผยถึงการปรากฏของพระเจา้ในแง่ท่ีคลา้ยกบันิมิตอ่ืนๆท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่พวกผูเ้ผยพระ   
วจนะของพระองค ์(เปรียบเทียบ อสย. 6:1-4; อสค. 1; วว. 1)  ถอ้ยค าของผูเ้ขียนสดุดีบรรยายถึงพระสิริ
ของพระเจา้ดว้ยภาษาเชิงเปรียบเทียบ    เมฆและความมืดทึบพรรณนาถึงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ (เปรียบเทียบ 
ฉธบ. 4:11; 5:22-33; เปรียบเทียบ ศคย. 14:6-7)    ไฟเล็งถึงการพิพากษาท่ีเผาผลาญของพระเจา้ 
(เปรียบเทียบ ฮบ. 12:29)    ท่ีอ่ืนๆในพระคมัภีร์นั้น การสั่นของภูเขาไดป้ระกาศถึงการเสด็จมายงัโลก
ของพระเจา้ (อพย. 19:18; เปรียบเทียบ มีคา. 1:4; นฮม. 1:5) 

97:6-9  เม่ือพระองค์เสด็จมาปกครองนั้น บรรดาผูส่ื้อสารของพระองค์จะประกาศถึงการมาถึงของพระองค ์
(เปรียบเทียบ วว. 19:11)    ทุกคนจะเห็นพระองคเ์สด็จลงมา (ศคย. 12:10; วว. 1:7)    เม่ือพิจารณาถึงการ
เปิดเผยน้ี บรรดาผูน้มัสการรูปเคารพควรตระหนักถึงความโง่เขลาของพวกเขา    ผูเ้ขียนสดุดีได้
เรียกร้องให้ผูพ้ิพากษา (“พวกพระ”) ทุกคนท่ีจะนมสัการพระยาเวห์    ประชากรของพระเจา้สามารถ
ยินดีไดเ้พราะว่าวนัหน่ึงพระองค์จะปกครองเหนือโลก    “อาเมน พระเยซูเจา้ เชิญเสด็จมาเถิด” (วว. 
22:20)! 

3. การตอบสนองท่ีเหมาะสม  97:101-2 

97:10  เน่ืองจากว่าพระเจ้ารักความชอบธรรม มนัก็เหมาะสมเท่านั้นท่ีว่าบรรดาผูรั้กพระองค์ควรเกลียด     
ความชัว่    โดยการท าอยา่งนั้น พวกเขาก็มาเป็นผูรั้บพระพรของพระองคแ์ทนท่ีจะเป็นผูเ้ขา้ร่วมแห่งการ
ตีสอนของพระองค ์

“เกลียด หมายถึงปฏิเสธ; รัก หมายถึงเลือก    เน่ืองจากวา่ทั้งสองน้ีเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจและ
ไม่ใช่แค่อารมณ์เท่านั้น          พระคมัภีร์จึงสั่งใหมี้ทั้งความรักและความเกลียดชงั”445 

97:11-12   การยินดีและการขอบคุณเป็นการตอบสนองท่ีเหมาะสมเช่นกนัต่อของขวญัแห่งการเขา้ใจและ      
ความยนิดีของพระเจา้446 



นิมิตท่ีสดุดีน้ีน าเสนอ ซ่ึงก็คือนิมิตของการท่ีพระเจา้เสด็จมาเพื่อสถาปนาอาณาจกัรของพระองค์นั้น 
ควรกระตุน้ให้ประชากรของท่ีจะ เตรียมตวัพวกเขาเองเพื่อเหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่นั้น (เปรียบเทียบ 2 ปต. 
3:10-12, 14) 
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น่ีเป็นสดุดีกษตัริยอี์กบทหน่ึงท่ีเรียกร้องให้โลกท่ีจะสรรเสริญพระเจา้เม่ือพิจารณาถึงการปกครองท่ี
ก าลงัมาของพระองค ์   สดุดีน้ีไดด้ลใจให้ไอแซค วตัต์ท่ีจะเขียนเพลงชีวิตคริสเตียนท่ีช่ือ “ความสุขเปรมปรีด์มี
แก่ชาวโลก!”447 

“มนัเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกนัอย่างใกล้ชิดกบัสดุดีบทท่ี 96 แต่ก็เป็นการสรรเสริญทั้งหมด ท่ีน่ีไม่มีการ
เปรียบเทียบกบัคนต่างชาติ ไม่มีค  าแนะน าถึงการนมสัการท่ีถูกตอ้ง ทั้งหมดคือความยินดีและความร่า
เริง”448 

1. การเปิดเผยในอดีตของพระเจา้ถึงความรอดของพระองค ์ 98:1-3 

ขอ้ท่ี 1 คาดหวงัถึงชยัชนะในอนาคตท่ีซ่ึงผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกร้องให้ผูอ่้านของเขาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้    
พระเจา้ไดแ้สดงถึงความสามารถท่ีช่วยให้รอดของพระองคแ์ลว้โดยการไถ่อิสราเอล    ทั้งโลกก็คุน้เคยกบัส่ิงท่ี
พระเจา้ไดท้  าเพื่อประชากรท่ีเลือกสรรของพระองค์ ไม่ใช่แค่ในการอพยพเท่านั้น แต่ตลอดประวติัศาสตร์ของ
พวกเขาอีกดว้ย 

2. การพิพากษาโลกในอนาคตของพระเจา้  98:4-9 

98:4-8   เม่ือพิจารณาถึงการเสด็จมาพิพากษาโลกของพระเจา้นั้น (ขอ้ท่ี 9) ทุกคนและทุกส่ิงควรสรรเสริญ
พระองคอ์ยา่งกระตือรือร้น 

98:9     โอกาสของการท่ีพระยาเวห์ท าให้ตราชัง่แห่งความยุติธรรมสมดุลก็เป็นเหตุผลท่ีดีส าหรับการยินดีทัว่   
จกัรวาล    “การเสด็จมา” ของพระองค์บรรยายถึงการเสด็จมายงัโลกน้ีตามตวัษร แทนท่ีจะเป็นแค่การ
พิพากษาและการปกครองท่ีสวรรค์449 

สดุดีน้ีควรช่วยให้ประชากรของพระเจ้ามองการเสด็จมายงัโลกของพระเจ้าเพื่อจะปกครองว่าเป็น     
พระพร แทนท่ีจะเป็นบางส่ิงท่ีพวกเขาควรกลวั    แมว้า่พระองคจ์ะปกครองดว้ยคทาเหล็ก (สดด. 2:9) 
การเสด็จมาของพระองคจ์ะเป็นส่ิงดีส าหรับมนุษย ์   เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือควรยินดีอย่างยิ่งขณะท่ีเราคาดหวงั
ถึงมนั และเราควรอธิษฐานขอการมาถึงของมนั (มธ. 6:10; ลก. 11:2) 



สดุดีบทที ่ 99 

สดุดีกษตัริย์น้ีเรียกร้องให้ประชากรของพระเจ้าท่ีจะสรรเสริญพระองค์ส าหรับความบริสุทธ์ิและ
เน่ืองจากพระองคต์อบค าอธิษฐาน 

1. ความบริสุทธ์ิของกษตัริย ์ 99:1-5 

99:1-3   เพราะว่าพระเจ้าผู ้ปกครองนั้ นยิ่งใหญ่อย่างมากนั้ น ทุกคนควรตัวสั่นด้วยความย  าเกรงท่ีนับถือ           
ในพระวิหารนั้น พระเจา้ไดป้ระทบัระหวา่งเครูบ (1 พกษ. 6:23-28; เปรียบเทียบ สดด. 80:1)    เครูบ
เป็นตวัแทนของพวกทูตสวรรค์ท่ีได้ปกป้องความบริสุทธ์ิของพระเจา้ในเชิงสัญลกัษณ์    “บริสุทธ์ิ” 
หมายถึง แตกต่าง    อยา่งเฉพาะเจาะจงนั้น พระเจา้บริสุทธ์ิในแง่ท่ีวา่พระองค์แตกต่างจากมนุษยท่ี์เต็ม
ไปดว้ยความบาป 

99:4-5  พระเจ้าทรงคู่ควรแก่การนมสัการเพราะว่าพระองค์ทรงรักความยุติธรรม  ความเท่ียงธรรม และ
ความชอบธรรม   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการแสดงออกถึงความบริสุทธ์ิของพระองค ์

ขอ้ท่ี 5 เป็นส่ิงท่ีกล่าวถึงซ ้ าๆสองคร้ัง     ถอ้ยค าน้ี “พระองคบ์ริสุทธ์ิ” กล่าวซ ้ าตอนปลายของขอ้ท่ี 3    
ขอ้ท่ี 5 ทั้งหมดปรากฏอีกคร้ังหน่ึงในขอ้ท่ี 9 พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย 

2. ความเมตตาของกษตัริย ์ 99:6-9 

ใครคนหน่ึงอาจถือเอาว่าพระเจา้บริสุทธ์ิเช่นนั้นจะไม่ยอมทนต่อคนบาปคนใดก็ตาม    อยา่งไรก็ตาม 
พระเจา้ควบคุมความบริสุทธ์ิโดยความเมตตา    แมว้า่คนอิสราเอลไดท้  าบาป  พระเจา้ยงัไดต้อบค าอธิษฐานของ
บรรดาผูว้ิงวอนเผื่อของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเสส อาโรนและซามูเอล    ภาพของพระเจา้ท่ีตรัสแก่
ประชากรของพระองค์จากเสาเมฆก็รวมแนวคิดรวบยอดของความบริสุทธ์ิและความเมตตาไวอ้ย่างชัดเจน    
อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไม่ไดเ้มตตาจนพระองคไ์ดล้ม้เหลวท่ีจะตีสอนคนบาป    มุมมองท่ีสมดุลเก่ียวกบัพระเจา้น้ี
ก็ใหค้วามหวงัส าหรับอนาคตเม่ือคนบาปจะยืนต่อหนา้พระองค ์   ดงันั้น ประชากรของพระองคค์วรยกยอ่งและ
นมสัการพระองค ์ณ ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์นัน่คือ ศิโยน450 

“การนมสัการเป็นการกระท าแห่งการจ านนต่อการเป็นกษตัริยข์องพระองค์และเป็นการตอบสนองท่ี
เหมาะสมต่อการทรงสถิตท่ีดลใจความย  าเกรง”451 

โอกาสของการท่ีพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิอยา่งสมบูรณ์ปกครองเหนือคนบาปดว้ยความยุติธรรมท่ีไม่เชือนแชก็
เป็นความยุติธรรมท่ีน่ากลวั    สดุดีน้ีช่วยให้ธรรมิกชนช่ืนชมกบัการท่ีพระเจา้จะปกครองอย่างไร    พระองค ์    



จะท าอยา่งนั้นเม่ือพระองคไ์ดจ้ดัการกบัประชากรของพระองคต์ลอดประวติัศาสตร์ของพวกเขา นัน่คือ โดยการ
หยบิยืน่ความเมตตาใหโ้ดยปราศจากการประนีประนอมกบัความบริสุทธ์ิของพระองค ์

สดุดีบทที ่ 100 

ผูเ้ขียนนิรนามได้เช้ือเชิญให้ประชากรของพระเจ้าท่ีจะเข้าหาพระเจ้าด้วยความยินดีในสดุดีการ
สรรเสริญแบบพรรณนาอนัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีน้ี    เราสามารถรับใช้พระองค์อย่างยินดีไดเ้พราะว่าพระองค์ทรง
เป็นพระผูส้ร้าง และเราสามารถนมสัการพระองคอ์ยา่งขอบคุณไดเ้พราะวา่พระองคท์รงดีและสัตยซ่ื์อ 

“ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ ความร่าเริง (‘โอ จงยินดี’) นั้น  มนัก็คือสดุดีท่ีถูกใชอ้ย่างมากในการนมสัการตาม
รูปแบบ แต่การถอดความท่ีดีของ      วลิเล่ียม เคเธท่ีวา่ ‘ทุกคนท่ีอาศยัอยูบ่นโลก” ก็มีการใชก้นัทัว่ไปท่ี
กวา้งกว่าในท่ีท่ีมีการพูดภาษาอังกฤษ    ฉบับของไอแซค วตัต์ก็ดีกว่าแต่ก็ค่อนข้างอิสระกว่าคือ         
‘ต่อหนา้บลัลงักท่ี์น่ากลวัของพระเยโฮวาห์’”452 

“ต าแหน่งของมนั [ของสดุดีน้ี] หลงัจากเพลงสดุดีท่ีประกาศถึงการเป็นกษตัริยข์องพระยาเวห์ (96—99) 
ก็บ่งบอกถึงประเภทเดียวกนักบัสดุดีเหล่าน้ี    มนัอาจปรากฏวา่มนัท าหนา้ท่ีเป็นการสรุปเชิงสรรเสริญ
ของส่วนรวบรวมน้ี”453 

1. การรับใชท่ี้มีความสุข  100:1-3 

100:1-2    ทุกคนควรโห่ร้องสรรเสริญแด่พระเจ้าอย่างยินดี    เราควรรับใช้พระองค์อย่างเต็มใจด้วยใจท่ีมี
ความสุข    เราควรร้องออกมาดว้ยความยนิดีเพื่อใหเ้กียรติแด่พระองค ์

100:3  เราควรช่ืนชมกบัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระยาเวห์เป็นพระเจา้ผูมี้อธิปไตย    เราควรยอมรับวา่พระองคไ์ดส้ร้าง
เรามาและเราไม่ใช่เป็นแต่ละบุคคลท่ีถูกสร้างมาเพื่อตนเอง     เราเป็นของพระองค ์และเรามีส่วนในส่ิง
ท่ีพระองคจ์ดัเตรียมไวเ้พื่อเราอยา่งมีพระคุณ 

2. การนมสัการท่ีกตญัญู  100:4-5 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกร้องใหค้นอิสราเอลท่ีจะเขา้ไปยงัประตูของกรุงเยรูซาเล็มดว้ยการขอบคุณในใจของ
พวกเขา    พวกเขาควรเขา้ไปยงับริเวณลานพระวิหารดว้ยการสรรเสริญบนริมฝีปากของพวกเขา    พวกเขาควร
แสดงออกถึงความกตญัญูของพวกเขาต่อพระองค์ส าหรับพระพรมากมายของพระองค์และควรสาธุการแด่
พระองค ์   เหตุผลส าหรับอุปนิสัยน้ีก็คือวา่ พระเจา้ทรงดีต่อประชากรของพระองค ์   ความรักท่ีจงรักภกัดีของ
พระองคก์็อยูต่ลอดไป และพระองคจ์ะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อชนทุกรุ่นต่อไป 



ชนทุกรุ่นท่ีไดรั้บประโยชน์จากความดี  ความรักท่ีจงรักภกัดี  และความสัตยซ่ื์อของพระยาเวห์ ควรท า
ตามการกระตุน้ของสดุดีน้ีเพื่อจะรับใชพ้ระเจา้อยา่งมีความสุขและนมสัการพระองคอ์ยา่งกตญัญู 

สดุดีบทที ่ 101 

ดาวิดไดป้ระกาศถึงความตอ้งการและการอุทิศตนของเขาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความบริสุทธ์ิในชีวิตส่วนตวั
ของเขา และในราชวงัของเขาในสดุดีกษตัริยน้ี์    นกัเขียนคนหน่ึงไดแ้ยกประเภทของสดุดีน้ีวา่เป็นสดุดีการอุทิศ
ตน454 

“คุณสมบติัของพระเยซูพระเมสสิยาห์ อย่างท่ีได้ให้มาในอิสยาห์ 11:1-5 และในสดุดีน้ีก็เปิดเผยถึง
ความส าเร็จของแนวคิดเก่ียวกบัการปกครองโดยพระเจา้ นัน่คือ ความเป็นห่วงส าหรับความสัตยสุ์จริต  
ความยุติธรรม และการอุทิศตน    ในท านองเดียวกันนั้น บรรดาผูติ้ดตามของพระเยซูต้องท าตาม
มาตรฐานท่ีสูงของพระองค ์(ขอ้ท่ี 6; เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:1-16; 2 ทธ. 2:14-26; ทต. 1:6-9)”455 

1. การช่ืนชมของดาวดิท่ีมีต่อพระเจา้ 101:1 

ผูเ้ขียนสดุดีได้จดจ่อการสรรเสริญของเขาท่ีความรักท่ีจงรักภักดีและความยุติธรรมของพระเจ้า    
คุณสมบติัเหล่าน้ีเป็นรากฐานต่อการปกครองของพระองค ์(เปรียบเทียบ 89:14)    ดาวิดไดข้อร้องต่อไปวา่การ
ปกครองของเขาเองจะมีรากฐานท่ีแขง็แรงอยา่งเดียวกนั 

2. การอุทิศตนของดาวดิต่อความสัตยสุ์จริตส่วนตวั  101:2 

ถดัไปผูเ้ขียนไดส้ัญญาท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งปราศจากต าหนิต่อพระพกัตร์พระเจา้    เขาไดก้ล่าววา่เขาจะ
ด าเนินชีวิตในแนวทางท่ีว่ามันจะท าให้เป็นไปได้ส าหรับพระเจ้าท่ีจะอวยพรเขาและอาณาจักรของเขา            
ชีวิตในทางธรรมของเขาจะเร่ิมตน้ท่ีบา้น (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:1-7)    กษตัริยท์างโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ
ส่วนใหญ่ไดป้ล่อยตวัตามธรรมชาติมนุษยบ์าปของพวกเขาโดยแนวทางท่ีพวกเขาไดด้ าเนินชีวติ 

3. ความตอ้งการของดาวดิท่ีใหมี้ความบริสุทธ์ิในราชวงัของเขา  101:3-8 

101:3-4    อยา่งเจาะจงมากข้ึนนั้น ดาวิดไดส้ัญญาต่อพระเจา้วา่เขาจะปกป้องชีวิตของเขาและราชวงัของเขาไว้
จากบาป    ส่ิงต่างๆท่ีไร้ค่าหรือชั่วร้ายคือส่ิงต่างๆท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดการสนับสนุนทางบวกต่อชีวิต
ในทางธรรม    เหมือนกับพระเจ้านั้น ดาวิดปฏิญาณตนท่ีจะเกลียดชังการหันไปจากทางท่ีถูกต้อง         
ใจท่ีตลบตะแลงหมายถึง ความรักใคร่ท่ีทุจริตและบิดเบือน นัน่คือ ความรักใคร่ท่ีหนัไปจากเส้นทางตรง
แห่งความถูกตอ้ง 



101:5-6    ในขอ้ท่ี 5 นั้น ดาวิดไดส้ัญญาท่ีจะจดัการอยา่งรุนแรงแมก้ระทัง่กบัการหนัเหเล็กนอ้ยไปจากความ
บริสุทธ์ิในชีวิตของคนอ่ืนๆ    ส่ิงน้ีไดแ้สดงออกถึงความจงรักภกัดีท่ีหนักแน่นของเขาต่อความชอบ
ธรรม    ในเชิงบวกนั้น กษตัริยไ์ดส้ัญญาท่ีจะให้รางวลัแก่ผูค้นท่ีไดส้ัตยซ่ื์อต่อพระเจา้    เขาตอ้งการให้
ตวัเขาเองลอ้มรอบไปดว้ยธรรมิกชนในราชวงัของเขา 

101:7-8   ความสามารถทางอาชีพก็ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้สมาชิกของทีมงานของดาวิดมีคุณสมบัติเพื่อการ    
ปรนนิบติั    ขา้ราชส านักของเขาตอ้งรักษาไวซ่ึ้งการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้และด าเนินในทางของ
พระองค ์   กษตัริยไ์ม่สามารถทนต่อการโกหกได ้   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก เขาจะขยายขอ้เรียกร้องไปยงัทุก
คนท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรของเขาอีกดว้ย    ในการบริหารจดัการความยุติธรรมทุกวนัของเขานั้น เขาจะ
ท าลายคนอธรรมผูก้ระท าชัว่เสีย    “การท าลาย” อาจหมายถึง การประหาร แต่มนัสามารถหมายถึงการ
ส้ินสุดเส้นทางชีวติในปัจจุบนัของพวกเขาโดยการพิพากษาพวกเขาไปสู่การลงโทษอยา่งอ่ืน     

ท าไมดาวดิไดท้นต่อคนอธรรมเช่นโยอาบเม่ือพิจารณาถึงค าอธิษฐานน้ี?    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ดาวิดไดก้ลบั
ค าสัญญาท่ีมีต่อพระเจ้าน้ีอยู่บ้าง ทั้ งในชีวิตส่วนตัวของเขาและในการเลือกผูน้ ารัฐบาลของเขา    
อยา่งไรก็ตาม การอุทิศตนต่อความบริสุทธ์ิน้ีก็เป็นตน้แบบท่ีน่ายกยอ่งส าหรับประชากรของพระเจา้ทุก
คน    บางทีดาวดิไดเ้ขียนสดุดีน้ีในตอนตน้รัชกาลของเขา 

สดุดีบทที ่ 102 

ผูเ้ขียนนิรนามอีกคนหน่ึงไดร้ะบายการคร ่ าครวญส่วนตวัของเขาต่อพระยาเวห์ (เปรียบเทียบ สดด. 22, 
69, 79)    เขาไดรู้้สึกท่วมทน้เน่ืองจากการต าหนิของศตัรู    เขาไดร้้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ท่ีเขารู้วา่
จะไม่ละทิ้งเขา    น่ีเป็นสดุดีการส านึกผดิอีกบทหน่ึงเช่นเดียวกบัการคร ่ าครวญส่วนตวั (เปรียบเทียบ สดด. 6; 32; 
38; 51; 103; 143) 

1. การขอร้องค าตอบอนัรวดเร็ว  102:1-2 

ผูเ้ขียนไดรู้้สึกถึงความตอ้งการอย่างยิ่งส าหรับการแทรกแซงทนัทีทนัใดของพระเจา้ในสถานการณ์ท่ี
เจบ็ปวดของเขา    ถอ้ยค าของเขาเปิดเผยถึงความรุนแรงของความเจบ็ปวดของเขา 

2. การบรรยายถึงความทุกข ์ 102:3-11 

102:3-7  หลายประโยคก็อธิบายว่าผู ้เขียนสดุดีได้รู้สึกอย่างไร  เขาได้สูญเสียวนัท่ีดีหลายวนัของเขาแก่             
การทนทุกข ์   ความโศกเศร้าของเขาไดท้  าใหก้ระดูกของเขาเจบ็ปวด สภาพทางอารมณ์ของเขาก็กระทบ
สภาพทางกายภาพของเขา    เขาไดรู้้สึกเห่ียวแห้งภายใตค้วามร้อนแห่งความทุกข์ของเขา    เขาไดถู้ก



ครอบง าจนเขาลืมท่ีจะกิน    ดงันั้นทอ้งของเขาก็ร้องและเขาก าลงัสูญเสียน ้ าหนกั    เป็นท่ีชดัเจนวา่เขา
ไดรู้้สึกโดดเด่ียวอย่างมาก เหมือนกบันกกระทุงท่ีโดดเด่ียวในถ่ินทุรกนัดาร    เขาไดรู้้สึกว่าโดดเด่ียว
เหมือนนกเคา้แมว และเขาไม่สามารถนอนหลบัได ้

102:8-9   พวกศตัรูของเขาไดเ้ยาะเยย้เขาอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย แมก้ระทัง่ใช้เขาเป็นตวัอย่างของใครคนหน่ึงท่ี  
พระเจา้ไดส้าป    ข้ีเถา้ท่ีเขาไดว้างไวบ้นหวัของเขาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองหมายของการโศกเศร้าของเขาก็
เป็นท่ีชดัเจนวา่ไดห้ล่นลงสู่อาหารของเขา    เขาไดกิ้นข้ีเถา้ เหล่านั้นมากมายจนเขาสามารถกล่าวไดว้่า
เขาไดกิ้นพวกมนัเหมือนกบัอาหาร    ในท านองเดียวกนันั้น น ้ าตาจ านวนมากมายของเขาไดห้ยดลงบน
ถว้ยท่ีเขาใชด่ื้ม    บางทีส่ิงเหล่าน้ีเป็นวธีิเชิงเปรียบเทียบถึงการอธิบายถึงความเศร้าโศกของเขา 

102:10-11    เขาไดรู้้สึกวา่สภาพของเขานั้นเป็นผลลพัธ์ของการตีสอนของพระเจา้    เขาไดเ้ช่ือวา่ชีวิตของเขา
ก าลงัส้ินสุดลง อยา่งท่ีเงาของเวลาเยน็ส่งสัญญาณถึงการส้ินสุดของวนั 

3. ความมัน่ใจในการฟ้ืนฟูของพระยาเวห์  102:12-22 

102:12-13 ในความตรงกนัขา้มกบัชีวติท่ีสั้นของเขาเองนั้น  ผูเ้ขียนสดุดีท่ีทนทุกขไ์ดป้ระกาศถึงความเช่ือถือของ
เขาวา่พระเจา้จะอยูต่ลอดไป    “พระองค”์ (“ท่าน,” NIV) ก็ถูกเนน้ในตวับทฮีบรูซ่ึงเนน้ถึงความตรงกนั
ขา้ม    เขาไดเ้ช่ือวา่ในไม่ชา้พระเจา้จะปฏิบติัการความยติุธรรมเพื่อคนของพระองคเ์อง 

102:14-17  ธรรมิกชนในอิสราเอลรักศิโยนและไดเ้สียใจต่อสภาพท่ีแร้นแคน้ของมนั    การบรรยายถึงเมืองใน
ขอ้ท่ี 14 ฟังดูเหมือนราวกบัว่ามนัประสบกบัการถูกท าลาย  ผูเ้ขียนไดม้ัน่ใจว่าพระเจา้จะฟ้ืนฟูเมือง    
นั้นอยา่งท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไว ้   ความแน่ใจน้ีไดใ้หท้่าทีเชิงบวกท่ีมากข้ึนแก่เขา 

102:18-20  จากการท่ีมัน่ใจถึงการฟ้ืนฟูในท่ีสุดนั้น ผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวถึงชนรุ่นในอนาคตท่ีสรรเสริญพระเจา้
ส าหรับความสัตยซ่ื์อของพระองค์    เขาไดพ้รรณนาว่าพระเจา้ไดม้องลงมาจากสวรรค์และไดส้ังเกต
ประชากรท่ีตกเป็นทาสของพระองค์อยา่งเอาใจใส่    ผูเ้ขียนอาจไดบ้รรยายถึงสภาพต่างๆวา่ไดเ้กิดข้ึน
ในระหวา่งการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน 

102:21-22  ผูเ้ขียนไดต้ั้งใจคอยการรวมตวักนัอีกคร้ังในศิโยน    ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนในระดบัท่ีจ ากดัหลงัจากการเป็น
เชลย แต่มนัจะเกิดข้ึนในระดบัแผไ่ปทัว่โลกในยคุพนัปี 

4. ความหวงัในการมีชีวติอยูท่ี่ไม่ส้ินสุดของพระเจา้  102:23-28 



มนัดูเหมือนราวกบัวา่พระเจา้ไดฆ่้าผูเ้ขียนสดุดีก่อนวยัอนัควร    เขาไดอ้ธิษฐานขอการด าเนินต่อไปของ
ชีวิตของเขา    การขอร้องน้ีได้น าให้เขาท่ีจะไตร่ตรองต่อไปถึงระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ของพระเจ้า                
ท่ีจะพรรณนาถึงการด าเนินต่อไปท่ีไม่ส้ินสุดของพระเจา้นั้น เขาไดอ้า้งอิงถึงการทรงสร้าง (ปฐก. 1) และจากนั้น
ก็คือการบรรลุถึงจุดสุดยอดของทอ้งฟ้าและโลกในปัจจุบนั (วว. 21:1; เปรียบเทียบ 2 ปต. 3:10)    ประเด็นของ
เขาก็คือวา่พระเจา้จะอยูน่านกวา่การทรงสร้างของพระองค ์   ท่ีจริงแลว้ พระเจา้ทรงอยูนิ่รันดร์ ไม่มีเบ้ืองตน้หรือ
เบ้ืองปลาย (ขอ้ท่ี 27)    ดงันั้นพระองค์จะสงวนลูกหลานของบรรดาผูรั้บใช้ของพระองค์ไวผู้ซ่ึ้งตกอยู่ใน
อนัตรายของการก าลงัจะตายหรือไดต้ายแลว้  

ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดป้ระยุกตใ์ชข้อ้ท่ี 25-27 กบัพระเยซูคริสต ์(ฮบ. 1:10-12; 13:8)    พระองคเ์ป็น
บุคคลหน่ึงแห่งตรีเอกภาพผูไ้ดส้ร้างและค ้าจุนทุกส่ิง (คส. 1:16-17)    ขอ้เหล่าน้ีเป็นหน่ึงในการเปิดเผยท่ีชดัเจน
และมีสง่าราศีมากท่ีสุดถึงธรรมชาตินิรันดร์ของพระเจา้ในพระคมัภีร์    การเปิดเผยน้ีไดใ้ห้ความหวงัแก่ผูเ้ขียน
สดุดีในความทุกขส่์วนตวัของเขา    ในท านองเดียวกนันั้น ความรู้ถึงพระลกัษณะท่ีไม่เปล่ียนแปลงของพระเจา้
สามารถเป็นการปลอบโยนอยา่งใหญ่หลวงแก่ประชากรทุกคนของพระเจา้ไดเ้ม่ือพวกเขาทนทุกข ์   มนัช่วยให้
มองการทนทุกขส่์วนตวัในบริบทของสภาวนิรันดร์ 

สดุดีบทที ่103 
“สดุดีส่ีบทท่ีปิดบรรพท่ีส่ีของเพลงสดุดี (90—106) ก็เนน้การสรรเสริญแด่พระเจา้ดว้ยหลายเหตุผลคือ: 
ผลประโยชน์ของพระองคต่์อประชากรของพระองค ์(103) การเอาใจใส่ของพระองคต่์อการทรงสร้าง
ของพระองค ์(104) การกระท าท่ีอศัจรรยข์องพระองคเ์พื่อเห็นแก่อิสราเอล (105) และความอดทนนาน
ของพระองคต่์อการกบฏของประชากรของพระองค ์(106)”456 

สดุดีปัญญาแห่งการขอบคุณส่วนตวัอนัเป็นท่ีนิยมของดาวิดน้ีก็ทบทวนถึงความเมตตาของพระเจา้และ
แสดงออกถึงความหวงัท่ีมัน่ใจในพระสัญญาต่างๆแบบพนัธสัญญาของพระองค ์   แมว้า่มนัไม่มีการเช่ือมโยง
แทจ้ริงระหวา่งสดุดีน้ีและสดุดีก่อนหนา้นั้น สดุดีน้ีก็แสดงออกถึงการขอบคุณส าหรับค าอธิษฐานท่ีไดรั้บค าตอบ 
ซ่ึงสดุดีบทท่ี 102 ไดข้อร้อง    มนัเป็นการดลใจส าหรับเพลงชีวิตคริสเตียนอนัเป็นท่ีนิยมของ เอช. เอฟ. ไลท์ท่ี
ช่ือ “จิตใจของขา้พเจา้เอ๋ย จงสรรเสริญกษตัริยแ์ห่งสวรรค”์  

“ส่ิงน้ี[สดด. 103] บางทีเป็นเพลงสรรเสริญอนัเป็นท่ีรู้จกัดีท่ีสุดและเป็นท่ีรักมากท่ีสุดของเพลง
สรรเสริญทั้งหมด”457 

จงอ่านมนัเพื่อจะไดรั้บการย  ้าเตือนถึงความดีของพระเจา้ 

 



1. สรรเสริญความเมตตาของพระเจา้ท่ีมีต่อแต่ละบุคคล  103:1-5 

103:1-2  ดาวิดได้เรียกร้องให้เขาเองท่ีสาธุการแด่พระเจา้ด้วยสุดใจเน่ืองจากพระพรทั้งส้ินของพระเจ้า    
“สาธุการแด่พระเจา้” หมายถึง ขอบคุณพระองคเ์พราะวา่พระองคเ์ป็นแหล่งของพระพรทั้งส้ิน458 

“ค าฮีบรูน้ี [เนเฟส, “จิตใจ”] ปรากฏมากกวา่ 750 คร้ังในพระคมัภีร์    มนัค่อนขา้งมีความหมายหลาย
อย่าง แต่ส่วนใหญ่แล้วสามารถถูกลดลงไปสู่สามประเภทดงัต่อไปน้ีคือ: (1) ชีวิตหรือพลงัชีวิต
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการเช่ือมโยงกบัโลหิต (ปฐก. 9:4, 5; ลนต. 17:11, 14); (2) จิตใจของใครคนหน่ึง
หรือส่ิงมีชีวติท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงเป็นท่ีนัง่ของปัญญาและอารมณ์ (42:1, 2; 86:4; 1 ซมอ. 1:10; 2 ซมอ. 5:8; 
สภษ. 23:7; พซม. 1:7); และ (3) แต่ละบุคคลหรือบุคคล (84:2; ปฐก. 2:7; วนฉ. 12:3; อสค. 18:4)    บาง
ทีตามดั้งเดิมนั้น ค าน้ีไดอ้า้งอิงถึงลมหายใจ (โยบ 41:21)”459 

จงสังเกตถึงการอา้งอิงมากมายถึง “ทั้งส้ิน” และส่ิงท่ีเหมือนกนัของมนัในสดุดีน้ี    คริสเตียนบางกลุ่ม 
(เช่น อมัมิสบางคน) ขอบคุณ  พระเจา้ ณ ตอนจบของเวลารับประทานอาหารของพวกเขาเช่นเดียวกบั
ตอนเร่ิมตน้ 

103:3-5 พระพรต่างๆของพระเจา้ท่ีผูค้นช่ืนชมในฐานะผลประโยชน์ต่างๆก็รวมถึงการยกโทษบาป การรักษา
จากความเจบ็ป่วย  การช่วยกูจ้ากความตาย  การบ ารุงชีวติ  ความอ่ิมเอมใจ และการคืนพลงั 

“มีธรรมิกชนผูซ่ึ้งประสบกบัความเจ็บป่วย ทั้งๆท่ีมีค าอธิษฐานซ ้ าๆส าหรับการรักษา    แมว้่าพระเจา้
ไม่ไดถู้กผกูมดัท่ีจะรักษาทุกโรค ทุกการรักษาก็มาจากพระองค”์460 

นกอินทรีก็ยงัแขง็แรงจนกระทัง่ตอนปลายของชีวติของพวกมนั    ในท านองเดียวกนันั้น พระเจา้ช่วยให้
ประชากรของพระองคท่ี์จะยงัคงแขง็แรงฝ่ายวญิญาณจนกระทัง่ความตาย 

“ถ้อยค าน้ี วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี  อาจพาดพึงถึงปรากฏการณ์ของการ
เปล่ียนขน ท่ีซ่ึงนกอินทรีเปล่ียนขนใหม่”461 

2. ค าพยานถึงความเมตตาสงสารของพระเจา้ต่อประชากรของพระองค ์ 103:6-18 

103:6-8    ขอ้ท่ี 6 เป็นประโยคขอ้หวัขอ้ท่ีแนะน าส่ิงท่ีตามมา    ขอ้ท่ี 7 และ 8 อธิบายถึงการจดัการของพระเจา้กบั
อิสราเอล ณ ภูเขาซีนาย    ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องแก่โมเสสและคนอิสราเอลนั้นก็
บ่งบอกถึงความเมตตาสงสารและพระคุณท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์    ข้อท่ี 8 อ้างอิง อพยพ 34:6             
มนักล่าวซ ้ าลกัษณะท่ียิง่ใหญ่เก่ียวกบัพระเจา้ส่ีอยา่ง 



103:9-12  ขอ้เหล่าน้ีอธิบายถึงความจริงของขอ้ท่ี 8    ความเมตตาสงสารของพระเจา้ก็ชดัเจนท่ีวา่พระองคไ์ม่ได้
กล่าวหาหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อเราอย่างต่อเน่ืองแม้ว่าเราท าบาปอย่างต่อเน่ือง (เปรียบเทียบ อฟ. 6:4)    
พระองค์ทรงช้าท่ีจะโกรธและพระองค์ไม่ได้รักษาไวซ่ึ้งความโกรธอย่างต่อเน่ือง    คุณลกัษณะท่ีมี
พระคุณของพระองค์ก็ชดัเจนท่ีว่าพระองค์ไม่ไดล้งโทษเราเน่ืองจากความบาปของเราอย่างทนัทีหรือ
อย่างส้ินเชิงอย่างท่ีเราสมควรได้รับ    พระองค์ไม่ได้แก้แค้นเราในส่ิงท่ีเราสมควรได้รับเช่นกัน             
ความรักท่ีจงรักภกัดี (ค าฮีบรู เฮเสด) ของพระองค์ต่อบรรดาผูท่ี้ย  าเกรงพระองค์ก็ไร้จ  ากดัอย่างเช่น
ทอ้งฟ้า    ยิ่งไปกวา่นั้นอีก พระองคแ์ยกความผิดของบาปของเราออกจากเราอยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ 
รม. 8:1) 

นกัศึกษาหลายคนแห่งขอ้ท่ี 12 ไดส้ังเกตวา่ถา้ใครคนหน่ึงเดินทางไปทางเหนือหรือทางใต ้ในท่ีสุดแลว้
เขาจะมาถึงขั้วท่ีเขาไม่สามารถเดินทางต่อไปทางเหนือหรือทางใตไ้ด ้   อย่างไรก็ตาม ถา้ใครคนหน่ึง
เดินทางไปทางตะวนัออกหรือตะวนัตก เขาไม่เคยไปถึงจุดเช่นนั้นเลย    พระเจา้ไม่ไดต้รัสวา่พระองค์
ยกโทษ (หรือขจดั) ความบาปของเราไกลเท่าทิศเหนือท่ีห่างจากทิศใต ้แต่ไกลเท่าทิศตะวนัออกห่างจาก
ทิศตะวนัตก นัน่คือ ความไม่มีท่ีส้ินสุดในระดบัหรือระยะทาง 

103:13-18  ความเมตตาสงสารของพระเจา้ก็เป็นเหมือนบิดาในแง่ท่ีว่าพระองค์ทรงใส่ใจต่อความจ ากัด               
แบบส่ิงทรงสร้างท่ีจ  ากดัของเรา 

“พระองครู้์จกัเราแมก้ระทัง่ดีกวา่ท่ีเรารู้จกัตวัของเราเองเสียอีก”462 

ขอ้ท่ี 15 และ 16 อธิบายอยา่งยอดเยี่ยมถึงธรรมชาติท่ีชัว่คราวของชีวิตมนุษย ์   มนัทั้งเปราะบางและไม่
ยนืนาน    ในความตรงกนัขา้มนั้น ความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ต่อบรรดาผูท่ี้ย  าเกรงพระองคก์็คงอยู่
อย่างหนกัแน่นตลอดไป    มนัอยู่เหนือชนรุ่นต่างๆและด าเนินต่อไปยงัลูกหลานของบรรดาผูท่ี้เช่ือฟัง
ธรรมบญัญติัของพระองค ์(ขอ้ท่ี 17, 18; เปรียบเทียบ อพย. 20:5-6) 

3. สรรเสริญส าหรับอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้เหนือทุกส่ิง  103:19-22 
พระเจา้ปกครองจากสวรรคใ์นฐานะกษตัริยเ์หนือทุกส่ิง    สิทธิอ านาจทัว่จกัรวาลของพระองคข์ยายไป

ยงัทุกส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนในสถานท่ีและเวลา 

“หัวขอ้หลกัของหนงัสือสดุดี ซ่ึงค าอธิษฐานของมนัทึกทกัเอาและเพลงสรรเสริญของมนัยืนยนัก็คือ
ความเป็นกษตัริยข์องพระเจา้. . . 



“เน้ือหาทางศาสนศาสตร์ของหนังสือน้ีอาจสรุปได้ดงัต่อไปน้ีคือ: ในฐานะพระผูส้ร้างของทุกส่ิง         
พระเจา้ก็ใช้สิทธิอ านาจสิทธ์ิขาดของพระองค์เหนือระบบธรรมชาติ ประชาชาติต่างๆ และอิสราเอล 
ประชากรท่ีพิเศษของพระองค์    ในบทบาทของพระองค์ในฐานะกษตัริยแ์ห่งจกัรวาลนั้น พระเจา้ก็
รับรองถึงระเบียบและความยุติธรรมในโลกและท่ามกลางประชากรของพระองค์ได ้ซ่ึงบ่อยคร้ังก็โดย
การส าแดงถึงอ านาจของพระองคใ์นฐานะนกัรบท่ีไม่สามารถท าให้แพไ้ด ้   การตอบสนองท่ีเหมาะสม
ต่อกษตัริยท่ี์มีอธิปไตยน้ีก็คือการวางใจและการสรรเสริญ”463 

เม่ือพิจารณาถึงพระลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ของพระองค์นั้ น สรรพส่ิงควรสาธุการแด่พระเจ้า                      
น่ีรวมถึงบรรดาผูรั้บใชซ่ึ้งเป็นทูตสวรรค์ท่ีมีพลงัของพระองค ์(เปรียบเทียบ ฮบ. 1:14) และส่ิงทรงสร้างทั้งส้ิน
ของพระองค ์   ดาวดิไดจ้บสดุดีน้ีอยา่งท่ีเขาไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการกระตุน้ใหต้วัเขาเองท่ีจะสาธุการแด่พระเจา้ 

สดุดีท่ียิง่ใหญ่น้ียกยอ่งพระเจา้ดว้ยการเปิดเผยถึงพระลกัษณะของพระองค ์   มนัสอนเราถึงส่ิงท่ีพระเจา้
เป็นเหมือน    เราควรร่วมกบัส่ิงทรงสร้างทั้งส้ินในการสรรเสริญพระเจา้เน่ืองจากใครท่ีพระองคเ์ป็น 

สดุดีบทที ่ 104 

สดุดีการสรรเสริญแบบพรรณนาน้ีก็คลา้ยกบัสดุดีบทท่ี 103 อย่างแทจ้ริง    ทั้งสองก็เร่ิมตน้และจบลง
ดว้ยการเรียกท่ีคลา้ยกนัให้สาธุการแด่พระเจา้    อยา่งไรก็ตาม การท่ีพระเจา้รับมือกบัผูค้นนั้นคือหวัขอ้ของการ
สรรเสริญในสดุดีบทท่ี 103 ส่วนการทรงสร้างและการค ้าจุนโลกของพระเจา้เป็นหวัขอ้ของสดุดีบทท่ี 104 

“บรรดากวขีองพนัธสัญญาเดิมนั้นรักท่ีจะอธิบายถึงโลกธรรมชาติ. . . 

“แต่บรรดากวีในพระคมัภีร์ก็แตกต่างจากพวกเพื่อนบา้นของพวกเขาในโลกตะวนัออกกลางโบราณใน
สองทาง    หน่ึง พวกเขาไดต่้อตา้นการทดลองท่ีจะถือธรรมชาติเป็นพระเจา้    พวกเพื่อนบา้นของพวก
เขาไม่ได้เพียงแค่สรรเสริญเยินยอนก ต้นไม้ เนินเขาและทะเลอย่างเลิศลอยเท่านั้น แต่พวกเขาได้
นมสัการพวกมนัอีกดว้ย    บรรดากวีในพระคมัภีร์ไดเ้รียนรู้ท่ีจะท าบางส่ิงใหม่ๆอย่างแทจ้ริง    นัน่คือ
พวกเขารักธรรมชาติแต่ไม่ไดก้ม้กราบมนั    พวกเขาไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติแต่ไม่ไดน้มสัการมนั 

“ลกัษณะเฉพาะอนัท่ีสองของบรรดากวใีนพระคมัภีร์ก็คือการระบุถึง ‘ธรรมชาติ’ ของพวกเขา    ส าหรับ
พวกเขานั้น ธรรมชาติเป็น ‘ส่ิงทรงสร้าง’ เสมอ    ค  าวา่ ธรรมชาติ ไม่ไดถื้อวา่โลกเป็นพระเจา้เอง แต่มนั
บ่งบอกวา่โลกมีแง่ของการเป็นอยูข่องมนัเอง  อ านาจของมนัเองและพลงัของมนัเอง    ในอีกดา้นหน่ึง 
ค าวา่ การทรงสร้าง เป็นศพัทแ์ห่งความเช่ือ    มนัแสดงออกถึงการเช่ือถือท่ีวา่ทุกส่ิงท่ีมีอยูก่็ถูกสร้างโดย
พระเจา้    ส่ิงท่ีสวยงามและรุ่งโรจน์ทั้งหมดของจกัรวาลก็มาจากพระหตัถท่ี์สร้างสรรคข์องพระเจา้ 



“ในบางแง่ การเน้นแบบสมยัใหม่ท่ี ‘แม่พระธรณี’ ก็เป็นการร้ือฟ้ืนของลทัธิเทพธิดาต่างๆของโลก
ตะวันออกลางโบราณ    อย่างไรก็ตาม บรรดาผู ้เ ขียนสดุดีการทรงสร้างก็ มีมุมมองท่ีถูกต้อง                          
เราสามารถแสดงออกถึงการช่ืนชมของเราต่อการทรงสร้างโดยปราศจากการนมัสการมันได ้                       
เราสามารถรักโลกได้เพราะว่าเรารักพระผูส้ร้างของมนัก่อน    เราสามารถยินดีในส่ิงมหัศจรรยจ์าก
ธรรมชาติได ้เช่น น ้ าตกท่ีระยิบระยบัและนกอินทรีท่ีบินถลา เพราะว่าเรารู้ว่าพวกมนัเป็นพระหตัถกิจ
ของพระเจา้    ความพยายามใดๆก็ตามท่ีจะ ‘รักษา’ โลกควรเกิดจากการนมสัการของเราท่ีมีต่อพระ
ผูส้ร้างของมนัและความรู้ของเราท่ีวา่เราถูกเรียกสู่การเป็นผูอ้ารักขาท่ีรับผิดชอบเพราะวา่ทุกส่ิงท่ีพระ
เจา้สร้างก็เป็นของขวญัจากพระองค”์464 

“โครงสร้างของสดุดีน้ีก็ถูกสร้างแบบอยา่งใกลชิ้ดท่ีพอควรกบัโครงสร้างของปฐมกาลบทท่ี 1  ซ่ึงถือวา่
ระยะต่างๆของการทรงสร้างเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการสรรเสริญ    แต่ขณะท่ีแต่ละหวัขอ้ถูกพฒันานั้น
มนัก็มีแนวโนม้ท่ีจะคาดหวงัถึงฉากภายหลงัต่างๆของเร่ืองราวการทรงสร้าง เพื่อวา่วนัต่างๆท่ีถูกอธิบาย
ไวใ้นปฐมกาลก็คาบเก่ียวและผสมกันท่ีน่ี. . .หน่ึงในเพลงชีวิตคริสเตียนท่ีดีท่ีสุดของเราคือเพลง                  
‘โอ จงนมสัการกษตัริย’์ ของเซอร์ โรเบิร์ต แกรนทน์ั้นก็มีท่ีมาของมนัจากสดุดีน้ี ซ่ึงไดรั้บโคลงของมนั 
(แต่จากท่ีอ่ืนเล็กนอ้ย) จากการถอดความในศตวรรษท่ี 16 ของวิลเล่ียม เคเธท่ีว่า ‘จิตใจของขา้เอ๋ย จง
สรรเสริญพระเจา้’ (สดุดี 104 เก่า)”465 

1. บทน า  104:1ก 

ผูเ้ขียนสดุดีท่ีไม่มีช่ือไดก้ระตุน้ตวัเขาเองท่ีจะสาธุการแด่พระเจา้    เหตุผลต่างๆท่ีเขาควรท าก็ติดตามมา 

2. สรรเสริญส าหรับการทรงสร้าง  104:1ข-23 

104:1ข-4  ผูเ้ขียนไดพ้รรณนาว่าพระเจา้ไดส้ร้างฟ้าสวรรค ์   ความรุ่งโรจน์และสง่าราศีคลุมพระเจา้ในแง่ท่ีว่า
พวกมนัแสดงออกถึงพระองคอ์ยา่งท่ีเส้ือผา้ท าการแถลงความเก่ียวกบับุคคลท่ีสวมใส่มนั    ความสวา่ง
นั้นดีเพราะวา่มนัน ามาซ่ึงชีวติและพร    เม่ือพระเจา้ไดส้ร้างความสวา่งนั้น พระองคไ์ดส่ื้อสารส่วนหน่ึง
ของธรรมชาติของพระองคก์บัส่ิงทรงสร้าง (ปฐก. 1:3-5)    พระเจา้ไดส้ร้างทอ้งฟ้าเหมือนเต็นทท่ี์อยู่
เหนือศีรษะของมนุษย ์

“อย่างท่ีคนพกัแรมพร้อมท่ีจะตั้งเต็นท์ของเขาในบางท่ีนั้น โดยปราศจากความพยายามนั้นพระเจา้ได้
เตรียมโลกเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั”466 



ผูเ้ขียนไดพ้รรณนาวา่พระเจา้สร้างหอ้งชั้นบนเพื่อพระองคเ์องซ่ึงอยูเ่หนือน ้ า นัน่คือ เหนือเมฆ การข่ีบน
เมฆและลมเล็งถึงสิทธิอ านาจท่ีมีสง่าราศีของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 68:4)    ขอ้ท่ี 4 เป็นการอธิบายถึง
พวกทูตสวรรคใ์นเชิงบทกวี (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:7)    พวกทูตสวรรค์ท าตามค าสั่งของพระองคอ์ยา่งท่ี
ลมและไฟท าตามค าสั่งของพระเจา้บนโลก 

104:5-9  ผูเ้ขียนสดุดีไดบ้รรยายวา่พระเจา้สร้างโลกและจากนั้นไดป้กคลุมมนัดว้ยผา้ห่ม อยา่งท่ีใครคนหน่ึงจะ
ปกคลุมทารกเกิดใหม่    เขาไดพ้รรณนาถึงโลกราวกบัวา่มนัเป็นตึกและไดเ้นน้ถึงความมัน่คงของส่ิงท่ี
พระเจา้ไดส้ร้าง    เขาไม่ไดห้มายถึงว่าโลกมีรากฐานตามตวัอกัษรและก็แบน    พระเจา้ไดด้ าเนินการ
ต่อไปท่ีจะแยกน ้ าบนโลกจากน ้ าท่ีอยูเ่หนือโลก (ขอ้ 6ข-7; เปรียบเทียบ ปฐก. 1:6-8)    จากนั้นพระองค์
ไดแ้ยกดินแห้งจากน ้ าบนโลก (ขอ้ 8-9; เปรียบเทียบ ปฐก. 1:9-13)    ทะเลไม่สามารถถูกควบคุมโดย
มนุษยไ์ด้ แต่     พระเจ้าได้ตั้ งขอบเขตของทะเลไวแ้ละได้ห้ามน ้ าไวจ้ากการขา้มขอบเขตเหล่านั้น       
การอา้งอิงบ่อยๆถึงพระเจา้ท่ีควบคุมน ้ าในสดุดีน้ีไดแ้สดงถึงอ านาจสิทธ์ิขาดของพระองคเ์หนือทุกส่ิง
ซ่ึงยากท่ีจะจดัการไดใ้นการทรงสร้างนั้น 

104:10-18 พระเจา้ไดท้  าให้น ้ าพุพลุ่งให้มาจากหุบเขาเพื่อว่าสัตวโ์ลกสามารถพบน ้ าและด่ืมได ้ในอีกนยัหน่ึง 
พระเจา้ได้จดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นต่างๆของบรรดาสัตวข์องพระองค์อย่างกรุณา  เพลงของนกดู
เหมือนจะเป็นเพลงแห่งการสรรเสริญแด่พระเจ้าส าหรับการจัดเตรียมของพระองค์ (ข้อ 12ก)             
พระเจา้ท าให้โลกพืชท่ีจะผลิตเพื่อผลประโยชน์ของบรรดาสัตวข์องพระองคเ์ช่นกนั    เป็นท่ีชดัเจนว่า
ความสามารถของมนุษยท่ี์จะเพราะปลูกอาหารก็ข้ึนอยู่กบัการจดัเตรียมพื้นฐานมากข้ึนของพระเจา้    
เหลา้องุ่นท าให้ผูค้นรู้สึกดี น ้ ามนัมะกอกเทศท าให้พวกเขามีลกัษณะดี และอาหารช่วยให้พวกเขาท่ีจะ
ผลิตส่ิงดีต่างๆทุกประเภท    การจดัเตรียมทั้งส้ินของพระเจา้ก็มีไวเ้พื่อสวสัดิภาพของเรา    พระองค์
ปรารถนาท่ีจะอวยพรมนุษย ์   พระองคแ์มก้ระทัง่จดัเตรียมเพื่อสวสัดิภาพของตน้ไม ้นก และสัตวต่์างๆ
ท่ีไม่ส าคญั    พระเจา้ไดท้  าใหโ้ลกเป็นท่ีอยูอ่าศยัอนัโดดเด่นอยา่งแทจ้ริงเพื่อมนุษยชาติ 

“พระบาอลัไดถู้กทึกทกัเอาว่าเป็นแหล่งแห่งอาหารหลกั อาหาร (ค าอูกาเรียน ลฮม), เหลา้องุ่น (ยน)   
และน ้ ามนั (ซมน)    ในความตรงกนัขา้มโดยตรงกบัส่ิงน้ีนั้น ผูเ้ขียนสดุดีไดย้ืนยนัวา่พระเจา้ท าให้โลก
อ่อนนุ่มดว้ยฝน (65:10) และท าให้เกิด ‘อาหาร’ [ค าฮีบรู เลเฮม] จากแผน่ดิน; เหลา้องุ่น [ยายิน] ท่ีท าให้
ใจของมนุษยย์ินดี, น ้ ามนั [เซเมน] ท่ีท าให้ใบหน้าทอแสง และอาหาร [เลเฮม] ท่ีค  ้ าจุนใจของเขา 
(104:14-14)”467 

104:19-23  การทรงสร้างของพระเจา้เก่ียวกบักลางวนัและกลางคืนก็เป็นการจดัเตรียมส าหรับบรรดาส่ิงมีชีวิต         
ของพระเจา้โดยเฉพาะมนุษย ์(เปรียบเทียบ ปฐก. 1:14-17) 



3. สรรเสริญแด่พระผูส้ร้าง  104:24-32 

104:24-30  ผูเ้ขียนไดเ้ปล่งเสียงออกมาทนัทีดว้ยการสรรเสริญแด่พระยาเวห์ส าหรับปัญญาของพระองค์ใน     
การสร้างอย่างท่ีพระองค์ได้สร้าง    เขาได้ยอมรับอีกว่าทุกส่ิงท่ีพระเจา้ได้สร้างก็เป็นของพระองค ์       
ส่ิงน้ีแมก้ระทัง่ไดร้วมถึงทะเลพร้อมกบัสมบติัท่ีถูกซ่อนไวข้องมนั    บางทีเลวเีธอานอา้งอิงถึงสัตวท์ะเล
ขนาดใหญ่ (เปรียบเทียบ โยบ 41)468    ในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณนั้น มนัเล็งถึงความชัว่ร้ายท่ี    
วุน่วาย469    สดุดีทั้งบทน้ีก็เป็นการโตแ้ยง้ต่อบรรดาพระของคนคานาอนัผูซ่ึ้งไดทึ้กทกัเอาวา่ไดป้กครอง
โลกและทะเล 

“แทนท่ีจะถูกมองวา่เป็นอ านาจท่ีต่อตา้นพระเจา้ ทะเลและส่ิงมีชีวิตต่างๆของมนัรวมถึงเลวีเอธานก็ถูก
น าเสนอวา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีเลิศแห่งทกัษะท่ีสร้างสรรคข์องพระเจา้ (104:24-26)”470 

ขอ้ท่ี 27-30 อธิบายถึงการท่ีส่ิงทรงสร้างทั้งหมดพึ่ งพาพระองค์ส าหรับชีวิตของพวกเขาอย่างไร    
พระองคจ์ดัเตรียมหรือกกัอาหารไว ้   พวกเขามีชีวติหรือตายไป   ผูเ้ขียนไดม้องวา่พระเจา้สร้างส่ิงมีชีวิต
ใหม่ๆเม่ือใดก็ตามท่ีพวกมนัมีชีวิต    น่ีคืองานของพระวิญญาณของพระองค์ (เปรียบเทียบ ปฐก. 1:2)    
พระเจ้า รับผิดชอบต่อการเกิดของรูปแบบชีวิตสัตว์ทั้ ง ส้ิน ท่ีจริงแล้วก็คือรูปแบบชีวิตทั้ ง ส้ิน               
พระวิญญาณของพระเจ้าจัดเตรียมชีวิต ส่วนพระบุตรของพระเจ้าเป็นตัวแทนแห่งการทรงสร้าง        
(คส. 1:16)    ดว้ยเหตุน้ีเอง บ่อยคร้ังแลว้พระเจา้ไดอ้ธิบายวา่พระวิญญาณเป็นลมหายใจของพระองค ์
(ปฐก. 2:7)    บรรดาผูแ้ปลไดแ้ปลค าฮีบรู รูอัก ว่า “ลมหายใจ” “วิญญาณ” “อากาศ” และ “ลม” ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บับริบท 

104:31-32   ผูเ้ขียนสดุดีได้อธิษฐานว่าพระสิริของพระเจา้จะด ารงต่อไปเป็นนิตยเ์น่ืองจากว่าพระองค์ใช ้         
การควบคุมท่ีมีอ านาจเช่นนั้นเหนือส่ิงทรงสร้าง    เขาตอ้งการให้พระเจา้ท่ีจะยินดีในการงานท่ียิ่งใหญ่
แห่งการทรงสร้างของพระองคอี์กดว้ย    แค่การแตะตอ้งหรือแมก้ระทัง่การมองจากพระเจา้ก็ท  าให้การ
ทรงสร้างตอบสนองอยา่งรุนแรง 

4. การตอบสนองท่ีเหมาะสม  104:33-35ก 

ผูเ้ขียนสดุดีไดป้ฏิญาณท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ดว้ยปากและความคิดของเขาเน่ืองจากอ านาจสิทธ์ิขาดท่ีค ้า
จุนและสร้างสรรคข์องพระเจา้    เขายงัไดอ้ธิษฐานอีกวา่คนบาปท่ีชัว่ร้ายจะพินาศไปจากโลก    พวกเขาเขา้ไม่ได้
กบัส่ิงทรงสร้างทั้งหมดท่ีตอบสนองต่อค าสั่งของ      พระผูส้ร้างอยา่งจ านน 



“ผูเ้ขียนสดุดีไม่ไดผ้กูใจเจบ็ต่อคนอธรรมในค าอธิษฐานของเขา  แต่โหยหาโลกท่ีถูกสถาปนาและบ ารุง
ไวอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยพระเจา้โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก”471 

5. ค าลงทา้ย  104:35ข 

สดุดีน้ีสรุปอยา่งท่ีมนัไดเ้ร่ิมตน้ ดว้ยการท่ีผูเ้ขียนสดุดีไดย้  ้าเตือนตวัเขาเองท่ีจะสาธุการพระเจา้ดว้ยการ
สรรเสริญพระองค ์   “สรรเสริญพระเจา้” แปลมาจากค าฮีบรู ฮาเลลูยาห์    บ่อยคร้ังแลว้ บรรดาผูแ้ปลไดถ่้ายทอด
ตวัอกัษรถอ้ยค าฮีบรูน้ีวา่ “ฮาเลลูยา”    ค  าศพัทน้ี์ปรากฏ 23 คร้ังในเพลงสดุดี และน่ีเป็นคร้ังแรก (เปรียบเทียบ 
l05:45; 106:1, 48; 112:1; 113:1, 9; 115:18; 116:19; 117:2; 135:1, 3, 21; 146:1, 10; 147:1, 20: 148:1, 14; 149:1, 
9; 150:1, 6)    การปรากฏส่ีคร้ังของ “ฮาเลลูยา” ในพนัสัญญาใหม่ก็อยูใ่นวิวรณ์ 19:1, 3, 4, และ 6 ซ่ึงบริบทก็คือ
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสต ์

สดุดีน้ีเป็นการอรรถาธิบายของปฐมกาลบทท่ี 1    มนัเนน้ถึงอ านาจสิทธ์ิขาดของพระยาเวห์เหนือส่ิงทรง
สร้างทั้งหมด    ส่ิงทรงสร้างทั้งหมดควรให้เกียรติพระเจา้และจ านนต่อพระองคเ์พราะวา่พระองคเ์ป็นแหล่งและ
ผูค้  ้าจุนแห่งชีวติ 

สดุดีบทที ่ 105 
สดุดีน้ีสรรเสริญพระเจา้ส าหรับการรับมือท่ีสัตยซ่ื์อของพระองคก์บัอิสราเอล (เปรียบเทียบ สดด. 113)    

มนัทบทวนประวติัศาสตร์ตั้งแต่อบัราฮมัจนถึงการวนเวียนในถ่ินทุรกนัดาร (เปรียบเทียบ 1 พศด. 16:9-36)  และ
พนัธสัญญาแบบอบัราฮมัเป็นส่วนส าคญัของมนั    คนอิสราเอลตอ้งสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ เพราะว่าพระองค์ได ้  
สัตยซ่ื์อต่อพวกเขา    ส่ิงน่ีก็เป็นจริงส าหรับคริสเตียนในทุกวนัน้ี 

1. สรรเสริญส าหรับความยิง่ใหญ่ของพระเจา้  105:1-6 

ผูเ้ขียนสดุดีนิรนามไดเ้รียกใหค้นอิสราเอล (ขอ้ 6) ท่ีจะให้การขอบคุณแด่พระเจา้ในการอธิษฐาน และท่ี
จะแจง้ถึงการกระท าต่างๆของพระองค์ต่อสาธารณะ    ผูค้นควรร้องการสรรเสริญของพระองค์และภูมิใจและ
ยินดีในพระลักษณะของพระองค์    พวกเขาควรเข้าใกล้พระองค์ด้วยการอธิษฐานอีกด้วย ซ่ึงแสวงหาการ
ช่วยเหลือจากพระองค์อย่างต่อเน่ือง    พวกเขาควรจดจ าถึงการงานของพระองค์ท่ีดลใจการอศัจรรยแ์ละส่ิง
มหศัจรรยใ์นคนดู และในการพิพากษาอนัฉลาดท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผย 

“น่าประหลาดใจในค าฮีบรู ท่ีวา่ไม่มีค  ากริยาท่ีหมายถึง ‘ขอบคุณ’ ในแนวทางท่ีค าองักฤษ ขอบคุณ ถูก
ใชเ้ป็นการแสดงออกโดยทัว่ไปของความกตญัญูระหวา่งผูค้น    ความหมายของค าฮีบรู [ยาดาห์] ก็คือ 
‘ท าการยอมรับต่อสาธารณะ’ และการรวมกนัของมนักบัค านามฮีบรู ยาด หมายถึง ‘มือ’ ค าพยานต่อ



สาธารณะถึงส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าเพื่อประชากรของพระองค์  น่ีเป็นความหมายหลกัของ การสรรเสริญ    
ผูเ้ช่ือในพนัธสัญญาเดิมเช่น เลอาห์ (ปฐก. 29:35) ดาวิด (2 พศด. 7:6) บรรดาผูเ้ขียนสดุดี (7:17; 42:5; 
118:21)  และพวกผูเ้ผยพระวจนะ (อสย. 25;1 ยรม. 33:11) ทั้งหมดก็ขอบคุณและสรรเสริญพระเจา้
ส าหรับความเมตตาของพระองคต่์อพวกเขา”472 

2. การบนัทึกถึงความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ต่ออิสราเอล  105:7-41 

105:7-11  พระเจา้ไดร้ะลึกถึงประชากรของพระองค ์(ขอ้ 7, เปรียบเทียบ ขอ้ 42)  ดงันั้นประชากรของพระเจา้
ควรระลึกถึงพระองค ์(ขอ้ 5)    พระเจา้ไดส้ัตยซ่ื์อต่อพนัธสัญญาแบบอบัราฮมั (ปฐก. 12:1-3, 7; 15:18-
21; 22:15-18; 28:13-15)    พระเจา้ไดท้  าพนัธสัญญาน้ีกบัลูกหลานของฮบัราฮมัเช่นเดียวกบัเขาเป็น
ส่วนตวั    “ชั่วหน่ึงพนัธ์ุชาติพนัธ์ุ” หมายถึง ชนรุ่นต่างๆท่ีนับไม่ถ้วน (เปรียบเทียบ อพย. 20:5-6)         
จงสังเกตวา่ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกพนัธสัญญาน้ีวา่ “พนัธสัญญานิรันดร์” (ขอ้ 10)    นัน่คือ ท่ีแทม้นัจะคง
อยูต่ราบเท่าท่ีโลกคงอยู ่   จากพระสัญญาทั้งสามในพนัธสัญญานั้น ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงเพียงแค่พระสัญญา
เร่ืองดินแดนท่ีน่ี 

105:12-41  ขอ้ท่ี 12-15 อธิบายถึงการท่ีพระเจา้ไดดู้แลอบัราฮมั อิสอคัและยาโคบ (เปรียบเทียบ ปฐก. 12—36)    
ขอ้ท่ี 16-23 สรุปการท่ีพระเจา้ไดส้งวนครอบครัวท่ีเลือกสรรไวผ้า่นทางการปกป้องของโยเซฟ (ปฐก. 
37—50)    ขอ้ท่ี 24 อา้งอิงถึงการท่ีพระเจา้ท าใหค้นอิสราเอลเพิ่มพูนข้ึนในระหวา่งการพกัแรมในอียิปต์
ของพวกเขา (อพย. 1)    ขอ้ท่ี 25-36 ทบทวนถึงการท่ีพระเจา้ไดต้ระเตรียมประชากรของพระองคท่ี์จะ
ออกจากอียิปตด์ว้ยการเน้นท่ีภยัพิบติัซ่ึงพระองค์ไดส่้งมา (อพย. 2—12; เปรียบเทียบ สดด. 78:44-51)    
ขอ้ท่ี 36-38 อธิบายถึงการอพยพเอง (อพย. 13)    ล าดบัของภยัพิบติัก็ค่อนขา้งแตกต่างจากล าดบัใน
หนงัสืออพยพ อยา่งท่ีเป็นจริงในสดุดีบทท่ี 78 เช่นกนั ซ่ึงเป็นอีกตวัอย่างหน่ึงของเสรีภาพทางบทกว ี   
ขอ้ท่ี 39-41 บรรยายถึงการเอาใจใส่ท่ีสัตยซ่ื์อของพระองคต่์อประชากรท่ีเลือกสรรของพระองคใ์นถ่ิน
ทุรกนัดาร (อพย. 14—ฉธบ. 34) 

“จากการท่ีไดรั้บต าแหน่งท่ีโดดเด่นของสิบเอ็ดบทแรกของหนงัสือปฐมกาลในหมวดโทราห์และช่ือ
ต่างๆท่ีส าคญัท่ีปรากฏท่ีน่ีนั้น  มนัค่อนขา้งประหลาดใจท่ีวา่บุคคลเดียวจากบทเหล่าน้ี นัน่คือฮาม ก็ถูก
ระบุช่ือในเพลงสดุดี และก็ปรากฏโดยบงัเอิญ [ขอ้ 23, 27]”473 

3. สรรเสริญส าหรับความสัตยซ่ื์อของพระเจา้  105:42-45 

อีกคร้ังหน่ึง ผูเ้ขียนสดุดีไดย้  ้าเตือนผูอ่้านถึงพระเจา้ท่ีระลึกถึงพระสัญญาท่ีพิเศษของพระองคต่์ออบัรา
ฮมั (เปรียบเทียบ ขอ้ 8)    พระเจา้ไดน้ าลูกหลานของอบัราอมัเขา้ไปในแผน่ดินแห่งพระสัญญาและไล่เผา่ต่างๆ



ของคานาอนัไป    พระองคแ์มก้ระทัง่ไดใ้ห้อาหารท่ีคน   คานาอนัไดเ้พราะปลูกแก่พวกเขา    พระองคไ์ดท้  าส่ิง
ทั้งหมดน้ีเพื่อว่าคนอิสราเอลจะเช่ือฟังน ้ าพระทัยของพระองค์ส าหรับพวกเขาและประสบกับส่ิงดีต่างๆท่ี
พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อพวกเขา    สดุดีน้ีจบลงดว้ยการเรียกคร้ังสุดทา้ยให้สรรเสริญพระเจา้ (“ฮาเลลูยา!”)   
สดุดีน้ีอาจไดเ้ขียนข้ึนหลงัจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน474 

ค าไขในสดุดีน้ีคือ “ระลึกถึง” (ขอ้ 4, 7, 45)    โดยการระลึกถึงการท่ีพระเจา้ไดส้ัตยซ่ื์อในการระลึกถึง
พระสัญญาของพระองคต่์อบรรพบุรุษของพวกเขาอยา่งไรนั้น  คนอิสราเอลจะระลึกถึงท่ีจะสรรเสริญพระองค ์   
ประชากรของพระเจา้ไดรั้บผลประโยชน์จากการทบทวนถึงประวติัศาสตร์เพราะวา่มนัย  ้าเตือนพวกเขาถึงความ
สัตยซ่ื์อของพระเจา้    การย  ้าเตือนน้ีหนุนใจเราผูเ้ป็นผูเ้ช่ือแห่งพนัธสัญญาใหม่ท่ีจะวางใจในพระสัญญาต่างๆ
ของพระองค์ท่ีได้ให้แก่เรา    เราเองสามารถเห็นได้ว่าพระองค์ได้สัตย์ซ่ือต่อพระวจนะของพระองค์อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดประวติัศาสตร์ 

สดุดีบทที ่106 

สดุดีปัญญาน้ีระลึกถึงความไม่สัตยซ่ื์อทางประวติัศาสตร์ของอิสราเอลต่อพระเจา้ ส่วนสดุดีบทท่ี 105 
ไดเ้นน้ถึงความสัตยซ่ื์อของ     พระเจา้ต่อชนชาตินั้น    แมว้า่ประชากรของพระเจา้ไดพ้ิสูจน์วา่ไม่ไดส้ัตยซ่ื์อต่อ
พระองค์  พระองค์ยงัได้สัตย์ซ่ือต่อพวกเขาอยู่เ น่ืองจากพระสัญญาต่างๆแบบพนัธสัญญาของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 1 พศด. 16:34-36; นหม. 9; อสย. 63:7—64:12; ดนล. 9; 2 ทธ. 2:13) 

1. การเรียกเบ้ืองตน้ใหส้รรเสริญ  106:1-5 

ผูเ้ขียนผูซ่ึ้งอาจจะเป็นใครก็ตามนั้น ได้กระตุน้ให้ผูฟั้งของเขาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ดว้ยการขอบคุณ
พระองคส์ าหรับความดี  ความรักท่ีจงรักภกัดี และพระราชกิจอนัทรงมหิทธิฤทธ์ิของพระองค ์   ดงันั้นผูแ้ปลบาง
คนถือวา่น่ีเป็นสดุดีการสรรเสริญ    พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะอวยพรบรรดาผูท่ี้ยุติธรรมและชอบธรรมอยา่งต่อเน่ือง    
ดงันั้นผูเ้ขียนสดุดีไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะอวยพรเขาดว้ยความมัง่คัง่  ความยนิดีและสง่าราศี 

2. การบนัทึกถึงความไม่สัตยซ่ื์อของอิสราเอลต่อพระเจา้ 106:6-46 

106:6 ผูเ้ขียนสดุดีไดส้ารภาพวา่อิสราเอลไม่ไดส้ัตยซ่ื์อต่อพระเจา้    น่ีก็เป็นจริงกบัชนรุ่นของเขาอยา่งท่ีมนัได้
เป็นจริงกบัชนรุ่นก่อนๆ    การสารภาพและความส านึกผิดส่วนรวมน้ีไดแ้นะน าถึงการทบทวนถึงความ
บาปผดิและความอธรรมท่ีเจาะจง 

106:7-12    คนอิสราเอลไม่ไดเ้รียนรู้จากภยัพิบติัท่ีว่าพระเจา้สามารถและจะดูแลพวกเขา    ดงันั้นเม่ือมนัดู
เหมือนวา่ไม่มีทางหลบหนี ณ ทะเลแดงนั้น พวกเขาไดบ้่นแทนท่ีจะวางใจและรอคอย (อพย. 14:11-12)    



อยา่งไรก็ตาม พระยาเวห์ไดช่้วยพวกเขาใหร้อดพน้จากพวกทหารอียปิตท่ี์ไล่ตามเพื่อเห็นแก่ช่ือเสียงของ
พระองคเ์อง    พระองคไ์ดน้ าพวกเขาขา้มไปอยา่งปลอดภยัและไดท้  าใหพ้วกทหารของฟาโรห์จมน ้ าตาย 
(อพย. 14:26-30)    ความรอดน้ีไดก้ระตุน้ใหป้ระชากรของพระเจา้ท่ีจะสรรเสริญพระองค ์(อพย. 15) 

106:13-33    ผูเ้ขียนไม่ไดบ้รรยายถึงการกบฏของอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารตามล าดบัวนัเดือนปีท่ีเคร่งครัด    
ภาระของเขาก็คือท่ีจะสร้างจากการกระท าแห่งการกบฏท่ีรุนแรงนอ้ยกวา่ไปสู่การกระท าแห่งการกบฏท่ี
รุนแรงมากข้ึน  ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่เพื่อผลกระทบทางอารมณ์ท่ีส่ิงน้ีจะก่อใหเ้กิดในผูอ่้าน 

ขอ้ท่ี 13-15 อธิบายถึงการกบฏ ณ ขิบโรทหทัธาอาวาห์เม่ือคนอิสราเอลไดเ้รียกร้องเน้ือและพระเจา้ได้
ส่งนกคุ่มมายงัพวกเขา (กดว. 11:4-34; เปรียบเทียบ โลท และบุตรชายท่ีหลงหาย)    ขอ้ท่ี 16-18 ระลึก
ถึงการกบฏของดาธานและอาบีรัมต่อโมเสส (กดว. 16)    ขอ้ท่ี 19-23 อา้งอิงถึงเหตุการณ์ววัทองค า           
ณ ภูเขาซีนาย (อพย. 32)    “พระสิริของพวกเขา” (ขอ้ 20) อา้งอิงถึงพระยาเวห์ 

“ความลม้เหลวแรกเก่ียวขอ้งกบัตณัหาของเน้ือหนงัและความลม้เหลวท่ีสองเก่ียวขอ้งกบัความหยิ่งแห่ง
ชีวิต (ดู 1 ยน. 2:15-17)    ความลม้เหลวท่ีสาม ซ่ึงก็คือการนมสัการววัทองค า (อพย. 32; ฉธบ. 9:8-29) 
เก่ียวขอ้งกบัตณัหาของตา”475 

ขอ้ท่ี 24-27 กล่าวถึงการปฏิเสธของอิสราเอลท่ีจะเขา้ไปสู่แผน่ดินแห่งพระสัญญาจากคาเดชบารเนียเม่ือ
พวกสอดแนมไดก้ลบัมาและให้การรายงานท่ีทอ้ใจของพวกเขา (กดว. 13:26-33)    ขอ้ท่ี 28-31 อา้งอิง
ถึงการเขา้ร่วมของอิสราเอลในเทศกาลการนมสัการต่างชาติของคนโมอบั ซ่ึงเป็นการจากไปท่ีเส่ือมเสีย
อีกอนัหน่ึงจากความจงรักภกัดีท่ีสัตยซ่ื์อต่อพระยาเวห์ (กดว. 25)    ขอ้ท่ี 32-33 อธิบายถึงการกบฏ           
ณ เมรีบาห์แห่งคาเดชเม่ือผูค้นไดท้  าใหโ้มเสสโกรธจนเขาไดตี้หินแทนท่ีจะบอกมนั (กดว. 20:2-13)     

“ในการสรุปนั้น สมยัถ่ินทุรกนัดารอย่างท่ีพวกผูเ้ขียนสดุดีระลึกถึงมนันั้น ก็มีความทรงจ าท่ีน่าพอใจ
ไม่ก่ีอย่าง ยกเวน้การกระท าของฟีเนหัสและความอดทนและพระคุณของพระเจา้    กระนั้น มนัก็เป็น
เวลาท่ีซ่ึงอิสราเอลควรไดรั้บการแนะน าอยา่งมากแมก้ระทัง่จากการไม่เช่ือฟังของบรรพบุรุษของพวก
เขาส าหรับประวติัศาสตร์และความสัมพนัธ์ท่ีด าเนินต่อไปของพวกเขากบัพระเจา้”476 

“อยา่งท่ีจอร์จ มอริสันไดเ้ขียนวา่ ‘พระเจา้ไดน้ าอิสราเอลออกจากอียปิตใ์นหน่ึงคืน แต่มนัใชเ้วลาส่ีสิบปี
ส าหรับพระองคท่ี์จะน าอียปิตอ์อกจากอิสราเอล’”477 

106:34-46   ขอ้ท่ี 34-39 กล่าวถึงความไม่สัตยซ่ื์อของอิสราเอลในแผน่ดินแห่งพระสัญญา  แทนท่ีจะท าลายคนคา
นาอนัและแท่นบูชาทั้ งหลายของพวกเขาอย่างท่ีพระเจ้าได้บัญชานั้น คนอิสราเอลได้ด าเนินชีวิต
ท่ามกลางคนเหล่าน้ี  ไดเ้รียนรู้ธรรมเนียมของพวกเขาและไดน้บัถือพระต่างๆของพวกเขา    พวกเขา



แมก้ระทัง่ไดเ้ขา้ร่วมในพิธีถวายบูชาเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนมสัการของต่างชาติ    ส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการนบัถือพวกปีศาจแทนท่ีจะเป็นพระเจา้แท ้(เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:17; 1 คร. 10:20)    อิสราเอลได้
ประพฤติอยา่งโสเภณีดว้ยการไม่สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ 

ขอ้ท่ี 40-46 สรุปประวติัศาสตร์ของอิสราเอล 300 ปีโดยประมาณซ่ึงหนังสือผูว้ินิจฉัยบนัทึกไว ้
(เปรียบเทียบ วนฉ. 2:11-23)    คนอิสราเอลไดต้กต ่าลงเร่ือยๆในฝ่ายวิญญาณในระหวา่งปีเหล่านั้น    
มนัเป็นความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ต่อพนัธสัญญาของพระองคก์บัพวกเขาและความรักท่ีจงรักภกัดีของ
พระองค์นั้นท่ีไดน้ าพระองคใ์ห้มีความเมตตาต่อพวกเขาหลายคร้ัง    เม่ือพวกเขาไดร้้องทูลต่อพระเจา้
พระองค์ไดช่้วยกูพ้วกเขา (เปรียบเทียบ วนฉ. 3:15; และขอ้อ่ืนๆ)    ความจริงแห่งขอ้ท่ี 46 ก็คงไวซ่ึ้ง
ขอ้มูลในประวติัศาสตร์ภายหลงัของอิสราเอล (เปรียบเทียบ อสร. 9:9; นหม. 2:8; อสธ. 8:7-12; และขอ้
อ่ืนๆ) 

3. ค าอธิษฐานลงทา้ยเพื่อขอการช่วยกู ้ 106:47-48 

ค าออ้นวอนน้ีบ่งบอกว่าผูเ้ขียนสดุดีได้มีชีวิตอยู่และได้เขียนในระหว่างการเป็นเชลยท่ีบาบิโลนของ
อิสราเอล    มนัเป็นการขอร้องท่ีเรียบง่ายส าหรับการช่วยกู ้ซ่ึงไม่ไดอ้า้งถึงคุณความดีท่ีจะไดรั้บความโปรดปราน
น้ี    ผูเ้ขียนได้พึ่ งพาอย่างส้ินเชิงท่ีความสัตย์ซ่ือแบบพนัธสัญญาของพระเจ้าและความรักท่ีจงรักภกัดีของ
พระองคส์ าหรับประชากรของพระองค ์(ขอ้ 45) 

ขอ้สุดทา้ยสาธุการพระยาเวห์และเรียกร้องให้ประชากรของพระเจา้ท่ีจะสรรเสริญพระองค์    มนัเป็น
การสรุปท่ีเหมาะสมต่อบรรพท่ี 4 ของเพลงสดุดี และต่อสดุดีบทท่ี 106 

ค าอธิษฐานแห่งการสารภาพอยา่งเช่นค าอธิษฐานน้ี ก็ช่วยให้เราท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งการพึ่งพาอยา่งแทจ้ริงท่ี
พระคุณของพระเจา้    ค  าอธิษฐานเหล่าน้ีย  ้าเตือนเราวา่พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อ แมว้่าประชากรของพระองคไ์ม่ได้
สัตย์ซ่ือ และดงันั้นค าอธิษฐานเหล่าน้ีก็หนุนใจความสัตย์ซ่ือในเรา    อย่างคาดหวงัไว ้เราผูเ้ป็นผูเ้ช่ือแห่ง-         
พนัธสัญญาใหม่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆของคนอิสราเอลและไม่ท าซ ้ าความผิดพลาดต่างๆอย่าง
เดียวกนันั้น (1 คร. 10:11) 

V. บรรพที ่5: บทที ่107—150 

มีสดุดี 44 บทในส่วนน้ีของเพลงสดุดี    ดาวิดไดเ้ขียน 15 บท (108—110; 122; 124; 131; 133; 138—
145) ซาโลมอนไดเ้ขียนหน่ึงบท (127) และ 28 บทท่ีเหลือนั้นก็ไม่ระบุช่ือผูเ้ขียน    สดุดีบทท่ี 113—118 
ประกอบดว้ยส่ิงท่ีเรียกว่าฮาเลลเก่ียวกบัอียิปต์ ซ่ึงคนยิวไดใ้ช้ในเทศกาลปัสกาของพวกเขา (เปรียบเทียบ มก. 



14:26)    สิบหา้บทเป็นเพลงท่ีใชแ้ห่ข้ึน (120—134) และหา้บทเป็น ฮาเลล หรือสดุดีฮาเลลูยา (146—150)    เวลา
ของการรวบรวมส าหรับบรรพท่ี 5 ของเพลงสดุดีอาจไดเ้ป็นสมยัท่ีเป็นเชลยหรือหลงัจากการเป็นเชลย บางทีล่วง
มานานในสมยัของเนหะมีย ์(กคศ. 444-432)478    มีการเนน้อยา่งมากท่ีการสรรเสริญในส่วนน้ีของเพลงสดุดี 
และใครคนหน่ึงอาจคิดวา่มนัเป็น “บรรพแห่งการสรรเสริญ” 

สดุดีบทที ่107 
ผูเ้ขียนอนัไม่เป็นท่ีรู้จกัไดแ้สวงหาท่ีจะกระตุน้ให้ประชากรท่ีไดรั้บการไถ่ของพระเจา้ท่ีจะสรรเสริญ

พระองค์ด้วยการทบทวนถึง      พระราชกิจท่ียิ่งใหญ่บางอย่างของพระองค์    น่ีเป็นสดุดีปัญญาอีกบทหน่ึง 
(เปรียบเทียบ สดด. 105; 106) 

“โดยการจดัตั้งตวัอย่างต่างๆของส่ิงประเภทน้ีนั้น ผูเ้ผยพระวจนะแสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีถูกคิดว่าเป็น            
การปรากฏต่างๆแบบบงัเอิญก็เป็นหลกัฐานมากมายของการจดัเตรียมของสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความกรุณาฉนับิดา”479 

1. การเรียกสู่การขอบคุณและค าพยาน  107:1-3 

ประชากรของพระเจา้ควรขอบคุณพระองคเ์พราะวา่พระองคท์รงดีและความรักท่ีจงรักภกัดีของพระองค์
ก็อยู่ตลอดไป    บรรดาผูท่ี้พระองคไ์ดไ้ถ่ควรกตญัญูส าหรับการงานท่ีปลดปล่อยของพระองค์ส าหรับพวกเขา
เป็นพิเศษและควรเป็นพยานถึงความรอดของพระองคต่์อสาธารณชน    เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ี 3 นั้น สดุดีน้ีอาจได้
เขียนข้ึน ณ สมยัหลงัจากการเป็นเชลยของประวติัศาสตร์ของอิสราเอล (เปรียบเทียบ ขอ้ 10-16) 

2. ตวัอยา่งต่างๆท่ีเจาะจงของการช่วยกู ้ 107:4-32 

ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงส่ีคร้ังเม่ือคนอิสราเอลไดร้้องทูลต่อพระเจา้เพื่อขอการช่วยเหลือและพระองค์ไดช่้วย
พวกเขาให้รอด (ขอ้ 6, 13, 19, 28; เปรียบเทียบ วนฉ. 2:18; ยอล. 2:32; กจ. 2:21; รม. 10:13)    สถานการณ์
เหล่าน้ีไดเ้ป็นค าตอบต่อค าอธิษฐานท่ีซาโลมอนไดอ้ธิษฐาน ณ การถวายพระวิหาร (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 8:46-
53)    ณ ตอนจบของแต่ละส่วน ผูเ้ขียนสดุดีไดย้  ้าเตือนผูท่ี้ไดรั้บการไถ่ท่ีจะขอบคุณ   พระเจา้ดว้ยส่ิงท่ีกล่าวถึง
ซ ้ าๆอยา่งเดียวกนั (ขอ้ 8, 15, 21, 31)    หมวดพระกิตติคุณบนัทึกวา่พระเยซูก่อให้เกิดการช่วยกูป้ระเภทเดียวกนั
ในระหวา่งพนัธกิจในโลกน้ีของพระองค ์

107:4-9  มนัเป็นไปไม่ได้ท่ีจะระบุถึงโอกาสท่ีเจาะจงท่ีผูเ้ขียนได้อา้งอิงถึงท่ีน่ีในระหว่างการวนเวียนในถ่ิน    
ทุรกันดาร    ผูค้นได้หิวและกระหายและได้ร้องทูลต่อพระยาเวห์ในความยากล าบากของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ มธ. 14:13-21; 15:32-39)    พระองคไ์ดช่้วยกูพ้วกเขาและไดน้ าพวกเขาไปยงัจุดหมายของ



พวกเขาอยา่งปลอดภยั    ดงันั้น ประชากรของพระเจา้ควรขอบคุณพระองคส์ าหรับความรักท่ีจงรักภกัดี
ของพระองค์และส าหรับการงานท่ีดลใจซ่ึงอัศจรรย์ของพระองค์ท่ีมี ต่อพวกเขา    พระยาเวห์ได้
จดัเตรียมความจ าเป็นต่างๆพื้นฐานแห่งชีวติเพื่อประชากรของพระองค ์

107:10-16  ประการท่ีสอง พระเจา้ไดช่้วยกูป้ระชากรท่ีเป็นเชลยของพระองคเ์ม่ือพวกเขาไดร้้องทูลต่อพระองค ์
(เปรียบเทียบ มธ. 8:28-34; ลก. 1:79; 4:18-19)    พระเจา้ไดท้  าให้พวกเขาเป็นอิสระ    พระองคไ์ด้
จดัเตรียมเสรีภาพเพื่อบรรดาผูท่ี้ไดต้กอยูใ่นการเป็นเชลยเน่ืองจากบาปของพวกเขา    น่ีเป็นอีกร่องรอย
หน่ึงท่ีสดุดีน้ีระบุวนัเวลาหลงัจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน    บางทีบาทน้ีไดด้ลใจให้ชาร์ล เวสเล่ยท่ี์จะ
เขียนวา่ “และมนัสามารถเป็นไดไ้หมวา่ขา้พเจา้ควรไดรั้บ?” 

“วญิญาณท่ีเป็นทาสของขา้พระองคก์็อยูย่าวนาน  ถูกผกูมดัดว้ยบาปและค ่าคืนของธรรมชาติ 

พระเนตรของพระองคไ์ดก้ระจายรังสีรวดเร็ว  ขา้พระองคไ์ดต่ื้นข้ึน หอ้งคุมขงัไดเ้จิดจา้ดว้ยความสวา่ง 

โซ่ตรวนของขา้พระองคไ์ดห้ลุดออก  หวัใจของขา้พระองคเ์ป็นอิสระ 

ขา้พระองคไ์ดลุ้กข้ึน ไดอ้อกไป และไดติ้ดตามพระองค”์ 

107:17-22  ประการท่ีสาม เม่ือประชากรของพระเจา้ไดเ้จบ็ป่วยเน่ืองจากบาปของพวกเขาและพวกเขาไดร้้องทูล
ต่อพระองค ์พระองคไ์ดฟ้ื้นฟูพวกเขาไปสู่สุขภาพท่ีดี (เปรียบเทียบ มธ. 9:1-8)   การอา้งอิงถึงพระวจนะ
ของพระเจา้ท่ีไดมี้ส่วนในการรักษาของพวกเขานั้น (ขอ้ 20) แสดงให้เห็นวา่การบ ารุงเล้ียงฝ่ายวิญญาณ
มีบทบาทท่ีส าคญัในการฟ้ืนฟูทางกายภาพ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 8:3; มธ. 4:4; ยก. 5:14-16)    ความรอด
เช่นนั้นควรกระตุน้ให้ประชากรของพระเจา้ท่ีจะท าเคร่ืองบูชาเพื่อแสดงออกถึงความกตญัญูของพวก
เขาและบอกคนอ่ืนๆเก่ียวกบัความดีของพระเจา้ 

107:23-32    ประการท่ีส่ี พระเจา้ไดช่้วยกูพ้วกกะลาสีเม่ือพวกเขาไดร้้องทูลต่อพระองคใ์นพายุ    พระองคไ์ดท้  า
ให้ทะเลสงบและไดน้ าพวกเขาไปยงัท่าเรือของพวกเขาอยา่งปลอดภยั (เปรียบเทียบ มธ. 8:23-27; ลก. 
8:22-25)    ส่ิงน้ีเช่นกนัก็เรียกร้องการสรรเสริญต่อสาธารณะจากบรรดาผูท่ี้ไดรั้บการช่วยกู ้

“เคร่ืองโมทนาพระคุณของเพลงสดุดีดูเหมือนจะเป็นเคร่ืองบูชาท่ีไดส้ัญญาไวโ้ดยผูน้มสัการระหว่าง
หรือหลงัจากชัว่โมงตกต ่าบางอยา่งแห่งชีวิตของเขา    บนพื้นฐานของสดุดีบทท่ี 107 นั้น พวกรับบีได้
กล่าวถึงโอกาสทั้งส่ีเม่ือเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณนั้นเหมาะสมคือ การกลบัมาอยา่งปลอดภยัจากการ
เดินทางด้วยเรือ (ขอ้ 23-32)  การกลบัมาอย่างปลอดภยัจากการเดินทางในถ่ินทุรกนัดาร (ขอ้ 4-9)           
การหายจากการเจบ็ป่วย (ขอ้ 17-22) และการปลดปล่อยจากคุก (ขอ้ 10-16)”480 



3. การจดัเตรียมของพระเจา้  107:33-43 

ขอ้ดงัต่อไปน้ีประกอบดว้ยเหตุผลหลกัอนัท่ีสองส าหรับการสรรเสริญพระเจา้ นัน่คือ การปกครองโลก
เชิงการจดัเตรียมของพระเจา้ 

107:33-38  พระเจา้ทรงควบคุมธรรมชาติเพื่อว่ามนักลายมาเป็นเคร่ืองมือของพระองค์แห่งการสาปแช่ง                 
หรือการอวยพรประชากรของพระองค์    การกล่าวซ ้ าของวลีน้ี “นครซ่ึงพอจะอาศัยได้” (ข้อ 36, 
เปรียบเทียบ ขอ้ 4, 7) เป็นลกัษณะท่ีพิเศษของสดุดีน้ี    มนัอาจอา้งอิงถึงพวกเชลยท่ีกลบัไปยงัเยรูซาเล็ม 
ซ่ึงเป็นจุดหมายท่ีได้คาดหวังไว้ยาวนานของพวกเขา ในการกลับมาจากบาบิโลนสามคร้ังท่ี                        
พนัธสัญญาเดิมบนัทึกไว ้

107:39-43   พระเจา้ทรงควบคุมประสบการณ์ต่างๆของผูค้นอีกดว้ย    พระองคท์รงเหยียดคนเยอ่หยิ่งให้ต ่าลง 
แต่พระองค์ยกชูคนท่ีถ่อมใจข้ึน    ธรรมิกชนก็สังเกตส่ิงน้ีและยินดี แต่คนอธรรมก็น่ิงเงียบเร่ือยไป    
บุคคลท่ีฉลาดจะไตร่ตรองถึงเร่ืองราวเหล่าน้ีและใคร่ครวญถึงความรักท่ีจงรักภกัดี (เฮเสด) ของพระเจา้ 

“บทสรุปต่อสดุดีน้ีก็เปล่ียนแปลงเพลงสรรเสริญแห่งการขอบคุณและการสรรเสริญไปสู่สดุดีปัญญา”481 

สดุดีทั้งส้ินน้ียกยอ่งความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ (ขอ้ 1, 8, 15, 21, 31)    มนัสอนประชากรของ             
พระเจ้าท่ีจะสังเกตถึงความจงรักภกัดีของพระองค์ท่ีมีต่อพวกเขาเม่ือพระองค์ช่วยพวกเขาให้รอด
หลงัจากท่ีพวกเขาร้องทูลต่อพระองค ์   พระองค์ทรงท าอยา่งน้ีโดยการจดัเตรียมดว้ยการควบคุมพลงั
ของธรรมชาติและดว้ยการปรับเปล่ียนสถานการณ์ต่างๆของชีวิตของพวกเขา    การตอบสนองในทาง
ธรรมท่ีเหมาะสมต่อพระคุณน้ีก็คือท่ีจะให้การขอบคุณแด่พระองค์และท่ีจะบอกคนอ่ืนๆถึงการงานท่ี
อศัจรรยข์องพระองค ์   น่ีเป็นสดุดีท่ีดีท่ีจะอ่านเม่ือเราไม่ไดรู้้สึกท่ีจะขอบคุณอยา่งมาก 

สดุดีบทที ่108 
เป็นท่ีชดัเจนวา่เพลงแห่งการวางใจน้ีเป็นผลผลิตของใครคนหน่ึงท่ีไดร้วมส่วนต่างๆของสดุดีบทอ่ืนๆ

ของดาวิดไวด้ว้ยกนัเพื่อคนอิสราเอลจะใชใ้นการนมสัการส่วนรวม    ขอ้ท่ี 1-5 ก็คลา้ยกนัอยา่งมากกบั 57:7-11 
และขอ้ท่ี 6-13 ก็เหมือนกบั 60:5-12 482    หวัขอ้สดุดีน้ีก็คือการวางใจในพระเจา้เน่ืองจากพระสัญญาต่างๆของ
พระองค ์นัน่คือ เน่ืองจากความส าเร็จในอดีตและในอนาคตของพระสัญญาเหล่านั้น 

 

 



1. การประกาศการสรรเสริญท่ีมีชยัชนะ  108:1-6 

ดาวิดได้สรรเสริญพระเจา้อย่างยินดีปรีดาส าหรับความรักท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์และความสัตยซ่ื์อท่ี
อศัจรรยข์องพระองค ์   เขาตอ้งการให้พระเจา้ท่ีจะยกยอ่งพระองคเ์องเหนือทั้งโลกและท่ีจะช่วยกูเ้ขาจากความ
ทุกขข์องเขา (เปรียบเทียบ 57:7-11) 

2. ค าอธิษฐานขอร้องท่ีมัน่ใจ  108:7-13 

ผูเ้ขียนสดุดีได้อ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้าท่ีจะปราบประชาชาติท่ีอยู่รอบๆอิสราเอล (ข้อ 7-9)    
จากนั้นเขาไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจวา่ชยัชนะก็เป็นไปไดถ้า้พระเจา้จะให้ แต่จะเป็นไปไม่ไดถ้า้พระองคจ์ะ
ไม่ให้    ดาวิดไดพ้ึ่ งพาองค์นกัรบแห่งอิสราเอล ไม่ใช่กองทพัของเขาเพื่อจะพิชิตศตัรู    เขาไดต้ระหนักและ
สารภาพวา่ถา้ชยัชนะไดข้ึ้นอยูก่บัผูค้นท่ีบาป พวกเขาจะตกอยูใ่นความพา่ยแพ ้(เปรียบเทียบ 60:5-12) 

น่ีเป็นการแสดงออกท่ียิง่ใหญ่ถึงการพึ่งพาพระเจา้และการวางใจในพระองคส์ าหรับการช่วยกูท่ี้พระองค์
ไดส้ัญญาไว ้   เราผูเ้ป็นประชากรของพระเจา้ควรเผชิญหน้ากบัพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณของเราดว้ยความถ่อมใจ
และความมัน่ใจอยา่งเดียวกนั 

สดุดีบทที ่ 109 

การคร ่ าครวญส่วนตวัน้ีเป็นหน่ึงในสดุดีการสาปแช่งท่ีซ่ึงผูเ้ขียนไดร้้องทูลให้พระเจา้ท่ีจะแกแ้คน้พวก
ศตัรูของเขา (เปรียบเทียบ 3:7; 5:10; 6:10; 7:14-16; 28:4-5; 31:17-18; 37:2, 9-10, 15, 20, 35-36; 40:14-15; 54:5; 
55:9, 15, 23; 59:12-13; 63:9-11; 64:7-9; 71:13; 79:6, 12; 139:19-22; 140:9-10)483 

“ในขณะท่ีสดุดีบทท่ี 88 ถูกครอบง าดว้ย การขาดไป และ ความเงียบ ของพระเจา้  สดุดีบทท่ี 109 ก็
เก่ียวขอ้งกบั การแก้แค้น ต่อมนุษยค์นอ่ืนผูไ้ด้ละเมิดผูก้ล่าวอย่างรุนแรง    ขา้พเจา้รวมสองบทน้ีเขา้
ดว้ยกนัเพราะขา้พเจา้เช่ือว่าสดุดีสองบทน้ีรวบรวมปัญหาหลกัๆของความเช่ือของคริสเตียนไว ้นัน่คือ 
ปัญหาของ การวางใจพระเจ้า ผูซ่ึ้งดูเหมือนจะไม่วา่ง และปัญหาของ การเอาใจใส่เพ่ือนบ้าน ผูซ่ึ้งถือได้
วา่เป็นศตัรู”484 

1. การคร ่ าครวญต่อพวกศตัรู  109:1-5 

ดาวดิไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะตอบสนองต่อค าอธิษฐานเพื่อการแกแ้คน้ของเขา    เขาไดส้ าแดงความรักต่อ
กลุ่มคนท่ีไม่ปรากฏช่ือ แต่พวกเขาไดต้อบแทนดว้ยความเกลียดชงั การโกหกและความชัว่    เขาไม่ไดแ้กแ้คน้
ความอยติุธรรมของพวกเขา แต่ไดอ้อ้นวอนใหพ้ระเจา้ท่ีจะท าการแกแ้คน้นั้น 



2. การสาปแช่งพวกศตัรู  109:6-20 

109:6-15   ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้ธิษฐานวา่พระเจา้จะท าหลายส่ิงท่ีเจาะจงเพื่อจะแกแ้คน้แทนเขา    เขาไดข้อให้พระเจา้
ท่ีจะท าใหส่ิ้งท่ีศตัรูของเขาไดท้  าต่อเขาท่ีจะยอ้นกลบัไปสู่เขาเอง    เขาตอ้งการให้คนอธรรมท่ีจะต่อตา้น
และกล่าวหาเขา    เขาตอ้งการให้พระเจา้ท่ีจะพิพากษาศตัรูของเขาว่าผิดและประหารเขาเสีย    เขาได้
ขอใหพ้ระเจา้ท่ีจะลงโทษภรรยาและลูกๆของเขาส าหรับความอธรรมของเขาอีกดว้ย    ในอนาคตนั้นเขา
ไดห้วงัว่าไม่มีใครจะจดจ าเขาได้และท่ีว่าเขาจะไม่มีลูกหลาน    การท่ีช่ือสกุลของใครคนหน่ึงไดถู้ก
ท าลายไปนั้นถูกถือวา่เป็นความหายนะอนัยิง่ใหญ่ในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ485 

มนัดูเหมือนไม่เหมาะสมส าหรับดาวดิท่ีจะขอใหพ้ระเจา้ลงโทษลูกๆส าหรับบาปต่างๆของพวกบิดาของ
พวกเขา เน่ืองจากว่าพระเจา้ได้ห้ามส่ิงน้ีอย่างเจาะจงในธรรมบญัญติัของโมเสส (เปรียบเทียบ ฉธบ. 
26:12-14)    บางทีดาวิดไดอ้ธิษฐานตรงกนัขา้มกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงปล่อยให้ความเกลียดชงั
ของเขาท่ีจะมีชยัต่อเขา    แมว้า่พระคมัภีร์บนัทึกหลายส่ิงท่ีมนัไม่ให้อภยั แต่ก็ไม่มีส่ิงใดในตวับทน้ีท่ีจะ
บ่งบอกว่าดาวิดไม่ได้อธิษฐานตามน ้ าพระทยัของพระเจ้า    การอธิบายอีกอย่างหน่ึงก็คือว่าเขาได้
อธิษฐานดว้ยค าพูดท่ีขยายเกินความจริง    ในอีกนยัหน่ึง เขาไม่ไดห้มายถึงส่ิงท่ีเขากล่าวอย่างแทจ้ริง  
แต่ได้ใช้ภาษาท่ีสุดขีดเพื่อจะส่ือสารอารมณ์ท่ีรุนแรงของเขา    อย่างไรก็ตาม เขาไม่ไดเ้พียงแค่กล่าว
หน่ึงประโยคเก่ียวกบัภรรยาและลูกๆของศตัรูของเขา แต่ไดพ้ฒันาความตอ้งการน้ีในรายละเอียดท่ีน่า
พิจารณา    ส่ิงน้ีดูเหมือนจะบ่งบอกว่าเขาไดห้มายถึงอยา่งท่ีเขาไดก้ล่าว    ขา้พเจา้คิดว่าการอธิบายท่ีดี
ท่ีสุดก็คือวา่ ความสนใจของดาวดิในค าขอร้องเหล่าน้ีก็คือศตัรูของเขาแทนท่ีจะเป็นภรรยาและลูกๆของ
เขา    เขาไดก้ล่าววา่ส่ิงท่ีเขาไดท้  านั้นเป็นการลงโทษศตัรูของเขา ไม่ใช่เน่ืองจากวา่ความเกลียดชงัของ
เขาต่อศัตรูของเขานั้นได้ขยายไปสู่ภรรยาและลูกๆของเขา    ดูเหมือนดาวิดได้คาดหวงัผลลัพธ์
หลากหลายท่ีศตัรูของเขาจะประสบเน่ืองจากการพิพากษาของพระเจา้486 

“ใครคนหน่ึงอาจคิดวา่การลงโทษควรจ ากดัเฉพาะบุคคลและครอบครัวของเขาไม่ควรทนทุกขเ์น่ืองจาก
อาชญากรรมของเขา    อย่างไรก็ตาม ในความคิดของคนอาหรับและคนฮีบรูโบราณนั้น ชายคนหน่ึง
และบุตรของเขาก็ผกูพนัดว้ยกนัแบบแยกจากกนัไม่ได ้ดงันั้นการกระท าของเขาจะส่งอิทธิพลต่อความ
เป็นไปของลูกของเขา    แน่นอนว่า ใครคนหน่ึงเห็นหลกัการน้ีท าการในโลกทุกๆวนั และอย่างไม่
ประหลาดใจคือ มนัแทรกซึมพระคมัภีร์เช่นกนั”487 

109:16-20   ท่ีน่ีดาวิดไดใ้ห้เหตุผลต่างๆส าหรับการขอร้องต่างๆก่อนหนา้น้ีของเขา    ศตัรูของเขาไดป้ฏิบติัทุก
ส่ิงท่ีดาวิดได้ขอให้    พระเจา้ท่ีจะท ากบัเขา    เขาได้ข่มเหงคนขดัสนและคนเป็นทุกข์อย่างไร้ความ



ปราณี    เขารักท่ีจะสาปแช่งคนอ่ืนแทนท่ีจะอวยพรพวกเขา    ดงันั้นดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะห่มเขา
ดว้ยการสาปแช่งอยา่งเช่นการห่มดว้ยเส้ือผา้และท าใหม้นัเป็นเขม็ขดัท่ีไดล้อ้มรอบเขา้ไวเ้สมอ     

การตีความอีกอย่างหน่ึงก็คือว่า ความรักของคนอธรรมท่ีมีต่อการสาปแช่งเป็นส่วนหน่ึงของเขาอย่าง
มากจนดาวิดไดอ้ธิบายมนัราวกบัวา่เขาไดส้วมการสาปแช่งดงัเช่นเส้ือผา้488    บางทีขอ้ 19-20 เป็น
ขอ้ความเชิงการเผยพระวจนะแทนท่ีจะเป็นการด าเนินต่อไปของการสาปแช่ง489 
บางคร้ังดาวดิไดก้ล่าวถึง “ศตัรู” ของเขา และบางคร้ังไดก้ล่าวถึง “พวกศตัรู” ของเขาในสดุดีน้ี    เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ มากกวา่หน่ึงบุคคลท่ีอยูใ่นความคิดของเขา    เขาอาจไดก้ล่าวถึงศตัรูในรูปเอกพจน์เม่ือเขาได้
คิดถึงหน่ึงในพวกศตัรูของเขา บางทีเป็นผูท่ี้เป็นปฏิปักษ์มากท่ีสุด    ในอีกดา้นหน่ึง เขาอาจไดใ้ช้รูป
เอกพจน์เพื่อจะแสดงถึงศตัรูของเขาทั้งหมด (รูปเอกพจน์โดยส่วนรวม) 

3. การขอร้องความช่วยเหลือ  109:21-31 

109:21-25    ดาวดิไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะรับมือกบัเขาดว้ยความสอดคลอ้งกบัความรักท่ีจงรักภกัดีของ     พระองค ์
เพื่อเห็นแก่ช่ือเสียงของ ดาวิด  ความจ าเป็นของดาวิด และความผิดบาปของคนอธรรม    ดาวิดได้
แสวงหาท่ีจะติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซ่ือ และพระเจ้าได้สัญญาท่ีจะอวยพรผูค้นท่ีได้ท าอย่างนั้ น    
อยา่งไรก็ตาม ดาวิดไม่ไดป้ระสบกบัการอวยพรของพระเจา้    ส่ิงน้ีไดท้  าให้คนอ่ืนสงสัยความยุติธรรม
และความสัตยซ่ื์อของพระเจา้    ถา้พระเจา้จะอวยพรดาวิดอีกคร้ังหน่ึงและสาปแช่งศตัรูของเขา ส่ิงน้ีจะ
แสดงให้ผูดู้เหตุการณ์เห็นว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจา้นั้นน่าไวว้างใจ    ในขอ้เหล่าน้ี ดาวิดได้
อธิบายวา่เขาไดรู้้สึกอยา่งไรในสภาพท่ีถูกกดข่ีของเขา 

ตามปกติแลว้คนอิสราเอลไดท้ าการอดอาหาร (ขอ้ 24) เพื่อเหตุผลฝ่ายวิญญาณแทนท่ีจะเป็นเหตุผลทาง
กายภาพเช่นการลดน ้ าหนกั    พวกเขาไม่ไดท้านอาหารและด่ืมน ้ าเป็นการชัว่คราวเพื่อจะใชเ้วลานั้นใน
กิจกรรมท่ีส าคญักว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาพระเจา้ด้วยการอธิษฐาน    ดงันั้นบางทีเราควร
เขา้ใจการอา้งอิงของดาวดิถึงการอดอาหารวา่เป็นการรวมถึงการอธิษฐาน    เขาไดอ้ธิษฐานอยา่งร้อนรน
เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีสดุดีน้ีสะทอ้นถึง    การอธิษฐานและการอดอาหารท่ียาวออกไปของเขาไดท้  าเขา
อ่อนแอทางกายภาพ 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูค้นท่ีไดต้  าหนิดาวิด (ขอ้ 25) เป็นพวกศตัรูของเขา    คนเหล่าน้ีเป็นคนอ่ืนๆตลอดสดุดี
น้ี 

109:26-31    ดาวิดไดร้้องทูลต่อพระเจา้ท่ีจะช่วยเขาให้รอดพน้จากความทุกขท่ี์ซ่ึงเขาพบว่าตวัเขาเองอยู่ใน     
แนวทางท่ีวา่จะสอนพวกศตัรูของเขาวา่พระเจา้ไดช่้วยกูเ้ขา    ส่ิงน้ีจะแกแ้คน้ให้ดาวิดและส่ิงทั้งหมดท่ี



เขาไดส้นบัสนุนในสายตาของพวกเขา    อีกคร้ังหน่ึง เขาไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะท าให้พวกผูก้ล่าวหาของ
เขาอบัอายและดว้ยเหตุนั้นก็ส่งสัญญาณถึงความไม่เห็นดว้ยของพระเจา้ต่อการต่อตา้นของพวกเขาท่ีมี
ต่อผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อของพระเจา้    ดาวิดไดส้รุปดว้ยการยืนยนัท่ีมัน่ใจว่าพระเจา้จะแกแ้คน้ให้เขาอยา่ง
แทจ้ริง    ส่ิงน้ีจะผลต่อการท่ีผูเ้ขียนสดุดีจะขอบคุณและสรรเสริญพระเจา้ 

บรรดาผูเ้ช่ือสามารถอธิษฐานเพื่อการแกแ้คน้แทนของความชอบธรรมดว้ยแบบอย่างท่ีดีในเพลงสดุดี    
ดว้ยความกระจ่างของการเปิดเผยภายหลงันั้น เราก็เขา้ใจดีกวา่ดาวิดวา่ พระเจา้จะไม่แกแ้คน้ให้ธรรมิก-
ชนในชีวติน้ีเสมอไป แต่พระองคจ์ะท าในท่ีสุด (ฉธบ. 32:35; รม. 12:19; และขอ้อ่ืนๆ; เปรียบเทียบ กจ. 
17:30-31; วว. 7:17; 21:4)    ในสมยัของดาวดิและในสมยัของเรานั้น ตามปกติแลว้ 

พระเจา้แกแ้คน้ให้คนชอบธรรมก่อนท่ีพวกเขาตายไป แต่การตดัสินของพระองคท่ี์จะเล่ือนการแกแ้คน้
ไปนั้นบ่อยคร้ังแลว้มนัก็ดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ยุติธรรม (เปรียบเทียบ โยบ)    ความสนใจ “ท่ีส าคญั
ท่ีสุด” ของดาวิดในสดุดีน้ีก็คือการแกแ้คน้ของพระเจา้เอง (ขอ้ 31) แต่เขาตอ้งการการผ่อนคลายจาก
พวกผูก้ดข่ีของเขาอีกดว้ย490 
ดาวิดไดท้  าส่ิงท่ีเราควรท า คือ เขาไดม้อบพวกศตัรูของเขาแด่พระเจา้    เราสามารถอธิษฐานวา่พระเจา้
จะลงโทษคนอธรรมเพราะวา่พระองคไ์ดส้ัญญาท่ีจะท าอย่างนั้น แต่เราควรขอให้พระองคท่ี์จะน าพวก
เขาไปสู่ความรอดอีกดว้ย (เช่น นกัการเมืองท่ีทุจริต  นกัธุรกิจท่ีคดโกง  คนขายยาเสพติด  ผูก่้อการร้าย 
และอ่ืนๆ)    เปาโตรได้ประยุกต์ใช้ขอ้ท่ี 8 กบัยูดาสอิสคาริโอท (กจ. 1:20) ผูซ่ึ้งพระเยซูไดห้ยิบยื่น
พระคุณใหแ้ต่ก่อน 

สดุดีบทที ่ 110 

น่ีเป็นสดุดีกษตัริยแ์บบพระเมสสิยาห์เชิงการเผยพระวจนะโดยตรงท่ีอธิบายถึงผูสื้บทอดของดาวิดผูซ่ึ้ง
จะไม่เป็นแค่บุตรของเขาแต่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาอีกดว้ย491    ผูสื้บทอดน้ีจะเป็นทั้งกษตัริยแ์ละปุโรหิต    
ดาวดิเป็นผูเ้ผยพระวจนะ และในสดุดีน้ีเขาไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหม่จากพระเจา้เก่ียวกบัอนาคต    เน้ือหาเชิงการเผย
พระวจนะเช่นนั้นเป็นค าพยากรณ์ (เปรียบเทียบ สดด. 2; 16; 24) 

มีการคาดคะเนอยา่งมากเก่ียวกบัสถานการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีไดก่้อพื้นฐานส าหรับส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนใน
สดุดีน้ี492    มนัไม่เป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนั แมว้า่ดาวิดไดเ้ขียนมนั (เปรียบเทียบ มก. 12:36)    มุมมองหน่ึงก็เป็น
ดงัต่อไปน้ี: 

“ดาวิดได้กล่าวสดุดีในเชิงการเผยพระวจนะต่อ ‘องค์พระผูเ้ป็นเจ้า’ ของเขา ซ่ึงก็คือ ซาโลมอน                    
เม่ือซาโลมอนไดค้รองบลัลงักข์องดาวดิในปี 971 กคศ.”493 



นกัเขียนน้ีไดส้รุปวา่พนัธสัญญาใหม่ไดป้ระยกุตใ์ชส้ดุดีน้ีกบัพระเยซูคริสต ์   การตีความของคริสเตียน
แบบธรรมเนียมก็คือว่า ดาวิดไดเ้ขียนว่าพระเจา้พระบิดาไดก้ล่าวต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แบบพระเมสสิยาห์ของ
พระองค ์(นัน่คือพระบุตรของพระองค)์ ในเชิงการเผย  พระวจนะ 

ส่ิงท่ีส าคญักวา่บริบททางประวติัศาสตร์ดั้งเดิมของสดุดีน้ีก็คือความส าคญัทางการเผยพระวจนะของมนั    
พนัธสัญญาใหม่ประกอบดว้ยการอา้งอิงต่างๆต่อสดุดีน้ีมากกว่าบทอ่ืนๆในพนัธสัญญาเดิม (เปรียบเทียบ มธ. 
22:44; 26:64; มก. 12:36; 14:62; 16:19; ลก. 20:42-44; 22:69; กจ. 2:34-35; รม. 8:34; 1 คร. 15:25; อฟ. 1:20; 
คส. 3;1; ฮบ. 1:3, 13; 5:6; 7:17, 21; 8:1; 10:12-13; 12:2)    ดาวดิ เฮยไ์ดพ้บการอา้งอิงและการพาดพิง 33 คร้ังถึง
ส่ีขอ้แรกในพนัธสัญญาใหม่494 

“สดุดีบทท่ี 110 เป็นสดุดีสลกัของสดุดีเจด็บทแรกของบรรพท่ีหา้ของเพลงสดุดี    นอกเหนือไปจากการ
ปรากฏในท่ามกลางสดุดีทั้งเจ็ดบทนั้น (สดด. 107—113) สดุดีบทท่ี 110 ก็รวมสดุดีสองกลุ่มท่ีแตกต่าง
กนัเขา้ดว้ยกนั    สดุดีบทท่ี 107—109 แสดงออกถึงการออ้นวอนท่ีเจบ็ปวดเพื่อการช่วยกู ้ส่วนสดุดีบทท่ี 
111—113 ไหลลน้ดว้ยการสรรเสริญเพื่อพระยาเวห์    สดุดีบทท่ี 110 ซ่ึงเป็นสดุดีท่ีเช่ือมโยง ก็เปิดเผยวา่
พระเมสสิยาห์เป็นทั้งกษตัริยแ์ละปุโรหิตผูใ้ห้ชยัชนะแก่ประชากรของพระองค์. . . . ดงันั้น เพราะว่า
พระเจา้ทรงตอบสนองต่อการร้องเรียกท่ีเศร้าโศกของประชากรของพระองค์  พระองค์ตอ้งไดรั้บการ
สรรเสริญ”495 

1. ค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์  110:1-2 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขียนวา่เขาไดย้ินการสนทนาระหวา่งพระยาเวห์และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของดาวิด    เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ส่ิงน้ีแยกแยะสมาชิกสองบุคคลของพระภาคพระเจา้    พระเจา้ (พระยาเวห์) อา้งอิงถึงพระเจา้พระบิดา
และ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ (อะโดนาย) อา้งอิงถึงพระเจา้พระบุตร ซ่ึงเป็นพระเมสสิยาห์หรือผูรั้บเจิมของพระเจา้    
พระยาเวห์ไดบ้ญัชาให้พระเมสสิยาห์ท่ีจะนัง่ท่ีพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีแบบธรรมเนียมของ
อ านาจและสิทธิอ านาจ    พระองคจ์ะท าอย่างนั้นจนกวา่พระยาเวห์ไดป้ราบปรามพวกศตัรูของพระ   เมสสิยาห์ 
(เปรียบเทียบ ยชว. 5:14)    จากนั้นพระยาเวห์จะอนุญาตให้พระเมสสิยาห์ท่ีจะปกครองเหนือพวกเขา 
(เปรียบเทียบ 2:8-9; 1 คร. 15:25) 

“ตามดั้งเดิมนั้น กษตัริยท่ี์มีชยัชนะไดว้างเทา้ของเขาบนคอของศตัรูท่ีไดถู้กปราบของเขา (เปรียบเทียบ 
ยชว. 10:24;  1 พกษ. 5:3; อสย. 51:23)    จากการปฏิบติัน้ีก็ไดเ้กิดส านวนท่ีวา่การท าให้ศตัรูของใครคน
หน่ึงเป็นแท่นรองเทา้ของใครคนหน่ึง”496 



พระเยซูได้อา้งอิงขอ้ท่ี 1 เพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่ผูสื้บทอดของดาวิดเท่านั้น แต่เป็น               
พระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งดาวดิไดเ้ขียนถึงอีกดว้ย (มก. 12:35-37; เปรียบเทียบ มธ. 22:44-45; ลก. 20:42-44)    คนยิวใน
สมยัของพระองค์ และแม้กระทัง่คนยิวในทุกวนัน้ีได้เช่ือว่าข้อนั้นหมายถึงว่า พระยาเวห์ได้กล่าวต่อดาวิด    
เปโตรและผูเ้ขียนจดหมายฝากฮีบรูไดอ้า้งอิงมนัอีกดว้ยเพื่อจะพิสูจน์ถึงความเป็นพระเจา้ ของพระเยซู (กจ. 2:34-
36; 5:30-31; ฮบ. 1:13; 10:11-13) 

“ดงันั้นขอ้เดียวน้ีก็แสดงถึงความเป็นพระเจา้ของพระคริสต์ อ านาจของพระองค์ และโอกาสต่อหน้า
พระองค ์   พร้อมกบัขอ้ท่ี 4 นั้นมนัก็เนน้ถึงค าสอนของพนัธสัญญาใหม่มากท่ีสุดในเร่ืองพระสิริของ
พระองคใ์นฐานะปุโรหิตและกษตัริย”์497 

2. การปกครองของพระเมสสิยาห์  110:3-4 

110:3    เม่ือพระเมสสิยาห์เสด็จมาปกครองเหนือพวกศตัรูของพระองค์นั้น ประชากรของพระองค์จะร่วมใน
การปกครองของพระองคอ์ยา่งเต็มใจ (เปรียบเทียบ วนฉ. 5:2)    พวกเขาจะบริสุทธ์ิซ่ึงตรงกนัขา้มกบั
ผูค้นท่ีไม่บริสุทธ์ิผูซ่ึ้งพระเมสสิยาห์จะปราบ    พวกเขาจะเป็นดงัเช่นนักรบในวยัหนุ่มสาว นั่นคือ
แข็งแรงและมีพลงั    พวกเขาจะเป็นเหมือนน ้ าคา้งในแง่ของความสดใหม่ จ  านวนมากมายและพระพร
จากพระเจา้    ถ้อยค าน้ี “จากครรภ์ของอรุโณทยั” บางทีบ่งบอกถึงการปรากฏแต่ตน้ของพวกเขาใน
ระหว่างการปกครองของ  พระเมสสิยาห์    การเปิดเผยภายหลงัระบุว่าผูค้นเหล่าน้ีเป็นบรรดาผูเ้ช่ือท่ี
สัตยซ่ื์อ (วว. 5:10; 20:4, 6; 22:5) 

110:4     พระยาเวห์ไดท้  าการยืนยนัในแนวทางท่ีแน่นอนท่ีสุดท่ีเป็นไปไดแ้ละจะไม่เปล่ียนพระทยัของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 7:13; สดด. 89:3; 28-29, 34-35; 132:11)498    พระเมสสิยาห์จะเป็นปุโรหิตเป็น
นิตยใ์นระบอบของ (นั่นคือตามแบบอย่างของ) เมลคี   เซเดค (ตามตวัอกัษรหมายถึง กษตัริยแ์ห่ง
ความชอบธรรม)499    น่ีเป็นการอา้งอิงแรกในพระคมัภีร์ถึง “ระบอบ” น้ีของปุโรหิต    เมลคีเซเดคได้
ปกครองเหนือเมืองซาเล็ม (ตามตวัอกัษรหมายถึง สันติสุข) ซ่ึงเป็นช่ือโบราณส าหรับเยรูซาเล็มท่ีท่ีดาวิด
ไดป้กครองอีกดว้ย    เมลคีเซเดคเป็นปุโรหิตของพระเจา้ผูสู้งสุดอีกดว้ย (ปฐก. 14:18; เปรียบเทียบ ฮบ. 
7:1)    ดงันั้นเขาเป็นทั้งกษตัริยแ์ละปุโรหิต    พระเมสสิยาห์จะเป็นกษตัริยแ์ละปุโรหิตเช่นกนั  ในแง่น้ี 
พระเมสสิยาห์ก็เป็นปุโรหิตใน “ระบอบ” ของเมลคีเซเดค    พระองค์ไดด้ าเนินประเภทของการเป็น
ปุโรหิตท่ีเมลคีเซเดคไดมี้ต่อไป นัน่คือ  การเป็นปุโรหิตหลวงหรือแบบกษตัริย ์ ถา้พระยาเวห์ทรงตั้ง
พระเมสสิยาห์เป็นปุโรหิต “เป็นนิตย์” ระบอบปุโรหิตแบบอาโรนตอ้งส้ินสุดลงในฐานะระบอบท่ี         
พระเจา้ไดแ้ต่งตั้งไว ้(เปรียบเทียบ ฮบ. 5:6; 6:20; 7:17, 21)    ในฐานะปุโรหิตและลูกแกะท่ีเป็นเคร่ือง
บูชานั้น พระเมสสิยาห์ไดถ้วายพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชาแทนบนกางเขน (เปรียบเทียบ ฮบ. 7:27-28; 



10:10)    พระเยซูไม่ไดม้าจากเช้ือสายของอาโรนเน่ืองจากวา่พระองคไ์ดสื้บเช้ือสายมาจากเผา่ยดูาห์ 
(เปรียบเทียบ ฮบ. 7:11-18)    พระองค์เป็นมหาปุโรหิตเป็นนิตย ์(เปรียบเทียบ ฮบ. 7:21-26, 28)                 
และพระองค์ทรงเป็นผูก้ลางแห่งพนัธสัญญาใหม่ซ่ึงแทนท่ีพนัธสัญญาเดิมแบบโมเสส (เปรียบเทียบ 
ฮบ. 8:13; 9:15) 

3. ชยัชนะของพระเมสสิยาห์  110:5-7 

ชัยชนะของพระเมสสิยาห์เหนือพวกศตัรูของพระองค์จะยิ่งใหญ่  ดาวิดได้เห็นพระเมสสิยาห์ทรง
ประทบั ณ เบ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระเจา้ในปัจจุบนั (เปรียบเทียบ ฮบ. 8:1; 10:12)    ในอนาคตนั้นพระองคจ์ะ
ท าสงคราม (เปรียบเทียบ ยอล. 3:2; 11-14; วว. 16:16; 19:13-15)    พระเมสสิยาห์ท่ีทรงด่ืมจากล าธารขา้งทางก็
พรรณนาวา่พระองคฟ้ื์นฟูก าลงัของพระองค ์   พระยาเวห์จะยกยอ่งพระ เมสสิยาห์เน่ืองจากการพิชิตท่ีมีชยัชนะ
ของพระองค์500 

การเปิดเผยภายหลงัช่วยให้เราเขา้ใจว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จกลบัมายงัโลกพร้อมกบัธรรมิกชนของ
พระองค ์ พระองคจ์ะไม่ท าสงครามท่ีเจาะจงน้ีจากสวรรค ์(ศคย. 14:4; วว. 19)    พระองคจ์ะต่อสู้ประชาชาติ
ต่างๆท่ีต่อตา้นพระองค ์ณ ตอนปลายของกลียคุ    น่ีเป็นสงครามแห่งอารมาเกดโดน (ดนล. 11:36-45; วว. 19:17-
19)    หลงัจากชยัชนะในสงครามนั้น พระองคจ์ะปกครองโลกเป็นเวลา 1,000 ปี (วว. 20:1-10) 

จดหมายฝากฮีบรูก็ขยายสดุดีน้ี    มนัอธิบายอย่างชดัเจนถึงการท่ีพระเยซูคริสต์ไดบ้รรลุส่ิงท่ีดาวิดได้
พยากรณ์ท่ีน่ีเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ในการเป็นกษตัริยแ์ละปุโรหิต (ฮบ. 7:1—10:18; เปรียบเทียบ ศคย. 6:12-
13)501 

สดุดีบทที ่ 111 
สดุดีปัญญาแห่งการสรรเสริญน้ีก็เป็นหน่ึงในสดุดีโคลงกระทู ้(เปรียบเทียบ สดด. 9; 10; 25; 34; 37; 

112; 119; และ 145)    แต่ละบรรทดัท่ีต่อเน่ืองกนัในตวับทฮีบรูเร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษรถดัไปของตวัอกัษรฮีบรู    
เป็นท่ีชดัเจนวา่ ผูเ้ขียนไดแ้สดงออกถึงความคิดของเขาในวิธีน้ีเพื่อวา่คนอิสราเอลสามารถท่องจ าและจดจ าสดุดี
น้ีอย่างง่ายดายได ้   เขาไดบ้รรยายถึงการงานท่ียิ่งใหญ่แห่งการไถ่ของพระเจา้ท่ีควรกระตุน้การสรรเสริญจาก
ประชากรของพระองค ์

“โดยทัว่ไปแล้ว บทกวีโคลงกระทูไ้ม่ได้แสดงให้เห็นถึงการพฒันาตามเหตุผลเน่ืองจากการก าหนด
ตามใจชอบของรูปแบบตามล าดบัตวัอกัษร”502 



“สดุดีบทท่ี 111-113 เร่ิมตน้ดว้ยฮาเลลูยา และมนัมีการเช่ือมโยงท่ีใกลชิ้ดอยา่งเจาะจงระหวา่งบทท่ี 111 
และ 112    สดุดีสองบทน้ีเป็น . . . คู่ประสานกนัในเน้ือหา ซ่ึงบอกถึงพระเจา้ในสดุดีน้ี และถึงคนของ
พระเจา้ในบทถดัไป แมก้ระทัง่ไดแ้บ่งปันถึงวลีต่างๆท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัในหน่ึงหรือสองขอ้”503 

“แต่สดุดีบทท่ี 111-113 ถูกใชอ้ยา่งแยกจากกนัเพราะวา่ทั้งสองบทก็มีการเนน้ท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ซ่ึงก็
คือขอ้ความเด็ดขาดท่ีวา่โลกถูกปกครองโดยพระเจา้ดว้ยความสมมาตรทางศีลธรรม    ความสมมาตรนั้น
ในโลกก็สะทอ้นออกมาในโครงสร้างโคลงกระทูท่ี้มีระเบียบของสดุดีสองบทน้ี    โลกท าการเพื่อว่า
บุคคลต่างๆได้รับผลลพัธ์ทั้งหลายของการกระท าต่างๆของพวกเขา (กท. 6:7); อย่างแน่นอนแล้ว 
ถอ้ยค าน้ีก็พินิจพิจารณาเก่ียวกบัมนั”504 

ผูเ้ขียนน้ีเรียกสดุดีเหล่าน้ีวา่ “เพลงแห่งผลกรรมสนอง”505 

1. การสรรเสริญเกร่ินน า  111:1-3 

หลงัจากการเรียกให้สรรเสริญพระยาเวห์นั้น ผูเ้ขียนสดุดีท่ีไม่มีช่ือไดส้ัญญาวา่เขาจะสรรเสริญพระเจา้
ต่อสาธารณะ    ความยิง่ใหญ่แห่งการงานต่างๆของพระเจา้ซ่ึงบรรดาผูท่ี้รักส่ิงเหล่านั้นศึกษาพวกมนั ไดก้ระตุน้
การสรรเสริญของเขา    เขาไดปี้ติยนิดีในความชอบธรรม อนัไม่มีท่ีส้ินสุดของพระเจา้อีกดว้ย 

2. การสรรเสริญส าหรับการงานต่างๆท่ีเจาะจง  111:4-9 

ขอ้ท่ี 4 กล่าวถึงหัวขอ้ของส่วนน้ี    พระเจา้ไดช่้วยเหลือประชากรของพระองค์อย่างมีพระคุณ และ
ดงันั้นพวกเขาก็จดจ าท่ีจะสรรเสริญพระองค์    ขอ้ท่ี 5 และ 6 อา้งถึงตวัอย่างต่างๆของความดีของพระเจา้              
ในขอ้ท่ี 7-9 ผูเ้ขียนไดส้รรเสริญพระเจา้ต่อไปส าหรับการไถ่และความสัตยซ่ื์อของพระองค ์

3. ปัญญาท่ีสรุป  111:10 

ผูเ้ขียนอาจไดอ้า้งอิง โยบ 28:28; สุภาษิต 1:7 หรือ 9:10 หรือ ปัญญาจารย ์12:13 

“แทจ้ริงแลว้ ค ากล่าวท่ีมีช่ือเสียงน้ีเป็นค าขวญัของบรรดาผูเ้ขียนหมวดปัญญา ท่ีท่ีความจริงของมนันั้น
ปรากฏในรูปแบบท่ีหลากหลาย. . .”506 
เม่ือพิจารณาถึงการกระท าต่างๆท่ียิ่งใหญ่และความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ การย  าเกรงพระองคเ์ป็นส่วนท่ี

ดีกว่าของปัญญา    การเช่ือฟังแสดงออกถึงการวางใจท่ีเคารพนบัถือ    การนมสัการอย่างต่อเน่ืองก็เหมาะสม
เช่นกนั    นกัตีความบางคนถือวา่อนุประโยคสุดทา้ยเป็นค าอธิษฐานแทนท่ีจะเป็นถอ้ยแถลง507 



ประชากรของพระเจ้าควรอุทิศตนท่ีจะจดจ าพระลักษณะต่างๆและการงานต่างๆท่ียิ่งใหญ่ของ                   
พระเจา้ของพวกเขาเพื่อวา่พวกเขาจะจดจ าท่ีจะวางใจและเช่ือฟังพระองค ์

สดุดีบทที ่ 112 

สดุดีปัญญาน้ีก็เป็นโคลงกระทูเ้ช่นกนั (เปรียบเทียบ สดด. 111)    มนัจดจ่อความสนใจไปยงัพระพรท่ี
บรรดาผูท่ี้ย  าเกรงพระเจา้ช่ืนชม    โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การยกยอ่งสุดทา้ยของพวกเขา 

“อย่างไรก็ตาม สดุดีน้ีให้ภาพวาดท่ีแทจ้ริงของปัญญาอย่างท่ีมนัน าออกมา ไม่ใช่แค่พระพรแห่งเกียรติ  
ลูกๆ และความมัง่คัง่เท่านั้น แต่เป็นความเป็นจริงแห่งความทุกข์ยากต่างๆอีกดว้ย (‘ความมืด,’ ขอ้ 4 
‘ข่าวร้าย,’ ขอ้ 7; ‘ศตัรู,’ ขอ้ 8)”508 

1. สภาพท่ีไดรั้บพรของบรรดาผูย้  าเกรงพระยาเวห์  112:1 

สดุดีนิรนามน้ีเร่ิมตน้ดว้ย “ฮาเลลูยา” อยา่งเช่นสดุดีบทต่างๆท่ีมาก่อนและตามหลงัมนัโดยทนัที    สดุดี
เหล่าน้ีเป็นสดุดี “ฮาเลลูยา”    จากนั้นผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงแนวคิดหลกัท่ีเขาตอ้งการท่ีจะส่ือสาร 

2. พระพรต่างๆท่ีคนชอบธรรมช่ืนชม  112:2-9 

ตามปกติแลว้ มีพระพรห้าอย่างท่ีมายงัคนชอบธรรม    หน่ึง บุคคลท่ีชอบธรรม (ท่ีด าเนินชีวิตภายใต้
พนัธสัญญาแบบโมเสส) ก็ไดรั้บความมัง่คัง่ทางกายภาพและวตัถุ (ขอ้ 2-3)    สอง เขาไดรั้บความสวา่งในความ
มืดของเขา (ขอ้ 4)    สาม ความดีมายงัเขาเน่ืองจากความใจกวา้งและความยุติธรรมของเขา (ขอ้ 5)    ส่ี เขาช่ืนชม
เสถียรภาพและความมัน่ใจ (ขอ้ 6-8)    หา้ เขาไดรั้บก าลงัและเกียรติจากพระเจา้เพราะวา่เขาให้แก่คนยากจน (ขอ้ 
9) 

“ในแนวทางน้ีเอง สดุดีน้ีสามารถถูกถือวา่เป็นคู่มือท่ีค านวณเก่ียวกบัวิธีท่ีจะมีความสุข    แต่การกล่าว
อา้งของมนัก็ไปไกลกวา่นั้น    มนัยืนยนัวา่การให้แหล่งชีวิตแก่คนอ่ืนๆในชุมชนเป็นวิธีไปสู่ความยินดี
แท ้   สดุดีน้ีถูกกล่าวซ ้ าในค าสอนของพระเยซูวา่ ‘บุคคลผูใ้ดหิวกระหายความชอบธรรม ผูน้ั้นเป็นสุข
เพราะวา่พระเจา้จะทรงใหอ่ิ้มบริบูรณ์’ (มธ. 5:6)”509 

3. ความกงัวลท่ีคนอธรรมประสบ  112:10 

ความดีของพระเจา้ต่อคนชอบธรรมก็ใส่ความกงัวลแก่คนอธรรม    ในท่ีสุดแลว้ พวกเขาก็พินาศ 

ประชากรของพระเจ้าต้องจดจ าพระพรของพระเจ้าท่ีมีต่อพวกเขาและให้การสรรเสริญแด่พระเจ้า
ส าหรับส่ิงเหล่าน้ี เพื่อวา่พวกเขาจะไม่อิจฉาคนอธรรม ซ่ึงชาตะกรรมของพวกเขานั้นแยก่วา่อยา่งมาก 



สดุดีบทที ่ 113 

สดุดี 113—118 จดัตั้ง “ฮาเลลเก่ียวกบัอียิปต”์    ช่ือเรียก “ฮาเลลเก่ียวกบัอียิปต”์ ไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจากการ
เน้นท่ีอียิปตใ์นสดุดีบทท่ี 114    ฮาเลล เป็นรูปแบบเอกพจน์ท่ีเป็นค าสั่งของค าฮีบรู (ตามตวัอกัษรหมายถึง 
สรรเสริญ, เปรียบเทียบ ฮาเลลูยา) และเป็นค าสั่งใหส้รรเสริญ    คนยวิไดร้้อง “ฮาเลลเก่ียวกบัอียิปต”์ (113—118) 
และ “ฮาเลลท่ียิง่ใหญ่” (120—136) ซ่ึงเป็นการรวบรวมสองอยา่งของเพลงสดุดี ณ เทศกาลประจ าปีสามเทศกาล
ซ่ึงผูช้ายทั้งหมดจะตอ้งเขา้ร่วม คือ ปัสกา  เพน็เทคอสต ์และอยูเ่พิง    ส่วนใหญ่ของสดุดี “ฮาเลลท่ียิ่งใหญ่” เป็น
เพลงของนักเดินทางท่ีไปนมสัการ    คนยิวได้ใช้สดุดีเหล่าน้ีในวนัหยุดอ่ืนๆ เช่นกนั ซ่ึงรวมถึงเทศกาลดวง
จนัทร์ขา้งข้ึนของพวกเขา    ณ เทศกาลปัสกานั้น มนัก็เป็นธรรมเนียมท่ีจะร้องเพลงสดุดีบทท่ี 113 และ 114 ก่อน
อาหารและ บทท่ี 115—118 และ 136 หลงัจากอาหาร (เปรียบเทียบ มธ. 26:30; มก. 14:26)510    การรวมรวมอนัท่ี
สามของสดุดีฮาเลล (146—150) ไดถู้กรวมไวใ้นค าอธิษฐานประจ าวนัแห่งการนมสัการท่ีธรรมศาลาหลงัจาก
การถูกท าลายของกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 

“มนัมีความตรงประเด็นในสดุดีเหล่าน้ีกบัการอพยพ ซ่ึงเป็นการอพยพท่ีใหญ่ข้ึน มากกวา่ท่ีจะถูกเดาได้
ในสมยัของพนัธสัญญาเดิม”511 

สดุดีแห่งการสรรเสริญแบบพรรณนาน้ีเรียกร้องให้บรรดาผูรั้บใช้ของพระเจา้ท่ีจะสรรเสริญพระองค์
เพราะว่า แมว้่าพระองค์ทรงครอบครองต าแหน่งอนัเป็นท่ียกย่อง พระองค์ไดถ่้อมพระองค์เองลงเพื่อจะยกคน
ถ่อมใจข้ึน (เปรียบเทียบ ฟป. 2:7)    มนัแสดงออกถึงความคิดท่ีคลา้ยกบัค าอธิษฐานของฮนันาห์ (1 ซมอ. 2:1-
10) และการยกยอ่งของมารีย ์(ลก. 1:46-55)512 

1. การเรียกใหส้รรเสริญพระนามของพระเจา้  113:1-3 

ตวับุคคลของพระเจา้ซ่ึงเป็นตวัแทนโดยพระนามของพระองค์ก็คู่ควรต่อการสรรเสริญจากผูรั้บใช้
ทั้งหมดของพระองค์เป็นนิตย ์   การข้ึนและการตกของดวงอาทิตยอ์ธิบายถึงตะวนัออกและตะวนัตก ไม่ใช่แค่
เวลากลางวนัเท่านั้น    ในอีกนยัหน่ึง พระเจา้ทรงสมควรต่อการสรรเสริญทัว่จกัรวาล 

2. สาเหตุต่างๆท่ีจะสรรเสริญพระเจา้  113:4-9 

113:4-  เหตุผลแรกท่ีบรรดาผูรั้บใชข้องพระเจา้ควรสรรเสริญพระองค์ก็คือว่า พระองค์ทรงเป็นผูป้กครองท่ีมี
อธิปไตยอยา่งมีสง่าราศีแห่งทั้งโลก 

113:6-9  เหตุผลอนัท่ีสองก็คือวา่ พระองคท์รงถ่อมลงมาเพื่อจะใส่ใจส่ิงทรงสร้างของพระองค ์   ตวัอยา่งหน่ึง
ของส่ิงน้ีก็คือแนวทางท่ีบ่อยคร้ังแล้วพระองค์ทรงยกคนท่ียากจนหรือด้อยโอกาสอย่างมากไปสู่



ต าแหน่งของความมัง่คัง่และอิทธิพล    พระองคไ์ดท้  าส่ิงน้ีเพื่อโยบตามตวัอกัษรและพระองคท์รงท ามนั
เพื่อผูเ้ช่ือทุกคนในฝ่ายวิญญาณ    อีกตวัอย่างหน่ึงก็คือการท่ีบางคร้ังพระองค์ทรงท าให้หญิงหมนั
ตั้ งครรภ์และคลอดลูก    ซาราห์  เรเบคาห์  ราเชล และฮันนาห์ได้รับพระพรน้ี และคนอ่ืนๆ อีก                    
เม่ือพิจารณาถึงพระสัญญาต่างๆของพระเจา้ท่ีจะท าให้คนอิสราเอลมีมาก ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีจะ
คลอดลูกก็เป็นพระสัญญาท่ีพวกเขาไดใ้หคุ้ณค่าอยา่งยิง่ 

สดุดีน้ีจบลงอยา่งท่ีมนัไดเ้ร่ิมตน้ ดว้ยการเรียกให้สรรเสริญพระเจา้    สดุดีบทท่ี 115—117 จบลงดว้ย
การกระตุน้อยา่งเดียวกนั พระเจา้ทรงสมควรต่อการสรรเสริญเพราะวา่พระองคท์รงให้พระพรต่างๆท่ี
ยิง่ใหญ่อยา่งมีพระคุณต่อบรรดาผูท่ี้ไม่มีความหวงัของการไดรั้บส่ิงเหล่านั้นจากแหล่งอ่ืนๆ513 

 

สดุดีบทที ่ 114 

อย่างท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหน้านั้น คนอิสราเอลได้ร้องเพลงน้ี ณ ปัสกา    ส่ิงน้ีก็เหมาะสมเพราะว่ามนั
อธิบายถึงพระเจา้ท่ีไดช่้วยกูช้นชาตินั้นในการอพยพ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความหมายโดยนยักวา้งใหญ่ไพศาล    
มนัเป็นสดุดีแห่งการสรรเสริญแบบพรรณนาอีกบทหน่ึง แต่มนัก็เป็นแบบประวติัศาสตร์เช่นกนั 

1. การช่วยกูข้องพระเจา้ ณ การอพยพ  114:1-6 

114:1-4  เม่ือพระเจา้ไดน้ าคนอิสราเอลออกจากอียิปตน์ั้น พระองคไ์ดป้ระทบัท่ามกลางพวกเขาและไดป้กครอง
เหนือพวกเขา    ช่ือยดูาห์และอิสราเอลก็อยูใ่นการเปรียบเทียบเชิงบทกวีท่ีน่ีและอา้งอิงถึงกลุ่มเดียวกนั 
นัน่คือ ชนชาติอิสราเอล ยดูาห์เป็นเผา่น า 

ผูเ้ขียนไดท้  าให้ทะเลแดงเป็นบุคคลวา่ไดเ้ห็นคนอิสราเอลก าลงัมาและก็หนีจากพวกเขาโดยการแยกน ้ า
ของมนัออก    ภายหลงัเม่ือคนอิสราเอลไดเ้ขา้ไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญานั้น แม่น ้ าจอร์แดนไดถ้อย
กลบัไปไกลเท่ากบัเมืองอาดมั ซ่ึงไกลออกไปทางเหนือในหุบเขาจอร์แดน เพื่อให้พวกเขาขา้มไปภูเขา
รอบๆ ซีนายไดส้ั่นไหวเม่ือพระเจา้ไดเ้สด็จมาบนภูเขาโฮเร็บเพื่อพบปะกบัประชากรของพระองค ์ 

2. การตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อการช่วยกูข้องพระเจา้  114:7-8 

ผูเ้ขียนไดแ้นะน าให้โลกท่ีจะสั่นเทิ้มต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้ต่อไป    ท่ีน่ีเขาไดใ้ช้โลกเพื่อจะอา้งอิง
ถึงผูค้นท่ีอาศยัอยู่บนโลก    ส่ิงน้ีก็เหมาะสมทีเดียวเม่ือพิจารณาถึงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ซ่ึงท าการเพื่อ
สวสัดิภาพของประชากรของพระองค ์



ทุกคนควรนับถือพระเจ้า อย่างท่ีการทรงสร้างท่ีไม่มีชีวิตนับถือ เพราะว่าพระองค์ทรงใช้อ านาจท่ี
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่ีจะช่วยเหลือและจดัเตรียมเพื่อประชากรของพระองค์    การจดจ าถึงการช่วยกู้และ                  
การจดัเตรียมของพระเจา้ควรกระตุน้ใหเ้ราท่ีจะย  าเกรงพระองค ์

สดุดีบทที ่ 115 

สดุดีการสรรเสริญส่วนรวมนิรนามน้ีแนะน าให้ประชากรของพระเจ้าท่ีจะวางใจในพระเจา้แทนท่ี                
จะวางใจในรูปเคารพ 

“สดุดีบทท่ี 115 เป็นสดุดีบทเดียวกบัสดุดีบทท่ี 114 ในฉบบัเซปทวัจินทแ์ละวลัเก็ต    อยา่งไรก็ตาม มนั
ก็มีขอ้สงสัยเล็กนอ้ยท่ีวา่สดุดีสองบทน้ีจดัตั้งสดุดีสองบทท่ีแยกจากกนั    ลกัษณะเด่นและประเภทของ
สดุดีสองบทน้ีก็แตกต่างกนัมาก    สดุดีบทท่ี 114 อยู่ในรูปแบบของเพลงสรรเสริญท่ีอธิบายถึงการ
อศัจรรย์ของการไถ่อิสราเอลจากอียิปต์ ส่วนรูปแบบทางวรรณกรรมของสดุดีบทท่ี 15 ก็ค่อนขา้ง
หลากหลายและไดร้วมถึง การคร ่ าครวญ  พิธีสักการะบูชาและความมัน่ใจ 

“สดุดีบทท่ี 115 อาจถูกจดัอยูใ่นประเภทของสดุดี ความมั่นใจส่วนรวม    สดุดีแห่งความมัน่ใจส่วนรวม
ก็เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับเพลงขอบพระคุณส่วนรวมและกับการคร ่ าครวญส่วนรวม    สดุดีแห่ง     
ความมั่นใจส่วนรวมแสดงถึงความรู้สึกของความจ า เ ป็นเช่นเดียวกับความวางใจท่ี ลึก ซ้ึง                      
ในความสามารถของพระเจา้ท่ีจะเอาใจใส่ความจ าเป็นต่างๆของผูค้น สดุดีเช่นนั้นก็มีสามบท (115, 125, 
129)”514 
นกัวชิาการคนอ่ืนๆเห็นวา่สดุดีบทท่ี 46 เป็นหน่ึงในสดุดีเหล่าน้ีและไม่นบัสดุดีบทท่ี 115 515 

1. ความจ าเป็นส าหรับพระเจา้ท่ีจะแกต่้างพระองคเ์อง  115:1-2 

ผูเ้ขียนสดุดีไดร้้องทูลใหพ้ระเจา้ท่ีจะยกยอ่งพระองคเ์องเพื่อเห็นแก่พระองคเ์อง ในความตรงกนัขา้มกบั
การยกยอ่งประชากรของพระองค ์   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ชนต่างชาติไดเ้ยาะเยย้พระยาเวห์ส าหรับการไม่ท าอะไรของ
พระองค ์

วิลเล่ียม วิลเบอร์ฟอร์ช รัฐบุรุษคริสเตียนได้ก าหนดการผ่านการร่างกฎหมายของเขาเพื่อท่ีจะเลิกล้ม
การคา้ทาสในประเทศองักฤษโดยการภาวนาขอ้ท่ี 1 516 

 

 



2. ความตรงกนัขา้มระหวา่งพระยาเวห์และบรรดารูปเคารพ  115:3-8 

พระเจา้ของอิสราเอลไม่ไดอ้ยูบ่นโลก อย่างท่ีบรรดารูปเคารพไดอ้ยู่    พระองค์ทรงอยู่ในสวรรค์ และ
พระองคท์รงท าอะไรกต็ามท่ีพระองคท์รงพอพระทยั    ผูเ้ขียนสดุดีไม่ไดห้มายถึงวา่ พระยาเวห์ทรงตามอ าเภอใจ
แต่หมายถึงวา่ พระองคเ์ป็นผูก้ระท าท่ีอิสระ ซ่ึงเป็นอิสระจากการกระท าต่างๆของบรรดาผูน้มสัการของพระองค ์   
พระเจา้ทรงมีอธิปไตย    ในความตรงกนัขา้มนั้น พวกพระท่ีบรรดาเพื่อนบา้นของอิสราเอลไดน้บัถือนั้นก็เป็น
ผลผลิตของมนุษยท่ี์ได้ท าข้ึนมา ซ่ึงในบางกรณีก็ท ามาจากโลหะแมว้่าเป็นโลหะท่ีมีราคา    พระเหล่านั้นก็มี
ลกัษณะบางอย่างของมนุษย ์แต่ไร้ความสามารถและปราศจากชีวิตอยา่งส้ินเชิง    มนุษยทุ์กคนมีแนวโนม้ท่ีจะ
กลายมาเป็นเหมือนพระเจา้หรือพวกพระของพวกเขา    ผูน้บัถือรูปเคารพก็ไร้อ านาจอยา่งพวกพระของพวกเขา 

“สุดทา้ยแลว้ การเปิดเผยของพระเจา้ก็คือความแตกต่างระหว่างศาสนาของมนุษยแ์ละศาสนาแทข้อง
พระเจา้”517 

3. ความจ าเป็นส าหรับประชากรของพระเจา้ท่ีจะวางใจพระองค ์ 115:9-11 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกใหค้นอิสราเอลทั้งหมดท่ีจะวางใจในพระเจา้แท ้แทนท่ีจะวางใจในบรรดารูปเคารพ 
เพราะวา่พระองคเ์ท่านั้นสามารถช่วยและปกป้องผูค้นได ้   เขาไดก้ล่าวค าก าชบัน้ีแก่อิสราเอลทั้งหมด จากนั้นก็
เป็นพวกปุโรหิตผูซ่ึ้งมีความรับผิดชอบต่อความบริสุทธ์ิของการนมสัการของอิสราเอลเป็นหลกั และจากนั้นก็
เป็นผูค้นท่ีย  าเกรงพระเจา้ทั้งหมด    เขาไดใ้ชก้ารกล่าวซ ้ าเพื่อจะเนน้ย  ้าต่อผูอ่้าน ถึงความส าคญัของการวางใจใน
พระเจา้ 

4. ผลลพัธ์ของการวางใจในพระเจา้  115:12-18 

115:12-15  การวางใจน าไปสู่พระพรส าหรับทุกคน    ผูเ้ขียนไดท้  าการเช่ือมโยงน้ีโดยการกล่าวซ ้ ากลุ่มเดียวกนั 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 10-11ก และ 12-13ก)    ในการให้พระพรนั้น พระเจา้ไม่ไดย้อมให้ความยิ่งใหญ่ทาง
โลกท่ีจะมีอิทธิพลต่อพระองค ์ พระองคท์รงมีพระคุณต่อทุกคน    ผูเ้ขียนสดุดีไดข้อให้พระพรของพระ
เจ้ามาเหนือประชากรของพระองค์ทุกคน    เ น่ืองจากว่าพระองค์ได้ส ร้างสวรรค์และโลก                       
พระองคส์ามารถอวยพรได ้และพระพรของพระองคน์ั้นสามารถมีบริบูรณ์ได ้

115:16-18  ฟ้าสวรรคเ์ป็นอาณาจกัรของพระเจา้ ไม่ใช่ของพระต่างๆของคนต่างชาติ    พระเจา้ทรงเป็นเจา้ของ
ฟ้าสวรรค ์และพระองคไ์ดใ้ห้แผน่ดินโลกแก่มนุษยเ์พื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเขา    เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับ
ประชากรของพระเจา้ท่ีจะสรรเสริญพระองค์ในขณะท่ีพวกเขาด าเนินชีวิตบนโลกน้ี    หลงัจากท่ีพวก
เขาตายไปแล้ว พวกเขาไม่สามารถนมสัการพระองค์อย่างท่ีพวกเขานมสัการในตอนน้ีได้และไม่



สามารถชักจูงคนอ่ืนๆให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้    ดงันั้น ผูเ้ขียนได้กล่าวว่าเขาและธรรมิกชน
ทั้งหมดจะสาธุการพระเจา้เป็นนิตย ์   บรรทดัสุดทา้ยก็เรียกใหทุ้กคนท่ีจะสรรเสริญพระองค ์
ความตรงกนัขา้มระหวา่งพระเจา้แทแ้ละบรรดารูปเคารพก็ยิ่งใหญ่อยา่งแทจ้ริง    ประชากรของพระเจา้
ควรทบทวนและช่ืนชมความแตกต่างเหล่าน้ี และนมสัการพระยาเวห์ในท านองน้ีส าหรับความเป็น
บุคคลท่ีพิเศษของพระองค ์(เปรียบเทียบ อพย. 20:3) 

สดุดีบทที ่ 116 

ผูเ้ขียนท่ีไม่มีช่ือไดข้อบคุณพระเจา้ส าหรับการช่วยกูเ้ขาจากความตายท่ีจวนจะเกิดอยู่แลว้และส าหรับ
การท าให้ชีวิตของเขายืดยาวออกไป    เขาไดส้ัญญาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ในพระวิหารส าหรับพระพรเหล่าน้ี    
น่ีเป็นเพลงแห่งการขอบคุณส่วนตวั และมนัเป็นแบบพระเมสสิยาห์อีกดว้ย    น่ีเป็นสดุดีท่ีดีท่ีจะอ่านเม่ือคุณตอ้ง
อุทิศตวัคุณเองใหม่ต่อการรับใชพ้ระเจา้ 

“. . .ถา้สดุดีใดๆท่ีมีเคร่ืองหมายของความโดยทนัที  น่ีก็เป็นสดุดีเช่นนั้นอยา่งแน่นอน”518 

1. ค าสัญญาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้จากหวัใจท่ีมีความรัก  116:1-2 

ผูเ้ขียนสดุดีรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ให้ตามค าอธิษฐานขอของเขา    ดังนั้ น เขาได้สัญญาท่ี            
จะอธิษฐานต่อพระองค์เร่ือยไปตราบเท่าท่ีเขามีชีวิตอยู่    การแสดงออกถึงความรักเพื่อพระเจา้น้ีก็ผิดปกติใน
เพลงสดุดี    บ่อยคร้ังแลว้บรรดาผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวถึงความนบัถือของพวกเขาท่ีมีต่อพระเจา้    ผูเ้ขียนน้ีก็รัก
ใคร่อยา่งไม่ธรรมดา 

2. เร่ืองราวของผูเ้ขียนสดุดีเก่ียวกบัการช่วยกูข้องเขา  116:3-11 

116:3 เป็นท่ีชดัเจนว่า ผูเ้ขียนใกลต้ายอย่างมาก    เขาไดพ้รรณนาถึงความตายว่าก าลงัยื่นออกไปหาเขาดว้ย
เชือกและเกือบท าใหเ้ขาติดกบัดกั อยา่งท่ีนายพรานใส่กบัดกัสัตว ์

จงจินตนาการว่าพระเยซูเจา้ตอ้งได้รู้สึกอย่างไรขณะท่ีพระองค์ไดก้ล่าวถ้อยค าเหล่าน้ีระหว่างปัสกา
สุดทา้ยของพระองคใ์นหอ้งชั้นบนนั้น    พระองคไ์ดรู้้วา่พระองคก์ าลงัเผชิญกบัความตาย 

116:4-6  ผูเ้ขียนสดุดีไดร้้องออกมาดว้ยค าอธิษฐานขอการช่วยกูท้างกายภาพจากความตาย และพระเจา้ไดใ้ห้ตาม
ค าขอร้องของเขา    ส่ิงน้ีไดน้ าเขาท่ีจะยกย่องความมีพระคุณ ความชอบธรรม และความเมตตาสงสาร
ของพระเจา้    ขอ้ท่ี 6 บ่งบอกวา่เขาอาจไดอ้ยูใ่นอนัตรายแห่งการตายเน่ืองจากวา่เขาไดโ้ง่เขลาหรือไม่รู้ 



“คนรู้น้อย เป็นค าอธิบายท่ีเปิดเผยเพื่อจะใช้ เพราะวา่มนัไม่มีการสืบเสาะถึงคุณความดีในพนัธสัญญา
เดิม    ‘คนเขลา’ แทบจะไม่เป็นศพัทท่ี์รุนแรงเกินไปส าหรับผูค้นท่ีโดนหลอกง่าย ท่ีไร้ประสิทธิภาพผู ้
ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนา้ต่างๆของหนงัสือสุภาษิตท่ีมีแนวโนม้ไปสู่ปัญหา    มนัถ่อมใจส าหรับผูเ้ขียนสดุดี
ท่ีจะเขา้ส่วนกบัพวกเขา    มนัถ่อมใจส าหรับพระเจา้ท่ีจะมีเวลาส าหรับพวกเขา (ถา้ ‘พวกเขา’ เป็นสรรพ
นามท่ีถูกตอ้งส าหรับเราท่ีจะใช)้”519 

116:7-11   มีบทเรียนต่างๆท่ีผูค้นควรเรียนรู้จากการช่วยกูน้ี้    หน่ึง ผูเ้ช่ือสามารถพกัสงบไดเ้พราะวา่พระเจา้ช่วย
กูจ้ากความตาย (ขอ้ 7-8)    สอง ผูค้นท่ีพระเจา้หยิบยื่นพระคุณของพระองคใ์ห้ควรเช่ือฟังพระองค์
ตลอดชีวิตของพวกเขา (ขอ้ 9)    สาม พระเจา้เท่านั้นท่ีน่าไวว้างใจอยา่งส้ินเชิง (ขอ้ 10-11)    ผูเ้ขียนได้
กล่าววา่เขาไดเ้ช่ือวา่เขาจะมีชีวิตอยู ่หลงัจากท่ีไดร้้องขอการช่วยกูจ้ากพระเจา้แลว้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 9)    
น่ีคือความมัน่ใจของเขา แมว้า่คนอ่ืนๆไดบ้อกวา่เขาจะตาย    พวกเขาไดโ้กหกต่อเขา 

จงอ่านขอ้ท่ี 8 และ 9 อีกคร้ังหน่ึงจากมุมมองของพระผูช่้วยให้รอดในห้องชั้นบนนั้น พระองค์ไม่
เพียงแต่รู้วา่พระองคก์ าลงัเผชิญความตาย แต่พระองคไ์ดรู้้วา่พระองคจ์ะมีชีวติอยูอี่กดว้ย   อคัรทูตเปาโล
ไดอ้า้งอิงขอ้ท่ี 10 ใน 2 โครินธ์ 4:13-15    ท่านไดใ้ชม้นัเพื่อจะท าใหผู้เ้ช่ือแน่ใจวา่เราจะมีชีวติอยูอี่กดว้ย 

3. ค าสัญญาอีกค าสัญญาหน่ึงท่ีจะสรรเสริญพระเจา้  116:12-19 

116:12-14  มนัยากท่ีจะบอกวา่ผูเ้ขียนไดใ้ช ้“ถว้ย” ในแง่ตามตวัอกัษรหรือในแง่การเปรียบเทียบ    บางทีมนัส่วน
ตามตวัอกัษรของเคร่ืองโมทนาพระคุณแด่พระเจา้    ในอีกด้านหน่ึง ถ้วยอาจเล็งถึงรางวลัในชีวิตน้ี                
ซ่ึงเป็นความรอดทางกายภาพ    ไม่วา่แบบไหนก็ตาม เขาจะสรรเสริญพระเจา้    คนอิสราเอลไดถ้วาย
เคร่ืองบูชาแก้บนเม่ือพระเจา้ได้ตอบค าอธิษฐานของพวกเขาเก่ียวกับค าปฏิญาณท่ีพวกเขาได้ท าข้ึน      
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นศานติบูชา (ลนต. 7:16; 22:18-23) และเคร่ืองบูชาส่วนรวมท่ีไดย้  ้าเตือนผูน้มสัการคนอ่ืนๆ
ถึงความดีของ     พระเจา้    การแปลของฉบบัแปล NIV ของตอนปลายของขอ้ท่ี 14 อาจดีท่ีสุด    มนั
กล่าววา่ “. . .ต่อหนา้ประชากรทั้งหมดของพระองค”์ 

อีกคร้ังหน่ึง จงคิดถึงพระเยซูท่ีก าลงัร้องขอ้ท่ี 12-14 และยกถว้ยข้ึนขณะท่ีพระองคไ์ดร้้อง    ตามธรรม
เนียมแลว้ คนยิวไดร้้องสดุดีบทท่ี 116 หลงัจากอาหารปัสกา    มนัเหมาะสมท่ีวา่เม่ือพระองคไ์ดร้้องขอ้
เหล่าน้ีแลว้ พระองคไ์ดย้กถว้ยท่ีสามจากส่ีถว้ยของเหลา้องุ่นท่ีคนยิวไดด่ื้ม ณ อาหารม้ือนั้น    พวกเขา
ไดเ้รียกถว้ยท่ีสามวา่ “ถว้ยแห่งความรอด”    พระองค์ไดรู้้ว่าถว้ยนั้นจะกลายมาเป็นถว้ยแห่งความรอด
แทถ้า้พระองคไ์ดท้  าตามค าปฏิญาณของพระองคท่ี์มีต่อพระเจา้และไดไ้ปยงักางเขน 



116:15-19  มรณกรรมของธรรมิกชนก็ส าคญัต่อพระเจา้ มนัมีค่าต่อพระองค ์(เปรียบเทียบ มธ. 10:29-31; ยน. 
10:28-29)520    พระองคไ์ม่ทรงถือวา่การตายของพวกเขาเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย    ดงันั้น ขอ้เท็จจริงท่ีว่า
พระองค์ได้ช่วยกู้ผูเ้ขียนสดุดีจากการตายไดห้มายถึงว่า พระองค์มีเหตุผลท่ีดีส าหรับการท าอย่างนั้น    
มนัน่าสนใจท่ีวา่ขอ้ท่ี 15 ซ่ึงไดน้ าการปลอบโยนอยา่งมากไปสู่บรรดาผูเ้ช่ือท่ีไดสู้ญเสีย 

บุคคลอนัเป็นท่ีรักไปตลอดหลายศตวรรษนั้น ก็อยู่ในบริบทของการช่วยกู้    อีกคร้ังหน่ึง ผูเ้ขียนได้
สัญญาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ต่อสาธารณะด้วยเคร่ืองบูชาท่ีเหมาะสม (ขอ้ 18, เปรียบเทียบ ขอ้ 14)    
สดุดีน้ีจบลงดว้ยการกระตุน้ส าหรับทุกคนท่ีมีชีวติอยูท่ี่จะสรรเสริญพระเจา้ 
ขอ้ท่ี 15-16 คงไดเ้ป็นการปลอบโยนแก่พระเยซูเจา้เพียงไรขณะท่ีพระองคไ์ดเ้ฉลิมฉลองอาหารปัสกา
ม้ือสุดทา้ยของพระองค์บนโลกน้ี    พระองคค์งไดคิ้ดถึงมารดาของพระองค์เองเม่ือพระองค์ไดร้้องว่า 
“บุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์” ในขอ้ท่ี 16    ในขอ้ท่ี 17-19 นั้น พระเยซูไดป้ฏิญาณท่ีจะ
สรรเสริญพระเจา้หลงัจากท่ีพระองคไ์ดบ้รรลุน ้ าพระทยัของพระเจา้ดว้ยการตายและหลงัจากท่ีพระเจา้
ไดท้  าใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมา521 

ความตายเป็นศตัรู    ดงันั้น เม่ือพระเจา้ยืดชีวิตของเราออกไป พระองค์ก าลงัช่วยเราให้รอดจากศตัรู    
การด าเนินต่อไปของชีวติเป็นบางส่ิงท่ีเราไม่ควรทึกทกัเอา    พระเจา้สามารถเอาชีวิตของบุคคลใดก็ตาม 
ณ เวลาใดก็ตามได ้และก็ชอบธรรมอยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากวา่เราทุกคนเป็นคนบาปและสมควรท่ีจะตาย    
อยา่งไรก็ตาม พระองค์ก็ยืดชีวิตออกไปอยา่งมีพระคุณ และประชากรของพระองค์ควรให้การขอบคุณ
แด่พระองคอ์ยา่งเปิดเผยส าหรับส่ิงน้ี 
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สดุดีบทท่ีสั้นท่ีสุดของเพลงสดุดีทั้งหมดน้ีก็จดจ่อความสนใจไปท่ีความส าคญัของการสรรเสริญพระเจา้
ส าหรับคุณสมบติัท่ีอศัจรรยท่ี์สุดสองประการ นัน่คือ ความรักท่ีจงรักภกัดีของพระองค์และความสัตยซ่ื์อของ
พระองค ์   มนัเป็นสดุดีแห่งการสรรเสริญแบบพรรณนา 

1. การเรียกใหน้มสัการทัว่โลก  117:1 

ผู ้เขียนสดุดีท่ีไม่มี ช่ือได้เรียกร้องให้ทุกคนท่ีจะสรรเสริญพระยาเวห์ (เปรียบเทียบ รม. 15:11)                    
ท่ีจะ “ยกยอ่ง” (ค าฮีบรู ชาวาห์) หมายถึงท่ีจะใหเ้กียรติ  ท่ีจะอวด และท่ีจะเชิดชู 

2. สาเหตุส าหรับการนมสัการทัว่โลก  117:2 



อยา่งแทจ้ริงแลว้ ทุกคนรวมถึงคนต่างชาติ (ค าฮีบรู โกยิม) ควรสรรเสริญพระเจา้เพราะวา่พระองคท์รง
เป็นผูท่ี้พระองคท์รงเป็น    คุณสมบติัสองประการท่ีโดดเด่นท่ีพระเจา้ส าแดงก็คือความรักท่ีจงรักภกัดีและความ
จริง    ความรักท่ีจงรักภกัดีของพระองค ์(ค าฮีบรู   เฮเสด) ต่อประชากรของพระองคน์ั้นก็ยิ่งใหญ่มาก และความ
จริงของพระองค์ก็ด าเนินต่อไปเป็นนิตย ์   บ่อยคร้ังแลว้ความจงรักภกัดีของมนุษยก์็มีความจ ากดั และเราไม่ได้
สัตยจ์ริงอยา่งต่อเน่ือง    ค  าฮีบรูท่ีแปลวา่ “ความจริง” คือ เอเมท ซ่ึงบรรดาผูแ้ปลไดแ้ปลว่า “ความสัตยซ่ื์อ” อยู่
บ่อยๆ    ความสัมพนัธ์ระหวา่งค าภาษาองักฤษสองค าน้ีก็ชดัเจน    เพราะวา่พระเจา้นั้น “จริง” นัน่คือ จงรักภกัดี 
100 เปอร์เซ็นต ์เช่ือถือได ้สัตยจ์ริง และน่าไวว้างใจ พระองคก์็เป็นพระเจา้ท่ีสัตยซ่ื์อ    บ่อยคร้ังแลว้ เฮเสด และ 
เอเมท ก็ปรากฏพร้อมกนัในเพลงสดุดี    ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้เช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัความรักท่ีจงรักภกัดี
ของพระองค ์   สดุดีน้ีจบลงอยา่งท่ีมนัเร่ิมตน้ ดว้ยการกระตุน้ใหส้รรเสริญพระเจา้ 

ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ามกลางคุณสมบติัต่างๆท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ก็คือความรักท่ีจงรักภกัดีและความสัตยซ่ื์อ
ของพระองค ์   ประชากรของพระองคค์วรใหเ้กียรติแด่พระองคส์ าหรับคุณสมบติัเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองและบ่อยๆ 

สดุดีบทที ่ 118 
สดุดีแห่งการสรรเสริญแบบประกาศน้ีเป็นบทสุดทา้ยในชุดของสดุดีฮาเลลเก่ียวกบัอียิปต ์(สดด. 113—

118)    มนัอธิบายถึงขบวนการเล้ียงฉลองไปยงัพระวิหารเพื่อจะสรรเสริญและถวายบูชาแด่พระเจา้    เบ้ืองหลงั
ทางประวติัศาสตร์อาจเป็นการมอบถวายก าแพงและประตูกรุงเยรูซาเล็มท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ในสมยัของ
เอสราและเนหะมีย ์ ซ่ึงตามหลงัการกลบัมาจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลนในปี 444    กคศ.522    มนัประกอบดว้ย
องค์ประกอบของการขอบคุณส่วนรวม  การขอบคุณส่วนตวั และสดุดีพิธีสักการะบูชา    หัวขอ้คือความรักท่ี
จงรักภกัดีของพระเจา้ต่อประชากรของพระองค ์   สถานการณ์เบ้ืองหลงัมนัดูเหมือนจะเป็นการฟ้ืนฟูผูเ้ขียนสดุดี
โดยพระเจา้หลงัจากระยะเวลาแห่งความอปัยศ    น่ีคงเป็นสดุดีท่ีเหมาะสมอยา่งมากท่ีจะร้องในระหวา่งเทศกาล
อยูเ่พิงเช่นเดียวกบัเทศกาลปัสกาและ        เพน็เทคอสต ์   บางทีพระเยซูเจา้และพวกสาวกของพระองคไ์ดร้้องมนั
ดว้ยกนัในหอ้งชั้นบน ณ ตอนปลายของอาหารม้ือสุดทา้ยของพระองค ์(เปรียบเทียบ มธ. 26:30) 

“ในฐานะสดุดีบทสุดทา้ยของ ‘ฮาเลลเก่ียวกบัอียิปต’์ ซ่ึงไดถู้กร้องเพื่อจะฉลองเทศกาลปัสกานั้น. . .สดุดีน้ีอาจ
ไดพ้รรณนาถึงบรรดาผูท่ี้ไดร้้องมนัคร้ังแรกเก่ียวกบัการช่วยกูอิ้สราเอล ณ การอพยพ และจุดปลายในท่ีสุดของ
การเดินทาง ณ ภูเขาศิโยน    แต่มนัไดถู้กก าหนดไวเ้พื่อจะบรรลุอย่างสมบูรณ์มากข้ึน อยา่งท่ีเสียงสะทอ้นของ
มนั ณ อาทิตยท์างตาลและในสัปดาห์แห่งการทนทุกขท์  าใหช้ดัเจนต่อผูอ่้านข่าวประเสริฐทุกคน”523 

 

 



1. สรรเสริญส าหรับความรักท่ีจงรักภกัดีของพระยาเวห์  118:1-4 

ขอ้แรกเป็นการเรียกใหย้อมรับความรักมัน่คงของพระเจา้    จากนั้นผูเ้ขียนสดุดีไดอ้อ้นวอนต่ออิสราเอล
ทุกคน พวกปุโรหิต และทุกคนท่ีย  าเกรงพระเจา้ท่ีจะยอมรับคุณสมบติัท่ีไม่จ  ากดัแห่งความรักท่ีจงรักภกัดีของ
พระองค ์(เปรียบเทียบ 115:9-13)    บางทีการเรียกน้ีและโครงสร้างการตอบสนองไดพ้บการแสดงออกในการ
นมสัการแบบโตต้อบท่ีซ่ึงผูน้ าหรือพวกผูน้ าไดท้  าการเรียกและผูค้นไดต้อบสนองอยา่งดงั 

2. สรรเสริญส าหรับการช่วยกูข้องพระยาเวห์  118:5-21 

118:5-9  ผูเ้ขียนไดใ้ห้ค  าพยานส่วนตวัต่อการช่วยกูเ้ขาโดยพระเจา้ในการตอบต่อค าอธิษฐาน  การตั้งเขาไวใ้น   
“ท่ีกวา้งขวาง” (ขอ้ 5, NASB) ก็พรรณนาถึงเสรีภาพท่ีจะเคล่ือนท่ีโดยปราศจากขอ้จ ากดั    เน่ืองจากวา่
พระเจา้ไดอ้ยูก่บัเขา เขาก็ไม่ตอ้งกลวัส่ิงท่ีคนอ่ืนอาจท าต่อเขา (เปรียบเทียบ ฮบ. 13:6)    ยิ่งไปกวา่นั้น
อีก พระเจ้าจะเป็นผูช่้วยของเขา ดงันั้นเขาสามารถคาดหวงัท่ีจะมีชัยเหนือพวกปฏิปักษ์ของเขาได ้   
ดงันั้น มนัดีกว่าท่ีจะวางใจในพระยาเวห์แทนท่ีจะวางใจในมนุษย ์แมก้ระทัง่มนุษยท่ี์มีอ านาจมากท่ีสุด    
“มนุษย”์ และ “เจา้นาย” (ขอ้ 8-9) ก็จดัตั้งบางส่วนท่ีบ่งบอกถึงทั้งหมด ซ่ึงหมายถึง ทุกคน ทั้งคนต ่าตอ้ย
และคนสูงส่ง (เปรียบเทียบ 146:3) 

118:10-13    จงสังเกตว่าพระเจา้ไดใ้ห้ความมัน่ใจแก่ผูเ้ขียนสดุดีอย่างไรแมก้ระทัง่เม่ือพวกศตัรูของเขาได้
ลอ้มรอบเขา    พระเจา้ไดท้  าลายพวกศตัรูของเขาในอดีต และเขาไดเ้ช่ือว่าพระองค์จะท าอีกคร้ังหน่ึง 
(เปรียบเทียบ 2 ทธ. 4:17-18)    การกล่าวซ ้ าของวลีในขอ้ท่ี 10ข, 11ข, และ 12ค ก็แสดงออกถึงความ
วางใจของเขาในพระเจา้ 

ค าฮีบรูส าหรับค าวา่ “ห ้ าหัน่พวกเขา” (ขอ้ 10, 11, 12) ตามตวัอกัษรหมายถึง “ให้พวกเขาเขา้สุหนตั”     
น่ีอาจเป็นการอา้งอิงเชิงการเผยพระวจนะถึงพระเมสสิยาห์ท่ีไดท้  าการเข้าสุหนตัในใจของคนต่างชาติ    
การเขา้สุหนตัเป็นขบวนการทางกายภาพ แต่มนัไดม้าเป็นสัญลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลงฝ่ายวิญญาณ 
นัน่คือ วางใจในพระเจา้ (ฉธบ. 30:6; เปรียบเทียบ รม. 2:29)524 

118:14-21   ผูเ้ขียนสดุดีไดพ้ึ่งพาพระเจา้ในฐานะก าลงัและแหล่งแห่งความยินดีของเขา และพระองคไ์ดช่้วยเขา
ให้รอด    ขอ้ท่ี 14 กล่าวซ ้ าบรรทดัแรกของเพลงแห่งทะเล (อพย. 15:2) ซ่ึงเป็นเพลงท่ีคนอิสราเอลได้
ร้องหลงัจากท่ีพวกเขาเพิ่งไดข้า้มทะเลแดงส าเร็จ (เปรียบเทียบ อสย. 12:2)    ผูเ้ขียนสดุดีไดย้ินดีใน
ก าลงัท่ีช่วยให้รอดของพระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 15:6)    การตีสอนชัว่คราวไดน้ าไปสู่การช่วยกูเ้ม่ือ
เร็วๆน้ี และส่ิงน้ีไดจ้ดัเตรียมความหวงัส าหรับความรอดในอนาคตให้    ประตูท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีบางที
อา้งอิงถึงประตูลานพระวหิารซ่ึงผูน้มสัการเช่นผูเ้ขียนไดผ้า่นเขา้ไปเพื่อจะสรรเสริญพระเจา้ 



ขอ้ท่ี 15-18 คงไดเ้ป็นการปลอบโยนแก่พระเยซูเจา้เพียงไรขณะท่ีพระองคไ์ดร้้องขอ้เหล่าน้ี ณ ปัสกา
สุดทา้ยของพระองค์ในห้องชั้นบน!    ขอ้เหล่าน้ีท าให้พระองคแ์น่ใจว่า พระองค์จะมีชีวิตอีกแมว้่า
พระองคจ์ะตายไป 

3. สรรเสริญส าหรับชยัชนะของพระยาเวห์  118:22-29 

118:22-24  ดูเหมือนว่าผูเ้ขียนสดุดีได้เปรียบเทียบตวัเขาเองกบัศิลาท่ีพวกผูส้ร้าง (พวกปฏิปักษ์ของเขา)                   
ไดป้ฏิเสธ เม่ือพิจารณาถึงบริบทก่อนหนา้น้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 18)    มโนภาพก็เป็นเร่ืองปกติ    เม่ือใดก็
ตามท่ีพวกผูส้ร้างก่อสร้างตึกท่ีเป็นศิลานั้น พวกเขาก็ทิ้งศิลาบางก้อนไปเพราะว่าพวกมันไม่พอดี    
ผูเ้ขียนไดรู้้สึกถูกทิ้งไปเหมือนกบัหน่ึงในศิลาเหล่าน้ี แต่พระเจา้ไดร้ื้อฟ้ืนเขาสู่ความมีประโยชน์และได้
ให้ต าแหน่งแห่งความโดดเด่นในงานของพระเจ้าแก่เขา    “ศิลามุมเอก” (NASB) ก็ถูกต้องกว่า                
“ศิลาท่ีวางอยูบ่นก าแพง” (NIV)    ศิลามุมเอกของตึกใหญ่ก็เป็นศิลาท่ีใหญ่ท่ีสุดหรือส าคญัท่ีสุดใน
รากฐาน    ศิลาท่ีเป็นรากฐานกอ้นอ่ืนๆทั้งหมดไดถู้กวางและจดัให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งกบัศิลากอ้น
หลกัน้ี    พระเจา้เท่านั้นท่ีไดท้  าส่ิงน้ี (ขอ้ 23)    เป็นท่ีชดัเจนวา่วนัแห่งการฟ้ืนฟูของเขาก็เป็นวนัท่ี           
พระเจา้ไดน้ าใหเ้กิดข้ึน    ดงันั้น ผูเ้ขียนไดเ้รียกใหทุ้กคนท่ีจะยนิดีกบัเขาในวนันั้น 

มีการอา้งอิงของพนัธสัญญาใหม่จ  านวนมากมายถึงศิลาของขอ้ท่ี 22    พระเยซูเจา้ไดป้ระยุกตใ์ช้มนักบั
พระองคเ์อง (มธ. 21:42; มก. 12:10-11; ลก. 20:17)    เปโตรและเปาโลไดป้ระยุกตใ์ชม้นักบัพระเยซู 
(กจ. 4:11; อฟ. 2:20;  1 ปต. 2:6-8)    การท่ีพระเจา้ไดท้  าให้   พระบุตรท่ีไดถู้กปฏิเสธของพระองคเ์ป็น
ข้ึนมาอย่างอศัจรรยไ์ปสู่ท่ีแห่งสิทธิอ านาจทัว่โลกอนัสูงสุดก็น่าประหลาดใจท่ีจะกล่าวอย่างนอ้ยท่ีสุด    
วนัแห่งการเป็นข้ึนมาจากตายของพระองค์เป็นวนัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีพระเจา้ไดเ้คยสร้างไว ้   จริงๆแลว้ 
มนัเป็นพื้นฐานส าหรับความยนิดีและการช่ืนชมยนิดีของคริสเตียน525 

118:25-29  ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้ธิษฐานต่อไปส าหรับความรอดและความมัง่คัง่ของประชาชนของเขา (ขอ้ 25-26)     
ผูท่ี้เขา้มาในพระนามของพระเจา้ก็อา้งอิงถึงใครก็ตามท่ีไดม้านมสัการพระยาเวห์ ณ พระวิหาร    ผูเ้ขียน
สดุดีและประชาชนไดอ้วยพรคนเช่นนั้นจากพระวหิาร    ผูเ้ขียนไดย้กยอ่งพระยาเวห์ต่อไปในฐานะผูใ้ห้
ความสว่างแก่ประชากรของพระองค ์   ฉบบัแปล NIV ของขอ้ท่ี 27ข ก็ให้การแปลตวับทฮีบรูท่ีดีกว่า
ฉบบัแปล NASB    มนัอ่านวา่ “จงเขา้ร่วมขบวนการเล้ียงฉลองไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชาดว้ยก่ิงไมใ้น
มือ”    บางทีน่ีอา้งอิงถึงธรรมเนียม ณ เทศกาลอยูเ่พิง    ประชาชนไดโ้บกก่ิงไมเ้พื่อให้เกียรติแด่พระเจา้    
ขอ้ท่ี 29 ก็กล่าวซ ้ าขอ้ท่ี 1 



ฝงูชนท่ีไดต้อ้นรับพระเยซู ณ การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิตของพระองคใ์นระหวา่งเทศกาลปัสกาก็ไดก้ล่าว
ซ ้ าขอ้ท่ี 25-26 (มธ. 21:9; มก. 11:9; ลก. 19:38; ยน. 12:13; เปรียบเทียบ มธ. 23:39; ลก. 13:35)    
“โฮซนันา” ค าฮีบรูซ่ึงแปลวา่ “ช่วยให้รอด”    ผูค้นไดเ้ช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ตามท่ีไดส้ัญญา
ไว ้   พวกเขาไดถื้อว่าสดุดีน้ีเป็นการท านายถึงพระเมสสิยาห์ อย่างท่ีมนัชดัเจนจากการใช้สดุดีน้ีของ
พวกเขา ณ การเสด็จเขา้อยา่งผูพ้ิชิต    เป็นท่ีชดัเจนวา่ขอ้ท่ี 27ข “ดว้ยก่ิงไมใ้นมือ” ไดน้ าผูค้นให้วางก่ิง
ไมข้องพวกเขา ณ เทา้ของลาของพระเยซู (มธ. 21:8)    มนัเหมาะสมท่ีสุดส าหรับผูค้นท่ีจะท าส่ิงท่ีพวก
เขาไดท้  าเม่ือพระเยซูไดเ้สด็จเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะจดัเตรียมความรอดให้    การประยุกตใ์ชข้อง
พระเยซูเก่ียวกบัศิลาท่ีอา้งอิงถึงพระองค์เองหลงัจากท่ีพระองค์ไดเ้สด็จเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มอย่างผู ้
พิชิตนั้นก็เป็นการอา้งท่ีชดัเจนวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ 

สดุดีน้ีสอนเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์อย่างมาก แต่ความส าคญัหลกัของมนัอยา่งท่ีคนอิสราเอลไดใ้ชอ้ยา่ง
แรกเร่ิมก็คือการยกย่องพระเจ้าส าหรับการจดัเตรียมการช่วยกู้ให้    การช่วยกู้น้ีได้เกิดข้ึนหลังจาก
ระยะเวลาของการพา่ยแพท่ี้ชดัเจน    พระเจา้ไดผ้นักลบัความหายนะท่ีชดัเจนและไดน้ าความยินดีอยา่ง
ยิง่และชยัชนะออกมาจากมนั    เราควรสรรเสริญพระเจา้เม่ือใดก็ตามท่ีพระองคท์  าส่ิงนั้นเพื่อเรา อยา่งท่ี
ผูเ้ขียนไดเ้รียกใหบ้รรดาผูฟั้งของเขาท่ีจะสรรเสริญ526 

 

สดุดีบทที ่ 119 

ผูเ้ขียนสดุดีนิรนามผูไ้ดเ้ขียนสดุดีบทท่ียาวท่ีสุดน้ีไดแ้สวงหาท่ีล้ีภยัจากพวกผูข้่มเหงของเขาและไดพ้บ
ก าลงัโดยการภาวนาพระวจนะของพระเจา้    สดุดีน้ี ซ่ึงเป็นบทท่ียาวท่ีสุดในพระคมัภีร์ส่วนใหญ่แลว้ก็เป็นการ
รวบรวมหรือกวีนิพนธ์ของค าอธิษฐานและความคิดเก่ียวกับพระวจนะของพระเจ้า    ซี . เอส. ลูอิสได้
เปรียบเทียบมนักบัช้ินส่วนของการเยบ็ปักถกัร้อย ซ่ึงเยบ็ทีละคร้ังในเวลาหลายชัว่โมงท่ีสงบเงียบเพื่อความรักต่อ
เป้าหมายและเพื่อความยินดีในฝีมือท่ีมีวินยัอยา่งไม่รีบร้อน527    จงอ่านสดุดีน้ีเม่ือคุณรู้สึกถึงความตอ้งการต่อ
ปัญญาท่ีมากข้ึน 

“ผูเ้ขียนสดุดีบทท่ี 119 ยกตวัอย่างท่าทีต่อธรรมบญัญติัของโมเสสซ่ึงเป็นอุดมคติส าหรับอิสราเอล
ทั้งหมด (เปรียบเทียบ 19:7-11 อีกดว้ย)”528 

“มนั [สดุดีน้ี] อธิบายถึงการท่ีพระวจนะท าให้เราท่ีจะเติบโตข้ึนในความบริสุทธ์ิและรับมือกับ                     
การข่มเหงและความกดดนัท่ีควบคู่มากบัการด าเนินท่ีเช่ือฟังแห่งความเช่ือ”529 



สดุดีน้ีประกอบด้วยการอา้งอิงถึงพระวจนะของพระเจา้ในเกือบทุกๆขอ้ (ยกเวน้ขอ้ 84, 90, 121,                
และ 132)    ผูเ้ขียนสดุดีไดใ้ชค้  าเหมือนแปดค าส าหรับพระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงแต่ละค าก็แสดงถึงการเนน้ท่ี
แตกต่างกนัเล็กนอ้ย 

“ทาง” และ “บรรดาทาง” (ค าฮีบรู เดเรค) อธิบายถึงรูปแบบของชีวติท่ีการเปิดเผยของพระเจา้ก าหนดไว ้   
มนัปรากฏ 13 คร้ังในสดุดีน้ี (ขอ้ 1, 3, 5, 14, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 59, 168) 
ค าศพัทท่ี์ถูกใชบ้่อยคร้ังคือ “พระธรรม” (ค าฮีบรู โทราห์ ตามตวัอกัษรหมายถึง ค าสอน) ท่ีปรากฏ 25 คร้ัง (ขอ้ 1, 
18, 29, 34, 44, 51, 53, 55, 61, 70, 72, 77, 85, 92, 97, 109, 113, 126, 136, 142, 150, 153, 163, 165, 174)    มนั
แสดงถึงการช้ีทางหรือค าแนะน าและตามปกติก็อา้งอิงถึงเน้ือหาของค าสอนเช่นหมวดเพ็นทาทูคหรือหนงัสือ
เฉลยธรรมบญัญติั    พระเยซูไดใ้ชค้  าศพัทน้ี์เพื่ออธิบายถึงพนัธสัญญาเดิมทั้งหมด (ยน. 10:34) 

ค าวา่ “พระโอวาท” (ค าฮีบรู เอโดท) ปรากฏ 23 คร้ัง ซ่ึงปรากฏในรูปพหูพจน์ยกเวน้คร้ังเดียว (ขอ้ 2, 14, 
22, 24, 31, 36, 46, 59, 79, 88 [เอกพจน์], 95, 99,111, 119, 125, 129, 138, 144, 146, 152, 157, 167, 168)    มนั
อา้งอิงถึงกฤษฎีกาท่ีไดก้ลายมาเป็นมาตรฐานของ    พระเจา้ส าหรับความประพฤติ    นวลแห่งค าพูดท่ีเจาะจง
แห่งความหมายของมันก็ คือ ความจริงจังของส่ิงท่ีพระเจ้าได้ตรัสในฐานะน ้ าพระทัยของพระองค ์                            
ฉบบัแปลภาษาองักฤษบางคร้ังก็มีค  าวา่ “ประกาศิต” ส าหรับค าฮีบรูน้ี 

“ขอ้บงัคบั” (ค าฮีบรู พิคคูดิม) ซ่ึงเป็นค าเหมือนส าหรับค าว่า “ค าสั่ง” ท่ีปรากฏในเพลงสดุดีในพนัธ
สัญญาเดิมเท่านั้น ก็ปรากฏ 21 คร้ังในสดุดีน้ี (ขอ้ 4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 78, 87, 93, 94, 100, 104, 110, 
128, 134, 141, 159, 168, 173)    มนัปรากฏในรูปพหูพจน์เสมอ 

ค าเหมือนโดยทัว่ไปอีกค าหน่ึงในสดุดีน้ีคือ “กฎเกณฑ์” (ค าฮีบรู ฮักคิม ตามตวัอกัษรหมายถึง ส่ิงต่างๆ
ท่ีถูกจารึกไว)้    มนัอา้งอิงถึงกฎหมายท่ีถูกบญัญติัไว ้   บางคร้ังบรรดาผูแ้ปลไดแ้ปลค าฮีบรูวา่ “ประกาศิต”    มนั
ปรากฏ 21 คร้ัง (ขอ้ 5, 8, 12, 23, 26, 33, 48, 54, 64, 68, 71, 80, 83, 112, 117, 118, 124, 135, 145, 155, 171) 

“พระบญัญติั” (ค าฮีบรู มิสโวท) แสดงถึงค าสั่งท่ีมีสิทธิอ านาจเด็ดขาด    ผูเ้ขียนไดใ้ชค้  าน้ี 22 คร้ังใน
สดุดีบทท่ี 119 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรูปพหูพจน์ แต่ในฐานะรูปเอกพจน์แบบส่วนรวมหน่ึงคร้ัง (ขอ้ 6, 10, 19, 
21, 32, 35, 47, 48, 60, 66, 73, 86, 96 [เอกพจน]์, 98, 115, 127, 131, 143, 151, 166, 172, 176) 

“กฎหมาย” หรือ “กฤษฎีกา” (ค าฮีบรู มิชโพท) อา้งอิงถึงค าตดัสินใจของผูพ้ิพากษาท่ีก่อตั้งแบบอย่าง
และบัญญัติกฎหมายท่ีผูกมัด    บ่อยคร้ังแล้วบรรดาผูแ้ปลฉบับภาษาองักฤษได้แปลค าฮีบรูน้ีว่า “บรรดา
กฎหมาย”    บางคร้ังมนัหมายถึงการกระท าแห่งการพิพากษาของพระเจา้เหนือคนอธรรม    ในสดุดีน้ีมนัปรากฏ 
23 คร้ังในรูปพหูพจน์และส่ีคร้ังในรูปเอกพจน์ (ขอ้ 7, 13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84 [เอกพจน์], 91, 102, 



106, 108, 120, 121 [เอกพจน]์, 132 [เอกพจน์], 137, 149 [เอกพจน์], 156, 160, 164, 175)    อยา่งไรก็ตามในขอ้ท่ี 
84 มนัไม่ไดอ้า้งอิงถึงพระวจนะของพระเจา้ 

ผูเ้ขียนสดุดีได้ระบุถึงการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัหลายอย่างท่ีเขาได้ท าต่อ “พระวจนะ” (ค าฮีบรู ดา
บาร์) ของพระเจา้    หน่ึงในการตอบสนองเหล่าน้ีคือการรักษาหรือเช่ือฟังมนั (ขอ้ 4, 5, 8, 17, 34, 44, 56, 57, 60, 
67, 88, 100, 101, 129, 134, 136, 145, 158, 167, 168)    ค าศพัทโ์ดยทัว่ไปน้ีส าหรับการเปิดเผยของพระเจา้ก็
ปรากฏ 39 คร้ัง 

“การเนน้ท่ีไม่รู้จกัเหน่ือยน้ีไดน้ าบางคนให้กล่าวหาผูเ้ขียนสดุดีถึงการนบัถือพระวจนะแทนท่ีจะนบัถือ
พระเจา้ แต่มนัไดใ้ห้ขอ้สังเกตอยา่งดีว่าทุกๆการอา้งอิงถึงพระคมัภีร์ท่ีน่ีโดยปราศจากขอ้ยกเวน้แลว้ก็
เช่ือมโยงมนักบัพระผูเ้ขียนของมนัอย่างชดัเจน ท่ีจริงแลว้ทุกๆขอ้จากขอ้ท่ี 4 ถึงขอ้สุดทา้ยก็เป็นค า
อธิษฐานหรือการยืนยนัท่ีได้กล่าวต่อพระองค์    น่ีเป็นความศรัทธาแท ้ซ่ึงเป็นความรักต่อพระเจา้ท่ี
ไม่ไดท้  าใหแ้หง้แลง้ดว้ยการศึกษาแต่ไดรั้บความสดช่ืน ขอ้มูลและการบ ารุงเล้ียงโดยมนั”530 

“สดุดีบทท่ียาวท่ีสุดในเพลงสดุดี ซ่ึงก็คือสดุดีบทท่ี 119 ก็เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดีส าหรับค าสอนของมนัใน
เร่ืองธรรมบญัญติัของพระเจา้    กระนั้น ความสวยงามของสดุดีน้ีไม่ไดอ้ยูท่ี่การท่องจ าแห่งการอุทิศตน
ต่อธรรมบญัญติัเท่านั้น แต่อยูใ่นการอุทิศตนอยา่งส้ินเชิงของผูเ้ขียนสดุดีต่อพระเจา้อีกดว้ย”531 

ในทุกขอ้ยกเวน้ 14 ขอ้นั้น ผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวถอ้ยค าของเขาต่อพระเจา้เป็นส่วนตวั532 

น่ีเป็นหน่ึงในสดุดีโคลงกระทูต้ามล าดบัอกัษร (เปรียบเทียบ สดด. 111, 112)    ในแต่ละบทของแปดขอ้
นั้น แต่ละขอ้ก็เร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษรเดียวกนัของตวัอกัษรฮีบรู    ในขอ้ท่ี 1-8 แต่ละบรรทดัเร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษร
แรกของตวัอกัษรฮีบรู ในขอ้ท่ี 9-16 แต่ละบรรทดัเร่ิมตน้ดว้ยตวัอกัษรท่ีสองของตวัอกัษรฮีบรูและดงัน้ีต่อไป    
ในฉบบัแปลภาษาองักฤษบางฉบบั บรรดาผูแ้ปลไดพ้ิมพห์รือถ่ายตวัอกัษรตวัอกัษรฮีบรูท่ีเร่ิมตน้แต่ละบรรทดั
ในบท ณ ตอนตน้ของบทนั้นๆ 

“แมก้ระทัง่คุณสมบติัต่างๆทางวรรณกรรมของสดุดีบทท่ี 119 ก็สนบัสนุนการพฒันาของหัวขอ้หลกั
ของมนั นัน่คือ พระวจนะของ   พระเจา้ในลูกของพระเจา้”533 

สดุดีบทท่ี 145 เป็นสดุดีโคลงกระทูอี้กบทหน่ึง    ในสดุดีนั้น ความตั้งใจของโครงสร้างแบบโคลงกระทู้
ดูเหมือนจะหนุนใจการสรรเสริญ เต็มท่ีต่อพระเจา้    ในสดุดีน้ี ความตั้งใจดูเหมือนจะหนุนใจ การเช่ือฟัง เต็มท่ี
ต่อพระเจา้534 



ประเภทของสดุดีน้ีก็คือปัญญาเป็นหลกั แมว้่ามนัมีองคป์ระกอบของการคร ่ าครวญ  การขอบคุณ การ
สรรเสริญและความมัน่ใจอีกดว้ย 

ขณะท่ีคุณอ่านสดุดีน้ี จงสังเกตถึงผลลพัธ์ต่างๆของการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ท่ีผูเ้ขียนไดร้ะบุไว ้   
ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงการไม่อบัอาย (ขอ้ 6) และ การใหก้ารขอบคุณ (ขอ้ 7) 

“หวัขอ้พื้นฐานของสดุดีบทท่ี 119 ก็คือการใชพ้ระวจนะของพระเจา้ในแง่ปฏิบติัในชีวติของผูเ้ช่ือ”535 

“บทเรียนท่ีตอ้งเรียนรู้เหนือบทเรียนอ่ืนๆก็คือวา่ความรู้และการประยกุตใ์ชพ้ระวจนะเชิงปฏิบติัจะรักษา
ใครคนหน่ึงไวจ้ากบาปและก็ช่วยให้เขาท่ีจะรู้และปรนนิบติัพระเจา้อยา่งเหมาะสม (119:9, 11, 92, 98, 
105, 130, 133, 176)”536 

1. พระพรของการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้  119:1-8 

ผูเ้ขียนได้ยินดีในข้อเท็จจริงท่ีว่าผูค้นท่ีเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยสุดใจก็ช่ืนชมพระพรของ
พระองค์ (ขอ้ 1-3)    ดงันั้น เขาตอ้งการท่ีจะเช่ือฟังอย่างต่อเน่ืองมากข้ึนในส่วนของเขาเอง (ขอ้ 4-6)                     
เขาไดส้ัญญาท่ีจะขอบคุณมากข้ึนขณะท่ีเขาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั พระวจนะของพระเจา้มากข้ึนต่อไป (ขอ้ 7-8) 

“ความรักเพื่อพระเจา้ก็ไดรั้บการแสดงออกในการท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้”537 
2. อ านาจท่ีช าระแห่งพระวจนะของพระเจา้  119:9-16 

บุคคลหน่ึงสามารถช าระความประพฤติของเขาหรือของเธอไดโ้ดยการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ 
(ขอ้ 9)    ผูเ้ขียนไดเ้ป็นพยานวา่เขาไดท้  าใหม้นัเป็นส่วนหน่ึงและยนิดีในพระวจนะของพระเจา้เพื่อจะรักษาไวซ่ึ้ง
ความบริสุทธ์ิทางศีลธรรม (ขอ้ 10-14)    เขาไดท้  าให้มนัเป็นการปฏิบติัท่ีจะคิดเก่ียวกบัการเปิดเผยของพระเจา้
อยา่งต่อเน่ือง (ขอ้ 15-16; เปรียบเทียบ 17:4) 

การกระท าแห่ง ‘การซ่อน’ พระวจนะของพระเจา้ไม่ใช่จ  ากดัเฉพาะต่อการจดจ าแต่ละตวับทหรือ
แมก้ระทัง่พระคมัภีร์ตอนต่างๆ แต่ขยายไปสู่การด าเนินชีวิตแบบองค์รวมในการอุทิศตนต่อพระเจา้ 
(เปรียบเทียบ ฉธบ. 6:4-9; 30:14; ยรม. 31:33)”538 

“เป็นท่ีชดัเจนวา่ สดุดีน้ีตรวจสอบไปไกลกวา่สูตรท่ีเรียบง่ายของสดุดีบทท่ี 1    ชีวิตแห่งการเช่ือฟัง
เต็มท่ีไม่ใช่บทสรุปของความเช่ือ    มนัเป็นจุดเร่ิมตน้และทางเขา้ไปสู่ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความสัมพนัธ์
หลายดา้นกบัพระเจา้”539 



ค าวา่ “วถีิ” (ค าฮีบรู โอราห์) เป็นค าเหมือนส าหรับค าวา่ “ทาง”    มนัปรากฏห้าคร้ังในสดุดีน้ี (ขอ้ 9, 15, 
101, 104, 128) 

ค าเหมือนอีกค าหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับธรรมบญัญติัของพระเจ้าคือ “พระวจนะ” (ค าฮีบรู ดาบาร์) ท่ี
ขา้พเจา้ไดพ้บ 23 คร้ัง (ขอ้ 9, 16, 17, 25, 28, 42, 43, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105, 107, 114, 130, 139, 147, 
160, 161, 169)    มนัเป็นค าศพัทโ์ดยทัว่ไปส าหรับการเปิดเผยของพระเจา้ท่ีออกมาจากพระโอษฐข์องพระองค ์

ค าเหมือนเชิงบทกวีส าหรับค าวา่ “พระวจนะ” คือ “ค ากล่าว” (ค าฮีบรู อิมราห์) ท่ีบางคร้ังบรรดาผูแ้ปล
ไดแ้ปลวา่ “สัญญา”    มนัปรากฏ 19 คร้ัง (ขอ้ 11, 38, 41, 50, 58, 67, 76, 82, 103, 116, 123, 133, 140, 148, 154, 
158, 162, 170, 172) 

การตอบสนองอ่ืนๆต่อพระวจนะของพระเจา้ท่ีผูเ้ขียนได้อา้งอิงและท่ีปรากฏคร้ังแรกในส่วนน้ีก็คือ 
“เปรมปรีด์” (ขอ้ 14, 74, 162), “ภาวนา” (ขอ้ 15, 23, 27, 48, 78, 97, 99, 148), และ “ปีติยินดี” (ขอ้ 16, 24, 35, 
47, 70, 77, 92, 143, 174) 

3. การช่ืนชมพระวจนะของพระเจา้  119:17-24 

ค าอธิษฐานของผูเ้ขียนสดุดีส าหรับพระเจ้าท่ีจะให้ความกระจ่างแก่ความเข้าใจของเขาเก่ียวกับ                  
พระวจนะของพระองคก์็เป็นค าอธิษฐานท่ีประชากรทั้งส้ินของพระเจา้ตอ้งอธิษฐาน (ขอ้ 17-18)    ขอ้ท่ี 19              
และ 20 สะทอ้นถึงความปรารถนาท่ียิ่งใหญ่ของผูเ้ขียนท่ีมีต่อพระวจนะ    ในความตรงกนัขา้มกบัคนอธรรม             
ผู ้ซ่ึงผู ้เ ขียนสดุดีได้ขอให้พระเจ้าท่ีจะก าจัดไปนั้ น  เขาก็ได้ยินดีในพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 21-24)                         
คนอธรรมท่ีกดข่ีบรรดาผูท่ี้รักพระคมัภีร์ก็ปรากฏค่อนขา้งบ่อยในสดุดีน้ี (ขอ้ 23, 53, 61, 69, 70, 78, 85, 86, 87, 
95, 110, 115, 119, 122, 134, 155, 157, 158, 161) 

หน่ึงในช่ือเรียกอนัโปรดปรานของผูเ้ขียนส าหรับตวัเขาเองในสดุดีน้ีคือ “ผูรั้บใช้” ของพระเจา้ (ขอ้ 17, 
23, 38, 49, 65, 76, 84, 124, 125, 135, 140, 176) 
4. ค าอธิษฐานขอความเขา้ใจท่ีมากข้ึน  119:25-32 

ผูเ้ขียนไดรู้้สึกถึงความจ าเป็นท่ีจะมีความสดช่ืนซ่ึงพระวจนะของพระเจา้สามารถจดัเตรียมให้ได ้(ขอ้ 
25; เปรียบเทียบ 37, 40, 50, 93, 107, 149, 154, 156)    จากนั้นเขาไดทู้ลขอพระเจา้ในเร่ืองความเขา้ใจ ก าลงัและ
ความมัน่คง (ขอ้ 26-29)    เขาไดส้ัญญาท่ีจะเช่ือฟัง    พระเจา้เม่ือเขาไดรั้บความเขา้ใจท่ีมากข้ึนเพราะวา่เขาได้
เห็นคุณค่าธรรมบญัญติัอยา่งสูงส่ง (ขอ้ 30-32) 

 



5. การอุทิศตนท่ีจงรักภกัดีต่อพระวจนะของพระเจา้  119:33-40 

ผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวสารภาพความจงรักภกัดีท่ีสุดใจต่อพระบญัญติัของพระเจา้ (ขอ้ 33-35)    เขาได้
ขอให้พระยาเวห์ท่ีจะรักษาเขาไวจ้ากความโลภและส่ิงอนิจจงั (ขอ้ 36-37)    เขาตอ้งการให้พระเจา้ท่ีจะหย ัง่ราก
พระวจนะในชีวติของเขาอยา่งลึก (ขอ้ 38-40) 

6. พระวจนะและความรอดของพระเจา้  119:41-48 

ผูเ้ขียนไดทู้ลขอให้พระเจา้ท่ีจะช่วยกูเ้ขาโดยความรักของพระองคแ์ละโดยความส าเร็จแห่งพระสัญญา
ของพระองค ์(ขอ้ 41)    ส่ิงน้ีจะให้ค  าตอบแก่เขาส าหรับปฏิปักษข์องเขา (ขอ้ 42)    จากนั้นเขาไดอ้ธิษฐานและ
สัญญาวา่พระวจนะของพระเจา้จะช้ีแนะเขาต่อไป (ขอ้ 43-46)    เขาไดก้ล่าววา่เขารักพระบญัญติัของพระเจา้ 
(ขอ้ 47-48)    การรักพระวจนะของพระเจา้เป็นการตอบสนองอีกอยา่งหน่ึงท่ีไดแ้สดงออกมาบ่อยๆในสดุดีน้ี 
(ขอ้ 47, 48, 97, 113, 119, 127, 132, 159, 163, 165, 167) 

7. พระวจนะของพระเจา้ในฐานะแหล่งแห่งความหวงั  119:49-56 

ถดัไปนกักวไีดแ้สดงออกถึงความหวงัของเขาในพระวจนะของพระเจา้ (ขอ้ 49)    เขาไดก้ล่าววา่มนัร้ือ
ฟ้ืนชีวิต (ขอ้ 50)    เขาไดดู้หม่ินคนเยอ่หยิ่งผูดู้ถูกความเช่ือในพระเจา้และไม่มีการใชธ้รรมบญัญติัของพระองค ์
(ขอ้ 51-53; เปรียบเทียบขอ้ 69, 78, 85)    ในความตรงกนัขา้ม เขาไดร้้องและคิดเก่ียวกบักฎเกณฑ์ของพระเจา้
แมก้ระทัง่ในตอนกลางคืน (ขอ้ 54-56) 

“การจดจ า [ขอ้ 49] ไม่ใช่การระลึก เพราะวา่พระเจา้ไม่เคยลืม มนัเช่ือมโยงกบัประชากรของพระองคใ์น
แนวทางท่ีพิเศษ”540 

8. การอุทิศตนอยา่งหนกัแน่นต่อพระวจนะของพระเจา้  119:57-64 

ผูเ้ขียนสดุดีได้ทูลขอความเมตตาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นส่วนท่ีเลือกสรรของเขาในชีวิต                  
(ขอ้ 57-58)    เขาไดส้ารภาพวา่ไดด้ าเนินชีวิตดว้ยการถือรักษาส่ิงท่ีพระเจา้ไดบ้ญัชาไว ้(ขอ้ 58-60) แมก้ระทัง่
เม่ือพวกศตัรูของเขาไดคุ้กคามเขา (ขอ้ 61-62)    เขาไดท้  าให้คนอ่ืนๆเป็นเพื่อนของเขา ผูซ่ึ้งไดติ้ดตามธรรม
บญัญติัของพระเจา้อยา่งท่ีเขาไดติ้ดตาม (ขอ้ 63-64) 

9. ความมัน่ใจในพระวจนะของพระเจา้  119:65-72 

ผู ้เ ขียนได้พึ่ งพาข้อเท็จจริงท่ีว่าพระเจ้าจะปฏิบัติต่อเขาตามส่ิงท่ีพระองค์ได้เปิดเผย (ข้อ 65)                   
อยา่งไรก็ตาม เขาไดรู้้สึกถึงความตอ้งการค าแนะน ามากข้ึนเพื่อจะป้องกนัเขาไวจ้ากการหนัเหไปจากน ้ าพระทยั



ของพระเจา้ (ขอ้ 66-68)    เขาจะวางใจในพระเจา้แมว้า่คนอ่ืนๆไดใ้ส่ร้ายเขา (ขอ้ 69-70)    ความยากล าบากได้
สอนใหเ้ขาท่ีจะช่ืนชมกฎเกณฑข์องพระเจา้มากกวา่ท่ีเขาไดช่ื้นชมแต่ก่อน (ขอ้ 71-72) 

10. พระวจนะของพระเจา้ในฐานะเป้าแห่งความหวงั  119:73-80 

พระเจา้ได้ปรับแต่งผูเ้ขียนสดุดี ผูซ่ึ้งตอนน้ีได้ทูลขอให้พระเจา้ท่ีจะใช้เขาหนุนธรรมิกชนคนอ่ืนๆ             
(ขอ้ 73-74)    เขาตอ้งการการปลอบโยนและไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะขดัขวางคนโอหงัผูไ้ดต่้อตา้นเขา (ขอ้ 75-78)    
เขาไดอ้ธิษฐานวา่ธรรมิกชนคนอ่ืนๆจะหนุนใจเขา และเขาจะด าเนินในทางของพระเจา้ต่อไป (ขอ้ 79-80) 

11. ความน่าเช่ือถือของพระวจนะของพระเจา้  119:81-88 

นกักวีเกือบไดเ้ลิกลม้ขณะท่ีเขาไดร้อคอยให้พระเจา้ท่ีจะช่วยเขาให้รอดจากพวกศตัรูของเขา แต่เขาได้
พบวา่การเปิดเผยของพระเจา้นั้นเป็นแหล่งท่ีน่าเช่ือถือแห่งก าลงั (ขอ้ 81-82)    จากการท่ีไดรู้้สึกคลา้ยกบัถุงหนงั
เหลา้องุ่นถูกรมควนั เขาไดถ้ามพระเจา้วา่อีกนานเท่าไรท่ีเขาจะตอ้งรอคอยความรอด (ขอ้ 83-86)    ทั้งๆท่ีมีการ
โจมตีท่ีรุนแรงโดยพวกศตัรูของเขานั้น เขาไดย้ืนหยดัในวิถีทางของพระเจา้และไดข้อร้องการรักษาท่ีปลอดภยั 
(ขอ้ 87-88; เปรียบเทียบ ขอ้ 159) 

“เม่ือพระบิดายอมให้ลูกๆของพระองค์ท่ีจะเขา้ไปสู่เตาหลอมแห่งความยากล าบากนั้น พระองค์จดจ่อ
พระเนตรของพระองคไ์ปท่ีนาฬิกาและพระหัตถ์ของพระองคอ์ยู่ท่ีเคร่ืองมือส าหรับควบคุมความร้อน
อตัโนมติั”541 

12. ความถาวรของพระวจนะของพระเจา้  119:89-96 

ความถาวรของพระวจนะของพระเจา้ก็ชดัเจนท่ีว่าพระเจา้ไดส้งวนมนัไวใ้นสวรรค์และรักษามนัไวท่ี้
นัน่อยา่งปลอดภยัดว้ยความสัตยซ่ื์อ (ขอ้ 89-91)    เพราะวา่ผูเ้ขียนไดย้ินดีในพระวจนะท่ีมัน่คงน้ี เขาสามารถ
ไดรั้บชยัชนะเหนือความยากล าบากของเขาได ้(ขอ้ 92-95)    ส่ิงอ่ืนใดท่ีดีนั้นก็มีความจ ากดั แต่พระวจนะของ
พระเจา้ไร้ขอบเขตในคุณค่าของมนั (ขอ้ 96) 

ในปี ค.ศ. 1542 มาร์ติน ลูเธอร์ไดเ้ขียนถอ้ยค าแห่งขอ้ 92 บนพระคมัภีร์ของเขาดว้ยมือของเขาเอง542    ณ เวลาน้ี 
ส่วนใหญ่งานแห่งการปฏิรูปของเขาไดอ้ยูเ่บ้ืองหลงัเขา และเขาไดมี้ชีวติอยูอี่กส่ีปีเท่านั้น 

13. ความหวานช่ืนของพระวจนะของพระเจา้  119:97-104 

ผูเ้ขียนสดุดีได้รักธรรมบญัญติัของพระเจ้าเพราะว่ามนัได้ให้ปัญญาแก่เขามากกว่าพวกศตัรูของเขา  
บรรดาครูของเขา และพวกนกัปราชญอ์าวุโสผูไ้ม่มีธรรมบญัญติัของพระเจา้ (ขอ้ 97-100)    มนัไดช่้วยให้เขาท่ี



จะรักษาไวซ่ึ้งความบริสุทธ์ิส่วนตวั (ขอ้ 101-102; เปรียบเทียบ ขอ้ 9, 104)    พระสัญญาต่างๆของพระเจา้ก็
หวานช่ืนต่อเขาเป็นพิเศษ (ขอ้ 103) 

“ขณะท่ีความจริงของพระเจา้เป็นอาหารส าหรับวิญญาณของเรา มนัก็ไม่ใช่ ‘บุฟเฟ่’ ท่ีซ่ึงเราเลือกส่ิงท่ี
เราชอบเท่านั้น”543 

“. . .บรรดาผูท่ี้ถือว่าหลกัค าสอนเชิงการเผยพระวจนะนั้นไร้รสชาติควรท่ีจะคิดว่าพวกเขาขาดตุ่มรับ   
รสไป”544 

14. ความกระจ่างท่ีพระวจนะของพระเจา้จดัเตรียมให ้ 119:105-112 
การเปิดเผยของพระเจา้คือความสว่างท่ีให้ความสว่างแก่วิถีแห่งชีวิต และด้วยเหตุผลน้ีเองนักกวีได้

ตดัสินใจท่ีจะติดตามมนั (ขอ้ 105-106; เปรียบเทียบ ขอ้ 130; สภษง 6:23)    พระคมัภีร์ให้ขอ้มูลแก่เราซ่ึงเรา
ตอ้งการเพื่อจะหยัง่รู้น ้ าพระทยัของพระเจา้    ผูเ้ขียนไดทู้ลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ในขณะท่ีก าลงัภาวนา
พระวจนะของพระองค ์(ขอ้ 107-110) และเขาจะติดตามมนัตลอดไป (ขอ้ 111-112) 

15. การนบัถือท่ีพระวจนะของพระเจา้ดลใจ  119:113-120 

คนสองใจไม่นบัถือการเปิดเผยของพระเจา้ (ขอ้ 113) แต่บรรดาผูท่ี้เห็นคุณค่าของมนัก็ท าให้พระเจา้เป็น
ท่ีล้ีภยัและการป้องกนัของพวกเขา (ขอ้ 114)    ผูเ้ขียนตอ้งการให้คนท าชัว่ท่ีจะจากเขาไปเสียเพื่อวา่เขาสามารถ
รักษาพระบญัญติัของพระเจา้ได ้(ขอ้ 115)   เขาไดทู้ลขอให้พระเจา้ท่ีจะค ้าจุนและช่วยกูเ้ขา (ขอ้ 116-117) 
เพราะวา่พระเจา้จะพิพากษาผูท่ี้ไดดู้ถูกพระวจนะของพระองค ์(ขอ้ 118-119)    การพิพากษาต่างๆของพระเจา้ได้
ท าใหเ้ขาสั่นเทิ้มเพราะวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นจริง (ขอ้ 120) 

16. การแกต่้างบรรดาผูท่ี้รักษาพระวจนะของพระเจา้  119:121-128 

ส่ีขอ้แรกของส่วนน้ีเป็นการออ้นวอนท่ีหนกัแน่นส าหรับการปกป้องจากการเป็นปฏิปักษ์ของผูค้นท่ี
ไม่ไดติ้ดตามพระวจนะของพระเจา้ (ขอ้ 121-124)    ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้อ้นวอนขอความปลอดภยัจากพระเจา้
เพราะวา่เขาไดถื้อรักษาน ้ าพระทยัของพระองคอ์ย่างสัตยซ่ื์อ (ขอ้ 125-126)    เขาไดอ้า้งวา่ไดใ้ห้คุณค่าธรรม
บญัญติัของพระเจา้มากกวา่ทองค าอยา่งมากและท่ีจะเกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง (ขอ้ 127-128) 

17. ความอศัจรรยข์องพระวจนะของพระเจา้  119:129-136 

บรรดาพระโอวาทของพระเจา้ก็อศัจรรยเ์พราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีให้ความกระจ่างแก่ความเขา้ใจของคนรู้นอ้ย 
(ขอ้ 129-130)    ผูเ้ขียนสดุดีไดรู้้สึกถึงความตอ้งการส่ิงเหล่านั้น (ขอ้ 131)    เขาไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะโปรดปราน



เขาอย่างมีพระคุณด้วยการเสริมก าลังเขาโดยพระวจนะและด้วยการไถ่เขาจากผูก้ดข่ีของเขา (ขอ้ 132-135)                 
การไม่เช่ือฟังของพวกศตัรูของเขาไดท้  าใหเ้ขาร้องไห ้(ขอ้ 136)  

18. คุณลกัษณะท่ีชอบธรรมของพระวจนะของพระเจา้  119:137-144 

พระเจา้ผูช้อบธรรมไดใ้ห้พระวจนะท่ีชอบธรรมแก่เรา (ขอ้ 137-138)    ผูเ้ขียนสดุดีไดมี้ความร้อนรนท่ี
บริสุทธ์ิต่อการเปิดเผยของ     พระเจ้า แม้ว่าพวกศตัรูของเขาได้ดูถูกเขาส าหรับการอุทิศตนของเขาท่ีมีต่อ                 
การเปิดเผยนั้น (ขอ้ 139-142) 

“โลกอาจพิจารณาประชากรของพระเจา้วา่ ‘เล็กนอ้ยและเป็นท่ีดูถูก’ แต่เม่ือคุณยืนหยดับนพระสัญญา
ต่างๆของพระเจา้ คุณก็เป็นผูย้ิง่ใหญ่”545 

ผู ้เ ขียนได้พบการปลอบโยนในบรรดาพระโอวาทของพระเจ้าเม่ือปัญหาต่างๆได้ท่วมท้นเขา              
(ขอ้ 143-144) 

19. ความจริงของพระวจนะของพระเจา้  119:145-152 

ผูเ้ขียนสดุดีได้ทูลขอให้พระเจา้ท่ีจะช่วยกู้เขาเพราะว่าเขาได้สัญญาท่ีจะรักษาบรรดาพระโอวาทของ
พระองค ์(ขอ้ 145-149)    เขาไดเ้ปรียบเทียบสภาพของเขากบัสภาพของพวกศตัรูของเขา (ขอ้ 150)    เขารู้วา่           
พระเจา้ทรงอยูใ่กลเ้ขาเพราะวา่บรรดาพระโอวาทของพระองคน์ั้นเป็นจริง (ขอ้ 151-152) 

20. ความรักท่ีมีต่อพระวจนะของพระเจา้  119:153-160 
อีกคร้ังหน่ึง ผูเ้ขียนไดอ้ธิษฐานขอการช่วยกู ้ ไดว้ิงวอนต่อการอุทิศตนของเขาท่ีมีต่อธรรมบญัญติัของ

พระเจา้ (ขอ้ 153-154)    คนอธรรมมีความหวงัเล็กนอ้ยเก่ียวกบัความรอดเพราะวา่พวกเขาไม่นบัถือพระวจนะ
ของพระเจา้ (ขอ้ 155)    อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนสดุดีสามารถมีความหวงัไดเ้พราะว่าเขาไดเ้ห็นคุณค่าของมนั             
(ขอ้ 156)    คนชอบธรรมมีศตัรูมากมายผูซ่ึ้งดูถูกการเปิดเผยของพระเจา้ (ขอ้ 157-158)    นกักวีไดอ้อ้นวอน    
ขอการฟ้ืนฟูส่วนตวัเพราะวา่เขารักธรรมบญัญติัท่ีชอบธรรม (ขอ้ 159-160) 

21. ความยนิดีในพระวจนะของพระเจา้  119:161-168 

การต่อตา้นของบุคคลต่างๆท่ีมีอ านาจนั้นไม่ไดข้่มขู่ผูเ้ขียน (ขอ้ 161)    เขาก็รักพระวจนะของพระเจา้
ต่อไปและพบวา่มนัเป็นแหล่งแห่งความยนิดีท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด แต่เขาไดเ้กลียดความเท็จ (ขอ้ 162-164)    สันติสุขท่ี
ยิ่งใหญ่ (ค าฮีบรู ชาโลม, ความสมบูรณ์แห่งพระพรของพระเจา้) เป็นส่วนของบรรดาผูท่ี้รักธรรมบญัญติัของ      



พระเจ้าและหวงัในความรอดของพระองค์ (ข้อ 165-166)  ความรักได้จูงใจให้ผูเ้ขียนท่ีจะรักษาบรรดา                   
พระโอวาทของพระเจา้และท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งเปิดเผยต่อพระพกัตร์พระเจา้ (ขอ้ 167-168) 

“ความยนิดี  การอุทิศตน และประโยชน์ต่างๆของชีวติในทางธรรมก็กระจายออกมาผา่นทางบทน้ี”546 

22. ความรอดในพระวจนะของพระเจา้  119:169-176 

ผูเ้ขียนสดุดีได้ทูลขอต่อพระเจ้าอีกคร้ังหน่ึงท่ีจะฟังการอ้อนวอนของเขาและท่ีจะช่วยเขาให้รอด                 
(ขอ้ 169-170)    เขาตอ้งการท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ส าหรับบรรดาพระโอวาทท่ีชอบธรรมของพระองค ์ (ขอ้ 171-
172)    เขาไดข้อร้องชีวิตท่ีด าเนินต่อไปเพราะวา่เขารักธรรมบญัญติัของพระเจา้ (ขอ้ 173-175)    สุดทา้ย เขาได้
สารภาพว่าได้หลงหายไปจากพระเจ้า แต่เขาได้ขอให้พระเจ้าท่ีจะแสวงหาเขาและน าเขากลับไปยงัคอก 
เน่ืองจากวา่เขาไม่ไดล้ะทิ้งพระวจนะของพระเจา้  

สดุดีท่ีพิเศษและยิ่งใหญ่น้ีควรเน้นย  ้ าถึงความส าคัญของพระวจนะของพระเจ้าต่อผูอ่้านทุกๆคน         
เป็นท่ีชดัเจนว่า ผูเ้ขียนไดใ้ช้ตวัอกัษรฮีบรูโดยการเลือกค าไขท่ีแสดงออกถึงดา้นท่ีหลากหลายของชีวิตมนุษย ์   
จากนั้นเขาไดเ้ช่ือมโยงแต่ละดา้นกบัพระวจนะของพระเจา้เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่พระวจนะแตะตอ้งทุกๆดา้น
ของชีวิตและจ าเป็นต่อชีวิตทั้งส้ินอยา่งไร    เขาไม่ไดแ้ค่ให้บญัชีรายช่ือของคุณค่าของพระคมัภีร์แก่เราเท่านั้น    
ตรงกนัขา้ม เขาไดแ้สดงใหเ้ราเห็นวา่พระวจนะนั้นตรงประเด็นและประมาณค่ามิไดใ้นสถานการณ์ทุกรูปแบบท่ี
ธรรมิกชนเผชิญอย่างไร    การอา้งอิงบ่อยคร้ังถึงพวกศตัรู ความล าบาก การข่มเหง และพวกปฏิปักษ์ท าให้เรา
เช่ือมโยงกบัชีวิตจริงขณะท่ีเราอ่านสดุดีน้ี    ในแนวทางน้ี ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้ธิบายถึงความส าคญัอยา่งยิ่งของส่ิงท่ี
พระเจา้ไดเ้ปิดเผยในฐานะแหล่งท่ีเพียงพอและการน าพาท่ีขาดไม่ไดใ้นการด าเนินชีวติ    สดุดีน้ีไม่ไดเ้ป็นแค่การ
บนัทึกถึงการสรรเสริญส าหรับการเปิดเผยของพระเจา้ แต่มนัยงัเป็นการเปิดเผยถึงความส าคญัของพระวจนะ
ของพระเจา้อีกดว้ย (เปรียบเทียบ 138:2, NIV) 

สดุดีบทที ่ 120 

สดุดีบทท่ี 120—134 เป็น “เพลงแห่งการแห่ข้ึน”    ตามล าดบัแลว้ กลุ่มน้ีก่อตั้งส่วนหลกัของสดุดีฮาเลล
ท่ียิง่ใหญ่ (สดด. 120—136)    สดุดีแห่งการแห่ข้ึนไดรั้บช่ือเรียกน้ีเพราะวา่คนอิสราเอลท่ีเดินทางไปนมสัการได้
ร้องเพลงเหล่าน้ีขณะท่ีพวกเขาไดเ้ดินทางจากบา้นของพวกเขาทัว่ทั้งประเทศและไดข้ึ้นไปยงัภูเขาศิโยนเพื่อ
เทศกาลต่างๆประจ าปี    ดาวิดไดเ้ขียนอยา่งนอ้ยส่ีบทของสดุดี 15 บทเหล่าน้ี (สดด. 122, 124, 131, และ 133)    
ซาโลมอนไดเ้ขียนหน่ึงบท (สดด. 127) และ 10 บทท่ีเหลือไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน    ดั้งเดิมนั้น สดุดีเหล่าน้ีอาจ
ไม่ได้ถูกเขียนข้ึนเพื่อใช้โดยนักเดินทางไปนมสัการ บางทีสดุดีเหล่าน้ีได้ถูกเขียนข้ึนเพื่อจุดประสงค์อ่ืนๆ    



อย่างไรก็ตาม พวกนักเดินทางไปนมสัการได้ใช้เพลงเหล่าน้ีเป็นเพลงแห่งการแห่ข้ึน และตามมิชนาห์นั้น            
ในระหวา่งระยะเวลาของพระวหิารหลงัท่ีสอง สดุดีเหล่าน้ีไดถู้กรวมเขา้ไวใ้นพิธีสักการะบูชาในพระวหิาร547 

นกัวชิาการคนหน่ึงไดเ้ห็นวา่สดุดีเหล่าน้ีตกอยูใ่นสามกลุ่มซ่ึงแต่ละกลุ่มมีสดุดีห้าบท (120—24; 125—
29; 130—34)    เขาไดส้ังเกตวา่สดุดีศูนยก์ลางในแต่ละกลุ่มก็สะทอ้นถึงศาสนศาสตร์แบบกษตัริยห์รือศิโยน: 
122 (เยรูซาเล็ม), 127 (พระวหิาร), และ 132 (ดาวดิ)    ดงันั้นผลลพัธ์ของการรวบรวมทั้งส้ินก็เพื่อจะจดจ่อท่ีพระ
วิหารและราชวงศ์ของดาวิด548    อี. ดบับลิว. เฮงสเทนเบอร์กไดเ้สนอแนะการแบ่งแยกท่ีแตกต่างออกไปซ่ึง
ตระหนกัวา่สดุดีบทท่ี 127 เป็นสดุดีศูนยก์ลางซ่ึงไดถู้กลอ้มรอบโดยสดุดีส่ีกลุ่ม (120—23; 124—26; 128—31; 
และ 132—34) ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็ประกอบดว้ยช่ือพระนามของพระเจา้ 12 คร้ัง549 

ในสดุดีบทท่ี 120 ผูแ้ต่งท่ีไม่ทราบช่ือไดข้อพระเจา้ในเร่ืองการปกป้องจากผูค้นท่ีตอ้งการก่อสงคราม 
(เปรียบเทียบ สดด. 42)    สดุดีน้ีไดถู้กเรียกวา่การคร ่ าครวญส่วนตวัท่ีคาดหวงัถึงการขอบคุณ550 

“ไม่มีขอ้ความท่ียนิดีในสดุดีบทท่ี 120 ทั้งบท ยกเวน้อนุประโยคสุดทา้ยในขอ้ท่ี 1”551 

1. การช่วยกูข้องพระเจา้จากคนโกหก  120:1-2 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ป็นพยานวา่เขาไดอ้ธิษฐานต่อพระเจา้ในเร่ืองการช่วยกูจ้ากคนโกหกและท่ีวา่พระเจา้ได้
ใหต้ามค าขอร้องของเขา 

“หลงัจากห้าสิบกวา่ปีแห่งพนัธกิจนั้น ขา้พเจา้ตระหนกัวา่ส่วนใหญ่ของปัญหาต่างๆในครอบครัวและ
คริสตจักรนั้นถูกก่อให้เกิดโดย คริสเตียนผูไ้ม่ได้มีความสัมพันธ์แท้และสนิทกับพระเยซูคริสต ์                 
พวกเขาไม่ใช่ผูส้ร้างสันติท่ีถ่อมใจ แต่เป็นผูส้ร้างปัญหาท่ีเยอ่หยิง่”552 

2. การท าลายคนโกหกโดยพระเจา้  120:3-4 

ผู ้เ ขี ยนได้ถามคนโกหกว่าอะไรจะ เ กิด ข้ึนกับ เขาและจากนั้ นได้ตอบค าถามของ เขา เอง                         
พระเจา้จะท าลายเขาอยา่งเช่นนกัรบผูไ้ดย้งิธนูใส่ศตัรูหรืออยา่งเช่นไฟท่ีไดเ้ผาผลาญตน้ไมก้วาดท่ีแหง้ 

3. การฆ่าเวลาของพระเจา้กบัคนโกหก  120:5-7 
นกักวไีดค้ร ่ าครวญถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เขาจ าตอ้งด าเนินชีวติต่อไปกบัผูค้นเช่นคนโกหกผูซ่ึ้งก่อให้เกิดการ

ต่อสู้กนัเร่ือยไป (ขอ้ 5-6)    เมเชคเป็นชนชาติท่ีป่าเถ่ือนซ่ึงอยูห่่างจากอิสราเอลไปทางเหนือใกลก้บัทะเลด าใน
เอเชียนอ้ย (เปรียบเทียบ ปฐก. 10:2; อสค. 38:2; 39:1-2)    เคดาร์ในอาระเบียตอนเหนือเป็นบา้นของคนอิชมา
เอลท่ีเร่ร่อนไปในท่ีต่างๆ ผูไ้ดร้บกวนคนอิสราเอลเป็นบางคร้ังบางคราว (ปฐก. 25:13; อสย. 21:16-17; ยรม. 



2:10; อสค. 27:21)    คนเหล่าน้ีไดเ้ป็นตวัแทนของประเภทของบุคคลต่างๆท่ีไดล้อ้มรอบผูเ้ขียน นัน่คือ คน
โกหกชาวต่างชาติ และคนป่าเถ่ือนท่ีเป็นปรปักษ ์   ดูเหมือนวา่พวกเขาจะก่อสงครามอยูเ่สมอ แต่เขาตอ้งการท่ี
จะด าเนินชีวติอยา่งสันติ 

“ถา้ ‘ขา้พเจา้’ แห่งสดุดีน้ีเป็นอิสราเอลซ่ึงถูกท าให้เป็นบุคคลนั้น สองช่ือน้ีจะสรุปโลกต่างชาติ ทั้งไกล
และใกล ้ซ่ึงอิสราเอลถูกท าใหก้ระจดักระจายไป    นอกจากวา่ตวับทถูกแกไ้ขขอ้เขียนไว ้ มิฉะนั้นพวก
เขาตอ้งถูกถือว่าเป็นช่ือเชิงการเปรียบเทียบของผูเ้ขียนสดุดีส าหรับหมู่คนต่างชาติท่ีเขาอยู่ดว้ย นัน่คือ 
เป็นคนต่างชาติอย่างเช่นผูค้นท่ีอยูไ่กลท่ีสุด และอยา่งไม่ปราณีอย่างเช่นหมู่ญาติท่ีเป็นอาหรับของเขา 
(เปรียบเทียบ ปฐก. 16:12; 25:13)”553 

การเป็นปฏิปักษ์เร่ือยไปของผูค้นท่ีก่อปัญหาโดยการกล่าวการโกหกและในแนวทางอ่ืนๆนั้นก็น าให้
ธรรมิกชนท่ีจะอธิษฐานขอให้   พระเจา้ท่ีจะจดัการกบัพวกเขา    น ้ าพระทยัของพระเจา้ก็เพื่อผูค้นท่ีจะด าเนิน
ชีวติกบัซ่ึงกนัและกนัอยา่งสันติ (มธ. 5:9; 2 คร. 13:11, และขอ้อ่ืนๆ) 

สดุดีบทที ่ 121 

สดุดีแห่งการวางใจน้ีได้มุ่งความคิดของผูเ้ดินทางไปนมสัการไปท่ีพระเจ้าในฐานะแหล่งแห่งการ
ช่วยเหลือของเขา (เปรียบเทียบ สดด. 23)    มนัใหค้วามแน่ใจวา่องคผ์ูรั้กษาอิสราเอลจะรักษาไวซ่ึ้งการเฝ้าดูแลท่ี
ระวงัระไวและปกป้องประชากรของพระองค ์

1. แหล่งแห่งการช่วยเหลือ  121:1-2 

เป็นท่ีชดัเจนว่า ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้งยหนา้ของเขาจากส่วนท่ีต ่าของคานาอนัไปยงัเนินเขารอบๆภูเขาศิโยน
ขณะท่ีเขาไดเ้ดินทางไปยงัเทศกาลท่ีนัน่    ขณะท่ีเขาไดท้  าอย่างนั้น เขาไดไ้ตร่ตรองถึงแหล่งแห่งการช่วยเหลือ
ของเขา    เขายงัไดย้  ้าเตือนตวัเขาเองอีกวา่การช่วยเหลือของเขาคือพระเจา้ผูไ้ดส้ร้างเนินเขาเหล่านั้นพร้อมกบัฟ้า
สวรรคแ์ละแผน่ดินโลกทั้งส้ิน (เปรียบเทียบ 124:8)    น่ีเป็นพระเจา้ท่ีเขาไดเ้ดินทางไปเพื่อจะนมสัการ ณ พระ
วหิารบนภูเขาศิโยน 

2. ความแน่ใจถึงการช่วยเหลือ  121:3-8 

121:3-4   “ให้เทา้พลาดไป” เป็นมโนภาพท่ีเหมาะสมซ่ึงพรรณนาถึงนกัเดินทางไปนมสัการผูไ้ดเ้ดินไปยงัพระ
วิหารซ่ึงบางคร้ังก็ขา้ม ภูมิประเทศท่ีอนัตราย    มโนภาพน้ีหมายถึงว่าพระเจา้จะท าให้ประชากรของ
พระองค์มัน่คงและซ่ือตรงในวิถีแห่งชีวิตของพวกเขา    แม้ว่าบางคร้ังพวกนักเดินทางได้เดินทาง
หลงัจากมืดค ่า พระเจา้ไม่เคยหยดุเฝ้าระวงับรรดาผูน้มสัการของพระองค ์



“นอกจากว่าผูเ้ขียนสดุดีกล่าวถึงผูส้ังเกต (จงสังเกตบุคคลท่ีสองในรูปเอกพจน์ในข้อ 3-8) มนัดู
เหมือนว่ามีผูพู้ดสองหรือสามคนท่ีไดเ้ป็นตวัแทนในสดุดีน้ี ซ่ึงข้ึนอยู่กบัวิธีท่ีใครคนหน่ึงมองดูขอ้ท่ี 3    
การแปล [ในฉบบั NET] ทึกทกัเอาวา่ผูพู้ดคนท่ีหน่ึงกล่าวในขอ้ 1-2,  วา่ผูพู้ดคนท่ีสองก็ตอบสนองต่อ
เขาดว้ยค าอธิษฐานในขอ้ท่ี 3 (น่ีทึกทกัเอาวา่ค ากริยาเป็นการแสดงออกถึงค าสั่งให้อธิษฐาน), และวา่ผู ้
พูดคนท่ีสามตอบสนองดว้ยความแน่ใจในขอ้ท่ี 4-8    ถา้ค ากริยาในขอ้ท่ี 3 ถูกถือวา่เป็นการใช้เชิง
โวหารแห่งการแสดงออกถึงค าสั่ง จากนั้นก็มีผูพู้ดสองคน    ขอ้ท่ี 3-8 เป็นการตอบสนองของผูพู้ดคนท่ี
สองต่อถอ้ยค าของผูพ้ดูคนท่ีหน่ึง”554 

121:5-6  พระยาเวห์จะปกป้องประชากรของพระองคอ์ยา่งท่ีผูดู้แลสัตวท์  าหนา้ท่ีของเขา  พระองคจ์ะปกป้องพวก
เขาจากอิทธิพลต่างๆท่ีเป็นปฏิปักษซ่ึ์งดวงอาทิตยใ์นปาเลสไตน์ท่ีร้อนมากไดเ้ล็งถึง   พระองคจ์ะไม่ยอม
ใหอ้นัตรายท่ีจะโจมตีพวกเขาในเวลากลางวนัหรือในเวลากลางคืน 

121:7-8  พระเจา้เป็นองคผ์ูป้กป้องแห่งประชากรของพระองค ์   พระองคท์รงปกป้องพวกเขาจากอิทธิพลท่ีชัว่
ร้ายทั้งส้ิน    พระองค ์ทรงปกป้องพวกเขาเม่ือพวกเขาออกไปนอกบา้นและเม่ือพวกเขากลบัมาในบา้น 
นัน่คือทุกเวลา    ยิง่ไปกวา่นั้นอีก พระองคจ์ะจดัเตรียมการปกป้องน้ีเป็นนิตย ์

“ผูเ้ช่ือไม่เคยประสบกบัการเป็นลมเน่ืองจากถูกแดดหรือตกอยู่ในเง้ือมมือของผูร้้ายใช่ไหม?”                     
มนัชดัเจนท่ีว่าในขณะท่ีสดุดีน้ีกล่าวถึงการปกป้องแบบผา้ห่มเช่นนั้น นกัเดินทางไปนมสัการ
ต้องเข้าใจว่าทุกส่ิงท่ีบุกรุกชีวิตของเขาหรือของเธอก็อยู่ภายใต้การดูท่ีเ ฝ้าระว ังและ                        
การจดัเตรียมของพระเจา้    วิญญาณของสดุดีน้ีก็คือเพื่อท่ีจะกระตุน้การวางใจในพระยาเวห์ 
องค์ผูรั้กษานักเดินทางไปนมสัการ และองค์ผูรั้กษาแห่งอิสราเอล องค์ผูส้ร้างฟ้าสวรรค์และ
แผน่ดินโลก    บ่อยคร้ังแลว้ ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของนกัเดินทางไปนมสัการจะไม่เป็นการ
เลือกของเขาหรือของเธอ    แต่สดุดีน้ีไม่ไดช้ี้ไปยงัทิศทางนั้น    ทิศทางคือทางดา้นบนไปยงั
พระเจา้    ผูเ้ช่ือตอ้งตระหนกัว่าชีวิตเป็นของขวญัจากพระเจา้ องค์ผูใ้ห้ชีวิต    นกัเดินทางไป
นมสัการสามารถพกัอยา่งมัน่ใจได ้ซ่ึงรู้วา่พระสิริของพระเจา้จะมีชยัและความยุติธรรม. . .และ
ความชอบธรรม. . .จะปกครองในท่ีสุด”555 

สดุดีน้ีเป็นการย  ้าเตือนท่ีปลอบโยนถึงการปกป้องเร่ือยไปของพระเจา้จากอนัตรายและอนัตรายทุก
ประเภท    โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มนัเหมาะสมส าหรับพวกนกัเดินทางไปนมสัการท่ีจะย  ้าเตือนพวกเขาถึง
การดูแลเฝ้าระวงัของพระองค ์



“ทั้งๆท่ีมีอนัตรายของการเดินทางไปนมสัการของใครคนหน่ึงนั้น ผูเ้ช่ือสามารถวางใจในพระ
เจา้ได้    พระเจ้าไม่ใช่ใหญ่เกินไปท่ีจะเอาใจใส่หรือประชากรของพระองค์ไร้ความส าคญั
เกินไปท่ีจะเอาใจใส่    สดุดีท่ีสงบน้ีไตร่ตรองถึงพระเจ้าผูร้ะงับความกังวลของใจของนัก
เดินทางไปนมสัการ ผูซ่ึ้งเฝ้าดูแลเขาหรือเธอดว้ยความสุภาพของผูเ้ล้ียงแกะและความระวงั
ระไวของผูป้กป้อง และผูใ้หพ้รท่ีครุ่นคิดแก่งานประจ าวนัของใครคนหน่ึง”556 

สดุดีบทที ่ 122 
ดาวิดไดก้ล่าวถึงความยินดีของเขาในการข้ึนไปยงัพระวิหารเพื่อจะนมสัการพระเจา้ในสดุดีแห่งศิโยน

บทท่ีสั้นน้ี    เขาไดก้ระตุน้ให้คนอิสราเอลท่ีจะอธิษฐานเพื่อความมัน่คงของเยรูซาเล็มเพื่อวา่พระพรน้ีจะด าเนิน
ต่อไป    สภาพเช่นนั้น นั่นคือ สภาพท่ีสงบสุขจะยกย่องพระเจา้และให้ประโยชน์แก่ประชากรของพระองค ์    
ดาวดิไดเ้ขียนสดุดีแห่งการแห่ข้ึนอีกสามบท (สดด. 124; 131; 133) 

1. การคาดหวงัท่ียนิดีถึงการนมสัการ  122:1-2 

ดาวิดไดก้ล่าวว่าเขาไดรู้้สึกเป็นสุขอยา่งไรเม่ือมนัเป็นเวลาท่ีจะนมสัการพระเจา้ ณ สถานนมสัการใน
เยรูซาเล็ม    มนัเป็นสิทธิพิเศษท่ียิ่งใหญ่ท่ีจะยืนอยู่ภายในประตูต่างๆของเมืองนั้นท่ีพระเจ้าได้เลือกให้เป็น
สถานท่ีท่ีพระองคจ์ะพบปะกบัประชากรของพระองค ์

2. สภาพท่ีเป็นสิทธิพิเศษของเยรูซาเล็ม  122:3-5 

พระเจ้าได้อวยพรเยรูซาเล็มด้วยการให้พลเมืองใหญ่และหนาแน่น    พระองค์ได้แต่งตั้ งมันเป็น
ศูนยก์ลางแห่งชีวิตและการนมสัการแห่งชาติ ท่ีซ่ึงผูค้นจากทุกเผ่าของอิสราเอลได้อาศยัส าหรับโอกาสทาง
เทศกาลต่างๆ    พวกเขาได้เดินทางไปท่ีนั่นอีกดว้ยเพื่อการตดัสินตามกฎหมายจากกษตัริยผ์ูช้อบธรรม ผูซ่ึ้ง          
พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อประชากรของพระองค ์

3. ค าอธิษฐานเพื่อสันติภาพของเยรูซาเล็ม  122:6-7 

ดาวิดได้เรียกให้คนอิสราเอลท่ีจะขอให้พระเจ้าค ้ าจุนเยรูซาเล็ม (ตามตัวอักษร คือ รากฐานแห่ง
สันติภาพ) ใหอ้ยูใ่นสันติภาพ    พวกเขาจะตอ้งอธิษฐานเพื่อใหค้วามมัง่คัง่ของพระเจา้เกิดข้ึนกบัทุกคนท่ีตอ้งการ
ท่ีจะสงวนเยรูซาเล็มไวใ้ห้เป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัอย่างท่ีมนัไดเ้ป็น    พวกเขาควรอธิษฐานเพื่อให้สันติภาพและ
ความมัง่คัง่เกิดข้ึนกบัทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองนั้นอีกดว้ย    ดาวิดเองไดอ้ธิษฐานเพื่อประชาชน    เขาไดแ้สวงหา
สวสัดิภาพของเยรูซาเล็มอยา่งมากท่ีสุดเพราะวา่นิเวศของพระยาเวห์ไดอ้ยูภ่ายในมนั 

สวสัดิภาพและการด าเนินต่อไปของสถานท่ีต่างๆท่ีเป็นศูนยก์ลางส าหรับการนมสัการและงานของพระเจา้ใน
โลกควรครอบง าค าอธิษฐานของประชากรของพระเจา้ 



สดุดีบทที ่ 123 

ผูเ้ขียนสดุดีการแห่ข้ึนบทท่ีส่ีน้ีได้กล่าวถึงการพึ่งพาพระเจา้และได้ออ้นวอนขอพระคุณจากพระองค ์
เน่ืองจากพวกศตัรูของอิสราเอลไดเ้ยาะเยย้พวกเขาถึงการวางใจในพระยาเวห์ของพวกเขา    มนัเป็นการรวมกนั
ของการคร ่ าครวญส่วนตวัและส่วนรวม 

1. การพึ่งพาพระเจา้  123:1-2 

ผูเ้ขียนไดเ้งยหนา้มององคผ์ูมี้อธิปไตยแห่งจกัรวาลน้ีและไดอ้ธิษฐานขอให้พระองคท่ี์จะส่งการช่วยกูม้า
จากบลัลงักใ์นสวรรคข์องพระองค ์   เขาไดใ้ชล้กัษณะท่าทางท่ีถ่อมใจในการท าการขอร้องน้ี ซ่ึงเปรียบเทียบตวั
เขาเองกบัคนใชผู้ซ่ึ้งสามารถรอใหเ้จา้นายของเขาท่ีจะท าการเท่านั้น 

2. ความปรารถนาพระคุณ  123:3-4 

คนอิสราเอลตอ้งการพระคุณมากข้ึนเพราะว่าพวกเพื่อนบา้นต่างชาติของพวกเขา ผูซ่ึ้งด าเนินชีวิตท่ี
สะดวกสบาย ไดเ้ยาะเยย้พวกเขาส าหรับการวางใจในพระยาเวห์ของพวกเขา 

มนัเหมาะสมท่ีจะขอความสามารถท่ีเพิ่มเติมจากพระเจา้เพื่อจะรับมือกบัการวิจารณ์และการเยาะเยย้จากผูไ้ม่เช่ือ 
ผูเ้ยาะเยย้ความเช่ือในพระเจา้    อยา่งไรก็ตาม เราควรรักษาไวซ่ึ้งท่าทีแทจ้ริงแห่งการพึ่งพาพระเจา้ขณะท่ีเราออ้น
วอนพระองคแ์ละรอคอยพระองคท่ี์จะใหต้ามค าขอร้องของเรา 
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ดาวดิไดเ้ปล่งเสียงสรรเสริญแด่พระเจา้ส าหรับการไม่ยอมให้บรรดาชนต่างชาติท่ีไดล้อ้มรอบอิสราเอล
ท่ีจะพิชิตและกลมกลืนไปกบัประชากรของพระเจา้    น่ีเป็นสดุดีการสรรเสริญแบบประกาศ 

1. การปกป้องของพระเจา้เหนือประชากรของพระองค ์ 124:1-5 

ดาวิดไดย้  ้าเตือนผูค้นว่าพระเจา้ไดอ้ยู่ฝ่ายเขามาตลอดในสงครามต่างๆท่ีอาจไดส่้งผลต่อการสูญพนัธ์ุ
ของอิสราเอล    ถา้พระองคไ์ม่ไดอ้ยู ่พวกเขาคงไดพ้ินาศไปแลว้    เขาไดใ้ชภ้าพท่ีเห็นจริงเห็นจงัหลายภาพเพื่อ
พรรณนาถึงการถูกท าลายลา้งอยา่งส้ินเชิงของประชากรท่ีเลือกสรร    พวกศตัรูของอิสราเอลไดโ้จมตีอิสราเอล
อยา่งมุ่งร้ายหลายคร้ังในระหวา่งประวติัศาสตร์ของพวกเขา 

2. การสรรเสริญส าหรับการปกป้องของพระเจา้  124:6-8 

ถดัไปดาวิดไดส้รรเสริญพระยาเวห์ส าหรับการไม่ยอมให้พวกศตัรูของอิสราเอลท่ีจะฉีกพวกเขาเป็น
ช้ินๆอย่างเช่นสัตวท่ี์ดุร้ายฉีกเหยื่อของมนั    “สาธุการแด่พระเจา้” หมายถึง การยอมรับพระองค์ในฐานะแหล่ง



แห่งพระพร (เปรียบเทียบ 103:2)    อิสราเอลไดห้นีรอดไปอยา่งนกท่ีบินไปเม่ือใครคนหน่ึงไดป้ลดปล่อยกบัดกั
ท่ีไดท้  าให้มนัติดกบัดกั    ผูช่้วยของอิสราเอลคือพระยาเวห์ ไม่ใช่ผูช่้วยกูท่ี้เป็นมนุษยค์นใดก็ตาม (เปรียบเทียบ 
121:8)    พระองค์เป็นองคผ์ูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดินโลก (เปรียบเทียบ 115:15; 121:2) ซ่ึงเป็นผูท่ี้
แขง็แรงท่ีสุดของผูช่้วยกูท้ ั้งหมด 

สดุดีน้ีและสดุดีบทท่ี 121 ท าให้ระลึกถึงการสงวนคนอิสราเอลไวโ้ดยพระเจา้    สดุดีบทท่ี 121 เป็น
ส่วนตวัและเฉพาะบุคคลมากกว่าในมุมมองของมนั ส่วนสดุดีน้ีเป็นส่วนรวมและระดบัประเทศมากกวา่ บางที
เป็นเพลงการขอบคุณแบบส่วนรวม    การสงวนประชากรของพระเจ้าเป็นหัวข้อท่ีเหมาะสมส าหรับการ
สรรเสริญในสองลกัษณะ    อิสราเอลได้ประสบกบัการต่อตา้นเผ่าพนัธ์ุมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ กระนั้น                 
พระเจา้ไดส้งวนประชากรท่ีเลือกสรรของพระองคไ์วจ้นถึงทุกวนัน้ี 
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ผูเ้ขียนสดุดีไดส้รรเสริญพระเจา้ว่าผูเ้ช่ือนั้นมัน่คงในความรอดของพวกเขาและท่ีวา่พระเจา้จะกนัการ
ทดลองไวจ้ากการท่วมทน้พวกเขา    อยา่งไรก็ตาม เขาไดเ้ตือนประชากรของพระเจา้ท่ีจะติดตามพระองคอ์ยา่ง
สัตยซ่ื์อ หรือสูญเสียพระพรของพระองคเ์พราะวา่พวกเขาไดด้ าเนินชีวิตอยา่งท่ีผูไ้ม่เช่ือด าเนิน    สดุดีการแห่ข้ึน
น้ีเป็นเพลงส่วนรวมแห่งความมัน่ใจและการคร ่ าครวญส่วนรวม557    บางคนเรียกมนัวา่สดุดีการวางใจหรือสดุดี
แห่งศิโยน 

1. ความมัน่คงของประชากรของพระเจา้  125:1-3 

ผูเ้ช่ือในพระยาเวห์ก็มัน่คงในต าแหน่งของพวกเขาอยา่งภูเขาท่ีพระเจา้ไดเ้ลือกและสถาปนาไวใ้นฐานะ
ท่ีอยู่อาศยัอนัพิเศษ (เปรียบเทียบ รม. 8:31-39)    พระเจา้ทรงล้อมรอบประชากรของพระองค์เป็นนิตยอ์ย่าง
กองทพัท่ีปกป้องซ่ึงกนักองทพัต่างๆท่ีมีอ านาจมากไวจ้ากการพิชิตพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 คร. 10:13) 

“ภูเขาศิโยนไม่ใช่จุดสูงสุดในเทือกเขารอบเยรูซาเล็ม    ภูเขามะกอกเทศอยู่ทางตะวนัออกของมนั  
ภูเขาสโคพุสอยูท่างเหนือของมนั เนินเขาอ่ืนๆอยู่ทางตะวนัตกและทิศใต ้ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็สูงกวา่ภูเขาศิ
โยน    จากการท่ีถูกลอ้มรอบโดยภูเขาทั้งหลายนั้น ภูเขาศิโยนก็มัน่คงโดยการด ารงไวต้ามธรรมชาติของ
มนั    ดงันั้นผูเ้ขียนเปรียบพระเจา้กบัเนินเขาต่างๆรอบเยรูซาเล็มและเปรียบเทียบผูค้นกบัภูเขาศิโยน”558 

พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะไม่ยอมให้บรรดาผูมี้อ  านาจท่ีอธรรมพิชิตคนชอบธรรมอยา่งส้ินเชิง    พระเจา้ได้
อนุญาตให้พวกเพื่อนบา้นต่างชาติของอิสราเอลท่ีจะกดข่ีและปกครองอิสราเอลเป็นบางระยะในประวติัศาสตร์    



อยา่งไรก็ตาม ขอ้ท่ี 3 สัญญาวา่พวกเขาจะไม่พิชิตอิสราเอลอยา่งส้ินเชิงและในท่ีสุด    บรรดาผูแ้ปลฉบบั NIV ได้
แปลส่วนสุดทา้ยของขอ้ท่ี 3 วา่ “เกรงวา่คนชอบธรรมจะยืน่มือออกกระท าความผดิ” 

2. การเลือกต่างๆท่ีอยูต่่อหนา้ประชากรของพระเจา้  125:4-5 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ประชากรของพระเจา้นั้นมัน่คง พวกเขาก็มีการเลือกเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกเขาจะด าเนิน
ชีวติ    พวกเขาสามารถสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ไดห้รือจากพระองคไ์ปและด าเนินชีวิตท่ีบาป    ในขอ้ท่ี 4 ผูเ้ขียนสดุดี
ไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะอวยพรประชากรเหล่านั้นของพระองค์ผูท้  าส่ิงดีและซ่ือตรงในท่าทีและความรักใคร่ของ
พวกเขา    ในขอ้ท่ี 5 เขาไดเ้ตือนวา่บรรดาผูเ้ช่ือท่ีไม่ไดติ้ดตามพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อจะประสบกบัชะตากรรมท่ี
คลา้ยกบัชะตากรรมของคนอธรรม    พวกเขาจะเลิกลม้ท่ีจะช่ืนชมกบัสิทธิพิเศษของการสามคัคีธรรมท่ีสนิทกบั
พระยาเวห์    ส าหรับอิสราเอลนั้น น่ีหมายถึงการเนรเทศและการเป็นเชลยในฐานะการลงโทษสูงสุด    อยา่งไรก็
ตามพวกเขาจะไม่เลิกลม้ท่ีจะเป็นประชากรของพระองค ์(ขอ้ 1-3)    ผูเ้ขียนสดุดีไดจ้บลงดว้ยการอธิษฐานขอ
สันติภาพมาเหนืออิสราเอล ซ่ึงในบริบทนั้นไดเ้รียกร้องการด าเนินกบัพระเจา้ 

“ชีวติแห่งความเช่ือไม่ใช่ง่าย แต่ชีวติแห่งความไม่เช่ือก็ยากกวา่มาก ในชีวติน้ีและชีวติท่ีจะมาถึง”559 

สดุดีน้ีสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล    พนัธสัญญาใหม่สอนว่าหลกัการ
เหล่าน้ีประยกุตใ์ชก้บัคริสเตียนเช่นกนั    บรรดาผูท่ี้วางใจในพระเจา้ก็มัน่คงเป็นนิตย ์แต่พวกเขาสามารถเลือกท่ี
จะติดตามพระองค์อย่างสัตยซ่ื์อและประสบกบัพระพรของพระองค ์หรือไปจากพระองคแ์ละประสบกบัการตี
สอนของพระองค ์
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สดุดีการแห่ข้ึนแบบคร ่ าครวญส่วนรวมน้ีดูเหมือนจะเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัของเอสราและเนหะมียเ์ม่ือคน
อิสราเอลไดก้ลบัมาจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน    ผูเ้ขียนไดย้ินดีในการกลบัไปยงัแผน่ดินของอิสราเอล (บางที
หลงัจากปี 538 กคศ.) แต่ไดอ้ธิษฐานขอการฟ้ืนฟูอยา่งสมบูรณ์    สดุดีน้ีสามารถถูกเรียกว่าสดุดีแห่งศิโยนอีก
ดว้ย 

บนเคร่ืองบินจากชิคาโกไปยงัเนวาร์คในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ คศ. 2002 นั้น ผมไดน้ัง่ตรงขา้มทางเดิน
ระหวา่งท่ีนัง่กบัผูห้ญิงชาวยิวคนหน่ึง   ก่อนท่ีเคร่ืองบินออกนั้น เธอไดอ่้านหนงัสือเล่มหน่ึง ซ่ึงผมไดส้ังเกตว่า
เป็นภาษาฮีบรูและเธอไดอ้ธิษฐาน  ต่อมาผมไดถ้ามวา่เธอไดอ้ธิษฐานอะไร    เธอไดก้ล่าววา่มนัเป็นค าอธิษฐาน
พิเศษก่อนการบิน   ผมคิดวา่มนัคงเป็นสดุดีการแห่ข้ึน เน่ืองจากวา่เธอก าลงัข้ึน! 

1. การสรรเสริญส าหรับการกลบัมา  126:1-3 



ผูเ้ขียนสดุดีได้ระลึกถึงความประทบัใจแรกเร่ิมท่ีตามหลังการกลับไปสู่แผ่นดินนั้น ซ่ึงพระเจ้าได้
ก่อให้เกิดข้ึน    พวกเชลยท่ีไดก้ลบัมาก็รู้สึกราวกบัวา่พวกเขาเพียงแค่ไดฝั้นวา่พวกเขาไดก้ลบัไปสู่บา้นเกิดของ
พวกเขา    เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกเขาไม่ไดค้าดหวงัท่ีจะเห็นมนั    พวกเขาไดดี้ใจและสรรเสริญพระเจา้ส าหรับ
ความดีของพระองคต่์อพวกเขาขณะท่ีพวกเขาไดก้ล่าวกบัคนท่ีไม่ใช่คนอิสราเอล 

2. การออ้นวอนขอการกลบัสู่สภาพเดิมท่ีสมบูรณ์  126:4 

ล าธารต่างๆในทางทิศใตข้องอิสราเอล ซ่ึงก็คือเนเกบนั้นไดแ้ห้งในเดือนต่างๆช่วงหนา้ร้อนท่ีแห้งแลง้ 
แต่ล าธารเหล่านั้นก็กลายมาเป็นกระแสน ้าท่ีเช่ียวกรากในฤดูฝน    ผูเ้ขียนสดุดีไดใ้ชล้  าธารเหล่าน้ีเป็นภาพของส่ิง
ท่ีทางหลวงจากบาบิโลนสามารถเป็นไดด้ว้ยพระพรท่ีมากข้ึนของพระเจา้    ทางหลวงเหล่านั้นก็ท่วมทน้ไปดว้ย
พวกนกัเดินทางท่ีก าลงักลบัไปสู่แผน่ดินท่ีพระเจา้ตอ้งการใหป้ระชากรท่ีเลือกสรรของพระองคท่ี์จะครอบครอง 

3. การคาดหวงัถึงความมัง่คัง่ในอนาคต  126:5-6 

ส าหรับพวกเชลยท่ีไดก้ลบัมานั้น การเพาะปลูกก็เป็นงานท่ีเจ็บปวดเน่ืองจากวา่พื้นดินนั้นแข็งและเป็น
ป่า เพราะวา่ไม่มีใครไดพ้รวนมนั    อย่างไรก็ตาม ชาวสวนท่ีไดท้  างานหนกัสามารถคาดหวงัถึงการเก็บเก่ียวท่ี
อุดมสมบูรณ์ในอนาคตได ้   ความยินดีในอนาคตจะแทนท่ีการร้องไห้ในปัจจุบนั    อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ ผูเ้ขียน
สดุดีไดใ้ชค้  าศพัทน้ี์เพื่อแสดงถึงการกลบัสู่สภาพเดิมของประเทศเช่นเดียวกบัผลผลิต    ส่ิงน้ีดูเหมือนชดัเจนจาก
ขอ้ต่างๆท่ีมาก่อน    ประเด็นของเขาก็คือว่า แมว้่าคนยิวผูไ้ดก้ลบัมานั้นไดมี้ความยุ่งยากในการจดัตั้งชีวิตและ
สถาบนัของลทัธิยิวข้ึนมาใหม่ พวกเขาก็สามารถคาดหวงัว่าพระเจา้จะให้รางวลัส าหรับการงานของพวกเขา    
มนัแน่นอนอยา่งเช่นการเก็บเก่ียวท่ีตามหลงัการหวา่น (เปรียบเทียบ กท. 6:7) 

การไหลทะลักแรกเร่ิมของความกระตือรือร้นและความส าเร็จท่ีบรรดาผูแ้สวงหาท่ีจะให้เกียรติแด่              
พระเจา้ประสบนั้น ตอ้งด าเนินต่อไป แมว้า่งานนั้นชา้ หนกัและทอ้ใจ    ประชากรของพระเจา้สามารถตั้งตาคอย
ดว้ยความหวงัถึงการเก็บเก่ียวท่ีเป็นรางวลัในอนาคตได้ถา้พวกเขาอุตสาหะอย่างสัตยซ่ื์อในการด าเนินงานท่ี            
พระเจา้ไดห้มอบหมายไว ้(เปรียบเทียบ มธ. 13:1-8, 18-23; กท. 6:9) 
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ซาโลมอนไดก้ล่าวถึงพระพรของพระเจา้ในชีวติครอบครัวในสดุดีการแห่ข้ึนน้ีท่ีเป็นสดุดีปัญญาอีกดว้ย    
การวางใจในพระเจา้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่างๆในครอบครัวซ่ึงการท างานหนกัอยา่งเดียวไม่สามารถจดัเตรียมให้
ได ้   สดุดีน้ีและสดุดีถดัไปก็ดีท่ีจะอ่านเม่ือครอบครัวของคุณรบกวนคุณ560 

1. การไร้ประโยชน์ของการงานท่ีปราศจากความเช่ือ  127:1-2 



ขอ้เหล่าน้ีท าให้ระลึกถึงวิญญาณของหนงัสือปัญญาจารยพ์ร้อมกบัการเน้นท่ีการไร้ประโยชน์  มนัโง่
เขลา สับสน และไร้ประโยชน์ท่ีจะพยายามท าโครงการต่างๆโดยปราศจากการแสวงหาพระพรจากพระเจา้             
ส่ิงน้ีประยกุตใ์ชก้บัการสร้างบา้นและการสร้างครอบครัว    มนัก็ประยุกตใ์ชก้บังานท่ีใหญ่กวา่อยา่งมากของการ
ป้องกนัเมืองอีกดว้ย    การท างานหนกัเป็นเวลานานหลายชัว่โมงจะน าไปสู่ความเหน่ือยลา้เท่านั้น    ตรงกนัขา้ม 
บรรดาผูท่ี้วางใจในพระเจา้ (ผูเ้ป็นท่ีรักของพระองค)์ ก็ประสบกบัการพกั    ซาโลมอนไม่ไดดู้ถูกงานหนกัแต่ได้
สนบัสนุนการพึ่งพาพระเจา้ขณะท่ีบุคคลหน่ึงท างาน 

2. พระพรแห่งการจดัเตรียมของพระเจา้  127:3-5 

ความโง่เขลาของการท างานตลอดเวลาและไม่วางใจในพระเจา้ควรจะชดัเจนเม่ือใครคนหน่ึงพิจารณาวา่
ส่วนมากของส่ิงท่ีเราช่ืนชมนั้นไม่ไดม้าจากการท างานหนกั    พระพรท่ีดีท่ีสุดหลายอย่างของชีวิตมาในฐานะ
ของขวญัจากพระเจา้    ลูกๆก็เป็นหน่ึงในของขวญัท่ียิ่งใหญ่เหล่าน้ี    พระเจา้ให้พวกเขาแก่คู่สามีภรรยาหรือ
ยบัย ั้งพวกเขาไวอ้ย่างท่ีพระองค์เลือกไม่ว่าสามีและภรรยาอาจพยายามท่ีจะได้รับพวกเขามากแค่ไหนก็ตาม    
ภายใตร้ะบบของโมเสสนั้น พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะอวยพรธรรมิกชนดว้ยลูกๆ (ฉธบ. 28:4) แต่พระองคไ์ม่ไดใ้ห้
พระสัญญาเช่นนั้นแก่คริสเตียน    ดงันั้นเป็นส่ิงท่ีผิดพลาดท่ีจะสรุปว่ายิ่งคู่สามีภรรยาท่ีเป็นคริสเตียนมีลูกมาก
พวกเขายิง่ชอบธรรมมาก 

ในสมยัของซาโลมอนนั้น ตามปกติแลว้เด็กๆท่ีเติบโตแลว้ก็ดูแลพวกพ่อแม่ของพวกเขาในวยัชราของ
พวกเขา    พวกเขาจะปกป้องพ่อแม่ขณะท่ีพ่อแม่พึ่ งพาและอ่อนแอมากข้ึน    เป็นท่ีชัดเจนว่านั่นคือส่ิงท่ีซา
โลมอนไดมี้ในความคิดในขอ้ท่ี 4 และ 5   ลูกๆ (บุตรชาย) สามารถเป็นการปกป้องส าหรับพ่อแม่ของพวกเขา
จากศตัรูภายนอกและภายในได้    ลูกศรก็ป้องกนัพวกบุกรุกท่ีโจมตี    การเจรจาในประตูก็พรรณนาถึงการ
ป้องกนัพวกศตัรูผูแ้สวงหาท่ีจะปลน้คนท่ีไม่มีทางป้องกนัตวัเองผ่านทางกลอุบายทางกฎหมายและน าความ    
อบัอายมาเหนือพวกเขา    ดงันั้นลูกๆสามารถเป็นประเภทของกรมธรรม์ประกันภยัได้ แต่ไม่ใช่กรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีใครคนหน่ึงสามารถท างานหนกัเพื่อจะซ้ือได ้   พวกเขาเป็นของขวญัจากพระเจา้ 

ธรรมิกชนตอ้งตระหนกัวา่ผูค้นไม่ไดส้ร้างตวัเองเลย    ในท่ีสุดแลว้ เราก็เป็นหน้ีทุกส่ิงท่ีเราครอบครอง
ต่อการจดัเตรียมของพระเจา้    ดงันั้น เราควรหลีกเล่ียงกบัดกัของการพึ่งพาท่ีตวัเราเองอยา่งส้ินเชิงส าหรับทุกส่ิง
ท่ีเราจ าเป็นในชีวิต    ตรงกนัข้าม เราควรวางใจพระเจา้ขณะท่ีเราท างานและยอมรับของขวญัต่างๆท่ีดีของ
พระองค ์

“การเสียสละหรือการท างานหนักของมนุษยม์ากแค่ไหนก็ตามไม่สามารถบรรลุได้มากนอกจากว่า              
พระพรของพระเจา้อยูบ่นประชากรของพระองค”์561 
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ในสดุดีแห่ข้ึนแห่งปัญญาน้ี  ผูเ้ขียนได้ยินดีในพระพรของพระเจา้    เขาไดท้บทวนถึงพระพรต่างๆท่ี
ไดรั้บก่อนหนา้น้ีและจากนั้นไดอ้ธิษฐานขอพระพรท่ีมากข้ึน (เปรียบเทียบ กดว. 6:24-26)    บางคนจดัให้สดุดีน้ี
อยูใ่นประเภทสดุดีแห่งศิโยนเช่นกนั 

“ค าวา่ ‘อวยพร’ ถูกใชส่ี้คร้ังในรูปแบบหน่ึงหรือในอีกรูปแบบหน่ึง แต่มนัเป็นการแปลของค าฮีบรูสอง
ค าท่ีแตกต่างกนั    ในขอ้ท่ี 1-2 มนัคือค าวา่ อาเชอร์ ซ่ึงบ่อยคร้ังแปลวา่ ‘เป็นสุข’ (ปฐก. 30:12-13) และ
ในขอ้ท่ี 4-5 มนัคือค าวา่ บาราค ซ่ึงหมายถึง ‘ไดรั้บพรจาก     พระเจา้’”562 

1. ถอ้ยค าสรุปแห่งพระพร  128:1 

ทุกคนท่ีย  าเกรงพระยาเวห์และเช่ือฟังกฎเกณฑข์องพระองคก์็ช่ืนชมกบัพระพร 

2. พระพรท่ีเจาะจงบางอยา่ง  128:2-4 

งานของบุคคลท่ีย  าเกรงและเช่ือฟังพระเจา้จะเกิดผล    มนัจะก่อให้เกิดความยินดีและสวสัดิภาพแก่เขา 
(ขอ้ 2; เปรียบเทียบ 127:1-2)    ภรรยาของชายจะเกิดผลเช่นกนั    ตน้องุ่นก็อยูทุ่กๆท่ีในอิสราเอล และผลิตผล 
ผลองุ่นก็เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัของอิสราเอล    ความหมายโดยนัยของถ้อยค าน้ีก็คือว่าภรรยาจะให้
ก าเนิดลูกๆ    ในท านองเดียวกนั ลูกๆของธรรมิกชนจะก่อผลงานท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์โดยตน้
มะกอกเทศ  ซ่ึงเป็นหน่ึงในพืชผลท่ีส าคญัท่ีสุดของอิสราเอลอีกอยา่งหน่ึง    ผูเ้ขียนไดพ้รรณนาถึงครอบครัวท่ีได้
รวมตวักนัรอบๆโตะ๊ทานอาหารเยน็ (ขอ้ 3)    ขอ้ท่ี 4 กบัขอ้ท่ี 1สร้างกรอบความคิดของขอ้ท่ี 2 และ 3 

 

3. การออ้นวอนท่ีเจาะจงเพื่อพระพร  128:5-6 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้สนอค าอธิษฐานโดยทัว่ไปส าหรับอนาคตของผูอ่้านของเขา และจากนั้นไดร้ะบุพระพรท่ี
เจาะจงซ่ึงติดตามรูปแบบท่ีเขาไดใ้ชใ้นขอ้ท่ี 1-4    การออ้นวอนเก่ียวกบัการเห็นเยรูซาเล็มมัง่คัง่ตลอดชีวิตของ
ใครคนหน่ึงนั้นก็เหมาะสมในสดุดีการแห่ข้ึน    ในท่ีสุดแลว้ ความมัง่คัง่ของเมืองจะขยายไปสู่ทุกๆครอบครัวใน
ประเทศ    การเห็นลูกหลานของใครคนหน่ึงก็แสดงถึงพระพรท่ีด าเนินต่อไปของพระเจา้ส าหรับหลายปีท่ีจะ
มาถึงอีกดว้ย     

“จากเจา้สาวและเจา้บ่าวไปสู่ลูกหลานในแค่หกขอ้!    เวลาบินไปเพียงไร!    ชนสามรุ่นก็เป็นตวัแทนใน
สดุดีน้ี และพวกเขาทั้งหมดก็ด าเนินกบัพระเจา้”563 



สดุดีน้ีไดผู้กครอบครัวและประเทศไวด้ว้ยกนัในความคิดของคนอิสราเอลท่ีเดินทางไปนมสัการผูไ้ด้
เดินทางไปยงัเยรูซาเล็มกบัครอบครัวของเขาเพื่องานเล้ียงระดบัชาติ    มนัเป็นการย  ้าเตือนถึงความส าคญัของ
พระพรของพระเจา้เหนือทั้งบา้นและประเทศท่ีพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั    ครอบครัวและประเทศสามารถประสบ
ความส าเร็จโดยพระพรของพระเจา้เท่านั้น 

สดุดีบทที ่ 129 

พระเจา้ได้ช่วยกู้อิสราเอลจากพวกศตัรูของพวกเขา    ในสดุดีความมัน่ใจส่วนรวมน้ี ผูเ้ขียนสดุดีได้
สรรเสริญพระองคส์ าหรับการท าอยา่งนั้น และจากนั้นไดข้อใหพ้ระองคท่ี์จะท าอยา่งนั้นต่อไป    คนอ่ืนๆไดเ้รียก
สดุดีน้ีวา่สดุดีการวางใจ พร้อมกบัรากของมนัในสดุดีการคร ่ าครวญ564    มนัประกอบดว้ยการสาปแช่งบางอยา่ง
อีกดว้ย 

1. ค าสรรเสริญส าหรับการช่วยกูใ้นอดีต  129:1-4 

129:1-2  อยา่งเช่นสดุดีบทท่ี 124 ไดเ้ร่ิมตน้นั้น สดุดีน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการเรียกใหค้นอิสราเอลท่ีเดินทางไปนมสัการท่ี
จะกล่าวเพื่อประเทศ    ผูเ้ขียนไดก้ระตุน้ให้ประชาชนท่ีจะยอมรับวา่พระเจา้ไดช่้วยให้อิสราเอลท่ีจะอยู่
รอดจากการข่มเหงมากมายท่ีพวกเขาไดเ้ผชิญตลอดประวติัศาสตร์ของพวกเขา 

129:3-4   อย่างท่ีมนัได้เป็นนั้น พวกศัตรูของอิสราเอลได้ท ารอยไถท่ีลึกบนหลังของอิสราเอล    น่ีเป็นค า
เปรียบเทียบท่ีชัดเจนในเศรษฐกิจทางกสิกรรม    มนัพรรณนาว่าแผ่นดินเป็นมนุษย ์   อย่างไรก็ตาม  
พระยาเวห์ท่ีชอบธรรมไดต้ดัสายต่างๆของพวกผูก้ดข่ีของอิสราเอล    สายต่างๆในขอ้ท่ี 4 อาจแสดงถึง
สายบงัเหียนท่ีผูไ้ถแห่งขอ้ท่ี 3 ไดใ้ช ้หรือส่ิงเหล่านั้นอาจหมายถึงส่ิงต่างๆท่ีไดผ้กูมดัอิสราเอลไว ้

2. การออ้นวอนขอการช่วยกูใ้นอนาคต  129:5-8 
ผูเ้ขียนสดุดีได้หนุนใจให้นักเดินทางไปนมสัการท่ีเป็นคนอิสราเอลท่ีจะอธิษฐานขอการช่วยกู้อย่าง

ต่อเน่ือง    การอา้งอิงถึงศิโยน ซ่ึงเป็นปลายทางของนกัเดินทางไปนมสัการไดท้  าให้ระลึกถึงสถานท่ีท่ีพระเจา้ได้
ประทบั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดในอิสราเอล    บรรดาผูท่ี้เกลียดชงัศิโยนจะเกลียดชังและตั้งตวัพวกเขาเอง
ต่อตา้นพระเจา้    เมล็ดหญา้และเมล็ดวชัพืชบ่อยคร้ังไดป้ลิวไปบนหลงัคาอนัราบเรียบของบา้นทั้งหลายของคน
อิสราเอล แต่พวกมนัเจริญข้ึนไดไ้ม่นานเพราะวา่พวกมนัมีดินนอ้ยมากท่ีจะหยัง่รากลงไป    ในอิสราเอลนั้น มนั
เป็นธรรมเนียมท่ีจะตอ้นรับใครคนหน่ึงโดยการขอให้พระพรของพระเจา้เกิดข้ึนกบัเขาหรือเธอ (เปรียบเทียบ 
นรธ. 2:4)    อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนสดุดีไดอ้ธิษฐานว่าพวกศตัรูของอิสราเอลจะไม่ไดรั้บการตอ้นรับเช่นนั้น 
ประชากรของพระเจา้ควรขอบคุณพระองค์อย่างระมดัระวงัส าหรับการช่วยกู้ต่างๆในอดีต แต่ควรอธิษฐาน



ต่อไปส าหรับการคุม้ครองของพระองคใ์นอนาคตอีกดว้ย เพราะวา่พวกศตัรูของพวกเขาจะต่อตา้นและกดข่ีพวก
เขาต่อไป 
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นกักวไีดเ้ปล่งเสียงร้องขอใหพ้ระเจา้ท่ีจะส าแดงความเมตตาต่อประชากรของพระองค ์และเขาไดห้นุน
ใจให้เพื่อนคนอิสราเอลของเขาท่ีจะรอคอยพระเจ้าท่ีจะช่วยกู้พวกเขา    น่ีเป็นหน่ึงในสดุดีการส านึกผิด
เช่นเดียวกบัการคร ่ าครวญส่วนตวัและสดุดีการแห่ข้ึน 

1. การร้องเรียกอยา่งเตม็ท่ีเพื่อความเมตตา  130:1-2 

ผูเ้ขียนไดรู้้สึกวา่เขาอยู ่ณ ส่วนต ่าท่ีสุดของแหล่งต่างๆของเขา  ณ ปลายของเชือกของเขา (เปรียบเทียบ 
30:2-3; 71:20)    การแสดงออกน้ีเนน้ถึงความเร่งด่วนของการขอร้องของเขา    สถานการณ์ท่ีเจาะจงซ่ึงเขาได้
เผชิญนั้นก็ไม่เป็นท่ีรู้จกั แต่เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ี 8 นั้น มนัอาจเป็นการกดข่ีโดยศตัรู 

2. การแสดงออกท่ีหนกัแน่นถึงการวางใจ  130:3-4 

ผูเ้ขียนสดุดีไดต้ระหนกัวา่ถา้พระเจา้ไดใ้ห้แก่ประชากรในส่ิงท่ีพวกเขาสมควรนั้น ไม่มีใครสามารถอยู่
รอดได ้   ท่ีจะหมายความบาปผดิไวห้มายถึงท่ีจะเก็บการบนัทึกของส่ิงเหล่านั้นไวแ้ละท าให้คนบาปท่ีจะให้การ
ส าหรับแต่ละอยา่ง    ช่างดีจริงๆท่ีพระเจา้ยกโทษ    พระองคไ์ม่ได ้“ติดตาม” ทุกบาปและกะเกณฑ์การลงโทษ
ส าหรับมนั    ผูเ้ขียนสดุดีได้กล่าวถึงการท่ีพระเจ้าจดัการกับประชากรท่ีได้รับการไถ่ของพระองค์อย่างไร   
ผลลัพธ์ของการท่ีพระเจ้าทรงยกโทษควรจะเป็นดังว่าประชากรท่ีได้รับการยกโทษของพระองค์ก็ย  าเกรง
พระองค ์   การย  าเกรงพระเจา้ ซ่ึงเป็นค าศพัทใ์นพนัธสัญญาเดิมท่ีหมายถึงอย่างแทจ้ริงวา่การวางใจพระเจา้นั้น  
ก็แสดงตวัมนัเองในการเช่ือฟังและการนมสัการ 

“ถา้คุณถือความผดิของบาปอยา่งจริงจงั คุณจะถือพระคุณของการยกโทษอยา่งจริงจงั”565 

3. การตดัสินใจท่ีรอบคอบท่ีจะหวงั  130:5-8 

130:5-6  ผูเ้ขียนไดต้ั้งใจท่ีจะรอคอยให้พระเจา้ท่ีจะช่วยกูเ้ขาต่อไปในขณะท่ีเขาไดไ้ตร่ตรองถึงการยกโทษของ     
พระเจา้    เขาไดเ้ปรียบตวัเขาเองกบัยามท่ีอยูย่ามในตอนดึก    เขาสามารถรอคอยความสวา่งของรุ่งเช้า
ไดเ้ม่ือใครคนหน่ึงจะเปล่ียนยามกบัเขา และเม่ือทั้งหมดท่ีมืดในตอนน้ีต่อจากนั้นก็จะกระจ่าง 

130:7-8   ในความทุกข์ในปัจจุบนัของพวกเขานั้น ประชากรของพระเจา้ควรตั้งความหวงัของพวกเขาไวใ้น          
พระยาเวห์ เพราะวา่พระองค์ทรงจงรักภกัดีในความรักของพระองค ์และสุดทา้ยพระองค์จะท าให้การ



ไถ่สมบูรณ์    การช่วยกู้สูงสุดนั้นก็แน่นอนในอนาคต และน่ีควรเป็นฐานส าหรับความมัน่ใจของคน
อิสราเอล 

ทุกวนัน้ี ธรรมิกชนท่ีไดรั้บการไถ่ของพระเจา้สามารถร้องทูลต่อพระองคจ์ากส่วนลึกของความทุกขข์อง
พวกเขาไดเ้ช่นกนั    เราสามารถพบการหนุนใจในขอ้เท็จจริงท่ีวา่ พระเจา้ไดย้กโทษบาปทั้งส้ินของเรา
ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต    อยา่งไรก็ตาม เราสามารถตั้งตาคอยการไถ่สุดทา้ยท่ีสมบูรณ์ของเราได้
เม่ือเราเห็นพระองค ์   จนกวา่เวลานั้น เราควรหวงัในพระเจา้ อยา่งท่ียามรอคอยการเร่ิมตน้ของวนัใหม่
ของเรา นัน่คือ การไดรั้บสง่าราศีของเรา 
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ในไม่ก่ีถ้อยค านั้น ดาวิดได้กล่าวถึงการวางใจท่ีถ่อมใจของเขาในพระเจา้และความหวงัของเขาใน
พระองค์    ส่ิงเหล่าน้ีเป็นถอ้ยค าท่ีโดดเด่นส าหรับกษตัริยท่ี์มีอ านาจท่ีจะไดเ้ขียนข้ึน    น่ีเป็นสดุดีความมัน่ใจ
หรือการวางใจส่วนตวัท่ีไดก้ลายมาเป็นสดุดีการแห่ข้ึน 

“ในสดุดีท่ีสั้นน้ี เขา [ดาวิด] บอกเราถึงปัจจยัของชีวิตท่ียกย่องพระเจา้และบรรลุงานของพระองคบ์น
โลกน้ี”566 

1. ตน้แบบของความถ่อมใจ  131:1-2 

131:1 ดาวดิไดอ้า้งวา่เขาไม่ไดห้ยิง่    แทจ้ริงแลว้ความหยิง่เป็นความเช่ือถือท่ีวา่ใครคนหน่ึงไม่ตอ้งการพระเจา้
แต่พึ่งพาตนเอง    การมองดว้ยสายตาท่ีหยิง่ยโสหรืออวดดีนั้นก็ทรยศท่าทีท่ีภูมิใจเพราะวา่การมองอยา่ง
นั้นดูถูกคนอ่ืนดว้ยความรู้สึกแห่งความเหนือกว่า (เปรียบเทียบ 18:27; 101:5; สภษ. 6:17; 30:13)    
ความหยิ่งยงัส าแดงตวัมนัเองในการรับเอาโครงการต่างๆท่ีใครคนหน่ึงไม่สามารถท่ีจะรับไดแ้ละก็คิด
วา่ตนเองสามารถรับมือกบัโครงการเหล่านั้นไดอี้กดว้ย    บุคคลท่ีเยอ่หยิ่งประเมินความสามารถของเขา
เองและความส าคญัของเขาเองมากเกินไป    อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีถ่อมใจก็มีความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงถึง
ความสามารถและความจ ากดัของเขาหรือของเธอ (เปรียบเทียบ รม. 12:3) 

“ธรรมิกชนรู้วา่ธรรมะท่ีแทจ้ริงเร่ิมตน้ใน ‘ใจ’ ท่ีไม่ไดเ้ยอ่หยิ่ง (เปรียบเทียบ สภษ. 18:12) ดว้ยสายตาท่ี
ไม่ไดอิ้จฉา (เปรียบเทียบ 18:27; 101:5; สภษ. 16:5) และดว้ยการด าเนินของชีวิต (ฉบบัฮีบรู, ‘ขา้พเจา้
ไม่ได้ด าเนิน’ ส าหรับ NIV, ‘ขา้พเจา้ไม่คิดถึงตนเอง’) ท่ีไม่ได้ถูกครอบง าด้วย ‘ความยิ่งใหญ่’ 
(เปรียบเทียบ ยรม. 45:5) และด้วยความส าเร็จ (‘อศัจรรย ,์’ นั่นคือ ‘ยุ่งยาก’ หรือ ‘ยากล าบาก’; 
เปรียบเทียบ ฉธบ. 17:8; 30:11)”567 



131:2 ดาวิดได้หยุดท่ีจะถือสิทธ์ิตนเองและอยู่ไม่สุข    แทนท่ีจะแสวงหาการท าให้ตนเองพึ่ งพอใจอย่าง
ต่อเน่ือง ตอนน้ีเขาไดพ้กัในส่วนของเขา    ความสามารถท่ีจะพกัและสงบ แทนท่ีจะด้ินรนเพื่อส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการนั้นก็เป็นเคร่ืองหมายของความเป็นผูใ้หญ่และความถ่อมใจ 

2. ตน้แบบของความหวงั  131:3 

ดาวิดไดเ้รียกให้ประชาชนท่ีจะท าตามแบบอยา่งของเขาและพกัในความมัน่ใจท่ีวา่พระเจา้จะจดัเตรียม
ส่ิงท่ีประชากรของพระองคจ์  าเป็น    การวางใจท่ีพึ่งพาน้ีก็เป็นความจ าเป็นท่ีประชากรของพระเจา้ไม่เคยโตเกิน
เลย 

“ความศรัทธาท่ีไดถู้กไตร่ตรองในสดุดีน้ีก็ต่อตา้นโดยตรงกบัสมยันิยมพร้อมกบัแรงผลกัดนัของมนัสู่
อิสรภาพ  ความพึ่งพาตนเองได ้และเอกราช    มนัสมควรท่ีจะสังเกตวา่เพลงสดุดีปฏิเสธความโนม้เอียง
ของคนติดแม่ท่ีวา่มนัสามารถเป็นเสรีภาพไดถ้า้พระท่ีเป็นบิดาซ่ึงควบคุมและมีอ านาจนั้นถูกฆ่าหรือถูก
ปฏิเสธ    เทพนิยายของสมยันิยมเช่ือว่าความเป็นผูใ้หญ่แทก้็คือท่ีจะเป็นอิสระจากความสัมพนัธ์แห่ง
การพึ่งพาทุกๆอยา่ง    แต่เม่ือการเปรียบเทียบถูกเปล่ียนจากบิดาท่ีควบคุมและแข็งกระดา้งไปสู่มารดาท่ี
เล้ียงดูอยา่งนุ่มนวล มนัก็ชดัเจนว่าเป้าหมายของมนุษยไ์ม่จ  าเป็นตอ้งถูกท าลายไป แต่เป็นการวางใจท่ี
เป็นสุข”568 

สดุดีน้ีก็เป็นการอธิบายท่ียอดเยีย่มถึงส่ิงท่ีมนัหมายถึงทีจะมีความเช่ืออยา่งเด็ก    เรา สามารถ วางใจพระ
เจา้ไดเ้พราะวา่พระองคเ์ป็นผูท่ี้พระองคเ์ป็น    เรา ต้อง วางใจพระองคเ์พราะวา่เราเป็นผูท่ี้เราเป็น 
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ผูเ้ขียนสดุดีน้ีไดน้ าคนอิสราเอลในการอธิษฐานวา่พระเจา้จะอวยพรอิสราเอลเน่ืองดว้ยการอุทิศตนของ
ดาวดิท่ีมีต่อพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 89) 

“เน่ืองจากการเน้นของมันท่ีพระวิหารและการเลือกศิโยนของพระเจ้านั้น สดุดีน้ีก็ถูกจดัให้อยู่ใน
ประเภทเพลงแห่งศิโยน    เพลงแห่ง     ศิโยนก็มีหลายอย่างท่ีเหมือนกบัสดุดีกษตัริย ์ เม่ือสดุดีเหล่าน้ี
ฉลองสง่าราศีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยรูซาเล็มคือ พระวิหารและความเป็นกษตัริย ์   ไม่เหมือนกบัสดุดีกษตัริย์
นั้น  เพลงแห่งศิโยนก็ประกาศสง่าราศีของศิโยนในแง่จกัรวาลและยคุสุดทา้ย. . .”569 

น่ีเป็นเพลงท่ียาวท่ีสุดของเพลงแห่ข้ึน และบางคนถือวา่เป็นสดุดีพระเมสสิยาห์ 

 



1. ค าอธิษฐานเพื่อจะระลึกถึงดาวดิ  132:1-5 

132:1 ขอ้น้ีแสดงถึงหวัขอ้ของสดุดีน้ี    มนัเป็นการร้องต่อพระเจา้เพื่อจะระลึกถึงความทุกขข์องดาวิดท่ีเขาได้
ประสบเก่ียวกับความปรารถนาของเขาท่ีจะยกย่องพระเจ้าด้วยการหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับ       
หีบแห่งพนัธสัญญาท่ีจะตั้งอยู ่

132:2-5    อยา่งเจาะจงนั้น ดาวิดไดรั้บความไม่สะดวกสบายส่วนตวัเพราะวา่เขาตอ้งการท่ีจะสร้างพระวิหาร
ส าหรับพระยาเวห์ (2 ซมอ. 7)    ส่ิงน้ีไดน้ าให้เขาท่ีจะท าการเสียสละส่วนตวัท่ียิ่งใหญ่ท่ีจะตระเตรียม
เพื่อการก่อสร้างของมนั แมว้า่พระเจา้ไม่ไดอ้นุญาตใหเ้ขาท่ีจะสร้างดว้ยตวัเขาเอง    ความปรารถนาของ
เขาท่ีจะสร้างพระวหิารท่ีงดงามก็คือความปรารถนาท่ีจะยกยอ่งพระเจา้    ในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ
นั้น ผูค้นได้เช่ือมโยงความงดงามของพระวิหารกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่ีพวกเขาให้เกียรติ       
ดงันั้น ดาวดิตอ้งการท่ีจะสร้างพระวิหารท่ีมีสง่าราศีมากท่ีสุดท่ีเขาสามารถท าได ้   ความปรารถนาของ
ดาวดิท่ีจะสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจา้ไดส่้งผลต่อการท่ี พระเจา้สัญญาท่ีจะสร้างบา้นหรือราชวงศเ์พื่อดา
วดิ    จากนั้นค าอธิษฐานของผูเ้ขียนสดุดีท่ีวา่ พระเจา้จะระลึกถึงดาวดิ ก็ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึงของ
พระองคแ์ละการบรรลุพระสัญญาต่างๆของพระองคท่ี์มีต่อดาวดิ 

2. ค าอธิษฐานเพื่อจะอวยพรลูกหลานของดาวดิ  132:6-10 

132:6-8  ส่ิงท่ีมาก่อน “มนั” (ขอ้ 6) คือ หีบ (ขอ้ 8)    เอฟราธา (เอฟราทา) เป็นช่ือเก่าส าหรับบริเวณรอบๆ
เยรูซาเล็ม (ปฐก. 35:16, 19; 48:7)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยาอารอา้งอิงถึงคีริยาทเยอาริม “เยอาริม” เป็น
พหูพจน์ของ “ยาอาร” ซ่ึงเป็นเมืองท่ีหีบไดต้ั้งอยูเ่ป็นเวลา 20 ปีหลงัจากท่ีคนฟีลิสเตียไดคื้นมนัมา (1 
ซมอ. 7:1-2)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ คนอิสราเอลบางคนในเบธเลเฮ็มไดย้ินวา่หีบอยูใ่นคีริยาทเยอาริมและได้
ไปท่ีนัน่เพื่อจะเอามนักลบัคืนมา    จากนั้นดาวดิไดน้ าหีบจากท่ีนัน่ไปยงัเยรูซาเล็ม (2 ซมอ. 6)570 

นกัเดินทางไปนมสัการคนอิสราเอลผูไ้ดร้้องสดุดีน้ีก็ไดต้ั้งใจท่ีจะไปนมสัการพระเจา้บนภูเขาศิโยน ยงั
สถานท่ีในเยรูซาเล็มท่ีท่ีหีบไดต้ั้งอยู ่(ขอ้ 7) ซ่ึงถูกอา้งอิงถึงท่ีน่ีวา่ “ท่ีรองพระบาท” ของพระเจา้    นัน่
คือท่ีท่ีพระเจา้ไดพ้  านกัท่ามกลางประชากรของพระองคใ์นแนวทางท่ีจ ากดัวง    มนัเป็นบลัลงัก์ในโลก
ของพระเจา้    พวกเขาร้องทูลให้พระเจา้ท่ีจะพบปะกบัพวกเขาท่ีนั่น    พวกเขาได้กล่าวถึง “หีบแห่ง
อานุภาพของพระเจา้” เพราะวา่มนัแสดงถึงอานุภาพของพระเจา้ในสงครามต่างๆแต่ก่อนของอิสราเอล 

132:9-10   คนอิสราเอลยงัไดร้้องทูลให้พระเจา้ท่ีจะสถาปนากลุ่มท่ีชอบธรรมของพวกปุโรหิตท่ามกลาง              
พวกเขาอีกด้วย และท่ีจะช่วยให้ธรรมิกชนในอิสราเอลท่ีจะยินดีเน่ืองจากพระพรของพระองค ์                  
พวกเขาได้ขอให้พระเจ้าท่ีจะระลึกถึงพระสัญญาต่างๆของพระองค์ต่อดาวิด กษตัริย์ผูรั้บเจิมของ



พระองค์    เม่ือพิจารณาถึงการร้องขอเหล่าน้ีนั้น สดุดีน้ีอาจถูกเขียนข้ึน ณ เวลาท่ีกลบัมาจากการเป็น
เชลย (เปรียบเทียบ ขอ้ 16; ศคย. 3:1-7) 

3. พระสัญญาต่างๆของพระเจา้ต่อดาวดิ  132:11-18 

132:11-12  พระเจา้ได้สัญญาแก่ดาวิด—ค าปฏิญาณท่ีเป็นความเท่ากนัเชิงบทกวีของค าสัญญาท่ีแน่นอนว่า
พระองคจ์ะตั้งราชวงศข์องลูกหลานของดาวดิท่ีจะติดตามเขาบนบลัลงัก์ของอิสราเอล (2 ซมอ. 7:12-16)    
ถา้พวกเขาสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ พระองค์จะให้การสืบทอดต าแหน่งท่ีติดต่อกนั    แน่นอนว่าส่ิงน้ีไม่ได้
เกิดข้ึน เพราะวา่ลูกหลานของดาวิดไม่ไดติ้ดตามพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ    อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไดส้งวน
ราชวงศข์องดาวดิไวอ้ยา่งท่ีพระองคไ์ดต้รัสวา่พระองคจ์ะท า 

132:13-16  พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะท าให้ศิโยนเป็นท่ีอยู่อาศยัพิเศษของพระองค์อีกดว้ย (2 พศด. 6:6, 34-39)    
พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะอวยพรมนัด้วยการจดัเตรียมอาหารเพื่อคนยากจน ความรอดเพื่อพวก
ปุโรหิต (เปรียบเทียบ ขอ้ 9) และความยนิดีเพื่อ     ธรรมิกชน 

132:17-18  “เขาของดาวิด” ท่ีพระเจา้ได้สัญญาว่าจะเกิดข้ึนก็อา้งอิงถึงผูป้กครองท่ีพระองค์จะให้เกิดจาก
ลูกหลานของดาวิด (เปรียบเทียบ ดนล. 7:24; ลก. 1:69)    “ประทีป” เป็นภาพของผูน้ า (เปรียบเทียบ      
2 ซมอ. 21:17; 1 พกษ. 11:36)    มนัอา้งอิงถึงบุคคลเดียวกนัท่ีพระเจา้ไดต้รัสวา่พระองคจ์ะจดัเตรียมเพื่อ
ผูรั้บเจิมของพระองค ์นัน่คือ ดาวดิ    ในอีกนยัหน่ึง พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะใหเ้กิดหน่ึงในลูกหลานของดา
วิดผูจ้ะพิชิตพวกศตัรูของเขา   พระสัญญาน้ีไดพ้บความส าเร็จบางส่วนในผูสื้บทอดบางคนของดาวิดผู ้
ไดติ้ดตามเขาบนบลัลงัก์ของอิสราเอล แต่ในท่ีสุดแลว้พระเมสสิยาห์จะท าให้มนัสมบูรณ์ (เปรียบเทียบ 
อสย. 4:2; ยรม. 23:5; 33:15; ศคย. 3:18; 6:12)     

สดุดีกษตัริยน้ี์ควรหนุนใจให้ประชากรของพระเจา้ท่ีจะเช่ือว่าพระองค์จะท าตามพระสัญญาต่างๆของ
พระองค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่     พระสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวกบัลูกหลานท่ีเป็นพระเมสสิยาห์และเมืองหลวง 

สดุดีบทที ่ 133 

สดุดีปัญญาน้ีเป็นการอธิบายชั้นเอกของความสวยงามของเอกภาพของผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ ยน. 17) 

“สดุดีบทท่ี 133 สะทอ้นถึงความสามารถของอิสราเอลท่ีจะช่ืนชมความยนิดีต่างๆร่วมกนัของชีวิตและท่ี
จะถือวา่ความยนิดีเหล่านั้นเป็นความใจกวา้งท่ีเป็นระเบียบอยา่งดีของพระยาเวห์”571 

 



1. ความปรารถนาหาเอกภาพ  133:1 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกใหค้นอิสราเอลท่ีจะพิจารณาถึงความสวยงามของเอกภาพของพี่นอ้ง   เขาไดก้ล่าววา่
มนัดีอยา่งแทจ้ริงและมนัเป็นสภาพท่ีพึงพอใจ    พี่นอ้งท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีเป็นผูเ้ช่ือในอิสราเอล    น่ีเป็นความคิดท่ี
เหมาะสมส าหรับนกัเดินทางไปนมสัการท่ีจะพินิจพิจารณาขณะท่ีพวกเขาไดค้าดหวงัการพบปะกบัผูน้มสัการ
คนอ่ืนๆในเยรูซาเล็มในไม่ชา้ 

2. ค าอธิบายของเอกภาพ  133:2-3 

133:2  ผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบเอกภาพแบบพี่นอ้งกบัน ้ ามนัท่ีโมเสสไดเ้ทเหนือศีรษะของอาโรนเม่ือเขาไดเ้จิม    
เขาให้เป็นมหาปุโรหิตคนแรกของอิสราเอล (ลนต. 8:12)    น ้ ามนันั้นไดไ้หลลงบนศีรษะและหนวด
เคราของเขา และลงไปยงัเส้ือและทบัทรวงท่ีมีช่ือของ 12 เผา่ของอิสราเอล   อยา่งท่ีน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิได้
ปกคลุมทุกส่ิงนั้น ดังนั้ นเอกภาพท่ามกลางผูเ้ช่ือก็ท  าให้พวกเขาเป็นท่ียอมรับต่อพระเจ้าในฐานะ
อาณาจกัรแห่งปุโรหิต 

“การอา้งอิงท่ีเจาะจงถึง ‘อาโรน’ ไม่ควรจ ากดัเฉพาะเขา  อยา่งท่ีปุโรหิตทั้งส้ินไดรั้บการเจิมดว้ยน ้ ามนั
นั้น    ท่ีน่ีอาโรนเป็น ‘หวัหนา้’ ของตระกลูปุโรหิต    ช่ือของเขาก็เป็นตวัแทนของปุโรหิตทั้งหมด”572 

133:3    ภูเขาเฮอร์โมนท่ีอยู่ทางเหนือของอิสราเอลนั้นเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในแผ่นดิน  เม่ือเป็นเช่นนั้นมนัก ็          
ช่ืนชมกบัน ้ าคา้งท่ีมากอย่างผิดปกติ    น ้ าคา้งเป็นพระพรท่ียิ่งใหญ่ในแผ่นดินแห้งผากของอิสราเอล    
อย่างท่ีน ้ าคา้งท าให้ภูเขาเฮอร์โมนสดช่ืนและมีชีวิตชีวานั้น ดงันั้นพระพรของเอกภาพท่ามกลางคน
อิสราเอลท่ีเช่ือจะท าให้ภูเขาศิโยนสดช่ืนและมีชีวิตชีวาขณะท่ีพวกเขาไดร้วมตวักนัเพื่อการนมสัการท่ี
นัน่  
 
เม่ือเอกภาพเป็นเคร่ืองหมายของผูเ้ช่ือ พวกเขาสามารถท าหน้าท่ีของปุโรหิตพร้อมกบัการรับรองของ
พระเจา้ได ้และพวกเขาสามารถช่ืนชมกบัพระพรแห่งการท าให้สดช่ืนและความอุดมสมบูรณ์ของพระ
เจา้ได ้
“วนัหน่ึงก็จะมีเอกภาพฝ่ายวญิญาณของประชากรของพระเจา้ท่ีบทกวน้ีีอธิบายไว”้573 

สดุดีบทที ่ 134 

สดุดีนกัเดินทางไปนมสัการบทสุดทา้ยน้ีไดเ้รียกให้พวกปุโรหิตผูไ้ดป้รนนิบติัพระเจา้ ณ พระวิหารท่ี 
จะสรรเสริญพระองค ์และมนัไดร้้องทูลใหพ้ระเจา้ท่ีจะอวยพรพวกเขา 



1. การเรียกใหบ้รรดาผูรั้บใชข้องพระเจา้ท่ีจะสรรเสริญพระองค ์ 134:1-2 

พวกปุโรหิตไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี 24 ชัว่โมงต่อวนั ณ พระวิหาร    พวกเขาไดท้  าหนา้ท่ีเป็นยาม และพวกเขา
ยงัไดถ้วายเคร่ืองบูชาและหนา้ท่ีอ่ืนๆของปุโรหิตระหวา่งชัว่โมงกลางวนัอีกดว้ย    ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกให้พวก
เขาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้แมก้ระทัง่ ณ ตอนกลางคืน    การยกมือข้ึนในการอธิษฐานนั้นเป็นท่าทางโดยทัว่ไปท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ของผูอ้อ้นวอนท่ีถวายการสรรเสริญแด่พระเจา้และรับพระพรจากพระองค ์

2. ค าอธิษฐานท่ีวา่พระเจา้จะอวยพรบรรดาผูรั้บใชข้องพระองค ์ 134:3 

จากนั้นนักเดินทางไปนมสัการไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะอวยพรบรรดาผูรั้บใช้พิเศษเหล่าน้ีของพระองค ์   
การอ้างอิงถึงพระเจ้าท่ีเป็นองค์ผูส้ร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกท าให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 115:15; และขอ้อ่ืนๆ)    ขอ้น้ียงัเป็นการสรุปท่ีเหมาะสมต่อการรวบรวมของสดุดีการแห่ข้ึนอีกดว้ย 
(สดด. 120—134) 

สดุดีบทที ่135 

สดุดีการสรรเสริญแบบพรรณนาน้ีก็ยกย่องพระเจา้ส าหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์และส าหรับการ
อวยพรประชากรของพระองค ์   เหมือนกบัสดุดีบทท่ี 134 นั้น สดุดีน้ีเรียกใหพ้วกปุโรหิตท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ 

“สถานะของสดุดีบทท่ี 135 และ 136 ในความสัมพนัธ์กบัสดุดีฮาเลลท่ียิง่ใหญ่. . .ในลทัธิยวิโบราณนั้นก็
ไม่ชดัเจน    เจา้หนา้ท่ีคนยวิบางคนก็รวมสดุดีบทท่ี 135 และ 136 ให้เป็นส่วนหน่ึงของการรวบรวมของสดุดีบท
ท่ี 120—136 ส่วนคนอ่ืนๆก็จ  ากดัสดุดีฮาเลลท่ียิ่งใหญ่ไวเ้ฉพาะ 135—136 หรือแมก้ระทัง่เฉพาะ 136 เท่านั้น    
เหมือนกบัเพลงแห่งการแห่ข้ึนนั้น สดุดีบทท่ี 135 ก็เช่ือมโยงกบัหน่ึงในเทศกาลท่ียิ่งใหญ่ แต่มนัไม่ชดัเจนวา่มนั
ไดถู้กร้องในเทศกาลไหน”574 

“ทุกๆขอ้ของสดุดีน้ีไม่วา่สะทอ้น อา้งอิงหรือถูกอา้งอิงโดยส่วนอ่ืนๆของพระคมัภีร์”575 
1. การเรียกท่ีเป็นการเกร่ินน าสู่การสรรเสริญ  135:1-3 

สดุดีน้ีเร่ิมตน้และจบลงดว้ย “จงสรรเสริญพระเจา้” (ฮาเลลูยา; เปรียบเทียบ 104:35; 113:1; และขอ้อ่ืนๆ)    
การเรียกนั้นก็ออกจากขอ้ท่ี 3 อีกคร้ังหน่ึง    โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนั้น พวกปุโรหิตควรสรรเสริญพระเจา้เพราะว่า
พระองคท์รงประเสริฐและเพราะวา่การสรรเสริญนั้นน่ายนิดี (น่ารัก) 

 

 



2. เหตุผลส าหรับการสรรเสริญ  135:4-18 

135:4-7 อ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้คือส่ิงท่ีได้เรียกร้องการสรรเสริญของนักกวีในสดุดีน้ี  พระเจา้ได้เลือก
อิสราเอลให้เป็นทรัพยส์มบติัท่ีพิเศษของพระองค์ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 7:6)  พระเจา้ทรงใหญ่กว่า               
พระของชาวชาติทั้งหมดอีกด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงกระท าอะไรก็ตามท่ีพระองค์ทรงพอพระทยั 
(เปรียบเทียบ 115:3)    น่ีก็ชดัเจนในการควบคุมเหนือธรรมชาติของพระองค ์

135:8-12   อ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ก็ชดัเจนจากการควบคุมของพระองคเ์หนือประวติัศาสตร์ของ    อิสราเอล
อีกดว้ย    พระองคไ์ดส่้งภยัพิบติัมาเหนืออียิปต ์แมก้ระทัง่ไดท้  าลายบุตรหวัปีของฟาโรห์    พระองคย์งั
ไดพ้ิชิตกษตัริยห์ลายองคแ์ละปราบหลายชนชาติเพื่อจะให้แผน่ดินแห่งพระสัญญาแก่อิสราเอลอีกดว้ย    
กษตัริยท่ี์โดดเด่นท่ามกลางกษตัริยเ์หล่าน้ีคือสิโหนและโอก (กดว. 21)    พระเจา้ทรงใชท้ั้งธรรมชาติ 
(ขอ้ 7) และการอศัจรรย ์(ขอ้ 8-9) เพื่อจะบรรลุน ้าพระทยัของพระองค ์

135:13-14  พระเจ้าท่ีด ารงอยู่เป็นนิตย์จะแก้แคน้แทนประชากรของพระองค์ต่อไปด้วยอ านาจสิทธ์ิขาด                 
ของ   พระองคเ์น่ืองจากความเมตตาสงสารของพระองค ์

135:15-18  ในความตรงกนัขา้มกบัพระเจา้ท่ีมีอ านาจสิทธ์ิขาดของอิสราเอลนั้น บรรดารูปเคารพของประชาชาติ
ต่างๆก็ปราศจากอ านาจ (เปรียบเทียบ 115:4-8)    ขอ้ท่ี 15-18 อธิบายขอ้ท่ี 5 อย่างเช่นขอ้ท่ี 8-12                    
ไดย้นืยนัขอ้ท่ี 4 

3. การเรียกท่ีเป็นการลงทา้ยสู่การสรรเสริญ  135:19-21 

สดุดีน้ีจบลงอย่างท่ีมันได้เร่ิมต้น ด้วยการเรียกให้ประชากรของพระเจ้าท่ีจะสรรเสริญพระองค ์   
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากศิโยน คือ คนอิสราเอล พวกปุโรหิต พวกเลวีและธรรมิกชนควรสรรเสริญพระเจา้ผูท้รง
พ านกัในเยรูซาเล็ม 

ผูรั้บใชพ้ระเจา้ทั้งส้ินควรสรรเสริญพระองคส์ าหรับอ านาจสิทธ์ิขาดของพระองคข์ณะท่ีพระองคแ์สดง
มนัในธรรมชาติและประวติัศาสตร์    แทจ้ริงแลว้ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดเหมือนพระองค ์
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บางทีสดุดีน้ีเป็นบทสุดทา้ยของสดุดีฮาเลลท่ียิ่งใหญ่ (สดด. 120—136) แมว้า่นกัวิชาการคนยิวจ านวน
นอ้ยไดถื้อวา่มนัเป็นสดุดีฮาเลลท่ียิง่ใหญ่บทเดียวเท่านั้น576    นกัวิชาการหลายคนเช่ือวา่คนอิสราเอลไดร้้องสดุดี
น้ี ณ ปัสกาเม่ือพวกเขาได้ฉลองการอพยพ    สดุดี    ฮาเลล บทอ่ืนๆคือ 113—118 และ 146—150    สดุดีน้ีก็



พิเศษเพราะว่ามนักล่าวซ ้ าท่อนท่ีกล่าวซ ้ าอย่างเดียวกนัในแต่ละขอ้   บางทีคนอิสราเอลได้ร้องเพลงน้ีอย่าง
โตต้อบกนั ซ่ึงพวกผูน้ าก็ร้องส่วนแรกของแต่ละขอ้และประชากรก็ตอบสนองดว้ยท่อนท่ีกล่าวซ ้ า    เน้ือหาและ
โครงสร้างพื้นฐานก็คลา้ยกบัสดุดีบทท่ี 135    ดว้ยเพลงน้ีนั้น คนอิสราเอลไดส้รรเสริญพระเจา้ส าหรับพระราช
กิจท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักท่ีจงรักภักดีของพระองค์ท่ีด ารงเป็นนิตย์    ดังนั้นมนัเป็นสดุดีการ
สรรเสริญแบบพรรณนา    มนัเป็นสดุดีท่ีดีท่ีจะอ่านเม่ือเราตอ้งไดรั้บการย  ้าเตือนถึงความเมตตาของพระเจา้ 

1. การเช้ือเชิญใหข้อบคุณพระเจา้  136:1-3 

ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกใหป้ระชาชนท่ีจะ “ขอบคุณ” พระเจา้ถึงสามคร้ัง   ท่ีจะ “ขอบคุณ” หมายถึงท่ียอมรับ
อยา่งเปิดเผย (เปรียบเทียบ 35:18; 105:1; 122:4)    ท่อนท่ีกล่าวซ ้ าท่ีน่ีและตลอดสดุดีน้ีก็อธิบายถึงเหตุผลส าหรับ
การสรรเสริญพระองค์   การกล่าวซ ้ าของท่อนท่ีกล่าวซ ้ าในแต่ละขอ้ก็ท าหนา้ท่ีเป็นเหตุให้ผูอ่้านท่ีจะสรรเสริญ
ทุกๆการกระท าของพระเจา้ท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึง577 

2. หวัขอ้ส าหรับการขอบคุณ  136:4-25 

136:4-9 ขอ้ท่ี 4 แสดงถึงหวัขอ้ของการขอบคุณ นัน่คือ การมหศัจรรยท์ั้งหลายของพระเจา้  จากนั้นผูเ้ขียนสดุดี
ไดอ้า้งอิงถึงการกระท าต่างๆท่ีเจาะจง ขอ้ท่ี 5-9 อธิบายถึงดา้นต่างๆของงานของพระเจา้ในการสร้าง
โลก 

136:10-25    การกระท าต่างๆของพระเจา้ในส่วนน้ีของขอ้ต่างๆก็เช่ือมโยงกบัการดูแลอิสราเอลของพระองค ์
(เปรียบเทียบ สดด. 78; 105: 135:8-12)    พระองคไ์ดท้  าลายคนอียิปต ์ไดน้ าประชากรของพระองค์
ออกมาจากอียิปตใ์นการอพยพนั้น และไดน้ าพวกเขาผา่นทะเลแดง (ขอ้ 10-15)    จากนั้นพระองคไ์ด้
พิชิตพวกกษตัริยข์องคานาอนัและไดใ้ห้แผน่ดินของพวกเขาแก่คนอิสราเอล (ขอ้ 16-22)    ในการสรุป
นั้น พระเจา้ไดท้รงระลึกถึงประชากรของพระองคแ์ละไดช่้วยกูพ้วกเขาจากพวกปฏิปักษ์ของพวกเขา 
(ขอ้ 23-24)    สุดทา้ย พระองคไ์ดเ้ตรียมอาหารแก่สรรพส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหมด (ขอ้ 25) 

3. การย  ้าเตือนใหข้อบคุณพระเจา้  136:26 

การกระตุน้เชิงสรุปน้ีก็ประกอบดว้ยช่ือเรียกส าหรับพระเจา้ท่ีพิเศษในเพลงสดุดี นัน่คือ พระเจา้แห่งฟ้า
สวรรค ์   มนัเนน้ถึงอ านาจสิทธ์ิขาดของพระองคแ์ละมนัเป็นความนิยมชมชอบของชุมชนหลงัการเป็นเชลย (2 
พศด. 36:23; อสร. 2:1; 5:11-12; 6:9-10; 7:12, 21, 23 [สองคร้ัง]; นหม. 1:4-5; 2:4, 20; ดนล. 2:18-19, 28, 37, 
44)    การปรากฏของมนัท่ีน่ีบ่งบอกถึงท่ีมาแบบหลงัการเป็นเชลยของสดุดีน้ี แมว้า่มนัปรากฏสามคร้ังในงาน
เขียนก่อนการเป็นเชลย (ปฐก. 24:3, 7; ยนา. 1:9) 



ประชากรของพระเจา้ควรสรรเสริญพระองคต่์อสาธารณะดว้ยการทบทวนถึงการกระท าต่างๆท่ียิ่งใหญ่
ของพระองค์ท่ีได้ยืนยนัถึงความรักท่ีจงรักภกัดีของพระองค์ท่ีมีต่อพวกเขา    ส่ิงน้ีควรเป็นส่วนหน่ึงของ
ประสบการณ์การนมสัการส่วนรวมของพวกเขา 
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ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ศร้าโศกต่อสภาพเลวร้ายของคนอิสราเอลท่ีถูกเนรเทศ  เขาไดแ้สดงออกถึงความรักท่ี
หนักแน่นเพื่อศิโยนและความเกลียดชังท่ีหนักหนาส าหรับพวกศตัรูของอิสราเอล   น่ีเป็นสดุดีการสาปแช่ง 
แห่งศิโยน578 

“สดุดีน้ีเป็นท่ีรู้จกัมากกว่า บางทีเน่ืองจากวา่มนัเป็นหน่ึงในสดุดีไม่ก่ีบทท่ีประกอบดว้ยการอา้งอิงทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีแน่นอนและชดัเจน    มนัเช้ือเชิญความเฉพาะแบบบรรยาย    มนัออกมาจากชุมชนท่ีถูก
เนรเทศในบาบิโลนหลงัจากการถูกท าลายในปี 587 กคศ. ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีไดถู้กสะทอ้นในความเวทนา
ของเยเรมียแ์ละเอเสเคียล    มนัสะทอ้นถึงความจ าเป็นของบรรดาผูท่ี้ไดถู้กยา้ยโดยบงัคบัโดยนโยบาย
ของจกัรพรรดิแห่งบาบิโลนของการยา้ยท่ีใหม่  แต่กระนั้นพวกเขาก็เป็นผูท่ี้ยดึติดอยูก่บัความทรงจ าและ
ความหวงัของพวกเขาส าหรับการคืนสู่เหยา้ดว้ยความหลงใหลท่ีไม่หว ัน่ไหว”579 

“บางทีสดุดีน้ีจะเป็นท่ีเขา้ใจและมีคุณค่าท่ามกลางเราเท่านั้นถา้เราประสบกบัความทารุณโหดร้ายท่ีเห็น
ประจกัษบ์างอยา่ง”580 

“สดุดีน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีช่ือเร่ืองเพื่อจะประกาศว่าแหล่งท่ีมาของมนัคือการถูกเนรเทศไปท่ีบาบิโลน     
แต่ละบรรทดัของมนัก็เต็มไปดว้ยชีวิตแห่งความเจ็บปวด ซ่ึงความเขม้ขน้ของมนันั้นก็เพิ่มข้ึนดว้ยแต่          
ละบาทไปสู่จุดสูงสุดท่ีน่ากลวั”581 

1. ความเสียใจในการถูกเนรเทศ  137:1-4 

137:1 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่าเขาและผูถู้กเนรเทศดว้ยกนัของเขานั้นไดไ้วอ้าลยัแก่การถูกท าลายของศิโยนขณะท่ี     
พวกเขาไดคิ้ดถึงมนัใน   บาบิโลนท่ีห่างไกล    แม่น ้ าของบาบิโลนก็คือยเูฟรติสและคลองทั้งหลายของ
มนั    แมว้า่สถานการณ์ของพวกเขานั้นน่าพอใจ ผูท่ี้ถูกเนรเทศนั้นไดร้้องไห้ขณะท่ีพวกเขาระลึกถึงศิ
โยนอยา่งโหยหา 

137:2-4  ผูท่ี้ถูกเนรเทศไม่สามารถน าพวกเขาเองให้ร้องเพลงเก่ียวกบัศิโยนได ้แมเ้วลาท่ีเพื่อนบา้นชาวบาบิโลน
ของพวกเขาไดก้ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะร้องเพลงเก่ียวกบัแผน่ดินแต่ก าเนิดของพวกเขา    ตามปกติแลว้ 
ส่ิงน้ีคงได้น าความทรงจ าท่ีน่าพอใจกลบัมา แต่ความทรงจ าได้ท าให้ใจของคนอิสราเอลแตกสลาย    



เพลงของพวกเขานั้นก็เก่ียวกบัพระเจา้    ผูท่ี้ถูกเนรเทศไม่สามารถร้องไดเ้ลย ดงันั้นพวกเขาไดแ้ขวน
พิณเขาคู่ของพวกเขาไวท่ี้ตน้ไค ้

2. ความรักท่ีมีต่อเยรูซาเล็ม  137:5-6 

นกักวไีดส้ัญญาท่ีจะระลึกถึงเยรูซาเล็มเป็นนิตย ์   เขาไดเ้รียกใหก้ารสาปแช่งมายงัตวัเขาเองถา้เขาไดลื้ม
เมืองนั้นท่ีไดเ้ป็นเหตุการณ์ของการนมสัการท่ียินดีอยา่งยิ่งในอดีต    มือและล้ินก็แสดงถึงการกระท าและค าพูด
ทั้งส้ิน (โดยค าเปรียบเทียบ)    เหตุผลหน่ึงท่ีคนอิสราเอลรักเยรูซาเล็มอย่างมากก็คือว่า มนัเป็นสถานท่ีตั้งของ
เทศกาลต่างๆประจ าปีของพวกเขา ซ่ึงส่วนแลว้นัน่เป็นโอกาสท่ีน่ายินดีของการสรรเสริญและการสามคัคีธรรม 
(เปรียบเทียบ พคค. 1—2) 

3. ความเกลียดชงัท่ีมีต่อพวกศตัรู  137:7-9 

137:7   ผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวแต่ก่อนว่าเขาจะระลึกถึงเยรูซาเล็ม    ตอนน้ีเขาไดทู้ลขอให้พระเจา้ท่ีจะระลึกถึง
บรรดาผูท้  าลายเยรูซาเล็ม    คนเอโดมไดห้นุนใจคนบาบิโลนขณะท่ีพวกเขาไดโ้อบลอ้มและท าลายเมือง
นั้น (เปรียบเทียบ อสค. 25:12; ยอล. 3:19) 

137:8-9  เขายงัไดอ้ธิษฐานอีกว่าคนบาบิโลนจะประสบกบัการถูกท าลายท่ีคลา้ยกบัการถูกท าลายท่ีพวกเขาได ้   
น ามายงัคนอิสราเอล (เปรียบเทียบ อสย. 13:16)    เป็นท่ีชดัเจนว่า ระหวา่งการท าลายเยรูซาเล็มนั้น  
พวกทหารบาบิโลนไดฆ่้าเด็กๆชาวยิวอย่างไร้ความปราณี ขอ้ท่ี 8ก ควรอ่านวา่ “ธิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ย 
เจา้จะตอ้งถูกท าลาย” (NIV)    พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะสาปแช่งบรรดาผูท่ี้ไดส้าปแช่งลูกหลานของอบัรา
ฮมั (ปฐก. 12:3)    จากมุมมองของผูพ้ิชิตเหนือบาบิโลน ซ่ึงก็คือคนเปอร์เซียนั้น การล่มสลายของบาบิ
โลนก็จะเป็นพร 

“มนัเป็นการกระท าแห่งความเช่ือท่ีลึกซ้ึงท่ีจะมอบความเกลียดชงัต่างๆท่ีมีค่ามากท่ีสุดของใครคนหน่ึง
แด่พระเจา้ ซ่ึงรู้วา่ความเกลียดชงัเหล่านั้นจะถูกจดัการอยา่งจริงจงั”582 

ผูเ้ช่ือท่ีประสบกับการตีสอนของพระเจ้าท่ีมีต่อบาปของพวกเขาอาจรู้สึกถึงความเสียใจอย่างมาก    
บางคร้ังการตีสอนก็ตัดเราจาก     พระพรของการนมัสการส่วนรวมและความยินดีท่ีมันน ามา                  
เป็นการเหมาะสมอยูเ่สมอท่ีจะขอใหพ้ระเจา้ท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค ์
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ดาวิดได้ขอบคุณพระเจา้ส าหรับความรักท่ีจงรักภกัดีและความสัตยซ่ื์อของพระองค์ในการตอบค า
อธิษฐานของเขา    เขาไดห้วงัวา่ทุกๆคนจะยอมรับความดีของพระเจา้และประสบกบัการช่วยกูข้องพระองค ์

“อย่างเช่นในเพลงอ่ืนๆของการขอบคุณนั้น ค าอธิษฐานน้ีก็ระลึกถึงเวลาของความจ าเป็นซ่ึงตอนน้ี
ได้รับการแก้ไขด้วยการช่วยกู้    ส่ิงท่ีพิ เศษท่ีน่ีก็คือว่าแวดวงของการสรรเสริญนั้ นก็ขยายไป                   
ทั้งในสวรรคแ์ละในแผน่ดินโลก”583 

สดุดีการขอบคุณส่วนตวัหรือส่วนรวมน้ี หรือการสรรเสริญแบบพรรณนาก็เร่ิมตน้กลุ่มของสดุดีแปด
บทของดาวดิ ซ่ึงเป็นสดุดีกลุ่มสุดทา้ยของเขาในเพลงสดุดี    แมว้า่เขาไดเ้ขียนเกือบคร่ึงหน่ึงของเพลงสดุดี 

1. การสรรเสริญส าหรับค าอธิษฐานท่ีไดรั้บค าตอบ  138:1-3 

ผูเ้ขียนสดุดีไดป้ฏิญาณท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ดว้ยสุดใจในพระวิหารส าหรับความรักท่ีจงรักภกัดีและ
ความสัตยซ่ื์อของพระองค์    ต่อหน้า “บรรดาพระ” ท่ีเขาได้สัญญาท่ีจะขอบคุณนั้นอาจเป็นผูพ้ิพากษาหรือ
ผูป้กครอง (เปรียบเทียบ 95:3; 96:4; 97:7) หรือบางทีเป็นรูปเคารพของชาวต่างชาติท่ีได้ล้อมรอบเขา 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 4-5)    พระเจา้ไดย้กยอ่งพระวจนะของพระองคใ์ห้เท่าเทียมกบัช่ือเสียงของพระองคโ์ดยการ
สัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค ์(ขอ้ 2)    พระเจา้ไดต้อบการออ้นวอนของดาวิดและไดเ้สริมก าลงัเขา
ในฝ่ายวญิญาณ (ขอ้ 3) 

2. การสรรเสริญจากกษตัริยท์ ั้งหมด  138:4-5 

ดาวดิไดค้าดหวงัวา่เม่ือกษตัริยอ์งคอ่ื์นๆไดย้ินเก่ียวกบัความยิ่งใหญ่ของพระเจา้นั้น พวกเขาจะนมสัการ
พระองคเ์ช่นกนั    น่ีเป็นการตอบสนองของพระราชินีแห่งเชบาในสมยัของซาโลมอน (1 พกษ. 10:1-13) 

3. การสรรเสริญส าหรับความเมตตาเชิงกรุณา  138:6-8 

พระเจา้ทรงยิ่งใหญ่เพราะวา่พระองคต์ดัสินอยา่งยุติธรรม  พระองค์ทรงถ่อมลงมาเพื่อจะยกคนต ่าตอ้ย
ข้ึน แมว้่าต าแหน่งของพระองค์นั้นสูงส่ง    ส่ิงน้ีไดใ้ห้ความแน่ใจแก่ดาวิดว่าพระเจา้จะช่วยเหลือเขาเม่ือเขา
เดือดร้อน    เขาไดเ้ช่ือวา่พระเจา้จะบรรลุจุดประสงคข์องพระองคเ์พื่อผูรั้บใชข้องพระองคเ์พราะวา่พระองคท์รง
จงรักภกัดีต่อบรรดาผูท่ี้พระองคท์รงรัก    ในการสรุปนั้น ส่ิงน้ีไดน้ าให้ดาวิดท่ีจะร้องขอการช่วยเหลือท่ีต่อเน่ือง
ของพระเจา้ 



ประชากรของพระเจา้ไม่ควรสรรเสริญพระเจา้ดว้ยตวัของพวกเขาเองเท่านั้น แต่ควรแสวงหาท่ีจะน าคน
อ่ืนๆท่ีจะกลายมาเป็นผูน้มสัการของพระองค์อีกด้วย    ความรู้เก่ียวพระเจา้ควรท าให้เราส านึกคุณ มัน่ใจและ
ห่วงใยต่อคนอ่ืนๆ584 

สดุดีบทที ่ 139 

ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความสัพพญัญู  การทรงสถิตทุกแห่งหน และอ านาจทั้งส้ินของ
พระองค์ในสดุดีปัญญาอันเป็นท่ีนิยมแห่งการสรรเสริญแบบพรรณนาน้ี (เปรียบเทียบ สดด. 145; 146)               
มนัเป็นการออ้นวอนให้พระเจา้ท่ีจะตรวจสอบชีวิตเพื่อท่ีจะเปิดเผยความบาป    มนัประกอบดว้ยส่ีบทซ่ึงแต่ละ
บทมีหกขอ้ 

“ฉบบัเกลินนูก็ใหห้วัขอ้แก่สดุดีน้ีวา่ ‘การไล่ตามแห่งสวรรค,์’ ซ่ึงเป็นการย  ้าเตือนวา่บทกวีท่ีดีของฟราน
ซิส ธอมป์สันแห่งช่ือนั้นก็เป็นหน้ีหัวขอ้ของการหนีและการติดตามของมนัต่อบทท่ีสองท่ีน่ีเป็นส่วน
ใหญ่ (ขอ้ 7-12) ซ่ึงเป็นหน่ึงของความสุดยอดของบทกวขีอง   พนัธสัญญาเดิม”585 

1. ความสัพพญัญูของพระเจา้  139:1-6   

139:1  ขอ้เร่ิมตน้ก็แสดงถึงหัวขอ้ของสดุดีน้ี    พระเจา้ไดรู้้จกัดาวิดอย่างสนิทสนมเน่ืองจากการตรวจสอบท่ี
ทะลุปรุโปร่งของพระองค ์

139:2-4  ผูเ้ขียนสดุดีได้ใช้ค  าเปรียบเทียบ (บางส่วนท่ีบ่งบอกถึงทั้งหมด) ท่ีจะแสดงถึงความสมบูรณ์ (ขอ้ 2)      
ในบางส่วนท่ีบ่งบอกถึงทั้งหมดนั้น ส่ิงตรงกันข้ามต่างๆท่ีกล่าวไวก้็แสดงถึงทุกส่ิงในระหว่างส่ิง
เหล่านั้น    พระเจา้ไดรู้้ถึงทุกการเคล่ือนไหวท่ีดาวิดไดเ้คล่ือนไหว    ยิ่งไปกวา่นั้นอีก พระองคไ์ดเ้ขา้ใจ
แรงจูงใจของเขาและการกระท าของเขา    “แต่ไกล” บางทีอ้างอิงถึงเวลาแทนท่ีจะเป็นระยะทาง    
“พระองค”์ หรือ “ท่าน” ก็เนน้หนกัในตวับทฮีบรู    พระเจา้ยงัไดรู้้ถึงกิจกรรมต่างๆประจ าวนัของดาวิด
อีกดว้ย (ขอ้ 3)    น่ีเป็นบางส่วนท่ีบ่งบอกถึงทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึงท่ีวา่การออกไปและการนอนลงแสดง
ถึงกิจกรรมต่างๆของทั้งวนั    ขอ้ท่ี 4 น าเสนอหลกัฐานท่ีใหญ่ท่ีสุดของความสัพพญัญูของพระเจา้    
ก่อนท่ีดาวดิไดก้ล่าวนั้น พระเจา้ไดรู้้แลว้วา่เขาจะกล่าวอะไร 

139:5-6  ดาวิดไดต้อบสนองต่อการไตร่ตรองของเขาเองโดยการแสดงถึงความคิดท่ีว่าพระเจา้ไดล้อ้มเขาไว ้   
บ่อยคร้ังแล้ว น่ีเป็นการตอบสนองแรกของเราต่อความสัพพญัญูของพระเจา้    ผูเ้ขียนได้รู้สึกถึงการ
ปราศจากการควบคุมต่อหน้าความรู้ท่ีไพศาลเช่นนั้นอีกด้วย    “อศัจรรย์” ก็อยู่ ณ ตอนเร่ิมตน้ของ



ประโยคในตวับทฮีบรู ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเน้นหนกั    ค  าน้ีหมายถึงพิเศษหรือเลิศล ้ า (เปรียบเทียบ 9:1)    
ความสัพพญัญูของพระยาเวห์ก็อศัจรรยเ์กินไปส าหรับมนุษยท่ี์จะเขา้ใจได ้

2. การทรงสถิตทุกแห่งหนของพระเจา้  139:7-12 

139:7  เป็นท่ีชดัเจนว่าการรับรู้ท่ีจ  ากดัถึงความสัพพญัญูของพระเจา้ไดน้ าให้ดาวิดพยายามท่ีจะหลบหนีจาก     
พระเจา้   ค  าถามเชิงโวหารสองค าถามของเขาในขอ้น้ีแสดงถึงการไร้ความสามารถของเขาท่ีจะซ่อนจาก
พระเจา้ (เปรียบเทียบ ยรม. 23:24) 

139:8-10   ดาวิดไดใ้ห้ตวัอย่างโดยสมมุติของท่ีท่ีเขาอาจไปซ่อนตวัจากพระเจา้ในขอ้เหล่าน้ี (เปรียบเทียบ              
รม. 8:38-39)    ขอ้ท่ี 8 ก็เป็นบางส่วนท่ีบ่งบอกถึงทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ ขอ้ 2, 3) ท่ีแสดงถึง
ทุกๆท่ีระหว่างสวรรค์และนรก    แมว้่าเขาสามารถเดินทางเร็วเท่ากบัความเร็วของแสงนั้น เขาก็ไม่
สามารถหลบหนีจากพระเจา้ องคผ์ูมี้อ  านาจสิทธ์ิขาดแห่งจกัรวาลได ้(ขอ้ 9; เปรียบเทียบ 103:19;  พศด. 
29:12; ดนล. 4:17, 25, 32)    แมก้ระทัง่ท่ีนัน่ พระหตัถ์ของพระเจา้จะน าเขา    ขอ้ท่ี 10 พรรณนาถึงพระ
เจา้ท่ีน าและน าพาดาวิดอยา่งนุ่มนวล    ความคิดน้ีก็เปล่ียนภาพก่อนหน้าน้ีท่ีกลวัของพระเจา้ท่ีติดตาม
ผูเ้ขียนสดุดี 

139:11-12    ดาวิดไดก้ล่าวถึงกลางคืนวา่ท าให้เขาฟกช ้ า (ขอ้ 11) เพราะวา่บ่อยคร้ังแลว้ ณ ตอนกลางคืนนั้น
อนัตรายก็มาสู่ผูค้น    ท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาเดิมท่ีค าฮีบรู ซับ ซ่ึงแปลว่า “ท่วมทน้” (NASB) หรือ 
“ซ่อน” (NIV) ปรากฏก็อยูใ่นปฐมกาล 3:15 และโยบ 9:17 ท่ีท่ีการแปลคือ “ฟกช ้ า”    อยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจากว่าความมืดและความสว่างก็เป็นอย่างเดียวกันต่อพระเจ้านั้น ดาวิดได้รู้สึกมัน่คงอยู่เสมอ    
ความมืดไม่ไดซ่้อนส่ิงต่างๆไวจ้ากสายพระเนตรของพระเจา้อยา่งท่ีมนัซ่อนไวจ้ากสายตาของมนุษย ์

3. อ านาจทั้งส้ินของพระเจา้  139:13-18 

139:13-14   ค าวา่ “เพราะ” บ่งบอกวา่ส่ิงท่ีตามมาก็อธิบายถึงส่ิงท่ีมาก่อน    เน่ืองจากวา่พระเจา้ทรงสร้างผูค้น 
พระองค์ทรงรู้จกัพวกเขาอย่างสนิทสนม และพระองค์ทรงอยู่กบัพวกเขาเสมอ    แนวคิดของการท่ี          
พระเจา้ไดส้ร้างดาวดินั้นไดเ้กิดข้ึนจากขอ้ท่ี 11 ถึง 12    การป้ันในฐานะช่างป้ันและการทอในฐานะช่าง
ทอก็อธิบายถึงขบวนการการตั้งครรภใ์นเชิงเปรียบเทียบ (ขอ้ 13)    อีกคร้ังหน่ึง “พระองค์” หรือ “ท่าน” 
ก็อยูใ่นต าแหน่งแรกท่ีเนน้หนกัในตวับทฮีบรู    ดาวดิไดป้ระหลาดใจต่ออ านาจท่ีอศัจรรยข์องพระเจา้ใน
การสร้างเขาโดยขบวนการท่ีเพิ่งจะเร่ิมก่อข้ึนของการพฒันาเก่ียวกบัทารกในครรภ ์



139:15-16  ขอ้เหล่าน้ีเน้นถึงลกัษณะท่ีเลือกสรรของการท่ีพระเจา้ได้ดูแลขบวนการของการสร้างทารกใน    
ครรภ์    การอ้างอิงถึง “โครงร่าง” หมายถึง โครงกระดูกหรือกระดูก    “ท่ีลึกแห่งโลก” เป็นค า
เปรียบเทียบส าหรับครรภ ์   เม่ือพระเจา้ไดส้ร้างดาวิดในครรภ์ของมารดาของเขานั้น เขาก็อยู่ไกลจาก
มุมมองของมนุษยร์าวกบัว่าเขาไดอ้ยู่ในท่ีลึกแห่งโลก    “สสารท่ีไม่ไดถู้กก่อข้ึน” ของเขาคือตวัอ่อน
ของเขา    พระต ารับของพระเจา้เป็นพระต ารับของผูมี้ชีวิต    ดาวิดไดก้ล่าววา่พระเจา้ไดก้ าหนดความ
ยาวของชีวิตของเขาไวล่้วงหน้าก่อนการเกิด    เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ี 1-4 นั้น บางทีส่ิงน้ีได้รวมถึง
กิจกรรมต่างๆของเขาอีกดว้ย 

ความรู้ของพระเจา้เก่ียวกบัทุกส่ิงท่ีเป็นจริงและเป็นไปได ้นัน่คือความสัพพญัญูของพระองค์ ก็ไม่ได้
หมายถึงว่าการเลือกต่างๆของมนุษยน์ั้นก็เป็นแค่ภาพลวงตา    พระเจา้ทรงรู้ส่ิงท่ีเราจะท า แมว้่าพระองค์ให้
เสรีภาพแก่เราท่ีจะท าการตดัสินใจต่างๆในบางสถานการณ์ 

ขอ้ท่ี 13-16 ให้ค  าพยานท่ีหนกัแน่นถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าชีวิตของมนุษยน์ั้นเร่ิมตน้ ณ การตั้งครรภ์แทนท่ี 
จะเป็น ณ การเกิด    น่ีคือขอ้เทจ็จริงท่ีควรมีน ้าหนกัอยา่งมากในการโตแ้ยง้ต่อการท าแทง้เม่ือมีการทวงถาม 

139:17-18    ดาวิดไดส้รุปวา่แผนการต่างๆของพระเจา้ส าหรับประชากรของพระองค์นั้นดีและครอบคลุม    
อย่างมาก    น่ีหมายถึงว่าทุกๆวนัเม่ือดาวิดไดต่ื้นข้ึนจากการนอนหลบั พระเจา้ได้เสนอความคิดของ
พระองคใ์หแ้ก่เขา 

4. ความจงรักภกัดีของดาวดิ  139:19-24 

139:19-22   ดว้ยความคิดเหล่าน้ีในความคิดของเขานั้น  ดาวิดไดห้ันความสนใจของเขาไปยงัสถานการณ์
ปัจจุบนัของเขา    พวกศตัรูของเขาไดโ้จมตีเขา    เขาไดอ้ธิษฐานวา่พระเจา้จะฆ่าบรรดาผูท่ี้ไดพ้ยายามท่ี
จะฆ่าเขา (ขอ้ 19)    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ศตัรูเหล่าน้ีไดเ้ป็นปฏิปักษต่์อพระเจา้และต่อดาวิด และไดใ้ชพ้ระ
นามของพระเจ้าเพื่อจุดประสงค์ท่ีชั่วร้าย    ในความจงรักภักดีต่อพระเจ้านั้น ดาวิดได้รับรองถึง     
“ความเกลียดชัง”  (การปฏิ เสธ)  ของเขา ท่ี มี ต่อบรรดาผู ้ท่ี  “ เก ลียดชัง ”  (ปฏิ เสธ)  พระเจ้า                                 
โดย “การเกลียดชงั” นั้น ดาวดิไดห้มายถึงวา่เขาไดป้ฏิเสธพวกเขา (เปรียบเทียบ มลค. 1:3) 

139:23-24  ผูเ้ขียนสดุดีไดส้รุปดว้ยค าอธิษฐานว่าพระเจา้จะตรวจสอบเขา ดงันั้นมนัจะชดัเจนท่ีว่าเขาไม่ได้
เหมือนพวกศตัรูเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ 19:14)    ดงันั้นเขาไดจ้บสดุดีน้ีอยา่งท่ีเขาไดเ้ร่ิมตน้ ดว้ยการ
อา้งอิงถึงความรู้ท่ีตรวจสอบของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 1)    ดาวิดตอ้งการให้พระเจา้ท่ีจะทดสอบเขา 
อยา่งท่ีตวัท าใหบ้ริสุทธ์ิทดสอบโลหะ เพื่อแสดงวา่เขาจงรักภกัดีต่อพระเจา้    เน่ืองจากวา่    พระเจา้ทรง
รู้ทุกส่ิง พระองค์ก็รู้ความคิดท่ีกังวลของดาวิด    เขาจะคน้พบว่าไม่มีความเจ็บปวดใดท่ีพระเจา้ได้



ลงโทษเขาส าหรับการท าผิดไดเ้ป็นเหตุให้เขา หรือการกระท าผิดใดๆในเขาท่ีอาจน าไปสู่การลงโทษ
ของพระเจา้    ดงันั้นพระเจา้จะสงวนชีวติของเขาไว ้

ความรู้เก่ียวกับพระลักษณะต่างๆของพระเจ้าสามารถน าสันติสุขท่ียิ่งใหญ่ไปสู่ชีวิตของผูเ้ช่ือได ้   
ความรู้ท่ีครอบคลุม การทรงสถิตส่วนตวัและอ านาจไม่จ  ากดัของพระองค์ก็ก าลงัท าการเพื่อสวสัดิภาพ
เพื่อประชากรของพระองคอ์ยู ่   ดงันั้นเราสามารถจ านวนตวัเราเองต่อพระองคด์ว้ยความจงรักภกัดีและ
ต่อตา้นบรรดาผูท่ี้ต่อตา้นพระองคไ์ด ้   จงอ่านสดุดีบทน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือคุณรู้สึกราวกบัวา่พระเจา้
ไดล้ะทิ้งคุณ 
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ในสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัแห่งการสาปแช่งน้ี  ดาวิดได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าท่ีจะท าให้ความ
พยายามของพวกศตัรูของเขาท่ีจะท าใหเ้ขาพลาดพลั้งนั้นเสียไป 

1. ค าอธิษฐานขอการช่วยกู ้ 140:1-8 

140:1-5  ขอ้ท่ี 1 และ 2 เป็นการร้องท่ีเป็นการเกร่ินน าขอการช่วยเหลือ    พวกศตัรูของดาวิดเป็นคนชัว่ร้ายและ
รุนแรง ผูไ้ด้ก่อให้เกิดปัญหาส าหรับเขาและอาณาจกัรของเขา    ในขอ้ท่ี 3-5 นั้น ผูเ้ขียนสดุดีไดค้ร ่ า
ครวญถึงสภาพของเขา    ถ้อยค าของพวกศตัรูของเขาก็เป็นดงัเช่นพิษของงูในอ านาจท่ีท าลายของ         
พวกเขา    พวกปฏิปักษข์องดาวดิไดพ้ยายามท่ีจะดกัจบัเขาอยา่งเช่นนกัล่าสัตวด์กัจบัสัตว ์  เป็นท่ีชดัเจน
วา่ ดาวดิไดรู้้สึกวา่พวกเขาไดพ้ยายามท่ีจะฆ่าเขา 

140:6-8    ดาวิดไดก้ล่าวซ ้ าการทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ของเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 1)    เขาไดพ้รรณนา
ถึงการท่ีพระเจา้ปกป้องเขาดว้ยค าศพัทท์างทหาร (ขอ้ 7)    จากนั้นเขาไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะไม่อนุญาต
ตามความตั้งใจชัว่ของพวกศตัรูของเขา 

2. การสาปแช่งต่อพวกศตัรู  140:9-11 
ค าขอร้องของดาวิดในขอ้ท่ี 9 ตรงกนัขา้มกบัค าพยานของเขาในขอ้ท่ี 7    ในท านองเดียวกนัการออ้น

วอนของเขาในขอ้ท่ี 10 ก็ท าให้ระลึกถึงค าอธิบายของเขาถึงการปฏิบติัของพวกศตัรูของเขาท่ีมีต่อเขาในขอ้ท่ี 5 
(เปรียบเทียบ ปฐก. 19:24)    ขอ้ท่ี 11 ทูลขอให้พระเจา้ท่ีจะจดัการกบัถอ้ยค าของพวกเขา ท่ีซ่ึงไดด้าวิดไดอ้า้งอิง
ถึงในขอ้ท่ี 3 

 



3. ความมัน่ใจในพระยาเวห์  140:12-13 

ดาวิดสามารถมัน่ใจไดว้่าพระเจา้จะช่วยกูเ้ขาเพราะว่าพระองค์ไดส้ัญญาท่ีจะช่วยคนทุกข์ยากและคน
ยากจนในธรรมบญัญติัของโมเสส    ความรอดน้ีจะส่งผลต่อการท่ีคนชอบธรรมขอบคุณพระเจา้  จากนั้นพวกเขา
สามารถท่ีจะด าเนินต่อพระพกัตร์พระองคด์ว้ยสันติสุขได ้

สดุดีน้ีหนุนใจให้ประชากรของพระเจา้ท่ีจะทูลต่อพระองค์ในความทุกข์เม่ือคนอธรรมกดข่ีพวกเขา    
เราสามารถมีความมัน่ใจใน     พระสัญญาต่างๆของพระองคท่ี์จะแกแ้คน้แทนคนชอบธรรมในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเช่นสถานการณ์น้ีได้    การท่ีพระองค์ทรงท าลายคนอธรรมก็จะยกย่องพระนามของพระองค์ในท่ีสุด 
เช่นเดียวกบัการจดัเตรียมความรอดเพื่อผูค้นของพระองค ์
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ในค าอธิษฐานส าหรับเวลาเยน็น้ี ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะปกป้องเขาและช่วยให้เขาท่ีจะด าเนินชีวิต
เพื่อพระสิริของพระองคต่์อไป    มนัเป็นสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวั  ซ่ึงเป็นสดุดีการสาปแช่ง 

“ชีวติถูกสร้างบนคุณลกัษณะและคุณลกัษณะถูกสร้างบนการตดัสินใจ    สดุดีน้ีเปิดเผยถึงดาวิดท่ีไดท้  า
การตดัสินใจท่ีฉลาดหลายคร้ังขณะท่ีเขาไดเ้ผชิญกบัการโจมตีของศตัรู” 586 

1. การขอร้องท่ีจะไดย้นิ  141:1-2 

เพราะวา่ดาวดิไดเ้ปรียบเทียบค าอธิษฐานของเขากบัเคร่ืองหอมของเคร่ืองบูชาเวลาเยน็ บางทีเขาไดถ้วาย
มนั ณ เวลานั้นของวนั (นัน่คือ ประมาณ 15 นาฬิกา)    เขาไดข้อร้องการตอบท่ีรวดเร็ว 

2. การขอร้องท่ีจะด าเนินในวถีิทางของพระเจา้  141:3-7 

141:3-4  ดาวิดไดข้อให้พระเจา้ท่ีจะช่วยเขาควบคุมค าพูดของเขา (ขอ้ 3)    เขาตอ้งการให้พระเจา้ท่ีจะช่วยเขา
ควบคุมความคิดและการกระท าของเขาอีกดว้ย (ขอ้ 4)    “กินของโอชะ” ของคนอธรรมก็พรรณนาถึง
การช่ืนชมกบัความเพลิดเพลินเก่ียวกบัตณัหาราคะของคนอธรรม 

“มนุษยทุ์กคนมีแนวโนม้ท่ีจะหนัไปสู่ส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัแสร้งท่ีจะเป็น”587 

141:5-7 ผูเ้ขียนสดุดีได้แสดงออกถึงการเปิดโอกาสต่อการวิจารณ์ท่ีเสริมสร้างของคนชอบธรรม  แต่เขาได้
อธิษฐานขอใหพ้ระเจา้พิพากษาคนอธรรม    เขาไดเ้ช่ือวา่พวกผูน้ าของพวกเขาจะลม้เหลว อยา่งเช่นเวลา
ท่ีกองทพัท่ีโจมตีก็โยนพวกผูพ้ิพากษาแห่งศตัรูของเขาลงจากหนา้ผาเพื่อจะท าลายพวกเขา    คนอธรรม



จะเรียนรู้วา่ถอ้ยค าของดาวิดไดเ้ป็นจริงเม่ือพระเจา้ไดท้  าลายพวกเขาในท่ีสุด    พวกเขาจะเป็นพยานว่า
พระเจา้ไดท้  าใหพ้วกเขาคว  ่าลงไปสู่หลุมฝังศพ อยา่งท่ีใครคนหน่ึงท่ีไถ่ทุ่งนาพลิกหนา้ดิน 

3. การขอร้องท่ีจะใหก้ารปกป้อง  141:8-10 

ถดัไปดาวดิไดอ้อ้นวอนต่อพระเจา้เพื่อขอการปกป้องจากพระองค ์   พวกศตัรูของเขาไดว้างกบัดกัไวด้กั
เขา    เขาไดอ้ธิษฐานวา่บรรดาผูท่ี้วางกบัดกัจะตกไปสู่กบัดกัดว้ยตวัของพวกเขาเอง และท่ีวา่พระเจา้จะช่วยกูเ้ขา 

เราผูเ้ป็นประชากรของพระเจา้ควรอธิษฐานตามปกติเพื่อการช าระให้บริสุทธ์ิของเราเอง และเพื่อการ
ปกป้องจากบุคคลท่ีชัว่ร้ายผูต่้อตา้นเราขณะท่ีเราแสวงหาท่ีจะด าเนินกบัพระเจา้ 
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ตวัอกัษรท่ีจารึกไวก้็ระบุถึงเวลาท่ีดาวดิไดเ้ขียนสดุดีน้ี    เขาไดเ้ขียนมนัเม่ือเขาอยู ่“ในถ ้า” เป็นท่ีชดัเจน
วา่ในขณะท่ีซาอูลก าลงัติดตามเขาอยู ่(เปรียบเทียบ สดด. 57; 1 ซมอ. 22:1; 24:3)    ผูเ้ขียนสดุดีไดก้ล่าวในฐานะ
ผูห้น่ึงท่ีไม่มีความหวงัของการช่วยกูอ่ื้นใดนอกจากพระยาเวห์    น่ีเป็นสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัอีกบทหน่ึง 

1. การร้องอยา่งสุดก าลงัของดาวดิต่อพระยาเวห์  142:1-2 

ผู ้เ ขียนสดุดีได้กล่าวราวกับว่า เขาก าลังบอกคนอ่ืนๆว่า เขาได้อธิษฐาน ณ โอกาสน้ีอย่างไร                          
เขาได้อธิษฐานจนได้ยิน ซ่ึงบางทีได้ออกมาจากความปรารถนาท่ีว่าพระเจ้าจะได้ยินเขาอย่างแน่นอน                         
เขาได้ระบายส่ิงท่ีได้ท าให้เขาเป็นทุกข์ต่อพระเจา้ เหมือนกับใครคนหน่ึงท่ีเทน ้ าออกจากหม้อ นั่นคืออย่าง
ทั้งหมด 

2. การคร ่ าครวญของดาวดิถึงสภาพของเขา  142:3-4 

แมว้า่ดาวดิไม่สามารถเห็นหนทางของเขาอยา่งชดัเจนได ้พระเจา้ไดรู้้วา่หนทางไหนท่ีเขาควรไปเพื่อจะ
ไปถึงความปลอดภัย    มันดูเหมือนว่าเส้นทางท่ีเขาไปนั้ นก็เป็นเส้นทางท่ีศัตรูของเขาได้ซ่อนกับดักไว ้                   
เป็นท่ีชดัเจนว่าถา้ดาวิดไดมี้ผูป้กป้องท่ีเป็นมนุษย ์บุคคลนั้นคงไดย้ืนอยู่ ณ ขวามือของเขา แต่ไม่มีใครอยู่ท่ีนัน่    
เขาไดรู้้สึกถูกทอดทิ้งอยา่งส้ินเชิงโดยคนอ่ืนๆทั้งหมด และปราศจาการช่วยเหลือของพระเจา้นั้น การหลบหนีก็
เป็นไม่ได ้

3. ความหวงัท่ีมัน่ใจของดาวดิในพระเจา้  142:5-7 

142:5   เม่ือดาวิดไดอ้ธิษฐานต่อพระเจา้ เขาไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจว่าพระเจา้จะปกป้องเขา   พระเจา้เป็น
ส่วนของเขาหรือส่วนแบ่ง คือทั้งหมดท่ีเขามี 



142:6-7 อีกคร้ังหน่ึง ผูเ้ขียนสดุดีได้ออ้นวอนให้พระเจา้ท่ีจะช่วยเขาหลบหนีจากพวกศตัรูท่ีมีก าลงัเหนือกว่า    
เขาได้รู้สึกถูกจองจ าไว้ ซ่ึงการหลบหนีนั้ นเป็นไม่ได้ถ้าพระเจ้าได้ล้มเหลวท่ีจะช่วยเขาให้รอด                      
ถา้พระเจา้ไดช่้วยกูเ้ขา เขาจะขอบคุณพระเจา้ และธรรมิกชนคนอ่ืนๆจะร่วมกบัดาวิดในการสรรเสริญ
ของเขาเน่ืองจากความดีท่ีอุดมสมบูรณ์ของพระเจา้ 

เม่ือประชากรของพระเจา้รู้สึกถูกทอดทิ้งโดยพนัธมิตรท่ีเป็นมนุษยค์นอ่ืนๆทั้งหมดนั้น พวกเขาสามารถ
หนัไปหาพระเจา้ได ้ผูท้รงอยูก่บัคนชอบธรรมอยูเ่สมอ    พระเจา้สามารถท่ีจะช่วยกูค้นของพระองคไ์ด ้
แมว้า่ไม่มีผูช่้วยคนอ่ืนๆ588 

“ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวเราหรือความรู้สึกภายในตัวเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ดูแลเรา            
(1 ปต. 5:7)”589 
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ในสดุดีการส านึกผิดน้ี  ดาวิดไดอ้ธิษฐานขอการช่วยกูแ้ละการน าพา    เหมือนกบัสดุดีก่อนหนา้น้ีนั้น 
เขาไดร้้องขอความช่วยเหลือเพื่อต่อตา้นพวกปฏิปักษ์ท่ีชัว่ร้าย    สดุดีน้ีเป็นสดุดีการคร ่ าครวญส่วนตวัอีกดว้ย 
(เปรียบเทียบ สดด. 6) 

“สดุดีน้ีเปรียบเทียบ ความชอบธรรมของพระยาเวห์ ซ่ึงก็คือความโนม้เอียงท่ีไม่มีเง่ือนไขของพระเจา้ต่อ
อิสราเอล และ ความชอบธรรมของอิสราเอล ซ่ึงไม่แบกภาระในเวลาท่ีมีปัญหา    สดุดีน้ีเขา้ใจความ
แตกต่างท่ีใหญ่และไม่สามารถวดัไดร้ะหวา่งสองอยา่งน้ี”590 

1. การร้องทุกขข์องผูเ้ขียนสดุดี  143:1-6 

143:1-4 ดาวิดไดอ้อ้นวอนต่อพระเจา้ท่ีจะตอบค าอธิษฐานของเขาเพราะว่าพระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อและชอบธรรม    
เป็นท่ีชดัเจนวา่ส่วนหน่ึงของการทนทุกขข์องดาวิดนั้นไดเ้กิดข้ึนจากบาปของเขาเอง เน่ืองจากวา่เขาได้
ขอวา่พระเจา้จะไม่พิพากษาเขา    พระองคไ์ดท้  า ไม่มีใครสักคนสามารถยืนอยู่ไดเ้พราะว่าทุกคนก็ไม่
ชอบธรรม    อีกแหล่งหน่ึงของความทุกขข์องดาวิดก็คือศตัรูผูไ้ดข้ยี้ดาวิดลงถึงดิน ดงันั้นเขาไดรู้้สึกหด
หู่และเป็นทุกขอ์ยา่งมาก 

143:5-6 ในความทุกขข์องเขานั้น ดาวิดไดร้ะลึกถึงวนัทั้งหลายท่ีดีกว่าในอดีต    เขาไดไ้ตร่ตรองถึงการกระท า
และงานของพระเจา้591  เขาไดอ้อ้นวอนต่อพระเจา้ เหมือนกบัคนท่ีส้ินหวงัซ่ึงก าลงัจะตายจากความ
กระหายร้องขอน ้า 



2. การออ้นวอนของผูเ้ขียนสดุดี  143:7-12 

143:7  ดาวิดไดข้อร้องการตอบท่ีรวดเร็วต่อค าอธิษฐานของเขา เน่ืองจากว่าเขาไดรู้้สึกวา่เขาจะตายถา้ใครคน
หน่ึงไม่ไดป้รากฏออกมาอยา่งทนัที    การซ่อนหนา้ของใครคนหน่ึงก็พรรณนาถึงการท าให้ตนเองเป็น
ท่ีเขา้ไม่ถึง 

143:8-12 หน่ึง ดาวดิตอ้งการการน าพาจากพระเจา้ (ขอ้ 8)    น่ีคงเป็นการแสดงออกท่ีสดช่ืนเหมือนตอนเชา้ของ
ความรักท่ีจงรักภกัดีของพระเจา้ต่อผูรั้บใช้ท่ีวางใจของพระองค์    ประการท่ีสอง เขาไดข้อการช่วยกู้
จากพวกศตัรูของเขา (ขอ้ 9)   ประการท่ีสาม เขาตอ้งการการสอนจากพระวิญญาณของพระเจา้ผูจ้ะ
จดัเตรียมทิศทางท่ีปลอดภยัให ้(ขอ้ 10)   ประการท่ีส่ี เขาไดข้อร้องการฟ้ืนฟูจากการโจมตีจากพวกศตัรู
ของเขา (ขอ้ 11-12)    ค าออ้นวอนเหล่าน้ีแต่ละอยา่งก็ประกอบดว้ยการอา้งอิงถึงการวางใจในพระเจา้อีก
ดว้ย 

แม้ว่าประชากรของพระเจา้ท าบาป พวกเขาก็สามารถอ้อนวอนขอการช่วยเหลือและการฟ้ืนฟูจาก              
พระเจา้บนพื้นฐานของความสัตยซ่ื์อและความชอบธรรมของพระเจา้ได ้   สดุดีน้ีรวมการขอร้องท่ีถ่อมใจและ
การชมเชยพระลกัษณะของพระเจา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งยอดเยีย่ม 
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น่ีเป็นค าอธิษฐานท่ีขอการช่วยกูร้ะหว่างสงคราม    ดาวิดไดส้รรเสริญพระเจา้ส าหรับการประทานชยั
ชนะในสงครามในอดีตและไดข้อความส าเร็จในการเผชิญหน้าทางทหารกบัศตัรูในปัจจุบนั    เขาไดม้ัน่ใจว่า
พระเจา้จะช่วยเหลือประชากรของพระองค์    น่ีเป็นสดุดีการสรรเสริญแบบพรรณนาพร้อมกบัเสียงสอดแทรก
แห่งการคร ่ าครวญและการออ้นวอน  

“สดุดีน้ีเป็นบทประพนัธ์ท่ีประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซ่ึงกลมกลืนกนัดี ไม่ใช่บทประพนัธ์ส่วนเดียว 
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของมนัเวน้แต่ขอ้ทา้ยๆ ก็มาจากสดุดีบทอ่ืนๆของดาวิด ซ่ึงส่วนใหญ่ก็คือสดุดี
บทท่ี 18”592 

1. การช่ืนชมยนิดีต่อชยัชนะ  144:1-2 

ดาวิดได้เร่ิมต้นค าอธิษฐานน้ีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าส าหรับการฝึกฝนให้เขาท่ีเป็นนักรบท่ีมี
ความส าเร็จและส าหรับการประทานชัยชนะให้แก่เขาในอดีต    เขาได้ใช้ค  าเหมือนหลายค าท่ีจะอธิบายถึง               
พระเจา้ของเขาวา่เป็นผูป้กป้องและผูช่้วยกูข้องเขา 



“ความเช่ือถือของอียปิตก์็พรรณนาถึงพระต่างๆวา่ก าลงัสอนกษตัริยถึ์งวธีิท่ีจะยงิธนู”593 

2. การออ้นวอนขอชยัชนะในปัจจุบนั  144:3-11 

144:3-4 การพรรณนาท่ีไดย้กยอ่งพระเจา้ในขอ้ท่ี 1 และ 2 ไดน้ าใหด้าวดิท่ีจะไตร่ตรองถึงความประหลาดใจท่ีวา่
พระเจา้จะใส่ใจในมนุษยท่ี์เล็กน้อย    การมีชีวิตอยู่ของมนุษยก์็สั้ นอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกบัการมี
ชีวติอยูข่องพระเจา้ นัน่คือพระองคท์รงอยูเ่ป็นนิตย ์

144:5-8  ผูเ้ขียนได้บรรยายถึงการแทรกแซงของพระเจา้ในแง่ของธรรมชาติในสงครามในปัจจุบนัท่ีดาวิดได้    
เผชิญ     ในอดีตนั้น    พระเจา้ไดใ้ช้ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และลูกเห็บท่ีจะให้ชยัชนะแก่ประชากรของ
พระองค ์(ยชว. 10; วนฉ. 4-5; และขอ้อ่ืนๆ)    ดูเหมือนวา่ดาวิดไดอ้อ้นวอนขอการช่วยกูท่ี้เหมือนกนั    
เขาไดม้องวา่กองทพัศตัรูเป็นเหมือนน ้าท่วมท่ีท่วมทน้จุดท่ีเขาไดร้้องขอการช่วยกูจ้าก 

144:9-11    ดาวดิไดส้ัญญาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ดว้ยเพลงใหม่ส าหรับชยัชนะท่ีเขาไดเ้ช่ือวา่พระเจา้จะให้แก่เขา    
ตามปกติแลว้ “เพลงใหม่” ในพระคมัภีร์ไดเ้กิดจากประสบการณ์ใหม่ๆ    ขอ้ท่ี 11 เป็นประเภทของท่อน
ท่ีกล่าวซ ้ า (เปรียบเทียบ ขอ้ 8) 

3. การช่ืนชมยนิดีส าหรับสภาพในอนาคต  144:12-15 

144:12-14   ดาวิดไดบ้รรยายถึงสามสภาพท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือพระเจา้ไดใ้ห้ชยัชนะแก่เขา    หน่ึง คนหนุ่มสาวของ
ประเทศจะเติบโตและเจริญต่อไป (ขอ้ 12)   ประการท่ีสอง ความมัง่คัง่จะเป็นเคร่ืองหมายของชีวิตของ
ชาติ (ขอ้ 13-14ก)   ประการท่ีสาม สันติภาพจะแพร่หลาย (ขอ้ 14ข) 

144:15    ดาวิดไดเ้ร่ิมตน้สดุดีกษตัริยน้ี์ดว้ยการอวยพรพระยาเวห์ และไดส้รุปมนัดว้ยการบรรยายถึงความเป็น
สุขของประชากรของ พระยาเวห์ 

ประชาชนผูท้  าให้พระเจา้เป็นความหวงัแห่งการช่วยกู้ของพวกเขาจะช่ืนชมกบัพระพรของพระองค ์   
พวกเขาจะประสบกบัความรอดท่ีเหนือธรรมชาติของพระองคแ์ละจะช่ืนชมกบัผลประโยชน์ต่างๆของพระคุณท่ี
ช่วยใหร้อดของพระองค ์

“เราจะตอ้งสังเกตส่ิงน้ี ว่าในขณะท่ีในการให้เน้ือและน ้ าด่ืมแก่เรานั้น พระเจา้ก็อนุญาตให้เราเขา้ไปสู่
การช่ืนชมกบัความสุขในระดบัท่ีแน่นอน มนัก็ไม่ไดติ้ดตามมาวา่ผูเ้ช่ือเหล่านั้นก็เป็นทุกขผ์ูซ่ึ้งด้ินรนใน
ชีวติกบัความขดัสนและความยากจน เพราะวา่ความขดัสนน้ีไม่วา่จะเป็นอะไรก็ตามนั้น พระเจา้สามารถ
แกด้ว้ยการปลอบโยนท่ีดีกวา่ได”้594 
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สดุดีโคลงกระทูน้ี้เร่ิมตน้ดว้ยชุดของสดุดีหกบท ซ่ึงเป็นหกบทสุดทา้ยในเพลงสดุดี ท่ีเต็มไปดว้ยการ
สรรเสริญพระเจา้เป็นพิเศษ    ช่ือเร่ือง “สดุดีการสรรเสริญ” ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในเพลงสดุดี    ค  าวา่ “สรรเสริญ” 
ปรากฏ 46 คร้ังในสดุดีหกบทสุดทา้ย    ในสดุดีน้ี ดาวิดไดส้รรเสริญพระเจา้ส าหรับการกระท าท่ีมีอ านาจของ
พระองค ์ ส าหรับความเมตตาและพระคุณของพระองค ์ส าหรับอาณาจกัรนิรันดร์ของพระองคแ์ละส าหรับการ
ตอบสนองของพระองค์ต่อบรรดาผู ้ท่ีอธิษฐานต่อพระองค์    เ ม่ือเป็นเช่นนั้ น มันก็คล้ายคลึงกับสดุดี
ประวติัศาสตร์และปัญญา แต่ประเภทของมนัก็เกือบคลา้ยกบัสดุดีการสรรเสริญแบบพรรณนา 

“ในสดุดีนั้น มนัก็ไม่มีการพฒันาของเคา้โครงเร่ืองหรือการสร้างความเขม้ขน้    ท่ีจริงแลว้ มนัก็อยูค่งท่ี
ในรูปแบบอย่างแทจ้ริง ซ่ึงกล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นจริงอย่างยืนยงแห่งโลกน้ี    ส่ิงท่ีเป็นจริง ณ ตอนตน้ของ
สดุดีก็ยงัเป็นจริง ณ ตอนจบ    ส่ิงท่ีเป็นจริงตั้งแต่ตอนตน้จนถึงตอนจบก็คือวา่พระยาเวห์ทรงปกครอง
อยา่งมัน่คง และนัน่ก็สามารถพึ่งพาได ้  เราไดรั้บชุดของการยืนยนัท่ีสามารถถูกเรียบเรียงใหม่ไดโ้ดย
ปราศจากการรบกวนความตั้งใจ. . .น่ีคืออิสราเอลในความเช่ือท่ีวางใจ ท่ีไม่รู้และท่ีเป็นเหมือนเด็กมาก
ท่ีสุด”595 

1. การกระท าท่ีมีพลงัของพระเจา้  145:1-7 

145:1-2  ดาวดิไดต้ั้งใจท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ทุกวนัและตลอดไป    เหตุผลก็เป็นดงัต่อไปน้ี 

“เม่ือใครคนหน่ึงได้มาสู่จุดของการรู้จักพระเจ้าในแนวทางส่วนตัวนั้น ความปรารถนาท่ีจะร้อง
สรรเสริญแด่พระองคแ์ละร้องมนับ่อยๆก็หนกัแน่นอยา่งมาก”596 

คนท่ีถือรักษาหน้าท่ีเคยกล่าวซ ้ าสดุดีน้ีสามคร้ังต่อวนั คือ สองคร้ังในตอนเช้าและหน่ึงคร้ังใน          
ตอนเยน็597 

145:3-7 ดาวิดได้ก ล่าวว่าพ่อแม่จะประกาศการกระท า ท่ี ยิ่ ง ใหญ่ของพระ เจ้าแก่ ลูกๆของพวก เขา                                   
เขาเองก็จะไตร่ตรองถึงความสง่างามของพระเจา้และงานท่ีอศัจรรยข์องพระองค ์   ประชาชนจะเล่าถึง
การกระท าท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์ใหม่และจะสรรเสริญพระเจ้าส าหรับความยิ่งใหญ่ ความดีและ
ความชอบธรรมของพระองค ์



“ตวับทร้องเรียกความคล่องท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และขา้พเจา้จะกระตุน้ให้คุณท่ีจะปฏิบติัมนัอย่างเสรีเม่ือคุณ
ก าลงักล่าวถึงความดีของพระเจา้”598 

2. ความเมตตาและพระคุณของพระเจา้  145:8-10 

145:8-9  ขอ้เหล่าน้ีเป็นการแสดงออกชั้นเลิศถึงการสรรเสริญส าหรับพระลกัษณะของพระเจา้    ดาวิดไดเ้คล่ือน
จากการพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่แห่งการกระท าของพระเจา้ไปสู่การไตร่ตรองถึงท่าทีท่ีจูงใจของ
พระองค ์   ขอ้ความอย่างเดียวกนัในค าฮีบรูก็ปรากฏเจ็ดคร้ังในท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาเดิม (อพย. 34:6; 
กดว. 14:18; นหม. 9:17; สดด. 86:15; 103:8; ยอล. 2:13; ยนา. 4:2)    พระคุณของพระเจา้คือความโปรด
ปรานและการช่วยเหลือของพระองค์ท่ีพระองค์ให้แก่บรรดาผูท่ี้ไม่สมควรต่อมนั    ความเมตตาของ
พระองค์คือการระงบัท่ีพระองค์ส าแดงแก่บรรดาผูท่ี้สมควรต่อพระพิโรธของพระองค์ (เปรียบเทียบ 
86:5, 15; 111:4; 112:4)    พระองคท์รงอดทนต่อบรรดาผูท่ี้ไดก้ระตุน้พระพิโรธของพระองคด์ว้ยการท า
บาปของพวกเขา    ความรักท่ีจงรักภกัดีของพระองค์นั้นก็หนักแน่นและอยู่เป็นนิตยอ์ย่างอศัจรรย ์   
พระองคท์รงดีต่อทุกคน แมก้ระทัง่ไดส่้งฝนและพระพรอ่ืนๆมาเหนือคนอธรรมและคนชอบธรรม 

145:10 ยิ่งไปกว่านั้นอีก พระองค์ปฏิบติังานท่ีอศัจรรยข์องพระองค์ภายใตค้วามยบัย ั้งแห่งความเมตตาของ
พระองค์ (เปรียบเทียบ 19:1-3)    เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีนั้น งานและประชากรทั้งส้ินของพระเจา้                       
จะสรรเสริญพระองค ์

3. อาณาจกัรนิรันดร์ของพระเจา้  145:11-16 

145:11-13ก การควบคุมท่ีสัตย์ซ่ือและต่อเน่ืองของพระเจ้าเหนือทุกส่ิงตั้ งแต่ชนรุ่นหน่ึงถึงชนรุ่นถดัไปนั้น                  
ก็เรียกร้องการสรรเสริญส าหรับการปกครองท่ีนิรันดร์ของพระองค ์   พระองคท์รงปกครองเหนือทุกส่ิง
ดว้ยอ านาจและพระสิริ    ผูค้นกล่าวถึงกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่และอาณาจกัรของพระองคเ์น่ืองจากการกระท า
ท่ีอศัจรรยท์ั้งส้ินของพระองค ์   การปกครองนิรันดร์และทัว่จกัรวาลของพระเจา้ก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ีแทนท่ี
จะเป็นอาณาจกัรของดาวดิ 

145:13ข-16  บรรดาผูแ้ปลของฉบบั NASB ไม่ไดแ้ปลส่วนสุดทา้ยของขอ้ท่ี 13    มนัอ่านวา่ “พระเจา้ทรงสัตย์
ซ่ือต่อพระสัญญาทั้งส้ินของพระองคแ์ละทรงรักต่อทุกส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ร้าง” (NIV)    บรรดาผูแ้ปล
ฉบบัเซปทวัจินท์บรรจุขอ้น้ีเพื่อจะเติมลงโคลงกระทู ้ซ่ึงเป็นบรรทดัท่ีเร่ิมตน้ดว้ยอกัษรฮีบรู นุน ท่ีขาด
หายไปในตวับทฮีบรู 

พระเจา้ทรงค ้าจุนคนท่ีลม้ลง ยกชูคนท่ีถูกกดข่ี และจดัเตรียมเพื่อทุกคนอย่างต่อเน่ือง    ดงันั้นทุกคนก็
พึ่งพาพระเจา้ส าหรับการจดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นของเขาหรือของเธอ    เน่ืองจากวา่การปกครองของ



พระเจา้นั้นอยูเ่ป็นนิตย ์พระองคก์็เอาใจใส่ส่ิงทรงสร้างของพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อและอยา่งมีความรักอยู่
ตลอดเวลา 

4. การตอบสนองของพระเจา้ต่อค าอธิษฐาน  145:17-21 

ทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท าก็ถูกตอ้ง    ความกรุณาก็เป็นเคร่ืองหมายของการกระท าทั้งส้ินของพระองค ์   
พระองคท์รงตั้งใจฟังบรรดาผูท่ี้อธิษฐานต่อพระองคอ์ยา่งจริงใจ    พระองคจ์ะให้ตามค าออ้นวอนของผูเ้ช่ือและ
จะช่วยกู้พวกเขาในเวลาท่ีมีความตอ้งการ    พระองค์จะปกป้องบรรดาผูท่ี้รักพระองค์ แต่พระองค์จะท าลาย
บรรดาผูท่ี้ไม่รักพระองค์    เพราะเหตุผลเหล่าน้ีเอง ดาวิดไดก้ล่าวว่าเขาจะสรรเสริญพระยาเวห์และทุกคนจะ
สาธุการพระองคเ์ป็นนิตย ์

สดุดีน้ีเป็นบญัชีรายช่ือท่ียิง่ใหญ่ของเหตุผลต่างๆท่ีจะสรรเสริญพระเจา้    เหมือนกบัสดุดีโคลงกระทูบ้ท
อ่ืนๆนั้น สดุดีน้ีก็เป็นตน้แบบส าหรับเราท่ีจะใชใ้นการระลึกถึงส่ิงต่างๆมากมายเก่ียวกบัพระเจา้ส าหรับการท่ีเรา
ควรสรรเสริญพระองค ์

สดุดีบทที ่ 146 

ผูเ้ขียนสดุดีนิรนามได้สัญญาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้เป็นนิตยเ์น่ืองจากความยิ่งใหญ่และพระคุณของ
พระองค ์   ความสัตยซ่ื์อของพระองค์ในฐานะพระผูส้ร้างท่ีมีต่อคนท่ีถูกกดข่ีแห่งโลกน้ีก็เป็นการเนน้ท่ีเจาะจง
ในสดุดีน้ี    แต่ละบทของสดุดีหา้บทสุดทา้ยในเพลงสดุดี (สดด. 146—150) ก็เร่ิมตน้และจบลงดว้ยค าก าชบัท่ีวา่ 
“จงสรรเสริญพระเจา้!” (“ฮาเลลูยา!”) 

“สดุดีหา้บทเหล่าน้ีก็เป็นเส้นทางท่ีสั้นในการนมสัการ และประชากรของพระเจา้ในทุกวนัน้ีควรท่ีจะใส่
ใจเน้ือหาของสดุดีเหล่าน้ี”599 

“สดุดีบทท่ี 146—150 ก่อตั้ง การรวบรวมฮาเลล (‘สรรเสริญ’) สุดทา้ย    สดุดีฮาเลลูยาห้าบทเหล่าน้ีมี
ประเภทท่ีเป็นลกัษณะพิเศษของเพลงแห่งการสรรเสริญแบบพรรณนา    สดุดีเหล่าน้ีไดถู้กใช ้ณ บางจุด
ในฐานะส่วนหน่ึงของค าอธิษฐานประจ าวนัในการนมสัการท่ีธรรมศาลา    การรวบรวมอีกสองชุดคือ 
สดุดีฮาเลลเก่ียวกบัอียปิต ์(113—118) และ ฮาเลลท่ียิง่ใหญ่ (120—136)”600 

1. การไร้ความสามารถของมนุษยท่ี์จะช่วยเหลือ  146:1-4 

146:1-2  ผูเ้ขียนไดป้ฏิญาณท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ตลอดชีวติของเขา 



146:3-4  จากนั้นเขาไดเ้ตือนต่อการวางใจในเจา้นายท่ีเป็นมนุษย ์   พวกเขาจะตายไปและแผนการต่างๆของพวก
เขาจะพินาศไปกับพวกเขา    ณ การตายนั้น วิญญาณจะแยกออกจากร่างกาย ซ่ึงกลับไปสู่ผงคลี                  
ดงันั้นมนัเป็นการโง่เขลาท่ีจะตั้งความหวงัมากเกินไปในส่ิงท่ีผูค้นสามารถท าได ้

2. ความสามารถของพระเจา้ท่ีจะช่วยเหลือ  146:5-6 

ในความตรงกนัขา้มกบับรรดาผูท่ี้พึ่งพาคนอ่ืนๆส าหรับการช่วยกูน้ั้น บรรดาผูท่ี้วางใจในพระเจา้ของ
อิสราเอล คือพระยาเวห์ก็จะประสบกบัพระพร    พระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้างผูไ้ดส้ร้างทะเลท่ีมนุษยไ์ม่สามารถ
ควบคุมไดแ้ละส่ิงมีชีวิตของมนัทั้งหมด  พระยาเวห์ไม่ไดแ้ค่มีอ านาจสูงสุดเท่านั้น แต่พระองคท์รงสัตยซ่ื์อต่อ
พระวจนะของพระองคอี์กดว้ย 

3. ตวัอยา่งต่างๆของอ านาจและความสัตยซ่ื์อของพระเจา้  146:7-10 

146:7-9 นกักวีไดอ้า้งอิงตวัอย่างเกา้อย่าง    ในแต่กรณีนั้น ส่ิงท่ีถูกกล่าวถึงก็คือพระยาเวห์ทรงจดัเตรียมความ
จ าเป็นท่ีเจาะจงของแต่ละบุคคล    พระองคเ์ท่านั้นสามารถท าอยา่งน้ีได ้

146:10  ผูเ้ขียนสดุดีไดส้รุปดว้ยการยืนยนัว่าพระเจา้ของอิสราเอลจะปกครองตราบเท่าท่ีชีวิตของมนุษยอ์ยู่ชัว่   
กาลนาน    น่ีคือการสรุปของเขาเม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีเขาไดก้ล่าวเก่ียวกบัความสามารถต่างๆของพระเจา้
ในตอนตน้ของสดุดีน้ี    ดงันั้นผูค้นควรสรรเสริญพระเจา้ในขณะท่ีชีวติของมนุษยข้ึ์นอยูก่บัความจ าเป็น
ของเขาท่ีจะวางใจเพื่อนมนุษยข์องเขานั้น เราก็ควรหลีกเล่ียงการทดลองท่ีจะวางใจในมนุษยท์ั้งหมด
หรือแมก้ระทัง่เป็นอนัดบัแรก    พระยาเวห์เป็นบุคคลเดียวผูท้รงสมควรต่อการวางใจของเราอย่าง
ส้ินเชิง    การไตร่ตรองถึงความแตกต่างระหวา่งผูค้นและพระเจา้ก็ท  าใหส่ิ้งน้ีชดัเจน601 

สดุดีบทที ่ 147 

ความยิ่งใหญ่ของพระเจา้และพระคุณของพระองค์อย่างเช่นในสดุดีบทท่ี 146 ก็เป็นหวัขอ้ของสดุดีน้ี    
อยา่งไรก็ตาม ในสดุดีน้ีผูเ้ขียนสดุดีท่ีไม่มีช่ือไดม้องวา่พระเจา้เป็นพระผูค้  ้าจุนมากกวา่พระผูส้ร้าง   พระองคท์รง
จดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่ส่ิงทรงสร้างของพระองค ์   หวัขอ้การทรงสร้างก็โดดเด่นในสดุดีน้ี 

“เม่ือเนหะมียแ์ละประชาชนของเขาไดเ้สร็จส้ินการสร้างก าแพงของเยรูซาเล็มข้ึนใหม่ ได้ซ่อมประตู
ใหม่ และไดใ้หป้ระชาชนตั้งถ่ินฐานใหม่นั้น พวกเขาไดเ้รียกหาการชุมนุมใหญ่เพื่อการเฉลิมฉลองและ
การถวาย และมนัดูเหมือนวา่สดุดีน้ีไดถู้กเขียนข้ึนเพื่อโอกาสนั้น (ขอ้ 2, 12-14; นหม. 12:27-43).  .  .
สดุดีน้ีน าเสนอสามเหตุผลวา่ท าไมผูค้นควรสรรเสริญพระเจา้ และแต่ละส่วนก็ถูกแบ่งเขตโดยค าสั่งให้
สรรเสริญพระเจา้ (ขอ้ 1, 7 และ 12)”602 



1. เป้าแห่งการควบคุมของพระเจา้  147:1-6 

147:1  หลงัจากการเรียกแรกเร่ิมให้สรรเสริญพระเจา้นั้น ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายว่าการสรรเสริญนั้นก็น่ายินดีและ
เหมาะสม 

147:2-3 ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเจา้ไดน้ าประชากรของพระองคก์ลบัไปสู่แผน่ดินแห่งพระสัญญาและไดช่้วยให้พวก   
เขาท่ีจะสร้างเยรูซาเล็มข้ึนใหม่ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์สามารถและท าการรักษาใจท่ีแตกสลายได ้   
พระองคท์รงรักษาและฟ้ืนฟูบรรดาผูท่ี้กลบัใจและหนักลบัไปหาพระองค ์

147:4-6    ผูค้นนบัส่ิงท่ีพวกเขาครอบครอง และการตั้งช่ือบางส่ิงก็แสดงออกถึงสิทธิอ านาจของใครคนหน่ึง
เหนือส่ิงนั้น    ดงันั้นขอ้ท่ี 4 ก็แสดงออกถึงสิทธิอ านาจของพระเจา้เหนือฟ้าสวรรค ์(เปรียบเทียบ อสย. 
40:26)    ความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ก็ชดัเจนในก าลงัท่ีสมบูรณ์ของพระองคแ์ละความเขา้ใจท่ีไม่จ  ากดั
ของพระองคอี์กดว้ย    พระองคท์รงชูคนท่ีเป็นทุกขแ์ละทรงเหวี่ยงคนอธรรมลงถึงดิน    ในอีกนยัหน่ึง 
พระองคท์รงควบคุมบริวารฟ้าสวรรคท์ั้งส้ินและมนุษยทุ์กคน 

2. เป้าแห่งการยนิดีของพระเจา้  147:7-11 

147:7-9 ขอ้ท่ี 7 เป็นการเรียกให้สรรเสริญท่ีคลา้ยกบัขอ้ท่ี 1    ขอ้ท่ี 8 และ 9 พรรณนาถึงพระเจา้ทรงจดัเตรียม
เพื่อส่ิงทรงสร้างของพระองคผ์า่นทางการปฏิบติัการแห่งการจดัเตรียมของพระองค ์   ผูเ้ขียนสดุดีคงได้
อา้งอิงถึงลูกกา (ขอ้ 9) เพราะวา่พวกมนัก็ถูกท าลายไดง่้ายเป็นพิเศษ    พวกกาไม่ไดจ้ดัหาเพื่อลูกๆของ
พวกมนัอยา่งท่ีนกอ่ืนๆท า    พวกมนัก็เห็นแก่ตวัอยา่งมาก (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 17:4-6)    อยา่งไรก็ตาม 
พระเจา้ทรงดูแลลูกกาทั้งหลาย 

147:10-11    พระเจา้ไม่ไดปี้ติยินดีในสัญลกัษณ์แห่งก าลงัท่ีท าให้มนุษยป์ระทบัใจ    พระองคท์รงมองและยินดี
ในส่ิงท่ีแสดงถึงก าลงัฝ่ายวญิญาณแท ้นัน่คือ การวางใจในพระองคเ์อง    น่ีท  าใหพ้ระองคน่์าสรรเสริญ 

“มนัเป็นความคิดท่ียิ่งใหญ่ท่ีว่าเราสามารถน าความปีติยินดีไปสู่พระทยัของพระบิดาในสวรรค์ได ้
(35:27; 37:23; 149:4)”603 

3. เคร่ืองมือแห่งการอวยพรของพระเจา้  147:12-20 

147:12-14  ขอ้ท่ี 12 แนะน ารอบท่ีสามแห่งการสรรเสริญ (เปรียบเทียบ ขอ้ 1, 7)    ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกให้คน
อิสราเอลท่ีจะสรรเสริญพระเจา้เน่ืองพระองคไ์ดน้ าความปลอดภยั ความมัน่คง สันติภาพ และความมัง่
คัง่มาสู่เยรูซาเล็มอีกคร้ังหน่ึง 



147:15-20    ขอ้ท่ี 15-18 อธิบายถึงผลลพัธ์ท่ีมีพลงัท่ีพระบญัชาของพระเจา้มีต่อการทรงสร้าง (เปรียบเทียบ           
ขอ้ 4, 8-9)    พระเจา้ไดส่้งพระวจนะของพระองคไ์ปถึงอิสราเอลอีกดว้ย (ขอ้ 19-20; เปรียบเทียบ ขอ้ 2-
3, 6, 11)    น่ีเป็นพระพรท่ีพิเศษเน่ืองจากวา่มนัไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยถึงน ้ าพระทยัท่ีมีพระคุณของ
พระองค ์   ประชากรของพระองคค์วรสรรเสริญพระองคเ์ม่ือพิจารณาถึงส่ิงเหล่าน้ีทั้งส้ิน 

“เราควรเช่ือฟังอย่างท่ีลมเช่ือฟังใช่ไหม? หรือเราควรเป็นองค์ประกอบเดียวของการทรงสร้างท่ีไม่ได้
ตอบสนองต่อน ้าพระทยัของพระเจา้?”604 

“มนัไดถู้กช้ีประเด็นอย่างดีว่า ในฐานะของวิธีของการท าให้ส่ิงต่างๆส าเร็จอย่างส้ินเชิงนั้น กฎเกณฑ์
และกฎหมาย หรือแมก้ระทัง่การขอ ร้องและการหนุนใจก็ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีแน่นอน    ดงันั้นโดยการ
กล่าวต่อเรา ไม่ใช่การใส่รายการแก่เรานั้น พระเจา้ทรงส าแดงว่าพระองค์ทรงแสวงหาความสัมพนัธ์
ไม่ใช่แค่ล าดบัของการกระท าต่างๆท่ีถูกท าใหลุ้ล่วง”605 

ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้อยา่งท่ีเห็นไดใ้นการควบคุมของพระองคเ์หนือธรรมชาติ และความกรุณาของ
พระเจา้อยา่งท่ีเห็นไดใ้นการจดัการกบัประชากรของพระองคก์็เรียกร้องการสรรเสริญ    พระเจา้ทรงค ้า
จุนทั้งการทรงสร้างและส่ิงทรงสร้างของพระองคด์ว้ยพระวจนะของพระองค ์

สดุดีบทที ่148 

สดุดีนิรนามอีกบทหน่ึงก็เน้นถึงความส าคญัของการสรรเสริญพระเจา้    สดุดีน้ีเรียกให้ฟ้าสวรรค์ท่ีจะ
สรรเสริญพระองคส์ าหรับการสถาปนาพวกมนัไว ้และให้แผน่ดินโลกท่ีจะสาธุการพระองคส์ าหรับการยกยอ่ง
อิสราเอล    แต่ละส่วนหลกัของสดุดีน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการเรียกใหน้มสัการ (“จงสรรเสริญพระเจา้”) และบทกวีทั้งบท
น้ีจบลงดว้ยการเรียกอยา่งเดียวกนั ซ่ึงก่อให้เกิด การผนวก    “สรรเสริญ” ปรากฏ 13 คร้ังใน 14 ขอ้ของสดุดีน้ี    
สดุดีน้ีรวมหวัขอ้ปัญญา การทรงสร้าง และการสรรเสริญไวด้ว้ยกนั 

1. สรรเสริญส าหรับการสถาปนาฟ้าสวรรค ์ 148:1-6 
148:1-4  ผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกใหทุ้กส่ิงท่ีอยูเ่หนือโลกท่ีจะสรรเสริญพระเจา้    น่ีไดร้วมถึงพวกทูตสวรรค ์ดวงดาว

ทั้งหลาย  ดวงอาทิตย ์ดาวจนัทร์ และเมฆท่ีซ่ึงผูเ้ขียนไดถื้อวา่มีความสามารถท่ีจะสรรเสริญโดยการท า
ใหเ้ป็นบุคคล 

148:5-6  บริวารฟ้าสวรรคเ์หล่าน้ีควรสรรเสริญพระยาเวห์เพราะวา่พระองคไ์ดส้ร้างพวกเขาทั้งหมดดว้ยค าบญัชา    
ของพระองค์    โดยทัว่ไปแลว้ ล าดบัของการทรงสร้างในสดุดีน้ีก็เอาอย่างล าดบัของปฐมบาลบทท่ี 1 
แมว้า่ผูเ้ขียนไดใ้ชเ้สรีภาพทางบทกวบีางอยา่ง    ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ส่ิงทรงสร้างเหล่าน้ีก็มีอยูต่่อไปอยา่งท่ี



พวกมนัเป็นอยู่เพราะว่าพระเจ้าได้ท าการบัญชาว่าพวกมันควรด ารงตราบเท่าท่ีพระองค์ต้องการ                  
คนคานาอนัได้นบัถือดวงดาวทั้งหลาย ดงันั้นสดุดีน้ีคงได้เป็นการโตแ้ยง้ต่อการนับถือรูปเคารพของ
พวกเขา 

2. สรรเสริญส าหรับการยกยอ่งอิสราเอล  148:7-14 

148:7-12    ควบคู่ไปกบัความมากมายแห่งฟ้าสวรรคน์ั้น ถดัไปผูเ้ขียนสดุดีไดเ้รียกใหค้วามมากมายแห่ง แผ่นดิน
โลกทั้งส้ินท่ีจะสรรเสริญพระยาเวห์    อีกคร้ังหน่ึงเขาไดท้  าให้ส่ิงต่างๆท่ีไม่มีชีวิตให้เป็นบุคคลและได้
ระบุถึงกลุ่มท่ีเป็นตวัแทนท่ีหลากหลาย 

“. . .วิธีแห่งการควบคุมของพระเจา้ในอาณาจกัรทัว่จกัรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพร้อมกบัการอา้งอิงถึง
แผ่นดินโลกก็ค่อนข้างเป็นการจดัเตรียมโดยทัว่ไป นั่นคือ ผ่านทางเหตุอนัท่ีสอง นั่นคือ ‘ไฟ และ
ลูกเห็บ หิมะ และไอน ้า ลมพายท่ีุท าใหพ้ระวจนะของพระองคส์ าเร็จ’ (สดด. 148:8)”606 

บางส่วนท่ีบ่งบอกถึงทั้งหมดบางอยา่งนั้นก็แสดงถึงจ านวนทั้งหมดของกลุ่ม เช่น “คนแก่และเด็ก” (ขอ้ 
12) ซ่ึงเป็นถอ้ยค าท่ีแสดงถึงผูค้นทุกวยั    คนต่างชาติไดน้มสัการส่ิงทรงสร้างและรูปแบบต่างๆทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงสดุดีน้ีแสดงใหเ้ห็นก็เป็นส่ิงทรงสร้างของพระยาเวห์607 

148:13-14   ส่ิงมีตวัตนบนแผน่ดินโลกเหล่าน้ีควรสรรเสริญพระยาเวห์เพราะว่าพระองค์ทรงใหญ่กวา่ส่ิงใด                 
ก็ตามในสวรรค์และบนโลก    พระนามของพระองค์เท่านั้นท่ีควรแก่การยกยอ่ง    โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
พระเจา้ไดใ้หเ้กิดกษตัริย ์(ผูท่ี้แขง็แรง, เขา) เพื่อประชากรท่ีเลือกสรรของพระองค ์   บุคคลน้ีไดก้ลายมา
เป็นการสรรเสริญของธรรมิกชนทั้งหมดของพระองคใ์นอิสราเอล คือประเทศท่ีใกลชิ้ดกบัพระทยัของ
พระองค ์

“จนถึงบดัน้ี ผูเ้ขียนสดุดียงัไม่ไดก้ล่าวส่ิงใดก็ตามเก่ียวกบัประชากรของพระเจา้    เขาไดท้  าการอา้งอิง
ถึง ‘ทูตสวรรค์ทั้งหลาย’ ของ   พระเจา้ (ขอ้ 2) ในสวรรค์แต่ไม่ไดอ้า้งอิงถึงผูค้นผูท้  าตามค าสั่งของ
พระองคบ์นโลกจนกระทัง่ขอ้สุดทา้ย    น่ีเป็นการพฒันาไปสู่จุดสูงสุดของสดุดีน้ี    พระเจา้ทรงรักและ
ดูแลส่ิงทรงสร้างของพระองคท์ั้งส้ิน แต่พระองคมี์ความใกลชิ้ดท่ีพิเศษส าหรับ ‘ประชากรของพระองค์
,’ ‘ธรรมิกชนของพระองค์’.  .  . ‘อิสราเอล’ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ ‘ผูค้นท่ีใกลชิ้ดกบัพระทยัของ   
พระองค’์. . .”608 

ส่ิงทรงสร้างทั้งส้ินควรสรรเสริญพระเจา้เพราะว่าพระองค์เป็นพระผูส้ร้างและพระผูค้  ้ าจุนของทุกส่ิง    
ยิง่ไปกวา่นั้นอีก พระองคไ์ดอ้วยพรอิสราเอลดว้ยการใหผู้น้  าท่ีน่าสรรเสริญแก่ประชากรท่ีเลือกสรรของ



พระองค์    “เขา” ท่ีพระเจ้าได้ให้เกิดข้ึน คือพระเยซูคริสต์ เช้ือสายของดาวิด ผูซ่ึ้งสมควรแก่ การ
สรรเสริญท้ังส้ิน นั่นคือ ทุกรูปแบบของการนมสัการท่ีแทจ้ริง  ยอดรวมของการสรรเสริญท่ีรวมกนั
ทั้งส้ิน  และการสรรเสริญจากส่ิงต่างๆท่ีไดถู้กสร้างข้ึนทั้งมีชีวติและไม่มีชีวติ 

สดุดีบทที ่ 149 

ผูเ้ขียนท่ีไม่ทราบช่ือไดเ้รียกให้คนอิสราเอลท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ ผูท้รงช่วยเหลือคนท่ียอมจ านนและ
ลงโทษประชาชาติต่างๆท่ีต่อตา้นพระองค์    เน่ืองจากว่าสดุดีน้ีแบ่งปันถึงภาษาและความหวงัของสดุดีการ
สาปแช่งนั้น นกัวิชาการหลายคนถือวา่มนัเป็นเพลงเก่ียวกบัยุคสุดทา้ย609    เหมือนกบัสดุดีก่อนหนา้น้ี  สดุดีน้ี
เร่ิมตน้และจบลงดว้ยการเรียกใหส้รรเสริญเช่นกนัวา่ “จงสรรเสริญพระเจา้” 

1. การเรียกใหย้นิดีในพระเจา้  149:1-3 

ผูเ้ขียนสดุดีได้กระตุ้นให้คนอิสราเอลท่ีจะสรรเสริญพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นและอย่างสุดใจ                    
การสรรเสริญของพวกเขาควรจะเกิดข้ึนโดยทนัทีและสดใหม่ ซ่ึงเป็นความหมายโดยนัยของ “เพลงใหม่” 
(เปรียบเทียบ 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9)    พวกเขาควรสรรเสริญพระองคต่์อสาธารณะพร้อมกบัธรรมิกชน
คนอ่ืนๆ (ค าฮีบรู ฮาสิดิม) ในประเทศเพราะว่าพระองคไ์ดท้  าบางส่ิงท่ีใหม่ส าหรับพวกเขา    พระองค์ไดฟ้ื้นฟู
พวกเขาและไดใ้ห้ความหวงัแห่งชยัชนะในยุคสุดทา้ยแก่พวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 6-9; วว. 14:3)    ในความ
เหมือนกนักบัสดุดีบทท่ี 148 (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้ท่ี 14) สดุดีน้ีก็ใชค้  าเหมือนหลายค าท่ีจะอธิบายถึงอิสราเอล
อีกด้วย    ประเทศควรระลึกถึง  พระผูส้ร้างของพวกเขา ผูไ้ด้สร้างครอบครัวของอับราฮมัไปสู่ประเทศ                        
ณ การอพยพนั้น    การเตน้ร าและเคร่ืองดนตรีก็เป็นส่ิงเสริมท่ีเหมาะสมส าหรับการเฉลิมฉลองท่ียนิดีเช่นนั้น 

2. เหตุผลส าหรับการยนิดีในพระเจา้  149:4-5 

เหตุผลส าหรับการยนิดีและการสรรเสริญก็คือการดูแลของพระเจา้ท่ีมีต่อประชากรของพระองค ์ซ่ึงเห็น
ไดใ้นการจดัเตรียมความรอดของพระองค์เพื่อพวกเขา    ไม่มีการช่วยกู้ท่ีเจาะจงซ่ึงถูกกล่าวถึงท่ีน่ี    มนัเป็น
ความรอดในทุกๆ รูปแบบและโอกาสใดๆก็ตามท่ีผูเ้ขียนสดุดีตอ้งการท่ีจะเน้น    ความรอดเป็นหัวขอ้ส าหรับ
การยกยอ่งภายใตส้ถานการณ์ใดๆก็ตาม แมก้ระทัง่เม่ือใครคนหน่ึงเอนกายบนท่ีนอนของเขาหรือของเธอ 

3. วธีิท่ีจะยนิดีในพระเจา้  149:6-9 

น ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับอิสราเอลก็คือว่าพวกเขาตอ้งเอาชนะและพิชิตพวกศตัรูของพระเจา้บน
โลกน้ี    น่ีจะสถาปนาความชอบธรรมในโลกและยกย่องพระเจ้าของอิสราเอลในฐานะพระเจ้าท่ีมีอ านาจ
สิทธ์ิขาด (เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:1-6, 23; ยชว. 1:1-8)    อิสราเอลไดส้รรเสริญและยกยอ่งพระเจา้ ไม่ใช่ดว้ย



ถอ้ยค าเท่านั้น แต่ดว้ยการกระท าอีกดว้ย โดยการท าตามน ้าพระทยัของพระองคท่ี์มีส าหรับพวกเขา (เปรียบเทียบ 
นหม. 4:9, 16-23)    ขอ้เหล่าน้ีอาจบดขยี้ความรู้สึกไวของคริสเตียนผูมี้วิธีท่ีแตกต่างของการเช่ือฟังพระเจา้ในทุก
วนัน้ี    อยา่งไรก็ตาม เม่ือผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขียนเพลงน้ีนั้น  การท าลายพวกเพื่อนบา้นท่ีอธรรมของอิสราเอลก็เป็น
วธีิของพวกเขาในการแสดงออกถึงการเช่ือฟังพระเจา้ 

สดุดีน้ีก็เป็นการย  ้าเตือนท่ีมีประโยชน์ต่อเราผูเ้ป็นผูเ้ช่ือว่า การสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่แค่เก่ียวข้องกับการ
สรรเสริญพระองคด์ว้ยปากของเราเท่านั้น    มนัควรรวมถึงการเช่ือฟังพระองคด์ว้ยชีวติของเราอีกดว้ย 

สดุดีบทที ่ 150 

นกักวีท่ีได้รับการดลใจน้ีได้เรียกให้ทุกคนท่ีจะสรรเสริญพระยาเวห์ส าหรับการกระท าท่ีมีพลงัและ
ความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระองค ์(10 คร้ังจาก 13 คร้ังท่ีใช ้“สรรเสริญ” ในสดุดีน้ี)    สดุดีน้ีท าหนา้ท่ีเป็นการให้
พรคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงน าการรวบรวมเพลงสดุดีทั้งหมด และกลุ่มสดุดี “ฮาเลลูยา” (สดด. 145—150) ไปสู่การสรุปท่ี
จริงจงัและยนิดี 

“การสรุปของเพลงสดุดีก็คือการเรียกอนัมากมายให้สรรเสริญ ซ่ึงแสวงหาท่ีจะเคล่ือนส่ิงทรงสร้าง
ทั้งหมดดว้ยการกระท าโดยทนัทีและไม่ยบัย ั้งไวแ้ห่งการยกยอ่ง สรรเสริญ  การส านึกคุณ และความย  า
เกรง    มนัไม่มี ‘พื้นฐาน’ ท่ีไดใ้หม้า ไม่มีเหตุผลท่ีจะตอ้งไดใ้หม้า”610 

1. การเรียก  150:1 

ผูเ้ขียนสดุดีได้เรียกให้ผูฟั้งของเขาท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ในสถานนมสัการในสวรรค์ของพระองค ์   
เหมือนกบัสดุดีหลายบทของสดุดีฮาเลลนั้น (113—118, 120—136, 146—150) สดุดีน้ีเร่ิมตน้และจบลงดว้ยการ
เรียกใหน้มสัการ    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ค  าวา่ “สถานนมสัการ” (ตามตวัอกัษรหมายถึง สถานท่ีท่ีบริสุทธ์ิ) ก็อยูใ่นการ
วางขา้งกนักบัค าวา่ “พื้นฟ้าอนัอานุภาพ” และทั้งสองค าก็เป็นค าเหมือนส าหรับค าวา่ “สวรรค”์ นัน่คือ นิเวศของ
พระเจา้ หรือจกัรวาล 

2. เหตุผล  150:2 

การกระท าอนัอานุภาพทั้งส้ินของพระเจา้และความยิ่งใหญ่ท่ีเลิศล ้าก็เรียกให้สรรเสริญ    ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ประเภทต่างๆโดยทัว่ไปท่ีอธิบายถึงงานและพระลกัษณะของพระเจา้    ผูเ้ขียนสดุดีอาจได้อา้งอิงตวัอย่างท่ี
เจาะจงหลายตวัอยา่งในแต่ละประเภท 



“ท่ีจะสรรเสริญความอุดมสมบูรณ์แห่งอ านาจของพระองค์ก็คือจุดประสงค์ท่ีเช่ือมโยงเสียงต่างๆท่ี
หลากหลายท่ีสุดในสวรรคแ์ละบนแผน่ดินโลกดว้ยกนัในเพลงไพเราะท่ียิง่ใหญ่แห่งการสรรเสริญ”611 

3. การเฉลิมฉลอง  150:3-5 

ขอ้เหล่าน้ีอา้งอิงถึงตวัอยา่งเล็กนอ้ยของส่ิงเสริมต่อการนมสัการท่ีใชค้  าพดูของอิสราเอลซ่ึงเหมาะสมใน
วฒันธรรมของพวกเขา    ส่ิงเหล่านั้นรวมถึงเคร่ืองเป่า เคร่ืองสายและเคร่ืองตีและการเตน้ร าท่ีช่ืนชมยินดี612               
น่ีคงเป็นการเฉลิมฉลองท่ีอึกทึก 

4. จุดสุดยอด  150:6 

จากการท่ีไดก้ล่าวถึง “ท่ีไหน” และ “อยา่งไร” ของการนมสัการนั้น ตอนน้ีผูเ้ขียนสดุดีไดร้ะบุถึง “ใคร”    
“ทุกส่ิงท่ีมีลมหายใจ” ควรสรรเสริญพระยาเวห์    ตามความจริงของบริบทนั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่เขาก าลงัคิดถึงคน
ทุกประเภท    ขอ้น้ีเป็นการสรุปท่ีเหมาะสมต่อหนงัสือสดุดี 

ทุกคนควรสรรเสริญพระเจา้    น่ีเป็นเน้ือหาของหนงัสือน้ี 
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ค าเปรียบเทยีบบางอย่างในพระคัมภีร์ 

ลกัษณะ ค านิยาม ตัวอย่าง 

แนวคิดท่ีแสดงออกโดยค านาม
สองค า 

การแสดงออกถึงความคิดเดียวท่ี
ซบัซ้อนโดยการรวมค านามสองค า
ด้วยค าว่า  “และ”  แทนท่ีจะใช้
ค  าคุณศพัทแ์ละค านาม 

“การเสียสละและการรับใช้แห่ง
ความเช่ือของท่าน”= การรับใช้ท่ี
เสียสละแห่งความเช่ือของท่าน 

ค าพดูท่ีขยายเกินความจริง การกล่าวเกินจริงเพื่อจุดประสงค์
ของการเนน้ 

จงตดัมือของท่านถ้ามนัท าให้ท่าน
สะดุด= จงจดัการกบัเคร่ืองมือแห่ง
การทดลองอยา่งรุนแรง 

อุปนิเสธ ถ้อยค าในเชิงลบเพื่อจะเน้นถึงส่ิง
ตรงกนัขา้มในเชิงบวก 

“ไม่มีส่ิงเล็ก”= ส่ิงใหญ่อยา่งมาก 

บางส่วนท่ีบ่งบอกถึงทั้งหมด การระบุถึงความสุดขีดสองอย่าง
เพื่อจะแสดงถึงทั้งหมด 

“ฟ้ าสวรรค์และแผ่น ดินโลก”= 
จกัรวาล 

ค าอุปมา การเปรียบเทียบท่ีซ่ึงส่ิงหน่ึงเป็น
เหมือนส่ิงท่ีแตกต่างออกไปโดย
การถูกกล่าวถึงราวกบัวา่มนัเป็นส่ิง
นั้น 

“โลกทั้งส้ินเป็นเวที” 

การเรียกช่ือส่ิงหน่ึงโดยใช้อีกส่ิง
หน่ึงแทน 

การใช้ช่ือของส่ิงหน่ึงเพื่อช่ือของ
อีกส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งหรือแนะน า
โดยมนั 

“เยรูซาเล็ม”= อิสราเอล; “ท าเนียบ
ขาวไดต้ดัสินใจ”= “ประธานาธิบดี
ไดต้ดัสินใจ” 

รูปของภาษาท่ีใชถ้อ้ยค าขดักนั การรวมกันของค าท่ีตรงกันข้าม
หรือไม่กลมเกลียวกัน เพื่ อจะ ช้ี
ประเด็น 

“เวลาก าลงัมาและตอนน้ีมาแล้ว”= 
ส่ิงท่ีจะแสดงถึงลกัษณะของอนาคต
คือปัจจุบนัและแมก้ระทัง่บดัน้ี 



การท าใหเ้ป็นบุคคล การท าให้คุณสมบติัต่างของบุคคล
เป็นของส่ิงท่ีไม่มีชีวติ 

“หินจะร้องออกมา” 

การแยกออกเป็นสองขั้ว การแสดงออกถึงความสุดขีดต่างๆ
เพื่อเน้นถึงความแตกต่างระหว่าง
พวกมนั 

“ตะ วันออกไกลจากตะวันตก
เท่าใด”= ระยะทางท่ีไกลอยา่งมาก 

ความคลา้ยคลึงกนั ค าเปรียบเทียบท่ีซ่ึง ส่ิงหน่ึงเป็น
เหมือนกบัส่ิงท่ีแตกต่างออกไปโดย
การใชค้  าวา่    “เช่น,” “ดงัเช่น” 

หวัใจก็ใหญ่ดงัเช่นปลาวาฬ 
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เคร่ืองหมายโครงสร้าง 

การกล่าวซ ้า — การกล่าวซ ้ าของค า วลี หัวขอ้ ลกัษณะเด่น ฉากรูปแบบ หรือองค์ประกอบอย่างเดียวกนัหรือ
คลา้ยกนั    การบรรยายซ ้ า 

ความตรงกนัข้าม — การวางขา้งๆกนัเพื่อเปรียบเทียบของส่ิงท่ีตรงกนัขา้มหรือส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั 

การแสดงลกัษณะ — เทคนิคของการน าเสนอคุณลกัษณะโดยตรงหรือทางออ้ม 

การบรรยาย — “มุมมองของนิมิต” ท่ีซ่ึงเร่ืองราวถูกเล่าโดยผูบ้รรยาย (การบรรยายบุคคลท่ี 1, 2, และ 3) 

การพูดป้องเชิงบรรยาย — เคร่ืองหมายวงเล็บท่ีถูกเนน้ต่อผูอ่้านโดยผูเ้ขียนหรือท่ีถูกบรรยายโดยผูบ้รรยาย 

การเปรียบเทยีบ — การวางขา้งๆกนัเพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีคลา้ยกนัหรือส่ิงท่ีเหมือนกนั 

ความเป็นเหตุผลและการแสดงหลักฐาน — การเคล่ือนไหวจากสาเหตุถึงผลลพัธ์หรือจากผลลพัธ์สู่สาเหตุ
ตามล าดบั 

จุดสุดยอด — การกา้วหนา้จากเล็กนอ้ยไปสู่ความเขม้ขน้ท่ีใหญ่ 

แกนหมุน —  การเปล่ียนทิศทางไม่วา่ทางบวกหรือทางลบในการเคล่ือนไหวของตวับท 

การท าให้เป็นเฉพาะและการท าให้เป็นทั่วไป —  การเคล่ือนไหวจากส่ิงทัว่ไปไปสู่ส่ิงท่ีเจาะจงหรือส่ิงท่ีเจาะจง
ไปสู่ส่ิงทัว่ไปตามล าดบั 

ค าแถลงแห่งจุดประสงค์ (การใช้เคร่ืองมือ) — การรายงานหรือการเคล่ือนไหวจากวธีิไปสู่เป้าหาย 

การจัดเตรียม (บทน า) — การผนวกของขอ้มูลไวล่้วงหนา้เพื่อเตรียมผูอ่้านส าหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 

การแสดงถึงการกระท าในอนาคตราวกับว่ามันได้เกิดขึน้แล้ว —  การกระท าท่ีไดถู้กคาดหวงัไว ้   รูปแบบของ
การจดัเตรียม 

การอธิบายถึงเหตุการณ์แต่ก่อนทีขั่ดจังหวะการบรรยายตามล าดับ — การกระท าท่ีไดถู้กระลึกถึง   รูปแบบของ
การกล่าวซ ้ า 

การสรุป —  การยอ่ความของส่ิงท่ีถูกอธิบายไวอ้ยา่งละเอียดในท่ีอ่ืน 



การซักถาม — การใชค้  าถามหรือปัญหาซ่ึงติดตามโดยค าตอบหรือการแกไ้ข 

ถ้อยค าแห่งการเปรียบเทียบที่ซ่ึงส่ิงหรือบุคคลตรงกันข้ามถูกเปรียบเทียบ — การน าเสนอของเหตุการณ์ ส่ิงท่ี
เกิดข้ึน หรือบุคคลท่ีคลา้ยกนัเพื่อจดัตั้งการเปรียบเทียบหรือจดัตั้งการเทียบเคียง    รูปแบบของการกล่าวซ ้ าหรือ
การท าเป็นตน้แบบ 

การผนวก — การใส่วงเล็บของหน่วยหน่ึงผา่นทางลกัษณะบางอยา่งเช่น ถอ้ยค าหรือวลี ณ ตอนตน้และตอนจบ 
การแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน — การแลกเปล่ียนหรือการเปล่ียนระหว่างองคป์ระกอบต่างๆเพื่อจะเสริมความ
ตรงกนัขา้มหรือการเปรียบเทียบ 

ค าประชด — ความไม่สอดคลอ้งกนัหรือความขดัแยง้กนัระหวา่งส่ิงท่ีถูกแสดงออกและส่ิงท่ีถูกบ่งบอกไว ้

ความใจจดใจจ่อและความประหลาดใจ — การกระตุน้ของการคาดหวงัและความไม่แน่นอนเช่นเดียวกบัผลลพัธ์
หรือผลกระทบเม่ือส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งท่ีไดค้าดหวงัไว ้

รูปแบบทางวรรณกรรมที่ลบล้างและปลดเปลือ้งการทึกทักเอาของรูปแบบที่ครอบง า — การพลิกกลบัของ
มาตรฐาน ค่านิยมและความเช่ืออนัเป็นท่ียอมรับของวฒันธรรมท่ีครอบง า ซ่ึงเน้นถึงการขาดมาตรฐานของ
โครงสร้างและระบบ 

ภาวะไขว้ — การกล่าวซ ้ าขององคป์ระกอบต่างๆในระบบพลิกกลบั 

การสอดเข้าไประหว่างกลาง — การสอดของหน่วยทางวรรณกรรมในท่ามกลางของส่ิงอ่ืน    การบรรยายท่ีเป็น
โครงสร้างหรือท่ีใส่ไประหวา่งสองส่ิง  

รวบรวมโดย โยนาธาน  เมอร์ฟ่ี, เมษายน 2008 

 
 

 
 


