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ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่ องของพระธรรมนี้ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู คือ เทฮิ ลลิม ซึ่ งหมายถึง “เพลงสรรเสริ ญ” ชื่อเรื่ อง
ที่ถูกนามาใช้โดยบรรดาผูแ้ ปลฉบับเซปทัวจินท์สาหรับฉบับ ภาษากรี กของพวกเขาคือ ซามมอย ซึ่ งหมายถึ ง
“เพลงประกอบเครื่ องสาย” คากรี กนี้ แปลคาฮีบรู มิซมอร์ ที่ปรากฏในชื่อเรื่ องของสดุดี 57 บทจากสดุดีท้ งั หมด
ในที่สุดคากรี ก ซามมอย ก็ได้มาสู่ การหมายถึ ง “เพลงแห่ งการสรรเสริ ญ” โดยปราศจากข้ออ้างอิงถึงเครื่ องสาย
ประกอบ บรรดาผูแ้ ปลพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษได้ได้ถ่ายตัวอักษรชื่ อเรื่ องภาษากรี กซึ่ งส่ งผลให้เกิดชื่ อเรื่ อง
“สดุดี” ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษฉบับต่างๆ
ผู้เขียน
ตามปกติแล้ว ตัวบทของแต่สดุดีแต่ละบทก็ไม่ได้บ่งบอกว่าใครเป็ นผูเ้ ขียนสดุดีเหล่านั้น ดูเหมือนสดุดี
72:20 จะเป็ นข้อยกเว้น แต่บางทีขอ้ นี้ เป็ นการเพิ่มเติ มซึ่ งเกี่ ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดเริ่ มแรก ที่อา้ งอิงถึ ง
การ รวบรวมก่อนหน้านี้ ของสดุดีของดาวิด ซึ่ งสดุดี 72 เป็ นบทสุ ดท้าย1 อย่างไรก็ตามบางชื่อเรื่ องของสดุดีบาง
บท ประกอบด้วยข้อมู ล เกี่ ย วกับ ผูเ้ ขี ย น ชื่ อ เรื่ อ งปรากฏในพระคัมภี ร์ฉบับภาษาอัง กฤษหลังจากหัวเรื่ อ ง
(เช่น “สดุดี 1”) และ ก่อนข้อแรก ตามปกติแล้วชื่อเรื่ องเป็ นข้อแรกในพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู ดังนั้นบ่อยครั้ง
แล้วจานวนข้อในพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู และฉบับภาษาอังกฤษก็แตกต่างกัน ตามปกติแล้วข้อแรกในตัวบท
เซปทัวจินต์และ ภาษาอังกฤษเป็ นข้อที่สองในตัวบทฮีบรู เมื่อสดุดีมีชื่อเรื่ อง
“. . .มีหลักฐานตามสภาพแวดล้อมที่สาคัญว่าชื่อเรื่ องสดุดีเป็ นการเพิ่มเติมในภายหลัง”2
อย่างไรก็ตาม ใครคนหนึ่ งไม่ควรเข้าใจว่าข้อความนี้ หมายถึ ง ชื่ อเรื่ องเหล่ านั้นไม่ ได้รับการดลใจ
อย่างเช่ นเนื้ อหาบางอย่างที่ได้เพิ่มเติมและปรับปรุ งในหมวดประวัติศาสตร์ น้ นั เป็ นที่ชดั เจนว่าพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ได้นาให้บรรดาผูแ้ ก้ไขที่จะเพิ่มเนื้อหาที่ผเู ้ ขียนดั้งเดิมไม่ได้รวมไว้ สองตัวอย่างคือเมืองที่ชื่อ “ดาน” ใน
ปฐมกาล และเมืองที่ชื่อ “ราเมเสส” ในอพยพ นักวิจารณ์ สดุ ดีบางคนได้สรุ ป ว่าชื่ อเรื่ องต่า งๆไม่น่าเชื่ อถื อ
บรรดานักวิชาการแบบอนุ รักษ์นิยมได้ปฏิ เสธมุมมองเหล่านี้ อย่างพอเพียง3 นี่ เป็ นข้อมูลที่น่าเชื่ อถื อได้อย่าง

แท้จริ ง ที่ว่าใครได้แต่งสดุ ดีเหล่ านี้ แม้ว่านักอรรถาธิ บายบางคนมีทฤษฎี ของพวกเขา พระธรรมสดุ ดีและ
พระธรรมสุ ภาษิตในพันธสัญญาเดิมเท่านั้นที่อา้ งถึงผูเ้ ขียนที่แต่งพระธรรมเหล่านั้น
“ทางออกที่ดีที่สุดคือถื อว่าชื่ อเรื่ องต่างๆ เป็ นธรรมเนียมน่าเชื่ อถือได้เริ่ มแรกเกี่ยวกับผูเ้ ขียนและบริ บท
ของพระธรรมสดุดี อย่างไรก็ตามชื่อเรื่ องไม่ควรถือว่าเป็ นแบบดั้งเดิมหรื อเป็ นบรรทัดฐาน”4
ชื่ อเรื่ องทั้ง หมดไม่ไ ด้ประกอบด้วยข้อมู ล เกี่ ยวกับ ผูเ้ ขี ย น บางครั้ งบรรดานัก ศึ กษาพระธรรมสดุ ดีก็
อ้างอิงถึงชื่อเรื่ องเหล่านั้นโดยปราศจากข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ขี่ยนในชื่อเรื่ องของสดุดีเหล่านั้นว่าเป็ นสดุดีนิรนามหรื อ
สดุ ดี “กาพร้ า ” ชื่ อเรื่ องต่า งๆที่ ประกอบด้วยข้อมูล นี้ ก็อ้างอิ ง ถึ งผูเ้ ขี ยนดัง ต่อไปนี้ โมเสสได้เขี ยนสดุ ดี 90
ดาวิดได้แต่งสดุ ดีอย่างน้อย 73 บท ส่ วนใหญ่แล้วอยู่ในบรรพที่หนึ่ งและที่ สองของพระธรรมสดุ ดี (นั่นคื อ
สดด. 1—72) อาสาฟได้เขียนสดุดี 12 บท (สดด. 50, 73—83) พวกลูกหลานโคราห์ได้รับผิดชอบ 10 บท
(สดด. 42, 44—49, 84, 87—88) ซาโลมอนได้เขียนหนึ่งบทหรื อสองบท (128 และบางที 72) เฮมานคนเอสราค
ได้เขียนหนึ่ งบท (สดด. 88) และเอธานคนเอสราคได้แต่งหนึ่ งบท (สดด. 89) มีความแตกต่างบางอย่างใน
การนับ จานวนของสดุ ดี ท่ า มกลางฉบับ ต่ า งๆ นี่ เ ป็ นเพราะว่า ฉบับ แปลบางฉบับ เช่ น ฉบับ แปลต่ า งๆของ
ภาษาอังกฤษแบบ
โปรเตสแตนท์มาจากตัวบทฮีบรู ฉบับแปลอื่นๆ เช่น ฉบับแปลต่างๆของภาษาอังกฤษ
แบบโรมันคาทอลิกได้เจริ ญรอยตามตัวบทกรี ก (เซปทัวจินท์)
วันเวลาทีเ่ ขียนและการรวบรวม
จากสดุดีเหล่านี้ น้ นั สดุดีที่เก่าแก่ที่สุดคงเป็ นสดุ ดีที่โมเสสได้เขียนขึ้น (สดด. 9) และบางทีคงเขียนขึ้น
ราว 1405 กคศ. สดุดีเหล่านั้นที่ดาวิดได้แต่งคงจะได้เกิดขึ้นระหว่างราว 1020 และ 975 กคศ. อาสาฟเป็ นบุคคล
ร่ วมสมัยกับดาวิด ดังนั้นเราสามารถระบุถึงวันเวลาที่เขียนของเขาในระยะเวลาราวเดียวกันได้ ดูเหมือนว่าสดุดี
ของซาโลมอนได้ถูกผลิ ตขึ้นราว 950 กคศ. พวกลูกหลานของโคราห์ เช่นเดี ยวกับเฮมานและเอธานบางทีได้
ดาเนินชีวติ หลังจากซาโลมอน แต่เมื่อไหร่ น้ นั เราไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากว่าเฮมานและเอธานได้เกี่ยวข้องกับ
เอสราในฐานะคนเอสราค บางทีพวกเขาได้มีชีวติ และได้เขียนขึ้นหลังจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลน
เราสามารถระบุ วนั เวลาที่ เขี ยนของสดุ ดีต่างๆที่ ไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ ยวกับ ผูเ้ ขี ยนในชื่ อเรื่ อง
โดยเรื่ องราวของหัวข้อเรื่ องถ้าสดุ ดีเหล่านั้นมีชื่อเรื่ อง ตัวอย่างเช่ น ดูเหมือนว่าดาวิดได้เขียนสดุ ดี 2 และ 33
แม้วา่ ชื่อของเขาไม่ได้ปรากฏในตัวอักษรที่จารึ กไว้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:25) ในทานองเดียวกันนั้น สดุดี 126 และ
137 ต้องเป็ นการรวบรวมขึ้นในภายหลังตั้งแต่เวลาที่คนยิวได้กลับมาจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลนหรื อหลังจาก
นั้นไม่นาน

“การเปรี ยบเทียบระหว่างสดุ ดีและหนังสื อเพลงนมัสการร่ วมสมัยเป็ นการให้ความรู้ เพลงนมัสการ
สมัยใหม่ได้เกิ ดขึ้นในฐานะผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เจาะจงในชี วิตของผูเ้ ขียนเพลงนมัสการ แต่เหตุการณ์ น้ นั
ถู ก ปิ ดซ่ อนไว้ (อย่า งน้อยก็ ป ราศจากการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ) จากบุ ค คลที่ ร้องเพลงในทุ ก วันนี้
เพลงนมัสการได้ถูกเขียนขึ้นในแนวทางที่มนั ยอมให้ทุกคนที่ร้องมันเข้าส่ วนกับมันได้”5
ดังนั้น สดุดีส่วนใหญ่ได้ถูกเขียนขึ้นระหว่าง 1,000 และ 450 กคศ. ยูจีน เมอริ ลล์ได้ทาให้วนั เวลาเหล่านี้
แคบลงสู่ 970 และ 550 กคศ.6 สดุ ดีที่โมเสได้เขียนขึ้นก็เป็ นบทที่เก่าแก่และสดุ ดีบางบทอาจได้เขียนขึ้นใน
ภายหลัง แต่ก็หลังจาก 450 กคศ.ไม่มากนัก
มีหลักฐานภายในบางอย่างในพระธรรมสดุ ดีว่าคนยิวได้รวบรวมสดุ ดีแต่ละบทไปสู่ หมวดต่างๆใน
หลายระยะและขบวนการนี้ ก็ได้ใช้เวลาหลายปี 7 เราก็คาดหวังสิ่ งนี้ เพราะว่าสดุ ดีบางบทก็ระบุวนั เดือนปี หลาย
ร้อยปี หลังจากสดุดีบทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ดูเหมือนว่าสดุดี 72:20 จะกาหนดการสิ้ นสุ ดของการรวบรวมของสดุดี
ต่างๆของดาวิดที่ได้ระบุวนั เดือนปี ก่อนวันจริ งของพระธรรมสดุดีที่เรามีในตอนนี้ ซึ่ งบรรดาผูแ้ ก้ไขได้รวมเข้า
ไว้เป็ นงานที่ใหญ่ข้ ึน ดูเหมือนสดุดี 1 ได้ถูกตั้งใจให้แนะนาการรวบรวมนี้ และบางทีภายหลังก็แนะนาสดุ ดี
ทั้งหมด ผูเ้ ขียนส่ วนใหญ่ของสดุดี 72 บทแรก (บรรพที่ 1 และ 2 ของการแก้ไขสมัยของเรา) คือ ดาวิด บรรดา
ผูแ้ ก้ไขคงได้เพิ่มสดุดีเหล่านั้นที่เขียนโดยอาสาฟและลูกหลานของโคราห์ (สดด.42—50) เข้ากับการรวบรวมนี้
ในภายหลัง สดุดี 17 บทหลังจากสดุดี 72 อ้างอิงว่าดาวิดได้เขียนสดุดีเหล่านั้น 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) ทั้งหมดที่ได้จดั การการร้อง
เพลงในพระวิหารและอาจได้เขียนสดุดีบางบท เฮเซคียาห์ (715-686 กคศ.; 2 พกษ. 18—20; 2 พศด. 29—32)
ซึ่งเป็ นหนึ่งในกษัตริ ยท์ ี่ดีที่สุดของยูดาห์และผูห้ นึ่งที่ได้นาประชากรของเขาในการกลับไปสู่ พระคัมภีร์น้ นั อาจ
ได้เพิ่มเติมและรวบรวมบางส่ วนของหนังสื อสดุดี (เปรี ยบเทียบ 2 พศด. 29:25-28, 30; 30:21; 31:2; สภษ. 25:1)
โยสิ ยาห์ ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ ีกองค์หนึ่งแห่งยูดาห์ที่มีการปฏิรูป (640-609 กคศ.; 2 พกษ. 22:1—23:30; 2 พศด. 34—
35; เปรี ยบเทียบ 2 พศด. 35:15, 25) อาจได้รวบรวมเช่นกัน สองบรรพ (ส่ วน) สุ ดท้ายของหนังสื อสดุดี (บทที่
90—106 และ 107—150) ก็ประกอบด้วยสดุดีต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นซึ่ งระบุวนั เดือนปี ตั้งแต่โมเสสไปจนถึง
การกลับมาจากการเป็ นเชลย ดูเหมือนว่าเอสราผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูบ้ ูรณะที่ยงิ่ ใหญ่แห่งศาสนายิวภายหลังการเป็ นเชลยอาจ
มีความรับผิดชอบสาหรับการเพิ่มสดุดีบทเหล่านี้และบางทีก็ได้ทาให้การรวบรวมทั้งหมดนี้อยูใ่ นรู ปแบบสุ ดท้าย
ของมัน8 การบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดซึ่ งเรามีเกี่ยวกับห้าส่ วนของพระธรรมสดุดีก็มาจากหนังสื อม้วนทะเลตายที่ระบุ
วันเดือนปี ถึงศตวรรษแรกของคริ สตศักราช นัน่ คือ สมัยของพระคริ สต์
อย่างที่เป็ นจริ งสาหรับเพลงนมัสการสมัยใหม่น้ นั ก็มีการรวบรวมขนาดที่เล็กกว่าของสดุ ดีต่างๆที่อยู่
ภายในการรวบรวมขนาดที่ใหญ่กว่า การรวบรวมขนาดที่เล็กกว่าเหล่านี้ ก็ประกอบด้วยบทเพลงแห่ งการแห่ ข้ ึน

(สดด. 120—134) งานเขียนของอาสาฟ (สดด. 73—83) สดุดีต่างๆของลูกหลานของโคราห์ (สดด. 42—49) และ
สดุดีฮาเลลูยา (สดด. 113—118; 146—150)
“ภาพที่ปรากฏออกมาเป็ นส่ วนผสมของระเบียบและความไม่เคร่ งครัดของการจัดเรี ยง ซึ่ งเชื้ อเชิ ญแต่
พิชิตความพยายามที่จะให้เหตุผลสาหรับทุกรายละเอียดของรู ปแบบสุ ดท้ายของมัน มีการดาเนินตามลาดับวัน
เวลาบางอย่าง ซึ่งมีดาวิดเป็ นที่เห็นได้ชดั เจนในครึ่ งแรกและการพาดพิงที่ชดั เจนถึงการเป็ นเชลยไปยังการสิ้ นสุ ด
ของบรรพที่ 5 (สดด. 137) แต่ดาวิดก็ปรากฎอีกในสดุดีถดั ไป (138) และโดยการเปรี ยบเทียบแล้วนั้น การล่ม
สลายของเยรู ซาเล็มได้เป็ นที่โศกเศร้าที่ยอ้ นกลับไปไกลถึงสดุดี 74”9
แต่ละบรรพหรื อแต่ละส่ วนหลักทั้งห้าของพระธรรมสดุดีจบลงด้วยคาอวยพร และสดุดี 150 เป็ นคาอวย
พรที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับการรวบรวมทั้งหมด หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของห้าส่ วนของพระธรรมสดุดีก็มาจากหนังสื อ
ม้วนคุมราน ซึ่ งพวกธรรมาจารย์ได้คดั ลอกอย่างเริ่ มแรกในศตวรรษแรกของคริ สตศักราช อย่างน้อยต้นฉบับ
บางส่ วนหรื อที่สมบูรณ์ 30 ต้นฉบับ ข องพระธรรมสดุ ดีได้ถูกพบ การรวบรวมต้นฉบับที่ใหญ่ที่สุดของ
พระธรรมเล่มใดก็ตามของพระคัมภีร์ก็พบได้ที่นี่ อย่างไม่สงสัยเลยว่าพระธรรมสดุ ดีได้อยู่ในรู ปแบบสุ ดท้าย
ของมันในเวลาใกล้เคียงกับการทาบรรทัดฐานของพันธสัญญาเดิม นัน่ คือประมาณ 400 กคศ. ห้าส่ วนอาจเป็ น
ความพยายามอย่างตั้งใจที่จะทาซ้ าห้าส่ วนของโทราห์ (ธรรมบัญญัติ, เพ็นทาทูค) ซึ่ งเป็ นรากฐานของชีวิตและ
ความเชื่อของอิสราเอล10
ขอบเขต
ในเชิ งประวัติศาสตร์ น้ นั พระธรรมสดุดีครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยของโมเสส
(1400 กคศ.) ไปจนถึงการกลับมาจากการเป็ นเชลยของคนอิสราเอล (450 กคศ.)
เนือ้ หา
ในแง่ของเนื้ อหานั้น พระธรรมสดุ ดีกล่าวถึ งเหตุการณ์ ต่างๆที่ได้ถูกเลื อกสรรจากพันปี นั้น (1400-450
กคศ.) สดุดีต่างๆบอกเราถึงความคิดและความรู ้สึกของบรรรดาผูท้ ี่ได้เผชิญกับประสบการณ์ต่างๆที่ได้ถูกบันทึก
ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิด และความรู้สึกที่ได้รับการนาพาจากพระเจ้า11
“จากพระธรรมทั้ง หมดของพัน ธสั ญ ญาเดิ ม นั้น พระธรรมสดุ ดี แ สดงถึ ง ความเชื่ อ ในพระเจ้า ของ
แต่ละบุคคลอย่างชัดเจนมากที่สุด พระธรรมสดุดีเป็ นการดลใจให้ตอบสนองจากหัวใจของมนุ ษย์ที่มีต่อการ
เปิ ดเผยพระองค์เองของพระเจ้าในธรรมบัญญัติ ประวัติศาสตร์ และการเผยพระวจนะ ธรรมิกชนจากทุกสมัยได้

นาการรวบรวมของการอธิ ษฐานและการสรรเสริ ญนี้ มาใช้ในการนมัสการส่ วนรวมและการภาวนาส่ วนตัวของ
พวกเขา”12
ประเภท
พระธรรมสดุดีเป็ นคาอธิ ษฐานทั้งหมดซึ่ งได้ถูกเขียนขึ้นในบทกวีฮีบรู
“ลักษณะที่เด่นของบทกวีคือถ้อยคารวบรัดหรื อความสั้นกระชับ. . . .
“การเปรี ยบเทียบก็ปรากฏเกือบตลอดในบทกวี แต่มนั ก็เป็ นเครื่ องประดับทางภาษาที่ถูกพบบ่อยครั้งใน
บริ บทที่เป็ นร้ อยแก้วอีกด้วย ดังนั้นการเปรี ยบเทียบอย่างเดียวก็ไม่ใช่บรรทัดฐานอันพอเพียงที่จะระบุถึงบทกวี
อย่างไรก็ตาม ที่ใดก็ตาม ที่มีสัดส่ วนที่สูงของบรรทัดต่างๆที่เปรี ยบเทียบกัน เราก็สามารถแน่ใจว่าเรากาลังรับมือ
กับเนื้อหาที่เป็ นบทกวี. . .”
“ถ้อยคารวบรัด การเปรี ยบเทียบ และมโนภาพเป็ นลักษณะที่เหมือนกันมากที่สุดของบทกวีฮีบรู 13
ประเภทต่างๆของการเปรี ยบเที ยบที่ ปรากฏบ่อยครั้ งมากที่ สุดก็เป็ นดังต่อไปนี้ ในการเปรี ยบเทียบที่
ตรงกันนั้นผูเ้ ขี ยนก็กล่ าวซ้ าความคิดของบรรทัดแรกในบรรทัดถัดไป (เช่ น 1:2; 24:1-3) การเปรี ยบเทียบที่
ตรงกันข้ามก็เป็ นความตรงกันข้าม นั่นคื อบรรทัดที่ สองกล่ าวถึ งความคิ ดที่ ตรงกันข้ามเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
บรรทัดแรก (เช่น 1:6; 37:9) ในการเปรี ยบเทียบในเชิ งสังเคราะห์น้ นั บรรทัดที่สองก็อธิ บายหรื อขยายความคิดที่
ได้ถูกกล่าวไว้ในบรรทัดแรก (เช่น 1:1; 19:7-9) เมื่อบรรทัดที่สองทาให้ความคิดของบรรทัดแรกสมบูรณ์น้ นั เรา
ก็ มี ก ารเปรี ย บเที ย บที่ สุ ด ยอด (เช่ น 29:1; 96:7) ในการเปรี ย บเที ย บที่ เ ป็ นสั ญลัก ษณ์ น้ ัน บรรทัดแรกก็
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ และบรรทัดถัดๆไปก็ขยายหรื ออธิ บายสัญลักษณ์ น้ นั (เช่ น 1:3) เป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่จะ
สัง เกตการเปรี ย บเที ย บเพราะว่า การล้ม เหลวที่ จะท าอย่า งนั้นก็ ส ามารถส่ ง ผลให้เกิ ด การแปลที่ ผิดพลาดได้
ตัวอย่างเช่นในกรณี ของการเปรี ยบเทียบในเชิงสังเคราะห์น้ นั คนหนึ่งอาจสรุ ปว่าผูเ้ ขียนกาลังสร้างความแตกต่าง
ที่สาคัญเมื่อทุกสิ่ งที่เขากาลังทาก็คือกล่าวซ้ าแนวคิดอย่างเดียวกันด้วยถ้อยคาที่แตกต่างออกไป14
ชนิด
ชนิ ดต่างๆของสดุดีเป็ นการจาแนกแบบประเภทย่อย สิ่ งที่ตอนนี้ เป็ นวิธีที่ธรรมดาที่สุดของการจาแนก
สดุดีได้เริ่ มต้นด้วยนักวิชาการชาวเยอรมันที่ชื่อ เฮอร์ มนั น์ กุนเกล (1862-1932) ณ ตอนต้นของศตวรรษที่ 20 15
เขาเป็ นหนึ่ งในบรรดาผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยนความเป็ นนักวิชาการที่วิจารณ์ รูปแบบซึ่ งได้แสวงหาที่จะเข้าใจส่ วนใดก็
ตามของพระคัมภีร์โดยการวิเคราะห์รูปแบบที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนได้เขียนมันขึ้น จากนั้นบรรดานักวิชาการได้เปรี ยบเทียบ
รู ปแบบนั้นกับวรรณกรรมตามพระคัมภีร์ร่วมสมัยอื่นๆจากประเทศทางตะวันออกใกล้โบราณที่เป็ นเพื่อนบ้าน

ของอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิง่ อียปิ ต์และเมโสโปเตเมีย กุนเกลได้จาแนกสดุดีต่างๆไปสู่ หลายชนิ ดหรื อหมวด
(ภาษาเยอรมัน กัททุนเจน) โดยการพยายามที่จะระบุถึงสถานการณ์โดยทัว่ ไปในชีวติ (ภาษาเยอรมัน ซิ ทซ์ อิ ม เล
เบน) ซึ่ งได้นาสดุ ดีต่างๆไปสู่ การมีอยู่แทนที่จะเป็ นโดยเนื้ อหาของสดุดีเหล่านั้น เขาได้เสนอ 7 ชนิ ด: เพลง
นมัสการ การคร่ าครวญของชุ มชน เพลงของแต่ละบุคคล เพลงขอบพระคุณ การคร่ าครวญของแต่ละบุคคล
พิธีสวดต่างๆ และสดุดีกษัตริ ย ์ 16 กุนเกลได้สรุ ปว่า สดุดีส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้นหลังจากการเป็ นเชลย นักวิชาการ
หลายคนได้เจริ ญรอยตามการเข้าหาที่วิจารณ์รูปแบบนี้ ในการศึกษาสดุ ดีของพวกเขาเช่ นเดี ยวกับในส่ วนอื่นๆ
ของพันธสัญญาเดิม นักวิชาการใหม่ๆจากโรงเรี ยนที่วิจารณ์ รูปแบบก็ประกอบไปด้วย โมวิงเกล ไอซ์เฟลดท์
เบนท์เซ็น อิงเนล ออยสเตอร์ เล่ย ์ โรบินสัน เลสลี่ เวสเตอร์ มนั น์และเกอร์ สเทนเบอร์ เกอร์
ซิกมันด์ โมวิงเกลได้เจริ ญรอยตามกุนเกลแต่ได้ใช้การเข้าหาที่สุดขีดกว่าและได้เสนอว่าโดยแท้จริ งแล้ว
สดุ ดีท้ งั หมดได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ต่างๆแบบพิธีสวดหรื อพิธีทางศาสนา17 คลอส เวสเตอร์ มนั น์ ซึ่ งได้
เจริ ญรอยตามโมวิงเกล ก็ได้ถือจุดยืนแบบการภาวนามากกว่าและได้ทาให้สดุดีต่างๆแบ่งเป็ นสองชนิ ดที่เรี ยบง่าย
คื อ สดุ ดีแห่ ง การคร่ า ครวญและสดุ ดีแห่ งการสรรเสริ ญ ยิ่ง ไปกว่านั้นอี ก เขาได้แบ่ งสดุ ดีแห่ งการคร่ าครวญ
ออกเป็ นหัวข้อย่อย คือ การคร่ าครวญแบบส่ วนรวมหรื อการคร่ าครวญแบบส่ วนตัวซึ่ งก็ข้ ึนอยู่กบั ผูพ้ ูด และเขา
ได้แบ่ งสดุ ดีแห่ ง การสรรเสริ ญออกเป็ นหัวข้อย่อย คื อ สดุ ดีแบบประกาศ (ส่ วนรวมหรื อส่ วนตัว) หรื อแบบ
บรรยาย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั เนื้อหา18 วอลเตอร์ บรู กจีมนั น์ได้แก้ไขการเข้าหาที่วิจารณ์รูปแบบนี้ มากยิ่งขึ้น เขาได้แบ่ง
สดุ ดีต่างๆไปสู่ ส ดุ ดีเหล่ านั้นที่ แสดงถึ ง แนวโน้ม ต่อสถานภาพที่ เป็ นอยู่ สดุ ดีเหล่ านั้นที่ แสดงถึ ง การไม่ มี
แนวโน้มต่อสถานภาพที่เป็ นอยู่ และสดุดีเหล่านั้นที่นาเสนอแนวโน้มใหม่ต่อชี วิตในอนาคตที่ดีกว่า19 ลองมันน์
และดิลลาร์ ด แม้วา่ ไม่ได้สร้างการวิจารณ์ต่างๆ ก็ได้เจริ ญรอยตามการแบ่งแบบพื้นฐานอย่างเดียวกัน แต่ได้แบ่ง
สดุ ดีต่างๆออกเป็ นสามชนิ ด คือ เพลงนมัสการแห่ งความยินดี การคร่ าครวญ และการขอบพระคุณ สดุดีชนิ ด
อื่นๆที่เป็ นธรรมดาน้อยกว่านั้น พวกเขาได้เรี ยกว่า สดุดีแห่งความมัน่ ใจ สดุดีแห่งการจดจา สดุดีแห่ งปั ญญา และ
สดุดีกษัตริ ย ์ ซึ่ งพวกเขาได้แบ่งออกเป็ นสดุ ดีที่ยกย่องพระเจ้าในฐานะกษัตริ ย ์ และสดุ ดีที่ยกย่องผูป้ กครอง
อิสราเอลในฐานะกษัตริ ย20์
ส่ วนใหญ่ ของนักวิชาการที่ วิจารณ์ รูปแบบได้คาดเดาเกี่ ยวกับที่ ม าของสดุ ดีหลายบทและได้สรุ ปว่า
พวกปุโรหิ ตได้เขียนสดุดีเหล่านั้นเป็ นส่ วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ อิสราเอล ในภายหลังสิ่ งนี้ ได้นาให้นกั วิชาการ
เชิงอนุรักษ์หลายคนได้ปฏิเสธการวิจารณ์รูปแบบอย่างสิ้ นเชิ ง อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนแห่ งบรรดาผูแ้ ปลนี้ ได้ให้
ข้อมูลบางอย่างที่เป็ นประโยชน์แก่เรา นัน่ คือ ชนิดต่างๆทางวรรณกรรมที่หลากหลายของสดุดีซ่ ึ งปรากฏในพระ
ธรรมสดุดี21

ชนิ ดต่างๆที่สาคัญมากขึ้นของสดุ ดีบางบทโดยรู ปแบบทางวรรณกรรมก็เป็ นดังต่อไปนี้ การคร่ าครวญ
ส่ วนตัวก็เป็ นสดุ ดีที่แต่ละบุคคลได้ร้องเรี ยกหาพระเจ้าเพื่อช่ วยให้พน้ จากความทุกข์22 การคร่ าครวญส่ วนรวม
หรื อระดับประเทศก็คล้ายกันแต่กล่ าวเป็ นเสี ยงร้ องร่ วมกันในการร้ องเรี ยกหาความช่ วยเหลื อเมื่อพิจารณาถึ ง
สถานการณ์ระดับประเทศบางอย่าง ตามปกติแล้วการคร่ าครวญเริ่ มต้นด้วยการร้องเรี ยกที่เป็ นบทนา ซึ่ งติดตาม
มาด้วยการคร่ าครวญ จากนั้นก็เป็ นการสารภาพแห่ งความวางใจ เหตุผลต่างๆสาหรับพระเจ้าที่จะกระทาการ
การอ้อนวอน และพวกมันก็จบลงด้วยคาปฏิญาณที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า23
“สดุดีการคร่ าครวญมีจานวนมากกว่าสดุดีชนิดอื่นๆในพระธรรมสดุดี เกือบหนึ่ งในสามของพระธรรม
สดุดีอยูใ่ นชนิดนี้”24
“สดุดีแห่งการคร่ าครวญเป็ นต้นแบบของการตอบสนองในทางธรรมต่อการทนทุกข์ พระเจ้าไม่คาดหวัง
ให้เราที่จะไม่ยนิ ดียนิ ร้ายอยูอ่ ย่างนั้นเมื่อเราเผชิญกับการทนทุกข์ เราสามารถเทจิตวิญญาณของเราต่อพระเจ้าได้
อย่างไรก็ตามในท่ามกลางการร้องเรี ยกของเรานั้น เราต้องระลึกถึงการเอาใจใส่ แห่ งความรักของพระเจ้าที่มีต่อ
เราในอดีตเพื่อว่าเราสามารถวางใจพระองค์สาหรับอนาคตได้อย่างเต็มใจได้ ด้วยการตอบสนองประเภทนี้ เราก็
สามารถรื้ อฟื้ นความหวังของเราในพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูไ่ ด้”25
บุคคลแทนที่จะเป็ นกลุ่มที่ได้กล่าวถึ งส่ วนหลักใหญ่ของสดุดีต่างๆ สดุดีการขอบพระคุณบางครั้งก็ถูก
เรี ย กว่า สดุ ดี ก ารสรรเสริ ญ แบบประกาศ ซึ่ งจดจ่ อ ที่ ก ารกระท าบางอย่า งแห่ ง การช่ ว ยกู้ที่ พ ระเจ้า ได้ใ ห้
แก่ประชากรของพระองค์ สดุดีการสรรเสริ ญแบบบรรยายก็ถวายการสรรเสริ ญแด่พระเจ้าสาหรับพระองค์เอง
หรื อสาหรั บการทางานโดยทัว่ ไปของพระองค์แทนที่จะเป็ นเหตุ การณ์ ที่เจาะจงแห่ งการทางานของพระองค์
พวกกวีได้เขียนสดุ ดีการเดิ นทาง ซึ่ งถู กเรี ยกว่าสดุ ดีแห่ งการแห่ ข้ ึนอี กด้วย ซึ่ งได้เขียนขึ้นเพื่อการร้องโดยคน
อิสราเอลขณะที่พวกเขาได้ทาการเดินทางไปขึ้นยังกรุ งเยรู ซาเล็มสาหรับการถือรักษาตามเทศกาลที่ได้ถูกกาหนด
ไว้ปีละสามครั้ง สดุดีกษัตริ ยเ์ ป็ นสดุดีบทต่างๆที่ซ่ ึ งกษัตริ ยข์ องอิสราเอลเป็ นตัวละครหลัก เหตุการณ์บางอย่าง
ในรัชกาลของเขากาลังถูกบรรยายถึ ง เช่ น ราชาภิเษก การอภิเษกสมรส หรื อการออกไปเพื่อทาการรบของเขา
สดุดีการขึ้นครองบัลลังก์กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะกษัตริ ยผ์ ยู ้ ิ่งใหญ่ซ่ ึ งบรรลุบทบาทของพระองค์ในบางหนทาง
เช่น การปกครองหรื อการมาเพื่อพิพากษา
สดุดีพระเมสสิ ยาห์บางทีเป็ นชนิดที่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปมากที่สุด สดุดีเหล่านี้ ทานายถึงการเสด็จมา
ของพระเมสสิ ยาห์
ตามธรรมเนี ยมแล้ว บรรดานักตีความได้พิจารณาว่าสดุ ดีพระเมสสิ ยาห์ถ้ามีความสัมพันธ์เล็กน้อย
หรื อไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ บททางประวัติศาสตร์ ของมันนั้น มันก็ได้คาดหวังถึงพระเมสสิ ยาห์หรื อได้ทานาย

ถึงพระเมสสิ ยาห์26 ฟรานซ์ เดลลิทซ์ได้แบ่งสดุดีเหล่านี้ เป็ น 5 ชนิด ประการแรกคือ การเผยพระวจนะอย่าง
สิ้ นเชิง ซึ่ งทานายว่ากษัตริ ยแ์ บบดาวิดในอนาคตจะเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (สดด. 110) ประการที่สอง สดุดียุค
สุ ดท้ายทานายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์และการทาให้อาณาจักรของพระองค์สาเร็ จอย่างสมบูรณ์ (สดด.
96—99 และบทอื่นๆ) ประการที่สาม เราก็มีการเผยพระวจนะแบบสัญลักษณ์ซ่ ึ งผูเ้ ขียนอธิ บายถึงประสบการณ์
ของเขาเองแต่ไปไกลว่านั้นเพื่อจะอธิ บายถึงสิ่ งที่ได้กลายมาเป็ นจริ งสาหรับพระเมสสิ ยาห์
(เช่น สดด. 22)
ประการที่สี่ ก็มีสดุดีพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นเชิงอ้อมซึ่ งได้ถูกเขียนขึ้นสาหรับกษัตริ ยร์ ่ วมสมัย แต่ก็มีความสาเร็ จ
สู งสุ ดในพระเมสสิ ยาห์ (สดุดี 2; 45; 72) ประการที่ห้า เรามีพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพื้นฐานซึ่ งผูเ้ ขียนได้เป็ น
สัญลักษณ์ของพระเมสสิ ยาห์ในบางแง่ แต่ท้ งั หมดที่เขาได้เขียนก็ไม่อธิ บายถึงพระองค์
(เช่น สดด. 34:20;
109:8 อย่างที่ถูกใช้ใน กจ. 1:20)27 สดุดีดงั ต่อไปนี้ ดูเหมือนจะเป็ นสดุดีพระเมสสิ ยาห์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนคือ
สดุดี 2 (เปรี ยบเทียบ 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 สดุดีอื่นๆที่ผเู ้ ขียนบางคนระบุวา่
เป็ นสดุดีพระเมสสิ ยาห์ก็รวมถึง สดุดี 23, 24, และ 89 29
นักตีความบางคนคิดถึงสดุดีการสาปแช่งว่าเป็ นชนิ ดที่แตกต่างบนพื้นฐานของเนื้ อหาของสดุดีเหล่านั้น
สดุดีเหล่านี้ ประกอบด้วยการสาปแช่งศัตรู ของพระเจ้า การสาปแช่ งส่ วนใหญ่ในสดุดีต่างๆก็ปรากฏในข้อเดียว
หรื อสองข้อในสดุดีน้ นั ๆ อย่างไรก็ตาม ก็มีสดุดีไม่กี่บทที่เกือบเป็ นการสาปแช่งทั้งหมด (เช่น สดด. 35, 69, และ
109) บัลลอคได้เขียนว่า มีสดุดีอย่างน้อยเจ็ดบทที่ตกอยูใ่ นชนิดของสดุดีการสาปแช่ง คือ 35, 55, 59, 69, 79, 109,
และ 137 30 จากสดุดีเหล่านี้ น้ นั สดุดี 35, 69, และ 109 เป็ นบทที่รุนแรงที่สุด นักเขียนคนหนึ่ งได้โต้แย้งว่า
การสาปแช่งเป็ นการประกาศการพิพากษาที่เป็ นแบบการเผยพระวจนะ31
สดุดีการสาปแช่ งได้สร้างปั ญหาสาหรับคริ สเตียนบางคน เนื่ องจากว่าพระเยซู คริ สต์ได้สอนพวกสาวก
ของพระองค์ที่ จ ะอวยพรศัต รู ข องพวกเขาและไม่ ใ ช่ ที่ จ ะสาปแช่ ง พวกเขา (มธ. 5:43-44; ลก. 6:27-28;
เปรี ยบเทียบ รม. 12:14) ในขบวนการของการเปิ ดเผยนั้น มันก็ไม่ง่ายสาหรั บพวกผูเ้ ขียนสดุ ดีต่างๆจะเห็ นถึ ง
รายละเอียดของอนาคตที่แตกต่างออกไป พวกเขาไม่สามารถรู ้สึกถึงสันติสุขเกี่ยวกับการสถาปนาความยุติธรรม
สู งสุ ดที่บรรดาผูเ้ ชื่ อสมัยใหม่ผูซ้ ่ ึ งรู ้ จกั พระคัมภีร์ของพวกเขารู้ สึก ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้เป็ นพยานถึงความ
อยุติธรรม และการกดขี่ พวกเขาไม่ได้รู้อย่างแท้จริ งว่าพระเจ้าจะจัดการกับมันอย่างไร ดังนั้นพวกเขาก็ได้ร้อง
เรี ยกให้พระองค์ที่จะแก้ต่างพระองค์เองทันทีทนั ใด ด้วยการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์และการเปิ ดเผยเพิ่มเติมที่
พระองค์ได้จดั เตรี ยมไว้น้ นั ตอนนี้ บรรดาผูเ้ ชื่ อก็มีภาพที่สมบูรณ์กว่าของวิธีที่พระเจ้าจะทาให้ตราชัง่ แห่ งความ
ยุติธรรมนั้นสมดุล ดังนั้นมันจึงไม่เหมาะสมสาหรับเราที่จะอธิ ษฐานการสาปแช่งของสิ่ งที่เราพบในพันธสัญญา

เดิม32 พระเจ้าได้บนั ทึกสิ่ งเหล่านั้นไว้เพื่อผลประโยชน์ของเราไม่ใช่เป็ นตัวอย่างให้ทาตามในถ้อยคาเหล่านั้น แต่
ในวิญญาณแห่ งความร้อนรนเพื่อพระสิ ริของพระเจ้าของถ้อยคาเหล่านั้น นักเขียนอีกคนหนึ่ งได้เชื่ อว่า บางครั้ง
มันก็ถูกต้องสมควรสาหรับคริ สเตียนที่จะอธิ ษฐานคาอธิ ษฐานแห่ งการสาปแช่ง33 บางคนเชื่ อว่า บางครั้ง(ไม่ใช่
ตลอดเวลา) ผูเ้ ขียนสดุดีได้ไปเกินไป และได้กล่าวสิ่ งต่างๆที่พวกเขาไม่ควรได้กล่าวในความโกรธและความร้อน
รนของพวกเขา เรามีตวั อย่างอื่นๆของภาษาเช่นนั้นในโยบ ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระคัมภีร์บนั ทึกสิ่ งที่ผคู ้ นได้กล่าว
และได้ทา แม้วา่ สิ่ งนี้ ได้ไปไกลว่าน้ าพระทัยของพระเจ้านั้น นัน่ ก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าได้รับรองถ้อยคาและ
การกระทาของพวกเขา34
อีกชนิดหนึ่งของสดุดี ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนได้ต้ งั มันไว้แทนที่จะเป็ นเนื้ อหาก็คือ โคลงกระทู ้
ในสดุดีเหล่านี้ แต่ละข้อหรื อกลุ่มของข้อต่างๆในกรณี ของสดุดี 119 ก็เริ่ มต้นด้วยอักษรที่ตามมาของตัวพยัญชนะ
ฮีบรู พวกผูเ้ ขี ย นสดุ ดีได้รับเอารู ปแบบนี้ เพื่อว่า คนอิ ส ราเอลสามารถท่องจาและจดจาสดุ ดีได้อย่างง่ ายๆได้
รู ปแบบนี้ ก็แนะนาถึงการแสดงออกที่สมบูรณ์ หรื อครอบคลุ มของความคิดของผูเ้ ขียนสดุดีในหัวข้อของเขาอีก
ด้วย สดุดีโคลงกระทูก้ ็คือ สดุดี 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, และ 145 35
การอ้างอิง
พวกผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้อา้ งอิงพระธรรมสดุดีมากกว่าพระธรรมเล่มอื่นๆของพันธสัญญาเดิมอยู่
บ่อยๆ “ดัชนี การอ้างอิง” ในฉบับแก้ไขครั้งที่สี่ของพันธสัญญาใหม่กรี กของสมาคมพระคริ สตธรรมคัมภีร์ของ
อเมริ กาก็กล่าวถึ งมากกว่า 400 การอ้างอิงจากพระธรรมสดุ ดี ซึ่ งรวมถึ งวลี เช่ นเดี ยวกับข้อที่ สมบูรณ์ ในการ
เปรี ยบเทียบนั้นพันธสัญญาใหม่น้ ีได้ระบุถึง 47 การอ้างอิงจากพระธรรมอิสยาห์ ซึ่งเป็ นพระธรรมในพันธสัญญา
เดิมที่ถูกอ้างอิงบ่อยๆเป็ นอับดับที่สอง จากสดุดี 150 บทนั้น พันธสัญญาใหม่ได้อา้ งอิงถึง 35 บท
ศาสนาศาสตร์
พระธรรมสดุดีกล่าวถึงพระเจ้า มนุษย์ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ อิสราเอลในฐานะชุ มชนแห่ งพันธสัญญาและ
แต่ละบุคคลในชุมชนนั้น) และการแก้ไขความตึงเครี ยดระหว่างพระเจ้าที่อยูเ่ หนื อและบริ สุทธิ์ และมนุ ษย์ที่บาป
ที่ได้เหิ นห่างและจากัด36
คุณค่ า
นอกเหนื อไปจากคุ ณค่าของพระธรรมสดุ ดีที่มีต่อพวกผูเ้ ขียนของพันธสัญญาใหม่แล้วนั้นคุ ณค่าของ
สดุดีต่างๆในฐานะตัวบทของ พันธสัญญาเดิมก็ฝังแน่นในทุกวันนี้

“พระธรรมสดุดีสะท้อนถึงความเชื่อของอิสราเอลในสดุดีต่างๆนั้นเราก็ได้รับหน้าต่างที่ช่วยให้เรามองดู
ที่พี่นอ้ งชายหญิงในความเชื่อของเรามากกว่า 2,500 ปี มาแล้ว พระธรรมสดุดีเชื้ อเชิ ญให้เราที่จะประสบ
กับวิธีที่ประชากรของพระเจ้าในอดีตนั้นได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้า37
“พระสดุ ดีเชื่ อมโยงช่ องหว่างระหว่างตอนนั้นกับตอนนี้ โลกสมัยโบราณและโลกปั จจุบนั บางทีดีกว่า
พระธรรมเล่มใดๆของพระคัมภีร์เสี ยอีก”38
“ถ้าประชากรของพระเจ้าก่อนการเสด็จมาเป็ นมนุ ษย์ของพระเจ้านั้น สามารถมีความเชื่ อเช่ นนั้นใน
พระเจ้า ซึ่ งได้เป็ นพยานต่อความยิ่งใหญ่และความพร้อมที่จะช่วยเหลือของพระองค์น้ นั สิ่ งนี้ ควรเป็ น
จริ งท่ามกลางิคริ สเตียนในศตวรรษที่ยี่สิบเพียงไร? พระธรรมสดุดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเชิงภาวนา
ของเรา รู ป แบบครอบครัวของเรา และการสามัคคี ธ รรมและการเป็ นพยานของคริ ส ตจัก รของ
พระเยซูคริ สต์ได้”39
“เราอยู่ในอันตรายของการสู ญเสี ยพระธรรมสดุ ดีในโบสถ์ต่างๆของเราในทุกวันนี้ ที่จริ งแล้วหลาย
โบสถ์ได้สูญเสี ยมันไปแล้ว ดังนั้นก็ไม่ใช่ เรื่ องบังเอิ ญที่ หลายผูค้ นในที่ ประชุ มของเราไม่รู้วิธีที่จะ
อธิษฐาน”40
โครงสร้ าง
นักวิชาการบางคนได้พยายามที่จะอธิ บายถึงโครงสร้างองค์รวมเดี่ยวที่พวกเขาเชื่ อว่าพระธรรมสดุดีท้ งั
เล่มแสดงถึง41 จนถึงทุกวันนี้ความพยายามเหล่านี้ก็ไม่ได้โน้มน้าวนักวิชาการทางพระธรรมสดุดีคนอื่นๆ42
โครงร่ าง
I.
II.
III.
IV.
V.

บรรพที่ 1: บทที่ 1— 41 (หนังสื อแห่งประสบการณ์ส่วนตัว)
บรรพที่ 2: บทที่ 42—72 (หนังสื อแห่งเอโลฮิม)
บรรพที่ 3: บทที่ 73—89 (หนังสื อมืด)
บรรพที่ 4: บทที่ 90—106 (หนังสื อแห่งกษัตริ ย)์
บรรพที่ 5: บทที่ 107—150 (หนังสื อแห่งการสรรเสริ ญ)

เนือ้ หา
พระธรรมสดุ ดีเ ป็ นการรวบรวมของบทกวีฮี บรู ที่ ไ ด้รับ การดลใจซึ่ งได้ถู ก ตั้ง ใจเพื่ อการใช้ใ นการ
นมัสการ บรรดาผูร้ วบรวมที่ ได้รับการนาพาโดยพระวิญญาณได้ใส่ สดุ ดีต่างๆไว้ในระบบปั จจุ บนั ของสดุ ดี
เหล่านั้นด้วยหลายเหตุผล ซึ่ งรวมถึงผูเ้ ขียนและความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมแห่งแนวคิด บรรดาผูร้ วบรวมไม่ได้

เรี ยบเรี ยงสดุดีต่างๆในระบบที่ผเู ้ ขียนสดุดีได้เขียนสดุดีเหล่านั้น สดุดีแต่ละบทก็เป็ นการแสดงออกของผูเ้ ขียนที่
ได้ตอบสนองต่อพระเจ้าตามสถานการณ์ต่างๆที่เจาะจงเมื่อเขาได้เขียน ดังนั้นจึงไม่มีขอ้ โต้แย้งหรื อความคืบหน้า
ทางเหตุผลของความคิดขณะที่ผอู ้ ่านทาการอ่านตลอดพระธรรมนี้ อย่างไรก็ตาม ก็มีแนวคิด ถ้อยคา และวลี ที่
เชื่อมโยงหรื อเปรี ยบเทียบที่บางครั้งเชื่อมโยงสดุดีสองบทหรื อมากกว่านั้นเข้าด้วยกัน
หัวข้อของพระธรรมสดุดีคือการนมัสการ การนมัสการเป็ นการกระทาแห่งการถวายสิ่ งที่สมควรต่อพระ
เจ้าเนื่องจากว่าพระองค์เป็ นใคร คาฮีบรู ที่แปลว่า “นมัสการ” (ชาคาห์ ) หมายถึง ที่จะก้มกราบลง หรื อทาการก้ม
คานับ ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้ใช้มนั เพื่อจะอธิ บายถึ งการหมอบราบต่อพระเจ้า หรื อทูตสวรรค์ หรื อมนุ ษย์อีกคนหนึ่ ง
มันพรรณนาถึงท่าทีของการยอมจานนต่อบุคลที่เหนื อกว่า คานี้ ปรากฏ 15 ครั้งเท่านั้นในพระธรรมสดุดีพร้อม
กับพระเจ้าที่เป็ นเป้ าหมาย แต่แนวคิดของการนมัสการพระเจ้าก็ปรากฎในสดุดีทุกบท
ในพระธรรมสดุดี เป้ าของการนมัสการคือพระเจ้า ผูป้ ฏิบตั ิคือผูค้ น จุดศูนย์กลางคือเยรู ซาเล็ม ซึ่ งเป็ น
สถานที่แห่งการทรงสถิตที่แสดงออกของพระเจ้า วิธีหลักคือเพลง ผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงถึงพระเจ้าว่าเป็ นพระยาเวห์
เอโล- ฮิม หรื ออโดนายเป็ นหลัก แม้วา่ ชื่ ออื่นๆก็ปรากฏเช่นกัน บรรดาผูท้ ี่นมัสการพระองค์ก็เป็ น แต่ละบุคคล
กษัตริ ย ์ ประเทศ และทั้งโลก พระวิหารของพระอง์ (สถานนมัสการกลางของอิสราเอล) และภูเขาบริ สุทธิ์ (ภูเขา
ซีโยน) เป็ นสถานที่กลางแห่งการนมัสการ ความยาเกรง ความเกรงกลัว และความยินดีเป็ นท่าทีหลักที่โดดเด่น
ในการนมัสการนี้ ประชากรของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์ได้รักพระธรรมสดุดี ก็มีเหตุผลหลายประการ
สาหรับความเป็ นที่นิยมของมัน แรกสุ ด มันเป็ นการรวบรวมของเพลงต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์ซ่ ึ ง
เราทุกคนสามารถเข้าส่ วนได้ มันยากอย่างมากที่จะพบสถานการณ์ใดๆในชีวติ ที่ไม่ได้พบการแสดงออกในสดุดี
สดุดีบางบทได้เกิดขึ้นจากความมัง่ คัง่ สดุดีบทอื่นได้เกิดขึ้นจากความทุกข์ยาก สดุดีบางบทกล่าวถึงความบริ สุทธิ์
และสดุดีบทอื่นๆก็กล่าวถึงความบา สดุดีบางบทเป็ นการคร่ าครวญที่ระทมทุกข์กบั สถานการณ์ที่แย่สุด ในขณะ
ที่สดุดีบทอื่นๆเป็ นเพลงนมัสการที่ชยั ชนะแห่ งความยินดี และการขอบพระคุ ณ สดุดีบางบทมองไปที่อดีตใน
ขณะที่สดุดีบทอื่นๆก็มองไปยังอนาคต
สดุดีต่างๆนั้นยิง่ ใหญ่เพราะว่าพวกผูเ้ ขียนได้เขียนสดุดีเหล่านั้นจากประสบการณ์ต่างๆที่ลึกซึ้ งที่สุดของ
พวกเขา บทกวีที่ยงิ่ ใหญ่ก็เกิดจากการดาเนิ นชี วิตที่ยิ่งใหญ่ “ด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่ งที่มาจากใจ” (มธ. 12:34)
สดุดีต่างๆนั้นยิง่ ใหญ่เพราะว่าพวกผูเ้ ขียนได้นาประสบการณ์ต่างๆที่ลึกซึ้ งของพวกเขาไปต่อพระพักตร์ ของพระ
เจ้าอีกด้วย สดุดีเหล่านั้นแสดงแก่ผคู ้ นถึงวิธีที่ปฏิบตั ิตวั เมื่อพวกเขาตระหนักถึงพระเจ้า ซึ่ งเป็ นวิธีเดียวที่เป็ นจริ ง
อย่างแท้จริ งที่จะดาเนินชีวติ เพราะฉะนั้นคุณค่าถาวรของสดุดีต่างๆก็อยูใ่ นการเปิ ดเผยถึงการนมัสการของสดุดี
เหล่านั้น

มีการเปิ ดเผยสามอย่างที่ ยิ่งใหญ่เกี่ ยวกับการนมัสการในพระธรรมสดุ ดี คือ เป้ าของการนมัสการ
ท่าทีของการนมัสการ และกิจกรรมต่างๆของการนมัสการ
แรกสุ ด พระธรรมสดุดีเปิ ดเผยถึงบุคคลของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเป้ าของการนมัสการ การเปิ ดเผยหลักถึง
คุณลักษณะของพระเจ้าในพระธรรสดุดีคือพระนามของพระองค์ พวกผูเ้ ขียนได้ใช้ชื่อเรี ยกและการเปรี ยบเทียบ
จานวนมากเพื่ออธิ บายถึ งพระเจ้า แต่สามพระนามของพระเจ้าที่พวกเขาได้ใช้มากที่สุดคือ ยาเวห์ เอลโลฮิม
และอโดนาย43 จากการเข้าใจชื่อเหล่านี้น้ นั เราต้องการที่จะนมัสการพระเจ้า
ชื่ อ “ยาเวห์ ” บ่งบอกถึ งการดารงอยู่ที่สาคัญของพระเจ้า พระองค์เป็ นผูซ้ ่ ึ งพระองค์เป็ น (อพย. 3:14)
ชื่ อนี้ ปรากฎบ่อยครั้งมากกว่าชื่ ออื่ นๆในพระธรรมสดุ ดีโดยพื้นฐานแล้ว นั่นหมายถึ งว่าพระเจ้าเป็ นบุคคลที่
เป็ นอยูน่ ิรันดร์ ดว้ ยตนเอง ผูซ้ ่ ึ งได้กลายมาเป็ นทุกสิ่ งที่ประชากรของพระองค์ตอ้ งการ การดารงอยูข่ องพระเจ้า
ไม่เคยเป็ นหัวข้อของการโต้แย้ง ในพระธรรสดุ ดีเลย พวกผูเ้ ขี ย นได้ทึก ทัก เอาถึ ง การดารงอยู่ของพระองค์
ในฐานะพระยาเวห์ พระเจ้าก็เป็ นแหล่งที่พอเพียงสาหรับอะไรก็ตามที่ประชากรของพระองค์จาเป็ น เมื่อใดก็
ตามที่พวกเขามีความจาเป็ น นัน่ เป็ นเพราะว่าพระนามยาเวห์อธิ บายถึงพระเจ้าในความสัมพันธ์แบบพันธสัญญา
กับประชากรของพระองค์ ตามปกติ บรรดาผูแ้ ปลได้ใช้คาว่า LORD ในฉบับแปลภาษาอังกฤษฉบับต่างๆ
บางทีสดุดี 139 เป็ นคาอธิ บายที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดถึงการดารงอยูท่ ี่สาคัญของพระเจ้า และสดุดี 23 เป็ นการเปิ ดเผยที่
ยิง่ ใหญ่ของการมาเป็ นทุกสิ่ งที่ประชากรของพระองค์จาเป็ น
พระนามที่ ยิ่ง ใหญ่ อนั ที่ สองของพระเจ้าในพระธรรมสดุ ดีคือ “เอลโลฮิ ม” ตามปกติ แล้ว ค าฮี บ รู น้ ี
แปลว่า “God” ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับต่างๆของเรา มันเป็ นคาพหูพจน์ในฮีบรู ซึ่ งไม่จาเป็ นที่จะบ่งบอก
ถึงความเป็ นพหูพจน์ของจานวนแต่เป็ นความใหญ่โต อย่างที่พระองค์เปิ ดเผยพระองค์เองนั้น พระเจ้าก็ไม่จากัด
จนไม่มีคาเอกพจน์ใดๆสามารถแสดงออกถึ งพระองค์อย่างพอเพียงได้ “เอลโลฮิม” บ่งบอกถึ งอานาจที่สาคัญ
ของพระเจ้าและข้อเท็จจริ งที่ว่าพระองค์มีอานาจอย่างยิ่ง กาลังของพระองค์ไม่ใช่ แค่ศกั ยภาพเท่านั้นแต่มีการ
เคลื่อนไหวอีกด้วยมันแฝงอยู่ แต่ก็ทางานอยูอ่ ีกด้วย อานาจเช่นนั้นได้นาเอาความยาเกรงของพวกผูเ้ ขียนสดุดี
ออกมา บางทีสดุดี 68 เป็ นการเปิ ดเผยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอานาจที่สาคัญของพระเจ้าในพระธรรมสดุดี และสดุดี
46 ก็ช้ ีแจงถึงอานาจที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้าที่ทาการอย่างประทับใจมากที่สุด
ชื่อเรี ยก “อโดนาย” (Lord ในแง่ของ เจ้ านาย) ก็ไม่ปรากฏบ่อยๆในสดุดีต่างๆ แต่แนวคิดที่มนั แสดงออก
ก็ปรากฏอย่างต่อเนื่อง

ชื่ อเรี ยกนี้ แสดงออกถึ งอธิ ปไตยของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ งที่ วา่ ไม่มีใครที่สูงส่ งกว่าพระองค์ใน
อธิปไตยอีกแล้ว พระองค์เป็ นกษัตริ ยเ์ หนือทั้งจักรวาลและผูป้ กครองสู งสุ ดเหนืออิสราเอล บางทีสดุดี 86 ชี้ แจง
ถึงอธิ ปไตยของพระเจ้าอย่างเลอเลิศมากกว่าสดุดีใดๆ
เมื่อใดก็ตาม บุคคล กษัตริ ย ์ ประเทศ หรื อเชื้ อชาติรับรู ้ วา่ พระเจ้าเป็ น ยาเวห์ เอลโลฮิมหรื ออโดนาย
ผลลัพธ์ก็คือการนมัสการ เราไม่สามารถทาสิ่ งใดได้นอกจากหมอบราบตัวเราเองต่อหน้าบุคคลเช่นนั้น นัน่ คือ
พวกผูเ้ ขียนสดุดีเหล่านี้ ได้ทาขณะที่พวกเขาได้ไตร่ ตรองถึงประสบการณ์ต่างๆพวกเขาตามความจริ งของใครที่
พระเจ้าเป็ น
การเปิ ดเผยใหญ่อนั ที่สองของพระธรรมสดุดีก็คือท่าทีของผูค้ นในการนมัสการ สรุ ปแล้วเราเห็นผูค้ น
ตอบสนองต่อการเปิ ดเผยของพระเจ้าอย่างยินดี อย่างวางใจ และอย่างยอมจานน (แต่บางครั้งก็ อย่างโกรธ อย่าง
ผิดหวังหรื ออย่างสงสัย) เมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าเองนั้นเป็ นแหล่งที่พอเพียงสาหรับเราโดยไม่คานึ งความจาเป็ น
ต่างๆของเรา เราควรนมัสการโดยการยินดี เมื่อเราชื่นชมอานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราควรนมัสการพระองค์
โดยการวางใจพระองค์ เมื่อเราเรี ยนรู ้ วา่ พระเจ้ามีอธิ ปไตย เราควรตอบสนองด้วยการนมัสการโดยการยอม
จานนต่อพระองค์ เมื่อเราชื่นชมพระคุณของพระเจ้าในการจัดเตรี ยมทุกสิ่ งที่เราจาเป็ นให้ เราควรยินดี
ในพระธรรมสดุดี เราเห็นความยินดีแสดงถึงตัวมันเองในความรักและความกตัญญู ความรักและความ
กตัญญูแสดงออกถึงความรักในแนวทางดังต่อไปนี้ เรามีพระสัญญาแห่ งการยกโทษของพระเจ้าถ้าเราสารภาพ
เมื่อเราทาบาป การยกโทษบาปเป็ นหนึ่ งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์ มันไม่ใช่บางสิ่ ง
ที่เราสามารถทาเพื่อได้มาหรื อสมควรได้รับ มันเป็ นของขวัญจากพระเจ้าที่ข้ ึนอยูก่ บั งานที่พระเจ้าได้ทาเพื่อเรา
ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ในที่สุด ท่าทีพ้ืนฐานที่สานึกผิดก็พฒั นาสู่ การยกย่องสาหรับพระคุณของพระเจ้า
ดนตรี ที่ไพเราะก็ออกมาจากใจต่างๆที่แตกสลายโดยความบาป ใจต่างๆที่ตระหนักถึงการล้มละลายอย่างสิ้ นเชิ ง
ของพวกมันต่อพระพักตร์ พระเจ้า การสรรเสริ ญที่มีสง่าราศีมากที่สุดเกิดจากริ มฝี ปากของบรรดาผูท้ ี่รู้สึกถึงของ
ขวัญต่างๆที่ยงิ่ ใหญ่ที่พระเจ้าได้ให้แก่พวกเขา นี่คือเหตุผลที่คริ สเตียนบางคนที่มีสง่าราศีมากที่สุดก็เป็ นบรรดาผู ้
ที่ทนทุกข์มากที่สุด
การวางใจในอานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็แสดงออกถึงตัวมันเองในความจริ งใจและความกล้าหาญใน
พระธรรมสดุดี ความเกรงกลัวเป็ นการตอบสนองภายในต่ออานาจ และความกล้าหาญควรเป็ นการสาแดงออก
ภายนอกของมัน บุคคลที่เกรงกลัวอานาจของพระเจ้าอย่างแท้จริ งจะเปิ ดใจและจริ งใจเพราะว่าเขาหรื อเธอเชื่ อ
ว่าพระเจ้าจะใช้อานาจของพระองค์ที่จะปกป้ องพระองค์ เขาเต็มใจที่จะเสี่ ยงเพราะว่าเขากาลังพึ่งพาอานาจที่
เหนื อธรรมชาติ ของพระเจ้าที่จะค้ าจุ นและสนับสนุ นเขา พวกผูเ้ ขียนสดุ ดีได้แสดงออกถึ งพวกเขาเอง และ
ปฏิบตั ิตวั อย่างจริ งใจต่อพระพักตร์ พระเจ้าและต่อผูค้ น เพราะว่าพวกเขาได้เชื่ อในอธิ ปไตยของพระองค์ พวก

เขาได้เผชิ ญกับอันตรายอย่างกล้าหาญอี กด้วยเพราะว่าพวกเขาได้เชื่ อว่าพระเจ้าสามารถและจะจัดเตรี ยมการ
ช่วยเหลือที่พอเพียงสาหรับพวกเขา
การยอมจานนต่ออธิ ปไตยของพระเจ้าก็แสดงออกถึงมันเองในการนับถือและการเชื่ อฟั ง ในพระธรรม
สดุ ดี การนับถื อเป็ นหลักฐานภายนอกของการยอมจานนต่อพระเจ้าและการเชื่ อฟั งเป็ นหลักฐานหลักของ
บุคคลที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็ นสิ ทธิ อานาจสู งสุ ดอย่างแท้จริ งจะนับถือพระองค์ เขาหรื อเธอจะยอมต่อสิ ทธิ อานาจที่
เหนื อกว่าของพระเจ้าอย่างยอมจานนอีกด้วย เราเห็นพวกผูเ้ ขียนสดุดีแสดงออกถึงการนับถือของพวกเขาที่มี
ต่อพระเจ้าและก้มกราบต่อน้ าพระทัยของพระองค์อย่างถ่อมใจตลอดพระธรรมสดุดี การอุทิศตนของพวกเขาที่
จะวางใจบ่อยครั้งแล้วก็ติดตามมาด้วย
การเปิ ดเผยหลักที่ สามเกี่ ย วกับ การนมัส การในพระธรรมสดุ ดีก็ คือกิ จกรรมต่ างๆของการนมัสการ
อย่างที่เราได้สังเกตนั้น การรับรู ้ ถึงพระเจ้าของใครคนหนึ่ งก็นาไปสู่ การนมัสการ และท่าทีต่างๆของใครคน
หนึ่งก็ปรับแต่งการนมัสการ กิจกรรมต่างๆของใครคนหนึ่งก็แสดงออกถึงการนมัสการอีกด้วย
สดุดีต่างๆเปิ ดเผยว่าการนมัสการเกิดจากบางสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้นมัสการเพราะว่า
มีบางสิ่ งในเนื้อแท้ภายในเขาที่ตอ้ งออกมา การนมัสการเป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาอยูเ่ สมอ พระ
เจ้าทาให้การนมัสการออกมามนุ ษย์ไม่ได้ริเริ่ มมันด้วยตัวเขาเอง ตลอดพระธรรมสดุ ดีน้ นั พวกผูเ้ ขียนสดุ ดีได้
ตอบสนองต่อการกระทาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา พระเจ้าเป็ นผูร้ ิ เริ่ มอยู่เสมอและมนุ ษย์เป็ นผูต้ อบสนอง
ข้อเท็จจริ งนี้ช่วยให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นสมควรต่อการนมัสการ
การตอบสนองของมนุษย์ดว้ ยการนมัสการก็เกี่ยวข้องกับการเปิ ดจิตวิญญาณต่อพระเจ้ การสารภาพของ
ดาวิดในสดุดี 32 เป็ นตัวอย่างที่ดีของสิ่ งนี้ (เปรี ยบเทียบ 51) เขาได้ยนิ ดีในความสัมพันธ์ที่เปิ ดของเขากับพระเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเขาได้ยอมรับถึงความบาปของเขา เขาได้รับของขวัญแห่งการยกโทษของพระเจ้าอีกด้วย
จากนั้นเขาได้ถวายการสรรเสริ ญแด่พระเจ้า สิ่ งเหล่านี้เป็ นกิจกรรมต่างๆที่สาคัญของมนุษย์เกี่ยวกับการนมัสการ
คือ การสารภาพ การสรรเสริ ญ และการขอบพระคุณ
หลังจากที่พระเจ้าริ เริ่ มการนมัสการและมนุ ษย์ตอบสนองโดยการนมัสการนั้น พระเจ้าก็กลายมาเป็ น
ทุกสิ่ งที่ผนู ้ มัสการต้องการ พระเจ้าสัตย์จริ งและสัตย์ซื่อในการปฏิบตั ิต่อผูน้ มัสการ พระองค์กลายมาเป็ นทุกสิ่ งที่
เราต้องการเมื่อเรานมัสการพระองค์ ดังนั้นกิ จกรรมต่ างๆของการนมัส การเริ่ มต้นและจบลงด้วยพระเจ้า
กิจกรรมต่างๆเริ่ มต้นด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ริเริ่ มของพระองค์ในชี วิต สิ่ งเหล่านั้นจบลงด้วยการที่พระองค์นา
เราไปยังพระองค์เอง ในระหว่างนั้นเราก็เปิ ดจิตวิญญาณของเรา รับของขวัญต่างๆของพระองค์ และถวายการ
สรรเสริ ญของเรา

ดังนั้น เนื้อหาของพระธรรมสดุดีคือ “จงนมัสการพระเจ้า!”จงเปลี่ยนทุกสถานการณ์ไปสู่ โอกาสสาหรับ
การนมัสการ ถ้าเราโศกเศร้า เราควรนมัสการ ถ้าเรายินดี เราควรนมัสการ ถ้าเราอยูใ่ นความมืด เราควรนมัสการ
ถ้าเราอยูใ่ นความสว่าง เราควรนมัสการ อัครทูตเปาโลได้แสดงออกถึงมันในทานองนี้ ในฟี ลิปปี 4:4 และ 7 ว่า:
“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ าอีกครั้งว่า จงชื่ นชมยินดีเถิด. . . .แล้วสันติสุขแห่ งพระ
เจ้าซึ่ งเกิ นความเข้าใจ จะคุ ม้ ครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซู คริ สต์” พระธรรมสดุดีจบลงด้วย
ถ้อยคาแห่งการกระตุน้ ว่า: “จงให้ทุกสิ่ งที่หายใจ สรรเสริ ญพระเจ้า จงสรรเสริ ญพระเจ้าเถิด” (สดด. 150:6)44
“แต่เนื้อหาที่เด่นในพระธรรมสดุดีเป็ นสองเรื่ องคือ: (1) พระเจ้าประเสริ ฐ และ (2) ชี วิตก็ลาบาก ชีวิแห่ ง
ความเชื่อก็ได้ดาเนินระหว่างความเป็ นจริ งสองอย่างนี้”45

การอรรถาธิบาย
ขณะที่เราอ่านพระธรรมสดุดี เราควรเอาใจใส่ ต่อสิ่ งที่พวกผูเ้ ขียนสดุดีได้กล่าวเกี่ยวกับพระเจ้า เราควร
สังเกตถึงสิ่ งที่พวกเขาได้กล่าวเกี่ยวกับพวกเขาเองและประชากรของพระเจ้าอีกด้วย อย่างที่สาม เราควรมองหา
วิธีที่ผเู้ ขียนสดุดีได้แสดงออกถึ งอารมณ์ ของพวกเขาต่อพระเจ้า การแบ่งปั นถึ งสิ่ งที่เรารู ้ สึกก็สาคัญ ในการ
สื่ อสารอย่างสนิทสนิมเช่นเดียวกับการแบ่งปั นถึงสิ่ งที่เรารู ้และคิด สิ่ งนี้ จะช่วยให้เรากลายมาเป็ นผูค้ นที่โปร่ งใส
มากขึ้น
I. บรรพที่ 1 : บทที่ 1— 41
สดุดีส่วนใหญ่ในบรรพที่ 1 เป็ นสดุดีของดาวิด บางทีการรวบรวมนี้ เป็ นอันแรกและต่อมาได้ถูกรวมเข้า
ไปในพระธรรมสดุดีที่เป็ นบรรทัดฐาน ใครคนหนึ่ งอาจคิ ดถึ งหนังสื อนี้ ว่าเป็ น “หนังสื อแห่ งประสบการณ์
ส่ วนตัว” เนื่องจากว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวอย่างมากในสดุดี 1— 41
สดุดี 1
สดุดีน้ ีเป็ นหนึ่งในสดุดีอนั เป็ นที่รู้จกั ดีที่สุดและเป็ นที่โปรดปรานมากที่สุดในพระธรรมสดุดี มันสรุ ป
สองเส้นทางแห่งชีวติ ที่เปิ ดแก่ผคู ้ น คือ ทางของคนชอบธรรมและทางของคนชัว่ ร้าย (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 30:1120; ยรม. 17:5-8) สดุ ดีน้ ี กล่าวถึ ง พระเจ้า การดาเนิ นชี วิตในทางธรรม และความหวังของคนในทางธรรม
เมื่อพิจารณาถึงพระสัญญาต่างๆแบบพันธสัญญาของโมเสสอีกด้วย เพราะฉะนั้น มันเป็ นสดุดีที่เหมาะสมที่จะ
เปิ ดการรวบรวมของ 150 สดุดี บางทีพวกผูแ้ ก้ไขได้ต้ งั ใจให้มนั ที่จะเป็ นบทนาสู่ พระธรรมสดุ ดีดว้ ยเหตุผลนี้

การเปรี ยบเทียบของมันก็เกิดขึ้นอีกตลอดพระธรรมสดุดี เมื่อพิจารณาถึงเนื้ อหาของมันนั้น มันเป็ นสดุดีปัญญา
และสดุดีคาสอนที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะให้ความเข้าใจแก่ผอู ้ ่าน (เปรี ยบเทียบ สภษ. 2:12-22)
“สดุดีสามบทเท่านั้น คือ สดุดี 1, 19, และ 119 สามารถถูกเรี ยกว่าสดุดีโทราห์ในแง่ที่จริ งของถ้อยคาได้
นัน่ คือ การจดจ่อหลักของสดุ ดีเหล่านี้ คือโทราห์ สดุ ดีโทราห์ไม่ได้ประกอบด้วยประเภททางวรรณกรรมของ
พระธรรมสดุ ดี เนื่ องจากว่ามันไม่มีรูปแบบทางวรรณกรรมที่เป็ นมาตรฐานใดๆเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่เราได้
เห็นในประเภททางวรรณกรรมอื่ นๆ อย่างไรก็ตาม บนพื้นฐานของเนื้ อหาของสดุ ดีเหล่านี้ น้ นั สดุ ดีเหล่านี้ ก็
ก่อตั้งประเภทที่ถูกต้องสมควร
“สดุดีอื่นๆที่กล่าวถึงความคิดของโทราห์ แม้วา่ มันไม่ใช่เป็ นแนวคิดหลักของสดุดีเหล่านั้นคือ สดุดี 18,
25, 33, 68, 78, 81, 89, 93, 94, 99, 103, 105, 111, 112, 147, และ 148”46
สดุดีน้ ีเปรี ยบเทียบคนชอบธรรม ผูซ้ ่ ึ งเนื่ องจากความประพฤติของเขาหรื อของเธอนั้นก็ประสบกับพระ
พรในชี วิตกับคนอธรรมผูซ้ ่ ึ งความประพฤติ ที่อธรรมนั้นก็ก่อให้เกิ ดผลของความโศกเศร้ าและการถูกทาลาย
ฟานเจเมอเรนได้ให้การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของแต่ละสดุดีเหล่านี้
“ดูเหมือนประวัติศาสตร์ พระคัมภีร์จะถูกสร้างบนแนวคิดรวบยอดของ ‘สองคน’: ‘อาดัมคนแรก’ และ
‘อาดัมคนสุ ดท้าย’ (รม. 5:1; 1 คร. 15:45) คาอินและอาแบล อิสอัคและอิชมาเอล เอซาวและยาโคบ ดา
วิดและซาอูล และประวัติศ าสตร์ พระคัมภี ร์ก็ ไปถึ งจุ ดสู งสุ ดที่ พระคริ สต์และปฏิ ปักษ์พ ระคริ ส ต์
สองคน สองทาง สองจุดหมาย”47
1. ผูเ้ ป็ นสุ ข 1:1-3
1:1

สุ นทรพจน์ส ามตอนจบแห่ งการแสดงออกต่ างๆก็อธิ บายถึ งบุ คคลที่ เป็ นสุ ขหรื อถู กต้องกับพระเจ้า
คา ฮีบรู สาหรับ“มนุษย์” ในบริ บทนี้อธิ บายถึงบุคคลโดยปราศจากการระบุถึงเพศ แต่ละการแสดงออก
เหล่านี้ก็เข้มข้นกว่าการแสดงออกเก่าก่อน การอธิ บายเหล่านี้ก็มาจากการได้รับอิทธิ พลโดยคนชัว่ อย่าง
เป็ นบางครั้งบางคราวที่จะร่ วมมือกับพวกเขาในความชัว่ ร้ายของพวกเขา อย่างไรก็ตาม บางทีนี่เป็ นกรณี
ของการเปรี ยบเทียบที่มีความหมายเหมือนกันที่อธิ บายถึงผลรวมของความชัว่ มากกว่าที่จะเป็ นสามชนิ ด
ที่เจาะจงของกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาที่เกี่ยวกับจุดสุ ดยอด (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 6:7)48
“เป็ นสุ ข” เป็ นการแปลที่ดีกว่า “ได้รับพร” เนื่ องจากว่าภาษาฮีบรู มีคาที่แยกกันสาหรับคาว่า “ได้รับพร”
“เป็ นสุ ข” เป็ นการร้องอุทานของราชินีเชบาเมื่อพระนางได้เห็นความยิ่งใหญ่ของซาโลมอน (1 พกษ.
10:8) มันปรากฏ 26 ครั้งในพระธรรมสดุดี การเป็ นสุ ขนี้ ไม่ใช่การสมควรได้รับแต่เป็ นของขวัญจาก

พระเจ้า จากมุมมองของพระเจ้านั้น แม้วา่ คนชอบธรรมไม่ได้รู้สึกเป็ นสุ ขแต่พวกเขาก็ได้รับพรเพราะว่า
พระองค์ป้องกันพวกเขาจากการพิพากษาที่เป็ นผลมาจากการล้มลงในความบาป (เปรี ยบเทียบ ปฐก.
3:15-19) “เป็ นสุ ข” ในข้อนี้ ก็ปรากฏใน 2:12 ซึ่ งจัดตั้งการรวมกันที่ผนวกสดุดีสองบทนี้ เข้าด้วยกันอีก
ด้วย ในทานองเดียวกัน การอ้างอิงถึง “ทาง” ในข้อนี้ก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่งใน 2:11-12
คน “อธรรม” ก็ด้ื อรั้ นทาความชัว่ อย่างตั้งใจ “คนบาป” ก็พลาดมาตรฐานของพระเจ้าและไม่ได้ใส่ ใจ
และ “คนเยาะเย้ย” ก็ถือว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็ นของเล่นๆและก็เยาะเย้ยสิ่ งที่ศกั ดิ์สิทธิ์
1:2

คนชอบธรรมยอมให้พระวจนะของพระเจ้า (คาฮีบรู โทราห์ นัน่ คือ คาแนะนาที่มาจากพระเจ้า) ที่จะ
ปรับแต่งความประพฤติของเขาแทนที่จะเป็ นคนอธรรม นักอรรถาธิ บายคนหนึ่ งได้เห็นพระเยซู คริ สต์วา่
เป็ นคนชอบธรรมสู งสุ ดที่ถูกอธิ บายไว้ในสดุ ดีน้ ี 49 การภาวนาของเขา (ตามตัวอักษรคือ “พูดพึมพา”
หรื อ “พูดกับตนเอง”) เกี่ ยวข้องกับการคิ ดอย่า งยาวนานเกี่ ยวกับพระวจนะของพระเจ้าที่ เกิ ดขึ้ นใน
การศึกษาและการทบทวนตลอดทั้งวัน (เปรี ยบเทียบ 4:4)
“การภาวนาไม่ใช่การตั้งเวลาพิเศษไว้ต่างหากสาหรับการเฝ้ าเดี่ยวส่ วนตัว ไม่วา่ จะเป็ นตอนเช้าหรื อตอน
เย็น แต่มนั คือการไตร่ ตรอง พระวจนะของพระเจ้าในเส้นทางแห่ งกิจกรรมต่างๆประจาวัน (ยชว. 1:8)
โดยไม่คานึงถึงเวลาของวันหรื อบริ บท คนชอบธรรมก็ตอบสนองต่อชีวติ ตามพระวจนะของพระเจ้า”50
“สิ่ งที่การย่อยอาหารเป็ นต่อร่ างกาย การภาวนาก็เป็ นต่อจิตวิญญาณอย่างนั้น”51
แรงจูงใจสาหรับคนชอบธรรมในกิ จกรรมนี้ คือ ความยินดี เขาหรื อเธอมีความปรารถนาที่จะฟั งและ
เข้าใจสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผย (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:13) พระเยซู ได้อธิ บายแนวคิ ดนี้ ในสุ ขคติต่างๆ
(มธ. 5:3-10)

1:3

ทุกคนที่ยนิ ดีและภาวนาธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็จะเจริ ญเหมือนกับไม้ผลที่เจริ ญ (เปรี ยบเทียบ 92:1214) ผลของพวกเขาจะปรากฏ ณ เวลาที่เหมาะสม ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นแบบทันทีทนั ใด และสุ ขภาพฝ่ าย
วิญญาณโดยทัว่ ไปของเขา ซึ่ งแสดงโดยใบนั้นก็จะดี ตามปกติแล้ว ผลที่พระเจ้าได้กล่าวว่าจะผลิ ตใน
ชี วิตของผูเ้ ชื่ อส่ วนใหญ่ในพันธสัญญาเดิ มก็เป็ นความมัง่ คัง่ ทางกายภาพ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 28:1-14)
ผลที่คริ สเตียนผลิ ตนั้นส่ วนใหญ่ก็เป็ นคุ ณลักษณะที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและความประพฤติในทาง
ธรรม (เปรี ยบเทียบ กท. 5:22-23) ในสองกรณี น้ ี เป็ นพระพรของพระเจ้าเหนือถ้อยคาและการงานของ
บุคคลหนึ่ง ความมัง่ คัง่ ของเขานั้นมาจากมุมมองของพระเจ้าไม่จาเป็ นว่าจะต้องมาจากมุมมองของโลก
ส่ วนที่สาคัญที่สุดของต้นไม้คือระบบรากที่ซ่อนไว้ของมัน เพราะว่ามันดูดน้ าและอาหารบารุ งที่หล่อ
เลี้ยงต้นไม้น้ นั ปราศจากระบบรากที่แข็งแรง ต้นไม้จะตายไป และปราศจาก “ระบบราก” ที่แข็งแรง

ผูเ้ ชื่อก็จะเหี่ ยวแห้งไป ในภาพพจน์ตามพระคัมภีร์น้ นั ผลเป็ นสิ่ งที่มองเห็นได้ต่อคนอื่นๆ ไม่ใช่แค่สิ่งที่
ถูกปิ ดซ่อนไว้ภายในบุคคล มันเป็ นสิ่ งที่ให้ผลประโยชน์แก่คนอื่นอีกด้วย คือเป็ นสิ่ งที่คนอื่นๆสามารถ
นาไปจากเราเพื่อที่จะบารุ งเลี้ยงพวกเขาได้ (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:1-11) ในทางตรงกันข้าม ใบเป็ นสิ่ งที่
คนอื่นๆเห็นและยกย่อง
2. คนอธรรม 1:4
ตามปกติแล้ว คาว่า “อธรรม” (คาฮีบรู ราซา) อธิ บายถึงผูค้ นที่ไม่มีความสัมพันธ์แบบพันธสัญญากับ
พระเจ้า พวกเขามีความนับถือเล็กน้อยในพระเจ้า แต่ดาเนิ นชีวิตเพื่อที่จะทาให้กิเลสต่างๆของพวกเขาพึงพอใจ
พวกเขาไม่จาเป็ นว่าจะต้องชัว่ ร้ ายอย่างที่พวกเขาสามารถชัว่ ร้ ายได้ แต่พวกเขาไม่มีการนับถื อสาหรับมิติฝ่าย
วิญญาณของชี วิต ดังนั้นพวกเขาเป็ นแบบผิวเผิน แกลบเป็ นเปลื อกที่ไร้ค่าซึ่ งอยูร่ อบๆ หัวของเมล็ดที่เบาและ
ปลิวไปในขบวนการของการฝัดร่ อน มันไม่ได้เป็ นที่ยกย่องหรื อเป็ นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ
3. การพิพากษา 1:5-6
1:5

ในอนาคตก็ จ ะมี ก ารพิ พ ากษาที่ ฝั ด ร่ อนผู ้ค นที่ ซ่ ึ งพระเจ้า จะแยกคนชอบธรรมจากคนอธรรม
(เปรี ยบเทียบ มธ. 13:30) จากนั้นพระองค์จะเป่ าคนอธรรมให้ปลิวไป (เปรี ยบเทียบ อสย. 2:10-21)

1:6

เครื่ องมือของการพิพากษาที่จะกาหนดจุดหมายสุ ดท้ายของคนสองประเภทโดยพื้นฐานคือความรู ้ของ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:23) พระองค์รู้ (มีความเป็ นห่ วงที่มีความรักและสนิ ทสนมเกี่ยวกับ) สิ่ งที่
พวกเขาได้ทาไป (เปรี ยบเทียบ อพยง 2:25; 19:4; รม. 8:29-30) “ทาง” อ้างอิงถึงเส้นทางทั้งหมดของ
ชี วิตที่รวมถึ งสิ่ งที่ จูงใจมัน สิ่ งที่มนั ผลิ ต และที่ ที่มนั จบลง “รู้ ” (ตามตัวอักษร) หรื อ “เฝ้ าดู ” (NIV)
เป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับ “พินาศ” (เปรี ยบเทียบ 31:7; สภษ. 3:6)

สดุดีบทนี้เป็ นคาเตือนที่จริ งจังว่า ผูอ้ ่านควรดาเนิ นชี วิตของเขาหรื อของเธอเมื่อพิจารณาถึ งการพิพากษา
สุ ดท้ายโดยพระเจ้า ทางที่ชอบธรรมไม่เพียงแต่พิสูจน์วา่ เป็ นทางเดี ยวที่พอเพียงในเวลานั้นเท่านั้น แต่มกั ่อให้
เกิดการดารงอยูท่ ี่เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งในเวลานี้อีกด้วย52
“มัน [สดุดีน้ ี ] ประกาศว่า ระเบียบวาระหลักสาหรับชีวิตการนมัสการของอิสราเอลคือการเชื่อฟัง คือที่
จะจัดระเบียบและดาเนิ นชี วิตทั้งสิ้ นตามจุ ดประสงค์ของพระเจ้าและการจัดระเบี ยบของการทรงสร้ างความ
ตรงกันข้ามพื้นฐานของสดุ ดีน้ ี และความเชื่ อทั้งหมดของอิสราเอลก็คือความแตกต่างทางศีลธรรมระหว่างคน
ชอบธรรมและคนอธรรม คนไร้เดียงสาและคนกระทาผิด บรรดาผูท้ ี่ทาตามจุดประสงค์ของพระเจ้าและบรรดา

ผูท้ ี่ละเลยจุดประสงค์เหล่านั้นและทาลายระเบียบ ชี วิตของมนุ ษย์ไม่ได้ถูกเยาะเย้ยหรื อถูกปฏิบตั ิต่อราวกับว่า
ไม่สาคัญ การที่มนั ถูกดาเนินอย่างไรนั้นก็เด็ดขาด”53
สดุดี 2
ใน “สดุดีที่สอง” นี้ (กจ. 13:33) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในบทที่ถูกอ้างอิงถึงบ่อยครั้งมากที่สุดในพันธสัญญาใหม่
นั้น ดาวิด (กจ. 4:25) ได้กระตุน้ ให้ประเทศต่างชาติท้ งั หลายที่อยู่รอบๆอิสราเอลที่จะละทิ้งความพยายามของ
พวกเขาที่จะต่อต้านพระเจ้าและกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการเจิมของพระองค์ เขาได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่ จะยอมจานนต่อ
สิ ทธิ อานาจของพระบุตรผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้แต่งตั้งให้ปกครองพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 10)
สดุดีบทที่ 1
และ บทที่ 2 ได้ถูกรวมกันเป็ นบทเดียวอยูเ่ สมอในธรรมเนียมของรับบี54
นี่ เป็ นสดุ ดีกษัตริ ย ์ และอย่างเจาะจงมากขึ้นคือ สดุดีพระเมสสิ ยาห์ พวกผูเ้ ขียนของพันธสัญญาใหม่ได้อา้ งอิง
จากสดุดีกษัตริ ยอ์ ย่างน้อย 27 ครั้ง คือ จาก สดุดี 2 18 ครั้ง จากสดุดี 18 และ 45 อย่างละครั้ง และจากสดุดี 110 7
ครั้ง
“เป็ นที่ ชัดเจนว่า หลายปี และระดับ ที่ หลากหลายของความหวัง ได้แทรกแซงระหว่า งสดุ ดี และการ
ประยุกต์ใช้ในศตวรรษแรก นิ มิตเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ในขณะที่ไม่สมบูรณ์ในสดุดีต่างๆ ก็พฒั นาขึ้น
ในที่ใดที่หนึ่ งในระหว่างนั้น เราสามารถเห็นการพัฒนานี้ อย่างชัดเจนมากขึ้นในหมวดผูเ้ ผยพระวจนะ
มากกว่าใน พระธรรมสดุ ดี ที่จริ งมีคาสอนเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ในตัวในหมวดผูเ้ ผยพระวจนะที่
เราไม่พบในพระธรรมสดุดี ในทางตรงกันข้าม การประยุกต์ใช้เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระธรรม
สดุ ดีก็พฒั นาภายในขบวนการการตีความของชุ มชนยิวและคริ สเตียน แม้วา่ มันสาคัญที่จะตระหนักว่า
วัตถุดิบสาหรับนิมิตเกี่ยวกับ
พระเมสสิ ยาห์น้ นั ได้ถูกตีแผ่ไว้ในพระธรรมสดุดีแล้ว และไม่ใช่แค่
การแทรกแซงของชุมชนเหล่านั้นเท่านั้น”55
“ถ้าคุ ณกาลังคิ ดถึ งตัวคุ ณเองเท่านั้นขณะที่ คุณอ่านสดุ ดีเหล่ านี้ คุ ณจะไม่เห็ นสิ่ งที่ พระธรรมนี้ กาลัง
กล่าวถึ งอย่างแท้จริ ง แต่เมื่อคุ ณเข้าใจบางสิ่ งเกี่ยวกับคาปรึ กษาเชิงการเผยพระวจนะของพระเจ้า เมื่อ
คุ ณ เข้า ไปสู่ จุ ด ประสงค์ ข องพระองค์ เ พื่ อ ประชากรอิ ส ราเอลและประเทศต่ า งชาติ ท้ ัง หลายใน
พระเยซูคริ สต์น้ นั คุณจะตระหนักว่าพระธรรมนี้เข้าได้กบั รายการของพระเจ้าอย่างน่าประหลาดมากแค่
ไหน”56

1. การกบฏของประเทศต่างๆ 2:1-3
ดาวิดได้แสดงออกถึงความประหลาดใจที่ประเทศต่างๆพยายามจะโค่นล้มองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและกษัตริ ย ์
ที่ พระองค์ได้ต้ งั ไว้บนบัลลังก์ข องอิ สราเอลเพื่อจะรั บใช้ในฐานะรองผูส้ าเร็ จราชการของพระองค์ ถ้าพวก
กษัตริ ยข์ องอิสราเอลได้ยอมจานนต่อบัลลังก์ในสวรรค์ พวกเขาก็ได้ชื่นชมกับพระพรและอานาจของพระเจ้า
ในขอบเขตที่ ว่า พวกเขาได้พิสู จน์ ว่าสั ตย์ซื่ อต่ อพระเจ้านั้น พวกเขาก็ ได้ดาเนิ นน้ าพระทัยและแผนการของ
พระเจ้าบนโลกนี้
2:1
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ดาวิดได้ช้ ี แจงถึ งความประหลาดใจของเขาในรู ปแบบของคาถามเชิ งโวหาร เขาไม่สามารถเชื่ อว่า
ประเทศต่างๆพยายามที่จะทาบางสิ่ งที่แน่นอนว่าจะล้มเหลว มันไร้ประโยชน์ที่จะปฏิเสธการปกครอง
และผูป้ กครองของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:25-28; รม. 1:20-32) ผูค้ นในส่ วนแรกของสดุดี 1 ยินดี
ในธรรมบัญญัติ แต่ผคู ้ นในส่ วนแรกของสดุดี 2 ขัดขืนธรรมบัญญัติ
เมื่ อประเทศต่างๆได้ต่อต้านรองผูส้ าเร็ จราชการของพระเจ้า พวกเขาได้ต้ งั พวกเขาเองที่ จะต่อต้าน
พระเจ้าเอง (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:25-26) คาว่า “ถูกเจิม” คือ “พระเมสสิ ยาห์” อย่างแท้จริ ง ซึ่ งในกรี ก
แปลว่า “พระคริ ส ต์” (คริ สโตส) กษัตริ ย ์อิส ราเอลทุ ก องค์ที่ ไ ด้ถู ก เจิ ม โดยผูเ้ ผยพระวจนะก็ เป็ น
เมสสิ ยาห์ ตามปกติแล้ว แม้วา่ เราคิดถึ งพระเยซู วา่ เป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระองค์ก็เป็ นผูท้ ี่สัตย์ซื่อที่สุด
ของ “เมสสิ ย าห์ ” หลายคนในประวัติศาสตร์ ของอิ สราเอล เนื่ องจากว่า สดุ ดีน้ ี กล่ าวถึ งกษัตริ ยข์ อง
อิสราเอล มันก็เป็ นสดุดีกษัตริ ย ์ เช่นเดียวกับ สดุดี 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, และ 144 คน
ชอบธรรมภาวนาพระวจนะของพระเจ้า (1:1) แต่พวกผูป้ กครองที่อธรรมเหล่านี้ได้ภาวนาการกบฎ
ประเทศต่างๆไม่ตอ้ งการที่จะยอมจานนต่อการปกครองของรองผูส้ าเร็ จราชการของพระเจ้าต่อไป ผูซ้ ่ ึ ง
บางทีแรกเริ่ มนั้นเป็ นดาวิดเอง พวกเขาได้ตอ้ งการที่จะเป็ นอิสระจากข้อผูกมัดที่ได้ผกู มัดเสรี ภาพของ
พวกเขา คือ ภาษีและความจากัดต่างๆที่ดาวิดได้ต้ งั ไว้เหนือพวกเขา

2. การแก้ไขของพระเจ้า 2:4-6
2:4

ดาวิดได้แลเห็นพระเจ้าในฐานะผูป้ กครองเหนื อทุกสิ่ ง ที่กาลังนัง่ อยูบ่ นบัลลังก์กษัตริ ยข์ องพระองค์ใน
สวรรค์ ซึ่ งไม่ได้ถูกคุกคามหรื อกังวลเกี่ยวกับแผนการของประเทศต่างๆ แต่กาลังหัวเราะใส่ การไร้ผล
ของมัน ภาพของพระเจ้าที่ นั่ง บนบัล ลัง ก์ข องพระองค์เป็ นการทาให้เป็ นบุ คคลตามธรรมดาที่พ วก
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ใช้ (เปรี ยบเทียบ 9:11; 22:3; 29:10; 55:19; 102:12; 113:5; อสย. 6:1; อสค. 1:26; วว. 4:2;
5:1) นี่เป็ นที่เดียวในพระคัมภีร์ที่ผเู ้ ขียนได้อธิ บายว่าพระเจ้าหัวเราะ
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พระเจ้า ได้ตรั ส แก่ ป ระเทศต่ า งๆอี ก ด้วย สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ตรั ส พระองค์ก็ ไ ด้ต รั ส ด้ว ยพระพิ โ รธ
เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิ เสธที่จะยอมจานนต่อสิ ทธิ อานาจของกษัตริ ยข์ องพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นส่ วนขยาย
ของพระองค์เอง
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เพราะว่าพระเจ้าได้แต่งตั้งกษัตริ ยข์ องพระองค์ไว้บนบัลลังก์ของอิสราเอล การกบฏใดๆที่มีต่อเขานั้น
จะพิสูจน์ว่าไร้ ผลในที่สุด พระเจ้าได้สถาปนาบรรดากษัตริ ยข์ องอิสราเอลด้วยความมัน่ คงที่มากขึ้น
หรื อน้อยกว่าบนบัลลังก์โลกนี้ของพวกเขา ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การยอมจานนของพวกเขาต่อบัลลังก์ในสวรรค์
ดาวิดได้สัตย์ซื่ อที่ จะเป็ นตัวแทนของพระเจ้า แม้ว่า ไม่ ไ ด้สัตย์ซื่ ออย่า งสมบู รณ์ ดัง นั้น พระเจ้า ได้
สถาปนาบัลลังก์ของเขาค่อนข้างจะมัน่ คง ซึ่ งได้เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะควบคุมประเทศต่างๆที่
อยู่ร อบๆเขา พระเยซู ค ริ ส ต์ไ ด้สั ต ย์ซื่ อ ที่ จะด าเนิ น น้ า พระทัย ของพระเจ้า บนโลกนี้ อย่า งสมบู ร ณ์
เพราะฉะนั้น พระองค์จะมีอานาจเหนื อพวกศัตรู ของพระองค์อย่างสมบูรณ์ ผูเ้ ผยพระวจนะคนอื่นได้
อ้างอิงถึ งพระเมสสิ ยาห์ที่เสด็จมาว่าเป็ นดาวิดอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ อสย. 55:3-4; ยรม. 30:9; อสค.
34:24-25; 37:24-25)

“ศิ โยน” เป็ นชื่ อของเมื องคานาอันที่ไ ด้ถูก สร้ างไว้บนภูเขาโมริ ยาห์ ที่ดาวิดได้พิ ชิต (2 ซมอ. 5:7)
มันได้กลายมาเป็ นที่รู้จกั กันว่าเยรู ซาเล็ม ต่อมา “ศิโยน” ก็เป็ นคาที่ถูกใช้เพื่ออ้างอิงถึงบริ เวณส่ วนบนของภูเขา
นั้นที่ที่พระวิหารได้ต้ งั อยู่ มันปรากฏบ่อยๆ ในพระธรรมสดุดีในฐานะสิ่ งที่เหมือนกันเชิ งบทกวีของเยรู ซาเล็ม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยรู ซาเล็มในอนาคต
3. การประกาศของกษัตริ ย ์ 2:7-9
ข้อที่ 6 และ 7 เป็ นจุดสู งสุ ดของสดุดีน้ ี ซึ่ งเป็ นคาตอบที่ได้ถูกแสวงหาในข้อที่ 1-5 และได้ถูกอธิ บายไว้
ในข้อที่ 8-12 57
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การอ้า งอิ ง ของดาวิดถึ ง พระราชกฤษฎี ก าของพระเจ้า ที่ ป ระกาศว่า ดาวิดเป็ น “บุตรของพระเจ้า ” ก็
ย้อนกลับไปยังพันธสัญญาแบบดาวิด (2 ซมอ. 7:5, 14) ที่นนั่ พระเจ้าได้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ที่
พระองค์จะมี ก ับดาวิดและบรรดากษัตริ ยท์ ี่ จะสื บ ตาแหน่ งของเขาว่าเป็ นความสั มพันธ์ ของบิ ดากับ
บุ ต รชาย สิ่ ง นี้ ได้สื่ อ สารต่ อดาวิ ดถึ ง สิ ท ธิ ที่ ถู ก ต้อ งของเขาที่ จ ะปกครองเหนื อ อิ ส ราเอล ภาพนี้ มี
ความหมายว่าความรั กที่ อบอุ่นแทนที่จะเป็ นความสัมพันธ์ ที่เป็ นกฎเกณฑ์ ในโลกสมัยโบราณนั้น
ตามปกติแล้วโอรสของกษัตริ ยจ์ ะสื บตาแหน่งของบิดาของเขาบนบัลลังก์ ในอิสราเอล พระเจ้าต้องการ
ให้บรรดากษัตริ ยท์ ี่จะถื อว่าพระองค์เป็ นบิดาของพวกเขา ตั้งแต่การให้พนั ธสัญญาแบบดาวิดเป็ นต้น
ไปนั้น ค าว่า “บุ ต รชาย” เมื่ อ ถู ก ใช้ ก ับ หนึ่ งในกษัต ริ ย ์เ ชื้ อ สายดาวิ ด ก็ ไ ด้ก ลายมาเป็ นชื่ อ เรี ย กที่

เกี่ ยวกับเมสสิ ยาห์ ในแง่น้ ี เองที่พระเยซู ได้กล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า นัน่ เป็ น
การอ้างถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์58
“วันนี้ ” ในตอนนั้นไม่ใช่วนั แห่ งการเกิดของดาวิดแต่เป็ นราชาภิเษกของเขา ซึ่ งเป็ นวันที่เขาได้กลายมา
เป็ น “บุตรชาย” ของพระเจ้าโดยการกลายมาเป็ นกษัตริ ย ์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 3:17; มก. 1:11; ลก. 3:22)
เนื่ อ งจากว่ า สดุ ดี น้ ี กล่ า วถึ ง ราชาภิ เ ษก บ่ อ ยครั้ งแล้ว บรรดานัก วิ ช าการอ้า งอิ ง ถึ ง มัน ว่า เป็ นสดุ ดี
ราชาภิเษกหรื อสดุดีการขึ้นครองบัลลังก์ พระเจ้าได้ให้กาเนิ ดดาวิดในการเปรี ยบเทียบนี้ ไม่ใช่โดยการ
สร้างเขาแม้วา่ พระองค์ได้ทาอย่างนั้นเช่นกัน แต่โดยการตั้งเขาไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอล
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บิ ดาได้เชื้ อเชิ ญบุ ตรของเขา คื อ ดาวิดที่ จะขอมรดกของเขาในฐานะกษัตริ ย ์แห่ ง จัก รวาลที่ ยิ่ง ใหญ่
พระเจ้า ได้สั ญญาที่ จ ะมอบประชาชาติ ท้ งั หมดของโลกให้ เป็ นมรดกของเขา (เปรี ย บเที ย บ ข้อ 1)
โดยส่ วนตัวแล้วดาวิดไม่เคยปกครองทั้งโลก แต่ บุ ตรชายของดาวิดผูซ้ ่ ึ งจะสั ตย์ซื่ อต่ อพระบิ ดาใน
สวรรค์ของเขาอย่างสิ้ นเชิงจะทาอย่างนั้นในวันหนึ่ง (นัน่ คือ ในยุคพันปี )
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พระเจ้าจะจัดการกับผูค้ นที่ กบฏทั้งสิ้ นอย่างรุ นแรงเมื่ อพระองค์ต้ งั พระเมสสิ ยาห์ ไว้บ นบัลลังก์ของ
พระองค์59 มันเป็ นธรรมเนี ยมสาหรับฟาโรห์แห่ งอียิปต์ที่จะทาให้เหยือกที่เป็ นภาชนะดินเผาซึ่ งเอาไว้
แก้บนที่แสดงถึ งเมืองหรื อประเทศต่างๆที่กบฎให้แตกเป็ นชิ้ นๆด้วยคทาของเขา60 บางทีการปฏิบตั ิ
เช่ นนั้นเป็ นที่มาของภาพพจน์ที่ถูกใช้ในข้อนี้ “ปกครอง” (NIV) หมายถึง “ทาลาย” (คาฮีบรู ราอา)
อย่า งแท้จ ริ ง การเน้น ในข้อ นี้ อยู่ ที่ ก ารปราบพวกกบฏแทนที่ จ ะเป็ นการปกครองที่ ต ามหลัง การ
ปราบปรามนั้น “คทา” อธิ บายถึ งไม้เท้าของผูเ้ ลี้ ยงแกะ ซึ่ งเป็ นคทาที่เหมาะสมสาหรับพระองค์ผซู ้ ่ ึ ง
เป็ นพระผูเ้ ลี้ยงของมนุษย์ทุกคน (เปรี ยบเทียบ 23:4; ปฐก. 49:10; วว. 2:27; 11:15-18; 12:5; 19:15)

4. การกระตุน้ ของผูเ้ ขียนสดุดี 2:10-12
2:10

เมื่อพิจารณาถึ งการหลี กเลี่ ยงไม่ได้ของการพิพากษาสาหรับการกบฏนั้น ดาวิดได้กระตุน้ ให้ประเทศ
ต่ า งๆที่ จ ะยอมจ านนก่ อ นที่ พ ระพิ โ รธของกษัต ริ ย ์ผูย้ ิ่ ง ใหญ่ ไ ด้น าให้ พ ระองค์ ที่ จ ะบดขยี้ พ วกเขา
พวกผูน้ าของประเทศเหล่านี้ จะฉลาดที่จะก้มลงในการยอมจานนไม่ใช่ ต่อดาวิดเท่านั้น แต่สิ่งที่สาคัญ
กว่าก็คือ ต่อกษัตริ ยใ์ นสวรรค์ที่อยูเ่ บื้องหลังเขา

2:11

พวกเขาควรตอบสนองเหมือนกับคนชอบธรรมโดยการนมัสการ (ปรนนิบตั ิ) การนับถื อ (การยาเกรง)
การยินดี และการสั่นไหวต่อพระพักตร์ พระองค์

2:12

“การจู บ ” พระบุ ตร (NIV) เป็ นการกระท าแห่ ง การแสดงความนับ ถื อแบบยอมจานนต่ อกษัตริ ย ์
(เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 19:20; ฮชย. 13:2)61 ธรรมเนียมของการจูบแหวนของสันตะปาปาก็พรรณนาถึง
สิ่ ง เดี ย วกัน กษัต ริ ย์ที่ เ ป็ นมนุ ษ ย์แ ละพระเจ้า ก็ ชื่ น ชมกับ การสมาคมที่ ใ กล้ชิ ด ในสดุ ดี ท้ ัง บทนี้
ความโกรธและความโปรดปรานของพวกเขาก็แตกต่ างในขอบเขตที่ พวกเขาทาการเท่ านั้น นั่นคื อ
แบบท้องถิ่นและแบบจักรวาล ประเทศต่างๆจะปรนนิ บตั ิพระเจ้าขณะที่พวกเขาได้ปรนนิ บตั ิพระบุตร
ของพระองค์ นัน่ คือกษัตริ ยข์ องอิสราเอล โดยการลี้ภยั อยูใ่ นผูร้ ับการเจิมของพระองค์ แทนที่จะกบฏ
ต่อพระองค์เท่านั้นที่พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงพระพิโรธของ พระเจ้าได้ “วางใจ” เป็ นลักษณะของคา
พันธสัญญาเดิมสาหรับถ้อยคาของพันธสัญญาใหม่คือ “ความเชื่อ” และ “เชื่อ” คาฮีบรู สาหรับการลี้ภยั
(เช่น นรธ. 2:12) การพึ่งพิง (เช่น สดด. 56:3) การมอบตัว (เช่น สดด. 22:8) และ การรอคอย (เช่น โยบ
35:14) ทั้งหมดนี้ ก็อา้ งอิงถึงการวางใจ62 สดุดี 1 ได้เริ่ มต้นด้วยการอวยพร และสดุดี 2 จบลงด้วยการ
อวยพร

ในการต่อต้านของบรรดาผูน้ าของอิสราเอลที่มีต่อพระเยซู น้ นั อัครทูตเปโตรได้เห็นการเปรี ยบเทียบถึง
การปฏิ เ สธของบรรดาผูน้ าของประเทศต่ า งๆในสมัย ของดาวิ ด ที่ จ ะยอมจ านนต่ อ สิ ท ธิ อ านาจของดาวิ ด
(กจ. 2:22-36) ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้เห็นความสาเร็ จของราชาภิเษกของ “พระบุตร” ของพระเจ้าในการเป็ น
ขึ้นมาจากความตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู อีกด้วย (ฮบ. 1:5; เปรี ยบเทียบ ฮบ. 5:5) เปาโลได้เขียน
ว่า โดยการยกย่องเช่นนั้น พระเยซูได้ถูกประกาศว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ รม. 1:4) แน่นอนว่า
ในแง่นิรันดร์ อีกแง่หนึ่งนั้น พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าเสมอ (มธ. 3:17; 17:5; 2 ปต. 1:17) เมื่อพระเจ้า
แนะนาให้พระบุตรของพระองค์ที่จะขอมรดกของพระองค์น้ นั ในเวลานั้นพระองค์จะนาพระเยซู กลับมายังโลก
(นัน่ คือ กลับมายังแผ่นดินโลก ฮบ. 1:6) จากนั้นผูร้ ับการเจิมจะบดขยี้พวกศัตรู ของพระองค์และปกครองเหนื อ
พวกเขาด้วยการควบคุมอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ วว. 19:11-21) แต่บรรดาผูท้ ี่ยอมจานนต่อพระองค์จะประสบ
กับการปกป้ องและความยินดีอนั ใหญ่หลวงของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ วว. 20:1-7)
“สดุ ดี 2 ก็ให้ระเบียบของการสถาปนาอาณาจักร มันอยู่ในหกส่ วน: (1) ความเดื อดดาลและการ
จินตนาการที่ไร้ประโยชน์ของคนยิวและคนต่างชาติที่มีต่อพระเจ้าและผูร้ ับการเจิมของพระองค์ (ข้อ 1-3) การ
ตีความที่ได้รับการดลใจของสิ่ งนี้ อยูใ่ น กิจการ 4:25-28 ซึ่ งยืนยันถึงความสาเร็ จของมันในการถูกตรึ งของพระ
คริ สต์ (2) การเยาะเย้ยของพระเจ้า (ข้อ 4) ที่ว่ามนุ ษย์ควรทึกทักเอามันนั้นก็เป็ นไปได้ที่จะพักพันธสัญญา
(2 ซมอ. 7:8-17) และ คาปฏิญาณ (สดด. 89:34-37) ของพระองค์ไว้ก่อน (3) ความราคาญ (ข้อ 5) ได้สาเร็ จ
ในการถูกทาลายของเยรู ซาเล็ม คศ. 70 และการกระจัดกระจายของคนยิว ณ เวลานั้น กระนั้นก็จะสาเร็ จ
อย่างสมบูรณ์ มากขึ้นในกลี ยุค (มธ. 24:29 [ข้อ 15-20]) ซึ่ งนาหน้าการกลับมาของกษัตริ ยท์ นั ที (มธ. 24:30)

(4) การสถาปนากษัตริ ยท์ ี่ถูกปฏิเสธบนศิโยน (ข้อ 6) (5) การอยูใ่ ต้อานาจการปกครองของกษัตริ ยข์ องโลก
(ข้อ 7-9) และ (6) การวิงวอนในปั จจุบนั ต่ออานาจของโลก (ข้อ 10-12)”63
สดุดี 3
ชื่ อเรี ย กของสดุ ดี ก ารคร่ า ครวญส่ วนตัวนี้ ก็ ร ะบุ ว่า ผูเ้ ขี ย นเป็ นดาวิด มันใช้ค าว่า “สดุ ดี ” (ค าฮี บรู มิซมอร์ ) เป็ นครั้งแรกในพระธรรมสดุดีอีกด้วย สดุดีท้ งั หมดในบรรพที่ 1 ระบุวา่ ดาวิดเป็ นผูเ้ ขียนสดุดีเหล่านั้น
ยกเว้น สดุดี 1, 2, 10, และ 33 โอกาสของการเขียนสดุ ดีบทนี้ ของเขาก็คือการหนี จากอับซาโลมของเขา
(2 ซมอ. 15— 18) สดุดี 14 บทบันทึกฉากต่างๆทางประวัติศาสตร์ จากที่ที่พวกมันได้เกิดขึ้น (สดด. 3, 7, 18, 30,
34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142)
ใน คศ. 1905 เจ. ดับบลิว. เธอเทิลได้เสนอทฤษฎีที่วา่ ชื่ อเรี ยกบางชื่ อที่ปรากฏ ณ ตอนต้นของสดุดีบาง
บท แรกเริ่ มแล้วเป็ นคาลงท้าย ณ ตอนจบของสดุ ดีก่ อนหน้านี้ เขาได้เชื่ อว่า บรรดาผูค้ ดั ลอกได้ย า้ ยชื่ อเรี ย ก
เหล่ า นั้น อย่ า งน่ า เสี ย ดาย เขาได้ต้ ัง ทฤษฎี น้ ี บนข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า เพลงนมัส การบางบทของคนอี ยิ ป ต์แ ละ
คนอัคคาเดียนได้จบลงด้วยคาลงท้ายที่ประกอบด้วยชนิดของหมายเหตุต่างๆที่พบได้ในชื่ อเรี ยกของสดุดีบางบท
บรรดานักศาสนศาสตร์ เชิงอนุรักษ์นิยมจานวนไม่มากที่ได้เห็นด้วยกับทฤษฎีของเธอเทิล64
ในสดุดี 3 ดาวิดได้กล่าวถึ งความมัน่ ใจของเขาว่าพระเจ้าจะปกป้ องเขา เนื่ องจากว่าเขาเป็ นกษัตริ ยผ์ ู้
เลือกสรรของพระเจ้า นี่ เป็ นหนึ่ งในหลายคาอธิ ษฐานในพระธรรมสดุดี ในสดุดี 2 พวกศัตรู ก็เป็ นประเทศ
ต่างชาติท้ งั หลายและบรรดากษัตริ ย ์ แต่ในสดุดี 3 พวกเขาเป็ นประชาชนอิสราเอล
ไอรอนไซด์ ผูไ้ ด้เ ชื่ อ ว่า มัน มี ก ารกล่ า วถึ ง ค าพยากรณ์ อ ย่า งมากในพระธรรมสดุ ดี ได้เ ขี ย นว่า ใน
สดุดี 3—7 “เราได้ช้ ีแจงในแนวทางที่พิเศษถึงการทนทุกข์ที่ส่วนที่เหลือของอิสราเอลจะประสบในวันทั้งหลาย
แห่งกลียคุ ที่ใหญ่หลวง แต่สิ่งเหล่านั้นก็ประยุกต์ใช้กบั ประชากรของพระเจ้า ณ เวลาใดก็ตามขณะที่พวกเขารอ
คอยการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของกษัตริ ยท์ ี่ถูกปฏิเสธ”65
1. อันตรายในปัจจุบนั 3:1-2
ดาวิดได้เริ่ มต้นด้วยการคร่ าครวญถึ งสถานการณ์ ของเขา นั่นคื อพวกศัตรู ได้ล้อมรอบเขา การคร่ า
ครวญทั้งสามของเขาก็เป็ นการเปรี ยบเทียบที่ประกอบขึ้น ในการเปรี ยบเทียบที่ประกอบขึ้นนั้น ส่ วนต่างๆของ
ข้อความก็ส่งเสริ มกันและกันเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ปรารถนาอันกลมกลืน ที่นี่สาหรับดาวิดแล้ มันดูเหมือนว่า
ทุกคนได้ต่อต้านเขา ขณะที่ดาวิดได้แก่ตวั ลง ประชากรในอิสราเอลได้หันไปจากเขาอย่างมากขึ้น ซึ่ งเชื่ อว่า
พระเจ้าได้ละทิ้งเขาไปแล้ว อับซาโลมได้พิชิตหัวใจและการสนับสนุ นของหลายคนในอาณาจักร (2 ซมอ.
15:6) “การช่วยกู”้ ตามตัวอักษรคือ “ความรอด” (คาฮีบรู เยชูอะ) และปรากฏประมาณ 136 ครั้งในพระธรรม

สดุดี การอ้างอิงถึง “การช่วยกู”้ หรื อ “ความรอด” ส่ วนใหญ่ในพันธสัญญาเดิมก็เป็ นการช่วยกูท้ างกายภาพจาก
สถานการณ์บางอย่างที่เลวร้าย แทนที่จะเป็ นการช่วยกูฝ้ ่ ายวิญญาณไปสู่ ชีวติ นิรันดร์
คาว่า “เสลาห์” ซึ่ งปรากฏ 71 ครั้งในพระธรรมสดุ ดี บางทีเป็ นหมายเหตุทางดนตรี บรรดาผูน้ าของ
อิสราเอลอาจได้เพิ่มมันเข้าไปเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากดาวิดได้เขียนสดุดีน้ นั ๆ เมื่อพวกเขาได้รวมมันเข้าด้วยกัน
ไปสู่ การนมัสการส่ วนรวม เป็ นที่ชดั เจนว่า มันได้บ่งบอกถึงเมื่อไหร่ ที่ผนู ้ มัสการจะต้อง “เปล่ง” เสี ยงของพวก
เขาหรื อยกมือของพวกเขา เนื่องจากว่า “เสลาห์” ดูเหมือนว่าจะมาจากคาฮีบรู สาลาห์ ซึ่ งหมายถึง “ยกขึ้น” หรื อ
“ทาให้สูงขึ้น”
2. การช่วยกูใ้ นปั จจุบนั 3:3-6
3:3

ดาวิดได้เชื่ อว่าพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งเขา และเขาได้ถือว่าพระองค์เป็ นแหล่งแท้จริ งแห่ งการปกป้ องของ
เขา ซึ่ งก็ คื อ “โล่ ” ของเขา ภาพของพระเจ้า ในฐานะผูป้ กป้ องก็ เป็ นเรื่ องปกติ ใ นพระธรรมสดุ ดี
(เปรี ยบเทียบ 7:10; 18:2, 30; 28:7; 33:20; 59:11; 84:11; 115:9-11; 119:114; 144:2) “ศักดิ์ศรี ของ
ข้า พระองค์” สะท้อนถึ ง เกี ย รติ ข องการปรนนิ บ ตั ิ พ ระเจ้า นิ รันดร์ ผูไ้ ด้ป กครองเหนื ออาณาจัก รของ
พระองค์ อ ย่ า งมี ส ง่ า ราศี กษัต ริ ย์ ไ ด้ รู้ สึ กมั่น ใจว่ า พระเจ้ า จะน าเขากลั บ คื น สู่ บ ัล ลั ง ก์ ข องเขา
การแสดงออกถึง “ชูศีรษะ” หมายถึง ที่จะฟื้ นฟูความมีเกียรติและตาแหน่งและสะท้อนถึงความมัน่ ใจใน
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 40:13, 20; 2 พกษ. 25:27[AV]) สิ่ งตรงกันข้ามก็ปรากฏใน 2 ซามูเอล
15:30 พื้นฐานสาหรับความมัน่ ใจของดาวิดคือการที่พระเจ้าได้เลือกเขาให้เป็ นกษัตริ ยข์ องอิสราเอ
และไม่ได้เลือกอับซาโลม มันไม่ใช่ความรู ้เกี่ยวกับอนาคตของเขาหรื อกาลังทางทหารของเขา

3:4-5

ดาวิดได้พิจารณาถึ งการสงวนเขาไว้ของพระเจ้าตลอดกลางคืน ก่อนที่เขาได้เขียนสดุดีน้ ี ว่าเป็ นการ
ยืนยันที่เป็ นหลักฐานถึงการช่วยกูจ้ ากอับซาโลมอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้า กษัตริ ยไ์ ด้ออ้ นวอนขอความ
ปลอดภัยจากพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน และพระเจ้าได้ตอบจากภูเขาศิโยนที่ที่ดาวิดได้ต้ งั เต็นท์สาหรับ
หี บแห่ งพันธสัญญา (2 ซมอ. 6:17)
คาตอบของพระเจ้าเป็ นการปกป้ องของพระองค์ตลอดคืน
(เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 17:16, 21-22)
บนพื้นฐานของการช่ วยกูน้ ้ ี ดาวิดได้รับความมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะให้ชยั ชนะสุ ดท้ายเหนื อศัตรู เป็ นพันๆ
ของเขาแก่เขา

3:6

3. ชัยชนะในที่สุด 3:7-8
3:7

ผูเ้ ขี ย นได้อธิ ษ ฐานเพื่ อการช่ วยกู้อย่า งสมบู รณ์ ต่อไป เป็ นที่ ชัดเจนว่า ดาวิดได้แน่ ใ จอย่า งมากว่า
พระเจ้าจะช่วยเขาให้รอดพ้นจนเขาได้อธิ บายว่าศัตรู ของเขาได้พา่ ยแพ้แล้ว บางทีเขาได้อา้ งอิงถึงความ

สัตย์ซื่อของพระเจ้าในการพิชิตพวกศัตรู แต่ก่อนคากริ ยาฮีบรู ก็เห็นพ้องกับสองการแปล มโนภาพก็
เห็นจริ งเห็นจังอย่างมาก และแม้วา่ จะค่อนข้างแปลกประหลาดจากมุมมองของผูอ้ ่านสมัยใหม่
แต่
บ่ อ ยครั้ งแล้ว นัก กวี ฮี บ รู ไ ด้แ สดงออกถึ ง ความคิ ด ของพวกเขาด้ว ยศัพ ท์ที่ ห นัก แน่ น และชัด เจน
ความหมายอย่างหนึ่ งของคาฮีบรู ที่แปลว่า “ช่วยให้รอด” (ความรอด) คือ “ห้องสาหรับหายใจ” ดาวิด
ได้ขอพระเจ้าที่จะให้หอ้ งเพื่อจะหายใจแก่เขา
3:8

การสรุ ปก็ประกอบด้วยคาพยานจากผูเ้ ขียนที่ควรทาหน้าที่เป็ นบทเรี ยนแก่ผอู ้ ่าน (เปรี ยบเทียบ ยนา. 2:9)
และคาอธิ ษฐานสุ ดท้าย เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของสดุดีน้ ี พระพร ของพระเจ้าที่มีเหนือประชากรของ
พระองค์ที่ดาวิดอาจได้มีในความคิดอาจเป็ นการช่วยกูจ้ ากพวกศัตรู ของพวกเขาเมื่อพวกเขาร้องเรี ยกหา
พระองค์
สดุ ดีที่หนุ นใจนี้ สอนเราว่า เมื่อผูเ้ ลื อกสรรของพระเจ้าร้ องเรี ยกหาพระองค์สาหรับการช่ วยกูจ้ ากพวก
ศัตรู ที่ กาลังประพฤติ ตรงกันข้า มกับ น้ า พระทัย ของพระเจ้า พวกเขาก็ส ามารถพึ่ง พาความรอดของ
พระองค์ได้

สดุดี 4
นักศึกษาพระธรรมสดุดีหลายคนได้ตระหนักว่าสดุดี 4 นั้นคล้ายกันอย่างมากกับสดุ ดี 3 ในแง่เนื้ อหา
และโครงสร้าง66 มันเป็ นการ คร่ าครวญส่ วนตัวพร้อมกับลักษณะเด่นที่เป็ นลักษณะของสดุดีแห่ งความมัน่ ใจ
บัลลอกค์ได้เห็นประเภทของสดุดีน้ ี วา่ เป็ นประเภทที่แตกต่าง (รวมถึง สดุดี 4, 16, 23, 27, 62, และ 73) และได้
เรี ยกสดุดีเหล่านี้วา่ สดุดีแห่งความวางใจส่ วนตัว
“ไม่เหมือนกับสดุดีแห่งการขอบพระคุณ ซึ่ งกล่าวถึงวิกฤตและเพิ่มถ้อยคาแห่ งความแน่ใจที่วา่ วิกฤตได้
ผ่านพ้นไปนั้น กลุ่มของสดุดีน้ ีก็ทาการประกาศแห่ งความวางใจในพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้อธิ บายถึงโอกาส
ที่ได้กระตุน้ ถ้อยคาแห่งความมัน่ ใจอยูเ่ สมอไป”67
“ที่ใดที่หนึ่งในเงาของสดุดีแห่งความวางใจนั้น ปั ญหาก็กาลังซุ่มโจมตีอยู”่ 68
ดาวิดอาจได้เขี ยนสดุ ดีน้ ี ในโอกาสอย่างเดี ยวกันกับสดุ ดีก่อนหน้านั้นหรื อใกล้กบั เวลานั้น มันเป็ น
เพลงนมัสการในตอนเย็น (ข้อ 8) บางทีมนั ปรากฏหลังจากสดุดี 3 ในพระธรรมสดุดีเนื่ องจากความคล้ายกัน
เหล่านี้

สดุ ดีหลายบทเริ่ มต้นด้วยคาแนะนาเกี่ ยวกับวิธีที่คนอิสราเอลจะต้องใช้สดุ ดีในการนมัสการส่ วนรวม
อย่างที่ ส ดุ ดีบทนี้ ก ล่ า ว อย่างที่ ไ ด้อ้างอิ ง ไปก่ อนหน้านั้น หมายเหตุ เหล่ า นี้ ก็ เก่ าแก่ อย่างมาก ตามปกติแล้ว
หมายเหตุ เ หล่ า นั้น ก็ ต้ ัง ข้อ แรกของสดุ ดี ใ นพระคัม ภี ร์ ฉ บับ ฮี บ รู สิ ท ธิ อ านาจนี้ ก็ บ่ ง บอกถึ ง การดลใจของ
พระเจ้าของหลายเหตุเหล่านั้น
ในสดุดีน้ ี ดาวิดได้เตือนพวกศัตรู ของเขาที่จะไม่ทาบาปต่อพระเจ้าโดยการต่อต้านกษัตริ ยท์ ี่รับการเจิม
ของพระองค์
1. การอธิ ษฐานต่อพระเจ้า 4:1
ดาวิดได้ร้องเรี ยกให้พระเจ้า ที่จะฟั งและตอบคาอธิ ษฐานของเขา เขาได้วิงวอนต่อพระเจ้าในฐานะ
ผูช้ อบธรรมผูซ้ ่ ึ งได้ช่วยกูเ้ ขาจากความลาบากแต่ก่อน พระเจ้าชอบธรรมในพระองค์เอง แต่พระองค์ก็ทาสิ่ งที่
ถู ก ต้อ งเพื่ อ ลู ก ๆของพระองค์ อี ก ด้ ว ยนั่ น คื อ ที่ จ ะช่ ว ยกู้ พ วกเขาเมื่ อ พวกเขาต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ
(เปรี ยบเทียบ 25:4-5; อสย. 45:13) คาศัพท์ที่ถูกใช้เพื่อจะอธิ บายถึงการบรรเทาจากความลาบากก็พรรณนาถึง
การเคลื่ อนจากมุมที่คบั แคบไปสู่ ที่ว่างที่เปิ ดกว้าง ฉบับ NASB ที่ว่า “พระองค์ได้ทาให้ขา้ พระองค์บรรเทา”
เป็ นการแปลของกาลสมบูรณ์ของฮีบรู ที่ดีกว่า ฉบับ NIV ที่วา่ “โปรดให้การบรรเทาแก่ขา้ พระองค์”
2. คาเตือนต่อพวกศัตรู 4:2-5
4:2

พวกศัตรู ของดาวิดก็แตกต่างจากพระเจ้า พวกเขาเป็ นคนบาปแต่พระองค์ชอบธรรม ถ้าพวกเขาเป็ น
อับซาโลมและผูต้ ิดตามของเขาหรื อใครก็ตามที่พวกเขาเป็ น พวกเขาก็ได้พยายามที่จะเปลี่ยนเกียรติของ
ดาวิดในฐานะกษัตริ ยท์ ี่ชอบธรรมไปสู่ ชื่อเสี ยงที่ไม่ดีดว้ ยการโกหกของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ.
15:3) พวกเขาได้ดูถูกตาแหน่งของเขาในฐานะกษัตริ ย ์ พวกเขาได้ติดตาม

ความไร้ประโยชน์และการหลอกลวง “การหลอกลวง” (NASB) อ้างอิงถึงการโกหกของพวกเขาและ
ดีกว่าการแปลของ NIV ที่วา่ “พระเทียมเท็จ” คาถามของดาวิดก็สะท้อนถึงความประหลาดใจต่อความโง่เขลา
ของพวกเขา
4:3 ดาวิดชอบธรรม (คาฮีบรู ฮาซิ ด) เพราะว่าเขาเป็ นเป้ าแห่ งการเลื อกสรรของพระเจ้าสาหรับจุดประสงค์
ที่พิเศษ ความชอบธรรมของเขาเป็ นผลลัพธ์ของการทรงเรี ย กของพระเจ้า ไม่ใช่เหตุผลสาหรับการทรง
เรี ยก เพราะว่าพระเจ้าได้กนั เขาไว้เพื่อจุดประสงค์ที่พิเศษของพระองค์เอง (นัน่ คือ ทาให้บริ สุทธิ์ “กัน
เขาไว้”) ดาวิดก็มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะได้ยนิ คาอธิ ษฐานของเขา

4:4

ดาวิดได้กระตุน้ พวกศัตรู ของเขาบนพื้นฐานของการทรงเรี ยกของเขาโดยพระเจ้า (ข้อ 3) ที่จะไม่ยอม
ต่อความบาปในความโกรธของพวกเขาที่มีต่อกษัตริ ย ์ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 4:26) พวกเขาจาเป็ นต้อง
สั่นไหวด้วยความเกรงกลัวและหยุดทาบาป พวกเขาจะฉลาดที่จะหยุดนิ่ งขณะที่พวกเขาได้ใคร่ ครวญ
ถึงการต่อต้านของพวกเขาที่มีต่อดาวิด ในขณะที่อยูบ่ นเตียงในตอนกลางคืนแทนที่จะลุกขึ้นและต่อต้าน
เขา การต่อต้านผูร้ ับการเจิมของพระเจ้าจะก่อให้เกิดบาป มันดีกว่าสาหรับพวกเขาที่จะยอมจานนต่อ
พระเจ้าโดยการยอมจานนต่อตัวแทนของพระองค์ ซึ่ งก็คือกษัตริ ยด์ าวิด

4:5

เครื่ องบูชาที่ชอบธรรมเป็ นเครื่ องบูชาที่ได้ถวายด้วยวิญญาณที่เหมาะสมแห่ งการยอมจานนต่อพระเจ้า
และกษัตริ ยข์ องพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 15:12) แทนที่จะต่อต้านพวกศัตรู ดาวิดควรวางใจ

3. ความมัน่ ใจในพระเจ้า 4:6-8
4:6

ข้อคิดเห็นของหลายคนที่ดาวิดได้อา้ งอิงก็สะท้อนถึงวิญญาณของความไม่พึงพอใจกับสภาพปั จจุบนั ที่
ได้นาพวกเขาไปสู่ การต่อต้านกษัตริ ย ์
“ฉบับสมาคมสิ่ งตีพิมพ์ของคนยิวอ่านว่า ‘โอ เพื่อวันที่ดี!’ มันได้ถูกกล่าวไว้อย่างดีวา่ ‘วันเก่าๆที่ดี’
เป็ นการรวมกันของความทรงจาที่ไม่ดีกบั การจินตนาการที่ดี”69

ความปรารถเพื่อสิ่ งดี ของบรรดาผูบ้ ่นเหล่านี้ ก็ถูกต้องสมควร ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะสาแดงสิ่ งดี
แก่พวกเขาโดยการอวยพรพวกเขา การทาให้พระพักตร์ ของพระเจ้าทอแสงมายังประชากรของพระองค์เป็ น
การเปรี ยบเทียบถึงการให้ความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ 31:16; 44:3; 67:1; 80:3, 7, 19;
119:135) พระพรแบบพันธสัญญาที่ได้สัญญาไว้จะไปกับการทรงสถิตของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กดว. 6:25)
4:7

การรู ้ ว่าเขาเป็ นผูร้ ับใช้ที่เลื อกสรรของพระเจ้าและบรรดาผูท้ ี่ได้แสวงหาที่จะโค่นล้มเขาก็กระทาสิ่ งที่
ตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้าได้นาความยินดีอย่างใหญ่หลวงไปยังใจของดาวิด เขาได้กล่าวว่า
เขาได้รู้สึกถึ งความยินดี มากกว่าที่เขาได้ประสบในระหว่างเทศกาลเก็บเกี่ยวของอิสราเอล ซึ่ งเป็ นบาง
โอกาสที่เป็ นสุ ขที่สุดของปี

4:8

เขาสามารถพักและหลับอย่างมีสันติสุขด้วยความรู ้ น้ ี ได้ (เปรี ยบเทียบ 3:5) แม้วา่ คนบาปหลายคนได้
ต่อต้านเขา เขาก็ถูกต้องกับพระเจ้าที่ชอบธรรมของเขา เขาได้รู้วา่ พระเจ้าจะปกป้ องเขา ชื่ อของดาวิด
หมายถึง “ที่รัก” และถ้อยคาของเขาในข้อนี้ก็แสดงออกถึง
ความชื่นชมของเขาสาหรับข้อเท็จจริ งที่วา่ เขาเป็ นที่รักโดยพระเจ้า

ผูเ้ ลื อกสรรของพระเจ้าสามารถประสบกับความยินดี และสันติสุขแท้ได้ แม้ว่าคนอธรรมอาจต่อต้าน
พวกเขา เพราะว่าพระองค์จะปกป้ องและจัดเตรี ยมเพื่อพวกเขา (เปรี ยบเทียบ กท. 5:22; รม. 14:17)
“ในฐานะการแสดงออกถึงความมัน่ ใจในพระเจ้า สดุดีน้ ีกช็ ่วยให้ผอู ้ ่านที่จะภาวนาถึงการดูแลแบบบิดา
ของพระเจ้าและที่จะละปั ญหาและสาเหตุต่างๆของความกังวลไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ที่นี่ผเู ้ ขียน
สดุ ดีสอนเราว่า ในการดาเนิ นชี วิตของเรากับพระเจ้านั้น พระองค์สามารถนาไปสู่ จุดที่ที่เราสามารถ
หลับโดยปราศจากความกลัวได้”70
สดุดี 5
นี่ เป็ นอีกคาอธิ ษฐานหนึ่ งของดาวิดที่ได้เกิดขึ้นจากการต่อต้านโดยพวกศัตรู (เปรี ยบเทียบ สดด. 3, 4)
อย่างที่มนั ชัดเจนจากเนื้ อหา ในความตรงกันข้ามกับสดุดี 4 นั้น สดุดีน้ ี เป็ นคาอธิ ษฐานในตอนเช้า คนยิวได้ถือ
วันใหม่ แต่ ล ะวันซึ่ ง เริ่ ม ต้นด้วยดวงอาทิ ตย์ตก สดุ ดีท้ งั สองบทก็ เป็ นการคร่ า ครวญส่ วนตัวที่ ป ระกอบด้วย
องค์ประกอบของความมัน่ ใจ แต่สดุดีน้ ีมีลกั ษณะของการคร่ าครวญส่ วนรวม (ข้อ 11-12) และการสาปแช่ง
1. การอธิษฐานเพื่อที่จะเป็ นที่ได้ยนิ 5:1-3
ดาวิดได้ร้องต่อพระเจ้าเพื่อจะฟั งคาอธิ ษฐานของเขาที่ได้เกิดขึ้นจากความห่ วงใยที่ยิ่งใหญ่ การอ้างอิง
ของเขาถึงการอธิ ษฐานในตอนเช้าแสดงให้เห็นถึง ความกระตือรื อร้นแห่ งการอ้อนวอนของเขาและความจาเป็ น
ของเขาในเรื่ องความช่วยเหลือของพระเจ้า สิ่ งแรกที่ดาวิดได้ทาเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นมาก็คือที่จะอธิ ษฐานต่อพระเจ้า
เพราะว่าเขาได้รู้สึกถึงความจาเป็ นของเขาในเรื่ องการช่วยเหลือของพระเจ้าอย่างใจจดจ่ออย่างมาก ความหมาย
โดยนัยก็คือว่า ได้มีการทาความอยุติธรรม ดาวิดได้ถือว่าพระยาเวห์เป็ นกษัตริ ยข์ องเขา ผูซ้ ่ ึ งสามารถช่วยกูเ้ ขาได้
และในฐานะพระเจ้าของเขา ผูซ้ ่ ึงเป็ นพระบิดาของเขา ฟานเจเมอเรนได้ถือว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์” เป็ นสิ่ ง
ที่มีค่าเท่ากันของพันธสัญญาเดิมกับคาว่า “อับบา พระบิดา”71
2. การสรรเสริ ญสาหรับความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า 5:4-7
5:4-6 ดาวิดได้ตระหนักว่าผูห้ นึ่ งที่เขาได้ออ้ นวอนต่อก็เที่ยงธรรมอย่างสิ้ นเชิ ง ดังนั้นบรรดาผูท้ ี่โอ้อวดและ
อวดดี ไ ม่ สามารถพึ่ง พาสถานภาพจาเพาะพระพัก ตร์ ของพระองค์และพบความโปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระเจ้าได้ พระเจ้าเกลียดและทาลายคนโกหก คนหลอกลวง และผูฆ้ ่าคน
“พระเจ้า ‘เกลียด’ คนอธรรมในแง่ที่วา่ พระองค์ดูหมิ่นคุณลักษณะและการกระทาที่ชวั่ ร้ายของพวกเขา
และก็ต่อต้านและพิพากษาพวกเขาอย่างแข็งขันสาหรับความอธรรมของพวกเขา ดู สดุดี 11:5”72

“ถ้าคนยิวได้สาปแช่งสาหัสมากกว่าคนต่างชาติ ข้าพเจ้าคิดว่า อย่างน้อยนี่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง เพราะว่าพวก
เขาได้ถือความถูกต้องและความผิดอย่างจริ งจังมากกว่า เพราะว่าถ้าเราพิจารณาถึงความคับแค้นใจของ
พวกเขา เราก็พบว่าตามปกติแล้ว พวกเขาโกรธไม่ใช่
เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้ ได้ถูกกระทาต่อพวกเขา แต่เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้ ถูกแสดงออกมาอย่างผิดๆ ซึ่ งเป็ นที่
เกลียดชังต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับเหยือ่ นั้น”73
5:7

ดาวิดไม่ได้อา้ งถึ งสิ ทธิ ที่จะยืนอยู่จาเพาะพระพักตร์ พระเจ้าและเสนอคาอ้อนวอนของเขาบนพื้นฐาน
ของความชอบธรรมของเขาเอง เขาได้เชื่อว่าพระเจ้าจะเมตตาต่อเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทาสัญญาต่างๆ
ที่จะอวยพรดาวิดและเชื้อสายของเขา (2 ซมอ. 7) กษัตริ ยไ์ ด้เชื่ อว่าพระเจ้าจะจงรักภักดีต่อผูร้ ับใช้ของ
พระองค์ “ความรั กมัน่ คง” (NASB) หรื อ “ความเมตตา” (NIV) หมายถึ ง “ความรักที่จงรักภักดี ”
(คาฮีบรู เฮเสด) บ้านและวิหารที่นี่อา้ งอิงถึงพลับพลาที่ดาวิดได้ต้ งั ขึ้นเพื่อหี บพันธสัญญาในเยรู ซาเล็ม
(2 ซมอ. 6:17; เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 1:7, 9) แทนที่จะประพฤติตวั อย่างโอ้อวดเหมือนกับคนอธรรม ดา
วิดได้หมอบราบจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้าด้วยการนมัสการ ท่าทางนี้ ได้แสดงออกถึงท่าทีแห่ งความ
ถ่อมใจและความเปราะบางจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า

3. คาอธิษฐานเพื่อการนาพา 5:8-12
5:8

โดยพื้นฐานแล้ว สิ่ งที่ดาวิดได้ขอก็คือการนาพาในทางที่ชอบธรรมที่พระเจ้าดาเนิ น เขาไม่ได้ตอ้ งการที่
จะดาเนินในทางของคนอธรรม (ข้อ 4-6; เปรี ยบเทียบ สดด. 1) เขาได้ตอ้ งการที่จะเห็นทางที่ชอบ
ธรรมอย่างชัดเจนเพื่อจะดาเนิ นเพื่อว่าเขาจะไม่เคลื่ อนไปจากมัน การออกจากมันไปนั้นก็เป็ นความ
เป็ นไปได้เนื่องจากอิทธิพลของคนอธรรม

5:9

ดาวิดได้อา้ งอิงถึงบาปไม่กี่อย่างของคนอธรรม พวกเขาไม่น่าเชื่ อถือในคาพูดของพวกเขา พวกเขาได้
ตั้ง ใจที่ จะท าลายแทนที่ จะเสริ ม สร้ าง ถ้อยค าของพวกเขานาไปสู่ ค วามตาย และพวกเขาก็ เป็ นคน
ประจบประแจงที่หลอกลวง (เปรี ยบเทียบ รม. 3:13)

5:10

กษัตริ ยไ์ ด้ข อให้พระเจ้าที่ จะถื อว่าคนอธรรมนั้นมี ความผิด แทนที่ จะปล่ อยให้พ วกเขาหลี กหนี จาก
ผลลัพธ์ต่างๆของบาปต่างๆของพวกเขา เขาได้ขอให้พวกเขาที่จะติดกับดักของพวกเขาเอง และที่ว่า
พวกเขาจะถู ก ผลัก ดันให้ออกไปจากตาแหน่ ง แห่ งอิ ท ธิ พ ลของพวกเขา และแม้ก ระทัง่ ออกไปจาก
พระพักตร์ ของพระเจ้าในที่สุด นี่เป็ นคาขอร้องที่ถูกต้องสมควรเพราะว่าพวกเขาได้กบฎต่อกษัตริ ยใ์ น
สวรรค์โดยการประพฤติตวั ที่ตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระองค์

5:11-12 ในอีกด้านหนึ่ง บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าสามารถพึ่งพาพระพรและการปกป้ องของพระองค์ได้ พวกเขา จะ
ตอบสนองต่ อ การดู แ ลของพระองค์ ด้ ว ยการร้ อ งเพลงที่ ชื่ น ชมยิ น ดี ใ นการสรรเสริ ญพระองค์
นี่เป็ นหนึ่งในการอ้างอิงมากมายถึงการร้องเพลงใน พระธรรมสดุดี “พระนามของพระองค์” ซึ่ งเป็ น
การแสดงออกที่พบได้มากกว่า 100 ครั้งในพระธรรมสดุดี ก็อา้ งอิงถึ งคุณลักษณะและคุณสมบัติของ
พระเจ้าตามที่พระองค์ได้เปิ ดเผยสิ่ งเหล่านี้ต่อมนุษย์ สดุดีท้ งั บทนี้ พบจุดจดจ่อของมันในความเชื่ อที่ได้
แสดงออกมาในข้อที่ 12
เราซึ่ งเป็ นประชากรของพระเจ้า ควรแสวงหาการช่ วยเหลื อของพระเจ้า ด้ว ยการอธิ ษ ฐานอย่า ง
ขยันหมัน่ เพี ย ร เพื่ อว่า เราจะรั บรู ้ และดาเนิ นในทางแห่ ง ความชอบธรรมของพระเจ้า เมื่ อเราดาเนิ น
อย่างนั้น เราจะประสบกับความยินดี การปกป้ องและการสามัคคีธรรมของพระองค์แทนที่จะแบ่งปั นถึง
จุดหมายของคนอธรรม74
สดุดี 6
นักตีความหลายคนถือว่านี่เป็ นหนึ่งในสดุดีการสานึกผิดที่ซ่ ึ งดาวิดได้กลับใจสาหรับบาปบางอย่างที่เขา
ได้กระทาและที่ซ่ ึ งเขาได้ประสบกับการตีสอน (เปรี ยบเทียบ สดด. 32, 38, 51, 102, 130, 143)75 นี่เป็ นสดุดี
บทแรกของเจ็ดบท
“มันเป็ นการปฏิบตั ิของคริ สเตียนแรกเริ่ มที่จะร้องเพลงและอ่านสดุดี [การสานึกผิด] ในวันพุธรับเถ้าใน
ฐานะส่ วนหนึ่ งของการสานึ กบาปของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ในแง่ที่เข้มงวดนั้น มันไม่ใช่สดุ ดีการ
สานึ กบาป เพราะว่ามันไม่มีการสารภาพบาปหรื อคาอธิ ษฐานสาหรับการยกโทษ ตอนนี้ สดุดีน้ ี ถูกจัด
ให้เป็ นประเภทของ สดุดี การคร่าครวญส่ วนตัว”76
สดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวบทอื่นๆ 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 เราไม่รู้สิ่งที่ดาวิดได้ทาที่นามาซึ่ งความเจ็บป่ วยนี้ จนเกือบส่ งผลให้
เกิดการตายของเขาหรื อการที่เหตุการณ์น้ ีเข้ากับการบันทึกตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับชี วิตของเขาอย่างไร จากการ
ที่ได้ถูกตีสอนโดยพระเจ้าดาวิดได้ขอการยกโทษ จากนั้นด้วยความแน่ใจที่พระเจ้าได้ยินเขา เขาได้เตือนพวก
ศัตรู ของเขาที่จะละเขาไว้ตามลาพังเพราะว่าพระเจ้ากาลังจะทาให้พวกเขาอับอาย
“. . .สดุดีน้ ีให้ถอ้ ยคาแก่บรรดาผูท้ ี่แทบจะไม่มีใจที่จะอธิ ษฐาน และทาให้พวกเขาเห็นถึงชัยชนะ”77

1. คาวิงวอนเพื่อการบรรเทา 6:1-3
6:1

การแปลตามตัวอักษรมากขึ้นของข้อนี้จะเป็ น “ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าขนาบข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรง
โกรธ ขออย่าลงทัณฑ์ขา้ พระองค์ดว้ ยพระพิโรธของข้าพระองค์” โดยการใส่ แง่ลบก่อนนั้น ดาวิดได้
เน้นถึ งลักษณะท่ าทางของการตี สอนของพระเจ้า ดาวิดได้รู้ว่า ความเจ็บ ป่ วยของเขาไม่ ใช่ ธรรมดา
แต่ พ ระเจ้า ได้ส่ ง มัน มาในฐานะผลลัพ ธ์ ข องบาปบางอย่า ง เขาได้รู้สึ ก ว่า พระเจ้า ได้ก ระท ากับ เขา
อย่า งรุ นแรงอย่างมากและเขาได้สิ้ นหวัง กับ การทนต่ อการทนทุ ก ข์ม ากขึ้ น บางครั้ งการตี ส อนของ
พระเจ้าสามารถรุ นแรงอย่างมากจนเราอาจสรุ ปอย่างผิดๆว่า พระองค์ทรงโกรธต่อเรา

6:2

จากนั้นกษัตริ ย ์ได้แสดงออกถึ ง การขอร้ องของเขาในเชิ งบวก เขาได้ข อการบรรเทาจากความไม่
สะดวกสบายอย่างยิ่งของเขา ดาวิดได้กล่ าวถึ งกระดูกของเขาในฐานะตัวแทนร่ างกายทั้งสิ้ นของเขา
(เปรี ยบเทียบ 31:10; 32:3; 38:3; 42:10; 102:3, 5) นี่ เป็ นการเปรี ยบเทียบที่เรี ยกว่า คาเปรี ยบเทียบ
แทนที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนใช้ส่วนที่โดดเด่นแทนที่ท้ งั หมด

6:3

การทนทุกข์ของเขาไม่ใช่ แค่ทางกายภาพเท่านั้น มันได้นาไปสู่ ความทุกข์ของจิตวิญญาณ (คาฮีบรู
เนเฟส คือ ชีวติ ทั้งสิ้ น) เช่นกัน “อีกนานสักเท่าใด?” แสดงออกถึง ความสิ้ นหวังที่เขาได้รู้สึก

2. อธิษฐานขอการช่วยกู้ 6:4-5
6:4

แรกสุ ด ดาวิดได้ร้องขอการช่ วยกู้จากความเจ็บป่ วยของเขา ซึ่ งได้อา้ งเอาความรั กที่ จงรั กภักดี ของ
พระเจ้าที่ มีต่อเขา พระเจ้า ได้สัญญาที่จะอวยพรดาวิดและได้ช่วยกู้เขาหลายครั้ ง มาก่ อน กษัตริ ยไ์ ด้
ขอร้องให้พระเจ้าที่จะพิสูจน์วา่ สัตย์ซื่อต่อคุณลักษณะของพระองค์และช่วยเขาให้รอดอีกครั้งหนึ่ง

6:5

เหตุผลที่สองที่ดาวิดได้อา้ งก็คือสิ่ งนี้ ถ้าเขาได้ตายไ เขาก็ไม่สามารถให้การสรรเสริ ญในที่สาธารณะ
แก่พระเจ้าสาหรับการช่ วยกูเ้ ขาได้ ดังนั้นพระเจ้าจะไม่ได้รับเกี ยรติท่ามกลางประชากรของพระองค์
มากเท่ าที่ พระองค์จะได้รับถ้าพระองค์ได้ส งวนชี วิตของ ดาวิดไว้ พวกผูเ้ ชื่ อในสมัยของดาวิดก็ มี
การเปิ ดเผยบางอย่างถึงชี วิตหลังจากความตาย (เปรี ยบเทียบ โยบ 19:25) การแสดงออกของดาวิดที่นี่
ไม่ได้ปฏิเสธความรู ้น้ นั เขาได้กล่าวว่าพระเจ้าจะสู ญเสี ยการสรรเสริ ญท่ามกลางผูท้ ี่มีชีวิตอยูถ่ า้ ดาวิด
ได้ต ายไป ชี โ อลเป็ นที่ ที่ ธ รรมิ ก ชนในพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ได้เ ชื่ อ ว่ า วิ ญ ญาณของผู ้ต ายได้ไ ปที่ นั่น
คานี้ปรากฏในพันธสัญญาเดิมบ่อยๆในฐานะคาเหมือนสาหรับความตายและหลุมฝังศพ

3. การคร่ าครวญเหนือความเจ็บป่ วย 6:6-7
ดาวิดได้อธิ บายถึ งสภาพของเขาในภาษาที่สุดขีด (เกิ นความจริ ง) เพื่อจะบ่งบอกว่าเขาได้รู้สึกแย่มาก
เพียงไร เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกศัตรู ของเขาได้มีความรับผิดชอบต่อสภาพของเขาในบางระดับ บางทีโดยการทาให้
เกิดบาดแผล
“จากประสบการณ์ ข องข้า พเจ้า เองและพันธกิ จ ศิ ษ ยาภิ บ าลนั้น ข้า พเจ้า ได้เ รี ย นรู ้ ว่า ความเจ็ บ ป่ วย
และความเจ็บปวดถ้าไม่ทาให้เราดีข้ ึนก็ทาให้เราขมขื่น และความแตกต่างก็คือ ความเชื่ อ”78
4. ความแน่ใจถึงการฟื้ นคืนสู่ สภาพปกติ 6:8-10
เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดได้รับคาตอบต่อการอ้อนวอนของเขา มันอาจได้มาทางผูเ้ ผยพระวจนะหรื อแค่
ความเชื่ อมัน่ ภายในที่วา่ เขาจะฟื้ นคืนสู่ สภาพปกติ (เปรี ยบเทียบ 20:6; 22:21; 28:6; 31:19; 56:9; 69:30; 140:13)
ในกรณี ใดก็ ตาม เขาได้จบสดุ ดีน้ ี ด้วยค าเตื อนต่อพวกศัตรู ของเขา (ข้อ 8) ที่จะออกไปจากทางของเขาเสี ย
เขากาลังฟื้ นคืนสู่ สภาพปกติและจะทาให้ความพยายามของพวกเขาที่จะปราบเขานั้นเสี ยไป พระเยซู อาจได้
อ้างอิงส่ วนแรกของข้อนี้ต่อซาตาน (มธ. 7:23)
บางครั้ง แต่ไม่ใช่ทุกครั้ง ที่การเจ็บป่ วยทางร่ างกายเป็ นการตีสอนจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:30;
1 ยน. 5:16; โยบ 1—2) พระเจ้า ก็ ไ ม่ ไ ด้ให้ก ารฟื้ นคื นสู่ ส ภาพปกติ แก่ ธ รรมิ ก ชนของพระองค์เสมอไป
ดังนั้น บรรดาผูเ้ ชื่ อไม่ควรใช้สดุดีน้ ี เพื่อจะอ้างเอาการรักษาทางร่ างกายจากพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ยก
พระหัตถ์แห่ งการตีสอนออกไปในการตอบสนองต่อการอธิ ษฐาน (เปรี ยบเทียบ อพย. 32:9-14; ยก. 5:13-16)
สดุ ดีน้ ี เป็ นตัวอย่างที่ดีของการอธิ ษฐานเพื่อการช่ วยกูท้ ี่ข้ ึนอยู่กบั พระคุณ (ข้อ 2) ความรักที่จงรักภักดี (ข้อ 4)
และพระสิ ริของพระเจ้า (ข้อ 5) ในที่สุดแล้ว บนพื้นฐานของน้ าพระทัยอันสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์น้ นั (มก. 14:36)
พระเจ้าจะตอบหรื อไม่ตอบต่อการอ้อนวอนเช่นนั้น
สดุดี 7
ชื่อเรี ยก “ชิกกาโยน” บางทีหมายถึงบทกวีพร้อมกับความรู ้สึกที่หนักแน่น79 คูช คนเบนยามินไม่ได้รับ
การอ้างอิงถึงในที่ใดอีกใน พระคัมภีร์ แน่นอนว่า คนเบนยามินเป็ นญาติของกษัตริ ยซ์ าอูลผูซ้ ่ ึ งเป็ นศัตรู ต่อดาวิด
ก่อนและหลังจากที่ดาวิดได้กลายมาเป็ นกษัตริ ย ์
ดาวิดได้อธิ ษฐานขอการช่ วยกูจ้ ากพวกศัตรู ของเขาบนพื้นฐานที่ว่าเขาไม่มีความผิด และเขาได้ขอให้
พระเจ้าที่จะแก้แค้นแทนเขาโดยการพิพากษาพวกเขา องค์ประกอบต่างๆของการคร่ าครวญส่ วนตัว (ข้อ 1-2)

คาปฏิญาณ (ข้อ 3-5) สดุดีแห่ งการเป็ นกษัตริ ยข์ องพระยาเวห์ (ข้อ 6-12) และเพลงนมัสการการขอบพระคุณ
(ข้อ 17) ทาให้การระบุประเภทของสดุดีน้ ียงุ่ ยากอย่างมาก
1. การอ้อนวอนขอการช่วยกู้ 7:1-2
บนพื้นฐานของการปกป้ องของพระเจ้าที่มีต่อบรรดาผูท้ ี่วางใจในพระองค์น้ นั ดาวิดได้ขอการปกป้ อง
จากบรรดาผูท้ ี่ได้ตามล่าเขา บางทีเป็ นผูค้ นของซาอูล (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 22:8; 24:9; 26:19) เขาได้รู้สึก
เหมือนกับลูกแกะที่หมดหนทางซึ่ งสิ งห์ที่มีกาลังและดุร้ายกาลังจะฉี กเป็ นชิ้นๆ (เปรี ยบเทียบ 10:9; 17:12; 22:13,
21; 35:17; 57:4; 58:6) เขาได้เชื่ อว่าไม่มีใครยกเว้นพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยกูเ้ ขาได้ แนวคิดของการที่
พระเจ้าช่วยกูค้ นของพระองค์ก็เป็ นแนวคิดโดยทัว่ ไปในพระธรรมสดุดี
2. คาคัดค้านของการไม่มีความผิด 7:3-5
7:3-4 ดาวิดได้แสดงถึงการอ้างของเขาถึงการไม่มีความผิดเกี่ยวกับความผิดต่างๆที่พวกศัตรู ของเขาได้ตามล่า
เขาในแง่ของคาปฏิ ญาณ (“ถ้า. . .ถ้า. . . จากนั้น. . .”) นี่ เป็ นวิธีที่หนักแน่ นเพื่อจะประกาศถึงเสรี ภาพ
จากความผิดของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกศัตรู ของเขาได้กล่าวหาเขาด้วยความอยุติธรรม การทาความ
ชัว่ ตอบแทนความดีของเพื่อน และการปล้น
7:5

เขาได้เต็ม ใจที่ จ ะตายด้ว ยเงื้ อ มมื อ ของศัต รู ข องเขาถ้า มี ค วามผิ ด ค าว่า “วิญ ญาณ” “ชี วิต ” และ
“ศักดิ์ศรี ” (NASB) เป็ นคาเหมือนที่กล่าวซ้ าชะตาของดาวิดด้วยคาที่คล้ายกัน

3. การอ้อนวอนขอการแก้แค้น 7:6-9
7:6-7 ดาวิดได้ร้องเรี ยกพระเจ้าในฐานะผูพ้ ิพากษาของทุกคน เพื่อจะกระทาเพื่อเขาโดยการให้ความยุติธรรม
ในกรณี ของเขา เขาได้ทึก ทักเอาว่าพระเจ้า จะทรงพิ โรธต่อพวกศัตรู ข องเขาเนื่ องจากว่า ดาวิดไม่ มี
ความผิดและพวกศัตรู ข องเขามี ค วามผิด ในฐานะผลลัพ ธ์ ของการพิพ ากษาที่ยุติธรรมของพระเจ้า
ประเทศอิสราเอลจะมาอยูร่ อบพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้นอีกพระองค์จะชื่ นชมกับเกียรติเมื่อประชาชนได้
ตระหนักว่าพระองค์ได้ปกครองเหนือพวกเขาในฐานะกษัตริ ยแ์ ท้ของพวกเขา
7:8-9 หนึ่ งในหน้าที่ของพระเจ้าในฐานะผูพ้ ิพากษาก็คือที่จะแก้แค้นแทนคนชอบธรรมและลงโทษคนทาผิด
ดาวิดได้ร้องเรี ยกให้พระองค์ที่จะทาอย่างนั้นในกรณี ของเขา ที่จะแก้แค้นหมายถึงที่จะแสดงให้บุคคลที่
ชอบธรรมที่จะชอบธรรมเมื่อคนอื่นๆได้กล่าวหาเขาหรื อเธอถึงการเป็ นคนอธรรม เป็ นการเหมาะสม
สาหรับพระเจ้าที่จะสถาปนาคนชอบธรรมและที่จะทาลายคนอธรรมเพราะว่าพระองค์เองนั้นชอบธรรม

4. คาอธิบายถึงความยุติธรรม 7:10-16
7:10-11 ดาวิดได้พ่ ึงพาให้พระเจ้าที่จะป้ องกันเขาในฐานะที่เป็ นโล่ เนื่ องจากว่าพระเจ้าช่วยคนใจเที่ยงตรงให้
รอด และดาวิดก็ ใ จเที่ย งตรง ความมัน่ ใจของเขาอยู่ใ นคุ ณลัก ษณะที่ ช อบธรรมของพระเจ้า อี ก ด้วย
พระเจ้า จะพิ พ ากษาอย่ า งยุ ติ ธ รรม และความอยุ ติ ธ รรมก็ แ ตะต้อ งใจและความคิ ด ของพระองค์
แม้ ว่ า พระเจ้ า ไม่ พิ พ ากษาอย่ า งรวดเร็ วอย่ า งที่ ป ระชากรของพระองค์ ต้ อ งการเสมอไปนั้ น
ความอยุติธรรมก็ไม่รอดพ้นจากพระเนตรของพระเจ้าได้ และวันหนึ่ งพระองค์จะพิพากษาอย่างชอบ
ธรรม (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 3:9) เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งนี้ แล้ว เราสามารถละการแก้แค้นไว้กบั พระองค์ได้
(รม. 12:19; ฮบ. 10:30)
7:12-13 ดาวิ ดได้ว าดภาพว่า พระเจ้า เป็ นนัก รบที่ ออกไปท าสงครามกับ คนอธรรมผูซ้ ่ ึ งปฏิ เ สธที่ จ ะกลับ ใจ
พระเจ้าให้โอกาสแก่ ผูค้ นที่ จะตัดสิ นอุ ปนิ สั ยที่ เป็ นบาปของพวกเขาเองและหันไปจากมันอยู่เสมอ
แต่ถา้ พวกเขาปฏิเสธที่จะตัดสิ นพวกเขาเอง พระองค์จะตัดสิ นพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:31)
7:14-16 คนชัว่ ร้ ายวางแผน คนอธรรมก่อให้เกิ ดในความคิดของพวกเขาและคลอดออกมาในการกระทาต่างๆ
ของพวกเขาก็ จะไม่ เป็ นไปตามแนวทางที่ พวกเขาได้หวัง ไว้ (เปรี ยบเทีย บ 7:21-22; ยก. 1:14-15)
แทนที่ จ ะท าให้ ค นชอบธรรมติ ด กับ ดัก ของพวกเขานั้น พวกเขาเองจะถู ก จับ ด้ว ยกับ ดัก เหล่ า นั้น
สิ่ งที่พวกเขาหว่านพวกเขาจะเก็บเกี่ยว (เปรี ยบเทียบ อพย. 21:24-25; มธ. 26:52; กท. 6:7)
5. คาสัญญาที่จะสรรเสริ ญ 7:17
ดาวิดได้จบสดุ ดีน้ ี ดว้ ยคาปฏิ ญาณที่จะขอบพระคุณและสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับความชอบธรรมของ
พระองค์
“คุณสมบัติแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าคือสิ่ งที่พระองค์ทาหรื อจะทาเพื่อเห็นแก่คนของพระองค์”80
แม้ว่าพระเจ้ายังไม่ได้แก้แค้นแทนเขา การไตร่ ตรองของดาวิดถึ ง คุ ณลักษณะและกิ จกรรมต่างของ
พระเจ้าได้หนุ นใจผูเ้ ขี ยนสดุ ดีน้ ี ที่จะเชื่ อว่าพระองค์จะทา ณ เวลาที่ เหมาะสม เขาได้อธิ บายว่าพระเจ้าเป็ น
“ผูส้ ู งสุ ด” ซึ่ งเป็ นชื่ อเรี ยกที่ถูกใช้สามครั้งในสดุดีน้ ี ในฉบับNIV (ข้อ 8, 10, 17) ที่พรรณนาพระองค์วา่ มีอานาจ
สิ ทธิ์ ขาดและได้รับการยกย่องในบัลลังก์ในสวรรค์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 14:18-24)
การไตร่ ตรองถึงคุ ณลักษณะและวิธีต่างๆของการทาการของพระเจ้านั้นสามารถหนุ นใจให้ประชาการ
ของพระองค์ที่จะวางใจในพระองค์และสรรเสริ ญพระองค์เมื่อเราประสบกับความอยุติธรรมและความเป็ นศัตรู
จากคนอธรรมได้

สดุดี 8
ในสดุดีแห่ งการสรรเสริ ญการทรงสร้างนี้ (เปรี ยบเทียบ สดด. 33, 104, 145) ดาวิดได้ประหลาดใจต่อ
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้มอบการปกครองแผ่นดินโลกแก่มนุษย์และเขาได้ไตร่ ตรองถึงความมีเกียรติของมนุ ษย์
สดุดีการสรรเสริ ญบทอื่นๆอันเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปคือ 19, 29, 33, 47, 65—66, 68, 93, 96—100, 104—106, 111,
113—114, 117, 134—136, และ 145—150 นักศึกษาสดุดีน้ ี บางคนได้เรี ยกมันว่าสดุดีธรรมชาติ และบางคน
เห็นว่ามันเป็ นสดุดีเมสสิ ยาห์ บทกวีได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่อปฐมกาล 1:26-28 โดยการอธิ บายถึงความสาคัญและ
บทบาทของมนุษย์ในการทรงสร้าง81 ดังนั้นสดุดีน้ ีมีองค์ประกอบต่างๆที่ปรากฏในสดุดีปัญญาเช่นกัน
“สดุ ดีก ารทรงสร้ า งเหล่ า นี้ ก็ จดั เตรี ย มจุ ดเริ่ ม ต้นที่ แน่ นอนและกล้า หาญส าหรั บ โลกที่ ส มบู รณ์ ข อง
ความเชื่อแบบสดุดี”82
“สดุ ดีน้ ี เป็ นตัวอย่างที่เป็ นเลิ ศของสิ่ งที่เพลงนมัสการควรเป็ น ซึ่ งเฉลิ มฉลองพระสิ ริและพระคุ ณของ
พระเจ้า ซึ่ ง เล่ า ถึ ง ใครที่ พ ระองค์เป็ นและสิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ท า และเชื่ อมโยงเราและโลกของเรากับ
พระองค์ ด้วยการประหยัดอย่างเชี่ยวชาญแห่ งถ้อยคาต่างๆและด้วยวิญญาณของความยินดีและความยา
เกรงที่ผสมผสานกัน”83
1. การไตร่ ตรองแบบบทนาถึงสง่าราศีของพระเจ้า 8:1-2
8:1

สดุดีน้ ีเริ่ มต้นและจบลงด้วยการแสดงออกอย่างเดียวกันของความประหลาดใจ (การผนวก) ขณะที่ดาวิด
ได้ไตร่ ตรองถึงความงดงามและความสง่าของพระเจ้าในฐานะพระผูส้ ร้ าง เขาได้กล่าวว่าพระเจ้าเป็ น
พระเป็ นเจ้า (ยาเวห์ พระเจ้าที่รักษาพันธสัญญาแห่ งอิสราเอล) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา (อโดนาย ผูม้ ี
อานาจสิ ทธิ์ ขาดเหนื อการทรงสร้ างทั้งหมดของพระองค์รวมถึงประชากรของพระองค์ ) ในบรรทัดที่
สอง (ค ากรี ก สทิ ช ค าละติ น โคลอน) ดาวิ ด ได้ ห มายถึ ง ว่ า คุ ณ ลัก ษณะที่ เ ปิ ดเผยของพระเจ้ า
(“ชื่ อ” เปรี ยบเทีย บ 7:17) นั้นอยู่สู ง เหนื อการทรงสร้ างทั้ง สิ้ น พระองค์ยิ่งใหญ่ ก ว่า สิ่ ง ใดก็ ตามที่
พระองค์ได้สร้ างมาอย่างมาก บรรทัดที่สามแสดงออกถึ งความคิดที่คล้ายกัน พระเจ้าไม่เพียงแต่อยู่
เหนือฟ้ าสวรรค์เท่านั้น แต่ความงดงามของพระองค์ก็เหนือกว่าความงดงามของฟ้ าสวรรค์อีกด้วย

8:2

นอกเหนื อ ไปจากโลกและฟ้ าสวรรค์ แม้ก ระทั่ง มนุ ษ ย์ที่ อ่ อ นแอที่ สุ ด ก็ น าการสรรเสริ ญ ไปยัง
พระผูส้ ร้างของพวกเขา ประเด็นของดาวิดก็คือว่า แม้กระทัง่ เด็กเล็กๆก็ยอมรับและให้เกียรติพระเจ้า
ในขณะที่ผใู ้ หญ่ที่แก่วา่ ที่ผา่ นโลกมามากกว่าบ่อยครั้งแล้วก็ปฏิเสธพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 21:16)
พระเจ้าได้เลือกที่จะใช้สิ่งต่างๆที่อ่อนแอของโลกนี้ ที่จะแก้ไขคนที่แข็งแรง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:27)

ตามที่ รายงานไว้ ลู ก ตัวเล็ ก ของสามี ภรรยาคู่ หนึ่ ง ที่ ไม่ เชื่ อพระเจ้า ครั้ ง หนึ่ งได้ถ ามพ่อแม่ ข องเขาว่า
“พ่อแม่คิดว่าพระเจ้ารู ้วา่ เราไม่เชื่อในพระองค์ไหม?”
2. ที่ของมนุษย์ในการทรงสร้างของพระเจ้า 8:3-8
เมื่อพิจารณาถึ งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความต่ าต้อยของมนุ ษย์น้ นั มันก็ประหลาดใจต่อผูเ้ ขียน
สดุดีที่วา่ พระเจ้ามอบหมายการทรงสร้างของพระองค์แก่มนุษย์
8:3-4 เมื่อพิจารณาถึงความไม่สาคัญของมนุ ษย์เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่ วนที่เหลื อของการทรงสร้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ดวงจันทร์และดวงดาวนั้น ดาวิดก็ได้ประหลาดใจว่าพระเจ้าแม้กระทัง่ คิดถึงมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ
144:3-4; โยบ 7:17; 25:4-6)
“พระผูส้ ร้างได้สถาปนาสองขอบเขตแห่งการปกครอง คือ ฟ้ าสวรรค์และโลก พระองค์ได้สถาปนาดวง
ต่ า งๆในฟ้ าสวรรค์แ ละได้ใ ห้ก ารปกครองเหนื อกลางวันและกลางคื นแก่ พ วกมัน (ปฐก. 1:17-18)
ในขณะที่พระองค์ได้แต่งตั้งให้มนุษย์ที่จะปกครองโลก (ปฐก. 1:28)”84
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ก ล่ า วถึ ง บริ วารแห่ ง ฟ้ าสวรรค์ว่า เป็ นฝี พระหัตถ์ข องพระเจ้า ภาพนี้ เน้นถึ ง การดู แ ล
และทักษะของพระเจ้าซึ่ งเปรี ยบเทียบพระองค์กบั ช่ างแกะสลัก เป็ นการง่ายสาหรับพระเจ้าที่จะสร้ าง
จักรวาลด้วยนิ้ วพระหัตถ์ของพระองค์ อย่างที่มนั เป็ นการง่ายสาหรั บมนุ ษย์ที่จะทาบางสิ่ งด้วยนิ้ วมื อ
ของเขา แทนที่จะเป็ นการใช้แขนและร่ างกายทั้งสิ้ นของเขา มันได้เรี ยกร้ องความพยายามที่น้อยมาก
ปฐมกาล 1 อธิ บายว่าพระเจ้าได้สร้างจักรวาลที่เป็ นวัตถุท้ งั สิ้ นด้วยบางถ้อยคาเท่านั้น
“ในความตรงข้ามกับพระเจ้า ฟ้ าสวรรค์ก็เล็ก ซึ่ งถูกผลักและกระทุง้ ให้เป็ นรู ปร่ างโดยนิ้วพระหัตถ์ของ
พระเจ้า แต่ในความตรงข้ามกับฟ้ าสวรรค์ ซึ่ งดูเหมือนใหญ่อย่างมากในความเข้าใจของมนุ ษย์ มันก็เป็ น
มนุษย์น้ นั ที่เล็ก”85
คาฮีบรู ที่แปลว่า “มนุษย์” คือ เอโนช ซึ่ งที่อื่นอธิ บายว่ามนุษย์เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่มตะและอ่อนแอ
“การจดจาของพระเจ้าบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของพระองค์ไปยังเป้ าแห่ งความทรงจาของพระองค์อยู่
เสมอ”86
8:5

ฉบับ NIV และ AV ได้แปลคาฮีบรู เอลโลฮิ ม อย่างที่ หมายถึ ง “สิ่ งมี ชีวิตในสวรรค์” หรื อ “เหล่ า
ทูตสวรรค์” อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้ว คานี้อา้ งอิงถึงพระเจ้าเอง และเราบางทีเราควรเข้าใจมันในแง่
นี้ ที่นี่เช่นกัน87 พระเจ้าได้สร้างให้มนุ ษย์ต่ากว่าพระองค์เองแต่หน่อยเดียว ไม่มีสิ่งทรงสร้างอื่นใดที่มี

ฉายาของพระองค์ ดาวิ ด ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า พระเจ้า ได้ ส ร้ า งให้ ม นุ ษ ย์สู ง กว่ า สั ต ว์แ ต่ ห น่ อ ยเดี ย ว
นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าฉายาของพระเจ้าก็รวมถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้ช่วยให้มนุษย์ทาเช่นเดียวกับสิ่ งที่เขา
เป็ นอย่างแท้จริ ง นี่ รวมถึ งการปกครองเหนื อรู ปแบบแห่ งชี วิตที่ต่ ากว่า (ปฐก. 1:26) อย่างที่พระเจ้า
ปกครองเหนื อทุกสิ่ ง พระเจ้าได้สวมศักดิ์ศรี กบั เกียรติให้แก่มนุ ษย์โดยการให้สิทธิ อานาจแก่เขาที่จะ
ปกครองเหนื อสิ่ งทรงสร้ างในฐานะตัวแทนของพระองค์ แน่ นอนว่า มนุ ษย์ได้ลม้ เหลวที่จะทาสิ่ งที่
พระเจ้าได้สร้างให้เขาทา (ฮบ. 2:6-8) พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นอาดัมคนสุ ดท้าย (1 คร. 15:45, 47) จะทาให้
จุ ด หมายของมนุ ษ ย์ส าเร็ จ เมื่ อ พระองค์ ก ลับ มายัง โลกและน าสิ่ ง ทรงสร้ า งทั้ง หมดมาอยู่ ภ ายใต้
การควบคุมของพระองค์ (1 คร. 15:27-28)
8:6-8 พระเจ้าได้ทาให้สิ่งทรงสร้างที่มีชีวิตทั้งสิ้ นอยู่ภายใต้การควบคุมของอาดัมและเอวาก่อนการล้มลงใน
ความบาป และเมื่ อ พวกเขาได้ล้ม ลงในความบาปนั้น พระเจ้า ก็ ไ ม่ ไ ด้ถ อดถอนสิ ท ธิ พิ เ ศษนี้ ไป
(เปรี ยบเทียบ ปฐก. 9:1-3, 7) แต่เพราะว่าพวกเขาได้ทาบาปมนุ ษย์ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุจุดหมายที่ซ่ ึ ง
พระเจ้าได้สร้ างเขาได้ นัน่ คือที่จะเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ งแผ่นดิ นโลก ความรับผิดชอบของมนุ ษย์ก็คือที่จะ
รักษาไว้ซ่ ึงระเบียบในการทรงสร้าง ไม่ใช่ปล่อยให้มนั ควบคุมเขา มนุษย์อาจใช้สัตว์ใดๆก็ได้ ไม่วา่ สัตว์
เลี้ยงหรื อสัตว์ป่าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆของเขา ซึ่ งรวมถึงอาหาร (ปฐก. 9:3; 1 ทธ. 4:3-5) มนุษย์ได้ทาให้
สัตว์หลายชนิดเชื่อง แต่เขาพบว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่จะควบคุมตัวเขาเองโดยปราศจากการช่วยเหลือของ
พระเจ้า (ยก. 3:7-8)
“ในสดุดี 2 พระคริ สต์ถูกประจักษ์วา่ เป็ นพระบุตรของพระเจ้าและกษัตริ ย ์ ซึ่ งได้ถูกปฏิเสธและถูกตรึ ง
แต่ก็จะปกครองในศิโยน ในสดุดี 8 ในขณะที่ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ก็เป็ นที่ประจักษ์อย่างเต็มที่
(ข้อ 1; สดด. 110 กับ มธ. 22:41-46) พระองค์ก็ถูกประจักษ์ว่าเป็ นบุตรมนุ ษย์ (ข้อ 4-6) ผูซ้ ่ ึ งได้ถูก
‘สร้ างให้ต่ ากว่าทูตสวรรค์’ [ในชัว่ ขณะหนึ่ ง] ก็จะมีอานาจเหนื อสิ่ งทรงสร้ างที่ ถูกไถ่ (ฮบ. 2:6-11)
ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้ว สดุดีน้ ีกล่าวถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้ให้แก่มนุ ษย์อย่างที่ได้ถูกแสดงไว้ในอาดัม (ปฐก.
1:26, 28) สิ่ งที่มนุษย์คนแรกได้สูญเสี ยไป มนุษย์คนที่สองและ ‘อาดัมคนสุ ดท้าย’ ก็ได้กคู้ ืนมามากกว่า
ฮีบรู 2:6-11 ในการเชื่ อมโยงกับ สดุ ดี 8 และ โรม 8:17-21 ก็แสดงให้เห็ นว่า ‘บุตรทั้งหลาย’ ผูซ้ ่ ึ ง
พระองค์กาลังนาไปสู่ ศกั ดิ์ศรี น้ นั ก็เป็ นทายาทร่ วมกับพระองค์ในสิ ทธิ แบบกษัตริ ยแ์ ห่ ง สดุดี 2 และสิ ทธิ
ของมนุษย์แห่ง ฮีบรู 2”88

3. การสรุ ปการไตร่ ตรองถึงความสง่างามของพระเจ้า 8:9
สดุ ดีน้ ี ปิดด้วยการกล่าวซ้ าของความประหลาดใจของผูเ้ ขียนสดุ ดีต่อวิธีต่างๆที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า
ในการมอบหมายความรับผิดชอบมากเช่นนั้นแก่มนุษย์ที่ไร้ความสาคัญ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1)
“จัก รวาลเป็ นพยานถึ งอานาจและพระสิ ริของพระเจ้า แต่ ด้วยเหตุ ใ ดเหตุ หนึ่ ง ก็เป็ นสิ่ งขัดขวางที่จะ
วัดความเป็ นศูนย์กลางของมนุษย์ในการออกแบบของพระเจ้า แต่ไกลกว่าสิ่ งนี้ ก็คือผูห้ นึ่ งที่สมบูรณ์
แบบของผูซ้ ่ ึ งบรรดาชายและหญิง ณ สิ่ งดีที่สุดของพวกเขานั้นก็เป็ นแค่เงาที่สลัว นัน่ คือ พระเยซู คริ สต์
พระผูช้ ่วยให้รอดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”89
สดุดีท้ งั บทก็ยกย่องความสง่างามของพระเจ้า พระองค์เป็ นผูม้ ีอธิ ปไตยที่โดดเด่น เพราะว่าพระองค์ได้
มอบหมายการทรงสร้ า งที่ โ ดดเด่ น ของพระองค์ แ ก่ ม นุ ษ ย์ที่ อ่ อ นแรง ในขณะที่ ส ดุ ดี น้ ี ชี้ ถึ ง ความอ่ อ นแอ
และ ความล้มเหลวของมนุษย์ในฐานะรองผูส้ าเร็ จราชการของพระเจ้านั้น มันก็ยกย่องมนุ ษย์วา่ เป็ นเสาหลักแห่ ง
การทรงสร้างและภาระหลักของพระเจ้าในการทรงสร้างอีกด้วย มันเป็ นหนึ่ งในการเปิ ดเผยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ความมีเกียรติของมนุษย์90
สดุดี 9
บรรดาผูแ้ ปลฉบับเซปทัวจินต์ได้รวมสดุดี 9 และ 10 ให้เป็ นสดุดีบทเดียว แม้วา่ สดุดีสองบทนี้ แยกกัน
ในตัวบทฮีบรู ดังนั้นตั้งแต่สดุดีน้ ี ถึงสดุดี 147 จานวนของสดุดีในพระคัมภีร์ฉบับแปลต่างๆของโรมันคาทอลิก
ก็แตกต่างจากจานวนในฉบับแปลต่างๆของโปรแตสแตนท์ ฉบับแปลต่างๆของโรมันคาทอลิ กเจริ ญรอยตาม
ฉบับเซปทัวจินต์ (กรี ก) และวัลเกตท์ (ละติน) ในขณะที่ฉบับแปลต่างๆของ โปรแตสแตนท์ก็เจริ ญรอยตาม
พระคัมภีร์ฉบับฮีบรู บรรดาผูแ้ ปลฉบับเซปทัวจินต์ได้รวมหรื อนับจานวนสดุดีสองบทให้ไปสู่ บทเดี ยวถึ งสอง
ครั้ง (สดด. 9 และ 10 ไปสู่ สดุดี 9 และ สดด. 114 และ 115 ไปสู่ สดด. 113) และพวกเขาได้แบ่งสดุดีสองบทให้
เป็ นสี่ บท (สดด. 116 ไปสู่ สดด. 114 และ 115 และ สดด. 147 ไปสู่ สดด. 146 และ 147)
เป็ นที่ชดั เจนว่าบรรดาผูแ้ ปลเซปทัวจินต์ได้รวมสดุดี 9 และ 10 ด้วยสองเหตุผล ประการแรก พวกเขาทา
ให้โคลงกระทูท้ ี่ค่อนข้างเป็ นการปรับปรุ งให้สมบูรณ์ดว้ ยกันที่ซ่ ึ งแต่ละข้อ(เกือบ) เริ่ มต้นด้วยตัวอักษรที่ตามมา
ของตัวอักษรฮีบรู ประการที่สอง คาศัพท์ที่ผดิ ปกติซ่ ึ งเหมือนกันและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันก็ปรากฏใน
สดุ ดี ท้ งั สองบท ซึ่ งบ่ ง บอกว่ า โดยดั้ง เดิ ม แล้ว สดุ ดี ส องบทนี้ อาจได้เ ชื่ อ มโยงกัน (ตัว อย่ า งเช่ น “ในเวลา
ยากลาบาก” 9:9 และ 10:18 ; “บรรดาประชาชาติ” 9:5, 15, 17, 19-20 และ 10:16; การเน้นที่ปิดท้ายในเรื่ อง
ความมตะของมนุษย์ 9:20 และ 10:18) ทั้งๆที่มีความเหมือนกันเหล่านี้ ความแตกต่างต่างๆระหว่างสดุดี 9 และ
10 แสดงให้เห็นถึงการแยกกันของสดุดีสองบทนี้ แต่ละสดุดีก็สมบูรณ์ในตัวของมันเองและมีจุดประสงค์ของ

มันเอง สดุดี 9 เป็ นเพลงในเชิ งบวกแห่ งการขอบพระคุณในขณะที่สดุดี 10 เป็ นการบ่นในเชิ งลบและการอ้อน
วอนที่กล่าวถึงคนอธรรม สดุดีท้ งั สองบทเป็ นสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัว
ดาวิดได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการแสดงให้เห็ นถึ งความชอบธรรมของพระองค์ในการพิพากษา
บรรดาประชาชาติที่ชวั่ ร้าย ในสดุดี 9 เขาได้แสดงออกถึงความกตัญญูที่คนถูกกดขี่สามารถวางใจในผูพ้ ิพากษา
เช่นนั้นได้ เขาได้สรุ ปด้วยการอ้อนวอนที่พระเจ้าจะขจัดความทุกข์ออกไปจากเขาเพื่อ ว่าเขาสามารถให้เกียรติ
พระเจ้าโดยการขอบคุ ณพระองค์สาหรับการช่ วยกู้ของพระองค์ได้ เขาไม่ได้ระบุถึงศัตรู ของเขาอย่างเจาะจง
บางทีเพื่อช่วยให้คนอิสราเอลที่จะใช้การคร่ าครวญส่ วนตัวนี้เป็ นการคร่ าครวญส่ วนรวม
ในชื่ อเรื่ อง คาว่า “มัธ-แลบเบน” (NASB) หมายถึง “ความตายของบุตรชาย” (NIV) ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่า
เป็ นชื่อทานองเพลง
1. การสรรเสริ ญสาหรับการพิพากษาที่ชอบธรรม 9:1-12
ส่ วนแรกนี้กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะผูพ้ ิพากษาที่ชอบธรรมซึ่ งผูถ้ ูกกดขี่หวังในพระองค์ได้
9:1-2 เมื่ อพิ จารณาถึ ง ลัก ษณะแห่ ง คุ ณ ลัก ษณะของพระยาเวห์ ที่ เขาจะอธิ บ ายนั้น ดาวิ ดได้ก ล่ า วว่า เขาจะ
ขอบคุ ณพระเจ้าอย่างสุ ดจิ ตสุ ดใจ เขาจะประกาศถึ งการงานต่างๆที่ พิเศษของพระองค์ต่อประชาชน
ชื่นชมยินดีในพระองค์ และร้องสรรเสริ ญถึงผูส้ ู งสุ ด91
9:3-6 นี่คือเหตุผลต่างๆสาหรับความยินดีของดาวิด พระเจ้าได้แก้แค้นแทนเขาโดยการลงโทษบรรดาประชาติ
ที่ได้ต่อต้านเขาในฐานะรองผูส้ าเร็ จราชการของพระเจ้า พระเจ้าได้ให้ชยั ชนะทัว่ ไปหมด บรรดาหัว
เมื องของศัตรู บางคนของเขาและแม้กระทัง่ ชื่ อของพวกเขาได้พินาศไป ซึ่ งบ่งบอกถึ งการทาลายล้าง
อย่างสิ้ นเชิ งของกลุ่มเหล่านี้ บางทีเป็ นเผ่าต่างๆหรื อประเทศต่างๆที่เล็กกว่า เบื้องหลังบัลลังก์ของเขา
เองนั้นดาวิดได้เห็นพระยาเวห์ครอบครองในสวรรค์และให้ชยั ชนะแก่เขา
9:7-8 ในความตรงข้ามกับคนเหล่านั้นที่ชื่อของพวกเขาได้พินาศไปนั้น (ข้อ 5) พระนามของพระเจ้าจะดารง
อยูเ่ ป็ นนิตย์เพราะว่าพระองค์จะครอบครองในฐานะผูพ้ ิพากษาที่ยุติธรรม เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งนี้ บรรดาผู ้
ที่ ต้องการให้ผูพ้ ิ พ ากษาที่ จะให้ค วามยุติธ รรมแก่ พ วกเขามากที่ สุ ด ซึ่ ง ก็คื อคนที่ เป็ นทุ ก ข์และคนที่
ถูกกดขี่ก็หนี ไปหาพระองค์ในความลาบากของพวกเขาได้ พื้นฐานของความหวังในคาอธิ ษฐานนี้ ก็คือ
ความเชื่อถือที่วา่ พระเจ้าครอบครอง
9:9-10 แนวคิดรวบยอดของพระเจ้าในฐานะที่ล้ ีภยั ก็ปรากฏบ่อยๆในสดุดี “ที่กาบังเข้มแข็ง” (คาฮีบรู มิสกอบ
หมายถึงตามตัวอักษรว่า “ภูเขาลี้ภยั ” และแปลได้วา่ “ที่ล้ ีภยั ” และ “ป้ อมปราการ” อีกด้วย) เป็ นสถานที่

สู งแห่ งความมัน่ คงและการปกป้ อง เมื่อดาวิดได้หนี ไปจากซาอูล เขาได้ล้ ีภยั ในที่กาบังเข้มแข็งบ่อยๆ
(1 ซมอ. 23:14, 19, 29) อย่างไรก็ตาม เขาได้ถือว่าพระเจ้าเองเป็ นที่กาบังเข้มแข็งที่ดีที่สุดของที่กาบัง
เข้มแข็งเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 28:20; ฮบ. 13:5)
“การรู ้ จกั พระนามของพระเจ้าก็เป็ นสิ่ งที่มีค่าเท่ากันของพันธสัญญาเดิ มกับความเชื่ อที่ช่วยให้รอดใน
พันธสัญญาใหม่”92
9:11-12 ดาวิดได้ปิดส่ วนแห่ งการสรรเสริ ญนี้ (ข้อ 1-12) โดยการวิงวอนต่อคนที่เป็ นทุกข์และคนที่ถูกกดขี่ให้
สรรเสริ ญพระเจ้าและที่จะเป็ นพยานแก่คนอื่นๆถึงการเอาใจใส่ ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา ฉบับ NIV
และ ขอบของ NASB ที่อ่านว่า “แก้แค้นแทนโลหิ ต” (ข้อ 12) ก็แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความคิดของดา
วิดมากกว่า “เรี ยกร้องเอาโลหิต” (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 9:5)
2. การอ้อนวอนเพื่อการช่วยกูใ้ นปั จจุบนั 9:13-20
เนื่องจากว่าพระเจ้าได้พิสูจน์วา่ สัตย์ซื่อที่จะสนับสนุ นคนชอบธรรที่เป็ นทุกข์ในอดีต ดาวิดก็ได้ร้องทูล
ต่อพระองค์ที่จะช่วยกูเ้ ขาจากพวกศัตรู ที่ชวั่ ร้ายในปั จจุบนั ของเขา
9:13-14 ผู ้เ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้วิ ง วอนต่ อ พระคุ ณ ของพระเจ้า ในการป้ องกัน จากการโจมตี ข องบรรดาผู ้ที่ ไ ด้
เกลียดชังเขา พระเจ้าสามารถช่วยกูเ้ ขาจากความตายได้ถา้ พระองค์จะทาอย่างนั้น ดาวิดได้สัญญาที่จะ
สรรเสริ ญพระเจ้าอย่างเปิ ดเผยท่ามกลางประชากรของพระองค์ในเยรู ซาเล็ม “ธิ ดาแห่ งศิโยน” เป็ นการ
เปรี ยบเทียบสาหรับเมืองของพระเจ้า (เช่น อสย. 1:8; 10:32) และ ประชากรของพระเจ้า (เช่น มคา. 4:8)
9:15-16 บางทีขอ้ เหล่านี้ เป็ นการแสดงออกของความมัน่ ใจของดาวิดว่าพระเจ้าจะช่วยกูเ้ ขาในการคาดหวังถึง
การช่วยกูน้ ้ นั (เปรี ยบเทียบ วว. 18:2) ผูเ้ ขียนสดุดีได้เห็นคนชัว่ ร้ายที่ได้ติดกับของพวกเขาเองมาหลาย
ครั้งและเขาก็แน่ใจว่าสิ่ งนี้จะเกิดขึ้นอีก (เปรี ยบเทียบ 7:15)
“ฮิกกาโยน” บางทีเป็ นเครื่ องหมายทางดนตรี ที่บ่งบอกถึงดนตรี ที่เงียบกว่า93
9:17-18 ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้เปรี ยบเที ยบบั้นปลายของคนชั่วร้ ายและคนขัดสนที่ถูกกดขี่ เขาได้ต้ งั บรรดาผูท้ ี่ ลื ม
พระเจ้า อยู่ตรงกันข้า มกับ บรรดาผูท้ ี่ จดจาพระองค์ ในความคิ ดแบบพันธสั ญญาเดิ ม นั้น การจดจา
พระเจ้าเป็ นคาที่อธิ บายถึงการมีความเชื่อในพระเจ้าเรื่ อยไป การลืมพระเจ้าก็พรรณนาถึ งสิ่ งที่ตรงกัน
ข้า มนั่น คื อ การหันไปจากพระเจ้า พระเจ้า จะไม่ ลื ม บรรดาผูท้ ี่ จ ดจ าพระองค์ (วางใจในพระองค์ )

แต่บรรดาผูท้ ี่ลืมพระองค์ไม่มีความหวังในการหลีกหนีการลงโทษนิ รันดร์ เมื่อพวกเขาต้องการ การ
ช่วยกูจ้ ากมัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 25:31-46)
9:19-20 ดาวิดได้สรุ ปสดุดีน้ ี ด้วยการขอร้องให้พระเจ้าที่จะย้ าเตือนบรรดาประชาชาติถึงภาวะที่ตอ้ งตายแบบ
เปราะบางของพวกเขาโดยการพิพากษาพวกเขา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า นี่ จะหมายถึ งว่าพวกเขาจะหยุด
ต่ อ ต้า นคนชอบธรรม อี ก ครั้ งหนึ่ ง (เปรี ย บเที ย บ 8:4) ดาวิ ด ได้ใ ช้ค าว่า อี โ นช (“มนุ ษ ย์” และ
“บรรดาผูช้ าย”) ที่จะเน้นถึงมนุ ษย์ในภาวะที่ตอ้ งตายแบบเปราะบางของเขา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 3:19;
สดด. 8:4; 39:11; 144:4)
ประชากรของพระเจ้า ควรจดจ าการกระท าต่ า งๆแห่ ง การช่ วยกู้ใ นอดี ต ของพระเจ้า และสรรเสริ ญ
พระองค์อย่างเปิ ดเผยสาหรั บ สิ่ ง เหล่ านี้ ขณะที่ เราเผชิ ญกับ การต่อต้านของพวกศัตรู ที่ ชั่วร้ ายแห่ ง
ความชอบธรรม บนพื้นฐานของความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดี ตนั้น เราสามารถมี ความมัน่ ใจใน
การปกป้ องของพระองค์ในความลาบากต่างๆในปั จจุบนั และอนาคตของเราได้
สดุดี 10
สดุดีน้ ีเป็ นคาอธิ ษฐานสาหรับการช่วยเหลือทันทีทนั ใดในความเดือดร้อน มันประกอบด้วยคาอธิ บายที่
มี พ ลัง เกี่ ย วกับคนอธรรมที่ ต่อต้า นพระเจ้า และประชากรของพระองค์ จุ ดจดจ่ อของสดุ ดีก่ อนหน้า นี้ อยู่ที่
การพิพากษาที่จะมาถึง แต่ในสดุดีบทนี้จุดจดจ่ออยูท่ ี่ปัจจุบนั
“ปั ญหาในสดุดี 9 คือศัตรู ที่บุกรุ กจากภายนอก ในขณะที่ปัญหาในสดุดี 10 คือศัตรู ที่ทาให้เสื่ อมทราม
และทาลายจากภายใน”94
1. คาอธิ บายเกี่ยวกับคนอธรรม 10:1-11
การเน้นในส่ วนนี้ ของสดุดีคือปั ญหาของความยุติธรรมของพระเจ้าต่อหน้าความเจริ ญของคนอิสราเอล
ที่อธรรม เหมือนกับหนังสื อโยบ สดุดีน้ ีไม่ได้แก้ไขปั ญหาแต่จดจ่อที่พระเจ้าอีกครั้ง (ข้อ 14)
10:1

สดุดีน้ ี เริ่ มต้นด้วยสองคาถามที่ประกาศถึงความคับข้องใจของผูเ้ ขียนสดุดีมากเท่ากับความไม่รู้ของเขา
ดาวิดไม่ ส ามารถเข้า ใจว่า ท าไมพระเจ้า ไม่ ไ ด้ก ระท าเพื่ อประชากรของพระองค์ที่ เดื อดร้ อน ค าว่า
“ทาไม” ปรากฏสี่ ครั้ งในสดุ ดีน้ ี คื อสองครั้ งที่ นี่และอี กสองครั้ งในข้อที่ 13 (อย่างที่ ถูกสะท้อนใน
การแปลของ NIV)

10:2-7 ดาวิดได้พรรณนาถึงคนอธรรมที่กดขี่คนชอบธรรมด้วยศัพท์ที่เป็ นภาพในส่ วนของข้อเหล่านี้ พวกเขา
เย่อหยิ่ง ทะนงองอาจ โลภ อวด แช่งด่า ประณาม พึ่งพาตนเอง เจริ ญ ไม่ใส่ ใจเกี่ ยวกับพระเจ้า มุ่งร้าย
มัน่ ใจในตนเอง พอใจในตนเอง ละเมิด หลอกลวง กดขี่ ทาลาย ก่อกวน และชัว่ ร้าย พวกเขาได้ต่อต้าน
ทั้งพระเจ้าและประชากรของพระองค์ดว้ ยคาพูดของพวกเขาเช่นเดียวกับการกระทาของพวกเขา
10:8-11 การใช้คาเปรี ยบเทียบถึ งสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็ นอาหาร เช่น สิ งโต และนักล่าสัตว์ เช่น ชาวประมงนั้น
ดาวิดก็ได้อธิ บ ายถึ งการที่ คนอธรรมติ ดตามและทาให้คนชอบธรรมติดกับของพวกเขาอย่างเจ้าเล่ ห์
อย่ า งไร ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า พระเจ้า ไม่ ล งโทษพวกเขาอย่ า งรวดเร็ ว มากขึ้ นก็ ห นุ น ใจให้ พ วกเขาที่
จะดาเนินงานที่ทาลายของพวกเขาต่อไป
2. ร้องขอการแก้แค้น 10:12-18
10:12-15 ดาวิดได้ออ้ นวอนให้พระเจ้าที่ จะกระท าเพื่อคนชอบธรรมในการต่ อต้านคนอธรรม (ข้อ 12, 15;
การผนวก) เขาไม่สามารถเข้าใจได้วา่ ทาไมพระเจ้าได้ยอมให้คนอธรรมที่จะเหยียดหยามพระองค์ต่อไป
มันไม่ใช่เป็ นเพราะว่าการกระทาต่างๆของพวกเขาได้รอดพ้นจากการสังเกตของพระเจ้า “พระองค์ทรง
เห็น” (ข้อ 14) เป็ นการแสดงออกบ่อยๆของความเชื่อในพระเจ้าในสดุดีการคร่ าครวญ นอกเหนื อจากสิ่ ง
นี้ แล้ว คนชอบธรรมได้วางใจในพระองค์ และพระองค์ไ ด้ช่ วยเหลื อคนที่ ไ ร้ ก ารช่ วยเหลื อในอดี ต
ดาวิดได้ต้องการให้พ ระเจ้า ที่ จะท าลายอานาจ (ซึ่ ง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ โ ดยแขน) ของคนอธรรมและที่
จะค้นหาและทาลายความอธรรมของพวกเขาจนกว่ามันได้หายไป จงเปรี ยบเทียบกับ 9:12 ที่ที่คาฮีบรู
คาเดี ยวกันปรากฏ บรรดาผูแ้ ปลได้แปลมันว่า “เรี ยกร้องโลหิ ต” หรื อ “แก้แค้น” ที่นนั่ และ “ค้นหา”
หรื อ “ถูกบังคับให้รับผิดชอบ” ที่นี่
10:16-18 ข้อปิ ดท้ายเหล่ านี้ แสดงออกถึ งความมัน่ ใจของผูเ้ ขี ยนสดุ ดีที่ว่าพระเจ้าได้ยินการอ้อนวอนของเขา
เพราะว่าพระยาเวห์มีอธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ อานาจสู งสุ ดในจักรวาล บรรดาประชาชาติที่ได้ปฏิ เสธที่
จะยอมจานนต่อพระองค์จะพินาศ แผ่นดินของพระเจ้าคือคานาอัน แต่ในแง่ที่ใหญ่กว่านั้นทั้งโลกก็เป็ น
แผ่นดิ นของพระองค์ เนื่ องจากว่าพระองค์เป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ งการทรงสร้ างทั้งสิ้ น เมื่อพิจารณาถึงใครที่
พระเจ้าเป็ น ดาวิดก็มนั่ ใจว่า แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้พิพากษาคนอธรรมทันทีทนั ใด สุ ดท้ายแล้วพระองค์
จะทา
นักวิชาการบางคนได้เชื่ อว่า “บรรดาประชาชาติ ” ที่นี่หมายถึ งคนอธรรมในอิสราเอลที่ได้ประพฤติ
เหมือนบรรดาประชาชาติที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า95 นี่ก็เป็ นไปได้

สดุ ดีน้ ี อย่างเช่ นสดุ ดีก่อนหน้านี้ ก็จบลงด้วยการอ้างอิ งถึ งภาวะที่ ตอ้ งตายแบบเปราะบางของมนุ ษย์
(อีโนช ข้อ 18; เปรี ยบเทียบ 8:4; 9:19-20; และข้ออื่นๆ) ผูซ้ ่ ึ งถูกผูกมัดอยูก่ บั โลก ในความตรงกันข้ามกับ
พระเจ้า เมื่อพิจารณาถึงอานาจของพระเจ้า มันไม่ถูกต้องสาหรับพระเจ้าที่จะยอมให้มนุ ษย์ที่เปราะบาง
ที่จะคุกคามเพื่อนมนุษย์ของเขา อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากว่าพระเจ้ามีอธิ ปไตย พระเจ้าเท่านั้นสามารถ
ตัดสิ นใจว่าเมื่อไหร่ ที่จะก้าวเข้าไปและพิพากษาคนอธรรม96
ความล่ าช้าของพระเจ้าในการพิพากษาก็ทาให้คนชอบธรรมคับข้องใจ เราสามารถดาเนิ นชี วิตด้วย
ความคับ ข้อ งใจนี้ ได้เ พราะว่า เรารู ้ ว่ า พระเจ้า มี อ านาจพอที่ จ ะแก้แ ค้น คนที่ ไ ม่ ท างป้ องกัน ตนเอง
พระองค์ก็มีอธิ ปไตยและยุติธรรมอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นอีก การกระทาต่างๆแห่ งการช่วยกูข้ องพระองค์
ในอดีตควรหนุนใจเราขณะที่เรารอคอยพระองค์ที่ จะนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในโลก นี่เป็ นสดุดีที่ดี
ที่จะอ่านเมื่อคุณรู ้สึกถูกทอดทิ้ง97
สดุดี 11
ดู เหมื อนว่าดาวิดได้หนี จากศัตรู ของเขาเมื่ อเขาได้เขี ยนสดุ ดีน้ ี แต่เราไม่ท ราบเหตุ การณ์ เบื้ องหลัง ที่
แท้จริ ง เขาได้แสดงออกถึงความมัน่ ใจว่า แม้วา่ สิ ทธิ อานาจที่ถูกต้องอาจพินาศ คนชอบธรรมสามารถวางใจใน
พระเจ้าที่จะลงโทษคนอธรรมและช่ วยกูค้ นชอบธรรมได้ ประเด็นสาคัญในสดุ ดีแห่ งการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้
พร้อมกับการเน้นที่การวางใจและการขอบคุณ คือการข่มเหงของคนชอบธรรมโดยคนอธรรม

1. คาปรึ กษาของความสิ้ นหวัง 11:1-3
11:1

ในฐานะหลักการแห่ งชี วิต ดาวิดได้แสวงการลี้ภยั จากพวกศัตรู ของเขาในพระเจ้า ซึ่ งป้ อมปราการของ
เขาดังนั้น เมื่ อบรรดาผูใ้ ห้คาปรึ กษาของเขาได้กระตุน้ ให้เขาที่ จะวิ่งหนี และซ่ อนในป้ อมปราการทาง
กายภาพ เขาได้ปฏิเสธที่จะทาอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:22; กจ. 21:12) เขาได้ถือว่าพระยาเวห์
เป็ นที่ล้ ีภยั มากกว่าป้ อมปราการใดๆอย่างมาก การหนี ไปอย่างนกก็อธิ บายถึงการหลบหนีที่รวดเร็ วไป
ยังสถานที่ที่ห่างไกลและปลอดภัย (เปรี ยบเทียบ 55:6; 124:7)

11:2

คนอธรรมได้โจมตี คนเที่ย งธรรมและโดยเฉพาะดาวิด เขาเป็ นเป้ าแห่ งอาวุธที่ ร้ายแรงของพวกเขา
พวกเขาได้ยงิ ใส่ เขาหรื อเขาอาจได้อยูภ่ ายใต้การโจมตีทางคาพูด

11:3

เป็ นที่ชดั เจนว่าบรรดาผูใ้ ห้คาปรึ กษาที่ใจไม่กล้าของดาวิดได้รู้สึกว่า รากฐานต่างๆแห่งประเทศของพวก
เขาได้อยู่ใ นอันตรายของการถู ก ท าลาย นั่นคื อธรรมบัญ ญัติข องโมเสสและสถาบัน แห่ ง ลัท ธิ ยิ ว 98

พวกเขาได้รู้สึกเป็ นทุกข์จนถึงจุดแห่งความไขว้เขวเหนือความเป็ นไปได้น้ ี ผูค้ นที่ใจไม่กล้าหลายคนใน
ทุกวันนี้ก็ประพฤติในทานองเดียวกันเมื่อพวกเขาเห็นองค์ประกอบต่างๆพื้นฐานแห่ งสังคมของพวกเขา
อยูภ่ ายใต้การโจมตี
“บางครั้งพระเจ้า ‘เขย่าสิ่ งต่างๆ’ เพื่อว่าประชากรของพระองค์จะทางานในการสร้างคริ สตจักรและไม่
จดจ่อที่การบารุ งรักษานัง่ ร้าน (ฮบ. 12:25-29; ฮกก. 2:6)”99
2. ความมัน่ ใจในพระเจ้า 11:4-7
11:4

มุ ม มองของดาวิดได้รวมถึ งบัล ลัง ก์ของพระเจ้า ในสวรรค์ ซึ่ งเป็ นสั ญลัก ษณ์ แห่ งการปกครองแบบ
กษัตริ ยแ์ ละสิ ทธิ อานาจของพระองค์ที่ จะพิพากษา ที่ นนั่ เขาได้จินตนาการว่าพระยาเวห์ กาลังนัง่ ใน
การควบคุ มที่สมบูรณ์เหนื อชนชาติที่พระองค์ได้สร้างและได้สัญญาที่จะบารุ งรักษาไว้ (เปรี ยบเทียบ
ฮบ. 2:20) พวกที่ไม่เชื่ อในพระเจ้าได้คิดว่าพระต่างๆของพวกเขาได้อยู่ในพระวิหารต่างๆในสวรรค์
แต่พระยาเวห์ได้อยูอ่ ย่างแท้จริ ง การอธิ บายถึงสิ่ งที่ไม่ได้เป็ นมนุ ษย์ในแง่ของมนุ ษย์เกี่ ยวกับพระเนตร
และพระตจเนตรของพระเจ้า (การเปรี ยบเทีย บ) ก็พ รรณนาถึ ง การพินิจพิเคราะห์ อย่างใกล้ชิ ดและ
การรับรู ้ อย่างแท้จริ งของพระองค์ถึงสิ่ งทั้งหมดที่ กาลังเกิ ดขึ้ นในอิ สราเอล พระองค์ไม่ได้ไม่รับรู ้ ถึง
สภาพเลวร้ายแห่งประชากรของพระองค์

11:5

การทดสอบของพระเจ้าอ้างอิงถึ งการที่พระองค์ตรวจสอบคนชอบธรรมและคนอธรรม พระองค์ต้ งั
พระองค์เองต่อต้านผูค้ นที่รักสิ่ งที่พระองค์เกลียดชังซึ่ งรวมถึงความรุ นแรงในการต่อต้านน้ าพระทัยของ
พระองค์

11:6

ในที่ สุ ด แล้ว พระเจ้า จะลงโทษบรรดาผูท้ ี่ ต่ อ ต้า นน้ า พระทัย ของพระองค์ พระองค์อ าจใช้ค วาม
หลากหลายใดๆของกับดักและการลงโทษ ณ อานาจจัดการของพระองค์ ดูเหมื อนว่าดาวิดมี การถู ก
ทาลายของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ในความคิด (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 19:24; อสค. 38:22)

11:7

พระเจ้าเกลียดชังความรุ นแรงและจะลงโทษมัน (ข้อ 5-6) แต่พระองค์รักความชอบธรรมและจะให้
รางวัลมันด้วยการสามัคคีธรรม การทรงสถิต การปกป้ องและความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์
จะยอมให้ค นชอบธรรมเข้า มาสู่ ก ารทรงสถิ ตของพระองค์ และพวกเขาจะชื่ น ชมกับ พระพรต่ า งๆ
ของพระองค์ นี่เป็ นรางวัลที่ใหญ่กว่าความปลอดภัยทางกายภาพ
บางครั้ งบางคราว มัน ดู เ หมื อ นราวกับ ว่ า สั ง คมที่ เ รารู ้ จ ัก มัน ก าลัง พัง ทลายอยู่ ร อบๆเรา พวกผู้
เผยพระวจนะแห่ งความหายนะแนะนาให้เราที่จะใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อจะสงวนตัวเราไว้หาไม่แล้ว

เราจะพินาศ คนชอบธรรมควรจดจาไว้วา่ พระเจ้ายังควบคุมอยู่ และพระองค์จะดูแลบรรดาผูท้ ี่วางใจใน
พระองค์และประพฤติตามน้ าพระทัยของพระองค์
“พระเยซู เจ้าของเราก็มีความมัน่ ใจในพระบิดาเช่นกัน เมื่อพระองค์ได้เผชิ ญกับการทดลองของซาตาน
และความเป็ นศัต รู ข องผู้ค น เมื่ อ ใจของเราวางใจในพระองค์ พระองค์ ไ ด้สั ญ ญาที่ จ ะช่ ว ยเราใน
สถานการณ์ต่างๆที่วกิ ฤต ความมัน่ ใจในพระเจ้าเป็ นเครื่ องหมายของความเป็ นผูใ้ หญ่ของคริ สเตียน”100
สดุดี 12
ดาวิดได้วางความมัน่ ใจที่ยิ่งใหญ่ในพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่จะช่วยกูบ้ รรดาผูท้ ี่หมายพึ่งพระเจ้า
เพื่อความรอด นี่ไม่ใช่ง่ายสาหรับผูเ้ ขียนสดุดีที่จะทา เนื่องจากว่าในสมัยของเขานั้นคนอธรรมได้เอาเปรี ยบเทียบ
คนอ่อนแอและถูกทาลายได้ง่าย (เปรี ยบเทียบ 11:3) บางทีประเภทของสดุดีน้ ี เป็ นการคร่ าครวญส่ วนรวมพร้อม
กับแถลงความแห่งความมัน่ ใจในพระเจ้า
1. การวิงวอนขอการช่วยกู้ 12:1-4
จานวนมากมายของคนมุสาและคนหลอกลวงที่ได้ลอ้ มรอบดาวิดได้ทาให้เขาที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อ
การช่วยกูส้ าหรับคนจานวนน้อยที่ชอบธรรม
12:1-2 สาหรับดาวิดมันดูเหมือนเป็ นอย่างนั้น อย่างที่มนั ได้เป็ นสาหรับเอลียาห์หลายปี ต่อมาที่วา่ คนชอบธรรม
เกือบจะสู ญหายไปในอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ 11:2-3; 1 พกษ. 19:10) คนมุสาและคนประจบสอพลอ
สองใจได้แทนที่ผคู ้ นที่จริ งต่อถ้อยคาและการอุทิศตนของพวกเขาทีละน้อย นี่ เป็ นภาษาที่เกินความจริ ง
แต่ดาวิดได้ใช้มนั เพื่อย้าเตือนพระเจ้าโดยทางอ้อมถึงพระสัญญาต่างๆแบบพันธสัญญาของพระองค์ที่จะ
อวยพรคนชอบธรรม “สัตย์ซื่อ” (ข้อ 1) คือ เฮซิ ด ที่เกี่ยวข้องกับ เฮเซด ซึ่ งหมายถึงความรักที่จงรักภักดี
หรื อความจงรักภักดีแบบพันธสัญญา
12:3-4 ดาวิดได้ปรารถนาให้พระเจ้าที่จะทาลายการอ้างที่ประจบสอพลอและโอ้อวดของบรรดาผูท้ ี่อยูร่ อบๆเขา
พวกเขาได้เชื่ ออย่างมัน่ ใจว่าพวกเขาสามารถบรรลุ สิ่งใดก็ได้ที่พวกเขาได้เลือกที่จะบรรลุโดยการมุสา
และการหลอกลวงของพวกเขา พวกเขาได้ปฏิเสธการยับยั้งใดๆเกี่ยวกับถ้อยคาแบบอิสระของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ ยก. 3:5)

2. ความแน่ใจถึงการช่วยกู้ 12:5
เราไม่รู้วา่ ดาวิดได้รับความแน่ใจที่วา่ พระเจ้าจะจัดการกับคนมุสาที่ได้รบกวนเขาอย่างไร มันเป็ นความ
เข้าใจถ่องแท้แบบการเผยพระวจนะ และมันอาจได้มาจากพระเจ้าโดยตรงหรื อผ่านทางผูเ้ ผยพระวจนะอีกคน
หนึ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงข้อต่างๆที่ตามมานั้น ผูเ้ ขียนสดุดีได้รับรู ้มนั ว่าเป็ นพระสัญญาที่มีสิทธิ อานาจ
จากพระเจ้า นี่ เ ป็ นหนึ่ งในสดุ ดี ห ลายบทที่ ป ระกอบด้ว ยค าท านายที่ เ ป็ นค าตอบจากองค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้า
(เปรี ยบเทียบ สดด. 60, 81, 95)
3. ความมัน่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า 12:6-8
12:6

ในความตรงข้า มกับ สั ญญาต่ า งๆของคนมุ ส าที่ ไ ด้ท าให้ดาวิดท้อแท้อย่า งมากนั้น พระสั ญญาของ
พระเจ้าที่เขาได้รับ (ข้อ 5) ก็บริ สุทธิ์ และมี ค่าอย่างมาก เขาสามารถพึ่งพามันอย่างสิ้ นเชิ งได้ 7 เป็ น
ตัวเลขที่คนอิสราเอลได้เชื่อมโยงกับงานที่สมบูรณ์ของพระเจ้า ซึ่งย้อนกลับไปยังการทรงสร้างโลกใน 7
วัน

12:7

“พวกเขา” และ “เขา” ในข้อ 7 ใน NASB บางทีอา้ งอิงถึ งคนชอบธรรมที่ถูกทาลายได้ง่ายของข้อ 5
NIV เรี ยกพวกเขาว่า “เรา” ในอีกทางเลื อกหนึ่ ง ดาวิดอาจได้หมายถึงพระสัญญาต่างๆของพระเจ้า
(ข้อ 6) แต่สิ่งนี้ ดูเหมือนจะเป็ นไปได้นอ้ ยที่สุด ดาวิดได้รับการหนุ นใจและความมัน่ ใจจากพระวจนะ
ของพระเจ้าซึ่งได้ทาให้เขาแน่ใจถึงการปกป้ องของพระเจ้าจากคนมุสาที่เชื่ อมัน่ ในตนเองที่เขาได้พบใน
ทุกฝ่ าย

12:8

เมื่อผูค้ นติดตามชี วิตแห่ งความไร้สาระและความประพฤติที่เลวทราม การหลอกลวงทางคาพูดก็มีมาก
แต่พระเจ้าจะสงวนคนชอบธรรมไว้ “บุ ตรทั้งหลายของมนุ ษย์” ได้ถูกกล่ าวซ้ าจากข้อ 1 และเป็ น
การผนวกสาหรับสดุดีน้ ี ก็เน้นถึงภาวะที่ตอ้ งตายของคนอธรรม (เปรี ยบเทียบ อสย. 2:22) ดาวิดไม่ได้
แก้ไขปั ญหาของความชัว่ แต่เขาได้ตระหนักว่าความชัว่ ก็อยู่ภายใต้อธิ ปไตยเต็มที่ของพระยาเวห์ผซู้ ่ ึ ง
ดูแลลูกๆของพระองค์
“ความเลมทราม (‘ความมีค่าน้อย’) ก็ถูกสนับสนุนและยกย่องในสื่ อ คือ การผิดศีลธรรม ความโหดร้าย
การฆาตกรรม การมุสา การเมาเหล้า การเปลือยกาย การรักเงิน การใช้สิทธิ อานาจในทางผิด สิ่ งต่างๆ
ที่พระเจ้าประณามตอนนี้ ก็เป็ นวิธีการของความบันเทิงสากล และอุตสาหกรรมการบันเทิงก็ให้รางวัล
แก่ผคู ้ นที่ผลิตสิ่ งเหล่านี้ ผูค้ นโอ้อวดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่พวกเขาควรจะละอาย (ฟป. 3:18-19)”101

ผูเ้ ชื่ อบางคนดาเนิ นชี วิตและทางานในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันอย่างมากกับสภาพแวดล้อมที่ดาวิดได้
พรรณนาถึ ง ในสดุ ดี น้ ี สดุ ดี น้ ี ควรเป็ นการปลอบโยนเมื่ อ พวกเขารู ้ สึ ก ว่ า การพู ด ความจริ งนั้ น
ไร้ ป ระโยชน์ พระเจ้า จะสงวนบรรดาผูท้ ี่ ต้ งั ใจที่ จะติ ดตามพระองค์ไ ว้เมื่ อพวกเขาต้องดาเนิ นชี วิต
ในบรรยากาศที่ถูกทาให้เป็ นมลพิษโดยการพูดที่หลอกลวงและเสื่ อมทราม แม้วา่ ไม่มีถอ้ ยคาของใครก็
ตามที่จะไว้วางใจได้ ถ้อยคาของพระองค์ก็เป็ นที่ไว้วางใจได้
“คริ ส ตจัก รจะมี ก ารสาบสู ญ ถ้า ปราศจากชนอี ก รุ่ น หนึ่ งอยู่ เ สมอ ดัง นั้น เราต้อ งสั ต ย์ซื่ อ ที่ จ ะน า
ดวงวิญญาณคนหลงหายและสอนผูเ้ ชื่อ หาไม่แล้วความเลวทรามจะพิชิตแผ่นดิน”102
สดุดี 13
เหมือนกับสดุ ดีหลายบทก่อนหน้านั้น สดุ ดีบทนี้ ก็เป็ นคาอธิ ษฐานที่ผเู ้ ขียนได้เสนอในท่ามกลางความ
ทุกข์ ดาวิดได้พกั ในความมัน่ ใจในพระเจ้าแม้วา่ เขาไม่ได้เห็นการบรรเทาทันทีทนั ใดจากสภาวะลาบาก
ใจ ซึ่ ง บางที เป็ นความเจ็บ ป่ วย สดุ ดีการคร่ า ครวญส่ วนตัวนี้ ซ่ ึ งถู กออกแบบมาเพื่อการใช้ส่ วนรวม
เริ่ มต้นด้วยการสะอึกสะอื้นและจบลงด้วยการร้องเพลง
“สดุ ดีน้ ี ประกอบด้วย. . .สามกลุ่มของขนาดที่ลดลง อย่างเช่ นจากการโล่งอกนั้น การถอนหายใจที่ลึก
และยาวก็ติดตามมาด้วยคาอธิ ษฐานที่ก่ ึงสงบและนุ่มนวลมากขึ้น และนี่ อีกครั้งหนึ่ งก็ตามมาด้วยความ
ยินดีที่เชื่อซึ่ งคาดหวังถึงความแน่นอนของการได้รับคาตอบ เพลงนี้ ขณะที่มนั ดาเนิ นไปก็มีคลื่นลดลง
เรื่ อยๆ จนกระทัง่ มันนิ่ งอย่างเช่ นทะเลเมื่อมันเรี ยบอย่างเช่นกระจก และการเคลื่อนไวเดียวซึ่ งมองเห็ น
ได้ในที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวของระลอกคลื่นเล็กๆที่ชื่นชมยินดีแห่งการพักผ่อนที่สงบ”103
1. การคร่ าครวญเหนือการทนทุกข์ที่ถูกทาให้ยดื ยาวออกไป 13:1-2
คาถามต่างๆเชิ งสานวนโวหารได้แสดงออกถึ งความคับข้องใจของดาวิดและได้แสวงหาที่ จะเคลื่ อน
พระเจ้าให้ไปสู่ การกระทา (เปรี ยบเทียบ 6:3) เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเจ้าได้ลืมผูร้ ับใช้ของพระองค์หรื อได้ซ่อนตัว
จากเขา (เปรี ยบเทียบ อพย. 2:24-25) จากการที่ไม่มีถอ้ ยคาจากพระเจ้า ดาวิดจาเป็ นต้องฟังเหตุผลของเขาเองที่วา่
เขาได้ถือว่าเป็ นตัวแทนที่ยากจน ในระหว่างนั้น ศัตรู ของเขาได้ชื่นชมกับความได้เปรี ยบต่อไป
“ที่จริ ง สดุดี 13 เป็ นการพูดถึงความงุนงงสับสน บางสิ่ งผิดปกติอย่างเลวร้ายในชี วิตของผูพ้ ูด และใน
ชีวติ ของผูพ้ ดู กับพระเจ้า”104
เราทุกคนคุ น้ เคยกับประเภทที่คล้ายกันของการทดสอบในประสบการณ์ ซ่ ึ งเกิดขึ้นทุกวัน ตัวอย่างเช่ น
อะไรที่เจ้าของสุ นขั ไม่ได้วดั และขยายการเชื่ อฟั งของสัตว์เลี้ยงของเขาโดยการฝึ กฝนให้มนั ที่จะนัง่ และรอคอย?

อะไรที่พอ่ แม่ไม่ได้ทะนุถนอมความวางใจของลูกของเขาโดยการบอกให้เขาที่จะอยูใ่ นบางที่จนกว่าเขากลับมา?
และอะไรที่พอ่ แม่ไม่ได้เป็ นทุกข์อีกด้วยเมื่อเด็กคนนั้นไม่เต็มใจที่จะรอคอยแต่ได้วงิ่ ออกไปตามทางของเขาเอง?
2. การอ้อนวอนเพื่อคาตอบ 13:3-4
ดาวิดต้องการข้อมูลและปั ญญาเนื่องจากความจาเป็ นของเขา ถ้าเขาไม่ได้รับสิ่ งเหล่านั้นจากพระเจ้าใน
ไม่ ช้า เขาได้หมดหวังกับชี วิต “เพิ่ม ความสว่างแก่ ตา” อ้า งอิ ง ถึ ง การเติ มพลังที่ สาคัญแก่ ชี วิตของคนหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 14:27, 29; อสร. 9:8) ถ้าเขาได้ตายไป ศัตรู ของเขา ผูซ้ ่ ึ งเป็ นศัตรู ของพระเจ้าอีกด้วย
เนื่ องจากว่าดาวิดเป็ นตัวแทนของพระเจ้า จะสรุ ปว่าเขาได้พิชิตเขาและจะชื่ นชมยินดี “หลับอยู่ในความตาย”
อาจเป็ นการเปรี ยบเทียบถึงความตกต่าและการทนทุกข์ลึกๆ105
“ความคิดของเขาถูกครอบงาด้วยความกังวลอย่างเดียวเท่านั้น คือความกังวลที่ว่าเขาอาจลังเลในความ
เชื่อของเขาและสู ญเสี ยความมัน่ ใจในพระเจ้าและอาจตระเตรี ยมโอกาสแก่พวกศัตรู ของเขาสาหรับการ
ได้ชยั ชนะอย่างง่ายดาย [เปรี ยบเทียบ กดว. 14:15-16]”106
“การตระหนักถึงพระเจ้าและศัตรู ก็เป็ นเครื่ องหมายแห่ งสดุดีทุกบทของดาวิดโดยแท้จริ ง ซึ่ งเป็ นความ
รับผิดชอบในทางบวกและทางลบที่ได้ผลิตพลังที่ขบั เคลื่อนแห่งหลายปี ที่ดีที่สุดของเขา”107
“เราไม่จาเป็ นต้องเข้าร่ วมในการพิจารณาทางภววิทยาใดๆเกี่ ยวกับว่าพระเจ้ารู ้ สิ่งนี้ [ปั ญหา] ก่อนที่
คาพูดจะถูกกล่าวหรื อไม่ ภายในสดุดีน้ นั คาพูดก็นาหน้าการทึกทักเอาที่ว่าตอนนี้ พระยาเวห์กาลังถูก
บอกกล่าวถึ งสิ่ งที่พระยาเวห์จาเป็ นต้องรู ้ และแน่ นอนว่า นัน่ เป็ นหลักฐานที่ซ่ ึ งคาอธิ ษฐานที่จริ งจัง
ทั้งหมดปฏิบตั ิการบนนั้น”108
3. ความวางใจในการช่วยกูใ้ นที่สุด 13:5-6
โดยไม่คานึ งถึงการขาดการตอบสนองของพระเจ้า ดาวิดได้วางใจในความรักที่จงรักภักดีของพระเจ้า
ต่อไป เขาได้มนั่ ใจว่าในที่สุดแล้ว พระยาเวห์จะช่วยกูเ้ ขาและเขาจะชื่ นชมยินดีในพระเจ้าและร้องสรรเสริ ญแด่
พระองค์ พื้นฐานสาหรับความมัน่ ใจนี้ ก็คือความดี มากมายของพระเจ้าที่มีต่อเขาในอดี ต ความดีของพระเจ้า
เป็ นหัวข้อที่เกิดบ่อยๆในเพลงสดุดี
“เพลงที่แท้จริ งแห่งการสรรเสริ ญจะเริ่ มมีทนั ทีเมื่อการช่วยกูไ้ ด้บรรลุ แต่ความรู ้ที่วา่ การช่วยกูก้ าลังมาก็
ได้สร้างความสงบที่คาดหวังและความรู ้สึกแห่งความมัน่ ใจ”109

เมื่ อพระเจ้ายังไม่ได้ตอบสนอง เราจาเป็ นต้องจดจ่อที่ ความดี ของพระองค์ ดาวิดได้จดจ่อที่ พ ระเจ้า
และสิ่ งนี้ได้ช่วยให้เขาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า
“สามคู่ของข้อต่างๆก็ปีนขึ้นมาจากที่ลึกไปสู่ จุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวางที่ดีแห่ งความมัน่ ใจและ
ความหวัง ถ้า เส้ นทางเป็ นค าอธิ ษ ฐาน (ข้อ 3และข้อต่ อๆมา) พลัง งานที่ ค้ า จุ นไว้ก็ คื อความเชื่ อที่
ถูกแสดงออกในข้อที่ 5 ความหวังในภายหน้าจากจุดสู งสุ ด (ข้อ 5) ก็เบิกบานใจและการราลึ กอดี ต
(ข้อ 6) ก็ท่วมท้น”110
เมื่อฟ้ าสวรรค์ดูเหมือนจะเป็ นทองเหลืองและเรารู ้สึกว่าพระเจ้าได้จากเราไป เราควรวางใจในพระองค์
ต่อไปและรอคอยความรอดของพระองค์ เราสามารถพบการหนุนใจโดยการจดจาถึงความรักที่จงรักภักดีและ
ความดีในอดีตของพระองค์ที่มีต่อเราได้111
สดุดี 14
สดุ ดีการใคร่ ครวญนี้ และสดุ ดี 53 เกื อบเหมือนกัน บรรดานักอรรถาธิ บายก็มีมุมมองที่ แตกต่างกัน
เกี่ ย วกับ ประเภทเนื่ อ งจากว่ า องค์ ป ระกอบต่ า งๆของสดุ ดี ก ารคร่ าครวญส่ ว นตัว สดุ ดี ปั ญ ญา สดุ ดี ก ารเผยพระวจนะ สดุดีการคร่ าครวญส่ วนรวม และสดุดีเกี่ยวกับปรัชญาก็ปรากฏในสดุดีบทนี้ เมอริ ลได้เรี ยกมันว่า
สดุดีการกระตุน้ 112
ความล้มเหลวต่างๆของมนุ ษย์ที่เขาได้ประสบ และความรู ้ ที่ว่าพระเจ้าจะพิพากษาความโง่ เขลาและ
ความเสื่ อมทราม ได้นาดาวิดให้ปรารถนาการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก มุมมองของผูเ้ ขียนสดุดี
ก็กว้างอย่างมากในสดุ ดีน้ ี เขาได้กล่าวถึ งคนชอบธรรมและคนอธรรม และเขาได้สังเกตถึ งการเป็ นปฏิ ปักษ์
ของพวกเขาตลอดประวัติศาสตร์
1. การประเมินถึงมนุษยชาติของดาวิด 14:1-3
14:1

คนโง่ (คาฮีบรู นาบาล) คือบุคคลที่มีปัญหาในใจของเขาหรื อของเธอมากกว่าในหัว เขาไม่คานึ งถึ ง
พระเจ้าขณะที่เขาดาเนิ นชี วิตและดังนั้นก็ไม่รู้สึกทางศีลธรรม (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 25:25; อสย. 32:
4-7) เขาอาจเป็ นหรื อไม่อาจเป็ นผูท้ ี่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า และก็ไม่จาเป็ นว่าเขาไร้เดียงสา แต่เขาดาเนิ นชี วิต
ราวกับว่ามันไม่มีพระเจ้า
“มีการตระหนักถึ งความเป็ นพระเจ้าภายในความคิดของมนุ ษย์ และโดยสัญชาตญาณทางธรรมชาติ
อย่างแท้จริ ง สิ่ งนี้เราถือว่าอยูเ่ หนือการโต้เถียง”113

การสรุ ปของคนโง่นาเขาไปสู่ การไม่คานึ งถึงการเปิ ดเผยต่างๆที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยเกี่ ยวกับพระองค์เอง
ซึ่งเป็ นความสนใจที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินชีวติ ที่ฉลาด (เปรี ยบเทียบ สภษ. 1:7; รม. 1:22)ตรงกันข้าม
เขาได้มอบตัวเขาเองสู่ การดาเนิ นชี วิตที่เสื่ อมทรามและการกระทาต่างๆที่ชวั่ ร้ายในสายพระเนตรของ
พระเจ้า ที่ จริ ง แล้ว ดาวิดได้สัง เกตว่า ไม่ มีใครสักคนที่ ทาสิ่ งดี ในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยตัว
ของเขาเอง (ซึ่ งไม่ได้ถูกขับเคลื่อนและไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ) ถ้าเราไม่มี
คาอธิ บายของอัครทูตเปาโลถึงความเสื่ อมทรามของมนุ ษย์ในโรม 1—3 เราอาจสรุ ปว่าถ้อยแถลงของ
ดาวิดเป็ นคาพูดที่ขยายเกินความจริ งทางอารมณ์ (เปรี ยบเทียบ รม. 3:11-18)
14:2

พระเจ้ามองลงมายังทุ กคนอย่างแท้จริ งเพื่อจะประเมิ นสภาพของเรา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 6:5; 11:5;
18:21) นักวัตถุนิยมที่โอ้อวดแห่งข้อที่ 1 เป็ นแค่ตวั อย่างเดียวของมนุษยชาติโดยทัว่ ไป

14:3

มนุ ษย์ทุ กคนได้หันไปจากทางที่ ฉ ลาดแห่ ง การย าเกรงพระเจ้า (เปรี ยบเทีย บ ปฐก. 6:5-6; 11:1-9)
ผลลัพธ์ก็คือว่าพวกเขาได้เสื่ อมทราม (คาฮีบรู อาลาห์ หมายถึ งตามตัวอักษรว่า เปรี้ ยว เหมือนกับนม)
ทางศีลธรรม ไม่มีใครสักคนที่ทาดีในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยการริ เริ่ มของเขาเองและด้วยกาลัง
ของเขาเอง (เปรี ยบเทียบ รม. 3:23) ด้วยเหตุผลนี้ เองที่ไม่มีใครสามารถเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้บน
ความดีแห่งงานของเขาเอง ทุกคนต้องการความดี (ความชอบธรรม) ที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถตระเตรี ยม
เพื่อเราได้

2. การลงโทษคนอธรรมของพระเจ้า 14:4-6
14:4

ดาวิดได้ประหลาดใจต่อความไม่รู้ของคนอธรรมผูซ้ ่ ึ งไม่คานึ งถึงพระเจ้าและดังนั้นก็ไม่มีการคานึ งถึ ง
ประชากรของพระองค์

14:5

คนอธรรมอยูใ่ นตาแหน่ งที่อนั ตรายเพราะว่าพระเจ้าอยูใ่ นท่างกลางประชากรของพระองค์ เมื่อคนทา
ชัว่ ข่มเหงคนชอบธรรม พวกเขาก็นาการพิพากษาของพระเจ้าไปสู่ พวกเขาเอง

14:6

พวกเขาอาจแสวงหาที่ จ ะท าลายแผนการต่ า งๆของบรรดาผูท้ ี่ พ วกเขาท าให้เ ดื อ ดร้ อน แต่ พ ระเจ้า
จะแก้แค้นแทนประชากรของพระองค์เพราะว่าพวกเขาวางใจในพระองค์ ภาพของพระเจ้าในฐานะที่
ลี้ภยั แห่งประชากรของพระองค์ก็ปรากฏใน 46:1; 61:3; 62:7-8; 71:7; 73:28; และ 91:2 และ 9 เช่นกัน

3. ความปรารถนาของดาวิดที่มีต่ออาณาจักรของพระเจ้า 14:7
ในบริ บ ทนั้น ศัต รู ข องประชากรของพระเจ้า คื อ คนอธรรมทั้ง หมดของโลกจากการเริ่ ม ต้น ของ
ประวัติศาสตร์ ดาวิดได้ปรารถนาให้ พระเจ้าที่จะช่ วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากปกปั กษ์ที่ชวั่ ร้ าย

เหล่านี้ ศิโยนเป็ นสถานที่ที่หีบแห่ งพันธสัญญาและพระเจ้าได้ประทับ ดาวิดได้กล่าวถึ งพระเจ้าเองที่ได้ช่วยกู้
ประชากรของพระองค์จากพวกศัตรู ที่อธรรมทั้งหมดของพวกเขา เมื่อดาวิดได้เขียนนั้นคนชอบธรรมก็เป็ นเชลย
ของคนอธรรมในแง่ที่วา่ คนอธรรมได้กลืนพวกเขา (ข้อ 4) อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนสดุดีได้มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะช่วยกู้
อิสราเอลจากคนอธรรม เมื่อพระเจ้าได้ทาอย่างนั้นอิสราเอลจะยินดีและปลาบปลื้ ม ผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเยซู เสด็จมา
ก่อนยุคพันปี ก็เชื่ อว่าสิ่ งนี้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อพระเยซู คริ สต์เสด็จมายังโลกและจัดตั้งการปกครองที่ ชอบธรรมของ
พระองค์เป็ นเวลา 1,000 ปี (เปรี ยบเทียบ ศฟย. 3:14-16; มธ. 6:10; รม. 11:26-27; วว. 20:1-6)114
เวลากาลังมาถึ ง เมื่อพระเจ้าจะปราบความชัว่ ร้ ายทั้งหมดและพิพากษาคนอธรรมทั้งหมด การเปิ ดเผย
นั้นช่วยให้ประชากรของพระองค์รักษาไว้ซ่ ึ งความหวังขณะที่พวกเขาประสบกับการเป็ นปรปั กษ์และการข่มเหง
ของบรรดาผูท้ ี่เลือกที่จะไม่คานึงถึงพระเจ้าต่อไป
“ความตั้งใจของสดุดี 14 คือที่จะต้านการทดลองที่วา่ พลโลกสามารถจัดการโลกในวิธีต่างๆที่ดีกว่าวิธี
ของพระยาเวห์ได้ (เปรี ยบเทียบ อสย. 55:8-9) ทางเลือกของผูท้ ี่จองหองก็คือที่จะจัดระเบียบสิ่ งดีของ
ชี วิตใหม่เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองโดยการทาลายผูท้ ี่ถูกโจมตี ได้ง่าย (เปรี ยบเทียบ อสค. 34:
20-24) สดุดียนื ยันและรับรองว่าชีวติ จะไม่ถูกจัดระเบียบใหม่อย่างง่ายดายอย่างมากได้ น้ าพระทัยของ
พระเจ้าก็อยู่ชวั่ กาลนาน พระเจ้าได้สร้ างโลกพร้ อมกับการปกป้ องบางอย่างที่ได้ถูกสร้ างไว้ในตัวเพื่อ
คนอ่อนแอในการต่อต้านคนแข็งแรงและสิ่ งนั้นต้องไม่ถูกเยาะเย้ย (เปรี ยบเทียบ อสย. 10:12-14)”115
สดุดี 15
ในสดุ ดีน้ ี ดาวิดได้ไตร่ ตรองถึ งความสาคัญของคุ ณลักษณะที่ บริ สุทธิ์ ส าหรั บบรรดาผูท้ ี่ จะนมัสการ
พระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ กล่าวในเชิ งรู ปแบบแล้ว มันเริ่ มต้นด้วยคาถามและจบลงด้วย
คาสัญญา (เปรี ยบเทียบ อสย. 33:14-16) รู ปแบบนี้แสดงถึงวรรณกรรมเชิ งปั ญญา และนักวิชาการหลายคนถือว่า
นี่เป็ นสดุดีปัญญา116 บรู กกะมันน์ได้แยกประเภทมันว่าเป็ นสดุดีโทราห์117 คนฉลาดในสดุดีน้ ี ก็ตรงกันข้ามกับคน
โง่ในสดุดีก่อนหน้านี้
“รู ปแบบของคาถามและคาตอบที่นี่อาจเป็ นไปได้ที่จะถูกถือเป็ นต้นแบบของสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้น ณ สถาน
นมัสการบางที่ในโลกสมัยโบราณ พร้อมกับผูน้ มัสการที่กาลังถามถึงเงื่อนไขของการอนุ ญาตให้เข้าได้
และปุ โรหิ ตก าลัง ท าการตอบของเขา แต่ ใ นขณะที่ ค าตอบที่ ไ ด้ถู ก คาดหวัง ไว้อาจเป็ นรายการของ
ข้อเรี ยกร้องต่างๆทางพิธีกรรม (เปรี ยบเทียบ อพย. 19:10-15; 1 ซมอ. 21:4และข้อต่อๆมา) ที่นี่ อย่าง
ประหลาดแล้ว คาตอบของพระเจ้าก็คน้ ดูจิตสานึก”118

“การขึ้ นไปยังภูเขาศิ โยนเป็ นคาถามแห่ งความสมบูรณ์ แบบทางจริ ยธรรมที่ เพิ่มขึ้ นเช่ นเดี ยวกับทาง
ภูมิศาสตร์ ”119
1. คาถามของดาวิด 15:1
ในคาอธิ ษฐานของเขา ผูเ้ ขียนสดุดีได้ถามพระยาเวห์ถึงใครที่สามารถมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้
นัน่ คือ บุคคลประเภทไหน “การอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระเจ้า” หรื อสถานนมัสการ (นัน่ คือ พลับพลาที่
ดาวิดได้ต้ งั ขึ้น) และ “การอยูบ่ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค์” (นัน่ คือ ภูเขาศิโยน) พรรณนาถึงบุคคลที่เป็ นแขก
ของพระเจ้า บรรดาแขกในโลกตะวันออกใกล้สมัยโบราณก็เป็ นบรรดาที่ผมู ้ ีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าบ้าน
ของพวกเขา ผูซ้ ่ ึงได้จดั หาการปกป้ องและการจัดเตรี ยมไว้เพื่อพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 5:4)
2. คาตอบของดาวิด 15:2-5
15:2ก-ข ในส่ วนนี้ ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้สรุ ปสิ่ งที่ จาเป็ นต่อการมี ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ
ยน. 4:23-24) ประการแรก เขาหรื อเธอต้องมีรูปแบบของชีวิตที่ไร้ตาหนิ (คาฮีบรู ทามิม) คานี้ หมายถึง
แท้จริ ง ซึ่ งปราศจากจุดด่างพร้อยทางศีลธรรมหรื อจริ ยธรรม ความเสื่ อมทรามและความไม่สอดคล้อง
กัน แม้วา่ ไม่ได้สมบูรณ์ทางศีลธรรม เนื่ องจากว่าสิ่ งนี้ เป็ นไปไม่ได้สาหรับมนุ ษย์ ในอีกนัยหนึ่ งบุคคล
เช่ นนั้นเป็ นชายหรื อหญิ งแห่ งความสัตย์สุจริ ตที่ซื่อตรง (เปรี ยบเทียบ โยบ 1:1)
ประการที่สอง
การกระทาต่างๆของเขาก็ชอบธรรม เขาดาเนินชีวติ ในความสอดคล้องกับน้ าพระทัยและมาตรฐานของ
พระเจ้า
15:2ค-5ก คุณสมบัติแปดประการก็อธิ บายถึงบุคคลประเภทนี้ ในรายละเอียดมากขึ้น ทั้งหมดนี้ ก็พรรณนาถึง
บุคคลแห่งความสัตย์สุจริ ต
1. เขาพูดความจริ งอย่างจริ งใจ แทนที่จะตีสองหน้า นัน่ คือ ไม่กล่าวว่าอะไรเป็ นจริ งในบางครั้ง
และโกหกในเวลาอื่น (2ค)
2. เขาไม่ใส่ ร้ายคนอื่นโดยการกล่าวสิ่ งต่างๆที่ไม่เป็ นจริ งและเป็ นการทาลายเกี่ยวกับพวกเขา (3ก)
3. เขาไม่ทาสิ่ งชัว่ ร้ายต่อเพื่อนบ้านของเขา (นัน่ คือ ใครก็ตามที่เขาติดต่อด้วย, 3ก; เปรี ยบเทียบ
สภษ. 14:17-24)
4. เขาไม่ริเริ่ มหรื อแพร่ ขอ้ มูลที่จะทาลายชื่อเสี ยงของคนอื่น (3ค)
5. เขาไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ บรรดาผูท้ ี่ หั น ไปจากพระเจ้า แต่ ใ ห้ เ กี ย รติ ค นอื่ น ๆเมื่ อ พวกเขาเลื อ กที่
จะติดตามทางของพระเจ้า (4ก-ข)
6. เขารักษาคาสัญญาต่างๆของเขาแม้วา่ เขาต้องจ่ายราคาในการทาอย่างนั้น (4ค)

“เกียรติของเขาก็สาคัญกว่ากระเป๋ าสตางค์ของเขา”120
7. เขาไม่คิดดอกเบี้ ยในเงิ นที่ เขาให้พี่ น้องของเขากู้ยืม ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบความอ่อนแอของ
พวกเขา (5ก; เปรี ยบเทียบ อพย. 22:25; ลนต. 25:36)
8. เขาไม่บิดเบือนความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของเขาเองและก็นาความลาบากไปสู่ คนอื่นๆ (5ข;
เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 27:25)
15:5ค สรุ ป แล้ว ดาวิ ด ได้สั ง เกตว่ า บุ ค คลเช่ น นั้น จะประสบกับ เสถี ย รภาพในชี วิ ต ของเขา เช่ น เดี ย วกับ
การชื่นชมกับการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ดาวิดได้เขียนรายชื่ อของคุณสมบัติทางศีลธรรม 10 ประการในสดุดีน้ ี อาจบ่งบอกว่าเขา
ต้องการที่จะแนะนาถึงการเปรี ยบเทียบกับพระบัญญัติ 10 ประการ แม้วา่ เนื้ อหาของรายชื่ อเหล่านี้ ไม่
เหมือนกัน ทั้งสองอย่างก็ระบุถึงคุณสมบัติต่างๆที่แสดงถึงบุคคลที่กาลังดาเนินในน้ าพระทัยของพระเจ้า
พวกรับบีได้ระบุถึงบัญญัติ 613 ประการในธรรมบัญญัติของโมเสส อิสยาห์ได้อา้ งอิงถึงหกบัญญัติที่
สาคัญอย่างมาก (อสย. 33:15-16) มีคาห์ได้กล่าวถึงสามบัญญัติ (มีคา. 6:8) และ ฮาบากุกได้ลดบัญญัติ
เหล่านั้นลงไปสู่ บญั ญัติเดียว นัน่ คือ ความเชื่อ (ฮบก. 2:4)
ผูเ้ ชื่อจาเป็ นต้องทาให้แน่ใจว่าเขากาลังดาเนิ นในน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะชื่ นชมกับ
การสามัค คี ธ รรมกับ พระเจ้า และเสถี ย รภาพในชี วิต ของเขา 121 เมื่ อเราก าลัง ข้องใจถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระเจ้า
คาดหวัง นี่เป็ นสดุดีที่ดีที่จะอ่าน
สดุดี 16
สดุ ดีน้ ี กล่ าวถึ งความยินดี ที่ดาวิดได้ประสบในชี วิตของเขา เนื่ องจากความวางใจในพระเจ้าและการ
สามัคคีธรรมกับพระเจ้าของเขา แม้วา่ เขาได้เผชิ ญกับอันตรายต่างๆทางกายภาพที่น่าวิตก ดาวิดปรากฏในสดุดี
นี้ ในฐานะรู ปแบบของบุ คคลที่ เขาได้อธิ บายไว้ในสดุ ดีก่อนหน้านี้ คริ สโฮล์มแยกประเภทสดุ ดีว่าเป็ นแบบ
พระเมสสิ ยาห์ในทางอ้อม (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:22-31; 13:35-37)122 และเมอริ ลล์ได้เรี ยกมันว่าสดุ ดีแห่ งความ
มัน่ ใจ123
ความหมายของ “มิคทาม” (NASB) ในชื่ อเรื่ องก็ไม่ชดั เจน คาอธิ บายที่ถูกแนะนาไว้ท้ งั หมดที่ขา้ พเจ้า
ได้อ่าน (ได้ถูกสลักไว้ในทองคา, ที่จะปกคลุม, สมบัติลบั , คากล่าวที่แหลมคม, และอื่นๆ) ดูเหมือนจะไม่
โน้มน้าวใจ เป็ นสิ่ งที่ดีที่เราไม่จาเป็ นจะต้องรู ้จกั ความหมายที่แน่นอนของคาศัพท์น้ ี เพื่อที่จะเข้าใจและชื่ นชมกับ
สดุ ดีน้ ี ไอรอนไซด์ได้เชื่ อว่า มีความสอดคล้องบางอย่างระหว่างสดุ ดี 16 และธัญญบูชาในการนมัสการของ

อิสราเอล (ลนต. 2) เขาได้เห็นการเชื่ อมโยงเหล่านี้ อีกด้วย: สดุดี 40 และเครื่ องเผาบูชา, สดุดี 85 และศานติบูชา,
สดุดี 22 และเครื่ องบูชาไถ่บาป, และสดุดี 69 และเครื่ องบูชาไถ่กรรมบาป124
1. ความยินดีในความทุกข์ในปัจจุบนั 16:1-8
ในส่ วนแรกของสดุ ดีน้ ี ดาวิดได้ไตร่ ตรองถึ งสิ่ งที่เขาได้มารู ้ จกั เกี่ ยวกับพระเจ้าและการที่ความรู ้ น้ ี ได้
ปลอบโยนเขาอย่างไร
16:1

ข้อนี้เป็ นประเภทของประโยคหัวข้อสาหรับส่ วนนี้ มันเป็ นคาอธิษฐานสาหรับการปกป้ องในความทุกข์
บางอย่างที่ระบุไม่ได้ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั ความมัน่ ใจในการปกป้ องของพระเจ้าของผูเ้ ขียนสดดี

16:2

ดาวิด ได้บ อกพระเจ้า ว่า พระองค์เป็ นความหวัง เดี ย วของเขา ผูเ้ ขี ย นไม่ มี สิ่ ง ดี น อกจากพระยาเวห์
บางทีในแง่ที่วา่ เขาได้รู้วา่ เขาไม่มีสิ่งดีใดๆจากตัวเขาเองเลยถ้าปราศจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 73:25)

16:3

หลักฐานของความมัน่ ใจในพระเจ้าของดาวิดก็คือการเลือกของเขาที่จะคบหาคนอื่นๆที่ได้วางใจและ
ได้ดาเนิ นชี วิตกับพระเจ้า เขาได้นบั ถื อพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้แบ่งปั นถึ งคุ ณภาพที่ สง่ างามของ
พระเจ้าของพวกเขา

16:4

ในความตรงกันข้ามกับธรรมิกชนที่ชอบธรรมเหล่านี้ก็คือ บรรดาผูท้ ี่แลกเปลี่ยนการนมัสการพระเจ้าแท้
กับสิ่ งที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะได้รับจากการติดตามพระอื่นๆ (นัน่ คือ ผูท้ ี่เลิกศรัทธา) อย่างไรก็ตาม
พวกเขา ได้รั บ ความเศร้ า ใจที่ ท วีข้ ึ นเท่ า นั้น ดาวิ ดได้ป ฏิ เสธที่ จะร่ วมกับ พวกเขาในการนมัส การ
บรรดาพระเทียมเท็จหรื อแม้กระทัง่ อ้างอิงถึงพวกเขา เพราะว่าเขาได้พบว่าสิ่ งที่พวกเขาได้ทานั้นเป็ นที่
น่ารังเกียจอย่างมาก

16:5-6 ดาวิ ด ได้ก ล่ า วด้ว ยความพึ ง พอใจถึ ง พระเจ้า ในฐานะบางสิ่ ง ที่ ใ ครคนหนึ่ งได้ใ ห้ แ ก่ เ ขา เขาได้
เปรี ยบเทียบพระเจ้ากับมรดกที่มีค่าที่ได้ตกทอดมายังเขาโดยบรรพบุรุษของเขา และเหล้าองุ่นในจอกที่
นาความยิน ดี และความพึ ง พอใจอย่า งยิ่ ง ไปสู่ ผูท้ ี่ ดื่ ม มัน เขาได้ใ ห้ ชื่ อเสี ย งแก่ พ ระเจ้า ส าหรั บ การ
สนับ สนุ น เขาในส่ ว นแบ่ ง ของเขาในชี วิ ต อี ก ด้ว ย เส้ น ต่ า งๆที่ แ บ่ ง เขตแดนของมรดกของดาวิ ด
(นั่นคื อพินยั กรรมของพระเจ้า) ได้เปลี่ ยนเป็ นเส้นต่างๆที่ดีเนื่ องจากว่าเส้นเหล่านั้นได้กาหนดมรดก
อันยิง่ ใหญ่ เมื่อได้เปรี ยบเทียบกับที่ดินจริ งอย่างเช่นที่ดินซึ่ งได้ถูกมอบให้แก่เผ่าต่างๆของคนอิสราเอล
เมื่ อพวกเขาได้เข้าไปยังแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญานั้น ดาวิดก็ได้รับส่ วนแบ่งที่ น่าพอใจ ดาวิดได้มองดู
มรดกของเขาว่าเป็ นที่ดินที่สวยงาม เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาได้พึงพอใจกับพระเจ้าอย่างน่ายินดีและได้พบ
ความยินดีอย่างยิง่ ในพระองค์

16:7

เมื่อพิจารณาถึงความยินดี น้ ี ดาวิดได้ต้ งั ใจที่จะอวยพรหรื อสรรเสริ ญพระเจ้า นี่เป็ นการอ้างอิงอันแรก
ของการอ้างอิ งหลายอย่างถึ งการอวยพรหรื อการสรรเสริ ญพระเจ้า ในพระธรรมสดุ ดี ที่ จะอวยพร
พระเจ้าหมายถึงที่จะกล่าวถึงพระองค์ในทางที่ดีและที่จะสรรเสริ ญพระองค์
พระเจ้าได้ให้คาปรึ กษาแก่ดาวิดผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ดาวิดได้รับคาปรึ กษาจากพระเจ้าผ่าน
ทางพระธรรมเล่มต่างๆที่ได้เขียนขึ้นก่อนหน้านั้นของพันธสัญญาเดิม ผ่านทางผูเ้ ผยพระวจนะคนอื่นๆ
เช่ น นาธันและกาด และผ่านทางการเปิ ดเผยส่ วนตัว ดาวิดเองก็เป็ นทั้งผูเ้ ผยพระวจนะและกษัตริ ย ์
บางทีเป็ นถ้อยคาส่ วนตัวเหล่านี้จากพระเจ้าที่ดาวิดได้อา้ งอิงถึงในส่ วนที่สองของข้อนี้

16:8

เนื่ องจากว่าพระเจ้าเป็ นจุดจอจ่อหลักของความสนใจและความพึงพอใจของดาวิด เขาก็ได้รู้วา่ ไม่มีใคร
จะทาให้เขาหวัน่ ไหวไปจากเสถียรภาพของเขาในชี วิตได้ไม่วา่ จะเป็ นทางหลักใดๆก็ตาม (เปรี ยบเทียบ
15:5ค) ดาวิดได้อธิ บายถึงการให้ที่แรกแก่พระเจ้าในชี วิตของเขาเป็ นการตั้งให้พระเจ้าอยูท่ ี่มือขวาของ
เขา ซึ่ งเป็ นที่แห่งความมีเกียรติและสิ ทธิ อานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตะวันออกโบราณ เนื่องจากดาวิด
เป็ นกษัตริ ย ์ ที่ ที่เขาได้ใ ห้แก่ พระเจ้า นั้นก็ยิ่งเป็ นเกี ยรติ อย่า งสู ง เนื่ องจากว่าดาวิดได้มอบหมายการ
ปกป้ องของเขาแด่พระเจ้า เขาได้รู้วา่ “มือขวา” ของเขานี้ จะไม่ทาให้เขาล้มเหลว
เปโตรได้อา้ งอิงข้อ 8-11 ในวันเพ็นเทคอสต์ในฐานะคาเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ (กจ. 2:2528) ถ้อยคาเหล่านี้ก็เป็ นจริ งเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ ถ้อยคาเหล่านี้ประยุกต์ใช้กบั พระองค์

2. ความมัน่ ใจในการช่วยกูใ้ นอนาคต 16:9-11
16:9-10 เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดได้รับการเปิ ดเผยที่พิเศษจากพระเจ้าที่วา่ เขาจะไม่ตายในตอนนั้น แต่จะหลีกหนี
จากความทุ กข์อะไรก็ตามที่ เขาได้ประสบ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7ก) วลี “ศักดิ์ ศรี ของข้าพเจ้าจึงยินดี ”
(NASB) หมายถึ ง ว่า ดาวิดได้ยินดี ที่ศ กั ดิ์ ศรี ของเขาในฐานะบุ ค คลที่ มีชี วิตอยู่ซ่ ึ ง ได้รับการอวยพร
โดยพระเจ้าจะเป็ นแหล่งแห่ งความยินดีสาหรับเขาต่อไป พระเจ้าจะสงวนชี วิตของเขาไว้ แน่ นอนว่า
ดาวิดไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป โดยการเลี่ยงความตาย เขาได้หมายถึ งแค่วา่ เขาจะไม่
ตายในตอนนั้น ดาวิดเป็ น “ธรรมิกชน” ของพระองค์ (ข้อ 10) ในแง่ที่ว่าพระเจ้าได้แยกเขาไว้เพื่อ
จุดประสงค์ที่พิเศษและเนื่ องจากว่าชี วิตของเขาเป็ นของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง อย่างที่เขาได้อธิ บายไว้ใน
ตอนต้นๆของสดุดีน้ ี125

อัครทูตเปาโลได้อา้ งอิงถึงข้อ 10 ว่าเป็ นคาเผยพระวจนะเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ถึงการเป็ นขึ้นมาจาก
ความตายของพระเยซู คริ สต์ (กจ. 13:35) นี่ เป็ นหนึ่ งในการอ้างอิงต่างๆที่ชดั เจนไม่กี่ขอ้ ถึ งการเป็ น
ขึ้นมาจากความตายในพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ อสย. 26:19; ดนล. 12:2)126
“สดุดี 16 เป็ นการทานายถึงการเป็ นขึ้นมาจากความตายของกษัตริ ย ์ ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะดาวิดได้
ประกาศว่า พระเมสสิ ย าห์ จ ะนั่ง บนบัล ลัง ก์ ข องดาวิด ไม่ ใ ช่ ณ การเสด็ จมาครั้ งแรกของพระองค์
แต่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังความตายและการเป็ นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ จงเปรี ยบเทียบ
กิจการ 2:25-31 กับ ลูกา 1:32-33 และ กิจการ 15:13-17”127
16:11 ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้พ่ ึ ง พาพระเจ้า ที่ จะให้ก ารเปิ ดเผยมากขึ้ นแก่ เขาเกี่ ย วกับ ทางใดที่ จะเดิ นเพื่ อว่า เขาจะ
ประสบกับชีวติ แทนที่จะเป็ นความตาย ทางนี้ จะนาเขาไปยังการทรงสถิตอยูข่ องพระเจ้าในที่สุดซึ่ งเป็ น
ที่ที่ความยินดี ของดาวิดจะเปี่ ยมล้น ความเพลิ ดเพลิ นที่ ไม่สิ้นสุ ดจะมาจากพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 8ข)
“ผูล้ ้ ีภยั แห่งข้อที่ 1 พบว่าตนเองเป็ นทายาท และมรดกของเขานั้นเกินกว่าการจินตนาการทั้งสิ้ นและการ
สารวจทั้งสิ้ น”128
ในข้อ 8-11 และในข้อ 10ข ตามลาดับนั้น เปโตรและเปาโลได้เห็ นคาเผยพระวจนะต่างๆเกี่ ยวกับ
การเป็ นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:25-28; 13:35-37) สิ่ งที่ดาวิดได้
มัน่ ใจว่าพระเจ้าจะทาเพื่อเขา นัน่ คือ ช่ วยกูเ้ ขาจากความตาย ก็คือสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อบุตรที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของดาวิด ซึ่ งก็คือ พระเยซูคริ สต์อีกด้วย ในกรณี ของดาวิด พระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้ โดยการเลื่อนความ
ตายของเขาออกไป แต่ในกรณี ของพระเยซู น้ ัน พระองค์ได้ทามันโดยการทาให้พระองค์เป็ นขึ้ นมา
จากความตาย สิ่ งที่ดาวิดได้มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะทาเพื่อเขา พระเจ้าก็ได้ทาเพื่อพระคริ สต์อีกด้วย แต่ใน
แนวทางที่แตกต่างกัน
ในฐานะคริ สเตียนที่อ่านสดุ ดีน้ ี ในวันนี้ เราสามารถยินดี อย่างเช่ นที่ดาวิดได้ยินดี เช่ นกันว่า พระเจ้าจะ
สงวนบรรดาผูท้ ี่ล้ ีภยั อยูใ่ นพระองค์ ไว้ พระองค์แม้กระทัง่ จะช่วยกูเ้ ราจากความตาย บางทีโดยการทา
ให้ ชี วิ ต ของเรายาวออกไปชั่ว คราวอย่า งที่ พ ระองค์ไ ด้ท าในกรณี ข องดาวิ ด แต่ อ ย่า งแน่ น อนแล้ว
โดยการทาให้เราเป็ นขึ้นมาจากความตายอย่างที่พระองค์ได้ทากับพระเยซู คริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร.
15:20; 2 คร. 5:8; ฟป. 1:23)

สดุดี 17
เนื้ อหาของสดุ ดีค ร่ า ครวญนี้ ก็ ค ล้า ยกันกับ เนื้ อหาของสดุ ดีก่ อนหน้า นี้ ยกเว้น ว่า อันตรายที่ ดาวิดได้
ประสบเมื่อเขาได้เขียนสดุดีน้ ีก็เป็ นการคุกคามมากกว่า อีกครั้งหนึ่ ง เขาได้มองว่าตนเองเป็ นบุคคลที่ได้อุทิศตน
แด่พระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนอื่นหลายคนที่ได้ดาเนิ นชี วิตเพื่อปั จจุบนั เขาได้อธิ ษฐานขอการช่วยกู้
จากการกดขี่ข องพวกเขาและได้ค าดหวังถึ ง อนาคตในการทรงสถิ ตอยู่ข องพระเจ้า ความเป็ นห่ วงเต็มที่ ต่อ
ความชอบธรรมก็แผ่ซ่านสดุดีท้ งั บท (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1-2, 15)
นี่ เป็ นหนึ่ งในสดุดีห้าบทที่ระบุวา่ สดุดีเหล่านี้ เป็ นคาอธิ ษฐาน (เปรี ยบ 86; 80; 102; และ 142 ดู 72:20
และ ฮบก. 3:1 อีกด้วย) มีคาฮีบรู อย่างน้อยสิ บสองคาสาหรับคาว่าอธิ ษฐาน และคาที่ใช้ในที่นี่ เทพิลลา หมายถึง
“ที่จะแทรกแซง” เนื่องจากว่าส่ วนใหญ่ของสดุดีเป็ นคาอธิ ษฐาน มันผิดปกติที่สดุดีห้าบทเท่านั้นที่เรี ยกพวกมัน
เองว่า “คาอธิษฐาน” บางทีคาฮีบรู น้ ีมีความหมายโดยนัยอื่นๆเช่นกัน บางทีเป็ นการบ่งบอกถึงทานองที่จะถูกใช้
ในการนมัสการร่ วมกัน
1. คาวิงวอนของคนชอบธรรม 17:1-5
17:1-2 ความเร่ งด่วนที่ดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะใส่ ใจการอ้อนวอนของเขาก็บ่งบอกว่าเขาได้อยูใ่ นสภาพ
ที่ยุ่งยากอย่างมาก เขาได้อา้ งว่าเป็ นตัวแทนความในศาลที่ยุติธรรมอย่างที่เขาได้ทาการร้ องขอของเขา
และเขาได้รับรองต่อพระเจ้าว่าเขาจะกล่ าวความจริ งในสิ่ งที่เขากาลังจะกล่าว เขาได้จินตนาการว่า
พระเจ้าเป็ นผูพ้ ิพากษาที่อยู่บนสวรรค์และได้ขอการปกครองที่ยุติธรรมในศาลของพระองค์ ในสิ่ งที่
ตามมานั้น การร้องขอการตรวจสอบสถานการณ์ของดาวิด (ข้อ 3-5) และการแก้แค้นแทนบุคคลของดา
วิด (ข้อ 6-15) ก็ดาเนินต่อไป
17:3

ดาวิดไม่ได้ขอการยอมรับโดยพระเจ้าเนื่องจากความชอบธรรมของเขาเอง เขาได้อา้ งว่าในความขัดแย้ง
ปั จจุ บนั ที่ ซ่ ึ ง คนชั่วร้ า ยได้ต่อต้านเขานั้น เขาก็ ไม่ไ ด้ท าสิ่ งใดที่ ควรต่ อการเป็ นปรปั กษ์ของพวกเขา
พระเจ้าได้ตรวจสอบท่าทีต่างๆของดาวิด เช่นเดียวกับการกระทาต่างๆของเขา และไม่มีพ้ืนฐานสาหรับ
การประณามเขา ยิง่ ไปกว่านั้นอีก ก่อนหน้านี้ดาวิดได้ทาการอุทิศตนอย่างหนักแน่นที่จะไม่ทาบาป
“. . .เขาเรี ยกร้องให้พระเจ้าที่จะ ‘ทดสอบ’ ‘ใจ’ ของเขา (ดู 7:9) นัน่ คือ ที่จะทาให้เขาผ่านการตรวจสอบ
ที่สามารถเข้าใจได้ การลอง (บาฮาน, ดู 7:9) ‘จิตใจ’ (ข้อ 3ก) คือการตัดสิ นความบริ สุทธิ์ และความสัตย์
สุ จริ ตของใจ แม้กระทัง่ อย่างที่เงิ นและทองได้ผา่ นขบวนการการทาให้บริ สุทธิ์ และได้ถูกทดสอบจน
ช่างเหล็กพึงพอใจกับความบริ สุทธิ์ ของโลหะที่มีค่าเหล่านี้ น้ นั ดังนั้นผูเ้ ขียนสดุดีก็ขอการตรวจสอบถึง
ความบริ สุทธิ์ ของการอุทิศตนของเขาต่อพระเจ้า”129

17:4 -5 ดาวิดได้อา้ งถึงการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางต่างๆของคนบาปด้วยการช่ วยเหลื อของพระวจนะของพระ
เจ้าอีกด้วย เขาได้ติดตามทางที่เปิ ดเผยของพระเจ้าเพื่อที่จะดาเนินชีวติ อย่างสอดคล้อง
2. การอ้อนวอนขอการปกป้ อง 17:6-12
ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะรักษาเขาไว้จากคนอธรรมในโลกผูซ้ ่ ึ งชัว่ ร้ายและเย่อหยิง่
17:6-7 ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้ต้ งั การขอร้ องของเขาบนความรั กที่ จงรั กภัก ดี ของพระเจ้าที่ มีต่อเขาอย่างที่ เห็ นได้ใ น
การ ช่วยกูข้ องพระองค์ที่มีต่อบรรดาผูท้ ี่ล้ ีภยั อยูใ่ นพระองค์ เขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะช่วยกูเ้ ขา
อย่างทันทีทนั ใด
17:8

เป็ นที่ชดั เจนว่า แก้วตาอ้างอิงถึงลูกตาดาที่เป็ นแหล่งแห่ งการมองเห็น ด้วยการเปรี ยบเทียบนี้ ดาวิดได้
ขอให้พระเจ้าที่จะรักษาเขาไว้ในศูนย์กลางแห่ งสายพระเนตรของพระองค์ ไม่ใช่ ที่จะปล่อยให้เขาออก
จากสายพระเนตรของพระองค์ แต่ ที่ จ ะเฝ้ าดู เ ขา ดาวิด ได้แ สดงออกถึ ง ความต้อ งการของเขาถึ ง
การปกป้ องที่เอาใจใส่ ของพระเจ้าอีกด้วย ซึ่ งใช้ภาพของนกที่ปกป้ องลูกอ่อนของมันภายใต้ปีกของมัน
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:10-11; นรธ. 2:12; มธ. 23:37)

17:9-12 ไม่วา่ สถานการณ์อะไรก็ตามในชี วิตของดาวิดซึ่ งเขาได้อา้ งอิงถึงในสดุ ดีน้ ี มันก็ชดั เจนจากข้อเหล่านี้
ที่วา่ พวกศัตรู ของดาวิดกาลังล้อมรอบเขา (เชิงเปรี ยบเทียบถ้าไม่ใช่ตามตัวอักษร, เปรี ยบเทียบ 22:12-18)
พวกเขาได้ตดั สิ นใจที่จะฆ่าเขา ดูเหมือนว่าพวกเขาได้มนั่ ใจถึงความสาเร็ จของพวกเขาอีกด้วย พวกเขา
ได้เฝ้ าดูดาวิดอย่างที่พระเจ้าได้เฝ้ าดู (ข้อ 8ก) แต่มนั มีความเกลียดชังในการจ้องของพวกเขา แทนที่จะ
ปกป้ องเขาอย่างมีความรักเช่นแม่นก (ข้อ 8ข) นั้น พวกเขาได้ออกไปที่จะฉี กเขาและกลืนเขาอย่างที่สิงห์
ทากับเหยื่อของมัน โดยการด้อมๆมองๆ และการโจมตี สิ งห์เป็ นสัญลักษณ์ ของกาลังที่โหดร้ ายและ
ความกระหายที่ดุร้าย (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 14:14) และดังนั้นก็ตระเตรี ยมภาพที่เหมาะสมของคนอธรรม
(เปรี ยบเทียบ 7:2; 10:9; 22:13)
3. การคาดหวังถึงอนาคต 17:13-15
17:13-14 การอ้างอิ งของดาวิดถึ งดาบของพระเจ้าอาจหมายถึ งว่าเขาได้คาดหวังให้พระเจ้าใช้กองทัพของ
มนุ ษ ย์ที่ จ ะช่ ว ยกู้ เ ขา หรื อ นี่ อ าจเป็ นแค่ แ นวทางเชิ ง เปรี ย บเที ย บถึ ง การกล่ า วเกี่ ย วกับ การช่ ว ยกู้
คาอธิ บายของเขาถึ งคนอธรรมก็ดึงความสนใจไปยังข้อเท็จจริ งที่ ว่าพวกเขาดาเนิ นชี วิตเพื่อปั จจุบนั
เท่ า นั้ น พวกเขาพึ ง พอใจกับ พรมากมายที่ พ ระเจ้า ให้ ทุ ก คนในชี วิ ต ผ่ า น “พระคุ ณ ธรรมดา”

ของพระองค์ พวกเขาครอบงาพวกเขาเองด้วยครอบครัวและทรัพย์สมบัติ ของพวกเขาอย่างชิ้นเชิ งจน
กันเรื่ องราวต่างๆฝ่ ายวิญญาณออกไป
17:15

ในความตรงกันข้ามกับคนอธรรม ดาวิดได้พบความยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระเจ้า ไม่ใช่ในสิ่ งต่างๆ
ที่ชวั่ คราวของโลกนี้ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:19-20) ผูอ้ ่านบางคนได้ทึกทักเอาว่าข้อนี้ อา้ งอิงถึงความหวัง
ของดาวิดแห่ งการเห็นพระเจ้าหลังจากที่เขาได้ตายไป130 อย่างไรก็ตาม ข้อต่างๆก่อนหน้านี้ ดูเหมือน
จะชี้ ไปยังความตรงกันข้าม คือ การถูกครอบงาด้วยสิ่ งต่างๆทางโลกของคนอธรรมกับการถูกครอบงา
ด้วยพระเจ้าของดาวิดระหว่างที่ยงั มีชีวิตอยู่ของพวกเขา ดังนั้นการตื่นตัวที่นี่จะไม่เป็ นการอ้างอิงถึ ง
การเป็ นขึ้นมาจากความตาย แต่เป็ นการอ้างอิงถึงการตื่นจากหลับวันต่อวัน แน่นอนว่าวันหนึ่งดาวิด
จะเห็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ งแต่ดูเหมือนว่าข้อนี้ ไม่ได้อธิ บายถึงเหตุการณ์ น้ นั ตรงกันข้ามมันกล่าวถึ ง
ความยินดี ของดาวิดในการทรงสถิ ตอยู่ของพระเจ้าก่อนความตาย (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:8; ทต. 1:15)
ความเป็ นห่ วงของดาวิดได้อยู่ที่พระพักตร์ ของพระเจ้าและความเป็ นเหมื อนพระเจ้ามากกว่าการเป็ น
ขึ้นมาจากความตายในอนาคตของเขา
ในช่ วงเวลาของการต่อต้านจากคนอธรรมซึ่ งชี วิตของพวกเขานั้นมุ่ งไปที่ เรื่ องราวทางวัตถุ บรรดา
ผูต้ ิ ดตามที่ สัตย์ซื่อของพระเจ้าสามารถชื่ นชมกับการสามัคคี ธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ ได้ พวกเขา
สามารถตั้งใจคอยการช่วยกูข้ องพระเจ้าและที่จะเห็นพระเจ้าในวันหนึ่ งอีกด้วย ความหวังของดาวิดอยู่
ในความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่ องกับพระเจ้า และความหวังของเราก็เช่นกัน เขาไม่ได้มีจานวนรวมของการ
เปิ ดเผยถึ งสิ่ งที่ อยู่ไกลพ้นจากความตายที่เรามี เขาได้พบการปลอบโยนในความสัมพันธ์ของเขากับ
พระเจ้าในชี วิตนี้ อย่างที่เหนื อกว่าสิ่ งที่คนอธรรมได้ชื่นชม เราก็พบการปลอบโยนเช่ นกัน แต่เรายังรู ้
อีกว่า เมื่อเราตายไป เราจะไปยังจาเพาะพระพักตร์ ของพระเจ้าและจากนั้นเป็ นต้นไปเราก็อยูก่ บั พระองค์
(2 คร. 5:8; 1 ธส. 4:17)

สดุดี 18
อย่างที่ชื่อเรื่ องบ่งบอกไว้ ดาวิดได้เขียนสดุดีน้ ี หลังจากที่เขาได้ปราบพวกศัตรู ทางการเมืองของเขาและ
ได้สถาปนาอาณาจักรของอิสราเอลอย่างมัน่ คงภายใต้การควบคุมของเขา ในบทกวีน้ ี ดาวิดได้แสดงออกถึงความ
ยินดี ข องเขาในพระเจ้าและได้ข อบคุ ณพระองค์สาหรั บการให้ชัยชนะต่า งๆแก่ เขาที่ เขาได้ชื่นชม สดุ ดีก าร
ขอบคุณแบบกษัตริ ยน์ ้ ีก็ปรากฏใน 2 ซามูเอล 22 อีกด้วย ความแตกต่าง

เล็กๆน้อยๆก็อาจเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงต่างๆที่ พวกผูน้ าของอิ ส ราเอลได้ทาภายใต้การดลใจของ
พระเจ้า เมื่อพวกเขาได้ท าให้บ ทกวีน้ ี เข้ากับการใช้ใ นการนมัสการแบบสาธารณะของอิ ส ราเอล สดุ ดีก าร
ขอบคุณส่ วนตัวบทอื่นๆก็คือ บทที่ 30—32, 40, 66, 92, 116, 118, และ 120
“ส่ วนประกอบสองอย่างที่สาคัญต่อประเภทนี้ [การขอบคุณส่ วนตัว] คือ: (1) การรายงานของผูเ้ ขียน
สดุดีเกี่ ยวกับวิกฤตของเขา และ (2) แถลงความหรื อการประกาศที่วา่ วิกฤตนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว และ
การช่ วยกูข้ องเขาก็เป็ นข้อเท็จจริ งที่ได้บรรลุแล้ว องค์ประกอบอันหลังก็คือสิ่ งที่แยกแยะสดุดีเหล่านี้
จากการคร่ าครวญ”131
1. คุณลักษณะของพระเจ้า 18:1-3
ดาวิดได้เริ่ มต้นการสรรเสริ ญของเขาด้วยการกล่าวถึงความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้าสาหรับการดีต่อเขา
อย่ า งมาก เขาได้ ด าเนิ น ต่ อ ไปที่ จ ะอธิ บ ายว่ า พระเจ้า ได้ มี ค วามหมายต่ อ เขามากแค่ ไ หนโดยการใช้
การเปรี ยบเทียบหลายอย่าง พระยาเวห์เป็ นแหล่งแห่ งกาลัง เสถี ยรภาพ ความปลอดภัย และความรอดของเขา
พระองค์เป็ นผูท้ ี่ดาวิดได้แสวงหาที่ล้ ี ภยั การแก้ต่างของเขา อานาจของเขา และการปกป้ องของเขา เพราะว่า
พระเจ้า ได้พิสู จน์ ว่าเป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดที่ ไว้วางใจได้เช่ นนั้น ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ถื อว่าพระองค์ควรค่ าแก่ ก าร
สรรเสริ ญของเขา
“หนึ่งในความหายนะที่ยิ่งใหญ่ของวิญญาณของมนุ ษย์ก็คือที่จะกลายมาเป็ นนักโทษแห่ งความอกตัญญู
เพราะว่าความอกตัญญู ปิดวิญญาณของมนุ ษย์ไว้ในโลกที่ ถูกทาให้สว่างโดยตนเองเท่านั้น ซึ่ งไม่ใช่
ความสว่างเลย”132

2. การช่วยกูข้ องพระเจ้า 18:4-29
ในส่ วนที่ ขยายออกนี้ ดาวิดได้ทบทวนถึ ง การที่ พ ระเจ้า ได้ช่วยเขาให้รอดในช่ วงเวลาของอันตราย
ในข้อ 4-19 เขาได้อธิ บายถึงการช่วยกูท้ ี่เหนื อธรรมชาติของพระเจ้า และในข้อ 20-20 เขาได้อธิ บายถึงมันอย่างที่
เขาได้เห็นมันผ่านเลนส์แห่งความเชื่อของเขาในพระเจ้า
18:4-5 ความตายได้มีเขาในกามื อของมัน อย่างที่เชื อกผูกมัดนักโทษไว้ อานาจของความอธรรมได้ทาให้
ดาวิดตกใจ อย่างที่เมื่อคนหนึ่ งพบว่าตัวเขาเองอยูใ่ นบริ เวณลาน้ าที่แห้งผากระหว่างพายุฝนในฤดูใบไม้
ผลิ และค้นพบว่ากาแพงของน้ ากาลังมายังเขา เขาได้พรรณนาว่าตัวเขาเองกาลังพยายามที่จะย่างก้าว
ผ่านสนามที่เต็มไปด้วยกับดักที่นกั ล่าสัตว์ได้วางไว้เพื่อจะดักพวกสัตว์

18:6-15

ดาวิดได้ร้องออกมาด้วยความตกใจ และในพระวิหารแห่ งสวรรค์ของพระองค์น้ นั พระเจ้าได้ยิน
การเรี ยกขอความช่วยเหลือของเขา พระเจ้าได้รีบเสด็จมาปกป้ องผูเ้ ขียนสดุดี การช่วยกูข้ องพระองค์ก็
เป็ นดังเช่ นพายุฝนในแนวทางที่วา่ มันเป็ นสิ่ งที่เหนื อธรรมชาติที่บุกรุ กธรรมชาติ การเปรี ยบเทียบใน
ข้อ 7-15 ก็พรรณนาถึ งพายุที่รุนแรงพร้ อมกับฟ้ าแลบ ฟ้ าร้ อง ลมสู ง ฝนหนักมากที่สุด เสมือนฟ้ ารั่ ว
ท้องฟ้ าสี ดา และน้ าท่วม133 ทั้งหมดนี้ อธิ บายถึงการแทรกแซงที่น่าทึ่งของพระเจ้าสาหรับดาวิด ซึ่ งได้
ลงโทษบรรดาผูท้ ี่ได้ต่อต้านผูร้ ับการเจิมของพระองค์
“ค าอธิ บ ายที่ ชัดเจนที่ สุ ดเกี่ ยวกับ พระเจ้าในฐานะนัก รบก็ ป รากฏในพระคัม ภี ร์ตอนต่า งๆที่ เรี ย กว่า
การปรากฏของพระเจ้า ซึ่ งพรรณนาว่าพระเจ้ากาลังเสด็จมาด้วยความสง่าและอานาจเพื่อจะต่อสู ้เพื่อ
ประชากรของพระองค์ . . . .
“สดุดี 18:7-16 เป็ นตัวบทที่มีรายละเอียดมากที่สุดแห่งตัวบทต่างๆเกี่ยวกับการปรากฏของพระเจ้า”134

18:16-19 พระเจ้าได้ช่วยกูผ้ เู ้ ขียนอย่างที่เจ้าหน้าที่ช่วยกูค้ นตกน้ าจากน้ าที่คุกคามจะท่วมท้นเขา เจ้าบ้านแห่ ง
พวกศัตรู ของดาวิดเกือบได้กลืนเขาเสี ย แต่พระเจ้าได้ปลดเขาจากการกาแน่นของพวกเขาและได้นาเขา
ไปยังที่แห่งความปลอดภัยซึ่ งอยูห่ ่างจากการเข้าถึงของพวกเขา
18:20-24 อย่างที่พระเจ้าได้สัญญาที่จะอวยพรบรรดาคนแห่ งประชากรของพระองค์ผซู้ ่ ึ งได้ดาเนินในการเชื่อฟัง
ต่ อ น้ า พระทัย ของพระองค์ (ฉธบ. 28) ดัง นั้น พระองค์ก็ ไ ด้อ วยพรดาวิ ด ผูซ้ ่ ึ งได้ติด ตามพระเจ้า
อย่าง สัตย์ซื่ อ โดยการระบุ ถึ งความชอบธรรมของเขาเองนั้น ดาวิดก็ไม่ไ ด้บ่งบอกว่า เขาได้มาซึ่ ง
ความโปรดปรานของพระเจ้าเนื่ องด้วยความดี ของเขา เขาได้แสดงถึ งความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อ
พระสัญญาต่างๆแห่ งพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล ข้อเหล่านี้ คงได้หนุ นใจให้อิสราเอลที่
จะทาตามแบบอย่างแห่ งอุปนิ สัยที่ชอบธรรมของดาวิด เพื่อว่าพวกเขาจะประสบกับความโปรดปราน
ของพระเจ้าเช่นกัน (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 4:6-8)
“. . . ดาวิดสามารถใช้ภาษานี้ค่อนข้างเหมาะสมภายในกรอบที่จากัดของการอ้างอิง [แต่] พระเมสสิ ยาห์
จะใช้มนั อย่างสมบูรณ์ และในที่สุดแล้ว สดุดีน้ ีก็เป็ นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์. . .”135
18:25-29 พระเจ้าก็ตอบสนองด้วยความกรุ ณาขณะที่ผคู ้ นกระทาต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ กท. 6:7) พระองค์
ปฏิบตั ิต่อแต่ละบุคคลตามท่าทีต่างๆของเขาหรื อของเธอ136 พระองค์ให้รางวัลแก่พวกเขาเนื่ องจาก
คุณลักษณะและการกระทาของพวกเขา พระองค์ทรงยุติธรรมอยู่เสมอ บรรดาผูท้ ี่พยายามที่จะปั่ น
พระเจ้า ให้ท าให้พ ระองค์รับ ใช้เ ป้ าหมายของพวกเขาก็ พ บว่า พระองค์จะท าให้พ วกเขาโค้ง ลงเพื่ อ

จะบรรลุน้ าพระทัยของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยาโคบและบาลาอัม )137 พระองค์ช่วยคนถ่อมใจให้รอด
และพระองค์ทาให้บรรดาผูท้ ี่คิดว่าพวกเขาสามารถช่วยพวกเขาเองให้รอดได้น้ นั ตกต่าลง
“ผูเ้ ขียนสดุดีไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าพระองค์เอง ‘มีเล่ห์เหลี่ยม’ ([NASB “หลักแหลม”]
ข้อ 26) ในแง่ ที่ ว่า พระองค์ จ ัด การกับ คนอธรรมอย่ า งฉลาด แต่ ใ นแง่ ที่ ว่ า พระองค์ ‘กระท าอย่ า ง
เสื่ อมทราม’ (‘คดโกง’) กับบรรดาผูท้ ี่ ‘คดโกง’
ถึงแม้ในขณะนั้นพระเจ้าปฏิ บตั ิต่อบรรดาผูท้ ี่รัก
พระองค์อย่างมีความรัก พระองค์ก็ปล่อยให้คนกดโกงที่จะกระทาการตีกลับที่อธรรมในหัวของพวกเขา
เอง พวกเขาก็ได้รับที่ร้างอย่างสมเหตุผล”138
“แนวทางที่เราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าก็กาหนดวิธีที่พระเจ้าเกี่ยวข้องกับเรา (ข้อ 25-27)139
พระเจ้าได้ทาให้ตะเกียงแห่งชีวติ ของดาวิดลุกไหม้ต่อไปโดยการช่วยกูช้ ี วิตของเขาจากเงื้อมมือของพวก
ศัตรู ของเขา ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระองค์ได้ช่วยให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ที่จะรุ กเข้าไปยังพวกศัตรู ของเขา
และที่จะพิชิตการปกป้ องของพวกเขา
3. พระพรของพระเจ้า 18:30-50
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ยนิ ดีเหนือคุณลักษณะของพระเจ้าและพระพรของพระองค์ที่มีต่อเขา (ข้อ 30-45) และเขา
ได้ปฏิญาณที่จะสรรเสริ ญพระองค์เป็ นนิตย์ (ข้อ 46-50) จุดประสงค์ของสดุดีน้ ีคือการสรรเสริ ญไม่ใช่การโอ้อวด
18:30-3 ทางของพระเจ้าก็สมบูรณ์แบบ และพระวจนะของพระองค์ก็น่าไว้วางใจ พระองค์เป็ นพระเจ้าแท้แต่
องค์เดี ย ว ซึ่ ง เป็ นการปกป้ องที่ ไ ว้วางใจได้และรากฐานที่ แข็ง แกร่ งส าหรั บ ประชากรของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:4, 31)
18:32-42 บางทีเราควรอ่านข้อ 32 กับข้อ 33 แทนที่จะอ่านกับข้อ 31 ดาวิดได้ให้ชื่อเสี ยงแด่พระเจ้าสาหรับ
การช่ ว ยให้ เ ขาที่ จ ะเป็ นนัก รบที่ เ ข้ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พระเจ้า ได้มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความสาเร็ จในสงครามของดาวิด
18:43-45 พระเจ้าแม้กระทัง่ ได้ขยายชัยชนะของดาวิดไปไกลกว่าเขตแดนของอิสราเอล กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี สามารถ
ที่จะปราบอาณาจักรอื่นๆและนาพวกเขาให้มาอยูใ่ ต้การควบคุมของเขาได้ บุตรชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ดาวิดจะสามารถส่ งเสี ยงสะท้อนถึงความรู ้สึกเหล่านี้เมื่อพระองค์ปกครองบนโลกในระหว่างยุคพันปี
18:46-50 พระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยูเ่ ท่านั้นที่สามารถทาทุกสิ่ งเพื่อดาวิดได้ ดังนั้นกษัตริ ยอ์ งค์น้ ี ได้สัญญาที่
จะสรรเสริ ญพระองค์ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ ไม่รู้จกั พระยาเวห์ การช่ วยกู้ของพระเจ้าและความรั กที่
จงรั กภักดี ของพระองค์ก็เป็ นของขวัญต่างๆสุ ดท้ายที่ ดาวิดได้อา้ งถึ งว่า เป็ นบรรดาของขวัญที่ เขาได้

สงวนไว้ดว้ ยความรักใคร่ เหนื อสิ่ งอื่นๆทั้งหมด เนื่ องจากสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อเขา เขาก็ได้มนั่ ใจว่า
พระยาเวห์จะพิสูจน์ว่าสัตย์ซื่อและจะช่วยกูพ้ งศ์พนั ธุ์ของดาวิดอย่างที่พระองค์ได้สัญญาไว้เช่นกัน (2
ซมอ. 7)
ประชากรของพระเจ้าควรยอมรับคุณลักษณะหลายแง่มุมที่โดดเด่นของพระเจ้าของเราอยูเ่ สมอ เราควร
เล่าถึ งการกระทาต่างๆที่ยิ่งใหญ่แห่ งการช่ วยกูท้ ี่ มีต่อเราอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นอีก เราควรที่จะพึ่งพา
ความสัตย์ซื่อในอนาคตของพระเจ้าเมื่อพิจารณาถึ งใครที่ พระองค์เป็ นและสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพื่อเรา
ต่อไป
สดุดี 19
ดาวิดได้สั งเกตในเพลงนมัสการแห่ ง ปั ญญานี้ ว่าภายใต้อิทธิ พ ลของดวงอาทิ ตย์น้ นั ฟ้ าสวรรค์ทาให้
พระหัตถกิ จของพระเจ้าในการทรงสร้ างเป็ นที่ รู้จกั แก่ มนุ ษยชาติ ในท านองเดี ยวกันผูค้ นสามารถเรี ยนรู้ ถึ ง
แผนการของพระเจ้า ที่ จะอวยพรพลโลกภายใต้อิท ธิ พ ลของธรรมบัญญัติ ของพระเจ้า ได้ เมื่ อพิ จารณาถึ ง
การเปิ ดเผยสองอย่างนี้ คือในธรรมชาติและในพระคัมภีร์น้ นั ดาวิดก็ได้อธิ ษฐานที่พระเจ้าจะชาระชีวิตของเขา
เพื่อว่าเขาจะเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้ สดุดีต่างๆที่กล่าวถึงการทรงสร้างและสดุดีเหล่านั้นที่กล่าวถึงโทราห์
ต่างก็เป็ นกลุ่มย่อยของสดุดีปัญญา
ในโลกตะวันออกใกล้สมัยโบราณที่เชื่ อในพระเจ้าหลายองค์น้ นั สดุดีน้ ี ก็เป็ นการโต้แย้งที่หนักแน่นต่อ
พระอาทิ ตย์ข องต่ างชาติ ที่ บ รรดาผูน้ มัส การของพระเหล่ า นั้นได้ใ ห้ชื่ อเสี ย งเนื่ องจากการให้ค วามยุติธ รรม
ผูเ้ ขียนได้อา้ งว่าพระเจ้าของอิสราเอลเป็ นพระผูส้ ร้างฟ้ าสวรรค์ ซึ่ งรวมถึงดวงอาทิตย์ และพระองค์ได้สถาปนา
ความยุติธรรมบนโลก
1. การเปิ ดเผยจากธรรมชาติ 19:1-6
19:1

ข้อนี้ เป็ นถ้อยแถลงที่ สรุ ป “ฟ้ าสวรรค์” อ้างอิ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ ป รากฏในท้องฟ้ าเหนื อเรา “เวหา” หรื อ
“ท้องฟ้ า” เป็ นปะราที่ดูเหมือนปกคลุมโลกจากที่สูงที่สามารถมองสิ่ งต่างๆได้ตลอดของเราขณะที่เรา
มองขึ้นไป มันเป็ นคาเหมื อนสาหรั บคาว่า “ฟ้ าสวรรค์” (ความเท่าเที ยมที่ มีความหมายเหมื อนกัน)
พระสิ ริของพระเจ้าในบริ บทนี้ ช้ ี ไปยังความสง่ างามของพระผูส้ ร้ าง ขณะที่ เรามองขึ้ นไป เราก็เห็ น
พระหัตถกิจที่อศั จรรย์ของพระเจ้า

19:2-4ข ทุกวันและทุกคืน การเปิ ดเผยนี้ถึงอานาจและความยิง่ ใหญ่ของพระผูส้ ร้างก็สื่อสาร เนื่ องจากว่ามนุ ษย์
สังเกตมันทุกวัน การมีอยูข่ องบรรดาดวงดาวต่างๆก็เป็ นคาพยานที่ไร้คาพูดถึงการมีอยูข่ องพระเจ้าที่

เอื้ อมถึ งทุ กๆส่ วนของโลก โดยไม่คานึ งถึ งภาษาของเขาหรื อของเธอ ทุกคนก็สามารถเข้าใจมันได้
(เปรี ยบเทียบ รม. 1:18-20)140 นี่เป็ น “การขัดแย้งกันของการพูดที่ไร้ถอ้ ยคา”141 มันยังเป็ นรู ปของ
ภาษาที่ใช้ถอ้ ยคาขัดกันอีกด้วย
19:4ค-6

พระเจ้าได้ต้ งั ดวงอาทิตย์ไว้ในฟ้ าสวรรค์ พระองค์อยูส่ ู งสุ ดไม่ใช่ดวงอาทิตย์ การเปรี ยบเทียบถึง
เจ้าบ่าวและนักวิง่ ก็พรรณนาถึงสง่าราศีและอานาจของสิ่ งที่เป็ นใจกลางนี้ แห่ งการทรงสร้างของพระเจ้า
เนื่ องจากว่ามันมีสง่าราศีอย่างมาก พระผูส้ ร้ างของมันต้องมีสง่าราศีมากกว่านั้นอีก คนต่างชาติได้ใช้
การเปรี ยบเทียบอย่างเดียวกันเพื่อจะอธิ บายถึงดวงอาทิตย์ ซึ่ งพวกเขาได้นมัสการในฐานะสิ่ งที่สูงสุ ด142
พระนามของพระเจ้าที่ถูกใช้ในข้อ1-6 คือ เอล ซึ่ งเป็ นชื่อเรี ยกที่อธิ บายถึงอานาจของพระเจ้า เอล เป็ น
“ผูห้ นึ่ งที่แข็งแรง” ในข้อ 7-9 และ 14 ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้เขียนว่า เอล คือ ยาเวห์ ซึ่ งเป็ นพระนามของ
พระเจ้า ที่เน้นถึ ง ความสัมพันธ์แบบพันธสั ญญาของพระองค์ที่มี ต่ออิ ส ราเอล ดัง นั้น เขาได้อา้ งว่า
พระผูส้ ร้างคือพระเจ้าของอิสราเอล ไม่ใช่พระธรรมชาติบางองค์ของต่างชาติ

2. การเปิ ดเผยจากพระคัมภีร์ 19:7-11
19:7

พระวจนะที่ได้ถูกเปิ ดเผยของพระเจ้าก็ได้มีอิทธิ พลที่มีอานาจบางอย่างเหนือพลโลกอย่างที่ดวงอาทิตย์มี
เหนื อธรรมชาติ ในขณะที่ดวงอาทิตย์ร้ื อฟื้ นชี วิตตามธรรมชาติ ธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็ร้ื อฟื้ นชี วิต
ของวิญญาณของมนุ ษย์ ดวงอาทิตย์ขจัดความมืดทางกายภาพออกไป แต่พระวจนะของพระเจ้าขจัด
ความมืดแห่ งความไม่รู้ออกไปจากความเข้าใจของเรา พระวจนะของพระเจ้าไม่มีขอ้ บกพร่ องและ
ไว้วางใจได้

19:8

ยิ่งไปกว่านั้นอี ก พระวจนะของพระเจ้านาความยินดี และปั ญญาไปยังผูค้ นเพราะว่าพระวจนะนั้น
ถูกต้องและให้ความกระจ่าง คาว่า “บัญญัติ” (ข้อ 7; “กฎเกณฑ์”, NIV), “กฎ” “พระบัญญัติ” (“คาสั่ง,”
NIV), และ “คาตัดสิ น” (ข้อ 9; “กฎหมาย” NIV) ทั้งหมดนี้ ก็อา้ งอิงถึงส่ วนที่หลากหลายของธรรม
บัญญัติของพระเจ้า143

19:9

การเปิ ดเผยที่พิเศษของพระเจ้าในพระคัมภีร์ก็เป็ นอิสระจากส่ วนผสมใดๆของความจริ งและความเท็จ
อีกด้วย การเปิ ดเผยนี้ ก็สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ดังนั้นการเปิ ดเผยนี้ ก็อยู่เป็ นนิ ตย์และชอบธรรม
ทั้งสิ้ น คาว่า “ยาเกรง” อ้างอิงถึ งกฎหมายทั้งสิ้ นของพระเจ้า ความรู ้ เกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าก็ใส่
ความยาเกรงพระเจ้า (ความวางใจที่แสดงความเคารพนับถื อ)ในใจของผูค้ น (เปรี ยบเที ยบ ฉธบ. 4:
10 AV)

19:10-11 ดาวิดได้ถือว่าพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าทองคา ซึ่ งเป็ นสสารที่แพงที่สุดในสมัยของเขา
และเป็ นที่พอใจและพึงพอใจมากกว่าน้ าผึ้ง ซึ่ งเป็ นสสารที่หวานที่สุด พระวจนะของพระเจ้าได้เตือน
เขาถึงความผิดพลาดและอันตราย และพระวจนะเหล่านั้นได้นารางวัลหลายประเภทมาสู่ เขาขณะที่เขา
ได้ทาตามพระวจนะเหล่านั้น
“. . .เครื่ องหมายของนักศึกษาพระคัมภีร์ก็คือใจที่เร่ าร้อนไม่ใช่หวั ที่ลาพอง (ลก. 24:32; 1 คร. 8:1)”144
3. การอธิษฐานขอการชาระ 19:12-14
19:12-13 คาถามในเชิ งโวหารของดาวิดแสดงออกถึงความเป็ นไปไม่ได้ของการรู ้วา่ ถ้าเราหรื อเมื่อไหร่ ที่ เรา
ละเมิ ดน้ าพระทัยของ พระเจ้าโดยปราศจากความสว่างที่ พระวจนะของพระองค์จดั เตรี ยมให้ มัน
สามารถตีแผ่ความผิดที่ซ่อนเร้ นได้และสามารถเตือนเราถึงสิ่ งที่ทาให้พระเจ้าไม่พอพระทัย เพื่อว่าเรา
สามารถสารภาพและหลี กเลี่ ยงความผิดพลาดเหล่านั้นได้ ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะใช้ พระวจนะ
ของพระองค์ที่จะนาความบาปเหล่านี้ มาสู่ การตระหนักของเขาเพื่อว่าความบาปเหล่านั้นจะไม่ควบคุ ม
เขา นี่จะส่ งผลให้เกิดการที่เขาไร้ตาหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าและเป็ นอิสระจากความมหึ มาของ
บาปที่จะเป็ นของเขาถ้าปราศจากการเปิ ดเผยของ พระคัมภีร์
19:14 ในการจบสดุดีน้ ี ดาวิดได้อธิ ษฐานว่าถ้อยคาของเขาและความคิดของเขาจะเป็ นที่โปรดปรานต่อพระเจ้า
เมื่อพิจารณาถึงบริ บทแล้ว สิ่ งนี้ เกิดขึ้นขณะที่เรายอมให้พระวจนะของพระเจ้าที่จะกระทบชีวิตของเรา
ดาวิดได้ถือว่าถ้อยคาและความคิดของเขาเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 13:15) นี่คือ
ความหมายโดยนัย ของ “เป็ นที่ย อมรั บ ” หรื อ “เป็ นที่โปรดปราน” ขณะที่ เขาได้จบสดุ ดีน้ ี ก็ เป็ นที่
ชัดเจนว่าเขาได้ถือว่าพระเจ้าไม่ใช่ผพู ้ ิพากษาของเขาแต่เป็ นรากฐานแห่ งชี วิตของเขาและผูห้ นึ่ งที่ได้ซ้ื อ
เขามาเพื่อจุดประสงค์ที่พิเศษ
“พระวจนะในมือก็ดีอยู่ พระวจนะในหัวก็ดีกว่า แต่พระวจนะในใจก็คือสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงเราและทาให้
เราเติบโตในพระคริ สต์ (119:11; คส. 3:16-17)”145
พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองในธรรมชาติแ ละในพระคัมภีร์ การเปิ ดเผยนี้ ควรเคลื่อนเราไปสู่ การก้ม
ลงด้วยการเคารพที่ถ่อมใจและการเชื่ อฟั งที่เต็มใจต่อหน้าพระผูส้ ร้างของเรา146 สดุดี 1, 19 และ 119
ต่างก็กล่าวถึงพระวจนะของพระเจ้าอย่างสาคัญ
“ข้าพเจ้าถื อว่าสิ่ งนี้ เป็ นบทกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสดุ ดีและหนึ่ งในบทกวีที่บรรยายความรู ้สึกของผูแ้ ต่งที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลก”147

สดุดี 20
ก่อนการต่อสู ้กบั ศัตรู น้ นั ดาวิดได้พบการหนุนใจในการวิงวอนของประชาชนของเขาที่จะวางใจพระเจ้า
สาหรับชัยชนะ
สดุดีน้ ีให้ตวั อย่างที่ดีของสิ่ งที่หมายถึงที่จะวิงวอนเพื่ออีกคนหนึ่ง”148
1. การวิงวอนของประชาชน 20:1-5
20:1-4 ประชาชนได้เปล่งเสี ยงของพวกเขาต่อพระเจ้าเกี่ยวกับกษัตริ ยข์ องพวกเขา (ข้อ 6) และได้อธิ ษฐานที่
พระเจ้าจะให้ความสาเร็ จแก่เขาในสดุดีกษัตริ ยน์ ้ ี (เปรี ยบเทียบ 21:2) อาหารและเครื่ องเผาบูชาแห่ งการ
นมัส การบ่ อยครั้ งก็ ไ ด้ป ระกอบกับ การอธิ ษ ฐานขอการช่ ว ยเหลื อจากพระเจ้า ในการนมัส การของ
อิสราเอล จุดประสงค์ของสิ่ งเหล่านี้ ไม่ใช่ ที่จะไถ่บาปเท่านั้น แต่ที่จะแสวงหาความโปรดปรานของ
พระเจ้าและชาระตนเองให้บริ สุทธิ์ เพื่อสงครามอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 7:9-10; 13:9-12)
20:5

ประชาชนได้คาดหวังถึงชัยชนะในสงครามที่กาลังจะเกิดขึ้น เมื่อพวกทหารได้ออกไปเพื่อทาสงคราม
พวกเขาได้เ ดิ นขบวนตามเผ่า ของพวกเขา และแต่ ล ะเผ่า ก็ มี ธ งที่ แตกต่ า งของเผ่า เอง (เปรี ย บเที ย บ
กดว. 2:2)

2. ความแน่ใจของกษัตริ ย ์ 20:6-8
20:6

ดาวิดได้มนั่ ใจว่าเขาจะประสบความสาเร็ จในการต่อสู ้ที่กาลังจะเกิ ดขึ้นเพราะว่าเขาเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าได้
เจิมไว้ แน่ นอนว่า ถ้าดาวิดได้มีความผิดในเรื่ องบาป พระเจ้าอาจไม่ได้ให้ชยั ชนะแก่เขา อย่างไรก็
ตาม กษัตริ ยน์ ้ ี ได้เชื่ อว่าเขาบริ สุทธิ์ และด้วยการวิงวอนของประชาชนของเขานั้น เขาได้รู้สึกแน่ใจมาก
ขึ้นว่าเขาจะออกมาในฐานะผูช้ นะ

20:7

เขาได้ปฏิเสธความมัน่ ใจในเครื่ องมือทางกายภาพที่สมัยใหม่มากที่สุดของการสงครามที่มีให้ใช้ แต่เขา
ได้ยืนยันถึงการพึ่งพาของเขาที่พระเจ้าเองสาหรับชัยชนะ (เปรี ยบเทียบ อพย. 14; วนฉ. 4) พระนาม
ของพระเจ้าอ้างอิงถึงคุณลักษณะ ชื่ อเสี ยงและธรรมชาติของพระองค์ ดาวิดได้รับความมัน่ ใจขณะที่
เขาได้ภาวนาที่พระเจ้าของเขา

20:8

กษัตริ ยก์ ็แน่ ใจถึ งความสาเร็ จ ในสดุ ดีน้ นั บ่อยครั้งแล้วบรรดาผูเ้ ขียนได้แสดงออกถึ งความมัน่ ใจที่
หนักแน่ นโดยการบรรยายถึ งเหตุการณ์ ในอนาคตว่าได้เกิ ดขึ้นแล้วพร้ อมกับผลลัพธ์ที่ได้ปรารถนาไว้
อย่างเช่นที่นี่

3. การวิงวอนซ้ าของประชาชน 20:9
เมื่ อพิ จารณาถึ งความคล้ายกันระหว่างค าวิงวอนนี้ และคาวิงวอนที่ เปิ ดสดุ ดีน้ ี นั่นก็เป็ นไปได้ว่า คน
อิสราเอลได้อธิ ษฐานคาวิงวอนเช่นกัน พวกเขาได้พ่ งึ พาพระยาเวห์ในฐานะสิ ทธิ อานาจสู งสุ ดของพวกเขาและผู ้
ที่หนึ่งที่ชยั ชนะจะต้องมาจาก
บรรดาผูเ้ ลือกสรรสามารถวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อชัยชนะเหนื อพวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณของพวกเขาได้อย่าง
มัน่ ใจได้ เมื่อพวกเขากาลังดาเนิ นกับพระองค์ เพราะว่าพระองค์เต็มใจและสามารถที่จะปราบอานาจของความ
มืดได้ พระเจ้าได้ทาให้เราแน่ใจถึงชัยชนะสุ ดท้ายของเรา (2 คร. 2:14) สดุดีน้ ี นาเสนอองค์ประกอบสาม
ประการสาหรับชัย ชนะขณะที่ประชากรของพระเจ้าต่อสู ้ อานาจของความชัว่ ประการแรกสุ ด มันจะต้องมี
ประชาชนที่อธิ ษฐาน (ข้อ 1-5) ประการที่สอง ต้องมีผนู ้ าที่มนั่ ใจ (ข้อ 6-8) ประการที่สาม ต้องมีพระเจ้าที่มี
อธิปไตย (ข้อ 9)149
สดุดี 21
สดุ ดีขอบพระคุ ณแห่ งกษัตริ ยน์ ้ ี ก็เป็ นสิ่ งที่ ไปด้วยกันกับสดุ ดีกษัตริ ยก์ ่ อนหน้านี้ ในแง่ ที่ว่ามันบันทึก
การขอบพระคุณของดาวิดสาหรับชัยชนะที่เขาได้คาดหวังในสดุดี 20
สดุดีกษัตริ ยท์ ้ งั หมดก็คาดหวังถึ ง
การปกครองของกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ นัน่ คือ พระเยซูคริ สต์
1. ความยินดีในกาลังของพระเจ้า 21:1-7
21:1-6 จากการกล่าวถึ งตัวเขาเองในฐานะบุคคลที่สาม ดาวิดได้ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการประทานชัย
ชนะเหนื อกษัตริ ยอ์ ี ก องค์หนึ่ ง และอาณาจัก รของเขาให้แก่ เขา เขาได้ยอมรั บ ว่ามันเป็ นกาลังของ
พระเจ้า ไม่ใช่กาลังของเขาเองที่ได้นาความรอดมายังเขาในสงครามนั้น พระเจ้าได้ให้ชยั ชนะแก่ดาวิด
ในฐานะของขวัญ มงกุฎ (ข้อ 3) อาจอ้างอิงถึงมงกุฎตามตัวอักษรของศัตรู ของเขาที่พวกกษัตริ ยท์ ี่มีชยั
ชนะได้จดั สรรไว้สาหรับพวกเขาเองในสมัยของดาวิด ในเชิงเปรี ยบเทียบแล้ว มันสามารถอ้างอิงถึง
พิธีสวมมงกุฎใหม่ๆที่ ดาวิดได้เชื่ อว่าเขาได้รับจากพระเจ้าโดยการให้ชัยชนะแก่ เขา ชี วิตของดาวิด
ก็ปลอดภัย และสง่าราศีและความยินดีมากมายได้มายังเขาในฐานะผลลัพธ์ของชัยชนะ

21:7

ดาวิดได้เห็นว่าชัยชนะของเขาเป็ นรางวัลสาหรับความวางใจของเขาในพระยาเวห์ เนื่ องจากว่ากษัตริ ย ์
ที่สูงที่สุดได้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์ ดาวิดก็มนั่ ใจว่าเขาจะคงอยู่บนบัลลังก์ของเขา
อย่างมัน่ คงได้

2. การคาดหวังถึงพระพรที่มากขึ้น 21:8-12
21:8-10 การเปลี่ ยนในตัวบุคคลก็บ่งบอกว่าตอนนี้ หัวข้อของดาวิดได้กล่าวถึ งเขา เพราะว่าเขาได้วางใจใน
พระเจ้า และได้รับ ชัย ชนะ นั้น ประชาชนได้แน่ ใ จว่า เขาจะเอาชนะพวกศัตรู ข องเขาต่ อ ไป ในเชิ ง
สัญลักษณ์น้ นั มือขวาอ้างอิงถึงอานาจและสิ ทธิ อานาจ พวกศัตรู ของดาวิดจะพินาศไปอย่างเช่นการถูก
เผาในเตาไฟและถูกกัดกิ นโดยสัตว์ที่หิวโหย บ่อยครั้งแล้ว พระคัมภีร์ใช้ไฟเป็ นการเปรี ยบเทียบถึ ง
พระพิโรธของพระเจ้า (เช่น อพย. 19:18; ฮบ. 12:29; วว. 1:14 และข้ออื่นๆ) พระเจ้าจะทาลายลูกหลาน
ของพวกศัตรู เพื่อว่าความพ่ายแพ้ของพวกศัตรู ดาวิดจะสิ้ นสุ ด
21:11-12 แม้วา่ พวกศัตรู ของดาวิดได้ต่อต้านเข้า พวกเขาจะล้มเหลว ดาวิดจะทาให้พวกเขาหนี พ่ายไปและ
จะให้ความพ่า ยแพ้ซ่ ึ ง ทาลายล้างแก่ พวกเขา ซึ่ ง ถู ก อธิ บายว่า เป็ นดังเช่ นการยิง ธนู ของเขาไปที่ หน้า
ของพวกเขา
3. คาปฏิญาณที่จะสรรเสริ ญ 21:13
เป็ นที่ ชัดเจนว่าดาวิดได้ร่วมกับประชาชนของเขาในการยกย่องพระเจ้าเนื่ องจากกาลังของพระองค์
พวกเขาได้สัญญาถึงการนมัสการเรื่ อยไปสาหรับอานาจของพระองค์ที่ได้นาชัยชนะมา
เมื่ อประชากรของพระเจ้า ประสบกับชัยชนะเหนื อพวกศัตรู ฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา พวกเขาควร
ยอมรับว่าความสาเร็ จของพวกเขาคืองานของพระเจ้าสาหรับพวกเขา เราสามารถตั้งใจคอยชัยชนะต่างๆใน
อนาคตในน้ าพระทัยของพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้านั้นจงรักภักดีต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์ และแข็งแรง
พอที่จะพิชิตทุกๆศัตรู ได้
สดุดี 22
อารมณ์ ของสดุ ดีน้ ี ก็ตรงกันข้ามกับอารมณ์ ของสดุ ดี 21 อย่างรวดเร็ ว ในอารมณ์ น้ ี ดาวิดได้รู้สึกถู ก
ทอดทิ้งโดยพระเจ้า และการคุกคามของพวกศัตรู ของเขาก็อยูบ่ นใจของเขาอย่างหนักหน่วง เป็ นที่ชดั เจนว่าเขา
ได้รู้สึกว่าความตายอาจใกล้เข้ามา เขาได้อธิ บายถึ งสภาพของเขาดังเช่ นการเผชิ ญหน้ากับการถู กประหาร
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ตอบคาอธิ ษฐานขอความช่วยเหลือของเขา

“ไม่มีคริ สเตียนคนไหนที่สามารถอ่านสิ่ งนี้โดยปราศจากการถูกเผชิ ญหน้าอย่างชัดเจนกับการถูกตรึ งได้
มันไม่ ใ ช่ แค่ เรื่ องราวของค าเผยพระวจนะที่ ไ ด้ส าเร็ จอย่า งละเอี ย ดเท่ า นั้น แต่ ม นั เป็ นเรื่ องราวของ
ความถ่ อ มใจของผู ้ท นทุ ก ข์ อี ก ด้ว ย มัน ไม่ มี ค าขอร้ อ งเพื่ อ การแก้แ ค้น และนิ มิ ต ของเขาเกี่ ย วกับ
การรวบรวมของคนต่างชาติทวั่ โลก”150
ลัก ษณะเด่ น ของผูท้ นทุ ก ข์ที่ ช อบธรรมซึ่ งโดดเด่ น อย่า งมากในสดุ ดี ก ารคร่ า ครวญส่ ว นตัว นี้ ก็ พ บ
ความสาเร็ จของมันในพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 69; และข้ออื่นๆ)151
1. ความสิ้ นหวังและความเชื่อ 22:1-10
ดาวิดได้รู้สึกถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าและถูกเยาะเย้ยโดยพวกศัตรู ของเขา กระนั้นความมัน่ ใจของเขาก็อยู่
ในการดูแลเรื่ อยไปของพระเจ้า
ความสิ้ นหวังของดาวิดและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพวกบรรพบุรุษของเขา 22:1-5
22:1-2 อี ก ครั้ งหนึ่ ง ดาวิด ได้รู้ สึ ก สิ้ นหวัง โดยการขาดการตอบสนองของพระเจ้า ต่ อการร้ องเรี ย กของเขา
(เปรี ยบเทียบ 13:1-4) พระเจ้าจะไม่ตอบคาอธิ ษฐานของดาวิดทั้งๆที่เขาได้อธิ ษฐาน พระเยซูคริ สต์เจ้า
ได้อา้ งอิงถ้อยคาของดาวิดขณะที่พระองค์ได้ถูกตรึ งที่กางเขน (มธ. 27:46; มก. 15:34)
“มีสองแนวทางที่เราอาจเข้าใจการใช้คาเหล่านี้ของพระเยซู ไม่วา่ จะเป็ น แง่ ที่เต็มที่ หรื อ สัญลักษณ์ . . . .
ฟร้านซ์ เดลลิทซ์ก็อธิ บายอย่างดีถึงสิ่ งที่เราหมายถึงโดยแง่ที่เต็มที่ในคาอธิ บายของเขาในสดุดี 22 ว่า: ‘. .
.ด้ว ยการบ่ น ของเขานั้น ดาวิด ก็ ล งไปสู่ ที่ ลึ ก ที่ อ ยู่ไ กลว่า ความลึ ก ของความทุ ก ข์ข องเขา และด้ว ย
ความหวัง ของเขานั้น เขาก็ ข้ ึ น ไปสู่ ที่ สู ง ที่ ไ กลกว่ า ความสู ง ของรางวัล ของความทุ ก ข์ ข องเขา’152
ความหมายอย่างเต็มที่ ก็สามารถเป็ นที่ เข้าใจใน แง่ แบบครอบคลุม เช่ นกัน นั่นคื อ การทนทุ กข์ใน
โอกาสนี้ก็ไม่เพียงพอที่จะมีคุณสมบัติสาหรับคาศัพท์ต่างๆที่ยงิ่ ใหญ่เหล่านี้ ของตัวบท ดังนั้นเราก็เข้าใจ
ว่าดาวิดได้สรุ ปการทนทุกข์ของชี วิตทั้งสิ้ นของเขา. . . .ในการเปรี ยบเทียบกับแง่ที่เต็มที่น้ นั การตีความ
เชิ งสั ญลักษณ์ ก็เห็ นว่าพระเยซู เป็ น แบบ ของผูท้ นทุกข์ในสดุ ดี 22 และผูเ้ ขี ยนสดุ ดีก็กลายมาเป็ น
ต้นแบบ การตีความสดุดีน้ ี ของเจมส์ เมย์ก็เป็ นของประเภทนี้ แม้ว่าเขาชอบที่จะเห็นว่าพระเยซู ได้ต้ งั
พระองค์เองใน รู ปแบบ ของมัน: ‘พระองค์เข้าร่ วมหมู่คนมากมายของผูท้ นทุกข์และกลายมาเป็ นหนึ่ ง
กับพวกเขาในการทนทุกข์ของพวกเขา’153
เมื่อวิธีแง่ที่เต็มที่ถูกประยุกต์ใช้น้ นั มันก็ตระหนักว่า
ความส าเร็ จในอนาคตก็ถู ก สร้ า งขึ้ นไปสู่ ภาษาและความหมายของตัวบท ในขณะที่ สัญลัก ษณ์ มอง
กลับไปยังบุ คคลหรื อเหตุก ารณ์ ใ นฐานะตัวแทนของเหตุ การณ์ หรื อบุ คคลในอนาคต มันอาจเป็ น
หรื อไม่อาจเป็ นองค์ประกอบเชิงการเผยพระวจนะที่ถูกสร้างเข้าไปในตัวบท”154

22:3

โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความเงี ย บของพระเจ้า ความมัน่ ใจของดาวิดในพระองค์ก็ หนัก แน่ นเพราะเขารู ้ ว่า
พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ ซึ่ งถูกแยกออกจากรู ปเคารพทั้งสิ้ นในฐานะพระเจ้าแท้และทรงพระชนม์อยู่ ยิ่งไป
กว่านั้นอีก พระเจ้ายังคงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่แท้จริ งของอิสราเอลที่ได้ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์และได้รับ
การสรรเสริ ญโดยประชากรของพระองค์สาหรับใครที่พระองค์เป็ น

22:4-5 ยิง่ ไปกว่านั้นอีก ดาวิดได้พบการหนุนใจขณะที่เขาได้จดจาถึงคาตอบของพระเจ้าที่มีต่อคาอธิ ษฐานของ
พวกบรรพบุ รุษของอิ สราเอลเมื่ อพวกเขาได้อธิ ษ ฐานในความทุ กข์ยากและได้ประสบกับการช่ วยกู้
เนื่องจากว่าพระเจ้าได้ให้รางวัลแก่ความวางใจของพวกเขา ดาวิดก็ได้เชื่ อว่าพระองค์จะให้เกียรติแก่เขา
เช่นกัน
ความน่าอายของดาวิดและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อเขา 22:6-10
รู ปแบบของความคิดของดาวิดในตอนนี้ ก็คล้ายกันอย่างมากกับรู ปแบบที่ได้แสดงออกมาในข้อที่ 1-5
มันเป็ นวงโคจรที่สองของการคร่ าครวญและความมัน่ ใจอย่างเดียวกันที่ได้แสดงออกที่นนั่
22:6-8 โดยการเปรี ย บเที ย บตัว เขาเองกับ ตัว หนอนนั้น ดาวิ ด ได้แ สดงออกถึ ง ความรู ้ สึ ก แห่ ง ความไร้ ค ้า
ความอ่อนแอและความรู ้สึกดูถูกของเขาในสายตาของพวกศัตรู ของเขา ภาพนี้ ก็พรรณนาถึ งการรู ้สึก
ด้อยกว่ามนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ โยบ 25:6; อสย. 41:14)
พวกศัตรู เหล่านี้ ได้ดูถูกเขา ได้เย้ยหยันเขา
ได้เยาะเย้ยความเชื่ อของเขาในพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยกูเ้ ขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:39, 44)
การสั่ น ศี ร ษะสามารถบ่ ง บอกถึ ง การปฏิ เ สธ (เปรี ย บเที ย บ 109:25) หรื อ ความประหลาดใจได้
(เปรี ยบเทียบ 64:8; พคค. 2:15) พวกศัตรู ของพระเยซู ได้กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ ขณะที่พระองค์ได้ถูกตรึ ง
ที่กางเขน (มธ. 27:42-43)
22:9-10 อย่างไรก็ตาม ดาวิดได้ดึงกาลังมาโดยการจดจาว่าพระเจ้าได้ค้ าจุนเขาตลอดชี วิตของเขา แม้กระทัง่
ตั้งแต่การเกิ ดของเขา เมื่อดาวิดเป็ นเด็กชายตัวเล็กๆนั้น เขาได้เรี ยนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งได้
ค้ าจุนเขามาจนถึงปั จจุบนั นี้
2. พวกศัตรู และความเหนื่อยล้า 22:11-18
ส่ วนนี้ของสดุดีก็เน้นถึงสภาพที่เป็ นทุกข์ของผูเ้ ขียนสดุดี
การร้องเรี ยกหาความช่วยเหลือของดาวิด 22:11
ดาวิดได้ร้องทู ลต่ อพระเจ้า ที่ จะอยู่ใ กล้เขาด้วยการช่ วยเหลื อที่ ช่ วยให้รอด เนื่ องจากว่า เขาได้อยู่ใ น
อันตรายอันใหญ่หลวงและไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาได้ เขาได้รู้สึกโดดเดี่ยวและอ่อนแออย่างมาก

พวกศัตรู ของดาวิดและความเจ็บปวด 22:12-15
22:12-13 ผูเ้ ขียนสดุดีได้รู้สึกว่าเขาได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของพวกศัตรู ของเขา อย่างเช่นบุคคลที่อยูต่ ่อหน้าวัว
หรื อสิ ง ห์ ที่อนั ตราย เหล่ าโคก็ ตวั ใหญ่ และแข็งแรงในบาชาน (หรื อกิ เลอาด) ซึ่ งเป็ นเขตแดนทาง
ตะวันออกของทะเลคินเนเรท (กาลิลี; เปรี ยบเทียบ กดว. 32:1-5; อมส. 4:1)
22:14-15 ด้วยการบรรยายด้วยคาพูดหลายอย่างนั้น ดาวิดก็ได้อธิ บายถึงความทุกข์ที่เขาได้รู้สึกอย่างไรเนื่ องจาก
การโจมตีของพวกศัตรู ของเขา อย่างที่น้ าได้ถูกเทลงบนพื้นดินนั้น เขาก็ไม่สามารถรวบรวมตนเองที่จะ
ต่อต้านพวกเขาได้ เขาได้รู้สึกเจ็บปวดและไร้ความสามารถที่ จะปกป้ องตนเอง อย่างเช่ นเมื่อกระดูก
หลุ ดจากที่ วิญญาณของเขานั้น แทนที่ จะหนัก แน่ นอยู่ แต่ ก ลับ ได้ล ะลายไปเหมื อนกับ ขี้ ผ้ ึง ร้ อ น
เขาได้รู้สึกว่าไม่มีพลังงานอย่างเช่นเศษหม้อดินแตก เขาได้ตอ้ งการการทาให้สดชื่ น อย่างเช่น บุคคลที่
กระหายที่กระหายน้ าเมื่อเขาปากของเขาแห้ง เขาได้สรุ ปว่าเขาเกื อบได้อยู่ในหลุ มฝั งศพ เกื อบตาย
เนื่องจากว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยเขา
พวกศัตรู ของดาวิดและความเจ็บปวดที่ถูกกล่าวซ้ าอีก 22:16-18
22:16 ดาวิดได้เ ปรี ย บเที ย บพวกศัตรู ข องเขากับ พวกสุ นัข ป่ าที่ ไ ด้ล้อมรอบเขาและรอคอยที่ จะท าลายเขา
เขาได้รู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้เริ่ มต้นที่จะฉี กทึ้งเขาแล้วโดยการกัดมือและเท้าของเขา หลายปี ต่อมา
พวกศัตรู ของพระเยซู ได้ แทง พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์อย่า งแท้จริ งเมื่ อพวกเขาได้ตรึ ง
พระองค์ที่กางเขน (เปรี ยบเทียบ ลก. 24:39-40)155
22:17-18
อี ก ครั้ งหนึ่ ง ดาวิ ดได้ก ล่ า วถึ ง การเปรี ย บเที ย บถึ ง พวกศัตรู ข องเขาต่ อ ไปด้วยการอธิ บ ายถึ ง
ความเจ็บปวดของเขาเอง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12-15) เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาได้อ่อนแอและซู บผอม กระดูก
ของเขาได้แสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนภายใต้ผิวหนังของเขาเนื่ องจากการสู ญเสี ยน้ าหนักซึ่ งได้ก่อให้เกิ ด
โดยความทุกข์ของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกศัตรู ของเขาได้แน่ใจอย่างมากว่าดาวิดจะพินาศ
เพราะว่าพวกเขาได้ยึดเอาเสื้ อผ้าของเขาและได้แบ่งปั นเสื้ อผ้าของเขาท่ามกลางพวกเขาเอง สิ่ งนี้ ได้
เกิดขึ้นเช่นกันเมื่อพวกศัตรู ของ พระเยซูคริ สต์ได้ตรึ งพระองค์ (มธ. 27:35)
“สดุดี 22 เป็ นภาพที่เห็นจริ งเห็ นจังเกี่ยวกับการตายโดยการถูกตรึ ง กระดูก (ของมือ แขน ไหล่ และ
กระดูกเชิงกราน) ที่ได้หลุดออกจากข้อต่อ (ข้อ 14); เหงื่อที่ไหลหลัง่ ซึ่ งก่อให้เกิดโดยการทนทุกข์อย่าง
รุ นแรง (ข้อ 14); การทางานของหัวใจที่ได้ถูกกระทบ (ข้อ 14); กาลังที่ได้สูญเสี ยไป และความกระหาย
อย่างยิ่ง (ข้อ 15); มือและเท้าที่ได้ถูกแทง (ดู ข้อ 16 แต่เปรี ยบเทียบกับ ยน. 20:20 อีกด้วย); การเปลือย

เปล่าบางส่ วนพร้ อมกับการทาลายความสุ ภาพ (ข้อ 17) ทั้งหมดนี้ ก็เกี่ ยวข้องกับรู ปแบบของความตาย
สถานการณ์ต่างๆที่เสริ มเข้ามาก็เป็ นสถานการณ์ เหล่านั้นที่ได้สาเร็ จในการถูกตรึ งของพระคริ สต์อย่าง
แท้จริ ง การร้องเรี ยกที่โดดเดี่ยวของข้อที่ 1 (มธ. 27:46); ระยะเวลาของความสว่างและความมืดของข้อ
ที่ 2 (มธ. 27:45); การปฏิบตั ิต่อที่ดูถูกและทาให้เสี ยเกียรติของข้อ 6-8, 12-13 (มธ. 27:39-44); การจับ
ฉลากของข้อ 18 (มธ. 27:35); ทั้งหมดก็ได้สาเร็ จตามตัวอักษร เมื่ อเป็ นที่จดจากันว่าการตรึ งเป็ น
รู ปแบบการประหารชีวติ ของคนโรมันไม่ใช่ของคนยิวนั้น หลักฐานของการดลใจก็ตา้ นทานไม่ได้”156
3. การอธิษฐานขอเสรี ภาพจากความตาย 22:19-21
ผูเ้ ขียนสดุดีได้วิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อจะช่ วยกูช้ ี วิตของเขาจากการโจมตีที่อนั ตรายของพวกศัตรู ของเขา
ผูซ้ ่ ึ งเขาอ้างอิงถึ งอีกครั้งหนึ่ งว่าเป็ นพวกสัตว์ป่า เขาได้ร้องทูลให้พระเจ้าที่อยู่ใกล้เขาและกระทาอย่างรวดเร็ ว
เพื่อจะช่วยเขาให้รอด
การเปลี่ยนแปลงอันเป็ นที่สังเกตในท่าทีของดาวิดได้เกิดขึ้นในกลางของข้อ 21 เป็ นที่ชดั เจนว่าเขา
ได้รับ ความแน่ ใ จถึ งการช่ วยเหลื อของพระเจ้า เพราะว่าส่ วนสุ ดท้ายของข้อนี้ ก็ แสดงออกถึ ง ความมัน่ ใจใน
การช่วยกูข้ องพระองค์ ความมัน่ ใจนี้ อาจได้มายังผูเ้ ผยพระวจนะคนนี้ โดยการเปิ ดเผยโดยตรง ส่ วนเหลือของ
สดุดีน้ ีก็ดาเนินหัวข้อของความแน่ใจที่มนั่ ใจถึงความรอดต่อไป
4. การสรรเสริ ญและการหนุนใจ 22:22-31
22:22 เมื่อพิจารณาถึงการช่วยกูข้ องพระเจ้า ดาวิดได้ปฏิญาณที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าอย่างเปิ ดเผย ต่อมาพระเจ้า
ได้ช่วยให้พระบุตรของพระองค์รอดพ้นจากความตายอย่างที่ตอนนี้ พระองค์ได้ช่วยกูผ้ เู ้ ขียนสดุดีจากมัน
ในกรณี ข องดาวิ ด นั้น พระองค์ ไ ด้ท าโดยการท าให้ ชี วิ ต ของเขายื ด ยาวออกไป และในกรณี ข อง
พระคริ สต์น้ นั ก็โดยการเป็ นขึ้ นมาจากความตาย ผูเ้ ขี ยนพระธรรมฮี บรู ได้อา้ งอิ งข้อนี้ ใน ฮีบรู 2:12
ในฐานะการแสดงออกของการสรรเสริ ญของพระเยซูคริ สต์ที่มีต่อพระเจ้าสาหรับการช่วยกูพ้ ระองค์จาก
ความตายในการตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 5:7)
22:23-26 ถัดไปดาวิดได้เรี ยกให้ที่ประชุ มของอิ สราเอลที่ จะร่ วมกับเขาในการสรเสริ ญพระเจ้าเพราะว่า
พระองค์ได้มาเพื่อจะช่ วยเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1-2) เป็ นที่ชดั เจนว่าดาวิดปฏิญาณต่อพระเจ้าระหว่าง
เวลาแห่งความทุกข์ของเขาซึ่ งตอนนี้เขาได้สัญญาที่จะทาตาม คาปญิญาณในอิสราเอลก็เป็ นการสัญญา
ที่ จะให้บ างสิ่ ง แก่ พ ระเจ้า ถ้าพระเจ้าจะท าสิ่ ง ที่ เจาะจงสาหรั บบุ คคลที่ ไ ด้ป ฏิ ญาณ หรื อเนื่ องจากว่า
พระองค์ไ ด้ท าสิ่ ง ที่ เจาะจงสาหรั บ เขาหรื อหรื อเธอ บางครั้ งผูค้ นได้ป ฏิ ญาณถึ ง สิ่ งต่ า งๆทางวัตถุ
แต่บ่อยครั้งแล้วพวกเขาได้สัญญาที่จะให้การสรรเสริ ญ

ข้อ 26 อธิ บายถึ งด้านกลับของสภาพที่แย่ซ่ ึ งก่อนหน้านั้นถูกอ้างอิงว่าเป็ นลักษณะของดาวิดในความ
ทุกข์ยากของเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14-15, 17) ถ้อยคาเหล่านี้คงได้หนุนใจให้ประชากรของพระเจ้าที่จะ
อธิ ษฐานและวางใจในพระเจ้าต่อไป
22:27-31 จุ ด ประสงค์ ข องพระเจ้า ส าหรั บ อิ ส ราเอลก็ คื อ ว่ า พวกเขาจะเป็ นอาณาจัก รแห่ ง ปุ โ รหิ ต โดย
การภาวนาความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าแก่ทุกคน และโดยการนาทุกคนไปสู่ ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า (อพย.
19:6)
ดาวิดได้มีมุมมองที่ไม่ปิดกั้นเกี่ ยวกับจุดประสงค์น้ ี อย่างที่มนั ชัดเจนจากการแสดงออกถึ ง
ความเป็ นห่วงของเขาที่วา่ การช่วยกูเ้ ขาโดยพระเจ้านั้นจะส่ งผลต่อการที่คนต่างชาติหนั มาหาพระยาเวห์
ด้วยความเชื่ อ ในที่ สุ ดพระยาเวห์ ก็ เป็ นพระมหากษัตริ ย ์ ผูซ้ ่ ึ ง ปกครองเหนื อทุ กประเทศ ไม่ ใ ช่ แค่
อิสราเอล (ข้อ 28) ทุกคนจะกราบลงต่อพระองค์ ไม่วา่ พวกเขาร่ ารวยหรื อกาลังจะตาย (ข้อ 29) ดาวิดได้
เชื่ อว่าคาพยานของเขาเกี่ยวกับการที่พระเจ้าได้ช่วยกูเ้ ขาจากความตายจะส่ งอิทธิ พลต่อชนรุ่ นหลังที่จะ
วางใจในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้สงวนการบันทึกนี้ ไว้ในพระคัมภีร์ มันก็ได้หนุ นใจให้
ชนทุกรุ่ นที่ตามมาที่จะทาอย่างนั้น การบันทึกถึงการที่พระเจ้าได้ช่วยกูพ้ ระเยซูคริ สต์จากความตายเมื่อ
พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อความรอด (ฮบ. 5:7) และการที่พระเจ้าได้ยินและได้ทาให้พระองค์เป็ น
ขึ้นมาจากความตายก็ได้หนุนใจให้หลายๆคนที่จะมีความมัน่ ใจในพระเจ้าของดาวิด วลีสุดท้าย (ข้อ 31)
“พระองค์ได้ทรงกระทาการนั้น” ก็คล้ายกับการร้องของพระเยซูของเรา “สาเร็ จแล้ว” (ยน. 19:30)
นี่เป็ นหนึ่งของสดุดีพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 27-30 กับ กจ. 2:30-31 และ ฟป. 2:8-11; และข้อ
22, 25 กับ ฮบ. 2:12) ฟานเกเมอเรนได้ถือว่ามันเป็ นการคร่ าครวญส่ วนตัวที่ประกอบด้วยการขอบคุณ157
มันได้ชัดเจนในภายหลังที่ว่า สดุ ดีน้ ี ไม่ได้เพียงแต่บนั ทึ กเหตุการณ์ ต่างๆที่เป็ นจริ งในชี วิตของดาวิด
เท่ า นั้ น แต่ ไ ด้ ท านายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆในชี วิ ต ของบุ ต รชายที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของดาวิ ด ซึ่ งก็ คื อ
พระเมสสิ ยาห์ หรื อพระเยซูคริ สต์อีกด้วย บางทีดาวิดได้อธิ บายถึงการทนทุกข์ต่างๆของเขาเองในเชิ ง
การเปรี ยบเทียบ แต่การอธิ บายต่างๆของเขาได้เกิดขึ้นในการทนทุกข์ ความตาย และการเป็ นขึ้นมาจาก
ความตายของพระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า ของเราตามตัวอัก ษร นัก อรรถาธิ บ ายบางคนได้เชื่ อว่าดาวิดไม่ ไ ด้
ประสบกับสิ่ งใดๆเหมือนสิ่ งที่เขาได้อธิ บายในสดุดีน้ ี แต่ถอ้ ยคาของเขาเป็ นการทานายถึ งพระเมสสิ ยาห์
อย่างสิ้ นเชิง158 อย่างน่าสนใจแล้ว ไม่มีการสารภาพบาปหรื อการสาปแช่งศัตรู ในสดุดีน้ ี การทนทุกข์
ที่บนกางเขนของพระเยซูของเราก็ปราศจากองค์ประกอบเหล่านี้เช่นกัน159
ประชากรของพระเจ้าทุกยุคสามารถเรี ยนรู ้ จากสดุ ดีน้ ี ได้ แม้วา่ มันดูเหมือนว่าพระเจ้าได้ลืมและได้
ละทิ้งเราไปในเวลาแห่ งการข่มเหงที่รุนแรง เราก็สามารถพึ่งพาพระองค์ที่จะช่วยกูเ้ ราจากความตายใน
การตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานของเราได้ การช่วยกูข้ องเราอาจมาทางการทาให้ชีวิตของเรายาวออกไป

อย่างเช่ นในกรณี ของดาวิด หรื อทางการเป็ นขึ้นมาจากความตาย อย่างเช่นในกรณี ของพระเยซู ของเรา
ด้วยความแน่ใจถึงการช่วยกูน้ ้ ี เราก็สามารถสรรเสริ ญพระเจ้าแม้กระทัง่ ในทุกวันนี้ และหนุ นใจให้คน
อื่นๆที่จะวางใจและนมัสการพระองค์ได้เช่นกัน160
สดุดี 23
ดาวิดได้ไตร่ ตรองถึ ง พระพรมากมายของพระเจ้าที่ มีต่อเขาและได้สรุ ปว่าพระเจ้า จะสัตย์ซื่ อต่ อเขา
เรื่ อยไปและให้การสามัคคีธรรมแก่เขาในอนาคต นี่ เป็ นสดุดีแห่ งความวางใจและความมัน่ ใจในความดี ของ
พระเจ้าในปั จจุบนั และในอนาคต นี่เป็ นสดุดีบทหนึ่งที่จะต้องอ่านเมื่อเรากลัว
“ความลึกซึ้ งและกาลังเป็ นรากแห่ งความเรี ยบง่ายของสดุดีน้ ี สันติสุของมันไม่ใช่การหลีกหนี ความ
อิ่มเอมใจของมันไม่ใช่ความพึงพอใจ มันมีความพร้อมที่จะเผชิ ญกับความมืดสนิ ทและการโจมตีที่ใกล้
จะมาถึง และจุดสู งสุ ดก็เปิ ดเผยถึงความรักที่ไม่ได้มุ่งไปที่เป้ าหมายทางวัตถุ แต่มุ่งไปที่องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าเอง”161
1. พระเจ้าในฐานะผูน้ า 23:1-4
23:1

ดาวิดได้เปรี ยบเทียบพระยาเวห์กบั ผูเ้ ลี้ยงแกะขณะที่เขาได้ทบทวนถึงพระพรต่างๆของพระองค์ในชี วิต
ของเขา (เปรี ยบเทียบ 28:9; 80:1) นี่เป็ นบทบาทที่คุน้ เคยสาหรับดาวิด ผูซ้ ่ ึ งได้เป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะในฐานะ
เด็กวัยรุ่ นและผูซ้ ่ ึ งต่อมาได้กลายมาเป็ นผูเ้ ลี้ ยงของประชากรของพระเจ้าในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา
พวกกษัตริ ยท์ างโลกตะวันออกใกล้โบราณได้อธิ บายถึ งพวกเขาว่าเป็ นผูเ้ ลี้ ยงของประเทศของพวกเขา
อีกด้วย162 แม้กระทัง่ พระบางองค์ของชาวต่างชาติก็ถูกกล่าวถึงว่าเป็ นผูเ้ ลี้ยง163 ภายหลังอิสยาห์ได้
อ้างอิงถึงพระเมสสิ ยาห์วา่ เป็ นผูเ้ ลี้ยง (อสย. 40:11) ชื่ อเรี ยกนี้ เป็ นชื่ อเรี ยกที่พระเยซู คริ สต์ได้อา้ งใน
สิ ทธิ์ ของพระองค์เอง (ยน. 10:14) และเป็ นชื่ อเรี ย กที่ บรรดาผูเ้ ขี ยนพันธสัญญาใหม่ไ ด้ใ ช้สาหรั บ
พระองค์ (ฮบ. 13:20; 1 ปต. 5:4) ในฐานะผูเ้ ลี้ยงของดาวิด พระเจ้าได้จดั เตรี ยมทุกสิ่ งที่ดาวิดจาเป็ น164

23:2ก ในฐานะผูเ้ ลี้ยงของเขา พระเจ้าได้จดั เตรี ยมการพักและการบารุ งเลี้ ยงฝ่ ายวิญญาณให้แก่ดาวิด อาหาร
สาหรับวิญญาณคือ พระวจนะของพระเจ้า (ฮบ. 5:12-14; 1 ปต. 2:2) ที่บรรดาผูเ้ ลี้ยงภายใต้พระเจ้า
จะต้องรับผิดชอบในการให้แก่ประชากรของพระองค์ (อสค. 34:1-10; ยน. 21:15-17; กจ. 20:28; 1 ปต.
5:2)
23:2ข-3ก พระเจ้าจัดเตรี ยมการทาให้สดชื่ นและการฟื้ นฟูอีกด้วย ผลประโยชน์เหล่านี้ มายังเราขณะที่เราหา
ประโยชน์จากการจัดเตรี ยมน้ าแห่ งชี วิตโดยพระเจ้า ซึ่ งก็คือพระวจนะที่มีชีวิตและที่ถูกบันทึกไว้ของ
พระเจ้า (ยน. 4:10-14; อฟ. 5:26) พระเจ้ารื้ อฟื้ นกาลังของเราและชาระเราทางอุปกรณ์เหล่านี้

23:3ข

พระเจ้าให้การนาพาแก่แกะของพระองค์ในเส้นทางที่ เหมาะสมของชี วิต เพื่อว่าเราจะไม่เคลื่ อนไป
อย่างไร้เป้ าหมาย ในส่ วนหนึ่ งแล้ว พระองค์ทาอย่างนั้นเพื่อเห็นแก่ชื่อเสี ยงของพระองค์เองในฐานะ
ผูห้ นึ่งที่ได้สัญญาจะนาพาประชากรของพระองค์

23:4

การปกป้ องเป็ นพระพรที่สี่ที่ดาวิดได้สรรเสริ ญพระเจ้า พระสัญญาเกี่ยวกับการทรงสถิ ตของพระเจ้า
ทาให้เราแน่ ใจถึ งการปกป้ องของพระองค์ในเวลาแห่ งอันตรายเมื่ อเรากลัว (มธ. 28:20; ฮบ. 13:5)
ธารพระกรของผูเ้ ลี้ยง (ตะบองที่ใส่ ไว้ที่สายคาดเอว) ได้
ขับไล่พวกสัตว์ที่โจมตี และคทา (ไม้เท้า) ของเขา ได้กนั แกะไว้จากอันตรายทางร่ างกายเช่ นหน้าผา165
ในทานองเดี ยวกัน พระเจ้าก็ปกป้ องประชากรของพระองค์เมื่อพวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเราโจมตีเรา
พระองค์ป้องกันเราไว้จากการไปสู่ สถานการณ์ต่างๆที่อนั ตรายในฝ่ ายวิญญาณที่จะส่ งผลให้เกิดการถูก
ทาลายของเรา (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:13)

2. พระเจ้าในฐานะผูจ้ ดั เตรี ยม 23:5
ในข้อนี้ ดาวิดได้อธิ บายว่าพระเจ้าเป็ นเจ้าบ้านแทนที่จะเป็ นผูเ้ ลี้ยง ในฐานะเจ้าบ้านที่กรุ ณา พระเจ้าก็
จัดเตรี ยมการรับรองแขกสาหรับประชากรของพระองค์ พระองค์จดั เตรี ยมสิ่ งที่เราจาเป็ นและต้องการอย่าง
มากมาย และพระองค์ทาอย่างนั้นไม่ใช่ โดยการย้ายเราไปจากต่อหน้าต่อตาของพวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเรา
แต่ทาอย่างนั้นต่อหน้าต่อตาของพวกเขา ในโลกตะวันออกใกล้โบราณ เจ้าบ้านที่รอบคอบจะต้อนรับแขกที่มี
เกียรติเข้าไปสู่ การปกป้ องแห่ งบ้านของเขาโดยการเทน้ ามันลงบนศีรษะของเขาบ้าง (เปรี ยบเทียบ 45:7; 92:10;
133:2; อมส. 6:6; ลก. 7:46) สิ่ งนี้ ได้ทาให้นกั เดินทางที่อ่อนเพลียสดชื่ นและบรรเทา การเจิมด้วยน้ ามันใน
พระคัมภีร์ได้บรรยายถึงการที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาเหนือผูเ้ ชื่ อ (อพย. 40:9-16; ลนต. 8:10-12;
1 ซมอ. 10:1; 16:13; 1 พกษ. 1:39; และข้ออื่นๆ)166 ถ้วยของดาวิดเป็ นเครื่ องหมายของส่ วนของเขาในชี วิตที่
เต็มล้นด้วยพระพรที่อุดมสมบูรณ์
3. การตอบสนองของผูเ้ ชื่อ 23:6
ดาวิดได้ตระหนักว่าความรักที่จงรักภักดี ที่ดีของพระเจ้า (คาฮีบรู เฮเสด) จะติดตามเขาไปตลอดวันคืน
ชี วิตของเขา ติดตามที่นี่ไม่ได้หมายถึงตามหลัง แต่ติดตามอย่างแข็งขัน (เปรี ยบเทียบ 83:15)167 วลี “ความดี
และความรักมัน่ คง” (NASB) หรื อ “ความดีและความรัก” (NIV) เป็ นการเปรี ยบเทียบ (การเปรี ยบเทียบที่คาสอง
คาถูกเชื่อมโยงด้วยคาสันธานซึ่ ง ถูกใช้เพื่อแสดงออกถึงแนวคิดเดียว) ที่เราสามารถแปลว่า “ความรักมัน่ คงที่ดี”
ได้ การอยู่ใ นพระนิ เ วศของพระเจ้า (นั่น คื อ สถานนมัส การในเยรู ซ าเล็ ม ) เป็ นภาพของการชื่ น ชมกับ
ความสัมพันธ์และการสามัคคีธรรมอย่างเต็มที่กบั พระเจ้า

“กระนั้นมันไม่ใช่ สถานที่ แต่เป็ นความมีชีวติ ชีวาของ ความสัมพันธ์ ที่ทาการเปลี่ยนแปลง”168
คาที่แปลว่า “อยู”่ ในตัวบทฮีบรู บ่งบอกถึงการอยูห่ ลังจากการกลับไปที่นนั่ แทนที่จะเป็ นการอยูท่ ี่นนั่ อยู่
แล้ว เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดไม่ได้อยูใ่ นสถานนมัสการเมื่อเขาได้เขียนสดุดีน้ ี แต่ได้ต้ งั หน้ารอคอยถึงการกลับไป
ที่นนั่ อีกครั้งและบ่อยๆ
“มัน. . . ไม่น่าเป็ นไปได้ที่ว่าสดุดี 23 อ้างอิงถึงชี วิตหลังความตายจาเพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า แม้ว่า
บางครั้งข้อ 4 และ 6 เป็ นที่เข้าใจเช่ นนั้น ข้อ 4 อ้างอิงถึ งผูเ้ ลี้ยงที่เป็ นพระเจ้าซึ่ งนาพาลูกแกะของพระองค์
(ผู้เ ขี ย นสดุ ดี ) ผ่ า นหุ บ เขามื ด ที่ อ ัน ตราย (สั ญ ลัก ษณ์ ส าหรั บ อัน ตรายซึ่ งถู ก ก าหนดโดยพวกศัต รู ข องเขา
เปรี ยบเทียบข้อ 5) ในสดุดี 6 ผูเ้ ขียนสดุดีได้แสดงออกถึงความมัน่ ใจของเขาที่วา่ เขาจะมีทางเข้าไปสู่ จาเพาะ
พระพักตร์ พระเจ้า (‘พระนิเวศของพระเจ้า ’ อ้างอิงถึงพลับพลาหรื อวิหารในโลก เปรี ยบเทียบ วนฉ. 19:18; 1
ซมอ. 1:7; 24:2; 2 ซมอ. 12:20; 1 พกษ. 7:12, 40, 45, 51) ‘สื บไปเป็ นนิตย์’ ของ NIV แปลวลีฮีบรู (โอเรค ยา
มิม ซึ่งมีความหมายตาม
ตัวอักษรว่า ‘ความยาวของวันทั้งหลาย’) ซึ่ งเมื่อใช้กบั มนุ ษย์ในที่อื่น ตามปกติแล้วก็อา้ งอิงถึงระยะเวลา
ที่ยาวนาน (เช่ นตลอดชี วิตของคนหนึ่ ง) ไม่ใช่ นิรันกาล (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 30:20; โยบ 12:12; สดด. 91:16;
สภษ. 3:2, 16; พคค. 5:20). . . .
“ในขณะที่ ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีอาจไม่ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ชี วิตหลัง ความตายจาเพาะพระพัก ตร์ พ ระเจ้าอย่างเจาะจง
ในความคื บหน้าของการเปิ ดเผยนั้น ถ้อยคาของเขาก็มาสู่ การแสดงออกถึ งความหวังเช่ นนั้นสาหรั บ
ประชากรของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ เข้าใจถึ งการขยายอย่างเต็มที่ของการยืนยันของสดุ ดีน้ ี ที่ว่าพระเจ้า
ปกป้ องคนของพระองค์ ในทานองเดียวกัน ถ้อยคาในสดุดี 17:15; 49:15 และ 73:24 ก็กลายมาเป็ นคา
พยานแห่ ง ความเชื่ อบนริ มฝี ปากของคริ ส เตี ย นถึ งการแก้แค้นสุ ดท้ายของพระเจ้า เพื่ อคนชอบธรรม
แม้กระทัง่ หลังจากความตาย”169
ความดีของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ อย่างที่เห็นได้ในการนาและการจัดเตรี ยมเพื่อเราของ
พระองค์น้ นั ควรจูงใจให้เราที่จะชื่ นชมกับความมัน่ คงของเราในพระองค์และที่จะอยู่ในการสามัคคีธรรมกับ
พระองค์170
ถ้าคุ ณคาดหวังหรื อกาลังทาพันธกิจด้านการอภิบาลในปั จจุบนั นี้ จงลองใส่ ชื่อของคุณในที่ของผูเ้ ลี้ ยง
ขณะที่คุณอ่านสดุดีน้ ี การฝึ กหัดนี้จะช่วยให้คุณประเมินประสิ ทธิ ภาพของคุณได้

สดุดี 24
ผู ้ค นที่ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การกระท าที่ ช อบธรรมและความคิ ด ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ เท่ า นั้น ก็ เ ข้า ไปยัง ที่ ที่
พระมหากษัตริ ยท์ ี่มีสง่าราศีแห่งจักรวาลประทับอยู่
โอกาสที่ ไ ด้ด ลใจการเขี ย นสดุ ดี น้ ี ก็ ไ ม่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง เนื้ อ หาของมัน
นักตี ความหลายคนเชื่ อว่าดาวิดคงได้เขียนสดุ ดีน้ ี เมื่อเขาได้นาหี บพันธสัญญาไปยังเยรู ซาเล็ม (2 ซมอ. 6)171
บางที เขาได้เขียนสดุดีน้ ีเมื่อเขาได้กลับมาจากชัยชนะในสงคราม172
ในระหว่างการถู กเนรเทศนั้น คนยิวได้พฒั นาธรรมเนี ยมของการอ่านสดุ ดีกษัตริ ยน์ ้ ี ทุกๆวันอาทิ ตย์
ซึ่ งเป็ นการเฉลิมฉลองวันแรกแห่ งการทรงสร้าง พวกเขาอ่านสดุดีอื่นๆในวันอื่นๆของสัปดาห์อีกด้วย: 48 ใน
วันจันทร์ , 82 ในวันอังคาร, 94 ในวันพุธ, 81 ในวันพฤหัสบดี, 93 ในวันศุกร์ , และ 92 ในวันเสาร์ 173

1. การขึ้นไปยังสถานนมัสการ 24:1-6
24:1-2 ดาวิดได้ยืนยันถึงอานาจอธิ ปไตยเหนื อทุกสิ่ งของพระยาเวห์ พระองค์อยูเ่ หนื อทุกสิ่ งเพราะว่าพระองค์
ได้สร้างทุกสิ่ ง เปาโลได้ใช้ขอ้ นี้ เพื่อจะสนับสนุ นหลักคาสอนของท่านที่วา่ คริ สเตียนสามารถกินอะไร
ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นเหตุให้คนอื่นสะดุด (1 คร. 10:26)
พวกคนต่างชาติได้มองว่าบรรดาพระของพวกเขาจากัดต่อบริ เวณและหน้าที่ แต่พระยาเวห์มีอานาจ
อธิ ปไตยเหนือทุกสิ่ ง ข้อ 2 มองย้อนกลับไปยังการทรงสร้างโลก “แม่น้ า” (NASB) หรื อ “น้ า” (NIV)
เป็ นคาที่มีความหมายเหมือนกันสาหรับ “ทะเล” บางทีมนั อธิ บายถึงความยุง่ เหยิงเกี่ยวกับน้ าที่โมเสส
ได้อธิ บายว่าโลกปรากฏออกมาในเรื่ องราวแห่งการทรงสร้างในปฐมกาล (ปฐก. 1:10)
24:3-4 จากนั้นผูเ้ ขียนสดุดีก็ประหลาดใจว่าใครสามารถไปยังสถานนมัสการของพระเจ้าผูย้ ิ่งใหญ่
เช่นนั้นบนภูเขาศิโยนได้ (เปรี ยบเทียบ 23:6) ใครที่มีความกล้าหาญที่จะทาอย่างนั้น? การกระทาที่
ถูกต้อง (มือสะอาด) และท่ าที ที่ ถูกต้อง (ใจบริ สุทธิ์ ) ก็ จาเป็ นถ้าใครคนหนึ่ งหวังที่ จะได้รับสิ ทธิ์ ใน
การเข้าไปยังจาเพาะพระพักตร์ ของพระองค์ บางทีการนับถือรู ปเคารพและการเป็ นพยานเท็จก็แสดง
ถึงบาปทั้งหมดที่มีต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ ซึ่ งทาให้ผนู ้ มัสการที่มีศกั ยภาพคนใดก็ตามขาดคุณสมบัติ
24:5-6 พระเจ้า จะอวยพรบุ ค คลเหล่ า นั้นที่ แสวงหาการสามัค คี ธรรมของพระเจ้า โดยการติ ดตามวิถี ท างที่
ชอบธรรม ด้วยการประทานตามความปรารถนาของพวกเขา

“อะไรก็ตามที่กาลังทาหน้าที่อย่างที่มนั ควรก็คือ ‘ชอบธรรม’: ในศาล คือคนที่ถูกต้อง; ในคุณลักษณะ
คือคนที่จริ งใจ; ในการดาเนินเรื่ องราวต่างๆคือ ความสาเร็ จ ไปเป็ นได้วา่ ทั้งสามนี้ ก็ปรากฏในบริ บทนี้
คนนี้ มีรอยยิม้ ของพระเจ้าเหนื อเขา: เขาเป็ นที่ยอมรับ เขาได้รับการช่วยเหลือที่จะดาเนิ นชี วิตที่ถูกต้อง
เรื่ อ งราวต่ า งๆของเขาภายใต้ การอวยพร ของพระเจ้า จะด าเนิ น ไปอย่ า งที่ สิ่ ง เหล่ า นั้น ควรเป็ น
[เปรี ยบเทียบ 23:3; 65:5]”174
“ชนรุ่ น” ของบรรดาผูท้ ี่แสวงหาพระองค์บางทีอา้ งอิงถึงกลุ่มที่แสวงหาพระพักตร์ ของพระเจ้า (นัน่ คือ
แสวงหาพระเจ้า) ผูเ้ ขียนสดุดีได้อา้ งอิงถึงพระเจ้าของยาโคบ (NIV) ที่นี่ การอ้างอิงถึงยาโคบนี้ ทาให้
นึกถึงยาโคบที่ปล้ าสู ้กบั พระเจ้าเพื่อจะได้รับพระพรจากพระองค์ (ปฐก. 32:24-32) ในทานองเดียวกัน
ทุกคนที่ดิ้นรนที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าโดยการติดตามความชอบธรรมก็จะได้รับความโปรดปราน
ของพระองค์อย่างที่ยาโคบได้รับ
2. การเสด็จเข้ามาของกษัตริ ย ์ 24:7-10
24:7

เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดได้พรรณนาในความคิดของเขาถึงประตูต่างๆที่ปิดของเยรู ซาเล็มราวกับว่าพวกมัน
เป็ นหัวที่ได้กม้ ลง เขาได้เรี ยกร้องให้ประตูต่างๆซึ่ งได้ถูกทาให้เป็ นบุคคลที่จะยกหัวของพวกมันเพื่อ
ว่ากษัตริ ยผ์ ยู ้ ิ่งใหญ่จะเข้ามาได้ ตามปกติแล้ว ผูค้ นได้กม้ ศีรษะของพวกเขาขณะที่กษัตริ ยไ์ ด้ผ่านไป
แต่ในภาพนี้ ประตูต่างๆได้ทาสิ่ งที่ตรงกันข้าม การยกประตูต่างๆขึ้นก็อา้ งอิงถึงการทาให้ประตูต่างๆ
สู งขึ้น ใหญ่ข้ ึน เพื่อพระเจ้าที่ทรงพระสิ ริเช่นนั้นจะเข้ามาได้

24:8

ดาวิดได้อธิ บายว่ากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงพระสิ ริน้ ี เป็ นพระยาเวห์ในการตอบสนองต่อคาถามเกี่ยวกับประตูต่างๆ
ซึ่ งได้ถูกทาให้เป็ นบุคคล และบางที เป็ นผูค้ น พระเจ้าทรงพระสิ ริเพราะว่าพระองค์มีอานาจทั้งสิ้ น
อย่า งเห็ น ได้ใ นชัย ชนะของพระองค์เ หนื อ พวกศัตรู ข องพระองค์และการจัด เตรี ย มความรอดของ
พระองค์ กษัตริ ยท์ ี่เป็ นพระเจ้าของอิสราเอลทรงพระสิ ริอย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ไม่สามารถถู ก
พิชิตได้ “โยธา” พรรณนาถึงกองทัพสวรรค์ที่มากับพระองค์และสนับสนุนพระองค์

24:9-10 ที่ จะเน้นถึ ง พระสิ ริของพระยาเวห์ ในฐานะกษัตริ ยผ์ ูย้ ิ่ง ใหญ่ ดาวิดได้กล่ าวซ้ าการยกย่องและการ
อธิบายที่มีในข้อ 7 และ 8 ตามลาดับ ในการเปรี ยบเทียบที่มีความหมายเหมือนกันนั้น สองข้อนี้ กล่าวซ้ า
ความคิดอย่างเดียวกัน และสี่ ขอ้ ทั้งหมดก็ทาหน้าที่เป็ นการโห่ ร้องชัยชนะ “ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ
ยิง่ ยืนนาน!” “ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญยิง่ ยืนนาน!”

ประชากรของพระเจ้าควรให้เกียรติและยกย่องพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็ นกษัตริ ยท์ ี่แข็งแรงที่สุดของ
กษัตริ ยท์ ้ งั หมด เราควรตระหนักว่าการเข้าร่ วมกับบุคคลเช่ นนั้นก็เรี ยกร้องความบริ สุทธิ์ ในความคิด
ค าพูดและการกระท า นี่ จะเป็ นสดุ ดีที่ เหมาะสมที่ จะท่ อ งจาเมื่ อพระเยซู เสด็ จกลับ มายัง โลกเพื่ อ
จะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ข้ ึนเป็ นเวลา 1,000 ปี 175
“สดุดี 22, 23, และ 24 ก็ก่อตั้งชุ ดสามเรื่ อง ในสดุดี 22 พระผูเ้ ลี้ยง ที่ ดี ประทานชีวิตของพระองค์เอง
เพื่อแกะ (ยน. 10:11); ในสดุดี 23 พระผูเ้ ลี้ยง ที่ ยิ่งใหญ่ ผูซ้ ่ ึ งได้ถูกทา ‘ให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย. . .
โดยโลหิ ตแห่ งพันธสัญญานิ รันดร์ ’ (ฮบ. 13:20) ก็เอาใจใส่ แกะของพระองค์อย่างรักใคร่ ; ในสดุดี 24
พระผูเ้ ลี้ยงที่เป็ น หัวหน้ า ก็ปรากฏในฐานะกษัตริ ยแ์ ห่งพระสิ ริเพื่อจะให้บาเหน็จแก่แกะ (1 ปต.5:4)”176
“ช่ างเป็ นชุ ดสามเรื่ องที่อศั จรรย์จริ งๆ ที่เรามีที่นี่ในสดุ ดีสามบทเหล่านี้ สดุ ดี 22: สดุ ดีแห่ งกางเขน;
สดุดี 23: สดุดีแห่งไม้เท้า, ไม้เท้าของผูเ้ ลี้ยง; สดุดี 24: สดุดีแห่งมงกุฎ”177
สดุดี 25
ดาวิดได้ขอปัญญาและการยกโทษจากพระเจ้าเนื่องด้วยความดีของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล นี่เป็ นหนึ่ง
ในสดุ ดีโคลงกระทูท้ ี่ ซ่ ึ งแต่ละข้อในพระคัมภี ร์ฮีบรู เริ่ มต้นด้วยตัวอักษรที่ตามมาของตัวอักษรฮี บรู ซึ่ งที่นี่ก็มี
ความผิดปกติเป็ นครั้งคราว สองข้อเริ่ มต้นด้วยตัวอักษร เรช ตัวอักษร วาว และ โคบ ก็หายไป และข้อสุ ดท้าย
เริ่ มต้นด้วยตัวอักษร เพ ซึ่ งออกจากระบบตัวอักษรตามปกติ สดุ ดีน้ ี เป็ นการ คร่ าครวญส่ วนตัว พร้ อมกับ
องค์ประกอบของความสานึ กผิด ที่เปลี่ ยนแปลงไปสู่ การคร่ าครวญส่ วนรวม ณ ตอนปลาย (เปรี ยบเทียบ สดด.
34) มันพรรณนาถึงชีวติ ว่าเป็ นการเดินทางที่ลาบากซึ่ งเราไม่สามารถทาอย่างสาเร็ จได้โดยตัวของเราเอง178
1. คาร้องขอการนาพาและการยกโทษ 25:1-7
25:1-3 ดาวิดได้ยกจิตใจของเขาขึ้นต่อพระยาเวห์โดยความเชื่ อ ซึ่ งมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะไม่ทาให้เขาผิดหวังหรื อ
ปล่อยให้พวกศัตรู ของเขาที่จะพิชิตเขา เขาได้เชื่ อว่าไม่มีใครที่ได้วางความหวังของเขาไว้ในพระเจ้า
จะประสบกับความผิดหวัง แม้วา่ คนชัว่ ที่อกตัญญูจะประสบ
“อารมณ์ ก็เปลี่ ยนจากความมัน่ ใจในความยุติธรรมของพระเจ้าไปสู่ การจานนต่อการนาพาของพระเจ้า
ใจของผูเ้ ชื่อไม่เคยมัน่ ใจถ้าปราศจากการจานนต่อพระเจ้าของเขาอีกด้วย”179
25:4-7

ผูเ้ ขียนสดุดีได้รู้สึกถึงความต้องการของเขาในเรื่ องการนาพาและการแนะนาของพระเจ้า เขาต้องการ
ที่จะดาเนิ นในทางต่างๆที่ ชอบธรรมของพระเจ้า แต่ตอ้ งการความช่ วยเหลื อในการหยัง่ รู ้ สิ่งเหล่านั้น

เขาได้ขอการยกโทษส าหรั บ บาปต่ า งๆในวัย หนุ่ ม ของเขาอี ก ด้วย ซึ่ ง ได้ข อให้พ ระเจ้า ที่ จะจดจาถึ ง
ความเมตตาสงสารและความรักที่จงรักภักดีของพระองค์ แต่ไม่ใช่ที่จะจดจาถึงการละเมิดต่างๆของเขา
2. การกล่าวซ้ าถึงการขอร้อง 25:8-22
การขอร้ องอย่างเดี ยวกันเพื่อการนาพาและการยกโทษก็เกิ ดขึ้ นอี ก แต่ครั้ งนี้ พ้ืนฐานของการขอร้ อง
ของดาวิดก็คือพระลักษณะของ พระเจ้า ข้อ 8-10 พัฒนาคาอธิ ษฐานเพื่อการแนะนาและการนาพาของผูเ้ ขียน
สดุดีในข้อ 4-5 และข้อ 11 พัฒนาคาอธิษฐานเพื่อการยกโทษในข้อ 6-7
25:8-10 พระเจ้าทรงประเสริ ฐ เที่ยงธรรม ทรงรัก และสัตย์ซื่อ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นเช่นนี้ พระองค์ทรง
สอนคนบาปและนาพาคนถ่อมใจ คือบรรดาผูท้ ี่รู้สึกถึ งความต้องการของพวกเขาที่มีต่อการช่ วยเหลื อ
ของพระองค์ พระองค์ทรงทาอย่างนั้นผ่านทางพันธสัญญาของพระองค์ (ธรรมบัญญัติของโมเสส)
และคาพยานทั้งหลาย
25:11

เพื่อเห็นแก่ชื่อเสี ยงที่ดีของพระยาเวห์ ดาวิดได้ขอให้พระเจ้ายกโทษบาปของเขา ซึ่ งเขาได้ถือว่าใหญ่
หลวง พระเจ้าได้สัญญาที่ จะยกโทษบาปต่างๆของประชากรของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งได้ยอมรั บ ถึ งบาป
เหล่ า นั้น ดัง นั้น การที่ พ ระเจ้า ยกโทษบาปของเขาดาวิ ด ก็ จ ะแสดงว่ า พระองค์สั ต ย์ซื่ อ ต่ อ ถ้อ ยค า
ของพระองค์

25:12-14 ตามสุ ภาษิต 1:7 ความยาเกรงพระเจ้าเป็ นที่เริ่ มต้นของปั ญญา นัน่ คือ ที่จะฉลาดนั้น บุคคลหนึ่ งต้อง
จานนต่อพระเจ้าและสิ่ งที่ พระองค์ได้เปิ ดเผยก่ อนขณะที่เขาหรื อเธอดาเนิ นชี วิต การยาเกรงพระเจ้า
จะส่ งผลต่อการฟั งถ้อยคาของพระองค์ บุคคลที่ฟังถ้อยคาของพระเจ้าจะเจริ ญ ลูกหลานของเขาหรื อ
ของเธอก็เช่นกัน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 6)
25:15-22 ผูเ้ ขียนสดุดีได้ดาเนินการที่จะขอให้พระเจ้าช่วยกูเ้ ขาจากความทุกข์ของเขา เขาได้วางใจในการช่วย
กูข้ องพระเจ้า (ข้อ 15) เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดได้ถือว่าการทนทุกข์ในปั จจุบนั ของเขาและความทุกข์
ของประเทศที่เขาได้นา ไม่วา่ ความทุกข์เหล่านั้นจะเป็ นอะไรก็ตามนั้น ก็เนื่ องมาจากบาปต่างๆของเขา
เองในบางระดับ
ที่จะประสบกับการนาพาและการช่วยกูข้ องพระเจ้า ประชากรของพระเจ้าต้องสารภาพบาปของพวกเขา
และขอให้พระองค์ที่จะสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาที่จะยกโทษของพระองค์ พวกเขาจะพบการนาพาใน
ถ้อยคาที่ได้เปิ ดเผยของพระองค์ และจะประสบกับการช่วยกูใ้ นเวลาที่ได้ต้ งั ไว้ของพระองค์ ดังนั้น เรา
ที่เป็ นผูเ้ ชื่อสามารถชื่นใจขณะที่กลับใจได้

“การเข้าหาการนาพาของพระเจ้าทั้งสิ้ นนี้ ก็เป็ นส่ วนตัวและเป็ นผูใ้ หญ่ ไม่เหมือนกับการแสวงหาการ
ชี้นาและลางบอกเหตุที่ไร้เหตุผลของคนต่างชาติโดยทัว่ ไป (เปรี ยบเทียบ อสย. 47:13)”180
สดุดี 26
ในสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ ซึ่ งคล้ายกันกับสดุดี 25 แต่ไม่ได้ประกอบด้วยการสารภาพนั้น ดาวิดได้
ขอการแก้แค้นจากพระเจ้า
เนื่ องจากความสั ตย์สุจริ ตส่ วนตัวของเขา เขาได้ยืนยันถึ งการไม่ มี ความผิดของเขา (เปรี ย บเที ย บ
สดด. 17; 35; 43; และ 69) สดุดี 26 (ข้อ 6-8), 27 (ข้อ 4-7), และ 28 (ข้อ 2) ทั้งหมดก็เปิ ดเผยถึงความรักของ
ดาวิดที่มีต่อสถานนมัสการของพระเจ้าและดังนั้นก็เปิ ดเผยถึงความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้า
1. การยืนยันถึงความสัตย์สุจริ ต 26:1-3
เมื่อดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะแก้ต่างให้เขานั้น เขาได้อธิ ษฐานที่พระเจ้าจะแสดงให้คนอื่นๆเห็นว่าเขา
ไม่ได้ผดิ เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่คนอื่นๆได้กล่าวหาเขา ที่จะพิสูจน์วา่ เขาไร้ความผิด ผูเ้ ขียนสดุดีได้ขอให้พระเจ้าที่
จะยุติธรรมกับ เขา และเขาได้เชื้ อเชิ ญให้พ ระองค์ที่ จะตรวจสอบการกล่ า วอ้า งของเขา เขาได้มนั่ ใจว่าเมื่ อ
พระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้แล้วพระองค์จะพบว่าดาวิดไม่ผดิ
2. หลักฐานของความสัตย์สุจริ ต 26:4-8
26:4-5 ดาวิดได้อา้ งถึงการแยกตัวของเขาจากพวกคนบาปและการชุ มนุ มของพวกเขาว่าเป็ นหลักฐานที่ว่าเขา
ไม่ได้ชวั่ ร้ายและหลอกลวง (เปรี ยบเทียบ 1:1) เขาไม่ได้กล่าวถึงความพึงใจทางสังคมของเขามาก
เหมือนกับการอุทิศตนฝ่ ายวิญญาณของเขา สิ่ งเหล่านี้เป็ นศัตรู ของพระเจ้า
26:6-8 เขาได้ชอบสถานนมัสการของพระเจ้ามากกว่าที่ชุมนุมของคนอธรรม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) การชาระมือ
ในการไม่ มี ค วามผิ ด เป็ นแนวทางการเปรี ย บเที ย บของการกล่ า วว่า การกระท าของเขาชอบธรรม
(เปรี ยบเทียบ มธ. 27:24) เขาได้ถวายเครื่ องบูชาแด่พระเจ้าในการนมัสการและได้สรรเสริ ญพระเจ้า
แทนที่จะละเลยพระองค์อย่างที่คนอธรรมได้ทา
3. คาอธิษฐานขอรางวัล 26:9-12
26:9-10 ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะไว้ชีวติ เขาจากการตายก่อนเวลาอันควรในวงสมาคมของคนอธรรม เป็ นที่
ชัดเจนว่าเขาได้คาดหวังให้พระเจ้าที่จะพิพากษาคนอธรรมในทานองนี้ และต้องการให้พระเจ้าที่จะแยก

เขาจากพวกเขาในการพิพากษาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 18:23) อย่างที่ดาวิดได้แยกตัวเขาเอง
จากพวกเขาในความประพฤติ ของเขา ดู เหมื อนว่า บางคนได้รวมดาวิดเข้ากับ คนอื่ นๆที่ ชั่วร้ า ยใน
การคิดของพวกเขา แต่เขาไม่ตอ้ งการให้พระเจ้าที่จะทาอย่างนั้น
26:11-12 จากการที่ ได้ทูลขอให้พระเจ้าที่จะทาสิ่ งที่ถูกต้องนั้น ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้สัญญาที่ จะทาอย่างเดี ยวกัน
เขาจะทาสิ่ งถู กต้องต่อไปขณะที่เขาได้รอคอยให้พระเจ้าที่จะไถ่ เขาจากความทุกข์ยากของเขา “ไถ่ ”
(คาฮีบรู พาดาห์ ) หมายถึงที่จะไถ่ตวั หรื อซื้ อให้พน้ จากความทุกข์ยาก คานี้ บ่อยครั้งอ้างอิงถึงการช่วยกู้
คนอิสราเอลจากอียิปต์ในพันธสัญญาเดิม (เช่น ฉธบ. 7:8; 2 ซมอ. 7:23; มคา. 6:4) ดาวิดได้รู้สึกว่าเขา
อยู่บ นการยืนที่ ม นั่ คงในการขอร้ องของเขา และได้ต้ งั ใจคอยที่ จะสรรเสริ ญพระเจ้าในที่ ชุม นุ ม ชน
สาหรับการช่วยเขาให้รอดพ้นจากบรรดาผูก้ ล่าวหาของเขา
ประชากรของพระเจ้าสามารถร้ องขอการแก้ต่างจากการกล่าวหาผิดๆของพวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณอย่าง
มัน่ ใจได้ เพราะว่าพวกเขามีจุดยืนที่ชอบธรรมต่อหน้าพระองค์ นี่ ไม่ใช่การอ้างถึงการไร้ความบาป แต่
เป็ น การที่ชอบธรรมเนื่ องจากงานของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา โดยพระคุณของพระเจ้านั้น อุปนิ สัยที่
ซื่ อตรงของคนชอบธรรมก็เป็ นหลักฐานว่าพวกเขาแตกต่างจากคนอธรรม181
สดุดี 27
สดุดีหลายบทเริ่ มต้นด้วยการคร่ าครวญและจบลงด้วยความวางใจ สดุดีน้ ี เริ่ มต้นด้วยการวางใจ จากนั้น
จมลงไปสู่ การคร่ าครวญ และสุ ดท้ายก็ข้ ึนมายังความมัน่ ใจในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ ง หัวข้อที่เหมือนกับสดุดีก่อน
หน้านี้ก็รวมถึงพลับพลาของพระเจ้า การพึ่งพา พระเจ้า และความหวังในการช่วยกูข้ องพระเจ้า นี่อาจเป็ นสดุดี
กษัตริ ยพ์ ร้อมกับลักษณะต่างๆของสดุดีการคร่ าครวญ182 มันเป็ นสดุดีที่ดีที่จะภาวนาเมื่อคุณเผชิ ญกับการท้าทาย
ที่ทาให้กลัว
1. ความมัน่ ใจทั้งๆที่มีอนั ตราย 27:1-3
27:1

ดาวิดได้แสดงออกถึ ง ความมัน่ ใจที่ ยิ่ง ใหญ่ ขณะที่ เขาได้มองไปยัง อนาคต เพราะว่าพระยาเวห์ เป็ น
ความสว่า ง ความรอดและการปกป้ อง (ป้ อมปราการ) ของเขา ความสว่า งหมายถึ ง ความเข้า ใจ
ความยินดี และชีวิต (เปรี ยบเทียบ 18:28)
ตามวาร์ เร็ น เวียร์ สบีน้ นั นี่ เป็ นครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่
ผูเ้ ขียนได้ใช้ความสว่างว่าเป็ นการเปรี ยบเทียบถึงพระเจ้า183

“ความสว่ าง เป็ นภาพโดยทัว่ ไปสาหรับเกือบทุกสิ่ งที่เป็ นเชิ งบวก ตั้งแต่ความจริ งและความดีไปจนถึ ง
ความยินดีและความกระปรี้ กระเปร่ า (เช่น สดด. 43:3; อสย. 5:20; สดด. 97:11; 36:9 ตามลาดับ) และ
อื่นๆอีก ที่นี่มนั เป็ นคาตอบต่อ ความกลัว (1, 3) และต่ออานาจของความชัว่ ”184
“วลี ‘ความสว่างของข้าพเจ้า’ และ ‘ความรอดของข้าพเจ้า’ หมายถึงสิ่ งเดียวกันอย่างแท้จริ ง”185
แน่นอนว่า คาตอบต่อคาถามเชิงโวหารของเขาคือ ไม่มีใคร (เปรี ยบเทียบ รม. 8:31-39)
27:2-3 ในอดี ตนั้น เมื่ อพวกศัตรู ของดาวิดได้มาต่อต้านเขา พวกเขาได้สะดุ ดและล้มลงเพราะว่าพระเจ้าได้
ปกป้ องเขา ดังนั้น ดาวิดได้กล่าวว่าในอนาคตนั้นเขาจะไม่กลัวถ้ากองทัพทั้งหมดจะตั้งค่ายและเตรี ยม
ตัวที่จะโจมตีเขา
2. แหล่งแห่งความมัน่ คง 27:4-6
27:4

ของขวัญ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ซึ่ งพระเจ้า จะให้ แ ก่ ด าวิ ด คงจะเป็ นสิ ท ธิ พิ เ ศษของการใช้เ วลาของเขาใน
การภาวนาและไตร่ ตรองถึงพระลักษณะที่อศั จรรย์ของพระเจ้าของเขา186 ผูเ้ ขียนสดุดีสามารถบรรลุสิ่ง
นี้ได้ดีในอิสราเอลใกล้กบั หี บพันธสัญญา ที่ที่พระเจ้าได้จากัดวงการทรงสถิตของพระองค์ในแง่ที่พิเศษ
ที่นนั่ พวกปุโรหิ ตได้อ่านและศึกษาธรรมบัญญัติของโมเสสและได้นมัสการพระเจ้าด้วยคาอธิ ษฐานและ
เพลง พระวิหารที่นี่ไม่ใช่พระวิหารของซาโลมอนเนื่ องจากว่าซาโลมอนยังไม่ได้สร้างขึ้น บางทีมนั
เป็ นเต็นท์ที่
ดาวิดได้สร้างขึ้นในเยรู ซาเล็มเพื่อบรรจุหีบพระโอวาท นัน่ เป็ นสิ่ งที่ต่อเนื่ องจากพลับพลาของโมเสสที่
ได้อยู่ ณ กิเบโอนในระหว่างรัชกาลของดาวิด
“อย่างเช่นในสดุดี 23:6 ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีน้ นั นี่ ไม่ใช่ความทะเยอทะยานที่จะเป็ นปุโรหิ ตหรื อเลวีแต่ที่
จะชื่ น ชมกับ การทรงสถิ ต ที่ ต่ อ เนื่ อ งของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นตัว อย่ า งโดยการทรงเรี ยกของพวกเขา
จงสังเกตความเจาะจงของจุดประสงค์ (สิ่ งหนึ่ ง) ซึ่ งเป็ นคาตอบที่ดีที่สุดต่อความกลัวที่ทาให้ไขว้เขว
(เปรี ยบเทียบ 1-3) และลาดับความสาคัญภายในจุดประสงค์น้ นั คือ ที่จะดู และ ที่จะพิจารณา ซึ่ งเป็ นการ
ถูกครอบงาด้วยตัวบุคคลของพระเจ้าและน้ าพระทัยของพระองค์ มันเป็ นแก่นสารของการนมัสการ
ซึ่ งเป็ นแก่นสารของการเป็ นสาวกอย่างแท้จริ ง”187

27:5-6 โดยการแสวงหาพระเจ้านั้น ดาวิดจะได้รับการปกป้ องของพระองค์จากพวกศัตรู ของเขาและรากฐานที่
มัน่ คงสาหรั บชี วิตของเขา ศัตรู เหล่ านี้ จะไม่ติดตามเขาไปยังสถานนมัสการ ความมัน่ คงแท้ของ
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เกิดขึ้นโดยการแสวงหาที่ล้ ีภยั ในพระเจ้าเอง ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์โดยพลับพลาของพระองค์

ดาวิดได้แน่ ใจว่าในที่ สุดแล้ว พระเจ้าจะยกย่องเขาเหนื อพวกศัตรู ข องเขา เมื่ อสิ่ งนี้ ได้เกิ ดขึ้ นแล้ว
เขาได้สัญญาที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยเครื่ องบูชาและการสรรเสริ ญด้วยถ้อยคา
3. คาอธิ ษฐานขอการช่วยเหลือแบบฉับพลัน 27:7-14
27:7-10 เป็ นที่ชดั เจนว่าดาวิดยังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เขาต้องการ ดังนั้นเขาได้ร้องขอต่อพระเจ้าอย่างร้อนรน
ในธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น พระเจ้าได้บอกให้ประชากรของพระองค์ที่จะระลึกถึงพระองค์และที่จะ
เข้าใกล้พระองค์แทนที่จะละทิ้งพระองค์ ดาวิดได้ทาอย่างนั้น ดังนั้นเขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะไม่ละทิ้ง
เขาหรื อที่จะนิ่ งเงี ยบเมื่อเขาได้ร้องขอการช่วยกู้ เขาได้ย้ าเตือนพระเจ้าว่าเขาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์
เพราะว่าตามปกติแล้ว พวกเจ้านายไม่ได้ปฏิเสธบรรดาผูร้ ับใช้ของพวกเขาที่จะเข้าไปต่อหน้าพวกเขา
พระเจ้า สามารถปฏิ เ สธค าร้ องของดาวิด เพราะว่า เขาเป็ นคนบาป ดัง นั้น ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ย อมรั บ ถึ ง
ความเป็ นไปได้ที่วา่ พระเจ้าจะไล่เขาไป
บางทีขอ้ 10 ควรเป็ นประโยคแบบเงื่อนไข: “ถ้าบิดาของข้าพเจ้า. . .” ประเด็นของดาวิดในข้อนี้ ก็คือว่า
ถ้าบรรดาผูท้ ี่สนับสนุนเขามากที่สุดบนโลกนี้จะทอดทิ้งเขา เขารู ้วา่ กระนั้นพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเขา
27:11-12 ดาวิดต้องการการแนะนาจากพระเจ้าเนื่ องจากว่าพวกศัตรู ของเขาได้พยายามที่จะจับเขา เขากลัวว่า
พวกเขาจะประณามเขาอย่างผิดๆถ้าพระเจ้าได้ปล่อยให้เขาที่จะตกไปสู่ เงื้อมมือของพวกเขา
27:13-14 ความมัน่ ใจในพระเจ้าของดาวิดได้กลับมา และเขาได้ยินดี ในความหวังแห่ งการช่ วยกูข้ องพระเจ้า
เขาได้หนุ นใจตัวเขาเองและผูอ้ ่านของเขาที่จะรอคอย (หวัง) การช่วยกูน้ ้ นั และที่จะเสริ มกาลังพวกเขา
เองด้วยความเชื่อในพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 31:7; ยชว. 1:6-7, 9, 18; 10:25; 1 คร. 16:13)
บรรดาผูเ้ ชื่ อสามารถมีท่าที ในเชิ งบวกและมัน่ ใจเกี่ ยวกับความปลอดภัยฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาได้
ขณะที่พวกเขายินดี ในพระเจ้า เมื่อความกลัวยกหัวของมันขึ้น วิธีที่จะพิชิตมันก็คือที่จะหันไปวางใจ
ในพระยาเวห์188
สดุดี 28
สดุ ดีน้ ี ก็คล้ายกันกับสดุ ดี 26 ยกเว้นว่าในสดุ ดีน้ ี ความทุกข์ของดาวิดก็ใกล้จะเกิ ดขึ้ น เขาได้เชื่ อว่า
พระเจ้าจะไม่ลงโทษเขาพร้ อมกับคนอธรรม และเขาได้ขอให้พระองค์ที่จะช่ วยกูเ้ ขาและเลี้ ยงดูประชากรของ
พระองค์ การรวมกันของความมัน่ ใจในพระยาเวห์ และการอธิ ษฐานต่อพระยาเวห์ ที่ปรากฏในสดุ ดี 27 ก็
ปรากฏที่นี่อีกครั้ง แต่ในลาดับที่กลับกัน ข้อ 1-5 เป็ นการคร่ าครวญ และข้อ 6-9 เป็ นการขอบพระคุณ
1. คาอ้อนวอนแบบเร่ งด่วนในเรื่ องการช่วยกู้ 28:1-4

28:1

ดาวิดได้ร้องออกมาด้วยการอธิ ษฐานขอการช่วยกูข้ องพระเจ้าจากพวกศัตรู ของเขาเพื่อว่าเขาจะไม่ตาย
“ปากแดนผูต้ าย” อ้างอิงถึงหลุมฝังศพ
“การอธิ ษฐานเป็ นการแสดงออกถึงการพึ่งพาที่พระเจ้าเท่านั้นสาหรับการช่วยเหลือ”189

28:2-4 ผูเ้ ขียนสดุดีได้ออ้ นวอนให้พระเจ้าที่จะฟังและตอบสนองต่อการอ้อนวอนของเขา การยกมือขึ้นในการ
อธิ ษฐานนั้นเป็ นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ 63:4; 134:2; 141:2; 1 พกษ.
8:35, 38, 42) สถานนมัสการ (คาฮีบรู ดีเบอร์ ) คือที่ที่หีบพันธสัญญาได้อยู่ ดาวิดได้ขอว่าพระเจ้า
จะไม่พิพากษาเขาพร้ อมกับพวกคนบาปผูซ้ ่ ึ งได้ต่อต้านเขา ยิ่งไปกว่านั้นอีก เขาได้ขอร้ องให้พระเจ้า
ลงโทษคนอธรรมอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับอย่างยุติธรรม
2. การสรรเสริ ญที่มนั่ ใจสาหรับการช่วยกู้ 28:5-8
28:5

ดาวิดได้แน่ ใ จว่า คนอธรรมจะล้ม เหลวในจุ ดประสงค์ต่า งๆของพวกเขา เนื่ องจากว่า พวกเขาไม่ ไ ด้
ยอมรับการงานของพระเจ้า

28:6-8 ดังนั้น ดาวิดได้สรรเสริ ญพระเจ้า เขาได้เชื่ อว่าพระเจ้าได้ยินคาอธิ ษฐานของเขา เพราะว่าพระเจ้าได้
สัญญาที่จะฟั งคาอธิ ษฐานของคนชอบธรรม พระเจ้าเป็ นแหล่ งแห่ งกาลังและการปกป้ องของดาวิด
ดังนั้นเขารู ้ ว่าพวกผูโ้ จมตีเขาจะล้มเหลว ยิ่งไปกว่านั้นอีก พระยาเวห์ได้ช่วยกูแ้ ละปกป้ องประชากร
ของพระองค์และกษัตริ ยผ์ รู ้ ับเจิมของพระองค์อย่างต่อเนื่อง
3. คาขอร้องสุ ดท้ายในเรื่ องการช่วยกู้ 28:9
จากการที่ได้แสดงออกถึงความมัน่ ใจของเขาในความรอดของพระเจ้านั้น ดาวิดได้กล่าวซ้ าคาขอร้องใน
เรื่ องการช่วยกูข้ องเขา เขาต้องการความรอดและการนาพาของพระเจ้าสาหรับอิสราเอลจากพระผูเ้ ลี้ยงของพวก
เขาตลอดไป นี่เป็ นคาอ้อนวอนที่มุ่งผลระยะยาวเพื่อการค้ าจุนของพระเจ้าในหลายๆปี ข้างหน้า
ประชากรของพระเจ้าสามารถอ้อนวอนขอการช่วยเหลือในความทุกข์จากพระผูเ้ ลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของพวก
เขาได้ และสามารถพึ่งพาการนาพาและความรอดของพระองค์ได้เมื่อพิจารณาถึงการอุทิศตนของพระองค์ที่มีต่อ
พวกเขา บรรดาผูน้ าของประชากรของพระเจ้าควรวิงวอนเพื่อพระพรของพระเจ้าจะมาเหนื อประชากรที่อยู่
ภายใต้การดูแลของพวกเขา อย่างที่ดาวิดได้ทา (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 12:23)

สดุดี 29
ดาวิดได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับอานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในฐานะผลลัพธ์ของการไตร่ ตรองถึ ง
พายุที่รุนแรง ไม่วา่ พายุจริ งหรื อพายุในความคิดของเขา
“ดาวิดเป็ นคนที่อยู่กลางแจ้ง ผูซ้ ่ ึ งได้ชื่นชมกับธรรมชาติและได้เฉลิ มฉลองอานาจของพระยาเวห์พระ
ผูส้ ร้าง ในทุกวันนี้ บรรดาผูน้ มัสการที่เป็ นคนยิวก็ใช้สดุดีน้ ี ในธรรมศาลาในฐานะส่ วนหนึ่ งของการ
เฉลิมฉลองวันเพ็นเทคอสต์ของพวกเขา”190
บรรดาเพื่ อ นบ้า นชาวต่ า งชาติ ข องอิ ส ราเอลได้ ใ ห้ ชื่ อ เสี ย งแก่ พ ระของพวกเขาส าหรั บ พายุ แ ละ
ปรากฎการณ์อื่นๆทางธรรมชาติ ดังนั้น สดุ ดีการทรงสร้ างนี้ ก็เป็ นการโต้แย้งต่อความเชื่ อในรู ปเคารพเหล่านี้
เช่ นเดี ยวกับคาสรรเสริ ญต่อความพิเศษเฉพาะของพระยาเวห์ บางคนได้เรี ยกว่านี่ เป็ นสดุ ดีการนมัสการและ
กษัตริ ย191
์
“ไม่ว่าดาวิดได้สร้ างสดุ ดีน้ ี จากชิ้ นส่ วนโบราณ หรื อได้หันไปสู่ รูปแบบที่จะระลึ กถึ งบทเพลงเกี่ ยวกับ
สงครามที่เก่าแก่ของความรอดของพระเจ้า ความแข็งขันดั้งเดิมของข้อนี้ พร้อมกับการกล่าวซ้ า 18 ครั้ง
ถึงนามพระยาเวห์ (องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า) ก็เข้ากันกับหัวข้ออย่างอัศจรรย์ ในขณะที่โครงสร้างของบทกวีน้ ี
ก็เบี่ยงบ่ายอันตรายของความซ้ าซากโดยการเคลื่อนที่ของมันจากสวรรค์ไปยังโลก ด้วยเส้นทางของพายุ
โดยการเปลี่ยนผ่านอันสุ ดท้ายจากธรรมชาติในความวุน่ วายไปยังประชากรของพระเจ้าในสันติสุข”192
1. การเรี ยกให้สรรเสริ ญพระยาเวห์ 29:1-2
วลี น้ ี “บุตรทั้งหลายของผูย้ ิ่งใหญ่” (NASB) หรื อ “บรรดาผูย้ ิ่งใหญ่ท้ งั หลาย” (NIV) บางทีอา้ งอิงถึง
บรรดาทูตสวรรค์ บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาเดิมได้เรี ยกอิสราเอลว่า “บุตรของพระเจ้า” แต่พวกเขาไม่ได้อา้ งอิง
ถึ ง บรรดาผูเ้ ชื่ อแต่ ล ะคนในท านองนั้น แนวคิ ดที่ ว่าผูเ้ ชื่ อแต่ ล ะคนเป็ นบุ ตรของพระเจ้า เป็ นการเปิ ดเผยที่
พระเยซูคริ สต์ได้แนะนาเป็ นครั้งแรก (มธ. 6:9; และข้ออื่นๆ)
ข้อเหล่านี้เป็ นตัวอย่างที่ยอดเยีย่ มของการเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับจุดสุ ดยอด ในการเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับจุด
สุ ดยอดนั้น ผูเ้ ขียนก็กล่าวข้อความ และทุกครั้งที่เขากล่าวซ้ าแนวคิดอย่างเดียวกันในบรรทัดที่ตามมานั้น เขาก็ทา
อย่างนั้นอย่างหนักแน่ นมากขึ้ น การแต่งกายที่ บริ สุ ทธิ์ เป็ นการแต่งกายทางศี ลธรรม มากกว่าทางกายภาพ
ที่ซ่ ึ งคนอิสราเอลจะต้องนมัสการพระเจ้าเมื่อพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อเทศกาลต่างๆระดับชาติของพวกเขา ณ
สถานนมัสการ

“พวกกวีแห่ งพระคัมภี ร์ได้ยินดี ในการนาเอาแนวคิดต่างๆของคนคานาอันมาและจากนั้นก็ปล้อนสิ่ ง
เหล่ านั้นออกจากจุ ดสาคัญของพวกมัน จงดู ถึงการโจมตี ที่แข็งกร้ าวต่อการกราบไหว้รูปเคารพใน
115:4-8; อสย. 41:21-29
ที่นี่กวีก็นาภาพที่เป็ นสมบัติของความคิดของคนคานาอันมา นัน่ คือ
พระบาอัล พร้ อ มกับ พระอื่ น ๆที่ ก้ ม กราบต่ อ หน้ า พระองค์ และเปลี่ ย นมัน จากภายในสู่ ภ ายนอก
มันไม่ใช่ พระบาอัล แต่เป็ นพระเจ้าแท้ผซู ้ ่ ึ งได้รับการนมัสการ พระองค์ได้รับการนมัสการไม่ใช่โดย
พระต่างๆผูซ้ ่ ึ งไม่มีแม้แต่ชีวติ แต่โดยเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์เอง”193
2. เหตุผลต่างๆที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า 29:3-9
ส่ วนนี้พรรณนาถึงพายุฝน
29:3-4 เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดได้เห็นพายุครั้งแรกเหนื อลาน้ าขนาดใหญ่ บางทีเป็ นทะเลเมดิเตอเรเนียน เขาได้
กล่าวถึงพายุวา่ เป็ น พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า นี่ เป็ นการเปรี ยบเทียบที่เหมาะสม เนื่ องจากว่าพายุเป็ น
เสี ย งที่ ม าจาก “ฟ้ าสวรรค์ ” นั่นคื อ ท้อ งฟ้ า อย่า งไรก็ ต าม เขาอาจได้ใ ช้ภ าพนี้ เพื่ อ จะบ่ ง บอกถึ ง
การควบคุมเหนือการทรงสร้างของพระยาเวห์อีกด้วย พระเจ้าได้นาการทรงสร้างไปสู่ การดารงอยูด่ ว้ ย
ถ้อยคา (ปฐก. 1:3, 6, 9, 14, 20, 24)
29:5-7 คาอธิ บายของดาวิดถึงความคืบหน้าของพายุได้พรรณนาว่าได้เคลื่อนไปภายในดินแดนเหนื อเลบานอน
ไปยังทิศเหนือของอิสราเอล พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า (พายุ) ดูเหมือนว่าได้หกั ต้นสนสี ดาร์ ขนาดใหญ่
แห่ งเลบานอนและได้โยนพวกมันเหมือนกับไม้ขีดไฟ แน่นอนว่า สายฟ้ าและลมบางทีเป็ นตัวแทนที่
แท้จ ริ ง ของการท าลายนี้ แต่ ผู ้เ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้อ ธิ บ ายว่ า เป็ นผลลัพ ธ์ ข องประกาศิ ต ของพระยาเวห์
ในทานองเดี ยวกัน เขาได้กล่าวว่าพระเจ้าได้เรี ยกเปลวไฟ (สายฟ้ า) ออกมา ทั้งพันธสัญญาเดิ มและ
พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงสายฟ้ าว่าเป็ นเครื่ องมือแห่ งการพิพากษาของพระเจ้า (เช่น 2 ซมอ. 22:15; โยบ
28:26; มธ. 24:27; และข้ออื่นๆ) เลบานอนและสี รีออน (ภูเขาเฮอร์ โมน ฉธบ. 3:9) เป็ นชื่อของภูเขาใน
ทิวเขาที่ตรงข้ามกับเลบานอน ซึ่ งเป็ นเขตแดนที่เข้าใจว่าเป็ นของพระบาอัล
29:8-9 ขณะที่พายุได้เคลื่อนไปทางตะวันออกไปยังบริ เวณถิ่ นทุรกันดารใกล้กบั คาเดชที่อยูท่ างทิศเหนื อของ
ดามัส กัส มันก็ไ ด้เขย่าแผ่นดิ น มันได้ทาให้กวางออกลู กก่ อนกาหนดและได้พดั ใบไม้ของต้นไม้
ทั้งหลาย ดังนั้น กองทัพทูตสวรรค์ท้ งั สิ้ นได้ยกย่องพระองค์สาหรับอานาจที่ยงิ่ ใหญ่ของพระองค์
บางทีมนั สาคัญที่วา่ วลีน้ ี “พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า” ปรากฏ 7 ครั้งในข้อ 3-9 บ่อยครั้งแล้ว คนอิสราเอล
ได้ถือว่าสิ่ งต่างๆที่ถูกทาเจ็ดครั้งก็เป็ นการกระทาที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า เช่น การทรงสร้างที่พระเจ้า
ได้บรรลุในเจ็ดวัน

3. อานาจอธิปไตยของพระยาเวห์ 29:10-11
29:10 พายุในปั จจุบนั ได้ย้าเตือนดาวิดถึงน้ าท่วมโลกในสมัยของโนอาห์ คาฮีบรู สาหรับน้ าท่วมที่นี่ก็ปรากฏ
ในที่อื่นๆในพันธสัญญาเดิมในปฐมกาล 6—11 เท่านั้น อย่างที่พระยาเวห์ได้ปกครองเหนื อการทรง
สร้ างของพระองค์ในตอนนั้น พระองค์ก็ได้ปกครองในสมัยของดาวิดเช่ นกัน และพระองค์ก็ปกครอง
ตลอดไปอีกด้วย พายุฝนได้ย้าเตือนผูเ้ ขียนสดุดีถึงความจริ งนี้
29:11 อานาจอย่างเดี ยวกันที่ พ ระยาเวห์ ใช้ใ นพายุก็มี ไว้สาหรั บประชากรของพระองค์ อย่างที่ พระองค์
สามารถทาให้พายุที่จะสงบลง พระองค์ก็สามารถนาสันติสุขไปยังชีวติ ของเราเช่นกัน (เปรี ยบเทียบ มก.
4:37-39) ดังนั้นพระเจ้าไม่ใช่แค่อยูเ่ หนือทุกสิ่ งและสามารถ
ที่จะควบคุมอานาจต่างๆของธรรมชาติเท่านั้น พระองค์เป็ นแหล่งสาหรับบรรดาผูท้ ี่พระองค์ได้อุทิศ
พระองค์เองต่อด้วยพระสัญญาต่างๆที่เป็ นพันธสัญญาอีกด้วย
“หัวข้อของสดุดีน้ ีคือการแสดงออกถึงพระสิ ริของพระเจ้าในธรรมชาติ แต่อิทธิ พลของมันนั้นก็เป็ นสิ่ งที่
ตรงกันข้าม มันให้ความรู ้สึกแห่งความสงบและความเกรงกลัว พระยาเวห์ พระเจ้าของเรามีอานุ ภาพ
ในพระสิ ริของพระองค์ พระองค์สามารถปกป้ องประชากรของพระองค์ได้และพระองค์ก็ปกป้ อง
พระองค์ เ ปิ ดฟ้ าสวรรค์ เ พื่ อ จะปล่ อ ยพระพรแห่ ง การปกป้ อง ชัย ชนะ และสั น ติ สุ ข องพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 28:8-9; 46:1-3; กดว. 6:24-26)
มีความสงบภายในพายุสาหรับบรรดาผูท้ ี่เป็ นของ
ประชากรของพระเจ้า”194
บรรดาผูเ้ ชื่ อควรเห็ นพระลักษณะของพระเจ้าในธรรมชาติและยกย่องพระองค์สาหรับอานาจที่ยงิ่ ใหญ่
ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 19:1-6)
เราควรจาไว้อีกว่า อานาจของพระองค์เป็ นแหล่งสาหรับเรา
พระเจ้าแห่งการทรงสร้างก็เป็ นพระเจ้าผูท้ ี่ช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดอีกด้วย
สดุดี 30
ดาวิดได้ออกมาจากประสบการณ์ ข องการตี ส อนโดยพระเจ้า ส าหรั บ บาปบางอย่า งที่ เขาได้ก ระท า
และเขาได้สรรเสริ ญพระองค์ที่วา่ พระพิโรธของพระองค์ก็ชวั่ คราว แต่ความโปรดปรานของพระองค์น้ นั ถาวร
“สดุดีน้ ีเป็ นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนถึงเพลงแห่ งการขอบพระคุณ ซึ่ งเวสเตอร์ มานถือว่าอยูใ่ นประเภท
ของเรื่ องราวแบบประกาศ195 นัน่ คือ สดุดีน้ ี บอกถึงเรื่ องราวของ การไปสู่ ความทุกข์ และ การออกมา
จากความทุกข์ ”196

ชื่อเรื่ องของสดุดีน้ ีก็ข้ ึนอยูก่ บั การตีความสองอย่าง มันอาจหมายถึงว่า ผูเ้ ขียนสดุดีได้เขียนมันสาหรับ
โอกาสของการมอบถวาย พระนิ เวศของพระเจ้า นี่ จะไม่ เป็ นการมอบถวายพระวิหารของซาโลมอน
เนื่องจากว่าดาวิดได้ตายไปแล้วเมื่อซาโลมอนได้มอบถวายพระวิหาร มันอาจหมายถึงเต็นท์ที่ดาวิดได้สร้างขึ้น
ในเยรู ซาเล็มเพื่อบรรจุหีบแห่ งพันธสัญญาเมื่อเขาได้นามันไปยังเมืองนั้น (2 ซมอ. 6:17) หรื อบางทีโอกาสนี้
เป็ นการมอบถวายสถานที่ต้ งั พระวิหาร (1 พศด. 21:26; 22:1) การตีสอนของพระเจ้าที่มีต่อกษัตริ ยไ์ ด้มาก่อน
สองเหตุการณ์น้ ี ผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงถึงการลงวินยั นี้ในสดุดีน้ ี ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ชื่ อเรื่ องไม่ได้
อ้างอิงถึ งโอกาสสาหรับการเขียน แต่อา้ งอิงถึ งโอกาสเหล่านั้นที่คนอิสราเอลจะต้องใช้สดุ ดีน้ ี ในการนมัสการ
ระดับชาติ สิ่ งนี้ดูเหมือนเป็ นไปได้นอ้ ยที่สุดสาหรับข้าพเจ้าเมื่อพิจารณาถึงการอ้างอิงถึงการตีสอน อย่างไรก็
ตาม ก็มีหลักฐานจากทัลมุดที่ ว่า คนยิวได้ท่องสดุ ดีน้ ี ระหว่าง ฮานุ กกะห์ ซึ่ งเป็ นการระลึ กถึ งการมอบถวาย
พระวิหารอีกครั้งใน 165 กคศ.197
1. การช่วยกูด้ าวิดจากการตีสอนของพระเจ้า 30:1-5
ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีไ ด้เริ่ ม ต้นโดยการยอมรั บถึ ง การที่ พระเจ้า ช่ วยกู้เขา และเขาได้เรี ย กให้ที่ ชุม นุ ม ชนของ
อิสราเอลที่จะสรรเสริ ญพระองค์ คาสัญญาต่างๆที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าก็ตีกรอบสดุดีการขอบพระคุณส่ วนตัวนี้
(ข้อ 1, 12)
30:1

เหตุ ผ ลที่ ดาวิดต้องการสรรเสริ ญพระเจ้าก็ คือว่า พระเจ้าได้ฟ้ื นฟู เขา (เปรี ยบเที ยบ อสย. 38:10-20)
ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทาสิ่ งนี้ ผูเ้ ขียนสดุดีได้เชื่อว่าพวกศัตรู ของเขาคงจะสามารถยินดีต่อการตายของเขาได้

30:2-3 พระเจ้าได้ตอบคาอธิ ษฐานสาหรับการช่ วยกูด้ าวิดโดยการฟื้ นฟูเขาไปสู่ สุขภาพที่ดีและรักษาชี วิตของ
เขาไว้ (เปรี ยบเทียบ สดด. 41)
30:4-5 ดาวิดได้เรี ยกให้ประชากรของพระเจ้าที่จะสรรเสริ ญพระองค์ เพราะว่าการลงโทษของพระองค์น้ นั อยู่
ไม่นาน แต่พระพรของพระองค์น้ นั มีอยูต่ ลอดไป
“การนมัสการส่ วนตัวที่ไม่ได้ส่งเสริ มการนมัสการส่ วนรวมอาจเป็ นการเห็นแก่ตวั และนาไปสู่ ความหยิ่ง
มากขึ้น”198
ดาวิด ได้ใ ช้ก ลางคื น เป็ นภาพส าหรั บ เวลาแห่ ง ความทุ ก ข์ เขาได้ป ระสบกับ การไม่ มี ค วามเข้า ใจ
ไม่ มี ก ารปลอบโยน ไม่ มี ค วามยิ น ดี ห รื อ ไม่ มี ก ารสามัค คี ธ รรมเนื่ อ งจากการตี ส อนของพระเจ้า
การปลดปล่อยจากสภาพเหล่านี้ ก็เป็ นเหมื อนการเริ่ มของวันใหม่พร้ อมกับความหวังทั้งหมดสาหรั บ
พระพร

“‘ชีวติ คริ สเตียนที่มีชยั ชนะ’ ซึ่ งเขียนโดยนักเทศน์ชาวสก็อตที่มีชื่อเสี ยงคือ จอร์ จ มอร์ ริสัน ‘คือชุดของ
การเริ่ มต้นใหม่’”199
2. เหตุผลสาหรับการตีสอนดาวิด 30:6-10
30:6

เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดได้มนั่ ใจในตนเองและได้ลืมการพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:5)
บ่อยครั้งแล้ว ความมัง่ คัง่ ก็ทดลองเราด้วยความรู ้สึกเท็จถึงความมัน่ คงของเรา (เปรี ยบเทียบ สภษ. 1:32;
ยรม. 22:21) และดาวิดได้พลาดพลั้งที่นี่ เราไม่ควรสรุ ปว่า เนื่องจากว่าเรากาลังประสบกับสันติสุขและ
ความมัง่ คงในปั จจุบนั สภาพเหล่านี้จะดาเนินต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

30:7

ตอนนี้ เมื่อดาวิดได้กูม้ ุ มมองที่เป็ นจริ งมากขึ้นเกี่ ยวกับการพึ่งพาพระเจ้านั้น เขาได้ยอมรับว่า พระพร
ของพระเจ้าเท่านั้นที่ได้ทาให้เขามัน่ คง ภาพของภูเขาเพื่อจะแสดงถึงอาณาจักรก็ปรากฏบ่อยครั้งในที่
อื่นๆในพระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 2:2; 41:15; ยรม. 51:25; ดนล. 2:35, 44; วว. 17:9) พระเจ้าที่
ซ่อนพระพักตร์ ของพระองค์ก็พรรณนาถึงการขจัดพระพรและการเฝ้ าดูแลออกไป

30:8-10

ดาวิดได้อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าที่จะกรุ ณาต่อเขา เขาได้ต้ งั คาขอร้องของเขาบนข้อเท็จจริ งที่วา่ ถ้า
พระเจ้าปล่อยให้เขาตายไป เขาจะไม่สามารถยกย่องพระเจ้าพร้อมกับการสรรเสริ ญต่อสาธารณะชนของ
เขาอีกต่อไปได้ ดังนั้น ดาวิดจะไม่สามารถให้เกี ยรติแด่พระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ได้
ดาวิดได้ต้ งั การอ้อนวอนของเขาบนพระสิ ริของพระเจ้า ไม่ใช่บนความต้องการที่เห็ นแก่ตวั ของเขาเอง
(เปรี ยบเทียบ ยก. 4:2-3)

3. การขอบคุณของดาวิดสาหรับความเมตตาของพระเจ้า 30:11-12
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้อธิ บายถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่พระเจ้าได้นาเข้ามาในชี วิตของเขาโดยการรื้ อฟื้ นเขาไปสู่
สุ ขภาพดีในแง่ของการเฉลิมฉลองที่ชื่นชมยินดีซ่ ึ งได้เกิดขึ้นในเทศกาลประจาปี ของอิสราเอล เขาได้พิจารณาถึง
การช่ ว ยกู้ข องเขาขณะที่ ม ัน เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ว่า เขาสามารถสรรเสริ ญ พระเจ้า ต่ อ ไปได้ต ราบเท่ า ที่ เ ขามี ชี วิ ต อยู่
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 9) และเขาได้ปฏิญาณที่จะทาเช่นนั้น
เมื่อเราประสบกับการตีสอนจากพระเจ้าเพราะการไม่นบั ถือพระองค์ เราควรหันกลับไปหาพระองค์ดว้ ย
การอธิ ษฐาน ถ้าเราร้องขอความเมตตาจากพระองค์ เพื่อว่าเราจะเปลี่ยนแนวทางของเราและที่จะยกย่องพระเจ้า
ต่อไปนั้น พระองค์จะให้การฟื้ นฟูแก่เรา ดังนั้นการช่วยกูน้ ้ ี ก็นาเราไปสู่ การอุทิศตนอีกครั้งหนึ่ งที่จะสรรเสริ ญ
พระองค์อย่างต่อเนื่องมากขึ้นตลอดชีวติ ของเรา200

“ทุ กๆ ประสบการณ์ ที่ยุ่งยากแห่ งชี วิต ซึ่ งดาวิดเองก็ได้ประสบอย่างมากมายนั้น ก็เป็ นโอกาสที่จะมี
‘สมาคมการสงสาร’ หรื อที่ จะเข้าร่ วมการฝึ กซ้อมสาหรับการร้ องเพลงในคณะนักร้ องแห่ งสวรรค์!
เรามีพระคุณตลอดชีวติ (ข้อ 5) ที่จะตระเตรี ยมเราเพื่อนิรันดรแห่งสง่าราศี”201
สดุดี 31
สดุดีการขอบคุณแบบคร่ าครวญ (หรื อการวางใจแบบคร่ าครวญ) นี้ ได้ออกมาจากประสบการณ์ในชี วิต
ของดาวิดที่ซ่ ึ งพวกศัตรู ของเขาได้วางแผนที่จะฆ่าเขา เหตุการณ์ น้ นั ได้ย้ าเตือนดาวิดว่าพระเจ้าจะปกป้ องผูท้ ี่
วางใจในพระองค์ เขาได้กระตุ น้ ให้คนอื่นๆ ผูซ้ ่ ึ งอาจเผชิ ญกับความทุ กข์ที่คล้ายกันนี้ ที่จะรั กและวางใจใน
พระเจ้าเช่นกัน
1. การร้องขอการช่วยกูข้ องดาวิด 31:1-2
เพราะว่าดาวิดได้วางใจในพระเจ้า เขาจึงได้ร้องเรี ยกให้พระองค์ที่จะปกป้ องเขา เขาสามารถทาอย่างนี้
ได้เพราะว่าพระเจ้าได้สัญญาที่จะช่ วยผูท้ ี่พ่ ึงพาการช่วยเหลือของพระองค์ในเวลาที่ลาบาก (เช่น ฉธบ. 28:1-14)
ดาวิดได้ใช้การเปรี ยบเทียบหลายอย่างที่พรรณนาถึงพระเจ้าว่าเป็ นป้ อมปราการเข้มแข็งในข้อเหล่านี้202
2. ความมัน่ ใจของดาวิดในความรักของพระเจ้า 31:3-8
ความมัน่ ใจของผูเ้ ขียนสดุดีที่วา่ พระเจ้าจะปกป้ องเขานั้นก็หนักแน่น
31:3-4 ดาวิดได้เชื่ อว่าพระเจ้าจะทาให้เขาเป็ นอิสระจากปั ญหาต่างๆ ที่พวั พันในปั จจุบนั เพราะว่าพระเจ้าได้
สัญญาที่จะช่วยคนชอบธรรมในความทุกข์ต่างๆ ของพวกเขา
31:5

ดาวิดได้มอบชีวติ ของเขาไว้กบั การดูแลของพระเจ้า เขาได้ทาอย่างมัน่ ใจอย่างมากเพราะว่าพระเจ้าได้
ช่วยกูเ้ ขาในอดี ตอย่างสัตย์ซื่อและได้พิสูจน์ว่าเป็ นจริ งต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์ พระเยซู ได้
อธิ ษฐานบรรทัดแรกของคาอธิ ษฐานนี้ ที่บนกางเขน (ลก. 23:46) เราควรทาตามแบบอย่างนี้ ในเวลา
แห่งการทนทุกข์ของเราเช่นกัน (1 ปต. 4:19)

31:6

ความตรงข้า มของการวางใจในพระยาเวห์ คื อ การตั้ง ความมัน่ ใจในรู ป เคารพ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ของแห่ ง
ความหวังที่ไร้ประโยชน์ ไม่วา่ สิ่ งของนั้นจะเป็ นอะไรก็ตาม (เปรี ยบเทียบ ยนา. 2:8)

31:7-8 แม้วา่ ผูเ้ ขียนสดุดียงั ไม่ได้ประสบกับการช่วยกู้ เขาก็ได้ยินดีในความรักที่จงรักภักดีของพระเจ้าของเขา
พระเจ้าไม่ได้มอบเขาไว้กบั ศัตรู ของเขา ดังนั้นความหวังสาหรับอนาคตก็เป็ นการหนุนใจ แม้วา่ การช่วย
กูส้ ุ ดท้ายยังไม่ได้เกิดขึ้น ดาวิดก็สามารถสรรเสริ ญพระเจ้าได้ขณะที่เขาได้รอคอยมัน เนื่ องจากว่าเขาได้

เชื่ อ ว่ า พระเจ้า จะสั ต ย์ซื่ อ ต่ อ พระสั ญ ญาต่ า งๆ ของพระองค์ ที่ จ ะช่ ว ยคนทุ ก ข์ ย ากของพระองค์
เปาโลและสิ ล าสได้ร้ อ งสรรเสริ ญ แด่ พ ระเจ้า ในคุ ก ที่ เ มื อ งฟี ลิ ป ปี ด้ว ยความมั่น ใจอย่ า งเดี ย วกัน
(กจ. 16:25)
3. การคร่ าครวญของดาวิดที่มีต่ออันตรายของเขา 31:9-13
ดาวิดได้บรรยายถึงเหตุผลบางประการที่เขาได้ต้องการความช่ วยเหลื อจากพระเจ้า ท่ามกลางสิ่ งอื่นๆ
นั้น เขาได้ยอมรับว่าบาปต่างๆ ของเขาเองก็มีความรับผิดชอบต่อการทนทุกข์ของเขาอยูบ่ า้ ง (ข้อ 10) ส่ วนใหญ่
แล้ว มันเป็ นการต่อต้านของผูค้ นที่ชวั่ ร้ายนั้นที่ได้เป็ นเหตุของความทุกข์ของเขา พวกเขาได้ต่อต้าน ได้ใส่ ร้าย
และได้วางแผนที่จะต่อต้านเขา เขาได้รู้สึกโดดเดี่ยวในการยืนหยัดเพื่อสิ่ งที่ถูกต้อง
“ในโลกของผูเ้ ขียนสดุดีน้ นั คนชอบธรรมและคนอธรรมไม่ได้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติในนามของสังคมที่
มีกลุ่มชนที่แตกต่างกัน ตรงกันข้ามคนอธรรมก็ระดมความเจ้าเล่ห์และอานาจทั้งสิ้ นของพวกเขาใน
การพยายามที่จะทาลายล้างคนชอบธรรม (31:13; 56:5-6; 71:10; 143:3)”203
4. คาอธิ ษฐานขอการช่วยกูข้ องดาวิด 31:14-18
จากการที่ได้ยนื ยันถึงความวางใจของเขาในพระเจ้านั้น ดาวิดได้ร้องเรี ยกให้พระองค์ที่จะทาให้พวกศัตรู
ของเขาเงียบไปและที่จะช่วยเขาให้รอดจากมือที่เกลียดชังของพวกเขา เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะปิ ดปากที่ใส่ ร้าย
ของพวกเขาอีกด้วย
5. การสรรเสริ ญพระเจ้าของดาวิด 31:19-22
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ย กย่อ งพระยาเวห์ ส าหรั บ ความดี ข องพระองค์ที่ มี ต่อผูท้ ี่ แ สวงหาที่ ล้ ี ภ ัย ในพระองค์
พระเจ้าปกป้ องพวกเขาจากการสมรู ้ร่วมคิดที่ชวั่ ร้ายและการโจมตีทางถ้อยคา พระเจ้าได้สัตย์ซื่อต่อดาวิดเมื่อ
เขาได้ถูกโจมตี ข้ออ้างอิงถึงเมืองที่ถูกล้อม (ข้อ 21) สามารถเป็ นการเปรี ยบเทียบหรื อตามตัวอักษรได้ แม้ว่า
ความเชื่อของดาวิดได้เปลี่ยนไป พระเจ้ายังได้สนับสนุนและช่วยเขาให้รอด
6. การกระตุน้ ของดาวิดที่มีต่อคนชอบธรรม 31:23-24
ดาวิดได้กระตุน้ ให้ผทู ้ ี่หวังในพระเจ้าที่จะรักพระองค์อย่างเด็ดเดี่ยว เพราะว่าพระองค์สัตย์ซื่อที่จะช่วย
คนชอบธรรมให้รอด เขาต้องการที่จะหนุนใจคนอื่นๆ ขณะที่พวกเขาได้รอคอยความรอดของพระยาเวห์
แล้วเกี่ยวกับคนชอบธรรมผูซ้ ่ ึ งได้พินาศไปโดยมือของผูก้ ดขี่ที่ชวั่ ร้ายล่ะ? ชี วิตของเราไม่ได้จบลงเมื่อ
เราตายไป ตามความจริ งของการเปิ ดเผยของพันธสัญญาใหม่น้ นั เรารู ้วา่ พระเจ้าจะแก้แค้นแทนคนชอบธรรม

หลังจากความตาย ถ้าพระองค์ปล่อยให้เราล้มลงต่อหน้าคนอธรรมในชีวติ นี้ เมื่อดาวิดได้ดาเนิ นชี วิตนั้น เขาก็มี
คาสัญญาต่างๆ ของพันธสัญญาแบบโมเสสที่ได้รับรองถึงชี วิตชอบธรรมที่ยาวนานในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา
(เช่น อพย. 20:12 และข้ออื่นๆ) หลังจากการตายนั้น พระเจ้าจะแก้แค้นแทนคนชอบธรรมที่ตายก่อนวัยอันควร
(อสย. 26:19; ดนล. 12:2; 2 โคริ นธ์ 5:10)
เมื่อพิจารณาถึงความสัตย์ซื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่จะอวยพร
คนชอบธรรมและลงโทษคนอธรรมนั้น คนชอบธรรมสามารถยืน หยัด ในระยะเวลาของการข่ ม เหงและ
การทนทุกข์ดว้ ยความมัน่ ใจอย่างเต็มที่ได้ เราสามารถวางใจในการช่วยกูซ้ ่ ึ งเกิดขึ้นในตอนท้ายของพระเจ้าได้
และแม้กระทัง่ สรรเสริ ญพระองค์ขณะที่เรายืนหยัดในเวลาที่ลาบากได้
สดุดี 32
ในสดุดีปัญญาและการขอบคุณนี้ ดาวิดได้กระตุน้ ให้ผทู ้ ี่ทาบาปต่อพระเจ้าที่จะแสวงหาการยกโทษจาก
พระองค์ดว้ ยการหนุนใจที่วา่ พระองค์ทรงกรุ ณาต่อผูท้ ี่สานึกผิด อย่างไรก็ตาม พระองค์จะตีสอนผูท้ ี่ไม่กลับใจ
พวกนักวิชาการที่หลากหลายก็ได้ระบุสดุดีที่หลากหลายต่างๆ ว่าเป็ นสดุดีปัญญา บัลลอกค์ได้ถือว่า 32,
34, 37, 47, 73, 112, 127—28, และ 133 เป็ นสดุดีปัญญา ลักษณะเฉพาะทางวรรณกรรมบางอย่างของสดุดี
ปั ญญาก็คือ สุ ภาษิต การตักเตือน (บ่อยครั้งก็นามาจากธรรมชาติ) การเปรี ยบเทียบ “เป็ นสุ ข” “บุตรชาย” หรื อ
“เด็กๆ” และ “ดีกว่า”204 สิ่ งเหล่านี้ ไม่ใช่คาอธิ ษฐานแต่เป็ นการไตร่ ตรองถึ งชี วิตและปั ญหาของชี วิต สดุ ดี
ปั ญญาเป็ นชุ ดย่อยของประเภทสดุ ดีค าสอน และชุ ดย่อยอื่ นๆ ก็ คื อสดุ ดีโทราห์ และสดุ ดีทางประวัติศ าสตร์
สดุดีปัญญาสามารถถูกแบ่งย่อยออกเป็ นสดุดีปัญญาเชิงสุ ภาษิตและสดุดีปัญญาเชิงไตร่ ตรองได้
“สุ ภาษิตแสดงถึ งการแสดงออกที่เข้มข้นแห่ งความจริ ง มันสอนสิ่ งที่ชดั เจนเพราะว่ามันเป็ นส่ วนที่
ออกมาจากชีวติ จริ ง . . . . การสอนปั ญญาประเภทสุ ภาษิตนี้บางครั้งถูกเรี ยกว่า ปั ญญาที่ ตา่ กว่ า
“ประเภทที่สองของปั ญญา ซึ่ งเป็ นประเภทที่ถูกแสดงให้เห็นโดยโยบและปั ญญาจารย์ น้ นั โดยพื้นฐาน
แล้วก็เป็ นการไตร่ ตรอง ปั ญญาเชิ งไตร่ ตรองนี้ ก็ขยายปั ญหาที่เกิ ดจากชี วิตจริ ง แต่มนั ไม่มีคาตอบที่
ตรงประเด็นที่ปัญญาเชิงสุ ภาษิตนาเสนอ. . . .ประเภทของการสอนปั ญญานี้ บางครั้งถูกเรี ยกว่า ปั ญญาที่
สูงกว่ า ตามปกติแล้ว สดุดีต่างๆ ก็ประกอบด้วยสองประเภท”205
นักศึกษาหลายคนแห่ งสดุดีแบบสานึ กผิดนี้ บ่อยครั้งแล้วได้เชื่ อมโยงมันกับการล่วงประเวณี ของดาวิด
กับบัทเชบาและการฆ่าอุรีอาห์สามีของเธอ (2 ซมอ. 11) ในขณะที่การระบุเช่นนั้นดูเหมือนจะเป็ นไปได้เมื่อ
พิจารณาถึงเนื้อหาของสดุดี แต่การเชื่ อมโยงก็ไม่ใช่วา่ โต้แย้งไม่ได้ สดุดี 51 เป็ นคาอธิ ษฐานของดาวิดสาหรับ

การยกโทษจากการที่ได้กระทาการเหล่านั้น ถ้าสดุดี 32 มองย้อนกลับไปยังบาปเหล่านี้ บางทีดาวิดได้เขียนมัน
หลังจากสดุดี 51 สดุดี 32 เน้นถึงการยกโทษของพระเจ้าและบทเรี ยนที่ดาวิดได้เรี ยนรู ้จากการไม่สารภาพบาป
ของเขาอย่างรวดเร็ ว สดุดีแบบสานึกผิดบทอื่นๆ ก็คือ 6, 38, 51, 102, 130, และ 143
“ในขณะที่ไม่ใช่ ‘แบบสานึกผิด” ทั้งหมดอย่างสิ้ นเชิ งนั้น สดุดี 51 และ 130 ก็เป็ นคาอธิ ษฐานแห่ งการ
สานึกผิดอย่างแท้จริ ง และสดุดี 32 และ 102 ก็เป็ นการคร่ าครวญที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่ วย ซึ่ งบางทีก็
เกิดจากบาปของผูเ้ ขียนสดุดี (32:3) อย่างไรก็ตาม น้ าเสี ยงของสดุดีแบบสานึ กผิดทั้งเจ็ดบทนั้น ก็เป็ น
หนึ่ ง ในน้ าเสี ย งแห่ ง การจานนต่ อพระเจ้า ผูย้ ิ่ง ใหญ่ ซึ่ ง เป็ นแนวโน้ม ที่ จาเป็ นส าหรั บ ใครก็ ตามที่ จะ
แสวงหาการยกโทษจากพระเจ้า”206
สดุดีสิบสามบทประกอบด้วยคาว่า “มัสคิล” ในชื่อเรื่ อง (สดด. 32, 42, 44—45, 52—55, 74, 78, 88—89
และ 142; เปรี ยบเทียบ 47:7) ความหมายของคาศัพท์น้ ียงั ไม่แน่นอน
“คานี้ ก็มาจากคากริ ยาซึ่ งหมายถึง ‘ที่จะสุ ขุม; ที่จะฉลาด’ (ดู BDB 968) ทางเลือกที่หลากหลายคือ
‘เพลงแบบใคร่ ครวญ’ ‘เพลงที่ให้ปัญญาทางศีลธรรม’ หรื อ ‘เพลงที่มีทกั ษะ’ [นัน่ คือ ถูกเขียนขึ้นอย่างดี]207
1. พระพรของการยกโทษ 32:1-2
สดุดีน้ ีเริ่ มต้นเหมือนสดุดี 1 “เป็ นสุ ข” (มีความสุ ข) หมายถึงได้รับพระพรต่างๆ จากพระเจ้า หนึ่ งในนั้น
คือความยินดี ดาวิดได้อธิ บายถึ งการยกโทษของพระเจ้าในหลายทางในข้อเหล่านี้ ภายใต้ระบบของโมเสส
นั้น สัตว์ที่ไร้เดียงสาที่ประสบกับความตาย ซึ่ งเป็ นการลงโทษสาหรับบาป ก็ได้นาความผิดของคนบาปในที่ของ
เขาหรื อของเธอไปเสี ย อย่างไรก็ตาม การจัดเตรี ยมนี้ ก็ชั่วคราวเท่านั้น จนกว่าพระเจ้าจะจัดเตรี ย มมนุ ษย์ที่
เพียบพร้อม ซึ่ งการตายแทนของเขานั้นจะไถ่บาปอย่างเต็มที่ (ฮบ. 9:11-14; เปรี ยบเทียบ รม. 4:7-8)
“แนวคิดพื้นฐานของเครื่ องบูชาในพันธสัญญาเดิมก็คือแนวคิดของตัวแทน ซึ่ งดูเหมือนว่าจะบ่งบอกถึง
ทุกสิ่ ง เช่น การไถ่บาปและการไถ่ การลงโทษแทนและการยกโทษ. . . . แนวคิดของตัวแทนอย่างที่ได้
ถูกแนะนา ถูกนามาใช้ และได้รับการอนุมตั ิโดยพระเจ้าเองก็ถูกแสดงออกโดยศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องบูชาที่
ถูกแปลในฉบับของเราว่า ‘การไถ่บาป’ แต่จริ งๆ แล้วหมายถึ ง การปกคลุ ม นัน่ คือตัวแทนซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับโดยพระเจ้าก็แทนที่บุคคลที่ทาผิดและปกคลุมไว้”208
2. การตีสอนผูท้ ี่ไม่กลับใจ 32:3-5
32:3-4 ความล้มเหลวของดาวิดที่จะสารภาพบาปของเขาอย่างทันทีทนั ใดก็ส่งผลให้เกิดความโศกเศร้าภายใน
และความอ่อนแอภายนอกสาหรับเขา พระเจ้าได้กดดันเขาอย่างรุ นแรงด้วยวินยั (เปรี ยบเทียบ ฮบ.

12:6)
ดังนั้น ดาวิดได้รู้สึกว่าพลังหายไป เป็ นที่ชดั เจนว่า นี่ เป็ นการอธิ บายถึ งการที่เขาได้รู้สึก
อย่างไรในทุกๆ ลักษณะของชีวติ ของเขา คือ ทางร่ างกาย ทางอารมณ์ และทางวิญญาณ
32:5

ในที่สุด ดาวิดได้สารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้า แทนที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับมัน การสารภาพเกี่ยวข้อง
กับการยอมรั บว่าสิ่ งที่ คนหนึ่ งได้ทาไปนั้นก็ละเมิ ดน้ าพระทัยของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:9)
ธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมก็มีความรับผิดชอบอย่างเดียวกันที่จะสารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้า อย่าง
ที่ เรามี และเขายัง ได้ชื่ น ชมกับ พระสั ญญาแห่ ง การยกโทษอย่า งเดี ย วกันอย่า งที่ เรากระท าอี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 5:5; 10; 16:21-22; 26:40-42) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ลงโทษบาปมากขึ้นพร้อม
กับการประหารชีวติ ภายในพันธสัญญาเดิม มากกว่าที่พระองค์ทาภายใต้พนั ธสัญญาใหม่ ถ้าเบื้องหลัง
ของสดุดีน้ ี เป็ นบาปของดาวิดที่มีต่อบัทเชบาและอุรียาห์น้ นั ก็เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาได้ปฏิเสธที่จะยอมรับ
บาปเหล่านี้เป็ นเวลาหนึ่งปี หลังจากที่เขาได้กระทาสิ่ งเหล่านั้น (2 ซมอ. 12:13-15)

3. คาปรึ กษาของผูท้ ี่ได้รับการยกโทษ 32:6-11
32:6

ดาวิดได้ริเริ่ มที่จะแนะนาให้ธรรมิกชนสารภาพบาปของพวกเขาอย่างรวดเร็ ว เพื่อว่าพระเจ้าจะไม่ถอน
พระองค์เองไปจากพวกเขาเนื่ องจากบาปของพวกเขา และดู เหมื อนว่ามันยากขึ้ นที่จะพบในภายหลัง
ถ้าคนหนึ่ งเปิ ดเผยเรื่ องราวต่างๆ ต่อพระเจ้าอย่า งฉับพลัน ความหายนะต่ างๆ ที่ บางครั้ งพระเจ้าใช้
เพื่อนาผูค้ นไปสู่ การกลับใจก็จะไม่ท่วมท้นเขา
“ความรู ้สึกผิดเป็ นต่อจิตสานึกอย่างที่ความเจ็บปวดเป็ นต่อร่ างกาย มันบอกเราว่าบางสิ่ งนั้นผิดปกติและ
ต้องถูกทาให้ถูกต้อง หาไม่แล้วสิ่ งต่างๆ จะแย่ลง”209

32:7

ดาวิดได้หยุดสักครู่ หนึ่ งที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการเป็ นที่ล้ ีภยั สาหรับเขา เมื่อน้ าท่วมแห่ งปั ญหา
เช่ น นั้น ได้ท่ ว มท้นเขา พระเจ้า ไม่ ไ ด้เ พี ย งแต่ ค้ า จุ น เขาเท่ า นั้น แต่ พ ระองค์ไ ด้ใ ห้ โอกาสแก่ เ ขาที่
จะสรรเสริ ญนามของพระองค์อีกด้วย เพลงนมัสการของชาร์ ล เวสเล่ย ์ “พระเยซู ที่รักแห่ งวิญญาณ
ของข้าพระองค์” ก็ได้นามาจากข้อ 6 และ 7: “ในขณะที่น้ ากาลังมาใกล้ ในขณะที่ความปั่ นป่ วนยังอยูส่ ู ง
นั้น; โปรดซ่อนข้าพระองค์ไว้, โอพระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพระองค์, โปรดซ่อน. . .”
“ในข้อ 3 และ 4 ดาวิดได้ซ่อนตัว จาก พระเจ้า แต่ในข้อ 7 เขากาลังซ่อนตัว ใน พระเจ้า”210

32:8-9 ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้แ นะน าธรรมิ ก ชนต่ อ ไปอี ก ในฐานะผูส้ อนที่ ไ ด้เ ฝ้ าดู ส วัส ดิ ภ าพของพวกเขาอย่า ง
ระมัดระวัง คาปรึ กษาของเขาก็คือที่จะยอมต่อพระเจ้าอย่างรวดเร็ วแทนที่จะต่อต้านพระองค์ มันเป็ น

การดี ก ว่า ส าหรั บ ธรรมิ ก ชนที่ จะดาเนิ นในน้ า พระทัย ทางศี ล ธรรมของพระเจ้า อย่า งเต็ม ใจมากกว่า
สาหรับพระเจ้าที่จะวางความกดดันไว้บนพวกเขาเพื่อจะให้ทาเช่นนั้น
32:10-11 ตามปกติแล้ว คนอธรรมสามารถไว้วางใจในการมีความโศกเศร้าอย่างมากในชี วิตได้ ในอีกด้านหนึ่ ง
ผูท้ ี่วางใจในพระเจ้าจะประสบกับความรักที่จงรักภักดีของพระองค์และสามารถที่จะสรรเสริ ญพระองค์
ได้
บรรดาผูเ้ ชื่ อที่ ท าบาปก็ ฉ ลาดที่ จะสารภาพบาปต่ า งๆ ของพวกเขาต่ อ พระเจ้า หลัง จากที่ เ ราท าบาป
เหล่านั้นโดยเร็ วที่สุดที่จะเร็ วได้ สิ่ งนี้จะลดการตีสอนที่พระเจ้าจะนาเราไปสู่ การกลับใจ211
“เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถกล่ า วได้ว่า บรรดาชายและหญิ ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ต ลอดพระคัม ภี ร์ แ ละประวัติ ศ าสตร์
คริ สตจักรนั้นก็เป็ นบรรดาชายและหญิงแห่ งการกลับใจ ยิ่งเราเห็ นพระเจ้าและพระสิ ริของพระองค์
เรายิ่งตระหนักถึงบาปที่อาศัยอยู่ และดังนั้นเรายิ่งพบว่าการกลับใจเป็ นวิถีแห่ งชี วิต อย่างที่จอร์ จ วิท
ฟิ ลด์ได้กล่าวว่า ‘การอาศัยอยูใ่ นใจของบาปนั้นเป็ นภาระของบุคคลที่ได้กลับใจ มันเป็ นภาระของคริ ส
เตียนแท้’212 ดังนั้นก็มีการกล่าวว่าสดุดีแบบสานึ กผิดบ่อยครั้งแล้วก็อยูท่ ี่ริมฝี ปากของผูค้ นที่ยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า สดุดี 32 เป็ นบทโปรดออกัสติน แม้กระทัง่ เขาได้ต้ งั มันไว้เหนื อเตียงนอนของเขาเพื่อเขา
จะเห็นมันทันทีทนั ใดเมื่อตื่นขึ้นมา213 จากสดุดีบทนี้เขาได้กล่าวว่า
‘การเริ่ มต้นของความเข้าใจก็คือที่จะรู ้วา่ ตนเองเป็ นคนบาป’214 แม้กระทัง่ บนเตียงนอนขณะที่จวนจะ
ตายของเขานั้น เขาได้ขอให้มี การเขี ย นสดุ ดีแบบสานึ ก ผิดนี้ และตั้ง มันไว้ที่ ที่ เขาสามารถเห็ นได้215
ตามมาร์ ติน ลู เธอร์ น้ นั สดุ ดีที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่สุ ดของสดุ ดีต่างๆ ก็ คือ ‘ซามมิ พอลิ นิ ’ (สดุ ดีของเปาโล)
เขาได้ถือว่าสดุดีเหล่านี้ คือ สดุดี 32, 51, 130 และ 143 ซึ่ งทั้งหมดก็เป็ นสดุดีแบบสานึ กผิด216 แน่นอน
ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้แนบสดุดีเหล่านี้ เข้ากับอัครทูตเปาโล กระนั้น คุณสมบัติเฉพาะของมันก็ไม่สามารถ
เป็ นที่สงสัยได้สาหรับชายคนหนึ่งผูซ้ ่ ึ งได้ถือว่าตัวเขาเองเป็ นตัวเอกของพวกคนบาป”217
“สดุ ดีน้ ี ส ามารถนาเราไปสู่ การใช้เวลาคิ ดทบทวนถึ ง แนวทางต่ า งๆ ที่ ซ่ ึ ง วัฒนธรรมของเราปฏิ เสธ
ระงับ และปกปิ ดทุกสิ่ งในนามของความสามารถ ความมัง่ คัง่ และความสาเร็ จ เพราะว่าในที่สุด สิ่ งที่
สดุดีน้ ีแนะนาก็คือ การจานน ซึ่ งต่อต้านที่วา่ ค่านิยมทางสังคมของเราก็โน้มเอียงไปทาง การควบคุมที่
ไม่ จานน”218

สดุดี 33
สดุดีการสรรเสริ ญแบบประกาศนี้ก็เรี ยกให้ธรรมิกชนสรรเสริ ญพระยาเวห์สาหรับพระวจนะที่พ่ ึงพาได้
ของพระองค์และการงานที่ชอบธรรมของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ของพระองค์
ในธรรมชาติและประวัติศาสตร์ มนุษย์ ผูเ้ ขียนยังได้ทาให้บรรดาผูอ้ ่านแน่ใจว่า พระองค์จะสัตย์ซื่อต่อผูท้ ี่วางใจ
ในพระองค์
“ถ้ารู ปแบบที่บริ สุทธิ์ ของเพลงนมัสการคือการสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับสิ่ งที่พระองค์เป็ นและทา นี่ ก็
เป็ นตัวอย่างที่วเิ ศษ เนื้อหาของสดุดีน้ ีก็ถูกครอบครองด้วยพระเจ้าในฐานะพระผูส้ ร้าง พระผูม้ ีอานาจ
สู งสุ ด พระผูพ้ ิพากษา และพระผูช้ ่วยให้รอด ในขณะที่ตอนต้นและตอนจบก็แสดงออกถึงองค์ประกอบ
สองอย่างของการนมัสการ คือ การถวายการสรรเสริ ญ ซึ่ งเป็ นการให้เกี ยรติ แด่กษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่มาก
และการประกาศถึงการวางใจ ซึ่ งได้ทาด้วยการคาดหวังอย่างถ่อมใจ”219
ตัวบทฮี บ รู ไ ม่ ไ ด้ระบุ ถึ ง ผูเ้ ขี ย นของสดุ ดีน้ ี แม้ว่า บรรดาผูแ้ ปลฉบับ เซฟทัวจิ นท์ไ ด้เชื่ อว่า เป็ นดาวิด
บางทีพวกเขาได้สรุ ปอย่างนี้ เพราะว่าสดุดีอื่นๆ ที่ดาวิดได้เขียนนั้นก็ห้อมล้อมสดุดีน้ ี (เปรี ยบเทียบ สดด. 72:20)
โอกาสสาหรับการเขียนดูเหมือนจะเป็ นชัยชนะระดับ ประเทศ
1. การเรี ยกให้สรรเสริ ญพระเจ้าอย่างมีทกั ษะ 33:1-3
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ออ้ นวอนให้คนชอบธรรมที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะว่ามันเหมาะสมที่จะทาอย่างนั้น
เมื่อพิจารณาถึงใครที่พระองค์เป็ นและอะไรที่พระองค์ได้ทา ยิ่งไปกว่านั้นอีก เราควรสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ย
ท่าทีที่เหมาะสมต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยสิ่ งประกอบที่เป็ นดนตรี อนั ไพเราะ นอกจากนั้การสรรเสริ ญ
ของเราควรจะสดใหม่และมีทกั ษะ ไม่ใช่ธรรมดาและทาอย่างลวกๆ พระเจ้าคู่ควรกับสิ่ งดีที่สุดในการแสดงออก
ของการสรรเสริ ญเช่นเดียวกับในทุกสิ่ งที่เราทาเพื่อพระองค์
“‘เพลงบทใหม่ ’ก็ ใ หม่ ใ นแง่ ที่ ว่ า มัน เฉลิ ม ฉลองการกระท าใหม่ ข องการไถ่ ข องพระเจ้า (ข้อ 3;
เปรี ยบเทียบ 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; อสย. 42:10; วว. 5:9; 14:3)”220
“สดุดี 33 เป็ น เพลงบทใหม่ (ข้อ 3) ที่ร้องเกี่ยวกับ โลกใบใหม่ มันเป็ นโลกที่อิสราเอลร้องถึงอยูเ่ สมอ
ซึ่ งเป็ นโลกใหม่ที่พระยาเวห์กาลังสร้างในตอนนี้ มันเป็ นโลกที่ถูกจัดระเบียบโดยความยุติธรรมของ
พระเจ้าที่ซ่ ึ งพระเจ้าปกครองด้วยความสัตย์ซื่อ สาหรับโลกเช่ นนั้น การตอบสนองที่เหมาะสมอย่าง
เดียวก็คือการสรรเสริ ญที่มนั่ ใจและแน่นอนต่อผูห้ นึ่งที่ทาให้โลกนั้นมีไว้สาหรับเรา”221

2. เหตุผลต่างๆ ที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า 33:4-19
33:4-5 คุณสมบัติสองอย่างของพระเจ้าที่ผเู ้ ขียนได้เน้นในส่ วนที่สองนี้ ของสดุดีก็คือว่า พระยาเวห์น้ นั พึ่งพาได้
และชอบธรรม เราสามารถพึ่งพาทุ กสิ่ งที่ พระองค์ตรั สและทาได้ และพระองค์ทาสิ่ งที่ ถูกต้องด้วย
ความรักที่จงรักภักดีสาหรับประชากรของพระองค์
33:6-11 ข้อเหล่านี้ ขยายแนวคิดที่วา่ พระเจ้าเป็ นที่เชื่ อถือได้ (ข้อ 4) ข้อ 6-7 อธิ บายว่าการทรงสร้างเกิดขึ้นโดย
พระวจนะของพระเจ้า ข้อ 8-9 ก็ดึงบทสรุ ปมาจากข้อเท็จจริ งเหล่านี้ ที่วา่ เนื่ องจากว่าพระเจ้าได้สร้าง
โลกโดยพระวจนะของพระองค์น้ นั ทุกคนควรนับถื อพระองค์ ข้อ 10-11 พรรณนาถึงพระวจนะของ
พระเจ้าว่าได้กาหนดสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่การทรงสร้าง สิ่ งที่พระเจ้าตรัสก็เกิดขึ้นโดย
ไม่คานึงถึงแผนการของผูค้ นและประเทศต่างๆ การงานของพระองค์น้ นั ก็ยนื ยง
33:12-19 ส่ วนนี้อธิ บายถึงแนวคิดของความชอบธรรมและความรักที่จงรักภักดีของพระเจ้า (ข้อ 5) ผูเ้ ขียนสดุดี
ได้ยินดี ที่ว่าเขาและประเทศของเขาเป็ นผูเ้ ลื อกสรรของพระเจ้าและเป็ นผูร้ ั บ ของความสัตย์ซื่อแบบ
พันธสัญญาของพระองค์ (ข้อ 12)
บางคนไม่ได้ประสบกับพระพรของพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ
เพราะว่าพระเจ้าตระหนักถึงบางคนมากกว่าคนอื่นๆ (ข้อ 13-15) พระองค์ตระหนักถึงทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน พระองค์ไม่ได้ให้ชยั ชนะแก่บางกองทัพมากกว่ากองทัพอื่นๆ เพราะว่ากองทัพหนึ่ งก็แข็งแรง
กว่าอีกกองทัพหนึ่ ง (ข้อ 16-17) ตามปกติแล้ว พระเจ้าเลือกที่จะอวยพรผูท้ ี่ยาเกรงพระองค์และพึ่งพา
ความรักที่ได้สัญญาไว้ของพระองค์ (ข้อ 18-19) “พระเนตรของพระเจ้า” เป็ นการเปรี ยบเทียบถึง การ
เห็นทุกสิ่ งของพระองค์ นัน่ คือ การเอาใจใส่ แห่งความรัก (เปรี ยบเทียบ 34:15)
3. การอุทิศตนอันสดใหม่ที่จะวางใจในพระเจ้า 33:20-22
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เห็นความเชื่อของผูเ้ ลือกสรรของพระเจ้าในกิจกรรมสามอย่างในส่ วนนี้
33:20 คนชอบธรรมรอคอยพระเจ้าที่จะช่ วยกูพ้ วกเขาและถื อว่าพระองค์เป็ นการช่วยเหลื อและผูป้ กป้ องของ
พวกเขา
33:21 พวกเขายินดีในพระองค์เพราะว่าพวกเขามีความมัน่ ใจในพระลักษณะที่บริ สุทธิ์ ของพระองค์
33:22 พวกเขาอธิ ษฐานต่อพระองค์อีกด้วย ซึ่ งได้ขอให้พระองค์ให้รางวัลแก่ความมัน่ ใจของพวกเขาด้วยความ
สัตย์ซื่อต่อการอุทิศตนของพระองค์ที่จะรักพวกเขา

ประชากรของพระเจ้าสามารถยินดี ที่ว่าพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อต่อการอุทิศตนของพระองค์ที่จะรักเรา
ต่อไป พระวจนะของพระองค์ได้พิสูจน์ว่ามีพลังและสัตย์ซื่อตลอดประวัติศาสตร์ และการงานของ
พระองค์น้ นั ก็ชอบธรรมและยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราสามารถวางใจพระองค์ต่อไปได้222
สดุดี 34
ในการรวมกันของสดุ ดีก ารขอบคุ ณส่ วนตัวและปั ญญานี้ ดาวิดได้ยกย่องพระเจ้า สาหรั บการช่ วยกู้
ประชากรของพระองค์ และเขาได้ไตร่ ตรองถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะอวยพรธรรมิกชนด้วยชี วิตที่ยืนยาวชื่ อ
เรื่ องระบุถึงโอกาสที่ซ่ ึ งดาวิดได้เขียนสดุดีน้ ี (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 21:10-15) มันเป็ นโคลงกระทูอ้ ีกโคลงหนึ่ง
พร้อมกับข้อทั้งหมดยกเว้นข้อสุ ดท้ายที่เริ่ มต้นด้วยตัวอักษรที่ตามมาของตัวอักษรฮีบรู และพร้อมกับการละเว้น
ข้อที่เริ่ มต้นด้วยตัวอักษร วาว
1. ความดีของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ 34:1-10
34:1-3 ดาวิดได้ยกย่องพระเจ้าและได้เรี ยกร้องให้ประชากรของเขาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าพร้อมกับเขา
“จุดประสงค์ของการสรรเสริ ญไม่ใช่ที่จะทาให้ประชากรของพระเจ้ารู ้สึกดี แต่ที่จะยอมรับความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าของเราในแนวทางที่รวมกัน (ข้อ 3; เปรี ยบเทียบ 30:1; 69:30; 99:5, 9; 107:32; 145:1)”223
34:4-7 ประสบการณ์ เมื่ อเร็ วๆ นี้ ข องผูเ้ ขี ย นสดุ ดีเกี่ ย วกับการที่ พ ระเจ้า ได้ตอบค าอธิ ษฐานของเขาส าหรั บ
การช่วยเหลือและการช่วยกูเ้ ขา (ข้อ 4, 6) ก็เป็ นแค่ตวั อย่างเดียวสาหรับเขา ผูท้ ี่วางใจในพระเจ้าไม่เคย
ประสบกับความผิดหวัง (ข้อ 5, 7)
“โดยเนื้ อแท้แล้ว ถ้าลาดับในข้อ 2 และ 3 เป็ น ‘ข้าพเจ้ามีเหตุผลที่จะสรรเสริ ญพระองค์; จงร่ วมกับ
ข้าพเจ้า’ นั้น ที่นี่ [ในข้อ 4 และ 5] มันก็คือ ‘นี่ ได้เป็ นประสบการณ์ของข้าพเจ้า ; มันสามารถเป็ น
ประสบการณ์ของคุณได้’”224
“ทูตสวรรค์ของพระเจ้า ” (ข้อ 7) เป็ นการอ้างอิงถึ งพระเจ้าเองอย่างไม่สงสัยเลย (เปรี ยบเทียบ 16:13;
22:11-12; 31:11, 13; 48:16; วนฉ. 6:11, 16, 22; 13:22-23; ศคย. 3:1-2) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์
เป็ นพระคริ สต์ก่อนที่ได้บงั เกิดเป็ นมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ 18:1-2; 19:1; 24:7, 2 ซมอ. 24:16; ศคย. 1:12)
ด้วยสายตาแห่งความเชื่อนั้น ดาวิดได้เห็นพระองค์ลอ้ มรอบและปกป้ องประชากรที่วางใจของพระองค์

34:8-10 ดาวิดได้เรี ยกร้ องให้ประชาชนที่จะประสบกับความดี ของพระเจ้าด้วยตัวเอง โดยการพึ่งพาพระองค์
ในเวลาแห่ ง ความทุ ก ข์ข องพวกเขา พระองค์ไ ด้ท าให้พ วกเขาแน่ ใ จว่า ถ้า พวกเขาได้ท าอย่า งนั้น
พระองค์จะไม่ทาให้พวกเขาผิดหวัง
“ดาวิดได้ใ ห้พ ยานสามเรื่ องถึ ง สิ่ งที่ พระเจ้า ทาเพื่อประชากรของพระองค์ คื อ พระองค์ช่ วยให้รอด
(ข้อ 4-8) พระองค์คุม้ ครอง (ข้อ 7) และพระองค์ทาให้พึงพอใจ (ข้อ 8)”225
บางครั้งเหล่าสิ งห์หนุ่มที่พ่ งึ พาตนเองก็ไม่สามารถจัดหาเพื่อความต้องการของพวกมันเองอย่างเพียงพอ
ได้ แต่ผคู ้ นที่วางใจในพระเจ้าไม่เคยประสบกับสถานการณ์เช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:33)
“มันไม่ใช่ พระสัญญาแห่ งความมัง่ คัง่ ที่ ว่างเปล่า แต่เป็ นความแน่ ใจถึ งการเอาใจใส่ ที่รับผิดชอบของ
พระองค์. . .[เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 6:24; 8:3; รม. 8:28, 37] ตอนนี้ หวั ข้อนี้ ก็ถูกกล่าวถึ งในส่ วนถัดไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อ 12-14”226
2. การอวยพรคนชอบธรรมโดยพระเจ้า 34:11-12
ส่ วนของข้อต่างๆนี้ ก็บนั ทึกคาแนะนาของดาวิดที่มีต่อประชาชนเกี่ ยวกับวิธีที่พวกเขาจะประสบกับ
ชีวติ ที่เต็มเปี่ ยมและยืนยาว นี่เป็ นวรรณกรรมปัญญาเชิงคาสอนที่คล้ายกับสิ่ งที่เราพบได้ในหนังสื อสุ ภาษิต
34:11 ดาวิดกล่าวต่อประชากรของเขาอย่างที่พ่อแม่แนะนาลูกๆ ของพวกเขา เขาได้สัญญาถึ งคาปรึ กษาที่
ฉลาดในเรื่ องการวางใจ พระเจ้า
มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับครู ที่ชื่อเพสทาโลซซิ ผูซ้ ่ ึ งได้อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นของคนสวิส เขาได้รับความนับถือ
อย่างสู งส่ งโดยเพื่อนของเขาและเป็ นที่ รักอย่างลึ กซึ้ งโดยเด็กๆ ซึ่ งชี วิตของพวกเขาได้รับการหล่อหลอมโดย
กาลังของคุณลักษณะของเขา หลังจากที่เขาได้ตายไปนั้น รู ปสลักของเขาได้ถูกตั้งขึ้นไว้ในเมืองนั้น เมื่อรู ปสลัก
ถูกเปิ ดเผยนั้น ทุ กๆ คนก็แปลกใจว่ามันเหมื อนครู คนเก่ามากแค่ไหน สิ่ งที่ เห็ นก็คือรู ปสลักครู น้ นั ได้นงั่ ลง
พร้ อมกับเด็กเล็กๆ คนหนึ่ งที่กาลังมองไปยังหน้าของเขา แต่ผทู ้ ี่ได้รู้จกั เขาอย่างดี ที่สุดได้รู้สึกว่าช่ างสลักได้
พลาดความต้องการที่โดดเด่นของครู คนนี้ไป คือ ที่จะให้พวกนักเรี ยนของเขาที่จะมองขึ้นไปยังความสู งที่ทา้ ทาย
แห่งการเรี ยนรู ้และไปยังพระเจ้า ไม่ใช่เขา ดังนั้น รู ปสลักได้ถูกสลักใหม่ และการเปิ ดเผยครั้งที่สองก็เปิ ดเผยว่า
เด็กคนหนึ่ งได้มองไปยังสวรรค์แทนที่ จะมองไปยังครู ใครคนหนึ่ งได้กล่ าวว่า ครู ที่ดีจบั จุดความสนใจของ
นักเรี ยนเพื่อว่าเขาสามารถนาพามันไปสู่ พระเจ้าได้

34:12-14 พระเจ้าได้สัญญาถึงชี วิตที่ยืนยาวแก่ธรรมิกชนในอิสราเอล ในฐานะรางวัลสาหรับพฤติกรรมที่ชอบ
ธรรม (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:12; ฉธบ. 5:33) ดังนั้นผูเ้ ขี ยนได้กระตุ น้ ให้มีการกล่ าวที่ สัตย์จริ ง
การกระทาที่ดี และความประพฤติที่สงบสุ ข
34:15-16 คนชอบธรรมสามารถตั้ง ใจคอยความโปรดปรานของพระเจ้า และการตระหนัก ของพระองค์ถึ ง
ความจาเป็ นต่างๆของพวกเขาได้ แต่คนอธรรมสามารถคาดหวังถึงการเป็ นปฏิปักษ์และการต่อต้านของ
พระองค์ได้
34:17-18 พระเจ้าให้ตามการอ้อนวอนของคนชอบธรรมเมื่อพวกเขาอธิ ษฐานขอการช่วยกูจ้ ากใจที่แตกสลาย
34:19-21 พระเจ้าช่วยกูค้ นชอบธรรมจากปั ญหาต่างๆ ของเขาอีกด้วย การรักษากระดูกของเขาไว้จากการ
แตกหัก (ข้อ 20) แสดงออกถึงการปกป้ องอย่างเต็มที่ท้ งั ๆ ที่มีการต่อต้านอย่างโหดร้าย อัครทูตยอห์น
ได้ใช้ขอ้ นี้ ใน ยอห์ น 19:36 เพื่อจะอธิ บายถึ งการเอาใจใส่ ของพระเจ้าที่ มีต่อพระบุตรของพระองค์
ระหว่างการถูกตรึ งของพระองค์
34:22 ข้อนี้สรุ ปเหตุผลต่างๆ ที่ธรรมิกชนควรสรรเสริ ญพระเจ้า ข้อเท็จจริ งนี้ อาจไม่ชดั เจนจากเนื้ อหาของข้อ
นี้ เราสามารถเข้าใจมันในฐานะการกล่าวซ้ าอีกอันหนึ่ งของความคิดต่างๆ ที่ถูกแสดงออกในที่อื่นๆ
ในคาศัพท์ที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม ใน พระคัมภีร์ฮีบรู น้ นั ข้อนี้ ตดั ลาดับของโครงสร้ าง
โคลงกระทู ้ข องสดุ ดีน้ ี มัน ไม่ ไ ด้เ ริ่ ม ต้น ด้วยตัวอัก ษรที่ ตามมาของตัวอัก ษรฮี บ รู อย่า งที่ ข ้ออื่ น ๆ
ทั้งหมดที่มาก่อนนั้นทา อย่างไรก็ตาม ก็มีการละเว้นของบรรทัดที่เริ่ มต้นด้วยตัวอักษร วาว ระหว่าง
ข้อ 5 และ 6 บางทีผคู ้ ดั ลอกสมัยโบราณได้มองข้ามข้อนี้ไป
เราที่เป็ นผูเ้ ชื่ อควรระมัดระวังที่จะให้การสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการช่ วยกูจ้ ากศัตรู ฝ่ายวิญญาณของ
เราโดยพระองค์ เราควรมองกรณี ต่างๆ ของการช่วยกูข้ องพระองค์ว่าเป็ นโอกาสที่จะย้ าเตือนเราเอง
และซึ่ งกันและกันที่จะดาเนินในแนวทางต่างๆ ของความชอบธรรมอย่างสัตย์ซื่อต่อไป
สดุดี 35
ดาวิดได้คร่ าครวญถึ งการต่อต้านที่ไม่ถูกต้องของศัตรู ของเขาในสดุดีน้ ี และได้ร้องทูลให้พระเจ้าช่ วยกู้
เขา แท้จริ งแล้ว มันเป็ นการรวมกันของการคร่ าครวญสามอย่างพร้อมกับการยืนยันถึงความไม่ผิด (เปรี ยบเทียบ
สดด. 17; 26; 43; 69) ภาษาก็เปลี่ยนไประหว่างคาศัพท์ทางกฎหมายและทางทหาร
“ไม่วา่ สดุดีน้ ีได้ถูกเขียนขึ้นให้เป็ นสิ่ งที่ไปด้วยกันกับสดุดี 34 หรื อไม่น้ นั มันก็ถูกวางถัดไปจากมันอย่าง
ดี ไม่ใช่ แค่เนื่ องจากความเกี่ ยวดองกันและความตรงข้ามกันทางคาพูดบางอย่างเท่านั้น (โดยเฉพาะ

‘ทูตสวรรค์ของพระเจ้า’, 34:7; 35:5, 6 ซึ่ งพบได้ในที่อื่นๆ ในสดุดี) แต่เนื่ องจากมันกล่าวออกมาจาก
ประเภทของความมืดซึ่ งเพิ่งได้ถูกขจัดออกไปในสดุดีก่อนหน้านี้ การช่ วยกูท้ ี่ถูกเฉลิ มฉลองในสดุ ดี
บทนั้นตอนนี้ ก็ เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์ว่า จะไม่ ร วดเร็ ว หรื อ ไร้ ค วามเจ็ บ ปวดอย่า งสม่ า เสมอ แต่ อ ยู่ภายใต้
การล่าช้าที่เจ็บปวด ถ้าพระเจ้าตั้งใจไว้”227
1. คาอธิ ษฐานขอการช่วยกู้ 35:1-10
ในส่ วนนี้ ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าช่วยกูเ้ ขาจากพวกศัตรู ผซู ้ ่ ึ งได้พยายามที่จะฆ่าเขาโดยปราศจากเหตุ
35:1-3 ดาวิดได้ร้องขอการปกป้ องจากพระเจ้า ในเรื่ องวีรบุรุษคนหนึ่ งที่ออกไปทาสงครามเพื่อ อีกคนหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ ยชว. 5:13-15)
35:4-6 เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะทาให้พวกศัตรู ของเขาแตกพ่ายและทาให้พวกเขาอับอาย เขาได้ปรารถนาว่า
พระเจ้า จะเป่ าพวกเขาไปเหมื อ นแกลบและขจัด เสถี ย รภาพของพวกเขาเพื่ อ ว่ า พวกเขาจะล้ม ลง
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าคือผูน้ าของกองทัพสวรรค์ของพระเจ้า ซึ่ งก็คือพระคริ สต์ก่อนที่ได้บงั เกิ ดเป็ น
มนุษย์ (เปรี ยบเทียบ 34:7) ดาวิดได้ตอ้ งการให้พระองค์ที่จะทาต่อพวกศัตรู ของเขาอย่างที่พวกเขาได้
ตั้งใจที่จะทาต่อเขา สิ่ งนี้ก็สอดคล้องกับวิธีที่พระเจ้าจัดการกับคนอธรรมตามปกติ
35:7-8 เหตุผลสาหรั บคาร้ องขอของดาวิดก็คือความพยายามที่ไม่เป็ นธรรมของพวกศัตรู ของเขาที่ จะฆ่าเขา
เขาได้อธิ ษฐานที่วา่ พวกเขาจะประสบกับสถานการณ์ที่พวกเขาได้หวังว่าจะเป็ นของเขา
35:9-10 ถ้าพระเจ้าได้ให้การช่วยกู้ ดาวิดได้สัญญาที่จะยินดีในพระเจ้าและสรรเสริ ญพระองค์
“จิ ตวิญญาณของข้ าพระองค์ (ข้อ 9) และ กระดูกทั้งสิ ้นของข้ าพระองค์ (ข้อ 10) เป็ นสองแนวทาง
แบบเน้นๆ ของการกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า’ หรื อ ‘ข้าพเจ้าเอง’ อย่างเช่นใน 6:2, 3; เปรี ยบเทียบ การแสดงออก
ของเราเอง ‘ข้าพเจ้ารู้มนั ในกระดูกของข้าพเจ้า’”228
2. การคร่ าครวญเหนือการต่อต้านที่อยุติธรรม 35:11-18
ในส่ วนแรกของสดุดีน้ ี การเน้นก็คือการอ้อนวอน แต่ในส่ วนนี้มนั คือการคร่ าครวญ
35:11-12 พวกศัตรู ที่มุ่งร้ายของผูเ้ ขียนสดุดีได้ตอบแทนความดีที่เขาได้ทาแก่พวกเขาด้วยความชัว่ เป็ นที่ชดั เจน
ว่าพวกเขาได้กล่าวหาเขาอย่างผิดๆ
35:13-14 เมื่อพวกเขาป่ วย ดาวิดได้อธิษฐานเพื่อการรักษาของพวกเขา และได้โศกเศร้าเหนือสภาพของพวกเขา
ยิง่ ไปกว่านั้น เขาได้อดอาหาร ซึ่ งแสดงให้ถึงขนาดของการที่เขาได้เสี ยสละเพื่อว่าพวกเขาจะหายป่ วย229

35:15-16
ตรงกันข้ามเมื่อดาวิดได้ประสบกับปั ญหา แทนที่จะแสดงความห่ วงใยต่อเขา พวกเขากลับได้
เยาะเย้ยและทาให้สภาพของเขาแย่ลงไปอีกอย่างแท้จริ ง
35:17-18 ดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะหยุดการรอคอยและที่จะกระทาเพื่อเขา เมื่อพระองค์ทาอย่างนั้น
ดาวิดจะให้การสรรเสริ ญในที่ชุมนุมแก่พระองค์
3. การอ้อนวอนขอความยุติธรรม 35:19-28
ในส่ วนนี้การเน้นอยูท่ ี่ความจาเป็ นสาหรับพระเจ้าที่จะกระทาเพื่อดาวิด
35:19-21 จากการหลิ่ วตาให้ก ันนั้น พวกศัตรู ข องดาวิดได้สื่ อสารถึ งความตั้ง ใจที่ ล ับๆ ล่ อๆ ของพวกเขาที่
จะดัก จับ ผู้เขี ย นสดุ ดี ใ นแผนการของพวกเขา พวกเขาได้โกหกเพื่ อ จะยุ ย งให้ ค นอื่ น ๆ ต่ อ ต้า นเขา
พวกเขาได้ให้คาพยานเท็จเกี่ยวกับการกระทาของเขาอีกด้วย
35:22-26
การอ้างของพวกเขาถึงการได้เห็ นดาวิดทาบางสิ่ งที่แย่น้ นั ก็ไม่มีหลักฐาน แต่พระเจ้าได้เห็ นการ
กระทาที่ชวั่ ร้ายของพวกเขา ดาวิดได้เรี ยกให้พระเจ้าที่จะยุติความเงียบของพระองค์และกระทาเพื่อเขา
โดยการแก้แค้นแทนดาวิดนั้น พระเจ้าจะทาให้ความพยายามของคนอธรรมที่จะมีชยั เหนื อคนซื่ อตรง
นั้นเสี ยไป
35:27-28 สรุ ปแล้ว ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะทาให้บรรดาผูส้ นับสนุ นเขาที่จะถวายเกี ยรติแด่พระเจ้าสาหรับ
การแก้แค้นแทนผูร้ ั บใช้ที่ชอบธรรมของพระองค์ เมื่ อการช่ วยกู้ได้เกิ ดขึ้นแล้ว ดาวิดจะสรรเสริ ญ
พระเจ้าสาหรับการจัดการที่ชอบธรรมของพระองค์เช่นกัน
ประชากรของพระเจ้าสามารถร้ องขอการแก้แค้นแทนได้ เมื่อคนอื่นๆ กล่าวหาพวกเขาอย่างผิดๆ ถึ ง
การทาความชัว่ และสามารถพึ่งพาการช่วยกูข้ องพระเจ้าในอนาคตได้เพราะว่าพระองค์ยตุ ิธรรม
สดุดี 36
สดุ ดี ปั ญ ญาโดยพื้ น ฐานนี้ พร้ อ มกับ องค์ป ระกอบของการคร่ า ครวญส่ ว นตัว และการสรรเสริ ญ ก็
ประกอบด้วยคาทานายที่ดาวิดได้รับจากพระเจ้าเกี่ ยวกับคนอธรรม ในความตรงข้ามกับพวกเขานั้น เขาได้
ยินดีในความรักที่จงรักภักดีและความชอบธรรมของพระเจ้า ผูเ้ ขียนคนหนึ่ งได้ต้ งั ชื่ อการอธิ บายสดุดีน้ ี ของเขา
ว่า “มนุษย์ ณ สิ่ งแย่ที่สุดของเขา พระเจ้า ณ สิ่ งดีที่สุดของพระองค์”230
“นี่ เ ป็ นสดุ ดี แ ห่ ง ความตรงข้ า มที่ มี พ ลั ง ซึ่ งเป็ นการเห็ น แวบหนึ่ งของความชั่ ว ร้ า ยของมนุ ษ ย์
ณ ความประสงค์ร้ายสู งสุ ด และความดีของพระเจ้าในความสมบูรณ์หลายด้า น ในขณะที่คนร้องเพลง

ถู ก ข่ ม ขู่โดยสิ่ ง หนึ่ ง และได้รับ ความแน่ ใ จถึ ง ชัย ชนะโดยอี ก สิ่ ง หนึ่ ง สดุ ดีจานวนน้อยก็ ค รอบคลุ ม
ขอบเขตอย่างมากในเนื้อที่ส้ นั อย่างมาก”231
“การอยู่ร วมกัน ของรู ป แบบทางวรรณกรรมสามอย่า งภายในบทกวี ข องสิ บ สามข้อ ก็ ช้ ี ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความจากัดของการเข้าหาเชิงวิจารณ์ถึงรู ปแบบที่มีต่อสดุดีน้ ี”232
1. การเปิ ดเผยเกี่ยวกับคนอธรรม 36:1-4
36:1

การแปลของ NIV “คาทานายภายในใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความบาปของคนอธรรม” ก็เป็ นที่ชื่นชอบ
การแปลของลูโพลด์ก็ชดั เจนกว่า: “คาทานายของพระเจ้าเกี่ ยวกับการละเมิดก็เป็ นที่ได้ยินในใจของ
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับการอ้างอิงถึงคนอธรรม”233 คาทานายเป็ นข่าวสารจากพระเจ้า พระเจ้าได้ให้การเปิ ดเผย
พิเศษของพระองค์แก่ผเู ้ ผยพระวจนะของพระองค์เกี่ ยวกับวิธีที่คนอธรรมมองดูชีวิตและวิธีที่พวกเขา
ดาเนิ นชี วิต พวกเขาไม่ก ลัว (ค าฮี บรู พาฮาด แทนที่ จะเป็ น ยิ ราห์ ซึ่ งเป็ นค าปกติ ส าหรับ “กลัว ”)
พระเจ้า นัน่ คือ พวกเขาไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจอย่างที่พวกเขาควร เนื่ องจากพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขา
สาหรับความบาปของพวกเขา นี่เป็ นลักษณะที่สูงสุ ดของความบาปใน โรม 3:18

36:2-4 ปราศจากการกลัวพระเจ้านั้น คนอธรรมก็ติดตามความชัว่ อย่างกล้าหาญเรื่ อยไป เขาทาให้จิตสานึ ก
ของเขาเงียบไว้และก็พดู อย่างหลอกลวงต่อไปและกระทาอย่างไม่มีสาระโดยปราศจากการยับยั้งภายใน
ใดๆ
“‘จงฟังใจของคุณ’ โลกบอกเรา จงลืมว่า ‘จิตใจก็เป็ นตัวล่อลวงเหนื อกว่าสิ่ งใดทั้งหมดมันเสื่ อมทราม
อย่างร้ายทีเดียว ผูใ้ ดจะรู ้จกั ใจนั้นเล่า’ (ยรม. 17:9, NASB)”234
2. การไตร่ ตรองเกี่ยวกับพระเจ้า 36:5-9
36:5-6 ดาวิดได้ยนิ ดีในการไตร่ ตรองถึงพระลักษณะของพระเจ้าแทนที่จะไม่นบั ถือพระองค์ แทนที่จะผลักดัน
ให้พระเจ้าออกไปจากโลกทัศน์ของเขา ผูเ้ ขียนสดุดีได้ทาให้พระองค์เป็ นจุดศูนย์กลางของโลกทั ศน์
ของเขา เขาได้ปีติ ยินดี ในความรัก ที่จงรักภักดี ความสัตย์ซื่อ ความชอบธรรม และความยุติธ รรม
ของพระเจ้า
36:7-9 ผลลัพธ์ของปรัชญาแห่ งชี วิตนี้ ก็ตรงข้ามกับผลลัพธ์ของปรัชญาของคนอธรรม (ข้อ 2-4) เพราะว่า
พระเจ้าจงรักภักดีอย่างมีความรัก ประชากรของพระองค์สามารถพบที่ล้ ีภยั ในพระองค์ได้ (เปรี ยบเทียบ
นรธ. 2:12; มธ. 23:37) พวกเขาชื่นชมกับการจัดเตรี ยมแห่งนิเวศของพระองค์อีกด้วย พวกเขาประสบ

กับแดนสุ ขาวดี ที่แท้จริ งบนโลก อย่างที่อาดัมและเอวาได้ประสบในสวนเอเดนก่อนการล้มลงในบาป
พระเจ้าจัดเตรี ยมชีวติ และความสว่างแห่งความเข้าใจให้แก่ผทู ้ ี่คานึงถึงพระองค์
“การรู ้ จ ัก พระลัก ษณะของพระเจ้า ก็ จ าเป็ นต่ อ ชี วิ ต คริ สเตี ย นที่ ส มดุ ล และห้ า ข้ อ เหล่ า นี้ ก็ เ ป็ น
ศาสนศาสตร์ระบบแบบรวบรัด”235
3. การขอร้องเกี่ยวกับอนาคต 36:10-12
ดาวิดได้อธิ ษฐานในการสรุ ปว่าความรักที่จงรักภักดีและความชอบธรรมของพระเจ้าจะจับกุมความรัก
ของเขาเรื่ อยไป เพื่อว่าปรั ชญาที่ชั่วร้ ายของคนอธรรมจะไม่พิชิตหัวใจของเขาได้ เขาต้องการที่จะอยู่ในการ
จานนที่ถ่อมใจต่อพระเจ้าแทนที่จะเป็ นการลุกขึ้นด้วยความหยิง่ และการไม่นบั ถือพระองค์ จุดจบสุ ดท้ายของคน
อธรรมจะเป็ นการถูกทาลายที่ซ่ ึ งพวกเขาไม่สามารถกูค้ ืนได้เลย
“การป้ องกันที่ดีที่สุดของเราต่อความรุ นแรงคือการอธิ ษฐานที่สงบ”236
เราอาจไตร่ ตรองถึ งปรั ชญาสองอย่างของชี วิต ซึ่ งถูกนามาใช้โดยคนอธรรมและคนที่ ยาเกรงพระเจ้า
เช่นเดียวกับผลลัพธ์ต่างๆ ของพวกมันได้ ธรรมิกชนควรชื่ นชมกับความเหนื อกว่าของการตระหนักถึงพระเจ้า
และการดาเนิ นในความสว่างแห่ งพระลักษณะที่ ได้เปิ ดเผยของพระองค์ อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนักว่า
มุมมองของคนอธรรมก็ดึงดูดใจ และเราควรป้ องกันการลื่นไถลเข้าไปหามัน
สดุดี 37
สดุดีปัญญานี้ก็ทาให้ความคิดของสดุดี 36 ก้าวหน้าไป จงสังเกตถึงการอ้างอิงถึงคนกระทาชัว่ ใน 36:12
และการอ้างอิงถึงคนกระทาชัว่ ใน 37:1 ที่นี่ ดาวิดได้กระตุน้ ให้คนชอบธรรมที่จะไม่ยอมให้ความมัง่ คัง่ ของคน
อธรรมที่จะทาให้พวกเขาผิดหวัง แต่ที่จะวางใจใน
ความยุติธรรมของพระเจ้าเรื่ อยไป การหนุ นใจที่คล้ายกันก็อธิ บายลักษณะของสดุดี 49 และ 73 ที่นี่
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ใช้การแสดงออกแบบสุ ภาษิตหลายอย่างที่จะถ่ายทอดการกระตุน้ ของเขา
“ในแนวทางที่ดาเนิ นไปนั้น ผูเ้ ขียนสดุดีก็กล่าวถึงเรื่ องราวของชี วิตและความตาย ปั ญญาและความโง่
และรางวัลและการลงโทษ เขาไวต่อคาถามเกี่ยวกับอนาคตและรางวัลและการทนทุกข์ของมันอย่าง
มากที่ สุ ด ผูเ้ ขี ย นสดุ ดียืนยันว่า พระเจ้า จะค้ า จุ นคนชอบธรรมและพวกเขาจะชื่ นชมกับ พระพรที่
พระองค์ได้สัญญาแก่พวกเขาอย่างเต็มที่ นักปราชญ์ก็ต้ งั ทางหลวงแห่ งปั ญญาไว้ต่อหน้าผูอ้ ่านหรื อ
ผูฟ้ ั ง อย่างที่พระเยซู ของเราได้เรี ยกให้ผตู ้ ิ ดตามของพระองค์ที่จะเรี ยนรู ้ จากพระองค์ถึงวิธีที่จะทาให้
พระบิดาในสวรรค์ของเราโปรดปราน (มธ. 5:2-10)”237

นี่ เป็ นสดุ ดีโคลงกระทูเ้ ช่ นกัน แต่ในกรณี น้ ี แต่ละบาทของบทกวี (ข้อเว้นข้อ) เริ่ มต้นด้วยตัวอักษรที่
ตามมาของตัวอักษรฮีบรู บาทของบทกวีเป็ นหน่วยเชิ งตรรกที่ถูกกาหนดโดยเนื้ อหาหรื อไม่ก็โครงสร้างของ
บทกวี มันเป็ นย่อหน้าแบบบทกวี
“นี่ เป็ นสดุดีเกี่ยวกับปั ญญาที่ชดั เจนที่สุด [การมี การจัดเตรี ยม หรื อการชี้ แจงปั ญญา] ของสดุดีท้ งั หมด
ที่จริ งมันเป็ นการรวบรวมของคากล่าวที่อาจถูกพบได้ง่ายๆ ในพระธรรมสุ ภาษิต ดูเหมือนมันจะเป็ น
การรวบรวมคากล่าวโดยการสุ่ มที่ปราศจากระเบียบหรื อการพัฒนาใดๆ อย่างไรก็ตาม มันมีคุณสมบัติ
ที่สาคัญต่อข้อความนั้น เพราะว่าสดุ ดีน้ ี เป็ นโคลงกระทูแ้ ละถูกประดิ ษฐ์ดว้ ยจุดประสงค์แบบสอนอีก
ด้วย การเรี ยบเรี ยงที่มีระเบียบอย่างระมัดระวังนั้นก็สอดคล้องกับการอ้างที่ถูกทาขึ้นสาหรับแก่นสาร
ของสดุดีน้ ี นัน่ คือ โลกเป็ นระเบียบอย่างยิง่ และคุณความดีก็ได้รับรางวัลอย่างแท้จริ ง”238
1. การเรี ยกสู่ การวางใจเรื่ อยไป 37:1-8
37:1-2 คนชอบธรรมไม่ควรอิจฉาผูท้ ี่กระทาชัว่ หรื อเป็ นทุกข์เพราะว่าพวกเขามัง่ คัง่ ความสาเร็ จของพวกเขา
จะอยูช่ วั่ คราวเท่านั้น แม้วา่ พวกเขาอาจมัง่ คัง่ ตลอดชี วิตของพวกเขา ความสาเร็ จของพวกเขาก็ส้ ันตาม
ความจริ งของนิรันกาล
37:3-4 ในเชิ งบวกนั้น เราควรจดจ่อชี วิตของเราที่พระเจ้า เราควรวางใจในพระเจ้าที่จะทาสิ่ งที่ถูกต้องต่อไป
และตัวเราเองก็ยนื หยัดในการทาสิ่ งที่ถูกต้องด้วย สาหรับคนอิสราเอลนั้น นี่หมายถึงการอยูใ่ นแผ่นดิน
แห่ งพระสัญญาแทนที่จะละมันไปหาทุ่งหญ้าที่เขียวกว่าในที่อื่นๆ ผูท้ ี่ยินดีในพระเจ้าจะได้รับตามใจ
ปรารถนาของพวกเขา คนชอบธรรมที่ยินดีในพระเจ้าต้องการที่จะเห็นน้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จ
และสิ่ งนั้นจะเกิดขึ้นเพื่อพวกเขาในที่สุด
37:5-7ก การมอบทางของคนหนึ่ ง ไว้ก ับ พระเจ้า หมายถึ ง การจ านนชี วิ ตของคนหนึ่ ง และเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ
ประจาวันต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า ถ้าเราทาสิ่ งนี้ เราจะประสบกับสิ่ งที่ พระองค์ตอ้ งการเพื่อเรา
ในที่สุด พระเจ้าจะให้รางวัลแก่ความชอบธรรมของเราและแสดงให้เห็นว่าความมัน่ ใจของเรานั้นฉลาด
“การถูกครอบงาด้วยพวกศัตรู และคู่ต่อสู ้ไม่สามารถถูกตัดออกไปอย่างง่ายๆได้ แต่มนั สามารถถูกขจัด
ออกไปโดยการจดจ่อใหม่ของความสนใจได้. . . . มันรวมถึงการกาหนดทิศทางอย่างตั้งใจของอารมณ์
ของผูห้ นึ่ง (4ก ยินดี; เปรี ยบเทียบ เปาโลและสิ ลาสในคุกที่ร้องเพลงเช่นเดียวกับอธิ ษฐาน) และการมอบ
อาชีพของคนหนึ่ง (ทางของท่ าน ข้อ 5) และ ชื่อเสี ยง (การแก้ แค้ นแทนของท่ าน ข้อ 6) แด่พระองค์”239

“ความเงี ยบเชิ งสร้ างสรรค์เป็ นสิ นค้าที่ หายากในทุ กวันนี้ แม้กระทัง่ ในการนมัสการของคริ สตจัก ร
ผูค้ นไม่สามารถทนต่อความเงียบได้. . . .แต่นอกจากว่าเราเรี ยนรู ้ ที่จะรอคอยจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า
เราจะไม่ประสบกับสันติสุของพระองค์เลย”240
37:7ข-8 ดาวิดได้สรุ ปส่ วนเริ่ มต้นของสดุดีน้ ีโดยการกลับไปสู่ แนวคิดที่เขาได้เริ่ มต้น คนชอบธรรมไม่ควรยอม
ให้ความสาเร็ จของคนอธรรมที่จะทาให้เราไขว้เขวจนถึงจุดที่เราออกไปจากน้ าพระทัยของพระเจ้า
2. ความแน่ใจถึงการลงโทษที่ยตุ ิธรรม 37:9-22
37:9-11 บางทีคนอธรรมได้แย่งแผ่นดินที่ไม่ได้เป็ นของพวกเขาไป ดาวิดได้ทาให้ผคู ้ นแน่ใจว่าคนอธรรมจะไม่
สาเร็ จในระยะยาว ผูท้ ี่ได้จานนต่อสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าในที่สุดแล้วจะครอบครองแผ่นดินที่พระเจ้า
ได้สัญญาแก่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:5) คนอ่อนโยนคือผูท้ ี่เลือกแนวทางของความเชื่ อที่อดทน
แทนที่จะเป็ นการถือสิ ทธิ์ ของตนเอง อย่างที่ขอ้ ต่างๆ ก่อนหน้านี้ทาให้ชดั เจน
37:12-22 ดาวิดได้ดาเนิ นการต่อไปที่ จะให้พ้ื นฐานสาหรั บ ความมัน่ ใจในความแน่ ใ จที่ เขาเพิ่ง ได้ใ ห้ไปใน
ข้อ 9-11 ความตรงกันข้ามห้าอย่างก็ตระเตรี ยมความมัน่ คงนี้ พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งกาลังนั้นมีมากกว่ากาลัง
ของคนอธรรมอย่างมาก ก็ต่อต้านพวกเขา (ข้อ 12-13) ความชัว่ ที่คนอธรรมกระทาจะกลับไปสู่ พวกเขา
(ข้อ 14-15)
พระเจ้าจะค้ าจุนคนชอบธรรม (ข้อ 16-17) คนชอบธรรมก็เป็ นเป้ าหมายที่พิเศษของ
การเอาใจใส่ ที่ระมัดระวังของพระเจ้า (ข้อ 18-20) สุ ดท้าย พระเจ้าจะให้รางวัลแก่การไม่เห็นแก่ตวั ของ
คนชอบธรรม แต่จะลงโทษการเห็นแก่ตวั ของคนอธรรม (ข้อ 21-22)
3. ความแน่ใจถึงการเอาใจใส่ ของพระเจ้าที่มีต่อคนซื่ อตรง 37:23-31
37:23-2 พระเจ้ายินดีในการที่บุคคลที่ดีดาเนิ นชี วิตอย่างไรและพระองค์อวยพรกิจกรรมต่างๆ ของเขาหรื อของ
เธอ แม้วา่ บุคคลเช่นนั้นอาจสะดุดขณะที่เขาดาเนิ นชี วิตไปนั้น เขาจะไม่ประสบกับการล้มลงที่เสี ยหาย
ที่ซ่ ึ งเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้
37:25-26 พระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาต่างๆ ของพระองค์ที่จะจัดเตรี ยมเพื่อผูต้ ิดตามที่สัตย์ซื่อของพระองค์
ดาวิดสามารถเป็ นพยานได้ว่าเขาไม่เคยเห็นพระเจ้าทอดทิ้งคนชอบธรรมหรื อเขาได้สังเกตว่าลูกหลาน
ของพวกเขาไม่ สามารถที่ จะหาอาหารได้ พระเจ้าได้สั ญญาแก่ คนอิ ส ราเอลว่าพระองค์จะอวยพร
ลูกหลานของผูท้ ี่ได้เชื่อฟังพระองค์ (ฉธบ. 7:9)
มันเป็ นไปได้ที่จะอธิบายถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ผูเ้ ชื่อบางคนได้อดตาย พวกเขาอาจไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่าง
สัตย์ซื่อหรื อพวกเขาอาจได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มที่ใหญ่กว่า (แม้กระทัง่ มนุ ษย์ทุกคน) ที่ไม่ได้ติดตาม

พระองค์อย่างสัตย์ซื่อและประสบกับการพิพากษาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 4) ดาวิดไม่ได้กล่าวว่า
คนชอบธรรมจะไม่ อ ดตายเลย เพี ย งแต่ ว่า เขายัง ไม่ เคยเห็ น คนชอบธรรมคนใดก็ ต ามที่ ไ ด้อ ดตาย
ประเด็นของเขาก็คือว่า พระเจ้าดูแลคนชอบธรรม
37:27-29 พระเจ้ารั กความยุติธรรมและไม่ทอดทิ้งธรรมิ กชน พระองค์สงวนพวกเขาไว้แต่ได้ตดั คนอธรรม
ออกไป
37:30-3 คนชอบธรรมดาเนิ นชี วิตตามธรรมบัญญัติข องพระเจ้าและก็ สนับ สนุ นปั ญญาและความยุติธ รรม
ลักษณะนี้นาเสถียรภาพไปสู่ ชีวติ ของพวกเขา

4. ความขัดแย้งระหว่างคนอธรรมและคนชอบธรรม 37:32-40
37:32-34 คนอธรรมพยายามที่จะพิชิตพระเจ้าอย่างแท้จริ งเมื่อเขาตั้งตนเองต่อต้านคนชอบธรรม คนอธรรม
จะล้ม เหลวอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้เพราะว่า อานาจของพระเจ้า นั้นใหญ่ ก ว่า อานาจของเขาอย่า งมาก
ดังนั้น บุคคลที่ชอบธรรมจาเป็ นต้องรอคอยพระเจ้าเพื่อจะกระทาเพื่อเขา
37:35-36 ดาวิดได้ให้คาพยานส่ วนตัวอีกครั้งหนึ่ ง ครั้งนี้ เกี่ยวกับการถูกทาลายของคนอธรรมที่มงั่ คัง่ อย่างมาก
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 25)
37:37-38 ชนรุ่ นหลังของคนชอบธรรมจะคงอยู่ แต่ชนรุ่ นหลังของคนอธรรมจะตายไป ดาวิดได้กล่าวว่าเรา
สามารถพึ่งพาสิ่ งนั้นได้ ผูค้ นที่ดีละพระพรต่างๆ ไว้ขา้ งหลังพวกเขา แต่คนชัว่ ร้ ายไม่ได้ละสิ่ งใดที่มี
คุณค่าแท้จริ งไว้เลย
37:39-40
ในการสรุ ปนั้นดาวิดได้จดจ่อที่พระเจ้าอีกครั้ง พระองค์เป็ นความรอดของผูท้ ี่ล้ ี ภยั ในพระองค์
พระองค์เป็ นกาลัง ความช่วยเหลือและผูช้ ่วยกูข้ องพวกเขา ดังนั้น คนชอบธรรมควรวางใจในพระองค์
เรื่ อยไปแม้วา่ คนอธรรมมัง่ คัง่ และต่อต้านพวกเขา
ประชากรของพระเจ้าไม่ควรหยุดที่จะวางใจในพระเจ้า เพราะว่าคนอธรรมมัง่ คัง่ ชัว่ คราว หรื อเราไม่
ควรหมดหวังเมื่อพวกเขาดูเหมือนจะมีชยั เหนือเรา ตรงกันข้ามเราควรวางใจในพระเจ้า ลี้ภยั ในพระองค์
และพึ่งพาความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์เรื่ อยไป การทบทวนถึงความ
สัตย์ซื่อในอดีตของพระองค์จะช่ วยให้เราทาสิ่ งนี้ ได้ นี่ เป็ นสดุดีที่มีประโยชน์ที่จะอ่านเมื่อใดก็ตามที่
เรารู ้สึกท้อใจโดยความมัง่ คัง่ ที่เด่นชัดของคนอธรรม

“บทกวีน้ ี ซึ่ งชัดเจนมากกว่าสดุ ดีโทราห์ ก็กล่ าวอย่างชัดเจนถึ งการเชื่ อมโยงที่ ใกล้ชิดและทานายได้
ระหว่าง การกระทา และ ผลลัพธ์ จุดประสงค์ของคาแนะนาเช่นนั้น (ซึ่ งเป็ นพยานถึงสิ ทธิ อานาจของ
พระผูส้ ร้างที่มีอธิปไตยในทางอ้อม) ก็เพื่อที่จะปลูกฝังรู ปแบบอุปนิสัยที่ยอมรับได้ทางสังคมในคนหนุ่ม
สาว อุปนิสัยเช่นนั้นก็สนับสนุนสวัสดิภาพของชุ มชนทั้งหมดอย่างเด็ดเดี่ยว ดังนั้นข้อโต้แย้งก็อา้ งอิง
ถึงพระเจ้า แต่กรณี น้ นั ได้ถูกทาขึ้นเพื่อเหตุผลที่ถือประโยชน์เป็ นสาคัญโดยส่ วนใหญ่ มันใช้การได้!”241
สดุดี 38
ในสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ ซึ่ งถูกเรี ยกว่า “คาวิงวอนของผูท้ ี่สานึกผิด”242 ดาวิดได้แสดงออกถึง
การสานึ กผิดที่ว่าเขาได้ทาบาปต่อพระเจ้าและด้วยเหตุน้ นั ก็ได้ก่อให้เกิ ดการตีสอนของพระองค์ การตีสอนนี้
ได้มาในรู ปแบบของการต่อต้านจากพวกศัตรู ที่ผเู ้ ขียนสดุดีได้ขอให้พระเจ้าที่จะขจัดออกไป
ชื่อเรื่ อง “อนุสรณ์” (NASB) หรื อ “คาวิงวอน” (NIV) หมายถึงตามตัวอักษรว่า: “นาไปสู่ การระลึกถึง”
มันปรากฏในชื่อเรื่ องของสดุดี 70 อีกด้วย
สาหรับพระเจ้านั้น ที่จะระลึกก็คือที่จะกระทา คานี้กล่าวถึงการวางสถานการณ์ที่ร้องขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์ พระองค์”243
1. การลงวินยั ของพระเจ้า 38:1-12
38:1-2 ดาวิ ด ได้ ม องว่ า การทนทุ ก ข์ ใ นปั จ จุ บ ัน ของเขาเป็ นตัว บ่ ง ชี้ ว่ า พระเจ้ า นั้ น กริ้ ว ต่ อ เขาอย่ า งมาก
(เปรี ยบเทียบ 6:1) เขาได้พรรณนาว่าพระเจ้ากาลังยิงธนู ใส่ เขาราวกับว่าพระเจ้าเป็ นศัตรู ของเขาใน
สงครามและได้กดลงบนเขาด้วยพระหัตถ์ที่ใหญ่โตของพระองค์
38:3-8 ข้อเหล่านี้ กล่าวถึงการคร่ าครวญของผูเ้ ขียนสดุดีต่อการทนทุกข์ของเขาอย่างชัดเจน เป็ นที่ชดั เจนว่าเขา
ได้สูญเสี ยสุ ขภาพที่ดีของเขาไปและอยูใ่ นความเจ็บปวด (เปรี ยบเทียบ 6:2) ความเจ็บปวดของเขาได้
ขยายไปสู่ วญ
ิ ญาณเช่นเดียวกับร่ างกายของเขา ความเจ็บป่ วยของเขาเป็ นการลงโทษสาหรับบาปของเขา
(ข้อ 3, 5)
38:9-12 การทนทุกข์ของเขาได้กระทบคนอื่นๆ เช่นกัน พระเจ้าได้รู้ถึงสภาพของเขา (ข้อ 9-10) เพื่อนๆ ของเขา
ได้หลีกเลี่ยงเขา (ข้อ 11) และพวกศัตรู ของเขาได้ห าประโยชน์จากความอ่อนแอของเขา พวกเขาได้
พยายามที่จะดูหมิ่นและทาลายเขา

2. ความหวังของดาวิด 38:13-22
38:13-16 ดาวิดไม่ได้ใส่ ใจในการขู่เข็ญของพวกศัตรู ของเขา เพราะเขาได้เชื่ อว่าพระเจ้าจะแก้แค้นแทนเขา
ในการตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานของเขา
“คนทนทุกข์น้ ี ช่างแตกต่างจากโยบเพียงไร!
ชายคนนี้ ได้จดจ่อที่การทนทุกข์ของเขาอย่างเงียบๆ
ในขณะที่โยบได้ร้อนใจที่จะต่อต้านเพื่อนๆ ของเขาและที่จะโต้เถียงกับพระเจ้า”244
ดาวิดได้โดดเด่นในความสามารถของเขาที่จะรอคอยพระเจ้า (ข้อ 15) หลายปี แห่ งการทนทุกข์ของเขา
โดยเงื้ อมมือของซาอูล ผูว้ ิจารณ์ ของเขาในเผ่าเบนยามิ น และการกระทาของอับซาโลมที่มีต่อเขาได้
สอนให้เขาทาสิ่ งนี้
38:17-20 เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูเ้ ขียนสดุดีได้รู้สึกราวกับว่าเขาไม่สามารถรับมือกับสิ่ งใดได้อีกแล้ว เขาได้ตอ้ งการให้
พระเจ้าที่จะตอบสนองต่อการร้ องขอความช่ วยเหลื อของเขาอย่างทันทีทนั ใด ดาวิดได้สารภาพบาป
อะไรก็ตามที่ได้นาไปสู่ สภาพที่เจ็บปวดของเขา (เปรี ยบเทียบ ยก. 5:15) เขาได้กงั วลเกี่ยวกับผลลัพธ์
ต่างๆ ของมัน แต่มนั ไม่มีอะไรที่เขาสามารถทาได้ยกเว้นการรอให้พระเจ้าที่จะช่วยกูเ้ ขา
38:21-22 สดุดีน้ ีจบลงด้วยการอ้อนวอน ดาวิดได้ออ้ นวอนให้พระเจ้าที่จะมาช่วยกูเ้ ขาในไม่ชา้ พระเจ้าได้ทอดทิ้ง
เขาและได้อยูไ่ กลจากการทนทุกข์ของเขานานพอแล้ว เวลานี้เป็ นเวลาที่จะช่วยกู้
บางครั้ งผูเ้ ชื่ อ ก็ น าการทนทุ ก ข์ท างร่ า งกาย ทางอารมณ์ และระหว่า งบุ ค คลมายัง พวกเขาเองโดย
การทาบาปในกรณี ต่างๆ เช่นนั้น พระเจ้าอาจตีสอนเราด้วยความเจ็บปวด เพื่อว่าเราจะเรี ยนรู ้ที่จะไม่ทา
สิ่ งเดี ยวกันอีกครั้ ง ในขบวนการนั้น เราควรยืนยันอี กครั้งหนึ่ งถึ งความวางใจในพระเจ้าของเราใน
ฐานะผูช้ ่วยกูจ้ ากศัตรู ท้ งั สิ้ นของเรา
สดุดี 39
ดูเหมือนดาวิดได้เขียนสดุ ดีปัญญานี้ ในรู ปแบบของการคร่ าครวญส่ วนตัว ในระหว่างความเจ็บป่ วยที่
ยาวนาน ซึ่ งเกือบจะเป็ นอันตรายถึงชีวิต (เปรี ยบเทียบ โยบ) เขาได้ออ้ นวอนให้พระเจ้าที่จะขยายวันเวลาของ
เขาแทนที่จะดาเนิ นการตีสอนเรื่ อยไป สดุ ดีน้ ี ก็คล้ายๆ กับสดุ ดีก่อนหน้านี้ แต่ในสดุดีน้ ี ดาวิดไม่ได้อา้ งอิงถึ ง
การต่อต้านจากพวกศัตรู ของเขา
เยดูธูนซึ่ งได้ถูกอ้างอิงในชื่อเรื่ อง ก็เป็ นหนึ่ งในนักดนตรี หลักของดาวิด (1 พศด. 16:41-42) บางทีดาวิด
ได้เขียนสดุดีน้ ีเพื่อให้เยดูธูนเล่นหรื อนา หรื อเพื่อกลุ่มนักดนตรี ภายใต้การนาของเขา

1. ความสั้นของชีวติ 39:1-6
39:1-3 ดาวิ ดได้เ ก็ บ ความรู ้ สึ ก รุ นแรงบางอย่า งที่ เ ขาได้ย บั ยั้ง ไว้จ ากการแสดงออกในที่ ชุ มนุ ม อย่า งเช่ น
ไฟภายในเขานั้น อารมณ์เหล่านั้นได้เดือดดาลออกมา แต่เขาได้ยบั ยั้งพวกมันไว้ซ่ ึ งเกรงว่าเขาอาจเสี ยใจ
ต่อคาพูดของเขา ความรู ้สึกของเขาได้เกิดขึ้นจากการตีสอนของเขา ณ พระหัตถ์ของพระเจ้า (ข้อ 9)
39:4-6 ในที่สุดดาวิดได้พบการผ่อนคลายในการแสดงออกถึงความคับข้องใจของเขาต่อพระเจ้า เขาได้อธิ ษฐาน
ที่พระเจ้าจะสอนเขาที่จะชื่ นชมกับความสั้นของชี วิตมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ 90:10, 12) เป็ นที่ชดั เจนว่า
ดาวิดเป็ นชายชรา ณ เวลานี้ ชี วิตของเขานั้นดู เหมื อนสั้นอย่างมากเมื่ อมองย้อนกลับไป ผูค้ นได้วดั
ระยะทางที่ส้ นั ด้วยความยาวหนึ่งฝ่ ามือในสมัยของดาวิด (ข้อ 5) การเสาะหาชี วิตก็ค่อนข้างไม่สาคัญเมื่อ
พิจารณาถึงเวลาอันสั้นที่เรามีชีวติ อยู่
“คาศัพท์น้ ี [เสลาห์ ข้อ 5] ก็มาจากคากริ ยา สาลาล ‘ยกขึ้น’
มันปรากฏใน สดุดี 39 บทและใน
‘สดุดีของฮาบากุก’ (ฮบก. 3) ไม่มีใครที่แน่ใจถึงความหมายที่แน่นอนของคานี้ นัน่ คือ อะไรที่จะถูก
ยกขึ้น บางคนคิดว่า เสลาห์ เป็ นคาที่เน้น ซึ่ งกาหนดประเด็นในสดุ ดีเพื่อ ‘การยก’ ความคิดของคน
หนึ่ งต่อพระเจ้า แต่นกั วิชาการส่ วนใหญ่คิดว่ามันเป็ นแค่รูปแบบบางอย่างของเครื่ องหมายทางดนตรี
เช่น เครื่ องหมายของเวลาหยุดพักทางดนตรี การหยุดครู่ หนึ่ง หรื อการเปลี่ยนคีย”์ 245
2. ความสาคัญของความเชื่อในพระเจ้า 39:7-13
39:7

ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ร้องขอความเมตตาจากพระเจ้า ซึ่ งวางใจให้พ ระองค์ที่ จะท าให้ตลอดชี วิตของเขา
น่าชื่นชมยินดี

39:8-9 การทนทุกข์ของดาวิดก็เนื่ องมาจากการตีสอนของพระเจ้า บางทีเขาได้ทาบาปด้วยคาพูดของเขาและ
ดังนั้นก็ได้รู้สึกถูกบังคับให้ระแวดระวังถ้อยคาของเขาอย่างใกล้ชิด (ข้อ 1-2)
39:10-11 ดาวิดต้องการการผ่อนคลาย เขาได้พูดราวกับว่าเขาได้รู้สึกว่าพระเจ้ากาลังเคี้ยวชี วิตของเขาอย่างที่
แมลงกิ นเสื้ อผ้า ระยะเวลาที่ ยาวนานของความทุ กข์ของเขาได้ท าให้เขารู ้ สึก ถึ งความสั้นของชี วิต
พระเจ้าได้ตีสอนเขา (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 12:5-11)
“พระเจ้ากระซิ บต่อเราในความเพลิดเพลินของเรา ตรัสในจิตสานึ กของเรา แต่ตะโกนในความเจ็บปวด
ของเรา มันเป็ นเครื่ องขยายเสี ยงที่จะกระตุน้ โลกที่หูหนวก”246

39:12-13 ในการสรุ ปนั้น ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะขจัดการตีสอนของพระองค์ไปเสี ย ไม่วา่ มันจะเป็ นอะไร
ก็ตาม เพื่อว่าเขาสามารถยินดีกบั ปี ต่างๆ สุ ดท้ายแห่งชีวติ ของเขาได้247
ความสั้นของชี วิตก็ทาให้คนหนึ่ งประทับใจมากขึ้ นขณะที่เขาหรื อเธอแก่ตวั ลง ตามปกติแล้ว ผูค้ นก็
ตระหนักถึงสิ่ งนี้ ในเวลาแห่ งความโศกเศร้ามากกว่าในเวลาแห่ งความสุ ข มันเป็ นธรรมชาติสาหรับผู ้
เชื่อที่ตอ้ งการให้พระเจ้าสอนเขาหรื อเธอที่จะดาเนินชีวติ อย่างฉลาด และต้องการให้พระองค์ที่จะอดทน
ต่อบาปของคนหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงความสั้นของชีวติ
สดุดี 40
ในสดุ ดีน้ ี ดาวิดได้ถวายตัวเขาเองเพื่อเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ช่วยกู้เขา เขาได้
คร่ าครวญต่อความทุกข์ของเขาและได้อธิ ษฐานขอความรอด สดุดีน้ ี เป็ นการรวมกันของการขอบคุณ (ข้อ 1-10)
และการคร่ าครวญ (ข้อ 11-17) และมันก็เกี่ยวข้องกับพระเมสสิ ยาห์ (ข้อ 6-8; เปรี ยบเทียบ ฮบ. 10:5-9)248
1. การขอบคุณสาหรับความรอด 40:1-10
40:1-3 ผูเ้ ขียนสดุดีได้เป็ นพยานต่อประชาชนของเขาว่า พระเจ้าได้ตอบคาอธิ ษฐานเพื่อการช่วยกูข้ องเขาแล้ว
หลังจากเวลาที่ยาวนานที่ซ่ ึ ง ดาวิดได้รอคอยพระเจ้าเท่านั้น ในที่สุดพระเจ้าได้สถาปนาผูร้ ับใช้ของ
พระองค์ข้ ึนใหม่ ดังนั้นดาวิดได้มีเพลงใหม่แห่ งการสรรเสริ ญสาหรับพระเจ้า การสรรเสริ ญของเขา
จะหนุนใจให้คนอื่นๆ ที่จะรื้ อฟื้ นความมัน่ ใจในพระยาเวห์ของพวกเขา
40:4

บุคคลที่ไม่ได้พ่ ึงพาคนที่ พอเพียงด้วยตนเองหรื อคนโกหก แต่วางความวางใจแบบเต็มที่ ของเขาใน
พระเจ้าก็ประสบกับพระพรที่ยงิ่ ใหญ่

40:5

การกระทาต่างๆ ที่อศั จรรย์ของพระเจ้าเพื่อคนชอบธรรมนั้นก็มากมายเกินกว่าจะระบุไว้อย่างเต็มที่ได้
นับประสาอะไรกับความคิดที่เป็ นประโยชน์ของพระองค์ ไม่มีใครสามารถเปรี ยบเทียบกับพระยาเวห์
ได้เกี่ยวกับแผนการที่มีพระคุณของพระองค์ที่จะอวยพร

40:6

ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น สัตวบูชาและธัญญบูชาไม่ใช่สิ่งสาคัญหลักต่อพระเจ้า สิ่ งที่สาคัญ
กว่าเครื่ องบูช าไม่ ว่า ส าหรั บการนมัส การหรื อการล้า งบาปก็ คื อการอุ ทิศ ตนแท้จริ ง ของผูเ้ ชื่ อเองต่ อ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 15:22-23)
วลี “พระองค์ทรงเบิก (หรื อแทง) หูของข้าพระองค์” อาจหมายถึงว่า ดาวิดได้มองว่าพระเจ้าได้ทาให้เขา
เป็ นทาสที่เต็มใจของพระองค์โดยการกรุ ณาต่อเขาอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ อพย. 21:6) อย่างไรก็ตาม

มันดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่าที่ว่า ดาวิดได้หมายถึ งว่าพระเจ้าได้ให้ความสามารถแก่เขาที่ จะเข้าใจ
และเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8)
40:7-8 เพราะว่า พระเจ้า ได้ดีต่ อ ดาวิ ด อย่า งมาก ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีก็ ไ ด้ม อบชี วิต ของเขาเป็ นเครื่ อ งบู ช าที่ มี ชี วิ ต
(รม. 12:1-2)
ในฐานะกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการเจิมของพระเจ้า ดาวิดก็มีความรับผิดชอบที่จะทาตาม
คาแนะนาที่ได้มอบให้แก่เขาในหนังสื อม้วนธรรมบัญญัติของโมเสส เพราะว่าพระเจ้าได้ฉวยความรัก
ของเขาไว้ ดาวิดสามารถกล่ า วว่า ธรรมบัญญัติน้ ันอยู่ใ นใจของเขา ไม่ ใ ช่ แค่ ใ นมื อ ของเขาเท่ า นั้น
เขาได้ยนิ ดีที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าแทนที่จะทาเนื่องจากพันธะเท่านั้น
ในฮีบรู 10:5-7 ผูเ้ ขียนจดหมายฝากนั้นได้อา้ งอิงข้อ 6-8 เกี่ยวกับท่าทีของพระเยซู คริ สต์ ณ การมาเป็ น
มนุ ษย์ของพระองค์ เครื่ องบูชาต่างๆ ของระบบของโมเสสไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่
สู งส่ งของพระเจ้าได้เลย สิ่ งเหล่านั้นได้ขจัดบาปไปชัว่ คราวและได้แสดงออกถึงการนมัสการอย่างผิว
เผินเท่านั้น เครื่ องบูชาที่ได้ตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างเต็มที่คือการถวายตนเองที่เต็มใจของบุตรมนุษย์
ที่ไร้บาป พระเยซู คริ สต์ได้มอบพระองค์เองต่อพระเจ้าอย่างที่ดาวิดได้ทา อย่างที่เขาได้แสดงออกใน
สดุดีน้ ี
40:9-10 ส่ วนหนึ่ ง ของน้ า พระทัย ของพระเจ้า ส าหรั บ ดาวิด ในฐานะบุ ค คลหนึ่ ง และในฐานะกษัตริ ย ์ข อง
อิ ส ราเอล ก็ คื อ ว่ า เขาควรสรรเสริ ญ พระเจ้า ผู ้เ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ก ล่ า วว่ า เขาได้ท าหน้ า ที่ น้ ี อย่า งยิ น ดี
เขาได้กล่าวถึงความชอบธรรม ความสัตย์ซื่อ ความรอด ความรักที่จงรักภักดีและความจริ งของพระเจ้า
ในที่ชุมนุม
2. การอ้อนวอนขอความรอด 40:11-17
“มันดูเหมือนว่าการคร่ าครวญนี้ ถูกเขียนขึ้นพร้อมกับการอ้างอิงที่แน่ นอนถึงเพลงการขอบคุณ เพื่อว่า
เพลงการขอบคุณจะเพิ่มน้ าหนักแก่การคร่ าครวญนั้น”249
40:11-12 วิญญาณที่มีความหวังของสดุดีน้ ีกเ็ ปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน ณ ข้อ 11 ดาวิดได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้า
สาหรับการช่วยกูเ้ รื่ อยไปบนพื้นฐานของความรอดในอดี ตของพระเจ้าและการอุทิศตนต่อพระเจ้าของ
ผูเ้ ขียนสดุดี เขาได้อา้ งอิงถึงปั ญหาต่างๆ ของเขา
ว่าได้เกิดขึ้นจากบาปหลายอย่างของเขา (ข้อ 12) เขาได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับความรักที่จงรักภักดี
และความจริ งของพระองค์ในอดีต (ข้อ 10) ตอนนี้ เขาได้พ่ ึงพาคุณสมบัติเหล่านั้นที่จะค้ าจุนเขาใน
อนาคต (ข้อ 11)

“เขาได้เป็ นทุกข์อย่างสุ ดซึ้ งจนเขาได้สูญเสี ยมุมมองไป. . .”250
40:13-15 ดาวิ ดได้ร้ องขอการช่ วยกู้ท ันที (เปรี ย บเที ย บ 35:4) ในฐานะผูร้ ั บเจิ ม ของพระเจ้า ผู้ซ่ ึ งได้รั บใช้
พระองค์ดว้ ยใจที่บริ สุทธิ์ อย่างเสี ยสละนั้น ผูเ้ ขียนสดุดีสามารถทาการขอร้องอย่างกล้าหาญเช่นนั้นได้
“ต้องจดจาไว้วา่ บางทีพวกศัตรู ไม่ได้เป็ นที่รู้จกั เป็ นส่ วนตัว พวกเขาเป็ นศัตรู ระดับประเทศของอิสราเอล
ผูซ้ ่ ึ งเกลียดชังอิสราเอล ดาวิดและพระยาเวห์ พระเจ้าแห่ งอิสราเอล อย่างไม่สงสัยเลยว่าดาวิดได้รู้ถึง
คาตักเตือนให้รักศัตรู (เปรี ยบเทียบ สภษ. 25:21; มธ. 5:44) แต่ศตั รู เหล่านี้ ได้ทาให้การปกครองบนโลก
นี้ ของพระเจ้าไม่มนั่ คง!
ตราบเท่าที่อาณาจักรของพระเจ้าประสบกับการข่มเหงและการรบกวน
เราก็อธิ ษฐานให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ ซึ่ งรวมถึ งการอ้อนวอนที่วา่ พระเจ้าจะมาแก้แค้นแทน
ประชากรของพระองค์เองและแก้แค้นพวกศัตรู ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2 ธส. 1:5-10) พวกศัตรู
ชอบที่จะยิงใส่ ประชากรของพระเจ้า ซึ่ งตะโกนอย่างเหยียดหยามว่า ‘กุ๋ย กุ๋ย!’ (ข้อ 15; 35:21, 25)
ผูเ้ ขียนสดุดีอธิ ษฐานที่วา่ พระเจ้าจะเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาอย่างรวดเร็ วและทันที เพื่อว่าพวกเขา
จะรู ้วา่ พระเจ้าเป็ นใคร (ข้อ 14; เปรี ยบเทียบ 35:4, 26. . .”251
40:16 การช่ ว ยกู้ อ ัน รวดเร็ ว จากพวกศัต รู ข องกษัต ริ ย ์ด าวิ ด จะกระตุ ้น ให้ ป ระชาชนอิ ส ราเอลที่ จ ะยิ น ดี
รู้สึกได้รับการหนุนใจ และสรรเสริ ญพระเจ้า
40:17 “เครื่ องบู ช าที่ มี ชีวิต ” ของพระเจ้า นั่นคื อ ในการสรุ ป นี้ ดาวิ ดได้ร้องออกมาอี ก ว่า ผูห้ นึ่ ง ที่ เขาได้
แสวงหาความช่วยเหลือนั้นจะช่วยกูเ้ ขาในไม่ชา้ (เปรี ยบเทียบ 35;10; 37:14) ข้อ 13-17 นั้นคล้ายกับ
สดุดี 70 อย่างมาก
เราที่เป็ นผูเ้ ชื่ อควรถวายตัวเราเองเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้าด้วยความเต็มใจ เนื่ องจากพระคุณ
ของพระองค์ที่มีต่อเรา จากการที่ได้ทาอย่างนั้น เราก็สามารถร้ องขอความช่วยเหลื อจากพระองค์ใน
การต่อต้านพวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเราและคาดหวังการช่ วยเหลื อจากพระองค์ได้ อย่างไรก็ตาม
เราควรตั้งการร้องขอของเราบนสิ่ งที่จะยกย่องพระเจ้า252
สดุดี 41
ในสดุดีการขอบคุณนี้ ดาวิดได้ทาให้ธรรมิกชนแน่ใจว่าผูท้ ี่ช่วยเหลือผูท้ ี่ขดั สนนั้นพวกเขาเองจะประสบ
กับ การช่ ว ยกู้ จ ากพระเจ้า เขาได้ เ รี ย นรู ้ บ ทเรี ยนนี้ ผ่ า นทางประสบการณ์ ที่ ล าบาก ซึ่ งเขาได้อ้า งอิ ง ถึ ง
มีการคร่ าครวญในสดุดีน้ ี แต่มนั เริ่ มต้นและจบลงด้วยการสรรเสริ ญ
1. พระพรของพระเจ้าบนคนที่เมตตา 41:1-3

41:1

ข้อนี้ กล่าวถึ งบทเรี ยนที่ สดุ ดีน้ ี สอนอย่างสรุ ป พระเจ้าอวยพรผูค้ นที่ เอาใจใส่ ผูท้ ี่ไม่สามารถเอาใจใส่
พวกเขาเองได้ และพระองค์ช่วยกูพ้ วกเขาเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ “เป็ นสุ ข” ก็เริ่ มต้นและ
ปิ ดบรรพที่หนึ่ งของหนังสื อสดุดี (เปรี ยบเทียบ 1:1) ซึ่ งจัดตั้งการผนวก หรื อสิ่ งห่ อหุ ้มสาหรับส่ วนนี้
ของการรวบรวม

41:2-3 พระพรที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็คือ การปกป้ อง ชีวติ ที่ยาวนาน ชื่ อเสี ยงดีบนโลก การปกป้ องจากศัตรู
การค้ าจุนในยามเจ็บป่ วย และการทาให้กลับสู่ สุขภาพที่ดี ในธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น พระพรที่ได้
สัญญาไว้ของพระเจ้าเพื่อคนชอบธรรมนั้นส่ วนใหญ่ก็เป็ นทางกายภาพ แม้ว่าจะมีพระพรฝ่ ายวิญญาณ
เช่ นกัน ภายใต้ธรรมบัญญัติของพระคริ สต์น้ นั (กท. 6:2) พระพรส่ วนใหญ่เป็ นฝ่ ายวิญญาณ แม้ว่า
บางอย่างเป็ นทางกายภาพ
2. การลงโทษของพระเจ้าต่อคนที่ทรยศ 41:4-9
ดาวิดได้ดาเนินการที่จะกล่าวต่อที่ประชุมของอิสราเอลต่อไป และเขาได้นาเสนอทางเลือกที่จะเอาใจใส่
ผูท้ ี่ไร้การช่วยเหลือพร้อมกับผลลัพธ์ของมัน เขาได้ทาอย่างนี้โดยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัว
41:4

ดาวิดได้ตอ้ งการความช่วยเหลือ ณ บางเวลาในอดีต เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาได้ทาบาปและพระเจ้าได้ลงโทษ
เขาด้วยความเจ็บป่ วย จากนั้นเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

41:5-8 แทนที่ จ ะมี เมตตา พวกศัตรู ข องเขานั้น กลับ ได้ห าประโยชน์ จากความอ่ อนแอของเขา พวกเขาได้
คาดหวังถึงการตายของเขา ได้กล่าวต่อเขาอย่างเสแสร้งเมื่อพวกเขาได้เยีย่ มเยียนเขา และได้กระจายการ
นินทาที่วา่ เขาจะไม่มีชีวติ อีกต่อไป
41:9

แม้กระทัง่ อดีตเพื่อนแท้ของดาวิดได้ต่อต้านเขา อาหิ โธเฟล ผูซ้ ่ ึ งได้ทรยศต่อดาวิดและจากนั้นได้แขวน
ตัวเขาเอง (2 พศด. 16:20—17:3, 23) ได้ทาสิ่ งนี้ กระนั้นมันก็ไม่แน่นอนที่วา่ เขาเป็ นบุคคลที่ผเู ้ ขียน
สดุดีหมายถึงที่นี่ ดาวิดมีเพื่อนมากกว่าหนึ่งคนผูซ้ ่ ึ งได้ต่อต้านเขาในภายหลัง พระเยซู ได้อา้ งอิงข้อนี้
และประยุกต์ใช้กบั ยูดาส (ยน. 13:18)

3. การช่วยกูค้ นซื่ อตรงของพระเจ้า 41:10-13
41:10 ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะฟื้ นฟูสุภาพของเขาเพื่อว่าเขาจะแก้เผ็ดพวกศัตรู ของเขาได้ สิ่ งนี้ ดูเหมือนจะ
เป็ นแรงจูงใจที่ไม่คู่ควรเมื่อพิจารณาถึงคาแนะนาของพระเยซู ที่ให้รักศัตรู ของเราและทาดี ต่อพวกเขา
(มธ. 5:44) อย่างไรก็ตาม บุคคคลต่างๆ ในสมัยของดาวิดผูซ้ ่ ึ งได้ต่อต้านกษัตริ ยผ์ รู ้ ับเจิมของพระเจ้าก็

ได้ต่อต้านพระเจ้า กษัตริ ยเ์ ป็ นตัวแทนแห่ งการพิพากษาของพระเจ้าในอิสราเอล สถานการณ์น้ ี ไม่มี
การเปรี ยบเทียบโดยตรงในคริ สตจักร
41:11-12 ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้ถือว่าความสาเร็ จต่อเนื่ องเหนื อพวกศัตรู ของเขานั้นเป็ นเครื่ องหมายที่ ว่าพระเจ้าได้
โปรดปรานเขา พระเจ้าได้ส่งเสริ มเขาเพราะว่าเขาได้ทาสิ่ งที่ถูกต้องเรื่ อยไป เขาได้มนั่ ใจว่าสถานการณ์
นี้จะดาเนินไปตลอดกาล
41:13

ดาวิดได้สรุ ปด้วยเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า เขาได้แน่ใจว่าพระเจ้าจะสาแดงความเมตตาต่อผูท้ ี่มีเมตตา
ความสอดคล้องนี้ ก็อยู่ในความกลมกลื นกับพระลักษณะของพระเจ้า และมันได้พิสูจน์ว่าเป็ นจริ งใน
ประสบการณ์ส่วนตัวของดาวิด “สาธุการ” (คาฮีบรู บารุ ค) หมายถึง ควรสรรเสริ ญ
ข้อนี้สรุ ปส่ วนหลักแรกของหนังสื อสดุดีได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน (บทที่ 1—41)

II. บรรพที่ 2: บทที่ 42—72
ในบรรพที่ 1 นั้น สดุดีท้ งั หมดยกเว้นบทที่ 1, 2, 10, และ 33 ได้อา้ งว่าดาวิดเป็ นผูเ้ ขียน มันเป็ นไปได้วา่
เขาได้เ ขี ย นสดุ ดี ท้ งั สี่ เ หล่ า นี้ เช่ น กัน แม้ว่ า สดุ ดี เ หล่ า นี้ ไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ชื่ อ ของเขา (เปรี ย บเที ย บ กจ. 4:25)
ในบรรพที่ 2 ชื่ อเรื่ องก็ระบุวา่ ดาวิดเป็ นผูเ้ ขียนของสดุดี 18 บท (สดด. 51—65, 68—70) เขาคงได้เขียนสดุดี
เหล่านั้นที่มีหมายเหตุของ “ตระกูลโคราห์” (สดด. 42, 44—49) ตระกูลโคราห์ (เปรี ยบเทียบ กดว. 26:10-11)
เป็ นนักดนตรี ที่มีชื่อเสี ยง (1 พศด. 6:31-48)
โคราห์เป็ นลูกหลานของเลวีผซู ้ ่ ึ งได้กบฏต่อการเป็ นผูน้ าของ
โมเสส (กดว. 16:1-2) นักวิชาการบางคนเชื่ อว่าดาวิดได้เขียนสดุดีเหล่านี้ เพื่อให้ตระกูลโคราห์เล่น คนอื่นๆ
เชื่ อว่าตระกูลโคราห์ได้เขียนสดุดีเหล่านั้น มีความคล้ายกันมากระหว่างเนื้ อหาของสดุ ดีเหล่านี้ และสดุดีต่างๆ
ที่ดาวิดได้เขียน อาสาฟได้เขียนสดุดี 50 และซาโลมอนได้เขียนสดุดี 72 สดุดี 43, 66, 67 และ 71 ไม่ระบุชื่อ
คาว่า “เอโลฮิม” ปรากฏ 164 ครั้งในส่ วนนี้ ของหนังสื อสดุดี และคาว่า “ยาเวห์” (“พระเจ้า”) ปรากฏแค่
30 ครั้ง253 ดังนั้นคนหนึ่งอาจคิดว่าบรรพนี้เป็ น “บรรพของเอโลฮิม”
สดุดี 42
ต้นฉบับฮีบรู โบราณบางฉบับได้รวมสดุดี 42 และ 43 เป็ นบทเดียว นี่ ก็เป็ นที่เข้าใจได้เนื่ องจากว่าท่อนที่
กล่าวซ้ าเหมือนกันก็ปรากฏในทั้งสองบทนี้ (เปรี ยบเทียบ 42:5, 11; 43:5) สดุดี 42 แสดงออกถึงความปรารถนา
ของผูเ้ ขียนที่มีต่อพระเจ้า254 มันประกอบด้วยสองบท ซึ่งแต่ละบทจบลงด้วยท่อนที่กล่าวซ้ าเหมือนกัน สดุดีท้ งั
สองบทนี้ก็เป็ นการคร่ าครวญส่ วนตัวพร้อมกับการแสดงออกถึงการวางใจ

ตัวอักษรที่จารึ กไว้ก็ระบุวา่ ตระกูลโคราห์เป็ นผูเ้ ขียน (หรื อผูร้ ับ) ของสดุดีน้ ี
“โคราห์ อาสาฟ เฮมาน และเอธานก็เกี่ ยวข้องกับการปรนนิ บตั ิและดนตรี ในสถานนมัสการในสมัย
ของดาวิด ในระหว่างสมัยของเอสราและเนหะมีย ์ (ศตวรรษที่ 5 กคศ.) บรรดานักร้องในพระวิหาร
ยังคงถูกเรี ยกว่า ‘พวกบุตรของอาสาฟ’ เมื่อพิจารณาถึงการปรนนิ บตั ิที่ยาวนานและต่อเนื่ องของผูร้ ับ
ใช้แห่งพระวิหารเหล่านี้น้ นั เราไม่สามารถแน่ใจได้อย่างแท้จริ งว่าเมื่อไหร่ ที่สดุดีเหล่านี้ ได้ถูกเขียนขึ้น
แต่ไม่วา่ สดุดีเหล่านี้ได้ถูกเขียนขึ้นในสมัยของดาวิดหรื อสมัยของเอสราในภายหลังนั้น สดุดีเหล่านั้นยัง
มีความเกี่ยวข้องกับ ดาวิดอยู่ และนัน่ ดูเหมือนจะเสริ มธรรมชาติของดาวิดแห่งการรวบรวมเหล่านี้”255
1. การปรารถนาหาพระเจ้าของผูเ้ ขียนสดุดี 42:1-5
ผูเ้ ขียนได้ทนทุกข์ ณ เงื้ อมมือของพวกศัตรู ที่ทรมาน เขาได้ปรารถนาหาพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งเขาได้คาดหวัง
อย่างมัน่ ใจที่จะสามารถสรรเสริ ญในอนาคตได้เมื่อพระเจ้าจะช่วยกูเ้ ขา
42:1-2 อย่างที่น้ าจากลาธารที่ค้ าจุนกวางทางกายภาพ ดังนั้นพระเจ้าเองก็ค้ าจุนผูค้ นทางวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ
ยน. 4:14) ผูเ้ ขียนสดุดีได้โหยหาพระเจ้า เขาไม่สามารถได้มาซึ่ งความสดชื่ นที่เขาต้องการ แต่เขาได้
คอยที่จะเสาะหามันในไม่ชา้
42:3

แทนที่จะดื่ มจากพระเจ้า เขาจาเป็ นต้องดื่ มน้ าตาของเขาเอง พระเจ้าไม่ได้จดั เตรี ยมเพื่อความจาเป็ น
ของเขาในตอนนั้น ผูเ้ ขียนได้ระลึกถึงเวลาที่เขาได้พบความสดชื่ นฝ่ ายวิญญาณ ณ สถานนมัสการใน
เยรู ซาเล็มด้วยความยินดีอย่างยิง่ แต่เขายังไม่สามารถที่จะกลับไปที่นนั่ ได้

42:5

ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีได้หนุ นใจตัวเขาเองเชิ ง โวหารโดยการย้ าเตื อนตัวเขาเองว่า เขาจะสรรเสริ ญพระเจ้าอี ก
เขาจาเป็ นต้องหวังในพระเจ้าจนกว่าเวลานั้น

2. การคร่ าครวญของผูเ้ ขียนสดุดีเนื่องจากพวกศัตรู ของเขา 42:6-11
ในบทนี้ ผเู ้ ขียนได้จดจ่อที่พวกศัตรู แทนที่จะเป็ นพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เขาได้กลับมาสู่ การแสดงออก
อย่างเดียวกันของความมัน่ ใจที่ซ่ ึ งเขาได้จบบทแรกนี้
42:6

ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้อยู่ห่างจากเยรู ซาเล็มและสถานนมัสการกลาง เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาได้อยูใ่ กล้เทือกเขา
เฮอร์ โมนที่อยู่ทางทิ ศเหนื อของทะเลคินเนอเรท (กาลิ ลี) ลาห้วยจอร์ แดนก็ค่อนข้างกว้างซึ่ งอยู่ทาง
เหนื อของทะเลนี้ และภูเขาเฮอร์ โมนก็ปรากฏทางตะวันออกของมัน ภูเขามิซาร์ ก็เป็ นหนึ่ งในเนิ นเขา
ในบริ เวณนั้น มันเป็ นเส้นทางที่ยาวจากภูเขาศิโยนที่ที่หีบได้ต้ งั อยูใ่ นสมัยของดาวิด

42:7

ผูเ้ ขียนได้มองปั ญหาของเขาว่าเป็ นเหมือนคลื่นที่ตกลงมาบนเขา ราวกับว่าเขาได้ยืนอยูใ่ ต้น้ าตก เขาได้
เปรี ยบเทียบเสี ยงของคลื่นกับปั ญาหาของเขา จนเขาได้ทาให้มนั เป็ นบุคคลที่เรี ยกซึ่ งกันและกันมาและก็
ท่วมท้นเขา

42:8

อย่างไรก็ตาม เขาได้เชื่ อว่าพระเจ้าจะจงรักภักดีต่อเขาอยู่ ในเวลากลางวันพระเจ้าจะเทความรักของ
พระองค์มายังผูเ้ ขียนสดุดี และในเวลากลางคืนเขาจะตอบสนองโดยการสรรเสริ ญพระเจ้า
“ความรักที่ต่อเนื่ องของพระเจ้าก็เป็ นการปลอบโยนสาหรับวิญญาณที่ถูกห้อมล้อมด้วยคาถามและการ
โศกเศร้าอย่างต่อเนื่อง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3)”256

42:9-10 ในคาอธิ ษฐานของเขานั้น เขาจะถามพระเจ้าถึงเหตุผลสาหรับความทุกข์ทางร่ างกายและทางอารมณ์ ที่
ต่อเนื่องของเขาเช่นกัน การหลอกหลอนซ้ าๆ ของพวกศัตรู ของเขาหวังว่าจะเคลื่อนพระเจ้าให้ช่วยกูเ้ ขา
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 3)
42:11

อี กครั้ งหนึ่ ง ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้หนุ นใจตัวเขาเองด้วยบทกวีที่กล่ า วซ้ าเชิ งโวหาร (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5)
เมื่อเราแห้งแล้งฝ่ ายวิญญาณ เราที่เป็ นผูเ้ ชื่ อควรย้ าเตือนตัวเราเองว่าพระเจ้านั้นเพียงพอสาหรับความ
จาเป็ นทั้งสิ้ นของเรา การระลึ ก ถึ ง นี้ จะหนุ นใจเราที่ จะวางใจพระองค์ต่อไป ในขณะที่ เราเผชิ ญกับ
ระยะเวลาที่เป็ นทุกข์ชวั่ คราว257นี่เป็ นสดุดียอดเยีย่ มที่จะอ่านอีกด้วยเมื่อเราต้องการที่จะรู ้จกั พระเจ้าดีข้ ึน

สดุดี 43
ในคาอธิ ษฐานนี้ ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ขอให้พระเจ้าที่จะนาเขากลับไปยังเยรู ซาเล็ม เพื่อว่าเขาจะนมัสการ
พระเจ้าที่นนั่ และพบความสดชื่ นและการผ่อนคลายได้ อย่างที่ถูกอ้างอิงไปในข้อคิดเห็นที่เป็ นบทนาเกี่ยวกับ
สดุดี 42 ของข้าพเจ้านั้น ณ เวลาหนึ่ งนั้นสดุ ดีน้ ี อาจได้เป็ นส่ วนสุ ดท้ายของสดุ ดีบทนั้น สดุ ดีน้ ี เป็ นเพียงสดุ ดี
บทเดียวในบรรพที่ 2 (สดด. 42—72) ที่ไม่มีหวั เรื่ อง
1. คาอธิ ษฐานขอการแก้แค้นแทน 43:1-3
43:1

ผูเ้ ขียนสดุดีได้เขียนราวกับว่าคนส่ วนใหญ่ในประเทศของเขาได้ต่อต้านเขา เขาได้อา้ งอิงถึงผูต้ ่อต้าน
คนหนึ่งโดยเฉพาะอีกด้วย ถ้าดาวิดได้เขียนสดุดีน้ ีเขาคงได้ทาอย่างนั้นเมื่อเขาได้หนีไปจากอับซาโลม

43:2

เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเจ้าได้ละทิ้งผูร้ ับใช้ของพระองค์ผูซ้ ่ ึ งได้พ่ ึงพาพระองค์ในเรื่ องกาลังศัตรู ของเขา
ได้เปรี ยบเขา

43:3

ความสว่า งของพระเจ้า เป็ นการเปิ ดเผยถึ ง น้ า พระทัย ของพระองค์ที่ นามาซึ่ งความเข้า ใจและชี วิต
ความจริ งของพระองค์อยูใ่ นพระวจนะของพระเจ้าที่เปิ ดเผยน้ าพระทัยนั้น ผูเ้ ขียนสดุดีได้อธิ ษฐานขอ
การนาพาของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ที่จะนาเขากลับไปยังภูเขาศิโยน ซึ่ งเป็ นสถานที่
ที่พลับพลาของดาวิดได้ต้ งั อยู่

2. คาสัญญาที่จะสรรเสริ ญ 43:4
ถ้า พระเจ้า จะนาเขากลับ ไปยัง เยรู ซ าเล็ม เขาได้สั ญญาที่ จะสรรเสริ ญพระเจ้าในที่ ชุ ม นุ ม ในสถาน
นมัสการ
3. การกระตุน้ ให้วางใจ 43:5
ผูเ้ ขียนได้หนุ นใจตัวเขาเองด้วยความมัน่ ใจว่า ถึ งกระนั้นเขาจะสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการช่วยกูข้ อง
พระองค์ ดังนั้นเขาควรหวังในพระองค์ต่อไป (เปรี ยบเทียบ 42:5, 11)
เมื่อพวกปฏิปักษ์กล่าวหาเราอย่างผิดๆ เราที่เป็ นผูเ้ ชื่ อสามารถพบการปลอบโยนและการหนุ นใจได้ใน
ข้อเท็จจริ งที่ ว่า ในที่ สุดแล้ว พระเจ้าจะแก้แค้นแทนเราและจะนาเราไปยังจาเพาะพระพักตร์ ของพระองค์
เราจะปรนนิบตั ิและสรรเสริ ญพระองค์ที่นนั่ 258
สดุดี 44
ผูเ้ ขียนได้พูดแทนชนชาติ อิสราเอลในสดุ ดีน้ ี เขาได้คร่ าครวญถึ งความหายนะระดับประเทศ นัน่ คื อ
การพ่ายแพ้โดยพวกศัตรู และเขาได้ทูลให้พระเจ้าที่จะช่วยกู้ เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาไม่สามารถระบุถึงบาปในชน
ชาติวา่ เป็ นสาเหตุของการพ่ายแพ้น้ ี ได้ เขาได้ให้เหตุผลว่า “เพราะเห็นแก่พระองค์” (ข้อ 22) เป็ นที่ชดั เจนว่า
อิ ส ราเอลได้ ท นทุ ก ข์ เ นื่ อ งจากพวกเขายัง คงจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระเจ้ า ในโลกที่ เ ป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ พระองค์
พื้นฐานสาหรับการขอร้ องของผูเ้ ขียนสดุ ดีก็คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อบรรพบุรุษและความวางใจใน
พระองค์ ณ ปัจจุบนั ของประชาชน259
“บางทีการอ้อนวอนที่กล้าหาญที่สุดของสดุ ดีต่อความสัตย์ซื่อของพระเจ้าก็พบได้ในสดุดี 44 ซึ่ งเป็ น
สดุดีการคร่ าครวญส่ วนรวมที่ได้เสนอแด่พระเจ้าในระหว่างความหายนะที่ระบุไม่ได้ของประเทศ”260
สดุดีการคร่ าครวญส่ วนรวมหรื อชุมชนก็คือสดุดี 60, 74, 77, 79—80, 83, 85, 90, 94, 123, 126, และ 137
“บางที สดุ ดีน้ ี ได้ถูกใช้ ณ ‘วันแห่ งการอธิ ษฐาน’ ระดับชาติ พร้ อมกับผูน้ านมัสการที่กล่ าวข้อที่ว่า ‘
ข้าพเจ้า/ของข้าพเจ้า และประชาชนที่กล่าวข้อที่วา่ ‘เรา/ของเรา’”261

1. เหตุผลสาหรับความวางใจในพระเจ้า ณ ปัจจุบนั ของอิสราเอล 44:1-8
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ระลึกถึงความสัตย์ซื่อในอดีตของพระเจ้าที่มีต่อบรรพบุรุษของอิสราเอล และได้ยืนยันถึง
ความมัน่ ใจในพระเจ้า ณ ปั จจุบนั ของประเทศชาติ
44:1-3 จากการที่ได้พูดแทนประเทศชาติ ผูเ้ ขียนสดุดีได้เชื่ อมโยงถึงเรื่ องราวของการที่พระเจ้าให้แผ่นดินแห่ ง
พระสัญญาแก่ประชากรของพระองค์ในสมัยของโยชูวาที่บรรพบุรุษได้บอกไว้ เขาได้เน้นว่าพระเจ้า
ได้ให้คานาอันแก่พวกเขาโดยการทาให้พวกศัตรู ของพวกเขาพ่ายแพ้ไป คนอิสราเอลไม่ได้ชยั ชนะโดย
กาลังของพวกเขาเอง ถัดไปจากการอพยพนั้น ระยะเวลาแห่ งประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลที่ถูกอ้างอิง
ถึงมากที่สุดในสดุดีก็คือการพิชิตแผ่นดิน262
44:4-8 อิสราเอลต้องการความช่วยเหลื อจากพระเจ้าอีกครั้งในความขัดแย้ง ณ ปั จจุบนั กับประเทศต่างๆที่เป็ น
ศัตรู บนพื้นฐานของการเปรี ยบเทียบระหว่างสดุดีน้ ี และสดุดี 60 นั้น เวียร์ สบีได้แนะนาว่าพวกศัตรู
ในที่นี่อาจเป็ นคนเอโดมและคนอารัม (เปรี ยบเทียบ 44:3 และ 60:5; 44:5 และ 60:12; 44:9, 23
และ 60:1, 10)263 ผูเ้ ขียนได้นาประเทศชาติในการพึ่งพาพระยาเวห์ในฐานะกษัตริ ยแ์ ละผูบ้ ญั ชาการ
กองทัพของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ยชว. 5:13-15) เขาไม่เพียงแต่ได้ยืนยันถึงความมัน่ ใจในพระเจ้าของ
เขาเท่านั้น แต่เขายังได้ปฏิ เสธการพึ่งพาที่อาวุธยุทโธปกรณ์ ทางกองทัพอีกด้วย เขาได้ต้ งั ใจให้ถอ้ ย
แถลงของเขาที่ ว่าประเทศชาติได้โอ้อวดในพระเจ้าและจะขอบพระคุ ณพระองค์ตลอดไปนั้น (ข้อ 8)
ที่จะเคลื่อนให้พระเจ้าช่วยกูป้ ระชากรของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
“เมื่อคนอิสราเอลได้ยตุ ิความมัน่ ใจของพวกเขาในสรรพาวุธและความกล้าหาญ เมื่อนั้นพวกเขาก็กลาย
มาเป็ นเครื่ องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า”264
2. สภาพที่พา่ ยแพ้ในปั จจุบนั ของอิสราเอล 44:9-16
44:9-10 พระเจ้า ได้อ นุ ญ าตให้ ป ระชากรของพระองค์ ที่ จ ะประสบกับ การพ่ า ยแพ้เ มื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ด้ว ยเหตุ ผ ล
บางประการ ประเทศชาติได้ล่าถอยและศัตรู ก็ได้ของริ บไป
44:11-12 ข้อเหล่ านี้ อธิ บายถึ งการพ่ายแพ้ในเชิ งเปรี ยบเที ยบ พระเจ้าไม่ได้ปกป้ องแกะของพระองค์แต่ได้
อนุ ญาตให้ศ ตั รู ข องพวกเขาที่ จ ะล้างผลาญพวกเขา พระองค์ไ ด้ข ายพวกเขาให้แ ก่ ศ ัตรู แ ต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
ประโยชน์จากการต่อรองเป็ นส่ วนตัวเลย
44:13-14 การพ่ายแพ้ของอิสราเอลได้ทาให้พวกเขาเป็ นเป้ าของการเยาะเย้ยท่ามกลางประเทศต่างๆที่เป็ นเพื่อน
บ้านของพวกเขา พวกเขาได้หวั เราะเยาะประชากรของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ปกป้ องพวกเขา

44:15-16 ใจของผูเ้ ขียนสดุดีได้แตกสลายเพราะอิสราเอลได้ประสบกับความขายหน้าเช่นนั้น เขาได้ทนทุกข์
เพราะว่าชื่อเสี ยงของพระเจ้ามัวหมองเช่นกัน
3. การวางใจในพระเจ้าเรื่ อยไปของประเทศชาติ 44:17-22
44:17-19
แม้ว่าพระเจ้าได้ละทิ้งประชากรของพระองค์อย่างชัว่ คราว ผูเ้ ขียนสดุดีได้อา้ งว่าประเทศชาติได้
วางใจและเชื่ อ ฟั ง พระองค์ ต่ อ ไป พวกเขาได้ร ะลึ ก ถึ ง พระองค์ ต่ อ ไป และพวกเขาไม่ ไ ด้ล ะทิ้ ง
ความจงรั กภักดี ที่มีต่อพันธสัญญาของโมเสส พวกเขาได้ทาอย่างนั้นต่อหน้าการพ่ายแพ้ที่หายนะ
ของพวกเขา
44:20-22 การพ่ายแพ้และความอับอายของพวกเขาไม่ใช่ผลลัพธ์ของการเลิกเชื่ อ พวกเขาได้ประสบอย่างไร้
ความผิด เนื่ อ งด้วยเหตุ ผ ลที่ ไ ม่ รู้ จ ัก บางประการ มัน ดู เ หมื อ นราวกับ ว่า พระเจ้า ได้อ นุ ญ าตให้ ศ ัต รู
ของอิ ส ราเอลที่ จะฆ่ าคนบางคนของพระองค์เพื่อจุ ดประสงค์บางอย่างซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั เฉพาะพระองค์
เท่านั้น
ทูตเปาโลได้อา้ งข้อ 22 ในโรม 8:36 ว่าเป็ นหลักฐานที่วา่ แม้วา่ ประชากรของพระเจ้าทนทุกข์ พระเจ้าก็
ไม่ละทิ้งพวกเขา
4. คาอธิษฐานขอการแทรกแซงของพระเจ้า 44:23-26
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ทูลต่อพระเจ้าที่จะกระทาเพื่อประชากรของพระองค์ เขาได้พรรณนาว่าพระเจ้านอนหลับ
และจาเป็ นต้องได้รับการปลุก (เปรี ยบเทียบ มก. 4:38) พระยาเวห์ไม่สามารถพิโรธได้เพราะว่าประชากรของ
พระองค์ไม่ได้ทาบาปโดยการหันไปหาพระอื่น (ข้อ 18, 20)
อิสราเอลได้มาสู่ ความสิ้ นหวังและเกือบตาย
เนื่องจากพระยาเวห์ได้ปฏิญาณที่จะปกป้ องประชากรของพระองค์ ผูเ้ ขียนได้สรุ ปด้วยการอ้อนวอนต่อความรัก
ที่จงรักภักดีของพระองค์
บางครั้งผูเ้ ชื่อก็ทนทุกข์ผา่ นทางความผิดที่ไม่ชดั เจนของพวกเขาเอง ในสถานการณ์เช่นนั้นเราควรรักษา
ไว้ซ่ ึ งความวางใจและการเชื่อฟังของเรา และเราควรร้องทูล ให้พระเจ้าที่จะช่วยกูเ้ ราอย่างที่พระองค์ได้สัญญาที่
จะทา แม้กระทัง่ ว่าพระองค์อนุญาตให้เราที่จะพินาศ
ในชีวติ นี้ เราควรยังคงสัตย์ซื่อต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ โยบ 13:15)

สดุดี 45
สดุ ดี ก ษัต ริ ย ์น้ ี ได้ย กย่อ งกษัต ริ ย ์ข ณะที่ เ ขาได้จ ัด ตระเตรี ย มงานสมรสของเขา ผูเ้ ขี ย นได้ก ล่ า วถึ ง
คาปรึ กษาที่เจ้าสาวได้รับขณะที่เธอได้คอยท่างานสมรส จากนั้นเขาได้ทานายว่าประชาชนจะให้เกียรติกษัตริ ย ์
เป็ นนิ ตย์ เนื่ องจากลู ก หลานที่ ไ ด้บ งั เกิ ด จากเขา ดู เหมื อนว่า ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ก ล่ า วถึ ง พระคริ ส ต์ใ นเชิ ง เผย
พระวจนะอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:32-33; ฮบ. 1:8-9)265
“สดุดี 45 เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของสดุดีกษัตริ ยท์ ี่สะท้อนถึงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล
สมัยโบราณ แต่ในที่สุดแล้วก็ประยุกต์ใช้กบั พระคริ สต์ในแง่ที่วา่ พระองค์เป็ นผูน้ ้ นั ที่ซ่ ึ งลักษณะหลักๆ
ของภาพทางอุดมคติของผูป้ กครองเชื้อสายดาวิดเป็ นที่ประจักษ์อย่างเต็มที่”266
“ชูชนั นิม” ในชื่ อเรื่ องหมายถึง “พลับพลึง” นี่คงเป็ นเพลงสรรเสริ ญ ความหมายของ “มัสคิล” ก็ยงั
ไม่ชดั เจน “เพลงรัก” (ตามอักษร NASB) บางทีหมายถึง “เพลงแต่งงาน” (NIV)
1. การสรรเสริ ญเจ้าบ่าว 45:1-9
45:1

ผูเ้ ขียนสดุดีได้อา้ งว่าเต็มไปด้วยความยินดีและการดลใจขณะที่เขาได้เขียนเพลงนี้ เขาได้กล่าวสิ่ งที่เขา
ได้ทาจากใจเต็มที่ของเขา

45:2 สาหรับเขาแล้ว กษัตริ ยเ์ ป็ นบุคคลยิง่ ใหญ่ที่สุดที่เขาได้รู้จกั หลักฐานหนึ่ งของสิ่ งนี้ ก็คือถ้อยคาที่งดงาม
เพราะว่าพระเจ้าได้เท พระพรของพระองค์มาเหนือกษัตริ ย ์
45:3-5 ผูเ้ ขียนได้ร้องทูลต่อกษัตริ ยข์ องเขาที่จะสนับสนุนปัจจัยของความจริ ง ความถ่อมใจและความชอบธรรม
เขาได้หนุนใจให้เขาที่จะไล่ตามพวกศัตรู ของความยุติธรรมและพิชิตพวกเขา ด้วยอาวุธแห่ งความชอบ
ธรรมนั้น เขาได้มนั่ ใจว่ากษัตริ ยจ์ ะได้ชยั ชนะมากมาย
45:6-7 ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงกษัตริ ยท์ ี่เป็ นมนุ ษย์ของเขาว่าเป็ น “พระเจ้า” (เอโลฮิม) เขาไม่ได้หมายถึงว่ากษัตริ ย ์
เป็ นพระเจ้า แต่ได้หมายถึ งว่าเขาได้ยืนในที่ ของพระเจ้าและเป็ นตัวแทนของพระองค์ จงเปรี ยบเทียบ
อพยพ 21:6; 22:8-9 กับ สดุดี 82:1 ที่ที่บรรดาผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ได้เรี ยกพวกผูว้ ินิจฉัยของอิสราเอลว่า
พระ เพราะว่าพวกเขาได้เป็ นตัวแทนของพระเจ้า267 นี่เป็ นการแสดงออกที่ฟุ้งเฟ้ อของการสรรเสริ ญ
สาหรับกษัตริ ย ์ พระเจ้าได้อวยพรกษัตริ ยอ์ งค์น้ ี เพราะว่าเขาได้เป็ นตัวแทนของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ
โดยการปกครองอย่างที่พระยาเวห์ปกครอง ผูเ้ ขียนได้ยืนยันว่า พระเจ้าได้ให้การทรงเจิมสองเท่าแก่
กษัตริ ย ์ พระองค์ได้ทาให้เขาเป็ นกษัตริ ย ์ และพระองค์ได้อวยพรเขาด้วยความยินดี อย่างยิ่งในฐานะ
กษัตริ ย ์

ผูเ้ ขียนจดหมายฝากฮี บรู ได้ใช้ขอ้ เหล่านี้ ที่จะชี้ ให้เห็ นถึ งความเหนื อกว่าของพระบุ ตรของพระเจ้าต่อ
เหล่ าทูตสวรรค์ (ฮบ. 1:5-7)
เขาได้ใช้ขอ้ เหล่ านั้นที่ จะอ้างเหตุ ผลสนับสนุ นการยกย่องและ
การปกครองที่ชอบธรรมของพระเยซู คริ สต์อีกด้วย (ฮบ. 1:8-9)
เขาไม่ได้มองการทรงเจิมว่าเป็ น
เหตุการณ์ (มธ. 3:16-17) มากเท่ากับสถานะที่ถาวรของกษัตริ ย ์ (อสย. 11:1-2) เขาได้มองว่าข้อเหล่านี้
เป็ นการพยากรณ์ถึงการปกครองนิรันดร์ ของพระบุตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดาวิด (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6) สิ่ ง
ที่ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีน้ ี ได้กล่ าวถึ งกษัตริ ยข์ องเขาจะเกิ ดขึ้ นเมื่อพระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมายังโลกและจัดตั้ง
อาณาจักรของพระองค์ที่จะคงอยูเ่ ป็ นนิตย์ข้ ึน
45:8-9 ฉลองพระองค์เพื่ อการสมรสของกษัตริ ย ์น้ นั ก็หอมฟุ้ งไปด้วยเครื่ องเทศต่า งๆ ที่ มีก ลิ่ นหอม ผูผ้ ลิ ต
น้ าหอมได้ผลิ ตมดยอบจากยางไม้ของต้นไม้ประเภทหนึ่ งของอารเบีย (เปรี ยบเทียบ สภษ. 7:17; พซม.
1:13) เป็ นที่ชดั เจนว่ากฤษณาได้มาจากไม้ที่มีกลิ่นดี (เปรี ยบเทียบ กดว. 24:6; สภษ. 7:17; พซม. 4:14)
กษัตริ ยท์ างตะวันออกโบราณได้ตกแต่งพระราชวังของพวกเขาด้วยงาช้างและด้วยจานวนของมันนั้น
พวกเขาก็ได้แสดงถึงความมัง่ คัง่ และสง่าราศีของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 10:18; 22:39; อมส.
3:15; 6:4)
บรรดาธิ ดาของกษัตริ ยก์ ็เป็ นผูท้ ี่มีเกียรติมากที่สุดในงานสมรสท่ามกลางผูเ้ ข้าร่ วมงาน
คนสมัย โบราณได้ ถื อ ว่ า ทองค าจากเมื อ งโอฟี ร์ ซึ่ งบางที ไ ด้ อ ยู่ ที่ อ ารเบี ย ว่ า เป็ นทองค าดี ที่ สุ ด
(เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 9:28; 10:11; 22:48; โยบ 28:16; อสย. 13:12) ภาพรวมของพิธีสมรสนี้ ก็คือ
ภาพของความสละสลวยและความงดงามอย่างยิง่ ซึ่ งเหมาะสมสาหรับกษัตริ ยท์ ี่ดีเช่นนั้น
2. คาแนะนาสาหรับเจ้าสาว 45:10-15
45:10-11 ผูเ้ ขียนสดุดีให้คาแนะนาที่ดีบางอย่างแก่เจ้าสาว เธอจะฉลาดที่จะทาให้สามีของเธอเป็ นเป้ าหมาย
หลักแห่ งความรัก (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 2:24) สิ่ งนี้ จะทาให้เธอเป็ นที่ดึงดูดต่อเขามากขึ้น เธอควรให้
เกียรติเขาอีกด้วย เพราะว่าตอนนี้เขาเป็ นสิ ทธิ อานาจของเธอ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 2:18, 22)
45:12

ถ้าเธอได้ทาตามคาแนะนานี้ เธอจะชื่ นชมกับความรักและการนับถือคนอื่นๆ ที่มีอานาจ เมืองไทระ
เป็ นท่าเรื อของฟี นิ เซี ย คนฟี นิ เซี ยเป็ นผูเ้ ดินทางและผูค้ า้ ขายระดับโลก ดังนั้นของขวัญจากธิ ดาของ
กษัตริ ย ์แห่ ง เมื องไทระ (หรื อบางที เป็ นประชากรแห่ ง เมื องไทระ) จะเป็ นที่ น่า ปรารถนาอย่า งมาก
คนอื่นๆ ที่มีอานาจจะประจบความโปรดปรานของเจ้าสาวอีกด้วยถ้าเธอได้ยกย่องสามีที่มีเกียรติของเธอ

45:13-15
เจ้าสาวเองก็เป็ นธิ ดาของกษัตริ ย ์ ในข้อเหล่ านี้ ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้พรรณนาว่าเธอกาลังเข้ามาใน
พระราชวังเพื่องานสมรสกับสามีของเธอ

3. การให้พรคู่สมรส 45:16-17
การระลึ ก ถึ ง บรรพบุ รุ ษ ของกษัต ริ ย ์จ ะลดลงในการเปรี ย บเที ย บกับ การระลึ ก ถึ ง ลู ก หลานของเขา
บรรดาโอรสของกษัตริ ยจ์ ะกลายมาเป็ นเจ้าชายที่ มีชื่อเสี ยง ผูซ้ ่ ึ งจะครอบครองตาแหน่ งแห่ งสิ ทธิ อานาจอย่าง
กว้างไกลและกว้างขวางเนื่องจากการปกครองที่ชอบธรรมของกษัตริ ย ์ เขาจะชื่ นชมกับชื่ อเสี ยงถาวรและความ
กตัญญูที่นิรันดร์ของพลเมืองของเขาอีกด้วย
“ก็ มี ค วามสงสั ย เล็ ก น้อ ยที่ ว่า สดุ ดี น้ ี ได้อ ยู่ใ นความคิ ด ของยอห์ น ขณะที่ เขาได้เ ขี ย นวิ ว รณ์ 19:6-21
ขณะที่เขาได้คอยท่าการสมรสของพระคริ สต์ พระเมษโปดกในสวรรค์น้ นั เขาก็ได้ระลึ กถึ งเจ้าสาวที่
ประดับ ตัวเธอเองด้วยการกระท าแห่ ง ความชอบธรรมในการตระเตรี ย มเพื่ อพระองค์ (วว. 19:6-8)
ดังนั้นยอห์นได้อธิ บายถึงเจ้าบ่าวที่เป็ นกษัตริ ยซ์ ่ ึ งออกไปทาสงครามด้วยความชอบธรรม (วว. 19:11-21)
ดังนั้น สดุดี 45 เป็ นแบบของกษัตริ ยเ์ ชื้อสายดาวิดที่ใหญ่กว่า นัน่ คือ พระเยซูคริ สต์”268
“ถ้อยค าเช่ นถ้อยค าเหล่ า นี้ ที่ ไ ด้ถู ก กล่ า ว ณ งานสมรสทางโลกตะวันออกสมัย โบราณนั้นจะถู ก ถื อ
ว่าเป็ นการกล่ าวเกิ นจริ งที่ สุภาพ แต่เมื่ อประยุกต์ใช้กบั พระเยซู คริ สต์แล้ว ถ้อยคาเหล่านั้นก็ไม่หนัก
แน่นพอ!”269
เราที่เป็ นผูเ้ ชื่อควรยินดีในกษัตริ ยท์ ี่มีสง่าราศีของเรา ผูซ้ ่ ึ งวันหนึ่งจะประสบกับการรวมกันอย่างสมบูรณ์
กับเจ้าสาวของพระองค์ นัน่ คือคริ สตจักร (อฟ. 5:23-32)
พระองค์คู่ควรแก่การสรรเสริ ญของเรา
เพราะว่าพระองค์เป็ นจริ ง ถ่ อมใจ และชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ เราควรจานนต่อสิ ทธิ อานาจของ
พระองค์เมื่อพิจารณาถึงใครที่พระองค์เป็ นอีกด้วย เราสามารถตั้งใจคอยด้วยการคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่มี
ต่อการรวมกันของเรากับพระองค์ และอนาคตที่มีสง่าราศีของเรากับพระองค์จากเวลานั้นเป็ นต้นไป
อาณาจักรของพระองค์จะคงอยูเ่ ป็ นนิตย์ และทุกๆ คนจะให้เกียรตินามของพระองค์ตลอดนิรันกาล
สดุดี 46
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ยกย่องพระเจ้าในฐานะการปกป้ องที่มนั่ คงของประชากรของพระองค์ ผูเ้ ขียนบางคนได้
เชื่อว่ากษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้เขียนสดุดีน้ ี หลังจากการช่วยกูจ้ ากเซนนาเคอริ บของพระยาเวห์270 เวียร์ สบีได้เชื่ อว่า
เฮเซคียาห์คงได้เขียนสดุดี 47 และ 48 อีกด้วย271 อย่างที่ศิโยนมัน่ คงเนื่ องจากพระเจ้าได้สถิ ตที่นนั่ ฉะนั้น
ประชากรของพระองค์ก็ปลอดภัยเพราะว่าพระองค์ได้ประทับท่ามกลางพวกเขา สดุ ดีน้ ี เป็ นการแสดงออกที่
หนักแน่นถึงการวางใจในพระเจ้า

“ถึงอาลาโมธ” ในชื่อเรื่ องบางทีหมายถึงเสี ยงร้องของผูห้ ญิงซึ่ งจะร้องสดุดีน้ ี เนื่ องจากคาฮีบรู อาลาโมธ
หมายถึง “หญิงสาว”
1. การปกป้ องของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ 46:1-3
ประชากรของพระเจ้าพบความปลอดภัยและความกล้าหาญเมื่อพวกเขาวางใจในพระองค์ พระองค์เป็ น
ที่กาบังจากอันตรายและแหล่งของกาลังสาหรับพวกเขา ดังนั้นพวกเขาไม่จาเป็ นต้องกลัวแม้วา่ พวกเขาเผชิ ญ
กับความหายนะมากมาย มาร์ ติน ลูเธอร์ รู้สึกว่าได้รับการดลใจที่จะเขี ยนเพลงสรรเสริ ญ “ป้ อมปราการอัน
ยิง่ ใหญ่คือพระเจ้าของเรา” เนื่องจากสดุดีน้ ี 272 ภาพของภูเขาที่เคลื่อนลงสู่ ทะเลก็พรรณนาถึงความหายนะที่น่า
กลัว อย่างเช่ นภาพของทะเลที่มีพายุพดั กระหน่ าและแผ่นดิ นไหว “ความสับสนสุ ดขีด สันติ สุขมากจนไม่
สามารถอธิบายได้” เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ขียนคนหนึ่งได้ต้ งั ชื่อเรื่ องการอรรถาธิ บายสดุดีน้ ีของเขา273
2. การสถิตในศิโยนของพระเจ้า 46:4-7
46:4-5 การสถิ ตของพระเจ้าในเยรู ซาเล็มก็คล้ายกับการมีอยู่ของแม่น้ าที่ ให้ชีวิต ที่ทาให้สดชื่ นแทนที่ จะเป็ น
ทะเลที่คึกคะนองและฟองฟู (ข้อ 3; เปรี ยบเทียบ อสย. 8:6; 33:21) แน่นอนว่า เยรู ซาเล็มโบราณไม่มี
แม่น้ าแท้จริ งที่ไหลผ่านมัน (เปรี ยบเทียบ วว. 22:1-2)
เพราะว่าพระเจ้าได้สถิตในนครนั้น มันก็ได้ชื่นชมกับความมัน่ คงที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาได้
ผ่านไป พระเจ้าได้ละทิ้งนครนั้นไปเสี ยเพราะว่าประชากรของพระองค์ได้ละทิ้งพระองค์ (อสค. 8; 10)
“ภาพของแม่น้ าและกระแสน้ าก็ชวนให้ราลึ กถึ งคาอธิ บายของแม่น้ าพร้ อมกับสี่ สายของมันในเนื้ อหา
เกี่ ยวกับ สวนเอเดน (ปฐก. 2:10-14) การฟื้ นฟูสู่ การทรงสถิ ตของพระเจ้าก็ เป็ นเหมื อนการฟื้ นฟู สู่
สวนเอเดนของทุกคนที่เป็ นสมาชิกของนครของพระเจ้า”274
46:6-7 เมื่อบรรดาประชาติได้ยกตัวพวกเขาเองขึ้นในการต่อต้านพระเจ้าและอิสราเอลนั้น พระเจ้าได้ลม้ ล้าง
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ สดด. 2:1-2) แม้กระทัง่ พระวจนะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ทาให้โลกที่จะ
ละลายไป ซึ่ งเป็ นการอธิ บายเชิ ง เปรี ย บเที ย บถึ งอานาจที่ ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (เปรี ยบเที ยบ ปฐก. 1)
ดังนั้นพระเจ้าผูท้ ี่ได้สงวนยาโคบไว้ก็จะปกป้ องคนอิสราเอลเช่ นกัน พระองค์ควบคุ มเหล่ากองทัพ
สวรรค์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ พระองค์เป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึ งประชากรของพระองค์สามารถหนี ไปลี้ภยั ได้
เมื่อพวกศัตรู โจมตี

3. การยกย่องของพระเจ้าในโลก 46:8-11
ตอนนี้สดุดีแห่งความมัน่ ใจนี้ก็เปลี่ยนเป็ นสดุดีเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายพร้อมกับคาพยากรณ์เชิงเผยพระวจนะ
ที่ตามมา
46:8-9 ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้เชิ ญชวนให้ประชาชนที่จะมาพร้อมกับเขาและดูการช่ วยกูป้ ระชากรของพระเจ้าด้วยตา
ใจของพวกเขา กองทัพของพระองค์ได้ทาลายพวกศัตรู ของอิสราเอลหลายครั้งด้วยกัน
46:10-11 ผูเ้ ขียนได้นาเสนอว่าพระเจ้าเองกาลังเรี ยกให้ประชากรของพระองค์ที่จะมีความมัน่ ใจในพระองค์
จากนั้นเขาได้สรุ ปโดยการกล่าวซ้ าประสบการณ์แห่งการวางใจของเขาเอง (ข้อ 7)
การสถิตของพระเจ้าที่มีอยูใ่ นประชากรของพระองค์เองควรดลใจการวางใจและความมัน่ ใจ ไม่มีความ
หายนะภายนอกหรื อปฏิ ปักษ์สามารถล้มล้างที่ที่พระเจ้าแห่ งบรรดากองทัพประทับอยู่ได้ ทุ กวันนี้
พระเจ้าไม่ได้ประทับอยูใ่ นพลับพลาแต่ประทับอยูใ่ นประชากรของพระองค์275 จงอ่านสดุดีน้ ี เมื่อโลก
ของคุณดูเหมือนจะแตกเป็ นเสี่ ยงๆ
สดุดี 47
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้เรี ยกร้ องให้ทุกประชาชาติที่จะให้เกียรติพระเจ้าของอิสราเอล ผูซ้ ่ ึ งวันหนึ่ งจะปกครอง
เหนือพวกเขา นี่ เป็ นหนึ่ งในสดุดีที่เรี ยกกันว่าสดุดี “การขึ้นครองบัลลังก์” ที่กล่าวถึงการปกครองจักรวาลของ
พระยาเวห์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 93; 95—99) สดุดีเหล่านี้ เป็ นสดุดีเชิ งเผยพระวจนะเนื่ องจากว่าการปกครอง
ทัว่ โลกของพระเมสสิ ยาห์น้ นั อยูใ่ นอนาคตเมื่อผูเ้ ขียนสดุดีได้เขียนขึ้น
“เทศกาลการขึ้นครองบัลลังก์เป็ นการคาดเหตุการณ์ขา้ งหน้าเชิ งวิชาการจากเทศกาลของบาบิโลนที่ซ่ ึ ง
พระมาร์ ดกั ได้ถูกทาให้ข้ ึนครองบัลลังก์ประจาปี ในพิธีเอิกเกริ กและสถานการณ์ ณ เหตุการณ์พิเศษใน
เทศกาลทางเกษตรกรรมในฤดูไม้ล่วง ซิ กมันด์ โมวิงเคลได้คิดว่าโอกาสที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
ในอิ ส ราเอลก็ คื อเทศกาลพลับ พลาในเดื อนที่ เจ็ด อย่า งไรก็ ตามหลัก ฐานตามพระคัม ภี ร์โดยตรง
ส าหรั บ เทศกาลของอิ ส ราเอลเช่ น นั้ น ก็ ไ ม่ มี อ ะไรเลยอย่ า งแท้ จ ริ ง ที่ จ ริ งมัน ได้ อ อกมาจาก
‘ความคล้ายคลึงที่เห็นได้ชดั ’ ในการศึกษา พระคัมภีร์ที่ปรับแต่งศาสนาของอิสราเอลในรู ปแบบของ
ศาสนาของวัฒ นธรรมต่ า งๆ ที่ อ ยู่ร อบๆ แน่ น อนว่า คนหนึ่ ง สามารถระบุ ถึ ง ความคล้า ยคลึ ง ได้
แต่ ก ารวางข้อก าหนดของขนบธรรมเนี ย มทั้ง สิ้ นไว้ที่ ศ าสนาของอิ ส ราเอลเท่ า นั้นก็ ส ามารถเป็ นที่
ได้ยิ น ได้ใ นหนัง สื อ สดุ ดี น้ ัน ก็ เ ป็ นที่ น่ า สงสั ย เนื่ อ งจากเสี ย งสะท้อ นของขนบธรรมเนี ย มเช่ น นั้น
จากวัฒนธรรมอื่นๆ”276

ชื่ อ เรื่ องที่ ดี ก ว่ า ส าหรั บ ประเภทของสดุ ดี น้ ี อาจเป็ นสดุ ดี ก ษัต ริ ย ์ หรื อ “ความเป็ นกษัต ริ ย์ข อง
พระยาเวห์ ” 277
สดุ ดีเหล่ า นี้ มี ล ัก ษณะดัง ต่อไปนี้ คื อ ความเป็ นห่ วงสากลต่ อทุ ก คนและทั้ง โลก
การอ้างอิงถึงพระอื่นๆ การกระทาที่เป็ นลักษณะของพระเจ้า (เช่น การทา การสถาปนา การพิพากษา)
และระเบียบการทางกายภาพและฝ่ ายวิญญาณของท่าทีแห่งการสรรเสริ ญต่อหน้ากษัตริ ยแ์ ห่งสวรรค์278
คนยิวใช้สดุดีน้ ีในวันโรช ฮาชานา ซึ่ งเป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของคนยิว และคริ สเตียนที่ทาพิธีสักการะบูชาก็
ใช้มนั เป็ นส่ วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู279
1. การแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริ ยท์ ี่มีอธิ ปไตย 47:1-4
47:1-2 ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้เรี ยกร้องให้ทุกคนที่จะปรบมือสรรเสริ ญพระยาเวห์อย่างยินดี เพราะว่าพระองค์เป็ นผูม้ ี
อธิ ปไตยทัว่ จักรวาลที่ยงิ่ ใหญ่ผซู ้ ่ ึ งได้ประทับบนบัลลังก์ในที่สูงสุ ด นี่ เป็ นการเรี ยกสู่ การจานนที่เต็มใจ
ต่อสิ ทธิ อานาของพระองค์
“บรรดากษัตริ ยใ์ นโลกตะวันออกใกล้โบราณรักที่จะระบุพวกเขาเองโดยชื่ อเรี ยกนี้ [กษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่]
เพราะว่าสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับ มันก็ คือความเหนื อกว่า การมี อานาจ และอานาจที่ จะให้สนธิ สัญญาการ
ช่วยเหลือ (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 18:19; อสย. 36:4) กษัตริ ยอ์ งค์ใดก็ตามที่มีชื่อเรี ยกนี้ ไม่สามารถทน
ต่อการแข่งขันได้ มันก็เป็ นอย่างนั้นกับพระยาเวห์ พระองค์ผเู ้ ดียวเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่เหนื อทั้งโลก
(เปรี ยบเทียบ มลค. 1:11, 14)!”280
47:3-4 พระเจ้าได้สาแดงอธิ ปไตยของพระองค์โดยการปราบประชาชาติต่างๆ ที่จะให้มรดกแก่คนอิสราเอลใน
คานาอัน เมื่ อพระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมายังโลก พระองค์จะใช้สิทธิ อานาจเหนื อประชาชาติท้ งั สิ้ น
และยกย่องอิสราเอลท่ามกลางพวกเขาอีก (มธ. 21:43; รม. 11:1-32)
2. การครองราชย์ของกษัตริ ยท์ ี่มีอธิปไตย 47:5-9
47:5-6 ผูเ้ ขี ย นได้ม องว่า พระเจ้า ก าลัง เสด็ จ ขึ้ น บัล ลัง ก์ ใ นโลกของพระองค์ เ พื่ อ จะปกครองเหนื อ ทั้ง โลก
แตรทั้งหลายได้ประกาศถึงการเสด็จขึ้นของพระองค์พร้อมกับการป่ าวประกาศ ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้
ทุกคนที่จะร้องสรรเสริ ญแด่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็ น พระเจ้าที่มีอธิ ปไตย
47:7-9 อี กครั้ งหนึ่ ง เขาได้เรี ยกร้ องให้มีการสรรเสริ ญเพราะว่าพระเจ้าครอบครองเหนื อประชาชาติ ท้ งั สิ้ น
เขาได้มองไปข้างหน้าเพื่อจะเห็ นถึ งการขึ้นครองบัลลังก์ไม่ช้าก็เร็ ว กระนั้นมันยังไม่ได้เกิ ดขึ้น แต่
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้แ น่ ใ จว่า มัน จะเกิ ด ขึ้ น วัน หนึ่ ง กษัต ริ ย ์แ ห่ ง จัก รวาลจะปกครองเหนื อ ทุ ก สิ่ ง อย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และทุกๆ เข่าจะก้มลงต่อหน้าพระองค์ (ฟป. 2:9-11)281

ขณะที่ธรรมิกชนประสบกับความท้อใจ พวกเขาก็สามารถพบความหวังและความยินดี ในข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ วันหนึ่งพระคริ สต์จะปราบพวกศัตรู ท้ งั สิ้ นของพระองค์และปกครองเหนือประชาชาติท้ งั สิ้ น
สดุดี 48
ผูเ้ ขียนสดุดีได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการช่วยกูศ้ ิโยนจากพวกศัตรู (เปรี ยบเทียบ สดด. 46 และ 47)
กรุ งเยรู ซาเล็มนั้นมัน่ คงและมีสง่าราศีเพราะว่าพระเจ้าได้อวยพรด้วยความโปรดปรานของพระองค์ นักวิชาการ
บางคนจัดให้สดุดีน้ ีอยูใ่ นประเภทสดุดีกษัตริ ย ์ และบางคนถือว่าเป็ นสดุดีแห่ง “ศิโยน”
1. สิ ทธิพิเศษของศิโยน 48:1-3
48:1

ผูค้ นสมัยโบราณได้เชื่อมโยงสง่าราศีของพระกับสถานที่ที่พระองค์ได้ประทับ ความเกี่ยวข้องกันนั้นก็
ชัดเจนในสดุ ดีน้ ี ภู เขาบริ สุ ท ธิ์ ที่ ที่ หีบ พันธสั ญ ญาตั้ง อยู่ก็ ไ ด้ส ะท้อนถึ ง ความยิ่ง ใหญ่ ข องพระเจ้า
ข้อนี้สรุ ปหัวข้อของสดุดีน้ ี นัน่ คือ พระเจ้าคู่ควรแก่การสรรเสริ ญที่ยงิ่ ใหญ่

48:2-3 ความสวยงามที่ สูงส่ งของกรุ งเยรู ซาเล็มซึ่ งได้ต้ งั อยู่บนภูเขาศิ โยนก็ได้ให้เหตุ ผลแก่ ทุกคนที่ จะยินดี
ผูเ้ ขียนได้เปรี ยบเทียบความสวยงามของมันกับความสวยงามของภูเขาซาโฟน ซึ่ งอยูท่ างเหนื อของกรุ ง
เยรู ซ าเล็ ม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง อยู่ไ กลไปทางตะวันออกเฉี ย งเหนื อของเมื องยูก าริ ท ราวๆ 25 ไมล์
ฉบับแปล NIV ของข้อ 2 ก็อธิ บายถึงการอ้างอิงต่อภูเขาลูกที่สองนี้ กระนั้นสิ่ งที่ได้ทาให้กรุ งเยรู ซาเล็ม
ยิง่ ใหญ่อย่างแท้จริ งนั้นก็เป็ นการทรงสถิตของพระเจ้าในมันนัน่ เอง
“ซาโฟน ซึ่ ง ได้ต้ งั อยู่ทิศ เหนื อของอิ ส ราเอล ก็เป็ นภูเขาศักดิ์ สิ ทธิ์ ของคนคานาอันที่ ซ่ ึ ง เป็ นที่ เชื่ อกัน
โดยทั่ว ไปว่ า พระเอลที่ สู ง ส่ ง ของพวกเขาได้ป กครองอยู่ อย่ า งไรก็ ต าม ศิ โ ยนก็ เ ป็ น ‘ซาโฟน’
แท้เพราะว่าที่นี่นนั่ เองที่พระเจ้าแห่ งอิสราเอล ‘กษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่’ แห่ งจักรวาล ได้ประทับและปกครอง
อยู่ (48:2)”282
เมืองนั้นก็แข็งแรงและปลอดภัยเพราะว่าพระยาเวห์ได้สถิตอยูท่ ี่นนั่
2. ความมัน่ คงของศิโยน 48:4-8
48:4-6 พวกกองทัพที่โอบล้อมไม่สามารถฝ่ าฟั นป้ อมปราการของพระเจ้าได้ พวกเขาได้เบือนหนี ไปอย่างไม่
ประสบผลสาเร็ จ มันเหมือนราวกับว่าการทรงสถิ ตของพระเจ้าได้ทาให้พวกเขาหวาดกลัว ผูเ้ ขียน
สดุดีอาจได้เขียนถ้อยคาเหล่านี้ไม่นานหลังจากที่กองทัพที่บุกรุ ก ซึ่ งบางทีเป็ นพวกอัสซี เรี ยได้โจมตีกรุ ง
เยรู ซาเล็มและได้ลม้ เหลวไป (เปรี ยบเทียบ อสย. 10:8; 33:3, 14)

48:7

48:8

ลมตะวันออกสามารถรุ นแรงและร้ อนอย่างมากในอิสราเอลได้ ทารชิ ชบางทีอา้ งอิงถึ งบางประเทศ
ทางตะวันตก เป็ นไปได้ที่อยูใ่ กล้สเปนในสมัยใหม่ กาปั่ นแห่งทารชิชบางทีเป็ นเรื อแห่งเมดิเตอเรเนียน
ขนาดใหญ่ ผูเ้ ขียนได้พรรณนาถึ งการถูกทาลายของพวกมันว่าเป็ นสัญลักษณ์ ของการพิชิตประเทศ
ต่างๆ ของพระเจ้าซึ่ งไม่เป็ นที่รู้จกั แก่อิสราเอล
ผูเ้ ขียนสามารถยืนยันถึงรายงานงานก่อนหน้านั้นถึงการที่พระเจ้าได้ช่วยกูศ้ ิโยนด้วยประจักษ์พยานของ
เขาเองได้ พระเจ้าจอมโยธาได้ป้องกันเมืองหลวงของพระองค์ดว้ ยอานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่าง
แท้จริ ง กองทัพบางคนของพระเจ้าก็เป็ นธรรมชาติ นัน่ คือ กองทัพที่ต่อสู ้ของอิสราเอล บางคนก็อยู่
เหนือธรรมชาติ นัน่ คือ กองทัพทูตสวรรค์ของพระองค์

3. ความยินดีของศิโยน 48:9-14
48:9-10 การไตร่ ตรองถึ งความรักที่ จงรั กภักดี และความชอบธรรมของพระยาเวห์ ได้ดึงดู ดการสรรเสริ ญจาก
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ข ณะที่ เ ขาได้ยื น อยู่ใ กล้พ ระนิ เ วศน์ ข องพระเจ้า ผูค้ นผูซ้ ่ ึ งอาศัย อยู่ไ กลเท่ า ที่ ค วามรู ้
แห่งชื่อเสี ยงของพระองค์ขยายออกไปนั้นก็สรรเสริ ญพระเจ้า
48:11-14 บรรดาผูท้ ี่อาศัยอยู่ใกล้การทรงสถิ ตของพระเจ้าก็สามารถยินดีในการตัดสิ นใจของพระองค์ที่จะ
ปกป้ องพวกเขาได้ ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้เชิ ญชวนให้ผูอ้ าศัยแห่ งกรุ งเยรู ซาเล็มที่จะตรวจสอบถึ งสภาพที่
ไม่ได้เสี ยหายของเมืองนั้นที่พระเจ้าได้ป้องกันไว้ เขาได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะรายงานการปกป้ อง
ของพระเจ้าแก่ลูกหลานของพวกเขาอีกด้วย “ธิดา” แห่ งยูดาห์ (ข้อ 11) บางทีอา้ งอิงถึงเมืองต่างๆ และ
หมู่บา้ นต่างของมัน283 เนื่องจากว่าพระเจ้าได้สงวนประชากรของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและอย่างมีพลัง
อย่างมาก จนผูเ้ ขียนสดุดีได้นาพวกเขาไปสู่ การอุทิศตนที่จะติดตามพระองค์เรื่ อยไปในฐานะผูน้ าพานิ
รันดร์ของพวกเขา
ประชากรของพระเจ้าควรมองว่าการช่วยกูข้ องพระเจ้าเป็ นหลักฐานของความสัตย์ซื่อและอานาจของ
พระเจ้า เราควรระลึ กถึ งกรณี ต่างๆ ของความรอดของพระองค์และแบ่งปั นสิ่ งเหล่านั้นกับคนอื่นๆ
ข้อ มู ล นี้ จะเสริ ม ก าลัง ความเชื่ อ ของเราเอง และมัน จะหนุ น ใจให้ ค นอื่ น ๆ ที่ จ ะวางใจในพระองค์
ตราบเท่าที่เราวางใจและเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะปกป้ องเรา ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าก็เป็ น
ความสัมพันธ์ที่มนั่ คงอย่างมาก

สดุดี 49
ผูเ้ ขียนได้ไตร่ ตรองถึงปั ญหาที่ความมัง่ คัง่ ของคนอธรรมตั้งไว้ในสดุดีปัญญานี้ (เปรี ยบเทียบ สดด. 73)
เขาได้สังเกตว่ามีคนอธรรมจานวนมากที่ชื่นชมกับพรต่างๆ ทางกายภาพมากมาย กระนั้น เขาได้สรุ ปว่าคน
ชอบธรรมก็อยูใ่ นสภาพที่ดีกว่าเพราะว่าพวกเขามีความหวังที่แน่นอนสาหรับอนาคต
“สดุ ดีน้ ี เป็ นการหนุ นใจแก่ ค นชอบธรรรมผูซ้ ่ ึ ง ได้ถู ก หลอกหลอน โดยอานาจและอิ ทธิ พ ลของคน
ร่ ารวย”284
1. การเชิญชวนให้ฟังปัญญา 49:1-4
49:1-2 ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ก ระตุ ้นให้ทุ ก คนที่ จะฟั ง สิ่ ง ที่ เขาจาเป็ นต้องกล่ า วในบทกวีน้ ี คนทุ ก ประเภทต้อ ง
ตระหนักถึงความเข้าใจถ่องแท้ที่เขาได้เปิ ดเผยที่นี่ คือ ทั้งคนต่าต้อย (ที่มีทรัพย์สมบัติเล็กน้อย) และคน
สู งส่ ง (ที่มีทรัพย์สมบัติมาก) ทั้งเศรษฐีและคนจน สิ่ งนี้ ประยุกต์ใช้กบั คนอธรรมเช่นเดียวกับคนชอบ
ธรรม
49:3-4 สิ่ งที่ตามมาก็คือปั ญญา แต่บุคคลหนึ่งต้องมีความเข้าใจถ่องแท้ที่จะชื่นชมกับมัน ในแง่น้ ี มนั เป็ นปริ ศนา
หรื อคากล่าวที่ลึกลับ การทาให้กระจ่างฝ่ ายวิญญาณช่วยให้เรารับรู ้ความจริ ง
“ภาษาของการอารั ม ภบท ซึ่ ง ก็ คือการเรี ย กร้ องต่ อมนุ ษ ย์น้ นั ก็ ใช้ค าศัพท์หลายค าที่ เริ่ ม ต้นหนัง สื อ
สุ ภ าษิ ต และประกาศว่า นี่ เ ป็ นสดุ ดี ปั ญญา ซึ่ งให้ ก ารแนะน าแก่ ม นุ ษ ย์แ ทนที่ จะเป็ นการนมัส การ
พระเจ้า”285
2. การสังเกตถึงความมัง่ คัง่ ของคนอธรรม 49:5-12
49:5-6 คาถามเชิ งโวหารนี้ ช้ ี แจงถึ งความโง่ เขลาของการกลัวเมื่ อคนอธรรมต่อต้านคนชอบธรร มันแนะนา
ถึงการเปิ ดเผยที่คนอธรรมที่มงั่ คัง่ ชื่นชมกับความมัน่ คงเทียมเท็จ (ข้อ 7-12)
“มันเป็ นการดี ที่จะมีสิ่งต่างๆ ที่เงิ นสามารถซื้ อได้ ถ้าเราไม่สูญเสี ยสิ่ งต่างๆ ที่เงินไม่สามารถซื้ อได้ไป
มันน่าเศร้าเมื่อผูค้ นเริ่ มต้นที่จะสับสนระหว่างราคาและคุณค่า”286
49:7-9 ความมัง่ คัง่ ทางวัตถุไม่สามารถป้ องกันความตายได้ ไม่มีใครสามารถมีเงินพอที่จะซื้ อชี วิตกลับคืนได้
เมื่อพระเจ้าประกาศว่ามันตายแล้ว ประเด็นที่นี่ก็คือว่าเราหรื อใครก็ตามไม่สามารถหลุ ดพ้นจากการ
ตายได้ ที่นี่ผเู ้ ขียนสดุดีไม่ได้กล่าวถึงการซื้ อความรอด นิ รันดร์ สิ่ งนั้นก็ปรากฏในภายหลังในข้อ 15
(เปรี ยบเทียบ มธ. 20:28)

49:10-12
ในที่สุดแล้ว ทุ กคนก็ตาย แม้ว่าบางคนดาเนิ นชี วิตด้วยความเชื่ อผิดๆ เกี่ ยวกับความอมตะ
ข้อเท็จจริ งที่ว่าผูค้ นพยายามที่จะทาให้ชื่อเสี ยงของพวกเขาถาวรบนโลกนี้ ตลอดไปก็แสดงให้เห็ นว่า
พวกเขาต้องการที่จะดาเนิ นชี วิตตลอดไป อย่างไรก็ตาม เหมือนกับสัตว์น้ นั ในที่สุดแล้วมนุ ษย์จะไป
ยังหลุมฝังศพ แน่นอนว่า ผูเ้ ขียนไม่ได้หมายถึงว่าชะตาของมนุ ษย์น้ นั เหมือนกับชะตาของสัตว์ในทุก
แง่ เขาเพียงแต่ได้หมายถึงว่าทั้งสองก็ตาย การเปิ ดเผยภายหลังที่วา่ ธรรมิกชนที่มีชีวติ อยู่ ณ เวลาของ
การถูกรับขึ้นไปนั้นจะประสบกับการย้ายโดยปราศจากการตาย ก็ไม่ได้ปฏิเสธประเด็นของผูเ้ ขียนสดุดี
3. การหนุนใจให้วางใจในพระเจ้า 49:13-20
49:13-14 ผูเ้ ขียนได้ประหลาดใจต่อความโง่เขลาของคนอธรรมที่เย่อหยิ่ง มันโง่เขลาเพียงไรที่จะดาเนิ นชี วิต
เพื่อปั จจุบนั เท่านั้น! ความตายจะนาจุดจบไปสู่ สิ่งดีท้ งั สิ้ นที่คนอธรรมดาเนินชี วิตเพื่อ คนอธรรมอาจ
มีอานาจเหนือคนชอบธรรมในชีวติ นี้ แต่วนั ใหม่กาลังมาที่ซ่ ึ งพระเจ้าจะพลิกสถานการณ์
“พระคัมภี ร์ไม่ได้ต่อต้านความร่ ารวยโดยตรง แต่ต่อต้านท่าที แห่ งการเพียงพอด้วยตนเองและความ
มัน่ ใจในตนเองซึ่ งบ่ อยครั้ งแล้วได้เกี่ ยวข้องกับความร่ ารวย คนร่ ารวยก็ประสบกับการกล่ าวโทษ
เนื่ องจากการไม่ มี ค วามรู ้ สึ ก ไว การออกอุ บ าย การหลอกลวงของพวกเขา และท่ า ที ที่ ว่า พวกเขา
ปกครองโลก (ข้อ 5; เปรี ยบเทียบ ยก. 5:1-6)”287
พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวโทษคนร่ ารวยที่อยูใ่ นทางธรรมผูซ้ ่ ึ งได้รับความมัง่ คัง่ ของพวกเขาในฐานะพระพร
จากพระเจ้า (เช่น โยบ อับราฮัม ดาวิด และคนอื่นๆ)
49:15 “แต่ พระเจ้ า. . . (15) เป็ นหนึ่ งในจุดสู งสุ ดแห่ งความหวังของพันธสัญญาเดิม”288พระเจ้าจะปลดปล่อย
คนชอบธรรมจากอานาจของความตายและจะต้อนรับพวกเขาหลังจากความตายนั้น นี่ เป็ นหนึ่ งใน
เนื้ อหาของพันธสัญญาเดิ มที่เปิ ดเผยว่าผูเ้ ชื่ อที่มีชีวิตอยู่เมื่อผูเ้ ขียนสดุ ดีได้มีชีวิตอยู่น้ นั ก็มีความหวังถึ ง
ชี วิตหลังจากความตาย (เปรี ยบเทียบ โยบ 19:25; ฮบ. 11:10; และข้ออื่นๆ)289
อย่างไรก็ตาม
การเปิ ดเผยถึงการเป็ นขึ้นมาจากความตายทางกายภาพก็คลุมเคลือจนกระทัง่ การเป็ นขึ้นมาจากความตาย
ของพระเยซูคริ สต์และการเปิ ดเผยของพวกอัครทูตของพระองค์เกี่ยวกับหัวข้อนั้น (1 ธส. 4; 1 คร. 15)
“มันเป็ นไปได้วา่ ผูเ้ ขียนสดุดีกาลังมองไปยังความเป็ นจริ งต่างๆ แบบยุคสุ ดท้ายอันสู งสุ ด และคาดหวัง
การเป็ นขึ้ น มาจากความตายของเขาเองและเวลาที่ ผูช้ อบธรรมไม่ ใ ช่ ค นร่ า รวยที่ จ ะปกครองโลก
อย่างไรก็ตาม มันเป็ นไปได้มากกว่าที่วา่ ภาวะมีอานาจของคนชอบธรรมอ้างอิงถึงการแก้แค้นแทนของ
พวกเขาในชี วิตนี้ ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่ชดั เจนในสดุดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสดุ ดีปัญญา (ดู เช่น สดด. 1, 34,
37 และ 112 เช่นเดียวกับ การอภิปรายข้างบน) ในกรณี น้ ี ข้อ 15 อ้างอิงถึงการที่พระเจ้าสงวนผูเ้ ขียน

สดุดีจาก ‘วันที่ชวั่ ร้าย’ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) โดยการรักษาเขาไว้จากความตายที่รุนแรงและก่อนวัยอัน
ควร ณ เงื้อมมือของคนร่ ารวยที่กดขี่และจากความหายนะที่ไล่ตามทันพวกเขา ‘ตอนเช้า’ (ข้อ 14) ซึ่ ง
ทาให้ราลึ กถึ งการเริ่ มขึ้นของวันใหม่หลังจากคืนแห่ งความมืด ก็เป็ นสัญลักษณ์ ของการสิ้ นสุ ดลงของ
‘วันชัว่ ร้าย’ เหล่านี้”290
49:16-19 เป็ นการโง่เขลาที่จะริ ษยาผูไ้ ม่เชื่อที่อธรรม ความมัง่ คัง่ ของพวกเขาก็ชวั่ คราวเท่านั้น บุคคลที่ฉลาด
ไม่ควรยอมให้ความมัง่ คัง่ ของคนอธรรมที่จะทาให้เขาหรื อเธอกลัว
“เราไม่สามารถนาความมัง่ คัง่ ไปกับเราได้ แต่เราสามารถส่ งมันไปข้างหน้าเราได้
“ที่จะมีความมัง่ คัง่ นั้นก็ไม่ใช่ความบาป ถ้าเราได้รับมันมาอย่างซื่ อสัตย์ ใช้มนั อย่างฉลาด และลงทุนมัน
อย่างสัตย์ซื่อในสิ่ งที่ทาให้ พระเจ้าโปรดปราน”291
49:20 ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้กล่ าวซ้ าถ้อยคาสรุ ป ในส่ วนก่ อนหน้านั้น (ข้อ 12) แต่ที่ นี่เขาได้เปลี่ ยนมันเล็ก น้อย
ที่นี่เขาได้เน้นถึ งการขาดความเข้าใจของคนอธรรม ที่นนั่ เขาได้เน้นถึ งการขาดความอดทนของพวก
เขา เราที่ เป็ นผูเ้ ชื่ อไม่ค วรอิ จฉาคนอธรรมผูซ้ ่ ึ งมัง่ คัง่ ในชี วิตนี้ เราไม่ค วรรู ้ สึก ต่ าต้อยกว่า พวกเขา
เช่นกัน ทุกสิ่ งที่พวกเขาดาเนิ นชี วิตเพื่อนั้นจะพินาศไปกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม บรรดาผูท้ ี่ยาเกรง
พระเจ้าสามารถคาดหวังถึงอนาคตที่มีสง่าราศีกบั พระเจ้าเหนือความตายได้292
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สดุ ดีน้ ี พรรณนาถึ งพระเจ้าได้ประทับนั่งในห้องบัลลังก์ในสวรรค์ของพระองค์ พระองค์มีสองข้อ
กล่าวหาต่ออิสราเอลประชากรของพระองค์ คนอธรรมท่ามกลางพวกเขานั้นได้น่าซื่ อใจคดในการนมัสการ
ของพวกเขา ซึ่ งเป็ นการละเมิ ดส่ วนแรกของพระบัญญัติสิบประการ และในความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลของ
พวกเขา ซึ่ งเป็ นการละเมิดส่ วนที่สอง พวกเขาต้องหันไปหาพระองค์อย่างสุ ดใจ นี่เป็ นสดุดีปัญญาเชิ งคาสอน
ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสอนบทเรี ยนที่สาคัญแก่ประชากรของพระเจ้า
“สดุ ดีน้ ี เป็ นคากล่ าวของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งกล่าวต่อหุ ้นส่ วนพันธสัญญาของพระองค์เกี่ ยวกับเรื่ องราวของ
พันธสัญญาที่ถูกละเมิด หลังจากบทนาเชิ งบรรยายของข้อ 1-6 นั้น มันทั้งหมดก็เป็ นคากล่าวที่ขยาย
ออกไปในรู ปแบบของกฤษฎีกาโดยไม่มีช่วงว่างสาหรับการเจรจา”293
เป็ นที่ชดั เจนว่า อาสาฟ นักดนตรี เผ่าเลวีได้เขียนสดุดีน้ ี เช่นเดียวกับสดุดี 73—83 (เปรี ยบเทียบ 1 พศด.
16:4-5)

1. ผูพ้ ิพากษาแห่งสวรรค์ 50:1-6
50:1

อาสาฟได้พรรณนาว่าพระเจ้าเป็ นผูพ้ ิพากษาแห่ งจักรวาลที่ได้เรี ยกผูค้ นทั้งหมดมายืนต่อหน้าพระองค์
ชื่อเรี ยก องค์ผทู ้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ และพระยาเวห์ก็นาเสนอพระเจ้าว่าเป็ นผูพ้ ิพากษาที่ยงิ่ ใหญ่แห่งผูพ้ ิพากษา
ทั้งหมด ความสามารถของพระองค์ที่จะสั่งมนุษย์ทุกคนก็แสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์เช่นกัน

50:2-3 พระเจ้าได้ออกมาจากที่อาศัยอันบริ สุทธิ์ บนภูเขาศิโยนเพื่อจะพิพากษา ไฟและพายุบ่อยครั้งแล้วได้ไป
กับพระเจ้าในการปรากฏของพระองค์ และพวกมันเป็ นสัญลักษณ์ของการพิพากษาที่ต่อต้านไม่ได้และ
อานาจที่ยงิ่ ใหญ่
“การปรากฏ (เธออฟฟานี ) ของพระองค์เ ป็ นที่ ส นใจโดยปรากฎการณ์ ที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ดลใจ
‘ความกลัว’ ในมนุ ษย์ นัน่ คือ ไฟและพายุ พระเจ้าเป็ นเหมือน ‘ไฟที่เผาผลาญ’ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ.
4:24; 9:3; อสย. 66:16; ฮบ. 12:29) เมื่อพระองค์มาพิพากษา ในพระพิโรธของพระองค์น้ นั พระองค์
อาจกระหน่ าอย่าง ‘พายุ’ (เปรี ยบเทียบ อสย. 66:15)”294
50:4-6 อาสาฟได้อธิ บายว่าพระเจ้าเรี ยกผูท้ ี่ดาเนินชีวติ ในสวรรค์ ซึ่ งก็คือเหล่าทูตสวรรค์ และผูท้ ี่ดาเนิ นชี วิตบน
โลก ซึ่ งก็คือมนุ ษย์ ที่จะทาหน้าที่เป็ นพยานในการไต่สวน อิสราเอลเป็ นจาเลย พันธสัญญาที่นี่คือ
พันธสัญญาแบบโมเสส ที่ ซ่ ึ งประเทศได้มี พนั ธะต่อ พระเจ้า ผูเ้ ขี ยนได้เรี ย กให้เหล่ าทูตสวรรค์ที่
จะประกาศว่าผูพ้ ิพากษานั้นชอบธรรม ซึ่ งเป็ นแนวทางของการยืนยันว่าพระองค์ยตุ ิธรรม
2. ข้อกล่าวหาที่ 1: การนมัสการตามรู ปแบบ 50:7-15
50:7

พระเจ้าได้ตรัสแก่ประชากรของพระองค์ในฐานะพระเจ้าและผูพ้ ิพากษาของพวกเขา พวกเขาได้ทาบาป
ต่อพระองค์

50:8-13 พระองค์ไม่ได้กล่าวหาพวกเขาถึงความล้มเหลวที่จะถวายเครื่ องบูชาที่พระองค์ได้กาหนดไว้ พวกเขาได้
ทาอย่างนั้น พวกเขาได้ผิดพลาดในการคิดว่าการถวายเครื่ องบูชาคือทั้งหมดที่พระองค์ได้คาดหวังไว้
พระองค์ได้ย้าเตือนพวกเขาว่าพระองค์ไม่ได้ตอ้ งการการถวายของพวกเขา พระองค์เป็ นเจ้าของทุกสิ่ ง
ที่พวกเขาได้นาเสนอต่อพระองค์ พวกต่างชาติได้เชื่ อว่าพวกเขาได้รักษาพวกพระของพวกเขาไว้โดย
การถวายอาหารแก่ พ ระเหล่ า นั้น แต่พ ระยาเวห์ ได้ย้ า เตื อนประชากรของพระองค์ว่า พระองค์ไม่ ไ ด้
ต้องการเครื่ องบูชาของพวกเขา
“มีขอ้ สังเกตถึงการถากถางในการใช้คาหน้านาม ‘ของเจ้า’ ใน ‘เรื อนของเจ้า’ และใน ‘คอกของเจ้า’ (ข้อ
9) มันเหมือนราวกับว่า พระเจ้าได้ยินพวกเขากล่าวอย่างเย่อหยิ่งว่า ‘นี่เป็ นวัว/แพะของข้าพเจ้าจาก

เรื อน/คอกของข้าพเจ้า!’ สาหรับการอ้างที่เย่อหยิ่งนี้ พระเจ้าก็ตอบสนองอย่างจริ งจังด้วย ‘ของเรา’ ที่
เน้นหนัก (ข้อ 10. . .) และสรุ ปการอ้างของพระองค์ดว้ ยถ้อยคาแห่ งการเป็ นเจ้าของของพระองค์ที่จะ
อ้อยอิ่งในใจของผูฟ้ ัง คือ ‘ของเรา’ (ข้อ 11) การปกครองของพระองค์ก็ขยายไปสู่ สรรพสิ่ ง”295
50:14-15 พระเจ้า ต้อ งการให้ ป ระชากรของพระองค์ ที่ จ ะให้ สิ่ ง ที่ ก ารให้ สั ต ว์แ ละผลผลิ ต ของพวกเขาได้
แสดงถึ ง ต่ อพระองค์ นั่นคื อ ความกตัญญู เครื่ องบูชาโมทนาพระคุ ณได้แสดงออกถึ งความกตัญ ญู
ส าหรั บ บางสิ่ ง ที่ พ ระเจ้า ได้ท าเพื่ อผูถ้ วาย เครื่ อ งบู ช าเกี่ ย วกับ ค าปฎิ ญ าณก็ เ ป็ นการแสดงออกถึ ง
การขอบคุณอีกด้วย พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์ที่จะพึ่งพาพระองค์สาหรับความจาเป็ น
ต่างๆ ของพวกเขา และเมื่ อพระองค์ได้จดั เตรี ยมให้แล้ว พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาที่ จะให้เกี ยรติ
พระองค์ดว้ ยความกตัญญู ในอีกนัยหนึ่ ง พระองค์ตอ้ งการให้พ วกเขาที่จะชื่ นชมกับความสัมพันธ์ที่
สาคัญกับพระองค์เอง ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ตามรู ปแบบที่ซ่ ึ งพระองค์เป็ นพระเจ้าของพวกเขาและพวก
เขาเป็ นประชากรของพระองค์
3. ข้อกล่าวหาที่ 2: การดาเนินชีวติ ที่น่าซื่ อใจคด 50:16-21
50:16-17 พระเจ้าได้กล่าวหาคนอธรรมในอิสราเอลถึงการกล่าวยอมรับถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ในขณะ
ที่ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์
50:18-20 ข้อเหล่านี้ ประกอบด้วยตัวอย่างที่เจาะจงถึงความน่าซื่ อใจคดของคนอิสราเอล พวกเขาได้รักสิ่ งที่
พระเจ้าได้เกลียด ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พวกเขาไม่ได้ยอมให้น้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะควบคุมถ้อยคาของ
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ ยก. 3:1-12)
“ในข้อปัจจุบนั [18] มันอาจมีความหมายโดยนัยเช่นกันถึง ความน่าซื่ อใจคดของการชื่ นชมกับบาปแบบ
มือที่สองในขณะที่ได้รักษาตนเองไว้จากปั ญหา และนี่ จะอยูใ่ นคุณลักษณะพร้อมกับการหลอกลวงที่
ถูกพรรณนาไว้ในข้อ 19 และ 20”296
50:21 เป็ นที่ชดั เจนว่าผูค้ นได้สรุ ปว่าเนื่องจากพระเจ้าไม่ได้พิพากษาพวกเขาสาหรับแนวทางต่างๆ ที่เป็ นบาป
ของพวกเขา บาปต่างๆ ของพวกเขาก็ไม่เป็ นไรต่อพระองค์ นัน่ ไม่ใช่กรณี เลย บาปต่างๆ ของพวก
เขาไม่ได้เป็ นไรต่อ พวกเขา การพิพากษากาลังมา พวกเขาจะต้องให้เหตุผลสาหรับการกระทาต่างๆ
ของพวกเขา

4. คาเตือนสุ ดท้าย 50:22-23
ด้วยคาเตือนนั้น พระเจ้าไม่เอาผิดประชากรของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาควรจดจาถึงพระองค์
และข้อเท็จจริ งที่วา่ พระองค์จะพิพากษาพวกเขาในที่สุด ความกตัญญูและการเชื่ อฟั งที่จริ งใจจะให้เกี ยรติแด่
พระเจ้า และนามาซึ่ ง การช่ วยกู้ข องพระองค์ การเพี ย งแค่ ผ่า นการทาท่ า ทางของการนมัส การและการให้
การปรากฏที่ถูกนาไปผิดๆ ของคุณธรรมจะประสบกับพระพิโรธของพระเจ้า
สดุดีน้ ีเป็ นคาเตือนที่จริ งจังต่อประชากรของพระเจ้าทุกสมัย เราอาจหลอกลวงตัวเราเองไปสู่ การคิดว่า
การทาตามทางภายนอกและถ้อยคาที่เคร่ งศาสนาก็ทาให้พระเจ้าโปรดปรานได้ อย่างไรก็ตาม ความเป็ นจริ งใน
ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์และความสัมพันธ์กบั เพื่อนมนุ ษย์ของเราก็นามาซึ่ งความพอใจของพระองค์
เราควรจดจ าไว้ว่า วัน หนึ่ ง เราจะยื น ต่ อ หน้า องค์ผู ้พิ พ ากษาที่ ช อบธรรมและเสนอรายงานถึ ง ชี วิ ต ของเรา
(2 คร. 5:10) ตอนนี้เราควรดาเนินชีวติ ด้วยความเป็ นจริ งนั้นในความคิด
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ในสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวแบบสานึ กผิดนี้ (เปรี ยบเทียบ สดด. 6, 32, 38, 102, และ 143) ดาวิดได้
สารภาพความบาปที่เขาได้กระทาต่อบัทเชบาและอุรีอาห์ มันเป็ นต้นแบบของการสารภาพที่ได้กลายมาเป็ นที่
นิยมต่อประชากรของพระเจ้า เนื่องจากว่าเราทุกคนทาบาปอยูบ่ ่อยๆ และจาเป็ นต้องสารภาพอยูบ่ ่อยๆ สดุดีน้ ี ก็
เป็ นการช่วยเหลือและการปลอบโยนสาหรับเราทุกคน เราควรอ่านมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู ้สึกผิดหรื อได้
ทาบาป
สดุ ดี 32 ได้นาเสนอความจาเป็ นที่จะสารภาพบาป และข้อ 5 ของบทกวีน้ นั ก็เป็ นถ้อยคาสรุ ปของ
การสารภาพ แต่สดุดี 51 เคลื่อนไปสู่ “ใจกลางของวิกฤตแห่ งความห่ างเหิ น”297 อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และให้
ต้นแบบของการสารภาพแก่เรา ในสดุ ดีน้ ี ดาวิดไม่ได้กล่ าวถ้อยคาแห่ งการแก้ตวั สักหนึ่ งถ้อยคาเลยสาหรั บ
ความบาปที่เขาได้กระทา หรื อเขาไม่ได้แสวงหาที่จะไม่ลดแรงโน้มถ่วงของความผิดของเขาลง หรื อไม่ได้ตาหนิ
คนอื่นๆ สาหรับสิ่ งที่เขาได้ทาไป298
ชื่อเรื่ องก็อธิ บายถึงสถานการณ์ที่ซ่ ึ งสดุดีน้ ีได้เกิดขึ้น (2 ซมอ. 11)
1. คาอธิ ษฐานขอการชาระอย่างกรุ ณา 51:1-2
51:1

ดาวิดได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้า (เอโลฮิม) ที่จะชาระเขาเนื่องจากความรักที่จงรักภักดีและความเมตตาของ
พระองค์ นี่ เป็ นสดุ ดีบทแรกของดาวิดที่ซ่ ึ งเขาได้กล่าวว่าพระเจ้าเป็ นเอโลฮิม ซึ่ งบางทีได้สะท้อนถึง
ความห่ างเหิ นที่เขาได้รู้สึกจากพระเจ้าในฐานะพระยาเวห์299 เขารู ้วา่ เขาไม่สมควรต่อการยกโทษของ

พระเจ้าหรื อเขาไม่สามารถหามาได้ การยกโทษของพระเจ้ามายังคนบาปโดยพระคุ ณของพระองค์
เท่านั้น เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะลบการบันทึกเกี่ยวกับการละเมิดต่างๆ ของเขาเสี ย นัน่ คือ บาปต่างๆ
ที่เกินกว่าความจากัดที่พระเจ้าได้สถาปนาไว้เพื่อความประพฤติ
51:2

บรรดาผูเ้ ขี ย นพระคัม ภี ร์บ่ อยครั้ งได้เปรี ยบเที ย บการกระท าของบุ ค คลหนึ่ ง กับ เสื้ อผ้า ที่ เขาสวมใส่
เพราะว่านั่นคือสิ่ งที่คนอื่นๆ เห็ นเมื่อพวกเขามองดูที่เรา ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะล้างความชัว่ ช้า
(ความชัว่ ร้ายทางศีลธรรม) ของเขาเหมือนดินที่อยูบ่ นเสื้ อผ้า (อุปนิสัย) ของเขา การล้างเป็ นศัพท์ที่มา
จากพิ ธี ใ นพลับ พลา บรรดาผูท้ ี่ ไ ด้ม ายัง การทรงสถิ ต ของพระเจ้า เพื่ อจะนมัส การและปรนนิ บ ัติ
พระองค์จะต้องบริ สุทธิ์ ดาวิดได้มองความบาปของเขา (การไม่เป็ นไปตามสิ่ งที่ พระเจ้าเรี ยกร้ อง)
อย่างถูกต้องว่าเป็ นการทาให้การนมัสการและการปรนนิบตั ิพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นไปไม่ได้
“ในสังคมชาวยิวแห่งสมัยนั้น ที่จะล้างและเปลี่ยนเสื้ อผ้าได้แสดงถึงการเริ่ มต้นใหม่ในชี วิต (ปฐก. 35:1;
41:14; 45:22; อพย. 19:10, 14) และดาวิดได้ทาการเริ่ มต้นใหม่เช่นนั้น (2 ซมอ. 12:20)”300

2. การสารภาพถึงบาปที่เลวร้าย 51:3-6
51:3

ประมาณหนึ่ ง ปี ได้ผ่า นไประหว่า งบาปแห่ งการล่ วงประเวณี ข องดาวิดและเวลาที่ เขาได้ย อมรั บ ถึ ง
ความผิดของเขา เรารู ้สิ่งนี้ เพราะว่าบัทเชบาได้ให้กาเนิ ดเด็กคนหนึ่ งที่เธอได้ต้ งั ครรภ์อย่างไม่ถูกต้อง
เมื่อดาวิดได้สารภาพบาปของเขา (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 12:13-18) ความบาปของดาวิดได้อยูใ่ นความคิด
ของเขาเป็ นเวลาหลายเดื อน เป็ นที่ ชัดเจนว่าเขาได้ทาให้ใจของเขาแข็งกระด้างและได้ปฏิ เสธที่ จะ
ยอมรับว่าสิ่ งที่เขาได้ทาไปนั้นเป็ นบาป บางทีเขาได้พยายามที่จะแก้ตวั ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
นักกี ฬาอาชี พคนหนึ่ งได้ถูกพักไว้จากที มของเขาชั่วคราวเมื่ อผูฝ้ ึ กสอนของเขาได้เรี ยนรู ้ ว่าเขาได้ติด
โคเคน นักกีฬาคนนั้นได้บอกผูส้ ื่ อสารว่าการใช้ยาเสพติดของเขาไม่ใช่ความผิดของเขา เขาได้กล่าวว่า
เขามี โรคของการพึ่งพาสารเคมี บางคนอาจมี ความโน้มเอี ย งรั บโรคทางพันธุ ก รรมต่อการเสพติ ด
แต่เราไม่ได้เผชิ ญหน้ากับปั ญหาของเราอย่างจริ งใจ ถ้าเราไม่ยอมรั บถึ งความรับผิดชอบต่อการเลื อก
ต่างๆ ที่เราทาการเลือก มันง่ายที่จะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าป่ วย” มากกว่าที่จะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าผิด”

51:4

ในที่ สุด ดาวิดได้ม าสู่ จุดที่ เขาได้เต็ม ใจ ไม่ใ ช่ แค่ที่จะเรี ยกความบาปของเขาอย่า งที่ มนั เป็ น แต่ ที่จะ
ยอมรับว่ามันเป็ นบาปต่อพระเจ้าเป็ นหลัก เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาได้ทาบาปต่อบัทเชบา สามีของเธอ และ
ชนชาติ ที่เขาได้ปกครอง แต่ ดาวิดได้ย อมรั บอย่า งถู ก ต้องว่า สิ่ ง แย่ที่ สุดที่ เขาได้ท าก็คื อการท าผิดต่ อ
พระเจ้า เขาไม่ได้พยายามที่จะตาหนิ พระเจ้าสาหรับสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้น แต่ได้รับเอาความรับผิดชอบด้วย

ตัวของเขาเอง เขาได้ยอมรับว่าผูพ้ ิพากษาของเขานั้นไร้ ความผิดและเขามีความผิด การรับเอาความ
รับผิดชอบส่ วนตัวต่อบาปต่างๆ ของเราเป็ นส่ วนที่สาคัญของการสารภาพแท้
“ที่จะกล่าวว่า ‘ข้ าพระองค์ ได้ ทาบาปต่ อพระองค์ ต่อพระองค์ เท่ านั้น’ อาจเชื้ อเชิ ญการพูดประชดประชัน
ที่วา่ มันแทบเป็ นไปไม่ได้ที่การล่วงประเวณี และการฆ่าคนนั้นเป็ นความผิดส่ วนตัว แต่มนั เป็ นวิธีตาม
พระคัมภีร์แบบพื้นฐานของการไปสู่ แก่นสารของเรื่ องราว
ความบาปสามารถถู กกระทาต่อบุ คคลหนึ่ งได้ (1 คร. 6:18) และถู กกระทาต่อเพื่อนบ้านของเขาได้
แต่ ก ารดู ถูก พระเจ้า เป็ นความยาวและความกว้า งของมันอยู่เสมอ อย่า งที่ โยเซฟได้เห็ นมานานแล้ว
(ปฐก. 39:9)”301
“เมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีบาปไหนที่ทาต่อเพื่อนมนุ ษย์น้ นั เป็ นตามลาพังและบาปทั้งสิ้ นเป็ นการละเมิดต่อ
พระเจ้า เราจะไม่ปฏิบตั ิต่อมันอย่างไม่เอาใจใส่ อีกต่อไป”302
51:5

กษัตริ ยไ์ ด้ดาเนิ นการที่จะสารภาพถึง ความลึ กแห่ งความบาปของเขาต่อไป เขาได้เป็ นคนบาปตั้งแต่
เวลาที่เขาได้มาสู่ การมีชีวติ อยูใ่ นฐานะมนุษย์ นัน่ คือ ณ เวลาที่อยูใ่ นครรภ์ของเขา303 นี่เป็ นหนึ่งในการ
บ่งชี้ ที่หนักแน่ นที่ สุ ดในพระคัมภี ร์ที่ว่าชี วิตมนุ ษย์เริ่ ม ต้น ณ การตั้งครรภ์แทนที่ จะเป็ น ณ เวลาเกิ ด
(เปรี ยบเทียบ 139:13-16)
เขาได้ถือว่าการกระทาที่เป็ นบาปเป็ นผลของธรรมชาติบาป ไม่ใช่ เป็ น
ผลผลิตของสิ่ งแวดล้อมหรื อสถานการณ์ของเขาที่ได้กระตุน้ การกระทาของเขา ข้อนี้ ไม่ได้หมายถึงว่า
ดาวิ ด ได้รู้ สึ ก เป็ นอิ ส ระจากความรั บ ผิ ด ชอบส่ ว นตัว ต่ อ การกระท าของเขา เขาได้รู้ สึ ก ถึ ง ความ
รับผิดชอบ อย่างที่มนั ชัดเจนจากถ้อยคาของเขาในบริ บทนี้

51:6

ดาวิดได้ตระหนักอี กว่าพระเจ้าต้องการให้เขาที่ จะจริ งใจอย่างสิ้ นเชิ ง ไม่ใ ช่ แค่ที่จะถวายเครื่ องบูช า
เขาต้องทาให้ใจของเขาถูกต้องกับพระเจ้า การสารภาพของเขาจะต้องแท้จริ งแทนที่จะเป็ นการกล่าว
ซ้ าแบบผิวเผินของบางถ้อยคา ปั ญญาในพันธสัญญาเดิ มอ้างอิงถึ งการดาเนิ นชี วิตตามความจริ งแห่ ง
การทรงสถิตและการเปิ ดเผยของพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้ผคู ้ นที่จะจริ งใจกับพระองค์อย่างสิ้ นเชิ ง
และที่จะรับมือด้วยความเป็ นจริ ง ดาวิดได้ยอมรับสิ่ งนี้
บางครั้งในหนังสื อพิมพ์น้ นั เราก็อ่านการแก้ไขสิ่ งที่ได้พิมพ์ไป พวกบรรณาธิ การยอมรับว่าพวกเขา
ไม่ได้รายงานข้อเท็จจริ งอย่างแม่นยา ในการแก้ไขอันหนึ่ ง พวกเขาได้แก้ไขชื่ อของบุคคคลที่พวกเขา
ได้เชื่ อมโยงกับกรณี ทางอาชญากรรม นี่ เป็ นตัวอย่างที่ดีของการยอมรับความรับผิดชอบส่ วนตัวต่อ
ความผิดพลาดของคนหนึ่ง

3. การอ้อนวอนขอการฟื้ นฟู 51:7-12
คาอธิ ษฐานของดาวิดเพื่อการฟื้ นฟูได้รวมถึงการร้ องขอการยกโทษจากพระเจ้า (ข้อ 7, 9) การรื้ อฟื้ น
ความยินดีของเขา (ข้อ 8) และใจแห่งปั ญญาและการฟื้ นฟูอย่างเต็มที่สู่ความโปรดปรานของพระเจ้า (ข้อ 10-12)
51:7

อีกครั้งหนึ่ง ดาวิดได้ออ้ นวอนขอการทาให้บริ สุทธิ์ และการชาระ (ข้อ 1-2) ในอิสราเอลนั้น ปุโรหิ ตได้
พรมเลือดสัตว์บนแท่นบูชาด้วยกิ่ งหุ สบ พิธีน้ ี เป็ นสัญลักษณ์ ของการชาระโดยการตายแบบเสี ยสละ
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 9:22) ถ้าพระเจ้าจะล้างดาวิดทางศีลธรรมนั้น เขาจะสะอาดหมดจด
“การล้างในพระคัมภีร์มีสองอย่าง: (1) การล้างคนบาปจากความผิดแห่ งบาป ซึ่ งเป็ นแง่ของเลือด (หุ สบ)
และ (2) การล้างธรรมิกชนจาก

51:8

51:9

ความสกปรกแห่ งบาป ซึ่ งเป็ นแง่ของน้ า (ชาระ) ภายใต้พระคุณนั้น คนบาปถูกล้างโดยโลหิ ตเมื่อเขา
เชื่อ (มธ. 26:28; ฮบ. 1:3; 9:12; 10:14) สองด้านของการล้าง คือโดยเลือดและโดยน้ า ก็ถูกนาออกมา
ใน ยอห์น 13:10; เอเฟซัส 5:25-26. . .”304
ข้อนี้เป็ นการร้องขอความยินดีที่ได้รับการรื้ อฟื้ น “ความชื่นบานและความยินดี ” บ่งบอกถึงความยินดี
ลึ ก ซึ้ ง ความสั ม พัน ธ์ ที่ แ ตกหัก ของดาวิ ด กับ พระเจ้า ได้ท าให้ เขาเจ็ บ ปวดมากเท่ า กับ กระดู ก หัก
(เปรี ยบเทียบ 6:2)
การแสดงออกในข้อนี้พรรณนาว่าพระเจ้าเป็ นผูพ้ ิพากษาที่ได้ขจัดบาปต่างๆ ของดาวิดไป ผูเ้ ขียนสดุดี
ต้องการให้พระเจ้าที่จะวางบาปต่างๆ ของเขาไว้ในที่ที่พระองค์จะไม่เห็นบาปเหล่านั้น และที่จะลบการ
บันทึกใดๆ เกี่ยวกับบาปเหล่านั้นจากหนังสื อบันทึกของพระองค์

51:10 ตอนนี้การอ้อนวอนของผูเ้ ขียนสดุดีได้เปลี่ยนไปสู่ ความคิดของการฟื้ นฟูฝ่ายวิญญาณ ในความตรงกัน
ข้ามกับใจที่บาปตามธรรมชาติของเขานั้น (ข้อ 5) ดาวิดได้รู้สึกถึ งความต้องการใจที่บริ สุทธิ์ เขาได้
ขอร้ องให้วิ ญญาณที่ จะสั ตย์ซื่ อต่ อพระเจ้า มากกว่า วิญญาณ (แนวโน้ม ) ตามธรรมชาติ ของเขาที่ จะ
ออกไปจากพระเจ้า
51:11 การเหวี่ย งออกไปจากการทรงสถิ ตของพระเจ้า บ่ ง บอกถึ ง การปฏิ เสธในฐานะผูร้ ั บ ใช้ข องพระเจ้า
ซาอู ล ได้ป ระสบกับ สถานการณ์ เ ช่ น นั้นส าหรั บ การกบฎต่ อ พระยาเวห์ ข องเขาเรื่ อยไป ในสมัย
พันธสัญญาเดิ ม พระเจ้าได้ให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์อย่างเลื อกสรร (เพื่อจะให้อานาจแก่ผู ้
เชื่ อบางคนเท่านั้น) และอย่างชัว่ คราว (เพื่อให้อานาจแก่พวกเขาเพื่อการกระทาที่พิเศษแห่ งการรับใช้
เป็ นหลัก) ตั้งแต่วนั เพ็นเทคอสต์น้ นั ผูเ้ ชื่ อทุ กคนก็ชื่นชมกับการทรงสถิ ตที่ถาวรของพระวิญญาณ-

บริ สุทธิ์ ในยุคคริ สตจักร (ยน. 14:17; รม. 8:9) ดังนั้น ความเป็ นไปได้ของพระเจ้าที่จะถอนพระวิญญาณ
ของพระองค์ ไ ปจากดาวิ ด นั้น ก็ เ ป็ นความเป็ นไปได้แ ท้จ ริ ง ส าหรั บ เขา แต่ ม ัน ไม่ ใ ช่ ส าหรั บ เรา 305
อย่า งไรก็ ตาม ก็ เป็ นไปได้ที่ ว่า คริ ส เตี ย นอาจสู ญเสี ย โอกาสของเขาหรื อของเธอที่ จะรั บ ใช้พ ระเจ้า
(1 คร. 9:27) ตัวอย่างเช่น คริ สเตียนที่เกี่ยวข้องกับบาปที่รุนแรงจะไม่สูญเสี ยความรอดของเขาหรื อ
ของเธอ (ยน. 10:28-29) แต่เขาหรื อเธออาจสู ญเสี ยโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าในระดับผูน้ า (เปรี ยบเทียบ
1 คร. 9:27)
51:12 อีกครั้งหนึ่ง ดาวิดได้ขอความยินดีที่ได้รับการรื้ อฟื้ น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8) เขาไม่ได้สูญเสี ยความรอดของ
เขาในฐานะผลลัพธ์ของบาปของเขา แต่เขาได้สูญเสี ยความยินดีของความรอด เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเจ้า
ไม่ได้ช่วยกูเ้ ขาจากความทุ กข์ในปั จจุ บนั อย่างที่พระองค์ได้ทาก่ อนหน้านั้น เขาได้ร้องขอวิญญาณที่
ร่ วมมืออีกด้วย ซึ่ งเป็ นวิญญาณที่จะร่ วมมือกับพระเจ้าและด้วยเหตุน้ นั ก็ค้ าจุนเขา
4. คาสัญญาถึงการรับใช้ที่กตัญญู 51:13-17
การสารภาพของดาวิดถึงบาปต่างๆ ของเขาและคาอธิ ษฐานเพื่อการฟื้ นฟูภายในได้จดั ตั้งพื้นฐานสาหรับ
เขาที่จะแนะนาคนบาป (ข้อ 13) สรรเสริ ญพระยาเวห์ (ข้อ 14-15) และทาให้การอุทิศตนของเขาเองต่อพระเจ้า
นั้นลึกซึ้ ง (ข้อ 16-17)
51:13 คาสัญญาต่างๆ ที่ดาวิดได้ทาในส่ วนนี้ ของข้อต่างๆ ได้ให้เหตุผลแก่พระเจ้าที่จะให้การยกโทษ ดังนั้น
คาสัญญาต่างๆ ก็เป็ นการขอร้ องการยกโทษในทางอ้อม ถ้าได้รับการยกโทษแล้ว ดาวิดจะแสดงให้
คนอื่นๆ เห็นถึงวิธีที่พระเจ้าปฏิบตั ิต่อคนบาปที่สานึ กผิด เขาจะทาสิ่ งนี้ ในฐานะตัวอย่าง เช่นเดียวกับ
ทางคาพูด จากนั้นคนบาปจะหันไปหาพระเจ้าเพื่อการช่วยกู้
51:14-15 “ความผิดในการทาโลหิตตก” อ้างอิงถึงความผิดในฐานะผลลัพธ์ของการฆ่าใครคนหนึ่ งโดยปราศจาก
การอนุญาตของ พระเจ้า เมื่อพระเจ้าได้ช่วยเขาให้พน้ จากความผิดนี้ และได้เปิ ดปากของเขาโดยการ
ยกโทษให้เขานั้น ดาวิดจะสรรเสริ ญพระเจ้าอย่างยินดี เขาจะชื่นชมกับสันติสุขส่ วนตัวอีกด้วย
51:16-17 ประการที่สาม ดาวิดได้สัญญาที่จะถวายแก่พระยาเวห์ถา้ พระเจ้าจะยกโทษให้เขา เขาจะถวาย
เครื่ องบูชาแห่ งการนมัสการ แต่เขาได้ยอมรับว่าสิ่ งที่พระเจ้าต้องการอย่างแท้จริ ง และสิ่ งที่เขาจะถวาย
นั้นก็เป็ นท่าทีที่แตกต่างออกไป (เปรี ยบเทียบ 50:7-15, 23) ในกรณี ของดาวิดนั้น ก็ไม่มีเครื่ องบูชาไถ่
บาปหรื อการละเมิดใดที่ เขาจะถวายซึ่ งพระเจ้าจะยอมรับ เนื่ องจากว่าเขาได้ทาบาปด้วยท่าทีตามใจ
ชอบ ในการไม่เชื่อฟังที่กบฏต่อพระยาเวห์และในการไม่ยอมรับเงื่อนไขแห่ งพันธสัญญาของพระองค์
นั้น การพิพากษาของเขาก็คือความตาย (กวด. 15:30-31; เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 12:9) เหตุผลเดียวที่เขา

ไม่ได้ประสบกับสถานการณ์ น้ ี ก็คือว่าพระเจ้าได้ยกโทษให้เขา ผูเ้ ผยพระวจนะนาธันได้นาข่าวแห่ ง
การยกโทษพิเศษของพระเจ้ามายังดาวิด (2 ซมอ. 12:13) พระเจ้าได้ให้พระสัญญาของพระองค์ที่จะยก
โทษความผิ ด ของผู้เ ชื่ อ แห่ ง พัน ธสั ญ ญาใหม่ ค นใดก็ ต าม ส าหรั บ บาปใดก็ ต ามที่ เ ราอาจท าแล้ ว
(1 ยน. 1:9) พื้นฐานของการยกโทษที่กรุ ณานี้ก็คืองานของพระเยซูคริ สต์ที่บนกางเขน (1 ยน. 1:7)
5. การขอร้องเพื่อความมัง่ คัง่ ของอิสราเอล 51:18-19
51:18 ดาวิดได้ขยายการขอร้องของเขาเพื่อพระพรส่ วนตัวไปสู่ ประเทศภายใต้สิทธิ อานาจของเขา พระเจ้าได้
สัญญาที่จะปกป้ องดาวิดจากความตาย ตอนนี้ เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะปกป้ องประชากรของพระองค์
เช่นกัน
51:19 ถ้าพระเจ้าได้ทาอย่างนั้น ประชากรของพระองค์สามารถและจะดาเนิ นการที่จะนมัสการพระองค์ในวิธี
ต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ของพระองค์ต่อไป สิ่ งนี้ จะนาความยินดี มาสู่ พระเจ้าในขณะที่ พระองค์ได้นา
ความยินดีมาสู่ ประชากรของพระองค์โดยการยกโทษและการสงวนพวกเขาไว้
เมื่ อผูเ้ ชื่ อทาบาปต่อพระเจ้า พวกเขาควรสารภาพบาปของพวกเขาและกลับใจ (นั่นคื อ รับเอาท่าที ที่
แตกต่างออกไปต่อพระเจ้าที่ส่งผลต่อการกระทาที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง) พวกเขาสามารถพึ่งพาการ
ยกโทษที่ กรุ ณาและบริ บูรณ์ ของพระองค์ได้ เพราะว่าพระองค์ได้สัญญาที่จะยกโทษผลลัพธ์ ต่างๆ ที่
สัมพันธ์ของบาปเพื่อบรรดาผูท้ ี่สารภาพบาปของพวกเขา การยกโทษควรส่ งผลต่อการอุทิศตนที่ได้รับ
การรื้ อฟื้ นเพื่อจะนมัสการและรับใช้พระเจ้า306
มีการยกโทษสองประเภท มีการยกโทษทางกฎหมายที่ทุกคนประสบเมื่อเขาหรื อเธอวางใจในพระ
คริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอด (รม. 5:1) พระเจ้าจะไม่ปรับโทษเราไปสู่ การลงโทษนิ รันดร์ สาหรับ
บาปของเราถ้าเราวางใจในพระบุตรของพระองค์ (รม. 8:1)
อย่างไรก็ตาม ก็มีการยกโทษทาง
ครอบครัวอีกด้วย นี่เป็ นการยกโทษที่ผเู ้ ชื่อต้องการเพราะว่าพวกเขาทาผิดต่อพระเจ้า (มธ. 6:12,
14-15; 1 ยน. 1:9) เพราะฉะนั้น ในแง่หนึ่ ง พระเจ้าได้ยกโทษบาปทั้งสิ้ นของเรา แต่ในอีกแง่หนึ่ ง เราต้อง
สารภาพบาปของเราเพื่อจะรับการยกโทษ การยกโทษทางกฎหมายทาให้เราเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้า
แต่การยกโทษทางครอบครัวทาให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้า การยกโทษทางกฎหมายขจัดความผิดแห่ ง
บาปออกไป และการยกโทษทางครอบครัวรื้ อฟื้ นการสามัคคีธรรมที่ได้แตกหักซึ่ งก่อให้เกิ ดโดยความ
บาป

สดุดี 52
ดาวิดได้เปรี ยบเทียบความวางใจของเขาในพระเจ้ากับความอกตัญญูของบรรดาผูท้ ี่ไม่มีความนับถื อ
พระเจ้าในสดุดีการคร่ าครวญแห่ งการวางใจนี้ เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ ก็ปรากฏในชื่ อเรื่ อง (1 ซมอ. 21—
22) อย่างไม่สงสัยเลยว่า โดเอกคนเอโดมได้อยูใ่ นความคิดของดาวิดขณะที่เขาได้บรรยายถึงคนอธรรม
1. พระเจ้าทรงทาลายคนอตัญญู 52:1-7
52:1

ดาวิดได้กล่าวถึงคนอธรรมโดยตรง ดาวิดได้ประหลาดใจที่วา่ คนอธรรมจะโอ้อวดเกี่ ยวกับความชัว่
ของเขาอย่างแท้จริ งเมื่อ พระเจ้าทรงรักอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างมาก มันไม่สอดคล้องที่จะตอบ
แทนพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งรั กอย่างจงรั กภักดี ด้วยความชัว่ และแม้กระทัง่ มันแย่กว่าที่ จะโอ้อวดเกี่ ยวกับความ
อธรรมของบุคคลหนึ่ง

52:2-4

คนอธรรมที่ต่อต้านผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าบ่อยครั้ งก็ใช้ถอ้ ยคาของพวกเขาเป็ นอาวุธที่จะ
ฆ่าพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ยก. 3:6, 8) ถ้อยคาของพวกเขาก็หลอกลวงเมื่อพวกเขาแสดงความจริ งอย่าง
ผิดๆ พวกเขาเป็ น “ศิลปิ นแห่งการหลอกลวง”307 ดาวิดได้เน้นข้อเท็จจริ งว่า คนอกตัญญูก็รักกิจกรรม
ซึ่ งทาลายของพวกเขาอย่างแท้จริ ง การทาลายก็แย่พอแล้ว แต่การรักที่จะทามันก็แย่กว่า

52:5

เมื่อพระเจ้าได้สัญญาที่จะอวยพรคนชอบธรรมด้วยชี วิตที่ยืนยาวและที่จะลงโทษคนอธรรมด้วยความ
ตายนั้น (ฉธบ. 28) ดาวิดได้แน่ใจว่าในที่สุดพระองค์จะฆ่าผูห้ ลอกลวง

52:6-7 การลงโทษคนอธรรมจะทาให้คนชอบธรรมยินดี ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาได้ทนทุกข์ แต่เพราะว่าพระเจ้า
จะพิพากษาอย่างชอบธรรม บุคคลที่ไม่วางใจในพระเจ้าก็วางใจในตัวเขาเอง บ่อยครั้งเขาสร้างที่ล้ ีภยั
จากสิ่ งต่างๆ ทางวัตถุเพื่อตัวเขาเอง แต่มนั ก็พิสูจน์วา่ ด้อยกว่าพระองค์เองอยูเ่ สมอ
2. พระเจ้าทรงช่วยกูผ้ ทู ้ ี่วางใจ 52:8-9
52:8

ดาวิดได้ปฏิ เสธความมัน่ ใจของคนอธรรมและได้ยืนยันถึ งการวางใจของเขาในพระองค์อีกครั้งหนึ่ ง
เขาได้พรรณนาตัวเขาเองว่าเป็ นเช่นต้นมะกอกเทศเขียวสด ในความตรงกันข้ามกับศัตรู ที่ได้ถูกถอนราก
ของเขา (ข้อ 5; เปรี ยบเทียบ 1:3; ฮชย. 14:6) ต้นมะกอกเทศมีชีวิตอยูน่ านอย่างผิดปกติ และพวกมันก็
ผลิ ตผลและดึ งดูดใจ พวกมันเคยมีและมีจานวนมากในอิสราเอล ต้นไม้ที่ดาวิดได้เห็ นนั้นก็อยู่ใน
บริ เวณพลับพลา ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของความใกล้ชิดของเขาต่อพระเจ้า

52:9

ผูเ้ ขียนสดุดีได้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการทาให้เขาเป็ นเหมือนต้นมะกอกเทศในพระนิ เวศของพระเจ้า
เขาได้ยอมรับว่าเหตุผลที่เขาเป็ นคนอย่างที่เขาเป็ นนั้น และไม่ใช่ อย่างโดเอก ก็เนื่ องจากพระคุ ณของ
พระเจ้า ไม่ใ ช่ ค วามพยายามของเขาเอง เขาได้ต้ งั ใจที่ จะหวัง ในพระเจ้า ต่อ ไป ซึ่ ง มัน่ ใจว่าเขาจะ
สรรเสริ ญพระองค์ท้ งั ๆ ที่มีการต่อต้านจากพวกศัตรู ที่อกตัญญู ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ดาวิดจะรอคอยก็
คือผูเ้ ชื่อคนอื่นๆ
เราที่เป็ นธรรมิกชนก็ไม่จาเป็ นต้องหมดหวังเมื่อคนอธรรมต่อต้านเรา พระเจ้าจะจัดการกับพวกศัตรู
ของเรา ในระหว่า งนั้น เราควรวางใจและสรรเสริ ญพระเจ้า ต่ อไปในที่ ชุ ม นุ มของประชากรของ
พระองค์

สดุดี 53
สดุดีน้ ีเป็ นอีกฉบับหนึ่งของฉบับที่ปรากฏในบรรพที่ 1 เหมือนกับสดุดี 14 ดาวิดได้เขียนมัน และ “มา
หะลัท” เป็ นชื่อเพลง สิ่ งแตกต่างอันหนึ่ งที่น่าสนใจระหว่างสดุดีน้ ี และสดุดี 14 ก็คือว่า สดุดีน้ ี ประกอบด้วยชื่ อ
เอโลฮิม ในขณะที่สดุดี 14 มีชื่อยาเวห์
“. . .ตาแหน่งของสดุดี 53 ระหว่างสดุดี 52 และ 54 ก็ชื่นชอบธรรมเนี ยมโบราณที่เกี่ยวข้องกับชี วิตของ
ดาวิด สดุดี 52 เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของโดเอก (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 22) และสดุดี 54 เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องราวของคนศิฟ (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 23; 26) คาว่า ‘โง่’ (นาบาล, 53:1) ชวนให้นึกถึงนาบาล ผูไ้ ด้
กระทาอย่างโง่เขลาต่อดาวิดและคนของเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 25)”308
ดาวิดได้ไตร่ ตรองถึ งความชัว่ ร้ ายของเผ่าพันธุ์มนุ ษย์ท้ งั หมดและได้กล่ าวถึ งความมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะ
ลงโทษคนบาป เขาได้ตอ้ งการให้พระเจ้าที่จะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนโลก (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:10)
1. การไตร่ ตรองถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ 53:1-3
53:1

คนโง่ในมุมมองของชีวติ ของคนฮีบรู โบราณก็เป็ นบุคคลที่ไม่ได้ยอมรับถึงการมีชีวิตอยูข่ องพระเจ้าทาง
ปั ญญา ทางปฏิบตั ิ หรื อทั้งสองทาง (เปรี ยบเทียบ รม. 1) เขาดาเนิ นชี วิตราวกับว่าพระเจ้าไม่มีชีวิตอยู่
มุมมองเช่นนั้นนาไปสู่ อุปนิสัยที่ไม่มีการยับยั้ง โดยพื้นฐานแล้วความประพฤติของคนโง่ก็เสื่ อมทราม
นอกเหนือไปจากการเป็ นที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า (นัน่ คือ ชัว่ ช้า) ไม่มีสักคนที่ดีอย่างสมบูรณ์หรื ออย่าง
สม่าเสมอเพราะว่าทุกคนไม่นบั ถือพระเจ้าบางครั้งบางคราว

53:2-3 ดาวิดได้พรรณนาว่าพระเจ้ากาลังมองลงมาจากที่อยูแ่ ห่ งสวรรค์ของพระองค์และกาลังตรวจสอบมนุ ษย์
แต่ละคน คนฉลาดยอมรับการทรงสถิ ตของพระเจ้าและเสาะหาพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็ นแหล่ง

แห่ งความดี และพระพรทั้งสิ้ น คนโง่ไม่นบั ถือพระองค์และไปตามทางของพวกเขาเอง พระเจ้าได้
สังเกตว่าทุกคนหันไปจากพระองค์ มนุ ษยชาติท้ งั สิ้ นก็เปรี้ ยวเหมือนนม (คาฮีบรู อาราห์ ; เปรี ยบเทียบ
14:3; โยบ 10:10; 15:16) เมื่อผูค้ นไม่ได้ใช้นมเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกตั้งใจไว้ของมัน นัน่ คือ ที่จะดื่ม มัน
ก็เปรี้ ยว ในทานองเดี ยวกัน เมื่อผูค้ นไม่ใช้ชีวิตของพวกเขาสาหรับจุดประสงค์ที่ถูกตั้งใจไว้ของพวก
เขา นัน่ คือ ที่จะให้เกียรติและยกย่องพระเจ้า พวกเขาก็เสี ยไป ไม่มีสักคนที่ดีอย่างสมบูรณ์ ทุกคนได้
อยูห่ ่างจากมาตรฐานของความสมบูรณ์แบบนี้ (เปรี ยบเทียบ รม. 3:10-12)
2. การคาดหวังถึงการพิพากษา 53:4-5
53:4 ดาวิดได้แสดงออกถึงความประหลาดใจที่วา่ ผูท้ ี่ไม่นบั ถือพระเจ้าจะเอาเปรี ยบประชากรผูเ้ ลือกสรรของ
พระองค์และแม้กระทัง่ จะไม่ร้องทูลพระองค์
53:5

ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีคงมี เหตุ ก ารณ์ ที่เจาะจงบางอย่างของการช่ วยกู้ข องพระเจ้าในความคิ ด หรื อเขาอาจได้
กล่ าวถึ งการพิพากษาของพระองค์ในอนาคตราวกับว่าได้เกิ ดขึ้ นแล้วเนื่ องจากความแน่ นอนของมัน
พระเจ้าเองจะทาให้พวกศัตรู สยดสยองและอับอาย เป็ นที่ชดั เจนว่าดาวิดได้เห็นประชากรของพระเจ้า
มีส่วนในบทบาทบางอย่างในความพ่ายแพ้ของพวกศัตรู ของพวกเขา

3. การโหยหาถึงการครองราชย์ของพระเจ้า 53:6
ดาวิดได้โหยหาเวลาที่พระเจ้าจะริ เริ่ มความรอดสาหรับอิสราเอลจากศิโยน เมื่อเขาได้เขียนนั้น อย่างน้อย
แล้วอิสราเอลได้อยูภ่ ายใต้อานาจการควบคุมของต่างชาติที่เป็ นปฏิปักษ์บางส่ วน ผูเ้ ขียนสดุดีได้เชื่ อว่าวันหนึ่ ง
พระเจ้าจะฟื้ นฟูประชากรของพระองค์และทาให้พวกเขายินดี เนื่ องด้วยการเปิ ดเผยอย่างอื่นนั้น เราก็รู้วา่ เมื่อ
พระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมาเพื่อครองราชย์ พระองค์จะสถาปนาอิสราเอลในฐานะชนชาติอนั เป็ นที่โปรดปราน
ของพระองค์อีกครั้งและจะลงโทษพวกศัตรู ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 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
เป็ นการโง่เขลาที่จะไม่นบั ถือพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สภษ. 1:7) ผูท้ ี่ทาอย่างนั้นจะประสบกับการไร้
ประโยชน์ในปั จจุบนั ในชีวติ ของพวกเขาและการพิพากษาในอนาคตสาหรับความโง่เขลาของพวกเขา

สดุดี 54
ดาวิดได้เขียนสดุ ดีการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ หลังจากที่คนศิฟได้บอกกษัตริ ยซ์ าอูลถึ งที่ที่เขาได้ซ่อนตัว
(1 ซมอ. 23:19) เขาได้แสดงออกถึงความมัน่ ใจที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้ องของพระเจ้าที่มีต่อเขาในสดุดีน้ ี สดุดีน้ ี
เป็ นคาอธิ ษฐานที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ ชื่อคนใดก็ตามที่ถูกใส่ ร้ายโดยคนอื่นๆ
1. คาอธิ ษฐานขอการช่วยกู้ 54:1-3
54:1-2 นามและอานาจของพระเจ้ามีความหมายเหมือนกันอย่างแท้จริ ง ข้อ 1 ประกอบด้วยการเปรี ยบเทียบที่
มี ค วามหมายเหมื อ นกัน นามของพระเจ้า แสดงถึ ง ทั้ง สิ้ น ที่ พ ระเจ้า เป็ นและสิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ท า
(เปรี ยบเทียบ อพย. 34:5-7) ดาวิดได้ขอพระเจ้าโดยส่ วนตัวที่จะช่วยเขาให้รอดด้วยอานาจที่ต่อต้าน
ไม่ได้ของพระองค์ เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะสดับคาอธิ ษฐานขอการช่วยเหลือที่ได้ออกมาจากปากของ
ผูเ้ ขียนสดุดีอีกด้วย
54:3

คนศิ ฟเป็ นคนแปลกหน้าต่อดาวิด และพวกทหารของซาอูลเป็ นปรปั กษ์ที่รุนแรงของดาวิด ดาวิด
สามารถคาดหวังถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าได้เนื่ องจากความเป็ นศัตรู ของพวกเขานั้นตรงกันข้ามกับ
น้ าพระทัยของพระเจ้า ดาวิดเป็ นกษัตริ ยผ์ รู ้ ับเจิมของอิสราเอลผูซ้ ่ ึ งได้พระเจ้าได้ต้ งั ใจที่จะตั้งไว้บน
บัลลังก์ของซาอูล ข้อนี้เกือบเหมือนกับ 86:14

2. ความมัน่ ใจในพระเจ้า 54:4-7
54:4-5 ดาวิดได้มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะช่วยและค้ าจุนเขา เขาได้เชื่ ออีกว่าพระเจ้าจะลงโทษผูท้ ี่ได้ต่อต้านเขา และ
เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะทาอย่างนั้น เขาสามารถอธิ ษฐานอย่างนี้ ได้เพราะว่าสิ่ งที่พวกปรปั กษ์ของเขา
กาลังทานั้นก็ตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
“การสาปแช่งไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็ นการแสดงออกถึงการวางใจในการพิพากษาของพระเจ้า ความชัว่
ต้องถูกชดใช้”310
54:6-7 ดาวิดได้แน่ ใจอย่างมากว่าพระเจ้าจะช่ วยกูเ้ ขาจนเขาได้กล่าวถึ งการถวายเครื่ องบูชาตามใจสมัครแห่ ง
การนมัสการสาหรับการช่ วยกูข้ องพระเจ้า นี่ คงได้เป็ นศานติ (การสามัคคีธรรม) บูชา (ลนต. 3; 7)
เขาได้เชื่ อว่าพระเจ้าจะช่วยกูเ้ ขาเพราะว่าพระเจ้าทรงแสนดี (เปรี ยบเทียบ 52:9) ในข้อ 7 ผูเ้ ขียนสดุดี
ได้กล่าวถึ งการช่ วยกูข้ องเขาราวกับว่าได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ งเป็ นวิธีของการกล่าวถึงความมัน่ ใจของเขาใน
พระเจ้า เขาคงได้พบความพึงพอใจในการที่พระเจ้าลงโทษพวกศัตรู ของเขาสาหรับความชัว่ ของพวก
เขา ไม่ใช่เพราะว่าเขาได้เกลียดพวกเขาโดยส่ วนตัว

เมื่อประชากรของพระเจ้าประสบกับการต่อต้านจากคนอื่นๆ ผูซ้ ่ ึ งแสวงหาที่จะขัดขวางน้ าพระทัยของ
พระเจ้า พวกเขาสามารถพึ่งพาการช่วยกูใ้ นที่สุดของพระเจ้าได้ มันอาจไม่เกิดขึ้นในโลกนี้ แต่พระเจ้า
จะลงโทษบรรดาผูก้ ระทาชัว่ และให้รางวัลแก่บรรดาผูท้ ี่วางใจและเชื่อฟังพระองค์311
สดุดี 55
โอกาสที่ ได้ดลใจการเขี ยนสดุ ดีการคร่ า ครวญส่ วนตัวนี้ ก็ คือการทรยศดาวิดโดยเพื่อนสนิ ทคนหนึ่ ง
เราไม่รู้ว่าเขาเป็ นใครอย่างแน่ นอน แม้วา่ นักอรรถาธิ บายบางคนได้แนะนาว่าเป็ นอาหิ โธเฟล (2 ซมอ. 15:31)
ต้นฉบับ หนึ่ ง ของฉบับ ละติ นของเจโรมก็ มี ชื่ อเรื่ อ งว่า “เสี ย งของพระคริ ส ต์ต่อต้า นพวกหัวหน้า ของคนยิ ว
และยูดาสคนทรยศ”312
ดาวิดได้อธิ ษฐานที่พระเจ้าจะช่วยกูเ้ ขาจากสถานการณ์เลวร้ายของเขา เขาได้คร่ าครวญถึงความทุกข์
ของเขาอีกว่าเพื่อนที่ไว้วางใจของเขาได้ทรยศเขา และเขาได้กล่าวถึ งความมัน่ ใจในพระเจ้าผูไ้ ถ่ผเู ้ ลือกสรรของ
พระองค์
1. การร้องออกมาจากความเจ็บปวด 55:1-8
55:1-2ก ดาวิดได้เริ่ มต้นสดุดีน้ ีดว้ ยคาอธิ ษฐานที่ซ่ ึ งเขาได้ร้องทูลพระเจ้าเพื่อจะสดับคาอ้อนวอนของเขา
55:2ข-3 ความกดดันที่ ศตั รู ของดาวิดได้วางบนเขาได้เกิ ดจากความขุ่นแค้น เป็ นที่ ชัดเจนว่าดาวิดได้ทาให้
บุคคลนี้ ข่นุ เคืองก่อนหน้านั้นและตอนนี้ เขากาลังจะแก้แค้น ถ้อยคาของศัตรู ของเขาได้นาความทุกข์
มายังผูเ้ ขียนสดุดี
55:4-5 ดาวิ ด ได้ แ สดงออกถึ ง ความเจ็ บ ปวดของเขาด้ ว ยการแสดงออกที่ ห ลากหลายในข้ อ เหล่ า นี้
การทรยศของเพื่อนของเขานั้นได้ทาให้เขาผิดหวังอย่างยิง่
55:6-8 เขาได้ปรารถนาว่าเขาสามารถหลบหนี จากสถานการณ์ ของเขาอย่างเช่ นนกเขาที่ไม่เป็ นภัยบินหนี จาก
พายุและซ่อนตัวในรังในถิ่นทุรกันดารที่ไกลและปลอดภัย
2. การขอร้องเนื่องจากการหลอกลวง 55:9-15
55:9-11 อย่างเจาะจงแล้ว ดาวิดต้องการให้พระเจ้าทาให้บุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการทนทุกข์ของเขานั้นสับสน
การต่อต้านของเขาได้ส่งผลต่อความสับสนในเมือง ซึ่ งบางทีเป็ นเยรู ซาเล็ม การสาแดงออกของการ
สั บ สนนี้ ก็ คื อ ความรุ น แรง การต่ อสู ้ ก ัน ความชั่วร้ า ย ความประสงค์ร้า ย การท าลาย การกดขี่
และการหลอกลวง

55:12 การเป็ นปฏิปักษ์เช่นนั้นคงจะง่ายกว่าสาหรับดาวิดที่จะแบกรับถ้ามันได้มาจากใครคนหนึ่ งที่เขาไม่ชอบ
อย่างไรก็ตาม ปรปั กษ์ของเขาได้เป็ นเพื่อนสนิทของเขา ผูซ้ ่ ึ งเพิ่งได้ “แทงข้างหลังเขา”
55:13-14 ดาวิดได้กล่าวถึงอดีตเพื่อนคนหนึ่ งของเขา ไม่เพียงแต่เขาและดาวิดได้เป็ นเพื่อนที่ดีเท่านั้น พวกเขา
ยังได้แบ่งปั นถึงการอุทิศตนที่ลึกซึ้ งที่สุดในชีวติ ของพวกเขาอีกด้วย อย่างที่การนมัสการด้วยกันบ่งบอก
ถึง
55:15

ดาวิดได้เรี ยกร้องให้การพิพากษาของพระเจ้าลงมายังอดีตเพื่อนคนหนึ่งของเขาและพันธมิตรของเขา
โดยการต่อต้านดาวิดนั้น ผูท้ รยศนี้ยงั ได้ต่อต้านพระเจ้าอีกด้วยเนื่ องจากว่าดาวิดเป็ นผูร้ ับเจิมของพระเจ้า
อย่างที่เขาได้หลอกลวงดาวิดโดยการทรยศของเขานั้น ดังนั้น พระเจ้าควรหลอกลวงเขาโดยการทาให้
เขาถึงแก่ความตาย การลงไปยังหลุมฝังศพทั้งเป็ นก็พรรณนาถึงการตายที่รุนแรงมากกว่าการตายอย่าง
สงบ (กดว. 16:31-40)

3. การร้องเรี ยกที่ออกมาจากความมัน่ ใจ 55:16-23
55:16-19 แทนที่จะปฏิบตั ิความชัว่ อย่างที่พวกศัตรู ของเขาได้ทานั้น ดาวิดได้กล่าวว่าเขาจะอธิ ษฐานต่อพระเจ้า
เพื่อการช่วยกู้ (เปรี ยบเทียบ ดนล. 6:10) แทนที่จะสร้างความวุน่ วายในเมืองนั้น เขาจะอ้อนวอนต่อ
ศาลแห่ งสวรรค์เพื่อความยุติธรรม ในที่แห่ งความตายที่รุนแรงนั้น ดาวิดได้คาดหวังถึ งความรอดที่
สงบ พระเจ้าผูม้ ีอธิ ปไตยนิรันดร์ จะให้สิ่งที่เขาหรื อเธอสมควรสาหรับแต่ละบุคคล ในที่สุดพระองค์
จะให้สันติสุขแก่คนที่ไร้ความผิดและให้การลงโทษแก่คนที่มีความผิด
55:20-21 ดาวิดได้อธิ บายถึงการหลอกลวงของการทรยศของอดีตเพื่อนคนหนึ่งของเขาต่อไป
55:22-33 ผูเ้ ขียนสดุดีได้สรุ ปบทกวีน้ ีดว้ ยการเทศนาต่อผูอ้ ่าน เขาได้หนุ นใจให้คนชอบธรรมที่จะละภาระของ
พวกเขาไว้ที่พระเจ้าแทนที่จะแบกสิ่ งเหล่านั้นด้วยตัวของพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 5:7) เขาได้
วางใจในความสามารถที่จะค้ าจุนคนของพระองค์เอง จากการที่ได้ประสบกับมันหลายครั้งในชี วิตของ
เขา (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 31:6; ฮบ. 13:5) อย่างไรก็ตาม เขายังได้เรี ยนรู ้อีกว่าบาปนาไปสู่ ความตาย
(รม. 6:23) ตามปกติแล้ว ผูท้ ี่ดาเนิ นชี วิตด้วยดาบก็พินาศด้วยดาบและตายก่อนวัยอันควร (ปฐก. 9:6;
มธ. 26:52) เมื่อพิจารณาถึงสองทางเลือกเหล่านี้ ดาวิดได้ยืนยันถึงการตัดสิ นใจของเขาที่จะวางใจใน
พระเจ้าอีกครั้ง

การต่อต้านของผูค้ นที่อธรรมก็ยากที่จะแบกรับได้ แต่การเป็ นปฏิปักษ์ของอดีตเพื่อนสนิ ทนั้นก็ยากกว่า
เมื่อเพื่อนๆ พิสูจน์วา่ ไม่สัตย์ซื่อ ผูเ้ ชื่อควรสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าต่อไปและวางใจให้พระองค์ที่จะค้ าจุนและ
แก้แค้นแทนพวกเขา
สดุดี 56
ดาวิดได้เขียนสดุ ดีแห่ งการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ เมื่อพวกฟี ลิ สเตียได้จบั เขาในเมืองกัท (1 ซมอ. 21:10;
เปรี ยบเทียบ 34) เขาได้เขียนมันเพื่อการร้องเพลงแห่ง “นกเขาบนต้นโอกที่แสนไกล” เป็ นที่ชดั เจนว่า เพลงนี้
ก็เป็ นเรื่ องปกติในสมัยของดาวิด
เนื้ อหาของสดุดีน้ ี ก็คล้ายกับเนื้ อหาของสดุดี 54, 55, และ 57 อีกครั้งหนึ่ ง ดาวิดได้ต้ งั ใจที่จะวางใจใน
พระเจ้าต่อไปแม้วา่ พวกศัตรู ของเขาได้แสวงหาที่จะทาลายเขาเสี ย
1. การต่อต้านของพวกศัตรู ที่อธรรม 56:1-7
56:1-2 ดาวิดได้เริ่ มต้นคาอธิ ษฐานนี้ ดว้ ยการร้ องขอความช่ วยเหลื อจากพระเจ้าและการอธิ บายถึ งเหตุผลที่เขา
ต้องการ พวกศัตรู ของเขาได้โจมตีเขาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผูร้ ับเจิมของพระเจ้า ดาวิดก็มีสิทธิ์ ที่จะ
คาดหวังถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าได้
56:3-4 เพราะว่าเขาได้วางใจในพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งอยูฝ่ ่ ายเขา ดาวิดได้รู้วา่ เขาไม่ตอ้ งกลัวการต่อต้านของพวกมนุ ษย์
(คาฮีบรู บาซาร์ , เนื้ อหนัง; ข้อ 4) จงสังเกตถึงการเชื่ อมโยงที่ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้าและพระวจนะ
ของพระองค์ที่ดาวิดได้เห็น (ข้อ 4)
“. . .การวางใจในพระเจ้าเรี ยกร้ องการอุ ทิศตนต่อการเปิ ดเผยของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์
ก่อน”313
56:5-6 ดาวิได้อธิ บายถึงความชัว่ ร้ ายของบรรดาผูก้ ดขี่ของเขาต่อไป พวกเขาได้บิดเบือนถ้อยคาของเขา ได้
ตามหลังย่างก้าวของเขา และได้วางแผนเพื่อความหายนะของเขา
56:7

เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะเหวีย่ งพวกเขาลงมาและไม่ปล่อยให้พวกเขาหนี ไป เพราะว่าพระเจ้าเกลียดชัง
ความอธรรม ผูเ้ ขียนสดุดีได้วางใจว่าพระองค์จะลงโทษคนอธรรม

2. ความมัน่ ใจของผูเ้ ขียนสดุดี 56:8-13
56:8-9 ดาวิดได้มนั่ ใจว่าพระเจ้าได้รู้เกี่ ยวกับประสบการณ์ท้ งั สิ้ นของเขาอย่างละเอียด พระองค์ได้รู้ถึงที่ใดก็
ตามที่ดาวิดได้ไป และพระองค์ได้บนั ทึกการทนทุกข์ที่เจ็บปวดทั้งสิ้ นของเขาไว้ ผูเ้ ขียนสดุดีได้ขอให้
พระเจ้าที่จะจดจาการทนทุกข์ของเขาในแนวทางที่เห็นจริ งเห็นจัง เขาต้องการให้พระเจ้าที่จะเก็บน้ าตา
ของเขาไว้ในขวดของพระองค์เพื่อว่าความจุ ของพวกมันนั้นอาจกระตุ น้ ให้พระองค์ที่จะกระทาเพื่อ
ดาวิดได้
“พวกนักโบราณคดีได้ขุด “ขวดน้ าตา” เล็กๆ ขึ้นมาที่ซ่ ึ งพวกผูค้ ร่ าครวญได้รวบรวมน้ าตาของพวกเขา
ไว้และจากนั้นได้เก็บไว้ในขวด ณ สุ สาน”314
56:10-11 ข้อเหล่านี้ กล่าวซ้ าท่อนซ้ าของเพลงนี้ ที่ปรากฏในข้อ 4 ท่อนซ้ าเป็ นการยืนยันที่หนักแน่นของความ
มัน่ ใจในพระเจ้าของ ดาวิด
56:12-13 อย่างเช่นในสดุดีอื่นๆ นั้น ดาวิดได้กล่าวถึงการช่วยกูใ้ นอนาคตของเขาอย่างมัน่ ใจ ราวกับว่าพระเจ้า
ได้มอบให้แก่เขาแล้ว คาปฏิญาณต่างๆ ที่ได้ดาวิดได้อา้ งอิงถึงก็คือคาปฏิญาณเหล่านั้นที่ดาวิดได้กล่าว
ต่อพระเจ้า เขาได้สัญญาที่จะสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณหลังจากที่พระเจ้าได้
ช่วยกูเ้ ขาจากพวกศัตรู ของเขาแล้ว
ผูเ้ ชื่อที่กาลังทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าสามารถร้องขอความช่วยเหลือของพระองค์อย่างมัน่ ใจได้ เมื่อ
คนชัว่ ต่อต้านเขา การจดจาว่าผูช้ ่ วยของเราคือพระเจ้าแห่ งทุกสิ่ งและผูต้ ่อต้านของเราเป็ นแค่มนุ ษย์
เท่านั้นก็จะเสริ มกาลังความเชื่อของเรา
สดุดี 57
การที่ดาวิดซ่ อนตัวจากซาอูลในถ้ าก็เป็ นเบื้องหลังจากสดุ ดีการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ (1 ซมอ. 22; 24;
เปรี ยบเทียบ สดด. 142) ชื่อเพลงหมายถึง “อย่าทาลาย” สดุดีน้ ี คล้ายกับสดุดีบทก่อนหน้านี้ ในหัวข้อทัว่ ไป
และการออกแบบ สดุ ดีน้ ี มีท่อนซ้ าที่ เกิ ดขึ้ นอี กเช่ นกัน (ข้อ 5, 11) อย่า งไรก็ ตาม มันเป็ น “จังหวะขึ้ น”
มากกว่า

1. ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าของผูเ้ ขียนสดุดี 57:1-5
57:1

ดาวิดได้เริ่ ม ต้นด้วยการเปรี ยบเที ยบตัวเขาเองกับนกตัวเล็กที่ ล้ ี ภยั จากศัตรู ที่ผ่านไปโดยการซ่ อนตัว
ภายใต้ปีกของพ่อแม่ของมัน (เปรี ยบเทียบ 17:8; 36:7; 61:4; 63:7; 91:4) ด้านที่มีลกั ษณะโค้งด้านบน
ของถ้ าที่ซ่ ึ งดาวิดได้ซ่อนตัวอาจได้ย้าเตือนเขาถึงปี กของนก

57:2-3 เขาได้กล่าวว่าเขาจะร้องทูลและพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดจะส่ งการช่วยเหลือมา “ผูส้ ู งสุ ด” พรรณนาถึงพระเจ้า
ซึ่ งเป็ นที่ยกย่องในการปกครองเหนื อทุกสิ่ งที่พระองค์ได้สร้าง ในข้อเหล่านี้ ดาวิดได้พรรณนาถึงตัว
เขาเองว่าเป็ นสิ่ งทรงสร้างอันไม่สาคัญซึ่ งนักล่าที่ใหญ่กว่ากาลังจะเหยียบย่า
57:4 พวกศัตรู ของเขาก็คล้ายกับสิ งห์ที่หิวกระหาย (เปรี ยบเทียบ 7:2) และถ้อยคาที่รุนแรงของพวกเขาก็คล้าย
กับฟั นของสิ งห์ ข้าพเจ้าไม่แน่ ใจว่าดาเนี ยลได้คิดถึ งข้อนี้ เมื่ อเขาได้อยู่ในถ้ าสิ งห์ หรื อไม่ (ดนล. 6)
จิตใจเล็งถึงชีวติ ของผูเ้ ขียนสดุดี พวกศัตรู ของดาวิดได้ใช้ถอ้ ยคาเป็ นเครื่ องมือแห่ งสงครามที่จะโจมตี
เขา
57:5

ท่อนซ้ านี้ แสดงออกถึงความปรารถนาของดาวิดที่ว่าพระเจ้าจะยกย่องพระองค์เอง สิ่ งซึ่ งบอกเป็ นนัย
ในความปรารถนาก็คือการขอร้องที่พระเจ้าจะช่วยกูผ้ เู ้ ขียนสดุดีที่เที่ยงธรรม

2. ความมัน่ ใจของผูเ้ ขียนสดุดีที่วา่ พระเจ้าจะช่วยเหลือ 57:6-11
57:6

ตอนนี้ดาวิดได้กล่าวถึงตัวเขาเองว่าเป็ นสัตว์ป่าที่นกั ล่าสัตว์ได้พยายามที่จะวางกับดัก อย่างไรก็ตามเขา
ได้เชื่อว่านักล่าสัตว์ของเขาจะตกลงไปสู่ กบั ดักของพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ 7:15; 9:15; 35:8)

57:7-10 ในการคาดหวังถึงการช่วยกูข้ องเขานั้น ดาวิดได้สัญญาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 108:1-5)
เขาได้ก ลับ ไปสู่ ก ารอ้า งอิ ง ก่ อนหน้า นั้น ถึ ง ความรั ก ที่ จงรั ก ภัก ดี และความจริ ง ของพระเจ้า (ข้อ 10;
เปรี ยบเทียบ ข้อ 3)
57:11 ท่อนซ้ าก็ปิดสดุดีน้ ี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) พระสิ ริของพระเจ้าเป็ นความห่วงใยที่ใหญ่ที่สุดของดาวิด
บางครั้ง ชี วิตดูเหมือนคล้ายกับป่ า พร้อมกับสัตว์ป่าซึ่ งกาลังคุกคามที่จะกัดกินเราและนักล่าสัตว์ที่เป็ น
ปรปั กษ์พยายามที่ จะวางกับ ดักเรา อย่า งไรก็ตาม ธรรมิ ก ชนสามารถพึ่ง พาการช่ วยเหลื อที่ เหนื อ
ธรรมชาติและสามารถยินดีในความรอดสุ ดท้ายได้ ในระหว่างนั้น เราควรดาเนิ นชี วิตเพื่อพระสิ ริของ
พระเจ้า

สดุดี 58
ในสดุดีการคร่ าครวญเชิ งการเผยพระวจนะนี้ ดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าให้พิพากษาพวกผูพ้ ิพากษาที่
ทุจริ ต เพื่อว่าคนชอบธรรมจะวางใจในพระเจ้าต่อไป315 นี่เป็ นสดุดีการสาปแช่งอีกด้วย
1. เครื่ องหมายของพวกผูพ้ ิพากษาที่คดโกง 58:1-5
58:1

สดุดีได้แนะนาถึงการประณามของเขาต่อผูพ้ ิพากษาบางคนที่ไม่ยุติธรรมด้วยสองคาถาม เขาได้สงสัย
ความสัตย์สุจริ ตของชายเหล่านี้
ค าฮี บ รู เอโลฮิ ม (ตามตัว อัก ษรคื อ ผูท้ ี่ แ ข็ง แรง) บางครั้ งอ้า งอิ ง ถึ ง ผู ้ป กครองในพัน ธสั ญ ญาเดิ ม
แน่นอนว่า ตามปกติแล้วมันอ้างอิงถึงพระเจ้า ผูแ้ ข็งแรงที่สุดของสิ่ งมีชีวิตทั้งหมด บางครั้งมันอ้างอิง
ถึ ง พระเที ย มเท็ จ นั่น คื อ รู ป เคารพ ที่ นี่ อย่ า งเช่ น ในที่ อื่ น ๆ นั้น มนุ ษ ย์ที่ มี อ านาจก็ ถู ก กล่ า วถึ ง
(เปรี ยบเทียบ 82:1, 6) บริ บทบ่งบอกว่าพวกเขาเป็ นผูพ้ ิพากษาในอิสราเอล

58:2-5 ดาวิดได้กล่าวต่อไปเพื่อจะตอบคาถามของเขาเอง แทนที่จะปฏิบตั ิความยุติธรรม ผูป้ กครองเหล่านี้ ได้
วางแผนความ อยุติธรรมและความรุ นแรง (เปรี ยบเทียบ มีคา. 3:1-3, 9-11; 6:12) พวกเขาได้พูดโกหก
และไม่ได้ตอบสนองต่อคาเตือนของคนอื่นๆ ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พวกเขามีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานของ
อุปนิสัยที่ทาลาย
2. การลงโทษพวกผูพ้ ิพากษาที่คดโกง 58:6-9
58:6-8 ดาวิ ด ได้ ร้ อ งทู ล ต่ อ พระเจ้า ให้ จ ัด การกับ คนที่ ไ ม่ ยุ ติ ธ รรมเหล่ า นี้ การหั ก ฟั น เล็ ง ถึ ง การขจัด
ความสามารถของพวกเขาที่จะกัดกินผูค้ นที่พวกเขาได้กดขี่อย่างเจ็บปวด ดาวิดได้มองว่าพวกเขาเป็ น
สิ ง ห์ และงู ซ่ ึ ง ฟั นและเขี้ ย วของพวกเขานั้นต้องได้รับการบดขยี้ เขาได้ขอให้พระเจ้า ขจัดพวกเขา
เหมือนน้ าไหลพุ่งออกไป เขาได้ขอร้องที่วา่ ถ้อยคาของพวกเขาจะขาดความสามารถที่จะทะลุทะลวง
เขาต้องการให้พวกเขาละลายไปเหมือนทากละลายในความร้อน เขาได้ปรารถนาให้พวกเขาที่จะตาย
โดยปราศจากอิทธิ พลใดๆ ต่อไป อย่างเช่นทารกที่ตายในครรภ์มารดาของเขา
58:9

ผูเ้ ขียนสดุดีได้เชื่อว่าการถูกทาลายของพวกเขาจะรวดเร็ ว หนามที่ถูกใช้เป็ นฟื นก็เผาไหม้อย่างรวดเร็ ว
มาก ดาวิดได้เปรี ยบเทียบผูป้ กครองที่ไม่ยุติธรรมกับหนาม ความชัว่ ร้ายที่เป็ นไฟของพวกเขาจะอยู่
ไม่นานพอที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนหม้อที่อยูเ่ หนื อพวกเขา ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบถึงคน
อื่นๆ ที่พวกเขาอาจมีอิทธิ พลต่อ โดยไม่คานึ งถึ งว่าคนที่ชวั่ ร้ ายเหล่านี้ จะหนุ่ ม (เขียว) หรื อแก่ (แห้ง)
อิทธิ พลของพวกเขาจะมีเล็กน้อยเพราะว่าพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขา

3. การชื่นชมยินดีของคนชอบธรรม 58:10-11
58:10 เมื่อพระเจ้าพิพากษาผูป้ กครองที่คดโกงโดยฆ่าพวกเขานั้น คนชอบธรรมจะยินดี ดาวิดได้อธิ บายถึง
การชื่นชมยินดีของพวกเขาในแง่ของชัยชนะในสงครามที่ซ่ ึ งผูม้ ีชยั ได้ลา้ งเท้าของพวกเขาด้วยโลหิ ตของ
พวกศัตรู ที่ถูกพิชิตของพวกเขา การอธิ บายนี้ก็เกินจริ งและเล็งถึงความยินดีในชัยชนะ
58:11 เมื่อพิจารณามุมมองที่ยาวกว่านั้น คนชอบธรรมจะพบการหนุนใจที่จะวางใจในพระเจ้าต่อไป เพราะว่า
พระองค์ไ ด้ล งโทษผูป้ กครองที่ อ ธรรม พวกเขาจะรื้ อฟื้ นจุ ดประสงค์ข องพวกเขาเพื่ อ จะเชื่ อฟั ง
พระองค์ต่อไป
ทาไมดาวิดไม่ได้ลงโทษผูพ้ ิพากษาที่ไม่ยตุ ิธรรมในอิสราเอลด้วยตัวเขาเอง? เป็ นที่ชดั เจนว่าเขามีสิทธิ
อานาจที่จะทาเช่นนั้น เนื่องจากว่าเขาเป็ นกษัตริ ย ์ บางทีเขาได้ลงโทษพวกเขา สดุดีน้ ี แสดงให้เห็นว่า
ในฐานะกษัตริ ยข์ องอิสราเอลนั้น ดาวิดได้พ่ ึงพา พระยาเวห์ในฐานะสิ ทธิ อานาจสู งสุ ดในอิสราเอล
มุมมองของดาวิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาเองกับพระยาเวห์ก็เหมาะสมและควรยกย่อง แม้วา่ เขา
มีสิทธิ อานาจที่จะลงโทษคนอธรรม เขายังคงพึ่งพาพระเจ้าในฐานะบุคคลที่มีสิทธิ อานาจสู งสุ ดเหนื อ
พวกเขา และเขาได้ออ้ นวอนให้พระองค์กระทา
ผูเ้ ชื่ อควรอธิ ษฐานเกี่ยวกับผูป้ กครองที่ไม่ยุติธรรมและขอให้พระเจ้าจัดการกับพวกเขาอย่างชอบธรรม
แม้วา่ เรามีสิทธิอานาจที่จะลงโทษพวกเขา เราควรพึ่งพาพระเจ้าในฐานะสิ ทธิ อานาจ (อธิ ปไตย) สู งสุ ด
และแสดงออกถึงการยอมจานนของเราต่อน้ าพระทัยของพระองค์ดว้ ยการอธิ ษฐาน
สดุดี 59
เป็ นที่ชดั เจนว่า โอกาสสาหรับสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ เป็ นเหตุการณ์ที่ผเู ้ ขียน 1 ซามูเอลได้บนั ทึก
ไว้ใน 19:8-14 กล่าวคือ ความพยายามของซาอูลที่จะฆ่าดาวิดบนเตียงของเขาที่บา้ น ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะ
ปกป้ องเขาจากการโจมตี ของคนที่ ก ระหายเลื อดและที่ จะทาให้พวกเขาอับอาย เพื่ อว่าทุ กคนจะตระหนักถึ ง
อานาจอธิปไตยของพระเจ้า
“จุดจดจ่อของสดุดีน้ ีก็อยูท่ ี่พระเจ้า ซึ่ งเป็ นผูช้ ่วยกู้ (ข้อ 1-9) และผูพ้ ิพากษา (ข้อ 10-17)”316
1. การสมรู ้ร่วมคิดของพวกศัตรู ของดาวิด 59:1-5
59:1-2 ก่ อ นอื่ น ดาวิ ด ได้ ร้ อ งทู ล ต่ อ พระเจ้ า ด้ ว ยการอธิ ษ ฐาน ซึ่ งขอร้ อ งการช่ ว ยกู้ จ ากผู ้โ จมตี ข องเขา
บรรดาผูท้ ี่ซุ่มคอยเขาได้ต้ งั ใจที่จะฆ่าเขา

59:3-4ก ผูเ้ ขียนสดุดีที่ถูกโอบล้อมได้อธิ บายถึ งเหตุผลสาหรับการขอร้องของเขา ผูค้ นที่รุนแรงได้วางกับดัก
เขา แม้วา่ เขาไม่ได้ทาสิ่ งใดที่สมควรต่อความเป็ นปรปั กษ์ของพวกเขา
59:4ข-5 ดาวิดได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอีก เขาได้ขอให้พระยาเวห์ในฐานะพระเจ้าแห่ งกองทัพ
และพระเจ้าแห่ งอิ สราเอลที่ จะมาช่ วยเหลื อเขา เขาได้ทาให้การขอร้ องของเขากว้างเพื่อจะรวมถึ ง
ชนชาติของเขาที่ได้ทนทุกข์อย่างคล้ายกัน ณ เงื้อมมือของเพื่อนบ้านต่างชาติที่เป็ นปรปั กษ์
2. ชัยชนะของดาวิดเหนือพวกศัตรู ของเขา 59:6-10
59:6-7 ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้เปรี ยบเทียบพวกศัตรู ของเขากับสุ นขั ป่ าที่ได้รับความกล้าหาญเนื่ องจากการปกคลุมของ
กลางคืนเพื่อจะขู่เข็ญอย่างโอ้อวดและก็โจมตี อาวุธที่โจมตีของพวกเขาก็รวมถึงถ้อยคาของพวกเขาที่
คล้ายกับดาบในอานาจแห่งการทาลายของพวกมัน (เปรี ยบเทียบ 55:21; 57:4; 64:6)
59:8

ดาวิดรู ้ ว่าพระเจ้าไม่ได้รู้สึกถึ งการทาให้กลัวเมื่อพระองค์ได้ยินการขู่เข็ญของพวกเขา แม้กระทัง่ การ
โต้เถียงของบรรดาประชาชาติก็ไม่ได้รบกวนพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:4)
“จากมุมมองของเขานั้น ความชัว่ ก็น่าหัวเราะ มันเป็ นการทาลายตนเอง”317
59:9-10 ฉบับแปล NIV “โอ้ พระกาลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เฝ้ าคอยพระองค์” ก็แสดงถึงความ
วางใจในพระเจ้าของดาวิดอย่า งดี แทนที่ จะรู ้ สึกกลัวโดยผูล้ อบฆ่า ของเขานั้น ดาวิดได้วางใจใน
พระผูแ้ ก้แค้นของเขา

3. ความต้องการของดาวิดที่มีต่อพระสิ ริของพระเจ้า 59:11-13
ดาวิดไม่ได้แค่ตอ้ งการให้พระเจ้าทาให้การโจมตีของพวกศัตรู ของเขานั้นเสี ยไป เขาได้ปรารถนาว่า
พระเจ้าจะใช้การรุ กรานของเขาเป็ นบทเรี ยนแก่ผคู ้ นมากมายถึงวิธีที่พระเจ้าจัดการกับบรรดาผูท้ ี่ต่อต้านพระองค์
และผูร้ ับเจิมของพระองค์
4. ความยินดีของดาวิดเมื่อพิจารณาถึงการช่วยกูท้ ี่เจาะจง 59:14-17
59:14-15 จากการที่ ก ลับ ไปสู่ ค วามคิ ดเกี่ ยวกับ พวกศัตรู ของเขาที่ ป ระพฤติ เหมื อนสุ นัข ป่ านั้น (ข้อ 6-7)
ดาวิดได้ย้าเตือนพระเจ้าถึงการโจมตีที่ร้ายกาจของพวกเขา
59:16-17 ในความตรงข้ามกับความประพฤติของพวกเขานั้น ผูเ้ ขียนสดุดีได้กล่าวถึงการวางใจที่มนั่ ใจของเขา
ที่วา่ พระเจ้าจะทาให้ปรปั กษ์ของเขาพ่ายไป อย่างที่พระองค์ได้ทาบ่อยครั้งในอดีต เขาได้ต้ งั ใจคอยการ
ร้องสรรเสริ ญแด่พระเจ้าสาหรับกาลัง ความรักที่จงรักภักดี และการปกป้ องของพระองค์

แม้ว่าพวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเราคุ กคามความมัน่ คงของเรา เราที่เป็ นผูเ้ ชื่ อสามารถวางใจในพระเจ้า
ด้ว ยความมั่น ใจที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ พระองค์จ ะไม่ ย อมให้ สิ่ ง ใดแยกเราจากความรั ก ของพระองค์ไ ด้
(เปรี ยบเทียบ รม. 8:31-39) เมื่อเราเผชิ ญกับการโจมตีน้ นั เราไม่ควรเสริ มกาลังตัวเราเองด้วยการย้ า
เตื อนถึ งความเพียงพอที่สมบูรณ์ ของพระองค์ในฐานะแหล่ งของเราเท่านั้น แต่เราควรอธิ ษฐานเพื่อ
พระสิ ริของพระองค์อีกด้วย
สดุดี 60
โอกาสสาหรับสดุดีการคร่ าครวญระดับชาติ (ส่ วนรวม) นี้ ก็คือชัยชนะของอิสราเอลเหนื อคนอารัมและ
คนเอโดม (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 8:13; 1 พกษ. 11:15-16; 1 พศด. 18:12) นาหะราอิม (ตามตัวอักษรคือ แม่น้ า)
และโซบาห์เป็ นแคว้นในอารัม ในสงครามนี้ โยอาบได้มีความรับผิดชอบที่จะพิชิตคนเอโดม 12,000 คน (2
ซมอ. 8:13)
อาบีชยั น้องชายของโยอาบเป็ นผูบ้ ญั ชาการในสนามรบและผูเ้ ขียนหนังสื อพงศาวดารได้ให้
ชื่อเสี ยงแก่เขาสาหรับชัยชนะนี้ (1 พศด. 18:12)
ตามอักษรที่จารึ กไว้น้ นั นี่ เป็ นสดุดีการสอน นัน่ คือ ดาวิดได้เขียนเพื่อสอนผูอ้ ่านให้วางใจในพระเจ้า
เมื่อพวกเขาได้เผชิญกับความลาบากที่คล้ายๆ กัน
1. การร้องขอการช่วยกูใ้ นสงคราม 60:1-5
60:1-3 ในสงครามกับคนอารัมนั้น ศัตรู ของอิสราเอลได้มีชยั เหนื อพวกเขาชัว่ คราว ดาวิดได้มองว่าการพ่าย
แพ้น้ ี เป็ นการลงโทษจากพระเจ้า เขาได้ร้องเรี ย กด้วยการอธิ ษ ฐานส าหรั บ การฟื้ นฟูข องประเทศ
เนื่องจากพระเจ้าได้ยอมให้มีความพ่ายแพ้ พระองค์ก็เป็ นผูท้ ี่สามารถผันกลับมันได้
60:4

เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดได้หมายถึงว่าพระเจ้าได้นาประชากรของพระองค์ไปสู่ สงคราม (ได้ให้ธงแก่พวก
เขา) เพียงแค่จะปล่อยให้พวกเขาพ่ายแพ้ต่อพวกศัตรู ของพวกเขา เพื่อจะสอนบทเรี ยนแก่อิสราเอล

60:5

ตอนนี้ดาวิดได้เรี ยกร้องการช่วยกูจ้ ากพระเจ้าเพื่อประชากรที่เลือกสรรของพระองค์ พระหัตถ์ขวาของ
พระเจ้าเล็งถึงอานาจของพระเจ้า ข้อ 5-12 ก็เหมือนกันกับ 108:6-13

2. การย้าเตือนถึงชัยชนะที่แน่นอน 60:6-8
การคร่ าครวญก่อนหน้านี้ก็หลีกทางให้คาพยากรณ์ที่สรุ ป

60:6

ดาวิดได้อา้ งคาพยากรณ์ ที่เขาได้รับซึ่ งทาให้แน่ใจถึ งความสาเร็ จทางกองทัพของอิสราเอล พระเจ้าได้
ตรัสว่าพระองค์จะให้เมืองเชเคมและหุ บเขาเมืองสุ คคทแก่อิสราเอล เมืองเชเคมเป็ นสถานที่ที่อยูท่ าง
ตะวันตกของแม่น้ าจอร์ แดนที่ที่พระเจ้าได้สัญญาให้คานาอันแก่อบั ราฮัมและลูกหลานของเขาเป็ นครั้ง
แรก (ปฐก. 12) ที่นี่ยงั เป็ นที่ที่ยาโคบได้อาศัยหลังจากที่เขาได้กลับมาจากปั ดดานอารัมและการกดขี่
ของลาบันไปยังคานาอัน (ปฐก. 33:18-20) สุ คคทเป็ นสถานที่ที่อยูท่ างตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดนที่
ที่ยาโคบได้ต้ งั ถิ่ นฐานหลังจากที่พระเจ้าได้ช่วยกูเ้ ขาจากเอซาว เมื่อยาโคบได้กลับมาจากปั ดดานอารัม
(ปฐก. 33:17) ทั้งสองที่ก็มีความเกี่ยวข้องกับชัยชนะต่างๆ เหนื อคนอารัมในอดีตและความสาเร็ จแห่ ง
พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดิน เมื่อถูกใช้ดว้ ยกันแล้ว สถานที่เหล่านี้ ก็แสดงถึงชัยชนะ
ณ สองด้านของแม่น้ าจอร์ แดน

60:7

กิเลอาดเป็ นพรมแดนทางตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดนซึ่ งได้สัญญาแก่อิสราเอล พรมแดนตามเผ่าของ
มนัส เสห์ ไ ด้ค ร่ อ มแม่ น้ า จอร์ แดน เอฟราอิ ม ซึ่ ง อยู่ท างตะวันตกก็ เป็ นหนึ่ ง ในเผ่า ของอิ ส ราเอลที่
แข็งแรงและมัน่ คงที่สุด มันตั้งอยู่ในคานาอันตะวันตกกลางและคล้ายกับหมวกกันภัยที่ซ่ ึ งมันได้จดั
เตรี ยมการป้ องกันให้ พระเจ้าได้สัญญาแก่ยูดาห์ถึงสิ ทธิ์ ที่จะปกครองเผ่าอื่นๆ (ปฐก. 49:10) ซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์โดยคทา

60:8

โมอับจะรับใช้พระเจ้าในฐานะอ่างชาระ นัน่ คือ มันจะถูกลดลงไปสู่ สถานะของคนใช้ ประชากรของ
พระเจ้า จะประสบกับการช าระที่ นั่นเมื่ อพวกเขาได้ต่อสู ้ เพื่ อนบ้า นนี้ ข องพวกเขา พระเจ้าจะโยน
รองเท้าของพระองค์ใส่ เอโดมอย่างที่คนหนึ่ งได้โยนรองเท้าของใส่ คนใช้ของเขาเมื่อเขาได้กลับถึงบ้าน
เป็ นที่ชดั เจนว่า นี่เป็ นที่ปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไปในโลกตะวันออกใกล้โบราณ เหมือนกับคนโมอับ
นั้น คนเอโดมก็เป็ นคนใช้ของพระเจ้า ไม่ใช่บุตรชายของพระองค์ในแง่อย่างเดียวกันที่คนอิสราเอลเป็ น
การแปลฉบับ NIV “เราโห่ร้องด้วยความมีชยั เหนือฟี ลิสเตีย” ก็พรรณนาว่าพระเจ้ากาลังประกาศชัยชนะ
ของดาวิดเหนือคนอารัมต่อศัตรู น้ ี

3. การแสดงออกถึงความมัน่ ใจในพระเจ้า 60:9-12
60:9-1 ดาวิดมัน่ ใจเมื่ อพิ จารณาถึ ง พระสั ญญาต่ า งๆ ของพระเจ้า ที่ จะปราบพวกศัตรู ข องอิ ส ราเอลและให้
แผ่นดินแห่ งพระสัญญาแก่พวกเขา พระองค์จะนาคนอิสราเอลไปสู่ ชยั ชนะสุ ดท้าย แม้วา่ พระองค์ได้
ปล่อยให้พวกเขาประสบกับการพ่ายแพ้ทนั ทีทนั ใด

60:11-12 ดาวิดได้ยอมรับว่าชัยชนะจะต้องมาจากพระเจ้า คนอิสราเอลไม่สามารถได้รับมันได้ถา้ ปราศจาก
การช่ วยเหลือของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ด้วยการช่ วยเหลือของพระองค์น้ นั พวกเขาก็จะสามารถมี
ชัยอย่างอาจหาญได้318
ทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ก็มาจากพระเจ้า ดังนั้น ผูเ้ ชื่ อควรพึ่งพาพระองค์ในทั้งสองสถานการณ์
และควรพึ่งพากาลังที่เหนือธรรมชาติของพระองค์และพระสัญญาแห่ งพันธสัญญาของพระองค์สาหรับ
ความสาเร็ จเหนือพวกศัตรู ของพวกเขา
สดุดี 61
นักอรรถาธิ บายหลายคนเชื่ อว่าดาวิดได้เขียนสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวแบบกษัตริ ยน์ ้ ี เมื่อเขาได้หนี ไป
จากซาอูล อย่างไรก็ตาม ตัวบทเองก็ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลเช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6ก) ดาวิดได้เสริ มกาลังตัว
เขาเองในพระเจ้า เมื่อเขาได้รู้สึกอ่อนกาลังและไม่เพียงพอ ด้วยการระลึกถึงพระศิลาของเขาและด้วยการพึ่งพา
พระสัญญาต่างๆ ของพระองค์
1.การอ้อนวอนขอความรอด 61:1-2
อย่างที่เขาได้ทาในสดุดีอื่นๆ นั้น ดาวิดได้เริ่ มต้นสดุดีน้ ี ดว้ ยการขอให้พระเจ้าใส่ ใจคาอธิ ษฐานของเขา
เป็ นที่ ชัด เจนว่ า เขาได้รู้ สึ ก ถู ก แยกออกจากประชากรของเขาเองและจากสภาพแวดล้อ มที่ ม ั่น คงของเขา
ณ โอกาสนี้ ศิลาที่เขาได้ขออาจเป็ นภูเขาชันตามตัวอักษรที่ซ่ ึ งเขาสามารถลี้ภยั ได้ อย่างเช่น มาซาด้า ในอีกด้าน
หนึ่ ง เขาอาจได้กล่าวถึงพระเจ้าในเชิ งเปรี ยบเทียบ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:4, 15, 18, 30, 31, 37; 2 ซมอ. 22:2;
สดด. 18:31, 46; 28:1; และข้ออื่นๆ)
2. ความมัน่ ใจในพระเจ้า 61:3-7
61:3-4 ความปรารถนาหาการปกป้ องของพระเจ้าของดาวิดนั้นได้ข้ ึนอยูก่ บั การจัดเตรี ยมที่ผา่ นมาแห่ งการช่วยกู้
สาหรั บเขา พระเจ้าได้ยืนยันที่ จะเป็ นที่ ล้ ี ภยั และหอคอยแห่ งกาลังของเขา ตอนนี้ ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีไ ด้
ปรารถนาที่จะอยูใ่ นเต๊นท์หรื อพลับพลาของพระเจ้าและที่จะชื่ นชมกับการปกป้ องแห่ งปี กของพระองค์
ราวกับว่าเขาเป็ นลูกไก่หรื อลูกนก (เปรี ยบเทียบ 17:8; 36:7; 57:1; 63:7; 91:4)
“การปรารถนาหาพระเจ้าของผูเ้ ขียนสดุดี (ข้อ 1-5) ก็เป็ นลักษณะที่คุน้ เคยในหนังสื อสดุดีในฐานะการ
แสดงออกถึงความรักที่ลึกซึ้ งสาหรับพระเจ้าที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ยาก (เปรี ยบเทียบ สดด. 20; 21; 27;
42; 43; 63)”319

61:5-7 ดาวิดรู ้ ว่าพระเจ้าได้ยินคาอธิ ษฐานของเขา ภายใต้พระสัญญาต่างๆของพันธสัญญาแบบโมเสสนั้น
มรดกของผูท้ ี่ยาเกรง พระนามของพระเจ้าก็คือความมัง่ คัง่ (ฉธบ. 29:9) พระสัญญาเหล่านี้ รวมถึง
ชี วิตยืนยาวและการอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าปฏิบตั ิต่อเขาด้วยความรักที่
จงรักภักดีและความจริ งเพื่อว่าเขาจะอดทนตลอดความยากลาบากในปั จจุบนั ของเขา
3. คาสัญญาแห่งการสรรเสริ ญ 61:8
เมื่อพระเจ้าจะช่วยกูเ้ ขานั้น ดาวิดจะสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยบทเพลงและจะถวายเครื่ องบูชาตามที่สัญญา
ไว้ของเขาอย่างเป็ นปกติในอนาคต
ผูเ้ ชื่ อสามารถอ้อนวอนขอการช่ วยกู้จากพระเจ้าอย่า งมัน่ ใจได้บนพื้นฐานของพระสัญญาต่างๆและ
ความสัตย์ซื่อก่อนหน้านี้ของพระองค์ แหล่งเหล่านี้สามารถให้กาลังแก่เราได้เมื่อเรารู ้สึกอ่อนแอและโดดเดี่ยว
สดุดี 62
ในสดุดีปัญญาแห่งความมัน่ ใจนี้ดาวิดได้แสดงออกถึงความวางใจในพระเจ้าทั้งๆที่มีการต่อต้าน เขาได้
เปรี ย บเที ย บความมัน่ คงที่ มาจากการวางใจในพระเจ้า กับความไม่ มนั่ คงของการหวังในแผนการของมนุ ษ ย์
เบื้องหลังอาจเป็ นการกบฏของอับซาโลม320 นี่เป็ นสดุดีที่จะอ่านเมื่อใครคนหนึ่ งถูกทดลองให้สูญเสี ยความเชื่ อ
ในพระเจ้า
1. ตัวอย่างของการวางใจในพระเจ้าของดาวิด 62:1-4
62:1-2ก

การแปลตามตัวอักษรของบรรทัดแรกคงจะเป็ น “จิตใจของข้าพเจ้าพบการพักในพระเจ้าเท่านั้น”
แนวคิดนั้นเป็ นหัวข้อของสดุดีน้ ี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) แทนที่จะพึ่งพาคนอื่นสาหรับการหนุนใจและ
ความมัน่ คง ดาวิดได้พ่ ึงพาพระเจ้าเท่านั้นสาหรับความจาเป็ นเหล่านี้ เขาได้ทาสิ่ งนี้ เพราะว่าเขาได้
ค้นพบว่าพระเจ้าเองมี ความรั บผิดชอบต่อการช่ วยกูข้ องเขา พระองค์ได้เป็ นศิ ลาและป้ อมปราการ
สาหรับผูเ้ ขียนสดุดีในอดีต

62:3-4 ดาวิดได้ประหลาดใจว่าพวกศัตรู ที่ชวั่ ร้ายได้พยายามที่จะโค่นล้มเขาราวกับว่าเขาเป็ นกาแพงที่เอนหรื อ
รั้วที่โยกเยก ศัตรู เหล่านี้ได้ใช้ถอ้ ยคาที่หลอกลวงเพื่อบรรลุเป้ าหมายของพวกเขา
2. การหนุนใจให้วางใจในพระเจ้าของดาวิด 62:5-8
62:5-6 ข้อเหล่านี้กล่าวซ้ าแนวคิดของข้อ 1 และ 2 ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

62:7-8 ผูเ้ ขียนสดุดีได้ยอมรับว่าพระเจ้าเป็ นพื้นฐานของความรอดและสง่าราศีของเขา นอกจากว่าพระเจ้าได้
เตรี ยมสิ่ งเหล่ านี้ ดาวิดคงไม่ได้มีพระพรใดๆของพระพรเหล่ านี้ เนื่ องจากสิ่ งนี้ ดาวิดได้กระตุน้ ให้
ประชาชนของเขาที่จะวางใจในพระเจ้าตลอดเวลาและที่จะระบายความในใจของพวกเขาต่อพระองค์
ด้วยการอธิษฐาน
3. การวิงวอนให้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นของดาวิด 62:9-12
62:9-10 เป็ นการไม่ฉลาดที่จะวางความมัน่ ใจสู งสุ ดของใครคนหนึ่ งไว้ในคนอื่น ไม่วา่ พวกเขาอยูใ่ นตาแหน่ง
ต่ า หรื อสู ง เหตุ ผ ลส าหรั บ สิ่ ง นี้ ก็ คื อว่า เมื่ อเที ย บเคี ย งแล้วมนุ ษ ย์ทุ ก คนก็ ไ ม่ ส าคัญ พวกเขาก็ อ ยู่
ชัว่ คราวและไม่จีรังดังเช่นลมหายใจ (ตามตัวอักษรคือ ไอน้ า; เปรี ยบเทียบ 39:5, 11; 144:4; ปญจ. 12:1,
7) ดังนั้น การกระทาและผลผลิตของความพยายามของมนุษย์ก็เป็ นสิ่ งของที่แย่ที่จะวางใจ
“จากนั้น ประเด็นไม่ใช่ที่วา่ เราไม่มีสิ่งใดที่จะ กลัว จากมนุ ษย์ (อย่างเช่นใน 27:1-3) แต่ที่ว่าเราไม่มีสิ่ง
ใดที่จะหวังจากเขา”321
62:11-12 อานาจของมนุ ษย์น้ นั อ่อนแอ แต่อานาจของพระเจ้านั้นเข้มแข็ง ความรักที่จงรักภักดีของพระเจ้าก็
ยิง่ ใหญ่เช่นกัน พระองค์จะให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน เพราะฉะนั้น เป็ นสิ่ งสาคัญที่มนุ ษย์จะวางใจ
ในพระเจ้าแทนที่จะวางใจในคนอื่นและงานของพวกเขา
“มันเป็ นธรรมเนี ย มของวรรณกรรมทางปั ญญาที่ จะใช้ตวั เลขหนึ่ ง และจากนั้นก็ เพิ่ มอี ก ตัวเลขหนึ่ ง
(สภษ. 30:11-33) ประเด็นที่นี่ก็คือว่าดาวิดได้ยนิ เนื้อหาด้วยความแน่ใจ”322
ผูค้ นกาลังตัดสิ นใจอย่างต่อเนื่องว่าจะวางใจในสิ่ งที่พวกเขาสามารถเห็นหรื อไม่ ในสดุดีน้ ี ดาวิดช่วยให้
เราเห็ น ว่ า พระเจ้า เองเป็ นบุ ค คลที่ ดี ก ว่ า อย่ า งมากที่ จ ะวางใจมากกว่ า มนุ ษ ย์ที่ ต้อ งตายคนใดๆ
เราควรวางใจพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งยังคงสัตย์ซื่อตลอดไป เพราะว่ามนุษย์ก็จากไปอย่างรวดเร็ ว
สดุดี 63
กษัตริ ยด์ าวิดได้เขียนสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้เมื่อเขาได้อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารแห่ งยูดาห์ ซึ่ งอยูห่ ่ างจาก
หี บพระโอวาทและสถานที่แห่ งการนมัสการอย่างเป็ นทางการ (2 ซมอ. 15:25) นี่อาจเป็ นเวลาที่เขาได้หนีไป
จากซาอูล (1 ซมอ. 23) หรื อจากอับซาโลม (2 ซมอ. 15:13-30)323 ผูเ้ ขียนบางคนแยกประเภทสดุดีน้ ี วา่ เป็ นสดุดี
กษัตริ ย ์
หัวข้อของการวางใจซึ่ งสดุดี 61 และ 62 เน้นนั้นก็ไปถึงจุดสู งสุ ดในสดุดี 63 แม้วา่ ดาวิดได้อยูห่ ่ างจาก
หี บพระโอวาทหลายกิโลเมตร เขายังคงได้นมัสการพระเจ้าอยู่

“อาจจะมี สดุ ดีอื่นๆที่ เท่า เที ยมกับ การแสดงความรู ้ สึกของการอุ ทิ ศตนนี้ มี สดุ ดีไ ม่กี่บทที่ เหนื อกว่า
สดุดีน้ ี”324
สดุดีน้ ีก็เป็ นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเราต้องการที่จะรู ้จกั พระเจ้าดีข้ ึน (เปรี ยบเทียบ สดด. 42)
1. การกระหายหาพระเจ้าของดาวิด สดด. 63:1-2
63:1 เป็ นที่ ชัดเจนว่า การกระหายหาน้ า ของดาวิดในถิ่ นทุ รกันดารนั้นได้นาให้เขาที่ จะแสดงออกถึ ง การ
กระหายหาพระเจ้าของวิญญาณของเขา “อย่างจริ งจัง” ตามตัวอักษรคือ “แต่เช้า” เมื่อดาวิดได้ลุก
ขึ้นมาในตอนเช้า เขาได้ตระหนักถึงความต้องการพระเจ้าของเขา อย่างที่เขาได้ตอ้ งการน้ าหลังจากที่ตื่น
ขึ้นมาสักพัก เขาได้กล่าวถึงความรู ้สึกแห่งการพึ่งพาที่พระเจ้าของเขา
63:2

กษัตริ ยจ์ าต้องมาสู่ การตระหนักถึงความต้องการพระเจ้าของเขาแต่เช้าในฐานะผลลัพธ์ของสิ่ งที่เขาได้
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าในพลับพลา ที่นนั่ เขาได้แน่ใจถึงอานาจและพระสิ ริที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า
“สิ่ งที่ชีวติ ทาต่อเราก็ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ชีวติ พบในเรา. . .”325

2. ความพึงพอใจกับพระเจ้าของดาวิด 63:3-8
63:3-4 การกระหายหาพระเจ้าของดาวิดได้พบความผ่อนคลายขณะที่เขาได้สรรเสริ ญพระองค์ เขาได้ถือว่า
ความรักที่จงรักภักดี ของพระเจ้าก็ดีกว่าชี วิตเอง ความรักของพระเจ้าได้บารุ งและทาให้ดาวิดสดชื่ น
มากกว่าน้ าที่เขาต้องการเสี ยอีก การชูมือไปยังพระเจ้าเป็ นท่าทางของการอธิ ษฐาน (เปรี ยบเทียบ 28:2;
พคค. 2:19) หรื อการนับถือ (เปรี ยบเทียบ 119:48)
63:5-6 การคิดถึงความสามารถของพระเจ้าที่จะตอบสนองต่อความจาเป็ นทุกอย่างของเขานั้นได้นาความรู ้สึก
แห่งความเต็มเปี่ ยมเข้าไปในชีวติ ของดาวิด เขาได้เปรี ยบเทียบสิ่ งนี้ กบั ความรู ้สึกของท้องที่เต็มไปด้วย
อาหารที่เลิศรส การภาวนาถึงพระเจ้าของดาวิดได้ลน้ ไหลออกมาด้วยการสรรเสริ ญ
63:7-8 การสนับสนุ นและการจัดเตรี ยมความปลอดภัยของพระเจ้าก็เป็ นสาเหตุทนั ทีทนั ใดของการภาวนาและ
การสรรเสริ ญของดาวิด อีกครั้งหนึ่ ง ดาวิดได้พรรณนาว่าตัวเขาเองเป็ นนกที่อยูใ่ ต้ปีกของแม่นกและ
เป็ นทารกที่ตอ้ งพึ่งพิงซึ่ งถูกอุม้ โดยพ่อแม่

3. ความมัน่ ใจในพระเจ้าของดาวิด 63:9-11
63:9-11 การไตร่ ต รองที่ พ ระเจ้า ของเขานั้นได้เ สริ ม ความมัน่ ใจของกษัต ริ ย ์ว่า พระเจ้า จะสงวนเขาไว้ใ น
สถานการณ์ปัจจุบนั ของเขา ดาวิดได้รู้วา่ พระเจ้าจะช่ วยกูเ้ ขาเพราะว่าพระเจ้าได้เลื อกเขาและอวยพร
เขาเนื่องจากการจานนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าของเขา
“สุ นขั จิ้งจอก” (ข้อ 10) บางทีควรเป็ น “แจ็กเกิ ล” ที่นี่ เนื่ องจากว่าแจ็กเกิลเป็ นสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็ น
อาหารและกิ นส่ วนที่ เหลื อ ของซากสั ต ว์ที่ สั ต ว์ซ่ ึ ง กิ น สั ตว์อื่ นเป็ นอาหารตัวใหญ่ ก ว่า ไม่ ต้อ งการ 326
คาฮีบรู อย่างเดียวกันนี้ก็อธิ บายถึงสัตว์ท้ งั สอง
63:11 แทนที่ จะคาดหวังถึ งการถูกทาลายอย่างที่ พวกศัตรู ของพระเจ้าจะคาดหวัง ดาวิดได้ยินดี อย่างมัน่ ใจ
ทุกคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่างที่ดาวิดได้อยู่น้ นั ก็สามารถทาอย่างเดี ยวกันได้ การยกย่องก็เท่าเทียมกับ
การยินดี
การภาวนาถึงตัวบุคคลและการงานของพระเจ้าสามารถนาความสดชื่นและความมีชีวิตชีวาไปยังผูเ้ ชื่ อ
คนใดก็ตามได้ การภาวนาถึง พระเจ้าเติมเต็มความจาเป็ นพื้นฐานในใจของทุกๆคน อย่างเช่ นอาหาร
และน้ าดื่ มที่เป็ นความจาเป็ นพื้นฐาน มันไม่เพียงแต่ทาให้ผเู ้ ชื่ ออิ่มเอมใจเท่านั้นแต่ก็ไหลล้นออกมา
ด้วยการสรรเสริ ญซึ่ งทาให้เขาหรื อเธอเป็ นพระพรต่อคนอื่นๆอีกด้วย
สดุดี 64
ในสดุ ดีก ารคร่ า ครวญส่ ว นตัว นี้ ดาวิด ได้ข อให้พ ระเจ้า ที่ จ ะพิ พ ากษา (สาปแช่ ง ) พวกศัต รู ของคน
ชอบธรรม เขาได้ร้องขอการปกป้ องจากพระเจ้าและได้กล่าวด้วยความมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะพิพากษาพวกศัตรู ที่
อธรรมของเขา
1. การร้องขอการปกป้ อง 64:1-2
ดาวิดได้เริ่ มต้นสดุดีของเขาด้วยการร้องทุกข์ที่ซ่ ึ งเขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะสงวนเขาไว้จากการกลัวอุบาย
ของพวกศัตรู ที่อธรรมผูซ้ ่ ึ งได้ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆที่จะต่อสู ้เขา
2. อุบายของผูข้ ่มเหง 64:3-6
63:3-4 พวกศัตรู ของดาวิดได้โจมตีเขาด้วยคาพูด พวกเขาได้ใช้ถอ้ ยคาของพวกเขาเป็ นอาวุธที่จะทาให้เขา
บาดเจ็บ (เปรี ยบเทียบ 55:21; 57:4; 59:7)

64:5-6 เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกศัตรู ของดาวิดได้ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆที่จะต่อสู ้เขาด้วยแผนการที่ระมัดระวัง
ซึ่ งได้ถูกออกแบบมาเพื่อทาให้เขาอับอาย และจุดประสงค์ของพวกเขาก็ชวั่ ร้ายและไม่ยตุ ิธรรม
3. การทานายถึงการลงโทษ 64:7-10
64:7-8ก พวกศัตรู ของดาวิดได้โจมตีเขาด้วยถ้อยคาที่พวกเขาได้ใช้เหมือนกับลูกศรที่อนั ตราย แต่พระเจ้าจะยิง
ศัตรู เหล่านี้ดว้ ยลูกศรแห่งการพิพากษาของพระองค์ ด้วยลูกศรแบบนั้นพระเจ้าจะทาให้พวกเขาล้มลง
ในสงคราม ฉบับแปล NASB ก็นาพาไปแบบผิดๆเล็กน้อยในข้อ 8 ฉบับแปล NIV ก็ชดั เจนกว่า ซึ่ ง
อ่านว่า “พระองค์จะหันลิ้นของพวกเขาเองให้ต่อสู ้พวกเขา”
64:8ข-10 ดาวิดได้ระบุถึงปฏิกิริยาของคนสองกลุ่มต่อกิจกรรมแห่ งการพิพากษาของพระเจ้าเหนื อพวก ศัตรู
ที่ชวั่ ร้ ายของเขา ผูท้ ี่ได้สังเกตการพิพากษาจะทาสองสิ่ ง พวกเขาจะกลัวในการทาสิ่ งอย่างเดี ยวกัน
และจะประกาศแก่คนอื่นๆถึงสิ่ งที่พระองค์ได้ทาจากการที่ได้พิจารณาด้วยตัวของพวกเขาเอง ประการ
ที่สอง คนชอบธรรมจะมีการตอบสนองสองอย่างเช่นกัน พวกเขาจะยินดี ในน้ าพระทัยของพระเจ้าที่
ได้สาเร็ จและจะรื้ อฟื้ นความวางใจในพระเจ้าของพวกเขาใหม่
ธรรมิกชนควรมอบกรณี ของพวกเขาแด่พระเจ้าด้วยการอธิ ษฐานเมื่อพวกเขากลายมาเป็ นเป้ าแห่ งการ
นิ นทาที่ มุ่งร้ าย พวกเขาสามารถแน่ ใจเช่ นกันว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะหันการเป็ นปฏิ ปักษ์ของคน
อธรรมไปสู่ พวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 25) พระองค์จะทาอย่างนั้นเพื่อพระสิ ริของพระองค์เองและ
เพื่อสวัสดิภาพของผูท้ ี่วางใจในพระองค์327
สดุดี 65
เพลงการขอบคุ ณส่ วนรวมนี้ เฉลิ มฉลองพระเจ้า ที่ อวยพรประชากรของพระองค์ด้วยแผ่นดิ นที่ อุดม
สมบูรณ์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 66—68) สดุดีการขอบคุณส่ วนรวมบทอื่นๆก็คือ 66, 107, 118, 124, และ 129
องค์ประกอบที่แยกแยะสดุ ดีการขอบคุ ณส่ วนรวมจากสดุดีการขอบคุณส่ วนตัวคือ “การใช้สรรพนามพหู พจน์
หรื อตัวบ่งชี้ อื่นๆที่ชุมนุ มชนอิสราเอลแทนที่จะเป็ นแต่ละบุคคลที่ได้เผชิ ญกับวิกฤต”328 คนอื่นๆเห็นว่านี่ เป็ น
สดุดีปัญญา สดุดีการทรงสร้าง หรื อสดุดีการเผยพระวจนะ 329 ดาวิดได้อธิ บายว่าพระเจ้าได้ยินคาอธิ ษฐานและ
ไถ่บาป สิ่ งนี่ ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ สาหรับประชากรของพระองค์ พระเจ้าช่ วยพวกเขาด้วยอานาจที่
เหนือธรรมชาติของพระองค์อีกด้วย

1. การยกโทษของพระเจ้า 65:1-4
65:1-2 ดาวิดได้เริ่ มต้นเพลงนี้ ดว้ ยการประกาศว่าผูค้ นจะอธิ ฐานต่อพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ยินคาอธิ ษฐาน
ของพวกเขา พวกเขาจะเงี ยบต่อพระพักตร์ พระองค์เนื่ องด้วยความนับถื อ บางครั้งความสู งของการ
นมัสการก็คือที่จะเงี ยบต่อพระพักตร์ พระเจ้า ประชากรของพระองค์จะสรรเสริ ญพระองค์ในชุ มชน
และจะทาตามคาปฏิ ญาณที่ได้สัญญาไว้ของพวกเขาเพราะว่าพระองค์ตอบสนองต่อการอ้อนวอนของ
ประชากรของพระองค์
65:3-4 บาประดับชาติที่ใหญ่ดูเหมือนจะเป็ นความเป็ นห่ วงของผูเ้ ขียนสดุดี และเขาได้รู้สึกขอบคุณสาหรับการ
ยกโทษของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ รม. 5:1) ผูท้ ี่พระเจ้ายกโทษสามารถเข้าหาพระองค์และประสบกับ
พระพรของพระองค์ได้ แม้กระทัง่ ในที่อาศัยในโลกนี้ ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 5:2; 2 คร. 9:8)
คาฮีบรู เฮกาล (วิหาร) เป็ นคาที่ มีความหมายเหมื อนกันสาหรั บคาว่าพลับพลา มันหมายถึ งบ้านที่
งดงามและไม่จาเป็ นว่าอธิ บายถึงวิหารของซาโลมอน (เปรี ยบเทียบ 5:7)
2. อานาจของพระเจ้า 65:5-8
ดาวิดได้ถือว่าคาตอบต่อคาอธิ ษฐานเป็ นการงานที่ ยิ่งใหญ่บางอย่างของพระเจ้า (ข้อ 5ก) ข้อเหล่ านี้
แสดงออกถึ งอานาจที่ ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยการอ้างจานวนของการกระทาที่ เจาะจงของพระเจ้า (ข้อ 5ข-8)
ผูค้ นจากทัว่ โลกวางใจในพระองค์เนื่องจากการเปิ ดเผยของพระองค์ในการทรงสร้างและในประวัติศาสตร์ (ข้อ 5
ข, 8ก)
“การพรรณนาแบบอุดมคติของการนมัสการทัว่ จักรวาลนี้ก็เป็ นคาพูดที่พูดเกินความจริ งที่เป็ นเพลงแบบ
พื้นฐาน แม้วา่ มันคาดหวังถึงความเป็ นจริ งในยุคสุ ดท้าย”330
ทะเลที่คึกคะนอง (ข้อ 7) เล็งถึงประชาชาติที่อลหม่านของโลกนี้ (เปรี ยบเทียบ 46:2-3; อสย. 17:12)
3. ความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้า 65:9-13
65:9ก พระเจ้าไม่เพียงแต่ได้ยนิ คาอธิ ษฐาน พระองค์ส่งการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์มาอีกด้วย
65:9ข-10
คาบรรยายเหล่านี้ มองว่าพระเจ้าดู แลโลกอย่างที่ ชาวไร่ ดูแล พระเจ้าเป็ นผูท้ ี่ รับผิดชอบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์แห่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยว (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:6)
65:11-13 ดาวิดได้พรรณนาว่าโลกอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพระพรของพระองค์บนทุ่งนาและฝูงสัตว์ และเขาได้ทา
ให้มนั เป็ นบุ คคลว่ากาลังยินดี ในความดี ของพระเจ้าทั้ง ๆที่ มีค วามบาปของมนุ ษย์ พระเจ้าก็อวยพร

สภาพแวดล้อมของเขาด้วยสิ่ งดี หลายอย่างเพื่อว่าผูค้ นสามารถเจริ ญและยินดี ได้ (พระคุ ณโดยทัว่ ไป)
พระเจ้ายินดีที่จะอวยพรทุกคน (มธ. 5:45) พระองค์เป็ นพระเจ้าที่แสนดีและยิง่ ใหญ่เช่นกัน331
สดุดีบทที่ 66
นี่ เ ป็ นสดุ ดี แห่ ง การขอบคุ ณ หรื อ สรรเสริ ญ (ทั้ง พรรณนาและประกาศ) อย่า งเช่ น สดุ ดี ก่ อ นหน้า นี้
เราไม่รู้จกั ผูเ้ ขียนหรื อโอกาสอย่างแน่ นอน ในสดุดีน้ ี ประชากรของพระเจ้าได้ยอมรับการช่ วยกูข้ องพระองค์
และได้เชื้อเชิญให้คนอื่นๆที่จะร่ วมกับพวกเขาในการสรรเสริ ญพระองค์
“สดุดีน้ ีแสดงถึงการเคลื่อนจากการยืนยันส่ วนรวมไปสู่ การชื่นชมส่ วนตัว ซึ่ งก็คือสิ่ งที่เราทาอยูเ่ สมอใน
ความเชื่อตามพระคัมภีร์”332
“การกระตุน้ ให้สรรเสริ ญพระเจ้าเริ่ มต้นด้วยประชาชาติที่เป็ นต่างชาติ (ข้อ 1-7) เคลื่ อนไปสู่ อิสราเอล
(ข้อ 8-12) และสรุ ปด้วยผูเ้ ชื่อแต่ละคน (ข้อ 13-20)”333
1. การสรรเสริ ญของประชาชาติ 66:1-12
66:1-4 ในการกล่ า วเพื่อประเทศของเขานั้น ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้เรี ย กให้ประเทศอื่ นๆที่ จะร่ วมในการสรรเสริ ญ
พระเจ้าด้วยการโห่ ร้อง การร้องเพลงและการพูด ในข้อ 1-12 นั้นเขาได้เขียนในแง่บุคคลที่หนึ่ งแบบ
พหูพจน์ แต่ในข้อ 13-20 เขาได้ใช้บุคคลที่หนึ่งแบบเอกพจน์ การกระทาต่างๆที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้
ทาให้พวกศัตรู ของพระองค์หมอบราบต่อพระองค์ “การเชื่อฟังที่เสแสร้าง” (ข้อ 3, NASB) เป็ นการ
เชื่อฟังแบบหลอกลวง ผูเ้ ขียนสดุดีได้หมายถึงว่าพวกศัตรู ของพระเจ้าจะแกล้งเชื่ อฟั งพระองค์เพราะว่า
พวกเขากลัวพระพิโรธของพระองค์ แม้กระทัง่ ว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังพระองค์อย่างแท้จริ ง
66:5-7 การกระทาต่างๆที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ก็แสดงถึ งสิ ทธิ อานาจสิ ทธิ์ ขาด
เหนื อ ทัว่ โลกของพระองค์ การข้า มทะเลแดงและแม่ น้ า จอร์ แ ดนได้แ สดงถึ ง สิ ท ธิ อ านาจเหนื อ
ประชาชาติท้ งั สิ้ น (เปรี ยบเทียบ ยชว. 2:9-11) เพราะฉะนั้นประชาชาติต่างๆควรหยุดคิดก่อนที่จะกบฏ
ต่อพระองค์
66:8-9 อีกครั้งหนึ่ ง ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้ประชาชาติต่างๆที่จะอวยพรพระเจ้าเนื่ องจากสิ่ งที่พระองค์ได้ทาใน
การสงวนอิสราเอลไว้
66:10-12 พระเจ้าได้ตีสอนอิสราเอลอีกด้วยเพื่อจะนาสิ่ งดีที่สุดออกมาจากพวกเขา พระองค์ได้ทาให้พวกเขา
เผชิญกับการทดสอบแห่งไฟและการทดสอบแห่งน้ า ซึ่ งเป็ นสื่ อการทดสอบสองอย่างที่โดดเด่น ตลอด

การทดสอบทั้งสิ้ นของพวกเขานั้น พระเจ้าไม่ได้ละทิ้งประชากรของพระองค์ แต่ได้นาพวกเขาผ่านพ้น
ไปสู่ พระพรที่ใหญ่กว่า
2. การสรรเสริ ญของผูเ้ ขียนสดุดี 66:13-20
66:13-15
ตอนนี้ ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้กล่าวต่อพระเจ้าเพื่อตัวเขาเอง เขาได้เตรี ยมแบบอย่างไว้เพื่อประชาชน
เขาจะสรรเสริ ญพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวด้วยการถวายเครื่ องเผาบูชาและศานติบูชาตามคาสัญญาต่างๆของ
เขาที่มีต่อพระเจ้า เครื่ องบูชาเหล่านี้ก็เพื่อการนมัสการเป็ นหลักแทนที่จะเป็ นการลบบาป
66:16-20
ในข้อเหล่ านี้ ผูเ้ ขียนได้กล่าวต่อประเทศที่ชุมนุ มกันไม่ใช่ ต่อพระเจ้า นี่ เป็ นสดุ ดีการประกาศ
พระเจ้าได้ตอบการอ้อนวอนของผูเ้ ขียนสดุดีที่ได้อ อกมาจากใจบริ สุทธิ์ พระเจ้าจะไม่ฟังคาอธิ ษฐาน
ของบุคคลที่บ่มความบาปไว้ในใจของเขาหรื อของเธอ แน่นอนว่าพระองค์ได้ยินเพราะว่าพระองค์รู้
ทุกสิ่ ง แต่พระองค์จะไม่ฟังในแง่ของการตอบภายใต้สถานการณ์ต่างๆตามปกติ สดุดีน้ ี จบลงด้วยการ
อวยพรพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวของผูเ้ ขียนสดุดีสาหรับการอนุญาตตามคาอ้อนวอนของเขาและการให้ความ
รักที่จงรักภักดีของพระองค์
เมื่อประชากรของพระเจ้ามีความต้องการ พวกเขาควรชาระใจของพวกเขาและอธิษฐาน เมื่อพวกเขาทา
พระองค์จะตอบและอวยพรพวกเขา สิ่ งนี้ควรเป็ นเหตุให้คนอื่นๆที่จะให้เกียรติและสรรเสริ ญพระเจ้า
สดุดี 67
นี่เป็ นอีกเพลงหนึ่งที่กระตุน้ ให้ประชาชาติที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าซึ่ งผูเ้ ขียนสดุดีผู้ ไม่เป็ นที่รู้จกั ได้เขียน
ไว้ หัวข้อของสดุดีน้ ี ก็คล้ายกับหัวข้อของสดุดีบทที่ 66 สดุดีน้ ี สามารถทาหน้าที่เป็ นการอ้อนวอนที่ยอดเยี่ยม
และเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าในการนมัสการได้
“ถ้าสดุดีบทหนึ่งได้ถูกเขียนขึ้นเกี่ยวกับพระสัญญาต่างๆแก่อบั ราฮัม ว่าเขาจะได้รับพรและจะเป็ นพรนั้น
มันคงจะเป็ นสดุดีเช่นนี้ เพลงนี้ เริ่ มต้นที่บา้ น และกลับไปเพื่อจะหยุดพักที่นนั่ สักครู่ หนึ่ งก่อนตอนจบ
แต่ความคิดของมันก็แล่นไปสู่ ผคู ้ นที่ห่างไกลและไปสู่ สิ่งที่รอพวกเขาเมื่อพระพรที่ได้ไปถึง ‘เรา’ ก็ไป
ถึงทุกคน”334
“หลักฐานสาหรับวันเวลาแต่ตน้ ของสดุ ดีน้ ี ก็ทา้ ทายสมมุติฐานเชิ งวิจารณ์ ที่ว่ามุมมองแบบมิชชัน่ นารี
ของอิสราเอลได้พฒั นาหลังจากการเป็ นเชลย เป็ นที่ชดั เจนว่าสดุดีน้ ี เป็ นสดุดีมิชชัน่ นารี เนื่ องจากว่า
มันตั้งใจคอยการปกครองของพระเจ้าเหนือคนยิวและคนต่างชาติ (เปรี ยบเทียบ กจ. 28:28)”335

1. พระคุณของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ 67:1-2
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้เริ่ มต้นด้วยการกล่าวซ้ าส่ วนของพระพรแบบปุโรหิ ตของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ กดว.
6:24-26) เพื่อจะขอความโปรดปรานของพระเจ้ามายังประชากรของพระองค์ การทาให้ใบหน้าของใครคน
หนึ่ งส่ องแสงไปยังคนอื่นๆหมายถึ งการยิม้ ให้พวกเขาด้วยความโปรดปรานและการยอมรับ (เปรี ยบเทียบ 4:6)
ผูเ้ ขี ย นได้ขอให้พระพรของพระเจ้ามายังอิ ส ราเอลเพื่ อว่า ประชาชาติ อื่นๆจะเรี ยนรู ้ ถึงความโปรดปรานของ
พระองค์ หันไปหาพระองค์ดว้ ยความเชื่อ และประสบกับความรอดของพระองค์ดว้ ยตัวของพวกเขาเอง (ข้อ 2)
“ตอนนี้ คาดหวังถึ งแรงผลักดันของพันธกิ จโลกที่พบได้ในพันธสัญญาใหม่ (มธ. 28:18-20; กจ. 1:8)
ประเด็นในสดุ ดีน้ ี ก็ชดั เจน คือ ขอให้พระเจ้าอวยพรอิ สราเอลประชากรของพระองค์ในแนวทางที่ว่า
เนื้อหาแห่งวิธีของพระเจ้าจะเป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลก”336
2. การสรรเสริ ญพระเจ้าจากประชากรของพระองค์ 67:3-7
67:3-4 ประชากรของพระเจ้ า ควรสรรเสริ ญพระองค์ เ พราะว่ า พระองค์ ท รงปกครองอย่ า งยุ ติ ธ รรม
เพราะว่าพระองค์ทรงปกครองอย่างยุติธรรมนั้นชนชาติท้ งั หมดควรพึ่งพาพระองค์สาหรับการนาพา
“ความเมตตากรุ ณาตามอาเภอใจซึ่ งไม่ได้ก่อให้เกิดการพิพากษาทางศีลธรรมแต่อย่างใดนั้นก็แปลกต่อ
แนวคิดตามพระคัมภีร์อย่างที่ผปู ้ กครองที่กดขี่ซ่ ึ งปกครองโดยปราศจากความรัก”337
67:5-7 ประชากรของพระเจ้าควรสรรเสริ ญพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะอวยพรพวกเขาด้วยการเก็บเกี่ ยวอัน
มากมาย ความหมายนี้ ก็ชดั เจนใน NIV มากกว่าใน NASB การเก็บเกี่ยวอันอุดมจะนาพาประชาชาติ
ไปยังพระเจ้าเช่นกัน
เมื่อผูค้ นตระหนักถึงพระพรของพระเจ้า พวกเขามีแนวโน้มที่จะยาเกรงและนมัสการพระองค์
สดุดี 68
ดาวิ ด ได้ท บทวนถึ ง การที่ พ ระเจ้า รั บ มื อกับ อิ ส ราเอลเพื่ อ จะระลึ ก ถึ ง ความสั ตย์ซื่ อ ของพระเจ้า ต่ อ
ประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 5) เขาได้สืบเสาะประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลตั้งแต่การวนเวียนใน
ถิ่ นทุ รกันดารไปจนถึ ง การยึดกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ของเขาเอง ในฐานะผูบ้ ญ
ั ชาการที่ ยิ่ง ใหญ่ น้ ัน พระเจ้า ได้น า
ประชากรที่ ถูกกดขี่ของพระองค์ไปสู่ อนาคตที่ มีสง่าราศี ซ่ ึ งพระองค์ได้สัญญาแก่ พวกเขา ในขบวนการนั้น
พระองค์ได้พิชิตพวกศัตรู มากมายที่แข็งแรง สดุดีน้ ีกล่าวถึงพระสิ ริของพระเจ้าอย่างมีพลัง

“หัวข้อของสดุ ดีที่ดีเลิ ศนี้ ก็คือเพลงเดิ นไปสู่ ชยั ชนะของพระเจ้า มันสื บเสาะการสถาปนาอาณาจักร
ของพระองค์ในอดี ต มันตั้งใจคอยการพ่ายแพ้ของการต่อต้านทั้งสิ้ นในอนาคตจนกระทัง่ อาณาจัก ร
ทั้ง หมดของโลกมี พ ระเจ้าแห่ งอิ สราเอลเป็ นองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ของพวกเขาและก็ แสดงความเคารพ
พระองค์”338
1. คาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทาให้พวกศัตรู ของพระองค์กระจัดกระจายไป 68:1-6
68:1-3 ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะสาแดงอานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ถ้อยคาที่เขาได้ใช้ทาให้ระลึกถึงคา
อธิ ษฐานของโมเสสเมื่อใดก็ตามที่เสาเมฆได้เคลื่อนไป (กดว. 10:35) เมื่อพระเจ้านาประชากรของ
พระองค์เพื่อจะบรรลุ จุดประสงค์ต่างๆของพระองค์น้ นั พวกศัตรู ของพระองค์จะหายไปเช่นควันและ
ละลายไปเหมือนกับขี้ผ้ งึ ร้อน ประชากรของพระองค์ก็ยนิ ดีอย่างยิง่ อีกด้วย
68:4-6 ผูเ้ ขียนสดุดีได้พรรณนาว่าพระยาเวห์เป็ นนักรบที่ยงิ่ ใหญ่ซ่ ึ งขี่รถม้าของพระองค์ผา่ นถิ่นทุรกันดารที่แห้ง
แล้ง คนคานาอันพื้นเมืองได้อธิ บายว่าพระบาอัลก็ขี่รถม้าผ่านท้องฟ้ า ดาวิดอาจได้ต้ งั ใจให้คาอธิ บาย
ถึงพระเจ้าของเขาที่จะเป็ นบทโจมตีพระบาอัล
การดู แลพิ เศษของพระเจ้า ส าหรั บ คนอ่ อนแอและคนไม่ ม นั่ คงนั้นก็ น่า สรรเสริ ญ พระองค์ไ ด้น า
อิสราเอลชนชาติ แห่ งเชลยไปยังความมัง่ คัง่ แห่ งแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา บรรดาผูท้ ี่ได้ลม้ เหลวที่จะ
ติ ดตามการนาของพระองค์ก็ได้จบลงด้วยการตายในถิ่ นทุ รกันดาร กลุ่ มนี้ ได้รวมถึ งพวกศัตรู ของ
อิ ส ราเอลผูไ้ ด้ต่อต้านชนชาติ น้ ี ระหว่า งการเดิ นทางในถิ่ นทุ รกันดารและคนอิ สราเอลที่ ไม่ เชื่ อผูไ้ ด้
ปฏิเสธที่จะติดตามคาเลบและโยชูวาไปยังแผ่นดินนั้น
2. การบันทึกถึงพระเจ้าผูไ้ ด้ทาให้พวกศัตรู ของพระองค์กระจัดกระจายไป 68:7-18
68:7-10 คนคานาอัน ให้ ชื่ อ เสี ยงแก่ พ ระบาอัล ในเรื่ องฟ้ าแลบ ฟ้ าร้ อ ง ฝน และแผ่ น ดิ น ไหวเช่ น กั น
อย่างไรก็ตาม พระยาเวห์ได้ส่งสิ่ งเหล่านี้เพื่อยันยันถึงการทรงสถิตของพระองค์ท่ามกลางประชากรของ
พระองค์ในการวนเวียนในถิ่นทุรกันดารของพวกเขาและเพื่อจัดเตรี ยมไว้ให้แก่พวกเขา ในหมวดเพ็น
ทาทู ค นั้น โมเสสไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก ว่า พระเจ้า ได้ส่ ง ฝนมาในถิ่ น ทุ ร กัน ดาร อย่า งไรก็ ต าม เดโบราห์
เช่ นเดี ยวกับดาวิดได้เปิ ดเผยว่านี่ เป็ นวิธีหนึ่ งที่พระเจ้าได้ตอบสนองต่อความจาเป็ นของประชากรของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 5:4) มรดกของพระเจ้า (ข้อ 9) คือประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
ฉธบ. 4:20)

68:11-14
ส่ วนนี้ ของสดุ ดีอธิ บายถึ งการพิชิตแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญาซึ่ งยืดยาวออกไปที่ได้ดาเนิ นต่อไป
ในสมัยของผูว้ นิ ิจฉัย หลายคนได้เป็ นพยานถึงการกระทาแห่ งการช่วยกูท้ ี่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าระหว่าง
ปี เหล่านั้น อานาจที่เหนื อธรรมชาติของพระเจ้าได้กระทาการเพื่ออิสราเอลอย่างเถี ยงไม่ได้ พระเจ้า
ได้พิ ชิ ต กษัตริ ย ์ค านาอันหลายองค์แ ละได้ใ ห้ข องที่ ริบ มาได้อนั มากมายแก่ ป ระชากรของพระองค์
ข้อที่ 13 อ้างอิงถึงคนอิสราเอลเหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งเป็ นเหมือนนกเขาที่สงบก็ได้ปฏิเสธที่จะไปทาสงครามกับ
คนคานาอัน แต่เป็ นผูท้ ี่ ได้ชื่นชมกับของที่ ริบมาได้ที่พระเจ้าได้ให้แก่ ชนทั้งชาติ (เปรี ยบเทียบ วนฉ.
5:16) ในข้อที่ 14 หิ มะตกที่ภูเขาศัลโมน (ภูเขาดา) อาจเป็ นการอธิ บายเชิงเปรี ยบเทียบถึงพระพรของ
พระเจ้า หรื อดาวิดอาจได้อา้ งอิงถึงชัยชนะของอาบีเมเลคบนภูเขาศัลโมนใกล้กบั เชเคม (วนฉ. 9:48)
ในกรณี น้ นั เขาอาจได้มองว่าซากศพของเหยือ่ และอาวุธของพวกเขาวางอยูเ่ หมือนเกล็ดหิ มะที่ได้กระจัด
กระจายบนภูเขา339
65:15-18 ฉบับแปล NIV ในข้อ 15 ก็เป็ นที่ชื่นชอบ: “ภูเขาเมืองบาชานเป็ นภูเขามหิ ทธิ ฤทธิ์ ภูเขาเมืองบาชานก็
ทนทาน” ภูเขาเฮอร์ โมนและยอดทั้งหลายของมันก็น่าประทับใจอย่างเช่นภูเขาเมืองบาชาน ภูเขาที่
พระเจ้าได้เลือกสาหรับที่อาศัยพิเศษของพระองค์ก็ใหญ่กว่านัน่ คือ ภูเขาศิโยน ในเชิ งภูมิประเทศนั้น
ภูเขาศิโยนไม่น่าประทับใจ แต่เพราะว่าพระเจ้าได้เลือกที่จะประทับอยูท่ ่ามกลางประชากรของพระองค์
ที่นนั่ มันจึงสาคัญที่สุด ดาวิดได้อธิ บายว่าพระเจ้าซึ่ งมาพร้อมกับกองทัพทูตสวรรค์ของพระองค์ได้คุม้
กันอิสราเอลตั้งแต่ภูเขาซี นายไปยังภูเขาศิโยน
คนคานาอันเชื่อว่าพระบาอัลอาศัยอยูบ่ นภูเขาคารเมล ในการอธิ บายถึงพระยาเวห์ในแนวทางนี้ ดาวิด
ได้ใช้มโนภาพที่ เหมื อนกันท่ามกลางพวกเพื่อนบ้า นต่างชาติ ทางโลกตะวันออกใกล้โบราณของเขา
เขาได้ทาอย่างนั้นเพื่อพรรณนาถึงความยิง่ ใหญ่ของพระยาเวห์
เหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้เคียงที่สุดกับการเสร็ จขึ้นเชิ งเปรี ยบเทียบสู่ ภูเขาศิ
โยนของพระเจ้าก็คือการที่ดาวิดได้ยดึ เยรู ซาเล็มจากคนเยบุส (2 ซมอ. 5:6-8) และการที่เขาได้นาหี บพระ
สัญญาเข้าไปในเมืองนั้น (2 ซมอ. 6) เมื่อดาวิดได้พิชิตคนเยบุ สนั้น เขาได้นาพวกเชลยไปด้วยและไม่
ต้องสงสัยว่าเขาก็ได้ริบของมากมายมาจากพวกเขา ผูเ้ ขียนได้มองว่าของที่ริบมานั้นเป็ นประเภทของ
ของขวัญที่ พวกเขาได้มอบแก่ เขา แม้กระทัง่ คนเยบุ สที่ กบฏได้มอบของขวัญแก่ดาวิด แน่ นอนว่า
พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาแท้ ผูซ้ ่ ึ ง ได้นาภูเขามาเพื่อประชากรของพระองค์ ได้นาพวกเชลยไปและ
ได้รับของขวัญจากพวกเขา
อัครทูตเปาโลได้อา้ งอิงถึ งข้อที่ 18 ในเอเฟซัส 4:8 แต่ท่านได้อา้ งอิ งถึ งอย่างคร่ าวๆอย่างมากและ
แม้กระทัง่ ได้เปลี่ยนการรับของขวัญไปสู่ การให้ของขวัญ การอธิ บายอย่างหนึ่ งสาหรับความแตกต่าง

นี้ก็คือว่าเปาโลอาจได้ติดตามการตีความแบบยิวอันเป็ นที่นิยมแห่ งสมัยของท่านซึ่ งก็คือทากุม ซึ่ งถือว่า
การกระทาเหล่านี้ เป็ นของโมเสส ตามทากุมนั้น โมเสสได้ข้ ึนไปยังท้องฟ้ า ได้นาเชลยไป และได้ให้
ของขวัญแก่บรรดาบุตรของมนุ ษย์340 การอธิ บายอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า เปาโลได้ใช้ขอ้ นี้ เป็ นพื้นฐาน
สาหรับสิ่ งที่ท่านได้กล่าวแต่ได้ไปไกลกว่านั้นเพื่อจะตั้งอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านต้องการเน้น ที่จริ ง ท่าน
ไม่ได้อา้ งที่จะอ้างอิงข้อนี้ ท่านเพียงแต่ได้โยนถ้อยคาของท่านไปในเบ้าหล่อของข้อนี้ 341 เปาโลได้ใช้
ข้อนี้ เพื่อจะอธิ บายถึ งการที่พระเยซู เสด็จไปยังภูเขาศิโยนแห่ งสวรรค์หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของ
พระองค์ พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่ ที่สูงอีกด้วย ได้นาพวกศัตรู ไปสู่ การเป็ นเชลยและได้รับของขวัญต่างๆ
จากมนุ ษย์ ของขวัญเหล่านี้ อาจเป็ นการสรรเสริ ญหรื อของขวัญต่างๆที่มองเห็นได้มากขึ้น พวกเขา
อาจได้มายังพระองค์แล้ว หรื อการที่พระองค์ตอ้ นรับพวกเขาอาจเป็ นอนาคตเป็ นหลัก เปาโลได้กล่าว
ต่อไปว่าพระเยซู ได้ให้ของขวัญต่างๆแก่มนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาอย่างสิ้ นเชิ งและดาวิดอาจ
ได้ทา แต่สดุ ดีน้ ี ไม่ได้กล่ าวว่าทั้งสองได้ทา ประเด็นนี้ ก็คือประเด็นที่เปาโลได้เน้นในการอธิ บายที่
ติดตามมา แต่การที่พระเจ้าและดาวิดให้ของขวัญแก่มนุ ษย์น้ นั ก็ไม่ใช่ การเน้นของดาวิดที่นี่เมื่อเขาได้
เขียนสดุดีน้ ี
3. ผลกระทบของการที่พระเจ้าได้ทาให้พวกศัตรู ของพระองค์กระจัดกระจายไป 68:19-31
68:19-23 ดาวิดได้เคลื่อนจากการทบทวนเชิ งประวัติศาสตร์ ถึงการที่พระเจ้าให้ชยั ชนะแก่อิสราเอลไปสู่ ความ
มัน่ ใจที่ว่าพระองค์จะทาเช่ นนั้นต่อไปทุกวัน ใครก็ตามที่ต่อต้านพระยาเวห์ก็สามารถแน่ ใจถึ งการ
ต่อต้านที่มีพลังของพระองค์และการพ่ายแพ้ที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ของพวกเขาเองได้ การอ้างอิงต่างๆที่
เพิ่มเติมถึงชัยชนะเหนือโอก กษัตริ ยแ์ ห่งบาชาน การข้ามทะเลแดง ชัยชนะมากมายในสงคราม และการ
ฆ่า เยเซเบลนั้น (2 พกษ. 9:33-36) คงได้หนุ นใจอิ สราเอลต่ อไป พระเจ้า องค์เดี ย วกันที่ ไ ด้ใ ห้
ความสาเร็ จแก่พวกเขาในอดีตก็พร้อมที่จะทาอย่างนั้นเช่นกัน
68:24-27 คนอิ ส ราเอลได้เป็ นพยานถึ ง การเสด็ จเข้า ที่ มี ส ง่ า ราศี ข องพระยาเวห์ ไ ปยัง สถานนมัส การของ
พระองค์บนภูเขาศิโยน ดาวิดได้อธิ บายถึงฉากนั้นดังเช่นสิ่ งที่ได้มากับกษัตริ ยใ์ นโลกและอาจได้มากับ
การเสด็จเข้าไปในเยรู ซาเล็มของเขาเอง “น้ าพุแห่ งอิสราเอล” (ข้อ 26, NASB) พรรณนาถึงชนชาติ
อิสราเอลในฐานะน้ าพุแห่ งพระพร เบนยามินเป็ นเผ่าที่เล็กที่สุดในทางใต้ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็ นผูน้ า
ยูดาห์เป็ นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในทางใต้ เศบูลุนและนัฟทาลีเป็ นเผ่าทางเหนื อที่ดาวิดอาจได้เลือกเนื่ องจาก
ความโดดเด่นของพวกเขาในเพลงของเดโบราห์ (วนฉ. 5:18) ด้วยกันนั้น สี่ เผ่าเหล่านี้ ก็เป็ นตัวแทน
ของคนอิสราเอลทั้งหมดจากทางใต้และทางเหนือ

68:28-31 ถัดไปดาวิดได้ทูลให้พระเจ้าที่จะสาแดงกาลังของพระองค์ใหม่ เขาได้มองเห็นล่วงหน้าว่าบรรดา
กษัตริ ยต์ ่างชาติจะเกรงกลัวพระยาเวห์เมื่อพวกเขาได้ยนิ เกี่ยวกับชัยชนะทั้งสิ้ นที่มีพลังที่พระองค์ได้มีชยั
เพื่อประชากรของพระองค์และเมื่อพวกเขาได้เห็ น พระวิหารที่สง่างามของพระองค์ ที่จริ ง สิ่ งนี้ ได้
เกิดขึ้นระหว่างรัชกาลของซาโลมอนซึ่ งได้พิสูจน์วา่ เป็ นจริ งโดยคาพยานของราชิ นีแห่ งเชบา (1 พกษ.
10:1-13) สัตว์ป่า ฝูงวัวและลู กวัวที่ดาวิดได้อา้ งอิงถึงนั้นอาจแสดงถึงบรรดาผูป้ กครองชาวต่างชาติ
เขาได้เ ห็ น ว่า พวกเขาน าเครื่ อ งบรรณาการมา สิ่ ง นี้ ได้เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ซาโลมอนได้ป กครองอี ก ด้ว ย
ดาวิดได้ทานายว่าพระเจ้าจะทาให้พวกกบฏมีอนั ตรายน้อยลงและเป็ นเหตุให้พวกศัตรู ที่ซ่อนแฝงที่จะทา
ความปรองดองกับอิสราเอลเนื่องจากการนับถือพระเจ้าของอิสราเอล
4. การตอบสนองที่เหมาะสมต่อการที่พระเจ้าได้ทาให้พวกศัตรู ของพระองค์กระจัดกระจายไป 68:32-35
ในการสรุ ปนั้น ดาวิดได้เรี ยกร้ องให้ประชาชาติที่จะสรรเสริ ญพระยาเวห์ ผูป้ กครองสิ ทธิ์ ขาดเหนื อทุก
คน การแสดงถึ งอานาจและสง่าราศีของพระองค์ซ่ ึ งได้แสดงออกมาอย่างยอดเยี่ยมในสดุ ดีน้ ี ก็เป็ นเหตุผลอย่าง
เพียงพอที่จะทาอย่างนั้น ส่ วนนี้ก็คาดหวังถึงการปกครองของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ศฟย. 3:14-17)
เมื่อพิจารณาถึ งการรั บมือกับอิสราเอลของพระเจ้านั้น ทุกชนชาติภายใต้ทอ้ งฟ้ าควรเรี ยนรู ้ ว่าใครเป็ น
พระเจ้าแท้และจานนต่ออธิ ปไตยของพระองค์ การบันทึกของเขาถึงการทาให้ผทู ้ ี่วางใจในพระองค์มงั่ คัง่ และ
การทาลายผูท้ ี่ต่อต้านพระองค์ควรกระตุน้ ให้คนใดก็ตามที่จะก้มกราบต่อพระองค์
สดุดี 69
ในสดุดีการสาปแช่ งแห่ งการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ ดาวิดผูไ้ ด้ยืนยันถึงความไม่ผิดของเขา ก็ได้แสวงหา
พระเจ้า เพื่ อจะช่ วยกู้เขาจากการถู ก ท าลาย เขาได้ป ระสบกับ การวิจารณ์ และการปฏิ เสธจากคนอิ ส ราเอล
เนื่องจากการตัดสิ นใจที่เขาได้ตดั สิ นใจเพื่อจะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เขาได้ขอให้พระเจ้าจัดการกับผูก้ ด
ขี่ของเขา และเขาได้ต้ งั ใจคอยการผ่อนคลายและการรื้ อฟื้ นการสรรเสริ ญแด่พระเจ้า นักวิชาการบางคนได้จดั
ประเภทของสดุ ดีน้ ี ว่า “พระเมสสิ ยาห์แบบทางอ้อม” เพราะว่าในขณะที่สดุ ดีน้ ี ไม่ได้ทานายถึ งพระเมสสิ ยาห์
โดยตรง แต่พระเมสสิ ยาห์ได้บรรลุ สิ่งที่ผเู้ ขียนได้แสดงออก (เปรี ยบเทียบ สดด. 16; 22; 34; 40; 41; 109)342
สดุดีน้ ีเปิ ดเผยการทนทุกข์ทางอารมณ์และฝ่ ายวิญญาณของพระเมสสิ ยาห์ หลังจากสดุดีบทที่ 110 และ 22 นั้น นี่
เป็ นสดุดีที่ถูกอ้างอิงบ่อยครั้งมากที่สุดอันดับสามในพันธสัญญาใหม่

1. ความเกลียดชังที่ไม่ยตุ ิธรรมของพวกศัตรู ของดาวิด 69:1-4
69:1-3 ผูเ้ ขียนสดุดีได้เปรี ยบสภาพที่สิ้นหวังของเขากับสภาพของคนที่กาลังจมน้ า เขาได้พรรณนาว่าตัวเขา
เองเสี ยงแหบห้าวจากการอธิ ษฐานและการสู ญเสี ยสายตาของเขาอีกด้วยขณะที่เขาได้หกั โหมที่จะดูการ
ช่วยกูข้ องพระเจ้าที่ยงั ไม่ได้ปรากฏขึ้น
69:4

ดาวิดได้เผชิ ญกับคนวิจารณ์จานวนมากจนเขาได้อธิ บายในเชิ งกล่าวเกิ นจริ งว่านับไม่ถว้ น พวกศัตรู
ของเขาเป็ นคนที่มีพลังอย่างมาก เขาจาต้องทาการยินยอมที่ไม่ยตุ ิธรรมต่อพวกเขา
พระเยซู คริ สต์ได้ประสบกับรู ปแบบของการต่อต้านนี้ เช่ นกัน พระองค์ได้อา้ งอิงถึงการทนทุกข์ของ
พระองค์วา่ เป็ นความสาเร็ จของสิ่ งที่ดาวิดได้เขียนที่นี่และที่อื่นๆ (สดด. 35:19) ในยอห์น 15:25

2. เหตุผลและผลลัพธ์ของสภาพของดาวิด 69:5-12
69:5 ดาวิดไม่ได้แสร้ งที่จะไร้ บาป แต่เขาเชื่ อว่าการเป็ นปฏิ ปักษ์ในปั จจุบนั ของพวกศัตรู ของเขานั้นไม่ใช่
เนื่องจากบาปต่างๆที่เขาได้ทาไป
69:6-7 ผูเ้ ขียนสดุ ดีไม่ได้ตอ้ งการให้คนอื่ นๆที่ วางใจในพระเจ้านั้นที่จะรู ้ สึกท้อใจด้วยการต่อต้านของพวกผู ้
วิจารณ์ของเขา ดูเหมือนว่าในความคิดนั้นเขาก็มีบรรดาผูท้ ี่ได้ยนื หยัดกับเขาในการตัดสิ นใจที่ได้นามา
ซึ่งการวิจารณ์
69:8

คนจานวนน้อยมากที่ได้อยูข่ า้ งดาวิด แม้กระทัง่ ญาติๆที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาได้ต่อต้านเขา

69:9

เป็ นที่ชดั เจนว่า มันคือการที่ดาวิดได้ถูกท่วมท้นด้วยการสร้างพระวิหารนั้นที่ได้ทาให้ความคิดเห็นอัน
เป็ นที่นิยมต่อต้านเขา บางทีคนอิสราเอลส่ วนใหญ่ได้ถือว่านี่ เป็ นโครงการที่ฟุ่มเฟื อย เขาได้เพิ่มภาษี
เพื่อจะจ่ายสาหรับการสร้างพระวิหารไหม? เราไม่ทราบ
ความร้อนใจของพระเยซูในเรื่ องพระวิหารนั้นได้นาให้พระองค์ที่จะขับไล่คนรับแลกเงินให้ออกไปจาก
พระวิหารก็ได้นาข้อนี้ไปสู่ ความคิดของพวกสาวกของพระองค์ (ยน. 2:17)

69:10-11 ดาวิดได้แสดงออกถึงการโศกเศร้าของเขาต่อการต่อต้านที่เขาได้เผชิ ญด้วยการร้องไห้ภายใน ด้วย
การไม่ทานอาหาร และด้วยการสวมผ้ากระสอบ ความเสี ยใจของเขานั้นก็แท้จริ งและลึกซึ้ ง
69:12 ตั้งแต่ผพู ้ ิพากษาซึ่ งเป็ นที่นบั ถือมากที่สุดของเมือง ผูซ้ ่ ึ งได้นงั่ ที่ประตูเมืองไปจนถึงคนขี้เมาซึ่ งเป็ นที่นบั
ถือน้อยที่สุดนั้น ทุกคนได้วจิ ารณ์ดาวิด

3. การอ้อนวอนต่อพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐานของดาวิด 69:13-28
69:13-15
ดาวิดได้ตอ้ งการการช่ วยกูจ้ ากการตายก่อนวัยอันควรและถ้อยคาจากพระเจ้าที่จะทาให้เขารู้ถึง
สิ่ งที่ตอ้ งทา
69:16-18
กษัตริ ยน์ ้ ี ได้ต้ งั การอ้อนวอนของเขาบนความรั กที่ จงรั กภัก ดี และความกรุ ณาของพระเจ้า
เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะไถ่เขาจากความทุกข์ยากของเขาด้วยการดึงเขาออกมาจากมัน พระเจ้าได้ทาสิ่ ง
นี้เมื่อพระองค์ได้ไถ่อิสราเอลจากการเป็ นทาสของอียปิ ต์
69:19-21 ดาวิดได้มนั่ ใจว่าพระเจ้ารู ้ถึงสถานการณ์ของเขา และเนื่องจากว่าพระเจ้ารู ้เกี่ยวกับมันนั้น พระองค์จะ
ช่วยเขา การต่อต้านจากพวกวิจารณ์ของเขาได้ทาให้วญ
ิ ญาณของดาวิดบาดเจ็บ ไม่มีเพื่อนสักคนของ
เขาได้ยืนอยูก่ บั เขาเมื่อความคิดเห็นอันเป็ นที่นิยมได้ต่อต้านเขา แทนที่จะค้ าจุนเขาด้วยอาหารที่ดีน้ นั
พวกเขาได้ให้ยาพิษและน้ าส้มสายชู แก่เขาเพื่อจะดื่ ม บางทีนี่เป็ นการอธิ บายเชิ งเปรี ยบเทียบถึงการ
กระทาของพวกเขาที่มีต่อเขา คาฮี บรู บารุ ท (อาหาร) อธิ บายถึ งอาหารที่เพื่อนๆที่เห็ นอกเห็นใจได้
ให้แก่ผโู ้ ศกเศร้า343 การใช้ถอ้ ยคาที่เจาะจงนี้ ของดาวิดก็เน้นถึงความน่าซื่ อใจคดของการกระทาของ
เพื่อนๆของเขา
หนึ่ งในพวกสาวกของพระเยซู ได้กระทาต่อพระองค์อย่างหลอกลวงด้วยการทรยศต่อพระองค์ด้วย
การจูบ (มธ. 26:48) พระเยซู ได้รับน้ าส้มสายชูเพื่อจะบรรเทาความกระหายของพระองค์ (มธ. 27:34)
และพวกศัตรู ของพระเยซูได้ให้น้ าส้มสายชูแท้เพื่อจะดื่มขณะที่พระองค์ถูกตรึ งที่กางเขน (มธ. 27:48)
69:22-28 “ณ จุดนี้น้ นั พระคริ สต์และความรักใคร่ ของพระองค์ก็ได้ถูกบอกไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน (ดู ข้อ 4, 9,
21) จนตอนนี้เราเกือบเตรี ยมพร้อมสาหรับคาวิงวอนที่เกือบจะเหมือน ‘โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัย
โทษเขา’ การสาปแช่งที่มาแทนที่น้ นั ก็เป็ นการย้ าเตือนที่มีพลังถึงสิ่ งใหม่ที่พระเยซู ของเราได้ทาที่
กางเขน”344
ส่ วนใหญ่ของข้อเหล่านี้ก็เรี ยกร้องให้การพิพากษาของพระเจ้าลงมายังบรรดาผูท้ ี่ได้ต่อการต้านผูร้ ับเจิม
ของพระองค์ผูซ้ ่ ึ งได้แสวงหาที่ จะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์และยกย่องพระองค์ ดาวิดไม่ไ ด้
ระบายความเกลียดชังส่ วนตัวของเขาแต่ได้ขอให้พระเจ้าที่จะลงโทษบรรดาผูท้ ี่ได้ต่อต้านเขา “บ่วง”
เป็ นกับดักที่ดีดตัวของมันเอง และ “กับดัก” อาจมีเหยือ่ ในมัน345
อัค รทู ต เปาโลได้ป ระยุก ต์ใ ช้ข ้อ ที่ 22 และ 23 กับ คนยิ ว ที่ ไ ด้ต่ อ ต้า นพระเยซู ใ นโรม 11:9-10
(เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 5:3) ยูดาสอิสคาริ โอทได้บรรลุถอ้ ยคาแห่งข้อที่ 25 (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:20)

เหตุผลที่ดาวิดได้ตอ้ งการให้พระเจ้าที่จะจัดการกับพวกปฏิปักษ์ของพวกเขาอย่างรุ นแรงนั้นก็มาจากข้อ
ที่ 26 พวกเขาได้เทเกลือใส่ แผลที่พระเจ้าได้ให้แก่เขา เป็ นที่ชดั เจนว่าดาวิดได้ถือว่าการทนทุกข์ของ
เขาก็มาจากพระเจ้าในที่สุดในแง่ที่วา่ พระองค์ได้อนุญาต พวกศัตรู ที่เป็ นมนุ ษย์ของเขาได้เพิ่มการดูถูก
แก่การบาดเจ็บด้วยการกระทาต่อเขาในแนวทางที่พวกเขาได้ทา
ในทานองเดียวกันนั้น พระเจ้าได้อยู่เบื้องหลังการตรึ งพระบุตรของพระองค์ แต่ตวั แทนที่เป็ นมนุ ษย์ที่
เกี่ ยวข้องกับการทนทุกข์และการตายของพระเยซู น้ นั ก็ตอ้ งรับผิดชอบและต้องรับการลงโทษสาหรับ
การกระทาของพวกเขาอีกด้วย
ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าลบชื่ อของพวกศัตรู ของเขาออกจากหนังสื อแห่ งชี วิตของพระองค์เสี ย (ข้อ 28)
บางทีนี่อา้ งอิงถึงหนังสื อของผูม้ ีชีวิต (เปรี ยบเทียบ วว. 3:5) คาว่า “หนังสื อแห่ งชี วิต” ในพันธสัญญา
เดิมอ้างอิงถึงการบันทึกถึงบรรดาผูท้ ี่มีชีวิตอยู่ทางกายภาพ (เปรี ยบเทียบ อพย. 32:32-33; ฉธบ. 29:20;
สดด. 69:28; ดนล. 12:1; เปรี ยบเทียบ อพย. 17:14; ฉธบ. 25:19; อสย. 4:3) มันได้มีความหมายที่
เจาะจงมากขึ้นในพันธสัญญาใหม่ ตามปกติแล้ว ที่นนั่ อ้างอิงถึงรายการของรายชื่ อและการกระทาของ
ผูถ้ ูกเลือกสรร (ลก. 10:20; ฟป. 4:3; ฮบ. 12:23; วว. 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27; 22:19; เปรี ยบเทียบ
วว. 2:11, 17; 3:4, 12)346 ในอีกนัยหนึ่ง ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะทาให้ชีวติ ของพวกศัตรู ของเขาสั้นลง
“หลายคนดิ้นรนกับแนวคิดของการแก้แค้นของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปที่ไม่กลับใจ แต่คาอ้อนวอนของ
พระเยซูที่จะยกโทษให้ศตั รู ของ
คนใดๆนั้นต้องสมดุ ลด้วยบทบาทผูแ้ ก้แค้นของพระองค์ คือผูท้ ี่จะพิพากษาบรรดาผูท้ ี่ยงั คงอยู่ในการ
กบฏที่ด้ือดึงต่อพระองค์ (วว. 19:11-16)”347
4. ความตั้งใจของดาวิดที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า 69:29-36
69:29-33 อีกครั้งหนึ่ ง ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะช่วยกูเ้ ขา (เปรี ยบเทียบข้อ 13) เมื่อแน่ใจถึงความรอดนั้น
เขาได้ปฏิ ญาณที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า ซึ่ งมัน่ ใจว่าจะทาให้พระองค์โปรดปรานมากกว่าเครื่ องสัตวบูชา
วัวผูท้ ้ งั เขาและกีบ (ข้อ 31) เป็ นสัตว์ที่โตเต็มที่ซ่ ึงเป็ นเครื่ องบูชาที่ดี
“มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับความขบขันอย่างหน้าเฉยตาเฉยในการชาเลืองดู เขาและกีบ โอช่างมีประโยชน์ต่อ
พระเจ้าจริ งๆ”348
เมื่ อคนยากจนและคนขัดสน ผูซ้ ่ ึ ง ได้วางใจในพระเจ้าอย่า งดาวิด ได้เห็ นการช่ วยกู้ข องพระเจ้า นั้น
พวกเขาจะยินดี ความรอดเช่นนั้นจะหนุนใจพวกเขา

69:34-36 การคาดหวังถึงการช่ วยกูส้ ่ วนตัวได้หนุ นใจให้ดาวิดที่จะคาดหวังให้พระเจ้าบรรลุพระสัญญาต่างๆ
ของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอลเช่นกัน เขาได้เรี ยกร้องให้สิ่งทรงสร้างทั้งสิ้ นที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าผูซ้ ่ ึ ง
จะสถาปนาอิสราเอลอย่างที่พระองค์ได้สัญญาไว้
เมื่อธรรมิกชนตั้งใจที่จะยกย่องพระเจ้า หลายคนจะต่อต้านความพยายามของพวกเขาและข่มเหงพวกเขา
การต่อต้านนี้ ไม่ควรผลักดันเราออกจากพระเจ้า แต่ที่จะผลักดันเราเข้าหาพระองค์ ในการที่จะได้รับ
พระคุณนั้น เราต้องสัตย์ซื่อต่อไป พระเจ้าจะให้รางวัลแก่ความสัตย์ซื่อนี้อย่างใหญ่หลวง (เปรี ยบเทียบ
ยก. 1:12) เราสามารถเห็นความจริ งนี้ ในชี วิตของดาวิดและในชี วิตของบุตรชายที่ใหญ่ที่สุดของเขา
ซึ่ งก็คือพระเยซูคริ สต์
สดุดีบทที่ 70
ตัวอักษรที่จารึ กไว้ของสดุ ดีน้ ี คือ “ที่ระลึก” หรื อ “การอ้อนวอน” ตามตัวอักษรหมายถึง “ที่จะนาไปสู่
ความทรงจา” (เปรี ยบเทียบ สดด. 38)
“บางทีนี่เป็ นการหมายเหตุที่วา่ สดุดีน้ ี จะถูกใช้ในการเชื่ อมโยงกับการถวายบูชา (เปรี ยบเทียบ 1 พศด.
16:4) ซึ่ งจะช่วย ‘ย้าเตือน’ พระเจ้าถึงการขอร้องของผูอ้ อ้ นวอน”349
เนื้ อหาของสดุ ดีน้ ี ก็คล้ายกับเนื้ อหาของสดุ ดีบทที่ 69 อย่างมาก แม้วา่ การบรรยายนั้นสั้นกว่าอย่างมาก
มันเกือบเหมือนสดุดี 40:13-17 ยกเว้นการขาดไปของพระนามของพระเจ้า (ลักษณะของ “สดุดีแบบเอโลฮิม”
เช่น สดุดี 42-72) และการเพิ่มเติมของ “ขอเร่ งมา” ณ ตอนต้น (ข้อ 1) สดุดีการคร่ าครวญนี้ เป็ นการชดเชยของ
สดุดี 40:13-17
1. คาวิงวอนขอการช่วยเหลือโดยทันที 70:1-3
70:1

ดาวิดต้องการและร้องขอความช่วยเหลือโดยทันทีของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 31:270:2-3 เขาต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ วเพราะว่าพวกศัตรู ได้พยายามที่จะทาลายเขา เขาได้อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะ
นาความ อับอายมายังผูท้ ี่ได้แสวงหาที่ จะทาให้ดาวิดอับอาย เป็ นที่ชัดเจนว่าพวกศัตรู ของเขาได้
พยายามที่จะฆ่าเขา

2. คาอธิษฐานเพื่อพระสิ ริของพระเจ้า 70:4-5
ในฐานะผลลัพธ์ ข องการช่ วยกู้ของพระเจ้า นั้น คนชอบธรรมคนอื่ นๆจะยกย่องพระเจ้าและยินดี ใ น
พระองค์ สดุดีน้ ีจบลงอย่างที่มนั ได้เริ่ มต้นคือ ด้วยการขอร้องการผ่อนคลายอันรวดเร็ ว ดาวิดได้เน้นถึงการที่

เขาต้องการการช่ วยเหลื อของพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ งเพียงไรด้วยการเริ่ มต้นและการจบสดุ ดีน้ ี ด้วยการอ้อนวอน
เหล่านี้
บางครั้ง เมื่อผูเ้ ชื่ อถูกโจมตีโดยคนอื่นๆที่ต่อต้านน้ าพระทัยของพระเจ้านั้น ทุกสิ่ งที่พวกเขาสามารถทา
ได้ก็คือร้องขอความช่วยเหลือจาก พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ นหม. 2:4-5) แม้กระทัง่ ในคาอธิ ษฐานที่ส้ ันเช่นนี้
เราควรตั้งการอ้อนวอนของเราบนพระสิ ริของพระเจ้า อย่างที่ผเู ้ ขียนสดุดีได้ทา
สดุดีบทที่ 71
สดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวนี้แสดงออกถึงความเชื่อของบุคคลที่แก่กว่าที่มีความต้องการผูซ้ ่ ึ งได้วางใจใน
พระเจ้ามาเป็ นเวลาหลายปี ผูเ้ ขียนก็ไม่เป็ นที่รู้จกั แก่เรา เขาได้รวบรวมองค์ประกอบต่างๆที่เราพบในสดุ ดี
อื่นๆหลายบทเพื่อจะสื่ อสารความคิดของเขา (เปรี ยบเทียบ สดด. 22; 31; 35; 40)
1. คาอธิ ษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า 71:1-4
ผูเ้ ขี ย นได้เริ่ ม ต้นด้วยการยื นยันถึ ง ความมัน่ ใจของเขาในพระเจ้า อี ก ครั้ ง ผูซ้ ่ ึ ง เขาได้ว างใจในอดี ต
(เปรี ยบเทียบ 31:1-3) เขาต้องการการช่วยกูข้ องพระเจ้าจากการโจมตีของคนอธรรมเพื่อว่าความมัน่ ใจของเขา
ในพระเจ้านั้นจะไม่ไร้ประโยชน์ เขาได้กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะที่ล้ ีภยั ศิลา และป้ อมปราการ เราไม่ทราบว่า
เขาได้เผชิญกับการโจมตีทางคาพูดหรื อทางร่ างกาย หรื อทั้งสองอย่าง
2. การทบทวนถึงความเชื่อของผูเ้ ขียนสดุดี 71:5-13
71:5-6 ผูเ้ ขียนได้วางใจในพระเจ้าตั้งแต่อายุยงั น้อยของเขา เนื่ องจากว่าพระเจ้าได้ค้ าจุนเขาตั้งแต่วนั ที่เกิ ดมา
ของเขา เขาได้สรรเสริ ญ พระเจ้าตลอดชีวติ ของเขา
71:7-8 ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้หมายถึ งว่าผูด้ ูเหตุ การณ์ ได้ถือว่าสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้นกับเขานั้นเป็ นเหตุบอกล่วงหน้าถึ งสิ่ ง
ต่างๆที่จะมา เป็ นที่ ชัดเจนว่าพวกเขาได้รู้สึกว่าพระเจ้าได้ละทิ้งคนชอบธรรมเพราะว่าดู เหมื อนว่า
พระองค์ได้ละทิง้ ธรรมิกชนที่ชราคนนี้ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนสดุดีได้สรรเสริ ญพระเจ้าเรื่ อยไป
71:9-13 ผูเ้ ขี ย นได้อ้อ นวอนต่ อ พระเจ้า อย่า งเจาะจงที่ จ ะไม่ ล ะทิ้ ง เขาในวัย ชราของเขา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
เนื่องจากว่าพวกศัตรู ของเขาได้อา้ งว่าพระเจ้าได้ละทิ้งเขาแล้ว เขาไม่มีผปู ้ กป้ องใดๆและได้ร้องทูลให้
พระเจ้าทาสิ่ งที่ถูกต้อง ข้อเหล่านี้ก็มีการสาปแช่ง
3. การอุทิศตนใหม่ที่จะวางใจเรื่ อยไป 71:14-24
71:14-18 ไม่ว่าผลลัพธ์ในกรณี ของเขาจะเป็ นอย่างไรก็ตามนั้น ผูเ้ ขียนได้ตดั สิ นใจที่จะวางใจและสรรเสริ ญ
พระเจ้าเรื่ อยไป พระเจ้าได้แสดงถึงความชอบธรรม ความรอด และการกระทาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์

มาเป็ นเวลายาวนานและในหลายทางด้วยกัน ดังนั้นผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ปฏิ ญาณที่จะกล่าวถึ งสิ่ งเหล่านั้น
ตลอดไป แม้วา่ เขาไม่สามารถนับการกระทาที่สัตย์ซื่อทั้งหมดของพระเจ้าได้ก็ตาม ถ้าพระเจ้าได้ละทิ้ง
เขา เขาคงไม่สามารถเชื่อมโยงคาพยานเหล่านี้เข้ากับชนรุ่ นปั จจุบนั ของผูค้ นของเขาได้อย่างเต็มที่ได้
71:19-21 สิ่ ง ต่ า งๆที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ซ่ ึ ง ผูเ้ ขี ย นได้เป็ นพยานได้ร วมถึ งความรอดของพระเจ้าจากความทุ ก ข์ย าก
ส่ วนตัวหลายอย่าง ผูเ้ ขียนสดุดีได้ตกต่ามาก่อน แต่พระเจ้าได้ยกเขาขึ้นเสมอ350 เขาได้อธิ ษฐานว่าสิ่ ง
นี้จะเป็ นประสบการณ์ของเขาอีกครั้งหนึ่ง ความยิง่ ใหญ่หรื อเกียรติของเขาได้มาจากการวางใจในพระ
เจ้าและการได้รับรางวัลสาหรับความวางใจนั้นด้วยการช่วยกู้
71:22-24 ในการคาดหวังถึงการช่วยเหลือของพระเจ้านั้น ผูเ้ ขียนได้สัญญาที่จะสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยเครื่ องสาย
เช่นเดียวกับทางคาพูด ชื่อเรื่ อง “องค์บริ สุทธิ์ แห่ งอิสราเอล” (ข้อ 22) ก็ธรรมดาในหนังสื ออิสยาห์แต่หา
ยากในเพลงสดุดี ซึ่ งปรากฏแค่สามครั้ง (เปรี ยบเทียบ 78:41; 89:18) ในการสรุ ปนั้น ผูเ้ ขียนสดุดีได้
กล่าวถึ งความขายหน้าของผูก้ ล่าวหาของเขาว่าได้เกิดขึ้นแล้ว แม้วา่ นัน่ คือสิ่ งที่เขาได้ขอร้อง บางทีนี่
เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแสดงออกถึงความมัน่ ใจว่าบางสิ่ งจะเกิดขึ้นโดยการอธิ บายว่ามันได้เกิดขึ้น
แล้ว
เมื่อผูค้ นได้วางใจในพระเจ้าตลอดชี วิตและได้เห็นพระองค์ช่วยกูพ้ วกเขาจากความทุกข์หลายอย่างนั้น
มันก็ง่ายกว่าสาหรับพวกเขาที่จะวางใจพระองค์ในปั จจุบนั อย่างที่การไม่เชื่ ออย่างต่อเนื่ องทาให้ความ
เชื่อยุง่ ยากขึ้น ความวางใจอย่างต่อเนื่องก็ทาให้การไม่เชื่อยุง่ ยากขึ้น
สดุดีบทที่ 72
สดุดีกษัตริ ยน์ ้ ี เป็ นหนึ่ งในสดุดีสองบทที่ถือว่าผูเ้ ขียนคือซาโลมอนในตัวอักษรที่จารึ กไว้ (เปรี ยบเทียบ
สดด. 127) สดุดีน้ ี อธิ บายถึงรัชกาลของเขาแต่คาดหวังถึงการปกครองบนโลกนี้ ในอนาคตของผูส้ ื บทอดของ
เขา ซึ่ งก็คือพระเยซู คริ สต์351 ผูเ้ ขียนสดุดีได้อธิ ษฐานขอความมัง่ คัง่ เพื่อผูร้ ับเจิมของพระองค์ ซึ่ งในที่สุดก็คือ
พระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล ไอแซค วัตส์ได้เขียนเพลงชีวิตคริ สเตียนชื่อ “พระเยซู ควรปกครองอีกครั้งหนึ่ ง”
หลังจากการภาวนาสดุดีบทนี้352
“สดุ ดีน้ ี ไ ม่ไ ด้ถู ก อ้า งอิ งในที่ ใดในพันธสัญญาใหม่ ว่า อ้า งอิ งถึ งพระเยซู แต่แน่ นอนว่ามันอธิ บ ายถึ ง
องค์ประกอบต่างๆที่จะสร้างอาณาจักรที่ได้สัญญาไว้เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา”353
ซาโลมอนได้เขียนถึ งพระพรที่พระเจ้ามอบให้ผ่านทางผูป้ กครองที่รับเจิมของพระองค์ เนื่ องจากว่า
พระเจ้าได้แต่งตั้งกษัตริ ยแ์ ละเพราะว่าเขาได้ปกครองอย่างชอบธรรมนั้น ซาโลมอนได้คาดหวังว่าการ

ปกครองของเขาจะยื่นออกไปไกล เขาได้ขอให้พระเจ้าอวยพรการปกครองของเขาด้วยสันติสุขและ
ความมัง่ คัง่ เพราะว่าเขาปกป้ องผูท้ ี่ถูกกดขี่
“สดุดีน้ ีเริ่ มต้นด้วยคาอธิ ษฐานขอเพื่อการเป็ นกษัตริ ยแ์ บบพระเมสสิ ยาห์ของราชวงศ์ของดาวิด (ข้อ 1-2)
และจบลงด้วยการลงความเห็นว่าการสรรเสริ ญเป็ นของการเป็ นกษัตริ ยท์ วั่ โลกของพระเจ้า (ข้อ 18-19)
การอ้อนวอนนี้ก็สลับกันระหว่างคาอธิ ษฐานเพื่อกษัตริ ย ์ คาอธิ ษฐานเพื่อความมัง่ คัง่ และความยุติธรรม
ที่เชื่อมโยงกับการปกครอง และคาอธิ ษฐานเพื่อการขยายการปกครองนั้น”354
1. คาวิงวอนขอความสามารถที่จะปกครองอย่างดี 72:1-7
72:1-4 ค าอธิ ษ ฐานขอความสามารถที่ จ ะปกครองอย่า งยุ ติ ธ รรมและอย่า งชอบธรรมนี้ ก็ ค ล้า ยกับ การขอ
สติปัญญาของซาโลมอน ซึ่ งเขาได้กล่าว ณ ตอนต้นของรัชกาลของเขา (1 พกษ. 3:9) การอ้างอิงของ
เขาถึงภูเขาและเนินเขาบางทีเป็ นการพาดพิงเชิงเปรี ยบเทียบถึงการปกครองของเขา (เปรี ยบเทียบ สดด.
30:7; อสย. 2:2; 41:15; ยรม. 51:25; ดนล. 2:35, 44; วว. 17:9) ข้อที่ 4 อธิ บายถึงความยุติธรรมพื้นฐาน
72:5-7 ในข้อที่ 5 นั้น สิ่ งที่มาก่อน “พวกเขา” ในฉบับแปล NASB คือ “ผูถ้ ูกกดขี่” ของข้อที่ 4 และ “ท่าน”
อ้างอิงถึงพระเจ้า ในฉบับแปล NIV ซึ่ งเอาตามฉบับแปลเซปทัวจิ นท์น้ นั บรรดาผูแ้ ปลได้รู้สึกว่า
กษัตริ ยเ์ ป็ นหัวข้อของข้อทั้งหมด ตัวบทฮีบรู ก็ชื่นชอบการแปลของฉบับแปล NASB ในข้อที่ 6 และ
7 นั้น กษัตริ ยเ์ ป็ นหัวข้อ
ผลกระทบของกษัตริ ยท์ ี่ยุติธรรมและชอบธรรม ซึ่ งเป็ นบุคคลประเภทที่ซาโลมอนได้ขอให้พระเจ้าทา
ให้เขาเป็ นนั้น ก็มีประโยชน์ต่อประชากรของเขาอย่างที่ฝนและสันติสุขมีต่อภูมิประเทศ
“สาหรับ ‘กระบองเหล็ก’ ของสดุดี 2:9 นั้นมันก็เป็ นอีกด้านหนึ่ งของการเป็ นกษัตริ ย ์ กระนั้นมันก็เป็ น
ด้านที่เป็ นส่ วนประกอบแท้ของอีกด้านหนึ่งอย่างที่ขอ้ ที่ 4 ได้แสดงให้เห็นแล้ว”355
2. คาวิงวอนขออิทธิพลแนวกว้าง 72:8-14
72:8-11 มันไม่ใช่เครื่ องหมายของความถือตัวเองว่าสาคัญที่ซาโลมอนได้ขอร้องการปกครองทัว่ โลก อย่างที่
ข้อที่ 12-14 ทาให้ชดั เจน (เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 4:10) “แม่น้ า” นั้นคือแม่น้ ายูเฟรติส ซึ่ งเป็ นแม่น้ าที่
สาคัญที่สุดในแง่ของแผ่นดินแห่ งพระสัญญาที่พระเจ้าได้ให้แก่อบั ราฮัมและลูกหลานของเขา บางที
“ทารชิช” อ้างอิงถึงทารเทสซัสในสเปนตะวันตกเฉี ยงใต้ “เชบา” อ้างถึงถึงเยเมนสมัยใหม่ในอาระเบีย
ตะวันตกเฉียงใต้ และ “เสบา” อ้างอิงถึงอียปิ ต์ส่วนบน (ทางใต้) ซึ่ งตอนนี้ก็คือซูดาน

“แนวคิดที่ได้แสดงออกก็คือการขยาย ไม่ใช่ความจากัด โลกเป็ นของพระเจ้า ขอให้พระองค์ประทาน
การปกครองทัว่ โลกแก่ตวั แทนของพระองค์เถิด! ซึ่ งเป็ นความหวังอันจะเป็ นที่ประจักษ์ในอาณาจักรทัว่
โลกของพระคริ สต์เท่านั้น”356
72:12-14 ซาโลมอนต้องการอาณาจักรระดับกว้างเพื่อว่าเขาจะสถาปนาความยุติธรรมและความชอบ ธรรมใน
ทั้งโลกได้ จากนั้นคนจานวนมากจะได้รับประโยชน์ในแนวทางต่างๆที่เขาได้อธิ บายไว้ในข้อเหล่านี้
3. ผลลัพธ์ต่างๆของการปกครองอันกว้างขวางของความยุติธรรม 72:15-20
72:15-16 การแลกเปลี่ยนกับการปกครองที่เป็ นประโยชน์ของเขานั้น กษัตริ ยจ์ ะได้รับพระพรจากประชากร
ของเขา พวกเขาจะแสดงออกถึงความกตัญญูของพวกเขาด้วยการนาทรัพย์มาให้เขา (เปรี ยบเทียบ 1
พกษ. 10:10) และด้วยการอธิ ษฐานเพื่อเขา ในฐานะผลลัพธ์ของอิทธิ พลที่ดีของเขานั้น แผ่นดิ นของ
เขาจะชื่ นชมกับความมัง่ คัง่ ซึ่ งซาโลมอนได้เปรี ยบเทียบกับพืชผลที่อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ ที่งดงามและ
พลเมืองที่เจริ ญขึ้น
“ข้อนี้ [16] และสดุดีท้ งั บทแสดงให้เห็นว่าสิ่ งที่เราเรี ยกว่า ‘ย่านศีลธรรม’ และ ‘ย่านแห่ งธรรมชาติ’ ก็ก่อ
รู ปสิ่ งทั้งหมดหนึ่ งเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ให้แก่คนอิสราเอล ชุ มชนที่ดาเนิ นชี วิตตามความชอบธรรมก็
ไม่เพียงแต่ชื่นชมกับความกลมกลื นภายในเท่านั้น แต่ยงั ชื่ นชมกับความมัง่ คัง่ ในทุ่งนาและฝูงสัตว์อีก
ด้วย”357
72:17 กษัตริ ยแ์ บบนั้นจะชื่ นชมกับการสรรเสริ ญที่ยงั่ ยืน ไม่ใช่ แค่ความขอบคุณของชนรุ่ นที่เขาได้ปรนนิ บตั ิ
เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 12:2-3; วว. 21:24)
72:18-19 เบื้องหลังกษัตริ ยบ์ นโลกนั้น ซาโลมอนได้เห็นพระเจ้า ถ้าการสรรเสริ ญได้มายังซาโลมอน ชื่อเสี ยง
ที่มากขึ้นควรไปยัง พระเจ้าแห่งอิสราเอลสาหรับการช่วยให้กษัตริ ยท์ ี่จะทาการปกครองที่น่าอัศจรรย์น้ นั
ซาโลมอนได้ยอมรับอธิ ปไตยของพระเจ้าด้วยการอ้อนวอนต่อพระองค์เพื่อการเสริ มสร้างส่ วนตัวที่เขา
ต้องการเพื่อจะปกครองอย่างยุติธรรม (ข้อ 1-11) เขายังได้ทาการยอมรับสิ่ งนั้นด้วยการถือว่าพระพร
เป็ นของพระเจ้าอีกด้วย ที่นี่ ณ ตอนจบของสดุดีน้ ี
การให้พร ณ ตอนจบนี้ ก็เป็ นเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าที่คล้ายกับเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าที่ได้สิ้นสุ ดเพลง
สดุดีบรรพที่ 1 (สดด. 41:13) บางทีบรรดาผูแ้ ก้ไขของการรวบรวมเพลงสดุดีได้วางสดุดีบทที่ 72 ไว้
ที่นี่เนื่ องจากเพลงสรรเสริ ญพระเจ้านี้ และเนื่ องจากหัวข้อทั้งหมดของสดุดีน้ ี ที่เป็ นแนวบวก ที่มองใน
แง่ดีและให้เกียรติพระเจ้า

72:20 บางทีขอ้ นี้เป็ นการเพิ่มเติมของการแก้ไข แทนที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของสดุดีบทที่ 72 เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่
มันกล่าว สดุดีอย่างน้อย 18 บทที่ได้ทาตามข้อนี้ ก็คือสดุดีต่างๆของดาวิด (สดด. 86; 101; 103; 108—
110; 122; 124; 131; 133; และ 138—145) ดังนั้นข้อนี้ อาจได้สิ้นสุ ดการแก้ไขก่อนหน้านี้ ของเพลง
สดุดีแทนที่จะเป็ นการแก้ไขปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ข้อนี้ก็แยกสดุดีต่างๆก่อนหน้านั้นที่เชื่ อมโยงกับดา
วิดจากสดุดีเหล่านั้นของอาสาฟที่ติดตามมาทันทีทนั ใด (สดด. 73—83) นักวิชาการบางคนเชื่ อว่าข้อนี้
อ้างอิงถึงสดุดีท้ งั หมดของดาวิดในสองบรรพแรกนั้น358 แต่คนอื่นเชื่อว่ามันอ้างอิงถึงสดุดีต่างๆของเขา
ในบรรพที่สองนี้เท่านั้น359 อย่างน่าสนใจแล้ว คาว่า “คาอธิ ษฐาน” เป็ นคาเหมือนสาหรับคาว่า “สดุดี”
อย่างที่ ถูกใช้ที่นี่ คาอธิ ษฐานและการสรรเสริ ญเป็ นสองเครื่ องหมายที่เป็ น ลักษณะพิเศษที่ สุดของ
เพลงสดุดี
หัวข้อของสดุดีบทที่ 72 คือการปกครองที่ยตุ ิธรรมและชอบธรรมของพระเจ้าเหนือโลก ซาโลมอนได้
อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะทาการผ่านทางเขาและการบริ หารจัดการของเขาจะนาการปกครองเช่ นนั้นให้
เกิ ดขึ้ น พระเจ้าได้ตอบคาอ้อนวอนของซาโลมอนโดยมาก อย่างไรก็ตาม เพราะว่าซาโลมอนได้
พิสู จน์ว่า ไม่สั ตย์ซื่อต่ อพระเจ้า การปกครองของเขาก็ ไ ม่ใ ช่ พ ระพรที่ ยิ่ง ใหญ่ อย่างที่ ม นั ควรได้เป็ น
เมื่อผูส้ ื บทอดของซาโลมอน ซึ่ งก็คือพระเยซู น้ นั เสด็จมายังโลกและสถาปนาการปกครองของพระองค์
สภาพต่างๆที่ซาโลมอนได้ขอร้องนั้นจะพบกับความสาเร็ จอย่างสมบูรณ์360 สาหรับเราแล้ว การอ้อน
วอนของซาโลมอนก็จดั ตั้ง ต้นแบบของสิ่ ง ที่ ธ รรมิ ก ชนควรปรารถนาและอธิ ษ ฐานขอเกี่ ย วกับ การ
ปกครองที่ยตุ ิธรรมของพระเจ้าบนโลก(เปรี ยบเทียบ มธ. 6:10)
III. บรรพที่ 3: บทที่ 73—89
ชายคนหนึ่งหรื อชายหลายคนที่ชื่ออาสาฟได้เขียนสดุดี 11 บทในบรรพนี้ (สดด. 73—89) ผูเ้ ขียนคน
อื่นๆก็เป็ นพวกบุตรชายของ โคราห์ (สดด. 84—85, 87), ดาวิด (สดด. 86), เฮมาน (สดด. 88), และเอธาน
(สดด. 89) อาสาฟ เฮมานและเอธานเป็ นนักดนตรี ที่มาจากเผ่าเลวีผซู ้ ่ ึ งเป็ นคนร่ วมสมัยกับดาวิด บรรพที่ 3
ของเพลงสดุดีได้ถูกเรี ยกว่า “บรรพมืด”361
สดุดีบทที่ 73
ในสดุ ดีน้ ี อาสาฟได้เชื่ อมโยงการดิ้นรนทางความคิดภายในของเขาเมื่อเขาได้เปรี ยบเทียบชี วิตของเขา
ในฐานะผูห้ นึ่งที่ได้อุทิศตนแด่ พระยาเวห์กบั ชีวติ ของพวกคนรู ้จกั ผูไ้ ม่ได้ให้พระเจ้ามาก่อน เขาได้สารภาพถึง
ความท้อใจของเขา ในการไตร่ ตรองต่อไปนั้น เขาได้ตระหนักถึงความบาปของความปรารถนาทางเนื้ อหนัง

ของเขา ในที่สุด เขาได้อธิ บายว่าความแตกต่างระหว่างสองวิถีชีวิตเหล่านี้ ได้ช่วยให้เขาที่จะรักษามุมมองที่
เหมาะสมเกี่ยวกับชีวติ ไว้
“ตอนนี้ เรามาสู่ สิ่งที่อาจเป็ นสดุ ดีที่โดดเด่ นและพึงพอใจที่สุดของสดุ ดีท้ งั หมด เราปฏิ บตั ิต่อสดุ ดีน้ ี
อย่างสุ ดท้ายท่ามกลางบรรดาสดุ ดีแห่ งความไม่อาจปรั บตัว เพราะว่าในงานแห่ งความเชื่ อนั้น มันดู
เหมือนเป็ นถ้อยคาสุ ดท้ายในเรื่ องความไม่อาจปรั บตัว ถึ งแม้ในขณะนั้นมันเปล่ งถ้อยคาแรกแห่ งการ
ปรับตัวใหม่ ขบวนการของสดุ ดีเองนั้นก็แสดงถึ งการเคลื่ อนที่ซ่ ึ งได้ทาด้วยความเชื่ อ ไปสู่ ผ่านทาง
และออกจากความไม่อาจปรับตัว ไปสู่ การปรับตัวใหม่ ซึ่ งแสดงให้เห็นโดยความวางใจที่ยนิ ดี”362
“สดุดีที่ยงิ่ ใหญ่น้ ีเป็ นเรื่ องราวของการแสวงหาที่ขมขื่นและหมดหวัง ซึ่ งตอนนี้ ได้รับรางวัลเกินกว่าการ
คาดหวังทั้งสิ้ น”363
สดุดีน้ ีก็คล้ายกับสดุดีบทที่ 49 มันเป็ นสดุดีปัญญาเนื่ องจากความเข้าใจลึกซึ้ งอันฉลาดที่มนั ตระเตรี ยม
ไว้แก่ธรรมิกชนซึ่ งรวมถึงต้นแบบของความวางใจ แต่พาหนะแห่ งการสื่ อสารก็คือการคร่ าครวญ364 มันคล้าย
กับสดุดีบทที่ 37 อีกด้วย ในแง่ที่วา่ มันเป็ นประโยชน์ที่จะอ่านเมื่อเรารู ้สึกท้อใจด้วยความมัง่ คัง่ ที่ชดั เจนของคน
อธรรม
“. . . ข้าพเจ้าแยกประเภทสดุดีน้ ี ว่า เป็ นสดุดีปัญญาเพราะว่ามันจัดการกับปั ญหาโดยทัว่ ไปที่พบได้ใน
วรรณกรรมทางปั ญญา ซึ่ ง ก็ คื อ ความมัง่ คั่ง ของคนอธรรม แต่ เมื่ อขึ้ น อยู่ก ับ การยืนยัน ที่ หนัก แน่ น
ถึงความวางใจของมันนั้น (ข้อ 1, 17, 18-20, 23-28) มันสามารถถูกถือว่าอยู่ในประเภทสดุดีการวาง
ใจได้”365
1. ความมัง่ คัง่ ในปั จจุบนั ของคนอธรรม 73:1-14
73:1-3 อาสาฟได้เริ่ มต้นสดุดีน้ ี ดว้ ยการยืนยันถึงความดีของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อผูท้ ี่ ใจของเขาบริ สุทธิ์ เพราะว่าพวกเขาแสวงหาที่จะติ ดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ (ข้อที่ 1)
ข้อนี้ ก็ตระเตรี ยมกุญแจสู่ สดุ ดีน้ ี โดยการเน้นถึงท่าทีวา่ สาคัญที่สุด ความบริ สุทธิ์ แห่ งใจหมายถึงการ
อุทิศตนต่อพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง การอ้างอิงถึ งใจก็ปรากฏในข้อ 1, 7, 13, 21, และ 26 (สองครั้ง)
นักเขียนคนหนึ่งได้อา้ งอิงถึงสดุดีน้ ีวา่ เป็ นการภาวนาในใจ366
อย่างไรก็ตาม อาสาฟได้สารภาพว่าเขาเกือบสะดุดในการดาเนิ นของเขาในฐานะผูเ้ ชื่ อที่สัตย์ซื่อเมื่อเขา
ได้คิ ด เกี่ ย วกับ ความมั่ง คั่ง ทางวัต ถุ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องคนอธรรม ความมั่ง คั่ง และการด าเนิ น ชี วิ ต ที่
สะดวกสบายของผูท้ ี่ไม่ได้ทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ทดลองอาสาฟอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ละทิ้งการ
อุทิศตนของเขาต่อการดาเนินชีวติ โดยธรรมบัญญัติของพระเจ้า

“ความสงสัยมาจากความคิดที่ดิ้นรน ในขณะที่การไม่เชื่ อมาจากความตั้งใจที่ด้ือดึงซึ่ งปฏิเสธที่จะจานน
ต่อพระเจ้า (ข้อที่ 7) บุคคลที่ไม่เชื่ อ จะไม่ เชื่ อ ในขณะที่บุคคลที่สงสัยก็ดิ้นรนที่จะเชื่ อแต่ไม่สามารถ
เชื่อได้”367
ลักษณะที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งของสดุดีน้ ีก็คือการปรากฏซ้ าของวลีน้ ี “แต่ขา้ พเจ้าเล่า” (ข้อที่ 2, 28, และ
22 และ 23 ในตัวบทฮีบรู )
73:4-12 ถัดไปผูเ้ ขียนได้อธิ บายถึงแนวทางต่างๆที่คนอธรรมประพฤติ ดูเหมือนพวกเขาปราศจากความกังวล
(ข้อที่ 4-5) เย่อหยิ่งและรุ นแรง (ข้อที่ 6) เช่นเดียวกับ ปล่อยตัวปล่อยใจ (ข้อที่ 7) พวกเขากล่าวอย่าง
เย่อหยิง่ (ข้อที่ 8-9) นาคนอื่นๆให้ตามพวกเขาเอง (ข้อที่ 10) และกระทาราวกับว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจว่า
พวกเขาดาเนิ นชี วิตอย่างไร (ข้อที่ 11; เปรี ยบเทียบ สดด. 94:7) ด้วยความกังวลเล็กน้อยนั้น พวกเขาก็
มัง่ คัง่ ต่อไป (ข้อที่ 12; เปรี ยบเทียบ ข้อ 4-5)
73:13-14 หลังจากที่ได้สังเกตถึงคนอธรรมนั้น อาสาฟได้รู้สึกว่าการอุทิศตนของเขาที่จะติดตามพระเจ้าอย่าง
สัตย์ซื่อนั้นก็ เป็ นความผิดพลาด แทนที่ จะมัง่ คัง่ เขากลับได้ประสบกับปั ญหามากขึ้ น ดู เหมื อนว่า
พระเจ้าลงโทษบุคคลที่บริ สุทธิ์ ในใจและทาให้คนเย่อหยิง่ มัง่ คัง่
“เขาไม่ได้มีความผิดในเรื่ องการฆ่าฟันหรื อกิจกรรมต่างๆที่กดขี่ ดังนั้นเขาสามารถกล่าวได้วา่ มือของเขา
นั้น ‘ไร้ความผิด’ (เปรี ยบเทียบ 26:6; มธ. 27:24)”368
“. . . เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ เนื่ องจากสิ่ งที่เราจะได้รับแต่เนื่ องจากพระองค์ควรค่าแก่การนมัสการและ
การรับใช้ของเรา โดยไม่คานึงถึงสิ่ งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นกับชีวติ ของเรา”369
2. จุดหมายปลายทางในอนาคตของคนอธรรมและคนชอบธรรม 73:15-28
73:15-20 สภาพในปั จจุบนั ของคนอธรรมมักทาให้ธรรมิกชนสงสัยถึงปั ญญาของการอุทิศตนที่หนักแน่นต่อ
พระเจ้า อย่างไรก็ตาม สภาพในอนาคตของผูท้ ี่ ไม่คานึ งถึ งน้ าพระทัยของพระเจ้าตอนนี้ ได้ช่วยให้
อาสาฟยังคงจงรักภักดีต่อพระยาเวห์
ถ้าเขาได้ประกาศถึ งความสงสัยก่อนหน้านี้ ของเขาต่อชุ มชน เขาคงได้นาผูค้ นที่ได้ยินเขาไปอย่างผิดๆ
เพราะว่าเขาไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริ งทั้งหมด เมื่อเขาได้มองชี วิตตามการเปิ ดเผยของพระเจ้านั้นเอง
ที่เขาได้รับมุมมองที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง การนัง่ ในสถานนมัสการและการไตร่ ตรองได้นาความทรง
จาถึงบั้นปลายของคนอธรรมกลับมาสู่ ความคิดอีกครั้งหนึ่ ง แม้วา่ คนอธรรมอาจมัง่ คัง่ ในตอนนี้ เมื่อ
พวกเขายืนต่อหน้าพระเจ้า พระองค์จะลงโทษพวกเขา บั้นปลายสุ ดท้ายของพวกเขาจะแย่แม้วา่ ชี วิตใน

ปั จจุบนั ของพวกเขาอาจจะสะดวกสบาย จากนั้นดูเหมือนว่าชีวติ ในปั จจุบนั ของพวกเขาก็เป็ นแค่ความ
ฝันเมื่อพิจารณาถึงความเป็ นจริ งสุ ดท้าย
73:21-26 อาสาฟได้พบการหนุ นใจอีกด้วย เมื่อเขาได้ไตร่ ตรองถึงอนาคตของเขาเองและอนาคตของผูส้ ัตย์ซื่อ
ทั้งหมด
การตระหนักถึ งความมัง่ คัง่ ที่ ค่อนข้างสมบู รณ์ ของคนอธรรมได้นาให้อาสาฟที่ จะขมขื่ นต่อพระเจ้า
(ข้อที่ 21) อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ เขาได้ตระหนักว่าเขาได้ผิดไปและมุมมองของเขาก็คล้ายกับมุมมอง
ของสัตว์ นัน่ คือ ไม่รู้ถึงการเปิ ดเผยของพระเจ้า (ข้อที่ 22)
การไตร่ ตรองที่สุขุมได้ย้ าเตือนเขาว่า
พระเจ้าไม่ได้ละทิ้งเขา แต่ว่าวันหนึ่ งจะจัดเตรี ยมสิ่ งต่างๆที่ ดีไว้ให้ซ่ ึ งปั จจุ บนั นี้ พระองค์ได้ยบั ยั้งไว้
(ข้อที่ 23-24)
วลีน้ ี “รับเกียรติยศ” (ข้อที่ 24) บางทีหมายถึง “ด้วยเกียรติยศ” ผูเ้ ชื่ อชนรุ่ นอาสาฟไม่ได้มีการเปิ ดเผย
มากเกี่ยวกับชีวติ หลังจากความตาย บางทีเขาได้อา้ งอิงถึงการแก้แค้นในอนาคตในระหว่างชี วิตของเขา
แทนที่จะเป็ นสง่าราศีในสวรรค์370 จากการเปิ ดเผยภายหลังนั้นเราก็รู้วา่ การแก้แค้นของเราในฐานะ
คริ สเตียนนั้นส่ วนใหญ่แล้วจะมาหลังจากอีกด้านหนึ่ งของความตาย ณ พระที่นงั่ แห่ งการพิพากษาของ
พระคริ สต์ (2 คร. 5:10)
ข้อที่ 25 และ 26 เป็ นการแสดงออกที่ ยิ่งใหญ่แห่ งความเชื่ อและความพึงพอใจพร้ อมกับพระพรฝ่ าย
วิญญาณที่ พระเจ้าได้สัญญาแก่ ประชากรของพระองค์ ในปั จจุ บนั นี้ อาสาฟได้เต็มใจที่ จะไม่มีอะไร
ในทางวัตถุเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระเจ้า นัน่ ก็เพียงพอสาหรับเขา พระเจ้าจะเป็ น
กาลังของเขา (เปรี ยบเทียบ 18:1) และส่ วนของเขา (เปรี ยบเทียบ 16:5; 119:57; 142:5) ตลอดไป
(เปรี ยบเทียบ ฟป. 4:11-13)
73:27-28 ข้อเหล่านี้ก็ตรงกันข้ามกับข้อ 1-3 ผูท้ ี่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อจะทนทุกข์ในที่สุด อย่างไร
ก็ตาม ผูท้ ี่ดาเนิ นในการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับพระองค์จะประสบกับพระพรของพระองค์ในที่สุด
ดังนั้น อาสาฟได้จบ “คาบรรยายที่ประดิ ษฐ์ข้ ึนอย่างประณี ต” นี้ ดว้ ยการยืนยันอีกครั้งหนึ่ งถึงการอุทิศ
ตนของเขาที่ จะอยู่ใกล้พระเจ้า สิ่ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อเขาเองและคนอื่ นๆ ผูซ้ ่ ึ งเขาจะแบ่งปั นคา
พยานของเขาให้
“ปั ญหาของการทนทุกข์ของคนชอบธรรมก็ไม่มีการแก้ไขที่ชดั เจน แต่ ‘ความเจ็บปวด’ ก็ได้รับการผ่อน
คลายด้วยประสบการณ์ของการทรงสถิตที่มีชีวติ ของพระเจ้า”372

สิ่ งที่อาสาฟได้เขี ยนเกี่ ยวกับคนอธรรมก็ประยุกต์ใช้กบั ผูไ้ ม่เชื่ อและกับผูเ้ ชื่ อซึ่ งไม่ได้ติดตามพระเจ้า
อย่างสัตย์ซื่อ ผูเ้ ชื่ อหลายคนในสมัยของอาสาฟและในสมัยของเราก็เลือกที่จะดาเนิ นชี วิตเพื่อปั จจุบนั
มากกว่าเพื่ออนาคต (จงเปรี ยบเทียบยาโคบกับเอซาว) เราผูไ้ ด้อุทิศตนที่จะติดตามพระองค์อย่างสัตย์
ซื่ อและได้ให้ลาดับความสาคัญของพระเจ้ามาก่อนความพึงใจต่างๆของเราเองนั้นก็เผชิ ญกับการทดลอง
อย่างเดียวกันที่อาสาฟได้อธิ บายที่นี่ ความโปร่ งใสของผูเ้ ขียนสดุดีน้ ี จะช่วยให้เราปรับท่าทีของเราเมื่อ
เราเองถู กทดลองให้ขมขื่นเพราะว่าเราไม่มีหลายสิ่ งที่ผูไ้ ม่เชื่ อและคริ สเตี ยนที่ประนี ประนอมชื่ นชม
ในทางวัตถุ
สดุดีบทที่ 74
“ในบางแง่น้ นั สดุดีบทที่ 75 อาจถูกถือว่าเป็ นคาตอบของพระเจ้าต่อคาถามที่ยงุ่ ยากของสดุดีบทที่ 74”373
ดูเหมื อนว่าผูเ้ ขียนได้เขี ยนสดุ ดีการคร่ าครวญส่ วนรวมขึ้ นหลังจากหนึ่ งในพวกศัตรู ของอิ สราเอลได้
ทาลายสถานนมัสการ374 ดังนั้นการทาลายเยรู ซาเล็มและพระวิหารโดยบาบิโลนนั้นอาจเป็ นเบื้องหลัง ผูเ้ ขียน
ได้ขอให้พระเจ้าที่จะจดจาถึ งประชากรของพระองค์และพิชิตพวกศัตรู ของพวกเขา อย่างที่พระองค์ได้ทาอดี ต
เพื่อพระสิ ริของพระองค์เอง (เปรี ยบเทียบ สดด. 79; 137; พคค.)
“พระวิหารได้ถูกทาลาย สัญลักษณ์ หลักของชี วิตได้สูญเสี ยไป สิ่ งต่างๆในทุกส่ วนของชี วิตก็แตก
เป็ นชิ้นๆอย่างแท้จริ งเพราะว่าศูนย์กลางไม่ได้ยึดไว้ สดุ ดีแห่ งคาร้องและความเศร้าโศกนี้ ไม่ได้เพียง
แค่เกี่ยวข้องกับการบุกรุ กทางประวัติศาสตร์ และการสู ญเสี ยสิ่ งปลูกสร้างเท่านั้น มันกล่าวถึ งการการ
ทาลายกุญแจหลักสู่ ความเป็ นจริ งทั้งสิ้ น ซึ่ งเป็ นกาวที่ยดึ โลกไว้ดว้ ยกัน”375
1. การร้องทูลให้พระเจ้าที่จดจาถึงประชากรของพระองค์ 74:1-2
เป็ นที่ชดั เจนว่า อิสราเอลได้ทนทุกข์ภายใต้การกดขี่ของศัตรู ต่างชาติ ผูเ้ ขียนได้อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะ
หยุดยั้งการตี สอนประชากรที่เลือกสรรของพระองค์และจดจา (กระทา) ที่ จะอวยพรชนชาติ ที่พระองค์ได้ไถ่
ภาพของแกะ (ข้อที่ 2) เน้นถึงสภาพที่หมดหนทางและอ่อนแอของประชาชน (เปรี ยบเทียบ 79:13; 95:7; 100:3)
การอ้างอิงถึงการไถ่ของอิสราเอลทาให้ระลึกถึงการอพยพ (เปรี ยบเทียบ อพย. 15:13) คาว่า “เผ่า” (ข้อที่ 2)
พรรณนาถึงอิสราเอลว่าเล็กและไม่มนั่ คงอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ยรม. 10:16)
พระเจ้าได้ถือว่าอิสราเอลเป็ น
มรดกของพระองค์เอง (ฉธบ. 4:20) สถานนมัสการได้ต้ งั อยูบ่ นภูเขาศิโยนในสมัยของอาสาฟ

2. การคร่ าครวญต่อการทาลายของศัตรู 74:3-9
74:3 ไม่มีการบันทึกที่วา่ พวกศัตรู ของอิสราเอลพวกใดก็ตามที่เคยทาลายสถานนมัสการกลางของอิสราเอล
ในสมัยของดาวิดหรื อ พระวิหารในสมัยของซาโลมอน จนถึงขนาดที่ขอ้ นี้ บ่งบอกไว้ บางทีอาสาฟได้
กล่าวอย่างเกิ นความจริ ง นัน่ คือ การอธิ บายถึ งการถูกทาลายในแง่สุดขีดเพื่อเห็นแก่ผลกระทบ บางที
การอธิ บ ายนี้ กล่ าวถึ งสิ่ งที่ ไ ด้เกิ ดขึ้ นเมื่ อพวกบาบิ โลนได้ท าลายพระวิหารในปี 586
กคศ.
นี่จะหมายถึงว่าผูเ้ ขียนเป็ นอาสาฟผูซ้ ่ ึ งได้ดาเนิ นชี วิตภายหลังสมัยของดาวิดอย่างมาก หรื อบางทีอาสาฟ
หมายถึ งระบบของพวกนักตรี ที่เขาได้เ ป็ นหัวหน้า ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่าสดุ ดีน้ ี เป็ น
การเผยพระวจนะ
74:4-8 การบรรยายเหล่ า นี้ ถึ ง การถู ก ท าลายก็ พ รรณนาถึ ง การท าลายล้า งอย่า งสิ้ น เชิ ง ของสถานนมัส การ
ในฐานะสถานที่ ที่ พ บปะต่ อเนื่ องกัน ของพระเจ้า อันสุ ดท้า ย (ข้อที่ 8; เปรี ย บเที ย บ อพย. 20:24;
สดด. 78:60-64)
74:9

ผูเ้ ขียนได้โศกเศร้าถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ไม่ผเู ้ ผยพระวจนะคนไหนที่สามารถให้การเปิ ดเผยแก่ประชาชนได้
เกี่ ยวกับความยาวของการพิพากษาปั จจุ บนั ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ มันไม่มีหมาย
สาคัญทางการเผยพระวจนะใดๆที่จะบ่งบอกถึงสิ่ งนี้

3. การอ้อนวอนขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า 74:10-17
ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้าที่ จะช่ วยเหลื อประชากรของพระองค์และปราบศัตรู ของพวกเขา
ในสายตาของพวกเพื่ อ นบ้า นของอิ ส ราเอลนั้ น ชื่ อ เสี ย งของพระเจ้า ได้ ต กไปพร้ อ มกับ สถานนมัส การ
ชาวตะวันออกใกล้โบราณได้ถือว่าวิหารของพระเป็ นการสะท้อนถึงสง่าราศีของพระ ตอนนี้ เมื่อพระวิหารบน
ภูเขาศิโยนนั้นได้ประสบกับความเสี ยหาย ประชาชาติต่างๆคงได้สรุ ปว่าพระยาเวห์ไม่สามารถปกป้ องประชากร
ของพระองค์ได้
อาสาฟได้ระลึ ก ถึ ง การกระท าที่ ยิ่ง ใหญ่ข องพระเจ้าในอดี ตเพื่ อกระตุ ้นให้พ ระองค์ที่ จะกระทาเพื่ อ
ประชากรของพระองค์ดว้ ยการพิชิตศัตรู ของพวกเขาในปั จจุบนั (ข้อที่ 12-17) ข้อที่ 13 และ 14 อธิ บายถึงการ
ข้ามทะเลแดงในระหว่างการอพยพ
“. . . ภาษาของสดุ ดี 74:12-14 ในขณะที่ ได้ปรั บให้เหมาะสมกับการสะท้อนถึ งลักษณะการไถ่ ของ
เหตุการณ์อพยพ ก็พาดพิงถึงชัยชนะของพระเจ้าเหนือความยุง่ เหยิง ณ การทรงสร้าง”376

สัตว์ประหลาดแห่ งทะเลอ้างอิงถึ งพวกทหารของอียิปต์ และเลวีอาธานเป็ นสัตว์ประหลาดในนิ ทานที่
ผูเ้ ขียนได้ใช้เพื่อจะอธิบายถึงอียปิ ต์ที่นี่
“ในเทพนิ ยายของคนคานาอันนั้น ทะเลและพวกงูได้รวมกันเป็ นศัตรู ของพระบาอัล โดยสมมุติแล้ว
พระบาอัลก็มีชยั ชนะเหนื อพวกศัตรู เหล่านี้ และต่อมาได้เป็ นกษัตริ ย ์ พวกนักกวีของพระคัมภีร์ได้ใช้
ภาษาของเทพนิ ยายของคนคานาอันเพื่อจะอธิ บายถึ งชัยชนะต่างๆของพระเจ้าในการสร้างโลก ในการ
ช่วยกูป้ ระชากรของพระองค์จากอียิปต์และในสงครามต่างๆในอนาคต (77:16-20; 93:1-5; อสย. 27:1;
51:9, 10) การแบ่งแยกของน้ าซึ่ งถูกอธิ บายไว้ในปฐก. 1:6-8 ก็ถูกถือว่าเป็ นสงครามที่ซ่ ึ งพระเจ้ามี
ชัยชนะเหนือทะเลและพวกงู
“หนึ่งในพวกศัตรู ของพระบาอัลก็คือสัตว์ประหลาดแห่ งทะเลที่ชื่อโลทาน ในวรรณกรรมฮีบรู น้ นั สิ่ ง
นี้ได้กลายมาเป็ น เลวีอาธาน ในเชิงบทกวีน้ นั ชื่ อนี้ กล่าวถึงอานาจแห่ งความชัว่ ที่หลากหลายที่ซ่ ึ งพระ
เจ้ามีการควบคุ มและชัยชนะอย่างสิ้ นเชิ ง ในที่สุดเลวีอาธานได้กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ ของซาตาน
(อสย. 27:1) ผูซ้ ่ ึงเป็ น ‘พญานาค งูดึกดาบรรพ์’ (วว. 20:2) ในบริ บทนี้ ผู้คน อ้างอิงถึงสัตว์”377
ข้อที่ 15 ทาให้นึกถึ งเหตุการณ์ ในการวนเวียนในถิ่ นทุรกันดารและการข้ามแม่น้ าจอร์ แดน ข้อที่ 16
และ 17 ย้อนกลับไปยังการสร้างโลกของพระเจ้า
“ประเด็ น ที่ นี่ ก็ คื อ ว่า สิ่ ง ที่ พ ระบาอัล ได้อ้า งเอาในมิ ติ ข องเทพนิ ย ายนั้น พระเจ้า ได้ท าในมิ ติ ข อง
ประวัติศาสตร์ และได้ทาเพื่อประชากรของพระองค์ ซึ่ งก็คือ ความรอดที่ทาการ”378
4. การอ้อนวอนต่อพันธสัญญา 74:18-23
ผูเ้ ขี ย นได้อ้อ นวอนขอการกระท าอี ก ด้ว ยเนื่ อ งจากชื่ อ เสี ย งของพระเจ้า (“พระนามของพระองค์ ”
ข้อที่ 18) เขาได้เปรี ยบเทียบอิสราเอลกับนกเขาที่ไม่เป็ นภัยและศัตรู กบั สัตว์ป่าที่รุนแรง (ข้อที่ 19) พระเจ้าได้
สัญญาที่จะฟั งการร้ องขอความช่ วยเหลื อของประชากรของพระองค์และได้ทาอย่างนั้นในอดี ต (เปรี ยบเทียบ
วนฉ.) แต่ตอนนี้ พระองค์ได้เงี ยบไป ดังนั้นอาสาฟได้ขอให้พระเจ้าที่จะระลึ กถึงพระสัญญาแห่ งพันธสัญญา
ของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล (ข้อที่ 20) นี่ อาจเป็ นการอ้างอิงถึงพระสัญญาที่มีต่ออับราฮัม (ปฐก. 12:1-3) หรื อ
พระพรหรื อการสาปแช่ งแห่ งพันธสัญญาแบบโมเสส (ลนต. 26: ฉธบ. 28)
การช่วยกูจ้ ะนาประชากรของ
พระเจ้าไปสู่ การสรรเสริ ญพระองค์ (ข้อที่ 21) คนโง่ (ข้อที่ 22) เป็ นศัตรู ผซู ้ ่ ึ งไม่ได้คานึ งถึ งการเปิ ดเผยของ
พระเจ้าถึ งชะตาของบรรดาผูท้ ี่ต่อต้านประชากรของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกปฏิ ปักษ์ของอิสราเอลได้
เยาะเย้ยพระยาเวห์ขณะที่พวกเขาได้ทาลายสถานนมัสการของพระองค์ (ข้อที่ 23)

“การกระทาต่างๆของพระเจ้าเป็ นการแก้แค้นสาหรับพระนามของพระองค์ก่อนและสาหรับประชากร
ของพระองค์ลาดับที่สอง”379
สดุ ดี น้ ี เป็ นตัว อย่ า งที่ ดี ข องค าอธิ ษ ฐานที่ ข้ ึ นอยู่ ก ับ ตัว บุ ค คลและพระสั ญ ญาต่ า งๆของพระเจ้ า
เมื่ อประชากรของพระเจ้าทนทุ กข์เนื่ องจากบาปของพวกเขา พวกเขาสามารถร้ องทูลขอความช่ วยเหลื อจาก
พระองค์ได้ แต่พระองค์อาจดาเนินการตีสอนต่อไปแม้วา่ พวกเขาตั้งคาอ้อนวอนของพวกเขาบนคุณลักษณะและ
พันธสัญญาของพระองค์
สดุดีบทที่ 75
สดุดีการขอบคุณส่ วนรวมนี้ ได้คาดหวังถึงชัยชนะในอิสราเอลเมื่อพระเจ้าในฐานะผูพ้ ิพากษาจะทาลาย
คนอธรรมและสถาปนาคนชอบธรรมขึ้น (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 2:1-10; ลก. 1:46-53) พระเจ้าเองทรงตรัสใน
สดุดีน้ ี (เปรี ยบเทียบ สดด. 12; 75; 87; และ 91)
1. การกาหนดการพิพากษาของพระเจ้า 75:1-3
อาสาฟได้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับอิสราเอลเพราะว่าพระเจ้าได้อยูใ่ กล้ประชากรของพระองค์และได้ทา
การงานที่อศั จรรย์ (ข้อที่ 1) จากนั้นเขาได้ใส่ ถอ้ ยคาในพระโอษฐ์ของพระเจ้าซึ่ งเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึ งการ
เปิ ดเผยแต่ก่อน พระเจ้าพิพากษาเมื่อพระองค์ตดั สิ นใจว่าเวลานั้นถูกต้องและพระองค์พิพากษาอย่างยุติธรรม
การพิพากษาของพระเจ้าสามารถทาลายโลกได้ แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ค้ าจุนไว้
2. คุณลักษณะของพระเจ้าในฐานะผูพ้ ิพากษา 75:4-8
75:4-6 ข้อเหล่านี้ เรี ยกร้ องให้คนอธรรมที่จะกลับใจ ผูเ้ ขียนได้กล่าวว่าพวกเขาควรหยุดการโอ้อวดและการ
กระทาอย่างเย่อหยิ่ง อย่างที่สัตว์ทาอย่างยัว่ เมื่อมันแกว่งเขาของมันใส่ ศตั รู คนอธรรมปฏิเสธที่จะก้ม
กราบต่อพระเจ้า อย่างที่ววั ส่ ายคอของมันซึ่ งปฏิเสธแอก ไม่มีการช่ วยเหลือจากทิศทางใดที่จะช่ วยกู้
คนอธรรมได้เมื่อพระเจ้าพิพากษาพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ดนล. 2:20-22)
75:7-8 ในฐานะผูพ้ ิพากษาที่มีอธิ ปไตยนั้น พระเจ้าบังคับให้พวกศัตรู ของพระองค์ดื่มจากถ้วยที่กาหนดผลลัพธ์
ต่างๆ พวกเขาบังคับให้พวกเขาดื่ มเหล้าองุ่นแห่ งการพิพากษาที่พระเจ้าได้เตรี ยมไว้สาหรับพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 60:3; อสย. 51:17-23; ฮบก. 2:16)
พวกเขาไม่สามารถหลีกหนี การทาเช่นนั้นหรื อ
ผลลัพธ์ต่างๆของการทาเช่นนั้นได้ ณ เวลาที่ได้กาหนดไว้ของพระองค์ ในบางประเทศนั้นกษัตริ ยไ์ ด้
ทาให้อาชญากรที่ตอ้ งโทษดื่มเหล้าองุ่นที่มีพิษ

3. พระสิ ริของพระเจ้าสาหรับการพิพากษา 75:9-10
อาสาฟได้สรุ ปด้วยการสรรเสริ ญพระเจ้าในชุมนุ มชน และด้วยบทเพลงสาหรับการพิพากษาพวกศัตรู
ของพระองค์ เขาเล็งถึงกาลัง และสิ่ งเหล่านี้ พรรณนาถึงพวกสัตว์ พวกศัตรู ของอิสราเอลจะสู ญเสี ยกาลังของ
พวกเขา แต่ประชากรของพระเจ้าจะแข็งแรงขึ้น พระเจ้าอาจจะตรัสอีกครั้งหนึ่งในข้อที่ 10
สดุ ดีที่ ดลใจนี้ ก็พ รรณนาถึ ง พระยาเวห์ ในบทบาทของพระองค์ใ นฐานะพระผูพ้ ิพ ากษาของทั้งโลก
มุมมองของมันก็มุ่งไปยังวันนั้นเมื่อพระองค์จะกระทาด้วยความยุติธรรมเพื่อประชากรของพระองค์ วันนี้ จะมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราต้องยึดถืออย่างนี้ เนื่ องจากว่าพระเจ้ารอที่จะพิพากษา พระผูพ้ ิพากษาแห่ งทั้งโลก
จะทาอย่างยุติธรรม (ปฐก. 18:25)
สดุดีบทที่ 76
ในสดุดีการประกาศนี้ อาสาฟได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับอานาจของพระองค์ พระองค์ได้ทาลายคน
อธรรมและได้ช่วยกูค้ นชอบธรรม ดังนั้น บรรดาผูน้ าของประชากรของพระองค์ควรติดตามพระองค์อย่าง
สัตย์ซื่อ สดุ ดีน้ ี อยู่ในรู ปแบบของเพลงแห่ งชัย ชนะ แม้ว่า มันอาจไม่ไ ด้อา้ งอิ งถึ งชัยชนะที่ เจาะจงอันใดใน
ประวัติศาสตร์ของอิสราเอล มันเน้นถึง “ความยาเกรงพระเจ้า”
1. การสาแดงถึงการพิพากษาของพระเจ้า 76:1-3
พระเจ้าได้ทาให้พระนามอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์เป็ นที่รู้จกั ในอิสราเอลด้วยการพิชิตศัตรู ของประชากร
ของพระองค์ ซาเล็มคือเยรู ซาเล็ม (ปฐก. 14:18; ฮบ. 7:1-2) เป็ นที่ชดั เจนว่า อาสาฟได้แต่งเพลงนี้ หลังจาก
ศัตรู ได้โจมตีเยรู ซาเล็มอย่างไม่สาเร็ จ บางทีการพิชิตพวกอัสซี เรี ยอย่างอัศจรรย์ในปี 701 กคศ. เป็ นเบื้องหลัง
(2 พกษ. 18—19; อสย. 36—37)
2. ความยุติธรรมแห่งการพิพากษาของพระเจ้า 76:4-10
76:4-6 การอธิ บายว่าพระเจ้ารุ่ งโรจน์ก็พรรณนาว่าพระองค์เป็ นความสว่างที่แผ่รัศมี พระองค์ให้ความสว่าง
และสง่าราศีโดยการทรงสถิตของพระองค์ พระองค์ทรงสง่าราศีมากกว่าบรรดาภูเขาของอิสราเอลที่มี
ความอุดมสมบูรณ์แห่งการล่าสัตว์ป่า การที่พระเจ้าพิชิตพวกศัตรู ของอิสราเอลนั้นก็ท่วมท้นอย่างมาก
จนพวกเขาได้หมดสติไป (เปรี ยบเทียบ อสย. 37:36)
76:7-10 ไม่มีใครสามารถต้านทานหรื อต่อต้านพระเจ้าได้เมื่อพระองค์ตดั สิ นใจที่จะพิพากษาศัตรู แม้กระทัง่
โลกเองก็เงียบเมื่อ พระเจ้าลัน่ การพิพากษาของพระองค์ บางทีผเู ้ ขียนสดุดีได้อา้ งอิงถึงความสงบที่นี่
ก่อนพายุที่เล็งถึ งว่าพระเจ้าทาการพิพากษา การพิพากษาของพระเจ้าทาให้คนชอบธรรมสรรเสริ ญ
พระองค์และคนอธรรมคิดสองครั้งก่อนที่จะต่อต้านพระองค์

ฉบับแปล NIV ในข้อที่ 10 ที่วา่ “พระพิโรธของพระองค์ต่อมนุ ษย์ก็นาการสรรเสริ ญมายังพระองค์”
บางทีเป็ นความคิดของผูเ้ ขียนแทนที่จะเป็ นดังฉบับแปลของ NASB ที่วา่ “ความโกรธของมนุ ษย์ควร
สรรเสริ ญพระองค์” ทั้งสองความคิดนี้ก็เป็ นจริ ง แต่ความคิดแรกก็ถูกกล่าวถึงที่นี่ ในทานองเดียวกัน
ส่ วนสุ ดท้ายของข้อที่ 10 บางทีอา้ งอิงถึ งการพิพากษาของพระเจ้าที่ยบั ยั้งผูไ้ ม่เชื่ อ อย่างเช่ นใน NIV
แทนที่จะเป็ นพระเจ้าคาดพระองค์เองด้วยพระพิโรธอย่างเช่นใน NASB การเน้นอยูท่ ี่การควบคุมที่
กาหนดไว้ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:23)
3. คุณลักษณะที่น่ากลัวแห่งการพิพากษาของพระเจ้า 76:11-12
เนื่องจากว่าพระเจ้าเป็ นพระผูพ้ ิพากษาที่น่ากลัว ประชากรของพระองค์ควรระมัดระวังที่จะให้ของขวัญ
ที่ พวกเขาสัญญาว่าจะให้แก่ พระองค์ พวกผูน้ าควรยาเกรงพระองค์และจานนต่อสิ ทธิ อานาจของพระองค์
แทนที่จะกบฏต่อพระองค์
การชื่นชมต่ออานาจของพระเจ้าสามารถและควรผลิตการจานนและการนมัสการในบรรดาผูท้ ี่สามารถ
ได้ประโยชน์หรื อทนทุกข์จากการพิพากษาของพระองค์
สดุดีบทที่ 77
อาสาฟได้อธิ บายถึ งตัวเขาเองว่าได้พลิกตัวไปมาบนที่นอนของเขา ซึ่ งไม่สามารถที่จะหลับได้ในสดุ ดี
การคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ เขาได้พบว่าการภาวนาถึงการที่พระเจ้าช่วยกูป้ ระชากรของพระองค์ในการอพยพนั้น
ได้นาการปลอบโยนมายังเขา สิ่ งนี้ได้นาให้เขาที่จะขอให้พระเจ้าสาแดงอานาจของพระองค์เพื่อประชากรของ
พระองค์อีกครั้งหนึ่ง
1. ปัญหาของอาสาฟ 77:1-9
77:1-3 ความทุกข์ที่ไม่ได้เจาะจงบางอย่างได้ส่งผลต่ออาการนอนไม่หลับของผูเ้ ขียนสดุ ดี ในสภาพที่อยู่ไม่
เป็ นสุ ขของเขานั้น เขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้า แต่เขาไม่ได้รับการผ่อนคลาย (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 5:7)
77:4-6 ในโอกาสอื่นๆที่คล้ายกันนั้น อาสาฟได้กล่าวว่าเขาได้รับสันติสุขด้วยการภาวนาถึงพระเจ้า อย่างไรก็
ตาม ในครั้ งนี้ กิ จกรรมนั้นไม่ไ ด้นาการพักหรื อความยินดี มาสู่ เขา พระเจ้าได้ทาให้เขาที่ จะตื่ นตัว
เรื่ อยไป แต่เขาไม่ได้พบความอิ่มเอมใจในการสรรเสริ ญ พระเจ้า
77:7-9 เขาได้สงสัยว่าพระเจ้าได้ละทิ้งเขาไปหรื อไม่ เขาได้สงสัยถึ งความรักที่จงรักภักดี ของพระเจ้าถึ งหก
ครั้งอีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่า อาสาฟได้ตื่นตัวเนื่ องจากปั ญหาใหญ่ที่เขาได้เผชิ ญ ในความมืดแห่ งค่ า
คืนนั้นเขาไม่สามารถเห็นความหวังได้

“นี่ เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของคุ ณค่าของการสารภาพความสงสัยของคนหนึ่ งต่อพระเจ้า อย่างที่ความ
สงสัยแบบกว้างๆของข้อที่ 7 ถูกชี้ แจงอย่างเจาะจงมากขึ้นในข้อที่ 8 เป็ นต้นไปนั้น ความขัดแย้งภายใน
ของพวกมันก็ปรากฏออกมา รวมทั้งความไปได้ของคาตอบ”380
2. การแก้ไขของอาสาฟ 77:10-20
77:10-15 ข้อที่ 10 หมายถึงว่าผูเ้ ขียนสดุดีได้รู้สึกว่าความเสี ยใจของเขาได้เกิดจากการที่พระเจ้าถอนพระหัตถ์
ขวาที่มีพลังของพระองค์ไปจากชีวิตของเขา ในอีกนัยหนึ่ ง พระเจ้าไม่ได้ตอบคาอธิ ษฐานของเขาและ
มาช่วยเขาอย่างที่พระองค์ได้ทาในอดีต
ความทรงจานี้ได้นาให้อาสาฟจดจ่อที่การกระทาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสาหรับประชากรของพระองค์ใน
อดีต
“ความทรงจาแห่งการกระทาในยุคก่อนของพระเจ้านั้นเป็ นพื้นฐานสาหรับความเชื่อ”381
วิธีการของพระเจ้านั้นบริ สุทธิ์ (ข้อที่ 13) ในแง่ที่วา่ มันแตกต่างจากวิถีต่างๆของมนุ ษย์ มันถูกต้องอย่าง
สมบูรณ์ พระยาเวห์ก็พิเศษท่ามกลางสิ่ งที่ถูกเรี ยกว่าพระต่างๆของประชาชาติท้ งั หลาย พระองค์ได้
ทาสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่และการอัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับอิสราเอลในอดีต ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสิ่ งนี้ ก็คือ
การอพยพ เมื่อพระเจ้าได้ไถ่ลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ บางทีผเู้ ขียนได้อธิ บายถึงคนอิสราเอลใน
แนวทางนี้เพื่อจะดึงความสนใจไปสู่ ความไม่คู่ควรของพวกเขา
77:16-18 เป็ นที่ชดั เจนว่าข้อเหล่านี้อธิ บายถึงปรากฏการณ์ที่ได้มากับการอพยพ
77:19-20
พระเจ้าได้ใช้โมเสสและอาโรนในฐานะผูเ้ ลี้ยงที่จะนาประชากรของพระองค์ผา่ นทะเลแดงไปสู่
ความปลอดภัยและเสรี ภาพ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเองเป็ นผูท้ ี่ได้จดั เตรี ยมการช่วยกู้
แม้วา่ เขาได้รู้สึกเป็ นทุกข์ ผูเ้ ขียนสดุดีได้พบการปลอบโยนและการหนุ นใจในระหว่างค่าคืนที่นอนไม่
หลับของเขาด้วยการจดจาถึงการที่พระเจ้าได้ไถ่ประชากรของพระองค์อย่างอัศจรรย์ อย่างไม่สงสัยว่า
การจดจานี้ ให้ความหวังสาหรับอนาคตแก่เขา พระเจ้าจะไถ่ประชากรของพระองค์จากพวกศัตรู ของ
พวกเขาอีกครั้งหนึ่ง

สดุดีบทที่ 78
สดุดีการสอนนี้ก็สอนชนรุ่ นปั จจุบนั และอนาคตที่จะเรี ยนรู ้จากอดีต และมันเน้นถึงพระคุณของพระเจ้า
สดุดีการสอนก็นาเสนอปั ญญาแก่ผอู ้ ่าน สิ่ งเหล่านี้เป็ นสดุดีปัญญา บางคนได้เรี ยกสดุดีน้ ี วา่ สดุดีประวัติศาสตร์
(เปรี ยบเทียบ สดด. 105, 106, 114, 135, และ 136)382
“เมื่อพิจารณาถึงข้อที่ 12 และ 68 นั้น นี่ สามารถเป็ นหัวข้อรองคือ จากโศอันไปยังศิโยน เพราะว่ามัน
ทบทวนถึ งขั้นกลางของการพัฒนาที่ โกลาหลของอิ สราเอลจากเวลาของการเป็ นทาสในอี ยิปต์ไปสู่
รัชกาลของดาวิด เหมือนกับสดุดีแห่ งการจากกันของโมเสสนั้น (ฉธบ. 32) มันมีความสาคัญต่อการ
ค้นดูจิตสานึ ก มันเป็ นประวัติที่ตอ้ งไม่ซ้ ารอยอีก ณ เวลาเดียวกันนั้น มันมีความสาคัญต่อการอบอุ่น
หัวใจ เพราะว่ามันบอกถึงการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ ถึงพระคุณที่ยืนหยัดตลอดการพิพากษาทั้งสิ้ น และถึง
พระสัญญาที่แสดงถึงหลักฐานของมันในเมืองที่ถูกเลือกสรรและกษัตริ ยท์ ี่ถูกเลือกสรร”383
1. บทนาสู่ คาแนะนา 78:1-8
อาสาฟได้ออ้ นวอนผูฟ้ ั งของเขาที่จะฟั งคาแนะนาของเขาเกี่ ยวกับการกระทา อานาจและการอัศจรรย์
ของพระเจ้า เขาได้รับคาสอนเหล่านี้จากชนรุ่ นก่อนและตอนนี้กาลังส่ งคาสอนเหล่านี้ไปยังชนรุ่ นถัดไป อย่างที่
พระเจ้าได้บญั ชาไว้ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 6:6-7) จุดประสงค์ของการสอนนี้ ก็คือว่าคนหนุ่มสาวจะไม่ลืมพระเจ้า
แต่ที่จะวางใจในพระองค์และเชื่ อฟั งพระวจนะของพระองค์ (ข้อที่ 7) สิ่ งนี้ จะช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดของบรรพบุรุษของพวกเขาผูท้ ี่ได้ด้ือดึง กบฏ และไม่สัตย์ซื่อต่อพระยาเวห์ บิดาทั้งหลายต้องสื่ อสาร
ความจริ งของพระเจ้าไปยังชนรุ่ นต่างๆ
“‘บรรดาผูท้ ี่ไม่สามารถจดจาอดีตได้ก็ถูกประณามให้ทาซ้ ามัน’ (จอร์จ ซันตะยามา)”384
นี่เป็ นสดุดีที่ยาวที่สุดอันดับสอง สดุดีบทที่ 119 ยาวที่สุด
2. การละทิ้งที่น่าจดจา 78:9-11
มันยากที่จะระบุถึงความแน่นอนของโอกาสที่ขอ้ เหล่านี้ อธิ บายถึง เอฟราอิมไม่ใช่เป็ นแค่ชื่อของเผ่า
หนึ่งในอิสราเอล มันยังเป็ นชื่อของอาณาจักรฝ่ ายเหนือแห่งอิสราเอลหลังจากอาณาจักรที่รวมกันได้แยกออกใน
สมัยของเรโหโบอัม จากการทึกทักเอาว่าผูเ้ ขียนเป็ นคนร่ วมสมัยกับดาวิดนั้น เอฟราอิมที่เป็ นเผ่าก็ดูเหมือนจะ
ถูกกล่าวถึงที่นี่ ในกรณี ใดก็ตาม ผูเ้ ขียนได้ใช้เหตุการณ์น้ ีในฐานะตัวอย่างที่แย่ซ่ ึ งผูฟ้ ังของเขาควรหลีกเลี่ยง
3. การบันทึกถึงความดีของพระเจ้าและความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอล 78:12-72

78:12-20 ในการทบทวนเชิ งประวัติศาสตร์ น้ ี อาสาฟได้เริ่ มต้นด้วยภัยพิบตั ิในอียิปต์ (ข้อที่ 12) เขาได้วาดเส้น
กว้างๆในผ้าใบทางคาพูดของเขาซึ่ งสื บเสาะความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อชนรุ่ นที่ได้ออกจากอียิปต์
ในการอพยพนั้น (ข้อที่ 12-16)
แต่ละข้อในส่ วนนี้ ก็ทาให้ระลึ กถึ งเรื่ องราวในหนังสื ออพยพและ
กันดารวิถี ทั้งๆที่มีการจัดเตรี ยมของพระเจ้านั้น คนอิสราเอลได้กบฏต่อพระองค์ พวกเขาได้ทดสอบ
พระเจ้า ด้วยการเรี ย กร้ องให้พ ระเจ้าจัดเตรี ย มข้อ เรี ย กร้ องของพวกเขา แทนที่ จะวางใจและเชื่ อฟั ง
พระองค์ (ข้อที่ 17-20)
78:21-33 ในการตอบสนองต่อการบ่นของพวกเขานั้น พระเจ้าได้ส่งไฟมาเผาไหม้บริ เวณรอบนอกของค่าย
(กดว. 11:1-3) นี่เป็ นการเตือนต่อประชาชน เมื่อพวกเขาได้เรี ยกร้องอาหาร พระองค์ได้ส่งมาให้พวก
เขาอย่างอุดมสมบูรณ์ (อพย. 16:14-31)
อาสาฟได้เรี ยก มานาว่าอาหารของทูตสวรรค์ (ข้อที่ 25)
เพราะว่า มันได้ล งมาจากท้องฟ้ า เมื่ อผูค้ นได้ยืนกรานที่ จะมี เนื้ อนั้น พระเจ้า ได้ส่ ง นกคุ่ มจานวน
มากมายมา (อพย. 16:33; กดว. 11:31) อย่างไรก็ตาม พระองค์ยงั ได้ส่งภัยพิบตั ิมาที่ควรได้สอนพวก
เขาให้พึงพอใจกับการจัดเตรี ยมของพระองค์อีกด้วย (กดว. 11:33)
“บางครั้งการพิพากษาที่ใหญ่ที่สุดของพระเจ้าก็คือที่จะให้สิ่งที่เราต้องการ”385
ทั้งๆที่มีบทเรี ยนเหล่านี้ ท้ งั หมดนั้น ชนรุ่ นของอิสราเอลที่ได้ออกจากอียิปต์ในการอพยพนั้นก็ไม่เชื่ อ
และไม่เชื่อฟังพระยาเวห์ต่อไป ดังนั้นชนรุ่ นนั้นได้พินาศไปในถิ่นทุรกันดาร (ข้อที่ 33)
78:34-39 เมื่อพระเจ้าได้สังหารชนรุ่ นนั้นบางคน คนอื่นๆได้หนั กลับมายังพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ไม่ได้ทาอย่างนั้นอย่างสุ ดใจหรื ออย่างต่อเนื่ อง กระนั้น พระเจ้าได้สาแดงความกรุ ณาต่อพวกเขาอย่าง
สัตย์ซื่อ ได้ยกโทษให้พวกเขา และไม่ได้ทาลายพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียว ความแตกต่างระหว่าง
ความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอลและความรักที่จงรักภักดีของพระยาเวห์ก็เด่นชัดในส่ วนนี้
78:40-55
การเน้นในส่ วนนี้ ก็อยู่ที่บ่อยครั้งแค่ไหนที่ ชนรุ่ นที่ไม่สัตย์ซื่อได้กบฏต่อพระเจ้าแม้จะมี หมาย
สาคัญแห่งอานาจและการดูแลของพระองค์แต่ก่อน ในหมวดเพ็นทาทูคนั้น ก็มีภยั พิบตั ิสิบอย่างที่เกิด
ขึ้นกับคนอียิปต์ และโอกาสต่อมา 10 ครั้งเมื่ออิสราเอลได้กบฏต่อพระเจ้า ครั้งสุ ดท้ายได้เกิ ดขึ้น ณ ดา
เดชบารเนีย (กดว. 13—14) อาสาฟได้ระบุถึงภัยพิบตั ิหลายอย่างที่พระเจ้าได้นามายังคนอียิปต์ที่ควร
ได้สอนประชากรของพระองค์ให้วางใจและเชื่ อฟั งพระองค์ ลาดับของภัยพิบตั ิในตอนนี้ อย่างเช่นใน
สดุดีบทที่ 105 ก็แตกต่างจากการบันทึกในหนังสื ออพยพ ซึ่ งเป็ นข้อบ่งชี้ ถึงเสรี ภาพทางบทกวี ทั้งๆที่
มีกรณี ซ้ าๆของการบ่นและการกบฏนั้น พระเจ้าได้นาชนรุ่ นนั้นอย่างที่ผเู ้ ลี้ ยงนาฝูงแกะที่หมดหนทาง

ตลอดถิ่นทุรกันดาร (ข้อที่ 52-53) พระองค์แม้กระทัง่ ได้นาพวกเขาไปยังแผ่นดินที่พระองค์ได้สัญญา
แก่พวกเขาอย่างปลอดภัย และได้ขบั ไล่คนคานาอันออกไปก่อนพวกเขา (ข้อที่ 54-55)
78:56-64 หลังจากที่โยชูวาได้ตายไปนั้น ประชาชนได้ทดสอบพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ งด้วยการล้มเหลวที่จะขับไล่ผู ้
อาศัยของแผ่นดินนั้นให้ออกไปอย่างที่พระองค์ได้บญั ชาให้พวกเขาทา พวกเขาได้หนั จากพระองค์ไป
นับถือพระเทียมเท็จ (ข้อที่ 56-58) ดังนั้นพระเจ้าได้อนุ ญาตให้คนฟี ลิสเตียที่จะยึดหี บพระโอวาท ณ
ชิโลห์ไปเสี ย (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 4:4-11) คนอิสราเอลหลายคนได้ตายในครั้งนั้น รวมถึงปุโรหิ ต
โอฟนีและฟี เนหัส (ข้อที่ 64)
78:65-72 ผูเ้ ขียนได้พรรณนาว่าพระเจ้ากาลังตื่นขึ้น แม้วา่ พระองค์ตื่นตัวและตระหนักถึงสภาพของประชากร
ของพระองค์อยูเ่ สมอ พระองค์ไม่ได้เคลื่อนที่จะช่วยกูพ้ วกเขาจนกระทัง่ สมัยของดาวิด พระเจ้าได้
ปฏิเสธโยเซฟ (นัน่ คือ เผ่าเอฟราอิมและมนัสเสห์) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอฟราอิม ซึ่ งเป็ นผูน้ าของเผ่า
ต่างๆทางเหนือ ในแง่ที่วา่ พระองค์ได้เลือกใครคนหนึ่ งจากยูดาห์ที่จะนาอิสราเอล พระองค์ยงั ได้เลือก
ภูเขาศิโยนให้เป็ นที่ต้ งั แห่ งสถานนมัสการของพระองค์อีกด้วย ดาวิดได้ยึดมันจากคนเยบุส การที่
พระเจ้าจัดเตรี ยมดาวิด กษัตริ ยแ์ บบผูเ้ ลี้ยงนั้น ก็เป็ นหลักฐานเกี่ยวกับจุดสุ ดยอดแห่ งพระคุณของพระเจ้า
ที่มีต่ออิสราเอล
“กษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งที่บรรดาผูเ้ ขียนสดุดีได้สนใจก็คือดาวิด โดยส่ วนใหญ่น้ นั กษัตริ ยก์ ็ถูกกล่าวถึงอย่าง
ดีมากในเพลงสดุดีเนื่ องจากการนับถือที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาผูเ้ ขียนสดุดีที่มีต่อดาวิดและเชื้ อสายของเขา
การนับ ถื อนี้ ก็ ทาให้ส ดุ ดีบ ทที่ 78 มาถึ งจุ ดสาคัญสู ง สุ ด ที่ ซ่ ึ ง การที่ พ ระเจ้าเลื อกดาวิดนั้นเป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงอย่างสิ้ นเชิ งในประวัติศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนจากเชื้ อสายของราเชลที่เป็ นตัวแทนโดย
ซาอูลจากเผ่าเบนยามินไปสู่ เชื้อสายของเลอาห์ที่เป็ นตัวแทนโดยดาวิดจากเผ่าของยูดาห์”386
การเลี้ยงดูน้ นั ควรออกมาจากความสัตย์สุจริ ตส่ วนตัวและปั ญญา (ข้อที่ 72) บุคคลแห่งความสัตย์สุจริ ต
คือผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ สิ่งที่ เขาเทศนา สิ่ งที่ บุคคลหนึ่ ง เป็ น ก็กาหนดสิ่ งที่เขา ทา ความสัมพันธ์ กบั พระเจ้า
ปรั บแต่งคุ ณลักษณะ ปั ญญาเกี่ ยวข้องกับการนาสิ่ งที่ พระเจ้าได้เปิ ดเผยไปสู่ การพิจารณาขณะที่เรา
ดาเนินชีวติ
“ความสัตย์สุจริ ตและทักษะต้องการซึ่ งกันและกัน เพราะว่าไม่มีความสามารถมากแค่ไหนที่สามารถ
ชดเชยใจที่บาปได้ และไม่มีการอุทิศตนแด่พระเจ้ามากแค่ไหนที่สามารถเอาชนะการขาดความสามารถ
ได้”387

เมื่อพิจารณาถึงพระพรทั้งหมดของพระเจ้านั้น ประชากรของพระองค์ควรเรี ยนรู ้จากประวัติศาสตร์ และ
ยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้สัตย์ซื่อต่อพวกเขามาตลอด (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 2:13)388
“ถ้าการบันทึกของอิสราเอลเป็ นความอับอายของพวกเขา ความดีที่ต่อเนื่ องของพระเจ้าก็ปรากฏออกมา
ในฐานะความหวังของพวกเขา (ของพวกเรา) สาหรับเรื่ องราวที่ไม่จบ”389
สดุดีบทที่ 79
ในสดุ ดีการคร่ าครวญแห่ งชาติ (ส่ วนรวม)นี้ อาสาฟได้เศร้าโศกต่อการถูกทาลายของเยรู ซาเล็มและได้
อ้อนวอนต่อพระเจ้าที่จะมีความเมตตาต่อประชากรของพระองค์แม้จะมีความบาปของพวกเขาเพื่อเห็นแก่พระ
นามของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 74) อาสาฟคนนี้ อาจได้มีชีวิตอยูห่ ลังจากการทาลายเยรู ซาเล็มโดยบาบิ
โลน ดู เหมื อนว่ามุ มมองของผูเ้ ขียนจะเป็ นมุ มมองของพวกผูร้ อดชี วิตที่ เหลื ออยู่ในเยรู ซาเล็มแทนที่จะเป็ น
มุมมองของผูท้ ี่ถูกเนรเทศ ซึ่งสดุดีบทที่ 137 สื่ อให้เห็น
“สดุดีน้ ีกล่าวซ้ าหัวข้อของสดุดีบทที่ 74 แต่ดูเหมือนว่ามีความขมขื่นมากกว่า สถานการณ์ก็เหมือนกัน
นัน่ คือ พระวิหารถูกทาลาย อิสราเอลถูกฆ่า และศัตรู ที่พิชิตก็ย่ามใจ พระยาเวห์ไม่สามารถเป็ นฝ่ ายที่
ไม่สนใจได้ การอ้อนวอนนั้นได้ถูกกล่ าวต่อความบริ สุทธิ์ ที่ เข้าข้างของพระเจ้าซึ่ งกระทาการเหนื อ
ความเลื่อมใสในศาสนาที่มองเห็นได้ ที่นี่อิสราเอลารุ กเร้าให้พระยาเวห์ที่จะตัดสิ นใจว่าอะไรที่สาคัญ
ต่อพระองค์”390
1. การคร่ าครวญต่อการถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม 79:1-4
พวกศัตรู ได้บุกรุ กอิ สราเอล ได้ทาให้พระวิหารเป็ นมลทิน ได้ทาลายกรุ งเยรู ซาเล็ม และได้ปล่อยให้
ร่ างกายของพวกทหารอิ สราเอลไม่ได้ถูกฝั งไว้ การไม่ได้ถูกฝั งซึ่ งเหมื อนกับสัตว์ที่ไม่มีใครสนใจนั้นก็เป็ น
ความอัปยศขั้นสุ ดท้าย ดังนั้น มรดกของพระเจ้าได้กลายมาเป็ นเป้ าแห่ งการดูถูกสาหรับพวกเพื่อนบ้านของ
พวกเขา
“ประเด็นที่นี่ก็ไม่ใช่ความยุติธรรมของพระเจ้าในการพิพากษาประชากรของพระองค์ แต่วิธีที่พระเจ้าได้
ใช้ [เปรี ยบเทียบ ฮบก. 1—2] พวกต่างชาติตอ้ งรับผิดชอบสาหรับการดูหมิ่นประชากรที่บริ สุทธิ์ และ
พระวิหารที่บริ สุทธิ์ เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการฟื้ นฟูและประชากรของพระองค์จะไม่ประสบกับการ
ทาให้เป็ นมลทินและความขายหน้าอีกต่อไป (เปรี ยบเทียบ อสย. 35:8; 52:1)”391

2. การอ้อนวอนขอการช่วยกู้ 79:5-12
79:5-9 ผูเ้ ขียนสดุ ดีไม่ทราบว่านานแค่ไหนที่ พระเจ้าจะกริ้ วต่อประชากรของพระองค์และปล่ อยให้พวกเขา
ประสบกับการพ่ายแพ้และความอัปยศ พระองค์จะปล่อยให้ความหึ งหวงของพระองค์ที่มีต่อความรัก
ใคร่ ของอิสราเอลนี้ เผ่าไหม้ดงั เช่ นไฟตลอดไปใช่ ไหม? อาสาฟได้กระตุ น้ ให้พระเจ้าที่จะบ่ายความ
กริ้ วของพระองค์ไ ปยัง พวกศัตรู ข องอิ ส ราเอลผูซ้ ่ ึ งไม่ ไ ด้นับ ถื อพระองค์แ ละได้ผ ลาญที่ อ าศัย ของ
พระองค์ เขายังได้ขอให้พระเจ้ายกโทษบาปของบรรพบุรุษของอิสราเอลและสาแดงความเมตตากรุ ณา
แก่ ป ระชากรที่ ต่ า ต้อยของพระองค์อีก ด้วย เขาได้ต้ งั การอ้อนวอนของเขาที่ พ ระสิ ริ ของพระเจ้า
เช่นเดียวกับความจาเป็ นของอิสราเอล
“การแช่ งหรื อการสาปพวกศัตรู ของใครคนหนึ่ ง ก็พบได้บ่ อยครั้ งในสดุ ดีการคร่ าครวญ ([ข้อที่ 6-7;
เปรี ยบเทียบ]สดด. 138) การแก้แค้นนั้นก็ละไว้แก่พระเจ้า แต่การเรี ยกร้องเพื่อการแก้แค้นก็ข้ ึนอยูก่ บั
ส่ วนหนึ่ งในการจัดเตรี ยมแห่ งพันธสัญญาที่พระเจ้าได้สถาปนาไว้กบั อับราฮัม พระเจ้าได้สัญญาที่จะ
สาปบรรดาผูท้ ี่ได้แช่งลูกหลานของอับราฮัม (ปฐก. 12:2, 3)”392
79:10-12 อาสาฟได้ออ้ นวอนขอความรอดทางกายภาพต่อไปบนพื้นฐานของเกียรติของพระเจ้า เขาได้ขอการ
แก้แค้นต่อศัตรู ที่ได้สังหารคนเลื อกสรรของพระเจ้าหลายคน เขาได้กระตุน้ ให้พระเจ้าที่จะตอบคา
อธิ ษฐานของผูถ้ ูกจาจองที่ได้ออ้ นวอนของการช่วยกูจ้ ากพระองค์ เขาต้องการการชดใช้เต็มที่ของการ
ตาหนิที่ศตั รู ได้สุมไว้บนพระนามของพระยาเวห์ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ชยั ชนะแก่อิสราเอล
“คาอธิ ษฐานเช่นนั้นอาจรบกวนเรา และเราคิดว่าจะไม่อธิ ษฐานเช่นนั้นอย่างบ่อยๆ แต่มนั เป็ นตามพระ
คัมภีร์อย่างสิ้ นเชิง ผูก้ ล่าวก็จริ งใจพอ ที่จะรู ้จกั ความปรารถนานั้น และผูก้ ล่าวก็ สั ตย์ ซื่อพอ ที่จะจานน
ความปรารถนานั้นต่อ “พระเจ้า”393

3. คาสัญญาถึงการสรรเสริ ญในอนาคต 79:13
ผูเ้ ขียนสดุดีได้สัญญาว่าประชากรของพระองค์จะให้รางวัลแก่พระองค์ดว้ ยการสรรเสริ ญที่ไม่รู้จกั จบถ้า
พระองค์จะให้การช่วยกูแ้ ก่พวกเขา เขาได้มองว่าประชากรของพระเจ้าเป็ นดังเช่นแกะที่หมดหนทาง เขาได้
กล่าวว่าการสรรเสริ ญของพวกเขาสาหรับความรอดนี้จะเป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ ไปจากเวลานั้นเป็ นต้นไป
“ทุกวันนี้กางเขนของพระเยซูคริ สต์ก็เป็ นหลักฐานเดียวที่เราต้องการที่วา่ พระเจ้ารักเรา (รม. 5:8)”394

เป็ นการเหมาะสมที่จะอ้อนวอนขอการแก้แค้นจากพระเจ้าเมื่อพวกศัตรู พิชิตประชากรของพระเจ้าและ
จึงทาให้พระองค์ดูแย่ ในที่สุดพระองค์จะช่วยกูเ้ พราะว่าพระองค์ได้สัญญาที่จะสงวนประชากรของพระองค์ไว้
อย่างไรก็ตาม การตีสอนอาจดาเนินไปอีกนานถ้าบาปนั้นหนักหนา
สดุดีบทที่ 80
อีกครั้งหนึ่ งอาสาฟได้ร้องทูลให้พระเจ้าที่จะช่ วยกูแ้ ละฟื้ นฟูอิสราเอล ชนชาติน้ ี ได้ถูกเหยียบย่าและ
ต้องการความรอดของพระยาเวห์ สดุดีการคร่ าครวญส่ วนรวมนี้ก็ผดิ จากธรรมดาเนื่ องจากภาพที่ผเู ้ ขียนสดุดีได้
ใช้เพื่ออธิ บายถึงอิสราเอล เขาได้พรรณนาว่าชนชาติน้ ีเป็ นเถาองุ่น (ข้อที่ 8-16) การล่มสลายของกรุ งสะมาเรี ย
ในปี 722 กคศ. อาจถูกกล่าวถึงที่นี่395 สดุดีบทที่ 77 และ 81 ก็คร่ าครวญถึงการถูกทาลายของกรุ งสะมาเรี ย ซึ่ ง
เป็ นเมืองหลวงแต่ก่อนของอาณาจักรฝ่ ายเหนือแห่งอิสราเอล
“เพลงสดุดีอาจมีอะไรที่จะกล่าวเกี่ยวกับน้ าตามากกว่าพระธรรมใดๆในพระคัมภีร์ยกเว้นหนังสื อเยเรมีย ์
และบทเพลงคร่ าครวญ”396
1. การอ้อนวอนต่อพระผูเ้ ลี้ยงของอิสราเอล 80:1-3
80:1-2 ผูเ้ ขียนสดุดีได้ออ้ นวอนต่อพระยาเวห์ในฐานะพระผูเ้ ลี้ยงแห่งประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 23:1;
28:9); “ผูเ้ ลี้ ยง” เป็ นชื่ อเรี ยกโดยทัว่ ไปของกษัตริ ยใ์ นโลกตะวันออกใกล้โบราณ (เปรี ยบเทียบ 78:71)
เขายังได้อา้ งอิ งถึ งพระองค์ว่ากาลังประทับบนบัลลังก์เหนื อเครู บในพระวิหารอี กด้วย (เปรี ยบเทียบ
99:1) เอฟราอิมเป็ นเผ่าหัวหน้าในทางเหนือและเบนยามินเป็ นผูน้ าในทางใต้ มนัสเสห์เป็ นผูน้ าในฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดน
80:3

การร้องเรี ยกเพื่อการกลับสู่ สภาพดี น้ ี ก็เป็ นสิ่ งที่กล่าวถึ งซ้ าๆที่ผเู ้ ขียนได้ใช้ในข้อที่ 7 และ 19 อีกด้วย
ภาพของใบหน้าที่ ทอแสงต่ออี กคนหนึ่ งก็ บ่งบอกถึ ง ความโน้มเอี ยงอันโปรดปรานที่ มี ต่อบุ ค คลนั้น
(เปรี ยบเทียบ 4:6; กดว. 6:25)

2. การคร่ าครวญเนื่องจากการตีสอนของพระเจ้า 80:4-7
ชื่ อเรี ยก “พระเจ้าจอมโยธา” บ่งบอกถึ งความสามารถของพระเจ้าที่ จะช่ วยกู้ประชากรของพระองค์
เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ได้เลื อกที่จะทา ความเงี ยบของพระเจ้าในการตอบสนองต่อการร้องเรี ยกขอการช่ วยกู้
ของผูค้ นได้บ่ ง บอกว่า พระองค์ได้ก ริ้ วต่อพวกเขา ในฐานะพระผูเ้ ลี้ ยงนั้น พระเจ้าได้เลี้ ย งดู ป ระชากรของ
พระองค์ แต่พระองค์ได้ให้น้ าตาแก่พวกเขาที่จะกินและดื่มแทนที่จะเป็ นอาหารที่หล่อเลี้ยง สภาพของพวกเขา

ได้น าให้ ช นชาติ ต่ า งๆที่ เ ป็ นเพื่ อ นบ้า นที่ จ ะเยาะเย้ย พวกเขา ส่ ว นนี้ จบลงด้ว ยสิ่ ง ที่ ก ล่ า วถึ ง ซ้ าๆเช่ น กัน
(เปรี ยบเทียบ –ข้อที่ 3, 19)
3. สภาพที่ถูกเหยียบย่าของอิสราเอล 80:8-14ก
ตอนนี้ผเู ้ ขียนสดุดีได้เปลี่ยนภาพของเขาและได้พรรณนาว่าอิสราเอลเป็ นเถาองุ่นที่พระเจ้าได้นาออกมา
จากอียิปต์และไปปลูกไว้ที่ คานาอัน (เปรี ยบเทียบ อสค. 17:6-10; ฮชย. 10:1) พระองค์ได้ปราบดินแห่ งคา
นาอันสาหรับพวกเขาด้วยการขับไล่คนพื้นเมืองให้ออกไป อิสราเอลได้หยัง่ รากในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา
เหมือนกับเถาองุ่นที่ได้กระจายไปทุกทิศทาง มันก็แข็งแรงและงอกงามภายใต้พระพรของพระเจ้า อย่างไรก็
ตาม พระเจ้า ได้พ งั ก าแพงที่ ไ ด้ป กป้ องมัน และตอนนี้ พ วกเพื่ อนบ้า นได้ผ ลาญมัน (เปรี ย บเที ย บ อสย. 5:5)
ส่ วนนี้จบลงด้วยสิ่ งที่กล่าวถึงซ้ าๆที่คล้ายกับสิ่ งที่กล่าวซ้ าๆในข้อที่ 3, และ 19 แต่ก็แตกต่างกันเล็กน้อย
ภาพของเถาองุ่นที่เล็งถึงอิสราเอลก็เก่าแก่อย่างมาก บางทีมนั ได้เริ่ มต้นในการที่ยาโคบอวยพรโยเซฟ
(ปฐก. 49:22) พวกผูเ้ ผยพระวจนะได้ใช้มนั อยูบ่ ่อยๆ (เปรี ยบเทียบ อสย. 5:1-7; 27:2-6; ยรม. 2:21; 12:10;
อสค. 15; 19:10-14; ฮชย. 10:1) พระเยซูได้ใช้มนั เพื่อจะอธิ บายถึงพระองค์เอง ซึ่ งเป็ นอิสราเอลในอุดมคติ
(ยน. 15:1, 5) มันเป็ นภาพที่เหมาะสมเพราะว่าเถาองุ่นเป็ นแหล่งแห่ งพระพรต่อคนอื่นๆ (เปรี ยบเทียบ ปฐก.
12:3)
4. การอ้อนวอนขอการช่วยกู้ 80:14ข-19
80:14ข-16 อาสาฟได้ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะให้ความสนใจต่อสภาพของเถาองุ่น ข้อที่ 15 มองดูที่เถาองุ่นใน
ฐานะรากและแขนงด้วยส่ วนต่างๆที่แสดงถึ งสิ่ งทั้งหมด (เมอริ สซึ่ ม) คาว่า “บุตร” เป็ นการแปลตาม
ตัวอักษรของคาฮีบรู ที่หมายถึ งแขนงในเชิ งเปรี ยบเที ยบ มันอธิ บายถึ งการเติ บโตใหม่ของเถาองุ่ น
ซึ่ ง เป็ นชนรุ่ นใหม่ ข องอิ ส ราเอล มัท ธิ วได้ป ระยุก ต์ใ ช้ก ารอ้า งอิ ง นี้ กับ พระเยซู ค ริ ส ต์ (มธ. 2:15;
เปรี ยบเทียบ อพย. 4:22; ฮชย. 11:1) ผูเ้ ขียนสดุดีได้เห็นเถาองุ่นแห่งอิสราเอลถูกเผาและตัดลงโดยพวก
ศัตรู ของมันผูซ้ ่ ึงพระเจ้าได้อนุญาตให้ทาลายมัน
80:17-19 อีกครั้งหนึ่งข้อที่ 17 อ้างอิงถึงชนรุ่ นปั จจุบนั ของอิสราเอลในฐานะ “บุตรของพระเจ้า” มันมีเล่นคา
เนื่องจากว่า เบนยามิน (ข้อที่ 2) หมายถึง “บุตรชายแห่งมือขวาของข้าพเจ้า” ผูเ้ ขียนสดุดีได้ร้องทูลให้
พระเจ้าที่จะสนับสนุนบุตรชายแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ดว้ ยพระหัตถ์ที่แข็งแรงของพระองค์ (นัน่
คือ ชนชาติที่พระเจ้าได้ใช้ในฐานะพระหัตถ์ขวาที่มีพลังของพระองค์) เขาได้สัญญาว่าคนอิสราเอลจะ
ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและร้องทูลต่อพระองค์ในเรื่ องความจาเป็ นต่างๆของพวกเขาถ้าพระองค์จะ
รื้ อฟื้ นเถาองุ่นของพระองค์ สดุดีน้ ีจบลงด้วยการกล่าวซ้ าของสิ่ งที่กล่าวซ้ าๆ

ประชากรของพระเจ้าก็คล้ายกับเถาองุ่น ในแง่ที่ว่าพระเจ้าได้เรี ยกให้พวกเขาที่จะเป็ นพรต่อคนอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ถ้าเราผูเ้ ป็ นประชากรของพระเจ้าไม่ได้ดาเนิ นด้วยการวางใจและการเชื่ อฟั งนั้น พระเจ้า
อาจลิ ดเราและจากัดการเกิ ดผลของเรา พร้ อมกับมุ มมองที่จะเพิ่มการเกิ ดผลสู งสุ ดของเรา เถาองุ่ น
ประสบกับพระพรเองขณะที่มนั กลายมาเป็ นพรต่อคนอื่นๆ ถ้าเราจากพระเจ้าไป เราต้องร้ องทูลให้
พระเจ้ารื้ อฟื้ นการเกิดผลของเราและจานนตัวเราเองต่อพระองค์อีกครั้งหนึ่ ง ภาพของอิสราเอลในฐานะ
ต้นมะกอกเทศในโรม 11:17-24 ก็สอนบทเรี ยนที่คล้ายๆกัน
สดุดีบทที่ 81
สดุ ดี ก ารสรรเสริ ญ นี้ พร้ อ มกับ ค าแนะน านั้น ก็ เ ป็ นการเฉลิ ม ฉลองที่ ยิ น ดี แ ห่ ง การที่ พ ระเจ้า ช่ ว ยกู้
ประชากรของพระองค์ บางทีคนอิสราเอลได้ร้องเพลงนี้ ณ เทศกาลอยูเ่ พิง เนื่ องจากว่ามันเป็ นการทบทวนถึ ง
ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและจดจ่อโดยเฉพาะที่การวนเวียนในถิ่นทุรกันดาร397 เทศกาลอยูเ่ พิงได้ย้ าเตือนคน
อิสราเอลถึงระยะเวลานี้ในประวัติศาสตร์ ของพวกเขา
“สดุดีบทที่ 81 เป็ นสิ่ งที่ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดกับสดุดีบทที่ 50 ถ้าจะว่าไปแล้ว บรรทัดต่างๆแห่ งการ
โต้แย้งก็ชดั เจนกว่าที่นี่”398
1. การเรี ยกสู่ การเฉลิมฉลอง 81:1-5
81:1-2 อาสาฟได้สั่งให้คนอิสราเอลที่จะร้องอย่างยินดีต่อพระเจ้าผูเ้ ป็ นกาลังของพวกเขาพร้อมกับเครื่ องดนตรี
81:3-5 เขาได้เ รี ย กให้ พ วกเขาที่ จ ะเข้า ร่ ว มในเทศกาล คนอิ ส ราเอลได้เ ป่ าแตรและได้ถ วายเครื่ อ งบู ช า
ณ ตอนต้นของเดื อนใหม่แต่ละเดื อน และแต่ละเดื อนได้เริ่ มต้นด้วยวันเพ็ญ (กดว. 10:10; 28:11-15)
เทศกาลอยูเ่ พิงเป็ นโอกาสที่ยินดีซ่ ึ งได้เริ่ มต้นในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด (กันยายน-ตุลาคม) เมื่อดวง
จันทร์ เต็มดวง (ลนต. 23:34)
พระเจ้าได้เรี ยกร้ องให้คนอิสราเอลที่ จะถื อรั กษาโอกาสเหล่ านี้
พระองค์ไ ด้เริ่ มต้นที่ จะระบุ ถึ งเทศกาลแห่ ง ชาติ เหล่ านี้ เมื่ อพระองค์ได้ให้ค าแนะนาแก่ คนอิ สราเอล
เกี่ยวกับปั สกา (อพย. 12) ตอนนั้น คาแนะนานี้ก็ใหม่ต่อชนชาติน้ ี อย่างสิ้ นเชิ ง ราวกับว่ามันเป็ นเสี ยงที่
พวกเขาไม่เคยได้ยนิ มาก่อน
2. การรายงานถึงการสื่ อสารของพระเจ้า 81:6-16
81:6-7 พระเจ้าได้บอกประชากรของพระองค์วา่ พระองค์ได้ปลดปล่อยพวกเขาให้เป็ นอิสระจากความเป็ นทาส
ของพวกเขาในฐานะทาสในอียปิ ต์ พวกเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าในความทุกข์ของพวกเขาและพระองค์
ได้ตอบพวกเขาจากสวรรค์

“ที่ จะตัดสิ นโดยรู ป แบบนี้ น้ นั มันก็ดีที่ จะระลึ กถึ ง คาตอบของพระเจ้าพร้ อมกับความเฉี ยบขาดแห่ ง
รายละเอียดมากขึ้น”399
จากนั้นพระองค์ไ ด้ท ดสอบพวกเขาที่ น้ า ณ เมรี บ าห์ เพื่ อ จะดู ว่า พวกเขาจะวางใจพระองค์ห รื อ ไม่
(อพย. 17:1-7) และในการที่จะฝึ กพวกเขาให้วางใจ
81:8-10 ข้อเหล่านี้ สรุ ปการเปิ ดเผยของพระเจ้าต่ออิสราเอล ณ ภูเขาซี นาย ที่ที่พระองค์ได้ให้ธรรมบัญญัติของ
โมเสสแก่พวกเขา
81:11-12 อย่างไรก็ตาม อิสราเอลไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้า ดังนั้น พระองค์ได้ปล่อยให้ประชากร
ของพระองค์ที่จะทาตามใจปรารถนาของพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ รม. 1) เพื่อว่าพวกเขาจะเรี ยนรู ้ที่จะ
กลับไปหาพระองค์
81:13-16
อาสาฟได้บรรยายถึ งเรื่ องราวของพระเจ้าเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ อิสราเอลตั้งแต่การอพยพ
ต่อไป ถ้าประชากรของพระองค์จะเชื่ อฟั งพระองค์ พระองค์จะปราบพวกศัตรู และปรปั กษ์ของพวก
เขา พระองค์จะอวยพรพวกเขาด้วยความมัง่ คัง่ อย่างสมบูรณ์ อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:13-14)
ข้อสุ ดท้ายกล่าวถึงอิสราเอลในฐานะบุคคลที่สองและก่อตั้งการเรี ยกไปยังชนรุ่ นปั จจุบนั ของผูอ้ ่านที่จะ
ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทบทวนถึ งพระคุ ณของพระเจ้าในอดี ตเป็ นระยะๆและ
ตามปกติ เพราะว่าการระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์จะท้าทายให้ประชากรของพระองค์ที่จะยังคง
สัตย์ซื่อต่อพระองค์ นี่คือหนึ่งในคุณค่าของการเข้าร่ วมการนมัสการที่โบสถ์เป็ นประจา
สดุดีบทที่ 82
ในสดุดีปัญญานี้ อาสาฟได้เตือนพวกผูพ้ ิพากษาของอิสราเอลที่จะตัดสิ นอย่างยุติธรรม400

1. พระผูพ้ ิพากษาแห่งบรรดาผูพ้ ิพากษา 82:1
ผูเ้ ขียนได้นึกภาพว่าพระเจ้าประทับในฐานะพระผูพ้ ิพากษาเหนือการรวมกันของบรรดาผูพ้ ิพากษาที่เป็ น
มนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นพวกผูพ้ ิพากษาที่ได้อาศัยอยู่ในทุกๆเมืองในอิสราเอล พวกผูพ้ ิพากษาที่เป็ นมนุ ษย์ในอิสราเอล
นั้นได้รับใช้ในฐานะตัวแทนเกี่ ยวกับการพิจารณาคดี ของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ คาฮีบรู ที่
แปลว่า “ผูป้ กครอง” (NASB) หรื อ “พวกพระ” (NIV) คือ เอลโลฮิ ม (ตามตัวอักษรหมายถึง บรรดาผูท้ ี่แข็งแรง)
ปกติ ค านี้ อธิ บายถึ ง พระเจ้า ในพันธสั ญญาเดิ ม แต่ บางครั้ งมันอ้า งอิ ง ถึ งบรรดาผูแ้ ข็งแรงในอิ ส ราเอล นั่นคื อ

พวกผูป้ กครองหรื อเจ้าหน้าที่ที่เป็ นมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ 45:6; อพย. 21:6; 22:8-9) มันไม่ได้อา้ งอิงถึงทูตสวรรค์
ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 6:12) อย่างที่บรรดาผูแ้ ปลภาษาซี เรี ยได้คิด สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนจากตัวบท มันไม่ได้อา้ งอิงถึง
พวกพระของคนต่างชาติเช่นกัน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 10:20)
2. ข้อกล่าวหาต่อพวกผูพ้ ิพากษา 82:2-7
82:2-5 พวกผูพ้ ิพากษาของอิสราเอลได้บิดเบือนความยุติธรรม พระเจ้าได้เรี ยกให้พวกเขาที่จะปฏิบตั ิความ
ยุติธรรมที่ชอบธรรม คริ สโฮมล์ได้เชื่ อว่ากษัตริ ยถ์ ูกกล่าวถึ งในข้อที่ 2-7 แทนที่จะเป็ นพระเจ้า 401
แก่นสารของการตัดสิ นอย่างเหมาะสมก็คือการทาให้แน่ใจว่าคนที่ไม่มีทางป้ องกันตัวเองนั้นได้รับความ
ยุ ติ ธ รรม พวกผูพ้ ิ พ ากษาของอิ ส ราเอล ผูซ้ ่ ึ งควรเป็ นผูฉ้ ลาดที่ สุ ด แห่ ง ประชาชนก็ ไ ด้ล ะเลยต่ อ
ความส าคั ญ ของการพิ พ ากษาที่ ยุ ติ ธ รรมและผลลั พ ธ์ ต่ า งๆของการพิ พ ากษาที่ ไ ม่ ยุ ติ ธ รรม
ดังนั้นกฎหมายและระเบียบซึ่ งเป็ นรากฐานต่างๆของชีวติ บนโลกนี้ก็ไม่มนั่ คง
82:6-7 พระเจ้าได้เตื อนพวกผูพ้ ิพากษาที่ ไม่ยุติธรรมว่าพวกเขาเองจะประสบกับการพิพากษาสาหรับความอ
ยุติธรรมของพวกเขา พระเจ้าได้แต่งตั้งพวกเขาเป็ น “พวกพระ” (นัน่ คือ แต่ละบุคคลที่มีอานาจโดย
สิ ท ธิ อานาจของพระเจ้า ) พระองค์ไ ด้ท าให้พ วกเขาเป็ นบุ ตรของพระองค์ใ นแง่ ข องตัวแทนของ
พระองค์บนโลกนี้ (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 7:14) อย่างไรก็ตาม เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ประพฤติอย่าง
พระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งตัดสิ นอย่างยุติธรรมนั้น พวกเขาจะตายในฐานะแค่มนุ ษย์โดยปราศจากเกียรติในฐานะบุตร
ของพระเจ้า พวกเขาจะตายอย่างที่คนอิสราเอลคนอื่นๆทั้งหมด “มนุ ษย์” และ “เจ้านาย” (ข้อที่ 7)
เป็ นบางส่ วนที่บ่งบอกถึงมนุษย์ท้ งั หมด402
พวกผูก้ ล่ า วหาพระเยซู ได้ก ล่ า วหาพระองค์ด้วยการดู หมิ่ นเมื่ อพระองค์ไ ด้อ้า งว่าเป็ นพระบุ ตรของ
พระเจ้า (ยน. 10:33) ในการตอบสนองต่อการกล่าวหาของพวกเขานั้น พระเยซู ได้อา้ งข้อที่ 6 เพื่อจะย้ า
เตือนพวกเขาว่าพระเจ้าได้เรี ยกพวกผูพ้ ิพากษาของอิสราเอลว่าบุตรของพระองค์ ประเด็นของพระองค์
ก็คือว่า มันไม่ใช่ไม่เหมาะสมสาหรับพระองค์ที่จะเรี ยกพระองค์เองว่าพระบุตรของพระเจ้า แน่นอนว่า
พระเยซู เป็ นพระผูพ้ ิพากษาสู งสุ ดของมนุ ษย์ทุกคน ดังนั้นมันก็เหมาะสมสาหรับพระองค์โดยเฉพาะที่
จะเรี ยกพระองค์เองว่าพระบุตรของพระเจ้า
3. การเรี ยกร้องการพิพากษาของพระเจ้า 82:8
อาสาฟได้สรุ ปสดุดีน้ ี ดว้ ยการเรี ยกร้ องให้พระเจ้าที่จะพิพากษาทั้งโลกไม่ใช่ แค่อิสราเอล โลกในตอน
นั้นอย่างเช่ นตอนนี้ ก็ตอ้ งการการพิพากษาที่ ชอบธรรมซึ่ งพระเจ้าพระผูพ้ ิพากษาที่ ชอบธรรมเท่านั้นสามารถ

จัด เตรี ย มให้ไ ด้ การที่ พ ระเจ้า จัด เตรี ย มพระเยซู ค ริ ส ต์ ผูซ้ ่ ึ งพระองค์ไ ด้ม อบการพิ พ ากษาทั้ง สิ้ น ให้ น้ ัน
(ยน. 5:22-30) ก็เป็ นคาตอบของพระองค์ต่อคาอ้อนวอนนี้
ความต้องการการพิพากษาที่ชอบธรรมและการเรี ยกร้ องสาหรั บสิ่ งนี้ จะดาเนิ นไปจนกระทัง่ พระเยซู
คริ สต์ทรงปกครองและพิพากษา พระองค์จะพิพากษา ณ เวลาที่หลากหลายในอนาคต สาหรับคริ สเตียนนั้น
สิ่ งนี้ จะเกิดขึ้น ณ พระที่นงั่ แห่ งการพิพากษาของพระคริ สต์ (2 คร. 5:10) สาหรับธรรมิกชนในยุคเข็ญและ
ธรรมิ กชนในพันธสั ญญาเดิ มนั้นก็ จะเกิ ดขึ้ นหลัง จากที่ พ ระองค์เสด็จกลับมา ณ การเสด็ จมาครั้ งที่ สองของ
พระองค์ (วว. 20:4, 6; อสย. 26:19; ดนล. 12:2) สาหรับผูไ้ ม่เชื่ อทั้งหมดนั้น มันจะเกิดขึ้น ณ พระที่นงั่ ใหญ่สี
ขาว (วว. 20:11-15)
สดุดีบทที่ 83
อาสาฟได้อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะทาลายพวกศัตรู ที่ได้คุกคามเพื่อจะท่วมท้นอิสราเอล อย่างที่พระองค์ได้
ทาในอดี ต นี่ เป็ นสดุ ดีก ารคร่ าครวญแห่ งชาติ (ส่ วนรวม) ที่ให้ความสนใจที่ เจาะจงต่ อคนอธรรม และมัน
ประกอบด้วยการสาปแช่ง มันเป็ นสดุดีบทสุ ดท้ายของเพลงสดุดีที่ถือว่าเป็ นของอาสาฟ (สดด. 50, 73—83)
1. อันตรายของการทาลาย 83:1-8
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะกระทาเพื่อประชากรของพระองค์ดว้ ยการแสดงออกถึ งทางเลือก
ในแง่ลบ (ข้อที่ 1) เขาได้บรรยายว่าพวกศัตรู ของอิสราเอลได้สมรู ้ร่วมคิดอย่างไรที่จะต่อต้านพระเจ้าโดยการ
ทาลายประชากรของพระองค์ อาสาฟได้ใช้โครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรเพื่อจะเชื่ อมโยงความ
สนใจต่างๆของพระเจ้ากับความสนใจต่างๆของชนชาติของพระองค์ (ข้อที่ 2-5) จากนั้นเขาได้กล่าวถึ งรายชื่ อ
ของพวกศัตรู ของอิสราเอล (ข้อที่ 6-8) คนฮาการ์ (ฮาไกรท์, NIV) หรื อลูกหลานของฮาการ์ ก็เป็ นคน อิชมาเอล
“เกบาล” เป็ นอีกชื่ อหนึ่ งสาหรับบีโบลส ซึ่ งเป็ นเมืองที่แข็งแรงในเลบานอน หรื อนี่ อาจเป็ น “เกเบล” ที่อยู่ใน
บริ เวณที่เป็ นภูเขาทางใต้ของทะเลตาย403 ลูกๆของโลทคือคนโมอับและคนอัมโมน

2. ความต้องการการช่วยกู้ 83:9-18
83:8-12 อาสาฟได้อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะช่วยกูป้ ระชากรของพระองค์ อย่างที่พระองค์ได้ทาในอดีตในระหว่าง
สมัยของผูว้ ินิจฉัย พระเจ้าได้ทาลายคนมี เดี ยนโดยทหารจานวนเล็กน้อยของกิ เดโอน (วนฉ. 7—8)
โอเรบและเศเอบคือผูบ้ ญั ชาการของคนมีเดียน (วนฉ. 7:25) และเศบาร์ และศาลมุนนาคือกษัตริ ยข์ องคน
มีเดียน (วนฉ. 8:5-6, 12, 18) พระเจ้าได้พิชิตพันธมิตรของคานาอันใกล้กบั แม่น้ าคีโชน และเมืองของ

เอนโดร์ ผ่านทางเดโบราห์และบาราค (วนฉ. 4) สิ เสราคือผูบ้ ญั ชาการของคนคานาอันและยาบินคือ
กษัตริ ย ์ข องคนคานาอัน ชัย ชนะที่ มี พ ลัง ทั้ง สองนี้ ได้ท าให้การปกครองของพวกศัตรู เหล่ า นี้ ข อง
อิสราเอลสิ้ นสุ ดลง
83:13-16 ผูเ้ ขียนต้องการให้พระเจ้าที่จะขับไล่พวกศัตรู ปัจจุบนั ของอิสราเอลออกไปอย่างที่พระองค์ได้ขบั ไล่
คนมีเดี ยนในสมัยของ กิ เดโอนนั้น การอ้างอิ งของเขาถึ งภูเขาต่างๆอาจทาให้ระลึ กถึ งบาราคที่ได้
รวบรวมกองทัพของเขาที่บนภูเขาทาโบร์ ณ จุดปลายทางตะวันออกของหุ บเขายิสเรเอล เขาได้เห็นว่า
พวกเขาพัดไปเหมือนวัชพืชชนิดหนึ่งซึ่ งไม่มนั่ คงและถูกพัดไปโดยลมแห่งการพิพากษาของพระเจ้า
83:17-18 อาสาฟสามารถขออย่างถู กต้องสมควรให้พระเจ้าที่ จะทาให้พวกศัตรู ของอิ สราเอลอับอายเมื่ อ
พิจารณาถึงพระสัญญาของ พระเจ้าต่ออับราฮัม (ปฐก. 12:3) อย่างไรก็ตาม ความเป็ นห่ วงสู งสุ ดของ
เขาก็คือชื่อเสี ยงของพระเจ้า (ข้อที่ 18)
ค าอธิ ษ ฐานที่ ต้ งั อยู่บ นชื่ อเสี ย งของพระเจ้า พระสั ญญาต่ า งๆของพระองค์ และความสั ตย์ซื่ อของ
พระองค์ในอดีตก็เป็ นคาอ้อนวอนที่ พระเจ้าจะตอบ อย่างไรก็ตาม พระองค์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะตัดสิ นใจ
เวลาที่ถูกต้องที่จะกระทาไว้
สดุดีบทที่ 84
เหมื อนกับสดุ ดีบทที่ 42 และ 43 นั้น สดุ ดีน้ ี แสดงออกถึ งความปรารถนาของผูเ้ ขียนที่ มีต่อสถาน
นมัสการพระเจ้า ดังนั้นมันก็เป็ นสดุดีแห่งศิโยน สดุดีน้ ีเป็ นหนึ่งในสดุดีนกั เดินทางไปนมัสการหรื อสดุดีใช้แห่
ขึ้นที่คนอิสราเอลได้ร้องขณะที่พวกเขาได้เดิ นทางไปยังสถานนมัสการเพื่อจะนมัสการพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ
สดด. 120—134) ในสดุดีน้ ี ผูเ้ ขียนซึ่ งไม่เป็ นที่รู้จกั ได้ประกาศสภาพที่เป็ นพรของบรรดาผูท้ ี่ไปยังพระวิหาร
เพื่อจะอธิ ษฐานต่อพระยาเวห์ คณะโคราห์คือบรรดาผูท้ ี่ได้เรี ยบเรี ยงและหรื อร้ องเพลงสดุดีน้ ี ในการนมัสการ
ส่ วนรวมของอิสราเอล

1. การปรารถนาหาการทรงสถิตของพระเจ้า 84:1-4
84:1-2 ที่ประทับของพระเจ้าจอมโยธาคือพระวิหารของพระองค์และลานต่างๆ นี่คือที่ที่พระเจ้าได้ประทับใน
แง่ทอ้ งถิ่นในระหว่างระยะเวลานี้ แห่ งประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล พระองค์ได้สัญญาที่จะพบปะกับ
ประชากรของพระองค์ในแนวทางที่พิเศษที่นนั่ ส่ วนใหญ่แล้วโดยทางการเป็ นสื่ อกลางของพวกปุโรหิ ต

คนเลวี คนอิสราเอลธรรมดาไม่สามารถเข้าไปในอาคารพระวิหารได้ แต่สามารถนมัสการพระเจ้าใน
ลานต่างๆได้
84:3-4 ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ถือว่านกที่ได้ทารังของพวกมันในพระวิหารและห้องต่างๆนั้นว่าได้รับสิ ทธิ์ อย่างพิเศษ
เนื่ องจากว่าพวกมันอยู่ใกล้พระเจ้าตลอดเวลาและได้รับการปกป้ องโดยพระองค์ พวกปุ โรหิ ตก็ มี
โอกาสที่ยงิ่ ใหญ่อีกด้วยเพราะว่าพวกเขาได้ทางานในห้องต่างๆที่ลอ้ มรอบพระวิหาร พวกเขาสามารถ
สรรเสริ ญพระเจ้าได้ตลอดไป เพราะว่าพวกเขาได้อยู่ ณ ศูนย์กลางแห่งการนมัสการของพระองค์
“เขาใช้คาว่า ‘ความสุ ขเป็ น’ หรื อ ‘ก็เป็ นสุ ข’ สามครั้ง: ครั้งหนึ่ งอย่างโหยหา (ข้อที่ 4), ครั้งหนึ่ งอย่าง
ตั้งใจ (ข้อที่ 5), ครั้งหนึ่งในความพึงพอใจที่ลึกซึ้ ง (ข้อที่ 12) สิ่ งเหล่านี้ สามารถนาพาเราในการสารวจ
การเคลื่อนที่ของสดุดีน้ ีได้”404
2. การเดินทางไปยังพระวิหาร 84:5-7
บุ ค คลที่ ต้ งั ใจของเขาหรื อของเธออยู่ที่ ก ารแสวงหาก าลัง ในพระเจ้า ก็ ป ระสบกับ พระพรที่ ยิ่ ง ใหญ่
บุคคลเช่นนั้นได้ต้ งั ใจคอยการเดิ นทางไปยังภูเขาศิโยนเพื่อจะนมัสการพระองค์ที่นนั่ คาว่า “บาคา” หมายถึง
“ต้นเทียน” เป็ นที่ชดั เจนว่าหุ บเขาแห่งต้นเทียนคือบริ เวณที่แห้งแล้งซึ่ งผูเ้ ขียนได้ใช้ในฐานะตัวอย่างของสภาพ
ที่แห้งแล้งฝ่ ายวิญญาณ นักเดินทางผูซ้ ่ ึ งใจของเขานั้นได้คาดหวังถึงการนมัสการที่พระวิหารก็ได้พบการทาให้
สดชื่ นฝ่ ายวิญญาณอย่างยินดีในสถานการณ์ ต่างๆที่คนอื่นๆพบว่าแห้งแล้ง ประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเขา
ก็คล้ายกับการมาของฝนต้นฤดูบนดินที่ไร้น้ าของหุ บเขานั้น บุคคลเช่นนั้นก็แข็งแรงขึ้นเรื่ อยๆในฝ่ ายวิญญาณ
ขณะที่เขาหรื อเธอเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเรื่ อยๆ
3. การอธิษฐานไปตามทาง 84:8-12
84:8-9 นักเดินทางไปนมัสการได้กล่าวต่อพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐานขณะที่เขาเดินทางเขาได้วิงวอนเผื่อกษัตริ ย ์
ผูซ้ ่ ึ งเป็ นโล่สาหรับประชาชนเช่นเดียวกับรองผูส้ าเร็ จราชการที่รับเจิมของพระองค์
84:10-12 เขาได้เห็นคุณค่าของการยืนและการรับใช้ในพระวิหารเพราะว่าเขาสามารถประสบกับความใกล้ชิด
กับพระเจ้าที่นนั่ ได้ เขาสามารถครอบงาตัวเขาเองด้วยพระยาเวห์และการนมัสการพระองค์อย่างเอาใจ
ใส่ ได้ นัน่ คือสิ่ งทั้งหมดที่ผคู ้ นได้ทาอย่างปกติใน พระวิหาร ดังนั้น ความชัว่ ร้ายก็แพร่ หลายที่นนั่
น้อยกว่าที่อื่นใด อิทธิ พลที่เป็ นประโยชน์ของพระเจ้าก็เป็ นเหมือนดวงอาทิตย์ ที่จดั เตรี ยมความสว่าง
และความอบอุ่นเหนื อผูท้ ี่อยู่ขา้ งล่าง พระองค์ปกป้ องบรรดาผูท้ ี่อยู่ใกล้พระองค์อีกด้วย พระองค์
ประทานความโปรดปรานที่ ไ ม่ ส มควรได้รั บ และการให้ ค วามสามารถของพระเจ้า (พระคุ ณ )

เช่ นเดี ยวกับเกี ยรติ (สง่าราศี ) พระองค์ส่งสิ่ งต่างๆที่ดีเท่านั้นไปยังชี วิตของบรรดาผูท้ ี่ดาเนิ นกับน้ า
พระทัยของพระองค์อย่างกลมกลืน ดังนั้นบุคคลที่วางใจพระองค์ก็ประสบกับพระพรของพระองค์
“แก่นสารของการอยูใ่ นทางธรรมก็อยูใ่ นการจานนต่อกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ ผูจ้ ะให้พระพรของพระองค์แก่
บรรดาผูท้ ี่พบที่ล้ ีภยั ของพวกเขาในพระองค์. . .”405
สดุ ดีน้ ี แสดงออกถึ งความยินดี ที่มาทางความใกล้ชิดกับพระเจ้า ในอิ สราเอลนั้น สิ่ งนี้ ได้เกิ ดขึ้ นใน
ความใกล้ชิดกับการทรงสถิตในท้องถิ่ นในพระวิหารของพระยาเวห์ ทุกวันนี้ มนั เกิดขึ้นขณะที่ผเู ้ ชื่ อ
วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าตามที่พระองค์ได้เปิ ดเผยน้ าพระทัยของพระองค์ในพระคัมภีร์ มีระดับต่างๆ
ของความใกล้ชิด สดุดีน้ ีจินตนาการถึงการเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นโดยการเข้าใกล้พระวิหาร ผูเ้ ชื่อบาง
คนเลื อ กที่ จ ะด าเนิ น ชี วิ ต ใกล้ก ับ พระเจ้า และคนอื่ น ๆชอบที่ จ ะด าเนิ น ชี วิ ต ห่ า งไกลจากพระองค์
แน่นอนว่า ผูไ้ ม่เชื่อก็ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์
สดุดีบทที่ 85
ผูเ้ ขียนสดุดีนิรนามได้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการยกโทษและการฟื้ นฟูประชากรที่ทาบาปของพระองค์
เขาได้อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะขจัดพระพิโรธของพระองค์ออกไปจากพวกเขาและเขาได้แสดงออกถึงความมัน่ ใจ
ในอนาคตของประเทศ บางทีประเภทของสดุดีน้ ีก็คือการคร่ าครวญแห่งชาติ
1. การขอบคุณและการอ้อนวอน 85:1-7
85:1-3 ผูเ้ ขียนได้เริ่ มต้นด้วยการขอบคุณพระเจ้าสาหรับการช่ วยกูป้ ระชากรของพระองค์ การอ้างอิงถึงการ
กลับสู่ สภาพดีจากการเป็ นเชลย (ข้อที่ 1) บ่งบอกว่าสดุดีน้ ี อาจได้เขียนขึ้นตอนกลับมาจากการเป็ นเชลย
ที่บาบิโลน อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนสดุดีอาจได้อา้ งอิงถึงการเป็ นเชลยที่ไม่รุนแรงมากกว่า บางที ณ เงื้อม
มือของประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณี ใดก็ตาม เขาได้มองว่าการเป็ นทาสแต่ก่อนของอิสราเอลนั้นเป็ น
ผลลัพธ์ของบาปของพวกเขาและเขาได้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการยกโทษบาปนั้น
“ในข้อที่ 3ก บาปถูกก่อขึ้นในฐานะภาระของจิตสานึก ในข้อที่ 3ข นั้น ในฐานะการเปื้ อนเลือด”406
85:4-7 แม้วา่ อิสราเอลเป็ นอิสระ พวกเขายังคงต้องการการรื้ อฟื้ นและการฟื้ นฟูฝ่ายวิญญาณ เนื่ องจากสภาพนี้
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ออ้ นวอนให้พระเจ้าที่จะเอาพระพิโรธทั้งสิ้ นของพระองค์ที่มีต่อประชากรที่ทาบาปของ
พระองค์น้ นั ออกไป (เปรี ยบเทียบ อสย. 28:21; อสค. 18:32) พวกเขาต้องการความรักที่จงรักภักดีของ
พระองค์ (ค าฮี บ รู เฮเสด) และการช่ วยกู้ข องพระองค์ พวกเขาจะยิ นดี เมื่ อ พระองค์ไ ด้จดั เตรี ย ม
ผลประโยชน์เหล่านี้อย่างเต็มที่

“บ่อยครั้งเพลงสดุ ดีก็สะท้อนให้เห็ นถึ งความโกรธ การถูกครอบงานี้ อาจดูเหมือนผิดปกติต่อเรา แต่
ความโกรธก็เป็ นความเป็ นห่ วงทาง ศาสนศาสตร์ บรรดาผูเ้ ขียนสดุ ดีเชื้ อเชิ ญให้เราที่ จะจัดการกับ
ความโกรธแทนที่ จะหลี กเลี่ ยงอารมณ์ ต่างๆทางลบของมนุ ษย์ ดังนั้นสดุ ดีน้ ี เชื้ อเชิ ญให้เราอธิ ษฐาน
ขณะที่อยูใ่ นความโกรธและที่จะได้รับการชาระจากอารมณ์ที่ชวั่ ร้ายและรับการเติมเต็มด้วยความหวังใน
การสถาปนาที่สมบูรณ์ของอาณาจักรของพระเจ้า”407
2. ความวางใจและความมัน่ ใจ 85:8-13
85:8-9 ขณะที่ ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ร อคอยให้ พ ระเจ้า ที่ จะตอบสนองนั้น เขาก็ ม ั่นใจว่า พระเจ้า จะส่ ง สั นติ สุ ข มา
(คาฮีบรู ชาโลม คือ ความสมบูรณ์ของพระพรของพระเจ้า) อย่างไรก็ตาม มันสาคัญที่วา่ ในระหว่างนั้น
ประชากรของพระองค์จะไม่กลับไปสู่ บาปแต่ก่อนของพวกเขา
“เป็ นการดีที่จะได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้า แต่ประชากรของพระองค์ตอ้ งควบคุมชี วิตของพวกเขาด้วย
วิธีน้ นั ”408
พื้ นฐานของความมัน่ ใจของเขาก็ คื อการช่ วยกู้ที่ ไ ด้สั ญญาไว้ข องพระเจ้า ส าหรั บ บรรดาผูท้ ี่ ย าเกรง
พระองค์ แนวคิดที่อยู่เบื้ องหลัง พระสิ ริที่ประทับอยู่ในแผ่นดิ นก็คือว่าพระเจ้าจะสาแดงการทรง
สถิตของพระองค์ที่นนั่ อีกครั้งหนึ่งด้วยการอวยพรคนอิสราเอล
85:10-13 ความรักมัน่ คง (นัน่ คือ ความรักที่จงรักภักดี) และความชอบธรรมของพระเจ้าคือสิ่ งที่พระเจ้าจัดเตรี ยม
ความจริ งและสันติสุขคือสิ่ งที่ผรู ้ ับพระพรของพระองค์จะประสบ สองสิ่ งนี้ รวมกันเมื่อประชากรของ
พระองค์กลับไปหาพระองค์และพระองค์ตอบสนองด้วยพระพร การเก็บเกี่ยวที่เกิดผลเป็ นพระพรที่
พระเจ้าได้สัญญาแก่ประชากรของพระองค์ถา้ พวกเขาได้ดาเนิ นในการเชื่ อฟั งต่อ พันธสัญญาแบบ
โมเสส (ฉธบ. 28:1-14; 30:1-16)
สดุ ดีน้ ี เต็มไปด้วยคาศัพท์ต่างๆที่ สาคัญอย่างมาก คื อ ความชอบธรรม สันติ สุข ความรั กที่ จงรั กภักดี
ความจริ ง ความกลัว พระสิ ริและความรอดและอื่นๆอีก เมื่อผูค้ นถูกต้องกับพระเจ้าในแง่พ้ืนฐานต่างๆ
ของชีวติ นั้น พระพรต่างๆที่ดีที่สุดของพระองค์ก็อยูไ่ ม่ไกล อย่างไรก็ตาม เราต้องรอคอยให้พระองค์ที่
จะจัดเตรี ยมพระพรหลังจากการกลับใจ อย่างที่ พระเจ้ารอคอยอย่างอดทนก่อนที่ จะนาการพิพากษา
ต่อบาปมา

สดุดีบทที่ 86
บนพื้ นฐานของความดี ข องพระเจ้า นั้น ดาวิดได้ข อให้พ ระเจ้า ที่ จะแสดงถึ ง ก าลัง ของพระองค์ด้วย
การต่อต้านคนเย่อหยิ่งผูซ้ ่ ึ งได้ยกพวกเขาเองต่อต้านพระองค์ นี่ เป็ นสดุ ดีบทเดี ยวที่ได้ถือว่าเป็ นของดาวิดใน
บรรพที่ 3 (สดด. 73—89)
มันเป็ นสดุ ดีการคร่ าครวญส่ วนตัวที่ กล่ าวออกมาจากสถานการณ์ แห่ ง
ความงุนงงสับสน นี่ เป็ นบทประพันธ์ที่ประกอบด้วยส่ วนต่างๆซึ่ งกลมกลืนกันดีโดยแท้จริ งของสดุดีบทอื่นๆ
และข้ออ้างอิงของมันก็เกือบเป็ นคาต่อคา

ข้ อต่ างๆ ในสดุดีบทที่ 86
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12-13
16

ข้ อต่ างๆ ทีค่ ล้ายกันในทีอ่ นื่ ๆ
สดด. 17:6; 31:2; 35:10; 37:14; และ 40:17
สดด. 25:20
สดด. 57:1-2
อพย. 34:6
สดด. 28:2
สดด. 17:6; และ 77:2
สดด. 35:10; 71:19; 89:6; อพย. 8:10; 9:14; และ 15:11
สดด. 72:18; และ 77:13-14
สดด. 27:11
สดด. 50:15, 23; 56:13; และ 57:9-10
สดด. 25:16

1. การขอร้องการปกป้ อง 86:1-10
ดาวิดได้ออ้ นวอนขอการสงวนไว้จากพระเจ้าในฐานะผูเ้ ชื่ อที่พ่ ึงพาและขัดสนผูซ้ ่ ึ งได้แสวงหาที่จะ
ดาเนินในความวางใจและการเชื่อฟังกับพระเจ้าของเขา เขาได้มองว่าการที่พระเจ้าให้ตามการขอร้องของเขานั้น
ก็ข้ ึ นอยู่กบั พระคุ ณของพระองค์ ไม่ใช่ บางสิ่ งที่พระเจ้าได้เป็ นหนี้ เขา เขาได้ต้ งั ใจคอยที่จะยินดี เมื่ อคาตอบ
ได้มา

“ความหวังเริ่ มต้นด้วยการจานนตนเองอย่างสิ้ นเชิงต่อการปกป้ องของพระเจ้า”409
ท่าทีแห่งความถ่อมใจของดาวิดก็ออกมาในแง่ที่เขาได้ใช้ในการกล่าวถึงพระเจ้าในสดุดีน้ ี เขาได้เรี ยก
พระเจ้าว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อเจ้านายของเขาถึ งเจ็ดครั้ง (คาฮีบรู อโดนาย) ซึ่ งเป็ นชื่อเรี ยกที่เน้นถึงอธิ ปไตย
ของพระองค์เหนือดาวิด (ข้อที่ 3, 4, 5, 8, 9, 12, และ 15) ชื่อเรี ยกฮีบรู น้ ี ปรากฏเป็ น “เจ้านาย” ในฉบับ
แปลภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่ในขณะที่ “ยาเวห์” แปลว่า “พระเจ้า”
ผูเ้ ขียนสดุดีได้แน่ใจว่าพระเจ้าจะตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานของเขา (ข้อที่ 7) พื้นฐานของความมัน่ ใจ
ของเขาก็คือข้อเท็จจริ งที่วา่ พระยาเวห์เป็ นพระเจ้าเดียวและพระองค์ทาสิ่ งต่างๆที่ยงิ่ ใหญ่
2. การขอร้องความเข้าใจมากขึ้น 86:11-13
การขอร้ องของดาวิดที่จะรู ้ จกั วิธีของพระเจ้าอย่างเต็มที่มากขึ้นนั้นก็เป็ นแบบอย่างของความต้องการ
ของผูเ้ ชื่ อที่ จริ งใจคนใดก็ตามที่ ตอ้ งการดาเนิ นอย่างถ่ อมใจและอย่างเชื่ อฟั งกับพระเจ้าของเขา (เปรี ยบเทียบ
อพย. 33:13; ฟป. 3:8-10) แรงจูงใจที่อยูเ่ บื้องหลังการขอร้องนี้ก็คือพระสิ ริของพระเจ้า (ข้อที่ 12) ผูเ้ ขียนสดุดี
ได้ชื่นชมความรักที่จงรักภักดีปัจจุบนั ของพระเจ้าสาหรับเขาและความรอดฝ่ ายวิญญาณของพระองค์
3. การขอร้องกาลัง 86:14-17
การร้องทุกข์แท้จริ งของดาวิดปรากฏในข้อที่ 14 พวกกบฏที่ต่อต้านพระเจ้าและกษัตริ ยผ์ รู ้ ับเจิมของ
พระองค์ได้รบกวนดาวิด เขาได้เปรี ยบเทียบลักษณะของพวกเขากับลักษณะของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ดาวิดต้องการกาลังทุกชนิดที่จะจัดการกับผูต้ ่อต้านเหล่านี้ หมายสาคัญที่เขาได้ขอร้องคงเป็ นหลักฐานบางอย่าง
ทางกายภาพ ที่มองเห็ นได้ที่วา่ พระเจ้าได้สนับสนุ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ การช่ วยกูข้ องพระเจ้าจะก่อตั้งหมาย
สาคัญเช่นนั้น
นี่เป็ นคาอธิ ษฐานขอความช่วยเหลือของผูเ้ ชื่อที่เป็ นผูใ้ หญ่อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีประโยชน์
ที่จะอ่านเมื่อเรารู ้สึกว่าเราสู ้ต่อไปแทบไม่ไหว การเข้าใจถึงพระเจ้าของดาวิดได้ส่งผลต่อการรับเอาที่ที่ถ่อมใจ
แห่ งการจานนของเขาต่อพระเจ้าของเขา ความมัน่ ใจของเขาในระหว่างความยากลาบากของเขาก็หนักแน่ น
เพราะเขารู ้วา่ พระเจ้าของเขานั้นจงรักภักดีและยิ่งใหญ่แค่ไหน แทนที่จะแสดงออกถึงความตกใจกลัวต่อหน้า
อันตรายนั้น ดาวิดได้แสดงออกถึงสันติสุข ความมัน่ ใจและแม้กระทัง่ ความยินดี
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สดุดีน้ ีกล่าวถึงสง่าราศีของศิโยน ที่ที่พระวิหารได้ต้ งั อยู่ การทรงสถิตของพระเจ้าที่ปกครองท่ามกลาง
ประชากรของพระองค์ ณ สถานที่ต้ งั นี้ได้ก่อตั้งพระพรแก่พวกเขาและประชาชาติอื่นๆทั้งหมด เพลงสรรเสริ ญ
ของจอห์น นิวตันที่ชื่อ “สิ่ งต่างๆที่มีสง่าราศีของพระองค์ได้ถูกกล่าวถึง” ก็เป็ นการอรรถาธิ บายต่อสดุดีน้ ี
“ภาษาของกวีน้ ันก็ ไ หลลื่ น เขาสร้ า งประโยคต่ างๆที่ ส้ ั นของเขาในแง่ ที่ กล้า หาญและทันที ทนั ใด
ซึ่ งลักษณะพิเศษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ถูกโยนไปยังการผ่อนคลายที่กล้าหาญในขณะที่การเชื่ อมโยง
ภายในของพวกมันนั้นก็ถูกละไว้ในที่มืด”410
1. ความสาคัญของศิโยน 87:1-3
พระเจ้า ได้เ ลื อ กศิ โยนให้ เป็ นสถานที่ ที่ พ ระองค์จ ะพบปะกับ ประชากรของพระองค์ใ นแง่ ที่ พิ เ ศษ
พระองค์ได้พบปะกับพวกเขาโดยการอาศัยอยูใ่ นพระวิหารและการมีการสามัคคีธรรมกับพวกเขาผ่านทางพวก
ปุโรหิ ตของพระองค์ ท่ามกลางภูเขาทั้งหมดใกล้กบั ภูเขาศิโยนนั้น ภูเขานี้ ก็เป็ นการเลือกของพระองค์ให้เป็ นที่
อาศัยและนัน่ ก็เป็ นรากฐานแห่ งการรับมือกับคนอิสราเอลของพระองค์ มีสถานที่ต้ งั ที่เป็ นเนิ นเขาบางแห่ งที่
สวยงามในอิ สราเอล แต่แห่ งนี้ เป็ นสิ่ งดี ที่สุดเพราะว่าพระเจ้าได้เลื อกที่ จะทาให้มนั เป็ นที่ อาศัยของพระองค์
ชนชาติต่างๆทางตะวันออกใกล้โบราณได้เชื่ อว่าพวกพระของพวกเขาได้อาศัยอยูใ่ นภูเขาสู งที่สวยงามเช่นภูเขา
คารเมลและภูเขาเฮอร์ โมน ศิโยนเป็ นนครของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้เลือกที่จะทาเป็ นที่อาศัยบนโลกของ
พระองค์ที่นนั่ ในพระวิหาร
2. ความเป็ นที่นิยมของศิโยน 87:4-6
บรรดาผูแ้ ปลฉบับภาษาอังกฤษได้แปลข้อที่ 4 ว่าเป็ นข้ออ้างอิง ใครที่กาลังกล่าวถ้อยคาเหล่านี้ ? เป็ นที่
ชัดเจนว่า ถ้อยคาเหล่านี้เป็ นของผูท้ ี่กล่าวสิ่ งต่างๆที่มีสง่าราศีเกี่ยวกับศิโยน (ข้อที่ 3) พวกเขากาลังกล่าวอะไร?
ดูเหมือนพวกเขากาลังอธิ บายถึ งสง่าราศีที่เท่าเทียมแก่ศิโยนให้กบั ชนชาติต่างๆที่ยงิ่ ใหญ่ซ่ ึ งได้ถูกอ้างอิงถึ งนั้น
ราหับ (ตามตัวอักษรของฉบับทัลมุทหมายถึ ง ความหยิ่ง) คือชื่ อเล่นสาหรับอียิปต์ (เปรี ยบเทียบ 89:10; อสย.
30:7; 51:9) มันอาจได้เป็ นชื่อของอานาจแห่งปี ศาจมีพลังซึ่ งถูกคิดว่าอยูเ่ บื้องหลังอียปิ ต์411 (ชื่อ “ราหับ” ในโย
ชูวา 2:3-11 ก็ถูกสะกดอย่างแตกต่างออกไปในภาษาฮีบรู ) ประโยคนี้ “ผูน้ ้ ีเกิดที่นนั่ ” หมายถึง “ข้าพเจ้าได้เกิดที่
นัน่ ” ในอีกนัยหนึ่ ง ผูค้ นจะมี ความเย่อหยิ่งจากการที่ได้เกิ ดในศิ โยนอย่างที่ พวกเขาได้เย่อหยิ่งจากการที่ได้
เกิดในหนึ่งของประเทศที่ยงิ่ ใหญ่อื่นๆเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตนั้น คนสองประเภทจะสื บเสาะบรรพบุรุษของพวกเขาย้อนไปถึงศิโยน เป็ นที่
ชัดเจนว่าข้อที่ 5 แยกแยะผูท้ ี่เกิ ดทางกายภาพที่นนั่ และผูท้ ี่มีรากฝ่ ายวิญญาณที่นนั่ กลุ่มหลังจะรวมถึ งคนที่

ได้รับการไถ่ ทุกคน เนื่ องจากว่าศิ โยนเป็ นบ้านของพระบิ ดาในสวรรค์ของพวกเขา (นี่ คือการใช้คาศัพท์ของ
พันธสัญญาใหม่)
เมื่อพระเจ้าพิพากษาทุกคนนั้น พระองค์จะหมายเหตุว่าคนที่ได้รับการไถ่ทุกคนได้กาเนิ ดมาจากศิโยน
ทางฝ่ ายวิญญาณ (ข้อที่ 6) ศิโยนไม่ได้เป็ นแค่เมืองหลวงของคนอิสราเอลเท่านั้น แต่มนั ยังเป็ นบ้านของคนอื่นๆ
หลายคนที่วางใจในพระเจ้าของอิสราเอลอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ กท. 4:26-27; ฮบ. 12:22-24; วว. 3:12; 21:2, 10)
ในแง่น้ ีน้ นั ผูเ้ ขียนได้แสดงถึงสง่าราศีที่โดดเด่นของศิโยน
“คนเหล่านี้ ผไู ้ ด้มาสู่ ความเชื่ อในพระยาเวห์ในฐานะคนเปลี่ ยนศาสนาก็ได้เกิ ดมาในความหลากหลาย
แห่ งสถานที่ ท่ามกลางเชื้ อชาติต่างๆ ทัว่ โลกอันเป็ นที่รู้จกั แต่ในการมาสู่ ความเชื่ อในพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยูข่ องพวกเขานั้น พระองค์คือพระยาเวห์ได้ประกาศว่าพวกเขาได้บงั เกิ ด ‘ใหม่’ พวกเขาได้
‘บังเกิดที่นนั่ ’ นัน่ คือ ในศิโยน จากนั้นนี่ คือตอนหนึ่ งในพระคัมภีร์ฮีบรู ที่ซ่ ึ งพระเยซู อาจได้พาดพิงถึง
เมื่อพระองค์ได้คาดหวังว่านิโคเดมัสได้รู้เกี่ยวกับการ ‘บังเกิดใหม่’ (ยน. 3:3, 10)”412
3. ความยินดีในศิโยน 87:7
ศิโยนจะเป็ นที่ แห่ งความยินดี และการร้ องเพลงในอนาคต คนทั้งหมดที่ ยินดี จะสื บเสาะแหล่งแห่ ง
ความยินดีของพวกเขาไปจนถึงเมืองนี้ เพราะว่ามันเป็ นที่อาศัยของพระเจ้า ในที่สุดแล้ว ความยินดีท้ งั สิ้ นก็มา
จากพระเจ้า และความยินดีท้ งั สิ้ นจะมาจากศิโยนเพราะว่า พระเจ้าประทับในศิโยน
ในเชิ ง การเผยพระวจนะนั้น สดุ ดี น้ ี ชี้ ไปยัง เวลาที่ ค นที่ ไ ด้รั บ การไถ่ ท้ งั หมดจะมารวมกัน ที่ ศิ โ ยน
สิ่ งนี่ จะเกิ ดขึ้นในยุคพันปี เมื่อพระเยซู คริ สต์ทาให้มนั เป็ นเมืองหลวงโลกแห่ งอาณาจักรบนโลกนี้ ของพระองค์
จากนั้นทุกประชาชาติจะมุ่งไปหามันในฐานะศูนย์กลางของโลก (อสย. 2:2; มีคา. 4:1) อย่างไรก็ตาม วันหนึ่ ง
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่จะแทนที่เมืองปั จจุบนั (วว. 21) มันจะเป็ นบ้านของพระเมษโปดกและบรรดาผูต้ ิดตามที่สัตย์
ซื่อของพระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์
สดุดีบทที่ 88
นี่ เป็ นหนึ่ งในเพลงสดุ ดีที่เศร้ าที่ สุด นักเขี ยนคนหนึ่ งได้เรี ยกมันว่า “มุมมืดที่สุดของเพลงสดุ ดี ”413
สดุ ดีน้ ี เป็ นการคร่ าครวญส่ วนตัว แต่มนั ไม่เคยเปลี่ ยนเป็ นประโยคต่างๆแห่ งการวางใจและการสรรเสริ ญซึ่ ง
กาหนดสดุ ดีประเภทนี้ มันกล่าวถึ งคาอธิ ษฐานของบุ คคลหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งได้ทนทุ กข์อย่างสาหัสเป็ นเวลานานแต่
กระนั้นก็ได้วางใจในพระเจ้าต่อไป

“สดุดีบทที่ 88 เป็ นความอึดอัดใจต่อความเชื่ อตามธรรมเนี ยม มันเป็ นการร้ องของผูเ้ ชื่ อ (ผูซ้ ่ ึ งเป็ น
เหมือนโยบ) ซึ่ งชี วิตของเขานั้นไม่ได้เป็ นไปตามที่คาดไว้ ผูซ้ ่ ึ งแสวงหาการติดต่อกับพระยาเวห์อย่าง
สุ ดก าลัง แต่ ผูซ้ ่ ึ ง ไม่ส ามารถที่ จะกระตุ ้นการตอบสนองจากพระเจ้าได้ ที่ จริ งนี่ เป็ น ‘คื นที่ มื ดแห่ ง
วิญญาณ’ เมื่อบุคคลที่ทนทุกข์ตอ้ งอยูต่ ามลาพังอย่างสิ้ นเชิงในความมืดแห่งการถูกทอดทิ้ง”414
เฮมานเป็ นนัก ปราชญ์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นนัก ร้ องในการปรนนิ บ ตั ิ รับใช้ดาวิดและเป็ นคนร่ วมสมัยกับอาสาฟ
และเอธาน (1 พกษ. 4:31; 1 พศด. 15:19; 16:41-42; 25:1, 6) คณะโคราห์ได้เรี ยบเรี ยงและหรื อได้ร้องสดุดีน้ ี
“อารมณ์และการทนทุกข์ที่ถูกแสดงออกมาโดยผูเ้ ขียนสดุดีก็ใกล้ชิดในวิญญาณกับอารมณ์และการทน
ทุกข์เหล่านั้นของสดุดีบทที่ 22 ในธรรมเนียมของคริ สตจักรนั้น สดุดีเหล่านี้ ได้ถูกเชื่ อมโยงไว้ดว้ ยกัน
ในการอ่านพระคัมภีร์ในวันศุกร์ประเสริ ฐ”415
1. ความทุกข์ของผูท้ นทุกข์ 88:1-9ก
88:1-2 ข้อเหล่ านี้ เป็ นบทนาสู่ สิ่งที่ ตามมา ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้ประกาศว่าเขาได้อธิ ษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนต่อ
พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งเขาได้คาดหวังที่จะได้รับการช่วยกู้ เขาได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้าที่จะรับพิจารณาการขอร้อง
เขาและกระทาตามด้วยการช่วยเขาให้รอด
“ในท่ามกลางความลาบากนั้น ความเชื่อก็ยดึ มัน่ ที่พระเจ้าผูไ้ ด้สัญญาที่จะช่วยกู”้ 416
88:3-9ก เป็ นที่ ชัดเจนว่า การทนทุ ก ข์ข องผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ส่ ง ผลต่ อการที่ เพื่ อนของเขาที่ ไ ด้แยกไปจากเขา
เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเจ้าเองก็ได้ละทิ้งเขา เฮมานได้รู้สึกใกล้ที่จะตายอย่างมาก เขาได้มองว่าสภาพ
ของเขานั้นมาจากพระเจ้าโดยตรง เขาได้รู้สึกโดดเดี่ยวและเป็ นทุกข์
“หนึ่งในขั้นแรกสู่ การฟื้ นฟูก็คือที่จะโปร่ งใสอย่างสิ้ นเชิ งเมื่อเราอธิ ษฐานและไม่บอกพระเจ้าถึงสิ่ งใดก็
ตามที่ไม่เป็ นจริ งหรื อสิ่ งที่เราไม่ได้หมายถึงอย่างแท้จริ ง”417
2. คาอธิษฐานของผูท้ นทุกข์ 88:9ข-12
แม้ว่าเฮมานได้อธิ ษฐานขอการผ่อนคลายและการกลับสู่ สภาพดี ทุกๆวันนั้น พระเจ้าไม่ได้ช่วยกู้เขา
เขาได้ขอความเมตตาโดยการตั้งคาถามต่างๆเชิ งโวหาร ซึ่ งทั้งหมดนั้นก็คาดหวังคาตอบในแง่ลบ ถ้าผูเ้ ขียนได้
ตายไป เขาไม่สามารถสรรเสริ ญพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็ นได้อีกต่อไป สิ่ งที่เขาได้กล่าวไปก็ไม่ได้ขดั แย้ง
กับการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการมีชีวติ อยูท่ ี่มีจิตสานึกหลังจากความตาย มันสะท้อนถึงความต้องการของเฮมานที่จะ
่
สรรเสริ ญพระเจ้าในขณะที่มีชีวติ อยู418

3. ความเชื่อของผูท้ นทุกข์ 88:13-18
เฮมานได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็ นครั้งที่สาม (เปรี ยบเทียบ ข้อที่ 1-2, 13) เขาได้ขอการ
อธิ บายถึงการทนทุกข์ของเขา (ข้อที่ 14)
จากนั้นเขาได้อธิ บายถึงการทนทุกข์ของเขาต่อไป (ข้อที่ 15-18)
กระนั้น เขาได้หนั ไปสู่ พระเจ้าด้วยการอธิ ษฐานเรื่ อยไป ซึ่ งรอคอยคาตอบและการผ่อนคลายบ้าง
“ด้วย ความมืด เป็ นถ้อยคาสุ ดท้ายของมันนั้น อะไรคือบทบาทของสดุ ดีน้ ี ในพระคัมภีร์? สาหรับการ
เริ่ มต้นของคาตอบนั้น เราอาจหมายเหตุว่า แรกสุ ด มันเป็ นพยานถึงความเป็ นไปได้ของการทนทุกข์ที่
ไม่ได้รับการผ่อนคลายในฐานะส่ วนทางโลกนี้ ของผูเ้ ชื่ อ การจบที่มีความสุ ขของสดุ ดีส่วนใหญ่ของ
สดุดีประเภทนี้ก็ถูกมองว่าเป็ นโบนัสไม่ใช่หนี้ การยับยั้งของมันนั้นก็ไม่ใช่หลักฐานของความไม่โปรด
ปรานหรื อความพ่ายแพ้ของพระเจ้า ประการที่ สอง สดุ ดีน้ ี เพิ่มเสี ยงของมันเข้ากับ ‘คร่ าครวญด้วย
ความเจ็บปวด’ ซึ่ งห้ามไม่ให้เราที่จะยอมรับลาดับปั จจุบนั ว่าเป็ นสุ ดท้ายแล้ว มันเป็ นการย้ าเตือนที่
เฉี ยบแหลมว่า ‘เราทั้งหลายคร่ าครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็ นบุตร คือที่จะทรงให้กายของเราทั้ง
หลายรอดตาย’ (รม. 8:23) ประการที่สาม เหมือนกับโยบนั้น ผูเ้ ขียนนี้ไม่ได้เลิกล้ม เขาได้เสร็ จสิ้ นคา
อธิ ษฐานของเขา ซึ่ งยังคงอยูใ่ นความมืดและไม่ได้รับรางวัลอย่างสิ้ นเชิ ง อีกครั้งหนึ่ ง การเหน็บแนมนี้
‘โยบยาเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรื อ?’ ก็ยงั ไม่ได้ถูกตอบ ประการที่สี่ ด้วยการเข้าใจถึงปั ญหาหลังจากที่
เหตุการณ์ ได้เกิ ดขึ้ นแล้วนั้น ชื่ อของผูเ้ ขี ยนก็ยอมให้เราที่ จะเห็ นว่าการถูกปฏิ เสธของเขานั้นก็ดูเผินๆ
เท่ า นั้น (จงดู ข ้อ คิ ดเห็ นเริ่ ม ต้นในเพลงสดุ ดี ) การมี ชี วิตอยู่ข องเขานั้นไม่ ใ ช่ ค วามผิดพลาด มัน มี
แผนการของพระเจ้าที่ใหญ่กว่าที่เขาจะรู ้ได้ และที่ในมันนั้นก็ถูกสงวนไว้สาหรับเขาอย่างระมัดระวัง”419
เมื่อพระเจ้าไม่ได้ผ่อนคลายความทุกข์น้ นั ธรรมิกชนก็อธิ ษฐานต่อไป วางใจว่าในที่สุดแล้วพระองค์
จะให้ตามคาอ้อนวอนของพวกเขาถ้านี่คือน้ าพระทัยของพระองค์
สดุดีบทที่ 89
ผูเ้ ขี ยนแห่ งสดุ ดีกษัตริ ยน์ ้ ี เป็ นเอธาน นักดนตรี คนเลวีที่ฉลาดอีกคนหนึ่ งในการปรนนิ บตั ิรับใช้ดาวิด
(1 พกษ. 4:31; 1 พศด. 15:17-18)โอกาสสาหรับการเขียนก็ไม่ชดั เจน เมื่อตัดสิ นจากเนื้ อหาของสดุดีน้ ี น้ นั
ดูเหมือนว่ามันเป็ นเวลาหลังจากที่ดาวิดได้ประสบกับการพ่ายแพ้และความทุกข์หนักบางอย่าง มันเริ่ มต้นด้วย
การสรรเสริ ญ และมันจบลงด้วยการคร่ าครวญ
เอธานได้วงิ วอนเผื่อกษัตริ ย ์ ซึ่ งอ้างเอาพระสัญญาแบบพันธสัญญาของดาวิด (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 7:516; 1 พศด. 17) ทาไมพระเจ้าได้ทาให้ดาวิดเจ็บปวดอย่างหนักในเมื่อพระองค์ได้สัญญาที่จะอวยพรเขาอย่าง
มาก? เอธานได้ทูลต่อพระเจ้าที่จะให้เกียรติพนั ธสัญญาแบบดาวิดและส่ งการผ่อนคลายมายังกษัตริ ย ์

1. คุณลักษณะและพันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิด 89:1-4
เอธานได้ประกาศถึงสองหัวข้อหลักของสดุดีน้ ี ในข้อที่ 1 และ 2 หัวข้อเหล่านี้ คือความรักที่จงรักภักดี
(คาฮีบรู เฮเสด) และความสัตย์ซื่อของพระยาเวห์ ข้ออ้างอิงถึงความรักที่จงรักภักดีของพระเจ้าปรากฏในข้อที่
1, 2, 14, 24, 28, 33, และ 49 เขาได้อา้ งอิงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในข้อที่ 1, 2, 5, 8, 24, 33, และ 49
เขาได้ดาเนินการต่อไปที่จะอ้อนวอนให้พระเจ้าที่จะให้เกียรติพระสัญญาต่างๆของพระองค์ต่อดาวิดบนพื้นฐาน
ของคุณสมบัติเหล่านี้
ผูเ้ ขี ยนได้กล่ าวซ้ าพระสัญญาแบบพันธสัญญาของดาวิดในข้อที่ 3 และ 4
น่ าสนใจว่า คาว่า
“พันธสัญญา” ไม่ได้ปรากฏใน 2 ซมอ. 7 หรื อ 1 พศด. 17 ซึ่ งเป็ นสองที่ในพันธสัญญาเดิมที่ที่พระเจ้าได้บนั ทึก
การให้ พ ัน ธสั ญ ญานั้ น ค าไขสามค าที่ ถู ก ใช้ ใ นสองข้อ นี้ ก็ ป รากฏบ่ อ ยๆตลอดสดุ ดี น้ ี ค าเหล่ า นี้ คื อ
“พันธสัญญา” (ข้อที่ 3, 28, 34, และ 39) “ดาวิดผูร้ ับใช้ของเรา” (ข้อที่ 3, 20, และ 50 ที่ที่แค่กล่าวว่า “ผูร้ ับใช้ของ
เรา”) และ “บัลลังก์” (ข้อ 4, 14, 29, 36, และ 44) เป็ นที่ชดั เจนว่า พันธสัญญาแบบดาวิดเป็ นศูนย์กลางใน
ความคิดของผูเ้ ขียนในสดุดีน้ ี
“เบื้องหลังสาหรับพันธสัญญาแบบดาวิดและภาพของการเป็ นบุตรที่เกี่ ยวข้องกับมันก็คือพันธสัญญา
ของการให้ทางโลกตะวันออกใกล้โบราณที่ซ่ ึ งกษัตริ ยจ์ ะให้รางวัลแก่ผรู ้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อด้วยการเลื่อนเขา
ไปสู่ ตาแหน่งของ ‘การเป็ นบุตร’ และให้ของขวัญต่างๆที่พิเศษแก่เขา ซึ่ งตามปกติแล้วก็เกี่ ยวข้องกับ
แผ่นดินและราชวงศ์ ไม่เหมือนกับข้อตกลงแบบเจ้าแผ่นดินและข้าทาสที่มีเงื่ อนไข ที่ซ่ ึ งพันธสัญญา
แบบโมเสสได้เอาแบบอย่างนั้น พันธสัญญาแห่ งการให้ก็เป็ นการให้ที่ไม่มีเงื่อนไข ที่เป็ นสัญญาซึ่ งไม่
สามารถเอาไปจากผูร้ ับได้420 ดังนั้น พระสัญญาต่างๆแบบพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดก็ได้รับการ
รับรองด้วยคาปฏิญาณที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระเจ้า (89:3, 28-37; 132:11)”421
2. คุณลักษณะของพระเจ้า 89:5-18
89:5-14 ข้อเหล่านี้ ยกย่องความพิเศษของพระยาเวห์ เอธานได้สรรเสริ ญพระองค์สาหรับพระลักษณะ (ข้อที่
5-8) และการงานของพระองค์ (ข้อที่ 9-14) ความสัตย์ซื่อและอานาจของพระองค์ก็โดดเด่นท่ามกลาง
พระลักษณะของพระองค์ “บรรดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ” (ข้อที่ 7) คือเหล่าทูตสวรรค์ การงานที่เขาได้อา้ งถึงก็
คือการทาให้น้ าท่วมลดลง การทาให้อียิปต์พ่ายแพ้ (ราหับ, เปรี ยบเที ยบ 87:4) ณ การอพยพ และ
การสร้ างท้องฟ้ าและแผ่นดิ นโลก เขาได้ทาให้ภูเขาทาโบร์ และภูเขาเฮอร์ โมนเป็ นบุคคลที่ยินดี ใน
อานาจที่ยงิ่ ใหญ่ของ พระเจ้า

“ทาโบร์ และเฮอร์ โมน บางที ถู ก จับ คู่ ก ันในฐานะการงานของพระเจ้า ที่ ส รรเสริ ญพระองค์ใ นวิธี ที่
แตกต่างกัน: ทาโบร์ที่ต่า (1,900 ฟุต) ก็โดยประวัติศาสตร์ ของมันเช่นฉากของชัยชนะของเดโบราห์ และ
เฮอร์ โมนที่ยิ่งใหญ่ (9,000 ฟุต) ก็โดยความสง่างามทางกายภาพของมัน พระหัตถ์ของพระผูส้ ร้างทั้ง
แข็งแรงและสู งส่ ง (ข้อที่ 13)”422
89:15-18
เอธานได้กล่าวต่อไปถึ งพระพรที่คนอิสราเอลผูซ้ ่ ึ งได้ยอมรั บและดาเนิ นกับพระเจ้าได้ประสบ
พวกเขามีความยินดี การยกย่อง สง่าราศี กาลังและความมัน่ คง “เสี ยงที่ชื่นบาน” (ข้อที่ 5, NASB)
อ้างอิงถึ งการโห่ ร้องแห่ งความยินดีที่ประชากรของพระเจ้าได้เปล่งออกมาเมื่อพวกเขาได้เห็นพระองค์
ได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติ (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 4:5-6)423 การแปลที่ดีกว่าอาจเป็ น “ความสุ ข
เป็ นของผูค้ นที่ได้เรี ยนรู้ที่จะสรรเสริ ญพระองค์ ” (NEB) “เขาของเรา” (ข้อที่ 17) หมายถึง “กาลังของเรา” เอธานได้ยนิ ดีที่วา่ กษัตริ ยข์ องอิสราเอลผูซ้ ่ ึ งเป็ นการปกป้ องของพวกเขานั้นก็เป็ นของพระเจ้า (ข้อ
ที่ 18)
“ในธรรมศาลาของคนยิวหลายแห่ งในทุ กวันนี้ น้ นั ข้อที่ 15-18 ถูกท่องในวันขึ้นปี ใหม่ของพวกเขา
หลังจากการเป่ าเขาสัตว์”424
3. พระสัญญาต่างๆของพระเจ้า 89:19-37
89:19-20
ตอนนี้ ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ย้ าเตือนพระเจ้าว่าพระองค์ได้เลื อกดาวิดให้เป็ นกษัตริ ยผ์ รู ้ ั บเจิมแบบผูร้ ั บ
ใช้ของพระองค์ “ธรรมิกชน” ของพระเจ้า (ข้อที่ 19) คือธรรมิกชนในอิสราเอล
89:21-25 พระเจ้าได้สัญญาที่จะอวยพรดาวิดด้วยความสาเร็ จและอานาจ พระองค์ได้บอกล่วงหน้าว่าดาวิดจะ
พิชิตพวกศัตรู ของเขาและขยายอิทธิ พลของเขาอย่างใหญ่หลวง ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระองค์ได้ปฏิญาณที่
จะสัตย์ซื่อและจงรักภักดีต่อดาวิด
89:26-29 พระเจ้าได้สัญญาว่าดาวิดจะชื่ นชมกับความสัมพันธ์ที่พิเศษแห่ งความใกล้ชิดกับพระยาเวห์ ผูซ้ ่ ึ งจะ
ปฏิบตั ิต่อเขาดังเช่นบุตรหัวปี (2 ซมอ. 7:14) สิ่ งนี้ เกี่ยวข้องกับพระพรสองเท่าและสิ ทธิ อานาจอย่าง
มากภายใต้พระบิดาของเขา ดาวิดจะมาเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการยกย่องอย่างสู งที่สุดบนโลกนี้ ยิ่งไป
กว่านั้นอีก พระเจ้าจะอวยพรเขาด้วยราชวงศ์ที่จะปกครองอิสราเอลตลอดไป (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 7:1213, 16)
89:30-37
บาปและการไม่ เชื่ อฟั ง จะไม่ ย กเลิ ก พระสั ญญาต่ า งๆของพระเจ้า ต่ อดาวิดในพันธสั ญญานั้น
สิ่ งเหล่านั้นจะนามาซึ่ งการตีสอนบนผูก้ ระทาผิด แต่พระเจ้าได้ปฏิญาณที่จะนามาซึ่ งพระพรที่พระเจ้าได้
สัญญาแก่ดาวิด

เนื่ องจากว่าพระเยซู คริ สต์ เชื้ อสายของดาวิดยังไม่ได้ปกครองเหนื ออิสราเอลอย่างที่พระสัญญาเหล่านี้
รับรองไว้น้ นั เราควรมองหาความสาเร็ จตามตัวอักษรของสิ่ งเหล่านี้ ในอนาคต นี่ หมายถึงว่าพระองค์
จะปกครองบนโลก เนื่ องจากว่านี่ คือสิ่ งที่พระเจ้าได้สัญญาแก่ดาวิด (2 ซมอ. 7:5-16) ด้วยเหตุน้ ี เราก็
เฝ้ าคอยการปกครองโลกนี้ ของพระเมสสิ ยาห์ ไม่ใช่แค่การปกครองในสวรรค์เหนื อใจของผูเ้ ชื่ อทุกคน
425
ความหวังของการปกครองโลกนี้ เหนื ออิสราเอลนั้นก็คือสิ่ งที่แยกแยะผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเยซู จะเสด็จมา
ก่อนยุคพันปี จากผูท้ ี่ไม่เชื่ อยุคพันปี และผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเยซู จะเสด็จมาหลังจากยุคพันปี ความหวังนี้ ก็
ขึ้ นอยู่ ก ับ การตี ค วามตามตัว อัก ษรของพระสั ญ ญาต่ า งๆของพระเจ้า ในพัน ธสั ญ ญาแบบดาวิ ด
(เปรี ยบเทียบ ข้อที่ 3-4, 27-29, 35-37, และ 49)426
4. การอ้อนวอนต่อพระเจ้า 89:38-52
89:38-45 ถัดไปเอธานได้บรรยายถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้อนุญาตให้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันกับดาวิด ตอนนี้ เขาอ่อนแอ
และพ่ายแพ้ แทนที่จะแข็งแรงและประสบความสาเร็ จ ดูเหมือนว่าพระเจ้าได้แยกตัวจากดาวิดและได้
กลับคาสัญญาของพระองค์ บางทีการล่มสลายของกรุ งเยรู ซาเล็มถูกกล่าวถึงที่นี่ และกษัตริ ยเ์ ชื้ อสาย
ดาวิดคงเป็ นเยโฮยาคีน
89:46-52
เอธานได้ร้องทู ล ให้พระเจ้า ที่ จะจดจาดาวิดและพระสั ญญาต่ า งๆของพระองค์ก่ อนที่ ก ษัตริ ย ์
หรื อเชื้อสายของเขาได้ตายไป ในการสรุ ปนั้น เขาได้ยนื ยันถึงความเชื่ อถือในความรักที่จงรักภักดีและ
ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า (ข้อ 49) อย่างไรก็ตาม เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะจดจาบรรดาผูร้ ับใช้และผูร้ ับ
เจิมของพระองค์ในไม่ชา้ (ข้อที่ 50-51) สิ่ งทั้งหมดที่ผเู ้ ขียนสดุดีสามารถทาได้ก็คือรอคอยให้พระเจ้าที่
จะตอบ
เมื่ อ พระเจ้า ดู เ หมื อ นจะกระท าตรงกัน ข้า มกับ คุ ณ ลัก ษณะและพระสั ญ ญาต่ า งๆของพระองค์น้ ัน
ธรรมิกชนควรจดจาไว้ว่าพระองค์จงรักภักดี และสัตย์ซื่อ พวกเขาควรร้องทูลให้พระเจ้าที่จะกระทา
เพื่อพระสิ ริของพระองค์เองและเพื่อสวัสดิภาพของประชากรของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้อง
จดจาไว้วา่ บ่อยครั้งแล้วสิ่ งที่ปรากฏให้เห็นสามารถเป็ นที่หลอกลวงได้ อย่างเช่นในกรณี น้ ี พระเจ้าได้
ตีสอนดาวิด แต่พระองค์ไม่ได้แยกตัวจากดาวิด
ข้อที่ 52 สรุ ปบรรพที่ 3 ของเพลงสดุดี (สดด. 73—89)

IV. บรรพที่ 4: บทที่ 90—106
โมเสสได้เขียนหนึ่ งในสดุดีในส่ วนนี้ ของเพลงสดุดี (สดด. 90) และดาวิดได้เขียนสองบท (สดด. 101
และ 103)
ส่ วนที่เหลือ 14 บทนั้นก็ไม่ระบุชื่อผูเ้ ขียน บรรพที่ 4 เริ่ มต้นด้วยสดุดีที่ถือว่าเป็ นของโมเสส
และมัน จบลงด้ว ยสดุ ดี บ ทที่ โ มเสสเป็ นบุ ค คลเด่ น หั ว ข้อ ที่ ส าคัญ ในบรรพนี้ รวมถึ ง ความสั้ นของชี วิ ต
การปกครองบนโลกนี้ ในอนาคตของพระยาเวห์ และการตอบสนองที่ เหมาะสมของมนุ ษย์ต่อความหวังนั้น
และอานาจที่สร้ างสรรค์และค้ าจุนของพระยาเวห์ ดังนั้นใครคนหนึ่ งอาจคิดว่าบรรพที่ 4 เป็ นหนังสื อของ
โมเสส แต่บางทีชื่อเรี ยกที่ดีกว่าจะเป็ น “หนังสื อของกษัตริ ย”์
สดุดีบทที่ 90
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ข อให้ พ ระเจ้า ที่ จ ะอวยพรประชากรของพระองค์ เ มื่ อ พิ จ าณาถึ ง ความสั้ นของชี วิ ต
“หนึ่ งในสิ่ งที่เชื่ อถือได้มากที่สุดของเพลงสดุ ดี” นี้ 427 ได้ถูกเรี ยกว่าสดุดีการวางใจส่ วนรวม แต่ก็ประกอบด้วย
การคร่ าครวญอีกด้วย จงอ่านมันโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อคุณได้สูญเสี ยมุมมองนิรันดร์ ของคุณไป
“สดุ ดีก ารวางใจบทต่ า งๆก็ ถู ก เขี ย นขึ้ น เพื่ อ จุ ด ประสงค์ที่ ชัด เจนของการประกาศถึ ง การวางใจใน
พระเจ้าของผูเ้ ขียนสดุดี. . . . องค์ประกอบอันที่สองของสดุดีการวางใจหรื อความมัน่ ใจก็คือ การเชื ้อเชิ ญ
ให้ วางใจ ซึ่ งได้ออกให้แก่ชุมชน. . . .องค์ประกอบอันที่สามของสดุดีกลุ่มนี้ ก็คือ พืน้ ฐานสาหรั บความ
วางใจ. . . . องค์ประกอบอันที่สี่ในสดุดีการวางใจก็คือ การอ้ อนวอน. . . .เมื่อได้ให้ธรรมชาติของความ
เชื่อของผูเ้ ขียนสดุดีน้ นั มันก็ไม่แปลกใจที่วา่ อย่างน้อยสองกรณี ที่องค์ประกอบอันที่ห้าก็เข้าไปสู่ สดุดีน้ ี
ผูน้ มัสการทาการปฏิญาณหรื อสัญญาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า (16:7; 27:6ข; 115:17-18. . . .องค์ประกอบ
อันที่หก และถัดไปจากการประกาศถึงการวางใจ
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ปรากฏบ่อยครั้งของสดุดีการวางใจก็คือ การคร่ าครวญภายใน มันไม่ใช่การคร่ า
โดยแท้ แต่เป็ นส่ วนที่เหลือของการคร่ าครวญ”428
บัลลอกค์ได้ถือว่าสดุดีบทที่ 115 และ 123-126 เป็ นสดุดีการวางใจส่ วนรวมเช่นกัน429 ตัวอักษรที่จารึ ก
ไว้ก็ถือว่าผูเ้ ขียนสดุดีน้ ี คือโมเสส (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 33:1) เป็ นที่ชดั เจนว่า มันเป็ นสดุดีบทเดียวที่เขาได้เขียน
ซึ่ ง พระเจ้าได้ส งวนไว้ใ นเพลงสดุ ดี เนื้ อหาก็ บ่ ง บอกว่า เขาอาจได้เขี ย นมันในระหว่า งการวนเวีย นในถิ่ น
ทุรกันดาร ซึ่ งเป็ นไปได้ ณ ปิ สกาห์ (ฉธบ. 34)

ในกรณี ใดก็ตาม บางทีมนั เป็ นหนึ่ งในสดุ ดีที่เก่าแก่ที่สุดถ้า

ไม่ได้เก่าแก่ที่สุด บรู จจีมนั น์ได้เชื่อว่าสดุดีน้ ีได้ถือว่าเป็ นของโมเสสแต่ไม่จาเป็ นว่าได้เขียนขึ้นโดยเขา430

“ในยุคที่พร้อมมากกว่ายุคของเราที่จะไตร่ ตรองถึงความตายและการพิพากษานั้น สดุดีน้ ี ก็เป็ นการอ่านที่
ถูกกาหนดไว้ (พร้อมกับ 1 คร. 15) ณ การฝังศพของคนตาย คือ การท่องข้อเท็จจริ งของความตายและ
ชี วิ ตซึ่ งได้บ าดเจ็ บ เพื่ อ จะหาย ถ้า มันรุ นแรง ณ เวลานั้น ในการถอดความโดยไอแซค วัต ต์ที่ ว่า
‘โอพระเจ้า ความช่วยเหลือของเราในยุคต่างๆในอดีต’ นั้น มันก็ได้ก่อตั้งตัวมันเองเป็ นคาอธิ ษฐานที่เข้า
กับช่วงเวลาของวิกฤตอย่างยิง่ ยวด”431
1. ธรรมชาติที่ชวั่ คราวของชีวติ มนุษย์ 90:1-12
90:1-6 โมเสสได้เริ่ มต้นด้วยการถือว่าสภาวนิรันดร์ เป็ นของพระเจ้า ชุ นทุกรุ่ นของผูเ้ ชื่ อได้พบว่าพระองค์เป็ น
ที่กาบังซึ่ งปกป้ องจากพายุแห่ งชี วิต พระเจ้าได้มีอยูก่ ่อนที่พระองค์ได้สร้างสิ่ งใดๆ แม้กระทัง่ “พิภพ”
(คาฮีบรู เทเบล ตามตัวอักษรหมายถึงโลกที่เกิ ดผล) คาฮีบรู น้ ี ก็เป็ นคาเหมือนทางบทกวีสาหรับคาว่า
“โลก” (คาฮีบรู เอเรส นัน่ คือ ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวติ อาศัยอยู)่
พระเจ้าอยูไ่ ด้นานกว่ามนุษย์ พระเจ้าได้สร้างเขาและจากนั้นก็ตรวจดูวา่ เขากลับไปสู่ “ผงคลี” (คาฮีบรู
ดักกา ตามอักษรหมายถึง วัตถุที่แหลกลาญ) จากมุมมองนิ รันดร์ ของพระเจ้านั้น 1,000 ปี ก็เป็ นดังเช่น
หนึ่ งวันต่อเรา (2 ปต. 3:8)
นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าพระเจ้าอยู่นอกเวลา เวลาไม่ได้ผูกมัดหรื อจากัด
พระองค์อย่างที่มนั ผูกมัดหรื อจากัดเรา ทุกเหตุการณ์ก็ชดั เชนต่อพระองค์อย่างเท่าเทียมกัน เวลาเป็ น
เครื่ องมือที่เราใช้เพื่อกาหนดความคื บ หน้าและความสัมพันธ์ ของเหตุ การณ์ เส้ นเวลาส่ วนตัวของ
พระเจ้าไม่มีสิ้นสุ ด ในขณะที่เส้นเวลาของเรานั้นก็ยดื ออกไปประมาณ 70 ปี ก่อนที่เราตายไป
ดัง นั้นชี วิตมนุ ษย์ก็ ค่อนข้า งสั้นเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ สภาวนิ รันดร์ ของพระเจ้า การเฝ้ ายามในตอน
กลางคืนก็ยาวประมาณสี่ ชวั่ โมง ปี ทั้งหลายของเราก็กวาดไปอย่างเช่ นบางสิ่ งที่น้ าท่วมอาจกวาดไป
ก่ อนที่ เราสามารถเอาปี เหล่ า นั้นกลับ คื นมาได้ ชั่วชี วิตของเราก็ ค ล้า ยกับหนึ่ ง วันจากมุ ม มองของ
พระเจ้าหรื ออย่างดอกไม้ที่บานหนึ่งวันเท่านั้น ชีวติ ไม่ใช่แค่ส้ นั เท่านั้นแต่เปราะบางอีกด้วย
90:7-12 มนุ ษย์สามารถดาเนิ นชี วิตในเวลาที่ส้ ันเท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าพิพากษาความบาปในชี วิตของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ รม. 6:23) พระเจ้ารู ้แม้กระทัง่ บาปต่างๆที่เร้นลับของเรา บาปเหล่านั้นไม่รอดพ้นจาก
พระองค์ และพระองค์พิพากษาความบาปของเราด้ วยความตายทางกายภาพ แม้วา่ พระเยซู คริ สต์ได้
ชาระโทษบาปของเราและทาให้เราเป็ นอิสระจากความตายนิ รันดร์ แล้ว ผลลัพธ์ต่างๆของความบาป
ของเรายังคงนาไปสู่ ความตายทางกายภาพ
จากการที่ทึกทักเอาว่าโมเสสได้เขียนสดุ ดีน้ ี น้ นั มันก็น่าสนใจที่เขาได้กล่าวว่าช่ วงชี วิตตามปกติของ
มนุษย์น้ นั คือ 70 ปี เขาได้มีชีวติ อยูถ่ ึง 120 อาโรนอายุได้ 123 ปี เมื่อเขาได้ตายไป และโยชูวาได้ตายไป

เมื่ออายุได้ 110 ปี ชี วิตที่ยืนยาวของพวกเขาก็เป็ นพยานถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการจัดเตรี ยม
ชีวติ ที่ยนื ยาวแก่ธรรมิกชน อย่างที่พระองค์ได้สัญญาไว้ภายใต้พนั ธสัญญาแบบโมเสส
เนื่องจากว่าชีวติ ของเรานั้นสั้นเมื่อเทียบกับอื่นๆ เราควรนับวันของเรา (ข้อที่ 12) โมเสสได้หมายถึงว่า
เราควรตระหนักว่าวันทั้งหลายของเรานั้นมีนอ้ ยแค่ไหนและใช้เวลาของเราอย่างฉลาดเพื่อจุดประสงค์
ต่างๆนิ รันดร์ (เปรี ยบเทียบ ปญจ. 12:1-7)
จงสังเกตว่าบ่อยครั้ งแค่ไหนที่โมเสสได้อา้ งอิงถึ ง
“วันทั้งปวงของเรา” หรื อสิ่ งที่เหมือนกันในสดุดีน้ ี (ข้อที่ 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15)
“ข้าพเจ้าขอแนะนาว่า ประเด็นหลักของตัวบทคือเป้ าหมายของ ‘ใจแห่งปั ญญา’ (ข้อที่ 12)”432
ใจแห่งปั ญญาอ้างอิงถึงการหยัง่ รู ้ถึงจุดประสงค์ต่างๆของพระยาเวห์
2. ธรรมชาติที่เมตตาสงสารของความรักของพระเจ้า 90:13-17
90:13-15 ผูเ้ ขียนสดุดีได้ขอให้พระเจ้าที่จะมีความเมตตาสงสารต่อประชากรที่บาปของพระองค์ เขาต้องการให้
พระองค์ที่จะปรับความสมดุลของการพิพากษาสาหรับความบาปกับความรักที่จงรักภักดีที่พระองค์ได้
สัญญาแก่พวกเขา จากนั้นพวกเขาสามารถดาเนิ นชี วิตอันสั้นของพวกเขาด้วยความยินดีและความชื่ น
บานได้
“ทั้งๆที่มี ‘เขตแดนสี ดา’ รอบๆสดุดีน้ ี การเน้นก็อยูท่ ี่ ชี วิต และไม่ใช่ความตาย”433
90:16-17 โมเสสต้องการให้พระเจ้าสาแดงความสง่างามหรื อความรุ่ งโรจน์ของพระองค์แก่บรรดาผูร้ ับ ใช้ของ
พระองค์ เขาอาจได้หมายถึ ง ความรุ่ ง โรจน์ ที่พ ระเจ้าจะส าแดงโดยการหยิบยื่นความเมตตาให้แก่
พวกเขา เมื่อคนอิสราเอลได้เห็นการงานแห่งการสาแดงความเมตตาของพระเจ้านั้น พวกเขาก็สามารถ
ดาเนินการงานของพวกเขาต่อไปได้ซ่ ึ งรู ้วา่ พระเจ้าจะอวยพรมัน แม้วา่ ชี วิตของพวกเขาจะสั้น พวกเขา
สามารถได้รับความเพลิ ดเพลิ นบางอย่างจากการงานของพวกเขาซึ่ งรู ้ ว่าพระเจ้าจะให้ความค่อนข้าง
ถาวรบางอย่างแก่มนั
เราอาจตั้ง ชื่ อ สดุ ดีน้ ี ว่า “การไตร่ ตรองที่ ค วามสั้ นของชี วิต ” ชี วิตนั้นสั้ นเพราะว่า เราเป็ นคนบาป
แม้กระทัง่ ในที่สุดแล้ว บุคคลที่อยูใ่ นทางธรรมมากที่สุดก็ตายไป (ยกเว้นเอโนค เอลียาห์ และคริ สเตียน
ที่มีชีวิตอยู่ ณ การรับขึ้นไป) พระเจ้าได้ขจัดความผิดแห่ งความบาปของเราไปเมื่อพระเยซู คริ สต์ได้
ตายที่บนกางเขน พระองค์ใส่ ผลกระทบของการงานนั้นแก่บุคคลใดก็ตามเมื่อเขาหรื อเธอวางใจใน
พระคริ ส ต์ใ นฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอด อย่า งไรก็ ตาม ผลลัพธ์ ต่า งๆของความบาปยังคงติ ดตามมา
ความตายทางกายภาพเป็ นผลลัพธ์ใหญ่ท่ามกลางผลลัพธ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าหยิบยื่นความ

เมตตาของพระองค์แก่ มนุ ษย์และยอมให้เราที่ จะดาเนิ นชี วิตตราบที่ เรามี ชีวิตอยู่ ความเมตตาของ
พระองค์ช่วยให้เราที่จะชื่นชมกับชีวติ และสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์แก่โลกของเรา
สดุดีบทที่ 91
สดุดีปัญญาแห่ งความวางใจนี้ ก็จดจ่อที่ความมัน่ คงในชี วิต ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ปรากฏในสดุดีบทที่ 90 อีก
ด้วย ผูเ้ ขียนรู ้วา่ พระเจ้าจัดเตรี ยมความมัน่ คงให้ มันเป็ นสดุดีสาหรับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอันตราย
โอกาสเสี่ ยงภัย หรื อภาวะเสี่ ยงสู ง เหมือนกับสดุดีบทที่ 23 นั้น มันเป็ นสดุดีที่ดีที่จะอ่านเมื่อเรารู ้สึกกลัว
“สดุดีที่โดดเด่นนี้ กล่าวด้วยความเจาะจงอย่างยิ่ง แต่กระนั้นก็มีประเภทของความโปร่ ง เพื่อว่าภาษาจะ
ถูกเปิ ดอย่างมากมายแก่ประสบการณ์ที่เจาะจงของแต่ละบุคคลได้ น้ าเสี ยงของมันนั้นก็เป็ นการแนะนา
ราวกับ ว่า ก าลัง ท าให้ค นอื่ นที่ ไ ม่ แน่ ใ จให้แ น่ ใ จ กระนั้นความแน่ ใ จก็ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ นการสอนแต่ เป็ น
การสารภาพ มันเป็ นคาพยานส่ วนตัวของใครคนหนึ่ งซึ่ งประสบการณ์ ชีวิตของเขานั้นทาให้ความ
แน่ใจของความเชื่อนั้นโน้มน้าวและแท้จริ ง”434
1. ความมัน่ คงที่พระเจ้าจัดเตรี ยมให้ 91:1-2
พระเจ้าเองเป็ นผูท้ ี่เป็ นความมัน่ คงของผูเ้ ชื่ อ ผูเ้ ขียนสดุดีนิรนามได้อธิ บายว่าพระองค์เป็ นองค์ผสู ้ ู งสุ ด
(ผูป้ กครองที่มีอธิ ปไตย) และผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ (ผูท้ ี่มีอานาจทั้งสิ้ น) บรรดาผูท้ ี่พ่ ึงพาพระองค์ก็พบว่าพระองค์
เป็ นที่ ก าบัง จากพายุข องชี วิ ต และร่ ม เงาแห่ ง ความมั่น คง ซึ่ งเหมื อ นกับ บริ เวณภายใต้ปี กของนกอย่า งมาก
พระองค์เป็ นที่ล้ ี ภยั ที่ที่เราสามารถวิ่งไปหาเพื่อความปลอดภัยในเวลาแห่ งอันตรายได้และป้ อมปราการที่จะจัด
เตรี ยมการป้ องกันต่อพวกศัตรู ที่โจมตี

2. การช่วยกูท้ ี่พระเจ้าจัดเตรี ยมให้ 91:3-13
91:3-8 พระเจ้าช่วยเราให้รอดพ้นจากบรรดาผูท้ ี่จะดักจับเราอย่างลับๆและจากโรคภัยที่อนั ตราย พระองค์ทาสิ่ ง
นี้อย่างที่แม่นกทาเมื่อมันปกคลุมลูกของมันด้วยปี ก นัน่ คืออย่างนุ่มนวลและอย่างระมัดระวัง พระองค์
จัดเตรี ยมการป้ องกันให้ซ่ ึ งแน่นอนเหมือนกับโล่หรื อเครื่ องป้ องกันขนาดใหญ่สามารถป้ องกันได้
ดังนั้น ผูเ้ ชื่ อสามารถสงบและไม่กลัวการโจมตี ณ เวลาใดก็ตามได้ (ข้อที่ 5-6) บรรดาผูท้ ี่ลม้ ลงข้างๆ
เรา (ข้อที่ 7) เป็ นผูท้ ี่ไม่วางใจในพระเจ้า ผูเ้ ชื่อก็ถูกทาลายไม่ได้จนกว่าเวลาของเขาหรื อของเธอสิ้ นสุ ด
ลง เราจะเห็นคนอธรรมล้มลงรอบๆเรา แต่พระเจ้าจะค้ าจุนเราไว้ ไม่มีสิ่งใดสามารถแตะต้องเราได้
ยกเว้นสิ่ งที่พระองค์อนุญาต หรื อไม่มีคนกบฏคนใดที่รอดพ้นการแก้แค้นของพระองค์ได้ (ข้อที่ 8)

91:9-13

บรรดาผูท้ ี่วางใจในพระเจ้าสามารถพึ่งพาการปกป้ องของพระองค์ได้ พระองค์จะบัญชาเหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์ที่จะเฝ้ าดูและปกป้ องคนของพระองค์ นี่ เป็ นหนึ่ งในตอนต่างๆในพระคัมภีร์ที่
เปิ ดเผยการมีชีวติ อยูแ่ ละกิจกรรมของ “เหล่าทูตสวรรค์ที่ พิทกั ษ์” (เปรี ยบเทียบ มธ. 18:10; ฮบ. 1:14)
435
ผูเ้ ขียนได้ใช้คาพูดที่ขยายเกินความจริ งเมื่อเขาได้เขียนว่าผูเ้ ชื่ อจะไม่แม้กระทัง่ สะดุดหัวแม่โป้ งของ
เขาหรื อของเธอ (ข้อ 12) ดูเหมือนข้อที่ 13 ก็เป็ นคาพูดที่ขยายเกินความจริ งเช่นกัน มันพรรณนาถึง
การพิชิตสัตว์ที่อนั ตราย พระเจ้าได้ให้การปกป้ องประเภทนี้บางครั้งแก่ผเู ้ ชื่ อบางคน (เช่น ดนล. 6; กจ.
28:3-6) แต่ประเด็นของผูเ้ ขียนก็คือว่าพระเจ้าจะปกป้ องประชากรของพระองค์จากอันตรายทุกอย่าง
ซาตานได้อา้ งข้อที่ 11 และ 12 เมื่อมันได้ทดลองพระเยซู ในถิ่นทุรกันดาร (มธ. 4:6) มันได้กระตุน้ ให้
พระองค์ที่จะตีความพระสัญญานี้ ตามตัวอักษร อย่างไรก็ตาม พระเยซู ได้ปฏิ เสธที่จะทดลองพระเจ้า
ด้วยการตั้งใจทาให้พระองค์เองอยู่ในสถานการณ์ ที่อนั ตรายเพื่อจะดูว่าพระเจ้าจะช่ วยกูพ้ ระองค์อย่าง
อัศจรรย์หรื อไม่
พระเยซู ได้อา้ งอิงข้อที่ 13 เมื่ อพระองค์ได้ส่งพวกสาวกออกไปในพันธกิ จการประกาศ (ลก. 10:19)
อีกครั้งหนึ่ง ดูเหมือนมันชัดเจนที่วา่ ความตั้งใจของพระองค์ก็คือเพื่อจะทาให้พวกสาวกแน่ใจว่าพระเจ้า
จะดูแลพวกเขา พระองค์ไม่ได้หนุนใจให้พวกเขาที่จะทาให้ชีวติ ของพวกเขาอยูใ่ นอันตรายอย่างตั้งใจ

3. ความแน่ใจที่พระเจ้าจัดเตรี ยมให้ 91:14-16
ผูเ้ ขียนได้บนั ทึกพระสัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยกูบ้ รรดาผูท้ ี่รู้จกั และรักพระองค์ ในที่สุดแล้ว พระองค์
จะตอบเสี ยงร้องขอความช่วยเหลือที่ประชากรของพระองค์ร้องออกมา (เปรี ยบเทียบ ยอล. 2:32; กจ. 2:21; รม.
10:13) พระองค์จะไม่ละทิ้งพวกเขาไว้ในความทุกข์ต่างๆของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ยชว. 1:9; มธ. 28:20)
พระสัญญาต่างๆแห่งการช่วยกูแ้ ละเกียรติตามปกติแล้วก็พบความสาเร็ จในชีวติ นี้ แต่พวกมันก็พบความสาเร็ จใน
ชี วิตหลังจากความตายอยู่เสมอ ตามปกติแล้ว พระเจ้าอวยพรผูค้ นที่ทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ดว้ ยการ
อนุ ญาตให้พ วกเขามีชีวิตที่ยืนยาว นี่ เป็ นพระพรพิเศษภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส (เปรี ยบเทียบ อพย.
20:12) ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระเจ้าได้สัญญาแก่ธรรมิกชนถึงความพึงพอใจของการเห็นการช่วยกูข้ องพระองค์
“มันเป็ นสิ่ งหนึ่งสาหรับหมอที่จะเพิ่มปี ทั้งหลายให้แก่ชีวติ ของเรา แต่พระเจ้าเพิ่มชี วิตแก่ปีทั้งหลายของ
เราและทาให้ชีวติ นั้นคุม้ ค่า”436
เราสามารถอธิ บายถึงข้อเท็จจริ งได้อย่างไรที่วา่ เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เกียรติพระสัญญาเหล่านี้
อย่างต่อเนื่อง? ตัวอย่างเช่น ธรรมิกชนบางคนได้ตายไปตอนอายุยงั น้อย คนอื่นได้พินาศไปด้วยเงื้อมมือของ
พวกศัตรู ของพวกเขา อย่างที่ได้เป็ นจริ งและเป็ นจริ งกับคริ สเตียนบางคนที่ได้ตายเพื่อความเชื่ อ สิ่ งนี้ บ่งบอกว่า

พระเจ้าไม่สัตย์ซื่อและพระสัญญาต่างๆของพระองค์ก็พ่ งึ พาไม่ได้ใช่ไหม? ถ้าเรามองชี วิตว่ายาวยืดไปไกลกว่า
ชีวติ หลังจากความตาย ซึ่ งมันก็เป็ นอย่างนั้น เราก็ไม่ควรมีปัญหากับพระสัญญาเหล่านี้ พระเจ้าจะให้การช่วยกู้
สุ ดท้ายแก่ประชากรของพระองค์ แม้ว่าพระองค์อนุ ญาตให้พวกเขาที่จะทนทุกข์และตาย ณ เงื้ อมมือของพวก
ศัตรู ในชีวติ นี้ แม้กระทัง่ ผูเ้ ชื่อที่ตายไปเมื่อตอนอายุยงั น้อยก็มีชีวติ นิรันดร์
“ในชี วิตนี้ พระเจ้าอาจอนุ ญาตสิ่ งต่างๆที่แย่ให้เกิ ดขึ้นกับลูกๆของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ โยบ) อย่างที่
พระองค์ได้ทาต่อพระบุตรของพระองค์เอง แต่ลูกๆของพระองค์ก็รู้วา่ ไม่มีอานาจไหนที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของพระเจ้า”437
สดุดีบทที่ 92
ในสดุ ดีการสรรเสริ ญแบบพรรณนานี้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อปั ญญานั้น ผูเ้ ขียนนิ รนามได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับความดีแห่งการกระทาของพระองค์และความชอบธรรมแห่งพระลักษณะของพระองค์
“สดุดีบทที่ 90—92 ถูกรวมเข้าด้วยกันโดยการพัฒนาของแนวคิดและการกล่าวซ้ าของคาศัพท์ สดุดี
เหล่านี้ นาผูน้ านมัสการจากการไตร่ ตรองถึงความชัว่ คราวแห่ งชี วิต การเรี ยกสู่ ปัญญา (สดด. 91) ไปสู่
การเฉลิมฉลองอันสู งสุ ดของการช่วยกูแ้ ละการปกป้ องของ พระเจ้า (สดด. 92)”438
1. การสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับความดีของพระเจ้า 92:1-7
92:1-3 เป็ นการเหมาะสมที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าเนื่ องจากสิ่ งดีต่างๆที่พระองค์ได้ทาเพื่อประชากรของพระองค์
พระองค์สัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระองค์และจงรั กภักดี ต่อประชากรของพระองค์อย่างมี ความรั ก
เครื่ อ งดนตรี ต่ า งๆก็ ส่ ง เสริ ม ความยิ น ดี แ ละการชื่ น ชมยิ น ดี ที่ แสดงลัก ษณะของการสรรเสริ ญของ
ประชากรของพระองค์
92:4-7 ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีได้ปีติ ยินดี ใ นความดี ของพระเจ้าที่ มีต่อเขา ซึ่ งเป็ นที่ชัดเจนในการกระทาของพระองค์
สาหรับเขา ความคิดของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ได้เปิ ดเผยแก่พวกผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์และใน
พระวจนะของพระองค์น้ นั ก็ได้ดึงดูดการสรรเสริ ญของผูเ้ ขียนอีกด้วย การเปิ ดเผยเหล่านี้ ได้ช่วยให้เขา
ที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระเจ้ากาลังกระทา อย่างที่บรรดาผูท้ ี่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเปิ ดเผยของพระเจ้า
ไม่สามารถเข้าใจนั้น เขาได้เข้าใจว่าความมัง่ คัง่ ของคนอธรรมก็ชวั่ คราวเท่านั้น
2. การสรรเสริ ญสาหรับความชอบธรรมของพระเจ้า 92:8-15
92:8-9 ในความตรงกันข้ามกับคนอธรรมผูซ้ ่ ึ งจะพินาศนั้น (ข้อที่ 7) พระเจ้าจะปกครองตลอดไป พระองค์จะทา
ให้พวกศัตรู ตาย

92:10-11 แทนที่จะทาให้ผเู ้ ขียนพ่ายแพ้น้ นั (ข้อที่ 9) พระเจ้าได้ทาให้เขาแข็งแรงขึ้น แข็งแรงอย่างเช่นเขาของ
วัวป่ า พระองค์ได้ทาให้เขาสดชื่ นและยินดี อีกด้วย ความสดชื่ นและความยินดี คือสิ่ งที่การเจิมด้วย
น้ ามันได้เล็งถึ งในอิสราเอล ข้อที่ 10ข ไม่จาเป็ นต้องหมายถึ งว่าผูเ้ ขี ยนเป็ นกษัตริ ยห์ รื อปุ โรหิ ตใน
อิสราเอล แม้ว่าเขาอาจได้เป็ น พระเจ้าได้อวยพรเขาด้วยการอนุ ญาตให้เขาประสบกับชัยชนะเหนื อ
พวกศัตรู ของเขาแทนที่จะตายไป
92:12-15 ต้นอินทผลัมได้ผลิตผลที่อร่ อย ดังนั้นพวกมันเป็ นสัญลักษณ์ของการเกิดผล ต้นสนสี ดาร์ ไม่ตอ้ งเน่า
เปื่ อย ดัง นั้นพวกเขามัน ได้ยืน ตระหง่ า นอย่า งยาวนานในความคิ ด ทางโลกตะวันออกใกล้โ บราณ
(เปรี ยบเทียบ ข้อที่ 7) ต้นไม้สองชนิ ดนี้ ก็สวยงามและน่าปรารถนาอีกด้วย ผูเ้ ขียนได้เปรี ยบเทียบ
ธรรมิกชนกับต้นไม้เหล่านี้ ที่ถูกปลูกไว้ในสภาพแวดล้อมของพระวิหาร ต้นไม้เหล่านี้ เล็งถึ งผูค้ นที่
ยินดีในการเข้าใกล้พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:3; 52:8) ผูค้ นเช่นนั้นสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับความชอบ
ธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ เนื่องจากความชอบธรรมที่ไม่โอนเอนของพระองค์น้ นั พระองค์
ก็เป็ นรากฐานที่แน่ นอนซึ่ งคล้ายกับศิลาขนาดใหญ่ ที่ซ่ ึ งผูค้ นสามารถสร้ างชี วิตของพวกเขาบนนั้นได้
(เปรี ยบเทียบ มธ. 7:24-27)439
การไตร่ ตรองถึงการกระทาที่ดีของพระเจ้าและพระลักษณะที่ชอบธรรมของพระองค์ก็ให้การมองในแง่
ดีแก่ประชากรของพระองค์เมื่อพวกเขาเผชิ ญกับชี วิต ในฐานะผูเ้ ชื่ อนั้น เราสามารถเห็ นสิ่ งต่างๆใน
มุมมองที่เหมาะสมของพวกมันและผ่านไปในชีวติ อย่างยินดีได้
สดุดีบทที่ 93
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ยินดี ในการปกครองของพระเจ้าในสดุ ดีกษัตริ ยน์ ้ ี นี่ เป็ นหนึ่ งในสดุ ดี “การขึ้นครอง
บัลลังก์” หรื อ “การปกครองโดย พระเจ้า” ที่ทานายถึงการปกครองที่ชอบธรรมของพระเจ้าบนโลก (เปรี ยบเทียบ
สดด. 47, 95—99)
สดุดีเหล่านี้ จดจ่อที่อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าเหนื ออิสราเอลประชากรของพระองค์
แต่สดุดีเหล่านี้ ก็ยงั ชี้ ไปในเชิ งการเผยพระวจนะถึ งการปกครองในอนาคตของบุตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดาวิดใน
ระหว่างยุคพันปี อีกด้วย สดุดี 47 และ 93—100 ก็ยนื ยันถึงการปกครองของพระยาเวห์เหนือโลก
“การปกครองของพระเจ้าในเพลงสดุดีน้ นั ถูกนาเสนอต่อต้านฉากหลังทางวัฒนธรรมของความคิดและ
ศาสนาของคานาอัน คนคานาอันได้ถือว่าพระเอลที่ ยิ่งใหญ่ข องพวกเขาเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกพระ
แต่ตามเทพนิ ยายของคานาอันนั้น การปกครองของพระเอลได้ถูกโจมตีโดยพระบาอัล ซึ่ งเป็ นพระแห่ ง
พายุและความอุ ดมสมบู รณ์ พระบาอัล ได้พิ ชิ ตผูต้ ิ ดตามของพระเอลหลายองค์ พระเหล่ า นี้ คื อ
พระยาม (พระแห่งทะเล) พระโลทาน (ปี ศาจทะเล) พระมอท (พระแห่งความตาย) พระบาอัลเองได้รับ

บาดเจ็บปางตายในการต่อสู ้ น้ ี และอานัท น้องสาวที่ เป็ นภรรยาของพระบาอัลได้ร่วมมื อกับการเป็ น
ขึ้นมาใหม่ของเขา ด้วยชัยชนะนี้ พระบาอัลได้มาเป็ นกษัตริ ย ์ แต่มนั ก็มีคาถามที่ยงั ค้างอยู่เสมอว่า:
พระบาอัลจะปกครองนานแค่ไหน? พวกศัตรู ของเขาจะยังคงพ่ายแพ้นานแค่ไหน? พระโลทานไม่
สามารถกาเริ บและคุกคามตาแหน่งของพระบาอัลอีกครั้งหรื อ? คนคานาอันผูท้ ี่เชื่ อเรื่ องราวเหล่านี้ ได้
ดาเนิ นชี วิตของพวกเขาบนขอบของความหายนะของสวรรค์ พระต่ า งๆของพวกเขานั้นอ่ อนแอ
พวกเขาถูกสถาปนาอย่างง่ายดายและถูกปลดตาแหน่งอย่างง่ายดาย
“มันคือการต่อต้านเบื้องหลังนี้น้ นั ที่ถอ้ ยคาต่างๆของสดุดีบทที่ 93 ได้รับอานาจของพวกมัน พระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นกษัตริ ยต์ ้ งั แต่การเริ่ มต้นของเวลา พระองค์ไม่ใช่ เป็ นผูท้ ี่เรี ยกร้ องสิ ทธิ เมื่อเร็ วๆนี้
เพื่อจะได้มาซึ่งอานาจ (ข้อที่ 1, 2) ในฐานะกษัตริ ยน์ ้ นั พระองค์ใช้สิทธิ อานาจเหนื อทุกสิ่ ง พระองค์
ไม่จาเป็ นต้องกลัวทะเลที่ฟ้ื นคืนพลังใหม่ (ข้อที่ 3, 4)
พระเจ้าไม่เพียงแต่มีอานาจทั้งสิ้ นเท่านั้น
พระองค์สัตย์จริ งและบริ สุทธิ์ อีกด้วย ไม่เหมือนพระใดๆของการจินตนาการของคนคานาอัน (ข้อที่ 5)
“โดยทัว่ ไปนั้น สดุ ดีกษัตริ ยก์ ล่าวถึงพระเจ้าในฐานะกษัตริ ยใ์ นสามแนวทางที่แตกต่างกัน พระองค์
เป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อการทรงสร้าง เพราะว่าพระองค์เป็ นพระผูส้ ร้าง (74:12-17)
พระองค์เป็ นกษัตริ ย ์
เหนื อคนอิสราเอล (44:4) เพราะว่าพระองค์เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของพวกเขา และพระองค์เป็ น
กษัตริ ยท์ ี่กาลังเสด็จมา เพราะว่าในที่สุดแล้วพระองค์จะพิพากษาทุกคน (47:7, 8) บางครั้งในความคิด
ของผูค้ นนั้น อาณาจักรของพระเจ้าก็ถูกระบุ อย่างแคบๆกับการปกครองที่มีสง่าราศีที่กาลังจะมาของ
พระเยซู จนทาให้การปกครองในปั จจุบนั ของพระเจ้าเหนื อการทรงสร้างนั้นถูกละเลยไป แต่บางครั้ง
สิ่ งตรงกันข้ามก็เป็ นจริ ง คือ การปกครองในปั จจุบนั ของพระเจ้าสามารถถูกเน้นอย่างมากจนการเสด็จ
มาของพระคริ สต์ถูกละเลยไป สดุดีกษัตริ ยก์ ็ทาให้สองแนวคิดนี้ สมดุลอย่างต่อเนื่ องคือ: ‘พระเจ้าทรง
ครอบครอง’ (93:1) แต่พระเจ้ากาลังจะเสด็จมาเพื่อจะสถาปนาการปกครองถาวรของพระองค์”440
1. สิ ทธิอานาจของพระยาเวห์ 93:1-2
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ประกาศอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระยาเวห์เหนื อโลก “พระเจ้าทรงครอบครอง” เป็ นวลี
หลักในสดุดีกษัตริ ย ์ (เปรี ยบเทียบ 96:10; 97:1; 99:1) เขาได้บรรยายว่าผูม้ ีอานาจสิ ทธิ์ ขาดได้สวมใส่ ดว้ ยกาลัง
แทนที่ จะเป็ นเสื้ อผ้าที่ หรู หรา เครื่ องแต่งกายกล่ าวบางสิ่ งเกี่ ยวกับบุคคลที่ สวมมัน นั่นก็เป็ นจริ งเกี่ ยวกับ
กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี อีกด้วย สภาพที่เคลื่ อนที่ไม่ได้ของโลกก็แสดงถึ งว่าพระเจ้าได้ควบคุ มมันอย่างสิ้ นเชิ งเพียงไร
อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้อา้ งอิงถึงชีวติ บนโลกมากกว่าดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะ พระเจ้าจะควบคุมทุกชี วิตบนโลก
สิ ทธิ อานาจทัว่ จักรวาลของพระเจ้าได้มีอยูต่ ลอดไป ดังนั้นจึงไม่มีการสงสัยว่ามันจะดาเนินต่อไป

2. อานาจของพระยาเวห์ 93:3-4
อานาจของพระเจ้าใหญ่กว่าอานาจของทะเลอลวนที่เคลื่ อนด้วยพลังที่ต่อต้านไม่ได้และเสี ยงที่ยิ่งใหญ่
คนคานาอันเชื่ อว่าพระบาอัลได้พิชิตทะเล ซึ่ งพวกเขาเรี ยกว่าเจ้ายาม ที่นี่ผเู ้ ขียนสดุดีได้พรรณนาว่าพระยาเวห์
ยิง่ ใหญ่กว่าทะเลอย่างมาก ผูอ้ ่านแรกเริ่ มของสดุดีน้ ีคงได้เข้าใจว่ามันเป็ นบทโจมตีพระบาอัลนิ ยม พระยาเวห์
มีสิทธิ อานาจแท้เหนื อทะเลซึ่ งคนทางโลกตะวันออกใกล้โบราณได้ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของทุกสิ่ งที่มีพลังและ
เป็ นปรปั กษ์ที่ควบคุมไม่ได้
3. ความบริ สุทธิ์ ของพระยาเวห์ 93:5
ในความตรงกันข้ามกับสถานนมัสการที่เสื่ อมทรามทางศีลธรรมของพระบาอัลนั้น นิ เวศของพระเจ้าก็
บริ สุทธิ์ สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นใน พระวิหารก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้ นเชิ งกับสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นที่ที่คนคานาอันได้นมัสการ
พระของพวกเขา อุปนิ สัยนี้ ได้สะท้อนถึ งคุณลักษณะของพระทั้งสอง ความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าก็รับรองถึ ง
ธรรมชาติที่น่าไว้วางใจแห่งถ้อยคาของพระองค์ ความบริ สุทธิ์ ที่ไร้ตาหนิก็สาแดงมันเองในอานาจที่ไม่จากัด441
สดุดีน้ ี สอนผูอ้ ่านว่าอานาจของพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยูแ่ ละปฏิบตั ิการ ดังนั้นทุกคน
ควรจานนต่อพระองค์และเชื่ อฟั งคาสั่งของพระองค์ สดุดีบทที่ 93—99 ก็จดจ่อที่การปกครองนิ รันดร์ ของพระ
เจ้า
สดุดีบทที่ 94
สดุดีน้ ี ซ่ ึ งเริ่ มต้นในฐานะการคร่ าครวญแห่ งชาติ (ข้อที่ 1-15) และจบลงในฐานะการคร่ าครวญส่ วนตัว
(ข้อที่ 16-23) ก็ร้องทูลให้พระเจ้าที่จะแก้แค้นคนชอบธรรมผูซ้ ่ ึ งคนอธรรมกดขี่อย่างไม่ยุติธรรม มันแสดงออก
ถึงความเชื่อในความยุติธรรมของพระเจ้า สดุดีน้ ีเป็ นสดุดีกษัตริ ยอ์ ีกด้วย
1. คาอธิ ษฐานขอการแก้แค้น 94:1-7
94:1-3 ผูเ้ ขียนได้ออ้ นวอนพระเจ้าในฐานะพระผูพ้ ิพากษาของโลกที่จะลงโทษคนอธรรม ผูซ้ ่ ึ งโอ้อวดและยินดี
เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับการลงโทษสาหรับการกดขี่คนชอบธรรม (เปรี ยบเทียบ 50:4-6)
94:4-7 ข้อเหล่านี้ ประกอบด้วยความผิดที่เจาะจงของคนอธรรม พวกเขายกย่องพวกเขาเอง ทาให้ประชากร
ของพระเจ้าเดือดร้อน และคิดว่าพระเจ้าจะไม่ทาสิ่ งใดเพื่อจะต่อต้านพวกเขา

2. คาเตือนสาหรับผูก้ ระทาชัว่ 94:8-15
94:8-11 ผูเ้ ขียนสดุดีได้วา่ กล่าวคนอธรรมสาหรับความโง่เขลาของพวกเขา พระเจ้าผูไ้ ด้สร้างตาและหู แน่นอน
ว่ า สามารถเห็ น และได้ ยิ น ด้ ว ยพระองค์ เ องได้ พระองค์ รู้ สิ่ งที่ ค นอธรรมก าลั ง ท าและกล่ า ว
ถ้าพระองค์ตีสอนประชาชาติต่างๆนั้น แน่ นอนว่าพระองค์จะตี สอนแต่ละบุ คคล ถ้าพระองค์สอน
ปั ญญา แน่นอนว่าพระองค์เองนั้นก็ฉลาด พระองค์รู้ความคิดที่ทื่อของบรรดาผูท้ ี่ต่อต้านพระองค์ และ
พระองค์จะพิพากษาพวกเขา
94:12-15 การกดขี่จากคนอธรรมเป็ นการตีสอนที่พระเจ้าอนุญาตสาหรับประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
ฮบก. 1:5-11) เนื่ องจากสิ่ งนี้ ผูเ้ ขียนได้เห็นว่ามันมีคุณค่า อย่างไรก็ตาม เขาได้เชื่ ออีกว่าพระเจ้าจะ
ช่วยเหลือธรรมิกชนและไม่ทอดทิ้งบรรดาผูท้ ี่สัตย์ซื่อของพระองค์ ในที่สุดแล้ว พระเจ้าจะปฏิบตั ิการ
ความยุติธรรม และสิ่ งนี้จะหนุนใจให้ผคู ้ นที่จะติดตามเส้นทางแห่งความชอบธรรม
3. เหตุผลสาหรับการปลอบโยน 94:16-23
94:16-19 หลังจากที่ได้มองหาการปลอบโยนบางอย่างจากทุกๆที่ในระหว่างการมีอานาจชัว่ คราวของคน
อธรรมนั้น ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้พบมันในพระเจ้าเท่านั้น ถ้าพระเจ้าไม่ได้เสริ มกาลังเขา เขาคงได้ตายไป
ได้พลาดพลั้งในการดาเนินของเขากับพระเจ้าและได้ไขว้เขวทางความคิดแล้ว
94:20-23 อานาจของคนอธรรมไม่สามารถคงอยูไ่ ด้เพราะว่าอานาจของพระเจ้าจะได้ชยั ชนะ แม้วา่ พวกศัตรู
ของพระองค์ได้ทาสัมพันธมิตรกับคนชัว่ อื่นๆเพื่อจะกดขี่คนที่ไร้ความผิด สดุดีน้ ี จบลงด้วยการยืนยัน
อีกครั้งหนึ่งถึงการอุทิศตนของผูเ้ ขียนที่มีต่อ พระยาเวห์ เขาจะวางใจในพระเจ้าจนกว่าพระองค์ได้
ทาการแก้แค้นคนอธรรม
สดุ ดีน้ ี เป็ นตัวอย่างที่ดีของการไม่ทาการแก้แค้นแต่รอคอยให้พระเจ้าที่ จะทาสิ่ งนี้ ในเวลาและวิธีของ
พระองค์เอง (ฉธบ. 32:35; 1 ซมอ. 24—26; รม. 12:19; และข้ออื่นๆ) ผูเ้ ขียนได้มอบสถานการณ์แด่
พระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน ได้ร้องทูลให้พระองค์พิพากษาอย่างชอบธรรมและเขาได้วางใจและเชื่ อฟั ง
พระเจ้าต่อไป เขาไม่ได้ทาการแก้แค้นด้วยตัวของเขาเอง
สดุดีบทที่ 95
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ยกย่องพระยาเวห์วา่ เป็ นกษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่เหนื อพระทั้งปวงและได้กระตุน้ ให้อิสราเอลที่
จะนมัสการพระองค์เท่านั้นแทนที่จะไม่เชื่ อฟั งพระองค์ บรรดาผูแ้ ปลฉบับเซปทัวจินต์ได้เชื่ อถื อว่าดาวิดได้
เขียนสดุ ดีน้ ี ซึ่ งผูเ้ ขียนจดหมายฝากพระธรรมฮีบรู ได้เชื่ อถือ (ฮบ. 4:7)
นี่เป็ นสดุดี “การขึ้นครองบัลลังก์”

(กษัตริ ย)์ อีกบทหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ สดด. 47, 93, 96—99) จงอ่านมันพร้อมกับสดุดีบทที่96—100 เมื่อคุณรู้สึก
เฉลิมฉลอง
1. การกระตุน้ ให้สรรเสริ ญพระเจ้าผูม้ ีอธิปไตย 95:1-7ก
95:1-2 ข้อเกริ่ นนาเหล่ านี้ เรี ยกร้ องให้ที่ประชุ มยกย่องพระเจ้าด้วยบทเพลงสาหรั บความรอดของพระองค์
วลีน้ ี “ศิลาแห่ งความรอดของเรา” รวมแนวคิดของความมัน่ คงและการช่วยกู้ พระเจ้าเป็ นผูท้ ี่ให้ความ
มัน่ คงด้วยการจัดเตรี ยมการช่วยกูจ้ ากอันตรายให้
95:3-5 ความยิ่ง ใหญ่ ข องพระยาเวห์ ม าจากความเหนื อกว่า ของพระองค์เหนื อพระทั้ง ปวงที่ ค นต่ า งชาติ ไ ด้
นมัสการ พวกเขาได้นบั ถือพระต่างๆที่ทึกทักเอาว่าได้ปกครองถ้ าต่างๆของโลกและพระอื่นๆที่พวก
เขาได้คิดว่าได้อาศัยอยู่ในภูเขาต่างๆ พระอื่นๆได้รับชื่ อเสี ยงสาหรับการควบคุ มทะเลและพระอื่นๆ
ได้รับชื่ อเสี ยงสาหรับการควบคุมแผ่นดิ น อย่างไรก็ตาม พระยาเวห์เป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อพระทั้งปวงนั้น
นัน่ คือพระองค์เป็ นผูป้ กครองแท้
95:6-7ก พระเจ้าเป็ นพระผูส้ ร้างอิสราเอลในสองแง่ พระองค์ได้สร้างชนชาติและได้ไถ่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ
ฉธบ. 32:6) พระองค์เป็ นพระผูเ้ ลี้ยงของอิสราเอลอีกด้วย และคนอิสราเอลเป็ นแกะของพระองค์
อนุประโยคนี้ “ให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผูท้ รงสร้างพวกเรา” ทาให้ระลึกถึงเครื่ องหมายที่ได้ปรากฏบน
ปะราขนาดใหญ่ของโบสถ์วา่ : “การคุกเข่ามากจะช่วยรักษาคุณไว้ในการยืนที่ดี” เครื่ องหมายเช่นนั้น
อีกอย่างหนึ่งก็อ่านว่า: “ผูท้ ี่คุกเข่าต่อพระเจ้าสามารถยืนต่อหน้าทุกคนได้”
2. การกระตุน้ ให้เชื่อพระเจ้าผูม้ ีอธิปไตย 95:7ข-11
อย่างไรก็ตาม อิสราเอลได้เป็ นฝูงแกะที่ด้ื อในอดี ต สิ่ งนี้ ได้นาให้ผเู ้ ขียนที่จะเตือนผูค้ นให้หลี กเลี่ ยง
บาปต่า งๆที่ ไ ด้ส่ง ผลต่อการวนเวีย นในถิ่ นทุ รกันดาร ซึ่ ง ก็คื อ “การเดิ นขบวนงานศพที่ ย าวที่ สุดในโลก” 442
ณ เมรี บาห์ (ตามตัวอักษรหมายถึง การต่อสู ้; อพย. 17:1-7; กดว. 20:2-13) และมัสสาห์ (ตามตัวอักษรหมายถึง
การทดลอง; อพย. 17:1-7) อิสราเอลได้ทดลองพระเจ้าด้วยการเรี ยกร้องให้พระองค์จดั เตรี ยมเพื่อพวกเขาตาม
ข้อเรี ยกร้ องของพวกเขา พวกเขาควรได้วางใจและเชื่ อฟั งพระเจ้าต่อไป บางที ผูเ้ ขี ยนได้อา้ งอิ งการกบฏ
เหล่านี้และไม่ใช่สิ่งอื่นๆเพราะว่าพวกมันเปิ ดเผยอย่างชัดเจนมากถึงความอกตัญญูและความหัวรั้นซึ่ งในที่สุดได้
ส่ ง ผลต่ อ การที่ พ ระเจ้า พิ พ ากษาให้ ช นรุ่ น นั้น ตายในถิ่ น ทุ ร กัน ดาร การกระท าของพวกเขาได้ท รยศต่ อ
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พวกเขาไม่ได้เรี ยนรู ้วธิ ี ต่างๆของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่วา่ พระองค์จะทาสิ่ งที่ดีที่สุดเพื่อพวก
เขาในเวลาและวิ ธี ข องพระองค์ เ อง ชนรุ่ น นั้น อาจได้เ ข้า ไปสู่ ก ารพัก ในแผ่ น ดิ น แห่ ง น้ า นมและน้ า ผึ้ ง
ในทานองเดี ยวกัน ผูเ้ ชื่ อที่ ล้มเหลวที่ จะติ ดตามพระผูท้ ี่ เลี้ ยงที่ ดีสามารถตั้งใจคอยชี วิตแห่ งความลาบากและ

พระพรที่จากัดได้ เมื่อพิจารณาถึ งความเร่ งด่วนของการกระตุน้ นี้ ผูเ้ ขียนได้เริ่ มต้นมันด้วยการเรี ยกให้มีการ
กระทาว่า “วันนี้”
ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้อ้างข้อที่ 7-11 ในการที่จะกระตุน้ ให้คริ สเตียนที่จะเชื่ อพระเจ้าและเคลื่อนไป
ข้างหน้าโดยความเชื่ อ สาหรับ คริ สเตียนนั้น การไม่ได้รับการพัก หมายถึ งการล้มเหลวที่จะเข้าไปสู่ พระพร
ทั้งสิ้ นที่อาจได้เป็ นของเขา (หรื อของเธอ) ถ้าเขา (หรื อเธอ) ได้วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ
สดุดีน้ ีเป็ นการย้าเตือนที่จริ งจังว่าการสรรเสริ ญต้องเชื่อมโยงกับการวางในและการเชื่อฟั ง มันคาดหวัง
ถึ งเวลาที่บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระผูเ้ ลี้ ยงอย่างสัตย์ซื่อจะปกครองกับพระองค์ในการปกครองที่ใจดี ของพระองค์
เหนือโลก (เปรี ยบเทียบ สดด. 2; 2 ทธ. 2:12ก; วว. 3:21; และข้ออื่นๆ)
สดุดีบทที่ 96
นี่ เป็ นสดุดีกษัตริ ยอ์ ีกบทหนึ่ งที่จดจ่อที่การปกครองของพระเจ้า ในสดุดีน้ ี ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกร้องให้
ทั้งโลกที่จะร่ วมกับอิสราเอลในการให้เกียรติและยินดีในการปกครองอันสิ ทธิ์ ขาดของพระยาเวห์
“ในการรวมตัวกันไปสู่ กลุ่มใหญ่ใน 1 พงศาวดารบทที่ 16 นั้น ผูเ้ ขียนสดุดีได้เข้าร่ วมกับการเข้าไปที่มี
สง่าราศีของหี บแห่งพันธสัญญายังกรุ งเยรู ซาเล็ม”443
1. การเชื้อเชิญทุกคนให้ถวายเกียรติแด่พระยาเวห์ 96:1-6
96:1-3 เพลงใหม่ที่ผคู ้ นของโลกควรร้องก็คือเพลงที่สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับพระพรใหม่ๆ พระพรเหล่านี้ ก็
สดใหม่ทุกเช้า (พคค. 3:22-23) ทุกคนควรได้ยินเกี่ยวกับพระสิ ริและการงานของพระเจ้าเพราะว่าสิ่ ง
เหล่านี้จะนาพระพรไปสู่ พวกเขา นี่เป็ นข่าวดี
96:4-6 เหตุผลที่ทุกคนควรสรรเสริ ญพระเจ้าก็คือว่าพระองค์ใหญ่กว่าพระทั้งปวงที่เป็ นเพียงแค่รูปเคารพที่ไร้
ชีวติ พระยาเวห์เป็ นพระผูส้ ร้างของทุกสิ่ ง ดังนั้นพระองค์ก็แข็งแรงและมีสง่าราศี
2. การเชื้อเชิญให้คนทุกกลุ่มที่จะถวายเกียรติแด่พระยาเวห์ 96:7-10
96:7-9 “ครอบครัว” ตามตัวอักษรคือ “เผ่า” คนอิสราเอลได้เชื้ อเชิ ญให้คนต่างชาติทุกกลุ่มที่จะถวายเกียรติแด่
พระเจ้า แท้ พวกเขาได้เชื้ อเชิ ญให้พ วกเขาที่ จะนาเครื่ องบู ช าแห่ ง การนมัส การมาให้พ ระองค์ ณ
พระวิ ห าร มี “ลานของคนต่ า งชาติ ” ที่ ที่ ค นที่ ไ ม่ ใ ช่ ค นยิ ว สามารถนมั ส การพระองค์ ไ ด้
จงเปรี ยบเที ยบท่าที น้ ี ต่อคนต่างชาติกบั ท่าทีของโยนาห์หรื อพวกฟาริ สีในสมัยของพระเยซู ผูเ้ ขียน

สดุดีได้เชื้ อเชิ ญคนที่ไม่ใช่คนยิวที่จะจานนต่อพระยาเวห์และมาเป็ นผูน้ มัสการของพระองค์ ระหว่าง
เวลาที่แล้วมานั้นหลายคนได้มาเป็ นคนเปลี่ยนศาสนา
“การสรรเสริ ญนารู ปแบบของการแสดงออกที่เป็ นรู ปธรรมแห่งการจานนไปยังพระยาเวห์”444
96:10 มันสมเหตุสมผลที่ทุกเผ่ายอมรับพระยาเวห์ เนื่องจากว่าพระองค์ปกครองเหนื อทั้งโลก จากการเปิ ดเผย
ภายหลังนั้น เรารู ้วา่ พระเยซู คริ สต์จะพิพากษาผูค้ นอย่างยุติธรรมเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังโลกนี้ และ
จัดตั้งอาณาจักรพันปี ของพระองค์ ตอนนั้นทุกเข่าของทุกคนจะก้มกราบต่อสิ ทธิ อานาจของพระองค์
(ข้อที่ 6; เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:10)
3. การเชื้อเชิญให้ทุกคนที่จะยินดีต่อการปกครองของพระยาเวห์ 96:11-13
ผูเ้ ขียนได้กลับไปสู่ ความคิดแต่ก่อนของเขาถึงสรรพสิ่ งที่อยูภ่ ายใต้สิทธิ อานาจของพระองค์ (ข้อที่ 4-5)
ตอนนี้ เขาได้สั่งให้สรรพสิ่ งที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า ณ โอกาสแห่ งการปกครองที่ชอบธรรมของพระองค์ ข้อที่
13 เป็ นหนึ่ งในการเปิ ดเผยที่ ชดั เจนและตื่นเต้นที่สุดที่ว่าพระเจ้าจะปกครองบนโลก ไม่ใช่ จากสวรรค์เท่านั้น
พระองค์จะทาอย่างนั้นทางตัวบุคคลของพระบุตรของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังโลก พระบุตรได้
เสด็จมาครั้งแรกเพื่อจะช่วยโลกให้รอด และพระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองเพื่อพิพากษาโลก ดังนั้นสรรพสิ่ งควร
ยิ น ดี แม้ก ระทั่ง โลกแห่ ง พื ช และสั ต ว์จ ะได้รั บ ประโยชน์ จ ากการปกครองที่ ช อบธรรมของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ อสย. 35:1-2; 65:25; รม. 8:20-22)
สดุ ดีอนั โปรดนี้ ปีติ ยินดี ในพระผูม้ ีอธิ ปไตยที่ ชอบธรรมแห่ งจักรวาล อาณาจักรของพระองค์จะมา
อย่างแท้จริ ง วันหนึ่ งพระองค์จะบรรลุ น้ าพระทัยของพระองค์บนโลก อย่างที่มนั สาเร็ จในสวรรค์ในทุกวันนี้
(มธ. 6:10)
สดุดีบทที่ 97
ผูเ้ ขี ยนของสดุ ดีกษัตริ ยน์ ้ ี ได้เห็ นพระเจ้าเสด็จมาปกครองและครอบครองบนโลก เขาได้กระตุน้ ให้
ผูอ้ ่านของเขาที่จะเตรี ยมตัวเพื่อเหตุการณ์เชิงพยากรณ์น้ นั ด้วยการดาเนินชีวติ อย่างเหมาะสมในปั จจุบนั
1. การประกาศถึงการปกครองบนโลกของพระเจ้า 97:1
เรารู ้ได้อย่างไรว่าผูเ้ ขียนสดุดีได้บรรยายถึงการปกครองในอนาคตของพระเจ้าและไม่ใช่การปกครองนิ
รันดร์ของพระองค์? การแปลที่เขียนไว้ขา้ งๆที่วา่ “ได้รับเอาการเป็ นกษัตริ ย ”์ ก็จบั จุดลักษณะของการปกครอง

ของพระเจ้าที่สดุดีน้ ี นาเสนอ พระเจ้าจะรับเอาการปกครองทัว่ โลกเมื่อพระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมา และสิ่ งนั้น
จะจัดเตรี ยมโอกาสสาหรับทั้งโลกที่จะยินดีในแนวทางที่ไม่เคยเป็ นไปได้มาก่อน
“โลก” และ “แผ่นดิ นชายทะเลมากมาย” อธิ บ ายถึ ง โลกโดยรวมและส่ วนต่ า งๆที่ เล็ ก ที่ สุ ดของมัน
นี่เป็ นเมอริ สซึ่ ม คือ การเปรี ยบเทียบที่ซ่ ึ งสองแง่ก็รวมทุกสิ่ งไว้ในระหว่างกลางนั้น
2. การปรากฏของกษัตริ ย ์ 97:2-9
97:2-5 ข้อเหล่านี้ เปิ ดเผยถึ งการปรากฏของพระเจ้าในแง่ที่คล้ายกับนิ มิตอื่นๆที่พระเจ้าได้ให้แก่พวกผูเ้ ผยพระ
วจนะของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 6:1-4; อสค. 1; วว. 1) ถ้อยคาของผูเ้ ขียนสดุดีบรรยายถึงพระสิ ริ
ของพระเจ้าด้วยภาษาเชิ งเปรี ยบเทียบ เมฆและความมืดทึบพรรณนาถึงอานาจที่ยิ่งใหญ่ (เปรี ยบเทียบ
ฉธบ. 4:11; 5:22-33; เปรี ยบเทียบ ศคย. 14:6-7)
ไฟเล็งถึงการพิพากษาที่เผาผลาญของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 12:29) ที่อื่นๆในพระคัมภีร์น้ นั การสั่นของภูเขาได้ประกาศถึงการเสด็จมายังโลก
ของพระเจ้า (อพย. 19:18; เปรี ยบเทียบ มีคา. 1:4; นฮม. 1:5)
97:6-9 เมื่ อพระองค์เสด็จมาปกครองนั้น บรรดาผูส้ ื่ อสารของพระองค์จะประกาศถึ งการมาถึ งของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ วว. 19:11) ทุกคนจะเห็นพระองค์เสด็จลงมา (ศคย. 12:10; วว. 1:7) เมื่อพิจารณาถึงการ
เปิ ดเผยนี้ บรรดาผูน้ มัส การรู ป เคารพควรตระหนัก ถึ ง ความโง่ เขลาของพวกเขา ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้
เรี ยกร้องให้ผพู้ ิพากษา (“พวกพระ”) ทุกคนที่จะนมัสการพระยาเวห์ ประชากรของพระเจ้าสามารถ
ยินดี ได้เพราะว่าวันหนึ่ งพระองค์จะปกครองเหนื อโลก “อาเมน พระเยซู เจ้า เชิ ญเสด็จมาเถิ ด ” (วว.
22:20)!
3. การตอบสนองที่เหมาะสม 97:101-2
97:10 เนื่ อ งจากว่า พระเจ้า รั ก ความชอบธรรม มันก็ เหมาะสมเท่ า นั้นที่ ว่า บรรดาผูร้ ั ก พระองค์ค วรเกลี ย ด
ความชัว่ โดยการทาอย่างนั้น พวกเขาก็มาเป็ นผูร้ ับพระพรของพระองค์แทนที่จะเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมแห่ งการ
ตีสอนของพระองค์
“เกลียด หมายถึงปฏิเสธ; รั ก หมายถึงเลือก เนื่ องจากว่าทั้งสองนี้ เป็ นการแสดงออกถึงความตั้งใจและ
ไม่ใช่แค่อารมณ์เท่านั้น
พระคัมภีร์จึงสั่งให้มีท้ งั ความรักและความเกลียดชัง”445
97:11-12
การยินดี และการขอบคุ ณเป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมเช่ นกันต่อของขวัญแห่ งการเข้าใจและ
ความยินดีของพระเจ้า446

นิ มิตที่สดุ ดีน้ ี นาเสนอ ซึ่ งก็คือนิ มิตของการที่พระเจ้าเสด็จมาเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์น้ นั
ควรกระตุน้ ให้ประชากรของที่จะ เตรี ยมตัวพวกเขาเองเพื่อเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่น้ นั (เปรี ยบเทียบ 2 ปต.
3:10-12, 14)
สดุดีบทที่ 98
นี่ เป็ นสดุดีกษัตริ ยอ์ ีกบทหนึ่ งที่เรี ยกร้ องให้โลกที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าเมื่อพิจารณาถึงการปกครองที่
กาลังมาของพระองค์ สดุดีน้ ี ได้ดลใจให้ไอแซค วัตต์ที่จะเขียนเพลงชี วิตคริ สเตียนที่ชื่อ “ความสุ ขเปรมปรี ด์มี
แก่ชาวโลก!”447
“มันเป็ นสิ่ งที่ ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดกับสดุ ดีบทที่ 96 แต่ก็เป็ นการสรรเสริ ญทั้งหมด ที่ นี่ไม่มีการ
เปรี ยบเทียบกับคนต่างชาติ ไม่มีคาแนะนาถึงการนมัสการที่ถูกต้อ ง ทั้งหมดคือความยินดีและความร่ า
เริ ง”448
1. การเปิ ดเผยในอดีตของพระเจ้าถึงความรอดของพระองค์ 98:1-3
ข้อที่ 1 คาดหวังถึงชัยชนะในอนาคตที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกร้องให้ผอู ้ ่านของเขาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า
พระเจ้าได้แสดงถึงความสามารถที่ช่วยให้รอดของพระองค์แล้วโดยการไถ่อิสราเอล ทั้งโลกก็คุน้ เคยกับสิ่ งที่
พระเจ้าได้ทาเพื่อประชากรที่เลือกสรรของพระองค์ ไม่ใช่แค่ในการอพยพเท่านั้น แต่ตลอดประวัติศาสตร์ ของ
พวกเขาอีกด้วย
2. การพิพากษาโลกในอนาคตของพระเจ้า 98:4-9
98:4-8 เมื่ อพิจารณาถึ งการเสด็จมาพิพากษาโลกของพระเจ้านั้น (ข้อที่ 9) ทุกคนและทุ กสิ่ งควรสรรเสริ ญ
พระองค์อย่างกระตือรื อร้น
98:9

โอกาสของการที่พระยาเวห์ทาให้ตราชัง่ แห่ งความยุติธรรมสมดุลก็เป็ นเหตุผลที่ดีสาหรับการยินดี ทวั่
จักรวาล “การเสด็จมา” ของพระองค์บรรยายถึงการเสด็จมายังโลกนี้ ตามตัวษร แทนที่จะเป็ นแค่การ
พิพากษาและการปกครองที่สวรรค์449
สดุ ดีน้ ี ค วรช่ วยให้ประชากรของพระเจ้า มองการเสด็ จมายัง โลกของพระเจ้าเพื่ อจะปกครองว่า เป็ น
พระพร แทนที่จะเป็ นบางสิ่ งที่พวกเขาควรกลัว แม้วา่ พระองค์จะปกครองด้วยคทาเหล็ก (สดด. 2:9)
การเสด็จมาของพระองค์จะเป็ นสิ่ งดีสาหรับมนุ ษย์ เราที่เป็ นผูเ้ ชื่ อควรยินดีอย่างยิ่งขณะที่เราคาดหวัง
ถึงมัน และเราควรอธิ ษฐานขอการมาถึงของมัน (มธ. 6:10; ลก. 11:2)

สดุดีบทที่ 99
สดุ ดีก ษัตริ ย ์น้ ี เรี ย กร้ อ งให้ป ระชากรของพระเจ้า ที่ จะสรรเสริ ญ พระองค์ส าหรั บ ความบริ สุ ท ธิ์ และ
เนื่องจากพระองค์ตอบคาอธิษฐาน
1. ความบริ สุทธิ์ ของกษัตริ ย ์ 99:1-5
99:1-3 เพราะว่า พระเจ้า ผู ้ป กครองนั้น ยิ่ ง ใหญ่ อ ย่า งมากนั้น ทุ ก คนควรตัว สั่ น ด้ว ยความย าเกรงที่ นับ ถื อ
ในพระวิหารนั้น พระเจ้าได้ประทับระหว่างเครู บ (1 พกษ. 6:23-28; เปรี ยบเทียบ สดด. 80:1) เครู บ
เป็ นตัวแทนของพวกทูตสวรรค์ที่ได้ปกป้ องความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าในเชิ งสัญลักษณ์ “บริ สุทธิ์ ”
หมายถึ ง แตกต่าง อย่างเฉพาะเจาะจงนั้น พระเจ้าบริ สุทธิ์ ในแง่ที่วา่ พระองค์แตกต่างจากมนุ ษย์ที่เต็ม
ไปด้วยความบาป
99:4-5 พระเจ้า ทรงคู่ ค วรแก่ ก ารนมัส การเพราะว่า พระองค์ท รงรั ก ความยุติ ธ รรม ความเที่ ย งธรรม และ
ความชอบธรรม สิ่ งเหล่านี้เป็ นการแสดงออกถึงความบริ สุทธิ์ ของพระองค์
ข้อที่ 5 เป็ นสิ่ งที่กล่าวถึ งซ้ าๆสองครั้ง ถ้อยคานี้ “พระองค์บริ สุทธิ์ ” กล่าวซ้ าตอนปลายของข้อที่ 3
ข้อที่ 5 ทั้งหมดปรากฏอีกครั้งหนึ่งในข้อที่ 9 พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
2. ความเมตตาของกษัตริ ย ์ 99:6-9
ใครคนหนึ่ งอาจถื อเอาว่าพระเจ้าบริ สุทธิ์ เช่ นนั้นจะไม่ยอมทนต่อคนบาปคนใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าควบคุมความบริ สุทธิ์ โดยความเมตตา แม้วา่ คนอิสราเอลได้ทาบาป พระเจ้ายังได้ตอบคาอธิ ษฐานของ
บรรดาผูว้ ิง วอนเผื่อของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเสส อาโรนและซามู เอล ภาพของพระเจ้าที่ ตรั สแก่
ประชากรของพระองค์จากเสาเมฆก็รวมแนวคิ ดรวบยอดของความบริ สุท ธิ์ และความเมตตาไว้อย่า งชัดเจน
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ได้เมตตาจนพระองค์ได้ลม้ เหลวที่จะตีสอนคนบาป มุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับพระเจ้านี้
ก็ให้ความหวังสาหรับอนาคตเมื่อคนบาปจะยืนต่อหน้าพระองค์ ดังนั้น ประชากรของพระองค์ควรยกย่องและ
นมัสการพระองค์ ณ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค์ นัน่ คือ ศิโยน450
“การนมัสการเป็ นการกระทาแห่ งการจานนต่อการเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์และเป็ นการตอบสนองที่
เหมาะสมต่อการทรงสถิตที่ดลใจความยาเกรง”451
โอกาสของการที่พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ อย่างสมบูรณ์ปกครองเหนื อคนบาปด้วยความยุติธรรมที่ไม่เชื อนแชก็
เป็ นความยุติธรรมที่น่ากลัว สดุ ดีน้ ี ช่วยให้ธรรมิกชนชื่ นชมกับการที่พระเจ้าจะปกครองอย่างไร พระองค์

จะทาอย่างนั้นเมื่อพระองค์ได้จดั การกับประชากรของพระองค์ตลอดประวัติศาสตร์ ของพวกเขา นัน่ คือ โดยการ
หยิบยืน่ ความเมตตาให้โดยปราศจากการประนีประนอมกับความบริ สุทธิ์ ของพระองค์
สดุดีบทที่ 100
ผูเ้ ขี ย นนิ ร นามได้เ ชื้ อ เชิ ญ ให้ ป ระชากรของพระเจ้า ที่ จ ะเข้า หาพระเจ้า ด้ว ยความยิ น ดี ใ นสดุ ดี ก าร
สรรเสริ ญแบบพรรณนาอันเป็ นที่รู้จกั อย่างดี น้ ี เราสามารถรับใช้พระองค์อย่างยินดี ได้เพราะว่าพระองค์ทรง
เป็ นพระผูส้ ร้าง และเราสามารถนมัสการพระองค์อย่างขอบคุณได้เพราะว่าพระองค์ทรงดีและสัตย์ซื่อ
“ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า ความร่ าเริ ง (‘โอ จงยินดี ’) นั้น มันก็คือสดุดีที่ถูกใช้อย่างมากในการนมัสการตาม
รู ปแบบ แต่การถอดความที่ดีของ วิลเลี่ยม เคเธที่วา่ ‘ทุกคนที่อาศัยอยูบ่ นโลก” ก็มีการใช้กนั ทัว่ ไปที่
กว้า งกว่า ในที่ ที่ มี ก ารพู ดภาษาอัง กฤษ ฉบับ ของไอแซค วัต ต์ก็ ดี ก ว่า แต่ ก็ ค่ อ นข้า งอิ ส ระกว่า คื อ
‘ต่อหน้าบัลลังก์ที่น่ากลัวของพระเยโฮวาห์’”452
“ตาแหน่งของมัน [ของสดุดีน้ ี] หลังจากเพลงสดุดีที่ประกาศถึงการเป็ นกษัตริ ยข์ องพระยาเวห์ (96—99)
ก็บ่งบอกถึงประเภทเดียวกันกับสดุ ดีเหล่านี้ มันอาจปรากฏว่ามันทาหน้าที่เป็ นการสรุ ปเชิ งสรรเสริ ญ
ของส่ วนรวบรวมนี้”453
1. การรับใช้ที่มีความสุ ข 100:1-3
100:1-2 ทุ ก คนควรโห่ ร้ องสรรเสริ ญแด่ พ ระเจ้า อย่า งยิน ดี เราควรรั บ ใช้พ ระองค์อ ย่า งเต็ ม ใจด้ว ยใจที่ มี
ความสุ ข เราควรร้องออกมาด้วยความยินดีเพื่อให้เกียรติแด่พระองค์
100:3 เราควรชื่นชมกับข้อเท็จจริ งที่วา่ พระยาเวห์เป็ นพระเจ้าผูม้ ีอธิ ปไตย เราควรยอมรับว่าพระองค์ได้สร้าง
เรามาและเราไม่ใช่เป็ นแต่ละบุคคลที่ถูกสร้างมาเพื่อตนเอง เราเป็ นของพระองค์ และเรามีส่วนในสิ่ ง
ที่พระองค์จดั เตรี ยมไว้เพื่อเราอย่างมีพระคุณ
2. การนมัสการที่กตัญญู 100:4-5
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกร้องให้คนอิสราเอลที่จะเข้าไปยังประตูของกรุ งเยรู ซาเล็มด้วยการขอบคุณในใจของ
พวกเขา พวกเขาควรเข้าไปยังบริ เวณลานพระวิหารด้วยการสรรเสริ ญบนริ มฝี ปากของพวกเขา พวกเขาควร
แสดงออกถึ งความกตัญญู ของพวกเขาต่อพระองค์สาหรั บ พระพรมากมายของพระองค์และควรสาธุ การแด่
พระองค์ เหตุผลสาหรับอุปนิ สัยนี้ ก็คือว่า พระเจ้าทรงดีต่อประชากรของพระองค์ ความรักที่จงรักภักดีของ
พระองค์ก็อยูต่ ลอดไป และพระองค์จะยังคงสัตย์ซื่อต่อชนทุกรุ่ นต่อไป

ชนทุกรุ่ นที่ได้รับประโยชน์จากความดี ความรักที่จงรักภักดี และความสัตย์ซื่อของพระยาเวห์ ควรทา
ตามการกระตุน้ ของสดุดีน้ ีเพื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุ ขและนมัสการพระองค์อย่างกตัญญู
สดุดีบทที่ 101
ดาวิดได้ประกาศถึ งความต้องการและการอุทิศตนของเขาที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งความบริ สุทธิ์ ในชี วิตส่ วนตัว
ของเขา และในราชวังของเขาในสดุดีกษัตริ ยน์ ้ ี นักเขียนคนหนึ่งได้แยกประเภทของสดุดีน้ ี วา่ เป็ นสดุดีการอุทิศ
ตน454
“คุ ณสมบัติของพระเยซู พระเมสสิ ยาห์ อย่างที่ ได้ให้มาในอิสยาห์ 11:1-5 และในสดุ ดีน้ ี ก็เปิ ดเผยถึ ง
ความสาเร็ จของแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองโดยพระเจ้า นัน่ คือ ความเป็ นห่ วงสาหรับความสัตย์สุจริ ต
ความยุติธ รรม และการอุ ทิ ศ ตน ในท านองเดี ย วกันนั้น บรรดาผูต้ ิ ดตามของพระเยซู ต้องท าตาม
มาตรฐานที่สูงของพระองค์ (ข้อที่ 6; เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:1-16; 2 ทธ. 2:14-26; ทต. 1:6-9)”455
1. การชื่นชมของดาวิดที่มีต่อพระเจ้า 101:1
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้จ ดจ่ อ การสรรเสริ ญ ของเขาที่ ค วามรั ก ที่ จ งรั ก ภัก ดี แ ละความยุ ติ ธ รรมของพระเจ้า
คุณสมบัติเหล่านี้ เป็ นรากฐานต่อการปกครองของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 89:14) ดาวิดได้ขอร้องต่อไปว่าการ
ปกครองของเขาเองจะมีรากฐานที่แข็งแรงอย่างเดียวกัน
2. การอุทิศตนของดาวิดต่อความสัตย์สุจริ ตส่ วนตัว 101:2
ถัดไปผูเ้ ขียนได้สัญญาที่จะดาเนินชีวติ อย่างปราศจากตาหนิต่อพระพักตร์ พระเจ้า เขาได้กล่าวว่าเขาจะ
ด าเนิ น ชี วิ ต ในแนวทางที่ ว่ า มัน จะท าให้ เ ป็ นไปได้ส าหรั บ พระเจ้า ที่ จ ะอวยพรเขาและอาณาจัก รของเขา
ชี วิตในทางธรรมของเขาจะเริ่ มต้นที่บา้ น (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:1-7) กษัตริ ยท์ างโลกตะวันออกใกล้โบราณ
ส่ วนใหญ่ได้ปล่อยตัวตามธรรมชาติมนุษย์บาปของพวกเขาโดยแนวทางที่พวกเขาได้ดาเนินชีวติ
3. ความต้องการของดาวิดที่ให้มีความบริ สุทธิ์ ในราชวังของเขา 101:3-8
101:3-4 อย่างเจาะจงมากขึ้นนั้น ดาวิดได้สัญญาต่อพระเจ้าว่าเขาจะปกป้ องชี วิตของเขาและราชวังของเขาไว้
จากบาป สิ่ ง ต่า งๆที่ ไร้ ค่ าหรื อชั่วร้ ายคื อสิ่ งต่ า งๆที่ ไ ม่ ได้ก่อให้เกิ ดการสนับ สนุ นทางบวกต่ อชี วิต
ในทางธรรม เหมื อนกับ พระเจ้า นั้น ดาวิดปฏิ ญาณตนที่ จะเกลี ย ดชัง การหันไปจากทางที่ ถู ก ต้อง
ใจที่ตลบตะแลงหมายถึง ความรักใคร่ ที่ทุจริ ตและบิดเบือน นัน่ คือ ความรักใคร่ ที่หนั ไปจากเส้นทางตรง
แห่งความถูกต้อง

101:5-6

ในข้อที่ 5 นั้น ดาวิดได้สัญญาที่จะจัดการอย่างรุ นแรงแม้กระทัง่ กับการหันเหเล็กน้อยไปจากความ
บริ สุทธิ์ ในชี วิตของคนอื่ นๆ สิ่ งนี้ ได้แสดงออกถึ งความจงรักภักดี ที่หนักแน่ นของเขาต่อความชอบ
ธรรม ในเชิ งบวกนั้น กษัตริ ยไ์ ด้สัญญาที่จะให้รางวัลแก่ผคู ้ นที่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เขาต้องการให้
ตัวเขาเองล้อมรอบไปด้วยธรรมิกชนในราชวังของเขา

101:7-8 ความสามารถทางอาชี พ ก็ ไ ม่ เพี ย งพอที่ จะท าให้ ส มาชิ ก ของที ม งานของดาวิดมี คุณสมบัติเพื่ อการ
ปรนนิ บตั ิ ข้าราชสานักของเขาต้องรั กษาไว้ซ่ ึ งการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและดาเนิ นในทางของ
พระองค์ กษัตริ ยไ์ ม่สามารถทนต่อการโกหกได้ ยิ่งไปกว่านั้นอีก เขาจะขยายข้อเรี ยกร้องไปยังทุก
คนที่อาศัยอยูใ่ นอาณาจักรของเขาอีกด้วย ในการบริ หารจัดการความยุติธรรมทุกวันของเขานั้น เขาจะ
ทาลายคนอธรรมผูก้ ระทาชัว่ เสี ย “การทาลาย” อาจหมายถึง การประหาร แต่มนั สามารถหมายถึงการ
สิ้ นสุ ดเส้นทางชีวติ ในปั จจุบนั ของพวกเขาโดยการพิพากษาพวกเขาไปสู่ การลงโทษอย่างอื่น
ทาไมดาวิดได้ทนต่อคนอธรรมเช่นโยอาบเมื่อพิจารณาถึงคาอธิ ษฐานนี้? เป็ นที่ชดั เจนว่า ดาวิดได้กลับ
ค าสั ญ ญาที่ มี ต่ อ พระเจ้า นี้ อยู่ บ ้า ง ทั้ง ในชี วิ ต ส่ ว นตัว ของเขาและในการเลื อ กผูน้ ารั ฐ บาลของเขา
อย่างไรก็ตาม การอุทิศตนต่อความบริ สุทธิ์ นี้ ก็เป็ นต้นแบบที่น่ายกย่องสาหรับประชากรของพระเจ้าทุก
คน บางทีดาวิดได้เขียนสดุดีน้ ีในตอนต้นรัชกาลของเขา
สดุดีบทที่ 102
ผูเ้ ขียนนิ รนามอีกคนหนึ่ งได้ระบายการคร่ าครวญส่ วนตัวของเขาต่อพระยาเวห์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 22,
69, 79) เขาได้รู้สึกท่วมท้นเนื่องจากการตาหนิ ของศัตรู เขาได้ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เขารู ้วา่
จะไม่ละทิ้งเขา นี่เป็ นสดุดีการสานึกผิดอีกบทหนึ่งเช่นเดียวกับการคร่ าครวญส่ วนตัว (เปรี ยบเทียบ สดด. 6; 32;
38; 51; 103; 143)
1. การขอร้องคาตอบอันรวดเร็ ว 102:1-2
ผูเ้ ขียนได้รู้สึกถึ งความต้องการอย่างยิ่งสาหรับการแทรกแซงทันทีทนั ใดของพระเจ้าในสถานการณ์ ที่
เจ็บปวดของเขา ถ้อยคาของเขาเปิ ดเผยถึงความรุ นแรงของความเจ็บปวดของเขา
2. การบรรยายถึงความทุกข์ 102:3-11
102:3-7 หลายประโยคก็ อ ธิ บ ายว่ า ผู ้เ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้รู้ สึ ก อย่ า งไร เขาได้สู ญ เสี ย วัน ที่ ดี ห ลายวัน ของเขาแก่
การทนทุกข์ ความโศกเศร้าของเขาได้ทาให้กระดูกของเขาเจ็บปวด สภาพทางอารมณ์ของเขาก็กระทบ
สภาพทางกายภาพของเขา เขาได้รู้สึกเหี่ ยวแห้งภายใต้ความร้ อนแห่ งความทุกข์ของเขา เขาได้ถูก

ครอบงาจนเขาลืมที่จะกิ น ดังนั้นท้องของเขาก็ร้องและเขากาลังสู ญเสี ยน้ าหนัก เป็ นที่ชดั เจนว่าเขา
ได้รู้สึกโดดเดี่ ยวอย่างมาก เหมือนกับนกกระทุงที่โดดเดี่ ยวในถิ่ นทุรกันดาร เขาได้รู้สึกว่าโดดเดี่ ยว
เหมือนนกเค้าแมว และเขาไม่สามารถนอนหลับได้
102:8-9 พวกศัตรู ของเขาได้เยาะเย้ยเขาอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย แม้กระทัง่ ใช้เขาเป็ นตัวอย่างของใครคนหนึ่ งที่
พระเจ้าได้สาป ขี้เถ้าที่เขาได้วางไว้บนหัวของเขาในฐานะที่เป็ นเครื่ องหมายของการโศกเศร้าของเขาก็
เป็ นที่ชดั เจนว่าได้หล่นลงสู่ อาหารของเขา เขาได้กินขี้เถ้า เหล่านั้นมากมายจนเขาสามารถกล่าวได้ว่า
เขาได้กินพวกมันเหมือนกับอาหาร ในทานองเดียวกันนั้น น้ าตาจานวนมากมายของเขาได้หยดลงบน
ถ้วยที่เขาใช้ดื่ม บางทีสิ่งเหล่านี้เป็ นวิธีเชิงเปรี ยบเทียบถึงการอธิ บายถึงความเศร้าโศกของเขา
102:10-11 เขาได้รู้สึกว่าสภาพของเขานั้นเป็ นผลลัพธ์ของการตีสอนของพระเจ้า เขาได้เชื่ อว่าชี วิตของเขา
กาลังสิ้ นสุ ดลง อย่างที่เงาของเวลาเย็นส่ งสัญญาณถึงการสิ้ นสุ ดของวัน
3. ความมัน่ ใจในการฟื้ นฟูของพระยาเวห์ 102:12-22
102:12-13 ในความตรงกันข้ามกับชีวติ ที่ส้ นั ของเขาเองนั้น ผูเ้ ขียนสดุดีที่ทนทุกข์ได้ประกาศถึงความเชื่อถือของ
เขาว่าพระเจ้าจะอยูต่ ลอดไป “พระองค์” (“ท่าน,” NIV) ก็ถูกเน้นในตัวบทฮีบรู ซ่ ึ งเน้นถึงความตรงกัน
ข้าม เขาได้เชื่อว่าในไม่ชา้ พระเจ้าจะปฏิบตั ิการความยุติธรรมเพื่อคนของพระองค์เอง
102:14-17 ธรรมิกชนในอิสราเอลรักศิโยนและได้เสี ยใจต่อสภาพที่แร้นแค้นของมัน การบรรยายถึงเมืองใน
ข้อที่ 14 ฟั งดูเหมือนราวกับว่ามันประสบกับการถูกทาลาย ผูเ้ ขียนได้มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะฟื้ นฟูเมือง
นั้นอย่างที่พระองค์ได้สัญญาไว้ ความแน่ใจนี้ได้ให้ท่าทีเชิงบวกที่มากขึ้นแก่เขา
102:18-20 จากการที่มนั่ ใจถึงการฟื้ นฟูในที่สุดนั้น ผูเ้ ขียนสดุดีได้กล่าวถึงชนรุ่ นในอนาคตที่สรรเสริ ญพระเจ้า
สาหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ เขาได้พรรณนาว่าพระเจ้าได้มองลงมาจากสวรรค์และได้สังเกต
ประชากรที่ตกเป็ นทาสของพระองค์อย่างเอาใจใส่ ผูเ้ ขียนอาจได้บรรยายถึงสภาพต่างๆว่าได้เกิ ดขึ้น
ในระหว่างการเป็ นเชลยที่บาบิโลน
102:21-22 ผูเ้ ขียนได้ต้ งั ใจคอยการรวมตัวกันอีกครั้งในศิโยน สิ่ งนี้ ได้เกิดขึ้นในระดับที่จากัดหลังจากการเป็ น
เชลย แต่มนั จะเกิดขึ้นในระดับแผ่ไปทัว่ โลกในยุคพันปี
4. ความหวังในการมีชีวติ อยูท่ ี่ไม่สิ้นสุ ดของพระเจ้า 102:23-28

มันดูเหมือนราวกับว่าพระเจ้าได้ฆ่าผูเ้ ขียนสดุดีก่อนวัยอันควร เขาได้อธิ ษฐานขอการดาเนิ นต่อไปของ
ชี วิ ต ของเขา การขอร้ อ งนี้ ได้น าให้ เ ขาที่ จ ะไตร่ ต รองต่ อ ไปถึ ง ระยะเวลาของการมี ชี วิ ต อยู่ข องพระเจ้า
ที่จะพรรณนาถึงการดาเนินต่อไปที่ไม่สิ้นสุ ดของพระเจ้านั้น เขาได้อา้ งอิงถึงการทรงสร้าง (ปฐก. 1) และจากนั้น
ก็คือการบรรลุถึงจุดสุ ดยอดของท้องฟ้ าและโลกในปั จจุบนั (วว. 21:1; เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 3:10) ประเด็นของ
เขาก็คือว่าพระเจ้าจะอยูน่ านกว่าการทรงสร้างของพระองค์ ที่จริ งแล้ว พระเจ้าทรงอยูน่ ิ รันดร์ ไม่มีเบื้องต้นหรื อ
เบื้องปลาย (ข้อที่ 27)
ดังนั้นพระองค์จะสงวนลูกหลานของบรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ไว้ผซู ้ ่ ึ งตกอยู่ใน
อันตรายของการกาลังจะตายหรื อได้ตายแล้ว
ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้ประยุกต์ใช้ขอ้ ที่ 25-27 กับพระเยซู คริ สต์ (ฮบ. 1:10-12; 13:8) พระองค์เป็ น
บุคคลหนึ่งแห่งตรี เอกภาพผูไ้ ด้สร้างและค้ าจุนทุกสิ่ ง (คส. 1:16-17) ข้อเหล่านี้ เป็ นหนึ่ งในการเปิ ดเผยที่ชดั เจน
และมีสง่าราศีมากที่สุดถึงธรรมชาตินิรันดร์ ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ การเปิ ดเผยนี้ ได้ให้ความหวังแก่ผเู ้ ขียน
สดุดีในความทุกข์ส่วนตัวของเขา ในทานองเดียวกันนั้น ความรู ้ถึงพระลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า
สามารถเป็ นการปลอบโยนอย่างใหญ่หลวงแก่ประชากรทุกคนของพระเจ้าได้เมื่อพวกเขาทนทุกข์ มันช่วยให้
มองการทนทุกข์ส่วนตัวในบริ บทของสภาวนิรันดร์
สดุดีบทที่ 103
“สดุดีสี่บทที่ปิดบรรพที่สี่ของเพลงสดุ ดี (90—106) ก็เน้นการสรรเสริ ญแด่พระเจ้าด้วยหลายเหตุผลคือ:
ผลประโยชน์ของพระองค์ต่อประชากรของพระองค์ (103) การเอาใจใส่ ของพระองค์ต่อการทรงสร้าง
ของพระองค์ (104) การกระทาที่อศั จรรย์ของพระองค์เพื่อเห็นแก่อิสราเอล (105) และความอดทนนาน
ของพระองค์ต่อการกบฏของประชากรของพระองค์ (106)”456
สดุดีปัญญาแห่ งการขอบคุณส่ วนตัวอันเป็ นที่นิยมของดาวิดนี้ ก็ทบทวนถึงความเมตตาของพระเจ้าและ
แสดงออกถึ งความหวังที่มนั่ ใจในพระสัญญาต่างๆแบบพันธสัญญาของพระองค์ แม้วา่ มันไม่มีการเชื่ อมโยง
แท้จริ งระหว่างสดุดีน้ ีและสดุดีก่อนหน้านั้น สดุดีน้ ีก็แสดงออกถึงการขอบคุณสาหรับคาอธิ ษฐานที่ได้รับคาตอบ
ซึ่ งสดุดีบทที่ 102 ได้ขอร้อง มันเป็ นการดลใจสาหรับเพลงชีวิตคริ สเตียนอันเป็ นที่นิยมของ เอช. เอฟ. ไลท์ที่
ชื่อ “จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ ย จงสรรเสริ ญกษัตริ ยแ์ ห่งสวรรค์”
“สิ่ ง นี้ [สดด. 103] บางที เป็ นเพลงสรรเสริ ญอันเป็ นที่ รู้จกั ดี ที่ สุ ดและเป็ นที่ รัก มากที่ สุ ดของเพลง
สรรเสริ ญทั้งหมด”457
จงอ่านมันเพื่อจะได้รับการย้าเตือนถึงความดีของพระเจ้า

1. สรรเสริ ญความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อแต่ละบุคคล 103:1-5
103:1-2

ดาวิดได้เรี ยกร้ องให้เขาเองที่ ส าธุ การแด่ พระเจ้า ด้วยสุ ดใจเนื่ องจากพระพรทั้งสิ้ นของพระเจ้า
“สาธุ การแด่พระเจ้า” หมายถึง ขอบคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็ นแหล่งของพระพรทั้งสิ้ น458
“คาฮีบรู น้ ี [เนเฟส, “จิตใจ”] ปรากฏมากกว่า 750 ครั้งในพระคัมภีร์ มันค่อนข้างมีความหมายหลาย
อย่าง แต่ส่วนใหญ่แล้วสามารถถู กลดลงไปสู่ ส ามประเภทดัง ต่อไปนี้ คือ: (1) ชี วิตหรื อพลังชี วิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่ อมโยงกับโลหิ ต (ปฐก. 9:4, 5; ลนต. 17:11, 14); (2) จิตใจของใครคนหนึ่ง
หรื อสิ่ งมีชีวติ ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งเป็ นที่นงั่ ของปั ญญาและอารมณ์ (42:1, 2; 86:4; 1 ซมอ. 1:10; 2 ซมอ. 5:8;
สภษ. 23:7; พซม. 1:7); และ (3) แต่ละบุคคลหรื อบุคคล (84:2; ปฐก. 2:7; วนฉ. 12:3; อสค. 18:4) บาง
ทีตามดั้งเดิมนั้น คานี้ได้อา้ งอิงถึงลมหายใจ (โยบ 41:21)”459
จงสังเกตถึงการอ้างอิงมากมายถึง “ทั้งสิ้ น” และสิ่ งที่เหมือนกันของมันในสดุดีน้ ี คริ สเตียนบางกลุ่ม
(เช่ น อัมมิสบางคน) ขอบคุณ พระเจ้า ณ ตอนจบของเวลารับประทานอาหารของพวกเขาเช่นเดียวกับ
ตอนเริ่ มต้น

103:3-5 พระพรต่างๆของพระเจ้าที่ผคู ้ นชื่ นชมในฐานะผลประโยชน์ต่างๆก็รวมถึ งการยกโทษบาป การรักษา
จากความเจ็บป่ วย การช่วยกูจ้ ากความตาย การบารุ งชีวติ ความอิ่มเอมใจ และการคืนพลัง
“มีธรรมิกชนผูซ้ ่ ึ งประสบกับความเจ็บป่ วย ทั้งๆที่มีคาอธิ ษฐานซ้ าๆสาหรับการรักษา แม้ว่าพระเจ้า
ไม่ได้ถูกผูกมัดที่จะรักษาทุกโรค ทุกการรักษาก็มาจากพระองค์”460
นกอินทรี ก็ยงั แข็งแรงจนกระทัง่ ตอนปลายของชีวติ ของพวกมัน ในทานองเดียวกันนั้น พระเจ้าช่วยให้
ประชากรของพระองค์ที่จะยังคงแข็งแรงฝ่ ายวิญญาณจนกระทัง่ ความตาย
“ถ้อยคานี้ วัยหนุ่มของท่ านจึ งกลับคื นมาใหม่ อย่ างวัยนกอิ นทรี อาจพาดพึงถึ งปรากฏการณ์ของการ
เปลี่ยนขน ที่ซ่ ึ งนกอินทรี เปลี่ยนขนใหม่”461
2. คาพยานถึงความเมตตาสงสารของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ 103:6-18
103:6-8 ข้อที่ 6 เป็ นประโยคข้อหัวข้อที่แนะนาสิ่ งที่ตามมา ข้อที่ 7 และ 8 อธิ บายถึงการจัดการของพระเจ้ากับ
อิสราเอล ณ ภูเขาซี นาย ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่โมเสสและคนอิสราเอลนั้นก็
บ่ ง บอกถึ ง ความเมตตาสงสารและพระคุ ณ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ข องพระองค์ ข้อ ที่ 8 อ้างอิ ง อพยพ 34:6
มันกล่าวซ้ าลักษณะที่ยงิ่ ใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้าสี่ อย่าง

103:9-12 ข้อเหล่านี้อธิ บายถึงความจริ งของข้อที่ 8 ความเมตตาสงสารของพระเจ้าก็ชดั เจนที่วา่ พระองค์ไม่ได้
กล่ า วหาหรื อเป็ นปฏิ ปั กษ์ต่อเราอย่างต่อเนื่ องแม้ว่าเราทาบาปอย่า งต่ อเนื่ อง (เปรี ย บเทีย บ อฟ. 6:4)
พระองค์ทรงช้าที่ จะโกรธและพระองค์ไม่ได้รักษาไว้ซ่ ึ งความโกรธอย่างต่อเนื่ อง คุ ณลักษณะที่ มี
พระคุ ณของพระองค์ก็ชดั เจนที่ว่าพระองค์ไม่ได้ลงโทษเราเนื่ องจากความบาปของเราอย่างทันทีหรื อ
อย่า งสิ้ น เชิ ง อย่า งที่ เราสมควรได้รับ พระองค์ไ ม่ ไ ด้แ ก้แ ค้นเราในสิ่ ง ที่ เ ราสมควรได้รั บ เช่ น กัน
ความรักที่จงรักภักดี (คาฮีบรู เฮเสด) ของพระองค์ต่อบรรดาผูท้ ี่ ยาเกรงพระองค์ก็ไร้ จากัดอย่างเช่ น
ท้องฟ้ า ยิ่งไปกว่านั้นอีก พระองค์แยกความผิดของบาปของเราออกจากเราอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ
รม. 8:1)
นักศึกษาหลายคนแห่งข้อที่ 12 ได้สังเกตว่าถ้าใครคนหนึ่ งเดินทางไปทางเหนื อหรื อทางใต้ ในที่สุดแล้ว
เขาจะมาถึ งขั้วที่เขาไม่สามารถเดิ นทางต่อไปทางเหนื อหรื อทางใต้ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าใครคนหนึ่ ง
เดินทางไปทางตะวันออกหรื อตะวันตก เขาไม่เคยไปถึงจุดเช่นนั้นเลย พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระองค์
ยกโทษ (หรื อขจัด) ความบาปของเราไกลเท่าทิศเหนื อที่ห่างจากทิศใต้ แต่ไกลเท่าทิศตะวันออกห่ างจาก
ทิศตะวันตก นัน่ คือ ความไม่มีที่สิ้นสุ ดในระดับหรื อระยะทาง
103:13-18 ความเมตตาสงสารของพระเจ้าก็ เป็ นเหมื อนบิ ดาในแง่ ที่ว่าพระองค์ทรงใส่ ใจต่ อความจากัด
แบบสิ่ งทรงสร้างที่จากัดของเรา
“พระองค์รู้จกั เราแม้กระทัง่ ดีกว่าที่เรารู ้จกั ตัวของเราเองเสี ยอีก”462
ข้อที่ 15 และ 16 อธิ บายอย่างยอดเยี่ยมถึงธรรมชาติที่ชวั่ คราวของชี วิตมนุ ษย์ มันทั้งเปราะบางและไม่
ยืนนาน ในความตรงกันข้ามนั้น ความรักที่จงรักภักดีของพระเจ้าต่อบรรดาผูท้ ี่ยาเกรงพระองค์ก็คงอยู่
อย่างหนักแน่ นตลอดไป มันอยู่เหนื อชนรุ่ นต่างๆและดาเนิ นต่อไปยังลูกหลานของบรรดาผูท้ ี่เชื่ อฟั ง
ธรรมบัญญัติของพระองค์ (ข้อที่ 17, 18; เปรี ยบเทียบ อพย. 20:5-6)
3. สรรเสริ ญสาหรับอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าเหนือทุกสิ่ ง 103:19-22
พระเจ้าปกครองจากสวรรค์ในฐานะกษัตริ ยเ์ หนื อทุกสิ่ ง สิ ทธิ อานาจทัว่ จักรวาลของพระองค์ขยายไป
ยังทุกสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นในสถานที่และเวลา
“หัวข้อหลักของหนังสื อสดุ ดี ซึ่ งคาอธิ ษฐานของมันทึกทักเอาและเพลงสรรเสริ ญของมันยืนยันก็คือ
ความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเจ้า. . .

“เนื้ อหาทางศาสนศาสตร์ ของหนัง สื อนี้ อาจสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ คื อ: ในฐานะพระผูส้ ร้ างของทุ กสิ่ ง
พระเจ้าก็ใช้สิทธิ อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์เหนื อระบบธรรมชาติ ประชาชาติ ต่างๆ และอิสราเอล
ประชากรที่ พิเศษของพระองค์ ในบทบาทของพระองค์ในฐานะกษัตริ ยแ์ ห่ งจักรวาลนั้น พระเจ้าก็
รับรองถึงระเบียบและความยุติธรรมในโลกและท่ามกลางประชากรของพระองค์ได้ ซึ่ งบ่อยครั้งก็โดย
การสาแดงถึงอานาจของพระองค์ในฐานะนักรบที่ไม่สามารถทาให้แพ้ได้ การตอบสนองที่เหมาะสม
ต่อกษัตริ ยท์ ี่มีอธิ ปไตยนี้ก็คือการวางใจและการสรรเสริ ญ”463
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง พระลัก ษณะที่ เ ป็ นประโยชน์ ข องพระองค์น้ ัน สรรพสิ่ ง ควรสาธุ ก ารแด่ พ ระเจ้า
นี่รวมถึงบรรดาผูร้ ับใช้ซ่ ึ งเป็ นทูตสวรรค์ที่มีพลังของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:14) และสิ่ งทรงสร้างทั้งสิ้ น
ของพระองค์ ดาวิดได้จบสดุดีน้ ีอย่างที่เขาได้เริ่ มต้นด้วยการกระตุน้ ให้ตวั เขาเองที่จะสาธุ การแด่พระเจ้า
สดุดีที่ยงิ่ ใหญ่น้ ียกย่องพระเจ้าด้วยการเปิ ดเผยถึงพระลักษณะของพระองค์ มันสอนเราถึงสิ่ งที่พระเจ้า
เป็ นเหมือน เราควรร่ วมกับสิ่ งทรงสร้างทั้งสิ้ นในการสรรเสริ ญพระเจ้าเนื่องจากใครที่พระองค์เป็ น
สดุดีบทที่ 104
สดุดีการสรรเสริ ญแบบพรรณนานี้ ก็คล้ายกับสดุ ดีบทที่ 103 อย่างแท้จริ ง ทั้งสองก็เริ่ มต้นและจบลง
ด้วยการเรี ยกที่คล้ายกันให้สาธุ การแด่พระเจ้า อย่างไรก็ตาม การที่พระเจ้ารับมือกับผูค้ นนั้นคือหัวข้อของการ
สรรเสริ ญในสดุดีบทที่ 103 ส่ วนการทรงสร้างและการค้ าจุนโลกของพระเจ้าเป็ นหัวข้อของสดุดีบทที่ 104
“บรรดากวีของพันธสัญญาเดิมนั้นรักที่จะอธิ บายถึงโลกธรรมชาติ. . .
“แต่บรรดากวีในพระคัมภีร์ก็แตกต่างจากพวกเพื่อนบ้านของพวกเขาในโลกตะวันออกกลางโบราณใน
สองทาง หนึ่ ง พวกเขาได้ต่อต้านการทดลองที่จะถือธรรมชาติเป็ นพระเจ้า พวกเพื่อนบ้านของพวก
เขาไม่ ไ ด้เพี ย งแค่ ส รรเสริ ญเยินยอนก ต้นไม้ เนิ นเขาและทะเลอย่า งเลิ ศ ลอยเท่ า นั้น แต่ พ วกเขาได้
นมัสการพวกมันอีกด้วย บรรดากวีในพระคัมภีร์ได้เรี ยนรู ้ที่จะทาบางสิ่ งใหม่ๆอย่างแท้จริ ง นัน่ คือ
พวกเขารักธรรมชาติแต่ไม่ได้กม้ กราบมัน พวกเขาได้ชื่นชมกับธรรมชาติแต่ไม่ได้นมัสการมัน
“ลักษณะเฉพาะอันที่สองของบรรดากวีในพระคัมภีร์ก็คือการระบุถึง ‘ธรรมชาติ’ ของพวกเขา สาหรับ
พวกเขานั้น ธรรมชาติเป็ น ‘สิ่ งทรงสร้าง’ เสมอ คาว่า ธรรมชาติ ไม่ได้ถือว่าโลกเป็ นพระเจ้าเอง แต่มนั
บ่งบอกว่าโลกมีแง่ของการเป็ นอยูข่ องมันเอง อานาจของมันเองและพลังของมันเอง ในอีกด้านหนึ่ ง
คาว่า การทรงสร้ าง เป็ นศัพท์แห่งความเชื่อ มันแสดงออกถึงการเชื่ อถือที่วา่ ทุกสิ่ งที่มีอยูก่ ็ถูกสร้างโดย
พระเจ้า สิ่ งที่สวยงามและรุ่ งโรจน์ท้ งั หมดของจักรวาลก็มาจากพระหัตถ์ที่สร้างสรรค์ของพระเจ้า

“ในบางแง่ การเน้นแบบสมัยใหม่ที่ ‘แม่พระธรณี ’ ก็เป็ นการรื้ อฟื้ นของลัทธิ เทพธิ ดาต่างๆของโลก
ตะวัน ออกลางโบราณ อย่ า งไรก็ ต าม บรรดาผู ้เ ขี ย นสดุ ดี ก ารทรงสร้ า งก็ มี มุ ม มองที่ ถู ก ต้อ ง
เราสามารถแสดงออกถึ ง การชื่ น ชมของเราต่ อ การทรงสร้ า งโดยปราศจากการนมัส การมัน ได้
เราสามารถรั กโลกได้เพราะว่าเรารั กพระผูส้ ร้ างของมันก่อน เราสามารถยินดี ในสิ่ งมหัศจรรย์จาก
ธรรมชาติได้ เช่น น้ าตกที่ระยิบระยับและนกอินทรี ที่บินถลา เพราะว่าเรารู ้ว่าพวกมันเป็ นพระหัตถกิ จ
ของพระเจ้า ความพยายามใดๆก็ตามที่จะ ‘รักษา’ โลกควรเกิ ดจากการนมัสการของเราที่มีต่อพระ
ผูส้ ร้ างของมันและความรู ้ของเราที่วา่ เราถูกเรี ยกสู่ การเป็ นผูอ้ ารักขาที่รับผิดชอบเพราะว่าทุกสิ่ งที่พระ
เจ้าสร้างก็เป็ นของขวัญจากพระองค์”464
“โครงสร้างของสดุดีน้ ีก็ถูกสร้างแบบอย่างใกล้ชิดที่พอควรกับโครงสร้างของปฐมกาลบทที่ 1 ซึ่ งถือว่า
ระยะต่างๆของการทรงสร้ างเป็ นจุดเริ่ มต้นสาหรับการสรรเสริ ญ แต่ขณะที่แต่ละหัวข้อถูกพัฒนานั้น
มันก็มีแนวโน้มที่จะคาดหวังถึงฉากภายหลังต่างๆของเรื่ องราวการทรงสร้าง เพื่อว่าวันต่างๆที่ถูกอธิ บาย
ไว้ใ นปฐมกาลก็ ค าบเกี่ ย วและผสมกันที่ นี่ . . .หนึ่ งในเพลงชี วิตคริ ส เตี ย นที่ ดี ที่ สุ ดของเราคื อเพลง
‘โอ จงนมัสการกษัตริ ย’์ ของเซอร์ โรเบิร์ต แกรนท์น้ นั ก็มีที่มาของมันจากสดุดีน้ ี ซึ่ งได้รับโคลงของมัน
(แต่จากที่อื่นเล็กน้อย) จากการถอดความในศตวรรษที่ 16 ของวิลเลี่ยม เคเธที่ว่า ‘จิตใจของข้าเอ๋ ย จง
สรรเสริ ญพระเจ้า’ (สดุดี 104 เก่า)”465
1. บทนา 104:1ก
ผูเ้ ขียนสดุดีที่ไม่มีชื่อได้กระตุน้ ตัวเขาเองที่จะสาธุ การแด่พระเจ้า เหตุผลต่างๆที่เขาควรทาก็ติดตามมา
2. สรรเสริ ญสาหรับการทรงสร้าง 104:1ข-23
104:1ข-4 ผูเ้ ขียนได้พรรณนาว่าพระเจ้าได้สร้างฟ้ าสวรรค์ ความรุ่ งโรจน์และสง่าราศีคลุมพระเจ้าในแง่ที่ว่า
พวกมันแสดงออกถึงพระองค์อย่างที่เสื้ อผ้าทาการแถลงความเกี่ยวกับบุคคลที่สวมใส่ มนั ความสว่าง
นั้นดีเพราะว่ามันนามาซึ่ งชีวติ และพร เมื่อพระเจ้าได้สร้างความสว่างนั้น พระองค์ได้สื่อสารส่ วนหนึ่ ง
ของธรรมชาติของพระองค์กบั สิ่ งทรงสร้าง (ปฐก. 1:3-5) พระเจ้าได้สร้างท้องฟ้ าเหมือนเต็นท์ที่อยู่
เหนือศีรษะของมนุษย์
“อย่างที่คนพักแรมพร้ อมที่จะตั้งเต็นท์ของเขาในบางที่น้ นั โดยปราศจากความพยายามนั้นพระเจ้าได้
เตรี ยมโลกเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย”466

ผูเ้ ขียนได้พรรณนาว่าพระเจ้าสร้างห้องชั้นบนเพื่อพระองค์เองซึ่ งอยูเ่ หนื อน้ า นัน่ คือ เหนื อเมฆ การขี่บน
เมฆและลมเล็งถึงสิ ทธิ อานาจที่มีสง่าราศีของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 68:4) ข้อที่ 4 เป็ นการอธิ บายถึง
พวกทูตสวรรค์ในเชิงบทกวี (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:7) พวกทูตสวรรค์ทาตามคาสั่งของพระองค์อย่างที่
ลมและไฟทาตามคาสัง่ ของพระเจ้าบนโลก
104:5-9 ผูเ้ ขียนสดุดีได้บรรยายว่าพระเจ้าสร้ างโลกและจากนั้นได้ปกคลุ มมันด้วยผ้าห่ ม อย่างที่ใครคนหนึ่ งจะ
ปกคลุมทารกเกิดใหม่ เขาได้พรรณนาถึงโลกราวกับว่ามันเป็ นตึกและได้เน้นถึ งความมัน่ คงของสิ่ งที่
พระเจ้าได้สร้าง เขาไม่ได้หมายถึ งว่าโลกมีรากฐานตามตัวอักษรและก็แบน พระเจ้าได้ดาเนิ นการ
ต่อไปที่จะแยกน้ าบนโลกจากน้ าที่อยูเ่ หนื อโลก (ข้อ 6ข-7; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:6-8) จากนั้นพระองค์
ได้แยกดินแห้งจากน้ าบนโลก (ข้อ 8-9; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:9-13) ทะเลไม่สามารถถูกควบคุมโดย
มนุ ษ ย์ไ ด้ แต่ พระเจ้า ได้ต้ งั ขอบเขตของทะเลไว้และได้ห้า มน้ า ไว้จากการข้า มขอบเขตเหล่ า นั้น
การอ้างอิงบ่อยๆถึ งพระเจ้าที่ควบคุมน้ าในสดุ ดีน้ ี ได้แสดงถึงอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์เหนื อทุกสิ่ ง
ซึ่ งยากที่จะจัดการได้ในการทรงสร้างนั้น
104:10-18 พระเจ้าได้ทาให้น้ าพุพลุ่งให้มาจากหุ บเขาเพื่อว่าสัตว์โลกสามารถพบน้ าและดื่ มได้ ในอีกนัยหนึ่ ง
พระเจ้า ได้จดั เตรี ย มเพื่อความจาเป็ นต่ างๆของบรรดาสั ตว์ข องพระองค์อย่างกรุ ณา เพลงของนกดู
เหมื อ นจะเป็ นเพลงแห่ ง การสรรเสริ ญ แด่ พ ระเจ้า ส าหรั บ การจัด เตรี ยมของพระองค์ (ข้อ 12ก)
พระเจ้าทาให้โลกพืชที่จะผลิตเพื่อผลประโยชน์ของบรรดาสัตว์ของพระองค์เช่ นกัน เป็ นที่ชดั เจนว่า
ความสามารถของมนุ ษย์ที่จะเพราะปลู กอาหารก็ข้ ึ นอยู่กบั การจัดเตรี ยมพื้นฐานมากขึ้ นของพระเจ้า
เหล้าองุ่นทาให้ผคู ้ นรู ้สึกดี น้ ามันมะกอกเทศทาให้พวกเขามีลกั ษณะดี และอาหารช่วยให้พวกเขาที่จะ
ผลิ ตสิ่ งดี ต่างๆทุกประเภท การจัดเตรี ยมทั้งสิ้ นของพระเจ้าก็มีไว้เพื่อสวัสดิ ภาพของเรา พระองค์
ปรารถนาที่จะอวยพรมนุษย์ พระองค์แม้กระทัง่ จัดเตรี ยมเพื่อสวัสดิภาพของต้นไม้ นก และสัตว์ต่างๆ
ที่ไม่สาคัญ พระเจ้าได้ทาให้โลกเป็ นที่อยูอ่ าศัยอันโดดเด่นอย่างแท้จริ งเพื่อมนุษยชาติ
“พระบาอัลได้ถูกทึกทักเอาว่าเป็ นแหล่งแห่ งอาหารหลัก อาหาร (คาอูกาเรี ยน ลฮม), เหล้าองุ่น (ยน)
และน้ ามัน (ซมน) ในความตรงกันข้ามโดยตรงกับสิ่ งนี้ น้ นั ผูเ้ ขียนสดุดีได้ยืนยันว่าพระเจ้าทาให้โลก
อ่อนนุ่มด้วยฝน (65:10) และทาให้เกิด ‘อาหาร’ [คาฮีบรู เลเฮม] จากแผ่นดิน; เหล้าองุ่น [ยายิน] ที่ทาให้
ใจของมนุ ษย์ยินดี , น้ ามัน [เซเมน] ที่ทาให้ใบหน้าทอแสง และอาหาร [เลเฮม] ที่ค้ าจุนใจของเขา
(104:14-14)”467
104:19-23 การทรงสร้างของพระเจ้าเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนก็เป็ นการจัดเตรี ยมสาหรับบรรดาสิ่ งมีชีวิต
ของพระเจ้าโดยเฉพาะมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:14-17)

3. สรรเสริ ญแด่พระผูส้ ร้าง 104:24-32
104:24-30 ผูเ้ ขียนได้เปล่งเสี ยงออกมาทันทีดว้ ยการสรรเสริ ญแด่ พระยาเวห์สาหรับปั ญญาของพระองค์ใน
การสร้ างอย่า งที่ พระองค์ไ ด้ส ร้ า ง เขาได้ยอมรั บอี กว่า ทุ ก สิ่ ง ที่ พระเจ้า ได้สร้ า งก็ เป็ นของพระองค์
สิ่ งนี้แม้กระทัง่ ได้รวมถึงทะเลพร้อมกับสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ของมัน บางทีเลวีเธอานอ้างอิงถึงสัตว์ทะเล
ขนาดใหญ่ (เปรี ยบเทียบ โยบ 41)468
ในโลกตะวันออกใกล้โบราณนั้น มันเล็งถึ งความชัว่ ร้ ายที่
วุน่ วาย469 สดุดีท้ งั บทนี้ก็เป็ นการโต้แย้งต่อบรรดาพระของคนคานาอันผูซ้ ่ ึ งได้ทึกทักเอาว่าได้ปกครอง
โลกและทะเล
“แทนที่จะถูกมองว่าเป็ นอานาจที่ต่อต้านพระเจ้า ทะเลและสิ่ งมีชีวิตต่างๆของมันรวมถึงเลวีเอธานก็ถูก
นาเสนอว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีเลิศแห่งทักษะที่สร้างสรรค์ของพระเจ้า (104:24-26)”470
ข้อที่ 27-30 อธิ บ ายถึ ง การที่ สิ่ ง ทรงสร้ า งทั้ง หมดพึ่ ง พาพระองค์ส าหรั บ ชี วิตของพวกเขาอย่า งไร
พระองค์จดั เตรี ยมหรื อกักอาหารไว้ พวกเขามีชีวติ หรื อตายไป ผูเ้ ขียนได้มองว่าพระเจ้าสร้างสิ่ งมีชีวิต
ใหม่ๆเมื่อใดก็ตามที่พวกมันมีชีวิต นี่ คืองานของพระวิญญาณของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:2)
พระเจ้า รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเกิ ด ของรู ป แบบชี วิ ต สั ต ว์ ท้ ัง สิ้ น ที่ จ ริ งแล้ ว ก็ คื อ รู ปแบบชี วิ ต ทั้ง สิ้ น
พระวิ ญ ญาณของพระเจ้า จัด เตรี ย มชี วิ ต ส่ ว นพระบุ ต รของพระเจ้า เป็ นตัว แทนแห่ ง การทรงสร้ า ง
(คส. 1:16) ด้วยเหตุน้ ี เอง บ่อยครั้งแล้วพระเจ้าได้อธิ บายว่าพระวิญญาณเป็ นลมหายใจของพระองค์
(ปฐก. 2:7)
บรรดาผูแ้ ปลได้แปลคาฮีบรู รู อัก ว่า “ลมหายใจ” “วิญญาณ” “อากาศ” และ “ลม” ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั บริ บท
104:31-32
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้อธิ ษฐานว่าพระสิ ริของพระเจ้าจะดารงต่อไปเป็ นนิ ตย์เนื่ องจากว่าพระองค์ใช้
การควบคุมที่มีอานาจเช่นนั้นเหนื อสิ่ งทรงสร้ าง เขาต้องการให้พระเจ้าที่จะยินดีในการงานที่ยิ่งใหญ่
แห่งการทรงสร้างของพระองค์อีกด้วย แค่การแตะต้องหรื อแม้กระทัง่ การมองจากพระเจ้าก็ทาให้การ
ทรงสร้างตอบสนองอย่างรุ นแรง
4. การตอบสนองที่เหมาะสม 104:33-35ก
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ปฏิญาณที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยปากและความคิดของเขาเนื่ องจากอานาจสิ ทธิ์ ขาดที่ค้ า
จุนและสร้างสรรค์ของพระเจ้า เขายังได้อธิ ษฐานอีกว่าคนบาปที่ชวั่ ร้ายจะพินาศไปจากโลก พวกเขาเข้าไม่ได้
กับสิ่ งทรงสร้างทั้งหมดที่ตอบสนองต่อคาสั่งของ พระผูส้ ร้างอย่างจานน

“ผูเ้ ขียนสดุดีไม่ได้ผกู ใจเจ็บต่อคนอธรรมในคาอธิ ษฐานของเขา แต่โหยหาโลกที่ถูกสถาปนาและบารุ ง
ไว้อย่างเต็มที่โดยพระเจ้าโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก”471
5. คาลงท้าย 104:35ข
สดุดีน้ ี สรุ ปอย่างที่มนั ได้เริ่ มต้น ด้วยการที่ผเู ้ ขียนสดุดีได้ย้ าเตือนตัวเขาเองที่จะสาธุ การพระเจ้าด้วยการ
สรรเสริ ญพระองค์ “สรรเสริ ญพระเจ้า” แปลมาจากคาฮีบรู ฮาเลลูยาห์ บ่อยครั้งแล้ว บรรดาผูแ้ ปลได้ถ่ายทอด
ตัวอักษรถ้อยคาฮีบรู น้ ี วา่ “ฮาเลลูยา” คาศัพท์น้ ี ปรากฏ 23 ครั้งในเพลงสดุดี และนี่ เป็ นครั้งแรก (เปรี ยบเทียบ
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) การปรากฏสี่ ครั้งของ “ฮาเลลูยา” ในพันสัญญาใหม่ก็อยูใ่ นวิวรณ์ 19:1, 3, 4, และ 6 ซึ่ งบริ บทก็คือ
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริ สต์
สดุดีน้ ีเป็ นการอรรถาธิ บายของปฐมกาลบทที่ 1 มันเน้นถึงอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระยาเวห์เหนื อสิ่ งทรง
สร้างทั้งหมด สิ่ งทรงสร้างทั้งหมดควรให้เกียรติพระเจ้าและจานนต่อพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็ นแหล่งและ
ผูค้ ้ าจุนแห่งชีวติ
สดุดีบทที่ 105
สดุดีน้ ี สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการรับมือที่สัตย์ซื่อของพระองค์กบั อิสราเอล (เปรี ยบเทียบ สดด. 113)
มันทบทวนประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่อบั ราฮัมจนถึงการวนเวียนในถิ่นทุรกันดาร (เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 16:9-36) และ
พันธสัญญาแบบอับราฮัมเป็ นส่ วนสาคัญของมัน คนอิสราเอลต้องสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้
สัตย์ซื่อต่อพวกเขา สิ่ งนี่ก็เป็ นจริ งสาหรับคริ สเตียนในทุกวันนี้
1. สรรเสริ ญสาหรับความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 105:1-6
ผูเ้ ขียนสดุดีนิรนามได้เรี ยกให้คนอิสราเอล (ข้อ 6) ที่จะให้การขอบคุณแด่พระเจ้าในการอธิ ษฐาน และที่
จะแจ้งถึงการกระทาต่างๆของพระองค์ต่อสาธารณะ ผูค้ นควรร้ องการสรรเสริ ญของพระองค์และภูมิใจและ
ยินดี ในพระลัก ษณะของพระองค์ พวกเขาควรเข้าใกล้พ ระองค์ ด้วยการอธิ ษ ฐานอี กด้วย ซึ่ งแสวงหาการ
ช่ วยเหลื อจากพระองค์อย่างต่อเนื่ อง พวกเขาควรจดจาถึ งการงานของพระองค์ที่ดลใจการอัศจรรย์และสิ่ ง
มหัศจรรย์ในคนดู และในการพิพากษาอันฉลาดที่พระองค์ได้เปิ ดเผย
“น่าประหลาดใจในคาฮีบรู ที่วา่ ไม่มีคากริ ยาที่หมายถึง ‘ขอบคุณ’ ในแนวทางที่คาอังกฤษ ขอบคุณ ถูก
ใช้เป็ นการแสดงออกโดยทัว่ ไปของความกตัญญูระหว่างผูค้ น ความหมายของคาฮีบรู [ยาดาห์ ] ก็คือ
‘ทาการยอมรับต่อสาธารณะ’ และการรวมกันของมันกับคานามฮีบรู ยาด หมายถึง ‘มือ’ คาพยานต่อ

สาธารณะถึงสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพื่อประชากรของพระองค์ นี่เป็ นความหมายหลักของ การสรรเสริ ญ
ผูเ้ ชื่ อในพันธสัญญาเดิมเช่น เลอาห์ (ปฐก. 29:35) ดาวิด (2 พศด. 7:6) บรรดาผูเ้ ขียนสดุดี (7:17; 42:5;
118:21) และพวกผูเ้ ผยพระวจนะ (อสย. 25;1 ยรม. 33:11) ทั้งหมดก็ขอบคุ ณและสรรเสริ ญพระเจ้า
สาหรับความเมตตาของพระองค์ต่อพวกเขา”472
2. การบันทึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่ออิสราเอล 105:7-41
105:7-11 พระเจ้าได้ระลึกถึงประชากรของพระองค์ (ข้อ 7, เปรี ยบเทียบ ข้อ 42) ดังนั้นประชากรของพระเจ้า
ควรระลึกถึงพระองค์ (ข้อ 5) พระเจ้าได้สัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาแบบอับราฮัม (ปฐก. 12:1-3, 7; 15:1821; 22:15-18; 28:13-15) พระเจ้าได้ทาพันธสัญญานี้ กบั ลูกหลานของฮับราฮัมเช่นเดียวกับเขาเป็ น
ส่ วนตัว “ชั่วหนึ่ ง พันธุ์ ช าติ พ นั ธุ์ ” หมายถึ ง ชนรุ่ นต่ า งๆที่ นับ ไม่ ถ้วน (เปรี ย บเทีย บ อพย. 20:5-6)
จงสังเกตว่าผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกพันธสัญญานี้ วา่ “พันธสัญญานิรันดร์ ” (ข้อ 10) นัน่ คือ ที่แท้มนั จะคง
อยูต่ ราบเท่าที่โลกคงอยู่ จากพระสัญญาทั้งสามในพันธสัญญานั้น ผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงเพียงแค่พระสัญญา
เรื่ องดินแดนที่นี่
105:12-41 ข้อที่ 12-15 อธิ บายถึงการที่พระเจ้าได้ดูแลอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 12—36)
ข้อที่ 16-23 สรุ ปการที่พระเจ้าได้สงวนครอบครัวที่เลือกสรรไว้ผา่ นทางการปกป้ องของโยเซฟ (ปฐก.
37—50) ข้อที่ 24 อ้างอิงถึงการที่พระเจ้าทาให้คนอิสราเอลเพิ่มพูนขึ้นในระหว่างการพักแรมในอียิปต์
ของพวกเขา (อพย. 1) ข้อที่ 25-36 ทบทวนถึงการที่พระเจ้าได้ตระเตรี ยมประชากรของพระองค์ที่จะ
ออกจากอียิปต์ดว้ ยการเน้นที่ภยั พิบตั ิซ่ ึ งพระองค์ได้ส่งมา (อพย. 2—12; เปรี ยบเทียบ สดด. 78:44-51)
ข้อที่ 36-38 อธิ บายถึงการอพยพเอง (อพย. 13) ลาดับของภัยพิบตั ิก็ค่อนข้างแตกต่างจากลาดับใน
หนังสื ออพยพ อย่างที่เป็ นจริ งในสดุ ดีบทที่ 78 เช่นกัน ซึ่ งเป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ งของเสรี ภาพทางบทกวี
ข้อที่ 39-41 บรรยายถึงการเอาใจใส่ ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ต่อประชากรที่เลือกสรรของพระองค์ในถิ่ น
ทุรกันดาร (อพย. 14—ฉธบ. 34)
“จากการที่ได้รับตาแหน่ งที่โดดเด่นของสิ บเอ็ดบทแรกของหนังสื อปฐมกาลในหมวดโทราห์ และชื่ อ
ต่างๆที่สาคัญที่ปรากฏที่นี่น้ นั มันค่อนข้างประหลาดใจที่วา่ บุคคลเดียวจากบทเหล่านี้ นัน่ คือฮาม ก็ถูก
ระบุชื่อในเพลงสดุดี และก็ปรากฏโดยบังเอิญ [ข้อ 23, 27]”473
3. สรรเสริ ญสาหรับความสัตย์ซื่อของพระเจ้า 105:42-45
อีกครั้งหนึ่ ง ผูเ้ ขียนสดุดีได้ย้ าเตือนผูอ้ ่านถึงพระเจ้าที่ระลึกถึงพระสัญญาที่พิเศษของพระองค์ต่ออับรา
ฮัม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8) พระเจ้าได้นาลูกหลานของอับราอัมเข้าไปในแผ่นดินแห่ งพระสัญญาและไล่เผ่าต่างๆ

ของคานาอันไป พระองค์แม้กระทัง่ ได้ให้อาหารที่คน คานาอันได้เพราะปลูกแก่พวกเขา พระองค์ได้ทาสิ่ ง
ทั้ง หมดนี้ เ พื่ อว่า คนอิ ส ราเอลจะเชื่ อฟั ง น้ า พระทัย ของพระองค์ส าหรั บ พวกเขาและประสบกับ สิ่ ง ดี ต่า งๆที่
พระองค์ได้จดั เตรี ยมไว้เพื่อพวกเขา สดุดีน้ ี จบลงด้วยการเรี ยกครั้งสุ ดท้ายให้สรรเสริ ญพระเจ้า (“ฮาเลลูยา!”)
สดุดีน้ ีอาจได้เขียนขึ้นหลังจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลน474
คาไขในสดุดีน้ ี คือ “ระลึกถึง” (ข้อ 4, 7, 45) โดยการระลึกถึงการที่พระเจ้าได้สัตย์ซื่อในการระลึกถึง
พระสัญญาของพระองค์ต่อบรรพบุรุษของพวกเขาอย่างไรนั้น คนอิสราเอลจะระลึกถึงที่จะสรรเสริ ญพระองค์
ประชากรของพระเจ้าได้รับผลประโยชน์จากการทบทวนถึงประวัติศาสตร์ เพราะว่ามันย้ าเตือนพวกเขาถึงความ
สัตย์ซื่อของพระเจ้า การย้ าเตือนนี้ หนุ นใจเราผูเ้ ป็ นผูเ้ ชื่ อแห่ งพันธสัญญาใหม่ที่จะวางใจในพระสัญญาต่างๆ
ของพระองค์ที่ ไ ด้ใ ห้แก่ เรา เราเองสามารถเห็ นได้ว่า พระองค์ไ ด้สั ตย์ซื่อต่ อพระวจนะของพระองค์อย่า ง
ต่อเนื่องตลอดประวัติศาสตร์
สดุดีบทที่ 106
สดุ ดีปัญญานี้ ระลึ กถึ งความไม่สัตย์ซื่อทางประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลต่อพระเจ้า ส่ วนสดุ ดีบทที่ 105
ได้เน้นถึงความสัตย์ซื่อของ พระเจ้าต่อชนชาติน้ นั แม้วา่ ประชากรของพระเจ้าได้พิสูจน์วา่ ไม่ได้สัตย์ซื่อต่อ
พระองค์ พระองค์ ย งั ได้สั ต ย์ซื่ อ ต่ อ พวกเขาอยู่เ นื่ อ งจากพระสั ญ ญาต่ า งๆแบบพัน ธสั ญ ญาของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 16:34-36; นหม. 9; อสย. 63:7—64:12; ดนล. 9; 2 ทธ. 2:13)
1. การเรี ยกเบื้องต้นให้สรรเสริ ญ 106:1-5
ผูเ้ ขียนผูซ้ ่ ึ งอาจจะเป็ นใครก็ตามนั้น ได้กระตุน้ ให้ผฟู ้ ั งของเขาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยการขอบคุ ณ
พระองค์สาหรับความดี ความรักที่จงรักภักดี และพระราชกิจอันทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ ดังนั้นผูแ้ ปลบาง
คนถือว่านี่เป็ นสดุดีการสรรเสริ ญ พระเจ้าได้สัญญาที่จะอวยพรบรรดาผูท้ ี่ยุติธรรมและชอบธรรมอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นผูเ้ ขียนสดุดีได้ขอให้พระเจ้าที่จะอวยพรเขาด้วยความมัง่ คัง่ ความยินดีและสง่าราศี
2. การบันทึกถึงความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอลต่อพระเจ้า 106:6-46
106:6 ผูเ้ ขียนสดุดีได้สารภาพว่าอิสราเอลไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า นี่ ก็เป็ นจริ งกับชนรุ่ นของเขาอย่างที่มนั ได้
เป็ นจริ งกับชนรุ่ นก่อนๆ การสารภาพและความสานึ กผิดส่ วนรวมนี้ ได้แนะนาถึงการทบทวนถึงความ
บาปผิดและความอธรรมที่เจาะจง
106:7-12
คนอิสราเอลไม่ได้เรี ยนรู ้ จากภัยพิบตั ิที่วา่ พระเจ้าสามารถและจะดูแลพวกเขา ดังนั้นเมื่อมันดู
เหมือนว่าไม่มีทางหลบหนี ณ ทะเลแดงนั้น พวกเขาได้บ่นแทนที่จะวางใจและรอคอย (อพย. 14:11-12)

อย่างไรก็ตาม พระยาเวห์ได้ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากพวกทหารอียปิ ต์ที่ไล่ตามเพื่อเห็นแก่ชื่อเสี ยงของ
พระองค์เอง พระองค์ได้นาพวกเขาข้ามไปอย่างปลอดภัยและได้ทาให้พวกทหารของฟาโรห์จมน้ าตาย
(อพย. 14:26-30) ความรอดนี้ได้กระตุน้ ให้ประชากรของพระเจ้าที่จะสรรเสริ ญพระองค์ (อพย. 15)
106:13-33
ผูเ้ ขียนไม่ได้บรรยายถึงการกบฏของอิสราเอลในถิ่ นทุรกันดารตามลาดับวันเดือนปี ที่เคร่ งครัด
ภาระของเขาก็คือที่จะสร้างจากการกระทาแห่งการกบฏที่รุนแรงน้อยกว่าไปสู่ การกระทาแห่ งการกบฏที่
รุ นแรงมากขึ้น ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าเพื่อผลกระทบทางอารมณ์ที่สิ่งนี้จะก่อให้เกิดในผูอ้ ่าน
ข้อที่ 13-15 อธิ บายถึงการกบฏ ณ ขิบโรทหัทธาอาวาห์เมื่อคนอิสราเอลได้เรี ยกร้ องเนื้ อและพระเจ้าได้
ส่ งนกคุ่มมายังพวกเขา (กดว. 11:4-34; เปรี ยบเทียบ โลท และบุตรชายที่หลงหาย) ข้อที่ 16-18 ระลึก
ถึงการกบฏของดาธานและอาบีรัมต่อโมเสส (กดว. 16) ข้อที่ 19-23 อ้างอิงถึงเหตุการณ์ววั ทองคา
ณ ภูเขาซีนาย (อพย. 32) “พระสิ ริของพวกเขา” (ข้อ 20) อ้างอิงถึงพระยาเวห์
“ความล้มเหลวแรกเกี่ยวข้องกับตัณหาของเนื้ อหนังและความล้มเหลวที่สองเกี่ยวข้องกับความหยิง่ แห่ ง
ชีวิต (ดู 1 ยน. 2:15-17) ความล้มเหลวที่สาม ซึ่ งก็คือการนมัสการวัวทองคา (อพย. 32; ฉธบ. 9:8-29)
เกี่ยวข้องกับตัณหาของตา”475
ข้อที่ 24-27 กล่าวถึงการปฏิเสธของอิสราเอลที่จะเข้าไปสู่ แผ่นดินแห่ งพระสัญญาจากคาเดชบารเนี ยเมื่อ
พวกสอดแนมได้กลับมาและให้การรายงานที่ทอ้ ใจของพวกเขา (กดว. 13:26-33) ข้อที่ 28-31 อ้างอิง
ถึงการเข้าร่ วมของอิสราเอลในเทศกาลการนมัสการต่างชาติของคนโมอับ ซึ่ งเป็ นการจากไปที่เสื่ อมเสี ย
อีกอันหนึ่ งจากความจงรักภักดีที่สัตย์ซื่อต่อพระยาเวห์ (กดว. 25)
ข้อที่ 32-33 อธิ บายถึงการกบฏ
ณ เมรี บาห์แห่งคาเดชเมื่อผูค้ นได้ทาให้โมเสสโกรธจนเขาได้ตีหินแทนที่จะบอกมัน (กดว. 20:2-13)
“ในการสรุ ปนั้น สมัยถิ่ นทุรกันดารอย่างที่พวกผูเ้ ขียนสดุ ดีระลึ กถึ งมันนั้น ก็มีความทรงจาที่น่าพอใจ
ไม่กี่อย่าง ยกเว้นการกระทาของฟี เนหัสและความอดทนและพระคุ ณของพระเจ้า กระนั้น มันก็เป็ น
เวลาที่ซ่ ึ งอิสราเอลควรได้รับการแนะนาอย่างมากแม้กระทัง่ จากการไม่เชื่ อฟั งของบรรพบุรุษของพวก
เขาสาหรับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ที่ดาเนินต่อไปของพวกเขากับพระเจ้า”476
“อย่างที่จอร์ จ มอริ สันได้เขียนว่า ‘พระเจ้าได้นาอิสราเอลออกจากอียปิ ต์ในหนึ่งคืน แต่มนั ใช้เวลาสี่ สิบปี
สาหรับพระองค์ที่จะนาอียปิ ต์ออกจากอิสราเอล’”477
106:34-46 ข้อที่ 34-39 กล่าวถึงความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอลในแผ่นดินแห่งพระสัญญา แทนที่จะทาลายคนคา
นาอัน และแท่ น บู ช าทั้ง หลายของพวกเขาอย่า งที่ พ ระเจ้า ได้บ ัญ ชานั้น คนอิ ส ราเอลได้ด าเนิ นชี วิ ต
ท่ามกลางคนเหล่านี้ ได้เรี ยนรู ้ธรรมเนี ยมของพวกเขาและได้นบั ถื อพระต่างๆของพวกเขา พวกเขา

แม้กระทัง่ ได้เข้าร่ วมในพิธีถวายบูชาเด็กที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการของต่างชาติ สิ่ งเหล่านี้ได้เกี่ยวข้อง
กับการนับถือพวกปี ศาจแทนที่จะเป็ นพระเจ้าแท้ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:17; 1 คร. 10:20) อิสราเอลได้
ประพฤติอย่างโสเภณี ดว้ ยการไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
ข้อที่ 40-46 สรุ ป ประวัติศาสตร์ ของอิ สราเอล 300 ปี โดยประมาณซึ่ งหนังสื อผูว้ ินิจฉัยบันทึ กไว้
(เปรี ยบเทียบ วนฉ. 2:11-23)
คนอิสราเอลได้ตกต่าลงเรื่ อยๆในฝ่ ายวิญญาณในระหว่างปี เหล่านั้น
มันเป็ นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อพันธสัญญาของพระองค์กบั พวกเขาและความรักที่จงรักภักดี ของ
พระองค์น้ นั ที่ได้นาพระองค์ให้มีความเมตตาต่อพวกเขาหลายครั้ง เมื่อพวกเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้า
พระองค์ได้ช่วยกูพ้ วกเขา (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 3:15; และข้ออื่นๆ) ความจริ งแห่ งข้อที่ 46 ก็คงไว้ซ่ ึ ง
ข้อมูลในประวัติศาสตร์ ภายหลังของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ อสร. 9:9; นหม. 2:8; อสธ. 8:7-12; และข้อ
อื่นๆ)
3. คาอธิ ษฐานลงท้ายเพื่อขอการช่วยกู้ 106:47-48
คาอ้อนวอนนี้ บ่งบอกว่าผูเ้ ขียนสดุ ดีได้มีชีวิตอยู่และได้เขี ยนในระหว่างการเป็ นเชลยที่บาบิ โลนของ
อิสราเอล มันเป็ นการขอร้องที่เรี ยบง่ายสาหรับการช่วยกู้ ซึ่ งไม่ได้อา้ งถึงคุณความดีที่จะได้รับความโปรดปราน
นี้ ผูเ้ ขี ย นได้พ่ ึ ง พาอย่า งสิ้ นเชิ งที่ ค วามสั ตย์ซื่ อแบบพันธสั ญญาของพระเจ้า และความรั ก ที่ จงรั ก ภัก ดี ข อง
พระองค์สาหรับประชากรของพระองค์ (ข้อ 45)
ข้อสุ ดท้ายสาธุ การพระยาเวห์และเรี ยกร้องให้ประชากรของพระเจ้าที่จะสรรเสริ ญพระองค์ มันเป็ น
การสรุ ปที่เหมาะสมต่อบรรพที่ 4 ของเพลงสดุดี และต่อสดุดีบทที่ 106
คาอธิ ษฐานแห่งการสารภาพอย่างเช่นคาอธิ ษฐานนี้ ก็ช่วยให้เราที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งการพึ่งพาอย่างแท้จริ งที่
พระคุ ณของพระเจ้า คาอธิ ษฐานเหล่านี้ ย้ าเตือนเราว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ แม้ว่าประชากรของพระองค์ไม่ได้
สัตย์ซื่อ และดัง นั้นคาอธิ ษฐานเหล่ า นี้ ก็ หนุ นใจความสั ตย์ซื่อในเรา อย่า งคาดหวังไว้ เราผูเ้ ป็ นผูเ้ ชื่ อแห่ ง พันธสั ญญาใหม่ จะเรี ย นรู ้ จากความผิดพลาดต่ า งๆของคนอิ ส ราเอลและไม่ ท าซ้ า ความผิดพลาดต่ า งๆอย่า ง
เดียวกันนั้น (1 คร. 10:11)
V. บรรพที่ 5: บทที่ 107—150
มีสดุดี 44 บทในส่ วนนี้ ของเพลงสดุดี ดาวิดได้เขียน 15 บท (108—110; 122; 124; 131; 133; 138—
145) ซาโลมอนได้เขียนหนึ่ งบท (127) และ 28 บทที่เหลื อนั้นก็ไม่ระบุ ชื่อผูเ้ ขียน สดุ ดีบทที่ 113—118
ประกอบด้วยสิ่ งที่เรี ยกว่าฮาเลลเกี่ ยวกับอียิปต์ ซึ่ งคนยิวได้ใช้ในเทศกาลปั สกาของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ มก.

14:26) สิ บห้าบทเป็ นเพลงที่ใช้แห่ข้ ึน (120—134) และห้าบทเป็ น ฮาเลล หรื อสดุดีฮาเลลูยา (146—150) เวลา
ของการรวบรวมสาหรับบรรพที่ 5 ของเพลงสดุดีอาจได้เป็ นสมัยที่เป็ นเชลยหรื อหลังจากการเป็ นเชลย บางทีล่วง
มานานในสมัยของเนหะมีย ์ (กคศ. 444-432)478 มีการเน้นอย่างมากที่การสรรเสริ ญในส่ วนนี้ ของเพลงสดุ ดี
และใครคนหนึ่งอาจคิดว่ามันเป็ น “บรรพแห่งการสรรเสริ ญ”
สดุดีบทที่ 107
ผูเ้ ขียนอันไม่เป็ นที่รู้จกั ได้แสวงหาที่จะกระตุน้ ให้ประชากรที่ได้รับการไถ่ของพระเจ้าที่จะสรรเสริ ญ
พระองค์ด้วยการทบทวนถึ ง พระราชกิ จที่ ยิ่งใหญ่บางอย่างของพระองค์ นี่ เป็ นสดุ ดีปัญญาอี กบทหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ สดด. 105; 106)
“โดยการจัดตั้งตัวอย่างต่างๆของสิ่ งประเภทนี้ น้ นั ผูเ้ ผยพระวจนะแสดงให้เห็ นว่าสิ่ งที่ ถูกคิ ดว่าเป็ น
การปรากฏต่างๆแบบบังเอิญก็เป็ นหลักฐานมากมายของการจัดเตรี ยมของสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความกรุ ณาฉันบิดา”479
1. การเรี ยกสู่ การขอบคุณและคาพยาน 107:1-3
ประชากรของพระเจ้าควรขอบคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงดีและความรักที่จงรักภักดีของพระองค์
ก็อยู่ตลอดไป บรรดาผูท้ ี่พระองค์ได้ไถ่ควรกตัญญูสาหรับการงานที่ปลดปล่อยของพระองค์สาหรับพวกเขา
เป็ นพิเศษและควรเป็ นพยานถึงความรอดของพระองค์ต่อสาธารณชน เมื่อพิจารณาถึงข้อที่ 3 นั้น สดุดีน้ ี อาจได้
เขียนขึ้น ณ สมัยหลังจากการเป็ นเชลยของประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10-16)
2. ตัวอย่างต่างๆที่เจาะจงของการช่วยกู้ 107:4-32
ผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงสี่ ครั้ งเมื่อคนอิสราเอลได้ร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อขอการช่ วยเหลื อและพระองค์ได้ช่วย
พวกเขาให้รอด (ข้อ 6, 13, 19, 28; เปรี ยบเทียบ วนฉ. 2:18; ยอล. 2:32; กจ. 2:21; รม. 10:13) สถานการณ์
เหล่านี้ได้เป็ นคาตอบต่อคาอธิ ษฐานที่ซาโลมอนได้อธิ ษฐาน ณ การถวายพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 8:4653) ณ ตอนจบของแต่ละส่ วน ผูเ้ ขียนสดุดีได้ย้ าเตือนผูท้ ี่ได้รับการไถ่ที่จะขอบคุณ พระเจ้าด้วยสิ่ งที่กล่าวถึง
ซ้ าๆอย่างเดียวกัน (ข้อ 8, 15, 21, 31) หมวดพระกิตติคุณบันทึกว่าพระเยซู ก่อให้เกิดการช่วยกูป้ ระเภทเดียวกัน
ในระหว่างพันธกิจในโลกนี้ของพระองค์
107:4-9 มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะระบุ ถึงโอกาสที่ เจาะจงที่ ผูเ้ ขี ยนได้อา้ งอิ งถึ งที่ นี่ในระหว่า งการวนเวียนในถิ่ น
ทุ รกันดาร ผูค้ นได้หิวและกระหายและได้ร้องทู ล ต่ อพระยาเวห์ ใ นความยากล าบากของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ มธ. 14:13-21; 15:32-39) พระองค์ได้ช่วยกูพ้ วกเขาและได้นาพวกเขาไปยังจุดหมายของ

พวกเขาอย่างปลอดภัย ดังนั้น ประชากรของพระเจ้าควรขอบคุณพระองค์สาหรับความรักที่จงรักภักดี
ของพระองค์แ ละส าหรั บ การงานที่ ดลใจซึ่ งอัศ จรรย์ข องพระองค์ที่ มี ต่ อพวกเขา พระยาเวห์ ไ ด้
จัดเตรี ยมความจาเป็ นต่างๆพื้นฐานแห่งชีวติ เพื่อประชากรของพระองค์
107:10-16 ประการที่สอง พระเจ้าได้ช่วยกูป้ ระชากรที่เป็ นเชลยของพระองค์เมื่อพวกเขาได้ร้องทูลต่อพระองค์
(เปรี ยบเทียบ มธ. 8:28-34; ลก. 1:79; 4:18-19)
พระเจ้าได้ทาให้พวกเขาเป็ นอิสระ พระองค์ได้
จัดเตรี ยมเสรี ภาพเพื่อบรรดาผูท้ ี่ได้ตกอยูใ่ นการเป็ นเชลยเนื่ องจากบาปของพวกเขา นี่ เป็ นอีกร่ องรอย
หนึ่ งที่สดุดีน้ ี ระบุวนั เวลาหลังจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลน บางทีบาทนี้ ได้ดลใจให้ชาร์ ล เวสเล่ยท์ ี่จะ
เขียนว่า “และมันสามารถเป็ นได้ไหมว่าข้าพเจ้าควรได้รับ?”
“วิญญาณที่เป็ นทาสของข้าพระองค์ก็อยูย่ าวนาน ถูกผูกมัดด้วยบาปและค่าคืนของธรรมชาติ
พระเนตรของพระองค์ได้กระจายรังสี รวดเร็ ว ข้าพระองค์ได้ตื่นขึ้น ห้องคุมขังได้เจิดจ้าด้วยความสว่าง
โซ่ตรวนของข้าพระองค์ได้หลุดออก หัวใจของข้าพระองค์เป็ นอิสระ
ข้าพระองค์ได้ลุกขึ้น ได้ออกไป และได้ติดตามพระองค์”
107:17-22 ประการที่สาม เมื่อประชากรของพระเจ้าได้เจ็บป่ วยเนื่องจากบาปของพวกเขาและพวกเขาได้ร้องทูล
ต่อพระองค์ พระองค์ได้ฟ้ื นฟูพวกเขาไปสู่ สุขภาพที่ดี (เปรี ยบเทียบ มธ. 9:1-8) การอ้างอิงถึงพระวจนะ
ของพระเจ้าที่ได้มีส่วนในการรักษาของพวกเขานั้น (ข้อ 20) แสดงให้เห็นว่าการบารุ งเลี้ยงฝ่ ายวิญญาณ
มีบทบาทที่สาคัญในการฟื้ นฟูทางกายภาพ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 8:3; มธ. 4:4; ยก. 5:14-16) ความรอด
เช่ นนั้นควรกระตุน้ ให้ประชากรของพระเจ้าที่จะทาเครื่ องบูชาเพื่อแสดงออกถึ งความกตัญญูของพวก
เขาและบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับความดีของพระเจ้า
107:23-32 ประการที่สี่ พระเจ้าได้ช่วยกูพ้ วกกะลาสี เมื่อพวกเขาได้ร้องทูลต่อพระองค์ในพายุ พระองค์ได้ทา
ให้ทะเลสงบและได้นาพวกเขาไปยังท่าเรื อของพวกเขาอย่างปลอดภัย (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:23-27; ลก.
8:22-25) สิ่ งนี้เช่นกันก็เรี ยกร้องการสรรเสริ ญต่อสาธารณะจากบรรดาผูท้ ี่ได้รับการช่วยกู้
“เครื่ องโมทนาพระคุ ณของเพลงสดุ ดีดูเหมือนจะเป็ นเครื่ องบูชาที่ได้สัญญาไว้โดยผูน้ มัสการระหว่าง
หรื อหลังจากชัว่ โมงตกต่าบางอย่างแห่ งชี วิตของเขา บนพื้นฐานของสดุดีบทที่ 107 นั้น พวกรับบีได้
กล่าวถึ งโอกาสทั้งสี่ เมื่อเครื่ องบูชาโมทนาพระคุ ณนั้นเหมาะสมคือ การกลับมาอย่างปลอดภัยจากการ
เดินทางด้วยเรื อ (ข้อ 23-32) การกลับมาอย่างปลอดภัยจากการเดิ นทางในถิ่ นทุรกันดาร (ข้อ 4-9)
การหายจากการเจ็บป่ วย (ข้อ 17-22) และการปลดปล่อยจากคุก (ข้อ 10-16)”480

3. การจัดเตรี ยมของพระเจ้า 107:33-43
ข้อดังต่อไปนี้ประกอบด้วยเหตุผลหลักอันที่สองสาหรับการสรรเสริ ญพระเจ้า นัน่ คือ การปกครองโลก
เชิงการจัดเตรี ยมของพระเจ้า
107:33-38 พระเจ้า ทรงควบคุ มธรรมชาติ เพื่อว่ามันกลายมาเป็ นเครื่ องมื อของพระองค์แห่ งการสาปแช่ ง
หรื อการอวยพรประชากรของพระองค์ การกล่ า วซ้ า ของวลี น้ ี “นครซึ่ ง พอจะอาศัย ได้ ” (ข้อ 36,
เปรี ยบเทียบ ข้อ 4, 7) เป็ นลักษณะที่พิเศษของสดุดีน้ ี มันอาจอ้างอิงถึงพวกเชลยที่กลับไปยังเยรู ซาเล็ม
ซึ่ งเป็ นจุ ด หมายที่ ไ ด้ค าดหวัง ไว้ย าวนานของพวกเขา ในการกลั บ มาจากบาบิ โ ลนสามครั้ งที่
พันธสัญญาเดิมบันทึกไว้
107:39-43 พระเจ้าทรงควบคุมประสบการณ์ต่างๆของผูค้ นอีกด้วย พระองค์ทรงเหยียดคนเย่อหยิ่งให้ต่าลง
แต่พระองค์ยกชู คนที่ ถ่อมใจขึ้ น ธรรมิ กชนก็สังเกตสิ่ งนี้ และยินดี แต่คนอธรรมก็นิ่งเงี ยบเรื่ อยไป
บุคคลที่ฉลาดจะไตร่ ตรองถึงเรื่ องราวเหล่านี้และใคร่ ครวญถึงความรักที่จงรักภักดี (เฮเสด) ของพระเจ้า
“บทสรุ ปต่อสดุดีน้ ีก็เปลี่ยนแปลงเพลงสรรเสริ ญแห่งการขอบคุณและการสรรเสริ ญไปสู่ สดุดีปัญญา”481
สดุดีท้ งั สิ้ นนี้ ยกย่องความรักที่จงรักภักดีของพระเจ้า (ข้อ 1, 8, 15, 21, 31) มันสอนประชากรของ
พระเจ้า ที่ จะสัง เกตถึ ง ความจงรั ก ภัก ดี ข องพระองค์ที่ มี ต่อพวกเขาเมื่ อพระองค์ช่ วยพวกเขาให้รอด
หลังจากที่พวกเขาร้ องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงทาอย่างนี้ โดยการจัดเตรี ยมด้วยการควบคุ มพลัง
ของธรรมชาติและด้วยการปรับเปลี่ ยนสถานการณ์ ต่างๆของชี วิตของพวกเขา การตอบสนองในทาง
ธรรมที่เหมาะสมต่อพระคุ ณนี้ ก็คือที่จะให้การขอบคุ ณแด่พระองค์และที่จะบอกคนอื่นๆถึ งการงานที่
อัศจรรย์ของพระองค์ นี่เป็ นสดุดีที่ดีที่จะอ่านเมื่อเราไม่ได้รู้สึกที่จะขอบคุณอย่างมาก
สดุดีบทที่ 108
เป็ นที่ชดั เจนว่าเพลงแห่ งการวางใจนี้ เป็ นผลผลิตของใครคนหนึ่ งที่ได้รวมส่ วนต่างๆของสดุ ดีบทอื่นๆ
ของดาวิดไว้ดว้ ยกันเพื่อคนอิสราเอลจะใช้ในการนมัสการส่ วนรวม ข้อที่ 1-5 ก็คล้ายกันอย่างมากกับ 57:7-11
และข้อที่ 6-13 ก็เหมือนกับ 60:5-12 482 หัวข้อสดุดีน้ ี ก็คือการวางใจในพระเจ้าเนื่ องจากพระสัญญาต่างๆของ
พระองค์ นัน่ คือ เนื่องจากความสาเร็ จในอดีตและในอนาคตของพระสัญญาเหล่านั้น

1. การประกาศการสรรเสริ ญที่มีชยั ชนะ 108:1-6
ดาวิดได้สรรเสริ ญพระเจ้าอย่างยินดี ปรี ดาสาหรั บความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และความสัตย์ซื่อที่
อัศจรรย์ของพระองค์ เขาต้องการให้พระเจ้าที่จะยกย่องพระองค์เองเหนื อทั้งโลกและที่จะช่วยกูเ้ ขาจากความ
ทุกข์ของเขา (เปรี ยบเทียบ 57:7-11)
2. คาอธิ ษฐานขอร้องที่มนั่ ใจ 108:7-13
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้อ้า งถึ ง พระสั ญ ญาของพระเจ้า ที่ จะปราบประชาชาติ ที่ อ ยู่ร อบๆอิ ส ราเอล (ข้อ 7-9)
จากนั้นเขาได้แสดงออกถึงความมัน่ ใจว่าชัยชนะก็เป็ นไปได้ถา้ พระเจ้าจะให้ แต่จะเป็ นไปไม่ได้ถา้ พระองค์จะ
ไม่ให้ ดาวิดได้พ่ ึงพาองค์นกั รบแห่ งอิสราเอล ไม่ใช่ กองทัพของเขาเพื่อจะพิชิตศัตรู เขาได้ตระหนักและ
สารภาพว่าถ้าชัยชนะได้ข้ ึนอยูก่ บั ผูค้ นที่บาป พวกเขาจะตกอยูใ่ นความพ่ายแพ้ (เปรี ยบเทียบ 60:5-12)
นี่เป็ นการแสดงออกที่ยงิ่ ใหญ่ถึงการพึ่งพาพระเจ้าและการวางใจในพระองค์สาหรับการช่วยกูท้ ี่พระองค์
ได้สัญญาไว้ เราผูเ้ ป็ นประชากรของพระเจ้าควรเผชิ ญหน้ากับพวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเราด้วยความถ่อมใจ
และความมัน่ ใจอย่างเดียวกัน
สดุดีบทที่ 109
การคร่ าครวญส่ วนตัวนี้ เป็ นหนึ่ งในสดุ ดีการสาปแช่ งที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนได้ร้องทูลให้พระเจ้าที่จะแก้แค้นพวก
ศัตรู ของเขา (เปรี ยบเทียบ 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
“ในขณะที่สดุดีบทที่ 88 ถูกครอบงาด้วย การขาดไป และ ความเงียบ ของพระเจ้า สดุดีบทที่ 109 ก็
เกี่ ยวข้องกับ การแก้ แค้ น ต่อมนุ ษย์คนอื่ นผูไ้ ด้ละเมิ ดผูก้ ล่าวอย่างรุ นแรง ข้าพเจ้ารวมสองบทนี้ เข้า
ด้วยกันเพราะข้าพเจ้าเชื่ อว่าสดุดีสองบทนี้ รวบรวมปั ญหาหลักๆของความเชื่ อของคริ สเตียนไว้ นัน่ คือ
ปัญหาของ การวางใจพระเจ้ า ผูซ้ ่ ึ งดูเหมือนจะไม่วา่ ง และปั ญหาของ การเอาใจใส่ เพื่อนบ้ าน ผูซ้ ่ ึ งถือได้
ว่าเป็ นศัตรู ”484
1. การคร่ าครวญต่อพวกศัตรู 109:1-5
ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะตอบสนองต่อคาอธิ ษฐานเพื่อการแก้แค้นของเขา เขาได้สาแดงความรักต่อ
กลุ่มคนที่ไม่ปรากฏชื่ อ แต่พวกเขาได้ตอบแทนด้วยความเกลี ยดชัง การโกหกและความชัว่ เขาไม่ได้แก้แค้น
ความอยุติธรรมของพวกเขา แต่ได้ออ้ นวอนให้พระเจ้าที่จะทาการแก้แค้นนั้น

2. การสาปแช่งพวกศัตรู 109:6-20
109:6-15 ผูเ้ ขียนสดุดีได้อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะทาหลายสิ่ งที่เจาะจงเพื่อจะแก้แค้นแทนเขา เขาได้ขอให้พระเจ้า
ที่จะทาให้สิ่งที่ศตั รู ของเขาได้ทาต่อเขาที่จะย้อนกลับไปสู่ เขาเอง เขาต้องการให้คนอธรรมที่จะต่อต้าน
และกล่าวหาเขา เขาต้องการให้พระเจ้าที่จะพิพากษาศัตรู ของเขาว่าผิดและประหารเขาเสี ย เขาได้
ขอให้พระเจ้าที่จะลงโทษภรรยาและลูกๆของเขาสาหรับความอธรรมของเขาอีกด้วย ในอนาคตนั้นเขา
ได้หวังว่าไม่มีใครจะจดจาเขาได้และที่ว่าเขาจะไม่มีลูกหลาน การที่ชื่อสกุลของใครคนหนึ่ งได้ถูก
ทาลายไปนั้นถูกถือว่าเป็ นความหายนะอันยิง่ ใหญ่ในโลกตะวันออกใกล้โบราณ485
มันดูเหมือนไม่เหมาะสมสาหรับดาวิดที่จะขอให้พระเจ้าลงโทษลูกๆสาหรับบาปต่างๆของพวกบิดาของ
พวกเขา เนื่ องจากว่าพระเจ้าได้ห้ามสิ่ งนี้ อย่างเจาะจงในธรรมบัญญัติของโมเสส (เปรี ยบเทียบ ฉธบ.
26:12-14) บางทีดาวิดได้อธิ ษฐานตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งปล่อยให้ความเกลียดชัง
ของเขาที่จะมีชยั ต่อเขา แม้วา่ พระคัมภีร์บนั ทึกหลายสิ่ งที่มนั ไม่ให้อภัย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดในตัวบทนี้ ที่จะ
บ่ง บอกว่า ดาวิดไม่ ไ ด้อธิ ษ ฐานตามน้ าพระทัยของพระเจ้า การอธิ บ ายอี กอย่างหนึ่ ง ก็คื อว่า เขาได้
อธิ ษฐานด้วยคาพูดที่ขยายเกิ นความจริ ง ในอีกนัยหนึ่ ง เขาไม่ได้หมายถึ งสิ่ งที่เขากล่าวอย่างแท้จริ ง
แต่ได้ใช้ภาษาที่ สุดขี ดเพื่อจะสื่ อสารอารมณ์ ที่รุนแรงของเขา อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้เพียงแค่กล่าว
หนึ่ งประโยคเกี่ยวกับภรรยาและลูกๆของศัตรู ของเขา แต่ได้พฒั นาความต้องการนี้ ในรายละเอียดที่น่า
พิจารณา สิ่ งนี้ ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าเขาได้หมายถึงอย่างที่เขาได้กล่าว ข้าพเจ้าคิดว่าการอธิ บายที่ดี
ที่สุดก็คือว่า ความสนใจของดาวิดในคาขอร้องเหล่านี้ก็คือศัตรู ของเขาแทนที่จะเป็ นภรรยาและลูกๆของ
เขา เขาได้กล่าวว่าสิ่ งที่เขาได้ทานั้นเป็ นการลงโทษศัตรู ของเขา ไม่ใช่เนื่ องจากว่าความเกลียดชังของ
เขาต่ อ ศัต รู ข องเขานั้น ได้ข ยายไปสู่ ภ รรยาและลู ก ๆของเขา ดู เ หมื อ นดาวิ ด ได้ค าดหวัง ผลลัพ ธ์
หลากหลายที่ศตั รู ของเขาจะประสบเนื่องจากการพิพากษาของพระเจ้า486
“ใครคนหนึ่งอาจคิดว่าการลงโทษควรจากัดเฉพาะบุคคลและครอบครัวของเขาไม่ควรทนทุกข์เนื่ องจาก
อาชญากรรมของเขา อย่างไรก็ตาม ในความคิดของคนอาหรับและคนฮีบรู โบราณนั้น ชายคนหนึ่ ง
และบุตรของเขาก็ผกู พันด้วยกันแบบแยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นการกระทาของเขาจะส่ งอิทธิ พลต่อความ
เป็ นไปของลู กของเขา แน่ นอนว่า ใครคนหนึ่ งเห็ นหลักการนี้ ทาการในโลกทุ กๆวัน และอย่างไม่
ประหลาดใจคือ มันแทรกซึ มพระคัมภีร์เช่นกัน”487
109:16-20 ที่นี่ดาวิดได้ให้เหตุผลต่างๆสาหรับการขอร้องต่างๆก่อนหน้านี้ ของเขา ศัตรู ของเขาได้ปฏิบตั ิทุก
สิ่ งที่ ดาวิดได้ขอให้ พระเจ้าที่จะทากับเขา เขาได้ข่มเหงคนขัดสนและคนเป็ นทุกข์อย่างไร้ ความ

ปราณี เขารักที่จะสาปแช่งคนอื่นแทนที่จะอวยพรพวกเขา ดังนั้นดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะห่ มเขา
ด้วยการสาปแช่งอย่างเช่นการห่มด้วยเสื้ อผ้าและทาให้มนั เป็ นเข็มขัดที่ได้ลอ้ มรอบเข้าไว้เสมอ
การตีความอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า ความรักของคนอธรรมที่มีต่อการสาปแช่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเขาอย่าง
มากจนดาวิดได้อธิ บายมันราวกับว่าเขาได้สวมการสาปแช่งดังเช่นเสื้ อผ้า488
บางทีขอ้ 19-20 เป็ น
ข้อความเชิงการเผยพระวจนะแทนที่จะเป็ นการดาเนินต่อไปของการสาปแช่ง489
บางครั้งดาวิดได้กล่าวถึง “ศัตรู ” ของเขา และบางครั้งได้กล่าวถึง “พวกศัตรู ” ของเขาในสดุดีน้ ี เป็ นที่
ชัดเจนว่า มากกว่าหนึ่งบุคคลที่อยูใ่ นความคิดของเขา เขาอาจได้กล่าวถึงศัตรู ในรู ปเอกพจน์เมื่อเขาได้
คิดถึงหนึ่ งในพวกศัตรู ของเขา บางทีเป็ นผูท้ ี่เป็ นปฏิปักษ์มากที่สุด ในอีกด้านหนึ่ ง เขาอาจได้ใช้รูป
เอกพจน์เพื่อจะแสดงถึงศัตรู ของเขาทั้งหมด (รู ปเอกพจน์โดยส่ วนรวม)
3. การขอร้องความช่วยเหลือ 109:21-31
109:21-25 ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะรับมือกับเขาด้วยความสอดคล้องกับความรักที่จงรักภักดีของ พระองค์
เพื่ อเห็ นแก่ ชื่ อเสี ยงของ ดาวิด ความจาเป็ นของดาวิด และความผิดบาปของคนอธรรม ดาวิดได้
แสวงหาที่ จะติ ดตามพระเจ้า อย่า งสั ตย์ซื่ อ และพระเจ้า ได้สั ญญาที่ จะอวยพรผูค้ นที่ ไ ด้ท าอย่า งนั้น
อย่างไรก็ตาม ดาวิดไม่ได้ประสบกับการอวยพรของพระเจ้า สิ่ งนี้ ได้ทาให้คนอื่นสงสัยความยุติธรรม
และความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ถ้าพระเจ้าจะอวยพรดาวิดอีกครั้งหนึ่ งและสาปแช่งศัตรู ของเขา สิ่ งนี้ จะ
แสดงให้ผูด้ ู เหตุ ก ารณ์ เห็ นว่า พระสัญญาต่ างๆของพระเจ้า นั้นน่ า ไว้วางใจ ในข้อเหล่ านี้ ดาวิดได้
อธิ บายว่าเขาได้รู้สึกอย่างไรในสภาพที่ถูกกดขี่ของเขา
ตามปกติแล้วคนอิสราเอลได้ทาการอดอาหาร (ข้อ 24) เพื่อเหตุผลฝ่ ายวิญญาณแทนที่จะเป็ นเหตุผลทาง
กายภาพเช่นการลดน้ าหนัก พวกเขาไม่ได้ทานอาหารและดื่มน้ าเป็ นการชัว่ คราวเพื่อจะใช้เวลานั้นใน
กิ จกรรมที่ สาคัญกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน ดังนั้นบางทีเราควร
เข้าใจการอ้างอิงของดาวิดถึงการอดอาหารว่าเป็ นการรวมถึงการอธิ ษฐาน เขาได้อธิ ษฐานอย่างร้อนรน
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่สดุดีน้ ีสะท้อนถึง การอธิ ษฐานและการอดอาหารที่ยาวออกไปของเขาได้ทาเขา
อ่อนแอทางกายภาพ
เป็ นที่ชดั เจนว่าผูค้ นที่ได้ตาหนิ ดาวิด (ข้อ 25) เป็ นพวกศัตรู ของเขา คนเหล่านี้ เป็ นคนอื่นๆตลอดสดุดี
นี้
109:26-31
ดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะช่ วยเขาให้รอดพ้นจากความทุกข์ที่ซ่ ึ งเขาพบว่าตัวเขาเองอยู่ใน
แนวทางที่วา่ จะสอนพวกศัตรู ของเขาว่าพระเจ้าได้ช่วยกูเ้ ขา สิ่ งนี้ จะแก้แค้นให้ดาวิดและสิ่ งทั้งหมดที่

เขาได้สนับสนุนในสายตาของพวกเขา อีกครั้งหนึ่ ง เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะทาให้พวกผูก้ ล่าวหาของ
เขาอับอายและด้วยเหตุน้ นั ก็ส่งสัญญาณถึงความไม่เห็นด้วยของพระเจ้าต่อการต่อต้านของพวกเขาที่มี
ต่อผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้า ดาวิดได้สรุ ปด้วยการยืนยันที่มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะแก้แค้นให้เขาอย่าง
แท้จริ ง สิ่ งนี้จะผลต่อการที่ผเู ้ ขียนสดุดีจะขอบคุณและสรรเสริ ญพระเจ้า
บรรดาผูเ้ ชื่ อสามารถอธิ ษฐานเพื่อการแก้แค้นแทนของความชอบธรรมด้วยแบบอย่างที่ดีในเพลงสดุ ดี
ด้วยความกระจ่างของการเปิ ดเผยภายหลังนั้น เราก็เข้าใจดีกว่าดาวิดว่า พระเจ้าจะไม่แก้แค้นให้ธรรมิกชนในชีวติ นี้เสมอไป แต่พระองค์จะทาในที่สุด (ฉธบ. 32:35; รม. 12:19; และข้ออื่นๆ; เปรี ยบเทียบ กจ.
17:30-31; วว. 7:17; 21:4) ในสมัยของดาวิดและในสมัยของเรานั้น ตามปกติแล้ว
พระเจ้าแก้แค้นให้คนชอบธรรมก่อนที่พวกเขาตายไป แต่การตัดสิ นของพระองค์ที่จะเลื่อนการแก้แค้น
ไปนั้นบ่อยครั้งแล้วมันก็ดูเหมื อนว่าพระองค์ไม่ยุติธรรม (เปรี ยบเทียบ โยบ) ความสนใจ “ที่สาคัญ
ที่สุด” ของดาวิดในสดุดีน้ ี ก็คือการแก้แค้นของพระเจ้าเอง (ข้อ 31) แต่เขาต้องการการผ่อนคลายจาก
พวกผูก้ ดขี่ของเขาอีกด้วย490
ดาวิดได้ทาสิ่ งที่เราควรทา คือ เขาได้มอบพวกศัตรู ของเขาแด่พระเจ้า เราสามารถอธิ ษฐานว่าพระเจ้า
จะลงโทษคนอธรรมเพราะว่าพระองค์ได้สัญญาที่จะทาอย่างนั้น แต่เราควรขอให้พระองค์ที่จะนาพวก
เขาไปสู่ ความรอดอีกด้วย (เช่น นักการเมืองที่ทุจริ ต นักธุ รกิจที่คดโกง คนขายยาเสพติด ผูก้ ่อการร้าย
และอื่นๆ) เปาโตรได้ประยุกต์ใช้ขอ้ ที่ 8 กับยูดาสอิสคาริ โอท (กจ. 1:20) ผูซ้ ่ ึ งพระเยซู ได้หยิบยื่น
พระคุณให้แต่ก่อน
สดุดีบทที่ 110
นี่เป็ นสดุดีกษัตริ ยแ์ บบพระเมสสิ ยาห์เชิงการเผยพระวจนะโดยตรงที่อธิ บายถึงผูส้ ื บทอดของดาวิดผูซ้ ่ ึ ง
จะไม่เป็ นแค่บุตรของเขาแต่เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาอีกด้วย491 ผูส้ ื บทอดนี้ จะเป็ นทั้งกษัตริ ยแ์ ละปุโรหิ ต
ดาวิดเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ และในสดุดีน้ ี เขาได้เปิ ดเผยข้อมูลใหม่จากพระเจ้าเกี่ยวกับอนาคต เนื้ อหาเชิ งการเผย
พระวจนะเช่นนั้นเป็ นคาพยากรณ์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 2; 16; 24)
มีการคาดคะเนอย่างมากเกี่ ยวกับสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่ได้ก่อพื้นฐานสาหรับสิ่ งที่ผเู ้ ขียนได้เขียนใน
สดุดีน้ ี 492 มันไม่เป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั แม้วา่ ดาวิดได้เขียนมัน (เปรี ยบเทียบ มก. 12:36) มุมมองหนึ่ งก็เป็ น
ดังต่อไปนี้:
“ดาวิดได้ก ล่ า วสดุ ดีใ นเชิ ง การเผยพระวจนะต่ อ ‘องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ’ ของเขา ซึ่ ง ก็ คื อ ซาโลมอน
เมื่อซาโลมอนได้ครองบัลลังก์ของดาวิดในปี 971 กคศ.”493

นักเขียนนี้ได้สรุ ปว่าพันธสัญญาใหม่ได้ประยุกต์ใช้สดุดีน้ ี กบั พระเยซู คริ สต์ การตีความของคริ สเตียน
แบบธรรมเนี ยมก็คือว่า ดาวิดได้เขียนว่าพระเจ้าพระบิดาได้กล่าวต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแบบพระเมสสิ ยาห์ของ
พระองค์ (นัน่ คือพระบุตรของพระองค์) ในเชิงการเผย พระวจนะ
สิ่ งที่สาคัญกว่าบริ บททางประวัติศาสตร์ ด้ งั เดิมของสดุดีน้ ีก็คือความสาคัญทางการเผยพระวจนะของมัน
พันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยการอ้างอิงต่างๆต่อสดุ ดีน้ ี มากกว่าบทอื่นๆในพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ 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) ดาวิด เฮย์ได้พบการอ้างอิงและการพาดพิง 33 ครั้งถึง
สี่ ขอ้ แรกในพันธสัญญาใหม่494
“สดุดีบทที่ 110 เป็ นสดุดีสลักของสดุดีเจ็ดบทแรกของบรรพที่หา้ ของเพลงสดุดี นอกเหนือไปจากการ
ปรากฏในท่ามกลางสดุดีท้ งั เจ็ดบทนั้น (สดด. 107—113) สดุดีบทที่ 110 ก็รวมสดุดีสองกลุ่มที่แตกต่าง
กันเข้าด้วยกัน สดุดีบทที่ 107—109 แสดงออกถึงการอ้อนวอนที่เจ็บปวดเพื่อการช่วยกู้ ส่ วนสดุดีบทที่
111—113 ไหลล้นด้วยการสรรเสริ ญเพื่อพระยาเวห์ สดุดีบทที่ 110 ซึ่ งเป็ นสดุดีที่เชื่อมโยง ก็เปิ ดเผยว่า
พระเมสสิ ยาห์เป็ นทั้งกษัตริ ยแ์ ละปุโรหิ ตผูใ้ ห้ชยั ชนะแก่ประชากรของพระองค์. . . . ดังนั้น เพราะว่า
พระเจ้าทรงตอบสนองต่อการร้องเรี ยกที่เศร้าโศกของประชากรของพระองค์ พระองค์ตอ้ งได้รับการ
สรรเสริ ญ”495
1. คาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ 110:1-2
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เขียนว่าเขาได้ยินการสนทนาระหว่างพระยาเวห์และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของดาวิด เป็ นที่
ชัดเจนว่าสิ่ งนี้แยกแยะสมาชิ กสองบุคคลของพระภาคพระเจ้า พระเจ้า (พระยาเวห์ ) อ้างอิงถึงพระเจ้าพระบิดา
และ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (อะโดนาย) อ้างอิงถึงพระเจ้าพระบุตร ซึ่ งเป็ นพระเมสสิ ยาห์หรื อผูร้ ับเจิมของพระเจ้า
พระยาเวห์ได้บญั ชาให้พระเมสสิ ยาห์ที่จะนัง่ ที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ ซึ่ งเป็ นสถานที่แบบธรรมเนี ยมของ
อานาจและสิ ทธิ อานาจ พระองค์จะทาอย่างนั้นจนกว่าพระยาเวห์ได้ปราบปรามพวกศัตรู ของพระ เมสสิ ยาห์
(เปรี ยบเทียบ ยชว. 5:14)
จากนั้นพระยาเวห์ จะอนุ ญาตให้พระเมสสิ ยาห์ ที่จะปกครองเหนื อพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 2:8-9; 1 คร. 15:25)
“ตามดั้งเดิมนั้น กษัตริ ยท์ ี่มีชยั ชนะได้วางเท้าของเขาบนคอของศัตรู ที่ได้ถูกปราบของเขา (เปรี ยบเทียบ
ยชว. 10:24; 1 พกษ. 5:3; อสย. 51:23) จากการปฏิบตั ิน้ ี ก็ได้เกิดสานวนที่วา่ การทาให้ศตั รู ของใครคน
หนึ่งเป็ นแท่นรองเท้าของใครคนหนึ่ง”496

พระเยซู ได้อา้ งอิงข้อที่ 1 เพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ใช่ เป็ นแค่ผูส้ ื บทอดของดาวิดเท่านั้น แต่เป็ น
พระเมสสิ ยาห์ผซู้ ่ ึงดาวิดได้เขียนถึงอีกด้วย (มก. 12:35-37; เปรี ยบเทียบ มธ. 22:44-45; ลก. 20:42-44) คนยิวใน
สมัย ของพระองค์ และแม้ก ระทัง่ คนยิวในทุ กวันนี้ ได้เชื่ อว่า ข้อนั้นหมายถึ ง ว่า พระยาเวห์ ไ ด้ก ล่ า วต่ อดาวิด
เปโตรและผูเ้ ขียนจดหมายฝากฮีบรู ได้อา้ งอิงมันอีกด้วยเพื่อจะพิสูจน์ถึงความเป็ นพระเจ้า ของพระเยซู (กจ. 2:3436; 5:30-31; ฮบ. 1:13; 10:11-13)
“ดังนั้นข้อเดี ยวนี้ ก็แสดงถึ งความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ อานาจของพระองค์ และโอกาสต่อหน้า
พระองค์ พร้อมกับข้อที่ 4 นั้นมันก็เน้นถึงคาสอนของพันธสัญญาใหม่มากที่สุดในเรื่ องพระสิ ริของ
พระองค์ในฐานะปุโรหิตและกษัตริ ย”์ 497
2. การปกครองของพระเมสสิ ยาห์ 110:3-4
110:3 เมื่อพระเมสสิ ยาห์เสด็จมาปกครองเหนื อพวกศัตรู ของพระองค์น้ นั ประชากรของพระองค์จะร่ วมใน
การปกครองของพระองค์อย่างเต็มใจ (เปรี ยบเทียบ วนฉ. 5:2) พวกเขาจะบริ สุทธิ์ ซึ่ งตรงกันข้ามกับ
ผูค้ นที่ ไม่ บริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ ง พระเมสสิ ยาห์ จะปราบ พวกเขาจะเป็ นดังเช่ นนักรบในวัย หนุ่ ม สาว นั่นคื อ
แข็งแรงและมีพลัง พวกเขาจะเป็ นเหมือนน้ าค้างในแง่ของความสดใหม่ จานวนมากมายและพระพร
จากพระเจ้า ถ้อยคานี้ “จากครรภ์ของอรุ โณทัย ” บางที บ่งบอกถึ งการปรากฏแต่ตน้ ของพวกเขาใน
ระหว่างการปกครองของ พระเมสสิ ยาห์ การเปิ ดเผยภายหลังระบุว่าผูค้ นเหล่านี้ เป็ นบรรดาผูเ้ ชื่ อที่
สัตย์ซื่อ (วว. 5:10; 20:4, 6; 22:5)
110:4 พระยาเวห์ได้ทาการยืนยันในแนวทางที่แน่นอนที่สุดที่เป็ นไปได้และจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 7:13; สดด. 89:3; 28-29, 34-35; 132:11)498 พระเมสสิ ยาห์จะเป็ นปุโรหิ ตเป็ น
นิ ตย์ใ นระบอบของ (นั่นคื อตามแบบอย่า งของ) เมลคี เซเดค (ตามตัวอัก ษรหมายถึ ง กษัตริ ยแ์ ห่ ง
ความชอบธรรม)499 นี่เป็ นการอ้างอิงแรกในพระคัมภีร์ถึง “ระบอบ” นี้ ของปุโรหิ ต เมลคีเซเดคได้
ปกครองเหนือเมืองซาเล็ม (ตามตัวอักษรหมายถึง สันติสุข) ซึ่งเป็ นชื่อโบราณสาหรับเยรู ซาเล็มที่ที่ดาวิด
ได้ปกครองอีกด้วย เมลคีเซเดคเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดอีกด้วย (ปฐก. 14:18; เปรี ยบเทียบ ฮบ.
7:1) ดังนั้นเขาเป็ นทั้งกษัตริ ยแ์ ละปุโรหิ ต พระเมสสิ ยาห์จะเป็ นกษัตริ ยแ์ ละปุโรหิ ตเช่นกัน ในแง่น้ ี
พระเมสสิ ยาห์ก็เป็ นปุโรหิ ตใน “ระบอบ” ของเมลคีเซเดค พระองค์ได้ดาเนิ นประเภทของการเป็ น
ปุโรหิ ตที่เมลคีเซเดคได้มีต่อไป นัน่ คือ การเป็ นปุโรหิ ตหลวงหรื อแบบกษัตริ ย ์ ถ้าพระยาเวห์ทรงตั้ง
พระเมสสิ ย าห์ เป็ นปุ โรหิ ต “เป็ นนิ ตย์” ระบอบปุ โรหิ ตแบบอาโรนต้องสิ้ นสุ ดลงในฐานะระบอบที่
พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 5:6; 6:20; 7:17, 21) ในฐานะปุโรหิ ตและลูกแกะที่เป็ นเครื่ อง
บูชานั้น พระเมสสิ ยาห์ได้ถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชาแทนบนกางเขน (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 7:27-28;

10:10) พระเยซู ไม่ได้มาจากเชื้ อสายของอาโรนเนื่ องจากว่าพระองค์ได้สืบเชื้ อสายมาจากเผ่ายูดาห์
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 7:11-18)
พระองค์เป็ นมหาปุโรหิ ตเป็ นนิ ตย์ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 7:21-26, 28)
และพระองค์ทรงเป็ นผูก้ ลางแห่ งพันธสัญญาใหม่ซ่ ึ งแทนที่พนั ธสัญญาเดิ มแบบโมเสส (เปรี ยบเทียบ
ฮบ. 8:13; 9:15)
3. ชัยชนะของพระเมสสิ ยาห์ 110:5-7
ชัย ชนะของพระเมสสิ ย าห์ เหนื อพวกศัตรู ข องพระองค์จะยิ่ง ใหญ่ ดาวิดได้เห็ นพระเมสสิ ย าห์ ทรง
ประทับ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในปั จจุบนั (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 8:1; 10:12) ในอนาคตนั้นพระองค์จะ
ทาสงคราม (เปรี ยบเทียบ ยอล. 3:2; 11-14; วว. 16:16; 19:13-15) พระเมสสิ ยาห์ที่ทรงดื่มจากลาธารข้างทางก็
พรรณนาว่าพระองค์ฟ้ื นฟูกาลังของพระองค์ พระยาเวห์จะยกย่องพระ เมสสิ ยาห์เนื่องจากการพิชิตที่มีชยั ชนะ
ของพระองค์500
การเปิ ดเผยภายหลังช่ วยให้เราเข้าใจว่าพระเมสสิ ยาห์ จะเสด็จกลับมายังโลกพร้ อมกับธรรมิกชนของ
พระองค์ พระองค์จะไม่ทาสงครามที่เจาะจงนี้ จากสวรรค์ (ศคย. 14:4; วว. 19) พระองค์จะต่อสู ้ประชาชาติ
ต่างๆที่ต่อต้านพระองค์ ณ ตอนปลายของกลียคุ นี่เป็ นสงครามแห่งอารมาเกดโดน (ดนล. 11:36-45; วว. 19:1719) หลังจากชัยชนะในสงครามนั้น พระองค์จะปกครองโลกเป็ นเวลา 1,000 ปี (วว. 20:1-10)
จดหมายฝากฮีบรู ก็ขยายสดุ ดีน้ ี มันอธิ บายอย่างชัดเจนถึ งการที่พระเยซู คริ สต์ได้บรรลุ สิ่งที่ดาวิดได้
พยากรณ์ที่นี่เกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ในการเป็ นกษัตริ ยแ์ ละปุโรหิ ต (ฮบ. 7:1—10:18; เปรี ยบเทียบ ศคย. 6:1213)501
สดุดีบทที่ 111
สดุดีปัญญาแห่ งการสรรเสริ ญนี้ ก็เป็ นหนึ่ งในสดุดีโคลงกระทู ้ (เปรี ยบเทียบ สดด. 9; 10; 25; 34; 37;
112; 119; และ 145) แต่ละบรรทัดที่ต่อเนื่ องกันในตัวบทฮีบรู เริ่ มต้นด้วยตัวอักษรถัดไปของตัวอักษรฮีบรู
เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูเ้ ขียนได้แสดงออกถึงความคิดของเขาในวิธีน้ ี เพื่อว่าคนอิสราเอลสามารถท่องจาและจดจาสดุดี
นี้ อย่างง่ายดายได้ เขาได้บรรยายถึงการงานที่ยิ่งใหญ่แห่ งการไถ่ของพระเจ้าที่ควรกระตุน้ การสรรเสริ ญจาก
ประชากรของพระองค์
“โดยทัว่ ไปแล้ว บทกวีโคลงกระทูไ้ ม่ได้แสดงให้เห็ นถึ งการพัฒนาตามเหตุผลเนื่ องจากการกาหนด
ตามใจชอบของรู ปแบบตามลาดับตัวอักษร”502

“สดุดีบทที่ 111-113 เริ่ มต้นด้วยฮาเลลูยา และมันมีการเชื่ อมโยงที่ใกล้ชิดอย่างเจาะจงระหว่างบทที่ 111
และ 112 สดุดีสองบทนี้ เป็ น . . . คู่ประสานกันในเนื้ อหา ซึ่ งบอกถึงพระเจ้าในสดุดีน้ ี และถึงคนของ
พระเจ้าในบทถัดไป แม้กระทัง่ ได้แบ่งปั นถึงวลีต่างๆที่เหมือนกันหรื อคล้ายกันในหนึ่งหรื อสองข้อ”503
“แต่สดุดีบทที่ 111-113 ถูกใช้อย่างแยกจากกันเพราะว่าทั้งสองบทก็มีการเน้นที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่ งก็
คือข้อความเด็ดขาดที่วา่ โลกถูกปกครองโดยพระเจ้าด้วยความสมมาตรทางศีลธรรม ความสมมาตรนั้น
ในโลกก็สะท้อนออกมาในโครงสร้ างโคลงกระทูท้ ี่ มีระเบี ยบของสดุ ดีสองบทนี้ โลกทาการเพื่อว่า
บุ คคลต่างๆได้รับผลลัพธ์ ท้ งั หลายของการกระทาต่ างๆของพวกเขา (กท. 6:7); อย่า งแน่ นอนแล้ว
ถ้อยคานี้ก็พินิจพิจารณาเกี่ยวกับมัน”504
ผูเ้ ขียนนี้เรี ยกสดุดีเหล่านี้วา่ “เพลงแห่งผลกรรมสนอง”505
1. การสรรเสริ ญเกริ่ นนา 111:1-3
หลังจากการเรี ยกให้สรรเสริ ญพระยาเวห์น้ นั ผูเ้ ขียนสดุดีที่ไม่มีชื่อได้สัญญาว่าเขาจะสรรเสริ ญพระเจ้า
ต่อสาธารณะ ความยิง่ ใหญ่แห่ งการงานต่างๆของพระเจ้าซึ่ งบรรดาผูท้ ี่รักสิ่ งเหล่านั้นศึกษาพวกมัน ได้กระตุน้
การสรรเสริ ญของเขา เขาได้ปีติยนิ ดีในความชอบธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุ ดของพระเจ้าอีกด้วย
2. การสรรเสริ ญสาหรับการงานต่างๆที่เจาะจง 111:4-9
ข้อที่ 4 กล่าวถึ งหัวข้อของส่ วนนี้ พระเจ้าได้ช่วยเหลื อประชากรของพระองค์อย่างมีพระคุ ณ และ
ดังนั้นพวกเขาก็จดจาที่ จะสรรเสริ ญพระองค์ ข้อที่ 5 และ 6 อ้างถึ งตัวอย่างต่างๆของความดี ของพระเจ้า
ในข้อที่ 7-9 ผูเ้ ขียนได้สรรเสริ ญพระเจ้าต่อไปสาหรับการไถ่และความสัตย์ซื่อของพระองค์
3. ปัญญาที่สรุ ป 111:10
ผูเ้ ขียนอาจได้อา้ งอิง โยบ 28:28; สุ ภาษิต 1:7 หรื อ 9:10 หรื อ ปัญญาจารย์ 12:13
“แท้จริ งแล้ว คากล่าวที่มีชื่อเสี ยงนี้ เป็ นคาขวัญของบรรดาผูเ้ ขียนหมวดปั ญญา ที่ที่ความจริ งของมันนั้น
ปรากฏในรู ปแบบที่หลากหลาย. . .”506
เมื่อพิจารณาถึงการกระทาต่างๆที่ยิ่งใหญ่และความสัตย์ซื่อของพระเจ้า การยาเกรงพระองค์เป็ นส่ วนที่
ดี กว่าของปั ญญา การเชื่ อฟั งแสดงออกถึ งการวางใจที่เคารพนับถื อ การนมัสการอย่างต่อเนื่ องก็เหมาะสม
เช่นกัน นักตีความบางคนถือว่าอนุประโยคสุ ดท้ายเป็ นคาอธิ ษฐานแทนที่จะเป็ นถ้อยแถลง507

ประชากรของพระเจ้า ควรอุ ทิ ศ ตนที่ จ ะจดจ าพระลัก ษณะต่ า งๆและการงานต่ า งๆที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
พระเจ้าของพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะจดจาที่จะวางใจและเชื่อฟังพระองค์
สดุดีบทที่ 112
สดุดีปัญญานี้ ก็เป็ นโคลงกระทูเ้ ช่นกัน (เปรี ยบเทียบ สดด. 111) มันจดจ่อความสนใจไปยังพระพรที่
บรรดาผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การยกย่องสุ ดท้ายของพวกเขา
“อย่างไรก็ตาม สดุดีน้ ี ให้ภาพวาดที่แท้จริ งของปั ญญาอย่างที่มนั นาออกมา ไม่ใช่ แค่พระพรแห่ งเกี ยรติ
ลูกๆ และความมัง่ คัง่ เท่านั้น แต่เป็ นความเป็ นจริ งแห่ งความทุกข์ยากต่างๆอีกด้วย (‘ความมืด,’ ข้อ 4
‘ข่าวร้าย,’ ข้อ 7; ‘ศัตรู ,’ ข้อ 8)”508
1. สภาพที่ได้รับพรของบรรดาผูย้ าเกรงพระยาเวห์ 112:1
สดุดีนิรนามนี้เริ่ มต้นด้วย “ฮาเลลูยา” อย่างเช่นสดุดีบทต่างๆที่มาก่อนและตามหลังมันโดยทันที สดุดี
เหล่านี้เป็ นสดุดี “ฮาเลลูยา” จากนั้นผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงแนวคิดหลักที่เขาต้องการที่จะสื่ อสาร
2. พระพรต่างๆที่คนชอบธรรมชื่นชม 112:2-9
ตามปกติแล้ว มีพระพรห้าอย่างที่มายังคนชอบธรรม หนึ่ ง บุ คคลที่ชอบธรรม (ที่ดาเนิ นชี วิตภายใต้
พันธสัญญาแบบโมเสส) ก็ได้รับความมัง่ คัง่ ทางกายภาพและวัตถุ (ข้อ 2-3) สอง เขาได้รับความสว่างในความ
มืดของเขา (ข้อ 4) สาม ความดีมายังเขาเนื่องจากความใจกว้างและความยุติธรรมของเขา (ข้อ 5) สี่ เขาชื่นชม
เสถียรภาพและความมัน่ ใจ (ข้อ 6-8) ห้า เขาได้รับกาลังและเกียรติจากพระเจ้าเพราะว่าเขาให้แก่คนยากจน (ข้อ
9)
“ในแนวทางนี้ เอง สดุดีน้ ี สามารถถูกถือว่าเป็ นคู่มือที่คานวณเกี่ยวกับวิธีที่จะมีความสุ ข แต่การกล่าว
อ้างของมันก็ไปไกลกว่านั้น มันยืนยันว่าการให้แหล่งชี วิตแก่คนอื่นๆในชุ มชนเป็ นวิธีไปสู่ ความยินดี
แท้ สดุดีน้ ี ถูกกล่าวซ้ าในคาสอนของพระเยซู วา่ ‘บุคคลผูใ้ ดหิ วกระหายความชอบธรรม ผูน้ ้ นั เป็ นสุ ข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริ บูรณ์’ (มธ. 5:6)”509
3. ความกังวลที่คนอธรรมประสบ 112:10
ความดีของพระเจ้าต่อคนชอบธรรมก็ใส่ ความกังวลแก่คนอธรรม ในที่สุดแล้ว พวกเขาก็พินาศ
ประชากรของพระเจ้าต้องจดจาพระพรของพระเจ้า ที่ มี ต่อ พวกเขาและให้ก ารสรรเสริ ญแด่ พ ระเจ้า
สาหรับสิ่ งเหล่านี้ เพื่อว่าพวกเขาจะไม่อิจฉาคนอธรรม ซึ่ งชาตะกรรมของพวกเขานั้นแย่กว่าอย่างมาก

สดุดีบทที่ 113
สดุดี 113—118 จัดตั้ง “ฮาเลลเกี่ยวกับอียิปต์” ชื่อเรี ยก “ฮาเลลเกี่ยวกับอียิปต์” ได้เกิดขึ้นเนื่ องจากการ
เน้นที่อียิปต์ในสดุดีบทที่ 114
ฮาเลล เป็ นรู ปแบบเอกพจน์ที่เป็ นคาสั่งของคาฮีบรู (ตามตัวอักษรหมายถึง
สรรเสริ ญ, เปรี ยบเทียบ ฮาเลลูยา) และเป็ นคาสั่งให้สรรเสริ ญ คนยิวได้ร้อง “ฮาเลลเกี่ยวกับอียิปต์” (113—118)
และ “ฮาเลลที่ยงิ่ ใหญ่” (120—136) ซึ่ งเป็ นการรวบรวมสองอย่างของเพลงสดุดี ณ เทศกาลประจาปี สามเทศกาล
ซึ่ งผูช้ ายทั้งหมดจะต้องเข้าร่ วม คือ ปั สกา เพ็นเทคอสต์ และอยูเ่ พิง ส่ วนใหญ่ของสดุดี “ฮาเลลที่ยิ่งใหญ่” เป็ น
เพลงของนักเดิ นทางที่ ไปนมัสการ คนยิวได้ใช้สดุ ดีเหล่ านี้ ในวันหยุดอื่ นๆ เช่ นกัน ซึ่ งรวมถึ งเทศกาลดวง
จันทร์ ขา้ งขึ้นของพวกเขา ณ เทศกาลปั สกานั้น มันก็เป็ นธรรมเนียมที่จะร้องเพลงสดุดีบทที่ 113 และ 114 ก่อน
อาหารและ บทที่ 115—118 และ 136 หลังจากอาหาร (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:30; มก. 14:26)510 การรวมรวมอันที่
สามของสดุดีฮาเลล (146—150) ได้ถูกรวมไว้ในคาอธิ ษฐานประจาวันแห่ งการนมัสการที่ธรรมศาลาหลังจาก
การถูกทาลายของกรุ งเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 70
“มันมีความตรงประเด็นในสดุดีเหล่านี้กบั การอพยพ ซึ่ งเป็ นการอพยพที่ใหญ่ข้ ึน มากกว่าที่จะถูกเดาได้
ในสมัยของพันธสัญญาเดิม”511
สดุ ดีแห่ งการสรรเสริ ญแบบพรรณนานี้ เรี ยกร้ องให้บรรดาผูร้ ับใช้ของพระเจ้าที่จะสรรเสริ ญพระองค์
เพราะว่า แม้ว่าพระองค์ทรงครอบครองตาแหน่ งอันเป็ นที่ยกย่อง พระองค์ได้ถ่อมพระองค์เองลงเพื่อจะยกคน
ถ่อมใจขึ้น (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:7) มันแสดงออกถึงความคิดที่คล้ายกับคาอธิ ษฐานของฮันนาห์ (1 ซมอ. 2:110) และการยกย่องของมารี ย ์ (ลก. 1:46-55)512
1. การเรี ยกให้สรรเสริ ญพระนามของพระเจ้า 113:1-3
ตัวบุ คคลของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นตัวแทนโดยพระนามของพระองค์ก็คู่ ควรต่อการสรรเสริ ญจากผูร้ ั บใช้
ทั้งหมดของพระองค์เป็ นนิ ตย์ การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์อธิ บายถึ งตะวันออกและตะวันตก ไม่ใช่แค่
เวลากลางวันเท่านั้น ในอีกนัยหนึ่ง พระเจ้าทรงสมควรต่อการสรรเสริ ญทัว่ จักรวาล
2. สาเหตุต่างๆที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า 113:4-9
113:4- เหตุผลแรกที่บรรดาผูร้ ับใช้ของพระเจ้าควรสรรเสริ ญพระองค์ก็คือว่า พระองค์ทรงเป็ นผูป้ กครองที่มี
อธิ ปไตยอย่างมีสง่าราศีแห่งทั้งโลก
113:6-9 เหตุผลอันที่สองก็คือว่า พระองค์ทรงถ่อมลงมาเพื่อจะใส่ ใจสิ่ งทรงสร้ างของพระองค์ ตัวอย่างหนึ่ ง
ของสิ่ ง นี้ ก็ คื อ แนวทางที่ บ่ อ ยครั้ งแล้ว พระองค์ท รงยกคนที่ ย ากจนหรื อ ด้อ ยโอกาสอย่า งมากไปสู่

ตาแหน่งของความมัง่ คัง่ และอิทธิ พล พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้เพื่อโยบตามตัวอักษรและพระองค์ทรงทามัน
เพื่ อผูเ้ ชื่ อทุ กคนในฝ่ ายวิญญาณ อี กตัวอย่างหนึ่ งก็ คื อการที่ บ างครั้ งพระองค์ท รงทาให้หญิ ง หมัน
ตั้ง ครรภ์แ ละคลอดลู ก ซาราห์ เรเบคาห์ ราเชล และฮัน นาห์ ไ ด้รั บ พระพรนี้ และคนอื่ น ๆ อี ก
เมื่ อพิจารณาถึ งพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่จะทาให้คนอิ สราเอลมี มาก ซึ่ งเป็ นความสามารถที่ จะ
คลอดลูกก็เป็ นพระสัญญาที่พวกเขาได้ให้คุณค่าอย่างยิง่
สดุ ดีน้ ี จบลงอย่างที่มนั ได้เริ่ มต้น ด้วยการเรี ยกให้สรรเสริ ญพระเจ้า สดุ ดีบทที่ 115—117 จบลงด้วย
การกระตุน้ อย่างเดียวกัน พระเจ้าทรงสมควรต่อการสรรเสริ ญเพราะว่าพระองค์ทรงให้พระพรต่างๆที่
ยิง่ ใหญ่อย่างมีพระคุณต่อบรรดาผูท้ ี่ไม่มีความหวังของการได้รับสิ่ งเหล่านั้นจากแหล่งอื่นๆ513
สดุดีบทที่ 114
อย่างที่ ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น คนอิ สราเอลได้ร้องเพลงนี้ ณ ปั สกา สิ่ งนี้ ก็เหมาะสมเพราะว่ามัน
อธิ บายถึ งพระเจ้าที่ได้ช่วยกูช้ นชาติน้ นั ในการอพยพ ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่มีความหมายโดยนัยกว้างใหญ่ไพศาล
มันเป็ นสดุดีแห่งการสรรเสริ ญแบบพรรณนาอีกบทหนึ่ง แต่มนั ก็เป็ นแบบประวัติศาสตร์ เช่นกัน
1. การช่วยกูข้ องพระเจ้า ณ การอพยพ 114:1-6
114:1-4 เมื่อพระเจ้าได้นาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์น้ นั พระองค์ได้ประทับท่ามกลางพวกเขาและได้ปกครอง
เหนือพวกเขา ชื่อยูดาห์และอิสราเอลก็อยูใ่ นการเปรี ยบเทียบเชิ งบทกวีที่นี่และอ้างอิงถึงกลุ่มเดียวกัน
นัน่ คือ ชนชาติอิสราเอล ยูดาห์เป็ นเผ่านา
ผูเ้ ขียนได้ทาให้ทะเลแดงเป็ นบุคคลว่าได้เห็นคนอิสราเอลกาลังมาและก็หนี จากพวกเขาโดยการแยกน้ า
ของมันออก ภายหลังเมื่อคนอิสราเอลได้เข้าไปสู่ แผ่นดิ นแห่ งพระสัญญานั้น แม่น้ าจอร์ แดนได้ถอย
กลับไปไกลเท่ากับเมืองอาดัม ซึ่ งไกลออกไปทางเหนื อในหุ บเขาจอร์ แดน เพื่อให้พวกเขาข้ามไปภูเขา
รอบๆ ซี นายได้สั่นไหวเมื่อพระเจ้าได้เสด็จมาบนภูเขาโฮเร็ บเพื่อพบปะกับประชากรของพระองค์
2. การตอบสนองที่เหมาะสมต่อการช่วยกูข้ องพระเจ้า 114:7-8
ผูเ้ ขียนได้แนะนาให้โลกที่จะสั่นเทิ้มต่อเบื้องพระพักตร์ พระเจ้าต่อไป ที่นี่เขาได้ใช้โลกเพื่อจะอ้างอิง
ถึ งผูค้ นที่อาศัยอยู่บนโลก สิ่ งนี้ ก็เหมาะสมที เดี ยวเมื่อพิจารณาถึ งอานาจที่ ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่ งทาการเพื่อ
สวัสดิภาพของประชากรของพระองค์

ทุ ก คนควรนับ ถื อพระเจ้า อย่า งที่ ก ารทรงสร้ า งที่ ไ ม่มี ชี วิตนับ ถื อ เพราะว่า พระองค์ท รงใช้อานาจที่
ยิ่ง ใหญ่ ข องพระองค์ที่ จะช่ ว ยเหลื อและจัด เตรี ย มเพื่ อประชากรของพระองค์ การจดจาถึ ง การช่ วยกู้และ
การจัดเตรี ยมของพระเจ้าควรกระตุน้ ให้เราที่จะยาเกรงพระองค์
สดุดีบทที่ 115
สดุ ดีก ารสรรเสริ ญส่ วนรวมนิ รนามนี้ แนะนาให้ป ระชากรของพระเจ้าที่ จะวางใจในพระเจ้า แทนที่
จะวางใจในรู ปเคารพ
“สดุดีบทที่ 115 เป็ นสดุดีบทเดียวกับสดุดีบทที่ 114 ในฉบับเซปทัวจินท์และวัลเก็ต อย่างไรก็ตาม มัน
ก็มีขอ้ สงสัยเล็กน้อยที่วา่ สดุดีสองบทนี้ จดั ตั้งสดุดีสองบทที่แยกจากกัน ลักษณะเด่นและประเภทของ
สดุ ดีสองบทนี้ ก็แตกต่างกันมาก สดุ ดีบทที่ 114 อยู่ในรู ปแบบของเพลงสรรเสริ ญที่อธิ บายถึ งการ
อัศจรรย์ของการไถ่ อิสราเอลจากอี ยิป ต์ ส่ วนรู ปแบบทางวรรณกรรมของสดุ ดีบทที่ 15 ก็ ค่อนข้า ง
หลากหลายและได้รวมถึง การคร่ าครวญ พิธีสักการะบูชาและความมัน่ ใจ
“สดุดีบทที่ 115 อาจถูกจัดอยูใ่ นประเภทของสดุดี ความมั่นใจส่ วนรวม สดุดีแห่ งความมัน่ ใจส่ วนรวม
ก็ เกี่ ย วข้องอย่า งใกล้ชิ ดกับ เพลงขอบพระคุ ณส่ วนรวมและกับ การคร่ า ครวญส่ วนรวม สดุ ดีแห่ ง
ความมั่ น ใจส่ วนรวมแสดงถึ ง ความรู ้ สึ กของความจ าเป็ นเช่ น เดี ย วกั บ ความวางใจที่ ลึ ก ซึ้ ง
ในความสามารถของพระเจ้าที่จะเอาใจใส่ ความจาเป็ นต่างๆของผูค้ น สดุดีเช่นนั้นก็มีสามบท (115, 125,
129)”514
นักวิชาการคนอื่นๆเห็นว่าสดุดีบทที่ 46 เป็ นหนึ่งในสดุดีเหล่านี้และไม่นบั สดุดีบทที่ 115 515
1. ความจาเป็ นสาหรับพระเจ้าที่จะแก้ต่างพระองค์เอง 115:1-2
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ร้องทูลให้พระเจ้าที่จะยกย่องพระองค์เองเพื่อเห็นแก่พระองค์เอง ในความตรงกันข้ามกับ
การยกย่องประชากรของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่า ชนต่างชาติได้เยาะเย้ยพระยาเวห์สาหรับการไม่ทาอะไรของ
พระองค์
วิลเลี่ ยม วิลเบอร์ ฟอร์ ช รั ฐบุ รุษคริ สเตี ยนได้กาหนดการผ่านการร่ างกฎหมายของเขาเพื่อที่ จะเลิ กล้ม
การค้าทาสในประเทศอังกฤษโดยการภาวนาข้อที่ 1 516

2. ความตรงกันข้ามระหว่างพระยาเวห์และบรรดารู ปเคารพ 115:3-8
พระเจ้าของอิสราเอลไม่ได้อยูบ่ นโลก อย่างที่บรรดารู ปเคารพได้อยู่ พระองค์ทรงอยูใ่ นสวรรค์ และ
พระองค์ทรงทาอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงพอพระทัย ผูเ้ ขียนสดุดีไม่ได้หมายถึงว่า พระยาเวห์ทรงตามอาเภอใจ
แต่หมายถึงว่า พระองค์เป็ นผูก้ ระทาที่อิสระ ซึ่ งเป็ นอิสระจากการกระทาต่างๆของบรรดาผูน้ มัสการของพระองค์
พระเจ้าทรงมีอธิ ปไตย ในความตรงกันข้ามนั้น พวกพระที่บรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอลได้นบั ถื อนั้นก็เป็ น
ผลผลิ ตของมนุ ษย์ที่ได้ทาขึ้ นมา ซึ่ งในบางกรณี ก็ทามาจากโลหะแม้ว่าเป็ นโลหะที่ มีราคา พระเหล่ านั้นก็มี
ลักษณะบางอย่างของมนุ ษย์ แต่ไร้ความสามารถและปราศจากชี วิตอย่างสิ้ นเชิ ง มนุ ษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะ
กลายมาเป็ นเหมือนพระเจ้าหรื อพวกพระของพวกเขา ผูน้ บั ถือรู ปเคารพก็ไร้อานาจอย่างพวกพระของพวกเขา
“สุ ดท้ายแล้ว การเปิ ดเผยของพระเจ้าก็คือความแตกต่างระหว่างศาสนาของมนุ ษย์และศาสนาแท้ของ
พระเจ้า”517
3. ความจาเป็ นสาหรับประชากรของพระเจ้าที่จะวางใจพระองค์ 115:9-11
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้คนอิสราเอลทั้งหมดที่จะวางใจในพระเจ้าแท้ แทนที่จะวางใจในบรรดารู ปเคารพ
เพราะว่าพระองค์เท่านั้นสามารถช่วยและปกป้ องผูค้ นได้ เขาได้กล่าวคากาชับนี้ แก่อิสราเอลทั้งหมด จากนั้นก็
เป็ นพวกปุโรหิ ตผูซ้ ่ ึ งมีความรับผิดชอบต่อความบริ สุทธิ์ ของการนมัสการของอิสราเอลเป็ นหลัก และจากนั้นก็
เป็ นผูค้ นที่ยาเกรงพระเจ้าทั้งหมด เขาได้ใช้การกล่าวซ้ าเพื่อจะเน้นย้ าต่อผูอ้ ่าน ถึงความสาคัญของการวางใจใน
พระเจ้า
4. ผลลัพธ์ของการวางใจในพระเจ้า 115:12-18
115:12-15 การวางใจนาไปสู่ พระพรสาหรับทุกคน ผูเ้ ขียนได้ทาการเชื่ อมโยงนี้ โดยการกล่าวซ้ ากลุ่มเดียวกัน
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 10-11ก และ 12-13ก) ในการให้พระพรนั้น พระเจ้าไม่ได้ยอมให้ความยิ่งใหญ่ทาง
โลกที่จะมีอิทธิ พลต่อพระองค์ พระองค์ทรงมีพระคุณต่อทุกคน ผูเ้ ขียนสดุดีได้ขอให้พระพรของพระ
เจ้ า มาเหนื อ ประชากรของพระองค์ ทุ ก คน เนื่ อ งจากว่ า พระองค์ ไ ด้ ส ร้ า งสวรรค์ แ ละโลก
พระองค์สามารถอวยพรได้ และพระพรของพระองค์น้ นั สามารถมีบริ บูรณ์ได้
115:16-18 ฟ้ าสวรรค์เป็ นอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ใช่ของพระต่างๆของคนต่างชาติ พระเจ้าทรงเป็ นเจ้าของ
ฟ้ าสวรรค์ และพระองค์ได้ให้แผ่นดินโลกแก่มนุ ษย์เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของเขา เป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับ
ประชากรของพระเจ้าที่จะสรรเสริ ญพระองค์ในขณะที่พวกเขาดาเนิ นชี วิตบนโลกนี้ หลังจากที่พวก
เขาตายไปแล้ว พวกเขาไม่ ส ามารถนมัส การพระองค์อย่า งที่ พ วกเขานมัส การในตอนนี้ ไ ด้แ ละไม่

สามารถชัก จูง คนอื่ นๆให้ถวายเกี ยรติ แด่ พ ระองค์ไ ด้ ดัง นั้น ผูเ้ ขี ย นได้กล่ า วว่า เขาและธรรมิ ก ชน
ทั้งหมดจะสาธุ การพระเจ้าเป็ นนิตย์ บรรทัดสุ ดท้ายก็เรี ยกให้ทุกคนที่จะสรรเสริ ญพระองค์
ความตรงกันข้ามระหว่างพระเจ้าแท้และบรรดารู ปเคารพก็ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริ ง ประชากรของพระเจ้า
ควรทบทวนและชื่ นชมความแตกต่างเหล่ านี้ และนมัสการพระยาเวห์ ในทานองนี้ สาหรั บความเป็ น
บุคคลที่พิเศษของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:3)
สดุดีบทที่ 116
ผูเ้ ขียนที่ไม่มีชื่อได้ขอบคุ ณพระเจ้าสาหรับการช่ วยกูเ้ ขาจากความตายที่จวนจะเกิดอยู่แล้วและสาหรับ
การทาให้ชีวิตของเขายืดยาวออกไป เขาได้สัญญาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าในพระวิหารสาหรับพระพรเหล่านี้
นี่เป็ นเพลงแห่งการขอบคุณส่ วนตัว และมันเป็ นแบบพระเมสสิ ยาห์อีกด้วย นี่ เป็ นสดุดีที่ดีที่จะอ่านเมื่อคุณต้อง
อุทิศตัวคุณเองใหม่ต่อการรับใช้พระเจ้า
“. . .ถ้าสดุดีใดๆที่มีเครื่ องหมายของความโดยทันที นี่ก็เป็ นสดุดีเช่นนั้นอย่างแน่นอน”518
1. คาสัญญาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าจากหัวใจที่มีความรัก 116:1-2
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี รั ก พระเจ้า เพราะว่า พระเจ้า ได้ใ ห้ ตามค าอธิ ษ ฐานขอของเขา ดัง นั้น เขาได้สั ญ ญาที่
จะอธิ ษฐานต่อพระองค์เรื่ อยไปตราบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่ การแสดงออกถึ งความรักเพื่อพระเจ้านี้ ก็ผิดปกติใน
เพลงสดุ ดี บ่อยครั้งแล้วบรรดาผูเ้ ขียนสดุ ดีได้กล่าวถึ งความนับถื อของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้า ผูเ้ ขียนนี้ ก็รัก
ใคร่ อย่างไม่ธรรมดา
2. เรื่ องราวของผูเ้ ขียนสดุดีเกี่ยวกับการช่วยกูข้ องเขา 116:3-11
116:3 เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูเ้ ขียนใกล้ตายอย่างมาก เขาได้พรรณนาถึ งความตายว่ากาลังยื่นออกไปหาเขาด้วย
เชือกและเกือบทาให้เขาติดกับดัก อย่างที่นายพรานใส่ กบั ดักสัตว์
จงจินตนาการว่าพระเยซู เจ้าต้องได้รู้สึกอย่างไรขณะที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ ระหว่างปั สกา
สุ ดท้ายของพระองค์ในห้องชั้นบนนั้น พระองค์ได้รู้วา่ พระองค์กาลังเผชิญกับความตาย
116:4-6 ผูเ้ ขียนสดุดีได้ร้องออกมาด้วยคาอธิ ษฐานขอการช่วยกูท้ างกายภาพจากความตาย และพระเจ้าได้ให้ตาม
คาขอร้ องของเขา สิ่ งนี้ ได้นาเขาที่จะยกย่องความมีพระคุ ณ ความชอบธรรม และความเมตตาสงสาร
ของพระเจ้า ข้อที่ 6 บ่งบอกว่าเขาอาจได้อยูใ่ นอันตรายแห่งการตายเนื่องจากว่าเขาได้โง่เขลาหรื อไม่รู้

“คนรู้ น้ อย เป็ นคาอธิ บายที่เปิ ดเผยเพื่อจะใช้ เพราะว่ามันไม่มีการสื บเสาะถึงคุณความดี ในพันธสัญญา
เดิม ‘คนเขลา’ แทบจะไม่เป็ นศัพท์ที่รุนแรงเกินไปสาหรับผูค้ นที่โดนหลอกง่าย ที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพผู ้
ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นหน้าต่างๆของหนังสื อสุ ภาษิตที่มีแนวโน้มไปสู่ ปัญหา มันถ่อมใจสาหรับผูเ้ ขียนสดุดี
ที่จะเข้าส่ วนกับพวกเขา มันถ่อมใจสาหรับพระเจ้าที่จะมีเวลาสาหรับพวกเขา (ถ้า ‘พวกเขา’ เป็ นสรรพ
นามที่ถูกต้องสาหรับเราที่จะใช้)”519
116:7-11 มีบทเรี ยนต่างๆที่ผคู ้ นควรเรี ยนรู ้จากการช่วยกูน้ ้ ี หนึ่ง ผูเ้ ชื่อสามารถพักสงบได้เพราะว่าพระเจ้าช่วย
กูจ้ ากความตาย (ข้อ 7-8)
สอง ผูค้ นที่พระเจ้าหยิบยื่นพระคุณของพระองค์ให้ควรเชื่อฟั งพระองค์
ตลอดชีวิตของพวกเขา (ข้อ 9) สาม พระเจ้าเท่านั้นที่น่าไว้วางใจอย่างสิ้ นเชิ ง (ข้อ 10-11) ผูเ้ ขียนได้
กล่าวว่าเขาได้เชื่ อว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ หลังจากที่ได้ร้องขอการช่วยกูจ้ ากพระเจ้าแล้ว (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9)
นี่คือความมัน่ ใจของเขา แม้วา่ คนอื่นๆได้บอกว่าเขาจะตาย พวกเขาได้โกหกต่อเขา
จงอ่านข้อที่ 8 และ 9 อี กครั้ งหนึ่ งจากมุมมองของพระผูช้ ่ วยให้รอดในห้องชั้นบนนั้น พระองค์ไม่
เพียงแต่รู้วา่ พระองค์กาลังเผชิญความตาย แต่พระองค์ได้รู้วา่ พระองค์จะมีชีวติ อยูอ่ ีกด้วย อัครทูตเปาโล
ได้อา้ งอิงข้อที่ 10 ใน 2 โคริ นธ์ 4:13-15 ท่านได้ใช้มนั เพื่อจะทาให้ผเู ้ ชื่อแน่ใจว่าเราจะมีชีวติ อยูอ่ ีกด้วย
3. คาสัญญาอีกคาสัญญาหนึ่งที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า 116:12-19
116:12-14 มันยากที่จะบอกว่าผูเ้ ขียนได้ใช้ “ถ้วย” ในแง่ตามตัวอักษรหรื อในแง่การเปรี ยบเทียบ บางทีมนั ส่ วน
ตามตัวอักษรของเครื่ องโมทนาพระคุ ณแด่พระเจ้า ในอี กด้านหนึ่ ง ถ้วยอาจเล็งถึ งรางวัลในชี วิตนี้
ซึ่ งเป็ นความรอดทางกายภาพ ไม่วา่ แบบไหนก็ตาม เขาจะสรรเสริ ญพระเจ้า คนอิสราเอลได้ถวาย
เครื่ องบู ชาแก้บ นเมื่ อพระเจ้า ได้ตอบค าอธิ ษฐานของพวกเขาเกี่ ยวกับคาปฏิ ญาณที่ พ วกเขาได้ทาขึ้ น
สิ่ งเหล่านี้เป็ นศานติบูชา (ลนต. 7:16; 22:18-23) และเครื่ องบูชาส่ วนรวมที่ได้ย้ าเตือนผูน้ มัสการคนอื่นๆ
ถึงความดีของ พระเจ้า การแปลของฉบับแปล NIV ของตอนปลายของข้อที่ 14 อาจดีที่สุด มัน
กล่าวว่า “. . .ต่อหน้าประชากรทั้งหมดของพระองค์”
อีกครั้งหนึ่ ง จงคิดถึงพระเยซู ที่กาลังร้องข้อที่ 12-14 และยกถ้วยขึ้นขณะที่พระองค์ได้ร้อง ตามธรรม
เนียมแล้ว คนยิวได้ร้องสดุดีบทที่ 116 หลังจากอาหารปั สกา มันเหมาะสมที่วา่ เมื่อพระองค์ได้ร้องข้อ
เหล่านี้ แล้ว พระองค์ได้ยกถ้วยที่สามจากสี่ ถว้ ยของเหล้าองุ่นที่คนยิวได้ดื่ม ณ อาหารมื้อนั้น พวกเขา
ได้เรี ยกถ้วยที่สามว่า “ถ้วยแห่ งความรอด” พระองค์ได้รู้ว่าถ้วยนั้นจะกลายมาเป็ นถ้วยแห่ งความรอด
แท้ถา้ พระองค์ได้ทาตามคาปฏิญาณของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้าและได้ไปยังกางเขน

116:15-19 มรณกรรมของธรรมิกชนก็สาคัญต่อพระเจ้า มันมีค่าต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:29-31; ยน.
10:28-29)520
พระองค์ไม่ทรงถื อว่าการตายของพวกเขาเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ดังนั้น ข้อเท็จจริ งที่ว่า
พระองค์ได้ช่วยกู้ผเู ้ ขี ยนสดุ ดีจากการตายได้หมายถึ งว่า พระองค์มีเหตุผลที่ ดีสาหรั บการทาอย่างนั้น
มันน่าสนใจที่วา่ ข้อที่ 15 ซึ่ งได้นาการปลอบโยนอย่างมากไปสู่ บรรดาผูเ้ ชื่อที่ได้สูญเสี ย
บุคคลอันเป็ นที่รักไปตลอดหลายศตวรรษนั้น ก็อยู่ในบริ บทของการช่ วยกู้ อี กครั้ งหนึ่ ง ผูเ้ ขี ยนได้
สัญญาที่ จะสรรเสริ ญพระเจ้าต่อสาธารณะด้วยเครื่ องบูชาที่ เหมาะสม (ข้อ 18, เปรี ยบเทียบ ข้อ 14)
สดุดีน้ ีจบลงด้วยการกระตุน้ สาหรับทุกคนที่มีชีวติ อยูท่ ี่จะสรรเสริ ญพระเจ้า
ข้อที่ 15-16 คงได้เป็ นการปลอบโยนแก่พระเยซู เจ้าเพียงไรขณะที่พระองค์ได้เฉลิมฉลองอาหารปั สกา
มื้อสุ ดท้ายของพระองค์บนโลกนี้ พระองค์คงได้คิดถึ งมารดาของพระองค์เองเมื่อพระองค์ได้ร้องว่า
“บุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์” ในข้อที่ 16
ในข้อที่ 17-19 นั้น พระเยซู ได้ปฏิญาณที่จะ
สรรเสริ ญพระเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้บรรลุน้ าพระทัยของพระเจ้าด้วยการตายและหลังจากที่พระเจ้า
ได้ทาให้พระองค์เป็ นขึ้นมา521
ความตายเป็ นศัตรู ดังนั้น เมื่ อพระเจ้ายืดชี วิตของเราออกไป พระองค์กาลังช่ วยเราให้รอดจากศัตรู
การดาเนินต่อไปของชีวติ เป็ นบางสิ่ งที่เราไม่ควรทึกทักเอา พระเจ้าสามารถเอาชี วิตของบุคคลใดก็ตาม
ณ เวลาใดก็ตามได้ และก็ชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากว่าเราทุกคนเป็ นคนบาปและสมควรที่จะตาย
อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ยืดชี วิตออกไปอย่างมีพระคุณ และประชากรของพระองค์ควรให้การขอบคุ ณ
แด่พระองค์อย่างเปิ ดเผยสาหรับสิ่ งนี้
สดุดีบทที่ 117
สดุดีบทที่ส้ นั ที่สุดของเพลงสดุดีท้ งั หมดนี้ก็จดจ่อความสนใจไปที่ความสาคัญของการสรรเสริ ญพระเจ้า
สาหรับคุ ณสมบัติที่อศั จรรย์ที่สุดสองประการ นัน่ คือ ความรักที่จงรักภักดี ของพระองค์และความสัตย์ซื่อของ
พระองค์ มันเป็ นสดุดีแห่งการสรรเสริ ญแบบพรรณนา
1. การเรี ยกให้นมัสการทัว่ โลก 117:1
ผู ้เ ขี ย นสดุ ดี ที่ ไ ม่ มี ชื่ อ ได้ เ รี ยกร้ อ งให้ ทุ ก คนที่ จ ะสรรเสริ ญ พระยาเวห์ (เปรี ยบเที ย บ รม. 15:11)
ที่จะ “ยกย่อง” (คาฮีบรู ชาวาห์ ) หมายถึงที่จะให้เกียรติ ที่จะอวด และที่จะเชิดชู
2. สาเหตุสาหรับการนมัสการทัว่ โลก 117:2

อย่างแท้จริ งแล้ว ทุกคนรวมถึงคนต่างชาติ (คาฮีบรู โกยิม) ควรสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรง
เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงเป็ น คุณสมบัติสองประการที่โดดเด่นที่พระเจ้าสาแดงก็คือความรักที่จงรักภักดีและความ
จริ ง ความรักที่จงรักภักดีของพระองค์ (คาฮีบรู เฮเสด) ต่อประชากรของพระองค์น้ นั ก็ยิ่งใหญ่มาก และความ
จริ งของพระองค์ก็ดาเนิ นต่อไปเป็ นนิ ตย์ บ่อยครั้งแล้วความจงรักภักดีของมนุ ษย์ก็มีความจากัด และเราไม่ได้
สัตย์จริ งอย่างต่อเนื่ อง คาฮีบรู ที่แปลว่า “ความจริ ง” คือ เอเมท ซึ่ งบรรดาผูแ้ ปลได้แปลว่า “ความสัตย์ซื่อ” อยู่
บ่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคาภาษาอังกฤษสองคานี้ ก็ชดั เจน เพราะว่าพระเจ้านั้น “จริ ง” นัน่ คือ จงรักภักดี
100 เปอร์ เซ็นต์ เชื่ อถือได้ สัตย์จริ ง และน่าไว้วางใจ พระองค์ก็เป็ นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ บ่อยครั้งแล้ว เฮเสด และ
เอเมท ก็ปรากฏพร้อมกันในเพลงสดุดี ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเชื่ อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความรักที่จงรักภักดี
ของพระองค์ สดุดีน้ ีจบลงอย่างที่มนั เริ่ มต้น ด้วยการกระตุน้ ให้สรรเสริ ญพระเจ้า
สิ่ งที่โดดเด่นท่ามกลางคุณสมบัติต่างๆที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือความรักที่จงรักภักดีและความสัตย์ซื่อ
ของพระองค์ ประชากรของพระองค์ควรให้เกียรติแด่พระองค์สาหรับคุณสมบัติเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและบ่อยๆ
สดุดีบทที่ 118
สดุดีแห่งการสรรเสริ ญแบบประกาศนี้ เป็ นบทสุ ดท้ายในชุ ดของสดุดีฮาเลลเกี่ยวกับอียิปต์ (สดด. 113—
118) มันอธิ บายถึงขบวนการเลี้ยงฉลองไปยังพระวิหารเพื่อจะสรรเสริ ญและถวายบูชาแด่พระเจ้า เบื้องหลัง
ทางประวัติศาสตร์ อาจเป็ นการมอบถวายกาแพงและประตูกรุ งเยรู ซาเล็มที่ได้รับการฟื้ นฟูข้ ึนใหม่ในสมัยของ
เอสราและเนหะมีย ์ ซึ่ งตามหลังการกลับมาจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลนในปี 444 กคศ.522 มันประกอบด้วย
องค์ประกอบของการขอบคุ ณส่ วนรวม การขอบคุ ณส่ วนตัว และสดุ ดีพิธีสักการะบูชา หัวข้อคือความรักที่
จงรักภักดีของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ สถานการณ์เบื้องหลังมันดูเหมือนจะเป็ นการฟื้ นฟูผเู ้ ขียนสดุดี
โดยพระเจ้าหลังจากระยะเวลาแห่ งความอัปยศ นี่ คงเป็ นสดุดีที่เหมาะสมอย่างมากที่จะร้องในระหว่างเทศกาล
อยูเ่ พิงเช่นเดียวกับเทศกาลปั สกาและ เพ็นเทคอสต์ บางทีพระเยซูเจ้าและพวกสาวกของพระองค์ได้ร้องมัน
ด้วยกันในห้องชั้นบน ณ ตอนปลายของอาหารมื้อสุ ดท้ายของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:30)
“ในฐานะสดุดีบทสุ ดท้ายของ ‘ฮาเลลเกี่ยวกับอียิปต์’ ซึ่ งได้ถูกร้องเพื่อจะฉลองเทศกาลปั สกานั้น. . .สดุดีน้ ี อาจ
ได้พรรณนาถึ งบรรดาผูท้ ี่ได้ร้องมันครั้งแรกเกี่ยวกับการช่วยกูอ้ ิสราเอล ณ การอพยพ และจุดปลายในที่สุดของ
การเดินทาง ณ ภูเขาศิโยน แต่มนั ได้ถูกกาหนดไว้เพื่อจะบรรลุอย่างสมบูรณ์มากขึ้น อย่างที่เสี ยงสะท้อนของ
มัน ณ อาทิตย์ทางตาลและในสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ทาให้ชดั เจนต่อผูอ้ ่านข่าวประเสริ ฐทุกคน”523

1. สรรเสริ ญสาหรับความรักที่จงรักภักดีของพระยาเวห์ 118:1-4
ข้อแรกเป็ นการเรี ยกให้ยอมรับความรักมัน่ คงของพระเจ้า จากนั้นผูเ้ ขียนสดุดีได้ออ้ นวอนต่ออิสราเอล
ทุกคน พวกปุโรหิ ต และทุกคนที่ยาเกรงพระเจ้าที่จะยอมรับคุ ณสมบัติที่ไม่จากัดแห่ งความรักที่จงรักภักดี ของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 115:9-13) บางทีการเรี ยกนี้ และโครงสร้างการตอบสนองได้พบการแสดงออกในการ
นมัสการแบบโต้ตอบที่ซ่ ึ งผูน้ าหรื อพวกผูน้ าได้ทาการเรี ยกและผูค้ นได้ตอบสนองอย่างดัง
2. สรรเสริ ญสาหรับการช่วยกูข้ องพระยาเวห์ 118:5-21
118:5-9 ผูเ้ ขียนได้ให้คาพยานส่ วนตัวต่อการช่ วยกูเ้ ขาโดยพระเจ้าในการตอบต่อคาอธิ ษฐาน การตั้งเขาไว้ใน
“ที่กว้างขวาง” (ข้อ 5, NASB) ก็พรรณนาถึงเสรี ภาพที่จะเคลื่อนที่โดยปราศจากข้อจากัด เนื่ องจากว่า
พระเจ้าได้อยูก่ บั เขา เขาก็ไม่ตอ้ งกลัวสิ่ งที่คนอื่นอาจทาต่อเขา (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 13:6) ยิ่งไปกว่านั้น
อี ก พระเจ้าจะเป็ นผูช้ ่ วยของเขา ดัง นั้นเขาสามารถคาดหวังที่ จะมี ชัย เหนื อพวกปฏิ ปั กษ์ข องเขาได้
ดังนั้น มันดีกว่าที่จะวางใจในพระยาเวห์แทนที่จะวางใจในมนุ ษย์ แม้กระทัง่ มนุ ษย์ที่มีอานาจมากที่สุด
“มนุษย์” และ “เจ้านาย” (ข้อ 8-9) ก็จดั ตั้งบางส่ วนที่บ่งบอกถึงทั้งหมด ซึ่ งหมายถึง ทุกคน ทั้งคนต่าต้อย
และคนสู งส่ ง (เปรี ยบเทียบ 146:3)
118:10-13
จงสังเกตว่าพระเจ้าได้ให้ความมัน่ ใจแก่ผเู ้ ขียนสดุ ดีอย่างไรแม้กระทัง่ เมื่อพวกศัตรู ของเขาได้
ล้อมรอบเขา พระเจ้าได้ทาลายพวกศัตรู ของเขาในอดี ต และเขาได้เชื่ อว่าพระองค์จะทาอีกครั้งหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 4:17-18) การกล่าวซ้ าของวลีในข้อที่ 10ข, 11ข, และ 12ค ก็แสดงออกถึงความ
วางใจของเขาในพระเจ้า
คาฮีบรู สาหรับคาว่า “ห้ าหัน่ พวกเขา” (ข้อ 10, 11, 12) ตามตัวอักษรหมายถึง “ให้พวกเขาเข้าสุ หนัต”
นี่อาจเป็ นการอ้างอิงเชิ งการเผยพระวจนะถึงพระเมสสิ ยาห์ที่ได้ทาการเข้ าสุ หนัตในใจของคนต่างชาติ
การเข้าสุ หนัตเป็ นขบวนการทางกายภาพ แต่มนั ได้มาเป็ นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงฝ่ ายวิญญาณ
นัน่ คือ วางใจในพระเจ้า (ฉธบ. 30:6; เปรี ยบเทียบ รม. 2:29)524
118:14-21 ผูเ้ ขียนสดุดีได้พ่ ึงพาพระเจ้าในฐานะกาลังและแหล่งแห่ งความยินดีของเขา และพระองค์ได้ช่วยเขา
ให้รอด ข้อที่ 14 กล่าวซ้ าบรรทัดแรกของเพลงแห่ งทะเล (อพย. 15:2) ซึ่ งเป็ นเพลงที่คนอิสราเอลได้
ร้องหลังจากที่พวกเขาเพิ่งได้ขา้ มทะเลแดงสาเร็ จ (เปรี ยบเทียบ อสย. 12:2) ผูเ้ ขียนสดุดีได้ยินดีใน
กาลังที่ช่วยให้รอดของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย. 15:6) การตีสอนชัว่ คราวได้นาไปสู่ การช่วยกูเ้ มื่อ
เร็ วๆนี้ และสิ่ งนี้ ได้จดั เตรี ยมความหวังสาหรับความรอดในอนาคตให้ ประตูที่ถูกกล่าวถึ งที่นี่บางที
อ้างอิงถึงประตูลานพระวิหารซึ่ งผูน้ มัสการเช่นผูเ้ ขียนได้ผา่ นเข้าไปเพื่อจะสรรเสริ ญพระเจ้า

ข้อที่ 15-18 คงได้เป็ นการปลอบโยนแก่พระเยซู เจ้าเพียงไรขณะที่พระองค์ได้ร้องข้อเหล่านี้ ณ ปั สกา
สุ ดท้ายของพระองค์ในห้องชั้นบน!
ข้อเหล่านี้ ทาให้พระองค์แน่ใจว่า พระองค์จะมีชีวิตอีกแม้ว่า
พระองค์จะตายไป
3. สรรเสริ ญสาหรับชัยชนะของพระยาเวห์ 118:22-29
118:22-24 ดู เหมื อนว่าผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้เปรี ยบเที ยบตัวเขาเองกับศิ ลาที่ พวกผูส้ ร้ าง (พวกปฏิ ปักษ์ของเขา)
ได้ปฏิเสธ เมื่อพิจารณาถึงบริ บทก่อนหน้านี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 18) มโนภาพก็เป็ นเรื่ องปกติ เมื่อใดก็
ตามที่ พ วกผูส้ ร้ า งก่ อสร้ า งตึ ก ที่ เป็ นศิ ล านั้น พวกเขาก็ ทิ้ ง ศิ ล าบางก้อนไปเพราะว่า พวกมันไม่ พ อดี
ผูเ้ ขียนได้รู้สึกถูกทิ้งไปเหมือนกับหนึ่งในศิลาเหล่านี้ แต่พระเจ้าได้ร้ื อฟื้ นเขาสู่ ความมีประโยชน์และได้
ให้ตาแหน่ ง แห่ ง ความโดดเด่ นในงานของพระเจ้า แก่ เ ขา “ศิ ล ามุ มเอก” (NASB) ก็ ถู ก ต้องกว่า
“ศิลาที่วางอยูบ่ นกาแพง” (NIV)
ศิลามุมเอกของตึกใหญ่ก็เป็ นศิลาที่ใหญ่ที่สุดหรื อสาคัญที่สุดใน
รากฐาน ศิลาที่เป็ นรากฐานก้อนอื่นๆทั้งหมดได้ถูกวางและจัดให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้องกับศิลาก้อน
หลักนี้ พระเจ้าเท่านั้นที่ได้ทาสิ่ งนี้ (ข้อ 23)
เป็ นที่ชดั เจนว่าวันแห่ งการฟื้ นฟูของเขาก็เป็ นวันที่
พระเจ้าได้นาให้เกิดขึ้น ดังนั้น ผูเ้ ขียนได้เรี ยกให้ทุกคนที่จะยินดีกบั เขาในวันนั้น
มีการอ้างอิงของพันธสัญญาใหม่จานวนมากมายถึงศิลาของข้อที่ 22 พระเยซูเจ้าได้ประยุกต์ใช้มนั กับ
พระองค์เอง (มธ. 21:42; มก. 12:10-11; ลก. 20:17) เปโตรและเปาโลได้ประยุกต์ใช้มนั กับพระเยซู
(กจ. 4:11; อฟ. 2:20; 1 ปต. 2:6-8) การที่พระเจ้าได้ทาให้ พระบุตรที่ได้ถูกปฏิเสธของพระองค์เป็ น
ขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ไปสู่ ที่แห่ งสิ ทธิ อานาจทัว่ โลกอันสู งสุ ดก็น่าประหลาดใจที่จะกล่าวอย่างน้อยที่สุด
วันแห่ งการเป็ นขึ้นมาจากตายของพระองค์เป็ นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้เคยสร้ างไว้ จริ งๆแล้ว
มันเป็ นพื้นฐานสาหรับความยินดีและการชื่นชมยินดีของคริ สเตียน525
118:25-29 ผูเ้ ขียนสดุดีได้อธิ ษฐานต่อไปสาหรับความรอดและความมัง่ คัง่ ของประชาชนของเขา (ข้อ 25-26)
ผูท้ ี่เข้ามาในพระนามของพระเจ้าก็อา้ งอิงถึงใครก็ตามที่ได้มานมัสการพระยาเวห์ ณ พระวิหาร ผูเ้ ขียน
สดุดีและประชาชนได้อวยพรคนเช่นนั้นจากพระวิหาร ผูเ้ ขียนได้ยกย่องพระยาเวห์ต่อไปในฐานะผูใ้ ห้
ความสว่างแก่ประชากรของพระองค์ ฉบับแปล NIV ของข้อที่ 27ข ก็ให้การแปลตัวบทฮีบรู ที่ดีกว่า
ฉบับแปล NASB มันอ่านว่า “จงเข้าร่ วมขบวนการเลี้ยงฉลองไปถึงเชิ งงอนของแท่นบูชาด้วยกิ่งไม้ใน
มือ” บางทีนี่อา้ งอิงถึงธรรมเนี ยม ณ เทศกาลอยูเ่ พิง ประชาชนได้โบกกิ่งไม้เพื่อให้เกียรติแด่พระเจ้า
ข้อที่ 29 ก็กล่าวซ้ าข้อที่ 1

ฝูงชนที่ได้ตอ้ นรับพระเยซู ณ การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิตของพระองค์ในระหว่างเทศกาลปั สกาก็ได้กล่าว
ซ้ าข้อที่ 25-26 (มธ. 21:9; มก. 11:9; ลก. 19:38; ยน. 12:13; เปรี ยบเทียบ มธ. 23:39; ลก. 13:35)
“โฮซันนา” คาฮีบรู ซ่ ึ งแปลว่า “ช่วยให้รอด” ผูค้ นได้เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ตามที่ได้สัญญา
ไว้ พวกเขาได้ถือว่าสดุ ดีน้ ี เป็ นการทานายถึ งพระเมสสิ ยาห์ อย่างที่มนั ชัดเจนจากการใช้สดุ ดีน้ ี ของ
พวกเขา ณ การเสด็จเข้าอย่างผูพ้ ิชิต เป็ นที่ชดั เจนว่าข้อที่ 27ข “ด้วยกิ่งไม้ในมือ” ได้นาผูค้ นให้วางกิ่ ง
ไม้ของพวกเขา ณ เท้าของลาของพระเยซู (มธ. 21:8) มันเหมาะสมที่สุดสาหรับผูค้ นที่จะทาสิ่ งที่พวก
เขาได้ทาเมื่อพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อจะจัดเตรี ยมความรอดให้ การประยุกต์ใช้ของ
พระเยซู เกี่ยวกับศิลาที่อา้ งอิงถึงพระองค์เองหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู ้
พิชิตนั้นก็เป็ นการอ้างที่ชดั เจนว่าพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์
สดุดีน้ ี สอนเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์อย่างมาก แต่ความสาคัญหลักของมันอย่างที่คนอิสราเอลได้ใช้อย่าง
แรกเริ่ ม ก็คื อการยกย่องพระเจ้าส าหรั บ การจัดเตรี ย มการช่ วยกู้ใ ห้ การช่ วยกู้น้ ี ได้เกิ ดขึ้ นหลังจาก
ระยะเวลาของการพ่ายแพ้ที่ชดั เจน พระเจ้าได้ผนั กลับความหายนะที่ชดั เจนและได้นาความยินดีอย่าง
ยิง่ และชัยชนะออกมาจากมัน เราควรสรรเสริ ญพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทาสิ่ งนั้นเพื่อเรา อย่างที่
ผูเ้ ขียนได้เรี ยกให้บรรดาผูฟ้ ังของเขาที่จะสรรเสริ ญ526

สดุดีบทที่ 119
ผูเ้ ขียนสดุดีนิรนามผูไ้ ด้เขียนสดุดีบทที่ยาวที่สุดนี้ ได้แสวงหาที่ล้ ีภยั จากพวกผูข้ ่มเหงของเขาและได้พบ
กาลังโดยการภาวนาพระวจนะของพระเจ้า สดุดีน้ ี ซึ่ งเป็ นบทที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่แล้วก็เป็ นการ
รวบรวมหรื อ กวี นิ พ นธ์ ข องค าอธิ ษ ฐานและความคิ ด เกี่ ย วกับ พระวจนะของพระเจ้า ซี . เอส. ลู อิ ส ได้
เปรี ยบเทียบมันกับชิ้นส่ วนของการเย็บปั กถักร้อย ซึ่ งเย็บทีละครั้งในเวลาหลายชัว่ โมงที่สงบเงียบเพื่อความรักต่อ
เป้ าหมายและเพื่อความยินดีในฝี มือที่มีวินยั อย่างไม่รีบร้อน527 จงอ่านสดุดีน้ ี เมื่อคุณรู ้สึกถึงความต้องการต่อ
ปัญญาที่มากขึ้น
“ผูเ้ ขียนสดุ ดีบทที่ 119 ยกตัวอย่างท่าที ต่อธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่ งเป็ นอุ ดมคติ สาหรั บอิ สราเอล
ทั้งหมด (เปรี ยบเทียบ 19:7-11 อีกด้วย)”528
“มัน [สดุ ดีน้ ี ] อธิ บ ายถึ ง การที่ พ ระวจนะท าให้เราที่ จ ะเติ บ โตขึ้ นในความบริ สุ ท ธิ์ และรั บ มื อกับ
การข่มเหงและความกดดันที่ควบคู่มากับการดาเนินที่เชื่อฟังแห่งความเชื่อ”529

สดุ ดีน้ ี ประกอบด้วยการอ้างอิ งถึ งพระวจนะของพระเจ้าในเกื อบทุ กๆข้อ (ยกเว้นข้อ 84, 90, 121,
และ 132) ผูเ้ ขียนสดุดีได้ใช้คาเหมือนแปดคาสาหรับพระวจนะของพระเจ้า ซึ่ งแต่ละคาก็แสดงถึงการเน้นที่
แตกต่างกันเล็กน้อย
“ทาง” และ “บรรดาทาง” (คาฮีบรู เดเรค) อธิ บายถึงรู ปแบบของชีวติ ที่การเปิ ดเผยของพระเจ้ากาหนดไว้
มันปรากฏ 13 ครั้งในสดุดีน้ ี (ข้อ 1, 3, 5, 14, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 59, 168)
คาศัพท์ที่ถูกใช้บ่อยครั้งคือ “พระธรรม” (คาฮีบรู โทราห์ ตามตัวอักษรหมายถึง คาสอน) ที่ปรากฏ 25 ครั้ง (ข้อ 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) มัน
แสดงถึ งการชี้ ทางหรื อคาแนะนาและตามปกติก็อา้ งอิงถึ งเนื้ อหาของคาสอนเช่ นหมวดเพ็นทาทูคหรื อหนังสื อ
เฉลยธรรมบัญญัติ พระเยซูได้ใช้คาศัพท์น้ ีเพื่ออธิ บายถึงพันธสัญญาเดิมทั้งหมด (ยน. 10:34)
คาว่า “พระโอวาท” (คาฮีบรู เอโดท) ปรากฏ 23 ครั้ง ซึ่ งปรากฏในรู ปพหูพจน์ยกเว้นครั้งเดียว (ข้อ 2, 14,
22, 24, 31, 36, 46, 59, 79, 88 [เอกพจน์], 95, 99,111, 119, 125, 129, 138, 144, 146, 152, 157, 167, 168) มัน
อ้างอิงถึ งกฤษฎี กาที่ได้กลายมาเป็ นมาตรฐานของ พระเจ้าสาหรับความประพฤติ นวลแห่ งคาพูดที่เจาะจง
แห่ ง ความหมายของมั น ก็ คื อ ความจริ งจัง ของสิ่ งที่ พ ระเจ้ า ได้ ต รั ส ในฐานะน้ าพระทัย ของพระองค์
ฉบับแปลภาษาอังกฤษบางครั้งก็มีคาว่า “ประกาศิต” สาหรับคาฮีบรู น้ ี
“ข้อบังคับ” (คาฮีบรู พิ คคูดิม) ซึ่ งเป็ นคาเหมื อนสาหรั บคาว่า “คาสั่ง” ที่ปรากฏในเพลงสดุ ดีในพันธ
สัญญาเดิมเท่านั้น ก็ปรากฏ 21 ครั้งในสดุดีน้ ี (ข้อ 4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 78, 87, 93, 94, 100, 104, 110,
128, 134, 141, 159, 168, 173) มันปรากฏในรู ปพหูพจน์เสมอ
คาเหมือนโดยทัว่ ไปอีกคาหนึ่ งในสดุดีน้ ี คือ “กฎเกณฑ์” (คาฮีบรู ฮั กคิ ม ตามตัวอักษรหมายถึง สิ่ งต่างๆ
ที่ถูกจารึ กไว้) มันอ้างอิงถึงกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ บางครั้งบรรดาผูแ้ ปลได้แปลคาฮีบรู วา่ “ประกาศิต” มัน
ปรากฏ 21 ครั้ง (ข้อ 5, 8, 12, 23, 26, 33, 48, 54, 64, 68, 71, 80, 83, 112, 117, 118, 124, 135, 145, 155, 171)
“พระบัญญัติ” (คาฮีบรู มิสโวท) แสดงถึงคาสั่งที่มีสิทธิ อานาจเด็ดขาด ผูเ้ ขียนได้ใช้คานี้ 22 ครั้งใน
สดุดีบทที่ 119 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรู ปพหู พจน์ แต่ในฐานะรู ปเอกพจน์แบบส่ วนรวมหนึ่ งครั้ง (ข้อ 6, 10, 19,
21, 32, 35, 47, 48, 60, 66, 73, 86, 96 [เอกพจน์], 98, 115, 127, 131, 143, 151, 166, 172, 176)
“กฎหมาย” หรื อ “กฤษฎีกา” (คาฮีบรู มิชโพท) อ้างอิงถึงคาตัดสิ นใจของผูพ้ ิพากษาที่ ก่อตั้งแบบอย่าง
และบัญญัติ ก ฎหมายที่ ผูก มัด บ่ อยครั้ งแล้ว บรรดาผูแ้ ปลฉบับ ภาษาอัง กฤษได้แ ปลค าฮี บ รู น้ ี ว่า “บรรดา
กฎหมาย” บางครั้งมันหมายถึงการกระทาแห่งการพิพากษาของพระเจ้าเหนื อคนอธรรม ในสดุดีน้ ี มนั ปรากฏ
23 ครั้งในรู ปพหู พจน์และสี่ ครั้งในรู ปเอกพจน์ (ข้อ 7, 13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84 [เอกพจน์], 91, 102,

106, 108, 120, 121 [เอกพจน์], 132 [เอกพจน์], 137, 149 [เอกพจน์], 156, 160, 164, 175) อย่างไรก็ตามในข้อที่
84 มันไม่ได้อา้ งอิงถึงพระวจนะของพระเจ้า
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ระบุถึงการตอบสนองที่แตกต่างกันหลายอย่างที่ เขาได้ทาต่อ “พระวจนะ” (คาฮีบรู ดา
บาร์ ) ของพระเจ้า หนึ่งในการตอบสนองเหล่านี้ คือการรักษาหรื อเชื่ อฟั งมัน (ข้อ 4, 5, 8, 17, 34, 44, 56, 57, 60,
67, 88, 100, 101, 129, 134, 136, 145, 158, 167, 168) คาศัพท์โดยทัว่ ไปนี้ สาหรับการเปิ ดเผยของพระเจ้าก็
ปรากฏ 39 ครั้ง
“การเน้นที่ไม่รู้จกั เหนื่ อยนี้ ได้นาบางคนให้กล่าวหาผูเ้ ขียนสดุดีถึงการนับถือพระวจนะแทนที่จะนับถือ
พระเจ้า แต่มนั ได้ให้ขอ้ สังเกตอย่างดีว่าทุกๆการอ้างอิงถึ งพระคัมภีร์ที่นี่โดยปราศจากข้อยกเว้นแล้วก็
เชื่ อมโยงมันกับพระผูเ้ ขี ยนของมันอย่างชัดเจน ที่จริ งแล้วทุกๆข้อจากข้อที่ 4 ถึ งข้อสุ ดท้ายก็เป็ นคา
อธิ ษฐานหรื อการยืนยันที่ ได้กล่าวต่อพระองค์ นี่ เป็ นความศรั ทธาแท้ ซึ่ งเป็ นความรักต่อพระเจ้าที่
ไม่ได้ทาให้แห้งแล้งด้วยการศึกษาแต่ได้รับความสดชื่น ข้อมูลและการบารุ งเลี้ยงโดยมัน”530
“สดุดีบทที่ยาวที่สุดในเพลงสดุดี ซึ่ งก็คือสดุดีบทที่ 119 ก็เป็ นที่รู้จกั กันอย่างดีสาหรับคาสอนของมันใน
เรื่ องธรรมบัญญัติของพระเจ้า กระนั้น ความสวยงามของสดุดีน้ ี ไม่ได้อยูท่ ี่การท่องจาแห่ งการอุทิศตน
ต่อธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่อยูใ่ นการอุทิศตนอย่างสิ้ นเชิงของผูเ้ ขียนสดุดีต่อพระเจ้าอีกด้วย”531
ในทุกข้อยกเว้น 14 ข้อนั้น ผูเ้ ขียนสดุดีได้กล่าวถ้อยคาของเขาต่อพระเจ้าเป็ นส่ วนตัว532
นี่เป็ นหนึ่งในสดุดีโคลงกระทูต้ ามลาดับอักษร (เปรี ยบเทียบ สดด. 111, 112) ในแต่ละบทของแปดข้อ
นั้น แต่ละข้อก็เริ่ มต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันของตัวอักษรฮีบรู ในข้อที่ 1-8 แต่ละบรรทัดเริ่ มต้นด้วยตัวอักษร
แรกของตัวอักษรฮีบรู ในข้อที่ 9-16 แต่ละบรรทัดเริ่ มต้นด้วยตัวอักษรที่สองของตัวอักษรฮีบรู และดังนี้ ต่อไป
ในฉบับแปลภาษาอังกฤษบางฉบับ บรรดาผูแ้ ปลได้พิมพ์หรื อถ่ายตัวอักษรตัวอักษรฮีบรู ที่เริ่ มต้นแต่ละบรรทัด
ในบท ณ ตอนต้นของบทนั้นๆ
“แม้กระทัง่ คุ ณสมบัติต่างๆทางวรรณกรรมของสดุ ดีบทที่ 119 ก็สนับสนุ นการพัฒนาของหัวข้อหลัก
ของมัน นัน่ คือ พระวจนะของ พระเจ้าในลูกของพระเจ้า”533
สดุดีบทที่ 145 เป็ นสดุดีโคลงกระทูอ้ ีกบทหนึ่ง ในสดุดีน้ นั ความตั้งใจของโครงสร้างแบบโคลงกระทู ้
ดูเหมือนจะหนุนใจการสรรเสริ ญ เต็มที่ต่อพระเจ้า ในสดุดีน้ ี ความตั้งใจดูเหมือนจะหนุ นใจ การเชื่ อฟั ง เต็มที่
ต่อพระเจ้า534

ประเภทของสดุ ดีน้ ี ก็คือปั ญญาเป็ นหลัก แม้ว่ามันมีองค์ประกอบของการคร่ าครวญ การขอบคุณ การ
สรรเสริ ญและความมัน่ ใจอีกด้วย
ขณะที่คุณอ่านสดุดีน้ ี จงสังเกตถึงผลลัพธ์ต่างๆของการเชื่ อฟั งพระวจนะของพระเจ้าที่ผเู ้ ขียนได้ระบุไว้
สิ่ งเหล่านี้รวมถึงการไม่อบั อาย (ข้อ 6) และ การให้การขอบคุณ (ข้อ 7)
“หัวข้อพื้นฐานของสดุดีบทที่ 119 ก็คือการใช้พระวจนะของพระเจ้าในแง่ปฏิบตั ิในชีวติ ของผูเ้ ชื่อ”535
“บทเรี ยนที่ตอ้ งเรี ยนรู ้เหนือบทเรี ยนอื่นๆก็คือว่าความรู ้และการประยุกต์ใช้พระวจนะเชิ งปฏิบตั ิจะรักษา
ใครคนหนึ่ งไว้จากบาปและก็ช่วยให้เขาที่จะรู ้และปรนนิ บตั ิพระเจ้าอย่างเหมาะสม (119:9, 11, 92, 98,
105, 130, 133, 176)”536
1. พระพรของการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 119:1-8
ผูเ้ ขี ยนได้ยินดี ใ นข้อเท็จจริ งที่ ว่า ผูค้ นที่ เชื่ อฟั งพระวจนะของพระเจ้าด้วยสุ ดใจก็ชื่ นชมพระพรของ
พระองค์ (ข้อ 1-3)
ดังนั้น เขาต้องการที่ จะเชื่ อฟั ง อย่างต่อเนื่ องมากขึ้ นในส่ วนของเขาเอง (ข้อ 4-6)
เขาได้สัญญาที่จะขอบคุณมากขึ้นขณะที่เขาได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นต่อไป (ข้อ 7-8)
“ความรักเพื่อพระเจ้าก็ได้รับการแสดงออกในการทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า”537
2. อานาจที่ชาระแห่งพระวจนะของพระเจ้า 119:9-16
บุคคลหนึ่ งสามารถชาระความประพฤติของเขาหรื อของเธอได้โดยการเชื่ อฟั งพระวจนะของพระเจ้า
(ข้อ 9) ผูเ้ ขียนได้เป็ นพยานว่าเขาได้ทาให้มนั เป็ นส่ วนหนึ่งและยินดีในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะรักษาไว้ซ่ ึ ง
ความบริ สุทธิ์ ทางศีลธรรม (ข้อ 10-14) เขาได้ทาให้มนั เป็ นการปฏิบตั ิที่จะคิดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยของพระเจ้า
อย่างต่อเนื่อง (ข้อ 15-16; เปรี ยบเทียบ 17:4)
การกระทาแห่ ง ‘การซ่ อน’ พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ จากัดเฉพาะต่อการจดจาแต่ละตัวบทหรื อ
แม้กระทัง่ พระคัมภี ร์ตอนต่างๆ แต่ขยายไปสู่ การดาเนิ นชี วิตแบบองค์รวมในการอุทิศตนต่อพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 6:4-9; 30:14; ยรม. 31:33)”538
“เป็ นที่ชดั เจนว่า สดุดีน้ ี ตรวจสอบไปไกลกว่าสู ตรที่เรี ยบง่ายของสดุดีบทที่ 1 ชี วิตแห่ งการเชื่ อฟั ง
เต็มที่ไม่ใช่ บทสรุ ปของความเชื่ อ มันเป็ นจุดเริ่ มต้นและทางเข้าไปสู่ ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์
หลายด้านกับพระเจ้า”539

คาว่า “วิถี” (คาฮีบรู โอราห์ ) เป็ นคาเหมือนสาหรับคาว่า “ทาง” มันปรากฏห้าครั้งในสดุดีน้ ี (ข้อ 9, 15,
101, 104, 128)
คาเหมื อนอี ก ค าหนึ่ ง ที่ ส าคัญส าหรับธรรมบัญญัติของพระเจ้าคื อ “พระวจนะ” (ค าฮี บรู ดาบาร์ ) ที่
ข้าพเจ้าได้พบ 23 ครั้ง (ข้อ 9, 16, 17, 25, 28, 42, 43, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105, 107, 114, 130, 139, 147,
160, 161, 169) มันเป็ นคาศัพท์โดยทัว่ ไปสาหรับการเปิ ดเผยของพระเจ้าที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
คาเหมือนเชิ งบทกวีสาหรับคาว่า “พระวจนะ” คือ “คากล่าว” (คาฮีบรู อิ มราห์ ) ที่บางครั้งบรรดาผูแ้ ปล
ได้แปลว่า “สัญญา” มันปรากฏ 19 ครั้ง (ข้อ 11, 38, 41, 50, 58, 67, 76, 82, 103, 116, 123, 133, 140, 148, 154,
158, 162, 170, 172)
การตอบสนองอื่ นๆต่อพระวจนะของพระเจ้าที่ผูเ้ ขี ยนได้อา้ งอิ งและที่ปรากฏครั้ งแรกในส่ วนนี้ ก็คือ
“เปรมปรี ด์” (ข้อ 14, 74, 162), “ภาวนา” (ข้อ 15, 23, 27, 48, 78, 97, 99, 148), และ “ปี ติยินดี ” (ข้อ 16, 24, 35,
47, 70, 77, 92, 143, 174)
3. การชื่นชมพระวจนะของพระเจ้า 119:17-24
ค าอธิ ษ ฐานของผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ส าหรั บ พระเจ้า ที่ จ ะให้ ค วามกระจ่ า งแก่ ค วามเข้า ใจของเขาเกี่ ย วกับ
พระวจนะของพระองค์ก็เป็ นคาอธิ ษฐานที่ประชากรทั้งสิ้ นของพระเจ้าต้องอธิ ษฐาน (ข้อ 17-18)
ข้อที่ 19
และ 20 สะท้อนถึ งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของผูเ้ ขียนที่มีต่อพระวจนะ ในความตรงกันข้ามกับคนอธรรม
ผู ้ซ่ ึ งผู ้เ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ข อให้ พ ระเจ้า ที่ จ ะก าจัด ไปนั้น เขาก็ ไ ด้ ยิ น ดี ใ นพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 21-24)
คนอธรรมที่กดขี่บรรดาผูท้ ี่รักพระคัมภีร์ก็ปรากฏค่อนข้างบ่อยในสดุดีน้ ี (ข้อ 23, 53, 61, 69, 70, 78, 85, 86, 87,
95, 110, 115, 119, 122, 134, 155, 157, 158, 161)
หนึ่งในชื่อเรี ยกอันโปรดปรานของผูเ้ ขียนสาหรับตัวเขาเองในสดุดีน้ ี คือ “ผูร้ ับใช้” ของพระเจ้า (ข้อ 17,
23, 38, 49, 65, 76, 84, 124, 125, 135, 140, 176)
4. คาอธิ ษฐานขอความเข้าใจที่มากขึ้น 119:25-32
ผูเ้ ขียนได้รู้สึกถึงความจาเป็ นที่จะมีความสดชื่นซึ่ งพระวจนะของพระเจ้าสามารถจัดเตรี ยมให้ได้ (ข้อ
25; เปรี ยบเทียบ 37, 40, 50, 93, 107, 149, 154, 156) จากนั้นเขาได้ทูลขอพระเจ้าในเรื่ องความเข้าใจ กาลังและ
ความมัน่ คง (ข้อ 26-29) เขาได้สัญญาที่จะเชื่ อฟั ง พระเจ้าเมื่อเขาได้รับความเข้าใจที่มากขึ้นเพราะว่าเขาได้
เห็นคุณค่าธรรมบัญญัติอย่างสู งส่ ง (ข้อ 30-32)

5. การอุทิศตนที่จงรักภักดีต่อพระวจนะของพระเจ้า 119:33-40
ผูเ้ ขียนสดุดีได้กล่าวสารภาพความจงรักภักดีที่สุดใจต่อพระบัญญัติของพระเจ้า (ข้อ 33-35) เขาได้
ขอให้พระยาเวห์ที่จะรักษาเขาไว้จากความโลภและสิ่ งอนิ จจัง (ข้อ 36-37) เขาต้องการให้พระเจ้าที่จะหยัง่ ราก
พระวจนะในชีวติ ของเขาอย่างลึก (ข้อ 38-40)
6. พระวจนะและความรอดของพระเจ้า 119:41-48
ผูเ้ ขียนได้ทูลขอให้พระเจ้าที่จะช่ วยกูเ้ ขาโดยความรักของพระองค์และโดยความสาเร็ จแห่ งพระสัญญา
ของพระองค์ (ข้อ 41) สิ่ งนี้ จะให้คาตอบแก่เขาสาหรับปฏิปักษ์ของเขา (ข้อ 42) จากนั้นเขาได้อธิ ษฐานและ
สัญญาว่าพระวจนะของพระเจ้าจะชี้ แนะเขาต่อไป (ข้อ 43-46) เขาได้กล่าวว่าเขารักพระบัญญัติของพระเจ้า
(ข้อ 47-48) การรักพระวจนะของพระเจ้าเป็ นการตอบสนองอีกอย่างหนึ่ งที่ได้แสดงออกมาบ่อยๆในสดุดีน้ ี
(ข้อ 47, 48, 97, 113, 119, 127, 132, 159, 163, 165, 167)
7. พระวจนะของพระเจ้าในฐานะแหล่งแห่งความหวัง 119:49-56
ถัดไปนักกวีได้แสดงออกถึงความหวังของเขาในพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 49) เขาได้กล่าวว่ามันรื้ อ
ฟื้ นชี วิต (ข้อ 50) เขาได้ดูหมิ่นคนเย่อหยิ่งผูด้ ูถูกความเชื่ อในพระเจ้าและไม่มีการใช้ธรรมบัญญัติของพระองค์
(ข้อ 51-53; เปรี ยบเทียบข้อ 69, 78, 85) ในความตรงกันข้าม เขาได้ร้องและคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
แม้กระทัง่ ในตอนกลางคืน (ข้อ 54-56)
“การจดจา [ข้อ 49] ไม่ใช่การระลึก เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยลืม มันเชื่อมโยงกับประชากรของพระองค์ใน
แนวทางที่พิเศษ”540
8. การอุทิศตนอย่างหนักแน่นต่อพระวจนะของพระเจ้า 119:57-64
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ทู ล ขอความเมตตาจากพระเจ้า เพราะว่า พระเจ้า เป็ นส่ วนที่ เลื อกสรรของเขาในชี วิ ต
(ข้อ 57-58) เขาได้สารภาพว่าได้ดาเนิ นชี วิตด้วยการถือรักษาสิ่ งที่พระเจ้าได้บญั ชาไว้ (ข้อ 58-60) แม้กระทัง่
เมื่อพวกศัตรู ของเขาได้คุกคามเขา (ข้อ 61-62)
เขาได้ทาให้คนอื่นๆเป็ นเพื่อนของเขา ผูซ้ ่ ึ งได้ติดตามธรรม
บัญญัติของพระเจ้าอย่างที่เขาได้ติดตาม (ข้อ 63-64)
9. ความมัน่ ใจในพระวจนะของพระเจ้า 119:65-72
ผู ้เ ขี ย นได้ พ่ ึ ง พาข้ อ เท็ จ จริ งที่ ว่ า พระเจ้ า จะปฏิ บ ัติ ต่ อ เขาตามสิ่ งที่ พ ระองค์ ไ ด้ เ ปิ ดเผย (ข้อ 65)
อย่างไรก็ตาม เขาได้รู้สึกถึงความต้องการคาแนะนามากขึ้นเพื่อจะป้ องกันเขาไว้จากการหันเหไปจากน้ าพระทัย

ของพระเจ้า (ข้อ 66-68) เขาจะวางใจในพระเจ้าแม้วา่ คนอื่นๆได้ใส่ ร้ายเขา (ข้อ 69-70) ความยากลาบากได้
สอนให้เขาที่จะชื่นชมกฎเกณฑ์ของพระเจ้ามากกว่าที่เขาได้ชื่นชมแต่ก่อน (ข้อ 71-72)
10. พระวจนะของพระเจ้าในฐานะเป้ าแห่งความหวัง 119:73-80
พระเจ้า ได้ป รั บ แต่ ง ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ผูซ้ ่ ึ ง ตอนนี้ ไ ด้ทู ลขอให้พ ระเจ้า ที่ จะใช้เขาหนุ นธรรมิ ก ชนคนอื่ นๆ
(ข้อ 73-74) เขาต้องการการปลอบโยนและได้ขอให้พระเจ้าที่จะขัดขวางคนโอหังผูไ้ ด้ต่อต้านเขา (ข้อ 75-78)
เขาได้อธิ ษฐานว่าธรรมิกชนคนอื่นๆจะหนุนใจเขา และเขาจะดาเนินในทางของพระเจ้าต่อไป (ข้อ 79-80)
11. ความน่าเชื่อถือของพระวจนะของพระเจ้า 119:81-88
นักกวีเกือบได้เลิกล้มขณะที่เขาได้รอคอยให้พระเจ้าที่จะช่ วยเขาให้รอดจากพวกศัตรู ของเขา แต่เขาได้
พบว่าการเปิ ดเผยของพระเจ้านั้นเป็ นแหล่งที่น่าเชื่อถือแห่ งกาลัง (ข้อ 81-82) จากการที่ได้รู้สึกคล้ายกับถุงหนัง
เหล้าองุ่นถูกรมควัน เขาได้ถามพระเจ้าว่าอีกนานเท่าไรที่เขาจะต้องรอคอยความรอด (ข้อ 83-86) ทั้งๆที่มีการ
โจมตีที่รุนแรงโดยพวกศัตรู ของเขานั้น เขาได้ยืนหยัดในวิถีทางของพระเจ้าและได้ขอร้องการรักษาที่ปลอดภัย
(ข้อ 87-88; เปรี ยบเทียบ ข้อ 159)
“เมื่อพระบิดายอมให้ลูกๆของพระองค์ที่จะเข้าไปสู่ เตาหลอมแห่ งความยากลาบากนั้น พระองค์จดจ่อ
พระเนตรของพระองค์ไปที่นาฬิ กาและพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ที่เครื่ องมือสาหรับควบคุมความร้ อน
อัตโนมัติ”541
12. ความถาวรของพระวจนะของพระเจ้า 119:89-96
ความถาวรของพระวจนะของพระเจ้าก็ชดั เจนที่ว่าพระเจ้าได้สงวนมันไว้ในสวรรค์และรักษามันไว้ที่
นัน่ อย่างปลอดภัยด้วยความสัตย์ซื่อ (ข้อ 89-91) เพราะว่าผูเ้ ขียนได้ยินดีในพระวจนะที่มนั่ คงนี้ เขาสามารถ
ได้รับชัยชนะเหนือความยากลาบากของเขาได้ (ข้อ 92-95) สิ่ งอื่นใดที่ดีน้ นั ก็มีความจากัด แต่พระวจนะของ
พระเจ้าไร้ขอบเขตในคุณค่าของมัน (ข้อ 96)
ในปี ค.ศ. 1542 มาร์ ติน ลูเธอร์ ได้เขียนถ้อยคาแห่ งข้อ 92 บนพระคัมภีร์ของเขาด้วยมือของเขาเอง 542 ณ เวลานี้
ส่ วนใหญ่งานแห่งการปฏิรูปของเขาได้อยูเ่ บื้องหลังเขา และเขาได้มีชีวติ อยูอ่ ีกสี่ ปีเท่านั้น
13. ความหวานชื่นของพระวจนะของพระเจ้า 119:97-104
ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้รักธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่ามันได้ใ ห้ปัญญาแก่ เขามากกว่าพวกศัตรู ข องเขา
บรรดาครู ของเขา และพวกนักปราชญ์อาวุโสผูไ้ ม่มีธรรมบัญญัติของพระเจ้า (ข้อ 97-100) มันได้ช่วยให้เขาที่

จะรักษาไว้ซ่ ึ งความบริ สุทธิ์ ส่ วนตัว (ข้อ 101-102; เปรี ยบเทียบ ข้อ 9, 104)
หวานชื่นต่อเขาเป็ นพิเศษ (ข้อ 103)

พระสัญญาต่างๆของพระเจ้าก็

“ขณะที่ความจริ งของพระเจ้าเป็ นอาหารสาหรับวิญญาณของเรา มันก็ไม่ใช่ ‘บุฟเฟ่ ’ ที่ซ่ ึ งเราเลือกสิ่ งที่
เราชอบเท่านั้น”543
“. . .บรรดาผูท้ ี่ถือว่าหลักคาสอนเชิ งการเผยพระวจนะนั้นไร้ รสชาติควรที่จะคิดว่าพวกเขาขาดตุ่มรั บ
รสไป”544
14. ความกระจ่างที่พระวจนะของพระเจ้าจัดเตรี ยมให้ 119:105-112
การเปิ ดเผยของพระเจ้าคื อความสว่างที่ ให้ความสว่างแก่ วิถีแห่ งชี วิต และด้วยเหตุ ผลนี้ เองนักกวีได้
ตัดสิ นใจที่จะติดตามมัน (ข้อ 105-106; เปรี ยบเทียบ ข้อ 130; สภษง 6:23) พระคัมภีร์ให้ขอ้ มูลแก่เราซึ่ งเรา
ต้องการเพื่อจะหยัง่ รู ้น้ าพระทัยของพระเจ้า ผูเ้ ขียนได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในขณะที่กาลังภาวนา
พระวจนะของพระองค์ (ข้อ 107-110) และเขาจะติดตามมันตลอดไป (ข้อ 111-112)
15. การนับถือที่พระวจนะของพระเจ้าดลใจ 119:113-120
คนสองใจไม่นบั ถือการเปิ ดเผยของพระเจ้า (ข้อ 113) แต่บรรดาผูท้ ี่เห็นคุณค่าของมันก็ทาให้พระเจ้าเป็ น
ที่ล้ ีภยั และการป้ องกันของพวกเขา (ข้อ 114) ผูเ้ ขียนต้องการให้คนทาชัว่ ที่จะจากเขาไปเสี ยเพื่อว่าเขาสามารถ
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้ (ข้อ 115)
เขาได้ทูลขอให้พระเจ้าที่จะค้ าจุนและช่ วยกูเ้ ขา (ข้อ 116-117)
เพราะว่าพระเจ้าจะพิพากษาผูท้ ี่ได้ดูถูกพระวจนะของพระองค์ (ข้อ 118-119) การพิพากษาต่างๆของพระเจ้าได้
ทาให้เขาสั่นเทิ้มเพราะว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นจริ ง (ข้อ 120)
16. การแก้ต่างบรรดาผูท้ ี่รักษาพระวจนะของพระเจ้า 119:121-128
สี่ ขอ้ แรกของส่ วนนี้ เป็ นการอ้อนวอนที่ หนักแน่ นสาหรับการปกป้ องจากการเป็ นปฏิ ปักษ์ของผูค้ นที่
ไม่ได้ติดตามพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 121-124)
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ออ้ นวอนขอความปลอดภัยจากพระเจ้า
เพราะว่าเขาได้ถือรักษาน้ าพระทัยของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ (ข้อ 125-126)
เขาได้อา้ งว่าได้ให้คุณค่าธรรม
บัญญัติของพระเจ้ามากกว่าทองคาอย่างมากและที่จะเกลียดมรรคาทุจริ ตทุกทาง (ข้อ 127-128)
17. ความอัศจรรย์ของพระวจนะของพระเจ้า 119:129-136
บรรดาพระโอวาทของพระเจ้าก็อศั จรรย์เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้ ให้ความกระจ่างแก่ความเข้าใจของคนรู ้นอ้ ย
(ข้อ 129-130) ผูเ้ ขียนสดุดีได้รู้สึกถึงความต้องการสิ่ งเหล่านั้น (ข้อ 131) เขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะโปรดปราน

เขาอย่า งมี พระคุ ณด้วยการเสริ ม ก าลังเขาโดยพระวจนะและด้วยการไถ่ เขาจากผูก้ ดขี่ ของเขา (ข้อ 132-135)
การไม่เชื่อฟังของพวกศัตรู ของเขาได้ทาให้เขาร้องไห้ (ข้อ 136)
18. คุณลักษณะที่ชอบธรรมของพระวจนะของพระเจ้า 119:137-144
พระเจ้าผูช้ อบธรรมได้ให้พระวจนะที่ชอบธรรมแก่เรา (ข้อ 137-138) ผูเ้ ขียนสดุดีได้มีความร้อนรนที่
บริ สุ ท ธิ์ ต่อการเปิ ดเผยของ พระเจ้า แม้ว่า พวกศัตรู ของเขาได้ดูถู ก เขาส าหรั บการอุ ทิ ศตนของเขาที่ มี ต่อ
การเปิ ดเผยนั้น (ข้อ 139-142)
“โลกอาจพิจารณาประชากรของพระเจ้าว่า ‘เล็กน้อยและเป็ นที่ดูถูก’ แต่เมื่อคุณยืนหยัดบนพระสัญญา
ต่างๆของพระเจ้า คุณก็เป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่”545
ผู ้เ ขี ย นได้ พ บการปลอบโยนในบรรดาพระโอวาทของพระเจ้า เมื่ อ ปั ญ หาต่ า งๆได้ ท่ ว มท้น เขา
(ข้อ 143-144)
19. ความจริ งของพระวจนะของพระเจ้า 119:145-152
ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้ทูลขอให้พระเจ้าที่จะช่ วยกู้เขาเพราะว่าเขาได้สัญญาที่ จะรักษาบรรดาพระโอวาทของ
พระองค์ (ข้อ 145-149) เขาได้เปรี ยบเทียบสภาพของเขากับสภาพของพวกศัตรู ของเขา (ข้อ 150) เขารู ้วา่
พระเจ้าทรงอยูใ่ กล้เขาเพราะว่าบรรดาพระโอวาทของพระองค์น้ นั เป็ นจริ ง (ข้อ 151-152)
20. ความรักที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า 119:153-160
อีกครั้งหนึ่ ง ผูเ้ ขียนได้อธิ ษฐานขอการช่วยกู้ ได้วิงวอนต่อการอุทิศตนของเขาที่มีต่อธรรมบัญญัติของ
พระเจ้า (ข้อ 153-154) คนอธรรมมีความหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพวกเขาไม่นบั ถือพระวจนะ
ของพระเจ้า (ข้อ 155)
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนสดุดีสามารถมีความหวังได้เพราะว่าเขาได้เห็นคุ ณค่าของมัน
(ข้อ 156) คนชอบธรรมมีศตั รู มากมายผูซ้ ่ ึ งดูถูกการเปิ ดเผยของพระเจ้า (ข้อ 157-158) นักกวีได้ออ้ นวอน
ขอการฟื้ นฟูส่วนตัวเพราะว่าเขารักธรรมบัญญัติที่ชอบธรรม (ข้อ 159-160)
21. ความยินดีในพระวจนะของพระเจ้า 119:161-168
การต่อต้านของบุคคลต่างๆที่มีอานาจนั้นไม่ได้ข่มขู่ผเู ้ ขียน (ข้อ 161) เขาก็รักพระวจนะของพระเจ้า
ต่อไปและพบว่ามันเป็ นแหล่งแห่งความยินดีที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่เขาได้เกลียดความเท็จ (ข้อ 162-164) สันติสุขที่
ยิ่งใหญ่ (คาฮีบรู ชาโลม, ความสมบูรณ์แห่ งพระพรของพระเจ้า ) เป็ นส่ วนของบรรดาผูท้ ี่รักธรรมบัญญัติของ

พระเจ้า และหวัง ในความรอดของพระองค์ (ข้อ 165-166)
ความรั กได้จูงใจให้ผูเ้ ขี ยนที่ จะรั กษาบรรดา
พระโอวาทของพระเจ้าและที่จะดาเนินชีวติ อย่างเปิ ดเผยต่อพระพักตร์ พระเจ้า (ข้อ 167-168)
“ความยินดี การอุทิศตน และประโยชน์ต่างๆของชีวติ ในทางธรรมก็กระจายออกมาผ่านทางบทนี้”546
22. ความรอดในพระวจนะของพระเจ้า 119:169-176
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ทู ล ขอต่ อพระเจ้า อี ก ครั้ งหนึ่ ง ที่ จ ะฟั ง การอ้อนวอนของเขาและที่ จะช่ วยเขาให้ร อด
(ข้อ 169-170) เขาต้องการที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับบรรดาพระโอวาทที่ชอบธรรมของพระองค์ (ข้อ 171172) เขาได้ขอร้องชี วิตที่ดาเนิ นต่อไปเพราะว่าเขารักธรรมบัญญัติของพระเจ้า (ข้อ 173-175) สุ ดท้าย เขาได้
สารภาพว่า ได้หลงหายไปจากพระเจ้า แต่ เ ขาได้ข อให้ พ ระเจ้า ที่ จ ะแสวงหาเขาและน าเขากลับ ไปยัง คอก
เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้า
สดุ ดี ที่ พิ เ ศษและยิ่ ง ใหญ่ น้ ี ควรเน้น ย้ า ถึ ง ความส าคัญ ของพระวจนะของพระเจ้า ต่ อ ผูอ้ ่ า นทุ ก ๆคน
เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูเ้ ขียนได้ใช้ตวั อักษรฮีบรู โดยการเลื อกคาไขที่แสดงออกถึ งด้านที่หลากหลายของชี วิตมนุ ษย์
จากนั้นเขาได้เชื่ อมโยงแต่ละด้านกับพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะแสดงให้เห็ นว่าพระวจนะแตะต้องทุกๆด้าน
ของชี วิตและจาเป็ นต่อชี วิตทั้งสิ้ นอย่างไร เขาไม่ได้แค่ให้บญั ชี รายชื่ อของคุณค่าของพระคัมภีร์แก่เราเท่านั้น
ตรงกันข้าม เขาได้แสดงให้เราเห็นว่าพระวจนะนั้นตรงประเด็นและประมาณค่ามิได้ในสถานการณ์ทุกรู ปแบบที่
ธรรมิกชนเผชิ ญอย่างไร การอ้างอิงบ่อยครั้งถึงพวกศัตรู ความลาบาก การข่มเหง และพวกปฏิ ปักษ์ทาให้เรา
เชื่อมโยงกับชีวิตจริ งขณะที่เราอ่านสดุดีน้ ี ในแนวทางนี้ ผูเ้ ขียนสดุดีได้อธิ บายถึงความสาคัญอย่างยิ่งของสิ่ งที่
พระเจ้าได้เปิ ดเผยในฐานะแหล่งที่เพียงพอและการนาพาที่ขาดไม่ได้ในการดาเนินชีวติ สดุดีน้ ี ไม่ได้เป็ นแค่การ
บันทึกถึ งการสรรเสริ ญสาหรับการเปิ ดเผยของพระเจ้า แต่มนั ยังเป็ นการเปิ ดเผยถึ งความสาคัญของพระวจนะ
ของพระเจ้าอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 138:2, NIV)
สดุดีบทที่ 120
สดุดีบทที่ 120—134 เป็ น “เพลงแห่งการแห่ข้ ึน” ตามลาดับแล้ว กลุ่มนี้ ก่อตั้งส่ วนหลักของสดุดีฮาเลล
ที่ยงิ่ ใหญ่ (สดด. 120—136) สดุดีแห่งการแห่ข้ ึนได้รับชื่ อเรี ยกนี้ เพราะว่าคนอิสราเอลที่เดินทางไปนมัสการได้
ร้ องเพลงเหล่ านี้ ขณะที่พวกเขาได้เดิ นทางจากบ้านของพวกเขาทัว่ ทั้งประเทศและได้ข้ ึนไปยังภูเขาศิโยนเพื่อ
เทศกาลต่างๆประจาปี ดาวิดได้เขียนอย่างน้อยสี่ บทของสดุดี 15 บทเหล่านี้ (สดด. 122, 124, 131, และ 133)
ซาโลมอนได้เขียนหนึ่งบท (สดด. 127) และ 10 บทที่เหลื อไม่ปรากฏชื่ อผูเ้ ขียน ดั้งเดิมนั้น สดุ ดีเหล่านี้ อาจ
ไม่ ไ ด้ถู ก เขี ย นขึ้ นเพื่อใช้โดยนัก เดิ นทางไปนมัสการ บางที ส ดุ ดีเหล่ า นี้ ไ ด้ถู กเขี ย นขึ้ นเพื่ อจุ ดประสงค์อื่นๆ

อย่า งไรก็ ตาม พวกนัก เดิ นทางไปนมัส การได้ใ ช้เพลงเหล่ า นี้ เป็ นเพลงแห่ ง การแห่ ข้ ึ น และตามมิ ช นาห์ น้ ัน
ในระหว่างระยะเวลาของพระวิหารหลังที่สอง สดุดีเหล่านี้ได้ถูกรวมเข้าไว้ในพิธีสักการะบูชาในพระวิหาร547
นักวิชาการคนหนึ่งได้เห็นว่าสดุดีเหล่านี้ ตกอยูใ่ นสามกลุ่มซึ่ งแต่ละกลุ่มมีสดุดีห้าบท (120—24; 125—
29; 130—34) เขาได้สังเกตว่าสดุ ดีศูนย์กลางในแต่ละกลุ่มก็สะท้อนถึงศาสนศาสตร์ แบบกษัตริ ยห์ รื อศิโยน:
122 (เยรู ซาเล็ม), 127 (พระวิหาร), และ 132 (ดาวิด) ดังนั้นผลลัพธ์ของการรวบรวมทั้งสิ้ นก็เพื่อจะจดจ่อที่พระ
วิหารและราชวงศ์ของดาวิด548
อี. ดับบลิว. เฮงสเทนเบอร์ กได้เสนอแนะการแบ่งแยกที่แตกต่างออกไปซึ่ ง
ตระหนักว่าสดุดีบทที่ 127 เป็ นสดุดีศูนย์กลางซึ่ งได้ถูกล้อมรอบโดยสดุดีสี่กลุ่ม (120—23; 124—26; 128—31;
และ 132—34) ซึ่ งแต่ละกลุ่มก็ประกอบด้วยชื่อพระนามของพระเจ้า 12 ครั้ง549
ในสดุดีบทที่ 120 ผูแ้ ต่งที่ไม่ทราบชื่ อได้ขอพระเจ้าในเรื่ องการปกป้ องจากผูค้ นที่ตอ้ งการก่อสงคราม
(เปรี ยบเทียบ สดด. 42) สดุดีน้ ีได้ถูกเรี ยกว่าการคร่ าครวญส่ วนตัวที่คาดหวังถึงการขอบคุณ550
“ไม่มีขอ้ ความที่ยนิ ดีในสดุดีบทที่ 120 ทั้งบท ยกเว้นอนุประโยคสุ ดท้ายในข้อที่ 1”551
1. การช่วยกูข้ องพระเจ้าจากคนโกหก 120:1-2
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เป็ นพยานว่าเขาได้อธิ ษฐานต่อพระเจ้าในเรื่ องการช่วยกูจ้ ากคนโกหกและที่วา่ พระเจ้าได้
ให้ตามคาขอร้องของเขา
“หลังจากห้าสิ บกว่าปี แห่ งพันธกิ จนั้น ข้าพเจ้าตระหนักว่าส่ วนใหญ่ของปั ญหาต่างๆในครอบครัวและ
คริ ส ตจัก รนั้น ถู ก ก่ อ ให้ เ กิ ด โดย คริ ส เตี ย นผูไ้ ม่ ไ ด้มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ท้แ ละสนิ ท กับ พระเยซู ค ริ ส ต์
พวกเขาไม่ใช่ผสู ้ ร้างสันติที่ถ่อมใจ แต่เป็ นผูส้ ร้างปั ญหาที่เย่อหยิง่ ”552
2. การทาลายคนโกหกโดยพระเจ้า 120:3-4
ผู ้ เ ขี ย นได้ ถ ามคนโกหกว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ นกั บ เขาและจากนั้ นได้ ต อบค าถามของเขาเอง
พระเจ้าจะทาลายเขาอย่างเช่นนักรบผูไ้ ด้ยงิ ธนูใส่ ศตั รู หรื ออย่างเช่นไฟที่ได้เผาผลาญต้นไม้กวาดที่แห้ง
3. การฆ่าเวลาของพระเจ้ากับคนโกหก 120:5-7
นักกวีได้คร่ าครวญถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ เขาจาต้องดาเนินชีวติ ต่อไปกับผูค้ นเช่นคนโกหกผูซ้ ่ ึ งก่อให้เกิดการ
ต่อสู ้กนั เรื่ อยไป (ข้อ 5-6) เมเชคเป็ นชนชาติที่ป่าเถื่อนซึ่ งอยูห่ ่ างจากอิสราเอลไปทางเหนื อใกล้กบั ทะเลดาใน
เอเชียน้อย (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 10:2; อสค. 38:2; 39:1-2) เคดาร์ ในอาระเบียตอนเหนือเป็ นบ้านของคนอิชมา
เอลที่เร่ ร่อนไปในที่ต่างๆ ผูไ้ ด้รบกวนคนอิสราเอลเป็ นบางครั้งบางคราว (ปฐก. 25:13; อสย. 21:16-17; ยรม.

2:10; อสค. 27:21)
คนเหล่านี้ ได้เป็ นตัวแทนของประเภทของบุคคลต่างๆที่ได้ลอ้ มรอบผูเ้ ขียน นัน่ คือ คน
โกหกชาวต่างชาติ และคนป่ าเถื่อนที่เป็ นปรปั กษ์ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะก่อสงครามอยูเ่ สมอ แต่เขาต้องการที่
จะดาเนินชีวติ อย่างสันติ
“ถ้า ‘ข้าพเจ้า’ แห่ งสดุดีน้ ี เป็ นอิสราเอลซึ่ งถูกทาให้เป็ นบุคคลนั้น สองชื่ อนี้ จะสรุ ปโลกต่างชาติ ทั้งไกล
และใกล้ ซึ่ งอิสราเอลถูกทาให้กระจัดกระจายไป นอกจากว่าตัวบทถูกแก้ไขข้อเขียนไว้ มิฉะนั้นพวก
เขาต้องถูกถือว่าเป็ นชื่ อเชิ งการเปรี ยบเทียบของผูเ้ ขียนสดุ ดีสาหรับหมู่คนต่างชาติที่เขาอยู่ดว้ ย นัน่ คือ
เป็ นคนต่างชาติอย่างเช่ นผูค้ นที่อยูไ่ กลที่สุด และอย่างไม่ปราณี อย่างเช่ นหมู่ญาติที่เป็ นอาหรับของเขา
(เปรี ยบเทียบ ปฐก. 16:12; 25:13)”553
การเป็ นปฏิ ปักษ์เรื่ อยไปของผูค้ นที่ก่อปั ญหาโดยการกล่าวการโกหกและในแนวทางอื่นๆนั้นก็นาให้
ธรรมิกชนที่จะอธิ ษฐานขอให้ พระเจ้าที่จะจัดการกับพวกเขา น้ าพระทัยของพระเจ้าก็เพื่อผูค้ นที่จะดาเนิ น
ชีวติ กับซึ่ งกันและกันอย่างสันติ (มธ. 5:9; 2 คร. 13:11, และข้ออื่นๆ)
สดุดีบทที่ 121
สดุ ดีแห่ งการวางใจนี้ ได้มุ่ ง ความคิ ดของผูเ้ ดิ นทางไปนมัส การไปที่ พระเจ้าในฐานะแหล่ งแห่ ง การ
ช่วยเหลือของเขา (เปรี ยบเทียบ สดด. 23) มันให้ความแน่ใจว่าองค์ผรู ้ ักษาอิสราเอลจะรักษาไว้ซ่ ึ งการเฝ้ าดูแลที่
ระวังระไวและปกป้ องประชากรของพระองค์
1. แหล่งแห่งการช่วยเหลือ 121:1-2
เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้เงยหน้าของเขาจากส่ วนที่ต่าของคานาอันไปยังเนิ นเขารอบๆภูเขาศิโยน
ขณะที่เขาได้เดินทางไปยังเทศกาลที่นนั่ ขณะที่เขาได้ทาอย่างนั้น เขาได้ไตร่ ตรองถึ งแหล่งแห่ งการช่วยเหลื อ
ของเขา เขายังได้ย้าเตือนตัวเขาเองอีกว่าการช่วยเหลือของเขาคือพระเจ้าผูไ้ ด้สร้างเนิ นเขาเหล่านั้นพร้อมกับฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลกทั้งสิ้ น (เปรี ยบเทียบ 124:8) นี่เป็ นพระเจ้าที่เขาได้เดินทางไปเพื่อจะนมัสการ ณ พระ
วิหารบนภูเขาศิโยน
2. ความแน่ใจถึงการช่วยเหลือ 121:3-8
121:3-4 “ให้เท้าพลาดไป” เป็ นมโนภาพที่เหมาะสมซึ่ งพรรณนาถึงนักเดินทางไปนมัสการผูไ้ ด้เดินไปยังพระ
วิหารซึ่ งบางครั้งก็ขา้ ม ภูมิประเทศที่อนั ตราย มโนภาพนี้ หมายถึ งว่าพระเจ้าจะทาให้ประชากรของ
พระองค์มนั่ คงและซื่ อตรงในวิถี แห่ ง ชี วิตของพวกเขา แม้ว่า บางครั้ งพวกนักเดิ นทางได้เดิ นทาง
หลังจากมืดค่า พระเจ้าไม่เคยหยุดเฝ้ าระวังบรรดาผูน้ มัสการของพระองค์

“นอกจากว่า ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีก ล่ า วถึ ง ผูส้ ั ง เกต (จงสังเกตบุ คคลที่ส องในรู ปเอกพจน์ในข้อ 3-8) มันดู
เหมือนว่ามีผพู ้ ูดสองหรื อสามคนที่ได้เป็ นตัวแทนในสดุดีน้ ี ซึ่ งขึ้นอยู่กบั วิธีที่ใครคนหนึ่ งมองดูขอ้ ที่ 3
การแปล [ในฉบับ NET] ทึกทักเอาว่าผูพ้ ูดคนที่หนึ่ งกล่าวในข้อ 1-2, ว่าผูพ้ ูดคนที่สองก็ตอบสนองต่อ
เขาด้วยคาอธิ ษฐานในข้อที่ 3 (นี่ ทึกทักเอาว่าคากริ ยาเป็ นการแสดงออกถึงคาสั่งให้อธิ ษฐาน), และว่าผู ้
พูดคนที่สามตอบสนองด้วยความแน่ ใจในข้อที่ 4-8
ถ้าคากริ ยาในข้อที่ 3 ถูกถือว่าเป็ นการใช้เชิ ง
โวหารแห่งการแสดงออกถึงคาสั่ง จากนั้นก็มีผพู ้ ูดสองคน ข้อที่ 3-8 เป็ นการตอบสนองของผูพ้ ูดคนที่
สองต่อถ้อยคาของผูพ้ ดู คนที่หนึ่ง”554
121:5-6 พระยาเวห์จะปกป้ องประชากรของพระองค์อย่างที่ผดู้ ูแลสัตว์ทาหน้าที่ของเขา พระองค์จะปกป้ องพวก
เขาจากอิทธิ พลต่างๆที่เป็ นปฏิปักษ์ซ่ ึ งดวงอาทิตย์ในปาเลสไตน์ที่ร้อนมากได้เล็งถึง พระองค์จะไม่ยอม
ให้อนั ตรายที่จะโจมตีพวกเขาในเวลากลางวันหรื อในเวลากลางคืน
121:7-8 พระเจ้าเป็ นองค์ผปู ้ กป้ องแห่ งประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงปกป้ องพวกเขาจากอิทธิ พลที่ชวั่
ร้ายทั้งสิ้ น พระองค์ ทรงปกป้ องพวกเขาเมื่อพวกเขาออกไปนอกบ้านและเมื่อพวกเขากลับมาในบ้าน
นัน่ คือทุกเวลา ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระองค์จะจัดเตรี ยมการปกป้ องนี้เป็ นนิตย์
“ผูเ้ ชื่ อไม่เคยประสบกับการเป็ นลมเนื่ องจากถูกแดดหรื อตกอยู่ในเงื้ อมมือของผูร้ ้ายใช่ไหม?”
มันชัดเจนที่ว่าในขณะที่สดุดีน้ ี กล่าวถึ งการปกป้ องแบบผ้าห่ มเช่นนั้น นักเดินทางไปนมัสการ
ต้อ งเข้า ใจว่ า ทุ ก สิ่ งที่ บุ ก รุ กชี วิ ต ของเขาหรื อของเธอก็ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดู ที่ เ ฝ้ าระวัง และ
การจัดเตรี ยมของพระเจ้า วิญญาณของสดุ ดีน้ ี ก็คือเพื่อที่จะกระตุ น้ การวางใจในพระยาเวห์
องค์ผรู ้ ักษานักเดิ นทางไปนมัสการ และองค์ผรู ้ ักษาแห่ งอิสราเอล องค์ผูส้ ร้ างฟ้ าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก บ่อยครั้งแล้ว สิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นในชี วิตของนักเดินทางไปนมัสการจะไม่เป็ นการ
เลื อกของเขาหรื อของเธอ แต่สดุ ดีน้ ี ไม่ได้ช้ ี ไปยังทิศทางนั้น ทิศทางคือทางด้านบนไปยัง
พระเจ้า ผูเ้ ชื่ อต้องตระหนักว่าชี วิตเป็ นของขวัญจากพระเจ้า องค์ผใู้ ห้ชีวิต นักเดินทางไป
นมัสการสามารถพักอย่างมัน่ ใจได้ ซึ่ งรู ้วา่ พระสิ ริของพระเจ้าจะมีชยั และความยุติธรรม. . .และ
ความชอบธรรม. . .จะปกครองในที่สุด”555
สดุ ดีน้ ี เป็ นการย้ า เตื อนที่ ปลอบโยนถึ งการปกป้ องเรื่ อยไปของพระเจ้าจากอันตรายและอันตรายทุ ก
ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเหมาะสมสาหรับพวกนักเดินทางไปนมัสการที่จะย้ าเตือนพวกเขาถึง
การดูแลเฝ้ าระวังของพระองค์

“ทั้งๆที่มีอนั ตรายของการเดินทางไปนมัสการของใครคนหนึ่ งนั้น ผูเ้ ชื่อสามารถวางใจในพระ
เจ้า ได้ พระเจ้าไม่ ใช่ ใหญ่เกิ นไปที่ จะเอาใจใส่ หรื อประชากรของพระองค์ไร้ ค วามส าคัญ
เกิ นไปที่ จะเอาใจใส่ สดุ ดีที่ ส งบนี้ ไ ตร่ ตรองถึ ง พระเจ้า ผูร้ ะงับ ความกัง วลของใจของนัก
เดิ นทางไปนมัสการ ผูซ้ ่ ึ งเฝ้ าดู แลเขาหรื อเธอด้วยความสุ ภาพของผูเ้ ลี้ ยงแกะและความระวัง
ระไวของผูป้ กป้ อง และผูใ้ ห้พรที่ครุ่ นคิดแก่งานประจาวันของใครคนหนึ่ง”556
สดุดีบทที่ 122
ดาวิดได้กล่าวถึงความยินดีของเขาในการขึ้นไปยังพระวิหารเพื่อจะนมัสการพระเจ้าในสดุดีแห่ งศิโยน
บทที่ส้ นั นี้ เขาได้กระตุน้ ให้คนอิสราเอลที่จะอธิ ษฐานเพื่อความมัน่ คงของเยรู ซาเล็มเพื่อว่าพระพรนี้ จะดาเนิ น
ต่อไป สภาพเช่ นนั้น นั่นคื อ สภาพที่สงบสุ ขจะยกย่องพระเจ้าและให้ประโยชน์แก่ประชากรของพระองค์
ดาวิดได้เขียนสดุดีแห่งการแห่ข้ ึนอีกสามบท (สดด. 124; 131; 133)
1. การคาดหวังที่ยนิ ดีถึงการนมัสการ 122:1-2
ดาวิดได้กล่าวว่าเขาได้รู้สึกเป็ นสุ ขอย่างไรเมื่อมันเป็ นเวลาที่จะนมัสการพระเจ้า ณ สถานนมัสการใน
เยรู ซาเล็ม มันเป็ นสิ ทธิ พิเศษที่ ยิ่งใหญ่ ที่จะยืนอยู่ภายในประตูต่างๆของเมื องนั้นที่ พระเจ้าได้เลื อกให้เป็ น
สถานที่ที่พระองค์จะพบปะกับประชากรของพระองค์
2. สภาพที่เป็ นสิ ทธิพิเศษของเยรู ซาเล็ม 122:3-5
พระเจ้า ได้อ วยพรเยรู ซ าเล็ ม ด้ว ยการให้ พ ลเมื อ งใหญ่ แ ละหนาแน่ น พระองค์ไ ด้แ ต่ ง ตั้ง มัน เป็ น
ศูนย์กลางแห่ งชี วิตและการนมัสการแห่ งชาติ ที่ ซ่ ึ งผูค้ นจากทุ กเผ่าของอิ สราเอลได้อาศัยสาหรั บโอกาสทาง
เทศกาลต่างๆ พวกเขาได้เดิ นทางไปที่ นั่นอี กด้วยเพื่อการตัดสิ นตามกฎหมายจากกษัตริ ยผ์ ูช้ อบธรรม ผูซ้ ่ ึ ง
พระเจ้าได้จดั เตรี ยมไว้เพื่อประชากรของพระองค์
3. คาอธิษฐานเพื่อสันติภาพของเยรู ซาเล็ม 122:6-7
ดาวิ ด ได้เ รี ย กให้ ค นอิ ส ราเอลที่ จ ะขอให้ พ ระเจ้า ค้ า จุ น เยรู ซ าเล็ ม (ตามตัว อัก ษร คื อ รากฐานแห่ ง
สันติภาพ) ให้อยูใ่ นสันติภาพ พวกเขาจะต้องอธิ ษฐานเพื่อให้ความมัง่ คัง่ ของพระเจ้าเกิดขึ้นกับทุกคนที่ตอ้ งการ
ที่จะสงวนเยรู ซาเล็มไว้ให้เป็ นศูนย์กลางที่สาคัญอย่างที่มนั ได้เป็ น พวกเขาควรอธิ ษฐานเพื่อให้สันติภาพและ
ความมัง่ คัง่ เกิดขึ้นกับทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นเมืองนั้นอีกด้วย ดาวิดเองได้อธิ ษฐานเพื่อประชาชน เขาได้แสวงหา
สวัสดิภาพของเยรู ซาเล็มอย่างมากที่สุดเพราะว่านิเวศของพระยาเวห์ได้อยูภ่ ายในมัน
สวัสดิ ภาพและการดาเนิ นต่อไปของสถานที่ต่างๆที่เป็ นศูนย์กลางสาหรับการนมัสการและงานของพระเจ้าใน
โลกควรครอบงาคาอธิษฐานของประชากรของพระเจ้า

สดุดีบทที่ 123
ผูเ้ ขียนสดุ ดีการแห่ ข้ ึนบทที่ สี่น้ ี ได้กล่าวถึ งการพึ่งพาพระเจ้าและได้ออ้ นวอนขอพระคุ ณจากพระองค์
เนื่องจากพวกศัตรู ของอิสราเอลได้เยาะเย้ยพวกเขาถึงการวางใจในพระยาเวห์ของพวกเขา มันเป็ นการรวมกัน
ของการคร่ าครวญส่ วนตัวและส่ วนรวม
1. การพึ่งพาพระเจ้า 123:1-2
ผูเ้ ขียนได้เงยหน้ามององค์ผมู ้ ีอธิ ปไตยแห่งจักรวาลนี้และได้อธิ ษฐานขอให้พระองค์ที่จะส่ งการช่วยกูม้ า
จากบัลลังก์ในสวรรค์ของพระองค์ เขาได้ใช้ลกั ษณะท่าทางที่ถ่อมใจในการทาการขอร้องนี้ ซึ่ งเปรี ยบเทียบตัว
เขาเองกับคนใช้ผซู ้ ่ ึ งสามารถรอให้เจ้านายของเขาที่จะทาการเท่านั้น
2. ความปรารถนาพระคุณ 123:3-4
คนอิ สราเอลต้องการพระคุ ณมากขึ้ นเพราะว่าพวกเพื่อนบ้านต่างชาติ ของพวกเขา ผูซ้ ่ ึ งดาเนิ นชี วิตที่
สะดวกสบาย ได้เยาะเย้ยพวกเขาสาหรับการวางใจในพระยาเวห์ของพวกเขา
มันเหมาะสมที่จะขอความสามารถที่เพิ่มเติมจากพระเจ้าเพื่อจะรับมือกับการวิจารณ์และการเยาะเย้ยจากผูไ้ ม่เชื่ อ
ผูเ้ ยาะเย้ยความเชื่อในพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เราควรรักษาไว้ซ่ ึ งท่าทีแท้จริ งแห่งการพึ่งพาพระเจ้าขณะที่เราอ้อน
วอนพระองค์และรอคอยพระองค์ที่จะให้ตามคาขอร้องของเรา
สดุดีบทที่ 124
ดาวิดได้เปล่งเสี ยงสรรเสริ ญแด่พระเจ้าสาหรับการไม่ยอมให้บรรดาชนต่างชาติที่ได้ลอ้ มรอบอิสราเอล
ที่จะพิชิตและกลมกลืนไปกับประชากรของพระเจ้า นี่เป็ นสดุดีการสรรเสริ ญแบบประกาศ
1. การปกป้ องของพระเจ้าเหนือประชากรของพระองค์ 124:1-5
ดาวิดได้ย้ าเตือนผูค้ นว่าพระเจ้าได้อยู่ฝ่ายเขามาตลอดในสงครามต่างๆที่อาจได้ส่งผลต่อการสู ญพันธุ์
ของอิสราเอล ถ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ พวกเขาคงได้พินาศไปแล้ว เขาได้ใช้ภาพที่เห็นจริ งเห็นจังหลายภาพเพื่อ
พรรณนาถึงการถูกทาลายล้างอย่างสิ้ นเชิ งของประชากรที่เลือกสรร พวกศัตรู ของอิสราเอลได้โจมตีอิสราเอล
อย่างมุ่งร้ายหลายครั้งในระหว่างประวัติศาสตร์ ของพวกเขา
2. การสรรเสริ ญสาหรับการปกป้ องของพระเจ้า 124:6-8
ถัดไปดาวิดได้สรรเสริ ญพระยาเวห์สาหรั บการไม่ยอมให้พวกศัตรู ของอิสราเอลที่จะฉี กพวกเขาเป็ น
ชิ้นๆอย่างเช่นสัตว์ที่ดุร้ายฉี กเหยื่อของมัน “สาธุ การแด่พระเจ้า” หมายถึง การยอมรับพระองค์ในฐานะแหล่ง

แห่งพระพร (เปรี ยบเทียบ 103:2) อิสราเอลได้หนี รอดไปอย่างนกที่บินไปเมื่อใครคนหนึ่ งได้ปลดปล่อยกับดัก
ที่ได้ทาให้มนั ติดกับดัก ผูช้ ่วยของอิสราเอลคือพระยาเวห์ ไม่ใช่ผชู ้ ่วยกูท้ ี่เป็ นมนุ ษย์คนใดก็ตาม (เปรี ยบเทียบ
121:8)
พระองค์เป็ นองค์ผทู ้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก (เปรี ยบเทียบ 115:15; 121:2) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
แข็งแรงที่สุดของผูช้ ่วยกูท้ ้ งั หมด
สดุ ดีน้ ี และสดุดีบทที่ 121 ทาให้ระลึกถึงการสงวนคนอิสราเอลไว้โดยพระเจ้า สดุดีบทที่ 121 เป็ น
ส่ วนตัวและเฉพาะบุคคลมากกว่าในมุมมองของมัน ส่ วนสดุ ดีน้ ี เป็ นส่ วนรวมและระดับประเทศมากกว่า บางที
เป็ นเพลงการขอบคุ ณ แบบส่ ว นรวม การสงวนประชากรของพระเจ้า เป็ นหัว ข้อ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การ
สรรเสริ ญในสองลัก ษณะ อิ ส ราเอลได้ประสบกับ การต่ อต้า นเผ่า พันธุ์ มาเป็ นเวลาหลายศตวรรษ กระนั้น
พระเจ้าได้สงวนประชากรที่เลือกสรรของพระองค์ไว้จนถึงทุกวันนี้
สดุดีบทที่ 125
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้สรรเสริ ญพระเจ้าว่าผูเ้ ชื่ อนั้นมัน่ คงในความรอดของพวกเขาและที่วา่ พระเจ้าจะกันการ
ทดลองไว้จากการท่วมท้นพวกเขา อย่างไรก็ตาม เขาได้เตือนประชากรของพระเจ้าที่จะติดตามพระองค์อย่าง
สัตย์ซื่อ หรื อสู ญเสี ยพระพรของพระองค์เพราะว่าพวกเขาได้ดาเนิ นชี วิตอย่างที่ผไู ้ ม่เชื่ อดาเนิ น สดุดีการแห่ ข้ ึน
นี้เป็ นเพลงส่ วนรวมแห่ งความมัน่ ใจและการคร่ าครวญส่ วนรวม557 บางคนเรี ยกมันว่าสดุดีการวางใจหรื อสดุดี
แห่งศิโยน
1. ความมัน่ คงของประชากรของพระเจ้า 125:1-3
ผูเ้ ชื่อในพระยาเวห์ก็มนั่ คงในตาแหน่งของพวกเขาอย่างภูเขาที่พระเจ้าได้เลือกและสถาปนาไว้ในฐานะ
ที่อยู่อาศัยอันพิเศษ (เปรี ยบเทียบ รม. 8:31-39) พระเจ้าทรงล้อมรอบประชากรของพระองค์เป็ นนิ ตย์อย่าง
กองทัพที่ปกป้ องซึ่ งกันกองทัพต่างๆที่มีอานาจมากไว้จากการพิชิตพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 10:13)
“ภู เขาศิ โยนไม่ ใช่ จุดสู ง สุ ดในเทื อกเขารอบเยรู ซาเล็ ม ภู เขามะกอกเทศอยู่ท างตะวันออกของมัน
ภูเขาสโคพุสอยูท่ างเหนื อของมัน เนิ นเขาอื่นๆอยู่ทางตะวันตกและทิศใต้ ซึ่ งทั้งหมดนี้ ก็สูงกว่าภูเขาศิ
โยน จากการที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาทั้งหลายนั้น ภูเขาศิโยนก็มนั่ คงโดยการดารงไว้ตามธรรมชาติของ
มัน ดังนั้นผูเ้ ขียนเปรี ยบพระเจ้ากับเนินเขาต่างๆรอบเยรู ซาเล็มและเปรี ยบเทียบผูค้ นกับภูเขาศิโยน”558
พระเจ้าได้สัญญาที่จะไม่ยอมให้บรรดาผูม้ ีอานาจที่อธรรมพิชิตคนชอบธรรมอย่างสิ้ นเชิ ง พระเจ้าได้
อนุญาตให้พวกเพื่อนบ้านต่างชาติของอิสราเอลที่จะกดขี่และปกครองอิสราเอลเป็ นบางระยะในประวัติศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ข้อที่ 3 สัญญาว่าพวกเขาจะไม่พิชิตอิสราเอลอย่างสิ้ นเชิงและในที่สุด บรรดาผูแ้ ปลฉบับ NIV ได้
แปลส่ วนสุ ดท้ายของข้อที่ 3 ว่า “เกรงว่าคนชอบธรรมจะยืน่ มือออกกระทาความผิด”
2. การเลือกต่างๆที่อยูต่ ่อหน้าประชากรของพระเจ้า 125:4-5
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ประชากรของพระเจ้านั้นมัน่ คง พวกเขาก็มีการเลือกเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจะดาเนิ น
ชีวติ พวกเขาสามารถสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าได้หรื อจากพระองค์ไปและดาเนิ นชี วิตที่บาป ในข้อที่ 4 ผูเ้ ขียนสดุดี
ได้ขอให้พระเจ้าที่จะอวยพรประชากรเหล่านั้นของพระองค์ผทู ้ าสิ่ งดี และซื่ อตรงในท่าทีและความรักใคร่ ของ
พวกเขา ในข้อที่ 5 เขาได้เตือนว่าบรรดาผูเ้ ชื่ อที่ไม่ได้ติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อจะประสบกับชะตากรรมที่
คล้ายกับชะตากรรมของคนอธรรม พวกเขาจะเลิกล้มที่จะชื่ นชมกับสิ ทธิ พิเศษของการสามัคคีธรรมที่สนิ ทกับ
พระยาเวห์ สาหรับอิสราเอลนั้น นี่หมายถึงการเนรเทศและการเป็ นเชลยในฐานะการลงโทษสู งสุ ด อย่างไรก็
ตามพวกเขาจะไม่เลิกล้มที่จะเป็ นประชากรของพระองค์ (ข้อ 1-3) ผูเ้ ขียนสดุดีได้จบลงด้วยการอธิ ษฐานขอ
สันติภาพมาเหนืออิสราเอล ซึ่ งในบริ บทนั้นได้เรี ยกร้องการดาเนินกับพระเจ้า
“ชีวติ แห่งความเชื่อไม่ใช่ง่าย แต่ชีวติ แห่งความไม่เชื่อก็ยากกว่ามาก ในชีวติ นี้และชีวติ ที่จะมาถึง”559
สดุ ดีน้ ี สร้ างความแตกต่างที่ชดั เจนในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล พันธสัญญาใหม่สอนว่าหลักการ
เหล่านี้ประยุกต์ใช้กบั คริ สเตียนเช่นกัน บรรดาผูท้ ี่วางใจในพระเจ้าก็มนั่ คงเป็ นนิ ตย์ แต่พวกเขาสามารถเลือกที่
จะติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและประสบกับพระพรของพระองค์ หรื อไปจากพระองค์และประสบกับการตี
สอนของพระองค์
สดุดีบทที่ 126
สดุ ดีการแห่ ข้ ึนแบบคร่ าครวญส่ วนรวมนี้ ดูเหมือนจะเกิ ดขึ้นตั้งแต่สมัยของเอสราและเนหะมียเ์ มื่อคน
อิสราเอลได้กลับมาจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลน ผูเ้ ขียนได้ยินดีในการกลับไปยังแผ่นดินของอิสราเอล (บางที
หลังจากปี 538 กคศ.) แต่ได้อธิ ษฐานขอการฟื้ นฟูอย่างสมบูรณ์ สดุ ดีน้ ี สามารถถูกเรี ยกว่าสดุดีแห่ งศิโยนอีก
ด้วย
บนเครื่ องบินจากชิคาโกไปยังเนวาร์ คในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ คศ. 2002 นั้น ผมได้นงั่ ตรงข้ามทางเดิ น
ระหว่างที่นงั่ กับผูห้ ญิงชาวยิวคนหนึ่ ง ก่อนที่เครื่ องบินออกนั้น เธอได้อ่านหนังสื อเล่มหนึ่ ง ซึ่ งผมได้สังเกตว่า
เป็ นภาษาฮีบรู และเธอได้อธิ ษฐาน ต่อมาผมได้ถามว่าเธอได้อธิ ษฐานอะไร เธอได้กล่าวว่ามันเป็ นคาอธิ ษฐาน
พิเศษก่อนการบิน ผมคิดว่ามันคงเป็ นสดุดีการแห่ข้ ึน เนื่องจากว่าเธอกาลังขึ้น!
1. การสรรเสริ ญสาหรับการกลับมา 126:1-3

ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ระลึ ก ถึ ง ความประทับ ใจแรกเริ่ ม ที่ ตามหลัง การกลับ ไปสู่ แ ผ่นดิ นนั้น ซึ่ ง พระเจ้า ได้
ก่อให้เกิดขึ้น พวกเชลยที่ได้กลับมาก็รู้สึกราวกับว่าพวกเขาเพียงแค่ได้ฝันว่าพวกเขาได้กลับไปสู่ บา้ นเกิดของ
พวกเขา เป็ นที่ ชดั เจนว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังที่ จะเห็ นมัน พวกเขาได้ดีใจและสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรั บ
ความดีของพระองค์ต่อพวกเขาขณะที่พวกเขาได้กล่าวกับคนที่ไม่ใช่คนอิสราเอล
2. การอ้อนวอนขอการกลับสู่ สภาพเดิมที่สมบูรณ์ 126:4
ลาธารต่างๆในทางทิศใต้ของอิสราเอล ซึ่ งก็คือเนเกบนั้นได้แห้งในเดื อนต่างๆช่วงหน้าร้อนที่แห้งแล้ง
แต่ลาธารเหล่านั้นก็กลายมาเป็ นกระแสน้ าที่เชี่ยวกรากในฤดูฝน ผูเ้ ขียนสดุดีได้ใช้ลาธารเหล่านี้ เป็ นภาพของสิ่ ง
ที่ทางหลวงจากบาบิโลนสามารถเป็ นได้ดว้ ยพระพรที่มากขึ้นของพระเจ้า ทางหลวงเหล่านั้นก็ท่วมท้นไปด้วย
พวกนักเดินทางที่กาลังกลับไปสู่ แผ่นดินที่พระเจ้าต้องการให้ประชากรที่เลือกสรรของพระองค์ที่จะครอบครอง
3. การคาดหวังถึงความมัง่ คัง่ ในอนาคต 126:5-6
สาหรับพวกเชลยที่ได้กลับมานั้น การเพาะปลูกก็เป็ นงานที่เจ็บปวดเนื่ องจากว่าพื้นดินนั้นแข็งและเป็ น
ป่ า เพราะว่าไม่มีใครได้พรวนมัน อย่างไรก็ตาม ชาวสวนที่ได้ทางานหนักสามารถคาดหวังถึ งการเก็บเกี่ ยวที่
อุดมสมบูรณ์ในอนาคตได้ ความยินดีในอนาคตจะแทนที่การร้องไห้ในปั จจุบนั อย่างไม่สงสัยเลยว่า ผูเ้ ขียน
สดุดีได้ใช้คาศัพท์น้ ีเพื่อแสดงถึงการกลับสู่ สภาพเดิมของประเทศเช่นเดียวกับผลผลิต สิ่ งนี้ ดูเหมือนชัดเจนจาก
ข้อต่างๆที่มาก่อน ประเด็นของเขาก็คือว่า แม้ว่าคนยิวผูไ้ ด้กลับมานั้นได้มีความยุ่งยากในการจัดตั้งชี วิตและ
สถาบันของลัทธิ ยิวขึ้ นมาใหม่ พวกเขาก็สามารถคาดหวังว่าพระเจ้าจะให้รางวัลสาหรั บการงานของพวกเขา
มันแน่นอนอย่างเช่นการเก็บเกี่ยวที่ตามหลังการหว่าน (เปรี ยบเทียบ กท. 6:7)
การไหลทะลักแรกเริ่ มของความกระตื อรื อร้ นและความสาเร็ จที่ บรรดาผูแ้ สวงหาที่ จะให้เกี ยรติ แด่
พระเจ้าประสบนั้น ต้องดาเนินต่อไป แม้วา่ งานนั้นช้า หนักและท้อใจ ประชากรของพระเจ้าสามารถตั้งตาคอย
ด้วยความหวังถึ งการเก็บเกี่ ยวที่เป็ นรางวัลในอนาคตได้ถา้ พวกเขาอุตสาหะอย่างสัตย์ซื่อในการดาเนิ นงานที่
พระเจ้าได้หมอบหมายไว้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:1-8, 18-23; กท. 6:9)
สดุดีบทที่ 127
ซาโลมอนได้กล่าวถึงพระพรของพระเจ้าในชีวติ ครอบครัวในสดุดีการแห่ ข้ ึนนี้ ที่เป็ นสดุดีปัญญาอีกด้วย
การวางใจในพระเจ้าก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆในครอบครัวซึ่ งการทางานหนักอย่างเดียวไม่สามารถจัดเตรี ยมให้
ได้ สดุดีน้ ีและสดุดีถดั ไปก็ดีที่จะอ่านเมื่อครอบครัวของคุณรบกวนคุณ560
1. การไร้ประโยชน์ของการงานที่ปราศจากความเชื่อ 127:1-2

ข้อเหล่านี้ ทาให้ระลึ กถึ งวิญญาณของหนังสื อปั ญญาจารย์พร้อ มกับการเน้นที่การไร้ ประโยชน์ มันโง่
เขลา สับสน และไร้ ประโยชน์ที่จะพยายามทาโครงการต่างๆโดยปราศจากการแสวงหาพระพรจากพระเจ้า
สิ่ งนี้ประยุกต์ใช้กบั การสร้างบ้านและการสร้างครอบครัว มันก็ประยุกต์ใช้กบั งานที่ใหญ่กว่าอย่างมากของการ
ป้ องกันเมืองอีกด้วย การทางานหนักเป็ นเวลานานหลายชัว่ โมงจะนาไปสู่ ความเหนื่ อยล้าเท่านั้น ตรงกันข้าม
บรรดาผูท้ ี่วางใจในพระเจ้า (ผูเ้ ป็ นที่รักของพระองค์) ก็ประสบกับการพัก ซาโลมอนไม่ได้ดูถูกงานหนักแต่ได้
สนับสนุนการพึ่งพาพระเจ้าขณะที่บุคคลหนึ่งทางาน
2. พระพรแห่งการจัดเตรี ยมของพระเจ้า 127:3-5
ความโง่เขลาของการทางานตลอดเวลาและไม่วางใจในพระเจ้าควรจะชัดเจนเมื่อใครคนหนึ่ งพิจารณาว่า
ส่ วนมากของสิ่ งที่เราชื่ นชมนั้นไม่ได้มาจากการทางานหนัก พระพรที่ดีที่สุดหลายอย่างของชี วิตมาในฐานะ
ของขวัญจากพระเจ้า ลูกๆก็เป็ นหนึ่ งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ พระเจ้าให้พวกเขาแก่คู่สามีภรรยาหรื อ
ยับยั้งพวกเขาไว้อย่างที่ พระองค์เลื อกไม่ว่าสามี และภรรยาอาจพยายามที่ จะได้รับพวกเขามากแค่ไหนก็ตาม
ภายใต้ระบบของโมเสสนั้น พระเจ้าได้สัญญาที่จะอวยพรธรรมิกชนด้วยลูกๆ (ฉธบ. 28:4) แต่พระองค์ไม่ได้ให้
พระสัญญาเช่ นนั้นแก่คริ สเตียน ดังนั้นเป็ นสิ่ งที่ผิดพลาดที่จะสรุ ปว่ายิ่งคู่สามีภรรยาที่เป็ นคริ สเตียนมีลูกมาก
พวกเขายิง่ ชอบธรรมมาก
ในสมัยของซาโลมอนนั้น ตามปกติแล้วเด็กๆที่เติบโตแล้วก็ดูแลพวกพ่อแม่ของพวกเขาในวัยชราของ
พวกเขา พวกเขาจะปกป้ องพ่อแม่ข ณะที่ พ่อแม่ พ่ ึงพาและอ่อนแอมากขึ้ น เป็ นที่ ชัดเจนว่านั่นคื อสิ่ งที่ ซ า
โลมอนได้มีในความคิดในข้อที่ 4 และ 5 ลูกๆ (บุตรชาย) สามารถเป็ นการปกป้ องสาหรับพ่อแม่ของพวกเขา
จากศัตรู ภายนอกและภายในได้ ลู กศรก็ป้องกันพวกบุ กรุ กที่ โจมตี การเจรจาในประตูก็พรรณนาถึ งการ
ป้ องกันพวกศัตรู ผแู ้ สวงหาที่จะปล้นคนที่ไม่มีทางป้ องกันตัวเองผ่านทางกลอุ บายทางกฎหมายและนาความ
อับอายมาเหนื อพวกเขา ดัง นั้นลู กๆสามารถเป็ นประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย ได้ แต่ไ ม่ใช่ กรมธรรม์
ประกันภัยที่ใครคนหนึ่งสามารถทางานหนักเพื่อจะซื้ อได้ พวกเขาเป็ นของขวัญจากพระเจ้า
ธรรมิกชนต้องตระหนักว่าผูค้ นไม่ได้สร้างตัวเองเลย ในที่สุดแล้ว เราก็เป็ นหนี้ ทุกสิ่ งที่เราครอบครอง
ต่อการจัดเตรี ยมของพระเจ้า ดังนั้น เราควรหลีกเลี่ยงกับดักของการพึ่งพาที่ตวั เราเองอย่างสิ้ นเชิ งสาหรับทุกสิ่ ง
ที่ เราจาเป็ นในชี วิต ตรงกันข้าม เราควรวางใจพระเจ้า ขณะที่ เราท างานและยอมรั บ ของขวัญต่างๆที่ ดีของ
พระองค์
“การเสี ย สละหรื อการทางานหนักของมนุ ษย์มากแค่ไหนก็ตามไม่สามารถบรรลุ ได้มากนอกจากว่า
พระพรของพระเจ้าอยูบ่ นประชากรของพระองค์”561

สดุดีบทที่ 128
ในสดุ ดีแห่ ข้ ึนแห่ งปั ญญานี้ ผูเ้ ขียนได้ยินดี ในพระพรของพระเจ้า เขาได้ทบทวนถึ งพระพรต่างๆที่
ได้รับก่อนหน้านี้และจากนั้นได้อธิ ษฐานขอพระพรที่มากขึ้น (เปรี ยบเทียบ กดว. 6:24-26) บางคนจัดให้สดุดีน้ ี
อยูใ่ นประเภทสดุดีแห่งศิโยนเช่นกัน
“คาว่า ‘อวยพร’ ถูกใช้สี่ครั้งในรู ปแบบหนึ่ งหรื อในอีกรู ปแบบหนึ่ ง แต่มนั เป็ นการแปลของคาฮีบรู สอง
คาที่แตกต่างกัน ในข้อที่ 1-2 มันคือคาว่า อาเชอร์ ซึ่ งบ่อยครั้งแปลว่า ‘เป็ นสุ ข’ (ปฐก. 30:12-13) และ
ในข้อที่ 4-5 มันคือคาว่า บาราค ซึ่งหมายถึง ‘ได้รับพรจาก พระเจ้า’”562
1. ถ้อยคาสรุ ปแห่งพระพร 128:1
ทุกคนที่ยาเกรงพระยาเวห์และเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์ก็ชื่นชมกับพระพร
2. พระพรที่เจาะจงบางอย่าง 128:2-4
งานของบุคคลที่ยาเกรงและเชื่ อฟั งพระเจ้าจะเกิดผล มันจะก่อให้เกิ ดความยินดี และสวัสดิ ภาพแก่เขา
(ข้อ 2; เปรี ยบเทียบ 127:1-2) ภรรยาของชายจะเกิดผลเช่นกัน ต้นองุ่นก็อยูท่ ุกๆที่ในอิสราเอล และผลิตผล
ผลองุ่ นก็เป็ นหนึ่ งในอุ ตสาหกรรมหลักของอิ สราเอล ความหมายโดยนัยของถ้อยคานี้ ก็คือว่าภรรยาจะให้
กาเนิ ดลู กๆ ในทานองเดี ยวกัน ลู กๆของธรรมิ กชนจะก่ อผลงานที่ เป็ นประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นสัญลักษณ์ โดยต้น
มะกอกเทศ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในพืชผลที่สาคัญที่สุดของอิสราเอลอีกอย่างหนึ่ง ผูเ้ ขียนได้พรรณนาถึงครอบครัวที่ได้
รวมตัวกันรอบๆโต๊ะทานอาหารเย็น (ข้อ 3) ข้อที่ 4 กับข้อที่ 1สร้างกรอบความคิดของข้อที่ 2 และ 3

3. การอ้อนวอนที่เจาะจงเพื่อพระพร 128:5-6
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เสนอคาอธิ ษฐานโดยทัว่ ไปสาหรับอนาคตของผูอ้ ่านของเขา และจากนั้นได้ระบุพระพรที่
เจาะจงซึ่ งติดตามรู ปแบบที่เขาได้ใช้ในข้อที่ 1-4 การอ้อนวอนเกี่ยวกับการเห็นเยรู ซาเล็มมัง่ คัง่ ตลอดชี วิตของ
ใครคนหนึ่งนั้นก็เหมาะสมในสดุดีการแห่ข้ ึน ในที่สุดแล้ว ความมัง่ คัง่ ของเมืองจะขยายไปสู่ ทุกๆครอบครัวใน
ประเทศ การเห็ นลูกหลานของใครคนหนึ่ งก็แสดงถึ งพระพรที่ดาเนิ นต่อไปของพระเจ้าสาหรับหลายปี ที่จะ
มาถึงอีกด้วย
“จากเจ้าสาวและเจ้าบ่าวไปสู่ ลูกหลานในแค่หกข้อ! เวลาบินไปเพียงไร! ชนสามรุ่ นก็เป็ นตัวแทนใน
สดุดีน้ ี และพวกเขาทั้งหมดก็ดาเนินกับพระเจ้า”563

สดุ ดีน้ ี ได้ผูกครอบครัวและประเทศไว้ดว้ ยกันในความคิดของคนอิสราเอลที่เดิ นทางไปนมัสการผูไ้ ด้
เดิ นทางไปยังเยรู ซาเล็มกับครอบครัวของเขาเพื่องานเลี้ ยงระดับชาติ มันเป็ นการย้ าเตือนถึ งความสาคัญของ
พระพรของพระเจ้าเหนื อทั้งบ้านและประเทศที่พ่ ึงพาซึ่ งกันและกัน ครอบครัวและประเทศสามารถประสบ
ความสาเร็ จโดยพระพรของพระเจ้าเท่านั้น
สดุดีบทที่ 129
พระเจ้าได้ช่วยกู้อิสราเอลจากพวกศัตรู ของพวกเขา ในสดุ ดีความมัน่ ใจส่ วนรวมนี้ ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้
สรรเสริ ญพระองค์สาหรับการทาอย่างนั้น และจากนั้นได้ขอให้พระองค์ที่จะทาอย่างนั้นต่อไป คนอื่นๆได้เรี ยก
สดุดีน้ ีวา่ สดุดีการวางใจ พร้อมกับรากของมันในสดุดีการคร่ าครวญ564 มันประกอบด้วยการสาปแช่งบางอย่าง
อีกด้วย
1. คาสรรเสริ ญสาหรับการช่วยกูใ้ นอดีต 129:1-4
129:1-2 อย่างเช่นสดุดีบทที่ 124 ได้เริ่ มต้นนั้น สดุดีน้ ีเริ่ มต้นด้วยการเรี ยกให้คนอิสราเอลที่เดินทางไปนมัสการที่
จะกล่าวเพื่อประเทศ ผูเ้ ขียนได้กระตุน้ ให้ประชาชนที่จะยอมรับว่าพระเจ้าได้ช่วยให้อิสราเอลที่จะอยู่
รอดจากการข่มเหงมากมายที่พวกเขาได้เผชิญตลอดประวัติศาสตร์ของพวกเขา
129:3-4 อย่า งที่ ม นั ได้เ ป็ นนั้น พวกศัต รู ข องอิ ส ราเอลได้ท ารอยไถที่ ลึ ก บนหลัง ของอิ ส ราเอล นี่ เ ป็ นค า
เปรี ยบเที ยบที่ ชัดเจนในเศรษฐกิ จทางกสิ กรรม มันพรรณนาว่าแผ่นดิ นเป็ นมนุ ษย์ อย่างไรก็ตาม
พระยาเวห์ที่ชอบธรรมได้ตดั สายต่างๆของพวกผูก้ ดขี่ของอิสราเอล สายต่างๆในข้อที่ 4 อาจแสดงถึง
สายบังเหี ยนที่ผไู ้ ถแห่งข้อที่ 3 ได้ใช้ หรื อสิ่ งเหล่านั้นอาจหมายถึงสิ่ งต่างๆที่ได้ผกู มัดอิสราเอลไว้
2. การอ้อนวอนขอการช่วยกูใ้ นอนาคต 129:5-8
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้หนุ นใจให้ นักเดิ นทางไปนมัสการที่ เป็ นคนอิ สราเอลที่ จะอธิ ษฐานขอการช่ วยกู้อย่าง
ต่อเนื่อง การอ้างอิงถึงศิโยน ซึ่ งเป็ นปลายทางของนักเดินทางไปนมัสการได้ทาให้ระลึกถึงสถานที่ที่พระเจ้าได้
ประทับ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่สาคัญที่สุดในอิสราเอล บรรดาผูท้ ี่เกลียดชังศิโยนจะเกลียดชั งและตั้งตัวพวกเขาเอง
ต่อต้านพระเจ้า เมล็ดหญ้าและเมล็ดวัชพืชบ่อยครั้งได้ปลิวไปบนหลังคาอันราบเรี ยบของบ้านทั้งหลายของคน
อิสราเอล แต่พวกมันเจริ ญขึ้นได้ไม่นานเพราะว่าพวกมันมีดินน้อยมากที่จะหยัง่ รากลงไป ในอิสราเอลนั้น มัน
เป็ นธรรมเนี ยมที่จะต้อนรับใครคนหนึ่งโดยการขอให้พระพรของพระเจ้าเกิ ดขึ้นกับเขาหรื อเธอ (เปรี ยบเทียบ
นรธ. 2:4)
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้อธิ ษฐานว่าพวกศัตรู ของอิสราเอลจะไม่ได้รับการต้อนรับเช่นนั้น
ประชากรของพระเจ้าควรขอบคุ ณพระองค์อย่างระมัดระวังสาหรั บการช่ วยกู้ต่างๆในอดี ต แต่ควรอธิ ษฐาน

ต่อไปสาหรับการคุม้ ครองของพระองค์ในอนาคตอีกด้วย เพราะว่าพวกศัตรู ของพวกเขาจะต่อต้านและกดขี่พวก
เขาต่อไป
สดุดีบทที่ 130
นักกวีได้เปล่งเสี ยงร้องขอให้พระเจ้าที่จะสาแดงความเมตตาต่อประชากรของพระองค์ และเขาได้หนุ น
ใจให้เ พื่ อนคนอิ ส ราเอลของเขาที่ จะรอคอยพระเจ้า ที่ จ ะช่ ว ยกู้พ วกเขา นี่ เป็ นหนึ่ ง ในสดุ ดี ก ารส านึ ก ผิด
เช่นเดียวกับการคร่ าครวญส่ วนตัวและสดุดีการแห่ข้ ึน
1. การร้องเรี ยกอย่างเต็มที่เพื่อความเมตตา 130:1-2
ผูเ้ ขียนได้รู้สึกว่าเขาอยู่ ณ ส่ วนต่าที่สุดของแหล่งต่างๆของเขา ณ ปลายของเชื อกของเขา (เปรี ยบเทียบ
30:2-3; 71:20) การแสดงออกนี้ เน้นถึงความเร่ งด่วนของการขอร้องของเขา สถานการณ์ที่เจาะจงซึ่ งเขาได้
เผชิญนั้นก็ไม่เป็ นที่รู้จกั แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อที่ 8 นั้น มันอาจเป็ นการกดขี่โดยศัตรู
2. การแสดงออกที่หนักแน่นถึงการวางใจ 130:3-4
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ตระหนักว่าถ้าพระเจ้าได้ให้แก่ประชากรในสิ่ งที่พวกเขาสมควรนั้น ไม่มีใครสามารถอยู่
รอดได้ ที่จะหมายความบาปผิดไว้หมายถึงที่จะเก็บการบันทึกของสิ่ งเหล่านั้นไว้และทาให้คนบาปที่จะให้การ
สาหรับแต่ละอย่าง ช่างดีจริ งๆที่พระเจ้ายกโทษ พระองค์ไม่ได้ “ติดตาม” ทุกบาปและกะเกณฑ์การลงโทษ
สาหรั บ มัน ผูเ้ ขี ย นสดุ ดีไ ด้ก ล่ า วถึ งการที่ พ ระเจ้า จัดการกับ ประชากรที่ ได้รับ การไถ่ ข องพระองค์อย่า งไร
ผลลัพ ธ์ ข องการที่ พ ระเจ้า ทรงยกโทษควรจะเป็ นดัง ว่า ประชากรที่ ไ ด้รับ การยกโทษของพระองค์ก็ ย าเกรง
พระองค์ การยาเกรงพระเจ้า ซึ่ งเป็ นคาศัพท์ในพันธสัญญาเดิมที่หมายถึงอย่างแท้จริ งว่าการวางใจพระเจ้านั้น
ก็แสดงตัวมันเองในการเชื่อฟังและการนมัสการ
“ถ้าคุณถือความผิดของบาปอย่างจริ งจัง คุณจะถือพระคุณของการยกโทษอย่างจริ งจัง”565
3. การตัดสิ นใจที่รอบคอบที่จะหวัง 130:5-8
130:5-6 ผูเ้ ขียนได้ต้ งั ใจที่จะรอคอยให้พระเจ้าที่จะช่วยกูเ้ ขาต่อไปในขณะที่เขาได้ไตร่ ตรองถึ งการยกโทษของ
พระเจ้า เขาได้เปรี ยบตัวเขาเองกับยามที่อยูย่ ามในตอนดึก เขาสามารถรอคอยความสว่างของรุ่ งเช้า
ได้เมื่อใครคนหนึ่งจะเปลี่ยนยามกับเขา และเมื่อทั้งหมดที่มืดในตอนนี้ต่อจากนั้นก็จะกระจ่าง
130:7-8 ในความทุ กข์ใ นปั จจุ บนั ของพวกเขานั้น ประชากรของพระเจ้าควรตั้งความหวังของพวกเขาไว้ใ น
พระยาเวห์ เพราะว่าพระองค์ทรงจงรักภักดีในความรักของพระองค์ และสุ ดท้ายพระองค์จะทาให้การ

ไถ่สมบูรณ์ การช่ วยกู้สูงสุ ดนั้นก็แน่ นอนในอนาคต และนี่ ควรเป็ นฐานสาหรับความมัน่ ใจของคน
อิสราเอล
ทุกวันนี้ ธรรมิกชนที่ได้รับการไถ่ของพระเจ้าสามารถร้องทูลต่อพระองค์จากส่ วนลึกของความทุกข์ของ
พวกเขาได้เช่นกัน เราสามารถพบการหนุ นใจในข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้ยกโทษบาปทั้งสิ้ นของเรา
ทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต อย่างไรก็ตาม เราสามารถตั้งตาคอยการไถ่สุดท้ายที่สมบูรณ์ของเราได้
เมื่อเราเห็นพระองค์ จนกว่าเวลานั้น เราควรหวังในพระเจ้า อย่างที่ยามรอคอยการเริ่ มต้นของวันใหม่
ของเรา นัน่ คือ การได้รับสง่าราศีของเรา
สดุดีบทที่ 131
ในไม่กี่ ถ้อยคานั้น ดาวิดได้ก ล่ า วถึ ง การวางใจที่ ถ่อมใจของเขาในพระเจ้าและความหวัง ของเขาใน
พระองค์ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นถ้อยคาที่โดดเด่นสาหรับกษัตริ ยท์ ี่มีอานาจที่จะได้เขี ยนขึ้น นี่ เป็ นสดุ ดีความมัน่ ใจ
หรื อการวางใจส่ วนตัวที่ได้กลายมาเป็ นสดุดีการแห่ข้ ึน
“ในสดุ ดีที่ส้ ันนี้ เขา [ดาวิด] บอกเราถึ งปั จจัยของชี วิตที่ยกย่องพระเจ้าและบรรลุ งานของพระองค์บน
โลกนี้”566
1. ต้นแบบของความถ่อมใจ 131:1-2
131:1 ดาวิดได้อา้ งว่าเขาไม่ได้หยิง่ แท้จริ งแล้วความหยิง่ เป็ นความเชื่อถือที่วา่ ใครคนหนึ่ งไม่ตอ้ งการพระเจ้า
แต่พ่ งึ พาตนเอง การมองด้วยสายตาที่หยิง่ ยโสหรื ออวดดีน้ นั ก็ทรยศท่าทีที่ภูมิใจเพราะว่าการมองอย่าง
นั้นดู ถูกคนอื่ นด้วยความรู ้ สึกแห่ งความเหนื อกว่า (เปรี ยบเทียบ 18:27; 101:5; สภษ. 6:17; 30:13)
ความหยิ่งยังสาแดงตัวมันเองในการรับเอาโครงการต่างๆที่ใครคนหนึ่ งไม่สามารถที่จะรับได้และก็คิด
ว่าตนเองสามารถรับมือกับโครงการเหล่านั้นได้อีกด้วย บุคคลที่เย่อหยิ่งประเมินความสามารถของเขา
เองและความสาคัญของเขาเองมากเกิ นไป อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ถ่อมใจก็มีความเข้าใจที่แท้จริ งถึง
ความสามารถและความจากัดของเขาหรื อของเธอ (เปรี ยบเทียบ รม. 12:3)
“ธรรมิกชนรู ้วา่ ธรรมะที่แท้จริ งเริ่ มต้นใน ‘ใจ’ ที่ไม่ได้เย่อหยิ่ง (เปรี ยบเทียบ สภษ. 18:12) ด้วยสายตาที่
ไม่ได้อิจฉา (เปรี ยบเทียบ 18:27; 101:5; สภษ. 16:5) และด้วยการดาเนินของชีวิต (ฉบับฮีบรู , ‘ข้าพเจ้า
ไม่ได้ดาเนิ น’ สาหรับ NIV, ‘ข้าพเจ้าไม่คิดถึ งตนเอง’) ที่ ไม่ได้ถูกครอบง าด้วย ‘ความยิ่งใหญ่ ’
(เปรี ยบเทียบ ยรม. 45:5) และด้วยความสาเร็ จ (‘อัศจรรย์,’ นั่นคื อ ‘ยุ่งยาก’ หรื อ ‘ยากลาบาก’;
เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 17:8; 30:11)”567

131:2 ดาวิดได้หยุดที่ จะถื อสิ ทธิ์ ตนเองและอยู่ไ ม่ สุ ข แทนที่ จะแสวงหาการท าให้ตนเองพึ่ งพอใจอย่า ง
ต่อเนื่ อง ตอนนี้ เขาได้พกั ในส่ วนของเขา ความสามารถที่จะพักและสงบ แทนที่จะดิ้นรนเพื่อสิ่ งที่เรา
ต้องการนั้นก็เป็ นเครื่ องหมายของความเป็ นผูใ้ หญ่และความถ่อมใจ
2. ต้นแบบของความหวัง 131:3
ดาวิดได้เรี ยกให้ประชาชนที่จะทาตามแบบอย่างของเขาและพักในความมัน่ ใจที่วา่ พระเจ้าจะจัดเตรี ยม
สิ่ งที่ประชากรของพระองค์จาเป็ น การวางใจที่พ่ ึงพานี้ ก็เป็ นความจาเป็ นที่ประชากรของพระเจ้าไม่เคยโตเกิน
เลย
“ความศรัทธาที่ได้ถูกไตร่ ตรองในสดุ ดีน้ ี ก็ต่อต้านโดยตรงกับสมัยนิ ยมพร้ อมกับแรงผลักดันของมันสู่
อิสรภาพ ความพึ่งพาตนเองได้ และเอกราช มันสมควรที่จะสังเกตว่าเพลงสดุดีปฏิเสธความโน้มเอียง
ของคนติดแม่ที่วา่ มันสามารถเป็ นเสรี ภาพได้ถา้ พระที่เป็ นบิดาซึ่ งควบคุมและมีอานาจนั้นถูกฆ่าหรื อถูก
ปฏิ เสธ เทพนิ ยายของสมัยนิ ยมเชื่ อว่าความเป็ นผูใ้ หญ่แท้ก็คือที่จะเป็ นอิสระจากความสัมพันธ์แห่ ง
การพึ่งพาทุกๆอย่าง แต่เมื่อการเปรี ยบเทียบถูกเปลี่ยนจากบิดาที่ควบคุมและแข็งกระด้างไปสู่ มารดาที่
เลี้ ยงดูอย่างนุ่มนวล มันก็ชดั เจนว่าเป้ าหมายของมนุ ษย์ไม่จาเป็ นต้องถูกทาลายไป แต่เป็ นการวางใจที่
เป็ นสุ ข”568
สดุดีน้ ีก็เป็ นการอธิ บายที่ยอดเยีย่ มถึงสิ่ งที่มนั หมายถึงทีจะมีความเชื่ออย่างเด็ก เรา สามารถ วางใจพระ
เจ้าได้เพราะว่าพระองค์เป็ นผูท้ ี่พระองค์เป็ น เรา ต้ อง วางใจพระองค์เพราะว่าเราเป็ นผูท้ ี่เราเป็ น
สดุดีบทที่ 132
ผูเ้ ขียนสดุดีน้ ีได้นาคนอิสราเอลในการอธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะอวยพรอิสราเอลเนื่ องด้วยการอุทิศตนของ
ดาวิดที่มีต่อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 89)
“เนื่ องจากการเน้น ของมันที่ พ ระวิหารและการเลื อ กศิ โยนของพระเจ้า นั้น สดุ ดีน้ ี ก็ ถู ก จัดให้อยู่ใ น
ประเภทเพลงแห่ งศิโยน เพลงแห่ ง ศิโยนก็มีหลายอย่างที่เหมือนกับสดุดีกษัตริ ย ์ เมื่อสดุ ดีเหล่านี้
ฉลองสง่าราศีที่เกี่ยวข้องกับเยรู ซาเล็มคือ พระวิหารและความเป็ นกษัตริ ย ์ ไม่เหมือนกับสดุ ดีกษัตริ ย ์
นั้น เพลงแห่งศิโยนก็ประกาศสง่าราศีของศิโยนในแง่จกั รวาลและยุคสุ ดท้าย. . .”569
นี่เป็ นเพลงที่ยาวที่สุดของเพลงแห่ข้ ึน และบางคนถือว่าเป็ นสดุดีพระเมสสิ ยาห์

1. คาอธิษฐานเพื่อจะระลึกถึงดาวิด 132:1-5
132:1 ข้อนี้แสดงถึงหัวข้อของสดุดีน้ ี มันเป็ นการร้องต่อพระเจ้าเพื่อจะระลึกถึงความทุกข์ของดาวิดที่เขาได้
ประสบเกี่ ย วกับ ความปรารถนาของเขาที่ จะยกย่องพระเจ้าด้วยการหาสถานที่ ที่ เหมาะสมส าหรั บ
หี บแห่งพันธสัญญาที่จะตั้งอยู่
132:2-5

อย่างเจาะจงนั้น ดาวิดได้รับความไม่สะดวกสบายส่ วนตัวเพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างพระวิหาร
สาหรับพระยาเวห์ (2 ซมอ. 7) สิ่ งนี้ ได้นาให้เขาที่จะทาการเสี ยสละส่ วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่จะตระเตรี ยม
เพื่อการก่อสร้างของมัน แม้วา่ พระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้เขาที่จะสร้างด้วยตัวเขาเอง ความปรารถนาของ
เขาที่จะสร้างพระวิหารที่งดงามก็คือความปรารถนาที่จะยกย่องพระเจ้า ในโลกตะวันออกใกล้โบราณ
นั้น ผูค้ นได้เ ชื่ อมโยงความงดงามของพระวิห ารกับ ความยิ่ ง ใหญ่ ข องพระเจ้า ที่ พ วกเขาให้ เ กี ย รติ
ดังนั้น ดาวิดต้องการที่จะสร้างพระวิหารที่มีสง่าราศีมากที่สุดที่เขาสามารถทาได้ ความปรารถนาของ
ดาวิดที่จะสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้าได้ส่งผลต่อการที่ พระเจ้าสัญญาที่จะสร้างบ้านหรื อราชวงศ์เพื่อดา
วิด จากนั้นคาอธิ ษฐานของผูเ้ ขียนสดุดีที่วา่ พระเจ้าจะระลึกถึงดาวิด ก็ได้เกี่ยวข้องกับการระลึกถึงของ
พระองค์และการบรรลุพระสัญญาต่างๆของพระองค์ที่มีต่อดาวิด

2. คาอธิษฐานเพื่อจะอวยพรลูกหลานของดาวิด 132:6-10
132:6-8 สิ่ งที่มาก่อน “มัน” (ข้อ 6) คือ หี บ (ข้อ 8)
เอฟราธา (เอฟราทา) เป็ นชื่ อเก่าสาหรับบริ เวณรอบๆ
เยรู ซาเล็ม (ปฐก. 35:16, 19; 48:7) เป็ นที่ชดั เจนว่า ยาอารอ้างอิงถึงคีริยาทเยอาริ ม “เยอาริ ม” เป็ น
พหู พจน์ของ “ยาอาร” ซึ่ งเป็ นเมืองที่หีบได้ต้ งั อยูเ่ ป็ นเวลา 20 ปี หลังจากที่คนฟี ลิสเตียได้คืนมันมา (1
ซมอ. 7:1-2) เป็ นที่ชดั เจนว่า คนอิสราเอลบางคนในเบธเลเฮ็มได้ยินว่าหี บอยูใ่ นคีริยาทเยอาริ มและได้
ไปที่นนั่ เพื่อจะเอามันกลับคืนมา จากนั้นดาวิดได้นาหี บจากที่นนั่ ไปยังเยรู ซาเล็ม (2 ซมอ. 6)570
นักเดินทางไปนมัสการคนอิสราเอลผูไ้ ด้ร้องสดุดีน้ ี ก็ได้ต้ งั ใจที่จะไปนมัสการพระเจ้าบนภูเขาศิโยน ยัง
สถานที่ในเยรู ซาเล็มที่ที่หีบได้ต้ งั อยู่ (ข้อ 7) ซึ่ งถูกอ้างอิงถึงที่นี่วา่ “ที่รองพระบาท” ของพระเจ้า นัน่
คือที่ที่พระเจ้าได้พานักท่ามกลางประชากรของพระองค์ในแนวทางที่จากัดวง มันเป็ นบัลลังก์ในโลก
ของพระเจ้า พวกเขาร้ องทูลให้พระเจ้าที่ จะพบปะกับพวกเขาที่นั่น พวกเขาได้กล่าวถึ ง “หี บแห่ ง
อานุภาพของพระเจ้า” เพราะว่ามันแสดงถึงอานุภาพของพระเจ้าในสงครามต่างๆแต่ก่อนของอิสราเอล
132:9-10
คนอิสราเอลยังได้ร้องทูลให้พระเจ้าที่ จะสถาปนากลุ่มที่ ชอบธรรมของพวกปุโรหิ ตท่ามกลาง
พวกเขาอี ก ด้ว ย และที่ จ ะช่ ว ยให้ ธ รรมิ ก ชนในอิ ส ราเอลที่ จ ะยิ น ดี เ นื่ อ งจากพระพรของพระองค์
พวกเขาได้ข อให้พ ระเจ้า ที่ จ ะระลึ ก ถึ ง พระสั ญญาต่ า งๆของพระองค์ต่ อดาวิด กษัตริ ย ์ผูร้ ั บ เจิ ม ของ

พระองค์ เมื่อพิจารณาถึ งการร้ องขอเหล่านี้ น้ นั สดุ ดีน้ ี อาจถูกเขียนขึ้น ณ เวลาที่กลับมาจากการเป็ น
เชลย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16; ศคย. 3:1-7)
3. พระสัญญาต่างๆของพระเจ้าต่อดาวิด 132:11-18
132:11-12 พระเจ้าได้สัญญาแก่ ดาวิด—คาปฏิ ญาณที่เป็ นความเท่ากันเชิ งบทกวีของคาสัญญาที่ แน่ นอนว่า
พระองค์จะตั้งราชวงศ์ของลูกหลานของดาวิดที่จะติดตามเขาบนบัลลังก์ของอิสราเอล (2 ซมอ. 7:12-16)
ถ้าพวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า พระองค์จะให้การสื บทอดตาแหน่ งที่ติดต่อกัน แน่ นอนว่าสิ่ งนี้ ไม่ได้
เกิดขึ้น เพราะว่าลูกหลานของดาวิดไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้สงวน
ราชวงศ์ของดาวิดไว้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทา
132:13-16 พระเจ้าได้สัญญาที่จะทาให้ศิโยนเป็ นที่อยู่อาศัยพิเศษของพระองค์อีกด้วย (2 พศด. 6:6, 34-39)
พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะอวยพรมันด้วยการจัดเตรี ยมอาหารเพื่อคนยากจน ความรอดเพื่อพวก
ปุโรหิต (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9) และความยินดีเพื่อ ธรรมิกชน
132:17-18 “เขาของดาวิด ” ที่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะเกิ ดขึ้ นก็อา้ งอิงถึ งผูป้ กครองที่พระองค์จะให้เกิ ดจาก
ลูกหลานของดาวิด (เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:24; ลก. 1:69) “ประทีป” เป็ นภาพของผูน้ า (เปรี ยบเทียบ
2 ซมอ. 21:17; 1 พกษ. 11:36) มันอ้างอิงถึงบุคคลเดียวกันที่พระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะจัดเตรี ยมเพื่อ
ผูร้ ับเจิมของพระองค์ นัน่ คือ ดาวิด ในอีกนัยหนึ่ง พระเจ้าได้สัญญาที่จะให้เกิดหนึ่งในลูกหลานของดา
วิดผูจ้ ะพิชิตพวกศัตรู ของเขา พระสัญญานี้ ได้พบความสาเร็ จบางส่ วนในผูส้ ื บทอดบางคนของดาวิดผู ้
ได้ติดตามเขาบนบัลลังก์ของอิสราเอล แต่ในที่สุดแล้วพระเมสสิ ยาห์จะทาให้มนั สมบูรณ์ (เปรี ยบเทียบ
อสย. 4:2; ยรม. 23:5; 33:15; ศคย. 3:18; 6:12)
สดุ ดีกษัตริ ยน์ ้ ี ควรหนุ นใจให้ประชากรของพระเจ้าที่จะเชื่ อว่าพระองค์จะทาตามพระสัญญาต่างๆของ
พระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระสัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับลูกหลานที่เป็ นพระเมสสิ ยาห์และเมืองหลวง
สดุดีบทที่ 133
สดุดีปัญญานี้เป็ นการอธิ บายชั้นเอกของความสวยงามของเอกภาพของผูเ้ ชื่อ (เปรี ยบเทียบ ยน. 17)
“สดุดีบทที่ 133 สะท้อนถึงความสามารถของอิสราเอลที่จะชื่นชมความยินดีต่างๆร่ วมกันของชี วิตและที่
จะถือว่าความยินดีเหล่านั้นเป็ นความใจกว้างที่เป็ นระเบียบอย่างดีของพระยาเวห์”571

1. ความปรารถนาหาเอกภาพ 133:1
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้คนอิสราเอลที่จะพิจารณาถึงความสวยงามของเอกภาพของพี่นอ้ ง เขาได้กล่าวว่า
มันดีอย่างแท้จริ งและมันเป็ นสภาพที่พึงพอใจ พี่นอ้ งที่ถูกกล่าวถึงที่นี่เป็ นผูเ้ ชื่ อในอิสราเอล นี่เป็ นความคิดที่
เหมาะสมสาหรับนักเดินทางไปนมัสการที่จะพินิจพิจารณาขณะที่พวกเขาได้คาดหวังการพบปะกับผูน้ มัสการ
คนอื่นๆในเยรู ซาเล็มในไม่ชา้
2. คาอธิบายของเอกภาพ 133:2-3
133:2 ผูเ้ ขียนได้เปรี ยบเทียบเอกภาพแบบพี่นอ้ งกับน้ ามันที่โมเสสได้เทเหนื อศีรษะของอาโรนเมื่อเขาได้เจิม
เขาให้เป็ นมหาปุโรหิ ตคนแรกของอิสราเอล (ลนต. 8:12) น้ ามันนั้นได้ไหลลงบนศีรษะและหนวด
เคราของเขา และลงไปยังเสื้ อและทับทรวงที่มีชื่อของ 12 เผ่าของอิสราเอล อย่างที่น้ ามันศักดิ์สิทธิ์ ได้
ปกคลุ ม ทุ ก สิ่ ง นั้น ดัง นั้นเอกภาพท่ า มกลางผูเ้ ชื่ อก็ ท าให้พ วกเขาเป็ นที่ ย อมรั บ ต่ อพระเจ้า ในฐานะ
อาณาจักรแห่งปุโรหิ ต
“การอ้างอิงที่เจาะจงถึง ‘อาโรน’ ไม่ควรจากัดเฉพาะเขา อย่างที่ปุโรหิ ตทั้งสิ้ นได้รับการเจิมด้วยน้ ามัน
นั้น ที่นี่อาโรนเป็ น ‘หัวหน้า’ ของตระกูลปุโรหิ ต ชื่อของเขาก็เป็ นตัวแทนของปุโรหิ ตทั้งหมด”572
133:3 ภูเขาเฮอร์ โมนที่ อยู่ทางเหนื อของอิ สราเอลนั้นเป็ นภูเขาที่ สูงที่ สุดในแผ่นดิ น เมื่ อเป็ นเช่ นนั้นมันก็
ชื่ นชมกับน้ าค้างที่ มากอย่างผิดปกติ น้ าค้างเป็ นพระพรที่ ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิ นแห้งผากของอิ สราเอล
อย่างที่ น้ าค้างทาให้ภูเขาเฮอร์ โมนสดชื่ นและมี ชีวิตชี วานั้น ดังนั้นพระพรของเอกภาพท่ามกลางคน
อิสราเอลที่เชื่ อจะทาให้ภูเขาศิโยนสดชื่ นและมีชีวิตชี วาขณะที่พวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อการนมัสการที่
นัน่
เมื่อเอกภาพเป็ นเครื่ องหมายของผูเ้ ชื่ อ พวกเขาสามารถทาหน้าที่ของปุโ รหิ ตพร้ อมกับการรับรองของ
พระเจ้าได้ และพวกเขาสามารถชื่ นชมกับพระพรแห่ งการทาให้สดชื่ นและความอุดมสมบูรณ์ของพระ
เจ้าได้
“วันหนึ่งก็จะมีเอกภาพฝ่ ายวิญญาณของประชากรของพระเจ้าที่บทกวีน้ ีอธิ บายไว้”573
สดุดีบทที่ 134
สดุ ดีนกั เดิ นทางไปนมัสการบทสุ ดท้ายนี้ ได้เรี ยกให้พวกปุโรหิ ตผูไ้ ด้ปรนนิ บตั ิพระเจ้า ณ พระวิหารที่
จะสรรเสริ ญพระองค์ และมันได้ร้องทูลให้พระเจ้าที่จะอวยพรพวกเขา

1. การเรี ยกให้บรรดาผูร้ ับใช้ของพระเจ้าที่จะสรรเสริ ญพระองค์ 134:1-2
พวกปุโรหิตได้ปฏิบตั ิหน้าที่ 24 ชัว่ โมงต่อวัน ณ พระวิหาร พวกเขาได้ทาหน้าที่เป็ นยาม และพวกเขา
ยังได้ถวายเครื่ องบูชาและหน้าที่อื่นๆของปุโรหิ ตระหว่างชัว่ โมงกลางวันอีกด้วย ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้พวก
เขาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าแม้กระทัง่ ณ ตอนกลางคืน การยกมือขึ้นในการอธิ ษฐานนั้นเป็ นท่าทางโดยทัว่ ไปที่
เป็ นสัญลักษณ์ของผูอ้ อ้ นวอนที่ถวายการสรรเสริ ญแด่พระเจ้าและรับพระพรจากพระองค์
2. คาอธิ ษฐานที่วา่ พระเจ้าจะอวยพรบรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ 134:3
จากนั้นนักเดิ นทางไปนมัสการได้ขอให้พระเจ้าที่ จะอวยพรบรรดาผูร้ ั บใช้พิเศษเหล่ านี้ ของพระองค์
การอ้า งอิ ง ถึ ง พระเจ้า ที่ เ ป็ นองค์ผูส้ ร้ า งฟ้ าสวรรค์แ ละแผ่น ดิ น โลกท าให้ นึ ก ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ข องพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 115:15; และข้ออื่นๆ) ข้อนี้ยงั เป็ นการสรุ ปที่เหมาะสมต่อการรวบรวมของสดุดีการแห่ ข้ ึนอีกด้วย
(สดด. 120—134)
สดุดีบทที่ 135
สดุ ดีการสรรเสริ ญแบบพรรณนานี้ ก็ยกย่องพระเจ้าสาหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์และสาหรับการ
อวยพรประชากรของพระองค์ เหมือนกับสดุดีบทที่ 134 นั้น สดุดีน้ ีเรี ยกให้พวกปุโรหิ ตที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า
“สถานะของสดุดีบทที่ 135 และ 136 ในความสัมพันธ์กบั สดุดีฮาเลลที่ยงิ่ ใหญ่. . .ในลัทธิ ยวิ โบราณนั้นก็
ไม่ชดั เจน เจ้าหน้าที่คนยิวบางคนก็รวมสดุดีบทที่ 135 และ 136 ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการรวบรวมของสดุดีบท
ที่ 120—136 ส่ วนคนอื่นๆก็จากัดสดุดีฮาเลลที่ยิ่งใหญ่ไว้เฉพาะ 135—136 หรื อแม้กระทัง่ เฉพาะ 136 เท่านั้น
เหมือนกับเพลงแห่งการแห่ข้ ึนนั้น สดุดีบทที่ 135 ก็เชื่ อมโยงกับหนึ่ งในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ แต่มนั ไม่ชดั เจนว่ามัน
ได้ถูกร้องในเทศกาลไหน”574
“ทุกๆข้อของสดุดีน้ ีไม่วา่ สะท้อน อ้างอิงหรื อถูกอ้างอิงโดยส่ วนอื่นๆของพระคัมภีร์”575
1. การเรี ยกที่เป็ นการเกริ่ นนาสู่ การสรรเสริ ญ 135:1-3
สดุดีน้ ีเริ่ มต้นและจบลงด้วย “จงสรรเสริ ญพระเจ้า” (ฮาเลลูยา; เปรี ยบเทียบ 104:35; 113:1; และข้ออื่นๆ)
การเรี ยกนั้นก็ออกจากข้อที่ 3 อีกครั้งหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ นั้น พวกปุโรหิ ตควรสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะว่า
พระองค์ทรงประเสริ ฐและเพราะว่าการสรรเสริ ญนั้นน่ายินดี (น่ารัก)

2. เหตุผลสาหรับการสรรเสริ ญ 135:4-18
135:4-7 อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า คื อสิ่ งที่ ได้เรี ย กร้ องการสรรเสริ ญของนักกวีในสดุ ดีน้ ี พระเจ้าได้เลื อก
อิสราเอลให้เป็ นทรัพย์สมบัติที่พิเศษของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 7:6) พระเจ้าทรงใหญ่กว่า
พระของชาวชาติ ท้ งั หมดอี กด้วยเพราะว่า พระองค์ท รงกระท าอะไรก็ ตามที่ พระองค์ทรงพอพระทัย
(เปรี ยบเทียบ 115:3) นี่ก็ชดั เจนในการควบคุมเหนือธรรมชาติของพระองค์
135:8-12 อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าก็ชดั เจนจากการควบคุมของพระองค์เหนื อประวัติศาสตร์ ของ อิสราเอล
อีกด้วย พระองค์ได้ส่งภัยพิบตั ิมาเหนื ออียิปต์ แม้กระทัง่ ได้ทาลายบุตรหัวปี ของฟาโรห์ พระองค์ยงั
ได้พิชิตกษัตริ ยห์ ลายองค์และปราบหลายชนชาติเพื่อจะให้แผ่นดินแห่ งพระสัญญาแก่อิสราเอลอีกด้วย
กษัตริ ยท์ ี่โดดเด่นท่ามกลางกษัตริ ยเ์ หล่านี้ คือสิ โหนและโอก (กดว. 21) พระเจ้าทรงใช้ท้ งั ธรรมชาติ
(ข้อ 7) และการอัศจรรย์ (ข้อ 8-9) เพื่อจะบรรลุน้ าพระทัยของพระองค์
135:13-14 พระเจ้าที่ ดารงอยู่เป็ นนิ ตย์จะแก้แค้นแทนประชากรของพระองค์ต่อไปด้วยอานาจสิ ทธิ์ ขาด
ของ พระองค์เนื่องจากความเมตตาสงสารของพระองค์
135:15-18 ในความตรงกันข้ามกับพระเจ้าที่มีอานาจสิ ทธิ์ ขาดของอิสราเอลนั้น บรรดารู ปเคารพของประชาชาติ
ต่างๆก็ปราศจากอานาจ (เปรี ยบเทียบ 115:4-8)
ข้อที่ 15-18 อธิ บายข้อที่ 5 อย่างเช่ นข้อที่ 8-12
ได้ยนื ยันข้อที่ 4
3. การเรี ยกที่เป็ นการลงท้ายสู่ การสรรเสริ ญ 135:19-21
สดุ ดี น้ ี จบลงอย่า งที่ ม ัน ได้เ ริ่ ม ต้น ด้ว ยการเรี ย กให้ ป ระชากรของพระเจ้า ที่ จ ะสรรเสริ ญ พระองค์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศิโยน คือ คนอิสราเอล พวกปุโรหิ ต พวกเลวีและธรรมิกชนควรสรรเสริ ญพระเจ้าผูท้ รง
พานักในเยรู ซาเล็ม
ผูร้ ับใช้พระเจ้าทั้งสิ้ นควรสรรเสริ ญพระองค์สาหรับอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ขณะที่พระองค์แสดง
มันในธรรมชาติและประวัติศาสตร์ แท้จริ งแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเหมือนพระองค์
สดุดีบทที่ 136
บางทีสดุดีน้ ี เป็ นบทสุ ดท้ายของสดุดีฮาเลลที่ยิ่งใหญ่ (สดด. 120—136) แม้วา่ นักวิชาการคนยิวจานวน
น้อยได้ถือว่ามันเป็ นสดุดีฮาเลลที่ยงิ่ ใหญ่บทเดียวเท่านั้น576 นักวิชาการหลายคนเชื่ อว่าคนอิสราเอลได้ร้องสดุดี
นี้ ณ ปั สกาเมื่ อพวกเขาได้ฉลองการอพยพ สดุ ดี ฮาเลล บทอื่นๆคือ 113—118 และ 146—150 สดุ ดีน้ ี ก็

พิเศษเพราะว่ามันกล่ าวซ้ าท่ อนที่ ก ล่ าวซ้ าอย่างเดี ยวกันในแต่ ละข้อ บางที คนอิ สราเอลได้ร้องเพลงนี้ อย่า ง
โต้ตอบกัน ซึ่ งพวกผูน้ าก็ร้องส่ วนแรกของแต่ละข้อและประชากรก็ตอบสนองด้วยท่อนที่กล่าวซ้ า เนื้ อหาและ
โครงสร้างพื้นฐานก็คล้ายกับสดุดีบทที่ 135 ด้วยเพลงนี้ น้ นั คนอิสราเอลได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับพระราช
กิ จ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระองค์แ ละความรั ก ที่ จ งรั ก ภัก ดี ข องพระองค์ที่ ดารงเป็ นนิ ตย์ ดัง นั้น มัน เป็ นสดุ ดี ก าร
สรรเสริ ญแบบพรรณนา มันเป็ นสดุดีที่ดีที่จะอ่านเมื่อเราต้องได้รับการย้าเตือนถึงความเมตตาของพระเจ้า
1. การเชื้อเชิญให้ขอบคุณพระเจ้า 136:1-3
ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้ประชาชนที่จะ “ขอบคุณ” พระเจ้าถึงสามครั้ง ที่จะ “ขอบคุณ” หมายถึงที่ยอมรับ
อย่างเปิ ดเผย (เปรี ยบเทียบ 35:18; 105:1; 122:4) ท่อนที่กล่าวซ้ าที่นี่และตลอดสดุดีน้ ี ก็อธิ บายถึงเหตุผลสาหรับ
การสรรเสริ ญพระองค์ การกล่าวซ้ าของท่อนที่กล่าวซ้ าในแต่ละข้อก็ทาหน้าที่เป็ นเหตุให้ผอู ้ ่านที่จะสรรเสริ ญ
ทุกๆการกระทาของพระเจ้าที่ผเู้ ขียนได้อา้ งอิงถึง577
2. หัวข้อสาหรับการขอบคุณ 136:4-25
136:4-9 ข้อที่ 4 แสดงถึงหัวข้อของการขอบคุณ นัน่ คือ การมหัศจรรย์ท้ งั หลายของพระเจ้า จากนั้นผูเ้ ขียนสดุดี
ได้อา้ งอิงถึงการกระทาต่างๆที่เจาะจง ข้อที่ 5-9 อธิ บายถึงด้านต่างๆของงานของพระเจ้าในการสร้ าง
โลก
136:10-25 การกระทาต่างๆของพระเจ้าในส่ วนนี้ ของข้อต่างๆก็เชื่ อมโยงกับการดูแลอิสราเอลของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ สดด. 78; 105: 135:8-12) พระองค์ได้ทาลายคนอียิปต์ ได้นาประชากรของพระองค์
ออกมาจากอียิปต์ในการอพยพนั้น และได้นาพวกเขาผ่านทะเลแดง (ข้อ 10-15) จากนั้นพระองค์ได้
พิชิตพวกกษัตริ ยข์ องคานาอันและได้ให้แผ่นดินของพวกเขาแก่คนอิสราเอล (ข้อ 16-22) ในการสรุ ป
นั้น พระเจ้าได้ทรงระลึ กถึ งประชากรของพระองค์และได้ช่วยกูพ้ วกเขาจากพวกปฏิ ปักษ์ของพวกเขา
(ข้อ 23-24) สุ ดท้าย พระองค์ได้เตรี ยมอาหารแก่สรรพสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหมด (ข้อ 25)
3. การย้าเตือนให้ขอบคุณพระเจ้า 136:26
การกระตุน้ เชิงสรุ ปนี้ก็ประกอบด้วยชื่ อเรี ยกสาหรับพระเจ้าที่พิเศษในเพลงสดุดี นัน่ คือ พระเจ้าแห่ งฟ้ า
สวรรค์ มันเน้นถึงอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์และมันเป็ นความนิ ยมชมชอบของชุ มชนหลังการเป็ นเชลย (2
พศด. 36:23; อสร. 2:1; 5:11-12; 6:9-10; 7:12, 21, 23 [สองครั้ง]; นหม. 1:4-5; 2:4, 20; ดนล. 2:18-19, 28, 37,
44) การปรากฏของมันที่นี่บ่งบอกถึงที่มาแบบหลังการเป็ นเชลยของสดุดีน้ ี แม้วา่ มันปรากฏสามครั้งในงาน
เขียนก่อนการเป็ นเชลย (ปฐก. 24:3, 7; ยนา. 1:9)

ประชากรของพระเจ้าควรสรรเสริ ญพระองค์ต่อสาธารณะด้วยการทบทวนถึงการกระทาต่างๆที่ยิ่งใหญ่
ของพระองค์ที่ ไ ด้ยืน ยัน ถึ ง ความรั ก ที่ จงรั ก ภัก ดี ข องพระองค์ที่ มี ต่ อพวกเขา สิ่ ง นี้ ค วรเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ประสบการณ์การนมัสการส่ วนรวมของพวกเขา
สดุดีบทที่ 137
ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้เศร้ าโศกต่อสภาพเลวร้ายของคนอิสราเอลที่ถูกเนรเทศ เขาได้แสดงออกถึงความรักที่
หนักแน่ นเพื่ อศิ โยนและความเกลี ยดชังที่ หนักหนาสาหรับพวกศัตรู ของอิสราเอล นี่ เป็ นสดุ ดีก ารสาปแช่ ง
แห่งศิโยน578
“สดุดีน้ ี เป็ นที่รู้จกั มากกว่า บางทีเนื่ องจากว่ามันเป็ นหนึ่ งในสดุดีไม่กี่บทที่ประกอบด้วยการอ้างอิงทาง
ประวัติศาสตร์ ที่แน่นอนและชัดเจน มันเชื้อเชิญความเฉพาะแบบบรรยาย มันออกมาจากชุ มชนที่ถูก
เนรเทศในบาบิโลนหลังจากการถูกทาลายในปี 587 กคศ. ซึ่ งเป็ นชุมชนที่ได้ถูกสะท้อนในความเวทนา
ของเยเรมียแ์ ละเอเสเคียล มันสะท้อนถึงความจาเป็ นของบรรดาผูท้ ี่ได้ถูกย้ายโดยบังคับโดยนโยบาย
ของจักรพรรดิแห่งบาบิโลนของการย้ายที่ใหม่ แต่กระนั้นพวกเขาก็เป็ นผูท้ ี่ยดึ ติดอยูก่ บั ความทรงจาและ
ความหวังของพวกเขาสาหรับการคืนสู่ เหย้าด้วยความหลงใหลที่ไม่หวัน่ ไหว”579
“บางทีสดุดีน้ ีจะเป็ นที่เข้าใจและมีคุณค่าท่ามกลางเราเท่านั้นถ้าเราประสบกับความทารุ ณโหดร้ายที่เห็น
ประจักษ์บางอย่าง”580
“สดุ ดีน้ ี ไม่จาเป็ นต้องมี ชื่อเรื่ องเพื่อจะประกาศว่าแหล่ งที่ มาของมันคื อการถู กเนรเทศไปที่ บาบิ โลน
แต่ละบรรทัดของมันก็เต็มไปด้วยชี วิตแห่ งความเจ็บปวด ซึ่ งความเข้มข้นของมันนั้นก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่
ละบาทไปสู่ จุดสู งสุ ดที่น่ากลัว”581
1. ความเสี ยใจในการถูกเนรเทศ 137:1-4
137:1 ผูเ้ ขียนได้กล่าวว่าเขาและผูถ้ ูกเนรเทศด้วยกันของเขานั้นได้ไว้อาลัยแก่การถูกทาลายของศิโยนขณะที่
พวกเขาได้คิดถึงมันใน บาบิโลนที่ห่างไกล แม่น้ าของบาบิโลนก็คือยูเฟรติสและคลองทั้งหลายของ
มัน แม้วา่ สถานการณ์ของพวกเขานั้นน่าพอใจ ผูท้ ี่ถูกเนรเทศนั้นได้ร้องไห้ขณะที่พวกเขาระลึ กถึ งศิ
โยนอย่างโหยหา
137:2-4 ผูท้ ี่ถูกเนรเทศไม่สามารถนาพวกเขาเองให้ร้องเพลงเกี่ยวกับศิโยนได้ แม้เวลาที่เพื่อนบ้านชาวบาบิโลน
ของพวกเขาได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะร้ องเพลงเกี่ยวกับแผ่นดินแต่กาเนิ ดของพวกเขา ตามปกติแล้ว
สิ่ งนี้ ค งได้นาความทรงจาที่ น่าพอใจกลับมา แต่ ความทรงจาได้ทาให้ใ จของคนอิ สราเอลแตกสลาย

เพลงของพวกเขานั้นก็เกี่ ยวกับพระเจ้า ผูท้ ี่ถูกเนรเทศไม่สามารถร้ องได้เลย ดังนั้นพวกเขาได้แขวน
พิณเขาคู่ของพวกเขาไว้ที่ตน้ ไค้
2. ความรักที่มีต่อเยรู ซาเล็ม 137:5-6
นักกวีได้สัญญาที่จะระลึกถึงเยรู ซาเล็มเป็ นนิตย์ เขาได้เรี ยกให้การสาปแช่งมายังตัวเขาเองถ้าเขาได้ลืม
เมืองนั้นที่ได้เป็ นเหตุการณ์ของการนมัสการที่ยินดีอย่างยิ่งในอดีต มือและลิ้นก็แสดงถึงการกระทาและคาพูด
ทั้งสิ้ น (โดยคาเปรี ยบเทียบ) เหตุผลหนึ่ งที่คนอิสราเอลรักเยรู ซาเล็มอย่างมากก็คือว่า มันเป็ นสถานที่ต้ งั ของ
เทศกาลต่างๆประจาปี ของพวกเขา ซึ่ งส่ วนแล้วนัน่ เป็ นโอกาสที่น่ายินดีของการสรรเสริ ญและการสามัคคีธรรม
(เปรี ยบเทียบ พคค. 1—2)
3. ความเกลียดชังที่มีต่อพวกศัตรู 137:7-9
137:7 ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้กล่าวแต่ก่อนว่าเขาจะระลึ กถึ งเยรู ซาเล็ม ตอนนี้ เขาได้ทูลขอให้พระเจ้าที่จะระลึ กถึ ง
บรรดาผูท้ าลายเยรู ซาเล็ม คนเอโดมได้หนุนใจคนบาบิโลนขณะที่พวกเขาได้โอบล้อมและทาลายเมือง
นั้น (เปรี ยบเทียบ อสค. 25:12; ยอล. 3:19)
137:8-9 เขายังได้อธิ ษฐานอีกว่าคนบาบิโลนจะประสบกับการถูกทาลายที่คล้ายกับการถูกทาลายที่พวกเขาได้
นามายังคนอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ อสย. 13:16)
เป็ นที่ชดั เจนว่า ระหว่างการทาลายเยรู ซาเล็มนั้น
พวกทหารบาบิโลนได้ฆ่าเด็กๆชาวยิวอย่างไร้ ความปราณี ข้อที่ 8ก ควรอ่านว่า “ธิ ดาแห่ งบาบิโลนเอ๋ ย
เจ้าจะต้องถูกทาลาย” (NIV) พระเจ้าได้สัญญาที่จะสาปแช่งบรรดาผูท้ ี่ได้สาปแช่งลูกหลานของอับรา
ฮัม (ปฐก. 12:3) จากมุมมองของผูพ้ ิชิตเหนื อบาบิโลน ซึ่ งก็คือคนเปอร์ เซี ยนั้น การล่มสลายของบาบิ
โลนก็จะเป็ นพร
“มันเป็ นการกระทาแห่ งความเชื่ อที่ลึกซึ้ งที่จะมอบความเกลียดชังต่างๆที่มีค่ามากที่สุดของใครคนหนึ่ ง
แด่พระเจ้า ซึ่ งรู ้วา่ ความเกลียดชังเหล่านั้นจะถูกจัดการอย่างจริ งจัง”582
ผูเ้ ชื่ อที่ ป ระสบกับ การตี ส อนของพระเจ้า ที่ มี ต่ อบาปของพวกเขาอาจรู ้ สึ ก ถึ ง ความเสี ย ใจอย่า งมาก
บางครั้ งการตี ส อนก็ ต ัด เราจาก พระพรของการนมัส การส่ ว นรวมและความยิ น ดี ที่ ม ัน น ามา
เป็ นการเหมาะสมอยูเ่ สมอที่จะขอให้พระเจ้าที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์

สดุดีบทที่ 138
ดาวิดได้ข อบคุ ณพระเจ้า สาหรับ ความรั กที่ จงรั ก ภัก ดี และความสัตย์ซื่ อของพระองค์ใ นการตอบคา
อธิ ษฐานของเขา เขาได้หวังว่าทุกๆคนจะยอมรับความดีของพระเจ้าและประสบกับการช่วยกูข้ องพระองค์
“อย่างเช่ นในเพลงอื่ นๆของการขอบคุ ณนั้น คาอธิ ษฐานนี้ ก็ระลึ กถึ งเวลาของความจาเป็ นซึ่ งตอนนี้
ได้ รั บ การแก้ ไ ขด้ว ยการช่ ว ยกู้ สิ่ ง ที่ พิ เ ศษที่ นี่ ก็ คื อ ว่ า แวดวงของการสรรเสริ ญนั้น ก็ ข ยายไป
ทั้งในสวรรค์และในแผ่นดินโลก”583
สดุ ดีการขอบคุ ณส่ วนตัวหรื อส่ วนรวมนี้ หรื อการสรรเสริ ญแบบพรรณนาก็เริ่ มต้นกลุ่มของสดุ ดีแปด
บทของดาวิด ซึ่ งเป็ นสดุดีกลุ่มสุ ดท้ายของเขาในเพลงสดุดี แม้วา่ เขาได้เขียนเกือบครึ่ งหนึ่งของเพลงสดุดี
1. การสรรเสริ ญสาหรับคาอธิษฐานที่ได้รับคาตอบ 138:1-3
ผูเ้ ขียนสดุดีได้ปฏิญาณที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยสุ ดใจในพระวิหารสาหรับความรักที่จงรักภักดีและ
ความสั ตย์ซื่อของพระองค์ ต่อหน้า “บรรดาพระ” ที่ เขาได้สั ญญาที่ จะขอบคุ ณนั้นอาจเป็ นผูพ้ ิพากษาหรื อ
ผูป้ กครอง (เปรี ย บเที ย บ 95:3; 96:4; 97:7) หรื อบางที เป็ นรู ป เคารพของชาวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ล้อมรอบเขา
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 4-5) พระเจ้าได้ยกย่องพระวจนะของพระองค์ให้เท่าเทียมกับชื่ อเสี ยงของพระองค์โดยการ
สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์ (ข้อ 2) พระเจ้าได้ตอบการอ้อนวอนของดาวิดและได้เสริ มกาลังเขา
ในฝ่ ายวิญญาณ (ข้อ 3)
2. การสรรเสริ ญจากกษัตริ ยท์ ้ งั หมด 138:4-5
ดาวิดได้คาดหวังว่าเมื่อกษัตริ ยอ์ งค์อื่นๆได้ยินเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้น พวกเขาจะนมัสการ
พระองค์เช่นกัน นี่เป็ นการตอบสนองของพระราชินีแห่งเชบาในสมัยของซาโลมอน (1 พกษ. 10:1-13)
3. การสรรเสริ ญสาหรับความเมตตาเชิงกรุ ณา 138:6-8
พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่เพราะว่าพระองค์ตดั สิ นอย่างยุติธรรม พระองค์ทรงถ่อมลงมาเพื่อจะยกคนต่าต้อย
ขึ้น แม้ว่าตาแหน่ งของพระองค์น้ นั สู งส่ ง สิ่ งนี้ ได้ให้ความแน่ ใจแก่ดาวิดว่าพระเจ้าจะช่ วยเหลื อเขาเมื่ อเขา
เดือดร้อน เขาได้เชื่อว่าพระเจ้าจะบรรลุจุดประสงค์ของพระองค์เพื่อผูร้ ับใช้ของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรง
จงรักภักดีต่อบรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก ในการสรุ ปนั้น สิ่ งนี้ ได้นาให้ดาวิดที่จะร้องขอการช่วยเหลือที่ต่อเนื่ อง
ของพระเจ้า

ประชากรของพระเจ้าไม่ควรสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยตัวของพวกเขาเองเท่านั้น แต่ควรแสวงหาที่จะนาคน
อื่นๆที่จะกลายมาเป็ นผูน้ มัสการของพระองค์อีกด้วย ความรู ้ เกี่ ยวพระเจ้าควรทาให้เราสานึ กคุ ณ มัน่ ใจและ
ห่วงใยต่อคนอื่นๆ584
สดุดีบทที่ 139
ดาวิดได้ส รรเสริ ญพระเจ้า ส าหรั บ ความสั พ พัญญู การทรงสถิ ตทุ ก แห่ ง หน และอานาจทั้ง สิ้ นของ
พระองค์ใ นสดุ ดีปั ญญาอันเป็ นที่ นิ ย มแห่ ง การสรรเสริ ญแบบพรรณนานี้ (เปรี ย บเที ย บ สดด. 145; 146)
มันเป็ นการอ้อนวอนให้พระเจ้าที่จะตรวจสอบชี วิตเพื่อที่จะเปิ ดเผยความบาป มันประกอบด้วยสี่ บทซึ่ งแต่ละ
บทมีหกข้อ
“ฉบับเกลินนูก็ให้หวั ข้อแก่สดุดีน้ ีวา่ ‘การไล่ตามแห่งสวรรค์,’ ซึ่ งเป็ นการย้าเตือนว่าบทกวีที่ดีของฟราน
ซิ ส ธอมป์ สันแห่ งชื่ อนั้นก็เป็ นหนี้ หัวข้อของการหนี และการติดตามของมันต่อบทที่สองที่นี่เป็ นส่ วน
ใหญ่ (ข้อ 7-12) ซึ่งเป็ นหนึ่งของความสุ ดยอดของบทกวีของ พันธสัญญาเดิม”585
1. ความสัพพัญญูของพระเจ้า 139:1-6
139:1 ข้อเริ่ มต้นก็แสดงถึ งหัวข้อของสดุดีน้ ี พระเจ้าได้รู้จกั ดาวิดอย่างสนิ ทสนมเนื่ องจากการตรวจสอบที่
ทะลุปรุ โปร่ งของพระองค์
139:2-4 ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ใช้คาเปรี ยบเทียบ (บางส่ วนที่ บ่งบอกถึ งทั้งหมด) ที่จะแสดงถึ งความสมบูรณ์ (ข้อ 2)
ในบางส่ วนที่ บ่ ง บอกถึ ง ทั้ง หมดนั้น สิ่ ง ตรงกันข้า มต่ า งๆที่ ก ล่ า วไว้ก็ แสดงถึ ง ทุ ก สิ่ ง ในระหว่า งสิ่ ง
เหล่านั้น พระเจ้าได้รู้ถึงทุกการเคลื่อนไหวที่ดาวิดได้เคลื่อนไหว ยิ่งไปกว่านั้นอีก พระองค์ได้เข้าใจ
แรงจูง ใจของเขาและการกระท าของเขา “แต่ ไ กล” บางที อ้า งอิ ง ถึ งเวลาแทนที่ จ ะเป็ นระยะทาง
“พระองค์” หรื อ “ท่าน” ก็เน้นหนักในตัวบทฮีบรู พระเจ้ายังได้รู้ถึงกิจกรรมต่างๆประจาวันของดาวิด
อีกด้วย (ข้อ 3) นี่ เป็ นบางส่ วนที่บ่งบอกถึงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ งที่วา่ การออกไปและการนอนลงแสดง
ถึ งกิ จกรรมต่างๆของทั้งวัน ข้อที่ 4 นาเสนอหลักฐานที่ ใหญ่ที่สุดของความสัพพัญญูของพระเจ้า
ก่อนที่ดาวิดได้กล่าวนั้น พระเจ้าได้รู้แล้วว่าเขาจะกล่าวอะไร
139:5-6 ดาวิดได้ตอบสนองต่อการไตร่ ตรองของเขาเองโดยการแสดงถึ งความคิดที่ว่าพระเจ้าได้ลอ้ มเขาไว้
บ่อยครั้ งแล้ว นี่ เป็ นการตอบสนองแรกของเราต่อความสัพพัญญูของพระเจ้า ผูเ้ ขียนได้รู้สึกถึงการ
ปราศจากการควบคุ มต่ อหน้า ความรู ้ ที่ ไพศาลเช่ นนั้นอี ก ด้วย “อัศจรรย์” ก็อยู่ ณ ตอนเริ่ ม ต้นของ

ประโยคในตัวบทฮีบรู ซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่เน้นหนัก คานี้ หมายถึงพิเศษหรื อเลิ ศล้ า (เปรี ยบเทียบ 9:1)
ความสัพพัญญูของพระยาเวห์ก็อศั จรรย์เกินไปสาหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจได้
2. การทรงสถิตทุกแห่งหนของพระเจ้า 139:7-12
139:7 เป็ นที่ชดั เจนว่าการรับรู ้ ที่จากัดถึ งความสัพพัญญูของพระเจ้าได้นาให้ดาวิดพยายามที่จะหลบหนี จาก
พระเจ้า คาถามเชิงโวหารสองคาถามของเขาในข้อนี้แสดงถึงการไร้ความสามารถของเขาที่จะซ่ อนจาก
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยรม. 23:24)
139:8-10 ดาวิดได้ให้ตวั อย่างโดยสมมุติของที่ที่เขาอาจไปซ่ อนตัวจากพระเจ้าในข้อเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ
รม. 8:38-39) ข้อที่ 8 ก็เป็ นบางส่ วนที่บ่งบอกถึงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2, 3) ที่แสดงถึง
ทุกๆที่ ระหว่างสวรรค์และนรก แม้ว่าเขาสามารถเดิ นทางเร็ วเท่ากับความเร็ วของแสงนั้น เขาก็ไม่
สามารถหลบหนีจากพระเจ้า องค์ผมู ้ ีอานาจสิ ทธิ์ ขาดแห่ งจักรวาลได้ (ข้อ 9; เปรี ยบเทียบ 103:19; พศด.
29:12; ดนล. 4:17, 25, 32) แม้กระทัง่ ที่นนั่ พระหัตถ์ของพระเจ้าจะนาเขา ข้อที่ 10 พรรณนาถึงพระ
เจ้าที่นาและนาพาดาวิดอย่างนุ่มนวล ความคิดนี้ ก็เปลี่ ยนภาพก่อนหน้านี้ ที่กลัวของพระเจ้าที่ติดตาม
ผูเ้ ขียนสดุดี
139:11-12 ดาวิดได้กล่าวถึงกลางคืนว่าทาให้เขาฟกช้ า (ข้อ 11) เพราะว่าบ่อยครั้งแล้ว ณ ตอนกลางคืนนั้น
อันตรายก็ มาสู่ ผูค้ น ที่ อื่นๆในพันธสั ญญาเดิ มที่ คาฮี บรู ซั บ ซึ่ งแปลว่า “ท่วมท้น” (NASB) หรื อ
“ซ่ อน” (NIV) ปรากฏก็อยูใ่ นปฐมกาล 3:15 และโยบ 9:17 ที่ที่การแปลคือ “ฟกช้ า” อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากว่า ความมื ดและความสว่างก็ เป็ นอย่า งเดี ยวกันต่ อพระเจ้า นั้น ดาวิดได้รู้สึ ก มัน่ คงอยู่เสมอ
ความมืดไม่ได้ซ่อนสิ่ งต่างๆไว้จากสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างที่มนั ซ่อนไว้จากสายตาของมนุษย์
3. อานาจทั้งสิ้ นของพระเจ้า 139:13-18
139:13-14 คาว่า “เพราะ” บ่งบอกว่าสิ่ งที่ตามมาก็อธิ บายถึงสิ่ งที่มาก่อน เนื่ องจากว่าพระเจ้าทรงสร้างผูค้ น
พระองค์ทรงรู ้ จกั พวกเขาอย่างสนิ ทสนม และพระองค์ทรงอยู่กบั พวกเขาเสมอ แนวคิ ดของการที่
พระเจ้าได้สร้างดาวิดนั้นได้เกิดขึ้นจากข้อที่ 11 ถึง 12 การปั้ นในฐานะช่างปั้ นและการทอในฐานะช่าง
ทอก็อธิ บายถึงขบวนการการตั้งครรภ์ในเชิงเปรี ยบเทียบ (ข้อ 13) อีกครั้งหนึ่ ง “พระองค์” หรื อ “ท่าน”
ก็อยูใ่ นตาแหน่งแรกที่เน้นหนักในตัวบทฮีบรู ดาวิดได้ประหลาดใจต่ออานาจที่อศั จรรย์ของพระเจ้าใน
การสร้างเขาโดยขบวนการที่เพิ่งจะเริ่ มก่อขึ้นของการพัฒนาเกี่ยวกับทารกในครรภ์

139:15-16 ข้อเหล่านี้ เน้นถึ งลักษณะที่เลื อกสรรของการที่พระเจ้าได้ดูแลขบวนการของการสร้ างทารกใน
ครรภ์ การอ้า งอิ ง ถึ ง “โครงร่ า ง” หมายถึ ง โครงกระดู ก หรื อ กระดู ก “ที่ ลึ ก แห่ ง โลก” เป็ นค า
เปรี ยบเทียบสาหรับครรภ์ เมื่อพระเจ้าได้สร้างดาวิดในครรภ์ของมารดาของเขานั้น เขาก็อยู่ไกลจาก
มุมมองของมนุ ษย์ราวกับว่าเขาได้อยู่ในที่ลึกแห่ งโลก “สสารที่ไม่ได้ถูกก่อขึ้น” ของเขาคือตัวอ่อน
ของเขา พระตารับของพระเจ้าเป็ นพระตารับของผูม้ ีชีวิต ดาวิดได้กล่าวว่าพระเจ้าได้กาหนดความ
ยาวของชี วิตของเขาไว้ล่วงหน้าก่ อนการเกิ ด เมื่ อพิ จารณาถึ ง ข้อที่ 1-4 นั้น บางที สิ่งนี้ ได้รวมถึ ง
กิจกรรมต่างๆของเขาอีกด้วย
ความรู ้ ของพระเจ้าเกี่ ยวกับทุกสิ่ งที่เป็ นจริ งและเป็ นไปได้ นัน่ คือความสัพพัญญูของพระองค์ ก็ไม่ได้
หมายถึ งว่าการเลื อกต่างๆของมนุ ษย์น้ นั ก็เป็ นแค่ภาพลวงตา พระเจ้าทรงรู ้ สิ่งที่ เราจะทา แม้ว่าพระองค์ให้
เสรี ภาพแก่เราที่จะทาการตัดสิ นใจต่างๆในบางสถานการณ์
ข้อที่ 13-16 ให้คาพยานที่หนักแน่ นถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ชี วิตของมนุ ษย์น้ นั เริ่ มต้น ณ การตั้งครรภ์แทนที่
จะเป็ น ณ การเกิด นี่คือข้อเท็จจริ งที่ควรมีน้ าหนักอย่างมากในการโต้แย้งต่อการทาแท้งเมื่อมีการทวงถาม
139:17-18
ดาวิดได้สรุ ปว่าแผนการต่างๆของพระเจ้าสาหรับประชากรของพระองค์น้ นั ดี และครอบคลุ ม
อย่างมาก นี่ หมายถึ งว่าทุกๆวันเมื่ อดาวิดได้ตื่นขึ้ นจากการนอนหลับ พระเจ้าได้เสนอความคิดของ
พระองค์ให้แก่เขา
4. ความจงรักภักดีของดาวิด 139:19-24
139:19-22
ด้วยความคิดเหล่านี้ ในความคิดของเขานั้น ดาวิดได้หันความสนใจของเขาไปยังสถานการณ์
ปั จจุบนั ของเขา พวกศัตรู ของเขาได้โจมตีเขา เขาได้อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะฆ่าบรรดาผูท้ ี่ได้พยายามที่
จะฆ่าเขา (ข้อ 19) เป็ นที่ชดั เจนว่า ศัตรู เหล่านี้ ได้เป็ นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าและต่อดาวิด และได้ใช้พระ
นามของพระเจ้า เพื่ อจุ ด ประสงค์ที่ ชั่ว ร้ า ย ในความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ พระเจ้า นั้น ดาวิด ได้รั บ รองถึ ง
“ความเกลี ย ดชั ง ” (การปฏิ เ สธ) ของเขาที่ มี ต่ อ บรรดาผู ้ ที่ “เกลี ย ดชั ง ” (ปฏิ เ สธ) พระเจ้ า
โดย “การเกลียดชัง” นั้น ดาวิดได้หมายถึงว่าเขาได้ปฏิเสธพวกเขา (เปรี ยบเทียบ มลค. 1:3)
139:23-24 ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้สรุ ปด้วยคาอธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะตรวจสอบเขา ดังนั้นมันจะชัดเจนที่ว่าเขาไม่ได้
เหมือนพวกศัตรู เหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ 19:14)
ดังนั้นเขาได้จบสดุ ดีน้ ี อย่างที่เขาได้เริ่ มต้น ด้วยการ
อ้างอิงถึงความรู้ที่ตรวจสอบของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1) ดาวิดต้องการให้พระเจ้าที่จะทดสอบเขา
อย่างที่ตวั ทาให้บริ สุทธิ์ ทดสอบโลหะ เพื่อแสดงว่าเขาจงรักภักดีต่อพระเจ้า เนื่ องจากว่า พระเจ้าทรง
รู ้ ทุ กสิ่ ง พระองค์ก็รู้ค วามคิ ดที่ ก ัง วลของดาวิด เขาจะค้นพบว่าไม่ มีค วามเจ็บ ปวดใดที่ พ ระเจ้า ได้

ลงโทษเขาสาหรับการทาผิดได้เป็ นเหตุให้เขา หรื อการกระทาผิดใดๆในเขาที่อาจนาไปสู่ การลงโทษ
ของพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจะสงวนชีวติ ของเขาไว้
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ พระลัก ษณะต่ า งๆของพระเจ้า สามารถน าสั น ติ สุ ข ที่ ยิ่ง ใหญ่ ไ ปสู่ ชี วิต ของผูเ้ ชื่ อ ได้
ความรู ้ที่ครอบคลุม การทรงสถิตส่ วนตัวและอานาจไม่จากัดของพระองค์ก็กาลังทาการเพื่อสวัสดิภาพ
เพื่อประชากรของพระองค์อยู่ ดังนั้นเราสามารถจานวนตัวเราเองต่อพระองค์ดว้ ยความจงรักภักดีและ
ต่อต้านบรรดาผูท้ ี่ต่อต้านพระองค์ได้ จงอ่านสดุดีบทนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อคุณรู ้สึกราวกับว่าพระเจ้า
ได้ละทิ้งคุณ
สดุดีบทที่ 140
ในสดุ ดีก ารคร่ า ครวญส่ วนตัวแห่ ง การสาปแช่ ง นี้ ดาวิดได้อธิ ษ ฐานขอให้พ ระเจ้า ที่ จะท าให้ค วาม
พยายามของพวกศัตรู ของเขาที่จะทาให้เขาพลาดพลั้งนั้นเสี ยไป
1. คาอธิ ษฐานขอการช่วยกู้ 140:1-8
140:1-5 ข้อที่ 1 และ 2 เป็ นการร้องที่เป็ นการเกริ่ นนาขอการช่วยเหลือ พวกศัตรู ของดาวิดเป็ นคนชัว่ ร้ายและ
รุ นแรง ผูไ้ ด้ก่อให้เกิ ดปั ญหาสาหรับเขาและอาณาจักรของเขา ในข้อที่ 3-5 นั้น ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้คร่ า
ครวญถึ ง สภาพของเขา ถ้อยคาของพวกศัตรู ข องเขาก็ เป็ นดัง เช่ นพิษ ของงู ใ นอานาจที่ ทาลายของ
พวกเขา พวกปฏิปักษ์ของดาวิดได้พยายามที่จะดักจับเขาอย่างเช่นนักล่าสัตว์ดกั จับสัตว์ เป็ นที่ชดั เจน
ว่า ดาวิดได้รู้สึกว่าพวกเขาได้พยายามที่จะฆ่าเขา
140:6-8 ดาวิดได้กล่าวซ้ าการทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1) เขาได้พรรณนา
ถึงการที่พระเจ้าปกป้ องเขาด้วยคาศัพท์ทางทหาร (ข้อ 7) จากนั้นเขาได้ขอให้พระเจ้าที่จะไม่อนุ ญาต
ตามความตั้งใจชัว่ ของพวกศัตรู ของเขา
2. การสาปแช่งต่อพวกศัตรู 140:9-11
คาขอร้องของดาวิดในข้อที่ 9 ตรงกันข้ามกับคาพยานของเขาในข้อที่ 7 ในทานองเดียวกันการอ้อน
วอนของเขาในข้อที่ 10 ก็ทาให้ระลึกถึงคาอธิ บายของเขาถึงการปฏิบตั ิของพวกศัตรู ของเขาที่มีต่อเขาในข้อที่ 5
(เปรี ยบเทียบ ปฐก. 19:24) ข้อที่ 11 ทูลขอให้พระเจ้าที่จะจัดการกับถ้อยคาของพวกเขา ที่ซ่ ึ งได้ดาวิดได้อา้ งอิง
ถึงในข้อที่ 3

3. ความมัน่ ใจในพระยาเวห์ 140:12-13
ดาวิดสามารถมัน่ ใจได้ว่าพระเจ้าจะช่ วยกูเ้ ขาเพราะว่าพระองค์ได้สัญญาที่จะช่ วยคนทุกข์ยากและคน
ยากจนในธรรมบัญญัติของโมเสส ความรอดนี้จะส่ งผลต่อการที่คนชอบธรรมขอบคุณพระเจ้า จากนั้นพวกเขา
สามารถที่จะดาเนินต่อพระพักตร์ พระองค์ดว้ ยสันติสุขได้
สดุ ดีน้ ี หนุ นใจให้ประชากรของพระเจ้าที่ จะทูลต่อพระองค์ในความทุ กข์เมื่ อคนอธรรมกดขี่ พวกเขา
เราสามารถมีความมัน่ ใจใน พระสัญญาต่างๆของพระองค์ที่จะแก้แค้นแทนคนชอบธรรมในสถานการณ์ต่างๆ
อย่า งเช่ นสถานการณ์ น้ ี ได้ การที่ พ ระองค์ท รงทาลายคนอธรรมก็ จะยกย่องพระนามของพระองค์ในที่สุ ด
เช่นเดียวกับการจัดเตรี ยมความรอดเพื่อผูค้ นของพระองค์
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ในคาอธิ ษฐานสาหรับเวลาเย็นนี้ ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่จะปกป้ องเขาและช่วยให้เขาที่จะดาเนิ นชี วิต
เพื่อพระสิ ริของพระองค์ต่อไป มันเป็ นสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นสดุดีการสาปแช่ง
“ชีวติ ถูกสร้างบนคุณลักษณะและคุณลักษณะถูกสร้างบนการตัดสิ นใจ สดุดีน้ ี เปิ ดเผยถึงดาวิดที่ได้ทา
การตัดสิ นใจที่ฉลาดหลายครั้งขณะที่เขาได้เผชิญกับการโจมตีของศัตรู ” 586
1. การขอร้องที่จะได้ยนิ 141:1-2
เพราะว่าดาวิดได้เปรี ยบเทียบคาอธิ ษฐานของเขากับเครื่ องหอมของเครื่ องบูชาเวลาเย็น บางทีเขาได้ถวาย
มัน ณ เวลานั้นของวัน (นัน่ คือ ประมาณ 15 นาฬิกา) เขาได้ขอร้องการตอบที่รวดเร็ ว
2. การขอร้องที่จะดาเนินในวิถีทางของพระเจ้า 141:3-7
141:3-4 ดาวิดได้ขอให้พระเจ้าที่ จะช่วยเขาควบคุมคาพูดของเขา (ข้อ 3) เขาต้องการให้พระเจ้าที่จะช่วยเขา
ควบคุมความคิดและการกระทาของเขาอีกด้วย (ข้อ 4) “กินของโอชะ” ของคนอธรรมก็พรรณนาถึง
การชื่นชมกับความเพลิดเพลินเกี่ยวกับตัณหาราคะของคนอธรรม
“มนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะหันไปสู่ สิ่งที่พวกเขากาลังแสร้งที่จะเป็ น”587
141:5-7 ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีไ ด้แสดงออกถึ งการเปิ ดโอกาสต่อการวิจารณ์ ที่เสริ ม สร้ า งของคนชอบธรรม แต่เขาได้
อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าพิพากษาคนอธรรม เขาได้เชื่อว่าพวกผูน้ าของพวกเขาจะล้มเหลว อย่างเช่นเวลา
ที่กองทัพที่โจมตีก็โยนพวกผูพ้ ิพากษาแห่งศัตรู ของเขาลงจากหน้าผาเพื่อจะทาลายพวกเขา คนอธรรม

จะเรี ยนรู ้วา่ ถ้อยคาของดาวิดได้เป็ นจริ งเมื่อพระเจ้าได้ทาลายพวกเขาในที่สุด พวกเขาจะเป็ นพยานว่า
พระเจ้าได้ทาให้พวกเขาคว่าลงไปสู่ หลุมฝังศพ อย่างที่ใครคนหนึ่งที่ไถ่ทุ่งนาพลิกหน้าดิน
3. การขอร้องที่จะให้การปกป้ อง 141:8-10
ถัดไปดาวิดได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้าเพื่อขอการปกป้ องจากพระองค์ พวกศัตรู ของเขาได้วางกับดักไว้ดกั
เขา เขาได้อธิ ษฐานว่าบรรดาผูท้ ี่วางกับดักจะตกไปสู่ กบั ดักด้วยตัวของพวกเขาเอง และที่วา่ พระเจ้าจะช่วยกูเ้ ขา
เราผูเ้ ป็ นประชากรของพระเจ้าควรอธิ ษฐานตามปกติเพื่อการชาระให้บริ สุทธิ์ ของเราเอง และเพื่อการ
ปกป้ องจากบุคคลที่ชวั่ ร้ายผูต้ ่อต้านเราขณะที่เราแสวงหาที่จะดาเนินกับพระเจ้า
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ตัวอักษรที่จารึ กไว้ก็ระบุถึงเวลาที่ดาวิดได้เขียนสดุดีน้ ี เขาได้เขียนมันเมื่อเขาอยู่ “ในถ้ า” เป็ นที่ชดั เจน
ว่าในขณะที่ซาอูลกาลังติดตามเขาอยู่ (เปรี ยบเทียบ สดด. 57; 1 ซมอ. 22:1; 24:3) ผูเ้ ขียนสดุดีได้กล่าวในฐานะ
ผูห้ นึ่งที่ไม่มีความหวังของการช่วยกูอ้ ื่นใดนอกจากพระยาเวห์ นี่เป็ นสดุดีการคร่ าครวญส่ วนตัวอีกบทหนึ่ง
1. การร้องอย่างสุ ดกาลังของดาวิดต่อพระยาเวห์ 142:1-2
ผู ้เ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ ก ล่ า วราวกั บ ว่ า เขาก าลั ง บอกคนอื่ น ๆว่ า เขาได้ อ ธิ ษ ฐาน ณ โอกาสนี้ อย่ า งไร
เขาได้อ ธิ ษ ฐานจนได้ยิ น ซึ่ งบางที ไ ด้ อ อกมาจากความปรารถนาที่ ว่ า พระเจ้า จะได้ยิ น เขาอย่ า งแน่ น อน
เขาได้ระบายสิ่ ง ที่ ได้ทาให้เขาเป็ นทุ กข์ต่อพระเจ้า เหมื อนกับใครคนหนึ่ ง ที่ เทน้ าออกจากหม้อ นั่นคื ออย่า ง
ทั้งหมด
2. การคร่ าครวญของดาวิดถึงสภาพของเขา 142:3-4
แม้วา่ ดาวิดไม่สามารถเห็นหนทางของเขาอย่างชัดเจนได้ พระเจ้าได้รู้วา่ หนทางไหนที่เขาควรไปเพื่อจะ
ไปถึ ง ความปลอดภัย มัน ดู เ หมื อ นว่ า เส้ น ทางที่ เ ขาไปนั้น ก็ เ ป็ นเส้ น ทางที่ ศ ัต รู ข องเขาได้ซ่ อ นกับ ดัก ไว้
เป็ นที่ชดั เจนว่าถ้าดาวิดได้มีผปู ้ กป้ องที่เป็ นมนุ ษย์ บุคคลนั้นคงได้ยืนอยู่ ณ ขวามือของเขา แต่ไม่มีใครอยู่ที่นนั่
เขาได้รู้สึกถูกทอดทิ้งอย่างสิ้ นเชิ งโดยคนอื่นๆทั้งหมด และปราศจาการช่วยเหลือของพระเจ้านั้น การหลบหนี ก็
เป็ นไม่ได้
3. ความหวังที่มนั่ ใจของดาวิดในพระเจ้า 142:5-7
142:5 เมื่อดาวิดได้อธิ ษฐานต่อพระเจ้า เขาได้แสดงออกถึ งความมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะปกป้ องเขา พระเจ้าเป็ น
ส่ วนของเขาหรื อส่ วนแบ่ง คือทั้งหมดที่เขามี

142:6-7 อีกครั้ งหนึ่ ง ผูเ้ ขียนสดุ ดีได้ออ้ นวอนให้พระเจ้าที่ จะช่ วยเขาหลบหนี จากพวกศัตรู ที่มีกาลังเหนื อกว่า
เขาได้รู้ สึ ก ถู ก จองจ าไว้ ซึ่ งการหลบหนี น้ ัน เป็ นไม่ ไ ด้ถ้า พระเจ้า ได้ล้ม เหลวที่ จ ะช่ ว ยเขาให้ ร อด
ถ้าพระเจ้าได้ช่วยกูเ้ ขา เขาจะขอบคุณพระเจ้า และธรรมิกชนคนอื่นๆจะร่ วมกับดาวิดในการสรรเสริ ญ
ของเขาเนื่องจากความดีที่อุดมสมบูรณ์ของพระเจ้า
เมื่อประชากรของพระเจ้ารู ้สึกถูกทอดทิ้งโดยพันธมิตรที่เป็ นมนุษย์คนอื่นๆทั้งหมดนั้น พวกเขาสามารถ
หันไปหาพระเจ้าได้ ผูท้ รงอยูก่ บั คนชอบธรรมอยูเ่ สมอ พระเจ้าสามารถที่จะช่วยกูค้ นของพระองค์ได้
แม้วา่ ไม่มีผชู ้ ่วยคนอื่นๆ588
“ไม่ ว่า สถานการณ์ ร อบตัวเราหรื อความรู ้ สึ ก ภายในตัว เราจะเป็ นอย่า งไรก็ ต าม พระเจ้า ก็ ดู แ ลเรา
(1 ปต. 5:7)”589
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ในสดุดีการสานึ กผิดนี้ ดาวิดได้อธิ ษฐานขอการช่ วยกูแ้ ละการนาพา เหมือนกับสดุดีก่อนหน้านี้ น้ นั
เขาได้ร้องขอความช่ วยเหลื อเพื่อต่อต้านพวกปฏิ ปักษ์ที่ชวั่ ร้ าย สดุ ดีน้ ี เป็ นสดุ ดีการคร่ าครวญส่ วนตัวอีกด้วย
(เปรี ยบเทียบ สดด. 6)
“สดุดีน้ ีเปรี ยบเทียบ ความชอบธรรมของพระยาเวห์ ซึ่ งก็คือความโน้มเอียงที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าต่อ
อิสราเอล และ ความชอบธรรมของอิ สราเอล ซึ่ งไม่แบกภาระในเวลาที่มีปัญหา สดุ ดีน้ ี เข้าใจความ
แตกต่างที่ใหญ่และไม่สามารถวัดได้ระหว่างสองอย่างนี้”590
1. การร้องทุกข์ของผูเ้ ขียนสดุดี 143:1-6
143:1-4 ดาวิดได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้าที่จะตอบคาอธิ ษฐานของเขาเพราะว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและชอบธรรม
เป็ นที่ชดั เจนว่าส่ วนหนึ่ งของการทนทุกข์ของดาวิดนั้นได้เกิดขึ้นจากบาปของเขาเอง เนื่ องจากว่าเขาได้
ขอว่าพระเจ้าจะไม่พิพากษาเขา พระองค์ได้ทา ไม่มีใครสักคนสามารถยืนอยู่ได้เพราะว่าทุกคนก็ไม่
ชอบธรรม อีกแหล่งหนึ่งของความทุกข์ของดาวิดก็คือศัตรู ผไู ้ ด้ขยี้ดาวิดลงถึงดิน ดังนั้นเขาได้รู้สึกหด
หู่และเป็ นทุกข์อย่างมาก
143:5-6 ในความทุกข์ของเขานั้น ดาวิดได้ระลึ กถึ งวันทั้งหลายที่ดีกว่าในอดี ต เขาได้ไตร่ ตรองถึงการกระทา
และงานของพระเจ้า 591 เขาได้ออ้ นวอนต่อพระเจ้า เหมือนกับคนที่สิ้นหวังซึ่ งกาลังจะตายจากความ
กระหายร้องขอน้ า

2. การอ้อนวอนของผูเ้ ขียนสดุดี 143:7-12
143:7 ดาวิดได้ขอร้องการตอบที่รวดเร็ วต่อคาอธิ ษฐานของเขา เนื่ องจากว่าเขาได้รู้สึกว่าเขาจะตายถ้าใครคน
หนึ่งไม่ได้ปรากฏออกมาอย่างทันที การซ่ อนหน้าของใครคนหนึ่ งก็พรรณนาถึงการทาให้ตนเองเป็ น
ที่เข้าไม่ถึง
143:8-12 หนึ่ง ดาวิดต้องการการนาพาจากพระเจ้า (ข้อ 8) นี่คงเป็ นการแสดงออกที่สดชื่นเหมือนตอนเช้าของ
ความรักที่จงรักภักดี ของพระเจ้าต่อผูร้ ับใช้ที่วางใจของพระองค์ ประการที่สอง เขาได้ขอการช่ วยกู้
จากพวกศัตรู ของเขา (ข้อ 9) ประการที่สาม เขาต้องการการสอนจากพระวิญญาณของพระเจ้าผูจ้ ะ
จัดเตรี ยมทิศทางที่ปลอดภัยให้ (ข้อ 10) ประการที่สี่ เขาได้ขอร้องการฟื้ นฟูจากการโจมตีจากพวกศัตรู
ของเขา (ข้อ 11-12) คาอ้อนวอนเหล่านี้แต่ละอย่างก็ประกอบด้วยการอ้างอิงถึงการวางใจในพระเจ้าอีก
ด้วย
แม้ว่าประชากรของพระเจ้า ท าบาป พวกเขาก็ ส ามารถอ้อนวอนขอการช่ วยเหลื อและการฟื้ นฟู จาก
พระเจ้าบนพื้นฐานของความสัตย์ซื่อและความชอบธรรมของพระเจ้าได้ สดุ ดีน้ ี รวมการขอร้องที่ถ่อมใจและ
การชมเชยพระลักษณะของพระเจ้าไว้ดว้ ยกันอย่างยอดเยีย่ ม
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นี่ เป็ นคาอธิ ษฐานที่ขอการช่ วยกูร้ ะหว่างสงคราม ดาวิดได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการประทานชัย
ชนะในสงครามในอดี ตและได้ขอความสาเร็ จในการเผชิ ญหน้าทางทหารกับศัตรู ในปั จจุบนั เขาได้มนั่ ใจว่า
พระเจ้าจะช่วยเหลื อประชากรของพระองค์ นี่ เป็ นสดุ ดีการสรรเสริ ญแบบพรรณนาพร้อมกับเสี ยงสอดแทรก
แห่งการคร่ าครวญและการอ้อนวอน
“สดุ ดีน้ ี เป็ นบทประพันธ์ ที่ป ระกอบด้วยส่ วนต่ า งๆ ซึ่ ง กลมกลื นกันดี ไม่ ใช่ บ ทประพันธ์ ส่วนเดี ย ว
ส่ วนประกอบส่ วนใหญ่ของมันเว้นแต่ขอ้ ท้ายๆ ก็มาจากสดุดีบทอื่นๆของดาวิด ซึ่ งส่ วนใหญ่ก็คือสดุ ดี
บทที่ 18”592
1. การชื่นชมยินดีต่อชัยชนะ 144:1-2
ดาวิ ด ได้เ ริ่ ม ต้น ค าอธิ ษ ฐานนี้ ด้ว ยการสรรเสริ ญ พระเจ้า ส าหรั บ การฝึ กฝนให้ เ ขาที่ เ ป็ นนัก รบที่ มี
ความส าเร็ จและส าหรั บ การประทานชัย ชนะให้แก่ เขาในอดี ต เขาได้ใ ช้ค าเหมื อนหลายค าที่ จะอธิ บายถึ ง
พระเจ้าของเขาว่าเป็ นผูป้ กป้ องและผูช้ ่วยกูข้ องเขา

“ความเชื่อถือของอียปิ ต์ก็พรรณนาถึงพระต่างๆว่ากาลังสอนกษัตริ ยถ์ ึงวิธีที่จะยิงธนู”593
2. การอ้อนวอนขอชัยชนะในปัจจุบนั 144:3-11
144:3-4 การพรรณนาที่ได้ยกย่องพระเจ้าในข้อที่ 1 และ 2 ได้นาให้ดาวิดที่จะไตร่ ตรองถึงความประหลาดใจที่วา่
พระเจ้าจะใส่ ใจในมนุ ษย์ที่เล็กน้อย การมีชีวิตอยู่ของมนุ ษย์ก็ส้ ันอย่างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการมี
ชีวติ อยูข่ องพระเจ้า นัน่ คือพระองค์ทรงอยูเ่ ป็ นนิตย์
144:5-8 ผูเ้ ขียนได้บรรยายถึ งการแทรกแซงของพระเจ้าในแง่ของธรรมชาติในสงครามในปั จจุบนั ที่ดาวิดได้
เผชิ ญ ในอดี ตนั้น พระเจ้าได้ใช้ฝน ฟ้ าร้ อง ฟ้ าแลบ และลู กเห็ บที่จะให้ชยั ชนะแก่ ประชากรของ
พระองค์ (ยชว. 10; วนฉ. 4-5; และข้ออื่นๆ) ดูเหมือนว่าดาวิดได้ออ้ นวอนขอการช่วยกูท้ ี่เหมือนกัน
เขาได้มองว่ากองทัพศัตรู เป็ นเหมือนน้ าท่วมที่ท่วมท้นจุดที่เขาได้ร้องขอการช่วยกูจ้ าก
144:9-11 ดาวิดได้สัญญาที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยเพลงใหม่สาหรับชัยชนะที่เขาได้เชื่ อว่าพระเจ้าจะให้แก่เขา
ตามปกติแล้ว “เพลงใหม่” ในพระคัมภีร์ได้เกิดจากประสบการณ์ใหม่ๆ ข้อที่ 11 เป็ นประเภทของท่อน
ที่กล่าวซ้ า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8)
3. การชื่นชมยินดีสาหรับสภาพในอนาคต 144:12-15
144:12-14 ดาวิดได้บรรยายถึงสามสภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าได้ให้ชยั ชนะแก่เขา หนึ่ ง คนหนุ่มสาวของ
ประเทศจะเติบโตและเจริ ญต่อไป (ข้อ 12) ประการที่สอง ความมัง่ คัง่ จะเป็ นเครื่ องหมายของชีวิตของ
ชาติ (ข้อ 13-14ก) ประการที่สาม สันติภาพจะแพร่ หลาย (ข้อ 14ข)
144:15 ดาวิดได้เริ่ มต้นสดุดีกษัตริ ยน์ ้ ี ดว้ ยการอวยพรพระยาเวห์ และได้สรุ ปมันด้วยการบรรยายถึงความเป็ น
สุ ขของประชากรของ พระยาเวห์
ประชาชนผูท้ าให้พระเจ้าเป็ นความหวังแห่ งการช่ วยกู้ของพวกเขาจะชื่ นชมกับพระพรของพระองค์
พวกเขาจะประสบกับความรอดที่เหนือธรรมชาติของพระองค์และจะชื่ นชมกับผลประโยชน์ต่างๆของพระคุณที่
ช่วยให้รอดของพระองค์
“เราจะต้องสังเกตสิ่ งนี้ ว่าในขณะที่ในการให้เนื้ อและน้ าดื่ มแก่เรานั้น พระเจ้าก็อนุ ญาตให้เราเข้าไปสู่
การชื่นชมกับความสุ ขในระดับที่แน่นอน มันก็ไม่ได้ติดตามมาว่าผูเ้ ชื่ อเหล่านั้นก็เป็ นทุกข์ผซู ้ ่ ึ งดิ้นรนใน
ชีวติ กับความขัดสนและความยากจน เพราะว่าความขัดสนนี้ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตามนั้น พระเจ้าสามารถ
แก้ดว้ ยการปลอบโยนที่ดีกว่าได้”594
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สดุ ดีโคลงกระทูน้ ้ ี เริ่ มต้นด้วยชุ ดของสดุ ดีหกบท ซึ่ งเป็ นหกบทสุ ดท้ายในเพลงสดุ ดี ที่เต็มไปด้วยการ
สรรเสริ ญพระเจ้าเป็ นพิเศษ ชื่อเรื่ อง “สดุดีการสรรเสริ ญ” ปรากฏที่นี่เท่านั้นในเพลงสดุดี คาว่า “สรรเสริ ญ”
ปรากฏ 46 ครั้งในสดุดีหกบทสุ ดท้าย ในสดุดีน้ ี ดาวิดได้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับการกระทาที่มีอานาจของ
พระองค์ สาหรับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ สาหรับอาณาจักรนิรันดร์ ของพระองค์และสาหรับการ
ตอบสนองของพระองค์ ต่ อ บรรดาผู ้ที่ อ ธิ ษ ฐานต่ อ พระองค์ เมื่ อ เป็ นเช่ น นั้ น มัน ก็ ค ล้า ยคลึ ง กับ สดุ ดี
ประวัติศาสตร์ และปั ญญา แต่ประเภทของมันก็เกือบคล้ายกับสดุดีการสรรเสริ ญแบบพรรณนา
“ในสดุดีน้ นั มันก็ไม่มีการพัฒนาของเค้าโครงเรื่ องหรื อการสร้างความเข้มข้น ที่จริ งแล้ว มันก็อยูค่ งที่
ในรู ปแบบอย่างแท้จริ ง ซึ่ งกล่าวถึ งสิ่ งที่เป็ นจริ งอย่างยืนยงแห่ งโลกนี้ สิ่ งที่เป็ นจริ ง ณ ตอนต้นของ
สดุดีก็ยงั เป็ นจริ ง ณ ตอนจบ สิ่ งที่เป็ นจริ งตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนจบก็คือว่าพระยาเวห์ทรงปกครอง
อย่างมัน่ คง และนัน่ ก็สามารถพึ่งพาได้ เราได้รับชุ ดของการยืนยันที่สามารถถูกเรี ยบเรี ยงใหม่ได้โดย
ปราศจากการรบกวนความตั้งใจ. . .นี่ คืออิสราเอลในความเชื่ อที่วางใจ ที่ไม่รู้และที่เป็ นเหมือนเด็กมาก
ที่สุด”595
1. การกระทาที่มีพลังของพระเจ้า 145:1-7
145:1-2 ดาวิดได้ต้ งั ใจที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าทุกวันและตลอดไป เหตุผลก็เป็ นดังต่อไปนี้
“เมื่ อ ใครคนหนึ่ ง ได้ม าสู่ จุ ด ของการรู ้ จ ัก พระเจ้า ในแนวทางส่ ว นตัว นั้น ความปรารถนาที่ จ ะร้ อ ง
สรรเสริ ญแด่พระองค์และร้องมันบ่อยๆก็หนักแน่นอย่างมาก”596
คนที่ ถื อ รั ก ษาหน้ า ที่ เ คยกล่ า วซ้ าสดุ ดี น้ ี สามครั้ งต่ อ วัน คื อ สองครั้ งในตอนเช้ า และหนึ่ งครั้ งใน
ตอนเย็น597
145:3-7 ดาวิ ด ได้ ก ล่ า วว่ า พ่ อ แม่ จ ะประกาศการกระท าที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระเจ้ า แก่ ลู ก ๆของพวกเขา
เขาเองก็จะไตร่ ตรองถึงความสง่างามของพระเจ้าและงานที่อศั จรรย์ของพระองค์ ประชาชนจะเล่าถึง
การกระท าที่ ยิ่ง ใหญ่ ข องพระองค์ใ หม่ แ ละจะสรรเสริ ญพระเจ้า ส าหรั บ ความยิ่ ง ใหญ่ ความดี แ ละ
ความชอบธรรมของพระองค์

“ตัวบทร้องเรี ยกความคล่ องที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ และข้าพเจ้าจะกระตุ น้ ให้คุณที่จะปฏิ บตั ิมนั อย่างเสรี เมื่อคุ ณ
กาลังกล่าวถึงความดีของพระเจ้า”598
2. ความเมตตาและพระคุณของพระเจ้า 145:8-10
145:8-9 ข้อเหล่านี้ เป็ นการแสดงออกชั้นเลิศถึงการสรรเสริ ญสาหรับพระลักษณะของพระเจ้า ดาวิดได้เคลื่อน
จากการพิ จารณาถึ ง ความยิ่ง ใหญ่ แห่ ง การกระท าของพระเจ้า ไปสู่ ก ารไตร่ ตรองถึ งท่ า ที ที่ จูง ใจของ
พระองค์ ข้อความอย่างเดียวกันในคาฮีบรู ก็ปรากฏเจ็ดครั้งในที่อื่นๆในพันธสัญญาเดิ ม (อพย. 34:6;
กดว. 14:18; นหม. 9:17; สดด. 86:15; 103:8; ยอล. 2:13; ยนา. 4:2) พระคุณของพระเจ้าคือความโปรด
ปรานและการช่ วยเหลื อของพระองค์ที่พระองค์ให้แก่บรรดาผูท้ ี่ไม่สมควรต่อมัน ความเมตตาของ
พระองค์คือการระงับที่พระองค์สาแดงแก่บรรดาผูท้ ี่สมควรต่อพระพิโรธของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
86:5, 15; 111:4; 112:4) พระองค์ทรงอดทนต่อบรรดาผูท้ ี่ได้กระตุน้ พระพิโรธของพระองค์ดว้ ยการทา
บาปของพวกเขา ความรั กที่ จงรั ก ภักดี ของพระองค์น้ นั ก็ หนักแน่ นและอยู่เป็ นนิ ตย์อย่า งอัศ จรรย์
พระองค์ทรงดีต่อทุกคน แม้กระทัง่ ได้ส่งฝนและพระพรอื่นๆมาเหนือคนอธรรมและคนชอบธรรม
145:10 ยิ่งไปกว่านั้นอี ก พระองค์ปฏิ บตั ิ งานที่ อศั จรรย์ของพระองค์ภายใต้ความยับยั้งแห่ งความเมตตาของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 19:1-3)
เนื่ องจากสิ่ งเหล่านี้ น้ นั งานและประชากรทั้งสิ้ นของพระเจ้า
จะสรรเสริ ญพระองค์
3. อาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้า 145:11-16
145:11-13ก การควบคุ มที่ สั ตย์ซื่อและต่อเนื่ องของพระเจ้า เหนื อทุ กสิ่ ง ตั้ง แต่ ช นรุ่ นหนึ่ ง ถึ งชนรุ่ นถัดไปนั้น
ก็เรี ยกร้องการสรรเสริ ญสาหรับการปกครองที่นิรันดร์ ของพระองค์ พระองค์ทรงปกครองเหนื อทุกสิ่ ง
ด้วยอานาจและพระสิ ริ ผูค้ นกล่าวถึงกษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่และอาณาจักรของพระองค์เนื่ องจากการกระทา
ที่อศั จรรย์ท้ งั สิ้ นของพระองค์ การปกครองนิ รันดร์ และทัว่ จักรวาลของพระเจ้าก็ถูกกล่าวถึงที่นี่แทนที่
จะเป็ นอาณาจักรของดาวิด
145:13ข-16 บรรดาผูแ้ ปลของฉบับ NASB ไม่ได้แปลส่ วนสุ ดท้ายของข้อที่ 13 มันอ่านว่า “พระเจ้าทรงสัตย์
ซื่ อต่อพระสัญญาทั้งสิ้ นของพระองค์และทรงรักต่อทุกสิ่ งที่พระองค์ได้สร้าง” (NIV) บรรดาผูแ้ ปล
ฉบับเซปทัวจินท์บรรจุขอ้ นี้ เพื่อจะเติมลงโคลงกระทู ้ ซึ่ งเป็ นบรรทัดที่เริ่ มต้นด้วยอักษรฮีบรู นุน ที่ขาด
หายไปในตัวบทฮีบรู
พระเจ้าทรงค้ าจุนคนที่ลม้ ลง ยกชู คนที่ถูกกดขี่ และจัดเตรี ยมเพื่อทุกคนอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นทุกคนก็
พึ่งพาพระเจ้าสาหรับการจัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นของเขาหรื อของเธอ เนื่ องจากว่าการปกครองของ

พระเจ้านั้นอยูเ่ ป็ นนิตย์ พระองค์ก็เอาใจใส่ สิ่งทรงสร้างของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและอย่างมีความรักอยู่
ตลอดเวลา
4. การตอบสนองของพระเจ้าต่อคาอธิ ษฐาน 145:17-21
ทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทาก็ถูกต้อง ความกรุ ณาก็เป็ นเครื่ องหมายของการกระทาทั้งสิ้ นของพระองค์
พระองค์ทรงตั้งใจฟังบรรดาผูท้ ี่อธิ ษฐานต่อพระองค์อย่างจริ งใจ พระองค์จะให้ตามคาอ้อนวอนของผูเ้ ชื่ อและ
จะช่ วยกู้พวกเขาในเวลาที่ มีความต้องการ พระองค์จะปกป้ องบรรดาผูท้ ี่ รักพระองค์ แต่พระองค์จะทาลาย
บรรดาผูท้ ี่ไม่รักพระองค์ เพราะเหตุผลเหล่านี้ เอง ดาวิดได้กล่ าวว่าเขาจะสรรเสริ ญพระยาเวห์และทุกคนจะ
สาธุการพระองค์เป็ นนิตย์
สดุดีน้ ีเป็ นบัญชีรายชื่อที่ยงิ่ ใหญ่ของเหตุผลต่างๆที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า เหมือนกับสดุดีโคลงกระทูบ้ ท
อื่นๆนั้น สดุดีน้ ีก็เป็ นต้นแบบสาหรับเราที่จะใช้ในการระลึกถึงสิ่ งต่างๆมากมายเกี่ยวกับพระเจ้าสาหรับการที่เรา
ควรสรรเสริ ญพระองค์
สดุดีบทที่ 146
ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีนิรนามได้สัญญาที่ จะสรรเสริ ญพระเจ้าเป็ นนิ ตย์เนื่ องจากความยิ่งใหญ่และพระคุ ณของ
พระองค์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ในฐานะพระผูส้ ร้างที่มีต่อคนที่ถูกกดขี่แห่ งโลกนี้ ก็เป็ นการเน้นที่เจาะจง
ในสดุดีน้ ี แต่ละบทของสดุดีหา้ บทสุ ดท้ายในเพลงสดุดี (สดด. 146—150) ก็เริ่ มต้นและจบลงด้วยคากาชับที่วา่
“จงสรรเสริ ญพระเจ้า!” (“ฮาเลลูยา!”)
“สดุดีหา้ บทเหล่านี้ก็เป็ นเส้นทางที่ส้ นั ในการนมัสการ และประชากรของพระเจ้าในทุกวันนี้ ควรที่จะใส่
ใจเนื้อหาของสดุดีเหล่านี้”599
“สดุดีบทที่ 146—150 ก่อตั้ง การรวบรวมฮาเลล (‘สรรเสริ ญ’) สุ ดท้าย สดุดีฮาเลลูยาห้าบทเหล่านี้ มี
ประเภทที่เป็ นลักษณะพิเศษของเพลงแห่งการสรรเสริ ญแบบพรรณนา สดุดีเหล่านี้ ได้ถูกใช้ ณ บางจุด
ในฐานะส่ วนหนึ่ งของคาอธิ ษฐานประจาวันในการนมัสการที่ธรรมศาลา การรวบรวมอีกสองชุ ดคือ
สดุดีฮาเลลเกี่ยวกับอียปิ ต์ (113—118) และ ฮาเลลที่ยงิ่ ใหญ่ (120—136)”600
1. การไร้ความสามารถของมนุษย์ที่จะช่วยเหลือ 146:1-4
146:1-2 ผูเ้ ขียนได้ปฏิญาณที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าตลอดชีวติ ของเขา

146:3-4 จากนั้นเขาได้เตือนต่อการวางใจในเจ้านายที่เป็ นมนุ ษย์ พวกเขาจะตายไปและแผนการต่างๆของพวก
เขาจะพิ น าศไปกับ พวกเขา ณ การตายนั้น วิญ ญาณจะแยกออกจากร่ า งกาย ซึ่ งกลับ ไปสู่ ผ งคลี
ดังนั้นมันเป็ นการโง่เขลาที่จะตั้งความหวังมากเกินไปในสิ่ งที่ผคู ้ นสามารถทาได้
2. ความสามารถของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือ 146:5-6
ในความตรงกันข้ามกับบรรดาผูท้ ี่พ่ ึงพาคนอื่นๆสาหรับการช่วยกูน้ ้ นั บรรดาผูท้ ี่วางใจในพระเจ้าของ
อิสราเอล คือพระยาเวห์ก็จะประสบกับพระพร พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างผูไ้ ด้สร้างทะเลที่มนุ ษย์ไม่สามารถ
ควบคุมได้และสิ่ งมีชีวิตของมันทั้งหมด พระยาเวห์ไม่ได้แค่มีอานาจสู งสุ ดเท่านั้น แต่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อ
พระวจนะของพระองค์อีกด้วย
3. ตัวอย่างต่างๆของอานาจและความสัตย์ซื่อของพระเจ้า 146:7-10
146:7-9 นักกวีได้อา้ งอิงตัวอย่างเก้าอย่าง ในแต่กรณี น้ นั สิ่ งที่ถูกกล่าวถึ งก็คือพระยาเวห์ทรงจัดเตรี ยมความ
จาเป็ นที่เจาะจงของแต่ละบุคคล พระองค์เท่านั้นสามารถทาอย่างนี้ได้
146:10 ผูเ้ ขียนสดุดีได้สรุ ปด้วยการยืนยันว่าพระเจ้าของอิสราเอลจะปกครองตราบเท่าที่ชีวิตของมนุ ษย์อยู่ชวั่
กาลนาน นี่คือการสรุ ปของเขาเมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่เขาได้กล่าวเกี่ยวกับความสามารถต่างๆของพระเจ้า
ในตอนต้นของสดุดีน้ ี ดังนั้นผูค้ นควรสรรเสริ ญพระเจ้าในขณะที่ชีวติ ของมนุ ษย์ข้ ึนอยูก่ บั ความจาเป็ น
ของเขาที่จะวางใจเพื่อนมนุ ษย์ของเขานั้น เราก็ควรหลี กเลี่ ยงการทดลองที่ จะวางใจในมนุ ษย์ท้ งั หมด
หรื อแม้ก ระทัง่ เป็ นอันดับแรก พระยาเวห์ เป็ นบุ คคลเดี ย วผูท้ รงสมควรต่อการวางใจของเราอย่า ง
สิ้ นเชิง การไตร่ ตรองถึงความแตกต่างระหว่างผูค้ นและพระเจ้าก็ทาให้สิ่งนี้ชดั เจน601
สดุดีบทที่ 147
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระคุ ณของพระองค์อย่างเช่ นในสดุ ดีบทที่ 146 ก็เป็ นหัวข้อของสดุ ดีน้ ี
อย่างไรก็ตาม ในสดุดีน้ ีผเู ้ ขียนสดุดีที่ไม่มีชื่อได้มองว่าพระเจ้าเป็ นพระผูค้ ้ าจุนมากกว่าพระผูส้ ร้าง พระองค์ทรง
จัดเตรี ยมสิ่ งที่จาเป็ นแก่สิ่งทรงสร้างของพระองค์ หัวข้อการทรงสร้างก็โดดเด่นในสดุดีน้ ี
“เมื่อเนหะมียแ์ ละประชาชนของเขาได้เสร็ จสิ้ นการสร้ างกาแพงของเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ ได้ซ่อมประตู
ใหม่ และได้ให้ประชาชนตั้งถิ่นฐานใหม่น้ นั พวกเขาได้เรี ยกหาการชุ มนุ มใหญ่เพื่อการเฉลิมฉลองและ
การถวาย และมันดูเหมือนว่าสดุดีน้ ี ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อโอกาสนั้น (ข้อ 2, 12-14; นหม. 12:27-43). . .
สดุดีน้ ีนาเสนอสามเหตุผลว่าทาไมผูค้ นควรสรรเสริ ญพระเจ้า และแต่ละส่ วนก็ถูกแบ่งเขตโดยคาสั่งให้
สรรเสริ ญพระเจ้า (ข้อ 1, 7 และ 12)”602

1. เป้ าแห่งการควบคุมของพระเจ้า 147:1-6
147:1 หลังจากการเรี ยกแรกเริ่ มให้สรรเสริ ญพระเจ้านั้น ผูเ้ ขียนได้อธิ บายว่าการสรรเสริ ญนั้นก็น่ายินดี และ
เหมาะสม
147:2-3 ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้นาประชากรของพระองค์กลับไปสู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญาและได้ช่วยให้พวก
เขาที่จะสร้ างเยรู ซาเล็มขึ้ นใหม่ก็แสดงให้เห็ นว่าพระองค์สามารถและทาการรั กษาใจที่ แตกสลายได้
พระองค์ทรงรักษาและฟื้ นฟูบรรดาผูท้ ี่กลับใจและหันกลับไปหาพระองค์
147:4-6

ผูค้ นนับสิ่ งที่พวกเขาครอบครอง และการตั้งชื่ อบางสิ่ งก็แสดงออกถึงสิ ทธิ อานาจของใครคนหนึ่ ง
เหนื อสิ่ งนั้น ดังนั้นข้อที่ 4 ก็แสดงออกถึงสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าเหนื อฟ้ าสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ อสย.
40:26) ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ชดั เจนในกาลังที่สมบูรณ์ของพระองค์และความเข้าใจที่ไม่จากัด
ของพระองค์อีกด้วย พระองค์ทรงชูคนที่เป็ นทุกข์และทรงเหวี่ยงคนอธรรมลงถึงดิน ในอีกนัยหนึ่ง
พระองค์ทรงควบคุมบริ วารฟ้ าสวรรค์ท้ งั สิ้ นและมนุษย์ทุกคน

2. เป้ าแห่งการยินดีของพระเจ้า 147:7-11
147:7-9 ข้อที่ 7 เป็ นการเรี ยกให้สรรเสริ ญที่คล้ายกับข้อที่ 1 ข้อที่ 8 และ 9 พรรณนาถึงพระเจ้าทรงจัดเตรี ยม
เพื่อสิ่ งทรงสร้างของพระองค์ผา่ นทางการปฏิบตั ิการแห่ งการจัดเตรี ยมของพระองค์ ผูเ้ ขียนสดุดีคงได้
อ้างอิงถึงลูกกา (ข้อ 9) เพราะว่าพวกมันก็ถูกทาลายได้ง่ายเป็ นพิเศษ พวกกาไม่ได้จดั หาเพื่อลูกๆของ
พวกมันอย่างที่นกอื่นๆทา พวกมันก็เห็นแก่ตวั อย่างมาก (เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 17:4-6) อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าทรงดูแลลูกกาทั้งหลาย
147:10-11 พระเจ้าไม่ได้ปีติยินดีในสัญลักษณ์แห่ งกาลังที่ทาให้มนุ ษย์ประทับใจ พระองค์ทรงมองและยินดี
ในสิ่ งที่แสดงถึงกาลังฝ่ ายวิญญาณแท้ นัน่ คือ การวางใจในพระองค์เอง นี่ทาให้พระองค์น่าสรรเสริ ญ
“มันเป็ นความคิ ดที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ ว่า เราสามารถนาความปี ติ ยินดี ไ ปสู่ พ ระทัย ของพระบิ ดาในสวรรค์ไ ด้
(35:27; 37:23; 149:4)”603
3. เครื่ องมือแห่งการอวยพรของพระเจ้า 147:12-20
147:12-14 ข้อที่ 12 แนะนารอบที่สามแห่ งการสรรเสริ ญ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1, 7) ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้คน
อิสราเอลที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าเนื่ องพระองค์ได้นาความปลอดภัย ความมัน่ คง สันติภาพ และความมัง่
คัง่ มาสู่ เยรู ซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง

147:15-20 ข้อที่ 15-18 อธิ บายถึงผลลัพธ์ที่มีพลังที่พระบัญชาของพระเจ้ามีต่อการทรงสร้าง (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 4, 8-9) พระเจ้าได้ส่งพระวจนะของพระองค์ไปถึงอิสราเอลอีกด้วย (ข้อ 19-20; เปรี ยบเทียบ ข้อ 23, 6, 11) นี่ เป็ นพระพรที่พิเศษเนื่ องจากว่ามันได้เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยถึงน้ าพระทัยที่มีพระคุณของ
พระองค์ ประชากรของพระองค์ควรสรรเสริ ญพระองค์เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งเหล่านี้ท้ งั สิ้ น
“เราควรเชื่ อฟั งอย่างที่ลมเชื่ อฟั งใช่ไหม? หรื อเราควรเป็ นองค์ประกอบเดียวของการทรงสร้างที่ไม่ได้
ตอบสนองต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า?”604
“มันได้ถูกชี้ ประเด็นอย่างดี ว่า ในฐานะของวิธีของการทาให้สิ่งต่างๆสาเร็ จอย่างสิ้ นเชิ งนั้น กฎเกณฑ์
และกฎหมาย หรื อแม้กระทัง่ การขอ ร้ องและการหนุ นใจก็ไม่ใช่ เครื่ องมือที่แน่ นอน ดังนั้นโดยการ
กล่าวต่อเรา ไม่ใช่ การใส่ รายการแก่เรานั้น พระเจ้าทรงสาแดงว่าพระองค์ทรงแสวงหาความสัมพันธ์
ไม่ใช่แค่ลาดับของการกระทาต่างๆที่ถูกทาให้ลุล่วง”605
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าอย่างที่เห็นได้ในการควบคุมของพระองค์เหนื อธรรมชาติ และความกรุ ณาของ
พระเจ้าอย่างที่เห็นได้ในการจัดการกับประชากรของพระองค์ก็เรี ยกร้องการสรรเสริ ญ พระเจ้าทรงค้ า
จุนทั้งการทรงสร้างและสิ่ งทรงสร้างของพระองค์ดว้ ยพระวจนะของพระองค์
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สดุดีนิรนามอีกบทหนึ่ งก็เน้นถึ งความสาคัญของการสรรเสริ ญพระเจ้า สดุ ดีน้ ี เรี ยกให้ฟ้าสวรรค์ที่จะ
สรรเสริ ญพระองค์สาหรับการสถาปนาพวกมันไว้ และให้แผ่นดินโลกที่จะสาธุ การพระองค์สาหรับการยกย่อง
อิสราเอล แต่ละส่ วนหลักของสดุดีน้ ีเริ่ มต้นด้วยการเรี ยกให้นมัสการ (“จงสรรเสริ ญพระเจ้า”) และบทกวีท้ งั บท
นี้ จบลงด้วยการเรี ยกอย่างเดียวกัน ซึ่ งก่อให้เกิด การผนวก “สรรเสริ ญ” ปรากฏ 13 ครั้งใน 14 ข้อของสดุดีน้ ี
สดุดีน้ ีรวมหัวข้อปั ญญา การทรงสร้าง และการสรรเสริ ญไว้ดว้ ยกัน
1. สรรเสริ ญสาหรับการสถาปนาฟ้ าสวรรค์ 148:1-6
148:1-4 ผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้ทุกสิ่ งที่อยูเ่ หนือโลกที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า นี่ได้รวมถึงพวกทูตสวรรค์ ดวงดาว
ทั้งหลาย ดวงอาทิตย์ ดาวจันทร์ และเมฆที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนได้ถือว่ามีความสามารถที่จะสรรเสริ ญโดยการทา
ให้เป็ นบุคคล
148:5-6 บริ วารฟ้ าสวรรค์เหล่านี้ควรสรรเสริ ญพระยาเวห์เพราะว่าพระองค์ได้สร้างพวกเขาทั้งหมดด้วยคาบัญชา
ของพระองค์ โดยทัว่ ไปแล้ว ลาดับของการทรงสร้างในสดุดีน้ ี ก็เอาอย่างลาดับของปฐมบาลบทที่ 1
แม้วา่ ผูเ้ ขียนได้ใช้เสรี ภาพทางบทกวีบางอย่าง ยิง่ ไปกว่านั้นอีก สิ่ งทรงสร้างเหล่านี้ ก็มีอยูต่ ่อไปอย่างที่

พวกมัน เป็ นอยู่เพราะว่า พระเจ้า ได้ท าการบัญชาว่า พวกมัน ควรด ารงตราบเท่ า ที่ พ ระองค์ต้องการ
คนคานาอันได้นบั ถื อดวงดาวทั้งหลาย ดังนั้นสดุ ดีน้ ี คงได้เป็ นการโต้แย้งต่อการนับถื อรู ปเคารพของ
พวกเขา
2. สรรเสริ ญสาหรับการยกย่องอิสราเอล 148:7-14
148:7-12 ควบคู่ไปกับความมากมายแห่งฟ้ าสวรรค์น้ นั ถัดไปผูเ้ ขียนสดุดีได้เรี ยกให้ความมากมายแห่ง แผ่ น ดิ น
โลกทั้งสิ้ นที่จะสรรเสริ ญพระยาเวห์ อีกครั้งหนึ่ งเขาได้ทาให้สิ่งต่างๆที่ไม่มีชีวิตให้เป็ นบุคคลและได้
ระบุถึงกลุ่มที่เป็ นตัวแทนที่หลากหลาย
“. . .วิธีแห่ งการควบคุมของพระเจ้าในอาณาจักรทัว่ จักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพร้ อมกับการอ้างอิงถึ ง
แผ่นดิ นโลกก็ ค่ อนข้า งเป็ นการจัดเตรี ย มโดยทัว่ ไป นั่นคื อ ผ่า นทางเหตุ อนั ที่ ส อง นั่นคื อ ‘ไฟ และ
ลูกเห็บ หิ มะ และไอน้ า ลมพายุที่ทาให้พระวจนะของพระองค์สาเร็ จ’ (สดด. 148:8)”606
บางส่ วนที่บ่งบอกถึงทั้งหมดบางอย่างนั้นก็แสดงถึงจานวนทั้งหมดของกลุ่ม เช่น “คนแก่และเด็ก” (ข้อ
12) ซึ่ งเป็ นถ้อยคาที่แสดงถึ งผูค้ นทุกวัย คนต่างชาติได้นมัสการสิ่ งทรงสร้ างและรู ปแบบต่างๆทาง
ธรรมชาติ ซึ่ งสดุดีน้ ีแสดงให้เห็นก็เป็ นสิ่ งทรงสร้างของพระยาเวห์607
148:13-14 สิ่ งมีตวั ตนบนแผ่นดิ นโลกเหล่านี้ ควรสรรเสริ ญพระยาเวห์เพราะว่าพระองค์ทรงใหญ่กว่าสิ่ งใด
ก็ตามในสวรรค์และบนโลก พระนามของพระองค์เท่านั้นที่ควรแก่การยกย่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระเจ้าได้ให้เกิดกษัตริ ย ์ (ผูท้ ี่แข็งแรง, เขา) เพื่อประชากรที่เลือกสรรของพระองค์ บุคคลนี้ ได้กลายมา
เป็ นการสรรเสริ ญของธรรมิกชนทั้งหมดของพระองค์ในอิสราเอล คือประเทศที่ใกล้ชิดกับพระทัยของ
พระองค์
“จนถึ งบัดนี้ ผูเ้ ขียนสดุดียงั ไม่ได้กล่าวสิ่ งใดก็ตามเกี่ยวกับประชากรของพระเจ้า เขาได้ทาการอ้างอิง
ถึง ‘ทูตสวรรค์ท้ งั หลาย’ ของ พระเจ้า (ข้อ 2) ในสวรรค์แต่ไม่ได้อา้ งอิงถึ งผูค้ นผูท้ าตามคาสั่งของ
พระองค์บนโลกจนกระทัง่ ข้อสุ ดท้าย นี่ เป็ นการพัฒนาไปสู่ จุดสู งสุ ดของสดุดีน้ ี พระเจ้าทรงรักและ
ดูแลสิ่ งทรงสร้างของพระองค์ท้ งั สิ้ น แต่พระองค์มีความใกล้ชิดที่พิเศษสาหรับ ‘ประชากรของพระองค์
,’ ‘ธรรมิกชนของพระองค์’. . . ‘อิสราเอล’ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า ‘ผูค้ นที่ใกล้ชิดกับพระทัยของ
พระองค์’. . .”608
สิ่ งทรงสร้ างทั้งสิ้ นควรสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็ นพระผูส้ ร้ างและพระผูค้ ้ าจุนของทุกสิ่ ง
ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระองค์ได้อวยพรอิสราเอลด้วยการให้ผนู ้ าที่น่าสรรเสริ ญแก่ประชากรที่เลือกสรรของ

พระองค์ “เขา” ที่ พ ระเจ้า ได้ใ ห้เกิ ดขึ้ น คื อพระเยซู คริ ส ต์ เชื้ อสายของดาวิด ผูซ้ ่ ึ งสมควรแก่ การ
สรรเสริ ญทั้งสิ ้น นั่นคื อ ทุกรู ปแบบของการนมัสการที่ แท้จริ ง ยอดรวมของการสรรเสริ ญที่ รวมกัน
ทั้งสิ้ น และการสรรเสริ ญจากสิ่ งต่างๆที่ได้ถูกสร้างขึ้นทั้งมีชีวติ และไม่มีชีวติ
สดุดีบทที่ 149
ผูเ้ ขียนที่ไม่ทราบชื่ อได้เรี ยกให้คนอิสราเอลที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า ผูท้ รงช่วยเหลือคนที่ยอมจานนและ
ลงโทษประชาชาติ ต่างๆที่ ต่อต้านพระองค์ เนื่ องจากว่าสดุ ดีน้ ี แบ่งปั นถึ งภาษาและความหวังของสดุ ดีการ
สาปแช่งนั้น นักวิชาการหลายคนถือว่ามันเป็ นเพลงเกี่ยวกับยุคสุ ดท้าย609 เหมือนกับสดุดีก่อนหน้านี้ สดุดีน้ ี
เริ่ มต้นและจบลงด้วยการเรี ยกให้สรรเสริ ญเช่นกันว่า “จงสรรเสริ ญพระเจ้า”
1. การเรี ยกให้ยนิ ดีในพระเจ้า 149:1-3
ผูเ้ ขี ย นสดุ ดี ไ ด้ก ระตุ ้น ให้ ค นอิ ส ราเอลที่ จ ะสรรเสริ ญ พระเจ้า อย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น และอย่ า งสุ ด ใจ
การสรรเสริ ญของพวกเขาควรจะเกิ ดขึ้ นโดยทันที และสดใหม่ ซึ่ ง เป็ นความหมายโดยนัย ของ “เพลงใหม่ ”
(เปรี ยบเทียบ 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9) พวกเขาควรสรรเสริ ญพระองค์ต่อสาธารณะพร้อมกับธรรมิกชน
คนอื่นๆ (คาฮีบรู ฮาสิ ดิม) ในประเทศเพราะว่าพระองค์ได้ทาบางสิ่ งที่ใหม่สาหรับพวกเขา พระองค์ได้ฟ้ื นฟู
พวกเขาและได้ให้ความหวังแห่ งชัยชนะในยุคสุ ดท้ายแก่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6-9; วว. 14:3) ในความ
เหมือนกันกับสดุดีบทที่ 148 (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อที่ 14) สดุดีน้ ี ก็ใช้คาเหมือนหลายคาที่จะอธิ บายถึงอิสราเอล
อี ก ด้ว ย ประเทศควรระลึ ก ถึ ง พระผูส้ ร้ า งของพวกเขา ผูไ้ ด้ส ร้ า งครอบครั ว ของอับ ราฮัม ไปสู่ ป ระเทศ
ณ การอพยพนั้น การเต้นราและเครื่ องดนตรี ก็เป็ นสิ่ งเสริ มที่เหมาะสมสาหรับการเฉลิมฉลองที่ยนิ ดีเช่นนั้น
2. เหตุผลสาหรับการยินดีในพระเจ้า 149:4-5
เหตุผลสาหรับการยินดีและการสรรเสริ ญก็คือการดูแลของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ ซึ่ งเห็น
ได้ในการจัดเตรี ยมความรอดของพระองค์เพื่อพวกเขา ไม่มีการช่ วยกู้ที่เจาะจงซึ่ งถูกกล่าวถึ งที่นี่ มันเป็ น
ความรอดในทุกๆ รู ปแบบและโอกาสใดๆก็ตามที่ผเู ้ ขียนสดุ ดีตอ้ งการที่จะเน้น ความรอดเป็ นหัวข้อสาหรับ
การยกย่องภายใต้สถานการณ์ใดๆก็ตาม แม้กระทัง่ เมื่อใครคนหนึ่งเอนกายบนที่นอนของเขาหรื อของเธอ
3. วิธีที่จะยินดีในพระเจ้า 149:6-9
น้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับอิสราเอลก็คือว่าพวกเขาต้องเอาชนะและพิชิตพวกศัตรู ของพระเจ้าบน
โลกนี้ นี่ จะสถาปนาความชอบธรรมในโลกและยกย่องพระเจ้าของอิ ส ราเอลในฐานะพระเจ้า ที่ มี อานาจ
สิ ทธิ์ ขาด (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:1-6, 23; ยชว. 1:1-8) อิสราเอลได้สรรเสริ ญและยกย่องพระเจ้า ไม่ใช่ดว้ ย

ถ้อยคาเท่านั้น แต่ดว้ ยการกระทาอีกด้วย โดยการทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ที่มีสาหรับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ
นหม. 4:9, 16-23) ข้อเหล่านี้อาจบดขยี้ความรู ้สึกไวของคริ สเตียนผูม้ ีวิธีที่แตกต่างของการเชื่ อฟั งพระเจ้าในทุก
วันนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผูเ้ ขียนสดุดีได้เขียนเพลงนี้ น้ นั การทาลายพวกเพื่อนบ้านที่อธรรมของอิสราเอลก็เป็ น
วิธีของพวกเขาในการแสดงออกถึงการเชื่อฟังพระเจ้า
สดุ ดีน้ ี ก็ เป็ นการย้ า เตื อนที่ มี ป ระโยชน์ต่อเราผูเ้ ป็ นผูเ้ ชื่ อว่า การสรรเสริ ญพระเจ้า ไม่ ใ ช่ แค่ เกี่ ย วข้องกับ การ
สรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยปากของเราเท่านั้น มันควรรวมถึงการเชื่อฟังพระองค์ดว้ ยชีวติ ของเราอีกด้วย
สดุดีบทที่ 150
นักกวีที่ได้รับการดลใจนี้ ได้เรี ยกให้ทุกคนที่ จะสรรเสริ ญพระยาเวห์ สาหรั บการกระทาที่ มีพลังและ
ความยิ่งใหญ่สูงสุ ดของพระองค์ (10 ครั้งจาก 13 ครั้งที่ใช้ “สรรเสริ ญ” ในสดุดีน้ ี ) สดุดีน้ ี ทาหน้าที่เป็ นการให้
พรครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งนาการรวบรวมเพลงสดุดีท้ งั หมด และกลุ่มสดุดี “ฮาเลลูยา” (สดด. 145—150) ไปสู่ การสรุ ปที่
จริ งจังและยินดี
“การสรุ ปของเพลงสดุ ดีก็คือการเรี ยกอันมากมายให้สรรเสริ ญ ซึ่ งแสวงหาที่ จะเคลื่ อนสิ่ งทรงสร้ า ง
ทั้งหมดด้วยการกระทาโดยทันทีและไม่ยบั ยั้งไว้แห่ งการยกย่อง สรรเสริ ญ การสานึ กคุณ และความยา
เกรง มันไม่มี ‘พื้นฐาน’ ที่ได้ให้มา ไม่มีเหตุผลที่จะต้องได้ให้มา”610
1. การเรี ยก 150:1
ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีได้เรี ย กให้ผูฟ้ ั งของเขาที่ จะสรรเสริ ญพระเจ้าในสถานนมัสการในสวรรค์ของพระองค์
เหมือนกับสดุดีหลายบทของสดุดีฮาเลลนั้น (113—118, 120—136, 146—150) สดุดีน้ ี เริ่ มต้นและจบลงด้วยการ
เรี ยกให้นมัสการ เป็ นที่ชดั เจนว่า คาว่า “สถานนมัสการ” (ตามตัวอักษรหมายถึง สถานที่ที่บริ สุทธิ์ ) ก็อยูใ่ นการ
วางข้างกันกับคาว่า “พื้นฟ้ าอันอานุภาพ” และทั้งสองคาก็เป็ นคาเหมือนสาหรับคาว่า “สวรรค์” นัน่ คือ นิ เวศของ
พระเจ้า หรื อจักรวาล
2. เหตุผล 150:2
การกระทาอันอานุภาพทั้งสิ้ นของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ที่เลิศล้ าก็เรี ยกให้สรรเสริ ญ สิ่ งเหล่านี้ เป็ น
ประเภทต่างๆโดยทัว่ ไปที่ อธิ บายถึ งงานและพระลักษณะของพระเจ้า ผูเ้ ขี ยนสดุ ดีอาจได้อา้ งอิ งตัวอย่างที่
เจาะจงหลายตัวอย่างในแต่ละประเภท

“ที่ จะสรรเสริ ญความอุ ดมสมบูรณ์ แห่ งอานาจของพระองค์ก็ คือจุ ดประสงค์ที่เชื่ อมโยงเสี ยงต่างๆที่
หลากหลายที่สุดในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกด้วยกันในเพลงไพเราะที่ยงิ่ ใหญ่แห่งการสรรเสริ ญ”611
3. การเฉลิมฉลอง 150:3-5
ข้อเหล่านี้อา้ งอิงถึงตัวอย่างเล็กน้อยของสิ่ งเสริ มต่อการนมัสการที่ใช้คาพูดของอิสราเอลซึ่ งเหมาะสมใน
วัฒนธรรมของพวกเขา สิ่ งเหล่านั้นรวมถึ งเครื่ องเป่ า เครื่ องสายและเครื่ องตี และการเต้นราที่ ชื่นชมยินดี 612
นี่คงเป็ นการเฉลิมฉลองที่อึกทึก
4. จุดสุ ดยอด 150:6
จากการที่ได้กล่าวถึง “ที่ไหน” และ “อย่างไร” ของการนมัสการนั้น ตอนนี้ ผเู ้ ขียนสดุดีได้ระบุถึง “ใคร”
“ทุกสิ่ งที่มีลมหายใจ” ควรสรรเสริ ญพระยาเวห์ ตามความจริ งของบริ บทนั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าเขากาลังคิดถึงคน
ทุกประเภท ข้อนี้เป็ นการสรุ ปที่เหมาะสมต่อหนังสื อสดุดี
ทุกคนควรสรรเสริ ญพระเจ้า นี่เป็ นเนื้อหาของหนังสื อนี้

ภาคผนวกที่ 2
คาเปรียบเทียบบางอย่างในพระคัมภีร์
ลักษณะ

คานิยาม

ตัวอย่าง

แนวคิ ด ที่ แ สดงออกโดยค านาม การแสดงออกถึ ง ความคิ ด เดี ย วที่ “การเสี ย สละและการรั บ ใช้ แ ห่ ง
สองคา
ซับซ้อนโดยการรวมคานามสองคา ความเชื่ อของท่าน”= การรับใช้ที่
ด้ ว ยค าว่ า “และ” แทนที่ จ ะใช้ เสี ยสละแห่งความเชื่อของท่าน
คาคุณศัพท์และคานาม
คาพูดที่ขยายเกินความจริ ง

การกล่ า วเกิ นจริ ง เพื่ อ จุ ดประสงค์ จงตัดมื อของท่ า นถ้า มันท าให้ท่ า น
ของการเน้น
สะดุด= จงจัดการกับเครื่ องมือแห่ ง
การทดลองอย่างรุ นแรง

อุปนิเสธ

ถ้อยค าในเชิ ง ลบเพื่ อจะเน้นถึ ง สิ่ ง “ไม่มีสิ่งเล็ก”= สิ่ งใหญ่อย่างมาก
ตรงกันข้ามในเชิงบวก

บางส่ วนที่บ่งบอกถึงทั้งหมด

การระบุ ถึ ง ความสุ ด ขี ด สองอย่า ง “ฟ้ าสวรรค์ แ ละแผ่ น ดิ น โลก”=
เพื่อจะแสดงถึงทั้งหมด
จักรวาล

คาอุปมา

การเปรี ย บเที ย บที่ ซ่ ึ งสิ่ ง หนึ่ ง เป็ น “โลกทั้งสิ้ นเป็ นเวที”
เหมื อ นสิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งออกไปโดย
การถูกกล่าวถึงราวกับว่ามันเป็ นสิ่ ง
นั้น

การเรี ย กชื่ อสิ่ ง หนึ่ ง โดยใช้อีก สิ่ ง การใช้ชื่ อของสิ่ ง หนึ่ ง เพื่ อชื่ อ ของ “เยรู ซาเล็ม”= อิสราเอล; “ทาเนียบ
หนึ่งแทน
อี กสิ่ ง หนึ่ งที่ เกี่ ย วข้องหรื อแนะนา ขาวได้ตดั สิ นใจ”= “ประธานาธิ บดี
โดยมัน
ได้ตดั สิ นใจ”
รู ปของภาษาที่ใช้ถอ้ ยคาขัดกัน

การรวมกัน ของค าที่ ต รงกัน ข้า ม “เวลาก าลังมาและตอนนี้ มาแล้ว”=
หรื อไม่ ก ลมเกลี ย วกั น เพื่ อ จะชี้ สิ่ งที่จะแสดงถึงลักษณะของอนาคต
ประเด็น
คือปั จจุบนั และแม้กระทัง่ บัดนี้

การทาให้เป็ นบุคคล

การทาให้คุณสมบัติต่างของบุคคล “หินจะร้องออกมา”
เป็ นของสิ่ งที่ไม่มีชีวติ

การแยกออกเป็ นสองขั้ว

การแสดงออกถึ งความสุ ดขีดต่างๆ “ตะ วั น ออ กไ กล จา กต ะ วั น ต ก
เพื่ อเน้นถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า ง เท่าใด”= ระยะทางที่ไกลอย่างมาก
พวกมัน

ความคล้ายคลึงกัน

ค าเปรี ยบเที ย บที่ ซ่ ึ งสิ่ ง หนึ่ งเป็ น หัวใจก็ใหญ่ดงั เช่นปลาวาฬ
เหมือนกับสิ่ งที่แตกต่างออกไปโดย
การใช้คาว่า “เช่น,” “ดังเช่น”

ภาคผนวกที่ 3
เครื่องหมายโครงสร้ าง
การกล่าวซ้า — การกล่าวซ้ าของคา วลี หัวข้อ ลักษณะเด่น ฉากรู ปแบบ หรื อองค์ประกอบอย่างเดี ยวกันหรื อ
คล้ายกัน การบรรยายซ้ า
ความตรงกันข้ าม — การวางข้างๆกันเพื่อเปรี ยบเทียบของสิ่ งที่ตรงกันข้ามหรื อสิ่ งที่ไม่เหมือนกัน
การแสดงลักษณะ — เทคนิคของการนาเสนอคุณลักษณะโดยตรงหรื อทางอ้อม
การบรรยาย — “มุมมองของนิมิต” ที่ซ่ ึงเรื่ องราวถูกเล่าโดยผูบ้ รรยาย (การบรรยายบุคคลที่ 1, 2, และ 3)
การพูดป้องเชิ งบรรยาย — เครื่ องหมายวงเล็บที่ถูกเน้นต่อผูอ้ ่านโดยผูเ้ ขียนหรื อที่ถูกบรรยายโดยผูบ้ รรยาย
การเปรียบเทียบ — การวางข้างๆกันเพื่อเปรี ยบเทียบสิ่ งที่คล้ายกันหรื อสิ่ งที่เหมือนกัน
ความเป็ นเหตุ ผลและการแสดงหลักฐาน — การเคลื่ อนไหวจากสาเหตุ ถึงผลลัพธ์หรื อจากผลลัพธ์ สู่สาเหตุ
ตามลาดับ
จุดสุ ดยอด — การก้าวหน้าจากเล็กน้อยไปสู่ ความเข้มข้นที่ใหญ่
แกนหมุน — การเปลี่ยนทิศทางไม่วา่ ทางบวกหรื อทางลบในการเคลื่อนไหวของตัวบท
การทาให้ เป็ นเฉพาะและการทาให้ เป็ นทั่วไป — การเคลื่อนไหวจากสิ่ งทัว่ ไปไปสู่ สิ่งที่เจาะจงหรื อสิ่ งที่เจาะจง
ไปสู่ สิ่งทัว่ ไปตามลาดับ
คาแถลงแห่ งจุดประสงค์ (การใช้ เครื่องมือ) — การรายงานหรื อการเคลื่อนไหวจากวิธีไปสู่ เป้ าหาย
การจัดเตรียม (บทนา) — การผนวกของข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรับสิ่ งที่จะเกิดขึ้น
การแสดงถึงการกระทาในอนาคตราวกับว่ ามันได้ เกิดขึน้ แล้ ว — การกระทาที่ได้ถูกคาดหวังไว้ รู ปแบบของ
การจัดเตรี ยม
การอธิบายถึงเหตุการณ์ แต่ ก่อนทีข่ ัดจังหวะการบรรยายตามลาดับ — การกระทาที่ได้ถูกระลึกถึง รู ปแบบของ
การกล่าวซ้ า
การสรุ ป — การย่อความของสิ่ งที่ถูกอธิ บายไว้อย่างละเอียดในที่อื่น

การซักถาม — การใช้คาถามหรื อปั ญหาซึ่ งติดตามโดยคาตอบหรื อการแก้ไข
ถ้ อยคาแห่ งการเปรี ยบเทียบที่ซึ่งสิ่ งหรื อบุคคลตรงกันข้ ามถูกเปรี ยบเทียบ — การนาเสนอของเหตุการณ์ สิ่ งที่
เกิดขึ้น หรื อบุคคลที่คล้ายกันเพื่อจัดตั้งการเปรี ยบเทียบหรื อจัดตั้งการเทียบเคียง รู ปแบบของการกล่าวซ้ าหรื อ
การทาเป็ นต้นแบบ
การผนวก — การใส่ วงเล็บของหน่วยหนึ่งผ่านทางลักษณะบางอย่างเช่น ถ้อยคาหรื อวลี ณ ตอนต้นและตอนจบ
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน — การแลกเปลี่ ยนหรื อการเปลี่ยนระหว่างองค์ประกอบต่างๆเพื่อจะเสริ มความ
ตรงกันข้ามหรื อการเปรี ยบเทียบ
คาประชด — ความไม่สอดคล้องกันหรื อความขัดแย้งกันระหว่างสิ่ งที่ถูกแสดงออกและสิ่ งที่ถูกบ่งบอกไว้
ความใจจดใจจ่ อและความประหลาดใจ — การกระตุน้ ของการคาดหวังและความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับผลลัพธ์
หรื อผลกระทบเมื่อสิ่ งเหล่านี้ไม่ได้เป็ นไปอย่างที่ได้คาดหวังไว้
รู ปแบบทางวรรณกรรมที่ลบล้ างและปลดเปลือ้ งการทึกทักเอาของรู ปแบบที่ครอบงา — การพลิกกลับของ
มาตรฐาน ค่านิ ยมและความเชื่ ออันเป็ นที่ ยอมรั บของวัฒนธรรมที่ครอบงา ซึ่ งเน้นถึ งการขาดมาตรฐานของ
โครงสร้างและระบบ
ภาวะไขว้ — การกล่าวซ้ าขององค์ประกอบต่างๆในระบบพลิกกลับ
การสอดเข้ าไประหว่ างกลาง — การสอดของหน่วยทางวรรณกรรมในท่ามกลางของสิ่ งอื่น การบรรยายที่เป็ น
โครงสร้างหรื อที่ใส่ ไประหว่างสองสิ่ ง
รวบรวมโดย โยนาธาน เมอร์ฟี่, เมษายน 2008

