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หนนังสสือเพลงสดดุดด

บททดที่ 1-50
บทนนนำสสสู่เพลงสด ดดด: หนนังสสือเพลงสดดุดดีมดีเอกลนักษณณ์ทท่ามกลางหนนังสสือเหลท่านนันั้นของพระ

คนัมภดีรณ์ มดีผผผู้แตท่งหลายคน โดยหลนักๆคสือ ดาววิด อยท่างไรกก็ตาม เพลงสดดุดดีบางบทกก็ถผกเขดียนโดย
โมเสส บผู้างกก็โดยอาสาฟ เอธาน และคนอสือื่นๆ คคาทดีอื่แปลเปก็น เพลงสดดดด (มวิซโมวรณ์) มดีความหมาย
งท่ายๆวท่า ‘ทท่วงทคานอง’ หรสือ ‘บทเพลง’ หนนังสสือเพลงสดดุดดีจจึงเปก็นหนนังสสือเพลงสรรเสรวิญพระเจผู้า
ของอวิสราเอลสมนัยพระคนัมภดีรณ์เดวิม เหก็นไดผู้ชนัดวท่าบรรณาธวิการผผผู้ไมท่ปรากฏนามบางทท่านไดผู้รวบรวม
สวิอื่งทดีอื่พระววิญญาณบรวิสดุทธวิธทรงบอกเขาวท่าเปก็นเพลงสดดุดดีเหลท่านนันั้นทดีอื่ไดผู้รนับการดลใจ ดผเหมสือนวท่า
อยท่างนผู้อยเพลงสดดุดดีบทหนจึอื่งถผกเขดียนขจึนั้นในสมนัยหลนังพอๆกนับตอนกวาดตผู้อนไปเปก็นเชลยยนังบาบวิ
โลน (เพลงสดดุดดี 137) บรรณาธวิการทท่านนดีนั้อาจเปก็นบดุตรชายคนหนจึอื่งของเลวดีและนท่าจะเปก็นนนัก
ดนตรดีประจคาววิหารคนหนจึอื่ง

เพลงสดดุดดีบท่อยครนันั้งเปก็นคคาอธวิษฐานของดาววิดหรสือของผผผู้แตท่งคนอสือื่นๆทดีอื่ไดผู้รนับการดลใจ 
แมผู้วท่าบท่อยครนันั้งมดีความเกดีอื่ยวขผู้องโดยตรงกนับเหตดุการณณ์สคาคนัญๆในชดีววิตของดาววิด มดีเพลงสดดุดดีอดีก
หลายบทเชท่นกนันทดีอื่มดีลนักษณะเปก็นคคาพยากรณณ์ โดยกลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์โดยเฉพาะ เหตดุวท่าทคาไม
ดาววิดถจึงไดผู้ชสือื่อวท่าเปก็นชายทดีอื่ดคาเนวินตามพระทนัยพระเจผู้ากก็ปรากฏชนัดเจนในเพลงสดดุดดี ในหนนังสสือ
เลท่มนดีนั้ดาววิดเผยใหผู้เหก็นถจึงความรนักของเขาทดีอื่มดีตท่อพระวจนะของพระเจผู้า ความรนักของเขาทดีอื่มดีตท่อ
องคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าเอง การวางใจในพระเจผู้าอยท่างสวินั้นสดุดใจของเขา และการพจึอื่งอาศนัยในพระเจผู้า
ของเขา มดีเพลงสดดุดดีหลากหลายชนวิด ทดีอื่โดดเดท่นคสือ ‘ฮาเลล’ หรสือเพลงสดดุดดีทดีอื่เปก็นคคาสรรเสรวิญ มดี
เพลงสดดุดดีบางบททดีอื่เปก็นคคาแชท่งสาปซจึอื่งผผผู้แตท่งเพลงสดดุดดีรผู้องขอความยดุตวิธรรมและการพวิพากษา
ตท่อสผผู้บรรดาศนัตรผของอวิสราเอล มดีเพลงสดดุดดีแหท่ขจึนั้นทดีอื่ถผกขนับรผู้องตอนขจึนั้นไปยนังเยรผซาเลก็มเพสือื่อรท่วม



เทศกาลเลดีนั้ยงตท่างๆ เพลงสดดุดดีหลายบทขจึนั้นตผู้นดผู้วยตอนทดีอื่ดาววิดอยผท่ในหดุบเขาแหท่งชดีววิตและรผผู้สจึก
ทผู้อแทผู้ กระนนันั้นเมสือื่อเขาพดุท่งเปผู้าไปทดีอื่พระเมตตาขององคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้า เพลงสดดุดดีบทนนันั้นกก็ถผกแปลง
สภาพเปก็นเพลงสรรเสรวิญและปวิดทผู้ายดผู้วยการอยผท่บนยอดภผเขานนันั้น

หนนังสสือเพลงสดดุดดียนังมดีความเปก็นเอกลนักษณณ์ดผู้วยตรงทดีอื่วท่ามนันเปก็นหนนังสสือทดีอื่มดีความยาวทดีอื่สดุด
ในพระคนัมภดีรณ์โดยมดี 150 บท มนันยนังมดีบททดีอื่ยาวทดีอื่สดุดในพระคนัมภดีรณ์ดผู้วย นนัอื่นคสือ เพลงสดดุดดี 119 ซจึอื่งมดี
ความเปก็นเอกลนักษณณ์ในตนัวมนันเอง

เพลงสดดุดดีประกอบดผู้วยหนนังสสือหผู้าเลท่ม โดยแตท่ละเลท่มปวิดทผู้ายดผู้วยคคายอพระเกดียรตวิซจึอื่ง
เปก็นการสรรเสรวิญ: เลท่มทดีอื่ 1 เพลงสดดุดดี 1-41; เลท่มทดีอื่ 2 เพลงสดดุดดี 42-72; เลท่มทดีอื่ 3 เพลงสดดุดดี 73-89;
เลท่มทดีอื่ 4 เพลงสดดุดดี 90-106 และเลท่มทดีอื่ 5 เพลงสดดุดดี 107-150

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 1: อยท่างทดีอื่ถผกคาดหมายไวผู้ เพลงสดดุดดี 1 เปก็นบทนคาสผท่หนนังสสือเลท่มนดีนั้
มนันพรรณนาอยท่างกระชนับและลจึกซจึนั้งเกดีอื่ยวกนับ (1) แกท่นแทผู้ของคนทดีอื่ดคาเนวินตามทางของพระเจผู้า 
และ (2) ปลายทางของคนชนัอื่ว ความลจึกซจึนั้งของเพลงสดดุดดีบทสนันั้นๆนดีนั้จะแพผู้กก็เพดียงความเรดียบงท่าย
ของมนัน แมผู้มวิไดผู้ถผกหมายเหตดุไวผู้ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้นท่าจะถผกเขดียนโดยดาววิด 

สดด 1:1 หนนังสสือเพลงสดดุดดขขรนตข้นดข้วยคททำวตทำ ความสดุข ความสสขเปป็นของ
บสคคลผผผู้ไมม่ดดาเนนินตามคดาแนะนดาของคนอธรรม หรรือยรืนอยผม่ในทางของคนบาป หรรือนนนั่งอยผม่ในททนั่นนนั่ง
ของคนททนั่ชอบเยาะเยผู้ย คททำทดที่แปลเปป็น ความสสข (เอเชอรณ์) กป็แปลเปป็น ‘เปป็นสดุข’ เชตนกนัน แนตทดเดดยว ผผข้
ทดที่ไดข้รนับกทำรอวยพรจทำกพระเจข้ทำกป็เปป็นสดุข ผผข้เขดยนหนนังสสือสดุภทำษธิตใสตควทำมเขข้ทำใจลขกซขร งเพธิที่มเตธิม
เขข้ทำไปเมสืที่อเขทำเขดยนวตทำ “พระพรของพระเยโฮวทำหรกระทททำใหข้มนั ที่งคนั ที่ง และพระองครมธิไดข้แถมควทำมโศก
เศรข้ทำไวข้ดข้วย” (สดุภทำษธิต 10:22) พระพรของพระเจข้ทำมดแตตสธิที่งทดที่ดด

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงนททำเสนอเงสืที่อนไขสทำมประกทำรสททำหรนับกทำรอวยพรของพระเจข้ทำใน
ขข้อเกรธิที่นนททำนดร  ทดที่ควรหมทำยเหตดุไวข้กป็คสือวตทำเงสืที่อนไขทนัรงสทำมประกทำรนดรมดลนักษณะเปป็นดข้ทำนลบทนัรงหมด 



สททำหรนับดข้ทำนบวกแตตละอยตทำง ยตอมมดดข้ทำนลบทดที่เทตทำกนันและทดที่ตรงขข้ทำมกนันเสมอ ดนังนนัรนเงสืที่อนไขแรกกป็
คสือ “ควทำมสดุขเปป็นของบดุคคลผผข้ไมตดททำเนธินตทำมคททำแนะนททำของคนอธรรม” สตธิปนัญญทำของพระเจข้ทำ
ยตอมเรดยบงตทำย คนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดชดวธิตของตนใหข้เปป็นระเบดยบในแบบทดที่วตทำตนไมตดททำเนธินตทำมคททำ
ปรขกษทำของคนชนั ที่วจะไดข้รนับพร (มดควทำมสดุข) คททำทดที่แปลเปป็น คดาปรรึกษา (เอทซาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ ‘คททำแนะนททำ’ หรสือในแงตกวข้ทำงๆกวตทำนนัรนคสือ ‘อธิทธธิพล’

กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำแยกตนัวออกจทำกคททำปรขกษทำ
และอธิทธธิพลของคนชนั ที่ว พวกเขทำกป็จะไดข้รนับพระพร กทำรอวยพรของพระเจข้ทำในเรสืที่องนดร เปป็นทนัรงในแงต
ผผข้รนับและผผข้ใหข้ แคตโดยกทำรแยกออกจทำกอธิทธธิพลของคนชนั ที่ว กป็มดพระพรโดยอข้อมของกทำรไมตตข้องเจอ
กนับควทำมเสสืที่อมทรทำมซขที่งมดอยผตในโลกผตทำนททำงตนัณหทำ นอกจทำกนดร  เมสืที่อผผข้ใดมดุตงมนั ที่นทดที่จะหลดกเลดที่ยง
อธิทธธิพลของโลกซขที่งมดตตอชดวธิตของเขทำ พระเจข้ทำกป็อทำจทรงเอสืรอมลงมทำและอวยพรคนๆนนัรนโดยตรง
เลยกป็ไดข้ ทดที่นตทำสนใจมทำกขขรนอดกกป็คสือควทำมคธิดทดที่แฝงอยผตในคททำวตทำ คนอธรรม คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (ราชา) 
มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำคนชนั ที่ว อยตทำงไรกป็ตทำม ฉบนับคธิงเจมสรกป็บอกเปป็นนนัยอยตทำงถผกตข้องแลข้วถขงกทำร
ไมตดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำในบดุคคลเชตนนนัรน กลตทำวโดยนนัยแลข้ว ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือ กทำรไมตมด
สทำมนัคคดธรรมอยตทำงสนธิทสนมแมข้แตตกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่เฉยๆกนับสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ พวกเขทำจขงไมต
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร เขดยนตตอไปวตทำ (ควทำมสดุขยตอมมดแกตผผข้ทดที่) “ยสืนอยผตในททำงของคนบทำป” 
พระพรของพระเจข้ทำยนังมดไปถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตยสืนอยผตในททำงของคนบทำป (คททำทดที่แปลเปป็น ทาง 
(เดเรค) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ททำงถนน’ หรสือ ‘ททำงเดธิน’) ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกป็คสือ กทำรไมตไปยนังสถทำน
ทดที่เหลตทำนนัรนทดที่คนบทำปชอบไปกนัน อดกครนัร งทดที่หลนักกทำรทดที่กวข้ทำงกวตทำกป็คสือ หลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออก 
พระพรของพระเจข้ทำถผกสนัญญทำแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ออกมทำจทำกทตทำมกลทำงหมผตชทำวโลกและแยกออกจทำก
พวกเขทำ โปรดสนังเกตลททำดนับตตอเนสืที่องของควทำมคธิด เงสืที่อนไขแรกของกทำรอวยพรเกดที่ยวขข้องกนับกทำรไมต
ดคาเนวิน (กทำรมดสทำมนัคคดธรรม) กนับคนชนั ที่ว ตรงนดรควทำมคธิดกป็คสือ กทำรไมตยสืนหรสือรตวมวงดข้วยกนับชทำวโลก



จทำกนนัรน ควทำมคธิดสดุดทข้ทำยกป็คสือ (ควทำมสดุขยตอมมดแกตผผข้ทดที่ไมต) “นนัที่งอยผตในทดที่นนัที่งของคนทดที่ชอบ
เยทำะเยข้ย” ควทำมคธิดตรงนดรคสือ กทำรไมตนนัที่งอยผตใตข้อธิทธธิพลของคนเหลตทำนนัรนทดที่เยทำะเยข้ยสธิที่งตตทำงๆของ
พระเจข้ทำ กทำรประยดุกตรใชข้ก นับกทำรศขกษทำและสถทำนทดที่กทำรศขกษทำถผกไดข้รนับกป็ปรทำกฏชนัดเจน โปรดสนังเกต
ลททำดนับพนัฒนทำกทำรทดที่ตตอเนสืที่อง พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตสทำมนัคคดธรรมกนับคน
ชนัที่ว เงสืที่อนไขนนัรนยนังรวมถขงกทำรแยกออกจทำกสถทำนทดที่เหลตทำนนัรนทดที่พวกคนบทำปชอบไปกนันดข้วย  สดุดทข้ทำย
มนันรวมถขงกทำรไมตเอทำตนัวเองเขข้ทำไปอยผตใตข้อธิทธธิพลและคททำสอนของคนเหลตทำนนัรนทดที่เยทำะเยข้ยและเยข้ย
หยนันสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ ขข้อทดที่สนนับสนดุนกทำรศขกษทำแบบครธิสเตดยนจขงปรทำกฏตรงนดร  นดที่บอกเปป็นนนัย
ถขงกทำรไมตเหป็นดดดข้วยกนับอธิทธธิพลของชทำวโลก

ลททำดนับควทำมตตอเนสืที่องกป็คสือ กทำรไมตสทำมนัคคดธรรมกนับคนชนั ที่ว (อวิทธวิพลดผู้านความควิด) กทำรไมตอยผต
ในสถทำนทดที่ๆคนชนั ที่วชอบไปกนัน (การไปอยผท่ตท่อหนผู้า) และกทำรไมตเหป็นดดดข้วยกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่เยทำะเยข้ย
สธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ (การสามนัคคดีธรรมฝท่ายววิญญาณ) โปรดสนังเกตวตทำทนัรงสทำมสตวนของตนัวตนของ
เรทำถผกกลตทำวถขง: (1) รตทำงกทำย, (2) จธิตใจ และ (3) วธิญญทำณ ประเดป็นทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือ กทำรแยกออก
จทำกโลกในทดุกมธิตธิ สทำระสททำคนัญของขข้อ 1 จขงเปป็นกทำรแยกออกจทำกโลก

สดด 1:2 เงสืที่อนไขเหลตทำนนัรนสททำหรนับกทำรอวยพรของพระเจข้ทำมดตตอไป แตม่ความ
ปทตนิยนินดทของผผผู้นนนั้นอยผม่ในพระราชบนญญนตนิของพระเยโฮวาหห์ เขาไตรม่ตรองถรึงพระราชบนญญนตนิของ
พระองคห์ทนนั้งกลางวนนและกลางครืน ขข้อ 2 เปป็นกทำรตตอเนสืที่องของเงสืที่อนไขเหลตทำนนัรนนสททำหรนับกทำร
อวยพรของพระเจข้ทำ ขณะทดที่ควทำมคธิดของขข้อ 1 คสือ กทำรออกมทำจทำกโลก ตรงนดรควทำมคธิดคสือกทำร
เขข้ทำไปในพระวจนะของพระเจข้ทำ ผผข้ทดที่พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรคสือ คนทดที่ปดตธิยธินดดในพระรทำช
บนัญญนัตธิขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปป็น ปทตนิยนินดท (เชเฟทสณ์) ถผกแปลมทำดดแลข้ว มนันยนังมดควทำม
หมทำยดข้วยวตทำ ‘กทำรมดควทำมเพลธิดเพลธินใน’ กทำรอวยพรของพระเจข้ทำจขงถผกสนัญญทำแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่มด
ควทำมเพลธิดเพลธินในและจรธิงๆแลข้วกป็ปดตธิยธินดดในพระรทำชบนัญญนัตธิขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระวจนะ
ของพระเจข้ทำคสือรสชทำตธิทดที่คตอยๆตธิดใจ ยธิที่งเรทำไปหทำมนันมทำกเทตทำไร มนันกป็ยธิที่งนตทำปดตธิยธินดดมทำกขขรนเทตทำนนัรน 
แมข้วตทำมดหลทำยสธิที่งในชดวธิตทดที่คนเรทำอทำจปดตธิยธินดด พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำเรสืที่องกทำรอวยพรสททำหรนับคนทดที่ปดตธิ
ยธินดดในพระวจนะของพระองครอยตทำงแทข้จรธิง อดกครนัร งทดที่กทำรอวยพรของพระเจข้ทำเปป็นทนัรงฝตทำยรนับและ



ฝตทำยใหข้ เมสืที่อเรทำไปยนังพระวจนะนนัรนและปดตธิยธินดดในมนัน นนั ที่นกป็เปป็นพระพรอยตทำงหนขที่งในตนัวมนันเอง
แลข้วและอธิทธธิพลของมนันกป็เปป็นสดุข นอกจทำกนดร  พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนโดยตรงซขที่งเปป็นผผข้
ทดที่ไปยนังพระวจนะของพระองครอยตทำงตนัรงใจเปป็นประจททำ

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรยนังกลตทำวเพธิที่มเตธิมอดก เขทำกลตทำวถขงไมตเพดยงกทำรปดตธิยธินดดในพระรทำช
บนัญญนัตธิขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเทตทำนนัรน แตต “เขทำไตรตตรองถขงพระรทำชบนัญญนัตธิของพระองครทนัรงกลทำง
วนันและกลทำงคสืน” ดทำวธิดก ททำลนังอข้ทำงอธิงถขงพระสนัญญทำโดยตรงนนัรนทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำกนับโยชผวทำใน
โยชผวทำ 1:8 อยตทำงไมตตข้องสงสนัย ในขข้อนนัรนพระเจข้ทำทรงสนัที่งโยชผวทำใหข้ตรขกตรอง “ตทำมนนัรนทนัรงกลทำงวนัน
และกลทำงคสืน” ในขข้อนนัรนพระเจข้ทำทรงสนัญญทำกทำรอวยพรสททำหรนับคนทดที่ทททำเชตนนนัรนและโดยเฉพทำะ
อยตทำงยธิที่งสททำหรนับกทำรกระทททำตทำมขข้อควทำมทดที่เขดยนไวข้นนัรนทดุกประกทำร คททำทดที่แปลเปป็น พระราชบนญญนตนิ 
(โทราหณ์) หมทำยถขงพระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสสหรสือหมวดเบญจบรรณ และนนั ที่นคสือพระวจนะของ
พระเจข้ทำทดที่ดทำวธิดมดในขณะนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม หทำกขยทำยควทำมแลข้ว มนันกป็หมทำยถขงพระคนัมภดรรซขที่งไดข้รนับ
กทำรดลใจทดุกตอน ควทำมหมทำยของกทำรไตรตตรองทนันั้งกลางวนันและกลางคสืน อยตทำงนข้อยกป็บอกเปป็นนนัย
ถขงกทำรเรธิที่มตข้นวนันดข้วยพระวจนะและปธิดทข้ทำยวนันดข้วยพระวจนะ คททำทดที่แปลเปป็น ไตรม่ตรอง (ฮากาหณ์) มด
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ กทำรคธิดถขงมนันจนถขงขนทำดทดที่วตทำเอตยถขงมนันทดุกลมหทำยใจ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำ
กป็คสือ กทำรคธิดถขงพระวจนะของพระเจข้ทำตลอดทนัรงวนัน อยตทำงไรกป็ตทำม เรทำไมตมดททำงไตรตตรองถขงพระ
วจนะของพระเจข้ทำไดข้จนกวตทำจะมดกทำรอตทำนพระวจนะนนัรน นนัที่นดผเหมสือนถผกบอกโดยนนัย

คททำทดที่แปลเปป็น กลางวนน (โยวณ์มาม) ไมตใชตคททำทดที่ปกตธิแปลเปป็น วนัน (ยม) ควทำมคธิดกป็คสือ ‘ตอน
กลทำงวนัน’ ดนังนนัรน ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือกทำรไตรตตรองตอนกลางวนันและตอนกลทำงคสืน ดนังนนัรนควทำมคธิด
ทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำจขงเปป็นกทำรเปธิดรนับตตอพระวจนะของพระเจข้ทำในระหวตทำงกลทำงวนันและคธิดถขงพระวจนะ
นนัรนในตอนกลทำงคสืน นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงกทำรไปยนังพระวจนะของพระเจข้ทำมทำกกวตทำหนขที่ง
ครนัร งตตอวนันและทททำเชตนนนัรนเปป็นประจททำทดุกวนัน เจป็ดวนันตตอสนัปดทำหร 365 วนันตตอปด เงสืที่อนไขทดที่สองนดร
สททำหรนับกทำรอวยพรของพระเจข้ทำเปป็นสตวนประกอบสททำคนัญทดที่มทำพรข้อมกนับเงสืที่อนไขแรกในขข้อ 1 เมสืที่อ
รวมกนันพวกมนันคสือ (1) จงออกจทำกโลกและ (2) จงเขข้ทำไปในพระวจนะ พระเจข้ทำจขงทรงสนัญญทำกทำร
อวยพรของพระองครแลข้วสททำหรนับผผข้ทดที่จะจนัดระเบดยบชดวธิตของตนเชตนนนัรน



สดด 1:3 พระพรตตทำงๆของพระเจข้ทำสททำหรนับกทำรจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำเชตน
นนัรนถผกแจกแจงดนังนดร  เขาจะเปป็นเชม่นตผู้นไมผู้ททนั่ปลผกไวผู้รนิมธารนดนั้า ซรึนั่งเกนิดผลตามฤดผกาล และใบกป็จะไมม่
เหทนั่ยวแหผู้ง การทสกอยม่างซรึนั่งเขากระทดากป็จะจดาเรนิญขรึนั้น  มดพระสนัญญทำทดที่เฉพทำะเจทำะจงอยตทำงนข้อยสดที่
ประกทำรตรงนดร

บดุคคลทดที่ยอมแยกออกจทำกโลกและใหข้ควทำมคธิดของตนชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำจะ (1) “เปป็นเชตนตข้นไมข้ทดที่ปลผกไวข้รธิมธทำรนทรทำ” ทดที่บอกเปป็นนนัยในภทำพเปรดยบของตข้นไมข้ตข้น
หนขที่งกป็คสือ พละกคาลนัง ในโลกของพสืชพรรณ ไมตมดพสืชใดทดที่ยธิที่งใหญตไปกวตทำตข้นไมข้ตข้นหนขที่ง ยธิที่งกวตทำนนัรน 
ตข้นไมข้ตข้นหนขที่งซขที่งถผกปลผกลงไปกป็มด เสถดียรภาพ เมสืที่อเรทำแยกออกจทำกโลกและทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำ
ชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำ เสถดยรภทำพกป็จะกตอตนัวขขรนในชดวธิตของเรทำ ไมตมดสธิที่งยธิที่งใหญตใด
ถผกกระทททำโดยบดุคคลทดที่ไมตมดเสถดยรภทำพ นอกจทำกนดร  ตข้นไมข้ตข้นหนขที่งทดที่ถผกปลผกไวข้รธิมแมตนทร ทำกป็เปป็นตข้น
ไมข้ตข้นหนขที่งทดที่จะเตธิบโตและมดชดวธิตชดวทำ

ดทำวธิดอทำศนัยอยผตในอธิสรทำเอลซขที่งสตวนใหญตแลข้วมดลนักษณะกขที่งแหข้งแลข้ง ตข้นไมข้ทนัรงหลทำยทดที่อยผตรธิม
แมตนทร ทำจอรรแดนกป็มดชดวธิตชดวทำและเขดยวชอดุตมขณะทดที่ตข้นไมข้ทนัรงหลทำยทดที่อยผตหตทำงจทำกทดที่นนั ที่นมนักมดลนักษณะ
แคระแกรป็นและจะตทำยมธิตทำยแหลต หทำกพวกมนันยนังมดชดวธิตอยผต ตข้นไมข้ทนัรงหลทำยทดที่เตธิบโตรธิมแมตนทร ทำสทำย
หนขที่งจะมดชดวธิตชดวทำและเตธิบโตจนถขงขดดจททำก นัดของพวกมนันเกสือบเสมอ

จทำกนนัรน (2) ผผข้ทดที่แยกออกจทำกโลกและใหข้ควทำมคธิดของตนชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำจะเปป็นเหมสือนตข้นไมข้ตข้นหนขที่ง “ซขที่งเกธิดผลตทำมฤดผกทำล” คนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดแจงชดวธิตของตน
เชตนนนัรนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำจะเกธิดผลดกเหมสือนตข้นไมข้ตข้นหนขที่งทดที่เตธิบโตอยผ ตรธิมแมตนทร ทำสทำยหนขที่งจะ
ออกผลอยตทำงบรธิบผรณร มดหมทำยเหตดุดข้วยวตทำผลนนัรนจะมทำตทำมฤดผกทำลของมนัน นนั ที่นคสือ มนันจะมทำ ณ เวลทำ
อนันเหมทำะสม จนังหวะเวลทำของพระเจข้ทำถผกตข้องเสมอ ควทำมทนไมตไหวของเรทำทดที่อยทำกไดข้ผลหลทำย
ครนัร งกป็วธิที่งแซงหนข้ทำจนังหวะเวลทำของพระเจข้ทำ

จทำกนนัรน (3) ผผข้ทดที่แยกออกจทำกโลกและใหข้ควทำมคธิดของตนชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำจะเปป็นเหมสือนตข้นไมข้ตข้นหนขที่งทดที่ “ใบ (ของเขทำ) กป็จะไมตเหดที่ยวแหข้ง” ในเนธินเขทำเหลตทำนนัรนซขที่งมด



ลนักษณะกขที่งแหข้งแลข้งของยผเดดย ดทำวธิดยตอมเคยเหป็นตข้นไมข้ทนัรงหลทำยทดที่ใบของพวกมนันเหดที่ยวแหข้งไปกตอน
เวลทำอนันควรเพรทำะขทำดควทำมชดุตมชสืรน อยตทำงไรกป็ตทำม พระสนัญญทำตรงนดรกป็มดอยผตวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่จะแยก
ตนัวออกจทำกโลกและทททำใหข้ตนัวเองชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำอยตทำงสมทที่ทำเสมอจะไมต
เหดที่ยวแหข้งฝตทำยวธิญญทำณ

สดุดทข้ทำย (4) บดุคคลทดที่กระทททำเชตนนนัรนจะสทำมทำรถอข้ทำงพระสนัญญทำนนัรนไดข้วตทำ “กทำรทดุกอยตทำงซขที่ง
เขทำกระทททำกป็จะจททำเรธิญขขรน” คททำทดที่แปลเปป็น จะจดาเรนิญขรึนั้น (ซาลนัค) มดควทำมหมทำยไมตเพดยง ‘เจรธิญ
รดุตงเรสือง’ เทตทำนนัรนแตต ‘ประสบควทำมสททำเรป็จ’ ดข้วย พระสนัญญทำนดรของพระคนัมภดรรกป็คสือวตทำเมสืที่อเรทำ (a) แยก
ออกจทำกโลกและ (b) ทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำเปป็นประจททำทดุกวนัน 
เรทำกป็จะประสบควทำมสททำเรป็จในสธิที่งใดกป็ตทำมทดที่เรทำกระทททำ กทำรอวยพรของพระเจข้ทำจะมดแกตกธิจกทำรใด
กป็ตทำมทดที่เรทำกระทททำ นนั ที่นเปป็นพระสนัญญทำหนขที่งทดที่ลขกซขร ง เหตดุผลประกทำรหนขที่งทดที่วตทำทททำไมคนมทำกมทำยไมต
เหป็นสธิที่งนดรสททำเรป็จในชดวธิตของตนกป็ขขรนอยผตกนับเงสืที่อนไขสองประกทำรทดที่มทำกตอนมนัน: กทำรแยกออกจทำก
โลกอยตทำงสมบผรณรและกทำรทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกเปป็นประจททำทดุกวนันดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำ พระสนัญญทำนดรของพระเจข้ทำกป็คสือวตทำ เมสืที่อเรทำจนัดแจงชดวธิตของเรทำเชตนนนัรน พระองครกป็จะทรง
กระทททำใหข้สวิอื่งใดกก็ตามทดที่เรทำกระทททำจททำเรธิญขขรนและประสบควทำมสททำเรป็จ

สดด 1:4 เนสืรอหทำสตวนทดที่สองของเพลงสดดุดดบทนดรอยผตตรงนดร  ขณะทดที่เนสืรอหทำสตวน
แรกกลตทำวถขงเงสืที่อนไขเหลตทำนนัรนสททำหรนับพระพรตตทำงๆของพระเจข้ทำทดที่มดแกตประชทำชนของพระองคร ตรง
นดร จดุดสนใจหลนักเปลดที่ยนไปทดที่เหลตทำคนอธรรมและสถทำนกทำรณรของพวกเขทำ คนอธรรมไมม่เปป็นเชม่น
นนนั้น แตม่เปป็นเหมรือนแกลบซรึนั่งลมพนดกระจายไป

อดกครนัร งทดที่คนอธรรม (ราชา) ถผกหมทำยเหตดุไวข้ อยตทำงไรกป็ตทำม ตรงขข้ทำมกนับประชทำชนของ
พระเจข้ทำซขที่งดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและแยกตนัวออกซขที่งจดุตมตนัวเองอยผตในพระวจนะของพระเจข้ทำ 
คนอธรรมกป็ไมตมดพละกททำลนังของพระเจข้ทำ เสถดยรภทำพ กทำรเกธิดผลดกฝตทำยวธิญญทำณ หรสือกทำรจททำเรธิญขขรน
ฝตทำยวธิญญทำณในชดวธิตของตน แมข้คนอธรรมอทำจทททำเงธินไดข้เยอะแยะและไดข้รนับคททำชมจทำกโลก บตอย
ครนัร งพวกเขทำกป็ไรข้แกตนสทำร ไมตมดควทำมลขกฝตทำยวธิญญทำณทดที่มดเสถดยรภทำพและหนนักแนตนในเรสืที่องตตทำงๆ



ของชดวธิต ดนังนนัรนพวกเขทำจขงเปป็นแกลบ อนันหลนังนดรคสือเปลสือกนอกทดที่เปป็นผงของขข้ทำวซขที่งเหลสืออยผ ตหลนัง
จทำกมนันถผกนวดแลข้ว มนันไมตมดเสถดยรภทำพและถผกลมพนัดไปเปป็นปกตธิ ควทำมคธิดทดที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือ 
ควทำมตรงขข้ทำมกนันระหวตทำงเสถดยรภทำพและกทำรเกธิดผลดกของคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำเทดยบ
กนับควทำมไรข้เสถดยรภทำพและควทำมไรข้คตทำของกทำรเปป็นคนอธรรมซขที่งถผกเปรดยบวตทำเปป็นเหมสือนแกลบ 
ขณะทดที่คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำจะออกผลอนันมดคตทำในชดวธิตของตน คนอธรรมยตอมเกธิดผล
อนันมดคตทำจรธิงๆนข้อยมทำกและถผกลมแหตงชดวธิตพนัดไปเหมสือนแกลบ

สดด 1:5 เหตสฉะนนนั้นคนอธรรมจะไมม่ยนนั่งยรืนอยผม่ไดผู้เมรืนั่อถรึงการพนิพากษา หรรือ
คนบาปไมม่ยรืนยงในททนั่ชสมนสมของคนชอบธรรม จดุดสนใจของงเพลงสดดุดดบทนดรครทำวนดรมองลตวงหนข้ทำ
ไปยนังวนันพธิพทำกษทำ ในวนันนนัรน คนอธรรมจะไมตยสืนอยผต ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพวกเขทำจะไมตมดชนัยเมสืที่อพวก
เขทำยสืนอยผตตตอหนข้ทำบนัลลนังกรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทดที่กทำรพธิพทำกษทำบนพระทดที่นนั ที่งใหญตสดขทำว พวกเขทำจะ
ถผกโยนทธิรงลงไปในบขงไฟ ควทำมคธิดเกดที่ยวกนับ “คนบทำปในทดที่ชดุมนดุมของคนชอบธรรม” อทำจหมทำยถขง
อทำณทำจนักรยดุคพนันปด คนบทำปทนัรงหลทำยจะไมตไดข้รนับอนดุญทำตใหข้ยสืนอยผตในทดที่นนัรนไดข้ในวนันนนัรน หรสือกลตทำว
อดกนนัยหนขที่ง คนบทำปทนัรงหลทำยจะไมตไดข้รนับอนดุญทำตใหข้อยผตในระยะสวรรครนนัรนของชทำวยธิวโดยเฉพทำะ 
ดทำวธิดเขดยนในฐทำนะคนฮดบรผคนหนขที่งถขงพวกคนฮดบรผ กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เหลตทำคน
บทำปจะไมตไดข้รนับอนดุญทำตใหข้อยผตในสวรรคร (นอกเหนสือจทำกพระคดุณทดที่ชตวยใหข้รอดของพระเยซผครธิสตร
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ) ดนังนนัรน ควทำมอธรรมจขงกตอใหข้เกธิดไมตเพดยงควทำมไรข้เสถดยรภทำพและควทำม
วตทำงเปลตทำของชดวธิตตอนนดร เทตทำนนัรน แตตกทำรพธิพทำกษทำและกทำรแยกออกจทำกอทำณทำจนักรของพระเจข้ทำใน
อนทำคตดข้วย ควทำมโงตเขลทำของควทำมอธรรมจขงปรทำกฏชนัดเจน

สดด 1:6 เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงทราบทางของคนชอบธรรม แตม่ทางของ
คนอธรรมจะพนินาศไป พระเจข้ทำทรงทรทำบททำงของคนชอบธรรม นนั ที่นคสือพระเจข้ทำทรงทรทำบวธิถดของ
คนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรมและจะทรงปผนบททำเหนป็จพวกเขทำอยตทำงดด ดผ เพลงสดดุดด 
58:12 ตรงกนันขข้ทำม “ททำงของคนอธรรมจะพธินทำศไป” พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่เปป็น
ตนัวแทนของควทำมชอบธรรมพรข้อมกนับควทำมหมทำยโดยนนัยทดุกประกทำรของมนัน คนอธรรมจะพธินทำศ
ไป ชตทำงเปป็นภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันเสดยจรธิงๆ



*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 2: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สองนดีนั้กลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์ในฐานะกษนัตรวิยณ์ 
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จจึงมดีลนักษณะเฉพาะตนัวในการกลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์ มนันมองลท่วงหนผู้าไปยนังวนันนนันั้น
เมสือื่อพระเยซผจะเสดก็จกลนับมาและสถาปนาพระองคณ์เองเปก็นกษนัตรวิยณ์ของโลกนดีนั้ แมผู้บางคนพยายามทดีอื่
จะประยดุกตณ์ใชผู้เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กนับดาววิดบนบนัลลนังกณ์ของเขา บรวิบทกก็มดีลนักษณะเปก็นคคาพยากรณณ์ทดีอื่
กลท่าวถจึงอาณาจนักรของพระเจผู้าอยท่างชนัดเจน เพลงสดดุดดีบทนดีนั้แบท่งออกไดผู้เปก็นสดีอื่สท่วน: (1) 2:1-3 
ประชาชาตวิตท่างๆเดสือดดาล; (2) 2:4-6 องคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าในสวรรคณ์ทรงหนัวเราะเยาะพวกเขา; (3) 
2:7-9 พระบดุตรทรงประกาศกฤษฎดีกานนันั้น และ (4) 2:10-12 กษนัตรวิยณ์ทนันั้งหลายไดผู้รนับคคาแนะนคาใหผู้
ยอมเชสือื่อฟนังตท่อพระองคณ์ผผผู้ทรงรนับการเจวิมของพระเจผู้า

สดด 2:1 เหตสใดชนตม่างชาตนิจรึงกระทดาโกลาหลขรึนั้น และชนชาตนิทนนั้งหลายคนิด
อม่านในการททนั่ไรผู้ประโยชนห์ เรทำจะเขข้ทำใจเพลงสดดุดดบทนดร ไดข้ดดทดที่สดุดกป็โดยกทำรมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำร
ครอบครองในยดุคพนันปดของพระครธิสตรหลนังจทำกกทำรเสดป็จกลนับมทำของพระองครดข้วยฤทธทำนดุภทำพและ
สงตทำรทำศดใหญตยธิที่ง มนันกลตทำวชนัดเจนถขงพระครธิสตร พระเมสสธิยทำหร ผผข้ประทนับบนพระทดที่นนั ที่งของพระองคร
ในตอนตข้นของยดุคพนันปด หรสืออทำจในตอนทข้ทำยโดยกลตทำวถขงกทำรสผข้รบของโกกและมทำโกก (ดผ วธิวรณร 
20:4-9) คททำทดที่แปลเปป็น ชนตม่างชาตนิ (โกย หรสือ โกยวิม พหผพจนร) เปป็นคททำฮดบรผพสืรนๆทดที่หมทำยถขง ‘คน
ตตทำงชทำตธิ’ อยตทำงไรกป็ตทำม นดที่อทำจหมทำยถขงกทำรมองยข้อนกลนับไปตอนวนันทข้ทำยๆของยดุคเจป็ดปด

รผปกทำลของคททำทดที่แปลเปป็น กระทดาโกลาหล (รากาช) เปป็นสมบผรณรกทำลและอทำจเปป็นปนัจจดุบนัน
กทำลหรสืออดดตกทำลกป็ไดข้ อนันหลนังดผเหมสือนจะสอดคลข้องกนับบรธิบทมทำกกวตทำ ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือ
วตทำ บดุคคลทนัรงหลทำยซขที่งไมตปรทำกฏชสืที่อ อทำจในสวรรคร ก ททำลนังใครตครวญเกดที่ยวกนับวตทททำไมประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆของแผตนดธินโลกถขงไดข้เดสือดดทำลตลอดยดุคเจป็ดปดตตอสผข้พระเจข้ทำ ควทำมโงตเขลทำของพวกเขทำ
ปรทำกฏชนัดเจน กทำรเอตยถขงผผข้คนเหลตทำนนัรนทดที่คธิดอตทำน “กทำรทดที่ไรข้ประโยชนร”  อทำจหมทำยถขงควทำมคธิด
ของกองทนัพตตทำงๆของโลกกตอนถขงอทำรมทำเกดโดน ซขที่งคธิดวตทำพวกเขทำสทำมทำรถตตอตข้ทำนกทำรเสดป็จกลนับ
มทำของพระเมสสธิยทำหรไดข้



สดด 2:2-3 มดุมมองตรงนดรอทำจเปป็นจทำกสวรรครอดกครนัร งขณะทดที่บดุคคลทนัรงหลทำยซขที่ง
ไมตถผกระบดุชสืที่อทดที่นนั ที่นใครตครวญถขงควทำมโงตเขลทำของกทำรกบฏของแผตนดธินโลกตตอพระผผข้สรข้ทำงและ
พระมหทำกษนัตรธิยรของพวกเขทำ บรรดากษนตรนิยห์แหม่งแผม่นดนินโลกตนนั้งตนเองขรึนั้น และนนกปกครอง
ปรรึกษากนนตม่อสผผู้พระเยโฮวาหห์และผ ผผู้รนบการเจนิมของพระองคห์ กลม่าววม่า 3 "ใหผู้เราระเบนิดสายแอกของ
เขาใหผู้ขาดสะบนนั้น และขจนดบนงเหทยนของเขาใหผู้พผู้นจากเรา"

ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยถขงพวกผผข้ปกครองของแผตนดธินโลกในวนันนนัรนขณะทดที่พวกเขทำ
ครดุตนคธิดเรสืที่องกทำรกบฏตตอกทำรเสดป็จกลนับมทำในไมตชข้ทำของพระครธิสตร นตทำสนใจทดที่วตทำคททำทดที่แปลเปป็น ผผผู้รนบ
การเจนิม (มาชดียาค) เปป็นคททำฮดบรผทดที่หมทำยถขง ‘พระเมสสธิยทำหร’ กรอบเวลทำไมตปรทำกฏชนัดเจน มนันอทำจ
เปป็นในวนันเหลตทำนนัรนทนันทดีหลนังจทำกทดที่พระเยซผครธิสตรเสดป็จกลนับมทำแลข้วในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศด
และกตอนกทำรพธิพทำกษทำบรรดทำประชทำชทำตธิในหดุบเขทำเยโฮชทำฟนัทนอกกรดุงเยรผซทำเลป็มและกตอนกทำร
สถทำปนทำอทำณทำจนักรของพระองครอยตทำงเตป็มทดที่ ดผ โยเอล 3:14

สดด 2:4 ปฏธิกธิรธิยทำของพระเจข้ทำทดที่มดตตอกทำรกบฏอนันไรข้สมรรถภทำพของบรรดทำ
มนดุษยรและโลกถผกบนันทขกไวข้ดนังนดร  พระองคห์ผผผู้ประทนบในสวรรคห์จะทรงพระสรวล องคห์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าจะทรงเยผู้ยหยนนเขาเหลม่านนนั้น ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือ พระเจข้ทำทรงหนัวเรทำะเยทำะควทำมโงตเขลทำของ
มนดุษยรทดที่มนักกบฏ พระเจข้ทำจะทรงเยทำะเยข้ยพวกเขทำอยตทำงสดุดๆขณะทดที่พวกเขทำคธิดวตทำตนสทำมทำรถขนัดขสืน
ฤทธทำนดุภทำพของพระองครไดข้ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงมดอทำรมณรขนันและทรงหนัวเรทำะเปป็นบทำง
โอกทำส

สดด 2:5 ดนังนนัรน แลผู้วพระองคห์จะตรนสกนบเขาทนนั้งหลายดผู้วยพระพนิโรธ และ
กระทดาใหผู้เขาสยดสยองดผู้วยความกรนินั้วของพระองคห์ ตรนสวม่า พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรอยตทำงวตองไวกนับ
มนดุษยชทำตธิทดที่มนักกบฏ อธิสยทำหร 11:4 ซขที่งกป็เปป็นคททำพยทำกรณรถขงพระเมสสธิยทำหรเกดที่ยวกนับกทำรเสดป็จกลนับมทำ
ของพระครธิสตรหมทำยเหตดุไวข้วตทำ “และทตทำนจะประหทำรคนชนั ที่วดข้วยลมแหตงรธิมฝดปทำกของทตทำน” บทำง
คนมองวตทำนดที่เปป็นเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนของยดุคเจป็ดปด มนันอทำจหมทำยถขงเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนใกลข้ตอนจบ
ของอทำรมทำเกดโดน อยตทำงไรกป็ตทำม บรธิบททดที่ตทำมมทำกลนับดผเหมสือนจะบตงบอกวนันเหลตทำนนัรนทนันทดหลนัง



จทำกกทำรเสดป็จกลนับมทำของพระครธิสตรในสงตทำรทำศด ไมตวตทำกรณดใด ในวนันนนัรนคนชนั ที่วจะถผกกททำจนัดไปเสดย
จทำกแผตนดธินโลก

สดด 2:6 "เราไดผู้ตนนั้งกษนตรนิยห์ของเราไวผู้แลผู้วบนศนิโยน ภผเขาอนนบรนิสสทธนิธิ์ของ
เรา" นตทำสนใจทดที่คททำทดที่แปลเปป็น ตนนั้ง (นาคนัค) มดควทำมหมทำยไดข้ดข้วยวตทำ ‘เจธิมตนัรง’ หรสือ ‘ตธิดตนัรง’ เหป็นไดข้
ชนัดวตทำผผข้พผดคสือ พระองครผผข้ประทนับในสวรรคร (ขข้อ 4) คททำทดที่แปลเปป็น ตนนั้ง อยผตในรผปสมบผรณรกทำลและ
อทำจมดควทำมหมทำยเปป็นกทำรกระทททำทดที่เสรป็จสมบผรณรแลข้วหรสือควทำมคธิดในอนทำคตกป็ไดข้ ดนังนนัรนพระเจข้ทำ
ทรงประกทำศวตทำพระองครไดข้ทรงตนัรงแลข้วหรสือจะทรงตนัรงกษนัตรธิยรของพระองครบนพระทดที่นนั ที่งของ
พระองครทดที่ภผเขทำศธิโยน (คททำหลนังนดร เปป็นชสืที่อเรดยกแบบทนั ที่วไปอยตทำงหนขที่งของกรดุงเยรผซทำเลป็ม) อดกครนัร งทดที่
กรอบเวลทำเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นตอนตข้นของยดุคพนันปด

สดด 2:7 เนสืรอหทำสตวนถนัดไปของเพลงสดดุดดบทนดรจขงเรธิที่มตข้นขขรน พระเจข้ทำทรงมด
เรสืที่องทดที่จะประกทำศ ขผู้าพเจผู้าจะประกาศพระดดารนสของพระองคห์ พระเยโฮวาหห์รนบสนนั่งกนบขผู้าพเจผู้าวม่า 
"เจผู้าเปป็นบสตรของเรา วนนนทนั้เราไดผู้ใหผู้กดาเนนิดแกม่เจผู้าแลผู้ว คททำทดที่แปลเปป็น พระดดารนส (ชค) ปกตธิแลข้วถผก
แปลเปป็น ‘กฎเกณฑร’ และมดควทำมหมทำยไดข้ดข้วยวตทำ ‘กฎหมทำย’ หรสือ ‘กฤษฎดกทำ’ กฤษฎดกทำหรสือขตทำว
ประกทำศททำงกทำรของพระองครกป็คสือวตทำ “เจข้ทำเปป็นบดุตรของเรทำ วนันนดร เรทำไดข้ใหข้ก ททำเนธิดแกตเจข้ทำแลข้ว”

เปทำโลประยดุกตรใชข้พระสนัญญทำนดรโดยตรงกนับกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระเยซผครธิสตรใน
กธิจกทำร 13:33 เชตนเดดยวกนัน โรม 1:4 หมทำยเหตดุเกดที่ยวกนับพระเยซผวตทำ “ฝตทำยพระวธิญญทำณแหตงควทำม
บรธิสดุทธธิธ นนัรนบตงไวข้ดข้วยฤทธทำนดุภทำพ คสือโดยกทำรเปป็นขขรนมทำจทำกควทำมตทำยวตทำ เปป็นพระบดุตรของ
พระเจข้ทำ” ดผ ฮดบรผ 1:5 และ 5:5 เชตนกนัน แมข้เปทำโลประยดุกตรใชข้ขข้อนดรอยตทำงชนัดเจนกนับกทำรฟสืร นคสืน
พระชนมรของพระเยซผ มนันกป็อทำจมดกทำรประยดุกตรใชข้แบบหนขที่งทดที่กวข้ทำงกวตทำ คททำทดที่แปลเปป็น ใหผู้กดาเนนิด
(ยาลนัด) ในควทำมหมทำยขนัรนพสืรนฐทำนทดที่สดุดของมนันกป็หมทำยถขง ‘ใหข้เกธิด’ กทำรประยดุกตรใชข้ก นับพระเยซผ
ผผข้ทรงเปป็นพระบดุตรองครเดดยวทดที่บนังเกธิดมทำของพระเจข้ทำและกทำรรนับสภทำพมนดุษยรของพระองครเหป็นไดข้
ชนัดวตทำถผกกลตทำวถขงตรงนดร เชตนกนัน กฤษฎดกทำนนัรนดผเหมสือนวตทำจะลตวงพข้นมธิตธิของเวลทำ พระเยซผทรงเปป็น
พระบดุตรองครเดดยวทดที่บนังเกธิดมทำของพระเจข้ทำตอนทดที่พระองครประสผตธิ พระองครทรงเปป็นเชตนนนัรนดข้วย



ตอนทดที่พระองครทรงถผกชดุบใหข้เปป็นขขรนจทำกตทำย พระองครจะทรงเปป็นเชตนนนัรนดข้วยเมสืที่อพระองครทรงถผก
ตนัรงบนพระทดที่นนั ที่งของพระองครตอนทดที่พระองครเสดป็จกลนับมทำ พระองครทรงเปป็นพระบดุตรทดที่บนังเกธิดมทำ
ของพระเจข้ทำเสมอมทำและจะทรงเปป็นเชตนนนัรนเสมอไป

สดด 2:8 เพรทำะควทำมสนัมพนันธรอนันมดเอกลนักษณรนนัรน พระเจข้ทำพระบธิดทำจขงตรนัส
แกตพระองครวตทำ จงขอจากเราเถนิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาตนิใหผู้เปป็นมรดกของเจผู้า ตลอดทนนั้ง
แผม่นดนินโลกใหผู้เปป็นกรรมสนิทธนิธิ์ของเจผู้า แมข้บทำงคนไดข้พยทำยทำมทดที่จะประยดุกตรใชข้ขข้อนดรกนับงทำนมธิชชนัน
ตตทำงๆและพระมหทำบนัญชทำนนัรน บรธิบทกป็กลตทำวชนัดเจนถขงพระครธิสตรและอทำณทำจนักรของพระองครทดที่จะ
มทำ อดกครนัร งทดที่คททำทดที่แปลเปป็น บรรดาประชาชาตนิ (โกย หรสือ โกยวิม) หมทำยถขงประชทำชทำตธิทนัรงหลทำยทดที่
เปป็นคนตตทำงชทำตธิ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนแหตงแผตนดธินโลกแกตพระบดุตรองครเดดยวทดที่
บนังเกธิดมทำของพระองครใหข้เปป็นมรดกของพระองคร เมสืที่อพระองครเสดป็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและ
สงตทำรทำศดใหญตยธิที่ง พระองครจะทรงถสือประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนเปป็นกรรมสธิทธธิธ

สดด 2:9 นอกจทำกนดร  พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแกตพระบดุตรแลข้ววตทำ เจผู้าจะตทเขาใหผู้
แตกดผู้วยคทาเหลป็ก และฟาดใหผู้แหลกเปป็นชนินั้นๆดสจภาชนะของชม่างหมผู้อ" เหป็นไดข้ชนัดวตทำนดที่ดผเหมสือน
หมทำยถขงกทำรทททำลทำยอททำนทำจททำงกทำรเมสือง วนัฒนธรรม เศรษฐกธิจและกทำรทหทำรของประชทำชทำตธิเหลตทำ
นนัรนเมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพ ในพระคนัมภดรรมดกทำรอข้ทำงอธิงถขง “คททำเหลป็ก” สดที่ครนัร ง 
แตตละครนัร งเชสืที่อมโยงถขงกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระครธิสตร ดผ วธิวรณร 2:27, 12:5, 19:15 ดข้วย 
ควทำมหมทำยโดยนนัยตรงนดรกป็คสือวตทำในกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระครธิสตร ควทำมบทำปจะไมตถผก
ยอมใหข้มดอยผตเลย มนันจะถผกฟทำดใหข้แหลกดดุจภทำชนะหมข้อดธินทดที่ถผกฟทำดดข้วยคททำเหลป็กในวนันนนัรน 
อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรประยดุกตรใชข้ในทนันทดตรงนดร เหป็นไดข้ชนัดวตทำกลตทำวถขงกทำรเสดป็จกลนับมทำของพระครธิสตร
และกทำรทดที่พระองครจะทรงฟทำดอททำนทำจของประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทดที่เรดยงหนข้ทำกนันเขข้ทำมทำตตอสผข้พระองคร
ทดที่อทำรมทำเกดโดน ดผ วธิวรณร 19:11-17, 14:14-20

สดด 2:10 เนสืรอหทำสตวนสดุดทข้ทำยของเพลงสดดุดดบทนดร เรธิที่มตข้นตรงนดร  มนันเปป็นคททำ
แนะนททำถขงเหลตทำผผข้ปกครองทดที่เหลสืออยผตของแผตนดธินโลกในวนันนนัรนเมสืที่อพระเยซผครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ



ดข้วยฤทธทำนดุภทำพ เพราะฉะนนนั้นบนดนทนั้ โอ ขผู้าแตม่กษนตรนิยห์ทนนั้งหลาย จงฉลาดเถนิด ขผู้าแตม่นนกปกครองแหม่ง
แผม่นดนินโลก จงรนบคดาเตรือนเถนิด พระเจข้ทำผตทำนททำงพระวจนะของพระองครก ททำลนังเสนอคททำแนะนททำทดที่ดด
สททำหรนับเหลตทำผผข้ปกครองของประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทดที่ไมตไดข้ถผกทททำลทำยตอนทดที่พระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ

สดด 2:11-12 จงปรนนนิบนตนิพระเยโฮวาหห์ดผู้วยความยดาเกรง และจงเกษมเปรม
ปรทดนิธิ์ดผู้วยตนวสนนั่น 12 จงจสบพระบสตรเถนิดเกลรือกวม่าพระองคห์จะทรงพระพนิโรธ และเจผู้าตผู้องพนินาศจาก
ทางนนนั้น เพราะพระพนิโรธของพระองคห์นนนั้นจสดใหผู้ลสกไดผู้รวดเรป็ว ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนของแผตนดธิน
โลกในวนันนนัรนไดข้รนับคททำแนะนททำใหข้ปรนนธิบนัตธิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำดข้วยควทำมยททำเกรง ควทำมเกษมเปรม
ปรดดธิธ และกทำรตนัวสนัที่น แมข้บรธิบทตรงนดรกลตทำวถขงอวสทำนกทำลอยตทำงชนัดเจน กทำรประยดุกตรใชข้กป็ใชข้ไดข้อยตทำง
แนตนอนตนัรงแตตสมนัยทดที่ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร เขดยนมนันจนถขงทดุกวนันนดร  กษนัตรธิยรทนัรงหลทำยในวนันนนัรนไดข้
รนับคททำแนะนททำใหข้นมนัสกทำรพระบดุตรในฐทำนะกษนัตรธิยรของแผตนดธินโลกเกรงวตทำพวกเขทำจะเผชธิญกนับ
พระพธิโรธของพระองคร

เพลงสดดุดดอนันลขกซขร งบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำสนัญญทำอนันเปดที่ยมสดุข: ความสสขเปป็นของคนทนนั้งหลาย
ผผผู้วางใจในพระองคห์ นดที่เปป็นจรธิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นจรธิงในวนันนดร  มนันเปป็นจรธิงตลอดชนั ที่วนธิรนันดรร 
พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจในพระองคร นนั ที่นเรธิที่มตข้นดข้วยควทำมรอด มนันตตอเนสืที่องไป
ตลอดประสบกทำรณรของกทำรเปป็นครธิสเตดยน ดผ เพลงสดดุดด 34:8, 40:4, 84:12 เชตนกนัน

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 3: ดนังทดีอื่ไดผู้หมายเหตดุไวผู้ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนโดยดาววิดตอนทดีอื่
เขาหนดีไปจากอนับซาโลม ดาววิดขจึนั้นตผู้นเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ในหดุบเขาแหท่งความสวินั้นหวนังแตท่ปวิดทผู้ายดผู้วย
การอยผท่บนยอดภผเขาลผกนนันั้นพรผู้อมคคาสรรเสรวิญขณะทดีอื่เขาตระหนนักถจึงความประเสรวิฐของพระเจผู้า

สดด 3:1-2 เพลงสดดุดดบทนดรมดคททำนททำดนังนดร  เพลงสดสดทของดาวนิด เมรืนั่อเสดป็จหนทจาก
อนบซาโลมโอรสของพระองคห์ มนันไมตชนัดเจนวตทำคททำนททำนดร ไดข้รนับกทำรดลใจหรสือไมต แตตมนันกป็นททำเสนอ
ฉทำกหลนังและกทำลสมนัยของเพลงสดดุดดบทนดร  เหป็นไดข้ชนัดวตทำคททำนททำนดร ถผกเขดยนโดยใครสนักคนนอกเหนสือ
จทำกดทำวธิด 



ดทำวธิดจขงขขรนตข้นวตทำ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ศนตรผของขผู้าพระองคห์ทวทมากขรึนั้นเหลรือเกนิน คผม่อรนิ
มากมายเหลม่านทนั้กดาลนงลสกขรึนั้นตม่อสผผู้ขผู้าพระองคห์ 2 มทคนเปป็นอนนมากกดาลนงกลม่าวถรึงจนิตวนิญญาณขผู้า
พระองคห์วม่า "ในพระเจผู้าไมม่มททางรอดสดาหรนบเขา" เซลาหห์ เรทำไดข้เหป็นถขงกทำรกบฏทดที่กตอเคข้ทำขขรนตตอสผข้
ดทำวธิดตรงนดร  เขทำเลป็งเหป็นขอบเขตของควทำมยดุตงยทำกทดที่ก ททำลนังกตอตนัวขขรนและเขทำรผข้สขกกลนัว อยตทำงไรกป็ตทำม 
ขณะทดที่เมฆพทำยดุก ททำลนังกตอเคข้ทำขขรนรอบชดวธิตของเขทำ ทดที่พขที่งเดดยวของดทำวธิดกป็คสือ กทำรหนันไปหทำองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำ บทเรดยนหนขที่งยนังมดอยผ ตสททำหรนับเรทำจนถขงวนันนดร  เมสืที่อควทำมยดุตงยทำกพอกพผนขขรน เรทำหนันไปขอ
ควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำไดข้เสมอ นอกจทำกนดร  ปรปนักษรมทำกมทำยของดทำวธิดกป็เยทำะเยข้ยควทำมไวข้
วทำงใจของเขทำในพระเจข้ทำ โดยอข้ทำงวตทำเขทำจะไมตพบควทำมชตวยเหลสือใดเลยในพระเจข้ทำ พวกเขทำดผ
เหมสือนบอกเปป็นนนัยวตทำมผลเหตดุของดทำวธิดนนัรนไมตชอบธรรม และพระเจข้ทำจะไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อ
ชตวยเขทำ

ยตอหนข้ทำแรกนดรลงทข้ทำยดข้วยคททำฮดบรผ เซลาหณ์ ซขที่งไมตไดข้ถผกแปล ในบรธิบทนดร  คททำนดรมดควทำมหมทำยวตทำ
หยดุดชนั ที่วครผต  ดนังนนัรน มนันจขงคลข้ทำยกนับเครสืที่องหมทำยพนักในดนตรดสมนัยใหมต คททำๆนดร จะปรทำกฏเจป็ดสธิบเอป็ด
ครนัร งตลอดหนนังสสือเพลงสดดุดด ในแตตละกรณด มนันมดควทำมหมทำยวตทำกทำรพนักและกทำรครดุตนคธิดถขงสธิที่งทดที่เพธิที่ง
ถผกเขดยนไปนนัรน

สดด 3:3 แมข้ควทำมยทำกลททำบทำกกททำลนังจะเกธิดขขรนในชดวธิตของดทำวธิด เขทำกป็พบกทำร
หนดุนใจในพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเปป็นโลม่ลผู้อมรอบตนวขผู้าพระองคห์ พระองคห์
ทรงเปป็นสงม่าราศทของขผู้าพระองคห์ และทรงเปป็นผผผู้ชผศทรษะของขผู้าพระองคห์ไวผู้ นดที่เปป็นครนัร งแรกใน
หลทำยครนัร ง ดทำวธิดกลตทำวถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำทรงเปป็นโลตของเขทำ ดผ เพลงสดดุดด 3:3; 5:12; 18:35; 
28:7; 33:20; 35:2; 59:11; 84:9, 11; 115:9-11; 119:14; 144:2 ดผขข้ออข้ทำงอธิงตตทำงๆทดที่กลตทำววตทำองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นดนัรงของเรทำในเพลงสดดุดด 18:2 และ 30

นอกจทำกนดร  ดทำวธิดรนับรผข้วตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (1) สงตทำรทำศดของเขทำและ (2) ผผข้ทรงชผ
ศดรษะของเขทำไวข้ อยตทำงหลนังนดรอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่จธิตใจของเขทำถผกยกชผขขรน แมข้อยผตทตทำมกลทำงควทำมยทำก
ลททำบทำกใหญตยธิที่งทดที่ก ททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำ ดทำวธิดกป็ไดข้รนับกทำรหนดุนใจในกทำรทดที่รผข้วตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น



สงตทำรทำศดของเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ แมข้เมฆพทำยดุก ททำลนังกตอตนัวขขรนในชดวธิตของเขทำ เขทำกป็มอง
เลยควทำมยทำกลททำบทำกนนัรนไปยนังพระเจข้ทำของเขทำ เพลงสรรเสรธิญสมนัยใหมตทดที่มดชสืที่อวตทำ “จงหนันมทำมอง
พระเยซผ” (Turn Your Eyes Upon Jesus) แสดงออกถขงควทำมจรธิงนดรอยตทำงแนตนอน แทนทดที่จะพดุตงเปข้ทำ
ไปทดที่ปนัญหทำเหลตทำนนัรนทดที่เผชธิญอยผต เรทำควรพดุตงเปข้ทำไปทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 3:4 ดนังนนัรนดทำวธิดจขงกลตทำวไดข้วตทำ ขผู้าพเจผู้ารผู้องทผลพระเยโฮวาหห์ดผู้วยเสทยง
ของขผู้าพเจผู้า และพระองคห์ทรงฟนงขผู้าพเจผู้าจากภผเขาอนนบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ เซลาหห์ เมสืที่อควทำม
ทดุกขรลททำบทำกกททำลนังกตอตนัวขขรนดทำวธิดกป็อธธิษฐทำนดนังๆตตอพระเจข้ทำ ดนังทดที่ดทำวธิดจะเขดยนในภทำยหลนังวตทำ “จง
มอบภทำระของทตทำนไวข้กนับพระเยโฮวทำหร และพระองครจะทรงคทรทำจดุนทตทำน พระองครจะไมตทรงยอมใหข้
คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย” (เพลงสดดุดด 55:22) ในวธิกฤตธิครนัร งใหญตทดที่สดุดแหตงชดวธิตของเขทำ ดทำวธิด
หนันไปพขที่งพระองครผผข้เดดยวทดที่ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นไดข้ ดทำวธิดตระหนนักเพธิที่มเตธิมอดกวตทำเมสืที่อเขทำรข้องทผลตตอ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำน “พระองครทรงฟนังขข้ทำพเจข้ทำจทำกภผเขทำอนันบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร” วลด
ทดที่กลตทำวถขง “ภผเขทำอนันบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร” อทำจหมทำยถขงภผเขทำศธิโยนหรสือภผเขทำโมรธิยทำหรซขที่งเปป็นทดที่ตนัรง
ของกรดุงเยรผซทำเลป็ม ทดที่เปป็นไปไดข้มทำกกวตทำ เขทำกลตทำวถขงกธิเบโอนตรงนดรซขที่งเปป็นทดทๆี่ พลนับพลทำตนัรงอยผตใน
เวลทำสตวนใหญตของรนัชกทำลของดทำวธิด ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือ ภทำพเปรดยบถขงสถทำนทดทๆี่ พระเจข้ทำ
ทรงสถธิตอยผต แนตนอนวตทำปนัจจดุบนันนดรมนันคสือสวรรคร อดกครนัร งทดที่ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรสรดุปควทำมคธิดของ
เขทำดข้วย เซลาหณ์ นดที่อทำจหมทำยถขงกทำรพนักและกทำรใครตครวญถขงควทำมยธิที่งใหญตของควทำมจรธิงนนัรนทดที่เพธิที่ง
ถผกนททำเสนอไป

สดด 3:5 เพรทำะเหตดุทดที่เขทำไดข้เอทำควทำมยดุตงยทำกของตนไปทผลตตอองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำแลข้ว ดทำวธิดจขงเขดยนวตทำ ขผู้าพเจผู้านอนลงและหลนบไป ขผู้าพเจผู้ากลนบตรืนั่นขรึนั้น เพราะพระเยโฮวาหห์
ทรงอสปถนมภห์ขผู้าพเจผู้า แมข้พทำยดุนนัรนกททำลนังจะมทำถลตมเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็ไปทดที่เตดยงและนอนหลนับไดข้อยตทำง
สนันตธิ ทดที่ถผกเลป็งถขงตรงนดรคสือสธิที่งทดที่เปทำโลเขดยนถขงชทำวฟดลธิปปดในอดกหนขที่งพนันปดตตอมทำในฟดลธิปปด 4:6-7 
เพรทำะวตทำเขทำไดข้วทำงภทำระของตนบนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำแลข้ว เขทำจขงมดสนันตธิสดุขของพระเจข้ทำในใจของ
เขทำ อธิสยทำหร 26:3-4 กป็เขข้ทำมทำในหนัวเชตนกนัน พระเจข้ทำไดข้ประททำนสนันตธิภทำพอนันสมบผรณรแกตเขทำเมสืที่อเขทำ
วทำงใจพระองครสททำหรนับวธิกฤตธิทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำนดร



นอกจทำกนดร  แมข้อนับซทำโลมและเหลตทำผผข้ตธิดตทำมของเขทำจงใจทดที่จะฆตทำดทำวธิด เขทำกป็ไมตเพดยงไป
นอนหลนับอยตทำงสนันตธิเทตทำนนัรน แตตเขทำกป็ลดุกขขรนในเชข้ทำวนันถนัดมทำดข้วย นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรปกปข้องดผแล
ของพระเจข้ทำทดที่มดใหข้แกตผผข้รนับใชข้ของพระองครทดที่ถผกปนัญหทำรดุมเรข้ทำ เหตดุผลนนัรนกป็ชนัดเจน “เพรทำะพระเยโฮ
วทำหรทรงอดุปถนัมภรขข้ทำพเจข้ทำ” ดทำวธิดอยผ ตในสถทำนทดที่ลนับขององครผผข้สผงสดุดและเขทำกป็รผข้ดด ดนังนนัรนเขทำจขงอทำศนัย
อยผตใตข้รตมเงทำขององครพระผผข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ  เขทำจขงพนักสงบไดข้ในสนันตธิสดุขโดยรผข้วตทำเขทำจะตสืที่นขขรนอยตทำง
ปลอดภนัยในตอนเชข้ทำ ทดที่พนักพธิงและโลตของเขทำคสือองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 3:6 ดนังนนัรนเขทำจขงเขดยนไดข้วตทำ ขผู้าพเจผู้าไมม่กลนวคนเปป็นหมรืนั่นๆ ซรึนั่งตนนั้งตน
ตม่อสผผู้ขผู้าพเจผู้าอย ผม่รอบดผู้าน เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นกททำลนังของเขทำ แมข้อนับซทำโลมอทำจมทำพรข้อมกนับคน
เปป็นหมสืที่นๆเพสืที่อตตอสผข้เขทำ เขทำกป็พนักสงบไดข้ในสนันตธิสดุข พระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้น ทดที่บอกเปป็นนนัย
ในเพลงสดดุดดบทนดรทนัรงบทกป็คสือ กทำรไวข้วทำงใจของดทำวธิดในพระเจข้ทำ เพรทำะควทำมเชสืที่อนนัรน เขทำจขงไมตกลนัว
ดนังนนัรนควทำมจรธิงหนขที่งอนันมหนัศจรรยรจขงอยผ ตตรงนดร  ควทำมเชสืที่อในพระเจข้ทำคสือยทำทดที่ชตวยรนักษทำควทำมกลนัว 
เมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร เรทำกป็ไมตตข้องกลนัว ไมตวตทำวธิกฤตธินนัรนจะเปป็นอะไรกป็ตทำม

สดด 3:7 เขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ โปรดทรงลสกขรึนั้น โอ ขผู้า
แตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ โปรดทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้น เพราะพระองคห์ทรงตบแกผู้มศนตรผทนนั้ง
หลายของขผู้าพระองคห์ และทรงทสบฟนนของคนอธรรมทนนั้งปวง ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวย
เขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิทดที่จะมทำนนัรน คททำทดที่แปลเปป็น ชม่วย (ใหผู้รอด) (ยาชา) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ชตวยใหข้
พข้น’ ในบรธิบทนดร  นนัที่นอทำจเปป็นควทำมคธิดตรงนดร  ดทำวธิดจขงระลขกวตทำในอดดตพระเจข้ทำทรงฟทำดฟนันศนัตรผทนัรง
ปวงของเขทำและชตวยเขทำใหข้พข้นแลข้ว เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ประททำนกทำรชตวยใหข้พข้นเชตนนนัรนอดก

สดด 3:8 เมสืที่อใครตครวญถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นมทำแลข้วเมสืที่อ
หลทำยปดกตอนโดยกทำรระลขกถขงควทำมประเสรธิฐขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ดทำวธิดจขงสรรเสรธิญวตทำ การชม่วย
ใหผู้รอดเปป็นของพระเยโฮวาหห์ ขอพระพรของพระองคห์หลนนั่งลงเหนรือประชาชนของพระองคห์เทอญ
เซลาหห์ คททำทดที่แปลเปป็น การชม่วยใหผู้รอด (ยาชผวณ์อาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘กทำรชตวยใหข้พข้น’ ไมตวตทำมนัน
จะเปป็นควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณหรสือฝตทำยรตทำงกทำย องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ทรงชตวยประชทำชนของ



พระองครใหข้พข้น มนันเปป็นของพระองครและพระองครแตตเพดยงผผข้เดดยว ดทำวธิดจขงชสืที่นชมยธินดดวตทำพระพร
ของพระเจข้ทำมดแกตประชทำชนของพระองคร นนั ที่นเปป็นควทำมจรธิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นจรธิงในทดุกวนันนดร  
พระเจข้ทำทรงอวยพรประชทำชนของพระองคร!

ดทำวธิดขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทนดร โดยตระหนนักถขงวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผต มนันทททำใหข้เขทำทข้อใจ 
กระนนัรนเมสืที่อเขทำคธิดถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ควทำมประเสรธิฐและควทำมยธิ ที่งใหญตของพระองคร จดุดสนใจ
ของเขทำกป็เปลดที่ยนไป เขทำเงยหนข้ทำขขรนมองสวรรครและปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยกทำรชสืที่นชมยธินดดและ
ชนัยชนะ พระเจข้ทำทรงตนัรงดทำวธิดเปป็นกษนัตรธิยรแลข้วและเขทำกป็ทรทำบดด เขทำจขงอยผตในศผนยรกลทำงแหตงนทรทำ
พระทนัยของพระเจข้ทำ เขทำจขงพนักสงบในขข้อเทป็จจรธิงทดที่วตทำพระเจข้ทำจะทรงปกปข้องเขทำและทรงชตวยเขทำใหข้
พข้นจทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผตนดร  เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วย เซลาหณ์ อดกอนัน ซขที่งเปป็นคททำสนัที่งใหข้พนักและ
ใครตครวญถขงควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญตนนัรนทดที่เพธิที่งถผกนททำเสนอไป ดผ หมทำยเหตดุสททำหรนับ 3:2

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 4: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สดีอื่มดีชสือื่อวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้องใชน้เครรรื่องสนำย เพลง
สดดดดของดนำววิด  เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เหก็นไดผู้ชนัดวท่าถผกเขดียนโดยดาววิดและเขดียนถจึงหนัวหนผู้านนักรผู้องทดีอื่
พลนับพลาซจึอื่งเขาไมท่ถผกระบดุชสือื่อ คคาวท่า เนกวิโนธ ไมท่ไดผู้ถผกแปลแตท่มดีความหมายวท่า ‘เครสือื่องสาย’ นดีอื่
บอกเปก็นนนัยวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้จะตผู้องถผกขนับรผู้องพรผู้อมกนับเครสือื่องสายสมนัยโบราณชนวิดหนจึอื่ง
บรรเลงประสาน สเปอรณ์เจดียน (Spurgeon) ถสือวท่าเพลงสดดุดดีบทกท่อนหนผู้านนันั้นเปก็น ‘เพลงสดดุดดีตอน
เชผู้า’ เขาเรดียกบทนดีนั้วท่าเปก็น ‘เพลงสรรเสรวิญตอนเยก็น’ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ไมท่ไดผู้ถผกหมายเหตดุไวผู้วท่าเขดียน
ขจึนั้นมาในกาลสมนัยใด อยท่างไรกก็ตาม นนักอธวิบายพระคนัมภดีรณ์บางทท่านสนันนวิษฐานวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้
เปก็นภาคตท่อของเพลงสดดุดดีบทกท่อนหนผู้า การสนันนวิษฐานจจึงมดีอยผท่วท่ามนันถผกเขดียนจากมาหะนาอวิมในกวิ
เลอาดหลนังจากดาววิดไดผู้หนดีไปจากอนับซาโลม จากบรวิบทภายในเชสือื่อกนันวท่านดีอื่เปก็นคคาอธวิษฐานหนจึอื่งทดีอื่
ดาววิดเอท่ยกท่อนเขผู้านอนและจจึงถสือวท่าเปก็นเพลงสรรเสรวิญตอนเยก็น ไมท่วท่ากรณดีใด เหก็นไดผู้ชนัดวท่าหลาย
สท่วนของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นคคาอธวิษฐานหนจึอื่งของดาววิด



สดด 4:1 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยดทำวธิดรข้องทผลตตอพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่
พระเจผู้าแหม่งความชอบธรรมของขผู้าพระองคห์ ขอทรงโปรดสดนบเมรืนั่อขผู้าพระองคห์รผู้องทผล เมรืนั่อขผู้า
พระองคห์จนตรอก พระองคห์ทรงประทานชม่องทางใหผู้ ขอทรงเมตตาแกม่ขผู้าพระองคห์และทรงฟนงคดา
อธนิษฐานของขผู้าพระองคห์ ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังเขทำเมสืที่อเขทำอธธิษฐทำน ใหข้เรทำ
สนังเกตดข้วยวตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร เรดยกพระเจข้ทำวตทำเปป็น “พระเจข้ทำแหตงควทำมชอบธรรมของขข้ทำ
พระองคร” วลดนดร ไมตถผกพบทดที่อสืที่นอดกเลยในพระคนัมภดรร แตตเหป็นไดข้ชนัดวตทำดทำวธิดเขข้ทำใจวตทำควทำมชอบธรรม
ในทดที่สดุดแลข้วของเขทำไมตไดข้อยผตในตนัวเขทำเองแตตอยผตในพระเจข้ทำ นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำม
ชอบธรรมของพระเจข้ทำซขที่งมดมทำโดยควทำมเชสืที่อ ดผ โรม 3:22 นดที่คสือกทำรทททำใหข้เรทำเปป็นคนชอบธรรม 
อยตทำงไรกป็ตทำม ดทำวธิดอทำจกททำลนังหมทำยถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงนททำเขทำในวธิถดตตทำงๆแหตงควทำมชอบธรรม
เพสืที่อเหป็นแกตพระนทำมของพระองครเองตทำมทดที่มดหมทำยเหตดุไวข้ในเพลงสดดุดด 23:3 พระเจข้ทำทรงเปป็น
แหลตงทดที่มทำแหตงควทำมชอบธรรมและมทำตรฐทำนตตทำงๆทดที่ชอบธรรมทนัรงปวง

ดทำวธิดจขงอข้ทำงพระเมตตทำตตทำงๆในอดดตของพระเจข้ทำเปป็นมผลเหตดุสททำหรนับกทำรสงเครทำะหรใน
ปนัจจดุบนัน เขทำเตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงระลขกวตทำพระองครทรงประททำนชตองททำงใหข้เขทำในอดดต
ตอนทดที่เขทำจนตรอก คททำทดที่แปลเปป็น ประทานชม่องทางใหผู้ (ราคาบ) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ทททำใหข้กวข้ทำง’ 
หรสือ ‘ทททำใหข้มดขนทำดใหญตโตขขรน’ ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำเมสืที่อตกอยผตในทดที่แคบๆในอดดต พระเจข้ทำทรง
กรดุณทำใหข้เขทำมดชตองวตทำงทดที่จะหลบหลดกหรสือหลดกหนดมทำไดข้ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำไดข้
ทรงชตวยเหลสือเขทำตอนทดที่เขทำเดสือดรข้อนในอดดต เพรทำะเหตดุนนัรนเอง ดทำวธิดจขงทผลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงมด
ควทำมเมตตทำตตอเขทำอดกและสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ถข้ทำเรทำสนันนธิษฐทำนวตทำดทำวธิดอยผตทดที่มทำหะนทำอธิม 
ในขณะหลบหนดจทำกอนับซทำโลม เขทำกป็ตกอยผตในสภทำพจนตรอกจรธิงๆ

สดด 4:2 ดทำวธิดจขงหนันควทำมสนใจของเขทำไปยนังเหลตทำปรปนักษรของเขทำ เขทำจขง
เปลดที่ยนจทำกหข้องชนัรนในแหตงกทำรอธธิษฐทำนไปยนังทดุตงแหตงควทำมขนัดแยข้ง โอ บสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์เออ๋ย
ทม่านจะทดาใหผู้เกทยรตนิของขผู้าพเจผู้ากลายเปป็นความอนบอายอทกนานเทม่าใด ทม่านจะรนกสนินั่งไรผู้สาระ และ
แสวงการมสสาอทกนานเทม่าใด เซลาหห์ บดุตรทนัรงหลทำยของมนดุษยรในทดที่นดรอทำจเปป็นอนับซทำโลมกนับเหลตทำคน
ทดที่ตธิดตทำมเขทำ เขทำจขงถทำมคนเหลตทำนนัรนแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำพวกเขทำจะเปลดที่ยนสงตทำรทำศดแหตงผผข้



ปกครองทดที่ไดข้รนับกทำรเจธิมของพระเจข้ทำใหข้กลทำยเปป็นควทำมอนับอทำย ควทำมเหยดยดหยทำม และควทำม
สนับสนอดกนทำนเทตทำใด อนับซทำโลมไดข้บนังคนับดทำวธิดบธิดทำของตนใหข้ลงจทำกบนัลลนังกรและไปหลบซตอนตนัว
นอกจทำกนดร  เขทำถทำมวตทำพวกเขทำจะไลตตทำมสธิที่งไรข้สทำระและ “แสวงหทำกทำรมดุสทำ” อดกนทำนเทตทำใด

คททำทดที่แปลเปป็น การมสสา (คาซนับ) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำรหลอกลวง’ หรสือ ‘ควทำมเทดยมเทป็จ’ 
ในกทำรขนับดทำวธิดออกจทำกบนัลลนังกรของเขทำ อนับซทำโลมและเหลตทำผผข้ตธิดตทำมไมตเพดยงถอดดทำวธิดจทำกรทำช
บนัลลนังกรอยตทำงอนัปยศเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังเสนอเหตดุทดที่มดพสืรนฐทำนอยผตบนคททำมดุสทำและกทำรหลอกลวงอดก
ดข้วย ดทำวธิดจขงก ททำชนับผผข้อตทำนของตนใหข้หยดุดชนั ที่วครผตและพธิจทำรณทำเรสืที่องนดร ในคททำวตทำ เซลาหณ์ ดผ หมทำยเหตดุ
สททำหรนับ 3:2

สดด 4:3 ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดสนัที่งผผข้อตทำนของตนใหข้พธิจทำรณทำเรสืที่องนดร  จงทราบเถนิด
วม่า พระเยโฮวาหห์ทรงแยกคนททนั่ตามทางของพระเจผู้าไวผู้สดาหรนบพระองคห์ พระเยโฮวาหห์จะทรงสดนบ
เมรืนั่อขผู้าพเจผู้าทผลพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น แยก (พาลาหณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ทททำเครสืที่องหมทำย’ หรสือ ‘แยก
ออก’ ดทำวธิดอดุตสตทำหรเตสือนผผข้อตทำนของเขทำใหข้ระลขกวตทำพระเจข้ทำทรงสนังเกตเหป็นคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธิน
ตทำมททำงของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะไมตเพดยงสนังเกตเหป็นคนเหลตทำนนัรนเทตทำนนัรน แตต
จะทรงแยกบรรดทำคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำไวข้สททำหรนับกทำรปกปข้องคดุข้มครองของพระองครดข้วย ยธิ ที่ง
กวตทำนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังเมสืที่อบรรดทำคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ (ในกรณดนดร
คสือ ดทำวธิด) อธธิษฐทำน ควทำมจรธิงทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงเฝข้ทำดผเหนสือบรรดทำคนทดที่ดททำเนธินตทำม
ททำงของพระเจข้ทำและทรงสดนับฟนังเมสืที่อพวกเขทำอธธิษฐทำน ควทำมคธิดหนขที่งทดที่สอดคลข้องก นันถผกพบใน
เพลงสดดุดด 34:15 ซขที่งไปดผขข้อนนัรนไดข้

สดด 4:4-5 ดทำวธิดจขงนททำเสนอคททำสนัที่งหลทำยประกทำรสททำหรนับผผข้อตทำนของตน จงยรืน
ตะลรึงพรรึงเพรนิด และอยม่าทดาบาป จงคดานรึงในใจเวลาอยผม่บนททนั่นอนและสงบอยผม่ เซลาหห์ คททำทดที่แปลเปป็น
จงยรืนตะลรึงพรรึงเพรนิด (รากาซ) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ตนัวสนัที่น’ คททำๆนดร รตวมกนับคททำกททำชนับทดที่วตทำ “อยตทำ
ทททำบทำป” อทำจหมทำยถขงควทำมเกรงกลนัวองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ดทำวธิดก ททำชนับผผข้อตทำนของเขทำใหข้เกรงกลนัว
พระเจข้ทำและไมตทททำบทำป



คททำทดที่แปลเปป็น คดานรึง (อามารณ์) ในควทำมหมทำยแบบพสืรนๆทดที่สดุดคสือ ‘พผด’ ดทำวธิดจขงสนัที่งผผข้อตทำน
ของเขทำใหข้พผดจทำกใจของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำบนเตดยงของพวกเขทำ กระทนั ที่งในยทำมคทที่ทำคสืนขณะอยผตบน
เตดยง เรทำกป็ถผกสนัที่งใหข้อธธิษฐทำนเหมสือนตอนทดที่เรทำตสืที่น คททำทดที่แปลเปป็น สงบอยผม่ (ดามาม) มดควทำมหมทำยขนัรน
พสืรนฐทำนทดที่สดุดวตทำ ‘เงดยบ’ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำจขงเปป็น จงเงดยบ จงพผดกนับพระเจข้ทำจทำกใจของเจข้ทำ
กระทนั ที่งยทำมอยผตบนเตดยง อยตทำทททำบทำป และจงเกรงกลนัวองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ อดกครนัร งทดที่เรทำถผกกททำชนับใหข้
หยดุดชนั ที่วครผตและใครตครวญโดย เซลาหห์

ดทำวธิดกลตทำวคททำกททำชนับเปป็นชดุดของเขทำตตอไป 5 จงถวายเครรืนั่องสนตวบผชาแหม่งความชอบธรรม
และวางใจในพระเยโฮวาหห์ นดที่เปป็นหนขที่งในสทำมแหตงทดที่วลด “เครสืที่องสนัตวบผชทำแหตงควทำมชอบธรรม” ถผก
พบ (อดกสองแหตงทดที่เหลสืออยผตในพระรทำชบนัญญนัตธิ 33:19 และเพลงสดดุดด 51:19) ควทำมคธิดตรงนดรอทำจไมต
ไดข้เจทำะจงถขงเครสืที่องสนัตวบผชทำของคนเลวด แตตดทำวธิดตรงนดรก ททำลนังกลตทำวถขงกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำ
ตตทำงๆทดที่ถผกกททำหนดไวข้แดตพระเยโฮวทำหรในควทำมชอบธรรม กลตทำวโดยกวข้ทำงๆ เรทำอทำจอนดุมทำนไดข้
วตทำกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องมนักเกดที่ยวขข้องกนับกทำรเสดยสละอยผตบตอยๆ กระนนัรน เรทำกป็ถผกเรดยกใหข้ทททำกทำรเสดย
สละเชตนนนัรนอยผตดด จทำกนนัรนดทำวธิดกป็ก ททำชนับผผข้อตทำนของเขทำใหข้ “วทำงใจในพระเยโฮวทำหร” นอกเหนสือจทำก
คททำกททำชนับหลทำยประกทำรทดที่ถผกหมทำยเหตดุไวข้ในขข้อกตอนหนข้ทำแลข้ว ตรงนดร เรทำถผกกททำชนับใหข้ทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง
จทำกนนัรนกป็วทำงใจพระเจข้ทำ นนัที่นเปป็นจรธิงในสมนัยของดทำวธิด มนันเปป็นจรธิงกระทนั ที่งในทดุกวนันนดร  ควทำมลขกซขร ง
ของควทำมจรธิงนดร จะแพข้กป็แคตควทำมเรดยบงตทำยของมนันเทตทำนนัรน

สดด 4:6 ครทำวนดรดทำวธิดวกกลนับไปกลตทำวถขงเหลตทำศนัตรผของเขทำ ซขที่งอทำจอยผตทดที่
เยรผซทำเลป็ม มทคนเปป็นอนนมากกลม่าววม่า "ผผผู้ใดจะแสดงสนินั่งดทๆใหผู้เราไดผู้เหป็นบผู้าง ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอ
ทรงเปลม่งแสงสวม่างจากสทพระพนกตรห์ของพระองคห์มาเหนรือขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย" ดทำวธิดไดข้รนับ
รทำยงทำนมทำวตทำกททำลนังเกธิดอะไรขขรนในเยรผซทำเลป็มตอนทดที่เขทำไมตอยผต หดุชนัยไดข้สตงศทำโดกและอทำบดยทำธทำรรไป
แจข้งใหข้ดทำวธิดทรทำบวตทำอนับซทำโลมและเหลตทำสหทำยของเขทำกททำลนังมดแผนอะไร เขทำจขงเขดยนอยตทำงถผกตข้อง
แลข้วเกดที่ยวกนับคนเปป็นอนันมทำกทดที่อข้ทำงวตทำไมตมดใครจะชตวยเหลสือเขทำเลย นนัที่นคสือสธิที่งทดที่คนเขทำพผดกนันทดที่
เยรผซทำเลป็ม



แมข้ ‘เสดยงขข้ทำงมทำก’ อข้ทำงวตทำไมตมดใครสนนับสนดุนดทำวธิด เขทำกป็หนันไปมองสวรรครและรข้องทผลวตทำ 
“ขข้ทำแตตพระเยโฮวทำหร ขอทรงเปลตงแสงสวตทำงจทำกสดพระพนักตรรของพระองครมทำเหนสือขข้ทำพระองครทนัรง
หลทำย” แมข้ดทำวธิดวทำงใจควทำมชตวยเหลสือของมนดุษยรไมตไดข้มทำกนนัก เขทำกป็รผข้วตทำกทำรชตวยใหข้พข้นของเขทำมทำ
จทำกไหน เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงสททำแดงควทำมกรดุณทำตตอเขทำ คททำพผดนดรถผกแสดงออกมทำอยตทำง
สละสลวยโดยกทำรขอใหข้พระเจข้ทำทรงเปลตงแสงสวตทำงจทำกสดพระพนักตรรของพระองครมทำเหนสือเขทำ 
ควทำมคธิดตรงนดรมดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงมองเขทำอยตทำงกรดุณทำ พระองครทรงกระทททำ
ตทำมนนัรนจรธิงๆ

สดด 4:7 เมสืที่อมองยข้อนกลนับไป ดทำวธิดกป็สรรเสรธิญวตทำ พระองคห์ไดผู้ประทาน
ความชรืนั่นบานใหผู้แกม่จนิตใจของขผู้าพระองคห์มากกวม่าเมรืนั่อพวกเขาไดผู้ขผู้าวและนดนั้าองสม่นมากมาย ฤดผเกป็บ
เกดที่ยวในอธิสรทำเอลมนักเปป็นชตวงเวลทำแหตงกทำรชสืที่นชมยธินดดและกทำรเฉลธิมฉลองครนัร งใหญต เมสืที่อขข้ทำวและ
องดุตนถผกเกป็บเกดที่ยว คนอธิสรทำเอลกป็จะกธินเลดรยงและเฉลธิมฉลอง อยตทำงไรกป็ตทำม ดทำวธิดเปป็นพยทำนวตทำ
พระเจข้ทำไดข้ทรงใสตควทำมชสืที่นบทำนไวข้ในใจของเขทำมทำกยธิที่งกวตทำควทำมชสืที่นบทำนของเหลตทำศนัตรผของเขทำใน
เวลทำแหตงกทำรเฉลธิมฉลองฤดผเกป็บเกดที่ยวของพวกเขทำ แมข้อนับซทำโลมและพรรคพวกอทำจก ททำลนังเฉลธิม
ฉลองฤดผเกป็บเกดที่ยวและชนัยชนะทดที่ชนัดเจนของพวกเขทำอยผ ตทดที่เยรผซทำเลป็ม ดทำวธิดกป็กลตทำวยอมรนับวตทำองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำไดข้ประททำนควทำมชสืที่นบทำนใหข้แกตจธิตใจของเขทำมทำกยธิที่งกวตทำเสดยอดก แหลตงทดที่มทำแหตงควทำม
ชสืที่นบทำนของดทำวธิดคสือพระเจข้ทำของเขทำ แมข้มดควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆอยผตรอบดข้ทำน เขทำกป็พดุตงเปข้ทำไปทดที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำผผข้ประททำนควทำมชสืที่นบทำนแหตงจธิตใจเปป็นกทำรตอบแทน

สดด 4:8 ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงเขดยนไดข้อยตทำงซสืที่อตรงวตทำ ขผู้าพระองคห์จะเอนกายลง
นอนหลนบในความสนนตนิ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์เทม่านนนั้นททนั่ทรงกระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์
อาศนยอยผม่อยม่างปลอดภนย เมสืที่อเขทำเตรดยมตนัวจะเขข้ทำนอนทดที่มทำหะนทำอธิม ดทำวธิดกป็เอนกทำยลงในควทำม
สนันตธิและนอนไดข้ เขทำรผข้วตทำผผข้ปกปข้องเขทำคสือผผข้ใด องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและพระองครแตตเพดยงผผข้เดดยว
เทตทำนนัรนประททำนควทำมปลอดภนัยแกตดทำวธิด ดทำวธิดอยผตในศผนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ 
นอกจทำกนดร เขทำยนังดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำและวทำงใจพระองครตตอไปดข้วย 
ดนังนนัรนเขทำจขงมดควทำมมนั ที่นใจวตทำพระเจข้ทำจะทรงดผแลเขทำ ดข้วยเหตดุนดร เขทำจขงเขข้ทำนอนและหลนับเหมสือน



ททำรกคนหนขที่ง เขทำมดสนันตธิสดุขแหตงจธิตใจและควทำมชสืที่นบทำนของหนัวใจ แมข้พทำยดุททำงกทำรเมสืองและกทำร
ทหทำรยนังสตงเสดยงกขกกข้องอยผตไกลๆกป็ตทำม

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 5: เพลงสดดุดดีบทถนัดไปนดีนั้เหก็นไดผู้ชนัดวท่าถผกเขดียนขจึนั้นในชท่วงชนัอื่วโมง
อนันมสืดมวิดในชดีววิตของดาววิด เนสืนั้อหาเปวิดเผยวท่าดาววิดยนังอยผท่ในเยรผซาเลก็มในขผู้อ 7 ดนังนนันั้นเพลงสดดุดดีบท
นดีนั้จจึงนท่าจะถผกเขดียนขจึนั้นในชท่วงวนันเหลท่านนันั้นกท่อนการกบฏของอนับซาโลม ดาววิดเลก็งเหก็นการควิดคด
ทรยศของอนับซาโลมและรผผู้วท่าการสผผู้รบกคาลนังใกลผู้เขผู้ามา เพลงสดดุดดีบทนดีนั้อาจถผกเขดียนในตอนเชผู้า 
หรสืออยท่างนผู้อยกก็กลท่าวถจึงตอนเชผู้า ดผ ขผู้อ 3

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีชสือื่อเรดียกวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้องใชน้เครรรื่องเปสู่นำ เพลงสดดดดของดนำววิด อดีกครนันั้งทดีอื่
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีคนหนจึอื่งทดีอื่ไมท่ถผกระบดุชสือื่อของพลนับพลา แมผู้อนับซา
โลมและพรรคพวกกบฏตท่อดาววิด พวกคนเลวดีทดีอื่พลนับพลากก็ยนังจงรนักภนักดดีตท่อเขาอยผท่ นนัอื่นอาจเปก็นเหตดุ
ทดีอื่วท่าทคาไมดาววิดถจึงอดุทวิศเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีผผผู้นดีนั้ ดาววิดอาจทราบถจึงความจงรนัก
ภนักดดีอนันไมท่เสสือื่อมคลายของชายผผผู้นดีนั้

คคาวท่า เนหวิโลธ ไมท่ไดผู้ถผกแปลและความหมายของมนันกก็ไมท่ทราบแนท่ชนัด มนันถผกพบแคท่ตรงนดีนั้
ในพระคนัมภดีรณ์ บางคนควิดวท่าคคานดีนั้หมายถจึงขลดุท่ย หากเปก็นเชท่นนนันั้น ความควิดตรงนดีนั้กก็อาจเปก็นไดผู้วท่า
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จะตผู้องถผกขนับรผู้องโดยมดีเสดียงเครสือื่องดนตรดีชนวิดขลดุท่ยหรสือปดีอื่บรรเลงประสาน เชท่น
เดดียวกนับทดีอื่เปก็นตามปกตวิของเพลงสดดุดดีหลายบทเหลสือเกวิน นดีอื่เปก็นคคาอธวิษฐานหนจึอื่งของดาววิดซจึอื่งพระ
ววิญญาณบรวิสดุทธวิธทรงบนันทจึกไวผู้แลผู้วเปก็นพระคนัมภดีรณ์ตลอดไป

สดด 5:1-3 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำ
อธธิษฐทำนของเขทำ  โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงเงทนั่ยพระกรรณสดนบถผู้อยคดาของขผู้าพระองคห์ ขอ
ทรงพนิจารณาเสทยงครดนั่าครวญของขผู้าพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น เสทยงครดนั่าครวญ (ฮากวิยณ์ก) มดควทำม
หมทำยไดข้ดข้วยวตทำ ‘กทำรรททำพขง’ หรสือแมข้แตต ‘กทำรกระซธิบ’ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ คททำอธธิษฐทำนนดร
อทำจไมตไดข้ถผกอธธิษฐทำนแบบออกเสดยงดนัง แตตอทำจเปป็นคททำอธธิษฐทำนแบบไมตมดเสดยงหรสือคนๆหนขที่ง



อธธิษฐทำนอยตทำงเงดยบๆในตอนเชข้ทำตรผต เพสืที่อทดที่จะไดข้ไมตรบกวนผผข้อสืที่น เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 2 ขผู้าแตม่
พระบรมกษนตรนิยห์และพระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขอทรงฟนงเสทยงรผู้องทผลของขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้า
พระองคห์จะอธนิษฐานทผลตม่อพระองคห์ ทดที่บอกเปป็นนนัยในวลดทดที่วตทำ “เสดยงรข้องทผล” คสือควทำมเรตงดตวน 
ควทำมยทำกลททำบทำกกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำและดทำวธิดกป็ทรทำบดด โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำเรดยกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
วตทำ “พระบรมกษนัตรธิยรและพระเจข้ทำของขข้ทำพระองคร” ดทำวธิดคสือกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอล อยตทำงไรกป็ตทำม 
เขทำรผข้วตทำใครคสือกษนัตรธิยรองครผผข้สผงสดุด นนั ที่นคสือพระเจข้ทำเอง ดทำวธิดจะไมตอธธิษฐทำนตตอพระอสืที่นใดเลย  “ขข้ทำ
พระองครจะอธธิษฐทำนทผลตตอพระองคร” เทตทำนนัรน นอกจทำกนดร  ตรทำบใดทดที่เขทำมดชดวธิตอยผต เขทำจะอธธิษฐทำน
ตรงตตอพระเจข้ทำแหตงสวรรคร 

3 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ในเวลาเชผู้าพระองคห์จะทรงสดนบเสทยงของขผู้าพระองคห์ ในเวลาเชผู้า
ขผู้าพระองคห์จะเตรทยมคดาอธนิษฐานทผลตม่อพระองคห์และเฝผู้าคอยดผอยผม่ ไมตปรทำกฏชนัดเจนวตทำดทำวธิดเขดยน
คททำอธธิษฐทำนนดร ในตอนเชข้ทำหรสือไมต อยตทำงไรกป็ตทำม สธิที่งทดที่ชนัดเจนกป็คสือวตทำเขทำอธธิษฐทำนในตอนเชข้ทำ เมสืที่อ
เรธิที่มตข้นวนันใหมต ดทำวธิดกป็อธธิษฐทำนตรงตตอสวรรครและมองขขรนไปทดที่นนั ที่น บทเรดยนนนัรนยนังมดอยผตจนถขงวนันนดร
เรทำควรเรธิที่มตข้นวนันดข้วยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและนนั ที่นกป็หมทำยถขงกทำรใชข้เวลทำกนับพระองครในกทำรอธธิษฐทำน
ในตอนเชข้ทำ

สดด 5:4 ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงพระลนักษณะอนันบรธิสดุทธธิธ ของ
พระองคร ดผู้วยวม่าพระองคห์มนิไดผู้ทรงเปป็นพระเจผู้าผผผู้ปทตนิยนินดทในความชนนั่ว ความชนนั่วรผู้ายจะไมม่อาศนยอยผม่
กนบพระองคห์ ดทำวธิดทรทำบดดถขงพระลนักษณะอนันบรธิสดุทธธิธ ของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำไมตเพดยงเกลดยดชนังควทำม
ชนัที่วรข้ทำยเทตทำนนัรน แตตมนันไมตสทำมทำรถอยผตตตอพระพนักตรรพระองครไดข้เลย นนั ที่นเปป็นเหตดุทดที่วตทำทททำไมซทำตทำนถขง
ถผกขนับออกจทำกสวรรครและทททำไมคนบทำปทนัรงหลทำยทดที่ไมตไดข้บนังเกธิดใหมตจขงไปทดที่นนั ที่นไมตไดข้เมสืที่อพวกเขทำ
ตทำย ฮทำบทำกดุก 1:13 นททำเสนอควทำมจรธิงนดรอยตทำงชนัดเจน ซขที่งไปดผไดข้ ดทำวธิดบอกใบข้อยตทำงชนัดเจนวตทำ
พระเจข้ทำจะไมตขข้องเกดที่ยวกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ก ททำลนังกบฏตตอพระองครอยตทำงบทำปหนทำเลย

สดด 5:5-6 ดทำวธิดกลตทำวตตอไปถขงบรรดทำศนัตรผของเขทำและกทำรกบฏทดที่ก ททำลนังกตอตนัว
ขขรนของพวกเขทำ คนโงม่เขลาจะไมม่ยรืนอยผม่เฉพาะพระเนตรของพระองคห์ พระองคห์ทรงเกลทยดชนงผ ผผู้



กระทดาความชนนั่วชผู้าทนนั้งสนินั้น คททำทดที่แปลเปป็น โงม่เขลา (ฮาลเลล) ไมตใชตคททำทดที่ปกตธิแปลเปป็นโงตเขลทำ มนันมด
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ’ สธิที่งทดที่อทำจถผกบอกเปป็นนนัยตรงนดรกป็คสือวตทำ มดคนเหลตทำนนัรน
ทดที่แสรข้งทททำเปป็นจงรนักภนักดดและดททำเนธินตทำมแบบพระเจข้ทำในเมสืที่อดทำวธิดทรทำบวตทำพวกเขทำมนักกบฏอยตทำง
ลนับๆ เขทำจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำคนเหลตทำนดร จะไมตยสืนอยผตตตอพระพนักตรรพระองคร นอกจทำกนดร  
พระเจข้ทำทรงเกลดยดชนังคนเหลตทำนนัรนทดที่กระทททำความชนัอื่วชผู้า เหลตทำศนัตรผของดทำวธิดสดุดทข้ทำยแลข้วจะพบวตทำตนัว
เองเปป็นผผข้ทดที่ไดข้รนับพระพธิโรธของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำจะไมตทรงอดทนตตอควทำมบทำปในระยะยทำว

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ 6 พระองคห์จะทรงทดาลายผผผู้ททนั่พผดมสสา พระเยโฮ
วาหห์จะทรงสะอนิดสะเอทยนตม่อผผผู้กระหายเลรือดและคนหลอกลวง คททำตรงนดรทดที่แปลเปป็น มสสา (คาซนับ) 
มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมเบดที่ยงเบน’ หรสือ ‘ควทำมหลอกลวง’ นดที่อทำจหมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่แสรข้งทททำ
เปป็นจงรนักภนักดดในขณะทดที่จรธิงๆแลข้วพวกเขทำรตวมกบฏกนับอนับซทำโลมดข้วย แนตนอนวตทำพระเจข้ทำทรง
สะอธิดสะเอดยนคนเหลตทำนนัรนทดที่ประพฤตธิตนัวในควทำมหลอกลวงและควทำมรดุนแรง ดทำวธิดอทำจก ททำลนัง
หมทำยถขงอนับซทำโลมหรสือผผข้ทดที่รตวมสมคบคธิดกนับเขทำดข้วยซทรทำ พระเจข้ทำจะทรงทททำลทำยเหลตทำคนชนั ที่วในกทำล
อนันเหมทำะสมของพระองคร

สดด 5:7 ดทำวธิดกลนับปฏธิญทำณวตทำ แตม่โดยความเมตตาอนนบรนิบผรณห์ของพระองคห์
ขผู้าพระองคห์จะเขผู้าไปในพระนนิเวศของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะนมนสการตรงตม่อพระวนิหารอนน
บรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ ดผู้วยความยดาเกรงพระองคห์ แมข้เขทำเผชธิญกนับควทำมไมตจงรนักภนักดดอยผตรอบดข้ทำน 
ดทำวธิดกป็ตนัรงใจมนั ที่นทดที่จะไปยนังพลนับพลทำเพสืที่อนมนัสกทำร แมข้คททำวตทำพระนวิเวศถผกใชข้ตรงนดร  พระวธิหทำร
ททำงกทำรกป็ยนังไมตไดข้ถผกสรข้ทำงขขรนเลย เขทำอทำจกททำลนังหมทำยถขงพลนับพลทำนนัรนทดที่กธิเบโอนซขที่งอยผตไมตไกลจทำก
เยรผซทำเลป็ม ดทำวธิดอทำจหมทำยถขงพระวธิหทำรแทข้จรธิงในสวรรครกป็ไดข้ ไมตวตทำกรณดใด ดทำวธิดกป็ตระหนนักวตทำ
ตนมทำอยผตตตอพระพนักตรรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพรทำะควทำมเมตตทำอนันอดุดมของพระเจข้ทำ เขทำจขงนมนัสกทำร
ตตอพระพนักตรรพระองครในควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสืที่อเรทำตระหนนักวตทำเรทำสทำมทำรถมทำอยผตตตอ
พระพนักตรรพระองครไดข้เพรทำะควทำมเมตตทำของพระองครเทตทำนนัรน เรทำกป็จะเรดยนรผข้ทดที่จะยททำเกรงพระองคร
ไปโดยปรธิยทำย



สดด 5:8-9 ดนังนนัรนดทำวธิดจขงวธิงวอนวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เนรืนั่องดผู้วยพวก
ศนตรผของขผู้าพระองคห์ ขอทรงนดาขผู้าพระองคห์ไปโดยความชอบธรรมของพระองคห์ ขอทรงโปรดทดา
ทางซรึนั่งขผู้าพระองคห์เดนินนนนั้นใหผู้ราบรรืนั่น ดทำวธิดหธิวและกระหทำยหทำควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำใน
ชดวธิตของตนเอง นอกจทำกนดร  เขทำเขข้ทำใจอยตทำงถตองแทข้วตทำเขทำยสืนอยผตไดข้กป็เพรทำะพระเมตตทำและพระคดุณ
ของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำเขทำไปในวธิถดแหตงควทำมชอบธรรมเพรทำะ
เหป็นแกตพระนทำมของพระองคร ดทำวธิดทรทำบดดวตทำพระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับกทำรดททำเนธินชดวธิตในควทำม
ชอบธรรม ดผ 5:12 ดนังนนัรนเขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำเขทำเชตนนนัรน

ดทำวธิดทรทำบดดถขงพทำยดุแหตงกทำรกบฏทดที่ก ททำลนังกตอตนัวขขรนซขที่งอนับซทำโลมกททำลนังวทำงแผนอยผตลนับๆ 
ดข้วยเหตดุนดร เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำยตทำงเทข้ทำเขทำไปในททำงและนทรทำพระทนัยของพระองคร บท
เรดยนนนัรนยนังมดอยผตจนถขงวนันนดร  เรทำควรแสวงหทำกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำและดททำเนธินในททำงของ
พระองครเสมอ

ครนัรนกลตทำวถขงพวกศนัตรผของเขทำ ดทำวธิดกป็หมทำยเหตดุวตทำ 9 เพราะในปากของเขาเหลม่านนนั้นไมม่มท
ความสนตยห์ซรืนั่อ จนิตใจของเขากป็ครือความชนนั่วรผู้าย ลดาคอของเขาครือหลสมฝนงศพททนั่เปนิดอยผม่ เขาประจบ
สอพลอดผู้วยลนินั้นของเขา ควทำมตลบตะแลงและควทำมไมตซสืที่อตรงของเหลตทำคนทดที่อยผตฝตทำยอนับซทำโลมกป็
ปรทำกฏชนัดตตอดทำวธิด แมข้พวกเขทำออกปทำกวตทำจงรนักภนักดดตตอเขทำในฐทำนะกษนัตรธิยร ดทำวธิดกป็รผข้ดดกวตทำนนัรน เขทำ
รผข้วตทำ “ในปทำกของเขทำเหลตทำนนัรนไมตมดควทำมสนัตยรซสืที่อ” เขทำทรทำบแผนกทำรลนับๆของคนเหลตทำนนัรนทดที่จะลข้ม
ลข้ทำงเขทำ ถขงกระนนัรนพวกเขทำกป็ยนังประจบสอพลอเขทำอยตทำงนตทำรนังเกดยจขณะทดที่จรธิงๆแลข้วพวกเขทำ
วทำงแผนทททำลทำยเขทำอยผต

สดด 5:10 ดทำวธิดจขงก ททำชนับพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า โปรดทดาลายพวกเขา 
และใหผู้เขาทนนั้งหลายลผู้มลงดผู้วยความคนิดเหป็นของตนเอง เหตสการละเมนิดเปป็นอนนมากนนนั้นขอทรงขนบ
ไลม่เขาออกไปเนรืนั่องจากเขาทนนั้งหลายไดผู้กบฏตม่อพระองคห์ ดทำวธิดคธิดวตทำเปป็นกทำรรอบคอบทดที่จะไมตเผชธิญ
หนข้ทำกนับกทำรกบฏทดที่ก ททำลนังกตอตนัวขขรนนนัรน ตรงกนันขข้ทำมเขทำฝทำกเรสืที่องทนัรงหมดนนัรนไวข้กนับพระเจข้ทำเพสืที่อใหข้
พระองครทททำลทำยพวกเขทำเสดย เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงดนักจนับพวกเขทำในคททำปรขกษทำตตทำงๆของ



พวกเขทำเอง แนตนอนวตทำนนัที่นเกธิดขขรนจรธิงในเรสืที่องของอทำหธิโธเฟลและหดุชนัย นอกจทำกนดรดทำวธิดกป็เขข้ทำใจ
อยตทำงชนัดเจนดข้วยวตทำสดุดทข้ทำยแลข้วนนัที่นคสือกทำรกบฏตตอพระเจข้ทำผผข้ไดข้ทรงแตตงตนัรงเขทำใหข้เปป็นกษนัตรธิยร พวก
เขทำอทำจทททำเหมสือนกนับทดที่เยโรโบอนัมกระทททำในอดกหลทำยปดตตอมทำ ดทำวธิดรผข้วตทำปนัญหทำทดที่แทข้จรธิงคสือ ควทำม
ไมตจงรนักภนักดดของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำ กทำรกบฏตตอผผข้นททำทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงแตตงตนัรงคสือควทำมไมตจงรนัก
ภนักดดเสมอ

สดด 5:11 แตม่ใหผู้คนทนนั้งปวงททนั่วางใจในพระองคห์นนนั้นเปรมปรทดนิธิ์ ใหผู้เขารผู้องเพลง
ดผู้วยความชรืนั่นชมยนินดทอยผม่เสมอ เพราะพระองคห์ทรงปผู้องกนนเขาไวผู้ ใหผู้คนททนั่รนกพระนามของ
พระองคห์ปรทดาปราโมทยห์อยผม่ในพระองคห์ แมข้พทำยดุแหตงกทำรกบฏกททำลนังกตอตนัวขขรน ดทำวธิดกป็ก ททำชนับคน
เหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจในพระเจข้ทำใหข้ชสืที่นชมยธินดด นนั ที่นยนังเปป็นจรธิงอยผตเหมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร  เหตดุผลนนัรนลขก
ซขร ง พระเจข้ทำทรงปกปข้องคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครในยทำมเดสือดรข้อน ดนังนนัรนเขทำจขงปตทำวรข้องวต
ทำ “แตตใหข้คนทนัรงปวงทดที่วทำงใจในพระองครนนัรนเปรมปรดดธิธ ” ดทำวธิดรผข้วตทำควทำมชตวยเหลสือของเขทำมทำจทำก
ไหน เขทำจขงขอรข้องคนเหลตทำนนัรนทดที่รนักพระนทำมของพระเยโฮวทำหรใหข้ชสืที่นชมยธินดดในพระองคร 
พระองครไมตเคยทอดทธิรงคนของพระองครเอง

สดด 5:12 บทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยหนขที่งในพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดที่ลขกซขร งอยตทำงแทข้จรธิง
ในพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์จะทรงอดานวยพระพรแกม่คนชอบ
ธรรม พระองคห์จะทรงคสผู้มครองเขาไวผู้ดผู้วยความโปรดปรานประดสจเปป็นโลม่ปผู้องกนนเขา (1) พระเจข้ทำ
จะทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรม พระสนัญญทำตตทำงๆทดที่คลข้ทำยกนันถผกพบใน
เพลงสดดุดด 11:7, 33:5, 45:7, 146:8 และทดที่อสืที่นๆ พระเจข้ทำทรงอวยพรควทำมชอบธรรม! นนัที่นเปป็นจรธิง
ในสมนัยของดทำวธิด มนันยนังเปป็นจรธิงอยผ ตเหมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร  นอกจทำกนดร  “พระพรของพระเยโฮวทำหร
กระทททำใหข้มนั ที่งคนั ที่ง และพระองครมธิไดข้แถมควทำมโศกเศรข้ทำไวข้ดข้วย” (สดุภทำษธิต 10:22) มดบททำเหนป็จสททำหรนับ
คนชอบธรรมและสตวนหนขที่งของบททำเหนป็จนนัรนคสือพระพรของพระเจข้ทำ (2) พระเจข้ทำจะทรงแสดง
ควทำมโปรดปรทำนตตอคนชอบธรรม นดที่กป็เปรดยบไดข้กนับอนันกตอนหนข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม มนันคสือกทำรขยทำย
ออกของเรสืที่องเดดยวกนันนนัรน พระเจข้ทำจะไมตเพดยงอวยพรคนชอบธรรมเทตทำนนัรน แตตควทำมโปรดปรทำน



ของพระองครจะอยผตบนพวกเขทำเสมอไปดข้วย (3) พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องคนชอบธรรม พระองครจะ
ทรงลข้อมรอบพวกเขทำดข้วยควทำมโปรดปรทำนของพระองครดดุจดข้วยโลตอนันหนขที่ง

ดทำวธิดกททำลนังเขข้ทำใกลข้สผตหนขที่งในโมงยทำมเหลตทำนนัรนทดที่มสืดมธิดทดที่สดุดแหตงชดวธิตของเขทำ เขทำทรทำบถขง
กทำรกบฏทดที่ก ททำลนังกตอตนัวขขรนของอนับซทำโลมบดุตรชทำยของเขทำเอง เขทำรผข้วตทำกทำรสผข้รบเปป็นสธิที่งทดที่หลดกเลดที่ยง
ไมตไดข้ ทนัรงในททำงกทำรเมสืองและนตทำจะเปป็นกทำรทหทำรดข้วย ถขงกระนนัรนเขทำกป็รผข้วตทำพระเจข้ทำจะทรงอวยพร 
ชตวยเหลสือและปกปข้องเขทำเพรทำะเขทำรผข้วตทำเขทำเปป็นคนเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ แมข้ดทำวธิดเปป็น
คนบทำปคนหนขที่งอยตทำงแนตนอนเหมสือนเรทำทดุกคน เขทำกป็เปป็นชทำยคนหนขที่งทดที่ชดวธิตของเขทำมดลนักษณะ
เฉพทำะตนัวเปป็นกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ชอบธรรม ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนดด พระเจข้ทำกป็ทรงทรทำบเชตนกนัน 
เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงชอบธรรมและทรงรนักควทำมชอบธรรม ดทำวธิดจขงรผข้ว ตทำเขทำวทำงใจพระเจข้ทำไดข้วตทำจะ
ทรงอวยพร ชตวยเหลสือและปกปข้องเขทำ พระองครทรงกระทททำเชตนนนัรนจรธิงๆ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 6: เพลงสดดุดดีบททดีอื่หกเปก็นเพลงแรกของเพลงสดดุดดีเหลท่านนันั้นทดีอื่
แสดงการสคานจึกผวิด (อดีกหกเพลงคสือเพลงสดดุดดี 32:1-11; 38:1-22; 51:1-19; 102:1-7; 130:1-8 
และ 143:1-12) มนันเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนจึอื่งทดีอื่แสวงหาการยกโทษและการฟสืนั้นฟผสผท่สภาพเดวิม ดผู้วย
เหตดุนดีนั้บางคนจจึงสนันนวิษฐานวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนโดยดาววิดหลนังจากทดีอื่เขาถผกเผชวิญหนผู้าโดย
นาธนันเกดีอื่ยวกนับความบาปของเขากนับนางบนัทเชบาและอดุรดีอาหณ์ อาจเปก็นไดผู้วท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผก
เขดียนในระหวท่างชนัอื่วโมงเหลท่านนันั้นตอนทดีอื่ลผกนผู้อยของดาววิดซจึอื่งเกวิดกนับนางบนัทเชบามดีชดีววิตแขวนอยผท่
ระหวท่างความเปก็นและความตาย ไมท่มดีชนัยชนะในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เลย ตรงกนันขผู้ามมนันคสือเสดียง
รผู้องไหผู้ของคนบาปคนหนจึอื่งทดีอื่แสวงหาการอภนัยโทษขณะทดีอื่เขาชคาระคท่าแหท่งความบาปของตน

ชสือื่อเรดียกของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้คสือ ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้องใชน้เครรรื่องสนำยตนำมทนนำนองเชมวินวิท เพลง
สดดดดของดนำววิด หนัวหนผู้านนักรผู้องผผผู้นดีนั้ยท่อมเปก็นเลวดีคนหนจึอื่งซจึอื่งกคากนับดผแลแผนกดนตรดีของพลนับพลา 
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่เขา เนกวิโนธเปก็นคคาทดีอื่ไมท่ไดผู้ถผกแปลซจึอื่งอาจหมายถจึงเครสือื่องสาย เชท่น 
พวิณ เปก็นตผู้น เหก็นไดผู้ชนัดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเพสือื่อขนับรผู้องรท่วมกนับเครสือื่องดนตรดีดนังกลท่าว เชมวิ



นวิท เปก็นคคาฮดีบรผอดีกคคาทดีอื่ไมท่ไดผู้ถผกแปลซจึอื่งนท่าจะหมายถจึง ‘ทดีอื่แปด’ บางคนควิดวท่านดีอื่หมายถจึง ระดนับ
แปดเสดียง (octave) ขณะทดีอื่คนอสือื่นๆควิดวท่ามนันคสือเครสือื่องดนตรดีชนวิดหนจึอื่งทดีอื่มดีแปดสาย เหก็นไดผู้ชนัดวท่า 
คคาฮดีบรผทนันั้งสองคคานนันั้นเปก็นชสือื่อเรดียกทางดนตรดีและเสนอแนะวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้จะตผู้องถผกขนับรผู้อง
อยท่างไร เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เหก็นไดผู้ชนัดวท่ายกใหผู้ดาววิดเปก็นผผผู้แตท่งในชสือื่อเรสือื่องของมนัน 

สดด 6:1 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรรข้องทผลอนันโศกเศรข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเย
โฮวาหห์ ขออยม่าทรงขนาบขผู้าพระองคห์เมรืนั่อทรงโกรธ และขออยม่าทรงลงทนณฑห์ขผู้าพระองคห์ดผู้วย
พระพนิโรธของพระองคห์ บรธิบทกลตทำวชนัดเจนวตทำนดที่เปป็นชตวงเวลทำหนขที่งในชดวธิตของดทำวธิดเมสืที่อพระเจข้ทำ
ทรงโกรธดทำวธิดมทำกๆ ชตวงเวลทำทดที่เหตดุกทำรณรนดร เกธิดขขรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นตอนหลนังจทำกควทำมบทำปอนัน
ใหญตหลวงของดทำวธิดกนับนทำงบนัทเชบทำและอดุรดอทำหร ผผข้พยทำกรณรนทำธนันไดข้ประจนันหนข้ทำและตททำหนธิเขทำ
แลข้ว เมสืที่อถผกฟข้องใจและควทำมบทำปของตนถผกเปธิดเผย ดทำวธิดกป็ถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำและ
วธิงวอนพระองครใหข้ทรงมดเมตตทำตตอเขทำ ควทำมคธิดนนัรนจะถผกขยทำยควทำมเพธิที่มเตธิมในขข้อถนัดไป

สดด 6:2 ดทำวธิดจขงวธิงวอนวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพระกรสณาแกม่ขผู้า
พระองคห์เพราะขผู้าพระองคห์อม่อนโหยโรยแรง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงรนกษาขผู้าพระองคห์
เพราะกระดผกของขผู้าพระองคห์ทสกขห์ยากลดาบากนนก แมข้ดทำวธิดไดข้ทททำบทำปอยตทำงรข้ทำยแรง เขทำกป็มดใจอตอน
และรข้องขอพระเมตตทำของพระเจข้ทำ ควทำมบทำปทททำใหข้คนเรทำอตอนแอลงฝตทำยวธิญญทำณ ดทำวธิดทรทำบ
เรสืที่องนนัรนดด นอกจทำกนดร  ควทำมรผข้สขกฟข้องใจเรสืที่องควทำมผธิดบทำปของเขทำกป็ทธิที่มแทงใจกลทำงแหตงตนัวตนของ
เขทำจนถขงขนทำดทดที่เขทำถผกทธิที่มแทงถขงกระดผกของตน กทำรฟข้องใจเรสืที่องควทำมบทำปโดยพระวธิญญทำณ
บรธิสดุทธธิธ กป็ลงไปยนังสตวนลขก ควทำมรผข้สขกผธิดของเขทำทททำใหข้เขทำไดข้รนับผลกระทบฝตทำยรตทำงกทำยดข้วยซทรทำ

สดด 6:3 ยธิที่งกวตทำนนัรน เขทำรข้องทผลวตทำ ทนนั้งจนิตใจของขผู้าพระองคห์กป็ทสกขห์ยากลดาบาก
อยม่างยนินั่ง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ อทกนานสนกเทม่าใด ควทำมรผข้สขกผธิดเรสืที่องควทำมบทำปของเขทำไมตเพดยง
ทททำใหข้เขทำเจป็บปตวยฝตทำยรตทำงกทำยเทตทำนนัรน แตตทดที่แยตยธิที่งไปกวตทำนนัรน เขทำไมตมดสนันตธิสดุขภทำยในดข้วย แนตทดเดดยว
ไมตมดสนันตธิสดุขสททำหรนับคนบทำป ดผ อธิสยทำหร 48:22 และ 57:21 ดทำวธิดไดข้แตตรข้องออกมทำดข้วยควทำมสธิรน
หวนังวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ อทกนานสนกเทม่าใด เขทำอทำจคธิดวตทำควทำมทดุกขรโศกในใจของเขทำจะตตอ



เนสืที่องไปอดกนทำนเทตทำใด ผลพวงของควทำมบทำปกป็นตทำเวทนทำเสมอ ควทำมบทำปสนัญญทำเรสืที่องควทำม
เพลธิดเพลธิน แตตทธิรงไวข้แตตควทำมทดุกขรโศก มนันเตป็มไปดข้วยกทำรหลอกลวงจรธิงๆ ดผ ฮดบรผ 3:13

สดด 6:4 ดทำวธิดจขงขอรข้องวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงหนนมาชม่วยชทวนิต
ของขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นดผู้วยเถนิด โอ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้รอดเพราะเหป็นแกม่ความเมตตาของ
พระองคห์ ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้กลนับมทำหทำตนในสทำมนัคคดธรรมและควทำมเมตตทำ 
ควทำมบทำปทททำใหข้เรทำเหธินหตทำงจทำกพระเจข้ทำและสทำมนัคคดธรรมทดที่ดทำวธิดเคยมดก นับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ถผก
ทททำใหข้ขทำดไปเสดย ดทำวธิดจขงอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ชตวยจธิตวธิญญทำณของเขทำใหข้พข้นจทำกควทำม
ทดุกขรโศกทดที่ควทำมบทำปไดข้นททำมทำ นอกจทำกนดร เขทำยนังอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้รอด
หรสือใหข้พข้นจทำกควทำมยทำกลททำบทำกแหตงจธิตใจและรตทำงกทำยซขที่งไดข้เกธิดแกตเขทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ
ดข้วย อดกครนัร งทดที่คททำทดที่แปลเปป็น ชม่วย (ยาชา) ถผกใชข้ในควทำมหมทำยวตทำ ‘ชตวยใหข้พข้น’ ดทำวธิด ‘ถผกชตวยใหข้
รอด’ ฝตทำยวธิญญทำณไปเรดยบรข้อยแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมบทำปไดข้นททำมทำซขที่งควทำมทดุกขรโศกและควทำม
ยทำกลททำบทำกใหญตหลวง เขทำจขงอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมยดุตงยทำกทดที่
เขทำประสบอยผตนนัรน

สดด 6:5 ดทำวธิดทรทำบดดถขงสธิที่งตตอไปนดร  เพราะถผู้าในความตาย ไมม่มทการระลรึกถรึง
พระองคห์ แลผู้วในแดนผผผู้ตายใครเลม่าจะโมทนาพระคสณของพระองคห์ อทำจเปป็นไดข้วตทำดทำวธิดถขงขนทำด
กลนัววตทำตนจะถผกประหทำรชดวธิต กทำรเลตนชผข้และกทำรฆทำตกรรมเปป็นกทำรกระทททำผธิดทดที่มดโทษประหทำร
ชดวธิตภทำยใตข้พระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส หรสืออทำจเปป็นไดข้มทำกกวตทำวตทำเขทำทดุกขรโศกเสดยจนเขทำคธิดวตทำตน
กททำลนังจะตทำย ไมตวตทำกรณดใด ดทำวธิดกป็เตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำถข้ทำเขทำตทำย เขทำกป็ระลขกถขง
พระองครหรสือขอบพระคดุณพระองครไมตไดข้อดก ขข้อนดรดผเหมสือนจะเปป็นกทำรรข้องขอชดวธิตแบบแฝงๆ ดทำ
วธิดสมควรตทำยเพรทำะสธิที่งทดที่เขทำไดข้กระทททำ กระนนัรนเขทำกป็เตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำ
สรรเสรธิญหรสือขอบพระคดุณพระองครไมตไดข้จทำกหลดุมศพ



อทำจเปป็นไดข้เชตนกนันวตทำถข้ทำดทำวธิดอธธิษฐทำนคททำอธธิษฐทำนนดรกตอนกทำรเสดยชดวธิตของบดุตรชทำยททำรก
ของเขทำทดที่เกธิดจทำกนทำงบนัทเชบทำ เขทำกป็ก ททำลนังอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงไวข้ชดวธิตเดป็กนนัรน แนตนอนวตทำเดป็ก
นนัรนไมตสทำมทำรถระลขกถขงหรสือขอบพระคดุณองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไดข้หทำกเขทำตทำยตอนเปป็นททำรก

สดด 6:6-7 กทำรฟข้องใจและควทำมทดุกขรโศกของดทำวธิดปรทำกฏชนัดเจนยธิ ที่งขขรนในคททำ
พผดตตอไปนดร  ขผู้าพระองคห์อม่อนเปลทนั้ยดผู้วยการครดนั่าครวญ และหลนนั่งนดนั้าตาทม่วมททนั่นอนตลอดทนนั้งครืน ททนั่
เอนกายกป็ชสม่มโชกไปดผู้วยนดนั้าตาของขผู้าพระองคห์ เหป็นไดข้ชนัดวตทำดทำวธิดรข้องไหข้อยตทำงหนนักตอนกลทำงคสืน
ขณะทดที่เขทำนอนอยผตบนทดที่นอนของตน ควทำมคธิดตรงนดรดผเหมสือนจะบตงชดรถขงกทำรกลนับใจใหมตมทำกกวตทำ
แคตควทำมทดุกขรโศกอนันเกธิดจทำกผลทดที่ตทำมมทำตตทำงๆของควทำมบทำปของเขทำ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงนทรทำตทำแหตง
ควทำมเศรข้ทำโศกเพรทำะสธิที่งทดที่เขทำไดข้กระทททำ ดผ 2 โครธินธร 7:9-10

ดทำวธิดรข้องออกมทำในทททำนองเดดยวกนันวตทำ 7 ตาของขผู้าพระองคห์ทรสดโทรมไปเพราะความ
ทสกขห์ใจ มนนอม่อนเพลทยลงเพราะคผม่อรนิทนนั้งปวงของขผู้าพระองคห์ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วตทำนนัยนรตทำ
ของดทำวธิดบวมชทรทำและแดงกทที่ทำเพรทำะกทำรรข้องไหข้ บนัดนดรควทำมเศรข้ทำโศกของเขทำกป็แสดงถขงกทำรสททำนขก
ผธิดอยตทำงแทข้จรธิง ยธิที่งกวตทำนนัรน เขทำมดสตวนชตวยเหลสือเหลตทำศนัตรผของเขทำไปเรดยบรข้อยแลข้ว นนัยนรตทำของเขทำ
คอยจนับจข้องเพสืที่อระวนังพวกเขทำมทำโดยตลอด แตตบนัดนดร เขทำไดข้ใหข้เหตดุพวกเขทำทดที่จะตตอตข้ทำนเขทำมทำกยธิที่ง
กวตทำเดธิมอยตทำงโงตเขลทำ

สดด 6:8-9 นทรทำเสดยงของเพลงสดดุดดบทนดร เปลดที่ยนอยตทำงฉนับพลนัน ขณะทดที่กตอนหนข้ทำ
นดรดทำวธิดตรอมตรมในควทำมเศรข้ทำโศก บนัดนดร เขทำถผกฟสืร นใจใหมตแลข้ว บรรดาเจผู้าผผผู้กระทดาความชนนั่วชผู้าจง
พรากไปจากขผู้า เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงสดนบเสทยงรผู้องไหผู้ของขผู้าแลผู้ว เมสืที่อดทำวธิดไดข้ระบทำยควทำมใน
ใจของตนตตอพระเจข้ทำในควทำมชอกชทรทำและกทำรกลนับใจใหมตแลข้ว พระเจข้ทำกป็ทรงยกโทษเขทำจทำกควทำม
บทำปของเขทำอยตทำงเปดที่ยมพระเมตตทำ ดทำวธิดมองออกวตทำเปป็นเชตนนนัรน ควทำมมสืดคลดุข้มแหตงควทำมรผข้สขกผธิด
และกทำรฟข้องใจถผกทททำใหข้สลทำยไปในทนันทดโดยแสงแดดแหตงพระเมตตทำ พระคดุณและกทำรอภนัยโทษ
ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงตททำหนธิพวกศนัตรผของเขทำ ดผเหมสือนวตทำนดที่เปป็นเชธิงบทกวดและสททำนวนโวหทำร



มทำกกวตทำ แมข้อทำจเปป็นไปไดข้วตทำศนัตรผบทำงคนของดทำวธิดไดข้ปรทำกฏตนัวขขรนเพสืที่อตตอวตทำเขทำเรสืที่องควทำมบทำป
ของเขทำกป็ตทำม แนตนอนวตทำดทำวธิดยนังมดศนัตรผอยผตหลทำยคนซขที่งเปป็นผผข้ทดที่ยนังจงรนักภนักดดตตอซทำอผล

ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกป็เปรมปรดดธิธ  9 พระเยโฮวาหห์ทรงสดนบคดาวนิงวอนของขผู้า พระเยโฮวาหห์จะ
ทรงรนบคดาอธนิษฐานของขผู้า ดข้วยวธิธดทดที่ไมตถผกอธธิบทำยไวข้ ดทำวธิดดผออกวตทำพระเจข้ทำทรงยกโทษเขทำแลข้ว 
มนันอทำจเปป็นเรสืที่องทดที่นทำธนันแจข้งแกตเขทำใน 2 ซทำมผเอล 12:13 ทดที่วตทำเขทำจะไมตตทำย ดทำวธิดจะยนังเกป็บเกดที่ยวผล
อนันขมขสืที่นแหตงควทำมบทำปของตนอยผตเหมสือนเดธิม อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำชสืที่นชมยธินดดทดที่วตทำพระเจข้ทำไดข้ทรง
สดนับฟนังเสดยงรข้องไหข้ของเขทำแลข้ว (ดผ ขข้อ 6-7)

สดด 6:10 ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดร โดยประกทำศวตทำ ขอใหผู้ศนตรผทนนั้งสนินั้นของ
ขผู้าไดผู้อายและลดาบากยากนนก ขอใหผู้เขาทนนั้งหลายหนนกลนบและไดผู้รนบความอนบอายในพรนิบตาเดทยว แมข้
เหลตทำศนัตรผของดทำวธิดอทำจวทำงแผนทดที่จะใชข้ควทำมบทำปของดทำวธิดเปป็นขข้อกลตทำวหทำททำงกทำรเมสือง บนัดนดร เขทำ
กป็สทำมทำรถกททำชนับพวกเขทำใหข้ละอทำยและใหข้ตนัวเองไดข้รนับควทำมลททำบทำกไดข้ พระเจข้ทำทรงยกโทษเขทำ
อยตทำงเปดที่ยมพระกรดุณทำแลข้ว ดนังนนัรนเขทำจขงสนัที่งพวกเขทำใหข้ไปเสดยและไดข้รนับควทำมอนับอทำยในแผนกทำร
ตตทำงๆของพวกเขทำทดที่จะบตอนทททำลทำยเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น  ไดผู้รนบความอนบอาย (บผวชณ์) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ ‘ผธิดหวนัง’ หรสือ ‘ตกตะลขง’

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 7: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีชสือื่อวท่า ชวิกกนำโยนของดนำววิดซถึรื่งทสู่นำนรน้องถวนำย
พระเยโฮวนำหห์เกดรื่ยวกหับคนนำพสดของคดชคนเบนยนำมวิน คคาวท่า ชวิกกนำโยน ไมท่ถผกแปลและอาจมดีความ
หมายวท่า ‘คคาสรรเสรวิญ’ ดนังทดีอื่ชสือื่อเรดียกนดีนั้กลท่าวชนัดเจน เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกประพนันธณ์และถผกขนับรผู้อง
โดยดาววิดถวายแดท่พระเจผู้าเกดรื่ยวกหับคนนำพสดของคดชคนเบนยนำมวิน ชสือื่อคดชถผกใชผู้เฉพาะในบรวิบทเกดีอื่ยว
กนับบดุตรชายของฮามและไมท่ใชท่ในความหมายอสือื่นเลยในชดีววิตของดาววิด อยท่างไรกก็ตาม ไมท่วท่าเขา
เปก็นใครกก็ตาม เขากก็เปก็นคนเบนยามวินคนหนจึอื่งและนท่าจะจงรนักภนักดดีตท่อซาอผล บางคนถจึงขนาดเสนอ
แนะวท่าคดุชจรวิงๆแลผู้วคสือ คดีช บวิดาของซาอผล แมผู้ไมท่มดีหลนักฐานสนนับสนดุนจากพระคนัมภดีรณ์กก็ตาม ตรง
กนันขผู้าม ดผเหมสือนวท่าคดุชเปก็นคนเบนยามวินคนหนจึอื่งทดีอื่จงรนักภนักดดีตท่อซาอผลผผผู้ซจึอื่งกลท่าวหาดาววิดตท่อซาอผล



โดยกลท่าวคคาพผดหลายอยท่างทดีอื่ไมท่จรวิงและเปก็นการใสท่รผู้ายเขา เนสือื่องจากซาอผลเปก็นคนขดีนั้อวิจฉาและจวิต
ไมท่มนัอื่นคง เขาจจึงอาจเชสือื่อคคาซดุบซวิบนวินทาของคดุช ดนังนนันั้นสเปอรณ์เจดียนจจึงเรดียกเพลงสดดุดดีบทนดีนั้วท่า
 ‘บทเพลงของววิสดุทธวิชนผผผู้ถผกใสท่รผู้าย’ (Song of the Slandered Saint) เหก็นไดผู้ชนัดวท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้น
โดยดาววิดในชท่วงสมนัยทดีอื่เขาถผกซาอผลขท่มเหง ในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ดาววิดอผู้อนวอนองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้า
ใหผู้ทรงเปก็นผผผู้ปผู้องกนันเขา

สดด 7:1-2 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ โอ 
ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์วางใจอยผม่ในพระองคห์ ขอทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ใหผู้พผู้นภนยจากผผผู้ขม่มเหงทนนั้งมวล ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้น ดทำวธิดขขรนตข้นคททำอธธิษฐทำนอนัน
ไพเรทำะนดร โดยเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำควทำมวทำงใจของเขทำมดอยผตในพระองคร ดนังนนัรนเขทำจขงอข้อนวอน
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกคนเหลตทำนนัรนทดที่เสทำะหทำทดที่จะขตมเหงเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรม 
ในกรณดนดร  เขทำอทำจหมทำยถขงซทำอผลอยผตในใจ

ควทำมกลนัวของเขทำกป็คสือวตทำ 2 เกรงวม่าเขาจะฉทกจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์เสทยอยม่างสนิงโต และ
ฉทกจนิตวนิญญาณนนนั้นออกเปป็นชนินั้นๆ โดยไมม่มทผผผู้ใดชม่วยไดผู้ แนตนอนวตทำซทำอผลมดเหลตทำทหทำรไวข้คอยเรดยกใชข้
งทำนทดที่จะฉดกดทำวธิดเปป็นชธิรนๆไดข้จรธิงๆ อยตทำงไรกป็ตทำม ดผเหมสือนวตทำสธิที่งทดที่ดทำวธิดหตวงกป็คสือ ชสืที่อเสดยงของตน
ซขที่งถผกใสตรข้ทำยใหข้ซทำอผลฟนัง ดทำวธิดกลนัวเรสืที่องชสืที่อเสดยงในดข้ทำนควทำมสนัตยรสดุจรธิตของตน แมข้ซทำอผลไดข้กลทำย
เปป็นศนัตรผของเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็ไมตเคยคธิดบตอนทททำลทำยกษนัตรธิยรของเขทำเลย เขทำยนังจงรนักภนักดดตตอไปแมข้ซทำ
อผลจะแสวงหทำทดที่จะเอทำชดวธิตของเขทำในทดที่สดุดกป็ตทำม

สดด 7:3-5 ดทำวธิดจขงปฏธิเสธขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนอยตทำงมดลนักษณะเปป็นบทกวดและ
อยตทำงมดสททำนวนโวหทำร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ถผู้าขผู้าพระองคห์กระทดาเชม่นนทนั้
ครือถผู้ามทความชนนั่วชผู้าในมรือของขผู้าพระองคห์ 4 ถผู้าขผู้าพระองคห์ตอบแทนความชนนั่วแกม่ผผผู้ททนั่อยผม่อยม่างสนนตนิ
กนบขผู้าพระองคห์ (แตม่ผผผู้ททนั่เปป็นศนตรผดผู้วยปราศจากเหตส ขผู้าพระองคห์เคยชม่วยผผผู้นนนั้นใหผู้รอดพผู้นไป) 5 กป็ขอ
ใหผู้ศนตรผขม่มเหงจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ทนน และใหผู้เขาเหยทยบยดนั่าชทวนิตขผู้าพระองคห์ลงถรึงดนิน และวาง
เกทยรตนิยศของขผู้าพระองคห์ไวผู้ในผงคลท เซลาหห์ ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบบทกวด ดทำวธิดยสืนกรทำนวตทำหทำก



เขทำมดควทำมผธิดในสธิที่งทดที่เขทำถผกกลตทำวหทำอยตทำงใสตรข้ทำย เขทำกป็วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอนดุญทำตใหข้ศนัตรผของ
เขทำมดชนัยชนะเหนสือเขทำ ถข้ทำเขทำมดควทำมผธิดจรธิง กป็ขอใหข้ซทำอผลมดชนัยเหนสือเขทำ แตตดทำวธิดกป็รผข้ดดกวตทำนนัรน 
เหมสือนกนับทดที่พระเจข้ทำทรงทรทำบดด เทตทำทดที่เขทำรผข้ เขทำไมตไดข้ปฏธิบนัตธิตนอยตทำงอยดุตธิธรรมเลย เขทำจขงทผลขอ
ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำไดข้

สดด 7:6-8 เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสผข้ควทำมแทนเขทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์
ขอพระองคห์ทรงลสกขรึนั้นดผู้วยพระพนิโรธของพระองคห์ ขอทรงขรึนั้นสผผู้ความเกรทนั้ยวกราดของศนตร ผของ
ขผู้าพระองคห์ ขอทรงตรืนั่นขรึนั้นเพรืนั่อทดาการพนิพากษาททนั่พระองคห์ทรงกดาหนดแลผู้ว แมข้เหลตทำปฏธิปนักษรของ
เขทำเดสือดดทำลเขข้ทำใสตเขทำ ดทำวธิดกป็ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงกรธิรวเพสืที่อเขทำเพรทำะวธิธดทดที่เขทำถผกปฏธิบนัตธิอยตทำงอ
ยดุตธิธรรม นอกจทำกนดร  เขทำยนังก ททำชนับพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมเพสืที่อเขทำดข้วย เรทำควรหมทำยเหตดุ
ไวข้วตทำดทำวธิดอดุทธรณรตตอศทำลฎดกทำแหตงควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำแทนทดที่จะพยทำยทำมจนัดกทำรปนัญหทำ
ตตทำงๆดข้วยตนัวเอง องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำตรนัสวตทำกทำรแกข้แคข้นเปป็นของเรทำ ดทำวธิดนททำควทำมทดุกขรลททำบทำกของ
ตนไปมอบไวข้แกตองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อใหข้พระองครทรงทททำใหข้เขทำพข้นจทำกขข้อกลตทำวหทำ เขทำไมตไดข้
พยทำยทำมทดที่จะทททำกทำรแกข้แคข้นใหข้ตนัวเอง

นอกจทำกนดร  ดทำวธิดเตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงสผข้ควทำมแทนเขทำเพสืที่อกผ ข้
ชสืที่อของเขทำ 7 ดนงนนนั้นชสมนสมชนชาตนิทนนั้งหลายจะมาอยผม่รอบพระองคห์ เพราะเหป็นแกม่ชสมนสมนนนั้นขอทรง
กลนบไปประทนบบนททนั่สผง คททำวตทำ ชสมนสมชนชาตนิทนนั้งหลาย หมทำยถขงคนอธิสรทำเอลโดยรวม ขข้อกลตทำวหทำ
ทดที่เปป็นกทำรใสตรข้ทำยตตอดทำวธิดนนัรนไดข้ถผกประกทำศใหข้สทำธทำรณชนรนับรผข้ทนั ที่วกนันแลข้วอยตทำงไมตตข้องสงสนัย 
อยตทำงไรกป็ตทำมเมสืที่อพระเจข้ทำทรงสผข้ควทำมเพสืที่อทททำใหข้ดทำวธิดพข้นผธิดจทำกกทำรใสตรข้ทำยนดร  ประชทำชทำตธินนัรน
ทนัรงหมดจะพทำกนันมทำหทำพระเจข้ทำดข้วยคททำสรรเสรธิญและควทำมโลตงอก ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงจนัดกทำรอยตทำงยดุตธิธรรมโดยเรป็วเพสืที่อเหป็นแกตพวกเขทำ เขทำจขงเสรธิมขข้อโตข้แยข้งทดที่มดเหตดุผลอดก
ประกทำรเขข้ทำกนับคดดของตนตตอหนข้ทำบนัลลนังกรแหตงพระคดุณนนัรน

หลนังจทำกกลตทำวเชตนนนัรนแลข้ว ดทำวธิดกป็ปตทำวประกทำศวตทำ 8 พระเยโฮวาหห์จะทรงพนิพากษาชนชาตนิ
ทนนั้งหลาย โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพนิพากษาขผู้าพระองคห์ตามความชอบธรรมของขผู้า



พระองคห์ และตามความสนตยห์สสจรนิตซรึนั่งมทอยผม่ในขผู้าพระองคห์ ดทำวธิดจขงเตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้
ระลขกวตทำพระองครไดข้ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะพธิพทำกษทำประชทำชนของพระองค ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนตตอ
พระองครใหข้ทรงตนัดสธินชดรขทำดคดดควทำมของเขทำ ยธิที่งกวตทำนนัรน ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรง
พธิพทำกษทำตทำมควทำมชอบธรรมและควทำมสนัตยรสดุจรธิตของเขทำในเรสืที่องนดร  ดทำวธิดไมตไดข้อข้ทำงวตทำตนไมตมด
บทำปเลยแมข้แตตนธิดเดดยว ตรงกนันขข้ทำม เขทำแคตก ททำลนังเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำในขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนทดที่
ปรนักปรททำเขทำ เขทำกป็ชอบธรรมและไดข้ประพฤตธิตนดข้วยควทำมสนัตยรสดุจรธิต ดนังนนัรนเขทำจขงอดุทธรณรตตอ
พระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำตทำมหลนักเกณฑรนนัรน

สดด 7:9 ดข้วยเหตดุนดร ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ โอ ขอใหผู้ความชนนั่วรผู้ายของคนชนนั่ว
จงมาถรึงททนั่สนินั้นสสด แตม่ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขรึนั้น เพราะพระเจผู้าผผผู้ทรงชอบธรรมทรง
ทดลองความคนิดและจนิตใจทนนั้งหลาย ดทำวธิดจขงรข้องทผลตตอหนข้ทำบนัลลนังกรยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำใหข้
พระองครทรงทททำใหข้คททำพผดใสตรข้ทำยของควทำมชนั ที่วมทำถขงจดุดจบและทรงสถทำปนทำควทำมไรข้ผธิดของเขทำ 
(และเพสืที่อคนอสืที่นๆทนัรงปวงทดที่ตกอยผตในสภทำวะอนับจนคลข้ทำยๆกนัน) เขทำจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ 
พระเจผู้าผผผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองความคนิดและจนิตใจทนนั้งหลาย แนตทดเดดยวพระเจข้ทำทรงชอบธรรม
ดทำวธิดเตสือนพระองครใหข้ระลขกถขงเรสืที่องนนัรน นอกจทำกนดร  พระเจข้ทำทรงตรวจสอบ (หรสือตนัดสธิน) เหตดุ
จผงใจตตทำงๆทดที่อยผตลขกสดุดของเรทำ สททำหรนับคนสมนัยโบรทำณ จนิตใจทนนั้งหลาย (นนัที่นคสือ เครสืที่องในทนัรงหลทำย) 
ถผกเชสืที่อกนันวตทำเปป็นทดที่ตนัรงของอทำรมณรสตวนลขกสดุดเหลตทำนนัรน ถขงกระนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงตรวจสอบแมข้แตต
เหตดุจผงใจตตทำงๆทดที่อยผตลขกสดุดและควทำมคธิดมดุตงหมทำยในใจของเรทำ เพรทำะทรทำบถขงกทำรไรข้ควทำมผธิดของ
ตนในเรสืที่องนดร  ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงอยตทำงยดุตธิธรรมเพสืที่อเขทำ

สดด 7:10 ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงกลตทำวไดข้อยตทำงมดใจกลข้ทำวตทำ การปผู้องกนนขผู้าพเจผู้าอยผม่กนบ
พระเจผู้า ผผผู้ทรงชม่วยคนใจเททนั่ยงตรงใหผู้รอด ทดที่นตทำสนใจคสือคททำทดที่แปลเปป็น การปผู้องกนน (มาเกน) กทำร
ใชข้ทดที่พบบตอยทดที่สดุดของมนันคสือควทำมหมทำยทดที่เปป็น ‘โลต’ หรสือ ‘ดนัรง’ เขทำจขงมนั ที่นใจไดข้วตทำพระเจข้ทำทรงเปป็น
โลตทดที่ปข้องกนันเขทำไวข้ ดผ เพลงสดดุดด 5:12 และสดุภทำษธิต 2:7 ดนังนนัรนเขทำจขงมดควทำมมนั ที่นใจเพรทำะเขทำรผข้วตทำ
พระเจข้ทำ “ทรงชตวยคนใจเทดที่ยงตรงใหข้รอด” บรธิบทตรงนดร ไมตใชตควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณ แตตเปป็นกทำร
ชตวยใหข้พข้นจทำกควทำมยทำกลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยผ ต ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำทดที่แสนวธิเศษสททำหรนับคนเหลตทำนนัรน



ทดที่จนัดแจงชดวธิตของตนโดยควทำมชอบธรรม พระเจข้ทำจะทรงสผข้ควทำมเพสืที่อชตวยเหลสือและชตวยพวกเขทำ
ใหข้พข้น

สดด 7:11 ยธิที่งกวตทำนนัรน พระเจผู้าทรงพนิพากษาคนชอบธรรม และพระเจผู้าทรง
พระพนิโรธกนบคนชนนั่วทสกวนน ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำประททำนควทำมยดุตธิธรรมใหข้แกตคนชอบ
ธรรม แตตทรงกรธิรวกนับคนชนั ที่วกระทนั ที่งเปป็นประจททำทดุกวนัน ควทำมจรธิงทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะ
ทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร 
คนชนั ที่วกป็รอคอยไดข้แตตกทำรพธิพทำกษทำทดที่เปป็นกทำรตดสอนของพระองคร

สดด 7:12-16 หข้ทำขข้อถนัดไปนดรนททำเสนอวธิธดทดที่พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่
ประพฤตธิตนัวอยตทำงอยดุตธิธรรม ถผู้ามนสษยห์คนใดไมม่กลนบใจ พระองคห์จะทรงลนบคมดาบของพระองคห์ 
พระองคห์ทรงโกม่งธนผเตรทยมพรผู้อมไวผู้ 13 พระองคห์ทรงเตรทยมอาวสธแหม่งความตาย พระองคห์ทรง
กระทดาใหผู้ลผกธนผของพระองคห์ตม่อสผผู้ผ ผผู้ขม่มเหงทนนั้งหลาย มนดุษยณ์คนใดในทดที่นดรหมทำยถขงคนชนั ที่วทดที่ถผก
พรรณนทำไวข้ขข้ทำงบน (ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ นนัที่นอทำจหมทำยถขงซทำอผลและพรรคพวกของเขทำ) ควทำมคธิด
ตรงนดรกป็คสือวตทำถข้ทำคนชนั ที่วไมตหนันจทำกททำงของตน ในกทำลอนันเหมทำะสม พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรก นับพวก
เขทำอยตทำงรดุนแรง ดทำวธิดใชข้ภทำพเปรดยบของอทำวดุธตตทำงๆทดที่ถผกเตรดยมไวข้พรข้อมสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้
ขตมเหงเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรม

ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่กระทททำควทำมชนั ที่วชข้ทำจะพบวตทำมนันยข้อนกลนับมทำทททำรข้ทำยพวก
เขทำในกทำลอนันเหมทำะสม 14 ดผเถนิด คนชนนั่วกม่อความชนนั่วชผู้าขรึนั้นแลผู้ว กดาลนงทผู้องความชนนั่วชผู้า และคลอด
การมสสาออกมา 15 เขาขสดหลสมพรางไวผู้ และตกลงไปในหลสมททนั่เขาทดาไวผู้นนนั้น 16 ความชนนั่วชผู้าของ
เขาจะกลนบมาสสมศทรษะเขา และความทารสณของเขาจะลงมาบนกบาลของเขาเอง

ดทำวธิดใชข้สททำนวนโวหทำรแบบกวดอดกครนัร งเพสืที่อพรรณนทำถขงกระทนั ที่งคนชนั ที่ว เขทำเปรดยบเหลตทำ
ปฏธิปนักษรของเขทำวตทำเปป็นเหมสือนหญธิงคนหนขที่งทดที่ตนัรงครรภรและทข้องโตขณะทดที่พวกเขทำคธิดอตทำนแผนกทำร
ชนั ที่วของตน ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำกป็คลอดการมดุสา (นนัที่นคสือ คททำพผดใสตรข้ทำย) ออกมทำ ดทำวธิดถผกใสต
รข้ทำย และเขทำกป็พรรณนทำตรงนดร ใหข้เหป็นภทำพชนัดเจน ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปวตทำคนชนั ที่วไดข้วทำงกนับดนักไวข้



และตกลงไปในนนัรนเอง ดผ สดุภทำษธิต 26:27 และปนัญญทำจทำรยร 10:8 คททำวตทำ กบาล หมทำยถขงสตวนบนสดุด
ของศดรษะคนเรทำ ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ กทำรใสตรข้ทำยและควทำมชนั ที่วชข้ทำอสืที่นๆสดุดทข้ทำยแลข้วจะยข้อน
กลนับมทำทททำรข้ทำยและกลนับมทำตกใสตตนัวคนๆนนัรนเอง

สดด 7:17 ดข้วยเหตดุนดร ดทำวธิดจขงไดข้แตตสรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในกทำรปธิดทข้ทำย
ขผู้าพเจผู้าจะสรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์เนรืนั่องดผู้วยความชอบธรรมของพระองคห์ และขผู้าพเจผู้าจะรผู้อง
เพลงสรรเสรนิญพระนามของพระเยโฮวาหห์ผผผู้สผงสสด พสืรนฐทำนสททำหรนับคททำสรรเสรธิญของดทำวธิดคสือ 
ควทำมชอบธรรมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ควทำมจรธิงบนยอดเขทำนนัรนยนังอยผตเหมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร  ดข้วย
เหตดุนดร เขทำจขงตนัรงใจวตทำจะรข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระนทำมแหตงพระเจข้ทำของเขทำ เชตนเดดยวกนับทดที่
เปป็นตทำมปกตธิในเพลงสดดุดดหลทำยบท ดทำวธิดไดข้เรธิที่มตข้นคททำอธธิษฐทำนของตนในหดุบเขทำแหตงปนัญหทำทดที่มสืด
มธิด อยตทำงไรกป็ตทำม พอเขทำไดข้ฉดุกคธิดใครตครวญถขงควทำมยดุตธิธรรมและควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ 
แสงแดดแหตงคททำสรรเสรธิญกป็ไดข้สทำดสตองลงบนตนัวเขทำแลข้ว

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 8: ตรงขผู้ามกนับเพลงสดดุดดีสองบทกท่อนหนผู้า เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กลท่าว
ถจึงความชสือื่นชมยวินดดีใหญท่ยวิอื่งและคคาสรรเสรวิญแดท่พระเจผู้า เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีชสือื่อวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้อง
ตนำมทนนำนองกวิททดธ เพลงสดดดดของดนำววิด เหก็นไดผู้ชนัดวท่ามนันถผกอดุทวิศแกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดี (อาจเปก็น
หนัวหนผู้ากลดุท่มนนักรผู้องประสานเสดียงหรสือผผผู้ควบคดุมวงออเคสตรผู้า) ของพลนับพลา ดาววิดอาจหวนังวท่า
นนักดนตรดีผผผู้ไดผู้รนับการนนับถสือทท่านนดีนั้จะใชผู้เพลงสรรเสรวิญบทนดีนั้ในการประชดุมนมนัสการอนันเหมาะ
สมทดีอื่พลนับพลา

ทคานองของเพลงบทนดีนั้คสือ กวิททดธ คคาๆนดีนั้ไมท่ไดผู้ถผกแปลและหมายถจึงบท่อยคอื่าองดุท่น บางคนจจึง
ควิดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นในชท่วงฤดผเกก็บเกดีอื่ยวผลองดุท่นซจึอื่งเปก็นชท่วงเวลาหนจึอื่งแหท่งความชสือื่นชม
ยวินดดีใหญท่ยวิอื่งเสมอ เหก็นไดผู้ชนัดจากเพลงสดดุดดีบทนดีนั้วท่าดาววิดกคาลนังมองขจึนั้นไปทดีอื่ฟผู้าสวรรคณ์ซจึอื่งดลใจใหผู้
เขาเขดียนเชท่นนนันั้น มนันเปก็นววิธดีปฏวิบนัตวิปกตวิในชท่วงฤดผเกก็บเกดีอื่ยวทดีอื่ชาวไรท่ชาวนาจะคผู้างคสืนในทดุท่งจนกวท่า
การเกก็บเกดีอื่ยวสวินั้นสดุดลง ตอนทดีอื่เปก็นหนดุท่มและยนังทคางานใหผู้บวิดาของเขาอยผท่นนันั้น ดาววิดอาจเคยทคาเชท่น



นนันั้นและไดผู้รนับการดลใจจากพระเจผู้าใหผู้เขดียนเชท่นนนันั้นหลนังจากไดผู้มองดผสงท่าราศดีเหลท่านนันั้นแหท่งฟผู้า
สวรรคณ์ในคสืนหนจึอื่งทดีอื่ฟผู้ากระจท่าง

สดด 8:1 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ครือองคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของบรรดาขผู้าพระองคห์
พระนามของพระองคห์สผงสม่งยนินั่งนนกทนนั่วทนนั้งแผม่นดนินโลก พระองคห์ผผผู้ทรงตนนั้งสงม่าราศทของพระองคห์ไวผู้
เหนรือฟผู้าสวรรคห์ทนนั้งหลาย ดทำวธิดขขรนตข้นดข้วยกทำรระบทำยคททำสรรเสรธิญออกมทำถวทำยแดตพระเยโฮวทำหร
พระเจข้ทำ พระนทำมของพระองครนนัรนสผงสท่งยวิอื่งนนักในทนั ที่วทนัรงแผตนดธินโลก คททำทดที่แปลเปป็น สผงสม่งยนินั่งนนก 
(อนัดดวิยรณ์) มดควทำมหมทำยเพธิที่มเตธิมวตทำ ‘ยธิที่งใหญต’ หรสือ ‘โอตอตทำตระกทำร’ คททำพยทำนเรสืที่องควทำมยธิที่งใหญตและ
ควทำมโอตอตทำตระกทำรของพระเจข้ทำเปป็นทดที่ทรทำบกนันตนัรงแตตปลทำยสดุดดข้ทำนหนขที่งของโลกจนถขงปลทำยอดก
ดข้ทำน ไมตมดใครสทำมทำรถอข้ทำงวตทำตนไมตรผข้วตทำมดพระเจข้ทำผผข้โอตอตทำตระกทำรองครหนขที่งในฟข้ทำสวรรคร (นตทำสนใจ
ทดที่วตทำดทำวธิดใชข้ทนัรงพระนทำมพระเยโฮวาหณ์ และชสืที่อเรดยกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ (อาโดนาย) พระเยโฮวทำหร
ทรงเปป็นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำจรธิงๆ) นอกจทำกนดร  สงตทำรทำศดอนันโอตอตทำตระกทำรของพระองครกป็สผงยธิที่ง
กวตทำฟข้ทำสวรรคร จทำกมดุมมองของสทำยตทำมนดุษยร ไมตมดสธิที่งใดทดที่สผงสตงกวตทำฟข้ทำสวรรคร กระนนัรนสงตทำรทำศด
ของพระเจข้ทำกป็ถผกตนัรงไวข้ใหข้อยผตสผงยธิที่งกวตทำฟข้ทำสวรรครเสดยอดก ดนังนนัรนดทำวธิดจขงไดข้แตตสรรเสรธิญพระเจข้ทำ

สดด 8:2 จากปากของเดป็กอม่อนและเดป็กททนั่ยนงดผดนม พระองคห์ทรงตนนั้งกดาลนง
เพราะบรรดาคผม่อรนิของพระองคห์ เพรืนั่อระงนบยนบยนนั้งศนตรผและผผผู้กระทดาการแกผู้แคผู้น สงตทำรทำศดของพระเจข้ทำ
ปรทำกฏชนัดเจนแมข้มนดุษยรทดที่ดสืรอรนัรนและบทำปหนทำเพธิกเฉยมนันบตอยๆกป็ตทำม ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงทรงจนัดกทำร
ใหข้แมข้แตตเดป็กเลป็กๆกป็สรรเสรธิญพระองครถขงแมข้พตอแมตของพวกเขทำอทำจไมตสรรเสรธิญพระองครกป็ตทำม 
แมข้ผผข้ใหญตทนัรงหลทำยทดที่ใจแขป็งกระดข้ทำงไมตยอมสรรเสรธิญพระเจข้ทำ เดป็กเลป็กๆกป็จะสรรเสรธิญ เดป็กเลป็กๆ
เหลตทำนดรทททำใหข้คททำถทำมแบบโงตๆของพวกคนไมตเชสืที่อพระเจข้ทำและคนเยทำะเยข้ยเงดยบไปเสดย

สดด 8:3-4 เหป็นไดข้ชนัดวตทำดทำวธิดเพตงมองขขรนไปยนังทข้องฟข้ทำยทำมคทที่ทำคสืนและเหป็นวตทำ
ฟข้ทำสวรรครประกทำศสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำอยตทำงไร (เพลงสดดุดด 19:1) เมรืนั่อขผู้าพระองคห์พนิจารณาดผฟผู้า
สวรรคห์อนนเปป็นฝทนนินั้วพระหนตถห์ของพระองคห์ ดวงจนนทรห์และดวงดาวซรึนั่งพระองคห์ไดผู้ทรงสถาปนาไวผู้
เมสืที่อดทำวธิดตรขกตรองควทำมเปป็นระเบดยบและควทำมงดงทำมอนันโอตอตทำตระกทำรของเหลตทำดวงดทำวในฟข้ทำ



สวรรคร เขทำกป็รผข้วตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงจนัดแจงหรสือสถทำปนทำพวกมนันไวข้ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงอยผตสผงกวตทำ
และทรงยธิที่งใหญตกวตทำดวงดทำวแหตงจนักรวทำลซขที่งพระองครไดข้ทรงเนรมธิตสรข้ทำง พรข้อมกนับควทำมกวข้ทำง
ใหญตไพศทำลของจนักรวทำลเปป็นพสืรนหลนัง ดทำวธิดจขงถทำมวตทำ 4 มนสษยห์เปป็นผผผู้ใดเลม่าซรึนั่งพระองคห์ทรงระลรึก
ถรึงเขา และบสตรมนสษยห์เปป็นผผผู้ใดซรึนั่งพระองคห์ทรงเยทนั่ยมเยทยนเขา เมสืที่อเปรดยบเทดยบกนับจนักรวทำลและ
จทำกนนัรนกป็เทดยบกนับพระเจข้ทำผผข้ทรงยธิที่งใหญตกวตทำซขที่งทรงเนรมธิตสรข้ทำงมนัน มนดุษยรกป็เลป็กนข้อยเหลสือเกธินทดที่
พระเจข้ทำจะทรงระลขกถขงเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น ระลรึก (ซาคารณ์) มดควทำมหมทำยพสืรนๆวตทำ ‘จดจททำ’ ชตทำงเปป็น
เรสืที่องนตทำอนัศจรรยรทดที่พระเจข้ทำผผข้ยธิที่งใหญตขนทำดนนัรนจะทรงสนพระทนัยผผข้ทดที่เลป็กนข้อยและไมตสททำคนัญเลยอยตทำง
พวกเรทำ ดทำวธิดจขงไดข้แตตสรรเสรธิญพระองคร

สดด 8:5 ดทำวธิดออกควทำมเหป็นของตนเกดที่ยวกนับมนดุษยรตตอไปวตทำ เพราะ
พระองคห์ทรงทดาใหผู้เขาตดนั่ากวม่าพวกทผตสวรรคห์แตม่หนม่อยเดทยว และทรงประทานสงม่าราศทกนบเกทยรตนิ
เปป็นมงกสฎใหผู้แกม่เขา เรทำควรหมทำยเหตดุคททำทดที่แปลเปป็น พวกทผตสวรรคห์ (เอโลฮวิม) มนันคสือคททำทดที่รข้อยละ 
90 ของจททำนวนครนัร งทดที่มนันปรทำกฏถผกแปลเปป็นพระเจข้ทำ ทททำไมนนักแปลเหลตทำนนัรนถขงเลสือกใชข้คททำวตทำ พวก
ทผตสวรรคณ์ กป็ไมตปรทำกฏชนัดเจน อยตทำงไรกป็ตทำม ในทดทๆี่ ขข้อนดรถผกยกคททำพผดไปในฮดบรผ 2:7 และ 9 คททำกรดก
(อนังเกะลอส) หมทำยถขงพวกทผตสวรรครอยตทำงชนัดเจน เรทำจขงมดตนัวอยตทำงหนขที่งทดที่คททำๆหนขที่งของพระคนัมภดรร
ใหมตใหข้ควทำมหมทำยแกตวธิธดทดที่คททำๆหนขที่งของพระคนัมภดรรเดธิมถผกแปลอยตทำงไร ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำพระเจข้ทำ
ทรงสรข้ทำงมนดุษยชทำตธิใหข้ตทที่ทำกวตทำพระองครเอง เหป็นไดข้ชนัดเรทำถผกสรข้ทำงใหข้ตทที่ทำกวตทำพวกทผตสวรรครดข้วยซทรทำ
พวกเขทำมดฤทธธิธ เดชมทำกกวตทำอยตทำงแนตนอนและสทำมทำรถเขข้ทำถขงสวรรครไดข้ซขที่งเรทำทททำไมตไดข้ในยดุคสมนัยนดร  
ดทำวธิดจขงอนัศจรรยรใจ แมข้กระนนัรนพระเจข้ทำไดข้ประททำน “สงตทำรทำศดกนับเกดยรตธิ” เปป็นมงกดุฎใหข้แกต
มนดุษยชทำตธิ อยตทำงหลนังนดรถผกประยดุกตรใชข้อยตทำงชนัดเจนกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในฮดบรผ 2:6-9 
พระองครทรงไดข้รนับสงตทำรทำศดกนับเกดยรตธิเปป็นมงกดุฎจรธิงๆในพระกทำยทดที่ไดข้รนับสงตทำรทำศดซขที่งถผกชดุบใหข้เปป็น
ขขรนแลข้วของพระองคร

สดด 8:6-8 พอยข้อนกลนับมทำกลตทำวถขงเรสืที่องทนั ที่วๆไปมทำกกวตทำ ดทำวธิดกป็ตกตะลขงตตอ
ไปทดที่วตทำพระเจข้ทำทรงพธิจทำรณทำมนดุษยชทำตธิในกทำรอวยพรเรทำดข้วยอททำนทำจครอบครองเหนสือสธิที่งทรง
สรข้ทำงของพระองคร พระองคห์ทรงมอบอดานาจใหผู้ครอบครองบรรดาพระหนตถกนิจของพระองคห์ 



พระองคห์ทรงใหผู้สนินั่งทนนั้งปวงอยผม่ใตผู้ฝม่าเทผู้าของเขา 7 ครือฝผงแกะและฝผงวนวทนนั้งสนินั้นทนนั้งสนตวห์ปม่าดผู้วย 
8 ตลอดทนนั้งนกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรตม่างๆททนั่ไปมาอยผม่ตามทะเล คททำทดที่แปลเปป็น อดานาจใหผู้
ครอบครอง (มาชาล) มดควทำมหมทำยพสืรนฐทำนทดที่สดุดวตทำ ‘ปกครอง’ พระเจข้ทำไดข้ประททำนอททำนทำจ
ปกครองแกตมนดุษยชทำตธิเหนสือสธิที่งทรงสรข้ทำงทดที่เหลสือของพระองครไมตวตทำจะเปป็นอทำณทำจนักรสนัตวร ฝผงนก
ในอทำกทำศ หรสือปลทำทดที่แหวกวตทำยในนทรทำ พระเจข้ทำยนังทรงอนดุญทำตใหข้มนดุษยรปกครองทะเลใหญตดข้วยเรสือ
ทดที่เขทำสรข้ทำงขขรนดข้วย ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือ ควทำมยธิที่งใหญตของพระเจข้ทำผผข้ทรงระลขกถขงมนดุษยชทำตธิ
และประททำนอททำนทำจครอบครองเหนสือสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระองครแกตเขทำ

สดด 8:9 ดนังนนัรนดทำวธิดจขงปตทำวรข้องวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ครือองคห์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าของบรรดาขผู้าพระองคห์ พระนามของพระองคห์สผงสม่งยนินั่งนนกทนนั่วทนนั้งแผม่นดนินโลก เพลงสดดุดดบทนดร
ปธิดทข้ทำยตรงสธิที่งทดที่มนันเรธิที่ม ดทำวธิดเปรมปรดดธิธ ในควทำมโอตอตทำตระกทำรของพระเจข้ทำเมสืที่อเขทำมองดผควทำมยธิที่ง
ใหญตแหตงสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำผผข้ทรงเนรมธิตสรข้ทำงสรรพสธิที่งทดที่ยธิที่งใหญตเหลตทำนนัรนกป็ทรงยธิที่ง
ใหญตกวตทำควทำมเจธิดจรนัสของพวกมนัน

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 9: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกยกใหผู้ดาววิดเปก็นผผผู้แตท่งและถผกอดุทวิศแกท่
หนัวหนผู้านนักดนตรดี อาจเพสือื่อใหผู้เขาขนับรผู้องทดีอื่พลนับพลา สวิอื่งทดีอื่นท่าทจึอื่งยวิอื่งกวท่ากก็คสือคคาวท่ามดธลหับเบน มนันไมท่
ไดผู้ถผกแปลแตท่มดีความหมายตรงตนัววท่า ‘ความตายของบดุตรชายคนหนจึอื่ง’ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จจึงอาจถผก
ประพนันธณ์ขจึนั้นตอนทดีอื่บดุตรชายของดาววิดเสดียชดีววิตดนังทดีอื่หมายเหตดุไวผู้ใน 2 ซามผเอล 12:20 คนอสือื่นๆกก็
พยายามตดีความบางสท่วนของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ใหผู้เปก็นฝท่ายววิญญาณเพสือื่อหมายถจึงการสวินั้นพระชนมณ์
ขององคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเรา คนอสือื่นๆกก็ยนังพยายามประยดุกตณ์ใชผู้เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กนับชนัยชนะของดา
ววิดเหนสือโกลวิอนัท บรวิบทดผเหมสือนจะสนนับสนดุนทรรศนะหลนังสดุดนดีนั้ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ดผเหมสือนจะเดวิน
ตามโครงสรผู้างนดีนั้: 9:1-6 คสือการโมทนาพระคดุณแดท่พระเจผู้าไมท่วท่าจะเปก็นอยท่างไร; 9:7-12 เปก็นการ
แสดงออกซจึอื่งความเชสือื่อ; 9:13-14 เปก็นคคาอธวิษฐานขอพระเมตตา; 9:15-16 เปก็นการระลจึกถจึงการ



พวิพากษาของพระเจผู้า; 9:17-18 เปก็นความไวผู้วางใจในความยดุตวิธรรมในอนาคตของพระเจผู้า; และ 
9:19-20 เปก็นคคาอธวิษฐานปวิด มนันเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนจึอื่งทดีอื่ซนับซผู้อน

สดด 9:1-2 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำสรรเสรธิญ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขผู้า
พระองคห์จะสรรเสรนิญพระองคห์ดผู้วยสนินั้นสสดใจของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะบอกถรึงการ
มหนศจรรยห์ทนนั้งสนินั้นของพระองคห์ 2 ขผู้าพระองคห์จะยนินดทและปลาบปลรืนั้มใจในพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่องคห์ผผผู้
สผงสสด ขผู้าพระองคห์จะรผู้องเพลงสรรเสรนิญพระนามของพระองคห์ โปรดสนังเกตลททำดนับกตอนหลนังตรง
นดร  (1) ดทำวธิดตนัรงใจทดที่จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำดข้วยสวินั้นสดุดใจของเขทำ นตทำเศรข้ทำทดที่กทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ
สตวนใหญตมดลนักษณะสองจธิตสองใจ (2) ยธิที่งกวตทำนนัรน ดทำวธิดยนังตนัรงใจทดที่จะเปป็นพยทำนแกตผผข้อสืที่นเกดที่ยวกนับ
พระรทำชกธิจตตทำงๆอนันมหนัศจรรยรของพระเจข้ทำดข้วย แนตทดเดดยว พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำนนัรนนตทำ
มหนัศจรรยร แมข้จะเจอกนับปนัญหทำตตทำงๆและควทำมโศกเศรข้ทำของชดวธิต ดทำวธิดกป็ตนัรงใจทดที่จะชสืที่นชมยธินดดใน
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ (3) สดุดทข้ทำย เขทำตนัรงใจทดที่จะรข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำ สทำระสททำคนัญของ
เพลงสดดุดดกป็คสือ กทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ ดนตรดอนันศนักดธิธ สธิทธธิธ ตทำมควทำมหมทำยแลข้วคสือสธิที่งทดที่
สรรเสรธิญและถวทำยเกดยรตธิแดตพระองคร ไมตวตทำมนันใหข้ควทำมบนันเทธิงหรสือสรข้ทำงแรงบนันดทำลใจแกตเรทำ
หรสือไมตนนัรนไมตไดข้ถผกกลตทำวถขง

สดด 9:3-4 ดทำวธิดหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อใครตครวญถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้
พข้นมทำแลข้วตลอดกทำรสผข้รบตตทำงๆของชดวธิต เมรืนั่อพวกศนตรผของขผู้าพระองคห์หนนกลนบ เขาทนนั้งหลายกป็
สะดสดและพนินาศไปตม่อเบรืนั้องพระพนกตรห์ของพระองคห์ 4 เพราะพระองคห์ทรงใหผู้ความยสตนิธรรมและ
ความเททนั่ยงตรงแกม่ขผู้าพระองคห์ พระองคห์ประทนบบนพระททนั่นนนั่งและประทานการพนิพากษาอนนชอบ
ธรรม ดทำวธิดสผข้รบมทำหลทำยศขกตลอดชดวธิตของเขทำ หทำกเพลงสดดุดดบทนดรถผกเขดยนเพสืที่อใครตครวญถขง
ชนัยชนะของเขทำเหนสือโกลธิอนัท ดทำวธิดกป็ยกใหข้ชนัยชนะของเขทำเปป็นมทำจทำกควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ 
แมข้ดทำวธิดยธิงสลธิงหธินกข้อนนนัรนใสตโกลธิอนัท มนันกป็เปป็นพระหนัตถรแหตงกทำรทรงจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำทดที่
ทททำใหข้เขทำไดข้รนับชนัยชนะ ยธิที่งกวตทำนนัรนเขทำยนังยกยตองควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำดข้วย



คททำภทำษทำอนังกฤษ right ปรทำกฏสองครนัร งในขข้อ 4 อยตทำงไรกป็ตทำมคททำฮดบรผสองคททำกป็ถผกใชข้ในขข้อ
นดร  คททำแรกถผกแปลมทำจทำก มวิชพนัท ซขที่งมดควทำมหมทำยวตทำ ควทำมยดุตธิธรรมหรสือกทำรพธิพทำกษทำอนันถผกตข้อง 
ในบรธิบทตรงนดร  ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงดททำรงควทำมยดุตธิธรรมใหข้แกตดทำวธิด ดทำวธิดทรทำบวตทำเมสืที่อเขทำ
ทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องและดททำเนธินชดวธิตในใจกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำกป็จะทรงทททำสธิที่งทดที่ถผก
ตข้องตตอเขทำ คททำวตทำ right ทดที่สองแปลมทำจทำก เซเดค และหมทำยถขงควทำมชอบธรรมทดที่เปป็นหลนักกทำรหนขที่ง
ดทำวธิดรนับรผข้วตทำควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำมดพสืรนฐทำนอยผตบนหลนักกทำรเรสืที่องควทำมชอบธรรม เขทำจขง
สรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับเรสืที่องนนัรน

สดด 9:5-6 ควทำมคธิดของดทำวธิดตรงนดร เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปลดที่ยนไปยนังเหลตทำศนัตรผของ
เขทำและโกลธิอนัทโดยเฉพทำะ พระองคห์ไดผู้ทรงขนาบบรรดาประชาชาตนิ และทรงทดาลายคนชนนั่ว แลผู้ว
ทรงลบชรืนั่อของเขาออกเสทยเปป็นนนิตยห์ เมสืที่อดทำวธิดนขกยข้อนถขงศขกตตทำงๆของตน เขทำกป็รวดเรป็วทดที่จะ
สรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทดที่ประททำนชนัยชนะนนัรนแกตเขทำ ดทำวธิดทรทำบดดวตทำชนัยชนะตตทำงๆของเขทำมทำ
จทำกไหน ในคททำพผดทดที่เหป็นไดข้ชนัดวตทำกลตทำวแกตศนัตรผทดที่พตทำยแพข้แลข้วของเขทำโดยตรง ดทำวธิดกป็หมทำยถขงโกลธิ
อนัท  6 โอ ศนตรผเออ๋ย ความพนินาศของเจผู้าไดผู้สดาเรป็จเปป็นนนิตยห์ พระองคห์ทรงทดาลายบรรดาหนวเมรืองของ
เขา และททนั่ระลรึกของเขากป็วอดวายพรผู้อมกนบเขา โกลธิอนัทและพรรคพวกชทำวฟดลธิสเตดยของเขทำไดข้
ทททำใหข้นครตตทำงๆในอธิสรทำเอลพตทำยแพข้ไปแลข้วอยตทำงแนตนอน แตตควทำมทรงจททำเรสืที่องชนัยชนะตตทำงๆของ
พวกเขทำกป็พธินทำศแลข้วเปป็นนธิตยร บทำงคนคธิดวตทำมดคททำพยทำกรณรแฝงตรงนดร เกดที่ยวกนับปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร
และควทำมพตทำยแพข้ของเขทำซขที่งถผกก ททำหนดไวข้แลข้ว กทำรบอกใบข้ถขงทรรศนะนดรถผกพบในขข้อ 8

สดด 9:7-8 ครทำวนดรดทำวธิดวกกลนับมทำกลตทำวถขงควทำมเปป็นนธิรนันดรรและควทำมชอบ
ธรรมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ แตม่พระเยโฮวาหห์จะทรงยรืนยงอยผม่เปป็นนนิตยห์ ไมตวตทำกทำรพตทำยแพข้ของโกลธิ
อนัทหรสือปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรถผกกลตทำวถขงหรสือไมต สธิที่งหนขที่งกป็แนตนอน พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทรง
ดททำรงอยผตเปป็นนธิรนันดรร ควทำมเปป็นนธิรนันดรรของพระองครถผกนททำเสนอตรงนดรอยตทำงชนัดเจนพอๆกนับทดที่อสืที่นใน
พระคนัมภดรร



นอกจทำกนดร  พระองคห์ทรงตระเตรทยมบนลลนงกห์ของพระองคห์เพรืนั่อการพนิพากษา 8 พระองคห์จะ
ทรงพนิพากษาโลกดผู้วยความชอบธรรม พระองคห์จะทรงพนิพากษาบรรดาประชาชาตนิดผู้วยความ
เททนั่ยงธรรม กทำรพธิพทำกษทำทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำของพระเจข้ทำในควทำมชอบธรรมถผกประกทำศอดกครนัร ง เพรทำะ
กทำรอข้ทำงอธิงถขง “โลก” ซขที่งถผกพธิพทำกษทำโดยพระองคร บทำงคนจขงเสนอแนะวตทำนดที่อทำจเปป็นคททำพยทำกรณรทดที่
เลป็งถขงวนันแหตงพระเยโฮวทำหรเมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดใหญตยธิที่ง ใน
วนันนนัรนควทำมชอบธรรมจะเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวแหตงกทำรครอบครองของพระองคร ดผ อธิสยทำหร 11:5 
และวธิวรณร 19:11 ยธิที่งกวตทำนนัรน ในระหวตทำงนดร  ลนักษณะเฉพทำะตนัวแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำกป็ดททำรง
อยผตตตอไปในควทำมชอบธรรม

สดด 9:9-10 พระเจข้ทำจะไมตเพดยงพธิพทำกษทำอยตทำงชอบธรรมเทตทำนนัรน แตตพระองคร
ทรงพรข้อมทดที่จะชตวยเหลสือประชทำชนของพระองครเสมอดข้วย พระเยโฮวาหห์จะทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยของ
คนททนั่ถผกกดขทนั่ ทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยในเวลายากลดาบาก แมข้พระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ครนัที่นครข้ทำมในควทำมยธิที่งใหญต
ของพระองครและทรงยดุตธิธรรมในกทำรพธิพทำกษทำของพระองคร พระองครกป็ทรงเปป็นทดที่ลดรภนัยเสมอซขที่ง
ประชทำชนของพระองครสทำมทำรถมทำพขที่งพธิงไดข้ในยทำมยทำกลททำบทำก กทำรตข้อนรนับมดใหข้เสมอตรงหนข้ทำ
บนัลลนังกรแหตงพระคดุณสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ เรทำหนันมทำหทำพระองครและพขที่งพระองครไดข้เสมอ
เมสืที่อควทำมยทำกลททำบทำกเขข้ทำมทำ ดผ ฮดบรผ 4:16 แนตทดเดดยว องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพระศธิลทำของเรทำ เรทำ
พนักพธิงในพระองคร ทดที่หลบภนัยเมสืที่อพทำยดุใหญตมทำ

ดนังนนัรน 10 บรรดาผผผู้ททนั่รผผู้จนกพระนามของพระองคห์กป็จะวางใจในพระองคห์ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์
เพราะวม่าพระองคห์มนิไดผู้ทรงทอดทนินั้งบรรดาผผผู้ททนั่เสาะแสวงหาพระองคห์ เพรทำะวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ทรงเปป็นทดที่ลดรภนัยในยทำมยทำกลททำบทำก คนเหลตทำนนัรนทดที่รผข้จนักพระองครจขงวทำงใจพระองคร พระองครไมตเคย
และจะไมตมดวนันทอดทธิรงคนเหลตทำนนัรนทดที่แสวงหทำพระองคร ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำทดที่แสนวธิเศษ ดผ เพลง
สดดุดด 34:10 เชตนกนัน

สดด 9:11-12 ดทำวธิดจขงเรข้ทำผผข้อตทำนของเขทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ จงรผู้องเพลงสรรเส
รนิญพระเยโฮวาหห์ ผผผู้ซรึนั่งประทนบในศนิโยน จงบอกเลม่าถรึงพระราชกนิจของพระองคห์ในทม่ามกลาง



ชนชาตนิทนนั้งหลาย เพรทำะควทำมสนัตยรซสืที่อ กทำรชตวยใหข้พข้น ควทำมยดุตธิธรรม และควทำมประเสรธิฐของ
พระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงก ททำชนับเรทำใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระองคร นอกจทำกนดร  เรทำยนังถผกสนัที่งใหข้บอก
คนอสืที่นถขงพระรทำชกธิจตตทำงๆของพระองครดข้วย

กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสือ 12 เมรืนั่อพระองคห์ทรงไตม่สวนเรรืนั่องโลหนิต พระองคห์ทรงจดาเขาทนนั้ง
หลายไวผู้ พระองคห์มนิไดผู้ทรงลรืมคดารผู้องทสกขห์ของผผผู้ถม่อมตนวลง ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำ เมสืที่อพระเจข้ทำทรง
ไตตสวนเรสืที่องโลหธิตของประชทำชนของพระองครซขที่งถผกทททำใหข้หลนั ที่งออก พระองครกป็ไมตทรงลสืมพวกเขทำ
และพระองครไมตทรงลสืมคททำอธธิษฐทำนของผผข้ถตอมตนัวลงดข้วย ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือ ควทำมสนัตยรซสืที่อ
และควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำ พระองครทรงยดุตธิธรรมและพระองครทรงปฏธิบนัตธิโดยไมตเลสือกหนข้ทำผผข้
ใด

สดด 9:13-14 ดทำวธิดจขงเปลดที่ยนจทำกคททำสรรเสรธิญเปป็นคททำอธธิษฐทำน ครทำวนดร เขทำเสนอ
คททำทผลขอตตอพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพระกรสณาแกม่ขผู้าพระองคห์ ขอทรงทอด
พระเนตรวม่าขผู้าพระองคห์ตผู้องทนทสกขห์ทรมานเพราะคนททนั่เกลทยดชนงขผู้าพระองคห์เพทยงใด ขผู้าแตม่
พระองคห์ ผผผู้ทรงยกขผู้าพระองคห์ขรึนั้นจากประตผของความตาย 14 เพรืนั่อขผู้าพระองคห์จะกลม่าวบรรดาคดา
สรรเสรนิญพระองคห์ททนั่ในประตผทนนั้งหลายแหม่งธนิดาศนิโยน ขผู้าพระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์ในการชม่วยใหผู้รอด
ของพระองคห์ แมข้พระเจข้ทำไดข้ประททำนกทำรชตวยใหข้พข้นอนันยธิที่งใหญตแกตดทำวธิดแลข้วในครนัร งอดดต ครทำวนดร
เขทำกป็วธิงวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงมดพระเมตตทำตตอเขทำตตอไป เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกถขง
ควทำมยทำกลททำบทำกทดที่ตตอเนสืที่อง ดทำวธิดมดศนัตรผหลทำยคน โดยซทำอผลกป็เปป็นหนขที่งในนนัรน ดทำวธิดจขงเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำพระองครไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมตทำยมทำหลทำยครนัร งแลข้ว เพรทำะเหตดุนดร ดทำ
วธิดจขงสรรเสรธิญพระเจข้ทำตตอไปไดข้ โปรดสนังเกตวลด “ในประตผทนัรงหลทำยแหตงธธิดทำศธิโยน” ศธิโยนเปป็นคททำ
หนขที่งทดที่ใชข้เรดยกเยรผซทำเลป็มและประตผทนัรงหลทำยของธธิดทำของมนันกป็อทำจหมทำยถขงเมสืองหนขที่งทดที่มดขนทำดเลป็ก
กวตทำ ซขที่งอทำจเปป็นเบธเลเฮม เมสืองเกธิดของดทำวธิด ไมตวตทำกรณดใดดทำวธิดกป็ตนัรงใจทดที่จะชสืที่นชมยธินดดในควทำม
รอดของพระเจข้ทำ ทนัรงทดที่เปป็นนธิรนันดรรและชนั ที่วครทำว



สดด 9:15-17 ครทำวนดรดทำวธิดหนันจดุดสนใจของเขทำไปยนังเหลตทำคนอธรรมและจดุดจบ
ของพวกเขทำ บรรดาประชาชาตนิไดผู้จมลงในหลสมซรึนั่งเขาทดาไวผู้ และเทผู้าของเขาตนิดตาขม่ายซรึนั่งเขาเอง
ซม่อนดนกไวผู้ คททำทดที่แปลเปป็น บรรดาประชาชาตนิ (โกยวิม) เปป็นคททำฮดบรผทดที่หมทำยถขง ‘คนตตทำงชทำตธิ’ คนตตทำง
ชทำตธิในสมนัยของดทำวธิดแทบทดุกคนเปป็นคนนนับถสือรผปเคทำรพและอยผ ตนอกพระสนัญญทำทดที่เปป็นพนันธ
สนัญญทำซขที่งพระเจข้ทำไดข้กระทททำแกตอธิสรทำเอล กลตทำวโดยสรดุป พวกเขทำไมตรผข้จนักองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและ
ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงปรทำศจทำกพระเจข้ทำ ดข้วยเหตดุนดร แมข้พวกเขทำอทำจขดุดหลดุมหรสือวทำงตทำขตทำยเพสืที่อดนักจนับคน
ทดที่ดททำเนธินตทำมแบบพระเจข้ทำ พวกเขทำกป็จะถผกจนับในบตวงแรข้วของตนัวเอง ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับ
สดุภทำษธิต 26:7 แมข้ซทำโลมอนยนังไมตไดข้เขดยนขข้อนดร เลยในตอนนนัรน แตตในฐทำนะเปป็นสดุภทำษธิตทนั ที่วไปขข้อ
หนขที่ง ดทำวธิดกป็อทำจทรทำบดดถขงควทำมจรธิงของมนัน

นอกจทำกนดร  16 พระเยโฮวาหห์ทรงเผยพระองคห์ใหผู้ปรากฏแจผู้งดผู้วยการพนิพากษาซรึนั่งพระองคห์
ไดผู้ทรงกระทดา คนชนนั่วถผกดนกดผู้วยกนิจการททนั่ทดาดผู้วยมรือของเขาเอง ฮนิกเกอนน เซลาหห์ ควทำมคธิดหลทำย
ประกทำรถผกนททำเสนอตรงนดร  ประกทำรแรก พระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่รผข้จนักดดในเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำอนันชอบ
ธรรมของพระองคร มนันมดลนักษณะเฉพทำะตนัวเปป็นควทำมชอบธรรมและควทำมยดุตธิธรรม ประกทำรทดที่สอง
ดนังทดที่หมทำยเหตดุไวข้ขข้ทำงบน คนชนั ที่วตธิดกนับดนักทดที่ตนวทำงไวข้เอง สดุดทข้ทำย ดทำวธิดปธิดทข้ทำยขข้อนดรดข้วย “ฮวิกเก
อนัน เซลาหณ์” คททำวตทำ ฮวิกเกอนัน ไมตไดข้ถผกแปลแตตมดควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำรใครตครวญ’ เซลาหณ์ มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘หยดุดชนั ที่วครผต ’ ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำอทำจเปป็นกทำรหยดุดชนั ที่วครผตและใครตครวญหรสือคธิดเกดที่ยวกนับ
ควทำมจรธิงทดที่เพธิที่งถผกเอตยไปนนัรน มดเหตดุใหข้คธิดเกดที่ยวกนับสธิที่งทดที่เพธิที่งถผกกลตทำวไปอยตทำงแนตนอน

ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสตวนนดร โดยหมทำยเหตดุวตทำ 17 คนชนนั่วจะตผู้องถอยไปสผม่
นรก ครือประชาชาตนิทนนั้งมวลททนั่ลรืมพระเจผู้า คททำทดที่แปลเปป็น นรก (เชโอล) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำหลดุม
ฝนังศพ แตตมดควทำมหมทำยดข้วยวตทำยมโลกของผผข้ทดที่ตทำยไปแลข้ว นรกเปป็นคททำแปลทดที่ดดของคททำๆนดร  คททำทดที่แปล
เปป็น ประชาชาตนิ คสือ โกยวิม เหมสือนเดธิม มนันหมทำยถขงคนตตทำงชทำตธิ คนอธรรม หรสือชนตตทำงชทำตธิ ควทำม
จรธิงทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ คนทนัรงปวงทดที่เมธินพระเจข้ทำจะลงเอยในนรก



สดด 9:18-20 ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำทผลขอใหข้พระเจข้ทำทรงลงมสือ 
เพราะพระองคห์จะไมม่ทรงลรืมคนขนดสนเสมอไป และความหวนงของคนยากจนจะไมม่พนินาศไปเปป็น
นนิตยห์ 19 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงลสกขรึนั้น อยม่าใหผู้มนสษยห์มทชนยไดผู้ แตม่ใหผู้บรรดาประชาชาตนิถผก
พนิพากษาในสายพระเนตรของพระองคห์ทนนั้งสนินั้น จรธิงๆแลข้วดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำคน
ชนัที่วตทำมทดที่พระองครเหป็นสมควร แนตทดเดดยว กทำรแกข้แคข้นเปป็นของพระองคร พระองครจะทรงตอบ
สนอง เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำขอนดร  20 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงใหผู้เขายดาเกรง และ
ใหผู้บรรดาประชาชาตนิทราบวม่า เขาทนนั้งหลายเปป็นเพทยงมนสษยห์เทม่านนนั้น เซลาหห์ กลตทำวอดกนนัยหนขที่งดทำวธิด
ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำคนอธรรม ขอทรงทททำใหข้พวกเขทำรผข้จนักควทำมเกรงกลนัวองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อทดที่พวกเขทำจะไดข้ตระหนนักถขงควทำมอตอนแอของควทำมเปป็นมนดุษยรทดที่ตทำยไดข้ของ
ตนเอง เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำก ททำชนับใหข้หยดุดชนั ที่วครผตและใครตครวญเหมสือนเดธิม

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 10: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้อาจถผกเรดียกวท่าเสดียงรผู้องไหผู้ของผผผู้ทดีอื่ถผกบดีบ
บนังคนับ นนักอธวิบายพระคนัมภดีรณ์สท่วนใหญท่เชสือื่อวท่าเพลงสดดุดดีบททดีอื่สวิบเปก็นเพลงทดีอื่ตท่อเนสือื่องจากบททดีอื่เกผู้า 
ในเนสืนั้อหาสท่วนหลนังของเพลงสดดุดดีบทนนันั้น ดาววิดขอรผู้องพระเจผู้าใหผู้ทรงจนัดการกนับคนชนัอื่ว ความควิด
นนันั้นตท่อเนสือื่องมาในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ดาววิดขอรผู้องพระเจผู้าอดีกครนันั้งใหผู้ทรงพวิพากษาคนอธรรม เพลง
สดดุดดีบทนดีนั้ปวิดทผู้ายดผู้วยคคาสรรเสรวิญอนันเปดีอื่ยมดผู้วยชนัยชนะถวายแดท่พระเจผู้า อาจมดีเนสืนั้อหาเชวิงคคา
พยากรณณ์ถจึงวนันแหท่งพระเยโฮวาหณ์ดผู้วยเมสือื่อพระเยซผทรงปกครองและครอบครองจากเยรผซาเลก็ม

สดด 10:1 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำถทำมแบบเศรข้ทำๆทดที่วตทำทททำไมพระเจข้ทำถขง
ไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงและพธิพทำกษทำคนชนั ที่ว โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ไฉนพระองคห์ประทนบยรืนอยผม่หม่าง
ไกล ไฉนพระองคห์ทรงซม่อนพระองคห์เสทยในยามยากลดาบาก ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับขข้อสงสนัย
ทดที่มดมทำทดุกยดุคสมนัยทดที่วตทำทททำไมคนชนั ที่วดผเหมสือนจะเจรธิญขขรนและคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ
ประสบกนับควทำมทดุกขรลททำบทำก ดผ เพลงสดดุดด 37 และ 73 ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ ทททำไม โอ องครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำ? ทททำไมพระองครไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเหลสือเรทำ? พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจในเวลทำอนัน



สมบผรณรแบบของพระองครเสมอ เวลทำของเรทำอทำจไมตใชตเวลทำของพระองคร บทำงครนัร งพระองครทรง
อนดุญทำตใหข้เรทำเผชธิญกนับชตวงเวลทำแหตงกทำรทดสอบเพสืที่อทดที่เรทำจะไดข้วทำงใจพระองครมทำกขขรน นอกจทำกนดร
กทำรทดสอบเชตนนนัรนกป็เสรธิมกททำลนังเรทำ ทททำใหข้เรทำเปป็นผผข้ใหญต และหลตอหลอมเรทำ กระนนัรน ในระหวตทำง
ควทำมยทำกลททำบทำกของเขทำ ดทำวธิดกป็ไดข้แตตรข้องขอควทำมชตวยเหลสือตตอสวรรคร

สดด 10:2-3 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงเรธิที่มรตทำยยทำววธิถดตตทำงๆของคนชนั ที่ว คนชนนั่ว
ขม่มเหงคนยากจนอยม่างทะนงองอาจ ขอใหผู้เขาตนิดกนบบม่วงแรผู้วแหม่งอสบายททนั่เขาคนิดขรึนั้นนนนั้น คททำทดที่แปล
เปป็น คนชนนั่ว (ราชา) ในควทำมหมทำยแบบทนั ที่วไปมทำกกวตทำมดควทำมหมทำยเพดยงวตทำคนอธรรม โปรด
สนังเกตลนักษณะเฉพทำะตนัวอยตทำงหนขที่งซขที่งแพรตหลทำยเหมสือนควทำมอธรรมและนนัที่นกป็คสือควทำมเยตอหยธิที่ง 
ไมตมดทดที่ใดเลยในพระคนัมภดรรทดที่ควทำมเยตอหยธิที่งถผกพผดถขงในแงตบวก มนันถผกเชสืที่อมโยงเสมอกนับควทำมชนั ที่ว 
นอกจทำกนดร  คนใหญตคนโตและผผข้มดอททำนทำจกป็มนักขตมเหงคนยากจน คททำหลนังนดรมดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ กทำร
มดใจถตอม กทำรเปป็นคนตทที่ทำตข้อยและแมข้แตตคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ ตลอดหลทำยยดุคสมนัยเนสืรอ
หนนังมดตนัญหทำตตอสผข้กนับจธิตวธิญญทำณ นนัที่นคสือ ควทำมอธรรมมดใจอธิจฉทำรธิษยทำและใสตรข้ทำยคนทดที่ดททำเนธินตทำม
ททำงของพระเจข้ทำเสมอ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ดนักจนับพวกเขทำในกนับดนักของพวกเขทำเอง 
ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับ 9:15 และสดุภทำษธิต 26:7

นอกจทำกนดร   3 เพราะคนชนนั่วอวดถรึงสนินั่งททนั่ใจเขาอยากไดผู้นนนั้น และอวยพรคนททนั่โลภ ผผผู้ซรึนั่งพระ
เยโฮวาหห์ทรงเกลทยดชนง เรทำไดข้ทรทำบเพธิที่มเตธิมเกดที่ยวกนับใจมนดุษยรทดที่บทำปหนทำ คนอธรรมมนักอวดควทำม
ปรทำรถนทำตตทำงๆแหตงใจของตน นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำคนอธรรมพผดพลตทำมดข้วยปทำกของตนอยตทำงโงตเขลทำ 
พวกเขทำดททำเนธินชดวธิตตทำมสธิที่งทดที่พวกเขทำอยทำกไดข้ (นนัที่นคสือ ควทำมปรทำรถนทำตตทำงๆแหตงใจของพวกเขทำ) 
ยธิที่งกวตทำนนัรน พวกเขทำยนังเทดที่ยวไปสรรเสรธิญคนเหลตทำนนัรนทดที่โลภโมโทสนันดข้วย (คททำทดที่แปลเปป็น โลภ ตรง
นดร  (บนัทซา) จรธิงๆแลข้วหมทำยควทำมวตทำ ‘โลภโมโทสนัน’ หรสืออยทำกไดข้ ‘มทำกกวตทำเดธิม’) อยตทำงไรกป็ตทำม 
ดทำวธิดหมทำยเหตดุวตทำพระเจข้ทำกลนับทรงเกลดยดชนัง (หรสือดผหมธิที่น) คนทดที่มดมดุมมองเชตนนนัรนเกดที่ยวกนับชดวธิต นตทำ
เศรข้ทำทดที่สธิที่งนดร คสือแรงจผงใจของคนมทำกมทำยในวนัฒนธรรมสมนัยใหมตของเรทำ



สดด 10:4-6 ดทำวธิดพรรณนทำถขงวธิถดชดวธิตของคนอธรรมตตอไป เพราะคนชนนั่วนนนั้น
ดผู้วยสทหนผู้าททนั่เยม่อหยนินั่งยโสจะไมม่แสวงหาพระเจผู้า พระเจผู้ามนิไดผู้อยผม่ในความคนิดทนนั้งสนินั้นของเขาเลย อดก
ครนัร งทดที่ควทำมเยตอหยธิที่งถผกพรรณนทำวตทำเปป็นอดุปนธิสนัยหลนักของควทำมอธรรม คททำทดที่แปลเปป็น สทหนผู้า (อนัฟ) 
แมข้หมทำยถขงใบหนข้ทำโดยทนั ที่วไป มนันกป็มดควทำมหมทำยแบบเฉพทำะเจทำะจงวตทำจมผก ควทำมคธิดตรงนดรอทำจ
เปป็นไดข้วตทำคนอธรรมเพรทำะควทำมเยตอหยธิที่งเชธิดหนข้ทำของตนใสตพระเจข้ทำ เขทำไมตมดเวลทำใหข้พระเจข้ทำ เขทำ 
“จะไมตแสวงหทำพระเจข้ทำ” เขทำไมตตข้องกทำรพระเจข้ทำ (หรสือเขทำคธิดเชตนนนัรน) คททำทดที่แปลเปป็น ในความคนิด
ทนนั้งสนินั้นของเขาเลย (เมซวิมมาหณ์) หมทำยถขงแผนกทำรและจดุดประสงครตตทำงๆของคนๆหนขที่ง ดนังนนัรนคน
อธรรมจขงมนักตนัดพระเจข้ทำออกไปจทำกแผนกทำรตตทำงๆของตน สธิที่งทดที่เปป็นนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำไมตไดข้
เขข้ทำมทำในหนัวของเขทำเลยและคนอธรรมไมตสนดข้วยวตทำเขทำจะคธิดถขงเรสืที่องนนัรนหรสือไมต คนทดที่ยนังไมตรอด
และพวกครธิสเตดยนเนสืรอหนนังวทำงแผนชดวธิตของตนโดยไมตคธิดถขงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำเลย

ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปวตทำสททำหรนับคนอธรรมแลข้ว 5 วนิธทการของคนชนนั่วรผู้ายกาจอยผม่ทสกเวลา 
การพนิพากษาของพระองคห์อยผม่สผงพผู้นสายตาของเขา เขาพม่นความรผู้ายใสม่บรรดาคผม่อรนิของเขา คททำทดที่
แปลเปป็น รผู้ายกาจ (ชผวลณ์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘บธิดเบสือน’ และอทำจมดควทำมหมทำยตรงนดรวตทำ ‘เวดยน
วน’ เพรทำะชทำยและหญธิงทดที่เปป็นคนอธรรมใชข้ชดวธิตของตนโดยวทำงแผนและทททำกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆ
โดยไมตคททำนขงถขงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำเลย ชดวธิตของพวกเขทำและของครอบครนัวของพวกเขทำจขง
ประสบควทำมยดุตงยทำกบตอยๆ คนอธรรมทดที่ยนังไมตรอดใชข้ชดวธิตของตนโดยไมตรผข้อะไรเลยเกดที่ยวกนับพระ
วจนะของพระเจข้ทำและหลนักกทำรตตทำงๆของมนัน นนัที่นอทำจเปป็นสธิที่งทดที่ดทำวธิดหมทำยถขงในคททำพผดทดที่วตทำ “กทำร
พธิพทำกษทำของพระองครอยผตสผงพข้นสทำยตทำของเขทำ” คนทดที่ยนังไมตรอดและคนอธรรมไมตสนเลยวตทำพระ
วจนะของพระเจข้ทำคสือสมดุดแผนทดที่สททำหรนับชดวธิต พวกเขทำเมธินมนันอยตทำงสธิรนเชธิง “เขทำพตนควทำมรข้ทำยใสต
บรรดทำคผตอรธิของเขทำ” ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วตทำคนอธรรมจททำนวนมทำกทททำเสดยงขขรนจมผกอยตทำงเยข้ย
หยนันใสตศนัตรผของตน อดกครนัร งทดที่ควทำมเยตอหยธิที่งปรทำกฏชนัดเจน

ควทำมคธิดนนัรนดททำเนธินตตอไปเมสืที่อดทำวธิดหมทำยเหตดุวตทำ 6 โดยคนิดในใจของเขาวม่า "ขผู้าจะไมม่หวนนั่น
ไหว เพราะขผู้าจะไมม่พบความยากลดาบากเลย" ควทำมเยตอหยธิที่งและควทำมจองหองเปป็นลนักษณะทนั ที่วไป



ของคนทดที่ยนังไมตรอด คนอธรรมและครธิสเตดยนทนัรงหลทำยทดที่อยผตฝตทำยเนสืรอหนนัง พวกเขทำคธิดเอทำเองอยตทำงโงต
เขลทำวตทำไมตมดใครและไมตมดสธิที่งใดหยดุดยนัรงพวกเขทำไดข้ พวกเขทำดนันทดุรนังตตอไปตทำมททำงของตน

สดด 10:7-8 ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปถขงควทำมโงตเขลทำของคนเหลตทำนนัรน การแชม่งดม่า 
การลม่อลวง และการฉผู้อฉลอยผม่เตป็มปากของเขา ความชนนั่วรผู้ายและความเลวทรามอยผม่ใตผู้ลนินั้นของเขา 
คนอธรรมเปป็นคนปทำกเสดย มดกทำรแชตงดตทำและควทำมตลบตะแลงอยผตในตนัวพวกเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น การ
ฉผู้อฉล (โทวคณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ตนัดเปป็นชธิรนๆ’ ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกป็คสือ ลธิรนทดที่ฉดกคนอสืที่นเปป็นชธิรนๆ 
นอกจทำกนดร  “ควทำมชนั ที่วรข้ทำยและควทำมเลวทรทำมอยผตใตข้ลธิรนของเขทำ” คนอธรรมใชข้ลธิรนของตนเพสืที่อควทำม
ชนัที่วรข้ทำย คททำทดที่แปลเปป็น ความเลวทราม (อาเวน) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำควทำมชนั ที่วชข้ทำ กลตทำวโดยสรดุป คน
อธรรมใชข้ลธิรนของตนในแบบทดที่ชนั ที่วรข้ทำย

นอกจทำกนดร  คนทนัรงหลทำยทดที่เปป็นคนอธรรมจะถผกพบวตทำ 8 นนนั่งซสม่มคอยดนกทดารผู้ายอย ผม่ตามชนบท
และกระทดาฆาตกรรมคนไรผู้ผนิดเสทยในททนั่เรผู้นลนบ ตาของเขาสอดหาคนยากจน ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือ
วตทำ คนอธรรมมนักคธิดแผนกทำรรข้ทำยและสมคบคธิดควทำมชนั ที่วรข้ทำยในใจของตน ควทำมคธิดตรงนดรอทำจไมตไดข้
หมทำยควทำมวตทำคนอธรรมทดุกคนเปป็นฆทำตกรมทำกเทตทำกนับทดที่วตทำบทำงครนัร งพวกเขทำตรขกตรองถขงเรสืที่องนนัรน
ในใจของตน พวกเขทำมนักคธิดแผนกทำรอสนัตยรตตทำงๆตตอสผข้คนเหลตทำนนัรนทดที่ยทำกจนและมดฐทำนะตทที่ทำตข้อย

สดด 10:9-11 ควทำมชนั ที่วของใจมนดุษยรทดที่บทำปหนทำถผกเปธิดโปงเพธิที่มเตธิมโดยผผข้แตตง
เพลงสดดุดดบทนดร  เขาซสม่มอย ผม่ในททนั่ลนบเหมรือนสนิงโตอยผม่ในททนั่กดาบนง เขาซสม่มอย ผม่เพรืนั่อจนบคนยากจน แลผู้วเขา
ฉสดลากคนยากจนมาดผู้วยตาขม่ายของเขา 10 เขาหมอบลงและยม่อตนวลง เพรืนั่อคนยากจนจะจมลง
ดผู้วยพวกททนั่แขป็งแรงของเขา ศนักยภทำพในกทำรเปป็นอทำชญทำกรของใจมนดุษยรถผกเปธิดโปง หทำกไมตใชต
เพรทำะพระคดุณของพระเจข้ทำแลข้ว เรทำทดุกคนกป็อทำจตกไปในอทำชญทำกรรมเชตนนนัรนไดข้เหมสือนกนัน คนชนั ที่ว
รข้ทำยคธิดแผนกทำรและสมคบคธิดเพสืที่อทดที่จะปลข้นคนอสืที่น เมลป็ดพนันธดุรชนั ที่วนนัรนถผกฝนังอยผตลขกๆภทำยในใจมนดุษยร
ทดุกคน ขตทำวในสสืที่อหลทำยแขนงนททำเสนอคนทดที่ทททำแบบนนัรนเปป็นประจททำทดุกวนัน

ยธิที่งกวตทำนนัรน คนอธรรม 11 คนิดในใจวม่า "พระเจผู้าลรืมแลผู้ว พระองคห์ทรงซม่อนพระพนกตรห์และ
จะไมม่ทรงเหป็นเลย" บตอยครนัร งทดที่คนอธรรมทนัรงหลทำยคธิดเอทำเองวตทำตนจะลอยนวลไปไดข้กนับควทำมบทำป



ของตน หทำกพวกเขทำแมข้แตตตรขกตรองเรสืที่องพระเจข้ทำ พวกเขทำกป็เยทำะเยข้ยพระองครโดยคธิดเอทำเองวตทำ
แมข้แตตพระองครกป็จะไมตเหป็นควทำมบทำปของพวกเขทำ ชตทำงเปป็นรทำยกทำรทดที่เนตทำเสดยแตตถผกตข้องของ
ลนักษณะเฉพทำะตนัวเหลตทำนนัรนของควทำมอธรรม

สดด 10:12 ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงกระทททำกธิจตตอสผข้ควทำมชนั ที่วเชตนนนัรน โอ 
ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงลสกขรึนั้น โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขอทรงชผพระหนตถห์ของพระองคห์ขรึนั้น ขออยม่า
ทรงลรืมคนททนั่ถม่อมตนวลง คททำทดที่แปลเปป็น ถม่อมตนวลง (อานาฟ) แมข้มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำคนเหลตทำนนัรน
ทดที่มดฐทำนะตทที่ทำตข้อยในบรธิบทนดร  กป็อทำจเปป็นคททำเหมสือนทดที่ใชข้เรดยกคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ ใน
พระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม กทำรดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำถผกเชสืที่อมโยงกนับควทำมถตอมใจ ดทำวธิดจขง
อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำคนชนั ที่วและแกข้ตตทำงใหข้คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ

สดด 10:13-14 ดทำวธิดจขงถทำมวตทำ ไฉนคนชนนั่วจรึงประณามพระเจผู้า และกลม่าวในใจของ
ตนเองวม่า "พระองคห์จะไมม่ทรงเอาเรรืนั่องเอาราว" คททำทดที่แปลเปป็น ประณาม (นาอนัทซณ์) มดควทำมหมทำย
ดข้วยวตทำ ‘ดผหมธิที่น’  แมข้คนอธรรมจะคธิดอยตทำงจองหองวตทำตนจะลอยนวลไปไดข้กนับควทำมบทำปของตน 
ดทำวธิดกป็ถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงทรงยอมใหข้พวกเขทำดผหมธิที่นพระองคร

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ 14 พระองคห์ทรงเหป็น เออ พระองคห์ทรง
พนิเคราะหห์ความยากลดาบากและความโกรธเครืองแลผู้ว เพรืนั่อพระองคห์จะไดผู้ทรงดดาเนนินคดทดผู้วย
พระหนตถห์ของพระองคห์ คนยากจนมอบตนวไวผู้กนบพระองคห์ พระองคห์ทรงเปป็นผผผู้ชม่วยคนกดาพรผู้าพม่อ 
พระเจข้ทำทรงทรทำบควทำมบทำปของมนดุษยรแมข้เขทำจะจองหองกป็ตทำม ตรงกนันขข้ทำม เมสืที่อคนยทำกจน (นนัที่น
คสือ คนทดที่เครทำะหรรข้ทำย) หนันมทำหทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำจะทรงเปป็นผผข้ชตวยเหลสือของเขทำ ควทำมคธิด
ทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำเมสืที่อคนเหลตทำนนัรนทดที่ขนัดสนวทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระองครจะทรงสผข้ควทำม
แทนพวกเขทำ

สดด 10:15 อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อวกกลนับมทำยนังควทำมบทำปของคนอธรรม ดทำวธิดกป็
ก ททำชนับพระเจข้ทำวตทำ ขอพระองคห์ทรงหนกแขนของคนชนนั่วและคนกระทดาชนนั่ว ขอทรงคผู้นความชนนั่วของเขา



ออกมาจนหมดสนินั้น ในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระองคร พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรก นับคนอธรรม 
นอกจทำกนดร  ดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงคข้นดผควทำมบทำปทนันั้งสวินั้นของคนชนั ที่วและพธิพทำกษทำมนันเสดย

สดด 10:16-18 ดทำวธิดจขงเปรมปรดดธิธ วตทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นพระมหากษนตรนิยห์อยผม่
เปป็นนนิตยห์นนิรนนดรห์ บรรดาประชาชาตนิจะพนินาศไปจากแผม่นดนินของพระองคห์ แมข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ทรงดททำรงอยผตชนั ที่วนธิรนันดรรอยตทำงแนตนอน อทำจมดควทำมหมทำยโดยนนัยเชธิงพยทำกรณรตรงนดรดข้วย พระ
วธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ อทำจทรงมองลตวงหนข้ทำไปยนังตอนทดที่พระเยซผจะทรงปกครองในฐทำนะพระมหทำ
กษนัตรธิยรเหนสือพธิภพทนัรงสธิรน เมสืที่อถขงตอนนนัรนและตอนนนัรนเทตทำนนัรน คนอธรรมจะพธินทำศไปจทำกแผตนดธิน
อธิสรทำเอลและจทำกพธิภพโลกทนัรงสธิรน เมสืที่อนนัรนอทำณทำจนักรของพระองครจะดททำรงอยผตตตอไปเขข้ทำสผตอทำณทำจนักร
นธิรนันดรรนนัรนในฟข้ทำสวรรครใหมตและแผตนดธินโลกใหมต

ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยรข้องทผลวตทำ 17 ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงสดนบ
ความปรารถนาของคนททนั่ถม่อมตนวลง จะทรงเสรนิมกดาลนงใจเขา และพระองคห์จะทรงเงทนั่ยพระกรรณ
สดนบถผู้อยคดาของเขา 18 เพรืนั่อประทานความยสตนิธรรมแกม่คนกดาพรผู้าพม่อและคนถผกบทบบนงคนบ เพรืนั่อ
มนสษยห์บนแผม่นดนินโลกจะไมม่บทบบนงคนบเขาอทกตม่อไป ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำพระองครไดข้ทรง
สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ (นนัที่นคสือ คนถตอมใจ) แลข้วจรธิงๆ ดนังนนัรน
พระองครจะทรงฟนังเสดยงรข้องไหข้ของพวกเขทำทดที่ขอใหข้นททำควทำมยดุตธิธรรมมทำสผตผผข้ทดที่ถผกบดบบนังคนับ วลด
สดุดทข้ทำย “มนดุษยรบนแผตนดธินโลก” เปป็นสธิที่งทดที่นตทำสนใจ บทำงคนพยทำยทำมทดที่จะเชสืที่อมโยงชสืที่อนดรกนับ
ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร แมข้อทำจมดควทำมหมทำยโดยนนัยถขงเรสืที่องนนัรนอยตทำงไมตตข้องสงสนัย บรธิบททดที่ใหญต
กวตทำกป็ดผเหมสือนเอนเอดยงไปททำงทรรศนะทดที่วตทำนดที่เปป็นอดกชสืที่อหนขที่งของคนอธรรมโดยทนั ที่วไป

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 11: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องใน
โอกาสใดแมผู้วท่ามนันเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนจึอื่งของดาววิดกก็ตาม บางคนเสนอแนะวท่าดาววิดเขดียนมนันใน
สมนัยทดีอื่เขาถผกซาอผลขท่มเหง ความหมายของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้สนนับสนดุนทรรศนะนดีนั้ การจนัดเรดียงของ
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีลนักษณะเรดียบงท่าย ขผู้อ 1-3 นคาเสนอความทดุกขณ์ลคาบากทดีอื่ดาววิดเผชวิญ ขผู้อ 4-7 นคา



เสนอพละกคาลนังของเขา นนัอื่นคสือองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าเอง เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเกรวิอื่นนคาวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหัก
รน้อง เพลงสดดดดของดนำววิด ดาววิดอดุทวิศเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เหมสือนทดีอื่เขาทคากนับเพลงสดดุดดีบทอสือื่นๆใหผู้แกท่
หนัวหนผู้านนักดนตรดี – อาจของพลนับพลา เหก็นไดผู้ชนัดวท่าดาววิดมดีความสนัมพนันธณ์ใกลผู้ชวิดกนับบดุคคลผผผู้นดีนั้
และมอบเพลงนดีนั้ใหผู้แกท่เขาเพสือื่อไวผู้ขนับรผู้องทดีอื่พลนับพลาโดยคนเลวดีทดีอื่ถผกมอบหมายทดีอื่นนัอื่น มดีอยผท่หผู้าสวิบ
หผู้าครนันั้งทดีอื่ดาววิดอดุทวิศเพลงสดดุดดีตท่างๆใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีผผผู้นดีนั้  

สดด 11:1 ควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่ดทำวธิดเผชธิญปรทำกฏชนัดเจนเมสืที่อเพลงสดดุดดบทนดร
ขขรนตข้น ขผู้าพเจผู้าวางใจในพระเยโฮวาหห์ ทม่านจะพผดกนบจนิตใจขผู้าพเจผู้าอยม่างไรวม่า "จงหนทไปททนั่ภผเขา
เหมรือนนก ผผข้ทดที่ดทำวธิดไวข้วทำงใจปรทำกฏชนัดเจน ผผข้นนัรนคสือองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเอง ดทำวธิดไมตเพดยงวทำงใจ
พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำในเรสืที่องควทำมรอดของเขทำเทตทำนนัรน แตตเขทำวทำงใจพระองครเปป็นประจททำทดุกวนัน
ดข้วย จทำกบรธิบทนดร  ดผเหมสือนวตทำอยตทำงหลนังถผกหมทำยถขงตรงนดร  ขณะทดที่ดทำวธิดเผชธิญกนับกทำรรนังควทำนและ
กทำรขตมเหงจทำกซทำอผล ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำกป็อยผตในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

แมข้กระนนัรน บทำงคนไดข้แนะนททำดทำวธิดใหข้หนดไปเสดย ดทำวธิดจขงตอบกลนับไปวตทำ “ทตทำนจะพผดกนับ
จธิตใจขข้ทำพเจข้ทำอยตทำงไรวตทำ "จงหนดไปทดที่ภผเขทำเหมสือนนก” ในควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญ ดทำวธิดถผก
ลองใจใหข้ยอมแพข้และวธิที่งหนด ซทำตทำนจะพยทำยทำมทททำใหข้เรทำทข้อใจกตอน จทำกนนัรนหลนังจทำกทททำเรสืที่องนนัรน
สททำเรป็จแลข้ว มนันกป็จะลองใจเรทำใหข้ยอมแพข้เสดย ดทำวธิดตตอสผข้กทำรทดลองนนัรนและจนับจข้องสทำยตทำของตนทดที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 11:2 ภทำพเปรดยบอนันคมคทำยถผกนททำเสนอ เพราะดผเถนิด คนชนนั่วโกม่งธนผและ
เอาลผกธนผพาดสายไวผู้แลผู้ว เพรืนั่อจะยนิงเขผู้าไปอยม่างลนบๆใหผู้ถผกคนใจเททนั่ยงธรรม แมข้ซทำอผลเคยพดุตงหอก
ของตนเขข้ทำใสตดทำวธิดหลทำยครนัร งจรธิงๆ ควทำมคธิดตรงนดรกป็เปป็นคททำพผดเปรดยบเทดยบถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่
ดทำวธิดเผชธิญ เขทำเปรดยบมนันวตทำเปป็นเหมสือนคนๆหนขที่งทดที่ขผตวตทำจะยธิงเขทำดข้วยลผกธนผดอกหนขที่ง สธิที่งทดที่ชนัดเจน
กป็คสือวตทำดทำวธิดเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกใหญตยธิที่งในชดวธิตของตน เขทำนททำเสนอมนันอยตทำงคมคทำย โดยใชข้
ภทำพเปรดยบของกทำรถผกยธิงดข้วยลผกธนผดอกหนขที่ง



สดด 11:3 จทำกนนัรนดทำวธิดกลตทำวควทำมเหป็นหนขที่งทดที่ลขกซขร ง ถผู้ารากฐานถผกทดาลายเสทย
แลผู้ว คนชอบธรรมจะทดาอะไรไดผู้" รทำกฐทำนของกฎหมทำยและควทำมยดุตธิธรรมก ททำลนังถผกทททำลทำยภทำยใตข้
กทำรปกครองอนันไมตชอบธรรมของซทำอผล ดข้วยควทำมสธิรนหวนัง ดทำวธิดตรขกตรองวตทำคนชอบธรรมคน
หนขที่งจะทททำอะไรสททำเรป็จไดข้ในสภทำพกทำรณรแวดลข้อมเชตนนนัรน กลตทำวแบบมนดุษยรแลข้ว เขทำมองไมตเหป็น
ควทำมหวนังเลย เมสืที่อควทำมบทำปทวดคผณ รทำกฐทำนของสนังคมกป็ถผกบนั ที่นทอน

สดด 11:4 อยตทำงไรกป็ตทำม ตรงขข้ทำมกนับควทำมมสืดหมตนนนัรน ดทำวธิดหนันควทำมสนใจ
ของตนไปยนังองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเยโฮวาหห์ทรงสถนิตในพระวนิหารอนนบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ 
พระททนั่นนนั่งของพระเยโฮวาหห์อยผม่บนฟผู้าสวรรคห์ พระเนตรของพระองคห์มองและหนนงตาของ
พระองคห์ทดสอบบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ แมข้ควทำมชนั ที่วดกดสืที่นอยผตรอบขข้ทำง พระเจข้ทำกป็ยนังประทนับอยผต
บนบนัลลนังกรของพระองครเหมสือนเดธิม พระองครทรงบรธิสดุทธธิธ และพระวธิหทำรของพระองครในสวรรครกป็
บรธิสดุทธธิธ  แมข้คนบทำปทนัรงหลทำยอทำจดผเหมสือนมดชนัยอยผตขณะนดร  พระเนตรของพระเจข้ทำกป็ทดสอบหรสือ
ประเมธินคตทำกทำรกระทททำและเหตดุจผงใจตตทำงๆของมนดุษยร คททำทดที่แปลเปป็น ทดสอบ (บาชาน)  มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘ตรวจสอบ’ หรสือ ‘ทดสอบ’

สดด 11:5 ดนังนนัรนในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดจขงปตทำวรข้องวตทำ พระเยโฮวาหห์ทรง
ทดสอบคนชอบธรรม แตม่วนิญญาณของพระองคห์ทรงเกลทยดชนงคนชนนั่วและผผผู้ททนั่รนกความทารสณโหด
รผู้าย ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วตทำพระเจข้ทำทรงประเมธินคตทำคนชอบธรรมเปป็นพธิเศษและทรงสนังเกต
เหป็นควทำมชอบธรรมของพวกเขทำ นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำพระองครจะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นอยตทำง
ยดุตธิธรรม ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงเกลดยดชนังควทำมบทำปของคนชนั ที่ว ในกรณดนดรดทำวธิดกลตทำวถขง “ผผข้ทดที่รนัก
ควทำมททำรดุณโหดรข้ทำย” เขทำอทำจหมทำยถขงซทำอผลหรสือกลดุตมคนทดที่สนนับสนดุนซทำอผล

สดด 11:6 ดทำวธิดจขงกลตทำวตตอไปวตทำ พระองคห์จะทรงเทบม่วงแรผู้วตม่างๆ เพลนิงและ
ไฟกดามะถนนใสม่คนชนนั่ว ลมททนั่แผดเผาจะเปป็นสม่วนถผู้วยของเขาเหลม่านนนั้น ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวด 
ดทำวธิดหมทำยเหตดุวตทำพระเจข้ทำในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระองครจะทรงนททำกทำรพธิพทำกษทำมทำสผตคนชนั ที่ว
เขทำใชข้คททำพผดเปรดยบเปรยผสมกนันตนัรงแตตบตวงแรข้ว (กนับดนัก) ไปจนถขงไฟและกททำมะถนันจนถขงพทำยดุทดที่



โหมกระหนทที่ทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือควทำมทดุกขรลททำบทำก พระเจข้ทำจะทรงสนังเกตดผคนชอบธรรม
เพสืที่อทดที่จะชตวยพวกเขทำใหข้พข้น แตตพระองครจะทรงนททำแตตควทำมทดุกขรลททำบทำกมทำสผตชดวธิตของคนชนั ที่ว แมข้ดทำ
วธิดเผชธิญกทำรขตมเหงมทำกมทำยในวนัยหนดุตมของตน พระเจข้ทำกป็ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกพวกมนันทนัรงสธิรน 
ตรงกนันขข้ทำม ซทำอผลมดชดวธิตทดที่ซขมเศรข้ทำ ทข้อใจ มดปนัญหทำมทำกมทำยทดที่ไรข้ททำงออก และสดุดทข้ทำยกป็ตทำยอยตทำง
อนัปยศ

สดด 11:7 ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทสนัรนๆนดรดข้วยขข้อสรดุปทดที่ลขกซขร ง เพราะ
พระเยโฮวาหห์ผผผู้ชอบธรรมทรงรนกความชอบธรรม พระพนกตรห์ของพระองคห์ทอดพระเนตรคน
เททนั่ยงตรง มดควทำมจรธิงทดที่มดนทร ทำหนนักมทำกสทำมประกทำรถผกสรดุปในทดที่นดร  (1) องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเองทรง
ชอบธรรม หนัวขข้อหลนักนนัรนถผกพบอยผตทนั ที่วพระคนัมภดรร (2) องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงรนักควทำมชอบธรรม
ในประชทำชนของพระองคร (3) และองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเฝข้ทำระวนังใหข้คนชอบธรรม พระเจข้ทำทรง
สนังเกตดผคนเหลตทำนนัรนทดที่ทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่งและทรงดผแลพวกเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่ง
ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงอวยพรและปกปข้องคนชอบธรรม ดผ เพลงสดดุดด 5:12

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 12: ชสือื่อเรสือื่องของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้องตนำมทนนำนองเช
มวินวิท เพลงสดดดดของดนำววิด คลผู้ายกนับชสือื่อเรสือื่องของเพลงสดดุดดีบททดีอื่ 6 หนัวหนผู้านนักดนตรดีผผผู้นดีนั้ยท่อมเปก็น
เลวดีคนหนจึอื่งทดีอื่ดผแลแผนกดนตรดีของพลนับพลา เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่เขา อยท่างไรกก็ตาม ใน
กรณดีนดีนั้ ไมท่มดีการกลท่าวถจึงเนกวิโนธ เหก็นไดผู้ชนัดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนเพสือื่อทดีอื่จะขนับรผู้องกนับเครสือื่อง
ดนตรดีดนังกลท่าว เชมวินวิทเปก็นคคาฮดีบรผอดีกคคาทดีอื่ไมท่ไดผู้ถผกแปลซจึอื่งอาจหมายถจึง ‘ทดีอื่แปด’ บางคนควิดวท่านดีอื่
หมายถจึง เสดียงแปดคผท่ (octave) ขณะทดีอื่คนอสือื่นๆควิดวท่ามนันเปก็นเครสือื่องดนตรดีชนวิดหนจึอื่งทดีอื่มดีแปดสาย 
เหก็นไดผู้ชนัดวท่าคคาฮดีบรผทนันั้งสองคคานดีนั้เปก็นศนัพทณ์ทางดนตรดีและเสนอแนะวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ตผู้องถผกขนับ
รผู้องอยท่างไร เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เหก็นไดผู้ชนัดวท่ายกใหผู้ดาววิดเปก็นผผผู้แตท่งในชสือื่อเรสือื่องของมนัน



ภผมวิหลนังของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีลนักษณะคลผู้ายคลจึง แมผู้ไมท่เหมสือนซะทดีเดดียวกนับภผมวิหลนังของ
เพลงสดดุดดีบททดีอื่แลผู้ว ดาววิดยนังอยผท่ในทผู้องพระโรงของซาอผลและบรรดาขผู้าราชสคานนักของเขากก็
หวาดระแวงดาววิด ดาววิดพรรณนาถจึงพวกเขาวท่าเปก็นคนชนัอื่วในขผู้อ 8

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีโครงรท่างดนังนดีนั้ ดาววิดขจึนั้นตผู้นดผู้วยคคารผู้องทดุกขณ์ตท่อพระเจผู้าอดีกครนันั้งเกดีอื่ยวกนับ
การควิดคดทรยศของคนชนัอื่วทดีอื่มดีตท่อเขา (12:1-4) พระเจผู้าเองทรงเขผู้าแทรกแซงในพระพวิโรธเพสือื่อดา
ววิด (12:5) จากนนันั้นดาววิดรผู้องเพลงถจึงความสนัตยณ์ซสือื่อของพระเจผู้าและการทดีอื่พระองคณ์ดผแลประชาชน
ของพระองคณ์ (12:6-7) สดุดทผู้ายดาววิดปวิดทผู้ายดผู้วยหมายเหตดุทดีอื่เปก็นคคาครคอื่าครวญเมสือื่อเขาเฝผู้าดผความ
ชนัอื่วทดีอื่ดกดสือื่นในสมนัยของเขา (12:8)

สดด 12:1 เมสืที่อดทำวธิดหยดุดคธิดใครตครวญสภทำพกทำรณรแวดลข้อมตตทำงๆของตน 
ดข้วยควทำมสธิรนหวนังเขทำรข้องออกมทำวตทำ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงโปรดชม่วยเพราะคนททนั่ตามทางของ
พระเจผู้าไมม่มทอทกแลผู้ว และคนสสจรนิตไดผู้อนนตรธานไปจากบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ เหมสือนเอลดยทำหร
ในสมนัยตตอมทำ เมสืที่อดทำวธิดเฝข้ทำดผควทำมชนั ที่วของสนังคมทดที่อยผตรอบตนัวเขทำ เขทำกป็มทำถขงขข้อสรดุปทดที่วตทำกทำรดททำเนธิน
ตทำมททำงของพระเจข้ทำและควทำมสนัตยรซสืที่อไดข้สธิรนสดุดเสดยแลข้ว เมสืที่อเรทำพดุตงเปข้ทำไปทดที่ควทำมยทำกลททำบทำกตตทำงๆ
ของเรทำ เรทำกป็มนัวแตตทททำใหข้พวกมนันมดขนทำดใหญตโตขขรนในควทำมคธิดของเรทำซขที่งนททำไปสผตควทำมสธิรนหวนัง 
ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกป็หนันไปหทำพระเจข้ทำในควทำมสธิรนหวนังของตน เมสืที่อดผเหมสือนไมตมดควทำมชตวยเหลสืออสืที่น
แลข้ว องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ไมตเคยลข้มเหลว ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนดด ถขงกระนนัรน เขทำกป็ระบทำยควทำมในใจ
ของตนตตอพระเจข้ทำ ดผเหมสือนรทำวกนับวตทำไมตมดใครอสืที่นแลข้วทดที่ยสืนหยนัดเพสืที่อควทำมชอบธรรมและกทำร
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำรอบตนัวเขทำ

สดด 12:2 เขทำจขงพรรณนทำตตอพระเจข้ทำถขงสภทำพตตทำงๆทดที่เขทำเหป็นอยผตรอบตนัวเขทำ 
ทสกคนกลม่าวคดาไรผู้สาระตม่อเพรืนั่อนบผู้านของตน เขาทนนั้งหลายพผดดผู้วยรนิมฝทปากททนั่ปผู้อยอและสองใจ 
นอกจทำกนดร  ดทำวธิดมองเหป็นควทำมไรข้สทำระและควทำมทดุจรธิตของคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผตรอบตนัวเขทำ พวกเขทำ
กททำลนังกระซธิบเกดที่ยวกนับดทำวธิดลนับหลนังเขทำและถขงขนทำดโกหกเกดที่ยวกนับตนัวเขทำดข้วย กระนนัรนตตอหนข้ทำเขทำ
พวกเขทำกป็ปข้อยอเขทำ ดทำวธิดทรทำบควทำมหนข้ทำซสืที่อใจคด กทำรซดุบซธิบนธินททำและกทำรลอบก นัดของพวกเขทำ



ยธิที่งกวตทำนนัรน เขทำรผข้วตทำพวกเขทำกททำลนังใสตรข้ทำยเขทำตตอหนข้ทำซทำอผล ดทำวธิดกททำลนังตกเปป็นเปข้ทำของเลตหรเพทดุบทำย
และควทำมหลอกลวงตตอสผข้เขทำ

สดด 12:3-4 อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อตรขกตรองถขงสธิที่งเหลตทำนดรทนัรงหมด เขทำกป็หยดุดชนั ที่วครผต
เพสืที่อใหข้ก ททำลนังใจตนเองในกทำรทดที่วตทำ พระเยโฮวาหห์จะทรงตนดรนิมฝทปากททนั่ปผู้อยอออกเสทยสนินั้น และลนินั้นททนั่
พผดวาจาเยม่อหยนินั่งนนนั้นดผู้วย แมข้ดทำวธิดตกอยผตในสภทำพกทำรณรทดที่ชนั ที่วรข้ทำย เขทำกป็รผข้วตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใน
กทำลอนันเหมทำะสมจะทรงทททำใหข้รธิมฝดปทำกทดที่คธิดคดทรยศเหลตทำนนัรนสธิรนสดุดลงเสดย ในวธิธดกทำรและจนังหวะ
เวลทำทดที่สมบผรณรแบบของพระองคร พระเจข้ทำทรงมดวธิธดจนัดกทำรก นับลธิรนมดุตงรข้ทำยทนัรงหลทำย ดทำวธิดวทำงใจไดข้ใน
กทำรรผข้วตทำพระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับคนเหลตทำนดร ในเวลทำของพระองคร

เขทำจขงหมทำยเหตดุควทำมเหป็นทดที่ดผถผกเหยดยดหยทำมบทำงประกทำรทดที่เขทำไดข้ยธิน 4 ครือบรรดาผผผู้ททนั่
กลม่าววม่า "เราจะชนะดผู้วยลนินั้นของเรา รนิมฝทปากของเราเปป็นฝม่ายเรา ใครจะเปป็นนายเรา" ดทำวธิดไดข้ยธิน
ควทำมเหป็นทดที่อวดดดเหลตทำนนัรนแลข้ว เขทำมองเหป็นทนัศนคตธิทดที่จองหองเหลตทำนนัรน เขทำไดข้ยธินคททำพผดหมธิที่น
ประมทำททดที่ไรข้ยทำงอทำยของพวกเขทำแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม ดทำวธิดไมตเพดยงไดข้ยธินสธิที่งนดร เทตทำนนัรน แตตองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ทรงไดข้ยธินแลข้วเชตนกนัน

สดด 12:5 ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงทรงเขข้ทำแทรกแซงดข้วยทรรศนะตตทำงๆของพระองคร
พระเยโฮวาหห์ตรนสวม่า "เราจะลสกขรึนั้นเดทดี๋ยวนทนั้ เพราะคนยากจนถผกบทบบนงคนบ และคนขนดสน
ครดนั่าครวญ เราจะจนดเขาไวผู้ในททนั่ปลอดภนยจากคนททนั่พม่นความรผู้ายใสม่เขา" พระเจข้ทำทรงทรทำบดดถขงกทำร
ขตมเหงทดที่กระทททำตตอคนชอบธรรม ในเวลทำและวธิธดกทำรอนันสมบผรณรแบบของพระองคร พระองครจะ
ทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อพวกเขทำ ควทำมคธิดทดที่อยผ ตเบสืรองหลนังคนทดที่ยากจนและขนัดสนในบรธิบทนดร ไมตไดข้
หมทำยถขงควทำมยทำกลททำบทำกททำงเศรษฐกธิจ แตตควทำมคธิดตรงนดรหมทำยถขงผผข้ทดที่ยทำกจนและขนัดสนฝตทำย
วธิญญทำณเพรทำะกทำรบดบบนังคนับและกทำรขตมเหงของผผข้บดบบนังคนับทนัรงหลทำยทดที่อยดุตธิธรรม

องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจขงทรงประกทำศแกตดทำวธิดวตทำ “เรทำจะจนัดเขทำไวข้ในทดที่ปลอดภนัยจทำกคนทดที่พตน
ควทำมรข้ทำยใสตเขทำ” คททำวตทำ เขาในทดที่นดร คสือคนชอบธรรมทดที่ยทำกจนและขนัดสนซขที่งเผชธิญสภทำพกทำรณร
แวดลข้อมตตทำงๆทดที่อยดุตธิธรรมอยผตรอบดข้ทำน ควทำมคธิดของ “คนทดที่พตนควทำมรข้ทำยใสตเขทำ” คสือผผข้ทดที่พตนคททำขผต



อวดดดตตทำงๆ พระเจข้ทำทรงทรทำบเรสืที่องนดรดดและในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระองครจะทรงชตวยคนทดที่
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและคนสนัตยรซสืที่อทดที่ถผกกลตทำวถขงในขข้อ 1 ใหข้พข้น

สดด 12:6 ครทำวนดรผผข้พผดกลนับมทำเปป็นดทำวธิดเหมสือนเดธิม เขทำจขงชสืที่นชมยธินดดทดที่วตทำ 
พระดดารนสของพระเยโฮวาหห์เปป็นพระดดารนสททนั่บรนิสสทธนิธิ์ เปป็นเหมรือนเงนินหลอมใหผู้บรนิสสทธนิธิ์ในเตาไฟ
บนแผม่นดนินแลผู้วถรึงเจป็ดครนนั้ง พระเจข้ทำเพธิที่งตรนัสไปในขข้อกตอนหนข้ทำและดทำวธิดชสืที่นชมยธินดดในควทำม
บรธิสดุทธธิธ หมดจดของคททำตรนัสของพระเจข้ทำ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร เปรดยบควทำมบรธิสดุทธธิธ หมดจดของคททำ
ตรนัสของพระเจข้ทำวตทำเปป็นเหมสือนเงธินทดที่ถผกหลอมแลข้วซขที่งมดเนสืรอดดทดที่สดุด เขทำใชข้ภทำพเปรดยบของ “เงธิน
หลอมใหข้บรธิสดุทธธิธ ในเตทำไฟบนแผตนดธินแลข้วถขงเจป็ดครนัร ง” โลหะทนัรงหลทำยทดที่มดคตทำยตอมถผกหลอม
มทำกกวตทำหนขที่งครนัร ง ในกรณดนดร  เหมสือนกนับทดที่เงธินถผกหลอมใหข้ละลทำยภทำยใตข้ควทำมรข้อนสผง ขดร เงธินกป็ลอย
ขขรนสผตชนัรนบนสดุดของโลหะทดที่ถผกหลอมนนัรนและถผกตนักออกไป จทำกนนัรนเงธินนนัรนกป็ถผกเทออกและถผก
ปลตอยใหข้แขป็งตนัว จทำกนนัรนมนันกป็ถผกหลอมใหข้ละลทำยอดกครนัร งและสธิที่งเจสือปนถผกเอทำออกไปอดก เงธินทดที่
ผตทำนกระบวนกทำรหลอมถขงเจป็ดครนัร งถผกเชสืที่อวตทำบรธิสดุทธธิธ สดุดๆ นนัที่นคสือภทำพเปรดยบทดที่ดทำวธิดนททำเสนอเกดที่ยว
กนับคททำตรนัสเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ พวกมนันบรธิสดุทธธิธ  ดผ เพลงสดดุดด 19:8

นอกจทำกนดร  มนันสททำคนัญทดที่วตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรซขที่งไดข้รนับกทำรดลใจกลตทำวถขงไมตเพดยงพระ
วจนะของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตพระดคารนัสของพระองครเลยดข้วย ซทำโลมอนเขดยนไวข้วตทำ “พระวจนะทดุก
คททำของพระเจข้ทำนนัรนกป็บรธิสดุทธธิธ ” (สดุภทำษธิต 30:5) ตรงนดรคสือหลนักคททำสอนเรสืที่องกทำรดลใจดผู้านถผู้อยคคา พระ
วจนะของพระเจข้ทำไดข้รนับกทำรดลใจไมตเพดยงในเนสืรอหทำทนัรงหมดของมนันเทตทำนนัรน แตตทดุกถผู้อยคคาของมนัน
กป็ไดข้รนับกทำรดลใจดข้วย เรทำมดชดวธิตอยผ ตในสมนัยทดที่แนวคธิดเรสืที่องกทำรดลใจดผู้านความควิดถผกนททำเสนอ พระ
คนัมภดรรกลตทำวถขงถผู้อยคคาเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำวตทำบรธิสดุทธธิธ  หนขที่งในปนัญหทำเหลตทำนนัรนของวธิธดกทำรวธิพทำกษร
เนสืรอหทำพระคนัมภดรรกป็คสือวตทำถข้อยคททำของพระคนัมภดรรเปป็นสธิที่งทดที่ปรนับเปลดที่ยนไดข้ พระวจนะของพระเจข้ทำนนัรน
บรธิสดุทธธิธ และแตตละถข้อยคททำและทดุกถข้อยคททำของมนันกป็ไดข้รนับกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงไมต
เพดยงกทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำเทตทำนนัรน แตตกทำรเกป็บรนักษทำไวข้ดข้ทำนถข้อยคททำดข้วย



สดด 12:7 ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์จะทรง
ปผู้องกนนพวกเขาทนนั้งหลาย พระองคห์จะทรงปกปนกรนกษาพวกเขาไวผู้เสมอจากพงศห์พนนธสห์นทนั้ มดกทำร
ตดควทำมอยผตสองแนวคธิดหลนักๆเกดที่ยวกนับขข้อนดร  บทำงคนเชสืที่อวตทำบรธิบทตรงนดรตตอเนสืที่องโดยตรงจทำกขข้อทดที่
แลข้วทดที่มดหนัวขข้อหลนักเปป็นพระดททำรนัสของพระเจข้ทำ คนอสืที่นๆกป็เชสืที่อวตทำคททำวตทำ พวกเขา ตรงนดรหมทำยถขง
บรธิบททดที่ใหญตกวตทำของบทนดร  นนัที่นคสือ คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและคนทดที่สนัตยรซสืที่อซขที่งถผกกลตทำว
ถขงในขข้อ 1 และไปจนจบขข้อ 5 แมข้ผผข้อธธิบทำยพระคนัมภดรรทตทำนนดร เชสืที่ออยตทำงมนั ที่นคงในกทำรเกป็บรนักษทำไวข้
ของถผู้อยคคาทนัรงสธิรนของพระเจข้ทำ ควทำมตตอเนสืที่องททำงบรธิบททดที่ใหญตกวตทำของบทนดรกป็ลดทอนทรรศนะ
นนัรน เนสืรอหทำหลนักของเพลงสดดุดดบทนดรและเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำและบททดที่ตทำมมทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำ
ทรงชตวยใหข้พข้นและทรงพธิทนักษรรนักษทำประชทำชนของพระองครไวข้ นนั ที่นคสือควทำมคธิดทดที่ถผกนททำเสนออยตทำง
มดพลนังในขข้อ 5 ควทำมคธิดทดที่นตทำจะใชตมทำกกวตทำของดทำวธิดกป็คสือ ควทำมมนั ที่นใจของเขทำทดที่วตทำพระเจข้ทำจะทรง
ปกปข้องและพธิทนักษรรนักษทำคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและคนทดที่สนัตยรซสืที่อจทำกชนั ที่วอทำยดุทดที่ชนั ที่วรข้ทำยนนัรน
พระองครจะทรงทททำเชตนนนัรนตลอดไปเปป็นนธิตยรดข้วย ขข้อถนัดไปกป็สอดประสทำนกนับควทำมคธิดทนั ที่วไปนดร  
นอกจทำกนดร  บรธิบทแบบกวข้ทำงกวตทำของบททดที่ 11 จนถขงบททดที่ 13 กป็กลตทำวชนัดเจนถขงกทำรพธิทนักษรรนักษทำ
ของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนทดที่สนัตยรซสืที่อของพระองคร

สดด 12:8 แมข้มดพระสนัญญทำของพระเจข้ทำทดที่จะชตวยประชทำชนของพระองครใหข้
พข้นจทำกกทำรบดบบนังคนับของคนอธรรม ดทำวธิดกป็ปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำครทที่ทำครวญตตอไปนดร  คน
ชนนั่วกป็เพม่นพม่านไปมาอยผม่รอบดผู้าน ขณะเมรืนั่อมทการยกยม่องคนชนนั่วชผู้าททนั่สสด ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสือวตทำ 
ซทำอผลไดข้เลสืที่อนยศคนชนั ที่วและคนตทที่ทำทรทำมใหข้รนับตททำแหนตงทดที่มดยศถทำบรรดทำศนักดธิธ และสธิทธธิอททำนทำจใน
รทำชสททำนนักของเขทำ คนเหลตทำนดร เปป็นพวกทดที่ดทำวธิดตข้องตตอสผข้ดข้วยเปป็นประจททำทดุกวนัน เขทำจขงปธิดทข้ทำยวตทำเมสืที่อ
คนเหลตทำนนัรนถผกเชธิดชผในกทำรปกครอง ควทำมชนั ที่วชข้ทำกป็แพรตกระจทำยในแผตนดธินหนขที่ง นนัที่นเปป็นจรธิงอยตทำง
แนตนอนในประวนัตธิศทำสตรรกทำรเมสืองอเมรธิก นันเมสืที่อไมตนทำนมทำนดร  มนันเปป็นจรธิงในสมนัยของดทำวธิด

*****



ภนำพรวมของเพลงสดดดด 13: สภาพการณณ์แวดลผู้อมของดาววิดไมท่ปรากฏชนัดเจน บางคน
สนันนวิษฐานวท่าเพลงสดดุดดีอนันโศกเศรผู้าบทนดีนั้ถผกเขดียนขณะทดีอื่เขาหลบหนดีจากซาอผล คนอสือื่นๆกก็เสนอ
แนวควิดทดีอื่วท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นขณะทดีอื่เขาหนดีจากอนับซาโลม เนสืนั้อหาของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีลนักษณะเปก็น
ความโศกเศรผู้าและความสวินั้นหวนัง นนัอื่นนท่าจะสอดคลผู้องกนับชนัอื่วโมงอนันมสืดมวิดเหลท่านนันั้นของการหลบ
หนดีจากอนับซาโลมมากกวท่าจากซาอผล ตอนทดีอื่ดาววิดหนดีจากอนับซาโลม มนันเปก็นสท่วนหนจึอื่งของผลเกก็บ
เกดีอื่ยวอนันขมขสือื่นของความบาปของเขา ไมท่วท่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เปก็นเสดียงรผู้องไหผู้อนันโศกเศรผู้า
ทดีอื่วท่า โอ ขน้นำแตสู่พระเยโฮวนำหห์ อดกนนำนเทสู่นำใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เรวิอื่มตผู้นในหดุบเขาแหท่งความสวินั้นหวนัง แตท่
เมสือื่อดาววิดใครท่ครวญถจึงความประเสรวิฐของพระเจผู้า แสงอาทวิตยณ์แหท่งสงท่าราศดีของพระเจผู้ากก็สาดสท่อง
ทะลดุผท่านเมฆแหท่งความมสืดครจึนั้มและเขาปวิดทผู้ายดผู้วยเพลงสรรเสรวิญบทหนจึอื่ง เชท่นเดดียวกนับทดีอื่เปก็นใน
เพลงสดดุดดีหลายบท เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หหัวหนน้นำนหักรน้องของพลนับพลา อาจเพสือื่อถผกขนับ
รผู้องทดีอื่พลนับพลา

สดด 13:1-2 ขณะทดที่ดทำวธิดอยผตในหดุบเขทำแหตงควทำมสธิรนหวนัง เขทำกป็รข้องออกมทำวตทำ โอ 
ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ อทกนานเทม่าใดพระองคห์จะทรงลรืมขผู้าพระองคห์เสทย เปป็นนนิตยห์หรรือ พระองคห์จะ
ปนิดบนงพระพนกตรห์ของพระองคห์จากขผู้าพระองคห์นานเทม่าใด ในสองขข้อแรก ดทำวธิดถทำมวตทำ “อดกนทำน
เทตทำใด” ถขงสดที่ครนัร ง แมข้เขทำรผข้ดดกวตทำนนัรน สภทำพกทำรณรแวดลข้อมอนันยทำกลททำบทำกซขที่งเขทำพบวตทำตนัวเองอยผตใน
นนัรนกป็ทททำใหข้เขทำหมดสธิรนควทำมหวนัง พระเจข้ทำไมตไดข้ทรงเลสือกทดที่จะเขข้ทำแทรกแซงและชตวยประชทำชน
ของพระองครใหข้พข้นในทนันทดเสมอไป พระเจข้ทำทรงมดบทเรดยนหนขที่งใหข้ดทำวธิดไดข้เรดยนรผข้ขณะอยผ ตใน
หดุบเขทำแหตงควทำมสธิรนหวนัง บทเรดยนนนัรนกป็คสือวตทำ แมข้โมงยทำมนนัรนดผเหมสือนมสืดมธิด พระเจข้ทำกป็จะทรงดผแล
ประชทำชนของพระองครอยผตดด ถขงกระนนัรน ณ เวลทำนนัรนดผเหมสือนไมตมดควทำมหวนังเลยสททำหรนับดทำวธิด เขทำ
จขงกลตทำวหทำพระเจข้ทำอยตทำงขมขสืที่นวตทำทรงลสืมเขทำเสดยแลข้วและถขงขนทำดซตอนพระพนักตรรของพระองคร
เสดยจทำกเขทำดข้วยซทรทำ

ดทำวธิดรข้องทผลอยตทำงโศกเศรข้ทำตตอไปวตทำ 2 ขผู้าพระองคห์จะตผู้องตรรึกตรองในใจของขผู้าพระองคห์ 
และมทความทสกขห์โศกอยผม่ในใจทสกวนนนานเทม่าใด ศนตรผของขผู้าพระองคห์จะเหนรือขผู้าพระองคห์นาน
เทม่าใด สททำหรนับดทำวธิด ดผเหมสือนรทำวกนับวตทำควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำไมตมดวนันจบสธิรน หทำกสภทำพกทำรณร



แวดลข้อมขณะนนัรนคสือกทำรกบฏของอนับซทำโลมจรธิงๆ มนันกป็คงเปป็นชตวงเวลทำทดที่ขมขสืที่นจรธิงๆสททำหรนับดทำ
วธิด บดุตรชทำยของเขทำเองก ททำลนังถผกยกชผขขรนเหนสือเขทำในกทำรกบฏอนันชนั ที่วชข้ทำ ไมตวตทำกรณดใด ดทำวธิดกป็
ทรมทำนตนัวเองโดยกทำรตรขกตรองในใจ โดยอทำจครดุตนคธิดถขงควทำมบทำปนนัรนกนับนทำงบนัทเชบทำซขที่งเปป็น
สทำเหตดุหลนักแหตงควทำมโศกเศรข้ทำทนัรงสธิรนของเขทำ ถข้ทำนดที่เปป็นสภทำพกทำรณรแวดลข้อมทดที่ดทำวธิดเผชธิญ มนันกป็มด
อดกบทเรดยนหนขที่งตรงนดรดข้วย ผลเกป็บเกดที่ยวของควทำมบทำปนนัรนขมขสืที่น คงอยผตยทำวนทำน และสรข้ทำงควทำม
ทดุกขรลททำบทำกใหญตยธิที่งแกตผผข้ทดที่มดควทำมผธิด แมข้ผตทำนมทำหลทำยปดแลข้ว ดทำวธิดกป็ยนังเผชธิญผลทดที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรน
ของควทำมบทำปของตนตตอไปอยผตเหมสือนเดธิม

สดด 13:3-4 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทดที่โศกเศรข้ทำทตทำนนดร จขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำ
แทรกแซงเพสืที่อเขทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขอทรงพนิจารณา และฟนงขผู้า
พระองคห์ดผู้วยเถนิด ทนนั้งขอทรงเพนินั่มความสวม่างแกม่ตาขผู้าพระองคห์ เกลรือกวม่าขผู้าพระองคห์จะหลนบอยผม่ใน
ความตาย ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทอดพระเนตรดผเขทำ เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้
เขทำตทำสวตทำงขขรนเกรงวตทำเขทำจะตทำยเสดย ดทำวธิดตรอมตรมในควทำมทข้อใจของตนจนถขงขนทำดทดที่ว ตทำเขทำคธิด
วตทำเขทำกททำลนังจะตทำย เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ

เขทำกลตทำวตตอไปในทททำนองเดดยวกนันวตทำ 4 เกรงวม่าศนตรผของขผู้าพระองคห์จะวม่า "เราชนะเขา
แลผู้ว" เกรงวม่าคผม่อรนิของขผู้าพระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์เพราะขผู้าพระองคห์กดาลนงหวนนั่นไหว ดทำวธิดยกเหตดุผล
วตทำถข้ทำเขทำลข้มลง ศนัตรผทดที่เปป็นคนไมตชอบธรรมของเขทำกป็จะเปรมปรดดธิธ  ดนังนนัรนควทำมพธินทำศของเขทำกป็จะ
เปป็นชนัยชนะสททำหรนับคนชนั ที่ว โมเสสไดข้ยกเหตดุผลทททำนองเดดยวกนันนดรตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำอยตทำง
ประสบควทำมสททำเรป็จหลทำยตตอหลทำยครนัร ง เชตน ในพระรทำชบนัญญนัตธิ 32:27 เปป็นตข้น

สดด 13:5 นทรทำเสดยงทนัรงหมดของเพลงสดดุดดบทนดร เปลดที่ยนอยตทำงฉนับพลนัน ณ จดุดนดร  
แมข้เขทำอยผตในสภทำพกทำรณรแวดลข้อมทดที่นตทำทข้อใจ ทนันใดนนัรนดทำวธิดกป็ระลขกถขงควทำมประเสรธิฐของ
พระเจข้ทำ เขทำจขงเปรมปรดดธิธ วตทำ แตม่ขผู้าพระองคห์วางใจในความเมตตาของพระองคห์ จนิตใจของขผู้า
พระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์ในความรอดของพระองคห์ ดทำวธิดเปลดที่ยนควทำมคธิดของตนอยตทำงรวดเรป็วโดย
หนันไปจนับจข้องกทำรทดที่เขทำไดข้วทำงใจในพระเมตตทำของพระเจข้ทำซทร ทำแลข้วซทรทำอดกมทำตลอดหลทำยปด เขทำจขง



เปรมปรดดธิธ ไดข้ในกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้นมทำแลข้วหลทำยตตอหลทำยครนัร ง เขทำจขงชสืที่นชมยธินดดในสธิที่ง
ทดที่เขทำรผข้วตทำจะเปป็นกทำรชตวยใหข้พข้นทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำของพระเจข้ทำ

สดด 13:6 ดข้วยเหตดุนดร เขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ ขผู้าพเจผู้าจะรผู้องเพลงสรรเสรนิญพระ
เยโฮวาหห์ เพราะวม่าพระองคห์ทรงกระทดาแกม่ขผู้าพเจผู้าอยม่างบรนิบผรณห์ สเปอรรเจดยนในบรธิบทนดร เขดยนไวข้
วตทำ “ควทำมเชสืที่อยตอมปข้องกนันมธิใหข้จธิตวธิญญทำณจมดธิที่งลงไปใตข้กทำรทดสอบทดที่หนนักหนทำสทำหนัส โดยนททำ
ประสบกทำรณรครนัร งอดดตเกดที่ยวกนับฤทธธิธ เดช พระเมตตทำ และควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำมทำสผตจธิต
วธิญญทำณทดที่ชอกชทรทำ” เมสืที่อดทำวธิดใครตครวญถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยใหข้พข้นมทำแลข้วในครนัร งอดดต เขทำ
กป็ไดข้แตตชสืที่นชมยธินดดในควทำมรผข้ทดที่วตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นอดก เขทำจขงเปรมปรดดธิธ และสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำสททำหรนับควทำมประเสรธิฐของพระองคร

เพลงสดดุดดบทนดร เปป็นตนัวอยตทำงหนขที่งทดที่แสนคลทำสสธิคของกทำรทดที่ดทำวธิดอยผ ตในหดุบเขทำแหตงควทำม
สธิรนหวนังจนกระทนั ที่งเขทำระลขกถขงควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ เขทำจขงไดข้แตตเปลตงเสดยงสรรเสรธิญและ
ขอบพระคดุณ แบบแผนนดร จะถผกพบในเพลงสดดุดดอดกหลทำยบท

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 14: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีแหท่งพลนับพลา
เหมสือนเดวิม อาจเพสือื่อทดีอื่จะถผกขนับรผู้องในทดีอื่ประชดุมในงานพวิเศษตท่างๆ เราไมท่ทราบชนัดเจนวท่าเพลง
สดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด บางคนเชสือื่อวท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นในชท่วงวนันอนันมสืดมวิดเหลท่า
นนันั้นตอนทดีอื่ดาววิดหนดีไปจากอนับซาโลม คนอสือื่นๆกก็ควิดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นคคาพยากรณณ์ถจึงตอนทดีอื่
เซนนาเคอรวิบใชผู้รนับชาเคหณ์มาตท่อสผผู้เยรผซาเลก็มเพสือื่อขท่มขผท่มนัน ดผ 2 พงศณ์กษนัตรวิยณ์ 18-19 แมผู้เหตดุการณณ์นนันั้น
เกวิดขจึนั้นในอดีกสามรผู้อยปดีตท่อมา มนันกก็เปก็นการประยดุกตณ์ใชผู้หนจึอื่งของความจรวิงทดีอื่อยผท่ในนดีนั้อยท่างแนท่นอน
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีลนักษณะคลผู้ายกนับเพลงสดดุดดี 53 เชท่นกนัน

สดด 14:1 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำประกทำศทดที่วตทำ คนโงม่รดาพรึงในใจของตน
วม่า "ไมม่มทพระเจผู้า" ทดที่นตทำสนใจคสือคททำทดที่แปลเปป็น คนโงม่ (นาบาล) มนันคสือชสืที่อของ นาบาล ผผข้เปป็นสทำมด
คนแรกของนทำงอทำบดกทำยธิล ดผ 1 ซทำมผเอล 25 อทำจเปป็นไดข้ดข้วยวตทำดทำวธิดหมทำยถขงชทำยอธรรมทดที่โงตเขลทำ



คนนดรตอนทดที่เขทำเขดยนเพลงสดดุดดบทนดร  แนตทดเดดยว คนทดที่กลตทำววตทำไมตมดพระเจข้ทำกป็เปป็นคนโงต คททำวตทำ นา
บาล ไมตเพดยงมดควทำมหมทำยโดยนนัยวตทำโงตเทตทำนนัรน แตต (ในภทำษทำพผดสมนัยใหมต) รวมถขงกทำรเปป็น ‘เจข้ทำงนั ที่ง’ 
ดข้วย

ควทำมหมทำยอดกแบบกป็นตทำสนใจ โปรดสนังเกตวตทำคททำวตทำ “มดี” เปป็นตนัวเอดยง  นนั ที่นหมทำยควทำมวตทำ
คททำๆนดร ไมตไดข้อยผตในตข้นฉบนับภทำษทำฮดบรผ แตตถผกผผข้แปลใสตเขข้ทำมทำ โดยหวนังวตทำจะชตวยเพธิที่มควทำมเขข้ทำใจ 
ตข้นฉบนับภทำษทำฮดบรผกลตทำวเพดยงวตทำ “คนโงตรททำพขงในใจของตนวตทำ ‘ไมต พระเจข้ทำ!’” ควทำมคธิดตรงนดร จขง
อทำจเปป็นเพดยงกทำรกลตทำววตทำไมตตตอพระเจข้ทำในกทำรกบฏและควทำมไมตเชสืที่อฟนัง คนทดที่ทททำเชตนนนัรนกป็เปป็นคน
โงตอยตทำงแนตนอนเชตนกนัน ลองดผบทำลทำอนัม โยนทำหร หรสือโลท เปป็นตนัวอยตทำงกป็ไดข้

ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ เขาทนนั้งหลายกป็เลวทรามลง เขากระทดากนิจการททนั่นม่าสะอนิดสะเอทยน ไมม่มท
สนกคนเดทยวททนั่ทดาดท คนเหลตทำนนัรนทดที่ปฏธิเสธกทำรมดอยผตจรธิงของพระเจข้ทำ (หรสือแมข้แตตเพดยงกลตทำวคททำวตทำ ไมต 
ตตอพระเจข้ทำ) ถผกหมทำยเหตดุไวข้วตทำเปป็นคน เลวทราม ฝตทำยศดลธรรม บตอยครนัร งผผข้กระทททำผธิดฝตทำยศดลธรรมทดที่
แยตทดที่สดุดคสือคนเหลตทำนนัรนทดที่อข้ทำงวตทำไมตมดพระเจข้ทำ อนันทดที่จรธิงไมตมดคนทดที่เชสืที่อวตทำไมตมดพระเจข้ทำอยตทำงจรธิงใจเลย
สนักคนเดดยว (ในใจของพวกเขทำ มนดุษยรทดุกคนรผข้วตทำมดพระเจข้ทำอยผตองครหนขที่ง) แทนทดที่จะทททำอยตทำงนนัรน 
พวกเขทำกลนับอข้ทำงแนวคธิดไมตเชสืที่อพระเจข้ทำเปป็นฉทำกบนังหนข้ทำเพสืที่อปกปธิดกทำรทททำผธิดศดลธรรมททำงเพศทดที่
วธิปรธิตบตอยครนัร งของตน วธิธดคธิดแบบบธิดเบสือนของพวกเขทำยกเหตดุผลวตทำ ถข้ทำไมตมดพระเจข้ทำ ฉนันกป็ไมตตข้อง
ใหข้กทำรตตอพระองคร งนัรนฉนันกป็ทททำอะไรกป็ไดข้ตทำมใจชอบ พวกเขทำจขงทททำเรสืที่องผธิดศดลธรรมของตนตตอไป
อยตทำงหนข้ทำไมตอทำย ชดวธิตของพวกเขทำจขงนตทำสะอธิดสะเอดยน ดทำวธิดปธิดทข้ทำยดข้วยคททำกลตทำวโทษมนดุษยรทดุก
คน ไมม่มทสนกคนเดทยวททนั่ทดาดท นนัที่นยนังเปป็นควทำมจรธิงอยผตจนถขงเวลทำนดร  เหตดุวตทำทดุกคนทททำบทำป

สดด 14:2-3 พระเยโฮวาหห์ทรงมองลงมาจากฟผู้าสวรรคห์ ดผบสตรทนนั้งหลายของ
มนสษยห์วม่าจะมทคนใดบผู้างททนั่เขผู้าใจททนั่เสาะแสวงหาพระเจผู้า ควทำมจรธิงอนันมดพลนังนนัรนยนังคงอยผตเหมสือนเดธิม
นนัที่นคสือ มดพระเจข้ทำอยผตองครหนขที่งและพระองครทรงมองเหป็นควทำมชนั ที่วชข้ทำของมนดุษยร นอกจทำกนดร  
พระองครยนังทรงเสทำะหทำเพสืที่อทดที่จะดผวตทำมดใครสนักคนไหมทดที่เขข้ทำใจเรสืที่องฝตทำยวธิญญทำณจรธิงๆและแสวงหทำ
พระเจข้ทำอยตทำงแทข้จรธิง (ภทำพทดที่ชนัดเจนกป็คสือ พระเจข้ทำทรงชะโงกมองลงมทำจทำกสวรรครพรข้อมกนับ



กลข้องโทรทรรศนรของพระองครเพสืที่อคข้นหทำทตทำมกลทำงมนดุษยรมทำกมทำยสนักคนหนขที่งทดที่แสวงหทำพระเจข้ทำ
อยตทำงแทข้จรธิง) นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำ พระองครทรงรผข้จนักใจของมนดุษยร
ทดุกคนทนัรงชทำยหญธิงและเดป็ก

นตทำเศรข้ทำทดที่วตทำ 3 เขาทนนั้งหลายกป็หลงเจนินั่นไปหมด เขาทนนั้งหลายกป็เลวทรามลงเหมรือนกนนสนินั้น 
ไมม่มทสนกคนเดทยวททนั่ทดาดท ไมม่มทเลย ดทำวธิดบนันทขกขข้อสรดุปอนันนตทำเศรข้ทำดข้วยคททำกลตทำวโทษสทำมประกทำร (1) 
เผตทำพนันธดุรมนดุษยรทนัรงสธิรน “หลงเจธิที่นไปหมด” แนตทดเดดยว เรทำทดุกคนไดข้เจธิที่นไปเหมสือนแกะ เรทำทดุกคนตตทำง
ไดข้หนันไปตทำมททำงของตนเอง (อธิสยทำหร 53:6) (2) มนดุษยชทำตธิไดข้ “เลวทรทำมลงเหมสือนกนันทนัรงสธิรน” 
คททำทดที่แปลเปป็น เลวทรามลง (อาลนัค) มดควทำมหมทำยวตทำเสสืที่อมทรทำมฝตทำยศดลธรรม (3) สดุดทข้ทำย ขข้อสรดุป
อนันขมขสืที่นกป็คสือวตทำ “ไมตมดสนักคนเดดยวทดที่ทททำดด ไมตมดเลย” คททำกลตทำวโทษของพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับควทำม
เสสืที่อมทรทำมโดยธรรมชทำตธิของมนดุษยรไดข้ถผกกลตทำวอยตทำงมดพลนังไปแลข้ว กลตทำวในแงตของมนดุษยรและ
ตทำมธรรมชทำตธิแลข้ว มนดุษยรทดุกคนกป็เสสืที่อมทรทำม ไมตมดสนักคนเดดยวทดที่เปป็นคนดดและถผกตข้องตตอพระ
พนักตรรพระเจข้ทำผผข้บรธิสดุทธธิธ องครหนขที่ง อนัครทผตเปทำโลจขงยกคททำพผดจทำกเพลงสดดุดดบทนดร เพสืที่อสนนับสนดุนขข้อ
เสนอของเขทำเกดที่ยวกนับควทำมเปดที่ยมดข้วยบทำปของมนดุษยรในโรม 3:10-11

สดด 14:4 ดทำวธิดจขงถทำมคททำถทำมนดร วตทำ บรรดาผผผู้ททนั่กระทดาความชนนั่วชผู้าไมม่มทความรผผู้
หรรือ ครือผผผู้ททนั่กนินประชาชนของเราอยม่างกนินขนมปนง และไมม่รผู้องทผลพระเยโฮวาหห์ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจ
เปป็นไดข้วตทำ มนดุษยชทำตธิโงตเขลทำถขงขนทำดทดที่พวกเขทำไมตมดควทำมรผข้เกดที่ยวกนับพระเจข้ทำหรสือธรรมชทำตธิของ
บทำปเลยหรสือ? ดทำวธิดกลตทำวอยตทำงกวดถขงกทำรทดที่ชทำวโลกมนักขตมเหงและหทำชตองทดที่จะกธินประชทำชนของ
พระเจข้ทำ ยธิที่งกวตทำนนัรน พวกเขทำ “ไมตรข้องทผลพระเยโฮวทำหร” ชทำวโลกไมตมดเวลทำสททำหรนับพระเจข้ทำ พวกเขทำ
ไมตเคยมทำพขที่งพระองครยทำมเดสือดรข้อน สเปอรรเจดยนออกควทำมเหป็นอยตทำงคมคทำย ณ จดุดนดร  “คนทนัรงหลทำย
ทดที่ไมตมดควทำมรผข้ทดที่ชตวยใหข้รอดเกดที่ยวกนับสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ ยตอมทททำใหข้ตนัวเองตกเปป็นททำสจนกลทำยเปป็น
ผผข้กระทททำควทำมชนั ที่วชข้ทำ ไมตมดใจทดที่จะรข้องทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้น แตตแสวงหทำทดที่
จะสรข้ทำงควทำมสนดุกสนทำนใหข้ตนัวเองดข้วยกทำรกธินคนยทำกจนและดผหมธิที่นประชทำชนของพระเจข้ทำ มนันคสือ
พนันธนทำกทำรอนันแขป็งแกรตงทดที่จะเปป็นผผข้กระทททำควทำมชนั ที่วชข้ทำ ททำสทดที่เปป็นฝดพทำย หรสือคนงทำนในเหมสือง
ของไซบดเรดยไมตไดข้ตกตทที่ทำและนตทำเวทนทำมทำกกวตทำอยตทำงแทข้จรธิง งทำนกป็หนนักและรทำงวนัลกป็แยต คนเหลตทำ



นนัรนทดที่ไมตมดควทำมรผข้ยตอมเลสือกกทำรเปป็นททำสเชตนนนัรน แตตคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้รนับกทำรสนัที่งสอนเกดที่ยวกนับ
พระเจข้ทำยตอมรข้องทผลเพสืที่อทดที่จะถผกชตวยใหข้พข้นจทำกมนัน ควทำมโฉดเขลทำแบบเดดยวกนันนดรซขที่งทททำใหข้ผผข้คนตก
เปป็นททำสของควทำมชนั ที่วรข้ทำยตตอไปยตอมทททำใหข้พวกเขทำเกลดยดชนังบดุตรทนัรงหลทำยทดที่เปป็นไทของพระเจข้ทำ 
คนเหลตทำนนัรนยตอมแสวงหทำทดที่จะกธินพวกเขทำเสดย”

สดด 14:5 แมข้หลทำยครนัร งคนอธรรมอทำจขตมเหงประชทำชนของพระเจข้ทำ สดุดทข้ทำย
แลข้วพวกเขทำกป็เจอกนับพระพธิโรธของพระเจข้ทำ เมสืที่อถขงตอนนนัรน เขาทนนั้งหลายอยผม่ททนั่นนนั่นอยม่างนม่า
สยดสยองยนินั่งนนก เพราะพระเจผู้าทรงสถนิตตลอดชนนั่วอายสของผผผู้ชอบธรรม แมข้คนทนัรงหลทำยทดที่เปป็นแบบ
เฮโรดและนธิมโรดอทำจขตมเหง พระเจข้ทำในกทำลอนันเหมทำะสมของพระองครกป็จะใหข้พวกเขทำเจอกนับกทำร
ปกปข้องดผแลของพระองครทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร คนเหลตทำนดร ยตอมไดข้รนับบทเรดยนอนันเจป็บปวด
เพสืที่อทดที่จะเกรงกลนัวพระเจข้ทำ

คททำวตทำ ผผผู้ชอบธรรม ถผกใชข้ตรงนดร เพสืที่อเปป็นคททำเรดยกทนั ที่วไปสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ มนันยนัง
มดควทำมหมทำยแบบเฉพทำะเจทำะจงยธิที่งขขรนเพสืที่อหมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดแจงชดวธิตของตนในควทำมชอบ
ธรรมดข้วย พระเจข้ทำทรงสถธิตอยผตทตทำมกลทำงพวกเขทำและทรงพธิทนักษรรนักษทำและปกปข้องพวกเขทำ

สดด 14:6 แมข้กระนนัรน คนชนั ที่วไดผู้ควดนั่าแผนงานของคนยากจนเสทย แตม่พระเยโฮ
วาหห์ทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยของเขา ขข้อทดที่กลตทำวถขง คนยากจน ตรงนดรหมทำยถขงคนทดที่มดใจถตอมซขที่งเปป็นอดกชสืที่อ
หนขที่งสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ คนอธรรมยตอมเยข้ยหยนันและเยทำะเยข้ยเมสืที่อประชทำชนของ
พระเจข้ทำเขข้ทำลดรภนัยในพระองคร แตตชตทำงเปป็นกทำรตระหนนักรผข้อนันเปดที่ยมสดุขทดที่วตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น
ทดที่ลดรภนัยของเรทำ เชธิญเยทำะเยข้ยตตอไปเลย เจข้ทำทนัรงหลทำยผผข้กระทททำควทำมชนั ที่วชข้ทำเออ๋ย องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรง
เปป็นทดที่ลดรภนัยของเรทำ!

สดด 14:7 ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดสนัรนๆอนันเปดที่ยมดข้วยพลนังบทนดรดข้วยคททำรข้องทผล
ตตอพระเจข้ทำ โอ ขอการชม่วยใหผู้รอดเพรืนั่ออนิสราเอลมาจากศนิโยนเสทยททเถนิด นตทำสนใจทดที่คททำทดที่แปลเปป็น 
ความรอด (เยชผวาหณ์) ในพระคนัมภดรรเดธิมจรธิงๆแลข้วคสือชสืที่อ เยซผ ในพระคนัมภดรรใหมต มนันแปลไดข้ดข้วยวตทำ 
‘ผผข้ชตวยใหข้รอด’ ศธิโยนเปป็นชสืที่อเรดยกอดกชสืที่อของเยรผซทำเลป็ม ควทำมคธิดตรงนดร จขงแปลไดข้วตทำ “โอ ขอพระผผข้



ชตวยใหข้รอดของอธิสรทำเอลเสดป็จออกมทำจทำกเยรผซทำเลป็มเสดยทดเถธิด” ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สตง
ควทำมรอดมทำททำงพระเมสสธิยทำหรของพระองคร นนั ที่นคสือ พระเยซผ เขทำรข้องทผลตตอไปวตทำ  เมรืนั่อพระเยโฮ
วาหห์ทรงใหผู้พวกเชลยแหม่งประชาชนของพระองคห์กลนบสผม่สภาพเดนิม ยาโคบจะปลาบปลรืนั้ม อนิสราเอล
จะยนินดท ดทำวธิดอทำจถผกนททำพทำโดยพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ เพสืที่อกลตทำวพยทำกรณรถขงกทำรกลนับมทำและกทำร
รวบรวมอดกครนัร งของอธิสรทำเอลจทำกกทำรตกเปป็นเชลยของพวกเขทำ เมสืที่อวนันนนัรนมทำถขงในทดที่สดุด ยทำโคบ
จะชสืที่นชมยธินดดอยตทำงแทข้จรธิงและอธิสรทำเอลจะดดใจ แมข้วตทำมดกทำรสททำเรป็จจรธิงบทำงสตวนแลข้วของกทำรกลนับ
มทำของอธิสรทำเอลยนังแผตนดธินนนัรน เมสืที่อพระผผข้ชตวยใหข้รอดของอธิสรทำเอลเสดป็จมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและ
สงตทำรทำศดใหญตยธิที่ง อธิสรทำเอลจะถผกพทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำทนัรงหมด ในวนันนนัรนจะมดควทำม
ชสืที่นชมยธินดดและควทำมดดใจใหญตยธิที่ง

เมสืที่อบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยสธิที่งทดที่เปป็นหมทำยเหตดุเชธิงพยทำกรณรเกดที่ยวกนับวนันแหตงพระเยโฮวทำหร อทำจ
เปป็นไดข้วตทำกทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ใหญตกวตทำของเพลงสดดุดดบทนดรคสือ อธิสรทำเอลในยดุคเจป็ดปดและกทำรขตมเหงทดที่
พวกเขทำจะเผชธิญในวนันนนัรน กระนนัรน ในวนันนนัรนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรงทททำใหข้เหลตทำคนอธรรมกลนัว
ยธิที่งนนักแมข้วตทำพวกเขทำกธินประชทำชนของพระเจข้ทำดดุจขนมปนังกป็ตทำม

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 15: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีชสือื่อเรสือื่องเพดียงวท่า เพลงสดดดดของดนำววิด ไมท่
ปรากฏชนัดเจนวท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด แตท่บางคนซจึอื่งรวมถจึงสเปอรณ์เจดียนดผู้วย กก็ควิดวท่า
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นในตอนทดีอื่หดีบพนันธสนัญญาถผกสท่งคสืนมายนังอวิสราเอลจากคนฟดีลวิสเตดีย 
หลายสท่วนของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีความคลผู้ายคลจึงกนันอยท่างมากกนับเพลงสดดุดดี 24 ซจึอื่งกก็เชสือื่อมโยงกนับ
การนมนัสการทดีอื่พลนับพลาเมสือื่อหดีบนนันั้นถผกสท่งคสืนกลนับมาแลผู้ว เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ขจึนั้นตผู้นดผู้วยการทดีอื่ดาววิด
ถามคคาถามทดีอื่ไมท่ตผู้องการคคาตอบวท่าผผผู้ใดจะนมนัสการทดีอื่พลนับพลาไดผู้ สท่วนทดีอื่เหลสือของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้
ถผกใชผู้เพสือื่อตอบคคาถามนนันั้น

สดด 15:1 ดทำวธิดจขงขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทสนัรนๆนดรดข้วยคททำถทำมเหลตทำนดร  ขผู้าแตม่พระเย
โฮวาหห์ ผผผู้ใดจะอาศนยอยผม่ในพลนบพลาของพระองคห์ ผ ผผู้ใดจะอยผม่บนภผเขาอนนบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ 



ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำ ใครจะอทำศนัยอยผตหรสืออยผตตตอไปในพลนับพลทำไดข้? หรสือจะประยดุกตรใชข้ควทำมคธิด
ทดที่วตทำ ใครจะเขข้ทำสนธิทในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดก นับพระผผข้ชตวยใหข้รอดไดข้? (โปรดระลขกวตทำ
พลนับพลทำคสือทดที่ๆกทำรสถธิตบนโลกนดรของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำประทนับอยผต กทำรอทำศนัยอยผตทดที่นนัที่นบอก
เปป็นนนัยถขงกทำรมดสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดก นับพระองคร) ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำตรงนดรสอดคลข้องกนับ
ของยอหรน 15 ทดที่พระเยซผทรงสนัที่งสอนเรทำใหข้เขข้ทำสนธิทในพระองคร ดทำวธิดจขงถทำมวตทำใครจะทททำเชตนนนัรน
ไดข้ (กทำรกลตทำวถขงภผเขทำอนันบรธิสดุทธธิธ ของพระเจข้ทำกป็หมทำยถขงภผเขทำลผกนนัรนทดที่บนยอดของมนันพลนับพลทำตนัรง
อยผตทดที่กธิเบโอน หตทำงไปประมทำณเจป็ดไมลรททำงทธิศตะวนันตกเฉดยงเหนสือของเยรผซทำเลป็ม)

สดด 15:2-3 ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปถขงบดุคคลผผข้ทดที่จะไดข้รนับสธิทธธิพธิเศษทดที่จะเขข้ทำสนธิท
ในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับองครบรธิสดุทธธิธ แหตงอธิสรทำเอล คนๆนนัรนครือผผผู้ททนั่ดดาเนนินในความเททนั่ยง
ธรรม และประพฤตนิตามความชอบธรรม และพผดความจรนิงจากใจของตน ควทำมชอบธรรมแหตง
ชดวธิตและควทำมซสืที่อตรงของจธิตใจคสือคดุณสมบนัตธิทดที่ตข้องมดสททำหรนับกทำรเขข้ทำสนธิทในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้
ชธิดกนับพระองคร เมสืที่อพระเยซผตรนัสวตทำ “จงเขข้ทำสนธิทอยผตในเรทำ”  ในยอหรน 15:4 พระองครกป็อทำจหมทำย
ถขงเพลงสดดุดด 15 อยผตในพระดททำรธิของพระองคร นอกจทำกนดร  สทำวกเหลตทำนนัรนซขที่งรผข้จนักเพลงสดดุดดบทนดรดดกป็
อทำจนขกยข้อนถขงมนันเชตนกนัน

ยธิที่งกวตทำนนัรน บดุคคลเชตนนนัรนคสือ 3 ผผผู้ซรึนั่งไมม่ใชผู้ลนินั้นของตนในการนนินทาวม่ารผู้าย ไมม่กระทดาชนนั่วตม่อ
เพรืนั่อนบผู้าน และไมม่ตดาหนนิเพรืนั่อนบผู้านของตน ควทำมชอบธรรมทดที่แทข้จรธิงแหตงชดวธิตหมทำยถขงกทำร
ควบคดุมลธิรนของเรทำ มนันหมทำยถขงกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องตตอเพสืที่อนบข้ทำนของเรทำ ซขที่งรวมถขงกทำรไมตนธินททำ
ลนับหลนังพวกเขทำดข้วย

สดด 15:4 นอกจทำกนดร  กทำรทดที่ผผข้ใดจะเขข้ทำสนธิทในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดก นับ
พระผผข้ชตวยใหข้รอดของพระองครไดข้นนัรน ในสายตาของเขา คนถม่อยเปป็นคนททนั่ถผกดผหมนินั่นเหยทยดหยาม 
เขาใหผู้เกทยรตนิแกม่ผผผู้ททนั่ยดาเกรงพระเยโฮวาหห์ เมรืนั่อใหผู้คดาสนตยห์ปฏนิญาณแลผู้วตผู้องพบกนบความปวดรผู้าวเขา
กป็ไมม่กลนบคดา คดุณลนักษณะอดกสทำมประกทำรของอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมถผกใหข้ไวข้ (1) บดุคคลผผข้ดททำเนธินใน
สทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอดจะขยะแขยงคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตในควทำมบทำป 



ควทำมลขกซขร งของสทำมนัคคดธรรมกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในขณะเดดยวกนันจะทททำใหข้เกธิดควทำม
สะอธิดสะเอดยนตตอควทำมบทำปและตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตในควทำมบทำป (2) ตรงกนันขข้ทำม บดุคคล
ทดที่เขข้ทำสนธิทในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอดของพระองครจะใหข้เกดยรตธิคนเหลตทำนนัรนทดที่
ยททำเกรงพระเจข้ทำ คนทดที่ชอบธรรมจะนนับถสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรม โดยดททำเนธินใน
ควทำมยททำเกรงพระเจข้ทำ (3) ยธิที่งกวตทำนนัรน บดุคคลทดที่เขข้ทำสนธิทในพระองครจะรนักษทำคททำพผดของตนแมข้วตทำมนัน
อทำจเปป็นเรสืที่องยทำกกป็ตทำม ควทำมสดุจรธิตของคททำพผดคสือรทำกฐทำนแหตงควทำมชอบธรรม

สดด 15:5 สดุดทข้ทำย บดุคคลผผข้ทดที่จะเขข้ทำสนธิทในพระองครคสือ ผผผู้ททนั่มนิไดผู้ใหผู้คนอรืนั่นกผผู้
เงนินโดยคนิดดอกเบทนั้ย และไมม่ยอมรนบสนินบนตม่อสผผู้ผ ผผู้ไรผู้ความผนิด ผผผู้ซรึนั่งกระทดาสนินั่งเหลม่านทนั้จะไมม่หวนนั่นไหว
เปป็นนนิตยห์ เงสืที่อนไขเพธิที่มเตธิมอดกสองประกทำรสททำหรนับกทำรเขข้ทำสนธิทในพระองครถผกนททำเสนอ (1) บดุคคล
เชตนนนัรนเปป็นคนซสืที่อตรงและทททำธดุรกธิจอยตทำงสดุจรธิต ในอพยพ 22:25, เลวดนธิตธิ 25:36-37 และพระรทำช
บนัญญนัตธิ 23:19-20 อธิสรทำเอลถผกหข้ทำมมธิใหข้ใหข้กผ ข้ยสืมเงธินแกตพดที่นข้องหรสือเพสืที่อนบข้ทำนของตนโดยคธิด
ดอกเบดรย นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงกทำรทททำสนัญญทำผตอนสธิที่งตตทำงๆหรสือสนัญญทำกผ ข้ยสืมอสืที่นๆ แตตควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือ
วตทำ พดที่นข้องหรสือเพสืที่อนบข้ทำนคนหนขที่งทดที่ขนัดสนและกทำรขผดรดดเขทำดข้วยกทำรปลตอยเงธินกผ ข้ทดที่คธิดดอกเบดรย
แพงๆ ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือ กทำรเอทำเปรดยบใครสนักคนโดยเฉพทำะในยทำมทดที่เขทำเดสือดรข้อน (2) 
ในแบบเดดยวกนัน บดุคคลทดที่เขข้ทำสนธิทในพระองครจะไมตปฏธิบนัตธิอยตทำงอยดุตธิธรรมตตอบดุคคลทดที่ไรข้เดดยงสทำ
โดยกลตทำวหทำเขทำหรสือใหข้กทำรปรนักปรททำเขทำอยตทำงผธิดๆ นดที่ยธิที่งเปป็นจรธิงเมสืที่อรทำงวนัล (หรสือคตทำหนัว) ถผกเสนอ
ใหข้

ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำในเรสืที่องนดรทนัรงหมดกป็คสือวตทำ บดุคคลทดที่อทำศนัยอยผตในกทำรสถธิตอยผตดข้วยของ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำยตอมตข้องเปป็นผผข้ทดที่ชดวธิตของเขทำถผกจนัดระเบดยบและมดลนักษณะเฉพทำะตนัวเปป็นควทำม
ชอบธรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธ ทดที่แทข้จรธิง ดทำวธิดเขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจนวตทำควทำมบรธิสดุทธธิธ นนัรนไมตใชตเรสืที่องททำง
พธิธดกรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธ หมดจดภทำยนอก แตตเปป็นควทำมบรธิสดุทธธิธ ของจธิตใจซขที่งสททำแดงตนัวออกมทำ
ในกทำรดททำเนธินชดวธิตอนันชอบธรรม นดที่หมทำยรวมถขงเรสืที่องจธิปทำถะของชดวธิตและกทำรทททำธดุรกธิจในชดวธิต
ประจททำวนัน



“ผผข้ซขที่งกระทททำสธิที่งเหลตทำนดร จะไมตหวนั ที่นไหวเปป็นนธิตยร” คนเหลตทำนนัรนทดที่ชดวธิตของตนสททำแดงถขง
ควทำมชอบธรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธ ทดที่แทข้จรธิงจะไมตหวนั ที่นไหวเลยจทำกสทำมนัคคดธรรมกนับพระผผข้ชตวยใหข้
รอดและกทำรเขข้ทำสนธิทในพระองคร ตรงกนันขข้ทำม คนเหลตทำนนัรนทดที่ยอมใหข้มดกทำรฝตทำฝสืนหลนักกทำรพสืรนฐทำน
แหตงควทำมชอบธรรมเหลตทำนดร จะไมตมดวนันเขข้ทำสนธิทในพระองครเลย

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 16: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สวิบหกถผกเรดียกวท่า เพลงสดดุดดีทองคคา มนันถผก
เรดียกวท่า ‘เพชรพลอยของดาววิด’ และ ‘เพลงอนันโดดเดท่น’ ของเขา สเปอรณ์เจดียนเรดียกมนันวท่า ‘เพลง
สดดุดดีแหท่งเคลก็ดลนับอนันมดีคท่า’ ความหมายของคคาวท่า มวิคทนำม ไมท่ชนัดเจน มนันปรากฏตรงนดีนั้และในชสือื่อ
เรสือื่องของเพลงสดดุดดี 56-60 มนันอาจเปก็นขผู้อปฏวิบนัตวิทางดนตรดี คนอสือื่นๆกก็ควิดวท่ามนันหมายถจึง ‘คคา
อธวิษฐาน’ หนจึอื่งหรสือ ‘การใครท่ครวญ’

ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นในโอกาสใด อยท่างไรกก็ตาม บางคนควิดวท่า
มนันเปก็นตอนทดีอื่ดาววิดกคาลนังหลบหนดีจากซาอผลในถวิอื่นทดุรกนันดารมาโอนใน 1 ซามผเอล 23 ซาอผลไลท่ลท่า
ดาววิดจนถจึงจดุดทดีอื่ดผเหมสือนวท่าการหลบหนดีเปก็นสวิอื่งทดีอื่ไมท่อาจเลดีอื่ยงไดผู้ จากนนันั้นอยผท่ดดๆี กก็มดีขท่าวมาวท่าคนฟดี
ลวิสเตดียไดผู้รดุกรานแผท่นดวินนนันั้นแลผู้ว พระเจผู้าจจึงทรงชท่วยดาววิดใหผู้พผู้นอยท่างอนัศจรรยณ์ สภาพการณณ์
แวดลผู้อมเหลท่านนันั้นดผเหมสือนจะสอดคลผู้องกนับเพลงสดดุดดีบทนดีนั้อยท่างดดี

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ยนังรวมถจึงคคาพยากรณณ์ทดีอื่ชนัดเจนเกดีอื่ยวกนับการฟสืนั้นคสืนพระชนมณ์ขององคณ์พระผผผู้
เปก็นเจผู้าของเราดผู้วย พระววิญญาณบรวิสดุทธวิธทรงดลใจทนันั้งเปโตรและเปาโลใหผู้ยกคคาพผดจากขผู้อ 9-10 
เพสือื่อสนนับสนดุนคคากลท่าวของพระคนัมภดีรณ์เรสือื่องการฟสืนั้นคสืนพระชนมณ์ของพระเยซผ ดผ กวิจการ 2:25-31 
และ 13:35-37

เชท่นเดดียวกนับทดีอื่เปก็นในเพลงสดดุดดีหลายบท ดาววิดขจึนั้นตผู้นในหดุบเขาแหท่งความสวินั้นหวนัง โดย
ตระหนนักถจึงววิกฤตวินนันั้นทดีอื่เขาเผชวิญอยผท่ (ขผู้อ 1-4) อยท่างไรกก็ตาม เมสือื่อเขาเรวิอื่มใครท่ครวญถจึงความ
ประเสรวิฐของพระเจผู้า (ขผู้อ 5-6) เขากก็เรวิอื่มสรรเสรวิญองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้า (ขผู้อ 7-8) เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ปวิด
ทผู้ายดผู้วยการทดีอื่ดาววิดเปรมปรดีดวิธในการชท่วยใหผู้พผู้นของพระเจผู้า (ขผู้อ 9-11)



สดด 16:1 ในครทำวแหตงวธิกฤตธิและควทำมทดุกขรลททำบทำก ดทำวธิดรข้องทผลวตทำ โอ ขผู้าแตม่
พระเจผู้า ขอทรงพนิทนกษห์ขผู้าพระองคห์ไวผู้ เพราะขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ ในกทำรเผชธิญกทำรถผกจนับ
โดยซทำอผลซขที่งใกลข้เขข้ทำมทำ ดทำวธิดรข้องทผลตตอพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิทนักษรรนักษทำเขทำไวข้ คททำทดที่แปลเปป็น พนิทนกษห์ 
(ชามารณ์) กป็หมทำยถขง ‘ปกปข้อง’ ดข้วย เขทำจขงรข้องทผลตตอพระเจข้ทำใหข้ปกปข้องเขทำไวข้ ดทำวธิดไมตเพดยงฝทำก
กทำรชตวยใหข้พข้นของตนไวข้กนับพระเจข้ทำเทตทำนนัรน เขทำยนังเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงเรสืที่องนนัรนดข้วย – “เพรทำะ
ขข้ทำพระองครวทำงใจในพระองคร” นนั ที่นคสือควทำมเชสืที่อในระดนับทดที่จรธิงจนังมทำกขขรน

สดด 16:2-3 ดทำวธิดกลตทำวตตอไปโดยกทำรถตอมตนัวเขทำลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ โอ 
จนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย เจผู้าไดผู้ทผลพระเยโฮวาหห์แลผู้ววม่า "พระองคห์ทรงเปป็นองคห์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าของขผู้าพระองคห์ นอกเหนรือพระองคห์แลผู้ว ขผู้าพระองคห์ไมม่มทดทเลย" ดทำวธิดไมตเพดยงใหข้กทำรตตอ
พระเจข้ทำวตทำพระองครทรงเปป็นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเขทำเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังหมทำยเหตดุดข้วยวตทำควทำมดดใด
กป็ตทำมทดที่เขทำอทำจมดเทดยบไมตไดข้เลยกนับควทำมประเสรธิฐอนันไรข้ทดที่สธิรนสดุดของพระเจข้ทำ ดทำวธิดรนับสทำรภทำพ
อยตทำงชนัดเจนถขงควทำมตทที่ทำตข้อยกวตทำของตนและควทำมเหนสือกวตทำของพระเจข้ทำ

ควทำมดดของดทำวธิด (แมข้มดจททำกนัดกป็ตทำม) กลนับมดไปถขง 3 วนิสสทธนิชนในแผม่นดนินและผผผู้ประเสรนิฐ 
เปป็นพวกททนั่ขผู้าพเจผู้ามทความปทตนิยนินดททนนั้งสนินั้นดผู้วย ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วตทำแมข้ดทำวธิดอทำจเทดยบไมต
ไดข้เลยกนับควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ อยตทำงนข้อยเขทำกป็แสดงควทำมกรดุณทำตตอประชทำชนของพระเจข้ทำ
เมสืที่อเขทำมดโอกทำส ดนังนนัรนเขทำจขงยกคททำกลตทำวอข้ทำงนดรตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเปป็นเหตดุผลเพธิที่มเตธิมเพสืที่อทดที่
พระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้น

สดด 16:4 จทำกนนัรนดทำวธิดออกควทำมเหป็นเกดที่ยวกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่หนันไปนนับถสือรผป
เคทำรพ แตม่บรรดาผผผู้ททนั่รทบตนิดตามพระอรืนั่น ความทสกขห์โศกของเขากป็ทวทขรึนั้น ดทำวธิดครดุตนคธิดถขงควทำม
ทดุกขรลททำบทำกทดที่จะถผกทวดขขรนแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ไปตธิดตทำมพระอสืที่น เขทำจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ 
ขผู้าพเจผู้าจะไมม่ถวายเครรืนั่องดรืนั่มบผชาแหม่งเลรือดของพวกเขา หรรือรนิมฝทปากของขผู้าพเจผู้าจะไมม่ออกชรืนั่อ
พระนนนั้น ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะไมตยดุตงเกดที่ยวกนับวธิธดปฏธิบนัตธิในกทำรนนับถสือรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนเลย เขทำจะไมต
แมข้แตตเอตยชสืที่อพระเทดยมเทป็จเหลตทำนนัรนดข้วยซทรทำ เขทำไมตขอยดุตงเกดที่ยวกนับพวกมนันเลย



สดด 16:5-6 แมข้ดทำวธิดอยผตในวธิกฤตธิครนัร งใหญต เขทำกป็เรธิที่มนขกยข้อนถขงควทำมประเสรธิฐ
ของพระเจข้ทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นสม่วนมรดกและถผู้วยของขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงรนกษาสม่วนของ
ขผู้าพระองคห์ไวผู้ ตรงนดรดทำวธิดกลตทำวถขงระบบของคนฮดบรผในกทำรรนับมรดกตกทอดจทำกบรรพบดุรดุษของ
ตนเปป็นทดที่ดธิน แมข้เขทำจะไดข้รนับทดที่ดธินเปป็นมรดกเมสืที่อบธิดทำของเขทำเสดยชดวธิต ดทำวธิดกป็ประกทำศวตทำองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นมรดกของเขทำ กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง เขทำตนัรงตทำคอยสธิที่งใดกป็ตทำมทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะจนัด
เตรดยมไวข้ใหข้เขทำ นนัที่นยอมดดกวตทำรทำงวนัลหรสือควทำมกข้ทำวหนข้ทำใดๆทดที่โลกนดรมดใหข้เสมอมทำและจะเปป็นเชตน
นดร เสมอไป ดนังทดที่เปทำโลจะกลตทำวไวข้วตทำ “เพรทำะวตทำสททำหรนับขข้ทำพเจข้ทำนนัรน กทำรมดชดวธิตอยผตกป็เพสืที่อพระครธิสตร 
และกทำรตทำยกป็ไดข้ก ททำไร” (ฟดลธิปปด 1:21) ดทำวธิดรผข้วตทำพระเจข้ทำทรงรนักษทำสตวนของเขทำในชดวธิตไวข้ ควทำมคธิด
ตรงนดรกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงพธิทนักษรรนักษทำเขทำและทรงปกปข้องเขทำ ทดุกอยตทำงทดที่เขทำมดหรสือจะเปป็นอยผตใน
พระหนัตถรขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทนัรงหมด

ยธิที่งกวตทำนนัรน ดทำวธิดประกทำศวตทำ 6 เขตแดนของขผู้าพเจผู้าเปป็นททนั่ททนั่รม่มรรืนั่น เออ ขผู้าพเจผู้ามทมรดกททนั่ดท
ควทำมคธิดตรงนดร ยข้อนกลนับไปยนังระบบของคนฮดบรผเรสืที่องกทำรรนับมรดกทดที่ดธิน ควทำมคธิดเรสืที่อง เขตแดน 
อทำจหมทำยถขงเสข้นสททำรวจ (หรสือเขตแดน) ของสธิที่งทดที่เขทำจะไดข้รนับเปป็นมรดกจทำกบธิดทำของเขทำ เขทำรนับรผข้
วตทำเขทำมดผสืนดธินอนันสวยงทำมทดที่จะตกเปป็นของเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อพธิจทำรณทำบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ ดทำวธิด
กลนับกททำลนังหมทำยถขงกทำรทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นมรดกอนันดดของเขทำ พระเจข้ทำทรงเปป็นแหลตงทดที่มทำ
และทรนัพยทำกรแหตงพระพรทนัรงสธิรนแกตเขทำ เขทำตนัรงตทำคอยพระพรเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำจะทรงจนัดหทำใหข้
ไมตเพดยงในชดวธิตนดร เทตทำนนัรนแตตในสวรรครทดที่จะมทำนนัรนดข้วย

สดด 16:7 ดทำวธิดจขงประกทำศกข้องวตทำ ขผู้าพเจผู้าจะสรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์ ผผผู้
ประทานคดาปรรึกษาแกม่ขผู้าพเจผู้า เออ ในกลางครืนจนิตใจของขผู้าพเจผู้าเตรือนสอนขผู้าพเจผู้า เมสืที่อตระหนนัก
ถขงควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำ ดทำวธิดกป็ไดข้แตตหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อสรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ 
พระเจข้ทำไมตเพดยงอวยพรเขทำอยตทำงบรธิบผรณรเทตทำนนัรน แตตพระองครประททำนคททำปรขกษทำแกตเขทำดข้วย นตทำ
สนใจทดที่ดทำวธิดกลตทำวถขง จนิตใจของเขทำ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (ควิลยาหณ์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำเครสืที่องใน
ตตทำงๆ อยตทำงไรกป็ตทำม เรทำควรระลขกวตทำคนสมนัยโบรทำณคธิดเชธิงสททำนวนวตทำเครสืที่องในตตทำงๆ (ลททำไสข้ตตทำงๆ)
เปป็นทดที่ตนัรงของอทำรมณรตตทำงๆ ควทำมคธิดตรงนดร เปรดยบไดข้กนับควทำมคธิดของคนตะวนันตกสมนัยใหมตทดที่วตทำ 



‘ใจ’ ของเรทำเปป็นทดที่ตนัรงของอทำรมณรตตทำงๆของเรทำ หทำกกลตทำววลดหลนังนดร โดยใชข้คททำพผดสมนัยใหมตกวตทำ 
ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงสนัที่งสอนใจของดทำวธิดในตอนกลทำงคสืน พระเจข้ทำประททำนคททำปรขกษทำแกต
เขทำกระทนั ที่งในตอนกลทำงคสืน

สดด 16:8 ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศตตอไปอดกวตทำ ขผู้าพเจผู้าตนนั้งพระเยโฮวาหห์ไวผู้ตรง
หนผู้าขผู้าพเจผู้าเสมอ เพราะพระองคห์ประทนบททนั่มรือขวาของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะไมม่หวนนั่นไหว ควทำมคธิด
กป็คสือวตทำดทำวธิดใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำอยผตตรงหนข้ทำเขทำตลอดเวลทำ ในคททำเทศนทำอนันยธิที่งใหญตของเปโตรใน
วนันเพป็นเทคอสตรนนัรน เขทำยกคททำพผดจทำกเพลงสดดุดด 16:8 ในกธิจกทำร 2:25 พระพนักตรรขององครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำอยผตตรงหนข้ทำดทำวธิดตลอดเวลทำ พระองครทรงอยผ ตในควทำมคธิดของเขทำเสมอ ดนังนนัรนควทำมชตวย
เหลสือของพระเจข้ทำจขงอยผตทดที่มสือขวทำของเขทำ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศไดข้วตทำ “ขข้ทำพเจข้ทำจะไมตหวนั ที่นไหว” 
ควทำมคธิดกป็คสือวตทำดทำวธิดรผข้วตทำดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ เขทำจะไมตหวนั ที่นไหวเลย รทำกฐทำนอนัน
มนั ที่นคงถผกพบในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสืที่อเรทำยสืนอยผ ตบนพระครธิสตรผผข้ทรงเปป็นพระศธิลทำอนันเขข้มแขป็ง เรทำกป็
จะไมตหวนั ที่นไหวหรสือแมข้แตตสะเทสือนเลย ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนและประกทำศมนันใหข้เปป็นทดที่ทรทำบกนันทดุก
ยดุคสมนัย

สดด 16:9 ดข้วยควทำมมนั ที่นใจอนันเปดที่ยมสดุขนนัรน ดทำวธิดจขงพนักสงบในสนันตธิสดุขไดข้ 
เพราะฉะนนนั้นจนิตใจของขผู้าพเจผู้าจรึงยนินดทและจนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้ากป็ปรทดา เนรืนั้อหนนงของขผู้าพเจผู้า
จะพนกพนิงอยผม่ในความหวนงใจดผู้วย เมสืที่อเรทำอทำศนัยอยผตในสถทำนทดที่ลนับแหตงองครผผข้สผงสดุดและในใจกลทำง
แหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร เรทำกป็ชสืที่นชมยธินดดไดข้ นอกจทำกนดร  มดสนันตธิสดุขและไมตมดควทำมกลนัว เพรทำะรผข้
วตทำพระองครทรงอยผตทดที่มสือขวทำของเรทำ ดนังนนัรนแมข้วธิกฤตธิอทำจอยผตรอบตนัวเรทำ เรทำกป็พนักสงบไดข้ในควทำม
หวนังเรสืที่องกทำรชตวยใหข้พข้นและกทำรอวยพรของพระองคร

สดด 16:10 ดข้วยกทำรหยนั ที่งรผข้ลตวงหนข้ทำแบบผผข้พยทำกรณร ดทำวธิดประกทำศวตทำ เพราะ
พระองคห์จะไมม่ทรงทนินั้งจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์ไวผู้ในนรก ทนนั้งจะไมม่ทรงใหผู้องคห์บรนิสสทธนิธิ์ของ
พระองคห์เปรืนั่อยเนม่าไป แมข้หทำกวตทำซทำอผลมดชนัยในกทำรฆตทำเขทำ ดทำวธิดกป็รผข้วตทำพระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้ตนเปป็น



ขขรนอดกสนักวนันหนขที่ง คททำทดที่แปลเปป็น นรก (เชโอล) หมทำยถขงหลดุมศพ ยมโลก และนรกสททำหรนับคนทดที่ไมต
รอด แมข้ควทำมตทำยจะมดชนัยตตอเขทำในทดที่สดุด ดทำวธิดกป็รผข้วตทำเขทำจะไมตอยผตในหลดุมศพเสมอไป

จทำกนนัรนพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ทรงดลใจดทำวธิดใหข้เขดยนเปป็นคททำพยทำกรณรถขงพระเยซผผผข้ทรงเปป็น
“องครบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร” พระองครจะไมตเหป็นควทำมเปสืที่อยเนตทำ นนัที่นคสือ พระเมสสธิยทำหรจะไมต
ประสบควทำมเปสืที่อยเนตทำของเนสืรอหนนังในหลดุมศพ นดที่บอกเปป็นนนัยไมตเพดยงกทำรสธิรนพระชนมรของ
พระองครเทตทำนนัรนแตตกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครดข้วย ทนัรงเปโตรและเปทำโลใชข้คททำพยทำกรณรนดร
ขณะทดที่พวกเขทำประกทำศเรสืที่องกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระครธิสตรในกธิจกทำร 2:27 และ 13:35 ตทำม
ลททำดนับ นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำแมข้พระเยซผทรงสธิรนพระชนมร พระกทำยอนันบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร
กป็ไมตประสบควทำมเปสืที่อยเนตทำของเนสืรอหนนังเลย กตอนทดที่ควทำมเปสืที่อยเนตทำนนัรนจะเกธิดขขรน พระเจข้ทำกป็ทรงชดุบ
พระองครใหข้เปป็นขขรนจทำกตทำยอยตทำงนตทำอนัศจรรยรแลข้ว ทดที่บอกไวข้ลตวงหนข้ทำอยตทำงชนัดเจนกป็คสือกทำรเขข้ทำ
แทรกแซงอนันอนัศจรรยรของพระเจข้ทำในกทำรรนักษทำพระกทำยขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำไวข้ตนัรงแตต
วธินทำทดทดที่พระองครสธิรนพระชนมร

สดด 16:11 ดข้วยควทำมมนั ที่นใจเรสืที่องชดวธิตนธิรนันดรรทดที่จะมทำนนัรนและพระสนัญญทำเรสืที่อง
กทำรเปป็นขขรนจทำกตทำย ดทำวธิดจขงหนันควทำมคธิดของตนกลนับมทำยนังชดวธิตนดร  พระองคห์จะทรงสดาแดงวนิถทแหม่ง
ชทวนิตแกม่ขผู้าพระองคห์ ตม่อพระพนกตรห์พระองคห์มทความชรืนั่นบานอยม่างเปทนั่ยมลผู้น ในพระหนตถห์ขวาของ
พระองคห์มทความเพลนิดเพลนินอยผม่เปป็นนนิตยห์ พระเยซผไมตเพดยงทรงเปป็นททำงแหตงชดวธิตนธิรนันดรรเทตทำนนัรน แตต
พระองครประททำนกทำรชดรนททำตลอดเสข้นททำงแหตงชดวธิตนดร ในระหวตทำงนดรดข้วย

นอกจทำกนดร  ตตอพระพนักตรรพระองครมดควทำมชสืที่นบทำนสดุดๆ ยธิ ที่งเรทำเขข้ทำใกลข้พระองครใน
สทำมนัคคดธรรมมทำกเทตทำไร พระพรตตทำงๆกป็มดเพธิที่มมทำกขขรนเทตทำนนัรน เมสืที่อเรทำเขข้ทำสนธิทอยผตในพระองคร เรทำกป็มด
ควทำมชสืที่นบทำนอยตทำงเปดที่ยมลข้น ในบรธิบทของกทำรเขข้ทำสนธิทอยผ ตในพระองครของยอหรน 15 พระเยซผตรนัส
วตทำ “นดรคสือสธิที่งทดที่เรทำไดข้บอกแกตทตทำนทนัรงหลทำยแลข้ว เพสืที่อใหข้ควทำมยธินดดของเรทำดททำรงอยผ ตในทตทำน และใหข้
ควทำมยธินดดของทตทำนเตป็มเปดที่ยม” (ยอหรน 15:11) ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ กทำรอยผตใกลข้องครพระผผข้



เปป็นเจข้ทำของเรทำไมตเพดยงนททำมทำซขที่งเสถดยรภทำพและกทำรปกปข้องคดุข้มครองเทตทำนนัรน แตตควทำมชสืที่นบทำนเรสืที่อย
ไปในทดที่สดุดดข้วย

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 17: แมผู้เพลงสดดุดดีสท่วนใหญท่อาจถสือไดผู้วท่าเปก็นคคาอธวิษฐาน เพลง
สดดุดดีบทนดีนั้กก็ถผกตนันั้งชสือื่อเชท่นนนันั้นวท่า คนนำอธวิษฐนำนของดนำววิด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าถผก
เขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด อยท่างไรกก็ตาม บางคนควิดวท่ามนันเปก็นโอกาสเดดียวกนับเพลงสดดุดดีบททดีอื่
แลผู้วและสนันนวิษฐานวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่ดาววิดกคาลนังหลบหนดีจากซาอผล บางคนมองเพลงสดดุดดีบทนดีนั้วท่า
มดีกลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์และมองเหก็นพระเยซผอยผท่ในนนันั้น โดยเฉพาะในความทดุกขณ์ทรมานของ
พระองคณ์  

สดด 17:1-2 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำรข้องทผลใหข้พระเจข้ทำทรงสดนับฟนัง โอ ขผู้า
แตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงสดนบความฝม่ายยสตนิธรรม ทรงฟนงคดารผู้องทผลของขผู้าพระองคห์ ขอทรงเงทนั่ย
พระกรรณสดนบคดาอธนิษฐานของขผู้าพระองคห์ ซรึนั่งมาจากรนิมฝทปากททนั่ไมม่มทการหลอกลวงของขผู้า
พระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ความฝม่ายยสตนิธรรม (เซเดค) เปป็นคททำฮดบรผพสืรนๆทดที่หมทำยถขงควทำมชอบธรรม
และมนักถผกแปลเปป็น ‘ชอบธรรม’ นนั ที่นนตทำจะใชตควทำมหมทำยตรงนดร  ดข้วยสททำนวนโวหทำรสทำมประกทำร 
ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของตน คททำอธธิษฐทำนของเขทำมดควทำมรข้อนรนและ
จรธิงใจอยตทำงชนัดเจน โดยออกมทำจทำกใจทดที่ชอบธรรม ดผ ยทำกอบ 5:16

ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมกนับเขทำ 2 ขอใหผู้การชนะความของ
ขผู้าพระองคห์มาจากพระพนกตรห์พระองคห์ ขอพระเนตรของพระองคห์ทรงเหป็นสนินั่งเททนั่ยงธรรม คททำทดที่
แปลเปป็น การชนะความ (มวิชพนัท) เปป็นคททำฮดบรผพสืรนๆทดที่หมทำยถขง ‘กทำรพธิพทำกษทำ’ ดนังนนัรนคททำวตทำ การ
ชนะความนดร จขงถผกใชข้ในควทำมหมทำยของศทำลยดุตธิธรรม คททำทดที่แปลเปป็น เททนั่ยงธรรม (เมยณ์ชารณ์) มดควทำม
หมทำยดข้วยวตทำ ‘ถผกตข้อง’ กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิ
อยตทำงยดุตธิธรรมกนับเขทำ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงขขรนตข้นคททำอธธิษฐทำนของตนโดยเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำม



ชอบธรรมของเขทำเองและจทำกนนัรนเขทำกป็อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมกนับเขทำในกทำร
ตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ

สดด 17:3 ดทำวธิดนททำเสนอคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไป เมรืนั่อพระองคห์
ทรงลองจนิตใจของขผู้าพระองคห์ และเสดป็จเยทนั่ยมเยทยนขผู้าพระองคห์ในเวลากลางครืน เมรืนั่อทรงทดสอบ
ขผู้าพระองคห์แลผู้ว พระองคห์จะไมม่ทรงพบความชนนั่วในขผู้าพระองคห์เลย ขผู้าพระองคห์ตนนั้งใจแลผู้ววม่าปาก
ของขผู้าพระองคห์จะมนิไดผู้ละเมนิด ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงวธิเครทำะหรใจของเขทำแลข้วและ
ทรงตรวจสอบเขทำเพธิที่มเตธิมในตอนกลทำงคสืนดข้วย พระเจข้ทำจขงไดข้ทรงประเมธินคตทำดทำวธิดแลข้วและทรง
พบวตทำเขทำมดควทำมชอบธรรมอยตทำงมนดุษยร ดทำวธิดจขงตนัรงใจวตทำตนจะไมตทททำบทำปดข้วยปทำกของตน ควทำม
บทำปยตอมออกมทำจทำกปทำกมทำกกวตทำจทำกทดที่อสืที่นใดทนัรงหมด  ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำจะควบคดุมปทำกของตน

สดด 17:4-5 ดทำวธิดสนนับสนดุนคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไป เกทนั่ยวดผู้วย
กนิจการของมนสษยห์ โดยพระวจนะจากพระโอษฐห์ของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์มนิไดผู้ขผู้องเกทนั่ยวกนบทาง
แหม่งคนทารสณโหดรผู้าย โดยพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดไดข้ตนัรงใจทดที่จะหลดกเลดที่ยงควทำมชนั ที่วของคน
บทำปทนัรงหลทำยทดที่อยผตรอบตนัวเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น คนทารสณโหดรผู้าย  (เปรวิยณ์ทสณ์) มดควทำมหมทำยวตทำผผข้ปลข้น
หรสือคนทดที่งนัดแงะเขข้ทำไป (นนัที่นคสือ ขโมย) ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วตทำดทำวธิดไดข้ตนัรงใจทดที่จะ
ดททำเนธินอยตทำงเทดที่ยงธรรมและอยตทำงซสืที่อตรงเพรทำะพระวจนะของพระเจข้ทำ

เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 5 ขอใหผู้ยม่างเทผู้าของขผู้าพระองคห์แนบสนนิทกนบวนิถทของพระองคห์ เพรืนั่อ
เทผู้าของขผู้าพระองคห์มนิไดผู้พลาด ดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำมสนัตยรสดุจรธิตของเขทำเอง เขทำจขง
วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเหลสือเขทำและนททำเขทำไปในวธิถดแหตงควทำมชอบธรรม

สดด 17:6-7 ดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขผู้าพระองคห์รผู้อง
ทผลถรึงพระองคห์ เพราะพระองคห์จะทรงสดนบขผู้าพระองคห์ อดกครนัร งทดที่ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงคททำ
อธธิษฐทำนตตทำงๆในอดดตของเขทำ โดยรนับรผข้วตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงสดนับฟนังเขทำแลข้ว ครทำวนดร เขทำขอพระเจข้ทำอดก
วตทำ ขอทรงเอทยงพระกรรณสดนบถผู้อยคดาของขผู้าพระองคห์ดผู้วยเถนิด



ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำตตอไปวตทำ 7 โอ ขผู้าแตม่พระผผผู้ชม่วยของบรรดาผผผู้แสวงหาททนั่ลทนั้ภนยจาก
ปฏนิปนกษห์ของเขา ณ พระหนตถห์ขวาของพระองคห์ ขอทรงสดาแดงความเมตตาอยม่างมหนศจรรยห์ของ
พระองคห์ ดทำวธิดอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสททำแดง ความเมตตา อยตทำงมหนัศจรรยรของพระองคร คททำๆนดร
แปลมทำจทำกคททำฮดบรผ เชเซด ซขที่งปกตธิแลข้วมนักแปลเปป็น ‘ควทำมเมตตทำ’ โปรดสนังเกตวตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดด
บทนดร รนับรผข้วตทำพระเจข้ทำทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครใหข้รอดและทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นโดย
พระหนัตถรขวทำของพระองครเอง พระเจข้ทำทรงประทนับใจเสมอเมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร เรทำจะไมตมดวนัน
อนับอทำยเลยเมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร ดผ เพลงสดดุดด 22:5

สดด 17:8-9 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรของอธิสรทำเอลจขงรข้องออกมทำวตทำ ขอทรงรนกษา
ขผู้าพระองคห์ดนงแกผู้วตา ขอทรงซม่อนขผู้าพระองคห์ไวผู้ภายใตผู้รม่มปทกของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น แกผู้วตา
(อวิยณ์โชวนณ์) หมทำยถขงแกข้วตทำของคนเรทำ มดอวนัยวะไมตกดที่สตวนของรตทำงกทำยเรทำทดที่มดคตทำและเปรทำะบทำง
มทำกกวตทำดวงตทำของเรทำ เรทำมนักพยทำยทำมปกปข้องพวกมนันตทำมสนัญชทำตญทำณ ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงปกปข้องเขทำเหมสือนกนับทดที่คนๆหนขที่งจะปกปข้องดวงตทำของเขทำเอง จทำกนนัรนเขทำใชข้ภทำพเปรดยบ
อดกอนันทดที่งดงทำม มดหกครนัร งในหนนังสสือเพลงสดดุดดทดที่มดกทำรกลตทำวถขงกทำรปกปข้องคดุข้มภนัยแหตงรตมปดกของ
พระเจข้ทำ แนตนอนวตทำนดที่เปป็นเพดยงคททำพผดเปรดยบเปรยอยตทำงหนขที่ง แตตมนันกป็แสดงใหข้เหป็นภทำพชนัดเจนของ
กทำรปกปข้องดผแลทดที่พระเจข้ทำทรงมดตตอประชทำชนของพระองครเมสืที่อพวกเขทำวทำงใจพระองคร ภทำพเปรดยบ
นดรอทำจกลตทำวถขงแมตนกอธินทรดขณะทดที่มนันดผแลลผกๆของมนัน ดผ เพลงสดดุดด 36:7, 57:1, 61:4, 63:7, 91:4 
ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนดร จขงกลตทำวถขงกทำรปกปข้องดผแลของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรง
ปกปข้องเขทำ 9 ใหผู้พผู้นจากคนชนนั่วผผผู้ลผู้างผลาญและจากศนตรผผผผู้คอยเขม่นฆม่าซรึนั่งลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้โดย
รอบ

สดด 17:10-12 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงพรรณนทำตตอไปอยตทำงกวดถขงควทำมแขป็งแกรตง
ของเหลตทำศนัตรผของเขทำ เขาปนิดใจของเขาไวผู้เพราะเหตสความมนนั่งคนนั่งของตน ปากของเขาพผดคดาหยนินั่ง
ยโส คนอธรรมมนักมดควทำมเจรธิญรดุตงเรสืองและแมข้แตตมดรตทำงกทำยทดที่อข้วนทข้วนสมบผรณร สเปอรรเจดยน
หมทำยเหตดุวตทำทข้องทดที่อธิที่มทททำใหข้เกธิดกะโหลกทดที่วตทำงเปลตทำ คนอธรรมจขงมนักพผดจทำดผถผกเหยดยดหยทำม
ตทำมใจชอบ



ดทำวธิดพรรณนทำถขงเหลตทำศนัตรผทดที่เปป็นคนอธรรมของเขทำตตอไปอดกวตทำ 11 เขาสะกดรอยขผู้า
พระองคห์ เดทดี๋ยวนทนั้ไดผู้ลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ เขาจนบตาดผขผู้าพระองคห์เพรืนั่อจะเหวทนั่ยงขผู้าพระองคห์ลงดนิน 12 
เขาเปป็นดสจสนิงโตททนั่กระหายเหยรืนั่อของมนน เหมรือนดนงสนิงโตหนสม่มซรึนั่งซสม่มดนกทดารผู้ายอย ผม่ในททนั่ลนบ ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดบทนดรอทำจหมทำยถขงซทำอผลอยผตในใจตอนทดที่เขทำไลตลตทำดทำวธิดอยตทำงไมตลดละ เหมสือนกนับสธิงโต
ตนัวหนขที่ง ซทำอผลไดข้ไลตลตทำดทำวธิดโดยหวนังวตทำจะทททำลทำยเขทำเสดย

สดด 17:13-14 ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้เหลตทำศนัตรผของเขทำพตทำยแพข้ไป 
โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงลสกขรึนั้นปะทะเขาไวผู้ และควดนั่าเขาลงเสทย ขอทรงชม่วยชทวนิตของขผู้า
พระองคห์ใหผู้พผู้นจากคนชนนั่วดผู้วยดาบของพระองคห์ ดทำวธิดเองเปป็นนนักรบคนหนขที่ง แตตแทนทดที่จะวทำงใจ
ในควทำมแขป็งแกรตงและควทำมองอทำจของตนัวเอง เขทำกลนับวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสผข้ควทำมแทนเขทำ ใน
กทำรอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้น เขทำกป็รนับรผข้วตทำบทำงครนัร งพระเจข้ทำทรงใชข้คนชนั ที่วเปป็นดทำบเลตม
หนขที่งเพสืที่อตดสอนประชทำชนของพระองคร

เขทำแสวงหทำกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำตตอไป 14 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ใหผู้พผู้นจากมนสษยห์ผผผู้ซรึนั่งเปป็นพระหนตถห์ของพระองคห์ จากมนสษยห์แหม่งโลกนทนั้ จากมนสษยห์ผผผู้ซรึนั่งมท
สม่วนของชทวนิตนทนั้ ผผผู้ซรึนั่งพระองคห์ทรงใหผู้ทผู้องของเขาเตป็มไปดผู้วยทรนพยห์สมบนตนิททนั่พระองคห์ทรงซม่อนไวผู้ 
พวกเขามทลผกหลานอสดมสมบผรณห์ และสม่วนททนั่เหลรือเขามอบไวผู้ใหผู้แกม่ลผกอม่อนของเขา อดกครนัร งทดที่ดทำวธิด
รนับรผข้วตทำพระเจข้ทำบทำงครนัร งกป็ทรงใชข้ชทำวโลกเปป็นเครสืที่องมสือแหตงกทำรตดสอน อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำก
กลตทำวเชตนนนัรนแลข้ว เขทำกป็อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกคนเหลตทำนนัรน

สดด 17:15 เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยหมทำยเหตดุทดที่แสดงถขงชนัยชนะ สม่วนขผู้า
พระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะเหป็นพระพนกตรห์ของพระองคห์ในความชอบธรรม เมรืนั่อขผู้าพระองคห์ตรืนั่นขรึนั้น 
ขผู้าพระองคห์จะอนินั่มเอนิบใจดผู้วยพระลนกษณะของพระองคห์ ดทำวธิดตนัรงใจอดกครนัร งวตทำเขทำจะปรทำกฏตนัวตตอ
พระพนักตรรพระเจข้ทำในควทำมชอบธรรมแหตงชดวธิต เขทำจขงอข้ทำงอธิงถขงกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยอยตทำงชนัดเจน 
เมสืที่อควทำมตทำยมทำถขงเขทำในทดที่สดุด เขทำกป็รผข้วตทำเขทำจะตสืที่นขขรนในพระลนักษณะของพระเจข้ทำ เพรทำะกทำร
อข้ทำงอธิงชนัดเจนนดรถขงกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำย บทำงคนจขงประยดุกตรใชข้เพลงสดดุดดบทนดรกนับองครพระผผข้เปป็น



เจข้ทำของเรทำ นนัที่นอทำจจะใชตกป็ไดข้ อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำดทำวธิดตนัรงตทำคอยวนันนนัรนเมสืที่อเขทำจะตสืที่นขขรน
หนข้ทำพระพนักตรรของพระเจข้ทำ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 18: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สวิบแปดเกสือบเปก็นอนันเดดียวกนับ 2 ซามผเอล 22 
ขผู้อแรกของบทนนันั้นคสือบทนคาของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้อง เพลงสดดดดของดนำววิด ผสน้รหับใชน้
ของพระเยโฮวนำหห์ ซถึรื่งถวนำยถน้อยคนนำของเพลงบทนดนี้แดสู่พระเยโฮวนำหห์ในวหันทดรื่พระเยโฮวนำหห์ทรงชสู่วย
ทสู่นำนใหน้พน้นจนำกเงรนี้อมมรอศหัตรสทหันี้งหลนำยของทสู่นำน และจนำกเงรนี้อมพระหหัตถห์ของซนำอสล แมผู้บางคน
พยายามจะใหผู้เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสทดีอื่ดาววิดชนะโกลวิอนัท ฉากหลนังของมนันกก็
ยวิอื่งใหญท่กวท่านนันั้น 2 ซามผเอล 22 คสือตอนจบของชดีววิตดาววิด

ยวิอื่งกวท่านนันั้น บทนคาเองกก็หมายเหตดุวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นในวนันทดีอื่องคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้า
ไดผู้ทรงชท่วยเขาใหผู้พผู้นจากเหลท่าศนัตรผทหันี้งสวินี้นของเขาซจึอื่งรวมถจึงซาอผลดผู้วย ขผู้อเขดียนในเบสืนั้องตผู้นนดีนั้อาจ
เชสือื่อมโยงกนับชนัยชนะของเขาทดีอื่มดีตท่อโกลวิอนัท อยท่างไรกก็ตาม ดผเหมสือนวท่าดาววิดตรงนดีนั้นจึกยผู้อนถจึง
ชนัยชนะมากมายเหลท่านนันั้นทดีอื่พระเจผู้าไดผู้ประทานใหผู้ตลอดหลายปดีเหลท่านนันั้น อดีกครนันั้งทดีอื่เพลงสดดุดดีบทนดีนั้
ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีของพลนับพลา เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นเพลงสรรเสรวิญแดท่พระเจผู้าและ
การชสือื่นชมยวินดดีเพราะพระพรตท่างๆของพระองคณ์ 

สดด 18:1 เพลงสดดุดดบทนดรจขงขขรนตข้นวตทำ ทม่านกลม่าววม่า โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ 
กดาลนงของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะรนกพระองคห์ ถข้อยคททำเหลตทำนดร ไมตถผกพบใน 2 ซทำมผเอล 22:1 แตต
ในทดที่นดรหนัวใจของชทำยผผข้ทดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำถผกเปธิดเผย ดทำวธิดรนักองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและ
ประกทำศเรสืที่องนนัรนอยตทำงชสืที่นชมยธินดด นอกจทำกนดร  เขทำรนับรผข้วตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังของเขทำ

สดด 18:2 พรข้อมกนับบทนททำทดที่ลขกซขร งนดร  ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร เขข้ทำสผตบทเพลง
สรรเสรธิญหนขที่งทนันทด พระเยโฮวาหห์เปป็นศนิลา ปผู้อมปราการ และผผผู้ชม่วยใหผู้พผู้นของขผู้าพระองคห์ เปป็น
พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ เปป็นกดาลนงของขผู้าพระองคห์ ซรึนั่งขผู้าพระองคห์จะวางใจในพระองคห์ เปป็นดนนั้ง 
เปป็นเขาแหม่งความรอดของขผู้าพระองคห์ เปป็นททนั่กดาบนงเขผู้มแขป็งของขผู้าพระองคห์ คททำพรรณนทำแปดหรสือ



เกข้ทำประกทำรเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำถผกหมทำยเหตดุไวข้ (ขขรนอยผตกนับวตทำจะนนับพวกมนันอยตทำงไร) ดทำวธิดจขงรนับรผข้วตทำ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (1) ศนิลา ของเขทำ ควทำมคธิดกป็คสือทดที่ก ททำบนังเขข้มแขป็งหรสือทดที่ลดรภนัย องครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (2) ปผู้อมปราการของเขทำดข้วย คททำทดที่แปลเชตนนนัรนคสือ มนัทซอวณ์ดาหณ์ ซขที่งเปป็นทดที่มทำของ
คททำสมนัยใหมต มาซาดา อนันหลนังนดรคสือศธิลทำทดที่เปป็นปข้อมปรทำกทำรซขที่งยทำกจะทะลวงเขข้ทำไปไดข้ซขที่งตนัรงอยผตในยผ
ดทำหรตอนใตข้ แนตนอนวตทำดทำวธิดรผข้จนักสถทำนทดที่แหตงนดรและควทำมปลอดภนัยของมนัน เขทำจขงเปรดยบองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำทรงเปป็นเหมสือนกนับปข้อมปรทำกทำรนนัรน

ยธิที่งกวตทำนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (3) ผผผู้ชม่วยใหผู้พผู้นของเขทำ – พระองครผผข้ทรงกระทททำกทำร
ชตวยใหข้พข้นเพสืที่อเขทำ นอกจทำกนดร  องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (4) พระเจผู้าของเขทำ – องครผผข้ทรงฤทธธิธ ผผข้ทดที่
เขทำนมนัสกทำรและปรนนธิบนัตธิ ดข้วยเหตดุนดร องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจขงทรงเปป็น (5) กดาลนงของเขทำ – พระองครผผข้
ทดที่ไมตมดผผข้ใดตดแตกไดข้ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงตนัรงใจวตทำพระองครคสือผผข้ทดที่เขทำจะ (6) วางใจ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรง
เปป็น (7) ดนนั้งของเขทำ อนันหลนังนดรคสือโลต ดทำวธิดยนังยกใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (8) เขาแหม่งความ
รอดของขผู้าพระองคห์ดข้วย ควทำมคธิดกป็คสือภทำพเปรดยบของพละกททำลนังหรสือฤทธธิธ เดช แนตทดเดดยวองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังแหตงควทำมรอดของเรทำ สดุดทข้ทำยดทำวธิดยกใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น 
(9) ททนั่กดาบนงเขผู้มแขป็งของเขทำ นดที่หมทำยถขงทดที่ปข้องกนัน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไมตเพดยงทรงเปป็นควทำมรอดของ
เรทำเทตทำนนัรน พระองครยนังทรงเปป็นผผข้ปข้องกนันตลอดวธิถดททำงแหตงชดวธิตในระหวตทำงนดรดข้วย

สดด 18:3 เมสืที่อคธิดถขงควทำมยธิที่งใหญตขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำ
วตทำ ขผู้าพระองคห์จะรผู้องทผลตม่อพระเยโฮวาหห์ผผผู้ทรงสมควรแกม่การสรรเสรนิญ และขผู้าพระองคห์จะไดผู้รนบ
การชม่วยใหผู้พผู้นจากศนตรผของขผู้าพระองคห์ เพรทำะฤทธธิธ เดชอนันไมตรผข้สธิรนสดุดของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงรผข้วตทำเขทำ
สทำมทำรถพขที่งพระองครเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือเมสืที่อใดกป็ไดข้ พระองครจขงทรงสมควรแกตกทำรสรรเสรธิญ 
ในกทำรพขที่งพระองครเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ ดทำวธิดรผข้วตทำและขผู้าพระองคห์จะไดผู้รนบการชม่วยใหผู้พผู้นจาก
ศนตรผของขผู้าพระองคห์ ดข้วยคททำพผดทดที่เปป็นสททำนวนโวหทำร เขทำพรรณนทำถขงกทำรดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ

สดด 18:4-5 เมสืที่อมองยข้อนกลนับไปตลอดหลทำยปดเหลตทำนนัรน ดทำวธิดกป็ใครตครวญวตทำ 
ความโศกเศรผู้าแหม่งความตายลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ กระแสแหม่งคนอธรรมททนั่ทม่วมทนบขผู้าพระองคห์



ทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์กลนว มดหลทำยครนัร งทดที่เขทำหวนั ที่นเกรงเรสืที่องชดวธิตของตนขณะทดที่เหลตทำศนัตรผตดโอบประชธิด
ตนัวเขทำ เขทำกลตทำวตตอไปแบบกวดวตทำ 5 ความโศกเศรผู้าแหม่งนรกลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ บม่วงมนจจสราชปะทะ
ขผู้าพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น นรก (เชโอล) หมทำยถขงหลดุมศพและยมโลก ควทำมคธิดกป็คสือวตทำมดหลทำยครนัร ง
ทดที่โอกทำสทดที่จะเจอกนับหลดุมศพไดข้ลข้อมเขทำไวข้ เขทำเคยประจนันหนข้ทำก นับโอกทำสแหตงควทำมตทำยมทำแลข้ว

สดด 18:6 ในกทำรเผชธิญวธิกฤตธิเหลตทำนนัรน ดทำวธิดมดทดที่พขที่งเดดยวเทตทำนนัรน ในยามทสกขห์
ระทมใจ ขผู้าพเจผู้ารผู้องทผลตม่อพระเยโฮวาหห์ ขผู้าพเจผู้ารผู้องทผลขอความชม่วยเหลรือจากพระเจผู้าของ
ขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงสดนบเสทยงของขผู้าพเจผู้าจากพระวนิหารของพระองคห์ และเสทยงรผู้องของ
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ยนินตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ ไปถรึงพระกรรณของพระองคห์ เมสืที่อเผชธิญวธิกฤตธิสททำคนัญๆใน
ชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดกป็หนันไปพขที่งพระองครผผข้ทดที่จะไมตทททำใหข้เขทำผธิดหวนังเลย และเมสืที่อดทำวธิดมทำดข้วยควทำม
เชสืที่ออยตทำงสดุดใจ พระเจข้ทำกป็ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำจทำกสวรรคร

สดด 18:7-8 ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวด ดทำวธิดเขดยนถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงตอบ
คททำรข้องทผลขอควทำมชตวยเหลสือของเขทำ แลผู้วแผม่นดนินโลกกป็สนนั่นสะเทรือนและโคลงเคลง รากฐานของ
ภผเขากป็หวนนั่นไหวดผู้วย และสนนั่นสะเทรือน เพราะพระองคห์ทรงกรนินั้ว 8 ควนนออกไปตามชม่องพระนาสนิก
ของพระองคห์ และเพลนิงผลาญออกมาจากพระโอษฐห์ของพระองคห์ ถม่านกป็ตนิดเปลวไฟนนนั้น เมสืที่อ
พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดและมองเหป็นกทำรบดบบนังคนับทดที่กระทททำตตอเขทำโดยพวกศนัตรผ
ทดที่อยดุตธิธรรม พระเจข้ทำกป็ทรงลดุกขขรนในพระพธิโรธเพสืที่อชตวยผผข้รนับใชข้ของพระองครใหข้พข้น

สดด 18:9-10 ดข้วยคททำพผดเปรดยบเปรยอนันสงตทำผตทำเผย ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปถขง
พระพธิโรธอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำเพสืที่อเขทำ พระองคห์ทรงโนผู้มฟผู้าสวรรคห์ลงดผู้วยและเสดป็จลงมา 
ความมรืดทรึบอยผม่ใตผู้พระบาทของพระองคห์ 10 พระองคห์ทรงเครผบตนหนรึนั่ง แลผู้วทรงเหาะไป 
พระองคห์ทรงเหาะไปโดยปทกของลมอยม่างรวดเรป็ว ควทำมคธิดตรงนดร ไมตควรถผกตดควทำมแบบตรงตนัว แตต
เหป็นไดข้ชนัดวตทำมนันเปป็นคททำพรรณนทำแบบบทกวดทดที่กลตทำวถขงกทำรชตวยใหข้พข้นอนันทรงฤทธธิธ ของพระเจข้ทำเพสืที่อ
ผผข้รนับใชข้ทดที่ถผกปนัญหทำรดุมเรข้ทำของพระองคร สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “ทตทำมกลทำงควทำมนตทำกลนัวของพทำยดุ 



พระเยโฮวทำหรผผข้ทรงกระทททำกทำรแกข้แคข้นไดข้เสดป็จลงมทำ โดยทรงโนข้มฟข้ทำสวรรครลงมทำใตข้พระบทำท
ของพระองคร”

สดด 18:11-12 ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปถขงพระพธิโรธของพระเจข้ทำในคททำพผดเปรดยบ
เปรยทดที่มดสททำนวนคมคทำย พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้ความมรืดปกคลสมพระองคห์ไวผู้ ใหผู้เมฆมรืดและอสผู้มนดนั้า
เปป็นพลนบพลาของพระองคห์ 12 มทลผกเหป็บและถม่านเพลนิงแตกออกมาทะลสเมฆจากความสวม่างสสกใส
ขผู้างหนผู้าพระองคห์ ดทำวธิดเปรดยบพระพธิโรธของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเหลตทำศนัตรผของเขทำวตทำเปป็นเหมสือนกนับ
พทำยดุฝนฟข้ทำคะนองทดที่รดุนแรง เมสืที่อพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรก นับเหลตทำศนัตรผของดทำวธิด มนันกป็เปป็นเหมสือนพทำยดุ
ฝนอนันนตทำสะพรขงกลนัวทดที่มดลผกเหป็บและฟข้ทำแลบ

สดด 18:13-14 กทำรเปรดยบพระพธิโรธของพระเจข้ทำวตทำเปป็นเหมสือนกนับพทำยดุฝนอนันนตทำ
กลนัวดททำเนธินตตอไป พระเยโฮวาหห์ทรงคะนองกรึกกผู้องในฟผู้าสวรรคห์ และองคห์ผผผู้สผงสสดกป็เปลม่งพระ
สสรเสทยง ครือลผกเหป็บและถม่านเพลนิง 14 พระองคห์ทรงยนิงลผกธนผของพระองคห์ออกไป ทดาใหผู้เขาตม่าง
กระจนดกระจายไป พระองคห์ทรงปลม่อยฟผู้าแลบแปลบปลาบ ทดาใหผู้เขาโกลาหล เมสืที่อดทำวธิดอธธิษฐทำน
ขอกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำในเวลทำและวธิธดกทำรอนันสมบผรณรแบบของพระองครกป็ทรง
ปลตอยฟข้ทำฟทำดเขข้ทำใสตเหลตทำศนัตรผของดทำวธิดดดุจลททำแสงของฟข้ทำแลบ ฤทธธิธ เดชของพระเจข้ทำไมตเพดยงถผก
กลตทำวถขงตรงนดร เทตทำนนัรน แตตกทำรชตวยใหข้พข้นอนันยดุตธิธรรมทดที่กระทททำตตอผผข้รนับใชข้ของพระองครกป็ปรทำกฏ
ชนัดเจนดข้วยเมสืที่อพระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซงจทำกสวรรครในฤทธธิธ เดชอนันนตทำสะพรขงกลนัว (ฤทธธิธ เดชนนัรน
ยนังมดใหข้อยผตจนถขงวนันนดร เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำจะอธธิษฐทำน)

สดด 18:15-16 เมสืที่อพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรผของเขทำ ดทำวธิดกป็ไดข้แตตรข้องวตทำ โอ
ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ แลผู้วกป็เหป็นกผู้นทะเลตลอดจนรากฐานของพนิภพกป็ปรากฏแจผู้ง เมรืนั่อพระองคห์ทรง
ขนาบทะเลดผู้วยลมททนั่พวยพสม่งจากชม่องพระนาสนิกของพระองคห์ 16 พระองคห์ทรงเอรืนั้อมมาจากททนั่สผง
ทรงจนบขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงดรึงขผู้าพเจผู้าออกมาจากนดนั้าอนนมากหลาย ในอธิสรทำเอล มดทข้องลททำธทำรทดที่
แหข้งขอดอยผตหลทำยแหตง เมสืที่อฝนตกหนนักๆลงมทำ ลททำธทำรทดที่วตทำงเปลตทำเหลตทำนดรกป็เรธิที่มมดชดวธิตชดวทำอยตทำง
รวดเรป็ว นนัที่นอทำจเปป็นสธิที่งทดที่ดทำวธิดหมทำยถขงตรงนดร  รทำกฐทำนของพธิภพทดที่ถผกทททำใหข้ปรทำกฏแจข้งนตทำจะหมทำย



ถขงลททำธทำรทดที่มดนทร ทำไหลกขกกข้องซขที่งกนัดเซทำะตลธิที่งของมนัน กระนนัรนเมสืที่อพทำยดุแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
ตกลงมทำรอบๆตนัวเขทำ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นจทำกนทรทำทตวมของมนัน

สดด 18:17-18 กทำรประยดุกตรใชข้ของคททำพผดเปรดยบเทดยบนดรถผกกลตทำวชนัดเจนตรงนดร  เมสืที่อ
พพระเจข้ทำทรงเทพระพธิโรธของพระองครลงบนบรรดทำศนัตรผของดทำวธิดเพสืที่อตอบสนองตตอคททำอธธิษฐทำน
ของเขทำ พระเจข้ทำกป็ทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นจทำกพวกเขทำ ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสตวนนดรทดที่มดสททำนวน
โวหทำรแบบบทกวดโดยกทำรประกทำศวตทำ พระองคห์ทรงชม่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้พผู้นจากศนตรผเขผู้มแขป็งของ
ขผู้าพเจผู้า และจากบรรดาผผผู้ททนั่เกลทยดชนงขผู้าพเจผู้า เพราะเขามทอานสภาพเกนินกวม่าขผู้าพเจผู้ามากนนก สมนัยทดที่
ดทำวธิดยนังหนดุตม กองทนัพของซทำอผลกป็มดก ททำลนังมทำกกวตทำดทำวธิดมทำกนนัก โกลธิอนัทเปป็นอดกกรณดหนขที่ง แมข้
กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นจทำกศนัตรผทดที่เขข้มแขป็งเหลตทำนนัรน เขทำไดข้อข้อนวอนองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำในกทำรอธธิษฐทำนและควทำมเชสืที่อแลข้ว พระเจข้ทำทรงตอบสนองโดยกทำรทททำลทำยเหลตทำศนัตรผของเขทำ

18 เขาขนดขวางขผู้าพเจผู้าในวนนททนั่ขผู้าพเจผู้าประสบหายนะ แตม่พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นททนั่พนกพนิง
ของขผู้าพเจผู้า ในชตวงเวลทำแหตงวธิกฤตธิครนัร งใหญตเหลตทำนนัรน ดทำวธิดกป็เผชธิญหนข้ทำกนับหทำยนะ กระนนัรนองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นทดีอื่พนักพวิงของเขทำ ควทำมคธิดกป็คสือวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นควทำมชตวยเหลสือ
ของเขทำ

สดด 18:19-20 พระเจข้ทำไมตเพดยงพธิพทำกษทำเหลตทำศนัตรผของเขทำเทตทำนนัรน แตตพระองครทรง
อวยพรดทำวธิดอยตทำงบรธิบผรณรหลนังจทำกนนัรนดข้วย ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร จขงประกทำศวตทำ พระองคห์ทรงนดา
ขผู้าพเจผู้าออกมายนงททนั่กวผู้างใหญม่ และทรงชม่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้พผู้น เพราะพระองคห์ทรงชรืนั่นชมยนินดทใน
ขผู้าพเจผู้า วลดทดที่กลตทำวถขง “ทดที่กวข้ทำงใหญต” เปป็นคททำพผดเปรดยบเปรยของคนฮดบรผทดที่หมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พข้น 
นดที่หมทำยถขงกทำรถผกปธิดลข้อมไวข้หรสือถผกขนังไวข้โดยวธิกฤตธิ อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้น
จทำกทดที่คนับแคบเชตนนนัรนและทรงวทำงเขทำในสถทำนทดที่แหตงพระพร ดทำวธิดจขงรนับรผข้อยตทำงเปธิดเผยวตทำพระเจข้ทำ
ทรงปดตธิยธินดดในตนัวเขทำ

นอกจทำกนดร  ดทำวธิดไมตลนังเลทดที่จะรนับรผข้วตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงทรงพอพระทนัยในตนัวเขทำ 20 พระเย
โฮวาหห์ประทานรางวนลแกม่ขผู้าพเจผู้าตามความชอบธรรมของขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงตอบแทน



ขผู้าพเจผู้าตามความสะอาดแหม่งมรือของขผู้าพเจผู้า ไมตมดกทำรอวดอข้ทำงในควทำมชอบธรรมของตนัวเองตรง
นดร  ดทำวธิดแคตรผข้วตทำเขทำไดข้จนัดแจงชดวธิตของตนในควทำมชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำมดชดวธิตทดที่
บรธิสดุทธธิธ หมดจด ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงทรงใหข้เกดยรตธิเขทำ อดกครนัร งทดที่ดทำวธิดเปป็นแบบอยตทำงของหลนักกทำรของ
เพลงสดดุดด 5:12 ซขที่งไปดผไดข้ เขทำเปป็นคนชอบธรรมคนหนขที่ง คททำอธธิษฐทำนของเขทำมดลนักษณะรข้อนรน 
มนันจขงเกธิดผลมทำก ดผ ยทำกอบ 5:16

สดด 18:21-23 ในทททำนองเดดยวกนัน  ดทำวธิดอธธิบทำยตตอไปวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงทรงเขข้ทำ
แทรกแซงเพสืที่อเขทำ เพราะขผู้าพเจผู้ารนกษาบรรดามรรคาของพระเยโฮวาหห์ และไมม่ไดผู้พรากจาก
พระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าอยม่างชนนั่วรผู้าย แมข้โดยรวมแลข้วเขทำไมตใชตคนทดที่ไมตมดบทำปเลย ดทำวธิดกป็รผข้วตทำเขทำเชสืที่อ
ฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำ เขทำคงควทำมสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้ทำของเขทำ

22 เพราะคดาตนดสนินทนนั้งสนินั้นของพระองคห์อยผม่ตม่อหนผู้าขผู้าพเจผู้า และขผู้าพเจผู้ามนิไดผู้ผลนกกฎเกณฑห์
ของพระองคห์ไปเลย “คททำตนัดสธินของพระองคร” และ “กฎเกณฑรของพระองคร” อข้ทำงอธิงชนัดเจนถขงพระ
วจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำ พวกมนันอยผ ตตตอหนข้ทำเขทำเสมอ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรซขมซนับ
และกทำรใครตครวญเกดที่ยวกนับมนันเปป็นประจททำทดุกวนัน

ดข้วยเหตดุนดร  ดทำวธิดจขงสทำรภทำพอยตทำงจรธิงใจวตทำ 23 ตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ขผู้าพเจผู้าไรผู้ตดาหนนิ 
และขผู้าพเจผู้ารนกษาตนวไวผู้ไมม่ทดาความชนนั่วชผู้า แมข้เคยมดวนันอนันมสืดมธิดในชดวธิตของเขทำทดที่ดทำวธิดกระทททำควทำม
ผธิดบทำปอนันชนั ที่วรข้ทำย นนัที่นกป็เปป็นขข้อยกเวข้นทดที่ชนัดเจน ชดวธิตของเขทำหลนักๆแลข้วมดลนักษณะเฉพทำะตนัวเปป็น
ควทำมเทดที่ยงธรรมและกทำรแสวงหทำทดที่จะหลดกเลดที่ยงควทำมบทำป เพรทำะเหตดุนนัรนเอง ดทำวธิดจขงยกใหข้กทำร
ปกปข้องของพระเจข้ทำและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองครเปป็นคททำตอบแกตคททำอธธิษฐทำนของเขทำ

สดด 18:24 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทดที่ยธิที่งใหญตทตทำนนดรจขงปธิดทข้ทำยวตทำ เพราะฉะนนนั้นพระเย
โฮวาหห์จรึงทรงตอบแทนขผู้าพเจผู้าตามความชอบธรรมของขผู้าพเจผู้า ตามความสะอาดแหม่งมรือของ
ขผู้าพเจผู้าในสายพระเนตรของพระองคห์ ดทำวธิดรนับรผข้อยตทำงเปธิดเผยวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงคสืนกทำรชตวยใหข้พข้น
ใหข้แกตเขทำเพรทำะควทำมชอบธรรมแหตงชดวธิตของเขทำ แนตทดเดดยว มดบททำเหนป็จสททำหรนับผผข้ชอบธรร
ม “พระองครทรงเปป็นดนัรงใหข้แกตผผข้ทดที่ดททำเนธินในควทำมเทดที่ยงธรรม” (สดุภทำษธิต 2:7)



สดด 18:25-27 ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำพระเจข้ทำทรงมดปฏธิกธิรธิยทำตตอบดุคคลตตทำงๆในแบบทดที่
แตกตตทำงกนันไป พระองคห์จะทรงสดาแดงความเมตตาตม่อผผผู้ททนั่มทความเมตตา พระองคห์จะทรงสดาแดง
พระองคห์อยม่างไรผู้ตดาหนนิตม่อผผผู้ททนั่ไรผู้ตดาหนนิ 26 พระองคห์จะทรงสดาแดงพระองคห์บรนิสสทธนิธิ์ตม่อผผผู้ททนั่บรนิสสทธนิธิ์ 
พระองคห์จะทรงสดาแดงพระองคห์เปป็นปฏนิปนกษห์ตม่อผผผู้ททนั่คดโกง พระเจข้ทำทรงปฏธิบนัตธิตตอผผข้ทดที่มดควทำม
เมตตทำดข้วยควทำมเมตตทำ พระองครทรงปฏธิบนัตธิตตอคนเทดที่ยงธรรมดข้วยควทำมเทดที่ยงธรรม พระองครทรง
ปฏธิบนัตธิกนับคนบรธิสดุทธธิธ ดข้วยควทำมบรธิสดุทธธิธ  อยตทำงไรกป็ตทำม กนับคนตลบตะแลง (นนัที่นคสือ คนคดโกง, คน
วธิปรธิตหรสือคนไมตชอบธรรม) พระเจข้ทำกป็ปฏธิบนัตธิอยตทำงรดุนแรง (ควทำมคธิดนดรถผกใชข้โดยอนัครทผตเปทำโลใน
โรม 9:15-18)

ยธิที่งกวตทำนนัรน 27 เพราะพระองคห์จะทรงชม่วยประชาชนททนั่ยากแคผู้นใหผู้พผู้น แตม่ตาททนั่หยนินั่งยโสนนนั้น
พระองคห์จะทรงกระทดาใหผู้ตดนั่าลง ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยคนใจถตอมใหข้พข้นและจะ
ทรงทททำใหข้คนเยตอหยธิที่งตทที่ทำลง หลนักกทำรนนัรนมดอยผตทนั ที่วพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม ดผ มนัทธธิว 23:12, ลผกทำ 
14:11 และ 18:14

สดด 18:28-29 ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ พระองคห์จะทรงจสดตะเกทยงของขผู้าพระองคห์ 
พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์จะทรงกระทดาความมรืดของขผู้าพระองคห์ใหผู้สวม่าง โดยใชข้ภทำพ
เปรดยบของควทำมสวตทำงและควทำมมสืด ดทำวธิดชสืที่นชมยธินดดในกทำรทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำประททำนควทำม
สวตทำงใหข้เมสืที่อวนันอนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรนปกคลดุมเขทำ ควทำมคธิดตรงนดรสสืที่อถขงกทำรใหข้ก ททำลนังใจและควทำมชตวย
เหลสือ

จทำกนนัรนเขทำกป็เปลดที่ยนไปใชข้คททำพผดเปรดยบเทดยบอดกอยตทำง 29 พระเจผู้าขผู้า ขผู้าพระองคห์ตะลสย
กองทนพไดผู้โดยพระองคห์ และโดยพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้านทนั้ขผู้าพเจผู้าสามารถกระโดดขผู้ามกดาแพงไดผู้ 
ควทำมคธิดกป็คสือชนัยชนะและควทำมองอทำจในกทำรสผข้รบ มดหลทำยครนัร งทดที่พระเจข้ทำประททำนกทำรชตวยใหข้พข้น
แกตเขทำจทำกพวกศนัตรผ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงทททำใหข้เขทำสทำมทำรถมดชนัยชนะไดข้

สดด 18:30 ดทำวธิดจขงหยดุดชนั ที่วครผตในตอนกลทำงของเพลงสดดุดดอนันยธิที่งใหญตบทนดร เพสืที่อ
ประกทำศวตทำ สดาหรนบพระเจผู้าพระองคห์นทนั้ พระมรรคาของพระองคห์ดทเลนิศทสกประการ พระวจนะของ



พระเยโฮวาหห์พนิสผจนห์แลผู้วเปป็นความจรนิง พระองคห์ทรงเปป็นดนนั้งของบรรดาผผผู้ททนั่วางใจในพระองคห์ แนต
ทดเดดยว พระมรรคทำของพระเจข้ทำสมบผรณรแบบ! นอกจทำกนดร  พระวจนะของพระองครไดข้ถผกทดสอบ
และถผกพธิสผจนรแลข้ว มนันผตทำนบททดสอบแลข้ว พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองครเสมอ พระองคร
ทรงแสดงออกถขงเรสืที่องนนัรนมทำหลทำยครนัร งหลทำยครทำแลข้ว พระองครไมตเพดยงทรงเปป็นดนัรง (นนัที่นคสือ โลต) 
แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินอยตทำงเทดที่ยงธรรมเทตทำนนัรน แตตพระองครทรงเปป็นโลตสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่
วทำงใจพระองครดข้วย ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำและหลนักกทำรหนขที่งทดที่ลขกซขร งจรธิงๆ! ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนมทำ
จทำกประสบกทำรณรทดที่เจอมทำกนับตนัวเอง

สดด 18:31-32 เขทำจขงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ เพราะผผผู้ใดจะเปป็นพระเจผู้า 
นอกจากพระเยโฮวาหห์ และผผผู้ใดเลม่าเปป็นศนิลา เวผู้นแตม่พระเจผู้าของเรา คททำตอบตตอคททำถทำมนนัรนชนัดเจนอยผต
แลข้ว ไมตมดพระเจข้ทำองครอสืที่นเวข้นแตตพระเยโฮวทำหร เชตนเดดยวกนัน ไมตมดศธิลทำรทำกฐทำนใดนอกจทำกพระเจข้ทำ 
(ดผ มนัทธธิว 16:18)

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศอดกครนัร งวตทำ 32 ครือพระเจผู้าผผผู้ทรงเอากดาลนงคาดเอวของขผู้าพเจผู้าไวผู้ 
และทรงกระทดาใหผู้ทางของขผู้าพเจผู้ารอบคอบ ดทำวธิดรผข้วตทำพละกททำลนังของเขทำมทำจทำกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
เทตทำนนัรน นอกจทำกนดร  องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นผผข้ทดที่ทททำใหข้ททำงของดทำวธิดรอบคอบ ดทำวธิดรผข้ว ตทำกทำรเจรธิญ
ขขรนและควทำมชตวยเหลสือของเขทำมทำจทำกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ แตตทนัรงหมดนดรขขรนอยผตกนับเงสืที่อนไขเหลตทำนนัรนทดที่
ถผกพบในขข้อ 19-27

สดด 18:33-34 ดทำวธิดจขงขยทำยควทำมควทำมจรธิงนนัรนในขข้อทดที่แลข้ว พระองคห์ทรงกระทดา
ใหผู้เทผู้าของขผู้าพเจผู้าเหมรือนอยม่างตทนกวางตนวเมทย และทรงวางขผู้าพเจผู้าไวผู้บนททนั่สผง กวทำงตนัวเมดยถผกใชข้
เปป็นภทำพเปรดยบตรงนดร  กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง ดทำวธิดเปรดยบถขงกทำรไดข้รนับพละก ททำลนังและควทำมวตองไวของ
กวทำงทดที่วธิที่งเรป็ว พระเจข้ทำจขงประททำนทดที่สผงใหข้แกตเขทำในกทำรสผข้รบ กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง พระเจข้ทำไดข้ประททำน
พละกททำลนังและควทำมชตวยเหลสือทดที่พระองครเทตทำนนัรนประททำนใหข้ไดข้

ยธิที่งกวตทำนนัรน 34 พระองคห์ทรงฝรึกมรือของขผู้าพเจผู้าใหผู้ทดาสงคราม ดนงนนนั้นแขนของขผู้าพเจผู้า
สามารถทดาใหผู้คนนธนผเหลป็กกลผู้าหนกไดผู้ พระเจข้ทำประททำนควทำมชททำนทำญพธิเศษใหข้แกตเขทำในกทำรสผข้รบ



รวมถขงฤทธธิธ เดชดข้วย คนันธนผเหลป็กกลข้ทำ (ตรงตนัวคสือ ทองสนัมฤทธธิธ ) เปป็นอทำวดุธชธิรนหนขที่งทดที่ทรงพลนังและ
แขป็งแรง กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ประททำนพละกททำลนังแกตดทำวธิดเพสืที่อทดที่จะหนักเครสืที่องมสือเชตนนนัรนไดข้ ควทำมคธิดทดที่
ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงทททำใหข้ดทำวธิดเจรธิญขขรนและชตวยเหลสือเขทำในกทำรสผข้รบครนัร งใหญตๆแหตง
ชดวธิตของเขทำ ควทำมเปป็นไปไดข้เดดยวกนันนนัรนยนังมดอยผตจนถขงวนันนดร

สดด 18:35-36 ดทำวธิดยกใหข้ชนัยชนะตตทำงๆของตนเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำแหตงพละกททำลนัง
ของเขทำตตอไป พระองคห์ประทานโลม่แหม่งความรอดของพระองคห์ใหผู้ขผู้าพระองคห์ และพระหนตถห์ขวา
ของพระองคห์ทรงคดนั้าจสนขผู้าพระองคห์ และซรึนั่งพระองคห์ทรงนผู้อมพระทนยลง กป็กระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์
เปป็นใหญม่ขรึนั้น กทำรกลตทำวถขงควทำมรอดตรงนดรอทำจหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พข้นในกทำรสผข้รบตตทำงๆแหตงชดวธิต 
พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นมทำหลทำยตตอหลทำยครนัร งแลข้ว พระหนัตถรขวทำของพระองครชตวยใหข้ดทำวธิด
สทำมทำรถไปตตอไดข้ คททำทดที่แปลเปป็น นผู้อมพระทนยลง (อนันวาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมอตอนสดุภทำพ’
หรสือ ‘กทำรทททำใหข้ถตอมลง’ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วตทำ เพรทำะกทำรทททำใหข้ถตอมลงทดที่ดทำวธิดเรดยนรผข้จทำก
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำจขงทรงยกชผเขทำขขรน ดทำวธิดเรธิที่มตข้นกทำรทททำงทำนและกทำรรนับใชข้ของตนใน
สถทำนะทดที่ตทที่ทำตข้อยจรธิงๆ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงยกชผควทำมถตอมใจนนัรน

ยธิที่งกวตทำนนัรน ดทำวธิดประกทำศวตทำ 36 พระองคห์ประทานททนั่กวผู้างขวางสดาหรนบยม่างเทผู้าของขผู้า
พระองคห์ เทผู้าของขผู้าพระองคห์จรึงไมม่พลาด ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ประททำนเสถดยรภทำพ
และควทำมมนั ที่นคงใหข้แกตเขทำซขที่งเปป็นสธิที่งทดที่เขทำตข้องกทำรเพสืที่อทดที่จะทททำสธิที่งทดที่ตข้องทททำ ภทำพเปรดยบของควทำม
มนั ที่นคงของเทข้ทำบนภผเขทำถผกใชข้

สดด 18:37-38 ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงใหข้กทำรไดข้วตทำ ขผู้าพระองคห์ไลม่ตามศนตรผของขผู้า
พระองคห์ทนน และไมม่หนนกลนบจนกวม่าเขาจะถผกผลาญเสทยสนินั้น  38 ขผู้าพระองคห์ไดผู้แทงเขาทะลส เขาจรึง
ไมม่สามารถลสกขรึนั้นไดผู้อทก เขาลผู้มลงททนั่ใตผู้เทผู้าของขผู้าพระองคห์ พระเจข้ทำจขงประททำนชนัยชนะเดป็ดขทำดแกต
เขทำเหนสือบรรดทำศนัตรผของเขทำ

สดด 18:39-40 เขทำจขงหยดุดชนั ที่วครผตอดกครนัร งเพสืที่อกลตทำวชนัดเจนถขงแหลตงทดที่มทำแหตงชนัยชนะ
และพละกททำลนังของเขทำ เพราะพระองคห์ทรงเอากดาลนงคาดเอวขผู้าพระองคห์ไวผู้เพรืนั่อทดาสงคราม 



พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้พวกททนั่ลสกขรึนั้นตม่อสผผู้กนบขผู้าพระองคห์สยบลงอยม่างราบคาบ อดกครนัร งทดที่แหลตงทดที่มทำ
แหตงพละกททำลนังทดที่ดทำวธิดมดในกทำรสผข้รบตตทำงๆของชดวธิตคสือพระเจข้ทำของเขทำ พระเจข้ทำจขงประททำนชนัยชนะ
ตตทำงๆของเขทำแกตเขทำ แมข้ดทำวธิดกททำลนังกลตทำวถขงกทำรสผข้รบจรธิงๆ หลนักกทำรนดรกป็ประยดุกตรใชข้ไดข้กนับกทำรสผข้รบ
แบบใดกป็ไดข้ทนัรงนนัรน

เขทำจขงขยทำยควทำมตตอไปอดกวตทำ 40 พระองคห์ทรงโปรดประทานคอของศนตรผของขผู้าพระองคห์
แกม่ขผู้าพระองคห์ เพรืนั่อขผู้าพระองคห์จะทดาลายบรรดาผผผู้ททนั่เกลทยดชนงขผู้าพระองคห์เสทยสนินั้น ควทำมคธิดทดที่ยธิที่ง
ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำไดข้ประททำนสธิที่งใดกป็ตทำมทดที่เขทำตข้องกทำรแกตเขทำเพสืที่อตตอสผข้บรรดทำศนัตรผของเขทำ 
ดทำวธิดจขงปตทำวรข้องคททำสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำของตน

สดด 18:41-42 เขทำขยทำยควทำมตตอไปอดกวตทำ เขารผู้องใหผู้ชม่วย แตม่ไมม่มทใครชม่วยใหผู้รอด
ไดผู้ เขารผู้องทผลพระเยโฮวาหห์ แตม่พระองคห์มนิไดผู้ทรงตอบเขา 42 ขผู้าพระองคห์จรึงทสบเขาแหลกละเอทยด
อยม่างผงคลทตม่อหนผู้าลม ขผู้าพระองคห์จรึงโยนเขาออกไปเหมรือนโคลนตามถนน เมสืที่อดทำวธิดมดชนัยตตอ
เหลตทำศนัตรผผผข้เปป็นคนอธรรมของเขทำ พวกเขทำกป็ตนัดสธินใจรข้องขอควทำมชตวยเหลสือตตอพระเจข้ทำ แตตมนันกป็
เปลตทำประโยชนร พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำผผข้ใดเปป็นคนชอบธรรมและผผข้ใดไมตใชต พระองครจขงทรง
อนดุญทำตใหข้ดทำวธิดเอทำชนะเหลตทำศนัตรผของเขทำอยตทำงรทำบคทำบ ควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญตกวตทำในเรสืที่องทนัรงหมด
นดรกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงใหข้เกดยรตธิ ทรงชตวยใหข้พข้นและทรงชตวยเหลสือผผข้รนับใชข้ทดที่ชอบธรรมคนนดรของ
พระองคร

สดด 18:43-45 พระเจข้ทำไมตเพดยงประททำนชนัยชนะแกตดทำวธิดเหนสือเหลตทำศนัตรผภทำยนอก
ของเขทำเทตทำนนัรน แตตพระองครทรงชตวยใหข้เขทำสทำมทำรถมดชนัยตตอควทำมขนัดแยข้งภทำยในดข้วย พระองคห์ทรง
ชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากการยรืนั้อแยม่งกนบประชาชน และทรงตนนั้งใหผู้ขผู้าพระองคห์เปป็นหนวหนผู้าของ
บรรดาประชาชาตนิ ชนชาตนิททนั่ขผู้าพระองคห์ไมม่เคยรผผู้จนกกป็จะไดผู้ปรนนนิบนตนิขผู้าพระองคห์ พระเจข้ทำทรง
อนดุญทำตใหข้ดทำวธิดเอทำชนะสงครทำมกลทำงเมสืองนนัรนทดที่ตตอสผข้เขทำ นอกจทำกนดร  พระองครทรงชตวยใหข้ดทำวธิด
สทำมทำรถปกครองเหนสือบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิดข้วย เชตน โมอนับและเอโดม 
ในเรสืที่องนนัรนเขทำออกควทำมเหป็นวตทำ 44 พอเขาไดผู้ยนินถรึงขผู้าพระองคห์ เขากป็จะเชรืนั่อฟนง ชนตม่างดผู้าวจะไดผู้



มาหมอบราบตม่อขผู้าพระองคห์ 45 ชนตม่างดผู้าวนนนั้นจะเสทยกดาลนงใจ และตนวสนนั่นออกมาจากททนั่กดาบนงอนน
เขผู้มแขป็งของเขาเหลม่านนนั้น พระเจข้ทำทรงยกชผดทำวธิดใหข้สผงจนถขงขนทำดทดที่แมข้แตตบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อน
บข้ทำนทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิกป็หมอบรทำบลงดข้วยควทำมเชสืที่อฟนังตตอกษนัตรธิยรดทำวธิด ดทำวธิดบนัญชทำแมข้แตตเหลตทำ
เพสืที่อนบข้ทำนตตทำงชทำตธิของเขทำใหข้แสดงควทำมเคทำรพ ในทดที่สดุดแลข้วนนั ที่นกป็เกธิดจทำกกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ
ทดที่อยผตบนตนัวเขทำ

สดด 18:46-48 ขณะทดที่ตอนจบของเพลงสดดุดดอนันยธิที่งใหญตบทนดร ใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว ดทำวธิด
กป็กลตทำวชนัดเจนถขงแหลตงทดที่มทำของชนัยชนะตตทำงๆ ชสืที่อเสดยง และควทำมเจรธิญของเขทำ พระเยโฮวาหห์ทรง
พระชนมห์อยผม่ และศนิลาของขผู้าพระองคห์เปป็นททนั่ควรสรรเสรนิญ พระเจผู้าแหม่งความรอดของขผู้าพระองคห์
เปป็นททนั่ยกยม่อง พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทรงเปป็นชดวธิตของเขทำ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระศธิลทำ
ของเขทำและยกยตองพระเจข้ทำแหตงควทำมรอดของเขทำ อดกครนัร งทดที่ดทำวธิดใชข้ภทำพเปรดยบทดที่วตทำพระเจข้ทำทรง
เปป็นศธิลทำของเขทำ ทดที่บอกเปป็นนนัยในภทำพเปรดยบนดรคสือ พละกททำลนัง กทำรปกปข้องคดุข้มครองและกทำรชตวยใหข้
พข้นอนันยธิที่งใหญต

ดนังนนัรนจขงไมตมดคททำถทำมในหนัวของดทำวธิดเลยวตทำ 47 ครือพระเจผู้าผผผู้ประทานการแกผู้แคผู้นแกม่ขผู้า
พระองคห์ และทรงปราบปรามบรรดาชนชาตนิทนนั้งหลายใหผู้อยผม่ภายใตผู้อดานาจของขผู้าพระองคห์ 
48 ผผผู้ทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากศนตรผ พระเจผู้าขผู้า พระองคห์ทรงยกขผู้าพระองคห์ขรึนั้นเหนรือพวกททนั่
ลสกขรึนั้นตม่อสผผู้กนบขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากคนทาร สณโหดรผู้าย ไมตวตทำจะ
เปป็นโกลธิอนัท ซทำอผล อนับซทำโลม หรสือศนัตรผคนอสืที่นๆอดกมทำกมทำย พระเจข้ทำกป็ทรงชตวยเหลสือดทำวธิดใหข้พข้น
จทำกคนเหลตทำนนัรนมทำทนัรงสธิรน เขทำจขงสรรเสรธิญและยกยตองพระเจข้ทำของเขทำอยตทำงมดสททำนวนโวหทำร

สดด 18:49 ดทำวธิดจขงไดข้แตตประกทำศวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพราะเหตสนทนั้ขผู้า
พระองคห์จรึงจะขอเทนิดทผนพระองคห์ไวผู้ทม่ามกลางประชาชาตนิทนนั้งหลาย และรผู้องเพลงสรรเสรนิญ
พระนามของพระองคห์ ดทำวธิดไดข้แตตขอบพระคดุณองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและรข้องเพลงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
ของเขทำทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิทนัรงหลทำยทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ



สดด 18:50 เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำประกทำศอนันยธิที่งใหญตวตทำ พระองคห์
ประทานชนยชนะอนนยนินั่งใหญม่แกม่กษนตรนิยห์ของพระองคห์ และทรงสดาแดงความเมตตาแกม่ผผผู้ททนั่พระองคห์
ทรงเจนิมไวผู้นนนั้น ครือดาวนิด และแกม่เชรืนั้อพระวงศห์ของทม่านเปป็นนนิตยห์ ดทำวธิดกลตทำวถขงตนัวเองอยตทำงคมคทำย
โดยใชข้คททำเรดยกสทำมประกทำรวตทำ (1) กษนัตรธิยร, (2) ผผข้ทดที่พระเจข้ทำทรงเจธิมไวข้ และ (3) ดทำวธิด ชสืที่อของเขทำ
เอง พระเจข้ทำไดข้ประททำนกทำรชตวยใหข้พข้นอนันยธิที่งใหญตแกตเขทำแลข้ว เขทำวทำงใจในพระสนัญญทำนนัรนทดที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำไวข้เกดที่ยวกนับเชสืรอสทำยของเขทำเชตนกนัน ดผ 2 ซทำมผเอล 7:11-16 พระเจข้ทำทรงชตวยดทำ
วธิดใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิหลทำยอยตทำงในชดวธิตมทำแลข้ว ดทำวธิดจขงประกทำศกทำรขอบพระคดุณและกทำร
สรรเสรธิญของตนตตอพระเจข้ทำของเขทำอยตทำงเสดยงดนังและคมคทำย

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 19: เพลงสดดุดดีอนันยวิอื่งใหญท่นดีนั้ถผกยกใหผู้เปก็นของดาววิดและถผกอดุทวิศ
ใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีของพลนับพลาเพสือื่อทดีอื่จะถผกใชผู้สคาหรนับการนมนัสการในทดีอื่ประชดุม ไมท่มดีการบท่ง
บอกชนัดเจนภายในบทเพลงนดีนั้วท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด อยท่างไรกก็ตาม การพดุท่งเปผู้า
ชนัดเจนไปทดีอื่ฟผู้าสวรรคณ์กก็ดผเหมสือนบท่งชดีนั้วท่าดาววิดกคาลนังมองขจึนั้นไปยนังฟผู้าสวรรคณ์ในตอนกลางคสืน มนัน
อาจเปก็นตอนทดีอื่เขาเปก็นเดก็กเลดีนั้ยงแกะหรสือตอนเปก็นทหารคนหนจึอื่งในทดุท่งหญผู้า

ผผผู้แตท่งเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถวายสงท่าราศดีแดท่พระเจผู้าแหท่งฟผู้าสวรรคณ์ การเปวิดเผยของพระเจผู้าคสือ
จดุดสนใจหลนัก (1) การเปวิดเผยทนัอื่วไปของพระองคณ์ในฟผู้าสวรรคณ์ เชท่นเดดียวกนับ (2) การเปวิดเผยพวิเศษ
ของพระองคณ์ผท่านทางพระวจนะทดีอื่เปก็นลายลนักษณณ์อนักษรของพระองคณ์ ดาววิดปวิดทผู้ายเพลงสดดุดดีบท
นดีนั้โดยการววิงวอนพระเจผู้าใหผู้ทรงปผู้องกนันเขาจากความบาปและใหผู้เขาเปก็นทดีอื่พอพระทนัยในสาย
พระเนตรของพระองคณ์

สดด 19:1 เพลงสดดุดดอนันยธิที่งใหญตนดร เรธิที่มตข้นโดยกทำรประกทำศวตทำ ฟผู้าสวรรคห์
ประกาศสงม่าราศทของพระเจผู้า และภาคพรืนั้นฟผู้าสดาแดงพระหนตถกนิจของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ฟผู้า
สวรรคห์ (ชามายวิม) หมทำยถขง ฟข้ทำสวรรครทดที่มองเหป็นไดข้และโดยเฉพทำะฟข้ทำสวรรครชนัรนทดที่เปป็นดวงดทำว
ตตทำงๆ เมสืที่อเรทำมองขขรนไปในทข้องฟข้ทำชนัรนทดที่เปป็นดวงดทำวตตทำงๆยทำมคทที่ทำคสืน ควทำมเจธิดจรนัสของฟข้ทำสวรรคร



ชนัรนดวงดทำวกป็ประกทำศทนันทดถขงสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปป็น ภาคพรืนั้นฟผู้า (ราขวิยา) มดควทำม
หมทำยตรงตนัววตทำ ‘ผสืนฟข้ทำ’ และอทำจหมทำยถขงฟข้ทำสวรรครชนัรนบรรยทำกทำศ – หมผตเมฆและควทำมงดงทำม
ของพวกมนัน ควทำมสงตทำงทำมของดวงอทำทธิตยรขขรนหรสือดวงอทำทธิตยรตกกป็ไมตเหมสือนควทำมงทำมอสืที่นใดใน
โลก พวกมนันเปป็นผลงทำนแหตงพระหนัตถรของพระเจข้ทำ ขณะทดที่ดทำวธิดเงยหนข้ทำมองดผฟข้ทำสวรรครตลอด
หลทำยปด เขทำกป็ตระหนนักวตทำ (1) พระเจข้ทำทรงเปธิดเผยพระองครเองแลข้วในฟข้ทำสวรรครนนัรน และวตทำ (2) 
พระเจข้ทำทรงเปดที่ยมดข้วยสงตทำรทำศด และวตทำ (3) พระเจข้ทำทรงเปป็นพระผผข้สรข้ทำงควทำมงดงทำมเหลตทำนนัรน ดทำวธิด
จขงไดข้แตตสรรเสรธิญพระองคร

สดด 19:2-3 ขณะยนังมดพสืรนหลนังเปป็นฟข้ทำสวรรครอนันตสืที่นตทำนนัรนอยผต ดทำวธิดกป็รข้องออกมทำ
วตทำ วนนสม่งถผู้อยคดาใหผู้แกม่วนน และครืนแจผู้งความรผผู้ใหผู้แกม่ครืน ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำวนันแตตละวนันและคสืน
แตตละคสืนแสดงออกถขงสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำและควทำมรผข้เกดที่ยวกนับกทำรทรงสรข้ทำงของพระองคร ขข้อนดร
อทำจแปลไดข้วตทำ “วนันสตงถข้อยคททำนดีนั้ใหข้แกตวนัน และคสืนแจข้งควทำมรผข้นดีนั้ใหข้แกตคสืน” ควทำมสงตทำงทำมของ
ทข้องฟข้ทำไมตวตทำจะเปป็นตอนกลทำงคสืนหรสือกลทำงวนันยตอมเปธิดเผยวตทำ (1) มดพระเจข้ทำอยผตองครหนขที่ง, (2) 
พระองครทรงเปป็นพระเจข้ทำผผข้เปดที่ยมดข้วยสงตทำรทำศด และ (3) วตทำพระองครทรงเปป็นพระผผข้สรข้ทำงสธิที่งเหลตทำนดรทนัรง
สธิรน

ในบรธิบทนนัรน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 3 วาจาไมม่มท ถผู้อยคดากป็ไมม่มทและไมม่มทใครไมม่ไดผู้ยนินเสทยงฟผู้า 
ไมตมดทดที่ใดบนแผตนดธินโลกนดรทดที่ขข้อควทำมและภทำษทำนนัรนของฟข้ทำสวรรครไมตถผกไดข้ยธิน ทดที่ถผกแสดงออก
อยตทำงชนัดเจนคสือกทำรเปธิดเผยเปป็นสทำกลเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร  สธิที่งทดที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจน
กป็คสือวตทำ มนดุษยรทนัรงปวงในทดุกแหตงหนสทำมทำรถไขวตควข้ทำและเขข้ทำใจควทำมจรธิงนนัรนไดข้ ปนัญหทำหนขที่งของ
กทำรอทำศนัยอยผตในเมสืองกป็คสือวตทำ ทข้องฟข้ทำมนักถผกบดบนัง คนเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยผตในเมสืองใหญตมนักมองไมต
เหป็นกทำรเปธิดเผยของพระเจข้ทำทดที่ปรทำกฏชนัดเจนเหลสือเกธินแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่สทำมทำรถมองเหป็นทข้องฟข้ทำ
ตอนกลทำงคสืนไดข้อยตทำงชนัดเจน

สดด 19:4-6 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสตวนนดร เกดที่ยวกนับกทำรเปธิดเผย
ทนั ที่วไปของพระเจข้ทำ ถรึงกระนนนั้นเสทยงฟผู้ากป็ออกไปทนนั่วแผม่นดนินโลก และถผู้อยคดากป็แพรม่ไปถรึงสสดปลาย



พนิภพ พระองคห์ทรงตนนั้งพลนบพลาไวผู้ใหผู้ดวงอาทนิตยห์ ณ ททนั่นนนั้น ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็น ‘ลททำแสง’ ของ
ดวงดทำวตตทำงๆในฟข้ทำสวรรคร (ดวงอทำทธิตยร, ดวงจนันทรรและดวงดทำวตตทำงๆ) ทดที่สทำดสตองไปจนถขงทดที่สดุด
ปลทำยแผตนดธินโลก ดนังนนัรน “ถข้อยคททำ” เหลตทำนนัรน (นนัที่นคสือ ขข้อควทำมเกดที่ยวกนับกทำรเปธิดเผยของพระเจข้ทำ) 
จขงไปถขงทดที่สดุดปลทำยแผตนดธินโลกแลข้ว

ดทำวธิดใชข้สททำนวนโวหทำรแบบกวดในกทำรขยทำยควทำมประเดป็นของตน  5 ซรึนั่งออกมาอยม่างเจผู้า
บม่าวออกมาจากหผู้องโถงของเขา และวนินั่งไปตามวนิถทดผู้วยความชรืนั่นบานอยม่างชายฉกรรจห์ ควทำมคธิดกป็
คสือวตทำในฟข้ทำสวรรคร พระเจข้ทำทรงสรข้ทำงทดที่อทำศนัยใหข้แกตดวงอทำทธิตยรแลข้ว เขทำเปรดยบกทำรขขรนของดวง
อทำทธิตยรในแตตละวนันวตทำเปป็นเหมสือนกนับ (1) เจข้ทำบตทำวผผข้งทำมสงตทำทดที่งทำนวธิวทำหรของเขทำ และ (2) นนักกรดฑทำผผข้
มนั ที่นใจซขที่งก ททำลนังจะวธิที่งแขตง ดวงอทำทธิตยรในฟข้ทำสวรรครกป็สนัตยรซสืที่อและเจธิดจข้ทำเสมอ มนันสะทข้อนใหข้เหป็นถขง
พระผผข้สรข้ทำงและเปธิดเผยอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมของพระองครเอง

นอกจทำกนดร  6 ดวงอาทนิตยห์ขรึนั้นมาจากสสดปลายฟผู้าสวรรคห์ขผู้างหนรึนั่ง และโคจรไปถรึงททนั่สสด
ปลายอทกขผู้างหนรึนั่ง ไมม่มทสนินั่งใดสามารถซม่อนใหผู้พผู้นจากความรผู้อนของมนนไดผู้ โดยใชข้ดวงอทำทธิตยรใน
ทข้องฟข้ทำเปป็นภทำพประกอบหนขที่งตตอไป ดทำวธิดหมทำยเหตดุวตทำกทำรมดอยผตของมนันกป็เปป็นสทำกลและทดุกคน
เหป็นมนันหมด เหป็นไดข้ชนัดวตทำกทำรทรงอยผตทดุกแหตงหนและกทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำถผกใหข้ภทำพ
ประกอบ อดกครนัร งทดที่ดวงดทำวตตทำงๆในฟข้ทำสวรรครไมตเพดยงเปธิดเผยพระผผข้สรข้ทำงของพวกมนันเทตทำนนัรน แตต
คดุณลนักษณะพสืรนฐทำนตตทำงๆของพระองครดข้วย

สดด 19:7-8 ดข้วยพสืรนหลนังอนันสงตทำงทำมนนัรนซขที่งแสดงออกถขงกทำรเปธิดเผยทนั ที่วไป 
ครทำวนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรหนันไปกลตทำวถขงกทำรสททำแดงอนันเฉพทำะเจทำะจงของพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับ
พระองครเองในพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระองคร พระราชบนญญนตนิของพระเยโฮวาหห์
รอบคอบและฟรืนั้นฟผจนิตวนิญญาณ ดทำวธิดเรธิที่มใชข้คททำเหมสือนตตทำงๆอนันไพเรทำะเพสืที่อพรรณนทำถขงกทำรเปธิด
เผยแบบพธิเศษของพระเจข้ทำในพระวจนะของพระองคร เขทำยนังหมทำยเหตดุผลลนัพธรตตทำงๆของมนันดข้วย 
กตอนอสืที่นเขทำพรรณนทำถขงพระราชบนญญนตนิของพระเยโฮวาหห์ คททำทดที่แปลเปป็น พระราชบนญญนตนิ คสือ โท
ราหณ์ คททำทดที่แปลเปป็น รอบคอบ (ทามวิยมณ์) มดควทำมหมทำยไมตเพดยงวตทำ ‘ปรทำศจทำกตททำหนธิ’ เทตทำนนัรนแตต 



‘เพดยบพรข้อม’ ดข้วย พอหนันไปใชข้คททำเหมสือนอดกคททำ ดทำวธิดกป็กลตทำวตตอไปวตทำ พระโอวาทของพระเยโฮ
วาหห์นนนั้นแนม่นอนกระทดาใหผู้คนรผผู้นผู้อยมทปนญญา ตรงนดรดทำวธิดกลตทำวถขงพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณร
อนักษรของพระเจข้ทำในฐทำนะคททำใหข้กทำรหรสือพยทำนของพระองคร มนันแนม่นอน คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (อา
มาน ในโครงสรข้ทำงนดฟนัลอยตทำงทดที่เปป็นตรงนดร ) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘สนัตยรซสืที่อ’ หรสือ ‘เชสืที่อถสือไดข้’ มนัน
เปป็นเชตนนนัรนจรธิงๆ นอกจทำกนดร  คททำเดดยวกนันนดรกป็เปป็นทดที่มทำของคททำวตทำ อาเมน ซขที่งมดควทำมหมทำยวตทำ ‘อยตทำง
แทข้จรธิง’ หรสือ ‘ถผกตข้องแลข้ว’

ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปอดกวตทำ 8 กฎเกณฑห์ของพระเยโฮวาหห์นนนั้นถผกตผู้องกระทดาใหผู้จนิตใจเปรม
ปรทดนิธิ์ คททำเหมสือนอดกคททำทดที่หมทำยถขงพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำถผกหมทำยเหตดุไวข้ใน 
กฏเกณฑณ์ของพระองคร นดที่หมทำยถขงขข้อบนังคนับหรสือพระบนัญญนัตธิตตทำงๆของพระองคร ถผกสรดุปยตอวตทำชอบ
ธรรม พระวจนะของพระเจข้ทำถผกตข้องเสมอ ผลลนัพธรกป็คสือวตทำ พระบนัญญนัตธินททำควทำมชสืที่นบทำนมทำสผตใจ
ของคนเรทำ กทำรเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำและกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องตทำมนนัรนไมตเพดยงนททำสนันตธิสดุข
มทำสผตใจเทตทำนนัรน แตตควทำมชสืที่นบทำนดข้วย

จทำกนนัรนดทำวธิดหมทำยเหตดุวตทำ พระบนญญนตนิของพระเยโฮวาหห์นนนั้นบรนิสสทธนิธิ์กระทดาใหผู้ดวงตา
กระจม่างแจผู้ง พระบนัญญนัตธิขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไมตเพดยงบรธิสดุทธธิธ เทตทำนนัรน มนันยนังใหข้ควทำมรผข้และควทำม
เขข้ทำใจดข้วย

สดด 19:9 โดยเบดที่ยงออกจทำกกระแสควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำชนั ที่วครผต  ดทำวธิดหมทำยเหตดุ
วตทำ ความยดาเกรงพระเยโฮวาหห์นนนั้นสะอาดหมดจดถาวรเปป็นนนิตยห์ แมข้บทำงคนกลตทำวอข้ทำงวตทำควทำม
ยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเปป็นคททำเหมสือนอดกคททำทดที่หมทำยถขงพระวจนะของพระเจข้ทำ ผผข้แตตงเพลงสดดุดด
บทนดรกป็อทำจกททำลนังหมทำยถขงผลกระทบของพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันจะกตอใหข้เกธิดควทำมยททำเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำซขที่งสะอทำดหมดจดและทททำใหข้บรธิสดุทธธิธ  ควทำมยททำเกรงพระเจข้ทำยนั ที่งยสืนอยผตเสมอไปในฐทำนะ
เปป็นมทำตรฐทำนหนขที่งทดที่เรทำตข้องจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำตทำมนนัรน

จทำกนนัรนควทำมคธิดตรงนดรกป็วกกลนับมทำยนังพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำซขที่งปธิด
ทข้ทำยรทำยกทำรคททำเหมสือนตตทำงๆนดรของดทำวธิด คดาตนดสนินของพระเยโฮวาหห์กป็เททนั่ยงตรงและชอบธรรมทนนั้ง



สนินั้น ควทำมคธิดตรงนดร เปลดที่ยนไปยนังเรสืที่องททำงกฎหมทำยบข้ทำง พระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำซขที่งสตงผลเปป็น
คททำตนัดสธินตตทำงๆของพระองครเปป็นควทำมจรธิงและชอบธรรมทนัรงสธิรน ขณะทดที่ในขข้อ 8 คททำทดที่แปลเปป็น ถผก
ตผู้อง (ยอวณ์ชารณ์) หมทำยถขงกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง ตรงนดรคททำทดที่แปลเปป็น ชอบธรรม (ซาดนัค) เกดที่ยวขข้องกนับ
ควทำมชอบธรรมในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่ง พระวจนะของพระเจข้ทำเปป็นควทำมจรธิงและเปป็นรทำกฐทำนแหตง
ควทำมชอบธรรมในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่งโดยรวมทนัรงหมด

สดด 19:10-11 ขณะกลตทำวตตอไปถขงพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำ 
ดทำวธิดกป็ประกทำศวตทำ นม่าปรารถนามากกวม่าทองคดา เออ ยนินั่งกวม่าทองคดาเนรืนั้อดทมากนนก พระวจนะทดที่เปป็น
ลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำในรผปแบบตตทำงๆของมนันยตอมดดกวตทำเงธินปรธิมทำณใดๆทนัรงนนัรน ทองคททำ
เนสืรอดดคสือทองคททำทดที่ถผกหลอมขนัรนสผง ซขที่งเปป็นชนธิดทดที่มดรทำคทำแพงสดุด พระวจนะของพระเจข้ทำจขงนตทำ
ปรทำรถนทำมทำกยธิที่งกวตทำควทำมมนั ที่งคนั ที่งมหทำศทำลทดที่สดุด ยธิที่งกวตทำนนัรน มนันหวานยนินั่งกวม่านดนั้าผรึนั้งและรวงผรึนั้ง พระ
วจนะของพระเจข้ทำไมตเพดยงมดมผลคตทำเปป็นอนนันตรเทตทำนนัรน มนันยนังมดรสหวทำนแกตจธิตวธิญญทำณทดที่กระหทำย
ดข้วย

11 อนรึนั่ง สนินั่งเหลม่านทนั้เปป็นททนั่ตนกเตรือนผผผู้รนบใชผู้ของพระองคห์ เรทำซขที่งเปป็นผผข้รนับใชข้ของพระองครไดข้
รนับคททำเตสือนโดยพระบนัญญนัตธิและขข้อบนังคนับตตทำงๆอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำ พระวจนะของพระเจข้ทำ
เปป็นเหมสือนแผนทดที่ของนนักเดธินเรสือทดที่เตสือนใหข้ระวนังแนวปะกทำรนังและสนันดอนตตทำงๆแหตงควทำมบทำป
ซขที่งจะทททำใหข้เรสือของผผข้ทดที่ไมตระวนังตนัวอนัปปทำงลง สดุดทข้ทำย การททนั่จะรนกษาขผู้อความเหลม่านนนั้นกป็ไดผู้บดาเหนป็จ
อนนใหญม่ยนินั่ง มดบททำเหนป็จใหญตยธิที่งในกทำรเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำ แนตทดเดดยวพระเจข้ทำทรงอวยพร
คนเหลตทำนนัรนทดที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองคร นอกจทำกนดร  สตธิปนัญญทำของกทำรดททำเนธินในควทำมจรธิง
ของพระเจข้ทำยตอมนททำมทำซขที่งขข้อดดตตทำงๆทนัรงในและจทำกมนันเอง

สดด 19:12 ทธิศททำงของเพลงสดดุดดบทนดร เปลดที่ยนตรงนดร  ขณะทดที่จนถขงจดุดนดร  ดทำวธิด
ไดข้ประกทำศสงตทำรทำศดแหตงกทำรเปธิดเผยตทำมธรรมชทำตธิของพระเจข้ทำและมผลคตทำอนนันตรของพระวจนะทดที่
เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระองคร ครทำวนดร เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำทผลขอตตทำงๆทดที่เฉพทำะ



เจทำะจงตตอพระเจข้ทำ แตม่ผผผู้ใดเลม่าจะเขผู้าใจเรรืนั่องความผนิดพลาดของตนไดผู้ นดที่คสือคททำถทำมหนขที่งทดที่มดคททำตอบ
ของมนันเอง พระเจข้ทำไมตทรงมดขข้อผธิดพลทำดใดเลย ดนังนนัรนจขงไมตมดผผข้ใดเขข้ทำใจพวกมนันไดข้

อยตทำงไรกป็ตทำม ดทำวธิดกป็ตระหนนักดดถขงควทำมบทำปของตนัวเอง ดนังนนัรนเขทำจขงอข้อนวอนวตทำ ขอ
พระองคห์ทรงชดาระขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากความผนิดททนั่ซม่อนเรผู้นอยผม่ ควทำมบทำปมนักสททำแดงตนัวมนันเองใน
ควทำมผธิดตตทำงๆทดที่ถผกปธิดซตอนไวข้ซขที่งเรทำไมตแมข้แตตตระหนนักวตทำเปป็นควทำมผธิดในขณะนนัรน ดทำวธิดอข้อนวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงชททำระเขทำใหข้พข้นจทำกแมข้แตตควทำมผธิดลนับๆเหลตทำนนัรน

สดด 19:13 ยธิที่งกวตทำนนัรน เขทำอข้อนวอนวตทำ ขอทรงยนบยนนั้งผผผู้รนบใชผู้ของพระองคห์ใหผู้
พผู้นจากบาปโดยประมาทนนนั้นดผู้วยเถนิด ขออยม่าใหผู้มนนมทอดานาจเหนรือขผู้าพระองคห์เลย แลผู้วขผู้าพระองคห์
จะไรผู้ตดาหนนิและพผู้นจากความผนิดจากการละเมนิดททนั่ยนินั่งใหญม่นนนั้น ดทำวธิดไมตเพดยงกนังวลเรสืที่องควทำมบทำปทดที่
ถผกปธิดซตอนไวข้ภทำยใตข้พสืรนผธิวแหตงชดวธิตของเขทำเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปข้องกนันเขทำ
จทำกบาปโดยประมาท – ควทำมบทำปตตทำงๆทดที่เปป็นควทำมเยตอหยธิที่งและควทำมโอหนัง เขทำกลนัวอธิทธธิพลทดที่
ทททำใหข้ตทำยไดข้ของควทำมเยตอหยธิที่งซขที่งนททำไปสผตกทำรละเมธิดตตทำงๆทดที่รข้ทำยแรงยธิที่งกวตทำ เมสืที่อพระเจข้ทำทรงนททำเขทำ
ออกไปใหข้หตทำงจทำกควทำมโงตเขลทำดนังกลตทำว ดทำวธิดกป็รผข้วตทำเขทำจะดททำเนธินในควทำมเทดที่ยงธรรมและควทำม
เปป็นผผข้ใหญตฝตทำยวธิญญทำณ

สดด 19:14 เมสืที่อพธิจทำรณทำสธิที่งเหลตทำนนัรนทนัรงหมด เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่
พระเยโฮวาหห์ กดาลนงของขผู้าพระองคห์และพระผผผู้ไถม่ของขผู้าพระองคห์ ขอใหผู้ถผู้อยคดาจากปากของขผู้า
พระองคห์ และการรดาพรึงในจนิตใจเปป็นททนั่พอพระทนยในสายพระเนตรของพระองคห์เถนิด ดทำวธิดจขง
อธธิษฐทำนวตทำ (1) ขอใหข้ถข้อยคททำแหตงปทำกของเขทำและ (2) แมข้แตตควทำมคธิดแหตงจธิตใจของเขทำเปป็นทดที่พอ
พระทนัยตตอพระเจข้ทำ เขทำรนับรผข้เพธิที่มเตธิมอดกวตทำพระองครทรงเปป็นพละกททำลนังของเขทำและพระผผข้ไถตของเขทำ 
เรทำควรหมทำยเหตดุวตทำนดที่เปป็นครนัร งแรกทดที่คททำวตทำ พระผผผู้ไถท่ปรทำกฏในหนนังสสือเพลงสดดุดดและเปป็นครนัร งทดที่
สองในพระคนัมภดรร (โยบ 19:25) แนตทดเดดยว พระเจข้ทำทรงเปป็นพระผผข้ไถตทดที่ยธิที่งใหญตของเรทำ

*****



ภนำพรวมของเพลงสดดดด 20: เพลงสดดุดดีบทถนัดไปนดีนั้ถผกเรดียกวท่า “เพลงชาตวิบทหนจึอื่ง ซจึอื่ง
เหมาะทดีอื่จะถผกขนับรผู้องในยามเกวิดสงคราม เมสือื่อกษนัตรวิยณ์กคาลนังเอาดาบคาดเอวของตนเพสือื่อเตรดียมสผผู้
รบ” (สเปอรณ์เจดียน) บางคนเชสือื่อวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนโดยดาววิดตอนทดีอื่เขากคาลนังจะไปทคา
สงคราม โดยเฉพาะกนับคนอนัมโมนและคนซดีเรดีย ดผ 2 ซามผเอล 10:6, 18 มนันเปก็นคคารผู้องขอความ
ชท่วยเหลสือของพระเจผู้าในยามเดสือดรผู้อน

สดด 20:1-3 เมสืที่อเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำในชดวธิต ดทำวธิดจขงรข้องเพลง
วตทำ ขอพระเยโฮวาหห์ทรงฟนงทม่านในวนนยากลดาบาก พระนามของพระเจผู้าแหม่งยาโคบพนิทนกษห์รนกษา
ทม่าน ควทำมทดุกขรลททำบทำกยตอมเขข้ทำมทำ ในวนันนนัรน ดทำวธิดรข้องทผลองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคน
เหลตทำนนัรนทดที่มทำพขที่งพระองคร นอกจทำกนดร  เขทำขอรข้องพระเจข้ทำแหตงยทำโคบใหข้ทรงปข้องกนันคนเหลตทำนนัรนทดที่
หนันมทำขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระองคร

ดทำวธิดรข้องขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำตตอไปใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่เผชธิญศขกตตทำงๆแหตงชดวธิต
2 ขอพระองคห์ทรงใหผู้ความชม่วยเหลรือมาจากสถานบรนิสสทธนิธิ์ และทรงเพนินั่มกดาลนงใหผู้แกม่ทม่านมาจาก
เมรืองศนิโยน แนตนอนวตทำสถทำนบรธิสดุทธธิธ นนัรนหมทำยถขง ทดที่บรธิสดุทธธิธ  เชตน ในพลนับพลทำเปป็นตข้น ซขที่งเปป็นทดที่ๆ
กทำรสถธิตบนโลกนดรแหตงสงตทำรทำศดเชคธินทำหรของพระเจข้ทำประทนับอยผตในขณะนนัรน พลนับพลทำนนัรนตนัรงอยผตทดที่
กธิเบโอน นอกกรดุงเยรผซทำเลป็มซขที่งเปป็นทดที่รผข้จนักในชสืที่อศธิโยนดข้วย ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงสตงควทำม
ชตวยเหลสือและพละกททำลนังมทำจทำกทดที่ประทนับบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร

ในบรธิบทนนัรน ดทำวธิดเตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ 3 ขอทรงระลรึกถรึงเครรืนั่องถวายทนนั้ง
สนินั้นของทม่าน และโปรดปรานเครรืนั่องเผาบผชาของทม่าน เซลาหห์ เขทำเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงเครสืที่อง
ถวทำยทดที่มดกลธิที่นหอมหวทำนทนัรงสธิรนซขที่งถผกถวทำยแดตพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทดที่พลนับพลทำนนัรน พวกมนันมดไวข้
เพสืที่อสรรเสรธิญ ขอบพระคดุณและถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระองคร ดนังนนัรนดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรง
ระลขกวตทำพวกเขทำไดข้ถวทำยเกดยรตธิพระองครเชตนนนัรนอยตทำงไร ควทำมคธิดทดที่ชนัดเจนกป็คสือ ขอใหข้พระองคร
ทรงชตวยเหลสือประชทำชนของพระองครในตอนนดรขณะทดที่พวกเขทำเขข้ทำทททำศขกนดร



สดด 20:4 เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงประสนิทธนิธิ์ประสาทตามใจปรารถนา
ของทม่านดผู้วย และใหผู้โครงการททนั่ทม่านคนิดนนนั้นสดาเรป็จทนนั้งสนินั้น เขทำจขงอธธิษฐทำนขอพระเจข้ทำใหข้ทรงกระทททำ
ตทำมนทรทำพระทนัยของพระองครและคททำปรขกษทำของพระองครในศขกทดที่จะมทำนดร  ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำยเหลสือ
เกธิน ดทำวธิดรข้องออกมทำวตทำ: ขออยตทำใหข้เปป็นไปตทำมใจปรทำรถนทำของขข้ทำพระองคร แตตใหข้เปป็นไปตทำมนทรทำ
พระทนัยของพระองครเถธิด

สดด 20:5 ดข้วยกทำรตนัรงตทำคอยกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ ดทำวธิดเปรมปรดดธิธ วตทำ 
เพรืนั่อพวกเราจะไดผู้โหม่รผู้องเนรืนั่องดผู้วยความรอดของทม่าน และยกธงขรึนั้นในพระนามพระเจผู้าของเรา 
ขอพระเยโฮวาหห์ทรงโปรดใหผู้คดาทผลขอทนนั้งสนินั้นของทม่านสดาเรป็จเถนิด ดทำวธิดอทำจกททำลนังหมทำยถขงกทำรชตวย
ใหข้พข้นของพระเจข้ทำจทำกกทำรสผข้รบ (“ควทำมรอดของทตทำน”) เขทำจขงสนัญญทำพระเจข้ทำลตวงหนข้ทำวตทำจะชสืที่นชม
ยธินดดและถวทำยเกดยรตธิพระองครเมสืที่อไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองครในศขกทดที่จะมทำนนัรน ดทำวธิดจขงรข้อง
ทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงกระทททำตทำมคททำขอตตทำงๆของประชทำชนของพระองคร

สดด 20:6 ในทททำนองเดดยวกนันนนัรน ดทำวธิดประกทำศวตทำ บนดนทนั้ ขผู้าพเจผู้าทราบวม่า
พระเยโฮวาหห์จะทรงชม่วยผผผู้ททนั่พระองคห์ทรงเจนิมไวผู้ พระองคห์จะทรงฟนงเขาจากฟผู้าสวรรคห์อนนบรนิสสทธนิธิ์
ของพระองคห์ และโดยชนยชนะอนนทรงอานสภาพดผู้วยพระหนตถห์ขวาของพระองคห์ วลดแรกอทำจแปล
ไดข้ดข้วยวตทำ “ขข้ทำพเจข้ทำทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหรทรงชตวยผผข้ทดที่พระองครทรงเจธิมไวข้ใหข้พข้น” แนตนอนวตทำดทำวธิด
เปป็นผผข้ทดที่ถผกเจธิมไวข้ของพระเจข้ทำ ประเดป็นทดที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่
พระองครทรงเลสือกไวข้แลข้วใหข้พข้น พระองครจะทรงสดนับฟนังจทำกสวรรครเมสืที่อเรทำรข้องทผลพระองครเพสืที่อ
ขอกทำรชตวยใหข้พข้น ดข้วยคทำรมคมคทำยแบบกวด ดทำวธิดยอมรนับวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยใหข้รอดโดยกททำลนัง
แหตงพระหนัตถรขวทำของพระองครเอง

สดด 20:7-9 ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำประกทำศเรสืที่องควทำมไวข้วทำงใจ
ของเขทำและคททำทผลขอใหข้พระเจข้ทำประททำนกทำรชตวยใหข้พข้น บผู้างกป็วางใจในรถรบ บผู้างกป็วางใจในมผู้า 
แตม่เราจะระลรึกถรึงพระนามพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเรา บทำงคนหนันไปพขที่งควทำมชตวยเหลสือและ



ควทำมสทำมทำรถของโลก – พละกททำลนังททำงทหทำรในมข้ทำและรถรบตตทำงๆ แตตดทำวธิดหมทำยเหตดุวตทำควทำม
ชตวยเหลสือของเขทำอยผตทดที่ไหน – “พระนทำมพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำของเรทำ”

คนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจในพละกททำลนังและอทำวดุธของมนดุษยร 8 เขาทนนั้งหลายจะลผู้มพนบลงไป แตม่
เราจะลสกขรึนั้นยรืนตรงอยผม่ ทรนัพยทำกรมนดุษยรอยตทำงดดทดที่สดุดกป็ใชข้ไดข้ชนั ที่วครทำว เมสืที่อผผข้ใดวทำงใจพระเจข้ทำ
สททำหรนับศขกตตทำงๆของชดวธิต เขทำกป็จะยสืนหยนัดมนั ที่นคง นนัที่นคสือเขทำจะมดชนัยชนะ

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำวตทำ 9 ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ทนนั้ง
หลายใหผู้รอดเถนิด ขอใหผู้กษนตรนิยห์ทรงฟนงเมรืนั่อขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายรผู้องทผลตม่อทม่าน อดกครนัร งทดที่ควทำมคธิด
ตรงนดรกลตทำวถขงกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ กษนัตรวิยณ์ (แมข้ไมตถผกทททำใหข้เปป็นตนัวอนักษรใหญตโดยเหลตทำผผข้
แปล) อทำจหมทำยถขงพระองครผผข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรธิยรเหนสือกษนัตรธิยรทนัรงหลทำย ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของประชทำชนของพระองครเมสืที่อพวกเขทำออกไปทททำศขก

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 21: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีของพลนับพลา
และถผกยกใหผู้ดาววิดเปก็นผผผู้แตท่งเหมสือนเดวิม บทเพลงนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใดไมท่ปรากฏ
ชนัดเจน อยท่างไรกก็ตาม เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็กลท่าวถจึง ‘กษนัตรวิยณ์’ อยท่างชนัดเจน ดาววิดกลท่าวถจึงตนัวเขาเอง
ตลอดทนันั้งบทนดีนั้ในบดุคคลทดีอื่สามในฐานะ ‘กษนัตรวิยณ์’ องคณ์นนันั้น อยท่างไรกก็ตาม แทบไมท่มดีคคาถามเลยวท่า
พระมหากษนัตรวิยณ์ผผผู้ยวิอื่งใหญท่กวท่าถผกกลท่าวถจึงอยผท่ไกลๆ จะวท่าไปแลผู้วเพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็กลท่าวถจึงพระเมส
สวิยาหณ์ ในบทนดีนั้ทนันั้งบท ดาววิดยกใหผู้ความสงท่างามแบบกษนัตรวิยณ์ใดกก็ตามทดีอื่ตนมดีอยผท่เปก็นของพระเจผู้า
ของเขา จากนนันั้นเขาหมายเหตดุถจึงการพวิพากษาทดีอื่จะตกลงบนเหลท่าศนัตรผของเขาทดีอื่นนับถสือพระตท่างดผู้าว
เขาปวิดทผู้ายโดยการเทวิดทผนพระเยโฮวาหณ์พระเจผู้า 

สดด 21:1-2 ครนัรนกลตทำวถขงตนัวเองในบดุคคลทดที่สทำม ดทำวธิดประกทำศวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระ
เยโฮวาหห์ กษนตรนิยห์จะเปรมปรทดนิธิ์ในพระกดาลนงของพระองคห์ ทม่านจะปทตนิยนินดทอยม่างยนินั่งในความรอด
ของพระองคห์ แหลตงทดที่มทำแหตงควทำมเปรมปรดดธิธ ของดทำวธิดมดอยผตในพละกททำลนังของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร  



จดุดสนใจหลนักของกทำรปดตธิยธินดดของเขทำกป็อยผตในควทำมรอดของพระเจข้ทำ เปป็นไปไดข้วตทำทนัรงควทำมรอดนธิ
รนันดรรและกทำรชตวยใหข้พข้นชนั ที่วครทำวถผกกลตทำวถขงตรงนดร ในคททำวตทำ ความรอด

ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ 2 พระองคห์ทรงประสนิทธนิธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของทม่าน และมนิไดผู้
ทรงยนบยนนั้งสนินั่งททนั่รนิมฝทปากทม่านทผลขอ เซลาหห์ ดทำวธิดยอพระเกดยรตธิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทดที่ประททำนตทำม
ควทำมปรทำรถนทำในใจของเขทำ ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ ควทำมปรทำรถนทำนนัรนอทำจเปป็นคททำขอของเขทำเรสืที่อง
กทำรชตวยใหข้พข้นในกทำรศขก ดผ เพลงสดดุดด 37:4 เชตนกนัน

สดด 21:3-4 ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ เพราะพระองคห์ทรงอดานวยพรดทแกม่ทม่าน 
พระองคห์ทรงสวมมงกสฎทองคดาบรนิสสทธนิธิ์บนศทรษะของทม่าน คททำทดที่แปลเปป็น อดานวย (คาดาม) มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘นททำหนข้ทำ’ หรสือ ‘ไปกตอน’ ดทำวธิดรนับรผข้วตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นทนัพหนข้ทำของตน 
พระองครไดข้เสดป็จนททำหนข้ทำเขทำไปและเปธิดททำงใหข้ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรงจนัดเตรดยมททำงนนัรน
ไวข้เพสืที่อเขทำพรข้อมกนับพระพรตตทำงๆแหตงควทำมดด นอกจทำกนดร  ดทำวธิดกลตทำวยข้อนถขงวนันนนัรนทดที่เขทำถผกสวม
มงกดุฎเปป็นกษนัตรธิยรเหนสืออธิสรทำเอล วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสืที่อพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทนัรงปวงจะ
ทรงรนับมงกดุฎทองคททำบรธิสดุทธธิธ เมสืที่อพระองครทรงเรธิที่มครอบครองทนัรงพธิภพโลก

ดทำวธิดซขที่งกลตทำวถขงตนัวเขทำเองอยตทำงแนตนอนระลขกถขงกทำรทดที่เขทำไดข้ 4 ทผลขอชทวนิต และพระองคห์กป็
ประทานชทวนิตยรืนนานเปป็นนนิตยห์นนิรนนดรห์ พระเจข้ทำทรงชตวยชดวธิตของดทำวธิดใหข้พข้นมทำหลทำยครนัร งแลข้ว 
อทำจมดภทำพของกทำรทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงขอพระบธิดทำผผข้สถธิตในสวรรครของพระองครเรสืที่อง
กทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครดข้วยในสวนเกทเสมนด แนตนอนวตทำพระองครจะทรงครอบครอง
ตลอดไปเปป็นนธิตยร

สดด 21:5-6 พอกลตทำวถขงตนัวเองในบดุคคลทดที่สทำมเหมสือนเดธิม ดทำวธิดยอมรนับวตทำ สงม่า
ราศทของทม่านใหญม่ยนินั่งเนรืนั่องดผู้วยความรอดของพระองคห์ พระองคห์ทรงประดนบกษนตรนิยห์ดผู้วยยศศนกดนิธิ์
และความสงม่าโอม่อม่าตระการ ดทำวธิดยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำสงตทำรทำศดของกษนัตรธิยรแบบใดกป็ตทำมทดที่เขทำมด
กป็มทำจทำกกทำรชตวยใหข้พข้นและควทำมรอดของพระเจข้ทำ หทำกไมตมดพระเจข้ทำเขข้ทำมทำแทรกแซงและประททำน
ชดวธิตใหข้แกตเขทำยทำมเผชธิญหนข้ทำควทำมตทำยในกทำรศขกหลทำยครนัร งของเขทำ ดทำวธิดรผข้วตทำตนจะถขงจดุดจบเปป็น



แนต เขทำรผข้แหลตงทดที่มทำแหตงกทำรชตวยใหข้พข้นของเขทำ มนันอยผตในควทำมรอดของพระเจข้ทำ เกดยรตธิยศและ
ควทำมสงตทำงทำมใดกป็ตทำมทดที่เขทำมดในฐทำนะกษนัตรธิยร เขทำรผข้วตทำมนันมทำจทำกไหน เขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำ
มนันเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำ

จดุดสนใจหลนักดผเหมสือนเปลดที่ยนไปกลตทำวถขงอนทำคตเมสืที่อดทำวธิดหมทำยเหตดุวตทำ 6 พระองคห์ทรง
โปรดใหผู้ทม่านรนบพระพรอยม่างททนั่สสดเปป็นนนิตยห์ และทรงกระทดาใหผู้ทม่านยนินดทปรทดาอยม่างเหลรือลผู้นดผู้วย
สทพระพนกตรห์อนนชอบพระทนยของพระองคห์ แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรดทำวธิดและประททำนควทำมยธินดด
ปรดดทำใหข้แกตเขทำแลข้วอยตทำงแนตนอน คททำกลตทำวนดรกป็อทำจเลป็งถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำเมสืที่อพระองครทรง
ครอบครองสนักวนันหนขที่งจทำกเยรผซทำเลป็มเหนสือทนัรงพธิภพโลก แนตทดเดดยว พระองครผผข้เดดยวจะทรงรนบ
พระพรอยม่างททนั่สสดเปป็นนนิตยห์

สดด 21:7 วกกลนับมทำกลตทำวถขงตนัวเอง ดทำวธิดสทำรภทำพตตอไปอดกวตทำ เพราะกษนตรนิยห์
วางใจในพระเยโฮวาหห์ และดผู้วยความเมตตาของพระองคห์ผผผู้สผงสสด ทม่านจะไมม่หวนนั่นไหวเลย ควทำม
ไวข้วทำงใจของเขทำอยผตในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำและโดยควทำมเมตตทำของพระองครเขทำจะไมตหวนั ที่นไหว
เลย (นนัที่นคสือ คลอนแคลน) ดผเพลงสดดุดด 10:6, 16:8, 46:5, 62:6 และสดุภทำษธิต 12:3

สดด 21:8-11 ดทำวธิดจขงกลตทำวถขงพวกศนัตรผของเขทำและกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงเลตนงทำน
คนเหลตทำนนัรน พระหนตถห์ของพระองคห์จะคผู้นพบเหลม่าศนตรผทนนั้งหลาย พระหนตถห์ขวาจะพบบรรดาผผผู้ททนั่
เกลทยดชนงพระองคห์ ดทำวธิดกลตทำวถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำจะทรงคข้นพบและจนัดกทำรกนับคนทนัรงปวงทดที่เกลดยดชนัง
พระองคร 9 เมรืนั่อพระองคห์ทรงพระพนิโรธ พระองคห์จะทรงกระทดาใหผู้เขารผู้อนจนดดนงเตาไฟ พระเยโฮ
วาหห์จะทรงกลรืนเขาดผู้วยพระพนิโรธของพระองคห์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสทย 10 พระองคห์จะทรง
ทดาลายลผกหลานของเขาเสทยจากแผม่นดนินโลก และพรากเชรืนั้อสายของเขาจากบสตรทนนั้งหลายของ
มนสษยห์ ไฟแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำในทดที่สดุดแลข้วจะเผทำผลทำญศนัตรผทนัรงสธิรนของพระองครและเชสืรอ
สทำยของพวกเขทำเสดย วนันของพวกเขทำก ททำลนังจะมทำ นอกจทำกนดรดทำวธิดหมทำยเหตดุเพธิที่มเตธิมอดกวตทำ 11 แมผู้
เขาทนนั้งหลายไดผู้ปองรผู้ายตม่อพระองคห์ แมผู้เขาประดนิษฐห์เรรืนั่องชนนั่วรผู้าย เขากป็จะกระทดาไมม่สดาเรป็จ แมข้คน



ชนัที่วคธิดแผนกทำรชนั ที่วรข้ทำยตตทำงๆตตอสผข้พระเจข้ทำ พวกเขทำกป็จะไมตสทำมทำรถทททำแผนกทำรเหลตทำนนัรนสททำเรป็จ พวก
เขทำจะถผกทททำลทำยในกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำในเวลทำอนันเหมทำะสมทดที่สดุดของพระองคร

สดด 21:12 ฉะนนนั้นพระองคห์จะทรงกระทดาใหผู้เขาหนทพม่ายไปเมรืนั่อพระองคห์จะทรง
เลป็งธนผไปตรงหนผู้าเขาททเดทยว ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรพรรณนทำถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้เหลตทำ
ศนัตรผของพระองครหนันกลนับและวธิที่งหนดไป พระองครจะทรงหนันลผกธนผแหตงพระพธิโรธของพระองคร
ตตอสผข้พวกเขทำ

สดด 21:13 ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงเปป็นททนั่ยกยม่องเชนิดชผในพระกดาลนงของ
พระองคห์ ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายจะรผู้องเพลงสรรเสรนิญฤทธานสภาพของพระองคห์ เพลงสดดุดดบทนดรปธิด
ทข้ทำยดข้วยคททำยกยตององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพรทำะพละกททำลนังและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองคร ดข้วยเหตดุนดร
เอง ดทำวธิดและประชทำชนของเขทำจขงจะรข้องเพลงและสรรเสรธิญฤทธทำนดุภทำพของพระองคร

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 22: ขณะทดีอื่เพลงสดดุดดีบางบทบอกใบผู้เปก็นนนัยเรสือื่องพระเมสสวิยาหณ์ 
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็กลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์อยท่างชนัดเจนมากกวท่าเพลงสดดุดดีบทอสือื่น แมผู้ดาววิดอาจกคาลนัง
เขดียนเกดีอื่ยวกนับชท่วงเวลาอนันมสืดมวิดในชดีววิตของตน เชท่น การทดีอื่เขาหลบหนดีจากซาอผลหรสืออนับซาโลม 
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เปก็นคคาพยากรณณ์อยท่างชนัดเจนเกดีอื่ยวกนับองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเราบนกางเขนนนันั้น 
ดผู้วยเหตดุนดีนั้ มนันจจึงถผกเรดียกวท่า “เพลงสดดุดดีแหท่งกางเขนนนันั้น” มนันอาจถผกกลท่าวซคนั้าคคาตท่อคคาโดยองคณ์
พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเราขณะทดีอื่พระองคณ์ทรงถผกตรจึงอยผท่บนตผู้นไมผู้นนันั้น ไมท่มดีคคาถามเลยวท่าพระเยซผทรง
ยกคคาพผดอยท่างนผู้อยจากขผู้อ 1 ขณะทรงอยผท่บนกางเขนนนันั้น (มนัทธวิว 27:46)

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีทดีอื่พลนับพลาเหมสือนเดวิมเพสือื่อทดีอื่จะถผกขนับรผู้อง
ทดีอื่นนัอื่น วลดี อนำเยเลท ชนำหนำรห์ ไมท่ไดผู้ถผกแปลและมดีความหมายตรงตนัววท่า “กวางตนัวเมดียแหท่งยามเชผู้า” 
กวางตนัวเมดียมนักถผกพบเหก็นในเวลาเชผู้าตรผท่ ความควิดตรงนดีนั้อาจหมายถจึงความงามสงท่าขององคณ์พระผผผู้
เปก็นเจผู้าของเรา โดยเฉพาะขณะทดีอื่พระองคณ์ทรงทนทดุกขณ์เพสือื่อเรา ความควิดสคาคนัญสองประการถผกพบ



ในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้: 22:1-21 เปก็นคคารผู้องทผลขอความชท่วยเหลสืออนันนท่าเวทนาทดีอื่สดุดอยท่างหนจึอื่ง และ 
22:22-31 เปก็นคคากลท่าวทดีอื่รอคอยการชท่วยใหผู้พผู้นอนันประเสรวิฐ

สดด 22:1-2 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรประยดุกตรใชข้ชนัดเจนกนับพระเยซผบน
กทำงเขนนนัรน ดนังทดที่หมทำยเหตดุไวข้ในมนัทธธิว 27:46 และมทำระโก 15:34 พระเยซผทรงรข้องออกมทำวตทำ 
พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ไฉนพระองคห์ทรงทอดทนินั้งขผู้าพระองคห์เสทย เหตส
ใดพระองคห์ทรงเมนินเฉยททนั่จะชม่วยขผู้าพระองคห์ และตม่อถผู้อยคดาครดนั่าครวญของขผู้าพระองคห์ ขณะทดที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำผผข้ไดข้รนับพระพรของเรทำทรงถผกตรขงอยผ ตระหวตทำงสวรรครและแผตนดธินโลก พระองคร
กป็ทรงตกอยผตในสภทำพทดที่อนับจนยธิที่งนนัก พระองครทรงถผกมนดุษยรปฏธิเสธแลข้ว – “พระองครไดข้เสดป็จมทำยนัง
พวกของพระองคร และพวกของพระองครนนัรนหทำไดข้ตข้อนรนับพระองครไมต” และเมสืที่อองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำไดข้ทรงวทำงลงบนพระองครซขที่งควทำมชนั ที่วชข้ทำของเรทำทดุกคน พระองครผผข้ทรงไมตมดบทำปทรงกลทำยเปป็น
ควทำมบทำปเพสืที่อเรทำ พระเจข้ทำพระบธิดทำจขงไมตอทำจทนดผพระบดุตรผผข้บรธิสดุทธธิธ ของพระองครไดข้อดกตตอไป มนัน
อทำจเปป็นตอนเทดที่ยงของวนันชดรชะตทำนนัรนบนกลโกธทำทดที่พระเจข้ทำพระบธิดทำทรงใหข้ควทำมบทำปของทดุกยดุค
สมนัยตกอยผตทดที่พระบดุตรผผข้บรธิสดุทธธิธ ของพระองครและขณะทดที่พระองครทรงกลทำยเปป็นควทำมบทำปเพสืที่อเรทำ 
แมข้แตตดวงอทำทธิตยรแหตงฟข้ทำสวรรครกป็ไมตยอมสตองแสงตนัรงแตตเทดที่ยงวนันจนถขงบตทำยสทำมวนันนนัรน (มนัทธธิว 
27:45) พระเยซผทรงอยผตโดดเดดที่ยวในจนักรวทำล แมข้พระองครทรงทนทดุกขรควทำมเจป็บปวดแหตงกทำงเขน
นนัรนฝตทำยรตทำงกทำย ควทำมทดุกขรทรมทำนของจรธิงกป็เกธิดขขรนในฝตทำยวธิญญทำณ พระองครผผข้ทรงไมตมดบทำปทรง
กลทำยเปป็นควทำมบทำป พระบธิดทำในสวรรครผผข้บรธิสดุทธธิธ ของพระองครไดข้ทรงหนันไปเสดยจทำกพระองครแลข้ว
พระองครทรงถผกตรขงอยผตทดที่นนัที่นเพดยงลททำพนัง ถผกมนดุษยรปฏธิเสธและถผกพระเจข้ทำทอดทธิรง คททำทดที่แปลเปป็น 
ถผู้อยคดาครดนั่าครวญ (เชอากาหณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘คททำรทำม’ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วตทำองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงรข้องออกมทำในควทำมสธิรนหวนังสดุดๆบนกทำงเขนนนัรนเหมสือนกนับสธิงโตตนัวหนขที่งรข้อง
คททำรทำม

ภทำพเหตดุกทำรณรควทำมทดุกขรทรมทำนขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำถผกพรรณนทำเพธิ ที่มเตธิมเมสืที่อ
พระองครทรงรข้องวตทำ 2 โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์รผู้องทผลในเวลากลางวนน แตม่
พระองคห์มนิไดผู้ทรงฟนง ถรึงกลางครืนขผู้าพระองคห์ยนงรดนั่าทผลตม่อไปไมม่หยสด ขณะพระเยซผทรงถผกตรขงอยผต



บนกทำงเขนนนัรนในวนันชดรชะตทำนนัรน พระองครกป็ทรงรข้องทผลตตอพระเจข้ทำในสวรรคร แตตพระเจข้ทำกป็ไมตทรง
ตอบ คสืนกตอนหนข้ทำนนัรนพระองครไดข้ทรงระบทำยควทำมในพระทนัยอนันบรธิสดุทธธิธ ของพระองครในสวนเกท
เสมนดแลข้ว ในชนั ที่วโมงนนัรนแหตงวธิกฤตธิใหญตของพระองคร องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำไดข้แตตมองไปยนัง
สวรรคร กระนนัรนในชนั ที่วโมงอนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรนของบตทำยทดที่เปป็นลทำงนนัรน พระเจข้ทำกป็ไมตยอมสดนับฟนังหรสือ
ตอบ พระเยซผทรงกลทำยเปป็นควทำมบทำปเพสืที่อเรทำแลข้วและพระเจข้ทำไมตยอมมดสทำมนัคคดธรรมกนับควทำมบทำป
เลย

สดด 22:3 ในชนั ที่วโมงอนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงทรทำบดด
วตทำทททำไมพระบธิดทำในสวรรครของพระองครถขงไมตยอมตอบ ถรึงอยม่างไรพระองคห์ทรงเปป็นองคห์บรนิสสทธนิธิ์ 
โอ พระองคห์ประทนบเหนรือคดาสรรเสรนิญของคนอนิสราเอล พระลนักษณะสผงสดุดของพระเจข้ทำถผกรนับรผข้
โดยพระบดุตรของพระองคร พระองครทรงบรธิสดุทธธิธ ! ในฮทำบทำกดุก 1:13 ผผข้พยทำกรณรทตทำนนนัรนเขดยนไวข้วตทำ 
“พระเนตรของพระองครบรธิสดุทธธิธ เกธินทดที่จะทอดพระเนตรกทำรชนั ที่ว จะทรงมองดผควทำมชนั ที่วชข้ทำกป็ไมตไดข้” 
เพรทำะควทำมบรธิสดุทธธิธ อนันไรข้ทดที่สธิรนสดุดของพระเจข้ทำ พระองครจขงไมตอทำจมองไปยนังพระบดุตรของ
พระองครผผข้ทนทดุกขรในวนันอนันนตทำกลนัวนนัรนไดข้ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำดทำวธิดใชข้คททำตตอทข้ทำยพระเจข้ทำวตทำ 
“พระองครผผข้ประทนับเหนสือคททำสรรเสรธิญของคนอธิสรทำเอล” องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นและควรเปป็น
จดุดสนใจหลนักของประชทำชนของพระเจข้ทำ

สดด 22:4-5 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร  (และขยทำยรวมถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ
ดข้วย) ครทำวนดร ใครตครวญเกดที่ยวกนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำในครนัร งอดดต บรรพบสรสษของขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายวางใจในพระองคห์ เขาทนนั้งหลายวางใจ และพระองคห์ทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้น ชตทำง
เปป็นกทำรระลขกถขงอนันแสนวธิเศษ เมสืที่อเหลตทำบรรพบดุรดุษฝตทำยวธิญญทำณของเรทำวทำงใจพระเจข้ทำในครนัร งอดดต 
พระองครกป็ทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิเหลตทำนนัรนทดที่พวกเขทำเผชธิญ สธิที่งทดที่ทททำใหข้พระเจข้ทำทรงชตวย
ใหข้รอดกป็คสือเมสืที่อมนดุษยรหนันมทำหทำพระองครและวทำงใจพระองครใหข้เปป็นทดที่พขที่งเดดยวของพวกเขทำ พระเจข้ทำ
ทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครใหข้รอดและทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นเสมอมทำและเสมอไป



ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปอดกวตทำ 5 เขารผู้องทผล พระองคห์กป็ทรงชม่วยเขาใหผู้รอด เขาวางใจใน
พระองคห์ เขาจรึงมนิไดผู้รนบความอนบอาย ในครนัร งอดดต เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำรข้องขอควทำมชตวย
เหลสือตตอพระองคร พระองครกป็ทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้น หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยผตเหมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร  
เพรทำะวตทำผผข้ใดทดที่รข้องออกพระนทำมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะไดข้รนับกทำรชตวยใหข้รอด นอกจทำกนดร  เมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำวทำงใจพระองคร พวกเขทำกป็จะไมตไดผู้รนบความอนบอายเลย คททำทดที่แปลเชตนนนัรน 
(บผวชณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ละอทำย’ หรสือ ‘ผธิดหวนัง’ เมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร เรทำกป็จะไมตอนับอทำยเลย 
พระเจข้ทำจะไมตมดวนันทททำใหข้คนเหลตทำนนัรนทดที่หนันมทำพขที่งพระองครในควทำมไวข้วทำงใจตข้องผธิดหวนัง นนั ที่นเปป็น
ควทำมจรธิงสททำหรนับควทำมรอดนธิรนันดรรของเรทำ มนันเปป็นควทำมจรธิงสททำหรนับวธิกฤตธิตตทำงๆของชดวธิตซขที่งเกธิด
ขขรนในระหวตทำงนดร

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำในครนัร งอดดต พระองครไดข้ทรงชตวย
ประชทำชนของพระองครใหข้พข้นแลข้วอยตทำงสนัตยรซสืที่อเมสืที่อพวกเขทำหนันมทำพขที่งพระองครในควทำมไวข้วทำงใจ 
พวกเขทำไมตเคยไดข้รนับควทำมอนับอทำยในกทำรทททำเชตนนนัรนเลย ควทำมหมทำยโดยนนัยทดที่ชนัดเจนกป็คสือวตทำใน
วธิกฤตธิทดที่ดทำวธิดเผชธิญอยผตตอนนดร  เขทำกป็ก ททำลนังรข้องทผลตตอพระเจข้ทำในควทำมไวข้วทำงใจเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้น
เชตนกนัน กทำรประยดุกตรใชข้กนับพระเยซผบนกทำงเขนนนัรนกป็ใชข้ไดข้อยผตเหมสือนเดธิมดข้วย

สดด 22:6-8 ควทำมถตอมใจของผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรปรทำกฏชนัดเจน ยธิที่งกวตทำนนัรน 
กทำรประยดุกตรใชข้กนับพระครธิสตรบนกทำงเขนนนัรนกป็ชนัดเจน ขผู้าพระองคห์เปป็นดสจตนวหนอน มนิใชม่คน คนกป็
ดม่า ประชาชนกป็ดผหมนินั่น มดสธิที่งมดชดวธิตไมตกดที่อยตทำงทดที่ตทที่ทำกวตทำหนอน ดทำวธิดอยผต ณ จดุดตทที่ทำสดุดในชดวธิตของเขทำ 
เขทำถผกรนังเกดยจและถผกปฏธิเสธโดยคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผตรอบตนัวเขทำ (นดที่อทำจเปป็นตอนทดที่เขทำถผกขตมเหงโดย
ซทำอผลหรสืออทำจในชตวงทดที่อนับซทำโลมกบฏ) อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรประยดุกตรใชข้กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของ
เรทำในกทำรทนทดุกขรของพระองครกป็ปรทำกฏชนัดเจน พระองครทรงถผกดผหมธิที่นและถผกปฏธิเสธโดยผผข้คน ดผ
อธิสยทำหร 53:3 ขณะพระองครทรงถผกตรขงบนกทำงเขนนนัรน ดผเหมสือนโลกทนัรงโลกไดข้หนันมทำตตอสผข้พระผผข้
สรข้ทำงของมนัน กลดุตมผผข้เชสืที่อเพดยงหยธิบมสือหนขที่งหมอบดข้วยควทำมกลนัวอยผ ตในเงทำมสืดขณะทดที่พระองครทรง
ทนทดุกขรและสธิรนพระชนมร พวกโรมไดข้ตรขงพระองครทดที่กทำงเขนแลข้ว พวกยธิวไดข้ปฏธิเสธพระองครแลข้ว 
พระองครไดข้เสดป็จมทำยนังพวกของพระองคร และพวกของพระองครหทำไดข้ตข้อนรนับพระองครไมต



เรทำยนังเหป็นถขงคททำพยทำกรณรเกดที่ยวกนับกทำรสธิรนพระชนมรอนันโหดรข้ทำยททำรดุณขององครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำตรงนดรดข้วย 7 บรรดาผผผู้ททนั่เหป็นขผู้าพระองคห์กป็หนวเราะเยาะเยผู้ยขผู้าพระองคห์ เขาบสผู้ยรนิมฝทปาก
และสนนั่นศทรษะกลม่าววม่า กทำรดผหมธิที่นควทำมทดุกขรทรมทำนขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำปรทำกฏชนัดเจน
เหลสือเกธิน พวกทหทำรเยทำะเยข้ยพระองครและหนัวเรทำะกนับกทำรทดที่พวกเขทำลข้อเลดยนพระองครวตทำเปป็น
กษนัตรธิยร ขณะพระองครทรงถผกตรขงบนกทำงเขนนนัรนในกทำรทนทดุกขร คนอสืที่นๆกป็มทำและพผดจทำเยทำะเยข้ย
พระองครอยตทำงลข้อเลดยนและดผถผก คนอสืที่นๆกป็สนัที่นศดรษะดข้วยควทำมอนัศจรรยรใจแบบจอมปลอมรทำวกนับ
วตทำพวกเขทำสะเทสือนใจทดที่เหป็นพระองครทนทดุกขรอยผ ตนนัรน

มดคททำพยทำกรณรเพธิที่มเตธิมเกดที่ยวกนับกทำรทดที่คนอสืที่นๆเหนป็บแนม 8 "เขาวางใจในพระเยโฮวาหห์วม่า
พระองคห์จะทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้น จงใหผู้พระองคห์ทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้น เพราะพระองคห์ทรงพอพระทนย
ในเขา" คททำพยทำกรณรนดรถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงอยตทำงชนัดเจนตทำมทดที่บนันทขกไวข้ในมนัทธธิว 27:43

สดด 22:9-10 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร เตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกตตอไปถขงกทำรทดที่พระองคร
ทรงเปป็นพระเจข้ทำของเขทำมทำตนัรงแตตเขทำเกธิด ถรึงกระนนนั้นพระองคห์กป็ทรงเปป็นผผผู้นดาขผู้าพระองคห์ออกมาจาก
ครรภห์มารดา และทรงใหผู้ขผู้าพระองคห์มทความหวนงใจเมรืนั่ออยผม่ททนั่อกแมม่ 10 ตนนั้งแตม่คลอด ขผู้าพระองคห์กป็
ตผู้องพรึนั่งพระองคห์ พระองคห์ทรงเปป็นพระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ตนนั้งแตม่ขผู้าพระองคห์ยนงอยผม่ในครรภห์มารดา
ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพระเจข้ทำของดทำวธิดมทำตนัรงแตตวนันทดที่เขทำถผก
คลอดออกมทำ ดนังนนัรน พระเจข้ทำจขงทรงมดหนข้ทำทดทๆี่ จะทททำอะไรสนักอยตทำงเกดที่ยวกนับวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผตนนัรน 
อดกครนัร งทดที่กทำรประยดุกตรใชข้กนับพระเยซผปรทำกฏชนัดเจนเหลสือเกธิน พระองครทรงเปป็นของพระเจข้ทำพระ
บธิดทำมทำตนัรงแตตพระองครทรงปฏธิสนธธิ นดที่จขงบอกเปป็นนนัยถขงควทำมคธิดทดที่ใหข้พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซง
และนททำกทำรชตวยใหข้พข้นมทำ

สดด 22:11-13 ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเขทำใหข้พข้น ขอ
อยม่าทรงหม่างไกลขผู้าพระองคห์ เพราะความยากลดาบากอยผม่ใกลผู้และไมม่มทผผผู้ใดชม่วยไดผู้เลย ดทำวธิดกททำลนัง
เผชธิญกนับวธิกฤตธิครนัร งใหญตในชดวธิตของเขทำ ควทำมทดุกขรลททำบทำกก ททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้และไมตมดผผข้ใดสทำมทำรถ
ชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกมนันไดข้ มนันคสือตอนทดที่เรทำไมตมดทดที่พขที่งอสืที่นแลข้วและตอนทดที่ไมตมดททำงแกข้ปนัญหทำอสืที่นทดที่



พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจดข้วยฤทธธิธ อนันมหนันตร อดกครนัร งทดที่กทำรประยดุกตรใชข้กนับพระเยซผทดที่กลโกธทำปรทำกฏ
ชนัดเจน พระองครทรงไมตมดทดที่พขที่งอสืที่นแลข้วจรธิงๆนอกจทำกหนันไปยนังสวรรครเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร ใชข้ภทำพเปรดยบหนขที่งจทำกไรตนทำตตอไป เหลตทำวนัวผผข้ทดที่โมโหยตอมเปป็นสนัตวรทดที่
อนันตรทำย เขทำจขงเขดยนวตทำ 12 เหลม่าวนวผผผู้ลผู้อมขผู้าพระองคห์ วนวผผผู้แขป็งแรงแหม่งบาชานลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ 
13 มนนอผู้าปากกวผู้างเขผู้าใสม่ขผู้าพระองคห์ดนนั่งสนิงโตขณะกนดฉทกและคดารามรผู้อง วลดทดที่กลตทำวถขงพวกมนันอข้ทำ
ปทำกเขข้ทำใสตเขทำอทำจหมทำยถขงภทำพเปรดยบของวนัวผผข้ตนัวหนขที่งทดที่โมโหและสผดลมหทำยใจเขข้ทำททำงปทำกของ
มนัน ดทำวธิดรผข้สขกไดข้ถขงลมหทำยใจอนันรข้อนผตทำวของบรรดทำศนัตรผทดที่โมโหของเขทำ จทำกนนัรนภทำพเปรดยบนดรกป็
เปลดที่ยนจทำกวนัวผผข้ทดที่โมโหตนัวหนขที่งไปยนังสธิงโตทดที่คททำรทำมตนัวหนขที่ง ซทำอผลและเหลตทำสมดุนของเขทำหลทำยครนัร ง
ไดข้ลข้อมดทำวธิดไวข้ดดุจฝผงวนัวผผข้ทดที่โมโหหรสือเหลตทำสธิงโตทดที่รข้องคททำรทำม เขทำไมตมดททำงหนด เชตนเดดยวกนัน องคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงถผกลข้อมไวข้โดยเหลตทำปดุโรหธิตใหญต พวกผผข้ใหญต พวกธรรมทำจทำรยร พวกฟทำรธิ
สดและผผข้นททำคนอสืที่นๆของอธิสรทำเอล เปข้ทำหมทำยเดดยวของพวกเขทำคสือ ทททำลทำยพระองครเสดย พระเยซผทรง
เผชธิญกนับภทำพทดที่คดุมคทำมเชตนนนัรนในชตวงรดุตงสทำงของคสืนอนันเปป็นลทำงรข้ทำยนนัรนขณะทดที่พระองครทรงยสืนอยผต
ตตอหนข้ทำมหทำปดุโรหธิตและคณะผผข้แทนของอธิสรทำเอล พวกเขทำเปป็นเหมสือนวนัวผผข้ทดที่โมโหและสธิงโตทดที่
รข้องคททำรทำมเขข้ทำใสตพระองคร

สดด 22:14-15 แมข้ดทำวธิดเขดยนถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของตนัวเอง กทำรสททำเรป็จจรธิงทดที่ยธิ ที่ง
ใหญตกวตทำกป็กลตทำวถขงพระเยซผอยตทำงชนัดเจน ขผู้าพระองคห์ถผกเทออกเหมรือนอยม่างนดนั้า กระดผกทนนั้งสนินั้นของ
ขผู้าพระองคห์หลสดลสม่ยไป จนิตใจกป็เหมรือนขทนั้ผรึนั้ง ละลายภายในอกของขผู้าพระองคห์ ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญต
กวตทำกป็คสือวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำผผข้นตทำรนักของเรทำทรงกลนัวสดุดๆ ควทำมกลนัวไดข้เกทำะกดุมพระองครจนถขง
ภทำยในตนัวพระองคร วลดทดที่กลตทำววตทำพระองครทรงถผกเทออกเหมสือนนทรทำอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่พระองครทรง
เหงสืที่อออกจนชดุตมโชกเหมสือนทดที่พระองครทรงเหงสืที่อออกในสวนนนัรนเมสืที่อคสืนกตอนหนข้ทำนนัรน อยตทำงไร
กป็ตทำม มนันอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่พละก ททำลนังหรสือกททำลนังใจใดทดที่มดอยผตในพระทนัยของพระองครถผกเทออก
เหมสือนนทรทำจทำกภทำชนะทดที่แตก พระทนัยของพระองคร (นนัที่นคสือ พละกททำลนังดข้ทำนอทำรมณรและดข้ทำนจธิต
วธิญญทำณของพระองคร) เปป็นเหมสือนขดรผขรงละลทำย



วลดทดที่วตทำ “กระดผกทนัรงสธิรนของขข้ทำพระองครหลดุดลดุตยไป” อทำจเปป็นมทำกกวตทำเพดยงภทำพเปรดยบของ
ควทำมกลนัวและควทำมทดุกขรใจ เมสืที่อบรรดทำเหยสืที่อของกทำรตรขงกทำงเขนของพวกโรมถผกตรขงบนกทำงเขน
ของตนและเมสืที่อกทำงเขนอนันหนนักอขรงนนัรนถผกปลตอยลงไปในหลดุมทดที่เตรดยมไวข้ แรงสะเทสือนของมนันกป็
ทททำใหข้กระดผกของเหยสืที่อหลดุดจทำกขข้อตตอ เปป็นไปไดข้อยตทำงยธิที่งทดที่วตทำไหลตและขข้อศอกขององครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำหลดุดจทำกขข้อตตอขณะทดที่พระองครทรงถผกตรขงอยผตบนกทำงเขนนนัรน ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำ ขข้อตตอ
อสืที่นๆกป็หลดุดจทำกทดที่ของมนันเชตนกนัน ควทำมเจป็บปวดนนัรนรวดรข้ทำวอยตทำงแนตนอน นอกจทำกนดร  ควทำมสธิรน
หวนังสดุดๆเหมสือนเมฆมสืดทขบกข้อนหนขที่งกป็ลอยตทที่ทำลงมทำเหนสือพระองครขณะทดที่พระองครทรงถผกตรขงอยผ ต
ระหวตทำงสวรรครและแผตนดธินโลก

ดนังนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรโดยกทำรดลใจของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ จขงพยทำกรณรถขงกทำรทดที่ 
15 กดาลนงของขผู้าพระองคห์เหรือดแหผู้งไปเหมรือนเศษหมผู้อดนิน และลนินั้นของขผู้าพระองคห์กป็เกาะตนิดททนั่ขา
กรรไกร พระองคห์ทรงวางขผู้าพระองคห์ไวผู้ในผงคลทมนจจสราช ขณะทดที่พระเยซผทรงถผกแขวนอยผตทดที่นนัที่น 
โดยทนทดุกขรในควทำมเจป็บปวดรวดรข้ทำว พละก ททำลนังของพระองครกป็เหสือดแหข้งไป ลธิรนทดที่บวมและแหข้ง
ผทำกของพระองครเกทำะตธิดดข้ทำนในปทำกของพระองครขณะทดที่พระองครกระหทำยนทรทำทตทำมกลทำงแสงแดด
อนันรข้อนระอดุแหตงตะวนันออกกลทำงนนัรน แนตทดเดดยว พระองครทรงทรทำบวตทำอดกไมตนทำนพระองครจะเผชธิญ
กนับผงคลดแหตงควทำมมรณทำ มนันเปป็นสธิที่งทดที่ไมตอทำจหลดกเลดที่ยงไดข้

สดด 22:16-17 แมข้ดทำวธิดเขดยนถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของตนัวเอง เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ก ททำลนังทททำงทำนผตทำนตนัวเขทำเพสืที่อทดที่จะพยทำกรณรถขงกทำรทนทดุกขรอนันนตทำกลนัวเหลตทำนนัรน
ของพระเมสสธิยทำหรบนกทำงเขนนนัรน (ดทำวธิดอทำจไมตรผข้ตนัวถขงเรสืที่องนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อมองยข้อนกลนับ
ไปมนันกป็ชนัดเจนวนันนดร ) พระเจผู้าขผู้า บรรดาสสนนขลผู้อมรอบขผู้าพระองคห์ไวผู้ คนทดาชนนั่วหมผม่หนรึนั่งลผู้อมขผู้า
พระองคห์ เขาแทงมรือแทงเทผู้าขผู้าพระองคห์

ภทำพเปรดยบของฝผงสดุนนัขปตทำทดที่เขข้ทำโจมตดถผกใชข้เพสืที่อพรรณนทำถขงเหลตทำศนัตรผของเขทำ เหมสือนฝผง
สดุนนัขปตทำทดที่หธิวโซ พวกเขทำไดข้ลข้อมรอบพระผผข้ชตวยใหข้รอดเพสืที่อทดที่จะเขมสือบพระองครเสดย ฝผงนนัรนรวมถขง
พวกมหทำปดุโรหธิตขดรอธิจฉทำทดที่อทำฆทำตแคข้นและพรรคพวกของพวกเขทำรวมถขงฝผงชนแหตงเยรผซทำเลป็มทดที่



หนันมทำตตอสผข้พระองครผผข้ทดที่พวกเขทำเพธิที่งสรรเสรธิญไปเมสืที่อไมตกดที่วนันกตอน แนตทดเดดยวพวกเขทำแทงพระหนัตถร
และพระบทำทของพระองคร นดที่เปป็นภทำพเลป็งทดที่ชนัดเจนจรธิงๆของกทำรถผกตรขงทดที่กทำงเขนขององครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำของเรทำ ดผ ยอหรน 20:25, 27; เศคทำรธิยทำหร 12:10 และวธิวรณร 1:7

ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำเปป็นคททำพยทำกรณรวตทำ 17 ขผู้าพระองคห์นนบกระดผกทนนั้งหลายของขผู้าพระองคห์
ไดผู้เปป็นชนินั้นๆ เขาจผู้องมองและยนินั้มเยาะขผู้าพระองคห์ ภทำพทดที่ปรทำกฏตรงนดร แสดงออกถขงควทำมเปลตทำ
เปลดที่ยวอนันเศรข้ทำสลด มนันเปป็นภทำพเปรดยบของควทำมสธิรนหวนัง อทำจมดกทำรอนดุมทำนเชธิงพยทำกรณรถขงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำดข้วย พระองครอทำจสทำมทำรถอยตทำงนตทำเวทนทำทดที่จะมองเหป็นกระดผกทดที่หลดุดจทำกขข้อ
ตตอของพระองครผตทำนททำงผธิวหนนังทดที่เกรป็งของพระองครขณะทดที่พระองครทรงถผกเหยดยดออกบน
กทำงเขนนนัรน ภทำพทดที่เหป็นกป็นตทำกลนัวจรธิงๆ

สดด 22:18 ในคททำพยทำกรณรทดที่ไมตผธิดพลทำดเลยนดร  ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรกลตทำวลตวง
หนข้ทำถขงกทำรทดที่เสรืนั้อผผู้าของขผู้าพระองคห์เขาแบม่งปนนกนน สม่วนเสรืนั้อของขผู้าพระองคห์นนนั้นเขากป็จนบสลากกนน 
กทำรประยดุกตรใชข้กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำปรทำกฏชนัดเจน คททำพยทำกรณรอนันนตทำกลนัวนดรถผกทททำใหข้
สททำเรป็จจรธิงในทดุกรทำยละเอดยดตทำมทดที่มดบนันทขกไวข้ในยอหรน 19:23-24

สดด 22:19-21 พรข้อมกนับภทำพเหตดุกทำรณรอนันสธิรนหวนังทดที่ถผกแสดงนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดด
บทนดร เอตยคททำรข้องทผลขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำเปป็นคททำพยทำกรณร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอ
พระองคห์อยม่าทรงหม่างไกลเลย โอ ขผู้าแตม่พระองคห์ กดาลนงของขผู้าพระองคห์ ขอทรงเรม่งรทบมาชม่วยขผู้า
พระองคห์ดผู้วยเถนิด ดทำวธิดอยผตในวธิกฤตธิอนันรข้ทำยแรง ทดที่พขที่งเดดยวของเขทำคสือ กทำรอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรง
อยผตใกลข้และชตวยเหลสือเขทำ กทำรประยดุกตรใชข้ก นับพระเยซผกป็อทำจใชตดข้วย พระองครอทำจทรงอข้อนวอนแบบ
เดดยวกนันนดรบนกทำงเขนนนัรนขณะทดที่พระองครทรงยกขข้อควทำมจทำกเพลงสดดุดดทดที่ไดข้รนับพระพรบทนดร

20 ขอทรงชม่วยจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากดาบ ชม่วยชทวนิตขผู้าพระองคห์จากฤทธนิธิ์ของ
สสนนข ไมตวตทำจะเปป็นดทำวธิดหรสือพระเยซผ คททำรข้องทผลนดรกป็คลข้ทำยกนัน เขทำรข้องขอควทำมชตวยเหลสือจทำก
พระเจข้ทำ จดุดสนใจหลนักดผเหมสือนจะเปลดที่ยนกลนับมทำทดที่ดทำวธิดมทำกกวตทำเพรทำะภนัยคดุกคทำมขณะนนัรนคสือดทำบ
กระนนัรนคททำทดที่แปลเปป็น ชทวนิต (ยาชวิยดณ์) ควรถผกหมทำยเหตดุไวข้ ควทำมคธิดตรงตนัวกป็คสือ ‘ผผข้เดดยวเทตทำนนัรน’ 



พระเยซผทรงเปป็นพระบดุตรองครเดดยวทดที่บนังเกธิดมทำของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือ คททำรข้องทผล
ขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกควทำมตทำยและกทำรโจมตดของศนัตรผ ดทำวธิดอธธิษฐทำนเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอน องคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็อทำจทรงทททำเชตนนนัรนเหมสือนกนัน

ดข้วยคทำรมคมคทำยแบบกวดเพธิที่มเตธิม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร เขดยนวตทำ 21 ขอทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ใหผู้รอดพผู้นจากปากสนิงโต เพราะพระองคห์ทรงฟนงขผู้าพระองคห์จากบรรดาเขาของมผู้า
ยผนนิคอนเหลม่านนนั้นดผู้วย ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือ คททำรข้องทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกควทำมตทำยทดที่ใกลข้
เขข้ทำมทำ ดทำวธิดเคยอยผตในหดุบเขทำนนัรนมทำหลทำยครนัร งแลข้ว วลดทดที่กลตทำวถขงมผู้ายผนนิคอนเหลม่านนนั้นอทำจหมทำยถขง
ฝผงวนัวปตทำหรสืออทำจเปป็นมข้ทำเขทำเดดยวเหลตทำนนัรนทดที่เดดดี๋ยวนดรสผญพนันธดุรไปแลข้ว ไมตวตทำกรณดใด นดที่กป็หมทำยถขง
อนันตรทำยรข้ทำยแรง ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผตนนัรน อดกครนัร ง
ทดที่อทำจมดกทำรประยดุกตรใชข้ก นับพระเยซผบนกทำงเขนนนัรนขณะทดที่พระองครเผชธิญวธิกฤตธิแหตงยดุคสมนัย 
พระองครทรงอข้อนวอนพระบธิดทำแหตงสวรรครของพระองครใหข้ทรงชตวยพระองครใหข้พข้นในกทำรฟสืร นคสืน
พระชนมรทดที่จะเกธิดขขรนในไมตชข้ทำของพระองคร

สดด 22:22-23 นทรทำเสดยงและเนสืรอหทำของเพลงสดดุดดบทนดร เปลดที่ยนไปอยตทำงมหทำศทำล ณ 
จดุดนดร  จทำกมดุมมองของดทำวธิด เขทำมองเหป็นกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำในขณะนนัรนและเรธิที่มสรรเสรธิญ
พระองคร จทำกมดุมมองขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ แมข้ควทำมตทำยอยผ ตตรงหนข้ทำ กทำรฟสืร นคสืนพระชนมร
และสงตทำรทำศดตตทำงๆของมนันกป็อยผตใกลข้แลข้ว ดนังนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร จขงรข้องประกทำศวตทำ  ขผู้า
พระองคห์จะประกาศพระนามของพระองคห์แกม่พทนั่นผู้องของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะสรรเสรนิญ
พระองคห์ทม่ามกลางชสมนสมชน พระเยซผทรงสนัที่งพวกสทำวกของพระองครใหข้ประกทำศพระนทำมของ
พระองครหลนังกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครแลข้วอยตทำงแนตนอน ดผ มนัทธธิว 28:10 และยอหรน 
20:17 อยตทำงไรกป็ตทำม เนสืรอควทำมตรงนดรกป็กลตทำวถขงพระองคณ์ทดที่ประกทำศพระนทำมของพระเจข้ทำและ
สรรเสรธิญพระองคร สธิที่งทดที่ถผกกลตทำวถขงตรงนดรอทำจเปป็นกทำรทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงประกทำศแกต
พวกวธิสดุทธธิชนในเมสืองบรมสดุขเกษมระหวตทำงกทำรสธิรนพระชนมรของพระองครและกทำรฟสืร นคสืน
พระชนมรของพระองคร ดผ 1 เปโตร 4:6 หลนังจทำกอธธิบทำยแกตพวกเขทำแลข้วถขงควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญต



เกดที่ยวกนับกทำรสธิรนพระชนมร กทำรถผกฝนังไวข้และกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองคร พระองครกป็ทรงนททำ
พวกเขทำไปยนังสวรรครหลนังจทำกนนัรน ดผ เพลงสดดุดด 68:18 และเอเฟซนัส 4:8

จดุดสนใจหลนักของคททำสรรเสรธิญของเขทำคสือสธิที่งนดร  23 ทม่านผผผู้เกรงกลนวพระเยโฮวาหห์ จง
สรรเสรนิญพระองคห์ ทม่านเชรืนั้อสายทนนั้งหลายของยาโคบเออ๋ย จงถวายสงม่าราศทแดม่พระองคห์ ทม่านเชรืนั้อ
สายทนนั้งสนินั้นของอนิสราเอลเออ๋ย จงเกรงกลนวพระองคห์ ประชทำชนของพระเจข้ทำซขที่งถผกแสดงเปป็นบดุคคล
ในสมนัยของดทำวธิดในฐทำนะเชสืรอสทำยของยทำโคบ/อธิสรทำเอล ถผกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำโดยถวทำย
สงตทำรทำศดแดตพระองครและเกรงกลนัวพระองคร คททำก ททำชนับนนัรนยนังมดอยผตจนถขงชนั ที่วโมงนดร

สดด 22:24-25 ดทำวธิดจขงเปรมปรดดธิธ วตทำ เพราะพระองคห์มนิไดผู้ทรงดผถผกหรรือ
สะอนิดสะเอทยนตม่อความทสกขห์ยากของผผผู้ททนั่ทสกขห์ใจ และพระองคห์มนิไดผู้ทรงซม่อนพระพนกตรห์จากเขา 
เมรืนั่อเขารผู้องทผล พระองคห์ทรงสดนบ ดทำวธิดทรทำบจทำกประสบกทำรณรทดที่เจอมทำกนับตนัวเองวตทำพระเจข้ทำไมต
ทรงดผหมธิที่นหรสือซตอนจทำกคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผตในวธิกฤตธิ เมสืที่อเขทำรข้องขอควทำมชตวยเหลสือตตอพระเจข้ทำ 
พระเจข้ทำกป็ทรงสดนับฟนังเขทำ เรทำกลตทำวเชตนนดร เกดที่ยวกนับพระเยซผบนกทำงเขนนนัรนไดข้เหมสือนกนัน

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องประกทำศวตทำ 25 ขผู้าพระองคห์จะสรรเสรนิญพระองคห์ในททนั่ชสมนสมชนใหญม่ 
ขผู้าพระองคห์จะทดาตามคดาปฏนิญาณตม่อหนผู้าผผผู้ททนั่เกรงกลนวพระองคห์ ดทำวธิดตนัรงใจวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
เพรทำะกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองครตตอหนข้ทำประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงสธิรน เพรทำะพระเจข้ทำทรงชตวยเขทำ
ใหข้รอดแลข้ว เขทำจขงปฏธิญทำณวตทำจะเปป็นพยทำนแกตคนทนัรงปวงถขงควทำมรอดอนันยธิที่งใหญตของพระเจข้ทำ คททำ
ปฏธิญทำณใดกป็ตทำมทดที่ดทำวธิดไดข้กระทททำไวข้ตตอพระเจข้ทำ เขทำสนัญญทำวตทำจะกระทททำตทำม ดผ ปนัญญทำจทำรยร 5:4-5

สดด 22:26 ดทำวธิดประกทำศตตอไปวตทำ คนเสงทนั่ยมเจทยมตนวจะไดผู้กนินอนินั่ม บรรดาผผผู้ททนั่
แสวงหาพระองคห์จะสรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์ ขอจนิตใจของทม่านทนนั้งหลายมทชทวนิตอยผม่เปป็นนนิตยห์ ควทำม
คธิดสทำมประกทำรถผกแสดงออกตรงนดร  (1) พระเจข้ทำจะทรงอวยพรบรรดทำผผข้ทดที่ถตอมใจและทททำใหข้พวก
เขทำอธิที่มหนททำ คททำฮดบรผทดที่แปลเปป็น เสงทนั่ยมเจทยมตนว (อานาฟ) มดควทำมหมทำยทดที่แตกตตทำงจทำกทดที่พบในพระ
คนัมภดรรใหมต ตรงนดรควทำมหมทำยกป็คสือผผข้ทดที่ถตอมใจ พระเจข้ทำจะทรงอวยพรและทททำใหข้บดุคคลเชตนนนัรนอธิที่ม
หนททำ (2) คนเหลตทำนนัรนทดที่แสวงหทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะสรรเสรธิญพระองคร พระองครไมตเคยทททำใหข้คน



เหลตทำนนัรนทดที่มทำหทำพระองครเพสืที่อทดที่จะรนับควทำมรอดและกทำรชตวยใหข้พข้นตข้องผธิดหวนัง ดผ ยอหรน 6:37 จทำก
นนัรน (3) จธิตวธิญญทำณ (หรสือจธิตใจ) ของเรทำดททำรงอยผตชนั ที่วนธิรนันดรร มนันจะมดชดวธิตอยผ ตตลอดไป แมข้ควทำมตทำย
อทำจทททำใหข้รตทำงกทำยเรทำไปอยผตในหลดุมศพ จธิตวธิญญทำณของเรทำกป็จะคงอยผตตตอไปกนับพระเจข้ทำตลอดไป 
ตรงกนันขข้ทำม สททำหรนับคนทดที่ไมตไดข้รนับควทำมรอด จธิตใจและจธิตวธิญญทำณของเขทำจะมดชดวธิตอยผ ตตลอดไป
เชตนกนันในนรก

สดด 22:27-28 ครทำวนดร จดุดสนใจเปลดที่ยนไปยนังกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระ
ครธิสตร ททนั่สสดปลายทนนั้งสนินั้นของแผม่นดนินโลกจะจดจดาและหนนกลนบมายนงพระเยโฮวาหห์ และครอบครนว
ทนนั้งสนินั้นของบรรดาประชาชาตนิจะนมนสการตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ ดทำวธิดมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำร
ครอบครองของพระเมสสธิยทำหรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย อยตทำงไรกป็ตทำม มดควทำมตตอเนสืที่องทดที่ยธิที่งใหญตมทำกกวตทำ
ตรงนดร  เพลงสดดุดดบทนดรแสดงภทำพควทำมทดุกขรทรมทำนขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำบนกทำงเขนนนัรน
อยตทำงชนัดเจน จทำกนนัรนมนันกป็กลตทำวสนัรนๆถขงกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครและกทำรทดที่มนันมองลตวง
หนข้ทำไปยนังกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระองครเมสืที่อพระองครเสดป็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและ
สงตทำรทำศดยธิที่งใหญต เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆเกดที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรประกทำศวตทำ 28 
เพราะอดานาจการปกครองเปป็นของพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์ทรงครอบครองเหนรือบรรดา
ประชาชาตนิ อทำณทำจนักรของพระเจข้ทำจะเบตงบทำนเมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อทดที่จะปกครองและ
ครอบครองเหนสือพธิภพโลกทนัรงสธิรน มนันเปป็นอทำณทำจนักรของพระองครและพระองครจะทรงครอบครอง
เหนสือประชทำชทำตธิทนัรงปวง

สดด 22:29-31 ในวนันนนัรน เออ คนรดนั่ารวยทนนั้งสนินั้นของแผม่นดนินโลกจะตผู้องกนินเลทนั้ยง
และกราบลงตม่อพระองคห์ บรรดาผผผู้ททนั่ลงไปสผม่ผงคลททนนั้งสนินั้นจะกราบไหวผู้ตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ และ
ไมม่มทผผผู้ใดรนกษาตนวใหผู้คงชทวนิตอยผม่ไดผู้เลย เมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง 
แมข้แตตคนทดที่มดยศศนักดธิธ และผผข้มดอททำนทำจ – บรรดทำคนทดที่อข้วนพดหรสือมนั ที่งมด – จะนมนัสกทำรตตอพระพนักตรร
พระองคร นอกจทำกนดร  คนเหลตทำนนัรนทดที่มดฐทำนะตทที่ทำตข้อย – บรรดาผผผู้ททนั่ลงไปสผม่ผงคลท – จะกข้มกรทำบลง
นมนัสกทำร ในวนันนนัรน คนทนัรงปวง – ทนัรงผผข้นข้อยและผผข้ใหญต – จะนมนัสกทำรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ ดทำ
วธิดจขงกลตทำวถขงควทำมจรธิงทนั ที่วไปอยตทำงหนขที่งของชดวธิต “ไมตมดผผข้ใดรนักษทำตนัวใหข้คงชดวธิตอยผตไดข้เลย” วนันเวลทำ



ของเรทำอยผตในพระหนัตถรของพระองคร ลมหทำยใจแหตงชดวธิตของเรทำถผกกททำหนดแลข้วโดยนทรทำพระทนัยอนัน
เปป็นสธิทธธิธ ขทำดของพระองคร เรทำจขงควรปรนนธิบนัตธิและถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระองคร

ขณะเดดยวกนัน 30 จะมทเชรืนั้อสายๆหนรึนั่งปรนนนิบนตนิพระองคห์ จะทรงนนบวม่าพวกนนนั้นเปป็นยสคททนั่
ถวายแกม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า แมข้วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสืที่อคนทนัรงปวงจะปรนนธิบนัตธิพระองคร ในระหวตทำงนดร
เชสืรอสทำยๆหนขที่งหรสือชนสตวนทดที่เหลสือจะทททำเชตนนดรตตอไปในยดุคสมนัยทดที่ชนั ที่วรข้ทำยนดร  ในคนทดุกชนั ที่วอทำยดุจะมด
คนเหลตทำนนัรนทดที่ถผกนนับวตทำเปป็นขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในฐทำนะประชทำชนของพระองคร ดข้วยเหตดุนดร  
31 พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองคห์แกม่ชนชาตนิหนรึนั่งททนั่จะเกนิดมา วม่าพระองคห์ไดผู้
ทรงกระทดาการนนนั้น เชสืรอสทำยแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำในคนแตตละชนั ที่วอทำยดุจะประกทำศควทำมชอบ
ธรรมของพระองครแกตคนชนั ที่วอทำยดุถนัดไป นนัที่นเปป็นควทำมจรธิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นควทำมจรธิงในปนัจจดุบนัน 
พระเจข้ทำทรงทททำใหข้แนตใจวตทำในยดุคสมนัยทดที่มสืดมธิดนดร   มดผผข้ทดที่เปป็นพยทำนทดที่กลตทำวถขงควทำมชอบธรรมและ
พระคดุณของพระองครเสมอ หนขที่งในบททดที่ยธิ ที่งใหญตทดที่สดุดในพระคนัมภดรรจขงปธิดทข้ทำยดข้วยประกทำรฉะนดร

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 23: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกยกใหผู้เปก็นของดาววิดและเหก็นไดผู้ชนัดวท่าถผก
เขดียนขจึนั้นในชท่วงเวลาทดีอื่ยากลคาบากในชดีววิตของเขา แมผู้เขาเจอความทดุกขณ์ลคาบากตท่างๆ ดาววิดกก็รผผู้จนัก
พระผผผู้เลดีนั้ยงของตน ตอนทดีอื่ยนังเปก็นเดก็กเลดีนั้ยงแกะ ดาววิดเขผู้าใจดดีถจึงหนผู้าทดีอื่รนับผวิดชอบของผผผู้เลดีนั้ยงแกะ 
เขาจจึงพรรณนาถจึงการทดีอื่พระเจผู้าทรงดผแลประชาชนของพระองคณ์เชท่นกนัน ตคาแหนท่งของเพลงสดดุดดี
บทนดีนั้ควรคท่าแกท่การหมายเหตดุไวผู้ ไมท่มดีทดุท่งหญผู้าเขดียวสดหรสือรวิมนคนั้าแดนสงบอยผท่อดีกฟากหนจึอื่งของ
เพลงสดดุดดีบททดีอื่ยดีอื่สวิบสองเลย  หลนังจากทดีอื่เราไดผู้อท่านวท่า “พระเจผู้าของขผู้าพระองคณ์ พระเจผู้าของขผู้า
พระองคณ์ ไฉนพระองคณ์ทรงทอดทวินั้งขผู้าพระองคณ์เสดีย” แลผู้วเทท่านนันั้นเราจจึงมาสผท่ “พระเยโฮวาหณ์ทรง
เปก็นผผผู้เลดีนั้ยงดผขผู้าพเจผู้า” 

สดด 23:1 ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวด ดทำวธิดพรรณนทำถขงกทำรทดที่ พระเยโฮวาหห์
ทรงเปป็นผผผู้เลทนั้ยงดผขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะไมม่ขนดสน พระเยซผกลตทำวชนัดเจนวตทำพระองครทรงเปป็นผผข้เลดรยงทดที่ดด
นนัรน (ยอหรน 10:10, 14) นอกจทำกนดร  พระองครไดข้ทรงสละชดวธิตของพระองครเองเพสืที่อแกะนนัรนดข้วย 



เพรทำะวตทำพระองครทรงเปป็นผผข้เลดรยงของเรทำ เรทำจะไมตขนัดสน พระเจข้ทำทรงดผแลประชทำชนของพระองคร 
เรทำเปป็นประชทำชนของพระองครและเปป็นแกะแหตงทดุตงหญข้ทำของพระองคร แมข้วตทำชทำวโลกมนักยกเพลง
สดดุดดบทนดรบตอยๆหรสือพธิมพรขข้อควทำมนดรลงบนบนัตรงทำนศพของตน พระสนัญญทำนดรกป็มดแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่
เปป็นของพระองครอยตทำงแทข้จรธิง พระเจข้ทำทรงดผแลประชทำชนของพระองคณ์ พวกเขทำจะไมตขนัดสนสธิที่ง
ตตทำงๆทดที่จททำเปป็นในชดวธิตเลย ดผ มนัทธธิว 6:25-34

สดด 23:2 ดนังนนัรน พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้ขผู้าพเจผู้านอนลงททนั่ทสม่งหญผู้าเขทยวสด 
พระองคห์ทรงนดาขผู้าพเจผู้าไปรนิมนดนั้าแดนสงบ ในฐทำนะเปป็นพระผผข้เลดรยงใหญตของเรทำ องครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำไมตเพดยงจนัดหทำทดุตงหญข้ทำเขดยวสดใหข้เทตทำนนัรน พระองครยนังทรงทททำเชตนนนัรนในหดุบเขทำแหตง
สนันตธิสดุขซขที่งเปป็นทดที่ๆนทรทำนธิที่งไหลผตทำนดข้วย พระองครมธิไดข้ทรงใหข้กระแสนทรทำทดที่พลดุตงพลตทำนซขที่งมดฟองฟตอง 
แทนทดที่จะเปป็นเชตนนนัรน พระองครกลนับทรงนททำประชทำชนของพระองครไปยนังลททำธทำรทดที่มดนทร ทำสงบไหล
เยป็นซขที่งไหลอยตทำงเงดยบๆผตทำนเขข้ทำในหดุบเขทำ นอกจทำกนดรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำไมตเพดยงจนัดหทำ
สททำหรนับควทำมจททำเปป็นตตทำงๆของชดวธิตฝตทำยรตทำงกทำยเทตทำนนัรน แตตฝตทำยวธิญญทำณดข้วย แมข้ควทำมทดุกขรยทำกตตทำงๆ
ถทำโถม พระองครผผข้ทรงเปป็นพระผผข้เลดรยงทดที่ดด กป็ทรงนททำเรทำไปยนังสถทำนทดที่แหตงสนันตธิสดุขและควทำมเงดยบ
สงบ ในฐทำนะพระผผข้เลดรยงผผข้ยธิที่งใหญต พระองครยนังทรงนททำเรทำไปยนังทดุตงหญข้ทำทดที่ดดทดที่สดุดดข้วย – ทดุตงหญข้ทำ
เหลตทำนนัรนทดที่เขดยวสด นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำพระพรเหลตทำนนัรนของพระผผข้เลดรยงทดที่ดดจะมทำไดข้กป็ตตอเมสืที่อเรทำเดธิน
ตทำมกทำรทรงนททำของพระองครเทตทำนนัรน เมสืที่อนนัรนเองทดที่พระองครจะทรงสทำมทำรถนททำเรทำไปยนังทดุตงหญข้ทำ
เขดยวสดไดข้

สดด 23:3 เมสืที่อเรทำเดธินตทำมพระองคร โดยตธิดสนธิทกนับพระองคร พระองคห์ทรง
ฟรืนั้นจนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงนดาขผู้าพเจผู้าไปในทางชอบธรรม เพราะเหป็นแกม่พระนาม
ของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ฟรืนั้น (ชผวบณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ทททำใหข้กลนับมทำสดชสืที่นขขรน’ นนัที่นอทำจเปป็น
ควทำมหมทำยตรงนดร  เมสืที่อเรทำอยผตในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอดและพระผผข้เลดรยงแหตง
จธิตวธิญญทำณของเรทำ พระองครกป็ทรงทททำใหข้เรทำกลนับมทำสดชสืที่นขขรน ดผ ยอหรน 15:11



ในขณะเดดยวกนัน เมสืที่อเรทำตธิดสนธิทกนับพระองคร พระองครกป็ทรงนททำเรทำไปในวธิถดตตทำงๆแหตง
ควทำมชอบธรรม องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำจะไมตมดวนันนททำเรทำไปผธิดททำงเลย พระองครทรงปลดุกเรข้ทำเรทำ
ไปสผตควทำมชอบธรรมเสมอ นอกจทำกนดร  มนันยนังเหป็นแกตพระนทำมของพระองคณ์ดข้วย ชดวธิตของเรทำเปป็น
คททำพยทำนถขงพระคดุณของพระองคร กทำรดททำเนธินในควทำมชอบธรรมคสือคททำพยทำนหนขที่งถขงเรสืที่องนนัรน ดข้วย
เหตดุนดรพระองครจขงทรงนททำเรทำไปในททำงนนัรนขณะทดที่เรทำเดธินตทำมพระองคร

สดด 23:4 แมผู้ขผู้าพระองคห์จะเดนินไปตามหสบเขาเงามนจจสราช ขผู้าพระองคห์ไมม่
กลนวอนนตรายใดๆ เพราะพระองคห์ทรงสถนิตกนบขผู้าพระองคห์ คทาและธารพระกรของพระองคห์
เลผู้าโลมขผู้าพระองคห์ ชตวงเวลทำตตทำงๆทดที่เปป็นวธิกฤตธิยตอมมทำเสมอ ควทำมหวทำดกลนัวควทำมตทำยอทำจทอดตนัว
อยผตเหนสือเรทำ แมข้กระนนัรนดทำวธิดกป็เปป็นพยทำนอยตทำงจรธิงใจวตทำเขทำไมตกลนัวควทำมเปป็นไปไดข้เหลตทำนนัรนเลย 
(ดทำวธิดเคยอยผต ณ จดุดนนัรนมทำหลทำยครนัร งแลข้ว) โดยใชข้ภทำพเปรดยบของเครสืที่องมสือตตทำงๆของคนเลดรยงแกะ 
ดทำวธิดกลตทำวถขงคททำและธทำรพระกรของพระผผข้เลดรยงใหญตทดที่ดดนนัรน เขทำทรทำบจทำกประสบกทำรณรของตนัว
เองตอนเปป็นคนเลดรยงแกะวตทำคททำของเขทำไดข้ขนับไลตสนัตวรกธินเหยสืที่อเหลตทำนนัรนซขที่งคอยจข้องโจมตดแกะของ
เขทำไปใหข้พข้น นอกจทำกนดร  ธทำรพระกร (ไมข้เทข้ทำดข้ทำมงอ) ของคนเลดรยงแกะของเขทำไดข้ชตวยชดวธิตลผกแกะ
มทำหลทำยตนัวแลข้วจทำกควทำมโงตเขลทำของมนัน ดข้วยเหตดุนดรพระเจข้ทำจขงทรงดผแลประชทำชนของพระองคร
จทำกกทำรโจมตดตตทำงๆของปฏธิปนักษรผผข้นนัรนและแมข้แตตควทำมโงตเขลทำของเรทำเอง แตตทนัรงหมดนดรกป็กลนับมทำสผต
กทำรตธิดสนธิทอยตทำงใกลข้ชธิดกนับพระองครเพสืที่อทดที่พระองครจะทรงดผแลเรทำไดข้ แกะตนัวหนขที่งทดที่อยผ ตตนัวเดดยวใน
ทดุตงหญข้ทำกป็ตข้องดผแลตนัวเอง เชตนเดดยวกนัน เมสืที่อเรทำเดธินหลงไปจทำกพระผผข้เลดรยงในสวรรครของเรทำ เรทำกป็จะ
พบวตทำตนัวเรทำเองเดสือดรข้อน

สดด 23:5 ภทำพเปรดยบของพระผผข้เลดรยงและแกะครทำวนดร เปลดที่ยนไปยนังภทำพเปรดยบ
ของเจข้ทำนทำยคนหนขที่งและแขกเหรสืที่อของเขทำ พระองคห์ทรงเตรทยมสดารนบใหผู้ขผู้าพระองคห์ตม่อหนผู้าตม่อตา
ศนตรผของขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงเจนิมศทรษะขผู้าพระองคห์ดผู้วยนดนั้ามนน ขนนนดนั้าของขผู้าพระองคห์กป็ลผู้น
อยผม่ ดทำวธิดมดศนัตรผเยอะแยะตลอดชดวธิตกทำรทททำงทำนอนันยทำวนทำนของเขทำ แมข้กระนนัรน เขทำกป็รผข้วตทำพระเจข้ทำไมต
เพดยงทรงเลดรยงดผเทตทำนนัรนแตตทรงอวยพรเขทำจนเกธินและมทำกกวตทำนนัรนอดก – แมข้แตตตตอหนข้ทำบรรดทำศนัตรผ
ของเขทำ กทำรกลตทำววตทำศดรษะของเขทำถผกเจธิมดข้วยนทรทำมนันมดควทำมหมทำยสองประกทำร (1) ดทำวธิดผผข้เปป็น



กษนัตรธิยรเคยถผกเจธิมตนัรงมทำแลข้วอยตทำงแนตนอนตทำมคททำสนัที่งของพระเจข้ทำ มนันเปป็นสนัญลนักษณรอยตทำงหนขที่งทดที่
แสดงถขงกทำรทรงเลสือกและคนัดสรรของพระเจข้ทำใหข้เขทำเปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสืออธิสรทำเอล (2) 
อยตทำงไรกป็ตทำม ในควทำมหมทำยแบบกวข้ทำงกวตทำมนันอทำจเปป็นคททำพผดเปรดยบเปรยถขงกทำรอวยพรของ
พระเจข้ทำซขที่งมดใหข้แกตคนทนัรงปวง วลดสดุดทข้ทำยขยทำยควทำมแนวคธิดนนัรน ขนันนทรทำของเขทำลข้นไปดข้วยควทำมดด
และกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรเขทำอยตทำงบรธิบผรณรแมข้เขทำเจอกนับกทำรตตอตข้ทำนของ
บรรดทำศนัตรผของเขทำกป็ตทำม อยตทำงไรกป็ตทำม ภทำพเปรดยบนดรชวนใหข้นขกถขงกทำรอยผตในสถทำนทดที่ลนับขององคร
ผผข้สผงสดุดอดกครนัร ง – แกะตนัวหนขที่งทดที่อยผตใกลข้ชธิดกนับกทำรดผแลของผผข้เลดรยงแกะ เมสืที่อดทำวธิดดททำเนธินอยผตใน
สทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระบธิดทำในสวรรครและพระผผข้เลดรยงใหญตของเขทำ เขทำกป็ตระหนนักถขง
พระพรเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตเขทำมทำตลอดหลทำยปด

สดด 23:6 ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศไดข้วตทำ แนม่ททเดทยวททนั่ความดทและความเมตตาจะ
ตนิดตามขผู้าพเจผู้าไปตลอดวนนครืนชทวนิตของขผู้าพเจผู้า และขผู้าพเจผู้าจะอยผม่ในพระนนิเวศของพระเยโฮวาหห์
สรืบไปเปป็นนนิตยห์ เพรทำะวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดก นับพระบธิดทำในสวรรครของเขทำ
มทำตลอดหลทำยปด ดทำวธิดจขงรผข้วตทำควทำมดดและควทำมเมตตทำจะตธิดตทำมเขทำไปตลอดชดวธิตทดที่เหลสืออยผ ตของ
เขทำ แมข้กระทนั ที่งในยทำมทดที่เขทำกระทททำควทำมบทำปครนัร งใหญตในเรสืที่องของนทำงบนัทเชบทำ สทำมนัคคดธรรมอนัน
ใกลข้ชธิดของเขทำกนับพระเจข้ทำตลอดหลทำยปดกตอนหนข้ทำนนัรนไดข้สรข้ทำงอตทำงเกป็บนทรทำแหตงควทำมเมตตทำขนทำด
ใหญตขขรนมทำ แมข้ดทำวธิดตข้องชดใชข้เพรทำะควทำมบทำปนนัรนอยตทำงสทำสม พระเจข้ทำกป็ทรงเปดที่ยมดข้วยพระเมตตทำ
ตตอเขทำอยผตดด ดข้วยมดุมมองนนัรนเอง ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำจะสนัตยรซสืที่อตตอพระนธิเวศของพระเจข้ทำตลอดไป 
นอกจทำกนดร  นดที่บอกเปป็นนนัยถขงควทำมมนั ที่นใจของดทำวธิดเรสืที่องกทำรอทำศนัยอยผ ตในพระนธิเวศนนัรนซขที่งไมตไดข้ถผก
สรข้ทำงขขรนดข้วยมสือมนดุษยร และตนัรงอยผตชนั ที่วนธิรนันดรรในฟข้ทำสวรรคร เขทำรผข้วตทำควทำมรอดของเขทำมนั ที่นคง
ปลอดภนัยในพระครธิสตร ดนังนนัรน เขทำจขงตนัรงใจมนั ที่นวตทำจะสนัตยรซสืที่อในระหวตทำงนดร  กทำรรตวมประชดุมของเขทำทดที่
นนัที่นไมตใชตเดดดี๋ยวมทำเดดดี๋ยวขทำด เขทำอทำศนัยอยผตทดที่นนัที่น! นอกจทำกนดร  เขทำยนังตนัรงใจวตทำจะทททำเชตนนนัรนตลอดไปดข้วย

*****



ภนำพรวมของเพลงสดดดด 24: เพลงสดดุดดีบทถนัดไปนดีนั้อาจถผกเขดียนขจึนั้นตอนทดีอื่หดีบพนันธสนัญญา
นนันั้นถผกนคาขจึนั้นมาจากบผู้านของโอเบดเอโดมไปยนังเยรผซาเลก็ม คนอสือื่นๆกก็เสนอแนะวท่ามนันอาจถผกเขดียน
ขจึนั้นหลนังจากทดีอื่ดาววิดไดผู้สรผู้างแทท่นบผชาหนจึอื่งบนลานนวดขผู้าวของอาราวนาหณ์คนเยบดุสบนภผเขาโมรวิ
ยาหณ์ในฐานะเปก็นสถานทดีอื่ๆพระววิหารในอนาคตจะถผกสรผู้างขจึนั้น ไมท่วท่าในกรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็
ถผกแตท่งโดยดาววิดอยท่างชนัดเจนดนังทดีอื่หมายเหตดุไวผู้ในชสือื่อเรสือื่องของมนัน

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ประกอบดผู้วยสามสท่วน สท่วนแรกถวายสงท่าราศดีแดท่พระเจผู้าและสวิทธวิความ
เปก็นเจผู้าของอนันเปก็นสากลของพระองคณ์ทดีอื่มดีตท่อแผท่นดวินโลก สท่วนทดีอื่สองพรรณนาถจึงคนเหลท่านนันั้นทดีอื่
จะไดผู้รนับการอวยพรอยท่างบรวิบผรณณ์ในยดุคพนันปดี สท่วนทดีอื่สามนคาเสนอภาพการเสดก็จของพระมหา
กษนัตรวิยณ์เขผู้าไปในเยรผซาเลก็มยดุคพนันปดี เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีเนสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับพระเมสสวิยาหณ์อยท่างชนัดเจน
และมองลท่วงหนผู้าไปยนังยดุคพนันปดีเมสือื่อพระเยซผผผผู้ทรงเปก็นพระมหากษนัตรวิยณ์จะทรงปกครองและครอบ
ครองจากเยรผซาเลก็ม

สดด 24:1-2 เนสืรอหทำสตวนแรกของเพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรถวทำยสงตทำรทำศด
แดตพระเจข้ทำแหตงพธิภพโลกทนัรงสธิรน แผม่นดนินโลกกนบสรรพสนินั่งในโลกนนนั้นเปป็นของพระเยโฮวาหห์ ทนนั้ง
พนิภพกนบบรรดาผผผู้ททนั่อยผม่ในพนิภพนนนั้น เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรประกทำศวตทำใคร
เปป็นเจข้ทำของแผตนดธินโลก พระเจข้ทำแหตงสทำกลจนักรวทำลทรงถสือกรรมสธิทธธิธ ควทำมเปป็นเจข้ทำของดทำว
เครทำะหรดวงนดรทนัรงหมด นอกจทำกนดร  ในทดที่สดุดแลข้วพระองครยนังทรงเปป็นเจข้ทำของอสนังหทำรธิมทรนัพยรทดุกผสืน
บนแผตนดธินโลกดข้วย ไมตเพดยงเทตทำนนัรน พระองครทรงเปป็นเจข้ทำของทดุกสธิที่งบนแผตนดธินโลกนดรดข้วย ซขที่ง
รวมถขงพสืชผลทดุกอยตทำงทดที่ถผกผลธิตออกมทำ แรตธทำตดุทดุกอยตทำงทดที่อยผตในพสืรนดธิน และควทำมมนั ที่งคนั ที่งทนัรงสธิรนทดที่อยผต
ในนนัรน ยธิที่งกวตทำนนัรน คนทนัรงปวงทดที่มดชดวธิตอยผตบนดทำวเครทำะหรดวงนดรกป็เปป็นของพระองครดข้วย พระองคร
ทรงสรข้ทำงเรทำขขรนมทำและเพรทำะเหตดุนนัรนเอง พระองครจขงทรงเปป็นจอมเจข้ทำนทำยของคนทนัรงปวง ทดุกสธิที่ง
และทดุกคนเปป็นของพระองคร ไมตมดขข้อยกเวข้นเลย ดผ เพลงสดดุดด 89:11 เชตนกนัน

พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำในฐทำนะพระผผข้เนรมธิตสรข้ทำงจขงถผกรนับรผข้เพธิที่มเตธิม 2 เพราะพระองคห์
เองทรงประดนิษฐานแผม่นดนินไวผู้บนทะเลและทรงสถาปนามนนไวผู้เหนรือนดนั้า ในวนันทดที่สองของกทำร



เนรมธิตสรข้ทำงพระเจข้ทำทรงแบตงนทรทำออกเปป็นสองสตวนตทำมทดที่ปฐมกทำล 1:6-7 กลตทำวไวข้ นอกจทำกนดร  เป
โตรเขดยนไวข้วตทำในกระบวนกทำรเนรมธิตสรข้ทำงนนัรน แผตนดธินโลกไดข้บนังเกธิดขขรนแยกออกจทำกนทรทำและ
ทตทำมกลทำงนทรทำ (2 เปโตร 3:5) ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร รนับรองคททำกลตทำวเรสืที่องกทำรเนรมธิตสรข้ทำงทดที่ถผกพบใน
ปฐมกทำล 1 อยตทำงถผกตข้องและมดสททำนวนโวหทำร ประเดป็นทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพระผผข้
เนรมธิตสรข้ทำงและจขงทรงเปป็นเจข้ทำของแผตนดธินโลก

สดด 24:3 ขณะกลตทำวเลป็งถขงกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระมหทำกษนัตรธิยร
แหตงมหทำกษนัตรธิยรทนัรงปวง ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรกป็กลตทำววตทำใครจะมดสธิทธธิพธิเศษในวนันนนัรน ผผผู้ใดจะขรึนั้น
ไปบนภผเขาของพระเยโฮวาหห์ และผผผู้ใดจะยรืนอยผม่ในททนั่บรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ เนธินเขทำ (หรสือภผเขทำ) 
ขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำนดร ยตอมหมทำยถขงเยรผซทำเลป็มซขที่งถผกสรข้ทำงอยผ ตบนภผเขทำศธิโยนโดยมดภผเขทำโมรธิยทำหร
อยผตบนยอดสดุดของมนัน ดทำวธิดเขดยนจทำกมดุมมองของยดุคพนันปดเมสืที่อพระเมสสธิยทำหรจะทรงปกครองจทำก
เยรผซทำเลป็ม คททำถทำมนดรไมตใชตเกดที่ยวกนับวตทำใครจะอยผตในอทำณทำจนักรนนัรน ตรงกนันขข้ทำม คททำถทำมกป็คสือวตทำใครจะ
มดสธิทธธิพธิเศษทดที่จะไดข้เขข้ทำไปในนครบรธิสดุทธธิธ นนัรนในวนันนนัรน มดุมมองนดร จขงเกดที่ยวขข้องกนับบททำเหนป็จและ
พระพรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่รอดแลข้ว

สดด 24:4-5 ดทำวธิดจขงตอบคททำถทำมนนัรนทดที่เขทำเพธิที่งถทำมไป ครือผผผู้ททนั่มทมรือสะอาดและใจ
บรนิสสทธนิธิ์ ผผผู้ททนั่มนิไดผู้ปลงใจในสนินั่งไรผู้สาระและมนิไดผู้ปฏนิญาณอยม่างหลอกลวง ควทำมคธิดตรงนดร ไมตใชตวตทำ คน
เรทำจะรอดไดข้อยตทำงไร แตตควทำมคธิดตรงนดรหมทำยถขงบททำเหนป็จและพระพรในยดุคพนันปดสททำหรนับคนเหลตทำ
นนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร จขงพรรณนทำถขงบดุคคลผผข้ทดที่สะอทำดภทำยนอก
และบรธิสดุทธธิธ ภทำยใน นอกจทำกนดร  บดุคคลเชตนนนัรนยนังปรทำศจทำกควทำมเยตอหยธิที่งและควทำมหลอกลวงดข้วย 
คนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดระเบดยบชดวธิตของตนเชตนนนัรนดข้วยควทำมบรธิสดุทธธิธ  (ฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยรตทำงกทำย) 
และดข้วยคดุณธรรมทดที่ตทำมแบบพระเจข้ทำ นนั ที่นคสือ ควทำมถตอมใจและควทำมซสืที่อสนัตยรจะไดข้สธิทธธิพธิเศษใน
กทำรเขข้ทำสผตพสืรนทดที่หลทำยสตวนของนครบรธิสดุทธธิธ นนัรน

สตวนคนผผข้ทดที่จนัดระเบดยบชดวธิตของตนเชตนนนัรนในระหวตทำงนดร  5 เขาจะรนบพระพรจากพระเยโฮ
วาหห์ และความชอบธรรมจากพระเจผู้าแหม่งความรอดของเขา คททำทดที่แปลเปป็น รนบ (นาซา) ในควทำม



หมทำยขขรนพสืรนฐทำนทดที่สดุดของมนันกป็หมทำยถขง ‘ถสือ’ หรสือ ‘แบก’ ดนังนนัรน สททำหรนับผผข้ทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำง
ชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตอนนดร  ในวนันนนัรนเขทำจะมดสธิทธธิพธิเศษของกทำรแบกรนับพระพรของ
พระเจข้ทำ วลดทดที่กลตทำวถขงกทำรรนับควทำมชอบธรรม “จทำกพระเจข้ทำแหตงควทำมรอดของเขทำ” อทำจหมทำยถขง
ควทำมชอบธรรมทดที่ถผกนนับเอทำ ควทำมชอบธรรมของพระเยซผครธิสตรยตอมมทำจทำกพระเจข้ทำแหตงควทำมรอด
ของเรทำเทตทำนนัรน

ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดระเบดยบชดวธิตของตนในควทำมชอบธรรม 
ควทำมบรธิสดุทธธิธ และกทำรดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำจะมดอภธิสธิทธธิธ ในพระพรพธิเศษตตทำงๆในวนันแหตง
พระเยโฮวทำหรทดที่จะมทำนนัรน ในวนันนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำอภธิสธิทธธิธ พธิเศษตตทำงๆจะถผกพระรทำชททำนใหข้ใน
เยรผซทำเลป็มยดุคพนันปดและในรทำชสททำนนักของพระมหทำกษนัตรธิยรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้จนัดระเบดยบชดวธิต
ของตนเชตนนนัรนในควทำมบรธิสดุทธธิธ และควทำมชอบธรรมหลนังจทำกไดข้รนับควทำมรอดแลข้ว

สดด 24:6 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสตวนนดรดข้วยขข้อสรดุปวตทำ อยม่าง
นทนั้แหละเปป็นยสคททนั่เสาะหาพระองคห์ ททนั่เสาะหาพระพนกตรห์ของพระองคห์ โอ ยาโคบเออ๋ย เซลาหห์ ดทำวธิด
จขงบอกลนักษณะของคนเหลตทำนนัรนในคนทดุกชนั ที่วอทำยดุทดที่แสวงหทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ มดีบททำเหนป็จสททำหรนับผผข้
ชอบธรรม มนันกตอเกธิดเปป็นพระพรตตทำงๆในชดวธิตนดร และจทำกนนัรนเปป็นยศศนักดธิธ และอภธิสธิทธธิธ ในวนันนนัรน 
อดกครนัร งทดที่คททำปรธิศนทำ เซลาหณ์ ถผกแทรกเขข้ทำมทำซขที่งอทำจเสนอแนะวตทำ: จงหยดุดชนั ที่วครผตและใครตครวญเกดที่ยว
กนับควทำมจรธิงเหลตทำนนัรนทดที่ถผกนททำเสนอ

สดด 24:7-8 เนสืรอหทำสตวนตตอไปของเพลงสดดุดดอนันมดเอกลนักษณรบทนดร จขงถผกนททำ
เสนอ โอ ประตผเมรืองเออ๋ย จงยกหนวของเจผู้าขรึนั้นเถนิด บานประตผนนิรนนดรห์เออ๋ย จงยกขรึนั้นเถนิด เพรืนั่อกษนตรนิยห์
ผผผู้ทรงสงม่าราศทจะไดผู้เสดป็จเขผู้ามา ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวด ดทำวธิดยกใหข้ประตผเมสืองของเยรผซทำเลป็ม
มดลนักษณะแบบมนดุษยร เหมสือนกนับทดที่คนๆหนขที่งจะยกหนัวของตนขขรนดข้วยควทำมชสืที่นบทำนและควทำมเปรม
ปรดดธิธ  ดทำวธิดกป็สนัที่งประตผเมสืองของเยรผซทำเลป็มแบบมดสททำนวนโวหทำรใหข้ยกหนัวของพวกมนันขขรนขณะทดที่
กษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดทรงเตรดยมพรข้อมทดที่จะเสดป็จเขข้ทำไป ภทำพเหตดุกทำรณรนดร เหป็นไดข้ชนัดวตทำกลตทำวถขง
เยรผซทำเลป็มในยดุคพนันปด – อทำจเปป็นกทำรเสดป็จเขข้ทำครนัร งแรกขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในตอนเรธิที่มตข้น



ของยดุคพนันปด เฉพทำะในเพลงสดดุดดบทนดร เทตทำนนัรนทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงถผกเรดยกวตทำกษนตรนิยห์
ผผผู้ทรงสงม่าราศท

แนวคธิดของสงตทำรทำศดในพระคนัมภดรรถผกเชสืที่อมโยงโดยตรงกนับแสงสวตทำง – แสงสวตทำงจข้ทำ หรสือ
แสงจข้ทำของเครสืที่องมสือชตทำงเชสืที่อมเหลป็ก พระเยซผครธิสตรทรงเปป็นกษนัตรธิยรแหตงสงตทำรทำศดทนัรงสธิรน พระองคร
ทรงสวตทำงจข้ทำมทำกยธิที่งกวตทำควทำมเจธิดจรนัสของแสงทนัรงปวงในจนักรวทำล พระองครทรงเปป็นพระมหทำ
กษนัตรธิยรแหตงสงตทำรทำศดทนัรงปวง มดขข้ออข้ทำงอธิงหลทำยขข้อในพระคนัมภดรรทดที่กลตทำววตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ
ทรงเปป็นควทำมสวตทำงของโลกและเปป็นแหลตงทดที่มทำนนัรนเองของควทำมสวตทำง ตรงกนันขข้ทำม ควทำมบทำปและ
พญทำมทำรมนักถผกเชสืที่อมโยงกนับควทำมมสืดเสมอ พรข้อมกนับภทำพของกษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดทดที่ก ททำลนังจะ
เสดป็จเขข้ทำในนครหลวงของพระองคร ดทำวธิดก ททำชนับประตผเมสืองของนครนนัรนใหข้ยกหนัวของพวกมนันขขรน
ดข้วยควทำมชสืที่นบทำนและควทำมเปรมปรดดธิธ

เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆ ดทำวธิดจขงถทำมวตทำ 8 กษนตรนิยห์ผผผู้ทรงสงม่าราศทนนนั้นครือผผผู้ใด ครือพระเยโฮ
วาหห์ ผผผู้เขผู้มแขป็งและทรงอานสภาพ พระเยโฮวาหห์ผผผู้ทรงอานสภาพในสงคราม กษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศด
นนัรนหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ พระเยโฮวทำหรผผข้เขข้มแขป็งและทรงอทำนดุภทำพ พระเย
โฮวทำหรผผข้ทรงอทำนดุภทำพในสงครทำม แนตนอนวตทำพระเยโฮวทำหรแหตงพระคนัมภดรรเดธิมคสือพระเยซผแหตง
พระคนัมภดรรใหมต อทำจมดควทำมสะเทสือนอทำรมณรเปป็นพธิเศษในวนันนนัรน กทำรเสดป็จเขข้ทำกรดุงเยรผซทำเลป็มของ
พระเยซผในตอนตข้นของยดุคพนันปดจะเกธิดขขรนหลนังจทำกสงครทำมอทำรมทำเกดโดน ดข้วยลมพระโอษฐรของ
พระองคร พระองครจะทรงสนังหทำรคนชนั ที่วจททำนวนนนับไมตถข้วนในวนันนนัรน พระองครทรงอทำนดุภทำพใน
สงครทำมอยตทำงแทข้จรธิง

สดด 24:9 เพสืที่อตอกยทรทำประเดป็นนนัรน ดทำวธิดจขงกลตทำวซทรทำวตทำ โอ ประตผเมรืองเออ๋ย จง
ยกหนวของเจผู้าขรึนั้นเถนิด บานประตผนนิรนนดรห์เออ๋ย จงยกขรึนั้นเถนิด เพรืนั่อกษนตรนิยห์ผผผู้ทรงสงม่าราศทจะไดผู้เสดป็จ
เขผู้ามา ขข้อ 9 เกสือบเหมสือนกนับขข้อ 7 ทดุกประกทำร โดยมดขข้อแตกตตทำงเพดยงเลป็กนข้อยเพสืที่อเปป็นกทำรเนข้น
ควทำมสททำคนัญ อดกครนัร งทดที่จดุดสนใจหลนักไมตไดข้อยผตทดที่ประตผเมสืองและบทำนประตผของเยรผซทำเลป็มยดุคพนันปด 
แตตมนันอยผตทดที่กษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดและกทำรเสดป็จเขข้ทำไปในกรดุงนนัรนอยตทำงสงตทำงทำมของพระองคร มนันจะ



เปป็นวนันทดที่ยธิที่งใหญตขนทำดไหนทดที่จะไดข้รนับเชธิญใหข้เขข้ทำรตวมในกทำรเสดป็จเขข้ทำอยตทำงเปป็นททำงกทำรขององคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในนครหลวงทดที่ถผกสรข้ทำงขขรนใหมตของพระองคร นนัที่นคสือ เยรผซทำเลป็มยดุคพนันปด จะมด
ควทำมโอตอตทำตระกทำรและสงตทำรทำศดมทำกยธิที่งนนัก นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่มดคดุณสมบนัตธิตทำมหลนัก
เกณฑรเหลตทำนนัรนของขข้อ 3-5 จะไดข้รนับเชธิญ คนเหลตทำนนัรนทดที่ถผกถสือวตทำเปป็นคนบรธิสดุทธธิธ และชอบธรรมใน
กทำรดททำเนธินชดวธิตครธิสเตดยนของตนตอนนดีนั้อทำจไดข้รนับเชธิญใหข้เขข้ทำสผตวโรกทำสอนันเปดที่ยมสงตทำรทำศดเมสือื่อถจึง
ตอนนนันั้น นนัที่นจะเปป็นสธิทธธิพธิเศษจรธิงๆ!

สดด 24:10 กษนตรนิยห์ผผผู้ทรงสงม่าราศทนนนั้นครือผผผู้ใด ครือพระเยโฮวาหห์จอมโยธา 
พระองคห์ทรงเปป็นกษนตรนิยห์ผผผู้ทรงสงม่าราศท เซลาหห์ เพสืที่อตอบคททำถทำมทดที่ถผกถทำมซทรทำของตนอดกรอบ ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดบทนดรจขงกลตทำวอยตทำงชนัดเจน กษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดองครนดรหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำก “พระเยโฮ
วทำหรจอมโยธทำ” พระเยซผไมตเพดยงทรงเปป็นกษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดเทตทำนนัรนแตตทรงเปป็นจอมโยธทำดข้วย 
วลดหลนังนดรหมทำยถขงเหลตทำกองทนัพแหตงสวรรครและกทำรทดที่พระองครทรงเปป็นกษนัตรธิยรของกองทนัพเหลตทำ
นนัรน ดผ วธิวรณร 19:11-16 เรทำถผกกททำชนับอดกครนัร งใหข้หยดุดชนั ที่วครผตและใครตครวญ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 25: อดีกครนันั้งทดีอื่เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกแตท่งโดยดาววิด ไมท่ปรากฏชนัดเจน
วท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด อยท่างไรกก็ตาม เหก็นไดผู้ชนัดวท่าดาววิดเขดียนเพลงบทนดีนั้ในยามทดีอื่เขา
เผชวิญกนับเหลท่าศนัตรผ เพราะวท่าเขากลท่าวถจึงความบาปตท่างๆในวนัยหนดุท่มของตน เราจจึงอาจอนดุมานไดผู้
วท่าเขาเขดียนมนันตอนทดีอื่เขาแกท่แลผู้ว การกบฏของอนับซาโลมเกวิดขจึนั้นในชท่วงนนันั้นของชดีววิตและจจึงอาจถผก
กลท่าวถจึง เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ยนังเปก็นเพลงสดดุดดีเรดียงลคาดนับตามตนัวอนักษรดผู้วยตรงทดีอื่วท่าอนักษรตนัวแรกของ
แตท่ละขผู้อขจึนั้นตผู้นดผู้วยอนักษรฮดีบรผเรดียงลคาดนับตท่อกนันไปเรสือื่อยๆ ความปราดเปรสือื่องทางวรรณกรรมของ
ดาววิดจจึงถผกแสดงใหผู้เหก็น เพลงสดดุดดีบทนดีนั้สลนับกนันไปมาระหวท่างคคาอธวิษฐานและการใครท่ครวญ 
(คคาอธวิษฐาน ขผู้อ 1-7, การใครท่ครวญ ขผู้อ 8-10, คคาอธวิษฐาน ขผู้อ 11, การใครท่ครวญ ขผู้อ 12-15 และ
ปวิดทผู้ายดผู้วยคคาอธวิษฐานสดุดทผู้าย ขผู้อ 16-22)



สดด 25:1-3 ดทำวธิดจขงขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำรข้องทผลอนันเปดที่ยมดข้วยสททำนวน
โวหทำร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ จนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ตนนั้งใจแนม่วแนม่ในพระองคห์ ดข้วยควทำมรข้อนรน
แบบกวด ดทำวธิดรข้องทผลตตอพระเจข้ทำถขงกทำรทดที่ตนวทำงจธิตวธิญญทำณของตนตตอพระพนักตรรองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำ นดที่เปป็นคททำอธธิษฐทำนทดที่รข้อนรนอยตทำงแทข้จรธิง เขทำตดแผตใจของเขทำออก จธิตวธิญญทำณของเขทำถผกถวทำย
ขขรนในคททำอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรน ดทำวธิดรข้องทผลอยตทำงรข้อนรน
ตตอไปวตทำ 2 โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ ขออยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์
ไดผู้อาย ขออยม่าใหผู้ศนตรผของขผู้าพระองคห์ไดผู้ไชโยเหนรือขผู้าพระองคห์ คททำอธธิษฐทำนของเขทำเอตอลข้นขขรนมทำ
จทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจเขทำ เขทำจขงรข้องวตทำ โอ ขข้ทำแตตพระเจข้ทำของขข้ทำพระองคร ไมตมดคททำถทำมเกดที่ยวกนับควทำม
รข้อนรนของคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรนเลย ไมตมดจดุดสนใจอสืที่นใดเลยสททำหรนับดทำวธิด ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำ
อยผตในพระเจข้ทำในโมงยทำมวธิกฤตธิของเขทำ เขทำพขที่งอทำศนัยในพระองครและพระองครเพดยงผผข้เดดยว เขทำไมตมด
ทดที่พขที่งอสืที่นใดอดกเลย

ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องทผลตตอไปอดกวตทำ ขออยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้อาย ขออยม่าใหผู้ศนตรผของขผู้า
พระองคห์ไดผู้ไชโยเหนรือขผู้าพระองคห์ ดนังทดที่ดทำวธิดหมทำยเหตดุไวข้ในเพลงสดดุดด 22:4-5 เมสืที่อเรทำวทำงใจ
พระองคร เรทำกป็จะไมตไดข้รนับควทำมอนับอทำย – นนั ที่นคสือไมตละอทำย พระเจข้ทำไมตทรงปลตอยใหข้คนเหลตทำนนัรนทดที่
วทำงใจพระองครในยทำมวธิกฤตธิตข้องผธิดหวนัง เมสืที่อกองก ททำลนังของอนับซทำโลมคดุกคทำมชดวธิตของดทำวธิด เขทำกป็
หนันไปพขที่งทดที่พขที่งเดดยวของเขทำทดที่ชตวยใหข้พข้นไดข้ – พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ เพลงสดดุดด 119:16 เตสือนเรทำใหข้
ระลขกวตทำพละกททำลนังนนัรนทดที่จะทททำใหข้ไมตละอทำยสตวนหนขที่งมทำจทำกพระวจนะของพระเจข้ทำ

ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 3 เออ อยม่าใหผู้ผผผู้ใดๆททนั่เฝผู้าพระองคห์อยผม่นนนั้นไดผู้อาย แตม่
ผผผู้ททนั่ละเมนิดโดยไมม่มทเหตสนนนั้นขอใหผู้ไดผู้รนบความอาย พอเปลดที่ยนจทำกปนัญหทำตตทำงๆของตนัวเอง ดทำวธิดกป็
ขอรข้องวตทำอยตทำใหข้คนทนัรงปวงทดที่รอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไดข้รนับควทำมละอทำย ตรงก นันขข้ทำม เขทำเสนอ
แนะวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ละเมธิดพระวจนะของพระเจข้ทำจะอนับอทำยและขทำยหนข้ทำในททำงของตน นตทำ
สนใจทดที่แนวคธิดเรสืที่องกทำรรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจรธิงๆแลข้วกป็เทตทำเทดยมกนับกทำรวทำงใจพระองคร ใน
ขข้อ 2 มนันคสือ ความไวผู้วางใจของดทำวธิดในพระเจข้ทำทดที่จะชตวยใหข้เขทำสทำมทำรถไมตละอทำยไดข้ ตรงนดร  เขทำ



ขอเรสืที่องเดดยวกนันนดร ใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่รอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำทนัรงสองคททำนดรมด
ควทำมเชสืที่อมโยงกนันอยตทำงใกลข้ชธิดหทำกไมตมดควทำมหมทำยเหมสือนกนันกป็ตทำม

สดด 25:4-5 คททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดมดตตอไป โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรง
กระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์รผผู้จนกพระมรรคาของพระองคห์ ขอทรงสอนวนิถทของพระองคห์แกม่ขผู้าพระองคห์ ผผข้
แตตงเพลงสดดุดดบทนดร จจขงอข้อนวอนขอกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำสททำหรนับแตตละยตทำงกข้ทำวในมรรคทำของ
พระองคร ควทำมจรธิงทดที่คลข้ทำยๆกนันถผกพบในเพลงสดดุดด 27:11, 31:3, 32:8, 119:12 และสดุภทำษธิต 3:5-6 
เมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร พระเจข้ทำจะทรงนททำพทำเรทำในกทำรตนัดสธินใจแตตละอยตทำงของชดวธิต

นอกจทำกนดร  ดทำวธิดแสวงหทำควทำมเขข้ทำใจฝตทำยวธิญญทำณจทำกพระเจข้ทำเชตนกนัน 5 ขอทรงนดาขผู้า
พระองคห์ไปในความจรนิงของพระองคห์ และขอทรงสอนขผู้าพระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงเปป็น
พระเจผู้าแหม่งความรอดของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์รอคอยพระองคห์อยผม่วนนยนงคดนั่า มดอยผตสธิบเอป็ดครนัร ง
ในหนนังสสือเพลงสดดุดดทนัรงเลตม ดทำวธิดทผลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำเขทำ เชตนเดดยวกนัน มดอยผตสธิบสดที่ครนัร งในเพลง
สดดุดด ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ “ขอทรงสอนขข้ทำพระองคร” ใจถตอมและจธิตใจทดที่เปธิดรนับปรทำกฏชนัดเจน
ในชทำยผผข้นดรทดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำเอง โดยไมตมดควทำมลนังเลเลย ดทำวธิดจขงรนับรผข้วตทำองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นควทำมรอดของเขทำ อดกครนัร งทดที่เรทำพบกทำรใหข้คตทำเทตทำกนันระหวตทำงกทำรวทำงใจพระองครกนับ
กทำรรอคอยพระองคร กทำรรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำคสือกทำรวทำงใจพระองคร ดทำวธิดรนับสทำรภทำพวตทำเขทำ
ทททำเชตนนนัรนอยตทำงสมทที่ทำเสมอ ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำนนัยนรตทำของดทำวธิดจนับจข้องอยผ ตทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
เสมอ โดยแสวงหทำกทำรทรงนททำและกทำรชดรททำงของพระองคร โปรดสนังเกตควทำมจรธิงทดที่คลข้ทำยๆกนันใน
เพลงสดดุดด 25:21 และ 27:14

สดด 25:6-7 ในกทำรปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสตวนนดร  ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกถขง
สทำมสธิที่ง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงระลรึกถรึงพระกรสณาของพระองคห์และถรึงความเมตตาของ
พระองคห์ ดผู้วยสนินั่งเหลม่านนนั้นมทมาแตม่กาลกม่อน (1) ดทำวธิดขอรข้องใหข้พระเจข้ทำทรงระลขกวตทำพระองครไดข้
ทรงปฏธิบนัตธิตตอคนอสืที่นๆในอดดตดข้วยพระกรดุณทำและควทำมเมตตทำ สรดุปกป็คสือ ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้



ระลขกวตทำพระองครไดข้ทรงสถทำปนทำกทำรปฏธิบนัตธิตตอประชทำชนของพระองครดข้วยควทำมเมตตทำในอดดตทดที่
ผตทำนมทำ

จทำกนนัรนเขทำวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 7 ขออยม่าทรงนรึกถรึงบาปในวนยหนสม่มของขผู้าพระองคห์ หรรือการ
ละเมนิดของขผู้าพระองคห์ (2) ดทำวธิดอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงลสืมควทำมบทำปเหลตทำนนัรนในชตวงวนัยหนดุตม
ของเขทำเสดย เขทำรผข้ดดวตทำควทำมบทำปจะทททำใหข้คททำอธธิษฐทำนของเขทำไปไมตถขงพระเจข้ทำ ดผ เพลงสดดุดด 66:18 
ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอภนัยโทษควทำมบทำปในอดดตเสดย

สดุดทข้ทำยเขทำวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ดผู้วยเหป็นแกม่ความดทของพระองคห์ ขอ
ทรงนรึกถรึงขผู้าพระองคห์ดผู้วยเหป็นแกม่ความเมตตาของพระองคห์ (3) เมสืที่อเขทำเผชธิญชตวงเวลทำแหตงวธิกฤตธิ
ครนัร งใหญตในชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดกป็วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกถขงเขทำในควทำมเมตตทำและเพรทำะเหป็น
แกตควทำมดดของพระองคร

ในพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม คททำอธธิษฐทำนทดที่ยธิที่งใหญตทนัรงหลทำยมนักเปป็นกทำรขอรข้องพระเจข้ทำใหข้
ทรงระลขกถขงขข้อเทป็จจรธิงตตทำงๆทดที่โดดเดตนซขที่งเกดที่ยวขข้องกนับบดุคคลผผข้นนัรนทดที่อธธิษฐทำนอข้อนวอน บทเรดยน
หนขที่งยนังมดอยผตจนถขงวนันนดร เกดที่ยวกนับกทำรอธธิษฐทำน กทำรอธธิษฐทำนดข้วยวธิธดนนัรนยตอมนททำเรทำใหข้กลนับมทำสผตกทำร
ยขดถสือตทำมคททำตรนัสของพระองครซขที่งกป็คสือควทำมเชสืที่อ นอกจทำกนดร  บนันทขกสถธิตธิทดที่ผตทำนมทำของคททำอธธิษฐทำน
ทดที่ไดข้รนับคททำตอบในหลทำยกรณดดนังกลตทำวกป็บตงบอกวตทำพระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับกทำรทททำเชตนนนัรน

สดด 25:8-10 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงเปลดที่ยนเรสืที่องชนั ที่วขณะเพสืที่อใครตครวญเกดที่ยวกนับ
พระลนักษณะของพระเจข้ทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นผผผู้ประเสรนิฐและเททนั่ยงธรรม เพราะฉะนนนั้นพระองคห์
จะทรงสนนั่งสอนพระมรรคานนนั้นแกม่คนบาป ควทำมประเสรธิฐและควทำมเทดที่ยงธรรมขององครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำจขงถผกระลขกถขงโดยดทำวธิด เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงประเสรธิฐและชอบธรรม พระองครจขงจะสนัที่งสอน
คนบทำปทนัรงหลทำยเมสืที่อพวกเขทำดททำเนธินไปตทำมวธิถดททำงตตทำงๆแหตงชดวธิต ใหข้เรทำขอบพระคดุณพระเจข้ทำทดที่วตทำ
ดข้วยควทำมประเสรธิฐและควทำมเทดที่ยงธรรมของพระองคร พระองครไดข้ทรงโนข้มลงมทำเพสืที่อสนั ที่งสอนเรทำ
เกดที่ยวกนับททำงแหตงชดวธิตนนัรน



นอกจทำกนดร  9 พระองคห์จะทรงนดาคนใจถม่อมไปในสนินั่งททนั่ถผก และทรงสอนมรรคาของ
พระองคห์แกม่คนใจถม่อม พระเจข้ทำจะทรงยอมลททำบทำกเพสืที่อทดที่จะสนัที่งสอนคนใจถตอมดข้วย ควทำมหมทำย
ตทำมพระคนัมภดรรเดธิมของคททำวตทำคนใจถตอมหมทำยถขง ควทำมตทที่ทำตข้อยหรสือควทำมถตอมใจ แนตทดเดดยว 
“พระเจข้ทำทรงตตอสผข้ผผข้ทดที่หยธิที่งจองหอง แตตทรงประททำนพระคดุณแกตคนทดที่ใจถตอม” (ยทำกอบ 4:6) กลตทำว
อยตทำงเจทำะจงกป็คสือ พระเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่มดใจถตอมเพสืที่อทดที่จะทททำกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆทดที่
ถผกตข้อง พระองครจะทรงสอนพวกเขทำถขงเคลป็ดลนับตตทำงๆแหตงมรรคทำทนัรงหลทำยของพระองคร

ยธิที่งกวตทำนนัรน 10 พระมรรคาทนนั้งสนินั้นของพระเยโฮวาหห์เปป็นความเมตตาและความจรนิง แกม่
บรรดาผผผู้ททนั่รนกษาพนนธสนญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองคห์ ในสองขข้อกตอนหนข้ทำ ดทำวธิดไดข้
กลตทำวถขงมรรคทำนนัรน (แหตงชดวธิต) และโดยเฉพทำะพระมรรคทำของพระเจข้ทำ เขทำจขงใชข้ภทำพเปรดยบทดที่
คลข้ทำยๆกนันในกทำรกลตทำวถขง “พระมรรคทำทนัรงสธิรนของพระเยโฮวทำหร” พระมรรคทำเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำ
ทรงนททำเรทำไปยตอมอยผตในควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงเสมอ อยตทำงไรกป็ตทำม พระสนัญญทำนดร ยนังมดใหข้เปป็น
พธิเศษสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ “รนักษทำพนันธสนัญญทำและบรรดทำพระโอวทำทของพระองคร” บทเรดยนทดที่ยธิ ที่ง
ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองครในทดุกเรสืที่อง 
พระองครทรงเปดที่ยมดข้วยพระเมตตทำตตอคนเหลตทำนนัรนและทรงนททำททำงพวกเขทำเขข้ทำไปในควทำมจรธิงนนัรน

สดด 25:11 ทดที่อยผตคนั ที่นกลทำงระหวตทำงเนสืรอหทำสตวนนดร และสตวนตตอไปของกทำร
ใครตครวญ ดทำวธิดวกกลนับมทำยนังคททำอธธิษฐทำนอดกครนัร ง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพรืนั่อเหป็นแกม่พระนามของ
พระองคห์ ขอทรงใหผู้อภนยความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ เพราะความชนนั่วนนนั้นใหญม่โตนนก เมสืที่อดทำวธิดตรขก
ตรองถขงควทำมเมตตทำและควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำถผกฟข้องใจโดยกทำรทดที่อยผ ตดดๆ กป็
ระลขกถขงควทำมบทำปทดที่ถผกลสืมไปแลข้ว เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอภนัยโทษควทำมบทำปของเขทำ
เพรทำะกธิตตธิศนัพทรของพระองครในเรสืที่องควทำมเมตตทำและควทำมประเสรธิฐ กทำรกลตทำววตทำควทำมบทำปของ
เขทำนนัรนใหญตโตนนักอทำจชดรกลนับไปทดที่ควทำมบทำปครนัร งใหญตของดทำวธิดในเรสืที่องนทำงบนัทเชบทำ กทำรระลขกถขง
เรสืที่องอนันเลวรข้ทำยนนัรนอทำจผดุดขขรนมทำในสมองและปรนับโทษดทำวธิดเรสืที่องสภทำพอนันบทำปหนทำของเขทำ เขทำ
จขงวธิงวอนพระเจข้ทำอดกหนใหข้ทรงอภนัยโทษ กทำรกบฏของอนับซทำโลมเปป็นสตวนหนขที่งของผลเกป็บเกดที่ยว
อนันขมขสืที่นทดที่ดทำวธิดตข้องเจอเพรทำะควทำมบทำปนนัรน แมข้กระนนัรน เขทำกป็วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอภนัยโทษ



และชตวยเขทำใหข้พข้น คททำทดที่แปลเปป็น ใหผู้อภนย (คาลนัค) มนักถผกแปลเปป็น ‘ยกโทษ’ ถขงอยตทำงไรแลข้ว ดทำวธิด
กป็รข้องขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำในเรสืที่องนดรอดกครนัร ง

สดด 25:12-14 ดทำวธิดจขงวกกลนับไปยนังกทำรใครตครวญถขงควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ 
ผผผู้ใดเลม่าททนั่เปป็นคนยดาเกรงพระเยโฮวาหห์ พระองคห์จะทรงสนนั่งสอนผผผู้นนนั้นในทางททนั่เขาควรเลรือกไดผู้ ขณะ
ทดที่กตอนหนข้ทำนดร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร ไดข้พรรณนทำถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงเปดที่ยมดข้วยพระเมตตทำตตอคน
ถตอมใจและคนเหลตทำนนัรนทดที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองคร ครทำวนดร เขทำกลตทำววตทำพระเจข้ทำจะทรงนททำททำง
คนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองครดข้วย พระเจข้ทำจะทรงเลสือกนทรทำพระทนัยอนันเปป็นสธิทธธิธ ขทำดของพระองคร 
จทำกนนัรนกป็สอนมนันแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร สททำหรนับบดุคคลเชตนนนัรน 13 จนิตวนิญญาณเขาเอง
จะอาศนยอยผม่อยม่างสงบ และเชรืนั้อสายของเขาจะไดผู้แผม่นดนินเปป็นกรรมสนิทธนิธิ์ ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะ
ประททำนสนันตธิสดุขและพระพรใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร นอกจทำกนดร  ลผกหลทำนของพวก
เขทำจะไดข้รนับกทำรอวยพร ควทำมคธิดแบบตรงตนัวของกทำรทดที่เชสืรอสทำยของเขทำจะไดข้แผตนดธินเปป็นมรดก
อทำจหมทำยถขงบรรดทำบดุตรชทำยชทำวยธิวของคนเหลตทำนนัรนทดที่รนักษทำมรดกของตนไวข้ไดข้ในแผตนดธินนนัรนทดที่
พระเจข้ทำประททำนแกตพวกเขทำ (คททำทดที่แปลเปป็น แผม่นดนินโลก (ฮา เอเรทซณ์) มนักถผกแปลเปป็น ‘แผตนดธิน
นนัรน’) ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็หมทำยถขงกทำรอวยพรและกทำรปกปข้องของพระเจข้ทำทดที่มดตตอคนเหลตทำนนัรน
ทดที่ยททำเกรงพระองคร ดทำวธิดจขงบอกพระเจข้ทำเปป็นนนัยวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินชดวธิตในควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำ

ในบรธิบทนนัรน ดทำวธิดรข้องประกทำศวตทำ 14 ความลรึกลนบของพระเยโฮวาหห์มทอยผม่แกม่คนททนั่ยดาเกรง
พระองคห์ และพระองคห์จะทรงแจผู้งพนนธสนญญาของพระองคห์แกม่เขาเหลม่านนนั้น คททำทดที่แปลเปป็น ความ
ลรึกลนบ (โสด) หมทำยถขงคททำปรขกษทำนนัรนหรสือบทสนทนทำนนัรนทดที่ถผกแบตงปนันกนันระหวตทำงเพสืที่อน มนันสสืที่อถขง
มธิตรภทำพทดที่สนธิทสนม พระเจข้ทำทรงแบตงปนันควทำมลนับและขข้อลขกลนับตตทำงๆของพระองครแกตคนเหลตทำ
นนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร คนเหลตทำนดรคสือผผข้ทดที่ตธิดสนธิทอยผตกนับพระองครในสทำมนัคคดธรรมทดที่ใกลข้ชธิดและ
พระองครทรงเปธิดเผยควทำมจรธิงพธิเศษตตทำงๆแกตคนเหลตทำนดร  สตวนคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผตในสทำมนัคคดธรรมอนัน
ใกลข้ชธิดนนัรน พระเจข้ทำจะทรงเปธิดเผยสธิที่งตตทำงๆในพระวจนะของพระองครซขที่งคนอสืที่นๆจะไมตมดวนันเขข้ทำใจ



เลย นนัที่นเปป็นสทำระสททำคนัญของวลดสดุดทข้ทำย “และพระองครจะทรงแจข้งพนันธสนัญญทำของพระองครแกตเขทำ
เหลตทำนนัรน”

ดนังนนัรน สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ถตอมใจลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระองคร และดททำเนธินในควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำจะไมตเพดยงชดรททำงและอวยพร
เทตทำนนัรน พระองครจะทรงเปธิดเผยควทำมลนับตตทำงๆทดที่มธิดชธิดทดที่สดุดของพระองครดข้วย กทำรดททำเนธินใกลข้ชธิด
กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทททำใหข้เรทำมดสธิทธธิพธิเศษจรธิงๆ!

สดด 25:15 ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำทดที่เปป็นกทำรใครตครวญสตวนนดรโดยประกทำศวตทำ 
ตาของขผู้าพเจผู้าจผู้องตรงพระเยโฮวาหห์เสมอ เพราะพระองคห์จะทรงถอนเทผู้าของขผู้าพเจผู้าออกจาก
ขม่าย เพรทำะควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงประกทำศควทำมตนัรงใจของตนทดที่จะจนับจข้องตทำของเขทำ
ทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเสมอ เขทำรผข้วตทำกทำรชตวยใหข้พข้นของเขทำมทำจทำกพระองคร เขทำจขงกลตทำวอยตทำงมดสททำนวน
โวหทำรถขงกทำรทดที่เทข้ทำของเขทำถผกถอนออกมทำจทำกขตทำยของศนัตรผโดยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ทตทำมกลทำงวธิกฤตธิ
นนัรนทดที่เขทำเผชธิญอยผต ดทำวธิดจขงรสืรอฟสืร นควทำมตนัรงใจแนตวแนตของตนทดที่จะวทำงใจพระเจข้ทำ

สดด 25:16-19 เขทำจขงกลนับมทำยนังคททำอธธิษฐทำนทดที่รข้อนรน ขอพระองคห์ทรงหนนมาทาง
ขผู้าพระองคห์ และมทพระเมตตาตม่อขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์วผู้าเหวม่และเปป็นทสกขห์อยผม่ หลนังจทำก
ไดข้หยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อใครตครวญถขงควทำมประเสรธิฐและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ ครทำวนดรดทำวธิดกลตทำว
ซทรทำคททำรข้องทผลของเขทำทดที่ขอใหข้พระเจข้ทำทรงมดควทำมเมตตทำตตอเขทำ วธิกฤตธิแหตงกทำรกบฏของอนับซทำโลม
อทำจพดุตงขขรนถขงขดดสดุดแลข้วและดทำวธิดกป็ทรทำบดด เขทำรผข้สขกโดดเดดที่ยวและตกอยผตภทำยใตข้แรงกดดนันมหทำศทำล

เขทำจขงรข้องทผลตตอพระเจข้ทำวตทำ 17 ความยากลดาบากในใจของขผู้าพระองคห์กป็ขยายกวผู้างออกไป 
โอ ขอทรงนดาขผู้าพระองคห์ออกจากความทสกขห์ใจของขผู้าพระองคห์ ดนังนนัรนเขทำจขงอข้อนวอนวตทำ 18 ขอ
ทรงพนิจารณาความทสกขห์ยากและความยากลดาบากของขผู้าพระองคห์ และทรงยกบาปทนนั้งสนินั้นของขผู้า
พระองคห์เสทย ในโมงยทำมแหตงวธิกฤตธิอนันรข้ทำยแรง ดทำวธิดหนันไปพขที่งพระเจข้ทำและอข้อนวอนพระองครใหข้
ทรงหมทำยเหตดุถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำและควทำมเจป็บปวดในใจของเขทำ หทำกวตทำมดควทำมบทำป
ใดๆทดที่จนถขงบนัดนดร เขทำยนังมธิไดข้ขอกทำรยกโทษ เขทำกป็อข้อนวอนพระเจข้ทำอดกครนัร งใหข้ทรงยกโทษเขทำ ใน



กทำรแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ดทำวธิดรผข้วตทำใจของเขทำตข้องถผกชททำระใหข้สะอทำดจทำกควทำม
บทำปทนัรงสธิรน

ในบรธิบทนนัรนเขทำขอรข้องพระเจข้ทำวตทำ 19 ขอทรงพนิจารณาวม่าคผม่อรนิของขผู้าพระองคห์มทมากเทม่าใด
และเขาเกลทยดชนงขผู้าพระองคห์ดผู้วยความเกลทยดอยม่างทารสณสนกเพทยงใด ขณะทดที่กทำรกบฏของอนับซทำ
โลมกททำลนังขยทำยใหญตขขรน มนันกป็ดผเหมสือนใหญตโตมทำกกวตทำนนัรนเสดยอดกสททำหรนับดทำวธิด ดข้วยไมตแนตใจวตทำ
ใครภนักดดและใครไมตภนักดดทททำใหข้ควทำมไมตแนตใจเกดที่ยวกนับสถทำนกทำรณรนนัรนดผเหมสือนแยตยธิที่งกวตทำเดธิมเสดย
อดก

สดด 25:20-21 เพลงสดดุดดอนันยธิที่งใหญตบทนดร ใกลข้ถขงตอนจบของมนันแลข้วโดยดทำวธิด
อข้อนวอนพระเจข้ทำวตทำ โอ ขอทรงระแวดระวนงชทวนิตของขผู้าพระองคห์ และชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้น ขอ
อยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้รนบความอาย เพราะขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ระแวด
ระวนง (ชามารณ์) ในบรธิบทนดรมดควทำมหมทำยวตทำ ‘ปกปข้อง’ ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้
พข้นจทำกพทำยดุทดที่ก ททำลนังกตอตนัวขขรนตตอสผข้เขทำ อดกครนัร งทดที่เขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำวตทำอยตทำใหข้เขทำไดข้รนับควทำมอทำย
เพรทำะกทำรทดที่เขทำวทำงใจในพระองคร

พรข้อมกนับพสืรนหลนังนนัรน ดทำวธิดรข้องทผลวตทำ 21 ขอใหผู้ความสสจรนิตและความเททนั่ยงธรรมสงวนขผู้า
พระองคห์ไวผู้ เพราะขผู้าพระองคห์รอคอยพระองคห์อยผม่ ควทำมสดุจรธิตและควทำมเทดที่ยงธรรมทดที่ดทำวธิดทผลขอ
นดรอทำจเปป็นของเขทำเอง ในเพลงสดดุดด 7:8 และ 26:1 ดทำวธิดไมตละอทำยทดที่จะเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำ
ไดข้ดททำเนธินชดวธิตเชตนนนัรนตตอพระพนักตรรพระองคร หรสือมนันอทำจเปป็นคททำขอหนขที่งของดทำวธิดทดที่ขอใหข้พระเจข้ทำ
ทรงชตวยใหข้เขทำสทำมทำรถดททำเนธินชดวธิตเชตนนนัรนตตอไปไดข้ ขข้อเทป็จจรธิงทดที่วตทำคททำทดที่แปลเปป็น สงวน (นนัทซารณ์)
อยผตในรผปกทำลไมตสมบผรณรกป็สนนับสนดุนทรรศนะหลนังนดร  อดกครนัร งทดที่ควทำมคธิดเรสืที่องกทำรรอคอยองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำ (อยตทำงนข้อยกป็ในบรธิบทนดร ) เปรดยบไดข้กนับและแทบจะมดควทำมหมทำยเหมสือนกนันกนับกทำรวทำงใจ
พระองคร นนัที่นเปป็นควทำมหวนังเดดยวของเขทำ

สดด 25:22 ดทำวธิดปธิดทข้ทำยโดยกทำรเปลดที่ยนไปพดุตงเปข้ทำทดที่ประชทำชนของเขทำ โอ ขผู้า
แตม่พระเจผู้า ขอทรงไถม่อนิสราเอลออกจากความยากลดาบากทนนั้งสนินั้นของเขา เพลงสดดุดดบทนดรจนถขงจดุดนดร



ถผกพดุตงเปข้ทำไปทดที่กทำรชตวยใหข้พข้นของดทำวธิดจทำกวธิกฤตธิของเขทำลข้วนๆ อยตทำงไรกป็ตทำม ครทำวนดร เขทำขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้ทรงไถต (หรสือชตวยใหข้พข้น) ประชทำชทำตธินนัรนทนัรงสธิรนจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของมนัน 
สงครทำมกลทำงเมสืองกททำลนังจะปะทดุขขรนและดทำวธิดกป็ทรทำบดด เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงมดควทำม
เมตตทำตตอประชทำชทำตธินนัรนโดยรวม

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 26: ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องใน
โอกาสใด บางคนเสนอแนะวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่ซาอผลขท่มเหงดาววิด คนอสือื่นๆกก็ควิดวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่อวิช
โบเชทถผกลอบสนังหารโดยบาอานาหณ์และเรคาบเพสือื่อประกาศวท่าเขาไมท่มดีสท่วนรผผู้เหก็นเลยในการ
ฆาตกรรมอนันทรยศนนันั้น คนอสือื่นๆเสนอแนะสภาพการณณ์แวดลผู้อมอสือื่นๆ ไมท่วท่ากรณดีใด ดาววิดกก็ยก
เรสือื่องความเทดีอื่ยงธรรมของตนตท่อพระพนักตรณ์พระเจผู้า นนัอื่นคสือหนัวขผู้อหลนักของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ทนันั้งบท

สดด 26:1 ดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงตระหนนักถขงควทำมเทดที่ยงธรรมของเขทำ 
โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงตนดสนินเขผู้าขผู้างขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์ดดาเนนินอยผม่ในความ
สสจรนิตของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ไดผู้วางใจในพระเยโฮวาหห์ ฉะนนนั้นขผู้าพระองคห์จะไมม่พลาด ไมตวตทำ
สภทำพกทำรณรแวดลข้อมนนัรนจะเปป็นอะไรกป็ตทำมทดที่ทททำใหข้เขทำเขดยนบทเพลงนดรขขรนมทำ ดทำวธิดกป็รผข้วตทำเขทำไมตไดข้
ทททำควทำมชนั ที่วรข้ทำยใดๆเลย ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงหมทำยเหตดุเรสืที่องควทำมสดุจรธิตแหตงอดุปนธิสนัย
ของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขงวทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำจะทรงตนัดสธินใหข้เขทำพข้นผธิดจทำกขข้อกลตทำวหทำเทป็จ
ตตทำงๆ ดข้วยเหตดุนดร เขทำจขงจะไมตหวนั ที่นไหว เขทำจะไมตไถลลงไปบนเนธินลสืที่นนนัรนของกทำรถผกกลตทำวหทำอยตทำง
ผธิดๆและกทำรไมตไดข้รนับควทำมยดุตธิธรรม

สดด 26:2-3 ดทำวธิดรข้องทผลตตอไปวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอพนิสผจนห์ขผู้าพระองคห์
และลองขผู้าพระองคห์เถนิด ทดสอบใจและจนิตของขผู้าพระองคห์เถนิด ดข้วยสททำนวนโวหทำรทดที่กลตทำวสทำมสธิที่ง 
ดทำวธิดวธิงวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงทดสอบเขทำ ประกทำรแรกเขทำรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงพวิสผจนณ์
หรสือตรวจสอบเขทำอยตทำงละเอดยด จทำกนนัรนเขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงลอง (นนัที่นคสือ ทดสอบ) เขทำ 
สดุดทข้ทำยเขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงทดสอบใจและจธิตของเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น ทดสอบ (ซาราฟ) หมทำย



ถขงกทำรถลดุงโลหะเพสืที่อประเมธินคตทำควทำมบรธิสดุทธธิธ ของมนัน ดทำวธิดจขงตดแผตใจของตนใหข้พระเจข้ทำตรวจ
สอบ กทำรทดที่เขทำกลตทำวถขงจธิตของเขทำกป็มดควทำมหมทำยตรงตนัวถขงเครสืที่องในของเขทำ (นนัที่นคสือ ลททำไสข้ของ
เขทำ) คนสมนัยโบรทำณคธิดวตทำทดที่ตนัรงของอทำรมณรและเหตดุจผงใจตตทำงๆของพวกเขทำเอตอลข้นขขรนมทำจทำกชตอง
ทข้องดข้ทำนลตทำง และแนตทดเดดยวอทำรมณรหลทำยอยตทำงดผเหมสือนสตงผลตตอททำงเดธินยตอยอทำหทำร ดข้วยสททำนวน
โวหทำรของคททำขอสทำมประกทำร ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงตนัดสธินเขทำวตทำเปป็นคนเทดที่ยงธรรมเมสืที่อ
เขทำถผกกลตทำวหทำอยตทำงผธิดๆ

เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 3 เพราะความเมตตาของพระองคห์อยผม่ตม่อตาขผู้าพระองคห์ และขผู้าพระองคห์
ดดาเนนินในความจรนิงของพระองคห์ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงเรธิที่มยกขข้อสนนับสนดุนคดดของตน เขทำเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำนขกถขงควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำเสมอ ดนังนนัรนเขทำจะทททำเรสืที่องเลว
รข้ทำยตตอคนอสืที่นไดข้อยตทำงไรในเมสืที่อใจของเขทำพดุตงเปข้ทำอยผตทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ยธิที่งกวตทำนนัรน เขทำเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินในควทำมจรธิงจนถขงขณะนนัรน ดทำวธิดกลตทำวไดข้อยตทำงซสืที่อตรงวตทำชดวธิต
ของเขทำเปป็นหนนังสสือเลตมหนขที่งทดที่เปธิดออก ซขที่งเปธิดใหข้ทดุกคนไดข้อตทำนรวมถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำดข้วย เขทำ
จขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำเชตนนนัรนเลย

สดด 26:4-5 ดทำวธิดจขงนททำเสนอคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไป ขผู้า
พระองคห์มนิไดผู้นนนั่งอยผม่กนบคนไรผู้สาระ หรรือจะมนิไดผู้สมาคมกนบคนมารยา 5 ขผู้าพระองคห์เกลทยดชสมนสม
คนททนั่ทดาชนนั่ว และขผู้าพระองคห์จะไมม่นนนั่งกนบคนชนนั่ว ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินชดวธิตทดที่
แยกออก เขทำหลดกเลดที่ยงกทำรคบหทำสมทำคมกนับมธิตรสหทำยทดที่เปป็นคนอธรรม คททำทดที่แปลเปป็นไรผู้สาระ 
(ชาฟ) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ไรข้คตทำ’ หรสือ ‘คดโกง’ คททำทดที่แปลเปป็น คนมารยา (อาลาม) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ ‘ลนับๆลตอๆ’ หรสือ ‘ตลบตะแลง’ กลตทำวโดยสรดุป ดทำวธิดมธิไดข้ดททำเนธินในคททำปรขกษทำของคนอธรรม 
และไมตไดข้ยสืนอยผตในททำงของเหลตทำคนบทำป และไมตไดข้นนัที่งอยผตในทดที่นนัที่งของคนชอบเยทำะเยข้ย พระเจข้ทำ
ทรงทรทำบเรสืที่องนดร ไหม? แนตนอนวตทำพระองครทรงทรทำบ แตตในกทำรอธธิษฐทำน ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้
ระลขกถขงอดุปนธิสนัยสตวนตนัวของเขทำ บทเรดยนหนขที่งยนังมดอยผ ตสททำหรนับกทำรอธธิษฐทำน ในคททำอธธิษฐทำนทดที่ยธิ ที่ง
ใหญตทนัรงหลทำยทดที่มดอยผตทนั ที่วพระคนัมภดรร คนทนัรงหลทำยทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำมนักเตสือนพระเจข้ทำใหข้
ระลขกถขงสธิที่งทดที่พระองครทรงทรทำบอยผตกตอนแลข้วเพสืที่อเสรธิมกททำลนังเขข้ทำกนับคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำ กทำรใสต



ปรทำกฏกทำรณรนดร เขข้ทำไปดข้วยอยตทำงซทรทำๆในพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตมกป็สอนอะไรเรทำบทำงอยตทำง พระเจข้ทำ
ทรงประทนับใจเมสืที่อเรทำเสนอคดดของเรทำตตอพระพนักตรรพระองครและไมตแคตคธิดเอทำเองวตทำพระองครทรง
ทรทำบมนันอยผตดด

สดด 26:6-7 ดทำวธิดจขงรนับปทำกพระเจข้ทำถขงควทำมตนัรงใจของเขทำทดที่จะดททำเนธินชดวธิตอยตทำง
เทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองครตตอไป โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพรืนั่อความบรนิสสทธนิธิ์ขผู้าพระองคห์จะ
ชดาระมรือและจะเดนินอยผม่รอบแทม่นของพระองคห์ เพสืที่อเปป็นเครสืที่องหมทำยทดที่แสดงถขงกทำรไรข้ควทำมผธิดของ
เขทำ ดทำวธิดตนัรงใจวตทำจะลข้ทำงมสือของตนจทำกขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนทดที่ปรนักปรททำเขทำ อดกทรรศนะหนขที่งกป็คสือ
วตทำ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยถขงกทำรชททำระลข้ทำงในททำงพธิธด นนั ที่นคสือ กทำรลข้ทำงมสือของตนกตอนกทำร
นมนัสกทำรทดที่พลนับพลทำ วลดถนัดไปสนนับสนดุนกทำรตดควทำมนดร  ดทำวธิดตนัรงใจวตทำจะมทำอยผตตตอหนข้ทำแทตนบผชทำใน
กทำรนมนัสกทำรพรข้อมกนับมสือทดที่สะอทำดจทำกขข้อกลตทำวหทำตตทำงๆทดที่ปรนักปรททำเขทำ

เขทำจขงจะ 7 พลางประกาศดผู้วยเสทยงแหม่งการโมทนาพระคสณและบอกเลม่าถรึงพระราชกนิจ
มหนศจรรยห์ทนนั้งสนินั้นของพระองคห์ เมสืที่อพข้นจทำกขข้อกลตทำวหทำเทดยมเทป็จตตทำงๆทดที่ปรนักปรททำเขทำ ดทำวธิดกป็
ปฏธิญทำณตตอพระเจข้ทำวตทำเขทำจะขอบพระคดุณพระองครและเปป็นพยทำนถขงพระพรมทำกมทำยของพระเจข้ทำ
แกตคนทนัรงปวง

สดด 26:8 พรข้อมกนันนนัรน ดทำวธิดหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อประกทำศถขงควทำมรนักของเขทำทดที่มด
ตตอพระนธิเวศของพระเจข้ทำ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์รนกพระนนิเวศอนนเปป็นททนั่ประทนบของ
พระองคห์ และสถานททนั่ประทนบแหม่งเกทยรตนิยศของพระองคห์ พระวธิหทำรยนังไมตไดข้ถผกสรข้ทำงขขรนมทำ ดทำวธิด
จขงรนักกทำรรตวมประชดุมทดที่พลนับพลทำนนัรน เขทำจขงรข้องประกทำศถขงควทำมรนักของตนทดที่มดตตอพลนับพลทำนนัรน 
เขทำรนักพระนธิเวศของพระเจข้ทำและทดุกสธิที่งทดที่เกดที่ยวขข้องกนับมนัน เขทำจขงจงรนักภนักดดและสนัตยรซสืที่อตตอสธิที่งตตทำงๆ
ของพระเจข้ทำทดที่นนั ที่นอยตทำงสดุดๆ

สดด 26:9-10 แมข้ดทำวธิดไดข้เตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกแลข้ววตทำเขทำไมตคบหทำ
สมทำคมกนับคนอธรรม เขทำกป็ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเหลสือเขทำใหข้ดททำเนธินในเสข้นททำงนนัรนไดข้อยผตตตอ
ไป ขออยม่าทรงกวาดจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ไปกนบคนบาป หรรือกวาดชทวนิตของขผู้าพระองคห์ไปกนบ



คนกระหายเลรือด 10 ครือคนซรึนั่งในมรือของเขามทแผนการชนนั่ว และมรือขวาของเขาเตป็มดผู้วยสนินบน ผผข้
แตตงเพลงสดดุดดบทนดร ใชข้ภทำพเปรดยบของกทำรเกป็บรวบรวมผลไมข้ในฤดผเกป็บเกดที่ยว ดทำวธิดทรทำบวตทำเมสืที่อถขง
ครทำวเหมทำะสมพระเจข้ทำจะทรงใชข้เคดยวแหตงกทำรพธิพทำกษทำเกดที่ยวคนชนั ที่วออกไปเสดย เขทำจขงอข้อนวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงไวข้ชดวธิตเขทำในวนันนนัรน ทดที่ถผกรวมอยผตในกลดุตมคนอธรรมคสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ชอบใชข้ควทำม
รดุนแรง คนเหลตทำนนัรนทดที่ชอบทททำเรสืที่องลทำมก และคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตซสืที่อสนัตยรและฉข้อฉล (คททำทดที่แปลเปป็น 
แผนการชนนั่ว (ซวิมมาหณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมลทำมก’ หรสือควทำมไมตบรธิสดุทธธิธ ททำงเพศ) ดทำวธิดไมต
อยทำกมดสตวนเกดที่ยวขข้องกนับฝผงชนกลดุตมนนัรนเลยเมสืที่อพระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ

สดด 26:11-12 หลนังจทำกไดข้นททำเสนอคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำแลข้ว ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดบทนดรแหตงอธิสรทำเอลกป็ปฏธิญทำณอยตทำงสละสลวยวตทำจะดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรมตตอไป 
แตม่สดาหรนบขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์เดนินในความสสจรนิต ขอทรงไถม่ขผู้าพระองคห์และทรงกรสณาตม่อขผู้า
พระองคห์ เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดประกทำศควทำมสดุจรธิตของตน มนันปธิดทข้ทำยดข้วยคททำพผด
ทดที่คลข้ทำยๆกนัน เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงไถตเขทำจทำกเหลตทำปฏธิปนักษรและเปดที่ยมดข้วยควทำมเมตตทำตตอเขทำ

แมข้เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำทผลขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ มนันกป็ปธิดทข้ทำยดข้วยคททำ
พยทำนเรสืที่องพระคดุณ 12 เทผู้าของขผู้าพระองคห์เหยทยบอยผม่บนพรืนั้นราบ ขผู้าพระองคห์จะสรรเสรนิญพระเย
โฮวาหห์ในททนั่ชสมนสมชน สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “ทดที่รทำบทดที่เทข้ทำของเรทำเหยดยบอยผ ตบนนนัรนคสือ พนันธสนัญญทำ
ทดที่แนตนอน ควทำมสนัตยรซสืที่อ พระสนัญญทำนธิรนันดรรและคททำปฏธิญทำณทดที่ไมตรผข้เปลดที่ยนแปลงขององครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำจอมโยธทำ ไมตมดควทำมกลนัววตทำจะรตวงจทำกพสืรนฐทำนอนันแขป็งแรงนดร เลย หรสือกลนัววตทำมนันจะถผกเอทำ
ออกไปจทำกใตข้เทข้ทำของเรทำดข้วย” ดทำวธิดรผข้วตทำเขทำยสืนอยผตบนศธิลทำมนั ที่นคงแหตงพระเจข้ทำของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขง
ตนัรงใจวตทำจะสรรเสรธิญพระนทำมของพระเจข้ทำแกตคนทนัรงปวง

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 27: อดีกครนันั้งทดีอื่ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้น
เนสือื่องในโอกาสใด บางคนควิดวท่ามนันหมายถจึงชท่วงเวลานนันั้นหลนังจากดาววิดไดผู้ยวินขท่าวเรสือื่องการเสดีย
ชดีววิตของอนับซาโลมและชนัยชนะของเขาเหนสือบดุตรชายของเขา คนอสือื่นๆควิดวท่ามนันหมายถจึงตอนทดีอื่ดา



ววิดไดผู้ยวินขท่าวเรสือื่องการเสดียชดีววิตของซาอผล คนอสือื่นๆเสนอแนะวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่โดเอกคนเอโดม
กลท่าวใสท่รผู้ายเขาตท่อซาอผล ไมท่วท่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นเพลงบทหนจึอื่งทดีอื่กลท่าวถจึงความรสือื่นเรวิง 
ความหวนังและความเปรมปรดีดวิธ เจก็ดขผู้อแรกเหก็นไดผู้ชนัดวท่าแสดงถจึงความชสือื่นบาน เจก็ดขผู้อสดุดทผู้ายออก
จะเศรผู้ามากกวท่า บางทดีหลนังจากชสือื่นชมยวินดดีแลผู้ว ดาววิดกก็ตระหนนักวท่าตนตผู้องการความชท่วยเหลสือ
ของพระเจผู้าสคาหรนับเสผู้นทางทดีอื่อยผท่เบสืนั้องหนผู้า

สดด 27:1 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรแหตงอธิสรทำเอลขขรนตข้นดข้วยกทำรประกทำศคททำ
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นความสวม่างและความรอดของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะกลนว
ผผผู้ใดเลม่า พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นททนั่กดาบนงเขผู้มแขป็งแหม่งชทวนิตขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะตผู้องเกรงใคร องครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำไมตเพดยงประททำนควทำมสวตทำงและจนัดหทำควทำมรอดใหข้เทตทำนนัรน พระองครทรงเปป็นทนัรงสองสธิที่ง
ในตนัวพระองครเองดข้วย พระองครทรงเปป็นบดุคลทำธธิษฐทำนของควทำมสวตทำงทนัรงในดข้ทำนกทำยภทำพและดข้ทำน
จธิตวธิญญทำณ ดผ เพลงสดดุดด 84:11 องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำประททำนไมตเพดยงควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณเทตทำนนัรน 
แตตกทำรชตวยใหข้พข้นแบบชนั ที่วครทำวจทำกวธิกฤตธิตตทำงๆของชดวธิตดข้วย ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องประกทำศไดข้วตทำ 
“ขข้ทำพเจข้ทำจะตข้องเกรงใคร” นอกจทำกนดร  องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังแหตงชดวธิตของเขทำเลย
ดข้วย ดข้วยเหตดุนดร เขทำจขงไมตตข้องเกรงกลนัวผผข้ใด และแนตนอนวตทำดทำวธิดมดศนัตรผมทำกมทำยตลอดชดวธิตของเขทำ 
– ศนัตรผทนัรงหลทำยทดที่จข้องเอทำชดวธิตของเขทำ กระนนัรนในกทำรตระหนนักวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (1) 
ควทำมสวตทำง, (2) ควทำมรอดและ (3) พละกททำลนังของเขทำ เขทำจขงรผข้วตทำเขทำไมตมดเหตดุใหข้ตข้องกลนัว

สดด 27:2-3 ดทำวธิดจขงหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อใครตครวญ เมรืนั่อคนชนนั่วไดผู้เขผู้ามาหาขผู้าพเจผู้า
เพรืนั่อจะกนินเนรืนั้อขผู้าพเจผู้า ครือปฏนิปนกษห์และคผม่อรนิของขผู้าพเจผู้า เขาไดผู้สะดสดและลผู้มลง ศนัตรผทนัรงหลทำยของ
เขทำจงใจทดที่จะทททำลทำยเขทำหลทำยตตอหลทำยครนัร ง นนัที่นเปป็นคททำพผดเปรดยบเทดยบอยตทำงไมตตข้องสงสนัยเมสืที่อเขทำ
กลตทำววตทำคนเหลตทำนนัรนกธินเนสืรอของเขทำ กระนนัรนเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังและควทำมรอดของ
เขทำ พวกเขทำจขงสะดดุดและลข้มลง



เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 3 แมผู้กองทนพตนนั้งคม่ายสผผู้ขผู้าพเจผู้า จนิตใจของขผู้าพเจผู้าจะไมม่กลนว กองทนัพในทดที่
นดร คสือพลโยธทำ แมข้กระทนั ที่งกองทนัพหนขที่งจะยกมทำตตอสผข้ดทำวธิด เขทำกป็จะไมตกลนัวเลย (แนตทดเดดยวมดอยผตหลทำย
ครนัร งทดที่บรรดทำกองทนัพของเหลตทำศนัตรผของดทำวธิดทททำเชตนนนัรนจรธิงๆ)

นอกจทำกนดร  ดทำวธิดประกทำศไดข้วตทำ แมผู้ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้รนบภนยสงคราม ขผู้าพเจผู้ายนงไวผู้ใจไดผู้อยผม่ 
ควทำมไวข้ใจของเขทำถผกพบในขข้อ 1: องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นควทำมสวตทำง ควทำมรอดและพละกททำลนัง
แหตงชดวธิตของเขทำ เพรทำะควทำมมนั ที่นใจนนัรนเอง เขทำจขงจะไมตกลนัว – แมข้กองทนัพหนขที่งยกมทำตตอสผข้เขทำจรธิงๆ
กป็ตทำม ดทำวธิดเคยอยผตทดที่นนัที่นมทำแลข้วและไดข้เหป็นกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำมทำกนับตทำ เขทำพผดจทำก
ประสบกทำรณรทดที่เจอมทำกนับตนัว

สดด 27:4-5 ใจของชทำยผผข้นดรทดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำถผกเปธิดเผยเพธิที่มเตธิม 
แมข้มดชนัยชนะเหนสือเหลตทำศนัตรผของเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็รข้องออกมทำวตทำ ขผู้าพเจผู้าทผลขอสนินั่งหนรึนั่งจากพระเยโฮ
วาหห์ซรึนั่งขผู้าพเจผู้าจะเสาะแสวงหาเสมอ ครือททนั่ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้อยผม่ในพระนนิเวศของพระเยโฮวาหห์ตลอด
วนนเวลาชนนั่วชทวนิตของขผู้าพเจผู้า เพรืนั่อจะดผความงามของพระเยโฮวาหห์ และเพรืนั่อจะพนินนิจพนิจารณาอยผม่ใน
พระวนิหารของพระองคห์ นอกเหนสือจทำกทดุกสธิที่งทดที่ดทำวธิดผผข้เปป็นกษนัตรธิยรจะปรทำรถนทำ เขทำมดอยผ ตสธิที่งหนขที่งทดที่
สททำคนัญเหนสือสธิที่งอสืที่นใด เขทำมดควทำมปรทำรถนทำแรงกลข้ทำทดที่จะสนัตยรซสืที่อตตอพระนธิเวศของพระเจข้ทำตลอดชนั ที่ว
ชดวธิตของเขทำ ควทำมตนัรงใจแนตวแนตของเขทำไมตใชตทดที่จะเปป็นผผข้เขข้ทำรตวมประชดุมแคตเปป็นบทำงโอกทำสหรสือมทำ
บข้ทำงไมตมทำบข้ทำง ตรงกนันขข้ทำมดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะอาศนัยอยผท่ในพระนธิเวศขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ นดที่บอก
เปป็นนนัยถขงควทำมถทำวรและควทำมสนัตยรซสืที่อ เทตทำทดที่เขทำทรทำบ พระนธิเวศของพระเจข้ทำเปป็นบข้ทำนของเขทำ ทดที่
นนัที่นเขทำจะแสวงหทำพระพนักตรรขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและมดใจจดจตออยผตทดที่ควทำมบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร
ทดที่นนัที่นเขทำจะอธธิษฐทำนอยตทำงใกลข้ชธิดกนับสงตทำรทำศดเชคธินทำหรของพระเจข้ทำ ควทำมสนธิทสนมฝตทำยวธิญญทำณ
เชตนนนัรนจะถผกพบในพระนธิเวศของพระเจข้ทำและดทำวธิดกป็โหยหทำทดที่จะถผกปลผกอยผตในทดที่นนัที่น ดผ เพลงสดดุดด
92:13

นอกจทำกนดร  5 เพราะพระองคห์จะทรงซม่อนขผู้าพเจผู้าในททนั่กดาบนงของพระองคห์ในยามยาก
ลดาบาก พระองคห์จะปนิดขผู้าพเจผู้าไวผู้ในททนั่ซม่อนเรผู้นแหม่งพลนบพลาของพระองคห์ พระองคห์จะทรงตนนั้ง



ขผู้าพเจผู้าไวผู้สผงบนศนิลา เมสืที่อควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆแหตงชดวธิตเกธิดขขรนเหมสือนทดที่พวกมนันจะเกธิดขขรนอยตทำง
แนตนอน ดทำวธิดกป็รผข้วตทำเขทำจะพบทดที่ลดรภนัยในเบสืรองพระพนักตรรขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ กทำรสถธิตอยผ ตดข้วยนนัรน
อยผตทดที่พลนับพลทำเมสืที่อเขทำไปยนังทดที่นนั ที่นเพสืที่ออธธิษฐทำนและนมนัสกทำร ในกทำรทททำเชตนนนัรน เขทำรผข้วตทำพระเจข้ทำจะ
ทรงตนัรงเขทำไวข้บนศธิลทำเขข้มแขป็งแหตงควทำมชตวยเหลสือและกทำรปกปข้องของพระองคร ควทำมจรธิงทดที่ยธิ ที่ง
ใหญตกวตทำซขที่งดทำวธิดไดข้พรรณนทำอยตทำงสละสลวยเหลสือเกธินนดรกป็คสือวตทำ ในกทำรพนักพธิงในองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำในยทำมยทำกลททำบทำก เขทำจะพบควทำมชตวยเหลสือ พละกททำลนังและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ

สดด 27:6 เมสืที่อเลป็งเหป็นสธิที่งเหลตทำนดรทนัรงสธิรน ดทำวธิดจขงรข้องประกทำศไดข้วตทำ และบนดนทนั้
ศทรษะของขผู้าพเจผู้าจะเชนิดขรึนั้นเหนรือศนตรผของขผู้าพเจผู้าททนั่อยผม่รอบขผู้าง ฉะนนนั้นขผู้าพเจผู้าจะถวายเครรืนั่อง
สนตวบผชาแหม่งการโหม่รผู้องในพลนบพลาของพระองคห์ ขผู้าพเจผู้าจะรผู้องเพลงและรผู้องเพลงสรรเสรนิญ
แดม่พระเยโฮวาหห์ ในกทำรพบควทำมชตวยเหลสือ พละกททำลนังและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำทดที่พระนธิเวศ
ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดประกทำศลตวงหนข้ทำถขงชนัยชนะของเขทำเหนสือเหลตทำศนัตรผของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขง
ปฏธิญทำณวตทำจะถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำตตทำงๆแหตงควทำมชสืที่นชมยธินดดแดตพระเจข้ทำทดที่พลนับพลทำ กทำรทดที่ดทำวธิด
กลตทำวถขง “เครสืที่องสนัตวบผชทำแหตงกทำรโหตรข้อง” อทำจเปป็นมทำกกวตทำแคตคททำกลตทำวเกธินจรธิง มนันอทำจหมทำยถขง
ของถวทำยทดที่เฉพทำะเจทำะจงซขที่งถผกกลตทำวถขงในกนันดทำรวธิถด 10:10

ไมตวตทำกรณดใด ในกทำรรผข้วตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้น ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำจะรข้องเพลง
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ บทเรดยนนนัรนยนังมดอยผตสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำจนถขงวนันนดร  เรทำไมตมดททำง
รข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำไดข้มทำกพอเลย มดบทเรดยนหนขที่งในเรสืที่องดนตรดศนักดธิธ สธิทธธิธ ตรงนดร เชตนกนัน 
จดุดสนใจหลนักของบทเพลงของดทำวธิดคสือองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระองครผผข้ทดที่ฟนังบทเพลงสรรเสรธิญ
ตตทำงๆของเขทำทรงอยผตในสวรรครและไมตใชตบนแผตนดธินโลก ไมตมดกทำรบอกตรงไหนในพระคนัมภดรรเลย
วตทำดนตรดแบบครธิสเตดยนมดไวข้เพสืที่อใหข้ควทำมบนันเทธิงแกตหผของมนดุษยร จดุดสนใจเดดยวเทตทำนนัรนของมนันอยผตทดที่
กทำรเปป็นทดที่พอพระทนัยแกตพระกรรณของพระเจข้ทำ

สดด 27:7-8 กทำรเปลดที่ยนแปลงแบบแยบยลเกธิดขขรนตรงนดร ในเพลงสดดุดดบทนดร  ขณะ
ทดที่จนถขงจดุดนดร  ดทำวธิดไดข้เปรมปรดดธิธ ในกทำรสรรเสรธิญและถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระเจข้ทำ ครทำวนดรนทร ทำเสดยง



เปลดที่ยนไปเปป็นคททำอธธิษฐทำนแบบเศรข้ทำๆบข้ทำง อทำจเปป็นไดข้วตทำเมสืที่อดทำวธิดหนันจทำกกทำรใครตครวญเกดที่ยวกนับ
กทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำไปยนังกทำรศขกเหลตทำนนัรนทดที่จะมทำถขงอยตทำงเลดที่ยงไมตไดข้ ครทำวนดร เขทำจขงวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นเมสืที่อถขงตอนนนัรนเชตนกนัน โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงสดนบเมรืนั่อขผู้า
พระองคห์รผู้องทผลดผู้วยเสทยงของขผู้าพระองคห์ ขอทรงกรสณาและตรนสตอบขผู้าพระองคห์ ผผข้แตตงเพลง
สดดุดดบทนดร รข้องทผลองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำอดกครนัร ง

จทำกนนัรนดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงนทรทำพระทนัยของพระองครอดกครนัร ง 8 พระองคห์ตรนสแลผู้ว
วม่า "จงหาหนผู้าของเรา" จนิตใจของขผู้าพระองคห์ทผลพระองคห์วม่า "ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์จะ
แสวงพระพนกตรห์ของพระองคห์" ในพระรทำชบนัญญนัตธิ 4:29 พระเจข้ทำทรงบนัญชทำประชทำชนของ
พระองครใหข้แสวงหทำพระองคร นนั ที่นอทำจเปป็นสธิที่งทดที่ดทำวธิดหมทำยถขงอยผตในใจ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำ
ใหข้ระลขกถขงพระวจนะของพระองครและในควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะนนัรนเขทำกป็ก ททำลนังมทำเขข้ทำเฝข้ทำ
พระองครในคททำอธธิษฐทำน ปรทำกฏกทำรณรของกทำรเตสือนพระเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำนใหข้ทรงระลขกถขงสธิที่งทดที่
พระองครทรงบนัญชทำไวข้หรสือทรงสนัญญทำไวข้ถผกพบอยผ ตทนั ที่วพระคนัมภดรร ดทำวธิดทททำเชตนนนัรนตรงนดร

สดด 27:9-10 นทรทำเสดยงแหตงคททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดอยผตดดๆกป็เปลดที่ยนเปป็นโศกเศรข้ทำ เขทำ
จขงรข้องออกมทำวตทำ ขออยม่าทรงซม่อนพระพนกตรห์ของพระองคห์จากขผู้าพระองคห์ อยม่าผลนกไสผผผู้รนบใชผู้ของ
พระองคห์ออกไปเสทยดผู้วยความกรนินั้ว พระองคห์ทรงเปป็นผผผู้อสปถนมภห์ของขผู้าพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า
แหม่งความรอดของขผู้าพระองคห์ ขออยม่าทรงทนินั้งขผู้าพระองคห์ หรรือสละขผู้าพระองคห์เสทย นดที่เปป็นแบบ
อยตทำงหนขที่งทดที่ชนัดเจนของคททำอธธิษฐทำนอนันรข้อนรนทดที่เกธิดผลมทำกของผผข้ชอบธรรมคนหนขที่ง พระวธิญญทำณ
บรธิสดุทธธิธ อทำจทรงเตสือนดทำวธิดใหข้ระลขกถขงควทำมบทำปในชดวธิตของเขทำ ในกทำรตระหนนักถขงเรสืที่องนนัรน ผผข้
แตตงเพลงสดดุดดบทนดรอยผตดดๆ กป็ทผลขอพระเมตตทำของพระเจข้ทำ ระดนับของคททำวธิงวอนของเขทำเหป็นไดข้ชนัด
วตทำมทำจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของเขทำ เขทำไมตไดข้ก ททำลนังอข้อนวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงทธิรงเขทำในเชธิงวตทำเขทำจะ
สผญเสดยควทำมรอดของเขทำ ตรงกนันขข้ทำมเขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงหนันควทำมประเสรธิฐและกทำร
อวยพรของพระองครไปจทำกเขทำ



ดทำวธิดถขงขนทำดยกกรณดทดที่ไมตนตทำจะเกธิดขขรนไดข้ 10 แมผู้บนิดาและมารดาของขผู้าพระองคห์ทอดทนินั้ง
ขผู้าพระองคห์ แตม่พระเยโฮวาหห์จะทรงยกขผู้าพระองคห์ขรึนั้น นดที่เปป็นเพดยงกทำรสมมตธิเทตทำนนัรน ไมตมดกทำร
บนันทขกไวข้หรสือกทำรบอกเปป็นนนัยเกดที่ยวกนับกทำรตนัดสทำยสนัมพนันธรระหวตทำงเขทำกนับบธิดทำมทำรดทำของเขทำแตต
อยตทำงใดเลย ตรงกนันขข้ทำมดทำวธิดเสนอวตทำแมข้หทำกเรสืที่องนนัรนเกธิดขขรนจรธิงๆ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรงรนับ
เขทำไวข้ ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเยซผไมตเคยทททำใหข้ผธิดหวนัง พระองครจะไมตมดวนันทอดทธิรงเรทำ
หรสือละทธิรงเรทำเลย ดผ พระรทำชบนัญญนัตธิ 31:6 และฮดบรผ 13:5 ตลอดหลทำยปดทดที่ผตทำนมทำครธิสเตดยนใหมต
จททำนวนมทำกตข้องอข้ทำงพระสนัญญทำขข้อนดร เมสืที่อครอบครนัวหนันมทำตตอสผข้พวกเขทำ

สดด 27:11-12 ขณะทดที่เพลงสดดุดดอนันไดข้รนับพรนดร ใกลข้ถขงตอนจบของมนันแลข้ว ผผข้แตตง
ทตทำนนดรกป็เอตยคททำอธธิษฐทำนทผลขอหลทำยประกทำรตตอสวรรคร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอสอนมรรคาของ
พระองคห์แกม่ขผู้าพระองคห์ และทรงนดาขผู้าพระองคห์ไปบนวนิถทราบ เหตสดผู้วยศนตรผของขผู้าพระองคห์ เขทำ
แสวงหทำกทำรทรงนททำและกทำรชดรททำงของพระเจข้ทำ นดที่เทตทำกนับดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำวตทำ “ขอทรงนททำขข้ทำ
พระองคร โอ พระองครผผข้ทรงเปป็นพระเยโฮวทำหรผผข้ยธิ ที่งใหญต” เขทำทรทำบถขงกนับดนักและหลดุมพรทำงเหลตทำ
นนัรนทดที่บรรดทำศนัตรผของเขทำจะวทำงไวข้ดนักจนับเขทำ เขทำตข้องกทำรกทำรชดรททำงของพระเจข้ทำและเขทำกป็ทรทำบเรสืที่อง
นดรดด เขทำจขงอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงนททำททำงของเขทำ

นอกจทำกนดร เขทำยนังวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 12 ขออยม่าทรงมอบขผู้าพระองคห์ไวผู้กนบปฏนิปนกษห์ใหผู้เขาทดา
ตามใจชอบ เพราะพยานเทป็จไดผู้ลสกขรึนั้นสผผู้ขผู้าพระองคห์ และเขาหายใจออกมาเปป็นความทาร สณ เพรทำะ
ทรทำบถขงปนัญหทำและวธิกฤตธิเหลตทำนนัรนทดที่รอคอยอยผตเบสืรองหนข้ทำ ดทำวธิดจขงวธิงวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำอดกครนัร ง
ใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้น ควทำมหวนังของเขทำอยผ ตในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 27:13 พรข้อมกนันนนัรนดทำวธิดประกทำศวตทำ ขผู้าพเจผู้าคงหมดสตนิไปนอกจาก
ขผู้าพเจผู้าเชรืนั่อวม่า ขผู้าพเจผู้าจะเหป็นความดทของพระเยโฮวาหห์ททนั่ในแผม่นดนินของคนเปป็น ดทำวธิดสทำรภทำพ
อยตทำงเปธิดเผยวตทำเขทำคงถผกทททำลทำยไปแลข้วหทำกเขทำไมตไดข้เชสืที่อ ควทำมเชสืที่อเปป็นพลนังอนันเปดที่ยมดข้วยฤทธธิธ เดช
ทดที่นททำมทำซขที่งกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ แมข้พทำยดุชดวธิตมนักทททำใหข้เรทำมองชดวธิตดข้วยมดุมมองทดที่มสืดหมตน ดทำ
วธิดโดยควทำมเชสืที่อกป็มองเหป็นควทำมดดของพระเจข้ทำในแผตนดธินของคนเปป็นอยผตดด แมข้ควทำมทดุกขรลททำบทำก



ตตทำงๆของชดวธิตลองใจเรทำใหข้หมดสธิรนควทำมหวนัง โดยควทำมเชสืที่อดทำวธิดกป็มองเหป็นควทำมดดของพระเจข้ทำ
และมนันปข้องกนันไมตใหข้เขทำลข้มลง

สดด 27:14 เพรทำะเหป็นถขงควทำมคธิดอนันเปดที่ยมสดุขนนัรน ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดด
บทนดรดข้วยคททำก ททำชนับนดร  จงรอคอยพระเยโฮวาหห์ จงเขผู้มแขป็ง และพระองคห์จะทดาใหผู้จนิตใจของทม่านกลผู้า
หาญเถนิด เออ จงรอคอยพระเยโฮวาหห์ ควทำมคธิดทดที่ถผกบอกเปป็นนนัยในกทำรรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
คสือกทำรหนันมทำพขที่งพระองคร วทำงใจพระองคร จทำกนนัรนกป็รอ ยธิที่งกวตทำนนัรน ดทำวธิดกททำชนับเรทำวตทำ “จงเขข้มแขป็ง” 
ชตทำงเปป็นควทำมเรดยบงตทำยอนันเปดที่ยมสดุข (1) จงรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ จทำกนนัรนกป็ (2) จงเขข้มแขป็ง (นนัที่น
คสือ จงมดก ททำลนังใจดด) เรทำควรหมทำยเหตดุวตทำกทำรมดก ททำลนังใจดดตรงนดร ไมตใชตกทำรเปป็นผผข้ถผกกระทททำ มนันคสือกทำร
เปป็นผผข้กระทททำ

คททำทดที่แปลเปป็น จงเขผู้มแขป็ง (ชาซนัค) มดควทำมหมทำยวตทำ 'เขข้มแขป็งในจธิตวธิญญทำณ' เรทำไมตควร
จมปลนักอยผตในควทำมทข้อใจ เรทำถผกสนัที่งใหข้เขข้มแขป็งในจธิตวธิญญทำณ และมดเหตดุผลงตทำยๆประกทำรหนขที่ง
สททำหรนับคททำสนัที่งเชตนนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรสนัญญทำวตทำเมสืที่อเรทำรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและเขข้มแขป็ง
ในจธิตวธิญญทำณตตอไป “พระองครจะทททำใหข้จธิตใจของทตทำนกลข้ทำหทำญ” เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้วตทำพระ
สนัญญทำขข้อนดรตนัรงอยผตบนเงสืที่อนไขสองประกทำรนนัรนทดที่ถผกกลตทำวถขงไปแลข้ว: จงรอคอยและจงเขข้มแขป็ง ดนัง
นนัรนดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยโดยกทำรกลตทำวซทรทำคททำสนัที่งของตน “เออ จงรอคอยพระเยโฮวทำหรเถธิด” ใบสนัที่งยทำของ
พระเจข้ทำสททำหรนับพละกททำลนังกป็เรดยบงตทำยจรธิงๆ ดผ อธิสยทำหร  40:31

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 28: ไมท่ปรากฏชนัดเจนเหมสือนเดวิมวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้น
เนสือื่องในโอกาสใด บางคนควิดวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่ดาววิดกคาลนังหลบหนดีจากซาอผล คนอสือื่นๆควิดวท่ามนัน
เปก็นตอนทดีอื่ดาววิดกคาลนังหลบหนดีจากอนับซาโลมทดีอื่มาหะนาอวิม ไมท่วท่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เปก็น
เพลงทดีอื่สสือื่อถจึงความเรท่งดท่วนสดุดๆ ดาววิดทผลขอความชท่วยเหลสือของพระเจผู้า ขณะทดีอื่เพลงสดดุดดีบททดีอื่
แลผู้วขจึนั้นตผู้นดผู้วยชนัยชนะจากนนันั้นกก็เรวิอื่มเศรผู้าลง เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กลนับตรงกนันขผู้าม ดาววิดอยผท่ในหดุบเขา



แหท่งววิกฤตวิตอนทดีอื่เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เรวิอื่มตผู้น อยท่างไรกก็ตาม พอถจึงตอนจบของมนัน เขากก็อยผท่บนยอดเขา
และสรรเสรวิญพระเจผู้า

สดด 28:1-2 ขณะอยผตในสภทำพจนตรอก ดทำวธิดรข้องทผลตตอพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่
พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์รผู้องทผลตม่อพระองคห์ ศนิลาของขผู้าพระองคห์ ขออยม่าใหผู้พระกรรณหนวกตม่อ
ขผู้าพระองคห์ เกรงวม่าถผู้าพระองคห์ทรงเงทยบอยผม่ตม่อขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะเปป็นเหมรือนคนเหลม่านนนั้น
ททนั่ลงไปยนงปากแดนผผผู้ตาย ดทำวธิดเรดยกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำศธิลทำของเขทำอดกครนัร ง ดผ เพลงสดดุดด 18:2, 
31, 46; 31:3; 42:9; 61:2, 62:2; 62:6-7; 71:3; 78:35; 89:26; 92:15; 94:22 และ 95:1 เมสืที่อดทำวธิด
เผชธิญชตวงเวลทำแหตงวธิกฤตธิครนัร งใหญต เขทำกป็รข้องทผลองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของ
เขทำ หทำกพระองครไมตทรงสดนับฟนัง เขทำกป็จะตทำย กทำรทดที่เขทำกลตทำวถขงปากแดนผผผู้ตายยตอมเปป็นคททำเปรดยบ
หมทำยถขงหลดุมศพและควทำมตทำย สภทำพกทำรณรแวดลข้อมตตทำงๆของเขทำกป็นตทำกลนัวจรธิงๆ มนันเปป็นเรสืที่องคอ
ขทำดบทำดตทำย

เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 2 ขอทรงสดนบเสทยงวนิงวอนของขผู้าพระองคห์ ขณะเมรืนั่อขผู้าพระองคห์รผู้องทผล
ขอความอสปถนมภห์จากพระองคห์ ขณะเมรืนั่อขผู้าพระองคห์ยกมรือของขผู้าพระองคห์ขรึนั้นตรงตม่อททนั่บรนิสสทธนิธิ์
ททนั่สสดของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ททนั่บรนิสสทธนิธิ์ททนั่สสด (เดบวิยรณ์) หมทำยถขง สถทำนทดที่บรธิสดุทธธิธ ทดที่สดุด ดทำวธิด
อทำจไมตไดข้อยผตทดที่พลนับพลทำ แตตในโมงยทำมวธิกฤตธิ เขทำกป็คดุกเขตทำลงตตอทดที่ใดกป็ตทำมทดที่เขทำอยผตในขณะนนัรนและ
ยกมสือของตนขขรนตตอพระเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำนแบบจนตรอก ควทำมคธิดทดที่แฝงอยผ ตในเสดียงววิงวอนของ
เขทำกป็คสือ กทำรวธิงวอน ทดที่ถผกบนันทขกไวข้ตรงนดรคสือ คททำวธิงวอนในสตวนลขกทดที่สดุดจทำกหนัวใจของดทำวธิดในโมง
ยทำมแหตงวธิกฤตธิอนันรข้ทำยแรง

สดด 28:3-5 จทำกนนัรนดทำวธิดกป็หนันควทำมสนใจของตนไปยนังบรรดทำศนัตรผของเขทำ เขทำ
รข้องทผลพระเจข้ทำวตทำ ขออยม่าทรงกวาดขผู้าพระองคห์ไปพรผู้อมกนบคนชนนั่ว กนบบรรดาคนททนั่กระทดาความ
ชนนั่วชผู้า ผผผู้พผดอยม่างสนนตนิกนบเพรืนั่อนบผู้านของตน แตม่การปองรผู้ายอยผม่ในใจของเขาทนนั้งหลาย ควทำมคธิดตรง
นดรอทำจหมทำยถขงตอนทดที่พระเจข้ทำจะทรงดขงอวนแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครเพสืที่อตตอสผข้เหลตทำคนชนั ที่ว 
เมสืที่อวนันนนัรนมทำถขง ดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงลทำกเขทำไปกนับคนเหลตทำนนัรนดข้วย เขทำหมทำยเหตดุเปป็น



พธิเศษเกดที่ยวกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ตดสองหนข้ทำ พวกเขทำพผดจทำกนับเพสืที่อนบข้ทำนอยตทำงรตทำเรธิงตตอหนข้ทำแตตแทงขข้ทำง
หลนังพวกเขทำในภทำยหลนัง ดทำวธิดอทำจหมทำยถขงกทำรตดสองหนข้ทำของซทำอผลหรสืออนับซทำโลมอยผ ตในใจ

เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชนนั่วแหม่ง
กนิจการของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานนดนั้ามรือของเขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร กลตทำว
อดกนนัยหนขที่ง ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงตอบแทนเหลตทำศนัตรผของเขทำตทำมทดที่พวกเขทำ
สมควรไดข้รนับอยตทำงสทำสม คททำทดที่แปลเปป็น ตามสมควร (กามผลวลณ์) จรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยวตทำสธิที่งทดที่
คนๆหนขที่งสมควรไดข้รนับ

5 เพราะเขาไมม่นนบถรือพระราชกนิจของพระเยโฮวาหห์ หรรือพระหนตถกนิจของพระองคห์ 
พระองคห์จะทรงพนงเขาลงและไมม่สรผู้างเขาขรึนั้นอทก คททำทดที่แปลเปป็น พระหนตถกนิจ (มาอาเซหณ์) มดควทำม
หมทำยตรงนดร วตทำ ‘ภทำระหนข้ทำทดที่ตตทำงๆ’ หรสือแคต ‘ผลงทำนตตทำงๆ’ เพรทำะคนอธรรมเมธินเฉยและไมตสนใจ
พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำอยตทำงสธิรนเชธิง ดทำวธิดจขงรบเรข้ทำพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำโดยทททำลทำย
พวกเขทำและไมตทรงอนดุญทำตใหข้พวกเขทำถผกสรข้ทำงขขรนใหมต

สดด 28:6 โปรดสนังเกตควทำมเปลดที่ยนแปลงมหทำศทำลในสภทำพอทำกทำศตรงนดร  
ขณะทดที่กตอนหนข้ทำนดรดทำวธิดอนับจนอยผตในพทำยดุแหตงชดวธิต บนัดนดรแสงแดดแหตงกทำรอวยพรของพระเจข้ทำกป็
ปรทำกฏชนัดเจนแกตเขทำแลข้ว สาธสการแดม่พระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์ทรงสดนบเสทยงวนิงวอนของ
ขผู้าพเจผู้า อทำจเปป็นไดข้วตทำขณะทดที่ดทำวธิดกททำลนังอธธิษฐทำนอยตทำงจนตรอกเกดที่ยวกนับวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผตนนัรน มด
คนมทำแจข้งขตทำวแกตเขทำวตทำศนัตรผของเขทำไดข้ถผกก ททำจนัดไปเสดยแลข้ว หรสืออทำจเปป็นไดข้วตทำดทำวธิดในควทำมเชสืที่อ
ตระหนนักวตทำพระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังและตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ดนังนนัรนเขทำในควทำมเชสืที่อทดที่เพธิที่มมทำก
ยธิที่งกวตทำเดธิมเสดยอดกจขงสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับสธิที่งทดที่พระองครจะทรงกระทททำ ไมตวตทำกรณดใด คททำ
อธธิษฐทำนของเขทำตอนนดรกป็เปลดที่ยนเปป็นคททำสรรเสรธิญแลข้ว

สดด 28:7 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงประกทำศวตทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นกดาลนง
และเปป็นโลม่ของขผู้าพเจผู้า จนิตใจของขผู้าพเจผู้าวางใจในพระองคห์ ขผู้าพเจผู้าจรึงไดผู้รนบความอสปถนมภห์ 
ฉะนนนั้นจนิตใจของขผู้าพเจผู้าจรึงปทตนิยนินดทยนินั่ง ขผู้าพเจผู้าจะถวายโมทนาแกม่พระองคห์ดผู้วยบทเพลงของ



ขผู้าพเจผู้า เมสืที่อขตทำวเรสืที่องชนัยชนะไดข้มทำถขง ดทำวธิดกป็ตระหนนักอดกครนัร งวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพละ
กททำลนังของเขทำและโลตของเขทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงปกปข้องและทรงชตวยเขทำใหข้พข้นแลข้ว เขทำไดข้วทำงใจ
พระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นและพระเจข้ทำทรงชตวยเหลสือเขทำแลข้วจรธิงๆ ดนังนนัรนเขทำจขงเปป็นพยทำนวตทำ
จธิตใจของเขทำปดตธิยธินดดอยตทำงยธิที่ง อดกครนัร งทดที่บทเพลงของดทำวธิดหรสือดนตรดนมนัสกทำร มดไวข้เพสืที่อพระกรรณ
ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดตข้องกทำรใหข้พระองครฟนังบทเพลงของเขทำ

สดด 28:8 ในขข้อทดที่แลข้ว ดทำวธิดเปป็นพยทำนถขงพละก ททำลนังของพระเจข้ทำในชดวธิตของ
เขทำ ครทำวนดร เขทำนขกยข้อนถขงประชทำชนของพระเจข้ทำโดยทนั ที่วไป พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นกดาลนงของเขาทนนั้ง
หลาย พระเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังของเรทำเชตนกนัน โดยเฉพทำะเมสืที่อเรทำหนันมทำพขที่งพระองครและวทำงใจ
พระองครในเวลทำทดที่เรทำตข้องกทำร จทำกนนัรนเขทำกป็ออกควทำมเหป็นหนขที่งทดที่ลขกซขร ง พระองคห์ทรงเปป็นปผู้อมรอด
ของผผผู้รนบเจนิมของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ผผผู้รนบเจนิม (เมชวิยาค หรสือ เมสสวิยาหณ์) เปป็นคททำทดที่นตทำสนใจ ดทำ
วธิดอทำจกททำลนังหมทำยถขงตนัวเขทำเองผผข้เปป็นกษนัตรธิยร อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำมดกทำรอข้ทำงอธิงแบบ
ระยะยทำวถขงพระองครผผข้ทรงรนับเจธิมเชตนกนัน ในทนัรงสองกรณด “ผผข้รนับเจธิมของพระองคร” หมทำยถขงกษนัตรธิ
ยยรแหตงอธิสรทำเอล พระเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังของดทำวธิดและทรงเปป็นพละกททำลนังของพระเยซผอยตทำง
แนตนอนในกทำรรนับใชข้ของพระองคร

สดด 28:9 เพลงสดดุดดบทนดรจขงปธิดทข้ทำยดข้วยคททำรข้องทผลตตอพระเจข้ทำวตทำ ขอทรงชม่วย
ประชาชนของพระองคห์ใหผู้รอด และอดานวยพระพรแกม่มรดกของพระองคห์ ขอทรงเปป็นผผผู้เลทนั้ยงดผเขา
และหอบหนินั้วเขาไปเปป็นนนิตยห์ จดุดสนใจหลนักขณะนนัรนอยผตทดที่อธิสรทำเอล ดทำวธิดผผข้เปป็นกษนัตรธิยรทผลขอ
ใหข้กทำรอวยพรของพระเจข้ทำอยผตบนพวกเขทำ กทำรกลตทำววตทำพระเจข้ทำทรงชตวยพวกเขทำใหข้รอดในบรธิบทนดร
อทำจหมทำยถขงกทำรทดที่พระองครทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิตตทำงๆของชดวธิต ควทำมเปป็นไปไดข้นนัรนยนัง
มดอยผตจนถขงวนันนดร

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 29: เราไมท่ทราบชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องใน
โอกาสใดนอกเสดียจากวท่ามนันถผกเขดียนโดยดาววิด มนันเปก็นเพลงสดดุดดีแหท่งคคาสรรเสรวิญแดท่พระเจผู้า 



อาจเปก็นไดผู้วท่าดาววิดถผกดลใจใหผู้เขดียนมนันหลนังจากไดผู้เหก็นพายดุฝนอนันทรงพลนัง ในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ทนันั้ง
บท เขาเปรดียบพระสดุรเสดียงขององคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าวท่าเปก็นเหมสือนเสดียงปรบมสือและเสดียงกจึกกผู้องของ
พายดุฝนอนันทรงพลนัง

สดด 29:1-2 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดรบเรข้ทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำรง
ตททำแหนตงทดที่มดสธิทธธิอททำนทำจใหข้สรรเสรธิญและถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่เทวชทพทนนั้งหลาย จง
ถวายแดม่พระเยโฮวาหห์เถนิด จงถวายสงม่าราศทและพระกดาลนงแดม่พระเยโฮวาหห์ 2 จงถวายสงม่าราศทซรึนั่ง
ควรแกม่พระนามของพระองคห์แดม่พระเยโฮวาหห์ จงนมนสการพระเยโฮวาหห์ดผู้วยเครรืนั่องประดนบแหม่ง
ความบรนิสสทธนิธิ์ ควทำมจรธิงอนันเรดยบงตทำยซขที่งถผกนททำเสนออยตทำงสละสลวยนดรกป็คสือวตทำ เรทำมดหนข้ทำทดที่ๆจะยก
สงตทำรทำศดและพละกททำลนังใหข้เปป็นของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดรคททำก ททำชนับใหข้นมนัสกทำรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำดข้วย
 “เครสืที่องประดนับแหตงควทำมบรธิสดุทธธิธ ” ยนังถผกนททำเสนอดข้วย (1) เหป็นไดข้ชนัดวตทำเรทำจะตข้องนมนัสกทำร
พระเจข้ทำในควทำมบรธิสดุทธธิธ  (2) เหป็นไดข้ชนัดอดกวตทำควทำมบรธิสดุทธธิธ กป็สวยงทำมในตนัวมนันเอง มดอะไรบทำง
อยตทำงทดที่นตทำดขงดผดฝตทำยวธิญญทำณเกดที่ยวกนับควทำมบรธิสดุทธธิธ ของชดวธิต เรทำจขงถผกกททำชนับใหข้นมนัสกทำรพระเจข้ทำ
เชตนนนัรน

สดด 29:3-4 จทำกนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกป็เรธิที่มพรรณนทำถขงพระสดุรเสดยงของ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เขทำทททำเชตนนดรหกครนัร งในเพลงสดดุดดบทนดร  พระสสรเสทยงของพระเยโฮวาหห์อยผม่เหนรือ
นดนั้า พระเจผู้าแหม่งสงม่าราศททรงคะนองเสทยง ครือพระเยโฮวาหห์ทรงอยผม่เหนรือนดนั้าทนนั้งหลาย พระสดุรเสดยง
ของพระเจข้ทำถผกเปรดยบวตทำเปป็นเหมสือนพลนังและเสดยงอนันนตทำสะพรขงกลนัวของฟข้ทำผตทำ เพรทำะวตทำพระ
สดุรเสดยงของพระองครทรงพลนังและนตทำสะพรขงกลนัวเชตนนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร จขงรข้องบอกใหข้
ถวทำยสงตทำรทำศดและพละกททำลนังแดตพระเจข้ทำ ตรงนดร เขทำหมทำยเหตดุเสดยงของฟข้ทำผตทำทดที่ดนังกข้องไปทนั ที่วทะเล 
นอกจทำกนดร  เสดยงอนันทรงพลนังนนัรนกป็เปป็นทดที่ไดข้ยธินบนแหลตงนทรทำมทำกมทำยดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตทำ 4 พระ
สสรเสทยงของพระเยโฮวาหห์ทรงฤทธานสภาพ พระสสรเสทยงของพระเยโฮวาหห์เตป็มดผู้วยความสผงสม่ง 
เหมสือนกนับทดที่เสดยงฟข้ทำผตทำนนัรนทรงพลนังและนตทำสะพรขงกลนัว พระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำกป็เปป็นแบบ
เดดยวกนัน



สดด 29:5-6 ดทำวธิดกลตทำวควทำมคธิดนดรตตอไปโดยหมทำยเหตดุวตทำ พระสสรเสทยงของพระ
เยโฮวาหห์หนกตผู้นสนสทดารห์ พระเยโฮวาหห์ทรงหนกตผู้นสนสทดารห์แหม่งเลบานอน เหมสือนกนับทดที่ฟข้ทำผตทำอนัน
ทรงพลนังสทำมทำรถหนักตข้นไมข้ทดที่แขป็งแรงทดที่สดุดไดข้ พระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำกป็ทททำไดข้เชตนกนัน นอกจทำกนดร  
6 พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้พวกเขากระโดดเหมรือนลผกวนว เลบานอนและสทรทออนเหมรือนมผู้ายผนนิคอน
หนสม่ม คททำวตทำ พวกเขา คสือ ตข้นสนสดดทำรรแหตงเลบทำนอน พทำยดุฝนทดที่ทรงพลนังยตอมทททำใหข้ปตทำทดที่อยผตลขกทดที่สดุด
สนัที่นไหวและกระโดดเหมสือนลผกวนัว ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงเปรดยบพระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำวตทำ
เปป็นเหมสือนพลนังเชตนนนัรนในธรรมชทำตธิ สดีรดีออนเปป็นอดกชสืที่อหนขที่งของภผเขทำเฮอรรโมนซขที่งเปป็นภผเขทำลผกทดที่
สผงทดที่สดุดในแผตนดธินอธิสรทำเอล ดทำวธิดพรรณนทำอยตทำงกวดวตทำพระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำมดพลนังมทำกเสดยจน
มนันทททำใหข้ภผเขทำเหลตทำนนัรนแหตงเลบทำนอนและแมข้แตตภผเขทำเฮอรรโมน (สดรดออน) สนัที่นเทธิรมและกระโดด
เหมสือนมผู้ายผนวิคอนหนดุตม กทำรกลตทำวถขงอนันหลนังนดร ไมตทรทำบชนัดเจน มนันอทำจหมทำยถขงสนัตวรชนธิดหนขที่ง
สมนัยโบรทำณทดที่เปป็นทดที่รผข้จนักในชสืที่อ ‘auroch’ ซขที่งปนัจจดุบนันสผญพนันธดุรไปแลข้ว พวกมนันเปป็นเปป็นวนัวปตทำของ
แวตนแควข้นนนัรน ไมตวตทำพวกมนันมดเขทำเดดยวหรสือไมตนนัรนกป็ไมตเปป็นทดที่ทรทำบแนตชนัด

สดด 29:7-9 ดทำวธิดกลตทำวตตอไปและปธิดทข้ทำยภทำพเปรดยบของพระสดุรเสดยงขององคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระสสรเสทยงของพระเยโฮวาหห์แยกเปลวเพลนิงออกจากกนน นดที่อทำจเปป็นภทำพของ
ฟข้ทำแลบเมสืที่อมนันสตองแสงสวตทำงวทำบไปทนั ที่วทข้องฟข้ทำ ดทำวธิดยกใหข้พระสดุรเสดยงขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
เปป็นสธิที่งทดที่แบตงแยกฟข้ทำแลบในทข้องฟข้ทำ ยธิที่งกวตทำนนัรน 8 พระสสรเสทยงของพระเยโฮวาหห์สนนั่นถนินั่นทสรกนนดาร
พระเยโฮวาหห์ทรงสนนั่นถนินั่นทสรกนนดารแหม่งเมรืองคาเดช เรทำทดุกคนเคยมดประสบกทำรณรเกดที่ยวกนับพทำยดุฝน
ฟข้ทำคะนองเมสืที่อแมข้แตตพสืรนดธินกป็ดผเหมสือนสนัที่นสะเทสือนเมสืที่อเกธิดฟข้ทำผตทำอยผตใกลข้ๆ ถธิที่นทดุรกนันดทำรแหตงเมสือง
คทำเดชอยผตในตอนใตข้ของยผเดดยในพสืรนทดที่สตวนใตข้สดุดของอธิสรทำเอล อดกครนัร งทดที่พระสดุรเสดยงขององครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำถผกเปรดยบวตทำเปป็นเหมสือนกนับพลนังเชตนนนัรน

สดุดทข้ทำยผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร เขดยนวตทำ 9 พระสสรเสทยงของพระเยโฮวาหห์กระทดาใหผู้กวางตนว
เมทยตกลผก และทดาใหผู้ปม่าดงโหรงเหรง และในพระวนิหารของพระองคห์ทสกคนกลม่าวถรึงสงม่าราศทของ
พระองคห์ เหมสือนกนับทดที่เสดยงฟข้ทำรข้องอนันทรงพลนังสทำมทำรถทททำใหข้วนัวตนัวเมดยตกลผกไดข้ และเหมสือนก นับทดที่
ควทำมสวตทำงจข้ทำของฟข้ทำแลบทธิที่มแทงไปจนถขงพสืรนทดที่มสืดทดที่สดุดของปตทำ พระสดุรเสดยงขององครพระผผข้เปป็น



เจข้ทำกป็เปป็นแบบเดดยวกนัน มนันทรงพลนังและทธิที่มแทง ดข้วยเหตดุนดรทดที่พระวธิหทำรของพระเจข้ทำ (ไมตวตทำใน
สวรรครพรข้อมกนับเหลตทำทผตสวรรครรตวมประชดุมอยผตดข้วยหรสือพลนับพลทำทดที่มดพวกคนเลวดรตวมประชดุมอยผต
ดข้วย) ทดุกคนกป็กลตทำวถขงสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำ ฤทธธิธ เดชแหตงพระสดุรเสดยงของพระองครเปธิดเผยถขงสงตทำ
รทำศดและพละกททำลนังของพระองคร พลนังทดที่แทข้จรธิงของพทำยดุฝนอนันทรงพลนังเปป็นภทำพประกอบหนขที่งทดที่
ชนัดเจนของฤทธธิธ เดชแหตงพระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำ

สดด 29:10 ขณะทดที่เขทำใกลข้ถขงตอนจบของเพลงสดดุดดบทนดรแลข้ว ดทำวธิดกป็รข้องออก
มทำวตทำ พระเยโฮวาหห์ประทนบเหนรือนดนั้าทม่วม พระเยโฮวาหห์ประทนบเปป็นกษนตรนิยห์เปป็นนนิตยห์ นทรทำทตวมทดที่วตทำ
นดร อทำจหมทำยถขงนทรทำทตวมในสมนัยของโนอทำหร ในสมนัยนนัรนพระเจข้ทำทรงนนัที่งลงพธิพทำกษทำแผตนดธินโลกทนัรง
สธิรน นอกจทำกนดร  พระองครจะประทนับนนัที่งเปป็นกษนัตรธิยรตลอดไปดข้วย

สดด 29:11 จดุดสนใจหลนักของเพลงสดดุดดบทนดร เปลดที่ยนตรงตอนทข้ทำยนดร จทำกฤทธธิธ
เดชและกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำไปยนังควทำมหตวงใยและกทำรดผแลประชทำชนของพระองคร พระเย
โฮวาหห์จะทรงประทานกดาลนงแกม่ประชาชนของพระองคห์ พระเยโฮวาหห์จะทรงอดานวยพระพรแกม่
ประชาชนของพระองคห์ใหผู้มทสนนตนิภาพ พระเจข้ทำผผข้ทดที่พละกททำลนังของพระองครสทำมทำรถทททำใหข้ภผเขทำทนัรง
หลทำยสนัที่นสะเทสือนไดข้จะทรงถตทำยทอดพละกททำลนังใหข้แกตประชทำชนของพระองครเชตนกนัน ยธิที่งกวตทำนนัรน 
พระเจข้ทำองครเดดยวกนันนดรจะทรงอวยพรประชทำชนของพระองครดข้วยสนันตธิภทำพ เหลตทำนดรชตทำงเปป็นเหตดุผล
อนันทรงพลนังทดที่เรทำจะสรรเสรธิญและถวทำยสงตทำรทำศดแดตองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 30: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีชสือื่อเรสือื่องวท่า เพลงสดดดดและบทเพลงของดนำ
ววิด ณ พวิธดถวนำยพระรนำชวหังของดนำววิด มดีผผผู้สนันนวิษฐานวท่านดีอื่หมายถจึงตอนทดีอื่ดาววิดถวายเรสือนไมผู้สนสดี
ดารณ์ของเขาทดีอื่เยรผซาเลก็ม คนอสือื่นๆกก็พยายามประยดุกตณ์ใชผู้เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กนับตอนทดีอื่ดาววิดไดผู้รนับการ
ไวผู้ชดีววิตจากการพวิพากษาโดยตรงของพระเจผู้า ณ เหตดุเกวิดทดีอื่ลานนวดขผู้าวของอาราวนาหณ์ (เนสืนั้อ
ความในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้บอกใบผู้ไปทางเหตดุการณณ์นนันั้น) ไมท่วท่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เปก็นเพลง
สรรเสรวิญและโมทนาพระคดุณแดท่พระเจผู้าสคาหรนับการชท่วยใหผู้พผู้นและการอวยพรของพระองคณ์



สดด 30:1 ดทำวธิดขขรนตข้นดข้วยกทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ 
ขผู้าพระองคห์จะยอพระเกทยรตนิพระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงดรึงขผู้าพระองคห์ขรึนั้นมา และมนิไดผู้ทรงใหผู้
คผม่อรนิของขผู้าพระองคห์เปรมปรทดนิธิ์เพราะขผู้าพระองคห์ เมสืที่อดทำวธิดนขกยข้อนถขงกทำรศขกหลทำยครนัร งของตน 
เขทำกป็ไดข้แตตยอพระเกทยรตนิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (รผวมณ์) หมทำยถขง ‘ยกขขรน’ หรสือ
 ‘เทธิดทผน’ ดข้วยกทำรเลตนคททำเพดยงเลป็กนข้อย ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำพระองครทรง ‘ดขงเขทำขขรนมทำ’
หลทำยตตอหลทำยครนัร งตอนทดที่เขทำถผก ‘เชสือก’ แขวนไวข้ พระเจข้ทำทรงทททำใหข้แนตใจวตทำบรรดทำศนัตรผของเขทำ
ไมตไดข้มดชนัยชนะและดทำวธิดจขงชสืที่นชมยธินดด กลตทำวสนัรนๆคสือ ดทำวธิดยกยอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำสททำหรนับควทำม
ชตวยเหลสือของพระองคร

สดด 30:2-3 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องทผลวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้า
ของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์รผู้องทผลขอความอสปถนมภห์จากพระองคห์ และพระองคห์ไดผู้ทรงรนกษาขผู้า
พระองคห์ใหผู้หาย ในยทำมทดุกขใจ อทำจดข้วยโรคภนัยหรสือบทำดแผลจทำกกทำรศขก ดทำวธิดไดข้รข้องทผลตตอ
พระเจข้ทำและพระองครไดข้ทรงรนักษทำเขทำใหข้หทำย นอกจทำกนดร  เขทำรข้องทผลวตทำ 3 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ 
พระองคห์ทรงนดาจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์ขรึนั้นมาจากแดนผผผู้ตาย ทรงใหผู้ขผู้าพระองคห์มทชทวนิต เพรืนั่อ
ขผู้าพระองคห์ไมม่ตผู้องลงไปสผม่ปากแดนผ ผผู้ตาย มดอยผตหลทำยครนัร งทดที่พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นจทำกขทำ
กรรไกรแหตงควทำมตทำย กทำรทดที่เขทำกลตทำวถขง “ปทำกแดนผผข้ตทำย” กป็เปป็นคททำเปรดยบถขงหลดุมศพ บทเรดยนทดที่
ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ แมข้ดทำวธิดไดข้เผชธิญควทำมตทำยมทำแลข้ว เขทำกป็รข้องทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้นตตอพระเจข้ทำ
และพระเจข้ทำทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำอยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำ (บทำงคนคธิดวตทำนดที่เปป็นกทำรอข้ทำงอธิงแบบอข้
อมๆถขงเรสืที่องลทำนนวดขข้ทำวของอทำรทำวนทำหรและกทำรนนับจททำนวนประชทำชนของดทำวธิด มนันเปป็นควทำม
บทำปของดทำวธิดสตวนหนขที่งซขที่งนททำควทำมตทำยมทำสผตผผข้อสืที่น กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงไวข้ชดวธิตเขทำอยตทำงเปดที่ยม
กรดุณทำ)

สดด 30:4 เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ โอ ทม่านวนิสสทธนิชนของพระองคห์เออ๋ย จงรผู้องสรรเส
รนิญพระเยโฮวาหห์ และถวายโมทนาเมรืนั่อระลรึกถรึงความบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ หลนังจทำกไดข้ตรขกตรอง
ถขงควทำมดดของพระเจข้ทำแลข้ว ดทำวธิดกป็สนัที่งประชทำชนทนัรงปวงของพระเจข้ทำใหข้รข้องเพลงถวทำยแดตองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำ มนันสททำคนัญทดที่วตทำในพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม ดนตรด ‘แบบครธิสเตดยน’ มดไวข้เพสืที่อพระกรรณ



ของพระเจข้ทำเสมอและไมตใชตหผของมนดุษยร มนันมดไวข้เพสืที่อถวทำยสงตทำรทำศดพระองครเสมอและไมตใชตเพสืที่อใหข้
ควทำมบนันเทธิงแกตหผของมนดุษยร ดทำวธิดยนังก ททำชนับเรทำดข้วยใหข้ “ถวทำยโมทนทำเมสืที่อระลขกถขงควทำมบรธิสดุทธธิธ
ของพระองคร” เรทำมนักขอบพระคดุณพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมดด ควทำมเมตตทำและพระคดุณของพระองคร 
แตตตรงนดร เรทำถผกสนัที่งใหข้ขอบพระคดุณเมสืที่อนขกถขงความบรวิสดุทธวิธของพระเจข้ทำ ควทำมสนัตยรซสืที่อ ควทำม
ยดุตธิธรรมและกทำรพธิพทำกษทำของพระองครหลนั ที่งไหลออกมทำจทำกควทำมบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร เมสืที่อเรทำอยผต
ฝนัที่งทดที่ถผกตข้องของกทำรพธิพทำกษทำของพระองคร เรทำกป็ขอบพระคดุณพระเจข้ทำไดข้สททำหรนับกทำรจนัดกทำรอยตทำง
สทำสมกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่จะขตมเหงผผข้ชอบธรรม

สดด 30:5 พรข้อมกนับพสืรนหลนังนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรนททำเสนอควทำมจรธิง
แฝดคผตหนขที่ง เพราะพระพนิโรธของพระองคห์นนนั้นเปป็นแตม่ชนนั่วขณะหนรึนั่ง และความโปรดปรานของ
พระองคห์นนนั้นตลอดชทวนิต การรผู้องไหผู้อาจจะอผู้อยอนินั่งอยผม่สนกครืนหนรึนั่ง แตม่ความชรืนั่นบานจะมาเวลาเชผู้า 
เมสืที่อดทำวธิดตรขกตรองถขงกทำรตดสอนของพระเจข้ทำ เขทำกป็ชสืที่นชมยธินดดไดข้วตทำควทำมกรธิรวโกรธของพระเจข้ทำ
เปป็นเพดยงชนั ที่วครผต  และกทำรเปป็นทดที่โปรดปรทำนของพระองครกป็นททำมทำซขที่งชดวธิต จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่ใน
พระครธิสตรเรทำพบควทำมโปรดปรทำนกนับพระเจข้ทำ พระองครจขงทรงถตทำยทอดชดวธิตนธิรนันดรรใหข้แกตคน
เหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระคดุณของพระองคร

จทำกนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุวตทำ การรผู้องไหผู้อาจจะอผู้อยอนินั่งอยผม่สนกครืนหนรึนั่ง แตม่
ความชรืนั่นบานจะมาเวลาเชผู้า ควทำมเศรข้ทำโศกไมตเคยอยผตตลอดไป แมข้คทที่ทำคสืนอทำจดผเหมสือนยทำวนทำน 
รดุตงอรดุณกป็มทำเสมอ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “เมสืที่อพระองครผผข้ทรงเปป็นดวงอทำทธิตยรแหตงควทำมชอบธรรม
เสดป็จมทำ เรทำกป็เชป็ดตทำของเรทำ และควทำมชสืที่นบทำนกป็ขนับไลตควทำมเศรข้ทำโศกทดที่รดุกรทำนเขข้ทำมทำออกไปเสดย 
ใครจะไมตชสืที่นบทำนทดที่ไดข้รผข้จนักพระเยซผ? ลททำแสงแรกแหตงรดุตงเชข้ทำยตอมนททำกทำรปลอบประโลมมทำใหข้เรทำ
เมสืที่อพระเยซผทรงเปป็นรดุตงอรดุณ และผผข้เชสืที่อทนัรงปวงกป็รผข้วตทำมนันเปป็นเชตนนนัรน กทำรไวข้ทดุกขรอยผตจนถขงเวลทำเชข้ทำ
เทตทำนนัรน: เมสืที่อคทที่ทำคสืนลตวงพข้นไป ควทำมมสืดหมตนกป็จะจทำงหทำยไป” แนตทดเดดยว เมสืที่อเรทำหนันไปมองพระ
เยซผ คทที่ทำคสืนอนันยทำวนทำนแหตงควทำมเศรข้ทำโศกจะสลทำยกลทำยเปป็นควทำมชสืที่นบทำนและสนันตธิสดุขขององคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสืที่อถผกทททำใหข้ทข้อใจและซขมเศรข้ทำโดยควทำมสผญเสดยและควทำมทดุกขรโศก เรทำตข้องจททำไวข้ว ตทำ
(1) เหมสือนกนับทดที่คทที่ทำคสืนยตอมสธิรนสดุดลง ควทำมเศรข้ทำโศกของเรทำกป็ยตอมสธิรนสดุดลงเหมสือนกนัน (2) เมสืที่อเรทำ



หนันไปมองดผพระองครผผข้ทรงเปป็นดวงอทำทธิตยรแหตงควทำมชอบธรรม พระองครกป็จะทรงฟสืร นคสืนควทำม
ชสืที่นบทำนแหตงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 30:6 ดทำวธิดจขงตรขกตรองถขงอนันตรทำยของชตวงเวลทำแหตงควทำมเจรธิญรดุตงเรสือง 
ขผู้าพระองคห์พผดในความเจรนิญรสม่งเรรืองของขผู้าพระองคห์วม่า "ขผู้าพเจผู้าจะไมม่หวนนั่นไหวเลย" เมสืที่อเรทำสดุข
สบทำยดดและดผเหมสือนไมตมดควทำมยทำกลททำบทำกอยผตใกลข้เลยคสือตอนทดที่ควทำมเยตอหยธิที่งและกทำรคธิดวตทำตนัวเอง
อยผตไดข้โดยไมตตข้องพขที่งผผข้ใดปรทำกฏ ดทำวธิดตรขกตรองถขงชตวงเวลทำแหตงควทำมสงบสดุขและควทำมเจรธิญ
รดุตงเรสืองในชดวธิตของตนและระลขกวตทำเขทำคธิดวตทำเขทำจะไมตหวนั ที่นไหวอดกเลย เขทำชตทำงคธิดผธิดเสดยจรธิงๆ เขทำ
รผข้สขกมนั ที่นคงกนับกทำรเปป็นกษนัตรธิยรมทำยทำวนทำนและมดสนันตธิสดุขตอนทดที่อนับซทำโลมยดุยงใหข้กตอกทำรกบฏ 
ควทำมเจรธิญรดุตงเรสืองยตอมกตอใหข้เกธิดควทำมประมทำทและควทำมเฉยชทำฝตทำยวธิญญทำณ มนันคสือตอนนนัรนเองทดที่
เรทำอธธิษฐทำนนข้อยลงและอทำจถผกทดลองไดข้มทำกทดที่สดุด มนันคสือตอนนนัรนเองทดที่ศนัตรผนนัรนพบเปข้ทำของมนัน

สดด 30:7 เมสืที่อตระหนนักถขงควทำมโงตเขลทำของกทำรคธิดเชตนนนัรน ดทำวธิดจขงรนับรผข้วตทำ 
ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ โดยความโปรดปรานของพระองคห์ พระองคห์ทรงสถาปนาขผู้าพระองคห์ไวผู้อยม่าง
ภผเขาเขผู้มแขป็ง พอพระองคห์ทรงซม่อนพระพนกตรห์ของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์กป็ลดาบากใจ อยตทำงไร
กป็ตทำม เมสืที่อมองยข้อนกลนับไป ดทำวธิดกป็ยอมรนับอยตทำงเปธิดอกวตทำมนันเปป็นเพรทำะควทำมโปรดปรทำนของ
พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทดที่ภผเขทำของเขทำยนังตนัรงยนั ที่งยสืนอยผต นนัที่นคสือ มนันเปป็นเพรทำะควทำมดดของพระเจข้ทำเทตทำนนัรนทดที่เขทำ
ไดข้มดชนัยชนะเหนสือเหลตทำศนัตรผของเขทำ ตรงกนันขข้ทำม เมสืที่อพระเจข้ทำทรงซตอนพระพนักตรรของพระองครแหตง
กทำรอวยพร ดทำวธิดกป็พบอยตทำงรวดเรป็ววตทำตนัวเองเดสือดรข้อนแลข้ว มนันจขงเหมทำะสมสททำหรนับเรทำจนถขงทดุก
วนันนดรทดที่จะแสวงหทำอยตทำงสมทที่ทำเสมอทดที่จะอยผตในนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ ทดที่จะแสวงหทำควทำม
โปรดปรทำนของพระองครเสมอ

สดด 30:8-9 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตรขกตรองตตอไปอดกวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮ
วาหห์ ขผู้าพระองคห์รผู้องทผลตม่อพระองคห์ และขผู้าพระองคห์ไดผู้วนิงวอนพระเยโฮวาหห์วม่า เพรทำะดทำวธิดไดข้
เผชธิญวธิกฤตธิตตทำงๆมทำตลอดหลทำยปด เขทำจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกวตทำเขทำไดข้รข้องขอควทำมชตวย
เหลสือ กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสือ บทำงครนัร งเขทำไดข้อธธิษฐทำนวตทำ 9 "จะไดผู้กดาไรอะไรจากโลหนิตของขผู้า



พระองคห์เมรืนั่อขผู้าพระองคห์ลงไปยนงปากแดนผผผู้ตาย ผงคลทจะสรรเสรนิญพระองคห์หรรือ มนนจะบอกเลม่า
เรรืนั่องความจรนิงของพระองคห์หรรือ ขณะทดที่ดทำวธิดไดข้เผชธิญหนข้ทำควทำมตทำยในครนัร งอดดต เขทำไดข้ถทำม
พระเจข้ทำวตทำจะมดประโยชนรอะไรในกทำรทดที่เขทำเสดยชดวธิต จทำกนนัรนเขทำกป็สรรเสรธิญพระเจข้ทำไมตไดข้อดกตตอไป 
ยธิที่งกวตทำนนัรน ผงคลดกป็ทททำเชตนนนัรนไมตไดข้ และมนันประกทำศควทำมจรธิงของพระเจข้ทำแกตผผข้อสืที่นไมตไดข้ดข้วย มด
หลนักเหตดุผลอนันทรงพลนังตรงนดร  ทดที่วตทำพระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับมนันกป็ปรทำกฏชนัดเจนในกทำรทดที่
พระองครทรงใสตมนันไวข้แลข้วในพระคนัมภดรร

สดด 30:10 ครทำวนดร เพลงสดดุดดบทนดร เปลดที่ยนจทำกกทำรตรขกตรองเกดที่ยวกนับกทำรชตวย
ใหข้พข้นในอดดตไปยนังควทำมตข้องกทำรขณะนดรบข้ทำง ชทำยผผข้ทดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำผผข้นดร จขงรข้อง
ออกมทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงสดนบและทรงพระกรสณาตม่อขผู้าพระองคห์ ขผู้าแตม่พระเยโฮ
วาหห์ ขอทรงเปป็นผผผู้อสปถนมภห์ของขผู้าพระองคห์" คททำรข้องทผลสทำมประกทำรปรทำกฏตรงนดร  ดทำวธิดรข้องทผลใหข้
(1) พระเจข้ทำทรงสดนับฟนัง จทำกนนัรนเขทำวธิงวอนพระเจข้ทำ (2) ใหข้มดควทำมเมตตทำตตอเขทำ สดุดทข้ทำยเขทำวธิงวอน
พระเจข้ทำ (3) ใหข้เปป็นผผข้ชตวยเหลสือของเขทำ คททำรข้องทผลสทำมประกทำรนดร ยนังใชข้ไดข้อยผตจนถขงวนันนดร

สดด 30:11-12 ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยกทำรชสืที่นชมยธินดดในควทำมชตวย
เหลสือทดที่ชนัดเจนของพระเจข้ทำ สดาหรนบขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงเปลทนั่ยนการไวผู้ทสกขห์เปป็นการเตผู้นรดา 
พระองคห์ทรงแกผู้เสรืนั้อผผู้ากระสอบของขผู้าพระองคห์ออก และทรงคาดเอวขผู้าพระองคห์ดผู้วยความยนินดท 
พระเจข้ทำทรงเปลดที่ยนควทำมโศกเศรข้ทำของดทำวธิดเปป็นกทำรกระโดดโลดเตข้นดข้วยควทำมยธินดดแลข้ว พระองคร
ทรงเปลดที่ยนอทำกนัปกธิรธิยทำของเขทำจทำกกทำรไวข้ทดุกขรดข้วยผข้ทำกระสอบเปป็นกทำรชสืที่นชมยธินดดแลข้ว

ทนัรงหมดนดรกป็ 12 เพรืนั่อจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์จะรผู้องเพลงสรรเสรนิญพระองคห์และไมม่นนินั่ง
เงทยบ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะถวายโมทนาแดม่พระองคห์เปป็น
นนิตยห์ หลนังจทำกไดข้ตรขกตรองเกดที่ยวกนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำตลอดหลทำยปดและควทำมชตวยเหลสือ
ในชตวงหลนังๆนดรของพระองคร ดทำวธิดกป็ปฏธิญทำณวตทำจะสรรเสรธิญพระองครและขอบพระคดุณพระองคร
ตลอดไป บทเรดยนนนัรนยนังมดอยผตสททำหรนับเรทำจนถขงวนันนดร

*****



ภนำพรวมของเพลงสดดดด 31: ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องใน
โอกาสใด แมผู้เหก็นไดผู้ชนัดวท่ามนันเปก็นชท่วงเวลาแหท่งความทดุกขณ์ใจครนันั้งใหญท่สคาหรนับดาววิดกก็ตาม บางคน
ควิดวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่อวิสราเอลถผกตดีสอนเพราะความบาปของดาววิดในการนนับจคานวนประชาชน 
คนอสือื่นๆกก็เสนอแนะวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่ชาวเมสืองเคอดีลาหณ์เปวิดเผยทดีอื่ซท่อนของดาววิดแกท่ซาอผลหลนังจาก
ทดีอื่เขาไดผู้ชท่วยพวกเขาใหผู้พผู้นจากคนฟดีลวิสเตดียแลผู้ว ไมท่วท่าในกรณดีใด ดาววิดกก็รผู้องขอความชท่วยเหลสือ
ตท่อพระเจผู้าตรงนดีนั้ เหมสือนกนับทดีอื่เปก็นหลายครนันั้งในเพลงสดดุดดีหลายบท ดาววิดเรวิอื่มตผู้นในหดุบเขาแตท่ปวิด
ทผู้ายดผู้วยการไปอยผท่บนยอดเขาแหท่งการสรรเสรวิญเมสือื่อเขาตรจึกตรองถจึงความดดีของพระเจผู้า

สดด 31:1-2 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรแหตงอธิสรทำเอลเรธิที่มตข้นโดยกทำรรข้องทผลวตทำ โอ 
ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ ขออยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้อายเลย ขอทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ใหผู้พผู้นในความชอบธรรมของพระองคห์ ดทำวธิดสทำรภทำพอยตทำงเปธิดเผยตตอพระเจข้ทำวตทำควทำมไวข้
วทำงใจของเขทำอยผตในพระองคร เขทำจขงรข้องทผลวตทำอยตทำใหข้ตนไดข้อาย คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (บผวชณ์) มดควทำม
หมทำยดข้วยวตทำสนับสน ยดุตงยทำกใจหรสือผธิดหวนัง แนตทดเดดยวเมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร เรทำกป็จะไมตอทำย ดผ เพลง
สดดุดด 22:4-5 เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นโดยควทำมชอบธรรมของพระองคร

ยธิที่งกวตทำนนัรนดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 2 ขอทรงเงทนั่ยพระกรรณใหผู้แกม่ขผู้าพระองคห์ ขอทรงชม่วย
ขผู้าพระองคห์ใหผู้รอดอยม่างรวดเรป็วเถนิด ขอพระองคห์ทรงเปป็นศนิลาเขผู้มแขป็งของขผู้าพระองคห์ เปป็นปผู้อม
ปราการเขผู้มแขป็งททนั่จะชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้รอด ดทำวธิดไมตอทำยทดที่จะขอพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้น 
เขทำตข้องกทำรควทำมชตวยเหลสือเดดีดี๋ยวนดีนั้ เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำอดกใหข้ทรงเปป็นศธิลทำของเขทำและปข้อมปรทำกทำร
เพสืที่อชตวยเขทำใหข้รอดจทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผต ทดที่บอกเปป็นนนัยในเรสืที่องนดรคสือควทำมเชสืที่อของดทำวธิดใน
พระเจข้ทำในยทำมวธิกฤตธิ ทดที่พขที่งเดดยวของเขทำคสือกทำรไวข้วทำงใจพระเจข้ทำ

สดด 31:3-4 เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ พระเจผู้าขผู้า พระองคห์ทรงเปป็นศนิลาและเปป็นปผู้อม
ปราการของขผู้าพระองคห์ ขอทรงพาและนดาขผู้าพระองคห์ดผู้วยเหป็นแกม่พระนามของพระองคห์ นตทำ
สนใจทดที่คททำวตทำ ปผู้อมปราการ แปลมทำจทำก มนัทซอวณ์ดา แนตนอนวตทำนดที่คสือปข้อมปรทำกทำรลนักษณะคลข้ทำย
ภผเขทำซขที่งยสืที่นออกมทำบนทดที่รทำบหธินขรดุขระอยผ ตสผงเหนสือหดุบเขทำทะเลตทำย มนันดผเหมสือนไมตอทำจถผกเจทำะ



เขข้ทำไปไดข้เลย ดทำวธิดรผข้จนักสถทำนทดที่นนัรนและเคยไปหลบภนัยทดที่นนั ที่นอยตทำงไมตตข้องสงสนัย เขทำเปรดยบศธิลทำทดที่ไรข้
พตทำยนนัรนวตทำเปป็นเหมสือนพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำและชดรททำงเขทำ นอกจทำกนดร  ดทำ
วธิดรนับรผข้อยตทำงเปธิดเผยวตทำกทำรทรงนททำเชตนนนัรนมดไวข้เพสืที่อจดุดประสงครของพระเจข้ทำเอง – ดข้วยเหป็นแกต
พระนทำมของพระองคร

ดทำวธิดจขงเปลดที่ยนคททำพผดเปรดยบเทดยบและรข้องทผลพระเจข้ทำวตทำ 4 ขอทรงปลดขผู้าพระองคห์ออก
จากขม่ายททนั่พวกเขาวางอยม่างลนบๆเพรืนั่อดนกขผู้าพระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงเปป็นกดาลนงของขผู้าพระองคห์ 
เหลตทำศนัตรผของเขทำไดข้วทำงกนับดนักไวข้จนับเขทำเหมสือนกนับนทำยพรทำนคนหนขที่งหทำชตองทดที่จะดนักจนับเหยสืที่อของ
เขทำ อดกครนัร งทดที่ดทำวธิดรนับรผข้วตทำพละกททำลนังของเขทำมทำจทำกไหน เขทำไมตมดพละกททำลนังทดที่จะเอทำชนะบตวงแรข้ว
ของเหลตทำศนัตรผของเขทำไดข้ แตตเขทำรผข้วตทำผผข้ใดมด

สดด 31:5 ดนังนนัรนดทำวธิดจขงสทำรภทำพวตทำ ขผู้าพระองคห์มอบจนิตวนิญญาณของขผู้า
พระองคห์ไวผู้ในพระหนตถห์ของพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหม่งความจรนิง พระองคห์ทรง
ไถม่ขผู้าพระองคห์แลผู้ว คททำทดที่แปลเปป็น มอบ (ปาขนัด) ตรงนดรมดควทำมหมทำยวตทำ 'ฝทำกใหข้ดผแล' เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
ดทำวธิดฝทำกจธิตวธิญญทำณของตนไวข้ใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงดผแล องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกตอนทรง
สธิรนพระชนมรบนกทำงเขนนนัรนจขงยกขข้ออนันสะเทสือนอทำรมณรนดร ในลผกทำ 23:46 ดทำวธิดกป็เตสือนพระเจข้ทำใหข้
ทรงระลขกวตทำพระองครไดข้ทรงไถตเขทำแลข้ว เขทำจขงถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระองครโดยกทำรรนับรผข้วตทำพระองคร
ทรงเปป็น “พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำแหตงควทำมจรธิง”

สดด 31:6-8 ดทำวธิดจขงใหข้กทำรเปป็นพยทำนวตทำ ขผู้าพระองคห์เกลทยดบรรดาผผผู้ททนั่นนบถรือ
พระเททยมเทป็จ แตม่ขผู้าพระองคห์วางใจในพระเยโฮวาหห์ เขทำไมตอดทนตตอกทำรถสือเรสืที่องงมงทำยตตทำงๆและ
เรดยกสธิที่งเหลตทำนนัรนวตทำสธิที่งไรข้สทำระตตทำงๆอนันวตทำงเปลตทำของกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ เขทำเกลดยดสธิที่งเหลตทำนนัรน 
ตรงกนันขข้ทำม ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำมดอยผ ตในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ

ยธิที่งกวตทำนนัรนเขทำสทำรภทำพวตทำ 7 ขผู้าพระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์และยนินดทในความเมตตาของพระองคห์
เพราะพระองคห์ทรงทอดพระเนตรความทสกขห์ใจของขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงทราบเรรืนั่องความ
ทสกขห์ยากแหม่งจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์ ดทำวธิดไดข้แตตเปรมปรดดธิธ ในควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเพรทำะ



วตทำพระองครไดข้ทรงชตวยเหลสือเขทำในยทำมทดุกขรลททำบทำกมทำแลข้ว นอกจทำกนดร  พระองครยนังทรงอยผตใกลข้ชธิด
เขทำมทำกเปป็นพธิเศษดข้วยเมสืที่อเขทำอยผตในชตวงเวลทำแหตงควทำมทดุกขรยทำก

นอกจทำกนดร  ดทำวธิดสทำรภทำพวตทำพระเจข้ทำ 8 มนิไดผู้ทรงมอบขผู้าพระองคห์ไวผู้ในมรือของศนตรผ 
พระองคห์ทรงวางเทผู้าของขผู้าพระองคห์ไวผู้ในททนั่กวผู้างขวาง พระเจข้ทำมธิไดข้ทรงยอมใหข้เขทำถผกศนัตรผจนับตนัว
ไป ตรงกนันขข้ทำม พระองครไดข้ประททำนทดที่กวข้ทำงขวทำงแหตงชนัยชนะและอธิสรภทำพแกตเขทำ

สดด 31:9-10 หลนังจทำกหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อสรรเสรธิญพระเจข้ทำและเปป็นพยทำนถขงควทำมดด
ของพระองคร ครทำวนดรดทำวธิดวกกลนับมทำสผตกทำรทผลขอควทำมชตวยเหลสือ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรง
พระกรสณาแกม่ขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์กดาลนงทสกขห์ใจ นนยนห์ตาของขผู้าพระองคห์กป็รม่วงโรยไป
เพราะความระทม ทนนั้งจนิตวนิญญาณและรม่างกายของขผู้าพระองคห์ดผู้วย เมสืที่อยทำมแหตงวธิกฤตธิมทำถขง ดทำวธิด
กป็หนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำและทผลขอควทำมเมตตทำของพระองคร เขทำบอกพระเจข้ทำตตอไป
วตทำตนัวตนทนัรงหมดของเขทำถผกผลทำญดข้วยควทำมระทม มนันรดุนแรงเสดยจนทททำใหข้ทข้องของเขทำปนัที่นปตวน
ขณะทดที่นนัยนรตทำของเขทำรข้องไหข้

ดทำวธิดสทำรภทำพตตอไปอดกวตทำ 10 เพราะชทวนิตของขผู้าพระองคห์กป็รม่อยหรอไปดผู้วยความทสกขห์โศก
และปทเดรือนของขผู้าพระองคห์กป็หมดไปดผู้วยการถอนหายใจ กดาลนงของขผู้าพระองคห์อม่อนลงเพราะ
ความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ และกระดผกของขผู้าพระองคห์กป็รม่วงโรยไป อทำจใชข้คททำพผดเกธินจรธิงไปเลป็ก
นข้อย ดทำวธิดใชข้ถข้อยคททำสละสลวยมทำกขขรนในคททำอธธิษฐทำนของตน โดยบอกเปป็นนนัยวตทำชดวธิตทนัรงหมด
ของเขทำมดแตตควทำมทดุกขรโศกและกทำรถอนหทำยใจ เขทำเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกมทำแลข้วอยตทำงแนตนอน
และในชตวงเวลทำวธิกฤตธิ เขทำกป็บตนวตทำทนัรงชดวธิตของเขทำเปป็นเชตนนนัรน นนัที่นเปป็นกทำรกลตทำวเกธินจรธิง แตตใน
ควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำมนันกป็ดผเหมสือนเปป็นเชตนนนัรน ไมตวตทำดทำวธิดหมทำยถขงควทำมบทำปบทำงอยตทำงทดที่
เฉพทำะเจทำะจงหรสือธรรมชทำตธิบทำปของตนโดยทนั ที่วไปกป็ไมตปรทำกฏชนัดเจน อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำมดกทำรรนับ
รผข้ฝตทำยวธิญญทำณทดที่จะตระหนนักวตทำควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเขทำสดุดทข้ทำยแลข้วกป็ยข้อนกลนับไปทดที่ควทำม
บทำป มนันอยผตทดที่ตข้นตอของปนัญหทำทดุกอยตทำงของเรทำ เขทำถขงขนทำดบอกเปป็นนนัยวตทำสดุขภทำพของเขทำกททำลนัง
อยผตในภทำวะเสดที่ยง นดที่ไมตไดข้บอกเปป็นนนัยวตทำเขทำมดโรคตธิดตตอททำงเพศสนัมพนันธรเหมสือนอยตทำงทดที่บทำงคนไดข้



กลตทำวหทำ ตรงกนันขข้ทำม เขทำรนับรผข้วตทำควทำมทดุกขรลททำบทำกและผลลนัพธรตตทำงๆของควทำมบทำปไดข้ทธิที่มแทง
เขข้ทำไปถขงตนัวตนภทำยในสดุดของเขทำ แนตทดเดดยว ควทำมบทำปยตอมกตอปนัญหทำเหลตทำนนัรนของชดวธิต

สดด 31:11-13 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงเรธิที่มเปธิดเผยกทำรเหยดยดหยทำมของเหลตทำศนัตรผ
ของเขทำทดที่มดตตอเขทำ ขผู้าพระองคห์เปป็นททนั่นนินทาทม่ามกลางบรรดาปฏนิปนกษห์ของขผู้าพระองคห์ โดยเฉพาะ
ทม่ามกลางเพรืนั่อนบผู้านของขผู้าพระองคห์ เปป็นเรรืนั่องนม่าครนนั่นครผู้ามของผผผู้ททนั่คสผู้นเคย ผผผู้ททนั่เหป็นขผู้าพระองคห์ใน
ถนนกป็หนทขผู้าพระองคห์ไป เขทำรผข้วตทำเขทำถผกพวกศนัตรผของเขทำดผหมธิที่น แตตสธิที่งทดที่ทททำใหข้เขทำเจป็บปวดมทำก
ทดที่สดุดคสือกทำรทรยศของบรรดทำเพสืที่อนบข้ทำนของเขทำเอง นดที่อทำจหมทำยถขงตอนทดที่ดทำวธิดถผกทรยศโดยชทำว
เมสืองเคอดลทำหรใน 1 ซทำมผเอล 23 กตอนหนข้ทำนนัรนคนเหลตทำนดร เคยเปป็นเพสืที่อนบข้ทำนของเขทำ กระนนัรนแมข้ดทำวธิด
ไดข้ชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกคนฟดลธิสเตดยแลข้ว พวกเขทำกป็พรข้อมทดที่จะสตงตนัวเขทำใหข้แกตซทำอผล แมข้แตตพวก
พดที่นข้องของเขทำจทำกตระกผลยผดทำหรกป็ไมตมดควทำมจงรนักภนักดดตตอเขทำ

เขทำจขงออกควทำมเหป็นวตทำ 12 เขาลรืมขผู้าพระองคห์เสทยประหนรึนั่งวม่าเปป็นคนตายแลผู้ว ขผู้าพระองคห์
เหมรือนอยม่างภาชนะททนั่แตก ดทำวธิดไมตอยผตในสทำยตทำของเพสืที่อนๆของเขทำแลข้วและจขงไมตอยผตในควทำมคธิด
ของพวกเขทำดข้วย เทตทำทดที่เขทำทรทำบ เขทำเปป็นเหมสือนคนทดที่ตทำยไปแลข้ว ชดวธิตของเขทำเปป็นเหมสือนขวดใบ
หนขที่งทดที่แตกแลข้ว – ไมตมดประโยชนรอนันใดเลย

ยธิที่งกวตทำนนัรน 13 พระเจผู้าขผู้า ขผู้าพระองคห์ไดผู้ยนินเสทยงซสบซนิบของคนเปป็นอนนมาก มทความ
สยดสยองอยผม่ทสกดผู้าน ขณะเมรืนั่อเขารม่วมกนนคนิดแผนการตม่อสผผู้ขผู้าพระองคห์ ขณะททนั่เขาปองรผู้ายชทวนิต
ของขผู้าพระองคห์ ในชตวงเวลทำวธิกฤตธินดร ในชดวธิตของเขทำ คททำพผดใสตรข้ทำยตตทำงๆของเหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนทดที่
ทรยศเขทำกป็กลนับมทำทททำรข้ทำยเขทำ ขตทำวเรสืที่องกทำรเปป็นนกสองหนัวของชทำวเมสืองเคอดลทำหรไดข้ถผกรทำยงทำนใหข้
เขทำทรทำบ เขทำไมตรผข้วตทำเขทำจะไวข้ใจใครไดข้ มดคนมทำแจข้งขตทำวเขทำวตทำพวกเขทำกททำลนังวทำงแผนทดที่จะฆตทำเขทำ

สดด 31:14 อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำไดข้แตตสทำรภทำพอยตทำงกลข้ทำหทำญวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเย
โฮวาหห์ แตม่ขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ทผลวม่า "พระองคห์ทรงเปป็นพระเจผู้าของขผู้า
พระองคห์" แมข้คนอสืที่นๆ กระทนั ที่งคนทดที่เขทำคธิดวตทำเปป็นเพสืที่อนไดข้ทรยศเขทำ ดทำวธิดกป็รผข้วตทำเขทำวทำงใจองครพระ



ผผข้เปป็นเจข้ทำไดข้ เขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ “พระองครทรงเปป็นพระเจข้ทำของขข้ทำพระองคร” เขทำรผข้วตทำกทำรชตวยใหข้
พข้นของเขทำอยผตในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 31:15-16 เขทำจขงรข้องประกทำศวตทำ วนนเวลาของขผู้าพระองคห์อยผม่ในพระหนตถห์ของ
พระองคห์ ขอพระองคห์ทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นมรือศนตรผและผผผู้ขม่มเหงของขผู้าพระองคห์ ชดวธิตของดทำ
วธิด บรรดทำปดของเขทำและวนันเวลทำของเขทำลข้วนอยผ ตในพระหนัตถรของพระเจข้ทำและเขทำกป็ทรทำบเรสืที่องนดรดด 
เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรผของเขทำ เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 16 ขอพระ
พนกตรห์พระองคห์ทอแสงบนผผผู้รนบใชผู้ของพระองคห์ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้รอดดผู้วยความเมตตา
ของพระองคห์ คททำพผดเปรดยบเทดยบหนขที่งทดที่ถผกพบทนั ที่วหนนังสสือเพลงสดดุดดกป็คสือ กทำรมดพระพนักตรร (หรสือ 
ใบหนข้ทำ) ของพระเจข้ทำทอแสงบนตนัวเรทำ มนันสสืที่อถขงกทำรมดควทำมโปรดปรทำนหรสือกทำรอวยพรของ
พระเจข้ทำเพรทำะวตทำพระองครทรงพอพระทนัย ดข้วยควทำมหวนังนนัรน ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำอดกครนัร งใหข้ทรง
ชตวยเขทำใหข้รอดเพรทำะควทำมเมตตทำของพระองคร (คททำทดที่แปลเปป็น ชม่วยใหผู้รอด (ยาชา) มดควทำมหมทำย
ดข้วยวตทำ 'ชตวยใหข้พข้น' นนัที่นคสือควทำมหมทำยตรงนดร ) ดทำวธิดไดข้รข้องออกพระนทำมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
แลข้วและพระเจข้ทำจะทรงใหข้เกดยรตธิคททำรข้องทผลนนัรนอยตทำงแนตนอน

สดด 31:17-18 เขทำรข้องทผลตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไปอดกวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮ
วาหห์ ขออยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้อาย เพราะขผู้าพระองคห์รผู้องทผลพระองคห์ ขอใหผู้คนชนนั่วไดผู้อาย ขอใหผู้
เขาเงทยบเสทยงไปยนงแดนผผผู้ตาย เขทำไดข้รข้องออกพระนทำมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำแลข้ว ดนังนนัรนเขทำจขง
วธิงวอนอดกครนัร งทดที่เขทำจะไมตอทำย (หรสือยดุตงยทำกใจ) ตรงกนันขข้ทำมเขทำขอใหข้คนชนั ที่วไดข้อทำยและเงดยบเสดยง
ในหลดุมศพของพวกเขทำ

เขทำกลตทำวตตอไปอดกวตทำ 18 ขอใหผู้รนิมฝทปากททนั่มสสาเปป็นใบผู้ ซรึนั่งพผดทะลรึนั่งอวดดทตม่อคนชอบธรรม 
ดผู้วยความจองหองและการดผหมนินั่น แนตนอนวตทำเขทำหมทำยถขงตนัวเองวตทำเปป็นคนชอบธรรม ดทำวธิดรบเรข้ทำ
พระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้คททำพผดมดุสทำและเรสืที่องเลวรข้ทำยตตทำงๆทดที่คนเหลตทำนนัรนพผดใสตรข้ทำยเขทำเงดยบลงเสดย เขทำ
จขงฝทำกเหลตทำศนัตรผของเขทำไวข้กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ



สดด 31:19-20 ทข้องฟข้ทำของเพลงสดดุดดบทนดรบนัดนดร เรธิที่มกระจตทำงในฉนับพลนัน ขณะทดที่
กตอนหนข้ทำนดรดทำวธิดไดข้โศกเศรข้ทำและกลนัวอยผตใตข้หมผตเมฆแหตงวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผต ครทำวนดรแสงอทำทธิตยร
แหตงควทำมดดของพระเจข้ทำไดข้สทำดสตองลงมทำบนตนัวเขทำแลข้ว ดนังนนัรนครทำวนดร เขทำจขงหนันไปสผตกทำร
สรรเสรธิญ โอ ความดทของพระองคห์อสดมสนกเทม่าใดททนั่พระองคห์ทรงสะสมไวผู้เพรืนั่อบรรดาผผผู้ททนั่เกรงกลนว
พระองคห์ และทรงกระทดาไวผู้เพรืนั่อผผผู้ททนั่วางใจในพระองคห์ ตม่อหนผู้าบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ ดทำวธิด
ระลขกถขงควทำมดดของพระเจข้ทำและปตทำวประกทำศคททำพยทำนเกดที่ยวกนับมนัน นตทำสนใจทดที่วตทำควทำมดดของ
พระเจข้ทำถผกเกป็บสะสมไวข้สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่เกรงกลนัวพระเจข้ทำ มนันถผกเทลงบนคนเหลตทำนนัรนทดที่
วทำงใจพระเจข้ทำอยตทำงเปธิดเผยตตอหนข้ทำคนอสืที่นๆ

นอกจทำกนดรดทำวธิดประกทำศวตทำ 20 พระองคห์ทรงซม่อนเขาไวผู้ในความลรึกลนบแหม่งพระพนกตรห์
พระองคห์ใหผู้พผู้นจากการปองรผู้ายของมนสษยห์ พระองคห์ทรงยรึดเขาไวผู้อยม่างลรึกลนบในททนั่กดาบนงของ
พระองคห์ใหผู้พผู้นจากลนินั้นททนั่ทะเลาะวนิวาท คนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและวทำงใจพระองคร
อยตทำงเปธิดเผยจะถผกซตอนไวข้ในทดที่เรข้นแหตงเบสืรองพระพนักตรรของพระองคร ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้อง
กนับเพลงสดดุดด 92 ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและวทำงใจ
พระองครอยตทำงเปธิดเผยจะไดข้ถผกคดุข้มกนันโดยกทำรปกปข้องดผแลของพระองคร ยธิ ที่งกวตทำนนัรน พวกเขทำจะถผก
คดุข้มกนันจทำกกทำรโจมตดของลธิรนทนัรงหลทำยทดที่ปองรข้ทำยดข้วย

สดด 31:21-22 ดทำวธิดจขงเรธิที่มปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ 
สาธสการแดม่พระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์ทรงสดาแดงความเมตตาอยม่างมหนศจรรยห์ของพระองคห์แกม่
ขผู้าพระองคห์ในเมรืองเขผู้มแขป็ง พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นมทำแลข้วในนครเขข้มแขป็งตตทำงๆหลทำยครนัร ง
หลทำยครทำ เชตน มทำหะนทำอธิมและเยรผซทำเลป็ม ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นคททำเปรดยบเปรยถขงพละกททำลนังของ
พระเจข้ทำมทำกกวตทำ ไมตวตทำกรณดใด ดทำวธิดกป็ยกใหข้กทำรชตวยใหข้พข้นของตนวตทำเปป็นมทำจทำกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

เขทำสทำรภทำพอดกวตทำ 22 ดผู้วยขผู้าพระองคห์กลม่าวอยม่างรทบรผู้อนวม่า "ขผู้าพระองคห์ถผกตนดขาดไปพผู้น
สายพระเนตรของพระองคห์แลผู้ว" แตม่พระองคห์ยนงทรงไดผู้ยนินเสทยงแหม่งคดาวนิงวอนของขผู้าพระองคห์ 



เมรืนั่อขผู้าพระองคห์รผู้องทผลขอตม่อพระองคห์ แมข้ในตอนแรกเขทำรผข้สขกสธิรนหวนังในควทำมทดุกขรลททำบทำกของ
ตน พระเจข้ทำกป็ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำอยผ ตดด เขทำจขงยอพระเกดยรตธิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 31:23-24 เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำก ททำชนับหลทำยประกทำรโดยดทำวธิดถขง
ประชทำชนของพระเจข้ทำโดยรวม โอ ทม่านบรรดาวนิสสทธนิชนทนนั้งสนินั้นของพระองคห์เออ๋ย จงรนกพระเยโฮ
วาหห์ เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงพนิทนกษห์รนกษาคนสนตยห์ซรืนั่อไวผู้ แตม่ทรงสนองผผผู้กระทดาอหนงการอยม่างเตป็ม
ขนาด เรทำถผกกททำชนับใหข้รนักองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ โดยเฉพทำะเมสืที่อพธิจทำรณทำถขงกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองคร
ทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร นอกจทำกนดร  พระเจข้ทำทรงพธิทนักษรรนักษทำคนสนัตยรซสืที่อและทรงเลตนงทำน
คนเยตอหยธิที่งอยตทำงเตป็มขนทำด ชตทำงเปป็นคททำเตสือนใจอนันแสนวธิเศษ “พระเยโฮวทำหรทรงพธิทนักษรรนักษทำคน
สนัตยรซสืที่อไวข้”

ดนังนนัรน ดทำวธิดมดคททำแนะนททำทธิรงทข้ทำยนดร ไวข้ 24 จงเขผู้มแขป็ง และพระองคห์จะใหผู้ใจของทม่านกลผู้า
หาญเถนิด ทม่านทนนั้งปวงผผผู้หวนงใจในพระเยโฮวาหห์ แมข้หมผตเมฆอทำจดผมสืดมนัว เรทำกป็ถผกสนัที่งใหข้เขข้มแขป็งและ
มดใจกลข้ทำหทำญเพรทำะวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรงทททำใหข้ใจของเรทำเขข้มแขป็ง นตทำสนใจทดที่วตทำคททำทดที่แปล
เปป็น หวนงใจ (ยาคนัล) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ 'รอคอย' หรสือ 'วทำงใจ' พระเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตทำ
นนัรนทดที่รอคอยและวทำงใจพระองคร

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 32: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกประกาศวท่าเปก็น เพลงสดดดดของดนำววิด มหัสควิ
ลบทหนถึรื่ง คคาหลนังนดีนั้มดีความหมายเพดียงวท่า 'คคาสนัอื่งสอน' หรสือ 'การครดุท่นควิด' เนสืนั้อหาของเพลงสดดุดดีบท
นดีนั้เหก็นไดผู้ชนัดวท่ากลท่าวถจึงการกลนับใจใหมท่และมดีลนักษณะเปก็นการสคานจึกผวิด ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าถผก
เขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด บางคนสนันนวิษฐานวท่ามนันเปก็นตอนหลนังเกวิดเรสือื่องของนางบนัทเชบา แมผู้
มนันอาจเปก็นความบาปอสือื่นในชดีววิตของดาววิดกก็ตาม แตท่เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็มดีเนสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับการยก
โทษและชนัยชนะ

สดด 32:1-2 เพลงสดดุดดบทนดรจขงขขรนตข้นดข้วยกทำรประกทำศวตทำบสคคลผผผู้ซรึนั่งไดผู้รนบอภนย
การละเมนิดแลผู้วกป็เปป็นสสข ครือผผผู้ทรงกลบเกลรืนั่อนบาปใหผู้นนนั้น แนตทดเดดยวมดพระพรใหญตยธิที่งในกทำรไดข้รนับ



กทำรยกโทษ คททำทดที่แปลเปป็น ซรึนั่งไดผู้รนบอภนย (นาซา) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ 'ถผกยก' จงสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำ เมสืที่อพระองครทรงยกโทษเรทำแลข้ว พระองครกป็ทรงยกภทำระหนนักแหตงควทำมบทำปออกไปเสดย 
ภทำยใตข้ยดุคแหตงพระบนัญญนัตธิของพระคนัมภดรรเดธิม ควทำมบทำปถผกปกคลดุมโดยโลหธิตของลผกแกะทดที่เปป็น
เครสืที่องสนัตวบผชทำ แตตในพระคนัมภดรรใหมต ควทำมบทำปถผกลข้ทำงออกไปเสดยโดยพระเมษโปดกของพระเจข้ทำ
ดผ วธิวรณร 1:5 

แตตมดมทำกกวตทำนดร อดก ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวตตอไปวตทำ 2 บสคคลซรึนั่งพระเยโฮวาหห์มนิไดผู้ทรง
ถรือโทษความชนนั่วชผู้ากป็เปป็นสสข ครือผผผู้ททนั่ไมม่มทการหลอกลวงในใจของเขา จดุดสนใจหลนักเปลดที่ยนจทำกกทำร
ยกโทษสตวนบดุคคลไปยนังกทำรตนัดสธินปลตอยตนัวจททำเลย ดทำวธิดจขงพรรณนทำถขงควทำมเปป็นสดุขของบดุคคลผผข้
ทดที่ “พระเจข้ทำไดข้ทรงโปรดใหข้เปป็นคนชอบธรรม โดยมธิไดข้อทำศนัยกทำรกระทททำ” (โรม 4:6) อนัครทผต
เปทำโลยกคททำพผดจทำกขข้อนดร ไปอยตทำงชนัดเจนเพสืที่อสนนับสนดุนควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญตกวตทำของพระคนัมภดรร
ใหมตเรสืที่องกทำรถผกนนับวตทำเปป็นคนชอบธรรมโดยควทำมเชสืที่อ คททำทดที่แปลเปป็น ถรือโทษ (คอวณ์ชนับ) มดควทำม
หมทำยวตทำ 'นนับเอทำ' หรสือ 'คธิด' ยธิที่งกวตทำนนัรน มดควทำมเปป็นสดุขสททำหรนับบดุคคลผผข้ทดที่ “ไมตมดกทำรหลอกลวงในใจ
ของเขทำ” คททำหลนังนดรมดควทำมหมทำยวตทำ 'ควทำมไมตจรธิงใจ' , 'กทำรทรยศหนักหลนัง' หรสือ 'มทำรยทำ' ไมตเพดยงมด
พระพรในกทำรถผกนนับวตทำเปป็นคนชอบธรรมเทตทำนนัรน ยนังมดพระพรของกทำรเปป็นคนซสืที่อตรงโดยแทข้ดข้วย

สดด 32:3-4 ดทำวธิดเรธิที่มกลตทำวถขงควทำมพยทำยทำมของเขทำทดที่จะปกปธิดควทำมบทำปของ
ตน เมรืนั่อขผู้าพระองคห์นนินั่งเงทยบ รม่างกายของขผู้าพระองคห์กป็รม่วงโรยไปโดยการครดนั่าครวญวนนยนงคดนั่าของ
ขผู้าพระองคห์ ครนัรนพยทำยทำมทดที่จะเพธิกเฉยควทำมบทำปของตน ดทำวธิดกลนับทดุกขรใจสดุดๆ เขทำกลตทำวเชธิง
อดุปมทำและเชธิงโวหทำรวตทำกทำรทดที่เขทำปกปธิดควทำมบทำปของเขทำดผเหมสือนทททำใหข้เขทำแกตลง แมข้ถผกปธิดซตอน
อยผตภทำยใน ควทำมบทำปของเขทำกป็รข้องคททำรทำมดดุจสธิงโตและทธิที่มแทงจธิตสททำนขกผธิดชอบของเขทำอยผตเนสืองๆ

4 พระหนตถห์ของพระองคห์หนนกอยผม่บนขผู้าพระองคห์ทนนั้งวนนทนนั้งครืน กดาลนงของขผู้าพระองคห์กป็
เหทนั่ยวแหผู้งไปอยม่างความรผู้อนในหนผู้าแลผู้ง เซลาหห์ พอกลตทำวโดยใชข้คททำพผดเปรดยบเปรยตตอไป ดทำวธิดกป็
พผดถขงกทำรถผกฟข้องใจโดยพระเจข้ทำเรสืที่องควทำมบทำปทดที่ถผกปธิดบนังไวข้ของเขทำ กทำรทดที่เขทำพผดถขงควทำมชสืรน
ของเขทำกป็เปป็นคททำพผดเปรดยบเปรยเหมสือนเดธิม ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำ 'นทร ทำเลดรยง' แหตงจธิตวธิญญทำณของเขทำ



ไดข้เหสือดแหข้งไปแลข้ว บดุคคลผผข้นตทำเวทนทำมทำกทดที่สดุดในโลกคสือ ครธิสเตดยนคนหนขที่งซขที่งบนังเกธิดใหมตแลข้ว
และหยดุดกทำรมดสทำมนัคคดธรรมกนับพระเจข้ทำและปธิดบนังควทำมบทำปซขที่งไมตไดข้ถผกสทำรภทำพ อดกครนัร งทดที่คททำวตทำ 
เซลาหณ์ แปลวตทำ จงหยดุดชนั ที่วครผตและใครตครวญเกดที่ยวกนับสธิที่งทดที่เพธิที่งถผกกลตทำวไปนนัรน

สดด 32:5-6 ดทำวธิดไมตอทำจปธิดบนังควทำมบทำปของตนไดข้อดกตตอไปแลข้ว ขผู้าพระองคห์
สารภาพบาปของขผู้าพระองคห์ตม่อพระองคห์ และขผู้าพระองคห์มนิไดผู้ซม่อนความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์
ไวผู้ ขผู้าพระองคห์ทผลวม่า "ขผู้าพระองคห์จะสารภาพการละเมนิดของขผู้าพระองคห์ตม่อพระเยโฮวาหห์" แลผู้ว
พระองคห์ทรงยกโทษความชนนั่วชผู้าแหม่งความบาปของขผู้าพระองคห์ เซลาหห์ คททำทดที่แปลเปป็น สารภาพ 
(ยาดา) ตรงนดรมดควทำมหมทำยวตทำ 'ทททำใหข้เปป็นทดที่ทรทำบ' ควทำมคธิดตรงนดรสสืที่อถขงกทำรสทำรภทำพอยตทำงชนัดเจน 
และกทำรสทำรภทำพจรธิงๆแลข้วคสือกทำรรนับรผข้ควทำมบทำปของตนตตอพระเจข้ทำ ดผ เพลงสดดุดด 51:3 ดทำวธิดไมต
อทำจปธิดซตอนมนันไวข้ภทำยในไดข้อดกตตอไป เขทำจขงบนันทขกกทำรตนัดสธินใจของเขทำ: “ขข้ทำพระองครจะสทำรภทำพ
กทำรละเมธิดของขข้ทำพระองครตตอพระเยโฮวทำหร” ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงหมทำยเหตดุวตทำพระเจข้ทำทรงยก
โทษเขทำแลข้วอยตทำงบรธิบผรณร ควทำมหมทำยของกทำรถผกยกโทษควทำมชนั ที่วชข้ทำแหตงควทำมบทำปของเขทำอทำจ
สสืที่อถขงกทำรลงโทษเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น ความชนนั่วชผู้า (ออวณ์โวน) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ 'กทำรลงโทษ' ซขที่งดผเหมสือนจะเขข้ทำกนับบรธิบทตรงนดร

เมสืที่อนขกยข้อนถขงกทำรสทำรภทำพของเขทำและกทำรรนับรผข้เรสืที่องควทำมบทำปของเขทำ ดทำวธิดจขงออกควทำม
เหป็นวตทำ 6 เพราะฉะนนนั้นทสกคนททนั่ตามทางของพระเจผู้าจะอธนิษฐานตม่อพระองคห์ในเวลาททนั่จะพบพระ
องคห์ไดผู้ ในเวลานดนั้าทม่วมมาก นดนั้าจะไมม่มาถรึงคนนนนั้น ทดุกคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำอยตทำงแทข้จรธิงจะมทำ
หทำพระเจข้ทำในกทำรสทำรภทำพและอธธิษฐทำนขอกทำรยกโทษของพระองคร นอกจทำกนดร  นดที่บอกเปป็นนนัย
อยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรยกโทษดนังกลตทำวเปป็นสธิทธธิพธิเศษอยตทำงหนขที่งซขที่งไมตควรถผกถสือวตทำจะไดข้มทำหรสือมดใหข้
เมสืที่อใดกป็ไดข้ทดที่เรทำอยทำก กทำรยกโทษเปป็นไปตทำมเงสืที่อนไขตตทำงๆของพระเจข้ทำและไมตใชตของเรทำ คททำพผด
เปรดยบเปรยอดกประกทำรถผกพบตรงนดร  “นทร ทำทตวมมทำก” อทำจหมทำยถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆและควทำม
ทดุกขรใจตตทำงๆทดที่ยตอมมทำถขงอยตทำงหลดกเลดที่ยงไมตไดข้ แตตสททำหรนับคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำ นทร ทำทตวมแหตง
ควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆจะไมตทตวมพวกเขทำ พวกมนันจะ “ไมตมทำถขงคนนนัรน” ดนังนนัรนควทำมสททำคนัญของ
กทำรคอยระวนังไมตใหข้บนัญชดแหตงควทำมบทำปในชดวธิตของเรทำยทำวเปป็นหทำงวตทำวจขงถผกเนข้นยทรทำ เรทำตข้อง



สทำรภทำพมนันใหข้เรป็วทดที่สดุดเทตทำทดที่จะทททำไดข้ ควทำมบทำปทดที่ไมตถผกสทำรภทำพทททำใหข้เรทำอยผตนอกกทำรอวยพรของ
พระเจข้ทำ เมสืที่อพทำยดุชดวธิตมทำ นนั ที่นกป็เปป็นทดที่ๆไมตควรอยผตจรธิงๆ

สดด 32:7 เพรทำะดทำวธิดไดข้สทำรภทำพควทำมบทำปของตนแลข้วและไดข้รนับกทำรยก
โทษแลข้ว เขทำจขงประกทำศไดข้วตทำ พระองคห์ทรงเปป็นททนั่ซม่อนของขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงสงวนขผู้า
พระองคห์ไวผู้จากความยากลดาบาก พระองคห์ทรงลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ดผู้วยเพลงฉลองการชม่วยใหผู้พผู้น 
เซลาหห์ เมสืที่อพทำยดุชดวธิตมทำ ดทำวธิดกป็รผข้วตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ลดรภนัยของเขทำ ดผ เพลงสดดุดด 27:5 และ 46:1 
หลนังจทำกไดข้รนับกทำรยกโทษกทำรละเมธิดตตทำงๆของเขทำแลข้ว ควทำมบทำปของเขทำไดข้รนับกทำรปกคลดุมแลข้ว 
และควทำมชนั ที่วชข้ทำของเขทำไมตถผกนนับใหข้เปป็นของเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็เปรมปรดดธิธ ทดที่พระเจข้ทำจะทรงพธิทนักษร
รนักษทำเขทำจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำก เขทำจะถผกลข้อมไวข้ดข้วยบทเพลงตตทำงๆแหตงกทำรชตวยใหข้พข้น นดที่บอกเปป็น
นนัยถขงควทำมชสืที่นชมยธินดดของกทำรถผกยกโทษแลข้ว ดทำวธิดจขงเขดยนในเพลงสดดุดด 51:12 เกดที่ยวกนับกทำรทดที่
เขทำไดข้รนับควทำมชสืที่นบทำนแหตงควทำมรอดของเขทำกลนับคสืนมทำหลนังจทำกสทำรภทำพผธิดแลข้ว

สดด 32:8-9 ผผข้พผดเปลดที่ยนทดที่ขข้อ 8 ขณะทดที่จนถขงจดุดนดร  ดทำวธิดไดข้ครดุตนคธิดมทำตลอด
เกดที่ยวกนับกทำรสทำรภทำพควทำมบทำป ครทำวนดรผผข้พผดคสือพระเจข้ทำเอง เราจะแนะนดาและสอนเจผู้าถรึงทางททนั่เจผู้า
ควรจะเดนินไป เราจะใหผู้คดาปรรึกษาแกม่เจผู้าดผู้วยจนบตาเจผู้าอยผม่ ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำอนันเปดที่ยมสดุขจทำก
พระเจข้ทำ พระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะสนัที่งสอนเรทำและนททำพทำเรทำไปในททำงทดที่เรทำควรไป นอกจทำกนดร  
กทำรนททำพทำนนัรนกป็เปป็นมทำโดยพระเนตรทดที่รผข้เหป็นทดุกสธิที่งของพระองคร ดทำวธิดกลตทำวถขงควทำมจรธิงอนันแสน
วธิเศษเดดยวกนันนดร ในเพลงสดดุดด 73:24 สดุภทำษธิต 3:5-6 ชดรไปยนังพระสนัญญทำเดดยวกนันนดร  พระองครผผข้ทรง
ทรทำบทดุกสธิที่งและทรงมองเหป็นทดุกสธิที่งยตอมรผข้ดดกวตทำเรทำเยอะวตทำเรทำควรเดธินไปในเสข้นททำงใด มดแตตคนโงต
เทตทำนนัรนทดที่เพธิกเฉยกทำรนททำพทำดนังกลตทำว กระนนัรน พวกเขทำกป็ทททำเชตนนดรอยผตทดุกวนัน

เพรทำะเหป็นถขงควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญตนนัรน ผผข้พผดทตทำนนดร จขงดผเหมสือนเปป็นดทำวธิดอดกครนัร ง เขทำจขง
เตสือนวตทำ 9 อยม่าเปป็นเหมรือนมผู้าหรรือลม่อททนั่ปราศจากความเขผู้าใจ ซรึนั่งตผู้องตนิดเหลป็กขวางปากและ
บนงเหทยน มนิฉะนนนั้นมนนกป็จะเขผู้ามาหาเจผู้า มข้ทำและโดยเฉพทำะลตออทำจเปป็นสนัตวรทดที่ดสืรอดขงเอทำมทำกๆ พวก
มนันไมตมดควทำมเขข้ทำใจ เมสืที่อเรทำมดกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำพรข้อมใชข้งทำน มนันคงเปป็นกทำรโงตเขลทำทดที่จะ



ขนัดขสืนเหมสือนลตอตนัวหนขที่ง พระองครทรงมดควทำมเขข้ทำใจเอนกอนนันตร ตรงกนันขข้ทำมควทำมเขข้ทำใจของเรทำ
นนัรนเหมสือนไมตมดคตทำอะไรเลย ดนังนนัรนเรทำจขงควรแสวงหทำกทำรทรงนททำของพระองครเสมอ

สดด 32:10 เมสืที่อพธิจทำรณทำถขงควทำมคธิดทดที่สสืที่อในสองขข้อกตอนหนข้ทำ ดทำวธิดจขงสรดุปวตทำ 
อนนความทสกขห์ของคนชนนั่วนนนั้นมทมาก แตม่ความเมตตาจะลผู้อมบสคคลททนั่วางใจในพระเยโฮวาหห์ แนตทด
เดดยวมดแตตควทำมเศรข้ทำโศกและควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่รอคอยเหลตทำคนชนั ที่ว ควทำมบทำปยตอมกตอใหข้เกธิดแตต
ควทำมทดุกขรลททำบทำก ตรงกนันขข้ทำม เมสืที่อเรทำวทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงชดรนททำตลอดวธิถดททำงแหตงชดวธิต 
ควทำมเมตตทำกป็จะลข้อมเรทำไวข้ พระเจข้ทำทรงดดตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองคร

สดด 32:11 บทสรดุปของเพลงสดดุดดบทนดรมดดนังนดร : ขผู้าแตม่คนชอบธรรม จงยนินดทใน
พระเยโฮวาหห์ และเปรมปรทดนิธิ์ บรรดาทม่านผผผู้มทใจเททนั่ยงตรงจงโหม่รผู้องเถนิด เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงยก
โทษ ทรงทททำใหข้เปป็นคนชอบธรรมและจทำกนนัรนกป็ประททำนกทำรชดรททำงและควทำมเมตตทำ เรทำจขงตข้อง
ชสืที่นชมยธินดดและโหตรข้องดข้วยควทำมชสืที่นบทำน เขทำพผดถขงผผผู้ชอบธรรมตรงนดร  คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (ซาด
ดวิยคณ์) หมทำยถขงควทำมชอบธรรมทดที่เปป็นหลนักกทำร คททำทดที่แปลเปป็นเททนั่ยงตรง (ยาชารณ์) หมทำยถขงควทำม
ชอบธรรมทดที่เปป็นกทำรปฏธิบนัตธิ ดทำวธิดหมทำยถขงทนัรงสองสธิที่ง ในพระครธิสตร เรทำถผกทททำใหข้เปป็นผผข้ชอบธรรม
แลข้วในททำงหลนักกทำร อยตทำงไรกป็ตทำม มนันเปป็นหนข้ทำทดที่ของเรทำทดที่จะดททำเนธินในควทำมชอบธรรมทดที่เปป็นกทำร
ปฏธิบนัตธิ เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยหมทำยเหตดุใหข้ชสืที่นชมยธินดดเพรทำะควทำมดดของพระเจข้ทำ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 33: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ไมท่มดีชสือื่อเรสือื่อง ประเพณดีของคนฮดีบรผจจึงเชสือื่อวท่า
มนันเปก็นเพลงตท่อจากผผผู้แตท่งคนกท่อนหนผู้าและอาจถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสเดดียวกนัน หากเปก็นเชท่น
นนันั้นจรวิง เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เปก็นของดาววิด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ขจึนั้นตผู้นดผู้วยถผู้อยคคาเดดียวกนันกนับทดีอื่ปวิดทผู้าย
บทกท่อนหนผู้า การสรรเสรวิญพระเยโฮวาหณ์คสือหนัวขผู้อหลนักของเพลงศนักดวิธสวิทธวิธบทนดีนั้

สดด 33:1-3 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำเตสือนสตธิใหข้สรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่ทม่านผผผู้ชอบธรรม จงเปรมปรทดนิธิ์ในพระเยโฮวาหห์ การสรรเสรนิญนนนั้นควรแกม่คนเททนั่ยง
ธรรม ผผข้ชอบธรรมถผกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ แมข้ดทำวธิดอทำจไมตไดข้ใชข้คททำวตทำ ‘คนชอบ



ธรรม’ ในควทำมหมทำยของพระคนัมภดรรใหมตทดที่หมทำยถขงกทำรถผกนนับวตทำเปป็นผผข้ชอบธรรม กทำรใชข้คททำๆนดร
ของเขทำจรธิงๆแลข้วกป็มดควทำมหมทำยเหมสือนกนับกทำรเปป็นคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำ เรทำไมตเพดยงถผกกททำชนับ
ใหข้ชสืที่นชมยธินดดในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเทตทำนนัรน ดทำวธิดกลตทำวชนัดเจนดข้วยวตทำมนันเปป็นกทำรเหมทำะสมทดที่จะทททำ
เชตนนนัรน เขทำใชข้คททำฮดบรผอดกคททำหนขที่งทดที่หมทำยถขงควทำมชอบธรรม – เททนั่ยงธรรม (แปลมทำจทำก ยาชารณ์) 
ใจควทำมสททำคนัญกป็คสือวตทำเรทำถผกบนัญชทำใหข้ชสืที่นชมยธินดดในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำถข้ทำเรทำเปป็นคนเทดที่ยงธรรม

ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 2 จงสรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์ดผู้วยพนิณเขาคผม่ จง
ถวายสดสดทแดม่พระองคห์ดผู้วยพนิณใหญม่และพนิณสนิบสาย 3 จงรผู้องเพลงบทใหมม่ถวายพระองคห์ จงดทด
สายอยม่างแคลม่วคลม่องพรผู้อมกนบโหม่รผู้อง กทำรชสืที่นชมยธินดดของเรทำควรจะเปป็นบทเพลงทดที่มดดนตรด
ประกอบดข้วย หลทำยสธิที่งปรทำกฏชนัดเจนเกดที่ยวกนับดนตรดศนักดธิธ สธิทธธิธ  (นนัที่นคสือ แบบครธิสเตดยน) (1) ผผข้ฟนัง
ประทนับอยผตในสวรรครและไมตใชตบนแผตนดธินโลก จดุดสนใจหลนักของดนตรดนมนัสกทำรคสือ กทำร
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำและไมตใชตกทำรใหข้ควทำมบนันเทธิงมนดุษยร (2) เครสืที่องดนตรดตตทำงๆไมตเพดยงถผกกลตทำว
ถขงเทตทำนนัรน พวกมนันตข้องถผกใชข้ดข้วย นดที่หนักลข้ทำงทรรศนะของกลดุตมครธิสตจนักรของพระครธิสตร (Church 
of Christ) ทดที่กลตทำววตทำไมตควรใชข้เครสืที่องดนตรด (3) เหลตทำนนักดนตรดศนักดธิธ สธิทธธิธ ถผกสนัที่งใหข้เลตนอยตทำง
แคลตวคลตอง นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรฝขกฝนและกทำรทททำใหข้ดดทดที่สดุดตทำมควทำมสทำมทำรถของตนัวเอง ผผข้ฟนัง
ของพวกเขทำหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกพระเจข้ทำเอง คททำทดที่แปลเปป็น โหม่รผู้อง (เทรผวณ์อาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ ‘อยตทำงปดตธิยธินดด’ ซขที่งอทำจเปป็นควทำมหมทำยทดที่ถผกตข้องมทำกกวตทำ

สดด 33:4-5 เหตดุเพธิที่มเตธิมถผกใหข้ไวข้เพสืที่อทดที่จะสรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เพราะ
พระวจนะของพระเยโฮวาหห์เททนั่ยงธรรม อดุปนธิสนัยอนันเทดที่ยงธรรมของพระเจข้ทำและพระวจนะของ
พระองครถผกกลตทำวถขง นอกจทำกนดร  และบรรดาพระราชกนิจของพระองคห์กป็สดาเรป็จดผู้วยความจรนิง คททำทดที่
แปลเปป็น ความจรนิง (เอมผวณ์นาหณ์) มดควทำมหมทำยขนัรนธรรมดทำทดที่สดุดของมนันวตทำ ‘ควทำมสนัตยรซสืที่อ’ สธิที่งใด
กป็ตทำมทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำยตอมถผกกระทททำในควทำมจรธิงและควทำมสนัตยรซสืที่อ นนั ที่นถผกแสดงเปป็นแบบ
อยตทำงในพระวจนะอนันชอบธรรมของพระองคร



ดนังนนัรน สธิที่งทดที่ตทำมมทำกป็คสือ 5 พระองคห์ทรงรนกความชอบธรรมและความยสตนิธรรม พระเจข้ทำ
ทรงรนักควทำมชอบธรรม ดผ เพลงสดดุดด 11:7, 45:7, 146:11 และฮดบรผ 1:8-9 คททำทดที่แปลเปป็น การ
พนิพากษา (มวิชพนัท) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมยดุตธิธรรม’ ซขที่งนตทำจะใชตควทำมหมทำยตรงนดร  เพรทำะเหตดุ
อดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมและควทำมรนักทดที่มดตตอควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ แผม่นดนินโลกเตป็มดผู้วยความ
ดทของพระเยโฮวาหห์ ควทำมดดยตอมหลนั ที่งไหลมทำจทำกควทำมชอบธรรม เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงชอบธรรม 
มนันจขงสททำแดงตนัวมนันออกมทำในควทำมดดของพระองครทนั ที่วแผตนดธินโลก ทดที่นตทำสนใจดข้วยกป็คสือคททำทดที่แปล
เปป็น ความดท (เชเซด) เปป็นคททำฮดบรผพสืรนๆทดที่หมทำยถขง ‘ควทำมเมตตทำ’ มนันมนักถผกแปลเชตนนนัรนในพระ
คนัมภดรรฉบนับคธิงเจมสร ดข้วยเหตดุนดร เรทำจขงตข้องสรรเสรธิญพระองคร

สดด 33:6-7 อดกสทำเหตดุหนขที่งทดที่เรทำควรสรรเสรธิญพระองครกป็คสือวตทำ โดยพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหห์ฟผู้าสวรรคห์กป็ถผกสรผู้างขรึนั้นมา กนบบรนิวารทนนั้งปวงกป็ดผู้วยลมพระโอษฐห์ของพระองคห์ 
พระเจข้ทำทรงเปป็นพระผผข้สรข้ทำงสรรพสธิที่ง มนันสททำคนัญตรงทดที่วตทำเนสืรอควทำมตรงนดร ไมตไดข้กลตทำววตทำฟข้ทำสวรรคร
ถผกมอบอททำนทำจโดยพระวจนะขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ แตตพวกมนันถผกสรผู้างขจึนั้นโดยพระวจนะของ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรถผกสรข้ทำงขขรนในทนันทด พระเจข้ทำไมตตข้องใชข้เวลทำหลทำยลข้ทำนปด
เพสืที่อทดที่จะทททำใหข้กทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระองครสททำเรป็จ ดนังทดที่ขข้อ 9 จะหมทำยเหตดุอยตทำงชนัดเจน พระองคร
ตรนัสและมนันกป็สททำเรป็จ จนักรวทำลถผกทททำใหข้มดตนัวตนขขรนมทำโดย “ลมพระโอษฐรของพระองคร”

ควทำมคธิดเดดยวกนันนดรครทำวนดรถผกประยดุกตรใชข้กนับกทำรเนรมธิตสรข้ทำงแผตนดธินโลกเอง 7 พระองคห์
ทรงรวบรวมนดนั้าทะเลไวผู้ดผู้วยกนนเปป็นกองใหญม่ และทรงเกป็บททนั่ลรึกไวผู้ในคลนง ดนังทดที่ถผกพรรณนทำไวข้ใน
ปฐมกทำล 1:9-10 พระเจข้ทำทรงวทำงเขตกนัรนทะเลไวข้และทรงยกแผตนดธินแหข้งขขรนมทำจทำกทะเลเหลตทำนนัรน 
ควทำมจรธิงทดที่สททำคนัญยธิที่งกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงเปป็นผผข้เนรมธิตสรข้ทำงฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลก

สดด 33:8-9 ดนังนนัรน ใหผู้แผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้นยดาเกรงพระเยโฮวาหห์ ใหผู้บรรดาชาว
พนิภพทนนั้งปวงยรืนตะลรึงพรรึงเพรนิดตม่อพระองคห์ เพรทำะพระรทำชกธิจในกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำ 
ประชทำกรทนัรงสธิรนของแผตนดธินโลกจขงถผกก ททำชนับใหข้ยททำเกรงพระองครและนบนอบเชสืที่อฟนังพระองคร 
9 เพราะพระองคห์ตรนส มนนกป็เกนิดขรึนั้นมา พระองคห์ทรงบนญชา มนนกป็ออกมา ตรงนดรคสืออทำวดุธอนันทรง



พลนังทดที่สดุดอยตทำงหนขที่งทดที่มดไวข้ตตอสผข้กนับทฤษฎดวธิวนัฒนทำกทำรแบบเชสืที่อวตทำมดพระเจข้ทำ พระเจข้ทำไมตไดข้ทรงใชข้
เวลทำหลทำยลข้ทำนปดเพสืที่อทดที่จะทททำใหข้พระรทำชกธิจในกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระองครสททำเรป็จ พระองครตรนัส
และมนันกป็เกธิดขขรนมทำ! โดยลมพระโอษฐรของพระองครฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลกกป็ถผกเนรมธิตสรข้ทำง
ขขรนมทำ! มนันถผกสรข้ทำงขขรนในทนันทดดข้วยพระวจนะของพระองครในแตตละวนันของหกวนันแหตงกทำรเนรมธิต
สรข้ทำงนนัรน

สดด 33:10-11 ตรงกนันขข้ทำม พระเยโฮวาหห์ทรงใหผู้การปรรึกษาของชาตนิตม่างๆเปลม่า
ประโยชนห์ พระองคห์ทรงใหผู้แผนงานของชนชาตนิทนนั้งหลายไรผู้ผล แมข้คนไมตนนับถสือพระเจข้ทำไดข้เสนอ
แนวคธิดวธิวนัฒนทำกทำรและคททำสอนเทป็จอสืที่นๆทดที่คลข้ทำยก นันมทำตลอดหลทำยยดุคสมนัย พระเจข้ทำกป็ทรงทททำใหข้
ควทำมคธิดเหลตทำนนัรนสผญเปลตทำ คททำทดที่แปลเปป็น แผนงาน (มาชนัสชาบาหณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมคธิด
ตตทำงๆ’ , ‘ทฤษฎดตตทำงๆ’ หรสือ ‘อดุบทำยตตทำงๆ’ วธิทยทำศทำสตรรและปรนัชญทำของมนดุษยรถผกเหนดที่ยวรนัร งโดย
พระเจข้ทำซขที่งเปป็นควทำมหมทำยของคททำทดที่แปลเปป็น ไรผู้ผล (นผวณ์) แมข้มนดุษยรอทำจพยทำยทำมมทำกเทตทำไร ทฤษฎด 
หลนักปรนัชญทำและวธิทยทำศทำสตรรตตทำงๆของเขทำกป็ยตอมเสสืที่อมสผญไปตทำมกทำลเวลทำ พวกมนันเปป็นเหมสือน
คลสืที่นในทะเลทดที่ผตทำนมทำแลข้วกป็ผตทำนไป

อยตทำงไรกป็ตทำม ทดที่ตรงกนันขข้ทำมกป็คสือ 11 คดาปรรึกษาของพระเยโฮวาหห์ตนนั้งมนนั่นคงเปป็นนนิตยห์ พระ
ดดารนิในพระทนยของพระองคห์อยผม่ทสกชนนั่วอายส แผนกทำรและจดุดประสงครตตทำงๆของพระเจข้ทำนนัรนอยผตชนั ที่วนธิ
รนันดรร พวกมนันไมตเสสืที่อมสผญไปพรข้อมกทำลเวลทำ คททำทดที่แปลเปป็น พระดดารนิ (มาชนัสชาบาหณ์) เปป็นคททำเดดยว
กนับทดที่ถผกแปลเปป็น แผนงานในขข้อทดที่แลข้ว ขณะทดที่ทฤษฎดเหลตทำนนัรนของมนดุษยรเสสืที่อมสผญไป พระดททำรธิ
ตตทำงๆของพระเจข้ทำกลนับคงอยผตเปป็นนธิตยร พระองครไมตมดวนันเปลดที่ยนแปลง พระประสงครของพระองคร
ไมตมดวนันเปลดที่ยนแปลง พระวจนะของพระองครไมตมดวนันเปลดที่ยนแปลง สธิที่งเหลตทำนดร ไมตมดวนันเปลดที่ยนแปลง

สดด 33:12 ดนังนนัรนดทำวธิดจขงปตทำวรข้องวตทำ ประชาชาตนิททนั่พระเจผู้าของเขาครือพระเย
โฮวาหห์กป็เปป็นสสข ครือชนชาตนิซรึนั่งพระองคห์ทรงเลรือกสรรไวผู้เปป็นมรดกของพระองคห์ ดทำวธิดจขงตรขก
ตรองถขงพสืรนเพของตน เขทำเปป็นชนชทำตธิทดที่พระเจข้ทำของพวกเขทำคสือพระเยโฮวทำหร พระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือก
อธิสรทำเอลใหข้เปป็นมรดกพธิเศษของพระองครเองแลข้ว แมข้เรทำในปนัจจดุบนันทดที่เปป็นครธิสเตดยนคนตตทำงชทำตธิไมต



ไดข้เปป็นผผข้รนับอภธิสธิทธธิธ นนัรนโดยตรง ผตทำนททำงควทำมเชสืที่อในพระครธิสตรเรทำกป็เปป็นประชทำชนของพระเจข้ทำ 
และจขงเปป็นททำยทำททดที่ไดข้รนับพนันธสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดที่เปป็นพระสนัญญทำ

สดด 33:13-15 ดทำวธิดจขงใครตครวญเกดที่ยวกนับทรรศนะของพระเจข้ทำทดที่มดตตอมนดุษยชทำตธิ 
พระเยโฮวาหห์ทอดพระเนตรจากฟผู้าสวรรคห์ พระองคห์ทอดพระเนตรบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ 
14 จากททนั่ซรึนั่งพระองคห์ประทนบพระองคห์ทอดพระเนตรเหนรือชาวแผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น 15 ครือพระองคห์
ผผผู้ทรงประดนิษฐห์จนิตใจของเขาทนนั้งหลายทสกคน และทรงพนิจารณากนิจการของเขาทนนั้งหลายทนนั้งสนินั้น กทำร
ทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำถผกกลตทำวถขงตรงนดร  พระองครทรงทรทำบทดุกสธิที่งและทรงเหป็นทดุกสธิที่ง ใจ
ของมนดุษยชทำตธิกป็ลข้วนเหมสือนกนันทนัรงสธิรน ดผ เยเรมดยร 17:9 พระเจข้ทำไมตเพดยงมองเหป็นควทำมเปดที่ยมดข้วย
บทำปของใจมนดุษยรทดที่เปป็นเหมสือนกนันหมดทดุกคนเทตทำนนัรน พระองครทรงทรทำบกธิจกทำรทดุกอยตทำงของเรทำ
ดข้วย

สดด 33:16-17 เมสืที่อเหป็นถขงกทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งและกทำรทรงฤทธทำนดุภทำพทดุกอยตทำง
ของพระเจข้ทำแลข้ว ขข้อสรดุปนดรกป็ชนัดเจน กองทนพใหญม่หาชม่วยใหผู้กษนตรนิยห์องคห์หนรึนั่งองคห์ใดรอดพผู้นไปไมม่ 
กดาลนงอนนมากมายกป็ไมม่ชม่วยนนกรบใหผู้พผู้นไดผู้ กองทนัพใดหรสือยอดมนดุษยรคนใดกป็เทดยบไมตไดข้กนับฤทธธิธ
เดชของพระเจข้ทำ ไมตมดผผข้ใดหนดพข้นพระหนัตถรของพระองครไดข้ 17 มผู้าศรึกจะเปป็นททนั่หวนงความปลอดภนย
กป็หาไมม่ กดาลนงมหาศาลของมนนกป็ชม่วยใหผู้รอดไมม่ไดผู้ ในอธิสรทำเอลสมนัยโบรทำณ มข้ทำถสือวตทำเปป็นสดุดยอด
ของควทำมแขป็งแกรตงในกทำรศขก กระนนัรน ไมตมดมข้ทำหรสือสธิที่งมดชดวธิตอสืที่นใดสทำมทำรถชตวยใหข้พข้นจทำก
พระหนัตถรของพระเจข้ทำไดข้ พระองครทรงเปป็นพระผผข้สรข้ทำงของพวกมนัน

สดด 33:18-19 ตรงกนันขข้ทำม ดผเถนิด พระเนตรของพระเยโฮวาหห์อยผม่เหนรือผผผู้ททนั่ยดาเกรง
พระองคห์ เหนรือผผผู้ททนั่หวนงในความเมตตาของพระองคห์ นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำพระเจข้ทำจะทรงเฝข้ทำดผแลและ
ชตวยคนเหลตทำนนัรนใหข้พข้นซขที่งเปป็นผผข้ทดที่ (1) ยททำเกรงพระองครและ (2) หวนัง (นนัที่นคสือ วทำงใจ) ในควทำม
เมตตทำของพระองคร ควทำมคธิดทดที่คลข้ทำยๆกนันถผกพบในเพลงสดดุดด 147:11 พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซง
เพสืที่อคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองครและทดที่วทำงใจพระองคร พระองครทรงเฝข้ทำดผแลพวกเขทำในระหวตทำง
นดร  กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสือ เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำยททำเกรงพระองครและวทำงใจพระองคร พระองคร



กป็ทรง 19 ชม่วยจนิตวนิญญาณของเขาใหผู้พผู้นจากมนจจสราช และใหผู้เขาดดารงชทวนิตอยผม่ไดผู้ในเวลากนนดาร
อาหาร นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรพธิทนักษรรนักษทำของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร พระองครจะ
ทรงดผแลและเฝข้ทำระวนังเหนสือพวกเขทำ

สดด 33:20-21 ดข้วยเหตดุนดร ดทำวธิดจขงรข้องประกทำศวตทำ จนิตวนิญญาณของเราทนนั้งหลายรอ
คอยพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเปป็นความอสปถนมภห์และเปป็นโลม่ของเรา ควทำมคธิดทดที่แฝงอยผตในกทำรรอ
คอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำคสือ กทำรวทำงใจพระองคร จทำกนนัรนกป็รอคอยในระหวตทำงนดร  เมสืที่อเรทำยททำเกรง
พระองคร วทำงใจพระองครและรอคอยพระองคร พระองครกป็ทรงกลทำยเปป็น (1) ควทำมอดุปถนัมภรและ (2) 
โลตของเรทำ มดหลทำยแหตงในหนนังสสือเพลงสดดุดดทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงถผกพรรณนทำวตทำเปป็นควทำม
อดุปถนัมภรของประชทำชนของพระองครและโลตของพวกเขทำ 21 เออ จนิตใจของเราทนนั้งหลายยนินดทใน
พระองคห์ เพราะเราวางใจในพระนามบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ ดทำวธิดจขงสทำรภทำพวตทำใจของประชทำชน
ของพระเจข้ทำจะชสืที่นชมยธินดดเมสืที่อพวกเขทำไดข้วทำงใจพระองครและพระนทำมบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร

สดด 33:22 ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำทผลขอนดร  โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮ
วาหห์ ขอความเมตตาของพระองคห์จงอยผม่เหนรือขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายตามททนั่ขผู้าพระองคห์หวนงใจใน
พระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น หวนงใจ (ยาคาล) เปป็นกทำรรวมกนันของควทำมคธิดเหลตทำนดร : ‘กทำรหวนัง’, ‘กทำรรอ
คอย’ และ ‘กทำรวทำงใจ’ ควทำมคธิดแบบประสมกนันกป็คสือ กทำรหมทำยพขที่งองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ กทำรรอคอย
พระองครและกทำรวทำงใจพระองครวตทำจะทรงชตวยเหลสือและชตวยใหข้พข้น กทำรทททำเชตนนดร ยตอมนททำมทำซขที่ง
ควทำมเมตตทำของพระองคร

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 34: ตท่างจากเพลงสดดุดดีหลายบท ชสือื่อเรสือื่องของเพลงสดดุดดีบททดีอื่ 34 
พรรณนาชนัดเจนวท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด เพลงสดดดดของดนำววิดเมรรื่อทสู่นำนทนนำเปป็นบน้นำตสู่อ
หนน้นำอนำบดเมเลค พระองคห์จถึงขหับไลสู่ทสู่นำนออกไปเสดยและทสู่นำนกป็ไป เหตดุการณณ์นนันั้นเกวิดขจึนั้นใน 1 ซามผ
เอล 21:1-15 (เราควรหมายเหตดุไวผู้วท่าอาคดีช กษนัตรวิยณ์เมสืองกนัท หลายครนันั้งถผกเรดียกวท่าอาบดีเมเลคเชท่น
กนัน) ในขผู้อ 1-3 ดาววิดปฏวิญาณวท่าจะถวายสาธดุการแดท่องคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าและเชวิญชวนคนอสือื่นๆใหผู้



สรรเสรวิญพระองคณ์ ในขผู้อ 4-7 เขาเลท่าประสบการณณ์ของตน ในขผู้อ 8-10 ดาววิดเตสือนสตวิบรรดาผผผู้ทดีอื่
ตามทางของพระเจผู้าใหผู้มดีความเชสือื่อทดีอื่หนนักแนท่น ในขผู้อ 11-14 เขาใหผู้คคาเตสือนสตวิโดยตรง สดุดทผู้ายผผผู้
แตท่งเพลงสดดุดดีทท่านนดีนั้ตบทผู้ายดผู้วยคคาสอนจากขผู้อ 15 จนถจึงตอนจบ สเปอรณ์เจดียนกลท่าววท่าสวิบขผู้อแรก
เปก็นเพลงสรรเสรวิญและสวิบสองขผู้อสดุดทผู้ายเปก็นคคาเทศนา

สดด 34:1-3 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดสรรเสรธิญพระเจข้ทำ ขผู้าพเจผู้าจะ
สรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์ตลอดไป คดาสรรเสรนิญพระองคห์อยผม่ททนั่ปากขผู้าพเจผู้าเรรืนั่อยไป แมข้เปป็นเพลง
สรรเสรธิญสดดุดด กป็มดบทเรดยนสททำคนัญอยตทำงหนขที่งซขที่งคงอยผตจนถขงวนันนดร  คททำสรรเสรธิญพระองครควรอยผตใน
ปทำกของเรทำเรสืที่อยไป

ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 2 จนิตใจของขผู้าพเจผู้าจะโอผู้อวดในพระเยโฮวาหห์ คนททนั่เสงทนั่ยมเจทยมตนว
จะฟนงและยนินดท คททำทดที่แปลเปป็น โอผู้อวด (ฮาลาล) แมข้ปกตธิแลข้วมดควทำมหมทำยวตทำ ‘สรรเสรธิญ’ ใน
โครงสรข้ทำงของมนันตรงนดรกป็มดควทำมหมทำยวตทำ ‘อวดอข้ทำง’ นดที่เทตทำกนับดทำวธิดกลตทำววตทำจธิตใจของเขทำจะอวด
อข้ทำงในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสืที่อคนทดที่ใจถตอมจะไดข้ยธินถขงกทำรอวดอข้ทำงในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พวกเขทำกป็
จะดดใจเชตนกนัน

เนสืรอหทำสตวนนดรปธิดทข้ทำยโดยกทำรทดที่ดทำวธิดสนัที่งคนอสืที่นใหข้มทำรตวมวงกนันในกทำรสรรเสรธิญองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำ 3 โอ เชนิญยอพระเกทยรตนิพระเยโฮวาหห์พรผู้อมกนบขผู้าพเจผู้า ใหผู้เราสรรเสรนิญพระนามของ
พระองคห์ดผู้วยกนน คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยผตจนถขงวนันนดร  เรทำถผกสนัที่งโดยพระคนัมภดรรใหข้ยอพระเกดยรตธิและยก
ชผองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ทดที่วตทำสธิที่งนดรตข้องถผกกระทททำเปป็นกลดุตมกป็สสืที่อถขงกทำรนมนัสกทำรเปป็นหมผตคณะ (เปป็นกลดุตม) 
ดนังนนัรนสตวนหนขที่งของกทำรรตวมประชดุมกนันของครธิสตจนักรจขงควรเปป็นเพสืที่อกทำรนมนัสกทำร

สดด 34:4-5 ครทำวนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตรขกตรองถขงประสบกทำรณรของตนัวเอง
และกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ ขผู้าพเจผู้าไดผู้แสวงพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์ทรงฟนงขผู้าพเจผู้า และ
ทรงชม่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้พผู้นจากความกลนวทนนั้งสนินั้นของขผู้าพเจผู้า ในวธิกฤตธิทดที่กตอตนัวขขรนทดที่เมสืองกนัทตตอหนข้ทำ
อทำบดเมเลค ดทำวธิดไมตมดทดที่พขที่งอสืที่นนอกจทำกแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ในชนั ที่วโมงนนัรนแหตง
ควทำมทข้อใจและควทำมทดุกขรลททำบทำก พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำและทรงชตวยเขทำใหข้พข้น 



หนขที่งในขข้อดดแสนวธิเศษเหลตทำนนัรนของกทำรไวข้วทำงใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำอยตทำงสดุดจธิตสดุดใจกป็คสือวตทำ 
มนันทททำใหข้ควทำมกลนัวของเรทำสลทำยไป ดทำวธิดใหข้กทำรเกดที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนไดข้จทำกประสบกทำรณรทดที่เจอมทำ
กนับตนัว

ดทำวธิดไมตเพดยงใหข้กทำรไดข้ถขงกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตครทำวนดร เขทำพผดแทนคน
อสืที่นๆดข้วย 5 เขาทนนั้งหลายเพม่งดผพระองคห์ และเบนิกบาน หนผู้าตาของเขาจรึงไมม่ตผู้องอาย เขาทนันั้งหลายทดที่
วตทำนดร อทำจเปป็น คนทดีอื่เสงดีอื่ยมเจดียมตนัวของขข้อ 2 เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำเพตงดผพระองครในควทำมทดุกขร
ใจของตน ใบหนข้ทำของพวกเขทำกป็จะแจตมใส คททำทดที่แปลเปป็นอาย (ชาเฟอรณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ 
‘สนับสน’, ‘ขทำยหนข้ทำ’ หรสือ ‘ผธิดหวนัง’ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำเมสืที่อเรทำหนันมทำหทำพระองครและ
เพตงมองดผพระองคร (นนัที่นคสือ วทำงใจพระองคร) เรทำกป็จะไมตสนับสนหรสือผธิดหวนัง

สดด 34:6 ดทำวธิดจขงเอทำควทำมคธิดนดร ไปสผตขข้อสรดุปของมนัน คนจนคนนทนั้รผู้องทผล 
และพระเยโฮวาหห์ทรงสดนบ และทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้นจากความยากลดาบากทนนั้งสนินั้นของเขา ผผข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดร เรดยกตนัวเองในบดุคคลทดที่สทำม (“คนจนคนนดร ”) เมสืที่อเรทำรข้องทผลตตอพระเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำน 
พระเจข้ทำกป็ทรงสดนับฟนังเขทำและทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยผ ต นดที่ยนังเปป็นจรธิง
อยผตเหมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร

สดด 34:7 ครทำวนดรดทำวธิดกลตทำวถขงควทำมจรธิงหนขที่งทดที่เชสืที่อมโยงกนัน ทผตสวรรคห์ของ
พระเยโฮวาหห์ไดผู้ตนนั้งคม่ายลผู้อมบรรดาผผผู้ททนั่เกรงกลนวพระองคห์ และชม่วยเขาทนนั้งหลายใหผู้รอด วลด ทผต
สวรรคณ์ของพระเยโฮวาหณ์ปรทำกฏหกสธิบสดที่ครนัร งในพระคนัมภดรร นดที่เปป็นกทำรปรทำกฏของมนันครนัร งแรกใน
หนนังสสือเพลงสดดุดด ในบทำงโอกทำส ทผตสวรรครขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำหมทำยถขงพระครธิสตรเอง ในครทำ
วอสืที่นๆ มนันหมทำยถขงทผตสวรรครพธิเศษองครหนขที่งทดที่ถผกสตงมทำโดยพระองคร ไมตเปป็นทดที่แนตชนัดวตทำตรงนดร
หมทำยถขงอนันไหน แตตสธิที่งทดที่ปรทำกฏชนัดเจนกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องและทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่
ยททำเกรงพระองครใหข้พข้น (หลนักกทำรเรสืที่องทผตสวรรครผผข้พธิทนักษรประจททำตนัวเรทำอทำจถผกสสืที่อถขงตรงนดรดข้วย) 
ภทำพประกอบหนขที่งทดที่ชนัดเจนของควทำมจรธิงนดรคสือตอนทดที่พระเจข้ทำทรงชตวยเอลดชทำใหข้พข้นทดที่โดธทำน ดผ 2 
พงศรกษนัตรธิยร 6:13-17 ตรงนนัรนพลโยธทำทผตสวรรครหมผตหนขที่งตนัรงคตทำยลข้อมผผข้พยทำกรณรทตทำนนดรซขที่งถผก



ปนัญหทำรดุมเรข้ทำจรธิงๆ ทดที่อยผ ตในทดที่นดรคสือพระสนัญญทำทดที่ยธิที่งใหญตขข้อหนขที่งสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะชตวยพวกเขทำใหข้พข้นในยทำมวธิกฤตธิ

สดด 34:8 ควทำมจรธิงทดที่ยธิที่งใหญตอดกประกทำรหนขที่งถผกนททำเสนอ โอ ขอเชนิญชนิมดผ
แลผู้วจะเหป็นวม่าพระเยโฮวาหห์ประเสรนิฐ ควทำมคธิดของ “ชธิมดผ” กป็คสือ จงหยดุดและตระหนนักถขงควทำมดด
ของพระเจข้ทำ จงพธิจทำรณทำมนัน จงมดประสบกทำรณรก นับมนัน คททำพผดเปรดยบเทดยบของกทำรชธิมกป็เหมทำะสม
ทดที่สดุด เมสืที่อเรทำมดประสบกทำรณรกนับควทำมดดของพระเจข้ทำแลข้ว เรทำจขงสทำมทำรถเขข้ทำใจมนันไดข้อยตทำงแทข้จรธิง 
พระองครทรงประเสรธิฐ! ปนัญหทำของเรทำกป็คสือวตทำ เรทำไมตหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อทดที่จะมดสตวนรตวมในมนัน

แตตควทำมจรธิงทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำอดกถผกนททำเสนอ คนททนั่วางใจในพระองคห์กป็เปป็นสสข มดควทำมเชสืที่อม
โยงกนันโดยตรงระหวตทำงกทำรวทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกนับกทำรถผกอวยพรโดยพระองคร กทำรดททำเนธิน
ชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อคสือหนททำงหนขที่งอยตทำงแทข้จรธิงทดที่นททำไปสผตกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ (หนททำงอสืที่นๆคสือ 
ควทำมเชสืที่อฟนังและกทำรดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรม) เมสืที่อเรทำวทำงใจพระองครสททำหรนับควทำมตข้องกทำร
แตตละอยตทำงและกทำรตนัดสธินใจแตตละครนัร งในชดวธิต พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะอวยพร ควทำมจรธิงทดที่
คลข้ทำยกนันถผกพบในเพลงสดดุดด 2:12, 40:4 และ 84:12 นอกจทำกนดร  คททำทดที่แปลเปป็น เปป็นสสข (เอเชอรณ์) มด
ควทำมหมทำยดข้วยวตทำกทำรถผกทททำใหข้มดควทำมสดุข แนตทดเดดยว กทำรอวยพรของพระเจข้ทำยตอมนททำมทำซขที่งควทำม
สดุข ชทำวโลกมนักเสทำะแสวงหทำโถแหตงควทำมสดุข ณ ปลทำยสทำยรดุข้งและไมตเคยพบมนันเลย อยตทำงไรกป็ตทำม
กทำรไดข้รนับพรแหตงควทำมสดุขทดที่แทข้จรธิงสตวนหนขที่งกป็ถผกพบในกทำรวทำงใจพระองครตลอดวธิถดททำงแหตง
ชดวธิต

ดทำวธิดทททำใหข้ตนัวเองเดสือดรข้อนอยตทำงหนนักโดยกทำรไปยนังเมสืองกนัท กระนนัรนเมสืที่อเขทำกลนับมทำสผตกทำร
วทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกซทำอผล เขทำกป็พบกทำรไดข้รนับพรแหตงควทำมสดุขทดที่เขทำ
แสวงหทำ (ในเหตดุกทำรณรทดที่เกธิดขขรนทดที่เมสืองกนัท ดทำวธิดเรธิที่มรผข้สขกทข้อใจเพรทำะกทำรไลตลตทำไมตลดละของซทำอผล
ดข้วยควทำมสธิรนหวนังเขทำจขงยอมแพข้และไปหลบภนัยอยผ ตกนับอทำคดช กษนัตรธิยรผผข้นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวแหตงเมสือ
งกนัท ชนั ที่วระยะหนขที่งเขทำจนัดกทำรปนัญหทำดข้วยตนัวเองและทททำใหข้ตนัวเองเดสือดรข้อน เมสืที่อเขทำหนันมทำพขที่งองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อทดที่จะไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พข้นเทตทำนนัรน เขทำจขงพบสถทำนทดที่แหตงกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ)



สดด 34:9-10 ดทำวธิดจขงก ททำชนับผผข้อตทำนของเขทำใหข้ปฏธิบนัตธิตทำมแบบอยตทำงของเขทำ โอ 
ทม่านวนิสสทธนิชนทนนั้งหลายของพระองคห์ จงยดาเกรงพระเยโฮวาหห์ เพราะผผผู้ททนั่ยดาเกรงพระองคห์ไมม่
ขาดแคลน พระพรยธิที่งใหญตอดกประกทำรสททำหรนับกทำรยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำถผกกลตทำวถขง เมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระวจนะของพระองครกป็สนัญญทำวตทำพวกเขทำจะไมต
ขนัดสน คททำทดที่แปลเปป็น ขาดแคลน (มนัคโควรณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ขนัดสน’ เมสืที่อเรทำยททำเกรงพระองคร 
พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำเรทำจะไมตขนัดสน เงสืที่อนไขทดที่สททำคนัญประกทำรหนขที่งสททำหรนับกทำรทดที่พระองคร
ทรงตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของเรทำจขงถผกนททำเสนอ มดหลทำยสธิที่งถผกกลตทำวถขงตรงนดร ไดข้เกดที่ยวกนับ
ควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม สดุภทำษธิต 16:6 กป็สรดุปมนันไดข้เปป็นอยตทำงดด “และคนหลดก
ควทำมชนั ที่วรข้ทำยไดข้โดยควทำมยททำเกรงพระเยโฮวทำหร”

ควทำมคธิดนดรถผกขยทำยควทำมเพธิที่มเตธิมอดก 10 เหลม่าสนิงโตหนสม่มยนงขาดแคลนและหนิวโหย แตม่
บรรดาผผผู้ททนั่แสวงพระเยโฮวาหห์จะไมม่ขาดของดทใดๆ ในโลกของธรรมชทำตธิแมข้แตตสนัตวรทดที่ทรงพลนัง
อยตทำงสธิงโตกป็ประสบควทำมหธิวโหย อยตทำงไรกป็ตทำม “แตตบรรดทำผผข้ทดที่แสวงหทำพระเยโฮวทำหรจะไมตขทำด
ของดดใดๆ” ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับของมนัทธธิว 6:33 และลผกทำ 12:31 เมสืที่อเรทำแสวงหทำ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ พระองครกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะเลดรยงดผ นดที่บอกเปป็นนนัย
อดกครนัร งถขงควทำมคธิดเรสืที่องกทำรดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ กทำรไปหทำพระองครในคททำอธธิษฐทำนเกดที่ยวกนับ
ควทำมตข้องกทำรใดๆในชดวธิตของเรทำคสือกทำรดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ ดนังนนัรน เมสืที่อเรทำยททำเกรงพระองคร
และแสวงหทำพระองครสททำหรนับควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของเรทำ พระองครกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะเลดรยงดผ ทดที่
อยผตในทดที่นดร คสือพระสนัญญทำตตทำงๆทดที่ชนัดเจนซขที่งเรทำอข้ทำงไดข้โดยคททำอธธิษฐทำนในยทำมทดที่ตข้องกทำร

สดด 34:11-14 เกรงวตทำผผข้ใดจะไมตแนตใจวตทำควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำหมทำย 
ควทำมวตทำอะไร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร จขงหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อยกตนัวอยตทำงตตทำงๆ บสตรทนนั้งหลายเออ๋ย มาเถนิด 
มาฟนงเรา เราจะสอนเจผู้าถรึงความเกรงกลนวพระเยโฮวาหห์ ดทำวธิดจขงเชธิญชวนเดป็กๆทดที่อยผ ตใกลข้ใหข้มทำฟนัง
บทเรดยนหนขที่งจทำกเขทำ มนันเกดที่ยวกนับควทำมเกรงกลนัวพระเยโฮวทำหร 12 มนสษยห์คนใดผผผู้ปรารถนาชทวนิต
และรนกวนนครืนทนนั้งหลาย เพรืนั่อเขาจะไดผู้เหป็นของดท ควทำมเตป็มเปดที่ยมของชดวธิต กทำรมดอทำยดุยสืนยทำว และชดวธิต
ทดที่เจสือดข้วยสธิที่งดดๆ คสือวธิธดหนขที่งอนันหรผหรทำทดที่จะพรรณนทำถขงกทำรไดข้รนับพระพร กลตทำวโดยสรดุป ดทำวธิดถทำม



วตทำ ใครอยทำกไดข้รนับกทำรอวยพรในชดวธิตนดรบข้ทำง? ใครอยทำกมดชดวธิตทดที่เตป็มเปดที่ยม บรธิบผรณรและยสืนยทำวโดย
เจอสธิที่งดดๆ เยอะแยะบข้ทำง?

คททำตอบตตอคททำถทำมนนัรนอยผตในขข้อควทำมตตอไปนดร13 จงระวนงลนินั้นของเจผู้าจากความชนนั่ว และอยม่า
ใหผู้รนิมฝทปากพผดเปป็นอสบายลม่อลวง เรสืที่องของลธิรนถผกพผดถขง มดอวนัยวะไมตกดที่สตวนของรตทำงกทำยเรทำทดที่ชอบ
ทททำบทำปมทำกไปกวตทำลธิรน หนขที่งในอนันตรทำยทดที่รข้ทำยแรงทดที่สดุดทดที่มดอยผ ตในลธิรนกป็คสือกทำรทดที่มนันตลบตะแลง นนั ที่น
คสือควทำมหมทำยของคททำทดที่แปลเปป็น อสบายลม่อลวง (มวิรมาหณ์) ตรงกนันขข้ทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร เตสือน
สตธิเรทำใหข้ซสืที่อตรงสดุดๆกนับลธิรนของเรทำ ถข้ทำเรทำอยทำกไดข้กทำรอวยพรของพระเจข้ทำในชดวธิตของเรทำ มนันกป็
เรธิที่มตข้นดข้วยกทำรใชข้ลธิรนของเรทำอยตทำงซสืที่อตรงและชอบธรรม

ดทำวธิดสนัที่งเพธิที่มเตธิมอดกวตทำ 14 จงหนทความชนนั่ว และกระทดาความดท แสวงหาความสงบสสขและ
ดดาเนนินตามนนนั้น กทำรหนดจทำกควทำมชนั ที่วหทำใชตใดอสืที่นนอกจทำกหลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออก ดผ เพลงสดดุดด 
1:1 และ 2 โครธินธร 6:14-18 เรทำยนังถผกกททำชนับใหข้กระทททำควทำมดดดข้วย บตอยครนัร งมดเหตดุกทำรณรตตทำงๆเกธิด
ขขรนในชดวธิตซขที่งกทำรกระทบกระทนั ที่งอทำจปะทดุจนกลทำยเปป็นกทำรทะเลทำะวธิวทำทและกทำรตตอสผข้ ดทำวธิดสนัที่งอดก
วตทำจง “แสวงหทำควทำมสงบสดุขและดททำเนธินตทำมนนัรน” ไมตบตอยนนักทดที่กทำรทะเลทำะวธิวทำทจะสะทข้อนใหข้
เหป็นนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ

หลนักกทำรทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำของหลทำยขข้อกตอนหนข้ทำนดรกป็คสือหลนักกทำรเรสืที่องควทำมชอบธรรม กทำร
ระวนังลธิรนของเรทำและกทำรเปป็นคนซสืที่อตรงกนับมนันคสือควทำมชอบธรรมขนัรนพสืรนฐทำน กทำรหลดกเลดที่ยงควทำม
บทำปและควทำมชนั ที่วรข้ทำยคสือควทำมชอบธรรม กทำรทททำควทำมดดคสือควทำมชอบธรรม กทำรแสวงหทำควทำม
สงบสดุขมทำกกวตทำกทำรปะทะกนันคสือควทำมชอบธรรม (มนันยนังเปป็นสตธิปนัญญทำอนันแขป็งแกรตงดข้วย) กทำร
ดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อคสือควทำมชอบธรรม และบรธิบทนดรกป็บตงบอกชนัดเจนวตทำทนัรงหมดนดรคสือสตวน
หนขที่งของกทำรยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 34:15-16 จดุดสนใจหลนักของเพลงสดดุดดบทนดรจขงเปลดที่ยนอยตทำงแยบยลจทำกกทำร
ดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อและกทำรยททำเกรงพระเจข้ทำไปยนังควทำมชอบธรรม พระเนตรของพระเยโฮ
วาหห์เหป็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองคห์สดนบคดาอผู้อนวอนของเขา เหป็นไดข้ชนัดวตทำ



พระเจข้ทำทรงเฝข้ทำดผแลคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรม ดผ เพลงสดดุดด 5:12 และ 11:7 
นอกจทำกนดร  ในทดที่นดรคสือพระสนัญญทำขนัรนพสืรนฐทำนทดที่ชนัดเจนสททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ พระเจข้ทำ
จะทรงใสตพระทนัยและสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของคนเหลตทำนนัรนทดที่เทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร 
หลนักกทำรเดดยวกนันนดรถผกนททำเสนออยตทำงชนัดเจนในสดุภทำษธิต 15:8 และ 29 นอกจทำกนดร  เปโตรยกคททำพผด
จทำกขข้อควทำมตอนนดร ใน 1 เปโตร 3:12 เพสืที่อนททำเสนอประเดป็นเดดยวกนัน แมข้เรทำเปป็นคนชอบธรรมแลข้ว
ในตททำแหนตงของเรทำในพระครธิสตร เรทำกป็ถผกบนัญชทำหทำใหข้ดททำเนธินชดวธิตสผตควทำมชอบธรรมหลนังจทำกนนัรน
ดข้วย (1 เปโตร 2:24) เมสืที่อเรทำทททำเชตนนนัรน เรทำกป็ทททำใหข้ตนัวเรทำเองอยผตในตททำแหนตงทดที่พระเจข้ทำทรงฟนังคททำ
อธธิษฐทำน พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของผผข้เทดที่ยงธรรม

อยตทำงไรกป็ตทำม ทดที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงชนัดเจนกป็คสือวตทำ 16 พระพนกตรห์ของพระเยโฮวาหห์ตนนั้งตม่อสผผู้
กนบคนทนนั้งหลายททนั่ทดาความชนนั่ว เพรืนั่อจะตนดการระลรึกถรึงเขาเสทยจากแผม่นดนินโลก นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำง
ชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำจะทรงเมธินเฉยคททำอธธิษฐทำนของ “คนทนัรงหลทำยทดที่ทททำควทำมชนั ที่ว” คนเหลตทำนนัรนทดที่ชดวธิต
ของพวกเขทำมดควทำมบทำปเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวเมสืที่อเผชธิญกนับวธิกฤตธิในชดวธิตกป็อทำจลองอธธิษฐทำนขอ
ตตอพระเจข้ทำอยตทำงเรตงดตวน แตตพวกเขทำจะผธิดหวนังทดที่มนันจะไมตไดข้ผล พระเจข้ทำไมตทรงใสตพระทนัยตตอคททำ
อธธิษฐทำนของคนเหลตทำนนัรนทดที่ชดวธิตของพวกเขทำมดควทำมบทำปเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัว ดผ อธิสยทำหร 59:1-2 
และเพลงสดดุดด 66:18 ยธิที่งกวตทำนนัรน พระเจข้ทำกลนับทรงสนัญญทำวตทำพระองครจะทรงจนัดกทำรกนับพวกเขทำใน
กทำรพธิพทำกษทำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “เกดยรตธิยศของพวกเขทำจะถผกเปลดที่ยนเปป็นควทำมอนับอทำย ชสืที่อ
ของพวกเขทำจะถผกลสืมหรสือถผกกลตทำวหทำ ควทำมพธินทำศสธิรนเชธิงจะเปป็นสตวนของคนอธรรมทนัรงปวง” ดนังทดที่
ดทำวธิดจะเขดยนในเพลงสดดุดด 58:11 “แนตแลข้ว มดบททำเหนป็จใหข้แกตคนชอบธรรม แนตแลข้ว มดพระเจข้ทำผผข้ทรง
พธิพทำกษทำโลก”

สดด 34:17-18 หลนักกทำรเหลตทำนนัรนสททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบถผกนททำเสนอ
ตตอไป เมรืนั่อคนชอบธรรมรผู้องทผลขอ พระเยโฮวาหห์ทรงสดนบและทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้นจากความยาก
ลดาบากทนนั้งสนินั้นของเขา แมข้คททำวตทำ คนชอบธรรม เปป็นคททำทดที่ถผกใสตเขข้ทำมทำและถผกหมทำยเหตดุวตทำเปป็นเชตนนนัรน
โดยตนัวอนักษรเอดยงในฉบนับภทำษทำอนังกฤษ คททำทดที่มทำกตอนหนข้ทำกป็ชนัดเจนวตทำเปป็นคนชอบธรรมของขข้อ 15 
ดทำวธิดจขงใสตรทำยละเอดยดเพธิที่มเตธิมเขข้ทำไปของคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบสททำหรนับคนทดที่มดชดวธิตเทดที่ยง



ธรรม พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำและตอบพวกเขทำ พระองครทรงทททำเชตนนนัรนโดย
กทำรชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิตตทำงๆแหตงชดวธิต อยตทำงไรกป็ตทำม สธิที่งทดที่ชนัดเจนกป็คสือวตทำกทำรชตวยใหข้พข้น
ดนังกลตทำวมดพสืรนฐทำนอยผตบนคททำอธธิษฐทำนของคนชอบธรรม เมสืที่อพวกเขทำทททำใหข้ตนัวเองอยผ ตในจดุดทดที่ 
'พระเจข้ทำจะทรงฟนังคททำอธธิษฐทำน' โดยกทำรดททำเนธินชดวธิตของตนอยตทำงเทดที่ยงธรรม พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำ
วตทำจะฟนังคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำและชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิทดที่อยผ ตตตอหนข้ทำพวกเขทำ

นอกจทำกนดร  18 พระเยโฮวาหห์ทรงอยผม่ใกลผู้ผผผู้ททนั่จนิตใจฟกชดนั้าและทรงชม่วยผผผู้ททนั่จนิตใจสดานรึกผนิดใหผู้
รอด พระเจข้ทำทรงใสตพระทนัยเปป็นพธิเศษตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ใจของพวกเขทำฟกชทรทำ พระองครจะทรงอยผต
ใกลข้พวกเขทำเปป็นพธิเศษ ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำอนันมดคตทำในยทำมเผชธิญควทำมสผญเสดยครนัร งใหญต! ทดที่บอกเปป็น
นนัยในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของคนเหลตทำนนัรน ยธิที่งกวตทำนนัรน 
พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่ “จธิตใจสททำนขกผธิด” ใหข้รอด คททำทดที่แปลเปป็น 
สดานรึกผนิด (ดนัคคา) หมทำยถขงกทำรถผกบดขยดรจนกลทำยเปป็นผงธดุลดหรสือตทที่ทำพอๆกนับผงธดุลด เมสืที่อควทำมเยตอ
หยธิที่งแหตงใจของเรทำถผกบดขยดรและเรทำเปป็นเหมสือนผงธดุลดในจธิตวธิญญทำณของเรทำ พระเจข้ทำกป็จะทรงชตวย
ใหข้รอดในตอนนนัรน นดที่เปป็นควทำมจรธิงไมตเพดยงในเรสืที่องควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณเทตทำนนัรน แตตกทำรชตวยใหข้
พข้นแบบชนั ที่วครทำวดข้วย พระเจข้ทำทรงรนังเกดยจใจทดที่เยตอหยธิที่งแตตทรงเขข้ทำใกลข้คนเหลตทำนนัรนทดที่มดใจสททำนขกผธิด 
พระองครทรงชตวยใหข้รอดและทรงชตวยผผข้ทดที่มดใจสททำนขกผธิดใหข้พข้น ดนังนนัรนอดกหลนักกทำรหนขที่งสททำหรนับคททำ
อธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบและกทำรอวยพรของพระเจข้ทำจขงถผกเสรธิมเขข้ทำก นับเพลงสดดุดดแสนวธิเศษบทนดร  
พระเจข้ทำจะทรงอวยพรและเลดรยงดผคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ วทำงใจพระองคร แสวงหทำ
พระองครและทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องตตอพระพนักตรรพระองคร พระองครจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่มดใจ
สททำนขกผธิดดข้วย

ทดที่บอกเปป็นนนัยในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำของเพลงสดดุดดบทนดรกป็คสือ ตอนทดที่ดทำวธิดมทำยนังเมสืองกนัท ใน
ชตวงเวลทำทดที่ควทำมเชสืที่ออตอนแอ เขทำแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือของมนดุษยรแทนทดที่จะพขที่งพระเจข้ทำ อยตทำงไร
กป็ตทำม วธิกฤตธิทดที่เขทำเจออยตทำงฉนับพลนันนนัรนกป็บนังคนับใหข้เขทำตข้องถตอมตนัวลงดข้วยใจสททำนขกผธิดตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจขงทรงชตวยเขทำใหข้พข้น



สดด 34:19 ควทำมคธิดหนขที่งทดที่เชสืที่อมโยงกนันถผกเพธิที่มเขข้ทำไป คนชอบธรรมนนนั้นถผกขม่ม
ใจหลายอยม่าง แตม่พระเยโฮวาหห์ทรงชม่วยเขาออกมาใหผู้พผู้นหมด ควทำมจรธิงอนันลขกซขร งสองประกทำรถผก
นททำเสนอ (1) ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำมดควทำมทดุกขรใจหลทำยอยตทำงสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่พยทำยทำมทททำสธิที่งทดที่ถผก
ตข้อง คททำทดที่แปลเปป็น ถผกขม่มใจหลายอยม่าง (ราหณ์) เปป็นคททำฮดบรผพสืรนๆทดที่หมทำยถขง 'ควทำมชนั ที่วรข้ทำย' ในบรธิบท
นดร  ควทำมหมทำยกป็คสือ 'ควทำมทดุกขรลททำบทำก' แนตทดเดดยว บตอยครนัร งมดควทำมทดุกขรลททำบทำกสททำหรนับกทำรยสืนหยนัด
เพสืที่อสธิที่งทดที่ถผกตข้องและกทำรพยทำยทำมทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง อยตทำงไรกป็ตทำม (2) องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงชตวยคน
เหลตทำนนัรนทดที่พยทำยทำมดททำเนธินชดวธิตเชตนนนัรนใหข้พข้น พระเจข้ทำทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้นจทำก
ควทำมทดุกขรลททำบทำกโดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำพยทำยทำมทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องไมตวตทำจะตข้องแลกดข้วยอะไรกป็ตทำม 
พระคนัมภดรรเตป็มไปดข้วยภทำพประกอบตตทำงๆของหลนักกทำรนดร ไมตวตทำจะเปป็นโยเซฟในอดยธิปตรหรสือดทำเนดยล
ในบทำบธิโลน พระเจข้ทำทรงอวยพรผผข้ชอบธรรม

สดด 34:20 ในบรธิบทเดดยวกนันนดร  คททำพยทำกรณรหนขที่งทดที่ชนัดเจนเกดที่ยวกนับองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำของเรทำถผกนททำเสนอ พระองคห์ทรงรนกษากระดผกเขาไวผู้ทนนั้งหมด ไมม่หนกสนกซทนั่เดทยว ในบรธิบท
โดยตรงนดร  หลนักกทำรกวข้ทำงๆกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องผผข้ชอบธรรม (มดขข้อยกเวข้นตตทำงๆทดที่
ชนัดเจนของควทำมจรธิงขข้อนดร เมสืที่อพระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้ประชทำชนของพระองครถผกขตมเหงและถขงขนัรน
พลดชดพ – สธิทธธิพธิเศษอยตทำงหนขที่งซขที่งจะไดข้รนับบททำเหนป็จอยตทำงบรธิบผรณรในสวรรคร) อยตทำงไรกป็ตทำม กทำร
ประยดุกตรใชข้กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็ถผกกระทททำอยตทำงชนัดเจนในยอหรน 19:36 พระเยซผทรงเปป็น
ผผข้ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิง และแมข้ทรงถผกตรขงกทำงเขน พระเจข้ทำกป็ทรงปข้องกนันมธิใหข้กระดผกสนักซดที่เดดยว
ของพระกทำยอนันศนักดธิธ สธิทธธิธ ของพระองครหนักเสดย อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือเรสืที่อง
ของกทำรปกปข้องของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำดททำเนธินอยตทำง
ชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร

สดด 34:21 ตรงกนันขข้ทำม ความชนนั่วจะสนงหารคนชนนั่ว และคนทนนั้งหลายททนั่เกลทยดชนง
คนชอบธรรมจะสาบสผญไป แมข้คนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตในควทำมบทำปอทำจดผเหมสือนเจรธิญขขรนใน
ขณะนดรและไดข้เปรดยบ กระนนัรนวนันของพวกเขทำกป็ก ททำลนังจะมทำ ควทำมทดุกขรลททำบทำกจะตทำมทนันพวกเขทำใน
ทดที่สดุดและฆตทำพวกเขทำดข้วยซทรทำ นอกจทำกนดร  คนเหลตทำนนัรนทดที่เกลดยดชนังคนชอบธรรมจะถผกทธิรงไวข้ใหข้



เหดที่ยวแหข้งตทำย คททำทดที่แปลเปป็น สาบสผญไป (อาชาม) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำควทำมผธิดและกทำร
พธิพทำกษทำทดที่ตทำมมทำ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงจดุดจบอนันวตทำงเปลตทำของคนอธรรม

สดด 34:22 เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยพระสนัญญทำแสนวธิเศษอดกสองประกทำร 
พระเยโฮวาหห์ทรงไถม่ชทวนิตผผผู้รนบใชผู้ของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ไถม่ (ปาดาหณ์) ในบรธิบทนดรไมตนตทำจะ
หมทำยถขงกทำรไถตจธิตวธิญญทำณของเรทำ ตรงกนันขข้ทำมคททำๆนดรมดควทำมหมทำยไดข้ดข้วยวตทำ 'ถผกกผ ข้ภนัย' หรสือ 'ถผก
ชตวยใหข้พข้น' ประเดป็นหลนักของเนสืรอหทำสตวนหลนังของเพลงสดดุดดบทนดรกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงชตวยคน
เหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองคร แสวงหทำพระองคร ยททำเกรงพระองครและดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรมตตอ
พระพนักตรรพระองครใหข้พข้น ควทำมคธิดนนัรนถผกนททำเสนออยตทำงสละสลวยอดกครนัร งตรงนดร  ควทำมคธิดทดที่สองกป็
สรดุปยตอควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญตอดกประกทำรของเพลงสดดุดดบทนดร  และไมม่มทผผผู้ใดททนั่วางใจในพระองคห์แลผู้ว
จะตผู้องสาบสผญไป อดกครนัร งทดที่คททำทดที่แปลเปป็น สาบสผญไป (อาชาม) หมทำยถขงกทำรมดควทำมผธิด จง
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ เมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร ควทำมผธิดบทำปของเรทำกป็ถผกยกใหข้เปป็นของพระเยซผผผข้ทรง
แบกรนับมนันบนกทำงเขนนนัรน ควทำมวทำงใจในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำจะนททำมทำซขที่งกทำรชตวยใหข้พข้นและ
ควทำมรอดของพระองคร

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 35: เพลงสดดุดดีทดีอื่ยาวเหยดียดบทนดีนั้อาจถผกเขดียนขจึนั้นในตอนทดีอื่ซาอผล
ไลท่ลท่าดาววิดแบบขจึนั้นเขาลงหผู้วย มนันอาจอผู้างอวิงโดยเฉพาะเจาะจงถจึง 1 ซามผเอล 24 ซจึอื่งเปก็นตอนทดีอื่ดา
ววิดหลนับอยผท่ในถคนั้าๆหนจึอื่งทดีอื่เอนเกดดีและซาอผลทท่องเขผู้ามาในถคนั้าเดดียวกนันนนันั้น ดาววิดจะฆท่าซาอผลกก็ทคาไดผู้
ในตอนนนันั้น แตท่เขาไมท่ทคา เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีสามสท่วนโดยแตท่ละสท่วนประกอบดผู้วยคคารผู้องทดุกขณ์ คคา
อธวิษฐาน และคคาสนัญญาวท่าจะสรรเสรวิญ รผปแบบนดีนั้ถผกทคาซคนั้าสามครนันั้งใน 35:1-10, 35:11-18 และ 
35:19-28

สดด 35:1-3 เมสืที่อดทำวธิดครดุตนคธิดเกดที่ยวกนับกทำรขตมเหงอนันอยดุตธิธรรมซขที่งมดตตอเขทำ เขทำกป็
รข้องออกมทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงผจญผผผู้ททนั่ผจญขผู้าพระองคห์ ขอทรงสผผู้รบผ ผผู้ททนั่รบกนบขผู้า
พระองคห์ แทนทดที่จะเอทำคสืนแมข้ในยทำมทดที่เขทำมดโอกทำสทองทดที่จะทททำเชตนนนัรนไดข้ ดทำวธิดกลนับฝทำกเรสืที่องนดร ไวข้



กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรก นับเหลตทำศนัตรผของเขทำ เขทำกลตทำวควทำมคธิดนนัรน
ตตอไปวตทำ 2 ขอทรงถรือโลม่และดนนั้ง และทรงลสกขรึนั้นชม่วยขผู้าพระองคห์ 3 ขอทรงเตรทยมหอกและขวาน
ศรึกสผผู้ผ ผผู้ขม่มเหงขผู้าพระองคห์ แทนทดที่จะจนัดกทำรปนัญหทำดข้วยตนัวเอง ดทำวธิดฝทำกเรสืที่องนดร ไวข้กนับพระเจข้ทำ เขทำปธิด
ทข้ทำยกทำรรข้องทผลนดรดข้วยคททำทผลขอวตทำ ขอตรนสกนบจนิตใจของขผู้าพระองคห์วม่า "เราเปป็นผผผู้ชม่วยใหผู้รอดของ
เจผู้า" ดทำวธิดขอกทำรใหข้ควทำมมนั ที่นใจจทำกพระเจข้ทำวตทำพระองครจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้น

สดด 35:4-6 ครทำวนดร เพลงสดดุดดบทนดร เปลดที่ยนไปยนังคททำอธธิษฐทำนแบบแชตงสทำป โดย
ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำบรรดทำศนัตรผทดที่อยดุตธิธรรมของเขทำ ผผผู้ททนั่แสวงชทวนิตของขผู้าพระองคห์นนนั้น 
ขอใหผู้เขาไดผู้อายและอนปยศ ผผผู้ททนั่ประดนิษฐห์ความชนนั่วตม่อสผผู้ขผู้าพระองคห์นนนั้น ขอทรงใหผู้เขากลนบไปและ
อดสผ 5 ขอใหผู้เขาเปป็นเหมรือนแกลบตม่อหนผู้าลม และขอใหผู้ทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ขนบไลม่ตาม
เขาไป ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรกนับบรรดทำศนัตรผของเขทำ ในกรณดนดรมนันนตทำจะเปป็นซทำอผล
และสมดุนของเขทำ ดทำวธิดถขงขนทำดขอใหข้ทผตสวรรครขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไลตลตทำพวกเขทำเลยดข้วยซทรทำ 
ควทำมคธิดนนัรนถผกขยทำยควทำมเพธิที่มเตธิม 6 ขอใหผู้ทางของเขามรืดและลรืนั่น และขอใหผู้ทผตสวรรคห์ของพระ
เยโฮวาหห์ขม่มเหงพวกเขา

สดด 35:7-8 ดทำวธิดหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่ออธธิบทำยคดดของตน เพราะเขาเอาขม่ายซม่อนดนกขผู้า
พระองคห์ไวผู้อยม่างไมม่มทเหตส เขาขสดหลสมพรางเอาชทวนิตขผู้าพระองคห์อยม่างไมม่มทเรรืนั่อง ผผข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดร ใชข้ภทำพเปรดยบของขตทำยทดที่ซตอนไวข้ใตข้หลดุมพรทำงเพสืที่อพรรณนทำถขงกทำรทดที่เหลตทำศนัตรผของเขทำ
แสวงหทำชดวธิตของเขทำ พวกเขทำทททำเชตนนนัรนอยตทำงอยดุตธิธรรม ดนังนนัรนดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำอดกครนัร งใหข้
ทรงเลตนงทำนพวกเขทำ 8 ขอใหผู้ความพนินาศมาถรึงเขาอยม่างไมม่รผผู้ตนว และขอใหผู้ขม่ายททนั่เขาซม่อนไวผู้นนนั้นตนิด
เขาเองและใหผู้เขาตนิดขม่ายพนินาศเอง ควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำแทนทดที่จะหทำททำงแกข้เผป็ดซทำอผล 
ดทำวธิดกลนับฝทำกเขทำไวข้กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อทดที่จะจนัดกทำรกนับเขทำในวธิธดอนันสมบผรณรแบบของ
พระองคร

สดด 35:9-10 เมสืที่อพธิจทำรณทำวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นอยตทำงแนตนอน ดทำวธิดจขง
ปฏธิญทำณวตทำ แลผู้วจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์ในพระเยโฮวาหห์ ลนิงโลดอยผม่ในการชม่วยใหผู้



รอดของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น การชม่วยใหผู้รอด (เยชผวณ์อาหณ์) ในบรธิบทนดรอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่
พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นจทำกซทำอผล เขทำสนัญญทำวตทำจะชสืที่นชมยธินดดในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ อยตทำงไร
กป็ตทำม ควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณชนั ที่วนธิรนันดรรของพระเจข้ทำอทำจอยผตในควทำมคธิดของดทำวธิดตรงนดรดข้วย กลตทำว
อยตทำงเจทำะจงกป็คสือ คททำสนัญญทำวตทำจะสรรเสรธิญของดทำวธิดกป็คสือวตทำ 10 กระดผกทนนั้งสนินั้นของขผู้าพระองคห์จะ
กลม่าววม่า "ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ มทผผผู้ใดเหมรือนพระองคห์ พระองคห์ผผผู้ทรงชม่วยคนยากจนใหผู้พผู้นจากผผผู้ททนั่
เขผู้มแขป็งเกนินกดาลนงของเขา คนยากจนและคนขนดสนจากผผผู้ททนั่ปลผู้นเขา" จทำกกข้นบขรงแหตงตนัวตนของเขทำ
นนัที่นคสือ จทำกกระดผกของเขทำเลย ดทำวธิดสนัญญทำวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำเมสืที่อพระองครทรงชตวยเขทำใหข้พข้น
จทำกบรรดทำศนัตรผของเขทำ

สดด 35:11-12 เมสืที่อเนสืรอหทำสตวนทดที่สองของเพลงสดดุดดบทนดร เรธิที่มตข้น ดทำวธิดกป็กลตทำวซทรทำ
คททำรข้องทดุกขรของตนตตอพระเจข้ทำ มทพยานเทป็จลสกขรึนั้น เขาฟผู้องสนินั่งททนั่ขผู้าพระองคห์ไมม่ทราบ เหลตทำสหทำย
ของซทำอผลไดข้โกหกเขทำ โดยกลตทำวหทำวตทำดทำวธิดกททำลนังคธิดแผนกทำรตตอสผข้ซทำอผล ดผ 1 ซทำมผเอล 24:9 ดทำวธิด
ไดข้แตตรข้องทผลตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำถผกกลตทำวหทำอยตทำงอยดุตธิธรรม 12 เขาสนองขผู้าพระองคห์โดย
ทดาชนนั่วตอบความดท จนิตใจของขผู้าพระองคห์กป็ตรมตรอม ดทำวธิดเปป็นผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำทดที่จงรนักภนักดดตตอ
ซทำอผลมทำโดยตลอด กระนนัรนเขทำกป็ถผกกลตทำวหทำอยตทำงผธิดๆ

สดด 35:13-14 ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดไมตเพดยงประพฤตธิตนัวอยตทำงยดุตธิธรรมเทตทำนนัรน แตตถขง
ขนทำดอธธิษฐทำนและอดอทำหทำรเพสืที่อซทำอผลดข้วย สม่วนขผู้าพระองคห์ เมรืนั่อเขาปม่วยขผู้าพระองคห์สวมผผู้า
กระสอบ ขผู้าพระองคห์ขม่มใจตนเองดผู้วยการอดอาหาร ขผู้าพระองคห์ซบหนผู้าลงททนั่อกอธนิษฐาน เหป็นไดข้
ชนัดวตทำมดเหตดุกทำรณรหนขที่งซขที่งไมตถผกบนันทขกไวข้ซขที่งเปป็นตอนทดที่ซทำอผลปตวย ดทำวธิดไมตเพดยงอธธิษฐทำนเผสืที่อเขทำ
เทตทำนนัรน แตตยนังทททำเชตนนนัรนอยตทำงเปธิดเผยดข้วยโดยสวมผข้ทำกระสอบและอดอทำหทำร มดหมทำยเหตดุเกดที่ยวกนับ
กทำรอดอทำหทำรตรงนดร  นอกจทำกเรสืที่องอสืที่นๆแลข้ว กทำรอดอทำหทำรเปป็นวธิธดหนขที่งในกทำรถตอมจธิตใจลงตตอพระ
พนักตรรพระเจข้ทำ ควทำมคธิดอนันหลนังนดรกป็คสือวตทำ ดทำวธิดอธธิษฐทำนสตวนตนัวและจทำกใจของตนเพสืที่อซทำอผลและ
เหลตทำขข้ทำรทำชสททำนนักของเขทำ



นอกจทำกนดร  ดทำวธิดสทำรภทำพวตทำ 14 ขผู้าพระองคห์ประพฤตนิอยม่างททนั่เขาเปป็นเพรืนั่อนหรรือพทนั่นผู้องของ
ขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์คอตกและรผู้องไหผู้ครดนั่าครวญเหมรือนคนไวผู้ทสกขห์ใหผู้มารดา ดทำวธิดเคยเปป็น
ทดุกขรโศกเพสืที่อซทำอผลในควทำมเจป็บปตวยของเขทำรทำวกนับวตทำเขทำเปป็นเพสืที่อนหรสือพดที่นข้องคนหนขที่ง ดทำวธิดเคย
ครทที่ทำครวญใหข้ซทำอผลรทำวกนับวตทำเขทำเปป็นคนๆหนขที่งทดที่ไวข้ทดุกขรใหข้แกตกทำรสผญเสดยมทำรดทำของตน ดทำวธิดถผก
กลตทำวหทำอยตทำงอยดุตธิธรรม กระนนัรนเรทำกป็ไดข้เหป็นถขงอดุปนธิสนัยทดที่ไมตเหป็นแกตตนัวของดทำวธิด เขทำอตอนไหวงตทำย
ตตอควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของผผข้อสืที่นและหตวงใยพวกเขทำอยตทำงแทข้จรธิง

สดด 35:15-16 แตม่พอขผู้าพระองคห์สะดสด เขากป็ชสมนสมกนนอยม่างชอบใจ นนกเลงหนวไมผู้
รวบรวมกนนมาสผผู้กนบขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ยนงไมม่ร ผผู้ แตม่พวกเขาไดผู้ดม่าวม่าขผู้าพระองคห์อยม่างไมม่หย สด
ยนนั้ง แมข้ดทำวธิดเคยไวข้ทดุกขรและถขงขนทำดอดอทำหทำรและอธธิษฐทำนเผสืที่อซทำอผล เมสืที่อดทำวธิดประสบควทำม
ทดุกขรลททำบทำก ซทำอผลและบรรดทำขข้ทำรทำชสททำนนักของเขทำกลนับชสืที่นชมยธินดด คททำทดที่แปลเปป็น นนกเลงหนวไมผู้ 
(เนเคหณ์) ในบรธิบทนดรมดควทำมหมทำยวตทำ 'พวกจนัณฑทำล' คนของซทำอผลกลตทำวใสตรข้ทำยดทำวธิดวตทำเปป็นพวก
เหลสือขอของอธิสรทำเอลจนพวกเขทำแชตงสทำปเขทำ ดข้วยลธิรนของพวกเขทำๆฉดกทขรงดทำวธิดอยตทำงไมตหยดุด
หยตอน กระนนัรน ขณะนนัรนดทำวธิดกป็ไมตรผข้เรสืที่องอะไรเลย 16 เขาเยาะเยผู้ยอยม่างคนหนผู้าซรืนั่อใจคดในการ
เลทนั้ยงตม่างๆ ขบเขทนั้ยวเคทนั้ยวฟนนใสม่ขผู้าพระองคห์ พอคนของซทำอผลรวมตนัวกนันเพสืที่อทดที่จะรนับประททำน
อทำหทำร พวกเขทำกป็มดดทำวธิดอยผตในเมนผดข้วย พวกศนัตรผของเขทำมนักพผดจทำใสตรข้ทำยเขทำไปรอบโตบ๊ะกธินเลดรยง
ของพวกเขทำ

สดด 35:17-18 ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำอดกครนัร งวตทำ ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า พระองคห์
จะนนินั่งทอดพระเนตรอทกนานเทม่าใด ขอทรงชม่วยจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากการรผู้ายกาจของ
เขา ชม่วยชทวนิตขผู้าพระองคห์จากหมผม่สนิงโต เขทำถทำมวตทำพระเจข้ทำจะทรงยสืนดผอยผตหตทำงๆไปอดกนทำนสนักเทตทำใด
เขทำรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยชดวธิตเขทำจทำกกทำรใสตรข้ทำยและคททำพผดเจป็บแสบของพวกศนัตรผของเขทำ คททำ
วตทำ ชดีววิต (darling) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ 'สธิที่งเดดยวของเขทำ' และเปป็นคททำขยทำยควทำมจธิตวธิญญทำณของ
เขทำ กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง ดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยจธิตวธิญญทำณของเขทำใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรผหนข้ทำ
ซสืที่อใจคดและอยดุตธิธรรมของเขทำ



อดกครนัร งทดที่ดทำวธิดสนัญญทำวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองคร 18 แลผู้ว
ขผู้าพระองคห์จะโมทนาพระคสณพระองคห์ในททนั่ชสมนสมใหญม่ ขผู้าพระองคห์จะสรรเสรนิญพระองคห์
ทม่ามกลางคนเปป็นอนนมาก ทดที่ชดุมนดุมใหญตทดที่วตทำนดร อทำจหมทำยถขงกทำรประชดุมศนักดธิธ สธิทธธิธ ระดนับชทำตธิของ
อธิสรทำเอลเมสืที่อทดุกคนตข้องไปปรทำกฏตนัวทดที่พลนับพลทำ เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้น ดทำวธิดกป็สนัญญทำวตทำ
จะสรรเสรธิญและขอบพระคดุณพระองครในทดที่ชดุมนดุมชน

สดด 35:19-21 อดกครนัร งทดที่ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำอยตทำใหข้พวกศนัตรผของ
เขทำมดชนัยตตอเขทำ ขออยม่าใหผู้คผม่อรนิอยม่างไรผู้เหตสผลนนนั้นมทความเปรมปรทดนิธิ์เหนรือขผู้าพระองคห์ และอยม่าใหผู้
บรรดาผผผู้ททนั่เกลทยดชนงขผู้าพระองคห์อยม่างไมม่มทเหตสไดผู้หลนินั่วตาใหผู้กนน กทำรทดที่เหลตทำศนัตรผของเขทำหลธิที่วตทำใหข้
กนันอทำจหมทำยถขงอทำกนัปกธิรธิยทำอนันหลอกลวงเมสืที่อพวกเขทำแอบสตงสนัญญทำณใหข้กนันแบบไมตมดเสดยงถขง
ควทำมรนังเกดยจของพวกเขทำทดที่มดตตอเขทำ ดทำวธิดจขงหนันไปพขที่งองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำก
พวกเขทำแทนทดที่จะตอบโตข้พวกเขทำดข้วยตนัวเอง

ควทำมตลบตะแลงของเหลตทำศนัตรผของเขทำปรทำกฏชนัดเจน 20 เพราะเขาไมม่พผดอยม่างสนนตนิ แตม่
เขาคนิดถผู้อยคดาหลอกลวงตม่อบรรดาผผผู้ททนั่สงบเงทยบในแผม่นดนิน ดทำวธิดพผดถขงตนัวเองวตทำเปป็นผผข้ทดที่สงบเงดยบ
ในแผตนดธิน นนัที่นคสือ เขทำไมตไดข้มดควทำมไมตจงรนักภนักดดตตอซทำอผลเลย เขทำเปป็นขข้ทำรทำชบรธิพทำรทดที่จงรนักภนักดด 
แมข้กระนนัรน ควทำมอธิจฉทำของซทำอผลกป็แพรตไปถขงบรรดทำผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำของเขทำ พวกเขทำจขงใสตควทำม
ดทำวธิด และมนันกลทำยเปป็นวงจรอดุบทำทวรทดที่ก นัดกธินตนัวมนันเอง กทำรใสตรข้ทำยดทำวธิดโดยเหลตทำขข้ทำรทำชสททำนนัก
ของซทำอผลมดแตตจะเพธิที่มควทำมอธิจฉทำของซทำอผล

21 เขาอผู้าปากกวผู้างใสม่ขผู้าพระองคห์ เขากลม่าววม่า "อผู้าฮา อผู้าฮา เราเหป็นกนบตาแลผู้ว" เหลตทำศนัตรผ
ของดทำวธิดใสตควทำมเขทำมทำกขขรนไปอดกโดยอข้ทำงวตทำพวกเขทำไดข้เหป็นควทำมไมตจงรนักภนักดดในตนัวเขทำแลข้ว 
พวกเขทำจขงกลตทำวหทำเขทำอยตทำงหลอกลวงและอยตทำงอยดุตธิธรรม

สดด 35:22-23 ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำอดกครนัร ง โอ 
ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทอดพระเนตรแลผู้ว ขออยม่าทรงนนินั่งเสทย โอ ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 
ขออยม่าทรงสถนิตไกลจากขผู้าพระองคห์ แมข้พวกศนัตรผของเขทำอข้ทำงวตทำตนไดข้เหป็นควทำมไมตจงรนักภนักดดใน



ตนัวดทำวธิด เขทำกป็รผข้ดดกวตทำนนัรน นอกจทำกนดร  เขทำรผข้วตทำพระเจข้ทำทรงรผข้เหป็นทดุกสธิที่ง ดนังนนัรนดทำวธิดจขงทผลขอพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงปกปข้องเขทำ องครผผข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ทรงเหป็นแลข้ววตทำเกธิดอะไรขขรน พระเจข้ทำทรงทรทำบควทำม
ชอบธรรมของดทำวธิด ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ตรนัสออกมทำเพสืที่อเขทำและชตวยเหลสือเขทำ ยธิที่งกวตทำนนัรน
ดทำวธิดรข้องทผลวตทำ 23 ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขอทรงรผู้อน
พระทนย ตรืนั่นขรึนั้นเพรืนั่อเหป็นแกม่สนิทธนิของขผู้าพระองคห์ เพรืนั่อเหป็นแกม่เรรืนั่องของขผู้าพระองคห์เถนิด พผดงตทำยๆคสือ 
เขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมเพสืที่อเขทำ กษนัตรธิยรซทำอผลเปป็นผผข้อยดุตธิธรรม แตตพระเจข้ทำ
ไมตทรงเปป็นเชตนนนัรน ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเปป็นผผข้พธิพทำกษทำของเขทำ

สดด 35:24-26 ดนังนนัรนดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้า
ของขผู้าพระองคห์ ขอทรงใหผู้ความยสตนิธรรมแกม่ขผู้าพระองคห์ตามความชอบธรรมของพระองคห์ และ
ขออยม่าใหผู้เขาเปรมปรทดนิธิ์เหนรือขผู้าพระองคห์ เขทำแสวงหทำกทำรพธิพทำกษทำอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำ นตทำ
เศรข้ทำทดที่กษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอลเปป็นผผข้อยดุตธิธรรม ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงอดุทธรณรตตอศทำลฎดกทำแหตงสวรรคร

เขทำยนังวธิงวอนดข้วยวตทำอยตทำใหข้พวกศนัตรผของเขทำเปรมปรดดธิธ  แตตใหข้คนเหลตทำนนัรนอนับอทำยเพรทำะ
ควทำมอยดุตธิธรรมของพวกเขทำ 25 อยม่าใหผู้เขาทนนั้งหลายรดาพรึงในใจวม่า "เอผู้อเฮอ เราไดผู้ตามใจปรารถนา
ของเรา" อยม่าใหผู้เขากลม่าวไดผู้วม่า "เราไดผู้กลรืนเขาเสทยแลผู้ว" 26 ขอใหผู้เขาไดผู้อายและไดผู้ความยสม่งยาก
ดผู้วยกนน ครือเขาผผผู้เปรมปรทดนิธิ์เพราะความลดาเคป็ญของขผู้าพระองคห์ ใหผู้เขาไดผู้หม่มความอายและความ
อนปยศ ครือผผผู้ททนั่เขาอวดตนวสผผู้ขผู้าพระองคห์ บทเรดยนทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำในเรสืที่องทนัรงหมดนดรกป็คสือวตทำดทำวธิดไมตไดข้
หทำททำงทดที่จะจนัดกทำรกนับปนัญหทำดข้วยตนัวเอง เขทำไมตไดข้หทำททำงแกข้แคข้นเพรทำะถผกใสตรข้ทำยและถผกขตมเหง
อยตทำงอยดุตธิธรรม แทนทดที่จะทททำเชตนนนัรน เขทำกลนับนททำเรสืที่องรทำวทนัรงหมดไปยนังศทำลแหตงสวรรครและวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงแกข้คดดใหข้เขทำอยตทำงยดุตธิธรรม

สดด 35:27-28 เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดบอกคนเหลตทำนนัรนทดที่จงรนัก
ภนักดดตตอเขทำใหข้ชสืที่นชมยธินดดในกทำรคลดที่คลทำยเรสืที่องดนังกลตทำวอยตทำงชอบธรรมของพระเจข้ทำ ขอใหผู้บรรดาผผผู้
ททนั่เหป็นชอบในเหตสอนนชอบธรรมของขผู้าพระองคห์โหม่รผู้องและยนินดท และกลม่าวอยผม่เสมอวม่า "ขอใหผู้พระ
เยโฮวาหห์นนนั้นใหญม่ยนินั่ง พระองคห์ผผผู้ทรงปทตนิยนินดทในความเจรนิญของผผผู้รนบใชผู้ของพระองคห์" ดทำวธิดไมต



เพดยงขอใหข้มธิตรสหทำยของเขทำชสืที่นชมยธินดดในกทำรทดที่เขทำถผกพธิสผจนรวตทำไมตมดควทำมผธิดเทตทำนนัรน เขทำยนัง
ปรทำรถนทำใหข้พวกเขทำสรรเสรธิญพระเจข้ทำเพรทำะเหตดุนดร ดข้วย ทดที่นตทำสนใจกป็คสือคททำทดที่แปลเปป็น ความเจรนิญ 
(ชาโลวณ์ม) เปป็นคททำฮดบรผทนั ที่วไปทดที่หมทำยถขง ‘สนันตธิสดุข’ พระเจข้ทำทรงปดตธิยธินดดในกทำรนททำสนันตธิสดุขมทำสผต
ประชทำชนของพระองครซขที่งนททำไปสผตควทำมเจรธิญของพวกเขทำ

เมสืที่อกทำรนนัรนเกธิดขขรน ดทำวธิดกป็สนัญญทำพระเจข้ทำวตทำ 28 แลผู้วลนินั้นของขผู้าพระองคห์จะบอกเลม่าถรึง
ความชอบธรรมของพระองคห์ และจะสรรเสรนิญพระองคห์วนนยนงคดนั่า พอไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พข้นจทำก
พวกศนัตรผของเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็สนัญญทำวตทำจะบอกเลตทำถขงควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำและสรรเสรธิญ
พระองครเรสืที่อยไป

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 36: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หหัวหนน้นำนหักรน้อง บดุคคลผผผู้นดีนั้เปก็นผผผู้
กคากนับคณะนนักรผู้องประสานเสดียงหรสือผผผู้นคาฝท่ายดนตรดีทดีอื่พลนับพลา เขาเปก็นคนเลวดีคนหนจึอื่งทดีอื่ถผก
ฝจึกฝนสคาหรนับการรนับใชผู้นดีนั้อยท่างไมท่ตผู้องสงสนัย ความควิดตรงนดีนั้อาจเปก็นไดผู้วท่าดาววิดอดุทวิศเพลงสดดุดดีบท
นดีนั้ใหผู้แกท่ชายผผผู้นดีนั้เพสือื่อถผกใชผู้ทดีอื่พลนับพลา มนันถผกพรรณนาวท่าเปก็น เพลงสดดดดของดนำววิด ผสน้รหับใชน้ของ
พระเยโฮวนำหห์ โปรดสนังเกตสวิทธวิพวิเศษอนันถท่อมใจแตท่ยวิอื่งใหญท่ของการเปก็นผผผู้รนับใชผู้ของพระเจผู้า นนัก
อธวิบายพระคนัมภดีรณ์หลายทท่านไดผู้สสืบเสาะหาวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด บาง
ทท่านควิดวท่ามนันกลท่าวถจึงชนัยชนะของดาววิดเหนสือบดุตรชายสดีอื่คนของโกลวิอนัท คนอสือื่นๆกก็ควิดวท่ามนันอาจ
เกดีอื่ยวขผู้องกนับความไมท่จงรนักภนักดดีของอาหวิโธเฟลในชท่วงการกบฏของอนับซาโลม อยท่างหลนังอาจเปก็น
ไปไดผู้มากกวท่า

สดด 36:1-4 ดทำวธิดเรธิที่มพรรณนทำถขงควทำมชนั ที่วของศนัตรผของเขทำ การละเมนิดของคน
ชนนั่วลผู้วงลรึกเขผู้าไปในใจของขผู้าพเจผู้าวม่า "ในแววตาของเขาไมม่มทความเกรงกลนวพระเจผู้า" ควทำมบทำป
ของคนอธรรมเปธิดเผยขข้อเทป็จจรธิงทดที่วตทำพวกเขทำไมตเกรงกลนัวพระเจข้ทำ เปทำโลเขดยนเรสืที่องเดดยวกนันนดร ใน
โรม 3:18 ตรงกนันขข้ทำม “และคนหลดกควทำมชนั ที่วรข้ทำยไดข้โดยควทำมยททำเกรงพระเยโฮวทำหร” (สดุภทำษธิต 
16:6) ควทำมบทำปประกทำศวตทำมนดุษยรไมตเกรงกลนัวพระเจข้ทำ



2 เพราะเขาปผู้อยอตนเองในสายตาของตนจนไดผู้พบวม่าความชนนั่วชผู้าของเขาเปป็นสนินั่งททนั่นม่า
รนงเกทยจ แทนทดที่จะเกรงกลนัวพระเจข้ทำ คนบทำปทนัรงหลทำยกลนับยกชผตนัวเองในควทำมคธิดของตน ควทำม
จองหองดนังกลตทำวยตอมกลทำยเปป็นควทำมนตทำรนังเกดยจในไมตชข้ทำ ถข้อยคททำแหตงปทำกของพวกเขทำยตอมปรนับ
โทษพวกเขทำเอง 3 ถผู้อยคดาจากปากของเขากป็ชนนั่วชผู้าและหลอกลวง เขาหยสดททนั่จะประพฤตนิอยม่าง
ฉลาดและกระทดาความดท คนอธรรมเปธิดเผยกทำรขทำดซขที่งควทำมสดุจรธิตของตนโดยปทำกอนันเลวทรทำม
และตลบตะแลงของตน พระเยซผตรนัสวตทำควทำมบทำปดนังกลตทำวยตอมเปธิดเผยใจทดที่บทำปหนทำ (มนัทธธิว 
15:19) ดข้วยเหตดุนดร  คนอธรรมจขงขทำดสตธิปนัญญทำและไมตชอบทททำควทำมดด ยธิที่งกวตทำนนัรน คนบทำปหนทำยนัง 4 
ปองความชนนั่วรผู้ายเมรืนั่อเขาอยผม่บนททนั่นอนของเขา เขาวางตนวในทางททนั่ไมม่ดท เขามนิไดผู้เกลทยดชนงความชนนั่ว 
คนอธรรมนอนคธิดแผนกทำรชนั ที่วรข้ทำยตตทำงๆตอนกลทำงคสืน ดข้วยเหตดุนดร เขทำจขงลดุกขขรนในตอนเชข้ทำและมดุตง
หนข้ทำไปในทธิศททำงทดที่ไมตดด เขทำไมตสะทกสะทข้ทำนเลยเกดที่ยวกนับควทำมบทำป

สดด 36:5-6 ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดพรรณนทำถขงควทำมดดของพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเย
โฮวาหห์ ความเมตตาของพระองคห์อยผม่ในฟผู้าสวรรคห์ ความสนตยห์ซรืนั่อของพระองคห์ไปถรึงเมฆ ดข้วยควทำม
งทำมสงตทำหทำใดเปรดยบ ดทำวธิดพรรณนทำอยตทำงกวดวตทำควทำมเมตตทำและควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำไปถขง
ฟข้ทำสวรรคร นดที่สสืที่อถขงกทำรวนัดคตทำไมตไดข้เลย

นอกจทำกนดร  ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 6 ความชอบธรรมของพระองคห์เหมรือนภผเขาใหญม่ทนนั้งหลาย
คดาตนดสนินของพระองคห์เหมรือนททนั่ลรึกยนินั่ง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงชม่วยมนสษยห์และสนตวห์ใหผู้
รอด วลด “ภผเขทำใหญตทนัรงหลทำย” อทำจอตทำนไดข้ดข้วยวตทำ ‘ภผเขทำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ’ ไมตวตทำกรณดใด ดทำวธิด
เปรดยบควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำวตทำเปป็นเหมสือนเทสือกเขทำมหขมทำ พวกมนันไมตหวนั ที่นไหวและตนัรง
ตระหงตทำน พวกมนันไมตเคยเปลดที่ยนแปลง คคาตนัดสวินของพระองครเปป็นเหมสือนมหทำสมดุทร ควทำมคธิด
อทำจเปป็นไดข้วตทำพระวจนะของพระเจข้ทำนนัรนไมตมดทดที่สธิรนสดุดในควทำมลขกลทรทำของมนัน มนันไมตอทำจถผกหยนั ที่งไดข้ 
นอกจทำกนดร  ควทำมดดของพระเจข้ทำกป็ถผกสทำธธิตใหข้เหป็นอยตทำงชนัดเจนในกทำรทดที่พระองครทรงพธิทนักษรรนักษทำ
ทนัรงมนดุษยชทำตธิและอทำณทำจนักรสนัตวร พระเจข้ทำทรงดผแลแมข้แตตฝผงนกในอทำกทำศ เรทำไมตประเสรธิฐกวตทำพวก
มนันหรสือ? ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือ ควทำมดดและควทำมยธิที่งใหญตของพระเจข้ทำ โดยเฉพทำะเมสืที่อเทดยบ
กนับควทำมบทำปหนทำของมนดุษยรซขที่งถผกหมทำยเหตดุไวข้ขข้ทำงบน



สดด 36:7-8 ดทำวธิดใชข้ภทำพเปรดยบอดกประกทำรซขที่งสละสลวยและเปป็นแบบกวดเพสืที่อ
พรรณนทำถขงควทำมยธิที่งใหญตของพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ความเมตตาของพระองคห์ประเสรนิฐสนก
เทม่าใด บสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์เขผู้าลทนั้ภนยอยผม่ใตผู้รม่มปทกของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ความเมตตา
(ความรนกมนนั่นคง) (เชเซด) คสือคททำทดที่ปกตธิแลข้วแปลเปป็น ‘ควทำมเมตตทำ’ แตตขข้อเทป็จจรธิงยนังมดอยผตเหมสือน
เดธิมนนัที่นคสือ มนันประเสรนิฐ (ดทเลนิศ) คททำหลนังนดรแปลมทำจทำกคททำฮดบรผ ยาคารณ์ ซขที่งควทำมหมทำยพสืรนฐทำนของ
มนันกป็คสือ ‘ประเสรธิฐ’ นอกจทำกนดร  ควทำมดดและควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำไมตใชตควทำมลนับ ดนังนนัรน คน
เหลตทำนนัรนทดที่เปป็นผผข้ตทำมททำงของพระเจข้ทำยตอมแสวงหทำทดที่ลดรภนัยในควทำมเมตตทำของพระองคร ดทำวธิดจขงใชข้
ภทำพเปรดยบแสนวธิเศษนดรของปดกนกอธินทรด ลผกนกอธินทรดไมตตข้องกลนัวสธิที่งใดเลยเมสืที่ออยผตภทำยใตข้กทำรดผแล
ปกปข้องของพตอแมตของมนัน วธิบนัตธิจงมดแกตสนัตวรชนธิดใดกป็ตทำมทดที่พยทำยทำมกตอกวนลผกนกอธินทรดทดที่อยผ ตใน
รนังของพวกมนัน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร ใชข้ภทำพเปรดยบอนันมดเอกลนักษณรนดรหลทำยตตอหลทำยครนัร ง (เพลง
สดดุดด 17:8, 57:1, 61:4, 63:7, 91:4)

คนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะไดข้รนับกทำรอวยพรอยตทำงบรธิบผรณร 8เขาอนินั่มดผู้วย
ความอสดมสมบผรณห์แหม่งพระนนิเวศของพระองคห์ และพระองคห์จะประทานใหผู้เขาดรืนั่มจากแมม่นดนั้าแหม่ง
ความสสขเกษมของพระองคห์ คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้รนับอนดุญทำตใหข้ไดข้รนับเนสืรอสนัตวรสตวนดดทดที่สดุดจทำก
พลนับพลทำคสือพวกปดุโรหธิต กระนนัรนดทำวธิดใชข้ภทำพเปรดยบนดร เพสืที่อพรรณนทำวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจใน
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำยตอมไดข้รนับกทำรอวยพรอยตทำงบรธิบผรณร ดผ เพลงสดดุดด 2:12, 34:8, 40:4, 84:12 คททำทดที่
แปลเปป็น ความสสขเกษม (เอก็ดนาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมสดุขใจ’ ดทำวธิดกลตทำวถขงแมตนทร ทำทนัรง
หลทำยแหตงควทำมดดดนังกลตทำว แตตเงสืที่อนไขสททำคนัญทดที่สดุดของพระพรดนังกลตทำวคสือ กทำรดททำเนธินชดวธิตโดย
ควทำมเชสืที่อ มนันคสือกทำรใหข้ควทำมไวข้วทำงใจของตนอยผ ตภทำยใตข้รตมปดกของพระองคร

สดด 36:9 ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำตอนนดรดข้วยชสืที่อเรดยกอดกประกทำรของพระเจข้ทำ 
เพราะธารนดนั้าพสแหม่งชทวนิตอยผม่กนบพระองคห์ เราจะเหป็นความสวม่างโดยสวม่างของพระองคห์ นทรทำพดุแหตง
ชดวธิตในตททำนทำนไมตถผกพบในใครอสืที่นนอกจทำกพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ ในพระองครคสือชดวธิตนธิรนันดรร ยธิ ที่ง
กวตทำนนัรน ในควทำมสวตทำงของพระเจข้ทำยตอมมดควทำมสวตทำงใหข้แกตคนทนัรงปวง ควทำมคธิดตรงนดร เปป็นภทำพเลป็ง
ถขงยอหรน 1:4 อยตทำงชนัดเจน “ในพระองครมดชดวธิต และชดวธิตนนัรนเปป็นควทำมสวตทำงของมนดุษยรทนัรงปวง” 



ชดวธิตนธิรนันดรรและควทำมสวตทำงเชตนนนัรนถผกแสดงออกเปป็นบดุคคลในพระเยซผครธิสตรองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำ

สดด 36:10 เพลงสดดุดดบทนดร เรธิที่มตข้นโดยพรรณนทำถขงควทำมบทำปหนทำของคน
อธรรม ครทำวนดรดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำมธิใหข้หยดุดยนัรงควทำมดดของพระองครแกตประชทำชนของพระองคร 
โอ ขอประทานความเมตตาของพระองคห์ตม่อไปแกม่ผผผู้ททนั่รผผู้จนกพระองคห์ และความชอบธรรมของ
พระองคห์แกม่คนใจเททนั่ยงธรรม หลนังจทำกไดข้ชธิมควทำมเมตตทำและควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำแลข้ว ดทำ
วธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงถอนสองสธิที่งนดร ไปจทำกคนเหลตทำนนัรนทดที่ (1) รผข้จนักพระองครและ (2) มดใจ
เทดที่ยงธรรม กทำรรผข้จนักพระครธิสตรเปป็นกทำรสตวนตนัวคสือแกตนแทข้ของชดวธิตนธิรนันดรร ดผ ยอหรน 17:3 ยธิที่งกวตทำ
นนัรน พระสนัญญทำเรสืที่องกทำรปกปข้องดผแลและกทำรอวยพรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่เทดที่ยงธรรมในชดวธิตนดรกป็
ถผกพบอยผตทนั ที่วพระคนัมภดรร ดผ เพลงสดดุดด 5:12

สดด 36:11-12 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยกทำรอธธิษฐทำนขอ
ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ขออยม่าใหผู้เทผู้าของคนจองหองมาเหนรือขผู้าพระองคห์ หรรือใหผู้มรือของคน
ชนนั่วขนบไลม่ขผู้าพระองคห์ไปเสทย เพรทำะทรทำบเรสืที่องกทำรคธิดแผนปองรข้ทำยของคนชนั ที่วซขที่งถผกพรรณนทำไวข้ใน
ขข้อ 1-4 และตระหนนักถขงควทำมดดอนันแสนวธิเศษของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำมธิ
ใหข้ทรงอนดุญทำตใหข้คนชนั ที่วอยตทำงอทำหธิโธเฟลยกสข้นเทข้ทำของเขทำตตอสผข้เขทำ คททำบรรยทำยลนักษณะอดก
ประกทำรของคนชนั ที่วถผกใหข้ไวข้และนนัที่นกป็คสือควทำมเยตอหยธิที่ง มนันถผกเชสืที่อมโยงกนับควทำมชนั ที่วเสมอเชตนใน
ขข้อนดร เปป็นตข้น ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปกปข้องเขทำจทำกมสือของคนชนั ที่ว กทำรทดที่เขทำกลตทำวถขงกทำรถผก
ขนับไลตไปอทำจหมทำยถขงกทำรกบฏและกทำรกตอรนัฐประหาร ของอนับซทำโลม พวกเขทำมดุตงทดที่จะถอดดทำวธิด
จทำกบนัลลนังกรของเขทำ แมข้พวกเขทำสททำเรป็จอยผตชนั ที่วครทำว มนันกป็ถผกควทที่ทำลงในไมตชข้ทำโดยพระเจข้ทำ

ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดร โดยหมทำยเหตดุถขงจดุดจบของคนชนั ที่วธิ 12 แลผู้วคนกระทดาความชนนั่ว
ชผู้ากป็ลผู้มอยผม่ททนั่นนนั่น เขาถผกผลนกลง ลสกขรึนั้นอทกไมม่ไดผู้ ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำบรรดทำผผข้ทดที่กระทททำควทำมชนั ที่วชข้ทำ
จะลข้ม ถผกเหวดที่ยงลง และลดุกขขรนไมตไดข้ พระเจข้ทำในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระองครจะทรง
พธิพทำกษทำคนชนั ที่ว นอกจทำกนดร  กทำรพธิพทำกษทำของพระองครกป็ครบถข้วน ไมตมดผผข้ใดจะลดุกขขรนจทำกมนันไดข้เลย



*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 37: บางคนเชสือื่อวท่าเพลงสดดุดดีบททดีอื่สามสวิบเจก็ดถผกเขดียนขจึนั้นโดยซา
โลมอน แตท่ชสือื่อเรสือื่องกลท่าวชนัดเจนวท่าเปก็นเพลงของดาววิด นอกจากนดีนั้ ขผู้อ 25 กก็บท่งบอกดผู้วยวท่าผผผู้แตท่ง
มดีอายดุมากแลผู้วตอนทดีอื่มนันถผกเขดียน ในชท่วงวนัยชราของซาโลมอน เขาอยผท่หท่างไกลจากพระเจผู้าและไมท่
นท่าจะเขดียนพระคนัมภดีรณ์ทดีอื่ไดผู้รนับการดลใจนดีนั้ นนักอธวิบายพระคนัมภดีรณ์สท่วนใหญท่เหก็นพผู้องตรงกนันวท่าเพลง
สดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนโดยดาววิด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กลท่าวถจึงปรวิศนาอนันยวิอื่งใหญท่เรสือื่องความเจรวิญของคน
ชนัอื่วและความทดุกขณ์ยากของคนชอบธรรม เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ปวิดทผู้ายโดยหมายเหตดุวท่าองคณ์พระผผผู้เปก็น
เจผู้าจะประทานพละกคาลนัง ชท่วยเหลสือและชท่วยคนชอบธรรมใหผู้พผู้นในยามทดุกขณ์ลคาบาก เพลงสดดุดดี
บทนดีนั้มดีคดุณสมบนัตวิหลายประการคลผู้ายกนับหนนังสสือสดุภาษวิตโดยมดีหลายขผู้อทดีอื่กลท่าวถจึงความ
สอดคลผู้องทดีอื่เหมสือนกนันและความสอดคลผู้องทดีอื่ตรงขผู้ามกนันซจึอื่งพบบท่อยในหนนังสสือสดุภาษวิต (นดีอื่เปก็น
เหตดุวท่าทคาไมบางคนถจึงควิดวท่าซาโลมอนเปก็นผผผู้แตท่ง)

สดด 37:1-2 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำเตสือนสตธิมธิใหข้เดสือดรข้อนใจทดที่เหลตทำคน
อธรรมดผเหมสือนเจรธิญขขรน อยม่าใหผู้เจผู้าเดรือดรผู้อนเพราะเหตสคนททนั่กระทดาชนนั่ว อยม่าอนิจฉาคนททนั่กระทดา
ความชนนั่วชผู้า คททำทดที่แปลเปป็น เดรือดรผู้อน (คอวณ์รอวณ์) ในบรธิบทนดรมดควทำมหมทำยวตทำ ‘กลดุข้มใจ’, ‘ลททำบทำกใจ’
หรสือ ‘วข้ทำวดุตนใจ’ เรทำไมตควรอธิจฉทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ทททำควทำมชนั ที่วรข้ทำยเปป็นกธิจวนัตรดข้วย พวกเขทำดผเหมสือน
เจรธิญรดุตงเรสืองและมดทรนัพยรสธินเงธินทองและชสืที่อเสดยง

อยตทำงไรกป็ตทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุอยตทำงกระชนับวตทำ 2 เพราะไมม่ชผู้าเขาจะเหทนั่ยว
ไปเหมรือนหญผู้า และแหผู้งไปเหมรือนพรืชสด สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “หญข้ทำเขดยวโตดด แตตเคดยวกป็มทำ
เกดที่ยวมนันไปเรป็ว ควทำมพธินทำศของคนอธรรมจะวตองไว ฉนับพลนัน แนตนอน ทตวมทข้นและกผ ข้คสืนไมตไดข้” 
หญข้ทำยตอมถผกตนัดเปป็นกธิจวนัตร นอกจทำกนดร  ในฤดผรข้อนของตะวนันออกกลทำงซขที่งรข้อนและแหข้งซขที่งเปป็น
เรสืที่องปกตธิของยผเดดย พสืชผนักทดที่ไมตไดข้ถผกรดนทรทำเปป็นประจททำยตอมเหดที่ยวแหข้งไปอยตทำงรวดเรป็ว ประเดป็นทดที่
สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำแมข้คนชนั ที่วดผเหมสือนเจรธิญขขรนและมดอททำนทำจ วนันพธิพทำกษทำของพวกเขทำกป็จะมทำอยตทำง
แนตนอนเหมสือนกนับทดที่หญข้ทำยตอมถผกตนัดและใบพสืชของอธิสรทำเอลเหดที่ยวแหข้งไปในเดสือนกรกฎทำคม



สดด 37:3 ตรงกนันขข้ทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรบอกคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำ
วตทำ จงวางใจในพระเยโฮวาหห์ และกระทดาความดท ทม่านจรึงจะอาศนยอยผม่ในแผม่นดนินและจะไดผู้รนบการ
เลทนั้ยงดผอยม่างแทผู้จรนิง คททำบนัญชทำสองประกทำรถผกใหข้ไวข้สททำหรนับคนชอบธรรม (1) จงวางใจในพระเยโฮ
วาหห์ มนันคสือคททำสนัที่งอยตทำงหนขที่ง แมข้เรทำอทำจถผกลองใจใหข้มองไปยนังกทำรทดที่คนอธรรมเจรธิญขขรนอยผตรอบตนัว
เรทำ คททำก ททำชนับของเรทำกป็คสือ จงวทำงใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ จทำกนนัรนเรทำไดข้รนับคททำสนัที่งใหข้ (2) กระทดา
ความดท อยตทำงหลนังนดร จรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยเหมสือนกนับกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง คททำทดที่แปลเปป็น ความดท 
(โทวณ์บ) มดควทำมหมทำยอยตทำงหนขที่งวตทำ ‘ทดที่ดดในแงตศดลธรรม’ เมสืที่อเรทำวทำงใจพระเจข้ทำและทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง
และดด พระองครกป็จะทรงใหข้กทำรปกปข้องและกทำรพธิทนักษรรนักษทำ

เปข้ทำหมทำยอยตทำงหนขที่งของคนอธิสรทำเอลสตวนใหญตคสือกทำรทดที่จะสทำมทำรถอยผตตตอไปในแผตนดธิน
ของตน และไมตถผกจนับตนัวไปเปป็นเชลยโดยประชทำชทำตธิทดที่มทำรดุกรทำน เมสืที่อพวกเขทำดททำเนธินชดวธิตโดย
ควทำมเชสืที่อและทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะพธิทนักษรรนักษทำและปกปข้องพวกเขทำในแผตน
ดธินของพวกเขทำ นอกจทำกนดรพระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำพวกเขทำจะไดข้รนับกทำรเลดรยงดผ นนัที่นคสือควทำมตข้องกทำร
ตตทำงๆของพวกเขทำจะไดข้รนับกทำรตอบสนอง พระเจข้ทำมธิไดข้ทรงสนัญญทำวตทำจะประททำนทดุกสธิที่งทดที่เรทำอยาก
ไดผู้ นนัที่นเกสือบจะเปป็นควทำมโลภแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครและทททำสธิที่ง
ทดที่ดดตตอพระพนักตรรพระองคร พระองครกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะตอบสนองความตผู้องการตท่างๆของพวกเขทำ 
ดผ มนัทธธิว 6:33, ฟดลธิปปด 4:19 และขข้อ 25 ของบทนดร

สดด 37:4-6 ควทำมจรธิงฝตทำยวธิญญทำณอนันเปดที่ยมดข้วยฤทธธิธ เดชสทำมประกทำรปรทำกฏ
ตรงนดร  (อดกครนัร งทดที่ควทำมคธิดทดที่ตรงขข้ทำมกนันคสือ กทำรไมตกนังวลเกดที่ยวกนับควทำมเจรธิญของคนชนั ที่ว) ตรงกนัน
ขข้ทำม เรทำถผกสนัที่งวตทำ จงปทตนิยนินดทในพระเยโฮวาหห์และพระองคห์จะประทานตามใจปรารถนาของทม่าน 
ควทำมคธิดทดที่แฝงอยผตในคททำทดที่แปลเปป็น จงปทตนิยนินดท (ออวณ์นนัก) คสือ ‘ชสืที่นชมยธินดด’ หรสือ ‘พบควทำมสดุขของ
ตนใน’ (ควทำมคธิดตรงนดร เปป็นคททำสนัที่งอดกแลข้ว)  ควทำมปดตธิยธินดดนนัรนควรมดอยผตในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสืที่อเรทำ
ใหข้พระองครเปป็นจดุดสนใจหลนักของควทำมปดตธิยธินดดและควทำมรผข้สขกเตธิมเตป็มของเรทำ พระองครกป็จะ
ประททำนตทำมใจปรทำรถนทำของเรทำ เมสืที่อเรทำใหข้พระองครเปป็นจดุดสนใจหลนักแหตงชดวธิตของเรทำ พระองคร
กป็จะประททำนตทำมควทำมปรทำรถนทำทดที่อยผ ตลขกทดที่สดุดของใจทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำ



ยธิที่งกวตทำนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรก ททำชนับเรทำวตทำ 5 จงมอบทางของทม่านไวผู้กนบพระเยโฮวาหห์ 
วางใจในพระองคห์ และพระองคห์จะทรงกระทดาใหผู้สดาเรป็จ คททำทดที่แปลเปป็น มอบ (กอวณ์ลนัล) มดควทำม
หมทำยตรงตนัววตทำ ‘กลธิรง’ แตตในบรธิบทนดรมดควทำมหมทำยวตทำ ‘ฝทำกไวข้กนับ’ คททำวตทำ ‘มอบ’ กป็สสืที่อควทำมหมทำยนดร
ไดข้อยตทำงถผกตข้อง ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือ จงเสนอคททำทผลขอตตทำงๆและควทำมปรทำรถนทำตตทำงๆของเรทำตตอ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ จทำกนนัรนเรทำยนังถผกสนัที่งใหข้ “วทำงใจในพระองคร” เมสืที่อคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำทผล
คททำรข้องตตทำงๆของตนตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ โดยวทำงใจพระองครในระหวตทำงนนัรน พระองครกป็ทรง
สนัญญทำแลข้ววตทำจะ “กระทททำใหข้สททำเรป็จ” ควทำมคธิดอนันหลนังนดรแปลตรงตนัวไดข้วตทำ “พระองครจะทรงกระทททำ
ตทำมนนัรน” หลนักกทำรทดที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือ จงเอทำควทำมปรทำรถนทำตตทำงๆและคททำขอตตทำงๆของเรทำทผลตตอองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำ โดยฝทำกพวกมนันไวข้ก นับพระองคร ดข้วยเหตดุนดร  พระองครจะทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเรทำ
โดยทรงทททำสธิที่งทดที่เรทำไดข้ขอไปนนัรน ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับสดุภทำษธิต 3:5-6

นอกจทำกนดร  6 พระองคห์จะทรงใหผู้ความชอบธรรมของทม่านกระจม่างอยม่างความสวม่าง และใหผู้
ความยสตนิธรรมของทม่านแจผู้งอยม่างเททนั่ยงวนน ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยควทำมวตทำเมสืที่อเรทำวทำงใจองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำและทททำสธิที่งทดที่ดด พระองครจะทรงพธิสผจนรวตทำเรทำไมตเปป็นฝตทำยผธิด พระองครจะทรงทททำใหข้ควทำม
ชอบธรรมของเรทำและกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆอนันยดุตธิธรรมปรทำกฏเมสืที่อเรทำวทำงใจพระองครและมดชดวธิตอยผ ต
เพสืที่อพระองคร

สดด 37:7-9 ควทำมคธิดดนัรงเดธิมของเพลงสดดุดดบทนดรถผกนททำเสนออดกครนัร ง จงสงบอยผม่
ตม่อพระเยโฮวาหห์ และเพทยรรอคอยพระองคห์อยผม่ อยม่าใหผู้ใจของทม่านเดรือดรผู้อนเพราะเหตสผผผู้ททนั่เจรนิญ
ตามทางของเขา หรรือเพราะเหตสผผผู้ททนั่กระทดาตามอสบายชนนั่ว คททำทดที่แปลเปป็น สงบ (ดอวณ์มาน) ในควทำม
หมทำยขนัรนพสืรนๆทดที่สดุดของมนันมดควทำมหมทำยวตทำ ‘เงดยบ’ ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือ จงเงดยบเสดยงและรอคอย
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำแทนทดที่จะปลตอยใหข้ตนัวเรทำเองกระวนกระวทำยใจวตทำทททำไมคนชนั ที่วถขงดผเหมสือนเจรธิญ
ขขรนในควทำมบทำปของตน ยธิที่งกวตทำนนัรน เรทำถผกสนัที่งอดกครนัร งใหข้อยผตนธิที่งๆและรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไมตวตทำ
คนบทำปหนทำทนัรงหลทำยทททำสธิที่งใดกป็ตทำม กทำรวธิตกกนังวล กทำรโมโห หรสือกทำรปลตอยใหข้ควทำมขมขสืที่นมทำร
บกวนจธิตใจเพรทำะสธิที่งทดที่ผผข้อสืที่นทททำยตอมไมตมดประโยชนรอนันใดเลย



แทนทดที่จะทททำเชตนนนัรน ดทำวธิดแนะนททำวตทำ 8 จงระงนบความโกรธ และทนินั้งความพนิโรธ อยม่าใหผู้ใจ
เดรือดรผู้อนของทม่านนดาทม่านไปกระทดาชนนั่ว กทำรโกรธหรสือกทำรโมโหไมตเพดยงตข้องถผกหลดกเลดที่ยงเทตทำนนัรน 
แตตกทำรคธิดแผนกทำรแกข้แคข้นยนังถผกหข้ทำมมธิใหข้กระทททำเชตนกนัน มนันงตทำยเหลสือเกธินทดที่จะปลตอยใหข้ใจของเรทำ
คธิดเรสืที่องกทำรแกข้แคข้นตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ทททำผธิดตตอเรทำ พระคนัมภดรรกลตทำววตทำ อยตทำทททำ

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรทททำใหข้เรทำมองสธิที่งตตทำงๆดข้วยมดุมมองทดที่แทข้จรธิงอยตทำงมดปนัญญทำ 9 เพราะ
คนททนั่กระทดาชนนั่วจะถผกตนดออกไป แตม่คนเหลม่านนนั้นททนั่รอคอยพระเยโฮวาหห์จะไดผู้แผม่นดนินโลกเปป็น
มรดก คนอธรรมจะถผกพธิพทำกษทำในไมตชข้ทำ ดดุจวนัชพสืชทดที่เปป็นอนันตรทำย พวกเขทำจะถผกตนัดลงโดยกทำร
พธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม คนเหลตทำนนัรนทดที่รอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะไดข้แผตนดธินโลกเปป็น
กรรมสธิทธธิธ ในกทำลอนันเหมทำะสม ควทำมหมทำยของคททำทดที่แปลเปป็น รอคอย (คอวณ์วอวณ์) คสือ ‘ตนัรงตทำคอย’ 
หรสือแมข้แตต ‘หวนัง’ ขณะทดที่ยนังรอคอยอยผต กทำรสททำเรป็จจรธิงในทข้ทำยทดที่สดุดของพระสนัญญทำนดรคสือตอนทดที่พระ
เมสสธิยทำหรเสดป็จกลนับมทำและทรงสถทำปนทำอทำณทำจนักรของพระองครบนแผตนดธินโลกนดร  ในวนันนนัรน 
ควทำมชอบธรรมจะอดุดมบรธิบผรณร ในวนันนนัรน คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้ปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำอยตทำงสนัตยรซสืที่อ วทำงใจ
พระองครและรอคอยอทำณทำจนักรของพระองคร จะไดข้รนับอทำณทำจนักรอนันเปดที่ยมสดุขนนัรนเปป็นมรดกและเปป็น
กรรมสธิทธธิธ

สดด 37:10-11 กทำรเปรดยบเทดยบควทำมแตกตตทำงนดรมดอยผตตตอไป ยนงอทกหนม่อยหนรึนั่งคนชนนั่ว
จะไมม่มทอทก แมผู้จะมองดผททนั่ททนั่ของเขาใหผู้ดท เขากป็ไมม่ไดผู้อยผม่ททนั่นนนั่น แมข้คนอธรรมอทำจดผเหมสือนเจรธิญขขรน 
วนันนนัรนกป็ก ททำลนังจะมทำเมสืที่อพวกเขทำจะจทำกไป – จทำกไปในควทำมตทำยและจทำกไปเพรทำะกทำรพธิพทำกษทำ
ของพระเจข้ทำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “บข้ทำนเรสือนของเขทำจะวตทำงเปลตทำ เกข้ทำอดรประจททำตททำแหนตงของเขทำ
จะไมตมดคนนนัที่ง ทรนัพยรสธินของเขทำจะไมตมดเจข้ทำของ เขทำจะถผกลบเลสือนออกไปอยตทำงสธิรนเชธิง อทำจถผกตนัด
ทธิรงเพรทำะควทำมสททำมะเลเทเมทำของตนัวเขทำเอง หรสือประสบควทำมยทำกจนเพรทำะควทำมสดุรดุตยสดุรตทำยของ
ตนัวเอง จทำกไปดดุจเมฆทดที่ลอยหทำยไป – ถผกลสืมดดุจควทำมฝนันหนขที่ง – คททำพผดโอข้อวดและกทำรรนังแกของ
เขทำอยผตทดที่ไหนเลตทำ? ควทำมยโสทดที่ทททำใหข้บรรดทำคนยทำกจนคธิดวตทำคนบทำปไดข้รนับกทำรอวยพรอยผ ตทดที่ไหน
แลข้ว?”



กระนนัรน ในททำงกลนับกนัน 11 แตม่คนใจอม่อนสสภาพจะไดผู้แผม่นดนินตกไปเปป็นมรดก และตนวเขา
จะปทตนิยนินดทในสนนตนิภาพอสดมสมบผรณห์ แมข้ควทำมหมทำยของพระคนัมภดรรเดธิมของคททำวตทำ คนใจอท่อน
สดุภาพ แตกตตทำงเลป็กนข้อยจทำกคททำนดรของพระคนัมภดรรใหมต พระเยซผกป็ทรงยกคททำพผดจทำกเพลงสดดุดด 37:11 
ในมนัทธธิว 5:5 ในคททำเทศนทำบนภผเขทำนนัรน ควทำมหมทำยภทำษทำฮดบรผของคททำวตทำ คนใจอท่อนสดุภาพ คสือ 
‘ควทำมถตอมใจ’ หรสือกทำรเปป็น ‘คนตทที่ทำตข้อย’ ตรงขข้ทำมกนับควทำมยโสและควทำมจองหองของคนชนั ที่ว 
ผผข้คนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำมนักเปป็นคนถตอมใจและมดสถทำนะททำงสนังคมทดที่ตทที่ทำตข้อย ดนังนนัรนควทำมหมทำย
กป็คสือวตทำสนักวนันหนขที่งคนทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำจะไดข้รนับแผตนดธินโลกเปป็นมรดกในอทำณทำจนักรทดที่จะมทำนนัรน
ของพระเจข้ทำ ในวนันนนัรน พวกเขทำจะปดตธิยธินดดในควทำมอดุดมสมบผรณรของสนันตธิภทำพซขที่งจะมดชนัย อดกไมต
นทำนคนชนั ที่วจะจทำกไปแลข้ว คนทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำจะไดข้รนับกทำรอวยพรอยตทำงบรธิบผรณรในกทำลอนัน
เหมทำะสม

สดด 37:12-13 กทำรเปรดยบเทดยบควทำมแตกตตทำงระหวตทำงคนชนั ที่วและคนทดที่ตทำมททำง
พระเจข้ทำถผกขยทำยควทำมเพธิที่มเตธิม คนชนนั่วปองรผู้ายคนชอบธรรม และขบเขทนั้ยวเคทนั้ยวฟนนใสม่เขา คน
อธรรมอทำจคธิดแผนกทำรตตอตข้ทำนและขตมเหงคนชอบธรรม และแสดงออกถขงควทำมเกลดยดชนังโดย
กทำรขบเขดรยวเคดรยวฟนันใสตเขทำ กระนนัรน 13 แตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจะทรงพระสรวลตม่อคนชนนั่ว เพราะ
พระองคห์ทอดพระเนตรเหป็นวนนเวลาของเขากดาลนงมา พระเจข้ทำทรงทรทำบดดวตทำจดุดจบของคนอธรรม
และคนบทำปกททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้อยตทำงรวดเรป็ว แมข้พวกเขทำอทำจเดสือดดทำล ชะตทำกรรมของพวกเขทำกป็ถผก
กททำหนดไวข้แลข้ว อดกไมตนทำนพวกเขทำกป็จะจทำกไป

สดด 37:14-15 กทำรเปรดยบเทดยบควทำมแตกตตทำงดททำเนธินตตอไป คนชนนั่วชนกดาบและโกม่ง
คนนธนผ เพรืนั่อเอาคนจนและคนขนดสนลง เพรืนั่อสนงหารคนททนั่เดนินอยม่างเททนั่ยงธรรม ประวนัตธิศทำสตรรเตป็ม
ไปดข้วยบนันทขกเกดที่ยวกนับเหลตทำคนชนั ที่วทดที่ขตมเหงคนชอบธรรม – กระทนั ที่งดข้วยอทำวดุธตตทำงๆแหตงควทำม
รดุนแรง กระนนัรน 15 ดาบของเขาจะเขผู้าไปในใจของเขาเอง และคนนธนผของเขาจะหนก พระเจข้ทำทรงมด
วธิธดทททำใหข้แผนกทำรชนั ที่วตตทำงๆของบรรดทำผผข้ขตมเหงยข้อนกลนับไปทททำรข้ทำยพวกเขทำเอง ลองดผควทำมพยทำยทำม
ของฮทำมทำนทดที่จะสนังหทำรโมรเดคนัยหรสือควทำมพยทำยทำมอยตทำงไมตลดละของซทำอผลทดที่จะสนังหทำรดทำวธิดดผ



กป็ไดข้ ดทำวธิดคดุข้นเคยกนับอยตทำงหลนังนดรอยตทำงแนตนอน พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องคนชอบธรรมและถขงขนทำด
ทททำใหข้คนอธรรมไดข้รนับผลกทำรกระทททำของตนัวเองดข้วย

สดด 37:16-17 กทำรเปลดที่ยนแปลงอนันแยบยลในบทนดร เกธิดขขรนตรงนดร  จดุดสนใจหลนัก
จนถขงบนัดนดรอยผตทดที่กทำรคธิดแผนกทำรของคนชนั ที่วเพสืที่อทททำรข้ทำยคนชอบธรรม ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักเปลดที่ยน
ไปยนังพระพรของคนชอบธรรมซขที่งมดมทำกกวตทำคนชนั ที่ว เลป็กๆนผู้อยๆททนั่คนชอบธรรมมทกป็ดทกวม่าความอสดม
สมบผรณห์ของคนชนนั่วเปป็นอนนมาก อทำหทำรพอประมทำณของคนทดที่ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิงยตอมดดกวตทำ
ควทำมมนั ที่งคนั ที่งอนันออกนอกหนข้ทำของคนอธรรมจททำนวนมทำก มดควทำมสดุขในมสืรอเยป็นทดที่เปป็นอทำหทำรเลป็ก
นข้อยของคนทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำมทำกกวตทำเนสืรอชนัรนดดของคนชนั ที่ว คททำทดที่แปลเปป็น ความอสดมสมบผรณห์ 
(ฮอวณ์โมน) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมอลหมตทำน’ นดที่อทำจหมทำยถขงกทำรกธินเลดรยงวดุตนวทำยและดนตรด
อขกทขกครขกโครมของชทำวโลก แนตทดเดดยว มสืรออทำหทำรแบบพอประมทำณของครอบครนัวทดที่ตทำมททำง
พระเจข้ทำยตอมดดกวตทำซดที่โครงชนัรนดดของชทำวโลกในไนทรคลนับทดที่เปธิดดนตรดของชทำวโลกเสดยงดนังสนนั ที่น

ยธิที่งกวตทำนนัรน 17 เพราะแขนของคนชนนั่วจะหนก แตม่พระเยโฮวาหห์ทรงเชนิดชผคนชอบธรรม พละ
กททำลนังของคนอธรรมจะถผกทททำใหข้สธิรนฤทธธิธ  แตตพระเจข้ทำทรงชตวยเหลสือ คทรทำจดุนและปกปข้องคนชอบ
ธรรม ควทำมหมทำยของคททำทดที่แปลเปป็น คนชอบธรรม (ซาดดวิยณ์ค) อทำจหมทำยถขงควทำมชอบธรรมทดที่ถผก
นนับเอทำในพสืรนหลนัง อยตทำงไรกป็ตทำม นดที่นตทำจะหมทำยถขงบดุคคลผผข้ทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรมตตอพระ
พนักตรรพระเจข้ทำมทำกกวตทำ พระเจข้ทำทรงปกปข้องคนชอบธรรม

สดด 37:18-19 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขยทำยควทำมเพธิที่มเตธิมเกดที่ยวกนับพระพรตตทำงๆของ
คนชอบธรรมและควทำมตกตทที่ทำลงของคนชนั ที่ว พระเยโฮวาหห์ทรงทราบวนนเวลาของคนไรผู้ตดาหนนิ และ
มรดกของเขาจะดดารงอยผม่เปป็นนนิตยห์ ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงทรทำบทดุกสธิที่งเกดที่ยว
กนับคนเทดที่ยงธรรม นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรเฝข้ทำดผแลของพระองครเหนสือพวกเขทำ ดผ โยบ 36:7 และเพลง
สดดุดด 34:15 นอกจทำกนดร  มรดกของคนชอบธรรมจะดททำรงอยผ ตเปป็นนธิตยรในอทำณทำจนักรนธิรนันดรรนนัรนของ
พระผผข้ชตวยใหข้รอดและองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบเรสืที่องนนัรนแมข้ในยทำมทดที่เรทำหลงลสืม
มนันไป 19 เขาจะไมม่ไดผู้อายในยามชนนั่วรผู้าย ในวนนกนนดารเขาจะอนินั่มใจ พระเจข้ทำทรงดผแลประชทำชน



ของพระองคร เมสืที่อควทำมทดุกขรลททำบทำกเขข้ทำมทำ คนชอบธรรมจะไมตอทำย แมข้กทำรกนันดทำรอทำหทำรอทำจเกธิด
ขขรนอยผตรอบตนัว พระเจข้ทำจะทรงเลดรยงดผคนของพระองครเอง ลองดผหญธิงมตทำยคนนนัรนแหตงเมสืองศทำเรฟนัท
กป็ไดข้ “แปข้งในหมข้อกป็ไมตหมด นทรทำมนันในไหกป็ไมตขทำด” (1 พงศรกษนัตรธิยร 17:16) พระเจข้ทำทรงใหข้เกดยรตธิ
ควทำมชอบธรรมของนทำง

สดด 37:20 ในภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง ชะตทำกรรมของคนชนั ที่วถผก
พรรณนทำไวข้ แตม่คนชนนั่วจะพนินาศ ศนตรผของพระเยโฮวาหห์จะเหมรือนสงม่าของลผกแกะ เขาจะ
อนนตรธานไป อนนตรธานไปเหมรือนควนน คนอธรรมจะพธินทำศไป! พวกเขทำจะถผกทททำลทำย มนันอทำจยนัง
ไมตเกธิดขขรน แตตคอยดผเถธิด มนันจะมทำแนต แมข้พวกเขทำโอข้อวดควทำมเจรธิญและควทำมมนั ที่งคนั ที่งของตน ดทำบ
แหตง Damocles กป็อยผตเหนสือศดรษะของพวกเขทำ เมสืที่อไขมนันของลผกแกะทดที่เปป็นเครสืที่องสนัตวบผชทำถผกเผทำ
จนละลทำยไปบนแทตนบผชทำ จดุดจบของคนอธรรมกป็จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย สดุดทข้ทำยแลข้วพวกเขทำจะ
อนันตรธทำนไปเหมสือนควนัน จะไมตมดอะไรเหลสืออยผตเลย ไมตวตทำจะเปป็นฮธิตเลอรรผผข้มดชสืที่อกระฉตอนหรสืออนันต
พทำลทดที่ไมตมดชสืที่อเสดยงเรดยงนทำม วนันของเหลตทำคนชนั ที่วกป็จะมทำแนตนอน เหมสือนกนับทดที่พระเจข้ทำจะทรงพธิทนักษร
รนักษทำคนชอบธรรม พระองครกป็จะทรงทททำลทำยคนชนั ที่วดข้วย คดุณวทำงใจไดข้เลย แคตรอดผเถธิด วนันของพวก
เขทำจะมทำแนต!

สดด 37:21-22 ครทำวนดรคนอธรรมถผกพรรณนทำถขงในระดนับธรรมดทำๆมทำกกวตทำ คน
ชนนั่วขอยรืมและไมม่จม่ายครืน แตม่คนชอบธรรมนนนั้นแสดงความเมตตาและแจกจม่าย มนันไมตใชตเรสืที่องนตทำอทำย
ทดที่จะขอยสืม มนันเปป็นเรสืที่องนตทำอทำยทดที่จะไมตชดใชข้หนดร  คนเหลตทำนนัรนทดที่ขทำดอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมจะขอยสืม
จทำกผผข้อสืที่นและไมตคสืนสธิที่งทดที่ถผกขอยสืมมทำนนัรน อยตทำใหข้มดใครกลตทำวถขงครธิสเตดยนสนักคนไดข้เลยวตทำเขทำไมต
ชดใชข้หนดรสธินของตน ทตทำมกลทำงคนทนัรงปวง ครธิสเตดยนตข้องคสืนสธิที่งทดที่ขอยสืมมทำจทำกเพสืที่อนบข้ทำนของตน
โดยเรป็ว กทำรทททำนข้อยกวตทำนนัรนจะถผกถสือวตทำเปป็นคนชนั ที่ว ตรงกนันขข้ทำม คนชอบธรรมจะเปดที่ยมดข้วยควทำม
เมตตทำ นอกจทำกนดร  เขทำจะทททำยธิที่งกวตทำนนัรนและแจกจตทำยออกไปแทนทดที่จะใหข้กผ ข้ยสืม ควทำมเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผต
คสือคดุณธรรมอยตทำงหนขที่งทดที่นข้อยคนนนักเรดยนรผข้ กระนนัรนมนันคสือลนักษณะเฉพทำะตนัวอยตทำงหนขที่งของควทำม
ชอบธรรม คนชนั ที่วขอยสืมและไมตคสืนสธิที่งนนัรนๆ คนชอบธรรมกลตทำววตทำ ถข้ทำคดุณมดควทำมตข้องกทำรใด จงเอทำ



ไปเถธิดและไมตตข้องคสืน คนทดที่ขอยสืมและไมตจตทำยคสืนกป็เปป็นคนอปนัญญทำจรธิงๆ บดุคคลทดที่เปดที่ยมคดุณธรรม
คสือผผข้ทดที่ใหข้แกตคนๆหนขที่งทดที่ขนัดสนโดยไมตเรดยกรข้องใหข้จตทำยคสืน

22 เพราะคนเชม่นนนนั้นททนั่พระองคห์ทรงอดานวยพระพรจะไดผู้แผม่นดนินโลกเปป็นมรดก แตม่คนทนนั้ง
หลายททนั่ถผกพระองคห์สาปจะตผู้องถผกตนดออกไปเสทย กทำรอยผตฝนัที่งกทำรอวยพรของพระเจข้ทำยตอมดดกวตทำกทำร
อยผตฝนัที่งกทำรพธิพทำกษทำของพระองครตนัรงเยอะ อดกครนัร งทดที่ภทำพของอทำณทำจนักรทดที่จะมทำนนัรนของพระเจข้ทำ
ปรทำกฏใหข้เหป็น คนเหลตทำนนัรนในหมผตประชทำชนของพระเจข้ทำทดที่ไดข้ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรมในชดวธิตนดร
จะไดข้รนับมรดกยธิที่งใหญตในวนันนนัรน

สดด 37:23-24 คททำพรรณนทำเกดที่ยวกนับคนชอบธรรมมดตตอไป พระเยโฮวาหห์ทรงนดา
ยม่างเทผู้าของคนดท และพระองคห์ทรงพอพระทนยในทางของเขา แมข้เหลตทำผผข้แปลใสตคททำวตทำ ดดี เขข้ทำมทำ แตต
บรธิบทในทนันทดทนัรงทดที่มทำกตอนหนข้ทำและทดที่ตทำมมทำกป็กลตทำวถขงคนชอบธรรม (นอกจทำกนดร  จงระลขกถขง
ควทำมเหป็นในขข้อ 3 ทดที่วตทำควทำมหมทำยอนันยธิที่งใหญตกวตทำของ ดดี คสือ ‘ควทำมดดดข้ทำนศดลธรรม’ หรสือ ‘ควทำม
ชอบธรรม’) ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำวธิถดของคนดดถผกสถทำปนทำโดยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ คททำทดที่แปล
เปป็น นดา (คผวนณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘เตรดยม’ หรสือ ‘สถทำปนทำ’ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงควทำมคธิดทดที่ว ตทำพระเจข้ทำจะ
ทรงนททำททำงและกททำกนับยตทำงเทข้ทำของเรทำเมสืที่อเรทำถผกถสือวตทำเปป็นคนเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร ดผ 
เพลงสดดุดด 32:8 และสดุภทำษธิต 3:5-6 พระเจข้ทำทรงปดตธิยธินดดในวธิถดของคนชอบธรรม เหมสือนกนับทดที่พตอ
แมตยตอมปดตธิยธินดดในยตทำงเทข้ทำของลผกทดที่เชสืที่อฟนัง พระบธิดทำในสวรรครของเรทำกป็เชตนกนัน ดผ เพลงสดดุดด 11:7 
ดข้วย

พระสนัญญทำแสนวธิเศษอดกประกทำรสททำหรนับกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ชอบธรรมปรทำกฏตรงนดร  24 แมผู้
เขาลผู้ม เขาจะไมม่ถผกเหวทนั่ยงลงเหยทยดยาว เพราะวม่าพระหนตถห์พระเยโฮวาหห์พยสงเขาไวผู้ แมข้คนชอบ
ธรรมอทำจสะดดุดลข้มตลอดวธิถดแหตงชดวธิต เขทำกป็จะถผกรนักษทำไวข้มธิใหข้รตวงตกหนข้ทำผทำไป พระเจข้ทำจะทรง
ควข้ทำตนัวเขทำไวข้ดข้วยพระหนัตถรของพระองคร ดผ เพลงสดดุดด 37:17 และ 63:8 ชตทำงเปป็นภทำพประกอบอนัน
แสนวธิเศทำ พตอแมตทดุกคนยตอมเคยควข้ทำตนัวลผกนข้อยวนัยหนัดเดธินของตนเมสืที่อเขทำก ททำลนังจะลข้ม พระเจข้ทำทรง
สนัญญทำเรสืที่องนดร เชตนกนันสททำหรนับคนชอบธรรม ลองดผโยเซฟในอดยธิปตร ดทำเนดยลในบทำบธิโลน เอลดยทำหรทดที่



ลททำธทำรนนัรน หรสือโยนทำหรในทข้องทะเลกป็ไดข้ แมข้พวกเขทำเจอกนับควทำมทดุกขรลททำบทำก พระเจข้ทำกป็ทรงพธิทนักษร
รนักษทำพวกเขทำไวข้

สดด 37:25-26 เมสืที่อดทำวธิดมองยข้อนไปในชดวธิตของตน เขทำกป็กลตทำวขข้อสนังเกตหนขที่งอนัน
แสนวธิเศษ ขผู้าพเจผู้าเคยหนสม่ม และเดทดี๋ยวนทนั้แกม่แลผู้ว แตม่ขผู้าพเจผู้ายนงไมม่เคยเหป็นคนชอบธรรมถผกทอดทนินั้ง 
หรรือเชรืนั้อสายของเขาขอทาน เมสืที่อดทำวธิดมองยข้อนไปในชดวธิตอนันยทำวนทำนของตน เขทำกป็เหป็นวตทำพระเจข้ทำ
ทรงเลดรยงดผคนชอบธรรมเสมอ อดกครนัร งทดที่คททำจททำกนัดควทำมของคนชอบธรรมตข้องถผกทบทวน แมข้ควทำม
ชอบธรรมทดที่ถผกนนับเอทำในททำงตททำแหนตงซขที่งเรทำในฐทำนะครธิสเตดยนสมนัยพระคนัมภดรรใหมตคดุข้นเคยเปป็น
อยตทำงดดอทำจอยผตในพสืรนหลนัง นนัที่นกป็ไมตใชตบรธิบทตรงนดรและไมตใชตควทำมหมทำยปกตธิในพระคนัมภดรรเดธิมดข้วย

ตรงกนันขข้ทำมควทำมหมทำยของ ‘คนชอบธรรม’ ในหนนังสสือเพลงสดดุดดและหนนังสสือสดุภทำษธิต
หมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดระเบดยบชดวธิตของตนโดยหลนักกทำรเรสืที่องควทำมชอบธรรม พระเจข้ทำทรงดผแล
คนของพระองครเอง โดยเฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้จนัดระเบดยบชดวธิตของตนในควทำมชอบธรรมตตอ
พระพนักตรรพระองคร คนชอบธรรมจขงไมตเพดยงไดข้รนับกทำรอวยพรเทตทำนนัรน แตตลผกๆของพวกเขทำกป็ไดข้รนับ
กทำรอวยพรเชตนกนัน แนตทดเดดยวมดบททำเหนป็จสททำหรนับคนชอบธรรม ดผ เพลงสดดุดด 58:11 และมนัทธธิว 6:33
ในกรณดของอยตทำงหลนัง สธิที่งทดที่มนักถผกมองขข้ทำมบตอยๆกป็คสือเรสืที่องของกทำรแสวงหทำควทำมชอบธรรมของ
พระองครกตอน ดผ เพลงสดดุดด 5:12 เชตนกนัน

ยธิที่งกวตทำนนัรน 26 เขาแสดงความเมตตาและใหผู้ยรืมเสมอ และเชรืนั้อสายของเขากป็ไดผู้รนบพระพร 
เขาในทดที่นดรคสือคนชอบธรรม ดนังนนัรนลนักษณะเฉพทำะตนัวเพธิที่มเตธิมของควทำมชอบธรรมจขงถผกพรรณนทำ 
คนชอบธรรมยตอมเปดที่ยมดข้วยควทำมเมตตทำและจะใหข้ยสืม เขทำไมตเพดยงมดควทำมเตป็มใจทดที่จะใหข้ยสืมเทตทำนนัรน 
แตตทดที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนคสือควทำมสทำมทำรถทดที่จะทททำเชตนนนัรนไดข้ นอกจทำกนดร  ลผกๆของเขทำกป็ไดข้
รนับกทำรอวยพรตทำมเขทำ ชตทำงเปป็นเหตดุผลหนขที่งอนันแสนวธิเศษทดที่จะดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรม พระพร
เหลตทำนนัรนของควทำมชอบธรรมจะสตงตตอไปยนังลผกๆของเรทำ

สดด 37:27-28 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อกลตทำวคททำเทศนทำสนัรนๆ จง
พรากเสทยจากการชนนั่ว และกระทดาความดท และทม่านจะดดารงอยผม่เปป็นนนิตยห์ เรทำจขงถผกกททำชนับใหข้ขนับเขข้ทำ



ชตองททำงดตวนของกทำรทททำควทำมดดและออกจทำกควทำมชนั ที่ว แนตทดเดดยว “ททำงหลวงของคนเทดที่ยงธรรมหนัน
ออกจทำกควทำมชนั ที่วรข้ทำย” (สดุภทำษธิต 16:17) นดที่ไมตใชตสผตรสททำเรป็จสททำหรนับควทำมรอด แตตมนันเปป็นขข้อ
กททำหนดสททำหรนับพระพรหลนังจทำกเรทำไดข้รนับควทำมรอดแลข้ว ควทำมหมทำยของกทำรดททำรงอยผ ตเปป็นนธิตยรเปป็น
แนวคธิดของคนฮดบรผ เปข้ทำหมทำยสผงสดุดและควทำมชสืที่นชมยธินดดของยธิวทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำในพระคนัมภดรร
เดธิมคสือ กทำรทดที่จะสทำมทำรถมดชดวธิตอยผ ตอยตทำงสนันตธิตลอดไปบนทดที่ดธินสตวนทดที่จนัดสรรใหข้เปป็นมรดกของเขทำ 
ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือ สนันตธิภทำพ ควทำมเจรธิญ และกทำรปกปข้อง แตตจงระลขกเงสืที่อนไขในสตวน
แรกของขข้อนดร  กทำรดททำเนธินชดวธิตอนันชอบธรรมยตอมนททำมทำซขที่งกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ

28 เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงรนกการพนิพากษา พระองคห์จะไมม่ทอดทนินั้งวนิสสทธนิชนของพระองคห์
จะทรงสงวนคนเหลม่านนนั้นไวผู้เปป็นนนิตยห์ แตม่เชรืนั้อสายของคนชนนั่วจะถผกตนดออกไปเสทย คททำทดที่แปลเปป็น 
การพนิพากษา (มวิชพนัท) ในบรธิบทนดรหมทำยถขง กทำรปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรม พระเจข้ทำเองจะทรงพธิพทำกษทำ
อยตทำงยดุตธิธรรมเพสืที่อเรทำและไมตทอดทธิรงประชทำชนของพระองคร แมข้คนชนั ที่วอทำจบดบบนังคนับและขตมเหง 
พระเจข้ทำกป็ยนังประทนับอยผตบนบนัลลนังกรของพระองครและยนังประทนับอยผตหลนังรทำวบนัลลนังกรแหตงควทำม
ยดุตธิธรรมอนันชอบธรรมของพระองครเหมสือนเดธิม พระองครจะทรงพธิทนักษรรนักษทำประชทำชนของ
พระองครตลอดไป! พระเจข้ทำทรงดผแลประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินอยตทำง
เทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร ในภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง แมข้แตตลผกๆของคนชนั ที่วกป็จะถผก
ทททำลทำย ควทำมบทำปของบธิดทำจะตข้องรนับโทษไปจนถขงชนั ที่วอทำยดุทดที่สทำมและสดที่ ดผ อพยพ 20:5

สดด 37:29-31 ในภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันมทำกขขรนไปอดก ดทำวธิดหมทำยเหตดุวตทำ  คนชอบ
ธรรมจะไดผู้แผม่นดนินตกไปเปป็นมรดก และอาศนยอยผม่บนนนนั้นเปป็นนนิตยห์ อดกครนัร งทดที่เปข้ทำหมทำยระยะยทำว
ของคนฮดบรผของกทำรมดมรดกทดที่ยนั ที่งยสืนในแผตนดธินทดที่ทรงสนัญญทำไวข้นนัรนปรทำกฏใหข้เหป็น วลด แผม่นดนิน 
(นนนั้น) (ฮา เอเรทซณ์) ถผกใชข้จนวนันนดร โดยคนอธิสรทำเอลสมนัยใหมตเพสืที่อหมทำยถขงแผตนดธินของพวกเขทำ 
หนนังสสือพธิมพรสททำคนัญฉบนับหนขที่งซขที่งตดพธิมพรในอธิสรทำเอลมดชสืที่อวตทำ “ฮทำ เอเรทซร” กทำรสผข้รบในอธิสรทำเอลกป็
เพสืที่อแยตง ‘แผตนดธินนนัรน’ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่เปป็นคนชอบธรรมในทดุกดข้ทำนของ
อธิสรทำเอลจะไดข้รนับแผตนดธินนนัรนเปป็นมรดก นตทำเศรข้ทำทดที่พวกยธิวและคนอธิสรทำเอลสมนัยใหมตสตวนใหญตไมต



แมข้แตตนนับถสือศทำสนทำยธิวแบบรนับบด และนดที่ยนังไมตพผดถขงกทำรมดควทำมชอบธรรมในทดที่สดุดของพระเยซผ
ครธิสตรเลย

อยตทำงไรกป็ตทำม วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพวกเขทำจะหนันไปหทำพระผผข้ชตวยผผข้ถผกแทงของตนและ
วทำงใจพระองครอยตทำงสดุดใจ เมสืที่อนนัรนพวกเขทำจะอทำศนัยอยผตในแผตนดธินนนัรนอยตทำงผทำสดุกตลอดไป อยตทำงไร
กป็ตทำมหลนักกทำรทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงอวยพรควทำมชอบธรรม แมข้กทำรประยดุกตรใชข้นนัรน
แตกตตทำงไปสททำหรนับผผข้เชสืที่อทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ หลนักกทำรนนัรนกป็ยนังเหมสือนเดธิม พระเจข้ทำทรงอวยพรคน
ชอบธรรม ดผ เพลงสดดุดด 5:12

คททำพรรณนทำเพธิที่มเตธิมถผกใหข้ไวข้เกดที่ยวกนับกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ชอบธรรม 30 ปากของคนชอบ
ธรรมเปลม่งสตนิปนญญา และลนินั้นของเขาพผดความยสตนิธรรม มดควทำมสนัมพนันธรใกลข้ชธิดมทำกๆระหวตทำง
ควทำมชอบธรรมกนับสตธิปนัญญทำ ดผ สดุภทำษธิต 8:1, 7, 8 คนชอบธรรมจะพผดอยตทำงมดสตธิปนัญญทำ เขทำไมต
เพดยงพผดถขงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตถขงกทำรพธิพทำกษทำทดที่ตทำมมทำเพรทำะควทำมบทำปดข้วย สธิที่ง
สดุดทข้ทำยทดที่คนโงตอยทำกไดข้ยธินคสือ ผลทดที่ตทำมมทำตตทำงๆของควทำมบทำปของตน อยตทำงไรกป็ตทำม คนชอบ
ธรรมจะพผดถขงมนัน

เพรทำะวตทำ 31 พระราชบนญญนตนิของพระเจผู้าอยผม่ในจนิตใจของเขา และยม่างเทผู้าของเขาจะไมม่
พลาด ควทำมคธิดแสนวธิเศษสองประกทำรปรทำกฏใหข้เหป็นตรงนดร  (1) คนชอบธรรมจะมดพระรทำช
บนัญญนัตธิของพระเจข้ทำอยผตในใจของเขทำ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงควทำมคดุข้นเคยเปป็นอยตทำงดดและแมข้แตตกทำร
ทตองจททำพระวจนะของพระเจข้ทำ (2) ดข้วยเหตดุนดร  คนชอบธรรมจขงจะมดเสถดยรภทำพในชดวธิต ควทำมชอบ
ธรรมซขที่งแผตออกมทำจทำกพระวจนะของพระเจข้ทำจะใหข้กทำรชดรนททำทดที่มดสตธิปนัญญทำและเสถดยรภทำพแหตง
ชดวธิต บดุคคลทดที่ดททำเนธินชดวธิตเชตนนนัรนกป็เปป็นสดุข

สดด 37:32-33 แมข้กระนนัรน คนชนนั่วเฝผู้าดผคนชอบธรรมและแสวงททนั่จะสนงหารเขาเสทย 
ควทำมคธิดกป็คสือวตทำคนชนั ที่วเฝข้ทำดผคนชอบธรรมดข้วยตทำทดที่จข้องจนับผธิด ในบทำงกรณดและเมสืที่อพวกเขทำมด
โอกทำส พวกเขทำกป็ทททำเชตนนนัรนพรข้อมกนับตทำทดที่จข้องฆทำตกรรม บทำงทดกทำรสททำเรป็จจรธิงทดที่สดุดของเรสืที่องนดรกป็
เกธิดกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในมทำระโก 3:2 และลผกทำ 14:1 พวกศนัตรผของพระองครคอยจนับตทำดผ



พระองครดข้วยใจทดที่จข้องจนับผธิดโดยหวนังวตทำจะสบโอกทำสทดที่จะฆตทำพระองครไดข้ อยตทำงไรกป็ตทำม 33 พระเย
โฮวาหห์จะไมม่ทรงทนินั้งเขาไวผู้ในมรือของเขา หรรือใหผู้เขาถผกปรนบโทษเมรืนั่อเขาขรึนั้นศาล แมข้คนชนั ที่วอทำจหทำ
ชตองทดที่จะทททำลทำยคนชอบธรรม พวกเขทำกป็อทำจทททำเชตนนนัรนไดข้กป็ตตอเมสืที่อพระเจข้ทำทรงอนดุญทำตเทตทำนนัรน 
พวกศนัตรผของพระเยซผคอยหทำชตองทดที่จะทททำลทำยพระองครตลอดกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองคร 
พวกเขทำถผกขนัดขวทำงโดยพระเจข้ทำจนกระทนั ที่งเวลทำของพระองครมทำถขง พระเจข้ทำอทำจทรงอนดุญทำตใหข้เกธิด
กทำรขตมเหงและกระทนั ที่งกทำรพลดชดพ อยตทำงไรกป็ตทำม มนันกป็อยผตในนทรทำพระทนัยอนันสมบผรณรแบบของ
พระองครเทตทำนนัรน จนกวตทำจะถขงเวลทำนนัรน พระองครจะทรงพธิทนักษรรนักษทำประชทำชนของพระองคร

สดด 37:34 ดทำวธิดจขงกลตทำวคททำเทศนทำสนัรนๆอดกเรสืที่อง จงรอคอยพระเยโฮวาหห์ และ
รนกษาทางของพระองคห์ไวผู้ และพระองคห์จะยกยม่องทม่านใหผู้ไดผู้แผม่นดนินโลกเปป็นมรดก ทม่านจะไดผู้เหป็น
เมรืนั่อคนชนนั่วถผกตนดออกไปเสทย บรธิบทยนังเกดที่ยวขข้องกนับคนฮดบรผทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงถทำวรในแผตนดธินของ
พวกเขทำ หลนักกทำรทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือ จงรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและเชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระองคร มดควทำมลขกซขร งอนันยธิที่งใหญตในกทำรไวข้วทำงใจและเชสืที่อฟนัง ผลลนัพธรจะเปป็นกทำรอวยพรของ
พระองคร นอกจทำกนดร  ในกทำลอนันเหมทำะสม เรทำจะเหป็นคนชนั ที่วถผกพธิพทำกษทำทดที่กทำรพธิพทำกษทำทดที่บนัลลนังกร
ใหญตสดขทำวนนัรน ในวนันนนัรนพวกเขทำจะถผกตนัดออกไปเสดยเปป็นนธิตยร

สดด 37:35-36 ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดร ใกลข้ถขงตอนจบของมนันแลข้ว ดทำวธิดกป็
หยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อสรดุปจดุดจบของคนชนั ที่ว ขผู้าพเจผู้าเหป็นคนชนนั่วมทอดานาจมากยนินั่ง และสผงเดม่นอยม่างตผู้นเขทยว
สดททนั่อยผม่ในทผู้องถนินั่นของมนน ภทำพเปรดยบนดรกลตทำวถขงตข้นไมข้สผงใหญตตข้นหนขที่ง บทำงครนัร งคนชนั ที่วกป็ดผเหมสือน
จะมดควทำมแขป็งแกรตง ควทำมโดดเดตนและควทำมเจรธิญของตข้นสนหรสือตข้นโอบ๊กขนทำดใหญต ดทำวธิดไดข้
เหป็นเรสืที่องนดร ในคนทนัรงหลทำยอยตทำง ซทำอผล โดเอก และอทำหธิโธเฟล เปป็นตข้น 36 เขาไดผู้ผม่านไป และดผเถนิด
ไมม่มทเขาเสทยแลผู้ว ถรึงขผู้าพเจผู้าจะแสวงหาเขา กป็ไมม่พบเขา กระนนัรนสธิที่งตตทำงๆกป็เปลดที่ยนแปลง และพวก
มนันเปลดที่ยนแปลงอยตทำงฉนับพลนัน พระเจข้ทำทรงตนัดตข้นไมข้ตข้นไหนลงกป็ไดข้ คนเหลตทำนนัรนทดที่บดบนังคนชอบ
ธรรมอยตทำงจองหองอทำจถผกโคตนลงดข้วยสทำยฟข้ทำฟทำดเปรดร ยงเดดยวแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ 
ตลอดหลทำยยดุคสมนัยเหลตทำคนชนั ที่วทดที่มดอททำนทำจไดข้มทำถขงจดุดจบกตอนกททำหนดอยตทำงฉนับพลนัน ไมตวตทำจะเปป็น
ซทำอผลหรสือเฮโรด หรสือฮธิตเลอรรในประวนัตธิศทำสตรรเมสืที่อไมตนทำนมทำนดร  พวกเขทำกป็จทำกไปอยตทำงกะทนันหนัน



และหทำตนัวไมตเจออดกเลย หลนักกทำรนดร ยนังมดอยผตเหมสือนเดธิม นนัที่นคสือ คนอธรรมและคนชนั ที่วจะถผกตนัดทธิรงไป
ในไมตชข้ทำ ไมตวตทำพวกเขทำจะมดอททำนทำจและอธิทธธิพลปทำนใดกป็ตทำม

สดด 37:37-38 กทำรเปรดยบเทดยบควทำมแตกตตทำงของทนัรงบทนดรถผกกลตทำวซทรทำอดกครนัร ง จง
หมายคนไรผู้ตดาหนนิไวผู้ และมองดผคนเททนั่ยงธรรม เพราะอนาคตของคนนนนั้นครือสนนตนิภาพ คททำฮดบรผทดที่
แปลเปป็น ไรผู้ตดาหนนิ (ทนัม) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘สมบผรณรพรข้อม’ หรสือ ‘สดุดจธิตสดุดใจ’ เรทำอทำจใชข้คททำวตทำ 
อดุทวิศตนัว ในปนัจจดุบนัน ผลลนัพธรสททำหรนับคนชอบธรรมทดที่อดุทธิศตนัวคสือ สนันตธิภทำพ – ไมตเพดยงสนันตธิภทำพแหตง
จธิตใจเทตทำนนัรน แตตสนันตธิภทำพกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผตรอบตนัวดข้วย ผผข้พยทำกรณรอธิสยทำหรจะเขดยนในภทำยหลนัง
วตทำ “และผลของควทำมชอบธรรมจะเปป็นสนันตธิภทำพ และผลของควทำมชอบธรรมคสือควทำมสงบและ
ควทำมวทำงใจเปป็นนธิตยร” (อธิสยทำหร 32:17) สนันตธิภทำพเกธิดขขรนตตอจทำกควทำมชอบธรรม 

ในภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง 38 แตม่ผผผู้ละเมนิดจะถผกทดาลายเสทยดผู้วยกนน จสดหมายปลาย
ทางของคนชนนั่วจะถผกตนดออกไปเสทย ดนังทดที่ไดข้พรรณนทำไปแลข้วตลอดทนัรงบทนดร  คนเหลตทำนนัรนทดที่ละเมธิด
พระวจนะของพระเจข้ทำ (นนัที่นคสือ คนชนั ที่ว) จะถผกทททำลทำยในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระเจข้ทำ วนันของ
พวกเขทำจะมทำแนต คอยดผเถธิด

สดด 37:39-40 บทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยหมทำยเหตดุเรสืที่องชนัยชนะ ความรอดของคนชอบ
ธรรมมาจากพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเปป็นกดาลนงของเขาในเวลายากลดาบาก บรธิบทของ ความ
รอด ตรงนดร เหป็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พข้น พระเจข้ทำจะทรงชตวยคนชอบธรรมใหข้พข้น พระองคร
ทรงเปป็นพละกททำลนังของเรทำในยทำมยทำกลททำบทำก นอกจทำกนดร  40 พระเยโฮวาหห์จะทรงชม่วยเขาและทรง
ชม่วยเขาใหผู้พผู้น พระองคห์จะทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้นจากคนชนนั่วและทรงชม่วยเขาใหผู้รอด เพราะเขาทนนั้ง
หลายวางใจในพระองคห์ พระเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือและชตวยคนชอบธรรมใหข้พข้น พระองครจะทรง
ชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกคนชนั ที่วทดที่บดบบนังคนับพวกเขทำในชดวธิตนดร  เหตดุผลสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นเชตนนนัรน
นตะหรสือ? “เพรทำะเขทำทนัรงหลทำยวทำงใจในพระองคร” พระเจข้ทำจะทรงตอบสนองตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่
วทำงใจพระองครเสมอ!

*****



ภนำพรวมของเพลงสดดดด 38: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนโดยดาววิดในชท่วงเวลาแหท่งความทดุกขณ์
ใจครนันั้งใหญท่ ผผผู้เชดีอื่ยวชาญบางทท่านควิดวท่ามนันเปก็นชท่วงเวลาแหท่งความเจก็บปท่วย ทท่านอสือื่นๆกก็ควิดวท่ามนัน
เปก็นชท่วงเวลาแหท่งการฟผู้องใจในชดีววิตของเขา เชท่น หลนังจากความบาปของเขากนับนางบนัทเชบา 
เปก็นตผู้น ทท่านอสือื่นๆกก็ยนังควิดวท่ามนันเปก็นชท่วงเวลาแหท่งความทผู้อใจทนัอื่วๆไปเมสือื่อดาววิดควิดวท่าพระเจผู้าทรง
ลสืมเขาเสดียแลผู้ว เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เอนเอดียงไปทางชท่วงเวลาแหท่งความเจก็บปท่วยซจึอื่งทวินั้งใหผู้ดาววิดรผผู้สจึก
ทผู้อใจ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นคคาอธวิษฐานเปก็นชดุดตท่อพระเจผู้าโดยดาววิดระบายความในใจอยท่างโศก
เศรผู้าตท่อพระเจผู้า ทดีอื่แทรกอยผท่ระหวท่างคคาอธวิษฐานเหลท่านดีนั้คสือความเหก็นหลายประการเกดีอื่ยวกนับความ
หวนังทดีอื่มดีตท่อสวรรคณ์

สดด 38:1-3 ดทำวธิดรผข้สขกทข้อใจอยตทำงเหป็นไดข้ชนัด โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขออยม่าทรง
ขนาบขผู้าพระองคห์ดผู้วยความกรนินั้วของพระองคห์ หรรือตทสอนขผู้าพระองคห์ดผู้วยพระพนิโรธของพระองคห์
บรธิบททดที่ตทำมมทำจะบตงบอกวตทำดทำวธิดปตวยอยผต เขทำรนับรผข้อยตทำงชนัดเจนวตทำควทำมเจป็บชทรทำของเขทำเปป็นมทำจทำก
พระเจข้ทำ เขทำดผอออกวตทำมนันเปป็นกทำรตดสอนจทำกพระเจข้ทำ 2 เพราะลผกธนผของพระองคห์จมเขผู้าไปในขผู้า
พระองคห์ และพระหนตถห์ของพระองคห์ลงมาเหนรือขผู้าพระองคห์ 3 เพราะพระพนิโรธของพระองคห์จรึง
ไมม่มทความปกตนิในเนรืนั้อหนนงของขผู้าพระองคห์ เพราะบาปของขผู้าพระองคห์จรึงไมม่มทอนามนยในกระดผก
ของขผู้าพระองคห์ ดทำวธิดลข้มปตวยอยตทำงนตทำเวทนทำและเขทำยกอยตทำงเปธิดเผยวตทำมนันเปป็นเพรทำะควทำมกรธิรว
ของพระเจข้ทำ ยธิที่งกวตทำนนัรน ดทำวธิดยอมรนับวตทำพระเจข้ทำทรงโกรธเขทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ เมสืที่อมอง
ยข้อนไปในชดวธิตของดทำวธิด ควทำมบทำปซขที่งนตทำจะทททำใหข้พระเจข้ทำทรงเลตนงทำนเขทำหนนักขนทำดนนัรนคสือควทำม
บทำปในเรสืที่องนทำงบนัทเชบทำ

สดด 38:4-6 เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ เพราะความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ทม่วมศทรษะ 
มนนหนนกเหมรือนภาระซรึนั่งหนนกเหลรือกดาลนงขผู้าพระองคห์ 5 เพราะความโงม่เขลาของขผู้าพระองคห์
บาดแผลของขผู้าพระองคห์จรึงเหมป็นและเปรืนั่อยเนม่า 6 ขผู้าพระองคห์หนนกใจ ขผู้าพระองคห์กป็งอลงมาก ขผู้า
พระองคห์เดนินเปป็นทสกขห์ไปวนนยนงคดนั่า ดทำวธิดเชสืที่อมโยงสภทำพรตทำงกทำยของเขทำกนับควทำมบทำปของเขทำ
เหมสือนเดธิม เขทำกลตทำวเพธิที่มเตธิมถขงบทำดแผลภทำยนอกทนัรงหลทำยซขที่งอนักเสบและสตงกลธิที่นเหมป็น นอกจทำก
นดร  สถทำนกทำรณรนดร ยนังถตวงเขทำลงอยตทำงหนนักดข้วย



สดด 38:7-8 นอกจทำกนดร  ดทำวธิดเขดยนวตทำ เพราะบนนั้นเอวของขผู้าพระองคห์เตป็มไปดผู้วย
โรคททนั่นม่ารนงเกทยจ และไมม่มทความปกตนิในเนรืนั้อหนนงของขผู้าพระองคห์ 8 ขผู้าพระองคห์รม่วงโรยและฟกชดนั้า
ททเดทยว ขผู้าพระองคห์ครวญครางเพราะใจขผู้าพระองคห์ไมม่สงบ บทำงคนกลตทำวหทำวตทำดทำวธิดเปป็นโรค
ซธิฟธิลธิสหรสือโรคตธิดตตอททำงเพศชนธิดอสืที่น นนั ที่นไมตนตทำจะใชต บนันทขกเดดยวเกดที่ยวกนับควทำมบทำปเรสืที่องเพศใน
ชดวธิตของดทำวธิดคสือ กนับนทำงบนัทเชบทำและนทำงกป็จะเปป็นตข้นเหตดุของโรคดนังกลตทำว แมข้เปป็นไปไดข้ มนันกป็
ไมตนตทำจะใชต ยธิที่งกวตทำนนัรน โรคซธิฟธิลธิสทดที่ไมตไดข้รนับกทำรรนักษทำกป็เปป็นโรคทดที่รดุนแรง ซขที่งทททำใหข้เกธิดกทำรเสดยสตธิ
ไดข้ในระยะทข้ทำยๆของมนัน ไมตมดบนันทขกเลยวตทำดทำวธิดเจอกนับระยะหลนังๆของโรคนดร  ตรงกนันขข้ทำม คททำ
ฮดบรผเหลตทำนนัรนเสนอแนะวตทำเขทำมดกทำรอนักเสบในชตองทข้องของเขทำ นนัที่นอทำจไลตตนัรงแตตโรคทข้องเสดยธรรม
ดทำๆไปจนถขงควทำมผธิดปกตธิในชตองทข้องแบบอสืที่นๆ ไมตวตทำกรณดใด ควทำมเจป็บปตวยของดทำวธิดกป็ทททำใหข้
เขทำทดุกขรใจยธิที่งนนักและเขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำพระเจข้ทำกททำลนังตดสอนเขทำโดยมนัน

สดด 38:9 หลนังจทำกไดข้ระบทำยคททำรข้องทดุกขรของตนตตอพระเจข้ทำแลข้ว ดทำวธิดหยดุดชนั ที่ว
ครผตตอนนดร เพสืที่อมองไปยนังสวรรคร ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ความปรารถนาทนนั้งสนินั้นของขผู้าพระองคห์กป็
แจผู้งอยผม่ตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ การถอนหายใจของขผู้าพระองคห์กป็ไมม่พผู้นททนั่พระองคห์ทรงทราบ แมข้
ทดุกขรยทำกในควทำมเจป็บชทรทำของตน ดทำวธิดกป็ยนังรวบรวมพละกททำลนังทดที่จะมองขขรนไปยนังพระเจข้ทำและ
อข้อนวอน

สดด 38:10-12 จทำกนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร วกกลนับมทำยนังกทำรเลตทำเรสืที่องวธิบนัตธิตตทำงๆ
ของตน หนวใจของขผู้าพระองคห์เตผู้น และกดาลนงของขผู้าพระองคห์หมดไป และความสวม่างของนนยนห์ตา
ของขผู้าพระองคห์กป็สผญไปจากขผู้าพระองคห์เสทยแลผู้วดผู้วย คททำทดที่แปลเปป็น เตผู้น (ซอวณ์คารณ์) มดควทำมหมทำย
วตทำ 'สนัที่นระรธิก' หนัวใจของดทำวธิดเตข้นแรง พละกททำลนังของเขทำถดถอยลง เขทำรผข้สขกทข้อใจ ยธิ ที่งกวตทำนนัรน 
11 มนิตรและเพรืนั่อนของขผู้าพระองคห์ยรืนเดม่นอยผม่หม่างจากภนยพนิบนตนิของขผู้าพระองคห์ และญาตนิของขผู้า
พระองคห์ยรืนหม่างออกไปไกลโพผู้น คททำวตทำ มวิตร ในทดที่นดร คสือ 'บรรดทำคนรนัก' หรสือสมทำชธิกในครอบครนัว 
แมข้แตตครอบครนัว เพสืที่อนๆและญทำตธิพดที่นข้องของเขทำกป็ดผเหมสือนทททำตนัวเหธินหตทำงจทำกเขทำในควทำมทดุกขรใจ
ของเขทำ 12 และบรรดาผผผู้ททนั่แสวงชทวนิตของขผู้าพระองคห์ไดผู้วางบม่วงไวผู้ บรรดาผผผู้ททนั่คนิดทดารผู้ายขผู้า
พระองคห์พผดเปป็นอสบาย และรดาพรึงถรึงการทรยศอยผม่วนนยนงคดนั่า แนตนอนวตทำบรรดทำศนัตรผของดทำวธิดยนังจอง



เวรเขทำอยผต พวกเขทำแพรตเรสืที่องมดุสทำตตทำงๆอนันเลวรข้ทำยเกดที่ยวกนับเขทำ ดทำวธิดเหป็นวตทำทดุกคนตตอสผข้เขทำรวมถขง
ครอบครนัวและเพสืที่อนๆของเขทำดข้วย

สดด 38:13-14 แตม่ขผู้าพระองคห์เหมรือนคนหผหนวก ขผู้าพระองคห์ไมม่ไดผู้ยนิน ขผู้า
พระองคห์เหมรือนคนใบผู้ผผผู้ไมม่อผู้าปากของเขา 14 พม่ะยม่ะคม่ะ ขผู้าพระองคห์เหมรือนคนททนั่ไมม่ไดผู้ยนิน ซรึนั่งใน
ปากของเขาไมม่มทการตนดพผู้อ ตข้องขอชมดทำวธิดวตทำเขทำเมธินบรรดทำคนทดที่วธิจทำรณรเขทำและไมตโตข้ตอบคน
พวกนนัรน เขทำหดุบปทำกของตนอยตทำงมดปนัญญทำ

สดด 38:15 ตรงกนันขข้ทำม ควทำมหวนังของเขทำอยผตในพระเจข้ทำเทตทำนนัรน โอ ขผู้าแตม่พระ
เยโฮวาหห์ แตม่ขผู้าพระองคห์หวนงใจในพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าพระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ครือ
พระองคห์ผผผู้ททนั่จะทรงฟนงขผู้าพระองคห์ แทนทดที่จะตอบโตข้บรรดทำคนทดที่วธิจทำรณรเขทำ ดทำวธิดกลนับใหข้ควทำม
หวนังของตนอยผตในพระเจข้ทำ เขทำรผข้วตทำพระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ

สดด 38:16-18 สทำระสททำคนัญของคททำอธธิษฐทำนของเขทำถผกนททำเสนอดข้ทำนลตทำง เพราะขผู้า
พระองคห์ทผลวม่า "ขอโปรดฝนงขผู้าพระองคห์เถนิด มนิฉะนนนั้นพวกเขาจะเปรมปรทดนิธิ์เพราะขผู้าพระองคห์ ครือผผผู้
ททนั่โอผู้อวดตม่อขผู้าพระองคห์เมรืนั่อเทผู้าขผู้าพระองคห์พลาดไป" 17 เพราะขผู้าพระองคห์จะลผู้มแลผู้ว และความ
เศรผู้าโศกอยผม่ตม่อหนผู้าขผู้าพระองคห์เสมอ ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำรข้องทดุกขรของเขทำ
เกรงวตทำเหลตทำศนัตรผของเขทำจะเฉลธิมฉลองควทำมพธินทำศของเขทำ เขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำเขทำกททำลนังจะ
สะดดุดและเขทำอยผตในควทำมสธิรนหวนัง

หลนังจทำกใครตครวญเรสืที่องควทำมทดุกขรยทำกของตนแลข้ว ดทำวธิดทรทำบวตทำเขทำตข้องทททำสธิที่งใด 18 ขผู้า
พระองคห์จะสารภาพความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะเปป็นทสกขห์เพราะบาปของขผู้า
พระองคห์ กทำรกลนับใจใหมตของเขทำเกดที่ยวขข้องกนับ (1) กทำรสทำรภทำพในกทำรประกทำศควทำมชนั ที่วชข้ทำของเขทำ
ในเพลงสดดุดด 51:3 ดทำวธิดรข้องวตทำ “เพรทำะขข้ทำพระองครทรทำบถขงกทำรละเมธิดของขข้ทำพระองครแลข้ว และ
บทำปของขข้ทำพระองครอยผตตตอหนข้ทำขข้ทำพระองครเสมอ” กทำรสทำรภทำพคสือกทำรรนับรผข้ควทำมบทำปของเรทำและ
ควทำมผธิดของมนัน มนันคสือกทำรยอมรนับวตทำเรทำเปป็นฝตทำยผธิด มนันจขงเปป็นกทำรยอมรนับวตทำตนมดควทำมผธิดตตอ



พระพนักตรรพระเจข้ทำ จทำกนนัรนกทำรกลนับใจใหมตของเขทำยนังรวมถขง (2) ควทำมเสดยใจเพรทำะควทำมบทำปของ
เขทำดข้วย

เปทำโลเขดยนวตทำ “เพรทำะวตทำควทำมเสดยใจอยตทำงทดที่ชอบพระทนัยพระเจข้ทำยตอมกระทททำใหข้กลนับใจ
ใหมต ซขที่งนททำไปถขงควทำมรอดและไมตเปป็นทดที่นตทำเสดยใจ แตตควทำมเสดยใจอยตทำงโลกนนัรนยตอมนททำไปถขงควทำม
ตทำย จงพธิจทำรณทำดผวตทำควทำมเสดยใจอยตทำงทดที่ชอบพระทนัยพระเจข้ทำกระทททำใหข้เกธิดควทำมกระตสือรสือรข้นมทำก
ทดเดดยว ทททำใหข้เกธิดควทำมขวนขวทำยทดที่จะแกข้ตนัวใหมต และกทำรโกรธแทน ควทำมกลนัว ควทำมปรทำรถนทำ
อยตทำงยธิที่ง ควทำมกระตสือรสือรข้น กทำรแกข้แคข้น ในทดุกสธิที่งเหลตทำนนัรนทตทำนไดข้พธิสผจนรใหข้เหป็นแลข้ววตทำทตทำนกป็
หมดจดในกทำรนดร แลข้ว” (2 โครธินธร 7:10-11) ดนังนนัรนกทำรกลนับใจใหมตทดที่แทข้จรธิงยตอมรวมถขงทนัรงกทำร
สทำรภทำพควทำมบทำปและควทำมเสดยใจอยตทำงทดที่ชอบพระทนัยพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปนนัรนดข้วย สดุดทข้ทำย 
(3) มนันเกดที่ยวขข้องกนับกทำรหนันเสดยจทำกควทำมบทำปนนัรน

สดด 38:19-20 ขณะทดที่ดทำวธิดใกลข้ถขงตอนจบของเพลงสดดุดดบทนดร แลข้ว เขทำเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกถขงพวกศนัตรผของเขทำอดกครนัร ง บรรดาผผผู้ททนั่เปป็นคผม่อรนิของขผู้าพระองคห์กป็วม่องไวและ
แขป็งแรง และคนททนั่เกลทยดขผู้าพระองคห์โดยไรผู้เหตสทวทมากขรึนั้น 20 บรรดาผผผู้ททนั่กระทดาชนนั่วแกม่ขผู้าพระองคห์
ตอบแทนความดท เปป็นปฏนิปนกษห์ของขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์ตนิดตามความดท ควทำมคธิดตรงนดรกป็
คสือวตทำ บรรดทำศนัตรผของเขทำอยผตเยป็นเปป็นสดุขดด พวกเขทำแขป็งแรงและทวดจททำนวนขขรน นอกจทำกนดร  พวกเขทำ
ตอบแทนควทำมดดดข้วยควทำมชนั ที่วเมสืที่อดทำวธิดพยทำยทำมผผกมธิตรพวกเขทำ เขทำเตสือนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขก
ดข้วยวตทำตนัวเขทำเองกป็ตธิดตทำมสธิที่งทดที่ดด

สดด 38:21-22 ดนังนนัรนดทำวธิดรข้องทผลวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขออยม่าทรงทอดทนินั้ง
ขผู้าพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขออยม่าสถนิตไกลจากขผู้าพระองคห์ 22 โอ ขผู้าแตม่องคห์
พระผผผู้เปป็นเจผู้า ความรอดของขผู้าพระองคห์ ขอทรงรทบมาชม่วยขผู้าพระองคห์เถนิด แมข้เพลงสดดุดดบทนดรขขรน
ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดรข้องทดุกขรตตอพระเจข้ทำถขงควทำมเจป็บปตวยของตน ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักเปลดที่ยนไปยนัง
เหลตทำศนัตรผของเขทำ เขทำไดข้สทำรภทำพควทำมบทำปของตนและกลนับใจจทำกมนันแลข้ว ครทำวนดร เขทำวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเหลสือเขทำอดกครนัร งและไมตทรงทอดทธิรงเขทำเสดย ดทำวธิดรผข้วตทำควทำมรอดของเขทำมทำจทำก



ไหน มนันอยผตในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและเขทำกลนับมทำหทำพระองครเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้น เพลงสดดุดดทดที่มด
เนสืรอหทำหดหผตบทนดร จขงจบลงเพดยงเทตทำนดร  กระนนัรน พอดทำวธิดไดข้คธิดสธิที่งตตทำงๆอยตทำงถข้วนถดที่แลข้ว เขทำกป็ไดข้แตต
กลนับมทำหทำพรเจข้ทำเพสืที่อขอพละกททำลนัง ควทำมชตวยเหลสือและกทำรชตวยใหข้พข้น ควทำมจรธิงนนัรนมดอยผตเหมสือน
เดธิมจนถขงวนันนดร

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 39: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นของดาววิดแมผู้วท่ามนันถผกอดุทวิศใหผู้เยดผธผนกก็
ตาม ฝท่ายหลนังเปก็นเลวดีคนหนจึอื่งและเปก็นหนัวหนผู้านนักรผู้องของพลนับพลา เชสือื่อกนันวท่าเขาเปก็นคนเดดียวกนับ
เอธาน ไมท่วท่ากรณดีใด เหก็นไดผู้ชนัดวท่าเขาเปก็นผผผู้อคานวยการของหนจึอื่งในคณะนนักรผู้องประสานเสดียงทนันั้ง
สามนนันั้นทดีอื่พลนับพลา ดาววิดเขดียนเพลงสดดุดดีบทนดีนั้อยท่างเหก็นไดผู้ชนัด จากนนันั้นกก็สท่งมนันใหผู้เยดผธผนเพสือื่อทดีอื่จะ
ถผกขนับรผู้อง ณ วาระตท่างๆอนันเหมาะสมทดีอื่พลนับพลาโดยคณะนนักรผู้องประสานเสดียงของเขา

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนเนสือื่องในโอกาสคลผู้ายๆกนับของเพลงทดีอื่แลผู้ว ดาววิดซจึอื่งคผู้อมตนัวลงดผู้วย
ความเจก็บปท่วยและความเสดียใจถผกโถมทนับดผู้วยความควิดตท่างๆทดีอื่เปก็นของคนไมท่เชสือื่อ ซจึอื่งเขาตนัดสวินใจ
แนท่วแนท่วท่าจะระงนับไวผู้ เขาถจึงขนาดพยายามทดีอื่จะฝนังความทดุกขณ์ยากของตนดผู้วยความเงดียบ กระนนันั้น
การฝนังความทดุกขณ์ยากของเขากก็มดีแตท่ทคาใหผู้มนันสดุมรผู้อนอยผท่ภายใน แมผู้นคนั้าเสดียงของเพลงบทนดีนั้มดี
ลนักษณะทผู้อแทผู้ในตอนแรก พอดาววิดไดผู้หยดุดชนัอื่วครผท่เพสือื่อใครท่ครวญถจึงความดดีของพระเจผู้า ความ
ทผู้อแทผู้ของเขากก็เปลดีอื่ยนเปก็นความหวนัง

สดด 39:1-3 ขผู้าพเจผู้าวม่า "ขผู้าพเจผู้าจะระแวดระวนงทางของขผู้าพเจผู้า เพรืนั่อขผู้าพเจผู้า
จะไมม่ทดาบาปดผู้วยลนินั้นของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะใสม่บนงเหทยนปากของขผู้าพเจผู้า ตราบเทม่าททนั่คนชนนั่วอยผม่ตม่อ
หนผู้าขผู้าพเจผู้า" 2 ขผู้าพเจผู้ากป็เปป็นใบผู้เงทยบไป ขผู้าพเจผู้านนินั่งเงทยบแมผู้แตม่จากสนินั่งททนั่ดท ความทสกขห์ใจของ
ขผู้าพเจผู้ารสนแรงขรึนั้น ดทำวธิดเขข้ทำใจดดวตทำลธิรนคนเรทำนนัรนกตอควทำมยดุตงยทำกไดข้ แมข้เขทำเดสือดรข้อนใจและถขง
ขนทำดสธิรนหวนัง เขทำกป็ตนัดสธินใจวตทำเขทำจะหดุบปทำกของตนและไมตพผดอะไรเลย เขทำไมตพผดแมข้แตตสธิที่งใด
เลยทดที่ดด กระนนัรน ในกทำรฝนังควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน มนันกป็มดแตตคดุกรดุตนอยผตในภทำยในและทททำใหข้เขทำ
รผข้สขกปนัที่นปตวน แมข้มดปนัญญทำแบบทนั ที่วไปในกทำรหดุบปทำกของเรทำไวข้ เมสืที่อมดควทำมขนัดแยข้งหรสือควทำมยดุ ตงยทำก



ภทำยใน มนันกป็เปป็นกทำรมดปนัญญทำทดที่จะระบทำยภทำระหนนักออกจทำกอกของเรทำอยตทำงเหมทำะสม นดที่บอกเปป็น
นนัยวตทำเขทำไมตแมข้แตตเอทำภทำระของตนทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในกทำรอธธิษฐทำน

เขทำฝนังมนันไวข้ และควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่คดุกรดุตนอยผตกป็คตอยๆกนัดกธินเขทำจนในทดที่สดุดเขทำตข้องจนัดกทำร
กนับมนัน 3 จนิตใจขผู้าพเจผู้ารผู้อนอยผม่ภายในขผู้าพเจผู้า ขณะททนั่ขผู้าพเจผู้ากดาลนงรดาพรึงอยผม่นนนั้นไฟกป็ลสก ขผู้าพเจผู้าจรึง
พผดดผู้วยลนินั้นของขผู้าพเจผู้าวม่า ดนังทดที่ขข้อทดที่ตทำมมทำจะบอก ดทำวธิดเปธิดปทำกของตนทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ในกทำรอธธิษฐทำน กตอนหนข้ทำนนัรนเขทำพยทำยทำมอยตทำงโงตเขลทำทดที่จะฝนังควทำมทดุกขรใจของตนไวข้และมนันมดแตต
จะคตอยๆกนัดกธินเขทำ ในทดที่สดุดเขทำกป็นททำเรสืที่องนดรทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำน

สดด 39:4-6 "ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอใหผู้ขผู้าพระองคห์ทราบถรึงบนนั้นปลายของขผู้า
พระองคห์ และวนนเวลาของขผู้าพระองคห์จะนานสนกเทม่าใด เพรืนั่อขผู้าพระองคห์จะทราบวม่าชทวนิตของ
พระองคห์ไมม่เททนั่ยงอยม่างไร ในกทำรหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อตรขกตรอง ดทำวธิดตระหนนักถขงควทำมไมตเทดที่ยงของ
ชดวธิต เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเหลสือเขทำใหข้เขข้ทำใจควทำมเปป็นนธิรนันดรรซขที่งรออยผ ตภทำยหนข้ทำ ใน
ททำงกลนับกนัน ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำดข้วยใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้ระลขกวตทำชดวธิตนดรสนัรนขนทำดไหน ทนันใดนนัรน
เขทำมองสธิที่งตตทำงๆดข้วยมดุมมองทดที่ถผกตข้องและขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้เขข้ทำใจสธิที่งสททำคนัญกตอน
หลนังอยตทำงถผกตข้องเพธิที่มเตธิมอดก ชดวธิตนนัรนสนัรน ชนั ที่วนธิรนันดรรนนัรนยทำวนทำน นอกจทำกนดร  ชดวธิตอยตทำงทดที่เรทำรผข้จนัก
มนันกป็ไมตเทดที่ยงและผตทำนไปอยตทำงรวดเรป็วจรธิงๆ

เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 5 ดผเถนิด พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้วนนเวลาของขผู้าพระองคห์ยาวสองสาม
ฝม่ามรือเทม่านนนั้น ชนนั่วชทวนิตของขผู้าพระองคห์ไมม่เทม่าไรเลยเฉพาะพระพนกตรห์พระองคห์ มนสษยห์ทสกคนดดารง
อยผม่อยม่างไรผู้สาระแนม่ททเดทยว เซลาหห์ ควทำมกวข้ทำงของฝตทำมสือเรทำนนัรนไมตไดข้ใหญตโตอะไรเลย ดทำวธิดเขข้ทำใจ
อยตทำงถตองแทข้วตทำขนทำดแหตงชดวธิตของเขทำนนัรนกป็เลป็กมทำกจรธิงๆ ตรงขข้ทำมกนับควทำมเปป็นนธิรนันดรรของ
พระเจข้ทำ อทำยดุของเขทำกป็เทดยบไมตไดข้เลย ณ สถทำนะสผงสดุดของเขทำ มนดุษยรกป็เปรดยบเหมสือนไอนทรทำทดที่จทำง
หทำยไปอยตทำงรวดเรป็ว (คททำทดที่แปลเปป็น อนนิจจนง (เฮหณ์เบล) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ไอนทรทำ) สรดุปกป็คสือ ดด
ทดที่สดุดทดที่มนดุษยรจะเสนอใหข้ไดข้กป็เหมสือนไมตมดคตทำเลยตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ดนังนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำน
นดร จขงแนะนททำเรทำใหข้หยดุดคธิดและพธิจทำรณทำซขที่งเปป็นควทำมหมทำยของคททำวตทำ เซลาหณ์



ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 6 มนสษยห์ไปๆมาๆอยม่างเงาแนม่ททเดทยว เขาทนนั้งหลาย
ยสม่งอยผม่เปลม่าๆแนม่ททเดทยว มนสษยห์โกยกองไวผู้ และไมม่ทราบวม่าใครจะเกป็บไป ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำ 
มนดุษยรทดุกคนเปป็นเพดยงภทำพทดที่วตทำงเปลตทำ ชดวธิตเปป็นเพดยงกทำรประกวดนทำงงทำมทดที่ผตทำนไป เรทำเปป็นเพดยง
นนักแสดงเทตทำนนัรน ควทำมเปป็นจรธิงของแทข้เปป็นเรสืที่องฝตทำยวธิญญทำณและไมตใชตเรสืที่องททำงกทำยภทำพ เรทำกนังวล
และเดสือดรข้อนใจเกดที่ยวกนับสธิที่งตตทำงๆซขที่งไมตมดคตทำเลยเมสืที่อพผดถขงคดุณคตทำตตทำงๆซขที่งเปป็นนธิรนันดรรแลข้ว เรทำเกป็บ
สะสมวนัตถดุสธิที่งของตตทำงๆและควทำมมนั ที่งคนั ที่งฝตทำยโลกโดยไมตตระหนนักเลยวตทำคนอสืที่นจะถสือครองพวกมนัน
เปป็นกรรมสธิทธธิธ เมสืที่อเรทำตทำย ชดวธิตอยตทำงทดที่คนสตวนใหญตใชข้กนันเปป็นกทำรแสดงทดที่วตทำงเปลตทำ

สดด 39:7 ดทำวธิดจขงปรนับมดุมมองของเขทำใหข้ถผกตข้อง ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 
บนดนทนั้ขผู้าพระองคห์จะรอคอยอะไร ความหวนงของขผู้าพระองคห์อยผม่ในพระองคห์ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดอนัน
ไพเรทำะบทนดรแหตงอธิสรทำเอลทนันใดนนัรนกป็ดผออกวตทำมนตรเสนตหรทนัรงหลทำยของชดวธิตนดร เปป็นเพดยงสธิที่งลวงตทำ
เทตทำนนัรน ทททำไมตข้องรอคอยพวกมนันดข้วย? แทนทดที่จะเปป็นเชตนนนัรน ควทำมหวนังของเขทำกลนับอยผตในพระเจข้ทำ
ของเขทำ เขทำตนัรงตทำคอยสธิที่งทดที่พระเจข้ทำทรงจนัดเตรดยมไวข้เพสืที่อเขทำ

สดด 39:8-10 ครทำวนดร เพลงสดดุดดบทนดรหนันไปกลตทำวถขงคททำรข้องทผลทดที่เฉพทำะเจทำะจง
หลทำยประกทำรตตอพระเจข้ทำ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากการละเมนิดทนนั้งสนินั้นของขผู้าพระองคห์ 
อยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์เปป็นททนั่นนินทาของคนโงม่ ดทำวธิดเดธินหนข้ทำตตอไปแลข้ว เขทำไมตจมปลนักอยผตในควทำมทดุกขร
ยทำกของตนอดกตตอไปแลข้ว แตตเขทำขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกควทำมบทำปตตทำงๆของเขทำ พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรง
ชตวยเรทำใหข้พข้นจทำกควทำมบทำปและผลทดที่ตทำมมทำตตทำงๆของมนันไดข้ ดทำวธิดตนัดสธินใจถผกตข้องแลข้ว เขทำกลนัว
วตทำจะถผกเยทำะเยข้ยโดยเหลตทำปฏธิปนักษรของเขทำไมตวตทำจะเปป็นซทำอผล คนฟดลธิสเตดยหรสืออทำหธิโธเฟล

เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 9 ขผู้าพระองคห์เปป็นใบผู้ ขผู้าพระองคห์ไมม่อผู้าปาก เปป็นพระองคห์เองททนั่ทรง
กระทดาเชม่นนนนั้น กตอนหนข้ทำนนัรนเขทำพยทำยทำมทดที่จะฝนังควทำมทดุกขรยทำกของตนไวข้โดยพขที่งก ททำลนังของตนัวเอง 
บนัดนดร เขทำเงดยบเสดยงเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับปนัญหทำนนัรนแลข้ว ไมตมดอะไรจะพผดอดกแลข้ว

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องทผลวตทำ 10 ขอทรงถอนทนณฑห์จากขผู้าพระองคห์เสทยเถนิด ขผู้าพระองคห์รม่วง
โรยไปดผู้วยการทสบตทจากพระหนตถห์ของพระองคห์ ดทำวธิดยนังเขข้ทำใจอยผตเหมสือนเดธิมวตทำควทำมทดุกขรใจกตอน



หนข้ทำนนัรนของเขทำเปป็นมทำจทำกพระหนัตถรของพระเจข้ทำ เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงถอนควทำมเจป็บปตวย
ในรตทำงกทำยของเขทำออกไปเสดย ขข้อนดรผผกเพลงสดดุดดบททดที่ 38 และ 39 เขข้ทำดข้วยกนัน ดทำวธิดรผข้วตทำทททำไมเขทำ
ถขงถผกทททำใหข้เจป็บปวดรวดรข้ทำว ครทำวนดร เขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเอทำควทำมเจป็บปวดรวดรข้ทำวของเขทำ
ออกไปเสดย

สดด 39:11 และเมสืที่อตรขกตรองถขงสธิที่งทดที่เขทำไดข้เจอมทำ ดทำวธิดกป็ออกควทำมเหป็นวตทำ 
เมรืนั่อพระองคห์ทรงตทสอนมนสษยห์ดผู้วยการขนาบเพราะเรรืนั่องความชนนั่วชผู้า พระองคห์ทรงเผาผลาญความ
สวยงามของเขาเสทยอยม่างตนวมอด มนสษยห์ทสกคนกป็ไรผู้สาระแนม่ททเดทยว" เซลาหห์ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ทรงรนักผผข้ใด พระองครกป็ทรงตดสอนผผข้นนัรน หลทำยครนัร งพระเจข้ทำจะทรงใชข้ควทำมเจป็บปตวยหรสือโรคภนัยไขข้
เจป็บเพสืที่อตดสอนเมสืที่อเรทำไมตยอมฟนังพระองครหทำกใชข้วธิธดอสืที่น ดทำวธิดรผข้วตทำตนกททำลนังพผดเรสืที่องอะไรอยผตเพรทำะ
วตทำเขทำเคยผตทำนมนันมทำแลข้ว เขทำรผข้วตทำมนันเปป็นยนังไงกนับกทำรโดนพระเจข้ทำตดสอน เขทำคธิดวตทำเขทำจะสทำบสผญ
ไปดดุจตนัวมอดทดที่แหข้งตทำย เมสืที่อตระหนนักถขงฤทธทำนดุภทำพของพระเจข้ทำและควทำมโงตเขลทำของตนัวเขทำเอง 
ดทำวธิดกป็ไดข้แตตอดุททำนออกมทำวตทำมนดุษยรทดุกคนลข้วนเปป็นอนธิจจนัง (หรสือไอนทรทำ) ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ดผ 
ยทำกอบ 4:14 อดกครนัร งทดที่มดเหตดุทดที่ตข้องหยดุดชนั ที่วครผตและใครตครวญควทำมหมทำยโดยนนัยอนันลขกซขร งเหลตทำนนัรน
ของสธิที่งทดที่เพธิที่งถผกหมทำยเหตดุไวข้นดร

สดด 39:12-13 เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำรข้องทผลขอควทำมชตวยเหลสือ "โอ ขผู้าแตม่
พระเยโฮวาหห์ ขอทรงสดนบคดาอธนิษฐานของขผู้าพระองคห์ ขอทรงเงทนั่ยพระกรรณแกม่การรผู้องทผลของ
ขผู้าพระองคห์ ขออยม่าทรงเฉยเมยตม่อนดนั้าตาของขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์เปป็นแตม่แขกททนั่ผม่านไป
ของพระองคห์ เปป็นคนททนั่อาศนยอยผม่อยม่างบรรพบสรสษทนนั้งหลายของขผู้าพระองคห์ ดข้วยสททำนวนโวหทำร
แบบกวด ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ กทำรทดที่เขทำกลตทำววตทำเขทำ
เปป็นคนแปลกหนข้ทำและคนสนัญจรยตอมอยผตในควทำมหมทำยของฮดบรผ 11:13-16 เขทำตระหนนักอยตทำง
ถตองแทข้วตทำโลกนดร ไมตใชตบข้ทำนของเขทำ เขทำเปป็นเพดยงคนทดที่ผตทำนมทำแลข้วผตทำนไปเทตทำนนัรน

ดนังนนัรนคททำอธธิษฐทำนของเขทำกป็คสือวตทำ 13 โอ ขอทรงเมนินพระพนกตรห์จากขผู้าพระองคห์ เพรืนั่อขผู้า
พระองคห์จะเบนิกบานขรึนั้น กม่อนททนั่ขผู้าพระองคห์จะจากไปและไมม่มทอยผม่อทก" นดที่บอกเปป็นนนัยอดกครนัร งถขง



ควทำมเจป็บปตวยของดทำวธิด เขทำจขงวธิงวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงอนดุญทำตใหข้เขทำไดข้มดพละก ททำลนังฟสืร น
คสืนมทำและกลนับมดสดุขภทำพดดเหมสือนเดธิม อดกททำงเลสือกหนขที่งคสือควทำมตทำยเมสืที่อเขทำจะไมตเปป็นอยผตอดกตตอไป

เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดโศกเศรข้ทำครทที่ทำครวญในควทำมเจป็บปวดรวดรข้ทำวของตน
กระนนัรนเมสืที่อเขทำหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อตระหนนักวตทำควทำมหวนังของเขทำอยผตในพระเจข้ทำ เขทำกป็เลธิกบตน ตรงกนัน
ขข้ทำม เสดยงรข้องของเขทำกลนับกลทำยเปป็นคททำอธธิษฐทำนขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 40: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สดีอื่สวิบเปก็นเพลงสดดุดดีของดาววิดอยท่างชนัดเจน 
กระนนันั้น เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็กลท่าวถจึงพระครวิสตณ์อยท่างชนัดเจน กลท่าวอยท่างเจาะจงกก็คสือ มนันมดีเนสืนั้อหา
เกดีอื่ยวกนับพระครวิสตณ์ในการฟสืนั้นคสืนพระชนมณ์ของพระองคณ์ - พระองคห์ทรงฉดดขน้นำพเจน้นำขถึนี้นมนำจนำก
หลดมอหันนสู่นำกลหัว ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าดาววิดเขดียนเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เนสือื่องในโอกาสใด บางคนควิดวท่า
มนันถผกเขดียนขจึนั้นหลนังสงครามกนับอนับซาโลมสวินั้นสดุดลงและดาววิดกลนับมาครองบนัลลนังกณ์อดีกครนันั้ง ถจึง
กระนนันั้น พระววิญญาณบรวิสดุทธวิธกก็ทรงแสดงชนัดเจนถจึงพระดคารวิของพระครวิสตณ์ทนันั้งกท่อน ระหวท่างและ
หลนังการทนทดุกขณ์ของพระองคณ์ แมผู้ดาววิดเปก็นผผผู้เขดียน พระดคารวิของพระครวิสตณ์กก็ปรากฏชนัดเจนตลอด
ทนันั้งเพลงนดีนั้ ดาววิดอดุทวิศเพลงสดดุดดีบทนดีนั้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้อง (นนัอื่นคสือ หนัวหนผู้าคณะนนักรผู้องประสาน
เสดียง) ของพลนับพลาเหมสือนเดวิม

สดด 40:1-3 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดยกยตองพระเจข้ทำ ขผู้าพเจผู้าไดผู้
เพทยรรอคอยพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเอนพระองคห์ลงสดนบคดารผู้องทผลของขผู้าพเจผู้า ดนังทดที่เนสืรอหทำ
ตตอไปนดร จะบอกใบข้อยตทำงชนัดเจน เพลงสดดุดดบทนดรมดเนสืรอหทำเกดที่ยวกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในกทำรทนทดุกขร
ของพระองคร หทำกเปป็นเชตนนนัรนจรธิง ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นตอนทดที่พระเยซผทรงนขกยข้อนถขงคททำ
อธธิษฐทำนอนันโศกเศรข้ทำของพระองครในสวนเกทเสมนด พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนนนัรนและทรง
ใชข้ทผตสวรรครองครหนขที่งมทำชผก ททำลนังพระองคร (ลผกทำ 22:43)

2 พระองคห์ทรงฉสดขผู้าพเจผู้าขรึนั้นมาจากหลสมอนนนม่าสลด ออกมาจากเลนตม แลผู้ววางเทผู้าของ
ขผู้าพเจผู้าลงบนศนิลา กระทดาใหผู้ยม่างเทผู้าของขผู้าพเจผู้ามนนั่นคง สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้อยตทำงสละสลวยวตทำ 



“เมสืที่อองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงแบกรนับกทำรแชตงสทำปเพรทำะควทำมบทำปไวข้บนพระกทำยของ
พระองครเอง พระองครกป็ทรงถผกเหวดที่ยงทธิรงลงจนเปป็นเหมสือนนนักโทษคนหนขที่งในคดุกใตข้ดธินทดที่ลขก มสืด
และนตทำกลนัวยธิที่งนนัก ทตทำมกลทำงควทำมมสืดมธิดนนัรนนนักโทษผผข้นดร กป็ไดข้ยธินเสดยงดนังดดุจกระแสนทรทำไหลเชดที่ยว 
ขณะทดที่เหนสือศดรษะเสดยงเหยดยบยทที่ทำของบรรดทำคผตอรธิทดที่เกรดร ยวกรทำดกป็ดนังกขกกข้อง” เมสืที่อพระเยซผทรงแบก
รนับควทำมบทำปของเรทำ มนันคงเปป็นเหมสือนหลดุมอนันนตทำกลนัวอยตทำงแนตนอน คนอสืที่นๆกป็มองวตทำนดที่หมทำย
ถขงทดที่อทำศนัยของพระองครในหลดุมศพ กระทนั ที่งในสตวนลขกของแผตนดธินโลกในฮทำเดส ในกทำรฟสืร นคสืน
พระชนมรของพระองคร พระเจข้ทำทรงยกพระองครขขรนมทำและทรงวทำงพระบทำทของพระองครบนศธิลทำ
หนขที่ง

ขณะทดที่ดทำวธิดเขดยนถขงประสบกทำรณรของตนัวเอง ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่เขทำไดข้
เผชธิญหลดุมอนันนตทำกลนัวของกทำรถผกขนับออกจทำกบนัลลนังกรของเขทำในชตวงกทำรกบฏของอนับซทำโลม 
กระนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงคสืนบนัลลนังกรนนัรนใหข้แกตเขทำอยตทำงเปดที่ยมพระกรดุณทำ จะวตทำไปแลข้ว เมสืที่อพระเจข้ทำทรง
ชตวยเรทำใหข้รอดแลข้ว พระองครกป็ทรงเอทำเรทำออกมทำจทำกหลดุมอนันนตทำกลนัวนนัรนแหตงควทำมบทำปและโลก
และทรงวทำงเทข้ทำของเรทำบนศธิลทำมนั ที่นคงแหตงพระเยซผครธิสตร โดยประททำนเสถดยรภทำพและทธิศททำง
ใหมตในชดวธิตแกตเรทำ

3 พระองคห์ทรงบรรจสเพลงใหมม่ในปากขผู้าพเจผู้า เปป็นบทเพลงสรรเสรนิญพระเจผู้าของเรา คน
เปป็นอนนมากจะเหป็นและเกรงกลนวและวางใจในพระเยโฮวาหห์ เมสืที่อดทำวธิดกลนับมทำยนังเยรผซทำเลป็ม 
บทเพลงแหตงควทำมโศกเศรข้ทำของเขทำไดข้เปลดที่ยนเปป็นควทำมชสืที่นชมยธินดดแลข้ว พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้
พข้นแลข้วและบนัดนดร เขทำจขงรข้องเพลงสรรเสรธิญพระองคร ดนตรดของพระเจข้ทำเปป็นเพลงบทใหมตเสมอ ซขที่ง
ไมตถผกทททำใหข้แปดเปสืร อนดข้วยสไตลรของโลก อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อพระเยซผทรงลดุกขขรนจทำกหลดุมศพนนัรน 
ลองนขกภทำพเหลตทำนนักรข้องประสทำนเสดยงในสวรรครเมสืที่อพระองครทรงเปป็นขขรนแลข้ว จทำกนนัรนกป็เสดป็จ
กลนับขขรนไปยนังสวรรคร ในอทำหทำรมสืรอสดุดทข้ทำยนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงรข้องเพลงสดดุดดฮทำเล
ลบทหนขที่งกตอนมดุตงหนข้ทำไปยนังสวนเกทเสมนด แตตดนตรดแหตงพระทนัยของพระองครเดดดี๋ยวนดรกป็อยผต
ทตทำมกลทำงบรรดทำผผข้ทดที่ถผกไถตแลข้วของพระองคร! ยธิที่งกวตทำนนัรน เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชตวยเรทำใหข้รอดแลข้ว 
พระองครกป็ทรงใสตเพลงบทใหมตในปทำกของเรทำ ดนตรดไรข้สทำระของโลกไมตอยผตในควทำมคธิดของเรทำ



อดกตตอไปแลข้ว แตตเดดดี๋ยวนดรคสือบรรดทำบทเพลงแหตงกทำรไถตและกทำรสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำของเรทำ 
เมสืที่อคนอสืที่นๆไดข้ยธินดทำวธิดรข้องเพลงถขงพระผผข้ไถตของเขทำ พวกเขทำกป็เรธิที่มเกรงกลนัวองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและ
วทำงใจพระองครเชตนกนัน ควทำมเปป็นไปไดข้นนัรนในบทเพลงยนังมดอยผตจนถขงวนันนดร

สดด 40:4 ครทำวนดรควทำมคธิดตรงนดร เปลดที่ยนจทำกกทำรสรรเสรธิญเปป็นกทำรใครตครวญ
และกทำรใหข้คททำพยทำน คนใดททนั่วางใจในพระเยโฮวาหห์กป็เปป็นสสข ผผผู้มนิไดผู้หนนไปหาคนจองหองหรรือไป
หาบรรดาผผผู้ททนั่หลงเจนินั่นไปตามความเทป็จ หนัวขข้อหลนักอนันทรงพลนังและลขกซขร งวกกลนับมทำยนังหนข้ทำ
กระดทำษศนักดธิธ สธิทธธิธ นดร อดกครนัร ง พระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครตลอดเสข้นททำงแหตง
ชดวธิต ทตอพระพรทดที่สททำคนัญอยตทำงหนขที่งของพระเจข้ทำมทำเมสืที่อเรทำดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ พระสนัญญทำ
เดดยวกนันนดร ไดข้ถผกกลตทำวซทรทำไปกตอนหนข้ทำนดร แลข้วในเพลงสดดุดด 2:12 และ 34:8 มนันจะถผกพบอดกครนัร งใน
เพลงสดดุดด 84:12 หลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออกกป็อยผตใตข้พสืรนผธิวนดร เอง ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปวตทำพระเจข้ทำ
จะทรงอวยพรบดุคคลผผข้ไมตนนับถสือคนเยตอหยธิที่งหรสือคนหลอกลวง ควทำมคธิดทดที่แฝงอยผ ตในอยตทำงหลนังนดร
พรรณนทำถขงโลก แนตทดเดดยว บดุคคลผผข้ไมตดททำเนธินตทำมคททำแนะนททำของคนอธรรม หรสือยสืนอยผ ตในททำง
ของคนบทำป หรสือนนัที่งอยผตในทดที่นนัที่งของคนทดที่ชอบเยทำะเยข้ย ผผข้นนัรนกป็เปป็นสดุข นนัที่นเปป็นควทำมคธิดเดดยวกนันซขที่ง
แฝงอยผตในครขที่งหลนังของขข้อนดร  เมสืที่อเรทำแยกตนัวออกจทำกชทำวโลกและคนจททำพวกเดดยวก นับพวกเขทำ กป็มด
กทำรอวยพรจทำกพระเจข้ทำ

สดด 40:5 ดทำวธิดจขงกลตทำวตตอไปถขงอดกควทำมคธิดหนขที่งอนันเปดที่ยมสดุข โอ ขผู้าแตม่พระ
เยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ พระองคห์ไดผู้ทรงทวทพระราชกนิจอนนมหนศจรรยห์ของพระองคห์ และ
พระดดารนิของพระองคห์แกม่ขผู้าพระองคห์ ไมม่มทผผผู้ใดรายงานพระราชกนิจทนนั้งสนินั้นเหลม่านนนั้นไดผู้ ถผู้าขผู้า
พระองคห์จะประกาศและบอกกลม่าวแลผู้ว กป็มทมากมายเหลรือททนั่จะนนบ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “กทำร
เนรมธิตสรข้ทำง กทำรทรงเลดรยงดผ และกทำรทรงไถตอดุดมไปดข้วยสธิที่งมหนัศจรรยรตตทำงๆเหมสือนทข้องทะเลซขที่ง
เตป็มไปดข้วยชดวธิต” พระเจข้ทำทรงดดเหลสือเกธินในสธิที่งทนัรงปวงทดที่พระองครไดข้ทรงกระทททำจนมนันเกธินควทำม
เขข้ทำใจ ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำมนันยทำกทดที่จะเรดยงสธิที่งทนัรงปวงเหลตทำนนัรนตทำมลททำดนับ ควทำมยธิที่งใหญตแหตงสธิที่ง
มหนัศจรรยรตตทำงๆของพระเจข้ทำเหลสือทดที่จะนนับไดข้ เมสืที่อเรทำหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อพธิจทำรณทำควทำมอนัศจรรยรตตทำงๆ
ของจดุลชดววธิทยทำ ไมตวตทำจะเปป็นดวงตทำมนดุษยร หผ สมอง หรสือควทำมสลนับซนับซข้อนตตทำงๆอนันนนับไมตถข้วน



ของธรรมชทำตธิ พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำกป็มหนัศจรรยร จทำกนนัรนเมสืที่อเรทำพธิจทำรณทำสธิที่งทนัรงปวงทดที่พระองคร
ไดข้ทรงกระทททำเพสืที่อเรทำฝตทำยวธิญญทำณ กทำรสรรเสรธิญทดที่สมควรแกตพระนทำมของพระองครกป็เหลสือทดที่จะ
นนับไดข้

สดด 40:6-8 แมข้ดทำวธิดเปป็นผผข้เขดยน ควทำมคธิดเหลตทำนดรทดที่ตทำมมทำกป็เปป็นขององครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำของเรทำอยตทำงไมตมดขข้อสงสนัย อนันทดที่จรธิง ผผข้เขดยนหนนังสสือฮดบรผยกใหข้ขข้อควทำมตอนนดรกลตทำวถขงพระ
ครธิสตร ดผ ฮดบรผ 10:5-7  เครรืนั่องสนตวบผชาและเครรืนั่องบผชาพระองคห์ไมม่ทรงประสงคห์ พระองคห์ทรงเบนิกหผ
ของขผู้าพระองคห์ เครรืนั่องเผาบผชาและเครรืนั่องบผชาไถม่บาป พระองคห์มนิไดผู้ทรงเรทยกรผู้อง เรทำไดข้เขข้ทำใจวตทำ
พระเจข้ทำทรงมองเครสืที่องสนัตวบผชทำตตทำงๆสมนัยพระคนัมภดรรเดธิมอยตทำงไร สเปอรรเจดยนหมทำยเหตดุไวข้อยตทำง
เฉลดยวฉลทำดดข้วยวตทำ “เมสืที่อพธิจทำรณทำถขงพวกมนันและเพสืที่อเหป็นแกตพวกมนันเองแลข้ว องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไมต
ทรงเหป็นอะไรทดที่นตทำพขงพอพระทนัยในเครสืที่องบผชทำตตทำงๆของพระบนัญญนัตธิทดที่เปป็นพธิธดกรรมเลย เหยสืที่อทดที่
หลนั ที่งเลสือดของมนันออกมทำ และแปข้งสทำลดเนสืรอละเอดยดทดที่ลอยเปป็นควนันจทำกแทตนบผชทำนนัรนไมตสทำมทำรถทททำ
ใหข้พระเยโฮวทำหรพขงพอพระทนัยเลย พระองครไมตทรงสนพระทนัยเนสืรอวนัวผผข้หรสือแพะ และพระองครไมต
ทรงมดควทำมยธินดดในขข้ทำวและนทรทำองดุตนและนทรทำมนันดข้วย โดยทนั ที่วไปแลข้วเครสืที่องบผชทำเหลตทำนดรมดคดุณคตทำของ
มนัน แตตเมสืที่อพระเยซผผผข้ทรงเปป็นแบบทดที่พวกมนันเลป็งถขงเสดป็จเขข้ทำมทำในโลก พวกมนันกป็ไมตมดคตทำอดกตตอไป
แลข้ว เหมสือนเทดยนไมตมดประโยชนรอนันใดเมสืที่อดวงอทำทธิตยรขขรนแลข้ว” เครสืที่องสนัตวบผชทำและของถวทำยทนัรง
ปวงของพระคนัมภดรรเดธิมเปป็นเพดยงบทเรดยนตตทำงๆเพสืที่อสนัที่งสอนประชทำชนของพระเจข้ทำถขงพระรทำชกธิจ
อนันยธิที่งใหญตกวตทำของพระครธิสตรทดที่จะมทำนนัรน พระเจข้ทำไมตทรงสนพระทนัยในตนัวพวกมนันเองเลย

7 แลผู้วขผู้าพระองคห์ทผลวม่า "ดผเถนิด ขผู้าพระองคห์มาแลผู้ว พระเจผู้าขผู้า ในหนนงสรือมผู้วนกป็มทเขทยน
เรรืนั่องขผู้าพระองคห์ 8 โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ปทตนิยนินดทททนั่กระทดาตามนดนั้าพระทนย
พระองคห์ พระราชบนญญนตนิของพระองคห์อยผม่ในจนิตใจของขผู้าพระองคห์" ทดที่วตทำนดที่สะทข้อนถขงพระดททำรธิ
ของพระครธิสตรกป็ปรทำศจทำกคททำถทำมใดๆ พระเยซผเสดป็จมทำดข้วยควทำมเตป็มใจและอยตทำงสมนัครใจเพสืที่อ
กระทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระบธิดทำในกทำรเสดป็จมทำรนับสภทำพมนดุษยรและกทำรทนทดุกขรของพระองคร 
มนันถผกพยทำกรณรไวข้อยตทำงมทำกมทำยแลข้วในหนนังสสือมข้วนเหลตทำนนัรนของพระคนัมภดรรเดธิม เรทำไดข้เหป็นเพธิที่ม
เตธิมถขงอดุปนธิสนัยและพระดททำรธิอนันสมบผรณรแบบขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ พระองครทรงปดตธิยธินดดทดที่



จะกระทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร  พระวจนะของพระเจข้ทำยนังอยผตภทำยในพระทนัยของ
พระองครดข้วย หทำกมดตนัวอยตทำงใดๆสททำหรนับกทำรถผกเปลดที่ยนใหข้เปป็นไปตทำมพระฉทำยแหตงพระบดุตรของ
พระองคร มนันกป็คสือตรงนดร  พระเยซผไมตเพดยงเตป็มพระทนัยทดที่จะกระทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน
พระองครทรงปดตธิยธินดดในกทำรทททำเชตนนนัรนดข้วย ยธิที่งกวตทำนนัรน พระองครไดข้ทรงเกป็บซตอนพระวจนะของ
พระเจข้ทำไวข้ภทำยในพระทนัยของพระองคร อยตทำงแรกกลตทำวถขงผลกระทบ อยตทำงทดที่สองพผดถขงสทำเหตดุ เมสืที่อ
เรทำทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันจะทททำใหข้เจตนทำของเรทำเปป็นไป
ตทำมนทรทำพระทนัยของพระองครจนถขงจดุดทดที่เรทำปดตธิยธินดดในมนัน ดข้วยเหตดุนดร  พระเยซผทรงรข้องออกมทำใน
สวนเกทเสมนดวตทำ “อยตทำใหข้เปป็นไปตทำมใจปรทำรถนทำของขข้ทำพระองคร แตตใหข้เปป็นไปตทำมนทรทำพระทนัย
ของพระองครเถธิด”

สดด 40:9-10 คททำพยทำนของดทำวธิดอยผตตรงนดรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย กระนนัรนพระองคร
ผผข้ทรงเปป็นใหญตกวตทำดทำวธิดกป็ตรนัสตรงนดร  ขผู้าพระองคห์ไดผู้ประกาศเรรืนั่องความชอบธรรมในชสมนสมชน
ใหญม่ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ดผเถนิด ตามททนั่พระองคห์ทรงทราบแลผู้ว ขผู้าพระองคห์มนิไดผู้ยนบยนนั้งรนิมฝทปาก
ของขผู้าพระองคห์ไวผู้เลย ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำตอนทดที่ดทำวธิดเปป็นกษนัตรธิยร เขทำเทศนทำเรสืที่องควทำมชอบ
ธรรมในทดที่ประชดุมศนักดธิธ สธิทธธิธ ประจททำปดในอธิสรทำเอลแตตละปด กระนนัรน พระมหทำกษนัตรธิยรแหตงควทำมชอบ
ธรรมกป็ทรงทททำมทำกยธิที่งกวตทำนนัรนอดกมธิใชตหรสือตลอดสมนัยประวนัตธิศทำสตรรของมนดุษยร? อดกครนัร งทดที่เรทำไดข้
เหป็นถขงอดุปนธิสนัยขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ  

10 ขผู้าพระองคห์มนิไดผู้งดาความชอบธรรมของพระองคห์ไวผู้แตม่ในจนิตใจของขผู้าพระองคห์ ขผู้า
พระองคห์ไดผู้พผดถรึงความสนตยห์ซรืนั่อและความรอดของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์มนิไดผู้ปนิดบนงความเมตตา
และความจรนิงของพระองคห์ไวผู้จากชสมนสมชนใหญม่โตนนนั้น ดทำวธิดไมตละอทำยทดที่จะเปป็นพยทำนแกตผผข้คนถขง
ควทำมชอบธรรมและควทำมสนัตยรซสืที่อแหตงควทำมรอดของพระเจข้ทำ เขทำบอกผผข้อสืที่นอยตทำงเปธิดเผยถขงควทำม
เมตตทำและควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ กระนนัรนตลอดสมนัยกทำรรนับใชข้ขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ 
พระองครกป็ทรงทททำแบบเดดยวกนัน คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้ยธินพระองครตตทำงอดุททำนวตทำ “ไมตมดผผข้ใดพผดเหมสือนคน
นดร เลย” ดทำวธิดเปธิดปทำกของตนเพสืที่อเปป็นพยทำนเรสืที่องควทำมรอดของพระเจข้ทำ พระเยซผทรงกระทททำแบบ
เดดยวกนัน นดที่จขงเปป็นแบบอยตทำงสททำหรนับเรทำเชตนกนัน



สดด 40:11-12 ครทำวนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร เปลดที่ยนจทำกคททำสรรเสรธิญและคททำ
ประกทำศเปป็นกทำรอธธิษฐทำน โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอพระองคห์อยม่าทรงยรึดเหนทนั่ยวพระกรสณาคสณ
ของพระองคห์จากขผู้าพระองคห์ ขอใหผู้ความเมตตาและความจรนิงของพระองคห์สงวนขผู้าพระองคห์ไวผู้
เปป็นนนิตยห์ เมสืที่อควทำมคธิดของดทำวธิดวกกลนับมทำยนังควทำมเปป็นจรธิงตตทำงๆของปนัจจดุบนัน เขทำกป็วธิงวอนพระเจข้ทำ
ใหข้ดททำรงควทำมเมตตทำของพระองครแกตเขทำตตอไป เขทำตระหนนักวตทำเปป็นเพรทำะควทำมดดและควทำมจรธิง
ของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน เขทำจขงยนังถผกสงวนชดวธิตไวข้อยผ ต นนัที่นยนังเปป็นจรธิงสททำหรนับเรทำเหมสือนเดธิมจนถขงตอนนดร

นอกจทำกนดร  ดทำวธิดทรทำบดดถขงภยนันตรทำยเหลตทำนนัรนในสมนัยของเขทำ 12 เพราะความชนนั่วไดผู้ลผู้อม
ขผู้าพระองคห์ไวผู้อยม่างนนบไมม่ถผู้วน ความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ตามทนนขผู้าพระองคห์ จนขผู้าพระองคห์
มองอะไรไมม่เหป็น มนนมากกวม่าเสผู้นผมบนศทรษะขผู้าพระองคห์ จนิตใจของขผู้าพระองคห์กป็ฝม่อไป คททำทดที่แปล
เปป็น ความชนนั่ว (ราหณ์) อทำจหมทำยถขงทนัรงควทำมชนั ที่วในททำงศดลธรรมและควทำมทดุกขรลททำบทำก อยตทำงหลนังนตทำ
จะใชตมทำกกวตทำ นอกจทำกนดร  ดทำวธิดกป็ตระหนนักถขงควทำมบทำปหนทำของตนดข้วย อยตทำงไรกป็ตทำม คททำทดที่แปล
เปป็น ความชนนั่วชผู้า (อาโววนณ์) อทำจหมทำยถขงกทำรพธิพทำกษทำควทำมบทำปไดข้เชตนกนัน หทำกใชตอยตทำงหลนัง กทำร
ประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็อทำจหมทำยถขงพระเยซผ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “พระองครทรงถผกควทำมชนั ที่ว
รข้ทำยตตทำงๆลข้อมไวข้รอบดข้ทำน วธิบนัตธินนับไมตถข้วนหข้อมลข้อมพระองครผผข้ทรงรนับโทษบทำปแทนเรทำ ควทำม
บทำปของเรทำมดมทำกมทำยนนับไมตถข้วน ควทำมทดุกขรโศกของพระองครกป็นนับไมตถข้วนเชตนกนัน ไมตมดททำงหนด
สททำหรนับเรทำจทำกควทำมชนั ที่วชข้ทำของเรทำ และไมตมดททำงหนดสททำหรนับพระองครจทำกวธิบนัตธิเหลตทำนนัรนทดที่เรทำสมควร
ไดข้รนับ ควทำมชนั ที่วรข้ทำยจทำกทดุกสทำรทธิศแหตกนันมทำหข้อมลข้อมพระองคร แมข้ในพระทนัยของพระองครไมตมด
ควทำมชนั ที่วรข้ทำยเลย” เมสืที่อพระองครทรงกลทำยเปป็นควทำมบทำปเพรทำะเรทำในบตทำยวนันชดรชะตทำนนัรน พระทนัยอนัน
บรธิสดุทธธิธ ของพระองครกป็แตกสลทำยเพรทำะควทำมบทำปอนันหนนักอขรงของเรทำ ตรงนดร เรทำพบเสดยงรข้องอนัน
โศกเศรข้ทำของพระผผข้ชตวยใหข้รอดของเรทำขณะทดที่พระองครทรงทนทดุกขรในวนันรข้ทำยนนัรนบนกทำงเขน

สดด 40:13 แมข้พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ทรงดลใจดทำวธิดใหข้เขดยนในชตวงเวลทำทดุกขร
ใจของเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็สสืที่อถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำเหมสือนเดธิม ขณะทดที่พระเยซผทรง
ถผกตรขงบนกทำงเขนนนัรน อทำจเปป็นไดข้วตทำพระองครทรงรข้องออกมทำจทำกภทำยในตตอพระบธิดทำของพระองคร
โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพอพระทนยททนั่จะชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้น โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอ



ทรงเรม่งมาสงเคราะหห์ขผู้าพระองคห์เถนิด หรสือนดที่อทำจเปป็นสตวนหนขที่งของคททำอธธิษฐทำนอนันโศกเศรข้ทำของ
พระองครในสวนนนัรนในคสืนกตอนหนข้ทำ พระเยซผทรงอธธิษฐทำนขอมธิใชตเพสืที่อใหข้ถข้วยนนัรนผตทำนเลยไปโดย
ไมตถผกดสืที่ม แตตขอใหข้พระองครมดก ททำลนังขณะดสืที่มมนัน

สดด 40:14-15 ขอใหผู้ผผผู้ททนั่หาโอกาสทดาลายชทวนิตของขผู้าพระองคห์ไดผู้อายและเกนิดความ
ยสม่งเหยนิงดผู้วยกนน ขอใหผู้ผผผู้ปรารถนาสนินั่งชนนั่วรผู้ายตม่อขผู้าพระองคห์นนนั้นตผู้องหนนกลนบไปและไดผู้ความอนปยศ 
แมข้ดทำวธิดใหข้โครงรตทำงของควทำมคธิดนดรผตทำนททำงกทำรดลใจของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ  จรธิงๆแลข้วคททำ
อธธิษฐทำนของขทำกป็เปป็นคททำพยทำกรณรหนขที่งถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ คททำอธธิษฐทำนนดร ไมตไดข้มดลนักษณะ
เปป็นคททำแชตงสทำป พระองครมธิไดข้ทรงหทำททำงแกข้แคข้นคนเหลตทำนนัรนทดที่หทำชตองทททำลทำยพระองครเลย ตรงกนัน
ขข้ทำม พระองครทรงอข้อนวอนพระบธิดทำของพระองครใหข้นททำควทำมอนับอทำยและควทำมสนับสนมทำโดยปรนับ
โทษพวกเขทำเรสืที่องควทำมโงตเขลทำของพวกเขทำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “ซทำตทำนสนับสนเปป็นยธิที่งนนักทดที่
ควทำมพยทำยทำมของมนันทดที่จะทททำลทำยพระผผข้ชตวยใหข้รอดกลนับมทำทททำลทำยตนัวมนันเอง บรรดทำคนทดที่ปรขกษทำ
กนันเพสืที่อคธิดแผนทททำลทำยพระองครกป็ถผกทททำใหข้อนับอทำยเชตนกนัน เพรทำะวตทำพระเยซผเจข้ทำทรงทททำใหข้พวกเขทำ
จนมดุมทดุกดข้ทำน และเปลดที่ยนสตธิปนัญญทำทนัรงสธิรนของพวกเขทำใหข้กลทำยเปป็นควทำมโงตเขลทำ”

ดนังนนัรน พระองครจขงทรงรข้องออกมทำวตทำ 15 ขอใหผู้คนเหลม่านนนั้นสาบสผญไปเพรืนั่อเปป็นรางวนล
สดาหรนบความนม่าละอายททนั่เขาไดผู้พผดกนบขผู้าพระองคห์วม่า "อผู้าฮา อผู้าฮา" นนนั้น พระเยซผทรงเตสือน
เยรผซทำเลป็มลตวงหนข้ทำแลข้วในชตวงวนันทข้ทำยๆแหตงกทำรรนับใชข้ของพระองครวตทำ “ดผเถธิด นธิเวศของทตทำนทนัรง
หลทำยกป็ถผกทธิรงใหข้รข้ทำงเปลตทำแกตพวกทตทำน” คททำวตทำ “อข้ทำฮทำ อข้ทำฮทำ” แมข้ไมตไดข้มดควทำมหมทำยเดดยวกนับกทำรพผด
วตทำ “ฮตทำฮตทำ” ในภทำษทำอนังกฤษสมนัยใหมต มนันกป็หมทำยถขงกทำรลข้อเลดยนอยผตดด พระเยซผทรงถผกลข้อเลดยนขณะ
ทดที่พระองครทรงถผกแขวนใหข้ทดุกขรทรมทำนบนกทำงเขนนนัรน ดผ มนัทธธิว 27:39-44 มดกทำรเหนป็บแนมและ
กทำรเยทำะเยข้ยแฝงอยผตภทำยใน ขข้อเทป็จจรธิงกป็คสือ เยรผซทำเลป็มและบดุตรชทำยทนัรงหลทำยของคนเหลตทำนนัรนทดที่ลข้อ
เลดยนพระผผข้ชตวยใหข้รอดอยตทำงททำรดุณกป็ถผกทททำใหข้รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำในอดกสดที่สธิบปดตตอมทำ พวกเขทำกป็ถผกทธิรง
ใหข้รข้ทำงเปลตทำจรธิงๆเพสืที่อเปป็นรทำงวนัลสททำหรนับควทำมนตทำละอทำยของพวกเขทำทดที่ลข้อเลดยนพระบดุตรของ
พระเจข้ทำขณะพระองครทรงทนทดุกขร



สดด 40:16 ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดขอรข้องประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้ชสืที่นชมยธินดดใน
พระเจข้ทำของพวกเขทำ ขอใหผู้บรรดาผผผู้แสวงหาพระองคห์เปรมปรทดนิธิ์และยนินดทในพระองคห์ ขอใหผู้บรรดา
ผผผู้ททนั่รนกความรอดของพระองคห์ กลม่าวเสมอวม่า "พระเยโฮวาหห์ใหญม่ยนินั่งนนก" คททำสทำปแชตงเปลดที่ยนเปป็น
คททำอวยพรแลข้ว เอบทำลกลทำยเปป็นเกรธิซธิมแลข้ว แนตทดเดดยว คนเหลตทำนนัรนทดที่แสวงหทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำมด
เหตดุผลทดุกประกทำรทดที่จะเปรมปรดดธิธ และยธินดดในพระองคร เรทำมดหนข้ทำทดที่ๆจะสรรเสรธิญพระองคร โปรด
สนังเกตดข้วยวตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพผดถขงกทำรรนักควทำมรอดของพระองคร นนั ที่นควรเปป็นจดุดสนใจ
หลนักของเรทำและในกทำรทททำเชตนนนัรน เรทำกป็มดหนข้ทำทดทๆี่ จะยอพระเกดยรตธิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 40:17 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดตดแผตจธิตใจของตน
ออกตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ กระนนัรน พระดททำรธิของพระครธิสตรกป็ปรทำกฏใหข้เหป็นอยผตเบสืรองหลนัง ฝม่ายขผู้า
พระองคห์ยากจนและขนดสน แตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงเอาพระทนยใสม่ขผู้าพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า
ของขผู้าพระองคห์ ขออยม่าทรงรอชผู้า พระองคห์ทรงเปป็นผผผู้อสปถนมภห์และเปป็นผผผู้ชม่วยใหผู้พผู้นของขผู้า
พระองคห์ ชตทำงเปป็นควทำมคธิดอนันเปดที่ยมสดุข: องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเอทำพระทนัยใสตขข้ทำพเจข้ทำ! แนตทดเดดยว 
พระองครทรงเปป็นควทำมอดุปถนัมภรและผผข้ชตวยใหข้พข้นของเรทำ อดกครนัร งทดที่ขณะพระเยซผทรงดททำเนธินผตทำน
หดุบเขทำเงทำมนัจจดุรทำช ในควทำมเปป็นมนดุษยรของพระองคร พระองครกป็ทรงรข้องทผลตตอพระบธิดทำของ
พระองครใหข้ทรงเรตงรดบมทำชตวยพระองครใหข้พข้นจทำกขทำกรรไกรแหตงควทำมตทำย พระบธิดทำทรงกระทททำ
ตทำมทดที่พระองครขอจรธิงๆ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 41: เพลงสดดุดดีบทถนัดไปนดีนั้มดีลนักษณะเฉพาะตนัวคลผู้ายกนับบทกท่อน
หนผู้า แมผู้ดาววิดกคาลนังเขดียนถจึงเหตดุการณณ์ตท่างๆในชดีววิตของเขาอยท่างชนัดเจน การประยดุกตณ์ใชผู้ทดีอื่ยวิอื่งใหญท่
กวท่ากก็ขยายตท่อถจึงพระเยซผ เชท่นเดดียวกนับในเพลงสดดุดดีบททดีอื่แลผู้ว ดาววิดอดุทวิศมนันใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้อง
ทดีอื่พลนับพลา เพลงนดีนั้นท่าจะถผกเขดียนขจึนั้นในตอนทดีอื่อาหวิโธเฟลหนันมาเลท่นงานดาววิดในชท่วงการกท่อ
รนัฐประหารของอนับซาโลม อาหวิโธเฟลเคยเปก็นทดีอื่ปรจึกษาของดาววิดแตท่ทรยศเขาโดยการเขผู้ารท่วมกนับ



อนับซาโลม ความเหมสือนกนันกนับการทรยศองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเราโดยยผดาส อวิสคารวิโอทกก็
ปรากฏชนัดเจน โดยเฉพาะในขผู้อ 9

สดด 41:1-3 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นโดยกลตทำวถขง ‘คนจน’ ผผผู้ใดเอาใจใสม่คนจนกป็
เปป็นสสข พระเยโฮวาหห์จะทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้นในวนนยากลดาบาก คททำทดที่แปลเปป็น คนจน (ดาล) มดควทำม
หมทำยทนัรงคนทดที่ยทำกจนเงธินทองและคนทดที่ยทำกจนฝตทำยวธิญญทำณ ควทำมคธิดอยตทำงหลนังบอกเปป็นนนัยถขงผผข้ทดที่
ถตอมใจหรสือตทที่ทำตข้อยในจธิตวธิญญทำณ นนั ที่นอทำจเปป็นควทำมหมทำยตรงนดร  (แมข้ควทำมคธิดแรกเรสืที่องควทำม
ยทำกจนเงธินทองอทำจถผกสสืที่อตรงนดร เชตนกนัน)

ตอนทดที่ดทำวธิดหนดจทำกอนับซทำโลมไปยนังกธิเลอทำด เขทำกป็ถผกทททำใหข้ถตอมใจลงอยตทำงแทข้จรธิง 
นอกจทำกนดร  เขทำถผกบนังคนับใหข้ตข้องทธิรงทรนัพยรสธิที่งของและควทำมมนั ที่งคนั ที่งสตวนใหญตของตนไวข้ทดที่เยรผซทำเลป็ม 
ขณะนนัรนเขทำทนัรงยทำกจนเงธินทองและยทำกจนในจธิตวธิญญทำณ กระนนัรน ขณะอยผตในมทำหะนทำอธิม บทำรซธิล
ลนัยไดข้นททำเสบดยงอทำหทำรและขข้ทำวของตตทำงๆมทำใหข้เขทำเพสืที่อตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของเขทำ ดผ 2 
ซทำมผเอล 17:27-29 นนัที่นนตทำจะเปป็นโอกทำสทดที่ดทำวธิดเขดยนถขงอยตทำงไมตตข้องสงสนัย เขทำจขงทผลขอพระพร
ของพระเจข้ทำใหข้แกตบทำรซธิลลนัยสหทำยเกตทำของเขทำ

เขทำกลตทำวตตอไปอยตทำงสละสลวยวตทำ 2 พระเยโฮวาหห์จะทรงปผู้องกนนเขาและรนกษาเขาใหผู้มท
ชทวนิต ในแผม่นดนินเขาจะไดผู้รนบพระพร พระองคห์จะไมม่ทรงมอบเขาไวผู้กนบศนตรผของเขาใหผู้ทดาตามใจ
ชอบ 3 เมรืนั่อเขาอยผม่บนททนั่นอนดผู้วยความอนิดโรยพระเยโฮวาหห์จะทรงทดาใหผู้เขาแขป็งแรงขรึนั้น เมรืนั่อเขาอย ผม่
บนททนั่นอนแหม่งความเจป็บไขผู้พระองคห์จะทรงรนกษาเขาใหผู้หายหมด พระพรทดที่ทรงสนัญญทำไวข้เรสืที่องกทำร
พธิทนักษรรนักษทำ กทำรชตวยใหข้พข้น พละกททำลนังและควทำมชตวยเหลสือจะมดแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ชตวยเหลสือคน
ยทำกจนในควทำมทดุกขรยทำกของพวกเขทำ นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงแนวคธิดสวนัสดธิกทำรสมนัยใหมตทดที่ผผข้คนซขที่ง
ยทำกจนลงเพรทำะควทำมบทำปไดข้รนับควทำมชตวยเหลสือเพสืที่อใหข้เงธินสงเครทำะหรควทำมบทำปของพวกเขทำ ตรง
กนันขข้ทำม จดุดสนใจหลนักอยผตทดที่คนเหลตทำนนัรนทดที่ยทำกจนอยตทำงแทข้จรธิงเพรทำะเหตดุกทำรณรตตทำงๆทดที่อยผตนอกเหนสือ
กทำรควบคดุมของพวกเขทำ ตลอดหลทำยยดุคสมนัยมดเดป็กก ททำพรข้ทำ แมตมตทำยและเหยสืที่อของเครทำะหรรข้ทำยซขที่ง
ทททำใหข้พวกเขทำยทำกจนลง พระวจนะของพระเจข้ทำสนัญญทำพระพรบรธิบผรณรของพระเจข้ทำแกตคนเหลตทำนนัรน



ทดที่หยดุดเพสืที่อชตวยเหลสือคนทนัรงหลทำยทดที่ยทำกจนลงเพรทำะเหตดุดนังกลตทำว พระพรนนัรนถผกขอใหข้แกตบทำรซธิลลนัย
และคนเหลตทำนนัรนทดที่ปฏธิบนัตธิตทำมอยตทำงเขทำ

อทำจมดกทำรประยดุกตรใชข้แบบแฝงถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในวทำระแหตงควทำมทดุกขรใจของ
พระองครดข้วย แนตทดเดดยว พระองครทรงมดใจอตอนสดุภทำพและใจถตอมขณะทดที่พระองครทรงเทพระโลหธิต
แหตงชดวธิตของพระองครเพรทำะควทำมบทำปของเรทำ

สดด 41:4 ขข้อควทำมตตอไปนดรกลตทำวถขงดทำวธิดอยตทำงชนัดเจน ขผู้าพระองคห์ทผลวม่า "ขผู้า
แตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพระกรสณาแกม่ขผู้าพระองคห์ ขอทรงรนกษาจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้า
พระองคห์ไดผู้ทดาบาปตม่อพระองคห์" ผผข้อธธิบทำยพระคนัมภดรรหลทำยทตทำนพยทำยทำมทดที่จะประยดุกตรใชข้ขข้อควทำม
นดรกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำเหมสือนเดธิม อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรสทำรภทำพควทำมบทำปกป็ยตอมตนัดควทำม
เปป็นไปไดข้ใดๆทดที่ขข้อควทำมนดรจะเชสืที่อมโยงกนับพระองคร ตอนทดที่ดทำวธิดถผกบนังคนับใหข้หนดไปตตอหนข้ทำกทำร
กตอรนัฐประหทำรของอนับซทำโลม มนันคสือกทำรพธิพทำกษทำงวดสดุดทข้ทำยของพระเจข้ทำทดที่มดตตอดทำวธิดเพรทำะควทำม
บทำปของเขทำกนับนทำงบนัทเชบทำ

ผผข้พยทำกรณรนทำธนันบอกดทำวธิดวตทำเขทำจะชดใชข้คสืนสดที่เทตทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ นนั ที่นถผกทททำใหข้
สททำเรป็จจรธิงในควทำมตทำยของบดุตรชทำยททำรกของเขทำ กทำรถผกขตมขสืนของททำมทำรร ควทำมตทำยของอนัมโนน
โดยอนับซทำโลมและสดุดทข้ทำยคสือกทำรกบฏและควทำมตทำยของอนับซทำโลม ดทำวธิดทรทำบวตทำพระเจข้ทำกททำลนัง
เลตนงทำนเขทำอยผต เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงมดควทำมเมตตทำและรนักษทำจธิตวธิญญทำณของเขทำใหข้หทำย 
เขทำรนับรผข้ควทำมบทำปของตนอยตทำงเปธิดเผย

สดด 41:5-6 ดทำวธิดเปธิดเผยตตอไปถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่สมคบคธิดกนันตตอสผข้เขทำ อทำจมด
กทำรสสืที่อถขงบรรดทำศนัตรผขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำเชตนกนัน ศนตรผของขผู้าพเจผู้ากลม่าวใสม่รผู้ายขผู้าพเจผู้า
วม่า "เมรืนั่อไรเขาจะตายนะ และชรืนั่อของเขาจะไดผู้พนินาศ" เหลตทำคนทดที่ตธิดตทำมอนับซทำโลมขอใหข้ดทำวธิด
ตทำยเหมสือนพวกฟทำรธิสด พวกสะดผสดและพวกปดุโรหธิตใหญตขอใหข้พระเยซผตทำย พวกเขทำคธิดแผนกทำร
ฆตทำพระองครอยตทำงตตอเนสืที่องในชตวงเดสือนทข้ทำยๆของกทำรรนับใชข้ของพระองคร



6 ถผู้าคนหนรึนั่งคนใดมาเหป็นขผู้าพระองคห์ เขาจะพผดเรรืนั่องไรผู้สาระ ขณะททนั่ใจของเขาเกป็บเรรืนั่อง
ความชนนั่วชผู้า เมรืนั่อเขาออกไปเขากป็ปม่าวรผู้องไป ควทำมคธิดในทนันทดอทำจหมทำยถขงอนับซทำโลมหรสืออทำหธิโธ
เฟลทดที่มทำเยดที่ยมดทำวธิดขณะทดที่ยนังสมคบคธิดกนันตตอสผข้เขทำกตอนทททำใหข้กทำรกบฏของพวกเขทำสนัมฤทธธิธ ผล จทำก
นนัรนเขทำกป็จทำกไปและเลตทำสผตกนันฟนังถขงกทำรประชดุมของเขทำกนับกษนัตรธิยร

สดด 41:7-8 ทสกคนททนั่เกลทยดขผู้าพระองคห์ เขาซสบซนิบกนนถรึงเรรืนั่องขผู้าพระองคห์ เขา
ปองรผู้ายตม่อขผู้าพระองคห์ 8 เขาทนนั้งหลายกลม่าววม่า "โรครผู้ายเขผู้าไปอยผม่ในตนวเขาแลผู้ว เขาจะไมม่ลสกไป
จากททนั่ททนั่เขานอนนนนั้นอทก" ดทำวธิดเขดยนถขงกทำรซดุบซธิบนธินททำกนันของพวกศนัตรผของเขทำ บทำงคนคธิดวตทำดทำ
วธิดอทำจเปป็นไขข้ทรพธิษหรสือฝดดทำษกตอนกทำรกบฏของอนับซทำโลมแมข้ไมตมดบนันทขกในพระคนัมภดรรเกดที่ยวกนับ
เรสืที่องนนัรนกป็ตทำม ไมตวตทำกรณดใด บรรดทำศนัตรผของเขทำกป็แพรตเรสืที่องซดุบซธิบนธินททำ โดยอข้ทำงวตทำกษนัตรธิยรเปป็น
โรคอนันนตทำรนังเกดยจ นตทำสนใจทดที่วลด “โรครข้ทำย”  มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘คททำพผดหนขที่งของเบลดอนัล’ นนั ที่น
นตทำจะเปป็นสททำนวนหนขที่งซขที่งหมทำยถขงคททำกลตทำวหทำอนันชนั ที่วชข้ทำซขที่งมทำจทำกพวกบดุตรของเบลดอนัล (นนัที่นคสือ 
พญทำมทำร) เรสืที่องซดุบซธิบนธินททำสตวนใหญตกป็เปป็นเชตนนนัรน ไมตวตทำในกรณดใด ดทำวธิดกป็ครทที่ทำครวญถขงเรสืที่อง
โกหกเหลตทำนนัรนทดที่พวกศนัตรผของเขทำพผดตตอสผข้เขทำ อทำจมดกทำรบอกใบข้เพธิที่มเตธิมถขงวธิธดปฏธิบนัตธิของเหลตทำศนัตรผ
ขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำดข้วยในระหวตทำงกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองคร

สดด 41:9 จดุดสททำคนัญของบทนดรอยผตตรงนดร  แมผู้วม่าเพรืนั่อนในอกของขผู้าพระองคห์ ผผผู้ซรึนั่ง
ขผู้าพระองคห์ไวผู้วางใจ ผผผู้ททนั่รนบประทานอาหารของขผู้าพระองคห์ไดผู้ยกสผู้นเทผู้าตม่อขผู้าพระองคห์ กทำร
ประยดุกตรใชข้ทนันทดกป็กลตทำวถขงอทำหธิโธเฟลและกทำรทรยศของเขทำทดที่มดตตอดทำวธิด ดผ 2 ซทำมผเอล 17 อยตทำงไร
กป็ตทำม กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำยตอมกลตทำวถขงกทำรตดสองหนข้ทำของยผดทำส อธิสคทำรธิโอททดที่กระทททำตตอ
พระเยซผ อทำหธิโธเฟลแสรข้งทททำตนัวเปป็นทดที่ปรขกษทำผผข้จงรนักภนักดดของดทำวธิดและรนับประททำนอทำหทำรโตบ๊ะ
เดดยวกนันกนับเขทำ กระนนัรนเขทำกป็เปป็นคนทรยศ ควทำมเหมสือนกนันกนับยผดทำส อธิสคทำรธิโอททดที่รนับประททำนกนับ
พระเยซผในพระกระยทำหทำรมสืรอสดุดทข้ทำยนนัรนขณะเรธิที่มปฏธิบนัตธิตทำมแผนกทำรของตนเพสืที่อทรยศพระองคร
แลข้วกป็ปรทำกฏชนัดเจน แมข้ดทำวธิดเปป็นผผข้เขดยน ขข้อนดรกป็มดลนักษณะเปป็นคททำพยทำกรณรถขงควทำมปวดรข้ทำว
พระทนัยของพระเยซผขณะทดที่พระองครทรงตรขกตรองถขงกทำรทรยศของยผดทำส



สดด 41:10 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอแตม่พระองคห์ทรงพระกรสณาตม่อขผู้า
พระองคห์ ขอทรงยกขผู้าพระองคห์ขรึนั้น เพรืนั่อขผู้าพระองคห์จะสนองเขา ไมตควรมดคททำถทำมเลยวตทำดทำวธิด
อธธิษฐทำนเชตนนดร โดยขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำใหข้ทรงยกเขทำกลนับคสืนสผตอททำนทำจเหมสือนเดธิม ใน
เหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนทดที่เกธิดขขรนตตอมทำ ดทำวธิดกป็สนองเหลตทำศนัตรผของตนอยตทำงสทำสมจรธิงๆ ไมตนตทำเปป็นไป
ไดข้วตทำพระเยซผทรงอธธิษฐทำนแบบเดดยวกนันนดร เกดที่ยวกนับยผดทำส

สดด 41:11-12 ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดร ใกลข้ถขงตอนจบ ดทำวธิดกป็เปป็นพยทำนวตทำ โดยขผู้อ
นทนั้ ขผู้าพระองคห์ทราบวม่า พระองคห์ทรงพอพระทนยในขผู้าพระองคห์ ครือศนตรผของขผู้าพระองคห์ไมม่ไดผู้ชนะ
ขผู้าพระองคห์ แมข้เรสืที่องกทำรกบฏของอนับซทำโลมคสือกทำรสททำเรป็จจรธิงอยตทำงหนขที่งของกทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำทดที่มดตตอควทำมบทำปของดทำวธิด กระนนัรนควทำมจรธิงอนันยธิที่งใหญตกวตทำกป็ยนังเหมสือนเดธิม นนัที่นคสือ 
พระเจข้ทำจะยนังทรงอวยพรดทำวธิดอยผ ตดด พระเจข้ทำทรงใหข้ดทำวธิดหลบซตอนตนัวนทำนพอแลข้ว ครทำวนดร
พระองครทรงรนับปทำกผผข้รนับใชข้ทดที่ถผกปนัญหทำรดุมเรข้ทำของพระองครวตทำศนัตรผของเขทำจะไมตมดชนัยเหนสือเขทำ นนัที่น
เปป็นพระพรอยตทำงหนขที่งจรธิงๆ 

12 แตม่พระองคห์ทรงคดนั้าชผขผู้าพระองคห์ไวผู้เพราะความสนตยห์สสจรนิตของขผู้าพระองคห์ และทรงตนนั้ง
ขผู้าพระองคห์ไวผู้ตม่อเบรืนั้องพระพนกตรห์พระองคห์เปป็นนนิตยห์ แมข้ควทำมบทำปกตอนหนข้ทำนนัรนของเขทำ ดทำวธิดกป็
วทำงใจไดข้ในขข้อเทป็จจรธิงทดที่วตทำเขทำไดข้ดททำเนธินชดวธิตในควทำมสนัตยรสดุจรธิตตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ คททำทดที่แปล
เปป็น ความสนตยห์สสจรนิต (โทม) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมเทดที่ยงธรรม’ วลดสดุดทข้ทำยนดรสอดคลข้องกนับเพลง
สดดุดด 11:7 แมข้ถผกพระเจข้ทำตดสอน ดทำวธิดกป็ดททำเนธินในควทำมเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร เขทำรผข้วตทำ
พระเจข้ทำจะทรงตนัรงเขทำใหข้อยผตตตอพระพนักตรรพระองคร นนั ที่นคสือ พระองครจะทรงอวยพร

สดด 41:13 สาธสการแดม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหม่งอนิสราเอลเปป็นนนิตยห์ในอดทต 
และสรืบไปเปป็นนนิตยห์ เอเมนและเอเมน เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำอวยพรซขที่งเปป็นกทำรสรรเสรธิญ
แดตพระเจข้ทำ คททำสรรเสรธิญของเขทำขยทำยจทำกอดดตกทำลนธิรนันดรรไปจนถขงอนทำคตกทำลนธิรนันดรร – นธิรนันดรร
กทำลจนถขงนธิรนันดรรกทำล กทำรกลตทำวซทรทำ เอเมน มดไวข้เพสืที่อหมทำยเหตดุตอนจบของเนสืรอหทำสตวนนดรของ



หนนังสสือเพลงสดดุดดซขที่งเปป็นทดที่รผข้จนักในชสืที่อเลตมทดที่หนขที่ง คททำวตทำ เอเมน เปป็นคททำฮดบรผทดที่ไมตถผกแปลซขที่งมดควทำม
หมทำยวตทำ ‘ขอใหข้เปป็นเชตนนนัรน’ หรสือ ‘อยตทำงแทข้จรธิง’

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 42: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ไมท่ไดผู้ถผกยกใหผู้เปก็นของดาววิดโดยตรง แตท่ถผก
เชสือื่อกนันโดยทนัอื่วไปวท่าถผกเขดียนขจึนั้นโดยเขา มนันถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้องของพลนับพลาเหมสือน
เดวิมเพสือื่อทดีอื่จะถผกขนับรผู้องทดีอื่นนัอื่น ความเหก็นทดีอื่วท่า มหัสควิลบทหนถึรื่งของคณะโครนำหห์ มดีความหมายวท่าเปก็น
บทเพลงทดีอื่มดีลนักษณะเปก็นคคาสนัอื่งสอนหรสือการใครท่ครวญ คณะโคราหณ์คสือคนเลวดีทดีอื่รวมตนัวกนันเปก็น
คณะนนักรผู้องประสานเสดียงทดีอื่พลนับพลา

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกออกแบบมาเพสือื่อใหผู้กคาลนังใจเราในฐานะคนสนัญจรทดีอื่กคาลนังจะไปสวรรคณ์
เชท่นเดดียวกนับดาววิด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จจึงมดีเนสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับชายผผผู้ดคาเนวินตามพระทนัยของพระเจผู้าซจึอื่งโหย
หาพระเจผู้าของตน เพลงสดดุดดีบทนดีนั้อาจถผกแบท่งออกไดผู้เปก็นสองสท่วนซจึอื่งทนันั้งสองสท่วนปวิดทผู้ายเหมสือน
กนันดนังทดีอื่หมายเหตดุไวผู้ใน 42:1-5 และ 42:6-11 หนัวใจของดาววิดถผกตดีแผท่ขณะทดีอื่เขารผู้องทผลตท่อพระเจผู้า
อยท่างไพเราะพรผู้อมกนับความโหยหาฝท่ายววิญญาณอยท่างลจึกซจึนั้ง เพลงสดดุดดีบทนดีนั้อาจถผกเขดียนเนสือื่องใน
โอกาสเดดียวกนับเพลงสดดุดดีบททดีอื่แลผู้วตอนทดีอื่ดาววิดหนดีไปยนังมาหะนาอวิมมในชท่วงการกบฏของอนับซา
โลม

สดด 42:1-3 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยภทำพเปรดยบอนันงดงทำมจทำกโลกธรรมชทำตธิ 
กวางกระเสรือกกระสนหาลดาธารททนั่มทนดนั้าไหลฉนนใด โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า จนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์กป็
กระเสรือกกระสนหาพระองคห์ฉนนนนนั้น คททำทดที่แปลเปป็น กระเสรือกกระสน (ออวณ์รนัก) มดควทำมหมทำยวตทำ
 ‘โหยหทำ’ ชตทำงเปป็นภทำพทดที่นตทำรนักจรธิงๆ กวทำงทดที่ถผกไลตลตทำยตอมโหยหทำนทรทำดสืที่มดนับกระหทำยทดที่ลททำธทำรสทำย
หนขที่งซขที่งมดนทร ทำใสไหลเยป็นในหดุบเขทำแคบเลป็กๆทดที่อยผ ตโดดเดดที่ยวในปตทำ เขทำจขงพบทดที่ลดรภนัยนนัรนและดนับควทำม
กระหทำยของตนดข้วยนทรทำเยป็นจทำกทดที่นนั ที่น ในทททำนองเดดยวกนัน เมสืที่อเรทำกระหทำยหทำพระเจข้ทำ พระองครกป็
ทรงทททำใหข้จธิตวธิญญทำณทดที่โหยหทำอธิที่มสบทำย



2 จนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้ากระหายหาพระเจผู้า หาพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมห์ เมรืนั่อไรขผู้าพเจผู้า
จะไดผู้มาปรากฏตม่อพระพนกตรห์พระเจผู้า เหมสือนกนับทดที่กวทำงกระหทำยหทำลททำธทำรทดที่มดนทร ทำเยป็นในหดุบเขทำ
แคบๆ ดทำวธิดกป็กระหทำยหทำพระเจข้ทำเชตนกนัน โปรดสนังเกตวตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำถขง
พระเจข้ทำสทำมหนเพสืที่อเปป็นกทำรเนข้นควทำมสททำคนัญ กทำรมทำปรทำกฏตนัวอยผ ตตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำยตอมหมทำย
ถขงกทำรมทำทดที่พลนับพลทำนนัรน ในยดุคพระบนัญญนัตธิ พลนับพลทำคสือทดที่ประทนับของกทำรสถธิตอยผ ตของพระเจข้ทำบน
โลกนดร  ในกทำรมทำยนังพลนับพลทำ ดทำวธิดจรธิงๆแลข้วกป็ก ททำลนังมทำอยผตตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำของเขทำ เหมสือน
กวทำงตนัวหนขที่งยตอมกระหทำยหทำนทรทำแหตงลททำธทำร ดทำวธิดกป็โหยหทำทดที่จะอยผตในพระนธิเวศของพระเจข้ทำ เขทำ
โหยหทำทดที่จะกลนับไปยนังเยรผซทำเลป็มและไปยนังพลนับพลทำนนัรน

3 ขผู้าพเจผู้ากนินนดนั้าตาตม่างอาหารทนนั้งวนนครืน ขณะททนั่คนพผดกนบขผู้าพเจผู้าวนนแลผู้ววนนเลม่าวม่า 
"พระเจผู้าของเจผู้าอยผม่ททนั่ไหน" ดทำวธิดเขดยนเพลงบทนดร เนสืที่องในโอกทำสทดที่บดุตรชทำยของเขทำขนับไลตเขทำจทำก
บนัลลนังกรของเขทำ เขทำอยผตในชตวงเวลทำแหตงควทำมทดุกขรใจอยตทำงหนนัก สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วตทำ “เหมสือน
กนับทดที่นทร ทำตทำหยดใหญตอออยผตในตทำของกวทำงตนัวผผข้ในยทำมทดที่มนันทดุกขรใจ นทร ทำตทำหยดเทตทำเมป็ดเกลสือกป็สตอง
ประกทำยในตทำของดทำวธิดเชตนกนัน ควทำมอยทำกรนับประททำนอทำหทำรหมดสธิรนไปแลข้ว นทร ทำตทำของเขทำไมต
เพดยงชผรสอทำหทำรของเขทำเทตทำนนัรน แตตกลทำยเปป็นอทำหทำรเพดยงอยตทำงเดดยวของเขทำไปแลข้ว เขทำไมตคธิดถขง
อทำหทำรอยตทำงอสืที่นเลย” ขณะเดดยวกนัน บรรดทำปฏธิปนักษรของเขทำกป็ทททำใหข้เขทำเจป็บใจโดยเหนป็บแนมวตทำ
 “พระเจข้ทำของเจข้ทำอยผตทดที่ไหน” บรรดทำศนัตรผของเขทำเปป็นผผข้ใดกป็ไมตชนัดเจน เขทำอทำจเปป็นชธิเมอดตอนทดที่ดทำวธิด
หนดไปจทำกอนับซทำโลม ไมตวตทำจะเปป็นผผข้ใด พวกเขทำกป็มดแตตซทร ทำเตธิมเขข้ทำกนับควทำมโศกเศรข้ทำของดทำวธิด

สดด 42:4 ดทำวธิดจขงนขกยข้อนถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน เมรืนั่อขผู้าพเจผู้าระลรึกถรึง
สนินั่งเหลม่านทนั้ ขผู้าพเจผู้ากป็ระบายความในใจออกมาไดผู้ สธิที่งเลวรข้ทำยทดที่สดุดทดที่เรทำทททำไดข้คสือ จมปลนักในควทำม
ทดุกขรยทำกของเรทำ เหลตทำปฏธิปนักษรกป็มดควทำมสดุขเหลสือเกธินทดที่จะโจมตดเรทำ ทดที่พขที่งเดดยวของเรทำคสือ เทจธิตใจ
ของเรทำออกตตอพระเจข้ทำ นนัที่นคสือสธิที่งทดที่ดทำวธิดกระทททำจรธิงๆ และนนัที่นเปป็นสธิที่งทดที่เรทำตข้องกระทททำเมสืที่อวนันแหตง
ควทำมมสืดคลดุข้มและควทำมสธิรนหวนังดผเหมสือนจะตดวงลข้อมเขข้ทำมทำ



ดทำวธิดยนังระลขกถขงวนันประชดุมตทำมก ททำหนดทดที่พลนับพลทำ ในวนันนนัรนเขทำเขดยนวตทำ เพราะขผู้าพเจผู้า
ไปกนบประชาชน ครือไปกนบพวกเขาถรึงพระนนิเวศของพระเจผู้า ดผู้วยเสทยงโหม่รผู้องยนินดทและเสทยงเพลง
โมทนา ครือมวลชนกดาลนงมทเทศกาลฉลอง วนันสททำคนัญททำงศทำสนทำ เชตน ยมคธิปปผรร หรสือเทศกทำลปนัสกทำ 
หรสือเทศกทำลอยผตเพธิง หรสือบทำงทดวนันเพป็นเทคอสตรอทำจถผกหมทำยถขงตรงนดร  ดทำวธิดนขกยข้อนถขงชตวงเวลทำ
เหลตทำนนัรนเมสืที่อเขทำพรข้อมกนับฝผงชนทดที่เปป็นผผข้เชสืที่อฟนังไปยนังพลนับพลทำเพสืที่อนมนัสกทำรพระเจข้ทำ

ขณะทดที่เขทำไปนนัรน จธิตวธิญญทำณของเขทำกป็ถผกยกชผขขรน ดผู้วยเสทยงโหม่รผู้องยนินดทและเสทยงเพลง
โมทนา ครือมวลชนกดาลนงมทเทศกาลฉลอง บทเพลงสรรเสรธิญเหลตทำนนัรนของประชทำชนของพระเจข้ทำ
ทดที่มทำรวมตนัวกนันทดที่พระนธิเวศของพระเจข้ทำเปป็นเหตดุใหข้จธิตใจทดที่ทข้อแทข้ของดทำวธิดฟสืร นชสืที่นขขรน หลนักกทำร
เดดยวกนันยนังมดอยผตเหมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร ในกทำรรตวมประชดุมกนันของครธิสตจนักรพนันธสนัญญทำใหมต เมสืที่อ
เรทำสนัตยรซสืที่อในกทำรเขข้ทำรตวมประชดุม ควทำมทข้อใจกป็ถผกทททำใหข้สผญสลทำยไปไดข้เมสืที่อเรทำรตวมใจกนัน
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ

สดด 42:5 ดทำวธิดจขงกะพรธิบตทำและถทำมตนัวเองวตทำ โอ จนิตใจของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ไฉน
เจผู้าจรึงฝม่ออยผม่ ไฉนเจผู้าจรึงกระสนบกระสม่ายอยผม่ในขผู้าพเจผู้า เจผู้าจงหวนงใจในพระเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าจะยนง
คงสรรเสรนิญพระองคห์สดาหรนบความชม่วยเหลรือททนั่มาจากพระพนกตรห์ของพระองคห์ ในกทำรระลขกถขง
ควทำมดดของพระเจข้ทำซขที่งมดอยผตทตทำมกลทำงประชทำชนของพระเจข้ทำ เขทำกป็ไดข้แตตถทำมตนัวเองวตทำทททำไมเขทำถขง
ปลตอยใหข้ตนัวเองทข้อใจขนทำดนนัรน เมสืที่อเรทำมทำอยผตตตอพระพนักตรรพระองครและโดยควทำมเชสืที่อไดข้เหป็นรนัศมด
แหตงพระพนักตรรของพระองครสตองมทำถขงเรทำ ควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเรทำกป็ดผเลป็กไปในฉนับพลนัน
เมสืที่อเทดยบกนันแลข้ว เมสืที่อดทำวธิดกนับฝผงชนทดที่รวมตนัวกนันตตทำงรตวมใจกนันสรรเสรธิญพระเจข้ทำ เขทำกป็สงสนัยวตทำ
ทททำไมเขทำถขงหดหผตขนทำดนนัรนในตอนแรก คททำเทศนทำของเขทำทดที่มดถขงตนัวเขทำเองคสือ “เจข้ทำจงหวนังใจใน
พระเจข้ทำ” ดนังทดที่ผผข้เขดยนเพลงไดข้เขดยนไวข้ “จงหนันไปมองดผพระเยซผ จงมองพระพนักตรรมหนัศจรรยรของ
พระองครใหข้เตป็มตทำ และบรรดทำสธิที่งตตทำงๆของโลกจะกลนับมสืดลงอยตทำงนตทำประหลทำด เมสืที่อเจอกนับควทำม
สวตทำงแหตงสงตทำรทำศดและพระคดุณของพระองคร”



เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะสรรเสรธิญ (นนัที่นคสือ ขอบพระคดุณ) พระเจข้ทำลตวงหนข้ทำสททำหรนับควทำม
ชตวยเหลสือของพระองคร วลดทดที่กลตทำวถขงพระพนักตรรของพระองครกป็หมทำยถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงมองดผ
เขทำอยตทำงกรดุณทำ และแนตทดเดดยว เมสืที่อเรทำหนันไปมองดผพระเยซผในควทำมทดุกขรใจของเรทำ เรทำกป็วทำงใจไดข้
วตทำพระองครจะทรงมองดผเรทำอยตทำงโปรดปรทำน และดนังนนัรน ดทำวธิดจขงนขกยข้อนถขงกทำรทดที่ในควทำมทดุกขร
ยทำกของเขทำๆไดข้หนันมทำหทำพระเจข้ทำและองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงยกชผจธิตวธิญญทำณของเขทำ

สดด 42:6 รทำวกนับวตทำเพสืที่อเนข้นยทรทำประเดป็นนดร  ดทำวธิดจขงบนันทขกคททำอธธิษฐทำนแหตง
ควทำมทข้อใจของเขทำเพสืที่อเรทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ จนิตใจของขผู้าพระองคห์ฝม่ออยผม่ภายในขผู้า
พระองคห์ เพราะฉะนนนั้นขผู้าพระองคห์จรึงจะระลรึกถรึงพระองคห์ ตนนั้งแตม่แผม่นดนินแหม่งแมม่นดนั้าจอรห์แดนและ
แหม่งภผเขาเฮอรห์โมนตนนั้งแตม่เนนินมนิซารห์ วลดทดที่กลตทำวถขงแผตนดธินแหตงแมตนทร ทำจอรรแดนอทำจหมทำยถขงตข้นนทรทำ
ของมนันซขที่งอยผตททำงทธิศเหนสือของแควข้นกทำลธิลดในเขตแดนของภผเขทำเฮอรรโมน มธิซทำรรคสือเนธินเขทำเลป็กๆ
ลผกหนขที่งซขที่งเหป็นไดข้ชนัดวตทำอยผตในบรธิเวณเดดยวกนัน อทำจเปป็นไดข้วตทำดทำวธิดอยผตทดที่นนัที่นขณะนนัรนและโหยหทำทดที่
จะอยผตทดที่พลนับพลทำนนัรน ถขงกระนนัรน แมข้กระทนั ที่ง ณ ทดที่สดุดปลทำยแหตงอทำณทำจนักรของเขทำ และจทำกบข้ทำนมทำ
ไกล ดทำวธิดกป็ตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะระลขกถขงพระเจข้ทำของตน เขทำจขงหนันใจของตนขขรนสผตเบสืรองบน

สดด 42:7 เมรืนั่อเสทยงนดนั้าแกม่งตกททนั่ลรึกกป็กผม่เรทยกททนั่ลรึก บรรดาคลรืนั่นและระลอกของ
พระองคห์ทม่วมขผู้าพระองคห์แลผู้ว ภทำพเปรดยบนดรกลตทำวถขงทะเล บทำงทดดทำวธิดเคยอยผตบนทะเลกทำลธิลดตอนทดที่
พทำยดุลผกหนขที่งกตอตนัวขขรน เหมสือนนนักเดธินเรสือผผข้หนขที่งทดที่ชททำนทำญ (ซขที่งดทำวธิดไมตนตทำจะเปป็น) อทำจรผข้สขกหวทำด
กลนัวไดข้เพรทำะอททำนทำจของทข้องทะเลเมสืที่อพทำยดุลผกหนขที่งพนัดกระหนทที่ทำ อทำจเปป็นไดข้วตทำดทำวธิดกททำลนัง ‘ลตอง
เรสือ’ บนทะเลกทำลธิลดตอนทดที่พทำยดุฝนทดที่รดุนแรงกตอใหข้เกธิดสตวนของพทำยดุหมดุนรผปกรวยทดที่แตะผธิวนทรทำ เขทำ
ประสบควทำมกลนัววตทำคลสืที่นมหขมทำจะซนัดเรสือทดที่เขทำนนัที่งอยผตใหข้แตก ไมตวตทำกรณดใด ดทำวธิดกป็เปรดยบควทำม
ทข้อใจของเขทำวตทำเปป็นเหมสือนกนับอททำนทำจอนันทตวมทข้นของทะเลเมสืที่อเกธิดพทำยดุ คลสืที่นลผกมหขมทำทททำใหข้เกธิด
ควทำมกลนัวและควทำมสธิรนหวนังในแบบทดที่เหตดุกทำรณรไมตกดที่อยตทำงทททำไดข้ ดทำวธิดจขงเปรดยบเทดยบควทำมทดุกขร
ลททำบทำกของตนกนับสธิที่งนดร



สดด 42:8 แมข้พทำยดุชดวธิตพนัดโหมกระหนทที่ทำอยผ ตรอบตนัวเขทำ ดทำวธิดกป็รผข้วตทำกทำรชตวยใหข้
พข้นของตนมทำจทำกไหน กลางวนนพระเยโฮวาหห์จะทรงบนญชาความเมตตาของพระองคห์ และกลาง
ครืนเพลงของพระองคห์จะอยผม่กนบขผู้าพเจผู้า พรผู้อมกนบคดาอธนิษฐานตม่อพระเจผู้าแหม่งชทวนิตของขผู้าพเจผู้า 
เหมสือนกนับทดที่พระเยซผทรงทททำใหข้พทำยดุสงบขณะทดที่เหลตทำสทำวกของพระองครตนัวสนัที่นดข้วยควทำมกลนัวใน
เรสือลททำเลป็กของพวกเขทำ ดทำวธิดกป็เขดยนถขงเรสืที่องเดดยวกนันตรงนดร  แมข้คลสืที่นรดุนแรงซนัดสทำดอยผตรอบดข้ทำน เขทำ
กป็รผข้วตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรง “บนัญชทำควทำมเมตตทำของพระองคร” แมข้กระทนั ที่งในควทำมมสืดของ
คทที่ทำคสืน บทเพลงของเขทำกป็จะกลตทำวถขงพระเจข้ทำของเขทำ ในโมงยทำมนนัรนแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำก ดทำวธิด
เขดยนวตทำคททำอธธิษฐทำนของเขทำจะมด “ตตอพระเจข้ทำแหตงชดวธิตของขข้ทำพเจข้ทำ” แนตทดเดดยว เมสืที่อพทำยดุชดวธิตดผ
เหมสือนบอกเหตดุลตวงหนข้ทำถขงภนัยพธิบนัตธิทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำ เมสืที่อเรทำอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำแหตงชดวธิตของเรทำ 
พระองครจะทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยใหข้พข้น ดทำวธิดเคยอยผตตรงนนัรนมทำแลข้วและเคยประสบ
เหตดุกทำรณรนนัรนมทำแลข้ว พระเจข้ทำไมตเคยเปลดที่ยนแปลงและยนังทรงรอคอยทดที่จะชตวยเหลสือประชทำชนของ
พระองครจนถขงวนันนดร เมสืที่อพวกเขทำหนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระองคร

สดด 42:9-10 ดทำวธิดเลตทำยข้อนอดกครนัร งถขงควทำมทข้อใจของตน หลทำยครนัร งเรทำกป็ถผก
ลองใจใหข้คธิดวตทำพระเจข้ทำทรงลสืมเรทำเสดยแลข้ว ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกป็เคยอยผตตรงนนัรนมทำแลข้ว เขทำจขง
เขดยนวตทำ ขผู้าพเจผู้าทผลพระเจผู้าศนิลาของขผู้าพเจผู้าวม่า "ไฉนพระองคห์ทรงลรืมขผู้าพระองคห์เสทย ไฉนขผู้า
พระองคห์จรึงตผู้องไปอยม่างเปป็นทสกขห์ เพราะการบทบบนงคนบของศนตรผ" ถข้ทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ลดร
ภนัยของเรทำแตตเรทำดผเหมสือนไมตพบทดที่ลดรภนัยใดๆเลย มนันกป็ถขงเวลทำทดที่จะถทำมวตทำ “ทททำไม?” ดทำวธิดจขงเกธิด
ควทำมสงสนัย หลทำยครนัร งพระเจข้ทำอทำจไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงทนันทดในเวลทำหรสือในวธิธดทดที่เรทำคธิดวตทำ
พระองครควรกระทททำ ควทำมทดุกขรลททำบทำกยนังคงอยผ ตเหมสือนเดธิมและเรทำกป็ถทำมวตทำ “ทททำไม?” ดทำวธิดยนัง
นขกถขงกทำรตตอสผข้ขนัดขวทำงของศนัตรผของเขทำอดก – อทำจเปป็นชธิเมอดหรสืออทำหธิโธเฟลหรสืออนับซทำโลม 
อยตทำงไรกป็ตทำม มนันเปป็นเรสืที่องอนันตรทำยทดที่จะปลตอยใหข้ควทำมคธิดสงสนัยเขข้ทำมทำครอบงททำเวลทำทดที่พระเจข้ทำไมต
ทรงตอบสนองทนันทด หนขที่งในคดุณธรรมทดที่ยธิ ที่งใหญตของโยบกป็คสือวตทำ ในควทำมทดุกขรลททำบทำกทนัรงปวงของ
เขทำ เขทำไมตเคยสงสนัยสนักครนัร งเลยวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นในทดที่สดุด หลทำยครนัร งพระเจข้ทำอทำจทรง



ยอมใหข้พทำยดุนนัรนโหมกระหนทที่ทำตตอไปนทำนกวตทำทดที่เรทำคธิดไวข้เพสืที่อทดที่จะทดสอบเรทำ และในกทำรทดสอบ
เรทำ พระองครอทำจทรงถตทำยทอดพละกททำลนังเพธิที่มมทำกขขรนแกตเรทำดข้วยผตทำนกทำรทดสอบนนัรนทดที่เรทำสผข้ทน

นอกเหนสือจทำกนนัรน ดทำวธิดรข้องทดุกขรตตอไปอดกวตทำ 10 ปรปนกษห์ของขผู้าพเจผู้าเยาะเยผู้ยขผู้าพเจผู้า 
ประดสจดาบภายในบรรดากระดผกของขผู้าพเจผู้า ในเมรืนั่อเขากลม่าวแกม่ขผู้าพเจผู้าทสกวนนวม่า "พระเจผู้าของ
เจผู้าอยผม่ททนั่ไหน" คททำพผดเหนป็บแนมของพวกศนัตรผของเขทำเปป็นเหมสือนดทำบเลตมหนขที่งทดที่ฟนันเขทำถขงกระดผก 
คททำพผดเหนป็บแนมทดุกวนันของพวกเขทำคสือ “พระเจข้ทำของเจข้ทำอยผ ตทดที่ไหน?” ทดที่ดทำวธิดตข้องเผชธิญพทำยดุแหตง
ชดวธิตกป็แยตพออยผตแลข้ว แตตทดที่แยตยธิที่งไปกวตทำนนัรนกป็คสือ คททำพผดเยทำะเยข้ยของบรรดทำศนัตรผของเขทำ ซขที่งถทำมวตทำ
พระเจข้ทำของเขทำอยผตทดที่ไหนในยทำมทดที่เขทำตข้องกทำรพระองคร พวกเขทำรผข้วตทำดทำวธิดไดข้ขอควทำมชตวยเหลสือ
จทำกพระเจข้ทำและขณะทดที่เขทำรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำอยผ ตนนัรน พวกเขทำกป็ดผถผกเขทำ โดยพผดเปป็นเชธิงวตทำ
ไมตมดหนททำงเยดยวยทำในพระเจข้ทำ

สดด 42:11 แตตเมสืที่อตรขกตรองดผแลข้ว ดทำวธิดกป็รผข้ดดกวตทำทดที่จะจมปลนักอยผตในกทำรเวทนทำ
ตนัวเอง เขทำจขงเปรมปรดดธิธ อดกครนัร งวตทำ โอ จนิตใจของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ไฉนเจผู้าจรึงฝม่ออยผม่ ไฉนเจผู้าจรึงกระสนบ
กระสม่ายอยผม่ในขผู้าพเจผู้า เจผู้าจงหวนงใจในพระเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าจะยนงคงสรรเสรนิญพระองคห์ ผ ผผู้ทรง
เปป็นสวนสดนิภาพแหม่งสทหนผู้าของขผู้าพเจผู้า และพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้า เขทำถทำมตนัวเองวตทำทททำไมเขทำถขง
ทข้อใจขนทำดนนัรนและปนัที่นปตวนอยผตภทำยใน คททำเทศนทำของเขทำมดมทำยนังตนัวเขทำเอง มนันคสือกทำรหวนังใน
พระเจข้ทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรนพระเจข้ทำจะประททำนสดุขภทำพแกตใบหนข้ทำของเขทำ นนัที่นคสือ พระเจข้ทำจะทรง
ทททำใหข้สดหนข้ทำของเขทำสวตทำงขขรน พระองครจะทรงใหข้ก ททำลนังใจเขทำ นอกจทำกนดร  ดทำวธิดเตสือนสตธิตนัวเองวตทำผผข้
ใดทรงเปป็นพระเจข้ทำของเขทำ เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะสรรเสรธิญพระองคร

บทเรดยนอนันทรงพลนังอยตทำงหนขที่งสททำหรนับชดวธิตอยผตตรงนดร  ชตวงเวลทำแหตงควทำมทข้อใจจะมทำแนต 
พทำยดุชดวธิตจะมดแนต กระนนัรน ยทำรนักษทำอทำกทำรทข้อใจและควทำมหดหผตคสือ กทำรใหข้ดวงตทำของเรทำจนับจข้องทดที่
พระเยซผตตอไป เมสืที่อเรทำยอมแพข้กทำรทดลองและจมปลนักอยผ ตในควทำมทดุกขรลททำบทำกของเรทำ เรทำกป็จะ
หดหผตยธิที่งกวตทำเดธิมอยตทำงรวดเรป็ว เมสืที่อเรทำหนันสทำยตทำของเรทำขขรนสผตเบสืรองบน โดยจนับจข้องทดที่พระสนัญญทำของ



พระเจข้ทำและพระเจข้ทำแหตงพระสนัญญทำ เรทำกป็จะมดก ททำลนังใจขขรนจนกวตทำจะถขงเวลทำนนัรนทดที่พระองครทรงเหป็น
สมควรทดที่จะขนับไลตพทำยดุนนัรนไปไกลๆไดข้แลข้ว เมสืที่อนนัรนชนัยชนะกป็จะเดป็ดขทำด

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 43: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้นท่าจะเปก็นของดาววิดเหมสือนเดวิม เมสือื่อเพลงสดดุดดี
บทหนจึอื่งถผกตนันั้งชสือื่อ ประเพณดีของคนฮดีบรผกก็เชสือื่อวท่าผผผู้แตท่งเปก็นคนเดดียวกนับทดีอื่แตท่งเพลงลท่าสดุดทดีอื่ถผกตนันั้งชสือื่อ 
ในกรณดีนดีนั้ ผผผู้แตท่งคสือดาววิดในเพลงสดดุดดี 41 เพราะความคลผู้ายคลจึงกนันของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้กนับเพลง
ลท่าสดุด เชสือื่อกนันวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนเนสือื่องในโอกาสเดดียวกนับเพลงสดดุดดีบทกท่อนหนผู้า นนัอื่นอาจ
เปก็นตอนทดีอื่ดาววิดอยผท่ในมาหะนาอวิมขณะหลบหนดีจากอนับซาโลม ขผู้อสดุดทผู้ายของบทนดีนั้เกสือบเหมสือน
ทดุกอยท่างกนับขผู้อสดุดทผู้ายของเพลงสดดุดดี 42 ผผผู้แตท่งเพลงสดดุดดีทท่านนดีนั้รผู้องทผลตท่อพระเจผู้าในคคาอธวิษฐาน
ในขผู้อ 1-3 เขาสนัญญาวท่าจะสรรเสรวิญพระองคณ์ขณะตนันั้งตาคอยคคาตอบของพระเจผู้าในขผู้อ 4 และเขา
ตคาหนวิตนัวเองทดีอื่ทคาตนัวหดหผท่ในขผู้อ 5 

สดด 43:1-3 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดอธธิษฐทำนขอพระเจข้ทำใหข้ทรง
เขข้ทำแทรกแซงและชตวยเหลสือ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขอทรงแกผู้แทนขผู้าพระองคห์ และตม่อสผผู้คดทของขผู้า
พระองคห์ตม่อประชาชาตนิททนั่ไรผู้ธรรม โอ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากคนลม่อลวงและคนอธรรม 
ขณะดทำวธิดนนัที่งอยผตในมทำหะนทำอธิมและสงสนัยวตทำจะเกธิดอะไรขขรนตตอไป เขทำกป็วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรง
พธิพทำกษทำเขทำ แมข้เปป็นคนบทำปคนหนขที่ง เขทำกป็รผข้วตทำชดวธิตของเขทำหลนักๆแลข้วชอบธรรมตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำคททำรข้องทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้นของเขทำมดพสืรนฐทำนอยผตบนกทำรดททำเนธินชดวธิตอนันดด
งทำมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ประชทำชทำตธิทดที่ไรข้ธรรมทดที่วตทำนดร อทำจเปป็นอทำณทำจนักรของเขทำเองซขที่งหลงไปกนับ
ควทำมหลอกลวงแหตงกลอดุบทำยททำงกทำรเมสืองของอนับซทำโลม คนอธรรมทดที่วตทำนดร อทำจเปป็นอนับซทำโลมเอง
(หรสืออทำจเปป็นอทำหธิโธเฟล) ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงตนัดสธินเขทำวตทำเปป็นคนชอบธรรม เขทำ
วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสผข้คดดกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ยขดบนัลลนังกรของเขทำไปจทำกเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรม แมข้ดทำวธิด
เคยผตทำนควทำมทดุกขรลททำบทำกมทำมทำกมทำย มนันอทำจไมตเคยมดวนันทดที่มสืดกวตทำนดร ในทนัรงชดวธิตของเขทำ



ดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกวตทำ 2 เพราะพระองคห์ทรงเปป็นพระเจผู้าแหม่งกดาลนงของขผู้า
พระองคห์ ตลอดชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดไดข้ดททำเนธินชดวธิตเพสืที่อองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและไดข้หนันมทำขอพละก ททำลนัง
จทำกพระองคร กระนนัรนบนัดนดร เขทำกป็ดผเหมสือนถผกตนัดออกจทำกกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ เขทำจขงรข้องออกมทำ
วตทำ ไฉนพระองคห์ทรงทอดทนินั้งขผู้าพระองคห์เสทย ไฉนขผู้าพระองคห์จรึงตผู้องไปอยม่างเปป็นทสกขห์เพราะการ
บทบบนงคนบของศนตรผ ดทำวธิดจขงถทำมพระเจข้ทำวตทำ “ทททำไม?” ทททำไมพระองครถขงทรงปลตอยใหข้เรสืที่องนดร เกธิด
ขขรน? เขทำไมตเพดยงถผกเหยดยดหยทำมโดยลผกชทำยของตนัวเองเทตทำนนัรน แตตเขทำกลนัววตทำจะชดวธิตของตนจะสผญ
สธิรนดข้วย (สตวนหนขที่งของคททำตอบทดที่มดตตอคททำถทำมของเขทำอทำจอยผตในขข้อเทป็จจรธิงทดที่วตทำนดที่เปป็นกทำรตดสอนของ
พระเจข้ทำงวดสดุดทข้ทำยเพรทำะควทำมบทำปของเขทำกนับนทำงบนัทเชบทำ) ดทำวธิดอยผตในวทำระแหตงควทำมทดุกขรใจ 
ทดที่สดุดแลข้วกป็เพรทำะควทำมบทำปของเขทำ แมข้เขทำไดข้สทำรภทำพและไดข้รนับกทำรยกโทษไปกตอนหนข้ทำนดร แลข้ว 
ผลลนัพธรอนันขมขสืที่นแหตงควทำมบทำปของเขทำกป็ยนังยข้อนกลนับมทำอยผตเหมสือนเดธิม

เขทำจขงวธิงวอนวตทำ 3 โอ ขอทรงโปรดใชผู้ความสวม่างและความจรนิงของพระองคห์ออกไปใหผู้นดา
ขผู้าพระองคห์ ใหผู้ทนนั้งสองนดาขผู้าพระองคห์มาถรึงภผเขาบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ และถรึงพลนบพลาของ
พระองคห์ ดทำวธิดอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเปลตงควทำมสวตทำงแหตงกทำรหนดุนใจและควทำมจรธิงของ
พระองครมทำยนังเรสืที่องวดุตนวทำยทนัรงหมดนดร  เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอนดุญทำตใหข้เขทำไดข้ถผกพทำกลนับไป
ยนังเยรผซทำเลป็ม ไปยนังบนัลลนังกรของเขทำและไปยนังพลนับพลทำของพระเจข้ทำ แมข้ดทำวธิดยนังอยผ ตในภทำวะจน
ตรอกเพรทำะควทำมบทำปกตอนหนข้ทำนดร  เขทำกป็หนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำอยผตดด นดที่เทตทำกนับวตทำเขทำ
ขอพระเจข้ทำใหข้ทรงพลธิกผนันสถทำนกทำรณร มองอยตทำงมนดุษยรนนัที่นกป็ดผเหมสือนเปป็นไปไมตไดข้ กระนนัรนดทำวธิด
กป็มอบเรสืที่องทดที่เปป็นไปไมตไดข้นดร แดตพระเจข้ทำเพสืที่อใหข้ทรงคลดที่คลทำย

สดด 43:4 เมสืที่อไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พข้นและกลนับสผตสภทำพเดธิมแลข้ว ดทำวธิดกป็ใหข้
คททำมนั ที่นตตอพระเจข้ทำวตทำ แลผู้วขผู้าพระองคห์จะไปยนงแทม่นบผชาของพระเจผู้า ถรึงพระเจผู้าซรึนั่งเปป็นความ
ชรืนั่นบานยอดยนินั่งของขผู้าพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะถวาย
เพลงสดสดทแกม่พระองคห์ดผู้วยพนิณเขาคผม่ เมสืที่อไดข้กลนับคสืนสผตบนัลลนังกรของตนแลข้ว ดทำวธิดกป็สนัญญทำพระเจข้ทำวตทำ
เขทำจะไปถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำทดที่แทตนบผชทำของพระเจข้ทำทนันทด โปรดสนังเกตวตทำเขทำเรดยกพระเจข้ทำวตทำเปป็น
ควทำมชสืที่นบทำนยอดยธิที่งของเขทำ เขทำสนัญญทำดข้วยวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ พระเจข้ทำของเขทำ องครพระผผข้เปป็น



เจข้ทำทรงเปป็นสตวนตนัวตตอดทำวธิดมทำกๆ นตทำสนใจทดที่คททำซขที่งแปลเปป็น ถวายเพลงสดสดท (ยอวณ์ดอวณ์) มดควทำม
หมทำยดข้วยวตทำ ‘ขอบพระคดุณ’ ดทำวธิดสนัญญทำลตวงหนข้ทำวตทำจะสรรเสรธิญและขอบพระคดุณองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกสถทำนกทำรณรยทำกลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยผ ต บทเรดยนทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือ
วตทำดทำวธิดนททำปนัญหทำของตนทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงแกข้มนัน นนัที่นคสือกทำร
ดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ

สดด 43:5 เพลงสดดุดดสนัรนๆบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำพผดทดที่เกสือบเหมสือนทดุกอยตทำงกนับ
ของเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำ โอ จนิตใจของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ไฉนเจผู้าจรึงฝม่ออยผม่ ไฉนเจผู้าจรึงกระสนบกระสม่าย
อยผม่ในขผู้าพเจผู้า จงหวนงใจในพระเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าจะยนงคงสรรเสรนิญพระองคห์ ผ ผผู้ทรงเปป็น
สวนสดนิภาพแหม่งสทหนผู้าของขผู้าพเจผู้า และพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้า เมสืที่อนขกยข้อนถขงควทำมทข้อใจและควทำม
หดหผตของตน ดทำวธิดกป็เตสือนสตธิตนัวเอง แทนทดที่จะจมปลนักและฟผมฟทำยในควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน ดทำ
วธิดกระตดุข้นตนัวเองใหข้หวนังในพระเจข้ทำ พระองครทรงเปป็นก ททำลนังใจของเขทำ (นนัที่นคสือ “สวนัสดธิภทำพแหตง
สดหนข้ทำของขข้ทำพเจข้ทำ”) พระองครทรงเปป็นพระเจข้ทำของเขทำ ดทำวธิดจขงสนัญญทำลตวงหนข้ทำวตทำจะสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นทดที่เขทำเชสืที่อวตทำกททำลนังจะมทำ

อดกครนัร งบทเรดยนยนังเหมสือนเดธิมคสือ จงหนันไปมองดผพระเยซผยทำมเผชธิญพทำยดุชดวธิต แทนทดที่จะ
ปลตอยใหข้ตนัวเองจมปลนักอยผตในควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน ดทำวธิดหนันสทำยตทำของตนขขรนสผตเบสืรองบนใน
ควทำมเชสืที่อ โดยวทำงใจพระเจข้ทำวตทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่อยผ ตตรงหนข้ทำเขทำ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 44: ผผผู้แตท่งเพลงสดดุดดีทท่านนดีนั้ไมท่ปรากฏชนัดเจน แตท่ดผเหมสือนวท่าจะ
เปก็นเพลงสดดุดดีทดีอื่กลท่าวถจึงการตกเปก็นเชลย – อาจในบาบวิโลน ดนังนนันั้นเพลงสดดุดดีบทนดีนั้จจึงอาจถผกเขดียน
โดยเอสรา ดาเนดียล เนหะมดียณ์หรสือผผผู้แตท่งคนอสือื่นซจึอื่งตามทางพระเจผู้าแตท่ไมท่ปรากฏชสือื่อ ผผผู้แตท่งเพลง
สดดุดดีซจึอื่งไมท่ปรากฏชสือื่อผผผู้นดีนั้เลท่ายผู้อนถจึงความดดีในอดดีตของพระเจผู้าทดีอื่มดีตท่ออวิสราเอล (1-3), ความเชสือื่อ
ในปนัจจดุบนันของพวกเขา (4-8), คคารผู้องทดุกขณ์ของเขาเกดีอื่ยวกนับสภาพปนัจจดุบนันของพวกเขา (9-16), 
ความสนัตยณ์ซสือื่อ (โดยอยท่างนผู้อยบางคน) ของประชาชนเหลท่านนันั้น (17-22) และคคาทผลขอใหผู้พระเจผู้า



ทรงเขผู้าแทรกแซง (23-26) เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้องเหมสือนเดวิมสคาหรนับการ
ใชผู้โดยคณะโคราหณ์ (ดผความเหก็นเกดีอื่ยวกนับเรสือื่องนดีนั้ในภาพรวมของเพลงสดดุดดี 42)  

สดด 44:1-3 เพลงสดดุดดอนันโศกเศรข้ทำบทนดรขขรนตข้นดข้วยกทำรทดที่ผผข้เขดยนของมนันระลขก
ถขงควทำมดดในอดดตของพระเจข้ทำทดที่มดตตออธิสรทำเอล โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายไดผู้ยนินกนบหผ
ของตน บรรพบสรสษของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเลม่าใหผู้ฟนง ถรึงกนิจการซรึนั่งพระองคห์ทรงกระทดาในสมนย
ของเขา ในสมนยโบราณกาลนนนั้น 2 พระองคห์ทรงขนบไลม่บรรดาประชาชาตนิออกไปดผู้วยพระหนตถห์ของ
พระองคห์เอง แตม่พระองคห์ทรงปลผกบรรพบสรสษทนนั้งหลายไวผู้ พระองคห์ทรงใหผู้ชาตนิทนนั้งหลายทสกขห์ใจ 
และไดผู้ทรงขนบไลม่ชาตนิทนนั้งหลายนนนั้นออกไป 3 เพราะเขาทนนั้งหลายไมม่ไดผู้แผม่นดนินนนนั้นมาครอบครอง
ดผู้วยดาบของเขาเอง มนิใชม่แขนของเขาททนั่ชม่วยใหผู้เขารอด แตม่โดยพระหนตถห์ขวา และพระกรของ
พระองคห์ และโดยความสวม่างจากสทพระพนกตรห์พระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงโปรดปรานเขาทนนั้ง
หลาย

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงเลตทำยข้อนใหข้พระเจข้ทำฟนังเกดที่ยวกนับควทำมดดของพระองครในสมนัยอดดตทดที่
ทรงมดตตออธิสรทำเอล พวกเขทำไดข้ยธินเกดที่ยวกนับกทำรทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นอยตทำงอนัศจรรยรของพระเจข้ทำ
จทำกอดยธิปตรและตอนขข้ทำมทะเลแดง พวกเขทำไดข้ยธินวตทำพระเจข้ทำทรงขนับไลตชนตตทำงชทำตธิออกไปจทำกตตอ
หนข้ทำพวกเขทำดนังทดที่บนันทขกไวข้ในหนนังสสือโยชผวทำและผผข้วธินธิจฉนัย และผผข้เขดยนทตทำนนดรกป็รนับรผข้วตทำกทำรไดข้แผตน
ดธินนนัรนเปป็นกรรมสธิทธธิธ ไมตใชตโดยพละกททำลนังของพวกเขทำ แตตโดยฤทธธิธ เดชของพระเจข้ทำ บทนดร จขงขขรน
ตข้นดข้วยกทำรหวนรททำลขกถขงสงตทำรทำศดในอดดตตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ

สดด 44:4-5 ขณะทดที่เนสืรอหทำสตวนถนัดไปของเพลงสดดุดดบทนดร เรธิที่มตข้น ผผข้เขดยนของมนัน
กป็เตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงกทำรพขที่งพทำพระองครในปนัจจดุบนันของพวกเขทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า พระองคห์
ทรงเปป็นกษนตรนิยห์ของขผู้าพระองคห์ ขอพระองคห์ทรงบนญชาการชม่วยใหผู้พผู้นไวผู้สดาหรนบยาโคบ แมข้
อธิสรทำเอลนตทำจะอยผตในบทำบธิโลนและไมตมดกษนัตรธิยรในขณะนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกป็รนับรผข้อยตทำงเปธิด
เผยถขงอททำนทำจสธิทธธิธ ขทำดของพระเจข้ทำบนตนัวพวกเขทำ เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซง
เพสืที่อพวกเขทำ เมสืที่ออตทำนหนนังสสือเอเสเคดยลและดทำเนดยลจนจบ เรทำกป็เหป็นไดข้ชนัดวตทำคนสตวนใหญตของยผ



ดทำหรในบทำบธิโลนยนังไมตยอมกลนับใจใหมต อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำยนังมดคนสตวนนข้อยทดที่ดททำเนธินตทำม
ททำงของพระเจข้ทำเหลสืออยผตซขที่งเปป็นตนัวแทนในเพลงสดดุดดบทนดร

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงกลตทำวดข้วยใจกลข้ทำวตทำ 5 ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายดนนศนตรผออกไปโดย
พระองคห์ ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเหยทยบคนททนั่ลสกขรึนั้นตม่อสผผู้ขผู้าพระองคห์ลงดผู้วยพระนามของพระองคห์ 
แมข้บทำงคนพยทำยทำมจะใหข้ขข้อควทำมนดร แสดงภทำพกทำรตตอสผข้แบบประจนันหนข้ทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็
กลตทำวเพดยงวตทำดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ อธิสรทำเอลจะพธิชธิตเหลตทำศนัตรผของนทำง หลนักกทำรนนัรนยนัง
มดอยผตจนถขงวนันนดร  ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ เรทำกป็มดชนัยเหนสือปฏธิปนักษรใดๆไดข้ทนัรงนนัรน

สดด 44:6-8 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงประกทำศวตทำ เพราะขผู้าพระองคห์ไมม่วางใจใน
คนนธนผของขผู้าพระองคห์ และดาบของขผู้าพระองคห์ชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้รอดไมม่ไดผู้ เขทำตระหนนักอยตทำงมด
ปนัญญทำวตทำอทำวดุธตตทำงๆไมตใชตสธิที่งทดที่ปข้องกนันเขทำ คนันธนผและดทำบคสืออทำวดุธปกตธิของสมนัยนนัรน ปสืนคสืออทำวดุธ
ปกตธิสททำหรนับปนัจจดุบนัน แตตบดุคคลทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำยตอมตระหนนักวตทำกทำรปกปข้องของเรทำ
มธิไดข้อยผตในทนัรงสองอยตทำง

ตรงกนันขข้ทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตระหนนักอยตทำงถตองแทข้วตทำ 7 แตม่พระองคห์ไดผู้ทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายใหผู้รอดจากศนตรผ และทรงใหผู้ผผผู้เกลทยดขผู้าพระองคห์ไดผู้ความอาย คนทนัรงหลทำยทดที่
ดททำรงชดวธิตดข้วยดทำบจะตทำยเพรทำะดทำบนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม “แตตบดุคคลทดที่วทำงใจในพระเยโฮวทำหรกป็จะ
ปลอดภนัย” (สดุภทำษธิต 29:25) กทำรปกปข้องสดุดยอดของเรทำคสือองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจอมโยธทำ ผผข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรทรทำบเรสืที่องนนัรน

ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศวตทำ 8 ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายอวดถรึงพระเจผู้าไดผู้ตลอดทนนั้งวนน และขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายสรรเสรนิญพระนามของพระองคห์เปป็นนนิตยห์ เซลาหห์ กทำรอวดของพวกเขทำมดอยผตใน
พระเจข้ทำของพวกเขทำ พวกเขทำอวดถขงพระเจข้ทำเรสืที่อยไป ดข้วยเหตดุนดร  พวกเขทำจขงสรรเสรธิญพระเจข้ทำอยตทำง
ไมตรผข้สธิรนสดุด แมข้อธิสรทำเอลโดยรวมไมตไดข้อดุทธิศตนัวขนทำดนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำมดคนสตวนนข้อยทดที่ยททำเกรง
พระเจข้ทำกระทนั ที่งในกทำรตกเปป็นเชลยนนัรน



สดด 44:9-14 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงครทที่ทำครวญถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงตดสอน
ประชทำชนของพระองคร แตม่พระองคห์ยนงทรงทอดทนินั้งขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเสทย และใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้
ความอนปยศ และมนิไดผู้เสดป็จออกไปกนบกองทนพของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย 10 พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้
ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายถอยกลนบจากคผม่อรนิ และคนททนั่เกลทยดขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายกป็ไดผู้ของรนิบไป  

11 พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเปป็นดนงแกะททนั่จะเอาไปกนิน และทรงกระจายขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายใหผู้ไปอยผม่ทม่ามกลางบรรดาประชาชาตนิ 12 พระองคห์ทรงขายประชาชนของ
พระองคห์อยม่างใหผู้เปลม่า ตามราคาไมม่ทรงไดผู้อะไรเพนินั่มเลย 13 พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์
เปป็นททนั่นนินทาของเพรืนั่อนบผู้าน เปป็นททนั่เยาะเยผู้ยและดผหมนินั่นแกม่ผผผู้ททนั่อยผม่รอบขผู้าพระองคห์ 14 พระองคห์ทรง
กระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเปป็นคดาครหาทม่ามกลางประชาชาตนิ เปป็นททนั่สนนั่นศทรษะทม่ามกลางชาตนิทนนั้ง
หลาย

ดข้วยคทำรมคมคทำยแบบกวด ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำถขงสภทำพของยผดทำหรในกทำรตก
เปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน ควทำมทดุกขรโศกปรทำกฏชนัดเจน พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำประชทำชนของพระองคร
เองแลข้ว อยตทำงนข้อยพวกเขทำบทำงคนกป็ทรทำบดดวตทำเพรทำะเหตดุใด แนตทดเดดยวมนันเปป็นเสดยงรข้องไหข้อนันเศรข้ทำ
โศก

สดด 44:15-16 ดข้วยควทำมครทที่ทำครวญเทดยบเทตทำกนับของเยเรมดยร กวดผผข้นดร กลตทำวตตอไปวตทำ 
ความอนปยศอดสผอยผม่ตรงหนผู้าขผู้าพระองคห์วนนยนงคดนั่า และความอนบอายคลสมหนผู้าขผู้าพระองคห์ 16 เนรืนั่อง
ดผู้วยเสทยงของคนเยาะเยผู้ย และคนหมนินั่นประมาท เนรืนั่องดผู้วยศนตรผและผผผู้แกผู้แคผู้น กระทนั ที่งหลนังจทำกถผก
กวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยแลข้ว หลทำยคนในยผดทำหรกป็ยนังไมตเขป็ดหลทำบ ดทำเนดยลตระหนนักถขงเรสืที่องนดร และ
อทำสทำวธิงวอนเผสืที่อชนชทำตธิของเขทำในดทำเนดยล 9 กระนนัรน ยนังมดยธิวหลทำยคนกระทนั ที่งในกทำรตกเปป็นเชลย
ในบทำบธิโลนซขที่งอยผตหตทำงไกลจทำกพระเจข้ทำของพวกเขทำ ผผข้เขดยนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตทำนนดร จขงรนับหนข้ทำทดที่เปป็น
ตนัวแทนของชนชทำตธิของเขทำและประกทำศควทำมทดุกขรใจของเขทำเองตตอพระพนักตรรพรเจข้ทำ เขทำกลนับใจ
ใหมตตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเผสืที่อชนชทำตธิของเขทำเหมสือนทดที่ดทำเนดยลกระทททำ มนันแยตพออยผตแลข้วเมสืที่อเหลตทำ
ศนัตรผของพวกเขทำหมธิที่นประมทำทพระเจข้ทำ แตตเมสืที่อพวกยธิวทดที่กลนับสนัตยรยนังเปป็นควทำมเสสืที่อมเสดยตตอ
พระเจข้ทำอยผต มนันกป็ทททำใหข้คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำอนัปยศอดสผ



สดด 44:17-18 แมข้ยนังมดยธิวหลทำยคนทดที่ไมตยอมกลนับใจใหมต กระทนั ที่งในกทำรตกเปป็น
เชลยนนัรน กวดผผข้ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำทตทำนนดรกป็กลตทำวชนัดเจนตตอพระเจข้ทำวตทำมดชนสตวนนข้อยทดที่ยนัง
สนัตยรซสืที่อตตอพระองครอยผต สนินั่งทนนั้งปวงนทนั้เกนิดแกม่ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย แมผู้วม่าขผู้าพระองคห์ไมม่ลรืมพระองคห์ 
หรรือทสจรนิตตม่อพนนธสนญญาของพระองคห์ 18 จนิตใจของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายกป็มนิไดผู้หนนกลนบ ยม่างเทผู้า
ของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายกป็มนิไดผู้พรากจากพระมรรคาของพระองคห์ ยนังมดชนสตวนนข้อยซขที่งเปป็นยธิวทดที่
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำอยผตซขที่งแสวงหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำอยตทำงสนัตยรซสืที่อแมข้ในยทำมทดที่ผผข้อสืที่นเรธิที่ม
หทำเงธินในบทำบธิโลนแลข้ว คนอสืที่นๆกป็เรธิที่ม ‘ทททำตทำมอยตทำงชทำวโลก’ และทททำตนัวกลมกลสืนเขข้ทำกนับ
วนัฒนธรรมใหมตทดที่พวกเขทำเขข้ทำไปอยผต กระนนัรน ผผข้เขดยนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำทตทำนนดรกป็เตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำหลทำยคนมธิไดข้ลสืมพระองครและไมตไดข้ดผถผกดผแคลนพนันธสนัญญทำของพระองครทดที่
กระทททำกนับพวกเขทำ พวกเขทำยนังยขดมนั ที่นอยผตในควทำมสนัตยรซสืที่อของพวกเขทำตตอพระองคร พวกเขทำอยผตใน
โลก (แหตงบทำบธิโลน) แตตไดข้ตนัรงใจแนตวแนตวตทำจะไมตเปป็นสตวนหนขที่งของมนัน

สดด 44:19-21 ในบทำบธิโลน พวกเขทำถผกจนับใหข้ไปอยผ ตในสถทำนทดที่ของพวกงผและ
กธิรงกตทำ ยผดทำหรเปป็นชนชทำตธิทดที่แหลกลทำญ ถรึงแมผู้พระองคห์ทรงใหผู้ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายแหลกลาญในททนั่
ของมนงกร และคลสมขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายไวผู้ดผู้วยเงามนจจสราช กวดทตทำนนดร จขงถทำมวตทำ 20 ถผู้าเราไดผู้ลรืม
พระนามพระเจผู้าของเรา หรรือพนมมรือของเราใหผู้แกม่พระอรืนั่น 21 พระเจผู้าจะไมม่ทรงคผู้นหาเรรืนั่องนทนั้
หรรือ ผผข้เขดยนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำทตทำนนดรตระหนนักดดถขงกทำรทรงรผข้เหป็นทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำ ถข้ทำ
ประชทำชนของพระเจข้ทำจะลสืมพระองครและไปตธิดตทำมพระอสืที่น พระเจข้ทำจะทรงทรทำบเปป็นแนต ไมตมด
คททำถทำมในหนัวของเขทำเลยวตทำ เพราะพระองคห์ทรงทราบความลรึกลนบของจนิตใจ พระเจข้ทำทรงทรทำบ
ควทำมคธิดหรสือเหตดุจผงใจทดที่อยผ ตลขกทดที่สดุดในใจของเรทำ ไมตมดสธิที่งใดถผกปธิดซตอนไวข้จทำกพระองคร

สดด 44:22 ดข้วยควทำมสะเทสือนอทำรมณรอนันคมคทำย กวดผผข้นดร จขงสรดุปถขงสภทำพของยผ
ดทำหร เพราะเหป็นแกม่พระองคห์ ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายจรึงถผกประหารวนนยนงคดนั่า และนนบวม่าเปป็นเหมรือน
แกะสดาหรนบจะเอาไปฆม่า ในชตวงปดแรกๆของกทำรตกเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน เหป็นไดข้ชนัดวตทำยนังมดกทำร
ขตมเหงและกทำรบดบบนังคนับจทำกรนัฐบทำลอยผ ต อนัครทผตเปทำโลยกขข้อนดร ในโรม 8:36 โดยประยดุกตรใชข้มนันกนับ
กทำรขตมเหงทดที่ครธิสตจนักรยดุคตข้นก ททำลนังเผชธิญแมข้ในขณะนนัรน



สดด 44:23-26 เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำทผลขอใหข้พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซง
และชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้น โอ ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ขอทรงตรืนั่นเถนิด ไฉนพระองคห์
บรรทมอยผม่ ขอทรงตรืนั่นขรึนั้นเถนิด ขออยม่าทรงทอดทนินั้งขผู้าพระองคห์เสทยตลอดกาล  24 ไฉนพระองคห์ทรง
ซม่อนพระพนกตรห์ของพระองคห์เสทย ไฉนพระองคห์ทรงลรืมการททนั่ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายทสกขห์ยากและถผก
บทบบนงคนบเสทย แมข้เยเรมดยรและดทำเนดยลจะเขข้ทำใจในภทำยหลนังวตทำกทำรกวทำดตข้อนยผดทำหรไปเปป็นเชลยใน
ตอนแรกจะกธินเวลทำเจป็ดสธิบปด เหป็นไดข้ชนัดวตทำเพลงสดดุดดบทนดรถผกเขดยนขขรนกตอนกทำรเปธิดเผยนนัรน ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยพวกเขทำใหข้พข้น เขทำใชข้ภทำพเปรดยบของแกะและรบเรข้ทำ
พระเจข้ทำใหข้ทรงตสืที่นขขรนเพสืที่อชตวยเหลสือพวกเขทำ

ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดร ใกลข้ถขงตอนจบ ผผข้เขดยนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตทำนนดรกป็เตสือนพระเจข้ทำเปป็นครนัร ง
สดุดทข้ทำยใหข้ทรงระลขกวตทำ 25 เพราะจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายโนผู้มถรึงผงคลท รม่างกายของขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายเกาะตนิดดนิน ดข้วยคททำพผดเปรดยบเทดยบทดที่ทททำใหข้เหป็นภทำพชนัดเจน ผผข้เขดยนทตทำนนดร
พรรณนทำถขงกทำรถผกทททำใหข้ตทที่ทำลงสดุดๆทดที่พวกเขทำไดข้ประสบ พวกเขทำตทที่ทำลงพอๆกนับผงคลดแหตงพสืรนดธิน 
เขทำจขงถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำแทนชนชทำตธิของเขทำ

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำวธิงวอนสดุดทข้ทำยเพสืที่อทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้น 26 ลสกขรึนั้นเถนิด 
พระเจผู้าขผู้า ขอเสดป็จมาชม่วยขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย ขอทรงไถม่ขผู้าพระองคห์ไวผู้เพรืนั่อเหป็นแกม่ความเมตตา
ของพระองคห์ อทำจเปป็นไดข้วตทำผผข้เขดยนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตทำนนดรคสือ ดทำเนดยลเองกตอนเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนของดทำ
เนดยล 9 ไมตวตทำกรณดใด กวดศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตทำนนดรกป็อข้อนวอนขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ โดยฝทำกตนัวเขทำ
เองและชนชทำตธิของเขทำไวข้กนับควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 45: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สดีอื่สวิบหผู้าคสือหนจึอื่งในยอดเขาเหลท่านนันั้นของ
หนนังสสือทดีอื่ไดผู้รนับพระพรเลท่มนดีนั้อยท่างแทผู้จรวิง เหก็นไดผู้ชนัดวท่ามนันเปก็นเพลงสดดุดดีทดีอื่มดีเนสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับพระ
มหากษนัตรวิยณ์ในสงท่าราศดีของพระองคณ์ มนันคสือหนจึอื่งในบทเหลท่านนันั้นของพระคนัมภดีรณ์ทดีอื่กลท่าวถจึงพระเมส
สวิยาหณ์ ผผผู้แตท่งของมนันไมท่ปรากฏแนท่ชนัดแมผู้บางคนควิดวท่ามนันอาจถผกเขดียนขจึนั้นโดยมเหสดีคนหนจึอื่งของ



ซาโลมอน ดนังทดีอื่หมายเหตดุไวผู้ในชสือื่อเรสือื่อง มนันคสือ เพลงแหสู่งควนำมรหัก ความหมายตรงตนัวกก็คสือ 
บทเพลงแหท่งผผผู้เปก็นทดีอื่รนัก – กษนัตรวิยณ์องคณ์นนันั้น เชท่นเดดียวกนับเพลงสดดุดดีบทอสือื่นๆหลายบท เพลงสดดุดดีบท
นดีนั้กก็ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้าคณะนนักรผู้องประสานเสดียงและนนักดนตรดีแหท่งพระววิหาร มนันถผกเขดียนขจึนั้น
ตนำมทนนำนองโชชนำนวิม มหัสควิลบทหนถึรื่งของคณะโครนำหห์ โชชานวิมมดีความหมายตรงตนัววท่าดอกลวิลลดีอื่
และหมายรวมถจึงฤดผใบไมผู้ผลวิดผู้วย มนันจจึงอาจเปก็นบทเพลงหนจึอื่งทดีอื่ถผกขนับรผู้องโดยบดุตรทนันั้งหลายของ
โคราหณ์เพสือื่อเฉลวิมฉลองเทศกาลปนัสกาทดีอื่พระววิหาร มหัสควิล หมายถจึงการสนัอื่งสอนหรสือการใครท่ครวญ
เหมสือนเดวิม นดีอื่จจึงเปก็นบทเพลงหนจึอื่งทดีอื่ตผู้องถผกพวิจารณาและถผกใครท่ครวญ

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีเนสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับพระมหากษนัตรวิยณ์องคณ์นนันั้นลผู้วนๆ นอกจากนดีนั้ ผผผู้เขดียน
หนนังสสือฮดีบรผกก็ประยดุกตณ์ใชผู้ขผู้อ 6-7  โดยตรงกนับพระเยซผครวิสตณ์ในฮดีบรผ 1:8-9 ดนังนนันั้นจจึงไมท่มดีคคาถาม
เลยเกดีอื่ยวกนับลนักษณะเฉพาะตนัวของเพลงบทนดีนั้ทดีอื่กลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์

สดด 45:1-2 ผผข้เขดยนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตทำนนดร ไมตเสดยเวลทำเลยในกทำรประกทำศหนัวขข้อหลนัก
ของตน จนิตใจขผู้าพเจผู้าลผู้นไหลดผู้วยแนวคนิดดท ขผู้าพเจผู้าเลม่าบทประพนนธห์ของขผู้าพเจผู้าถวายกษนตรนิยห์ ลนินั้น
ของขผู้าพเจผู้าเหมรือนปากไกม่ของอาลนกษณห์ททนั่ชดานาญ ควทำมคธิดเบสืรองตข้นกป็คสือวตทำหนัวใจของผผข้เขดยน
ศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตทำนนดรทตวมทข้นไปดข้วยสธิที่งหนขที่งทดที่มหนัศจรรยร สธิที่งทดที่ดดนนัรนเกดที่ยวขข้องกนับกษนัตรธิยรองครนนัรน – ของ
อธิสรทำเอลกตอนในตอนแรก อยตทำงไรกป็ตทำม จะเหป็นไดข้ชนัดในไมตชข้ทำวตทำพระองครผผข้ทรงสธิทธธิธ ขทำดยธิที่งกวตทำ
ทรงถผกกลตทำวถขง – พระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทนัรงหลทำย ลธิรนของผผข้เขดยนทตทำนนดร  ซขที่งเปป็นเหมสือน
ปทำกกทำของอทำลนักษณรทดที่ชททำนทำญและฉนับไว กป็พรข้อมแลข้วทดที่จะประกทำศควทำมยธิที่งใหญตของพระมหทำ
กษนัตรธิยรองครนดร

2 พระองคห์ทม่านงามเลนิศยนินั่งกวม่าบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ พระคสณหลนนั่งลงบนรนิมฝทปากของ
พระองคห์ทม่าน เพราะฉะนนนั้นพระเจผู้าทรงอดานวยพระพรพระองคห์ทม่านตลอดกาล ตนัวตนทนัรงสธิรนของ
พระมหทำกษนัตรธิยรของเรทำถผกพรรณนทำถขงโดยเรธิที่มตข้นดข้วยควทำมงทำมททำงกทำยภทำพของพระองครและ
เรสือนรตทำงของพระองคร ควทำมสมบผรณรแบบททำงกทำยภทำพของพระองครกป็ยธิที่งใหญตกวตทำมนดุษยรคนใด 
นอกจทำกนดร  เมสืที่อพระคดุณถผกหลนั ที่งลงบนรธิมฝดพระโอษฐรของพระองคร สธิที่งใดกป็ตทำมทดที่พระองครตรนัสกป็



ลข้วนเปดที่ยมดข้วยพระคดุณ จงระลขกถขงถข้อยคททำอนันเปดที่ยมดข้วยพระคดุณซขที่งถผกยกใหข้เปป็นของพระเยซผในลผก
ทำ 4:22 พระองครทรงนตทำรนักใครตไปทดุกสตวนไมตเพดยงในเรสืที่องรผปลนักษณรภทำยนอกเทตทำนนัรนแตตในเรสืที่อง
จธิตใจและคททำพผดดข้วย ยธิที่งกวตทำนนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรทดุกสตวนแหตงตนัวตนของพระองครแลข้วตลอด
กทำล ชตทำงเปป็นเรสืที่องนตทำตสืที่นเตข้นทดที่จะไดข้พบกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอด เจข้ทำบตทำวและพระมหทำกษนัตรธิยรของเรทำ
หนข้ทำตตอหนข้ทำ

สดด 45:3-5 กวดศนักดธิธ สธิทธธิธ ผผข้นดร จขงรบเรข้ทำพระมหทำกษนัตรธิยรของเขทำใหข้เสดป็จออกไป
ทททำศขก โอ ขผู้าแตม่องคห์ผผผู้ทรงมหนิทธนิฤทธนิธิ์ ขอทรงขนดดาบไวผู้ททนั่เอวของพระองคห์ทม่าน โดยสงม่าราศทและ
ความสผงสม่งของพระองคห์ทม่าน วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสืที่อพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทนัรงหลทำยจะทรง
มข้ทำขข้ทำมทข้องฟข้ทำมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดใหญตยธิที่งพรข้อมกนับดทำบทดที่ชนักออกขณะทดที่พระองครทรง
กททำรทำบประชทำชทำตธิตตทำงๆ ดผ วธิวรณร 19:11 พระองครทรงเปดที่ยมดข้วยสงตทำรทำศดและควทำมสงตทำงทำมจรธิงๆ

พรข้อมกนับฉทำกหลนังนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรก ททำชนับพระมหทำกษนัตรธิยรตตอไปอดกวตทำ 4 ขอทรง
มผู้าอยม่างโอม่อม่าตระการเสดป็จไปอยม่างมทชนย เพรืนั่อเหป็นแกม่ความจรนิง ความอม่อนสสภาพและความชอบ
ธรรม เมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำ มนันจะเปป็นไปดข้วยควทำมจรธิงและควทำมชอบธรรมทนัรงสธิรน ดผ วธิวรณร 
19:11 แมข้ทรงครอบครองอททำนทำจทนัรงสธิรนในสวรรครและแผตนดธินโลก พระองครกป็จะไมตมดควทำม
จองหองหรสือควทำมหยธิที่งยโสอนันไมตสมควรเลย ตรงกนันขข้ทำม พระมหทำกษนัตรธิยรของเรทำจะทรง
แสดงออกซขที่งความอม่อนสสภาพ คททำหลนังนดร ในภทำษทำฮดบรผ (อนันวอวณ์)  สสืที่อควทำมหมทำยทดที่เปป็นควทำมถตอม
ใจ

แมข้ทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทนัรงหลทำย องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็ทรงถตอม
พระทนัย พระเยซผเองทรงหมทำยเหตดุวตทำพระองครทรง “มดใจอตอนสดุภทำพและถตอมลง” (มนัทธธิว 11:29) 
ควทำมคธิดทดที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือ กทำรไรข้ซขที่งควทำมเยตอหยธิที่ง ควทำมโอหนัง ควทำมจองหอง หรสือกทำรเหยดยด
หยทำม พรข้อมกนับลนักษณะเฉพทำะตนัวเชตนนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร จขงหมทำยเหตดุวตทำ ใหผู้หนตถห์ขวาของ
พระองคห์ทม่านสอนกนิจอนนนม่าครนนั่นครผู้ามแกม่พระองคห์ทม่าน ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำพระหนัตถรขวทำของ



พระองครจะสอนสธิที่งนตทำอนัศจรรยรตตทำงๆ โดยอทำกนัปกธิรธิยทำแหตงพระหนัตถรขวทำของพระองครเอง พระมหทำ
กษนัตรธิยรองครนดร จะทรงทททำใหข้เหตดุกทำรณรนตทำอนัศจรรยรตตทำงๆเกธิดขขรน

ยธิที่งกวตทำนนัรน 5 ลผกธนผของพระองคห์ทม่านกป็คมอยผม่ในจนิตใจของศนตรผของกษนตรนิยห์ ชนชาตนิทนนั้ง
หลายจรึงลผู้มอยผม่ใตผู้พระองคห์ทม่าน แมข้ผผข้เขดยนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตทำนนดรอทำจกททำลนังเขดยนเพสืที่อสรรเสรธิญควทำม
ชททำนทำญตตทำงๆในกทำรทททำศขกของกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอล กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกนับองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็ยนังมดอยผตเหมสือนเดธิม เมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำ บรรดทำกองทนัพทดที่มทำรวมตนัวก นันของ
ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทดที่อทำรมทำเกดโดนจะลข้มลงตตอพระพนักตรรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ เมสืที่อสธิที่งนนัรน
สททำเรป็จ กทำรครอบครองแหตงสนันตธิสดุขเปป็นเวลทำหนขที่งพนันปดของพระองครกป็จะเรธิที่มตข้นขขรน

สดด 45:6-8 กทำรครอบครองของพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิ ที่งใหญตและอดุปนธิสนัยของ
พระองครถผกพรรณนทำถขงเพธิที่มเตธิม โอ พระเจผู้าขผู้า พระททนั่นนนั่งของพระองคห์ดดารงเปป็นนนิตยห์และเปป็นนนิตยห์
ธารพระกรแหม่งอาณาจนกรของพระองคห์กป็เปป็นธารพระกรเททนั่ยงธรรม แมข้ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
ก ททำลนังกลตทำวถขงพระเจข้ทำ ฮดบรผ 1:8-9 กป็กลตทำวชนัดเจนวตทำนดที่หทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกพระเยซผครธิสตร แนตทด
เดดยวพระทดที่นนั ที่งของพระเจข้ทำดททำรงอยผตชนั ที่วนธิรนันดรร ลนักษณะเฉพทำะตนัวทดที่ชดร เฉพทำะของอทำณทำจนักรของพระ
มหทำกษนัตรธิยรองครนดร จะเปป็นควทำมชอบธรรม ธทำรพระกรคสือไมข้เทข้ทำหรสือกระบองของกษนัตรธิยรซขที่งเปป็น
สนัญลนักษณรแสดงถขงอททำนทำจและสธิทธธิอททำนทำจของกษนัตรธิยร ในกรณดขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ ธทำร
พระกรนนัรนคสือควทำมชอบธรรม นอกจทำกนดร  ฮดบรผ 1:8-9 กป็กลตทำวชนัดเจนเหลสือเกธินวตทำกทำรสททำเรป็จจรธิงใน
ทดที่สดุดของขข้อควทำมตอนนดรหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกพระเยซผครธิสตร กทำรครอบครองของพระองครจะมด
ควทำมชอบธรรมเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัว

นอกจทำกนดร  ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุอดกวตทำ 7 พระองคห์ทรงรนกความชอบธรรมและ
ทรงเกลทยดชนงความชนนั่วชผู้า ฉะนนนั้นพระเจผู้าครือพระเจผู้าของพระองคห์ทม่านไดผู้ทรงเจนิมพระองคห์ทม่านไวผู้ 
ดผู้วยนดนั้ามนนแหม่งความยนินดทยนินั่งกวม่าพระสหายทนนั้งปวงของพระองคห์ทม่าน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ
ทรงรนักควทำมชอบธรรม! พระองครทรงเกลดียดชนังควทำมชนั ที่วชข้ทำ ถข้ทำเรทำอยทำกเปป็นเหมสือนพระเยซผ นดที่กป็
เปป็นหลนักกทำรทดที่เรทำควรเลดยนแบบ ดนังนนัรนพระเจข้ทำเองจขงทรงเจธิมพระเยซผเหนสือผผข้อสืที่นทนัรงปวง คททำวตทำ 



พระครวิสตณ์ มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ 'ผผข้ทดที่ไดข้รนับกทำรเจธิม' พระเจข้ทำเองทรงเปป็นผผข้ทดที่ไดข้เจธิมพระเยซผเปป็น
พระมหทำกษนัตรธิยร นอกจทำกนดร  นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรเจธิมนดร เปป็นเพรทำะควทำมรนักควทำมชอบ
ธรรมและควทำมเกลดยดชนังควทำมชนั ที่วชข้ทำของพระเยซผ นดที่จขงเปป็นเหตดุวตทำทททำไมพระองครจะทรงเปป็นพระ
มหทำกษนัตรธิยร บทเรดยนหนขที่งจขงมดอยผ ตสททำหรนับเรทำตตอไปเพสืที่อทดที่จะปฏธิบนัตธิตทำม

ยธิที่งกวตทำนนัรน กวดศนักดธิธ สธิทธธิธ ผผข้นดร จขงหมทำยเหตดุวตทำ 8 บรรดาฉลองพระองคห์ของพระองคห์ทม่านกป็
หอมฟสผู้งไปดผู้วยกลนินั่นมดยอบ กฤษณา และการบผรจากพระราชวนงงาชผู้าง ฉลองพระองคห์เหลม่านทนั้
กระทดาใหผู้พระองคห์ทม่านยนินดท นทรทำมนันเจธิมศนักดธิธ สธิทธธิธ ของอธิสรทำเอลคสือ สทำรประกอบทดที่ทททำจทำกตททำรนับ
พธิเศษซขที่งรวมนทรทำหอมตตทำงๆเขข้ทำไปดข้วย เชตน มดยอบ, กฤษณทำ และกทำรบผร เมสืที่อกษนัตรธิยรองครหนขที่งถผก
เจธิมดข้วยนทรทำมนันมะกอกซขที่งมดกลธิที่นหอมพธิเศษนดร  มนันกป็ไหลลงบนเสสืรอผข้ทำของเขทำซขที่งทททำใหข้เสสืรอผข้ทำของเขทำ
มดกลธิที่นหอม นดที่ถผกกระทททำทดที่เยรผซทำเลป็มซขที่งเปป็นทดทๆี่ พระรทำชวนังของกษนัตรธิยรตนัรงอยผต

อยตทำงไรกป็ตทำม วลดทดที่กลตทำวถขง “พระรทำชวนังงทำชข้ทำง” ตรงนดร เหป็นไดข้ชนัดวตทำบอกเปป็นนนัยถขง
พระรทำชวนังเหลตทำนนัรนแหตงสวรรครเอง มนันคสือทดที่นนั ที่นทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงถผกเจธิมโดยพระเจข้ทำ
ใหข้เปป็นพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทนัรงหลทำย ในวนันนนัรนจะมดกทำรชสืที่นชมยธินดดใหญตยธิที่งในพธิธดสวม
มงกดุฎอนันศนักดธิธ สธิทธธิธ นนัรน

สดด 45:9 ควทำมคธิดตรงนดร วกกลนับไปยนังอธิสรทำเอลและรทำชวงศรนนัรน ในหมผม่สตรทผผผู้
มทเกทยรตนิของพระองคห์ทม่านมทราชธนิดาของบรรดากษนตรนิยห์ พระราชนินทประดนบทองคดาเมรืองโอฟทรห์
ประทนบอยผม่ขผู้างขวาพระหนตถห์พระองคห์ทม่าน รทำชสททำนนักของกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอลสมนัยนนัรนรวมถขง
ธธิดทำของกษนัตรธิยรองครกตอนๆดข้วย เจข้ทำหญธิงเหลตทำนดร อยผตทดที่นนัที่นเพสืที่อนททำของกททำนนัลตตทำงๆมทำถวทำยแกตกษนัตรธิยร
องครใหมต และจทำกนนัรนผผข้เขดยนพระคนัมภดรรทตทำนนดรกลตทำวถขงพระรทำชธินดของกษนัตรธิยรซขที่งยสืนอยผ ตขข้ทำงขวทำของ
เขทำโดยแตตงชดุดประดนับทองคททำเนสืรอดดทดที่สดุด ภทำพเหตดุกทำรณรนดร เปลดที่ยนไปกลตทำวถขงมเหสดและเหลตทำผผข้เขข้ทำ
รตวมของพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิที่งใหญตทดที่จะเสดป็จมทำนนัรน

สดด 45:10-11 แมข้พธิธดสวมมงกดุฎของกษนัตรธิยรองครหนขที่งแหตงอธิสรทำเอลถผกใชข้เปป็นภทำพ
ประกอบ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็กลตทำวถขงเจข้ทำสทำวของพระมหทำกษนัตรธิยรองครนนัรน – ครธิสตจนักร โอ 



ธนิดาเออ๋ย จงพนิเคราะหห์ ฟนงและเอทยงหผของเธอลง จงลรืมชนชาตนิของเธอ และลรืมบผู้านบนิดาของเธอ
เสทย ครธิสตจนักรในฐทำนะเจข้ทำสทำวของพระครธิสตรถผกก ททำชนับใหข้ลสืมกททำพสืดฝตทำยโลกของเธอและมองไป
ยนังมรดกของเจข้ทำบตทำวของเธอ

11 และกษนตรนิยห์จะทรงปรารถนาความงามของเธอ เนรืนั่องจากพระองคห์ทม่านเปป็นเจผู้านายของ
เธอ จงโคผู้งลงใหผู้พระองคห์ทม่านเถนิด แมข้พธิธดรทำชทำภธิเษกของคนฮดบรผอยผ ตในฉทำกหลนัง ควทำมจรธิงทดที่ยธิ ที่ง
ใหญตกวตทำกป็เปป็นเรสืที่องควทำมปรทำรถนทำของพระมหทำกษนัตรธิยรองครนดรทดที่มดใหข้แกตเจข้ทำสทำวของพระองคร ดผ 
วธิวรณร 21 เรทำในฐทำนะครธิสตจนักรจขงไดข้รนับคททำสนัที่งใหข้นมนัสกทำรพระองครเพรทำะวตทำพระองครทรงเปป็นไมต
เพดยงเจข้ทำบตทำวผผข้ยธิที่งใหญตของเรทำเทตทำนนัรน แตตองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำดข้วย

สดด 45:12 ภทำพประกอบเพธิที่มเตธิมของพธิธดรทำชทำภธิเษกและงทำนสมรสของกษนัตรธิยร
ฮดบรผองครหนขที่งยนังเปป็นฉทำกหลนังอยผ ตเหมสือนเดธิม ธนิดาของเมรืองไทระจะเอาของกดานนลมากดานนลเธอ ครือ
เศรษฐทมนนั่งคนนั่งททนั่สสดของประชาชนจะขอความกรสณาจากเธอ เหมสือนกนับทดที่มดของกททำนนัลตตทำงๆและกทำร
เฉลธิมฉลองใหญตโตเสมอทดที่พธิธดรทำชทำภธิเษกและพธิธดอภธิเษกสมรสของกษนัตรธิยร มนันจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย
กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ

สดด 45:13-15 แมข้ตรงนดรมดกทำรกลตทำวถขงธธิดทำของกษนัตรธิยร บรธิบทกป็กลตทำวชนัดเจนถขง
งทำนสมรสหนขที่ง ครธิสตจนักรเปป็นทนัรงธธิดทำของพระมหทำกษนัตรธิยรองครนนัรนและเจข้ทำสทำวของพระองครใน
ขณะเดดยวกนัน กทำรประยดุกตรใชข้เชธิงคททำพยทำกรณรตรงนดร จขงหมทำยถขงครธิสตจนักร ณ กทำรสมรสของพระ
เมษโปดก เจผู้าหญนิงประดนบพระกายในหผู้องของพระนางเธอดผู้วยเสรืนั้อผผู้ายกทองคดา จงเปรดยบเทดยบ
ขข้อควทำมนดรกนับวธิวรณร 21:11 ทดที่ครธิสตจนักรในฐทำนะเจข้ทำสทำวของพระครธิสตรถผกพรรณนทำวตทำเปดที่ยมดข้วย
สงตทำรทำศด จงสนังเกตวธิวรณร 19:8 ดข้วย วลดทดที่กลตทำววตทำเสสืรอผข้ทำของเธอยกทองคดาอทำจหมทำยถขงเครสืที่อง
ประดนับของเจข้ทำสทำวขณะทดที่เธอมทำยนังเจข้ทำบตทำวของเธอ

14 เขาจะนดาพระนางผผผู้ทรงเสรืนั้อหลายสทเขผู้าเฝผู้ากษนตรนิยห์ และจะนดาหญนิงพรหมจารทผ ผผู้ตนิดตาม
ครือเพรืนั่อนเจผู้าสาวมาถวายพระองคห์ทม่าน ควทำมงทำมของเครสืที่องแตตงกทำยของเจข้ทำสทำวของพระมหทำ
กษนัตรธิยรองครนดร ถผกพรรณนทำถขงเพธิที่มเตธิม ควทำมหมทำยของ “เสสืรอหลทำยสด” กป็คสือควทำมงทำมอนันยธิที่งใหญต



ทดที่สดุด ในแผนกทำรอนันยธิที่งใหญตกวตทำของเหตดุกทำรณรตตทำงๆยดุคสดุดทข้ทำย หญวิงพรหมจารดีเหลตทำนนัรนอทำจเปป็น
บรรดทำผผข้ทดที่ถผกไถตแลข้วของอธิสรทำเอลซขที่งมทำในฐทำนะเพสืที่อนเจข้ทำสทำว จงสนังเกตดข้วยถขงควทำมเหมสือนก นัน
กนับคททำอดุปมทำขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในมนัทธธิว 25:1-13 15 เขาทนนั้งหลายจะถผกนดาไปดผู้วยความ
ชรืนั่นบานและยนินดท เขาจะเขผู้าไปในพระราชวนง ควทำมสนัมพนันธรอนันใกลข้ชธิดของอธิสรทำเอลทดที่ถผกไถตแลข้
วกนับครธิสตจนักรในอทำณทำจนักรทดที่จะมทำนนัรนจขงถผกบอกเปป็นนนัย

สดด 45:16-17 เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำสรรเสรธิญสดุดทข้ทำยถวทำยแดตพระมหทำ
กษนัตรธิยร บรรดาโอรสของพระองคห์ทม่านจะแทนบรรพบสรสษของพระองคห์ทม่าน พระองคห์ทม่านจะแตม่ง
ตนนั้งใหผู้เปป็นเจผู้านายทนนั่วแผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น ไมตมดกทำรบอกเปป็นนนัยเลยวตทำพระมหทำกษนัตรธิยรจะทรงใหข้
กททำเนธิดบดุตรเปป็นคนจรธิงๆในอทำณทำจนักรนนัรน ตรงกนันขข้ทำมมดกทำรบอกเปป็นนนัยตรงนดรถขงเชสืรอสทำยฝตทำย
วธิญญทำณของพระมหทำกษนัตรธิยร พวกเขทำจะปกครองและครอบครองไปทนั ที่วแผตนดธินโลก อทำจเปป็นไดข้
วตทำครธิสตจนักร ในฐทำนะธธิดทำของพระมหทำกษนัตรธิยรและเจข้ทำสทำวของพระองครดข้วยอทำจเปป็นเหลตทำเจข้ทำชทำย
และลผกๆของพระองครในวนันนนัรนดข้วยเมสืที่อพระองครเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง 
เพรทำะวตทำแนตทดเดดยว “แตตสตวนบรรดทำผผข้ทดที่ตข้อนรนับพระองคร พระองครทรงประททำนอททำนทำจใหข้เขทำเปป็น
บดุตรของพระเจข้ทำ คสือคนทนัรงหลทำยทดที่เชสืที่อในพระนทำมของพระองคร” (ยอหรน 1:12)

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร เพธิที่มพระสนัญญทำสดุดทข้ทำยเขข้ทำไปดข้วย 17 เราจะกระทดาใหผู้พระนามของ
พระองคห์ทม่านเปป็นททนั่เชนิดชผตลอดบรรดาชนนั่วอายส ฉะนนนั้นชนชาตนิทนนั้งหลายจะสดสดทพระองคห์ทม่านเปป็น
นนิจกาล แนตทดเดดยว ดนังทดที่พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ไดข้ทรงดลใจกวดทตทำนนดร  พระนทำมของพระมหทำกษนัตรธิยร
ไดข้ถผกจดจททำมทำแลข้วและจะถผกจดจททำในทดุกยดุคสมนัย ดนังนนัรนคนทนัรงปวงจะสรรเสรธิญพระองครเปป็นนธิจ
กทำล!

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 46: มดีหลากหลายความควิดเหก็นเกดีอื่ยวกนับวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียน
ขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด ไลท่ตนันั้งแตท่ชนัยชนะของอวิสราเอลทดีอื่ทะเลแดงไปจนถจึงชนัยชนะตท่างๆของดาววิด
เหนสือเหลท่าศนัตรผของเขาไปจนถจึงการทดีอื่เซนนาเคอรวิบถผกทคาใหผู้พท่ายแพผู้ในสมนัยของเฮเซคดียาหณ์ 



อยท่างไรกก็ตาม ขผู้อเทก็จจรวิงทดีอื่วท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้องกก็บอกเปก็นนนัยวท่ามนันถผก
เขดียนโดยดาววิดและจจึงกลท่าวถจึงชนัยชนะตท่างๆทดีอื่พระเจผู้าไดผู้ประทานแกท่เขา อยท่างไรกก็ตาม ใจความ
หลนักทดีอื่ยวิอื่งใหญท่กวท่ากก็คสือ ทดีอื่ลดีนั้ภนัยทดีอื่ประชาชนของพระเจผู้าหาพบไดผู้ในพระเจผู้า จรวิงๆแลผู้วมดีการบอก
เปก็นนนัยเชวิงพยากรณณ์หลายอยท่างในเนสืนั้อความนดีนั้เกดีอื่ยวกนับวนันแหท่งพระเยโฮวาหณ์ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จจึงเรวิอื่ม
ตผู้นเพลงสดดุดดีสามบททดีอื่กลท่าวถจึงวนันแหท่งพระเยโฮวาหณ์

เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเกรวิอื่นนคาวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้อง ของคณะโครนำหห์ บทเพลงตนำมทนนำนองอนำ
ลนำโมท อดีกครนันั้งทดีอื่หนัวหนผู้านนักรผู้องผผผู้นดีนั้เปก็นผผผู้อคานวยการดนตรดีทดีอื่พลนับพลาและคณะโคราหณ์คสือ คนเลวดี
กลดุท่มหนจึอื่งทดีอื่ไดผู้รนับมอบหมายใหผู้เปก็นคณะนนักรผู้องประสานเสดียงทดีอื่พลนับพลา คคาวท่า อนำลนำโมท เปก็นคคา
นท่าสนใจ มนันมาจาก 'อนัลมาหณ์' ซจึอื่งเปก็นคคาฮดีบรผทดีอื่มดีความหมายวท่า 'หญวิงพรหมจารดี' นดีอื่จจึงหมายถจึง
เหลท่าสาวพรหมจารดีและอาจเปก็นพวกหญวิงสาวทดีอื่รผู้องเสดียงโซปราโนท่ บางคนควิดวท่าอาลาโมทคสือ 
บรรดาบดุตรสาวของบดุตรชายเหลท่านนันั้นของโคราหณ์และรผู้องเพลงเปก็นคณะนนักรผู้องประสานเสดียง
หญวิงคณะหนจึอื่ง

สดด 46:1 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำประกทำศอนันเปดที่ยมสดุข พระเจผู้าทรงเปป็น
ททนั่ลทนั้ภนยและเปป็นกดาลนงของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย เปป็นความชม่วยเหลรือททนั่พรผู้อมอยผม่ในยามยากลดาบาก 
แมข้ผผข้เขดยนทตทำนนดรก ททำลนังใหข้กทำรเกดที่ยวกนับประสบกทำรณรในอดดต มดกทำรบอกเปป็นนนัยชนัดเจนถขงเหตดุกทำรณร
ตตทำงๆในยดุคสดุดทข้ทำย ดทำวธิดทรทำบดดวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ลดรภนัยและกททำลนังของเขทำ เขทำไดข้ประสบกนับกทำร
ชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำมทำหลทำยครนัร งแลข้ว ควทำมหมทำยของ “ควทำมชตวยเหลสือทดที่พรข้อมอยผต” กป็คสือผผข้หนขที่ง
ทดที่อยผตเคดยงขข้ทำง เมสืที่อควทำมยทำกลททำบทำกมทำถขง ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำกป็อยผตขข้ทำงๆเรทำเลยเพรทำะ
พระองครตรนัสไวข้วตทำ “เรทำจะไมตละทตทำนหรสือทอดทธิรงทตทำนเลย” (ฮดบรผ 13:5) ดนังนนัรนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ทรงเปป็น (1) ทดที่ลดรภนัยของเรทำ, (2) พละกททำลนังของเรทำ และ (3) ทรงอยผตใกลข้เสมอยทำมควทำมทดุกขรลททำบทำก
มทำใกลข้

สดด 46:2-3 ควทำมคธิดตรงนดรดผเหมสือนจะเปลดที่ยนไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวทำหรและ
เหตดุกทำรณรตตทำงๆทดที่เกดที่ยวขข้องกนับอธิสรทำเอลในระหวตทำงและหลนังจทำกยดุคเจป็ดปด ฉะนนนั้นเราจะไมม่กลนว 



แมผู้วม่าแผม่นดนินโลกจะถผกยกออกไป แมผู้วม่าภผเขาทนนั้งหลายจะโคลงเคลงลงสผม่สะดรือทะเล แมข้ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรอทำจกททำลนังใชข้คททำกลตทำวเกธินจรธิงในกทำรพผดถขงแผตนดธินโลกวตทำถผกยกออกไปและภผเขทำ
ทนัรงหลทำยถผกแบกลงไปในทะเล กระนนัรนมดควทำมคลข้ทำยคลขงกนันอนันนตทำทขที่งหลทำยประกทำรกนับเหตดุกทำรณร
ตตทำงๆซขที่งจะเกธิดขขรนในชตวงยดุคเจป็ดปด ในวนันนนัรน พระเจข้ทำจะทรงเขยตทำแผตนดธินโลกดข้วยแผตนดธินไหว
รดุนแรงตตทำงๆซขที่งรวมถขงแผตนดธินไหวทดที่ผตทำภผเขทำมะกอกเทศไปจนถขงทะเลเมดธิเตอรรเรเนดยนดข้วย ดผ เศ
คทำรธิยทำหร 14:4-5, 8 ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือกทำรพบทดที่ลดรภนัยในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำในชตวงเวลทำ
แหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกใหญตยธิที่งนนัรน ขข้อควทำมตอนนดรอทำจถผกอข้ทำงโดยพวกยธิวทดที่กลนับใจเชสืที่อใหมตๆในยดุค
เจป็ดปดเมสืที่อพวกเขทำเผชธิญเหตดุกทำรณรตตทำงๆทดที่สะเทสือนสะทข้ทำนซขที่งนททำไปสผตตอนจบของยดุคเจป็ดปด

3 แมผู้วม่านดนั้าทะเลครึกคะนองและฟองฟผ แมผู้วม่าภผเขาสนนั่นสะเทรือนเพราะทะเลอลวนนนนั้น เซลาหห์
ควทำมคธิดตรงนดรอทำจพยทำกรณรถขงเหตดุกทำรณรนตทำกลนัวเหลตทำนนัรนในชตวงยดุคเจป็ดปด มดคททำพยทำกรณรมทำกมทำย
เกดที่ยวกนับแผตนดธินไหวรดุนแรงตตทำงๆในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร แมข้กระนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
กป็ประกทำศวตทำ “ฉะนนัรนเรทำจะไมตกลนัว” เพรทำะเหตดุใดนตะหรสือ? เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ลดรภนัย พละ
กททำลนังและควทำมชตวยเหลสือของพวกเขทำ พระสนัญญทำนนัรนยนังเปป็นจรธิงอยผตเหมสือนเดธิมจนถขงตอนนดร

สดด 46:4-5 ในบรธิบทเดดยวกนันนดร  ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศเดดดี๋ยวนดร วตทำ มท
แมม่นดนั้าสายหนรึนั่ง ททนั่คลองระบายจะกระทดาใหผู้พระมหานครของพระเจผู้ายนินดท ครือพลนบพลาบรนิสสทธนิธิ์
ขององคห์ผผผู้สผงสสด แมข้บทำงคนพยทำยทำมประยดุกตรใชข้ขข้อควทำมนดรกนับลททำธทำรขธิดโรนซขที่งเคยไหลลงดข้ทำนทธิศ
ตะวนันออกของเยรผซทำเลป็ม ระหวตทำงภผเขทำของพระวธิหทำรและภผเขทำมะกอกเทศ ททำงนทรทำไหลนนัรนกป็ไมต
เคยมดขนทำดใหญตโตเลย ปนัจจดุบนัน มนันกป็ไมตมดอยผตอดกตตอไปแลข้ว มนันเปป็นลททำธทำรสทำยหนขที่งทดที่มดขนทำดเลป็ก
เสมอ ตรงกนันขข้ทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรอทำจถผกนททำพทำโดยพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ใหข้มองลตวงหนข้ทำ
ไปยนังยดุคพนันปดซขที่งจะมดแมตนทร ทำสทำยหนขที่งทดที่ไหลออกมทำจทำกเยรผซทำเลป็มจรธิงๆ เศคทำรธิยทำหร 14:8 กลตทำวชนัดเจ
นมทำกๆเกดที่ยวกนับเรสืที่องนดร เชตนเดดยวกนับเอเสเคดยล 47:1-2 ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ นดที่ดผเหมสือนจะเปป็นเจตนทำ
ในทดที่สดุดของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ตรงนดร  เมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ ลนักษณะภผมธิประเทศและ
ภผมธิศทำสตรรทนัรงสธิรนของเยรผซทำเลป็ม (และบรธิเวณโดยรอบ) จะถผกเปลดที่ยนแปลงอยตทำงสธิรนเชธิง แมตนทร ทำหลนัก



สทำยหนขที่งจะไหลจทำกเยรผซทำเลป็มไปยนังทะเลนนัรน มดควทำมเหมสือนกนันหลทำยประกทำรตรงนดรกนับวธิวรณร 
22:1-2 แมข้วตทำกทำรสททำเรป็จจรธิงของเรสืที่องนนัรนไมตไดข้พข้องกนับแมตนทร ทำยดุคพนันปดทดที่ถผกพรรณนทำถขงตรงนดรกป็ตทำม

ในวนันนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรบอกลตวงหนข้ทำถขงกทำรทดที่ 5 พระเจผู้าทรงสถนิตกลางพระ
มหานคร เธอจะไมม่โคลงเคลงยผู้ายไป พอรสม่งอรสณพระเจผู้ากป็ทรงชม่วยเธอไวผู้ แมข้สงตทำรทำศดเชคธินทำหรของ
พระเจข้ทำสถธิตอยผตทดที่พลนับพลทำในสมนัยของดทำวธิดและจทำกนนัรนทดที่พระวธิหทำรในรนัชกทำลของซทำโลมอนอ
ยตทำงแนตนอน เหป็นไดข้ชนัดวตทำมนันถผกพรทำกออกไปเมสืที่ออธิสรทำเอลไถลเขข้ทำสผตกทำรละทธิรงควทำมจรธิง ดนังนนัรนจขง
กลตทำวไดข้วตทำขณะนนัรนพระเจข้ทำทรงสถธิตอยผตทตทำมกลทำงนครแหตงพระเจข้ทำนนัรน ควทำมหวนังของดทำวธิดกป็คสือวตทำ
พระเจข้ทำจะทรงชตวยเยรผซทำเลป็ม ควทำมคธิดของ “พอรดุตงอรดุณ” คสือ เดดดี๋ยวนนัรนเลยหรสือในทนันทด แนตนอนวตทำ
มดกทำรสททำเรป็จจรธิงแบบจททำกนัดของควทำมหวนังนนัรนในสมนัยของดทำวธิดและแมข้แตตซทำโลมอน อยตทำงไรกป็ตทำม
กทำรสททำเรป็จจรธิงในทดที่สดุดของควทำมหวนังอนันยธิ ที่งใหญตนดรกป็จะเกธิดขขรนในยดุคพนันปดเมสืที่อกทำรสถธิตอยผตดข้วยของ
พระเจข้ทำจะประทนับในพระวธิหทำรยดุคพนันปดอดกครนัร งและพระเจข้ทำพระบดุตรจะประทนับบนพระทดที่นนั ที่งของ
พระองครทดที่เยรผซทำเลป็ม ในวนันนนัรนเยรผซทำเลป็มจะไมตถผกยข้ทำยไปเลย

สดด 46:6-7 จดุดสนใจหลนักยนังอยผตทดที่วนันแหตงพระเยโฮวทำหรตตอไป บรรดา
ประชาชาตนิกป็อลหมม่าน และราชอาณาจนกรทนนั้งหลายกป็คลอนแคลน พระองคห์ทรงเปลม่งพระสสรเสทยง 
แผม่นดนินโลกกป็ละลายไป อทำจมดกทำรสททำเรป็จจรธิงแบบจททำกนัดของเรสืที่องนดร ในครนัร งอดดตเมสืที่อดทำวธิดกลตทำวถขง
กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำโดยใชข้คททำพผดเชธิงเปรดยบเปรย อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรสททำเรป็จจรธิงทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำ
ยตอมมดลนักษณะเปป็นอวสทำนกทำล ในยดุคเจป็ดปด ประชทำชทำตธิตตทำงๆจะเดสือดดทำลตตอสผข้อธิสรทำเอลและ
พระเจข้ทำของเธอ พวกเขทำจะรดุกรทำนแผตนดธินนนัรนดข้วยกองกททำลนังมหทำศทำลกตอนสงครทำมอทำรมทำเกดโดน
กระนนัรน พระองครจะทรงสนังหทำรเหลตทำคนชนั ที่วดข้วยลมแหตงรธิมฝดพระโอษฐรของพระองคร ดผ อธิสยทำหร 
11:4 อทำจมดคททำพยทำกรณรทดที่ระยะยทำวกวตทำดข้วยของกทำรทดที่แผตนดธินโลกในปนัจจดุบนันละลทำยไปหลนังยดุค
พนันปด ดผ 2 เปโตร 3:10, 12 อยตทำงไรกป็ตทำม บรธิบททดที่ใหญตกวตทำกป็ดผเหมสือนกลตทำวถขงเหตดุกทำรณรสะเทสือน
สะทข้ทำนตตทำงๆซขที่งเกธิดขขรนรอบๆอธิสรทำเอลในตอนทข้ทำยของยดุคเจป็ดปดเมสืที่อพระเจข้ทำทรงทททำลทำยเหลตทำศนัตรผ
ของพวกเขทำ



ถขงกระนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกป็ใหข้กทำรปลอบใจแกตประชทำชนของพระเจข้ทำโดยเตสือน
พวกเขทำใหข้ระลขกวตทำ 7 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาทรงสถนิตกนบเราทนนั้งหลาย พระเจผู้าของยาโคบทรง
เปป็นททนั่ลทนั้ภนยของพวกเรา เซลาหห์ เมสืที่อพวกยธิวทดที่เพธิที่งกลนับใจเชสืที่อเผชธิญควทำมนตทำสะพรขงกลนัวตตทำงๆของ
ยดุคเจป็ดปดในชตวงวนันทข้ทำยๆของมนัน พระเจข้ทำกป็ทรงใหข้ก ททำลนังใจพวกเขทำอยตทำงมทำกโดยเตสือนใจพวกเขทำ
วตทำพระองครจะทรงอยผตกนับพวกเขทำ พระองครจะทรงอยผตกนับพวกเขทำและเปป็นทดที่ลดรภนัยของพวกเขทำ พระ
สนัญญทำนนัรนจะวตทำไปแลข้วกป็ประยดุกตรใชข้กนับประชทำชนทดุกคนของพระเจข้ทำตลอดทดุกยดุคสมนัย

สดด 46:8-9 ลนักษณะเฉพทำะตนัวทดที่เปป็นอวสทำนกทำลของเพลงสดดุดดบทนดร ยธิที่งชนัดเจน
มทำกขขรนในสองขข้อนดร  มาเถนิด มาดผพระราชกนิจของพระเยโฮวาหห์ วม่าพระองคห์ทรงกระทดาใหผู้เกนิดการ
รกรผู้างอะไรบผู้างในแผม่นดนินโลก แมข้คททำทดที่แปลเปป็น แผม่นดนินโลก (เอเรทซณ์) อทำจแปลไดข้ดข้วยวตทำ
'แผตนดธิน' (ซขที่งหมทำยถขงแผตนดธินอธิสรทำเอล) บรธิบททดที่ใหญตกวตทำกป็กลตทำวถขงแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ควทำมคธิด
ตรงนดรอทำจหมทำยถขงอธิสรทำเอลทดที่กลนับใจเชสืที่อแลข้วในตอนตข้นของยดุคพนันปดซขที่งอนัศจรรยรใจก นับกทำร
พธิพทำกษทำแบบทททำลทำยลข้ทำงของพระเจข้ทำทดที่เกธิดขขรนทนั ที่วแผตนดธินโลกในชตวงยดุคเจป็ดปด

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวตตอไปวตทำ 9 พระองคห์ทรงใหผู้สงครามสงบถรึงททนั่สสดปลายแผม่น
ดนินโลก พระองคห์ทรงหนกคนนธนผและฟนนหอกเสทย พระองคห์ทรงเผารถรบเสทยดผู้วยไฟ แมข้บทำงคนจะ
ประยดุกตรใชข้ขข้อนดรกนับแผตนดธินนนัรน (เอเรทซณ์) ของอธิสรทำเอล ไมตเคยมดเวลทำใดในประวนัตธิศทำสตรรเลยทดที่
สงครทำมตตทำงๆในอธิสรทำเอลไดข้สธิรนสดุดลง นนัที่นยนังเปป็นจรธิงอยผตเหมสือนเดธิมจนถขงชนั ที่วโมงนดร  อยตทำงไรกป็ตทำม
มนันจะเปป็นตทำมนนัรนอยตทำงแนตนอนเมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำและสถทำปนทำอทำณทำจนักรทนั ที่วโลกของ
พระองคร สงครทำมนตทำกลนัวเหลตทำนนัรนของยดุคเจป็ดปดจะสธิรนสดุดลงและจะมดกทำรครอบครองแหตงสนันตธิสดุข
หนขที่งพนันปด ในวนันนนัรนดทำบตตทำงๆจะถผกตดใหข้เปป็นผทำลไถ อทำวดุธเพสืที่อกทำรสงครทำมตตทำงๆจะไมตมดอยผตอดกตตอ
ไป แมข้โลกพยทำยทำมทดที่จะลดอทำวดุธกนันในยดุคสมนัยนดร  มนันจะไมตมดวนันเปป็นจรธิงจนกวตทำองครสนันตธิรทำชทรง
สถทำปนทำพระทดที่นนั ที่งของพระองครในอทำณทำจนักรของพระองคร ในวนันนนัรน สงครทำมตตทำงๆจะสธิรนสดุดลง
จนถขงทดที่สดุดปลทำยแผตนดธินโลก จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ!



สดด 46:10-11 พรข้อมกนับฉทำกหลนังอนันนตทำตะลขงนนัรน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดร จขงทรงสนัที่งประชทำชนของพระองครวตทำ "จงนนินั่งเสทย และรผผู้เถอะวม่า เราครือพระเจผู้า เราจะเปป็นททนั่
ยกยม่องทม่ามกลางประชาชาตนิ เราจะเปป็นททนั่ยกยม่องในแผม่นดนินโลก" แมข้ชตวงเวลทำแหตงควทำมทดุกขร
ลททำบทำกจะมทำอยตทำงแนตนอน เรทำกป็ถผกเตสือนใจใหข้สงบนธิที่งและระลขกวตทำพระเจข้ทำยนังทรงประทนับบน
พระทดที่นนัที่งของพระองครเหมสือนเดธิม นนั ที่นเปป็นจรธิงในขณะนดร  มนันจะเปป็นจรธิงในตอนนนัรน ในวนันนนัรน
พระองครจะทรงเปป็นทดที่ยกยตองทตทำมกลทำงทดุกประชทำชทำตธิทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิบนแผตนดธินโลก พระองคร
จะทรงเปป็นทดที่ยกยตองจทำกปลทำยสดุดดข้ทำนหนขที่งของแผตนดธินโลกไปยนังปลทำยสดุดอดกดข้ทำนหนขที่ง กทำร
นมนัสกทำรพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำจะเปป็นสทำกลในวนันนนัรน คททำทดที่แปลเปป็น จงนนินั่งเสทย (รอวณ์ฟาหณ์) จรธิงๆ
แลข้วมดควทำมหมทำยวตทำ 'ผตอนคลทำย' แมข้อธิสรทำเอลจะเหป็นพระพธิโรธของพระเจข้ทำในวนันนนัรน พระเจข้ทำกป็
ตรนัสวตทำ 'จงทททำใจใหข้สบทำย' และระลขกวตทำเรทำคสือพระเจข้ทำอยผตเหมสือนเดธิม กทำรประยดุกตรใชข้ควทำมจรธิงนนัรน
ยนังมดอยผตเหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร  แมข้ควทำมทดุกขรลททำบทำกอทำจมทำ แทนทดที่จะเดสือดรข้อนใจและวธิตกก นังวล 
พระเจข้ทำกป็ตรนัสวตทำ จงทคาใจใหผู้สบาย และจงระลจึกวตทำเรทำยนังเปป็นพระเจข้ทำอยผตเหมสือนเดธิม

เพลงสดดุดดบทนดรจขงปธิดทข้ทำยดข้วยคททำประกทำศวตทำ 11 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาทรงสถนิตกนบเราทนนั้ง
หลาย พระเจผู้าของยาโคบทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยของพวกเรา เซลาหห์ พระเยซผตรนัสวตทำ “เรทำจะอยผตกนับทตทำน
ทนัรงหลทำยเสมอไป” (มนัทธธิว 28:20) พระเจข้ทำทรงอยผตกนับประชทำชนของพระองครเสมอมทำและจะทรง
อยผตดข้วยเสมอไป พระองครจะทรงเปป็นทดที่ลดรภนัยของเรทำเสมอ เพลงสดดุดดบทนดรจขงปธิดทข้ทำยดข้วยคททำทดที่พบ
บตอย เซลาหณ์ - จงหยดุดสนักครผตและใครตครวญ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 47: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้องทดีอื่พลนับพลา
เหมสือนเดวิม เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนเพสือื่อทดีอื่จะถผกขนับรผู้องโดยเหลท่าบดุตรชายของโคราหณ์ - พวกเลวดีทดีอื่
เปก็นสมาชวิกของคณะนนักรผู้องประสานเสดียงแหท่งพลนับพลา แมผู้ดาววิดไมท่ไดผู้ถผกหมายเหตดุวท่าเปก็นผผผู้
แตท่งเพลงนดีนั้ เขากก็นท่าจะใชท่ ไมท่เปก็นทดีอื่ทราบแนท่ชนัดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด บาง
คนควิดวท่ามนันกลท่าวถจึงตอนหามหดีบนนันั้นขจึนั้นมายนังเยรผซาเลก็ม มนันอาจกลท่าวถจึงชท่วงเวลาอสือื่นทดีอื่เปก็น



ชนัยชนะและการเฉลวิมฉลองครนันั้งใหญท่ บางคนกก็ควิดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้บอกเปก็นนนัยถจึงการเสดก็จขจึนั้น
ของพระครวิสตณ์กลนับไปสผท่สงท่าราศดี อยท่างไรกก็ตาม บรวิบททดีอื่ตามมาของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เหก็นไดผู้ชนัดวท่า
เปก็นคคาพยากรณณ์ถจึงวนันแหท่งพระเยโฮวาหณ์เเละอวิสราเอลในยดุคพนันปดี โดยนจึกยผู้อนถจึงชนัยชนะเหลท่านนันั้น
ของพระเมสสวิยาหณ์ของพวกเขา นดีอื่จจึงเปก็นเพลงทดีอื่สองของเพลงสดดุดดียดุคพนันปดีสามเพลงนนันั้น

สดด 47:1-2 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศวตทำ โอ ดผกม่อนชนชาตนิทนนั้งหลาย จง
ตบมรือ จงโหม่รผู้องถวายพระเจผู้าดผู้วยเสทยงไชโย พวกยธิวจนทดุกวนันนดรตบมสือยทำมทดที่พวกเขทำรข้องเพลง
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงกทำรปรบมสือใหข้แกตนนักรข้องทดที่ขนับรข้องเพลงศทำสนทำเหมสือนอยตทำงทดที่
กระทททำกนันแพรตหลทำยเหลสือเกธินในปนัจจดุบนัน ตรงกนันขข้ทำม นดที่หมทำยถขงควทำมรตทำเรธิงเปรมปรดดธิธ ของกทำร
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ

เหตดุผลของกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนถผกใหข้ไวข้ 2 เพราะพระเยโฮวาหห์องคห์ผผผู้สผงสสดเปป็นททนั่นม่า
ครผู้ามกลนว ทรงเปป็นพระมหากษนตรนิยห์ผผผู้ยนินั่งใหญม่เหนรือแผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น คททำทดที่แปลเปป็น นม่าครผู้ามกลนว
(ยอวณ์เรยณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ 'นตทำสะพรขง' หรสือ 'นตทำตกตะลขง' แมข้ในแงตหนขที่งพระเจข้ทำทรงเปป็นพระมหทำ
กษนัตรธิยรเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนกระทนั ที่งในปนัจจดุบนัน วนันนนัรนกป็จะมทำแนตเมสืที่อพระองครในพระภทำคของ
พระบดุตรจะทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรธิยรเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนในควทำมหมทำยตรงตนัวจรธิงๆ มดุมมอง
นนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำมทำจทำกยดุคพนันปด

สดด 47:3-4 ลนักษณะเฉพทำะตนัวแบบอวสทำนกทำลของเพลงสดดุดดบทนดรปรทำกฏ
ชนัดเจนเพธิที่มเตธิม พระองคห์จะทรงปราบปรามชนชาตนิทนนั้งหลายใหผู้อยผม่ภายใตผู้เรา และชาวประเทศทนนั้ง
หลายใหผู้อยผม่ภายใตผู้เทผู้าของเรา แมข้ดทำวธิดกททำลนังพผดเชธิงเปรดยบเปรยถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงปรทำบ
ประชทำชทำตธิทนัรงหลทำยทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิตตอหนข้ทำอธิสรทำเอล กทำรสททำเรป็จจรธิงในทดที่สดุดของขข้อนดรกป็จะเกธิด
ขขรนในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร

ในบรธิบทนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศวตทำ 4 พระองคห์จะทรงเลรือกมรดกของเราใหผู้
เรา เปป็นสนินั่งภผมนิใจของยาโคบททนั่พระองคห์ทรงรนก เซลาหห์ พระเจข้ทำทรงจนัดสรรมรดกทดที่ดธินตตทำงๆใหข้แกต
อธิสรทำเอลแลข้วในหนนังสสือโยชผวทำและผผข้วธินธิจฉนัย ตรงนดรควทำมคธิดกป็กลตทำวถขงอนทำคตโดยมองลตวงหนข้ทำ



ไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวทำหร โปรดสนังเกตสททำนวนโวหทำรแบบบทกวดของกทำรทดที่ดทำวธิดเรดยกอธิสรทำเอล
วตทำ “ควทำมรดุตงโรจนรของยทำโคบทดที่พระองครทรงรนัก” ในยดุคพนันปด พระเจข้ทำจะทรงจนัดสรรทดที่ดธินใหข้แกต
พวกอธิสรทำเอลใหมต มนันจะกลทำยเปป็นมรดกของพวกเขทำสททำหรนับลผกหลทำนของพวกเขทำ

สดด 47:5 ตรงนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวอดกคททำพผดหนขที่งซขที่งเปป็นปรธิศนทำ 
พระเยโฮวาหห์เสดป็จขรึนั้นดผู้วยเสทยงโหม่รผู้อง พระเยโฮวาหห์เสดป็จขรึนั้นดผู้วยเสทยงแตร ดผเหมสือนวตทำไมตมด
เหตดุกทำรณรใดเลยในพระคนัมภดรรเดธิมทดที่ตรงกนับคททำบรรยทำยขข้ทำงบน บทำงคนยกใหข้นดที่เปป็นกทำรเสดป็จขขรน
ของพระครธิสตร อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมดบนันทขกเกดที่ยวกนับเสดยงโหตรข้องหรสือเสดยงแตรเลยเมสืที่อเหตดุกทำรณรนนัรน
เกธิดขขรนเวข้นเสดยแตตวตทำมนันเกธิดขขรนในหมผตพวกทผตสวรรครในสวรรคร อยตทำงไรกป็ตทำมดผเหมสือนมดควทำม
คลข้ทำยคลขงกนันกนับกทำรรนับขขรน เมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำในกทำรรนับขขรนจะมดเสดยงโหตรข้องและเสดยง
แตรขณะพระองครทรงพทำเจข้ทำสทำวทดที่ถผกไถตแลข้วของพระองครกลนับไปยนังสวรรคร ดผ 1 เธสะโลนธิกทำ 
4:16 เพรทำะวตทำสตวนทดที่เหลสือของเพลงสดดุดดบทนดรดผเหมสือนถผกกลตทำวโดยอธิสรทำเอลทดที่ถผกไถตแลข้วในยดุค
พนันปด ขข้อนดรจขงอทำจเปป็นกทำรตรขกตรองของพวกเขทำเกดที่ยวกนับกทำรรนับขขรนของครธิสตจนักรกตอนเขข้ทำสผตยดุค
เจป็ดปด

สดด 47:6-7 เมสืที่อเลป็งถขงเหตดุกทำรณรอนันเปดที่ยมสดุขนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร จขง
ประกทำศวตทำ จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญถวายพระเจผู้า จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญเถนิด จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญ
ถวายพระมหากษนตรนิยห์ของเรา จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญเถนิด เมสืที่อเหป็นถขงสธิที่งมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนทนัรงสธิรน
ทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ กทำรตอบสนองอยตทำงเดดยวของเรทำกป็ควรเปป็นกทำรสรรเสรธิญพระองคร 
นอกจทำกนดร  จดุดสนใจหลนักของดนตรดแบบครธิสเตดยนกป็ปรทำกฏชนัดเจน มนันคสือกทำรสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
และพระมหทำกษนัตรธิยรของเรทำ ไมตมดกทำรกลตทำวถขงกทำรใหข้ควทำมบนันเทธิงแกตผผข้ฟนังตรงไหนเลย ดนตรด
ศนักดธิธ สธิทธธิธ พดุตงเปข้ทำไปทดที่กทำรสรรเสรธิญพระองครเสมอและไมตเคยพดุตงเปข้ทำไปทดที่กทำรใหข้ควทำมบนันเทธิงเรทำ
เลย

สทำเหตดุของกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนถผกหมทำยเหตดุไวข้อดกครนัร ง 7 เพราะพระเจผู้าทรงเปป็นกษนตรนิยห์
เหนรือแผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญดผู้วยความเขผู้าใจ แมข้ ณ เวลทำนดรพระเจข้ทำประทนับอยผต



บนพระทดที่นนั ที่งของพระองคร จดุดสนใจหลนักตรงนดรกป็คสือ เมสืที่อพระองครในพระภทำคของพระเมสสธิยทำหร
เสดป็จกลนับมทำเพสืที่อนนัที่งบนพระทดที่นนั ที่งของพระองคร ในวนันนนัรนพระองครจะทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรธิยร
เหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ดนังนนัรนเรทำจขงถผกกททำชนับใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญพระองครโดยเฉพทำะเมสืที่อเรทำ
เขข้ทำใจควทำมหมทำยโดยนนัยตตทำงๆของเรสืที่องนดร

สดด 47:8-9 เมสืที่อเหป็นถขงสงตทำรทำศดเหลตทำนนัรนของยดุคพนันปดและพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิ ที่ง
ใหญตของมนัน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงปธิดทข้ทำยโดยหมทำยเหตดุวตทำ พระเจผู้าทรงครอบครองเหนรือ
นานาประชาชาตนิ พระเจผู้าทรงประทนบบนพระททนั่นนนั่งแหม่งความบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น 
นานาประชาชาตนิ (โกยวิม) หมทำยถขงประชทำชทำตธิตตทำงๆทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ (คททำนดรถผกใชข้โดยยธิวจนทดุกวนัน
นดร ในควทำมหมทำยนนัรน) แตตวนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระเจข้ทำในพระภทำคของพระเมสสธิยทำหรจะทรงครอบ
ครองเหนสือทดุกประชทำชทำตธิ นอกจทำกนดร  พระทดที่นนัที่งของพระองครจะถผกสถทำปนทำในควทำมบรธิสดุทธธิธ ดข้วย 
มนันจะเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวทดที่ชดร เฉพทำะแหตงกทำรครอบครองของพระองคร

ในบรธิบทนนัรน เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยโดยหมทำยเหตดุวตทำ 9 บรรดาเจผู้านายของชนชาตนิทนนั้ง
หลายประชสมกนน เปป็นประชาชนของพระเจผู้าแหม่งอนบราฮนม เพราะบรรดาโลม่ของแผม่นดนินโลกเปป็น
ของพระเจผู้า พระองคห์ทรงเปป็นททนั่ยกยม่องอยม่างสผง ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำเจข้ทำนทำยทนัรงปวงของ
ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนจะมทำรวมตนัวกนันพรข้อมกนับอธิสรทำเอลตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเพสืที่อนมนัสกทำร 
บรรดทำโลตของพวกเขทำจะถผกมอบถวทำยแดตพระองครเพสืที่อเปป็นสนัญลนักษณรทดที่แสดงถขงกทำรปกครองของ
พระองครเหนสือพวกเขทำ

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 48: เพลงสดดุดดีสามบททดีอื่กลท่าวถจึงยดุคพนันปดีปวิดทผู้ายดผู้วยเพลงสดดุดดี
บททดีอื่ 48 บรวิบทมาจากมดุมมองของยดุคพนันปดีเหมสือนเดวิมเมสือื่ออวิสราเอลทดีอื่ถผกไถท่แลผู้วอวดในพระมหา
กษนัตรวิยณ์ของเธอ วลดีทดีอื่กลท่าววท่ามนันเปก็นทนันั้งบทเพลงและเพลงสดดดดอาจหมายถจึงการทดีอื่มนันถผกขนับรผู้อง
ทนันั้งโดยใชผู้เครสือื่องดนตรดีและเสดียงรผู้อง สเปอรณ์เจดียนเรดียกมนันวท่า “บทเพลงสคาหรนับความชสือื่นชมยวินดดี
และเพลงสดดุดดีสคาหรนับการเคารพยคาเกรง” แมผู้ดาววิด (ซจึอื่งเชสือื่อวท่าเปก็นผผผู้แตท่ง) อาจกคาลนังเขดียนถจึงสงท่า



ราศดีตท่างๆของพระเยโฮวาหณ์ในเยรผซาเลก็มแหท่งสมนัยของเขา การสคาเรก็จจรวิงอนันยวิอื่งใหญท่กวท่ากก็คสือใน
ยดุคพนันปดีอยท่างไมท่ตผู้องสงสนัย

สดด 48:1-3 รนัศมดแหตงเยรผซทำเลป็มยดุคพนันปดถผกนททำเสนอ พระเยโฮวาหห์นนนั้นยนินั่งใหญม่
และสมควรจะสรรเสรนิญอยม่างยนินั่ง ในนครแหม่งพระเจผู้าของเรา บนภผเขาแหม่งความบรนิสสทธนิธิ์ของ
พระองคห์ แนตทดเดดยวพระเยโฮวทำหรนนัรนทรงยธิที่งใหญต นนัที่นเปป็นจรธิงในสมนัยของดทำวธิดและยนังเปป็นจรธิงอยผ ต
เหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร  อยตทำงไรกป็ตทำม ในยดุคพนันปด พระองครจะทรงเปป็นทดที่สรรเสรธิญอยตทำงสทำกลใน
นครแหตงพระเจข้ทำซขที่งกป็คสือเยรผซทำเลป็ม – ภผเขทำแหตงควทำมบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร แมข้สงตทำรทำศดเชคธินทำหร
ของพระเจข้ทำประทนับอยผต ณ ทดที่บรธิสดุทธธิธ ทดที่สดุดทดที่พลนับพลทำนนัรนในสมนัยของดทำวธิด ในยดุคพนันปดพระเมสสธิ
ยทำหรเองจะประทนับนนัที่งบนพระทดที่นนั ที่งของพระองครทดที่เยรผซทำเลป็ม

ดนังนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องออกมทำวตทำ 2 มองขรึนั้นไปกป็ดผงาม เปป็นความชรืนั่นบานของ
แผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น ครือภผเขาศนิโยน ดผู้านทนิศเหนรือ ซรึนั่งเปป็นนครของพระมหากษนตรนิยห์ เมสืที่อวนันนนัรนมทำ
ถขง นครเยรผซทำเลป็มแหตงยดุคพนันปดจะมดควทำมงดงทำมจนแทบลสืมหทำยใจ มนันจะเปป็นควทำมชสืที่นบทำนของ
แผตนดธินโลกทนัรงสธิรน มนันคสือนครของพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิ ที่งใหญต ทดที่นตทำสนใจคสือวลด “ดข้ทำนทธิศเหนสือ” นดที่
อทำจหมทำยถขงเยรผซทำเลป็มซขที่งตนัรงอยผตดข้ทำนทธิศเหนสือของภผเขทำศธิโยนทดที่ถผกสถทำปนทำขขรนใหมตของยดุคพนันปด 
ปรทำสทำททนัรงหลทำยของเยรผซทำเลป็มในสมนัยพระคนัมภดรรถผกสรข้ทำงบนดข้ทำนทธิศเหนสือของภผเขทำศธิโยนซขที่งหนัน
หนข้ทำเขข้ทำหทำพระวธิหทำรนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำมอทำจมดกทำรสสืที่อถขงควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำนนัรน ในอธิสยทำหร 
14:13 ดข้ทำนทธิศเหนสือถผกกลตทำวถขงในบรธิบทของสวรรคร อทำจมดกทำรบอกเปป็นนนัยถขงเยรผซทำเลป็มแหตง
สวรรครซขที่งตรงนดรถผกประยดุกตรใชข้กนับนครยดุคพนันปดของพระเจข้ทำ

ในกรณดใดกป็ตทำม 3 ภายในปราสาททนนั้งหลายของนครนนนั้นกป็เปป็นททนั่ทราบกนนแลผู้ววม่า พระเจผู้า
ทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยอนนมนนั่นคง พระองครทรงเปป็นทดที่ลดรภนัยสททำหรนับประชทำชนของพระองครเสมอมทำและจะ
ทรงเปป็นเสมอไป นนัที่นจะเปป็นจรธิงอยตทำงแนตนอนในวนันนนัรน

สดด 48:4-7 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำตตอไปถขงควทำมเกรงกลนัวของพวก
กษนัตรธิยรทดที่เปป็นมนดุษยรในวนันนนัรนทดที่มดตตอพระเมสสธิยทำหร เพราะดผเถนิด กษนตรนิยห์ชสมนสมกนนแลผู้วเสดป็จไป



ดผู้วยกนน 5 พอทม่านทนนั้งหลายเหป็นนครนนนั้นทม่านกป็พากนนประหลาดใจ ทม่านเปป็นทสกขห์ แลผู้วกป็ตรืนั่นหนท
ไป 6 ความตระหนกตกประหมม่าจนบใจทม่านททนั่นนนั่น มทความทสกขห์ระทมอยม่างหญนิงกดาลนงคลอดบสตร 
แมข้อทำจมดกทำรสททำเรป็จจรธิงแบบจททำก นัดเชธิงประวนัตธิศทำสตรรในสมนัยของดทำวธิดเมสืที่อบรรดทำกษนัตรธิยรตตทำงชทำตธิ
คทำรวะตตอเขทำ กทำรสททำเรป็จจรธิงทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นอวสทำนกทำล ในยดุคพนันปดบรรดทำ
กษนัตรธิยรของประชทำชทำตธิตตทำงๆจะรวมตนัวกนันเพสืที่อถวทำยบนังคมตตอพระเมสสธิยทำหร แตตพวกเขทำจะทททำเชตน
นนัรนพรข้อมกนับควทำมกลนัวและกทำรตนัวสนัที่น พระองครจะทรงปกครองดข้วยคททำเหลป็กในวนันนนัรน 
เหตดุกทำรณรทดที่วตทำนดร อทำจเปป็นตอนตข้นของยดุคพนันปดซขที่งเหลตทำกษนัตรธิยรของประชทำชทำตธิตตทำงๆพทำกนันมทำ 
นบนอบตตอพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทนัรงหลทำย กทำรใชข้อททำนทำจของพวกเขทำจะเปป็นไปตทำมกทำร
แจกจตทำยและกทำรอนดุญทำตของพระองคร นอกจทำกนดร  พระองครจะทรงแตตงตนัรงเหลตทำวธิสดุทธธิชนทดที่ถผกไถต
แลข้วของพระองครใหข้ไปปกครองและครอบครองทนั ที่วแผตนดธินโลกรตวมกนับบรรดทำกษนัตรธิยรของ
ประชทำชทำตธิตตทำงๆแหตงแผตนดธินโลก

เพสืที่อเปป็นภทำพเปรดยบถขงอททำนทำจอนันยธิที่งใหญตของพระองคร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุคททำ
สดุภทำษธิตหนขที่งในสมนัยโบรทำณ 7 พระองคห์ทรงฟาดทดาลายกดาปนนั่นแหม่งทารชนิชดผู้วยลมตะวนนออก 
พระเจข้ทำทรงฟทำดทททำลทำยบรรดทำก ททำปนัที่นแหตงททำรชธิชดข้วยลมตะวนันออกไดข้อยตทำงงตทำยดทำยอยตทำงไร 
พระองครกป็ทรงถอดกษนัตรธิยรแหตงประชทำชทำตธิตตทำงๆไดข้อยตทำงงตทำยดทำยเชตนกนัน บรรดทำกษนัตรธิยรแหตงแผตน
ดธินโลกในวนันนนัรนจะทรทำบดดถขงเรสืที่องนดร  พวกเขทำจขงมทำอยผตตตอพระพนักตรรพระองครดข้วยควทำมกลนัวและ
ตนัวสนัที่น

สดด 48:8 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร โดยกทำรดลใจของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ตรขก
ตรองถขงควทำมแนตนอนของสธิที่งเหลตทำนดร  เราไดผู้ยนินอยม่างไร เรากป็ไดผู้เหป็นอยม่างนนนั้น ในนครแหม่งพระเยโฮ
วาหห์จอมโยธา ในนครแหม่งพระเจผู้าของเรา ซรึนั่งพระเจผู้าจะทรงสถาปนาไวผู้เปป็นนนิตยห์ เซลาหห์ วนันนนัรน
จะมทำแนตเมสืที่อพระเจข้ทำจะทรงสถทำปนทำพระมหทำกษนัตรธิยรของพระองครบนพระทดที่นนั ที่งของพระองครใน
เยรผซทำเลป็ม พระองครจะทรงสถทำปนทำสธิที่งเหลตทำนดร ไวข้เปป็นนธิตยร



สดด 48:9-10 ดทำวธิดจขงครดุตนคธิดวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายคดานรึงถรึง
ความเมตตาของพระองคห์ ในทม่ามกลางพระวนิหารของพระองคห์ เพรทำะดทำวธิดไปนมนัสกทำรทดที่พลนับ
พลทำบตอยๆ (ซขที่งตรงนดร เขทำเรดยกวตทำพระวธิหทำร) เขทำจขงคททำนขงถขงความเมตตา (ความกรสณา) ของพระเจข้ทำ
เสมอ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (เชเซด) มนักถผกแปลเปป็น 'ควทำมเมตตทำ'

ดนังนนัรน 10 โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า พระนามของพระองคห์ไปถรึงททนั่สสดปลายแผม่นดนินโลกอยม่างไร 
คดาสรรเสรนิญพระองคห์กป็ไปถรึงอยม่างนนนั้น พระหนตถห์ขวาของพระองคห์เตป็มไปดผู้วยความชอบธรรม ใน
ปนัจจดุบนัน ครธิสเตดยนมทำกมทำยทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิสรรเสรธิญพระนทำมของพระองครจนถขงทดที่สดุดปลทำย
แผตนดธินโลก ในวนันนนัรนมนันจะเปป็นเรสืที่องสทำกล อดกครนัร งทดที่ลนักษณะเฉพทำะตนัวหลนักของกทำรครอบครอง
ของพระครธิสตรถผกหมทำยเหตดุวตทำเปป็นควทำมชอบธรรม กทำรใชข้มสือขวทำของคนเรทำเปป็นธรรมชทำตธิ
อยตทำงไร ควทำมชอบธรรมกป็จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วยในวนันนนัรน มนันจะเปป็นผข้ทำคทำดเอวของพระองคร (อธิส
ยทำหร 11:5) และธทำรพระกรแหตงอทำณทำจนักรของพระองคร (เพลงสดดุดด 45:6 และฮดบรผ 1:8)

สดด 48:11-13 ดทำวธิดจขงสนัที่งวตทำ ขอภผเขาศนิโยนจงเปรมปรทดนิธิ์ ขอธนิดาแหม่งยผดาหห์จง
ยนินดท เพราะเหตสคดาตนดสนินของพระองคห์ 12 จงเดนินรอบศนิโยน ไปใหผู้รอบเถนิด จงนนบหอคอยของศนิ
โยน 13 จงสนงเกตเชนิงเทนินของเธอใหผู้ดท จงพนิจารณาปราสาททนนั้งหลายของเธอ เพรืนั่อทม่านจะไดผู้บอก
คนชนนั่วอายสตม่อไป เยรผซทำเลป็มสมนัยนนัรน ในตอนนดรและในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรถผกสนัที่งใหข้เปรมปรดดธิธ และ
ประกทำศสงตทำรทำศดแหตงพระวจนะอนันมหนัศจรรยรของพระเจข้ทำ พวกเขทำตข้องเดธินรอบเยรผซทำเลป็ม – 
หอคอย เชธิงเทธิน และปรทำสทำททนัรงหลทำยของเธอ โดยประกทำศสงตทำรทำศดถวทำยแดตพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิที่ง
ใหญตของเธอ

สดด 48:14 ผผข้ทดที่พวกเขทำสรรเสรธิญมดเพดยงหนขที่งเดดยวเทตทำนนัรนวม่านทนั่ครือพระเจผู้า ทรง
เปป็นพระเจผู้าของเราเปป็นนนิจกาล พระองคห์จะทรงเปป็นผผผู้นดาของเราจนถรึงเวลาสนินั้นชทวนิต ควทำมจรธิงของ
คททำพผดนดร ยนังมดอยผตเหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร และใชข้ไดข้กนับพวกเรทำทดที่เปป็นครธิสเตดยนตตทำงชทำตธิดข้วย พระองคร
ทรงเปป็นพระเจข้ทำของเรทำและเมสืที่อเรทำยอมใหข้พระองครทรงเปป็นเชตนนนัรน พระองครกป็จะทรงนททำเรทำอยตทำง



กรดุณทำไปจนถขงวนันทดที่เรทำสธิรนชดวธิต ถข้ทำมนดุษยรทนัรงหลทำยยอมใหข้พระเจข้ทำผผข้ยธิที่งใหญตของตนเปป็นผผข้นททำททำง
ของตนกป็คงจะดด! พระองครทรงทรทำบหนททำงผตทำนถธิที่นทดุรกนันดทำร ทดที่เรทำตข้องทททำกป็แคตเดธินตทำม

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 49: ชสือื่อเรดียกของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เหมสือนกนับอดีกหลายเพลงกท่อน
หนผู้าและไมท่ตผู้องออกความเหก็นเพวิอื่มเตวิมอดีก ไมท่เปก็นทดีอื่ทราบแนท่ชนัดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เขดียนขจึนั้นเนสือื่อง
ในโอกาสใด แตท่เหก็นไดผู้ชนัดวท่ามนันเปก็นเพลงสดดุดดีของดาววิด ใจความหลนักคสือกคาลนังใจสคาหรนับผผผู้ถผก
บดีบบนังคนับ ชดีววิตในสมนัยนนันั้นและตอนนดีนั้มนักมดีตนัวอยท่างตท่างๆของการทดีอื่คนอธรรมเจรวิญขจึนั้นขณะทดีอื่คน
ดคาเนวินตามทางของพระเจผู้ากลนับเผชวิญความยากลคาบาก สคาหรนับเรสือื่องทดีอื่ดผเหมสือนขนัดแยผู้งกนันนนันั้น ผผผู้
แตท่งเพลงสดดุดดีทท่านนดีนั้ชดีนั้ใหผู้เหก็นปลายทางในทดีอื่สดุดของแตท่ละพวก คนอธรรมจะพวินาศและคนชอบ
ธรรมจะถผกไถท่  

สดด 49:1-2 ดผกม่อนชาตนิทนนั้งหลาย จงฟนงขผู้อความนทนั้ ชาวพนิภพทนนั้งปวงเออ๋ย จงเงทนั่ยหผ
ฟนง 2 ทนนั้งผผผู้นผู้อยผผผู้ใหญม่ ทนนั้งเศรษฐทและคนจนดผู้วยกนน เพลงสดดุดดบทนดรถผกเกรธิที่นนททำดข้วยคททำเชธิญชวนใหข้
ทดุกคนมทำฟนังไมตวตทำพวกเขทำจะเปป็นคนทดที่มดสถทำนะททำงสนังคมตทที่ทำตข้อยหรสือสผงสตง ไมตวตทำพวกเขทำจะเปป็น
คนรทที่ทำรวยหรสือยทำกจน คททำเชธิญชวนนดรมดไปยนังคนทนัรงปวง

สดด 49:3-5 พรข้อมกนับฉทำกหลนังนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อออก
ควทำมเหป็นวตทำ ปากของขผู้าพเจผู้าจะเผยปนญญา การรดาพรึงของจนิตใจขผู้าพเจผู้าครือความเขผู้าใจ สธิที่งทดที่อดก
เดดดี๋ยวจะตทำมมทำนนัรนจะมทำจทำกใจทดที่มดควทำมเขข้ทำใจและถข้อยคททำแหตงสตธิปนัญญทำ เขทำกลตทำวเสรธิมอดก
วตทำ 4 ขผู้าพเจผู้าจะเอทยงหผฟนงคดาอสปมา ขผู้าพเจผู้าจะแกผู้ปรนิศนาของขผู้าพเจผู้าใหผู้เขผู้ากนบเสทยงพนิณเขาคผม่ คททำทดที่
แปลเปป็น คดาอสปมา (มอวณ์ชอวลณ์) กป็แปลดข้วยวตทำ ‘สดุภทำษธิต’ คททำทดที่แปลเปป็น ปรนิศนา (คดีดอวณ์) มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘คททำถทำมทดที่ทททำใหข้งงงวย’ ควทำมคธิดทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำดทำวธิดจะตรวจสอบปนัญหทำทดที่เปป็น
สดุภทำษธิตนดร และกลตทำวถขงคททำถทำมทดที่ทททำใหข้งงงวยนดร  นอกจทำกนดร  เขทำตนัรงใจวตทำจะดดดพธิณเขทำคผตประกอบ
บทเพลงนดรดข้วย



กตอนเขข้ทำสผตสดุภาษวิตนดรและคคาอดุปมานดีนั้ ดทำวธิดใสตควทำมคธิดเกรธิที่นนททำเพธิที่มเขข้ทำไปอดกหนขที่ง 5 ทดาไม
ขผู้าพเจผู้าจรึงกลนวในคราวทสกขห์ยากลดาบาก เมรืนั่อความชนนั่วชผู้าแหม่งผผผู้ขม่มเหงลผู้อมตนวขผู้าพเจผู้า คนของ
พระเจข้ทำผผข้นดรมองลตวงหนข้ทำอยตทำงใจเยป็นไปยนังวนันอนันยทำกลททำบทำกเหลตทำนนัรนเมสืที่อควทำมชนั ที่วรข้ทำยตตทำงๆ (ซขที่งจะ
ถผกกลตทำวถขง) ดผเหมสือนตทำมทนันเขทำ ดทำวธิดตนัรงตทำคอยคททำถทำมอนันกวนใจเหลตทำนนัรนทดที่รออยผตเบสืรองหนข้ทำและ
เปรดยบพวกมนันวตทำเปป็นเหมสือนกนับงผตนัวหนขที่งทดที่ฉกเขข้ทำทดที่สข้นเทข้ทำของนนักเดธินททำงคนหนขที่ง

สดด 49:6-7 ผผข้เขดยนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตทำนนดร จขงหมทำยเหตดุสดุภทำษธิตหนขที่งของชดวธิต คนผผผู้
วางใจในทรนพยห์ศฤงคารของตนว และอวดอผู้างความมนนั่งคนนั่งอนนอสดมของตน 7 แนม่ททเดทยวไมม่มทคนใดไถม่
พทนั่นผู้องของตนไดผู้ หรรือถวายคม่าชทวนิตของเขาแดม่พระเจผู้า

ตลอดหลทำยยดุคสมนัย มดคนมนั ที่งมดมทำกมทำยทดที่คธิดวตทำควทำมมนั ที่งคนั ที่งของตนสทำมทำรถซสืรออะไรใหข้พวก
เขทำไดข้ทนัรงนนัรน – แมข้แตตควทำมรอด กระนนัรนทรนัพยรสมบนัตธิทนัรงปวงในโลกกป็ไมตสทำมทำรถไถตพดที่นข้องของผผข้
ใดจทำกควทำมบทำปของเขทำไดข้เลย และไมตมดใครสทำมทำรถตธิดสธินบนพระเจข้ทำเพสืที่อทดที่จะชตวยญทำตธิพดที่นข้อง
คนหนขที่งจทำกนรกไดข้ดข้วย

สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้อยตทำงคมคทำยวตทำ “คตทำไถตของกษนัตรธิยรองครหนขที่งจะไมตมดประโยชนรอนันใด 
ทนับทธิมเทตทำกองภผเขทำเลทำกทำ เงธินปรธิมทำณมทำกเทตทำประเทศอเมรธิกทำ ทองคททำของทนัรงโลก เพชรใหญตเทตทำ
ดวงอทำทธิตยรจะถผกมองวตทำกระจอกอยตทำงสธิรนเชธิง โอ ทตทำนทนัรงหลทำยผผข้โอข้อวดเออ๋ย อยตทำคธิดวตทำจะทททำใหข้เรทำ
กลนัวเลยดข้วยทรนัพยรอนันไรข้คตทำของพวกทตทำน พวกทตทำนจงไปขตมขวนัญควทำมตทำยกตอนทดที่พวกทตทำนขตมขผต
มนดุษยรทนัรงหลทำยทดที่มดควทำมเปป็นอมตะและชดวธิตเถธิด” แมข้กระนนัรน โลกกป็มดคนเหลตทำนนัรนทดที่คธิดวตทำควทำม
มนั ที่งคนั ที่งของตนสทำมทำรถซสืรออะไรไดข้ทนัรงนนัรนซขที่งรวมถขงควทำมโปรดปรทำนกนับพระเจข้ทำ

สดด 49:8 ดทำวธิดจขงหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อสอดแทรกควทำมเหป็นหนขที่งอนันลขกซขร ง (เพราะ
คม่าไถม่ดวงวนิญญาณของเขานนนั้นมทคม่ามากและมนนสนินั้นสสดตลอดไป) ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำ กทำรไถตดวง
วธิญญทำณนนัรนตดเปป็นรทำคทำไมตไดข้ ไมตมดเงธินปรธิมทำณเทตทำใดเลยทดที่สทำมทำรถไถตดวงวธิญญทำณของคนๆหนขที่ง
ไดข้ นอกจทำกนดร  ควทำมตทำยกป็อยผตเปป็นนธิตยรดข้วย เมสืที่อผผข้หนขที่งผผข้ใดตทำย ชดวธิตของดวงวธิญญทำณนนัรนกป็หยดุด



ตลอดไปสททำหรนับคนทดที่ไมตรอด นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงควทำมเสสืที่อมสผญไป แตตหมทำยถขงควทำมตทำยครนัร งทดที่สอง
มทำกกวตทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือ ควทำมมนั ที่งคนั ที่งปรธิมทำณเทตทำใดกป็ไมตสทำมทำรถชตวยผผข้ใดใหข้รอดไดข้

สดด 49:9 ควทำมคธิดในขข้อ 9 ตตอเนสืที่องจทำกทดที่คข้ทำงไวข้ในขข้อ 7 ตรงนนัรนผผข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดร ไดข้กลตทำวไวข้วตทำ “แนตทดเดดยวไมตมดคนใดไถตพดที่นข้องของตนไดข้ หรสือถวทำยคตทำชดวธิตของเขทำแดต
พระเจข้ทำ” ขข้อ 9 เสรธิมวตทำ ททนั่เขาจะมทชทวนิตเรรืนั่อยไปเปป็นนนิตยห์และไมม่ตผู้องเหป็นความเปรืนั่อยเนม่า ไมตมดใคร
สทำมทำรถซสืรอชดวธิตนธิรนันดรรไดข้หรสือหลดกเลดที่ยงควทำมเปสืที่อยเนตทำอนันเกธิดจทำกควทำมตทำยไดข้ ในโลกไมตมดเงธิน
พอทดที่จะชตวยแมข้แตตคนเดดยวใหข้พข้นไดข้

สดด 49:10-11 เออ เขาเหป็นวม่า ถรึงปราชญห์กป็ยนงตาย คนโงม่และคนโฉดกป็ตผู้องพนินาศ
เหมรือนกนน และละทรนพยห์ศฤงคารของตนไวผู้ใหผู้คนอรืนั่น คนมนั ที่งมดอดไมตไดข้ทดที่จะเหป็นวตทำคนมดปนัญญทำกป็
ตทำยเหมสือนคนโงต ในทดุกกรณด พวกเขทำทธิรงสธิที่งใดกป็ตทำมทดที่ตนเปป็นเจข้ทำของไวข้ขข้ทำงหลนัง (คททำทดที่แปลเปป็น 
คนโฉด (บาหณ์อารณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘คนโงต’ ชนชนัรนตทที่ทำทดที่สดุดของสนังคมกป็ตทำยเหมสือนกนับชนชนัรนสผง)

แมข้กระนนัรน คนรทที่ทำรวยและคนมดชสืที่อเสดยงกป็มนักคธิดอยตทำงโงตเขลทำวตทำ 11 จนิตใจเขาคนิดวม่าวงศห์วาน
ของเขาจะดดารงอยผม่เปป็นนนิตยห์ และททนั่อยผม่ของเขาถรึงทสกชนนั่วอายส ถรึงเขาเคยเรทยกททนั่ดนินของตนวตามชรืนั่อ
ของตน แมข้ควทำมตทำยมทำถขงคนทดุกคนไมตชข้ทำกป็เรป็ว ชนชนัรนสผงของโลกนดรกป็คธิดวตทำพวกเขทำสทำมทำรถหลดก
เลดที่ยงสธิที่งทดที่ไมตอทำจหนดพข้นไดข้ ควทำมคธิดของ “วงศรวทำนของเขทำ” อทำจหมทำยถขงชนรดุตนหลนังของพวกเขทำ 
นอกจทำกนดร  คนรวยจททำนวนมทำกกป็ตนัรงชสืที่อทดที่ดธินของตนตทำมชสืที่อของพวกเขทำเอง โดยคธิดวตทำชสืที่อของพวก
เขทำอยตทำงนข้อยจะเปป็นทดที่จดจททำตลอดไป

สดด 49:12-14 มนสษยห์จะคงชทพในยศศนกดนิธิ์ของตนไมม่ไดผู้ เขากป็เหมรือนสนตวห์
เดทยรนจฉานททนั่พนินาศ ควทำมคธิดตรงนดรกป็คสือวตทำ แมข้มนดุษยรมดเกดยรตธิและสผงกวตทำสธิที่งทรงสรข้ทำงทดที่เหลสือ เขทำกป็
จะตทำยดดุจสนัตวรตนัวหนขที่ง แมข้คนๆหนขที่งอทำจรทที่ทำรวยและมดชสืที่อเสดยงสนักเทตทำใด ควทำมตทำยกป็จะมทำพรทำกชดวธิต
ของเขทำไปดข้วยเหมสือนทดที่มนันทททำก นับสนัตวรทดุกตนัว มนันเปป็นสธิที่งทดที่หนดไมตพข้น นอกจทำกนดร  ควทำมตทำยกป็ไมต
แตกตตทำงเลยสททำหรนับมนดุษยรเมสืที่อเทดยบกนับสนัตวรตนัวหนขที่ง



13 วนิถททางของพวกเขาครือความโงม่เขลา ถรึงกระนนนั้นคนชนนั่วอายสตม่อไปกป็พอใจกนบคดากลม่าวของ
เขา เซลาหห์ แมข้ควทำมเปป็นจรธิงของควทำมเปป็นนธิรนันดรรทดที่อยผ ตเบสืรองหนข้ทำปรทำกฏชนัดเจนเหลสือเกธิน พวก
ชนชนัรนสผงของโลกนดรกป็พยทำยทำมเมธินเฉยมนันอยตทำงโงตเขลทำ นอกจทำกนดร  แมข้แตตททำยทำทของพวกเขทำกป็มด
ควทำมคธิดทดที่หลอกลวงตทำมพวกเขทำไปดข้วย

14 ดนงแกะ เขาถผกกดาหนดไวผู้ใหผู้แกม่แดนผผผู้ตาย มนจจสราชจะเปป็นเมษบาลของเขา คนเททนั่ยง
ธรรมจะมทอดานาจเหนรือเขาทนนั้งหลายในเวลาเชผู้า และความงามของเขาจะเปรืนั่อยสนินั้นไปในแดนผผผู้ตาย
ซรึนั่งครือททนั่อาศนยของเขา แมข้พวกเขทำพยทำยทำมอยตทำงแนตวแนตทดที่จะเพธิกเฉยนธิรนันดรรกทำลทดที่อยผ ตเบสืรองหนข้ทำ 
ชนชนัรนสผงของโลกนดรกป็ถผกฝนังศพเหมสือนแกะ บรรดทำหนอนแหตงควทำมตทำยจะกธินพวกเขทำเปป็นอทำหทำร 
ตรงกนันขข้ทำม คนเทดที่ยงธรรมจะปกครองและครอบครองเมสืที่อถขงรดุตงอรดุณแหตงกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยขณะ
ทดที่ศพของพวกชนชนัรนสผงถผกกนัดกธินอยผตในหลดุมศพ

สดด 49:15 ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลนับหยดุดชนั ที่วครผต เพสืที่อ
ใครตครวญชะตทำกรรมของตนเอง แตม่พระเจผู้าจะทรงไถม่จนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้าจากฤทธานสภาพ
ของแดนผผผู้ตาย เพราะพระองคห์จะทรงรนบขผู้าพเจผู้าไวผู้ เซลาหห์ แมข้คนชนั ที่วทดที่รทที่ทำรวยของโลกนดร จะตทำย
และออกไปเพสืที่อเผชธิญนธิรนันดรรกทำล ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกป็อวดในกทำรทดที่พระเจข้ทำจะทรงไถตดวง
วธิญญทำณของเขา แมข้รตทำงกทำยของเขทำจะถผกฝนัง ดวงวธิญญทำณของเขทำกป็จะถผกไถต พระเจข้ทำจะทรงรนับเรทำ
เพรทำะวตทำเรทำอยผตในพระครธิสตร นนัที่นเปป็นเหตดุทดที่ควรหยดุดชนั ที่วครผตและใครตครวญอยตทำงแนตนอนดนังทดที่
หมทำยเหตดุไวข้ในคททำวตทำ เซลาหห์

สดด 49:16-17 ทม่านอยม่ากลนวเมรืนั่อผผผู้หนรึนั่งมนนั่งมทขรึนั้น เมรืนั่อสงม่าราศทของบผู้านของเขาเพนินั่ม
ขรึนั้น 17 เพราะเมรืนั่อเขาตาย เขาจะไมม่เอาอะไรไปเลย สงม่าราศทของเขาจะไมม่ลงไปตามเขา ผผข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดร จขงวกกลนับมทำยนังใจควทำมหลนักของเขทำ อยตทำเดสือดรข้อนใจเพรทำะพวกชนชนัรนสผงทดที่ชนั ที่วของ
โลกนดร  เมสืที่อคนเหลตทำนนัรนตทำย พสืรนดธินกป็รทำบเทตทำกนันสททำหรนับคนทนัรงปวง พวกเขทำอทำจเจรธิญขขรนในระยะ
สนัรนของชดวธิตนดร  แตตเมสืที่อมองคดุณคตทำตตทำงๆของนธิรนันดรรกทำล พวกเขทำกป็เปป็นเหมสือนไมตมดคตทำอะไรเลย คน



มนั ที่งมดจะทธิรงทดุกอยตทำงไวข้ขข้ทำงหลนัง เขทำจะไมตเอทำอะไรตธิดมสือไปดข้วยเลย ชสืที่อเสดยงและสงตทำรทำศดทนัรงสธิรนของ
เขทำจะถผกทธิรงไวข้เชตนกนัน เมสืที่อเขทำเขข้ทำสผตนรก เขทำจะไมตแตกตตทำงจทำกอทำชญทำกรระดนับตทที่ทำทดที่สดุดเลย

สดด 49:18-19 แมผู้วม่าเมรืนั่อเขาเปป็นอยผม่ เขานนบวม่าตนวเขาสสขสบาย และคนอรืนั่นจะ
ยกยม่องทม่านเมรืนั่อทม่านเจรนิญ 19 เขาจะไปอยผม่กนบพวกบรรพบสรสษของเขา ผผผู้ซรึนั่งจะไมม่เหป็นความสวม่าง
อทก ‘พวกคนสวยงทำม’ ของโลกอทำจสนัที่งสมกทำรเปป็นทดที่ยอมรนับและชสืที่อเสดยงไวข้ใหข้ตนัวเอง แตตเมสืที่อพวก
เขทำตทำย จะไมตมดสปอตไลทรสตองบนตนัวพวกเขทำเลย พวกเขทำจะเปป็นคนไมตสททำคนัญในนรก นอกจทำกนดร  
นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำไมตมดแสงสวตทำงเลยแมข้แตตนธิดเดดยวในนรก มนันคสือควทำมมสืดทขบ – “เปป็นผผข้ทดที่ตกอยผ ตใน
ควทำมมสืดทขบตลอดกทำล” (ยผดทำส 13)

สดด 49:20 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยสดุภทำษธิตนดร  มนสษยห์
ซรึนั่งมทยศศนกดนิธิ์ แตม่ขาดความเขผู้าใจ เขากป็เหมรือนสนตวห์เดทยรนจฉานททนั่พนินาศ คนรทที่ทำรวยและมดอททำนทำจ – ผผข้
ซขที่งมดยศศนักดธิธ  – แตตซขที่งไมตเขข้ทำใจขข้อเสนออนันเปดที่ยมกรดุณทำของพระเจข้ทำในเรสืที่องควทำมรอดกป็จะตทำย
เหมสือนสนัตวรตนัวหนขที่ง นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงกทำรสธิรนสดุดของกทำรมดตนัวตนซขที่งเปป็นจดุดจบของสนัตวรทนัรงหลทำย 
ตรงกนันขข้ทำม ประเดป็นกป็คสือวตทำ คนทนัรงปวงจะตทำยและถผกฝนังเหมสือนบรรดทำสนัตวรแหตงทข้องทดุตง

*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 50: แตกตท่างจากเพลงสดดุดดีบทกท่อนหนผู้า บทถนัดไปนดีนั้คสือขผู้อความ
หนจึอื่งซจึอื่งมาจากพระเจผู้าโดยตรง โปรดสนังเกตวท่าผผผู้แตท่งของมนันคสือ อาสาฟ ซจึอื่งเปก็นหนัวหนผู้าคณะนนัก
รผู้องประสานเสดียงของพลนับพลาในสมนัยรนัชกาลของดาววิด (บางคนยนังควิดอยผท่วท่าดาววิดแตท่งเพลงสดดุดดี
บทนดีนั้และอดุทวิศมนันใหผู้แกท่อาสาฟ) ในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ทนันั้งโลกถผกเรดียกตนัวใหผู้มาฟนังสวิอื่งทดีอื่พระเจผู้ากคาลนัง
จะตรนัส จากนนันั้นพระเจผู้าทรงบรรยายตท่อไปถจึงลนักษณะเฉพาะตนัวของการนมนัสการทดีอื่แทผู้จรวิง 
พระองคณ์ยนังทรงตท่อวท่าคนชนัอื่วดผู้วย เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ปวิดทผู้ายดผู้วยคคาเตสือนอนันเฉดียบขาดจากพระเจผู้าและ
การอวยพรทดีอื่ทรงสนัญญาไวผู้

สดด 50:1 เพลงสดดุดดบทนดรขขรนตข้นดข้วยคททำเรดยกตนัวจทำกพระเจข้ทำทดที่มดไปถขงแผตนดธิน
โลกทนัรงสธิรน พระเจผู้าผผผู้ทรงมหนิทธนิฤทธนิธิ์ครือพระเยโฮวาหห์ตรนสและทรงเรทยกแผม่นดนินโลก ตนนั้งแตม่ททนั่ดวง



อาทนิตยห์ขรึนั้นจนถรึงททนั่ดวงอาทนิตยห์ตก ชสืที่อเรดยก “พระเจข้ทำผผข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ” ถผกสรข้ทำงขขรนจทำกคททำฮดบรผ
สองคททำทดที่แปลวตทำ พระเจผู้า – เอล และ เอโลฮวิม ซขที่งแปลไดข้วตทำ ‘พระเจข้ทำแหตงพระทนัรงหลทำย’ พระองคร
ทรงถผกหมทำยเหตดุวตทำเปป็นพระเยโฮวทำหรเชตนกนัน ควทำมหมทำยในคททำวตทำ ทรงเรดียก กป็คสือกทำรเรดยก (ใน
กรณดนดร ) แผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ตนัรงแตตทธิศตะวนันออกจนถขงทธิศตะวนันตก ทดุกสธิที่งถผกเรดยกใหข้มทำฟนังสธิที่งทดที่
พระเจข้ทำก ททำลนังจะตรนัส

สดด 50:2-4 ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรสอดแทรกควทำมเหป็นของตนัวเองกตอนคททำ
ประกทำศตตทำงๆของพระเจข้ทำ พระเจผู้าทรงทอแสงออกมาจากศนิโยนนครแหม่งความงามหมดจด แนต
นอนวตทำศธิโยนหมทำยถขงเยรผซทำเลป็ม โปรดสนังเกตวตทำพระเจข้ทำทรงถผกพรรณนทำวตทำเปป็น “ควทำมงทำม
หมดจด” นอกจทำกนดร  จทำกเยรผซทำเลป็ม พระเจข้ทำทรงทอแสงควทำมจรธิงของพระองครออกมทำเหมสือน
ประภทำคทำรสผงใหญตทดที่สตองแสงไปในโลกทดที่มสืดมธิด นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำมจรธิงทดที่วตทำ
พระเจข้ทำทรงเปป็นควทำมสวตทำง

3 พระเจผู้าของเราจะเสดป็จมา พระองคห์จะมนิไดผู้ทรงเงทยบอยผม่ เพลนิงจะเผาผลาญมาขผู้างหนผู้า
พระองคห์ รอบพระองคห์ครือวาตะอนนทรงมหนิทธนิฤทธนิธิ์ อทำจมดกทำรรวมกนันของคททำพผดเปรดยบเปรยและ
คททำพยทำกรณรดข้วย ไฟทดที่เผทำผลทำญของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำดนังทดที่บนันทขกไวข้ในหนนังสสือหข้ทำเลตมแรกของ
โมเสสอทำจเปป็นสธิที่งทดที่ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรก ททำลนังหมทำยถขง กระนนัรนอทำจมดกทำรบอกเปป็นนนัยเชธิง
พยทำกรณรถขงพระครธิสตร พระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิ ที่งใหญตเมสืที่อพระองครเสดป็จมทำในเปลวเพลธิงเพสืที่อสนอง
โทษคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตรผข้จนักพระเจข้ทำ ดผ 2 เธสะโลนธิกทำ 1:7-8 ภทำพเหตดุกทำรณรนดร อทำจหมทำยถขงกทำร
พธิพทำกษทำอธิสรทำเอลเมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ

4 พระองคห์จะทรงเรทยกถรึงฟผู้าสวรรคห์เบรืนั้องบน และถรึงแผม่นดนินโลก เพรืนั่อพระองคห์จะทรง
พนิพากษาประชาชนของพระองคห์วม่า บรรดทำทผตสวรรครและมนดุษยชทำตธิตตทำงไดข้รนับเชธิญใหข้มทำเปป็น
พยทำนถขงเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนทดที่ก ททำลนังจะเกธิดขขรนแลข้ว คนเหลตทำนนัรนทดที่ถผกพธิพทำกษทำจะเปป็นประชทำชนของ
พระองคร



สดด 50:5-6 ประชทำชนของพระเจข้ทำ (อธิสรทำเอล) ถผกเรดยกตนัวใหข้มทำยนังกทำร
พธิพทำกษทำทดที่จะมดขขรนนดร  "จงรวบรวมบรรดาวนิสสทธนิชนของเรามาใหผู้เรา ผผผู้กระทดาพนนธสนญญากนบเรา
ดผู้วยเครรืนั่องสนตวบผชา" บรรดาววิสดุทธวิชนตรงนดรถผกนธิยทำมวตทำเปป็นคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้กระทททำพนันธสนัญญทำ
หนขที่งโดยเครสืที่องสนัตวบผชทำกนับพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำนนัที่นคสืออธิสรทำเอล เมสืที่อพระเยซผครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ
ดข้วยฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดใหญตยธิที่งหลนังยดุคเจป็ดปด อธิสรทำเอลในฐทำนะประชทำชทำตธิหนขที่งจะเผชธิญวนัน
แหตงกทำรพธิพทำกษทำโดยพระเมสสธิยทำหรผผข้ทรงฟสืร นคสืนพระชนมรแลข้วของพวกเขทำ นนั ที่นนตทำจะใชตสธิที่งทดที่ถผก
กลตทำวถขงตรงนดร

6 ฟผู้าสวรรคห์จะประกาศความชอบธรรมของพระองคห์ เพราะพระเจผู้านนนั่นแหละทรงเปป็นผผผู้
พนิพากษา เซลาหห์ ดข้วยสททำนวนคมคทำยแบบลขกซขร ง ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุวตทำฟข้ทำสวรรครเอง
ยตอมทททำใหข้ทรทำบถขงควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ แมข้บรธิบทกลตทำวถขงกทำรพธิพทำกษทำของอธิสรทำเอล 
ควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำสธิที่งทรงสรข้ทำงเองยตอมประกทำศควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ ฟข้ทำสวรรคร
เองไมตเพดยงบอกเลตทำถขงควทำมเปป็นระเบดยบและควทำมคทำดเดทำไดข้ของสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน 
พวกมนันยนังเปป็นพยทำนถขงเรสืที่องนดรดข้วย นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำพระเจข้ทำทรงชอบธรรม ควทำมจรธิงนนัรนปรทำกฏ
ชนัดเจนใหข้ผผข้ใดกป็ตทำมในทดที่ใดกป็ตทำมไดข้เหป็น ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำซขที่งถผกเปธิดเผยโดยฟข้ทำสวรรคร
เองยตอมปรนับโทษควทำมไมตชอบธรรมของมนดุษยร สธิที่งทรงสรข้ทำงเองยตอมใหข้กทำรวตทำพระผผข้สรข้ทำงทรง
ยดุตธิธรรม เปป็นระเบดยบ และคทำดเดทำไดข้ กลตทำวโดยสรดุป พระองครทรงชอบธรรม เรทำจขงถผกสนัที่งใหข้หยดุด
ชนั ที่วครผตและใครตครวญเกดที่ยวกนับควทำมจรธิงอนันลขกซขร งนนัรน

สดด 50:7 พรข้อมกนับบทนททำอนันสงตทำงทำมนนัรน พระเจข้ทำทรงประกทำศตรงนดร วตทำ "โอ 
ประชาชนของเราเออ๋ย จงฟนง และเราจะพผด โอ อนิสราเอลเออ๋ย เราจะเปป็นพยานปรนกปรดาเจผู้า เราเปป็น
พระเจผู้า พระเจผู้าของเจผู้า พระเจข้ทำกททำลนังจะทรงกลตทำวโทษอธิสรทำเอลประชทำชนของพระองครเองแลข้ว 
พระองครจขงทรงเตสือนใจพวกเขทำวตทำ “เรทำเปป็นพระเจข้ทำ พระเจข้ทำของเจข้ทำ” นตทำเศรข้ทำทดที่ตลอดหลทำย
ศตวรรษ อธิสรทำเอลไดข้ลสืมพระเจข้ทำของเธอบตอยๆ



สดด 50:8-9 เราจะมนิไดผู้ตนกเตรือนเจผู้าเรรืนั่องเครรืนั่องสนตวบผชาของเจผู้า เครรืนั่องเผาบผชา
ของเจผู้ามทอยผม่ตม่อหนผู้าเราเสมอ อธิสรทำเอลอทำจปลตอยปละละเลยในกทำรถสือปฏธิบนัตธิภทำยนอกในเรสืที่อง
เครสืที่องสนัตวบผชทำตตทำงๆทดที่พลนับพลทำ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ก ททำลนังจะทรงเรดยกพวกเขทำเพสืที่อใหข้กทำรเกดที่ยวกนับ
เรสืที่องนดร : เรสืที่องทดที่หนนักหนทำสทำหนัสยธิที่งกวตทำกททำลนังถผกพธิจทำรณทำตอนนดร

9 เราจะไมม่รนบวนวผผผู้จากเรรือนของเจผู้า หรรือแพะผผผู้จากคอกของเจผู้า อธิสรทำเอลในชตวงหลทำย
พนันปดกตอนนนัรนคธิดวตทำพวกเขทำทททำใหข้พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยดข้วยเครสืที่องสนัตวบผชทำตตทำงๆของตน กระนนัรน
ฮดบรผ 10:5-8 กป็กลตทำวอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำไมตเคยทรงพอพระทนัยในสธิที่งเหลตทำนนัรนเลย อทำจเปป็นไดข้วตทำ
ในพระวธิหทำรซขที่งถผกใชข้ในชตวงยดุคเจป็ดปด อธิสรทำเอลจะถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำตตทำงๆแดตพระเจข้ทำตตอ แตต
พระเจข้ทำไมตทรงสนพระทนัยในสธิที่งเหลตทำนนัรนเลย

สดด 50:10-11 ตรงกนันขข้ทำม เพราะสนตวห์ทสกตนวในปม่าเปป็นของเรา ทนนั้งสนตวห์เลทนั้ยงบน
ภผเขาตนนั้งพนนยอด พระเจข้ทำทรงเปป็นเจข้ทำของสนัตวรทดุกตนัวในโลก พระองครทรงเปป็นเจข้ทำของในทดที่สดุดของ
ฝผงสนัตวรทดุกฝผงบนแผตนดธินโลก (ควทำมมนั ที่งคนั ที่งอนันยธิที่งใหญตของพระองครจขงปรทำกฏชนัดเจน) ยธิที่งกวตทำนนัรน 
พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำ 11 เรารผผู้จนกบรรดานกแหม่งภ ผเขาทนนั้งหลาย และบรรดาสนตวห์ในนาเปป็นของเรา
พระองครทรงรผข้จนักพวกมนันทนัรงหมดและทรงเปป็นเจข้ทำของพวกมนันทนัรงหมด

สดด 50:12-13 นอกจทำกนดร  พระเจข้ทำทรงกลตทำวตตอไปวตทำ ถผู้าเราหนิว เราจะไมม่บอกเจผู้า 
เพราะพนิภพและสารพนดททนั่อยผม่ในนนนั้นเปป็นของเรา พระเจข้ทำทรงใชข้คททำบรรยทำยแบบมนดุษยรเพสืที่อพรรณนทำ
ถขงพระองครเอง แนตนอนวตทำควทำมคธิดทดที่วตทำพระเจข้ทำทรงหธิวเปป็นเรสืที่องเหลวไหล แตตมนันกป็เปป็นอะไรทดที่เรทำ
พอเขข้ทำใจไดข้ อนันทดที่จรธิงแลข้วพระเจข้ทำตรนัสวตทำ หทำกเปป็นไปไดข้วตทำพระองครทรงมดควทำมตข้องกทำรใดๆ (ซขที่ง
พระองครไมตมด) พระองครกป็จะไมตบอกเรทำใหข้รผข้เลย เพรทำะเหตดุใดนตะหรสือ? เพรทำะวตทำ “โลกเปป็นของเรทำ 
และสทำรพนัดทดที่อยผตในนนัรน” ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับของเพลงสดดุดด 24:1 พระองครทรง
เปป็นเจข้ทำของสธิที่งทนัรงปวง นนัที่นคสือควทำมคธิดทดที่ยธิที่งใหญตกวตทำ พระองครไมตทรงตข้องกทำรเครสืที่องสนัตวบผชทำเหลตทำ
นนัรนทดที่อธิสรทำเอลคธิดวตทำเปป็นสธิที่งสททำคนัญเหลสือเกธิน เรทำทรทำบผตทำนททำงพระคนัมภดรรใหมตวตทำเครสืที่องสนัตวบผชทำ
เหลตทำนนัรนทนัรงสธิรนเปป็นเพดยงภทำพเลป็งถขงกทำรเสดยสละในทดที่สดุดของพระครธิสตร ดผ ฮดบรผ 10:12, 18



ในทททำนองเดดยวกนัน พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ 13 เราจะกนินเนรืนั้อวนวผผผู้หรรือ หรรือดรืนั่มเลรือดแพะหรรือ 
อดกครนัร งทดที่จดุดสนใจหลนักอยผตทดที่กทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำไมตรผข้จนักจบสธิรนของอธิสรทำเอล พวกเขทำสนใจใน
สธิที่งเหลตทำนนัรนมทำกกวตทำพระเจข้ทำผผข้ทดที่พวกเขทำถวทำยสธิที่งเหลตทำนนัรนใหข้

สดด 50:14-15 แทนทดที่จะพดุตงเปข้ทำไปทดที่ควทำมไมตมดชดวธิตของเครสืที่องสนัตวบผชทำเหลตทำนนัรน 
พระเจข้ทำทรงสนัที่งประชทำชนของพระองครใหข้ถวทำยเครสืที่องสนักกทำรบผชทำฝท่ายววิญญาณแดตพระองคร จงนดา
เครรืนั่องการโมทนาพระคสณมาเปป็นเครรืนั่องสนกการบผชาแดม่พระเจผู้า และทดาตามคดาปฏนิญาณของเจผู้าตม่อ
องคห์ผผผู้สผงสสด พระเจข้ทำกลนับกททำชนับประชทำชนของพระองครใหข้มดใจขอบพระคดุณตตอพระองคร เพลง
สดดุดด 116:17 กลตทำวถขงเครสืที่องสนักกทำรบผชทำโมทนทำพระคดุณและฮดบรผ 13:15 กลตทำวถขงเครสืที่องสนักกทำร
บผชทำแหตงคททำสรรเสรธิญ สธิที่งเหลตทำนดร เปป็นเครสืที่องสนักกทำรบผชทำฝตทำยวธิญญทำณทดที่พระเจข้ทำทรงพอพระทนัย
มทำกกวตทำ ควทำมคธิดทดที่วตทำพวกเขทำทททำตทำมคททำปฏธิญทำณของตนกป็คสือกทำรทททำตทำมคททำสนัญญทำทดที่พวกเขทำไดข้ใหข้
ไวข้ตตอพระเจข้ทำ บตอยครนัร งขนทำดไหนทดที่ผผข้คนสนัญญทำสธิที่งตตทำงๆตตอพระเจข้ทำและไมตเคยทททำตทำมทดที่สนัญญทำไวข้
เลย พระเจข้ทำทรงบอกอธิสรทำเอลวตทำนนัที่นเปป็นสธิที่งทดที่สททำคนัญตตอพระองครมทำกกวตทำเครสืที่องสนัตวบผชทำทนัรงปวง
ของพวกเขทำ ควทำมจรธิงทดที่ยธิ ที่งใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับเครสืที่องสนักกทำรบผชทำฝตทำย
วธิญญทำณทดที่เปป็นกทำรโมทนทำพระคดุณ กทำรสรรเสรธิญและกทำรรนักษทำคททำพผดของเรทำตตอพระองคร

15 และจงรผู้องทผลเราในวนนทสกขห์ยากลดาบาก เราจะชม่วยเจผู้าใหผู้พผู้น และเจผู้าจะถวายสงม่าราศท
แกม่เรา" สธิที่งทดที่พระเจข้ทำทรงสนพระทนัยอยตทำงแทข้จรธิงคสือ กทำรทดที่มนดุษยรมทำหทำพระองครในควทำมเชสืที่ออนัน
เรดยบงตทำย โดยวทำงใจพระองครสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้น นนัที่นสททำคนัญตตอพระเจข้ทำมทำกกวตทำเครสืที่องสนัตวบผชทำ
ไมตรผข้จนักจบสธิรน เมสืที่อเรทำรข้องทผลพระองครโดยควทำมเชสืที่อแบบเรดยบงตทำย โดยเฉพทำะในยทำมทดุกขรยทำก
ลททำบทำก พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้น ดนังนนัรนมนันจขงเปป็นหนข้ทำทดที่
ของเรทำทดที่จะถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระองคร

สดด 50:16-17 นทรทำเสดยงของเพลงสดดุดดบทนดร เปลดที่ยนจทำกหนข้ทำมสือเปป็นหลนังมสือเมสืที่อ
พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร เปลดที่ยนจทำกกทำรตททำหนธิประชทำชนของพระองครเองเปป็นกทำรตด
สอนคนชนั ที่ว แตม่พระเจผู้าตรนสกนบคนชนนั่ววม่า "เจผู้ามทสนิทธนิธิ์อะไรททนั่จะทม่องกฎเกณฑห์ของเรา หรรือรนบปาก



ตามพนนธสนญญาของเรา 17 เพราะเจผู้าเกลทยดคดาสนนั่งสอน และเจผู้าเหวทนั่ยงคดาของเราไวผู้ขผู้างหลนงเจผู้า 
สธิที่งทดที่เปป็นกทำรประชดประชนันกป็คสือวตทำ คนชนั ที่วตรงนดรคสือคนเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำทรงพรรณนทำวตทำ
ประกทำศกฎเกณฑรตตทำงๆของพระองครและเทศนทำพนันธสนัญญทำของพระองคร เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระองคร
ก ททำลนังพผดถขงพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำทดที่หนข้ทำซสืที่อใจคดในสมนัยนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำมดพวกเสรดนธิยมททำง
ศทำสนทำและพวกคนละทธิรงควทำมจรธิงในสมนัยของดทำวธิด แมข้พวกเขทำแสรข้งวตทำถสือตทำมททำงของพระเจข้ทำ 
จรธิงๆแลข้วพวกเขทำกป็เกลดยดชนังคททำสนัที่งสอนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำและเหวดที่ยงมนันทธิรงไปเสดย มนัน
เปลดที่ยนแปลงไปนข้อยมทำกในชตวงสทำมพนันปด

สดด 50:18-20 พระเจข้ทำทรงกลตทำวโทษพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำทดที่หนข้ทำซสืที่อใจคดในสมนัย
นนัรนตตอไป เมรืนั่อเจผู้าเหป็นโจร เจผู้ากป็คบเขา และเจผู้าเขผู้าสนงคมกนบคนลม่วงประเวณท พวกเขทำขยธิบตทำ
ใหข้กทำรฉข้อโกงและถขงขนทำดสมรผข้รตวมคธิดไปกนับมนันดข้วย พวกเขทำไมตเพดยงยธิรมเยทำะเกดที่ยวกนับพวกคน
เลตนชผข้เทตทำนนัรน แตตพวกเขทำสดุดทข้ทำยแลข้วกป็รตวมวงไปกนับคนเหลตทำนนัรนดข้วย กทำรประยดุกตรใชข้ก นับพวกธร
รมทำจทำรยรและพวกฟทำรธิสดในสมนัยพระเยซผกป็ปรทำกฏชนัดเจน ดผ มนัทธธิว 12:39 และยอหรน 8:4-9 ควทำม
หนข้ทำซสืที่อใจคดททำงศดลธรรมแบบเดดยวกนันนดร ยนังมดอยผตเหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร ในบรรดทำองครกรศทำสนทำ
แบบเสรดนธิยมและละทธิรงควทำมจรธิง

นอกเหนสือจทำกรผปแบบอสืที่นๆของควทำมไมตชอบธรรมแลข้ว พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดร ยนังเสรธิมขข้อหทำนดร เขข้ทำไปดข้วย  19 เจผู้าปลม่อยปากของเจผู้าใหผู้พผดชนนั่ว และลนินั้นของเจผู้าประกอบการ
หลอกลวง อทำจมดกทำรบอกเปป็นนนัยเชธิงพยทำกรณรตรงนดรถขงพวกธรรมทำจทำรยร พวกฟทำรธิสดและพวก
ปดุโรหธิตใหญตทดที่กลตทำวโทษองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ ยธิที่งกวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงกลตทำวโทษพวกเขทำวตทำ 

20 เจผู้านนนั่งพผดใสม่รผู้ายพทนั่นผู้องของเจผู้า เจผู้านนินทาลผกชายมารดาของเจผู้าเอง พดที่นข้องรตวมสทำยเลสือดถผก
หมทำยถขงอยตทำงไมตตข้องสงสนัย อยตทำงไรกป็ตทำม อทำจมดกทำรบอกเปป็นนนัยถขงคททำกลตทำวโทษใสตรข้ทำยเหลตทำนนัรนทดที่
พวกเขทำปรนักปรททำพระเยซผผผข้ซขที่งในฐทำนะยธิวคนหนขที่งทรงเปป็นเพสืที่อนรตวมชทำตธิของพวกเขทำและเปป็นเชสืรอ
สทำยของอธิสรทำเอล กลตทำวโดยสรดุป พระเจข้ทำทรงตททำหนธิพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำทดที่หนข้ทำซสืที่อใจคดและไมต
ชอบธรรม และปดุโรหธิตและคนเลวดจททำนวนมทำกในสมนัยนนัรน นตทำเศรข้ทำทดที่รผปแบบนนัรนของควทำมหนข้ทำซสืที่อ
ใจคดยนังมดอยผตเหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร ในพวกเสรดนธิยมททำงศทำสนทำ



สดด 50:21 พระเจข้ทำจขงทรงออกคททำเตสือนนดร  เจผู้าไดผู้กระทดาสนินั่งเหลม่านทนั้แลผู้ว เรากป็นนินั่ง
เงทยบ เจผู้าคนิดวม่าเราเปป็นเหมรือนเจผู้า แตม่เราจะขนาบเจผู้า และเราจะรายงานสนินั่งเหลม่านนนั้นตม่อหนผู้าตม่อตา
เจผู้า พวกคนบทำปหนทำมนักคธิดวตทำเพรทำะไมตมดกทำรพธิพทำกษทำควทำมบทำปของตนในทนันทด พวกเขทำจขงจะ
ลอยนวลไปพรข้อมกนับมนัน เพรทำะวตทำพระเจข้ทำไมตทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำในทนันทด พวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคด
ทดที่วตทำนดร จขงคธิดแบบเดดยวกนัน ทดที่แยตยธิที่งไปกวตทำนนัรน พวกเขทำคธิดอยตทำงหมธิที่นประมทำทวตทำบทำงทดพระเจข้ทำอทำจ
ทรงเปป็นเหมสือนพวกเขทำและจะทรงขยธิบตทำและยธิ รมเยทำะกนับควทำมเสสืที่อมทรทำมของพวกเขทำ อยตทำงไร
กป็ตทำม พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพระองครจะทรงจนัดกทำรสธิที่งตตทำงๆใหข้เรดยบรข้อยตตอสทำยพระเนตรของ
พระองคร

สดด 50:22 ถข้ทำคนหนข้ทำซสืที่อใจคดเหลตทำนดร ยนังไมตเขข้ทำใจอยผตอดก พระเจข้ทำกป็ตรนัสตรงๆ
เจผู้าทนนั้งหลายผผผู้ลรืมพระเจผู้า จงพนิจารณาเรรืนั่องนทนั้ หาไมม่เราจะฉทกเจผู้าเปป็นชนินั้นๆ และจะไมม่มทสนกคนททนั่ชม่วย
เจผู้าใหผู้พผู้นไดผู้ พวกเขทำไดข้รนับคททำเตสือนแลข้ว จงกลนับใจเสดยใหมต มธิฉะนนัรนพระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับพวก
เขทำดดุจสธิงโตตนัวหนขที่งฉดกเหยสืที่อของมนันเปป็นชธิรนๆ

นดที่เปป็นภนัยคดุกคทำมทดที่นตทำกลนัวทดที่สดุด กทำร "ฉดก...เปป็นชธิรน ๆ " เปป็นกทำรกระทททำของสนัตวรปตทำ ดผ สดดุดด 
7:2 โยบประกทำศวตทำพระเจข้ทำทรง "ฉดกเขทำ" แตตนอกจทำกนนัรนไมตคตอยใชข้สททำนวนนดร เกดที่ยวกนับกทำรทดที่
พระเจข้ทำทรงลงโทษคน แนตนอนถข้ทำพระเจข้ทำทรงตนัรงพระทนัยทดที่จะลงโทษผผข้ใด กป็ไมตมดใครสทำมทำรถชตวย
ผผข้นนัรนไดข้ ดผ สดดุดด 49:7-8  กทำรชตวยใหข้รอดจะตข้องมทำจทำกพระเจข้ทำเอง

สดด 50:23 บสคคลททนั่นดาการสรรเสรนิญมาเปป็นเครรืนั่องสนกการบผชากป็ใหผู้เกทยรตนิแกม่เรา
เราจะสดาแดงความรอดของพระเจผู้าแกม่ผผผู้จนดทางของเขาอยม่างถผกตผู้อง" ในขข้อ 22 พระเจข้ทำทรงเตสือน
คนชนัที่ว ในขข้อ 23 พระองครกป็ทรงใหข้ก ททำลนังใจแกตคนชอบธรรม พระเจข้ทำทรงรนับ "เกดยรตธิ" จทำกบรรดทำ
คนทดที่สรรเสรธิญพระองครดข้วยใจจรธิง และถข้ทำมนดุษยรคนใดจะ "จนดทางของเขาอยม่างถผกตผู้อง" พระเจข้ทำ
จะทรง "สดาแดงความรอดของพระเจผู้า" แกตคนนนัรน คสือจะนททำสนันตธิสดุขและพระพรตตทำง ๆ มทำสผตชดวธิต
ของคนนนัรน


