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หนนังสสือเพลงสดดุดด
บททดที่ 51-150
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 51: แมม้วว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนขขนนี้ เนนนื่องในโอกาสทดีนื่มนดมมิด
จรมิงๆ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็เปก็นหนขนื่งในสว่วนตว่างๆทดีนื่เปก็นเหมนอนยอดเขาของพระวจนะของพระเจม้า ดดัง
ทดีนื่ถถูกหมายเหตดุไวม้ในชนนื่อเรดียก ถถึงหหัวหนน้านหักรน้อง เพลงสดดดขดี องดาววิด เมมมื่อนาธหันผผน้พยากรณณ์มาเฝน้า
ทท่าน หลหังจากทดีมื่ทท่านเขน้าหานางบหัทเชบาแลน้ว เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนขขนนี้ หลดังจากความบาปอดัน
รม้ายแรงของดาวมิดกดับนางบดัทเชบา มดันเปก็นหนขนื่งในเพลงสดดุดดีเหลว่านดันี้นทดีนื่แสดงการสสานขกผมิด ใน
บทเพลงนดีนี้ดาวมิดระบายความในใจของตนตว่อพระเจม้าในการสารภาพผมิด การกลดับใจใหมว่ และ
ความเสดียใจตามแบบของพระเจม้าเพราะความบาปของเขา ในสมิบสองขม้อแรกคนอ คสาสารภาพและ
คสาทถูลขอการอภดัยโทษของดาวมิด ในเจก็ดขม้อสดุดทม้ายเราพบความสสานขกพระคดุณทดีนื่เขารอคอยและ
การทดีนื่เขาตดันี้งใจแนว่วแนว่ทดีนื่จะแสดงมดันออกมา
สดด 51:1

ดทำวธิดขขรนตข้นเพลงสดดุดดทดที่ยธิงที่ ใหญตบทนดรดวข้ ยคททำททูลขอควทำมเมตตทำ โอ

ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงแสดงพระกรรณาตต่อขข้าพระองคค์ตามความเมตตาของพระองคค์ ขอทรงลบ
การละเมมิดของขข้าพระองคค์ออกไปตามแตต่พระกรรณาออันอรดมของพระองคค์ ผทูข้พยทำกรณรนทำธนันเพธิงที่
ตททำหนธิดทำวธิดและดข้วยคททำกลตทำวโทษอนันทธิที่มแทงกลตทำววตทำ “ทตทำนคสือชทำยผทูข้นร นัน” เพรทำะถทูกฟข้องใจจนถขง
กข้นบขรงแหตงจธิตวธิญญทำณของตน ดทำวธิดจขงหนดไปยนังหข้องของตน เขทำมดควทำมผธิดและเขทำกกทรทำบดด
ทนัรงหมดทดที่เขทำทททำไดข้คสือกทำรอข้อนวอนขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ โปรดสนังเกตวตทำควทำมเมตตทำทดที่ดทำ
วธิดเสทำะหทำถทูกเชสืที่อมโยงโดยตรงกนับควทำมกรดุณทำอนันเปดที่ยมดข้วยควทำมรนักของพระเจข้ทำทดที่ดทำวธิดรทูข้จกนั ดด เขทำ
จขงรข้องททูลตทำมพระกรดุณทำอนันอดุดมของพระเจข้ทำซขที่งเขทำเคยรทูข้จนักมทำกตอนแลข้วเชตนกนัน เขทำมดควทำมผธิด เขทำ
ถทูกปรนับโทษ เขทำรทูข้ดด เขทำจขงขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเพสืที่อลบลข้ทำงกทำรละเมธิดตตทำงๆของเขทำ

ดทำวธิดไดข้เลตนชทูข้กบนั ภรรยทำของเพสืที่อนบข้ทำนของตน เขทำไดข้พยทำยทำมทดที่จะปกปธิดเรสืที่องนดร เมสืที่อนนันที่ ไมตไดข้ผล
เขทำจขงสนังที่ ฆตทำอดุรดยทำหรและเขทำแตตงงทำนกนับนทำงบนัทเชบทำโดยหวนังวตทำจะทททำใหข้กทำรตนัรงครรภรของนทำงนนัรนดทู
เหมสือนชอบดข้วยกฎหมทำย นนันที่ กกไมตไดข้ผลเชตนกนัน ควทำมบทำปของเขทำหทำเขทำเจอจนไดข้ เขทำมดควทำมผธิด
และบนัดนดรเขทำกกรข้องขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ
ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องขอพระเจข้ทำใหข้ทรง “ลบ” กทำรละเมธิดตตทำงๆของเขทำออกไป ภทำยใตข้พระ
บนัญญนัตขธิ องพระคนัมภดรรเดธิม ควทำมบทำปตตทำงๆสทำมทำรถถทูกปกคลดุมไวข้ไดข้ ภทำยใตข้พระคนัมภดรรใหมต พวก
มนันถทูกลข้ทำงออกไป แมข้ไมตถขงระดนับนนัรน ดทำวธิดกกรข้องขอพระเจข้ทำใหข้ทรงเชกดควทำมบทำปของเขทำไปเสดย
พสืรนฐทำนของกทำรทททำเชตนนนัรนคสือ ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ ในฐทำนะครธิสเตดยนพนันธสนัญญทำใหมต เรทำกก
สทำมทำรถรข้องขอใหข้พระโลหธิตอนันมดคตทำของพระครธิสตรลข้ทำงควทำมบทำปตตทำงๆของเรทำออกไปเชตนกนัน
สดด 51:2

อทำจถทูกนททำโดยพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ดทำวธิดซขที่งรทูลข้ ตวงหนข้ทำถขงควทำม

จรธิงของพระคนัมภดรรใหมตรข้องออกมทำวตทำ ขอทรงลข้างขข้าพระองคค์จากความชอัชั่วชข้าใหข้หมดสมิสิ้น และทรง
ชชาระขข้าพระองคค์จากบาปของขข้าพระองคค์ พระบนัญญนัตธิโมเสสไมตอนดุญทำตใหข้ผทูข้ใด ‘ถทูกลข้ทำง’ จทำก
ควทำมบทำปของตน แนตนอนวตทำดทำวธิดพทูดในเชธิงเปรดยบเปรย กระนนัรนในพระครธิสตร เรทำกกสทำมทำรถซนัก
เสสืรอคลดุมของเรทำในพระโลหธิตของพระเมษโปดกและทททำใหข้พวกมนันขทำวสะอทำดไดข้ จงสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำ “พระโลหธิตของพระเยซทูครธิสตรพระบดุตรของพระองคร กกชททำระเรทำทนัรงหลทำยใหข้ปรทำศจทำก
บทำปทนัรงสธิรน” (1 ยอหรน 1:7)
ดทำวธิดเขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจนวตทำควทำมบทำปยตอมทททำใหข้แปดเปสืร อน มนันทธิงร เขทำใหข้สกปรกและไมต
สะอทำด ทดที่พงขที่ เดดยวของเขทำสททำหรนับกทำรชททำระใหข้สะอทำดฝตทำยวธิญญทำณคสือโดยพระเจข้ทำ เขทำจขงรข้องททูล
พระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้เขทำสะอทำดอดกครนัรง และทดุกวนันนดรคททำตอบตตอคททำถทำมทดที่วทำต “มดอะไรลข้ทำงบทำปขข้ทำ
ไดข้” กกเรดยบงตทำยพอๆกนับทดที่มนันลขกซขรง – “มดแตตพระโลหธิตพระเยซทู”
สดด 51:3

ดทำวธิดจขงสทำรภทำพควทำมบทำปของตนโดยตรงตตอพระเจข้ทำ เพราะขข้า

พระองคค์ทราบถถึงการละเมมิดของขข้าพระองคค์แลข้ว และบาปของขข้าพระองคค์อยยต่ตต่อหนข้าขข้าพระองคค์
เสมอ กทำรรนับรทูคข้ วทำมบทำปคสือกทำรสทำรภทำพมนัน ดทำวธิดยอมรนับควทำมบทำปของตน เขทำไมตมขด ข้อแกข้ตนัว ใน

กทำรเลตนชทูข้อนนั โสมมนนัรน มดมทำกกวตทำแคตควทำมบทำปเดดยว ดทำวธิดหมทำยเหตดุมนันในรทูปพหทูพจนร – กทำร
ละเมธิดเหลตทำนนัรน นอกจทำกนดร เขทำไมตสทำมทำรถกวทำดควทำมรทูเข้ กดที่ยวกนับสธิที่งทดที่เขทำไดข้ทททำลงไปไวข้ใตข้พรมไดข้
พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงฟข้องใจเขทำอยทูตต ลอด ควทำมบทำปของเขทำอยทูตต รงหนข้ทำเขทำเสมอ คนทดที่นตทำ
เวทนทำทดที่สดุดในโลกคสือ ครธิสเตดยนกลนับสนัตยรคนหนขที่งทดที่พยทำยทำมปกปธิดควทำมบทำปของตน
กระนนัรน ดทำวธิดไดข้มทำสทูตขร นันตอนแรกทดที่สททำคนัญแหตงกทำรคสืนดดกนนั เขทำสทำรภทำพควทำมบทำปของตน
ตตอพระเจข้ทำ เพรทำะวตทำ ถข้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคค์ทรงสอัตยค์ซอซชั่ และเททชั่ยงธรรม กก็จะทรง
โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชชาระเราใหข้พข้นจากการอธรรมทอัสิ้งสมิสิ้น (1 ยอหรน 1:9) เมสือที่ เรทำ
เตกมใจสทำรภทำพควทำมบทำปของเรทำ ยอมรนับมนัน และไมตแกข้ตนัวใดๆ พระเจข้ทำกกจะทรงยกโทษและชททำระ
เรทำใหข้สะอทำด กทำรสทำรภทำพคสือขนัรนตอนแรก
สดด 51:4

ขข้าพระองคค์ไดข้ทชาบาปตต่อพระองคค์ ตต่อพระองคค์เทต่านอัสิ้น และไดข้

กระทชาสมิงชั่ ททชั่ชอัชั่วรข้ายในสายพระเนตรพระองคค์ บทำงคนคธิดวตทำควทำมบทำปของดทำวธิดคสือกระทททำตตอนทำ
งบนัทเชบทำ นทำงนตทำจะเปกนผทูข้สมรทูรข้ ต วมคธิดทดที่เตกมใจมทำกกวตทำ และบทำงคนอทำจกลตทำววตทำควทำมบทำปของดทำ
วธิดคสือกระทททำตตออดุรดยทำหร กระนนัรน ดทำวธิดกกรวทูข้ ทำต ผทูข้ทดที่ถทูกกระทททำผธิดจรธิงๆหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกพระเจข้ทำ
ดทำวธิดไดข้กระทททำผธิดตตอพระบนัญชทำตตทำงๆของพระเจข้ทำ – และเขทำไดข้ละเมธิดบนัญญนัตธิสธิบประกทำรอยตทำง
นข้อยสทำมขข้อ ในสต วนของมนดุษยร ควทำมบทำปของดทำวธิดถทูกกระทททำในทดที่ลนับ แตตมนนั ถทูกกระทททำอยตทำงชนัด
แจข้งตตอพระเจข้ทำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “เชสืรอของควทำมบทำปอยทูตต รงทดมที่ นันตตอตข้ทำนพระเจข้ทำ” ดทำวธิด
ทรทำบดดตอนทดที่เขทำทททำสธิที่งทดที่เขทำทททำวตทำมนันเปกนกทำรฝตทำฝสืนพระบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำโดยตรง เขทำทททำมนัน
อยทูดต ด มนันเปกนควทำมบทำปตตอพระเจข้ทำ เขทำทรทำบดดเหมสือนกนับทดที่พระเจข้ทำทรงทรทำบ
ทอัสิ้งนทสิ้เพซชั่อพระองคค์จะทรงชอบธรรมในคชาตรอัสของพระองคค์ และกระจต่างแจข้งในการ
พมิพากษาของพระองคค์ ดทำวธิดรทูข้วทำต เขทำไดข้กระทททำควทำมผธิดตตทำงๆซขที่งมดโทษสมควรตทำย เขทำมดควทำมผธิด
ขนัรนประหทำรชดวธิตตทำมทดที่พระบนัญญนัตธิสมนัยพระคนัมภดรรกลตทำวไวข้ เขทำจขงวธิงวอนขอควทำมเมตตทำของ
พระเจข้ทำ เขทำยอมรนับควทำมบทำปของตนอยตทำงเปธิดเผยเพสืที่อทดวที่ ทำต พระเจข้ทำจะไดข้ทรงชอบธรรมหมดทนัรง
สธิรนและกระจตทำงแจข้งถข้ทำพระองครทรงเลสือกทดที่จะปรนับโทษดทำวธิดถขงตทำย ไมตมดกทำรโอดครวญในสตวน

ของดทำวธิดเลยทดจที่ ะขอกทำรลดโทษ เขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำพระเจข้ทำจะทรงชอบธรรมและกระจตทำง
แจข้งหทำกพระองคทรงเลสือกทดที่จะพธิพทำกษทำดทำวธิด ดทำวธิดไดข้แตตวงธิ วอนขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ
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เขทำยอมรนับสภทำพทดที่บทำปหนทำของตนตตอไป ดยเถมิด ขข้าพระองคค์ถซอ

กชาเนมิดมาในความชอัชั่วชข้า และมารดาตอัสิ้งครรภค์ขข้าพระองคค์ในบาป แมข้กทำรอตทำนแบบผตทำนๆอทำจดทู
เหมสือนบอกเปกนนนัยวตทำดทำวธิดถทูกปฏธิสนธธิในกทำรกระทททำทดที่ผธิดศดลธรรม มนันกกไมตไดข้เปกนเชตนนนัรน ตรง
กนันขข้ทำม เขทำกททำลนังหมทำยถขงธรรมชทำตธิอนันตกตทที่ทำของตน เขทำเกธิดมทำเปกนคนบทำป ควทำมบทำปไดข้ตกทอด
จทำกรดุตนสทูตรต ดุนโดยเรธิที่มตข้นทดที่อทำดนัม ประเดกนของดทำวธิดตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำกกคสือวตทำ รทำกเหงข้ทำแหตงตนัว
ตนของเขทำถทูกหยนังที่ รทำกในควทำมบทำป เรทำเปกนชทำตธิพนันธดุรทดที่ตกตทที่ทำ เรทำไมตไดข้เปกนคนบทำปเพรทำะเรทำ
ทททำบทำป แตตเรทำทททำบทำปเพรทำะเรทำเปกนคนบทำป ในระดนับนนัรนดทำวธิดจขงอทำจกททำลนังวธิงวอนขอควทำมเมตตทำ
ของพระเจข้ทำเพธิมที่ เตธิม
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ดยเถมิด พระองคค์มทพระประสงคค์ความจรมิงภายใน ดทำวธิดยอมรนับอยตทำง

เปธิดเผยวตทำพระเจข้ทำแสวงหทำไมตเพดยงคดุณธรรมภทำยนอกเทตทำนนัรน แตตควทำมบรธิสดุทธธิธภทำยในดข้วย พวกคน
หนข้ทำซสืที่อใจคดมนักทททำตนัวนตทำเลสืที่อมใสแตตกเก นตทำเฟะภทำยใน ดทำวธิดรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำทรงแสวงหทำควทำมสนัตยร
สดุจรธิตแทข้จรธิงของหนัวใจและเขทำเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงเรสืที่องนนัรน (บทำงทดเขทำอทำจกททำลนังพยทำยทำม
เสนอวตทำเขทำสททำนขกผธิดแลข้วจรธิงๆจนถขงกข้นบขรงแหตงตนัวตนของเขทำ) วลดทดที่สอง และจะทรงสอนสตมิ
ปอัญญาแกต่ขาข้ พระองคค์ภายในจมิตใจลถึกลอับของขข้าพระองคค์ อทำจแปลไดข้วทำต ‘และในสต วนทดที่ถทูกซตอนไวข้
พระองครกสาลดังทสาใหม้ขข้ทำพระองครรสทูข้ ตธิปนัญญทำ’ (รทูปกทำลของกรธิยทำภทำษทำฮดบรทูคสือ ยนังไมตเสรกจสมบทูรณร
ซขที่งทททำใหข้แปลไดข้เชตนนนัรน) ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปกนไดข้วทำต ดทำวธิดยอมรนับวตทำพระเจข้ทำกททำลนังสอนสตธิ
ปนัญญทำแกตเขทำ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับคนหนขที่งทดที่มสด ตธิปนัญญทำ โดยแสดงใหข้เขทำเหกนผลทดที่ตทำมมทำ
ตตทำงๆของควทำมบทำป เขทำกกไดข้สตธิปนัญญทำเพธิที่มเตธิม ดทำวธิดไดข้รนับบทเรดยนตตทำงๆทดที่เขทำไมตเคยรทูมข้ ทำกตอน
ผตทำนททำงเรสือที่ งวดุนต วทำยแหตงควทำมบทำปของเขทำ
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ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรวกกลนับมทำวธิงวอนตตอพระเจข้ทำ ขอทรง

ชชาระขข้าพระองคค์ดข้วยตข้นหรสบ ขข้าพระองคค์จถึงจะสะอาด ขอทรงลข้างขข้าพระองคค์และขข้าพระองคค์

จะขาวกวต่าหมิมะ ตข้นหดุสบเปกนตข้นไมข้พรสืนเมสืองของภทูมภธิ ทำคนนัรนซขงที่ สทำมทำรถใชข้เหมสือนแปรงไดข้ ตข้นหดุ
สบถทูกใชข้เพสืที่อททำเลสือดบนเสทำประตทูในชตวงเทศกทำลปนัสกทำนนัรน มนันถทูกใชข้ในพธิธดกทำรชททำระคนโรค
เรสืรอนใหข้สะอทำด มนันยนังถทูกใชข้ในพธิธดชททำระใหข้สะอทำดดข้วยสททำหรนับผทูข้ทดที่แตะตข้องศพคนตทำยมทำ ดทู อพยพ
12:22-23 และเลวดนธิตธิ 14:4-7, กนันดทำรวธิถด 19:6, 18
ดทำวธิดอทำจกททำลนังขอพระเจข้ทำใหข้ทรงประพรมโลหธิตแหตงกทำรลบมลทธินบนควทำมบทำปของเขทำ
โดยปกคลดุมมนันไวข้ เมสือที่ เขทำกลตทำวถขงกทำรถทูกทททำใหข้สะอทำด มนันกกมดกทำรอข้ทำงอธิงชนัดเจนถขงพธิธดชททำระใหข้
สะอทำดตตทำงๆทดที่ถทูกหมทำยเหตดุไวข้ขข้ทำงบน
ในระบบของพนันธสนัญญทำเดธิม กทำรชททำระใหข้สะอทำดโดยกทำรลข้ทำงถทูกทททำใหข้สททำเรกจททำงพธิธดทดที่
อตทำงทองสนัมฤทธธิธนนัรนทดที่อยทูหต นข้ทำพลนับพลทำเทตทำนนัรน ทดที่นนันที่ พวกปดุโรหธิตจะลข้ทำงตนัวเองเพสืที่อทดจที่ ะสะอทำดใน
ททำงพธิธด กระนนัรน ดทำวธิดกกอข้ทำงอธิงถขงภทำพสนัญลนักษณรนร นันโดยขอพระเจข้ทำใหข้ลข้ทำงเขทำหมดทนัรงตนัว อดกครนัรงทดที่
มดกทำรบอกเปกนนนัยทดที่ชดนั เจนถขงศทำสนศทำสตรรพนันธสนัญญทำใหมตเมสือที่ พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงดลใจเขทำ
เชตนนนัรน พนันธสนัญญทำเดธิมใหข้แคตกทำรชททำระรต ทำงกทำยใหข้สะอทำดททำงพธิธด พนันธสนัญญทำใหมตในพระครธิสตร
ใหข้กทำรชททำระจธิตใจและวธิญญทำณจนสะอทำดจรธิงๆโดยพระโลหธิตอนันประเสรธิฐของพระครธิสตร
ดทำวธิดรทูข้วทำต เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชททำระเขทำใหข้สะอทำดจทำกควทำมบทำปของเขทำแลข้ว เขทำกกจะ “ขทำวกวตทำ
หธิมะ” อดกครนัรงทดคที่ วทำมจรธิงของพนันธสนัญญทำใหมตทดที่วทำต พระโลหธิตของพระเยซทูครธิสตรพระบดุตรของ
พระองครชททำระเรทำใหข้สะอทำดจทำกควทำมอธรรมทนัรงสธิรนถทูกสสืที่อตรงนดร นอกจทำกนดร ไมตมดสที่ ธิงใดทดขที่ ทำวสวตทำง
จข้ทำกวตทำหธิมะทดที่เพธิงที่ ตกใหมตๆ ขณะทดที่ผทูข้เขดยนกททำลนังเขดยนหนนังสสืออธธิบทำยพระคนัมภดรรนร ดอยทูต หธิมะกททำลนังตก
อยทูนต อกหนข้ทำตตทำง แทข้จรธิงแลข้วมนันขทำวทดที่สดุด จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำเมสืที่อพระองครทรงชททำระเรทำใหข้
สะอทำด พระองครกทก รงทททำใหข้เรทำขาวกวว่าหมิมะ
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ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำตตอไปอดก ขอทรงโปรดใหข้ขาข้ พระองคค์ไดข้ยมิน

ความชซชั่นบานและความยมินดท เพซชั่อกระดยกซถึงชั่ พระองคค์ทรงหอักนอัสิ้นจะเปรมปรทดมิดิ์ นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำง
ชนัดเจนวตทำควทำมบทำปยตอมทททำใหข้ควทำมชสืที่นบทำนและควทำมสดุขแทข้จรธิงมลทำยหทำยไป ควทำมบทำปอทำจนททำ
มทำซขงที่ ควทำมสนดุกสนทำนและควทำมเพลธิดเพลธิน อยตทำงไรกกตทำม อยตทำงหลนังนดรกอก ยทูเต พดยงชนัวที่ ครทูตและเปกนสธิที่ง

ทดที่ปรทำกฏภทำยนอกเทตทำนนัรน พวกมนันมทำแลข้วพวกมนันกกจทำกไป ควทำมชสืที่นบทำนและควทำมยธินดดคงอยทู ต
ยทำวนทำนและฝนังลขก แมข้ควทำมบทำปอทำจนททำมทำซขที่งควทำมตสืนที่ เตข้นและควทำมบนันเทธิงเพดยงชนั วที่ ครทูต มนันกกทรธิง
ไวข้ซขที่งควทำมรทูข้สขกผธิดทดคที่ งอยทูยต ทำวนทำน ผลทดที่ตทำมมทำตตทำงๆอนันเลวทรทำม และควทำมโกลทำหลวดุนต วทำย ดทำ
วธิดไดข้รนับบทเรดยนอยตทำงเจกบปวดแลข้ว เขทำจขงรข้องขอพระเจข้ทำใหข้ทรงคสืนควทำมชสืที่นบทำนและควทำมสดุข
แทข้จรธิงแกตเขทำ เขทำพทูดเชธิงเปรดยบเปรยอดกถขงกระดทูกของเขทำวตทำถทูกหนักโดยควทำมบทำปของเขทำ
ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปกนไดข้วทำต ควทำมรทูข้สขกผธิดในเรสือที่ งควทำมบทำปของเขทำคตอยๆกนัดกธินเขทำหลนัง
จทำกนนัรนจนถขงขนทำดทดที่รทำวกนับวตทำมนันไดข้หนักกระดทูกของเขทำเสดยแลข้ว ในกทำรถทูกยกโทษและถทูกชททำระ
ใหข้สะอทำดโดยพระเจข้ทำ เขทำกกอยทำกไดข้ควทำมเปรมปรดดธ ธิทดที่ไปถขงกระดทูกของเขทำ กลตทำวอดกนนัยหนขงที่ ดทำ
วธิดรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้ทรงคสืนควทำมชสืที่นบทำนทดที่ฝนังรทำกลขกภทำยในทดที่เขทำเคยรทูจข้ นัก – ควทำมชสืนที่ บทำนของ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่ครธิสเตดยนกลนับสนัตยรคนหนขงที่ ทดที่ดททำเนธินชดวตธิ ในควทำมบทำปกกนตทำเวทนทำทดที่สดุด
ทตทำมกลทำงคนทนัรงปวง
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เขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำตตอไปวตทำ ขอทรงเบซอนพระพอักตรค์พระองคค์

จากบาปทอัสิ้งหลายของขข้าพระองคค์เสทย และทรงลบบรรดาความชอัชั่วชข้าของขข้าพระองคค์ใหข้สนมิสิ้ เขทำ
อข้อนวอนพระเจข้ทำมธิใหข้มองดทูควทำมบทำปของเขทำอดกตตอไป อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ลบควทำม
บทำปของเขทำออกไปเสดย ดทู ควทำมเหกนตตทำงๆสททำหรนับขข้อ 1
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ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดรข้องททูลวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงสรข้างใจ

สะอาดภายในขข้าพระองคค์ และฟซสิ้นนชสิ้าใจททชั่หนอักแนต่นขถึนสิ้ ใหมต่ภายในขข้าพระองคค์ เหกนไดข้ชนัดวตทำผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรบอกเปกนนนัยวตทำใจของเขทำไดข้ถทูกทททำใหข้เปกนมลทธินไปโดยควทำมบทำป เขทำจขงขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้เนรมธิตใจสะอทำดแทนทดที่มนนั ในฐทำนะผทูข้อยทูอต ทำศนัยของหนัวใจ ดทำวธิดยนังขอรข้องพระเจข้ทำใหข้
ทรงฟสืร น “นทรทำใจทดที่หนนักแนตน” (วธิญญทำณถทูกตข้อง) ภทำยในเขทำดข้วย ชตทำงเปกนพระพรมหนัศจรรยรทจดที่ ะมดใจ
สะอทำดและวธิญญทำณถทูกตข้อง อดกครนัรงทดที่ตนัวทททำควทำมสะอทำดแหตงกทำรชททำระใหข้สะอทำดของพระเจข้ทำนดรคสือ
พระโลหธิตอนันมดคตทำประเสรธิฐของพระครธิสตร มนันสทำมทำรถลข้ทำงควทำมบทำปใดๆออกไปไดข้และทททำใหข้ใจ
คนเรทำสะอทำดหมดจด วธิญญทำณถทูกตข้องเปกนคดุณธรรมหนขที่งทดที่ตรด ทำคทำไมตไดข้ สองสธิที่งนดรเกดที่ยวขข้องกนัน

อยตทำงใกลข้ชธิด วธิญญทำณถทูกตข้องอทำศนัยอยทูภต ทำยในใจสะอทำด ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้เนรมธิต
สธิที่งทดที่ไมตอยทูทต ดที่นนันที่ อดกตตอไปแลข้ว (ใจสะอทำด) และฟสืร นสธิที่งทดเที่ คยมดอยทูต (วธิญญทำณถทูกตข้อง) แตตบนัดนดรกก
อตอนแออยตทำงนตทำเศรข้ทำ
สดด 51:11

เขทำขอรข้องตตอไปวตทำ ขออยต่าทรงเหวทชั่ยงขข้าพระองคค์ไปเสทยจากเบซสิ้อง

พระพอักตรค์พระองคค์ และขออยต่าทรงนชาพระวมิญญาณบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ไปจากขข้าพระองคค์ ดทำ
วธิดไมตไดข้กลนัววตทำจะสทูญเสดยควทำมรอดของตน ตรงกนันขข้ทำม เขทำกลนัวกทำรถทูกเหวดที่ยงออกไปจทำกกทำร
อวยพรและควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำในชดวตธิ นดร เขทำทรทำบดดวทำต พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถเนรเทศเขทำไดข้
เหมสือนคทำอธิน เขทำกลนัวกทำรเปกนภทำชนะทดที่ถทูกโยนทธิรงและพระเจข้ทำไมตทรงใชข้งทำนอดกตตอไป นอกจทำกนดร
เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงเอทำกทำรทททำงทำนของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธในชดวธิตของเขทำไปเสดย – กทำร
ปลอบประโลมใจ กทำรชดรนททำ กทำรฟข้องใจ และกทำรชตวยเหลสือของพระองคร เขทำกลนัวกทำรเปกนเหมสือน
ซทำอทูลซขที่งเปกนผทูข้ทดที่พระเจข้ทำทรงจทำกไปแลข้วและไมตตอบเขทำเลยไมตวทำต จะโดยอทูรมด โดยผทูข้พยทำกรณร หรสือ
โดยควทำมฝนัน นดที่เทตทำกนับเขทำรข้องททูลวตทำ ‘โอ ขออยตทำทรงละทธิรงขข้ทำพระองครไวข้แกตควทำมอตอนแอของขข้ทำ
พระองครเอง’
สดด 51:12

ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดอข้อนวอนวตทำ ขอทรงคซนความชซนชั่ บานใน

ความรอดแกต่ขข้าพระองคค์ เรทำควรหมทำยเหตดุวทำต ดทำวธิดไมตไดข้อธธิษฐทำนวตทำ “ขอทรงคสืนควทำมรอดแกตขทำข้
พระองคร” เหมสือนอยตทำงพวก Assemblies of God อยทำกใหข้เรทำเชสืที่อ ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงคสืนความชนนื่นบานแหตงควทำมรอดของเขทำใหข้แกตเขทำ ควทำมบทำปไมตสทำมทำรถกททำจนัดควทำม
รอดของเรทำไดข้ แตตมนนั จะกททำจนัดควทำมชสืนที่ บทำนแหตงควทำมรอดนนัรนอยตทำงแนตนอน ผลพวงหนขที่งทดที่ไมตอทำจ
เลดที่ยงไดข้ของควทำมบทำปคสือ ควทำมทดุกขรใจ อทำจมดควทำมสนดุกสนทำนเพดยงชนั วที่ ครทำวในควทำมบทำป แตตไมตมด
ควทำมสดุขระยะยทำว ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงคสืนควทำมชสืที่นบทำนแหตงควทำมรอดของเขทำ ควทำม
บทำปของเขทำไดข้ถทูกสทำรภทำพแลข้ว เขทำไดข้กลนับใจใหมตจทำกมนันแลข้ว บนัดนดรเขทำเปกนผทูข้สมนัครคนหนขงที่
สททำหรนับควทำมชสืที่นบทำนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำซขที่งมดแตตพระองครเทตทำนนัรนประททำนใหข้ไดข้

และชยขข้าพระองคค์ไวข้ดข้วยเตก็มพระทอัย คททำทดแที่ ปลเปกน เตก็มพระทอัย (นอวว์ดดีบ) จรธิงๆแลข้วหมทำย
ถขงควทำมสทูงสต งหรสือควทำมเปกนกษนัตรธิยร สรดุปกกคสือ ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงชทูเขทำโดยพระวธิญญทำณ
อนันสทูงสต งของพระองคร แนตทดเดดยว พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงสทูงสตงและทรงชตวยชทูประชทำกรของ
พระเจข้ทำเมสืที่อพวกเขทำสะอทำดและถทูกตข้องตตอพระพนักตรรพระองคร
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เมสือที่ พระเจข้ทำทรงยกโทษเขทำ ชททำระเขทำใหข้สะอทำด ฟสืร นวธิญญทำณถทูก

ตข้องภทำยในตนัวเขทำ คสืนควทำมชสืนที่ บทำนแหตงควทำมรอดของเขทำ และชทูเขทำขขรน ดทำวธิดจขงสนัญญทำสธิที่งตตอไปนดร
แลข้วขข้าพระองคค์จะสอนผยข้ละเมมิดทอัสิ้งหลายถถึงบรรดาพระมรรคาของพระองคค์ และคนบาปทอัสิ้ง
หลายจะกลอับสยพต่ ระองคค์ ควทำมบทำปทดที่ไมตถทูกสทำรภทำพและไมตถทูกกลนับใจใหมตยอต มทททำใหข้ฤทธธิธเดชของ
พระเจข้ทำในชดวธิตของเรทำลนัดวงจร โดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ เมสือที่ ควทำมบทำปนนัรนเปกนทดที่ทรทำบ มนันกกอทำจทททำใหข้
กทำรรนับใชข้ใดๆทดที่เรทำอทำจมดเปกนหมนันไป ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนดด แมข้ควทำมบทำปของเขทำอทำจไมตกลทำย
เปกน ‘ขตทำวภทำคคทที่ทำ’ มนันกกไมตเปกนควทำมลนับอดกตตอไป บรรดทำขข้ทำรทำชสททำนนักของเขทำยตอมปะตธิดปะตตอสธิที่ง
ทดที่เกธิดขขรนระหวตทำงเขทำและนทำงบนัทเชบทำ เรสือที่ งซดุบซธิบพรรครนร ดยอต มลทำมไปดดุจไฟปตทำ
ชสืที่อเสดยงของดทำวธิดถทูกทททำใหข้เสสืที่อมเสดยแลข้ว กระนนัรนเมสือที่ เขทำกลนับใจใหมตตตอหนข้ทำผทูข้คนและทททำ
สธิที่งทดที่ถทูกตข้องตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ กระบวนกทำรสรข้ทำงใหมตสททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำจขงไดข้เรธิที่ม
ตข้นอดกครนัรง เขทำจะไมตมคด วทำมมนันที่ ใจหรสือกทำรนนับหนข้ทำถสือตทำทดที่เขทำเคยมด แตตดทำวธิดกกมตดุงมนันที่ ทดจที่ ะเปกน
พยทำนแกตบรรดทำคนบทำปอดกครนัรง กกตตอเมสือที่ เขทำทททำสธิที่งตตทำงๆใหข้ถทูกตข้องกนับพระเจข้ทำ คนบทำปทนัรงหลทำยจขง
จะกลนับใจเชสืที่อ (เรทำควรหมทำยเหตดุวทำต ดทำวธิดไมตไดข้อยทูใต นกทำรรนับใชข้เหมสือนอยตทำงทดที่เรทำรทูข้จนักมนันใน
ปนัจจดุบนัน อยตทำงไรกกตทำม ควทำมปรทำรถนทำของเขทำกกคสือทดที่จะเปกนผทูข้นททำวธิญญทำณอดกครนัรงในกทำรหนันคน
บทำปคนอสืที่นๆมทำหทำพระเจข้ทำ ควทำมบทำปอทำจเอทำคนๆหนขที่งออกไปจทำกกทำรรนับใชข้แบบททำงกทำร แตตเมสืที่อ
เขทำกลนับใจใหมต เขทำกกสทำมทำรถนททำผทูข้คนมทำถขงพระครธิสตรไดข้อดกครนัรง)
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โอ ขข้าแตต่พระเจข้า คซอพระเจข้าแหต่งความรอดของขข้าพระองคค์ ขอ

ทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากความผมิดเพราะทชาโลหมิตเขาตก และลมิสิ้นของขข้าพระองคค์จะรข้อง
เพลงเรซชั่องความชอบธรรมของพระองคค์ ดทำวธิดวธิงวอนขอควทำมเมตตทำอดกครนัรง เขทำมดควทำมผธิดในกทำร

ทททำใหข้โลหธิตของอดุรดยทำหรตก ควทำมบทำปของเขทำขยทำยออกไปไกลเกธินกวตทำกทำรเลตนชทูข้กบนั นทำงบนัทเชบทำ
เขทำทรทำบดดและเขทำยอมรนับเรสือที่ งนดรตตอพระเจข้ทำอดกครนัรง แตตเขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำถข้ทำพระองครจะ
ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมบทำปของเขทำ เขทำกกจะรข้องเพลงเสดยงดนังอดกครนัรงในกทำรสรรเสรธิญควทำม
ชอบธรรมของพระเจข้ทำ นนันที่ เขทำไมตอทำจทททำไดข้หลนังจทำกกทำรถทูกตนัดสธินใหข้มดโทษประหทำรชดวธิต ตทำมพระ
บนัญญนัตธินร นนั เขทำสมควรมดโทษถขงตทำย กระนนัรนเขทำวธิงวอนพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมเมตตทำอดกครนัรงแบบ
เปกนนนัย โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำเรดยกพระเจข้ทำวตทำ “โอ ขข้ทำแตตพระเจข้ทำ คสือพระเจข้ทำแหตงควทำมรอดของขข้ทำ
พระองคร” เขทำรทูวข้ ทำต ควทำมรอดของเขทำมทำจทำกทดที่ไหน มนันอยทูใต นพระเจข้ทำแหตงควทำมรอด ชตทำงเปกนคททำ
พรรณนทำอนันมหนัศจรรยรเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำผทูข้ทรงเปดที่ยมควทำมเมตตทำของเรทำ
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หลนังจทำกถทูกชททำระใหข้สะอทำดและถทูกยกโทษแลข้ว ดทำวธิดจขงขอรข้องวตทำ

โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ขอทรงเบมิกรมิมฝทปากของขข้าพระองคค์ และปากของขข้าพระองคค์จะ
สชาแดงการสรรเสรมิญพระองคค์ เมสืที่อพระเจข้ทำประททำนโอกทำสนนัรนแกตเขทำ ดทำวธิดกกปฏธิญทำณวตทำจะสททำแดง
กทำรสรรเสรธิญพระองครแกตผทูข้อสืที่น สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงสทำมทำรถเปธิดรธิม
ฝดปทำกของเรทำไดข้อยตทำงนตทำอนัศจรรยร และเรสืที่องรทำวตตทำงๆของพระเจข้ทำทดที่เรทำคนโงตทร นังหลทำยสทำมทำรถเอตย
ออกมทำไดข้ภทำยใตข้กทำรดลใจของพระองคร!”
สดด 51:16-17

เพราะพระองคค์มมิไดข้ทรงประสงคค์เครซชั่องสอัตวบยชา มมิฉะนอันสิ้ ขข้า

พระองคค์จะถวายใหข้ พระองคค์มมิไดข้พอพระทอัยเครซชั่องเผาบยชา ขข้อเทกจจรธิงคสือวตทำ ไมตมดเครสือที่ งสนัตวบทูชทำ
สททำหรนับกทำรเลตนชทูข้และกทำรฆทำตกรรม แตต่จะมทความหวาดกลอัวในการรอคอยการพมิพากษาโทษ
(ฮดบรทู 10:27) นอกจทำกนดร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรอทำจถทูกทททำใหข้รทูข้แจข้งเหลสือเกธินจนมองเหกนไกลเกธิน
กวตทำพธิธดกรรมทดที่เปกนสนัญลนักษณรนร นัน ดวงตทำของเขทำโดยควทำมเชสืที่ออทำจจข้องมองดข้วยควทำมยธินดดไปทดที่
กทำรลบมลทธินบทำปทดที่แทข้จรธิงบนกทำงเขนนนัรน นดที่เปกนหนัวขข้อของเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำ ดทำวธิดจขง
ตระหนนักถขงควทำมไรข้ประโยชนรของกทำรถวทำยสนัตวรเปกนเครสือที่ งบทูชทำ เขทำคงจะยธินดดทดที่จะถวทำยสนัตวร
หลทำยพนันตนัวเปกนเครสือที่ งบทูชทำเพสือที่ ปกคลดุมควทำมบทำปของตน แตตเขทำรทูวข้ ทำต นนันที่ ไมตใชตสที่ งธิ ทดพที่ ระเจข้ทำอยทำก
ไดข้

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดเปกนผทูข้ใหญตฝตทำยวธิญญทำณพอทดจที่ ะรทูข้วทำต 17 เครซชั่องบยชาททชั่พระเจข้าทรงรอับไดข้
คซอจมิตใจททชั่ชอกชชสิ้า จมิตใจททชั่สชานถึกผมิดและชอกชชสิ้านอัสิ้น โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์จะมมิไดข้ทรงดยถยก สธิที่ง
ทดพที่ ระเจข้ทำทรงปรทำรถนทำจรธิงๆคสือ ใจทดที่ชอกชทรทำดข้วยควทำมโศกเศรข้ทำเพรทำะควทำมบทำป พระเจข้ทำจะไมตมด
วนันดทูหมธิที่นควทำมชอกชทรทำทดที่แทข้จรธิงและจธิตใจทดที่แตกสลทำยเลย ดทำวธิดไดข้เรดยนรทูเข้ รสืที่องนนัรนอยตทำงเจกบปวด
แตตเขทำกกไดข้รนับบทเรดยนแลข้ว เขทำจะไมตถทูกพบวตทำมดควทำมผธิดในเรสือที่ งควทำมไมตเหมทำะสมททำงศดลธรรม
เลย แมข้แตตกบนั อทำบดชทำกหญธิงชทำวชทูเนมนนัรน พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยเมสืที่อคนบทำปคนหนขงที่ มทำอยตทำงแตก
สลทำยและชอกชทรทำเพรทำะควทำมบทำปของตน พระเจข้ทำจะไมตทรงดทูหมธิที่นกทำรกลนับใจใหมตเชตนนนัรนเลย
สดด 51:18-19

ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทสททำคนัญนดรใกลข้ถขงตอนจบของมนันแลข้ว ดทำวธิดกก

เสนอคททำถวทำยสทำธดุกทำรโดยแสวงหทำกทำรอวยพรของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเยรทูซทำเลกม ขอทรงกระทชาดทแกต่ศมิ
โยนตามพระกรรณาของพระองคค์ ขอทรงสรข้างกชาแพงเยรย ซาเลก็ม อทำจเปกนไดข้วทำต ดทำวธิดหมทำยถขงเปข้ทำ
หมทำยทดที่มมด ทำยทำวนทำนของเขทำทดที่จะสรข้ทำงพระวธิหทำรทดที่เยรทูซทำเลกม ดข้วยตระหนนักวตทำควทำมบทำปของเขทำ
อทำจขนัดขวทำงควทำมเปกนไปไดข้ทดที่จะกระทททำเรสืที่องนนัรน เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้กระทททำตทำมชอบพระทนัย
ของพระองครในศธิโยน ในกทำรทททำเชตนนนัรนเขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงอวยพรเยรทูซทำเลกมทนัรงๆทดที่เขทำ
ไดข้กระทททำบทำป ทดที่เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้ทนัวที่ เพลงสดดุดดบทนดรกคก สือวตทำ ดทำวธิดไมตเคยขอกทำรอวยพรสททำหรนับ
ตนัวเองเลย ตรงกนันขข้ทำม เขทำขอรข้องวตทำอยตทำใหข้ควทำมบทำปของเขทำขนัดขวทำงกทำรทททำงทำนของพระเจข้ทำไมตวทำต
ในกทำรเปกนพยทำนสต วนตนัวหรสือในกทำรอวยพรแกตเยรทูซทำเลกมในอนทำคต
ขข้อสดุดทข้ทำยดทูเหมสือนจะยสืนยนันควทำมคธิดนดร 19 แลข้วพระองคค์จะทรงปทตมิยมินดทในเครซชั่องสอัตว
บยชาแหต่งความชอบธรรม ในเครซชั่องเผาบยชาและในเครซอชั่ งเผาบยชาทอัสิ้งตอัว แลข้วเขาจะถวายวอัวผยบข้ น
แทต่นบยชาของพระองคค์ วลดทดที่วทำต “เครสืที่องสนัตวบทูชทำแหตงควทำมชอบธรรม” ปรทำกฏสทำมครนัรงในพระ
คนัมภดรร (ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ 33:19 และเพลงสดดุดด 4:5) ควทำมคธิดนดรอทำจหมทำยถขงเครสืที่องสนัตวบทูชทำตตทำงๆ
ทดที่ถทูกถวทำยแดตพระเจข้ทำในควทำมชอบธรรมทนัรงสธิรนแหตงจธิตใจ เมสืที่อเครสือที่ งสนัตวบทูชทำตตทำงๆทดที่ถทูกเจทำะจงใน
หนนังสสือเลวดนธิตธิถทูกถวทำยพรข้อมกนับควทำมชอบธรรมแหตงจธิตใจแดตพระเจข้ทำ เมสืที่อนนัรนพระเจข้ทำกกจะทรง
พอพระทนัย นนันที่ เปกนควทำมจรธิงในพลนับพลทำนนัรน มนันจะเปกนควทำมจรธิงในพระวธิหทำรทดที่จะถทูกสรข้ทำงขขรน
โดยซทำโลมอนอดกไมตนทำน มนันจะเปกนควทำมจรธิงในพระวธิหทำรยดุคพนันปดในเยรทูซทำเลกม

เมสือที่ ดทำวธิดไดข้ทททำใหข้เกธิดสนันตธิสดุขกนับพระเจข้ทำผตทำนททำงกทำรสทำรภทำพบทำป กทำรกลนับใจใหมตทดที่
ออกมทำจทำกกข้นบขรงของหนัวใจ และกทำรไดข้วธิญญทำณถทูกตข้องกลนับคสืนมทำ เขทำกกตร นังตทำคอยกทำรปรองดอง
กนับพระเจข้ทำอดกครนัรงในกทำรนมนัสกทำรทดที่มพด ธิธดตตทำงๆตทำมทดถที่ ทูกกททำหนดไวข้ทดที่พลนับพลทำ แมข้กทำรถวทำยเครสือที่ ง
สนัตวบทูชทำเชตนนนัรนไมตเหมทำะสมสททำหรนับครธิสตจนักร หลนักกทำรเรสืที่องใจสะอทำดและวธิญญทำณถทูกตข้องใน
ฐทำนะเปกนขข้อกททำหนดหนขงที่ สททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิและกทำรนมนัสกทำรกกยนังมดอยทูเต หมสือนเดธิม
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 52: เพลงสดดุดดีบางบทไมว่ทราบแนว่ชดัดวว่าถถูกเขดียนในโอกาสใด แตว่
มดันไมว่ไดม้เปก็นเชว่นนดันนี้ ตรงนดีอนี้ ยว่างแนว่นอน ชนนื่อเรดียกของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้บอกอะไรเราหลายอยว่าง ถถึง
หหัวหนน้านหักรน้อง มหัสควิลบทหนถึมื่ง เพลงสดดดดีของดาววิด เมมมื่อโดเอกคนเอโดมมาทผลซาอผลวท่า "ดาววิดไดน้
มาทดีมื่เรมอนอาหวิเมเลค" ผถูม้แตว่งคนอดาวมิด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกอดุทมิศแกว่หดัวหนม้านดักรม้องของพลดับพลา
เหมนอนเดมิม มดันถถูกเขดียนเนนนื่องในโอกาสทดีนื่โดเอกคาบขว่าวไปบอกเรนอนื่ งดาวมิดซขงนื่ สดุดทม้ายแลม้วนสาไปสถูว่
การฆว่าฟดันปดุโรหมิตแปดสมิบหม้าคนทดีนื่โนบ ดถู 1 ซามถูเอล 21-22
สดด 52:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดตนัรงคททำถทำมเกดที่ยวกนับกทำร

โอข้อวดอนันไรข้สทำระของโดเอก โอ เจข้าผยข้มทอมิทธมิ ไฉนเจข้าจถึงโอข้อวดในการชอัชั่ว ความเมตตาของ
พระเจข้าดชารงอยยต่วนอั ยอังคชชั่า หลนังจทำกกทำรฆตทำฟนันอนันททำรดุณของตน โดเอกกกโอข้อวดเรสืที่องนดรอยตทำงเหกนไดข้
ชนัดและดทำวธิดกกไดข้ยธินเกดที่ยวกนับมนัน เขทำจขงถทำมวตทำทททำไมทหทำรทดขที่ ร ดขลทำดผทูข้นร ดถขงไดข้ฆตทำฟนันปดุโรหธิตผทูข้ไรข้
ควทำมผธิดแปดสธิบหข้ทำคนซขงที่ ไมตไดข้ถสือดทำบหรสือไมตนตทำจะเคยถสือดทำบเลย วลดสดุดทข้ทำย ความเมตตาของ
พระเจข้าดชารงอยยต่วนอั ยอังคชชั่า บอกเปกนนนัยวตทำควทำมดดของพระเจข้ทำจะเรดยกเอทำควทำมยดุตธิธรรมสททำหรนับกทำร
นตทำสะอธิดสะเอดยนนนัรนทดโที่ ดเอกไดข้กระทททำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “ควทำมเกรดรยวกรทำดของทรรทำชยร
ไมตสทำมทำรถทททำใหข้ลททำธทำรทดที่ไหลตลอดปดแหตงควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเหสือดแหข้งลงไดข้ ถข้ทำพวก
ปดุโรหธิตถทูกฆตทำตทำย พระผทูข้เปกนนทำยของพวกเขทำกกทรงพระชนมรอยทูต ถข้ทำโดเอกมดชยนั ชนะอยทูชต นัวที่ ครทูต องคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำกกจะทรงพระชนมรอยทูนต ทำนกวตทำเขทำ และทรงแกข้แคข้นควทำมผธิดทดที่เขทำไดข้กระทททำ” พระ
คนัมภดรรไมตไดข้บนันทขกเพธิที่มเตธิมถขงจดุดจบของโดเอกนอกเหนสือจทำก 1 ซทำมทูเอล 22 อยตทำงไรกกตทำม เรทำกก

มนันที่ ใจไดข้วทำต เมสืที่อถขงครทำวเหมทำะสม โดเอกกกเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเพรทำะควทำมชนัวที่ ชข้ทำของ
เขทำ
สดด 52:2-4

ดทำวธิดประกทำศตตอไปถขงควทำมบทำปหนทำของชทำยชนัวที่ ผทูข้นร ด ลมิสิ้นของเจข้า

ออกอรบายประสงคค์รข้าย และหลอกลวงอยต่างมทดโกนคม นดที่นตทำจะหมทำยถขงรทำยงทำนขตทำวอนันประสงคร
รข้ทำยทดที่โดเอกรทำยงทำนแกตซทำอทูล พวกปดุโรหธิตและครอบครนัวของพวกเขทำทดที่เมสืองโนบถทูกฆตทำตทำยตทำม
คททำสนังที่ ของซทำอทูล ดนังนนัรนซทำอทูลจขงมดควทำมผธิดพอๆกนันในกทำรฆตทำฟนันนนัรนทดที่เมสืองโนบ ดทำวธิดอทำจรวมซทำ
อทูลเขข้ทำไวข้ดข้วยในคททำกลตทำวโทษนดร
3 เจข้ารอักชอัชั่วมากกวต่าดท และการมรสามากกวต่าพยดความชอบธรรม เซลาหค์ อดุปนธิสนัยของโดเอก
และผทูข้บนังคนับบนัญชทำของเขทำถทูกกลตทำวโทษเพธิที่มเตธิม พวกเขทำมดควทำมสนใจในควทำมชนัวที่ มทำกกวตทำควทำมดด
พวกเขทำอยทำกพทูดโกหกมทำกกวตทำพทูดสธิที่งทดที่ถทูกตข้อง และพรข้อมกนันนนัรนดทำวธิดสนังที่ ผทูข้อตทำนใหข้หยดุดชนัวที่ ครทูตและ
ตรขกตรองสธิที่งทดที่ถทูกเขดยนไปแลข้วดข้วยคททำวตทำ เซลาหว์ ทดที่พบบตอย
นอกจทำกนดร 4 เจข้ารอักทรกคชาททชั่ทชาลาย โอ ลมิสิ้นแหต่งการหลอกลวง โดเอกพรข้อมกนับเจข้ทำนทำยของ
เขทำ นนันที่ คสือ ซทำอทูล รนักทดที่จะหทำรสือเรสือที่ งกทำรทททำลทำยผทูข้คน มนันเปธิดเผยควทำมหลอกลวงแหตงจธิตใจของ
พวกเขทำ
สดด 52:5

พรข้อมกนันนนัรน ดทำวธิดประกทำศพระพธิโรธของพระเจข้ทำทดที่จะมดตตอศนัตรทู

เหลตทำนดร แตต่พระเจข้าจะทรงทชาลายเจข้าลงเสทยเปก็นนมิตยค์ พระองคค์จะทรงฉวยและดถึงเจข้าจากททชั่อยยต่อาศอัย
ของเจข้า พระองคค์จะทรงถอนรากเจข้าเสทยจากแผต่นดมินของคนเปก็น เซลาหค์ ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำ
กกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้พพธิ ทำกษทำในทดที่สดุด พระองครอทำจทรงพธิพทำกษทำคนชนัวที่ ในเวลทำทดที่เหมทำะสม
ทดที่สดุดของพระองคร แตตมนนั จะมทำอยตทำงแนตนอน กทำรแกข้แคข้นเปกนของพระองคร พระองครจะทรงตอบ
สนอง มนันอทำจไมตใชตในเวลทำทดที่เรทำคธิดวตทำมนันควรเปกน แตตพระองครจะทรงพธิพทำกษทำคนชนัวที่ และแกข้แคข้น
ใหข้คนชอบธรรม อดกครนัรงทดมที่ ดเหตดุใหข้หยดุดและใครต ครวญเกดที่ยวกนับควทำมจรธิงทดที่ถทูกนททำเสนอ พระเจข้ทำใน
เวลทำของพระองครจะทรงทททำลทำยเหลตทำคนชนัวที่ หทำกไมตใชตเรกวๆนดร กกภทำยหลนังอยตทำงแนตนอน

สดด 52:6-7

คนชอบธรรมจะเหก็นและเกรงกลอัว และจะหอัวเราะเยาะเขา วนันนนัรน

จะมทำแนตเมสืที่อคนชอบธรรมจะเหกนกทำรลงโทษทดที่สมควรไดข้รนับของคนชนัวที่ หทำกมนันไมตใชตในชดวธิตนดร
มนันกกจะเกธิดขขรนอยตทำงแนตนอนทดที่กทำรพธิพทำกษทำบนพระทดที่นนังที่ ใหญตสดขทำว พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้
โมรเดคนัยเหกนฮทำมทำนถทูกแขวนคอบนตะแลงแกงทดที่ถทูกสรข้ทำงขขรนสททำหรนับเขทำ ดทำวธิดไดข้รนับอนดุญทำตใหข้
เหกนหลนักฐทำนแหตงกทำรเสดยชดวธิตของซทำอทูล ควทำมยดุตธิธรรมมทำอยตทำงแนตนอน – อทำจไมตใชตในเวลทำทดที่เรทำ
คธิด แตตมนนั จะมทำแนต เมสืที่อมนันมทำ มนันกกหอมหวทำนจนถขงจดุดทดที่คนชอบธรรมสทำมทำรถหนัวเรทำะเสดยงดนังใสต
เหลตทำอดดตคทูตอรธิของพวกเขทำไดข้
7 "จงดยบรรรษผยข้ไมต่ใหข้พระเจข้าเปก็นกชาลอังของตน แตต่ไวข้ใจในความมอัชั่งคอัชั่งออันอรดมของเขา เขา
เสรมิมกชาลอังตอัวเขาในความชอัชั่วรข้ายของเขา" สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “จงดทูชทำยผทูข้นร ดเถธิด! ชทำยผทูข้โอข้อวด
อยตทำงไรข้สทำระ เขทำพบปข้อมปรทำกทำร แตตไมตใชตในพระเจข้ทำ เขทำอวดในกททำลนังของตน แตตไมตใชตในองคร
ผทูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ เขทำอยทูทต ดที่ไหนแลข้วตอนนดร? เขทำเปกนอยตทำงไรบข้ทำงในยทำมขนัดสนของเขทำ? จงดทูควทำม
พธินทำศของเขทำ และจงรนับคททำสนังที่ สอนเถธิด”
สดด 52:8-9

หลนังจทำกไดข้เหกนควทำมยดุตธิธรรมอนันสมบทูรณรแบบของพระเจข้ทำมทำใน

เวลทำอนันเหมทำะสมแลข้ว ดทำวธิดกกประกทำศวตทำ ฝต่ายขข้าพเจข้าเปก็นเหมซอนตข้นมะกอกเทศเขทยวสดในพระ
นมิเวศของพระเจข้า ขข้าพเจข้าวางใจในความเมตตาของพระเจข้าเปก็นนมิจกาล วลดแรกทดที่วทำต เขทำเปกน
เหมสือนตข้นมะกอกเทศเขดยวสดในพระนธิเวศของพระเจข้ทำจรธิงๆแลข้วหมทำยควทำมวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรง
อวยพรเขทำ ตรงขข้ทำมกนับกทำรพธิพทำกษทำทดที่ไมตอทำจเลดที่ยงไดข้ของพระเจข้ทำทดที่มดตตอคนชนัวที่ ดทำวธิดทรทำบวตทำตน
ไดข้รนับกทำรอวยพรอยตทำงบรธิบทูรณรจทำกพระเจข้ทำ ตข้นมะกอกเทศทนัรงหลทำยทดที่พลนับพลทำถทูกเพทำะปลทูก ถทูก
รดนทรทำและถทูกเลดรยงดทูอยตทำงเอทำใจใสต พวกมนันจขงเจรธิญงอกงทำมและออกผลบรธิบทูรณร ดทำวธิดเปรดยบพวก
มนันวตทำเหมสือนกนับกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรเขทำ ดข้วยเหตดุนร ดเอง เขทำจขงวทำงใจในควทำมเมตตทำของ
พระเจข้ทำตลอดไปเปกนนธิตยร
ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศวตทำ 9 ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์เปก็นนมิตยค์ เพราะพระองคค์ไดข้
ทรงกระทชาเชต่นนอัสิ้น ขข้าพระองคค์จะรอคอยพระนามของพระองคค์ เพราะเปก็นพระนามประเสรมิฐตต่อ

หนข้าวมิสรทธมิชนของพระองคค์ เมสืที่อพระเจข้ทำเองทรงเปกนผทูข้แกข้แคข้นควทำมผธิดนนัรนและไมตใชตตนัวเรทำ เรทำกกมด
เหตดุทดที่จะสรรเสรธิญพระองคร พระองครทรงกระทททำมนันและไมตใชตเรทำ ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำเขทำจะรอ
คอยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เพรทำะวตทำพระองครเองทรงเปกนผทูข้ทดที่ดดตตอประชทำชนของพระองคร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 53: เพลงสดดุดดีนมดีนี้ ดีชนนื่อเรดียกวว่า ถถึงหหัวหนน้านหักรน้อง ตามททานองมา
หะลหัท มหัสควิลบทหนถึมื่ง เพลงสดดดดีของดาววิด คสาวว่า มาหะลหัท ไมว่ถถูกแปลและมดีความหมายไมว่
ชดัดเจน มดีผถูม้เสนอวว่าอาจหมายถขงคณะนดักรม้องของพลดับพลา หรนอเครนอนื่ งดนตรดีชนมิดหนขงนื่ หรนอหดัวขม้อ
ของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ คสานดีนี้ถกถู เชนนื่อมโยงกดับคสาฮดีบรถูอดีกคสาหนขงนื่ ซขนื่งหมายถขงความเจก็บปว่วยหรนอความ
อว่อนแอ John Gill เขดียนไวม้วว่า “จะเปก็นการดดีกวว่าทดีนื่จะเขม้าใจมดันวว่าเกดีนื่ยวขม้องกดับความเจก็บปว่วยและ
โรคแหว่งความบาป และความอว่อนแอทดีนื่ตามมาหลดังจากนดันี้น ซขนื่งมนดุษยว์ทดุกคนลม้วนตกอยถูว่ใตม้บดังคดับ
เนนนื่องจากเพลงสดดุดดีบทนดีนี้กลว่าวถขงความเสนนื่อมทรามและความตกตสนื่าทดันื่วไปของธรรมชาตมิมนดุษยว์”
อดีกขม้อเสนอแนะหนขนื่งกก็คนอวว่ามดันกลว่าวถขงการทสาลายลม้างและการตกเปก็นเชลยในทดีนื่สดุดของ
เยรถูซาเลก็มเพราะดาวมิดกลว่าวถขงการตกเปก็นเชลยของอมิสราเอล
ไมว่วว่ากรณดีใดกก็ตาม เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็เกนอบเหมนอนกดันทดุกประการกดับเพลงสดดุดดี 14
ธรรมชาตมิทดีนื่ชดันื่วรม้ายของมนดุษยยว์ถถูกแสดงใหม้เราเหก็นเปก็นครดังนี้ ทดีนื่สอง ในถม้อยคสาทดีนื่ไดม้รดับการดลใจ
เกนอบเปก็นอดันเดดียวกดัน ในสว่วนของการกลว่าวซสนี้านดีนี้ สเปอรว์เจดียนเสนอแนะวว่า “หลดังจากใชม้ชดีวมิตมา
นาน ดาวมิดกก็พบวว่ามนดุษยว์ไมว่ดดีไปกวว่าตอนทดีพนื่ วกเขาอยถูว่ในวดัยหนดุมว่ สาว” ผถูม้อว่านจขงถถูกสดันื่งใหม้อว่าน
ความเหก็นสสาหรดับเพลงสดดุดดี 14 เนนนี้อหาในบทนดันนี้ คลม้ายคลขงกดันเสดียจนไมว่ตม้องการความเหก็นเพมิมนื่
เตมิม เราจะออกความเหก็นเพมิมนื่ เตมิมแคว่ทดีนื่ขม้อ 5 ซขนื่งแตกตว่างเพดียงเลก็กนม้อยจากเพลงสดดุดดี 14
สดด 53:5

บรธิบทของขข้อกตอนหนข้ทำกลตทำวถขงควทำมหนข้ทำไมตอทำยของคนชนัวที่ ใน

ฉทำกหลนังนนัรนดทำวธิดออกควทำมเหกนวตทำ เขาทอัสิ้งหลายอยยต่ททชั่นอัชั่นอยต่างนต่าสยดสยองยมิชั่งนอัก ในททชั่ซถึชั่งไมต่นต่ามท
ความสยดสยอง เพราะพระเจข้าทรงกระจายกระดยกของคนททชั่ตอัสิ้งคต่ายสยข้เจข้า พระองคค์ทรงใหข้เขาทอัสิ้ง
หลายไดข้อาย เพราะพระเจข้าทรงชอังเขา แมข้จะมดแผนกทำรชนัวที่ รข้ทำยตตทำงๆของคนชนัวที่ ดนังทดที่ถทูกพรรณนทำ

ไวข้ในเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำ วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พวกเขทำจะถทูกทททำใหข้หวทำดกลนัวอยตทำงฉนับพลนันซขงที่
กตอนหนข้ทำนนัรนไมตเคยหวทำดกลนัว พระเจข้ทำทรงมดวธิธดทดที่จะใสต ควทำมเกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไวข้ในใจ
มนดุษยร ดทำวธิดกลตทำวถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงกระจนัดกระจทำยกระดทูกของเหลตทำศนัตรทูของพระองคร ในเวลทำ
อนันสมบทูรณรแบบของพระองคร พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถและจะทรงทททำใหข้คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้เพธิกเฉย
พระองครอบนั อทำย ในวนันนนัรน พระเจข้ทำจะทรงดทูหมธิที่นพวกเขทำ พวกเขทำจะไดข้รนับกทำรสนองคสืนบข้ทำง ชตทำง
เปกนควทำมโงตเขลทำทดที่จะเขยตทำกททำปนัรนตตอสทูข้พระเจข้ทำและคธิดวตทำตนจะลอยนวลไปไดข้ พระเจข้ทำทรงมดวธธิ ด
ตตทำงๆอนันสมบทูรณรแบบของพระองครทดที่จะจนัดกทำรกนับผทูข้คนในเวลทำอนันสมบทูรณรแบบของพระองคร
วธิบนัตธิจงมดแกตพวกเขทำในวนันนนัรน!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 54: ชนนื่อเรดียกของเพลงสดดุดดีบทนดีสนี้ อนอะไรเราหลายอยว่างอดีกครดันี้ง
ถถึงหหัวหนน้านหักรน้องใชน้เครมมื่องสาย มหัสควิลบทหนถึมื่ง เพลงสดดดดีของดาววิด เมมมื่อพวกชาวศวิฟไปทผลซาอผล
วท่า "ดาววิดซท่อนตหัวอยผท่ทท่ามกลางเราไมท่ใชท่หรมอ " ดดังทดีนื่หมายเหตดุไวม้กว่อนหนม้า คสาวว่า เนกวิโนธ หมายถขง
เครนอนื่ งดนตรดีชนมิดเครนอนื่ งสาย มหัสควิลหมายถขง ‘การตรขกตรอง’ หรนอ ‘การสดันื่งสอน’ ความคมิดทดีนื่ใหญว่
กวว่ากก็คนอวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องทดีพนื่ ลดับพลา มดันจะตม้องถถูกบรรเลง
ประกอบดม้วยเครนอนื่ งสายตว่างๆและมดีไวม้เพนนื่อการตรขกตรองหรนอการสดันื่งสอน ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่ง
เพลงสดดุดดีนดีนี้ถถูกเขดียนขขนี้นเนนอนื่ งในโอกาสทดีนื่ เมมมื่อพวกชาวศวิฟไปทผลซาอผลวท่า "ดาววิดซท่อนตหัว
อยผทท่ ท่ามกลางเราไมท่ใชท่หรมอ " พวกชาวศมิฟคนอคนเหลว่านดันี้นทดีนื่ถกถู บดันทขกไวม้ใน 1 ซามถูเอล 23:19 และ
26:1 แมม้ดาวมิดไมว่ไดม้ทสาอดันตรายพวกเขาเลย พวกเขากก็ยงมินื่ กวว่าเตก็มใจทดีนื่จะปฏมิบดัตมิอยว่างทรยศตว่อเขา
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้จงข ขขนี้นตม้นดม้วยการทดีนื่ดาวมิดทถูลขอการชว่วยใหม้พม้นของพระเจม้าจากการทรยศเชว่นนดันี้น
สดีนื่ขอม้ สดุดทม้ายเปก็นคสาสรรเสรมิญของดาวมิดเมนนื่อเขาใครว่ครวญถขงการชว่วยใหม้พม้นอดันแนว่นอนของพระเจม้
สดด 54:1-3

พรข้อมกนับกทำรทรยศหนักหลนังของเหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนของเขทำ (ชทำวศธิฟ)

ในฉทำกหลนัง ดทำวธิดจขงรข้องททูลวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอดดข้วยพระนามของ
พระองคค์ และแกข้แทนขข้าพระองคค์ดวข้ ยอานรภาพของพระองคค์ ดทำวธิดไมตไดข้กทำท ลนังททูลขอควทำมรอด

ฝตทำยวธิญญทำณ แตตเปกนกทำรชตวยใหข้พข้นฝตทำยรต ทำงกทำยจทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำ กระนนัรนหลนักกทำรกกเหมสือน
กนัน ในทนัรงสองกรณด ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำอยทูใต นพระเจข้ทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้รอดฝตทำย
วธิญญทำณแลข้วเมสืที่อหลทำยปดกตอนหนข้ทำนนัรน บนัดนดรเขทำกททำลนังวทำงใจพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมชตวยเหลสือในหนขงที่
ในวธิกฤตธิมทำกมทำยแหตงชดวธิตของเขทำ แนตทดเดดยว นดที่เปกนตนัวอยตทำงหนขงที่ ของกทำรดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ
เขทำยนังขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงแกข้แทนเขทำดข้วย คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (ดมิยนว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘พธิสจทู นรวทำต
ไมตมคด วทำมผธิด’ ดทำวธิดรทูวข้ ทำต ตนไดข้ประพฤตธิอยตทำงชอบธรรมกนับเหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนของเขทำทดที่คธิดคดทรยศ
นนันที่ คสือ พวกชทำวศธิฟ บนัดนดรเขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิสทูจนรควทำมชอบธรรมของดทำวธิดดข้วยพละ
กททำลนังของพระองคร
เขทำยนังขอรข้องตตอไปอดกวตทำ 2 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงสดอับคชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์ ขอ
ทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับถข้อยคชาจากปากของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดไดข้นททำเสนอสทำระสททำคนัญแหตงคททำ
วธิงวอนของตนแลข้ว บนัดนดรเขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงใสต พระทนัยตตอคททำวธิงวอนนนัรน นอกจทำกนดร คททำ
อธธิษฐทำนซขที่งถทูกกตอเกธิดขขรนในใจของเขทำบนัดนดรกถก ทูกแสดงออกมทำเปกนคททำพทูด เหกนไดข้ชดนั วตทำดทำวธิด
อธธิษฐทำนคททำอธธิษฐทำนนดรโดยออกเสดยงดนัง
เขทำเตสือนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกวตทำ 3 เพราะคนแปลกหนข้าไดข้ลรกขถึสิ้นสยขข้ ข้าพระองคค์ ผยบข้ บท บอังคอับ
เสาะหาชทวมิตของขข้าพระองคค์ เขามมิไดข้ตอัสิ้งพระเจข้าไวข้ตรงหนข้าเขา เซลาหค์ ควทำมคธิดของคททำวตทำ คน
แปลกหนม้า กกหมทำยถขงพวกศนัตรทู ดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน เขทำยนัง
หมทำยเหตดุดข้วยวตทำพวกศนัตรทูของเขทำไมตมเด วลทำใหข้พระเจข้ทำ เขทำจขงเสรธิมคดดของตนใหข้แขกงแรงขขรน เหลตทำ
ศนัตรทูของเขทำเปกนศนัตรทูของพระเจข้ทำและเขทำเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงเรสืที่องนนัรน
สดด 54:4-5

หลนังจทำกไดข้เสนอคททำวธิงวอนของตนตตอพระเจข้ทำแลข้ว บนัดนดรดทำวธิดกก

หยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อใครต ครวญถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นกตอนหนข้ทำนดรมทำโดยตลอด เขทำจขง
เปลดที่ยนจทำกกทำรวธิงวอนเปกนกทำรสรรเสรธิญ ดยเถมิด พระเจข้าทรงเปก็นผยข้ชต่วยของขข้าพเจข้า องคค์พระผยเข้ ปก็น
เจข้าทรงอยยต่กอับคนเหลต่านอัสิ้นผยผข้ ดรงชทวมิตของขข้าพเจข้าไวข้ ชตทำงเปกนควทำมจรธิงอนันแสนมหนัศจรรยร:
“พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ชตวยของขข้ทำพเจข้ทำ” ไมตมดกทำรทขกทนักเอทำเองตรงนดรเลย ดทำวธิดไดข้เหกนกทำรชตวยใหข้พนข้

ของพระเจข้ทำมทำแลข้วหลทำยตตอหลทำยครนัรง เขทำรทูวข้ ทำต ตนไดข้ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดยที่ งธรรมตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำของเขทำ เขทำรทูข้วทำต ตนไดข้ดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนังและควทำมสนัตยรซสืที่อ เขทำรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำทรงเปกน
ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศไดข้วทำต พระเจข้ทำแหตงพระทนัรงปวงทรงเปกนผทูข้ชตวยของเขทำ
ชตทำงเปกนคททำประกทำศทดที่ยธิงที่ ใหญต! นอกจทำกนดร เขทำประกทำศวตทำ “องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงอยทูกต บนั คนเหลตทำ
นนัรนผทูข้ผดดุงชดวธิตของขข้ทำพเจข้ทำไวข้” พระเจข้ทำจะไมตเพดยงปกปข้องเขทำจทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำเทตทำนนัรน
พระองครจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ใหข้ควทำมชตวยเหลสือดทำวธิดดข้วย พระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำ
นนัรนผทูข้อวยพรคนทดที่ถทูกเลสือกสรรของพระองคร
ตรงกนันขข้ทำม 5 พระองคค์จะทรงตอบสนองการรข้ายตต่อพวกศอัตรยของขข้าพเจข้าและทรงขจอัด
เขาเสทยดข้วยความจรมิงของพระองคค์ เพรทำะอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมของเขทำ ดทำวธิดจขงไดข้สนังที่ สมเหลตทำ
ศนัตรทูไวข้มทำกมทำย (เรสืที่องเดดยวกนันนดรยงนั เปกนจรธิงจนทดุกวนันนดรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ยสืนหยนัดเพสือที่ ควทำม
ชอบธรรม) กระนนัรนดทำวธิดกกทรทำบวตทำพระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรทูของเขทำในวธิธดกทำรและเวลทำ
อนันสมบทูรณรแบบของพระองครเอง
สดด 54:6-7

พรข้อมกนับควทำมจรธิงอนันเปดยที่ มสดุขเหลตทำนนัรนอยทูตต รงหนข้ทำเขทำ ดทำวธิดจขง

ปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยกทำรประกทำศคททำสรรเสรธิญ ขข้าพระองคค์จะถวายสอัตวบยชาตามใจสมอัคร
แกต่พระองคค์ แมข้ดทำวธิดอทำจหมทำยถขงกทำรถวทำยสนัตวรเปกนเครสือที่ งบทูชทำ เขทำกกอทำจหมทำยถขงเครสืที่องบทูชทำดข้วย
ใจสมนัครแหตงปทำกของเขทำดข้วย – เครสือที่ งสนัตวบทูชทำแหตงคททำสรรเสรธิญและกทำรขอบพระคดุณสททำหรนับ
ควทำมชตวยเหลสือ ควทำมรอด และกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระองคร ควทำมคธิดนนัรนถทูกตอกยทรทำโดยวลดสดุดทข้ทำย
ของขข้อนดร - โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระนามของพระองคค์ เพราะ
พระนามนอัสิ้นประเสรมิฐ พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำไมตเพดยงประเสรธิฐเทตทำนนัรน แมข้แตตพระนทำมของ
พระองครกปก ระเสรธิฐดข้วย มนันควรนททำแตตคททำสรรเสรธิญมทำสทูตรธิมฝดปทำกของเรทำ
พรข้อมกนับควทำมคธิดเกดที่ยวกนับกทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำอยทูใต นใจ ดทำวธิดจขงเตสือนใจผทูข้อตทำนของ
ตนวตทำทททำไมกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนถขงเหมทำะสม 7 เพราะพระองคค์ทรงชต่วยขข้าพเจข้าใหข้พข้นจากความ
ทรกขค์ยากลชาบากทรกอยต่าง และนอัยนค์ตาของขข้าพเจข้ามองเหก็นพระประสงคค์ของพระองคค์ตต่อพวกศอัตรย

ของขข้าพเจข้านอัสิ้นสชาเรก็จ พระเจข้ทำไมตเพดยงชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำเทตทำนนัรน พระองครยนังทรง
กระทททำกทำรแกข้แคข้นคนเหลตทำนนัรนดข้วย กทำรแกข้แคข้นเปกนของพระองคร เรทำไดข้แตตสรรเสรธิญพระองครเมสือที่
พระองครทรงพธิสทูจนรวทำต ประชทำชนของพระองครไมตเปกนฝตทำยผธิด
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 55: นดีนื่เปก็นหนขงนื่ ในเพลงสดดุดดีเหลว่านดันี้นทดีนื่เปรดียบเหมนอนยอดเขา
สถูงสดุดอยว่างแทม้จรมิง ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีบทนดีนี้คอน ดาวมิดดดังทดีนื่ถถูกหมายเหตดุไวม้ในชนอนื่ เรนนื่อง เนกวิโนธหมาย
ถขงเครนอนื่ งสายชนมิดหนขงนื่ เหมนอนเดมิม มหัสควิลเปก็นหมายเหตดุทดีนื่กลว่าวถขงการสดันื่งสอนหรนอการตรขกตรอง
เหก็นไดม้ชดดั วว่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูกเขดียนขขนนี้ ในชว่วงเวลาแหว่งความทดุกขว์ลสาบากครดังนี้ ใหญว่ใน
ชดีวมิตของดาวมิด มดันอาจเปก็นชว่วงการถถูกขว่มเหงโดยซาอถูล – บางคนคมิดวว่าเปก็นตอนทดีนื่ชาวเคอมิลาหว์
หรนอชาวศมิฟตดังนี้ ใจจะมอบดาวมิดไวม้ในมนอของซาอถูล อยว่างไรกก็ตาม สมิงนื่ ทดีนื่ดถูเหมนอนนว่าจะใชว่มากกวว่ากก็
คนอมดันเปก็นในสมดัยของอดับซาโลมและอาหมิโธเฟล ในบรมิบทนดันนี้ มดีการบอกเปก็นนดัยชดัดเจนถขงการ
ทรยศพระครมิสตว์โดยยถูดาส อมิสคารมิโอท มดีพระพรหลายประการขณะทดีนื่ดาวมิดระบายความในใจ
ของตนตว่อพระพดักตรว์พระเจม้า
สดด 55:1-3

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำ

อธธิษฐทำนของเขทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับคชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์ ขออยต่า
ซต่อนพระองคค์เสทยจากคชาวมิงวอนของขข้าพระองคค์ 2 ขอทรงสดอับ และขอทรงฟอังขข้าพระองคค์ ขข้า
พระองคค์เศรข้าสลดในเรซชั่องรข้องทรกขค์ของขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จถึงสต่งเสทยงครวญคราง วลดสดุดทข้ทำย
อทำจถอดควทำมไดข้วทำต “ขข้ทำพระองครทดุกขรใจและปนัที่นปตวนในจธิตใจ” นดที่ไมตใชตควทำมคนับขข้องใจแบบปกตธิ
ธรรมดทำ ดทำวธิดรทูข้สขกปนัที่นปตวนจนถขงศทูนยรกลทำงแหตงตนัวตนของเขทำ
เหตดุผลกกคสือวตทำ 3 เพราะเสทยงของศอัตรย เพราะการบทบบอังคอับของคนชอัชั่ว เหตรวต่าเขาฟข้องวต่าขข้า
พระองคค์ไดข้ทชาความชอัชั่วชข้า และเขาบต่มความเกลทยดชอังขข้าพระองคค์โดยความโกรธ ดทำวธิดพทูดถขงศนัตรทู
ของเขทำซขที่งไมตถทูกเอตยชสืที่อ นตทำจะเปกนอทำหธิโธเฟลเพสืที่อนเกตทำของเขทำ เขทำคอยเทดที่ยวบตอนทททำลทำยดทำวธิดและ
หวตทำนควทำมไมตจงรนักภนักดดตตอคนทดที่ไดข้ชสืที่อวตทำเปกนเพสืที่อนของเขทำ วลดทดที่วทำต “เหตดุวทำต เขทำฟข้องวตทำขข้ทำพระองคร

ไดข้ทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำ” หมทำยถขงกทำรทดที่อทำหธิโธเฟลและเหลตทำสหทำยเทดที่ยวหวตทำนคททำมดุสทำและกทำรบอกใบข้ถขง
ควทำมชนัวที่ (นนันที่ คสือ กทำรกบฏ) เกดที่ยวกนับดทำวธิด พวกเขทำเปลดที่ยนจทำกกทำรไมตจงรนักภนักดดเปกนกทำรเกลดยดชนัง
เขทำ
สดด 55:4-5

ดทำวธิดตระหนนักถขงคลสืที่นใตข้นร ททำแหตงควทำมไมตจงรนักภนักดดของคนเหลตทำ

นนัรนทดที่หทำชตองทดที่จะบตอนทททำลทำยบนัลลนังกรของเขทำ จมิตใจของขข้าพระองคค์ระทมอยยต่ในขข้าพระองคค์ ความ
สยดสยองของมอัจจรราชตกเหนซอขข้าพระองคค์ ดทำวธิดจขงหวนันที่ เกรงชดวธิตของเขทำ และขณะทดที่เหตดุกทำรณร
ตตทำงๆปรทำกฏออกมทำ ควทำมกลนัวนนัรนกกมดเหตดุอนันสมควร เหลตทำขข้ทำรทำชกทำรทดที่ไมตจงรนักภนักดดของเขทำ
เตกมใจทดที่จะลอบสนังหทำรเขทำเพสืที่อทททำใหข้กทำรรดัฐประหารของพวกเขทำสททำเรกจ 5 ความกลอัวและความ
สะทกสะทข้านมาเหนซอขข้าพระองคค์ ความหวาดเสทยวทต่วมขข้าพระองคค์ ควทำมกลนัวกททำลนังรดุกรทำนจธิตใจ
ของดทำวธิดเหมสือนขโมยยตองเบทำในเวลทำกลทำงคสืน เขทำไมตรวทูข้ ทำต เขทำไวข้ใจใครไดข้ บทำงคนทดเที่ ขทำเคยไวข้ใจ
บนัดนดรกทำท ลนังวทำงแผนกทำรกตอกบฏตตอเขทำ
สดด 55:6-8

ดข้วยควทำมสธิรนหวนังทดที่กทำท ลนังกตอตนัวเหนสือเขทำดดุจเมฆมสืดกข้อนหนขที่ง ผทูข้

แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรข้องออกมทำวตทำ และขข้าพระองคค์วต่า "โอ ขข้าอยากมทปทกอยต่างนกเขา จะไดข้บนมิ หนท
ไปและอยยสต่ งบ เหมสือนพวกนกทดที่ตกใจกลนัวกระพสือปดกบธินหนดไปหลบภนัยในทดที่ปลอดภนัย ดทำวธิด
ปรทำรถนทำทดที่จะหนดไปจทำกกทำรกบฏนนัรนทดที่กตอตนัวอยทูรต อบๆเขทำ เขทำโหยหทำสถทำนทดที่สนักแหตงทดที่ไมตมดควทำม
ยดุงต ยทำก 7 ดยเถมิด ขข้าจะไดข้พเนจรไปไกล ขข้าจะไดข้พอักอยยต่ในถมิชั่นทรรกอันดาร เซลาหค์ เหมสือนนกตนัวหนขที่ง
บธินหนดไปเกทำะกธิที่งไมข้หนขที่งเพสืที่อควทำมปลอดภนัยในปตทำ ดทำวธิดกกปรทำรถนทำทดที่จะทททำเชตนนนัรนเหมสือนกนัน
8 ขข้าจะไดข้รทบหนทไปจากลมดรเดซอดและพายร" พทำยดุชดวธิตยตอมมทำและดทำวธิดกกอยทูกต ลทำงพทำยดุลทูกหนขงที่ ทดที่นตทำ
กลนัว บดุตรชทำยของเขทำเองกททำลนังนททำกทำรกตอรดัฐประหารตตอสทูข้เขทำ เหลตทำผทูข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำทดที่เมสือที่ กตอนเคย
ไวข้ใจไดข้บนัดนดรกหก ทำชตองทดจที่ ะฆตทำเขทำอยตทำงเปธิดเผย นอกจทำกนดร พวกเขทำยนังมดควทำมสทำมทำรถทดจที่ ะทททำเชตน
นนัรนไดข้ดข้วย ดทำวธิดจขงปรทำรถนทำทดที่จะหนดวนังนทรทำวนนดรทดที่กทำท ลนังโหมกระหนทที่ทำอยทูรต อบตนัวเขทำ
สดด 55:9-11

ครทำวนดรเพลงสดดุดดบทนดรเรธิที่มมดลนักษณะเปกนคททำแชตงสทำปแลข้ว นนันที่ คสือ

ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้พธิพทำกษทำเหลตทำศนัตรทูของเขทำ โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ขอทรงทชาลายเสทย

และใหข้ภาษาของเขายรงต่ เหยมิงไป เพราะขข้าพระองคค์เหก็นความทารรณและการโกลาหลททชั่ในนคร คททำ
วธิงวอนของดทำวธิดทดที่มดตตอพระเจข้ทำมดลนักษณะสองประกทำร (1) ขอทรงทททำลทำยเหลตทำศนัตรทูของเขทำและ
(2) ทททำใหข้พวกเขทำแตกแยกกนัน มดควทำมเปกนเอกฉนันทรทตทำมกลทำงเหลตทำศนัตรทูของดทำวธิดทดที่จะตตอสทูข้เขทำ เขทำ
จขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทททำใหข้เสดยงของพวกเขทำแตกแยก ดทำวธิดไดข้เหกนควทำมรดุนแรงของพวกเขทำใน
เยรทูซทำเลกม เขทำไดข้ยธินพวกเขทำปรขกษทำเรสืที่องกทำรกบฏตตอสทูข้เขทำ
10 เขาเดมินบนกชาแพงรอบนครอยยต่ทอัสิ้งกลางวอันและกลางคซน และความบาปผมิดกอับความ
เศรข้าโศกอยยภต่ ายในนคร กทำรกบฏของอนับซทำโลมและอทำหธิโธเฟลกททำลนังกตอตนัวขขรนจนปรทำกฏใหข้เหกน
แลข้ว คนเหลตทำนนัรนทดที่คธิดกตอกทำรกบฏทททำงทำนทนัรงกลทำงวนันกลทำงคสืน บรรดทำกททำแพงของนครนนัรนเปกน
เครสือที่ งปข้องกนันขข้ทำศขกหลนักของมนัน พวกมนันเปกนระบบปข้องกนันหลนักของนครนนัรน ทดที่นนนัที่ พวกกบฏ
กททำลนังรนับสมนัครทหทำรจทำกกองทนัพของดทำวธิดเองทนัรงกลทำงวนันกลทำงคสืน วลดทวดที่ ทำต “ควทำมบทำปผธิดกนับ
ควทำมเศรข้ทำโศกอยทูภต ทำยในนคร” อทำจแปลไดข้วทำต ‘ควทำมเจข้ทำเลตหรและควทำมยดุงต ยทำกมดอยทูทต นัวที่ นครนนัรน’
นอกจทำกนดร 11 ความเลวทรามมทอยยต่ทต่ามกลางเธอ การหลอกลวงและการฉข้อโกงไมต่พรากไป
จากถนนทอัสิ้งปวงของเธอ พวกกบฏกททำลนังถตวงเวลทำจนกระทนังที่ พวกเขทำรทูสข้ ขกวตทำตนมดพละกททำลนัง
ทตวมทข้นแลข้ว ขณะเดดยวกนัน คนจททำนวนมทำกกกตดสองหนข้ทำ โดยพทูดประจบวตทำจงรนักภนักดดตตอกษนัตรธิยร
กระนนัรนพวกเขทำกกคดโกงและไมตจงรนักภนักดดในใจของตน นดที่ยธิงที่ ทททำใหข้ดทำวธิดยดุงต ยทำกใจเพรทำะเขทำไมต
แนตใจวตทำใครไวข้ใจไดข้และใครคธิดคดทรยศ
สดด 55:12-14

หนขงที่ ในหลทำยสต วนของพระคนัมภดรรทดที่ทที่ธิมแทงจธิตใจมทำกทดที่สดุดอยทูตต รง

นดร ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำ กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำคสือกนับองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ มมิใชต่ศอัตรยผข้ย
เยาะเยข้ยขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะไดข้ทนไดข้ มมิใชต่ผทข้ย ทชั่เกลทยดชอังขข้าพเจข้าผยข้พองตอัวใสต่ขาข้ พเจข้า ขข้าพเจข้าจะไดข้
หลบเขาไดข้ กทำรประยดุกตรใชข้ในทนันทดแนตนอนวตทำใชข้กบนั อทำหธิโธเฟลผทูข้ซขที่งแสรข้งทททำเปกนเพสืที่อนคนหนขที่ง
และทดที่ปรขกษทำของกษนัตรธิยดร ทำวธิด เขทำคทำดหวนังใหข้พวกศนัตรทูทดที่เปธิดเผยวธิพทำกษรวธิจทำรณรดทำวธิดและ
พยทำยทำมลข้มลข้ทำงดทำวธิดเสดย อยตทำงไรกกตทำม เมสือที่ คนทดไที่ ดข้ชสืที่อวตทำเปกนเพสืที่อนคนหนขงที่ ทททำเชตนนนัรน มนันกกยทำกทดที่
จะรนับไหว

ตรงกนันขข้ทำม 13 แตต่เปก็นทต่าน เสมอบต่าเสมอไหลต่กอับขข้าพเจข้า เปก็นเกลอของขข้าพเจข้า เปก็นมมิตร
รยข้จอักมอักครข้นกอับขข้าพเจข้า 2 ซทำมทูเอล 15:31 คงเปกนหนขงที่ ในขข้อเหลตทำนนัรนทดที่นตทำเศรข้ทำทดที่สดุดในพระคนัมภดรร
เมสือที่ มดคนไปแจข้งขตทำวดทำวธิดวตทำอทำหธิโธเฟลอยทูทต ตทำมกลทำงผทูข้สมคบคธิดเหลตทำนนัรน ดทำวธิดเคยไวข้ใจเขทำ บนัดนดร
เขทำกลนับหนักหลนังดทำวธิด ดทำวธิดระลขกอยตทำงขมขสืที่นวตทำ 14 เราเคยสนทนาปราศรอัยกอันอยต่างชซชั่นใจ เรา
ดชาเนมินในพระนมิเวศของพระเจข้าฉอันมมิตรสนมิท ในอดดตดทำวธิดและอทำหธิโธเฟลเคยปรขกษทำกนัน พวก
เขทำถขงขนทำดเคยเดธินเขข้ทำไปในพลนับพลทำดข้วยกนันและหทำรสือเรสืที่องตตทำงๆทดที่สททำคนัญดข้วยซทรทำ กระนนัรนบนัดนดร
ดทำวธิดไดข้เรดยนรทูวข้ ทำต ผทูข้ทดที่ตนคธิดวตทำเปกนเพสืที่อนคนนดรกลนับไมตใชตเพสืที่อนเลยสนักนธิดเดดยว เขทำเปกนสต วนหนขงที่
ของกทำรสมคบคธิดตตอสทูข้ดทำวธิด มนันเปกนกทำรตระหนนักรทูข้อนันขมขสืนที่
อยตทำงไรกกตทำม กทำรประยดุกตรใชข้อนันยธิงที่ ใหญตกวตทำของขข้อพระคนัมภดรตร อนนดรเหกนไดข้ชดนั วตทำใชข้กบนั
ยทูดทำส อธิสคทำรธิโอทและกทำรทดที่เขทำทรยศพระเยซทู แนตทดเดดยว ยทูดทำสเคยเปกนคนรทูจข้ นักและเพสืที่อนคนหนขที่ง
ของพระเยซทูในระหวตทำงกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองคร พวกเขทำเคยใชข้เวลทำรต วมกนันใน
สทำมนัคคดธรรมอนันหอมหวทำนและกทำรหทำรสือกนัน แนตนอนวตทำยทูดทำสเคยเดธินเขข้ทำไปในพระวธิหทำรกนับพระ
เยซทูหลทำยครนัรงหลทำยครทำ และกระนนัรนเขทำผทูข้ซขที่งมดควทำมเปกนตนัวรข้ทำยแบบทดไที่ มตมใด ครเทดยบเทตทำตลอดสมนัย
ประวนัตธิศทำสตรรไดข้ทรยศพระองครผทูข้เปกนสหทำยทดที่ใกลข้ชธิดยธิงที่ กวตทำพดที่นข้อง ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำขข้อควทำม
สต วนนดรของเพลงสดดุดด 55 มองไปขข้ทำงหนข้ทำผตทำนกลข้องโทรทรรศนรแหตงคททำพยทำกรณรไปยนังกทำรทรยศ
พระเยซทูโดยยทูดทำส
สดด 55:15

ครทำวนดรควทำมคธิดตรงนดรยข้อนกลนับมทำหทำดทำวธิดและควทำมยทำกลททำบทำก

อนันขมขสืที่นของเขทำ เมสือที่ เขทำตระหนนักถขงกทำรทรยศของอทำหธิโธเฟลและพวกผทูข้สมคบคธิดของเขทำ ดทำวธิด
กกโพลตงออกมทำตตอพระเจข้ทำวตทำ ขอมอัจจรราชมาหาเขาเหลต่านอัสิ้น ใหข้เขาลงไปยอังนรกทอัสิ้งเปก็น เพราะ
ความเลวทรามอยยต่ในททชั่อยยต่อาศอัยของเขาและอยยต่ทต่ามกลางพวกเขา ไมตมดบนนั ทขกวตทำดทำวธิดเคยขอใหข้อนับ
ซทำโลมตทำย แตตเขทำไมตอทำยเกดที่ยวกนับกทำรททูลขอใหข้พระพธิโรธของพระเจข้ทำตกลงเหนสือพวกศนัตรทูทดที่เหลสือ
ของเขทำ อทำจเปกนไดข้วทำต เขทำสนันนธิษฐทำนวตทำอทำหธิโธเฟลและเหลตทำเพสืที่อนสนธิทของเขทำคสือคนเหลตทำนนัรนทดที่
ยดุยงอนับซทำโลมใหข้กตอกทำรกบฏ ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิดกกมดคททำขอหนขงที่ สททำหรนับพวกเขทำ – กทำรเสดยชดวธิตทดที่

ใกลข้เขข้ทำมทำและกทำรไปถขงในนรกของพวกเขทำ เรสือนของพวกเขทำเองเตกมไปดข้วยควทำมชนัวที่ มนันจขงอยทูต
ทตทำมกลทำงพวกเขทำ
สดด 55:16-17

หลนังจทำกระบทำยภทำระหนนักนนัรนออกไปจทำกอกของตนแลข้ว ดทำวธิดกก

หนันไปกลตทำวถขงเรสือที่ งตตทำงๆทดที่สทูงสต งกวตทำ เขทำรทูวข้ ทำต กทำรชตวยใหข้พนข้ ของตนมทำจทำกไหน สชาหรอับขข้าพเจข้า
ขข้าพเจข้าจะรข้องทยลตต่อพระเจข้า และพระเยโฮวาหค์จะทรงชต่วยขข้าพเจข้าใหข้รอด แมข้พทำยดุนร นนั มสืดและ
โหมกระหนทที่ทำอยทูรต อบตนัวเขทำ ดทำวธิดกกรทูข้วทำต จะหนันไปทดที่ไหนเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ แมข้ยดุงต ยทำกใจและ
ปนัที่นปตวน เขทำกกรทูข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้น โดยเฉพทำะเมสืที่อเขทำหนันไปหทำพระองคร บรธิบทของ
กทำรถทูกชตวยใหข้รอดตรงนดรเหกนไดข้ชนัดวตทำคสือ จทำกควทำมยดุงต ยทำกขณะนนัรนและไมตใชตควทำมรอดฝตทำย
วธิญญทำณ ดทำวธิดรทูจข้ นักองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำแลข้ว บนัดนดรเขทำหนันมทำหทำพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือในพทำยดุ
ทดมที่ สืดมธิดทดที่สดุดแหตงชดวธิตของเขทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน ดทำวธิดไมตมคด ททำถทำมในใจของตนเลยวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวย
เขทำใหข้พนข้
ดนังนนัรนเขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตวทำต 17 ทอัสิ้งเวลาเยก็น เวลาเชข้า และเวลาเททชั่ยง ขข้าพเจข้าจะอธมิษฐาน
และรข้องทรกขค์ และพระองคค์จะทรงสดอับเสทยงของขข้าพเจข้า ดทำวธิดอธธิษฐทำนสทำมครนัรงตตอวนัน นอกจทำก
นดรมนันยนังเปกนกทำรอธธิษฐทำนแบบออกเสดยงดนังดข้วย ยธิงที่ กวตทำนนัรน มนันเปกนกทำรอธธิษฐทำนทดที่รข้อนรน – เขทำจะ
รม้องออกเสดยงดนัง ทดที่นตทำสนใจยธิงที่ ขขรนคสือลททำดนับของกทำรอธธิษฐทำนของเขทำ วนันของคนฮดบรทู (กระทนังที่ ใน
ปนัจจดุบนัน) เรธิที่มตข้นทดที่ดวงอทำทธิตยรตกดธิน (นนันที่ คสือ เวลทำเยกน) ดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะอธธิษฐทำนตอน
เรธิที่มตข้นของวนัน เขทำทททำตตอไปในเวลทำเชข้ทำและจทำกนนัรนอดกครนัรงตอนเวลทำเทดที่ยง นดที่บอกเปกนนนัยวตทำนดที่เปกน
ตทำรทำงเวลทำอธธิษฐทำนปกตธิทดที่ดทำวธิดปฏธิบนัตธิแมข้ในยทำมทดที่ไมตมดเหตดุฉดุกเฉธินใดๆ อยตทำงไรกกตทำม บนัดนดรใน
ยทำมวธิกฤตธิแหตงชดวตธิ ของเขทำ เขทำกกตร งนั ใจแนตวแนตทจดที่ ะอธธิษฐทำนออกเสดยงดนังตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวย
ใหข้พนข้ ณ ตอนตข้นของแตตละชตวงสททำคนัญของวนันของเขทำ เขทำใชข้เวลทำของเขทำกนับพระเจข้ทำกตอนสธิที่งอสืที่น
ใดทดุกสธิที่งเมสือที่ แตตละสต วนของวนันมทำถขง
สดด 55:18-19

ดทำวธิดจขงมดควทำมมนันที่ ใจในองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พระองคค์ไดข้ทรงชต่วยจมิต

วมิญญาณของขข้าพเจข้าใหข้ปลอดภอัยจากสงครามททชั่ขข้าพเจข้าตต่อสยข้อยยต่ เพราะคนเปก็นออันมากอยยต่ฝต่าย

ขข้าพเจข้า ขณะเขทำนขกยข้อนถขงศขกมทำกมทำยเหลตทำนนัรนทดที่เขทำไดข้เผชธิญตลอดหลทำยปด ดทำวธิดกกรทูข้วทำต พระเจข้ทำไดข้
ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกพวกศนัตรทูของเขทำมทำกตอนแลข้ว พระองครทรงทททำเชตนนนัรนไดข้อดก แมข้ในยทำมทดที่เขทำ
เผชธิญกนับศนัตรทูทดที่มขด ข้อไดข้เปรดยบมทำกกวตทำ เขทำกกรวทูข้ ทำต พระเจข้ทำทรงเปกนพละกททำลนังของเขทำ
ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศวตทำ 19 พระเจข้าจะทรงสดอับและลดเขาลง คซอพระองคค์ผทข้ย รงดชารงอยยต่
ตอัสิ้งแตต่โบราณกาล เซลาหค์ ดทำวธิดมดควทำมมนันที่ ใจทดุกประกทำรวตทำพระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของ
เขทำและจะจนัดกทำรตตอสทูข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำ พระองครผทูข้ทรงดททำรงอยทูตต รงนั แตตโบรทำณกทำลหทำใชตใครอสืนที่
นอกจทำกพระเจข้ทำนธิรนันดรรผทูข้เปกนทดที่ลร ดภยนั ของเขทำ พระเจข้ทำองครเดดยวกนันนดรจะทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรทู
ของเขทำ
เพราะเขาไมต่เปลทชั่ยน เขาจถึงไมต่ยชาเกรงพระเจข้า ควทำมบทำปและบรรดทำคนบทำปไมตเคย
เปลดที่ยนแปลง กทำรกบฏและพวกกบฏกกเปกนเหมสือนเดธิมมทำตลอดหลทำยยดุคสมนัย สธิที่งหนขที่งทดพที่ วกเขทำทดุก
คนมดเหมสือนกนันคสือ “พวกเขทำไมตยททำเกรงพระเจข้ทำ”
สดด 55:20-21

ดทำวธิดจขงพรรณนทำถขงคนเหลตทำนนัรนทดคที่ ธิดคดทรยศตตอเขทำ เขายซชั่นมซอ

ออกตต่อสยผข้ อข้ย ยยต่อยต่างสอันตมิกบอั เขา เขาฝต่าฝซนพอันธสอัญญาของเขา ยธิงที่ สธิที่งตตทำงๆเปลดที่ยนแปลงไปมทำก
เทตทำใด พวกมนันกกยงธิที่ เหมสือนเดธิมมทำกขขรนเทตทำนนัรน พวกกบฏและเหลตทำผทูข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำทดที่ไมตจงรนักภนักดด
มดแนวโนข้มทดที่จะเปกนเหมสือนกนันหมด พวกเขทำพยทำยทำมทดจที่ ะบตอนทททำลทำยและกระทนังที่ ควทที่ทำผทูข้นททำทดที่ถทูก
แตตงตนัรงอยตทำงเหมทำะสม พวกเขทำจะผธิดคททำพทูดและละเมธิดสนัญญทำตตทำงๆของตนเปกนกธิจวนัตร
ควทำมตลบตะแลงและควทำมคธิดคดทรยศของกบฏอยตทำงอทำหธิโธเฟลไดข้กลทำยเปกนเรสืที่องทดที่ดทำ
วธิดทรทำบดด 21 คชาพยดจากปากของเขาเรทยบลซชั่นยมิงชั่ กวต่าเนย แตต่สงครามอยยต่ภายในใจของเขา ถข้อยคชา
ของเขาอต่อนนรต่มยมิชั่งกวต่านชสิ้ามอัน แตต่ทวต่าเปก็นดาบททชั่ชอักออกมาแลข้ว พวกสมคบคธิดและพวกกบฏแบบ
ลนับๆอทำจเปกนคนตลบตะแลงมทำกๆไดข้ พวกเขทำสทำมทำรถปข้อยอดข้วยคททำพทูดทดแที่ สดงถขงควทำมจงรนักภนักดด
ขณะทดที่สมคบคธิดกนันอยทูใต นใจของตน อทำหธิโธเฟลอทำจมดควทำมผธิดในเรสืที่องคททำพทูดทดที่รสืที่นหทูขณะมดดทำบทดที่
ชนักออกอยทูใต นใจของเขทำ ควทำมไมตซสืที่อตรงมนักเปกนสหทำยของกทำรคธิดคดทรยศ

สดด 55:22

พรข้อมกนับขอบฟข้ทำมสืดเปกนฉทำกหลนัง ดทำวธิดจขงหนดุนใจเหลตทำผทูข้อตทำนของ

เขทำวตทำ จงมอบภาระของทต่านไวข้กอับพระเยโฮวาหค์ และพระองคค์จะทรงคชสิ้าจรนทต่าน พระองคค์จะไมต่
ทรงยอมใหข้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย อนัครสทำวกเปโตรสนังที่ ควทำมจรธิงเดดยวกนันนดรใน 1 เปโตร
5:7 เมสืที่อเรทำทธิรงภทำระหนนักของเรทำไวข้ทดที่กทำงเขนนนัรน พระเจข้ทำกกทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะชตวยเหลสือและ
เสรธิมกททำลนัง (นนันที่ คสือ คทรทำจดุน) เรทำ หนขงที่ ในพระสนัญญทำอนันยธิงที่ ใหญตทดที่สดุดเหลตทำนนัรนของพระคนัมภดรรอยทูตต รง
นดร พระเจข้ทำจะไมตทรงอนดุญทำตใหข้คนชอบธรรมหวนันที่ ไหวเลย พทำยดุตตทำงๆอทำจมทำ ควทำมยดุงต ยทำกอทำจเกธิด
ขขรน แตตพระเจข้ทำจะทรงปกปข้องประชทำชนของพระองครโดยเฉพทำะเมสืที่อ (1) พวกเขทำอธธิษฐทำนทนัรง
กลทำงวนันและกลทำงคสืนเหมสือนอยตทำงทดที่ดทำวธิดกระทททำและ (2) เมสือที่ ชดวธิตของพวกเขทำเทดที่ยงธรรมอยตทำง
แทข้จรธิงตตอพระพนักตรรพระองคร พระเจข้ทำจะไมตทรงอนดุญทำตใหข้พวกเขทำคลอนแคลนเลย
สดด 55:23

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยจดุดจบของคนเหลตทำนนัรนทดที่กบฏตตอดทำวธิด

โอ ขข้าแตต่พระเจข้า แตต่พระองคค์จะทรงเหวทชั่ยงเขาลงสยต่ปากแดนพมินาศ คนททชั่ทชาใหข้โลหมิตตกและคน
หลอกลวงจะมทชทวมิตอยยต่ไมต่ถถึงครถึชั่งจชานวนเวลาของเขา แตต่ขข้าพระองคค์จะวางใจในพระองคค์ พวกคน
สมคบคธิดทดคที่ ธิดคดทรยศภทำยในงทำนของพระเจข้ทำยตอมไมตเคยไดข้รบนั กทำรอวยพรเลย จดุดจบของพวก
เขทำเปกนควทำมอนัปยศอดสทูอยตทำงเลดที่ยงไมตไดข้ นอกจทำกนดร พวกเขทำจะเผชธิญพระพธิโรธของพระเจข้ทำเมสืที่อ
พวกเขทำพบพระองครสนักวนันหนขที่ง คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้กบฏตตอดทำวธิดจะเผชธิญกทำรเสดยชดวธิตกตอนวนัยอนัน
ควร แนตนอนวตทำดทำวธิดไมตไดข้ขอใหข้เปกนเชตนนนัรนแกตอนับซทำโลม แตตนนันที่ กกเปกนสธิที่งทดที่เกธิดขขรนกนับเขทำจรธิงๆ
เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำประกทำศของดทำวธิดทดวที่ ทำต “แตตขข้ทำพระองครจะวทำงใจในพระองคร” แมข้
พทำยดุชดวธิตทดรที่ ดุนแรงทดที่สดุดอทำจโหมกระหนทที่ทำ ทดที่ลร ดภยนั ของเรทำกกอยทูใต นกทำรวทำงใจพระเจข้ทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 56: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีกนี้ ก็ถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิดเชว่นกดัน มดัน
มดีชนนื่อเรนนื่องวว่า ถถึงหหัวหนน้านหักรน้อง ตามททานองโยนาเธเลมเรโคควิม มวิคทามบทหนถึมื่งของดาววิด เมมมื่อ
ชาวฟดีลวิสเตดียจหับทท่านในเมมองกหัท เหก็นไดม้ชดัดวว่าเพลงนดีนี้ถถูกเขดียนขขนี้นเนนอนื่ งในโอกาสทดีนื่ดาวมิดหนดีไปหา
คนฟดีลมิสเตดียทดีนื่เมนองกดัท จรมิงๆแลม้วมดีอยถูว่สองครดังนี้ ทดีนื่เขาทสาเชว่นนดันี้นและนดีนื่ดถูเหมนอนวว่าจะเปก็นครดังนี้ ทดีนื่สอง

ตอนทดีนื่เขาอาศดัยอยถูว่ทดีนื่ศมิกลากนานสมิบหกเดนอน แมม้อาศดัยอยถูว่ภายใตม้ความอดุปถดัมภว์ของอาคดีชกษดัตรมิยว์
แหว่งเมนองกดัท มดันกก็เปก็นชว่วงเวลาอดันตรายสสาหรดับดาวมิดโดยเฉพาะเมนนื่อเขาปลม้นเมนองอนนนื่ ๆของคนฟดี
ลมิสเตดียอยถูว่ตว่อไป คสาวว่า โยนาเธเลมเรโคควิม มดีความหมายตรงตดัววว่า “นกเขาเงดียบแหว่งสถานทดีนื่หว่าง
ไกลออกไปทดันี้งหลาย” ความคมิดกก็หมายถขงนกเขาใบม้ตดัวหนขนื่งในสถานการณว์ทดีนื่นาว่ กลดัว การประยดุกตว์
ใชม้ยอว่ มใชม้กดับดาวมิดขณะทดีนื่เขาอยถูว่ในฟดีลมิสเตดียหลายเดนอน คสาวว่า โยนาเธเลมเรโคควิม อาจหมายถขงชนอนื่
เรนอนื่ งหรนอตอนตม้นของบทเพลงนดีดนี้ ม้วย
สเปอรว์เจดียนเรดียกบทเพลงนดีนี้วว่า “เพลงสดดุดดีทองคสา” ซขนื่งคลม้ายคลขงกดับเพลงสดดุดดี 16 เพราะ
วว่ามดันลงทม้ายดม้วยการอยถูว่ตว่อเบนอนี้ งพระพดักตรว์พระองคว์อยว่างชนนื่นบาน ขณะอยถูว่ในฟดีลมิสเตดีย ดาวมิดเปก็น
เหมนอนนกเขาตดัวหนขงนื่ ในมนอของพวกคนแปลกหนม้า พอเขาหนดีมาไดม้ เขากก็บดันทขกความสสานขก
พระคดุณของตน
สดด 56:1-2

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเสนอคททำรข้องททูลของตนตตอพระพนักตรร

พระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงเมตตาขข้าพระองคค์ เพราะมนรษยค์จะกลซนขข้าพระองคค์เสทย เขาตต่อสยข้
และบทบบอังคอับขข้าพระองคค์วอันยอังคชชั่า ดทำวธิดไดข้หนดมทำจทำกซทำอทูลเพรทำะกลนัววตทำตนจะเสดยชดวธิต บนัดนดรเขทำ
อยทูใต นฟดลธิสเตดยซขที่งมดสภทำพดดกวตทำเดธิมเพดยงเลกกนข้อยเทตทำนนัรน แมข้อทำคดชไดข้ผทูกมธิตรกนับเขทำแลข้ว คนฟดลธิส
เตดยทดที่เหลสือกกยนังเปกนศนัตรทูของเขทำอยทูเต หมสือนเดธิม ดทำวธิดจขงททูลขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเพสืที่อพธิทนักษร
รนักษทำเขทำ
2 โอ ขข้าแตต่พระองคค์ผข้สย ย งสร ด พวกศอัตรยของขข้าพระองคค์จะกลซนขข้าพระองคค์เสทยวอันยอังคชชั่า
เพราะหลายคนตต่อสยข้ขาข้ พระองคค์ ไมตวทำต เขทำไปทดที่ไหน ดทำวธิดกกเหกนแตตพวกศนัตรทู ยข้อนกลนับไปใน
อธิสรทำเอล ซทำอทูลกกกทำท ลนังรอทดที่จะฆตทำเขทำอยทูต บนัดนดรในฟดลธิสเตดย เขทำกกรนับรทูข้ถขงควทำมเปกนศนัตรทูของเหลตทำขดุน
ศขกชทำวฟดลธิสเตดยสต วนใหญตทดที่มดตตอเขทำ คททำอธธิษฐทำนของเขทำจขงมดตตอพระองครผทูข้สทูงสดุด
สดด 56:3-4

พรข้อมกนับฉทำกหลนังนนัรนทดที่เปกนควทำมหวทำดกลนัวและควทำมหวทำดหวนันที่

ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ เมซชั่อขข้าพระองคค์กลอัว ขข้าพระองคค์วางใจในพระองคค์ ในควทำมเรดยบงตทำยอนันลขก

ซขรงทดที่แมข้แตตเดกกเลกกๆคนหนขที่งกกเขข้ทำใจไดข้ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรจทูข้ นักยทำตข้ทำนพธิษควทำมกลนัว มนันคสือกทำร
วทำงใจพระเจข้ทำ เมสือที่ ควทำมกลนัวเกทำะกดุมใจของเรทำ ททำงหนดคสือกทำรวทำงใจพระองคร
นอกจทำกนดรเขทำประกทำศวตทำ 4 ในพระเจข้า ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระวจนะของพระองคค์
ในพระเจข้า ขข้าพระองคค์วางใจอยยต่ ขข้าพระองคค์จะไมต่กลอัววต่าเนซสิ้อหนอังอาจกระทชาอะไรแกต่ขข้าพระองคค์
ไดข้ กทำรเชสืที่อคททำตรนัสของพระเจข้ทำคสือแกตนแทข้แหตงควทำมไวข้วทำงใจ แนตนอนวตทำดทำวธิดนขกยข้อนถขงพระ
สนัญญทำเหลตทำนนัรนเกดที่ยวกนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำซขที่งเขทำพบอยทูทต นัวที่ หนนังสสือหข้ทำเลตมแรกของโมเสส
ดนังนนัรน (1) เขทำจขงสรรเสรธิญพระวจนะของพระเจข้ทำและ (2) เขทำไมตกลนัววตทำมนดุษยรจะพยทำยทำมทททำอะไร
เขทำไดข้ ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำอยทูใต นพระเจข้ทำและในพระวจนะของพระองคร เขทำจขงไมตมดอะไรตข้อง
กลนัวเลย
สดด 56:5-6

ดทำวธิดเสนอคดดของตนตตอพระเจข้ทำเพธิที่มเตธิม เขาประทรษรข้ายตต่อคชา

กลต่าวของขข้าพระองคค์วนอั ยอังคชชั่า ความคมิดทอัสิ้งสมิสิ้นของเขาลข้วนมรต่งรข้ายตต่อขข้าพระองคค์ เหลตทำศนัตรทูของ
เขทำบธิดเบสือนสธิที่งทดที่เขทำกลตทำวเปกนกธิจวนัตร พวกเขทำมดควทำมคธิดชนัวที่ รข้ทำยตตอเขทำอยทูเต สมอ 6 เขารต่วมหอัวกอัน
เขาซรมต่ อยยต่ เขาเฝข้ารอยเทข้าของขข้าพระองคค์อยต่างกอับคนททชั่ซต่มร คอยเอาชทวมิตขข้าพระองคค์ เหลตทำศนัตรทูของ
เขทำ (ทนัรงในประเทศและตตทำงประเทศ) คอยดนักซดุตมเขทำ ไมตวทำต จะเปกนซทำอทูลหรสือเหลตทำขดุนศขกชทำวฟดลธิส
เตดย พวกเขทำกกกทำท ลนังคอยดนักซดุตมเขทำอยทูต เมสือที่ ถขงเวลทำอนันเหมทำะสม พวกเขทำกกจะโฉบตะครดุบ
สดด 56:7

ดทำวธิดจขงถทำมวตทำ เขาจะหนทใหข้พข้นเพราะเหตรความชอัชั่วชข้าของเขาหรซอ

โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงเหวทชั่ยงชนชาตมิทอัสิ้งหลายลงมาดข้วยพระพมิโรธ วลดแรกจรธิงๆแลข้ว
หมทำยควทำมวตทำ “พระองครจะทรงปลตอยใหข้พวกเขทำลอยนวลหรสือ โอ พระเจข้ทำ?” ดทำวธิดจขงขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้เหวดที่ยงเหลตทำศนัตรทูของเขทำลงเสดย ไมตวทำต จะเปกนคนของซทำอทูลหรสือของฟดลธิสเตดย ดทำวธิดกก
วธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้เอทำชนะเหลตทำศนัตรทูของเขทำ บทเรดยนหนขที่งยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร กทำรแกข้
แคข้นเปกนของเรทำ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำตรนัส เรทำตข้องปลตอยใหข้พระเจข้ทำจนัดกทำรเหลตทำศนัตรทูของเรทำและไมต
ตอบโตข้ดข้วยตนัวเอง

สดด 56:8-9

หนขงที่ ในขข้อเหลตทำนนัรนทดมที่ ดเอกลนักษณรทดที่สดุดของพระคนัมภดรรอยทูตต รงนดร

พระองคค์ทรงนอับการระหกระเหมินของขข้าพระองคค์ ทรงเกก็บนชสิ้าตาของขข้าพระองคค์ใสต่ขวดของ
พระองคค์ไวข้ นชสิ้าตานอัสิ้นไมต่อยยใต่ นบอัญชทของพระองคค์หรซอ พระเจข้าคต่ะ พระเจข้ทำทรงทรทำบดดถขงกทำรระ
หกระเหธินของดทำวธิด พระองครทรงทรทำบวตทำขณะนดรเขทำไมตมดทๆดที่ จะเรดยกไดข้วทำต บข้ทำน ธรรมเนดยมปฏธิบนัตธิ
อยตทำงหนขที่งของคนสมนัยโบรทำณกกคสือ กทำรเกกบนทรทำตทำทดที่งทำนศพไวข้ในขวดนสนี้าตาเพสือที่ ทดที่จะถทูกใสต ไวข้กบนั ผทูข้
ตทำยในหลดุมศพของเขทำ นนันที่ อทำจเปกนสธิที่งทดที่ดทำวธิดหมทำยถขง อยตทำงไรกกตทำม สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต
“นทรทำตทำของดทำวธิดหลนังที่ ไหลออกมทำมทำกมทำยเสดยจนขวดหนนังกกไมตอทำจจดุมนนั ไวข้ไดข้ เขทำวทำงใจวตทำองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำจะทรงใสต พระทนัยในนทรทำตทำของเขทำเหลสือเกธินจนเกกบมนันไวข้เหมสือนทดที่คนทททำกนับนทรทำแหตง
เถทำองดุตน และเขทำหวนังวตทำทดที่เกกบอนันนนัรนจะเปกนทดที่เกกบพธิเศษ – ขวดของพระองคว์” ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญต
กวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบเกดที่ยวกนับควทำมเศรข้ทำโศกของดทำวธิดและไดข้ทรงบนันทขกเรสืที่องนนัรนไวข้แลข้ว
ในหนนังสสือของพระองครเกดที่ยวกนับจดุดประสงครตตทำงๆ พระองครทรงทรทำบควทำมเศรข้ทำโศกตตทำงๆของเรทำ
เชตนกนันและไมตทรงลสืมเลย
ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ 9 แลข้วศอัตรยของขข้าพระองคค์จะหอันกลอับในวอันททชั่ขข้าพระองคค์รข้อง
ทยล ขข้าพระองคค์ทราบเชต่นนทสิ้วาต่ พระเจข้าทรงสถมิตฝต่ายขข้าพระองคค์ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรยธินดดในขข้อ
เทกจจรธิงทดวที่ ทำต พระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำและทททำใหข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำหนันกลนับไป
ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำปรทำกฏชนัดเจนอดกครนัรง พระเจข้ทำทรงตอบสนองตตอควทำมไวข้วทำงใจนนัรน
นอกจทำกนดร ดทำวธิดปดตธิยธินดดในควทำมรทูทข้ ดที่วทำต “พระเจข้ทำทรงสถธิตฝตทำยขข้ทำพระองคร” ถข้ทำพระเจข้ทำทรงอยทูฝต ตทำย
เรทำ ใครจะตตอสทูข้เรทำไดข้? ดทำวธิดรทูวข้ ทำต (1) เขทำเปกนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ (2) เขทำรทูวข้ ทำต เขทำไดข้ดททำเนธินชดวธิต
ในควทำมเชสืที่อฟนังและควทำมชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ (3) เขทำรทูวข้ ทำต ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำเปกนทดที่
พอพระทนัยตตอพระเจข้ทำ และ (4) เขทำรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ มนันเปกนสธิที่งนตทำ
มหนัศจรรยรทดที่จะอยทูใต นใจกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยอนันสมบทูรณรแบบของพระเจข้ทำโดยรทูวข้ ทำต ตนมดควทำม
สนัมพนันธรทดที่ถทูกตข้องกนับพระองครและไดข้รนับควทำมโปรดปรทำนจทำกพระองคร ดทำวธิดรทูวข้ ทำต ตนอยทูใต นทดที่ลร ดลนับ
นนัรนขององครผทูข้สทูงสดุด

สดด 56:10-11

เขทำจขงประกทำศวตทำ ในพระเจข้า ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระวจนะ

ของพระองคค์ ในพระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระวจนะของพระองคค์ ควทำมจรธิง
เดดยวกนันนนัรนถทูกนททำเสนอในขข้อ 4 บนัดนดรมนนั ถทูกกลตทำวซทรทำจรธิงๆอดกสองครนัรง โปรดสนังเกตดข้วยวตทำดทำวธิด
เทดยบเทตทำพระเจข้ทำ (เอโลฮธิม) กนับพระเยโฮวทำหร ทนัรงสองเปกนองครเดดยวกนัน เขทำจขงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
เพรทำะควทำมไวข้วทำงใจไดข้แหตงพระวจนะของพระองคร เขทำพขงที่ พทำมนันไดข้เสมอ เรทำกกพขที่งพทำมนันไดข้เชตน
กนัน มนันไมตเคยเปลดยที่ นแปลง มนันเปกนควทำมจรธิงเสมอ มนันจะเปกนควทำมจรธิงเสมอไป
ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ 11 ในพระเจข้า ขข้าพระองคค์วางใจอยยต่ ขข้าพระองคค์จะไมต่กลอัววต่า
มนรษยค์อาจกระทชาอะไรแกต่ขข้าพระองคค์ไดข้ เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนควทำมไวข้วทำงใจของเขทำ ผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รทูข้วทำต ตนไมตมสด ที่ ธิงใดตข้องกลนัวจทำกมนดุษยรหนข้ทำไหนทนัรงนนัรน นนันที่ เปกนควทำมจรธิงอยทูต
เหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร เมสืที่อเรทำไวข้วทำงใจพระองคร สธิที่งใดกกตทำมทดที่มนดุษยรกระทททำไดข้จะลข้มเหลวไป
สดด 56:12-13

โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ททชั่ขข้าพระองคค์ปฏมิญาณไวข้นอัสิ้น ขข้าพระองคค์จะทชา

ตาม ขข้าพระองคค์จะถวายคชาสรรเสรมิญแดต่พระองคค์ ดทำวธิดไดข้ใหข้คททำปฏธิญทำณตตทำงๆไวข้กตอนหนข้ทำนดรทดที่จะ
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ เขทำตนัรงใจวตทำจะทททำตทำมคททำสนัญญทำเหลตทำนนัรน ดนังนนัรนเขทำจขงตนัรงใจวตทำจะสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำตตอไปแมข้เผชธิญควทำมยทำกลททำบทำกกกตทำม
เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยถทำมวตทำ 13 เพราะพระองคค์ทรงชต่วยจมิตวมิญญาณของขข้า
พระองคค์ใหข้พข้นจากมอัจจรราช พระองคค์จะทรงชต่วยเทข้าของขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ จากการลข้มมมิใชต่หรซอ
เพซชั่อขข้าพระองคค์จะดชาเนมินอยยต่ตต่อเบซอสิ้ งพระพอักตรค์พระเจข้าในความสวต่างของคนเปก็น ดทำวธิดทรทำบดด
วตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมตทำยหลทำยตตอหลทำยครนัรงแลข้วในอดดต เขทำจขงรทูวข้ ทำต บนัดนดร
พระเจข้ทำจะทรงชตวยเทข้ทำของเขทำใหข้พนข้ จทำกควทำมกลนัวเหลตทำนนัรนทดที่อยทูตต รงหนข้ทำเขทำ เขทำเตสือนควทำมจททำ
พระเจข้ทำวตทำในกทำรทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ เชตนนนัรน เขทำจะเปกนพยทำนแกตคนอสืที่นตตอไปไดข้เกดที่ยวกนับควทำมรอด
ของพระองคร สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “ดนังนนัรนในเพลงสดดุดดบทสนัรนๆนดร เรทำไดข้ปดนขขรนมทำจทำกขทำ
กรรไกรอนันตะกละเปกนทดที่สดุดของศนัตรทูนร นันเขข้ทำมทำในควทำมสวตทำงแหตงกทำรอยทูตต ตอเบสืรองพระพนักตรรพระ
เยโฮวทำหร ซขงที่ เปกนเสข้นททำงหนขที่งทดคที่ วทำมเชสืที่อเทตทำนนัรนจะเหยดยบยทที่ทำไปไดข้”

*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 57: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถกถู ยกใหม้เปก็นของดาวมิดและถถูกหมายเหตดุวว่า
เมมมื่อทท่านหนดีซาอผลทดีมื่ในถทถา ถสนี้านดันี้นอาจอยถูทว่ ดีนื่เอนเกดดีดดังทดีนื่หมายเหตดุไวม้ใน 1 ซามถูเอล 24:1-3 คสาวว่า
อาลทหัสชวิท ไมว่ไดม้ถถูกแปลแตว่จรมิงๆแลม้วมดีความหมายวว่า ‘อยว่าทสาลาย’ บางคนไดม้เสนอวว่านดีนื่เปก็น
เจตนาของดาวมิดดดังทดีนื่พบใน 1 ซามถูเอล 26:9 มดีเพลงสดดุดดี ‘อาลทดัสชมิท’ อดีกสามบท – บททดีนื่ 58, บท
ทดีนื่ 59 และบททดีนื่ 75 ในแตว่ละบทเหลว่านดีนี้ ใจความหลดักคนอคสาประกาศเรนนื่องความพมินาศของคนชดันื่ว
และการพมิทดักษว์รดักษาคนชอบธรรม ความคมิดทดีนื่ยงมินื่ ใหญว่กวว่าของ ‘อาลทดัสชมิท’ อาจเปก็น ‘อยว่าทสาลาย
ขม้าพระองคว์เลย’ ในแตว่ละกรณดี ดาวมิดกสาลดังหนดีเอาชดีวมิตรอด เขาจขงรม้องทถูลตว่อพระเจม้าเพนนื่อขอการ
ชว่วยใหม้พนม้ คสาวว่า มวิคทาม ถถูกเชนนื่อโดยบางคนวว่าหมายถขง ‘คสาอธมิษฐานหนขนื่ง’ ใจความหลดักของ
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้คนอ คสารม้องทถูลของดาวมิดเพนนื่อขอการชว่วยใหม้พม้นและคสาอธมิษฐานของเขาทดีนื่เปก็นการ
สรรเสรมิญแดว่พระเจม้า
สดด 57:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำรข้องททูลอนันจนตรอก โอ ขข้าแตต่พระเจข้า

ขอทรงพระกรรณาตต่อขข้าพระองคค์ ขอทรงพระกรรณาตต่อขข้าพระองคค์ เพราะจมิตวมิญญาณของขข้า
พระองคค์วางใจในพระองคค์ ขข้าพระองคค์ลทสิ้ภยอั อยยใต่ ตข้รต่มปทกของพระองคค์จนกวต่าภอัยออันตรายเหลต่านทสิ้
จะผต่านพข้นไป ดข้วยควทำมโศกเศรข้ทำอนันเปดที่ยมสททำนวนโวหทำร ดทำวธิดรข้องททูลตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำม
เมตตทำ เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำวทำงใจในพระองคร พรข้อมกนับสททำนวนโวหทำรเพธิมที่ เตธิมผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรใชข้ภทำพเปรดยบอนันงดงทำมอดกครนัรงเกดที่ยวกนับรต มปดกของพระเจข้ทำ แนตนอนวตทำนดที่เปกนเชธิง
เปรดยบเทดยบ แตตภทำพเปรดยบนดรกสก สืที่อถขงกทำรปกปข้องดทูแลทดที่นกอธินทรดใหข้แกตลทูกๆของมนัน รต มปดกนนัรนคสือ
ทดที่ลร ดภยนั ดทำวธิดกททำลนังเผชธิญกนับชตวงเวลทำอนันหนนักหนทำสทำหนัสของชดวธิต ซทำอทูลกททำลนังไลตลตทำเขทำอยตทำง
กระชนัรนชธิด ดทำวธิดจขงหนดเอทำชดวธิตรอด มนันเปกนชตวงเวลทำจนตรอกสททำหรนับเขทำ เขทำจขงแสวงหทำกทำรชตวย
ใหข้พนข้ อนันเปดที่ยมดข้วยเมตตทำของพระเจข้ทำจนกวตทำเวลทำแหตงหทำยนะนดรผทำต นพข้นไป
สดด 57:2-3

ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเปลดที่ยนจทำกคททำอธธิษฐทำนของตนเอง

เปกนคททำพรรณนทำเกดที่ยวกนับคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ขข้าพเจข้าจะรข้องทยลตต่อพระเจข้าองคค์ผข้สย ย งสร ด ตต่อพระเจข้า

ผยทข้ รงกระทชาการทอัสิ้งสมิสิ้นใหข้สชาเรก็จเพซชั่อขข้าพเจข้า นดที่บอกเปกนนนัยถขงควทำมจรธิงจนังแหตงคททำอธธิษฐทำนของดทำ
วธิด เขทำไมตไดข้อธธิษฐทำนอยตทำงเงดยบๆ เขทำรข้องออกมทำเสดยงดนังตตอพระเจข้ทำองครผทูข้สทูงสดุด คททำทดที่แปลเปกน
กระทชา (กอวว์มารว์) มดควทำมหมทำยเพธิมที่ เตธิมวตทำ ‘ทททำใหข้เสรกจสมบทูรณร’ หรสือ ‘นททำมทำสทูตตอนจบ’ ควทำมคธิด
กกคสือวตทำพระเจข้ทำทรงกระทททำสธิที่งทดที่พระองครกระทททำอยตทำงถดที่ถข้วนเสมอ พระองครทรงกระทททำกธิจเสรกจสธิรน
พระองครทรงครบถข้วนในกทำรกระทททำกธิจของพระองคร ชตทำงเปกนคททำพยทำนตตอพระเจข้ทำผทูข้มหนัศจรรยรของ
เรทำ!
นอกจทำกนดร 3 พระองคค์จะทรงใชข้มาจากฟข้าสวรรคค์ และชต่วยขข้าพเจข้าใหข้รอดจากการเยาะเยข้ย
ของผยข้ททชั่อยากกลซนขข้าพเจข้าเสทย เซลาหค์ ดทำวธิดมดควทำมมนันที่ ใจอนันเปดที่ยมสดุขวตทำพระเจข้ทำจะทรงเอสืรอมลงมทำ
จทำกสวรรครและชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกเลตหรเพทดุบทำยเหลตทำนนัรนของซทำอทูล เหมสือนทดที่เขทำไดข้บอกโยนทำธทำน
ไวข้ เขทำรทูวข้ ทำต มดอดกเพดยงกข้ทำวเดดยวเทตทำนนัรนระหวตทำงเขทำกนับควทำมตทำย (1 ซทำมทูเอล 20:3) อยตทำงไรกกตทำม ดทำ
วธิดกกมนันที่ ใจวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศวตทำ พระเจข้าจะทรงใชข้ความเมตตา
และความจรมิงลงมา ควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงของพระเจข้ทำจะชตวยดทำวธิดใหข้พข้น ควทำมเมตตทำของ
พระองครจะเพดยงพอในระยะสนัรน ควทำมจรธิงของพระองครจะพธิสทูจนรวทำต เขทำไมตผธิดในระยะยทำว ยธิงที่ กวตทำ
นนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรงสต งควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงของพระองครออกไปในตนัวตนขององครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำของเรทำ พระองครทรงเปกนควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงทดที่ปรทำกฏในรทูปบดุคคล นอกจทำกนนัร นแลข้ว
พระองครทรงเปกนพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเรทำดข้วย!
สดด 57:4-6

ดทำวธิดจขงเลตทำยข้อนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำถขงสภทำวะจนตรอกทดที่เขทำพบ

วตทำตนัวเองอยทูใต นนนัรน จมิตใจขข้าพเจข้าอยยต่ทต่ามกลางเหลต่าสมิงโต ขข้าพเจข้านอนทต่ามกลางผยข้ททชั่ไฟตมิดตอัวคซอ
บรตรทอัสิ้งหลายของมนรษยค์ ฟอันของเขาทอัสิ้งหลายคซอหอกและลยกธนย ลมิสิ้นของเขาคซอดาบคม เหมสือน
กนับทดที่ดทำเนดยลจะถทูกหข้อมลข้อมโดยเหลตทำสธิงโตในเวลทำตตอมทำจรธิงๆ เหลตทำศนัตรทูของดทำวธิดกกเปกนเชตนนนัรน
แกตเขทำ คนเหลตทำนนัรนคสือซทำอทูลและลทูกนข้องของเขทำ ควทำมเกลดยดชนังและควทำมอธิจฉทำของพวกเขทำเปกน
เหมสือนไฟปตทำทดที่ตตอสทูข้เขทำ บรรดทำคนทดที่มดุตงรข้ทำยพกอทำวดุธครบมสือในปทำกของพวกเขทำ ถข้อยคททำทดที่เตกมไป
ดข้วยควทำมเกลดยดชนัง ขตมขทูตและดดุเดสือดจขงถทูกเลกงมทำทดที่ดทำวธิดโดยซทำอทูลและเหลตทำมสือปสืนของเขทำ

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อสรรเสรธิญพระผทูข้ชตวยใหข้พข้นของเขทำ 5 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอ
ทรงเปก็นททชั่ยกยต่องเหนซอฟข้าสวรรคค์ ขอสงต่าราศทของพระองคค์อยยต่เหนซอทอัชั่วแผต่นดมินโลก สเปอรรเจดยน
เขดยนไวข้วทำต “นดเที่ ปกนทตอนรข้องรนับของเพลงสดดุดดบทนดร กตอนเขทำปธิดทข้ทำยคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ชทำยทดที่ดดผทูข้นร ด
สอดแทรกขข้อหนขงที่ ทดที่เปกนคททำสรรเสรธิญ และเปกนคททำสรรเสรธิญทดที่เปดที่ยมสงตทำรทำศดดข้วย เมสืที่อเหกนวตทำมนันมทำ
จทำกถทรทำของสธิงโตและจทำกทตทำมกลทำงถตทำนเพลธิง” ดทำวธิดเสทำะหทำทดที่จะเทธิดททูนพระเจข้ทำเหนสือฟข้ทำสวรรคร
นอกจทำกนดร สงตทำรทำศดของพระองครยนังสทูงกวตทำแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนดข้วย
หลนังจทำกไดข้หยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อสรรเสรธิญพระเจข้ทำแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกวก กกลนับมทำเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยทูต 6 เขาทอัสิ้งหลายวางตาขต่ายดอักเทข้าขข้าพเจข้า จมิตใจ
ของขข้าพเจข้าไดข้คข้อมลง เขาขรดบต่อไวข้ตต่อหนข้าขข้าพเจข้า แตต่เขากก็ตกลงไปเสทยเอง เซลาหค์ พวกศนัตรทูของ
ดทำวธิดไดข้วทำงกนับดนักตตทำงๆไวข้จนับเขทำและเขทำกกทรทำบดด ควทำมรทูข้เกดที่ยวกนับเรสืที่องทนัรงหมดถตวงเขทำลง รทูปแบบ
หนขงที่ ของกนับดนักตตทำงๆสมนัยโบรทำณคสือ กทำรขดุดหลดุมๆหนขที่งในพสืรนดธินและอททำพรทำงมนันดข้วยกธิที่งไมข้หรสือ
วธิธดอสืที่นๆ พวกเขทำหวนังวตทำเหยสืที่อจะเผลอเหยดยบบนเครสือที่ งปกปธิดบทำงๆของหลดุมนนัรนทดที่อยทูเต บสืรองลตทำงและ
รต วงลงไปในหลดุมนนัรน กระนนัรนในกทำรพยทำยทำมจนับตนัวดทำวธิด ซทำอทูลกกรตวงลงไปในกนับดนักของตนัวเอง มด
อยทูสต องครนัรงทดที่ซทำอทูลหลงเขข้ทำไปในอดุงข้ มสือของดทำวธิด ดทำวธิดจะฆตทำเขทำเสดยกกไดข้ในแตตละครนัรงนนัรน กระนนัรน
เขทำกกไวข้ชวด ธิตศนัตรทูของตน เขทำจขงสนังที่ ผทูข้อตทำนของเขทำใหข้หยดุดชนัวที่ ครทูตและพธิจทำรณทำ – เซลทำหร
สดด 57:7-8

เพลงสดดุดดบทนดรจงข เปลดที่ยนจทำกกทำรรข้องอนันโศกเศรข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวย

ใหข้พนข้ เปกนเพลงสดดุดแด หตงกทำรสรรเสรธิญอนันยธิงที่ ใหญต โอ ขข้าแตต่พระเจข้า จมิตใจของขข้าพระองคค์มอัชั่นคง
จมิตใจของขข้าพระองคค์มอัชั่นคง ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงและรข้องเพลงสรรเสรมิญ กทำรพทูดซทรทำสองครนัรง
เกดที่ยวกนับจธิตใจของเขทำทดที่มนันที่ คงมดควทำมหมทำยวตทำเขทำไดข้ตนัดสธินใจแนตวแนตแลข้ว เขทำจะรข้องเพลงและ
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงเรดยกบรรดทำเครสือที่ งดนตรดของเขทำเชธิงกวดใหข้ลงมสือบรรเลง 8 สงต่าราศท
ของขข้าพเจข้าเออ๋ย จงตซชั่นเถมิด พมิณใหญต่และพมิณเขาคยต่เออ๋ย จงตซชั่นเถมิด ขข้าพเจข้าจะปลรกอรรณ เหมสือนกนับ
ทดคที่ นๆหนขที่งตสืที่นขขรนในเวลทำเชข้ทำ ดทำวธิดกกเรดยกตนัวเองและบรรดทำเครสืที่องสทำยของเขทำใหข้สรรเสรธิญ
พระเจข้ทำ นอกจทำกนดร เขทำยนังตนัรงใจทดจที่ ะทททำเชตนนนัรนกระทนังที่ ในเวลทำเชข้ทำตรทูตดข้วย นดที่บอกเปกนนนัยถขงกทำรใชข้
เวลทำเชข้ทำตรทูตในกทำรอธธิษฐทำนและกทำรสรรเสรธิญ มนันเปกนรทูปแบบพสืรนฐทำนทดที่สดุดของกทำรนมนัสกทำร

สดด 57:9-10

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศควทำมตนัรงใจของเขทำทดที่จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ

โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ทต่ามกลางประชาชาตมิ ขข้าพระองคค์
จะรข้องเพลงสรรเสรมิญพระองคค์ทต่ามกลางชนชาตมิทอัสิ้งหลาย ควทำมคธิดกกคสือวตทำดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตทดที่
จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำทตทำมกลทำงประชทำชนของเขทำเอง (นนันที่ คสือ ครอบครนัว) และทตทำมกลทำง
ประชทำชทำตธินร นันแหตงประชทำชนของเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ คททำสรรเสรธิญของเขทำแดต
พระเจข้ทำจะเปกนทดที่ทรทำบแกตคนทนัรงปวงและไมตถทูกกระทททำในทดที่ลนับ พรข้อมกนับสททำนวนโวหทำรแบบกวด
เพธิมที่ เตธิม ดทำวธิดอธธิบทำยวตทำทททำไมเขทำถขงจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำเชตนนนัรน 10 เพราะความเมตตาของ
พระองคค์ใหญต่ยมิชั่งถถึงฟข้าสวรรคค์ ความจรมิงของพระองคค์สยงถถึงเมฆ ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำยธิงที่ ใหญต
เหลสือเกธินรทำวกนับวตทำมนันขขรนไปถขงฟข้ทำสวรรคร ในลนักษณะเดดยวกนัน ดทำวธิดเปรดยบควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ
วตทำเปกนเหมสือนเอสืรอมไปถขงหมทูตเมฆเบสืรองบน พรข้อมกนับคททำพทูดเปรดยบเทดยบอนันสงตทำงทำม เขทำพรรณนทำ
ถขงพระลนักษณะอนันไมตมดทดที่สร ธินสดุดของควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ ดทู เพลงสดดุดด 103:11
และ 85:11
สดด 57:11

เพลงสดดุดดบทนดรจงข ปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรประโคมคททำสรรเสรธิญ โอ ขข้าแตต่

พระเจข้า ขอทรงเปก็นททชั่เชมิดชย เหนซอฟข้าสวรรคค์ ขอสงต่าราศทของพระองคค์อยยต่เหนซอทอัชั่วแผต่นดมินโลก ดทำ
วธิดไดข้ขร นข ตข้นเพลงสดดุดดบทนดรจทำกกข้นบขรงแหตงควทำมสธิรนหวนัง กระนนัรนเมสืที่อนขกยข้อนถขงควทำมเมตตทำและ
ควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ เขทำกกปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรในกทำรถวทำยคททำสรรเสรธิญและสงตทำรทำศดแดต
พระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่เขทำเปรดยบสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำวตทำอยทูสต งทู กวตทำฟข้ทำสวรรคร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 58: อดีกครดังนี้ ทดีนื่เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิดและเปก็นอดีก
บทเพลงหนขนื่งของบรรดาเพลงสดดุดดี อาลทหัสชวิท หรนอ ‘ขออยว่าทรงทสาลาย’ ดถูความเหก็นเกรมินื่นนสา
สสาหรดับเพลงสดดุดดี 57 เราไมว่ทราบชดัดเจนวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนขขนนี้ เนนนื่องในโอกาสอดันใด แตว่
มดันอาจอม้างอมิงถขงตอนทดีนื่ดาวมิดจะทสาลายซาอถูลเสดียกก็ไดม้และไมว่เลนอกทดีนื่จะทสาเชว่นนดันี้น ดถู เพลงสดดุดดี 26
อดีกครดังนี้ ทดีคนื่ สาวว่า มวิคทาม ถถูกเชนนื่อวว่าหมายถขงคสาอธมิษฐานหนขนื่งของดาวมิด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้มกดี ารลสาดดับ

ความคมิดอดันเรดียบงว่าย คนอธรรมถถูกกลว่าวโทษในขม้อ 1-5 การพมิพากษาถถูกขอใหม้เกมิดแกว่พวกเขาใน
ขม้อ 6-8 การพมิพากษานดันี้นถถูกมองลว่วงหนม้าวว่าเสรก็จสมบถูรณว์แลม้วในขม้อ 9-11
สดด 58:1-2

ดทำวธิดกลตทำวโทษประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลขณะทดที่พวกเขทำตธิดตทำมซทำอทูล

ในกทำรขตมเหงเขทำ โอ ชรมนรมชนเออ๋ย ทต่านพยดอยต่างชอบธรรมหรซอ โอ บรตรทอัสิ้งหลายของมนรษยค์เออ๋ย
ทต่านพมิพากษาอยต่างเททชั่ยงธรรมหรซอ ซทำอทูลไดข้ยดุยงคนอธิสรทำเอลสต วนใหญตใหข้ตตอสทูข้ดทำวธิด บทำงคนอทำจ
ถทูกหลอกลวงโดยคททำโกหกของซทำอทูลทดที่กลตทำวใหข้รข้ทำยดทำวธิด คนอสืที่นๆอทำจหนันไปจงรนักภนักดดตตอซทำอทูล
เพรทำะเหตดุผลตตทำงๆททำงกทำรเมสือง ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิดกกถทำมเพสืที่อนรต วมชทำตธิของเขทำวตทำกทำรขตมเหงของ
พวกเขทำทดที่กระทททำตตอเขทำยดุตธิธรรมหรสือไมต
2 เปลต่าเลย ในใจของทต่าน ทต่านประดมิษฐค์ความผมิด ทต่านชอัชั่งความทารรณแหต่งมซอของทต่านใน
แผต่นดมินโลก ดทำวธิดกลตทำวหทำเพสืที่อนรต วมชทำตธิของเขทำเพธิมที่ เตธิมอดกวตทำกระทททำกธิจอยตทำงชนัวที่ รข้ทำยตตอสทูข้เขทำ เขทำ
ใชข้ภทำพเปรดยบของตทำชนังที่ ไมข้คทำนสมนัยโบรทำณ บรรดทำเพสืที่อนรต วมชทำตธิของเขทำยทำมถทูกชนังที่ ในตทำชนังที่ แหตง
ควทำมยดุตธิธรรมแลข้ว กกถทูกพบวตทำมดควทำมผธิดในเรสือที่ งควทำมชนัวที่ และควทำมททำรดุณทดที่กระทททำตตอเพสืที่อนบข้ทำนทดที่
ไรข้ควทำมผธิดของพวกเขทำ – ดทำวธิด
สดด 58:3-5

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข นททำขข้อกลตทำวหทำเพธิที่มเตธิมมทำกลตทำวโทษเหลตทำ

ศนัตรทูของเขทำ คนชอัวชั่ หลงเจมิชั่นไปตอัสิ้งแตต่จากครรภค์ เขาหลงทางไปตอัสิ้งแตต่เกมิด คซอพยดมรสา ควทำมจรธิงตรง
นดรกธินควทำมมทำกกวตทำแคตเหลตทำศนัตรทูของดทำวธิด มนดุษยรทดุกคนลข้วนเกธิดมทำพรข้อมกนับธรรมชทำตธิอนัน
บทำปหนทำและชนัวที่ รข้ทำย ไมตมดใครตข้องสอนเดกกๆใหข้กระทททำผธิด พวกเขทำรทูอข้ ยทูแต ลข้ววตทำจะทททำอยตทำงไร
แมข้แตตเดกกเลกกๆทดที่สดุดกกจะโกหกเมสืที่อมดโอกทำส มนันเปกนคททำกลตทำวโทษตตอควทำมบทำปหนทำของเผตทำพนันธดุร
มนดุษยร ไมตมดผทูข้ใดเปกนคนชอบธรรม ไมตมดสนักคนเดดยว กทำรโกหกเปกนหนขที่งในรทูปแบบพสืรนฐทำนทดที่สดุด
เหลตทำนนัรนของควทำมชนัวที่ มนันเปกนสตวนหนขที่งของควทำมบทำปเรธิที่มแรกของซทำตทำน มนันเปกนลนักษณะเฉพทำะ
ตนัวของมนันตนัรงแตตนร นันเปกนตข้นมทำ นตทำเศรข้ทำทดที่เรทำทดุกคนลข้วนเกธิดมทำพรข้อมกนับธรรมชทำตธิเชตนนนัรน
ดทำวธิดนททำขข้อกลตทำวหทำเพธิมที่ เตธิมกลตทำวโทษคนชนัวที่ 4 เขามทพมิษเหมซอนพมิษงย เหมซอนงยพมิษหยหนวก
ททชั่อรดหยของมอัน ลธินร ของบรรดทำคนบทำปมนักเปกนเหมสือนพธิษรข้ทำยของงทูพธิษ ดทู โรม 3:13-14 ควทำมคธิด

ตรงนดรสสืที่อตตอไปถขงงทูเหตทำซขที่งไมตยอมฟนังหมองทูของมนัน 5 มอันจถึงไมต่ฟอังเสทยงของหมองย ผยซข้ ถึชั่งมทมนตค์ขลอัง
ภทำพเปรดยบนดรสสืที่อถขงงทูพธิษตนัวหนขที่งซขที่งไมตแยแสควทำมพยทำยทำมใดๆทดที่จะทททำใหข้มนันสงบ ตรงกนันขข้ทำม มนัน
เขข้ทำฉกอยตทำงดดุรข้ทำย คนบทำปทนัรงหลทำยโดยทนัวที่ ไปกกเปกนเชตนนนัรนและเหลตทำศนัตรทูของดทำวธิดโดยเฉพทำะ
เจตนทำทนัรงหลทำยของพวกเขทำไมตเพดยงททำรดุณเทตทำนนัรน แตตถข้อยคททำขของพวกเขทำยนังเตกมไปดข้วยพธิษรข้ทำย
สดด 58:6-7

นทรทำเสดยงของเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนเปกนคททำกลตทำวโทษอยตทำงฉนับพลนัน

– นนันที่ คสือ ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงหอักฟอันในปากของมอันเสทย โอ
ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงฉทกเขทสิ้ยวของสมิงโตหนรต่มออกเสทย ดทำวธิดไมตมคด วทำมอดทนกนับคนชนัวที่ ทดที่ไดข้
ไลตลตทำเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรมและอยตทำงไรข้ควทำมเมตตทำเชตนนนัรน ดข้วยควทำมตรงไปตรงมทำอยตทำงนตทำทขที่ง ดทำ
วธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ฟทำดปทำกพวกเขทำเสดย – โดยเฉพทำะพวกคนใจรข้อนปทำกดด (เหลตทำสธิงโตหนดุตม) ทดที่
ดตทำวตทำเขทำอยตทำงหดุนหนันพลนันแลตน สธิที่งทดที่สททำคนัญกกคสือวตทำดทำวธิดไมตไดข้แสวงหทำกทำรแกข้แคข้นดข้วยตนัวเอง ตรง
กนันขข้ทำม เขทำมอบพวกศนัตรทูของเขทำไวข้แกตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเพสืที่อจนัดกทำรกนับพวกเขทำ
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 7 ใหข้พวกเขาละลายไปเหมซอนนชสิ้าททชั่ไหลไมต่ขาดสาย เมซชั่อเขาเลก็งธนยเพซชั่อ
ยมิงลยกศร ใหข้ลยกศรนอัสิ้นถยกตอัดเปก็นชมิสิ้นๆ ภทำพเปรดยบอดกสองเรสืที่องถทูกเพธิมที่ เขข้ทำมทำ เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้
ทททำใหข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำเปกนเหมสือนลททำธทำรทดที่แหข้งเหสือด ควทำมคธิดกกคสือควทำมแหข้งแลข้งและควทำม
อดอยทำก นอกจทำกนดร เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงยธิงลทูกธนทูตตทำงๆแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครเอง
เขข้ทำใสต เหลตทำศนัตรทูของเขทำและหนันที่ พวกเขทำเปกนชธิรนๆ
เรทำควรหมทำยเหตดุวทำต ควทำมดดุเดสือดเชตนนนัรนมดอยทูกต ตอนพระเยซทูตรนัสวตทำ จงรอักศอัตรย ของทต่าน จง
อวยพรแกต่ผทข้ย ทชั่สาปแชต่งทต่าน จงทชาดทแกต่ผข้ทย ทชั่เกลทยดชอังทต่าน และจงอธมิษฐานเพซชั่อผยข้ททชั่ปฏมิบอัตมิตต่อทต่าน
อยต่างเหยทยดหยามและขต่มเหงทต่าน (มนัทธธิว 5:44) แมข้เนสืรอหทำสต วนนดรเปกนขข้อพระคนัมภดรรทดที่ไดข้รนับกทำร
ดลใจ มนันกกอทำจไมตสะทข้อนสตธิปนัญญทำของพระเจข้ทำ ตรงกนันขข้ทำมมนดุษยรธรรมชทำตธิแหตงควทำมหวนังของ
ดทำวธิดทดที่อยทำกแกข้แคข้นเหลตทำศนัตรทูของเขทำปรทำกฏชนัดเจน คททำสอนของพระเยซทูยอต มดดกวตทำอยตทำงไรข้ทดที่สรนธิ
สดุด

สดด 58:8-9

ดทำวธิดเอตยคททำกลตทำวโทษเพธิที่มเตธิมตตอสทูข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำ ขอใหข้เขา

เหมซอนทากททชั่ละลายเปก็นเมซอกไป เหมซอนทารกแทข้งททชั่ไมต่เคยเหก็นดวงอาทมิตยค์ เหมสือนกนับทดที่ททำกตนัว
หนขงที่ ซขที่งเจอควทำมรข้อนของดวงอทำทธิตยรจะละลทำยและจทำกนนัรนกกแหข้งเหสือดไป ดทำวธิดกกขอใหข้เปกนเชตน
นนัรนกนับเหลตทำศนัตรทูของเขทำเชตนกนัน เหมสือนกนับหญธิงคนหนขที่งแทข้งลทูกซขที่งเสดยชดวธิต เขทำกกขอใหข้เปกนเชตน
นนัรนแกตบรรดทำผทูข้ขตมเหงเขทำเชตนกนัน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ดทำวธิดคทำดกทำรณรวทำต กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจะรวดเรกว 9 เรก็วยมิงชั่ กวต่าหมข้อจะรยข้สถึก
รข้อนดข้วยไฟหนาม ทอัสิ้งเปก็นและดข้วยพระพมิโรธของพระองคค์ พระองคค์จะทรงกวาดเขาไปเสทย
เหมซอนลมหมรน ภทำพเปรดยบนดรคอสื หมข้อใบหนขงที่ ทดที่ถทูกทททำใหข้รข้อนดข้วยไฟแหตงหนทำม กตอนมดไฟมทำก
พอทดที่จะทททำใหข้หมข้อใบนนัรนรข้อน กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจะมทำดดุจพทำยดุทอรรนทำโดซขที่งกวทำดเอทำกดุบ๊ก ไฟ
หมข้อ เนสืรอและทดุกอยตทำงไปเสดย – อนันตรธทำนไปในทนันทดและถทูกหอบไปสทูตควทำมพธินทำศ ชดวธิต (ทดมที่ ด
ชดวธิตอยทู)ต ของเหลตทำศนัตรทูของเขทำจะถทูกกวทำดไปเสดยในพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
ดทำวธิดจขงททูลขอพระเจข้ทำใหข้จนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรทูของเขทำ เขทำไมตยอมหทำททำงแกข้แคข้นดข้วยตนัวเอง
เมสือที่ ซทำอทูลหลงเขข้ทำไปในอดุข้งมสือของดทำวธิดโดยไมตรตทูข้ นัวถขงสองครนัรงสองครทำ ดทำวธิดกกตร งนั ใจแนตวแนตวทำต จะ
“ไมตทททำลทำยเขทำ” (1 ซทำมทูเอล 26:9) แมข้ดทำวธิดมดควทำมเมตตทำตตอศนัตรทูของเขทำ ซทำอทูลกกกลนับมทำไลตลตทำดทำ
วธิดตตออยตทำงรวดเรกว ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงมอบศนัตรทูของเขทำไวข้กบนั พระเจข้ทำและกทำร
พธิพทำกษทำของพระองคร มนันอทำจเปกนมนดุษยรธรรมชทำตธิทดที่กระทททำเชตนนนัรน แตตเขทำไดข้กระทททำดดตตอศนัตรทู
ของเขทำแลข้วและมนันกกถทูกเพธิกเฉย ดนังนนัรนดทำวธิดจขงทธิรงศนัตรทูของเขทำไวข้ในพระหนัตถรของพระเจข้ทำเพสืที่อ
จนัดกทำรกนับเขทำ
สดด 58:10-11

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดครดุตนคธิดวตทำ คนชอบธรรมจะ

เปรมปรทดมิดิ์ เมซชั่อเขาเหก็นการแกข้แคข้น เขาจะเอาโลหมิตของคนชอัชั่วลข้างเทข้าของเขา เหกนไดข้ชนัดวตทำดทำวธิด
หมทำยถขงตนัวเองในฐทำนะคนชอบธรรมตรงนดร แนตนอนวตทำเขทำเปกนคนชอบธรรม เขทำจขงบอกลตวงหนข้ทำ
วตทำเขทำจะเปรมปรดดธ ธิเมสือที่ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำเหลตทำศนัตรทูของเขทำ วลดสดุดทข้ทำยเกดที่ยวกนับกทำรทดที่เขทำลข้ทำงเทข้ทำ
ของเขทำในโลหธิตของคนชนัวที่ เปกนคททำพยทำกรณรหนขงที่ เกดที่ยวกนับกทำรทดที่พระเจข้ทำจะทรงปรทำบเหลตทำศนัตรทูของ

เขทำอยตทำงถดที่ถข้น แนตนอนวตทำในเวลทำอนันสมบทูรณรแบบของพระเจข้ทำ ซทำอทูลถทูกทททำลทำยโดยกทำรพธิพทำกษทำ
ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดไมตไดข้เกดที่ยวขข้องอะไรเลยกนับเรสืที่องนนัรน
ควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำจะเปกนแบบทดที่วทำต 11 จะมทคนกลต่าววต่า "แนต่แลข้ว มทบชาเหนก็จใหข้แกต่
คนชอบธรรม แนต่แลข้ว มทพระเจข้าผยข้ทรงพมิพากษาโลก" เมสือที่ พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรทูของดทำ
วธิด มนันจะปรทำกฏชนัดเจนแกตคนทนัรงปวงวตทำมดบททำเหนกจใหข้แกตคนชอบธรรมและวตทำพระเจข้ทำทรง
พธิพทำกษทำเหลตทำคนชนัวที่ จรธิงๆ หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร มดบททำเหนกจใหข้แกตคนชอบธรรม พระเจข้ทำ
ทรงอวยพรควทำมชอบธรรมจรธิงๆ ดทู เพลงสดดุดด 5:12 พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรอยตทำงยดุตธิธรรมในนทรทำ
พระทนัย วธิธดกทำรและเวลทำอนันสมบทูรณรแบบของพระองคร จงรอดทูใหข้ดดเถธิด กทำรพธิพทำกษทำของพระองคร
จะมทำแนต
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 59: ใจความหลดักของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้คว่อนขม้างคลม้ายคลขงกดับเพลง
สดดุดดีสองบทกว่อนหนม้า มดันถถูกหมายเหตดุอดีกครดังนี้ วว่า อาลทหัสชวิท (อยว่าทสาลายเสดีย) ดถูความเหก็นเกรมินนื่
นสาสสาหรดับเพลงสดดุดดี 57 ความคมิดทดีนื่ยงมินื่ ใหญว่กวว่าคนอ คสารม้องทถูลของดาวมิดทดีขนื่ ออยว่าใหม้ตนถถูกทสาลาย
โดยศดัตรถูของเขา เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนเนนนื่องในโอกาสทดีนื่ชดัดเจน – เมมมื่อซาอผลทรงใชน้คนใหน้ไปเฝน้า
บน้านของทท่านเพมมื่อจะฆท่าทท่านเสดีย ดถู 1 ซามถูเอล 19:11-17 อดีกครดังนี้ ทดีนื่ความคมิดทดีนื่วว่า มวิคทามบทหนถึมื่ง
ของดาววิด หมายความวว่า ‘คสาอธมิษฐานหนขนื่งของดาวมิด’ ดาวมิดหมายเหตดุอดีกครดันี้งถขงการสมคบคมิด
ของซาอถูลตว่อพระเจม้าในขม้อ 1-7 ในขม้อ 8-10 เขาหมายเหตดุความมดันนื่ ใจของเขาในพระเจม้า ในขม้อ
11-15 ดาวมิดกสาชดับพระเจม้าอดีกครดังนี้ ใหม้พพมิ ากษาเหลว่าศดัตรถูของเขา สดุดทม้ายในขม้อ 16-17 ดาวมิด
สรรเสรมิญพระเจม้าอดีกครดันี้งสสาหรดับการปม้องกดันของพระองคว์
สดด 59:1-2

ดทำวธิดททูลขอพระเจข้ทำอยตทำงชนัดเจนใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกซทำอทูล

และเหลตทำลทูกสมดุนของเขทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของขข้าพระองคค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ จาก
ศอัตรยของขข้าพระองคค์ ขอทรงชต่วยปข้องกอันขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ จากบรรดาผยทข้ ทชั่ล กร ขถึสิ้นตต่อสยขข้ ข้าพระองคค์
2 ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากผยทข้ ทชั่ทชาความชอัชั่วรข้าย และขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอดจาก

คนกระหายเลซอด ดทำวธิดแสวงหทำไมตเพดยงกทำรปกปข้องเทตทำนนัรนแตตกทำรชตวยใหข้พนข้ จทำกศนัตรทูขร ดอจธิ ฉทำและ
ไมตยอมลดละของเขทำดข้วย เจตนทำของพวกเขทำคสือ ทดที่จะฆตทำเขทำและเขทำกกทรทำบดด ณ จดุดนดรในชดวธิตของ
ดทำวธิด เขทำเปกนชทำยหนดุตมคนหนขงที่ ทดที่ไมตมดผทูข้ตธิดตทำม ซทำอทูลเปกนกษนัตรธิยรทดที่มฐด ทำนะมนันที่ คงพรข้อมกนับ
ทรนัพยทำกรแทบไรข้ขดดจททำกนัดทดที่จะใชข้ตตอสทูข้ดทำวธิดทดเที่ ขทำเกลดยดชนัง กทำรปข้องกนันเดดยวของดทำวธิดคสือพระเจข้ทำ
ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องททูลตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือในควทำมเชสืที่ออนันเปธิดเผย
สดด 59:3-4

ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงกลเมกดตตทำงๆของซทำอทูล เพราะดยเถมิด

เขาซรมต่ คอยเอาชทวมิตขข้าพระองคค์ ผยมข้ ทอชานาจรต่วมหอัวกอันตต่อสยข้ขาข้ พระองคค์ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ มมิใชต่
การละเมมิดหรซอบาปของขข้าพระองคค์เอง ซทำอทูลไดข้ดนักซดุตมคอยดทำวธิดจรธิงๆ ดทู 1 ซทำมทูเอล 19:11 ทหทำร
ของกษนัตรธิยรไมตเพดยงมทำเพสืที่อจนับกดุมดทำวธิดเทตทำนนัรน แตตเพสืที่อฆตทำเขทำเสดยเดดดี๋ยวนนัรนเลยดข้วย กระนนัรนดทำวธิดกก
เตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำไมตมคด วทำมผธิดในเรสืที่องกทำรทททำผธิดใดๆเลย เขทำจขงรข้องททูลพระเจข้ทำเพสืที่อขอ
กทำรชตวยใหข้พข้น
4 เขาวมิชั่งไปเตรทยมพรข้อม มมิใชต่ความผมิดของขข้าพระองคค์ ขอทรงกระปรทสิ้กระเปรต่า ขอทรงมา
ชต่วยขข้าพระองคค์และทอดพระเนตร ดทำวธิดไมตมคด วทำมผธิด กระนนัรนคนของซทำอทูลกกวธิงที่ และเตรดยม
พรข้อมทดที่จะฆตทำเขทำ ทดพที่ ขที่งเดดยวของดทำวธิดคสือ รข้องททูลพระเจข้ทำใหข้ทรงตสืที่นขขรนและชตวยเหลสือเขทำ พระองคร
ทรงทททำเชตนนนัรนจรธิงๆ! เขทำรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้มองดทูควทำมยทำกลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยทู ต พระเจข้ทำทอดพระ
เนตรจรธิงๆ
สดด 59:5

ดทำวธิดจขงหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรกนับศนัตรทูทรนังสธิรน

ของอธิสรทำเอล โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าจอมโยธา พระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าของอมิสราเอล
ขอทรงตซชั่นขถึสิ้นลงโทษบรรดาประชาชาตมิ ขออยต่าทรงเมตตาผยข้ละเมมิดททชั่คมิดรข้ายแมข้สอักคนเดทยว เซ
ลาหค์ จดุดสนใจหลนักของดทำวธิดไมตไดข้อยทูทต ดที่ควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเขทำ แตตเขทำเปกนหตวงอธิสรทำเอล
ประชทำชทำตธิของเขทำดข้วย คททำทดที่แปลเปกน บรรดาประชาชาตมิ (โกยมิม) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘พวก
คนตตทำงชทำตธิ’ ดทำวธิดททูลขอกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำใหข้มดแกตประชทำชทำตธิอธรรมใดกกตทำมทดที่ลดุกขขรน
ตตอสทูข้อธิสรทำเอล อดกครนัรงทดที่เขทำสนังที่ ผทูข้อตทำนของเขทำใหข้หยดุดชนัวที่ ครทูตและพธิจทำรณทำใน เซลาหว์

สดด 59:6-7

เขากลอับมาทรกเยก็น หอนอยต่างสร นอัข และตระเวนไปทอัชั่วนคร จดุด

สนใจไดข้วกกลนับมทำทดที่วธิกฤตธินร นันทดที่ดทำวธิดเผชธิญอยทูต ลทูกนข้องของซทำอทูลไดข้ถทูกสต งมทำในฐทำนะมนอสดังหาร
เยกนวนันนนัรนเพสืที่อซดุตมโจมตดเขทำในตอนเชข้ทำ ดทำวธิดเปรดยบเจตนทำของพวกเขทำวตทำเปกนเหมสือนเสดยงคททำรทำมขทูต
ของสดุนขนั ตนัวหนขที่ง ควทำมคธิดสดุดทข้ทำยนดรอทำจหมทำยถขงกทำรทดคที่ นของซทำอทูลเทดที่ยวคข้นดทูทนัวที่ นครนนัรนหลนัง
จทำกทรทำบวตทำดทำวธิดไดข้หลบหนดไปแลข้ว เหมสือนพวกสดุนนัขทดวที่ ธิที่งไลตกวด คนของซทำอทูลเหตทำและหอน
ขณะทดที่พวกเขทำคข้นหทำเขทำ
7 ดยเถมิด ปากของเขายอังพต่นอยยต่ และมทดาบททชั่รมิมฝทปากของเขา เพราะเขาคมิดวต่า "ใครจะฟอัง
เรา" แมข้ลทูกนข้องของซทำอทูลถสือดทำบจรธิงๆ ปทำกของพวกเขทำกกพนต คททำขทูตออกมทำซขที่งคมพอๆกนับดทำบ พวก
เขทำไมตสนวตทำใครไดข้ยธินสธิที่งทดที่พวกเขทำกลตทำว – แมข้แตตนทำงมดคทำล ภรรยทำของดทำวธิด
สดด 59:8-10

ดทำวธิดจขงเปรมปรดดธ ธิวทำต โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ แตต่พระองคค์ทรง

หอัวเราะเยาะเขา พระองคค์ทรงเยาะเยข้ยประชาชาตมิทอัสิ้งปวง ทดที่ถทูกบอกเปกนนนัยตรงนดรและในขข้อ 5 คสือ
ควทำมเปกนไปไดข้ทดที่วทำต ซทำอทูลวตทำจข้ทำงพวกทหทำรรนับจข้ทำงทดที่เปกนคนตตทำงชทำตธิในกทำรไลตลตทำดทำวธิด คททำทดแที่ ปล
เปกน ประชาชาตมิ (โกย) เปกนคททำทนัวที่ ไปทดที่มคด วทำมหมทำยวตทำ ‘คนตตทำงชทำตธิ’ ดทำวธิดจขงชสืที่นบทำนในกทำรทดที่วทำต
พระเจข้ทำจะทรงหนัวเรทำะใสต บรรดทำศนัตรทูของเขทำ พระองครจะทรงเยทำะเยข้ยพวกเขทำ
ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ 9 เพราะเหตรพระกชาลอังของพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะคอยเฝข้า
พระองคค์ เพราะพระเจข้าทรงเปก็นปข้อมปราการของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดทรทำบวตทำกทำรชตวยใหข้พนข้ ของ
เขทำมทำจทำกไหน มนันอยทูใต นพละกททำลนังของพระเจข้ทำ เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะรอคอยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
ผทูข้ปข้องกนันเขทำ ดทู เพลงสดดุดด 7:10; 62:2, 6; 94:22 รวมถขง 9:9 และ 46:7
10 พระเจข้าแหต่งความเมตตาของขข้าพเจข้าจะทรงปข้องกอันขข้าพเจข้า พระเจข้าจะทรงใหข้ขข้าพเจข้า
เหก็นความปรารถนาของขข้าพเจข้าตต่อพวกศอัตรย ของขข้าพเจข้านอัสิ้นสชาเรก็จ คททำทดแที่ ปลเปกน ปข้องกอัน (คอวว์
ดาม) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘นททำหนข้ทำไปกตอน’ ควทำมคธิดกกคสือวตทำควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำทดที่มดแกตดทำวธิดจะ
เปกนแนวหนข้ทำปข้องกนันเขทำ ฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำจะนททำหนข้ทำไปกตอนดทำวธิด ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรทูวข้ ทำต เขทำจะ
เหกนกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเกธิดขขรนแกตเหลตทำศนัตรทูของเขทำ

สดด 59:11-13

ดทำวธิดจขงททูลขอพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้จนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรทูของเขทำ โอ ขข้า

แตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า พระโลต่ของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ขออยต่าทรงสอังหารเขาเสทย เกรงวต่าชนชาตมิ
ของขข้าพระองคค์จะลซม ขอใหข้เขาระหกระเหมินไปดข้วยฤทธานรภาพของพระองคค์และทชาใหข้เขาลข้มลง
สธิที่งทดที่ดทูเหมสือนถทูกบอกเปกนนนัยกกคอสื วตทำดทำวธิดไมตไดข้แสวงหทำควทำมตทำยของคนเหลตทำนนัรนทดที่ลข้อมเรสือน
ของเขทำ พวกเขทำเปกนแคตคนทดที่ซทำอทูลสต งมทำ เขทำกนังวลวตทำเพสือที่ นรต วมชทำตธิของเขทำจะลสืมวตทำกทำรชตวยใหข้พข้น
ของพวกเขทำมทำจทำกไหน ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้เพดยงกระจทำยพวกเขทำไป โปรด
สนังเกตวตทำดทำวธิดเรดยกองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำวตทำโลตของเขทำ พระองครทรงเปกนเชตนนนัรนมทำจนทดุกวนันนดร
สททำหรนับประชทำชนของพระองคร ดทู 1 ซทำมทูเอล 22:3; เพลงสดดุดด 28:7, 119:14, 144:2 รวมถขง 2 ซทำมทู
เอล 22:31, เพลงสดดุดด 18:30 และสดุภทำษธิต 2:7
12 เพราะบาปปากของเขา และเพราะถข้อยคชารมิมฝทปากของเขา ขอใหข้เขาตมิดกอับโดยความ
เยต่อหยมิงชั่ ของเขา เพราะการสาปแชต่งและการมรสาซถึชั่งเขาเปลต่งออกมานอัสิ้น ควทำมคธิดกกคสือวตทำควทำมบทำป
มดแนวโนข้มทดที่จะยข้อนกลนับมทำหทำคนบทำปผทูข้นรนัน เหลตทำศนัตรทูของดทำวธิดมดใจขมขสืนที่ หยทำบคทำยและสรข้ทำง
ควทำมเจกบแสบในกทำรแชตงดตทำเขทำ กระนนัรน ควทำมเยตอหยธิงที่ กกเปกนกนับดนักอนันหนขงที่ ซขที่งจะดนักจนับผทูข้ทดที่วทำงมนัน
ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงดนักจนับถข้อยคททำของเหลตทำศนัตรทูของเขทำดข้วยควทำมเยตอหยธิงที่ ของพวกเขทำ
คททำอธธิษฐทำนของเขทำกกคสือ ขอใหข้คนเหลตทำนนัรนตธิดกนับในขตทำยของพวกเขทำเอง
13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสทยโดยพระพมิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนเขาไมต่เหลซอเลย แลข้ว
เขาจะทราบวต่าพระเจข้าทรงปกครองเหนซอยาโคบ ถถึงททชั่สรดปลายแผต่นดมินโลก เซลาหค์ แมข้วทำต เพลงนดร
เขดยนถขงตอนทดที่ซทำอทูลซดุตมดนักจนับดทำวธิด ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกดก ทูเหมสือนจะใหข้คททำอธธิษฐทำนของเขทำ
ขยทำยรวมถขงบรรดทำศนัตรทูทรนังสธิรนแหตงควทำมชอบธรรม อยตทำงไรกกตทำม เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้
พข้น มนันกกจะเปกนคททำพยทำนอนันทรงพลนังแกตประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลวตทำพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำยนังประทนับ
อยทูบต นบนัลลนังกร พระองครยนังทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมเหมสือนเดธิม ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้เผทำ
ผลทำญเหลตทำศนัตรทูของเขทำเสดย อดกครนัรงทดที่เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้วทำต ดทำวธิดฝทำกเหลตทำศนัตรทูของตนไวข้กบนั องคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำและไมตไดข้หทำททำงตอบโตข้หรสือแกข้แคข้นดข้วยตนัวเอง

สดด 59:14-15

ใหข้เขากลอับมาทรกเยก็น หอนอยต่างสร นขอั และตระเวนไปทอัชั่วนคร

ควทำมคธิดตรงนดรคลข้ทำยกนับขข้อ 6 ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำเทดที่ยวไปมทำ
เหมสือนสดุนนัขเหตทำซขที่งขทูตคททำรทำมเพรทำะตทำมกลธิที่นเหยสืที่อของพวกมนันไมตทนันแลข้ว ยธิงที่ กวตทำนนัรนเขทำขอรข้อง
พระเจข้ทำวตทำ 15 ใหข้เขาเททชั่ยวไปหาอาหาร ถข้าไมต่ไดข้กมินอมิชั่มกก็ขต่คย ชาราม ควทำมคธิดกกคสือวตทำบรรดทำศนัตรทูของ
เขทำจะตข้องจททำใจคดุข้ยเขดยที่ หทำอทำหทำรและบตนเมสืที่อพวกเขทำไมตพบอทำหทำรเลย สรดุปกกคสือ ดทำวธิดขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้นททำควทำมยทำกจนมทำสทูตเหลตทำศนัตรทูของเขทำ
สดด 59:16-17

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดมดุตงมนันที่ ทดที่จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ แตต่ขข้าพระองคค์จะ

รข้องเพลงถถึงอานรภาพของพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงถถึงความเมตตาของพระองคค์ในเวลา
เชข้า เพราะพระองคค์ทรงเปก็นปข้อมปราการของขข้าพระองคค์ เปก็นททชั่ลทสิ้ภอัยในยามทรกขค์ของขข้าพระองคค์
คททำสรรเสรธิญของเขทำจะเปกนบทเพลงถวทำยแดตพระเจข้ทำ ใหข้เรทำสนังเกตอดกครนัรงวตทำผทูข้ฟนังบทเพลง
สรรเสรธิญของเขทำจะทรงอยทูเต บสืรองบนและไมตใชตหทูมนดุษยร เหตดุแหตงคททำสรรเสรธิญของเขทำคสือกทำร
ปกปข้องและกทำรลดรภนัยทดที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนใหข้แกตเขทำแลข้ว พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยดทำวธิดใหข้พนข้ จทำกกทำร
ดนักซดุตมของซทำอทูล ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนดรและบนัดนดรเขทำสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยกทำรประกทำศวตทำ 17 โอ ขข้าแตต่พระกชาลอังของขข้าพระองคค์ ขข้า
พระองคค์จะรข้องเพลงสรรเสรมิญพระองคค์ เพราะพระเจข้าทรงเปก็นปข้อมปราการของขข้าพระองคค์
และทรงเปก็นพระเจข้าแหต่งความเมตตาของขข้าพระองคค์ อดกครนัรงทดที่ผทูข้ฟงนั ดนตรดของครธิสเตดยนคสือ
พระเจข้ทำเอง มนันไมตใชตเพสือที่ กทำรใหข้ควทำมบนันเทธิงแกตหทูมนดุษยร พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ปข้องกนันเขทำและไดข้ทรง
สททำแดงควทำมเมตตทำแกตเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 60: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถกถู อดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องเหมนอนเดมิมใน
ฐานะเปก็นคสาอธมิษฐานของดาวมิด (มวิคทามของดาววิด) มดันถถูกเกรมินื่นนสาวว่า ตามททานองชผชานเอดผท
...เพมมื่อสหังมื่ สอน เมมมื่อทท่านขหับเคดียมื่ วกหับอารหัม-นาหะราอวิม และกหับอารหัมโซบาหณ์ และเมมมื่อขากลหับโยอาบ
ไดน้ฆท่าชาวเอโดมเสดียหนถึมื่งหมมมื่นสองพหันคนในหดบเขาเกลมอ คสาวว่า ชผชานเอดผท มดีความหมายตรงตดัว

วว่าดอกลมิลลดีนื่แหว่งคสาพยาน ความคมิดอาจหมายถขงคสาพยานหนขนื่งอดันงดงาม มดันถถูกหมายเหตดุวว่าเปก็น
ตอนทดีนื่ดาวมิดสถูม้ กหับอารหัม-นาหะราอวิม และกหับอารหัมโซบาหณ์ ชนนื่อเหลว่านดีนี้หมายถขงศขกตว่างๆทดีนื่ดาวมิดไดม้
ตว่อสถูม้ในเมโสโปตาเมดียและซดีเรดียตามทดีนื่บดันทขกไวม้ใน 2 ซามถูเอล 10:6 นดีนื่เกมิดขขนี้นทดันทดีหลดังจาก
ชดัยชนะของโยอาบเหนนอเอโดม ซขนื่งถถูกพบใน 2 ซามถูเอล 8:13 (บางคนคมิดวว่ามดีความขดัดแยม้งกดัน
ระหวว่างหนขนื่งหมนนนื่ สองพดันคนทดีนื่ถถูกหมายเหตดุไวม้ตรงนดีนี้กดับหนขนื่งหมนนนื่ แปดพดันคนทดีนื่ถถูกบดันทขกไวม้ใน
2 ซามถูเอล คสาตอบอาจเปก็นไดม้วว่าบดันทขกของดาวมิดใหม้ตดัวเลขสว่วนของศขกนดันี้นทดีนื่โยอาบเองชนะขณะ
ทดีนื่ 2 ซามถูเอล อม้างอมิงถขงยอดรวมของชดัยชนะนดันี้น)
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้แบว่งออกเปก็นสามสว่วน สว่วนแรกคนอ คสารม้องทดุกขว์ของดาวมิดในขม้อ 1-3 จาก
นดันนี้ มดีการชนนื่นชมยมินดดีในขม้อ 4-8 สดุดทม้ายมดีคสาอธมิษฐานปมิดของเขาในขม้อ 9-12 ทดีนื่นว่าสนใจมากขขนี้นอดีก
กก็คนอวว่าขม้อ 5-12 เหมนอนกดันทดุกประการกดับขม้อ 6-13 ของเพลงสดดุดดี 108
สดด 60:1-3

ดทำวธิดขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทนดรดวข้ ยคททำรข้องทดุกขรของเขทำเกดที่ยวกนับควทำม

ยทำกลททำบทำกทดที่อธิสรทำเอลไดข้เผชธิญ เขทำเปกนกษนัตรธิยรและไดข้เหกนชตวงเวลทำอนันทดุกขรเขกญในอธิสรทำเอล โอ
ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์ไดข้ทรงทอดทมิสิ้งขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายแลข้ว ทอัสิ้งไดข้ทรงทชาใหข้ขข้าพระองคค์ทอัสิ้ง
หลายกระจอัดกระจายไป พระองคค์ทรงไมต่พอพระทอัย โอ ขอใหข้พระองคค์ทรงหอันมาหาขข้าพระองคค์
ทอัสิ้งหลายอทก ในวธิธดตตทำงๆซขที่งไมตถทูกระบดุแนตชนัด ดทำวธิดครทที่ทำครวญกนับสธิที่งทดที่เหกนไดข้ชนัดวตทำเปกนกทำรตดสอน
ของพระเจข้ทำทดที่กระทททำตตออธิสรทำเอล เหกนไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำไมตทรงพอพระทนัยกนับประชทำชนของ
พระองคร ดนังนนัรนดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงหนันกลนับมทำหทำพวกเขทำ ควทำมคธิดกกคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำ
อวยพรพวกเขทำอดกครนัรง
2 พระองคค์ทรงกระทชาใหข้แผต่นดมินหวอัชั่นไหว ทรงใหข้มอันแตกแยกออก ขอทรงซต่อมชต่องของ
มอันเพราะมอันโยกเยก คททำทดที่แปลเปกน แผต่นดมิน (โลก) (เอเรทซว์) อทำจหมทำยถขงแผตนดธินอธิสรทำเอลไดข้
เชตนกนัน เพรทำะวตทำนนันที่ คสือบรธิบทตลอดทนัรงเพลงนดร ควทำมคธิดอทำจเปกนไดข้วทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงทททำใหข้
แผตนดธิน (แหตงอธิสรทำเอล) สนันที่ สะเทสือน พระองครไดข้ทรงตดสอนประชทำชนของพระองครแลข้ว ดทำวธิดจขง
วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงรนักษทำแผตนดธินของพวกเขทำใหข้หทำย

3 พระองคค์ทรงกระทชาใหข้ประชาชนของพระองคค์ประสบความลชาบาก พระองคค์ทรงบอังคอับ
ขข้าพระองคค์ใหข้ดซชั่มนชสิ้าองรต่นแหต่งความประหลาดใจ ควทำมลททำบทำกและควทำมประหลทำดใจทดที่ดทำวธิดและ
อธิสรทำเอลไดข้ประสบอทำจเปกนสงครทำมกนับคนอนัมโมนตทำมทดที่บนันทขกไวข้ใน 2 ซทำมทูเอล 10 ในตอนนนัรน
คนอนัมโมนไดข้ยนัวที่ ยดุใหข้เกธิดสงครทำมกนับดทำวธิด จนถขงขณะนนัรนกทำรครองรทำชยรของดทำวธิดกกสงบสดุขและ
รดุตงเรสืองดด เหกนไดข้ชดนั วตทำในระหวตทำงนนัรน อธิสรทำเอลเรธิที่มเนสือยๆและเฉสืที่อยชทำฝตทำยวธิญญทำณ สงครทำมกนับ
คนซดเรดยอทำจเปกนกทำรสะกธิดโดยพระเจข้ทำ ดทำวธิดเปกนทดุกขรใจเพรทำะมนันและจขงบนันทขกคททำอธธิษฐทำนของ
ตนเปกนเพลงสดดุดดบทหนขที่ง
สดด 60:4-5

ตรงขข้ทำมกนับคททำรข้องทดุกขรของเขทำ ครทำวนดรดทำวธิดเปลดที่ยนมทำเปกนกทำร

ชสืนที่ ชมยธินดดแลข้ว พระองคค์ทรงตอัสิ้งธงไวข้ใหข้บรรดาผยข้ททชั่เกรงกลอัวพระองคค์ เพซชั่อชอักขถึสิ้นเพราะเหตรความ
จรมิง เซลาหค์ ควทำมคธิดทดที่แฝงอยทูใต นคททำวตทำ ธง กกคสือ ธงแหตงชนัยชนะ มนันคงคลข้ทำยกนับธงของนนักกดฬทำทดที่ไดข้
แชมปร ธงอนันเปดที่ยมดข้วยชนัยชนะดนังกลตทำวถทูกมอบใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่เกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
เพรทำะวตทำดทำวธิดยสืนหยนัดเพสือที่ ควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำจขงประททำนชนัยชนะแกตเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกกคสือวตทำพระเจข้ทำจะประททำนชนัยชนะ (นนันที่ คสือ กทำรอวยพร) แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่เกรงกลนัว
พระองครและยสืนหยนัดเพสืที่อควทำมจรธิงของพระองคร อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดเสนอใหข้เรทำหยดุดชนัวที่ ครทูตและ
พธิจทำรณทำใน เซลาหว์
ควทำมคธิดนดรดททำเนธินตตอไป 5 ขอทรงชต่วยใหข้รอดโดยพระหอัตถค์ขวาของพระองคค์ และทรงฟอัง
ขข้าพระองคค์ เพซชั่อวต่าผยทข้ ทชั่พระองคค์ทรงรอักจะไดข้รอับการชต่วยใหข้พข้น พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรเขทำแลข้วดข้วย
ธงแหตงชนัยชนะเพนนื่อทดีวนื่ ว่าดทำวธิดจะไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พข้น ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข วธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้รอด (นนันที่ คสือ ชตวยเขทำใหข้พข้น) และฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ
สดด 60:6-8

พระเจข้าไดข้ตรอัสดข้วยความบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ วต่า "เราจะปมิตมิยมินดท

สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “ควทำมเชสืที่อไมตเคยมดควทำมสดุขมทำกยธิงที่ กวตทำตอนทดที่มนนั สทำมทำรถวทำงใจพระ
สนัญญทำของพระเจข้ทำไดข้... พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำชนัยชนะแกตอธิสรทำเอล และสนัญญทำอทำณทำจนักรนนัรนแกตดทำ
วธิด ควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำรนับประกนันวตทำพนันธสนัญญทำของพระองครเองจะสททำเรกจจรธิง ดนังนนัรน

กษนัตรธิยรผทูข้นร ดจงข พทูดไดข้อยตทำงมนันที่ ใจ” ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำในฐทำนะผทูข้ชนะทดที่รทูข้วทำต พระเจข้ทำจะประททำน
ควทำมสททำเรกจแกตเขทำ เราจะแบต่งเมซองเชเคม และแบต่งหรบเขาเมซองสร ดคทออก เชเคมตอนนนัรนเปกนสต วน
หนขงที่ ของอธิสรทำเอล แตตยนังอยทูภต ทำยใตข้มสือของอธิชโบเชทบดุตรชทำยของซทำอทูล ฝตทำยหลนังไมตยอมนบนอบ
ตตอสธิทธธิอททำนทำจของดทำวธิด แตตบนัดนดรดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ดทำวธิดทรทำบวตเขทำจะมดชยนั ชนะ ดทู
2 ซทำมทูเอล 2:4-11 หดุบเขทำสดุคคทอยทูใต กลข้เชเคม ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ดทำวธิดพทูดถขงกทำรยขด
อททำนทำจควบคดุมมนันและวนัดขนทำด (นนันที่ คสือ สททำรวจรนังวนัด) มนัน ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกกคสือวตทำดทำวธิดจะมด
ชนัยชนะเหนสือศนัตรทูของเขทำโดยยขดอททำนทำจควบคดุมแผตนดธินของเขทำ
นอกจทำกนดรเขทำประกทำศวตทำ 7 กมิเลอาดเปก็นของเรา มนอัสเสหค์เปก็นของเรา เอฟราอมิมเปก็นททชั่กอัน
ศทรษะของเรา ยยดาหค์เปก็นผยข้ทรงตอัสิ้งพระราชบอัญญอัตมิของเรา กธิเลอทำดกกถทูกอข้ทำงสธิทธธิธโดยอนับเนอรรใหข้
แกตอธิชโบเชท ดทู 2 ซทำมทูเอล 2:9 (กธิเลอทำดเปกนเขตแดนทดอที่ ยทูบต นฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำจอรรแดน)
แนตนอนวตทำมนนัสเสหรและเอฟรทำอธิม (บดุตรชทำยทนัรงสองของโยเซฟ) เปกนพสืรนทดที่ตตทำงๆของอธิสรทำเอลซขที่ง
ดทำวธิดในฐทำนะกษนัตรธิยรแหตงยถูดาหว์ไมตมดสธิทธธิอททำนทำจใดๆ ขณะนนัรนดทำวธิดเปกนกษนัตรธิยรเหนสือยทูดทำหร
เทตทำนนัรนซขงที่ เปกนฐทำนสธิทธธิอททำนทำจของเขทำ (นนันที่ คสือ ผทูข้ตรนังพระรทำชบนัญญนัตธิ) กระนนัรนควทำมคธิดทดที่ยงธิที่ ใหญต
กวตทำกกคสือวตทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงอวยพรเขทำและประททำนชนัยชนะแกตเขทำ สนักวนันหนขงที่ เขทำจะกลทำยเปกน
กษนัตรธิยรเหนสืออธิสรทำเอลทนัรงสธิรน หลทำยปดตตอมทำในฐทำนะกษนัตรธิยรเหนสือประชทำชทำตธินร นันทนัรงสธิรน ดทำวธิดมอง
ยข้อนกลนับไปยนังวนันเหลตทำนนัรนและเขดยนเปกนเพลงสดดุดดบทหนขที่ง นนันที่ คสือ คททำอธธิษฐทำนแหตงควทำมเชสืที่อของ
เขทำในวนันเหลตทำนนัรน
กระนนัรนเขทำกกมดวธิสนัยทนัศนรทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำอดก 8 โมออับเปก็นอต่างลข้างชชาระของเรา เราเหวทชั่ยง
รองเทข้าของเราลงบนเอโดม เราโหต่รข้องดข้วยความมทชอัยเหนซอฟทลสมิ เตทย " ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของ
พระเจข้ทำ ดทำวธิดนขกภทำพชนัยชนะเหนสือเหลตทำศนัตรทูยทำวนทำนของอธิสรทำเอล เชตน โมอนับและเอโดมทดที่อยทูต
ททำงทธิศตะวนันออก (ประเทศจอรรแดนปนัจจดุบนัน) ดข้วยควทำมยดุตธิธรรมแบบบทกวด ดทำวธิดพทูดถขงกทำร
ทททำใหข้โมอนับเปกนอตทำงลข้ทำงชททำระ – ซขที่งเปกนทดๆที่ นทรทำสกปรกจทำกกทำรลข้ทำงเทข้ทำของเขทำถทูกรวบรวมไวข้ –
และเอโดมซขที่งเปกนทดๆที่ เขทำจะเททรทำยออกจทำกรองเทข้ทำของเขทำ สต วนฟดลธิสเตดย ดทำวธิดบอกลตวงหนข้ทำวตทำ
พวกเขทำจะถทูกกททำรทำบจนถขงจดุดทดที่พวกเขทำจะโหตรข้องเมสือที่ ดทำวธิดชนะศขกหนขที่ง

ควทำมคธิดรวมๆกกคอสื วตทำ ดทำวธิดเลกงเหกนวตทำดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ สนักวนันหนขงที่ เขทำจะ
ปกครองเหนสืออธิสรทำเอลทนัรงสธิรน นอกจทำกนดร เขทำจะมดชนัยเหนสือเหลตทำศนัตรทูเพสือที่ นบข้ทำนของประชทำชน
ของเขทำดข้วย แมข้ถทูกเขดยนในอดกหลทำยปดตตอมทำ บนัดนดรดทำวธิดกกบนันทขกเปกนขข้อเขดยนศนักดธิธสธิทธธิธ คสือ สธิที่งทดที่
เขทำเหกนเปกนภทำพโดยควทำมเชสืที่อเมสืที่อหลทำยปดกตอนหนข้ทำนนัรน
สดด 60:9-10

พรข้อมกนับฉทำกหลนังอนันเปดที่ยมดข้วยชนัยชนะนนัรน ดทำวธิดรข้องออกมทำวตทำ ผยข้

ใดจะนชาขข้าพเจข้าเขข้าไปในนครททชั่มทปข้อม ผยใข้ ดจะนชาขข้าพเจข้าไปยอังเอโดม บทำงคนคธิดวตทำนครเขข้มแขกง
นนัรนคสือ รนับบทำหรของคนอนัมโมนตทำมทดที่เอตยถขงใน 2 ซทำมทูเอล 12:26,29 เอโดมอยทูทต ทำงทธิศใตข้ของโมอนับ
ซขที่งอยทูบต นฝนัที่งตะวนันออกของทะเลตทำย ดทำวธิดจขงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ ผทูข้ใดจะประททำน
ชนัยชนะแกตเขทำเหนสือศนัตรทูเหลตทำนดร
เขทำตอบคททำถทำมของตนัวเอง 10 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์มมิไดข้ทรงทอดทมิสิ้งขข้าพระองคค์ทอัสิ้ง
หลายแลข้วหรซอ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์ไมต่ทรงออกไปกอับกองทอัพของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายแลข้ว
ละ แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงอนดุญทำตใหข้อธิสรทำเอลถทูกตดสอนโดยสงครทำมกนับคนอนัมโมนซขที่งถทูกหมทำยเหตดุไวข้
ใน 2 ซทำมทูเอล 10 บนัดนดรดทำวธิดกกวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ประททำนชนัยชนะแกตบรรดทำกองทนัพของเขทำ ดทำวธิด
ตระหนนักดดวทำต ควทำมบทำปของประชทำชนของเขทำไดข้ยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำไมตใหข้อวยพรพวกเขทำในอดดต บนัดนดร
เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงอวยพรดข้วยชนัยชนะเหนสือเหลตทำศนัตรทูของเขทำ
สดด 60:11-12

ดข้วยคททำกลตทำวทดที่ตทที่ทำกวตทำควทำมเปกนจรธิงอนันลขกซขรง ดทำวธิดอธธิษฐทำนวตทำ ขอ

ประทานความชต่วยเหลซอเพซชั่อตต่อตข้านความยรงต่ ยากตต่างๆ เพราะความชต่วยเหลซอของมนรษยค์กก็ไรข้ผล
ดทำวธิดททูลขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำโดยตรงในศขกทดที่อยทูตต รงหนข้ทำพวกเขทำ เขทำรทูข้ดวด ทำต ควทำมชตวย
เหลสือของมนดุษยรมดคตทำนข้อยจรธิงๆ ชนัยชนะนนัรนจะไดข้มทำดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนดทำวธิด
จขงอธธิษฐทำนขอควทำมเหลสือของพระเจข้ทำโดยตรง นนันที่ คสือกทำรดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ!
12 โดยพระเจข้าเอง ขข้าพเจข้าทอัสิ้งหลายจะปฏมิบอัตมิอยต่างเขข้มแขก็ง พระองคค์เองจะทรงเปก็นผยข้
เหยทยบคยอต่ รมิของขข้าพเจข้าทอัสิ้งหลายลง เพรทำะรทูวข้ ทำต ควทำมชตวยเหลสือของเขทำมทำจทำกทดที่ไหน ดทำวธิดจขงคทำด
กทำรณรวทำต จะไดข้ชนัยชนะ ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ชนัยชนะจะไดข้มทำอยตทำงแนตนอน พระองครเอง

ทรงเปกนผทูข้ทดที่จะเหยดยบเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำใตข้ฝตทำพระบทำท หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยทูจต นถขงวนันนดร ดข้วย
ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ศขกใดๆกกถทูกชนะไดข้และปนัญหทำใดๆกกถทูกเอทำชนะไดข้ จงสรรเสรธิญองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำ!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 61: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถกถู ยกใหม้เปก็นของดาวมิดโดยตรงและถถูกอดุทมิศ
ใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องของพลดับพลาเหมนอนเดมิม เนกวินาหณ์ (เอกพจนว์ของเนกมิโนธ) เปก็นคสาทดีไนื่ มว่ถถูก
แปลซขงนื่ หมายถขงเครนนื่องสายชนมิดหนขนื่ง เหก็นไดม้ชดัดวว่าดาวมิดตดันี้งใจใหม้เพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูกบรรเลง
ประกอบโดย ‘เนกมินาหว์’ ตดัวหนขงนื่ ตอนทดีมนื่ ดันถถูกขดับรม้อง
เหก็นไดม้ชดดั วว่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูกเขดียนหลดังจากทดีนื่ดาวมิดไดม้กลายเปก็นกษดัตรมิยว์แลม้ว (61:6) ขม้อ
ทดีนื่สองทสาใหม้เราเชนนื่อวว่ามดันถถูกเขดียนในระหวว่างทดีนื่ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ตม้องจสาใจถถูกเนรเทศไปจาก
พลดับพลาซขนื่งอาจเปก็นในระหวว่างการกบฏของอดับซาโลม ดดังนดันี้นชว่วงเวลาการกบฏของอดับซาโลม
จขงถถูกเสนอใหม้เปก็นตอนทดีนื่เพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูกเขดียนขขนี้น เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเพลงสดันี้นๆ แตว่เปก็นเพลง
ทดีแนื่ สดงถขงความเชนนื่ออดันยมิงนื่ ใหญว่ในชว่วงเวลาแหว่งการไวม้ทดุกขว์ครดังนี้ ใหญว่ ดาวมิดอยถูว่ ณ จดุดตสนื่าสดุดแหว่ง
ชดีวมิตของเขา กระนดันี้นในโมงยามมนดมมิดนดันนี้ สายตาของเขากก็จดับจม้องไปยดังพระศมิลานดันี้นทดีนื่อยถูสว่ ถูงกวว่า
เขา
สดด 61:1-2

ในคททำรข้องททูลอนันโศกเศรข้ทำและเจดยมตนัว ดทำวธิดวธิงวอนวตทำ โอ ขข้าแตต่

พระเจข้า ขอทรงฟอังเสทยงรข้องของขข้าพระองคค์ ขอทรงสดอับคชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์
สถทำนกทำรณรจนตรอกตตทำงๆหลตอหลอมใหข้เกธิดคททำอธธิษฐทำนอนันเรต งดตวน
2 ขข้าพระองคค์รอข้ งทยลพระองคค์มาแตต่ททชั่สรดปลายแผต่นดมินโลก ดทำวธิดถทูกบนังคนับใหข้หนดไปจทำก
แผตนดธินอนันเปกนทดรที่ นักของเขทำ จทำกมทำหะนทำอธิมซขที่งอยทูบต นตะเขกบดข้ทำนทธิศตะวนันออกของแผตนดธินนนัรน
ดทำวธิดรข้องททูลตตอพระเจข้ทำ (คททำวตทำ แผต่นดมินโลก แปลมทำจทำกคททำวตทำ เอเรทซว์ ซขที่งมดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ
‘แผตนดธิน’) อทำจเปกนไดข้วทำต ควทำมคธิดของดทำวธิดคสือ จทำกชทำยแดนของแผตนดธินนนัรน – มทำหะนทำอธิม

กระทนังที่ ทดที่นนันที่ เขทำกกจะรข้องททูลตตอพระเจข้ทำ เขทำไมตสทำมทำรถไปยนังพลนับพลทำเพสืที่ออธธิษฐทำนไดข้อดกตตอไป
แลข้ว บนัดนดรหตทำงไกลจทำกฉทำกหลนังอนันคดุนข้ เคย ดทำวธิดอธธิษฐทำนในควทำมสธิรนหวนัง
เมซชั่อจมิตใจของขข้าพระองคค์อต่อนระอาไป ขอทรงนชาขข้าพระองคค์มาถถึงศมิลาททชั่สยงกวต่าขข้า
พระองคค์ ดทำวธิดถทูกทตวมทข้นดข้วยควทำมยทำกลททำบทำกดดุจคลสืที่นทะเลถทำโถม ในชนัวที่ โมงนนัรน ทดที่พงขที่ เดดยวของ
เขทำคสือ พระศธิลทำทดที่อยทูสต ทูงกวตทำเขทำ ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวดเขทำเปรดยบพระเจข้ทำวตทำทรงเปกนเหมสือน
พระศธิลทำแหตงพละกททำลนังและควทำมชตวยเหลสือของเขทำ ดทำวธิดทรทำบวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนเหมสือน
“เหมสือนรต มเงทำศธิลทำมหขมทำในแผตนดธินทดที่อตอนเปลดรย” (อธิสยทำหร 32:2) เขทำรทูวข้ ทำต พระศธิลทำของเขทำทรงเปกน
พระศธิลทำนธิรนันดรรผทูข้ทรงกททำบนังเขทำ ในทดที่นนันที่ คสือทดที่ลร ดภยนั และพละกททำลนังอนันยธิงที่ ใหญต
สดด 61:3-4

ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ เพราะพระองคค์ทรงเปก็นททชั่ลทสิ้ภอัยของขข้าพระองคค์

เปก็นหอคอยเขข้มแขก็งททชั่ประจอันหนข้าศอัตรย โดยใชข้ภทำพเปรดยบตตทำงๆของชดวตธิ ประจททำวนัน ดทำวธิดเปรดยบ
ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำวตทำเปกนเหมสือนทดที่ลร ดภยนั จทำกแดดลมฝน หอคอยเขข้มแขกงคสือ ปข้อมปรทำกทำร
กตอดข้วยหธินซขที่งถทูกสรข้ทำงในสมนัยโบรทำณเพสืที่อใชข้เปกนเครสือที่ งปข้องกนันททำงทหทำร ปกตธิแลข้วพวกมนัน
ตข้ทำนททำนกทำรโจมตดตตทำงๆในสมนัยนนัรนไดข้ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงยกใหข้องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนทดที่ลร ดภยนั ของ
เขทำจทำกลมพทำยดุและผทูข้ปกปข้องเขทำจทำกกทำรสทูข้รบ ภทำพเปรดยบทนัรงสองนนัรนเหมทำะสม ในกทำรหลบหนด
ของเขทำจทำกอนับซทำโลม ดทำวธิดไมตสทำมทำรถพขที่งพทำหลนังคทำทดที่คมดุข้ หนัวเขทำไดข้อดกตตอไป นอกจทำกนดร เขทำรทูข้
วตทำกทำรสทูข้รบกนับกองทนัพทดที่มกด ทำท ลนังเหนสือกวตทำเปกนสธิที่งทดที่ไมตอทำจหลดกเลดที่ยงไดข้ แตตพระเจข้ทำทรงเปกนทดที่ลร ดภยนั
และปข้อมปรทำกทำรของเขทำ
เขทำจขงประกทำศแกตพระเจข้ทำวตทำ 4 ขข้าพระองคค์จะอยยต่ในพลอับพลาของพระองคค์เปก็นนมิตยค์ ขข้า
พระองคค์จะวางใจในททชั่กชาบอังปทกของพระองคค์ เซลาหค์ พอถทูกเนรเทศออกไปจทำกเยรทูซทำเลกม ดทำวธิดจขง
ฝทำกฝนังตนัวเขทำเองไวข้กบนั กทำรดทูแลปกปข้องเขทำพระเจข้ทำตลอดไป อทำจเปกนไดข้วทำต เขทำตนัรงตทำคอยพลนับพลทำ
แทข้นร นนั ซขที่งไมตไดข้สรข้ทำงขขรนดข้วยมสือมนดุษยร แตตตรงนั อยทูชต วนัที่ นธิรนนั ดรรในฟข้ทำสวรรคร เมสือที่ เขทำปฏธิญทำณวตทำจะ
“อยทูใต นพลนับพลทำของพระองครเปกนนธิตยร” ไมตวทำต กรณดใดกกตทำม ดทำวธิดกกปฏธิญทำณวตทำจะสนัตยรซสืที่อตตอ
พระเจข้ทำอยตทำงแนตนอน แมข้แตตในสภทำพกทำรณรแวดลข้อมตตทำงๆทดมที่ สืดมนทดที่สดุด และจทำกนนัรน ดข้วยสททำนวน

โวหทำรอนันไพเรทำะยธิงที่ เขทำปฏธิญทำณวตทำจะวทำงใจในทดที่กทำท บนังปดกของพระเจข้ทำ ภทำพเปรดยบนดรกลตทำวถขงนก
อธินทรดตนัวใหญตเหมสือนเดธิมและกทำรปกปข้องทดที่มนนั นททำมทำสทูตลทูกๆของมนัน เมสืที่ออยทูใต ตข้รตมปดกของพระองคร
ดทำวธิดกกรทูข้วทำต ไมตมคด วทำมชนัวที่ รข้ทำยใดๆทททำอนันตรทำยเขทำไดข้
สดด 61:5

โอ ขข้าแตต่พระเจข้า เพราะพระองคค์ทรงสดอับคชาปฏมิญาณของขข้า

พระองคค์ และพระองคค์ประทานมรดกของบรรดาผยทข้ ทชั่เกรงกลอัวพระนามของพระองคค์แกต่ขข้า
พระองคค์ เมสืที่อดทำวธิดนขกยข้อนไปยนังปดเหลตทำนนัรน เขทำกกเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครทรงไดข้ยธินคททำ
ปฏธิญทำณตตทำงๆของเขทำแลข้ว นดที่บอกเปกนนนัยวตทำดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำมสนัตยรซสืที่อกตอนหนข้ทำ
นนัรนของเขทำทดที่มดตตอพระองคร เขทำกททำลนังยกเหตดุผลสนนับสนดุนวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงควรเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อ
ชตวยเหลสือเขทำอดก นอกจทำกนดร ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครไดข้ประททำน “มรดกของ
บรรดทำผทูข้ทดที่เกรงกลนัวพระนทำมของพระองคร” แกตเขทำแลข้ว
ดทำวธิดไดข้รนับสธิทธธิพธิเศษและกทำรอวยพรทดที่ไดข้เกธิดมทำในเชสืรอสทำยทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ
เจสซดบธิดทำของเขทำเปกนชทำยทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำซขที่งรทำกเหงข้ทำของเขทำอยทูใต นโอเบด นทำงรทูธ
และโบอทำส ดทำวธิดมทำจทำกเชสืรอสทำยของผทูข้เทดที่ยงธรรม นนันที่ เปกนสธิทธธิพธิเศษยธิงที่ ใหญตของกทำรเปกนลทูก
หลทำนของคนเหลตทำนนัรนทดที่กตอนหนข้ทำนนัรนเปกนชทำยและหญธิงทดที่มดควทำมเชสืที่อยธิงที่ ใหญตและดททำเนธินตทำมททำง
ของพระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่เรทำอทำจอนดุมทำนไดข้วทำต ดทำวธิดกททำลนังเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงเรสืที่องนนัรนเพสืที่อเปกน
เหตดุผลเพธิที่มเตธิมทดพที่ ระเจข้ทำจะประททำนกทำรชตวยใหข้พนข้ แกตเขทำ ดทู เพลงสดดุดด 16:6 เชตนกนัน
สดด 61:6-8

ดนังนนัรน พรข้อมกนับควทำมเชสืที่อดทำวธิดจขงเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำอยตทำง

ระมนัดระวนังวตทำพระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะพธิทนักษรรนักษทำเขทำ พระองคค์จะทรงยซดพระชนมค์ของ
กษอัตรมิยค์ ใหข้ปทเดซอนของทต่านยซนนานไปหลายชอัวชั่ อายร ดทู 2 ซทำมทูเอล 7:12-16 สธิที่งทดที่สททำคนัญกกคสือวตทำดทำวธิด
เตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงพระสนัญญทำของพระองคร มนันคสือรทำกฐทำนแหตงควทำมเชสืที่อของเขทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน
ดทำวธิดใชข้พระสนัญญทำนนัรนเปกน ‘เครสืที่องทดุตนแรง’ เพสืที่อขนับเคลสืที่อนพระเจข้ทำใหข้ตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ใน
พระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม คททำอธธิษฐทำนทดที่ยธิงที่ ใหญตตตทำงๆมนักเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำถขงพระสนัญญทำของ
พระองคร มนันคสือแกตนแทข้ของควทำมเชสืที่อ

เขทำกลตทำวตตอไปในทททำนองเดดยวกนัน 7 ทต่านจะคอยเฝข้าตต่อพระพอักตรค์พระเจข้าเปก็นนมิตยค์
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะพธิทนักษรรนักษทำดทำวธิดในพนันธสนัญญทำนนัรนทดพที่ ระองครไดข้กระทททำกนับเขทำแลข้ว
ดทู 2 ซทำมทูเอล 7:16 อดกครนัรง ดนังนนัรนดทำวธิดจขงททูลขอวตทำ โอ ขอทรงแตต่งตอัสิ้งความเมตตาและความจรมิงไวข้
ครข้มครองทต่าน ดทำวธิดเรดยกตนัวเองในคททำสรรพนทำมบดุคคลทดที่สทำมวตทำ ทว่าน เขทำจขงททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรง
จนัดเตรดยมควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงพธิเศษไวข้สททำหรนับกทำรพธิทนักษรรนักษทำเขทำใหข้พข้นจทำกอนับซทำโลม
ดข้วยเหตดุนร ดดทำวธิดจขงสนัญญทำวตทำ 8 แลข้วขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงสรรเสรมิญพระนามของ
พระองคค์เสมอ ตามททชั่ขข้าพระองคค์ทชาตามคชาปฏมิญาณอยยต่แตต่ละวอันนอันสิ้ เมสือที่ พระเจข้ทำประททำนชนัยชนะ
แกตดทำวธิดจรธิงๆ เขทำกกสนัญญทำวตทำจะรข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระองครมทำกยธิงที่ กวตทำเดธิม นอกจทำกนดร
เขทำกกจะสทำมทำรถทททำตทำมคททำปฏธิญทำณเหลตทำนนัรนทดที่เขทำไดข้กระทททำไวข้ตตอพระเจข้ทำเปกนประจททำทดุกวนันไดข้อดก
ตตอไป
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 62: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถกถู เขดียนถขงเยดผธผนผถูม้เปก็นหนขนื่งในหดัวหนม้านดัก
รม้องเหลว่านดันี้นของพลดับพลา เพลงสดดุดดีอดีกสองบทกก็ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่เขาเชว่นกดัน : เพลงสดดุดดี 39 และ
77 ดถูความเหก็นสสาหรดับภาพรวมของเพลงสดดุดดี 39 เพลงสดดุดดีบทนดีอนี้ าจถถูกเขดียนขขนนี้ ตอนทดีนื่ดาวมิดมดี
ความทดุกขว์ใจเพราะการสมคบคมิดของซาอถูลหรนออดับซาโลม อยว่างไรกก็ตาม ขม้อ 4 ดถูเหมนอนบว่งบอก
วว่าเวลานดันี้นคนอการกบฏของอดับซาโลม
สดด 62:1-2

แนต่นอนจมิตใจของขข้าพเจข้าคอยทต่าพระเจข้า ความรอดของขข้าพเจข้า

มาจากพระองคค์ ดทำวธิดเขดยนถขงกทำรรอคอยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ นดที่คอสื หนข้ทำทดที่ของควทำมเชสืที่อ – กทำร
วทำงใจและจทำกนนัรนคสือกทำรรอคอยใหข้พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจ เหกนไดข้ชนัดวตทำดทำวธิดทรทำบวตทำควทำมรอด
ของเขทำมทำจทำกทดที่ไหน อดกครนัรงทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวถขงควทำมรอดในควทำมหมทำยของกทำร
ชตวยใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยทูนต ร นัน คททำทดที่แปลเปกนความรอด (เยชถูวาหว์) หมทำยถขงทนัรงควทำมรอด
ฝตทำยวธิญญทำณและกทำรชตวยใหข้พข้นชนัวที่ ครทำว มนันยนังเชสืที่อมโยงอยตทำงใกลข้ชธิดกนับชสืที่อ เยซถูในพระคนัมภดรร
ใหมตดข้วย

2 พระองคค์เทต่านอัสิ้นทรงเปก็นศมิลา และเปก็นความรอดของขข้าพเจข้า เปก็นปข้อมปราการของ
ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะไมต่หวอัชั่นไหวใหญต่โต มดอยทูสต ธิบสองครนัรงทดที่ดทำวธิดเรดยกพระเจข้ทำวตทำศธิลทำของเขทำ นดที่บอก
เปกนนนัยถขงพละกททำลนัง ควทำมไมตรทูข้เปลดที่ยนแปลง และกทำรปกปข้อง ควทำมคธิดนดรสสืที่อถขงโขดหธินตนัรง
ตระหงตทำนทดที่ในททำงทหทำรแลข้วไมตสทำมทำรถตดใหข้แตกไดข้ อดกครนัรงทดดที่ ทำวธิดยกใหข้พระเจข้ทำเปกนควทำมรอด
ของเขทำ ในบรธิบทนดรควทำมคธิดนดรอทำจหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พนข้ ดทูควทำมเหกนในขข้อ 1 คททำทดที่แปลเปกน ปข้อม
ปราการ (มมิสกดับ) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ทดสที่ ทูง’ ควทำมคธิดนดรอทำจอยทูใต นบรธิบทททำงทหทำร กระทนังที่ จน
ทดุกวนันนดร ทดที่สงทู คสือ สถทำนทดแที่ หตงควทำมแขกงแกรต งททำงทหทำร ดนังนนัรนเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนศธิลทำ กทำร
ชตวยใหข้พนข้ และทดที่สทูงของเขทำ ดทำวธิดจขงรทูวข้ ทำต เขทำจะไมต “หวนันที่ ไหวใหญตโต” แมข้พวกศนัตรทูของเขทำอทำจ
โจมตดหนนัก เขทำกกยนังอยทูบต นทดที่สทูง เขทำมดพระเจข้ทำเปกนควทำมรอดของเขทำ เขทำจขงจะไมตหวนันที่ ไหวหรสือ
คลอนแคลน สรดุปกกคสือ ดทำวธิดรทูวข้ ทำต ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ เขทำจะมดชนัยในศขกแหตงชดวธิต
สดด 62:3-4

พวกเจข้าจะคมิดความรข้ายตต่อคนอซชั่นนานสอักเทต่าใด เจข้าทรกคนจะถยก

สอังหาร ผยข้เหมซอนกชาแพงททชั่เอนและรอัสิ้วททชั่โยกเยก ดทำวธิดจขงเฆดที่ยนตดเหลตทำศนัตรทูของเขทำดข้วยวทำจทำ เขทำถทำม
วตทำพวกเขทำจะโจมตดเขทำอยทูตต ตอไปนทำนเทตทำใด พวกเขทำจะไลตโจมตดนทำนเทตทำใด ดทำวธิดจขงตอบคททำถทำม
ของตนัวเอง เขทำบอกลตวงหนข้ทำวตทำเหลตทำศนัตรทูของเขทำจะถทูกฆตทำตทำยในกทำลอนันเหมทำะสม จทำกนนัรนเขทำใชข้
ภทำพเปรดยบของกททำแพงหธินกตอซขที่งปทูดตรงกลทำงหรสือของรนัรวทดที่โยกเยก ภทำพเปรดยบเหลตทำนดรปรทำกฏ
ชนัดเจนแกตคนสมนัยโบรทำณ ทนัรงสองภทำพนดรสสืที่อถขงอะไรบทำงอยตทำงทดจที่ ะลข้มในไมตชข้ทำ ดนังนนัรนเหลตทำศนัตรทู
ของดทำวธิดจะลข้มลง แมข้พวกเขทำเดสือดดทำลเขข้ทำใสต เขทำ ดทำวธิดกกรทูข้วทำต ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ
บรรดทำศนัตรทูของเขทำจะถลตมลงมทำ
4 เขาคมิดแตต่เพทยงจะผลอักทต่านลงมาจากยศของทต่าน เขาพอใจในความเทก็จ เขาอวยพรดข้วย
ปากของเขา แตต่เขาแชต่งอยยใต่ นใจ เซลาหค์ บรรดทำศนัตรทูของดทำวธิด (ไมตวทำต จะเปกนซทำอทูล คนฟดลธิสเตดย
หรสืออนับซทำโลม) คธิดแผนกทำรกททำจนัดเขทำเสดย คททำทดแที่ ปลเปกน ยศ (ซาเอธ) หมทำยถขง ‘ทดที่สทูง’ หรสือ
‘ศนักดธิธศรด’ นดที่บอกเปกนนนัยถขงตททำแหนตงของดทำวธิด ควทำมคธิดตรงนดรสสืที่อชนัดเจนถขงตอนทดที่ดทำวธิดเปกนกษนัตรธิยร
และตอนทดที่อนับซทำโลมคอยหทำชตองทดที่จะถอดเขทำเสดยจทำกบนัลลนังกร หทำกเปกนเชตนนนัรนจรธิง เหลตทำสหทำย
ของอนับซทำโลมกกรตทำเรธิงในกทำรแพรต เรสือที่ งเทกจตตทำงๆเกดที่ยวกนับดทำวธิด แมข้พวกเขทำออกปทำกวตทำจงรนักภนักดด

กตอนแสดงตนัววตทำเปกนศนัตรทู ในใจของพวกเขทำๆกกแชตงดตทำดทำวธิดอยทูภต ทำยใน ดทำวธิดจขงสนังที่ ผทูข้อตทำนเพลงสดดุดด
บทนดรใหข้หยดุดชนัวที่ ครทูตและพธิจทำรณทำ
สดด 62:5-6

จมิตใจของขข้าพเจข้า จงคอยทต่าพระเจข้าแตต่องคค์เดทยว เพราะความหวอัง

ของขข้าพเจข้ามาจากพระองคค์ ดทำวธิดจขงเตสือนสตธิตนัวเองวตทำ “จงคอยทตทำพระเจข้ทำแตตองครเดดยว” คททำทดแที่ ปล
เปกน จงคอย (ดามาม) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘จงเงดยบ’ หรสือ ‘จงอยทูเต ฉยๆ’ ควทำมคธิดอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำ
ตรงนดรคอสื กทำรทดที่ดทำวธิดเตสือนสตธิตนัวเองใหข้รอคอยพระเจข้ทำอยตทำงเงดยบๆเพสือที่ ทดที่จะทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อ
เขทำ เขทำไดข้วทำงใจพระองครแลข้ว บนัดนดรเขทำไดข้แตตรอคอยใหข้พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจ คททำทดที่แปลเปกน ความ
(คาด) หวอัง (ทมิควาหว์) สต วนใหญตแลข้วมนักแปลเปกน ‘ควทำมหวนัง’ ดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะรอคอย
พระเจข้ทำใหข้ชตวยเขทำใหข้พนข้ และวทำงควทำมหวนังของเขทำอยทูใต นพระองคร คททำเตสือนสตธินร นันยนังอยทูจต นถขงยทำม
นดร จงวทำงใจพระเจข้ทำจทำกนนัรนกกหวนัง
6 พระองคค์เทต่านอัสิ้นทรงเปก็นศมิลา และเปก็นความรอดของขข้าพเจข้า เปก็นปข้อมปราการของ
ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะไมต่หวอัชั่นไหว ขข้อนดรเหมสือนกนันทดุกประกทำรกนับขข้อ 2 ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ
วตทำเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนควทำมหวนังของเขทำ ดทำวธิดจขงเนข้นยทรทำเรสืที่องรทำกฐทำนแหตงควทำมหวนังนนัรน –
พระเจข้ทำทรงเปกนศธิลทำ กทำรชตวยใหข้พข้น และปข้อมปรทำกทำรของเขทำ เขทำจขงจะไมตหวนันที่ ไหว
สดด 62:7

ความชต่วยใหข้รอดและสงต่าราศทของขข้าพเจข้าอยยต่ททชั่พระเจข้า ศมิลาออัน

ทรงมหมิทธมิฤทธมิดิ์และททชั่ลทสิ้ภอัยของขข้าพเจข้าคซอพระเจข้า ดทำวธิดจขงสรดุปยตอขข้อสนนับสนดุนของตนจนถขง
บนัดนดร พระเจข้ทำทรงเปกนควทำมรอดของเขทำ นนันที่ เปกนควทำมจรธิงทนัรงฝตทำยวธิญญทำณและขณะอยทูใต นโลกนดร
พระองครทรงชตวยเรทำใหข้รอดฝตทำยวธิญญทำณและตลอดนธิรนันดรรกทำล แตตพระองครกทก รงอยทูใต กลข้เพสืที่อทดที่จะ
ชตวยเรทำใหข้พนข้ จทำกศขกเหลตทำนนัรนแหตงชดวธิต ดนังนนัรนพระองครจงข ทรงเปกนสงตทำรทำศดของเรทำ ดทำวธิดยกใหข้
พระเจข้ทำเปกนศธิลทำ (นนันที่ คสือ รทำกฐทำน) แหตงพละกททำลนังของเขทำ แทข้จรธิงแลข้วคนเหลตทำนนัรนทดที่รอคอยองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำจะมดกทำท ลนังฟสืร นขขรนใหมต (อธิสยทำหร 40:31) นอกจทำกนดร ทดที่ลร ดภยนั ของเรทำกกอยทูใต นพระองคร
สดด 62:8

ประชาชนเออ๋ย จงวางใจในพระองคค์ตลอดเวลา จงระบายความใน

ใจของทต่านตต่อพระองคค์ พระเจข้าทรงเปก็นททชั่ลทสิ้ภอัยของเรา เซลาหค์ บทเพลงใครต ครวญของดทำวธิดบนัดนดร

กลทำยเปกนคททำเทศนทำหนขที่ง เขทำเตสือนสตธิประชทำชนวตทำ “จงวทำงใจในพระองครตลอดเวลทำ” ควทำมสททำคนัญ
ของควทำมจรธิงนนัรนยนังอยทูมต ทำจนถขงยทำมนดร เรทำตข้องวทำงใจพระองครตลอดเวลทำ! นอกจทำกนดร ดทำวธิดเตสือน
สตธิประชทำชนของเขทำวตทำ “จงระบทำยควทำมในใจของทตทำนตตอพระองคร” นนันที่ คสือแกตนแทข้ของคททำ
อธธิษฐทำนรข้อนรนอนันเกธิดผลมทำก พระเจข้ทำทรงใสต พระทนัยตตอคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรน มนันคสือกทำรสททำแดง
อนันเรดยบงตทำยของกทำรวทำงใจพระองคร ควทำมเชสืที่อยตอมโบยบธินในคททำอธธิษฐทำนอนันรข้อนรน มนันคสือ
กระสวยอวกทำศทดที่นททำแกตนแทข้แหตงควทำมไวข้วทำงใจของเรทำไปสต งถขงสวรรคร ดข้วยเหตดุนร ด “พระเจข้ทำทรง
เปกนทดที่ลร ภด นัยของเรทำ” ควทำมลขกซขรงของควทำมจรธิงอนันเรดยบงตทำยเหลตทำนดรเรดยกรข้องใหข้เรทำหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อ
พธิจทำรณทำ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงใสต คททำวตทำ เซลาหว์ เขข้ทำมทำอดกครนัรง
สดด 62:9-10

คนฐานะตชชั่ากก็เปก็นสมิชั่งไรข้สาระ คนฐานะสย งกก็เปก็นความเทก็จ เมซชั่อชอัชั่งดย

เขากก็ลอยขถึสิ้น เขารวมดข้วยกอันยอังเบากวต่าสมิงชั่ ไรข้สาระ วลดแรกอทำจแปลไดข้วทำต ‘มนดุษยร (โดยทนัวที่ ไป)
เปกนเหมสือนไอหมอกและบรรดทำผทูข้มดอททำนทำจเปกนคนหลอกลวง’ ประเดกนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำมนดุษยร
ไมตวทำต จะมดยศศนักดธิธใดกกพงขที่ พทำไมตไดข้ ไมตมคด วทำมชตวยเหลสือทดที่พงขที่ พทำไดข้เลยจทำกมนดุษยร เมสืที่อพวกเขทำถทูกชนังที่
บนตทำชนังที่ ของพระเจข้ทำ พวกเขทำกกเปกนเหมสือนควทำมวตทำงเปลตทำ
10 อยต่าวางใจในการบทบบอังคอับ อยต่าหวอังเปลต่าดข้วยการปลข้นสะดม ถข้าความมอัชั่งคอัชั่งเพมิชั่มขถึสิ้น
อยต่าวางใจในสมิงชั่ นอัสิ้น เพรทำะวตทำควทำมชตวยเหลสือของมนดุษยรนร นันพขงที่ พทำไมตไดข้และอตอนแอ ดทำวธิดจขงเตสือน
สตธิบรรดทำผทูข้อตทำนของเขทำมธิใหข้วทำงใจในพวกทรรทำชยร แมข้อนับซทำโลมถทูกมองวตทำเปกนดทำวรดุตงแหตง
อธิสรทำเอลและฉดุดไมตอยทูแต ลข้ว ดทำวธิดกกเตสือนวตทำ อยตทำวทำงใจในกลยดุทธรแบบบดบบนังคนับของเขทำ ยธิงที่ กวตทำ
นนัรน อยตทำวทำงใจในควทำมมนังที่ คนังที่ ทดที่เพธิที่มพทูนขขรนโดยวธิธดกทำรใดกกตทำม อยตทำวทำงใจในควทำมรทที่ทำรวยและควทำม
หวนังอนันไมตจดรงนั ของมนัน
สดด 62:11-12

พระเจข้าตรอัสครอัสิ้งหนถึชั่ง ขข้าพเจข้าไดข้ยมินอยต่างนทสิ้สองครอัสิ้งแลข้ว วต่าฤทธา

นรภาพเปก็นของพระเจข้า ดทำวธิดไดข้ยธินมทำแลข้วมทำกกวตทำหนขที่งครนัรง พระเจข้ทำตข้องตรนัสเพดยงครนัรงเดดยว
เทตทำนนัรน แตตในกทำรไดข้ยธินควทำมจรธิงนดรเปกนครนัรงทดที่สองกกมแด ตตเนข้นยทรทำควทำมสททำคนัญของมนัน ควทำมจรธิงทดที่ลขก
ซขรงนนัรนกกคสือ “วตทำฤทธทำนดุภทำพเปกนของพระเจข้ทำ” แมข้อนับซทำโลมดทูเหมสือนจะฉดุดไมตอยทูแต ลข้วในควทำม

พยทำยทำมของเขทำทดที่จะขขรนสทูตอททำนทำจ อททำนทำจของจรธิงกกเปกนของพระเจข้ทำ ประเดกนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนดรกก
คสือวตทำแมข้เลตหรเพทดุบทำยตตทำงๆของมนดุษยรอทำจดทูเหมสือนเอทำชนะไดข้ยทำก อททำนทำจทดที่แทข้จรธิงกกยนังอยทูกต บนั
พระเจข้ทำเหมสือนเดธิม พระองครยงนั ประทนับอยทูบต นบนัลลนังกร
12 โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ความเมตตาเปก็นของพระองคค์ เพราะพระองคค์ทรงสนอง
มนรษยค์ทรกคนตามการงานของเขา นอกจทำกนดร ควทำมเมตตทำกกอยทูกต บนั พระเจข้ทำ พระองครจะทรง
ตอบแทนทดุกคนตทำมกทำรกระทททำตตทำงๆของเขทำ ขอบคดุณทดพที่ ระเจข้ทำทรงเปดที่ยมดข้วยควทำมเมตตทำ มธิ
ฉะนนัรน เรทำกกคงไดข้รนับสธิที่งทดที่เรทำสมควรไดข้รนับอยตทำงแทข้จรธิง จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมเมตตทำ
ของพระองคร ดทำวธิดเขข้ทำใจพระพรของมนันอยตทำงแนตนอนและปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดของตนในแงตนร นนั
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 63: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีถนี้ ถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิดอยว่างชดัดเจน
และถถูกหมายเหตดุวว่า เมมมื่อทท่านอยผท่ในถวิมื่นทดรกหันดารยผดาหณ์ ขม้อ 11 บว่งบอกวว่าเขาเปก็นกษดัตรมิยว์ นอกจาก
นดีนี้ เพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ หก็นไดม้ชดัดวว่าถถูกเขดียนตอนทดีนื่ดาวมิดไมว่สามารถไปเยนอนพลดับพลาไดม้ หากเปก็นเชว่น
นดันนี้ เพลงนดีนี้กก็นว่าจะถถูกเขดียนตอนทดีนื่เขาหนดีไปจากอดับซาโลม ดดังนดันี้นมดันคงถถูกเขดียนทดันทดีหลดังจากทดีนื่
เขาหนดีออกไปจากเยรถูซาเลก็มและยดังอยถูว่ในถมินนื่ ทดุรกดันดารแหว่งยถูดาหว์ อยว่างไรกก็ตาม เปก็นไปไดม้ยมินื่งทดีนนื่ ดีนื่
อาจหมายถขงชว่วงเวลาอนนื่นตอนทดีดนื่ าวมิดออกไปจากเยรถูซาเลก็มและโหยหาพระพรแหว่งพลดับพลา บท
เรดียนอดันหอมหวานปรากฏตรงนดีนี้ ไมว่มทดี ะเลทรายในใจของเขาแมม้วาว่ มดีทะเลทรายหนขนื่งอยถูรว่ อบตดัว
เขา ในแปดขม้อแรกของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ ดาวมิดแสดงความโหยหาพระเจม้าของตนออกมาและความ
มดันนื่ ใจของเขาในพระองคว์ สามขม้อสดุดทม้ายเปก็นการครดุว่นคมิดของดาวมิดเกดีนื่ยวกดับจดุดจบของเหลว่าศดัตรถู
ของเขา
สดด 63:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรรข้องททูลอนันเตกมตสืรนและเปดที่ยมดข้วย

สททำนวนโวหทำรของดทำวธิด โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าของขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์
แสวงพระองคค์แตต่เชข้า จมิตวมิญญาณของขข้าพระองคค์กระหายหาพระองคค์ เนซสิ้อหนอังของขข้าพระองคค์
กระเสซอกกระสนหาพระองคค์ในดมินแดนททชั่แหข้งและกระหายนชสิ้า ททชั่ททชั่ไมต่มทนชสิ้า เขทำเรธิที่มตข้นโดยกทำรรนับรทูข้

อยตทำงเปธิดเผยวตทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนพระเจข้ทำของเขทำ คททำทดที่สททำคนัญคสือ แตว่เชม้า ดทำวธิดตนัรงใจวตทำเขทำ
จะแสวงหทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำแตว่เชม้า ควทำมหมทำยคสือ ในตอนตข้นของวนัน สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต
“เมสือที่ เตดยงนดุตมทดที่สดุดเรทำกกมนักถทูกลองใจใหข้ตสืที่นสทำยแบบคนขดรเกดยจ แตตเมสือที่ ควทำมสบทำยหทำยไป และ
ทดนที่ อนแขกง ถข้ทำเรทำลดุกขขรนเชข้ทำกวตทำเดธิมเพสือที่ แสวงหทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เรทำกกมดเรสืที่องใหข้ขอบพระคดุณ
มทำกมทำยสททำหรนับถธิที่นทดุรกนันดทำรนดร” เรทำไดข้เหกนถขงอดุปนธิสนัยทดตที่ ทำมแบบพระเจข้ทำของดทำวธิด เขทำลดุกขขรนแตว่
เชม้าเพสืที่อแสวงหทำพระพนักตรรขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เหมสือนกนับคนทดที่อยทูใต นทะเลทรทำยกระหทำยหทำนทรทำ
ดสืมที่ เยกนๆสนักแกข้ว ดทำวธิดกกโหยหทำพระเจข้ทำเชตนนนัรน เขทำกระหทำยหทำพระองครและโหยหทำพระองคร
พระเจข้ทำทรงเปกนควทำมปรทำรถนทำแหตงหนัวใจของเขทำ
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน ดทำวธิดโหยหทำวตทำ 2 เชต่นนอัสิ้นแหละ ขข้าพระองคค์จถึงเคยเหก็นพระองคค์
ในสถานบรมิสรทธมิดิ์ เหก็นฤทธานรภาพและสงต่าราศทของพระองคค์ แมข้เปกนคนหลบหนดในถธิที่นทดุรกนันดทำร
ดทำวธิดกกปรทำรถนทำทดที่จะเหกนฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดแหตงพระรทำชกธิจของพระเจข้ทำอดกครนัรง เขทำไดข้เหกน
มนันแลข้วทดพที่ ลนับพลทำ อทำจเปกนตอนทดที่เขทำเหกนเสทำเมฆตอนกลทำงวนันและเสทำไฟตอนกลทำงคสืน บนัดนดร
ขณะอยทูตต ทำมลททำพนังและไกลจทำกบข้ทำน เขทำกกปรทำรถนทำทดที่จะเหกนฤทธทำนดุภทำพของพระเจข้ทำในชดวธิตของ
เขทำอดกครนัรง
สดด 63:3-4

เขทำรข้องททูลตตอไปอดกวตทำ เพราะวต่าความเมตตาของพระองคค์ดทกวต่า

ชทวมิต รมิมฝทปากของขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ ในกทำรนขกยข้อนกลนับไปถขงควทำมเมตตทำและ
ควทำมดดของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำ ดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะสรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ นอกจทำกนดร
เขทำเปรดยบควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำวตทำมดคตทำมทำกกวตทำกระทนังที่ ชดวธิตเอง เขทำจขงประกทำศวตทำ
4 เชต่นนอันสิ้ แหละ ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ตราบเทต่าชทวมิตของขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะชย
มซอตต่อพระนามของพระองคค์ ตรทำบใดทดที่เขทำมดชวด ธิตอยทูต เขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะอวยพร (นนันที่ คสือ
สรรเสรธิญ) องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เรสืที่องของกทำรชทูมสือของตนขขรนในกทำรสรรเสรธิญถทูกเขข้ทำใจผธิดอยตทำงมทำก
ในสมนัยโบรทำณ ไหลตทดที่ตกและแขนทดที่หข้อยถทูกมองวตทำบตงบอกถขงควทำมพตทำยแพข้และกทำรไวข้ทดุกขร แขน
ทดที่ถทูกยกชทูขร นข ขข้ทำงบนเปกนทตทำททำงสมนัยโบรทำณทดที่แสดงถขงควทำมชสืที่นชมยธินดดเหมสือนกนับทดที่นนักกดฬทำทดที่ไดข้

ชนัยชนะกระทททำในกทำรแขตงกดฬทำ ทตทำททำงนดรคลข้ทำยกนับรทูปแบบของกทำรทททำควทำมเคทำรพของทหทำร ควทำม
คธิดทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกกคสือ สนัญลนักษณรหนขที่งของกทำรชสืที่นชมยธินดดและชนัยชนะ
สดด 63:5-6

ควทำมคธิดในขข้อ 5 ถทูกเขข้ทำใจไดข้เมสืที่ออตทำนขข้อ 6 6 เมซชั่อขข้าพระองคค์

คมิดถถึงพระองคค์ขณะอยยบต่ นททชั่นอน และตรถึกตรองถถึงพระองคค์ท กร ๆยาม ขณะดทำวธิดนอนลสืมตทำอยทูใต น
คสืนแรกๆนนัรนหลนังจทำกหนดออกมทำจทำกเยรทูซทำเลกม เขทำกกระลขกถขงควทำมดดของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำ เขทำจขง
รข้องททูลตตอไปอดกวตทำ 5 จมิตใจของขข้าพระองคค์จะอมิชั่มหนชาดอังกมินไขกระดยกและไขมอัน และปากของขข้า
พระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยรมิมฝทปากททชั่ชซชั่นบาน คนฮดบรทูซทำบซขรงรสชทำตธิของไขมนันมทำกกวตทำ
วนัฒนธรรมตะวนันตก มนันเปกนสนัญลนักษณรทดที่แสดงถขงอทำหทำรโอชะ หรสือควทำมยธินดดของกทำรไดข้ชมธิ
อทำหทำรรสเลธิศ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ เมสือที่ ดทำวธิดนอนตสืที่นอยทูตต อนกลทำงคสืน (อทำจในฐทำนะผทูข้หลบ
หนดกทำรตทำมลตทำจทำกอนับซทำโลม) กทำรตรขกตรองของเขทำเกดที่ยวกนับองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเปกนเหมสือนงทำน
เลดรยงของกษนัตรธิยรทดที่มดอทำหทำรเลธิศรส
สดด 63:7-8

เขทำประกทำศตตอไปอดกวตทำ เพราะพระองคค์ทรงเปก็นความอรปถอัมภค์

ของขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จถึงเปรมปรทดมิดิ์อยยต่ในรต่มปทกของพระองคค์ ดทำวธิดกททำลนังเผชธิญกนับวนันเหลตทำ
นนัรนอนันมสืดมธิดทดที่สดุดแหตงชดวธิตของเขทำ บดุตรชทำยของเขทำเองไดข้นททำคนใหข้กบฏตตอสทูข้เขทำ กระนนัรนเขทำกกรทูข้
วตทำพระเจข้ทำทรงชตวยเหลสือมทำกตอนแลข้วในสมนัยอดดต ดนังนนัรนบนัดนดรเขทำจขงวทำงใจมทำกยธิงที่ ขขรนในรต มปดกของ
พระองคร อดกครนัรงทดภที่ ทำพเปรดยบอนันแสนวธิเศษของกทำรปกปข้องดทูแลของนกอธินทรดถทูกใชข้โดยดทำวธิด แมข้
คทที่ทำคสืนมสืดมธิดอยทูรต อบกทำยเขทำและเขทำไมตแนตใจวตทำเขทำไวข้ใจใครไดข้ เขทำกกรทูข้วทำต พระเจข้ทำจะไมตมวด นันทอดทธิงร
เขทำ ดนังนนัรนเขทำจขงเปรมปรดดธ ธิในควทำมมนันที่ ใจนนัรน
8 จมิตวมิญญาณของขข้าพระองคค์เกาะตมิดอยยต่ททชั่พระองคค์ พระหอัตถค์ขวาของพระองคค์ชย ขาข้
พระองคค์ไวข้ คททำทดที่แปลเปกน เกาะตมิดอยยต่ททชั่พระองคค์ (ดาบดัค) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘เกทำะตธิด’ หรสือ ‘ยขดไวข้
แนตน’ ดนังนนัรนเพรทำะวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงเปกนควทำมชตวยเหลสือและกทำรปกปข้องของเขทำแลข้ว ดทำวธิดจขง
ปฏธิญทำณวตทำจะเกทำะตธิดอยทูทต ดที่องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรนเขทำรทูข้วทำต พระหนัตถรขวทำของพระเจข้ทำชทูเขทำไวข้

สดด 63:9-10

บนัดนดรดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อนขกยข้อนเกดที่ยวกนับเหลตทำศนัตรทูของเขทำ แตต่

บรรดาผยแข้ สวงชทวมิตของขข้าพระองคค์เพซชั่อทชาลาย จะลงไปในททชั่ลถึกแหต่งแผต่นดมินโลก ดทำวธิดไมตเคยขอ
ใหข้เรสือที่ งรข้ทำยเกธิดกนับบดุตรชทำยของเขทำ เขทำใจดดนข้อยกวตทำกนับคนเหลตทำนนัรนทดไที่ ดข้ยดุยงอนับซทำโลมใหข้กบฏตตอ
เขทำ และอนับซทำโลมกกมดคนมทำกมทำยตธิดตทำมเขทำอยตทำงแนตนอน เหกนไดข้ชนัดวตทำคนเหลตทำนดรคสือผทูข้ทดที่ดทำวธิด
หมทำยถขงตรงนดร วลดทดที่เขทำกลตทำวถขง “ทดที่ลขกแหตงแผตนดธินโลก” ในตอนนนัรนอทำจหมทำยถขงหลดุมศพ
อยตทำงไรกกตทำม กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกอทำจหมทำยถขงนรก เขทำตรขกตรองวตทำเหลตทำศนัตรทูของเขทำ
สดุดทข้ทำยแลข้วจะตทำยและถทูกพระเจข้ทำพธิพทำกษทำในนรก
นอกจทำกนดร ดทำวธิดบอกลตวงหนข้ทำวตทำ 10 เขาจะลข้มลงดข้วยดาบ เขาจะเปก็นเหยซชั่อของสร นอัข
จมิสิ้งจอก ควทำมตทำยจะไมตเพดยงตกแกตเหลตทำศนัตรทูของเขทำเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำจะไมตไดข้รนับแมข้แตตกทำรฝนัง
ศพอนันเหมทำะสมดข้วย พวกสดุนขนั จธิรงจอกจะมทำดมรอบๆศพของพวกเขทำและพวกหมทำไนจะกนัดแทะ
ศพของพวกเขทำ ในศขกนนัรนแหตงภทูเขทำเอฟรทำอธิมทดกที่ องทนัพของอนับซทำโลมสทูรข้ บกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่จงรนัก
ภนักดดตตอดทำวธิด คนของอนับซทำโลมถทูกตดแตกกระเจธิงและศพของพวกเขทำถทูกปลตอยไวข้ใหข้นอนอยทูบต น
พสืรนดธิน อนับซทำโลมเองกกถทูกโยนลงไปในหลดุมหนขงที่ และถทูกถมดข้วยกข้อนหธินตตทำงๆ ไมตตข้องสงสนัยเลย
วตทำพวกสดุนขนั จธิรงจอกดมรอบๆศพของเขทำ
สดด 63:11

พรข้อมกนับจดุดจบอนันนตทำอนัปยศของพวกเขทำ กษอัตรมิยค์จะทรงเปรมปรทดมิดิ์

ในพระเจข้า ทรกคนททชั่ปฏมิญาณในพระนามของพระองคค์จะอวดอข้างพระนามนอัสิ้น แตต่ปากของคน
มรสาจะถยกปมิด ดทำวธิดตนัรงตทำคอยวนันนนัรนเมสือที่ เขทำจะเปรมปรดดธ ธิอดกครนัรงเมสืที่อพระเจข้ทำประททำนชนัยชนะ ยธิงที่
กวตทำนนัรน เขทำตนัรงตทำคอยวนันนนัรนเมสืที่อคททำพทูดใสต รข้ทำยและคททำโกหกตตทำงๆทดที่ถทูกแพรต เกดที่ยวกนับตนัวเขทำจะถทูก
หยดุดเสดย
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 64: อดีกครดังนี้ ทดีนื่เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีนี้ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้อง
นดันนื่ คนอ ผถูม้นสาคณะนดักรม้องประสานเสดียงของพลดับพลานดันี้น มดันถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิด เวลาทดีนื่เขดียน
ไมว่ชดัดเจน แตว่เหก็นไดม้ชดัดวว่ามดันมดีเนนนี้อหาเกดีนื่ยวกดับพวกศดัตรถูของดาวมิด บางคนไดม้เสนอแนะวว่ามดัน

กลว่าวถขงชว่วงเวลาแหว่งการกบฏของอดับซาโลม เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ประกอบดม้วยสองสว่วน ในขม้อ 1-6
เขาพรรณนาถขงความโหดรม้ายทารดุณและความเจม้าเลว่หว์ของเหลว่าศดัตรถูของเขา และจากนดันี้นในขม้อ 710 เขาพยากรณว์ถงข ความลว่มจมของพวกเขา
สดด 64:1-2

ดทำวธิดขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทนดรดวข้ ยคททำททูลขอควทำมชตวยเหลสือจทำก

พระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงสดอับเสทยงของขข้าพระองคค์เมซชั่อขข้าพระองคค์อธมิษฐาน ขอทรง
สงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์ไวข้จากความคมิดกลอัวศอัตรย คททำอธธิษฐทำนของเขทำมดลนักษณะสองประกทำร:
(1) คททำททูลขอใหข้พระเจข้ทำสดนับฟนังเสดยงของเขทำและ (2) คททำททูลขอใหข้พระเจข้ทำพธิทนักษรรนักษทำชดวธิตของเขทำ
จทำกศนัตรทูของเขทำ
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 2 ขอทรงซต่อนขข้าพระองคค์ไวข้จากการหารซออยต่างลอับๆของคนชอัชั่ว จาก
การปองรข้ายของคนกระทชาความชอัชั่วชข้า ดทำวธิดอทำจหมทำยถขงคนทดที่เปกนอยตทำงอทำหธิโธเฟลตอนทดที่เขทำ
เขดยนถขง “กทำรหทำรสืออยตทำงลนับๆของคนชนัวที่ ” อทำหธิโธเฟลแอบคธิดแผนกทำรลนับๆและสมคบคธิดกนับอนับ
ซทำโลมอยตทำงแนตนอนเพสืที่อตตอสทูข้ดทำวธิด อนับซทำโลมและพรรคพวกของเขทำคธิดแผนกทำรกบฏอยตทำง
แนตนอน ดทำวธิดจขงททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงซตอนเขทำไวข้จทำกเลตหรเพทดุบทำยตตทำงๆของพวกเขทำ ควทำมคธิดทดที่
สททำคนัญกวตทำคสือ คททำอธธิษฐทำนหนขที่งเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ
สดด 64:3-6

ดทำวธิดจขงพรรณนทำถขงอดุปนธิสนัยของเหลตทำศนัตรทูของเขทำ ผยข้ลบอั ลมิสิ้นของ

เขาอยต่างลอับดาบ ผยข้เอาคชาขมขซนชั่ เลก็งอยต่างลยกธนย คททำทดที่แปลเปกน ลอับ (ชอวว์นาน) มดควทำมหมทำยวตทำ
‘ทททำใหข้คม’ ดข้วยควทำมชนัดถข้อยชนัดคททำแบบกวด ดทำวธิดพทูดถขงลธิรนอนันคมกรธิบของเหลตทำศนัตรทูของเขทำ พอ
เปลดที่ยนไปยนังภทำพเปรดยบอดกอนันหนขที่ง เขทำเปรดยบพวกเขทำวตทำเปกนเหมสือนกทำรยธิงถข้อยคททำอนันขมขสืที่นดข้วย
คนันธนทูและลทูกธนทู กทำรกตอรดัฐประหารของอนับซทำโลมถทูกนททำหนข้ทำโดยกทำรใสต รทำข้ ย คททำโกหกตตทำงๆและ
ลธินร ทดที่ไมตจงรนักภนักดด ดทำวธิดรทูเข้ กดที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน แตตเพรทำะตททำแหนตงททำงกทำรเมสืองของเขทำและในฐทำนะ
เปกนบธิดทำของอนับซทำโลม เขทำจขงทททำอะไรไมตไดข้มทำกนนักเกดที่ยวกนับมนัน ดนังนนัรนทดที่พงขที่ เดดยวของเขทำคสือ ควทำม
ชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ

เหลตทำศนัตรทูทดที่คดธิ คดทรยศของเขทำจขงใชข้ลธิรนอนันคมกรธิบและถข้อยคททำเชสือดเฉสือนของตนเพสืที่อ
4 ยมิงออกมาจากททชั่ซต่มร ยอังคนปราศจากตชาหนมิ ยมิงเขาทอันททและอยต่างไมต่กลอัวเกรง คททำทดที่แปลเปกน
ปราศจากตชาหนมิ (ทอวมว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ทดที่ทตมดุ เทหมดทนัรงใจ’ หรสือ ‘ทดที่อดุทธิศตนัว’ มนันเปกนคททำเหมสือน
ของกทำรเปกนคนชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ดนังนนัรนพวกศนัตรทูของดทำวธิดจขงยธิงลทูกธนทูแหตงคททำพทูด
ของตนใสต เขทำเหมสือนพลซดุตมยธิงยธิงคนทดที่ไมตทนันระวนังตนัว
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 5 เขายถึดจรดประสงคค์ชวอัชั่ ของเขาไวข้มอัชั่น เขาพยดถถึงการวางกอับดอักอยต่างลอับๆ คมิดวต่า
"ใครจะเหก็นเขาทอัสิ้งหลายไดข้" เรทำไดข้เหกนถขงกทำรคธิดแผนกทำรของเหลตทำศนัตรทูของดทำวธิด ขณะทดพที่ วกเขทำ
สมคบคธิดกนันเพสือที่ โคตนลข้มดทำวธิด พวกเขทำกกมดใจกลข้ทำ นอกจทำกนดร พวกเขทำคธิดวตทำไมตมดใครรทูข้เกดที่ยวกนับ
แผนกทำรของพวกเขทำ ควทำมบทำปยตอมหลอกลวงเสมอ พญทำมทำรยตอมหลอกลวงเรทำใหข้คธิดวตทำเรทำ
ทททำบทำปไดข้อยตทำงไมตละอทำยและลอยนวลไปไดข้ ไมตมดใครจะรทูเข้ ลย แตตพระเจข้ทำทรงทรทำบ นอกจทำกนดร
ควทำมบทำปมดควทำมสทำมทำรถอนันแปลกประหลทำดทดที่จะเรธิที่มเปกนทดที่ปรทำกฏ เหมสือนนทรทำเสดย มนันสทำมทำรถ
ลอยขขรนมทำสทูตพรสืนผธิวไดข้เสมอ มนันจะมดคนรทูข้จนไดข้ ถขงกระนนัรน พวกศนัตรทูของดทำวธิดกกคธิดวตทำพวกเขทำจะ
ไมตมคด นรทูข้ ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกกทรทำบถขงกทำรรต วมมสือกนันอยตทำงลนับๆของพวกเขทำ
นอกจทำกนดร ดทำวธิดเขดยนวตทำ 6 เขาทอัสิ้งหลายคข้นหาความชอัชั่วชข้า เขาทอัสิ้งหลายคข้นหาอยต่าง
ขมทขมอันจนสชาเรก็จ เพราะความคมิดภายในและจมิตใจของมนรษยค์นอัสิ้นลถึกลชสิ้านอัก พวกเขทำคธิดแผนกทำร
สมคบคธิดของตนอยตทำงขยนันขนันแขกง พวกเขทำคธิดหทำวธิธดตตทำงๆทดที่จะบรรลดุเปข้ทำหมทำยของตน สเปอรร
เจดยนเขดยนไวข้วทำต “คนชนัวที่ มนักมดวธิธดทดที่จะรดบเรต งอยตทำงชข้ทำๆ ทดที่จะเอทำใจเพสืที่อทดที่จะทททำลทำย ทดที่จะปข้อยอกตอน
หนข้ทำทดพที่ วกเขทำจะกนัดกธินอดกไมตนทำน ทดจที่ ะคดุกเขตทำลงเพสืที่อทดที่สดุดทข้ทำยแลข้วพวกเขทำจะบดขยดรใตข้ฝตทำเทข้ทำของ
ตน ผทูข้ทดที่รนับมสือกนับเชสืรอสทำยของงทูนร นันตข้องกทำรสตธิปนัญญทำซขที่งมทำจทำกเบสืรองบนจรธิงๆ: ชทำตธิงรทู ข้ทำยยตอมขดตนัว
เลสืรอยไปมทำอยตทำงวกวน กระนนัรนพวกเขทำกกตร งนั มนันที่ อยทูใต นจดุดประสงครของตน และใชข้ททำงลนัดทดที่สดุดเพสืที่อ
ไปถขงมนันขณะพวกเขทำทตองไปมทำ” กทำรสมคบคธิดตตอสทูข้ดทำวธิดนนัรนลทรทำลขก ใน 2 ซทำมทูเอล 15:12 เรทำอตทำน
วตทำ “กทำรทดคที่ บคธิดกนันนนัรนกกเพธิมที่ กททำลนังขขรน”

สดด 64:7-8

เพรทำะรทูข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสือที่ เขทำ ดทำวธิดจขงบอกลตวง

หนข้ทำวตทำ แตต่พระเจข้าจะทรงยมิงธนยใสต่เขา เขาจะบาดเจก็บทอันทท คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้ยงธิ ไมตเพดยงลทูกธนทูทดที่
เปกนคททำพทูดเทตทำนนัรน แตตหวนังวตทำจะยธิงลทูกธนทูจรธิงๆดข้วยจะถทูกสนังหทำรในไมตชข้ทำโดยลทูกธนทูดอกหนขนื่งจทำก
องครผทูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ เมสือที่ พระองครทรงยธิง ไมตมดใครยสืนอยทูไต ดข้ และพระองครทรงตข้องกทำรเพดยงลทูก
ธนทูดอกเดดยวเทตทำนนัรน นอกจทำกนดร กทำรพธิพทำกษทำของพระองคจะมทำอยตทำงฉนับพลนัน “กทำรแกข้แคข้นเปกน
ของเรทำ เรทำเองจะตอบสนอง องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำตรนัสดนังนดร” ประชทำชนของพระเจข้ทำไมตจททำเปกนตข้อง
เรดยนศธิลปะปข้องกนันตนัวหรสือกทำรตอบโตข้ กทำรแกข้แคข้นของเรทำอยทูใต นมสือทดที่ดดกวตทำมสือของเรทำเอง
8 เพราะวต่าเขาทชาใหข้ลมิสิ้นของเขาเปก็นสมิชั่งสะดรดแกต่เขาเอง ทรกคนททชั่เหก็นเขาจะหนทไป คนเหลตทำ
นนัรนทดที่ไดข้วทำงกนับดนักไวข้จะตกลงไปในนนัรนเอง ลธิรนคมกรธิบของพวกเขทำเองจะเชสือดคอของพวกเขทำ
พระเจข้ทำทรงมดวธิธดทดที่วธิเศษทดที่จะทททำใหข้แผนกทำรของคนชนัวที่ ตกลงบนพวกเขทำเอง นนันที่ เกธิดขขรนจรธิงอยตทำง
แนตนอนสททำหรนับดทำวธิดทดที่ศขกนนัรนแหตงภทูเขทำเอฟรทำอธิม อนับซทำโลมและคนของเขทำถทูกทททำใหข้พทำต ยแพข้อยตทำง
รทำบคทำบ กทำรกบฏของอนับซทำโลมละลทำยไปในวนันนนัรนดดุจกข้อนนทรทำแขกงในวนันทดอที่ ทำกทำศรข้อน คนเหลตทำ
นนัรนทดที่จงรนักภนักดดตตอเขทำตตทำงหนดไปกนันหมด
สดด 64:9-10

เพรทำะดทำวธิดวทำงใจพระเจข้ทำสททำหรนับชนัยชนะในทดที่สดุด เขทำจขงประกทำศ

วตทำ แลข้วทรกคนจะกลอัวเกรง เขาจะบอกถถึงกมิจการของพระเจข้า และตรถึกตรองถถึงสมิงชั่ นอัสิ้นททชั่พระองคค์ไดข้
ทรงกระทชาแลข้ว เมสืที่อคนบทำปทนัรงหลทำยเหกนกทำรกระทททำกธิจของพระเจข้ทำในชดวธิตของประชทำชนของ
พระองคร พวกเขทำกกถทูกทททำใหข้เตกมลข้นดข้วยควทำมสะพรขงกลนัวโดยกทำรพธิพทำกษทำอนันยดุตธิธรรมเหลตทำนนัรน
ของพระเจข้ทำ เหมสือนกนับทดพที่ วกคนคทำนทำอนันสะพรขงกลนัวเพรทำะกทำรควทที่ทำฟทำโรหรทดที่ทะเลแดง คนเหลตทำ
นนัรนทดที่เหธิมเกรธิมในควทำมบทำปจะตนัวสนันที่ เมสืที่อพวกเขทำเหกนพระรทำชกธิจอนันเปดยที่ มดข้วยฤทธธิธของพระเจข้ทำ
ดนังนนัรน 10 คนชอบธรรมจะเปรมปรทดมิดิ์ในพระเยโฮวาหค์ และจะวางใจในพระองคค์ บรรดา
คนททชั่เททชั่ยงธรรมในจมิตใจจะอวดอข้างพระองคค์ แมข้คนชนัวที่ จะถทูกทททำใหข้มดปนัญญทำมทำกขขรนเมสืที่อพระเจข้ทำ
ทรงกระทททำกธิจ คนชอบธรรมกกจะชสืที่นชมยธินดดและวทำงใจพระองครมทำกขขรนไปอดก คนเหลตทำนนัรนทดที่เทดยที่ ง
ธรรมในใจของตนจะอวดอข้ทำงในพระเจข้ทำแหตงควทำมรอดของตน

*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 65: อดีกครดังนี้ ทดีนื่เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นของดาวมิดและถถูกอดุทมิศใหม้แกว่
หดัวหนม้าคณะนดักรม้องของพลดับพลา – หดัวหนม้านดักรม้อง สมิงนื่ ทดีนื่แตกตว่างกก็คนอวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูก
หมายเหตดุวว่าเปก็น เพลงสดดดดีและบทเพลงของดาววิด ความคมิดนดีนี้สนนื่อถขงทว่วงทสานองและเนนนี้อเพลง
เนนนี้อเพลงของบทกวดีนี้นดีนี้ไมว่เพดียงถถูกหมายเหตดุไวม้เทว่านดันี้น แตว่ทวว่ งทสานองของมดันกก็เชว่นกดัน เพลงสดดุดดี
48 กก็ถถูกหมายเหตดุเชว่นนดีนี้
ขณะทดีนื่เพลงสดดุดดีบทกว่อนๆหลายบทถถูกเขดียนขขนนี้ เพราะวมิกฤตมิตว่างๆในชดีวมิตของดาวมิด ตรง
นดีนี้นสนี้าเสดียงกก็แตกตว่างไปอยว่างสมินี้นเชมิง นสนี้าเสดียงของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้สนนื่อถขงการชนนื่นชมยมินดดีตดันี้งแตว่ตม้น
บรมิบทของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้กลว่าวถขงการเกก็บเกดีนื่ยวอดันบรมิบถูรณว์ ดดังนดันนี้ เหก็นไดม้ชดัดวว่าดาวมิดเขดียนเพลง
สดดุดดีบทนดีนี้เปก็นคสาสรรเสรมิญและการชนนื่นชมยมินดดีเพราะการอวยพรของพระเจม้าในการเกก็บเกดีนื่ยวอดัน
บรมิบถูรณว์
สดด 65:1-3

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรเรธิที่มตข้นดข้วยคททำสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำทนันทด โอ

ขข้าแตต่พระเจข้า ในศมิโยนการสรรเสรมิญคอยทต่าพระองคค์ เขาจะทชาตามคชาปฏมิญาณแกต่พระองคค์ สธิ
โอนเปกนอดกชสืที่อหนขงที่ ของศธิโยนหรสือเยรทูซทำเลกม เพรทำะวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือกเยรทูซทำเลกมใหข้เปกน
สถทำนทดที่ประทนับของพระองครแลข้ว คททำสรรเสรธิญของดทำวธิดจขงมดุตงตรงไปยนังภทูเขทำศธิโยน ทดที่นนันที่ เขทำจะ
ทททำตทำมคททำปฏธิญทำณตตทำงๆทดที่เขทำไดข้กระทททำไวข้ตตอพระเจข้ทำ
ดข้วยสททำนวนโวหทำรมทำกมทำย ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรหมทำยเหตดุวทำต 2 โอ ขข้าแตต่พระองคค์ผข้ทย รง
สดอับคชาอธมิษฐาน เนซสิ้อหนอังทอัสิ้งสมิสิ้นจะมายอังพระองคค์ จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่พระองครทรงสดนับฟนังคททำ
อธธิษฐทำนของเรทำ แมข้คนทนัรงปวงยนังไมตมทำหทำพระผทูข้ชตวยใหข้รอดในตอนนดร ในวนันนนัรนเมสืที่อพระครธิสตร
ทรงปกครองและครอบครองจทำกเยรทูซทำเลกม เนสืรอหนนังทนัรงสธิรนจะมทำยนังพระองครจรธิงๆ
ดทำวธิดจขงหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อหมทำยเหตดุวทำต แมข้วทำต 3 ความชอัชั่วชข้าทอัสิ้งหลายชนะขข้าพระองคค์ เนซชั่อง
ดข้วยการละเมมิดของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย พระองคค์กจก็ ะทรงชชาระลข้างใหข้ ควทำมคธิดตรงนดรกคก สือวตทำ
ควทำมบทำปตตทำงๆของเขทำมดกทำท ลนังมทำกกวตทำเขทำ หลทำยครนัรงควทำมบทำปของเรทำกกดทูเหมสือนจะเกธินกททำลนังของ

เรทำ กระนนัรนเพรทำะเหกนแกตพระครธิสตร พระเจข้ทำจขงทรงชททำระลข้ทำงพวกมนันออกไปแลข้ว ดทำวธิดรทูจข้ นักเพดยง
เครสือที่ งสนัตวบทูชทำเหลตทำนนัรนทดที่มดฤทธธิธจททำกนัดของพลนับพลทำ กระนนัรน แมข้แตตในสภทำพแวดลข้อมจททำกนัดนนัรนดทำ
วธิดกกรทูข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงชชาระลข้างควทำมบทำปของเขทำ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (คอวว์ฟารว์) เปกนคททำทดสที่ ต วน
ใหญตแลข้วถทูกแปลเปกน ‘กทำรลบมลทธิน’ ดทำวธิดรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงทททำกทำรจนัดเตรดยมแลข้วสททำหรนับกทำร
ลบมลทธินบทำปของเขทำ จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่เรทำมดกทำรลบมลทธินทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำอยตทำงไรข้ทดที่สรธินสดุดใน
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำพระเยซทูครธิสตร เพรทำะพระองคร ควทำมบทำปทนัรงหลทำยของเรทำจขงถทูกชททำระลข้ทำง
ออกไปแลข้ว – ถทูกฝนังไวข้ลขกกวตทำทะเลทดที่ลขกทดที่สดุด และถทูกเอทำออกไปไกลพอๆกนับทดที่ทธิศตะวนันออกไกล
จทำกทธิศตะวนันตก
สดด 65:4

ดทำวธิดจขงหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อเอตยคททำอวยพรหนขที่งสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่

ปรนนธิบนัตธิองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำในงทำนรนับใชข้ของพลนับพลทำนนัรน สร ขจรมิงหนอ ผยข้ททชั่พระองคค์ทรงเลซอก
และนชามาใกลข้ใหข้พชานอักอยยใต่ นบรมิเวณพระนมิเวศของพระองคค์ กทำรประยดุกตรใชข้ในทนันทดคสือ กนับคน
เลวดและพวกปดุโรหธิตทดที่ปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้ทำในงทำนรนับใชข้แหตงพลนับพลทำนนัรน พวกเขทำอทำศนัยอยทูใต นลทำน
เหลตทำนนัรนของพลนับพลทำจรธิงๆ กทำรประยดุกตรใชข้ยอต มใชข้ไดข้กบนั กทำรทรงเลสือกของครธิสตจนักรซขที่งในกทำร
ทรงเลสือกนนัรนพระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือกเรทำในพระครธิสตรเพสืที่อมทำอยทูตต ตอพระพนักตรรพระองคร พระเจข้ทำไดข้
ทรงเรดยกออกมทำและทรงเลสือกเจข้ทำสทำวผทูข้หนขที่งสททำหรนับพระบดุตรของพระองคร แตตจงสรรเสรธิญ
พระนทำมของพระองคร ผทูข้ใดกกตทำมทดที่ประสงคว์กมก ทำยนังกทำยนนัรนไดข้
ขณะดทำวธิดนขกยข้อนถขงกทำรปรนนธิบนัตธิทดที่สนัตยรซสืที่อของเหลตทำผทูข้รนับใชข้แหตงพลนับพลทำ เขทำกก
ประกทำศวตทำ ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะอมิชั่มเอมิบดข้วยความดทแหต่งพระนมิเวศของพระองคค์ คซอพระวมิหาร
บรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ เขทำพทูดเชธิงเปรดยบเทดยบถขงพระวธิหทำร แนตนอนวตทำซทำโลมอนยนังมธิไดข้สรข้ทำงพระ
วธิหทำรนนัรน อยตทำงไรกกตทำม ดทำวธิดพทูดเปกนเชธิงเปรดยบเทดยบถขงมนันในกทำรกลตทำวถขงพลนับพลทำนนัรน จนถขงวนัน
นดร คนทนัรงหลทำยควรรทูสข้ ขกอมินื่มเอมิบดข้วยควทำมดดแหตงพระนธิเวศของพระเจข้ทำ – ครธิสตจนักรทข้องถธิที่น ใน
วนัฒนธรรมอเมรธิกนนั สมนัยใหมต มด ‘ครธิสเตดยนผทูข้บรธิโภค’ เยอะเกธินไปพรข้อมกนับเหลตทำครธิสเตดยนทดที่ไมตรทูข้
จนักพอทดที่คอยมองหทำทดุตงหญข้ทำทดที่เขดยวกวตทำเดธิมเสมอในครธิสตจนักรอดกแหตง

สดด 65:5-7

ในกทำรนขกยข้อนถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำจะทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ดทำ

วธิดออกควทำมเหกนวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้าแหต่งความรอดของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย พระองคค์จะทรง
ตอบขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายดข้วยความชอบธรรมโดยกมิจการททชั่นต่าครอัชั่นครข้าม พระองคค์ผข้ทย รงเปก็น
ความไวข้วางใจของททชั่สมิสิ้นสร ดปลายทอัสิ้งปวงของแผต่นดมินโลก และของคนททชั่อยยต่ทางทะเลททชั่ไกลโพข้น
ควทำมคธิดเบสืรองตข้นกกคสือวตทำโดยสธิที่งตตทำงๆอนันนว่าครดันนื่ ครม้ามในควทำมชอบธรรม พระเจข้ทำทรงตอบ
พระเจข้ทำไมตเพดยงตอบคททำอธธิษฐทำนเทตทำนนัรน แตตหลทำยครนัรงพระองครจะทรงทททำเชตนนนัรนในแบบทดที่จะ
ทททำใหข้เรทำเกธิดควทำมกลนัวและควทำมครนัที่นครข้ทำมดข้วย โปรดสนังเกตดข้วยวตทำดทำวธิดเรดยกพระองครวทำต
“พระเจข้ทำแหตงควทำมรอดของขข้ทำพระองครทรนังหลทำย” คททำทดที่แปลเปกน ความไวข้วางใจ (ความมอัชั่นใจ) (มมิ
บทอวคหว์) จรธิงๆแลข้วหมทำยถขง ‘ควทำมไวข้วทำงใจ’ แนตทดเดดยวพระเจข้ทำทรงเปกนควทำมไวข้วทำงใจของเรทำ
จนทดที่สดุดปลทำยแผตนดธินโลก ในวนันทดที่พระครธิสตรเสดกจกลนับมทำ พระองครจะทรงเปกนควทำมไวข้วทำงใจ
ของคนทนัรงปวงจนสธิรนสดุดปลทำยแผตนดธินโลกและปลทำยดข้ทำนไกลสดุดของมหทำสมดุทรทนัรงหลทำย กระทนังที่
ทดุกวนันนดร ผทูข้เชสืที่อทนัรงหลทำยทดที่เปกนคนตตทำงชทำตธิทนัวที่ โลก – ทดที่สดุดปลทำยแผตนดธินโลก – กกไวข้วทำงใจในพระเจข้ทำ
แหตงอธิสรทำเอล วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ ทนัรงพธิภพจะทททำเชตนนนัรน
ดทำวธิดจขงตรขกตรองถขงอทำนดุภทำพของพระเจข้ทำ 6 พระองคค์ผทข้ย รงสถาปนาภยเขาดข้วยพระกชาลอัง
ของพระองคค์ ทรงคาดพระองคค์ไวข้ดข้วยอานรภาพ มดอะไรบทำงอยตทำงเกดที่ยวกนับภทูเขทำ – มนันขขรนไปถขง
ทข้องฟข้ทำ กระนนัรนเพรทำะพละกททำลนังของพระเจข้ทำ ภทูเขทำเหลตทำนนัรนจขงถทูกตนัรงมนันที่ คงและถทูกสถทำปนทำดข้วย
ฤทธธิธเดชของพระองคร
นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงเปกน 7 ผยข้ทรงระงอับเสทยงอถึงคะนถึงของทะเล เสทยงอถึงคะนถึงของคลซชั่น
ทะเล เสทยงโกลาหลของชาวประเทศทอัสิ้งหลาย เสดยงคลสืนที่ มหขมทำกระทบฝนัที่งเปกนเสดยงทดที่กตอใหข้เกธิด
ควทำมครนัที่นครข้ทำม กระนนัรน โดยพระสดุรเสดยงของพระองครผทูข้เปกนเจข้ทำนทำยคลสืที่นเหลตทำนนัรนกกถทูกทททำใหข้สงบ
นอกจทำกนดร เมสืที่อลมพทำยดุบนทะเลแหตงชดวธิตถทำโถมดวงใจ พระองครผทูข้เปกนนทำยกกตรนัสไดข้วทำต “จงสงบ
เงดยบซธิ” (มทำระโก 4:39) และควทำมสงบอนันยธิงที่ ใหญตกเก ขข้ทำมทำ เพรทำะพระองครทรงเปกนผทูข้ประททำน
สนันตธิสขดุ ทดที่เกธินควทำมเขข้ทำใจ

สดด 65:8

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรยงนั นขกยข้อนถขงกทำรทดที่ ผยข้ททชั่อยยใต่ นเขตแผต่นดมิน

โลกไกลโพข้นจถึงเกรงกลอัวตต่อหมายสชาคอัญของพระองคค์ พระองคค์ทรงกระทชาใหข้เชข้าขถึสิ้นและเยก็นลงกยต่
กข้องดข้วยความชซชั่นบาน พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถสตงหมทำยสททำคนัญอนันนตทำกลนัวตตทำงๆมทำไดข้ พวกมนันอทำจมทำ
ในรทูปของพทำยดุทอรรนทำโด พทำยดุเฮอรธิเคน แผตนดธินไหว หรสือฟข้ทำรข้อง เปกนตข้น กธิจกทำรตตทำงๆของ
พระเจข้ทำทททำใหข้เกธิดควทำมเกรงกลนัวพระเจข้ทำแมข้แตตกบนั คนเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยทูใต นทดที่สดุดปลทำยของแผตนดธิน
โลก กระนนัรนพระองครยงนั ทรงสรข้ทำงควทำมงทำมทดที่ถทูกคทำดหมทำยไวข้ของเวลทำเชข้ทำและเวลทำเยกนดข้วยเพสืที่อทดที่
มนดุษยรจะชสืที่นบทำนในพระองคร พระองครจงข สทำมทำรถนททำมทำซขที่งควทำมเกรงกลนัวและควทำมชสืที่นบทำนตทำม
นทรทำพระทนัยของพระองคร
สดด 65:9-10

ควทำมดดของพระเจข้ทำนนัรนยธิงที่ ใหญต ถข้ทำเรทำจะเพดยงหยดุดชนัวที่ ครทูตและ

พธิจทำรณทำ ดทำวธิดเขดยนไวข้วทำต พระองคค์ทรงเยทชั่ยมเยทยนแผต่นดมินโลก และทรงรดนชสิ้า พระองคค์ทรง
กระทชาใหข้อรดมยมิงชั่ ดข้วยแมต่นชสิ้าของพระเจข้าซถึชั่งมทนชสิ้าเตก็ม พระองคค์ทรงจอัดหาขข้าวใหข้เพราะทรงจอัด
เตรทยมโลกไวข้เชต่นนอันสิ้ แหละ เรทำลสืมเสดยในเวลทำไมตนทำนวตทำควทำมดดของพระเจข้ทำคสือสธิที่งทดสที่ ต งฝนอนันชดุตม
ฉทที่ทำและใหข้ชดวธิตมทำ พระองครทรงเปกนผทูข้รดนทรทำแผตนดธินโลก กทำรเอตยถขง “แมตนร ททำของพระเจข้ทำ” อทำจ
หมทำยถขงลททำธทำรแหตงควทำมชดุตมชสืรนอนันไมตรจทูข้ บในฟข้ทำสวรรคร พระเจข้ทำผทูข้แสนวธิเศษของเรทำทรงอนดุญทำต
ใหข้มนนั ตกลงสทูตแผตนดธินโลกเพสืที่อรดนทรทำพสืชผลตตทำงๆทดที่พระองครไดข้ทรงจนัดเตรดยมไวข้เพสืที่อเรทำ
นอกจทำกนดร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวตตอไปวตทำ 10 พระองคค์ทรงรดนชสิ้าตามรอยไถของ
มอันอยต่างอรดม และใหข้ขทสิ้ไถราบลง ใหข้ออต่ นละมรนดข้วยฝน และทรงอวยพรผลมิตผลของมอัน พระเจข้ทำ
ทรงเปกนผทูข้ทดที่รดนทรทำรอยไถและทดุตงนทำตตทำงๆแหตงแผตนดธินโลกโดยทททำใหข้พวกมนันอตอนนดุตม พระองคร
ทรงเปกนผทูข้ทดที่ไดข้ประททำนพระพรแหตงชดวธิตซขงที่ งอกเงยขขรนมทำจทำกพสืรนดธิน ชตทำงเรกวเหลสือเกธินทดที่เรทำลสืม
พระองครผทูข้ทพดที่ ระพรทดุกประกทำรไหลหลนังที่ ออกมทำ
สดด 65:11-13

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุตตอไปวตทำ พระองคค์ทรงใหข้ปทเปก็น

ยอดดข้วยความดทของพระองคค์ พระมรรคาทอัสิ้งหลายของพระองคค์มทความไพบยลยค์ยอข้ ยหยด
พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่สวมมงกดุฎกทำรเกกบเกดที่ยวประจททำปดดข้วยควทำมดด เสข้นททำงเหลตทำนนัรนแหตงสวนตตทำงๆ

ของพระองครเกธิดผลอยตทำงบรธิบรทู ณร (ควทำมหมทำยของความไพบถูลยว์ในควทำมคธิดของคนฮดบรทูคอสื ควทำม
อดุดมสมบทูรณรและควทำมบรธิบรทู ณร) ควทำมคธิดทดที่สททำคนัญกวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้จนัดเตรดยมเชตนนนัรน
สททำหรนับเรทำ
12 ทรต่งหญข้าในถมินชั่ ทรรกอันดารกก็หยดยข้อย เนมินเขาคาดเอวดข้วยความชซชั่นบาน ขณะทดที่นร ททำฝนเรต ง
ใหข้เกธิดกทำรเกกบเกดที่ยวอนันบรธิบรทู ณร ควทำมดดของพระเจข้ทำกกหยทำดลงมทำเหนสือเรทำ เนธินเขทำตตทำงๆแหตงยทูเดดย
ชสืนที่ บทำนกนับกทำรเกกบเกดที่ยวอนันบรธิบทูรณรทพดที่ ระเจข้ทำไดข้ประททำน
ดข้วยเหตดุนร ด 13 ปต่าพงหต่มตอัวดข้วยฝยงแพะแกะ หรบเขาพราวไปดข้วยขข้าว เขาโหต่รข้องดข้วยความ
ชซนชั่ บานและรข้องเพลง ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำโดยกทำรอวยพรของพระเจข้ทำควทำมบรธิบรทู ณรแหตง
กทำรเกกบเกดที่ยวถทูกจนัดเตรดยมใหข้แกตเรทำไมตวทำต จะเปกนจทำกฝทูงแพะแกะหรสือจทำกพสืชผลตตทำงๆ ควทำมดดของ
พระเจข้ทำทดที่มดตตอเรทำคสือเหตดุผลหนขที่งทดที่จะโหตรข้องดข้วยควทำมชสืที่นบทำนและรข้องเพลง แมข้ระบบเศรษฐกธิจ
ในสมนัยนนัรนพขที่งพทำเกษตรกรรมและผทูข้คนใชข้ชวด ธิตอยทูใต กลข้กบนั ผสืนดธินมทำกกวตทำพวกเรทำในปนัจจดุบนัน หลนัก
กทำรนนัรนกกยนังเหมสือนเดธิม พระพรแหตงอทำหทำรอนันอดุดมยตอมมทำจทำกสวรรครโดยตรง เรทำไมตควรลสืมเรสืที่อง
นนัรนเดกดขทำด พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ทดที่สตงฝนมทำซขที่งใหข้กทำรเกกบเกดที่ยวอนันบรธิบรทู ณร ดนังนนัรนเพลงสดดุดดอนนั
ไพเรทำะบทนดรทดที่สรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมดดของพระองครในกทำรเกกบเกดที่ยวจขงมทำถขงตอนจบ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 66: ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีบทนดีไนี้ มว่ถถูกหมายเหตดุไวม้ มดีผถูม้เสนอชนนื่อบดุคคล
ตว่างๆไลว่ตดันี้งแตว่ดาวมิด เฮเซคดียาหว์ จนถขงนดักรม้องเลวดีคนหนขนื่ง อยว่างไรกก็ตาม ความเหก็นเอกฉดันทว์โดย
ทดัวนื่ ไปกก็คนอวว่าดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่ง เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องของพลดับพลาเหมนอน
เดมิม (นดันนื่ คนอ หดัวหนม้าคณะนดักรม้องประสานเสดียง) โปรดสดังเกตดม้วยวว่ามดีหมายเหตดุวว่า บทเพลงหรมอ
เพลงสดดดดีซขนื่งบว่งบอกวว่ามดันอาจถถูกพถูดหรนอถถูกขดับรม้อง แกว่นแทม้ของเพลงสดดุดดีบทนดีคนี้ นอ การ
สรรเสรมิญ กลว่าวอยว่างเจาะจงคนอ ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้กลว่าวถขงพระราชกมิจอดันยมิงนื่ ใหญว่ตว่างๆของ
องคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า การอสานวยประโยชนว์ตว่างๆอดันเปดีนื่ยมกรดุณาของพระองคว์ การชว่วยใหม้พม้นตว่างๆ
อดันสดัตยว์ซนนื่อของพระองคว์ และการปฏมิบดัตมิตว่างๆของพระองคว์กดับประชาชนของพระองคว์

สดด 66:1-3

เพลงสดดุดดแสนวธิเศษบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำสนังที่ สทำมประกทำรใหข้

สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ แผต่นดมินโลกทอัสิ้งสมิสิ้นเออ๋ย จงทชาเสทยงชซชั่นบานถวายพระเจข้า คททำทดแที่ ปลเปกน
เสทยงชซชั่นบาน (รถูอาหว์) สต วนใหญตแลข้วมดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เสดยงโหตรข้องดข้วยควทำมชสืที่นบทำน’ ควทำม
คธิดตรงนดรเกสือบเปกนกทำรสต งเสดยงเชดยรร ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ กทำรโหตรข้องหรสือสต งเสดยงเชดยรรแดต
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
2 จงรข้องเพลงถวายพระเกทยรตมิแดต่พระนามของพระองคค์ จงถวายสรรเสรมิญอยต่างรรต่งเรซอง
ตต่อพระองคค์ จทำกนนัรนควทำมคธิดตรงนดรกเก ปลดที่ยนอยตทำงแยบยลเปกนควทำมคธิดเกดที่ยวกนับกทำรรข้องเพลง นตทำ
สนใจทดคที่ ททำทดที่แปลเปกน เกทยรตมิและรรต่งเรซองคสือคททำเดดยวกนัน มนันคสือคททำวตทำ คอวว์โบด ซขที่งเปกนคททำฮดบรทูพรสืน
ฐทำนทดที่หมทำยถขงสงว่าราศดี ควทำมคธิดกกคสือ กทำรรข้องเพลงถวทำยสงว่าราศดีแหตงพระนทำมของพระองครและ
ทททำใหข้คททำสรรเสรธิญพระองครเปดีนื่ยมดม้วยสงว่าราศดี
3 จงทยลพระเจข้าวต่า "พระราชกมิจของพระองคค์นต่าครอัชั่นครข้ามยมิชั่งนอัก ฤทธานรภาพของ
พระองคค์ใหญต่หลวงนอัก จนศอัตรย จะหมอบราบตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระองคค์ ควทำมคธิดทดที่แฝงอยทูใต นคททำ
ทดแที่ ปลเปกน นต่าครอันชั่ ครข้าม (ยอวว์เรยว์) คสือ ‘นตทำสะพรขง’ หรสือ ‘กตอใหข้เกธิดควทำมเกรงกลนัว’ แนตทดเดดยว
พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำนตทำครนัที่นครข้ทำม แมข้วฒ
นั นธรรมททำงศทำสนทำอนันเปกนทดที่นยธิ มมดควทำมคธิดทดที่วทำต
พระเจข้ทำทรงนตทำครนัที่นครข้ทำม ควทำมคธิดกกคอสื วตทำพระองครทรงทททำใหข้เกธิดควทำมเกรงกลนัวหรสือควทำมครนัที่น
ครข้ทำมโดยสธิที่งทดพที่ ระองครไดข้ทรงกระทททำตลอดหลทำยยดุคสมนัย ดนังนนัรนเพรทำะฤทธทำนดุภทำพอนันปรทำกฏ
ชนัดเจนของพระองคร เหลตทำศนัตรทูของพระองครจะนบนอบตตอพระองคร เรทำจขงถทูกกททำชนับใหข้กลตทำวแกต
พระเจข้ทำวตทำพระองครทรงนตทำครนัที่นครข้ทำมขนทำดไหน มนันเปกนกทำรสรรเสรธิญรทูปแบบหนขงที่ อดกครนัรง
สทำมขข้อนดรจงข เรธิที่มตข้นดข้วยคททำบนัญชทำ (นนันที่ คสือ คททำสนังที่ ) สทำมประกทำรใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำ: (1) “จงเปลตงเสดยงอยตทำงชสืที่นบทำนถวทำยพระเจข้ทำ”, (2) “จงรข้องเพลงถวทำยพระเกดยรตธิแดตพระนทำม
ของพระองคร” และ (3) “จงททูลพระเจข้ทำวตทำ...” ทนัรงหมดนดรรวมกนันเปกนคททำสรรเสรธิญ เรทำจขงไดข้รบนั
บนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ

สดด 66:4

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข พยทำกรณรวทำต แผต่นดมินโลกทอัสิ้งสมิสิ้นจะ

นมอัสการพระองคค์ และจะรข้องเพลงสรรเสรมิญพระองคค์ เขาทอัสิ้งหลายจะรข้องเพลงสรรเสรมิญ
พระนามของพระองคค์" เซลาหค์ แมข้มดคนสต วนนข้อยมทำตลอดหลทำยยดุคสมนัยทดที่ไดข้นมนัสกทำรพระเจข้ทำ วนัน
นนัรนจะมทำแนตเมสือที่ แผตนดธินโลกทดันี้งสมินี้นจะนมนัสกทำรและรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ แนตนอนวตทำนนันที่
จะเกธิดขขรนในอทำณทำจนักรของพระเจข้ทำเมสืที่อพระเยซทูจะทรงครองรทำชยร “ในทดที่ๆแสงสดุรธิยทำสทำดสต องลง
มทำ” ถขงกระนนัรน ยนังมดขข้อผทูกมนัดททำงศดลธรรมอยทูจต นทดุกวนันนดรทดที่จะสรรเสรธิญและนมนัสกทำรพระเจข้ทำไมต
วตทำเรทำอยทูแต หตงหนใดกกตทำม
สดด 66:5-7

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เชธิญชวนเหลตทำผทูข้อตทำนของเขทำใหข้ระลขกถขง

พระรทำชกธิจอนันนตทำครนัที่นครข้ทำมบทำงประกทำรของพระเจข้ทำ จงมาดยสมิชั่งททชั่พระเจข้าไดข้ทรงกระทชา พระราช
กมิจของพระองคค์นาต่ ครอัชั่นครข้ามตต่อบรตรทอัสิ้งหลายของมนรษยค์ อดกครนัรงทดคที่ ททำวตทำ นว่าครดันนื่ ครม้าม มดควทำม
หมทำยวตทำทดที่กตอใหข้เกธิดควทำมนตทำสะพรขงหรสือควทำมเกรงกลนัว เมสืที่อพระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซงในยดุคสมนัย
อดดตเพสือที่ ประชทำชนของพระองคร พระองครกทก รงทททำเชตนนนัรนในแบบทดที่กตอใหข้เกธิดควทำมสะพรขงอยตทำง
แนตนอน
6 พระองคค์ทรงเปลทชั่ยนทะเลใหข้เปก็นดมินแหข้ง คนเดมินขข้ามแมต่นชสิ้าไป ททชั่นอัชั่นเราไดข้เปรมปรทดมิดิ์ใน
พระองคค์ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรระลขกถขงกทำรแยกทะเลแดงอนันนตทำอนัศจรรยรซขที่งพระเจข้ทำไดข้ทรง
กระทททำเพสืที่ออธิสรทำเอล ดทู อพยพ 14:21-22 ในลนักษณะคลข้ทำยๆกนัน พระเจข้ทำทรงแยกแมตนร ททำจอรรแดนอดก
สดที่สธิบปดตตอมทำ
ยธิงที่ กวตทำนนัรนพระเจข้ทำทรงเปกน 7 ผยทข้ รงปกครองดข้วยอานรภาพของพระองคค์เปก็นนมิตยค์ ผยซข้ ถึชั่ง
พระเนตรเฝข้าบรรดาประชาชาตมิอยยต่ อยต่าใหข้คนมอักกบฏยกยต่องตนเอง เซลาหค์ กทำรปกครองของ
พระเจข้ทำเปกนมทำโดยคดุณควทำมดดแหตงพละกททำลนังของพระองคร ไมตมดผทูข้ใดและไมตมดสที่ ธิงใดในจนักรวทำลยธิงที่
ใหญตกวตทำพระองคร นอกจทำกนดร พระเนตรของพระองครกเก ฝข้ทำอยทูเต หนสือบรรดทำประชทำชทำตธิ ดนังนนัรนพวก
เขทำจขงถทูกเตสือนมธิใหข้กบฏหรสือยกตนัวเองขขรน อดกครนัรงทดที่ “เซลทำหร” มดควทำมหมทำยวตทำจงหยดุดชนัวที่ ครทูตและ
พธิจทำรณทำ

สดด 66:8-9

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข สนังที่ เหลตทำผทูข้อตทำนของเขทำวตทำ โอ ชนชาตมิทอัสิ้ง

หลายเออ๋ย จงสรรเสรมิญพระเจข้าของเรา จงใหข้ไดข้ยมินเสทยงสรรเสรมิญพระองคค์ เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้
วตทำเรทำถถูกบดัญชาใหข้ถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระเจข้ทำ เรทำยนังถถูกบดัญชาใหข้สรรเสรธิญพระองครจนเสดยงของเรทำ
ถทูกไดข้ยนธิ ดข้วย คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร เรทำถทูกบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระองคร
เพรทำะเหตดุใดนตะหรสือ? เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปกน 9 ผยข้ทรงใหข้จมิตวมิญญาณเราอยยต่ทต่ามกลาง
คนเปก็น และมมิไดข้ทรงยอมใหข้เทข้าเราพลาด ควทำมคธิดกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้พธิทนักษรรนักษทำชดวธิตของ
เรทำ ชดวธิตของเรทำเองอยทูใต นพระหนัตถรของพระองคร นอกจทำกนดร พระองครจะไมตทรงยอมใหข้เทข้ทำของเรทำ
พลทำด ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ดทูแลประชทำชนของพระองคร พระองครทรงเปกนผทูข้ปข้องกนัน
ประชทำชนของพระองครมธิใหข้หวนันที่ ไหว
สดด 66:10-12

จทำกนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อระลขกวตทำพระเจข้ทำไดข้

ทรงทดสอบและถขงขนทำดตดสอนในอดดต โอ ขข้าแตต่พระเจข้า เพราะพระองคค์ทรงลองใจขข้าพระองคค์
ทอัสิ้งหลาย พระองคค์ทรงทดลองขข้าพระองคค์อยต่างทดลองเงมิน พระเจข้ทำไดข้ทรงอนดุญทำตใหข้อธิสรทำเอล
ถทูกทดสอบและถทูกชททำระใหข้บรธิสดุทธธิธ เขทำใชข้ภทำพเปรดยบของเงธินทดที่ถทูกหลอมใหข้บรธิสดุทธธิธโดยไฟ ทดุก
คนทดที่พระเจข้ทำทรงใชข้กทำรจะผตทำนชตวงเวลทำตตทำงๆแหตงกทำรชททำระใหข้บรธิสดุทธธิธและกทำรทดสอบเสดยกตอน
ดทู เพลงสดดุดด 139:23, 1 พงศทำวดทำร 29:17, โรม 5:3-5, ยทำกอบ 1:2-4
11 พระองคค์ทรงนชาขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายเขข้ามาในขต่าย พระองคค์ทรงวางความทรกขค์ยากไวข้ททชั่
เอวของขข้าพระองคค์ มดมทำกกวตทำหนขที่งครนัรงทดอที่ ธิสรทำเอลพบวตทำตนัวเองประสบควทำมทดุกขรลททำบทำกเพรทำะ
ควทำมบทำปของพวกเขทำ ในครนัรงอสืนที่ ๆพระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้พวกเขทำเผชธิญวธิกฤตธิหนขที่งเพสืที่อทดสอบ
พวกเขทำ เพสืที่อสอนพวกเขทำใหข้วทำงใจมทำกยธิงที่ ขขรน เพสือที่ ทททำใหข้พวกเขทำแกรต ง และเพสืที่อหลตอหลอมพวก
เขทำ กระนนัรนพระเจข้ทำกกทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิเชตนนนัรนแตตละครนัรงและทดุก
ครนัรง พระองครทรงทททำเชตนนนัรนจวบจนทดุกวนันนดร
12 พระองคค์ทรงใหข้คนขอับรถรบทอับศทรษะของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย
ตข้องลรยไฟลรยนชสิ้า แตต่พระองคค์ยงอั ทรงนชาขข้าพระองคค์มาสยต่ททชั่อมิชั่มเอมิบ ภทำพเปรดยบนดรสสืที่อถขงอธิสรทำเอล

พวกเขทำทนทดุกขรกทำรตกเปกนททำสของอดยปธิ ตร พวกเขทำไดข้เหกนภนัยพธิบนัตธิเหลตทำนนัรนของอดยธิปตร พวกเขทำ
ผตทำนเขข้ทำไปในนทรทำแหตงทะเลแดงและแมตนร ททำจอรรแดน และสดุดทข้ทำยแลข้ว พระเจข้ทำทรงนททำพวกเขทำเขข้ทำไป
ในแผตนดธินหนขที่งทดมที่ ดนร ททำนมและนทรทำผขรงไหลบรธิบทูรณร บทเรดยนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำแมข้หลทำยครนัรง
พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้ประชทำชนของพระองครเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำก เมสืที่อพวกเขทำสนัตยรซสืที่อตตอไป
พระองครกจก ะทรงอวยพรพวกเขทำเสมอในทข้ทำยทดที่สดุด
สดด 66:13-15

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ใหข้คททำปฏธิญทำณหลทำยขข้อตตอพระเจข้ทำ ขข้า

พระองคค์จะเขข้าไปในพระนมิเวศของพระองคค์พรข้อมดข้วยเครซชั่องเผาบยชา ขข้าพระองคค์จะทชาตามคชา
ปฏมิญาณตต่อพระองคค์ แนตนอนวตทำผทูข้เขดยนทตทำนนดรเขดยนจทำกมดุมมองของระบบพนันธสนัญญทำเดธิม เครสือที่ ง
เผทำบดุชทำคสือ เครสือที่ งบทูชทำอนันมดกลธิที่นหอมหวทำน (ดทู เลวดนธิตธิ 1) มนันเปกนเครสืที่องบทูชทำดข้วยใจสมนัครซขที่งไมต
เกดที่ยวขข้องอะไรเลยกนับควทำมบทำป มนันเปกนกทำรแสดงออกอยตทำงหนขที่งของกทำรสรรเสรธิญ กทำร
ขอบพระคดุณและกทำรนมนัสกทำร เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทจดที่ ะทททำตทำมคททำสนัญญทำ (คททำปฏธิญทำณตตทำงๆ) ของ
ตนทดจที่ ะสรรเสรธิญและนมนัสกทำรพระเจข้ทำ สรดุปกกคสือ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใหข้คททำมนันที่ วตทำจะสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำอยตทำงเปกนททำงกทำรทดพที่ ลนับพลทำนนัรนดข้วยเครสือที่ งบทูชทำตทำมทดที่กทำท หนดไวข้สททำหรนับกทำรสรรเสรธิญ
สต วนคททำปฏธิญทำณเหลตทำนนัรนทดที่เขทำไดข้ใหข้ไวข้วทำต จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ เขทำกลตทำวยทรทำควทำมตนัรงใจแนตว
แนตของเขทำทดที่จะทททำตทำมคททำปฏธิญทำณเหลตทำนนัรน 14 ตามททชั่รมิมฝทปากขข้าพระองคค์ไดข้พยดไวข้ และททชั่ปากขข้า
พระองคค์ไดข้กลต่าวในยามททชั่ขข้าพระองคค์ทรกขค์ยากลชาบาก ควทำมคธิดกกคสือวตทำในครนัรงอดดตเมสืที่อตกอยทูใต น
วธิกฤตธิ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไดข้ปฏธิญทำณตตอพระเจข้ทำวตทำจะสรรเสรธิญพระองครและถวทำยเครสือที่ งสนัตว
บทูชทำตตทำงๆแดตพระองครเมสือที่ พระองครทรงชตวยเขทำใหข้พข้นแลข้ว บนัดนดร เมสือที่ สทำมทำรถไปยนังพลนับพลทำและ
ทททำเชตนนนัรนไดข้ เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะทททำตทำมคททำสนัญญทำเหลตทำนนัรนของตนตตอพระเจข้ทำ
เขทำจขงสนัญญทำวตทำ 15 ขข้าพระองคค์จะถวายสอัตวค์อข้วนพทเปก็นเครซชั่องเผาบยชาแดต่พระองคค์ พรข้อม
กอับควอันเครซอชั่ งสอัตวบยชาดข้วยแกะผยข้ ขข้าพระองคค์จะถวายบยชาดข้วยวอัวผยข้และแพะ เซลาหค์ อดกครนัรงทดที่
เครสือที่ งเผทำบทูชทำคสือ เครสืที่องบทูชทำดข้วยใจสมนัครซขงที่ มดกลธิที่นหอมหวทำน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ปฏธิญทำณ
อดกครนัรงวตทำจะถวทำยเกดยรตธิองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเชตนนนัรนทดพที่ ลนับพลทำในกทำรสรรเสรธิญและกทำรนมนัสกทำร

แดตพระองคร เขทำตนัรงใจวตทำจะทททำเชตนนนัรนดข้วยเครสืที่องสนัตวบทูชทำทดที่ดดทดที่สดุดทดที่เขทำสทำมทำรถถวทำยไดข้ : สนัตวร
อข้วนพด แกะผทูข้พรข้อมเครสืที่องหอม วนัวผทูข้และแพะ นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำเครสือที่ งสนัตวบทูชทำมทำกมทำย
เชตนนนัรนทททำใหข้เขทำหมดเงธินไปเยอะ กระนนัรนเขทำกกเตกมใจทดที่จะใชข้จตทำยทรนัพยรของตนเพสือที่ ถวทำยเกดยรตธิ
และถวทำยสงตทำรทำศดองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
สดด 66:16-17

ในบรธิบทเดดยวกนันนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเชธิญชวนทดุกคนใหข้ฟงนั

คททำสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำของเขทำ บรรดาผยข้ททชั่เกรงกลอัวพระเจข้า ขอเชมิญมาฟอัง และขข้าพเจข้าจะบอก
ถถึงวต่าพระองคค์ไดข้ทรงกระทชาอะไรแกต่จมิตวมิญญาณขข้าพเจข้าบข้าง ทดุกคนทดที่เกรงกลนัวพระเจข้ทำถทูกเชธิญใหข้
มทำฟนังคททำสรรเสรธิญทดที่กทำท ลนังจะถทูกเอตย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจะเปกนพยทำนเกดที่ยวกนับสธิที่งทดที่พระเจข้ทำไดข้
ทรงกระทททำเพสืที่อเขทำเปกนกทำรสต วนตนัว แนตทดเดดยวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำสธิที่งตตทำงๆทดที่ยงธิที่ ใหญต
เพสือที่ จธิตวธิญญทำณของเรทำจนทดุกวนันนดร
17 ปากขข้าพเจข้าไดข้รข้องทยลพระองคค์ และลมิสิ้นขข้าพเจข้าไดข้ยกยต่องพระองคค์ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดรอธธิษฐทำนออกเสดยงดนังตตอพระเจข้ทำในคททำสรรเสรธิญ คททำทดแที่ ปลเปกน ยกยต่อง (รถูอถูม) มดควทำมหมทำย
วตทำ ‘ยกขขรน’ ชตทำงเปกนกทำรเปธิดเผยอนันแสนวธิเศษ เขทำยกพระเจข้ทำขขรนดข้วยคททำสรรเสรธิญแหตงลธินร ของตน
นนันที่ ควรเปกนจดุดสนใจหลนักของกทำรสรรเสรธิญจนทดุกวนันนดร
สดด 66:18

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข หยดุดชนัวที่ ครทูตเพสือที่ พธิจทำรณทำควทำมจรธิงหนขงที่ อนัน

ลขกซขรง ถข้าขข้าพเจข้าไดข้บต่มความชอัชั่วชข้าไวข้ในใจขข้าพเจข้า องคค์พระผยข้เปก็นเจข้าจะไมต่ทรงสดอับ คททำทดแที่ ปล
เปกน บต่ม (รอวว์ออวว์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘มองเหกน’ ในบรธิบทนดร มนันมดควทำมหมทำยวตทำ ‘พธิจทำรณทำ’,
‘รนับรทูข้’ หรสือ ‘เฝข้ทำสนังเกต’ ควทำมคธิดนดรกคก อสื วตทำ ถข้ทำเรทำรทูวข้ ทำต มดควทำมบทำปในใจของเรทำและเรทำปลตอยมนันไวข้
ทดที่นนนัที่ พระเจข้ทำจะไมตทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเรทำ ควทำมบทำปทดที่ไมตถทูกสทำรภทำพและไมตถทูกกลนับใจ
ใหมตจะทททำใหข้พระเจข้ทำเพธิกเฉยคททำอธธิษฐทำนของเรทำ ดทู อธิสยทำหร 59:1-2, เศคทำรธิยทำหร 7:11-13 และ
สดุภทำษธิต 28:9 ดข้วย ควทำมบทำปทดที่เรทำอนดุญทำตและปกปธิดจะทททำใหข้คททำอธธิษฐทำนของเรทำลนัดวงจร มนัน
ไมตใชตวทำต พระเจข้ทำจะไมตไดข้ยธิน ตรงกนันขข้ทำมเมสืที่อเรทำปกปธิดควทำมบทำปในใจของเรทำ พระองครจะไมว่ฟงนั
คททำอธธิษฐทำนของเรทำ

สดด 66:19-20

ถขงกระนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกเก ปรมปรดดธ ธิทดที่วทำต แตต่พระเจข้าไดข้

ทรงสดอับแนต่ททเดทยว พระองคค์ไดข้ทรงฟอังเสทยงคชาอธมิษฐานของขข้าพเจข้า พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังเขทำ
พระองครทรงใสต พระทนัยตตอคททำอธธิษฐทำนของเขทำ นดบที่ อกเปกนนนัยวตทำควทำมบทำปนนัรนถทูกสทำรภทำพและถทูก
กลนับใจใหมตในชดวธิตของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร หลนักกทำรนดรยนังมดอยทูเต หมสือนเดธิมจนถขงยทำมนดร ควทำม
บทำปขนัดขวทำงคททำอธธิษฐทำน กทำรสทำรภทำพและกทำรกลนับใจใหมตจทำกควทำมบทำปนนัรนยตอมเปธิดททำงใหข้แกตคททำ
อธธิษฐทำน
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดอนนั ไพเรทำะบทนดรโดยกทำรประกทำศวตทำ
20 สาธรการแดต่พระเจข้า เพราะวต่าพระองคค์ไมต่ทรงปฏมิเสธคชาอธมิษฐานของขข้าพเจข้า หรซอยอับยอัสิ้งความ
เมตตาของพระองคค์เสทยจากขข้าพเจข้า เขทำสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำและ
ทรงแสดงควทำมเมตตทำตตอเขทำแลข้ว
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 67: เพลงสดดุดดีบทนดีมนี้ ดีชนนื่อวว่า ถถึงหหัวหนน้านหักรน้องใชน้เครมมื่องสาย เพลง
สดดดดีหรมอบทเพลง อดีกครดังนี้ ทดีนื่เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้าคณะนดักรม้องของพลดับพลา เนกมิ
โนธหมายถขงเครนนื่องสายชนมิดหนขนื่ง เชว่น พมิณ เปก็นตม้น มดันจขงถถูกเขดียนเพนนื่อถถูกบรรเลงประกอบดม้วย
เครนอนื่ งดนตรดีดงดั กลว่าว อดีกครดังนี้ ทดีนื่ความเหก็นเพลงสดดดดีหรมอบทเพลง บว่งบอกวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้
สามารถถถูกขดับรม้องเปก็นเพลงๆหนขนื่งหรนอถถูกอว่านเปก็นบทกวดีหนขนื่งกก็ไดม้ ผถูม้แตว่งไมว่ถถูกระบดุไวม้แตว่นว่าจะ
เปก็นดาวมิด เพลงสดดุดดีสนดันี้ ๆบทนดีนี้เปก็นเพลงสดดุดดีทดีนื่กลว่าวถขงความขลดังและคสาสรรเสรมิญ มดันเปก็นคสา
อธมิษฐานหนขนื่งและคสาเทศนาหนขนื่ง
สดด 67:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำททูลขอควทำมเมตตทำและกทำรอวยพร

ขอพระเจข้าทรงพระเมตตาตต่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย และอชานวยพรแกต่ขาข้ พระองคค์ ขอพระองคค์ทรง
ใหข้พระพอักตรค์ฉายสวต่างแกต่ขข้าพระองคค์ เซลาหค์ คททำขออนันเรดยบงตทำยและลขกซขรงสทำมประกทำรขขรนตข้น
เพลงสดดุดดบทนดร (1) เขทำททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงเมตตทำตตอพวกเขทำ (2) เขทำททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรง

อวยพรพวกเขทำ และ (3) เขทำททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงมองดทูพวกเขทำอยตทำงกรดุณทำ (นนันที่ คสือ สทำระสททำคนัญ
ของกทำรทททำใหข้พระพนักตรรของพระองครฉทำยสวตทำงแกตพวกเขทำ)
เขทำปรทำรถนทำกทำรอวยพรเชตนนนัรนจทำกพระเจข้ทำ 2 เพซชั่อพระมรรคาของพระองคค์จะเปก็นททชั่รข้จย อัก
ในแผต่นดมินโลก ความรอดของพระองคค์จะเปก็นททชั่ทราบทต่ามกลางบรรดาประชาชาตมิทอัสิ้งสมิสิ้น สเปอรร
เจดยนเขดยนไวข้วทำต “เหมสือนกนับทดที่หตทำฝนซขที่งตกลงบนเนธินเขทำกตอนจทำกนนัรนกกไหลลงไปตทำมลททำธทำรตตทำงๆ
ผตทำนเขข้ทำไปในหดุบเขทำ กทำรอวยพรขององครผทูข้สทูงสดุดกกมทำยนังโลกผตทำนททำงครธิสตจนักรเชตนกนัน เรทำไดข้รนับ
กทำรอวยพรเพรทำะเหกนแกตผทูข้อสืที่นและตนัวเรทำเองดข้วย” ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำ
เมสือที่ พระองครทรงอวยพรประชทำชนของพระองครเอง พวกเขทำกกจะเปกนพยทำนถขงมรรคทำตตทำงๆอนัน
มหนัศจรรยรของพระองครแกตผทูข้อสืที่นตตอไป คททำทดแที่ ปลเปกน ความรอดของพระองคค์ (เยชถูออวว์) สต วนใหญต
แลข้วถทูกแปลเปกน ‘ควทำมรอด’ ควทำมคธิดนดรทรงนั เรดยบงตทำยและลขกซขรง เมสืที่อพระเจข้ทำทรงอวยพรประชทำชน
ของพระองครดวข้ ยควทำมเมตตทำและกทำรทรงไถต พวกเขทำกกจะกลทำยเปกนพยทำนเรสืที่องควทำมรอดของ
พระองครแกตผทูข้อสืที่นตตอไป นนันที่ ยนังเปกนควทำมจรธิงอยทูเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร
สดด 67:3-5

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เอตยคททำกททำชนับสทำมประกทำรใหข้คนทนัรงหลทำย

สรรเสรธิญพระเจข้ทำ (1) โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอชนชาตมิทอัสิ้งหลายสรรเสรมิญพระองคค์ ใหข้ชนชาตมิทอัสิ้ง
หลายสรรเสรมิญพระองคค์ ประชทำชนของพระเจข้ทำถทูกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำของพวกเขทำ ควทำม
จรธิงนนัรนยนังมดอยทูเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร กระนนัรนเขทำกกขยทำยคททำกททำชนับนดรออกเพสืที่อกทำรสรรเสรธิญ
(2) 4 โอ ขอใหข้ชาวประเทศทอัสิ้งหลายยมินดทและรข้องเพลงดข้วยความชซชั่นบาน เพราะพระองคค์
จะทรงพมิพากษาชนชาตมิทอัสิ้งหลายดข้วยความชอบธรรม และทรงครอบครองชาวประเทศทอัสิ้งหลาย
ในโลก เซลาหค์ ประชทำชทำตธิตตทำงๆของโลกยนังถทูกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระองครดข้วย แมข้มคด วทำมเชสืที่อฟนัง
ตตอคททำสนังที่ นดรอยทูบต ข้ทำงตลอดหลทำยศตวรรษ กทำรสททำเรกจจรธิงในทข้ทำยทดที่สดุดกกจะเกธิดขขรนในชตวงยดุคพนันปดเมสืที่อ
ประชทำชทำตธิทรนังปวงจะสรรเสรธิญพระองคร เมสือที่ ถขงตอนนนัรนพระองครจะไมตเพดยงพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆเทตทำนนัรนแตตจะปกครองพวกเขทำทนัรงหมดดข้วย ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรจขงกลตทำวสธิที่งทดที่เขทำไดข้เอตยไป
แลข้วในขข้อ 3 เปกนคททำพทูดปธิดทข้ทำย (3) 5 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอชนชาตมิทอัสิ้งหลายสรรเสรมิญพระองคค์ ใหข้

ชนชาตมิทอัสิ้งหลายสรรเสรมิญพระองคค์ ผทูข้คนทนัรงปวงถทูกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ คททำสนังที่ นนัรนยนังมดอยทูต
จนทดุกวนันนดร
สดด 67:6-7

เมสือที่ วนันนนัรนมทำถขงทดคที่ นทนัรงปวงสรรเสรธิญพระองคร แลข้วแผต่นดมินโลก

จถึงจะไดข้เกมิดผล พระเจข้าคซอพระเจข้าของเราจะทรงอชานวยพระพรแกต่เรา นดที่บอกเปกนนนัยวตทำกทำร
อวยพรเตกมเปดที่ยมของพระเจข้ทำทดที่มดตตอพสืชผลแหตงแผตนดธินโลกจะไมตมวด นันเกธิดขขรนเลยจนกวตทำ
ประชทำชทำตธิทรนังปวงสรรเสรธิญพระองครอยตทำงเปธิดเผย ประชทำชทำตธิตตทำงๆจนทดุกวนันนดรซขที่งเพธิกเฉย
พระเจข้ทำกกดรธินรนททำงเศรษฐกธิจ กระนนัรน เมสือที่ ประชทำชทำตธิใดจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ พระองครกจก ะทรง
อวยพรพวกเขทำ
เมสือที่ มองลตวงหนข้ทำไปยนังวนันนนัรนทดพที่ ระเมสสธิยทำหรจะทรงครอบครอง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
จขงประกทำศวตทำ 7 พระเจข้าจะทรงอวยพระพรแกต่เรา แลข้วททชั่สรดปลายแผต่นดมินโลกจะเกรงกลอัว
พระองคค์ กทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของเรสืที่องนดรจะเกธิดขขรนในยดุคพนันปดและอทำณทำจนักรนธิรนันดรรทดที่จะตทำมมทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 68: ดดังทดีนื่หมายเหตดุไวม้ในชนนื่อเพลง เพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ ปก็นของดาวมิด
และถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องของพลดับพลา เพลงนดีนี้ถถูกเขดียนตอนไหนไมว่ชดัดเจนแตว่อาจเปก็น
ตอนทดีนื่ดาวมิดยม้ายหดีบพดันธสดัญญาจากเรนอนของโอเบดเอโดมไปยดังภถูเขาศมิโยน เพลงสดดุดดีทดันี้งบทนดีนี้
แสดงภาพทางขององคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าพระเยซถูทว่ามกลางเหลว่าวมิสดุทธมิชนของพระองคว์และการเสดก็จ
ขขนนี้ ของพระองคว์สถูว่สงว่าราศดี สเปอรว์เจดียนกลว่าววว่า “เพลงสดดุดดีบทนดีนี้มคดี วามเปก็นเลมิศและเขม้าใจยากยมินื่ง
นดัก ความลขกลดับในบางวรรคยากจะหยดันื่งถขงอยว่างทดีนื่สดุด”
การแบว่งเพลงสดดุดดีบทนดีมนี้ ดีความซดับซม้อน อาจเปก็นไดม้วว่าสองขม้อแรกถถูกประกาศขณะทดีนื่หดีบ
ถถูกยกขขนนี้ เพนนื่อทดีจนื่ ะถถูกขนไปยดังเยรถูซาเลก็ม ในขม้อ 3-6 บรรดาคนทดีนื่ตามทางพระเจม้าถถูกเตนอนสตมิใหม้
เรมิมนื่ บทเพลงอดันชนนื่นบานของตน ในขม้อ 7-10 การเสดก็จอดันเปดีนื่ยมสงว่าราศดีของพระเยโฮวาหว์ในถมินื่น
ทดุรกดันดารถถูกกลว่าวซสนี้า ชดัยชนะเหลว่านดันี้นของพระองคว์ในสงครามถถูกหมายเหตดุในขม้อ 11-14 ขณะทดีนื่
หดีบเขม้าใกลม้ภถูเขาศมิโยน เสดียงโหว่รอม้ งแหว่งความชนนนื่ บานกก็ดดังขขนนี้ ในขม้อ 15-19 ในขม้อ 20-23 พวก

ปดุโรหมิตขดับรม้องเพลงสรรเสรมิญเพลงหนขนื่งเกดีนื่ยวกดับความดดีและความยดุตมิธรรมของพระเจม้า ความ
ปลอดภดัยของเหลว่ามมิตรสหายของพระองคว์และความพมินาศของบรรดาศดัตรถูของพระองคว์ ขบวน
แหว่ทดีนื่ตามมาถถูกพรรณนาถขงเพมิมนื่ เตมิมในขม้อ 24-27 ชดัยชนะตว่างๆทดีนื่กวม้างไกลกวว่าเดมิมถถูกคาดหมายไวม้
ในขม้อ 28-31 สดุดทม้ายเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ปมิดทม้ายดม้วยคสาเพลงสรรเสรมิญแดว่พระเจม้าในขม้อ 32-35
สดด 68:1-2

ขณะทดที่หดบพนันธสนัญญทำเคลสืที่อนออกไป ไมตวทำต ในสมนัยของโมเสส

หรสือตอนทดที่ดทำวธิดยข้ทำยมนัน คททำรข้องททูลนนัรนกกเหมสือนกนัน ขอพระเจข้าทรงลรกขถึสิ้น ใหข้ศอัตรยของพระองคค์
กระจายไป ใหข้บรรดาผยข้ททชั่เกลทยดชอังพระองคค์หนทไปตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระองคค์ มนันเปกนคททำ
ประกทำศทดที่แสดงถขงชนัยชนะ 2 ควอันถยกขอับไปฉอันใด กก็ขอทรงไลต่เขาไปฉอันนอัสิ้น ขทผสิ้ ถึสิ้งละลายตต่อ
หนข้าไฟฉอันใด กก็ขอใหข้คนชอัชั่วพมินาศตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระเจข้าฉอันนอันสิ้ ดทำวธิดรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้
ทททำใหข้เหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำมลทำยไปดดุจควนันทดที่อยทูตต ตอหนข้ทำลมและขดรผร งข หนข้ทำเปลวไฟ เหลตทำศนัตรทูของ
พระเจข้ทำถทูกนธิยทำมวตทำเปกนคนชนัวที่ ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรจขงททูลขอใหข้พวกเขทำถทูกทททำลทำยโดยพระเจข้ทำ
สดด 68:3-4

ตรงกนันขข้ทำม คนชอบธรรมถทูกสนังที่ ใหข้ชสืที่นชมยธินดดในองครพระผทูข้เปกน

เจข้ทำ แตต่ขอใหข้คนชอบธรรมชซชั่นบาน ใหข้เขาเตข้นโลดตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระเจข้า ใหข้เขาลมิงโลดดข้วย
ความชซชั่นบาน แงตมดุมทนัรงสองดข้ทำนของควทำมชอบธรรมถทูกกลตทำวถขงตรงนดร ดทำวธิดเปรดยบประชทำชน
ของพระเจข้ทำโดยรวมวตทำเปกนคนชอบธรรม กระนนัรนเขทำกกหมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่เทดที่ยงธรรมในกทำร
ดททำเนธินชดวธิตดข้วย เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนพนันธมธิตรและพละกททำลนังของพวกเขทำ คนชอบธรรมจขง
ถทูกกททำชนับใหข้ชสืที่นชมยธินดด อนันทดจที่ รธิง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวซทรทำประเดกนนดรดข้วยกทำรเนข้นยทรทำสทำม
ครนัรง
เขทำจขงสนังที่ คนชอบธรรมวตทำ 4 จงรข้องเพลงถวายพระเจข้า จงรข้องเพลงสรรเสรมิญพระนาม
ของพระองคค์ จงยกยต่องพระองคค์ผข้ทย รงเมฆเปก็นพาหนะโดยพระนามของพระองคค์คซอพระเยโฮ
วาหค์ จงลมิงโลดตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระองคค์ เรทำถทูกเรดยกใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำในสอง
ลนักษณะ คททำทดที่แปลเปกน ยกยต่อง (ซอวว์ลาล) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ยกขขรน’ เหมสือนกนับทดที่นกอธินทรดตนัวใหญต
โผบธินบนกระแสลมแหตงทข้องฟข้ทำ พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำกกทรงทะยทำนขขรนสทูตเบสืรองบนเชตนกนัน ภทำพ

เปรดยบนดรอทำจมดพลนังมทำกกวตทำนนัรนอดกโดยกลตทำวถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำทรงนนังที่ รถรบคนันหนขงที่ ขข้ทำมททำงหลวง
แหตงฟข้ทำสวรรคร ไมตวทำต เพลงนดรสสืที่อถขงภทำพเปรดยบใดกกตทำม ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกสสืที่อถขงกทำรทรง
ฤทธทำนดุภทำพทนัรงสธิรนและฤทธธิธเดช พระนทำม ยาหว์ เปกนรทูปยตอของเยโฮวทำหร ยทำหรเปกนองครเดดยวกนันกนับ
พระเยโฮวทำหร (บนังเอธิญวตทำนดที่เปกนทดที่เดดยวในพระคนัมภดรรฉบนับคธิงเจมสรทพดที่ ระนทำมยาหว์ถทูกพบแมข้วทำต มนัน
ถทูกพบอดกสดที่สธิบแปดครนัรงในตข้นฉบนับภทำษทำฮดบรทูแตตถทูกแปลเปกนพระเยโฮวทำหร) เพรทำะฤทธธิธเดชและ
กทำรทรงฤทธทำนดุภทำพทนัรงสธิรนอนันยธิงที่ ใหญตของพระองคร เรทำจขงถทูกกททำชนับใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญแดต
พระองครและชสืที่นชมยธินดดตตอพระพนักตรรพระองคร
สดด 68:5-6

พระเจข้ทำไมตเพดยงเปดที่ยมดข้วยฤทธธิธเดชเทตทำนนัรน พระองครยนังทรงเปดที่ยม

ควทำมเมตตทำดข้วย พระเจข้าในททชั่ประทอับบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ ทรงเปก็นพระบมิดาของคนกชาพรข้าพต่อ
และทรงเปก็นผยข้พพมิ ากษาหญมิงมต่าย แมข้พระเจข้ทำทรงเปดยที่ มฤทธทำนดุภทำพทดุกประกทำรและประทนับในฟข้ทำ
สวรรคร กระนนัรนพระองครกทก รงดทูแลลทูกกททำพรข้ทำและหญธิงมตทำยทดยที่ ทำกจน นดที่แหละคสืออดุปนธิสนัยของพระ
เยโฮวทำหรพระเจข้ทำในทดที่ประทนับบรธิสดุทธธิธของพระองครแหตงสวรรคร ทดที่ควรหมทำยเหตดุไวข้คสือคททำพรรณนทำ
เกดที่ยวกนับสวรรคร แมข้แตตมนนั กกบรธิสดุทธธิธ! ไมตมคด วทำมบทำปใดคงอยทูตต ตอเบสืรองพระพนักตรรพระองครไดข้
6 พระเจข้าทรงใหข้คนเปลทชั่ยวเปลต่าอยยใต่ นครอบครอัว พระองคค์ทรงปลดปลต่อยคนเหลต่านอัสิ้นททชั่
ถยกลต่ามดข้วยโซต่ตรวน พวกยธิวเขข้ทำใจวตทำนดที่หมทำยถขงตอนทดที่คนอธิสรทำเอลถทูกกระจนัดกระจทำยในอดยธิปตร
โดยกทำรตกเปกนททำสของมนัน กระนนัรนเมสือที่ พระเจข้ทำทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ ครอบครนัวทนัรงหลทำยกกกลนับ
มทำพรข้อมหนข้ทำกนันอดก นอกจทำกนดร พวกเขทำถทูกปลดปลตอยจทำกโซตตรวนของตนดข้วย ตรงกนันขข้ทำม แตต่
คนมอักกบฏจะอาศอัยในแผต่นดมินททชั่แหข้งแลข้ง แมข้พระเจข้ทำทรงดดตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกบดบบนังคนับอยตทำงไมต
ยดุตธิธรรม พระองครกไก มตทรงมดควทำมสงสทำรตตอคนเหลตทำนนัรนทดมที่ นักกบฏ สต วนของพวกเขทำคสือควทำม
ยทำกจน ภทำพเปรดยบนดรกลตทำวถขงกทำรอทำศนัยอยทูใต นทะเลทรทำย คนเหลตทำนนัรนทดกที่ บฏตตอพระเจข้ทำจะเผชธิญ
ควทำมยทำกลททำบทำกอยตทำงไมตอทำจหลดกเลดที่ยงไดข้
สดด 68:7-8

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เลตทำยข้อนวตทำพระเจข้ทำทรงนททำอธิสรทำเอลผตทำน

เขข้ทำไปในถธิที่นทดุรกนันดทำรในสมนัยหนนังสสืออพยพ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า เมซชั่อพระองคค์เสดก็จนชาหนข้า

ประชาชนของพระองคค์ เมซชั่อพระองคค์เสดก็จไปตามถมิชั่นทรรกอันดาร เซลาหค์ 8 แผต่นดมินโลกกก็หวอัชั่นไหว
ทข้องฟข้ากก็เทฝนลงมาตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระเจข้า ภยเขาซทนายโนข้มสอันชั่ สะเทซอนตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์
พระเจข้าคซอพระเจข้าของอมิสราเอล ดข้วยกทำรเนข้นยทรทำเชธิงเปรดยบเปรย ดทำวธิดพรรณนทำถขงกทำรทรงนททำของ
พระเจข้ทำในเสทำเมฆและเสทำไฟนนัรนในสมนัยอพยพ เพลงสดดุดด 114:1, 4, 6, 7 พรรณนทำเชธิงเปรดยบเปรย
วตทำภทูเขทำตตทำงๆกระโดดเมสืที่ออยทูตต ตอเบสืรองพระพนักตรรพระเยโฮวทำหร ในอพยพ 15:14-16 บรรดทำกษนัตรธิยร
ของประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต กลข้เคดยงกกตนัวสนันที่ เมสืที่ออธิสรทำเอลเขข้ทำมทำใกลข้ ขณะอธิสรทำเอลยกเดธินไป
พระเจข้ทำกกทรงทททำใหข้ฟข้ทำสวรรครหยทำดไมตเพดยงนทรทำคข้ทำงลงมทำเทตทำนนัรน แตตมทำนทำและนกคดุตมดข้วย ภทูเขทำซด
นทำยถทูกหมทำยเหตดุอยตทำงเจทำะจงวตทำสนันที่ สะเทสือนตตอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้ทำ ดทู อพยพ 19:18 ควทำมคธิด
ทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกกกลตทำวถขงกทำรทรงฤทธทำนดุภทำพทนัรงสธิรนของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำเหมสือนเดธิม แมข้แตต
ภทูเขทำทนัรงหลทำยกกสนนัที่ สะเทสือนเมสืที่ออยทูตต ตอพระพนักตรรพระองคร
สดด 68:9-10

กระนนัรนแมข้ทรงฤทธทำนดุภทำพยธิงที่ ใหญต โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์ทรง

ฝนอรดมลง เมซชั่อมรดกของพระองคค์อต่อนโหย พระองคค์ทรงฟซสิ้นขถึสิ้นใหมต่ แมข้วทำต ไมตมดบนันทขกเจทำะจง
เกดที่ยวกนับฝนทดที่ตกจรธิงๆในสมนัยหนนังสสืออพยพ กกมกด ทำรกลตทำวถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงใหข้มทำนทำและแมข้แตต
นกคดุตมตกลงมทำจทำกสวรรครดจดุ ฝน ดทู อพยพ 16:14 และเพลงสดดุดด 78:23 และ 27 แนตนอนวตทำทนันทดทดที่
พวกเขทำไปถขงในแผตนดธินนนัรน พระเจข้ทำทรงสต งฝนของพระองครลงมทำเพสือที่ ทททำใหข้ดธินนดุตมเพสือที่ พวกเขทำ ดทู
เพลงสดดุดด 65:9-10 (คททำทดแที่ ปลเปกน ฟซสิ้นขถึนสิ้ ใหมต่ (คถูวนว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘สถทำปนทำ’ ) บรธิบทนดรชร ดไป
ยนังอธิสรทำเอลเมสืที่อเขข้ทำไปในแผตนดธินนนัรนแลข้ว
ดนังนนัรน 10 ชรมนรมชนของพระองคค์กก็มาอาศอัยในนอันสิ้ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า โดยความดทของ
พระองคค์ พระองคค์ทรงจอัดเตรทยมไวข้ใหข้แกต่คนขอัดสน แมข้ไมตมดผทูข้ใดในอธิสรทำเอลเปกนคนรทที่ทำรวยใน
สมนัยนนัรน พระเจข้ทำกกทรงดทูแลพวกเขทำทดุกคน จทำกควทำมดดของพระองคร พระองครทรงเลดร ยงดทูคนยทำกจน
แหตงแผตนดธินนนัรน
สดด 68:11-14

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเลตทำยข้อนสนัรนๆถขงชนัยชนะเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำ

ประททำนใหข้ในสมนัยกทำรอพยพ องคค์พระผยข้เปก็นเจข้าประทานพระวจนะ พวกททชั่นชาขต่าวนอันสิ้ กก็เปก็นพวก

ใหญต่โต กทำรประยดุกตรใชข้โดยตรงคสือ กทำรประกทำศขตทำวโดยพระเจข้ทำแกตโมเสสเรสืที่องกทำรสทูข้รบ จทำกนนัรน
ขตทำวนนัรนกกแพรต ไปทนัวที่ คตทำยนนัรนโดยผทูข้นททำสทำรหมทูตใหญต อยตทำงไรกกตทำม กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำยตอม
เกดที่ยวขข้องกนับขตทำวประเสรธิฐของพระเยซทูครธิสตร พระมหทำบนัญชทำถทูกสต งมอบโดยองครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำของเรทำใหข้แกตเหลตทำสทำวกของพระองคร กระนนัรนกลดุมต คนทดไที่ ดข้ประกทำศมนันไปจนถขงทดที่สดุดปลทำย
แผตนดธินโลกนนับแตตนร นนั เปกนตข้นมทำกกเปกนหมทูตใหญต มนันตตอเนสือที่ งมทำจนถขงวนันนดร
ขณะทดที่หดบพนันธสนัญญทำนนัรนรดุดหนข้ทำไป 12 บรรดากษอัตรมิยขค์ องกองทอัพทอัสิ้งหลายกก็หนทไป ผยข้
หญมิงททชั่อยยต่บาข้ นกก็เอาขข้าวของททชั่รบมิ มาไดข้แบต่งกอัน ขณะทดที่พระเจข้ทำประททำนชนัยชนะในกทำรสทูข้รบใหข้แกต
เหลตทำกองทนัพแหตงอธิสรทำเอล แมข้แตตพวกผทูข้หญธิงทดที่อยทูบต ข้ทำนแถวหนข้ทำกกไดข้ประโยชนรจทำกของรธิบแหตง
สงครทำม ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำพระเจข้ทำทรงอวยพรประชทำชนของพระองคร
13 ถถึงแมข้ทต่านนอนอยยต่ทต่ามกลางหมข้อทอัสิ้งหลาย ทต่านกก็จะเหมซอนปทกนกเขาททชั่บ รดข้วยเงมิน และ
ขนของมอันททชั่บรดข้วยทองคชา ไมตมคด วทำมเหกนเปกนเอกฉนันทรเกดที่ยวกนับวตทำขข้อนดรกลตทำวถขงอะไร มนันอทำจ
หมทำยถขงกทำรทดที่อธิสรทำเอลถทูกทททำใหข้เนสืรอตนัวเปรอะเปสืร อนโดยเตทำเผทำอธิฐแหตงอดยธิปตร กระนนัรนในกทำรชตวย
ใหข้พนข้ ของพวกเขทำโดยพระเจข้ทำ พวกเขทำไดข้กลทำยเปกนเหมสือนปดกของนกเขทำทดที่บดุดวข้ ยเงธินและทองคททำ
14 เมซชั่อผยข้ทรงมหมิทธมิฤทธมิดิ์กระจายกษอัตรมิยค์ ณ ททชั่นนอัชั่ มอันกก็ขาวเหมซอนหมิมะททชั่ตกลงบนภยเขา
ศอัลโมน ประโยคนดรตข้องถทูกเชสืที่อมโยงกนับบรธิบทใหญตกวตทำทดมที่ ทำกตอนหนข้ทำ เมสืที่ออธิสรทำเอลออกไปสทูข้ศขก
ในชตวงสมนัยกทำรอพยพ องครผทูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธทรงกระจนัดกระจทำยเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำแมข้เปกน
กษนัตรธิยรทรงนั หลทำยกกตทำม คททำวตทำ ศดัลโมน อทำจหมทำยถขงรต มเงทำ โดยเฉพทำะบนเนธินเขทำทดมที่ ดปตทำไมข้ หธิมะบน
ไหลตเขทำทดมที่ ดรตมเงทำยตอมไมตละลทำยไปอยตทำงรวดเรกว ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนไดข้วทำต ชนัยชนะทดพที่ ระเจข้ทำ
ประททำนใหข้แกตอธิสรทำเอลไมตละลทำยไปอยตทำงรวดเรกว – ดดุจหธิมะของไหลตเขทำทดที่มรด ต มเงทำ
สดด 68:15-17

บรธิบททดที่ใหญตกวตทำของกทำรทดหที่ ดบนนัรนถทูกขนไปยนังภทูเขทำศธิโยนชตวยเพธิมที่

ควทำมเขข้ทำใจ ภยเขาของพระเจข้าเหมซอนยอังภยเขาเมซองบาชาน ภยเขาททชั่มทยอดสย งกก็เหมซอนยอังภยเขาเมซอง
บาชาน เนธินเขทำของพระเจข้ทำยตอมหมทำยถขงภทูเขทำศธิโยนซขที่งภทูเขทำโมรธิยทำหรเปกนสนันเขทำทดที่สทูงทดที่สดุดของมนัน
บทำชทำนเปกนเขตแดนททำงฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำจอรรแดนและอยทูไต ปททำงทธิศเหนสือ เนธินเขทำแหตงบทำ

ชทำนอทำจหมทำยถขงภทูเขทำเฮอรรโมน ซขงที่ เปกนภทูเขทำทดที่สงทู ทดที่สดุดแหตงเขตแดนบทำชทำน บนภทูเขทำลทูกนนัรนมนักมด
หธิมะอยทูทต ดที่ยอดของมนัน ประเดกนทดที่กทำท ลนังถทูกกลตทำวกกคสือวตทำ ภทูเขทำศธิโยน แมข้ไมตสทูงเทตทำภทูเขทำเฮอรรโมน กก
ยธิงที่ ใหญตพอๆกนันเพรทำะควทำมสททำคนัญฝตทำยวธิญญทำณของมนัน
พรข้อมกนับคททำพทูดเปรดยบเปรย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ถทำมวตทำ 16 ภยเขาททชั่มทยอดสย งเออ๋ย ทชาไม
มองดข้วยความรมิษยา ณ ททชั่ภยเขาซถึงชั่ พระเจข้าทรงประสงคค์ใหข้เปก็นททชั่พชานอักของพระองคค์ เออ ททชั่ททชั่พระ
เยโฮวาหค์จะประทอับเปก็นนมิตยค์ พรข้อมกนับคททำพทูดแบบกวด ดทำวธิดเปรดยบภทูเขทำเหลตทำนนัรนแหตงอธิสรทำเอลวตทำ
เปกนเหมสือนกทำรกระโดดโลดเตข้นขณะทดที่หดบพนันธสนัญญทำเขข้ทำมทำใกลข้เยรทูซทำเลกม พระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือก
ภทูเขทำศธิโยนใหข้เปกนทดที่ประทนับของพระองคร แนตทดเดดยว มนันคสือทททำเลนธิรนันดรรแหตงกทำรสถธิตบนโลกนดร
ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดนททำหดบไปยนังทดที่นนันที่ ซทำโลมอนจะสรข้ทำงพระวธิหทำรทดที่นนันที่ พระวธิหทำรหลนังตตอๆมทำจะ
ถทูกสรข้ทำงขขรนทดที่นนนัที่ สงตทำรทำศดเชคธินทำหรของพระเจข้ทำจะประทนับอยทูทต ดที่นนันที่
พรข้อมกนับลดลทำแบบกวดเพธิที่มเตธิม ดทำวธิดใชข้สททำนวนโวหทำรมทำกยธิงที่ ขขรน 17 รถรบของพระเจข้า
อเนกอนอันตค์ คซอมททยตสวรรคค์นบอั เปก็นพอันๆ องคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้าทรงสถมิตอยยต่ทต่ามกลางพวกเขา
เหมซอนในซทนาย คซอในสถานบรมิสรทธมิดิ์ ในสมนัยโบรทำณ รถรบถทูกมองวตทำเปกนสดุดยอดเครสือที่ งจนักร
สงครทำมไมตตตทำงจทำกรถถนังสทูข้ศขกสมนัยใหมต วลดทวดที่ ทำต “ททูตสวรรครนนับเปกนพนันๆ” มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ
‘นนันที่ คสือหลทำยพนันอนันนนับไมตถข้วน’ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ ฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำไมตอทำจวนัด
ขนทำดไดข้ พระองครทรงฤทธทำนดุภทำพทดุกประกทำร ดทำวธิดจขงใชข้ภทำพเปรดยบอนันเหมทำะสมกนับสมนัยนนัรน
นนันที่ คสือ รถรบจททำนวนนนับไมตถข้วน นอกจทำกนดร องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงอยทูกต บนั พวกเขา พระองครทรง
เปกนพระเจข้ทำของพวกเขทำ! ฤทธธิธเดชของพระองครยนังอยทูเต หมสือนกนับตอนทดที่มนันถทูกสททำแดงทดที่ภเทู ขทำซดนทำย
สดด 68:18-19

พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธจขงทรงดลใจผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใหข้ใสต

ควทำมจรธิงเชธิงพยทำกรณรอนันยธิงที่ ใหญตประกทำรหนขที่งเขข้ทำไวข้ดข้วย พระองคค์เสดก็จขถึสิ้นสยเต่ บซสิ้องสย ง พระองคค์
ทรงนชาพวกเชลยไปเปก็นเชลยอทก และรอับของประทานเพซชั่อมนรษยค์ และรอับเพซชั่อผยข้ททชั่กบฏดข้วย เพซชั่อ
พระเยโฮวาหค์พระเจข้าจะทรงประทอับทต่ามกลางพวกเขา กทำรประยดุกตรใชข้ในทนันทดคสือ กทำรมทำถขงของ
หดบพนันธสนัญญทำยนังยอดบนสดุดของภทูเขทำศธิโยน ทดที่นนันที่ พระเจข้ทำจะทรงรนับเครสือที่ งสนัตวบทูชทำตตทำงๆและ

ของถวทำยตตทำงๆของมนดุษยร นนันที่ คสือคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ดควทำมตข้องกทำรเรสือที่ งกทำรลบมลทธิน (พวกมนักกบฏ)
ทดที่นนนัที่ พระเจข้ทำจะประทนับอยทูทต ตทำมกลทำงประชทำชนของพระองคร
กระนนัรนกทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำของขข้อควทำมตอนนดรเหกนไดข้ชนัดวตทำกธินควทำมไกลไปถขง
อนทำคต อนัครสทำวกเปทำโลยกขข้อ 18 ในเอเฟซนัส 4:8 ในกทำรเชสืที่อมโยงโดยตรงกนับกทำรเสดกจขขรนของ
พระเยซทูสต ทูสวรรคร ทดที่นนนัที่ เชตนกนัน ขข้อนดรถทูกประยดุกตรใชข้กบนั กทำรประททำนของประททำนตตทำงๆแกตมนดุษยร
โดยพระเจข้ทำในตททำแหนตงผทูข้นททำของครธิสตจนักร
ขณะทดที่ดทำวธิดพธิจทำรณทำกทำรมทำถขงของหดบนนัรนทดที่เยรทูซทำเลกม (และขยทำยรวมถขงพระรทำชกธิจของ
พระครธิสตรดวข้ ย) เขทำกกสรรเสรธิญวตทำ 19 สาธรการแดต่องคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้า ผยทข้ รงคชสิ้าชย เราทอัสิ้งหลายอยยต่ท รก
วอัน พระเจข้าผยข้ทรงเปก็นความรอดของเรา เซลาหค์ นนันที่ เปกนควทำมจรธิงในสมนัยของดทำวธิด มนันจะเปกน
ควทำมจรธิงมทำกกวตทำนนัรนสนักเทตทำใดทดุกวนันนดร พรข้อมกนับพระรทำชกธิจอนันยธิงที่ ใหญตแหตงกทำงเขนนนัรนและ
พระคดุณทดที่ไถตขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำปรทำกฏชนัดเจนแลข้วตอนนดร เรทำกกไดข้รนับพระพรจรธิงๆ
แทข้จรธิงแลข้วพระองครไดข้ทรงเทพระพรไหลลข้นลงมทำสทูตเรทำทดุกวนัน ดนังนนัรนเรทำจขงมดหนข้ทำทดที่ในกทำรถวทำย
สทำธดุกทำรแดตพระเจข้ทำแหตงควทำมรอดของเรทำ หทำกนนันที่ เปกนควทำมจรธิงในสมนัยนนัรน มนันกกเปกนควทำมจรธิงใน
ตอนนดรมทำกยธิงที่ กวตทำสนักเทตทำใด!
สดด 68:20-23

ครทำวนดรเพลงสดดุดดนร ดหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อเปกนเพลงสรรเสรธิญสนัรนๆเกดที่ยวกนับ

ควทำมดดและควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำ พระเจข้าของเราเปก็นพระเจข้าแหต่งความรอด ซถึงชั่ ไดข้พข้นความ
ตายนอันสิ้ กก็อยยทต่ ทชั่พระเจข้าคซอองคค์พระผยข้เปก็นเจข้า แนตทดเดดยวพระเจข้ทำทรงเปกนพระเจข้ทำแหตงควทำมรอด จทำก
พระองครคสือกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกควทำมตทำย ตรงกนันขข้ทำม ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือนวตทำ 21 แตต่
พระเจข้าจะทรงตทศทรษะของศอัตรย ของพระองคค์ใหข้แตก คซอกระหมต่อมมทผมของผยข้ททชั่ขซนดชาเนมินในทาง
ละเมมิดของเขา แมข้พระเจข้ทำจะทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้น พระองครกจก ะทรงจนัดกทำรใน
ควทำมเกรดรยวกรทำดตตอสทูข้เหลตทำศนัตรทูของพระองคร นดที่ถทูกหมทำยเหตดุไวข้เมสือที่ คนๆหนขที่งดททำเนธินชดวธิตตตอไปใน
ควทำมบทำป วนันของพวกเขทำจะมทำแนตและมนันจะไมตนตทำอภธิรมยรสททำหรนับพวกเขทำเลย

นอกจทำกนดรแลข้ว 22 องคค์พระผยข้เปก็นเจข้าตรอัสวต่า "เราจะนชาเขาทอัสิ้งหลายกลอับมาจากบาชาน
เราจะนชาประชาชนของเรากลอับมาจากททชั่ลถึกของทะเล ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ แมข้เหลตทำศนัตรทู
ของพระองครหนดไปจนถขงบทำชทำนและภทูเขทำของมนัน พระเจข้ทำกกจะทรงไลตตทำมพวกเขทำจนถขงทดที่นนันที่ แมข้
พวกเขทำหนดไปถขงกข้นบขรงของทะเล พระเจข้ทำกกจะทรงไลตตทำมพวกเขทำจนถขงทดที่นนันที่ 23 เพซชั่อเจข้าจะเอา
เทข้าอาบเลซอดของคยต่อรมิของเจข้า เพซชั่อลมิสิ้นสร นอัขของเจข้าจะมทสต่วนดข้วย" แมข้อทำจฟนังดทูนตทำสะเทสือนใจแกต
คนทดที่มคด วทำมคธิดแบบสดุภทำพ ควทำมคธิดกกคอสื วตทำพระเจข้ทำจะทรงมดชยนั เหนสือเหลตทำศนัตรทูของพระองครอยตทำง
สธิรนเชธิง กทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของเรสือที่ งนนัรนยตอมเกธิดขขรนทดที่ศขกอทำรมทำเกดโดน ดทู อธิสยทำหร 63:1-3
สดด 68:24-27

ดทำวธิดจขงพรรณนทำถขงขบวนแหตใหญตโตทดที่เดธินตทำมหดบนนัรนไปยนัง

เยรทูซทำเลกม โอ ขข้าแตต่พระเจข้า การเสดก็จของพระองคค์ปรากฏแลข้ว การเสดก็จของพระเจข้าของขข้า
พระองคค์ พระมหากษอัตรมิยขค์ องขข้าพระองคค์ เขข้าในสถานบรมิสรทธมิดิ์ ขณะทดที่คนอธิสรทำเอลเดธินตทำมและ
เหกนหดบนนัรนถทูกวทำงทดที่เยรทูซทำเลกม มนันกกเหมทำะสม ณ ขณะนดรทดที่จะประกทำศดข้วยบทเพลงวตทำตระกทูลเหลตทำ
นนัรนไดข้เหกนกทำรเสดกจไปอนันเปดที่ยมสงตทำรทำศดขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำขณะพระองครทรงนททำประชทำชน
ของพระองครไป
25 นอักรข้องนชาหนข้า นอักดนตรทคอัดทข้าย ระหวต่างนอัสิ้นมทสตรทเลต่นรชามะนา ขบวนแหตอนันเปดที่ยม
ดข้วยควทำมชสืที่นบทำนนดรถทูกพรรณนทำเพธิมที่ เตธิม มดคณะนนักรข้องตตทำงๆในขบวนแหตนร นันพรข้อมกนับเครสือที่ ง
ดนตรดตตทำงๆบรรเลงประกอบและพวกหญธิงสทำวเลตนเครสืที่องดนตรดตตทำงๆทดที่ใหข้จงนั หวะ
ดทำวธิดจขงขอรข้องวตทำ 26 ทต่านทอัสิ้งหลายผยข้เปก็นนชสิ้าพรของอมิสราเอล จงสรรเสรมิญพระเจข้าคซอองคค์
พระผยข้เปก็นเจข้าในททชั่ชรมนรมใหญต่ จงใหข้หมทูตชนทดที่ชมดุ นดุมกนันยกยอพระเจข้ทำผทูข้ทดที่พวกเขทำเดธินตทำมหดบของ
พระองคร กทำรขนับรข้องบทเพลงในทดที่ชดุมนดุมเปกนเสดยงอนันไพเรทำะเสมอในพระกรรณของพระเจข้ทำ
ดทำวธิดจขงหมทำยเหตดุบทำงตระกทูลเหลตทำนนัรนของอธิสรทำเอลทดที่มดตนัวแทนอยทูใต นขบวนแหตใหญตนร นัน
27 นอัชั่นมทเบนยามมินผยข้นอข้ ยททชั่สร ดนชาหนข้า บรรดาเจข้านายยยดาหค์อยยเต่ ปก็นหมยต่ใหญต่ เจข้านายแหต่งเศบยลรน
เจข้านายแหต่งนอัฟทาลท เฉกเชตนในขบวนพทำเหรดใหญตเปธิดงทำน เหลตทำตนัวแทนจทำกตระกทูลตตทำงๆของ

ประชทำชทำตธินร นันถทูกหมทำยเหตดุขณะทดที่พวกเขทำเดธินในขบวนแหตนร นันไปยนังศธิโยน พวกเขทำทดุกคนอยทูทต ดที่
นนันที่ ในกทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำของพวกเขทำ
สดด 68:28-31

ขณะทดที่ดทำวธิดทบทวนพระพรใหญตนร นนั ของกทำรมทำถขงของหดบนนัรนทดที่

เยรทูซทำเลกม เขทำกกตรขกตรองถขงชนัยชนะตตทำงๆทดที่ยธิงที่ ใหญตมทำกขขรนดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ โอ ขข้า
แตต่พระเจข้า ขอทรงเรทยกอานรภาพของพระองคค์มา พระเจข้าทรงบอัญชาพระกชาลอังของพระองคค์
พระองคค์ผข้ไย ดข้ทรงกระทชาเพซชั่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ทดที่นตทำสนใจกกคสือวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงบนัญชทำใหข้
ประชทำชนของพระองครเปกนคนเขข้มแขกง นนันที่ เปกนควทำมจรธิงสททำหรนับอธิสรทำเอลขณะนนัรน มนันเปกนจรธิง
สททำหรนับครธิสตจนักรตอนนดรดข้วย เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้เสรธิมกททำลนังสธิที่งทดพที่ ระองครไดข้ทรงกระทททำแลข้ว
เพสือที่ พวกเขทำ ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องกนับเพลงสดดุดด 90:17 คททำอธธิษฐทำนนนัรนควรอยทูบต นรธิมฝดปทำกของเรทำ
จนทดุกวนันนดร - ขอทรงเสรมิมกชาลอัง โอ ขข้าแตต่พระเจข้า สมิงชั่ ททชั่พระองคค์ไดข้ทรงกระทชาเพซชั่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้ง
หลาย
29 บรรดากษอัตรมิยจค์ ะนชาของกชานอัลมาถวายพระองคค์ เนซชั่องดข้วยพระวมิหารของพระองคค์ททชั่
เยรยซาเลก็ม ดทำวธิดเหกนลตวงหนข้ทำถขงวนันนนัรนเมสือที่ พระวธิหทำรจะถทูกสรข้ทำงขขรนและบรรดทำกษนัตรธิยรจทำกแดน
ไกลจะมทำนมนัสกทำรพระเจข้ทำทดที่นนันที่ นนันที่ ถทูกทททำใหข้สททำเรกจจรธิงแลข้วอยตทำงแนตนอนในพระรทำชธินแด หตงเชบทำ
กทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดจะเกธิดขขรนในกทำรครองรทำชยรยดุคพนันปดขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำเมสืที่อ
กษนัตรธิยรทรงนั ปวงจะถวทำยเกดยรตธิองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทดที่เยรทูซทำเลกม
30 ขอทรงขนาบหมยต่คนททชั่แทงดข้วยหอก ฝยงวอัวกอับลยกวอัวแหต่งชนชาตมิทอัสิ้งหลาย จนเขาทรกคน
ยมินยอมดข้วยถวายเงมินแผต่น ขอใหข้ชนชาตมิทอัสิ้งหลายผยข้ปทตมิยนมิ ดทในสงครามไดข้กระจอัดผลอัดพรากไป ดทำ
วธิดจขงอข้อนวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้กทำท รทำบศนัตรทูทรนังปวงในอนทำคตของประชทำชนของพระเจข้ทำ
พรข้อมกนับกทำรสถธิตอยทูขต องพระเจข้ทำในนครหลวงของพระองคร ดทำวธิดเลกงเหกนแตตชยนั ชนะจทำกเบสืรองสทูง
ถข้ทำอธิสรทำเอลสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้ทำของเธอตตอไปในตอนนนัรน มนันกกคงเปกนเชตนนนัรนไปแลข้ว นตทำเศรข้ทำทดที่
พวกเขทำหนันไปเสดยจทำกพระเจข้ทำของตน

กระนนัรนดทำวธิดเลกงเหกนวนันนนัรนเมสือที่ 31 พวกเจข้านายจะออกมาจากอทยมิปตค์ เอธมิโอเปทยจะรทบยซนชั่
มซอของเขาออกทยลพระเจข้า นนันที่ เกธิดขขรนแลข้วในลนักษณะจททำกนัดในชตวงรนัชกทำลของซทำโลมอน กทำร
สททำเรกจจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำจะเกธิดขขรนเมสือที่ พระครธิสตรทรงสถทำปนทำบนัลลนังกรของพระองครทดที่เยรทูซทำเลกม
สดด 68:32-35

เพลงสดดุดดทดที่ไมตปกตธิธรรมดทำบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรรข้องเรดยกใหข้

สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ โอ บรรดาอาณาจอักรแหต่งแผต่นดมินโลกเออ๋ย จงรข้องเพลงถวายพระเจข้า จงรข้อง
เพลงสรรเสรมิญองคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้า เซลาหค์ แมข้ดทำวธิดรข้องเรดยกประชทำชทำตธิทรนังปวงใหข้รข้องเพลง
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ นนันที่ กกยงนั ไมตเคยถทูกทททำใหข้สททำเรกจจรธิงเลย อยตทำงไรกกตทำม มนันจะเกธิดขขรนจรธิงเมสือที่
พระครธิสตรเสดกจกลนับมทำ พระองครผทูข้ทรงคทูตควรแกตกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนจขงถทูกพรรณนทำ 33 ตต่อ
พระองคค์ผข้ทย รงฟข้าสวรรคค์ ฟข้าสวรรคค์ดกถึ ดชาบรรพค์ ดยเถมิด พระองคค์ทรงเปลต่งพระสร รเสทยงของ
พระองคค์ คซอพระสร รเสทยงทรงมหมิทธมิฤทธมิดิ์ เปกนครนัรงทดที่สองในเพลงสดดุดดบทนดร พระเจข้ทำทรงถทูกเปรดยบ
วตทำเปกนเหมสือนกนับกทำรขดที่บนฟข้ทำสวรรคร (ดทู 68:4) มนันเปกนสนัญลนักษณรทดที่แสดงถขงฤทธธิธเดชใหญตโต
พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่ประชทำชทำตธิทรนังปวงจะตข้องรข้องเพลงสรรเสรธิญ
34 จงถวายฤทธานรภาพแดต่พระเจข้า ซถึชั่งความสย งสต่งของพระองคค์อยยต่เหนซออมิสราเอล และ
ฤทธานรภาพของพระองคค์อยยใต่ นทข้องฟข้า ประชทำชทำตธิทรนังปวงจขงถทูกสนังที่ ใหข้ถสือวตทำพละกททำลนังมทำจทำก
พระเจข้ทำ พระองครทรงเปกนประมดุขเหนสืออธิสรทำเอล กระนนัรนพละกททำลนังอนันยธิงที่ ใหญตของพระองครกก
พททำนนักอยทูใต นฟข้ทำสวรรคร ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระองครทรงอยทูเต หนสือสธิที่งทนัรงปวง! ดนังนนัรนเรทำจขงถทูกผทูกมนัดใหข้
สรรเสรธิญพระองคร
เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยของคททำสรรเสรธิญทดที่เปลตงออกมทำโดยดทำวธิด 35 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า
พระองคค์ทรงนต่าครอัชั่นครข้ามนอักในสถานบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ คซอพระเจข้าของอมิสราเอล พระองคค์
นอันสิ้ ประทานฤทธมิดิ์และกชาลอังแกต่ประชาชนของพระองคค์ สาธรการแดต่พระเจข้า ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระเจข้ทำ
ทรงนตทำครนัที่นครข้ทำมในควทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอลทรงเปกนผทูข้ทดที่ประททำนพละ
กททำลนังใหข้แกตประชทำชนของพระองคร ดนังนนัรนดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยถข้อยคททำสรรเสรธิญนดร
สาธรการแดต่พระเจข้า

*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 69: เพลงสดดุดดีทดีนื่เปก็นเหมนอนยอดเขาบทนดีนี้ถถูกยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้
แตว่งและถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องเหมนอนเดมิม มดันถถูกหมายเหตดุวว่า ตามททานองโชชานวิม วลดีนดีนี้
ถถูกพบอดีกแคว่ครดังนี้ เดดียวในชนนื่อของเพลงสดดุดดี 45 โชชานวิม มดีความหมายตรงตดัววว่าดอกลมิลลดีและขยาย
รวมถขงฤดถูใบไมม้ผลมิ มดันไมว่ใชว่เหตดุบดังเอมิญทดีนื่วว่านดีนื่เปก็นฤดถูกาลของเทศกาลปดัสกาและการ
สมินี้นพระชนมว์ขององคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของเรา มดันจขงอาจเปก็นบทเพลงหนขงนื่ ทดีนื่ถถูกขดับรม้องโดยเหลว่าบดุตร
ชายของโคราหว์ในการเฉลมิมฉลองเทศกาลปดัสกาทดีนื่พลดับพลานดันี้น อยว่างไรกก็ตาม ตรงนดีนี้เรามดีดอกลมิล
ลดีดอกหนขงนื่ ทว่ามกลางตม้นหนาม ดอกลมิลลดีแหว่งหดุบเขา ซขนื่งสวยงามและเบว่งบานในสวนเกทเสมนดี
ไมว่ชดัดเจนวว่านดีนื่เปก็นตอนใดในชดีวมิตของดาวมิด อยว่างไรกก็ตาม เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เหก็นไดม้ชดัดวว่า
ถถูกเขดียนในชว่วงเวลาแหว่งความทดุกขว์ใจอยว่างหนดัก มดันนว่าจะถถูกเขดียนหลดังจากการเสดียชดีวมิตของอดับ
ซาโลมขณะทดีนื่ดาวมิดหวนรสาลขกถขงชว่วงเวลาอดันมนดหมว่นนดันี้น อยว่างไรกก็ตาม การชสาเลนองดถูเพลงสดดุดดี
บทนดีแนี้ บบผว่านๆกก็บว่งบอกวว่าพระองคว์ผถูม้ทรงยมินื่งใหญว่กวว่าดาวมิดถถูกหมายถขง รอยพระบาทของ
พระองคว์ผถูม้ทรงถถูกตรขงกางเขนปรากฏชดัดเจนอยถูว่ทวดันื่ บทเพลงนดีนี้ เพลงสดดุดดีบททดีนื่ 69 เหก็นไดม้ชดัดวว่ามดี
เนนนี้อหาเกดีนื่ยวกดับพระเมสสมิยาหว์ในทดันี้งหมดของมดัน นอกจากนดีนี้ มดีคสาพยากรณว์ทดีนื่ไมว่มดีทางผมิดพลาด
เกดีนื่ยวกดับพระครมิสตว์บนกางเขนนดันี้น อดันทดีนื่จรมิงหลายสว่วนของเพลงสดดุดดีบททดีนื่ 69 อาจเปก็นคสา
อธมิษฐานของพระเยซถูบนกางเขนนดันนี้ ในระหวว่างหลายชดันื่วโมงนดันี้นกว่อนการสมินี้นพระชนมว์ของ
พระองคว์
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ประกอบดม้วยสองสว่วนซขนื่งแตว่ละสว่วนมดีสมิบแปดขม้อ แตว่ละสว่วนนดีนี้อาจถถูก
แบว่งยว่อยไดม้เปก็นสามสว่วน ในสว่วนแรก (69:1-4) ผถูม้ทดุกขว์ทรมานนดีนี้กางคสารม้องทดุกขว์ของตนตว่อพระ
พดักตรว์พระเจม้า จากนดันนี้ เขารม้องทถูลวว่าความรม้อนรนของเขาเพนนื่อพระเจม้าคนอสาเหตดุแหว่งความทดุกขว์
ทรมานตว่างๆของเขาใน 69:5-12 นดีนื่กระตดุม้นเขาใหม้ทถูลขอความชว่วยเหลนอและการชว่วยใหม้พนม้ ใน
69:13-18 ในครขงนื่ หลดังของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ เขานสาเสนอทางประพฤตมิอดันชอบทสาลายของเหลว่า
ปฏมิปดักษว์ของเขาใน 69:19-21 เขารม้องขอการลงโทษพวกเขาใน 69:22-28 สดุดทม้ายเขาวกกลดับ

มายดังการอธมิษฐานและการตดันี้งตาคอยความชว่วยเหลนอของพระเจม้าพรม้อมกดับผลลดัพธว์ตว่างๆของมดัน
อยว่างชนนื่นบานใน 69:29-36
สดด 69:1-2

วธิกฤตธิขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำบนกทำงเขนนนัรนปรทำกฏชนัดเจน

ในทนันทด โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอด เพราะนชสิ้าขถึสิ้นมาถถึงจมิตวมิญญาณขข้า
พระองคค์แลข้ว เสดยงรข้องของพระองคร “โอ ขข้ทำแตตพระเจข้ทำ ขอทรงชตวยขข้ทำพระองครใหข้รอด” เปธิดเผย
ควทำมจนตรอกทดที่พระเยซทูทรงเผชธิญบนกทำงเขนนนัรน บทำงทดในชตวงเทดยที่ งวนันนนัรนกตอนองครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำทรงวทำงบนพระองครเองซขที่งควทำมชนัวที่ ชข้ทำของเรทำทดุกคนและกตอนพระบธิดทำทรงหนันหลนังอนันบรธิสดุทธธิธ
ของพระองครใหข้กบนั พระบดุตรผทูข้ทนทดุกขรทรมทำนของพระองคร พระเยซทูจขงทรงรข้องขอกทำรชตวยใหข้พข้น
ในควทำมเปกนพระบดุตรของพระองคร พระองครทรงเชสืที่อฟนังอยตทำงสมบทูรณรตตอพระบธิดทำของพระองคร
กระนนัรนในควทำมเปกนมนดุษยรของพระองคร ควทำมกลนัวและลทำงรข้ทำยกกเกทำะกดุมจธิตใจของพระองคร
พระองครทรงใชข้ภทำพเปรดยบของหทำยนะทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำ – “เพรทำะนทรทำขขรนมทำถขงจธิตวธิญญทำณขข้ทำ
พระองครแลข้ว” เหมสือนเรสือลททำหนขงที่ ทดที่นร ททำเขข้ทำและกททำลนังจะจมหรสือบข้ทำนหลนังหนขงที่ ทดที่ถทูกทตวมโดยแมตนร ททำทดที่
ไหลเอตอ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำกกทรงเผชธิญวธิกฤตธิแหตงยดุคสมนัยเหลตทำนนัรน พระองครทรงถทูกตรขงอยทูต
ลททำพนังระหวตทำงสวรรครกบนั แผตนดธินโลก – ถทูกมนดุษยรปฏธิเสธและกททำลนังจะถทูกพระเจข้ทำทอดทธิรง ในควทำม
เปกนมนดุษยรของพระองคร พระทนัยอนันบรธิสดุทธธิธของพระองครถทูกควทำมกลนัวเขข้ทำครอบงททำ
พระองครตรนัสตตอไปวตทำ 2 ขข้าพระองคค์จมอยยต่ในเลนลถึกไมต่มทททชั่ยซน ขข้าพระองคค์มาอยยใต่ นนชสิ้าลถึก
และนชสิ้าทต่วมขข้าพระองคค์ แมข้ตตอมทำในกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองคร พระเยซทูทรงประกทำศไดข้วทำต
พระองครไดข้ทรงถทูกพทำขขรนออกมทำจทำกเลนตมและทรงยสืนบนศธิลทำหนขที่งแลข้ว บนัดนดรพระองครกทก รง
เผชธิญนทรทำแหตงควทำมตทำยทดที่ทททำใหข้จม ควทำมตทำยจข้องตทำพระองครและพระองครกทก รทำบดด พระองครผทูข้ทรง
ไมตมดบทำปกททำลนังจะกลทำยเปกนควทำมบทำปเพรทำะเรทำ พระบธิดทำผทูข้บรธิสดุทธธิธของพระองครกทำท ลนังจะหนันหลนัง
ใหข้พระองครแลข้ว ควทำมเปกนไปไดข้ของเรสือที่ งทนัรงหมดเปกนเหมสือนคนหนขงที่ ทดที่กทำท ลนังจะจมนทรทำ
สดด 69:3-4

คททำอธธิษฐทำนอนันโศกเศรข้ทำของเขทำถทูกกลตทำวตตอไป ขข้าพระองคค์อต่อน

ระอาใจดข้วยเหตรรข้องไหข้ คอของขข้าพระองคค์แหข้งผาก ตาของขข้าพระองคค์มอัวลง ดข้วยการคอยทต่า

พระเจข้าของขข้าพระองคค์ พระองครทรงอตอนระอทำใจไมตใชตเพรทำะเบสืที่อกทำรรข้องททูลของพระองครตตอ
พระเจข้ทำ แตตมนนั ทททำใหข้พระองครเหนกดเหนสืที่อย พระองครไดข้อธธิษฐทำนจนกระทนังที่ พระองครทรงเหงสืที่อตก
รทำวกนับเปกนโลหธิตหยดใหญตๆ พระองครทรงใชข้เวลทำหลทำยชนัวที่ โมงอนันมสืดมธิดนนัรนในสวนเกทเสมนด
พระองครไมตไดข้นอนเลย พระองครทรงเสดยงแหบแหข้งเพรทำะไขข้สทูงซขที่งเปกนเรสือที่ งปกตธิของคนเหลตทำนนัรน
ทดที่ถทูกตรขงกทำงเขน พระเนตรของพระองครอยทำกเหกนพระบธิดทำในสวรรครของพระองครแตตกผก ธิดหวนัง
ไมตมดศธิลปธินคนใดสทำมทำรถวทำดภทำพควทำมโศกเศรข้ทำและควทำมเจกบปวดทดที่อยทูลต ขกในดวงตทำของ
พระองครผทูข้ทรงรนับควทำมเศรข้ทำโศกและคดุข้นเคยกนับควทำมระทมทดุกขร
พระองครทรงหมทำยเหตดุอยตทำงเศรข้ทำโศกวตทำ 4 บรรดาคนททชั่เกลทยดชอังขข้าพระองคค์โดยไรข้เหตร มท
มากยมิงชั่ กวต่าเสข้นผมบนศทรษะขข้าพระองคค์ คนททชั่จะทชาลายขข้าพระองคค์กก็มทอมิทธมิพล คซอผยทข้ ทชั่เปก็นพวก
ศอัตรยของขข้าพระองคค์อยต่างไมต่มทเหตร พระองครผทูข้ทรงเปกนผทูข้ชอบธรรมทรงถทูกเกลดยดชนังโดยไมตมดเหตดุ
เหลตทำศนัตรทูของพระองครมดจททำนวนนนับไมตถข้วน – มทำกกวตทำเสข้นผมบนพระเศดยรอนันศนักดธิธสธิทธธิธของ
พระองคร ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงสธิรนตตทำงพรข้อมใจกนันรข้องเรดยกใหข้ตรขงพระองครทดที่กทำงเขน โลกคน
ตตทำงชทำตธิซขที่งนททำโดยโรมไดข้พทำกนันปฏธิเสธพระองคร แนตทดเดดยวพระองครเสดกจมทำยนังพวกของพระองคร
และพวกของพระองครนร นันหทำไดข้ตข้อนรนับพระองครไมต! พวกเขทำบตมควทำมเกลดยดชนังพระองครจทำก
ภทำยใน ควทำมชอบธรรมอนันไรข้ทดที่สรธินสดุดของพระองครประณทำมควทำมไมตชอบธรรมของเหลตทำศนัตรทู
ของพระองคร
พระองครทรงรข้องออกมทำวตทำ แลข้วขข้าพระองคค์ไดข้สงต่ คซนสมิชั่งททชั่ขข้าพระองคค์มมิไดข้ขโมยไป แมข้
ไมตมคด วทำมผธิด พระองครกทก รงถทูกปฏธิบนัตรธิ ทำวกนับเปกนผทูข้มดควทำมผธิด สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “ในสต วนทดที่
กลตทำวถขงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ อทำจกลตทำวไดข้อยตทำงแทข้จรธิงวตทำพระองครทรงคสืนสธิที่งทดที่พระองครไมตไดข้
ทรงเอทำไป เพรทำะวตทำพระองครทรงคสืนคตทำตอบแทนหนขงที่ ใหข้แกตเกดยรตธิทดที่ถทูกหยทำมของพระเจข้ทำ และคสืน
ควทำมสดุขทดที่สทูญหทำยไปใหข้แกตมนดุษยร แมข้วทำต กทำรดทูถทูกฝตทำยหนขที่งและกทำรลข้มลงของอดกฝตทำยไมตใชตกทำรกระ
ทททำของพระองครเลย”

สดด 69:5

หนัวขข้อของเพลงสดดุดดบทนดรวกกลนับมทำหทำดทำวธิดอยตทำงฉนับพลนัน โอ ขข้า

แตต่พระเจข้า พระองคค์ทรงทราบถถึงความโงต่ของขข้าพระองคค์ ความผมิดบาปททชั่ขข้าพระองคค์กระทชาแลข้ว
มมิไดข้ซต่อนไวข้จากพระองคค์ แมข้เปกนชทำยผทูข้ยธิงที่ ใหญตคนหนขงที่ ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดกกมขด ข้อผธิดพลทำดตตทำงๆ
ของตนอยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกกตทำม สต วนหนขที่งของควทำมยธิงที่ ใหญตของเขทำกกปรทำกฏชนัดเจนในควทำม
ถตอมใจและควทำมเตกมใจของเขทำทดที่จะยอมรนับควทำมบทำปของตน
สดด 69:6-8

จดุดสนใจหลนักตอนนดรดทูเหมสือนวกกลนับมทำทดที่องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของ

เรทำ (แมข้ดทำวธิดเขดยนจทำกหนัวใจของเขทำเองกกตทำม) โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้าพระเจข้าจอมโยธา ขอ
อยต่าใหข้บรรดาผยข้ททชั่คอยทต่าพระองคค์ไดข้รอับความอายเพราะขข้าพระองคค์ โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของ
อมิสราเอล ขออยต่าใหข้บรรดาผยทข้ ทชั่เสาะหาพระองคค์ไดข้ความออัปยศเพราะขข้าพระองคค์ อทำจเปกนไดข้วทำต
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงแสดงควทำมหตวงใยของพระองครตตอเหลตทำสทำวกทดที่หวนันที่ ไหวของ
พระองครขณะทดที่พระองครทรงอยทูทต ตทำมกลทำงควทำมทดุกขรพระทนัยของพระองครเอง ขณะทดที่พระองครทรง
อธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำในคสืนกตอนหนข้ทำนนัรนตทำมทดที่บนนั ทขกไวข้ในยอหรน 17 อทำจเปกนไดข้วทำต พระองครทรง
อธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำบนกทำงเขนนนัรนดข้วย สทำวกบทำงคนของพระองครพรข้อมแลข้วทดที่จะยอมแพข้ พระ
อทำจทำรยรของพวกเขทำถทูกจนับตนัวไปแลข้วและถทูกตรขงกทำงเขนแลข้ว คนอสืนที่ ๆกกขลทำดกลนัว พระเยซทูทรง
แสดงออกถขงพระทนัยอนันเปดที่ยมกรดุณทำยธิงที่ ใหญตของพระองครในกทำรอธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำกระทนังที่ ใน
กทำรสธิรนพระชนมรของพระองคร
7 ททชั่ขข้าพระองคค์ทนการเยาะเยข้ย ททชั่ความออับอายไดข้คลรมหนข้าขข้าพระองคค์ไวข้กก็เพราะเหก็นแกต่
พระองคค์ ‘อทำชญทำกรรม’ ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำกกคสือวตทำพระองครเสดกจมทำและทททำใหข้นร ททำ
พระทนัยของพระบธิดทำของพระองครสททำเรกจ ผทูพข้ ยทำกรณรทตทำนนนัรนเขดยนในอธิสยทำหร 50:6 วตทำ “ขข้ทำพเจข้ทำหนัน
หลนังใหข้แกตผทูข้ทดที่โบยตดขข้ทำพเจข้ทำ และหนันแกข้มใหข้แกตคนทดที่ดงข เครทำขข้ทำพเจข้ทำออก ขข้ทำพเจข้ทำไมตหนดหนข้ทำจทำก
ควทำมอทำยแกตกทำรถตมนทรทำลทำยรด” เหลตทำศนัตรทูผทูข้ตทที่ทำชข้ทำขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำถตมนทรทำลทำยใสต พระ
พนักตรรอนันเปดที่ยมสดุขของพระองครขณะทดที่พระองครทรงถทูกเตรดยมพรข้อมสททำหรนับกทำรถทูกตรขงกทำงเขน
ของพระองคร

พระองครตรนัสตตอไปวตทำ 8 ขข้าพระองคค์กลายเปก็นแขกแปลกหนข้าของพทชั่นข้อง และเปก็นคน
ตต่างดข้าวของบรตรแหต่งมารดาขข้าพระองคค์ แมข้อทำจมดอยทูคต รนัรงหนขงที่ ทดที่ดทำวธิดรทูสข้ ขกถทูกทอดทธิรงเหลสือเกธิน
โดยครอบครนัวของตน กระนนัรนกทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกยอต มใชข้กบนั องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ
ยอหรนเขดยนไวข้วทำต “แมข้พวกนข้องๆของพระองครกมก ไธิ ดข้เชสืที่อในพระองคร” (ยอหรน 7:5)
สดด 69:9-10

ความรข้อนใจในเรซชั่องพระนมิเวศของพระองคค์ไดข้ทต่วมทข้นขข้า

พระองคค์ ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำนดที่เปกนกทำรกลตทำวถขงกทำรรนับใชข้ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำโดยตรง
เพรทำะวตทำมนันถทูกหมทำยเหตดุเชตนนนัรนในยอหรน 2:17 เมสือที่ พระเยซทูทรงขนับไลตพวกคนรนับแลกเงธินออก
ไปจทำกพระวธิหทำร พระองครทรงรข้อนรนเพสืที่อพระเจข้ทำของพระองคร คนบทำงคนมดควทำมรข้อนรนเพสืที่อ
ควทำมปรทำรถนทำอสืที่นๆ แตตพระเยซทูทรงถทูกทททำใหข้รข้อนรนดข้วยสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำและพระรทำชกธิจ
ของพระองคร พระนทำมพระบธิดทำในสวรรครของพระองครประทนับอยทูใต นพระวธิหทำรนนัรน เมสืที่อพระองคร
ทรงเหกนมนันถทูกทททำใหข้เสดยควทำมศนักดธิธสธิทธธิธโดยกทำรปฏธิบนัตธิตตทำงๆอนันคดโกงของพวกคนรนับแลกเงธินทดที่
นนันที่ ควทำมรข้อนรนเพสือที่ พระนธิเวศของพระเจข้ทำจขงผลนักดนันพระองครใหข้ออกโรง กระนนัร นมนันยธิงที่ ทททำใหข้
พระองครถทูกเกลดยดชนังโดยเหลตทำศนัตรทูของพระองคร
พระองครตรนัสเสรธิมวตทำ และคชาพยดเยาะเยข้ยของบรรดาผยข้ททชั่เยาะเยข้ยพระองคค์ ตกอยยต่แกต่ขข้า
พระองคค์ มดกทำรประยดุกตรใชข้ขข้อนดรในพระคนัมภดรรใหมตกบนั พระเยซทูโดยตรงเหมสือนเดธิม ในโรม 15:1-3
อนัครสทำวกเปทำโลยกขข้อนดรโดยเชสืที่อมโยงโดยตรงกนับพระเยซทู แนตทดเดดยวพระองครทรงถทูกดทูหมธิที่นและ
ถทูกปฏธิเสธโดยคนทนัรงหลทำย กทำรตดสอนแหตงสนันตธิสขดุ ของเรทำทนัรงหลทำยตกอยทูบต นพระองคร คนเหลตทำ
นนัรนทดที่เกลดยดชนังพระเจข้ทำระบทำยโทสะของตนใสตพระเยซทู พระองครทรงกลทำยเปกนจดุดศทูนยรรวมแหตง
ควทำมเกลดยดชนังและกทำรใชข้ผรดุสวทำททนัรงปวง กทำรกลตทำวรข้ทำยของพวกผดปดศทำจตกอยทูบต นพระองคร
นอกจทำกนดร พระองครตรนัสตตอไปวตทำ 10 เมซชั่อขข้าพระองคค์รข้องไหข้และถต่อมใจลงดข้วยการอด
อาหาร มอันกลายเปก็นการเยาะเยข้ยขข้าพระองคค์ แมข้เปกนพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงสงตทำรทำศด องครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำของเรทำกกทรงเปกนชทำยแหตงควทำมเศรข้ทำโศกและคดุข้นเคยกนับควทำมระทมทดุกขร คททำอธธิษฐทำนตตทำงๆของ
พระองครในวทำระตตทำงๆโดยเฉพทำะในสวนนนัรนและบนกทำงเขนนนัรนถทูกถวทำยพรข้อมกนับกทำรรข้องไหข้

และนทรทำตทำมทำกมทำย ยอหรนบนันทขกวตทำ “พระเยซทูทรงพระกนันแสง” (ยอหรน 11:35) ลทูกทำเขดยนไวข้วทำต
“ครนัรนพระองครเสดกจมทำใกลข้ทอดพระเนตรเหกนกรดุงแลข้ว กกกนนั แสงสงสทำรกรดุงนนัรน” (ลทูกทำ 19:41) ผทูข้
เขดยนหนนังสสือฮดบรทูเขดยนไวข้วทำต “ฝตทำยพระเยซทู ขณะเมสืที่อพระองครดททำรงอยทูใต นเนสืรอหนนังนนัรน พระองครไดข้
ถวทำยคททำอธธิษฐทำน และททูลวธิงวอนดข้วยทรงกนันแสงมทำกมทำยและนทรทำพระเนตรไหล ตตอพระเจข้ทำผทูข้ทรง
สทำมทำรถชตวยพระองครใหข้พนข้ จทำกควทำมตทำยไดข้ และพระเจข้ทำไดข้ทรงสดนับเพรทำะพระองครนรนั นไดข้
ยททำเกรง” (ฮดบรทู 5:7)
นอกจทำกนดร พระเยซทูทรงอดอทำหทำรในระหวตทำงกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองคร พระองคร
ทรงทททำเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอนเปกนเวลทำสดที่สธิบวนันในตอนตข้นของกทำรรนับใชข้ของพระองคร พระองคร
ทรงทททำเชตนนนัรนอยตทำงไมตตข้องสงสนัยในวนันศนักดธิธสธิทธธิธอสืที่นๆของพวกยธิว ทดที่สททำคนัญคสือควทำมเหกนทดวที่ ทำต กทำร
อดอทำหทำรเปกนวธิธดหนขที่งเพสืที่อตดสอนจธิตใจของเรทำ แมข้ถทูกอนดุมทำนโดยเหลตทำผทูข้แปล ควทำมคธิดกกชนัดเจน
อยตทำงไมตตข้องสงสนัย แมข้พระองครทรงเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำแหตงสงตทำรทำศด กระนนัรนในกทำรถทูกเหยดยด
หยทำมของพระองคร พระองครกทก รงถตอมพระองครลงโดยกทำรอดอทำหทำร มนันเปกนเรสืที่องเสดยดสดทวดที่ ทำต ถข้ทำ
พระองครทรงกธินเลดรยงรสืนที่ เรธิง พระองครกถก ทูกเรดยกวตทำเปกนคนกธินเตธิบและดสืที่มนทรทำองดุตนมทำก เมสืที่อพระองคร
ทรงอดอทำหทำร พระองครกถก ทูกกลตทำวหทำวตทำมดผดสธิง ดทู มนัทธธิว 11:18,19 และมทำระโก 3:20, 21
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ขข้าพระองคค์ใชข้ผข้ากระสอบเปก็นเครซอชั่ งนรต่งหต่ม ขข้าพระองคค์กลายเปก็น

คชาภาษมิตของเขา ดทำวธิดนดุตงหตมกทำยเชตนนนัรนแมข้วทำต ไมตมดบนันทขกอยตทำงเจทำะจงวตทำพระเยซทูทรงทททำเชตนนนัรน
กระนนัรนชดวธิตชตวงแรกๆของพระองครในฐทำนะชตทำงไมข้งทำนกตอสรข้ทำงกกอทำจทททำใหข้พระองครตข้องสวม
เครสือที่ งแตตงกทำยทดที่เปกนผข้ทำเนสืรอหยทำบซขที่งคลข้ทำยกนับผข้ทำกระสอบ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ กทำรถตอมตนัว
พระเยซทูทรงทททำเชตนนนัรนเมสืที่อพระองครทรงทททำใหข้พระองครเองไมตมดชอสืที่ เสดยงใดๆ อทำจเปกนไดข้วทำต ชสืที่อ เยซถู
กลทำยเปกนคททำภทำษธิตแลข้วจรธิงๆ เมสือที่ เหลตทำปฏธิปนักษรของพระองครเหกนใครกกตทำมทดที่นตงดุ หตมผข้ทำกระสอบ
หรสือเสสืรอผข้ทำอนันตทที่ทำตข้อย พวกเขทำอทำจเยข้ยหยนันวตทำ “ดทูเถธิด คนๆนดรเหมสือนเยซทูชทำวนทำซทำเรกธ”
ประสบกทำรณรของดทำวธิดถทูกหมทำยเหตดุเพธิมที่ เตธิม 12 คนททชั่นอัชั่งททชั่ประตยเมซองกก็พยดตชาหนมิขข้า
พระองคค์ คนขทสิ้เมาแตต่งเพลงรข้องวต่าขข้าพระองคค์ คนเหลตทำนนัรนทดที่นงนัที่ อยทูทต ดที่ประตทูเมสืองหมทำยถขงพวก

พนนักงทำนผทูข้ปกครองและเหลตทำผทูข้พธิพทำกษทำ นนันที่ คสือ พวกชนชนัรนสทูงของนครนนัรน แนตนอนวตทำพวกคนขดร
เมทำเปกนพวกทดที่อยทูปต ลทำยสดุดอดกดข้ทำนของคนกลดุตมแรก แมข้วทำต ไมตมบด นันทขกเจทำะจงเกดที่ยวกนับคนเหลตทำนนัรน
ซขที่งเกดที่ยวขข้องกนับกทำรรนับใชข้ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ มนันกกอทำจเกธิดขขรนจรธิง ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำ
พวกชนชนัรนสทูงททำงศทำสนทำและฝตทำยพลเมสืองของเยรทูซทำเลกมดทูหมธิที่นพระองครอยตทำงทดที่สดุด นอกจทำกนดร
ขณะทดที่พวกทหทำรโรมดสืมที่ เหลข้ทำกนันนนัรน พวกเขทำกกอทำจเยทำะเยข้ยพระนทำมอนันประเสรธิฐของพระเยซทูใน
ควทำมสททำมะเลเทเมทำของตน แนตทดเดดยวพระองครทรงถทูกดทูหมธิที่นและถทูกปฏธิเสธโดยคนทนัรงหลทำย
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นทรทำเสดยงของเพลงสดดุดดบทนดรครทำวนดรเปลดยที่ นจทำกคททำครทที่ทำครวญเปกนคททำ

ททูลขอ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ แตต่สต่วนขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์อธมิษฐานตต่อพระองคค์ในเวลาออัน
เหมาะสม โอ ขข้าแตต่พระเจข้า โดยความเมตตาออันอรดมของพระองคค์ ขอทรงโปรดฟอังขข้าพระองคค์
ดข้วยความจรมิงแหต่งความรอดของพระองคค์ ดทำวธิดเปลดที่ยนควทำมสนใจของตนไปยนังกทำรททูลขอกทำร
แทรกแซงของพระเจข้ทำ แตตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำอทำจทรงอธธิษฐทำนคททำขอเดดยวกนันนดรในชนัวที่ โมง
เหลตทำนนัรนทดพที่ ระองครทรงถทูกตรขงอยทูบต นตข้นไมข้นร นัน พระองครไมตมดทพดที่ ขที่งอสืนที่ ใดอดกนอกจทำกควทำมเมตตทำ
ของพระบธิดทำในสวรรครของพระองคร แมข้วทำต มนันเปกนวทำระแหตงกทำรถทูกปฏธิเสธโดยมนดุษยร พระองครกก
ทรงททูลขอกทำรยอมรนับโดยพระเจข้ทำ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำพระองครทรงททูลขอควทำมเมตตทำอนันเหลสือ
ลข้นของพระบธิดทำของพระองครและอข้ทำงสธิทธธิธควทำมจรธิงนนัรนแหตงควทำมรอดของพระองคร
14 ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากจมลงในเลน ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากคนททชั่
เกลทยดชอังขข้าพระองคค์และจากนชสิ้าลถึก ในลนักษณะทดที่คลข้ทำยกนับขข้อ 2 ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวถขง
วธิกฤตธิของตนอดกครนัรงวตทำเปกนเหมสือนเลนตมและนทรทำลขก ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำพระเยซทูทรงอธธิษฐทำน
เชตนนดรดข้วย อดกครนัรงทดที่มคด ททำททูลขอกทำรชตวยใหข้พข้น แมข้อยทูใต นควทำมเปกนพระเจข้ทำของพระองคร ควทำมตนัรงใจ
แนตวแนตขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำกกคสือ ขออยตทำใหข้เปกนไปตทำมใจปรทำรถนทำของขข้ทำพระองคร แตต
ใหข้เปกนไปตทำมนทรทำพระทนัยของพระองคร กระนนัรนในควทำมเปกนมนดุษยรของพระองคร ควทำมหวทำดกลนัว
สธิที่งทดที่พระองครกทำท ลนังเผชธิญกกทททำใหข้พระองครขอรข้องใหข้ถข้วยนนัรนถทูกเอทำไปจทำกพระองคร

15 ขออยต่าใหข้นชสิ้าทต่วมขข้าพระองคค์ หรซอนชสิ้าททชั่ลถึกกลซนขข้าพระองคค์เสทย หรซอปากแดนผยข้ตายงอับ
ขข้าพระองคค์ไวข้ ขณะทดที่นร ททำทตวมแหตงควทำมตทำยไหลบตทำเขข้ทำมทำใกลข้ แตตในสภทำพมนดุษยรของพระองครกก
ดธิรนรน กระนนัรนในควทำมเปกนพระเจข้ทำของพระองคร พระองครกทก รงทททำใจกลข้ทำเพสืที่อสทูข้ตตอไป – ไมตใชต
ตทำมใจปรทำรถนทำของขข้ทำพระองครแตตใหข้เปกนไปตทำมนทรทำพระทนัยของพระองคร ในเพลงสดดุดด 18:4 ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเขดยนไวข้วทำต “ควทำมโศกเศรข้ทำแหตงควทำมตทำยลข้อมขข้ทำพระองครไวข้ กระแสแหตงคน
อธรรมทดที่ทตวมทนับขข้ทำพระองครทททำใหข้ขข้ทำพระองครกลนัว” แมข้ไมตใชตเพลงสดดุดดเกดที่ยวกนับพระเมสสธิยทำหร
ควทำมคลข้ทำยกนันกนับขข้อควทำมตรงนดรกชก นัดเจนเหลสือเกธิน นอกจทำกนดร เพลงสดดุดด 18:16 กกมขด ข้อควทำม
คลข้ทำยคลขงกนัน “พระองครทรงเอสืรอมมทำจทำกทดที่สทูงทรงจนับขข้ทำพเจข้ทำ พระองครทรงดขงขข้ทำพเจข้ทำออกมทำจทำก
นทรทำอนันมทำกหลทำย” พระเยซทูทรงทรทำบเรสืที่องนนัรน พระองครจงข ทรงอธธิษฐทำนมทำกยธิงที่ ขขรนเพสืที่อขอควทำม
เมตตทำขณะทดที่นร ททำทตวมแหตงควทำมตทำยเรธิที่มถทำโถมเขข้ทำใสต พระองคร อดกครนัรงทดคที่ วทำมตทำยและหลดุมศพถทูก
เปรดยบวตทำเปกนเหมสือนหลดุม (ปทำกแดนผทูข้ตทำย)
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ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวตตอไปในทททำนองเดดยวกนัน โอ ขข้าแตต่

พระเยโฮวาหค์ ขอทรงฟอังขข้าพระองคค์ เพราะความเมตตาของพระองคค์นอัสิ้นเลมิศ ขอทรงหอันมาหาขข้า
พระองคค์ตามพระกรรณาออันอรดมของพระองคค์ แมข้ตอนแรกเปกนคททำอธธิษฐทำนหนขที่งของดทำวธิด องคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำกกเหกนไดข้ชนัดวตทำทรงอธธิษฐทำนคททำอธธิษฐทำนเดดยวกนันนดรบนกทำงเขนนนัรน อดกครนัรงทดที่มด
คททำททูลขอใหข้คททำอธธิษฐทำนของพระองครถทูกสดนับฟนัง พระองครทรงททูลขอควทำมเมตตทำกรดุณทำของ
พระเจข้ทำอดกครนัรง แมข้ไมตมคด วทำมบทำปในตนัวของพระองครเองเลย องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในควทำม
เปกนมนดุษยรของพระองครกทก รงอข้อนวอนพระบธิดทำในสวรรครของพระองครเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ
และพละกททำลนังบนกทำงเขนนนัรน
17 ขออยต่าทรงซต่อนพระพอักตรค์ของพระองคค์เสทยจากผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ เพราะขข้า
พระองคค์ทรกขค์ใจ ขอทรงรทบฟอังขข้าพระองคค์ เสดยงรข้องอนันเศรข้ทำโศกของพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเรทำกก
ปวดรข้ทำวจธิตใจจรธิงๆ ควทำมทดุกขรลททำบทำกใดกกตทำมทดที่ดทำวธิดเผชธิญเทดยบไมตไดข้เลยกนับควทำมปวดรข้ทำวจธิตใจ
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ วธิกฤตธิของพระองครเรต งเรข้ทำพระองครใหข้อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนัง
พระองครโดยไว ในเพลงสดดุดด 22:19 ซขที่งเปกนเพลงสดดุดดเกดที่ยวกนับพระเมสสธิยทำหรเชตนกนัน องครพระผทูข้

เปกนเจข้ทำของเรทำทรงอธธิษฐทำนขอพระเจข้ทำดข้วยวตทำ “ขอทรงเรต งรดบมทำชตวยขข้ทำพระองครดข้วยเถธิด” โปรด
สนังเกตดข้วยวตทำพระองครทรงเรดยกพระองครเองวตทำ “ผทูข้รบนั ใชข้ของพระองคร” ในหนนังสสือผทูข้พยทำกรณรตตทำงๆ
ของพระคนัมภดรรเดธิม โดยเฉพทำะในหนนังสสืออธิสยทำหร องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงถทูกเรดยกวตทำเปกน
ผทูข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำ ดทู อธิสยทำหร 42:1, 43:10, 49:1, 49:3, 52:13, 53:11
18 ขอมาใกลข้จมิตวมิญญาณขข้าพระองคค์ ทรงไถต่จมิตวมิญญาณนอัสิ้นไวข้ เพราะศอัตรยของขข้า
พระองคค์ ขอทรงปลดเปลซสิ้องขข้าพระองคค์ อทำจหมทำยถขงกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองคร องครพระ
ผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงอข้อนวอนพระบธิดทำในสวรรครของพระองครใหข้ไถตและชตวยพระองครใหข้พนข้ อทำจ
มทำกกวตทำทดที่ใดๆในเพลงสดดุดแด สนวธิเศษบทนดร องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำร
ฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครซขที่งพระองครทรงรทูวข้ ทำต ไมตอทำจหลดกเลดที่ยงไดข้
สดด 69:19-21

ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักหนันไปยนังพวกศนัตรทูทขดที่ มขสืนที่ ขององครพระผทูข้

เปกนเจข้ทำของเรทำ ตรงนดรมทำกกวตทำทดที่ใดๆลนักษณะเฉพทำะตนัวแบบพระเมสสธิยทำหรของเพลงสดดุดดบทนดรถทูก
ทททำใหข้ปรทำกฏชนัดเจน พระองคค์ทรงทราบการททชั่เขาเยาะเยข้ยขข้าพระองคค์แลข้ว ทอัสิ้งความอายและความ
ออัปยศของขข้าพระองคค์ บรรดาคยต่อรมิของขข้าพระองคค์อยยต่ตต่อพระพอักตรค์พระองคค์หมด พระเยซทูทรง
เตสือนพระบธิดทำในสวรรครของพระองครใหข้ระลขกถขงกทำรเหยดยดหยทำม ควทำมอนับอทำย และกทำรหยทำม
เกดยรตธิทเดที่ หลตทำศนัตรทูของพระองครมดตตอพระองคร สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “บนัดนดรหมทูตชนตทที่ทำชข้ทำอยทูตต ตอหนข้ทำ
ตตอตทำพระองครแลข้ว: ยทูดทำสและกทำรทรยศของเขทำ, เฮโรดและควทำมเจข้ทำเลตหรของเขทำ; คทำยทำฟทำสและ
คททำปรขกษทำของเขทำ; ปดลทำตและควทำมสองจธิตสองใจของเขทำ; พวกยธิว, พวกปดุโรหธิต, ประชทำชน,
พวกผทูข้ปกครอง คสือคนทนัรงหมดนดร พระองครทรงเหกนและจะทรงพธิพทำกษทำ” พวกเขทำทดุกคนอยทูตต ตอ
เบสืรองพระพนักตรรและสทำยพระเนตรของพระเจข้ทำ
20 การเยาะเยข้ยกระทชาใหข้จมิตใจขข้าพระองคค์ชอกชชสิ้า ขข้าพระองคค์จถึงหมดกชาลอังใจ ควทำมคธิด
ตรงนดรอทำจเปกนมทำกกวตทำคททำพทูดเปรดยบเทดยบ มดเหตดุผลมทำกมทำยทดที่จะเชสืที่อวตทำพระเยซทูมธิไดข้ทรง
สธิรนพระชนมรเพรทำะบทำดแผลอนันเกธิดจทำกตะปทูเหลตทำนนัรน หรสือจทำกกทำรทดุบตดโดยพวกโรม หรสือจทำก
ควทำมหวทำดกลนัวกทำงเขนนนัรน ตรงกนันขข้ทำม พระองครอทำจสธิรนพระชนมรเพรทำะใจสลทำย มดหลนักฐทำนททำง

กทำยภทำพของเรสือที่ งนดรในบนันทขกของยอหรน เมสือที่ โลหธิตและนทรทำไหลออกมทำจทำกสดขข้ทำงของพระองคร
ตอนถทูกแทงโดยทวนของโรม มนันกกใหข้หลนักฐทำนททำงนธิตธิเวชเกดที่ยวกนับกทำรฉดกขทำดของเยสืที่อหดุข้มหนัวใจ
เพรทำะควทำมทดุกขรระทม เมสือที่ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงวทำงควทำมชนัวที่ ชข้ทำของเรทำทดุกคนลงบนพระบดุตรผทูข้
บรธิสดุทธธิธของพระองครและพระองครผทูข้ไมตมดควทำมบทำปทรงกลทำยเปกนควทำมบทำปเพรทำะเหกนแกตเรทำ มนันกก
คสือควทำมเหยดยดหยทำมอนันหทำทดที่สดุดไมตไดข้ กระทนังที่ ตอนนดรพระบธิดทำในสวรรครของพระองครกไก มตอทำจม
องดทูพระองครไดข้อดกตตอไป พระองครทรงถทูกปฏธิเสธโดยคนทนัรงหลทำยและถทูกทอดทธิรงโดยพระเจข้ทำ –
ถทูกตรขงอยทูรต ะหวตทำงสวรรครกบนั แผตนดธินโลก
ภทำระอนันนตทำกลนัวแหตงควทำมผธิดบทำปของเรทำกอปรกนับกทำรหนันหนดโดยพระบธิดทำทททำใหข้พระทนัย
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำผทูข้เปดที่ยมสดุขของเรทำแตกสลทำย ควทำมทดุกขรโศกของเรสือที่ งนดรทร นังหมดทททำใหข้
พระทนัยของพระองครฉดกขทำด ทททำใหข้เยสืที่อหดุมข้ หนัวใจนนัรนเตกมไปดข้วยนทรทำ นอกจทำกนดร เสดยงรข้องอนันนตทำกลนัว
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในชนัวที่ ไมตกดที่วนธิ ทำทดกตอนกทำรสธิรนพระชนมรของพระองครกเก ปกนหลนักฐทำน
เพธิมที่ เตธิมทดที่แสดงถขงควทำมเจกบปวดของหนัวใจทดที่แตกสลทำย มนันชตทำงเปกนควทำมเจกบปวดรวดรข้ทำวและ
ควทำมระทมทดุกขรยธิงที่ นนัก! ควทำมบทำปอนันนตทำเกลดยดของเรทำทททำใหข้พระทนัยของพระผทูข้ชตวยใหข้รอดทดที่แสน
วธิเศษของเรทำแตกสลทำย พระองครทรงสธิรนพระชนมรเพรทำะพระทนัยแตกสลทำย! ผทูข้ทดที่กระทททำผธิดเชตนนนัรน
คสือเรทำทนัรงหลทำย
วลดทดที่วทำต ขข้าพระองคค์จถึงหมดกชาลอังใจ มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ “ขข้ทำพระองครปตวยมทำกๆ” ไมต
เพดยงมดควทำมเจกบปตวยของหนัวใจเทตทำนนัรน แตตควทำมเจกบปตวยของรต ทำงกทำยดข้วย มนันเปกนเรสือที่ งปกตธิทดที่เชสืรอ
บทำดทะยนักและอทำกทำรขทำกรรไกรแขกงจะเรธิที่มเขข้ทำมทำเพรทำะบทำดแผลฉดกขทำดอนันนตทำเกลดยดของตะปทู
เหลตทำนนัรน นดทที่ ททำใหข้เกธิดกทำรปวดศดรษะแทบระเบธิด อทำกทำรคลสืนที่ เหดยน อทำกทำรเพข้อคลนังที่ และกทำรชนัก
กระตดุก สต วนหนขงที่ ของควทำมนตทำกลนัวของกทำรตรขงกทำงเขนของโรมคสือ ผลขข้ทำงเคดยงอนันนตทำกลนัวเหลตทำ
นนัรนทดที่เกธิดจทำกควทำมชอกชทรทำนนัรนเอง ควทำมตทำยปกตธิแลข้วมทำจทำกอทำกทำรแทรกซข้อนเหลตทำนดรพรข้อมกนับ
กทำรตทำกแดดมทำกกวตทำเกธิดจทำกบทำดแผลเหลตทำนนัรนเอง

ในโมงยทำมทดที่นตทำกลนัวนนัรน และถทูกละทธิรงโดยทดุกคน พระองครทรงรข้องออกมทำวตทำ ขข้าพระองคค์
มองหาผยสข้ งสาร แตต่กก็ไมต่มท หาผยข้เลข้าโลม แตต่ขข้าพระองคค์หาไมต่พบ เหลตทำสทำวกของพระองครไดข้ทอด
ทธิรงพระองครและหนดไปแลข้ว ผทูข้ตธิดตทำมจททำนวนมทำกของพระองครกหก ทำตนัวไมตพบเลย ทตทำมกลทำงเหลตทำ
ศนัตรทูใจรข้ทำยของพระองคร ไมตมดใครเหกนใจเมสือที่ เหกนควทำมระทมทดุกขรของพระองคร ไมตมดใครมดใจ
สงสทำรเหกนอกเหกนใจพระองครเลย พระองครทรงอยทูโต ดดเดดที่ยว ถทูกปฏธิเสธโดยคนทนัรงหลทำยและถทูก
ทอดทธิรงโดยพระเจข้ทำ แมข้แตตดวงอทำทธิตยรกไก มตอทำจสต องแสงบนพระเศดยรอนันศนักดธิธสธิทธธิธของพระองคร
บตทำยทดที่นตทำกลนัววนันนนัรน 21 เขาใหข้ดทหมทแกต่ขาข้ พระองคค์เปก็นอาหาร ใหข้นชสิ้าสข้มสายชย แกต่ขาข้
พระองคค์ดซชั่มแกข้กระหาย กทำรสททำเรกจจรธิงแบบตรงตนัวของเรสืที่องนดรถทูกบนันทขกไวข้ในมนัทธธิว 27:34 บนันทขก
ขตทำวประเสรธิฐเลตมอสืที่นๆกกบนันทขกเรสืที่องนดรไวข้เชตนกนันในมนัทธธิว 27:48, มทำระโก 15:36, ลทูกทำ 23:36 และ
ยอหรน 19:29 สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “เครสืที่องดสืที่มของอทำชญทำกรถทูกหยธิบยสืนที่ ใหข้องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำผทูข้
ไรข้ควทำมผธิดของเรทำ คสือ สตวนแบตงหนขงที่ อนันขมขสืนที่ แกตพระอทำจทำรยรของเรทำผทูข้กทำท ลนังจะสธิรนพระชนมร
แผตนดธินโลกมดควทำมบนันเทธิงอนันนตทำสนังเวชเพสืที่อพระมหทำกษนัตรธิยรและพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเธอ บตอย
ครนัรงขนทำดไหนทดคที่ วทำมบทำปของเรทำทนัรงหลทำยเตธิมถข้วยดดหมดใหข้แกตพระผทูข้ไถตของเรทำ? ขณะทดที่เรทำโทษ
พวกยธิว อยตทำใหข้เรทำอข้ทำงวตทำเรทำไมตผธิด”
สดด 69:22-24

ทธิศททำงของเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนอดกแลข้ว ในอดกเจกดขข้อถนัดไป นทรทำ

เสดยงเรธิที่มเปลดยที่ นเปกนกทำรแชตงดตทำ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงเปดที่ยมดข้วยควทำมเมตตทำตตอควทำมโฉด
เขลทำของทหทำรโรมเหลตทำนนัรนเมสือที่ พระองครทรงรข้องออกมทำวตทำ “ขข้ทำแตตพระบธิดทำ ขอโปรดอภนัยโทษ
เขทำ เพรทำะวตทำเขทำไมตรวทูข้ ทำต เขทำทททำอะไร” (ลทูกทำ 23:34) พวกเขทำแคตกทำท ลนังทททำหนข้ทำทดที่ของตนและพวกเขทำ
แทบไมตเขข้ทำใจเลยวตทำใครอยทูตต ตอหนข้ทำพวกเขทำหรสือกททำลนังเกธิดอะไรขขรน อยตทำงไรกกตทำม แกตยทูดทำสและคน
เหลตทำนนัรนทดที่ปฏธิเสธพระองครอยตทำงจงใจ นนันที่ คสือ พวกธรรมทำจทำรยร พวกฟทำรธิสด และพวกปดุโรหธิตใหญต
พระเยซทูทรงฝทำกพวกเขทำไวข้กบนั พระพธิโรธของพระเจข้ทำ ขอใหข้สชารอับททชั่อยยต่ตรงหนข้าเขาเองกลายเปก็น
บต่วงแรข้ว และสมิงชั่ ททชั่ควรเปก็นสชาหรอับความสร ขสบายของเขาใหข้กลายเปก็นเครซชั่องดอัก นดไที่ มตใชตจธิตใจทดคที่ ธิด
แคข้นมทำกเทตทำกนับเปกนคททำพยทำกรณร พวกอนัครสทำวกและครธิสตจนักรยดุคตข้นประยดุกตรใชข้ขข้อนดรโดยตรงกนับ
ยทูดทำส ดทู กธิจกทำร 1:16-20

ภนัยพธิบนัตธิทสดที่ องและทดที่สทำมรดุนแรงยธิงที่ กวตทำอนันแรก 23 ขอใหข้ตาของเขามซดไปเพซชั่อเขาจะไดข้
มองไมต่เหก็น และทชาบอันสิ้ เอวเขาใหข้สนอัชั่ สะเทซอนเรซชั่อยไป 24 ขอทรงเทความกรมิสิ้วลงเหนซอเขา และใหข้
ความกรมิสิ้วออันเผารข้อนตามทอันเขา ยทูดทำสจบชดวธิตตนัวเอง อยตทำงไรกกตทำม กทำรพธิพทำกษทำเหลตทำนดรทดที่ถทูก
กลตทำวถขงลตวงหนข้ทำตรงนดรอทำจถทูกกลตทำวแกตพวกปดุโรหธิตใหญตและคณะของพวกเขทำ พวกเขทำรทูวข้ ทำต พระ
เยซทูทรงเปกนผทูข้ใดและเตกมใจปรนับโทษพระองคร พวกเขทำไดข้เขข้ทำสต วนกนับซทำตทำนแลข้ว กทำรสททำเรกจจรธิง
อนันนตทำกลนัวของคททำพยทำกรณรนร ดอทำจเกธิดขขรนในอดกหนขที่งชนัวที่ อทำยดุคนตตอมทำพรข้อมกนับควทำมพธิโรธของตธิตนัส
ใน ค.ศ. 68-70
สดด 69:25

ขอใหข้ททชั่อาศอัยของเขารกรข้างและอยต่าใหข้ผใข้ย ดอาศอัยอยยใต่ นเตก็นทค์ของ

เขา กธิจกทำร 1:20 ผตทำนททำงกทำรดลใจของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธกลตทำวชนัดเจนวตทำกทำรสททำเรกจจรธิงของคททำ
พยทำกรณรนร ดเกธิดขขรนในยทูดทำส เพรทำะเหตดุเรสืที่องนนัรน ครธิสตจนักรยดุคตข้นจขงเดธินหนข้ทำตตอและเลสือกมนัทธดอนัส
ใหข้แทนทดที่ยทูดทำส
สดด 69:26-28

เพราะเขาไดข้ขต่มเหงผยข้ททชั่พระองคค์ทรงเฆทชั่ยนตท เขาเลต่าถถึงความเจก็บ

ปวดของผยข้ททชั่พระองคค์ใหข้บาดเจก็บแลข้ว แมข้องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงทนทดุกขรตทำมนทรทำพระทนัยของ
พระเจข้ทำ เหลตทำศนัตรทูทดที่เตกมไปดข้วยควทำมเกลดยดชนังของพระองครกขก ตมเหงและใสต รข้ทำยพระองครอยตทำง
สนดุกปทำก แมข้พระองครทรงถทูกมอบไวข้โดยพระดททำรธิอนันแนตวแนตและกทำรทรงทรทำบลตวงหนข้ทำของ
พระเจข้ทำ พวกชนชนัรนสทูงของอธิสรทำเอลกกทททำทดุกอยตทำงทดที่พวกเขทำทททำไดข้เพสืที่อสรข้ทำงควทำมบทำดเจกบและกทำร
ดทูถทูก
ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร (อทำจเพสืที่อตนัวเขทำเอง) จขงขอรข้องพระเจข้ทำวตทำ 27 ขอทรงเพมิชั่มโทษ
ความชอัชั่วชข้า แลข้วทรงเพมิชั่มอทก อยต่าใหข้เขาไดข้รอับความชอบธรรมจากพระองคค์ John Gill ออกควทำม
เหกน ณ จดุดนดรวทำต “ขอทรงปลตอยพวกเขทำตทำมลททำพนังในควทำมบทำป ขอทรงปลตอยใหข้พวกเขทำดททำเนธินใน
นนัรนตตอไป ขออยตทำทรงหนตวงเหนดยที่ วพวกเขทำไวข้ ขออยตทำทรงจนัดเตรดยมสธิที่งใดเพสืที่อยนับยนัรงในททำงของ
พวกเขทำ ขอใหข้พวกเขทำดททำเนธินตตอไปจทำกควทำมชนัวที่ รข้ทำยหนขที่งไปยนังอดกควทำมชนัวที่ รข้ทำยหนขงที่ จนกวตทำพวก
เขทำรต วงลงไปสทูตควทำมพธินทำศ: สต วนใจทดที่หยทำบชข้ทำและแขกงกระดข้ทำงของพวกเขทำ ขอทรงปลตอยพวกเขทำ

ไวข้แกตควทำมแขกงกระดข้ทำงในกทำรตนัดสธินพธิพทำกษทำ เพสืที่อทดพที่ วกเขทำจะทททำสธิที่งตตทำงๆทดที่ไมตสมควรและถทูก
ทททำใหข้ฉธิบหทำย” ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทททำใหข้พวกเขทำทดุกคนฉธิบหทำยซขที่งไมตรนับ
ควทำมรนักแหตงควทำมจรธิงนนัรน
ควทำมคธิดนนัรนถทูกกลตทำวชนัดเจนเมสือที่ เขทำปธิดทข้ทำยวตทำ 28 ขอใหข้เขาถยกลบออกเสทยจากทะเบทยนผยข้มท
ชทวมิต อยต่าใหข้เขาขถึสิ้นทะเบทยนไวข้ในหมยต่คนชอบธรรม สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “มดชสืที่อจดไวข้พรข้อมกนับ
เกดยรตธิยศ พวกเขทำจะถทูกลบออกพรข้อมกนับควทำมอนับอทำย ควทำมตทำยจะลบเลสือนกทำรระลขกทดุกอยตทำง
เกดที่ยวกนับพวกเขทำไปเสดย พวกเขทำจะไมตไดข้รบนั ควทำมนนับถสืออดกตตอไป แมข้แตตโดยคนเหลตทำนนัรนทดแที่ สดง
ควทำมคทำรวะตตอพวกเขทำ ยทูดทำสคนแรก จทำกนนัรนกกปดลทำต และเฮโรด และคทำยทำฟทำส ทดุกคนในกทำลอนัน
เหมทำะสมตตทำงถทูกลบออกอยตทำงรวดเรกวไปจทำกกทำรมดตนัวตน ชสืที่อของพวกเขทำหลงเหลสืออยทูโต ดยใชข้เปกน
คททำภทำษธิตเทตทำนนัรน แตตทตทำมกลทำงคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้รนับเกดยรตธิยศผทูข้มดชวด ธิตอยทูหต ลนังกทำรจทำกไปแลข้วของ
พวกเขทำ คนเหลตทำนดรไมตไดข้ถทูกบนันทขกไวข้” คททำกลตทำวโทษพวกเขทำไดข้กลนับกลทำยเปกนกทำรพธิพทำกษทำแลข้ว
พวกเขทำจะถทูกลบออกไปจทำกหนนังสสือแหตงชดวธิตตลอดกทำล กลตทำวสนัรนๆคสือ พวกเขทำจะถทูกทททำใหข้
ฉธิบหทำย
สดด 69:29-33

สต วนสดุดทข้ทำยของเพลงสดดุดดบทนดรครทำวนดรเปลดยที่ นเปกนคททำอธธิษฐทำน

แหตงกทำรสรรเสรธิญและควทำมชสืที่นบทำน แตต่ขข้าพระองคค์ทรกขค์ยากและมทความเศรข้าโศก โอ ขข้าแตต่
พระเจข้า ขอความรอดของพระองคค์ตอัสิ้งขข้าพระองคค์ไวข้ใหข้สยง ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำผทูข้แตตงเพลงสดดุดดบท
นดรหมทำยถขงตนัวเขทำเอง แตตพระองครผทูข้ยงธิที่ ใหญตกวตทำเขทำกกอยทูใต นเงทำขข้ทำงหลนัง องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ
ทรงเตธิบโตมทำในควทำมยทำกจน บนกทำงเขนนนัรน พระองครทรงรทูจข้ นักควทำมยทำกจนถขงขดดสดุดแหตงจธิต
วธิญญทำณ เมสืที่อมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรและกทำรเสดกจขขรนสทูตสวรรครในไมตชทำข้ ของ
พระองคร พระองครจงข อข้อนวอนพระบธิดทำในสวรรครของพระองครใหข้ตรนังพระองครไวข้ใหข้สทูง วนันนนัรนมทำ
ถขงแลข้วในเวลทำไมตนทำน
พระองครจขงทรงรข้องออกมทำวตทำ 30 ขข้าพเจข้าจะสรรเสรมิญพระนามพระเจข้าดข้วยบทเพลง
ขข้าพเจข้าจะยกยต่องพระองคค์โดยโมทนาพระครณ 31 การนอัสิ้นจะเปก็นททชั่พอพระทอัยพระเยโฮวาหค์

มากกวต่าวอัวผยข้หรซอวอัวผยข้ทอัสิ้งเขาและกทบ กทำรสรรเสรธิญและกทำรขอบพระคดุณเปกนทดที่พอพระทนัยตตอ
พระเจข้ทำมทำกกวตทำกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบทูชทำตตทำงๆอนันไมตรจทูข้ บบนแทตนบทูชทำ นอกจทำกนดร 32 บรรดาผยข้
ถต่อมใจจะเหก็นและยมินดท เมสือที่ บรรดทำผทูข้ทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำไดข้ยธินผทูข้อนสืที่ สรรเสรธิญพระเจข้ทำ
และขอบพระคดุณ พวกเขทำเองกกถทูกทททำใหข้ยธินดดดข้วย มนันตธิดตตอไปยนังผทูข้อสืที่นไดข้
ทต่านผยข้เสาะหาพระเจข้า ขอใหข้ใจของทต่านฟซสิ้นชซนชั่ ขถึสิ้น ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนวตทำ “และใจของทตทำน
ทนัรงหลทำยจะพบชดวธิตเมสือที่ มนันแสวงหทำพระเจข้ทำ” แนตนอนวตทำชดวตธิ มทำจทำกพระองคร โดยเฉพทำะชดวธิตฝตทำย
วธิญญทำณ
33 เพราะพระเยโฮวาหค์ทรงสดอับคนขอัดสน และมมิไดข้ทรงดยหมมิชั่นคนของพระองคค์ททชั่ถยก
จชาจอง พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ดใจถตอม ควทำมหมทำยของคนยทำกจนตรง
นดรยอต มหมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดยที่ ทำกจนฝตทำยวธิญญทำณหรสือคนทดที่ถตอมใจ แนตทดเดดยว อทำณทำจนักรแหตง
สวรรครเปกนของพวกเขทำ คนเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกจองจททำเพรทำะพระนทำมของพระครธิสตรมทด ดที่พธิเศษหนข้ทำ
บนัลลนังกรแหตงพระคดุณนนัรน พระเจข้ทำทรงใสต พระทนัยเปกนพธิเศษตตอคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำ มดกทำรบอก
เปกนนนัยเหมสือนเดธิมถขงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในควทำมทดุกขรทรมทำนของพระองคร แนตนอนวตทำ
พระองครทรงเปกนผทูข้ถทูกจองจททำคนหนขที่งในชนัวที่ โมงสดุดทข้ทำยเหลตทำนนัรน
สดด 69:34-36

ลนักษณะเฉพทำะตนัวทดที่กลตทำวถขงพระเมสสธิยทำหรของเพลงสดดุดดบทนดรจทำง

หทำยไปตรงนดรและกลนับมทำยนังคททำสรรเสรธิญแบบธรรมดทำๆมทำกกวตทำ ขอฟข้าสวรรคค์และแผต่นดมินโลก
สรรเสรมิญพระองคค์ ทอัสิ้งทะเลและสรรพสมิชั่งททชั่เคลซชั่อนไหวอยยต่ในนอัสิ้น สธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรงหมดถทูกกททำชนับใหข้
สรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของมนัน นอกจทำกนดร เพรทำะพระองครไดข้ประททำนชดวธิตของพระองครเองเพสืที่อ
เหลตทำวธิสดุทธธิชนของพระองครแลข้ว สธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรงปวงจขงมดเหตดุมทำกขขรนทดที่จะสรรเสรธิญพระองคร
35 เพราะพระเจข้าจะทรงชต่วยศมิโยนใหข้รอด และจะสรข้างหอัวเมซองยยดาหค์ขถึสิ้น เขาทอัสิ้งหลายจะ
อาศอัยอยยต่ททชั่นอัชั่น และไดข้เปก็นกรรมสมิทธมิดิ์ แมข้อธิสรทำเอลไดข้ปฏธิเสธพระมหทำกษนัตรธิยรของเธอแลข้ว ผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรกพก ยทำกรณรวทำต วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พระเจข้ทำจะทรงสรข้ทำงประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลขขรนมทำ
ใหมตและทททำใหข้มนันกลนับคสืนสทูตกทำรเปกนประชทำชทำตธินครหลวงบนแผตนดธินโลก

36 เชซสิ้อสายของผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์จะไดข้เปก็นมรดก และบรรดาผยข้ททชั่รอักพระนามของ
พระองคค์จะอยยต่ททชั่นอัชั่น วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ ไมตใชตแคตอธิสรทำเอลทดที่กลนับใจเชสืที่อเทตทำนนัรนจะไดข้รนับศธิโยนเปกน
มรดก แตตบรรดทำผทูข้ทดที่ถทูกไถตแลข้วทดุกคนโดยพระโลหธิตของพระเมษโปดกจทำกทดุกประชทำชทำตธิจะรนัก
มนันและเขข้ทำถขงมนันไดข้ดข้วย นอกจทำกนดร เยรทูซทำเลกมใหมตจะเปกนนครพธิเศษของมเหสดของพระเมษโปดก
นนันที่ คสือ ครธิสตจนักร ดนังนนัรนหนขที่งในเพลงสดดุดดเหลตทำนนัรนทดที่ยงธิที่ ใหญตทดที่สดุดในคลนังของดทำวธิดจขงจบลงเทตทำนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 70: อดีกครดังนี้ ทดีนื่เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องของ
พลดับพลา มดันถถูกยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่ง วลดีทดีนื่วว่า อหันเปป็นทดีมื่ระลถึกบว่งบอกวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียน
เพนอนื่ เปก็นสมินื่งเตนอนความจสา ไมว่ชดัดเจนวว่ามดันถถูกเขดียนเนนนื่องในโอกาสใด แตว่บางคนไดม้เสนอวว่าเพลง
สดดุดดีบทนดีนี้ถกถู เขดียนหลดังจากดาวมิดกลดับมาจากมาหะนาอมิมแลม้วตอนชนะอดับซาโลม หากเปก็นเชว่น
นดันนี้ จรมิง ดาวมิดกก็กสาลดังระลขกถขงวดันมนดหมว่นเหลว่านดันี้นซขนื่งบดัดนดีนี้ผว่านพม้นไปแลม้ว เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกนสา
เสนอหมดทดันี้งเพลงในฐานะเปก็นคสาอธมิษฐานหนขนื่งของดาวมิด มดันคลม้ายกดับเพลงสดดุดดี 40:13-17
อยว่างมาก ดถูหมายเหตดุสสาหรดับสว่วนนดันนี้ ไดม้
สดด 70:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นเหมสือนกนับเพลงสดดุดด 40:13 ทดที่ดทำวธิดวธิงวอน

พระเจข้ทำใหข้เรต งรดบมทำชตวยเหลสือเขทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงเรต่งมาชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ โอ ขข้าแตต่
พระเยโฮวาหค์ ขอทรงเรต่งมาชต่วยขข้าพระองคค์เถมิด ควทำมรข้อนรนของคททำอธธิษฐทำนของชทำยผทูข้ชอบ
ธรรมคนนดรปรทำกฏชนัดเจน เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นและชตวยเหลสือเขทำ ไมตมดคททำถทำม
เลยวตทำวนันทนัรงหลทำยยตอมมทำแนตเมสืที่อทดพที่ ขที่งเดดยวเทตทำนนัรนของเรทำคสือจทำกสวรรคร แมข้ดทำวธิดไดข้มดชยนั ชนะใน
ศขกแหตงภทูเขทำเอฟรทำอธิมแลข้ว เขทำกกกลนับมทำยนังเยรทูซทำเลกมโดยรทูข้สขกวตทำงเปลตทำททำงอทำรมณร เขทำจขงวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้รดบเรต งมทำชตวยเหลสือ เขทำตข้องกทำรควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ – เดดยดี๋ วนดร! พระเจข้ทำมดแนว
โนข้มทดจที่ ะตอบสนองดข้วยควทำมเรต งรดบตตอคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรนแหตงควทำมเชสืที่อ
สดด 70:2-3

แมข้ดทำวธิดชนะศขกนนัรนแลข้วในททำงทหทำร เขทำกกรทูข้วทำต กตอนหนข้ทำนนัรนคน

จททำนวนมทำกไมตจงรนักภนักดดตตอเขทำ กตอนหนข้ทำนนัรนเขทำเปกนผทูข้ปกครองคนหนขที่งทดยที่ ดุตธิธรรมและกรดุณทำ ทดวที่ ทำต

เหลตทำขข้ทำรทำชบรธิพทำรจะทรยศเขทำนนัรนกกทที่ธิมแทงจธิตใจของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องททูลตตอพระเจข้ทำ ขอใหข้ผข้ย
ททชั่มต่งร เอาชทวมิตของขข้าพระองคค์ไดข้อายและเกมิดความอลวน ขอใหข้ผข้ปย รารถนาททชั่จะใหข้ขข้าพระองคค์เจก็บ
นอันสิ้ ตข้องหอันกลอับไปและไดข้ความออัปยศ ทนัรงหมดทดที่เขทำทททำไดข้คสือ ฝทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำไวข้กบนั องครพระ
ผทูข้เปกนเจข้ทำ พวกเขทำไดข้พทำต ยแพข้ศขกนนัรนแลข้ว แตตในททำงกทำรเมสืองควทำมจงรนักภนักดดของพวกเขทำกกยงนั ไมต
แนตนอนอยทูต เขทำจขงวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้ทททำใหข้พวกเขทำอนับอทำย พระเจข้ทำสทำมทำรถกระทททำกธิจใน
วธิธดตตทำงๆอนันแปลกประหลทำดในกทำรหนันกลนับใจของมนดุษยร
3 ผยข้ททชั่พยดวต่า "อข้าฮา อข้าฮา" นอันสิ้ ขอใหข้ตข้องหอันกลอับไปเพราะเปก็นผลแหต่งความอายของเขา
คนอยตทำงชธิเมอดไดข้เยข้ยหยนันดทำวธิดในระหวตทำงกทำรหลบหนดของเขทำ ดทู 2 ซทำมทูเอล 16 เมสือที่ วนันมสืดมธิดเหลตทำ
นนัรนแหตงชดวธิตของดทำวธิดเผชธิญหนข้ทำเขทำ คนอสืนที่ ๆกกเยข้ยหยนันและดนักคอเขทำวตทำ “อข้ทำฮทำ แกไมตใชตกษนัตรธิยร
อดกตตอไปแลข้ว ฮตทำๆ” ดทำวธิดจขงเอทำเรสืที่องนดรไปมอบไวข้แกตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ โดยขอรข้องพระองครใหข้
ทททำใหข้พวกเขทำอนับอทำย
มนันสททำคนัญตรงทดที่วทำต ดทำวธิดมอบเรสืที่องทนัรงหมดนดรไวข้กบนั องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ในฐทำนะกษนัตรธิยรทดที่
กลนับสทูตสภทำพเดธิม เขทำสทำมทำรถสนังที่ ประหทำรชดวธิตเหลตทำศนัตรทูททำงกทำรเมสืองของตนไดข้ แทนทดจที่ ะทททำอยตทำง
นนัรน เขทำกลนับฝทำกเรสืที่องนดรไวข้กบนั พระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำร บดุคคลทดมที่ ดปนัญญทำกวตทำคสือ ผทูข้ทดที่เอทำปนัญหทำไปมอบ
ไวข้กบนั องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำแทนทดที่จะจนัดกทำรปนัญหทำนนัรนดข้วยตนัวเอง
สดด 70:4

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดอธธิษฐทำนวตทำ ขอใหข้บรรดาผยข้ททชั่แสวงพระองคค์

เปรมปรทดมิดิ์และยมินดทในพระองคค์ ขอใหข้บรรดาผยข้ททชั่รอักความรอดของพระองคค์ กลต่าวเสมอวต่า
"พระเจข้าใหญต่ยงมิชั่ นอัก"สต วนคนเหลตทำนนัรนทดจที่ งรนักภนักดดตตอพระเจข้ทำ ดทำวธิดกททำชนับพวกเขทำใหข้เปรมปรดดธ ธิ
และสรรเสรธิญพระนทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร นดที่บอกเปกนนนัยวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่กบฏตตอดทำวธิดไมตไดข้
พธิจทำรณทำเลยถขงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ พวกกบฏไมตเคยทททำเชตนนนัรนเลย จดุดสนใจทนัรงหมดของพวก
เขทำอยทูฝต ตทำยเนสืรอหนนัง อยตทำงไรกกตทำม ดทำวธิดหนดุนใจเหลตทำผทูข้ตธิดตทำมของเขทำทดที่สนัตยรซสืที่อและดททำเนธินตทำม
ททำงของพระเจข้ทำใหข้เปรมปรดดธ ธิในองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและยกยตองพระนทำมของพระองคร กทำร

สรรเสรธิญเหมทำะสมกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูฝต ตทำยวธิญญทำณ กทำรกบฏเปกนเรสือที่ งปกตธิธรรมดทำสททำหรนับคน
เหลตทำนนัรนทดที่อยทูฝต ตทำยเนสืรอหนนัง
สดด 70:5

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยโดยกทำรกลตทำวซทรทำคททำททูลขอของตนตตอ

พระเจข้ทำ แตต่ขข้าพระองคค์ยากจนและขอัดสน โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงรทบมาหาขข้าพระองคค์ โอ ขข้าแตต่
พระเยโฮวาหค์ ขออยต่าทรงรอชข้า พระองคค์ทรงเปก็นผยข้อ รปถอัมภค์และผยข้ชวต่ ยใหข้พข้นของขข้าพระองคค์ ขณะ
ทดที่เขทำตรขกตรองเกดที่ยวกนับวนันเหลตทำนนัรนแหตงควทำมทดุกขรใจ ดทำวธิดกกเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำตอนนนัรนเขทำ
อตอนแอฝตทำยอทำรมณรและฝตทำยวธิญญทำณขนทำดไหน ดนังนนัรนเขทำจขงทวนซทรทำคททำททูลขอของตนทดที่ใหข้พระเจข้ทำ
อยตทำชนักชข้ทำในกทำรชตวยเหลสือเขทำ เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครแตตผทูข้เดดยวทรงเปกนควทำมชตวย
เหลสือและผทูข้ชตวยใหข้พนข้ ของเขทำ เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำททูลขอใหข้พระเจข้ทำอยตทำทรงรดรอ ดทำวธิด
ตข้องกทำรควทำมชตวยเหลสือทนันทดและเขทำวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงโดยเรกว แมข้ไมต
ไดข้นกข ถขงอธิสยทำหร 40:31 คททำสนัญญทำอนันลขกซขรงของผทูข้พยทำกรณรทตทำนนดรในอดกสทำมรข้อยปดตตอมทำกก
สอดคลข้องกนับคททำททูลขอของดทำวธิดตรงนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 71: เพลงสดดุดดีบทนดีไนี้ มว่มชดี นนื่อเรดียกและไมว่บอกชนนื่อผถูม้แตว่ง อยว่างไร
กก็ตาม เหลว่าผถูม้เชดีนื่ยวชาญชาวฮดีบรถูถนอวว่าเพลงสดดุดดีทดีนื่ไมว่มดีชนนื่อเรดียกถถูกเขดียนโดยผถูม้ทดีนื่ถถูกเอว่ยชนนื่อกว่อนหนม้า
นดันนี้ ซขนื่งในกรณดีนคดีนี้ นอ ดาวมิด สเปอรว์เจดียนพรรณนาถขงเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ดงดั ตว่อไปนดีนี้ “ตรงนดีนี้เรามดีคสา
อธมิษฐานของผถูม้เชนนื่อทดีนื่ชราแลม้ว ซขงนื่ ในความมดันนื่ ใจอดันบรมิสดุทธมิธแหว่งความเชนนื่อถถูกเสรมิมกสาลดังโดย
ประสบการณว์อดันยาวนานและนว่าทขนื่ง อม้อนวอนกลว่าวโทษเหลว่าศดัตรถูของเขา และขอพระพรตว่างๆ
เพมิมนื่ เตมิมสสาหรดับตดัวเขาเอง ดม้วยตดันี้งตาคอยคสาตอบอดันเปดีนื่ยมกรดุณา เขาสดัญญาวว่าจะยกยว่ององคว์พระผถูม้
เปก็นเจม้ายมิงนื่ นดัก สดีนื่ขม้อแรกเปก็นเสดียงรม้องของความเชนนื่อเพนนื่อขอความชว่วยเหลนอ อดีกสดีนื่ขม้อถดัดไปเปก็นคสา
พยานหนขนื่งแหว่งประสบการณว์ จากเพลงสดดดุดดี 71:9-13 วมิสดุทธมิชนอาวดุโสทว่านนดีวนี้ มิงวอนตว่อสถูม้เหลว่า
ศดัตรถูของเขา และจากนดันี้นกก็ชนนื่นชมยมินดดีในความหวดังในเพลงสดดุดดี 71:14-16 เขากลดับมาสถูว่คสา
อธมิษฐานอดีกครดังนี้ ในเพลงสดดุดดี 71:17-18 กลว่าวซสนี้าความหวดังตว่างๆทดีนื่มนดันื่ ใจซขนื่งทสาใหม้จมิตใจของเขา
ชนนนื่ บานในเพลงสดดุดดี 71:19-21 และจากนดันี้นเขากก็ปมิดทม้ายดม้วยคสาสดัญญาวว่าจะเตก็มลม้นในการ

ขอบพระคดุณ ตลอดทดันี้งบทเพลงสดดุดดีนดีนี้อาจถถูกถนอวว่าเปก็นการเอว่ยคสาพถูดของความเชนนื่อทดีนื่ตว่อสถูม้ดมินี้นรน
แตว่กก็ไมว่โซเซ”
สดด 71:1-4

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำรข้องททูลสดที่ประกทำรเพสืที่อขอควทำมชตวย

เหลสือของพระเจข้ทำ (1) โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์วางใจในพระองคค์ อยต่าใหข้ขาข้ พระองคค์รบอั
ความละอายเลย ดทำวธิดไมตอทำยในกทำรเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่เขทำวทำงใจ คททำทดที่
แปลเปกน ความละอาย (บถูวชว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘อนับอทำย’ ควทำมคธิดกกคสือวตทำเมสืที่อเขทำวทำงใจใน
พระเจข้ทำ เขทำกกจะไมตอนับอทำยหรสือขทำยหนข้ทำทดที่ทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำไมตทรงเพธิกเฉยคนเหลตทำนนัรนทดวที่ ทำงใจ
พระองคร ดทู เพลงสดดุดด 31:1 เชตนกนัน
(2) 2 ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ และหลทกเลทชั่ยงหลบหนทโดยความชอบธรรมของ
พระองคค์ ขอทรงเอทยงพระกรรณฟอังขข้าพระองคค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอด ควทำมคธิดตรงนดร
สอดคลข้องกนับเพลงสดดุดด 31:1 อดกแลข้ว ควทำมไวข้วทำงใจของดทำวธิดในควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ
ปรทำกฏชนัดเจน เขทำคดุข้นเคยดดกบนั สธิที่งนนัรน ดทำวธิดจขงยกเรสืที่องควทำมยดุตธิธรรมและควทำมชอบธรรมของ
พระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยเขทำใหข้พนข้ เขทำกลตทำวซทรทำคททำททูลขอของตนทดที่ใหข้พระเจข้ทำสดนับฟนังเขทำ
(3) 3 ขอพระองคค์ทรงเปก็นททชั่ลทสิ้ภอัยเขข้มแขก็งของขข้าพระองคค์ททชั่ขข้าพระองคค์อาศอัยเสมอ
พระองคค์ทรงบอัญชาททชั่จะชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอด เพราะพระองคค์ทรงเปก็นศมิลาและเปก็นปข้อม
ปราการของขข้าพระองคค์ ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรวธิงวอนเพธิมที่ เตธิมใหข้พระเจข้ทำเปกนทดที่อทำศนัยของเขทำ –
สถทำนทดๆที่ เขทำสทำมทำรถพบทดที่ลร ดภยนั ไดข้เสมอ นอกจทำกนดร เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำทททำไมพระองครควร
ทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะชตวยเขทำใหข้รอด ดนังนนัรน ในกทำรเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำถขง
พระสนัญญทำของพระองคร ดทำวธิดจขงอข้ทำงสธิทธธิธในพระสนัญญทำนนัรน คททำสนัญญทำเชตนนนัรนถทูกกลตทำวโดย
พระเจข้ทำผตทำนททำงโมเสสในเพลงสดดุดด 91:9-13 แนตนอนวตทำดทำวธิดคดุข้นเคยกนับเพลงสดดุดดนร นันอยทูแต ลข้ว
นอกจทำกนดร ดทำวธิดทรทำบดดวทำต พระเจข้ทำทรงเปกนศธิลทำแหตงควทำมมนันที่ คงและกทำรปกปข้องของเขทำ ดทู เพลง
สดดุดด 18:2 และ 31:3

4 โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของขข้าพระองคค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากมซอคนชอัวชั่ จากเงซสิ้อม
มซอของคนอธรรมและคนดรราข้ ย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยตนใหข้พนข้ จทำกมสือ
ของเหลตทำศนัตรทูของเขทำทดที่ชนัวที่ และอธรรม มดหลทำยครนัรงในชดวตธิ ทดที่บรรดทำคนทดที่ไมตมพด ระเจข้ทำกลทำยเปกน
ศนัตรทูของเรทำ หลทำยครนัรงพวกเขทำดทูเหมสือนจะเปกนฝตทำยไดข้เปรดยบ กระนนัรนดทำวธิดกกรวทูข้ ทำต เขทำมดพระผทูข้ชตวย
ใหข้พนข้ ทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำคนทนัรงปวง เขทำจขงวธิงวอนพระผทูข้ไถตทดที่ยธิงที่ ใหญตของเขทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ เรทำ
ทททำอยตทำงนนัรนไดข้เชตนกนัน
สดด 71:5-8

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดอทำวดุโสทตทำนนดรครทำวนดรหนันมทำสทูตกทำรสรรเสรธิญพระผทูข้

ชตวยใหข้รอดของเขทำและพระเจข้ทำของเขทำพรข้อมกนับคททำสรรเสรธิญอดกสดที่ประกทำร (1) โอ ขข้าแตต่องคค์พระ
ผยเข้ ปก็นเจข้าพระเจข้า เพราะพระองคค์ทรงเปก็นความหวอังของขข้าพระองคค์ พระองคค์ทรงเปก็นททชั่วางใจ
ของขข้าพระองคค์ตอัสิ้งแตต่เดก็กๆมา เขทำไมตละอทำยทดที่จะยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกน
ควทำมหวนังและควทำมไวข้วทำงใจของเขทำมทำตนัรงแตตเขทำเปกนเดกก บนัดนดรเขทำชรทำแลข้วและยนังมดควทำมเชสืที่อมนันที่
เชตนนนัรนอยทูเต หมสือนเดธิม ควทำมหวนังกททำลนังรอคอยดข้วยใจจดใจจตอ ควทำมไวข้วทำงใจคสือ ควทำมมนันที่ ใจใน
ควทำมหวนังนนัรน
(2) 6 ขข้าพระองคค์พถึชั่งพระองคค์ตอัสิ้งแตต่กชาเนมิด พระองคค์ทรงเปก็นผยนข้ ชาขข้าพระองคค์มาจากครรภค์
มารดาขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์เสมอ ดทำวธิดยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำชดวตธิ ของ
เขทำเปกนมทำโดยควทำมดดของพระเจข้ทำ เหมสือนกนับทดที่แพทยรจะอดุข้มเดกกททำรกโดยจนับทดที่สข้นเทข้ทำหลนัง
ทททำคลอดเสรกจ ดทำวธิดกกยกใหข้พระเจข้ทำทรงทททำเชตนนนัรน พระองครประททำนชดวธิตแลข้วและทรงถสือชดวธิตใน
พระหนัตถรของพระองคร ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะสรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำง
ของเขทำตลอดไป
(3) 7 ขข้าพระองคค์เปก็นททชั่ออัศจรรยค์ใจของคนเปก็นออันมาก แตต่พระองคค์ทรงเปก็นททชั่ลทสิ้ภอัยเขข้มแขก็ง
ของขข้าพระองคค์ ควทำมคธิดอทำจเปกนไดข้วทำต คนจททำนวนมทำกประหลทำดใจวตทำดทำวธิดยนังมดชดวธิตอยทูไต ดข้
อยตทำงไรและทททำไม ควทำมตทำยไดข้เดธินตทำมหลนังเขทำมทำตลอดทนัรงชดวธิตของเขทำ แตตดทำวธิดรทูวข้ ทำต ทททำไม
พระเจข้ทำทรงเปกนททชั่ลทสิ้ภอัยเขข้มแขก็งของเขทำ

(4) เขทำจขงขอรข้องวตทำ 8 ขอใหข้ปากของขข้าพระองคค์เตก็มไปดข้วยการสรรเสรมิญพระองคค์ และ
ถวายเกทยรตมิแดต่พระองคค์วอันยอังคชชั่า เพรทำะรทูวข้ ทำต ลมหทำยใจและชดวธิตของเขทำเปกนมทำจทำกผทูข้ใดนนับแตตนร นัน
เปกนตข้นมทำ ดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะสรรเสรธิญพระผทูข้ไถตของตนเสมอไป บทเรดยนเหลตทำนนัรนจขงเปกน
สธิที่งสอนใจเรทำจนถขงบนัดนดร
สดด 71:9-11

เมซชั่อวอัยชรา ขออยต่าทรงเหวทชั่ยงขข้าพระองคค์ทมิสิ้งเสทย ขออยต่าทรงทอด

ทมิสิ้งขข้าพระองคค์เมซชั่อขข้าพระองคค์หมดแรง บนัดนดรดทำวธิดเปกนชทำยชรทำแลข้ว พระเจข้ทำทรงเปกนพละกททำลนัง
ของเขทำในวนัยหนดุตมของเขทำ บนัดนดรเขทำททูลขอองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้ทททำเชตนนนัรนตตอไป เรสืที่องทนัรงหมดของ
อนับซทำโลมไดข้ทททำใหข้เขทำหมดแรง เขทำอตอนลข้ทำในจธิตวธิญญทำณ มนันอทำจเปกนชนัวที่ ขณะแหตงควทำมอตอนแอ
ทดที่เขทำอธธิษฐทำนขอพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงทอดทธิรงเขทำ ตรงกนันขข้ทำม ตลอดหนนังสสือพระรทำชบนัญญนัตธิและทดที่
อสืนที่ ๆ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำพระองครจะไมตทอดทธิรงประชทำชนของพระองคร ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ
4:31, 31:6, 31:8, โยชทูวทำ 1:5, 1 ซทำมทูเอล 12:22 บทำงทดรสทูข้ ขกทข้อแทข้ในจธิตวธิญญทำณ ดทำวธิดเตสือนควทำม
จททำพระเจข้ทำถขงเหลตทำศนัตรทูของเขทำทดที่อยทูตต รงหนข้ทำเขทำเสมอ 10 เพราะบรรดาศอัตรย ของขข้าพระองคค์กลต่าว
รข้ายขข้าพระองคค์ บรรดาผยข้ททชั่จข้องเอาชทวมิตของขข้าพระองคค์ปรถึกษากอัน 11 และกลต่าววต่า "พระเจข้าทรง
ทอดทมิสิ้งเขาแลข้ว จงขต่มเหงและฉวยเขาไวข้ เพราะไมต่มทผข้ใย ดชต่วยเขาใหข้พข้น " ดทำวธิดไดข้เอทำชนะอนับซทำ
โลมและเหลตทำสหทำยของเขทำแลข้ว กระนนัรนเขทำกกยนังมดควทำมหวทำดกลนัวเกดที่ยวกนับควทำมไมตจงรนักภนักดดของ
พวกเขทำอยทูต
สดด 71:12-13

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงหนันไปพขงที่ พระศธิลทำและควทำมรอดของเขทำ โอ ขข้าแตต่

พระเจข้า ขออยต่าทรงอยยต่ไกลขข้าพระองคค์ โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของขข้าพระองคค์ ขอทรงรทบมาชต่วยขข้า
พระองคค์ เขทำดทูเหมสือนโดดเดดที่ยวแมข้ไดข้กลนับเปกนกษนัตรธิยรอดกครนัรง ในควทำมทข้อใจของเขทำ เขทำวอนขอ
กทำรสถธิตอยทูดต วข้ ยของพระเจข้ทำ ควทำมจรธิงกกคสือ พระเจข้ทำไมตเคยขยนับไปไหน เรทำเองตตทำงหทำกทดที่ถอยหตทำง
ไปจทำกพระองคร กระนนัรนดทำวธิดกกอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้เขข้ทำมทำใกลข้เขทำ ศขกแทข้จรธิงนนัรนสธิรนสดุดไปแลข้ว
บนัดนดรมนันดททำเนธินตตอไปในใจและควทำมคธิดของเขทำ เขทำจขงรข้องททูลตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ
พระเจข้ทำทรงเปกนนนักจธิตวธิทยทำและนนักบททำบนัดของเขทำ อนันทดที่จรธิงพระองครทรงเปกนเพสือที่ นสนธิททดที่สดุดของ
เรทำ – ผทูข้ทดที่อยทูใต กลข้ชธิดยธิงที่ กวตทำพดที่นข้อง

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้กทำท รทำบควทำมไมตจงรนักภนักดดทดที่ยงนั หลงเหลสืออยทูขต อง
เหลตทำศนัตรทูของเขทำ 13 ขอใหข้ศอัตรย ชวท มิตของขข้าพระองคค์รบอั ความอายและถยกลข้างผลาญเสทย ผยเข้ สาะหา
ททชั่จะทชาออันตรายขข้าพระองคค์นนอัสิ้ ขอใหข้การเยาะเยข้ยและความออัปยศทต่วมเขา แหลตงทรนัพยทำกรและ
ทดพที่ ขที่งเดดยวของเขทำคสือ กทำรโยนภทำระของเขทำไวข้กบนั องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ หลทำยครนัรงทนัรงหมดทดที่เรทำทททำไดข้กก
คสือ โยนควทำมกนังวลใจทนัรงหมดของเรทำไวข้กบนั พระองครเพรทำะพระองครทรงหตวงใยเรทำทนัรงหลทำย
สดด 71:14-16

เมสือที่ นขกยข้อนถขงควทำมดดของพระเจข้ทำ นทรทำเสดยงของเพลงสดดุดดบทนดรกก

เปลดที่ยนอยตทำงฉนับพลนัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวคททำสนัญญทำแงตบวกสทำมประกทำร (1) แตต่ขข้า
พระองคค์จะหวอังอยยต่ตลอดไป และจะสรรเสรมิญพระองคค์มากยมิชั่งขถึสิ้นๆ เหมสือนทดที่เปกนกนับเพลงสดดุดด
หลทำยบท เมสือที่ ดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อตรขกตรองถขงควทำมดดของพระเจข้ทำ ควทำมทข้อใจของเขทำกกกลนับ
กลทำยเปกนควทำมหวนัง หมทูตเมฆเลสือนหทำยไปและกทำรหนดุนใจแหตงกทำรอวยพรของพระเจข้ทำสต องแสง
ผตทำนออกมทำเหมสือนดวงอทำทธิตยรหลนังพทำยดุ ในกทำรระลขกถขงควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำ ทนัร งหมดทดที่เขทำ
ทททำไดข้กคก สือ สรรเสรธิญพระนทำมของพระองคร
(2) 15 ปากของขข้าพระองคค์จะเลต่าถถึงความชอบธรรมและความรอดของพระองคค์วนอั ยอังคชชั่า
เพราะจชานวนเหลต่านอัสิ้นมากมายเกมินความรยข้ของขข้าพระองคค์ ดนังนนัรน แมข้เขทำไมตรวทูข้ ทำต เขทำมดเวลทำเหลสืออยทูต
นทำนเทตทำใดทดที่จะมดชวด ธิตอยทูต เขทำกกตร นังใจแนตวแนตวทำต จะกลตทำวถขงควทำมชอบธรรมและควทำมรอดของ
พระเจข้ทำแกตผทูข้อสืที่น อนันทดจที่ รธิง ดทำวธิดมดแผนทดที่จะทททำเชตนนนัรนเสมอไป เมสืที่อเรทำหยดุดสมเพชตนัวเองและนขก
ยข้อนถขงควทำมดดของพระเจข้ทำ เรทำกกตข้องบอกคนอสืนที่ มนันกระตดุข้นเรทำใหข้เปกนพยทำน
(3) 16 ขข้าพระองคค์จะไปดข้วยพระกชาลอังขององคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้าพระเจข้า ขข้าพระองคค์จะกลต่าว
ถถึงความชอบธรรมของพระองคค์ ของพระองคค์เทต่านอัสิ้น ดนังนนัรนดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะไปตตอ
ดข้วยพละกททำลนังของพระเจข้ทำ เขทำตนัรงใจแนตวแนตอดกวตทำจะเปกนพยทำนแกตผทูข้อสืที่นถขงอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรม
ของพระเจข้ทำ บทเรดยนหนขงที่ ยนังมดอยทูสต ททำหรนับเรทำจนทดุกวนันนดร
สดด 71:17-18

โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์ทรงสอนขข้าพระองคค์ตอัสิ้งแตต่เดก็กๆมา และ

ขข้าพระองคค์ยอังปต่าวรข้องราชกมิจมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ เขทำหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสือที่ ตรขกตรองเพธิที่มเตธิมเกดที่ยว

กนับควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำตลอดหลทำยปดนร นัน ในทตทำมกลทำงคททำสรรเสรธิญของเขทำ ดทำวธิด
กลตทำวซทรทำคททำอธธิษฐทำนททูลขอของตนตตอพระเจข้ทำอดกครนัรง ทนัรงคททำสรรเสรธิญและคททำททูลขอเปกนองคร
ประกอบพสืรนฐทำนของคททำอธธิษฐทำน 18 แมข้จะถถึงวอัยชราและผมหงอกกก็ตาม โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขออยต่า
ทรงทอดทมิสิ้งขข้าพระองคค์เสทย จนกวต่าขข้าพระองคค์จะประกาศถถึงอานรภาพของพระองคค์แกต่ชอัชั่วอายรถอัด
ไป และฤทธมิดิ์เดชของพระองคค์แกต่บรรดาผยข้ททชั่จะเกมิดมา ในฐทำนะพลเมสืองอทำวดุโสคนหนขที่ง ดทำวธิดหยดุด
ชนัวที่ ครทูตเพสืที่อขอรข้องพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงทอดทธิรงเขทำ เขทำไมตมดพละกททำลนังของคนหนดุตมอดกตตอไปแลข้วและ
ไมตมคด วทำมทรหดอดทนทดที่เขทำเคยมด อยตทำงไรกกตทำม เหตดุผลสททำหรนับคททำททูลขอนดรกคก สือ เพสือที่ ทดที่เขทำจะ
สทำมทำรถเปกนพยทำนแกตคนชนัวที่ อทำยดุปนัจจดุบนันและทดที่จะมทำถขงพละกททำลนังและฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำ แมข้
ทข้อใจอยทูหต ลทำยครนัรง ดทำวธิดกกกลนับมทำสทูตรทูปแบบเดธิมของตนของกทำรเปกนพยทำนคนหนขงที่ ของพระผทูข้ไถต
ของเขทำกระทนังที่ ในวนัยชรทำ
สดด 71:19-21

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทดที่ยธิงที่ ใหญตทตทำนนดรจงข กลตทำวคททำพยทำนอดกสทำมประกทำร

ตตอพระเจข้ทำ (1) โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ความชอบธรรมของพระองคค์ไปถถึงททชั่สยงนอัสิ้น โอ ขข้าแตต่พระเจข้า
พระองคค์ผข้ไย ดข้ทรงกระทชาการใหญต่ ผยใข้ ดจะเหมซอนพระองคค์ สธิที่งหนขงที่ ทดที่ดทำวธิดเขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจนกกคอสื
ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ เทตทำทดที่เขทำทรทำบ ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำแผตออกไปจนถขงฟข้ทำ
สวรรคร ในเพลงสดดุดด 97:6 ดทำวธิดเลตทำวตทำฟข้ทำสวรรครประกทำศควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำอยตทำงไร
เพรทำะควทำมชอบธรรมทดที่ถทูกยกยตองของพระองคร พระองครจขงไดข้ทรงกระทททำสธิที่งใหญตโตตตทำงๆ อยตทำง
หลนังเกธิดขขรนตตอจทำกอยตทำงแรก ดทำวธิดตนัดสธินอยตทำงถทูกตข้องแลข้ววตทำไมตมดผทูข้ใดเหมสือนพระเจข้ทำผทูข้ชอบธรรม
ของเรทำ
(2) 20 พระองคค์ผข้ทย รงกระทชาใหข้ขข้าพระองคค์ประสบความทรกขค์ยากลชาบากเปก็นออันมากจะ
ทรงรซสิ้อขข้าพระองคค์ขถึสิ้นมาอทก พระองคค์จะทรงนชาขข้าพระองคค์ขถึสิ้นมาอทกจากททชั่ลถึกของโลก หลทำยครนัรง
พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้เรทำผตทำนเขข้ทำไปในหดุบเขทำลขก แตตมนนั คสือเพสือที่ สอนเรทำ อยตทำงไรกกตทำม ในควทำม
สนัตยรซสืที่อของพระองครๆจะทรงทททำใหข้ประชทำชนของพระองครกลนับมดชวด ธิตขขรนใหมตจทำกกทำรทดสอบ
ของพวกเขทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพทูดถขงกทำรถทูกนททำขขรนมทำจทำกทดที่ลขกแหตงแผตนดธินโลก เขทำอทำจกททำลนัง
พทูดเปกนเชธิงเปรดยบเทดยบถขงกทำรถทูกหนดุนใจและถทูกเสรธิมกททำลนังโดยพระเจข้ทำ อยตทำงไรกกตทำม อทำจมดกทำร

กลตทำวถขงกทำรเปกนขขรนจทำกตทำยตรงนดรดข้วย แนตทดเดดยว คนเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกไถตโดยพระโลหธิตของพระเมษ
โปดกจะถทูกนททำออกมทำจทำกหลดุมศพ
(3) 21 พระองคค์จะทรงเพมิชั่มเกทยรตมิแกต่ขข้าพระองคค์ และเลข้าโลมขข้าพระองคค์รอบดข้าน แมข้ดทำ
วธิดเคยผตทำนหดุบเขทำลขกมทำแลข้วในเรสือที่ งกทำรกบฏของอนับซทำโลมและแมข้เขทำทข้อใจกตอนหนข้ทำนดร บนัดนดรเขทำ
กกชสืที่นชมยธินดดทพดที่ ระเจข้ทำจะทรงอวยพรเขทำอดกครนัรง นอกจทำกนดร เขทำทรทำบถขงกทำรหนดุนใจของพระเจข้ทำ
อยทูทต ดุกดข้ทำน: พระวธิญญทำณของพระองคร พระวจนะของพระองคร และคททำสนังที่ ตตทำงๆของพระองคร
ควทำมจรธิงตตทำงๆของพระองครและพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคร คททำของพระองครและธทำรพระกร
ของพระองคร ควทำมเมตตทำ พระคดุณ และควทำมรนักกรดุณทำของพระองคร
สดด 71:22-24

แมข้เขทำทข้อใจกตอนหนข้ทำนดร บนัดนดรดทำวธิดกกปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำ

สรรเสรธิญและกทำรขอบพระคดุณตตอพระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของขข้าพระองคค์ ฝต่ายขข้าพระองคค์จะ
สรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยพมิณใหญต่ถถึงเรซชั่องความจรมิงของพระองคค์ โอ ขข้าแตต่องคค์บรมิสร ทธมิดิ์แหต่ง
อมิสราเอล ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยพมิณเขาคยต่ รทูปแบบทดที่ถทูกแสดงตรงนดรเปกน
ลนักษณะทนัวที่ ไปของเพลงสดดุดดหลทำยบท ดทำวธิดเคยอยทูใต นหดุบเขทำลขกแหตงควทำมสธิรนหวนัง กระนนัรนเมสืที่อเขทำ
หยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อตรขกตรองถขงควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำ แสงอทำทธิตยรแหตงควทำมดดของพระเจข้ทำกกสทำด
สต องออกมทำ กตอนจบเพลงสดดุดดบทนดร เขทำกกเปรมปรดดธ ธิในแสงอทำทธิตยรบนยอดภทูเขทำแหตงกทำรอวยพร
ของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ
โปรดสนังเกตดข้วยวตทำพระเจข้ทำทรงถทูกพรรณนทำวตทำเปกน “องครบรธิสดุทธธิธแหตงอธิสรทำเอล” ในชนัวที่
อทำยดุคนนดรแหตงกทำรคธิดแงตบวกทดที่เหลตทำนนักเทศนรหนัวเสรดยกยตองแตตควทำมรนักของพระเจข้ทำ คนจททำนวนมทำก
ไมตรทูข้อะไรเลยเกดที่ยวกนับควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำ กระนนัรนในพระคนัมภดรตร ลอดทนัรงเลตม ควทำมบรธิสดุทธธิธ
ของพระเจข้ทำกกถทูกกลตทำวถขงมทำกกวตทำควทำมรนักของพระเจข้ทำ มทำกกวตทำหข้ทำสธิบครนัรงในพระคนัมภดรรตลอดทนัรง
เลตม พระเจข้ทำทรงถทูกเรดยกวตทำ “องครบรธิสดุทธธิธแหตงอธิสรทำเอล” หรสือแบบเรดยบงตทำยมทำกกวตทำวตทำ “องคร
บรธิสดุทธธิธ” แมข้พระเจข้ทำทรงเปกนควทำมรนักจรธิงๆ พระองครกทก รงบรธิสดุทธธิธดข้วย มดอะไรบทำงอยตทำงทดเที่ หลตทำ

ครธิสเตดยนหนัวเสรดไมตรทูข้ ครธิสเตดยนสต วนใหญตทจดที่ นับมสือกนันลสืมไปเสดยแลข้ว และเหลตทำผทูข้ยขดถสือหลนักขข้อเชสืที่อ
เดธิมตข้องถทูกเตสือนควทำมจททำ
เพรทำะควทำมดดของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำ 23 รมิมฝทปากของขข้าพระองคค์จะโหต่รข้องดข้วย
ความชซชั่นบาน เมซชั่อขข้าพระองคค์รข้องเพลงสรรเสรมิญพระองคค์ ทอัสิ้งจมิตวมิญญาณของขข้าพระองคค์ดข้วย
ซถึงชั่ พระองคค์ไดข้ทรงไถต่ไวข้ เพรทำะเขทำชสืที่นชมยธินดดในองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะรข้อง
เพลงถวทำยแดตพระองคร โปรดสนังเกตวตทำจดุดสนใจหลนักของบทเพลงของดทำวธิดคสือพระเจข้ทำเอง พระเจข้ทำ
เบสืรองบนควรเปกนจดุดสนใจหลนักของดนตรดครธิสเตดยน บทเพลงของเรทำควรถทูกขนับรข้องใหข้พระกรรณ
ของพระองครฟนังและไมตใชตหขทู องเรทำเอง สงตทำรทำศดแดตพระเจข้ทำและไมตใชตควทำมบนันเทธิงคสือจดุดสนใจ
หลนักเสมอของดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำดทำวธิดสรรเสรธิญพระเจข้ทำเพรทำะทรงไถตเขทำแลข้ว
24 และลมินสิ้ ของขข้าพระองคค์จะพยดถถึงความชอบธรรมของพระองคค์ตลอดวอันยอังคชชั่า เพราะผยข้
ซถึงชั่ แสวงททชั่จะทชาออันตรายขข้าพระองคค์ไดข้รอับความออับอายและออัปยศ ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดร
โดยกทำรปฏธิญทำณวตทำจะใหข้กทำรและเปกนพยทำนถขงควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำเสมอไป เพรทำะควทำม
ชอบธรรมของพระเจข้ทำ เหลตทำศนัตรทูของเขทำจขงถทูกทททำใหข้ลข้มเหลว ดทำวธิดรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ
เพรทำะเหตดุนร นัน
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 72: บางคนคมิดเอาเองวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนโดยซาโลมอน
โดยสดันนมิษฐานวว่าชนนื่อเรดียก เพลงสดดดดีเพมมื่อซาโลมอน อาจแปลไดม้วว่า “เพลงสดดุดโดี ดยซาโลมอน”
อยว่างไรกก็ตาม ขม้อแรกและขม้อสดุดทม้ายของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็หดักลม้างทดัศนะนดันี้น ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่งอยว่าง
ชดัดเจน อยว่างไรกก็ตาม เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่ซาโลมอนบดุตรชายของเขา ชว่วงเวลานดันนี้ คนอ
บดันนี้ ปลายชดีวมิตของดาวมิด ซาโลมอนกสาลดังจะขขนี้นครองบดัลลดังกว์แลม้ว แมม้เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กลว่าวถขงซา
โลมอนอยว่างชดัดเจน พระองคว์ผถูม้ทรงยมิงนื่ ใหญว่กวว่าเขากก็อยถูว่ในเงาขม้างหลดัง เพลงสดดุดดีบทนดีนี้จงข มดีเนนนี้อหา
เกดีนื่ยวกดับพระเมสสมิยาหว์อยว่างชดัดเจนโดยกลว่าวถขงสงว่าราศดีของพระมหากษดัตรมิยว์แหว่งกษดัตรมิยทว์ ดันี้งหลาย
เมนอนื่ พระองคว์เสดก็จมาเพนนื่อครอบครองในฤทธานดุภาพและสงว่าราศดียงมินื่ ใหญว่

เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกพรรณนาไวม้อยว่างเหมาะสมดดังตว่อไปนดีนี้: การครองราชยว์ของพระเมสสมิ
ยาหว์จะชอบธรรม, 72:1-7; เปป็นสากล, 72:8-11; เมตตา, 72:12-14; มหัมื่งคหัมื่ง, 72:15-16; ยหังมื่ ยมนเปป็น
นวิตยณ์, 72:17 จากนดันี้นมดีคทายอพระเกดียรตวิเพมินื่มเขม้าไป, 72:18-19 และคทาทวิถงทน้าย, 72:20
สดด 72:1

เพลงสดดุดดบทนดรถทูกเกรธิที่นนททำโดยดทำวธิดอธธิษฐทำนเผสืที่อซทำโลมอน โอ ขข้า

แตต่พระเจข้า ขอประทานความยรตมิธรรมของพระองคค์แกต่กษอัตรมิยค์ และความชอบธรรมของพระองคค์
แกต่ราชโอรส ควทำมยดุตธิธรรม (ขข้อพธิพทำกษทำตตทำงๆ) ของพระเจข้ทำอทำจหมทำยถขงพระวจนะของพระเจข้ทำ
ดทำวธิดจขงอทำจกททำลนังททูลขอพระเจข้ทำใหข้วทำงพระวจนะของพระองครไวข้ตตอหนข้ทำบดุตรชทำยของเขทำเมสืที่อเขทำ
ขขรนครองบนัลลนังกรแหตงอธิสรทำเอล ควทำมชอบธรรมทดที่ดทำวธิดททูลขอเพสืที่อบดุตรชทำยของเขทำอทำจหมทำยถขง
อดุปนธิสนัยอนันชอบธรรม มนันอทำจหมทำยถขงควทำมชอบธรรมทดที่ถทูกนนับเอทำดข้วย ไมตมดคททำอธธิษฐทำนโดยบธิดทำ
คนหนขที่งเพสือที่ บดุตรชทำยของเขทำทดที่ละเอดยดอตอนกวตทำนดรเคยถทูกเอตยมทำกตอน เมสือที่ เดกกชทำยคนหนขงที่ หนันมทำหทำ
พระผทูข้ชตวยใหข้รอดและถทูกทททำใหข้เปกนคนชอบธรรม เขทำกกถทูกนนับวตทำเปกนคนชอบธรรมแลข้วโดย
พระเจข้ทำ จทำกนนัรนเมสืที่อเขทำจนัดระเบดยบชดวธิตของเขทำโดยหลนักกทำรแหตงกทำรดททำเนธินชดวตธิ ทดที่ชอบธรรม
อดุปนธิสนัยของเขทำกกถทูกยสืนยนันในสธิที่งเดดยวกนันนนัรน ดทำวธิดอธธิษฐทำนเชตนนนัรนเพสือที่ ซทำโลมอน
สดด 72:2-5

ดทำวธิดขขรนตข้นสทำยโซตแหตงควทำมหวนังสททำหรนับกทำรครองรทำชยรของบดุตร

ชทำยของเขทำ อยตทำงไรกกตทำม ผทูข้หนขที่งทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำซทำโลมอนกกถทูกหมทำยถขงอยตทำงชนัดเจน ทต่านจะไดข้
พมิพากษาประชาชนของพระองคค์ดข้วยความชอบธรรม และคนยากจนของพระองคค์ดข้วยความ
ยรตมิธรรม ในเพลงสดดุดด 45:6 ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำเรทำวตทำธทำรพระกรแหตงอทำณทำจนักรของพระองครจะ
เปกนควทำมชอบธรรม อธิสยทำหรบอกเรทำวตทำเมสืที่อพระองครทรงปกครองและครองรทำชยร ผข้ทำคทำดบนัรนเอว
ของพระองครจะเปกนควทำมชอบธรรม (อธิสยทำหร 11:5) คททำทดแที่ ปลเปกน ความยรตมิธรรม (การพมิพากษา)
(มมิชพดัท) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมยดุตธิธรรม’ จนถขงระดนับหนขที่ง ซทำโลมอนกกปกครองเชตนนนัรนใน
ชตวงปดแรกๆของเขทำ อยตทำงไรกกตทำม กทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของคททำพยทำกรณรนร ดคอสื ตอนทดที่พระมหทำ
กษนัตรธิยรแหตงควทำมชอบธรรมจะทรงปกครองและครองรทำชยรจทำกบนัลลนังกรยดุคพนันปดของพระองคร

ในวนันนนัรน 3 บรรดาภยเขาจะบอังเกมิดสอันตมิสรขสชาหรอับประชาชน และเนมินเขา โดยความชอบ
ธรรม เมสืที่อพระเยซทูจะครองรทำชยร บรรดทำภทูเขทำซขที่งเคยเปกนทดที่กบดทำนของพวกโจรจะนททำมทำซขที่ง
สนันตธิสขดุ อยตทำงไรกกตทำม ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ สนันตธิสดุขแผตออกมทำจทำกควทำมชอบธรรม อธิส
ยทำหรสรดุปเรสือที่ งนดรอยตทำงกระชนับเมสืที่อเขทำเขดยนไวข้วทำต “ผลของควทำมชอบธรรมจะเปกนสนันตธิภทำพ” (อธิส
ยทำหร 32:17) สนันตธิสขดุ ยตอมตธิดตทำมมทำจทำกควทำมชอบธรรมแทข้จรธิง เพรทำะวตทำควทำมชอบธรรมจะมดชยนั
ในวนันนนัรน สนันตธิสดุขกกจะมดชยนั เชตนกนัน กระทนังที่ ในวนันนดร เมสืที่อเรทำทททำสธิที่งทดที่ถทูกตข้องกนับเพสืที่อนบข้ทำนของเรทำ
จนถขงระดนับนนัรนเรทำกกจะมดสนันตธิสดุขกนับเขทำ
นอกจทำกนดร 4 ทต่านจะสยข้คดทของคนยากจนแหต่งประชาชน ใหข้การชต่วยใหข้พนข้ แกต่ล ยกหลาน
ของคนขอัดสน และจะทรบผยบข้ บท บอังคอับเปก็นชมิสิ้นๆ คททำพยทำกรณรตรงนดรถทูกทททำใหข้สททำเรกจจรธิงแลข้วในแบบ
จททำกนัดในรนัชกทำลของซทำโลมอน กทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของมนันจะเปกนในรนัชกทำลของพระเยซทู กทำร
ปกครองอนันชอบธรรมจะนททำมทำซขที่งควทำมยดุตธิธรรมกระทนังที่ แกตผทูข้ทดที่มดฐทำนะตทที่ทำตข้อยทดที่สดุด ตลอดหลทำยยดุค
สมนัย เหลตทำผทูข้ปกครองทดโที่ อหนังมนักใหข้ควทำมโปรดปรทำนแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ชตวยตนใหข้ครองอททำนทำจไดข้
ตตอไป บรรดทำคนยทำกจนของแผตนดธินยตอมถทูกเหยดยบยทที่ทำใตข้ฝตทำเทข้ทำอยตทำงไมตไยดด มนันจะไมตเปกนเชตนนนัรน
เมสือที่ พระเยซทูทรงครองรทำชยร
เมสือที่ วนันนนัรนมทำถขง 5 พวกเขาจะเกรงกลอัวพระองคค์ตราบททชั่ดวงอาทมิตยค์และดวงจอันทรค์คงอยยต่
ตลอดทรกชอัชั่วอายร คนเหลตทำนนัรนทดที่มดฐทำนะตทที่ทำตข้อยเปกนพธิเศษจะสนนับสนดุนกษนัตรธิยรของตน นนันที่ เปกน
ควทำมจรธิงในกทำรครองรทำชยรชตวงแรกๆของซทำโลมอน กทำรสททำเรกจจรธิงในทดสที่ ดุดของเรสือที่ งนดรจะเปกน
ตอนทดที่พระเยซทูทรงครองรทำชยร
สดด 72:6-7

กทำรครองรทำชยรอนันชอบธรรมของพระเมสสธิยทำหรถทูกบอกลตวงหนข้ทำ

เพธิมที่ เตธิม ทต่านจะเปก็นเหมซอนฝนททชั่ตกบนหญข้าททชั่ตอัดแลข้ว เหมซอนหต่าฝนททชั่รดแผต่นดมินโลก กทำรเสดกจ
มทำของพระเมสสธิยทำหรถทูกเปรดยบวตทำเปกนเหมสือนฝนอตอนๆทดตที่ กลงมทำในวนันหนขงที่ ของฤดทูรข้อนหลนังจทำก
ทดที่ตนข้ หญข้ทำถทูกตนัดออกไปแลข้ว กลธิที่นหอมหวทำนของตข้นหญข้ทำทดที่ถทูกตนัดแลข้วพรข้อมกนับควทำมชดุตมชสืรนอนัน

สดชสืที่นจทำกสวรรครใหข้ภทำพประกอบของควทำมเปกนสดุขของกทำรเสดกจกลนับมทำขององครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำของเรทำ มนันจะเปกนฤดทูรข้อนอนันเขดยวชอดุตมในขณะนนัรนไปจนชนัวที่ นธิรนันดรรกทำล
กทำรงอกงทำมนนัรนจะไมตใชตแคตพสืชพรรณแหตงแผตนดธินโลกเทตทำนนัรน แทนทดที่จะเปกนเชตนนนัรน 7 ใน
สมอัยของทต่านคนชอบธรรมจะเจรมิญขถึสิ้น และสอันตมิภาพออันอรดมจนไมต่มทดวงจอันทรค์ คนเหลตทำนนัรนทดที่
ไดข้จนัดระเบดยบชดวธิตของตนโดยควทำมชอบธรรมจะเจรธิญงอกงทำมในวนันนนัร น สนันตธิสดุขจะตทำมมทำตธิดๆ
ตรทำบใดทดที่ดวงจนันทรรคงอยทูต กทำรอวยพรเชตนนนัรนกกจะคงอยทูเต ชตนกนัน มนันจะเปกนรทำชอทำณทำจนักรหนขที่งทดที่
ควทำมชอบธรรมดททำรงอยทูอต ยตทำงแทข้จรธิง
สดด 72:8-11

ลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันเปกนสทำกลแหตงรทำชอทำณทำจนักรของพระองคร

บนัดนดรถทูกพรรณนทำ ทต่านจะครอบครองจากทะเลถถึงทะเล และจากแมต่นชสิ้านอัสิ้นถถึงททชั่สรดปลายแผต่นดมิน
โลก แมข้รทำชอทำณทำจนักรแหตงอธิสรทำเอลแผตขยทำยไปถขงทดที่สดุดปลทำยของแผตนดธินตตทำงๆทดที่ถทูกครอบครอง
ภทำยใตข้รนัชกทำลของซทำโลมอน เขทำกกไมตเคยปกครองจนถขงทดที่สดุดปลทำยแผตนดธินโลกเลย เหกนไดข้ชนัดวตทำ
คททำพยทำกรณรนร ดกลตทำวถขงพระเมสสธิยทำหร (ทะเลถขงทะเลจทำกมดุมมองของอธิสรทำเอลหมทำยถขง ทะเล
เมดธิเตอรรเรเนดยนจนถขงทะเลตทำย “แมตนร ททำนนัรน” อทำจหมทำยถขงแมตนร ททำไนลรหรสือแมตนร ททำยทูเฟรตธิส) เหกนไดข้
ชนัดวตทำกทำรครองรทำชยรของพระเยซทูจะเปกนสทำกล ประชทำชทำตธิทรนังปวงจะนบนอบเชสืที่อฟนังตตอพระองคร
ในวนันนนัรน
9 บรรดาผยทข้ ทชั่อยยต่ในถมิชั่นทรรกอันดารจะกราบลงตต่อทต่าน และบรรดาศอัตรยของทต่านจะเลทยผงคลท
บรรดทำประชทำชทำตธิชนบทและรต อนเรต จะนบนอบตนัวตตอพระองคร ยธิงที่ กวตทำนนัรน 10 บรรดากษอัตรมิยค์แหต่ง
เมซองทารชมิชและของเกาะทอัสิ้งปวงจะถวายราชบรรณาการ บรรดากษอัตรมิยแค์ หต่งเชบาและเส-บาจะ
นชาของกชานอัลมา บรรดทำผทูข้ปกครองของโลกและเมสืองใหญตแหตงแผตนดธินโลกจะมทำสวทำมธิภนักดธิธตตอ
พระองครเชตนกนัน
เมสือที่ วนันอนันเปดที่ยมสดุขนนัรนมทำถขง 11 กษอัตรมิยค์ทอัสิ้งปวงจะกราบลงไหวข้ทต่าน บรรดาประชาชาตมิจะ
ปรนนมิบตอั มิทต่าน วนันนนัรนจะมทำแนต
เมสือที่ พระเยซทูจะทรงครองรทำชยร

ในทดุกแหตงหนทดแที่ สงสดุรธิยทำสต องถขง
รทำชอทำณทำจนักรของพระองครแผตกวข้ทำงไปจทำกฝนัที่งทะเลถขงฝนัที่งทะเล
จนดวงจนันทรรจะไมตสวตทำงขขรนและมสืดลงอดกตตอไป
มนันจะเปกนวนันยธิงที่ ใหญตจรธิงๆ!
สดด 72:12-14

นอกจทำกนดร ควทำมเมตตทำแหตงกทำรครองรทำชยรของพระองครยนังถทูก

พรรณนทำถขงเพธิที่มเตธิมดข้วย เพราะทต่านจะชต่วยคนขอัดสนใหข้พข้นเมซชั่อเขารข้องทยล คนยากจน และคนททชั่
ไรข้ผอข้ย รปถอัมภค์ ควทำมเมตตทำ ควทำมยดุตธิธรรม และควทำมกรดุณทำขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำถทูกนททำ
เสนอ พระองครจะทรงเปกนผทูข้ชตวยเหลสือของคนทดที่ชตวยเหลสือตนัวเองไมตไดข้และผทูข้ชตวยใหข้พนข้ ของเหลตทำ
คนขนัดสนในวนันนนัรน
13 ทต่านจะสงสารคนอต่อนเปลทสิ้ย และคนขอัดสน และชต่วยชทวมิตบรรดาคนขอัดสน คททำทดที่แปล
เปกน สงสาร (ชถูวคว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘มดควทำมเมตตทำกรดุณทำ’ ควทำมกรดุณทำและควทำมเหกนอก
เหกนใจของพระมหทำกษนัตรธิยรองครนร ดจะเปกนทดที่เลสืที่องลสือไปในวนันนนัรน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 14 ทต่านจะไถต่ชทวมิตของเขาจากการหลอกลวงและความรรนแรง และโลหมิตของ
เขาจะประเสรมิฐในสายตาของทต่าน ควทำมหลอกลวงและควทำมรดุนแรงจะไมตถทูกยอมทนเชตนกนันใน
วนันนนัรน โดยเฉพทำะทดที่กระทททำตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตสทำมทำรถปกปข้องตนเองไดข้ กทำรไถตฝตทำยวธิญญทำณไมต
ไดข้ถทูกกลตทำวถขงตรงนดร คททำทดแที่ ปลเปกน ชทวมิต (จมิตใจ) (เนเฟช) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำชดวธิตของคนๆหนขงที่
ซขที่งเปกนควทำมหมทำยตรงนดร โลหธิตจะไมตถทูกทททำใหข้ตกเลยในวนันนนัรนเมสืที่อพระเยซทูทรงครองรทำชยร
สดด 72:15-16

ควทำมมนังที่ คนังที่ ของอทำณทำจนักรนนัรนถทูกหมทำยเหตดุตตอมทำ ทต่านผยข้นนอัสิ้ จะมท

ชทวมิตยซนนาน คนจะถวายทองคชาเมซองเชบาแกต่ทต่าน เขาจะอธมิษฐานเผซชั่อทต่านเรซชั่อยไป และจะ
สรรเสรมิญทต่านวอันยอังคชชั่า อทำณทำจนักรนนัรนจะไมตเพดยงเจรธิญรดุตงเรสืองเทตทำนนัรน แตตบรรดทำขข้ทำรทำชบรธิพทำรของ
มนันกกจะสรรเสรธิญกษนัตรธิยขร องตนและอธธิษฐทำนเผสืที่อพระองครทดุกวนันดข้วย นนันที่ อทำจเปกนเชตนนนัรนแบบ

จททำกนัดในระหวตทำงรนัชกทำลของซทำโลมอน แตตกระทนังที่ ในอทำณทำจนักรยดุคพนันปดนร นัน ผทูข้คนจะกข้มกรทำบลงใน
กทำรอธธิษฐทำนและกทำรสรรเสรธิญพระมหทำกษนัตรธิยรของตน
16 จะมทขข้าวอรดมในแผต่นดมินบนยอดภยเขาทอัสิ้งหลาย ผลของแผต่นดมินจะแกวต่งไกวเหมซอน
เลบานอน และคนจากนครจะบานออกเหมซอนหญข้าในทรต่งนา แมข้แตตสถทำนทดที่ตตทำงๆอยตทำงยอดภทูเขทำ
ทนัรงหลทำยซขที่งปกตธิแลข้วจะไมตงอกเงยพสืชผลตตทำงๆกกจะงอกงทำมในวนันนนัรน ผลแหตงแผตนดธินโลกจะเขดยว
ขจดและอดุดมในตอนนนัรน แมข้แตตคนเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยทูใต นนครตตทำงๆกกจะเจรธิญรดุตงเรสือง กทำรครอง
รทำชยรขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำจะนททำกทำรอวยพรและควทำมเจรธิญรดุต งเรสืองในแบบทดที่ไมตเคยมดมทำ
กตอนมทำยนังแผตนดธินโลก
สดด 72:17

นอกจทำกนดร กทำรครองรทำชยรของพระองครจะดททำรงอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร นาม

ของทต่านจะดชารงอยยต่เปก็นนมิตยค์ ชซอชั่ เสทยงของทต่านจะยอัชั่งยซนอยต่างดวงอาทมิตยค์ คนจะอวยพรกอันเอง
โดยใชข้ชอซชั่ ทต่าน ประชาชาตมิทอัสิ้งปวงจะเรทยกทต่านวต่าผยข้ไดข้รบอั พระพร ควทำมคธิดหลทำยประกทำรถทูกสสืที่อ (1)
กทำรครองรทำชยรของพระเยซทูครธิสตรจะคงอยทูตต ลอดไป แมข้ยดุคพนันปดจะดททำรงอยทูแต คตหนขที่งพนันปด
อทำณทำจนักรนธิรนันดรรนร นันจะเบตงบทำนในฟข้ทำสวรรครใหมตและแผตนดธินโลกใหมต พระเยซทูจะทรงครอง
รทำชยรในอทำณทำจนักรนนัรนตลอดไปเปกนนธิตยร ดทำวธิดใชข้อทำยดุยสืนยทำวของดวงอทำทธิตยรเปกนภทำพเปรดยบหนขงที่
ของนธิรนันดรรกทำล (2) ตลอดนธิรนันดรรกทำล ผทูคข้ นจะถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระองคร (3) ตลอดนธิรนนั ดรรกทำล
ประชทำชทำตธิทรนังหลทำยจะถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระองคร นดที่บอกเปกนนนัยวตทำเมสือที่ ยดุคสมนัยนนัรนมทำถขง จะยนังมด
ประชทำชทำตธิตตทำงๆหลงเหลสืออยทูบต นแผตนดธินโลกใหมต นดที่ถทูกบอกเปกนนนัยดข้วยในวธิวรณร 22 เมสืที่อถขงตอน
นนัรนจะมดสนังคมและอทำรยธรรมหนขงที่ แบบสวรรครซขที่งดททำรงอยทูตต ลอดไปเปกนนธิตยร
สดด 72:18-19

เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้ถขงตอนจบโดยดทำวธิดเอตยคททำยอพระเกดยรตธิ

สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ สาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้า พระเจข้าแหต่งอมิสราเอล ผยทข้ รงกระทชาสมิชั่ง
มหอัศจรรยค์แตต่พระองคค์เดทยว แหลตงทดมที่ ทำแหตงควทำมดดและสธิที่งมหนัศจรรยรทรนังปวงคสือ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล ดนังนนัรนดทำวธิดจขงถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระนทำมของพระองคร

19 สาธรการแดต่พระนามรรต่งโรจนค์ของพระองคค์เปก็นนมิตยค์ ขอสงต่าราศทของพระองคค์เตก็มโลก
เอเมนและเอเมน ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรทวนซทรทำตนัวเองเพสืที่อเนข้นยทรทำกทำรสรรเสรธิญของเขทำแดตพระเจข้ทำ
พรข้อมกนันนนัรน เขทำขอใหข้แผตนดธินโลกทนัรงสธิรนเตกมไปดข้วยสงตทำรทำศดของพระองคร เหกนไดข้ชนัดวตทำนนันที่ จะ
เกธิดขขรนหทำกไมตใชตในยดุคพนันปดกใก นแผตนดธินโลกใหมตอยตทำงแนตนอน สทำมครนัรงในหนนังสสือเพลงสดดุดด ดทำ
วธิดปธิดทข้ทำยดข้วยเอเมนสองครนัรง ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนกทำรเนข้นยทรทำสองครนัรง คททำนดรหมทำยควทำมวตทำ ‘แทข้จรธิง’
หรสือ ‘ขอใหข้เปกนเชตนนนัรน’ เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆ เขทำทวนซทรทำคททำอวยพรนนัรน
สดด 72:20

คชาอธมิษฐานของดาวมิด บรตรชายของเจสซท จบเทต่านทสิ้ ดทำวธิดเปกนชทำย

ชรทำแลข้ว วนันของเขทำเหลสืออยทูอต ดกไมตนทำนแลข้ว เหกนไดข้ชนัดวตทำนดที่เปกนเพลงสดดุดดบทสดุดทข้ทำยทดที่ถทูกเขดยน
โดยเขทำ มนันเปกนเพลงสดดุดดบทสดุดทข้ทำยดข้วยของหนนังสสือเพลงสดดุดดเลตมทดสที่ อง (บททดที่ 42-72) แมข้เพลง
สดดุดดบทอสืนที่ ๆทดที่ตทำมมทำจะถทูกยกวตทำเปกนของดทำวธิด เหกนไดข้ชนัดวตทำนดที่เปกนเพลงบทสดุดทข้ทำยทดที่เขทำเขดยน
เลตมถนัดไป (บททดที่ 73-89) ถทูกเขดยนโดยผทูข้อนสืที่ เปกนสต วนใหญต
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 73: เลว่มทดีนื่สามของหนดังสนอเพลงสดดุดดีถถูกเรมิมนื่ ตม้นตรงนดีนี้ เพลงสดดุดดี
สมิบแปดบทนดีสนี้ ว่วนใหญว่แลม้วถถูกเขดียนโดยผถูม้แตว่งหลายทว่านนอกเหนนอจากดาวมิด เพลงสดดุดดีบททดีนื่เจก็ด
สมิบสามถถูกเขดียนโดยอาสาฟแมม้บางคนคมิดวว่ามดันถถูกเขดียนโดยดาวมิดเพนนื่ออาสาฟ อาสาฟเปก็นนดัก
ดนตรดีเลวดีคนหนขนื่งทดีพนื่ ลดับพลาและอาจเปก็นผถูม้อสานวยการดนตรดี เขานว่าจะเปก็นหดัวหนม้าคณะนดักรม้อง
มดีเพลงสดดุดดีสมิบสองบททดีถนื่ ถูกยกใหม้อาสาฟเปก็นผถูม้แตว่ง โดยบทแรกคนอบททดีนื่หม้าสมิบพรม้อมกดับบทอนนนื่ ๆ
ทดีนื่ตามมา
เพลงสดดุดดีบททดีนื่เจก็ดสมิบสามในบางแงว่มมดุ เหมนอนกดับเพลงสดดุดดีบททดีนื่สามสมิบเจก็ด ใจความ
หลดักกก็คนอ ‘ทสาไมคนชดันื่วดถูเหมนอนเจรมิญขขนี้นขณะทดีนื่คนชอบธรรมทนทดุกขว์’ ความคมิดนดีนี้ประกอบเปก็น
สมิบหกขม้อแรก อยว่างไรกก็ตาม คสาตอบตว่อคสาถามนดันนี้ กก็ถถูกพบในขม้อ 17-20 เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ปมิดทม้าย
ดม้วยผถูม้เขดียนประกาศการสวามมิภดักดมิธของเขาตว่อพระเจม้าของเขา

สดด 73:1

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขร นข ตข้นเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยขข้อสรดุปของมนัน

แทข้จรมิงพระเจข้าทรงดทตต่ออมิสราเอล ตต่อบรคคลผยข้มใท จบรมิสร ทธมิดิ์ แมข้เขทำจะครทที่ทำครวญเกดที่ยวกนับคนอธรรม
ทดที่ดทูเหมสือนเจรธิญขขรนในโลก เขทำกกนททำเสนอขข้อสรดุปของตนทดที่มดตตอเรสือที่ งรทำวทนัรงหมดตนัรงแตตตข้นเลย แมข้มด
ควทำมคนับขข้องใจตตทำงๆอยทูรต อบดข้ทำนและคททำถทำมตตทำงๆวตทำทททำไมคนอธรรมถขงเจรธิญขขรน ขข้อเทกจจรธิงกกคสือ
วตทำ พระเจข้ทำทรงดดตตอประชทำชนของพระองคร แมข้พระองครอทำจทรงอนดุญทำตใหข้เรทำผตทำนเขข้ทำไปใน
หดุบเขทำตตทำงๆแหตงชดวตธิ พระองครกทก รงดด นอกจทำกนดร พระองครทรงดดเปกนพธิเศษตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่มใด จ
สะอทำด
สดด 73:2-3

มนันงตทำยเหลสือเกธินในชดวธิตทดที่จะมองดทูคนอสืนที่ และจทำกนนัรนกกรทูข้สขก

สมเพชตนัวเรทำเอง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกใก กลข้ถขงจดุดนนัรนตรงนดร แตต่ขข้าพเจข้าเลต่า เทข้าของขข้าพเจข้าเกซอบ
สะดรด ยต่างเทข้าของขข้าพเจข้าหมมิชั่นพลาดเตก็มททแลข้ว เขทำรทูสข้ ขกทข้อใจ ในควทำมอตอนแอ เขทำเกสือบพรข้อมทดที่
จะยอมแพข้แลข้ว มนันไมตใชตถนนสทำยหนขที่งทดที่งตทำย เรทำกททำลนังเดธินททำงไปสวรรคร! 3 เพราะขข้าพเจข้ารมิษยา
คนโงต่เขลาเมซชั่อขข้าพเจข้าเหก็นความเจรมิญรรต่งเรซองของคนชอัชั่ว มนันงตทำยทดที่จะตกไปในหลดุมพรทำงแหตงกทำร
สงสทำรตนัวเอง หญข้ทำดทูเขดยวสดกวตทำเสมอในทดที่อนสืที่ นอกจทำกนดร พญทำมทำรจะทดลองดข้วยควทำมคธิดทดที่วทำต
คนอธรรมดทูเหมสือนเจรธิญขขรนและคดุณไมตเจรธิญขขรน บทำงทดคณ
ดุ ควรลองตทำมททำงของมนัน และคททำโกหก
นนัรนของพญทำมทำรคสือสธิที่งทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวถขงตรงนดร
สดด 73:4-5

แสงวธิบวนับของโลกหลทำยครนัรงดทูเหมสือนนตทำดขงดทูด เพราะเขาทอัสิ้งหลาย

ไมต่มทความเจก็บปวดเมซชั่อเขาตายไป แตต่กชาลอังของเขายอังสมบยรณค์อยยต่ คนชนัวที่ ตทำยและดทูเหมสือนไมตมด
ควทำมกลนัวเลย คททำทดที่แปลเปกน ความเจก็บปวด (พอันธนะตต่างๆ) (คารว์ซดุบบอวว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ
‘ควทำมเจกบปวดอยตทำงฉนับพลนันตตทำงๆ’ นนันที่ นตทำจะใชตควทำมคธิดตรงนดร พวกคนชนัวที่ มนักดทูเหมสือนใชข้ชวด ธิตใน
ควทำมบทำปจนถขงตอนจบและจทำกนนัรนกกจทำกไปอยตทำงเงดยบๆ มนันดทูรทำวกนับวตทำไมตมดผลทดที่ตทำมมทำตตทำงๆ
แหตงควทำมบทำปของพวกเขทำ
นอกจทำกนดร 5 เขาทอัสิ้งหลายไมต่ลชาบากอยต่างคนอซนชั่ ๆ เขาทอัสิ้งหลายไมต่รอับภอัยอยต่างคนอซชั่นๆ
หลทำยครนัรงดทูเหมสือนรทำวกนับวตทำเหลตทำคนอธรรมไมตมปด นัญหทำและควทำมยทำกลททำบทำกมทำกมทำยพอๆกนับคน

ชอบธรรมทดที่กทำท ลนังพยทำยทำมปรนนธิบนัตธิองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ภนัยพธิบนัตธิตตทำงๆดทูเหมสือนผตทำนเลยพวกเขทำไป
และพญทำมทำรกกมทำและพทูดเปกนนนัยวตทำบทำงทดกทำรใชข้ชดวธิตสททำมะเลเทเมทำกกไมตใชตเรสืที่องเลวรข้ทำยขนทำดนนัรน
เลย ‘ดทูคณ
ดุ เจจ๋งทดที่อยทูใต นโลกคนนนัรนสธิ เขทำใชข้ชวด ธิตในควทำมบทำปทดุกรทูปแบบและดทูเหมสือนจะเจรธิญขขรน
และมดควทำมสดุขดด ไมตมดเรสือที่ งแยตๆเกธิดขขรนกนับเขทำเลย บทำงทดควทำมบทำปกกไมตไดข้เลวรข้ทำยขนทำดนนัรนหรอก’
และคททำโกหกนนัรนของพญทำมทำรกกมดอยทูเต รสืที่อยมทำจนทดุกวนันนดร
สดด 73:6-9

เพราะฉะนอันสิ้ ความเยต่อหยมิงชั่ จถึงเปก็นสรข้อยคอของเขา ความทารรณ

คลรมเขาไวข้อยต่างเครซชั่องแตต่งกาย พวกคนทดไที่ มตมพด ระเจข้ทำโอข้อวดชดวธิตอนันบทำปหนทำของตน พวกเขทำ
กลทำยเปกนคนโอหนัง ยนังไมตมดอะไรเกธิดขขรนกนับพวกเขทำเลย แตตพวกเขทำไมตตระหนนักวตทำควทำมเยตอหยธิงที่
ของตนคสือโซตตรวน (สรข้อยคอ) เสข้นหนขงที่ ทดที่ไมตอทำจถทูกหนักไดข้อยตทำงงตทำยดทำย ควทำมบทำปยตอมผทูกมนัด
อยตทำงแนตนอน นอกจทำกนดร พวกเขทำสวมเสสืรอผข้ทำชดุดพธิเศษของพญทำมทำร พวกเขทำคดุข้นเคยกนับกทำรไดข้
ตทำมใจอยทำก เมสืที่อพวกเขทำไมตไดข้ ควทำมรดุนแรงกกปะทดุขร ขนมทำ แกออกไปใหข้พข้นททำงขข้ทำ! ภรรยทำ ลทูกๆ
หรสือมธิตรสหทำยยตอมกลทำยเปกนเหยสืที่อของลธินร ทดรที่ ดุนแรงเปกนอยตทำงนข้อยและบตอยครนัรงกกเลวรข้ทำยกวตทำนนัรน
7 ตาของเขาพองดข้วยความอข้วนพท เขามทสมิชั่งของเหลซอจมิตใจปรารถนาไดข้ ควทำมคธิดกกคสือ
ควทำมโอหนังทดที่แสดงออกททำงใบหนข้ทำ – ดวงตทำทดมที่ ดแววตทำยโส ดวงตทำคทูตนร นนั เกสือบถลขงออกมทำ บทำงทด
ทดที่หลอกลวงทดที่สดุดคสือ ขข้อเทกจจรธิงทดที่วทำต พวกคนทดที่ไมตมดพระเจข้ทำดทูเหมสือนจะเปกนคนมนังที่ มด ควทำมรทที่ทำรวย
ของพวกเขทำปรทำกฏชนัดเจน และคททำถทำมกกคสือวตทำทททำไม? ทททำไมคนอธรรมดทูเหมสือนมดควทำมมนังที่ คนังที่ ของ
โลกนดรขณะทดที่คนชอบธรรมแทบเอทำตนัวไมตรอด? พระเจข้ทำมธิไดข้ทรงสนัญญทำแลข้วหรสือวตทำจะอวยพรคน
ชอบธรรม? และพญทำมทำรกกพยทำยทำมหวตทำนควทำมสงสนัย
8 เขาเยข้ยและพยดดข้วยความมรต่งรข้าย เขาใฝต่สย งขยต่วต่าจะบทบบอังคอับ กระนนัรน บรรดทำผทูข้ทดที่ไมตมด
พระเจข้ทำกกปรทำกฏวตทำเปกนคนเสสืที่อมทรทำมอยทูภต ทำยใน ออกมทำจทำกควทำมบรธิบทูรณรแหตงใจของพวกเขทำ
ปทำกของพวกเขทำกกสททำรอกคททำพทูดหยทำบคทำยทดุกรทูปแบบออกมทำ คททำศนัพทรของพวกเขทำเปกนศนัพทรแหตง
ควทำมททำรดุณและควทำมโอหนัง

9 เขาอข้าปากสยข้ฟข้าสวรรคค์ และลมิสิ้นของเขากก็คะนองไปในโลก นอกจทำกนดร ปทำกอนันหยทำบคทำย
ของพวกเขทำกกพทูดหมธิที่นประมทำทพระองครผทูข้ประทนับนนังที่ อยทูใต นฟข้ทำสวรรคร กทำรลบหลทูตและกทำรหมธิที่น
ประมทำทเปรอะเปสืร อนรนังของพวกเขทำ และพวกเขทำไมตกลนัวทดที่จะพตนควทำมชนัวที่ ชข้ทำเชตนนนัรนออกมทำในทดที่
ใดกกตทำมทดพที่ วกเขทำอยทูต จทำกปลทำยสดุดดข้ทำนหนขที่งของแผตนดธินโลกจนถขงปลทำยสดุดอดกดข้ทำน ลธิรนอนันตทที่ทำ
ทรทำมของพวกเขทำกกขยข้อนควทำมบรธิบรทู ณรอนันชนัวที่ รข้ทำยแหตงจธิตใจของพวกเขทำกลนับขขรนมทำ
สดด 73:10-11

ประชาชนของพระองคค์จถึงหอันกลอับมา และนชสิ้าแหต่งความบรมิบยรณค์

ถยกบทบใหข้เขาทอัสิ้งหลาย ควทำมนตทำเกลดยดและกทำรหมธิที่นประมทำทของเหลตทำคนอธรรมยตอมผลนักดนัน
ประชทำชนของพระเจข้ทำกลนับมทำหทำพระองคร แมข้พวกเขทำอทำจถทูกทดลองโดยควทำมเจรธิญรดุต งเรสืองและ
ควทำมสททำเรกจทดที่ชดนั เจนของคนชนัวที่ ควทำมตทที่ทำทรทำมแหตงอดุปนธิสนัยของคนเหลตทำนนัรนกกทททำใหข้พวกเขทำ
รนังเกดยจ พวกเขทำยตอมหนดกลนับมทำหทำพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร แลข้วพระเจข้ทำทรงทททำใหข้พวกเขทำกลนับสดชสืที่น
ดข้วยถข้วยแหตงกทำรอวยพรของพระองคร ในถข้วยนนัรนคสือนทรทำเยกนแหตงควทำมดดและพระคดุณของพระเจข้ทำ
11 และเขาทอัสิ้งหลายพยดวต่า "พระเจข้าทรงทราบไดข้อยต่างไร พระองคค์ผข้สย ย งสร ดมทความรยข้หรซอ "
แมข้นนักอธธิบทำยพระคนัมภดรรบทำงทตทำนยกใหข้ควทำมเหกนนดรเปกนของคนอธรรม บรธิบททดมที่ ทำกตอนกกเสนอ
แนะวตทำนดที่เปกนคททำถทำมของประชทำชนของพระองครมทำกกวตทำ เมสือที่ พวกเขทำใครต ครวญถขงสธิที่งทดที่ขนัดแยข้งกนัน
นดรของคนชนัวที่ พวกเขทำกกหยดุดชนัวที่ ครทูตและเกทำหนัวถทำมวตทำ “พระเจข้ทำทรงทรทำบเกดที่ยวกนับเรสือที่ งนดรไหมหนอ?
พระองครรไทูข้ หมวตทำกททำลนังเกธิดอะไรขขรน?” แนตนอนวตทำพระเจข้ทำทรงรทูข้ แตตหลทำยครนัรง มนันกกชวนฉงนวตทำ
ทททำไมพระองครทรงอนดุญทำตใหข้ควทำมชนัวที่ มดชยนั ขณะทดที่ประชทำชนของพระองครดธิรนรนกระเสสือกกระสน
คททำตอบหนขงที่ ตตอคททำถทำมนนัรนกกคอสื วตทำ พระของโลกนดรอทำจทททำใหข้ชทำวโลกของมนันเจรธิญขขรนเพสือที่ ตบตทำ
และลตอลวงคนทดที่ไมตระวนังตนัวใหข้เขข้ทำในอทำณทำจนักรททำสของมนัน
สดด 73:12

ดยเถมิด คนอธรรมเปก็นเชต่นนทสิ้แหละ เขาเจรมิญในโลกและรชชั่ารวยขถึสิ้น

ควทำมตกตะลขงของคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำหลทำยครนัรงกกปรทำกฏชนัดเจน พวกเขทำเหกนควทำม
เจรธิญและควทำมรทที่ทำรวยของคนอธรรม คนเหลตทำนนัรนดทูเหมสือนมดปนัญหทำนข้อยมทำกๆ

สดด 73:13-14

แทข้จรมิง ขข้าพเจข้าชชาระใจใหข้สะอาด และชชาระมซอดข้วยความบรมิสรทธมิดิ์

กก็เปลต่าประโยชนค์ หลทำยครนัรงชดวธิตครธิสเตดยนกกดทูเหมสือนไมตคดุข้มคตทำเลย วนันเหลตทำนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อเรทำเรธิที่ม
อตอนลข้ทำในกทำรทททำดด พญทำมทำรพรข้อมเสมอทดที่จะกระซธิบวตทำ “มนันไมตคมดุข้ หรอกทดที่จะปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำ”
14 เพราะขข้าพเจข้ารอับภอัยอยยวต่ อันยอังคชชั่าและถยกขนาบอยยต่ท รกเชข้า ยธิงที่ กวตทำนนัรนมนันงตทำยทดที่จะครดุตนคธิด
ถขงปนัญหทำและควทำมผธิดหวนังทดุกอยตทำงของเรทำ ดทูเหมสือนมดแตตมงกดุฎสททำหรนับคนไมตมพด ระเจข้ทำและ
กทำงเขนสททำหรนับเหลตทำวธิสดุทธธิชน ตกลงมนันคดุมข้ จรธิงๆหรสือ?
สดด 73:15-16

ถข้าขข้าพระองคค์ไดข้พยดวต่า "ขข้าพเจข้าจะพยดอยต่างนทสิ้" ดยเถมิด ขข้าพระองคค์

จะทชาผมิดตต่อชอัชั่วอายรแหต่งบรตรทอัสิ้งหลายของพระองคค์แลข้ว แมข้ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไดข้เกกบงททำควทำม
คธิดตตทำงๆทดที่หวนันที่ ไหว นนันที่ คสือ ควทำมคธิดทดที่เปกนควทำมสงสนัยตตทำงๆไวข้ภทำยในดนังทดที่ถทูกหมทำยเหตดุไวข้ขทำข้ งบน
เขทำกกคธิดใหข้ดดเกดที่ยวกนับกทำรใหข้คนอสืที่นๆทรทำบเกดที่ยวกนับมนัน เขทำรทูวข้ ทำต พดที่นอข้ งของเขทำจะถทูกทททำใหข้สะดดุด
และถทูกทททำใหข้อตอนแอโดยควทำมโงตเขลทำดนังกลตทำว
16 แตต่เมซชั่อขข้าพระองคค์ตรมิตรองวต่า จะเขข้าใจเรซชั่องนทสิ้ไดข้อยต่างไร ขข้าพระองคค์รสข้ย ถึกวต่า เปก็นงานททชั่
เหนก็ดเหนซชั่อย ในกทำรตรขกตรองเรสืที่องนดรทร นังหมด เขทำกกรทูข้สขกขทำยหนข้ทำ ควทำมคธิดทดวที่ ทำต เขทำคธิดทดที่จะหวนันที่
ไหวกกฟข้องจธิตสททำนขกผธิดชอบของเขทำ ควทำมเปกนไปไดข้ทดที่วทำต เขทำอทำจทททำลทำยควทำมเชสืที่อของพดนที่ ข้องของ
เขทำบนัดนดรกรก บกวนจธิตใจเขทำ อดุบทำยของผทูข้ทดลองนนัรนยตอมทธิรงรต องรอยอนันปนัที่นปตวนในใจของผทูข้ชอบ
ธรรม เขทำครดุตนคธิดเกดที่ยวกนับควทำมไมตสนัตยรซสืที่อเชตนนนัรนไดข้อยตทำงไรกนัน? มนันเจกบปวดทดที่จะแมข้แตตยอมรนับ
มนัน
สดด 73:17

เรทำมทำถขงจดุดสทูงสดุดของเพลงสดดุดดบทนดรตรงนดร จนขข้าพระองคค์เขข้าไป

ในสถานบรมิสรทธมิดิ์ของพระเจข้า แลข้วขข้าพระองคค์จถึงพมิเคราะหค์เหก็นปลายทางของเขาทอัสิ้งหลาย เมสืที่อ
อทำสทำฟกลนับมทำยนังทดที่ลร ดลนับขององครผทูข้สทูงสดุด ตทำมลททำพนังกนับพระเจข้ทำ ในทดที่เงดยบสงบนนัรนแหตงกทำร
สทำมนัคคดธรรมเตกมทดที่ เมสืที่อนนัรนคททำตอบตตอคททำถทำมของเขทำกกถทูกพบ แมข้ไดข้ไถลกลนับในใจอยทูชต วนัที่ ขณะหนขที่ง
เมสือที่ อยทูตต ตอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้ทำทดุกอยตทำงกกเรธิที่มชนัดเจน มดุมมองทดแที่ ทข้จรธิงเรธิที่มปรทำฏชนัดเจนแลข้ว เมสือที่
เรทำโดยควทำมเชสืที่อเหกนสธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดรที่ นักพระองคร ตทำไมตเคยไดข้เหกน

และหทูไมตเคยไดข้ยนธิ บททำเหนกจเหลตทำนนัรนทดที่รอคอยอยทูเต บสืรองหนข้ทำ เมสือที่ เรทำกลนับไปยนังเบธเอล พระนธิเวศ
ของพระเจข้ทำ เรทำกกตระหนนักวตทำโลกนดรไมตใชตบข้ทำนของขข้ทำพเจข้ทำ ขข้ทำพเจข้ทำเปกนเพดยงแขกสนัญจรคนหนขงที่
ทรนัพยรสมบนัตธิของขข้ทำพเจข้ทำถทูกสนังที่ สมไวข้ทไดที่ หนสนักแหตงเลยเสข้นขอบฟข้ทำนนัรนไป ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
เรธิที่มเขข้ทำใจลททำดนับควทำมสททำคนัญกตอนหลนังอยตทำงฉนับพลนัน
สดด 73:18-20

จรมิงละ พระองคค์ทรงวางเขาไวข้ในททชั่ลซชั่น พระองคค์ทรงกระทชาใหข้เขา

ลข้มถถึงความพมินาศ ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรระลขกขขรนไดข้ในทนันทดวทำต คนอธรรม แมข้เจรธิญขขรนอยทูต
ชนัวที่ ครทำว กกจะไถลลงไปตทำมททำงลทำดทดที่ลสืที่นทดพที่ วกเขทำยสืนอยทูใต นไมตชทำข้ ควทำมพธินทำศคสือจดุดจบทดที่ไมตอทำจ
เลดที่ยงไดข้ของพวกเขทำ หทำกไมตใชตในชดวธิตนดร กกในชดวธิตหนข้ทำอยตทำงแนตนอน
19 เขาถยกนชาไปสยต่การรกรข้างในครยต่เดทยวเสทยจรมิงๆ เขาถยกครอบงชาดข้วยความสยดสยองอยต่าง
สมินสิ้ เชมิง กทำรพธิพทำกษทำเปกนสธิที่งทดที่ไมตอทำจหลดกเลดที่ยงไดข้สททำหรนับคนอธรรม วนันของพวกเขทำจะมทำแนต
หนข้ทำทดขที่ องเรทำคสือ กทำรเปกนคนสนัตยรซสืที่อไมตวทำต เกธิดอะไรขขรนกนับพวกเขทำกกตทำม
20 โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า เหมซอนความฝอันทอัสิ้งททชั่ตซชั่นอยยต่ เมซชั่อพระองคค์ทรงตซชั่นอยยต่
พระองคค์จะดยหมมิชั่นภาพของเขา ควทำมอดกลนัรนพระทนัยของพระเจข้ทำคสือเหตดุผลเดดยวทดที่วทำต ทททำไมคนชนัวที่
ถขงเจรธิญขขรน แตตวนนั นนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระเจข้ทำจะทรงตสืที่นขขรนเพสือที่ พธิพทำกษทำ พระองครไมตไดข้หลนับ แตตกทำร
พธิพทำกษทำของพระองครจะเปกนเหมสือนคนหนขงที่ ทดที่ถทูกปลดุกใหข้ตสืที่นจทำกหลนับอยตทำงหยทำบคทำย วธิบนัตธิแกตผทูข้
นนัรนทดที่จะเปกนผทูข้รนับผลของกทำรตสืนที่ นนัรน เมสือที่ คนใดถทูกปลดุกใหข้ตสืที่นจทำกหลนับโดยไมตมดเหตดุอนันควร ควทำม
โกรธกกเปกนผลลนัพธรตทำมปกตธิ นนันที่ คสือควทำมคธิดตรงนดร ในวทำระอนันเหมทำะสมคนชนัวที่ จะเปกนผทูข้รนับควทำม
โกรธอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำ
สดด 73:21-22

เมซชั่อจมิตใจของขข้าพระองคค์ขมขซนชั่ เมซชั่อขข้าพระองคค์เสทยวแปลบถถึง

หอัวใจ เมสืที่ออทำสทำฟนขกยข้อนถขงควทำมโงตเขลทำของกทำรครดุตนคธิดของตน เขทำกกถทูกฟข้องใจอยตทำงรดุนแรง
จธิตสททำนขกผธิดชอบของเขทำถทูกทธิที่มแทง (คนสมนัยโบรทำณคธิดวตทำลททำไสข้ตตทำงๆ – เครสือที่ งในตตทำงๆ – เปกนทดที่
ตนัรงของอทำรมณรตตทำงๆ)

22 ขข้าพระองคค์โฉดและไมต่เดทยงสา ขข้าพระองคค์ประพฤตมิเหมซอนสอัตวค์ตต่อพระพอักตรค์
พระองคค์ เพรทำะถทูกจธิตสททำนขกผธิดชอบของตนัวเองฟข้องใจ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงยธิมร แหยๆทดที่ตน
ครดุตนคธิดเรสืที่องกทำรหวนันที่ ไหว เขทำคธิดเรสือที่ งโงตๆเชตนนนัรนไดข้อยตทำงไร? เขทำดทูเหมสือนเปกนสนัตวรใบข้ตนัวหนขงที่ ตตอ
พระพนักตรรพระเจข้ทำทดที่หวนันที่ ไหวเชตนนนัรน
สดด 73:23-24

ถถึงกระนอัสิ้นกก็ดท ขข้าพระองคค์อยยกต่ อับพระองคค์เสมอ พระองคค์ทรงจอับ

มซอขวาของขข้าพระองคค์ไวข้ หลนังจทำกไดข้สทำรภทำพควทำมโงตเขลทำของตนแลข้ว ครทำวนดรเขทำใหข้คททำมนันที่ วตทำจะ
สนัตยรซสืที่อและจงรนักภนักดดตตอพระเจข้ทำของเขทำ นอกจทำกนดร เขทำทรทำบดดวทำต เขทำยสืนอยทูไต ดข้เพรทำะควทำมชตวย
เหลสือของพระเจข้ทำ เหมสือนกนับทดที่พอต หรสือแมตจะจทูงมสือขวทำของลทูกเลกกๆของตนตอนขข้ทำมถนน พระเจข้ทำ
กกทรงจทูงมสือเขทำเชตนกนัน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศวตทำ 24 พระองคค์จะทรงนชาขข้าพระองคค์ดข้วยความ
ปรถึกษาของพระองคค์ และภายหลอังพระองคค์จะทรงนชาขข้าพระองคค์ใหข้ไดข้รบอั เกทยรตมิยศ พระองคร
ผทูข้ทรงเปกนทดที่ปรขกษทำจะทรงเปกนผทูข้นททำททำงเรทำไปตลอดชดวตธิ นดร เมสือที่ มนันสธิรนสดุดลง พระองครจะทรงพระ
กรดุณทำรนับเรทำเขข้ทำสทูตสงตทำรทำศดในสวรรคร สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้อยตทำงสละสลวยวตทำ “ขอทรงรนับขข้ทำ
พระองครเขข้ทำสทูตสงตทำรทำศดแหตงควทำมชสืที่นบทำนของพระองคร กทำรทรงนททำของพระองครจะนททำขข้ทำพระองคร
ไปยนังปลทำยททำงอนันหทำใดเปรดยบนดร ขข้ทำพระองครจะมดสงตทำรทำศด และพระองครเองจะทรงรนับขข้ทำพระองคร
เขข้ทำในมนัน เหมสือนกนับทดที่เอโนคไมตอยทูแต ลข้วเพรทำะพระเจข้ทำทรงรนับเขทำไป เหลตทำวธิสดุทธธิชนทนัรงปวงกกจะ
ถทูกรนับขขรนไปเชตนกนัน – ถถูกรดับขขรนเขข้ทำในสงตทำรทำศด”
สดด 73:25-26

นอกจากพระองคค์ ขข้าพระองคค์มมิมทผข้ใย ดในฟข้าสวรรคค์ นอกจาก

พระองคค์แลข้ว ขข้าพระองคค์ไมต่ปรารถนาผยใข้ ดในโลก แมข้เขทำถทูกทททำใหข้วอกแวกชนัวที่ ครทำวโดยแสงวธิบวนับ
ของโลกนดร จดุดสนใจของเขทำบนัดนดรกกก ลนับมทำยนังควทำมมนังที่ คนังที่ แทข้จรธิง มธิตรสหทำยอทำจทททำใหข้เรทำผธิดหวนัง
แตตพระเยซทูไมตเคยทททำใหข้ผธิดหวนัง! พระองครทรงเปกนมธิตรสหทำยทดที่ใกลข้ชธิดยธิงที่ กวตทำพดที่นข้อง ดนังนนัรนผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข โหยหทำทดที่จะเหกนพระพนักตรรพระผทูข้ชตวยใหข้รอด ไมตมดผทูข้ใดบนแผตนดธินโลกทดที่เขทำ
ปรทำรถนทำมทำกไปกวตทำพระองคร

26 เนซสิ้อหนอังและจมิตใจของขข้าพระองคค์จะวายไป แตต่พระเจข้าทรงเปก็นกชาลอังใจของขข้า
พระองคค์ และเปก็นสต่วนของขข้าพระองคค์เปก็นนมิตยค์ แมข้สดุขภทำพและหนัวใจอทำจลข้มเหลว – พวกมนัน
ทททำใหข้เขทำผธิดหวนังไปแลข้วเรดยบรข้อย – อทำสทำฟกกรวทูข้ ทำต พละกททำลนังของเขทำมทำจทำกไหน เขทำหวนันที่ ไหวตตอ
พระพนักตรรพระเจข้ทำของตนไปแลข้ว กระนนัรนพระเจข้ทำยนังทรงเปกนพละกททำลนังแหตงชดวธิตของเขทำเหมสือน
เดธิม ยธิงที่ กวตทำนนัรนพระสนัญญทำเรสืที่องมรดกของพระเจข้ทำกกเปกนมรดกทดที่เขทำแสวงหทำอยทูเต สมอ เขทำรทูวข้ ทำต ทรนัพยร
สมบนัตขธิ องเขทำถทูกสนังที่ สมไวข้ในสวรรคร เขทำรทูวข้ ทำต บททำเหนกจในทดที่สดุดของเขทำอยทูทต ดที่นนนัที่ เขทำคอยทตทำนครนนัรน
ทดที่ผทูข้กตอและผทูข้สรข้ทำงของมนันคสือพระเจข้ทำ
สดด 73:27-28

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เสนอขข้อสรดุปของเรสือที่ งรทำวทนัรงหมด เพราะ

ดยเถมิด บรคคลผยข้หต่างเหมินจากพระองคค์จะพมินาศ พระองคค์ทรงใหข้บ รคคลททชั่ไมต่จรมิงตต่อพระองคค์ดอับไป
หลนังจทำกทดที่เขทำไดข้ครดุตนคธิดถขงควทำมเจรธิญของคนชนัวที่ ไปกตอนหนข้ทำนดร บนัดนดรเขทำพรรณนทำถขงปลทำยททำง
ของพวกเขทำ ควทำมพธินทำศรอคอยพวกเขทำอยทูต
เขทำจขงสรดุปวตทำ 28 แตต่สวต่ นขข้าพระองคค์ ททชั่จะเขข้าใกลข้พระเจข้านอัสิ้นดท ขข้าพระองคค์ไดข้วางใจใน
องคค์พระผยข้เปก็นเจข้าพระเจข้า เพซชั่อขข้าพระองคค์จะไดข้เลต่าถถึงพระราชกมิจทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์ แนตทดเดดยว
ไมตมคด ดุณธรรมใดสทูงสต งไปกวตทำกทำรเขข้ทำใกลข้พระเจข้ทำ ยทำกอบสอนเรสือที่ งนดรเชตนกนันในยทำกอบ 4:8 เขทำเขข้ทำ
ลดรภยนั ในองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำพระเจข้ทำ (ตรงตนัวคสือ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำพระเยโฮวทำหร) ในนนัรนคสือควทำมไวข้
วทำงใจของเขทำ และในกทำรไวข้วทำงใจเชตนนนัรน เขทำกกตร นังใจแนตวแนตวทำต จะเปกนพยทำนแกตผทูข้อสืที่น ในทดที่นร ดคอสื
กทำรเสดยดสดอนันลขกซขรง เมสืที่อซทำตทำนสทำมทำรถเบดที่ยงเบนควทำมสนใจเรทำใหข้ครดุตนคธิดถขงสธิที่งนตทำดขงดทูดตตทำงๆ
ของโลก สธิที่งแรกทดที่จะตกไปอยทูขต ทำข้ งททำงคสือกทำรเปกนพยทำนแกตผทูข้อสืที่น อยตทำงไรกกตทำม ในกทำรกลนับมทำสทูต
สทำมนัคคดธรรม ควทำมเชสืที่อมนันที่ ทดที่จะบอกผทูข้อสืที่นถขงพระคดุณทดที่ชตวยใหข้รอดของพระเจข้ทำกกปรทำกฏขขรน อทำสทำฟ
จขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะถวทำยเกดยรตธิองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเชตนนนัรน
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 74: ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ หก็นไดม้ชดัดวว่าคนอ อาสาฟ อยว่างไรกก็ตาม
มดีผถูม้เสนอวว่าอาจมดีเลวดีมากกวว่าหนขนื่งคนทดีมนื่ ดีชนนื่อเชว่นนดันนี้ ชว่วงเวลาทดีนื่เขดียนอาจเปก็นหลดังสมดัยของดาวมิด

บางคนไดม้เสนอวว่าชว่วงเวลาทดีนื่เขดียนคนอ การตกเปก็นเชลยยดังบาบมิโลน คนอนนนื่ ๆไดม้เสนอวว่าชว่วงเวลา
นดันนี้ คนอตอนทดีนื่ชมิชดักกษดัตรมิยว์แหว่งอดียปมิ ตว์ปลม้นเยรถูซาเลก็มในสมดัยของเรโหโบอดัม ดถู 2 พงศาวดาร 12:29 แมม้ไมว่แนว่ชดัด การรดุกรานครดังนี้ สดุดทม้ายของบาบมิโลนกก็ดถูเหมนอนนว่าจะเปก็นชว่วงทดีนื่เพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูก
เขดียนและถถูกเขดียนโดยผถูม้หนขนื่งทดีนื่สนบเชนนี้อสายมาจากอาสาฟคนเดมิมนดันี้นโดยมดีชนนื่อเดดียวกดัน ชนนื่อบทเพลง
นดีนี้ มหัสควิลบทหนถึมื่งของอาสาฟ หมายความวว่า ‘คสาสดันื่งสอนของอาสาฟ’ ขม้อ 1-11 นสาเสนอคสา
ครสนื่าครวญของผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้เพราะความทดุกขว์ใจของชนชาตมิของเขา จากนดันี้นในขม้อ 12-23
เขาเตนอนความจสาพระเจม้าถขงการชว่วยใหม้พม้นในครดังนี้ กว่อนๆของพระองคว์เพนอนื่ เปก็นเหตดุผลหนขนื่งทดีนื่จะ
ทรงกระทสาเชว่นนดันี้นอดีก
สดด 74:1

โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ไฉนพระองคค์ทรงเหวทชั่ยงขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายทมิสิ้ง

เสทยเปก็นนมิตยค์ ไฉนความกรมิสิ้วของพระองคค์กรรนต่ ขถึสิ้นตต่อแกะแหต่งทรต่งหญข้าของพระองคค์ เหกนไดข้ชนัดวตทำ
อธิสรทำเอลไดข้ถทูกเหยดยบยทที่ทำโดยศนัตรทูผทูข้หนขที่ง กทำรอนดุญทำตใหข้เกธิดกทำรตดสอนเชตนนนัรนเหกนไดข้ชดนั วตทำเปกนมทำ
จทำกพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องออกมทำวตทำ ทททำไม! (ทดที่นตทำสนใจคสือ กทำรเปรดยบเปรยเกดที่ยว
กนับควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำวตทำเปกนเหมสือนควนัน และประชทำชนของพระเจข้ทำถทูกพรรณนทำวตทำเปกน “แกะ
แหตงทดุตงหญข้ทำของพระองคร” สททำนวนโวหทำรของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกอก ดุดมจรธิงๆ)
สดด 74:2-3

อทำสทำฟวธิงวอนตตอไปอดกวตทำ ขอทรงระลถึกถถึงชรมนรมชนของพระองคค์

ซถึงชั่ พระองคค์ทรงไถต่มาแตต่ดถึกดชาบรรพค์ ซถึงชั่ พระองคค์ทรงไถต่ไวข้ใหข้เปก็นตระกยลททชั่เปก็นมรดกของ
พระองคค์ ขอทรงระลถึกถถึงภยเขาศมิโยน ซถึชั่งพระองคค์ทรงเคยประทอับนอันสิ้ ไมตมดควทำมอยดุตธิธรรมในกทำร
วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงพระประสงครและพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
จขงกททำชนับพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองครทจดที่ ะพธิทนักษรรนักษทำและชตวยประชทำชน
ของพระองครใหข้พนข้ หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
เขทำวธิงวอนตตอไปอดกวตทำ 3 ขอทรงนชายต่างพระบาทของพระองคค์มายอังซากปรอักหอักพอังอยยต่
เนซองนมิตยค์ คซอมายอังสมิชั่งทอัสิ้งปวงททชั่ถยกศอัตรย กระทชาอยต่างชอัชั่วรข้ายในสถานบรมิสรทธมิดิ์นอัสิ้น ขข้อเทกจจรธิงทดวที่ ทำต
ศนัตรทูนร นนั ไดข้เขข้ทำไปและปลข้นพระวธิหทำรนนัรนคสือเหตดุผลทดที่วทำต ทททำไมบทำงคนถขงคธิดวตทำนดที่เปกนกทำรรดุกรทำน

ของชธิชนักดนังทดที่ถทูกพรรณนทำไวข้ใน 2 พงศทำวดทำร 12:9 ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เตสือนสตธิพระเจข้ทำใหข้
เรต งรดบทดจที่ ะชตวยพวกเขทำใหข้พข้น
สดด 74:4-8

ควทำมอวดดดของศนัตรทูผทูข้นร ดจขงถทูกพรรณนทำ พวกคยอต่ รมิของพระองคค์

คชารามอยยต่กลางสถานประชรมของพระองคค์ เขาตอัสิ้งธงของเขาเองไวข้เปก็นหมายสชาคอัญ เหลตทำผทูข้รดุกรทำน
อธิสรทำเอลไมตอทำยเลยเกดที่ยวกนับกทำรประกทำศตนัวตนของพวกเขทำ นอกจทำกนดร พวกเขทำยนังโบกธงของตน
กระทนังที่ ในอธิสรทำเอลดข้วย
5 คนหนถึชั่งคนใดจะมทชซชั่อเสทยงเหมซอนคนยกขวานขถึนสิ้ เหนซอพรต่มตข้นไมข้ ชสืที่อเสดยงของชตทำงฝดมอสื
เหลตทำนนัรนทดที่ไดข้แกะสลนักงทำนประดนับดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมอนันประณดตของพระวธิหทำรถทูกหมทำยเหตดุไวข้ 6
แตต่บดอั นทสิ้บรรดาไมข้ททชั่แกะสลอักทอัสิ้งสมิสิ้นเขากก็พอังลงมาเสทยดข้วยขวานและคข้อน กระนนัรน บนัดนดรผทูข้รดุกรทำน
เหลตทำนนัรนทททำลทำยงทำนแกะสลนักอนันประณดตเหลตทำนนัรนของพระวธิหทำรอยตทำงเปกนระบบ 7 เขาเอาไฟเผา
สถานบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ เขาทชาลายความศอักดมิดิ์สมิทธมิดิ์แหต่งสถานททชั่พระนามของพระองคค์ประทอับ
นอันสิ้ ถถึงดมิน งทำนแกะสลนักสต วนใหญตของพระวธิหทำรถทูกบดุดข้วยทองคททำ ดนังนนัรน งทำนแกะสลนักอนันมดคตทำ
เหลตทำนนัรนจขงถทูกเผทำไฟเพสืที่อสกนัดเอทำทองคททำออกมทำ (บทำงคนคธิดวตทำนดที่นตทำจะหมทำยถขงกทำรทททำลทำยพระ
วธิหทำรโดยคนบทำบธิโลนมทำกกวตทำ นนันที่ เปกนทนัศนะหนขที่งทดเที่ ปกนไปไดข้อยตทำงแนตนอน)
8 เขารชาพถึงในใจวต่า "เราจงทชาลายเขาทอัสิ้งหลายใหข้สมิสิ้นเชมิง" เขาเผาบรรดาสถานประชรมของ
พระเจข้าททชั่ในแผต่นดมินหมด เจตนทำของผทูข้รกดุ รทำนเหลตทำนดรปรทำกฏชนัดเจน พวกเขทำอยทำกทททำลทำยอธิสรทำเอล
กทำรเอตยถขงธรรมศาลา (สถานประชดุม) เปกนครนัรงเดดยวทดที่คททำๆนดรปรทำกฏในพระคนัมภดรรเดธิม มนันหมทำยถขง
สถทำนทดที่ประชดุมตตทำงๆในอธิสรทำเอลมทำกกวตทำ ระบบธรรมศทำลทำไมตไดข้เกธิดขขรนจนกระทนังที่ ในระหวตทำง
และหลนังกทำรตกเปกนเชลยยนังบทำบธิโลน
สดด 74:9-11

ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรจขงครทที่ทำครวญวตทำ พวกเราไมต่เหก็นหมายสชาคอัญ

ทอัสิ้งหลายของเรา ไมต่มทผข้พย ยากรณค์อทกแลข้ว ในพวกเราไมต่มทใครทราบวต่านานเทต่าใด ไมตมดหมทำยสททำคนัญ
ใดๆจทำกพระเจข้ทำ ดทูเหมสือนไมตมพด วกผทูข้พยทำกรณรของพระเจข้ทำในแผตนดธินนนัรนอดกตตอไปแลข้ว ดทูเหมสือน
ไมตมดผทูข้ใดรทูวข้ ทำต ภนัยพธิบนัตธิของพวกเขทำจะดททำเนธินตตอไปอดกนทำนเทตทำใด

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องออกมทำวตทำ 10 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า คยอต่ รมิจะเยข้ยอยยนต่ านเทต่าใด
ศอัตรย จะหมมิชั่นประมาทพระนามของพระองคค์เปก็นนมิตยค์หรซอ พวกเขทำจะเผชธิญควทำมมสืดเชตนนนัรนอดก
นทำนเทตทำใด? พระเจข้ทำจะทรงอนดุญทำตใหข้ศนัตรทูผทูข้หนขที่งพทูดหมธิที่นประมทำทพระนทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร
อดกนทำนเทตทำใด? ไมตวทำต นดที่เปกนกทำรรดุกรทำนโดยชธิชนักหรสือคนบทำบธิโลนในอดกหลทำยรข้อยปดตตอมทำ ไมตวทำต
กรณดใด พวกเขทำกกถทูกใชข้โดยพระเจข้ทำเพสืที่อตดสอนประชทำชนของพระองคร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรดทู
เหมสือนวตทำจะดทูไมตออก
เขทำจขงถทำมวตทำ 11 ไฉนพระองคค์จถึงหดพระหอัตถค์ของพระองคค์เสทย คซอพระหอัตถค์ขวาของ
พระองคค์ ขอทรงเหยทยดพระหอัตถค์จากพระทรวงของพระองคค์ พรข้อมกนับควทำมหดุนหนันพลนันแลตนทดที่
เกสือบจะเปกนควทำมขมขสืที่นแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรถทำมพระเจข้ทำวตทำทททำไมพระองครถขงทรงถอน
พระหนัตถรของพระองครไปเสดยจทำกพวกเขทำ เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้เอทำพระหนัตถรบรธิสดุทธธิธของพระองคร
ฟทำดศนัตรทูของพวกเขทำลง
สดด 74:12-15

ตรงนดรผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรเปลดที่ยนทธิศททำงกะทนันหนัน ครทำวนดรเขทำ

เตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครไดข้ทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้นมทำแลข้วอยตทำงไรในกทำล
กตอน เพราะวต่าพระเจข้า กษอัตรมิยขค์ องขข้าพระองคค์ ทรงอยยต่แตต่ดถึกดชาบรรพค์ ทรงประกอบกมิจความรอด
ทต่ามกลางแผต่นดมินโลก เขทำหนันมทำสทูตกทำรสรรเสรธิญพระเจข้ทำ พระองครทรงเปกนมหทำกษนัตรธิยรของพวก
เขทำตนัรงแตตหลทำยรข้อยปดกตอนหนข้ทำนนัรน พระองครไดข้ทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นและใหข้รอดมทำกตอนแลข้ว
13 พระองคค์ทรงแยกทะเลดข้วยฤทธานรภาพของพระองคค์ พระองคค์ทรงหอักหอัวมอังกรในนชสิ้า
พระเจข้ทำทรงถทูกเตสือนควทำมจททำวตทำพระองครไดข้ทรงแยกทะเลแดงมทำแลข้วอยตทำงไรเพสืที่อชตวยอธิสรทำเอลใหข้
พข้น ยธิงที่ กวตทำนนัรน บรรดทำสธิที่งมดชวด ธิตแหตงทดที่ลขกกกถทูกเผยออกและถทูกเหยดยบยทที่ทำใตข้ฝตทำเทข้ทำในวนันนนัรนดข้วย
แมข้แตตฟทำโรหรงโทู บรทำณนนัรนกกถทูกบดขยดรในวนันนนัรน
14 พระองคค์ทรงทรบหอัวทอัสิ้งหลายของเลวทอาธานเปก็นชมิสิ้นๆ พระองคค์ประทานมอันใหข้เปก็น
อาหารของคนททชั่อาศอัยอยยใต่ นถมินชั่ ทรรกอันดาร ตรงนดร เลวดีอาธาน ยตอมเปกนคททำเปรดยบทดที่หมทำยถขงฟทำโรหร

และกองทนัพของเขทำ เมสืที่อพวกเขทำจมนทรทำในทะเลแดง ประเพณดของยธิวกกเชสืที่อวตทำพวกเรต รตอนแหตงทะเล
ทรทำยซดนทำยปอกลอกชดุดเกรทำะ อทำวดุธและของมดคตทำอสืที่นๆจทำกศพของพวกเขทำ
กทำรอนัศจรรยรอนสืที่ ๆของพระเจข้ทำทดที่ทรงกระทททำเพสืที่ออธิสรทำเอลถทูกระลขกถขง 15 พระองคค์ทรงแยก
เปมิดนชสิ้าพรและลชาธาร พระองคค์ทรงใหข้แมต่นชสิ้าททชั่ไหลอยยต่เสมอแหข้งไป พระเจข้ทำทรงจนัดหทำนทรทำใหข้แกต
ประชทำชนเหลตทำนนัรนจทำกศธิลทำนนัรนทดคที่ ทำเดช พระองครทรงทททำใหข้แมตนร ททำจอรรแดนแหข้งไปเพสืที่อพวกเขทำ
ดข้วยเพสืที่อทดจที่ ะขข้ทำมไปบนพสืรนดธินแหข้ง
สดด 74:16-17

วอันเปก็นของพระองคค์ คซนเปก็นของพระองคค์ดข้วย พระองคค์ทรง

สถาปนาความสวต่างและดวงอาทมิตยค์ แมข้แตตนทำฬธิกทำแหตงฟข้ทำสวรรครกเก ปกนของพระเจข้ทำ ดวงสวตทำง
เหลตทำนนัรนแหตงฟข้ทำสวรรครเปกนของพระองคร 17 พระองคค์ทรงจอัดเขตทอัสิ้งสมิสิ้นของแผต่นดมินโลก
พระองคค์ทรงสรข้างฤดยรข้อนและฤดยหนาว พระองครผทูข้ทรงเปกนพระเจข้ทำแหตงฟข้ทำสวรรครกทก รงปกครอง
แผตนดธินโลกเชตนกนัน พระองครทรงสรข้ทำงฤดทูกทำลตตทำงๆดข้วยซทรทำ ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำ
ผทูข้ทรงกระทททำกทำรอนัศจรรยรตตทำงๆในอดดตและทรงปกครองฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลกมทำจนถขงวนัน
นนัรน พระเจข้ทำองครนร นันทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้นไดข้อยตทำงแนตนอน
สดด 74:18-19

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงระลถึกขข้อนทวสิ้ ต่า ศอัตรย เยาะเยข้ยอยต่างไร

และชนชาตมิโงต่ไดข้หมมิชั่นประมาทพระนามของพระองคค์อยต่างไร พระเจข้ทำทรงถทูกยดุอดกครนัรงใหข้ระลขกถขง
ควทำมชนัวที่ รข้ทำยและคททำพทูดหมธิที่นประมทำทของคนเหลตทำนนัรนผทูข้รดุกรทำนอธิสรทำเอล พระเจข้ทำทรงทรทำบเรสืที่อง
นนัรนอยตทำงแนตนอน แตตผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรเตสือนควทำมจททำพระองครถขงเรสือที่ งนนัรนอยทูดต ด
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยพวกเขทำใหข้พข้น 19 โอ ขออยต่าทรงมอบ
วมิญญาณนกเขาของพระองคค์แกต่ฝยงชนโหดรข้าย ขออยต่าทรงลซมชรมนรมชนยากจนของพระองคค์เปก็น
นมิตยค์ พรข้อมกนับโวหทำรแบบกวด เขทำเรดยกชนชทำตธิของเขทำวตทำวธิญญทำณนกเขทำของพระเจข้ทำ เขทำวธิงวอน
พระเจข้ทำมธิใหข้ลสืมประชทำชนของพระองคร พวกเขทำยทำกจนฝตทำยวธิญญทำณตตอพระพนักตรรพระองคร
สดด 74:20-21

ขอสนพระทอัยในพอันธสอัญญา เพราะสถานททชั่มซดของแผต่นดมินเตก็ม

ไปดข้วยททชั่อยยต่ของความทารรณ อทำสทำฟจขงวธิงวอนโดยตรงตตอพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงพนันธสนัญญทำ (นนันที่ คสือ

พระสนัญญทำ) นนัรนทดพที่ ระองครไดข้ทรงกระทททำกนับอธิสรทำเอลเมสืที่อนทำนมทำแลข้ว ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำเตสือนควทำม
จททำพระเจข้ทำวตทำตทำมซอกมดุมมสืดๆของแผตนดธินโลกมดประชทำชทำตธิตตทำงๆทดที่ททำรดุณอทำศนัยอยทูต
เขทำจขงอข้อนวอนใหข้พระเจข้ทำกระทททำสองสธิที่ง 21 โอ ขออยต่าใหข้ผข้ทย ทชั่ถยกบทบบอังคอับไดข้อาย ขอใหข้
คนจนและคนขอัดสนสรรเสรมิญพระนามของพระองคค์ (1) อทำสทำฟวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้เหลตทำผทูข้รดุกรทำน
ของพวกเขทำกลนับไปดข้วยควทำมอนับอทำยและ (2) ใหข้ประชทำชนของพระเจข้ทำ (“คนจนและคนขนัดสน”)
สรรเสรธิญพระองคร ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำคสือ กทำรขอกทำรชตวยใหข้พข้น
สดด 74:22-23

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยหมทำยเหตดุคลข้ทำยๆกนัน โอ ขข้าแตต่พระเจข้า

ขอทรงลรกขถึสิ้น สยคข้ ดทของพระองคค์ ขอทรงระลถึกวต่าคนโงต่เยข้ยพระองคค์อยยต่วนอั ยอังคชชั่า พระเจข้ทำทรงถทูกยดุ
ใหข้ลดุกขขรนและโยนผทูข้รดุกรทำนเหลตทำนนัรนออกไปเสดย อทำสทำฟขอรข้องพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้ระลขกวตทำคนชนัวที่
เหยดยดหยทำมพระนทำมของพระองครอยตทำงไร นนันที่ คสือ ทดุกวนัน
23 ขออยต่าทรงลซมเสทยงของคยต่อรมิของพระองคค์ เสทยงอถึงคะนถึงของคนททชั่ล รกขถึสิ้นสยพข้ ระองคค์กก็
เพมิชั่มขถึสิ้นอยยต่เรซชั่อยๆ พระเจข้ทำทรงถทูกยดุอดกครนัรงใหข้ระลขกถขงคททำพทูดหมธิที่นประมทำทและควทำมรดุนแรงของ
เหลตทำศนัตรทูของประชทำชนของพระองคร
บทเรดยนหนขที่งอยทูตต รงนดร กทำรเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับ (1) พระสนัญญทำตตทำงๆของ
พระองครและ (2) ปนัญหทำตตทำงๆของเรทำเปกนวธิธดปฏธิบนัตธิอยตทำงหนขงที่ ทดที่ถทูกตข้องตทำมพระคนัมภดรรอยตทำงโดด
เดตน อยตทำตกไปในหลดุมพรทำงของกทำรคธิดวตทำพระเจข้ทำทรงทรทำบอยทูแต ลข้ววตทำพระองครไดข้ทรงสนัญญทำ
อะไรไวข้หรสือวตทำพระองครทรงทรทำบปนัญหทำตตทำงๆของเรทำอยทูแต ลข้ว เมสืที่อเรทำเตสือนควทำมจททำพระองครเกดที่ยว
กนับพระวจนะของพระองครและเกดที่ยวกนับควทำมทดุกขรลททำบทำกของเรทำ จรธิงๆแลข้วมนันกกเพธิมที่ ควทำมเชสืที่อใน
สต วนของเรทำเอง เรทำจขงเชสืที่อคททำตรนัสของพระองครและวทำงใจมนันมทำกยธิงที่ ขขรน พระเจข้ทำทรงตอบสนองตตอ
กทำรทททำเชตนนนัรน
*****

ภาพรวมของเพลงสดดดดี 75: เพลงสดดุดดีอดีกบทหนขงนื่ ของอาสาฟอยถูตว่ รงนดีแนี้ ละถถูกอดุทมิศใหม้แกว่
หดัวหนม้านดักรม้องของพลดับพลาหรนอพระวมิหาร มดันถถูกตดันี้งชนนื่อวว่า อาลทหัสชวิท ซขนื่งหมายความวว่า ‘ขออยว่า
ทรงทสาลาย’ หรนออาจเปก็น ‘ขออยว่าทรงทสารม้าย’ ดถู หมายเหตดุสสาหรดับเพลงสดดุดดี 57:1 อาสาฟรม้องทถูล
เชว่นนดันนี้ เนนนื่องในโอกาสใดกก็ไมว่ปรากฏชดัดเจน ขม้อความเสนอแนะวว่าผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีกนี้ สาลดัง
เตนอนเหลว่าศดัตรถูมมิใหม้รดังแกประชาชนของพระเจม้าเพราะวว่าพระองคว์ผถูม้ทรงเปก็นใหญว่กวว่าคนเหลว่านดันี้น
ทรงเปก็นผถูม้ปกปม้องของพวกเขา
สดด 75:1

โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายขอโมทนาพระองคค์ ขข้า

พระองคค์ทอัสิ้งหลายขอโมทนาพระองคค์ เพราะบรรดาพระราชกมิจมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ประกาศ
วต่าพระนามของพระองคค์อยยใต่ กลข้ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขร นข ตข้นดข้วยบทเพลงหนขงที่ ทดที่แสดงกทำร
ขอบพระคดุณ โดยสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมดดของพระองครทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร
แนตทดเดดยว พระรทำชกธิจตตทำงๆอนันมหนัศจรรยรของพระองครยอต มประกทำศกทำรสถธิตอยทูดต ข้วยของพระองคร
และวตทำพระองครทรงอยทูใต กลข้ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเหกนมนันอยตทำงชนัดเจน เขทำขอบคดุณพระเจข้ทำ
สททำหรนับกทำรสถธิตอยทูดต วข้ ยของพระองคร เพราะวต่าพระองคค์ไดข้ตรอัสไวข้แลข้ววต่า “เราจะไมต่ละทต่านหรซอ
ทอดทมิสิ้งทต่านเลย” (ฮดบรทู 13:5) และพระองครตรนัสดข้วยวตทำ “ดทูเถธิด เรทำจะอยทูกต บนั ทตทำนทนัรงหลทำยเสมอไป
จนกวตทำจะสธิรนโลก” (มนัทธธิว 28:20) แมข้อทำสทำฟอทำจทรทำบเกดที่ยวกนับเรสืที่องหลนังนดร เรสือที่ งแรกกกถทูกยกคททำ
พทูดมทำจทำกพระรทำชบนัญญนัตธิ 31:6,8 และโยชทูวทำ 1:5
สดด 75:2-3

เมซชั่อสถานประชรมมาอยยตต่ ต่อหนข้าเรา เราจะพมิพากษาดข้วยความเททชั่ยง

ธรรม เสดยงนนัรนเปลดที่ยนตรงนดรเปกนเสดยงของพระเจข้ทำ แนตทดเดดยว พระองครทรงเปกนผทูข้พพธิ ทำกษทำทดที่ชอบ
ธรรมและเมสืที่อประชทำชนของพระองครยสืนอยทูตต ตอพระพนักตรรพระองคร พระองครจะทรงพธิพทำกษทำอยตทำง
เทดที่ยงธรรมจรธิงๆ สททำหรนับครธิสตจนักร นนันที่ จะเปกนทดที่บนัลลนังกรพพธิ ทำกษทำของพระครธิสตร สททำหรนับอธิสรทำเอล
นนันที่ นตทำจะเปกนตอนทดที่พวกเขทำเปกนขขรนจทำกตทำยในชตวงคนันที่ กลทำงสนัรนๆระหวตทำงยดุคเจกดปดกบนั ยดุคพนันปด
3 เมซชั่อแผต่นดมินโลกละลาย พรข้อมทอัสิ้งบรรดาชาวแผต่นดมินโลกนอัสิ้น ผยข้ททชั่รอักษาเสาของมอันใหข้มอัชั่น
อยยคต่ ซอเราเอง เซลาหค์ พรข้อมกนับหนขที่งพนันปดทดที่เปกนเหมสือนวนันวทำนเมสืที่อมนันผตทำนพข้นไป พระเจข้ทำทรงมอง

ลตวงหนข้ทำในมธิตธินร นันไปยนังวนันนนัรน “และในวนันนนัรนทข้องฟข้ทำจะลตวงเสดยไปดข้วยเสดยงทดที่ดนังกขกกข้อง และ
โลกธทำตดุจะสลทำยไปดข้วยควทำมรข้อนอนันแรงกลข้ทำ และแผตนดธินโลกกนับกทำรงทำนทนัรงปวงทดที่มอด ยทูใต นนนัรน
จะตข้องไหมข้เสดยสธิรนดข้วย ... เมสืที่อไฟจะตธิดทข้องฟข้ทำอทำกทำศใหข้ละลทำยไป และโลกธทำตดุจะละลทำยไปดข้วย
ไฟอนันรข้อนยธิงที่ ” (2 เปโตร 3:10, 12)
เหกนไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำตรนัสดข้วยคททำพทูดเปรดยบเปรยเกดที่ยวกนับกทำรพยดุงเสทำเหลตทำนนัรนแหตงแผตนดธิน
โลก บทำงทดควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พระเจข้ทำจะทรงทททำลทำยแผตนดธินโลก ขณะ
เดดยวกนัน พระองครทรงถสือเสทำเหลตทำนนัรนของมนันไวข้ ดนังนนัรนอยตทำกลนัวเลย แมข้คนชนัวที่ อทำจขทูตเขกญ ใจควทำม
หลนักของเพลงสดดุดดบทนดร (ขออยตทำทรงทททำลทำย) กกเปกนคททำปลอบประโลมหนขงที่ แกตประชทำชนของ
พระเจข้ทำและคททำเตสือนหนขที่งแกตเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำ พระเจข้ทำทรงดทูแลคนของพระองคร ดนังนนัรน จง
หยดุดชนัวที่ ครทูตและพธิจทำรณทำ (เซลาหว์)
สดด 75:4-5

เราพยดกอับคนโงต่เขลาวต่า "อยต่าประพฤตมิโงต่เขลา" และแกต่คนชอัชั่ววต่า

"อยต่ายกเขาขถึนสิ้ วลดทดที่วทำต เราพยดกอับคนโงต่เขลา (แลข้ว) อทำจแปลไดข้วทำต ‘เรทำกลตทำวแกตบรรดทำคนโงตเขลทำ’
(ปนัจจดุบนันกทำล) ควทำมคธิดนดรจขงเปกนคททำเตสือนหนขที่งแกตคนชนัวที่ และคนโอหนังทดอที่ ทำจทททำอนันตรทำยตตอ
ประชทำชนของพระเจข้ทำ วลดทดที่กลตทำวถขง เขา (สดัตวว์) เปกนสททำนวนหนขงที่ สมนัยโบรทำณทดที่หมทำยถขงพละกททำลนัง
ฤทธธิธเดช หรสือสธิทธธิอททำนทำจ ควทำมคธิดในวลดสดุดทข้ทำยเปกนคททำเตสือนหนขงที่ ทดที่วทำต อยตทำขทูตเขกญหรสือขตมขวนัญ นดที่
เทตทำกนับพระเจข้ทำกททำลนังตรนัสวตทำ “อยตทำยดุงต กนับประชทำชนของเรทำ!”
5 อยต่ายกเขาของเจข้าขถึสิ้นใหข้สยง หรซอพยดจาอยต่างคอแขก็ง" คททำเตสือนนดรถทูกกลตทำวซทรทำในอดกรทูป
แบบ กทำรพทูดจทำอยตทำงคอแขกงสสืที่อถขงควทำมโอหนังและกทำรขทูตเขกญ อดกครนัรงทดที่พระเจข้ทำทรงเตสือนบรรดทำผทูข้ทดที่
จะเปกนปฏธิปนักษรใหข้ถอยไปและอยตทำยดุงต กนับประชทำชนของพระองคร
ชตทำงเปกนควทำมคธิดทดที่แสนวธิเศษ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะไมตเพดยงปกปข้องประชทำชนของ
พระองครเทตทำนนัรน แตตพระองครทรงเตสือนเหลตทำคนทดที่จะเปกนปฏธิปนักษรดข้วย ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำนดที่เกธิดขขรน
ในโลกวธิญญทำณทดที่ซทำตทำนและเหลตทำศนัตรทูของพระองครถทูกเตสือนใหข้เลธิกยดุงต กนับคนของพระเจข้ทำ ชตทำงเปกน
ควทำมมนันที่ ใจอนันเปดยที่ มสดุข!

สดด 75:6-7

เพราะการยกขถึสิ้นนอันสิ้ มมิไดข้มาจากทมิศตะวอันออกหรซอทมิศตะวอันตก

และมมิใชต่มาจากทมิศใตข้ มดพระเจข้ทำเดดยวและพระองครทรงกระทททำกธิจอยตทำงจนัดเตรดยมในกธิจกทำรตตทำงๆ
ของมนดุษยร สธิที่งตตทำงๆไมตไดข้เกธิดขขรนโดยบนังเอธิญในพระรทำชกธิจของพระเจข้ทำหรสือในกทำรงทำนตตทำงๆของ
บรรดทำประชทำชทำตธิ พระเจข้ทำทรงอยทูบต นบนัลลนังกรเหมสือนเดธิม
7 แตต่พระเจข้าทรงเปก็นผยข้พมิพากษา พระองคค์ทรงใหข้คนหนถึชั่งลง และทรงยกอทกคนหนถึชั่งขถึนสิ้
พระเจข้ทำทรงเลสืที่อนตททำแหนตงและพระเจข้ทำทรงปลดจทำกตททำแหนตง พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำและทรง
ปฏธิบนัตธิกบนั มนดุษยรตทำมนทรทำพระทนัยอนันเปกนสธิทธธิธขทำดของพระองคร ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ ควทำมจรธิงนดร
เปกนคททำเตสือนหนขงที่ คนเหลตทำนนัรนทดที่จะกตอกวนหรสือทททำรข้ทำยประชทำชนของพระเจข้ทำไดข้รนับคททำเตสือนวตทำ
พระเจข้ทำแหตงสวรรครจะทรงปลดและพธิพทำกษทำตทำมนทรทำพระทนัยของพระองคร มนันเปกนเรสือที่ งอนันตรทำยทดที่
จะโจมตดผทูข้ทดที่ถทูกเลสือกของพระเจข้ทำและผทูข้ทดที่ถทูกเจธิมของพระองคร บทำงครนัรงพระองครจะทรงอนดุญทำตใหข้
มนันเกธิดขขรนเพสือที่ พระประสงครตตทำงๆของพระองครเอง แตตกระทนังที่ ตอนนนัรน ศนัตรทูนร นันกกถทูกพธิพทำกษทำโดย
พระเจข้ทำ ดทูสธิวทำต อนัสซดเรดยและบทำบธิโลนไดข้รนับอนดุญทำตโดยพระเจข้ทำใหข้ตดสอนประชทำชนของพระองคร
อยตทำงไร ในแตตละกรณด จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับประชทำชทำตธิเหลตทำนดรเพรทำะควทำมโอหนังและ
ควทำมททำรดุณของพวกเขทำ
สดด 75:8

เพราะในพระหอัตถค์ของพระเยโฮวาหค์มทถข้วยลยกหนถึชั่ง มทนชสิ้าองรต่นเปก็น

ฟอง ประสมไวข้ดท พระองคค์ทรงเทของดซชั่มจากถข้วยนอัสิ้นและคนชอัวชั่ ของแผต่นดมินโลกทอัสิ้งสมิสิ้นจะดซชั่ม
หมดทอัสิ้งตะกอน ในพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม พระพธิโรธแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำถทูกเปรดยบวตทำ
เปกนเหมสือนนทรทำองดุตนถข้วยหนขงที่ ทดที่ไมตไดข้ถทูกเจสือจทำง ภทำพเปรดยบนดรถทูกพบในอธิสยทำหร 51:17, เยเรมดยร
25:15 และ (ในทดสที่ ดุด) ในวธิวรณร 14:20 และ 16:19 พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำคนชนัวที่ และพวกเขทำจะ
ดสืมที่ ตะกอนสดุดทข้ทำยแหตงพระพธิโรธของพระองคร อดกครนัรงทดที่ประเดกนใหญตกวตทำของเพลงสดดุดดบทนดรคสือ
คททำเตสือนหนขงที่ ถขงคนอธรรมวตทำอยตทำกตอกวนประชทำชนของพระเจข้ทำ ภทำพเปรดยบของพระพธิโรธของ
พระเจข้ทำจขงถทูกกลตทำวแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่จะเพธิกเฉยคททำเตสือนนดร

สดด 75:9-10

หลนังจทำกเสนอเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทดที่มดตตอคนชนัวที่ แลข้ว

ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหนันมทำสทูตกทำรสรรเสรธิญเพรทำะกทำรดทูแลแบบจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำทดที่มด
ตตอประชทำชนของพระองคร แตต่ขข้าพเจข้าจะประกาศเปก็นนมิตยค์ ขข้าพเจข้าจะรข้องเพลงสรรเสรมิญ
พระเจข้าของยาโคบ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงดทูแลคนของพระองครเอง เรทำจะทททำสธิที่งทดที่นข้อยกวตทำกทำรสรรเสรธิญ
พระองครไดข้อยตทำงไร!
10 "บรรดาเขาของคนชอัวชั่ จะถยกเราตอัดออกหมด แตต่เขาของผยข้ชอบธรรมจะถยกเชมิดชยขนถึสิ้ "
อดกครนัรงทดคที่ วทำมคธิดทดที่แฝงอยทูใต น เขา (สดัตวว์) กกคสือ พละกททำลนัง ฤทธธิธเดช และสธิทธธิอททำนทำจ อททำนทำจของ
คนชนัวที่ จะถทูกทททำลทำยในครทำวอนันเหมทำะสมและในเวลทำอนันเหมทำะเจทำะของพระเจข้ทำพละกททำลนังของคน
ชอบธรรมจะถทูกยกขขรน พระเจข้ทำทรงกระทททำสธิที่งตตทำงๆในฤดทูกทำลอนันเหมทำะเจทำะของพระองคร หนข้ทำทดที่
ของเรทำคสือ รอคอยพระองคร พระองครทรงยดุตธิธรรมเสมอ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 76: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีถนี้ ถูกยกใหม้เปก็นของอาสาฟอดีกครดังนี้ และถถูก
อดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้อง (หดัวหนม้าคณะนดักรม้อง) ของพลดับพลาเหมนอนเดมิมเพนอนื่ ทดีนื่จะถถูกขดับรม้องทดีนื่
นดันนื่ มดันถถูกหมายเหตดุวว่าใชน้เครมมื่องสาย (เนกวิโนธ) ซขนื่งหมายความวว่า ถถูกบรรเลงประกอบดม้วยเครนนื่อง
สายชนมิดหนขนื่ง ขณะทดีนื่เพลงสดดุดดีบททดีนื่ 75 ขดับรม้องเกดีนื่ยวกดับชดัยชนะตว่างๆทดีนื่จะมา เพลงสดดุดดีบททดีนื่ 76
กก็ขดับรม้องถขงชดัยชนะตว่างๆทดีนื่ไดม้รดับแลม้ว เพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ ปก็นบทเพลงหนขงนื่ ทดีนื่สรรเสรมิญแดว่พระมหา
กษดัตรมิยว์แหว่งกษดัตรมิยว์ทดันี้งหลาย มดันสามารถถถูกขดับรม้องหรนอทว่องเปก็นบทกวดีกก็ไดม้
สดด 76:1-3

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไมตเสดยเวลทำเลยในกทำรรข้องเพลงสรรเสรธิญ

แดตพระเจข้ทำ ในยยดาหค์เขารยข้จอักพระเจข้า ในอมิสราเอลพระนามของพระองคค์ใหญต่ยมิชั่ง แมข้ทรงถทูกเพธิกเฉย
โดยโลก พระเจข้ทำกกทรงเปกนทดที่รจทูข้ นักอยตทำงใกลข้ชธิดตตอประชทำชนของพระองคร ไมตวทำต จะเปกนอธิสรทำเอล
แหตงพนันธสนัญญทำเดธิมหรสือครธิสตจนักรแหตงพนันธสนัญญทำใหมต พระเจข้ทำกกทรงยธิงที่ ใหญตทตทำมกลทำง
ประชทำชนของพระองคร

2 ททชั่ประทอับของพระองคค์ตอัสิ้งอยยใต่ นซาเลก็ม ททชั่พชานอักของพระองคค์อยยใต่ นศมิโยน ซทำเลกมเปกนรทูป
ยตอของเยรทูซทำเลกม มดควทำมหมทำยงตทำยๆวตทำ ‘สนันตธิสดุข’ แนตนอนวตทำศธิโยนคสือ กลดุตมเนธินเขทำ (ภทูเขทำตตทำงๆ)
ทดที่เยรทูซทำเลกมตนัรงอยทูบต นนนัรน ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ นครแหตงสนันตธิสดุขซขงที่ เปกนทดที่ๆองครสนันตธิรทำชจะ
ทรงครอบครองจทำกทดที่นนันที่ สนักวนันหนขที่ง กระทนังที่ ในสมนัยของอทำสทำฟ มนันกกเปกนทดที่ประทนับบนโลกนดรของ
พระเจข้ทำในพลนับพลทำนนัรนและตตอมทำคสือพระวธิหทำรแหตงเยรทูซทำเลกม
3 ททชั่นอัชั่นพระองคค์ทรงหอักลยกธนยทอัสิ้งโลต่ ดาบ และการยรทธค์ เซลาหค์ ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระเจข้ทำ
ทรงหนักบรรดทำอทำวดุธของเหลตทำศนัตรทูของพระองครดข้วยลมแหตงฝดพระโอษฐรของพระองคร เยรทูซทำเลกม
คสือนครแหตงสนันตธิสขดุ ในควทำมสงบสดุขอยตทำงทดที่สดุด พระเจข้ทำทรงทททำใหข้เหลตทำศนัตรทูของพระองครพทำต ยแพข้
ไปแลข้ว อทำจมดกทำรบอกใบข้เปกนคททำพยทำกรณรถขงวนันแหตงพระเยโฮวทำหรทดที่พระองครจะทรงประหทำรเหลตทำ
คนชนัวที่ โดยลมแหตงฝดพระโอษฐรของพระองครจรธิงๆ
ควทำมคธิดสททำคนัญยธิงที่ กกคอสื วตทำ พระเจข้ทำทรงยธิงที่ ใหญต ทดที่ประทนับของพระองครเปกนทดที่ประทนับแหตง
สนันตธิสขดุ ไมตมดศนัตรทูใดทททำอนันตรทำยไดข้ในทดที่ลร ดลนับขององครผทูข้สทูงสดุด ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข
กททำชนับเหลตทำผทูข้อตทำนของเขทำใหข้หยดุดชนัวที่ ครทูตและพธิจทำรณทำดข้วย เซลาหว์ อดกครนัรง
สดด 76:4-6

คททำสรรเสรธิญมดตตอไป พระองคค์ทรงรรต่งโรจนค์สย งสต่งยมิชั่งกวต่าภยเขาททชั่มท

เหยซชั่อ พระเจข้ทำทรงเปดที่ยมสงตทำรทำศดมทำกกวตทำกทำรพธิชธิตของศนัตรทูใดๆ บรรดทำกองทนัพทดมที่ ทำรดุกรทำนในสมนัย
อดดตไดข้พธิชธิตภทูเขทำทนัรงหลทำย แตตพระเจข้ทำทรงเปกนเลธิศกวตทำพวกเขทำทนัรงหมดในสงตทำรทำศดของพระองคร
5 ดข้วยวต่าคนใจเขข้มแขก็งถยกรมิบขข้าวของ เขาหลอับไป ชายฉกรรจค์ทอัสิ้งสมิสิ้นไมต่สามารถใชข้มซอของ
เขาอทกไดข้แลข้ว เหลตทำศนัตรทูของอธิสรทำเอลมทำเพสืที่อปลข้นทรนัพยรพวกเขทำและคนเหลตทำนนัรนกลนับลงเอยดข้วย
กทำรถทูกปลข้นเสดยเอง คนเหลตทำนนัรนกลนับพบกทำรนอนหลนับสดุดทข้ทำย – กทำรนอนหลนับแหตงควทำมตทำย แมข้
ถทูกประกทำศวตทำมดกทำท ลนังมทำก พวกเขทำกกถทูกทททำใหข้เปกนอนัมพทำตไปดข้วยควทำมกลนัว
6 โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของยาโคบ พอพระองคค์ทรงขนาบทอัสิ้งรถมข้าและมข้ากก็ลต่วงลอับไป มนันตข้อง
ใชข้แคตลมพระโอษฐรของพระเจข้ทำเพสืที่อทททำใหข้ทหทำร รถรบและมข้ทำทนัรงหลทำยเงดยบเสดย โดยลมแหตงฝด

พระโอษฐรของพระองคร พระองครจะทรงประหทำรเหลตทำคนชนัวที่ กทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของควทำมจรธิง
นนัรนจะมทำถขงในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร
สดด 76:7-9

แตต่พระองคค์เจข้า พระองคค์ทรงเปก็นททชั่นต่าครข้ามกลอัว เมซชั่อพระองคค์ทรง

กรมิวสิ้ ขถึสิ้นแลข้วใครจะยซนอยยใต่ นสายพระเนตรของพระองคค์ไดข้ พระเจข้ทำจะตข้องเปกนทดคที่ รข้ทำมกลนัวไมตเพดยง
โดยประชทำชนของพระองครเทตทำนนัรน แตตโดยชทำวโลกมทำกมทำยดข้วย ประชทำชนของพระเจข้ทำไดข้เรธิที่ม
เรดยนรทูคข้ วทำมเกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำแลข้ว ชทำวโลกจะเรดยนรทูเข้ รสืที่องนดร อยตทำงเจกบปวด และผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรตรขกตรองวตทำ ใครจะยสืนอยทูไต ดข้เมสืที่อพระองครทรงกรธิรว? คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยทูแต ลข้ว
ไมตมดใครเลย! เมสือที่ พระเจข้ทำทรงเทพระพธิโรธของพระองครออกมทำบนแผตนดธินโลกนดร ไมตมผด ทูข้ใดจะยสืน
ตตอสทูพข้ ระองครไดข้ นอกจทำกนดร เมสือที่ พวกเขทำปรทำกฏตนัวหนข้ทำกทำรพธิพทำกษทำทดที่พระทดที่นนังที่ ใหญตสดขทำว คนชนัวที่
กกจะหมอบดข้วยควทำมกลนัวตตอพระพนักตรรพระองคร
8 พระองคค์ทรงลอัชั่นคชาพมิพากษามาจากฟข้าสวรรคค์ แผต่นดมินโลกกก็กลอัวและนมิชั่งเงทยบ ตลอด
สมนัยประวนัตธิศทำสตรรของประชทำชนของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำไดข้สททำแดงพระองครเองแลข้ววตทำเขข้มแขกง ไมต
วตทำจะเปกนนทรทำทตวมสมนัยโนอทำหร กทำรชตวยอธิสรทำเอลใหข้พนข้ อยตทำงนตทำอนัศจรรยรและกทำรทททำลทำยคนอดยธิปตร
หรสือททูตสวรรรครแหตงควทำมตทำยทดที่ฆตทำทหทำรอนัสซดเรดย 185,000 คนนนัรน พระเจข้ทำกกทรงจนัดกทำรโดยตรง
จทำกสวรรคร คนทนัรงหลทำยจขงหวทำดกลนัวและสงบนธิที่ง
นดคที่ สือ 9 เมซชั่อพระเจข้าทรงลรกขอัสิ้นพมิพากษา เพซชั่อชต่วยผยข้ถต่อมตอัวทอัสิ้งสมิสิ้นของแผต่นดมินโลกใหข้รอด
เซลาหค์ คททำวตทำ ถว่อมตดัว ตรงนดรมดควทำมหมทำยวตทำตทที่ทำตข้อยและหมทำยถขงประชทำชนของพระเจข้ทำ เมสือที่
พระเจข้ทำทรงลดุกขขรนแลข้วเพสือที่ ชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้นตลอดหลทำยรข้อยปดนรนัน บรรดทำชทำว
แผตนดธินโลกกกเกรงกลนัวจรธิงๆ ปทำกทดที่พทูดจทำโอหนังและหมธิที่นประมทำทของพวกเขทำถทูกทททำใหข้สงบเสดย
ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ (1) พระเจข้ทำจะตข้องเปกนทดที่เกรงกลนัว (2) ไมตมดผทูข้ใดยสืนอยทูตต ตอหนข้ทำ
พระพธิโรธของพระองครไดข้ (3) พระองครทรงพธิพทำกษทำแลข้วและจะทรงพธิพทำกษทำบนแผตนดธินโลก
(4) เมสือที่ พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสือที่ ชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้นและพธิพทำกษทำบรรดทำผทูข้ทดที่
บดบบนังคนับพวกเขทำ ชทำวแผตนดธินโลกกกจะเรดยนรทูข้อยตทำงเจกบปวดทดจที่ ะเกรงกลนัวพระองครและถทูกทททำใหข้

เงดยบเสดย กทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของเรสือที่ งนดรจะเกธิดขขรนทดกที่ ทำรพธิพทำกษทำทดที่พระทดที่นนังที่ ใหญตสดขทำวของ
พระเจข้ทำ
สดด 76:10-12

ในกทำลอนันเหมทำะสม แนต่ละ ความโกรธของมนรษยค์จะสรรเสรมิญ

พระองคค์ และความโกรธททชั่เหลซออยยต่นนอัสิ้ พระองคค์จะทรงยอับยอังสิ้ ไวข้ แมข้พวกคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำว
เดสือดดทำลและคธิดอตทำนกทำรไรข้สทำระตตทำงๆ แมข้แตตควทำมพธิโรธนนัรนกกถทูกแปลงสภทำพเปกนคททำสรรเสรธิญ
เมสือที่ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำและประชทำชนของพระองครสรรเสรธิญพระองครเปกนกทำร
ตอบแทน ควทำมพธิโรธอนันไมตชอบธรรมใดกกตทำมทดที่หลงเหลสืออยทูต พระเจข้ทำจะทรงยนับยนัรงเสดย คนชนัวที่ จะ
ยกมทำตตอสทูข้กทำท แพงอธิฐแหตงกทำรยนับยนัรงของพระเจข้ทำ แมข้พวกเขทำอทำจเดสือดดทำลตตอสทูข้พระองคร ในไมตชข้ทำ
พวกเขทำจะพบวตทำตนอยทูใต นนรก โดยถทูกยนับยนัรงเสดยจทำกกทำรทททำใหข้ควทำมพธิโรธอนันหมธิที่นประมทำทของ
ตนเปกนทดที่ทรทำบอดก มนันจะถทูกทททำใหข้เงดยบเสดยงทดที่นนันที่
เมสือที่ เหกนเชตนนดรแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงหนดุนใจประชทำชนของพระเจข้ทำวตทำ 11 จง
ปฏมิญาณตต่อพระเยโฮวาหค์พระเจข้าของทต่านทอัสิ้งหลาย และจงปฏมิบอัตมิตาม ใหข้คนททชั่อยยต่รอบพระองคค์
นชาของกชานอัลมายอังพระองคค์ผซข้ย ถึชั่งเขาควรเกรงกลอัว แมข้พวกคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวจะเพธิกเฉย
พระองครและถขงขนทำดเดสือดดทำลตตอสทูข้พระองคร ประชทำชนของพระเจข้ทำกกมดหนข้ทำทดที่กระทททำตทำมคททำ
ปฏธิญทำณทนัรงสธิรนตตอพระองคร เพสืที่อถวทำยเกดยรตธิพระองครโดยกทำรถวทำยแดตพระองคร และจทำกนนัรนกก
สรรเสรธิญพระองคร พระองครสมควรไดข้รนับควทำมเกรงกลนัวจทำกเรทำ ดนังนนัร นควทำมเคทำรพยททำเกรงจขงเปกน
ขข้อผทูกพนันหนขที่งทดที่เรทำมดตตอพระองคร
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยโดยสรดุปวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นแลข้วจทำกเหลตทำ
ศนัตรทูของพวกเขทำ 12 พระองคค์จะทรงตอัดดวงจมิตของผยข้ครอบครองทอัสิ้งหลาย พระองคค์ทรงเปก็นททชั่นต่า
ครข้ามกลอัวแกต่บรรดากษอัตรมิยแค์ หต่งแผต่นดมินโลก เมสือที่ อธิสรทำเอลเชสืที่อฟนังและสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้ทำของพวก
เขทำ พระองครกทก รงละลทำยวธิญญทำณจธิตของเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำ นนันที่ เปกนควทำมจรธิงในสมนัยของดทำ
วธิดเชตนเดดยวกนับรนัชกทำลของซทำโลมอน บรรดทำศนัตรทูในอดดตตตทำงเกรงกลนัวอธิสรทำเอลเพรทำะวตทำพระเจข้ทำ
ทรงใสต จธิตใจนนัรนไวข้ในใจของพวกเขทำ พระเจข้ทำทรงเปกนทดที่นตทำเกรงกลนัว (นนันที่ คสือ เปก็นทดีนื่นาว่ ครดันนื่ ครม้าม)

ตตอเหลตทำผทูข้ทดที่จะเปกนศนัตรทูไดข้ นนันที่ ยธิงที่ เปกนจรธิงตอนทดที่อธิสรทำเอลประพฤตธิชอบธรรมตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ มนันยนังเปกนจรธิงเหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร จะพบกทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของมนันในวนันแหตงพระ
เยโฮวทำหร เมสือที่ เรทำมดควทำมสนัมพนันธรทดที่ถทูกตข้องอยตทำงสมบทูรณรกบนั พระเจข้ทำ พระองครกทก รงสทำมทำรถใสต
ควทำมเกรงกลนัวพระเจข้ทำไวข้ในเหลตทำผทูข้ทดที่จะเปกนศนัตรทูไดข้
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 77: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีถนี้ ถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องของ
พลดับพลาเหมนอนเดมิมซขนื่งเหก็นไดม้ชดัดวว่าขณะนดันี้นคนอชายผถูม้หนขงนื่ นามวว่า เยดผธผน เขาเปก็นเลวดีคนหนขนื่ง
ของครอบครดัวเมรารดีและเปก็นหดัวหนม้าของคณะนดักรม้องทดันี้งสามนดันนี้ ของพระวมิหารซขงนื่ เหลว่าทายาท
ของเขากก็เปก็นหนขนื่งในคณะนดักรม้องเหลว่านดันี้นของพระวมิหารเสมอไป ผถูม้แตว่งคนอ อาสาฟ เพลงสดดุดดีบท
นดีขนี้ ขนี้นตม้นดม้วยคสาครสนื่าครวญของชายทดีนื่ทดุกขว์ใจคนหนขงนื่ ผถูม้วมิงวอนตว่อพระเจม้า (ขม้อ 1-3) จากนดันี้นเขา
ครสนื่าครวญตว่อไปและนขกยม้อนถขงตดัวเอง (ขม้อ 4-9) จากนดันี้นเขาใครว่ครวญเกดีนื่ยวกดับพระเจม้า (ขม้อ 1015) สดุดทม้ายเขาปมิดทม้ายเพลงสดดุดดีบทนดีนี้อยว่างฉดับพลดันโดยระลขกถขงชดัยชนะแหว่งทะเลแดง (ขม้อ 16)
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ตามรอยสภาพของ ‘ครมิสเตดียน’ ทดีนื่ หลงทางคนหนขนื่งขณะทดีนื่เขาถถูกฟม้องใจและกลดับ
มาสถูว่การมดีสามดัคคดีธรรมกดับพระเจม้า
สดด 77:1-3

ขข้าพเจข้ารข้องทยลตต่อพระเจข้าดข้วยเสทยงของขข้าพเจข้า ทยลตต่อพระเจข้า

ดข้วยเสทยงของขข้าพเจข้า และพระองคค์ไดข้ทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับขข้าพเจข้า ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
บนันทขกวตทำเขทำไดข้รข้องททูลตตอพระเจข้ทำ ทดที่ควรหมทำยเหตดุไวข้คสือวตทำ คททำอธธิษฐทำนของเขทำถทูกออกเสดยงใหข้
ไดข้ยธินและเสดยงรข้องไหข้ของเขทำนนัรนดนัง ในปนัจจดุบนนั นข้อยคนนนักรข้องททูลเสดยงดนังเชตนนนัรนตตอพระเจข้ทำ
กระนนัรนกทำรอธธิษฐทำนเชตนนนัรนกกทททำใหข้องครผทูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ไมตใชตวทำต
พระเจข้ทำทรงตข้องกทำรคททำอธธิษฐทำนเสดยงดนังเพสืที่อทดที่จะไดข้ยนธิ ตรงกนันขข้ทำม หลนักกทำรกกคสือวตทำ กทำรอธธิษฐทำน
เชตนนนัรนเปกนหลนักฐทำนทดที่แสดงถขงควทำมเชสืที่ออนันยธิงที่ ใหญต มนันเปกนรทูปแบบหนขงที่ ของคททำอธธิษฐทำนรข้อนรน
อนันเกธิดผลซขที่งมดชนัยมทำก ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับเพลงสดดุดด 3:4

2 ในวอันยากลชาบากของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าแสวงองคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ในกลางคซนบาดแผล
ขข้าพเจข้าไหลออกไมต่หยรด จมิตใจของขข้าพเจข้าไมต่รอับคชาเลข้าโลม เมสืที่อถทูกฟข้องใจ อทำสทำฟกกแสวงหทำองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำ บทำงคนแสวงหทำพระองครเพสืที่อเปกนทดที่พขที่งสดุดทข้ทำย จะดดกวตทำนนัรนเสดยอดกทดที่จะแสวงหทำ
พระองครใหข้เปกนทดพที่ ขที่งแรก วลดทดที่สอง “ในกลทำงคสืนบทำดแผลขข้ทำพเจข้ทำไหลออกไมตหยดุด” มดควทำมนตทำ
สนใจ คททำทดที่แปลเปกน บาดแผล (ยอวว์ด) มนักถทูกแปลเปกน ‘มสือ’ และเมสืที่อใชข้เปกนคททำเปรดยบเปรยกกอทำจ
หมทำยถขง พละกททำลนังของคนๆหนขที่ง คททำทดที่แปลเปกน ไหลออก (นอวว์การว์) จรธิงๆแลข้วหมทำยถขงกทำร ‘ถทูก
เทออก’ ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนไดข้วทำต เมสืที่อเขทำรข้องททูลตตอพระเจข้ทำ พละกททำลนังของเขทำกกถทูกเทออกในเวลทำ
กลทำคสืนแดตพระเจข้ทำ เขทำรข้องททูลตตอพระเจข้ทำโดยไมตหยดุด เหมสือนนทำงรทำเชลทดที่รอข้ งไหข้เพสืที่อลทูกๆของนทำง
และไมตยอมรนับกทำรปลอบประโลม อทำสทำฟกกครทที่ทำครวญควทำมทดุกขรลททำบทำกของตนตตอพระเจข้ทำเชตนกนัน
3 ขข้าพเจข้าระลถึกถถึงพระเจข้า ขข้าพเจข้ากก็ครวญคราง ขข้าพเจข้าครชชั่าครวญ จมิตใจของขข้าพเจข้ากก็
อต่อนระอาไป เซลาหค์ ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนกทำรทดที่เขทำระลขกถขงพระคดุณและควทำมดดของพระเจข้ทำในกทำล
อดดต เขทำเปกนทดุกขรใจเพรทำะสทำมนัคคดธรรมของเขทำกนับพระเจข้ทำบนัดนดรไมตไดข้เปกนเหมสือนแตตกตอน นดที่บอก
เปกนนนัยถขงสภทำพทดที่หลงหทำย เขทำไมตรทูข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงมดควทำมเมตตทำตตอเขทำและสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำน
ของเขทำหรสือไมตอยตทำงไร แมข้เขทำระบทำยควทำมในใจของตนออกตตอพระเจข้ทำ จธิตวธิญญทำณของเขทำกกถทูก
ทตวมทข้นโดยควทำมบทำปหนทำของเขทำเมสืที่อถทูกเปรดยบเทดยบกนับควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำ
จขงหยดุดชนัวที่ ครทูตและพธิจทำรณทำ (เซลาหว์)
สดด 77:4-6

พระองคค์ทรงจอับหนอังตาของขข้าพระองคค์ไวข้ไมต่ใหข้ปมิด ขข้าพระองคค์

ทรกขค์มากจนพยดไมต่ออก ควทำมกลนัวตตทำงๆของเขทำ และอทำจเปกนกทำรฟข้องใจเรสืที่องสภทำพอนันไถลกลนับ
ของเขทำ ทททำใหข้ดวงตทำของเขทำไมตอทำจหลนับไดข้ เขทำมทำถขงจดุดทดที่เขทำไมตอทำจแมข้แตตพทูดไดข้อดกตตอไป
5 ขข้าพระองคค์พมิจารณาถถึงสมอัยกต่อน ขข้าพระองคค์จชาปทททชั่นมนานมาแลข้วไดข้ ควทำมคธิดของเขทำ
วธิงที่ ยข้อนกลนับไปยนังประสบกทำรณรตตทำงๆในครนัรงอดดตและไปยนังเหตดุกทำรณรตตทำงๆในอดดตกทำลซขที่งถทูก
บนันทขกไวข้ในพระวจนะของพระเจข้ทำ บทำงทดเขทำอทำจนขกยข้อนถขงสภทำพอนันนตทำสมเพชของตนและกทำรทดที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงไรในหลทำยรข้อยปดกตอนหนข้ทำนนัรน

6 ขข้าพระองคค์ระลถึกถถึงบทเพลงของขข้าพระองคค์ในกลางคซน ขข้าพระองคค์ตรถึกตรองกอับจมิตใจ
ของตนเอง และจมิตวมิญญาณของขข้าพระองคค์กก็เสาะหา ขณะทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรนอนอยทูบต น
เตดยงอยตทำงสธิรนหวนัง เขทำกกระลขกถขงครนัรงตตทำงๆทดที่เขทำรข้องบทเพลงสรรเสรธิญตตทำงๆแดตพระเจข้ทำในเวลทำ
กลทำงคสืน จทำกนนัรนเขทำกกตรขกตรองใจของตนดข้วยกทำรพธินธิจพธิจทำรณทำตนัวเอง เขทำอทำจพยทำยทำมพธิจทำรณทำ
วตทำทททำไมเขทำถขงอยทูใต นสภทำพนนัรน เขทำทบทวนควทำมจททำของเขทำ โดยพยทำยทำมทดที่จะเขข้ทำใจวตทำอยตทำงไรและ
ทททำไมเขทำถขงไดข้ถอยหตทำงไปจทำกพระเจข้ทำ
สดด 77:7-9

ขณะทดที่เขทำระลขกถขงควทำมบทำปเหลตทำนนัรนแหตงชดวธิตของเขทำและกทำรทดที่

พวกมนันไดข้ทททำใหข้เขทำเยกนชทำฝตทำยวธิญญทำณไปเสดยแลข้ว เขทำกกครทที่ทำครวญวตทำ "องคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้าจะทรง
ทอดทมิสิ้งเปก็นนมิตยค์ และจะไมต่เคยพอพระทอัยอทกหรซอ เหกนไดข้ชดนั วตทำ อทำสทำฟไดข้ทททำเชสือกผทูกเรสือฝตทำย
วธิญญทำณหลดุด เขทำไดข้ลอยหตทำงออกไปจทำกสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดทดที่เขทำเคยดสืที่มดทที่ทำกนับพระเจข้ทำ เขทำ
เปกนคนทดที่หลงททำง และภทำยใตข้กทำรฟข้องใจอยตทำงรดุนแรง เขทำกลนัววตทำพระเจข้ทำอทำจไมตฟนคสื
สืร นเขทำกลนับสทูต
สทำมนัคคดธรรมอดก ทดที่ถทูกแสดงเปกนภทำพอยตทำงชนัดเจนคสือ ชทำยผทูข้หนขที่งทดที่ถทูกฟข้องใจอยตทำงลขกซขรง เขทำนตทำ
เวทนทำและผตทำนบทเรดยนอนันเจกบปวดเพสือที่ ทดที่จะเกรงกลนัวพระเจข้ทำ
ในควทำมคธิดแบบหลงหทำยเชตนนนัรน เขทำถทำมวตทำ 8 ความเมตตาของพระองคค์จะระงอับอยยต่เปก็น
นมิตยค์หรซอ พระสอัญญาของพระองคค์สนมิสิ้ สร ดตลอดทรกชอัชั่วอายรหรซอ ในควทำมมสืดแหตงจธิตใจของเขทำ ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรถงข กนับสงสนัยควทำมเมตตทำและพระสนัญญทำตตทำงๆของพระเจข้ทำ
ควทำมหมดหวนังของเขทำดททำเนธินตตอไป 9 พระเจข้าทรงลซมททชั่จะทรงพระกรรณาหรซอ เพราะ
พระพมิโรธพระองคค์จถึงทรงปมิดความสอังเวชเสทยหรซอ" เซลาหค์ เมสืที่อเรทำถอยหตทำงไปจทำกพระเจข้ทำ เรทำกก
จะเรธิที่มสงสนัยควทำมดดของพระองคร ควทำมสงสนัยคสือ ผลประโยชนรพธิเศษอนันเลวทรทำมอยตทำงหนขที่งของ
กทำรหลงหทำย แนตนอนวตทำพระเจข้ทำจะไมตทรงลสืมเดกดขทำดทดที่จะแสดงควทำมกรดุณทำหรสือควทำมเมตตทำ
ปนัญหทำกกคสือวตทำ อทำสทำฟไดข้หลตนไปจทำกควทำมสนัตยรซสืที่อและกทำรปรนนธิบนัตธิ และบนัดนดรเมสือที่ กทำรเกกบเกดที่ยว
อนันขมขสืที่นแหตงสภทำพหลงหทำยของเขทำกททำลนังมทำสทูตกทำรเกธิดผล เขทำกกถขงกนับสงสนัยพระคดุณของพระเจข้ทำ
ชตทำงเปกนทดที่อนันนตทำกลนัวทดที่จะอยทูเต สดยจรธิงๆ!

สดด 77:10-12

อยตทำงไรกกตทำม ขณะทดที่เขทำจมปลนักอยทูใต นควทำมสธิรนหวนังของตน เขทำกก

เกธิดสททำนขกขขรนไดข้วทำต พระเจข้ทำทรงสนัตยรซสืที่อ และขข้าพเจข้าวต่า "นอัชั่นแหละเปก็นความทรกขค์ของขข้าพเจข้า แตต่
ขข้าพเจข้าจะระลถึกถถึงปททอัสิ้งหลายแหต่งพระหอัตถค์ขวาของพระองคค์ผสข้ย ย งสร ด" แมข้เขทำเปกนคนทดที่ใชข้ไมตไดข้
ในฝตทำยวธิญญทำณ เขทำกกตร งนั ใจแนตวแนตทจดที่ ะระลขกถขงวนันเหลตทำนนัรนทดที่เขทำเคยอยทูต ณ เบสืรองขวทำพระหนัตถรของ
พระเจข้ทำ – วนันเหลตทำนนัรนทดเที่ ขทำเคยถทูกตข้องกนับพระองครและอยทูใต นสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิด
เขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต 11 ขข้าพเจข้าจะระลถึกถถึงพระราชกมิจทอัสิ้งปวงของพระเยโฮวาหค์ พระเจข้า
ขข้า ขข้าพระองคค์จะจดจชาบรรดาการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ในสมอัยกต่อนๆ เขทำตนัดสธินใจวตทำจะระลขก
ถขงและนขกยข้อนถขงทดุกสธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำในปดกตอนๆ ควทำมคธิดของเขทำถทูกดขงเขข้ทำหทำพระ
วจนะของพระเจข้ทำและคททำพยทำนแสนวธิเศษเหลตทำนนัรนเกดที่ยวกนับฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำ
เขทำปฏธิญทำณวตทำ 12 ขข้าพระองคค์จะตรถึกตรองถถึงพระราชกมิจทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์ และกลต่าว
ถถึงพระราชกมิจของพระองคค์ โปรดสนังเกตวตทำ ‘ครธิสเตดยน’ ทดที่หลงหทำยผทูข้นร ดอยทูๆต กกหนันควทำมสนใจของ
ตนจทำกจธิตใจทดที่นตทำเวทนทำของตนัวเองไปยนังสธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ เขทำเปลดที่ยนจทำกกทำรพธินธิจ
พธิจทำรณทำตนัวเองและกทำรจมปลนักอยทูกต บนั สภทำพอนันนตทำสมเพชของตนไปยนังกทำรพทูดถขงควทำมดดของ
พระเจข้ทำ อทำสทำฟขขรนมทำจทำกบขงแหตงควทำมสธิรนหวนังและปลนักมสืดแหตงกทำรหลงหทำยมทำสทูตทดที่รทำบสทูงทดมที่ ด
แดดสต องแหตงกทำรฟสืร นคสืนฝตทำยวธิญญทำณ
สดด 77:13-15

เมสือที่ สทำมนัคคดธรรมของเขทำถทูกฟสืร นคสืนกนับพระเจข้ทำและเมสืที่อเขทำสทูด

อทำกทำศอนันสดชสืที่นของกทำรคสืนดดกบนั พระเจข้ทำ เขทำกกประกทำศวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า วมิธทการของพระองคค์
อยยใต่ นสถานบรมิสร ทธมิดิ์ พระองคค์ใดจะยมิงชั่ ใหญต่อยต่างพระเจข้าของเรา พระเจข้ทำทรงสถธิตอยทูใต นทดที่บรธิสดุทธธิธ
นนัรนแหตงพระวธิหทำรของพระองคร อทำสทำฟรนับรทูข้เรสือที่ งนนัรน เมสืที่อเขทำทททำเชตนนนัรน เขทำกกไดข้แตตรอข้ งเพลง
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ
14 พระองคค์คซอพระเจข้าผยข้ทรงกระทชาการมหอัศจรรยค์ ผยข้ทรงสชาแดงฤทธานรภาพของ
พระองคค์ทต่ามกลางชนชาตมิทอัสิ้งหลาย จทำกยอดเขทำอนันมดแดดสต องนนัรนของกทำรฟสืร นคสืน เขทำกกรข้องเพลง
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำมทำกยธิงที่ กวตทำเดธิม 15 พระองคค์ไดข้ทรงไถต่ประชาชนของพระองคค์ดข้วยพระกร

ของพระองคค์ คซอลยกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาหค์ ใจของเขทำเองไมตเพดยงถทูกยกชทูขร ขนอดก
เทตทำนนัรน เขทำยนังหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อระลขกถขงกทำรไถตทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำเพสืที่อเหลตทำบรรพบดุรดุษฝตทำย
วธิญญทำณของเขทำดข้วย
สดด 77:16

กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกกคสือ เขทำระลขกถขงกทำรอนัศจรรยรนร นันของกทำรขข้ทำม

ทะเลแดง โอ ขข้าแตต่พระเจข้า เมซชั่อนชสิ้าเหก็นพระองคค์ นชสิ้าเหก็นพระองคค์ มอันกก็เกรงกลอัวแนต่ททเดทยว ททชั่ลถึกกก็
สอันชั่ สะทข้าน กทำรทรงไถตอนันยธิงที่ ใหญตนร นันของเหลตทำบรรพบดุรดุษของเขทำเขข้ทำมทำในควทำมคธิดขณะทดที่เขทำ
ตรขกตรองถขงบรรดทำพระรทำชกธิจอนันเปดที่ยมอทำนดุภทำพของพระเจข้ทำ
สดด 77:17-18

เมฆเทนชสิ้าลงมา ทข้องฟข้ากก็คะนองเสทยง ลยกธนยของพระองคค์กก็ปลมิว

ไปปลมิวมา 18 ฟข้าผต่าของพระองคค์มทเสทยงอยยใต่ นฟข้าสวรรคค์ ฟข้าแลบทชาใหข้พมิภพสวต่าง แผต่นดมินโลกกก็
สอันชั่ สะเทซอนและหวอัชั่นไหว ขณะทดที่อทำสทำฟใกลข้ถขงตอนจบของเพลงสดดุดดบทนดรแลข้ว เขทำกกพรรณนทำถขง
ทข้องฟข้ทำทดที่เตกมไปดข้วยฝนตกฟข้ทำคะนองและฟข้ทำแลบแปลบปลทำบ เขทำเปรดยบมนันทนัร งหมดวตทำเปกน
เหมสือนพระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำ ผตทำนพทำยดุทดที่รดุนแรงลทูกตตทำงๆ พระเจข้ทำทรงทททำใหข้แผตนดธินโลกสนันที่
สะเทสือน เชตนเดดยวกนัน ในพระพธิโรธของพระองคร พระองครทรงทททำใหข้ใจของมนดุษยรสนันที่ สะทข้ทำนใน
ควทำมกลนัว
สดด 77:19-20

พระมรรคาของพระองคค์อยยใต่ นทะเล พระวมิถทของพระองคค์อยยใต่ นนชสิ้า

มหถึมาทอัสิ้งหลาย ถถึงกระนอัสิ้นรอยพระบาทของพระองคค์กก็ไมต่มทใครรยข้ 20 พระองคค์ทรงนชาประชาชน
ของพระองคค์โดยมซอของโมเสสและอาโรนเหมซอนฝยงแพะแกะ ควทำมคธิดตรงนดรทททำใหข้เรทำนขกถขงกทำร
ชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำเพสืที่อคนอธิสรทำเอลทดที่ทะเลแดงตอนทดพที่ ระองครทรงนททำคนอธิสรทำเอลดดุจแกะฝทูง
หนขงที่ ผตทำนเขข้ทำไปในทะเลนนัรนภทำยใตข้กทำรนททำของโมเสสและอทำโรน ประเดกนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ
พระเจข้ทำทรงเปกนพระเจข้ทำแหตงควทำมรอด พระองครทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้น ควทำมคธิด
นดรชวนใหข้นขกถขงขข้อ 16 เชตนกนัน
เพลงสดดุดดบทนดรจงข เปกนภทำพแสนคลทำสสธิคของ ‘ครธิสเตดยน’ ทดที่หลงหทำยคนหนขที่งซขงที่ อยทูหต ตทำง
ไกลจทำกพระเจข้ทำ เขทำนตทำสมเพชในควทำมบทำปและกทำรถทูกฟข้องใจของตน เขทำถขงขนทำดเรธิที่มสงสนัย

ควทำมดดของพระเจข้ทำและพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคร กระนนัรนเมสือที่ เขทำหนันควทำมสนใจของตนกลนับ
มทำยนังพระวจนะของพระเจข้ทำและพระรทำชกธิจของพระองคร เขทำกกถทูกผลนักดนันใหข้คสืนดดกบนั พระเจข้ทำและ
กลนับมทำสทูตกทำรมดสทำมนัคคดธรรม ในกทำรทททำเชตนนนัรน ไมตนทำนเขทำกกหนันมทำสทูตกทำรสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 78: เพลงสดดุดดีบทนดีมนี้ ดีชนนื่อวว่า มหัสควิลบทหนถึมื่งของอาสาฟ และเปก็น
เพลงสดดุดดีบทหนขนื่งทดีนื่เปก็นหลดักคสาสอนและการสดันื่งสอน ประวดัตมิศาสตรว์ของอมิสราเอลถถูกเลว่ายม้อนใน
ฐานะเปก็นคสาอดุปมาหนขงนื่ เกดีนื่ยวกดับการปฏมิบดัตขมิ องพระเจม้ากดับประชาชนของพระองคว์ โดยนสาเสนอ
แนวทางการประพฤตมิและประสบการณว์ของเหลว่าผถูม้เชนนื่อในทดุกยดุคสมดัย ขม้อ 1-8 เปก็นคสานสา โดยนสา
เสนอวดัตถดุประสงคว์ของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ ขม้อ 9-41 พรรณนาถขงอมิสราเอลในถมินื่นทดุรกดันดาร ขม้อ 42-52
นสาเสนอความดดีของพระเจม้าในการนสาประชาชนของพระองคว์ออกมาจากอดียมิปตว์ ประวดัตมิศาสตรว์
เพมิมนื่ เตมิมของอมิสราเอลถถูกนสาเสนอในขม้อ 53-66 เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ปดมิ ทม้ายโดยหมายเหตดุเรนนื่องการ
เปลดีนื่ยนตสาแหนว่งผถูม้นสาจากตระกถูลเอฟราอมิมเปก็นตระกถูลยถูดาหว์
สดด 78:1-4

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเกรธิที่นนททำเพลงสดดุดดบทนดรโดยเชธิญชวน

ประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้มทำฟนัง โอ ประชาชนของขข้าพเจข้าเออ๋ย จงเงทชั่ยหยฟอังกฎของขข้าพเจข้า เอทยงหย
ของทต่านทอัสิ้งหลายฟอังถข้อยคชาจากปากขข้าพเจข้า 2 ขข้าพเจข้าจะอข้าปากกลต่าวคชาอรปมา ขข้าพเจข้าจะกลต่าว
คชาลถึกลอับของโบราณกาล คททำทดแที่ ปลเปกน คชาอรปมา (มอวว์ชอวลว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘สดุภทำษธิต’ หนขงที่
ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยถขง เรสือที่ งรทำวเปรดยบเทดยบหนขงที่ เกดที่ยวกนับควทำมจรธิงฝตทำยวธิญญทำณทดที่ถทูกพบใน
ประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอล
3 ถถึงสมิชั่งททชั่เราทอัสิ้งหลายไดข้ยมินไดข้ทราบ ททชั่บรรพบรรรษของเราไดข้บอกเรา ในศตวรรษแรกๆ
ของอธิสรทำเอล ประวนัตธิศทำสตรรมนักถทูกถตทำยทอดผตทำนกทำรบอกเลตทำจทำกพตอสทูตลทูก ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
จขงเรธิที่มถตทำยทอดเรสืที่องรทำวของอธิสรทำเอลทดที่บธิดทำของเขทำสอนเขทำเปกนลทำยลนักษณรอนักษร 4 เราจะไมต่ซต่อน
ไวข้จากลยกหลานของเขา แตต่จะบอกแกต่ชอัชั่วอายรททชั่กชาลอังเกมิดมา ถถึงการสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์ และ
ฤทธานรภาพของพระองคค์ และการมหอัศจรรยค์ซถึชั่งพระองคค์ไดข้ทรงกระทชา ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำ

คสือ คททำสรรเสรธิญทดพที่ ระเจข้ทำของพวกเขทำสมควรไดข้รนับ อทำสทำฟจขงตนัรงใจแนตวแนตทจดที่ ะบนันทขกไวข้ใหข้ชน
รดุตนตตอๆไปทรทำบถขงพระรทำชกธิจมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำเพสืที่อพวกเขทำในหลทำยปด
กตอน แนตทดเดดยว คนรดุตนตตอๆไปคสือทรนัพยทำกรหนขที่งทดที่จททำเปกนตข้องถทูกสอนเสมอถขงสธิที่งเหลตทำนนัรนทดที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ
สดด 78:5-8

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรนททำเสนอบนันทขกทดวที่ ทำต นดร เพราะพระองคค์ทรง

สถาปนาพระโอวาทไวข้ในยาโคบ และทรงแตต่งตอัสิ้งพระราชบอัญญอัตมิไวข้ในอมิสราเอล ซถึงชั่ พระองคค์ทรง
บอัญชาแกต่บรรพบรรรษของเรา วต่าใหข้แจข้งเรซชั่องราวเหลต่านอัสิ้นแกต่ลยกหลานของเขา เหตดุผลสททำคนัญอยตทำง
หนขงที่ ทดที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนพระวจนะทดที่เปกนลทำยลนักษณรอนักษรของพระองครแกตเรทำกกคสือ พตอแมตจะไดข้
แจข้งควทำมจรธิงของพระเจข้ทำแกตลทูกๆของตน โปรดสนังเกตดข้วยวตทำพระเจข้ทำทรงบนัญชทำเรทำแลข้วใหข้ทททำเชตน
นนัรน ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ 4:9,10; 6:6,7;11:19 จดุดสนใจหลนักของพระรทำชกธิจของพระเจข้ทำอยทูใต นกทำร
สนังที่ สอนลทูกหลทำนของเรทำ
6 เพซชั่อชอัชั่วอายรรต่นร ตต่อไปจะทราบเรซชั่องคซอลยกหลานททชั่จะเกมิดมา และททชั่จะลรกขถึสิ้นบอกลยกหลาน
ของเขา สทำมชนัวที่ อทำยดุคนถทูกกลตทำวถขงตรงนดร คนรดุตนปนัจจดุบนันมดหนข้ทำทดที่หนขที่งจทำกพระเจข้ทำทดที่จะทททำใหข้แนตใจ
วตทำคนรดุตนตตอไปจะรทูข้จกนั ขตทำวประเสรธิฐและบทเรดยนเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร
มนันเปกนหนข้ทำทดขที่ องเรทำดข้วยทดที่จะฝขกฝนลทูกๆของเรทำเพสืที่อทดที่พวกเขทำจะสทำมทำรถสอนลทูกๆของพวกเขทำ
ตตอไปไดข้เกดที่ยวกนับสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ พทำหนะหลนักสททำหรนับกทำรฝขกฝนเดกกๆยนังเปกนบข้ทำนเหมสือนเดธิม
เปข้ทำหมทำยแงตบวกสทำมประกทำรในเรสืที่องนดรถทูกนททำเสนอ 7 เพซชั่อเขาจะตอัสิ้งความหวอังของเขาไวข้
ในพระเจข้า และไมต่ลซมพระราชกมิจของพระเจข้า แตต่รกอั ษาพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ (1) มนันเปกน
หนข้ทำทดขที่ องเรทำทดจที่ ะฝขกฝนลทูกๆของเรทำเพสืที่อทดพที่ วกเขทำจะตนัรงควทำมหวนังของตนไวข้ในพระเจข้ทำ คททำทดที่แปล
เปกน ความหวอัง (เคหว์เซล) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ 'ควทำมมนันที่ ใจ' ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ เรทำตข้อง
สอนลทูกๆของเรทำเพสืที่อทดที่พวกเขทำจะวทำงควทำมมนันที่ ใจหรสือควทำมไวข้วทำงใจของตนในพระเจข้ทำ (2) มนัน
เปกนหนข้ทำทดที่ของเรทำในฐทำนะพตอแมตทจดที่ ะฝขกฝนลทูกๆของเรทำเพสืที่อทดพที่ วกเขทำจะไมตลสืมพระรทำชกธิจเหลตทำ
นนัรนของพระเจข้ทำ พระวจนะของพระองครเปกนประวนัตธิศทำสตรรอนันครอบคลดุมของสธิที่งทนัรงปวงทดที่

พระองครไดข้ทรงกระทททำ หนข้ทำทดขที่ องเรทำคสือฝขกฝนลทูกๆของเรทำในพระวจนะนนัร น และจทำกนนัรน (3) มนัน
เปกนหนข้ทำทดที่ของเรทำในฐทำนะพตอแมตทจดที่ ะฝขกฝนลทูกๆของเรทำเพสืที่อทดพที่ วกเขทำจะรนักษทำพระบนัญชทำตตทำงๆ
ของพระองคร ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำเปกนวนัตถดุประสงครสททำคนัญอยตทำงหนขที่งในกทำร
ฝขกฝนเดกกคนใดกกตทำม
นอกจทำกนดร เรทำควรฝขกฝนลทูกๆของเรทำเพสือที่ ทดที่พวกเขทำจะไมตตกไปในควทำมผธิดพลทำดของคน
รดุตนกตอนๆ 8 และเพซชั่อเขาจะมมิไดข้เหมซอนบรรพบรรรษของเขา คซอชอัวชั่ อายรททชั่ดซสิ้อดถึงและมอักกบฏ ชอัวชั่ อายร
ททชั่จมิตใจไมต่มอัชั่นคง ผยซข้ ถึชั่งจมิตวมิญญาณของเขาไมต่มอัชั่นคงตต่อพระเจข้า โปรดสนังเกตคททำพรรณนทำสดที่ประกทำร
เกดที่ยวกนับคนอธิสรทำเอลรดุตนกตอนๆ พวกเขทำ (1) ดสืรอดขงและ (2) มนักกบฏ (3) ใจของพวกเขทำไมตซสืที่อตรง
ตตอพระเจข้ทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน (4) พวกเขทำไมตมนนั ที่ คงตตอพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปกน มอัชั่นคง (ออวว์มาน) จรธิงๆแลข้ว
มดควทำมหมทำยวตทำ 'สนัตยรซสืที่อ' ดนังนนัรน ตนัวอยตทำงสดที่ประกทำรของอดุปนธิสนัยทดที่บทำปหนทำจขงถทูกเตสือนใหข้ระวนัง:
ควทำมดสืรอดขง, กทำรกบฏ, กทำรไมตซสืที่อตรงตตอพระเจข้ทำ และกทำรไมตสนัตยรซสืที่อ
สดด 78:9-11

บรรดาคนเอฟราอมิม มทอาวรธพรข้อมและถซอคอันธนย ไดข้หอันกลอับในวอัน

สงคราม ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักหนันไปยนังตนัวอยตทำงหนขงที่ ของควทำมดสืรอดขงและกทำรกบฏตตอพระเจข้ทำ แมข้
ไมตถทูกระบดุชสืที่อเจทำะจงในกนันดทำรวธิถด 14 อทำจเปกนไดข้วทำต ตระกทูลเอฟรทำอธิมเปกนผทูข้กบฏและนททำในกทำร
พยทำยทำมรดุกรทำนคทำนทำอนันหลนังจทำกทดพที่ ระเจข้ทำประกทำศแลข้วใหข้รออดกสดที่สธิบปด ดทู กนันดทำรวธิถด 14:40 เหกน
ไดข้ชดนั วตทำในชตวงปดแรกๆของกทำรกตอรต ทำงของประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล ตระกทูลทดที่มดอททำนทำจครอบครองคสือ
ตระกทูลเอฟรทำอธิม
อยตทำงไรกกตทำม 10 เขาทอัสิ้งหลายมมิไดข้รอักษาพอันธสอัญญาของพระเจข้า และปฏมิเสธททชั่จะเดมิน
ตามพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ แกตนแทข้หลนักของควทำมบทำปคสือ ควทำมไมตเชสืที่อฟนัง เอฟรทำอธิมเปกน
ตนัวอยตทำงทดที่ชนัดเจนของควทำมบทำปโดยรวมของอธิสรทำเอล – ควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร
มนันยนังสททำแดงควทำมดสืรอดขงและกทำรกบฏของพวกเขทำดข้วย
พวกเขทำ 11 ลซมสมิชั่งททชั่พระองคค์ไดข้ทรงกระทชาและการมหอัศจรรยค์ซถึชั่งพระองคค์ทรงสชาแดงแกต่
เขา หลนักฐทำนจขงถทูกนททำเสนอเกดที่ยวกนับควทำมจททำเปกนอนันสททำคนัญยธิงที่ ทดจที่ ะสอนลทูกๆของเรทำ (คนรดุตนตตอไป)

ถขงพระรทำชกธิจมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำเพสืที่อประชทำชนของพระองครในหลทำยยดุค
สมนัยทดที่ผทำต นไปแลข้ว เกรงวตทำพวกเขทำจะลสืม กทำรเนข้นยทรทำตลอดทนัรงบทนดรคอสื ควทำมจททำเปกนของกทำรฝขกฝน
ลทูกๆของเรทำในสธิที่งเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ
สดด 78:12-16

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เรธิที่มใหข้รทำยกทำรสธิที่งมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนทดที่

พระเจข้ทำทรงกระทททำแลข้วเพสืที่อประชทำชนของพระองคร พระองคค์ทรงกระทชาการมหอัศจรรยค์ทต่ามกลาง
สายตาของบรรพบรรรษของเขา ในแผต่นดมินอทยปมิ ตค์ ในไรต่นาโศออัน ประวนัตธิศทำสตรรของจดุดเรธิที่มตข้นของ
ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลถทูกนททำเสนอ โศอนันเปกนนครหนขงที่ ของอธิสรทำเอลในเขตแดนโกเชนซขที่งเปกนทดๆที่
อธิสรทำเอลอทำศนัยอยทูใต นอดยธิปตร กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกกคสือ 13 พระองคค์ทรงแยกทะเล และใหข้เขาเดมินผต่าน
ไป และกระทชาใหข้นชสิ้าตอัสิ้งอยยต่เหมซอนกองสย ง กทำรอนัศจรรยรนร นันทดที่เปกนกทำรขข้ทำมทะเลแดงถทูกนททำเสนอเพสืที่อ
เปกนทดรที่ ะลขกถขงพระรทำชกธิจอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ 14 ในกลางวอันพระองคค์ทรงนชาเขาดข้วยเมฆ และ
ดข้วยแสงไฟคซนยอังรรต่ง กทำรทรงนททำของพระองครโดยเสทำเมฆและเสทำไฟถทูกบนันทขกไวข้เชตนกนัน
กทำรเลดรยงดทูของพระเจข้ทำในถธิที่นทดุรกนันดทำรถทูกหมทำยเหตดุไวข้ 15 พระองคค์ทรงผต่าหมินในถมินชั่
ทรรกอันดาร ประทานนชสิ้าเปก็นออันมากใหข้เขาดซชั่มเหมซอนมาจากททชั่ลถึก ดทู อพยพ 17:1-6 นอกจทำกนดร
16 พระองคค์ทรงกระทชาใหข้ลชาธารออกมาจากหมิน ทรงกระทชาใหข้นชสิ้าไหลลงมาเหมซอนแมต่นชสิ้า ปรธิมทำณ
มหทำศทำลของนทรทำนนัรนอนัศจรรยรพอๆกนับทดมที่ ทำของมนัน กระแสนทรทำและไมตใชตหยดเลกกๆออกมทำจทำกหธิน
เหลตทำนนัรน ลททำธทำรตตทำงๆตธิดตทำมคตทำยนนัรนไป และเสบดยงนทรทำนนัรนไมตใชตแคตชนัวที่ โมงเดดยวหรสือวนันเดดยว มนัน
เปกนอนัศจรรยรแหตงควทำมดดของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ระลขกถขงกทำรอนัศจรรยรเหลตทำ
นนัรนบทำงประกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำเพสืที่อปกปข้องและเลดรยงดทูประชทำชนของพระองคร
สดด 78:17-20

แมข้กระนนัรนเขายอังกระทชาบาปยมิชั่งขถึสิ้นตต่อพระองคค์ไดข้กบฏตต่อองคค์ผข้ย

สย งสร ดในททชั่แหข้งแลข้ง ตนัวอยตทำงหนขที่งของควทำมบทำปนนัรนของอธิสรทำเอลถทูกบนันทขกไวข้เปกนเครสืที่องเตสือนใจ
สททำหรนับคนรดุตนตตอๆไป ควทำมบทำปของกทำรยนัวที่ ยดุอยทูใต นกทำรทดที่ 18 เขาทดลองพระเจข้าอยยต่ในใจของเขา
โดยเรทยกรข้องอาหารททชั่เขาอยาก ไมตมดควทำมสททำนขกพระคดุณหรสือควทำมพขงพอใจกนับสธิที่งทดที่พระเจข้ทำทรง

จนัดหทำใหข้พวกเขทำเลย พวกเขทำอยทำกไดข้มทำกกวตทำเดธิม ยธิงที่ กวตทำนนัรน พวกเขทำสงสนัยวตทำพระเจข้ทำจะสทำมทำรถ
เลดรยงดทูพวกเขทำไดข้
19 เขาพยดปรอักปรชาพระเจข้าวต่า "พระเจข้าจะทรงเตรทยมสชารอับในถมินชั่ ทรรกอันดารไดข้หรซอ" คน
อธิสรทำเอลตนัรงคททำถทำมอยตทำงชนัวที่ รข้ทำยวตทำพระเจข้ทำทรงสทำมทำรถตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของพวกเขทำ
ไดข้หรสือ 20 ดยเถมิด พระองคค์ทรงตทหมินใหข้นชสิ้าพรออกมา และลชาธารกก็ไหลลข้น พระองคค์จะประทาน
ขนมปอังดข้วยไดข้หรซอ หรซอทรงจอัดเนซสิ้อใหข้ประชาชนของพระองคค์ไดข้หรซอ พระเจข้ทำทรงจนัดหทำนทรทำ
ทนัรงหมดทดพที่ วกเขทำตข้องกทำรในถธิที่นทดุรกนันดทำรอยตทำงนตทำอนัศจรรยร กระนนัรนพวกเขทำกกยนังถทำมวตทำพระองคร
จะทรงจนัดหทำขนมปนังหรสือเนสืรอไดข้หรสือ สต วนหนขงที่ ของควทำมบทำปนนัรนของอธิสรทำเอลคสือ กทำรสงสนัย
พระเจข้ทำ นอกจทำกนดรพวกเขทำสงสนัยทนัรงๆทดที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนกทำรชตวยใหข้พข้นอนันนตทำอนัศจรรยรเหลตทำนนัรน
ตตอหนข้ทำตตอตทำพวกเขทำแลข้ว
สดด 78:21-22

เพราะฉะนอันสิ้ เมซชั่อพระเยโฮวาหค์ทรงสดอับแลข้ว พระองคค์ทรง

พระพมิโรธ มทไฟลรกโพลงขถึสิ้นสยยข้ าโคบ พระพมิโรธของพระองคค์ส ย งขถึนสิ้ สยข้อสมิ ราเอล ในกทำรทททำเชตนนนัรน
อธิสรทำเอลยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำใหข้ทรงกรธิรว พระพธิโรธของพระองครเรธิที่มรข้อนตตอสทูข้ประชทำชนของพระองครเอง
22 เพราะเขาไมต่เชซชั่อพระเจข้า และไมต่ไวข้วางใจในความรอดของพระองคค์ ควทำมบทำปของอธิสรทำเอล
ควทำมไมตเชสืที่อถสือ นนันที่ คสือ ควทำมไมตเชสืที่อ พวกเขทำไมตยอมไวข้วทำงใจพระเจข้ทำผทูข้ไดข้ทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้
อยตทำงทรงฤทธธิธและอยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำแลข้วจทำกควทำมเปกนททำส ทดที่ปรทำกฏชนัดเจนคสือขข้อเทกจจรธิงทดที่ว ทำต
พระเจข้ทำทรงรทูสข้ ขกขดุตนเคสืองและถขงขนทำดโมโหดข้วยเมสือที่ ประชทำชนของพระองครไมตยอมไวข้วทำงใจ
พระองคร
สดด 78:23-25

ควทำมไมตเชสืที่อถสือของอธิสรทำเอลยธิงที่ รดุนแรงกวตทำเดธิม พระองคค์ยอังทรง

บอัญชาเมฆเบซสิ้องบน และทรงเปมิดประตยฟข้าสวรรคค์ กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกกคสือ พระเจข้ทำ 24 ทรงหลอัชั่งมา
นาใหข้เขารอับประทาน และทรงประทานอาหารทมิพยค์ใหข้เขา พระเจข้ทำทรงจนัดหทำขนมปนังจทำกสวรรคร
จรธิงๆเพสืที่อตอบสนองควทำมตข้องกทำรเหลตทำนนัรนของประชทำชนของพระองคร 25 มนรษยค์ไดข้กมินอาหาร
ของทยตสวรรคค์ พระองคค์ทรงประทานอาหารใหข้เขาอยต่างอรดม พระเจข้ทำทรงจนัดหทำใหข้มทำกกวตทำเมนทู

ของบรรดทำกษนัตรธิยรและประททำนอทำหทำรของเหลตทำททูตสวรรครใหข้แกตประชทำชนของพระองคร อนันทดที่
จรธิง คททำทดที่แปลเปกน พวกทยตสวรรคค์ (อดับเบดียรว์) หมทำยถขง พวกผทูข้มดกทำท ลนังมทำก (นนันที่ คสือ พวกคนรวย
และพวกคนมดชสืที่อเสดยง) ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำพระเจข้ทำไมตเพดยงเลดรยงดทูประชทำชนของ
พระองครเทตทำนนัรน แตตพระองครทรงเลดรยงดทูพวกเขทำดข้วยของดดทดที่สดุดดข้วย กระนนัรนพวกเขทำกกยนังบตนอยทูดต ด
สดด 78:26-29

รทำยละเอดยดเพธิมที่ เตธิมของกทำรเลดรยงดทูของพระเจข้ทำจขงถทูกบนันทขกไวข้ เมสืที่อ

อธิสรทำเอลโอดครวญและบตนเกดที่ยวกนับมทำนทำทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ประททำนใหข้ พระองคค์ทรงกระทชาใหข้ลม
ตะวอันออกพอัดในฟข้าสวรรคค์ และทรงนชาลมใตข้ออกมาดข้วยฤทธมิดิ์ของพระองคค์ จทำกลมตะวนันออกนนัรน
27 พระองคค์ทรงหลอัชั่งเนซสิ้อใหข้เขาอยต่างผลคลท คซอนก ดอังเมก็ดทรายในทะเล นอกจทำกอทำหทำรของพวก
ททูตสวรรครแลข้ว พระเจข้ทำทรงเลดรยงดทูพวกเขทำดข้วยนกคดุตมเพสืที่อรนับประททำน 28 พระองคค์ทรงใหข้มอัน
ตกลงมากลางคต่ายของเขา และรอบททชั่อาศอัยของเขา 29 เขาไดข้รบอั ประทานอมิชั่มดท เพราะพระองคค์
ประทานสมิงชั่ ททชั่เขาอยาก อธิสรทำเอลไดข้สที่ ธิงทดที่พวกเขทำอยทำกไดข้ กระนนัรนควทำมสมหวนังนนัรนกลนับนททำควทำม
ผตทำยผอมมทำสทูตจธิตใจ ดทู เพลงสดดุดด 106:15
สดด 78:30-32

หลนังจทำกไดข้สที่ ธิงทดที่พวกเขทำอยทำกไดข้แลข้ว คนอธิสรทำเอลกกยนังไมตพอใจ

อยทูดต ด แตต่กต่อนททชั่เขาจะหายอยาก นตทำสนใจทดที่วทำต ตนัณหทำของเนสืรอหนนังอยทูทต รดที่ ทำกเหงข้ทำของปนัญหทำมทำกมทำย
ของพวกเขทำ ขณะททชั่อาหารยอังอยยใต่ นปากของเขา 31 พระพมิโรธของพระเจข้าพลรต่งขถึสิ้นตต่อเขา และ
พระองคค์ทรงสอังหารคนฉกรรจค์ททชั่สรดของเขาเสทย และทรงควชชั่าคนททชั่คอัดเลซอกแลข้วในอมิสราเอลเสทย
กระนนัรนในกทำรใหข้สที่ ธิงทดที่พวกเขทำอยทำกไดข้ จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงเทพระพธิโรธของพระองครออกบน
พวกเขทำ ดทู กนันดทำรวธิถด 11:33 พวกเขทำไดข้ยนัวที่ ยดุพระองครอยตทำงสธิรนเชธิง
32 ถถึงมทเรซชั่องทอัสิ้งสมิสิ้นนทสิ้ เขากก็ยงอั กระทชาบาป เขามมิไดข้เชซชั่อถซอการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์
โปรดสนังเกตควทำมเชสืที่อมโยงกนันระหวตทำงควทำมบทำปกนับควทำมไมตเชสืที่อถสือ พวกมนันไปดข้วยกนัน แมข้
พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำกทำรอนัศจรรยรอดกประกทำรตตอหนข้ทำตตอตทำพวกเขทำแลข้ว พวกเขทำกกยนังไมตยอมเชสืที่อ
อยทูดต ด

สดด 78:33-35

พระองคค์จถึงทรงกระทชาใหข้วอันของเขาหายไปดอังสมิชั่งไรข้สาระ และ

ทรงใหข้ปทของเขาหายไปดข้วยความยากลชาบาก กทำรอวยพรของพระเจข้ทำถทูกเอทำออกไปจทำกอธิสรทำเอล
แลข้ว ขณะทดที่พระเจข้ทำไดข้เสนอกทำรอวยพรและควทำมชตวยเหลสือแกตพวกเขทำ กระนนัรนเพรทำะใจทดที่แขกง
กระดข้ทำงของพวกเขทำๆจขงไดข้รนับควทำมยทำกลททำบทำกและควทำมวตทำงเปลตทำแทน ควทำมบทำปยตอมทธิรงรต อง
รอยแหตงควทำมยทำกลททำบทำกและควทำมยทำกจนไวข้เสมอ
กระนนัรน 34 เมซชั่อพระองคค์ทรงสอังหารเขา เขาแสวงหาพระองคค์ เขาไดข้กลอับมาแสวงพระเจข้า
ดข้วยใจรข้อนรน เมสือที่ พระเจข้ทำทรงตดสอนประชทำชนทดที่มกนั กบฏของพระองคร บทำงคนในพวกเขทำกกกลนับ
ใจใหมตจรธิงๆและแสวงหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำ ควทำมคธิดของกทำรไตตถทำมแตตเนธิที่นๆมดควทำมหมทำยวตทำ
กทำรแสวงหทำอยตทำงขยนันขนันแขกงเหมสือนกนับคนทดจที่ ะทททำอะไรสนักอยตทำงเปกนอยตทำงแรกในตอนเชข้ทำ นตทำ
เศรข้ทำทดพที่ ระเจข้ทำตข้องจนัดกทำรกนับพวกเขทำอยตทำงรดุนแรงเพสือที่ ทดที่จะไดข้ควทำมสนใจของพวกเขทำ และจทำกนนัรน
มดเพดยงสต วนนข้อยทดที่กลนับใจใหมต
คนเหลตทำนดร 35 ระลถึกวต่าพระเจข้าทรงเปก็นศมิลาของเขา และพระเจข้าองคค์สยงสร ดเปก็นพระผยไข้ ถต่
ของเขา คนเหลตทำนนัรนทดมที่ ดใจอตอนโยนถทูกดขงกลนับมทำสทูตกทำรระลขกวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนศธิลทำของพวกเขทำ
– รทำกฐทำน พละกททำลนัง และกทำรปกปข้องของพวกเขทำ นอกจทำกนดร บทำงคนในอธิสรทำเอลยนังระลขกดข้วยวตทำ
พระเจข้ทำองครสงทู สดุดทรงเปกนพระผทูข้ไถตของพวกเขทำ
สดด 78:36-37

นตทำเศรข้ทำทดที่คนอธิสรทำเอลสต วนใหญตไมตไดข้กลนับใจใหมต แมข้พระเจข้ทำไดข้

ทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ และเลดรยงดทูพวกเขทำอยตทำงนตทำอนัศจรรยรแลข้ว แตต่เขายอพระองคค์ดข้วยปากของ
เขา และมรสาตต่อพระองคค์ดข้วยลมิสิ้นของเขา จทำกวนันนนัรนมทำจนถขงวนันนดร มดคนสตวนใหญตทดที่ปทำกบอกวตทำรนัก
พระเจข้ทำ แตตในควทำมเปกนจรธิงแลข้วพวกเขทำกททำลนังโกหก พวกเขทำอทำจรข้องบทเพลงตตทำงๆแหตงศธิโยน แตต
ใจของพวกเขทำกกอยทูหต ตทำงไกลจทำกพระเจข้ทำ อธิสยทำหรจะกลตทำวโทษแบบเดดยวกนันนดรตตออธิสรทำเอลในอดก
หลทำยปดตตอมทำเหมสือนกนับทดที่พระเยซทูจะทรงกระทททำในกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองคร ดทู อธิสยทำหร
29:13, มนัทธธิว 15:8-9 และมทำระโก 17:6-7

37 เพราะจมิตใจของเขาไมต่แนต่วแนต่ตต่อพระองคค์ เขาไมต่จรมิงจอังตต่อพอันธสอัญญาของพระองคค์
ปนัญหทำทดที่แทข้จรธิงถทูกพทูดถขงตรงนดร ควทำมบทำปหลนักของอธิสรทำเอลคสือ ควทำมบทำปของใจ คททำทดที่แปลเปกน
แนต่วแนต่ (คถูวนว์) จรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยวตทำ 'มนันที่ คง' หรสือ 'ยขดมนันที่ ' ใจของคนอธิสรทำเอลสต วนใหญตไมต
ไดข้มนนั ที่ คงตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ พวกเขทำไมตอดุทธิศตนัว สนัตยรซสืที่อ หรสือยอมจททำนนตตอพระเจข้ทำของพวก
เขทำ ปนัญหทำของพวกเขทำคสือ ปนัญหทำของใจ ดข้วยเหตดุนร ด “เขทำไมตจรธิงจนังตตอพนันธสนัญญทำของพระองคร”
ควทำมคธิดกกคสือวตทำพวกเขทำไมตสนัตยรซสืที่อในพนันธสนัญญทำของตนกนับพระเจข้ทำ ประเดกนหลนักคสือ ปนัญหทำของ
ใจ พวกเขทำไมตซสืที่อตรงกนับพระเจข้ทำ
สดด 78:38-39

ในลนักษณะทดที่ชวนใหข้นขกถขงเอเฟซนัส 2:4 (“แตตพระเจข้ทำ ผทูข้ทรงเปดยที่ ม

ดข้วยพระกรดุณทำ”) ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรบนันทขกควทำมเมตตทำอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ ถถึงกระนอัสิ้นดข้วย
ความสอังเวชพระองคค์ทรงอภอัยความชอัวชั่ ชข้าของเขา และมมิไดข้ทรงทชาลายเขา พระองคค์ทรงยอับยอังสิ้
พระพมิโรธของพระองคค์บอต่ ยๆ และมมิไดข้ทรงกวนพระพมิโรธของพระองคค์ทอัสิ้งสมิสิ้นใหข้ขถึสิ้นมา ควทำม
เมตตทำ ควทำมกรดุณทำ และควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจน แมข้อธิสรทำเอลไดข้ยนัวที่ ยดุพระองคร
อยตทำงเจกบแสบ กระนนัรนในควทำมกรดุณทำและควทำมสนัตยรซสืที่อ พระองครกมก ไธิ ดข้ทรงทททำลทำยพวกเขทำ
พระองครทรงหนตวงเหนดที่ยวควทำมกรธิรวของพระองครหลทำยตตอหลทำยครนัรงและละเวข้นพวกเขทำเสดยจทำก
พระพธิโรธของพระองคร จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่พระเมตตทำของพระองครดททำรงอยทูเต ปกนนธิตยร!
39 พระองคค์ทรงระลถึกวต่าเขาเปก็นเพทยงแตต่เนซสิ้อหนอัง เปก็นลมททชั่ผต่านไปแลข้วมมิไดข้กลอับมาอทก
พระเจข้ทำในพระปนัญญทำและควทำมเมตตทำอนันหทำทดที่สดุดไมตไดข้ของพระองครทรงทรทำบดดถขงควทำมอตอนแอ
ของมนดุษยร พระองครทรงทรทำบวตทำชดวธิตของเรทำนนัรนสนัรนและเรทำถทูกซนัดไปซนัดมทำบตอยๆโดยกทำรทดลอง
ตตทำงๆของชดวธิต ในกทำรเขข้ทำใจเรสืที่องนนัรน พระเจข้ทำจขงทรงเปดที่ยมควทำมเมตตทำและควทำมกรดุณทำตตอเรทำ
ปรทำศจทำกพระคดุณของพระองครแลข้ว จะไมตมคด วทำมหวนังเลย
สดด 78:40-41

เขายอัวชั่ พระองคค์ในถมินชั่ ทรรกอันดารบต่อยสอักเทต่าใด และทชาใหข้พระองคค์

โทมนอัสในทะเลทราย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรบนันทขกเรสือที่ งกทำรยนัวที่ ยดุและควทำมบทำปของอธิสรทำเอลไวข้
ใหข้ชนรดุตนหลนัง มนันเกธิดขขรนซทรทำๆตลอดหลทำยปดเหลตทำนนัรนของกทำรอพยพ 41 แตต่เขายอังไดข้กลอับทดลอง

พระเจข้าอทกและไดข้ทชาใหข้องคค์บรมิสรทธมิดิ์ของอมิสราเอลเศรข้าพระทอัย อธิสรทำเอลโหยหทำหมข้อตข้มเนสืรอเหลตทำ
นนัรนของอดยธิปตร พวกเขทำปรทำรถนทำทดที่จะกลนับไปหทำโลก – และพวกเขทำทททำเชตนนนัรนในใจของตน พวก
เขทำทดลองพระเจข้ทำตตอไปโดยกทำรยนัวที่ ยดุพระองครดข้วยกทำรกบฏและควทำมไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำ คททำทดที่
แปลเปกน ทชาใหข้...เศรข้าพระทอัย (ทอวว์วอวว์) จรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยวตทำ 'กตอกวน' หรสือ 'ทททำใหข้เกธิด
บทำดแผล' อธิสรทำเอลจขงเปกนควทำมทดุกขรระทมใจอยตทำงหนขงที่ ตตอพระเจข้ทำผทูข้ยธิงที่ ใหญตของพวกเขทำ
สดด 78:42-51

คนอธิสรทำเอลลสืมกทำรอนัศจรรยรอนนั ทรงฤทธธิธทร นังสธิรนทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรง

กระทททำเพสืที่อชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกอดยธิปตรเสดยอยตทำงรวดเรกว เขามมิไดข้ระลถึกถถึงพระหอัตถค์ของพระองคค์
หรซอวอันททชั่พระองคค์ทรงชต่วยเขาใหข้พข้นจากคยต่อรมิของเขา 43 เมซชั่อพระองคค์ทรงกระทชาหมายสชาคอัญ
ของพระองคค์ในอทยปมิ ตค์ และการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ในไรต่นาโศออัน โศอนัน (อดกแลข้ว) คสือ เมสือง
หนขงที่ ในโกเชนซขที่งเหกนไดข้ชนัดวตทำเปกนพสืรนทดที่ขนทำดใหญตทดที่คนอธิสรทำเอลอทำศนัยอยทูตต อนนนัรน พวกเขทำลสืมภนัย
พธิบนัตธิเหลตทำนนัรนเสดยอยตทำงรวดเรกวซขงที่ พระเจข้ทำทรงใหข้ตกลงบนคนอดยธิปตร 44 พระองคค์ทรงเปลทชั่ยน
แมต่นชสิ้าและลชาธารของเขาใหข้เปก็นเลซอด เพซชั่อเขาดซชั่มอะไรไมต่ไดข้
นอกจทำกนดร พวกเขทำลสืมไปแลข้ววตทำ 45 พระองคค์ทรงสต่งฝยงเหลซอบมาทต่ามกลางเขา ซถึงชั่ ผลาญ
เขา และกบ ซถึงชั่ ทชาลายเขา 46 พระองคค์ประทานพซชผลของเขาแกต่ตอัตั๊กแตนวอัยคลาน และผลงาน
ออกแรงของเขาแกต่ตอัตั๊กแตนวอัยบมิน 47 พระองคค์ทรงทชาลายเถาองรต่นของเขาดข้วยลยกเหก็บ และตข้น
มะเดซชั่อของเขาดข้วยนชสิ้าคข้างแขก็ง 48 พระองคค์ทรงมอบฝยงวอัวของเขาไวข้กอับลยกเหก็บ และฝยงแพะแกะ
ของเขากอับฟข้าผต่า
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือนควทำมจททำผทูข้อตทำนของเขทำวตทำพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับคน
อดยปธิ ตรอยตทำงไร 49 พระองคค์ทรงปลต่อยความกรมิวสิ้ ดรรข้ายของพระองคค์มาเหนซอเขา ทอัสิ้งพระพมิโรธ
ความกรมิสิ้วและความทรกขค์ลชาบาก โดยสต่งเหลต่าทยตสวรรคค์ชวอัชั่ รข้ายทต่ามกลางเขา 50 พระองคค์ทรงเปมิด
วมิถทใหข้แกต่ความกรมิสิ้วของพระองคค์ พระองคค์มมิไดข้ทรงเวข้นจมิตวมิญญาณเขาไวข้จากความตาย แตต่
ประทานชทวมิตของเขาแกต่โรคระบาด 51 พระองคค์ทรงประหารลยกหอัวปททอัสิ้งสมิสิ้นในอทยปมิ ตค์ คซอผลแรก
แหต่งกชาลอังของเขาในเตก็นทค์ของฮาม

เหลตทำททูตสวรรครชนัวที่ รข้ทำยทดที่วทำต นดรมดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เหลตทำททูตสวรรครทดที่กตอควทำมทดุกขร
ลททำบทำก’ เหกนไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำทรงใชข้พวกททูตสวรรครเพสืที่อทททำใหข้ภนัยพธิบนัตธิบทำงประกทำร (หทำกไมต
ทนัรงหมด) สททำเรกจเพสือที่ ตตอสทูข้อดยธิปตร นนันที่ เปกนจรธิงอยตทำงแนตนอนในเรสือที่ งททูตสวรรครแหตงควทำมตทำยและ
บรรดทำลทูกหนัวปด “เตกนทรของฮทำม” หมทำยถขง วงศรวทำนดนัรงเดธิมของคนอดยธิปตร พวกเขทำเปกนลทูกหลทำนของ
ฮทำม นตทำเศรข้ทำทดที่อธิสรทำเอลลสืมกทำรชตวยใหข้พนข้ ทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำเพสืที่อพวกเขทำเสดยอยตทำงรวดเรกว พวก
เขทำไมตเหกนคตทำมนัน
สดด 78:52-55

กทำรชตวยใหข้พข้นอนันนตทำอนัศจรรยรของอธิสรทำเอลถทูกเนข้นยทรทำเพธิมที่ เตธิม แลข้ว

พระองคค์ทรงนชาประชาชนของพระองคค์ออกมาเหมซอนนชาแกะ และนชาเขาไปในถมิชั่นทรรกอันดาร
เหมซอนฝยงแพะแกะ แมข้พระเจข้ทำทรงลงโทษคนอดยธิปตรแลข้ว พระองครกทก รงนททำประชทำชนของ
พระองครไปอยตทำงอตอนโยนและอยตทำงเอทำใจใสต ดดุจแกะฝทูงหนขที่งในถธิที่นทดุรกนันดทำร 53 พระองคค์นชาเขา
ไปอยต่างปลอดภอัย เขาจถึงไมต่กลอัว แตต่ทะเลทต่วมศอัตรย ของเขา แมข้พระเจข้ทำทรงทททำลทำยกองทนัพอดยธิปตรใน
ทะเลแดง ดดุจผทูข้เลดรยงใหญตพระองครกทก รงนททำฝทูงแกะของพระองครไปยนังทดที่ปลอดภนัย
ครทำวนดรประวนัตธิศทำสตรรกระโดดขข้ทำมไปยนังวนันทข้ทำยๆของกทำรอพยพนนัรน 54 และพระองคค์ทรง
พาเขามายอังเขตแดนแหต่งสถานบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ ยอังภยเขานทสิ้ ซถึงชั่ พระหอัตถค์ขวาของพระองคค์ไดข้
ทรงไถต่ไวข้ พระองครทรงนททำพวกเขทำมทำยนังพรมแดนของแผตนดธินนนัรนทดที่พระองครไดข้ทรงสนัญญทำพวก
เขทำไวข้ ภทูเขทำทดที่วทำต นดรอทำจเปกนภทูเขทำศธิโยน (หรสืออทำจเปกนโมรดยทำหร) นอกจทำกนดร 55 พระองคค์ทรงขอับ
ประชาชาตมิตต่างๆออกไปขข้างหนข้าเขา พระองคค์ทรงวอัดแบต่งแดนประชาชาตมินนอัสิ้ ใหข้เปก็นมรดก และ
ทรงตอัสิ้งบรรดาตระกยลอมิสราเอลไวข้ในเตก็นทค์ของเขา กทำรพธิชธิตและกทำรครอบครองแผตนดธินนนัรนถทูก
กลตทำวถขงอยตทำงยตอๆ ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พนข้
อยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำและอยตทำงอนัศจรรยรและประททำนแผตนดธินหนขที่งใหข้พวกเขทำอทำศนัยอยทูต พระองครทรง
สททำรวจแผตนดธินนนัรน (นนันที่ คสือ “วนัดแบตงแดนประชทำชทำตธินร นันใหข้เปกนมรดก”) เพสือที่ พวกเขทำดข้วยซทรทำ กทำร
กลตทำวถขงคนอธิสรทำเอลวตทำอทำศนัยอยทูใต นเตกนทรของพวกเขทำอทำจสสืที่อถขงควทำมเจรธิญรดุตงเรสืองและกทำรอวยพร
ทดพที่ ระเจข้ทำประททำนแกตพวกเขทำ

สดด 78:56-58

แมข้พระเจข้ทำประททำนสธิที่งดดเหลตทำนดรทร นังสธิรนแกตประชทำชนของพระองคร

แตต่เขาทอัสิ้งหลายยอังทดลองและยอัชั่วพระเจข้าองคค์สยงสร ด มมิไดข้รอักษาบรรดาพระโอวาทของพระองคค์
อธิสรทำเอลดททำเนธินตตอไปดข้วยใจทดที่ทททำใหข้พวกเขทำยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำและเพธิกเฉยพระวจนะของพระองคร
พวกเขทำ 57 กลอับหอันไปเสทยและประพฤตมิทรยศอยต่างบรรพบรรรษของเขา เขาบมิดไปเหมซอน
คอันธนยททชั่ไวข้ใจไมต่ไดข้ พวกเขทำหนันไปเสดยจทำกพระเจข้ทำของตนและหนันหลนังใหข้พระองคร ทนัรงๆทดที่พระเจข้ทำ
ทรงมดควทำมกรดุณทำอนันยธิงที่ ใหญตตตอพวกเขทำ พวกเขทำกกเรธิที่มไมตสนัตยรซสืที่อตตอพระองครเหมสือนกนับทดที่เหลตทำ
บรรพบดุรดุษของพวกเขทำไดข้กระทททำ “คนันธนทูทดที่ไวข้ใจไมตไดข้” เปกนสททำนวนและคททำเปรดยบเปรยสมนัย
โบรทำณทดที่หมทำยถขง อทำวดุธทดที่ทรยศ คนันธนทูและลทูกธนทูเปกนอทำวดุธทดที่คนอธิสรทำเอลชอบใชข้ คนันธนทูทดที่ไวข้ใจ
ไมตไดข้ (ทดที่หลอกลวง) คสือ คนันธนทูทดที่อทำจหนักและทททำใหข้ผทูข้ยธิงไดข้รบนั บทำดเจกบและทททำใหข้ลทูกธนทูนรนันพดุงต ไป
หทำเพสืที่อนคนหนขงที่ ควทำมคธิดกกคอสื วตทำอธิสรทำเอลเรธิที่มคธิดคดทรยศตตอพระเจข้ทำแลข้ว
58 เพราะเขายอัวชั่ เยข้าพระองคค์ใหข้ทรงกรมิสิ้วดข้วยเรซชั่องปยชนทยสถานสย งของเขาทอัสิ้งหลาย ไดข้หมรน
ใหข้พระองคค์หวงแหนเขาดข้วยเรซชั่องรย ปเคารพแกะสลอักของเขา กทำรนนับถสือรทูปเคทำรพกลทำยเปกนควทำม
บทำปทดที่รทำข้ ยแรงอยตทำงหนขที่งตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ พวกเขทำยนัวที่ ยดุพระเยโฮวทำหรอยตทำงโจตงแจข้งและเปธิด
เผยดข้วยปทูชนดยสถทำนสทูงจททำนวนมทำกสททำหรนับพระตตทำงดข้ทำวของพวกเขทำและบรรดทำรทูปเคทำรพพระ
ตตทำงดข้ทำวของพวกเขทำ
สดด 78:59-64

ดข้วยเหตดุนร ด พระเจข้ทำจขงทรงปฏธิบนัตธิดวข้ ยควทำมกรธิรวตตอประชทำชนทดที่ไมต

สนัตยรซสืที่อของพระองคร เมซชั่อพระเจข้าทรงสดอับ พระองคค์ทรงพระพมิโรธยมิงชั่ และพระองคค์ทรงรอังเกทยจ
อมิสราเอลยมิชั่งนอัก พวกเขทำเรธิที่มเปกนทดที่นตทำรนังเกดยจตตอพระองครแลข้ว ควทำมไมตซสืที่อสนัตยรอนนั ไมตเอทำถตทำนของ
พวกเขทำจดุดพระพธิโรธของพระเจข้ทำใหข้ลดุกไหมข้ 60 พระองคค์ทรงละพลอับพลาในชทโลหค์ คซอเตก็นทค์ททชั่
พระองคค์ทรงตอัสิ้งไวข้ทต่ามกลางมนรษยค์ ในสมนัยของเอลดปดุโรหธิต แมข้แตตพลนับพลทำนนัรนทดที่ชโด ลหรกกกลทำย
เปกนทดที่อคด ทำโบด – สงตทำรทำศดนร นันไดข้พรทำกไปเสดยแลข้ว พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้คนฟดลธิสเตดยยขดหดบพนันธ
สนัญญทำไป 61 และทรงมอบฤทธานรภาพของพระองคค์แกต่การเปก็นเชลย และสงต่าราศทของพระองคค์
แกต่มซอของคยต่อรมิ ดทู 1 ซทำมทูเอล 4:11

62 พระองคค์ทรงมอบประชาชนของพระองคค์แกต่ดาบ และทรงพระพมิโรธตต่อมรดกของ
พระองคค์ พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้ประชทำชทำตธิอสืที่นๆเหยดยบยทที่ทำและตดสอนอธิสรทำเอล นนันที่ คสือประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆ เชตน คนฟดลธิสเตดยและคนซดเรดย เพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ อธิสรทำเอลจขงเผชธิญวนันมสืดทนัร ง
หลทำย 63 ไฟผลาญหนรต่มๆของเขาเสทย และสาวๆของเขากก็ไมต่ไดข้แตต่งงาน 64 บรรดาปรโรหมิตของเขา
ลข้มลงดข้วยดาบ และหญมิงมต่ายของเขาไมต่มทการรข้องทรกขค์ พวกปดุโรหธิตทดที่วทำต นดรอทำจเปกนโฮฟนดและฟดเน
หนัสบดุตรชทำยทดชที่ นัวที่ รข้ทำยของเอลด วธิกฤตธิระดนับชทำตธิในอธิสรทำเอลในวนันนนัรนรดุนแรงเสดยจนพรข้อมกนับกทำร
ยขดหดบพนันธสนัญญทำไป แมข้แตตภรรยทำมตทำยของโฮฟนดและฟดเนหนัสกกปวดรข้ทำวเพรทำะควทำมพตทำยแพข้ของ
ชทำตธิมทำกกวตทำเพรทำะควทำมตทำยของสทำมดของพวกนทำง อนันทดที่จรธิง ภรรยทำของฟดเนหนัสกกเสดยชดวธิตหลนัง
จทำกนนัรนในกทำรคลอดบดุตร
สดด 78:65-66

แลข้วองคค์พระผยข้เปก็นเจข้าทรงตซชั่นอยต่างตซชั่นบรรทม อยต่างชายฉกรรจค์

โหต่รข้องเพราะฤทธมิดิ์เหลข้าองรต่น 66 และพระองคค์ทรงตทปฏมิปอักษค์ของพระองคค์ในขข้างหลอัง และใหข้เขาไดข้
อายเปก็นนมิตยค์ แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงอนดุญทำตใหข้อธิสรทำเอลถทูกตดสอนโดยคนฟดลธิสเตดย พระองครกยก นังทรง
สนัตยรซสืที่อตตอประชทำชนของพระองครและทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ อดกครนัรง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรดวข้ ย
ถข้อยคททำมทำกมทำยพรรณนทำถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำทรงเตะกข้นคนฟดลธิสเตดยอยตทำงไร ชนัยชนะยธิงที่ ใหญตนร นันถทูก
บนันทขกไวข้ใน 1 ซทำมทูเอล 7:9-14
สดด 78:67-69

ครทำวนดรมดบนันทขกเกดที่ยวกนับกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงเลสือกตระกทูลยทูดทำหรใหข้

เปกนตระกทูลหลนักของอธิสรทำเอล พระองคค์ทรงปฏมิเสธพลอับพลาของโยเซฟ พระองคค์มมิไดข้ทรงเลซอก
ตระกยลเอฟราอมิม 68 แตต่พระองคค์ทรงเลซอกตระกยลยยดาหค์ ภยเขาศมิโยนซถึงชั่ พระองคค์ทรงรอัก แมข้เอฟรทำ
อธิม บดุตรชทำยของโยเซฟ เปกนตระกทูลทดที่โดดเดตนในชตวงศตวรรษแรกๆของประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล
ครทำวนดรพระเจข้ทำทรงโยกควทำมเปกนผทูข้นททำนนัรนมทำยนังยทูดทำหร อทำจเปกนไดข้วทำต เอฟรทำอธิมเปกนตนัวแทนของ
ควทำมบทำปนนัรนของประชทำชทำตธินร นันโดยเฉพทำะ หดบนนัรนกกอยทูทต ดที่ชดโลหรนทำนดข้วยซขที่งตนัรงอยทูใต นเขตแดน
ของเอฟรทำอธิม เมสือที่ หดบพนันธสนัญญทำนนัรนถทูกนททำกลนับมทำจทำกฟดลธิสเตดย มนันกกไมตกลนับไปยนังชดโลหร แตตไป
ยนังคดรยทำทเยอทำรธิมในยทูดทำหร จทำกทดที่นนันที่ มนันไปยนังกธิเบโอน แลข้วกกมทำยนังเยรทูซทำเลกม ทดที่นนันที่ พระเจข้ทำทรง
เลสือกทดที่จะสถทำปนทำพระวธิหทำรนนัรน

69 พระองคค์ทรงสรข้างสถานบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์อยต่างกอับพระราชวอังสย ง อยต่างแผต่นดมิน
โลกซถึงชั่ พระองคค์ตอัสิ้งไวข้เปก็นนมิตยค์ ควทำมคธิดอนันหลนังกกคสือวตทำพระเจข้ทำทรงสถทำปนทำเยรทูซทำเลกมใหข้เปกน
สถทำนทดที่ถทำวรสททำหรนับพระวธิหทำร มนันไมตเคยเปกนเชตนนนัรนมทำกตอนเลยและจะไมตมดวนนั เปกนอดก เพรทำะ
ควทำมบทำป เอฟรทำอธิมจขงสทูญเสดยพระพรนนัรนไปตลอดกทำล
สดด 78:70-71

ทดที่เยรทูซทำเลกมนนัรนเอง พระเจข้ทำทรงสถทำปนทำรทำชวงศรกษนัตรธิยขร อง

อธิสรทำเอล พระองคค์ทรงเลซอกดาวมิดผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ ทรงพาทต่านมาจากคอกแกะ 71 พระองคค์
ทรงพาทต่านมาจากการดยแลแมต่แกะททชั่มทลยกอต่อนใหข้เปก็นผยเข้ ลทสิ้ยงดยยาโคบประชาชนของพระองคค์ และ
อมิสราเอลมรดกของพระองคค์อยต่างเลทสิ้ยงแกะ พระเจข้ทำทรงเลสือกทดที่จะใหข้ดทำวธิดสถทำปนทำวงศรวทำน
กษนัตรธิยรซงขที่ พระเมสสธิยทำหรจะเสดกจมทำจทำกวงศรวทำนนนัรน ภทำพหนขที่งของพระคดุณอนันเปกนสธิทธธิธขทำดของ
พระองครจขงปรทำกฏใหข้เหกน พระองครทรงเอทำเขทำมทำจทำกกทำรเปกนคนเลดรยงแกะทดที่ตทที่ทำตข้อยคนหนขที่ง และ
ตนัรงเขทำเปกนกษนัตรธิยรเหนสือประชทำชนของพระองคร
สดด 78:72

ทต่านจถึงเลทสิ้ยงดยเขาทอัสิ้งหลายดข้วยใจเททชั่ยงธรรม และนชาเขาทอัสิ้งหลาย

ไปดข้วยมซอชชชั่าชอง แมข้ดทำวธิดอทำจถทูกหมทำยถขงตรงนดร พระองครผทูข้หนขที่งทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำเขทำกกปรทำกฏตรงนดร
พระผทูข้เลดรยงทดที่ใหญตกวตทำนดรคอสื พระเยโฮวทำหรเอง พระองครในตอนนนัรนและเดดดี๋ยวนดรทรงเลดรยงดทูประชทำชน
ของพระองครจทำกควทำมสนัตยรสดุจรธิตแหตงพระทนัยของพระองครและทรงนททำททำงพวกเขทำโดยควทำม
ชทที่ทำชองแหตงพระหนัตถรของพระองคร ขข้อสรดุปทดใที่ หญตกวตทำของเพลงสดดุดดบทนดรกคก สือวตทำ พระเจข้ทำตลอด
สมนัยประวนัตธิศทำสตรรทรงเปกนพระผทูข้เลดรยงทดที่สนัตยรซสืที่อและเปดที่ยมกรดุณทำตตอประชทำชนของพระองครมทำ
โดยตลอด แมข้พวกเขทำยนัวที่ ยดุพระองครอยตทำงเจกบแสบในระหวตทำงนดร พระองครกทก รงสนัตยรซสืที่อและเปดที่ยม
กรดุณทำเสมอ เรทำปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำผทูข้แสนวธิเศษจรธิงๆ!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 79: ไมว่มดีความเหก็นเปก็นเอกฉดันทว์ทว่ามกลางเหลว่านดักอธมิบายพระ
คดัมภดีรว์วว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนขขนี้นเมนอนื่ ไรหรนอโดยผถูม้ใด ใจความหลดักของเพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ หก็นไดม้
ชดัดวว่าหลดังจากกรดุงเยรถูซาเลก็มถถูกพมิชมิตแลม้ว ดดังนดันี้นบางคนจขงคมิดวว่าอาสาฟทดีนื่ถถูกหมายเหตดุไวม้นดีนี้เปก็นผถูม้

แตว่งเพลงสดดุดคดี นหนขนื่งทดีมนื่ ดีชดีวตมิ อยดุว่ในสมดัยของเยเรมดียว์ คนอนนนื่ ๆกก็เสนอแนะวว่านดีนื่เปก็นอาสาฟในสมดัย
ของดาวมิดซขงนื่ นว่าจะกสาลดังเขดียนเปก็นคสาพยากรณว์มากกวว่า อยว่างไรกก็ตาม เหตดุการณว์ทดีนื่นว่าจะใชว่
มากกวว่ากก็คนอตอนทดีนื่ชมิชดักเหยดียบยสนื่าเยรถูซาเลก็มดดังทดีนื่บดันทขกไวม้ใน 1 พงศว์กษดัตรมิยว์ 14:25 นดีอนื่ าจเปก็นอา
สาฟคนเดดียวกดันทดีแนื่ กว่แลม้วซขนื่งไดม้ปรนนมิบดัตภมิ ายใตม้ดาวมิดสมดัยทดีนื่เขายดังหนดุมว่ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นคสา
อธมิษฐานหนขนื่งทดีนื่เปก็นคสาครสนื่าครวญเพราะเยรถูซาเลก็มถถูกรดุกราน มดันเปก็นคสาอธมิษฐานหนขนื่งทดีขนื่ อรม้อง
พระเจม้าใหม้แกม้แคม้นใหม้ประชาชนของพระองคว์ ชว่วยพวกเขาใหม้พม้น และหนดุนใจพวกเขา เพลงสดดุดดี
บทนดีนี้ปดมิ ทม้ายดม้วยคสาปฏมิญาณหนขนื่งทดีนื่จะขอบคดุณพระเจม้าสสาหรดับความชว่วยเหลนอของพระองคว์
สดด 79:1-3

โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พวกตต่างชาตมิไดข้เขข้าในมรดกของพระองคค์ เขาไดข้

ทชาใหข้พระวมิหารบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์มทมลทมิน เขาไดข้ทชาใหข้เยรยซาเลก็มเปก็นททชั่สลอักหอักพอัง วลดสดุดทข้ทำย
มดควทำมหมทำยวตทำ ‘พวกเขทำไดข้ทธิรงเยรทูซทำเลกมใหข้เปกนซทำกปรนักหนักพนัง’ เวลทำนนัรนเหกนไดข้ชนัดวตทำเปกนตอนทดที่
เยรทูซทำเลกมถทูกเหยดยบยทที่ทำโดยพวกคนตตทำงชทำตธิทมดที่ ทำรดุกรทำน พระเจข้ทำทรงใชข้อยด ธิปตร ภทำยใตข้ชธิชกนั เพสืที่อตด
สอนเรโหโบอนัมประมทำณ 40 ปดหลนังจทำกดทำวธิดเสดยชดวธิตแลข้ว อทำจเปกนไดข้วทำต อทำสทำฟผทูข้นร ดซขที่งบนัดนดรเปกน
ชทำยชรทำคนหนขงที่ แลข้ว เปกนอทำสทำฟคนเดดยวกนับทดที่ปรนนธิบนัตภธิ ทำยใตข้ดทำวธิด ชธิชนักไมตเพดยงทททำใหข้พระ
วธิหทำรนนัรนเปกนมลทธินโดยกทำรเขข้ทำไปในมนันเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังปลข้นคลนังทรนัพยรทดที่นนันที่ ดข้วย
2 เขาใหข้ศพผยรข้ อับใชข้ของพระองคค์เปก็นอาหารแกต่บรรดานกในอากาศ ใหข้เนซสิ้อของวมิสร ทธมิชน
ของพระองคค์แกต่สอัตวค์ปต่าแหต่งแผต่นดมินโลก 3 เขาไดข้เทโลหมิตของคนเหลต่านอัสิ้นออกมาอยต่างนชสิ้ารอบ
เยรยซาเลก็ม จนไมต่มทคนฝอังศพ เหกนไดข้ชนัดวตทำกองทนัพของเรโหโบอนัมตตอสทูข้ขดนั ขสืนคนอดยธิปตร แตตกถก ทูกฆตทำ
ตทำยในตอนทข้ทำย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงครทที่ทำครวญเกดที่ยวกนับกทำรรดุกรทำนนนัรน กทำรปลข้นทรนัพยร และ
กทำรฆตทำฟนันประชทำชนของพระเจข้ทำทดที่เยรทูซทำเลกม
สดด 79:4-5

เรากลายเปก็นททชั่เยข้ยหยอันแกต่เพซชั่อนบข้านของเรา เปก็นททชั่สบประมาท

และเยาะเยข้ยแกต่คนททชั่อยยรต่ อบเรา อทำสทำฟกลตทำวคททำอธธิษฐทำนครทที่ทำครวญของตนตตอพระเจข้ทำตตอไป
อธิสรทำเอลเปกนประชทำชนของพระเจข้ทำ พวกเขทำแบกรนับคททำพยทำนของพระองครไวข้ บนัดนดร เพรทำะควทำม

บทำปของพวกเขทำ พวกเขทำนททำควทำมอนับอทำยไมตเพดยงมทำสทูตตนัวเองเทตทำนนัรน แตตมทำสทูตคททำพยทำนทดที่พวกเขทำ
แบกรนับอยทูดต ข้วย
5 ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงกรมิสิ้วอทกนานเทต่าใด เปก็นนมิตยค์หรซอ พระเจข้าขข้า ความ
หวงแหนของพระองคค์จะไหมข้ดอังไฟไปอทกนานเทต่าใด กระนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกตก ระหนนักวตทำ
ควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่พวกเขทำเผชธิญอยทูเต ปกนเพรทำะกทำรตดสอนของพระเจข้ทำ พวกเขทำไดข้ทททำใหข้พระเจข้ทำขดุตน
เคสืองและพระองครทรงเลตนงทำนพวกเขทำเปกนผลทดที่ตทำมมทำ เขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ “ขข้ทำแตตพระเยโฮวทำหร
อดกนทำนเทตทำใด?” จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่ควทำมกรธิรวโกรธของพระองครไมตเคยยทำวนทำนและทดที่ควทำม
เมตตทำของพระองครยนังที่ ยสืนอยทูเต ปกนนธิตยร และดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้
บรรเททำพระพธิโรธของพระองครลง
สดด 79:6-7

ขอทรงเทความกรมิสิ้วของพระองคค์ลงเหนซอบรรดาประชาชาตมิททชั่ไมต่รข้ย

จอักพระองคค์ และเหนซอราชอาณาจอักรทอัสิ้งหลายททชั่ไมต่รข้องทยลออกพระนามของพระองคค์ หลนักเหตดุผล
ของอทำสทำฟนนัรนเรดยบงตทำย เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้หนันพระพธิโรธของพระองครไปตตอสทูข้ประชทำชทำตธิเหลตทำ
นนัรนทดที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวทดที่ไดข้เพธิกเฉยพระองครเสดยทนัรงหมด อยตทำงไรกกตทำม ควทำมจรธิงกกยนังมดอยทูวต ทำต ผทูข้ทดที่
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงรนัก พระองครกทก รงตดสอน พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำคนชนัวที่ ในครทำวอนันเหมทำะ
สม อยตทำงไรกกตทำม พระองครกจก ะทรงตดสอนประชทำชนของพระองครเองผทูข้ดททำเนธินในควทำมไมตเชสืที่อฟนัง
ตตอพระองครเชตนกนัน ดทู ฮดบรทู 12:6-11 กทำรตดสอนของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนของพระองครเองยนัง
เปกนจรธิงอยทูเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร เมสือที่ ครธิสเตดยนทนัรงหลทำยอนดุญทำตใหข้ควทำมบทำปมดอยทูใต นชดวธิตของ
ตน พวกเขทำกกอทำจเผชธิญกทำรตดสอนของพระเจข้ทำเพสืที่อแกข้ไขพวกเขทำและหนันพวกเขทำไปยนังททำงนนัรนทดที่
พวกเขทำควรไป
7 เพราะเขาทอัสิ้งหลายไดข้ผลาญยาโคบ และกระทชาใหข้ททชั่อาศอัยของเขารข้างเปลต่า เกรงวตทำ
พระเจข้ทำจะทรงลสืม อทำสทำฟรดบเตสือนควทำมจททำพระองครวทำต ประชทำชทำตธิหนขที่งทดที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำว (เหกน
ไดข้ชดนั วตทำคสือ อดยธิปตร) ไดข้ปลข้นทรนัพยรอธิสรทำเอล เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้จนัดกทำรกนับคนชนัวที่ เหลตทำนดร
เหมสือนกนับทดที่พระองครไดข้ทรงกระทททำกนับประชทำชนของพระองครเอง

สดด 79:8-9

โอ ขออยต่าทรงระลถึกถถึงความชอัชั่วชข้าของบรรพบรรรษของขข้าพระองคค์

ทอัสิ้งหลาย ขอความสอังเวชของพระองคค์เรต่งมาพบขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย เพราะขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย
ตกตชชั่ามาก ในนทำมของชนชทำตธิของเขทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรวธิงวอนตตอพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำป
ของพวกเขทำ เขทำททูลขอใหข้ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำนททำหนข้ทำพวกเขทำไป ตตอมทำในอธิสยทำหรและเยเรมดยร
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำพระองครจะไมตทรงระลขกถขงควทำมบทำปตตทำงๆของเรทำ (อธิสยทำหร 43:25 และเยเร
มดยร 31:34) หทำกนนันที่ เปกนควทำมจรธิงภทำยใตข้กทำรแบตงยดุคของพนันธสนัญญทำเดธิม มนันจะยธิงที่ เปกนจรธิงมทำกกวตทำ
นนัรนสนักเทตทำใดในพระครธิสตร พระองครไดข้ทรงเอทำควทำมบทำปตตทำงๆของเรทำไปไกลพอๆกนับทดที่ทธิศ
ตะวนันออกไกลจทำกทธิศตะวนันตก (เพลงสดดุดด 103:12) และทรงเหวดที่ยงพวกมนันไปในทะเลลขกทดที่สดุด
แลข้ว (มดคทำหร 7:19) ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงลสืมควทำมบทำปตตทำงๆของพวก
เขทำเพรทำะเหกนแกตควทำมเมตตทำของพระองคร
9 โอ ขข้าแตต่พระเจข้าแหต่งความรอดของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ เพราะ
เหก็นแกต่สงต่าราศทแหต่งพระนามของพระองคค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นและอภอัยบาปของขข้า
พระองคค์ เพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคค์ โปรดสนังเกตวตทำคททำททูลขอกทำรชตวยใหข้พนข้ และควทำม
ชตวยเหลสือของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเปกนเพรทำะเหกนแกตพระนทำมของพระองคร (นนันที่ คสือ ของ
พระเจข้ทำ) กทำรชททำระใหข้สะอทำดจทำกควทำมบทำปกกเพรทำะเหกนแกตพระนทำมของพระองคว์อดกแลข้ว
ประชทำชนของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดรแบกรนับคททำพยทำนหนขที่งเกดที่ยวกนับพระองครผทูข้ทรงชตวยพวกเขทำใหข้
รอดแลข้ว สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “สงตทำรทำศดของพระเจข้ทำถทูกทททำใหข้แปดเปสืร อนในสทำยตทำของคนตตทำง
ชทำตธิโดยควทำมพตทำยแพข้ของประชทำชนของพระองคร และกทำรลบหลทูตพระวธิหทำรของพระองคร ดนังนนัรน
เหลตทำผทูข้รนับใชข้ทดที่ทดุกขรใจของพระองครจขงวธิงวอนขอควทำมชตวยเหลสือของพระองคร เพสืที่อทดพที่ ระนทำมอนัน
ยธิงที่ ใหญตของพระองครจะไมตถทูกเยทำะเยข้ยโดยเหลตทำศนัตรทูทพดที่ ทูดหมธิที่นประมทำทอดกตตอไป” เมสือที่ เรทำทททำบทำป
พระนทำมของพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเรทำกกถทูกทททำใหข้แปดเปสืร อน อยตทำงไรกกตทำม เมสืที่อเรทำกลนับใจใหมต
และถทูกฟสืร นคสืนสทูตสทำมนัคคดธรรมกนับพระองคร พระนทำมของพระองครกไก ดข้รนับสงตทำรทำศด ผทูข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดรจขงททูลเสนอขข้อโตข้แยข้งนดรตตอพระเจข้ทำ

สดด 79:10-12

ควรหรซอททชั่บรรดาประชาชาตมิจะกลต่าววต่า "พระเจข้าของเขาอยยต่

ททชั่ไหน" ขอใหข้พระองคค์ทรงปรากฏในทต่ามกลางประชาชาตมิตต่อสายตาของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย
โดยการแกข้แคข้นโลหมิตของผยรข้ อับใชข้พระองคค์ททชั่ไหลออกมา ในฐทำนะทนทำยคนหนขงที่ ทดที่เสนอคดดของตน
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรโตข้แยข้งตตอไปตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำวตทำควทำมพตทำยแพข้ของประชทำชนของ
พระองครทททำใหข้คนชนัวที่ ถทำมวตทำ “พระเจข้ทำของพวกเขทำอยทูทต ดที่ไหน?” ตรงกนันขข้ทำม เขทำโตข้แยข้งวตทำพระเจข้ทำ
จะทรงไดข้รนับสงตทำรทำศดเมสืที่อพระองครทรงพธิพทำกษทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้ปฏธิบนัตธิอยตทำงชนัวที่ รข้ทำยกนับประชทำชน
ของพระองครเอง
11 ขอใหข้เสทยงครชชั่าครวญของบรรดาเชลยมาอยยต่ตต่อพระพอักตรค์พระองคค์ ดข้วยฤทธานรภาพ
ออันยมิชั่งใหญต่ของพระองคค์ ขอทรงสงวนคนเหลต่านอัสิ้นททชั่ตข้องถถึงตาย ผทูข้ถทูกจองจททำทดที่วทำต นดรหทำใชตใครอสืที่น
นอกจทำกประชทำชนทดที่ถทูกตดสอนของพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนัง
กทำรถอนหทำยใจของพวกเขทำ เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้พธิทนักษรรนักษทำคนเหลตทำนนัรนทดที่พระองครไดข้ทรง
พธิพทำกษทำแลข้ว ควทำมจรธิงแสนวธิเศษอยตทำงหนขงที่ สททำหรนับเหลตทำวธิสดุทธธิชนของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดรกคก อสื วตทำ
พระเจข้ทำทรงพธิทนักษรรนักษทำประชทำชนของพระองครจรธิงๆ แมข้เรทำสมควรไดข้รนับควทำมตทำยครนัร งทดที่สองใน
บขงไฟนนัรน พระองครกทก รงพธิทนักษรรนักษทำเรทำอยตทำงเปดที่ยมเมตตทำมทำโดยตลอดและจะทรงทททำเชตนนนัรน
จนกวตทำพระองครเสดกจมทำ
12 โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ขอทรงตอบแทนการททชั่เขาไดข้เยข้ยหยอันตต่อพระองคค์ สอักเจก็ด
เทต่า ณ ทรวงอกเพซชั่อนบข้านของขข้าพระองคค์ พรข้อมกนับนทรทำเสดยงทดแที่ ชตงดตทำ อทำสทำฟจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้
พธิพทำกษทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้ปฏธิบนัตธิอยตทำงชนัวที่ รข้ทำยตตออธิสรทำเอล ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนดรกคก อสื วตทำกทำร
แกข้แคข้นเปกนของเรทำ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำตรนัส พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่มดสธิทธธิธเลสือกวตทำจะตอบแทนหรสือ
ไมต แมข้เรทำอทำจถทูกลองใจอยตทำงเจกบแสบใหข้หทำททำงแกข้แคข้น สธิทธธิธนนัรนกกเปกนของพระเจข้ทำและพระเจข้ทำแตต
ผทูข้เดดยว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงมอบเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำไวข้ตตอพระเจข้ทำ
สดด 79:13

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำปฏธิญทำณหนขงที่ วตทำจะขอบคดุณพระเจข้ทำ

ลตวงหนข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองคร แลข้วขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายประชาชนของพระองคค์ ฝยง

แพะแกะแหต่งทรต่งหญข้าของพระองคค์ จะโมทนาพระครณพระองคค์เปก็นนมิตยค์ ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะ
กลต่าวสรรเสรมิญพระองคค์ตลอดทรกชอัชั่วอายร โปรดสนังเกตคททำเปรดยบเปรยอนันงดงทำมทดที่วทำต ประชทำชน
ของพระเจข้ทำเปกนแกะแหตงทดุตงหญข้ทำของพระองครและพระองครทรงเปกนพระผทูข้เลดรยงใหญต ควทำมคธิดนดรจงข
สอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับเพลงสดดุดด 100:3 บทเรดยนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ อทำสทำฟ (ทดที่กลตทำวแทน
คนอธิสรทำเอล) ตนัรงใจแนตวแนตลตวงหนข้ทำวตทำพวกเขทำจะขอบคดุณพระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นของ
พระองคร กทำรสททำนขกพระคดุณตตอพระเจข้ทำคสือ คดุณธรรมอยตทำงหนขที่งทดมที่ นักถทูกละเลยโดยแมข้แตตประชทำชน
ของพระองครเอง นอกจทำกนดร ขข้อเทกจจรธิงทดที่วทำต กทำรขอบพระคดุณถทูกถวทำยลตวงหนข้ทำกกแสดงออกชนัดเจน
ถขงควทำมเชสืที่อทดวที่ ทำต พระเจข้ทำจะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้น ยธิงที่ กวตทำนนัรน อทำสทำฟกกปฏธิญทำณวตทำอธิสรทำเอลจะ
สรรเสรธิญพระเจข้ทำอยตทำงเปธิดเผยตลอดไปเปกนนธิตยรเพรทำะกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองคร บทเรดยนกกคอสื
วตทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงกระทททำกทำรชตวยใหข้พนข้ ในชดวธิตของเรทำ เรทำกกควรสททำนขกพระคดุณชนัวที่ นธิรนันดรรและ
สรรเสรธิญพระองครตตอหนข้ทำผทูข้อสืที่น กทำรชตวยใหข้พข้นนนัรนเรธิที่มตข้นเมสืที่อพระองครทรงชตวยเรทำใหข้รอดแลข้ว ดนัง
นนัรน กทำรสททำนขกพระคดุณของเรทำและกทำรสรรเสรธิญแดตพระองครจงข เปกนสธิที่งทดที่สมควรอยทูแต ลข้ว
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 80: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถกถู ยกใหม้เปก็นของอาสาฟเหมนอนเดมิม มดันมดีชอนนื่
วว่า “ถขงหดัวหนม้านดักรม้อง ตามทสานองโชชานมิมเอดถูท เพลงสดดุดดีของอาสาฟ” คสาวว่า ‘โชชานมิมเอดถูท’
มดีความหมายตรงตดัววว่า ‘ดอกลมิลลดีแหว่งคสาพยานหนขนื่ง’ หรนอแปลไดม้วว่า ‘คสาพยานหนขงนื่ ทดีนื่งดงาม’
...เกดีนื่ยวกดับพระครมิสตว์ ดถู ความเหก็นตว่างๆสสาหรดับเพลงสดดุดดี 60:1 และ 45:1 ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้
อาจเขดียนในชว่วงเวลาเดดียวกดับเพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้า เรโหโบอดัมเปก็นกษดัตรมิยว์อยถูว่ตอนนดันนี้ ดดังทดีนื่
หมายเหตดุไวม้ใน 2 พงศาวดาร 12:1 เรโหโบอดัม “ทอดทมินี้งพระราชบดัญญดัตมิของพระเยโฮวาหว์เสดีย
และอมิสราเอลทดันี้งปวงกก็ทมินี้งพรม้อมกดับพระองคว์ดม้วย” ในบรมิบทนดันนี้ เองพระเจม้าทรงสว่งคนอดียมิปตว์มา
ภายใตม้ชมิชดักเพนนื่อตดีสอนอมิสราเอล เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเพลงแหว่งการอธมิษฐานเผนนื่อและคสารม้องทถูลขอ
การชว่วยใหม้พม้นโดยอาสาฟเพนนื่อคนอมิสราเอล จดุดสถูงสดุดของเพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูกพบในขม้อ 18 ทดีนื่ผถูม้แตว่ง
เพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้ปฏมิญาณเรนนื่องการกลดับใจใหมว่และการอดุทมิศตดัวในนามของคนอมิสราเอล

สดด 80:1-3

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำรข้องททูลใหข้พระเจข้ทำทรงสดนับฟนัง โอ ขข้า

แตต่พระผยข้ทรงเลทสิ้ยงดยอมิสราเอลอยต่างเลทสิ้ยงแกะ คซอพระองคค์ผข้ทย รงนชาโยเซฟอยต่างนชาฝยงแพะแกะ ขอ
ทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับ พระผยข้ประทอับระหวต่างพวกเครย บ ขอทรงทอแสงออกมา โปรดสนังเกต
สททำนวนโวหทำรแบบกวดของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร เขทำพรรณนทำถขงพระเจข้ทำวตทำเปกน (1) พระผทูข้เลดรยง
(แกะ) แหตงอธิสรทำเอล (2) พระองครผทูข้ทรงนททำโยเซฟอยตทำงฝทูงแพะแกะ และ (3) พระผทูข้ประทนับระ
หวตทำงพวกเครทูบ อนันหลนังนดรกลตทำวชนัดเจนถขงกทำรสถธิตอยทูบต นโลกนดรของพระเจข้ทำในพลนับพลทำนนัรนบน
พระทดที่นนังที่ กรดุณทำ คททำอธธิษฐทำนของอทำสทำฟจรธิงๆแลข้วเปกนคททำรข้องททูลใหข้พระเจข้ทำ (1) ทรงสดนับฟนังและ
(2) ทอแสงออกมทำ อนันหลนังนดรยอต มหมทำยถขงสงตทำรทำศดของพระองครอยตทำงไมตตข้องสงสนัย แทข้จรธิงแลข้ว
พระเจข้ทำทรงเปกนพระผทูข้เลดรยงของเรทำเหมสือนเดธิมและเรทำเปกนแกะแหตงทดุตงหญข้ทำของพระองคร พระองคร
ทรงเปกนพระผทูข้เลดรยงของเรทำและเรทำจขงไมตตข้องขนัดสน ยธิงที่ กวตทำนนัรน ทดุกวนันนดรพระเยซทูทรงเปกนพระทดที่นนังที่
กรดุณทำของเรทำซขที่งควทำมบทำปทนัรงหลทำยของเรทำถทูกลบมลทธินแลข้วบนนนัรน
2 ตต่อหนข้าเอฟราอมิม และเบนยามมิน และมนอัสเสหค์ ขอทรงปลรกพระราชอชานาจของ
พระองคค์ขถึสิ้นมาชต่วยขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายใหข้รอด ชสืที่อทนัรงสทำมนดรเปกนญทำตธิสนธิทกนัน เอฟรทำอธิมและมนนัส
เสหรเปกนพดที่นอข้ งกนัน คสือ บดุตรชทำยของโยเซฟ เบนยทำมธินเปกนนข้องชทำยของโยเซฟบดุตรชทำยของนทำงรทำ
เชลมทำรดทำของพวกเขทำ ในสมนัยของอทำสทำฟ พวกเขทำเปกนตนัวแทนของกทำรแบตงเปกนสตวนใหญตๆของ
อธิสรทำเอล เอฟรทำอธิมเปกนตนัวแทนของสต วนทดที่อยทูฝต ตทำยเหนสือ เบนยทำมธินซขงที่ เปกนพนันธมธิตรกนับยทูดทำหรเปกน
ตนัวแทนของสต วนฝตทำยใตข้ของอธิสรทำเอล ควทำมคธิดนดรหมทำยถขงคททำพยทำนแบบรวมกนันของประชทำชน
ของพระเจข้ทำ คททำรข้องททูลของเขทำนนัรนเรดยบงตทำย: “โปรดเสดกจมทำและชตวยขข้ทำพระองครทรนังหลทำยใหข้รอด”
ควทำมรอดตรงนดรไมตใชตฝตทำยวธิญญทำณ ตรงกนันขข้ทำม มนันหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำทดที่กระทททำ
เพสือที่ ประชทำชนทดที่ถทูกตดสอนของพระองคร คนอดยธิปตรไดข้รกดุ รทำนและเหยดยบยทที่ทำพวกเขทำแลข้ว เขทำจขงรข้อง
ททูลขอกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำ บทเรดยนสททำหรนับวนันนดรยนังมดอยทูเต หมสือนเดธิม นนันที่ คสือ เมสือที่ วธิกฤตธิตตทำงๆ
มทำสทูตชวด ธิตประชทำชนของพระเจข้ทำ พวกเขทำกกสทำมทำรถและควรหนันมทำหทำพระองครเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้
พข้น

3 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายใหข้กลอับสยสต่ ภาพดท ขอพระพอักตรค์ของ
พระองคค์ทอแสง เพซชั่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะรอด นดที่เปกนครนัรงแรกของสทำมครนัรงทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดรเอตยคททำรข้องททูลนดรในเพลงสดดุดดบทนดร ดทู ขข้อ 7 และ 19 ดข้วย คททำทดที่แปลเปกน ทชาใหข้...กลอับสยสต่ ภาพดท
(ชถูวบว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘นททำกลนับมทำ’ และหมทำยถขง ‘ฟสืร นคสืนสทูตสภทำพเดธิม’ ดนังนนัรนอทำสทำฟจขงขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้ฟสืรนคสืนประชทำชนของพระองครกลนับสทูตสภทำพเดธิม แทนทดที่จะเผชธิญเมฆพทำยดุแหตงพระพธิโรธ
ของพระองคร เขทำขอรข้องใหข้พวกเขทำไดข้เหกนแสงแดดแหตงรอยยธิมร ของพระองคร นดที่เปกนภทำพเปรดยบอนัน
เปดที่ยมสททำนวนโวหทำรทดที่แสดงถขงพระคดุณของพระเจข้ทำ นดที่เทตทำกนับเขทำททูลขอควทำมเมตตทำและพระคดุณ
ของพระเจข้ทำ ดทู ฮดบรทู 4:16 เมสืที่อพระเจข้ทำทรงเทพระคดุณของพระองครลงบนพวกเขทำอดก พวกเขทำกกจะ
ไดข้รนับพระพรโดยกทำรถทูกชตวยใหข้พนข้ จทำกมสือของศนัตรทูผทูข้บดบบนังคนับนนัรน แมข้เรทำทนัรงหลทำยในฐทำนะ
ครธิสเตดยนสมนัยพนันธสนัญญทำใหมตอยทูใต นควทำมสนัมพนันธรกบนั พระเจข้ทำทดที่แตกตตทำงจทำกพวกอธิสรทำเอล เรทำกก
ยนังมทำหทำพระองครไดข้เหมสือนเดธิม โดยททูลขอพระคดุณและควทำมเมตตทำของพระองครในยทำมทดที่ตข้องกทำร
นนันที่ คสือเนสืรอหทำของเพลงสดดุดดบทนดร
สดด 80:4-7

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าจอมโยธา พระองคค์จะทรงกรมิสิ้วตต่อ

คชาอธมิษฐานของประชาชนของพระองคค์นานสอักเทต่าใด พวกอธิสรทำเอลไดข้หนันหลนังของตนใหข้
พระเจข้ทำของตนแลข้ว ดทู 2 พงศทำวดทำร 12:5 พระองครจงข กททำลนังตดสอนพวกเขทำเปกนกทำรตอบแทนใน
ฐทำนะพระบธิดทำผทูข้สนัตยรซสืที่อ อทำสทำฟจขงถทำมวตทำควทำมกรธิรวโกรธของพระเจข้ทำจะตตอสทูข้พวกเขทำตตอไปนทำน
เทตทำใด
5 พระองคค์ไดข้ทรงเลทสิ้ยงเขาดข้วยนชสิ้าตาตต่างอาหาร และทรงใหข้เขาดซชั่มนชสิ้าตาอยต่างเตก็มขนาด
ฤดทูกทำลตตทำงๆแหตงควทำมชสืนที่ บทำนไดข้กลนับกลทำยเปกนควทำมโศกเศรข้ทำใหญตยธิงที่ อทำหทำรของพวกเขทำไดข้
กลทำยเปกนเหมสือนกนับอทำหทำรกลทำงวนันของงทำนศพ ควทำมทดุกขรลททำบทำกและควทำมโศกเศรข้ทำจข้องหนข้ทำ
พวกเขทำ บทเรดยนกกคสือวตทำ กทำรตดสอนของพระเจข้ทำทธิรงบทเรดยนหนขที่งไวข้ซขที่งจะไมตถทูกลสืมเลย
6 พระองคค์ทรงกระทชาใหข้ขข้าพระองคค์เปก็นททชั่แตกรข้าวกอันในหมยต่เพซชั่อนบข้านของขข้าพระองคค์
และศอัตรยของขข้าพระองคค์หอัวเราะกอัน บรรดทำประชทำชทำตธิอทำหรนับเพสืที่อนบข้ทำนเปรมปรดดธ ธิและถขงขนทำด

หนัวเรทำะกนับสธิที่งทดที่ไดข้เกธิดขขรนแกตคนอธิสรทำเอลแลข้ว คนเหลตทำนนัรนเยข้ยหยนันใสตควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของ
พวกเขทำ และซทำตทำนทททำเชตนนนัรนดข้วยเมสือที่ ครธิสเตดยนทนัรงหลทำยถทูกพระเจข้ทำตดสอน ศนัตรทูผทูข้นร ดยสืนอยทูขต ข้ทำง
สนทำมและถทำมวตทำมนันคดุมข้ ไหมทดที่จะปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้ทำ
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เอตยใจควทำมพสืรนฐทำนของเพลงสดดุดดบทนดรอดกครนัรง 7 โอ ขข้าแตต่
พระเจข้าจอมโยธา ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายใหข้กลอับสยสต่ ภาพดท ขอพระพอักตรค์ของพระองคค์
ทอแสง เพซชั่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะรอด ดทูควทำมเหกนตตทำงๆสททำหรนับขข้อ 3
สดด 80:8-11

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข นททำเสนอคททำอดุปมทำเรสือที่ งหนขที่งเพสือที่ สนนับสนดุน

มทูลเหตดุของตนเพธิมที่ เตธิมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ พระองคค์ทรงนชาเถาองรต่นออกจากอทยมิปตค์ พระองคค์
ทรงขอับไลต่บรรดาประชาชาตมิออกไปและทรงปลยกเถาองรต่นไวข้ ภทำพเปรดยบของอธิสรทำเอลวตทำเปกนเถทำ
องดุตนหนขงที่ ซขที่งถทูกปลทูกไวข้ในแผตนดธินทดที่ถทูกสนัญญทำไวข้แกตอนับรทำฮนัมปรทำกฏชนัดเจน ดทู อธิสยทำหร 5:1-7
9 พระองคค์ทรงปราบดมินใหข้ มอันกก็หยอังชั่ รากลถึกและแผต่เตก็มแผต่นดมิน เพรทำะกทำรทรงจนัดเตรดยมของ
พระเจข้ทำ อธิสรทำเอลไดข้เขข้ทำแทนทดที่ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทดที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวและหยนังที่ รทำกอยทูใต นทดที่แหตง
นนัรน นอกจทำกนดร 10 รต่มเงาของมอันคลรมภยเขาและกมิชั่งกข้านของมอันเหมซอนตข้นสนสทดารค์อนอั ดท พระเจข้ทำ
ทรงสถทำปนทำอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำและทรงอวยพรพวกเขทำ พวกเขทำเรธิที่มมดกทำท ลนังมทำกใน
ฐทำนะประชทำชทำตธิหนขที่งภทำยใตข้กทำรนททำของดทำวธิดและซทำโลมอน พอใชข้ภทำพเปรดยบของเถทำองดุ ตนหนขที่ง
ตตอไป อทำสทำฟเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำอธิสรทำเอล 11 สต่งกมิชั่งไปถถึงทะเลและสต่งแขนงไปถถึงแมต่นชสิ้า
พระเจข้ทำทรงชตวยใหข้พวกเขทำสทำมทำรถแผตขยทำยอธิทธธิพลของพวกเขทำจทำกทะเลเมดธิเตอรรเรเนดยนไปถขง
แมตนร ททำยทูเฟรตธิส
ประเดกนทดที่อทำสทำฟกททำลนังเสนอกกคสือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงเอทำอธิสรทำเอลออกมทำจทำกอดยธิปตรแลข้ว
พระองครไดข้ทรงปลทูกพวกเขทำในแผตนดธินของพวกเขทำแลข้ว พระองครไดข้ทรงอวยพรพวกเขทำและ
ทททำใหข้พวกเขทำเจรธิญแลข้ว เขทำจขงกททำลนังยกขข้อสนนับสนดุนทดที่นททำไปสทูตคททำถทำมในขข้อถนัดไป
สดด 80:12-13

ทชาไมพระองคค์จถึงทรงพอังรอัสิ้วตข้นไมข้ลงเสทย บรรดาคนทอัสิ้งสมิสิ้นททชั่ผต่าน

ไปตามทางจถึงเดก็ดผลของมอัน คททำถทำมของอทำสทำฟทดที่มดตตอพระเจข้ทำนนัรนเรดยบงตทำย ทททำไมพระองครถขงทรง

อนดุญทำตใหข้ประชทำชทำตธิทดที่พระองครไดข้ปลทูกแลข้วถทูกทททำลทำยเสดยเลตทำ? ทททำไมพระองครทรงอนดุญทำตใหข้
ประชทำชทำตธิอสืที่นๆปลข้นเถทำองดุตนทนัรงหลทำยของเธอเลตทำ? ประชทำชทำตธิอสืที่นๆไมตเพดยงปลข้นทรนัพยรคน
อธิสรทำเอลเทตทำนนัรน แมข้แตต 13 หมยปต่าจากดงมายชชั่ายทมอันและบรรดาสอัตวค์ปต่าในไรต่นากมินมอันเปก็นอาหาร
หมทูปตทำและสนัตวรปตทำอทำจหมทำยถขงกษนัตรธิยรทดที่มทำพธิชธิตผทูข้นร นัน ซขที่งนตทำจะเปกนชธิชนัก อดกครนัรงดทู 1 พงศรกษนัตรธิยร
14:25-28 ประเดกนของอทำสทำฟนนัรนเรดยบงตทำย ‘โอ พระเจข้ทำ เหตดุไฉนพระองครทรงอนดุญทำตใหข้ควทำม
พธินทำศเชตนนนัรนมทำสทูตประชทำชนของพระองคร?’ คททำตอบถทูกพบใน 2 พงศทำวดทำร 12:1,2 และ 5 พวก
เขทำไดข้ทอดทธิรงพระรทำชบนัญญนัตธิแหตงพระเจข้ทำของพวกเขทำ
สดด 80:14-16

อทำสทำฟจขงรข้องททูลพระเจข้ทำวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้าจอมโยธา ขอทรงหอัน

กลอับเถมิด พระเจข้าขข้า ขอทรงมองจากฟข้าสวรรคค์และทรงเหก็น ขอทรงสนพระทอัยในเถาองรต่นนทสิ้ ดข้วย
คททำพทูดเปรดยบเปรยทดที่เปดที่ยมดข้วยสททำนวนโวหทำร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้ทรงเมตตทำ
ตตอประชทำชนของพระองครอกด ครนัรง เขทำรข้องททูลพระเจข้ทำวตทำ “ขอทรงเยดยที่ มเยดยนเถทำองดุตนนดร” 15 และ
สวนองรต่นซถึงชั่ พระหอัตถค์ขวาของพระองคค์ทรงปลยกไวข้ และกมิชั่งททชั่พระองคค์ทรงใหข้เจรมิญแขก็งแรงเพซชั่อ
พระองคค์เอง คททำอธธิษฐทำนของเขทำจรธิงๆแลข้วกกคอสื ‘โอ พระเจข้ทำ ขอทรงนททำกทำรอวยพรของพระองคร
กลนับมทำสทูตขข้ทำพระองครทรงนั หลทำย’ สธิที่งหนขที่งเกดที่ยวกนับกทำรตดสอนของพระเจข้ทำกกคสือวตทำ กทำรอวยพรของ
พระเจข้ทำถทูกเอทำออกไปเสดย อทำสทำฟททูลขอพระเจข้ทำใหข้พวกเขทำไดข้รบนั กทำรอวยพรของพระองครอดก
16 มอันถยกเผาเสทยดข้วยไฟ มอันถยกตอัดลง พวกเขาพมินาศดข้วยการตชาหนมิจากสทพระพอักตรค์ของ
พระองคค์ เหกนไดข้ชนัดวตทำอทำสทำฟตระหนนักวตทำทททำไมพวกเขทำถขงกททำลนังถทูกพธิพทำกษทำ มนันเปกนกทำรตดสอน
ของพระเจข้ทำทดที่กระทททำตตอพวกเขทำ ควทำมจรธิงของฮดบรทู 12:5-11 ยนังมดอยทูเต หมสือนเดธิม; ผทูข้ทดที่องครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำทรงรนัก พระองครกทก รงตดสอน เมสืที่อพระเจข้ทำทรงตดสอนเรทำ เรทำจะขอใหข้พระองครไมตนตทำตดสอน
เรทำเลย
สดด 80:17-19

อทำสทำฟจขงททูลขอกทำรฟสืร นคสืนสทูตสทำมนัคคดธรรมกนับพระเจข้ทำแหตง

อธิสรทำเอล ขอพระหอัตถค์ของพระองคค์จงอยยต่เหนซอผยข้ททชั่อยยเต่ บซสิ้องขวาพระหอัตถค์ของพระองคค์ คซอบรตร
ของมนรษยค์ททชั่พระองคค์ทรงกระทชาใหข้แขก็งแรงเพซชั่อพระองคค์เอง ผทูข้ทดที่อยทูเต บสืรองขวทำพระหนัตถรของ

พระองครยอต มหมทำยถขงอธิสรทำเอล ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกกคสือ คททำรข้องททูลขอกทำรฟสืร นคสืนสทูตสทำมนัคคดธรรม
ระหวตทำงผทูข้ไถลกลนับกนับพระเจข้ทำ ในฐทำนะตนัวแทนของอธิสรทำเอล อทำสทำฟอธธิษฐทำนเผสืที่อตตอพระเจข้ทำโดย
ททูลขอกทำรฟสืร นคสืนสทูตสภทำพเดธิมของสทำมนัคคดธรรมและกทำรอวยพร
พรข้อมกนันนนัรนเขทำปฏธิญทำณวตทำ 18แลข้วขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะไมต่หอันกลอับมาจากพระองคค์ ขอ
ทรงสงวนชทวมิตขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายไวข้ แลข้วขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะทยลออกพระนามพระองคค์ เมสือที่
พระเจข้ทำจะทรงเขข้ทำแทรกแซงและเหวดที่ยงทธิรงกทำรบดบบนังคนับแหตงกทำรตดสอนพวกเขทำ อทำสทำฟกกปฏธิญทำณ
วตทำอธิสรทำเอลจะไมตกลนับไปสทูตควทำมโงตเขลทำเชตนนนัรนอดกเลย ดทู 2 พงศทำวดทำร 12:6-8 เขทำปฏธิญทำณตตอไป
อดกวตทำพวกเขทำจะกลนับมทำสทูตสทำมนัคคดธรรมในกทำรอธธิษฐทำนกนับพระเจข้ทำของพวกเขทำอดกครนัรง
เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรทวนซทรทำคททำรข้องททูลนนัรนตตอพระเจข้ทำเปกนครนัรงทดที่สทำม 19 โอ ขข้า
แตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าจอมโยธา ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายใหข้กลอับสยสต่ ภาพดท ขอพระ
พอักตรค์ของพระองคค์ทอแสง เพซชั่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะรอดไดข้ ดทู ควทำมเหกนตตทำงๆสททำหรนับขข้อ 3
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 81: เพลงสดดุดดีบทนดีมนี้ ดีชนนื่อวว่า “ถขงหดัวหนม้านดักรม้อง ตามทสานองกมิท
ทดีธ เพลงสดดุดดีของอาสาฟ” อาสาฟเปก็นผถูม้แตว่งเหมนอนเดมิมและเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่
หดัวหนม้าคณะนดักรม้องของพระวมิหารอดีกครดังนี้ กมิททดีธไมว่ถถูกแปลแตว่หมายถขงบว่อยสนื่าองดุว่น บางคนจขงคมิด
วว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนขขนนี้ ในชว่วงฤดถูเกก็บเกดีนื่ยวผลองดุว่นซขนื่งเปก็นชว่วงเวลาแหว่งความชนนนื่ บานใหญว่
ยมิงนื่ เสมอ
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ขนขนี้ ตม้นดม้วยการชนนื่นบานเมนนื่ออาสาฟเลว่ายม้อนถขงการทดีนื่พระเจม้าทรงชว่วยคน
อมิสราเอลใหม้พม้นจากอดียมิปตว์ ตดันี้งแตว่ขม้อ 7 เปก็นตม้นไป ผถูม้พถูดกลายเปก็นพระเจม้าเอง พระองคว์ทรงดดุ
ประชาชนของพระองคว์อยว่างอว่อนโยนเรนอนื่ งความไมว่สสานขกพระคดุณของพวกเขา จากนดันี้นพระองคว์
ทรงบรรยายภาพสภาพอดันมดีความสดุขของพวกเขาหากพวกเขาแคว่เชนนื่อฟดังตว่อคสาบดัญชาตว่างๆของ
พระองคว์

สดด 81:1-2

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขร นข ตข้นเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยกทำรเรดยกคน

อธิสรทำเอลใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ จงรข้องเพลงเสทยงดอังถวายพระเจข้า พระกชาลอังของพวกเรา จงรข้อง
เพลงดข้วยเสทยงดอังถวายแดต่พระเจข้าของยาโคบ เหกนไดข้ชนัดวตทำดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธนดรถทูกขนับรข้องใหข้พระกร
รณของพระเจข้ทำฟนังและไมตใชตหทูของมนดุษยร มนันคสือกทำรสรรเสรธิญพระองครและไมตใชตกทำรใหข้ควทำม
บนันเทธิงแกตเรทำ อทำสทำฟจขงกททำชนับชนชทำตธิของเขทำใหข้รข้องเพลงและนททำคททำสรรเสรธิญมทำ “ถวทำยแดต
พระเจข้ทำของยทำโคบ” ควทำมคธิดของ “เสดยงอยตทำงชสืนที่ บทำน” หมทำยถขงกทำรยกยตองพระเจข้ทำแหตงควทำมรอด
ของเรทำ พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่เรทำควรสรรเสรธิญ
2 จงเปลต่งเสทยงสดรดท จงตทรชามะนาทอัสิ้งพมิณเขาคยต่ออันไพเราะ และพมิณใหญต่ เหกนไดข้ชนัดวตทำมดกทำร
ใชข้เครสืที่องดนตรดบรรเลงประกอบดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธทดที่พระวธิหทำร รสามะนา เหกนไดข้ชนัดวตทำเปกนเครสือที่ ง
เคทำะชนธิดหนขงที่ พมิณเขาคถูว่อนดั ไพเราะ มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ พธิณเขทำคทูตอนันหวทำนหทูหรสืองดงทำม พมิณ
ใหญว่ เหกนไดข้ชนัดวตทำเปกนเครสือที่ งสทำยอดกชนธิดหนขที่ง อทำจเหมสือนไวโอลธินหรสือกดตทำรร สธิที่งทดที่ปรทำกฏชนัดเจน
กกคสือวตทำ วทำระตตทำงๆแหตงกทำรสรรเสรธิญและกทำรนมนัสกทำรทดที่พระวธิหทำรจะตข้องถทูกบรรเลงประกอบ
ดข้วยวงดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธ
สดด 81:3-4

จงเปต่าแตรเมซชั่อวอันขถึสิ้นคชชั่า เมซชั่อวอันเพก็ญ ณ วอันการเลทสิ้ยงของเรา แตร

ตรงนดรคอสื โชฟทำรรซขที่งเปกนเขทำแกะตนัวผทูข้ซขที่งถทูกใชข้เพสืที่อประกทำศกทำรเรธิที่มตข้นของวนันบรธิสดุทธธิธตตทำงๆทดที่
กททำหนดไวข้ ในตอนตข้นของแตตละเดสือน (วนันขขรนหนขงที่ คทที่ทำ) จะมดชตวงเวลทำพธิเศษเสมอของกทำร
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำทดที่พลนับพลทำนนัรนและตตอมทำทดที่พระวธิหทำร ในวนันเทศกทำลเลดรยงอสืที่นๆ เชตน ปนัสกทำ,
สดุคคท (อยทูเต พธิง) หรสือวนันลบมลทธิน กทำรเปตทำโชฟทำรร (แตร) กกสตงสนัญญทำณกทำรเรธิที่มตข้นของวทำระแหตง
กทำรนมนัสกทำรและกทำรสรรเสรธิญ
4 เพราะเปก็นกฎเกณฑค์สชาหรอับอมิสราเอล เปก็นพระราชบอัญญอัตขมิ องพระเจข้าแหต่งยาโคบ ไมต
วตทำจะเปกนกทำรถสือเทศกทำลปนัสกทำ กทำรถสือเทศกทำลเสดยงแตรตตทำงๆ หรสือวนันบรธิสดุทธธิธอสืที่นๆ สธิที่งเหลตทำนดรถทูก
กททำหนดไวข้ในพระรทำชบนัญญนัตขธิ องโมเสสทนัรงหมด ดทู อพยพ 12:18-19 และ 23:24, 34 ประเดกนกกคสือ

วตทำนดที่ถทูกบนัญชทำแลข้วในพระวจนะของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงเตสือนควทำมจททำผทูข้อตทำน
ของตนเกดที่ยวกนับเรสืที่องนดร
สดด 81:5-7

พระองคค์ทรงตอัสิ้งใหข้เปก็นพระโอวาทในโยเซฟ เมซชั่อพระองคค์ทรงออก

ไปสยแต่ ผต่นดมินอทยมิปตค์ ในททชั่ซถึชั่งขข้าพเจข้าไดข้ยมินภาษาซถึงชั่ ขข้าพเจข้าไมต่เคยรยข้จอัก คททำบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญ
พระเจข้ทำมดไปถขงรทำกเหงข้ทำของประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล พระเจข้ทำทรงบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญเมสือที่ พระองคร
ทรงพทำพวกเขทำออกมทำจทำกอดยธิปตร อธิสรทำเอลตรงนดรถทูกเรดยกวตทำโยเซฟ คททำวตทำ ขม้าพเจม้า ในทดที่นร อด ทำจหมทำย
ถขงอธิสรทำเอลในอดยธิปตร ประเดกนกกคสือวตทำ กทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำถทูกบนัญชทำโดยพระองคร ในฐทำนะ
คนอธิสรทำเอลคนหนขงที่ อทำสทำฟยกเรสือที่ งตข้นกททำเนธิดแหตงประชทำชทำตธิของพวกเขทำ – พระรทำชบนัญญนัตขธิ อง
พระเจข้ทำซขที่งถทูกประททำนใหข้ในสมนัยกทำรอพยพนนัรน
6 วต่า "เราผต่อนบต่าของเขาจากภาระของเขา มซอเขาเปก็นอมิสระพข้นกระจาด ขณะทดที่บดุคคลทดที่
หนขงที่ ในขข้อกตอนหนข้ทำเหกนไดข้ชนัดวตทำคสืออธิสรทำเอล ตรงนดรเหกนไดข้ชนัดวตทำบดุคคลทดที่หนขงที่ คสือ พระเจข้ทำ
พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ทดที่ชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นจทำกควทำมเปกนททำสของพวกเขทำในอดยปธิ ตร กทำรสต งตตออนัน
แยบยลไดข้เกธิดขขรนแลข้ว ตนัรงแตตตรงนดรไปจนจบบทนดร ผทูข้พทูดคสือพระเจข้ทำเอง นดที่จขงเปกนเหตดุทดที่อธิสรทำเอล
สมควรสรรเสรธิญพระองคร
7 เมซชั่อทรกขค์ใจเจข้าเรทยก เรากก็ชวต่ ยเจข้าใหข้พข้น เราตอบเจข้าในททชั่ลอับลทสิ้ของฟข้ารข้อง เราไดข้ทดลอง
เจข้าททชั่นชสิ้า ณ เมรทบาหค์ เซลาหค์ พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังเสดยงรข้องของประชทำชนของพระองครในอดยธิปตร
พระองครทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมเปกนททำสของพวกเขทำ (พระองครไดข้ทรงชตวยเรทำใหข้พนข้
จทำกควทำมเปกนททำสของควทำมบทำปแลข้วเชตนกนัน) คททำตอบของพระองครทมดที่ ดตตอคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำ
ใน “ทดที่ลนับลดรของฟข้ทำรข้อง” อทำจหมทำยถขงภนัยพธิบนัตธิทดที่เจกดนนัรนในอดยธิปตรเมสืที่อพระเจข้ทำทรงสตงฟข้ทำรข้องอนันนตทำ
กลนัวมทำ นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงทดสอบอธิสรทำเอลทดที่เมรดบทำหร – สถทำนทดที่แหตงนทรทำขม ดทู อพยพ 17:4-7
พระเจข้ทำจขงประททำนกทำรหยดุดพนักชนัวที่ ครทูตแกตพวกเขทำเพสืที่อตรขกตรองถขงกทำรทดที่พระองครไดข้ทรงชตวยพวก
เขทำใหข้พนข้ แลข้วอยตทำงทรงฤทธธิธและอยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำในกทำลอดดต

สดด 81:8-10

เขทำจขงเรดยกพวกเขทำใหข้ระลขกถขงควทำมดดของพระองครทมดที่ ดตตอพวกเขทำ

โอ ประชาชนของเราเออ๋ย จงฟอัง แลข้วเราจะทอักทข้วงเจข้า โอ อมิสราเอลเออ๋ย ถข้าเจข้าจะฟอังเรา นดที่บอกเปกน
นนัยถขงคททำถทำมหนขงที่ ทดที่วทำต อธิสรทำเอลจะใสต ใจตตอกทำรทรงเรดยกของพระเจข้ทำหรสือไมต แมข้พระเจข้ทำไดข้พสธิ ทูจนร
ควทำมดดของพระองครทมดที่ ดตตอประชทำชนของพระองครแลข้วตลอดหลทำยยดุคสมนัย พวกเขทำกกหนันไปเสดย
จทำกพระองครบตอยๆ
9 จะไมต่มทพระแปลกๆทต่ามกลางเจข้าเลย เจข้าจะไมต่กราบไหวข้พระตต่างดข้าว รทำกฐทำนแหตง
บนัญญนัตธิสธิบประกทำรนนัรนถทูกระลขกถขง บนัญญนัตธิสองขข้อแรกหข้ทำมคนอธิสรทำเอลมธิใหข้นมนัสกทำรพระอสืที่นใด
พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำพวกเขทำอดกครนัรงถขงบนัญญนัตธิขอข้ นนัรน
10 เราคซอพระเยโฮวาหค์พระเจข้าของเจข้า ผยข้ไดข้พาเจข้าออกมาจากแผต่นดมินอทยมิปตค์ อข้าปากของ
เจข้าใหข้กวข้างเถมิด เราจะปข้อนเจข้าใหข้อมิชั่ม พระองครผทูข้ทรงเปกนพระเจข้ทำทดที่ไดข้ชตวยประชทำชนของพระองคร
ใหข้พนข้ และอวยพรพวกเขทำในหลทำยรข้อยปดกตอนบนัดนดรทรงสนังที่ พวกเขทำใหข้หนันมทำหทำพระองครอดกครนัรง
และพระองครจะทรงทททำใหข้พวกเขทำอธิที่มอดกครนัรงดข้วยกทำรอวยพร เมสืที่ออธิสรทำเอลอข้ทำปทำกของตนในกทำร
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำของพวกเขทำ พระองครกทก รงสนัญญทำวตทำจะปข้อนพวกเขทำกลนับดข้วยพระพรตตทำงๆ
พระสนัญญทำนนัรนยนังมดอยทูจต นถขงทดุกวนันนดร
สดด 81:11-12

แตต่ประชาชนของเราไมต่ฟอังเสทยงของเรา อมิสราเอลไมต่ยอมรอับเรา

เลย นดที่เปกนหนขงที่ ในขข้อเหลตทำนนัรนทดที่นตทำเศรข้ทำทดที่สดุดในพระคนัมภดรร อธิสรทำเอลเลสือกทดที่จะเพธิกเฉยพระเจข้ทำของ
ตน คททำเตสือนตตทำงๆของพระองครถทูกปฏธิเสธ พระสนัญญทำตตทำงๆของพระองครถทูกลสืมเสดย ขข้อบนังคนับตตทำงๆ
ของพระองครถทูกไมตเอทำใจใสต และแมข้กระนนัรน ครธิสเตดยนทนัรงหลทำยจนทดุกวนันนดรกไก ถลกลนับและทททำ
แบบเดดยวกนันตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ ครธิสเตดยนมทำกมทำยสนักเทตทำใดไดข้หลงเจธิที่นไปจทำกพระผทูข้ชตวยใหข้
รอดและไมตอยทำกมดอะไรเกดที่ยวขข้องกนับพระองครเลย?
12 เราจถึงมอบเขาไวข้แกต่จมิตใจดซสิ้อดข้านของเขาเอง ใหข้ตามคชาปรถึกษาของเขาเอง ทดที่นตทำสนใจ
คสือคททำทดที่แปลเปกน ดซสิ้อดข้าน (ตอัณหา) (เชอรว์อดีรถูธ) มนันมดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมดสืรอรนัรน’ หรสือแมข้แตต
‘ควทำมแขกงกระดข้ทำง’ ครธิสเตดยนทนัรงหลทำยทดที่มนักกบฏและไถลกลนับจนทดุกวนันนดรตตทำงหนันไปตทำมททำงของ

ตนัวเอง เรสือที่ งเสดยดสดกคก สือวตทำในกทำรทททำเรสืที่องของพวกเขทำเอง กทำรไปตทำมททำงของพวกเขทำเอง และกทำร
ไขวตควข้ทำควทำมปรทำรถนทำตตทำงๆของพวกเขทำเอง พวกเขทำกลนับลงเอยดข้วยควทำมรทูข้สขกวตทำงเปลตทำ โดด
เดดยที่ ว และสนับสนวดุนต วทำย ททำงของพระเจข้ทำยตอมดดทดที่สดุดเสมอ ททำงของเรทำมนักจะทททำใหข้ชดวธิตของเรทำ
ยดุงต เหยธิง
สดด 81:13-14

โอ ประชาชนของเรา นต่าจะฟอังเรา และอมิสราเอล นต่าจะเดมินในทาง

ทอัสิ้งหลายของเรา ควทำมรนักอนันหทำทดที่สดุดไมตไดข้ของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจน พระทนัยอนันกรดุณทำของ
พระองครทดที่มดตตอประชทำชนของพระองครปรทำกฏชนัดเจน ควทำมปรทำรถนทำของพระเจข้ทำสททำหรนับ
ประชทำชนของพระองครมดไวข้เพสือที่ สธิที่งทดที่ดดทสดที่ ดุดของพวกเขทำเสมอ หทำกอธิสรทำเอลเพดยงไดข้เชสืที่อฟนังตตอ
พระเจข้ทำของตนและตธิดตทำมพระองครอยตทำงสธิรนสดุดใจ นตทำเศรข้ทำทดที่พวกเขทำไมตไดข้ทททำเชตนนนัรน หลนักกทำรนดร
ยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร ททำงของพระเจข้ทำยตอมดดทดที่สดุดเสมอ
หทำกตอนนนัรนอธิสรทำเอลเชสืที่อฟนัง โดยตธิดตทำมพระเจข้ทำของพวกเขทำอยตทำงสธิรนสดุดใจ พระองครทรง
ครดุตนคธิดวตทำ 14 แลข้วไมต่ชข้า เรากก็จะใหข้ศอัตรย ของเขานอบนข้อมลง และจะหอันมซอของเราสยข้ค ต่อย รมิของเขา"
พระเจข้ทำกกคงตตอสทูข้ศขกตตทำงๆของพวกเขทำเพสืที่อพวกเขทำไปแลข้ว พวกเขทำกกคงไดข้พระพรนนัรนไปแลข้ว และ
กระนนัรน อธิสรทำเอลพลทำดสธิที่งดดทดที่สดุดของพระเจข้ทำเพรทำะกทำรกบฏและควทำมไมตเชสืที่อฟนังอนันดสืรอดข้ทำนของ
พวกเขทำ
สดด 81:15-16

นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงตรขกตรองวตทำ บรรดาผยข้ททชั่เกลทยดชอังพระเยโฮ

วาหค์จะหมอบราบตต่อพระองคค์ "แตต่เวลาของเขาทอัสิ้งหลายจะยอัชั่งยซนอยยเต่ ปก็นนมิตยค์ " ถข้ทำตอนนนัรน
อธิสรทำเอลไดข้สนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้ทำของตน พระองครกคก งสรข้ทำงรนัรวหนทำมลข้อมรอบพวกเขทำไปแลข้ว คน
เหลตทำนนัรนทดที่เกลดยดชนังพระเจข้ทำและประชทำชนของพระองครกคก งถทูกขนัดขวทำงและพธินทำศเปกนนธิตยรไป
แลข้ว
ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงครดุตนคธิดอยตทำงเศรข้ทำพระทนัยวตทำ 16 พระองคค์จะทรงเลทสิ้ยงเขาดข้วยขข้าว
สาลทอยต่างดทททชั่สรด "เราจะใหข้เจข้าพอใจดข้วยนชสิ้าผถึสิ้งททชั่มาจากหมิน" เมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำเชสืที่อฟนัง
และสนัตยรซสืที่อตตอพระองครในทดุกสธิที่ง พระองครกจก ะทรงอวยพรพวกเขทำดข้วยของดดทดที่สดุด และพระพร

นนัรนกกมดรสหวทำน แตตอธิสรทำเอลพลทำดของดดทดที่สดุดของพระเจข้ทำไปเพรทำะกทำรกบฏอนันดสืรอดขงของพวก
เขทำ พวกเขทำไมตสนัตยรซสืที่อหรสือเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำและพระวจนะของพระองคร บทเรดยนนนัรนยนังมดอยทูจต น
ทดุกวนันนดร เมสือที่ เรทำยอมตธิดตทำมพระองครอยตทำงสธิรนสดุดใจในควทำมเชสืที่อฟนังและควทำมสนัตยรซสืที่อ พระองครกก
จะทรงอวยพรและทททำใหข้ประชทำชนของพระองครเจรธิญรดุตงเรสือง
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 82: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีถนี้ ถูกเขดียนโดยอาสาฟถขงคนเหลว่านดันี้นทดีนื่มดี
ตสาแหนว่งผถูม้นสาและมดีอสานาจ เขาตว่อวว่าคนเหลว่านดันี้นทดีนื่ดสารงตสาแหนว่งสถูงๆซขนื่งปฏมิบดัตมิอยว่างอยดุตมิธรรม
โดยเตนอนสตมิพวกเขาใหม้ทสาสมินื่งทดีนื่ถถูกตม้อง เขายดังทม้าทายความโอหดังและความเยว่อหยมิงนื่ ทดีนื่อาจมดีใน
เหลว่าผถูม้มดีอสานาจดม้วย โดยเตนอนความจสาพวกเขาวว่าในไมว่ชม้าพวกเขากก็จะตายเหมนอนคนอนนื่นๆ จาก
นดันนี้ เขาฝากเรนนื่องทดันี้งหมดทดีนื่เปก็นการตดัดสมินความไวม้กดับพระเจม้า
สดด 82:1-2

พระเจข้าทรงเขข้าประทอับในชรมนรมชนของผยข้มทอชานาจ พระองคค์ทรง

ทชาการพมิพากษาทต่ามกลางพระทอัสิ้งหลายวต่า ควทำมคธิดกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงยสืนในทตทำมกลทำงบรรดทำผทูข้
สทูงศนักดธิธและผทูข้มดอททำนทำจ พระองครทรงพธิพทำกษทำคนเหลตทำนนัรนทดที่เปกนผทูข้พพธิ ทำกษทำของมนดุษยร ภทำพนดรกคก สือ
วตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำรงตททำแหนตงผทูข้นททำตตทำงๆและมดอททำนทำจจะถทูกพระเจข้ทำพธิพทำกษทำ คททำวตทำ พระทดันี้งหลาย
(และ ผถูม้มดีอสานาจ) หมทำยถขงพวกเจข้ทำนทำยและคนเหลตทำนนัรนทดที่มดอททำนทำจและยศศนักดธิธ (นนันที่ คสือ พวกคนสทูง
ศนักดธิธและผทูข้มดกทำท ลนังมทำก)
พระเจข้ทำจขงทรงทข้ทำททำยคนเหลตทำนดร: 2 "ทต่านจะตอัดสมินอยต่างอยรตมิธรรมและแสดงความ
ลชาเอทยงขข้างคนชอัวชั่ นานเทต่าใด เซลาหค์ พระองครทรงกลตทำวโทษพวกผทูข้ปกครองทดที่ทดุจรธิต บรรดทำ
พนนักงทำนผทูข้ปกครองทดที่อยดุตธิธรรมและทดุจรธิตจะเผชธิญหนข้ทำพระผทูข้พธิพทำกษทำทดที่ทรงชอบธรรมสนักวนัน
หนขงที่ อยตทำงไรกกตทำม ตรงนดรพระเจข้ทำทรงถทำมวตทำพวกเขทำจะเปกนคนคดโกงตตอไปอดกนทำนเทตทำใด? พวก
เขทำจะรนับสธินบนหรสือปฏธิบนัตธิอยตทำงลททำเอดยงเพสือที่ บรรดทำผทูข้มดอธิทธธิพลและมดเงธินอดกนทำนเทตทำใด? มนันเปกน
เหตดุใหข้หยดุดชนัวที่ ครทูตและพธิจทำรณทำอยตทำงแนตนอน – เซลาหว์

สดด 82:3-4

แทนทดที่จะทททำเชตนนนัรน บรรดทำผทูข้ปกครองมนดุษยรถทูกกททำชนับวตทำ จงใหข้

ความยรตมิธรรมแกต่คนยากจนและกชาพรข้าพต่อ จงดชารงสมิทธมิของผยข้ททชั่ท รกขค์ยากและคนขอัดสน ในสมนัย
โบรทำณ ไมตมดสวนัสดธิกทำรตตทำงๆเพสืที่อชตวยเหลสือคนขนัดสนหรสือลทูกกททำพรข้ทำ พระเจข้ทำจขงทรงสนังที่ เหลตทำผทูข้
ปกครองในสมนัยนนัรนใหข้ปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมและอยตทำงกรดุณทำกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ยทำกจนหรสือขนัดสน
อยตทำงแทข้จรธิง
4 จงชต่วยคนยากจนและคนขอัดสนใหข้พข้น ชต่วยเขาใหข้พข้นจากมซอของคนชอัวชั่ " บตอยครนัรงเหลสือ
เกธินทดคที่ นเหลตทำนนัรนทดที่ขนัดสนถทูกเอทำรนัดเอทำเปรดยบโดยคนเหลตทำนนัรนทดที่มอด ททำนทำจ พระเจข้ทำทรงสนังที่ คนเหลตทำ
นนัรนทดที่ดททำรงตททำแหนตงผทูข้นททำตตทำงๆใหข้เขข้ทำแทรกแซงและชตวยคนขนัดสนใหข้พนข้ จทำกอดุบทำยเอทำรนัดเอทำเปรดยบ
ตตทำงๆของพวกเจข้ทำขดุนมทูลนทำยทดคที่ ดโกง ควทำมคธิดนดรกคก อสื กทำรชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ขดนั สนอยตทำง
แทข้จรธิงและไมตใชตกทำรทดที่รนัฐบทำลใหข้เงธินสนนับสนดุนซขที่งมดแพรต หลทำยเหลสือเกธินในยดุคนดร โครงกทำรเพสืที่อ
‘ชตวยคนจน’ ในปนัจจดุบนนั สต วนใหญตเปกนเพดยงวธิธดกทำรเพสืที่อดขงดทูดคะแนนเสดยงและเปกนฉทำกบนังหนข้ทำ
ของพวกนนักกทำรเมสืองทดที่ประกทำศ ‘ควทำมเมตตทำกรดุณทำ’ ของตน นอกจทำกนดร ควทำมยทำกจนในปนัจจดุบนนั
สต วนใหญตกเก ปกนผลมทำจทำกควทำมบทำปและควทำมเกดยจครข้ทำน นนันที่ ไมตใชตบรธิบทของเพลงสดดุดดบทนดร ตรง
กนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงกททำชนับใหข้แสดงควทำมเมตตทำกรดุณทำและควทำมหตวงใยตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ขนัดสน
อยตทำงแทข้จรธิง
สดด 82:5

ขข้อตตอไปนดรดทูเหมสือนจะเปกนควทำมเหกนหนขงที่ ทดพที่ ระเจข้ทำใสต เขข้ทำมทำขณะ

ทดพที่ ระองครทรงมองดทูควทำมทดุจรธิตของกทำรปกครองแบบมนดุษยรทดที่บทำปหนทำ เขาทอัสิ้งหลายไมต่รข้แย ละไมต่
เขข้าใจ เขาเดมินไปมาในความมซด รากทอัสิ้งสมิสิ้นของแผต่นดมินโลกกก็หวอัชั่นไหว บตอยครนัรงเหลสือเกธินทดที่คน
เหลตทำนนัรนในกทำรปกครองแบบมนดุษยรไมตรทูข้เลยวตทำอะไรเปกนสธิที่งทดที่ถทูกตข้องอยตทำงแทข้จรธิง บรรดทำผทูข้
ปกครองนททำททำงจทำกควทำมมสืดฝตทำยวธิญญทำณทดที่พวกเขทำอยทูใต นนนัรน ดข้วยเหตดุนร ด รทำกฐทำนแหตงสนังคมมนดุษยร
จขงออกจทำกสภทำพทดที่ดด ควทำมชอบธรรมไมตไดข้มชด นัย ดข้วยเหตดุนร ด สนังคมมนดุษยรจงข ซวนเซจทำกวธิกฤตธิไป
ยนังวธิกฤตธิ

สดด 82:6-7

พระเจข้ทำจขงทรงออกคททำเตสือนหนขที่งอนันรวบรนัดตตอพวกผทูข้ปกครอง

มนดุษยรทดที่ทดุจรธิต เราไดข้กลต่าววต่า "ทต่านทอัสิ้งหลายเปก็นพระ เปก็นบรตรองคค์ผข้สย ย งสร ด ทต่านทรกคนนอัชั่นแหละ
อดกครนัรงทดคที่ ททำวตทำ พระ (ทดันี้งหลาย) หมทำยถขง พวกเจข้ทำนทำยหรสือผทูข้ปกครองทดที่เปกนมนดุษยร กระนนัรน ผทูข้
ปกครองพวกเดดยวกนันนดรกถก ทูกสรข้ทำงขขรนโดยพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร พวกเขทำจะถทูกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำ
ดข้วย กทำรปกครองของมนดุษยรคสือ สถทำบนันหนขงที่ ทดที่ถทูกกตอตนัรงขขรนโดยพระเจข้ทำ มนันมดควทำมจททำเปกน ปนัญหทำ
กกคสือวตทำเพรทำะควทำมบทำปเพธิที่มพทูนขขรนบตอยๆและหลนักกทำรตตทำงๆตทำมแบบพระเจข้ทำถทูกปฏธิเสธ กทำร
ปกครองของมนดุษยรจขงเรธิที่มทดุจรธิตหรสือถทูกนททำไปผธิดททำงอยตทำงรวดเรกว พระเยซทูทรงประยดุกตรใชข้ขอข้ นดร
กนับพวกปฏธิปนักษรของพระองครในยอหรน 10:34
เพรทำะวตทำบรรดทำผทูข้นททำและกษนัตรธิยรเปกนมนดุษยรทดที่ตทำยไดข้ พระเจข้ทำจขงทรงเตสือนวตทำ 7 ถถึงกระนอันสิ้
ทต่านกก็จะตายอยต่างมนรษยค์และลข้มลงเหมซอนเจข้านายคนหนถึชั่งคนใด" คนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำรงตททำแหนตง
สทูงๆมนักเรธิที่มมนัวเมทำกนับอททำนทำจของตนและคธิดอยตทำงโงตเขลทำวตทำพวกเขทำเปกนอมตะหรสือไมตมดวนนั พตทำยแพข้
ควทำมจรธิงอนันเรดยบงตทำยกกคอสื วตทำ พวกเขทำจะตทำยเหมสือนคนอสืนที่ ๆทดุกคนและถทูกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำ
เหมสือนกนับทดที่คนอสืนที่ ๆทดุกคนจะถทูกพธิพทำกษทำ ในวนันนนัรน พวกเขทำจะเปกนฝตทำยรนับกทำรพธิพทำกษทำ
สดด 82:8

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ขอรข้องพระเจข้ทำวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอ

ทรงลรกขถึสิ้นพมิพากษาแผต่นดมินโลก เพราะบรรดาประชาชาตมิทอัสิ้งสมิสิ้นจะเปก็นมรดกของพระองคค์ ใน
ลนักษณะทดที่คลข้ทำยคลขงกนับคททำททูลขอของยอหรน “พระเยซทูเจข้ทำ ขอใหข้เปกนเชตนนนัรน เชธิญเสดกจมทำเถธิด” ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรอยทำกใหข้ถขงวนันนนัรนทดที่พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำคนชนัวที่ มดกทำรบอกใบข้ชนัดเจนดข้วย
ถขงอทำณทำจนักรทดที่จะมทำนนัรนของพระเจข้ทำในยดุคพนันปดเมสืที่อพระเจข้ทำจะทรงปกครองกธิจกทำรตตทำงๆของ
มนดุษยรโดยตรง “พระเยซทูเจข้ทำ ขอใหข้เปกนเชตนนนัรน เชธิญเสดกจมทำเถธิด”
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 83: นดีนื่เปก็นเพลงสดดุดดีบทสดุดทม้ายทดีนื่ยกใหม้อาสาฟเปก็นผถูม้เขดียน –
“บทเพลงหรนอเพลงสดดุดดีของอาสาฟ” แมม้บางคนถนอวว่าเขาเปก็นอาสาฟในสมดัยหลดังๆของดาวมิด
บรมิบทของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็ดถูเหมนอนชดีนี้ไปยดังคนๆหนขนื่งทดีนื่มชดี นนื่อเดดียวกดันในอดีกกวว่าหนขนื่งรม้อยปดีตว่อมา

ยมิงนื่ กวว่านดันี้น เพลงสดดุดดีบทนดีดนี้ ถูเหมนอนจะสอดคลม้องกดับเรนนื่องราวทดีนื่ถถูกพบใน 2 พงศาวดาร 20
นอกจากนดีนี้ 2 พงศาวดาร 20:14 กก็กลว่าวเจาะจงถขงอาสาฟคนหนขนื่งซขงนื่ เปก็นคนเลวดี
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นคสารม้องทถูลขอใหม้พระเจม้าฟาดฟดันเหลว่าศดัตรถูของอมิสราเอล บทนดีนี้ปดมิ ทม้าย
ดม้วยการยกยอพระเจม้า ในขม้อ 1-4 มดีคสารม้องทดุกขว์ทวดันื่ ไปเพนนื่อขอใหม้พระเจม้าชว่วยเหลนอจากบรรดาศดัตรถู
ทดีคนื่ ดุกคาม ในขม้อ 5-8 ศดัตรถูเหลว่านดันี้นถถูกระบดุเจาะจง ขม้อ 9-15 เปก็นคสาทถูลขอใหม้ควสนื่าพวกเขาเสดีย และ
ขม้อ 16-18 แสดงออกถขงความปรารถนาใหม้สงว่าราศดีของพระเจม้าถถูกยกชถู
สดด 83:1-4

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำททูลขอควทำมชตวยเหลสือของ

พระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขออยต่าทรงนมิชั่งอยยต่ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขออยต่าทรงเงทยบและเฉยอยยต่ บรรดทำ
ประชทำชทำตธิทดที่เปกนศนัตรทูตตออธิสรทำเอลไดข้รตวมเปกนพนันธมธิตรกนันตตอสทูข้พวกเขทำ
2 เพราะดยเถมิด ศอัตรย ของพระองคค์สอับสนอลหมต่าน บรรดาผยทข้ ทชั่ชอังพระองคค์ไดข้ยกศทรษะของ
เขาขถึนสิ้ 3 เขาวางแผนการแยบคายสยข้ประชาชนของพระองคค์ เขาปรถึกษากอันสยผข้ ทข้ย ทชั่พระองคค์ทรง
ซต่อนอยยต่ 4 เขาพยดวต่า "มาเถมิด ใหข้เราตอัดเขาออกจากการเปก็นประชาชาตมิ เพซชั่อจะไมต่ระลถึกถถึงชซชั่อ
อมิสราเอลอทกตต่อไป" “ผทูข้ทพดที่ ระองครทรงซตอนไวข้” ทดที่วทำต นดรคอสื ชสืที่อหนขงที่ ทดที่ใชข้เรดยกประชทำชนของพระเจข้ทำ
มนันหมทำยถขงสมบนัตธิของคนๆหนขที่งซขที่งถทูกซตอนไวข้ ประชทำชทำตธิตตทำงๆทดที่เปกนศนัตรทูตตออธิสรทำเอลไมตใชต
อะไรใหมตเลย พวกเขทำมดอยทูมต ทำตลอดประวนัตธิศทำสตรรของพระคนัมภดรร พวกเขทำมดอยทูจต นทดุกวนันนดร รนัฐ
อทำหรนับกดที่รนัฐในประวนัตธิศทำสตรรสมนัยใหมตไดข้ปฏธิญทำณวตทำจะขนับไลตรนัฐอธิสรทำเอลออกไปในทะเล? เปข้ทำ
หมทำยทดที่ถทูกแสดงออกของกระแสปทำเลสไตนรคสือ กทำรถอนรทำกถอนโคนอธิสรทำเอล ในสงครทำม
ระหวตทำงอทำหรนับกนับอธิสรทำเอลหลทำยครนัรงแหตงศตวรรษทดที่ยดที่สธิบ รนัฐอทำหรนับเหลตทำนนัรนรต วมเปกนพนันธมธิตร
กนันโดยปฏธิญทำณวตทำจะทททำลทำยอธิสรทำเอลเสดย มนันเปลดที่ยนแปลงไปนข้อยมทำกๆในชตวง 3,000 ปดหลนังมทำนดร
สดด 83:5-8

ดนังทดที่หมทำยเหตดุไวข้ใน 2 พงศทำวดทำร 20:1 ประชทำชทำตธิตตทำงชทำตธิเหลตทำ

นนัรนทดที่อยทูทต ทำงทธิศตะวนันออก นนันที่ คสือ โมอนับ อนัมโมน และชนชทำตธิอสืที่นๆทดที่ไมตถทูกระบดุเจทำะจงไดข้รตวมเปกน
พนันธมธิตรกนันเพสือที่ ตตอสทูข้อธิสรทำเอล เพราะเขาปองรข้ายเปก็นใจเดทยวกอัน เขาทชาพอันธสอัญญาสยพข้ ระองคค์
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน คนเหลตทำนดรคสือ 6 เตก็นทค์ของเอโดม และคนอมิชมาเอล โมออับ และคนฮาการค์

7 เกบาล ออัมโมน และอามาเลค ฟทลสมิ เตทยกอับชาวเมซองไทระ 8 ออัสซทเรทยกก็สมทบเขาดข้วย เขาไดข้ชต่วย
ลยกหลานของโลต เซลาหค์ รทำยละเอดยดเพธิที่มเตธิมถทูกใหข้ไวข้ใน 2 พงศทำวดทำร แตตสที่ งธิ ทดที่ถทูกใหข้เปกนรทำยกทำร
ตรงนดรจรธิงๆแลข้วคสือ ประชทำชทำตธิตตทำงๆแหตงตะวนันออกกลทำงในสมนัยนนัรน ตนัรงแตตอนัสซทูรร (อนัสซดเรดย) ทดที่อยทูต
ททำงทธิศเหนสือจนถขงคนอทำมทำเลขทดที่อยทูทต ทำงทธิศใตข้ คนฟดลธิสเตดยททำงทธิศตะวนันตกและคนเอโดมททำงทธิศ
ตะวนันออก ในภทูมธิศทำสตรรสมนัยใหมต ชนชทำตธิเหลตทำนดรกคก งเปรดยบไดข้กบนั คนซดเรดยและคนอธิรนักททำงทธิศ
ตะวนันออกเฉดยงเหนสือ คนอทำหรนับททำงทธิศใตข้และทธิศตะวนันออก และคนปทำเลสไตนรททำงทธิศตะวนัน
ตก ชนชทำตธิเหลตทำนดรทร นังหมดไดข้รตวมเปกนพนันธมธิตรกนันเพสืที่อขนับไลตอธิสรทำเอลลงไปในทะเล ไมตมอด ะไร
เปลดที่ยนแปลงมทำกนนักตลอดหลทำยรข้อยปดทดที่ผทำต นมทำ
สดด 83:9-12

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรกนับศนัตรทู

เหลตทำนดรของอธิสรทำเอลเหมสือนอยตทำงทดที่พระองครไดข้ทรงกระทททำในสมนัยกตอน ขอทรงทชากอับเขาอยต่าง
พระองคค์ทรงกระทชากอับมทเดทยน อยต่างททชั่ทชากอับสมิเสราและยาบมินททชั่ลชาธารคทโชน 10 ผยถข้ ยกทชาลายททชั่
ตชาบลเอนโดรค์ ผยกข้ ลายเปก็นปรยอ๋ ของททชั่ดมิน เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้จนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำ
เหมสือนอยตทำงทดพที่ ระองครไดข้ทรงกระทททำตตอคนมดเดดยนภทำยใตข้กทำรนททำของกธิเดโอน ดทู ผทูข้วธินธิจฉนัย 7:2022 ยทำบธินเปกนกษนัตรธิยรองครหนขที่งของคทำนทำอนันผทูข้บดบบนังคนับอธิสรทำเอลและสธิเสรทำเปกนแมตทพนั ของเขทำ ทนัรง
คทูตถทูกทททำลทำยโดยกทำรกระทททำกธิจแบบจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำผตทำนททำงกทำรนททำของนทำงเดโบรทำหรและบทำ
รทำค ดทู ผทูข้วธินธิจฉนัย 4:2, 21-24
11 ขอทรงทชาขรนนางของเขาเหมซอนโอเรบและเศเอบ ทชาเจข้านายทอัสิ้งสมิสิ้นของเขาเหมซอนเศ
บารค์และศาลมรนนา 12 ผยทข้ ทชั่กลต่าววต่า "ใหข้เราเอาททชั่อาศอัยทอัสิ้งหลายของพระเจข้ามาเปก็นกรรมสมิทธมิดิ์ของ
เราเถมิด" โอเรบและเศเอบเปกนเจข้ทำนทำยชทำวมดเดดยนสองคนนนัรนทดถที่ ทูกฆตทำตทำยโดยกธิเดโอนตทำมทดที่บนันทขก
ไวข้ในผทูข้วธินจธิ ฉนัย 7:25 เศบทำหรและศทำลมดุนนทำเปกนกษนัตรธิยรของมดเดดยนซขที่งถทูกประหทำรชดวธิตโดยกธิเดโอน
ดทู ผทูข้วธินธิจฉนัย 8:21 เหมสือนกนับทดคที่ นมดเดดยนและศนัตรทูอสืที่นๆทดที่เปกนปฏธิปกนั ษรตตออธิสรทำเอลไดข้ประกทำศเปข้ทำ
หมทำยของตนทดที่จะทททำลทำยอธิสรทำเอล ศนัตรทูเหลตทำนนัรนในสมนัยของอทำสทำฟกกทททำแบบเดดยวกนัน “ทดที่อทำศนัยทนัรง
หลทำยของพระเจข้ทำ” อทำจหมทำยถขงไมตใชตแคตพระวธิหทำรเทตทำนนัรน แตตหมทำยถขงบข้ทำนเรสือนตตทำงๆของ

ประชทำชนของพระเจข้ทำทนัวที่ อธิสรทำเอลดข้วย ภทำพเหตดุกทำรณรนร ดสสืที่อถขงภนัยคดุกคทำมทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำจรธิงๆเพสือที่
ตตอสทูข้ประชทำชนของพระเจข้ทำ
สดด 83:13-17

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงและ

ทททำลทำยเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำเสดย โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของขข้าพระองคค์ ขอทรงทชาเขาใหข้เหมซอนกงจอักร
เหมซอนแกลบตต่อหนข้าลม ควทำมหมทำยกกคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงทททำใหข้เหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำเปกน
เหมสือนเมลกดขข้ทำวทดที่ถทูกบดภทำยใตข้หธินโมตรทูปทรงกลม เพสือที่ ทททำใหข้พวกเขทำเปกนเหมสือนแกลบทดที่ลมพนัด
กระจทำยปลธิวฟดุข้งไป
14 อยต่างไฟเผาผลาญปต่าไมข้ อยต่างเปลวเพลมิงททชั่ใหข้ภยเขาลรกโพลง 15 ขอทรงขต่มเหงเขาดข้วย
พายรแรงกลข้าของพระองคค์ และทรงทชาใหข้เขาครข้ามกลอัวดข้วยพายรจอัดของพระองคค์ ดดุจฟข้ทำแลบ (หรสือ
อทำจเปกนกทำรปะทดุของภทูเขทำไฟ) ทททำใหข้ปตทำของภทูเขทำลทูกหนขที่งลดุกเปกนไฟ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกทก ทูล
ขอใหข้พทำยดุเพลธิงแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำตกลงบนเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำเชตนกนัน
เพรทำะศนัตรทูเหลตทำนนัรนของอธิสรทำเอลไดข้ขทูตวทำต จะกททำจนัดพวกเขทำเสดย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกก
ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงเลตนงทำนพวกเขทำกลนับ 16ทรงใหข้หนข้าของเขาเตก็มไปดข้วยความอาย โอ ขข้าแตต่
พระเยโฮวาหค์ เพซชั่อเขาจะไดข้แสวงพระนามของพระองคค์ อยตทำงไรกกตทำม ควทำมปรทำรถนทำของผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรกไก มตใชตกทำรแกข้แคข้นไปเสดยทนัรงหมด ควทำมหวนังของเขทำกกคสือวตทำ ควทำมอนับอทำยทดที่เกธิด
ขขรนเพรทำะควทำมพตทำยแพข้ของพวกเขทำจะกระตดุข้นพวกเขทำใหข้หนันมทำหทำพระเจข้ทำและแสวงหทำพระนทำม
ของพระองคร
กระนนัรน ถข้ทำพวกเขทำไมตยอมกลนับใจใหมต คททำททูลขอของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกคก สือ 17 ขอใหข้
เขาออับอาย และกลอัวอยยต่เปก็นนมิตยค์ ใหข้เขาอดสย และพมินาศไป หทำกศนัตรทูเหลตทำนดรไมตยอมหนันมทำหทำ
พระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกทก ทูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้พวกเขทำพตทำยแพข้ไปจนพวกเขทำอนับอทำย
และพธินทำศในทดที่สดุด อยตทำงหลนังนดรหมทำยถขงกทำรอนันตรธทำนหทำยไป
สดด 83:18

อยตทำงไรกกตทำม เปข้ทำหมทำยในทดสที่ ดุดของกทำรแสวงหทำกทำรชตวยใหข้พนข้

ของพระเจข้ทำกกคสือ เพซชั่อคนทอัสิ้งปวงจะทราบวต่าพระองคค์ ผยข้ทรงพระนามวต่าพระเยโฮวาหค์แตต่ผข้เย ดทยว

ทรงเปก็นผยข้สย งสร ดเหนซอแผต่นดมินโลกทอัสิ้งสมิสิ้น เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พนข้ อยตทำง
อนัศจรรยร พระนทำมของพระองคร นนันที่ คสือ เยโฮวทำหร กกจะถทูกยกยตอง จทำกนนัรน แมข้แตตคนอธรรมกกจะ
ทรทำบวตทำพระองครทรงเปกนผทูข้สทูงสดุดเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ดนังนนัรน เปข้ทำหมทำยสทูงสดุดของเพลงสดดุดด
แชตงดตทำนดรกคก สือ เพสืที่อทดพที่ ระเจข้ทำจะทรงไดข้รนับสงตทำรทำศด
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 84: เพลงสดดุดดีอนดั เปดีนื่ยมสดุขบทนดีนี้ถถูกเกรมินื่นนสาวว่า ถถึงหหัวหนน้านหักรน้อง
ตามททานองกวิททดีธ เพลงสดดดดีของคณะโคราหณ์ เพลงนดีนี้ถกถู แตว่งตามททานองกวิททดีธ คสานดีไนี้ มว่ไดม้ถถูก
แปลและหมายถขง บว่อยสนื่าองดุนว่ บางคนจขงคมิดวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนในชว่วงเวลาแหว่งการเกก็บ
เกดีนื่ยวผลองดุว่นซขนื่งเปก็นวาระแหว่งการเปรมปรดีดธมิใหญว่โตเสมอ ดถู หมายเหตดุสสาหรดับเพลงสดดุดดี 8:1 และ
81:1 ดม้วย ดดังนดันนี้ ชว่วงเวลานดีนี้อาจเชนนื่อมโยงกดับเทศกาลเลดีนี้ยงแหว่งการเกก็บเกดีนื่ยว – เพก็นเทคอสตว์ เพลง
สดดุดดีบทนดีนี้ถกถู อดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้องของพลดับพลา พวกบดุตรชายของโคราหว์อาจหมายถขงสาขา
หนขงนื่ ของระบบคณะนดักรม้องของพลดับพลา หากเปก็นเชว่นนดันี้น เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็ถถูกเขดียนขขนนี้ เพนนื่อใหม้
พวกเขาขดับรม้องอยว่างชดัดเจน
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเรดียกวว่า ไขท่มดกแหท่งเพลงสดดดดีทหัถงหลาย และเปก็นหนขนื่งในบทเพลงทดีนื่
ไพเราะทดีนื่สดุดของหนดังสนอเปดีนื่ยมสดุขเลว่มนดีขนี้ องพระคดัมภดีรว์ เชนนื่อกดันวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูกขดับรม้องโดย
คนอมิสราเอลขณะทดีนื่พวกเขาเดมินทางไปรว่วมเทศกาลเลดีนี้ยงทดีนื่เยรถูซาเลก็มตามกสาหนดปฏมิทมินของยมิว
โดยเฉพาะเทศกาลเพก็นเทคอสตว์ เพลงสดดุดดีอดันยมิงนื่ ใหญว่บทนดีนี้ดถูเหมนอนถถูกจดัดวางตาม ‘เซลาหว์’
ตว่างๆหลดังขม้อ 4 และ 8 บทเพลงแหว่งวมิญญาณจมิตทดีนื่ถถูกปลดปลว่อยเปก็นอมิสระทะยานขขนี้นสถูว่สวรรคว์
ขณะทดีนื่ประชาชนของพระเจม้าตดันี้งตาคอยวาระอดันเปดีนื่ยมสดุขของการนมดัสการทดีพนื่ ลดับพลา/พระวมิหาร
สดด 84:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรระเบธิดคททำสรรเสรธิญเหมสือนดวง

อทำทธิตยรทขดที่ ร ขนในสงตทำรทำศดของมนันยทำมรดุตงอรดุณ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์จอมโยธา พลอับพลาตต่างๆของ
พระองคค์เปก็นททชั่รอักจรมิงๆ คททำทดแที่ ปลเปกน เปก็นททชั่รอัก (เยดอดีด) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ทดที่รกนั ’ เหกนไดข้ชดนั วตทำเพลง
สดดุดดบทนดรถทูกเขดยนขขรนกตอนกทำรกตอสรข้ทำงพระวธิหทำร และดนังนนัรนประชทำชนของพระเจข้ทำจขงไปยนัง

พลนับพลทำอยทูต ตรงนดรมนันถทูกเรดยกในรทูปพหทูพจนรซขที่งอทำจพรรณนทำถขง ‘เตกนทร’ เสรธิมหลนังอสืที่นๆของ
พลนับพลทำนนัรน กระนนัรนควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ ควทำมรนักทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำมดใหข้แกต
พลนับพลทำของพระเจข้ทำและพระเจข้ทำแหตงพลนับพลทำนนัรน
2 วมิญญาณของขข้าพระองคค์ปรารถนา เออ อาลอัยหาบรมิเวณพระนมิเวศของพระเยโฮวาหค์ ใจ
กายของขข้าพระองคค์โหต่รข้องถวายพระเจข้าผยข้ทรงพระชนมค์ กทำรใฝตหทำของประชทำชนของพระเจข้ทำทดที่
อยทำกไดข้กทำรรต วมสนธิทอนันแสนหวทำนกนับพระเจข้ทำและสทำมนัคคดธรรมของเหลตทำวธิสดุทธธิชน ณ ทดที่ประชดุม
ของพวกเขทำมดอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร แมข้บรธิบทของครธิสตจนักรในปนัจจดุบนนั ยตอมแตกตตทำงอยตทำงแนตนอน กทำรใฝต
หทำฝตทำยวธิญญทำณของประชทำชนของพระเจข้ทำกกไมตเปลดที่ยนแปลงไป ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรสทำรภทำพ
อยตทำงเปธิดอกวตทำใจของเขทำอทำลนัยหทำกทำรรต วมสนธิทกนับพระเจข้ทำ ในพระครธิสตร เรทำมดสธิทธธิพธิเศษนนัรนไดข้
ทดุกเมสืที่อซขงที่ วธิสดุทธธิชนสมนัยพระคนัมภดรรเดธิมไมตมด อยตทำงไรกกตทำม ยนังมดควทำมสนธิทสนมและสทำมนัคคดธรรม
ฝตทำยวธิญญทำณอนันแสนหวทำนอยทูเต หมสือนเดธิมเมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำประชดุมกนันทดที่พระนธิเวศของ
พระเจข้ทำเพสืที่อกทำรนมนัสกทำร
สดด 84:3-4

บรรดทำนกตนัวเลกกทดที่สดุดแหตงฟข้ทำสวรรครไดข้รนับกทำรอวยพรในกทำร

อทำศนัยอยทูทต ดที่พลนับพลทำนนัรนไดข้อยตทำงถทำวร แมข้นกกระจอกกก็หาบข้านไดข้ แลข้วและนกนางแอต่นหารอัง
สชาหรอับตอัวมอันไดข้ ททชั่ททชั่มอันจะตกฟองออกลยก คซอททชั่แทต่นบยชาของพระองคค์ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์
จอมโยธา กษอัตรมิยแค์ ละพระเจข้าของขข้าพระองคค์ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
อธิจฉทำนกกระจอกและนกนทำงแอตนทดที่อทำศนัยอยทูรต อบๆพระนธิเวศของพระเจข้ทำ และเกกบกธินเศษอทำหทำรทดที่
ตกอยทูใต นลทำนพระนธิเวศนนัรน เขทำกกปรทำรถนทำทดที่จะไปยนังทดที่ประชดุมศนักดธิธสธิทธธิธบตอยๆและเกกบกธินอทำหทำร
จทำกสวรรครสนักเลกกนข้อยเชตนกนัน” จนทดุกวนันนดร พวกนกอทำศนัยอยทูบต นภทูเขทำพระวธิหทำรนนัรนในเยรทูซทำเลกม
พวกมนันชตทำงเปกนสธิที่งมดชดวธิตทดที่ไดข้รนับพระพรเมสือที่ สงตทำรทำศดเชคธินทำหรของพระเจข้ทำประทนับอยทูใต นอทำณทำ
บรธิเวณเหลตทำนนัรนในหลทำยยดุคสมนัยกตอน ชตทำงเปกนสถทำนทดที่อนันเปดที่ยมสดุขทดที่จะเลดรยงลทูกๆของตน ในหลนัก
กทำรแลข้วมนันเปกนเชตนนนัรนอยทูจต นทดุกวนันนดรในกทำรเลดรยงลทูกๆของเรทำใหข้เตธิบโตในพระนธิเวศของพระเจข้ทำ
– สนัตยรซสืที่อทดุกครนัรงทดปที่ ระตทูเปธิด

โปรดสนังเกตคททำพรรณนทำสทำมประกทำรเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำซขที่งผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุ
ไวข้ พระองครทรงเปกน (1) พระเยโฮวทำหรจอมโยธทำ พระองครทรงเปกน (2) กษนัตรธิยรของเรทำ และ
พระองครทรงเปกน (3) พระเจข้ทำของเรทำ ไมตมดสที่ ธิงใดเปลดยที่ นแปลงไปเลยในหลทำยศตวรรษทดที่ผทำต นมทำนดร
พระพรหนขงที่ ทดที่เชสืที่อมโยงกนันจขงถทูกประกทำศ 4 ความสร ขเปก็นของบรคคลททชั่อาศอัยในพระนมิเวศ
ของพระองคค์ เขาจะรข้องเพลงสรรเสรมิญพระองคค์เสมอ เซลาหค์ เหมสือนกนับทดพที่ วกนกแหตงทข้องฟข้ทำทดที่
สรข้ทำงรนังทดพที่ ลนับพลทำไดข้รนับกทำรอวยพร คนเหลตทำนนัรนทดที่อาศดัยในพระนธิเวศของพระเจข้ทำกกไดข้รนับกทำร
อวยพรเชตนกนัน คททำวตทำ อาศดัย เปกนคททำทดคที่ วรหมทำยเหตดุไวข้ มดกทำรอวยพรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่สนัตยรซสืที่อ
ตตอสธิที่งทดังนี้ ปวงของพระเจข้ทำ คททำวตทำ อาศดัย มดควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำรอยทู’ต ทดที่นนันที่ เหมสือนกนับทดที่คนเรทำ ‘อทำศนัย
อยทู’ต ทดที่บข้ทำนของตน คนเหลตทำนนัรนทดที่สนัตยรซสืที่อและฝนังรทำกอยทูใต นครธิสตจนักรจะไดข้รบนั กทำรอวยพร
นอกจทำกนดร พวกเขทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำอยทูเต สมอไป สทำมนัคคดธรรมอนันตตอเนสืที่องและสนัตยรซสืที่อ
ในครธิสตจนักรทข้องถธิที่นจะรนักษทำคททำสรรเสรธิญไวข้บนรธิมฝดปทำกของเรทำ เรทำไมตอทำจทททำเพสืที่อครอบครนัวของ
เรทำไดข้ดได ปกวตทำกทำรเหกนพวกเขทำอาศดัยอยถูว่ในพระนธิเวศขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ จะไมตมกด ทำรมทำนนังที่
เสดยใจทดหลนังเลย ตรงกนันขข้ทำม ทดุกคนจะไดข้รนับกทำรอวยพร
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พระพรอดกประกทำรถทูกประกทำศ ความสร ขเปก็นของบรคคลททชั่กชาลอัง

ของเขาอยยต่ในพระองคค์ คซอคนททชั่ในใจของเขาเปก็นทางทอัสิ้งหลายของพระองคค์ คนเหลตทำนนัรนทดที่ดขงพละ
กททำลนังของตนจทำกพระเจข้ทำจะพบกทำรอวยพรตตอเนสือที่ ง โลกเสนอบรรดทำนนักบททำบนัดจธิตและยทำตข้ทำนโรค
ซขมเศรข้ทำของมนัน แตตผทูข้ทดที่จะแสวงหทำพละกททำลนังและควทำมชตวยเหลสือของตนในพระเจข้ทำจะไดข้รนับกทำร
ชตวยเหลสือเสมอและไดข้รนับกทำรอวยพรในระหวตทำงนนัรน วลดสดุดทข้ทำยมดกทำรเวข้นคททำหลทำยอนันโดยพวกผทูข้
แปลซขงที่ ถทูกหมทำยเหตดุไวข้ในคททำเหลตทำนนัรนทดที่เปกนตนัวเอดยง พวกมนันไมตอยทูใต นตข้นฉบนับ วลดนร นันอทำจอตทำนไดข้
วตทำ ‘ผทูข้ทดที่ในใจของเขทำคสือ ททำงทนัรงหลทำยของพระองคร กกเปกนสดุข’ ควทำมคธิดนดรกคก สือวตทำ คนเหลตทำนนัรนทดที่ใจ
ของพวกเขทำถทูกกททำกนับโดยททำงทนัรงหลทำยของพระองครจะไดข้รนับกทำรอวยพร เรทำจะไมตมวด นันไปผธิดททำง
เมสือที่ เรทำจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำโดยททำงเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ เมสืที่อททำงทนัรงหลทำยของพระองครอยทูใต น
ใจของเรทำ กกมกด ทำรอวยพรตตอเนสืที่องในชดวธิต คนเหลตทำนนัรนทดที่ใชข้ชวด ธิตครธิสเตดยนและไมตเคยยอมจททำนนตตอ
ททำงทนัรงหลทำยของพระองครอยตทำงเตกมทดที่กรก สทูข้ ขกขนัดขข้องใจ

คนเหลตทำนนัรนทดที่พบพละกททำลนังของตนในพระเจข้ทำและเกกบททำงทนัรงหลทำยของพระองครไวข้ในใจ
ของตนกกเปกนเหมสือนคนเหลตทำนนัรนทดที่ 6 ผต่านไปตามหวต่างเขาบาคา เขากระทชาใหข้เปก็นททชั่นชสิ้าพร ฝนตข้น
ฤดยกระทชาใหข้สระนชสิ้าเตก็ม ไมตแนตชนัดวตทำมดสถทำนทดที่หนขที่งจรธิงๆทดที่เรดยกวตทำหวตทำงเขทำบาคาหรสือไมต อยตทำงไร
กกตทำม คททำๆนดรมคด วทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘กทำรรข้องไหข้’ ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ คนเหลตทำนนัรนทดพที่ ละ
กททำลนังของตนอยทูใต นองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำจะสทำมทำรถเปลดที่ยนชตวงเวลทำตตทำงๆแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกและ
กทำรรข้องไหข้เปกนบตอนทรทำพดุตตทำงๆแหตงกทำรอวยพรไดข้ ในพระองครคสือ ควทำมชตวยเหลสือ พละกททำลนัง และ
กทำรหนดุนใจสททำหรนับวธิกฤตธิใดๆของชดวตธิ นอกจทำกนดร นนันที่ จะไมตมวด นันเหสือดแหข้งเลยดข้วย พระองครทรง
เตธิมมนันใหมตเสมอดข้วยหตทำฝนแหตงพระพรตตทำงๆซขที่งพระองครทรงสตงมทำเปกนประจททำ
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 7 เขาไปดข้วยมทกชาลอังมาเพมิชั่มขถึสิ้นๆ เขาทอัสิ้งหลายจะเขข้าเฝข้าพระเจข้าในศมิโยน จนทดุก
วนันนดร คนเหลตทำนนัรนทดพที่ ละกททำลนังของตนอยทูใต นองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำยตอมมดควทำมชตวยเหลสือเสมอ พระองคร
ผทูข้ทรงเปกนพละกททำลนังของพวกเขทำไมตเคยเหนสืที่อยลข้ทำเลย พละกททำลนังของพระองครยอต มมดไปถขงครนัรง
หนข้ทำทดที่เรทำตข้องกทำร
ควทำมคธิดสดุดทข้ทำย “เขทำทนัรงหลทำยจะเขข้ทำเฝข้ทำพระเจข้ทำในศธิโยน” อทำจหมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่ใจ
และพละกททำลนังของตนอยทูใต นองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำตตทำงสนัตยรซสืที่อในกทำรไปปรทำกฏตนัวของพวกเขทำทดที่ศธิ
โยน (นนันที่ คสือ ทดๆที่ พลนับพลทำตนัรงอยทู)ต พวกผทูข้ชทำยชทำวยธิวถทูกกททำหนดใหข้ไปปรทำกฏตนัวทดที่พลนับพลทำอยตทำง
นข้อยสทำมครนัรงตตอปดเพสือที่ วนันบรธิสดุทธธิธของยธิวทดที่สททำคนัญๆเหลตทำนนัรน ไมตใชตทดุกคนทดที่ไป อยตทำงไรกกตทำม คน
เหลตทำนนัรนทดที่ใจและพละกททำลนังของตนอยทูใต นองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำกกสนัตยรซสืที่อเสมอ ครธิสตจนักรทข้องถธิที่น
ประชดุมกนันสทำมครนัรงตตอสนัปดทำหรในปนัจจดุบนนั คนเหลตทำนนัรนทดที่สนัตยรซสืที่อกกอยทูทต ดที่นนนัที่ เสมอเวข้นแตตถทูกขนัดขวทำง
โดยสภทำพกทำรณรแวดลข้อมตตทำงๆทดที่อยทูเต หนสือกทำรควบคดุมของพวกเขทำ
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แมข้ขข้อ 8 ลงทข้ทำยดข้วย ‘เซลทำหร’ ควทำมคธิดนดรจรธิงๆแลข้วกกลข้นเขข้ทำมทำใน

ขข้อ 9 ดข้วย โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าจอมโยธา ขอทรงสดอับคชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์ โอ
ขข้าแตต่พระเจข้าของยาโคบ ขอทรงเงทชั่ยพระกรรณ เซลาหค์ มดควทำมจรธิงจนังอยตทำงเหกนไดข้ชนัด ผทูข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ เหกนไดข้ชนัดวตทำคททำอธธิษฐทำนของเขทำมดตข้น

กททำเนธิดมทำจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของเขทำ ดนังนนัรน มดบทเรดยนหนขที่งจนทดุกวนันนดร คททำอธธิษฐทำนจทำกหนัวใจคสือ
คททำอธธิษฐทำนทดที่พระเจข้ทำทรงสดนับฟนัง
9 ขอทอดพระเนตร โอ ขข้าแตต่พระเจข้าโลต่ของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ขอทอดพระเนตรหนข้า
ผยรข้ บอั เจมิมของพระองคค์ คททำอธธิษฐทำนนดรคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงหนันมทำหทำผทูข้ถทูกเจธิมของพระองคร ใน
บรธิบทของอธิสรทำเอลทดที่เดธินมดุตงหนข้ทำไปยนังเยรทูซทำเลกม ควทำมคธิดนดรอทำจหมทำยถขงกษนัตรธิยขร องพวกเขทำ ใน
กทำรสททำเรกจจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำ นดที่อทำจหมทำยถขงพระเมสสธิยทำหรซขที่งมดควทำมหมทำยวตทำผทูข้ทรงถทูกเจธิม ไมตมขด ข้อ
สงสนัยเลยวตทำในยดุคพนันปด เหลตทำวธิสดุทธธิชนของพระเจข้ทำจะอธธิษฐทำนขอกทำรอวยพรของพระเจข้ทำใหข้แกต
พระเมสสธิยทำหรเมสืที่อพวกเขทำมดุตงหนข้ทำไปยนังเยรทูซทำเลกม โปรดสนังเกตดข้วยวตทำผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเรดยก
พระเจข้ทำวตทำ “โลตของขข้ทำพระองครทรนังหลทำย” ดทู ปฐมกทำล 15:1, 2 ซทำมทูเอล 22:3, เพลงสดดุดด 28:7,
33:20, 59:11, 119:14 และ 144:2
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ขณะทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพงดุต เปข้ทำไปทดที่พระพรเหลตทำนนัรนแหตงพระ

นธิเวศของพระเจข้ทำ เขทำกกสรรเสรธิญวตทำ เพราะวอันเดทยวในบรมิเวณพระนมิเวศของพระองคค์ดทกวต่าพอันวอัน
ในททชั่อซชั่น ขข้าพระองคค์จะเปก็นคนเฝข้าประตยพระนมิเวศของพระเจข้าของขข้าพระองคค์ดทกวต่าอยยใต่ นเตก็นทค์
ของความชอัชั่วรข้าย วนันเดดยวในพระนธิเวศของพระเจข้ทำยตอมดดกวตทำพนันวนันในทดที่อนสืที่ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้
วตทำ “กทำรรทูสข้ ขกถขงควทำมรนักของพระองคร กทำรเปรมปรดดธ ธิในพระผทูข้ชตวยใหข้รอดผทูข้ทรงถทูกเจธิมไวข้ กทำร
สททำรวจพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนและรทูข้สขกถขงฤทธธิธเดชของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธในกทำรประยดุกตรใชข้ควทำม
จรธิงอนันประเสรธิฐกนับจธิตวธิญญทำณ คสือ ควทำมชสืที่นบทำนหนขงที่ ทดที่ชทำวโลกไมตอทำจเขข้ทำใจไดข้ แตตเปกนสธิที่งทดที่
เหลตทำผทูข้เชสืที่อแทข้หลงใหล”
คนเฝข้ทำประตทูทดที่พระนธิเวศของพระเจข้ทำเปกนตททำแหนตงตทที่ทำทดที่สดุดทดที่ถทูกมอบหมทำยใหข้แกตคนเลวด
พวกคนเลวดทดที่หนดุตมทดที่สดุดและอทำวดุโสนข้อยทดที่สดุดถทูกมอบหมทำยงทำนอนันตทที่ทำตข้อยนดร ไมตมดสงตทำรทำศด มดแตต
ควทำมนตทำเบสืที่อในกทำรยสืนเฝข้ทำอยทูทต ดที่ประตทูเหลตทำนนัรนของพลนับพลทำ เตกนทรเหลตทำนนัรนแหตงควทำมชนัวที่ รข้ทำยยตอม
หมทำยถขงสถทำนทดที่เหลตทำนนัรนแหตงควทำมบนันเทธิงอนันบทำปหนทำ – กทำรทตองรทำตรดในสมนัยนนัรน ทดที่สงธิ สถธิตของ
คนรนักสนดุก และทดที่พกนั ผตอนของคนรวยและมดชสืที่อเสดยง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขอเพดยงงทำนปรนนธิบนัตธิ

อนันตทที่ทำตข้อยทดที่สดุดในพระนธิเวศของพระเจข้ทำมทำกกวตทำควทำมเพลธิดเพลธินอนันฟดุตมเฟสือยของชนชนัรนสทูง แนตทด
เดดยว ไมตมดงทำนใดยธิงที่ ใหญตกวตทำกทำรปรนนธิบนัตธิพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรนังหลทำย แมข้แตตตททำแหนตง
อนันตทที่ทำตข้อยทดที่สดุดของกทำรปรนนธิบนัตพธิ ระองครกสก ทูงสต งกวตทำสธิที่งใดกกตทำมทดที่โลกเสนอใหข้
สดด 84:11

เพราะพระเยโฮวาหค์พระเจข้าทรงเปก็นดวงอาทมิตยค์และเปก็นโลต่ พระเย

โฮวาหค์จะประทานพระครณและสงต่าราศท มดสงตทำรทำศดในดวงอทำทธิตยร กระนนัรน เรทำยนังตข้องกทำรรต มเงทำเพสืที่อ
พข้นจทำกมนัน พระเจข้ทำทรงเปกนทนัรงสองอยตทำงแกตประชทำชนของพระองคร พระองครทรงเปดยที่ มดข้วยสงตทำ
รทำศดแกตประชทำชนของพระองคร กระนนัรนในขณะเดดยวกนัน พระองครกปก ระททำนกทำรปกปข้องทดที่เรทำ
ตข้องกทำรจทำกแดดลมฝนแหตงชดวธิต พระองครประททำนชดวธิตแตตกทก รงปกปข้องจทำกพทำยดุชดวธิตเหลตทำนนัรน ยธิงที่
กวตทำนนัรน พระองครประททำนพระคดุณและแมข้แตตสงตทำรทำศดแกตประชทำชนของพระองคร ในชดวธิตนดร ควทำม
ตข้องกทำรเสมอไปของเรทำคสือ พระคดุณของพระองคร แตตพระองครประททำนพระคดุณนนัรนตทำมทดที่ตข้องกทำร
(ยทำกอบ 4:6) อยตทำงไรกกตทำม วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ แมข้แตตประชทำชนของพระองครจะไดข้รนับจทำกสงตทำ
รทำศดของพระองครเมสือที่ พระองครเสดกจกลนับมทำในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยธิงที่ ใหญต
พระองคค์จะมมิไดข้ทรงหวงของดทออันใดไวข้เลยจากบรคคลผยข้ดชาเนมินอยต่างเททชั่ยงธรรม ชตทำงเปกน
พระสนัญญทำหนขที่งทดที่แสนวธิเศษ คนเหลตทำนนัรนทดที่จดนั ระเบดยบชดวธิตของตนในควทำมเทดที่ยงธรรมจะพบวตทำ
พระเจข้ทำไมตทรงหวงสธิที่งดดใดๆจทำกพวกเขทำเลย ทดที่นตทำสนใจคสือคททำทดที่แปลเปกน อยต่างเททชั่ยงธรรม (ทอวว์
มดีม) สต วนใหญตแลข้วมนันถทูกแปลเปกน ‘ปรทำศจทำกตททำหนธิ’ แนตทดเดดยว “บรรดทำผทูข้ทดที่ดดรอบคอบในททำง
ของเขทำกกเปกนสดุข คสือผทูข้ทดที่ดททำเนธินตทำมพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเยโฮวทำหร” (เพลงสดดุดด 119:1) พระเจข้ทำ
ไมตทรงหวงสธิที่งดดใดๆเลยจทำกคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินตตอพระพนักตรรพระองครในควทำมชอบธรรมและ
ควทำมบรธิสดุทธธิธ
สดด 84:12

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยพระสนัญญทำหนขที่งทดที่ลขกซขรง โอ ขข้าแตต่พระ

เยโฮวาหค์จอมโยธา บรคคลททชั่วางใจในพระองคค์กก็เปก็นสร ข พระเจข้ทำทรงอวยพรควทำมเชสืที่อเสมอ
พระองครทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ เมสือที่ เรทำไวข้วทำงใจพระองครสททำหรนับทดุก
ควทำมตข้องกทำร กทำรตนัดสธินใจ และทธิศททำง กทำรอวยพรกกถทูกสนัญญทำไวข้ คททำทดที่แปลเปกน เปก็นสร ข (เอหว์

เชอรว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘มดควทำมสดุข’ แนตทดเดดยว ควทำมสดุขทดที่ยธิงที่ ใหญตทดที่สดุดในชดวตธิ มทำจทำกกทำร
อวยพรของพระเจข้ทำ พระสนัญญทำเดดยวกนันนดรถทูกกลตทำวซทรทำอยทูทต นัวที่ หนนังสสือเพลงสดดุดด ดทู เพลงสดดุดด 2:12,
34:8 และ 40:8
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 85: ผถูม้แตว่งไมว่ไดม้ถถูกกลว่าวถขง แมม้ประเพณดีฮดีบรถูเชนนื่อกดันทดันื่วไปวว่าผถูม้
แตว่งคนลว่าสดุดทดีนื่ถถูกเอว่ยถขงในเพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้ากก็แตว่งบทถดัดไปดม้วย หากเปก็นเชว่นนดันี้นจรมิง งดันนี้
คนหนขนื่งทดีชนื่ นนื่ออาสาฟกก็อาจเขดียนเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ ชว่วงเวลาทดีนื่เขดียนจะกสาหนดวว่าผถูม้ใดเปก็นคนเขดียนมดัน
แมม้บางคนพยายามยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่ง เนนนี้อหาของเพลงสดดุดดีบทนดีกนี้ ก็ดถูเหมนอนชดีนี้ไปยดังชว่วงเวลา
หลดังการตกเปก็นเชลยยดังบาบมิโลน ซขงนื่ อาจเปก็นสมดัยของเอสราหรนอเนหะมดียว์ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกอดุทมิศ
ใหม้แกว่เหลว่าบดุตรชายของโคราหว์ ผถูม้เปก็นนดักรม้องคนเลวดีทดีนื่พระวมิหาร
ในขม้อ 1-4 ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้รอม้ งเพลงเกดีนื่ยวกดับความเมตตาในอดดีตขององคว์พระผถูม้เปก็น
เจม้าและอม้อนวอนพระองคว์ใหม้ระลขกถขงประชาชนของพระองคว์ ในขม้อ 5-7 เขาทถูลขอเผนนื่ออมิสราเอลทดีนื่
เจก็บชสนี้า จากนดันี้นหลดังจากไดม้ฟงดั พระสดุรเสดียงของพระเจม้าในขม้อ 8 แลม้ว เขากก็ประกาศถขงพระพรตว่างๆ
ทดีจนื่ ะเกมิดขขนี้นในอนาคตในขม้อ 9-13
สดด 85:1-2

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระองคค์ไดข้ทรงโปรดปรานแผต่นดมินของ

พระองคค์ พระองคค์ทรงใหข้พวกเชลยของยาโคบกลอับสยสต่ ภาพดท ในกทำรเรธิที่มเสนอคดดของเขทำ ผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำถขงควทำมดดของพระองครทดที่มดตตออธิสรทำเอลในกทำรนททำพวกเขทำ
กลนับมทำจทำกกทำรเปกนเชลยของพวกเขทำ แมข้ไมตถทูกระบดุเจทำะจง กทำรเปกนเชลยเดดยวทดพที่ วกยธิวไดข้กลนับมทำ
คสือ กทำรเปกนเชลยยนังบทำบธิโลน ดนังนนัรน นดที่อทำจเปกนชตวงเวลทำทดที่เพลงสดดุดดบทนดรถทูกเขดยนขขรน
2 พระองคค์ไดข้ทรงยกความชอัชั่วชข้าของประชาชนของพระองคค์เสทย พระองคค์ทรงกลบ
เกลซชั่อนบาปทอัสิ้งสมิสิ้นของเขา เซลาหค์ แมข้เปกนคททำหนขงที่ อนันแตกตตทำงจทำกทดที่ถทูกใชข้เพสืที่อหมทำยถขงกทำรลบ
มลทธิน คททำทดแที่ ปลเปกน กลบเกลซชั่อน (คอวว์ซอวว์) กกมดควทำมหมทำยเดดยวกนัน ในพนันธสนัญญทำเดธิม กทำรลบ
มลทธินเพสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำคสือ กทำรปกคลดุมควทำมบทำปของพวกเขทำ อยตทำงไรกกตทำม ในพนันธ

สนัญญทำใหมต พระเยซทูครธิสตรทรงขจนัดควทำมบทำปของเรทำออกไปแลข้วโดยกทำรลข้ทำงมนันออกไปเสดย จง
สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ!
สดด 85:3-4

พระองคค์ไดข้ทรงนชาพระพมิโรธทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์กลอับ พระองคค์

ทรงเคยหอันจากความกรมิสิ้วออันรข้อนแรงของพระองคค์ เมสืที่อเศรดุบบทำเบลนททำพวกยธิวหลทำยหมสืที่นคนกลนับ
ไปยนังแผตนดธินของพวกเขทำ ควทำมดดุรข้ทำยแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร
ไดข้เบทำบทำงลงแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รนับรทูเข้ รสืที่องนนัรนอยตทำงสททำนขกพระคดุณ ในพระครธิสตร
พระเจข้ทำไดข้ทรงทททำแบบเดดยวกนันเพสืที่อเรทำ เมสือที่ เรทำตข้อนรนับพระบดุตรของพระองครเปกนพระผทูข้ชตวยใหข้
รอดของเรทำแลข้ว พระพธิโรธของพระเจข้ทำซขที่งเคยอยทูเต หนสือเรทำกกถทูกทททำใหข้มลทำยหทำยไปแลข้วโดย
พระคดุณและควทำมเมตตทำของพระองครในพระครธิสตร
4 โอ ขข้าแตต่พระเจข้าแหต่งความรอดของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้
กลอับคซนอทก ขอทรงระงอับความกรมิวสิ้ จากขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ควทำมคธิดกกคสือ กทำรรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้
‘คสืนแกตขข้ทำพระองครทรนังหลทำย’ ซขที่งควทำมเมตตทำและควทำมดดของพระองครในกทำรชตวยใหข้พข้นของ
พระองครอกด ครนัรง แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงอนดุญทำตใหข้ประชทำชนของพระองครกลนับมทำสทูตแผตนดธินของพวก
เขทำแลข้ว มนันกกไมตใชตหนททำงทดงที่ ตทำยเลยทดพที่ วกเขทำเดธินตตอไป หนนังสสือเอสรทำและเนหะมดยรใหข้หลนักฐทำน
ชนัดเจน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ททูลขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำใหข้มดแกตพวกเขทำตตอไป
สดด 85:5-7

พระองคค์จะทรงกรมิสิ้วตต่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายเปก็นนมิตยค์หรซอ

พระองคค์จะทรงใหข้ความกรมิสิ้วของพระองคค์ดชารงตลอดทรกชอัชั่วอายรหรซอ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
รข้องขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ พวกเขทำเผชธิญควทำมยทำกลททำบทำกในกทำรกลนับจทำกกทำรเปกนเชลย แมข้
อธิสรทำเอลเขกดหลทำบแลข้วเกดที่ยวกนับกทำรนนับถสือรทูปเคทำรพ ควทำมบทำปในเรสือที่ งอสืนที่ ๆกกยนังมดอยทูตต ตอไป
6 พระองคค์จะไมต่ทรงใหข้ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายฟซสิ้นอทกหรซอ เพซชั่อประชาชนของพระองคค์จะไดข้
เปรมปรทดใมิดิ์ นพระองคค์ พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงสตงกทำรฟสืร นฟทูมทำไดข้ แมข้บรธิบทตรงนดรอทำจกลตทำวถขงกทำรฟสืร นฟทู
ระดนับชทำตธิของอธิสรทำเอล มนันกกมดกทำรประยดุกตรใชข้กบนั กทำรฟสืร นฟทูฝตทำยวธิญญทำณในทดุกวนันนดรดข้วย เมสืที่อ
พระเจข้ทำทรงสต งกทำรฟสืร นฟทูมทำ ประชทำชนของพระองครกเก ปรมปรดดธ ธิ

7 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงสชาแดงความเมตตาของพระองคค์แกต่ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย
และขอประทานความรอดของพระองคค์แกต่ขาข้ พระองคค์ทอัสิ้งปวง แมข้บรธิบทกลตทำวถขงกทำรชตวยใหข้พนข้
ในแงตประชทำชทำตธิ ควทำมจรธิงฝตทำยวธิญญทำณกกมดอยทูเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร เมสืที่อชทำยและหญธิงทนัรงหลทำย
รข้องขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำในควทำมเชสืที่ออนันเรดยบงตทำย โดยแสวงหทำควทำมรอดของพระองคร
พระองครจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำ ควทำมจรธิงนดรคงอยทูชต วนัที่ นธิรนนั ดรร
สดด 85:8-9

ขข้าพระองคค์จะไดข้ฟอังความททชั่พระเจข้าพระเยโฮวาหค์จะตรอัส เพราะ

พระองคค์จะตรอัสความสอันตมิแกต่ประชาชนของพระองคค์ และแกต่วมิสรทธมิชนของพระองคค์ แตต่อยต่าใหข้
เขาทอัสิ้งหลายหอันกลอับไปสยต่ความโงต่อทก หลนังจทำกหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสือที่ ทดที่จะฟนังกทำรทรงนททำของพระสดุรเสดยง
เบทำๆของพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกหก มทำยเหตดุเรสืที่องสนันตธิสขดุ ทดที่พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงใหข้ไดข้
อยตทำงไรกกตทำม สนันตธิสขดุ ทดที่เกธินควทำมเขข้ทำใจยตอมมทำไดข้กตก ตอเมสืที่อเรทำหนดควทำมโงตเขลทำแหตงควทำมบทำป
อธิสรทำเอลไดข้เรดยนรทูเข้ รสืที่องนนัรนอยตทำงเจกบปวดแลข้วผตทำนททำงกทำรตกเปกนเชลยยนังบทำบธิโลน ผทูข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรเตสือนพวกเขทำใหข้ระวนังกทำรกลนับไปหทำควทำมบทำปของพวกเขทำอดก
9 แนต่ททเดทยวททชั่ความรอดของพระองคค์อยยใต่ กลข้คนททชั่เกรงกลอัวพระองคค์ เพซชั่อสงต่าราศทจะอยยใต่ น
แผต่นดมินของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย บรธิบทในทนันทดกลตทำวถขงอธิสรทำเอล เมสืที่อพวกเขทำในฐทำนะ
ประชทำชทำตธิหนขที่งดททำเนธินในควทำมเกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ กกจะมดกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ ยธิงที่
กวตทำนนัรน กทำรชตวยใหข้พข้นนนัรนจะยกชทูสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำดข้วย อยตทำงไรกกตทำม ยนังมดกทำรประยดุกตรใชข้กบนั
สมนัยปนัจจดุบนันอยตทำงไมตตข้องสงสนัย เมสือที่ เรทำดททำเนธินในควทำมเกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ กทำรชตวยใหข้พข้น
ของพระองครจทำกหลดุมพรทำงตตทำงๆแหตงชดวตธิ กกอยทูใต กลข้เสมอ กทำรทรงนททำและกทำรชตวยใหข้พข้นของ
พระองครยอต มเพธิมที่ สงตทำรทำศดเขข้ทำกนับชดวธิตครธิสเตดยนอยตทำงแนตนอน
สดด 85:10-11

ความเมตตาและความจรมิงไดข้พบกอัน ความชอบธรรมและ

สอันตมิภาพไดข้จรบกอันและกอัน พระเจข้ทำทรงเปกนตข้นกททำเนธิดแหตงควทำมเมตตทำ ควทำมจรธิง ควทำมชอบธรรม
และสนันตธิสดุข เมสืที่อพระองครทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมและอยตทำงเปดที่ยมเมตตทำกนับอธิสรทำเอล คดุณธรรม
ลขกซขรงเหลตทำนดรกถก ทูกผทูกพนันเขข้ทำดข้วยกนัน

อยตทำงไรกกตทำม มดภทำพเหมสือนอนันงดงทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำอยทูเต ชตนกนัน บนกทำงเขน
นนัรน พระองครผทูข้ทรงเปกนควทำมจรธิงในรต ทำงบดุคคลทรงผทูกพนันกนับควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเพสืที่อจนัดหทำ
ควทำมรอดใหข้แกตเรทำ ในวนันนนัรนควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำผทูกพนันกนับพระคดุณของพระองครเพสืที่อชตวย
ใหข้เรทำสทำมทำรถมดสนันตธิสดุขกนับพระเจข้ทำไดข้ ในพระครธิสตรเรทำพบควทำมเมตตทำและควทำมจรธิง ควทำมชอบ
ธรรมและสนันตธิสดุข ดทู เพลงสดดุดด 89:14 และสดุภทำษธิต 16:6 ดข้วย แนตทดเดดยว มดควทำมสนัมพนันธรแบบเหตดุ
และผลโดยตรงระหวตทำงควทำมชอบธรรมกนับสนันตธิสดุข
11 ความจรมิงจะงอกขถึสิ้นมาจากแผต่นดมิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟข้าสวรรคค์
ควทำมคธิดนดรอทำจมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระครธิสตร ในวนันนนัร น ควทำมจรธิง
จะงอกออกมทำจทำกแผตนดธินโลกและควทำมชอบธรรมจะมองลงมทำจทำกสวรรคร
สดด 85:12-13

ในวนันนนัรน เออ พระเยโฮวาหค์จะประทานสมิชั่งททชั่ดทๆ และแผต่นดมินของ

ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะเกมิดผล เมสืที่อควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำมดชนัย กทำรอวยพรของพระเจข้ทำกกยอต ม
ตธิดตทำมมทำพรข้อมกนับมนัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเขข้ทำใจเรสืที่องนนัรนและตนัรงตทำคอยใหข้ถงข วนันนนัรนเมสืที่อกทำร
อวยพรของพระเจข้ทำจะถทูกฟสืร นคสืนสทูตแผตนดธินของเขทำ มนันจะขขรนอยทูกต บนั กทำรฟสืร นคสืนของควทำมชอบธรรม
ในสตวนของอธิสรทำเอล
เมสือที่ พระมหทำกษนัตรธิยรแหตงควทำมชอบธรรมเสดกจกลนับมทำ 13 ความชอบธรรมจะนชาหนข้า
พระองคค์ และจะตอัสิ้งขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายไวข้ในมรรคาแหต่งรอยพระบาทของพระองคค์ อทำณทำจนักร
ของพระองครจะเปกนทดๆที่ ควทำมชอบธรรมอทำศนัยอยทูใต นนนัรน มนันจะเปกนลนักษณะเดตนของยดุคนนัรน
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 86: ชนนื่อของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นชนนื่อเดดียวกดับเพลงสดดุดดีบททดีนื่สมิบเจก็ด
– คทาอธวิษฐานของดาววิด นอกจากนดีนี้ หดัวขม้อหลดักกก็คลม้ายคลขงกดันดม้วย แนว่นอนวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ ปก็น
คสาอธมิษฐานหนขนื่งเพนอนื่ ขอความชว่วยเหลนอพรม้อมกดับการสรรเสรมิญทดีสนื่ อดประสานอยถูว่ทดันื่วบทเพลงนดีนี้
ดาวมิดเขดียนจากชว่วงเวลาแหว่งความทดุกขว์ลสาบากในชดีวมิตของเขา โดยอาจเปก็นตอนทดีนื่เขาถถูกซาอถูล
ขว่มเหง เพลงสดดุดดีบทนดีนี้อาจแบว่งไดม้เปก็นสามสว่วน โดยแตว่ละสว่วนปมิดทม้ายดม้วยหมายเหตดุทดีนื่แสดงการ

สสานขกพระคดุณหรนอทดีนื่แสดงความมดันื่นใจ สามสว่วนเหลว่านดีนี้ดถูเหมนอนจะเปก็นขม้อ 1-7, 8-13 และ 14-17
นดีนื่เปก็นเพลงสดดุดดีบทเดดียวใน ‘เลว่ม’ ทดีนื่สามของหนดังสนอเพลงสดดุดดีทดีนื่ยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่งอยว่าง
ชดัดเจน
สดด 86:1-3

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับขข้าพระองคค์

เพราะขข้าพระองคค์ยากจนและขอัดสน แมข้ดทำวธิดมดขข้อบกพรต องตตทำงๆของตน เหมสือนกนับมนดุษยรทดุกคน
ควทำมเยตอหยธิงที่ กกดทูเหมสือนไมตใชตหนขงที่ ในขข้อบกพรต องเหลตทำนนัรน เขทำยธิงที่ กวตทำเตกมใจทดจที่ ะยอมรนับสถทำนะ
อนันตทที่ทำตข้อยของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ แมข้ในวนัยเดกกดทำวธิดไมตไดข้เปกนคนมนังที่ มด ควทำมคธิดทดวที่ ทำต เขทำเปกน
คนยากจนตรงนดรกดก ทูเหมสือนจะหมทำยถขงกทำรเปกนคนยทำกจนฝตทำยวธิญญทำณและถตอมใจ
2 ขอทรงสงวนชทวมิตขข้าพระองคค์ไวข้เพราะขข้าพระองคค์บรมิสรทธมิดิ์ โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของขข้า
พระองคค์ ขอทรงชต่วยผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ผข้วย างใจในพระองคค์
เมสือที่ ดทำวธิดสทำรภทำพวตทำเปกนคนบรมิสรทธมิดิ์ แนตนอนวตทำเขทำไมตไดข้กทำท ลนังพทูดถขงกทำรเปกนคนไมตมดบทำป
คททำทดแที่ ปลเชตนนนัรน (คอวว์สดีด) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘สนัตยรซสืที่อ’ หรสือ ‘ดททำเนธินตทำมอยตทำงพระเจข้ทำ’
ประเดกนของดทำวธิดกกคสือ กทำรเสนอควทำมของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ โดยรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำจะทรง
พธิทนักษรรนักษทำคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและคนทดที่สนัตยรซสืที่อ หลนักเกณฑรแหตงคททำททูลขอกทำรชตวย
ใหข้พนข้ ของเขทำคสือ ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำในพระเจข้ทำ สธิที่งทดขที่ นับเคลสืที่อนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยใหข้รอด
(ไมตวทำต ฝตทำยวธิญญทำณหรสือจทำกวธิกฤตธิชนัวที่ ครทำว) คสือ ควทำมเชสืที่อเสมอ คททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดคสือ หลนักฐทำน
ของควทำมเชสืที่อดนังกลตทำว โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำพรรณนทำถขงตนัวเองวตทำเปกน “ผทูรข้ นับใชข้ของพระองคร”
อดกครนัรงทดคที่ วทำมถตอมใจของชทำยผทูข้นร ดของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจน
3 โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ขอทรงพระกรรณาตต่อขข้าพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์รอข้ งทยล
ตต่อพระองคค์วนอั ยอังคชชั่า แกตนแทข้ของคททำอธธิษฐทำนนดรแหตงควทำมเชสืที่อคสือ กทำรขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ
มดอยทูสต ธิบครนัรงในหนนังสสือเพลงสดดุดดทดที่ดทำวธิดรข้องออกมทำวตทำ “ขอทรงพระกรดุณทำตตอขข้ทำพระองคร” ควทำม
หวนังเดดยวของเขทำอยทูใต นควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำรข้องททูลตตอพระเจข้ทำทดุกวนัน
ควทำมคธิดของคททำทดที่แปลเปกน รข้องทยล (คอวว์รอวว์) มดควทำมหมทำยอนันเรดยบงตทำยวตทำ ‘เรดยก’ นดที่บอกเปกนนนัย

ถขงชดวธิตกทำรอธธิษฐทำนประจททำวนันของดทำวธิด วนันๆหนขที่งไมตไดข้ผทำต นไปโดยทดดที่ ทำวธิดไมตไดข้ใชข้เวลทำ
อธธิษฐทำน
สดด 86:4-5

ขอทรงใหข้จมิตใจผยข้รอับใชข้ของพระองคค์ยนมิ ดท โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยเข้ ปก็น

เจข้า จมิตใจขข้าพระองคค์ตอัสิ้งใจแนต่วแนต่ในพระองคค์ ขณะทดที่ดทำวธิดรข้องททูลพระเจข้ทำตตอไป เขทำกกททูลขอควทำม
ชสืนที่ บทำนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พรข้อมกนับสททำนวนโวหทำรอนันไพเรทำะ ดทำวธิดพทูดถขงกทำรยกชทูจธิตใจของ
ตนตตอพระเจข้ทำ ควทำมคธิดนดรเกสือบเหมสือนกทำรทดที่พอต หรสือแมตอดุข้มชทูลทูกเลกกๆของตนตตอพระเจข้ทำ โดยอดุทธิศ
ถวทำยเดกกคนนนัรนแดตพระองคร ดนังนนัรนดทำวธิดจขงมอบถวทำยจธิตใจของตนอยตทำงสธิรนสดุดใจตตอพระเจข้ทำ กทำร
ยอมจททำนนอยตทำงสธิรนสดุดใจตตอพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจน ในททำงกลนับกนัน ดทำวธิดแสวงหทำควทำมชสืนที่ บทำน
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำในจธิตใจของตน
5 ขข้าแตต่องคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้า เพราะพระองคค์ประเสรมิฐและทรงพรข้อมททชั่จะประทานอภอัย
อรดมดข้วยความเมตตาตต่อบรรดาผยข้รข้องทยลพระองคค์ โปรดสนังเกตพระลนักษณะสทำมประกทำรของ
พระเจข้ทำ พระองครทรง (1) ดด หรสือประเสรธิฐ พระองครทรง (2) พรข้อมทดที่จะยกโทษ และพระองครทรง
(3) อดุดมดข้วยควทำมเมตตทำตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่รข้องททูลพระองคร ชตทำงเปกนเหตดุสททำหรนับกทำรชสืที่นบทำน!
พระองครทรงดด พระองครทรงยกโทษใหข้ และพระองครทรงเปดที่ยมเมตตทำตตอผทูข้ใดกกตทำมทดที่แสวงหทำ
พระองคร ควทำมจรธิงอนันเปดที่ยมสดุขเหลตทำนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
สดด 86:6-7

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องททูลวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรง

เงทชั่ยพระกรรณสดอับคชาทยลอธมิษฐานของขข้าพระองคค์ ขอทรงสดอับเสทยงรข้องทยลวมิงวอนของขข้า
พระองคค์ นดที่สสืที่อเปกนนนัยในคททำวตทำ วมิงวอน คสือ ควทำมจรธิงจนังและควทำมรข้อนรน คททำอธธิษฐทำนของดทำวธิด
ไมตใชตกทำรทททำพอเปกนพธิธดหรสือกทำรพทูดซทรทำๆอนันไรข้ควทำมหมทำย เขทำอธธิษฐทำนจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของ
เขทำ
ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ 7 ในวอันลชาบากของขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะรข้องทยลพระองคค์
เพราะพระองคค์จะทรงตอบขข้าพระองคค์ คททำอธธิษฐทำนอนันรข้อนรนเกธิดผลของผทูข้ชอบธรรมยตอมไดข้ผล
มทำก นอกจทำกนดร บทเรดยนหนขที่งอยทูตต รงนดรดข้วย เมสือที่ ควทำมทดุกขรลททำบทำกเขข้ทำมทำ เรทำสทำมทำรถรข้องททูลตตอ

พระองครเพสือที่ ขอควทำมชตวยเหลสือไดข้เสมอ พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนอนันรข้อนรนของบดุคคลผทูข้
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ
สดด 86:8-10

ในทตทำมกลทำงคททำททูลขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำของเขทำ ผทูข้แตตง

เพลงสดดุดดทตทำนนดรหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อหมทำยเหตดุวทำต โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ในบรรดาพระไมต่มทผข้ใย ด
เหมซอนพระองคค์ และไมต่มทกมิจการใดๆเหมซอนพระราชกมิจของพระองคค์ คททำทดแที่ ปลเปกน บรรดาพระ
(เอโลฮมิม) แมข้เปกนคททำฮดบรทูพรสืนฐทำนทดที่สดุดทดที่หมทำยถขงพระเจข้ทำ อทำจหมทำยถขงบรรดทำกษนัตรธิยรหรสือผทูข้
ปกครองทดที่เปกนมนดุษยรไดข้เชตนกนัน ควทำมคธิดกกคอสื วตทำทตทำมกลทำงบรรดทำผทูข้มดยศสทูงและผทูข้มดกทำท ลนังมทำกของ
แผตนดธินโลก ไมตมดผทูข้ใดเทดยบไดข้เลยกนับควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ ไมตมดผทูข้ใดสทำมทำรถ
เทดยบเคดยงกนับควทำมยธิงที่ ใหญตหทำทดที่สดุดไมตไดข้ของพระองคร
9 โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า บรรดาประชาชาตมิททชั่พระองคค์ทรงสรข้างจะมานมอัสการตต่อ
พระพอักตรค์พระองคค์ และจะเทมิดทยนพระนามของพระองคค์ กทำรสททำเรกจจรธิงของคททำพยทำกรณรนร ดจะมด
ขขรนในวนันแหตงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเมสืที่อพระเยซทูครธิสตรทรงปกครองในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยธิงที่
ใหญต ในวนันนนัรน ประชทำชทำตธิทดันี้งปวงจะนมนัสกทำรพระองครและเทธิดททูนพระนทำมของพระองครจรธิงๆ
บรรดทำกษนัตรธิยรและประธทำนทำธธิบดดทดที่มดกทำท ลนังมทำกทดที่สดุดแหตงแผตนดธินโลกนดรจะกข้มกรทำบเมสืที่อไดข้ยธิน
พระนทำมของพระเยซทูสนักวนันหนขที่ง โดยสทำรภทำพวตทำพระองครทรงเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเพสืที่อถวทำยสงตทำ
รทำศดแดตพระเจข้ทำพระบธิดทำ
10 เพราะพระองคค์ใหญต่ยมิชั่งและทรงกระทชาการมหอัศจรรยค์ พระองคค์แตต่องคค์เดทยวทรงเปก็น
พระเจข้า เมสือที่ ควทำมแชตงสทำปแหตงควทำมบทำปถทูกยกออกไป คนทนัรงปวงจะตระหนนักถขงควทำมยธิงที่ ใหญต
ของพระเจข้ทำแตตผทูข้เดดยว พระรทำชกธิจตตทำงๆอนันมหนัศจรรยรของพระองครจะทททำใหข้คนทนัรงปวงสรรเสรธิญ
และถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระนทำมของพระองคร ในควทำมหมทำยแบบจททำกนัด นนันที่ เปกนควทำมจรธิงจนทดุกวนัน
นดรเมสือที่ ครธิสเตดยนคนตตทำงชทำตธิทร นังหลทำยทนัวที่ โลกถวทำยเกดยรตธิและสงตทำรทำศดแดตพระองคร อยตทำงไรกกตทำม วนัน
นนัรนจะมทำแนตเมสือที่ คนทดังนี้ ปวงจทำกประชทำชทำตธิทงดันี้ ปวงจะถวทำยสงตทำรทำศดพระองคร มนันจะเปกนวนันยธิงที่ ใหญต
จรธิงๆ

สดด 86:11-13

ดทำวธิดจขงททูลขอพระเจข้ทำวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงสอนพระ

มรรคาของพระองคค์แกต่ขข้าพระองคค์ ชตทำงเปกนควทำมคธิดอนันเปดที่ยมสดุข เรทำทนัรงหลทำยจนทดุกวนันนดรตข้องกทำร
พระคดุณเดดยวกนันนนัรนทดที่ดทำวธิดมดเพสืที่อเรดยนรทูทข้ ทำงของพระเจข้ทำสททำหรนับชดวธิตของเรทำ ททำงของพระองคร
สต วนใหญตมดอยทูใต นพระคนัมภดรรของพระองคร หนข้ทำทดที่ของเรทำคสือ ศขกษทำเพสืที่อทดที่จะเรดยนรทูข้ สธิที่งทดที่ไมตมดอยทูใต น
นนัรนอทำจถทูกเรดยนรทูผข้ ทำต นททำงกทำรอธธิษฐทำนและกทำรรอคอยกทำรทรงนททำของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ ดทำวธิด
จขงปฏธิญทำณวตทำ ขข้าพระองคค์จะดชาเนมินในความจรมิงของพระองคค์ ยอหรนเขดยนไวข้วทำต “ไมตมดสที่ งธิ ใดทดที่จะ
ทททำใหข้ขข้ทำพเจข้ทำยธินดดยธิงที่ กวตทำนดร คสือทดที่ไดข้ยธินวตทำ บดุตรทนัรงหลทำยของขข้ทำพเจข้ทำดททำเนธินตทำมควทำมจรธิง” (3
ยอหรน 4)
เขทำอธธิษฐทำนตตอไปโดยขอรข้องพระเจข้ทำวตทำ ขอทรงสชารวมใจของขข้าพระองคค์ใหข้ยชาเกรง
พระนามของพระองคค์ บตอยครนัรงเหลสือเกธินทดที่ใจของเรทำถทูกแบตงออกระหวตทำงสธิที่งตตทำงๆของแผตนดธิน
โลกกนับสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ ดทำวธิดมดสตธิปนัญญทำทดที่จะขอรข้องพระเจข้ทำใหข้รวมใจของเขทำใหข้เปกนหนขงที่
เพสือที่ ทดที่จะแสวงหทำควทำมยททำเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ควทำมยททำเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำชตทำงเปกนเรสืที่องไมต
สททำคนัญในใจของแมข้แตตประชทำชนของพระเจข้ทำ อยตทำงไรกกตทำม ดทำวธิดแสวงหทำทดที่จะยททำเกรงพระเจข้ทำ
มทำกยธิงที่ ขขรน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำปฏธิญทำณวตทำ 12 โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้าพระเจข้าของขข้าพระองคค์ ขข้า
พระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยสมินสิ้ สร ดใจ และขข้าพระองคค์จะเทมิดทยนพระนามของพระองคค์
เปก็นนมิตยค์ เรทำไมตเพดยงควรสรรเสรธิญพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตเรทำควรทททำเชตนนนัรนดข้วยสมินี้นสดุดใจของเรทำ
บตอยครนัรงเหลสือเกธินทดที่คททำสรรเสรธิญของเรทำแดตพระองครเปกนเพดยงครขงที่ ใจ ดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตทจดที่ ะ
ถวทำยสงตทำรทำศดพระเจข้ทำตลอดไปเปกนนธิตยรดข้วยสธิรนสดุดใจของเขทำ
เหตดุผลสททำหรนับกทำรอดุทธิศถวทำยเชตนนนัรนถทูกกลตทำวชนัดเจน 13 เพราะความเมตตาของพระองคค์
ททชั่ทรงมทตต่อขข้าพระองคค์นอัสิ้นใหญต่ยงมิชั่ นอัก และพระองคค์ทรงชต่วยจมิตวมิญญาณของขข้าพระองคค์ใหข้พข้น
จากททชั่ลถึกททชั่สรดของนรก ควทำมเมตตทำของพระองครทดที่มตด ตอเรทำนนัรนยธิงที่ ใหญตจรธิงๆ! เพรทำะควทำมเมตตทำ

อนันยธิงที่ ใหญตของพระองคร พระองครจขงทรงชตวยเรทำใหข้พนข้ แลข้วจทำกนรกตทที่ทำทดที่สดุดดข้วย นนันที่ ในตนัวมนันเอง
เปกนเหตดุใหข้เรทำสรรเสรธิญจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของเรทำ
สดด 86:14-15

ใจควทำมเดธิมของเพลงสดดุดดบทนดรถทูกกลตทำวซทรทำอดกครนัรง โอ ขข้าแตต่

พระเจข้า คนหยมิชั่งยโสไดข้ลกร ขถึนสิ้ ตต่อสยข้ขาข้ พระองคค์ หมยต่คนทารรณเสาะหาชทวมิตขข้าพระองคค์ เขามมิไดข้
ประดมิษฐานพระองคค์ไวข้ตรงหนข้าเขา ดทำวธิดเผชธิญกทำรขตมเหงอนันอยดุตธิธรรมของซทำอทูลผทูข้แสวงหทำชดวธิต
ของเขทำ คนทนัรงหลทำยทดที่เพธิกเฉยพระเจข้ทำเปกนเหลตทำศนัตรทูอนันดดุรข้ทำยของดทำวธิด ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
เตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน
15 โอ ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า แตต่พระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้ากอปรดข้วยพระกรรณาและพระ
เมตตา ทรงกรมิสิ้วชข้า และอรดมดข้วยความเมตตา และความจรมิง ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับ
ควทำมเมตตทำของพระองคร จนทดุกวนันนดรพระองครทรง (1) “กอปรดข้วยพระกรดุณทำ” พระองครทรง (2)
พระเมตตทำ พระองครทรง (3) กรธิรวชข้ทำ และ (4) พระองครทรง “อดุดมดข้วยควทำมเมตตทำและควทำมจรธิง”
เรทำยธิงที่ มดเหตดุเพธิมที่ เตธิมทดที่จะสรรเสรธิญและถวทำยสงตทำรทำศดพระนทำมของพระองคร
สดด 86:16-17

โอ ขอทรงหอันมาเมตตาขข้าพระองคค์ ขอประทานกชาลอังแกต่ผข้รย อับใชข้

ของพระองคค์ และขอทรงชต่วยชทวตมิ บรตรชายของหญมิงคนใชข้ของพระองคค์ เมสืที่อตระหนนักถขงควทำม
ทดุกขรลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยทูต ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้หนันพระพนักตรรของพระองครมทำหทำเขทำ
และมดควทำมเมตตทำตตอเขทำ เขทำจขงขอพละกททำลนังจทำกพระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่เขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำตนัว
เขทำเองเปกนผทูข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร แมข้แตตมทำรดทำของเขทำกกปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้ทำเชตนกนัน ดทำวธิด
จขงไมตเพดยงยกอดุปนธิสนัยของตนัวเองมทำประกอบเทตทำนนัรน แตตยกอดุปนธิสนัยของมทำรดทำของเขทำมทำประกอบ
เชตนกนัน พระเจข้ทำทรงใสต พระทนัยตตอเรสือที่ งนนัรน
เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำวตทำ 17 ขอประทานหมายสชาคอัญแหต่งความโปรดปรานของพระองคค์
แกต่ขาข้ พระองคค์ เพซชั่อคนททชั่เกลทยดชอังขข้าพระองคค์จะเหก็น และจะไดข้อาย ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ เพราะ
พระองคค์ไดข้ทรงชต่วยขข้าพระองคค์และทรงเลข้าโลมขข้าพระองคค์ ทตทำมกลทำงควทำมยดุงต ยทำกทดที่อยทูรต อบตนัว
เขทำ ดทำวธิดแสวงหทำกทำรหนดุนใจแบบทนันทดจทำกสวรรคร ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำมดควทำมหวนังดข้วยวตทำบรรดทำศนัตรทู

ของเขทำจะเหกนพระหนัตถรของพระเจข้ทำและอนับอทำยในทตทำททำงอนันมดุตงรข้ทำยของพวกเขทำ สดุดทข้ทำย ดทำวธิด
เตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครไดข้ทรงชตวยเหลสือและหนดุนใจเขทำแลข้วในอดดต นดบที่ อกเปกนนนัยถขง
ควทำมหวนังของดทำวธิดวตทำพระเจข้ทำจะทรงทททำแบบเดธิมอดก
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 87: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถกถู อดุทมิศใหม้แกว่ คณะโคราหณ์ (เหลท่าบดตรชาย
ของโคราหณ์) เพนนื่อทดีนื่จะถถูกขดับรม้องโดยพวกเขาทดีนื่พระวมิหารขณะทดีนื่พวกเขารดักษาประตถูเหลว่านดันี้น เพลง
สดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเพลงชาตมิสสาหรดับอมิสราเอลทดีนื่ชนนื่นชมยมินดดีในพระเจม้าของตนและทดีนื่ประทดับบนโลกนดีนี้
ของพระองคว์ เพลงบทนดีนี้ใหม้เกดียรตมิแกว่ศมิโยน (นดันื่นคนอ เยรถูซาเลก็ม) และมดันพถูดถขงความโปรดปราน
ของพระเจม้าทดีนื่มดีตว่อนครนดันนี้ คสาพยากรณว์เหลว่านดันี้นทดีนื่ทสาใหม้มดันปรากฏเปก็นภาพชดัดเจน และเกดียรตมิยศ
ของการเปก็นชาวนครนดันนี้ เพราะการเอว่ยถขงบาบมิโลน เพลงสดดุดดีบทนดีนี้จงข อาจถถูกเขดียนในสมดัยหลดังๆ
อาจเปก็นในชว่วงรดัชสมดัยของเฮเซคดียาหว์ บางคนยกใหม้มดันถถูกเขดียนหลดังการตกเปก็นเชลยยดังบาบมิโลน
ดม้วยซสนี้า
สดด 87:1-3

รากฐานของพระองคค์อยยบต่ นภยเขาออันบรมิสรทธมิดิ์ ควทำมคธิดกกคสือวตทำ ฐทำน

ปฏธิบนัตธิกทำรบนแผตนดธินโลกสททำหรนับพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำอยทูใต นภทูเขทำบรธิสดุทธธิธเหลตทำนนัรนของอธิสรทำเอล
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงนดคที่ สือ ภทูเขทำเหลตทำนนัรนแหตงโมรธิยทำหร ซขที่งเปกนกลดุตมยอดเนธินเขทำตตทำงๆซขที่งรวมกนันเปกน
นครเยรทูซทำเลกม เนธินเขทำหลนักในเนธินเขทำเหลตทำนดรคสือ ภทูเขทำศธิโยน ทดที่นนันที่ เองพระเจข้ทำไดข้ทรงสถทำปนทำพระ
วธิหทำรสททำหรนับเปกนทดที่ประทนับแหตงสงตทำรทำศดเชคธินทำหรของพระองครบนแผตนดธินโลก
2 พระเยโฮวาหค์ทรงรอักประตยศมิโยนมากยมิชั่งกวต่าบรรดาททชั่อาศอัยของยาโคบ ศธิโยนซขที่งเปกน
หนขงที่ ในยอดเนธินเขทำเหลตทำนนัรนของเยรทูซทำเลกม ตนัรงแตตสมนัยของดทำวธิดมทำจนปนัจจดุบนนั ไดข้กลทำยมทำเปกนอดก
ชสืที่อหนขงที่ ของเยรทูซทำเลกม พระเจข้ทำทรงเลสือกเยรทูซทำเลกมเหนสือนครอสืนที่ ๆทนัรงปวงของอธิสรทำเอลใหข้เปกน
นครหลวงบนแผตนดธินโลกของพระองคร ควทำมรนักของพระเจข้ทำทดที่มดตตอนครนดรปรทำกฏชนัดเจน
นอกจทำกนดร จงระลขกถขงคททำครทที่ทำครวญอนันโศกเศรข้ทำขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในมนัทธธิว 23:37 “โอ
เยรทูซทำเลกมๆ ทดไที่ ดข้ฆตทำบรรดทำศทำสดทำพยทำกรณร และเอทำหธินขวข้ทำงผทูข้ทดที่ไดข้รนับใชข้มทำหทำเจข้ทำถขงตทำย เรทำใครต

จะรวบรวมลทูกของเจข้ทำไวข้เนสืองๆ เหมสือนแมตไกตกกลทูกอยทูใต ตข้ปดกของมนัน แตตเจข้ทำไมตยอมเลยหนอ”
พระเจข้ทำยนังทรงสนัตยรซสืที่อตตอนครทดพที่ ระองครไดข้ทรงเลสือกเหมสือนเดธิม
ดนังนนัรน 3 โอ นครแหต่งพระเจข้าเออ๋ย เขากลต่าวสรรเสรมิญเธอ เซลาหค์ แมข้นครเยรทูซทำเลกมจรธิงๆ
ถทูกกลตทำวถขงตรงนดร นครทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำของพระเจข้ทำ นนันที่ คสือ เยรทูซทำเลกมใหมต นครสวรรครของพระเจข้ทำ กก
ถทูกสสืที่ออยตทำงแนตนอนเชตนกนัน จนทดุกวนันนดร สธิที่งตตทำงๆอนันเปดยที่ มสงตทำรทำศดถทูกพทูดถขงเกดที่ยวกนับนครของ
พระเจข้ทำ มนันเปกนสต วนหนขงที่ ของควทำมหวนังอนันเปดยที่ มสดุขของเรทำเมสือที่ เรทำตนัรงตทำคอยนครนนัรนทดที่ผทูข้กตอและผทูข้
สรข้ทำงของมนันคสือพระเจข้ทำ
สดด 87:4-6

ในบรรดาผยข้ททชั่รข้จย อักเรา เราระบรชอซชั่ ราหอับและบาบมิโลน ดยเถมิด ฟทลมิสเตทย

ไทระ และเอธมิโอเปทย เขากลต่าวกอันวต่า "ผยนข้ ทสิ้เกมิดททชั่นอัชั่น " ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตรขกตรองถขงเขตแดน
สททำคนัญๆในสมนัยของเขทำ (รทำหนับตรงนดรอทำจหมทำยถขงอดยธิปตร) กระนนัรน ทดที่สททำคนัญกวตทำเหลตทำนดรทร นังหมดจะ
เปกนผทูข้หนขงที่ ทดที่กลตทำวไดข้วทำต “ขข้ทำพเจข้ทำเกธิดในเยรทูซทำเลกม” นนันที่ จะเปกนเกดยรตธิยศหนขงที่ ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำชนชทำตธิ
อสืนที่ ใด
5 และเขาจะพยดเรซชั่องศมิโยนวต่า "ผยข้นแทสิ้ ละผยข้นนอัสิ้ เกมิดในเมซองนอัสิ้น " เพราะองคค์ผสข้ย ย งสร ดนอันชั่ แหละ
จะสถาปนาเมซองนอัสิ้นไวข้ ควทำมคธิดนดรถทูกกลตทำวซทรทำเพสืที่อเนข้นยทรทำ กทำรเกธิดในเยรทูซทำเลกมจะเปกนเกดยรตธิยศ
หนขงที่ สนักวนันหนขงที่ เพรทำะวตทำมนันคสือนครทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงสถทำปนทำไวข้แลข้ว กทำรสททำเรกจจรธิงทดที่ชนัดเจนใน
ทข้ทำยทดที่สดุดของคททำพยทำกรณรนร ดจะเกธิดขขรนในยดุคพนันปด เมสือที่ พระเยซทูจะทรงครอบครองจทำกทดที่นนันที่
6 ขณะททชั่พระเยโฮวาหค์ทรงจดชนชาตมิทอัสิ้งหลาย พระองคค์จะทรงบอันทถึกวต่า "ผยนข้ ทสิ้เกมิดททชั่นอัชั่น "
เซลาหค์ บทำงทดเกดยรตธิยศยธิงที่ ใหญตทดที่สดุดจะเปกนกทำรยอมรนับจทำกพระเจข้ทำเองของคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ดสธิทธธิ
พธิเศษของกทำรไดข้เกธิดทดที่เยรทูซทำเลกม เมสือที่ พระเยซทูเสดกจกลนับมทำ จะมดเกดยรตธิยศยธิงที่ ใหญตของกทำรเกดที่ยวขข้อง
เชตนนนัรนกนับเยรทูซทำเลกม นครของพระเจข้ทำ
สดด 87:7

นอักรข้องและนอักเลต่นเครซชั่องดนตรทจะอยยทต่ ทชั่นอัชั่น นชสิ้าพรทอัสิ้งสมิสิ้นของเราอยยต่

ในเธอ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยโดยหมทำยเหตดุถขงกทำรฉลองเอธิกเกรธิกและควทำมสงตทำงทำมซขงที่ จะ
มดอยทูทต ดที่นนนัที่ ในวนันนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน ควทำมชสืที่นบทำนทนัรงสธิรนของเขทำ – นทรทำพดุทร นังหลทำยของเขทำ คสือ นทรทำพดุแหตง

กทำรทททำใหข้สดชสืที่น – กกอยทูใต นทดที่ๆองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงสถธิตอยทูต จะไมตมดบตอนทรทำแหข้งขอดเลยในทดที่ๆองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงอยทูดต วข้ ย พระองครทรงเปกนแหลตงนทรทำแหตงชดวธิตอนันชสืที่นใจซขที่งทททำใหข้จธิตใจทดที่
กระหทำยอธิที่มหนททำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 88: เพลงสดดุดดีบทนดีขนี้ ขนี้นตม้นดม้วยชนนื่อเรดียกอดันซดับซม้อน: บทเพลง
หรมอเพลงสดดดขดี องคณะโคราหณ์ ถถึงหหัวหนน้านหักรน้อง ตามททานองมาหะลหัท เลอหันโนท มหัสควิลบท
หนถึมื่งของเฮมาน คนเอสราหณ์ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถกถู เขดียนใหม้เหลว่าบดุตรชายของโคราหว์เหมนอนเดมิม ซขนื่ง
เปก็นคนเลวดีผถูม้ปรนนมิบดัตมิทดีนื่พระวมิหาร มดันถถูกอดุทมิศใหม้เปก็นพมิเศษแกว่ หหัวหนน้านหักรน้อง ตามททานองมาหะ
ลหัท เลอหันโนท ความคมิดกก็คนอวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้าคณะนดักรม้องของพระวมิหาร
ในชว่วงเวลายากลสาบาก เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกยกใหม้เปก็นการใครว่ครวญของเฮมาน คนเอสราหณ์ บดุคคล
หลดังนดีไนี้ มว่ปรากฏชดัดเจน แตว่อาจเปก็นเลวดีทดีนื่มดีชอนนื่ เสดียงคนหนขนื่งในสมดัยของซาโลมอน ดถู 1 พงศว์
กษดัตรมิยว์ 4:31 ตดัวเลนอกหนขงนื่ ทดีนื่นว่าจะใชว่มากกวว่าคนอ เลวดีอกดี คนหนขนื่งในสมดัยของดาวมิดซขงนื่ ถถูกหมายเหตดุ
ไวม้ใน 1 พงศาวดาร 15:17 และ 25:1, 5
เหก็นไดม้ชดดั วว่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูกเขดียนในชว่วงเวลายากลสาบาก เกม้าขม้อแรกเผยใหม้เหก็นชายคน
หนขงนื่ ทดีนื่ระบายความในใจของตนตว่อพระเจม้า สถูม้ทนวมิกฤตมิหนขนื่งอดันนว่ากลดัว อาจเปก็นความเจก็บปว่วย
หนขงนื่ ทดีนื่ทสาใหม้ตายไดม้ เกม้าขม้อหลดังเปก็นคสาอธมิษฐานขอการชว่วยใหม้พม้น อาจมดีการบอกเปก็นนดัยเชมิงคสา
พยากรณว์ตรงนดีถนี้ ขงพระทดัยของพระครมิสตว์ในความทดุกขว์ทรมานของพระองคว์
สดด 88:1-3

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าแหต่งความรอดของขข้าพระองคค์ ขข้า

พระองคค์รข้องทยลตต่อพระพอักตรค์พระองคค์ทอัสิ้งกลางวอันและกลางคซน ควทำมจนตรอกและควทำมรข้อนรน
ของคนๆหนขงที่ ทดที่อยทูใต นสภทำพจนตรอกปรทำกฏใหข้เหกน เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำไดข้อธธิษฐทำน
ทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสืนตตอพระองคร โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำเรดยกองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำวตทำพระเจข้ทำแหตง
ควทำมรอดของเขทำ

เขทำวธิงวอนตตอพระเจข้ทำวตทำ 2 ขอคชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์มาจชาเพาะเบซสิ้องพระพอักตรค์ของ
พระองคค์ ขอทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับคชารข้องทยลของขข้าพระองคค์ แมข้เขทำไดข้อธธิษฐทำนอยตทำงยทำวนทำน
และหนนักหนตวงแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกวก งธิ วอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังเสดยงรข้องของเขทำ นดที่บอก
เปกนนนัยถขงควทำมสธิรนหวนังและควทำมรข้อนรนแหตงคททำอธธิษฐทำนของเขทำ
3 เพราะจมิตใจของขข้าพระองคค์ลชาบากเตก็มทท และชทวมิตของขข้าพระองคค์เขข้าใกลข้แดนผยตข้ าย ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรอทำจมดโรครข้ทำยแรงและเขทำรทูข้วทำต เขทำเขข้ทำใกลข้ควทำมตทำย ไมตเพดยงมดควทำมทดุกขร
ลททำบทำกของควทำมอตอนแอฝตทำยรต ทำงกทำยทดที่เขทำเผชธิญอยทูเต ทตทำนนัรน แตตมคด วทำมทดุกขรยทำกอนันซนับซข้อนตตทำงๆ
ของกทำรทธิรงครอบครนัวของตนไวข้ขข้ทำงหลนังดข้วย
สดด 88:4-7

เขานอับขข้าพระองคค์ในบรรดาผยข้ททชั่ลงไปยอังปากแดน ขข้าพระองคค์เปก็น

เหมซอนชายททชั่ไมต่มทกชาลอัง ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรตรขกตรองตตอไปถขงควทำมตทำยทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำ ในควทำม
จนตรอกของเขทำ ผทูข้เขดยนทดที่โศกเศรข้ทำทตทำนนดรรข้องออกมทำวตทำ 5 เหมซอนคนททชั่เขาทมิสิ้งไวข้ทต่ามกลางคนตาย
เหมซอนคนถยกฆต่าททชั่นอนอยยใต่ นหลรมศพ ผยข้ททชั่พระองคค์มมิไดข้ทรงระลถึกถถึงอทก และเขาทอัสิ้งหลายถยกพราก
เสทยจากพระหอัตถค์ของพระองคค์ เขทำตรขกตรองถขงกทำรเปกนผทูข้อทำศนัยคนหนขที่งในนครแหตงควทำมตทำย –
ถทูกตนัดออกจทำกกทำรระลขกแหตงชดวธิต
6 พระองคค์ทรงใสต่ขข้าพระองคค์ไวข้ในสต่วนลถึกของปากแดนผยตข้ าย ในแดนททชั่มซดและลถึก แมข้ยนัง
ไมตตทำย เขทำกกคธิดวตทำเขทำใกลข้ตทำยแลข้ว เขทำอยทูใต นหดุบเขทำแหตงเงามรณทำอยตทำงแนตนอน นอกจทำกนดร เขทำ
ตระหนนักวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงอนดุญทำตใหข้เขทำอยทูใต นควทำมทดุกขรลททำบทำกนดร
7 พระพมิโรธของพระองคค์หนอักอยยบต่ นขข้าพระองคค์ และพระองคค์ทรงทอับถมขข้าพระองคค์
ดข้วยคลซชั่นทอัสิ้งสมินสิ้ ของพระองคค์ เซลาหค์ ในควทำมทดุกขรยทำกของเขทำ ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรคธิดเองวตทำ
พระเจข้ทำกททำลนังตดสอนเขทำอยทูต เขทำเปรดยบควทำมทดุกขรยทำกของเขทำวตทำเปกนเหมสือนคลสืนที่ ทดที่โถมทนับลงบนเขทำ
ควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเขทำดทูเหมสือนระลอกคลสืที่นทดที่ถทำโถมเขข้ทำใสต เขทำโดยไมตรทูข้จบ สเปอรรเจดยน
เขดยนไวข้วทำต “พระพธิโรธนนัรนหนนักในตนัวมนันเองอยทูแต ลข้ว พระพธิโรธของพระเจข้ทำกททำลนังบดขยดรอยตทำงเหลสือ

ทดจที่ ะจธินตนทำกทำรไดข้ และเมสืที่อมนันโถมทนับลงมทำ จธิตใจกกถทูกบดบบนังคนับอยตทำงแทข้จรธิง” วธิบนัตธิแกตคนๆนนัรนทดที่
ไดข้รนับพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
สดด 88:8-9

พระองคค์ทรงกอันผยข้ททชั่คข้นร เคยกอับขข้าพระองคค์ใหข้ออกหต่างจากขข้า

พระองคค์ พระองคค์ทรงกระทชาใหข้ขข้าพระองคค์เปก็นททชั่นต่ารอังเกทยจตต่อเขาทอัสิ้งหลาย ขข้าพระองคค์ถยกขอัง
ขข้าพระองคค์จถึงออกไปไมต่ไดข้ เหมสือนกนับทดที่โยบถทูกกดดกนันจทำกเพสืที่อนๆและภรรยทำของเขทำ ผทูข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรกคก รทที่ทำครวญวตทำแมข้แตตบรรดทำคนรทูจข้ นักของเขทำกกตกตะลขงกนับสภทำพอนันนตทำเวทนทำของเขทำ
อทำจเปกนไดข้วทำต เขทำถทูกกนักกนันหรสือถทูกมองวตทำเปกนมลทธิน ไมตวทำต กรณดใด เขทำกกถทูกทอดทธิรงโดยคนเหลตทำ
นนัรนทดที่ครนัรงหนขงที่ เคยใกลข้ชธิดกนับเขทำ
9 นอัยนค์ตาของขข้าพระองคค์มอัวไปเพราะความทรกขค์ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์รข้องทยล
พระองคค์ทรกวอัน ขข้าพระองคค์ชยมซอขถึสิ้นตต่อพระองคค์ สภทำพอนันจนตรอกและควทำมสธิรนหวนังทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำ
ของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปรทำกฏชนัดเจน เขทำไดข้ระบทำยควทำมในใจของตนตตอพระเจข้ทำแลข้ว เขทำไดข้ชทู
มสือของตนสทูตสวรรครแลข้ว กระนนัรนเขทำกกยนังรอคอยกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกพระเจข้ทำเหมสือนเดธิม
สดด 88:10-12

เขทำจขงเสทำะหทำทดที่จะใชข้เหตดุผลกนับพระเจข้ทำ พระองคค์จะทรงกระทชา

การมหอัศจรรยค์เพซชั่อคนตายหรซอ ชาวแดนผยข้ตายจะลรกขถึนสิ้ สรรเสรมิญพระองคค์ไดข้หรซอ เซลาหค์ คททำถทำม
ทดที่ไมตตข้องกทำรคททำตอบสองคททำถทำมถทูกนททำเสนอ พระเจข้ทำทรงกระทททำกทำรอนัศจรรยรตตทำงๆเพสืที่อคนตทำย
หรสือ? คนตทำยในหลดุมศพสรรเสรธิญพระองครหรสือ? คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยทูแต ลข้ว
11 เขาจะประกาศความเมตตาของพระองคค์ในหลรมศพหรซอ หรซอจะประกาศความสอัตยค์
สร จรมิตในแดนพมินาศหรซอ คททำถทำมอดกชดุดหนขที่งถทูกเสนอตตอพระเจข้ทำโดยหวนังวตทำจะขนับเคลสือที่ นพระองคร
ใหข้ทรงตอบ ทดที่นตทำสนใจคสือคททำทดที่แปลเปกน แดนพมินาศ (อาบดัดโดน) มนันมดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำควทำม
พธินทำศ แตตกหก มทำยถขงนรก (ดทู วธิวรณร 9:11 เชตนกนัน) ควทำมคธิดกกคสือวตทำคนๆหนขงที่ ทดที่อยทูใต นหลดุมศพหรสือ
โดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ สถทำนทดที่ของคนเหลตทำนนัรนทดที่ตทำยไปแลข้วไมตสทำมทำรถเปกนพยทำนถขงควทำมเมตตทำ
กรดุณทำหรสือควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำไดข้

12 ในความมซดเขาจะรยข้จอักการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์หรซอ ในแผต่นดมินแหต่งความหลงลซม
เขาจะรยข้จอักความชอบธรรมของพระองคค์หรซอ คททำถทำมสองขข้อสดุดทข้ทำยถทูกนททำเสนอ ควทำมคธิดมด
เหมสือนเดธิมนนันที่ คสือ ในควทำมตทำย – สถทำนทดที่แหตงควทำมมสืด ดธินแดนแหตงควทำมหลงลสืม – ไมตมดใคร
ประกทำศกทำรมหนัศจรรยรตตทำงๆของพระเจข้ทำหรสือควทำมชอบธรรมของพระองคร
ขข้อโตข้แยข้งอนันเรดยบงตทำยของผทูข้เขดยนทตทำนนดรกคก สือวตทำ ถข้ทำพระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้เขทำตทำย เขทำกกจะ
ถทูกปฏธิเสธโอกทำสทดที่จะประกทำศอดกครนัรงถขงควทำมดดของพระเจข้ทำในแผตนดธินของคนเปกน เขทำจขงโตข้แยข้ง
คดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
สดด 88:13-14

เขทำโตข้แยข้งคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไปอดก โอ ขข้าแตต่พระ

เยโฮวาหค์ แตต่ขข้าพระองคค์รข้องทยลตต่อพระองคค์ ในเวลาเชข้าคชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์จะขถึสิ้นไปหา
พระองคค์ เขทำไดข้รข้องททูลพระเจข้ทำอยตทำงไมตยอต ทข้อ นอกจทำกนดร ถข้ทำพระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้เขทำมดชวด ธิตถขง
เชข้ทำอดกวนันหนขงที่ คททำอธธิษฐทำนของเขทำจะเปกนสธิที่งแรกทดที่เขทำจะทททำ
เขทำจขงถทำมวตทำ 14 ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ไฉนพระองคค์ทรงเหวทชั่ยงจมิตวมิญญาณขข้าพระองคค์ออก
ไปเสทย ไฉนพระองคค์ทรงซต่อนพระพอักตรค์เสทยจากขข้าพระองคค์ เหกนไดข้ชนัดถขงชทำยผทูข้หนขงที่ ทดที่ไดข้ดททำเนธิน
กนับพระเจข้ทำ บนัดนดรเขทำถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำจะทรงอนดุญทำตใหข้เขทำตทำย ? นนันที่ เปกนสธิทธธิธขทำดของพระเจข้ทำ
อยตทำงแนตนอนและพระเจข้ทำทรงมดเวลทำอนันเหมทำะเจทำะสททำหรนับทดุกสธิที่ง กระนนัรน จธิตใจทดที่เปกนทดุกขรนร ดกก
ถทำมพระเจข้ทำวตทำ “ทททำไม?”
สดด 88:15-18

ตอัสิ้งแตต่เปก็นอนรชนมา ขข้าพระองคค์ทรกขค์ยากและพรข้อมททชั่จะตาย ขณะ

ขข้าพระองคค์ทนตต่อความสยดสยองของพระองคค์ ขข้าพระองคค์มทจมิตใจไขวข้เขวไป เขทำเจกบปตวยมทำ
นทำนเหลสือเกธินจนเขทำจททำแทบไมตไดข้วทำต มนันเรธิที่มตข้นเมสือที่ ไร แมข้ไมตปรทำรถนทำทดที่จะตทำย เขทำกกรทูข้วทำต รต ทำงกทำยทดที่
เหนสืที่อยลข้ทำของเขทำอยทูทต ดที่ธรณดประตทูแหตงควทำมตทำยแลข้ว เขทำจขงวข้ทำวดุนต ใจ (มดจธิตใจไขวข้เขว)
16 ความพมิโรธออันแรงกลข้าของพระองคค์กวาดไปเหนซอขข้าพระองคค์ สมิงชั่ ททชั่นต่ากลอัวจาก
พระองคค์ตอัดขข้าพระองคค์ออกเสทย อดกครนัรงทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรยกใหข้ควทำมทดุกขรยทำกของเขทำเปกน
พระพธิโรธทดที่ตดสอนของพระเจข้ทำ เขทำถทูกตนัดขทำดจทำกคนทนัรงปวงแลข้ว

17 มอันลข้อมขข้าพระองคค์ไวข้รอบวอันยอังคชชั่าอยต่างนชสิ้าทต่วม มอันทต่วมขข้าพระองคค์มมิด เขทำเปรดยบ
ควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำวตทำเปกนเหมสือนคลสืนที่ แหตงทะเลทดที่โถมทนับเขทำอดกครนัรง เขทำกททำลนังจะจมใน
ทะเลแหตงกทำรตดสอนของพระเจข้ทำ
เพลงสดดุดดแสนเศรข้ทำบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำประกทำศวตทำ 18 พระองคค์ทรงใหข้คนรอักและสหาย
หต่างเหมินจากขข้าพระองคค์ ผยทข้ ทชั่คข้นร เคยกอับขข้าพระองคค์อยยใต่ นความมซด บรรดทำคนรนักและมธิตรสหทำยถทูก
เอทำออกไปเสดยขณะเขทำจข้องตทำควทำมตทำย
บทสท่งทน้าย: เพลงสดดุดดีแสนเศรม้าบทนดีนี้อาจเปก็นมากกวว่าเพดียงความทดุกขว์ใจของคนๆหนขนื่งทดีนื่
เผชมิญความตาย นดันนื่ ปรากฏชดัดเจนอยว่างแนว่นอน อยว่างไรกก็ตาม มดีการยอมรดับอยว่างแนว่นอนโดยผถูม้
เขดียนศดักดมิธสมิทธมิธทว่านนดีนี้วว่าเขากสาลดังถถูกตดีสอนโดยพระเจม้า บทเรดียนแหว่งคสาเตนอนเกดีนื่ยวกดับการตดีสอน
ดดังกลว่าวจขงปรากฏตรงนดีนี้ ดถู ฮดีบรถู 12:11 เราอาจเหก็นสมินื่งหนขนื่งทดีนื่ลขกซขนี้งยมินื่งกวว่าตรงนดีนี้ เปก็นไปไดม้ไหมวว่า
เราเหก็นพระทดัยของพระครมิสตว์ทดีนื่เกทเสมนดีและบนกางเขนนดันนี้ ตรงนดีนี้? ความเหมนอนกดันนดันี้นกก็ชวน
ใหม้เชนนื่อเชว่นนดันนี้ จรมิงๆ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 89: เพลงสดดุดดีบททดีแนื่ ปดสมิบเกม้าถถูกเขดียนโดยเอธาน คนเอสราหว์ นดีนื่
อาจเปก็นเลวดีคนหนขงนื่ ทดีนื่เปก็นนดักดนตรดีในชว่วงชดีวมิตของดาวมิดซขงนื่ นว่าจะมดีชดีวมิตอยถูจว่ นถขงสมดัยของเรโห
โบอดัม เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเรดียกวว่า เพลงสดดุดพดี ดันธสดัญญา เพราะวว่ามดันเลว่ายม้อนถขงพดันธสดัญญาของ
ดาวมิด มดันยดังเปก็นเพลงสดดุดดีบทสดุดทม้ายของเพลงสดดุดดีเลว่มทดีนื่สามดม้วย เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นคสาเอว่ยของ
ชายผถูม้ดสาเนมินตามทางของพระเจม้าคนหนขงนื่ ผถูม้ไดม้เหก็นภดัยพมิบดัตมิระดดับชาตมิทดีนื่เกมิดแกว่อมิสราเอล โดย
วมิงวอนพระเจม้า ขม้อโตม้แยม้งของเขาคนอ พระสดัญญาเหลว่านดันี้นทดีนื่เปก็นพดันธสดัญญาทดีนื่พระเจม้าไดม้ทรงใหม้
ไวม้แลม้ว เพลงสดดุดดีบทนดีคนี้ าดหวดังการชว่วยใหม้พม้นและความชว่วยเหลนอเพราะความสดัตยว์ซนนื่อของพระเย
โฮวาหว์
ชนนื่อบทเพลง มหัสควิลบทหนถึมื่งของเอธาน คนเอสราหณ์ มดีความหมายวว่า ‘คสาสดันื่งสอน (หรนอบท
เรดียน) ของเอธาน’ ขม้อ 1-4 ทถูลขอความสดัตยว์ซนนื่อของพระเจม้าทดีนื่มดีตว่อพดันธสดัญญาของพระองคว์กดับ

วงศว์วานของดาวมิด ขม้อ 5-14 สรรเสรมิญและยกยอพระนามขององคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าเพราะฤทธานดุ
ภาพ ความยดุตมิธรรม และความเมตตาของพระองคว์ ในขม้อ 15-18 เขารม้องเพลงเกดีนื่ยวกดับความสดุข
ของประชาชนทดีมนื่ ดีพระเจม้าเชว่นนดันี้นเปก็นสงว่าราศดีและการปม้องกดันของพวกเขา ในขม้อ 19-37 ผถูม้แตว่ง
เพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้เลว่ายม้อนถขงเงนอนื่ นไขตว่างๆของพดันธสดัญญาของดาวมิดอยว่างยนดยาวและพรม้อมกดับ
ความชนนื่นบานชดัดเจน ในขม้อ 38-51 เอธานระบายคสารม้องทดุกขว์และคสารม้องทถูลของตนอยว่างโศกเศรม้า
ขม้อสดุดทม้ายปมิดทม้ายเพลงสดดุดดีบทนดีดนี้ ม้วยคสาถวายสาธดุการอดันยมินื่งใหญว่และเอเมนสองครดังนี้
สดด 89:1-2

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขร นข ตข้นโดยกทำรรข้องเพลงเกดที่ยวกนับควทำม

เมตตทำและควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำ ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงถถึงความเมตตาของพระเยโฮวาหค์
เปก็นนมิตยค์ ดข้วยปากของขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะประกาศความสอัตยค์สรจรมิตของพระองคค์ตลอด
ทรกชอัชั่วอายร สธิที่งทดที่ถทูกเนข้นยทรทำคสือ ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำและควทำมสนัตยรซสืที่อของพระองครตลอดทดุกชนัวที่
อทำยดุคน ควทำมจรธิงนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร นดที่เปกนแหตงแรกจทำกหกแหตงในเพลงสดดุดดบทนดรทผดที่ ทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุเรสืที่องควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำ ดทู 89:2,5,8, 24,33 เชตนกนัน
2 ดข้วยขข้าพระองคค์ไดข้กลต่าวแลข้ววต่า "ความเมตตาจะตอัสิ้งอยยต่เปก็นนมิตยค์ พระองคค์จะสถาปนา
ความสอัตยค์สรจรมิตของพระองคค์ในฟข้าสวรรคค์ททเดทยว" ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำ
วตทำเขทำไดข้เปกนพยทำนถขงควทำมเมตตทำและควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำในสมนัยอดดต ทดคที่ วรหมทำยเหตดุเพธิ ที่ม
เตธิมกกคอสื คททำพรรณนทำของเขทำเกดที่ยวกนับควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำ – ถทูกสถทำปนทำไวข้ในฟข้ทำสวรรคร มนัน
เรธิที่มตข้นทดที่นนนัที่ และหลนังที่ ไหลลงมทำสทูตเรทำ
สดด 89:3-4

เอธทำนจขงยกคททำตรนัสของพระเจข้ทำซขที่งเปกนพระสนัญญทำพนันธสนัญญทำ

เหลตทำนนัรนทดพที่ ระองครไดข้ทรงกระทททำไวข้กบนั ดทำวธิด "เราไดข้กระทชาพอันธสอัญญากอับผยทข้ ทชั่ถยกเลซอกของเรา
เราไดข้ปฏมิญาณกอับดาวมิดผยข้รบอั ใชข้ของเรา พนันธสนัญญทำของดทำวธิดจขงถทูกยกขขรนมทำกลตทำว ดทู 2 ซทำมทูเอล
7:4 สทำระสททำคนัญของพนันธสนัญญทำนนัรนคสือ 4 วต่า `เราจะสถาปนาเชซสิ้อสายของเจข้าไวข้เปก็นนมิตยค์และจะ
สรข้างบอัลลอังกค์ของเจข้าไวข้ทรกชอัชั่วอายร'" เซลาหค์ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำดทำวธิดวตทำเขทำจะมดรทำชวงศรหนขที่งเสมอ

ไปบนบนัลลนังกรของเขทำ กทำรสททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของเรสืที่องนนัรนจะเปกนตอนทดพที่ ระเยซทูครธิสตรประทนับบน
บนัลลนังกรของดทำวธิดในชตวงยดุคพนันปดและตตอไปในอทำณทำจนักรนธิรนนั ดรรนร นัน
สดด 89:5-7

ในกทำรระลขกถขงพนันธสนัญญทำของดทำวธิด ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขง

สรรเสรธิญพระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ฟข้าสวรรคค์จะสรรเสรมิญการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์
และสรรเสรมิญความสอัตยค์สรจรมิตของพระองคค์ในททชั่ประชรมของบรรดาวมิสรทธมิชนดข้วย ฟข้ทำสวรรครเอง
(ซขที่งเปกนทดมที่ ทำแหตงควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำ) สรรเสรธิญควทำมสนัตยรซสืที่อของพระองครทดที่มดตตอ
ประชทำชนของพระเจข้ทำ ควทำมเทดที่ยงตรงดดุจนทำฬธิกทำของดวงดทำวตตทำงๆในฟข้ทำสวรรครเปกนภทำพประกอบ
ทดแที่ สดงถขงควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำและควทำมชอบธรรมของพระองครทดที่มตด ตอมนดุษยชทำตธิ
6 เพราะผยข้ใดเลต่าททชั่ในฟข้าจะเปรทยบกอับพระเยโฮวาหค์ไดข้ ในบรรดาลยกหลานของผยข้มทอชานาจผยข้
ใดจะเหมซอนพระเยโฮวาหค์ คททำตอบตตอคททำถทำมเหลตทำนดรปรทำกฏชนัดเจนอยทูแต ลข้ว ไมตมดผทูข้ใดในสวรรคร
เบสืรองบนหรสือบนแผตนดธินโลกเบสืรองลตทำงทดที่เปรดยบกนับองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไดข้ ดนังนนัรน พระองครจขงทรง
คทูตควรแกตคททำสรรเสรธิญ
7 คซอองคค์พระเจข้าผยข้เปก็นททชั่เกรงกลอัวอยต่างยมิชั่งในสภาของบรรดาวมิสร ทธมิชน และบรรดาผยข้ททชั่อยยต่
รอบพระองคค์เกรงขามพระองคค์ เพรทำะฤทธทำนดุภทำพ ควทำมเมตตทำ และควทำมสนัตยรซสืที่อของพระองคร
พระเจข้ทำจขงทรงเรดยกเอทำควทำมเกรงกลนัวและควทำมเคทำรพยททำเกรงจทำกคนทนัรงปวง
สดด 89:8-10

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าจอมโยธา ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ผยข้ใด

จะทรงฤทธานรภาพเทต่าเททยมพระองคค์ ดข้วยความสอัตยค์สรจรมิตของพระองคค์รอบพระองคค์ อดกครนัรงทดผที่ ทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรถทำมคททำถทำมตตทำงๆทดที่คททำตอบเหลตทำนนัรนชนัดเจนอยทูแต ลข้ว ไมตมดผทูข้ใดแขกงแรงพอๆกนับ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ นอกจทำกนดร ไมตมดผทูข้ใดสทำมทำรถหยนังที่ ถขงควทำมสนัตยรซสืที่อของพระองครไดข้ พระองครทรง
เปกนหนขงที่ เดดยวและไมตมดผทูข้ใดเหมสือน พระองครไมตเพดยงเปดยที่ มฤทธทำนดุภทำพเทตทำนนัรน พระองครทรงสนัตยร
ซสืที่อตตอพระวจนะและพระสนัญญทำของพระองครดข้วย
9 พระองคค์ทรงปกครองการเดซอดดาลของทะเล เมซชั่อคลซชั่นสย งขถึสิ้นพระองคค์ทรงใหข้สงบ ฤทธธิธ
เดชของพระองครอยทูเต หนสือพลนังตตทำงๆแหตงธรรมชทำตธิ ดทู เพลงสดดุดด 107:25,29 และ มนัทธธิว 8:24-27

ยธิงที่ กวตทำนนัรน 10 พระองคค์ทรงทรบราหอับเปก็นชมิสิ้นๆเหมซอนผยถข้ ยกฆต่า พระองคค์ทรงกระจายศอัตรย ของ
พระองคค์ดข้วยพระกรทรงฤทธมิดิ์ของพระองคค์ รทำหนับเปกนอดกชสืที่อหนขงที่ ทดที่ใชข้เรดยกอดยธิปตร พระเจข้ทำไมตเพดยง
มดอททำนทำจเหนสือพลนังเหลตทำนนัรนแหตงธรรมชทำตธิเทตทำนนัรน – ลมและทะเล – พระองครยนังทรงปกครอง
เหนสือประชทำชทำตธิตตทำงๆดข้วย พระองครทรงสทำมทำรถควทที่ทำประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทดที่มดอททำนทำจไดข้ตทำมชอบ
พระทนัย
สดด 89:11-12

ฟข้าสวรรคค์เปก็นของพระองคค์ แผต่นดมินโลกเปก็นของพระองคค์ดข้วย

พระองคค์ไดข้ทรงตอัสิ้งพมิภพและบรรดาสมิงชั่ ททชั่อยยต่ในนอันสิ้ พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทรงเปกนพระผทูข้สรข้ทำงฟข้ทำ
สวรรครและแผตนดธินโลก ดนังนนัรนจขงทรงเปกนเจข้ทำของสธิที่งทนัรงปวงเหลตทำนนัรน มนันเปกนของพระองคร
ทนัรงหมด 12 ทมิศเหนซอและทมิศใตข้ พระองคค์กก็ไดข้ทรงสรข้าง ภยเขาทาโบรค์กบอั ภยเขาเฮอรค์โมนจะ
สรรเสรมิญพระนามของพระองคค์อยต่างชซนชั่ บาน ภทูเขทำเฮอรรโมนอยทูทต ทำงฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำ
จอรรแดน (ในกทำลธิลดดข้ทำนทธิศตะวนันออกเฉดยงเหนสือ) และภทูเขทำททำโบรรอยทูทต ทำงฝนัที่งตะวนันตก (ทอดตนัว
ขขรนมทำจทำกทดที่รทำบแหตงเอสดรทำเอโลน) ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำอทำจเปกนไดข้วทำต พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้สรข้ทำงทธิศ
เหนสือ ทธิศใตข้ ทธิศตะวนันออก และทธิศตะวนันตกดข้วย – และทดุกจดุดทดที่อยทูรต ะหวตทำงนนัรน พระองครทรงอยทูต
เหนสือสธิที่งทนัรงปวง
สดด 89:13-14

พระองคค์มทพระกรออันทรงฤทธมิดิ์ พระหอัตถค์ของพระองคค์กก็แขก็งแรง

พระหอัตถค์ขวาของพระองคค์กก็สยง ฤทธทำนดุภทำพอนันหทำทดที่สดุดไมตไดข้ของพระเจข้ทำถทูกสรรเสรธิญอดกครนัรง
ตรงนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใหข้พระเจข้ทำมดคดุณสมบนัตธิตตทำงๆแบบมนดุษยร นนันที่ คสือ ใหข้พระองครทรงมด
แขนและมสือ – เพสืที่อพรรณนทำถขงฤทธธิธเดชของพระองคร
14 ความเททชั่ยงธรรมและความยรตมิธรรมเปก็นรากฐานแหต่งบอัลลอังกค์ของพระองคค์ ความ
เมตตาและความจรมิงเดมินนชาหนข้าพระองคค์ คททำทดที่แปลเปกน ความเททชั่ยงธรรม (เศเดค) เปกนคททำฮดบรทูทมดที่ ด
ควทำมหมทำยพสืรนๆวตทำควทำมชอบธรรม พรข้อมกนับสททำนวนโวหทำรแบบกวด ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
พรรณนทำวตทำพระทดที่นงนัที่ ของพระเจข้ทำถทูกสถทำปนทำในควทำมชอบธรรมและควทำมยดุตธิธรรม นอกจทำกนดร
พระลนักษณะตตทำงๆของพระองครทดที่เปกนควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงกกอยทูตต ตอพระพนักตรรพระองครเสมอ

ดนังนนัรนพระทดที่นนังที่ ของพระเจข้ทำจขงมดพรสืนฐทำนอยทูบต นควทำมชอบธรรม ควทำมยดุตธิธรรม ควทำมเมตตทำ และ
ควทำมจรธิง พระองครทรงเปกนพระมหทำกษนัตรธิยรและผทูข้พธิพทำกษทำทดที่แสนวธิเศษจรธิงๆ
สดด 89:15-16

ชนชาตมิททชั่รข้จย อักโหต่รข้องอยต่างชซชั่นบานกก็เปก็นสร ข โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์

พวกเขาจะเดมินในความสวต่างจากสทพระพอักตรค์ของพระองคค์ เสดยงชสืที่นบทำนนนัรนอทำจเปกนคททำพรรณนทำ
แสนวธิเศษเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำซขที่งถทูกนททำเสนอในขข้อกตอนๆหนข้ทำ แนตทดเดดยว ควทำมสดุขยตอมมดแกตคนทนัรง
หลทำยทดที่ทรทำบควทำมจรธิงอนันแสนชสืที่นบทำนนนัรน กทำรรทูแข้ ละกทำรเขข้ทำใจควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ แลข้วเดธินใน
ควทำมจรธิงนนัรนจะนททำมทำซขที่งกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ ควทำมสวตทำงจทำกสดพระพนักตรรของพระองครเปกนคททำ
เปรดยบเปรยทดที่หมทำยถขงกทำรทดที่พระองครทรงพอพระทนัย กทำรดททำเนธินในควทำมสวตทำงแหตงสดพระพนักตรร
ของพระองครจงข หมทำยถขงกทำรอวยพรของพระองคร บดุคคลทดที่ทททำเชตนนนัรนยตอมเปกนสดุขจรธิงๆ
16 พวกเขาจะปลาบปลซสิ้มยมินดทในพระนามพระองคค์วนอั ยอังคชชั่า และไดข้รอับการเชมิดชยโดยความ
ชอบธรรมของพระองคค์ ประชทำชนของพระเจข้ทำ (คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้รบนั กทำรอวยพรเชตนนนัรน) มด
เหตดุผลทดุกประกทำรทดที่จะชสืที่นชมยธินดดเสมอไป ยธิงที่ กวตทำนนัรน มดพระพรเปกนสองเทตทำดข้วยในควทำมชอบ
ธรรมของพระเจข้ทำ (1) ในพระครธิสตรเรทำไดข้ถทูกประกทำศวตทำชอบธรรมแลข้ว เรทำจขงมดตททำแหนตงทดที่ถทูกยกชทู
ขขรน และ (2) เมสือที่ เรทำเรดยนรทูทข้ ทำงตตทำงๆอนันชอบธรรมของพระองคร ชดวธิตของเรทำกกถทูกยกขขรนออกมทำจทำก
เลนตมแหตงควทำมบทำป
สดด 89:17-18

เพราะพระองคค์ทรงเปก็นสงต่าราศทแหต่งกชาลอังของเขาทอัสิ้งหลาย แตต่โดย

ความโปรดปรานของพระองคค์ เขาของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะถยกเชมิดชยขถึสิ้น เมสือที่ พระเจข้ทำทรง
ถตทำยทอดพละกททำลนังแกตประชทำชนของพระองคร พระองครกทก รงกลทำยเปกนสงตทำรทำศดของพวกเขทำ เมสืที่อ
เรทำพบควทำมโปรดปรทำนของพระองครและไดข้รนับกทำรอวยพรตทำมนนัร น พละกททำลนังของเรทำกกถทูกยกชทู
ขขรน กทำรเอตยถขง เขา (สดัตวว์) ของคนๆหนขงที่ เปกนคททำเปรดยบเปรยของพนันธสนัญญทำเดธิมทดที่หมทำยถขงพละ
กททำลนังและพลนังของวนัวผทูข้ตนัวหนขที่ง มนันมดควทำมหมทำยวตทำ พละกททำลนังและพลนัง ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำ
ตรงนดรกคก สือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือประชทำชนของพระองคร

18 เพราะผยปข้ ข้องกอันเราทอัสิ้งหลายเปก็นพระเยโฮวาหค์ กษอัตรมิยขค์ องเราเปก็นองคค์บรมิสร ทธมิดิ์แหต่ง
อมิสราเอล ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวอยตทำงชนัดแจข้งถขงสธิที่งทดที่ถทูกบอกเปกนนนัยแลข้ว พระเจข้ทำจะ
ทรงดทูแลประชทำชนของพระองคร พระองครผทูข้ทรงเปกนองครบรธิสดุทธธิธแหตงอธิสรทำเอลจะทรงพธิทนักษร
รนักษทำพวกเขทำอยตทำงสนัตยรซสืที่อและอยตทำงชอบธรรม ในกทำรทททำเชตนนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกกก ทำท ลนัง
สนนับสนดุนคดดของตนเพสือที่ ใหข้พระเจข้ทำทรงสนัตยรซสืที่อตตอประชทำชนของพระองครตตอไป อธิสรทำเอลกททำลนัง
เผชธิญกนับกทำรตดสอนของพระเจข้ทำอทำจในสมนัยของเรโหโบอนัม ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข โตข้แยข้งคดด
ของตนเพสือที่ ใหข้พระเจข้ทำทรงสนัตยรซสืที่อตตอไปตตอพนันธสนัญญทำนนัรนทดพที่ ระองครทรงกระทททำไวข้กบนั ดทำวธิด
สดด 89:19-21

เอธทำนจขงเรธิที่มเลตทำยข้อนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำถขงรทำยละเอดยดตตทำงๆ

ของพนันธสนัญญทำของดทำวธิดทดที่พระองครไดข้ทรงกระทททำไวข้กบนั ดทำวธิด ในกาลกต่อน พระองคค์ตรอัสดข้วย
นมิมมิตแกต่ผข้บย รมิสร ทธมิดิ์ของพระองคค์และตรอัสวต่า "เราไดข้ชต่วยเหลซอชายฉกรรจค์คนหนถึชั่ง เราไดข้เชมิดชย คนททชั่
ถยกเลซอกคนหนถึชั่งเหนซอประชาชน ผทูข้บรธิสดุทธธิธของพระองครในทดที่นร ดอทำจเปกนซทำมทูเอลผทูข้พยทำกรณรตอนทดที่
พระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำใหข้เจธิมบดุตรชทำยคนหนขที่งของเจสซด ชทำยฉกรรจรคนทดที่วทำต นดรอทำจเปกนดทำวธิด ผทูข้ซขที่ง
พระเจข้ทำทรงเลสือกออกมทำจทำกยทูดทำหร
20 เราไดข้พบดาวมิดผยข้รบอั ใชข้ของเรา ดข้วยนชสิ้ามอันบรมิสร ทธมิดิ์ของเรา เราไดข้เจมิมเขาไวข้แลข้ว ไมตมด
คททำถทำมเลยวตทำพระเจข้ทำทรงหมทำยถขงใคร ดทำวธิดถทูกเจธิมโดยซทำมทูเอลเพสืที่อเปกนกษนัตรธิยรองครตตอไปของ
อธิสรทำเอล
21 เพซชั่อวต่ามซอของเราจะอยยต่กบอั เขาเปก็นนมิตยค์ และแขนของเราจะเสรมิมกชาลอังของเขา พระเจข้ทำ
ไมตเพดยงทรงเลสือกดทำวธิดจทำกคนหลทำยพนันแหตงยทูดทำหรเทตทำนนัรน พระองครยนังทรงสถทำปนทำบนัลลนังกรของ
เขทำตตอหนข้ทำเขทำและเสรธิมกททำลนังเขทำในกทำรครอบครองของเขทำดข้วย
สดด 89:22-23

ศอัตรย จะเรทยกอะไรจากเขาไมต่ไดข้ บรตรแหต่งความชอัชั่วรข้ายจะกดขทชั่เขา

ไมต่ไดข้ 23 เราจะขยทคสิ้ ต่อย รมิของเขาตต่อหนข้าเขา และตทผข้ทย ทชั่เกลทยดเขาใหข้ลข้มลง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
เตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำ และ

พระเจข้ทำทรงทททำเชตนนนัรนเมสือที่ พระองครประททำนชนัยชนะแกตดทำวธิดครนัรงแลข้วครนัรงเลตทำเหนสือซทำอทูล คนฟดลธิส
เตดย และแมข้แตตบดุตรชทำยทดมที่ นักกบฏของเขทำเอง
สดด 89:24-26

เอธทำนเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครทรงสนัญญทำวตทำจะยสืนอยทูเต คดยง

ขข้ทำงดทำวธิดและลทูกหลทำนของเขทำ ความสอัตยค์สรจรมิตและความเมตตาของเราจะอยยต่กอับเขา และเขาของ
เขาจะเปก็นททชั่เชมิดชย โดยนามของเรา พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำควทำมสนัตยรซสืที่อและควทำมเมตตทำของ
พระองครจะอยทูกต บนั ดทำวธิด ในพระนทำมของพระเจข้ทำ อททำนทำจของดทำวธิดจะถทูกขยทำยออก
25 เราจะเอามซอของเขาวางไวข้บนทะเล และมซอขวาของเขาบนแมต่นชสิ้าทอัสิ้งหลาย ควทำมคธิดนดร
อทำจเปกนเชธิงอดุปไมยทดที่วทำต พระเจข้ทำจะประททำนอททำนทำจสธิทธธิธขทำดแกตดทำวธิดตนัรงแตตทะเลเมดธิเตอรรเรเนดยน
จนถขงแมตนร ททำยทูเฟรตธิส พระองครทรงกระทททำเชตนนนัรนจรธิงๆ
26 เขาจะรข้องตต่อเราวต่า `พระองคค์ทรงเปก็นพระบมิดาของขข้าพระองคค์ พระเจข้าของขข้า
พระองคค์ และเปก็นศมิลาแหต่งความรอดของขข้าพระองคค์' เมสือที่ พระเจข้ทำทรงอวยพรและทททำใหข้ดทำวธิด
เจรธิญขขรน เขทำกกรนับรทูอข้ ยตทำงสนัตยรซสืที่อวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนพระบธิดทำในสวรรครของเขทำและเปกนรทำกฐทำน
แหตงควทำมรอดของเขทำ
ประเดกนสททำคนัญทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเสนอกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะพธิทนักษร
รนักษทำดทำวธิดและวงศรวทำนของเขทำตลอดไปเปกนนธิตยร เมสืที่อเปกนเชตนนนัรน เขทำจขงเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำถขง
เรสือที่ งนดรในยทำมทดที่ถทูกพระเจข้ทำตดสอน
สดด 89:27-29

และเราจะใหข้เขาเปก็นบรตรหอัวปทของเราดข้วย สย งกวต่าบรรดากษอัตรมิยค์

แหต่งแผต่นดมินโลก อทำจมดสองมดุมมองตรงนดร บรธิบทในทนันทดยอต มกลตทำวถขงดทำวธิดอยตทำงแนตนอน ควทำม
คธิดของกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงทททำใหข้เขทำเปกนบดุตรหนัวปดของพระองครกนก ตทำจะหมทำยควทำมวตทำเขทำไดข้รนับกทำร
อวยพรเหนสือคนอสืที่นทนัรงปวง อยตทำงไรกกตทำม มดพระองครผทูข้หนขงที่ ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำดทำวธิดแฝงอยทูใต นขข้อนดร นนันที่
คสือพระเยซทูครธิสตรผทูข้จะทรงสทูงสต งกวตทำกษนัตรธิยรองครใดทดที่เปกนมนดุษยรอยตทำงแทข้จรธิง แมข้ดทำวธิดเปกนกษนัตรธิยร
ผทูข้เปกนเอกในสมนัยของเขทำ เมสืที่อพระเยซทูเสดกจกลนับมทำ พระองครจะทรงเปกนกษนัตรธิยผร ทูข้เปกนเอกแหตง
ประวนัตธิศทำสตรร

28 เราจะเกก็บความเมตตาของเราไวข้ใหข้เขาเปก็นนมิตยค์ และพอันธสอัญญาของเราจะตอัสิ้งมอัชั่นคง
อยยเต่ พซชั่อเขา กทำรประยดุกตรใชข้ในทนันทดคอสื พนันธสนัญญทำทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำไวข้กบนั ดทำวธิดเหมสือนเดธิม
อยตทำงไรกกตทำม กทำรสททำเรกจจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำของขข้อนดรจะเกธิดขขรนในตนัวตนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของ
เรทำในอทำณทำจนักรของพระองคร
29 เราจะสถาปนาเชซสิ้อสายของเขาไวข้เปก็นนมิตยค์ ทอัสิ้งบอัลลอังกค์ของเขาใหข้ดชารงตราบเทต่ากาล
ของฟข้าสวรรคค์ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครไดข้ทรงสนัญญทำแกตดทำวธิดวตทำ
เขทำจะมดรทำชวงศรอนนั ไมตรจทูข้ บบนบนัลลนังกรของเขทำ นนันที่ จะสสืบตตอไปในกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของ
พระครธิสตรและตตอไปอดกในอทำณทำจนักรนธิรนนั ดรรนร นัน แมข้รทำชวงศรนร นันถทูกขนัดจนังหวะโดยกทำรตกเปกน
เชลยยนังบทำบธิโลน มนันจะถทูกรสืรอฟสืร นขขรนอดกเมสืที่อพระเยซทูเสดกจกลนับมทำ
สดด 89:30-32

อยตทำงไรกกตทำม พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำลทูกหลทำนของดทำวธิดจะตข้องฟนังคททำ

เตสือน ถข้าลยกหลานของเขาทมิสิ้งราชบอัญญอัตมิของเรา และไมต่ดชาเนมินตามคชาตอัดสมินของเรา 31 ถข้าเขาทอัสิ้ง
หลายฝต่าฝซนกฎเกณฑค์ของเรา และมมิไดข้รอักษาบอัญญอัตมิของเรา พระเจข้ทำตรนัสวตทำพระองครจะทรง
พธิพทำกษทำพวกเขทำถข้ทำพวกเขทำทททำสธิที่งเหลตทำนดร
32 แลข้วเราจะลงโทษการละเมมิดของเขาดข้วยไมข้เรทยว และความชอัวชั่ ชข้าของเขาดข้วยการเฆทชั่ยน
ผทูข้ทดที่องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงรนัก พระองครกทก รงตดสอน นนันที่ เปกนจรธิงสททำหรนับรทำชวงศรของดทำวธิด มนันยนัง
เปกนจรธิงอยทูเต หมสือนเดธิมสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดร แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำพนันธ
สนัญญทำหนขงที่ กนับดทำวธิดและไดข้ทรงกระทททำพนันธสนัญญทำหนขที่งกนับเรทำในพระครธิสตรแลข้ว นนันที่ กกไมตปนัดทธิรง
ควทำมเปกนไปไดข้ทดที่วทำต พระองครจะทรงพธิพทำกษทำควทำมบทำปของเรทำ เวลทำทดที่เพลงสดดุดดบทนดรถทูกเขดยนอทำจ
เปกนตอนทดที่เรโหโบอนัมถทูกตดสอนโดยพระเจข้ทำ ดทู 2 พงศทำวดทำร 12
สดด 89:33-34

อยตทำงไรกกตทำม เอธทำนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกเก ตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำ

ถขงพนันธสนัญญทำทดที่พระองครทรงกระทททำไวข้กบนั ดทำวธิด แตต่จะไมต่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา
หรซอไมต่จรมิงตต่อความสอัตยค์สรจรมิตของเรา ชตทำงเปกนควทำมมนันที่ ใจแสนวธิเศษทดที่พระเจข้ทำจะไมตทรงเอทำ
ควทำมเมตตทำกรดุณทำหรสือควทำมสนัตยรซสืที่อของพระองครไปเสดยจทำกเรทำ แมข้เรทำอทำจลข้มเหลว เหมสือนอยตทำง

อธิสรทำเอลลข้มเหลว พระเจข้ทำกกยนังทรงสนัตยรซสืที่อและเปดที่ยมเมตตทำเหมสือนเดธิม เรทำปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำผทูข้วธิ
เศษจรธิงๆ!
34 เราจะไมต่ฝต่าฝซนพอันธสอัญญาของเรา หรซอพลมิกแพลงถข้อยคชาททชั่ออกไปจากรมิมฝทปากของ
เรา พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองครเสมอ พระสนัญญทำตตทำงๆของพระองครไมตเคยลข้มเหลว
พระองครทรงกระทททำพนันธสนัญญทำหนขที่งกนับดทำวธิดแลข้ว พระองครจะทรงทททำมนันใหข้สททำเรกจ นดที่เปกนจรธิง
สททำหรนับเรทำทดุกวนันนดรเชตนกนัน ในพระครธิสตร พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำพนันธสนัญญทำใหมตแหตงพระคดุณแลข้ว
และพระองครจะทรงทททำมนันใหข้สททำเรกจดข้วย จงสรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
สดด 89:35-37

พระเจข้ทำทรงสนัญญทำโดยตรนัสผตทำนเอธทำนวตทำ เราปฏมิญาณดข้วยความ

บรมิสรทธมิดิ์ของเราเดก็ดขาดวต่า เราจะไมต่มรสาตต่อดาวมิด กลตทำวอยตทำงเจทำะจงคสือ พระเจข้ทำทรงรนับประกนันวตทำ
36 เชซสิ้อสายของเขาจะดชารงอยยต่เปก็นนมิตยค์ บอัลลอังกค์ของเขาจะยซนนานอยต่างดวงอาทมิตยค์ตต่อหนข้าเรา
บนัลลนังกรของดทำวธิดจะดททำรงอยทูเต รสือที่ ยไปจนนธิรนันดรรกทำลเหมสือนกนับทดที่พระบดุตรผทูข้ทรงยธิงที่ ใหญตของเขทำ
นนันที่ คสือ พระเยซทูครธิสตรทรงปกครองและครอบครองจทำกบนัลลนังกรนร นันในเยรทูซทำเลกมยดุคพนันปดและจทำก
นนัรนในเยรทูซทำเลกมใหมต
37 จะสถาปนาไวข้อยต่างดวงจอันทรค์เปก็นนมิตยค์ และเหมซอนสอักขทพยานออันสอัตยค์ซอซชั่ ในทข้องฟข้า "
เซลาหค์ แมข้ฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลกจะสทูญสลทำยไปสนักวนันหนขที่ง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกใก ชข้ดวง
จนันทรรเปกนอดุปไมยเพสืที่อกลตทำวถขงควทำมยนังที่ ยสืนอยทูเต ปกนนธิตยร แมข้สวตทำงจข้ทำขขรนและมนัวลง มนันกกอยทูทต ดที่นนนัที่
เสมอ และบนัลลนังกรของดทำวธิดจะเปกนเชตนนนัรนเหมสือนกนันในตนัวตนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำผทูข้เปดที่ยมสดุข
ของเรทำ พระองครจะทรงปกครองและครอบครองจทำกบนัลลนังกรนร นันตลอดไปเปกนนธิตยร มนันจะเปกนคททำ
พยทำนแทข้อยตทำงหนขงที่ ถขงควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำ พระองครทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองครเสมอ
สดด 89:38-41

แตต่พระองคค์ทรงไดข้เหวทชั่ยงออกไปและเกลทยดชอัง พระองคค์ทรง

พระพมิโรธตต่อผยข้ททชั่เจมิมไวข้ของพระองคค์ จดุดสนใจของเพลงสดดุดดบทนดรครทำวนดรหนนั ไปยนังควทำมทดุกขรใจทดที่
ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลเผชธิญขณะนนัรน นดอที่ ทำจเปกนกทำรตดสอนของพระเจข้ทำในชตวงรนัชกทำลของเรโหโบ
อนัม หลทำนชทำยของดทำวธิด ดทู 2 พงศทำวดทำร 12 ในฐทำนะชทำยคนหนขที่งทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ ผทูข้

แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรครทที่ทำครวญเกดที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทดที่พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้มทำยนังประชทำชนของ
พระองครและบนัลลนังกรของดทำวธิด
39 พระองคค์ไดข้ทรงบอกเลมิกพอันธสอัญญากอับผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ พระองคค์ทรงกระทชา
มงกรฎของทต่านมลทมินโดยเหวทชั่ยงลงสยต่พซสิ้นดมิน เมสือที่ พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้อธิสรทำเอลถทูกเหยดยบยทที่ทำโดย
อดยปธิ ตรในสมนัยของเรโหโบอนัม ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกสก งสนัยวตทำจรธิงๆแลข้วพระเจข้ทำทรงหนักพนันธ
สนัญญทำของพระองครกบนั อธิสรทำเอลแลข้วหรสือไมต
40 พระองคค์ไดข้พอังรอัสิ้วตข้นไมข้ของทต่านทอัสิ้งสมิสิ้น พระองคค์ทรงใหข้ททชั่กชาบอังเขข้มแขก็งของทต่านสลอัก
หอักพอัง 41 คนทอัสิ้งปวงททชั่ผต่านไปกก็ปลข้นทต่าน ทต่านกก็เปก็นททชั่นมินทาของเพซชั่อนบข้าน วงศรวทำนของดทำวธิดไดข้
พบกนับควทำมพธินทำศของมนันอยตทำงฉนับพลนัน พระเจข้ทำทรงเยสือนกทำรละเมธิดของพวกเขทำดข้วยไมข้เรดยวอนัน
หนขงที่ แลข้ว วงศรวทำนของดทำวธิดกททำลนังเดสือดรข้อน
สดด 89:42-45

พระองคค์ทรงยกยต่องมซอขวาของคยต่อรมิของทต่าน พระองคค์ทรง

กระทชาใหข้ศอัตรย ทอัสิ้งสมินสิ้ ของทต่านเปรมปรทดมิดิ์ 43 จรมิงททเดทยว พระองคค์ทรงหอันคมดาบของทต่าน และ
พระองคค์มมิไดข้ทรงกระทชาใหข้ทต่านตอัสิ้งมอัชั่นอยยต่ในสงคราม วงศรวทำนของดทำวธิดและซทำโลมอนซขที่งครนัรง
หนขงที่ เคยมดอททำนทำจมทำกและโดดเดตนบนัดนดรอยทูใต นสภทำพรดุตงรธิที่งแลข้ว พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้อดยธิปตรมทำเห
ยดยบยทที่ทำเรโหโบอนัมแลข้ว เขทำไมตเพดยงประสบควทำมพตทำยแพข้ททำงทหทำรเทตทำนนัรน เขทำยนังถทูกเหยดยดหยทำม
ในระหวตทำงนนัรนดข้วย กทำรตดสอนของพระเจข้ทำคสือ ประสบกทำรณรหนขที่งอนันนตทำเศรข้ทำดนังทดที่เรโหโบอนัมไดข้
เรดยนรทูกข้ บนั ตนัวเอง
44 พระองคค์ไดข้ทรงกระทชาใหข้สงต่าของทต่านเสซชั่อมสย ญไป และทรงเหวทชั่ยงบอัลลอังกค์ของทต่านลง
สยพต่ ซสิ้นดมิน 45 พระองคค์ทรงตอัดวอันวอัยหนรต่มของทต่านใหข้สอัสิ้น และทรงคลรมทต่านไวข้ดข้วยความอาย เซ
ลาหค์ กทำรตดสอนนดรเรธิที่มตข้นในสมนัยของเรโหโบอนัมและกษนัตรธิยรองครอนสืที่ ๆทดที่ไถลกลนับของอธิสรทำเอล
และยทูดทำหรกเก รดยนรทูเข้ รสืที่องนนัรนอยตทำงเจกบปวดเชตนกนัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงอทำจมองลตวงหนข้ทำแบบ
เปกนคททำพยทำกรณรไปยนังกทำรตกเปกนเชลยยนังอนัสซดเรดยและบทำบธิโลน มนันใหข้กทำรหยดุดชนั วที่ ครทูตเพสืที่อกทำร
พธิจทำรณทำอยตทำงแนตนอนซขที่งเปกนควทำมคธิดทดที่อยทูใต น เซลาหว์

สดด 89:46-48

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไดข้นททำเสนอคดดอนันเปดที่ยมโวหทำรและซนับซข้อน

ของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำแลข้ว บนัดนดรเขทำมทำถขงประเดกนสททำคนัญของเรสือที่ งรทำวทนัรงหมดแลข้ว ขข้าแตต่
พระเยโฮวาหค์ พระองคค์จะซต่อนองคค์อยยนต่ านเทต่าใด เปก็นนมิตยค์หรซอ พระพมิโรธของพระองคค์จะไหมข้
อยยนต่ านเทต่าใด
เขทำถทำมวตทำพระเจข้ทำจะทรงอนดุญทำตใหข้กทำรตดสอนดททำเนธินตตอไปอดกนทำนเทตทำใด พระเจข้ทำจะทรง
ซตอนพระพนักตรรของพระองครจทำกพวกเขทำอดกนทำนเทตทำใด? พระพธิโรธของพระองครจะลดุกไหมข้ตตอสทูข้
อธิสรทำเอลอดกนทำนเทตทำใด? กทำรตดสอนของพระเจข้ทำไมตเคยเปกนเรสือที่ งนตทำยธินดดเลยแตตเปกนทดที่เศรข้ทำใจ
อธิสรทำเอลกททำลนังไดข้รนับบทเรดยนนนัรนอยตทำงเจกบปวด
47 ขอทรงระลถึกวต่า ชต่วงชทวมิตของขข้าพระองคค์สนอัสิ้ แคต่ไหน ไฉนพระองคค์ทรงเนรมมิตสรข้าง
บรรดามนรษยค์มาอยต่างเปลต่าประโยชนค์ จทำกนนัรนเขทำยกเรสืที่องชดวธิตอนันสนัรนมทำพทูด แนตทดเดดยว วนันทนัรงหลทำย
ของเรทำนนัรนสนัรนเมสืที่อเปรดยบเทดยบกนับนธิรนนั ดรรกทำล เขทำถทำมวตทำ พระเจข้ทำจะทรงอนดุญทำตใหข้พวกเขทำพธินทำศ
ไปในควทำมทดุกขรยทำกของพวกเขทำหรสือ ?
48 มนรษยค์คนใดมทชทวตมิ อยยต่ไดข้โดยไมต่ตข้องเหก็นความตาย เขาจะชต่วยจมิตวมิญญาณของตนใหข้
พข้นจากมซอของแดนผยข้ตายไดข้หรซอ เซลาหค์ ควทำมตทำยเปกนสธิที่งทดที่หลดกเลดที่ยงไมตไดข้และไมตมผด ทูข้ใดชตวย
ตนเองใหข้พข้นจทำกมนันไดข้ ควทำมหมทำยโดยนนัยกกคสือวตทำ พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกมนัน
ไดข้ เขทำจขงสนังที่ ผทูข้อตทำนใหข้หยดุดชนัวที่ ครทูตและพธิจทำรณทำ – เซลาหว์
สดด 89:49-51

จดุดสทูงสดุดของขข้อโตข้แยข้งของเขทำจขงถทูกกลตทำว ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็น

เจข้า ความเมตตาในกาลกต่อนของพระองคค์อยยทต่ ทชั่ไหน ซถึชั่งพระองคค์ทรงปฏมิญาณตต่อดาวมิดโดยความ
จรมิงของพระองคค์ แมข้ยอมรนับควทำมผธิดของพวกเขทำและควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำในกทำรตดสอน
พวกเขทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกยก กเรสืที่องพนันธสนัญญทำของดทำวธิดมทำกลตทำวตตอพระเจข้ทำ พระองครทรง
สนัญญทำแลข้วมธิใชตหรสือวตทำจะพธิทนักษรรนักษทำเชสืรอสทำยของดทำวธิดบนบนัลลนังกรของเขทำ? แนตทดเดดยว พระองคร
ทรงกระทททำเชตนนนัรนแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงททูลขอควทำมเมตตทำและควทำมกรดุณทำของพระเจข้ทำ
แมข้พวกเขทำไดข้กระทททำบทำปกกตทำม

ในนทำมของประชทำชทำตธินร นัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรททูลขอพระเจข้ทำวตทำ 50 ขข้าแตต่องคค์พระผยข้
เปก็นเจข้า ขอทรงระลถึกวต่าผยรข้ อับใชข้ของพระองคค์ถ ยกดต่าอยต่างไร และขข้าพระองคค์รบอั ความสบประมาท
ของบรรดาชนชาตมิททชั่มทอชานาจใหญต่โตไวข้ในอกของขข้าพระองคค์อยต่างไร เมสือที่ พระเจข้ทำทรงตดสอน
ประชทำชทำตธินร นัน บรรดทำคนโอหนังไมตเพดยงถทูกลงโทษเทตทำนนัรน แตตบรรดทำคนทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำ เชตน เอ
ธทำน กกถทูกลงโทษเชตนกนัน เขทำจขงททูลขอพระเจข้ทำใหข้หมทำยเหตดุเรสืที่องควทำมทดุกขรยทำกของพวกเขทำ 51 โอ
ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ นอัชั่นแหละศอัตรยของพระองคค์ไดข้เยข้ยหยอัน นอัชั่นแหละเขาเยข้ยรอยเทข้าของผยข้ททชั่เจมิม
ไวข้ของพระองคค์ ควทำมคธิดอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำซขที่งถทูกปธิดทข้ทำยตรงนดรกคก สือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงระลขกถขงพนันธ
สนัญญทำทดพที่ ระองครทรงกระทททำไวข้กบนั ดทำวธิด ในกทำรทททำเชตนนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรททูลขอพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงถอนพระหนัตถรแหตงกทำรตดสอนของพระองครไปเสดยจทำกพวกเขทำ
สดด 89:52

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำถวทำยสทำธดุกทำรทดที่บตงบอกวตทำผทูข้แตตงเพลง

สดดุดดทตทำนนดรรวทูข้ ทำต พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำแลข้ว สาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์เปก็นนมิตยค์ เอ
เมนและเอเมน ขณะทดที่เอธทำนถวทำยคททำสทำธดุกทำรแดตพระเจข้ทำตลอดไปเปกนนธิตยร เรทำกกมดหนข้ทำทดที่ๆจะ
สรรเสรธิญพระองครตลอดไปเปกนนธิตยร กทำรสรรเสรธิญพระองครเปกนสธิที่งทดที่สมควรทททำตลอดไปเปกน
นธิตยร
นดที่เปกนครนัรงสดุดทข้ทำยของสทำมครนัรงทดที่กทำรเอตย เอเมน ตธิดกนันสองครนัรงถทูกพบในพระคนัมภดรร ดทู
เพลงสดดุดด 41:19 และ 72:19 ควทำมหมทำยกกคอสื “ขอใหข้เปกนเชตนนนัรน องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เรทำอยทำกใหข้
เปกนไปตทำมนนัรนซทรทำแลข้วซทรทำอดก ขอถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระองครตลอดไปเปกนนธิตยร” พระองครทรงคทูตควร!
หนนังสสือเพลงสดดุดดเลตมทดที่สทำมจขงจบลงเทตทำนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 90: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีเนี้ รมิมนื่ ตม้นเลว่มทดีนื่สดีนื่ภายในหนดังสนอเพลงสดดุดดี
มดีอยถูว่หม้า ‘เลว่ม’ ภายในหนดังสนอเพลงสดดุดดี ชนนื่อของเพลงสดดุดดีบททดีนื่ 90 สอนอะไรเราหลายอยว่าง: คทา
อธวิษฐานของโมเสส คนของพระเจน้า นดีนื่ไมว่เพดียงเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนขงนื่ ของโมเสสเทว่านดันี้น แตว่เหก็น

ไดม้ชดดั วว่ามดันเปก็นคสาอธมิษฐานของเขาดม้วย สเปอรว์เจดียนไดม้ออกความเหก็นวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ ปก็น
“แบบอยว่างของวมิธดีทดีนื่ผถูม้พยากรณว์ทว่านนดีแนี้ หว่งโฮเรบพถูดคดุยอยว่างสนมิทสนมกดับสวรรคว์ และอธมิษฐาน
เผนนื่อประโยชนว์สดุขของอมิสราเอล... (มดัน) มดีเอกลดักษณว์ในความยมิงนื่ ใหญว่ของมดัน และเปก็นหนขงนื่ เดดียว
ในความเกว่าแกว่อดันศดักดมิธสมิทธมิธของมดัน” การแบว่งเพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นสองสว่วนดถูเหมนอนเรมิมนื่ ตม้นหลดัง
ขม้อ 11 สมิบเอก็ดขม้อแรกเปก็นการตรขกตรองถขงพระเจม้า ตดังนี้ แตว่ขม้อ 12 ไปจนจบ โมเสสเสนอคสารม้องทถูล
ตว่างๆตว่อพระเจม้า
สดด 90:1

ขข้าแตต่องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า พระองคค์ทรงเปก็นททชั่อาศอัยของขข้าพระองคค์

ทอัสิ้งหลายตลอดทรกชอัชั่วอายร ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำฉทำกหลนังคสือ อธิสรทำเอลในถธิที่นทดุรกนันดทำร พวกเขทำไมตมด
ทดๆที่ จะเรดยกไดข้วทำต บข้ทำน พวกเขทำไมตมดทดที่อทำศนัยเปกนหลนักแหลตง กระนนัรนในพระเจข้ทำกกมดทดที่อทำศนัยหนขที่งอยทูต
นอกจทำกนดร พระองครทรงเปกนเชตนนนัรนเหมสือนเดธิมมทำตลอดทดุกชนัวที่ อทำยดุคน ในพระครธิสตร เรทำอทำศนัยอยทูต
ไดข้เสมอ ยธิงที่ กวตทำนนัรน ยนังมดนครนนัรนอยทูเต หมสือนเดธิมทดที่ผทูข้กตอและผทูข้สรข้ทำงของมนันคสือ พระเจข้ทำ ซขที่งยนังมทำไมต
ถขง จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่พระเยซทูตรนัสวตทำ เรทำไปจนัดเตรดยมทดที่ไวข้สททำหรนับทตทำนทนัรงหลทำย
สดด 90:2

กต่อนททชั่ภยเขาทอัสิ้งหลายเกมิดขถึสิ้นมา กต่อนททชั่พระองคค์ทรงใหข้กชาเนมิดแผต่น

ดมินโลกและพมิภพ พระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าตอัสิ้งแตต่นมิรอันดรค์กาลถถึงนมิรนอั ดรค์กาล ควทำมเปกนนธิรนนั ดรร
ของพระเจข้ทำถทูกนททำเสนออยตทำงไพเรทำะ กตอนมดภเทู ขทำตตทำงๆหรสือแมข้แตตแผตนดธินโลก มดพระเจข้ทำอยทูแต ลข้ว –
ในเรธิที่มแรกนนัรน พระเจข้ทำ! กตอนเรธิที่มแรกนนัรนเรธิที่มตข้น พระเจข้ทำกกทรงเปกนอยทูแต ลข้ว ไมตมดคททำถทำมใดเลยใน
ควทำมคธิดของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรวทำต พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้เนรมธิตสรข้ทำงสธิที่งทนัรงปวง ตนัรงแตตอดดตกทำลนธิ
รนันดรร – หมอกแหตงโบรทำณกทำล – จนถขงอนทำคตกทำลนธิรนันดรร – นธิรนนั ดรรกทำลขข้ทำงหนข้ทำ – พระองคร
ทรงเปกนพระเจข้ทำ พระองครทรงเปกนอยทูเต สมอมทำและพระองครจะทรงเปกนอยทูเต สมอไป ในทดที่นร ดคสือ หนขที่ง
ในคททำพทูดเหลตทำนนัรนทดที่ชนัดเจนเกดที่ยวกนับควทำมเปกนนธิรนนั ดรรของพระเจข้ทำในพระคนัมภดรร สเปอรรเจดยนเขดยน
ไวข้วทำต “พระเจข้ทำทรงเปกนอยทูใต นอดดต ตอนทดที่ไมตมดสที่ ธิงอสืนที่ ใดเลย พระองครทรงเปกนพระเจข้ทำตอนทดที่แผตน
ดธินโลกยนังไมตเปกนโลก ... เมสือที่ ภทูเขทำทนัรงหลทำยยนังไมตถทูกยกขขรน และกทำรสรข้ทำงฟข้ทำสวรรครและแผตนดธิน
โลกยนังไมตเรธิที่มตข้น ในพระองครผทูข้ทรงอยทูเต ปกนนธิรนันดรรนร ด มดทดที่อทำศนัยอนันปลอดภนัยสททำหรนับคนทดุกชนัวที่ อทำยดุ”

สดด 90:3

กระนนัรน พระองคค์ทรงใหข้มนรษยค์กลอับไปสยคต่ วามพมินาศ และตรอัสวต่า

"บรตรทอัสิ้งหลายของมนรษยค์เออ๋ย จงกลอับเถมิด" ตรงขข้ทำมกนับพระเจข้ทำผทูข้ทรงหทำทดที่สดุดไมตไดข้และทรงสภทำพ
นธิรนันดรร คสือ ควทำมจททำกนัดของมนดุษยร คททำทดที่แปลเปกน ความพมินาศ (ดดัคคอวว์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ
‘ผงคลดดธิน’ พระเจข้ทำตรนัสแกตอทำดนัมวตทำ “เจข้ทำเปกนผงคลดดธิน และเจข้ทำจะกลนับไปเปกนผงคลดดธิน” ไมตมด
คททำถทำมเลยวตทำโมเสสอข้ทำงอธิงถขงปฐมกทำล 3:19 ตรงนดร พระเจข้ทำทรงสรข้ทำงมนดุษยรจทำกผงคลดดธินแหตงแผตน
ดธินโลกและในครทำวอนันเหมทำะสมพระองครกตก รนัสวตทำ จงกลนับไปเปกนผงคลดดธิน ควทำมทรงฤทธทำนดุ
ภทำพทนัรงสธิรนของพระเจข้ทำตนัรงตระหงตทำนเหนสือควทำมมดขข้อจททำกนัดอนันไรข้สมรรถภทำพของมนดุษยชทำตธิ นดที่
บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำโดยคททำบนัญชทำของพระเจข้ทำ เรทำกกกลนับสทูตผงคลดดธิน ชดวธิตและควทำมตทำยอยทูต
ในพระหนัตถรของพระองคร
สดด 90:4

ควทำมตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิงระหวตทำงพระเจข้ทำกนับมนดุษยรมดอยทูตต ตอไป

เพราะพอันปทในสายพระเนตรของพระองคค์เปก็นเหมซอนวานนทสิ้ซถึชั่งผต่านไปแลข้ว หรซอเหมซอนยามเดทยว
ในเวลากลางคซน สททำหรนับพระเจข้ทำแลข้ว หนขงที่ พนันปดเปกนเพดยงควทำมทรงจททำหนขที่งทดที่ผทำต นเลยไป หทำกเรทำจะ
หยดุดชนัวที่ ครทูตและนขกทบทวนเกดที่ยวกนับทดุกสธิที่งทดที่เรทำกระทททำเมสืที่อวทำน มนันกกจะใชข้เวลทำเพดยงชนัวที่ ขณะเดดยว
เพสือที่ ทดที่จะระลขกถขงและนทำนกวตทำนนัรนเพดยงเลกกนข้อยเพสืที่อทดจที่ ะเลตทำซทรทำ หนขที่งพนันปดกเก ปกนเชตนนนัรนกนับพระเจข้ทำ
พระองครทรงอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร เวลทำอยทูใต นอดกมธิตธิหนขที่งสททำหรนับพระองคร เพรทำะวตทำ “วนันเดดยวขององคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำเปกนเหมสือนกนับพนันปด และพนันปดกเก ปกนเหมสือนกนับวนันเดดยว” (2 เปโตร 3:8) “ยทำมเดดยว
ในเวลทำกลทำงคสืน” จรธิงๆแลข้วเปกนคททำททำงทหทำร ปกตธิแลข้วคนฮดบรทูมดสทำมยทำมในเวลทำกลทำงคสืน –
ประมทำณยทำมละสดที่ชนัวที่ โมง ผทูข้คนยตอมนอนในเวลทำกลทำงคสืน ชนัวที่ โมงเหลตทำนนัรนแหตงกทำรนอนในเวลทำ
กลทำงคสืน – ยทำมหนขงที่ ในเวลทำกลทำงคสืน – เมสืที่อถทูกใชข้ในกทำรนอนกกเปกนเหมสือนเพดยงชนัวที่ ขณะของเวลทำ
เทตทำนนัรน หนขที่งพนันปดกเก ปกนเชตนนนัรนกนับพระเจข้ทำ
สดด 90:5-6

พระองคค์ทรงกวาดมนรษยค์ไปเสทยอยต่างนชสิ้าทต่วม เขาเปก็นเหมซอนการ

นอนหลอับ มนดุษยชทำตธิตลอดหลทำยชนัวที่ อทำยดุคนของมนันถทูกกวทำดไปโดยพระเจข้ทำเหมสือนอยทูตต ตอหนข้ทำ
กระแสนทรทำเชดที่ยวของแมตนร ททำสทำยหนขที่งทดที่ลข้นเอตอ ควทำมตรงขข้ทำมกนันระหวตทำงพระเจข้ทำกนับมนดุษยรไมตอทำจ
เทดยบกนันไดข้เลย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงเปลดที่ยนคททำพทูดเปรดยบเทดยบ เหมซอนหญข้าททชั่งอกขถึสิ้นใหมต่ใน

เวลาเชข้า หญข้ทำในตะวนันออกกลทำงจะงอกขขรนในนทรทำคข้ทำงยทำมเชข้ทำและเตธิบโต กระนนัรนดวงอทำทธิตยรยทำม
เทดที่ยงวนันจะทททำใหข้มนันเหดที่ยวแหข้งไป
6 ในเวลาเชข้ามอันกก็บานออกและขถึนสิ้ ใหญต่ ครอัสิ้นเวลาเยก็นกก็ถยกตอัดลงและเหทชั่ยวไป สเปอรรเจดยน
เขดยนไวข้วทำต “นดเที่ ปกนประวนัตธิศทำสตรรของตข้นหญข้ทำ – ถทูกหวตทำน ถทูกปลทูก ถทูกลมพนัด ถทูกตนัด และตทำยไป
และประวนัตธิศทำสตรรของมนดุษยรกไก มตไดข้มทำกมทำยกวตทำนนัรน” หญข้ทำของตะวนันออกกลทำงปกตธิแลข้วถทูกตนัด
ลงในตอนบตทำยเพสืที่อทททำเปกนเชสืรอเพลธิงสททำหรนับเตทำอบเลกกๆทดที่ใชข้อบขนมปนังกข้อนเดดยว ดวงอทำทธิตยรยทำม
บตทำยทททำใหข้หญข้ทำเหดที่ยวแหข้งไปจนถขงขนทำดทดที่วทำต มนันกลทำยเปกนเชสืรอเพลธิงชนัรนดดสททำหรนับเตทำอบขนทำดเลกก
เหลตทำนดร มนดุษยชทำตธิกเก ปกนเชตนนนัรน ในยทำมบตทำยแหตงชดวธิต พวกเขทำกกถทูกตนัดลงเขข้ทำไปสทูตควทำมหลงลสืม
สดด 90:7-8

ครทำวนดรโมเสสหนันจทำกควทำมอตอนแอของมนดุษยรไปสทูตควทำมทดุกขร

ลททำบทำกตตทำงๆแหตงชนชทำตธิของเขทำ คนอธิสรทำเอล เพราะขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายถยกความกรมิสิ้วของ
พระองคค์ผลาญเสทย ขข้าพระองคค์กเก็ ดซอดรข้อนเพราะพระพมิโรธของพระองคค์ แนตนอนวตทำอธิสรทำเอลไดข้
รนับบทเรดยนอนันเจกบปวดเกดที่ยวกนับพระพธิโรธของพระเจข้ทำ เพรทำะควทำมไมตเชสืที่อ กทำรกบฏ ควทำมไมตเชสืที่อ
ฟนัง และใจทดที่แขกงกระดข้ทำงของพวกเขทำ อธิสรทำเอลจขงถทูกบนังคนับใหข้รตอนเรต นทำนสดที่สธิบปด พวกเขทำเผชธิญ
เหตดุกทำรณรหลทำยอยตทำงทดที่เปกนกทำรตดสอนของพระเจข้ทำในถธิที่นทดุรกนันดทำร พวกเขทำเรดยนรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำผทูข้
บรธิสดุทธธิธองครหนขงที่ ทรงกรธิรวอยตทำงรวดเรกวเพรทำะควทำมบทำป
8 พระองคค์ทรงตอัสิ้งความชอัชั่วชข้าของขข้าพระองคค์ไวข้ตต่อพระพอักตรค์พระองคค์ ทรงตอัสิ้งบาปลอับๆ
ของขข้าพระองคค์ไวข้ในความสวต่างแหต่งพระพอักตรค์ของพระองคค์ ควทำมบทำปของเรทำมดวธธิ ดอนัน
ประหลทำดในกทำรปรทำกฏใหข้เหกนแมข้เรทำพยทำยทำมปธิดซตอนมนันกกตทำม แนตทดเดดยว ควทำมบทำปตตทำงๆของ
เรทำยตอมหทำเรทำเจอจนไดข้ ทดที่แยตยงธิที่ กวตทำนนัรนกกคอสื พวกมนันถทูกเปธิดเผยอยตทำงโจตงแจข้งตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
พระองครทรงทรทำบเกดที่ยวกนับควทำมบทำปเหลตทำนนัรนทนัรงสธิรน แมข้แตตควทำมบทำปทดที่ถทูกปธิดซตอนไวข้ในสตวนลขก
ทดที่สดุดแหตงหนัวใจของเรทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบใจเรทำและควทำมบทำปทดที่ถทูกฝนังอยทูใต นนนัรน
สดด 90:9-10

วอันทอัสิ้งปวงของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายสมิสิ้นไปใตข้พระพมิโรธของ

พระองคค์ สเปอรรเจดยนเขดยนเพธิมที่ เตธิมอดกวตทำ “ควทำมยดุตธิธรรมทททำใหข้วนันทนัรงหลทำยของอธิสรทำเอลทดที่มกนั

กบฏหดสนัรนลง แตตละสถทำนทดที่ๆพวกเขทำหยดุดกลทำยเปกนสดุสทำน พวกเขทำทททำเครสืที่องหมทำยกทำรเดธินของ
ตนโดยหลดุมศพเหลตทำนนัรนทดที่พวกเขทำทธิรงไวข้เบสืรองหลนังตนเอง เพรทำะกทำรตนัดสธินโทษนดร วนันทนัรงหลทำยของ
พวกเขทำจขงถทูกทททำใหข้เหดที่ยวแหข้งไป และชดวธิตของพวกเขทำกกสทูญสลทำยไป” ควทำมบทำปยตอมทททำใหข้
ปรธิมทำณชดวธิตและคดุณภทำพชดวธิตหดสนัรนลงอยตทำงแนตนอน
ควทำมสนัรนของชดวธิตมนดุษยรถทูกพรรณนทำอดกครนัรง กชาหนดปทของขข้าพระองคค์สนมิสิ้ สร ดลงอยต่าง
เสทยงถอนหายใจ (เรซชั่องเลต่าหนถึชั่งททชั่ถยกเลต่า) มนันใชข้เวลทำไมตนทำนเลยในกทำรเลตทำเรสืที่องๆหนขที่ง ดนังนนัรน
สททำหรนับพระเจข้ทำผทูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธผทูข้ทรงสภทำพนธิรนันดรร ชดวธิตของเรทำทนัรงหลทำยกกสร นนั พอๆกนันเมสืที่อเทดยบ
กนันแลข้ว เรทำอยทูบต นโลกนดรแลข้วกกตทำยจทำกไป แตตพระเจข้ทำทรงอยทูตต ตอไป ชดวธิตของคนอธิสรทำเอลในถธิที่น
ทดุรกนันดทำรดทูเหมสือนผนันผตทำนไปอยตทำงรวดเรกว มนันเปกนเชตนนนัรนจนทดุกวนันนดร เรทำเกธิดมทำ เตธิบโต ใชข้ชวด ธิต
แลข้วกกตทำยไป ทดที่นตทำสนใจยธิงที่ ขขรนกกคสือคททำทดที่แปลเปกน เรซชั่องเลต่า (เฮหว์เกหว์) มนันมดควทำมหมทำยวตทำ ‘เสดยง
ถอนหทำยใจ’ หรสือ ‘เสดยงครวญครทำง’ ชดวธิตกกเปกนแบบนนัรน เรทำเหนสืที่อยลข้ทำเพรทำะควทำมทดุกขรและควทำม
ยทำกลททำบทำกตตทำงๆของมนัน ชดวธิตคนเรทำเปกนเหมสือนเสดยงถอนหทำยใจตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
10 กชาหนดปทของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายคซอเจก็ดสมิบหรซอถข้าเปก็นเหตรจากมทกชาลอังกก็ถถึงแปดสมิบ
ชดวธิตมนดุษยรปกตธิ โดยเฉพทำะในสมนัยนนัรนคสือประมทำณเจกดสธิบปด บทำงคนทดที่สดุขภทำพดดเปกนพธิเศษกกมดอทำยดุ
ถขงแปดสธิบปด
แตต่ชวต่ งชทวมิตนอัสิ้นมทแตต่งานและความโศกเศรข้า ไมต่ชข้ากก็สยญไปและขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายกก็จาก
ไป ไมตวทำต พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้เรทำมดชวด ธิตยทำวนทำนเทตทำไร มนันกกเตกมไปดข้วยควทำมเหนสืที่อยลข้ทำและ
ควทำมทดุกขรลททำบทำกมทำกมทำย ในไมตชข้ทำชดวธิตกกถทูกตนัดออกและจธิตวธิญญทำณของมนดุษยรกจก ทำกไป สเปอรร
เจดยนเขดยนไวข้วทำต “สทำยโซตสมอเรสือขทำดและเรสือนนัรนกกลอยไปบนทะเลแหตงนธิรนนั ดรรกทำล โซตถทูกตนัดขทำด
และนกอธินทรดตนัวนนัรนกกบธินขขรนไปสทูตทข้องฟข้ทำเหนสือหมทูตเมฆ” สททำหรนับผทูข้ทดที่ถทูกไถตแลข้ว จธิตวธิญญทำณของเรทำ
ยตอมบธินจทำกไปยนังสวรรคร เพรทำะวตทำกทำรจทำกกทำยนดรไปคสือกทำรไดข้อยทูกต บนั องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ สททำหรนับคน
ทดที่ไมตรอด จธิตวธิญญทำณของพวกเขทำยตอมบธินจทำกไปสทูตนรก อยตทำงไรกกตทำม บรธิบทตรงนดรกกก ลตทำวชนัดเจน
ถขงประชทำชนของพระเจข้ทำ แนตทดเดดยว วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อ “ขข้ทำจะบธินไป โอ สงตทำรทำศด ขข้ทำจะบธินไป”

สดด 90:11

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ถทำมวตทำ ผยใข้ ดจะทราบถถึงฤทธมิดิ์ความกรมิสิ้ว

ของพระองคค์ โมเสสทรทำบดดถงข ฤทธธิธแหตงควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำ เขทำไดข้เหกนพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
ทดมที่ ดตตอคนอดยปธิ ตรแลข้ว เขทำไดข้เหกนฤทธธิธแหตงควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำทดที่มดตตออธิสรทำเอลทดที่มนักกบฏแลข้ว
และดนังนนัรนเขทำจขงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ ผทูข้ใดรนับรทูหข้ รสือเขข้ทำใจมนันไดข้?
และพระพมิโรธของพระองคค์ตามความเกรงกลอัวพระองคค์ John Gill เสนอวตทำควทำมคธิดตรง
นดรคสือ “ผทูข้ใดรทูจข้ นักพระพธิโรธของพระองคร เพสืที่อทดจที่ ะเกรงกลนัวพระองคร ?” ผทูข้ใดทตทำมกลทำงลทูกหลทำนของ
มนดุษยรพจธิ ทำรณทำพระพธิโรธของพระเจข้ทำเพสืที่อทดพที่ วกเขทำจะเกรงกลนัวพระองครอยตทำงแทข้จรธิง? ผทูข้ใดใสต ใจ
ตตอ “ฤทธธิธควทำมกรธิรวของพระองคร”? หทำกนนันที่ เปกนจรธิงในสมนัยนนัรน มนันจะยธิงที่ เปกนจรธิงในปนัจจดุบนัน
มทำกกวตทำนนัรนสนักเทตทำใด?
สดด 90:12

ครทำวนดรเพลงสดดุดดบทนดรยข้ทำยจทำกกทำรใครต ครวญฤทธธิธเดชหทำทดที่สดุดมธิไดข้

ของพระเจข้ทำไปยนังคททำอธธิษฐทำนททูลขอตตทำงๆ ขอพระองคค์ทรงสอนใหข้นบอั วอันของขข้าพระองคค์ เพซชั่อขข้า
พระองคค์ทอัสิ้งหลายจะตอัสิ้งจมิตตอัสิ้งใจไดข้สตมิปอัญญา คททำอธธิษฐทำนของโมเสสกกคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรง
ทททำใหข้เรทำตระหนนักวตทำวนันทนัรงหลทำยของเรทำสนัรนเพดยงใด เวลทำนนัรนสนัรน นธิรนนั ดรรกทำลนนัรนยทำว เรทำตข้องถทูก
เตสือนควทำมจททำเกดที่ยวกนับเรสือที่ งนนัรนจรธิงๆ ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้เตสือนควทำม
จททำเรทำ กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทททำใหข้เรทำตระหนนักถขงควทำมจททำเปกนทดจที่ ะ “ตนัรงจธิต
ตนัรงใจไดข้สตธิปนัญญทำ” – เพสือที่ ทดที่จะพธิจทำรณทำบนัรนปลทำยของเรทำและเรทำจะเปกนอยตทำงไรหลนังจทำกนดร
สตธิปนัญญทำยตอมสททำแดงตนัวมนันเองในกทำรดททำเนธินชดวธิตอนันชอบธรรม ในวธินยนั แหตงชดวธิต ในกทำร
ปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้ทำ เมสืที่อพธิจทำรณทำควทำมยทำวนทำนของนธิรนันดรรกทำลและควทำมสนัร นของชดวธิต สตธิปนัญญทำกก
ยตอมสนังที่ เรทำวตทำเรทำตข้องจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำโดยเลกงถขงคดุณคตทำตตทำงๆของนธิรนันดรรกทำล สตธิปนัญญทำคสือ
กทำรจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำเพสืที่อทดจที่ ะพบพระเจข้ทำและควทำมเปกนไปไดข้ของบททำเหนกจตตทำงๆในสวรรคร
สตธิปนัญญทำคสือ กทำรมดชวด ธิตอยทูเต พสือที่ พระเยซทูครธิสตรในตอนนดรและไมตใชตเพสืที่อตนัวเรทำเอง มนันคสือ กทำรจนัด
ระเบดยบชดวธิตของเรทำเพสืที่อปรนนธิบนัตธิพระองครตลอดชดวธิตนดร

สดด 90:13

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงหอันมาเถมิดพระเจข้าขข้า หรซอยอังอทก

นานเทต่าใด ขอทรงมทความสงสารบรรดาผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ คททำททูลขอของโมเสสกกคสือ ขอใหข้
พระเจข้ทำทรงคสืนควทำมเมตตทำของพระองครกลนับสทูตประชทำชนของพระองคร นอกจทำกนดร เขทำอยทำกรทูข้วทำต
มนันจะนทำนเทตทำใด? แมข้พระเจข้ทำทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พนข้ จทำกอดยธิปตรอยตทำงมหนัศจรรยรแลข้ว ในไมตชข้ทำ
พวกเขทำกกเรดยนรทูเข้ กดที่ยวกนับกทำรตดสอนของพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ – อยตทำงนข้อยคสือ สดที่สธิบ
ปดนร นนั ในถธิที่นทดุรกนันดทำร โมเสสจขงถทำมพระเจข้ทำวตทำ “อดกนทำนเทตทำใดกตอนพระองครทรงหนันควทำมเมตตทำ
มทำสทูตประชทำชนของพระองครอดกครนัรง?” คททำทดแที่ ปลเปกน มทความสงสาร (กลอับพระทอัย) (นอวว์คาม ใน
รทำกนธิฟนัล) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘เสดยใจ’ หรสือมด ‘ควทำมเหกนอกเหกนใจ’ พระเจข้ทำทรงตดสอนอธิสรทำเอลใน
ถธิที่นทดุรกนันดทำรแลข้ว บนัดนดรโมเสสวธิงวอนพระองครใหข้แสดงควทำมเมตตทำตตอพวกเขทำ
สดด 90:14-15

โอ ขอทรงใหข้ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายอมิชั่มในเวลาเชข้าดข้วยความเมตตา

ของพระองคค์ เพซชั่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะไดข้เปรมปรทดมิดิ์และยมินดทตลอดวอันเวลาของขข้าพระองคค์
โมเสสกลตทำวซทรทำคททำททูลขอของเขทำเพสือที่ ทดที่ควทำมกรดุณทำของพระเจข้ทำจะสทำดสต องบนพวกเขทำอดกครนัรง แลข้ว
พวกเขทำจะพอใจ แลข้วพวกเขทำจะเปรมปรดดธ ธิและดดใจ
15 ขอทรงใหข้ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายยมินดทใหข้มากวอันเทต่ากอับททชั่พระองคค์ไดข้ทรงใหข้ขข้าพระองคค์
ทรกขค์ยากนอัสิ้น และใหข้มากปทเทต่ากอับททชั่ขข้าพระองคค์ไดข้ประสบการรข้าย เหมสือนกนับทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงตด
สอนประชทำชนของพระองคร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกขก อรข้องพระองครใหข้ประททำนควทำมยธินดดแกต
พวกเขทำในขนทำดพอๆกนัน และในวนันนดรพระเจข้ทำยตอมทรงตดสอนประชทำชนของพระองครในควทำมรนัก
คททำอธธิษฐทำนนดรของโมเสสยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร นนันที่ คสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงทททำใหข้เรทำยธินดดตทำมวนันเหลตทำ
นนัรนทดที่พระองครไดข้ทรงตดสอนเรทำ
สดด 90:16-17

ขอใหข้พระราชกมิจของพระองคค์ปรากฏแกต่ผข้รย บอั ใชข้ของพระองคค์ และ

ใหข้สงต่าราศทของพระองคค์ปรากฏแกต่ลยกหลานของเขา โมเสสททูลขอใหข้พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำ
ปรทำกฏชนัดเจนแกตประชทำชนของพระองคร – “เหลตทำผทูข้รนับใชข้ของพระองคร” ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำอธธิษฐทำน
ใหข้สงตทำรทำศดของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจนแกตคนชนัวที่ อทำยดุตตอๆไป นนันที่ ถทูกทททำใหข้สททำเรกจจรธิงแลข้วอยตทำง

แนตนอนในตนัวตนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำเพรทำะวตทำยอหรนเขดยนไวข้วทำต “พระวทำทะไดข้ทรง
สภทำพของเนสืรอหนนัง และทรงอยทูทต ตทำมกลทำงเรทำ (และเรทำทนัรงหลทำยไดข้เหกนสงตทำรทำศดของพระองคร คสือ
สงตทำรทำศดอนันสมกนับพระบดุตรองครเดดยวทดที่บนังเกธิดจทำกพระบธิดทำ) บรธิบรทู ณรดข้วยพระคดุณและควทำมจรธิง”
(ยอหรน 1:14) และคททำอธธิษฐทำนนดรของโมเสสกกพบกทำรสททำเรกจจรธิงของมนันจนทดุกวนันนดรเชตนกนันในองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำพระเยซทูครธิสตร
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดอนันสทูงสตงนดรดข้วยคททำอธธิษฐทำนททูลขอสองประกทำร (1)
17 ขอความงามของพระเยโฮวาหค์พระเจข้าของขข้าพระองคค์อยยต่เหนซอขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย คททำทดที่แปล
เปกน ความงาม (โนอดัม) มดควทำมหมทำยไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘ควทำมกรดุณทำ’, ‘ควทำมเบธิกบทำน’ หรสือ ‘ควทำมยธินดด
ปรดดทำ’ ทดที่นตทำสนใจเพธิมที่ เตธิมกกคสือวตทำพวกยธิวทดที่เครต งครนัดจนทดุกวนันนดรตรงนั ชสืที่อลทูกสทำวของตนวตทำ โนอดัม แนต
ทดเดดยว มดควทำมงทำมในควทำมกรดุณทำและควทำมเบธิกบทำนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ พระองคร
ประททำนสธิที่งเดดยวกนันนดรแกตประชทำชนของพระองครอยตทำงบรธิบรทู ณรจนทดุกวนันนดร
(2) ขอทรงสถาปนาหอัตถกมิจของขข้าพระองคค์เหนซอขข้าพระองคค์ พระเจข้าขข้า ขอพระองคค์ทรง
สถาปนาหอัตถกมิจของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย แนตทดเดดยว เมสือที่ เรทำปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดร คททำ
อธธิษฐทำนของเรทำกกควรขอใหข้พระองครสถทำปนทำกทำรงทำนทดที่ถทูกกระทททำเพสืที่อกทำรปรนนธิบนัตพธิ ระองคร
อธิสรทำเอลพบวตทำกทำรปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำไมตใชตเรสือที่ งงตทำย กทำรสรข้ทำงครธิสตจนักรหนขงที่ ทดุกวนันนดรบตอยครนัรง
เปกนเรสือที่ งละเอดยดอตอน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดอนันเปดที่ยมสดุขบทนดรดวข้ ยคททำททูลขอ
ใหข้พระเจข้ทำสถทำปนทำกทำรงทำนนนัรนทดที่พระองครไดข้ประททำนแกตประชทำชนของพระองครเพสือที่ ทดที่จะทททำใหข้
สททำเรกจ คททำอธธิษฐทำนนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 91: เพลงสดดุดดีอนดั เปดีนื่ยมสดุขบทนดีนี้ไมว่มดีชนนื่อเรดียกและไมว่ถถูกระบดุผถูม้แตว่ง
อยว่างไรกก็ตาม กฎทดันื่วไปทดีนื่เหลว่าผถูม้เชดีนื่ยวชาญเรนนื่องยมิวปฏมิบดัตมิตามกดันกก็คนอวว่า เพลงสดดุดดีทดีนื่ไมว่ระบดุชนนื่อผถูม้
แตว่งยว่อมถถูกเขดียนโดยผถูม้แตว่งคนลว่าสดุดทดีนื่ถถูกระบดุชนนื่อ หากเปก็นเชว่นนดันี้นจรมิง ผถูม้แตว่งกก็คอน โมเสส นดีนื่จขง
ทสาใหม้เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเพลงหนขงนื่ ทดีนื่เกว่าแกว่มากๆ สเปอรว์เจดียนเขดียนไวม้วว่า “ในเพลงสดดุดดีทดันี้งหมด

ไมว่มดีเพลงไหนทดีนื่ใหม้กสาลดังใจมากกวว่าเพลงนดีนี้ นสนี้าเสดียงของมดันชนนื่นบานตลอดทดังนี้ เพลง พรม้อมกดับ
ความเชนนื่อทดีนื่เขม้มแขก็งทดีนื่สดุดและพถูดอยว่างองอาจ” เพลงสดดุดดีบทนดีนี้อาจถถูกจดัดเรดียงไดม้ดงดั นดีนี้ : เพลงสดดุดดี
91:1-2 – สภาพของคนทดีนื่ดสาเนมินตามทางพระเจม้า; 91:3-8 – ความปลอดภดัยของพวกเขา; 91:9-10
– ทดีนื่อาศดัยของพวกเขา; 91:11-13 – เหลว่าผถูม้รดับใชม้ของพวกเขา; 91:14-16 – พระผถูม้ชว่วยใหม้พนม้ ของ
พวกเขา เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ทดันี้งบทหลดังนื่ ไหลมาจากสภาพทดีนื่ถถูกนสาเสนอในขม้อ 1 ซขนื่งอาศดัยอยถูว่ในทดีนื่กสาบดัง
ขององคว์ผถูม้สถูงสดุด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ยงดั ถถูกเรดียกวว่าโรม 8:28 ของพดันธสดัญญาเดมิมดม้วย
สดด 91:1

ผยทข้ ทชั่อาศอัยอยยต่ ณ ททชั่กชาบอังขององคค์ผข้สย ย งสร ดจะอยยต่ในรต่มเงาของผยข้ทรง

มหมิทธมิฤทธมิดิ์ ไมตมดผทูข้ใดเขข้ทำใจลนักษณะเฉพทำะตนัวของพลนับพลทำนนัรนไดข้ดดไปกวตทำโมเสส เขทำไมตเพดยงสตง
มอบแบบแปลนเหลตทำนนัรนของพลนับพลทำนนัรนจทำกพระเจข้ทำเทตทำนนัรน เตกนทรของเขทำยนังถทูกตนัรงอยทูใต กลข้ประตทู
หนข้ทำของพลนับพลทำนนัรนดข้วย เขทำเขข้ทำใจดดเกดที่ยวกนับลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันจททำกนัดเฉพทำะของทดที่บรธิสดุทธธิธ
ทดที่สดุดซขงที่ เปกนทดที่ประทนับของสงตทำรทำศดเชคธินทำหรของพระเจข้ทำ เขทำทรทำบจทำกประสบกทำรณรในแตตละวนัน
ของเสทำเมฆตอนกลทำงวนันและเสทำไฟตอนกลทำงคสืน เขทำไดข้เหกนกทำรอยทูใต ตข้รตมเงทำของเสทำเมฆนนัรนแลข้ว
คททำอดุปมทำแสนวธิเศษทดที่ถทูกกลตทำวถขงตรงนดรคสือ กทำรอยทูใต กลข้ชธิดกนับพระเจข้ทำ โมเสสอทำศนัยอยทูถต นัด
จทำกพลนับพลทำนนัรน เขทำอทำศนัยอยทูใต กลข้ทดที่ลนับนนัรนขององครผทูข้สทูงสดุด – พระทดที่นนังที่ กรดุณทำซขที่งกทำรสถธิตอยทูบต น
โลกนดรของพระเจข้ทำประทนับอยทูใต นสงตทำรทำศดเชคธินทำหรนร นัน เขทำอทำศนัยอยทูใต ตข้รตมเงทำของผทูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
ทดุกวนันเมสืที่อเสทำเมฆตอนกลทำงวนันและเสทำไฟตอนกลทำงคสืนทอดเงทำพทำดผตทำนคตทำยนนัรน
ภทำพเปรดยบทดถที่ ทูกกลตทำวถขงนดรเหกนไดข้ชนัดกกคสือวตทำ เมสืที่อผทูข้ใดอยทูใต กลข้ชธิดกนับพระเจข้ทำ เขทำกกจะอยทูภต ทำย
ใตข้กทำรปกปข้องดทูแลของพระเจข้ทำ มดรตมเงทำแหตงกทำรปกปข้องใหข้แกตประชทำชนของพระเจข้ทำเมสืที่อพวกเขทำ
อทำศนัยอยทูใต กลข้ทดที่กทำท บนัง (ทดที่ลนับ) ขององครผทูข้สทูงสดุด คตทำยของคนอธิสรทำเอลมดขนทำดใหญต มนันรองรนับคนไดข้
มทำกกวตทำสองลข้ทำนคนและปศดุสนัตวรของพวกเขทำ รว่มเงา ของเสทำเมฆนนัรนไมตนตทำขยทำยออกไปถขงเขต
รอบนอกของคตทำยนนัรนซขที่งประชธิดกนับโลกทดที่อยทูลต ข้อมรอบ คนอธิสรทำเอลเหลตทำนนัรนทดที่เลสือกใชข้ชดวธิตบน
ขอบนอกของคตทำยนนัรนโดยมดเทข้ทำขข้ทำงหนขที่งอยทูใต นโลกกกไมตไดข้รนับประโยชนรจทำกรต มเงทำของเสทำเมฆนนัรน
ตอนกลทำงวนัน ยธิงที่ กวตทำนนัรน เมสืที่ออธิสรทำเอลถทูกโจมตดโดยเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำ (เหมสือนทดพที่ วกเขทำโดน
หลทำยครนัรง) คนเหลตทำนนัรนทดอที่ ยทูรต อบนอกกกเปกนผทูข้บทำดเจกบลข้มตทำยและไมตใชตคนเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยทูใต กลข้

ทดที่กทำท บนัง (ทดที่ลนับ) ขององครผทูข้สทูงสดุด ปรทำกฏกทำรณรนร นันยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร ครธิสเตดยนทนัรงหลทำยทดที่เทข้ทำขข้ทำง
หนขงที่ อยทูใต นโลกเปกนพวกแรกทดที่จะเปกนผทูข้บทำดเจกบลข้มตทำยเมสืที่อพญทำมทำรโจมตด
ขข้อแรกนดรกลทำยเปกนบรธิบทและเงสืที่อนไขสททำหรนับสต วนทดที่เหลสือของเพลงสดดุดดบทนดร พระสนัญญทำ
เหลตทำนนัรนทดที่ตทำมมทำมดพรนสื ฐทำนอยทูบต นเงสืที่อนไขของกทำรอทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด
สดด 91:2

เมสือที่ อทำศนัยอยทูใต นทดกที่ ทำท บนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกปก ระกทำศวตทำ

ขข้าพเจข้าจะกลต่าวถถึงพระเยโฮวาหค์วต่า "พระองคค์ทรงเปก็นททชั่ลทสิ้ภอัยของขข้าพเจข้าและปข้อมปราการของ
ขข้าพเจข้า พระเจข้าของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะวางใจในพระองคค์" จนทดุกวนันนดร เมสือที่ เรทำอทำศนัยอยทูใต นทดที่
กททำบนังนนัรน พระองครกทก รงกลทำยเปกน (1) ทดที่ลร ดภยนั แหตงควทำมปลอดภนัย, (2) ปข้อมปรทำกทำรแหตงกทำร
ปกปข้อง และ (3) พระเจข้ทำของเรทำ เมสือที่ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรสทำรภทำพวตทำ ขข้าพเจข้าจะวางใจใน
พระองคค์ เรทำกกกลตทำวเชตนนนัรนไดข้เหมสือนกนัน เมสือที่ เรทำอยทูใต กลข้จดุดศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ
สททำหรนับชดวธิตของเรทำ เรทำกกวทำงใจพระองครไดข้สททำหรนับกทำรชตวยใหข้พนข้ กทำรชดรททำง พละกททำลนัง และควทำม
ชตวยเหลสือ
สดด 91:3

เพราะพระองคค์จะทรงชต่วยตอัวทต่านใหข้พนข้ จากกอับของพรานนกและ

จากโรคภอัยอยต่างรข้ายแรงนอัสิ้น ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใชข้ภทำพเปรดยบของพรทำนนก – ผทูข้ทดที่วทำงกนับดนัก
นก เรทำถทูกเปรดยบวตทำเปกนเหมสือนนกทดที่ไมตระวนังตนัวซขงที่ ถทูกจนับในบตวงแรข้วของพรทำนนก ศนัตรทูตรงนดรเหกน
ไดข้ชดนั วตทำเปกนมทำกกวตทำปฏธิปนักษรทดที่เปกนมนดุษยรคนใด มนันผทูข้ชนัวที่ รข้ทำยถทูกกลตทำวถขงตรงนดร มนันเทดที่ยวไปวทำง
บตวงแรข้วอยตทำงเจข้ทำเลตหรเพสืที่อดนักจนับประชทำชนของพระเจข้ทำ “โรคภนัยอยตทำงรข้ทำยแรง” ทดที่วทำต นดรอทำจเปกนฝตทำย
วธิญญทำณและอทำณทำจนักรของมนันผทูข้ชนัวที่ รข้ทำยนนัรน แมข้เพลงสดดุดดหลทำยบทกลตทำวถขงกทำรถทูกชตวยใหข้พข้นจทำก
บรรดทำศนัตรทูทดที่เปกนมนดุษยร ตรงนดรจดดุ สนใจหลนักเหกนไดข้ชนัดวตทำกลตทำวถขงซทำตทำนเอง ในปฏธิบนัตธิกทำรอนัน
หลทำกหลทำยของมนัน มนันเทดที่ยวไปดดุจสธิงโตคททำรทำมตนัวหนขงที่ ซขที่งเสทำะแสวงหทำผทูข้ทดที่มนันจะกนัดกธินไดข้ กนับดนัก
ตตทำงๆของมนันนนัรนหลอกลวงและไดข้ผลไมตวทำต พวกมนันเปกนกนับดนักแหตงควทำมบทำปหรสือ (ทดที่ชวนัที่ รข้ทำยยธิงที่
กวตทำนนัรน) กนับดนักแหตงกธิจกรรมของผดปดศทำจทดที่อยทูภต ทำยใน กระนนัรน ผทูข้ทดที่อทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้
สทูงสดุดจะพบกทำรชตวยใหข้พนข้ จทำกกทำรโจมตดของซทำตทำน ลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันสททำคนัญยธิงที่ ของกทำรอยทูต

ในสทำมนัคคดธรรมทดที่ใกลข้ชธิดกนับพระเจข้ทำและกทำรอยทูใต นศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระองครยอต ม
ปรทำกฏชนัดเจน
สดด 91:4

พระองคค์จะทรงปกทต่านไวข้ดข้วยปทกของพระองคค์ และทต่านจะวางใจ

อยยใต่ ตข้ปทกของพระองคค์ หนขที่งในภทำพเปรดยบอนันไพเรทำะทดที่สดุดขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำอยทูตต รงนดร
พระองครทรงถทูกเปรดยบวตทำเปกนเหมสือนกนับนกอธินทรดตนัวใหญตทดที่ปกปข้องลทูกๆของมนัน โมเสสเขดยนไวข้
วตทำ “เหมสือนนกอธินทรดทกดที่ วนรนังของมนัน กระพสือปดกอยทูเต หนสือลทูกโต กทำงปดกออกรองรนับลทูกไวข้ใหข้เกทำะ
อยทูบต นปดก” (พระรทำชบนัญญนัตธิ 32:11) ดทู เพลงสดดุดด 17:8 และ 63:7 เชตนกนัน เมสือที่ ลทูกนกอธินทรดอทำศนัยอยทูต
ในรนังนนัรนซขที่งเปกนทดๆที่ มนันควรอยทูต พลนังแหตงพตอแมตทดที่ยงธิที่ ใหญตของมนันและรต มเงทำแหตงปดกอนันทรงพลนัง
ของพวกมนันกกอยทูใต กลข้ อดกครนัรงทดที่นดที่เปกนภทำพของกทำรอทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด พระสนัญญทำ
ทดที่สททำคนัญยธิงที่ นนัรนยนังมดอยทูเต หมสือนเดธิม นนันที่ คสือ เมสืที่อเรทำอทำศนัยอยทูใต กลข้องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ กทำรปกปข้องดทูแล
ของพระองครกอก ยทูใต กลข้
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ความจรมิงของพระองคค์เปก็นโลต่และเปก็นดอัสิ้งของทต่าน พระเจข้ทำทรงหยธิบยสืนที่ กทำร
ปกปข้องแบบจนัดเตรดยมของพระองครแกตประชทำชนของพระองคร มนันถทูกพบในควทำมจรธิงของ
พระองคร ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำนนันที่ หมทำยถขงพระวจนะของพระองคร เพรทำะวตทำพระเยซทูตรนัสวตทำ “พระ
วจนะของพระองครเปกนควทำมจรธิง” ดนัรงคสือ โลตขนทำดเลกกกวตทำซขที่งถทูกรนัดไวข้บนทตอนแขนดข้ทำนลตทำง (ปกตธิ
แลข้วคสือ แขนซข้ทำยของทหทำรทดที่ถนนัดขวทำ) โลตกมก ดขนทำดใหญตกวตทำดนัรง แตตควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ
พระวจนะของพระเจข้ทำยตอมนททำมทำซขที่งกทำรปกปข้องของพระเจข้ทำ ดนังทดที่ดทำวธิดจะเขดยนในเวลทำตตอมทำวตทำ
“ขข้ทำพระองครไดข้สะสมพระดททำรนัสของพระองครไวข้ในใจของขข้ทำพระองคร เพสืที่อขข้ทำพระองครจะไมต
ทททำบทำปตตอพระองคร” (เพลงสดดุดด 119:11) พระวจนะของพระเจข้ทำไมตเพดยงเปกนพระแสงของพระ
วธิญญทำณเทตทำนนัรน มนันยนังเปกนโลตอนันหนขที่งซขงที่ จะปกปข้องเรทำจทำกควทำมชนัวที่ รข้ทำยมทำกมทำยดข้วย ดทู เพลงสดดุดด
18:30, 35 เชตนกนัน
สดด 91:5-6

ทต่านจะไมต่กลอัวความสยดสยองในกลางคซน หรซอกลอัวลยกธนยททชั่ปลมิว

ไปในกลางวอัน เมสือที่ อทำศนัยอยทูใต นทดกที่ ทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด เรทำกกไมตตข้องกลนัวควทำมนตทำกลนัวตตทำงๆแหตง

รทำตรดหรสือกทำรศขกตตทำงๆในยทำมกลทำงวนัน อดกครนัรงทดที่ดทูเหมสือนมดกทำรบอกใบข้ถขงอททำนทำจแหตงควทำมมสืด
และเจข้ทำแหตงควทำมมสืด อยตทำงไรกกตทำม เมสือที่ เรทำอยทูใต นศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร เรทำกกไมต
ตข้องกลนัวอททำนทำจแหตงควทำมมสืดไมตวทำต จะเปกนควทำมหมทำยตรงตนัวหรสือฝตทำยวธิญญทำณ
6 หรซอโรคภอัยททชั่ไลต่มาในความมซด หรซอความพมินาศททชั่เกมิดความหายนะในเททชั่ยงวอัน ควทำมคธิด
นดรสอดคลข้องและกลตทำวยทรทำพระสนัญญทำของขข้อกตอนหนข้ทำ อดกครนัรงทดที่มพด ระสนัญญทำแหตงกทำรปกปข้องแบบ
จนัดเตรดยมของพระเจข้ทำสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด ผทูข้มดอททำนทำจเหลตทำนนัรน
แหตงควทำมมสืด ไมตวทำต ฝตทำยวธิญญทำณหรสืออยตทำงอสืนที่ ไมตสทำมทำรถทททำรข้ทำยผทูข้ทดที่อยทูใต นศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำ
พระทนัยของพระเจข้ทำไดข้เวข้นเสดยแตตวทำต พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตมนันอยตทำงเฉพทำะเจทำะจง ศขกเหลตทำนนัรนแหตง
เทดที่ยงวนันกกอยทูภต ทำยใตข้กทำรควบคดุมของพระองครเชตนกนัน ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ กทำรอยทูใต กลข้
ชธิดกนับพระเจข้ทำของเรทำยตอมนททำมทำซขที่งกทำรดทูแลปกปข้องของพระองคร
สดด 91:7-8

พอันคนจะลข้มอยยต่ททชั่ขข้างๆทต่าน หมซชั่นคนททชั่มซอขวาของทต่าน แตต่ภอัยนอัสิ้น

จะไมต่มาใกลข้ทต่าน ศขกตตทำงๆยตอมมทำอยตทำงแนตนอน ตรงนดรภทำพเปรดยบนดรกลตทำวถขงศขกททำงทหทำรจรธิงๆ
ทหทำรครธิสเตดยนทดที่อยทูใต นศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำและอทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้
สทูงสดุดอทำจเหกนคนมทำกมทำยลข้มตทำยอยทูรต อบตนัวเขทำ แตตเมสือที่ เขทำยนังตธิดสนธิทใกลข้ชธิดกนับพระเจข้ทำของเขทำ
ตตอไป มดแตตสที่ งธิ ทดที่พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตเทตทำนนัรนจะเกธิดขขรนไดข้ แนตทดเดดยวสธิที่งทนัรงปวงตตทำงรต วมมสือกนันเพสืที่อ
ใหข้เกธิดผลดดแกตคนทนัรงหลทำยทดรที่ นักพระเจข้ทำ ซขที่งเปกนผทูข้ทดที่ถทูกเรดยกตทำมพระประสงครของพระองคร ควทำม
ทดุกขรลททำบทำกจะเกธิดขขรนไดข้กตก ตอเมสืที่อพระองครทรงอนดุญทำตเทตทำนนัรน แตตเงสืที่อนไขสททำหรนับพระสนัญญทำแสน
วธิเศษเหลตทำนดรทร นังสธิรนกกเรธิที่มตข้นในขข้อ 1
8 ทต่านจะมองดยดข้วยตาเทต่านอัสิ้น และเหก็นการตอบแทนแกต่คนชอัชั่ว สททำหรนับผทูข้ทดที่อทำศนัยอยทูใต นทดที่
กททำบนังนนัรน ซขที่งเปกนผทูข้ทดที่ถทูกเรดยกตทำมพระประสงครของพระองคร ผทูข้อยทูใต นศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของ
พระองคร เขทำจะไดข้เหกนควทำมพธินทำศใหญตโตรอบตนัวเขทำ แตตมนันจะไมตมทำถขงเขทำ เขทำจะเหกนพระหนัตถร
แหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำตตอสทูข้คนชนัวที่ ถข้ทำนนันที่ ไมตเกธิดขขรนในชดวธิตนดร มนันกกจะเกธิดขขรนในชดวธิตหนข้ทำ

อยตทำงแนตนอน นดที่บอกเปกนนนัยวตทำเรทำอทำจเปกนประจนักษรพยทำนคนหนขงที่ ทดที่กทำรพธิพทำกษทำทดที่พระทดที่นนังที่ ใหญต
สดขทำวของพระเจข้ทำ ในวนันนนัรน หทำกไมตใชตกตอนหนข้ทำนนัรน เรทำจะ “เหกนกทำรตอบแทนแกตคนชนัวที่ ”
สดด 91:9-10

เพราะทต่านไดข้กระทชาใหข้พระเยโฮวาหค์ผข้เย ปก็นททชั่ลทสิ้ภอัยของขข้าพเจข้าคซอ

องคค์ผข้สย ย งสร ด เปก็นททชั่อยยขต่ องทต่าน เงสืที่อนไขพสืรนฐทำนของเพลงสดดุดดทรนังบทนดรถทูกทวนซทรทำอดกครนัรง ผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดบทนดรเตสือนควทำมจททำผทูข้อตทำนของเขทำวตทำเพรทำะวตทำพวกเขทำไดข้กระทททำใหข้องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเปกน
ทดที่ลร ดภยนั ของพวกเขทำ พระองครจะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้น โปรดสนังเกตควทำมคลข้ทำยคลขงกนันกนับเพลง
สดดุดด 90:1 ทดที่พระเจข้ทำทรงถทูกเรดยกวตทำเปกน “ทดที่อทำศนัยของขข้ทำพระองครทรนังหลทำย” และตรงนดรทดที่องครผทูข้
สทูงสดุดทรงถทูกเรดยกวตทำเปกน ทดีนื่อยถูว่ ของเรทำ โมเสสกกเรดยกพระองครวทำต เปกนทดที่ลร ดภยนั ของเขทำอดกครนัรงเชตนกนัน
เพรทำะวตทำผทูข้ทดที่อทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุดอทำศนัยอยทูทต ดที่นนนัที่ พระวจนะของพระเจข้ทำจขง
สนัญญทำวตทำ 10 ไมต่มทการรข้ายใดๆจะตกมาบนทต่าน ไมต่มทภอัยมาใกลข้ททชั่อาศอัยของทต่าน สททำหรนับคนเหลตทำ
นนัรนทดที่อยทูใต นศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร พระเจข้ทำกกทรงสนัญญทำเรสืที่องควทำมปลอดภนัยใน
ทตทำมกลทำงควทำมทดุกขรลททำบทำก สงบเงดยบในพทำยดุ ควทำมปลอดภนัยทตทำมกลทำงควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำและ
ควทำมพธินทำศ กทำรชตวยใหข้พข้นในยทำมทดที่ทดุกสธิที่งทดที่เหลสือกททำลนังลข้มเหลวไปหมด สธิที่งเหลตทำนนัรนเปกนพระ
สนัญญทำอนันลขกซขรง แตตพวกมนันขขรนอยทูกต บนั เงสืที่อนไขหนขงที่ ทดที่ลขกซขรง – กทำรอทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้
สทูงสดุด
สดด 91:11-12

เพราะพระองคค์จะรอับสอัชั่งเหลต่าทยตสวรรคค์ของพระองคค์ในเรซชั่องทต่าน

ใหข้ระแวดระวอังทต่านในทางทอัสิ้งปวงของทต่าน กทำรรนับใชข้ของเหลตทำททูตสวรรครอทำรนักขทำเรธิที่มปรทำกฏใหข้
เหกน พระเจข้ทำทรงสต งเหลตทำวธิญญทำณผทูข้ปรนนธิบนัตขธิ องพระองครมทำเพสืที่อเปกนตนัวแทนแหตงกทำรปกปข้อง
แบบจนัดเตรดยมสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต นศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ ดทู ฮดบรทู 1:14 (นตทำ
เสดยดทำยทดพที่ ญทำมทำรบธิดเบสือนพระสนัญญทำขข้อนดรตอนทดที่มนนั พยทำยทำมทดลองพระเยซทู ดทู มนัทธธิว 4:6)
12 เขาทอัสิ้งหลายจะเอามซอประคองชย ทต่านไวข้ เกรงวต่าเทข้าของทต่านจะกระแทกหมิน เมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำอทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด เมสือที่ พวกเขทำจนัดระเบดยบชดวธิตของตนโดย
ควทำมรนักของพวกเขทำทดที่มดตตอพระเจข้ทำ เมสืที่อพวกเขทำดททำเนธินในศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร

พระเจข้ทำกกทรงสนังที่ เหลตทำททูตสวรรครอทำรนักขทำของพวกเขทำใหข้เขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อปกปข้องพวกเขทำ เรทำ
ทรทำบนข้อยจรธิงๆเกดที่ยวกนับหลทำยเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนทดที่เหลตทำททูตสวรรครอทำรนักขทำของเรทำชตวยเรทำใหข้พข้น
จทำกพวกมนัน และกระนนัรนเมสืที่อครธิสเตดยนทนัรงหลทำยอทำศนัยอยทูทต ดที่ขอบนอกของคตทำยนนัรนโดยมดเทข้ทำขข้ทำงหนขงที่
อยทูใต นโลก พวกเขทำกกเอทำตนัวเองออกไปจทำกรต มเงทำแหตงกทำรปกปข้องของพระเจข้ทำ ยธิงที่ พวกเขทำอยทูหต ตทำง
จทำกศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำมทำกเทตทำใด พวกเขทำกกยธิงที่ เอทำตนัวออกหตทำงจทำกกทำรดทูแลแบบ
จนัดเตรดยมของพระเจข้ทำมทำกเทตทำนนัรน
สดด 91:13

ทต่านจะเหยทยบสมิงโตและงยพมิษ ทต่านจะยชชั่าสมิงโตหนรต่มและมอังกร งทูพธิษ

คสือ งทูทดที่มดพษธิ รข้ทำย อทำจเหมสือนงทูเหตทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ กทำรถทูกชตวยใหข้พนข้ จทำกกทำรโจมตดของ
พวกสนัตวรปตทำ ดทำเนดยลเคยอยทูใต นถทรทำสธิงโตอยตทำงแนตนอน เปทำโลกกถทูกชตวยใหข้พข้นจทำกงทูพธิษบนเกทำะ
มอลตทำเชตนกนัน แตตเหมสือนเดธิมคสือ เงสืที่อนไขสททำหรนับพระสนัญญทำแสนวธิเศษเหลตทำนดรทร นังสธิรนกกคอสื กทำร
อทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด พระเจข้ทำยตอมทรงดทูแลประชทำชนของพระองครเมสืที่อพวกเขทำอยทู ต
ในศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร
สดด 91:14-16

เพราะเขาผยกพอันกอับเราดข้วยความรอัก เราจถึงจะชต่วยเขาใหข้พข้น เราจะ

ตอัสิ้งเขาไวข้ในททชั่สยง เพราะเขารยข้จอักนามของเรา ผทูข้พทูดเปลดที่ยนแลข้วตรงนดร ขณะทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
ไดข้อธธิบทำยเกดที่ยวกนับกทำรดทูแลปกปข้องของพระเจข้ทำ ครทำวนดรพระเจข้ทำเองทรงเปกนผทูข้ตรนัส เขา ในทดที่นร ดคอสื ผทูข้ทดที่
ไดข้อทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด พระเจข้ทำตรนัสวตทำเพรทำะวตทำคนๆนดรไดข้รนักพระองคร พระองครจงข
จะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นและอวยพรเขทำในทดุกสธิที่ง
15 เขาจะรข้องทยลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยยต่กอับเขาในยามลชาบาก เราจะชต่วยเขาใหข้
พข้นและใหข้เกทยรตมิเขา พระสนัญญทำแสนวธิเศษหข้ทำประกทำรถทูกใหข้ไวข้โดยพระเจข้ทำสททำหรนับผทูข้ทดที่อทำศนัยอยทูใต น
ทดที่กทำท บนังนนัรน (1) มดพระสนัญญทำเรสืที่องคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รบนั คททำตอบ (2) มดพระสนัญญทำทดที่ถทูกกลตทำวซทรทำเรสืที่อง
กทำรชตวยใหข้พข้นจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำก (3) มดพระสนัญญทำเรสืที่องเกดยรตธิยศ (นนันที่ คสือ กทำรอวยพร)
16 เราจะใหข้เขาอมิชั่มใจดข้วยชทวมิตยซนยาว และสชาแดงความรอดของเราแกต่เขา (4) ชดวธิตยสืนยทำว
ถทูกสนัญญทำไวข้แกตผทูข้ทดที่อทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด และ (5) กทำรเปธิดเผยเรสืที่องควทำมรอดของ

พระเจข้ทำถทูกสนัญญทำไวข้ เมสืที่อพธิจทำรณทำพระสนัญญทำหลทำยประกทำรเหลตทำนนัรนเรสืที่องกทำรชตวยใหข้พนข้ ซขที่งมดอยทูต
ทนัวที่ เพลงสดดุดดบทนดร ตรงนดรกทำรเอตยถขงควทำมรอดยตอมชดรไปยนังควทำมรอดขนัรนสดุดยอดในพระครธิสตร
ทนัรงหมดนดรถทูกสนัญญทำไวข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังนนัรนและดททำเนธินในศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำ
พระทนัยของพระองคร ชตทำงเปกนเพลงสดดุดดแสนวธิเศษจรธิงๆ!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 92: เพลงสดดุดดีบทนดีมนี้ ดีชนนื่อวว่า เพลงสดดดดีหรมอบทเพลงสทาหรหับวหันสะ
บาโต และเหก็นไดม้ชดัดวว่ามดีไวม้เพนนื่อถถูกขดับรม้องในวดันแหว่งการหยดุดพดักนดันนี้ หดัวขม้อหลดักคนอ การ
สรรเสรมิญพระเจม้าและการสาละวนอดันชนนื่นบานของใจทดังนี้ หลายทดีนื่หยดุดพดัก ผถูม้แตว่งไมว่ถถูกหมายเหตดุไวม้
ประเพณดียมิวเชนนื่อกดันทดัวนื่ ไปวว่าเพลงสดดุดดีตว่างๆทดีนื่ไมว่ถถูกเอว่ยชนนื่อผถูม้แตว่งยว่อมถถูกเขดียนโดยผถูม้แตว่งคนลว่าสดุด
ทดีนื่ถถูกหมายเหตดุไวม้ ซขนื่งในกรณดีนดีนี้คนอ โมเสส อยว่างไรกก็ตาม เนนอนี้ หาภายในของเพลงสดดุดดีบทนดีกนี้ ก็ชดีนี้ไป
ยดังดาวมิดและเขาเปก็นผถูม้แตว่งอยว่างไมว่ตม้องสงสดัย
สเปอรว์เจดียนใหม้ความเหก็นไวม้วาว่ “วดันสะบาโตถถูกแยกตดันี้งไวม้เพนนื่อการเทมิดทถูนองคว์พระผถูม้เปก็น
เจม้าในพระราชกมิจทดีนื่สสาเรก็จแลม้วของพระองคว์แหว่งการเนรมมิตสรม้าง เพลงสดดุดดีบทนดีนี้จงข มดีความเหมาะ
สม ครมิสเตดียนทดันี้งหลายสามารถชนนนื่ ชมยมินดดีไดม้มากขขนนี้ ไปอดีก เพราะวว่าพวกเขาเฉลมิมฉลองการทรง
ไถว่อนดั สมบถูรณว์”
สดด 92:1-3

เปก็นการดทททชั่จะโมทนาพระครณพระเยโฮวาหค์ โอ ขข้าแตต่องคค์ผสข้ย ย งสร ด

ททชั่จะรข้องเพลงสรรเสรมิญพระนามของพระองคค์ เมสืที่อพธิจทำรณทำควทำมดดทรนังปวงขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
มนันกกเหมทำะสมทดที่จะกลนับมทำสทูตกทำรขอบพระคดุณพระองคร – โดยเฉพทำะในวนันขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
นอกจทำกนดร นนันที่ ยนังเกดที่ยวขข้องกนับกทำรรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระนทำมของพระองครผทูข้ทรงอยทูสต ทูงกวตทำคน
อสืนที่ ใดดข้วย ดนังนนัรน รทูปแบบหนขที่งสททำหรนับกทำรนมนัสกทำรในวนันขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำจขงถทูกนททำเสนอ
ในขนทำดทดที่มนด นัยสททำคนัญ เรทำถทูกเรดยกใหข้ไมตเพดยงขอบพระคดุณพระองครเทตทำนนัรน แตตใหข้รข้องเพลง
สรรเสรธิญแดตพระองครดข้วย

2 ททชั่จะประกาศความเมตตาของพระองคค์ในเวลาเชข้า และความสอัตยค์สรจรมิตของพระองคค์ใน
กลางคซน คททำสรรเสรธิญเปกนสธิที่งทดคที่ วรถวทำยแดตพระเจข้ทำไมตเฉพทำะในวนันสะบทำโตเทตทำนนัรน (และขยทำย
รวมถขงวนันขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำสททำหรนับครธิสตจนักรดข้วย) แตตอนันทดที่จรธิงแลข้วเรทำควรสรรเสรธิญ
พระองครทดุกเชข้ทำและทดุกคสืน นดบที่ อกเปกนนนัยถขงกทำรเรธิที่มตข้นและกทำรสธิรนสดุดวนันกนับองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกกคสือ ดทำวธิดหมทำยเหตดุเรสือที่ งกทำรสรรเสรธิญความเมตตาของพระองครและความ
สดัตยว์ซนนื่อของพระองคร บตอยครนัรงเหลสือเกธินทดที่เรทำไมตเหกนคตทำพระลนักษณะอนันสทูงสต งเหลตทำนดรของพระเจข้ทำ
3 เปก็นเสทยงกข้องไปดข้วยพมิณสมิบสายและพมิณใหญต่ และดข้วยเสทยงพมิณเขาคยต่ เหกนไดข้ชนัดวตทำ
ดนตรดทดที่ใชข้เครสือที่ งดนตรดเปกนสต วนหนขที่งของกทำรนมนัสกทำรทดที่พลนับพลทำ/พระวธิหทำร เครสืที่องดนตรดหลทำย
ชนธิดถทูกหมทำยเหตดุไวข้ มดอนันเดดยวทดที่เรทำคดุนข้ เคยคสือ พธิณ (เขทำคทูต) โปรดสนังเกตดข้วยวตทำกทำรสรรเสรธิญเชตน
นนัรนตตอพระเจข้ทำจะตข้องมทำพรข้อมกนับ “เสดยงกข้อง” (เสดยงทดที่จรธิงจนัง) ดนตรดฮดบรทูในสมนัยนนัรนมดควทำม
ศนักดธิธสธิทธธิธ จดุดประสงครทรนังสธิรนของมนันคสือ เพสืที่อถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระเจข้ทำ ไมตมกด ทำรบอกเปกนนนัยสนักนธิด
เดดยวของกทำรใหข้ควทำมบนันเทธิงหรสือแมข้แตต ‘กทำรสรข้ทำงแรงบนันดทำลใจ’ แกตหทูมนดุษยรคนใดทดที่ฟงนั อยทูต
ปรทำศจทำกคททำถทำมเลยวตทำดนตรดครธิสเตดยนกกควรเปกนเชตนนนัรนเหมสือนกนัน พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ฟนังและ
ไมตใชตตนัวเรทำเอง ตรงกนันขข้ทำม ดนตรดครธิสเตดยนทดที่ทททำตทำมรทูปแบบและสไตลรของดนตรดชทำวโลกอทำจ
เปกนกทำรทททำใหข้ขดุตนเคสืองตตอพระองครผทูข้บรธิสดุทธธิธ
สดด 92:4

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ประกทำศวตทำ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ เพราะ

พระองคค์ทรงกระทชาใหข้ขข้าพระองคค์ยมินดทดข้วยพระราชกมิจของพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะฉลอง
ชอัยชนะเนซชั่องในพระหอัตถกมิจของพระองคค์ ควทำมคธิดทดที่ชดนั เจนกกคสือวตทำ เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปกน
พระพรเชตนนนัรน ดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตวทำต ตนจะสรรเสรธิญพระนทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร พระองคร
ทรงคทูตควร! คททำทดแที่ ปลเปกน ฉลองชอัยชนะ (รอวว์นาน) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘รข้องเพลงเสดยงดนังพรข้อมกนับ
คททำสรรเสรธิญ’ จดุดสนใจหลนักแหตงบทเพลงของดทำวธิดคสือ ควทำมดดของพระเจข้ทำและควทำมยธิงที่ ใหญตแหตง
พระรทำชกธิจของพระองคร

สดด 92:5

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องออกมทำวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์

พระราชกมิจของพระองคค์ใหญต่หลวงนอัก พระดชารมิของพระองคค์สรดลถึกลชสิ้า ในทดนที่ ร ดคสือ คททำสรรเสรธิญทดที่
เปกนแกตนแทข้ พระเจข้ทำทรงเปกนทดที่ยกยตองในพระรทำชกธิจตตทำงๆของพระองคร แมข้แตตพระดททำรธิตตทำงๆของ
พระองครกถก ทูกสรรเสรธิญเพรทำะควทำมลขกลทรทำของพวกมนัน ไมตมดสที่ งธิ ใดตสืรนเขธินหรสือไรข้สทำระในพระเจข้ทำ
เลย มดสตธิปนัญญทำลขกซขรงในพระดททำรธิทรนังสธิรนของพระองคร
สดด 92:6-7

คนเขลาจะทราบไมต่ไดข้ คนโฉดเขข้าใจเรซชั่องนทสิ้ไมต่ไดข้ ตรงกนันขข้ทำม

พวกคนโงตกไก มตรทูข้อะไรเลยเกดที่ยวกนับสงตทำรทำศดและควทำมลขกลทรทำของพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปกน เขลา (บาหว์
อารว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘โงต’ คนทนัรงหลทำยทดที่ไมตนนับถสือพระเจข้ทำยตอมเปธิดเผยใหข้เหกนเชทำวนรปนัญญทำอนันวตทำง
เปลตทำของตนัวเอง หทำกใชข้คททำสมนัยใหมต พวกเขทำคสือ คนสมองกลวง (airheads)
7 วต่า ถถึงแมข้คนชอัชั่วจะงอกขถึสิ้นอยต่างหญข้า และคนกระทชาความชอัวชั่ ชข้าทอัสิ้งปวงเจรมิญขถึสิ้น เขาทอัสิ้ง
หลายจะถยกทชาลายเปก็นนมิตยค์ แมข้คนโงตเชตนนนัรน (นนันที่ คสือ “คนกระทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำ”) อทำจเจรธิญขขรนชนัวที่
ระยะเวลทำหนขที่ง พวกเขทำกกอยทูไต มตนทำน พวกเขทำซขที่งเปกนเหมสือนหญข้ทำยตอมมดชดวตธิ อยทูวต นนั นดรและจทำกไปวนัน
พรดุตงนดร ควทำมพธินทำศนนัรนอยทูถต ทำวร
สดด 92:8

ตรงกนันขข้ทำม ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ แตต่พระองคค์ทรงอยยบต่ นททชั่สย งเปก็น

นมิตยค์ พวกคนไมตเชสืที่อวตทำมดพระเจข้ทำซขที่งเปกนคนโงต พวกสงสนัยกทำรมดอยทูขต องพระเจข้ทำ และพวกคนนนับถสือ
พระตตทำงดข้ทำวอสืที่นๆจะระเหยไปในไมตชทำข้ พวกเขทำจะจทำกไป อยตทำงไรกกตทำม องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำพระเจข้ทำ
ไมตเพดยงเปกนทดที่ยกยตองเชธิดชทูเทตทำนนัรน พระองครทรงเปกนนธิรนันดรรดข้วย คนโงตยอต มตทำยจทำกไป พระเจข้ทำ
ทรงดททำรงอยทูเต ปกนนธิตยร
สดด 92:9

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ เพราะดยเถมิด ศอัตรยของพระองคค์ เพราะดยเถมิด

ศอัตรยของพระองคค์จะพมินาศ คนกระทชาความชอัชั่วชข้าทอัสิ้งปวงจะตข้องกระจอัดกระจายไป ควทำมตรงขข้ทำม
กนันอยตทำงสธิรนเชธิงระหวตทำงพระเจข้ทำกนับบรรดทำศนัตรทูของพระองครถทูกกลตทำวถขงอดกครนัรง พระองครทรงอยทูต
ตลอดไป พวกเขทำจะพธินทำศไป พระองครทรงเปกนศธิลทำแหตงควทำมมนันที่ คง พวกเขทำจะกระจนัดกระจทำย
ไปดดุจฝดุตน

สดด 92:10-11

แตต่พระองคค์ทรงเชมิดชย เขาของขข้าพระองคค์อยต่างกอับเขามข้ายยนมิคอน

ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักหนันมทำยนังดทำวธิดแลข้ว วลดทดที่กลตทำววตทำเขทำ (สนัตวร) ของเขทำถทูกเชธิดชทูนร นันเปกนคททำเปรดยบ
สมนัยโบรทำณทดที่หมทำยถขง กทำรถทูกเสรธิมกททำลนัง นดอที่ ทำจหมทำยถขงอทำณทำจนักรของดทำวธิด นอกจทำกนดร กทำร
สททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของกทำรทดที่เขทำของเขทำถทูกเชธิดชทูกอก ทำจหมทำยถขงพระครธิสตร เพลงสดดุดด 132:17 กลตทำว
ถขงเขทำของดทำวธิดในบรธิบทเกดที่ยวกนับพระเมสสธิยทำหร ในคททำเทศนทำอนันยธิงที่ ใหญตของเศคทำรธิยทำหรเกดที่ยวกนับ
พระเมสสธิยทำหรในลทูกทำ 1 เขทำกลตทำววตทำพระเจข้ทำ “ไดข้ทรงชทูเขทำแหตงควทำมรอดขขรนมทำเพสืที่อเรทำในวงศรวทำน
ของดทำวธิดผทูข้รบนั ใชข้ของพระองคร” (ลทูกทำ 1:69) ดนังนนัรน กทำรเชธิดชทูเขทำของดทำวธิดนดรอทำจพบกทำรสททำเรกจจรธิง
ในทดสที่ ดุดในกทำรครอบครองของพระเยซทูครธิสตรสนักวนันหนขที่ง
คททำทดแที่ ปลเปกน มข้ายยนมิคอน (เรหว์เอม) อทำจหมทำยถขง วนัวปตทำตนัวใหญต (aurochs) หรสือวนัวกระทธิง
ปตทำซขที่งตอนนดรสทูญพนันธดุรไปแลข้ว เปกนไปไดข้วทำต พวกมนันเปกนสธิที่งมดชดวธิตทดที่มเด ขทำเดดยว โครงสรข้ทำงของ
ประโยคบอกเปกนนนัยเชตนนนัรน
ดทำวธิดจขงสทำรภทำพวตทำ ขข้าพระองคค์จะถยกเจมิมดข้วยนชสิ้ามอันใหมต่ ตลอดชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดถทูกเจธิม
เปกนกษนัตรธิยรสทำมครนัรง เขทำถทูกเจธิมเปกนกษนัตรธิยโร ดยซทำมทูเอลขณะยนังเปกนคนเลดรยงแกะของบธิดทำเขทำใน 1
ซทำมทูเอล 16:13 เขทำถทูกเจธิมเปกนกษนัตรธิยรเหนสือยทูดทำหรใน 2 ซทำมทูเอล 2:4 จทำกนนัรนเขทำถทูกเจธิมเปกนกษนัตรธิยร
เหนสืออธิสรทำเอลทนัรงสธิรนใน 2 ซทำมทูเอล 5:3 สนักวนันหนขงที่ เหลนของดทำวธิด – พระเยซทูครธิสตร – จะทรงถทูก
เจธิมเปกนกษนัตรธิยรเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน
อทำจมดกทำรประยดุกตรใชข้แบบรองตรงนดรดข้วย นทรทำมนันเปกนสนัญลนักษณรหนขที่งทดแที่ สดงถขงพระ
วธิญญทำณบรธิสดุทธธิธในพระคนัมภดรร ในพนันธสนัญญทำเดธิม กทำรถทูกเจธิมดข้วยพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ คสือ กทำรถทูก
ทททำใหข้เตกมดข้วยพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำ ดทู อธิสยทำหร 61:1 ดนังนนัรน ดทำวธิดอทำจกททำลนังกลตทำวถขงกทำรถทูกเตธิม
ใหมตหรสือกทำรเจธิมของพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำบนชดวธิตของเขทำ นดที่อทำจเปกนเชตนนนัรนเปกนพธิเศษเมสืที่อเขทำ
อธธิษฐทำนในวนันสะบทำโต จงระลขกวตทำนดที่เปกนเพลงสดดุดดบทหนขงที่ สททำหรนับวนันสะบทำโต
11 นอัยนค์ตาของขข้าพระองคค์จะเหก็นความปรารถนาของขข้าพระองคค์ตต่อพวกศอัตรยของขข้า
พระองคค์นอัสิ้นสชาเรก็จ หยของขข้าพระองคค์จะไดข้ยมินถถึงความปรารถนาของขข้าพระองคค์ตต่อคนชอัวชั่ ททชั่ลรก

ขถึนสิ้ สยข้ขาข้ พระองคค์นนอัสิ้ สชาเรก็จ ดทำวธิดใหข้กทำรวตทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงเสรธิมกททำลนังและชตวยเหลสือเขทำ เขทำกกจะ
เหกนควทำมลตมจมของเหลตทำศนัตรทูของเขทำ นดที่บอกเปกนนนัยวตทำพระเจข้ทำจะทรงเปกนควทำมชตวยเหลสือของเขทำ
สดด 92:12-13

คนชอบธรรมจะงอกขถึสิ้นอยต่างตข้นอมินทผลอัม เขาจะเจรมิญขถึสิ้นอยต่าง

ตข้นสนสทดารค์ในเลบานอน จดุดสนใจหลนักของเพลงสดดุดดบทนดรมทำถขงแลข้ว ในขข้อนดรและขข้อถนัดไป ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใชข้ภทำพเปรดยบของพฤกษทำและกทำรเตธิบโตของมนัน โปรดสนังเกตกตอนวตทำ คน
ชอบธรรม คสือผทูข้ทดที่จะงอกขขรนอยตทำงตข้นอธินทผลนัม มดตข้นอธินทผลนัมอยทูหต ลทำยชนธิด อยตทำงไรกกตทำม โดย
ทนัวที่ ไปแลข้วพวกมนันมดแนวโนข้มทดที่จะ (1) เตธิบโตขขรนอยตทำงรวดเรกวและ (2) เตธิบโตคตอนขข้ทำงเปกนเสข้น
ตรง ในเลบทำนอนเปกนทดที่ๆตข้นสนสดดทำรรเตธิบโตดดทดที่สดุด ขนทำดใหญตทดที่สดุดและแขกงแรงทดสที่ ดุด ควทำมคธิดทดที่
ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนชอบธรรม พวกเขทำจะงอกงทำมและเตธิบโต พวกเขทำ
จะแขกงแรง ตนัรงตรง และเกธิดผลมทำก ดทู เพลงสดดุดด 5:12 พระเจข้ทำยตอมทรงอวยพรควทำมชอบธรรม
และคนเหลตทำนนัรนทดที่ปฏธิบนัตคธิ วทำมชอบธรรม
จทำกนนัรนดทำวธิดหมทำยเหตดุดข้วยวตทำ 13 คนททชั่ถยกปลยกไวข้ในพระนมิเวศของพระเยโฮวาหค์จะเจรมิญ
ขถึนสิ้ ในบรมิเวณของพระเจข้าของเราทอัสิ้งหลาย ลนักษณะเฉพทำะตนัวอดกประกทำรของคนเหลตทำนนัรนทดที่จะ
งอกงทำมถทูกหมทำยเหตดุไวข้ นนันที่ คสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ถถูกปลถูกไวม้ในพระนธิเวศขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ใน
สมนัยนนัรน พระนธิเวศขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำคสือ พลนับพลทำ/พระวธิหทำร ปนัจจดุบนันมนันคสือ ครธิสตจนักรทข้อง
ถธิที่น (1 ทธิโมธด 3:15) คนเหลตทำนนัรนทดจที่ ะงอกงทำมฝตทำยวธิญญทำณไมตใชตคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ทำประชดุมบข้ทำงไมตมทำ
ประชดุมบข้ทำง ตรงกนันขข้ทำม นดที่คอสื คนเหลตทำนนัรนทดที่ถถูกปลถูกไวม้ในพระนธิเวศขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ นดที่บอก
เปกนนนัยถขงควทำมสนัตยรซสืที่อ คนเหลตทำนนัรนทดที่ถถูกปลถูกไวม้เชตนนนัรนจะงอกงทำมในลทำนพระนธิเวศของพระเจข้ทำ
ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำครธิสเตดยนทนัรงหลทำยทดีนื่ถถูกปลถูกไวม้และสนัตยรซสืที่อในครธิสตจนักรทข้องถธิที่นจะ
เตธิบโตฝตทำยวธิญญทำณ นดที่บอกเปกนนนัยดข้วยถขงบททำเหนกจตตทำงๆในสวรรครสนักวนันหนขที่งสททำหรนับควทำมสนัตยร
ซสืที่อดนังกลตทำว พระเยซทูตรนัสลตวงหนข้ทำแลข้วมธิใชตหรสือเกดที่ยวกนับคททำตนัดสธินทดที่พระองครจะทรงประกทำศแกต
บทำงคนวตทำ “ดดแลข้ว เจข้ทำเปกนผทูข้รนับใชข้ดดและสนัตยรซสืที่อ เจข้ทำสนัตยรซสืที่อในของเลกกนข้อย เรทำจะตนัรงเจข้ทำใหข้ดทูแล
ของมทำก เจข้ทำจงปรดดดรตวมสดุขกนับนทำยของเจข้ทำเถธิด” (มนัทธธิว 25:21)

สดด 92:14-15

คนเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกปลทูกไวข้เชตนนนัรนในพระนธิเวศของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ

ทดที่สนัตยรซสืที่อ) เขาแกต่แลข้วกก็ยงอั เกมิดผล เขาจะมทนชสิ้าเลทสิ้ยงเตก็มและเขทยวสดอยยต่ ควทำมสนัตยรซสืที่อตตอพระนธิเวศ
ของพระเจข้ทำ (ครธิสตจนักรทข้องถธิที่นในยดุคสมนัยนดร) จะเกธิดผลมทำกฝตทำยวธิญญทำณตลอดชดวธิตครธิสเตดยนนนัรน
– กระทนังที่ จนถขงวนัยชรทำ ควทำมคธิดของ “นทรทำเลดรยงเตกมและเขดยวสดอยทู”ต เปกนภทำพเปรดยบทดที่หมทำยถขงกทำร
ถทูกอวยพร ควทำมสนัตยรซสืที่อตตอพระนธิเวศของพระเจข้ทำในวนันขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำคสือ ใจควทำมหลนักทดที่
ชนัดเจนของเพลงสดดุดดบทนดร ควทำมสนัตยรซสืที่อเชตนนนัรนจะเพธิที่มพทูนพระพรตตทำงๆของพระเจข้ทำ
15 เพซชั่อแสดงวต่าพระเยโฮวาหค์นอัสิ้นเททชั่ยงธรรม เมสือที่ พระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่ชอบ
ธรรมและสนัตยรซสืที่อ มนันกกแสดงออกวตทำพระองครทรงเทดที่ยงธรรม ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ
พระองคค์ทรงเปก็นศมิลาของขข้าพระองคค์ ในพระองคค์ไมต่มทความอธรรม ควทำมจรธิงอนันลขกซขรงสอง
ประกทำรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดร: (1) พระเจข้ทำทรงเปกนศธิลทำของเรทำ – เขข้มแขกง มนันที่ คง และเปกน
รทำกฐทำนหนขงที่ ทดที่แขกงแรง; (2) ไมตมคด วทำมอธรรมในพระองครเลย ไมตมดควทำมบทำปหรสือควทำมชนัวที่ รข้ทำย
ใดๆอทำศนัยอยทูใต นพระองครเลย
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 93: เพลงสดดุดดีสดันี้นๆไมว่มดีชนนื่อบทนดีนี้ไมว่ไดม้หมายเหตดุผถูม้แตว่งของมดัน
เชว่นกดัน บางคนเสนอแนะวว่าเปก็นโมเสส คนอนนนื่ ๆกก็วว่าเปก็นดาวมิด ไมว่วว่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็
กลว่าวถขงการทรงอสานาจสมิทธมิธขาดขององคว์ผถูม้ทรงฤทธมิธทดันี้งสมินี้น: พระเยโฮวาหว์ทรงครอบครองสถูงสดุด
แมม้จะมดีการตว่อตม้านใดๆกก็ตาม มดันเปก็นธรรมเนดียมหนขงนื่ ของพวกยมิวทดีนื่จะรม้องเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ในวดันทดีนื่
หกของสดัปดาหว์
สดด 93:1-2

พระเยโฮวาหค์ทรงครอบครอง พระองคค์ทรงสวมความยมิงชั่ ใหญต่

พระเยโฮวาหค์ทรงสวมกชาลอัง พระองคค์ทรงเอาพระกชาลอังคาดพระองคค์ โลกไดข้สถาปนาไวข้แลข้ว มอัน
จะไมต่หวอัชั่นไหว ดนังทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไดข้เขดยนไวข้นทำนแลข้ว พระเจข้ทำในตอนนนัรนและตอนนดรทรง
ครอบครองอยทูใต นฟข้ทำสวรรคร ในกทำรใชข้ภทำพเปรดยบของเครสือที่ งแตตงกทำย ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดร
พรรณนทำวตทำพระเจข้ทำทรงแตตงกทำยดข้วยควทำมสงตทำผตทำเผยและพละกททำลนัง วลดสดุดทข้ทำยบอกถขงกทำรสททำเรกจ

จรธิงในชตวงยดุคพนันปด ในวนันนนัรนเมสือที่ พระเมสสธิยทำหรจะทรงครอบครองจทำกเยรทูซทำเลกม โลกจะถทูก
สถทำปนทำจรธิงๆเพสือที่ ทดที่มนันจะไมตหวนันที่ ไหวเลย กทำรครอบครองของพระองครจะเปกนจดุดสทูงสดุดแหตง
เสถดยรภทำพ แมข้พระเจข้ทำทรงครอบครองมทำโดยตลอด ควทำมคธิดทดที่วทำต พระองครทรงเปกนพระมหทำ
กษนัตรธิยรกบก อกเปกนนนัยถขงยดุคพนันปดเมสือที่ พระเยซทูครธิสตรในฐทำนะกษนัตรธิยรจะทรงปกครองและครอบ
ครอง
2 พระททชั่นอัชั่งของพระองคค์ไดข้สถาปนาไวข้แลข้วตอัสิ้งแตต่กาลดถึกดชาบรรพค์ พระองคค์ดชารงอยยต่ตอัสิ้งแตต่
นมิรอันดรค์กาล แมข้จดุดสนใจหลนักอทำจกลตทำวถขงยดุคพนันปด พระทดที่นนังที่ ของพระเจข้ทำกกมดอยทูเต สมอมทำ วลดทดที่วทำต
“ไดข้สถทำปนทำไวข้แลข้วตนัรงแตตกทำลดขกดททำบรรพร” อทำจแปลไดข้ดข้วยวตทำ ‘ถทูกสถทำปนทำไวข้แลข้วตนัรงแตตเรธิที่มแรก
นนัรน’ พระองครทรงเปกนอยทูมต ทำตนัรงแตตชนัวที่ นธิรนันดรร ดทู เพลงสดดุดด 90:2
สดด 93:3-4

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ กระแสนชสิ้าไดข้คะนอง กระแสนชสิ้าคะนอง

เสทยง กระแสนชสิ้าคะนองเสทยงกถึกกข้อง ควทำมหมทำยของ กระแสนสนี้า กกหมทำยถขงแมตนร ททำสทำยตตทำงๆโดย
ทนัวที่ ไปและนทรทำทตวมโดยเฉพทำะ ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนคททำเปรดยบถขงมนดุษยชทำตธิ ซขงที่ เปกนเหมสือนนทรทำทตวม
ใหญตทดที่กขกกข้องหรสือเหมสือนคลสืนที่ แหตงทะเล ในหลทำยแหตงของพระคนัมภดรร มนดุษยชทำตธิถทูกเปรดยบวตทำ
เปกนเหมสือนทะเล (ดทู ดทำเนดยล 7:2-3 และวธิวรณร 13:1)
แตตตรงกนันขข้ทำม 4 พระเยโฮวาหค์บนททชั่สยงนอัสิ้นทรงมหมิทธมิฤทธมิดิ์ยมิชั่งกวต่าเสทยงของนชสิ้ามากหลาย
ทรงมหมิทธมิฤทธมิดิ์ยมิชั่งกวต่าคลซชั่นทะเล แมข้ชนชทำตธิทรนังหลทำยจะเดสือดดทำล องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำผทูข้สถธิตอยทูต
เบสืรองสทูงกกทรงมหธิทธธิฤทธธิธยธิงที่ กวตทำเสดยงของพวกเขทำทดที่รวมกนัน แมข้พวกเขทำจะคททำรทำมดดุจเสดยงคลสืที่นซนัด
ฝนัที่งตตอหนข้ทำกระแสลมแรง พระเจข้ทำกกทรงมดกทำท ลนังมทำกกกวตทำพวกเขทำทดุกคนอยตทำงหทำทดที่สดุดไมตไดข้ ควทำม
ทรงฤทธทำนดุภทำพทนัรงสธิรนและฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำจขงถทูกพรรณนทำอยตทำงเปดที่ยมสททำนวนโวหทำรและดนัง
บทกวด
สดด 93:5

บรรดาพระโอวาทของพระองคค์แนต่นอนททเดทยว มนดุษยชทำตธิในเสดยง

ทดรที่ วมกนันของพวกเขทำ (ซขที่งถทูกหมทำยเหตดุไวข้ในขข้อทดที่แลข้ว) ยตอมไมตมนนั ที่ คงและเอทำแนตเอทำนอนไมตไดข้
เหมสือนคลสืนที่ แหตงทะเล ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงเหกนไดข้ชดนั พระวจนะของพระเจข้ทำนนัรนแนตนอน – มนันที่ คง

และแขกงแรง มนันไมตเคยเปลดที่ยนแปลง ตรงขข้ทำมกนับควทำมบทำปหนทำของมนดุษยร โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์
ความบรมิสรทธมิดิ์เหมาะกอับพระนมิเวศของพระองคค์เปก็นนมิตยค์ ควทำมบรธิสดุทธธิธยตอมเหมทำะกนับพระนธิเวศ
ของพระเจข้ทำเพรทำะวตทำควทำมบรธิสดุทธธิธคสือ แกตนแทข้แหตงอดุปนธิสยนั ของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนควทำมบรธิสดุทธธิธแหตง
ชดวธิตและจธิตวธิญญทำณจขงควรมดอยทูใต นคนเหลตทำนนัรนทดจที่ ะมทำอยทูตต ตอพระพนักตรรพระองครในกทำรนมนัสกทำร
มนันเปกนควทำมจรธิงในสมนัยนนัรน มนันเปกนควทำมจรธิงในวนันนดร มนันจะเปกนควทำมจรธิงตลอดไปเปกนนธิตยร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 94: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็ไมว่มดีชนนื่อเชว่นกดันและผถูม้แตว่งของมดันไมว่ถถูกระบดุ
ชนนื่อไวม้ อยว่างไรกก็ตาม ผถูม้เชดีนื่ยวชาญสว่วนใหญว่เสนอแนะวว่ามดันถถูกเขดียนโดยดาวมิด สเปอรว์เจดียนเขดียน
ไวม้วว่า “ผถูม้เขดียนทว่านนดีนี้เหก็นบรรดาคนทดีนื่ทสาชดันื่วเรนองอสานาจ และเจก็บปวดภายใตม้การบดีบบดังคดับของ
พวกเขา การรดับรถูขม้ องเขาเกดีนื่ยวกดับอสานาจสมิทธมิธขาดของพระเจม้าทดีนื่เขารม้องเพลงในเพลงสดดุดดีบทกว่อน
หนม้าทสาใหม้เขารม้องทถูลตว่อพระเจม้าในฐานะพระผถูม้พพมิ ากษาผถูม้ยมินื่งใหญว่แหว่งแผว่นดมินโลก เขาทสาเชว่นนดีนี้
พรม้อมกดับความรม้อนรนและการรบเรม้าไมว่หยดุด ซขนื่งเหก็นไดม้ชดัดวว่ากสาลดังเจก็บปวดอยถูภว่ ายใตม้การโบยตดี
ของผถูม้บดีบบดังคดับนดันี้น”
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้อาจแบว่งยว่อยไดม้ดงดั นดีนี้: คสารม้องทดุกขว์กลว่าวโทษคนชดันื่ว (1-7); ขม้อโตม้แยม้งตว่อสถูม้
คนเหลว่านดันี้นทดีนื่คมิดวว่าพระเจม้าทรงไมว่เหก็นความบาปของพวกเขา (8-11); คสาประกาศวว่าพระเจม้าทรง
อวยพรคนชอบธรรมจรมิงๆ (12-16); คสาสารภาพเรนอนื่ งการพขงนื่ พาพระเจม้า (17-19); การทวนซสนี้า
คสารม้องทดุกขว์เดมิมของเขา (20-21) และความมดันนื่ ใจทดีวนื่ ว่าคนชดัวนื่ จะไดม้รดับการสนองโทษอดันสมควรแกว่
การกระทสาของพวกเขา (22-23)
สดด 94:1-2

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้า เจข้าแหต่งการแกข้แคข้น โอ ขข้าแตต่

พระเจข้า เจข้าแหต่งการแกข้แคข้น ขอทรงสชาแดงพระองคค์ เพลงสดดุดดบทนดรถทูกเกรธิที่นนททำโดยกทำรททูลขอ
พระเจข้ทำใหข้สททำแดงกทำรแกข้แคข้นของพระองครตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่สมควรไดข้รนับมนัน โมเสสเขดยนถขงพวก
เขทำในพระรทำชบนัญญนัตธิ 32:41 และเปทำโลยกคททำพทูดเขทำในโรม 12:19 กทำรแกข้แคข้นเปกนธดุระของ
พระเจข้ทำและไมตใชตของเรทำ เพรทำะเขข้ทำใจเรสืที่องนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงลดุก

ขขรนในกทำรแกข้แคข้นตตอสทูข้คนชนัวที่ 2 ขข้าแตต่ผข้พย มิพากษาโลก ขอทรงลรกขถึสิ้น ใหข้คนโอหอังไดข้รอับผลสนองออัน
สมกอับเขา ทดคที่ วรหมทำยเหตดุไวข้คอสื คททำเหมสือนเหลตทำนดรทดที่ถทูกใชข้ตรงนดรและในขข้อตตอๆไปเกดที่ยวกนับคน
อธรรม ตรงนดรพวกเขทำถทูกเรดยกวตทำ คนโอหดัง ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรรข้องททูลตตอพระเจข้ทำใหข้ทรง
พธิพทำกษทำพวกเขทำ
สดด 94:3-4

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ คนชอัวชั่ จะนานเทต่าใด คนชอัวชั่ จะลมิงโลดอยยต่นาน

เทต่าใด หนขที่งในปรธิศนทำเหลตทำนนัรนแหตงชดวตธิ กกคสือวตทำ คนชนัวที่ ดทูเหมสือนจะเจรธิญขขรนและคนชอบธรรมทน
ทดุกขร แมข้ไมตถทูกกลตทำวอยตทำงชนัดเจนตรงนดร มนันกกถทูกบอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขง
รข้องททูลตตอพระเจข้ทำ – นทำนเทตทำใด? โปรดสนังเกตวตทำคนอธรรมในขข้อนดรถทูกเรดยกวตทำ คนชดัวนื่
4 เขาจะพลต่ามและพยดอยต่างจองหองนานเทต่าใด คนกระทชาความชอัชั่วชข้าทอัสิ้งปวงจะโอข้อวด
นานเทต่าใด อดกครนัรงทดคที่ ททำถทำมนดรถทูกกลตทำวซทรทำ: นทำนเทตทำใด? คนชนัวที่ จะพลตทำมในควทำมเยตอหยธิงที่ ควทำม
โอหนัง และกทำรหมธิที่นประมทำทนทำนเทตทำใด? ตรงนดรคนอธรรมถทูกเรดยกวตทำ คนกระทสาความชดันื่วชม้า ดนัง
นนัรนในขข้อเหลตทำนดร คนอธรรมถทูกเรดยกวตทำ คนโอหนัง คนชนัวที่ และคนกระทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำ ชตทำงเปกนคททำ
จทำรขกทดที่หลดุมฝนังศพอนันเหมทำะสมจรธิงๆ!
สดด 94:5-7

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ เขาทรบประชาชนของพระองคค์เปก็นชมิสิ้นๆ

และทชามรดกของพระองคค์ใหข้ทรกขค์ยาก 6 เขาสอังหารแมต่มต่ายและคนตต่างดข้าว และกระทชาฆาตกรรม
ลยกกชาพรข้าพต่อ ควทำมบทำปตตทำงๆของพวกศนัตรทูของอธิสรทำเอลถทูกหมทำยเหตดุไวข้ พวกเขทำชอบควทำม
รดุนแรงและหทำชตองทดที่จะกดขดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำ ทดที่แยตยงธิที่ กวตทำนนัรนคสือ พวกเขทำฆตทำคนทดที่ชตวยเหลสือ
ตนัวเองไมตไดข้และคนไรข้ควทำมผธิด (แนตนอนวตทำมดกทำรสสืที่อถขงควทำมนตทำสะอธิดสะเอดยนของกทำรทททำแทข้งใน
ปนัจจดุบนันดข้วย)
พรข้อมกนับควทำมโอหนังใหญตโต คนชนัวที่ 7 กลต่าววต่า "พระเยโฮวาหค์จะไมต่แลเหก็น พระเจข้าของ
ยาโคบจะไมต่หยอัชั่งรยข้ " ถข้ทำคนชนัวที่ จรธิงใจพอทดที่จะยอมรนับวตทำมดพระเจข้ทำอยทูอต งครหนขงที่ พวกเขทำกกคธิดวตทำ
พระองครไมตใสต ใจหรสือไมตสน คททำทดที่แปลเปกน หยอัชั่งรยข้ (บมิยนว์) มดควทำมหมทำยวตทำ เขข้ทำใจ นดบที่ อกเปกนนนัยวตทำ

เหลตทำคนชนัวที่ คธิดวตทำพระเจข้ทำไมตมกด ทำรรนับรทูทข้ ดที่จะเขข้ทำใจวตทำพวกเขทำกททำลนังทททำอะไรอยทูต กทำรหมธิที่นประมทำท
เชตนนนัรนยตอมเชธิญชวนพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
สดด 94:8-11

ตตอควทำมอวดดดเชตนนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตอบกลนับไปวตทำ คน

เขลาททชั่สรดของประชาชนเออ๋ย จงเขข้าใจเถมิด คนโงต่ทอัสิ้งหลาย เมซชั่อไรเจข้าจถึงจะฉลาด คททำทดที่แปลเปกน
เขลาททชั่สรด (บอวว์อารว์) สต วนใหญตแลข้วมดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เผทำไหมข้’ ควทำมคธิดนดรอทำจหมทำยถขง
คนๆหนขงที่ ทดที่เผทำไหมข้ดข้วยควทำมโกรธ อยตทำงไรกกตทำม อทำจมดกทำรบอกเปกนนนัยวตทำเหลตทำคนชนัวที่ เชตนนนัรนอดก
ไมตนทำนจะถทูกเผทำ – ในนรก คททำถทำมกกคสือ: เมสืที่อไรพวกเจข้ทำทดที่เปกนคนโงตจะฉลทำดสนักทด?
คททำถทำมสดขที่ ข้อถทูกถทำมโดยผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร (1) 9 พระองคค์ผทข้ย รงปลยกหย พระองคค์จะไมต่
ทรงไดข้ยมินหรซอ คนบทำปหนทำทนัรงหลทำยพยทำยทำมปฏธิเสธวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้เนรมธิตสรข้ทำง – ดนังนนัรนจขง
เกธิดทฤษฎดววธิ นัฒนทำกทำร อยตทำงไรกกตทำม คททำถทำมยนังมดอยทูวต ทำต พระองครผทูข้ทรงสรข้ทำงหทู “พระองครจะไมตทรง
ไดข้ยธินหรสือ?” เชตนเดดยวกนัน (2) พระองคค์ผข้ทย รงปอัสิ้นตา พระองคค์จะไมต่ทรงเหก็นหรซอ (3) 10 พระองคค์
ผยทข้ รงตทสอนบรรดาประชาชาตมิ พระองคค์จะไมต่ทรงขนาบหรซอ พระเจข้ทำทรงตดสอนโลกแลข้วในนทรทำ
ทตวมโลกนนัรน พระองครไดข้ทรงทททำลทำยเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมรทำหร พระองครจะทรงขนทำบพวก
คนไมตเชสืที่อวตทำมดพระเจข้ทำสมนัยนดรเชตนกนัน และ (4) พระองคค์ผข้ทย รงสอนความรยข้ใหข้มนรษยค์ พระองคค์จะไมต่
ทรงทราบหรซอ พระองครผทูข้ทรงเปกนสดุดยอดอทำจทำรยรทรงทรทำบทดุกสธิที่งอยตทำงแนตนอน
ดนังนนัรน 11 พระเยโฮวาหค์ทรงทราบความคมิดของมนรษยค์วต่าเปก็นเพทยงแตต่ไรข้สาระ หลนัก
ปรนัชญทำตตทำงๆและกทำรคธิดหทำเหตดุผลของมนดุษยรเปกนทดที่ทรทำบดดตตอพระเจข้ทำ ในควทำมเปกนจรธิงแลข้ว
ควทำมคธิดทนัรงหมดของมนดุษยรกเก ปกนสธิที่งไรข้สทำระตตอพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปกน ไรข้สาระ (เฮหว์เบล) มดควทำม
หมทำยตรงตนัววตทำ ไอหมอก – อยทูเต พดยงชนัวที่ ขณะจทำกนนัรนกกจทำงหทำยไป มนันไรข้ประโยชนรและวตทำงเปลตทำ
สดด 94:12-13

ตรงกนันขข้ทำม ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุวทำต โอ ขข้าแตต่พระเยโฮ

วาหค์ คนททชั่พระองคค์ทรงตทสอนนอันสิ้ กก็เปก็นสร ข คซอคนททชั่พระองคค์ทรงสอนดข้วยพระราชบอัญญอัตมิของ
พระองคค์ คททำทดที่แปลเปกน ตทสอน (ยอวว์ซารว์) จรธิงๆแลข้วหมทำยถขงกทำรถทูกสนังที่ สอนหรสือถทูกแกข้ไข นนันที่ ดทู
เหมสือนสอดคลข้องกนับบรธิบททดที่ตทำมมทำ กทำรถทูกสอน เออ กทำรถทูกแกข้ไขจทำกพระรทำชบนัญญนัตขธิ อง

พระเจข้ทำกกเปกนพระพรอยตทำงหนขที่งจรธิงๆ เหตดุจทูงใจสททำหรนับกทำรแกข้ไขของพระเจข้ทำเปกนควทำมปรทำรถนทำ
ของพระองครทจดที่ ะใหข้เรทำไดข้สที่ธิงทดที่ดดทดที่สดุดเสมอ
พระประสงครของพระองครกคก อสื 13 เพซชั่อจะใหข้เขาพอักจากวอันลชาบากจนกวต่าจะขรดบต่อไวข้ใหข้
คนชอัชั่ว พระเจข้ทำทรงแกข้ไขเรทำเพสือที่ ปกปข้องเรทำจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำกและเพสืที่อทดที่เรทำจะไมตตกไปในบตอ
(หลดุม) แหตงกทำรพธิพทำกษทำซขที่งถกขดุดไวข้สททำหรนับคนชนัวที่ ททำงของพระเจข้ทำยตอมดดทดที่สดุดเสมอ พระองคร
ทรงใชข้วธิธดใดกกตทำมทดที่จททำเปกนเพสือที่ ปกปข้องประชทำชนของพระองครจทำกควทำมผธิดพลทำดของคนชนั วที่
สดด 94:14-15

เพราะพระเยโฮวาหค์จะไมต่ทอดทมิสิ้งประชาชนของพระองคค์

พระองคค์จะไมต่ทรงสละมรดกของพระองคค์ แมข้พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำคนชนัวที่ พระองครกจก ะไมต
ทรงผธิดคททำสนัญญทำทดที่ใหข้ไวข้แกตประชทำชนของพระองคร พระเจข้ทำทรงกระทททำพนันธสนัญญทำนธิรนันดรรแลข้ว
กนับอนับรทำฮนัม อธิสอนัค และยทำโคบ พระองครทรงสนัญญทำวตทำจะพธิทนักษรรนักษทำเชสืรอสทำยของพวกเขทำ ดนังนนัรน
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข พบกทำรหนดุนใจในพระสนัญญทำนนัรน อนัครสทำวกเปทำโลยกคททำพทูดนดรในบรธิบท
เดดยวกนันในโรม 11:1-2 หทำกขยทำยควทำมแลข้ว พระสนัญญทำเดดยวกนันนดรยงนั มดอยทูเต หมสือนเดธิมแกตคนเหลตทำ
นนัรนทดที่อยทูภต ทำยใตข้พนันธสนัญญทำแหตงพระคดุณในครธิสตจนักรพนันธสนัญญทำใหมต พระเจข้ทำไมตทรงทอดทธิรง
ประชทำชนของพระองคร ควทำมรอดของพวกเขทำไมตหลดุดหทำย!
15 เพราะความยรตมิธรรมจะกลอับไปหาความชอบธรรม และบรรดาคนเททชั่ยงธรรมในใจจะ
ตมิดตามไป วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ ควทำมยดุตธิธรรมและควทำมชอบธรรมจะมดชนัย วนันนนัรนจะเปกนตอนทดที่
พระเยซทูครธิสตรเสดกจกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครองในอทำณทำจนักรของพระองครซงขที่ ควทำมชอบ
ธรรมดททำรงอยทูใต นนนัรน ในวนันนนัรน “บรรดทำคนเทดยที่ งธรรมในใจจะตธิดตทำมไป”
สดด 94:16

ในระหวตทำงนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกตก รขกตรองวตทำ ผยข้ใดจะลรกขถึนสิ้

ตต่อตข้านคนกระทชาความชอัชั่วแทนขข้าพเจข้า ผยใข้ ดจะยซนตต่อสยคข้ นกระทชาความชอัชั่วชข้าแทนขข้าพเจข้า เรทำ
รข้องเพลงเกดที่ยวกนับทดที่พนักอนันสททำรทำญในเวลทำไมตชข้ทำนทำน อยตทำงไรกกตทำม เรทำกกยนังอยทูตต ตอไปในทดที่เลวทรทำม
ขณะนดร ดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงเขข้ทำใกลข้จดุดทดที่เขทำเรธิที่มตข้น – นทำนเทตทำใด?

สดด 94:17-19

แมข้อยทูใต นควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆแหตงชดวธิต ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรกก

หมทำยเหตดุวทำต ถข้าพระเยโฮวาหค์มมิใชต่ความอรปถอัมภค์ของขข้าพเจข้า วมิญญาณของขข้าพเจข้าคงอยยต่ในความ
สงอัด เมสืที่อเขทำนขกยข้อนไปยนังควทำมทดุกขรยทำกตตทำงๆทดที่ผทำต นพข้นไปแลข้ว เขทำกกรทูข้วทำต หทำกปรทำศจทำกควทำมชตวย
เหลสือของพระเจข้ทำ เขทำกกคงพตทำยแพข้ไปแลข้ว ชดวธิตคงจบสธิรนไปแลข้ว เรทำอยทูตต ตอไปไดข้เพรทำะพระคดุณของ
พระเจข้ทำเทตทำนนัรน
18 เมซชั่อขข้าพเจข้าไดข้คมิดวต่า "เทข้าของขข้าพลาด" โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ความเมตตาของ
พระองคค์ยถึดขข้าพระองคค์ไวข้ เมสืที่อดทูเหมสือนวตทำเขทำกททำลนังจะไถลลงตทำมไหลตเขทำไปสทูตควทำมพธินทำศเบสืรอง
ลตทำง เขทำกกรข้องททูลตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ นดที่บอกเปกนนนัยถขงนทรทำเสดยงแหตงควทำมจนตรอก –
คททำอธธิษฐทำนทดที่รข้อนรน กระนนัรน ในโมงยทำมแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกเชตนนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกก
สทำรภทำพไดข้วทำต องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงชทูเขทำขขรนมทำ พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำแลข้ว แมข้จะมดกทำรตตอตข้ทำนและ
กทำรขตมเหงของคนชนัวที่ พระเจข้ทำกกทรงรองรนับประชทำชนของพระองคร
ดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงพบกทำรเลข้ทำโลมในกทำรตรขกตรองถขงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
19 เมซชั่อความกอังวลในใจของขข้าพระองคค์มทมาก การเลข้าโลมของพระองคค์กก็หนรนจมิตใจของขข้า
พระองคค์ใหข้ชนซชั่ บาน แมข้บตอยครนัรงมดควทำมคธิดสนับสนวดุนต วทำยตตทำงๆอยทูภต ทำยใน ควทำมชตวยเหลสือของ
พระเจข้ทำกกสทำดแสงทะลดุผทำต นดดุจควทำมชสืที่นบทำนยธิงที่ ใหญต ควทำมคธิดทดสที่ ททำคนัญกวตทำตรงนดรกคก อสื วตทำ แมข้ควทำม
ทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆเขข้ทำมทำ เออ วธิกฤตธิตตทำงๆ พระเจข้ทำกกทรงอยทูใต กลข้เสมอสททำหรนับควทำมชตวยเหลสือและ
กทำรหนดุนใจ
สดด 94:20-21

เหมสือนทดที่เพลงสดดุดดบทนดรเรธิที่มตข้นไวข้ ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรกลตทำวถขง

เงทำของคนชนัวที่ อดกครนัรง บอัลลอังกค์แหต่งชอัชั่วชข้าจะรต่วมมมิตรกอับพระองคค์ไดข้หรซอ คซอผยข้ททชั่ใชข้กฎหมาย
ประกอบการชอัวชั่ รข้าย สดุดยอดบนัลลนังกรแหตงควทำมชนัวที่ ชข้ทำหทำใชตใครอสืนที่ นอกจทำกซทำตทำนเอง มนันกตอควทำม
ยดุงต ยทำกตตทำงๆจรธิงรทำวกนับวตทำเปกนกฎ พระเจข้ทำทรงมดสทำมนัคคดธรรมกนับผทูข้ชนัวที่ รข้ทำยนนัรนหรสือ? คททำตอบนนัรน
ชนัดเจนอยทูแต ลข้ว ดนังทดเที่ ปทำโลเขดยนไวข้ในอดกหลทำยรข้อยปดตตอมทำ “เพรทำะวตทำควทำมชอบธรรมจะมดหดุข้นสต วน
อะไรกนับควทำมอธรรม และควทำมสวตทำงจะเขข้ทำสนธิทกนับควทำมมสืดไดข้อยตทำงไร พระครธิสตรกบนั เบลดอนัลจะ

ลงรอยกนันอยตทำงไรไดข้” (2 โครธินธร 6:14-15) ขข้อควทำมทดที่ตทำมมทำกลตทำวชนัดเจนวตทำบนัลลนังกรแหตงควทำมชนัวที่
ชข้ทำสททำแดงตนัวมนันออกมทำในหดุตนเชธิดมนดุษยรจททำนวนมทำกของพญทำมทำร
21 เขาทอัสิ้งหลายผยกมมิตรกอันตต่อสยชข้ ทวตมิ ของคนชอบธรรม และปรอับโทษโลหมิตททชั่ไรข้ความผมิด
คนชนัวที่ ทททำสงครทำมตตอสทูข้คนชอบธรรมเสมอ พวกเขทำถขงขนทำดทททำใหข้โลหธิตทดที่ไรข้ควทำมผธิดตกดข้วยซทรทำ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงเปกนตนัวอยตทำงหนขงที่ ของเรสืที่องนนัรนอยตทำงแนตนอน กทำรขตมเหงประชทำชน
ของพระเจข้ทำนนับแตตนร นันเปกนตข้นมทำลข้วนทททำตทำมรทูปแบบดนังกลตทำว
สดด 94:22-23

แมข้มดกทำรตตอตข้ทำนและภนัยคดุกคทำมมสืดตตทำงๆของคนชนัวที่ ผทูข้แตตงเพลง

สดดุดดทตทำนนดรกทก รทำบวตทำ แตต่พระเยโฮวาหค์ทรงเปก็นททชั่กชาบอังเขข้มแขก็งของขข้าพเจข้าแลข้ว และพระเจข้าของ
ขข้าพเจข้าเปก็นศมิลาททชั่ลทสิ้ภอัยของขข้าพเจข้า ในพระครธิสสตร มดควทำมปลอดภนัยและกทำรปกปข้อง พระองคร
ทรงเปกนทดที่กทำท บนังและทดที่ลร ดภยนั ของเรทำ แมข้ประตทูแหตงนรกอทำจโจมตด ประชทำชนของพระเจข้ทำกกปลอดภนัย
ในพระครธิสตร เมสืที่อพระองครทรงอนดุญทำตใหข้กทำรขตมเหงเกธิดขขรนกนับพวกเขทำ มนันกกเกธิดขขรนไดข้เฉพทำะใน
นทรทำพระทนัยอนันสมบทูรณรแบบของพระองครเทตทำนนัรน จทำกนนัรนมนันอทำจเปกนสธิที่งทดที่นททำไปสทูตบททำเหนกจอนันยธิงที่
ใหญตในสวรรคร
สต วนคนชนัวที่ นนัรน 23 พระองคค์จะทรงนชาความชอัชั่วชข้าของเขาเองมาเหนซอเขา และจะทรงตอัด
เขาเหลต่านอัสิ้นออกเสทยเพราะความชอัวชั่ รข้ายของเขาเอง ใชต่แลข้ว พระเยโฮวาหค์พระเจข้าของเราจะทรง
ตอัดเขาออกเสทย กทำรอวยพรรอคอยคนชอบธรรม แตตกทำรพธิพทำกษทำรอคอยคนชนัวที่ วนันของพวกเขทำจะ
มทำแนต มนันเลดที่ยงไมตไดข้เลย
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 95: แมม้เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ไมว่ไดม้ถถูกยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่งอยว่าง
ชดัดเจน ผถูม้เขดียนหนดังสนอฮดีบรถูในฮดีบรถู 4:7 กก็อม้างอมิงจากขม้อนดีนี้ “ใน (คดัมภดีรว์ของ) ดาวมิด” ดดังนดันนี้ ผถูม้แตว่ง
จขงชดัดเจน เพลงสดดุดดีบทนดีนี้อาจถถูกแบว่งยว่อยงว่ายๆเปก็นคสาเชมิญชวน (ใหม้สรรเสรมิญ) ในขม้อ 1-7 และคสา
เตนอน (เรนอนื่ งการตดีสอน) ตดังนี้ แตว่สว่วนทม้ายของขม้อ 7 ไปจนจบ

สดด 95:1-2

โอ มาเถมิด ใหข้เราทอัสิ้งหลายรข้องเพลงถวายพระเยโฮวาหค์ คททำเชธิญชวน

นดรเรดยบงตทำยพอๆกนับทดมที่ นันไพเรทำะ คททำเชธิญชวนนนัรนถทูกขยทำยออกดข้วยคททำอธธิบทำยหนขที่งทดที่มลด นักษณะสทำม
ประกทำร (1) ใหข้เรากระทชาเสทยงชซชั่นบานถวายศมิลาแหต่งความรอดของพวกเรา ควทำมคธิดนดรคสือ กทำร
สรรเสรธิญอนันชสืนที่ บทำน โปรดสนังเกตดข้วยวตทำพระเจข้ทำทรงถทูกเรดยกวตทำเปกน “ศธิลทำแหตงควทำมรอดของ
พวกเรทำ” ควทำมคธิดนดรกลตทำวถขงศธิลทำหนขที่ง เชตน ศธิลทำแหตงยธิบรอลตทำรร – ขนทำดมหขมทำและยทำกทดที่จะ
ทะลวงไดข้ ทดที่กทำท บนังไรข้พทำต ย
(2) 2 ใหข้เราทอัสิ้งหลายเขข้ามาอยยต่เฉพาะเบซสิ้องพระพอักตรค์พระองคค์ดข้วยโมทนา หนขงที่ ในควทำม
บทำปเหลตทำนนัรนทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำมนักงตทำยกระทททำคสือ กทำรขทำดกทำรขอบพระคดุณตตอพระเจข้ทำ ตรง
นดรกทำรขอบพระคดุณเปกนสต วนหนขงที่ ทดที่สททำคนัญของกทำรสรรเสรธิญ เมสืที่อเรทำมทำหทำพระองคร เรทำควรทททำเชตน
นนัรนดข้วยกทำรขอบพระคดุณเสมอ และจทำกนนัรน (3) ใหข้เรากระทชาเสทยงชซชั่นบานถวายพระองคค์ดข้วย
บทเพลงสดรดท ควทำมคธิดกกคสือ กทำรสรรเสรธิญพระองครดวข้ ยบทเพลงตตทำงๆทดที่เปกนคททำสรรเสรธิญ นนันที่ คสือ
เพลงสรรเสรธิญตตทำงๆ จดุดสนใจหลนักของดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธคสือ เพสือที่ สรรเสรธิญพระองครเสมอและ
ไมตใชตเพสืที่อใหข้ควทำมบนันเทธิงแกตหทูมนดุษยร
สดด 95:3-5

สทำเหตดุแหตงกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนปรทำกฏชนัดเจน เพราะพระเยโฮ

วาหค์ทรงเปก็นพระเจข้าใหญต่ยมิชั่ง และทรงเปก็นกษอัตรมิยใค์ หญต่ยงมิชั่ เหนซอพระทอัสิ้งหลาย เพรทำะวตทำพระเยโฮ
วทำหรทรงเปกนพระเจข้ทำผทูข้ยธิงที่ ใหญต พระองครจงข ทรงคทูตควรกนับคททำสรรเสรธิญของเรทำ นอกจทำกนดร พระองคร
ยนังทรงเปกนกษนัตรธิยรผทูข้ยธิงที่ ใหญตเหนสือพระอสืที่นๆทนัรงปวงดข้วย ควทำมคธิดนดรไมตไดข้บอกเปกนนนัยวตทำมดพระ
ตตทำงๆทดที่ดข้อยกวตทำ ตรงกนันขข้ทำม คททำทดแที่ ปลเปกน พระทอัสิ้งหลาย (เอโลฮมิม) มดควทำมหมทำยไดข้ดข้วยวตทำ
‘บรรดทำผทูข้มดกทำท ลนังมทำก’ พระเจข้ทำทรงอยทูสต ทูงกวตทำบรรดทำผทูข้มดกทำท ลนังมทำกทนัรงปวง ไมตวทำต ทดที่เปกนมนดุษยรหรสือ
ททูตสวรรคร
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 4 ททชั่ลถึกของแผต่นดมินโลกอยยใต่ นพระหอัตถค์ของพระองคค์ ททชั่สย งของภยเขาเปก็นของ
พระองคค์ดข้วย พระองครทรงเปกนพระเจข้ทำแหตงหดุบเขทำทนัรงหลทำยและเปกนพระเจข้ทำแหตงเนธินเขทำทนัรงหลทำย
ดข้วย นอกจทำกนดร 5 ทะเลเปก็นของพระองคค์ เพราะพระองคค์ทรงสรข้างมอัน และพระหอัตถค์ของ

พระองคค์ทรงปอัสิ้นแผต่นดมินแหข้ง พระเยโฮวทำหรไมตเพดยงเปกนพระเจข้ทำแหตงมหทำสมดุทรทนัรงหลทำยเทตทำนนัรน
พระองครยนังทรงเปกนผทูข้ทดที่สรข้ทำงพวกมนันดข้วย และพระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่ปร นั นทวดปตตทำงๆดข้วย พระองคร
ทรงเปกนพระเจข้ทำเหนสือสธิที่งทนัรงปวง
สดด 95:6

เมสือที่ เหกนสธิที่งเหลตทำนดรทร นังสธิรนแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องออกมทำ

วตทำ โอ มาเถมิด ใหข้เรานมอัสการและกราบลง ใหข้เราครกเขต่าลงตต่อพระพอักตรค์พระเยโฮวาหค์ผทข้ย รงสรข้าง
พวกเรา หทำกไมตใชตดข้วยเหตดุผลอสืที่นแลข้ว ควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำกกเรดยกรข้องใหข้เรทำ
นมนัสกทำรและกรทำบลงตตอพระพนักตรรพระองคร แนตทดเดดยว พระองครทรงเปกนผทูข้ทรงสรข้ทำงของเรทำทนัรง
หลทำย
สดด 95:7

เพราะพระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าของเรา และเราเปก็นประชาชน

แหต่งทรต่งหญข้าของพระองคค์ และเปก็นแกะแหต่งพระหอัตถค์ของพระองคค์ พระเยโฮวทำหรไมตเพดยงทรงเปกน
พระเจข้ทำแตตผทูข้เดดยว พระผทูข้สรข้ทำงฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลก และพระผทูข้สรข้ทำงเผตทำพนันธดุรมนดุษยรเทตทำนนัรน
พระองครยนังทรงเปกนพระเจข้ทำสต วนตนัวของเราดข้วย พระองครทรงเปกนพระผทูข้เลดรยงทดที่ดดและผทูข้เลดรยงของ
เรา เรทำเปกนของพระองครและในทดุตงหญข้ทำอนันนตทำอภธิรมยรของพระองคร พระองครทรงดทูแลแกะของ
พระองครอยตทำงอตอนโยน ควทำมจรธิงตรงนดรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับควทำมจรธิงของเพลงสดดุดด 100:3
เมสือที่ เหกนควทำมจรธิงแสนวธิเศษทนัรงหมดนดรแลข้ว นทรทำเสดยงของเพลงสดดุดดบทนดรกเก ปลดที่ยนจทำกคททำเชธิญ
ชวนใหข้สรรเสรธิญเปกนคททำเตสือนถขงประชทำชนของพระเจข้ทำ - วอันนทสิ้ ถข้าทต่านทอัสิ้งหลายจะฟอังพระ
สร รเสทยงของพระองคค์ เมสืที่อเหกนควทำมดดทรงนั สธิรนของพระเจข้ทำอยตทำงนดรแลข้ว เรทำจขงควรตนัรงใจฟนังเสดยงของ
พระองคร
สดด 95:8-11

อยต่าใหข้จมิตใจของทต่านแขก็งกระดข้างไปอยต่างในครอัสิ้งกบฏนอันสิ้ เหมซอน

อยต่างในวอันททชั่ถยกทดลองในถมิชั่นทรรกอันดาร อธิสรทำเอลมดประวนัตธิศทำสตรรอนันหลทำกหลทำย พวกเขทำไดข้เหกน
ฤทธธิธเดชอนันมหธิทธธิฤทธธิธของพระเจข้ทำกนับตทำตนัวเองแลข้ว กระนนัรนพวกเขทำกกทททำใจของตนใหข้แขกง
กระดข้ทำงตตอสทูข้พระองครในชตวงปดเหลตทำนนัรนแหตงกทำรอพยพ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้พวกเขทำถทูก
ทดสอบ พวกเขทำกกสอบตกอยตทำงนตทำเวทนทำ พวกเขทำทททำใจแขกงกระดข้ทำงตตอสทูข้พระองคร ผทูข้แตตงเพลง

สดดุดดทตทำนนดรจขงเตสือนประชทำชนของพระเจข้ทำตนัรงแตตสมนัยของเขทำเรสืที่อยมทำจนปนัจจดุบนันวตทำอยตทำทททำผธิดพลทำด
แบบเดดยวกนันนนัรน นอกจทำกนดร ผทูข้แตตงหนนังสสือฮดบรทูยนังยกขข้อควทำมจทำกขข้อนดรในฮดบรทู 3:7-11 และฮดบรทู
4:7 ดข้วย คททำเตสือนของเปทำโลเปกนแบบเดดยวกนัน: อยตทำทททำใจของทตทำนแขกงกระดข้ทำงตตอพระเจข้ทำ
คททำทดแที่ ปลเปกน ครอัสิ้งกบฏนอัสิ้น คสือ เมรดีบาหว์ มดสองครนัรงในชตวงกทำรอพยพ พระเจข้ทำทรงทดสอบ
อธิสรทำเอลโดยกทำรขทำดนทรทำ ครนัรงแรกถทูกบนันทขกในอพยพ 17 ทดที่นนันที่ พวกเขทำทดลองพระเจข้ทำโดยถทำมวตทำ
“พระเยโฮวทำหรทรงสถธิตอยทูทต ตทำมกลทำงพวกขข้ทำพเจข้ทำจรธิงหรสือ?” (อพยพ 17:7) อธิสรทำเอลสงสนัยวตทำ
พระเจข้ทำทรงอยทูทต ตทำมกลทำงพวกเขทำจรธิงหรสือ และถข้ทำทรงอยทูจต รธิง พระองครทรงสทำมทำรถตอบสนอง
ควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของพวกเขทำไดข้หรสือ คททำวตทำ เมรดีบาหว์ มทำจทำกคททำฮดบรทูทดที่งตทำยกวตทำ มารา ทดที่
หมทำยควทำมวตทำ ‘รสขม’ จทำกนนัรนในกนันดทำรวธิถด 20 พระเจข้ทำทรงทดสอบอธิสรทำเอลอดกครนัรงในอดกหลทำย
ปดตตอมทำโดยทรงอนดุญทำตใหข้พวกเขทำนทรทำหมดชนัวที่ ครทำว ทดที่นนันที่ พวกเขทำยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำโดยขอวตทำพวกเขทำ
ไมตนตทำออกมทำจทำกอดยธิปตรเลย และทดที่นนันที่ โมเสสยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำโดยกทำรฟทำดศธิลทำนนัรนแทนทดที่จะพทูดกนับมนัน
นดที่กถก ทูกเรดยกวตทำนทรทำแหตงเมรดบทำหรในกนันดทำรวธิถด 20:13 อธิสรทำเอลทดลอง (นนันที่ คสือ ทดสอบ)
พระเจข้ทำโดยกทำรสงสนัยวตทำพระเจข้ทำทรงตอบสนองควทำมตข้องกทำรของพวกเขทำไดข้ไหม ทดที่นตทำสนใจมทำก
ขขรนอดกกกคสือคททำทดแที่ ปลเปกน วอันททชั่ถยกทดลอง คสือ มดัสสาหว์ ซขที่งถทูกหมทำยเหตดุไวข้ในอพยพ 17:7 –
“โมเสสเรดยกชสืที่อตททำบลนนัรนวตทำ มนัสสทำหร และเมรบทำหร”
ดทำวธิดเตสือนวตทำนดที่คอสื ตอนทดที่ 9 เมซชั่อบรรพบรรรษของทต่านทดลองเราโดยเอาเราเขข้าพมิสยจนค์ และ
ไดข้เหก็นกมิจการของเรา อธิสรทำเอลสงสนัยพระเจข้ทำอยตทำงชนัวที่ รข้ทำยทดที่นนันที่ และจขงทดลองและทดสอบ
พระองคร ถขงกระนนัรน พวกเขทำกกเหกนพระองครจนัดเตรดยมสททำหรนับควทำมตข้องกทำรของพวกเขทำ แตตในกทำร
ทททำเชตนนนัรน พวกเขทำกกยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำใหข้ทรงกรธิรวโกรธพวกเขทำ
พระเจข้ทำจขงทรงประกทำศวตทำ 10 เราจถึงเคซองคนชอัชั่วอายรนนอัสิ้ อยยต่สสทชั่ บมิ ปทและวต่า "เขาเปก็นชนชาตมิ
ททชั่มทใจมอักหลงผมิด เขาไมต่รข้จย อักทางทอัสิ้งหลายของเรา" นดที่บอกเปกนนนัยวตทำสต วนหนขงที่ ของเหตดุผลสททำหรนับ
กทำรรต อนเรต สดที่สธิบปดในถธิที่นทดุรกนันดทำรถทูกเชสืที่อมโยงกนับควทำมสงสนัยของอธิสรทำเอลวตทำพระเจข้ทำทรงตอบ
สนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของพวกเขทำไดข้ไหม ขข้อ 8 กลตทำวชนัดเจนวตทำปนัญหทำทดที่ใหญตกวตทำคสือ ใจแขกง

กระดข้ทำง ตลอดสดที่สธิบปดพระเจข้ทำทรงอดทนกนับใจทดที่แขกงกระดข้ทำงของพวกเขทำ กทำรกบฏของพวกเขทำ
และควทำมบทำปของคนชนัวที่ อทำยดุนร นันจนกระทนังที่ พวกเขทำตทำยหมด ปนัญหทำของพวกเขทำคสือ ปนัญหทำหนัวใจ
พวกเขทำทดุกคนลข้วนทททำผธิดในหนัวใจ พวกเขทำไมตยอมรทูจข้ นักพระเจข้ทำและททำงทนัรงหลทำยของพระองครแมข้
พระองครทรงสททำแดงพระองครเองแกตพวกเขทำแลข้วกกตทำม
ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงตรนัสวตทำ 11 เพราะฉะนอัสิ้นเราจถึงปฏมิญาณดข้วยความพมิโรธของเราวต่า "เขาจะ
ไมต่ไดข้เขข้าสยต่ททชั่สงบสร ขของเรา"เพรทำะกทำรรวมกนันของใจทดแที่ ขกงกระดข้ทำง ควทำมสงสนัย กทำรกบฏ และ
ควทำมไมตเชสืที่อฟนังของคนอธิสรทำเอลชนัวที่ อทำยดุนร นนั พระเจข้ทำจขงทรงปฏมิญาณในพระพธิโรธของพระองครวทำต
คนกลดุตมนดรจะไมตไดข้เขข้ทำในแผตนดธินทดที่พระองครไดข้ทรงสนัญญทำพวกเขทำไวข้ แผตนดธินทดที่ทรงสนัญญทำไวข้นร นัน
ถทูกเรดยกวตทำ ทดีนื่สงบสดุข (ทดีนื่หยดุดพดัก) มนันเปกนสถทำนทดที่แหตงกทำรหยดุดพนักอยตทำงแนตนอนจทำกควทำมเปกน
ททำสและกทำรใชข้แรงงทำนตตทำงๆของพวกเขทำในอดยธิปตร มนันยนังเปกนภทำพเปรดยบอยตทำงหนขงที่ ของสวรรคร
เองดข้วย อธิสรทำเอลยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำจนพวกเขทำพลทำดกทำรหยดุดพนักทดที่ทรงสนัญญทำไวข้นรนันของพระเจข้ทำ คททำ
เตสือนนดรจขงมดอยทูจต นทดุกวนันนดรดงนั ทดที่ผทูข้แตตงหนนังสสือฮดบรทูกลตทำวชนัดเจนในฮดบรทู 3-4 – “อยตทำใหข้จธิตใจของ
ทตทำนแขกงกระดข้ทำงไปอยตทำงในครนัรงกบฏนนัรน”
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 96: แมม้เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ไมว่มดีชนนื่อเรดียก มดันกก็สอดคลม้องอยว่างใกลม้ชมิด
กดับ 1 พงศาวดาร 16:7-36 ซขนื่งเหก็นไดม้ชดัดวว่ายกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่ง หากเปก็นเชว่นนดันี้นจรมิง เพลงสดดุดดี
บทนดีนี้กก็ถถูกประพดันธว์ตอนทดีนื่หดีบพดันธสดัญญาถถูกวางในเตก็นทว์นดันี้นทดีนื่เยรถูซาเลก็มหลดังจากถถูกขนยม้ายมา
จากเรนอนของโอเบดเอโดม เพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ หก็นไดม้ชดัดวว่าเปก็นคสาสรรเสรมิญแดว่พระเจม้า นดันนื่ เปก็นใจ
ความหลดักทดีนื่ไมว่ถกถู แบว่งแยกตลอดทดันี้งเพลงนดีนี้
สดด 96:1-3

เพลงสดดุดดแสนวธิเศษบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำเจกด

ประกทำร (1) โอ จงรข้องเพลงบทใหมต่ถวายพระเยโฮวาหค์ อดกครนัรงทดจที่ ดุดสนใจหลนักของดนตรด
ศนักดธิธสธิทธธิธคสือ กทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ พระองครทรงเปกนจดุดสนใจหลนักและเปกนผทูข้ฟนังของมนัน กทำร
ใหข้ควทำมบนันเทธิงมนดุษยรหรสือหทูมนดุษยรไมตไดข้ถทูกสสืที่อเลย นอกจทำกนดร เพลงบทใหมตอทำจเปกนบทเพลง

เกดที่ยวกนับดวงวธิญญทำณทดที่ถทูกปลดปลตอยเปกนอธิสระ เมสืที่อพระผทูข้ไถตผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำทรงชตวยเรทำใหข้รอด
แลข้ว พระองครกทก รงบรรจดุเพลงบทใหมตไวข้ในใจของเรทำ – นนันที่ คสือ คททำสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำของเรทำ
(เพลงสดดุดด 40:3)
(2) แผต่นดมินโลกทอัสิ้งสมิสิ้น จงรข้องเพลงถวายพระเยโฮวาหค์ แผตนดธินโลกทนัรงสธิรนถทูกเรดยกใหข้รข้อง
เพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ เรสือที่ งนดรถทูกทททำใหข้สททำเรกจจรธิงแลข้วในลนักษณะทดที่จททำกนัดมทำกๆเมสืที่อขตทำว
ประเสรธิฐไดข้ไปยนังทดที่สดุดปลทำยของแผตนดธินโลกแลข้ว อยตทำงไรกกตทำม วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พระมหทำ
กษนัตรธิยพร ระเยซทูเสดกจกลนับมทำและแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนจะรข้องเพลงอยตทำงดดใจถวทำยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
(3) 2 จงรข้องเพลงถวายพระเยโฮวาหค์ เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆเกดที่ยวกนับใจควทำมหลนักของ
บทเพลงของเรทำนดร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวซทรทำประเดกนของเขทำ – จงรข้องเพลงถวทำยองครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำ! พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่สมควรรนับคททำสรรเสรธิญ พระองครทรงเปกนผทูข้ฟนังบทเพลงของเรทำ ดนัง
นนัรน ดนตรดของเรทำจขงควรเปกนทดยที่ ธินดดแกตพระกรรณ (หทู) ของพระองคร
(4) สรรเสรมิญพระนามของพระองคค์ สธิที่งทดที่ตรงขข้ทำมกนับกทำรแชตงดตทำคสือ กทำรอวยพร ชทำวโลก
ใชข้พระนทำมของพระเจข้ทำเปกนคททำสบถอยทูบต ตอยๆ ประชทำชนของพระองครควรถวทำยสทำธดุกทำรแดต
พระนทำมของพระองครมทำกยธิงที่ กวตทำสนักเทตทำใด ควทำมหมทำยกกคสือ กทำรสรรเสรธิญพระนทำมมหนัศจรรยร
ของพระองคร
(5) จงประกาศความรอดของพระองคค์ทรกๆวอัน ในกทำรสรรเสรธิญพระเจข้ทำของเรทำ เรทำยนังถทูก
กททำชนับใหข้เปกนพยทำนเกดที่ยวกนับควทำมรอดของพระองครดข้วย – ไมตใชตแคตบทำงครนัรงบทำงครทำวเทตทำนนัรน แตต
“ทดุกๆวนัน” ประชทำชนของพระเจข้ทำตลอดหลทำยยดุคสมนัย ไมตวทำต จะเปกนอธิสรทำเอลหรสือครธิสตจนักร ถทูก
เรดยกแลข้วใหข้เปกนพยทำนของพระองคร คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
(6) เรทำจขงถทูกเรดยกใหข้ 3 เลต่าถถึงสงต่าราศทของพระองคค์ทต่ามกลางบรรดาประชาชาตมิ คททำทดแที่ ปล
เปกน บรรดาประชาชาตมิ (โกยมิม) ยนังเปกนคททำฮดบรทูพรสืนๆเหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดรทดที่หมทำยถขง คนตตทำงชทำตธิ
อยตทำงไรกกตทำม ในควทำมหมทำยฝตทำยวธิญญทำณทดที่กวข้ทำงกวตทำเดธิม ควทำมคธิดนดรกสก สืที่อถขงชทำวโลกโดยรวมหรสือ

คนทดที่ยงนั ไมตรอด เรทำถทูกเรดยกใหข้ “เลตทำถขงสงตทำรทำศดของพระองคร” แกตชทำวโลกทดที่อยทูรต อบตนัวเรทำ มนันเปกน
สต วนหนขที่งของพระบนัญชทำทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำทดที่ใหข้เปกนพยทำน
(7) สดุดทข้ทำย เรทำถทูกเรดยกใหข้ประกทำศถถึงการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ทต่ามกลางบรรดา
ชนชาตมิทอัสิ้งหลาย อดกครนัรงทดที่เรทำถทูกเรดยกใหข้เปกนพยทำนของพระองครแกตคนทนัรงปวงทดอที่ ยทูรต อบตนัวเรทำ
สดด 96:4-5

เหตดุผลอสืที่นๆเพธิมที่ เตธิมทดจที่ ะสรรเสรธิญและเปกนพยทำนเกดที่ยวกนับพระองคร

ถทูกใหข้ไวข้ เพราะพระเยโฮวาหค์นอัสิ้นทรงยมิชั่งใหญต่และสมควรจะสรรเสรมิญอยต่างยมิชั่ง พระองคค์ทรงเปก็นททชั่
เกรงกลอัวเหนซอพระทอัสิ้งปวง แนตทดเดดยว พระเจข้ทำทรงยธิงที่ ใหญตและเรทำจขงมดหนข้ทำทดที่ในกทำรสรรเสรธิญ
พระองครอยตทำงยธิงที่ ฤทธธิธเดชและควทำมยธิงที่ ใหญตหทำทดที่สดุดไมตไดข้ของพระองครคสือ เหตดุผลอนันสมควรทดที่เรทำ
จะเกรงกลนัวพระองคร อนันทดจที่ รธิง พระองครจะตข้องเปกนทดที่เกรงกลนัวเหนสือพระทนัรงปวง อธิสรทำเอลในสมนัย
นนัรนอทำศนัยอยทูใต นโลกแหตงพระเทกจนนับไมตถข้วน พระเยโฮวทำหรเทตทำนนัรนจะตข้องเปกนทดที่เกรงกลนัวเพรทำะวตทำ
พระองครแตตผทูข้เดดยวทรงมหธิทธธิฤทธธิธ นอกจทำกนดร คททำทดที่แปลเปกน พระ (เอโลฮมิม) กกอทำจหมทำยถขงบรรดทำ
ผทูข้มดกทำท ลนังมทำก เชตน พวกเจข้ทำนทำย พวกผทูข้พพธิ ทำกษทำ และเหลตทำททูตสวรรครผทูข้มดฤทธธิธ พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ
ทรงอยทูสต งทู เหนสือเขทำเหลตทำนนัรนทนัรงสธิรน ดนังนนัรน พระองครจงข ตข้องเปกนทดที่เกรงกลนัว
5 เพราะพระทอัสิ้งปวงของชนชาตมิทอัสิ้งหลายเปก็นรย ปเคารพ แตต่พระเยโฮวาหค์ทรงสรข้างฟข้า
สวรรคค์ ขข้อควทำมนดรกลตทำวชนัดเจนมทำกๆวตทำพระเทกจทนัรงหลทำยของประชทำชทำตธิตตทำงๆเปกนสธิที่งทดที่ผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยถขงตอนทดที่เขทำกลตทำวถขงพระ อยตทำงไรกกตทำม พระทนัรงหลทำยของประชทำชทำตธิเหลตทำ
นนัรนเปกนเพดยงรทูปเคทำรพ – รทูปปนัรนเลกกๆ รทูปจททำลองตตทำงๆซขที่งถทูกแกะสลนัก ตรงกนันขข้ทำม พระเยโฮวทำหร
ทรงเปกนผทูข้ทรงสรข้ทำงฟข้ทำสวรรคร พระเทดยมเทกจทนัรงหลทำยถทูกสรข้ทำงขขรนโดยมสือมนดุษยร พระเยโฮวทำหร
พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ทรงสรข้ทำงสรรพสธิที่งทนัรงปวง ชตทำงตรงขข้ทำมกนันเหลสือเกธิน!
สดด 96:6

ดนังนนัรน เกทยรตมิและความสย งสต่งมทอยยต่ตต่อเบซอสิ้ งพระพอักตรค์พระองคค์

กชาลอังและความงามอยยต่ในสถานบรมิสร ทธมิดิ์ของพระองคค์ เพรทำะควทำมยธิงที่ ใหญตหทำทดที่สดุดไมตไดข้ของ
พระองคร เกดยรตธิและควทำมสทูงสต งจขงแผตออกมทำจทำกตตอเบสืรองพระพนักตรรพระองคร สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้
วตทำ “ในพระองครคสือกทำรรวมกนันของทดุกสธิที่งทดที่ทรงฤทธธิธและนตทำรนัก มดพลนังและโชตธิชตวง เรทำเคยเหกน

ควทำมแขกงแกรต งทดที่ปรทำศจทำกควทำมงทำม เรทำยนังเคยเหกนควทำมสงตทำงทำมทดที่ปรทำศจทำกพละกททำลนังดข้วย กทำร
รวมกนันของสองสธิที่งนดรเปกนทดที่ชนสืที่ ชมอยตทำงมทำก” พระองครทรงแขกงแกรต งและงดงทำมในขณะเดดยวกนัน
ในพระองครคสือควทำมเตกมบรธิบทูรณรแหตงสธิที่งทรงสรข้ทำงตตทำงๆของพระองคร กทำรผสมผสทำนอนันเปกน
เอกลนักษณรนร นันปรทำกฏชนัดเจนทดที่พระวธิหทำรของพระเจข้ทำ
สดด 96:7-8

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ โอ ตระกยลของชนชาตมิทอัสิ้งหลายเออ๋ย

จงถวายแดต่พระเยโฮวาหค์ จงถวายสงต่าราศทและกชาลอังแดต่พระเยโฮวาหค์ 8 จงถวายสงต่าราศทซงถึชั่ ควรแกต่
พระนามของพระองคค์แดต่พระเยโฮวาหค์ พรข้อมกนับกทำรกลตทำวซทรทำสทำมครนัรง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรข้อง
บอกประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้ถวทำยสงตทำรทำศดซขที่งควรแกตพระนทำมของพระองครแดตพระเยโฮวทำหร คททำ
สนังที่ นนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร - ถวทำยสงตทำรทำศดและถวทำยเกดยรตธิแดตพระนทำมของพระเจข้ทำและพระผทูข้ชตวย
ใหข้รอดผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำ พระองครทรงสมควรไดข้รนับคททำสรรเสรธิญดนังกลตทำว พระองครทรงคทูตควร
นอกจทำกนดร อธิสรทำเอลยนังถทูกเรดยกใหข้นชาเครซชั่องบยชาและมายอังบรมิเวณพระนมิเวศของพระองคค์
บรธิเวณพระนธิเวศทดที่วทำต นดรหมทำยถขงพลนับพลทำนนัรนและตตอมทำคสือพระวธิหทำร อธิสรทำเอลในสมนัยนนัรนมดหนข้ทำ
ทดมที่ ทำยนังลทำนของพลนับพลทำพรข้อมกนับเครสืที่องบทูชทำตตทำงๆแหตงกทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ
สดด 96:9

โอ จงนมอัสการพระเยโฮวาหค์ดข้วยเครซชั่องประดอับแหต่งความบรมิสรทธมิดิ์

ชาวโลกทอัสิ้งสมิสิ้นเออ๋ย จงตอัวสอันชั่ ตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระองคค์ มดควทำมงทำมอนันเปกนเอกลนักษณรในสธิที่งทดที่
บรธิสดุทธธิธและไรข้มลทธิน ประชทำชนของพระเจข้ทำจขงถทูกเรดยกใหข้นมนัสกทำรพระองครเชตนนนัรนในควทำม
บรธิสดุทธธิธดนังกลตทำว ควทำมคธิดนดรสสืที่อถขงกทำรนมนัสกทำรพระเจข้ทำพรข้อมกนับเครสืที่องประดนับตตทำงๆหรสือเครสือที่ ง
แตตงกทำยแหตงควทำมบรธิสดุทธธิธ นดที่บอกเปกนนนัยถขงควทำมจรธิงทดที่วทำต รทูปลนักษณรภทำยนอกและกทำรวทำงตนัวของ
เรทำควรบรธิสดุทธธิธขณะทดที่เรทำมทำนมนัสกทำรพระมหทำกษนัตรธิยรองครนร ด นอกจทำกนดร กทำรนมนัสกทำรดนังกลตทำวควร
มทำพรข้อมกนับควทำมเกรงกลนัวทดที่เคทำรพยททำเกรง แผตนดธินโลกทนัรงสธิรนถทูกเรดยกใหข้ทททำเชตนนนัรน กทำรสททำเรกจ
จรธิงในทดที่สดุดของขข้อนดรจะเกธิดขขรนในยดุคพนันปด
สดด 96:10

ขข้อชดรเฉพทำะเพธิมที่ เตธิมของกทำรเปกนพยทำนของเรทำแกตผทูข้อสืที่นถทูกพรรณนทำ

จงพยดทต่ามกลางบรรดาประชาชาตมิวต่าพระเยโฮวาหค์ทรงครอบครอง เออ พมิภพจะถยกสถาปนาเพซชั่อ

มอันจะไมต่หวอัชั่นไหวเลย พระองคค์จะทรงพมิพากษาชนชาตมิทอัสิ้งหลายดข้วยความชอบธรรม คททำทดแที่ ปล
เปกน ครอบครอง (มอวว์ลาค) อยทูใต นรทูปสมบทูรณรกทำลและมดควทำมหมทำยเชธิงอนทำคตไดข้ดข้วย ควทำมคธิดนดร
จขงเปกนไดข้วทำต องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำจะทรงครอบครองเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน วนันนนัรนจะมทำแนต
อทำณทำจนักรของพระองครจะถทูกสถทำปนทำเพสืที่อทดที่มนันจะไมตถทูกเคลสืที่อนยข้ทำยไปเลย ในวนันนนัรนพระองครจะ
ทรงพธิพทำกษทำชนชทำตธิทรนังปวงในควทำมชอบธรรม ควทำมจรธิงทดยที่ ธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนดรกคก สือวตทำ พระมหทำ
กษนัตรธิยรองครนร ดจะเสดกจมทำแนตและเมสืที่อพระองครเสดกจมทำ พระองครจะทรงครอบครองเหนสือโลกทนัรง
สธิรน อทำณทำจนักรของพระองครจะถทูกสถทำปนทำตลอดกทำลและควทำมชอบธรรมจะเปกนหลนักกทำรแหตง
กทำรปกครองของวนันนนัรน เรทำถทูกสนังที่ ใหข้เปกนพยทำนเกดที่ยวกนับควทำมจรธิงนดรแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูรต อบตนัวเรทำ
สดด 96:11-13

ดนังนนัรนสธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรงปวงจขงถทูกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระองคร จงใหข้

ฟข้าสวรรคค์เปรมปรทดมิดิ์ และแผต่นดมินโลกยมินดท ใหข้ทะเลคชารน กอับสมิงชั่ ทอัสิ้งปวงททชั่อยยต่ในนอัสิ้น 12 ใหข้ทต่งร นา
เรมิงโลด กอับสมิชั่งทรกอยต่างททชั่อยยต่ในนอัสิ้น แลข้วตข้นไมข้ทอัสิ้งสมิสิ้นของปต่าไมข้จะปลาบปลซสิ้มยมินดท สธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรง
ปวงถทูกเรดยกใหข้ชสืที่นชมยธินดดกบนั กทำรทดที่พระผทูข้สรข้ทำงและพระมหทำกษนัตรธิยรของพวกเขทำจะเสดกจมทำ มนัน
จะเปกนวนันยธิงที่ ใหญตจรธิงๆ!
จดุดประสงครและสถทำนทดที่สททำหรนับกทำรชสืที่นชมยธินดดเชตนนนัรนถทูกกลตทำวชนัดเจน 13 เฉพาะพระ
พอักตรค์พระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์เสดก็จมา ดข้วยพระองคค์เสดก็จมาพมิพากษาโลก พระองคค์จะทรง
พมิพากษาโลกดข้วยความชอบธรรม และชนชาตมิทอัสิ้งหลายดข้วยความจรมิงของพระองคค์ สธิที่งทรงสรข้ทำง
ทนัรงปวงถทูกเรดยกใหข้ชสืที่นชมยธินดดตตอพระพนักตรรองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เหตดุผลกกคสือวตทำพระองครจะเสดกจมทำ
เพสือที่ พธิพทำกษทำแผตนดธินโลกและกทำรพธิพทำกษทำของพระองครจะอยทูใต นควทำมชอบธรรมและในควทำม
จรธิง ในวนันนนัรน ควทำมชอบธรรมและควทำมจรธิงจะมดชนัย
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 97: เพลงสดดุดดีบทนดีไนี้ มว่มชดี นนื่อเรดียก แตว่ดถูเหมนอนจะเปก็นการตว่อ
เนนนื่องจากบททดีนื่แลม้ว ในเพลงสดดุดดีบททดีนื่แลม้ว ภาพแหว่งการเสดก็จกลดับมาของพระมหากษดัตรมิยว์ถถูกนสา
เสนอ ตรงนดีนี้การครอบครองของพระองคว์ถถูกพรรณนาเพมินื่มเตมิม เพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ ทว่าทดีนื่เปก็นไปไดม้จขง

ถถูกเขดียนโดยดาวมิด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้อาจถถูกแบว่งยว่อยไดม้เปก็นสดีนื่สว่วน (1) การเสดก็จมาขององคว์พระผถูม้
เปก็นเจม้าถถูกพรรณนาถขงในขม้อ 1-3 (2) ผลกระทบตว่อแผว่นดมินโลกจากการเสดก็จกลดับมาของพระ
ครมิสตว์ถถูกประกาศในขม้อ 4-6 (3) อมิทธมิพลของการเสดก็จกลดับมาของพระองคว์ทดีนื่มตดี ว่อชนชาตมิทดันี้ง
หลายและประชาชนของพระเจม้าถถูกพรรณนาถขงในขม้อ 7-9 จากนดันี้น (4) มดีทงดันี้ การเตนอนสตมิและการ
หนดุนใจ โดยรม้องขอความบรมิสดุทธมิธและการเปรมปรดีดธมิตามแบบพระเจม้าในขม้อ 10-12
สดด 97:1

พระเยโฮวาหค์ทรงครอบครอง จงใหข้แผต่นดมินโลกเปรมปรทดมิดิ์ ใหข้เกาะ

เลก็กๆมากมายนอันสิ้ ยมินดท พระเจข้ทำประทนับบนพระทดที่นนังที่ ของพระองครอยตทำงแนตนอนทดุกวนันนดร พระองคร
ทรงเปกนพระมหทำกษนัตรธิยรเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน กระนนัรนในสตธิปนัญญทำหทำทดที่สดุดไมตไดข้ของ
พระองคร พระองครไดข้ทรงอนดุญทำตใหข้มนดุษยรปกครองกธิจกทำรตตทำงๆของพวกเขทำเอง อยตทำงไรกกตทำม
วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระเยซทูครธิสตรจะเสดกจกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยธิงที่ ใหญตเพสือที่ กดุม
บนังเหดยนกทำรปกครองมนดุษยร ในวนันนนัรนกทำรครอบครองของพระองครจะอยทูเต หนสือแผตนดธินโลกทนัรง
สธิรน ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องเรดยกแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนใหข้เปรมปรดดธ ธิ คททำทดที่แปลเปกน เกาะ
เลก็กๆ (อมิยอว์ ดี) แมข้มคด วทำมหมทำยตรงตนัววตทำเกทำะตตทำงๆหรสือพสืรนทดชที่ ทำยฝนัที่งตตทำงๆ กกมคด วทำมหมทำยแบบก
วข้ทำงๆวตทำเขตแดนตตทำงๆหรสือประชทำชทำตธิตตทำงๆ ควทำมคธิดนดรจงข สสืที่อวตทำ จงใหข้ประชทำชทำตธิทรนังปวงยธินดดกบนั
กทำรเสดกจกลนับมทำของพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรนังหลทำยเพสือที่ ทดที่จะปกครองและครอบครอง
สดด 97:2-5

พรข้อมกนับโวหทำรเชธิงเปรดยบเทดยบ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำ

ถขงบนัลลนังกรของพระเจข้ทำ เมฆและความมซดทถึบอยยต่รอบพระองคค์ ความชอบธรรมและความยรตมิธรรม
เปก็นรากฐานแหต่งบอัลลอังกค์ของพระองคค์ หลทำยครนัรงพระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้คนเหกนพระองครเองอยตทำง
ในเมฆทขบ เชตน ทดภที่ ทูเขทำซดนทำย นดที่บอกเปกนนนัยถขงกทำรแยกออกของพระองครเหนสือมนดุษยร ตตอเบสืรอง
พระพนักตรรพระองครไมตอทำจถทูกเขข้ทำถขงไดข้ พระองครทรงถทูกปกคลดุมดข้วยเมฆทนัรงหลทำย ดทู วธิวรณร 10:1
และควทำมเหกนตตทำงๆเกดที่ยวกนับมนัน บนัลลนังกรของพระองครเปกนศทูนยรกลทำงแหตงควทำมชอบธรรมและ
ควทำมยดุตธิธรรมทนัรงสธิรน เมสือที่ มนดุษยรยสืนอยทูตต ตอพระพนักตรรพระองครสนักวนันหนขที่ง ควทำมชอบธรรมและกทำร
พธิพทำกษทำ (นนันที่ คสือ ควทำมยดุตธิธรรม) จะซขมแทรกอยทูใต นกระบวนกทำรเหลตทำนนัรนอยตทำงเตกมทดที่

3 ไฟลรกอยยต่ขาข้ งหนข้าพระองคค์และไหมข้ปฏมิปอักษค์ของพระองคค์รอบขข้างเสทย อทำจหมทำยถขง
เหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนทดที่ภทูเขทำซดนทำย (อพยพ 19:18) บนัลลนังกรของพระเจข้ทำถทูกพรรณนทำพรข้อมกนับไฟเหลตทำ
นนัรนแหตงกทำรพธิพทำกษทำ ในวธิวรณร 15:2 บนัลลนังกรของพระเจข้ทำถทูกพรรณนทำวตทำเปกนเหมสือน “ทะเลแกข้ว
ปนไฟ” ในพระรทำชบนัญญนัตธิ 4:24 พระเจข้ทำทรงถทูกพรรณนทำวตทำเปกน “เพลธิงทดที่เผทำผลทำญ เปกนพระเจข้ทำ
ผทูข้ทรงหวงแหน” เมสือที่ พระครธิสตรเสดกจกลนับมทำ มนันจะเปกน “ในเปลวเพลธิงจะลงโทษสนองคนเหลตทำ
นนัรนทดที่ไมตรจทูข้ นักพระเจข้ทำ และแกตคนทดที่ไมตเชสืที่อฟนังขตทำวประเสรธิฐของพระเยซทูครธิสตรองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของ
เรทำ” (2 เธสะโลนธิกทำ 1:8)
4 ฟข้าแลบของพระองคค์กระทชาใหข้พมิภพสวต่าง แผต่นดมินโลกเหก็นแลข้วสอันชั่ สะทข้าน ฟข้ทำแลบแหตง
ทข้องฟข้ทำเปกนเครสือที่ งเตสือนใจอยตทำงหนขที่งถขงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ แนตนอนวตทำมนันทททำใหข้เกธิดควทำม
กลนัวเหมสือนกนับทดที่กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำควรทททำใหข้เกธิดควทำมกลนัว
5 ภยเขาละลายอยต่างขทสิ้ผถึสิ้งตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระเยโฮวาหค์ ตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์องคค์พระผยข้
เปก็นเจข้าแหต่งแผต่นดมินโลกทอัสิ้งสมิสิ้น เนธินเขทำตตทำงๆถทูกมองวตทำเปกนสนัญลนักษณรอยตทำงหนขที่งทดที่แสดงถขงพละ
กททำลนังและแนตนอนวตทำไมตอทำจเคลสืที่อนยข้ทำยไดข้ กระนนัรนเมสือที่ อยทูตต ตอเบสืรองพระพนักตรรองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
แหตงแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน เนธินเขทำทดที่ไมตอทำจเคลสืที่อนยข้ทำยไดข้กจก ะละลทำยตตอพระพนักตรรพระองคร โปรด
สนังเกตวตทำพระองครทรงถทูกพรรณนทำวตทำเปกน “องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำแหตงแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน” พระองคร
ทรงอยทูเต หนสือทดุกสธิที่ง
สดด 97:6

ฟข้าสวรรคค์ปต่าวรข้องความชอบธรรมของพระองคค์ และชนชาตมิทอัสิ้ง

หลายเหก็นสงต่าราศทของพระองคค์ ฟข้ทำสวรรครนร นันเอง – จนักรวทำลทดที่มดหมทูตดทำว ทข้องฟข้ทำทดที่มองเหกนไดข้ –
ประกทำศควทำมชอบธรรมของพระองคร ทดที่ปรทำกฏชนัดเจนในควทำมเปกนระเบดยบของฟข้ทำสวรรครคสือ
ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ ควทำมชอบธรรมจขงถทูกเทศนทำจทำกทข้องฟข้ทำทดุกวนัน มนดุษยชทำตธิถทูกเตสือน
ควทำมจททำจทำกเบสืรองบนถขงสธิที่งทดที่ถทูกสรข้ทำงขขรนในใจของเขทำอยทูแต ลข้ววตทำพระเจข้ทำทรงชอบธรรมและเรทำ
มดหนข้ทำทดที่จนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำในททำงชอบธรรม นอกจทำกนดร ทข้องฟข้ทำกกประกทำศสงตทำรทำศดของ

พระเจข้ทำ ประชทำกรทนัรงสธิรนแหตงแผตนดธินโลกสทำมทำรถมองเหกนสงตทำรทำศดของพระองครถข้ทำพวกเขทำเพดยง
แตตมองขขรนไป
สดด 97:7

ดนังนนัรน ใหข้ผปข้ย รนนมิบอัตมิรย ปเคารพสลอักทอัสิ้งสมิสิ้นไดข้อาย คซอผยข้ททชั่อวดในรย ป

เคารพของเขา ใหข้พระทอัสิ้งสมิสิ้นกราบลงตต่อพระองคค์ คททำทดที่แปลเปกน อาย (บถูช) สต วนใหญตแลข้วถทูกแปล
เปกน ‘อนับอทำย’ คนทนัรงปวงทดที่ไดข้ปลตอยตนัวไปกนับรทูปเคทำรพตตทำงๆจะอนับอทำยตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเมสืที่อ
พวกเขทำพบพระองครสนักวนันหนขที่ง ดนังนนัรน มนดุษยรทรนังปวงและบรรดทำผทูข้มดกทำท ลนังมทำก (นนันที่ คสือ พระทนัรง
หลทำย) จขงถทูกบนัญชทำใหข้นมนัสกทำรพระเจข้ทำแทข้จรธิงองครเดดยวแหตงสวรรคร
สดด 97:8-9

ขณะทดที่บรรดทำคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวจะอนับอทำยตอนพระครธิสตร

เสดกจกลนับมทำ ศมิโยนไดข้ยมินและยมินดทและธมิดาทอัสิ้งปวงของยยดาหค์เปรมปรทดมิดิ์ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์
เพราะคชาพมิพากษาของพระองคค์ แมข้ชทำวโลกจะเผชธิญควทำมตกตะลขงเมสืที่อพระครธิสตรเสดกจกลนับมทำ
ประชทำชนของพระเจข้ทำจะเปรมปรดดธ ธิ เหตดุผลนนัรนงตทำยนธิดเดดยว 9 ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์
สย งสร ดเหนซอแผต่นดมินโลกทอัสิ้งสมิสิ้น พระองคค์ทรงสย งเดต่นกวต่าพระทอัสิ้งปวงอยต่างยมิชั่ง สงตทำรทำศดและควทำมยธิงที่
ใหญตของพระเจข้ทำไมตเพดยงอยทูสต ทูงกวตทำแผตนดธินโลกอยตทำงหทำทดที่สดุดไมตไดข้เทตทำนนัรน พระองครยนังทรงอยทูต
เหนสือพระเทกจทนัรงปวงหรสือเหลตทำมนดุษยรทดที่สทูงสต งและมดกทำท ลนังมทำกดข้วย ดนังนนัรน ประชทำชนของพระเจข้ทำ
จขงมดเหตดุบรธิบรทู ณรทดที่จะเปรมปรดดธ ธิ
สดด 97:10

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข มดคททำเทศนทำหนขที่งสททำหรนับประชทำชนของ

พระเจข้ทำ ทต่านผยข้ททชั่รอักพระเยโฮวาหค์ กก็จงเกลทยดชอังความชอัวชั่ ถข้ทำเรทำรนักองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ มนันกกเปกน
หนข้ทำทดขที่ องเรทำทดจที่ ะเกลดียดชดังควทำมชนัวที่ รข้ทำย เรทำไมตเพดยงตข้องละเวข้นเสดยจทำกมนันเทตทำนนัรน แตตตข้องเกลดยด
ชนังควทำมชนัวที่ รข้ทำยดข้วย เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้วทำต เรทำไมตไดข้ถทูกเรดยกใหข้เกลดยดชนังบรรดทำคนชนัวที่ รข้ทำย แตตใหข้
เกลดยดควทำมชนัวที่ รข้ทำยทดที่พวกเขทำกระทททำ
พระองคค์ทรงอารอักขาชทวมิตวมิสรทธมิชนของพระองคค์ พระองคค์ทรงชต่วยเขาใหข้พข้นจากมซอของ
คนชอัชั่ว ชตทำงเปกนพระสนัญญทำมหนัศจรรยร (1) พระเจข้ทำทรงพธิทนักษรรนักษทำชดีวมิต (จมิตวมิญญาณ) แหตง
ประชทำชนของพระองคร ทดที่บอกเปกนนนัยในทดที่นร ดคอสื ควทำมรอดไมตหลดุดหทำยของผทูข้เชสืที่อ พระเจข้ทำทรงเปกน

ผทูข้ทดที่พทธิ นักษรรนักษทำควทำมรอดของเรทำและไมตใชตตวนั เรทำเอง พระองครทรงเปกนกทำรพธิทนักษรรนักษทำของเรทำ
(2) ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ชตวยเรทำใหข้พข้นจทำกกทำรขตมเหงของเหลตทำคนชนัวที่ พระองครทรงเปกน
ควทำมรอดของเรทำไมตเพดยงฝตทำยวธิญญทำณเทตทำนนัรน แตตในชดวธิตนดรดข้วยเชตนกนัน
สดด 97:11-12

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เรธิที่มตข้นกทำรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดร ความ

สวต่างแจข้งขถึสิ้นแกต่คนชอบธรรม และความชซชั่นบานมทขถึสิ้นแกต่คนใจเททชั่ยงธรรม พระเจข้ทำประททำนควทำม
สวตทำง – ควทำมรทูแข้ จข้งและกทำรชดรนททำ – สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร
นอกจทำกนดร พระองครยนังประททำนควทำมยธินดดและควทำมชสืนที่ บทำนแกตคนใจเทดยที่ งธรรมดข้วย ควทำมสดุข
แทข้จรธิงเปกนผลพลอยไดข้อยตทำงหนขงที่ ของใจเทดที่ยงธรรม สนันตธิสดุขแหตงหนัวใจมทำจทำกควทำมเทดยที่ งธรรม
ของชดวตธิ และสนันตธิสดุขแหตงหนัวใจเปกนแปลงเพทำะเมลกดพนันธดุรแหตงควทำมสดุข แตตทร นังหมดนดรมทำจทำก
พระองครผทูข้ทรงชอบธรรมทนัรงสธิรน
ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข สนังที่ วตทำ 12 ทต่านผยข้ชอบธรรมเออ๋ย จงเปรมปรทดมิดิ์ในพระเยโฮ
วาหค์ และถวายโมทนาเมซชั่อระลถึกถถึงความบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ เพรทำะวตทำพระเจข้ทำประททำนพระพร
อนันเรดยบงตทำยแตตลขกซขรงเหลตทำนนัรนแกตคนชอบธรรม เรทำจขงถทูกสนังที่ ใหข้เปรมปรดดธ ธิในพระองครและถวทำย
กทำรขอบพระคดุณเมสือที่ ระลขกกถขงควทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร นนันที่ คสือแหลตงทดมที่ ทำของสธิที่งเหลตทำนดร
ทนัรงหมด ควทำมชอบธรรมแผตออกมทำจทำกควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเรทำจขงควรมดใจทดที่เตกมดข้วย
กทำรขอบพระคดุณทดวที่ ทำต พระองครทรงบรธิสดุทธธิธ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 98: นว่าสนใจทดีนื่วาว่ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเพลงเดดียวในหนดังสนอเพลง
สดดุดดีทงดันี้ เลว่มทดีนื่มชดี นนื่อเรดียกวว่า เพลงสดดดดี เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีเนี้ หก็นไดม้ชดัดวว่าเปก็นสว่วนหนขนื่งของสว่วนทดีนื่
เรดียกวว่าเพลงสดดุดดีตว่างๆเกดีนื่ยวกดับกษดัตรมิยว์ มดันถถูกเรดียกวว่า ‘เพลงสรรเสรมิญแหว่งพมิธดีราชาภมิเษก’ สเปอรว์
เจดียนพรรณนาถขงมดันวว่า “ประกาศอยว่างเปก็นทางการวว่าพระเมสสมิยาหว์ผถูม้พมิชมิตทรงเปก็นพระมหา
กษดัตรมิยว์เหนนอประชาชาตมิทดันี้งสมินี้น พรม้อมกดับเสดียงแตรประโคม การปรบมนอ และการเฉลมิมฉลอง
แหว่งชดัยชนะ” แมม้ผถูม้แตว่งของมดันไมว่ถถูกระบดุชนนื่อ มดันกก็อยถูใว่ นกลดุว่มเพลงสดดุดดีตว่างๆของดาวมิด มดันจขงถถูก

เขดียนโดยบดุตรชายผถูม้นขดีนี้ องเจสซดีเชว่นกดัน มดีอยถูว่สามวรรคๆละสามขม้อ : ในขม้อ 1-3 คสาสรรเสรมิญถถูก
ประกาศ ในขม้อ 4-6 ลดักษณะของคสาสรรเสรมิญถถูกพรรณนา และในขม้อ 7-9 ขอบเขตของคสา
สรรเสรมิญดดังกลว่าวถถูกประกาศ
สดด 98:1-3

โอ จงรข้องเพลงบทใหมต่ถวายพระเยโฮวาหค์เพราะพระองคค์ไดข้ทรง

กระทชาการมหอัศจรรยค์ พระหอัตถค์ขวาและพระกรบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ไดข้นชาความมทชอัยมา เหกนไดข้
ชนัดวตทำเพลงสดดุดดบทนดรกลตทำวถขงพระเมสสธิยทำหรและเปกนคททำพยทำกรณรถขงตอนทดที่พระเยซทูครธิสตรเสดกจ
กลนับมทำในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยธิงที่ ใหญตเพสืที่อปกครองและครอบครองในอทำณทำจนักรยดุคพนันปด
บรรดทำผทูข้ทดที่ถทูกไถตแลข้วแหตงแผตนดธินโลกจขงถทูกเรดยกใหข้รข้องเพลงถวทำยแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ โปรด
สนังเกตอดกครนัรงวตทำดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธถทูกขนับรข้องใหข้องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำฟนังและไมตใชตหมทู นดุษยร เรทำถทูกกททำชนับ
จนทดุกวนันนดรใหข้รอม้ งเพลงถวายองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า เพลงบทใหมตทดที่วทำต นดรกคก อสื วตทำ พระองครจะทรงเปกน
พระมหทำกษนัตรธิยรในเวลทำนนัรนและจะทรงปกครองและครอบครองตลอดไป แนตทดเดดยวพระองครจะ
ทรงกระทททำกทำรมหนัศจรรยรตตทำงๆไปแลข้วเมสือที่ พระองครทรงควทที่ทำปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรและสถทำปนทำ
อทำณทำจนักรของพระองคร พระหนัตถรขวทำของพระองครเองไดข้ชนัยชนะในสงครทำมอทำรมทำเกดโดน
สททำหรนับชดวธิตครธิสเตดยนในปนัจจดุบนัน แนตนอนวตทำเรทำมดเหตดุใหข้รข้องเพลงบทใหมต มนันคสือบทเพลง
เกดที่ยวกนับจธิตวธิญญทำณทดที่ไดข้รนับกทำรปลดปลตอยเปกนไท เรทำไมตควรรข้องเพลงชทำวโลกทดที่หยทำบโลนอดกตตอ
ไป เรทำมดเพลงบทใหมตแหตงกทำรทรงไถตแลข้ว พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำสธิที่งมหนัศจรรยรตตทำงๆแลข้วในชดวธิต
ของเรทำและดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระองคร เรทำสทำมทำรถมดชนัยชนะในชดวธิตครธิสเตดยนไดข้
2 พระเยโฮวาหค์ทรงกระทชาใหข้ความรอดของพระองคค์เปก็นททชั่รข้จย อัก พระองคค์ทรงสชาแดง
ความชอบธรรมของพระองคค์อยต่างเปมิดเผยทต่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาตมิ พระเจข้ทำทรง
ทททำใหข้ควทำมรอดของพระองครเปกนทดรที่ ทูข้จนักดข้วยกทำรเสดกจมทำของพระบดุตรของพระองครและกทำรเผย
แพรต ขตทำวประเสรธิฐ พระเจข้ทำทรงทททำใหข้ควทำมชอบธรรมของพระองครเปกนทดที่รจทูข้ นักแลข้วผตทำนททำงควทำม
สนัตยรซสืที่อของพระองคร พระสนัญญทำตตทำงๆทดที่สททำเรกจแลข้วของพระองคร และควทำมเมตตทำของพระองครแกต
คนทนัรงปวง แมข้แตตฟทำข้ สวรรครเองกกประกทำศควทำมชอบธรรมของพระองคร ดทู เพลงสดดุดด 97:6 คททำทดที่

แปลเปกน บรรดาประชาชาตมิ (โกยมิม) เปกนคททำฮดบรทูพรสืนๆทดที่หมทำยถขงคนตตทำงชทำตธิ พระเจข้ทำทรงทททำใหข้
ควทำมรอดและควทำมชอบธรรมของพระองครเปกนทดที่รทูข้จกนั แกตคนทนัรงปวงแลข้ว ดนังนนัรนพวกเขทำจขงไมตมดขข้อ
แกข้ตนัว ดทู โรม 1:19-21
3 พระองคค์ทรงระลถึกถถึงความเมตตาและความจรมิงของพระองคค์ตต่อวงศค์วานอมิสราเอล
ททชั่สรดปลายแผต่นดมินโลกทอัสิ้งสมิสิ้นไดข้เหก็นความรอดของพระเจข้าของเรา ควทำมดดของพระเจข้ทำมดแกต
อธิสรทำเอลเปกนอนันดนับแรก ซขงที่ พวกเขทำเปกนประชทำชนแหตงพนันธสนัญญทำ อยตทำงไรกกตทำม ชทำวโลกทนัรงสธิรน
ไดข้รนับกทำรประกทำศขตทำวประเสรธิฐแลข้ว นดจที่ ะเปกนเชตนนดรเปกนพธิเศษในยดุคพนันปด ในวนันนนัรนทดที่สดุดปลทำยทนัรง
สธิรนแหตงแผตนดธินโลกจะไดข้เหกนควทำมรอดแหตงพระเจข้ทำของเรทำแลข้ว
สดด 98:4-6

ดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงสนังที่ วตทำ ชาวโลกทอัสิ้งสมิสิ้นเออ๋ย จงเปลต่ง

เสทยงชซชั่นบานถวายแดต่พระเยโฮวาหค์ เปลต่งเปก็นเสทยงเพลงชซชั่นบานและรข้องเพลงสรรเสรมิญ เพรทำะ
ควทำมรอดของพระเจข้ทำ ควทำมสนัตยรซสืที่อ ควทำมชอบธรรม ควทำมเมตตทำ และควทำมจรธิงของพระองครจขง
ปรทำกฏชนัดเจน เรทำมดหนข้ทำทดๆที่ จะสรรเสรธิญพระองคร เหลตทำนนักดนตรดทดที่มขด องประททำนควรรข้องเพลง
ถวทำยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ แตตแมข้แตตคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตมคด วทำมสทำมทำรถททำงดนตรดกถก ทูกบนัญชทำใหข้เปลตง
เสดยงชสืที่นบทำนถวทำยแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เรทำถทูกแนะนททำใหข้รข้องเพลงจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของเรทำใน
กทำรเปรมปรดดธ ธิและกทำรสรรเสรธิญพระองคร
5 จงรข้องเพลงสรรเสรมิญถวายพระเยโฮวาหค์ดข้วยพมิณเขาคยต่ ดข้วยพมิณเขาคยต่ คลอดข้วยเสทยง
เพลงสดรดท 6 ดข้วยเสทยงแตรและเสทยงแตรทองเหลซองขนาดเลก็กจงกระทชาเสทยงชซชั่นบานตต่อพระ
พอักตรค์พระเยโฮวาหค์ คซอพระมหากษอัตรมิยค์ กทำรใชข้เครสือที่ งดนตรดประกอบของดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธถทูก
สอนอยตทำงชนัดเจนในพระคนัมภดรร แมข้กลดุตมครธิสตจนักรของพระครธิสตรจะวตทำอยตทำงไรกกตทำม ทดที่ถทูก
พรรณนทำตรงนดรคสือ เครสือที่ งสทำยและเครสือที่ งเปตทำ เชตน พธิณเขทำคทูต แตร และแตรทองเหลสืองขนทำดเลกก
(นนันที่ คสือ โชฟารว์) ดนตรดครธิสเตดยนเหกนไดข้ชดนั วตทำถทูกบรรเลงและขนับรข้องถวทำยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
ผทูข้ทรงเปกนพระมหทำกษนัตรธิยร มนันไมตไดข้มได วข้เพสือที่ ควทำมบนันเทธิงหรสือควทำมสนดุกสนทำนของมนดุษยร แมข้เรทำ

อทำจไดข้รนับพระพรจทำกดนตรดทถดที่ ทูกขนับรข้องถวทำยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เรทำกกไมตเคยเปกนผทูข้ฟนังทดที่ถทูกตนัรงใจไวข้
สททำหรนับดนตรดครธิสเตดยน
สดด 98:7-9

ใหข้ทะเลคชารนกอับสมิชั่งทอัสิ้งปวงททชั่อยยต่ในทะเลนอัสิ้น พมิภพและบรรดาผยข้

อาศอัยอยยใต่ นนอัสิ้น 8 ใหข้กระแสนชสิ้าตบมซอของมอัน ใหข้บรรดาเนมินเขาปมิตมิยนมิ ดทดข้วยกอันเฉพาะเบซสิ้องพระ
พอักตรค์พระเยโฮวาหค์ จดุดสนใจหลนักยข้ทำยจทำกกทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำมทำยนังสธิที่งทรงสรข้ทำงเอง ทดุกคน
และทดุกสธิที่งถทูกสนังที่ ใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พรข้อมกนับโวหทำรเชธิงอดุปไมย ทะเลและสธิที่งมดชดวธิต
ตตทำงๆทดที่อยทูใต นนนัรนถทูกเรดยกใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ แผตนดธินโลกทนัรงสธิรนและทดุกสธิที่งทดที่มดชวด ธิตอยทูต
บนนนัรนกกถทูกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระองครเชตนกนัน เนธินเขทำและภทูเขทำตตทำงๆกกถทูกสนังที่ ใหข้เอตยคททำสรรเสรธิญ
พระองคร สธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรงสธิรนมดหนข้ทำทดที่ๆจะสรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของมนัน
นอกจทำกนดร องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ 9 เสดก็จมาพมิพากษาโลก พระองคค์จะทรงพมิพากษาโลกดข้วย
ความชอบธรรม และชนชาตมิทอัสิ้งหลายดข้วยความเททชั่ยงตรง พระผทูข้พธิพทำกษทำจะเสดกจมทำแนต วนันนนัรน
กททำลนังเรต งเขข้ทำมทำใกลข้เมสืที่อพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรนังหลทำยจะทรงพธิพทำกษทำโลกเกตทำนดรและคนทนัรง
ปวงทดที่อทำศนัยอยทูบต นนนัรน ไมตวทำต มนันจะเปกนบนัลลนังกรพพธิ ทำกษทำของพระครธิสตร กทำรพธิพทำกษทำคนอธิสรทำเอล
กทำรพธิพทำกษทำบรรดทำประชทำชทำตธิตอนตข้นยดุคพนันปด หรสือกทำรพธิพทำกษทำทดที่พระทดที่นนั งที่ ใหญตสดขทำวหลนังจทำก
นนัรน พระเยซทูครธิสตรจะประทนับในฐทำนะพระผทูข้พพธิ ทำกษทำเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงงสธิรน พระมหทำกษนัตรธิยร
ไมตเพดยงจะเสดกจมทำแนตเทตทำนนัรน แตตพระองครจะเสดกจมทำแนตในฐทำนะพระผทูข้พธิพทำกษทำ นอกจทำกนดร หลนัก
เกณฑรแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครจะอยทูใต นควทำมชอบธรรม พระองครจะทรงพธิพทำกษทำอยตทำง
ยดุตธิธรรม (นนันที่ คสือ ดข้วยควทำมเทดที่ยงตรง) พระองครผทูข้ทรงทรทำบทดุกสธิที่งจะทรงพธิพทำกษทำคนทนัรงปวง
เพรทำะเหตดุผลเพธิที่มเตธิมนนัรน เรทำจขงถทูกกททำชนับใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยพระองคร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 99: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีถนี้ ถูกเรดียกวว่าเพลงสดดุดดี ‘ศดักดมิธสมิทธมิธ’ หรนอ
‘บรมิสดุทธมิธ บรมิสดุทธมิธ บรมิสดุทธมิธ’ เพราะแตว่ละสว่วนของการแบว่งเปก็นสามสว่วนใหญว่ๆนดีนี้ปมิดทม้ายดม้วยการ
ยกใหม้ความบรมิสดุทธมิธเปก็นของพระเจม้า แมม้บางคนอม้างวว่าผถูม้แตว่งคนอ โมเสส เหก็นไดม้ชดัดวว่ามดันเปก็นไปไมว่

ไดม้เพราะวว่าซามถูเอลถถูกเอว่ยถขงกดับศมิโยนดม้วย ผถูม้แตว่งทดีนื่เปก็นไปไดม้คนอ ดาวมิด ในขม้อ 1-3 ความบรมิสดุทธมิธ
ของพระเจม้าถถูกพรรณนาในความสดัมพดันธว์กดับการครอบครองยดุคพดันปดีของพระองคว์ ในขม้อ 4-5
ความบรมิสดุทธมิธของพระเจม้าถถูกพรรณนาในสว่วนทดีนื่สดัมพดันธว์กดับความยดุตมิธรรมยดุคพดันปดีของพระองคว์
และจากนดันี้นในขม้อ 6-9 ความบรมิสดุทธมิธของพระเจม้าถถูกพรรณนาในสว่วนทดีนื่สดัมพดันธว์กดับประวดัตมิศาสตรว์
ของพระองคว์แหว่งการปฏมิบดัตมิตว่างๆอดันชอบธรรมกดับประชาชนของพระองคว์ อยว่างไรกก็ตาม
ใจความหลดักทดีนื่สสาคดัญทดีนื่สดุดคนอ การครอบครองของพระเยซถูครมิสตว์ในชว่วงยดุคพดันปดี
สดด 99:1-3

พระเยโฮวาหค์ทรงครอบครอง ใหข้ชนชาตมิทอัสิ้งหลายตอัวสอันชั่ พระองคค์

ผยปข้ ระทอับระหวต่างพวกเครยบ ใหข้แผต่นดมินโลกหวอัชั่นไหว แมข้พระเจข้ทำทรงอยทูบต นบนัลลนังกรของพระองคร
อยตทำงแนตนอนขณะทดที่เรทำกลตทำวอยทูนต ร ด บรธิบทตรงนดรกกก ลตทำวชนัดเจนถขงตอนทดที่พระองครประทนับบน
บนัลลนังกรของพระองครในอทำณทำจนักรของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ ยดุคพนันปด) โดยครอบครองเหนสือแผตนดธิน
โลก ในวนันนนัรนพระเยซทูครธิสตรจะทรงปกครองเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ดนังนนัรนประชทำชนแหตงแผตน
ดธินโลกจขงถทูกแนะนททำใหข้ตนัวสนันที่ ในควทำมเคทำรพยททำเกรงตตอพระพนักตรรพระองคร กทำรกลตทำวถขงพระองคร
ผทูข้ “ประทนับระหวตทำงพวกเครทูบ” เหกนไดข้ชนัดวตทำหมทำยถขงพระเจข้ทำเอง มนันเปกนเชตนนนัรนจรธิงๆใน
พลนับพลทำนนัรน อนันหลนังนดรเปกนตนัวแทนของพระวธิหทำรแทข้ในสวรรครซงขที่ เปกนทดที่ๆกทำรสถธิตอยทูนต ธิรนนั ดรร
ของพระเจข้ทำพททำนนักอยทูรต ะหวตทำงเครทูบสองตน ดทู อพยพ 25:22 และอธิสยทำหร 6:2 เมสือที่ มองลตวงหนข้ทำไป
ยนังวนันเปดยที่ มสดุขนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเรดยกแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนใหข้หวนันที่ ไหวดข้วยควทำมชสืที่นชมตตอ
พระมหทำกษนัตรธิยรของพวกเขทำ
2 พระเยโฮวาหค์ใหญต่ยงมิชั่ อยยต่ในศมิโยน พระองคค์สย งเดต่นอยยต่เหนซอประชาชาตมิทอัสิ้งปวง จดุดสททำคนัญ
แหตงกทำรครอบครองของพระเยซทูครธิสตรจะมทำจทำกภทูเขทำศธิโยนทดที่เยรทูซทำเลกม ศธิโยนเปกนคททำเปรดยบ
ทนัวที่ ไปทดที่หมทำยถขงเยรทูซทำเลกมตลอดทนัวที่ พระคนัมภดรร มนันเปกนหนขที่งในเนธินเขทำสทูงเหลตทำนนัรน (นนันที่ คสือ ภทูเขทำ
เหลตทำนนัรน) ซขที่งเยรทูซทำเลกมตนัรงอยทูบต นยอดของมนัน ทดที่นนันที่ พระเยซทูครธิสตร พระเมสสธิยทำหรจะประทนับเหนสือ
ชนชทำตธิทร นังปวงแหตงแผตนดธินโลก แนตทดเดดยว กระทนังที่ ทดุกวนันนดร พระองครกทก รงอยทูสต ทูงเหนสือเรทำทดุกคน
จทำกศธิโยนแหตงสวรรครนร นัน นนันที่ คสือ นครของพระเจข้ทำในสวรรคร

3 ใหข้เขาสรรเสรมิญพระนามออันยมิงชั่ ใหญต่และนต่าครข้ามกลอัวของพระองคค์ เพราะพระนามนอัสิ้น
บรมิสรทธมิดิ์ ดนังนนัรนแผตนดธินโลกและคนเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยทูใต นนนัรนจขงถทูกสนังที่ ใหข้สรรเสรธิญพระนทำม
บรธิสดุทธธิธของพระองคร คททำทดที่แปลเปกน นต่าครข้ามกลอัว (ยอวว์เรยว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘นตทำครนัที่นครข้ทำม’ หรสือ
‘ทดที่ทททำใหข้เกธิดควทำมครนัที่นครข้ทำม’ ดนังนนัรนพระนทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำจขงถทูกพรรณนทำวตทำ (1) ยธิงที่ ใหญต,
(2) นตทำครนัที่นครข้ทำม และ (3) บรธิสดุทธธิธ สต วนแรกของเพลงสดดุดดบทนดรปดธิ ทข้ทำยดข้วยคททำประกทำศเรสืที่องควทำม
บรธิสดุทธธิธแหตงพระเจข้ทำของเรทำ
สดด 99:4-5

ฤทธานรภาพของกษอัตรมิยทค์ รงรอักความยรตมิธรรม ควทำมคธิดกกคสือวตทำ

พระมหทำกษนัตรธิยรผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำทรงรนักควทำมยดุตธิธรรม คททำทดแที่ ปลเปกน ความยรตมิธรรม (การ
พมิพากษา) (มมิชพดัท) ในบรธิบทนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมยดุตธิธรรม’ พระเจข้ทำทรงยดุตธิธรรมและกทำร
พธิพทำกษทำของพระองครกยก ดุตธิธรรม มนันจะเปกนหนขที่งในลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันโดดเดตนเหลตทำนนัรนของ
กทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระเยซทูครธิสตร ยธิงที่ กวตทำนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศวตทำ
พระองคค์ทรงสถาปนาความเททชั่ยงตรง พระองคค์ทรงประกอบความยรตมิธรรมและความชอบธรรม
ขถึนสิ้ ในยาโคบ คททำทดที่แปลเปกน ความเททชั่ยงตรง (เมยว์ชอวรว์) จรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยวตทำ ‘ยดุตธิธรรม’ หรสือ
‘ควทำมยดุตธิธรรม’ ดนังนนัรนควทำมคธิดนดรกคก สือวตทำ เมสืที่อพระเยซทูทรงปกครองในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยงธิที่
ใหญตในอทำณทำจนักรของพระองคร ควทำมยดุตธิธรรม ควทำมซสืที่อตรง และควทำมชอบธรรมจะเปกนลนักษณะ
เฉพทำะตนัวแหตงกทำรครอบครองของพระองคร ดทู เพลงสดดุดด 11:7 และ 33:5 เชตนกนัน
ดนังนนัรนเรทำจขงถทูกสนังที่ วตทำ 5 จงยอพระเกทยรตมิพระเยโฮวาหค์พระเจข้าของเรา และนมอัสการททชั่แทต่น
รองพระบาทของพระองคค์ เพราะพระองคค์บรมิสรทธมิดิ์ เพรทำะควทำมยดุตธิธรรมและควทำมชอบธรรมของ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำพระเจข้ทำ เรทำจขงถทูกบนัญชทำใหข้เทธิดททูนและนมนัสกทำรทดที่แทตนรองพระบทำทของ
พระองคร อนันหลนังนดรบอกเปกนนนัยถขงตททำแหนตงอนันสทูงสต งของพระองครเหนสือเรทำ แตตสทำเหตดุทดที่ยธิงที่ ใหญต
กวตทำสททำหรนับกทำรสรรเสรธิญและกทำรเทธิดททูนกกคสือวตทำพระองครทรงบรธิสดุทธธิธ! อดกครนัรงทดคที่ วทำมบรธิสดุทธธิธ
ของพระเจข้ทำถทูกนททำเสนอ ในวนันนนัรนควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำจะปรทำกฏชนัดเจน พระองครทรง
บรธิสดุทธธิธทดุกวนันนดร เมสือที่ ถขงตอนนนัรนมนันจะเปกนทดที่ทรทำบแกตคนทนัรงปวง

สดด 99:6-8

จทำกนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อใครต ครวญเกดที่ยวกนับ

กทำรปฏธิบนัตธิอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำในสมนัยอดดต โมเสสและอาโรนอยยใต่ นพวกปรโรหมิตของ
พระองคค์ ซามยเอลอยยใต่ นพวกททชั่ท ยลออกพระนามของพระองคค์ดวข้ ย พวกทต่านรข้องทยลพระเยโฮวาหค์
และพระองคค์ทรงตอบทต่านเหลต่านอัสิ้น ดทำวธิดระลขกถขงสมนัยตอนทดโที่ มเสส อทำโรน และซทำมทูเอลททูล
ออกพระนทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและพระองครทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำ ดทู อพยพ
32:11,32, กนันดทำรวธิถด 16:22 และ 1 ซทำมทูเอล 7:8,9,12:18,19 พระเจข้ทำทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของ
ประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำทททำตทำมเงสืที่อนไขพสืรนฐทำนเหลตทำนนัรนสททำหรนับคททำ
อธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำแมข้แตตโมเสสกกถทูกเรดยกวตทำปดุโรหธิตคนหนขที่ง ดทู อพยพ
24:7-8
ตอนทดที่โมเสสททูลถทำมองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำในสมนัยอพยพนนัรน 7 พระองคค์ตรอัสกอับทต่านททชั่ในเสา
เมฆ แมข้พระเจข้ทำไมตไดข้ตรนัสในวนันนดรจทำกเสทำเมฆเหมสือนทดพที่ ระองครกระทททำตตอโมเสส พระองครกตก รนัส
แกตหนัวใจของประชทำชนของพระองครผทำต นททำงพระวจนะของพระองครและพระวธิญญทำณของ
พระองคร โปรดสนังเกตดข้วยวตทำชทำยผทูข้ยธิงที่ ใหญตเหลตทำนดรของพระเจข้ทำแหตงสมนัยอดดตตตทำงเชสืที่อฟนังตตอพระ
วจนะของพระองคร ทต่านทอัสิ้งปวงไดข้รอักษาบรรดาพระโอวาทของพระองคค์และกฎททชั่พระองคค์
ประทานแกต่ทต่าน นนันที่ จขงทททำใหข้พวกเขทำอยทูใต นจดุดทดพที่ ระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำ ดทู 1
ยอหรน 3:22
เพรทำะควทำมเชสืที่อฟนังของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงเลตทำยข้อนวตทำ 8 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์
พระเจข้าของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย พระองคค์ทรงตอบทต่านเหลต่านอัสิ้น พระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าผยข้ยก
โทษทต่านเหลต่านอัสิ้น แตต่ทรงเปก็นผยข้สนองการกระทชาผมิดของทต่านเหลต่านอัสิ้น พระเจข้ทำทรงตอบคททำ
อธธิษฐทำนของประชทำชนของพระองครโดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำเชสืที่อฟนัง นอกจทำกนดร พระองครทรงยก
โทษควทำมบทำปของเรทำแมข้พระองครอทำจทรงตดสอนเรทำเพรทำะมนันกกตทำม
สดด 99:9

ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ประกทำศวตทำ จงยอพระเกทยรตมิพระ

เยโฮวาหค์พระเจข้าของเรา เพรทำะกทำรปฏธิบนัตธิตตทำงๆอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำและคททำตอบของ

พระองครทดที่มดตตอคททำอธธิษฐทำนของประชทำชนของพระองคร เรทำจขงมดหนข้ทำทดที่สรรเสรธิญและเทธิดททูน
พระองคร นอกจทำกนดร และนมอัสการททชั่ภยเขาออันบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ เรทำยนังมดหนข้ทำทดที่นมนัสกทำร
พระองครดข้วย เหตดุผลกกคสือ เพราะพระเยโฮวาหค์พระเจข้าของเราบรมิสรทธมิดิ์ นดที่เปกนครนัรงทดที่สทำมแลข้วใน
เพลงสดดุดดสร นันๆบทนดรทดที่ควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำถทูกประกทำศ แนตทดเดดยว ควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำ
คสือ พระลนักษณะเดตนของพระองคร พระองครทรงไรข้ซงขที่ ควทำมบทำปและปรทำศจทำกควทำมมลทธินแมข้สนัก
นธิดเดดยว ควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำจขงเปกนเหตดุอนันสมควรทดที่จะสรรเสรธิญ เทธิดททูน และนมนัสกทำร
พระองคร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 100: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้มดีชอนนื่ วว่า เพลงสดดดดีเพมมื่อสรรเสรวิญ แนว่นอนวว่า
มดันถถูกเขดียนโดยดาวมิด มดันเปก็นทดีนื่รจถูม้ ดักตลอดหลายศตวรรษในฐานะ “บททดีนื่หนขงนื่ รม้อยอดันเกว่าแกว่” ส
เปอรว์เจดียนออกความเหก็นไวม้วว่า “มดันเรว่ารม้อนดม้วยความชนนื่นชมอดันสสานขกพระคดุณ และดม้วยเหตดุนดีนี้เอง
มดันจขงเปก็นเพลงโปรดทดีนื่ยงมินื่ ใหญว่บทหนขนื่งของประชาชนของพระเจม้านดับตดันี้งแตว่ทมดีนื่ ดันถถูกเขดียนขขนนี้ ”
เขากลว่าวตว่อไปวว่า “ในเนนนี้อรม้องของพระเจม้านดีนี้เราขดับรม้องดม้วยความยมินดดีเกดีนื่ยวกดับฤทธมิธ เดชแหว่งการ
เนรมมิตสรม้างและความดดีขององคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าเหมนอนแตว่กว่อน เราชนนื่นชมความบรมิสดุทธมิธ ของ
พระองคว์ดม้วยอาการตดัวสดันื่น” ขอบเขตของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้คนอ เพนนื่อเตนอนสตมิประชาชนของพระเจม้า
ใหม้สรรเสรมิญองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า ปรนนมิบดัตมิ และนมดัสการพระองคว์ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกจดัดระเบดียบ
รอบๆคสาสดังนื่ เจก็ดประการทดีนื่ถถูกพบในขม้อ 1, 2, 3 และ 4
สดด 100:1

คททำสนังที่ แรกของเพลงสดดุดดบทนดรคสือ ชาวโลกทอัสิ้งสมิสิ้นเออ๋ย จงเปลต่งเสทยง

ชซนชั่ บานถวายแดต่พระเยโฮวาหค์ เรทำถทูกบนัญชทำโดยขข้อเขดยนบรธิสดุทธธิธใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดต
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เสดยงเรดยกนดรมดไปถขงคนทนัรงปวง แมข้มนนั ไมตนตทำจะถทูกทททำใหข้สททำเรกจจรธิงในทดสที่ ดุด
จนกวตทำจะถขงยดุคพนันปดกตก ทำม ไมตวทำต เรทำจะมดพรสวรรครททำงดนตรดหรสือไมตกตก ทำม เรทำทดุกคนกกถทูกกททำชนับ
ใหข้เปลตงเสดยงอยตทำงชสืที่นบทำน ถข้ทำตข้องใชข้เพดยงแคตเสดยง กกขอใหข้ทททำเชตนนนัรน บทำงคนไมตมขด องประททำน

เรสือที่ งควทำมสทำมทำรถททำงดนตรดทดที่ยอดเยดยที่ ม อยตทำงไรกกตทำม พวกเขทำกกสทำมทำรถเปลตงเสดยงชสืนที่ บทำนถวทำย
แดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไดข้
สดด 100:2

คททำสนังที่ ทดที่สองกกคสือ จงปรนนมิบอัตมิพระเยโฮวาหค์ดข้วยความยมินดท เรทำไมต

เพดยงมดหนข้ทำทดที่ปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำเทตทำนนัรน เรทำยนังตข้องทททำเชตนนนัรนดข้วยควทำมยธินดดและพรข้อมกนับจธิตใจทดที่
ชสืนที่ บทำนดข้วย มนันคสือสธิทธธิพธิเศษทดที่ไดข้เปกนผทูข้รนับใชข้คนหนขที่งของพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรนังหลทำย
จทำกนนัรนคททำสนังที่ ทดที่สทำมคสือ จงเขข้ามาเฝข้าพระองคค์ดข้วยการรข้องเพลง สต วนหนขที่งของแกตนแทข้แหตง
กทำรนมนัสกทำรคสือ บทเพลงตตทำงๆแหตงคททำสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำ พวกมนันคสือ
แกตนแทข้แหตงกทำรสรรเสรธิญพระนทำมของพระองคร
สดด 100:3

คททำสนังที่ ทดที่สดที่คสือ จงรยข้เถมิดวต่า พระเยโฮวาหค์ทรงเปก็นพระเจข้า ไมตวทำต พระเย

โฮวทำหรแหตงพนันธสนัญญทำเดธิมหรสือพระเยซทูแหตงพนันธสนัญญทำใหมต พระองครกทก รงเปกนพระเจข้ทำ เรทำจะ
ตข้องถทูกเตสือนควทำมจททำเกดที่ยวกนับควทำมจรธิงอนันลขกซขรงนดรตลอดเวลทำ มนันไมตควรถทูกถสือวตทำเปกนเรสือที่ งไมต
สททำคนัญเดกดขทำด
ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระองครทรงเปกนพระผทูข้สรข้ทำงของเรทำดข้วย - คซอพระองคค์เองททชั่ทรงสรข้างเราทอัสิ้ง
หลาย เราไมต่ไดข้สรข้างตอัวเองขถึสิ้น พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงสทำมทำรถเนรมธิตสรข้ทำงขขรนจทำกควทำมวตทำงเปลตทำ เรทำ
ไมตใชตผลธิตผลแหตงกทำรคธิดคข้นตตทำงๆของเรทำ และยธิงที่ ไมตใชต ‘กทำรคนัดสรรตทำมธรรมชทำตธิ’ ดข้วย เรทำเปกน
สธิที่งทรงสรข้ทำงของพระเจข้ทำผทูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
นอกจทำกนดร เราเปก็นประชาชนของพระองคค์ เปก็นแกะแหต่งทรต่งหญข้าของพระองคค์ พระเจข้ทำไมต
เพดยงทรงเปกนพระผทูข้สรข้ทำงทดที่ยธิงที่ ใหญตของเรทำเทตทำนนัรน พระองครยนังทรงเปกนพระผทูข้เลดรยงทดที่อตอนโยนของ
เรทำดข้วย นดที่บอกเปกนนนัยถขงกทำรดทูแล กทำรเลดรยงดทู และกทำรปกปข้องอนันเปดที่ยมดข้วยควทำมรนักของพระองคร
แนตทดเดดยว องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนพระผทูข้เลดรยงของเรทำ เรทำจะไมตขนัดสนเลย
สดด 100:4

คททำสนังที่ ทดที่หข้ทำคสือ จงเขข้าประตยของพระองคค์ดข้วยการโมทนา เมสือที่

ประชทำชนของพระเจข้ทำสมนัยพนันธสนัญญทำเดธิมเขข้ทำไปในพระวธิหทำร พวกเขทำกกถทูกสนังที่ ใหข้ทททำเชตนนนัรน

พรข้อมกนับกทำรขอบพระคดุณ จนทดุกวนันนดร หนขงที่ ในควทำมบทำปเหลตทำนนัรนทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำมนักงตทำย
กระทททำคสือ กทำรขทำดกทำรขอบพระคดุณตตอพระเจข้ทำ มนันควรเปกนสตวนหนขที่งของชดวธิตกทำรอธธิษฐทำนของ
เรทำเสมอ
คททำสนังที่ ทดที่หกคสือ และเขข้าบรมิเวณพระนมิเวศของพระองคค์ดข้วยการสรรเสรมิญ เมสืที่อเรทำมทำอยทูตต ตอ
เบสืรองพระพนักตรรขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เรทำกกควรมทำพรข้อมกนับคททำสรรเสรธิญ เมสือที่ อธิสรทำเอลสมนัยพนันธ
สนัญญทำเดธิมเขข้ทำไปในพลนับพลทำ/พระวธิหทำร พวกเขทำกกจะตข้องทททำเชตนนนัรนพรข้อมกนับบทเพลงตตทำงๆแหตง
คททำสรรเสรธิญบนรธิมฝดปทำกของพวกเขทำ เมสือที่ เรทำมทำอยทูตต ตอเบสืรองพระพนักตรรขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำในคททำ
อธธิษฐทำนทดุกวนันนดร เรทำกกควรทททำเชตนนนัรนเสมอพรข้อมกนับคททำสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำของเรทำ มนันเปกนสทำกล
และเปกนนธิรนันดรร
คททำสนังที่ ทดที่เจกดสอดคลข้องและขยทำยควทำมคททำสนังที่ กตอนหนข้ทำ จงถวายโมทนาขอบพระครณ
พระองคค์ จงถวายสาธรการแดต่พระนามของพระองคค์ ควทำมสททำคนัญของกทำรขอบพระคดุณตตอพระเจข้ทำ
ถทูกเนข้นยทรทำโดยกทำรทดที่มนนั ถทูกกลตทำวซทรทำอดก ยธิงที่ กวตทำนนัรนเรทำตข้องถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระนทำมของพระองคร
อนันหลนังนดรจรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยเหมสือนกนับกทำรสรรเสรธิญพระนทำมของพระองคร
สดด 100:5

เหตดุผลสททำหรนับคททำสนังที่ ทนัรงเจกดนดรถทูกพบในตอนทข้ทำยของเพลงสดดุดดบท

นดร เพราะพระเยโฮวาหค์ประเสรมิฐ ความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ และความจรมิงของ
พระองคค์ดชารงอยยต่ท รกชอัชั่วอายร สทำเหตดุสทำมประกทำรทดที่เรทำควรสรรเสรธิญ นมนัสกทำร และขอบพระคดุณ
พระเจข้ทำถทูกหมทำยเหตดุไวข้ (1) พระองครทรงประเสรธิฐ! มดคดุณธรรมไมตกดที่ประกทำรทดที่ลขกซขรงกวตทำควทำม
ประเสรธิฐ (นนันที่ คสือ ควทำมดด) พระเจข้ทำทรงดด! (2) ควทำมเมตตทำของพระองครอยทูเต ปกนนธิรนันดรร มนันดททำรง
อยทูเต ปกนนธิตยร จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ! สดุดทข้ทำย (3) ควทำมจรธิงของพระองครดททำรงอยทูทต ดุกชนัวที่ อทำยดุคน
ควทำมจรธิงของพระเจข้ทำไมตมดวนนั หมดอทำยดุ เปกนอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร และดททำรงอยทูไต ปจนทดุกยดุคสมนัย
ดนังนนัรนเรทำจขงควรเปลตงเสดยงชสืนที่ บทำนถวทำยแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ปรนนธิบนัตพธิ ระองคร รข้องเพลงถวทำย
แดตพระองคร ระลขกถขงควทำมยธิงที่ ใหญตของพระองคร และเปดที่ยมดข้วยกทำรขอบพระคดุณตตอพระองคร
*****

ภาพรวมของเพลงสดดดดี 101: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เหก็นไดม้ชดัดวว่าถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิดในชนนื่อ
เรดียกของมดัน เพลงสดดดดีของดาววิด เพลงสดดุดดีบทนดีอนี้ าจถถูกเขดียนโดยดาวมิดกว่อนทดีนื่เขากลายเปก็น
กษดัตรมิยว์เหนนออมิสราเอลทดันี้งสมินี้น มดันอาจถถูกเรดียกวว่าเพลงสดดุดดีแหว่งปณมิธานตว่างๆตามแบบพระเจม้า ดา
วมิดตดันี้งใจแนว่วแนว่วว่าจะเปก็นกษดัตรมิยว์ทดีนื่ยดุตมิธรรม มดีปดัญญา ดสาเนมินตามทางพระเจม้า และซนนื่อตรง แมม้เรา
ไมว่มวดี ดันเปก็นกษดัตรมิยว์แบบนดันนี้ ไดม้ เรากก็สามารถตดันี้งปณมิธานไดม้วว่าจะพดัฒนาคดุณสมบดัตมิตามแบบ
พระเจม้าอยว่างเดดียวกดันเหลว่านดีนี้ในงานใดกก็ตามทดีนื่พระเจม้าทรงตดันี้งไวม้ตว่อหนม้าเรา เพลงสดดุดดีบทกว่อน
หนม้าเปก็นเพลงสดดุดดีแหว่งการสรรเสรมิญ บทนดีเนี้ ปก็นเพลงสดดุดดีแหว่งการปฏมิบดัตมิ มดันเหมาะเจาะในลสาดดับ
ของมดัน
สดด 101:1

ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงเรซชั่องความเมตตาและความยรตมิธรรม โอ

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงถวายพระองคค์ ขณะดทำวธิดกททำลนังจะกลทำยเปกนกษนัตรธิยร
เขทำกกตร งนั ใจแนตวแนตวทำต เขทำจะรข้องเพลงสรรเสรธิญตตทำงๆเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำของเขทำเสมอไป ทนัรงควทำม
เมตตทำและควทำมยดุตธิธรรม (นนันที่ คสือ กทำรพธิพทำกษทำ) ของพระเจข้ทำเปกนจดุดสนใจหลนักแหตงบทเพลงของ
เขทำ หรสือกลตทำวอดกนนัยหนขงที่ กกคสือ ดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะรข้องเพลงเกดที่ยวกนับควทำมรนักและควทำม
บรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำ เสทำหลนักทนัรงสองนดรเปกนลนักษณะเฉพทำะตนัวหลนักๆของพระเจข้ทำ
สดด 101:2

จทำกนนัรนดทำวธิดตนัรงปณธิธทำนวตทำ ขข้าพระองคค์จะประพฤตมิอยต่างเฉลทยว

ฉลาดตามมรรคาททชั่ดทรอบคอบ โอ เมซชั่อไรพระองคค์จะเสดก็จมาหาขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะดชาเนมิน
ดข้วยใจซซชั่อสอัตยค์ภายในเรซอนของขข้าพระองคค์ มดปณธิธทำนสองประกทำรตรงนดรและหนขที่งคททำอธธิษฐทำนขอ
ประกทำรแรก ดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตวทำต เขทำจะประพฤตธิตนัวอยตทำงมดปนัญญทำและทททำเชตนนนัรนดข้วยใจทดที่อดุทธิศ
เตกมทดที่ (นนันที่ คสือ มรรคทำทดที่ดรด อบคอบ) เรทำตข้องจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำในสตธิปนัญญและแสวงหทำสตธิ
ปนัญญทำของพระเจข้ทำสททำหรนับทดุกกทำรตนัดสธินใจ ปณธิธทำนทดที่สองของเขทำตรงนดรคอสื กทำรดททำเนธินทดที่บข้ทำนดข้วย
“ใจซสืที่อสนัตยร” ควทำมคธิดนดรสสืที่อถขงใจทดทที่ ตดุมเทหรสือใจแหตงควทำมสนัตยรสดุจรธิต ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ
กทำรอดุทธิศหมดทนัรงหนัวใจตตอพระเจข้ทำซขที่งกตอใหข้เกธิดควทำมสนัตยรสดุจรธิตแหตงชดวตธิ ทดที่แทรกอยทูรต ะหวตทำง
ปณธิธทำนทนัรงสองนดรคสือ คททำอธธิษฐทำนขอหนขที่งประกทำร – โอ เมซชั่อไรพระองคค์จะเสดก็จมาหาขข้าพระองคค์

ดทำวธิดตระหนนักดดถขงควทำมตข้องกทำรควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำและกทำรสถธิตอยทูดต ข้วยของพระจข้ทำ เขทำ
จขงวธิงวอนพระเจข้ทำสททำหรนับเรสืที่องนดร
สดด 101:3

จทำกนนัรนเขทำตนัรงปณธิธทำนวตทำ ขข้าพระองคค์จะไมต่ตอัสิ้งสมิชั่งใดๆททชั่ชอัชั่วชข้าไวข้ตต่อ

หนข้าตต่อตาของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตวทำต ไมตมดสที่ ธิงสกปรกใดๆจะถทูกอนดุญทำตใหข้ผทำต นเขข้ทำมทำ
ในตทำของเขทำ ดทำวธิดอทำจไมตถทูกรบกวนดข้วยสสืที่อลทำมกอนันดกดสืนที่ และควทำมโสมมแหตงยดุคสมนัยนดร แตต
ยตอมมดสที่ งธิ ตตทำงๆทดคที่ ลข้ทำยคลขงกนันในสมนัยของเขทำอยตทำงแนตนอน เขทำตนัรงใจลตวงหนข้ทำวตทำเมสือที่ มดโอกทำส เขทำ
จะไมตชทำยตทำมองมนันเลย เขทำจขงปฏธิญทำณวตทำ ขข้าพระองคค์เกลทยดกมิจการของผยข้ททชั่ไมต่ซซชั่อตรง กมิจการนอันสิ้
จะไมต่ตมิดขข้าพระองคค์ เขทำไมตอยทำกมดสตวนเกดที่ยวขข้องใดๆเลยกนับบรรดทำคนอธรรมในสมนัยของเขทำ
นอกจทำกนดร เขทำตนัรงปณธิธทำนวตทำเขทำจะไมตยอมใหข้อธิทธธิพลเหลตทำนนัรนเขข้ทำมทำในชดวตธิ ของเขทำ
สดด 101:4-5

นอกจทำกนดร ดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตวทำต เขทำจะไมตคบหทำสมทำคมกนับหรสือ

แมข้แตตยอมทนคนเหลตทำนนัรนทดที่ชอบทททำควทำมชนัวที่ รข้ทำย ขข้าพระองคค์จะอยยต่หต่างไกลจากคนใจดซสิ้อรอันสิ้ ขข้า
พระองคค์จะไมต่คข้นร เคยคนชอัวชั่ รข้ายเลย เขทำปฏธิญทำณวตทำจะไมตดททำเนธินในคททำปรขกษทำของคนอธรรม และ
ไมตยสืนอยทูใต นททำงของคนบทำป และไมตนนังที่ อยทูใต นทดที่นงนัที่ ของคนชอบเยทำะเยข้ย ควทำมยขดมนันที่ เรสืที่องกทำรแยก
ออกสต วนบดุคคลถทูกปลทูกฝนังอยทูใต นใจของชทำยผทูข้ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำผทูข้นร ด
นอกจทำกนดร ขณะทดที่เขทำกททำลนังจะกลทำยเปกนกษนัตรธิยรแลข้ว เขทำกกปฏธิญทำณวตทำ 5บรคคลใดกก็ตามใสต่
รข้ายเพซชั่อนบข้านของเขาอยต่างลอับๆ ขข้าพระองคค์จะขจอัดเขาออกเสทย คนททชั่มทตายโสและใจททชั่จองหอง
ขข้าพระองคค์จะไมต่ยอมทนดข้วย ดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตวทำต เขทำจะไมตยอมทนกทำรใสต รทำข้ ย กทำรลอบกนัด หรสือ
กทำรนธินททำในอทำณทำจนักรของเขทำเลย เขทำหวนังตตอไปอดกวตทำแมข้แตตควทำมโอหนังและควทำมเยตอหยธิงที่ กกจะ
ไมตถทูกอนดุญทำตใหข้มดอยทูใต นอทำณทำจนักรของเขทำ แมข้เขทำอทำจไมตสทำมทำรถบนังคนับใชข้เปข้ทำหมทำยเหลตทำนดรไดข้
ทนัรงหมดในฐทำนะกษนัตรธิยร เจตนทำแหตงหนัวใจของดทำวธิดกกปรทำกฏชนัดเจน
สดด 101:6

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำ นอัยนค์ตาขข้าพระองคค์จะมองหาคนททชั่

ซซอชั่ ตรงในแผต่นดมิน เพซชั่อเขาจะอาศอัยอยยกต่ บอั ขข้าพระองคค์ ผยใข้ ดดชาเนมินในทางททชั่ดทรอบคอบ ผยข้นนอัสิ้ จะ
ปรนนมิบตอั มิขข้าพระองคค์ มนันเปกนควทำมตนัรงใจแนตวแนตของดทำวธิดทดที่วทำต คนเหลตทำนนัรนทดที่สนัตยรซสืที่อและดททำเนธิน

อยตทำงสนัตยรสดุจรธิตจะเปกนขข้ทำรทำชกทำรแหตงอทำณทำจนักรของเขทำ ขอพระเจข้ทำทรงโปรดใหข้นดที่เปกนควทำมยขด
มนันที่ ของพวกผทูข้นททำรนัฐบทำลสมนัยปนัจจดุบนัน
สดด 101:7-8

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดปฏธิญทำณอดกครนัรงวตทำควทำมชนัวที่

จะไมตถทูกอนดุญทำตใหข้มดอยทูใต นรนัฐบทำลหรสืออทำณทำจนักรของเขทำเลย ผยข้ททชั่ประพฤตมิหลอกลวงจะไมต่ไดข้
อาศอัยอยยใต่ นเรซอนของขข้าพระองคค์ คนใดททชั่พ ยดเทก็จจะไมต่ยอัชั่งยซนอยยต่ตต่อสายตาของขข้าพระองคค์ 8 ขข้า
พระองคค์จะทชาลายคนชอัชั่วทอัสิ้งสมิสิ้นในแผต่นดมินเสทยแตต่เนมิชั่นๆ เพซชั่อวต่าขข้าพระองคค์จะไดข้ตอัดบรรดาผยข้
กระทชาชอัวชั่ ออกเสทยใหข้หมดจากนครของพระเยโฮวาหค์
แมข้เพลงสดดุดดบทนดรเหกนไดข้ชนัดวตทำกลตทำวถขงดทำวธิดและเจตนทำตตทำงๆอนันชอบธรรมของเขทำ มนันกก
อทำจมดกทำรเลกงถขงพระทนัยของพระครธิสตรดข้วยเมสือที่ พระองครทรงเรธิที่มครอบครองในยดุคพนันปดสนักวนันหนขที่ง
แมข้ดทำวธิดไดข้แตตหวนังวตทำจะกททำจนัดควทำมชนัวที่ ออกไปจทำกอทำณทำจนักรของเขทำ พระเยซทูกจก ะทรงทททำเชตนนนัรน
ดข้วยคททำเหลกก ในวนันนนัรนควทำมบทำปจะไมตถทูกอนดุญทำตใหข้มดอยทูเต ลย มนันจะเปกนวนันแสนวธิเศษจรธิงๆ!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 102: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กลว่าวถขงพระเมสสมิยาหว์ โดยตดันี้งตาคอยการ
ทนทดุกขว์ของพระครมิสตว์ในความทดุกขว์ทรมานของพระองคว์ ทดีนื่วาว่ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กลว่าวถขงพระครมิสตว์
กก็ถถูกกลว่าวชดัดเจนในขม้อ 25-27 ซขนื่งถถูกอม้างอมิงในฮดีบรถู 1:10-12 และประยดุกตว์ใชม้กดับพระครมิสตว์ เพลง
สดดุดดีบทนดีมนี้ ดีชนนื่อวว่า คทาอธวิษฐานของผผถน้ ผกขท่มใจ เมมมื่อเขาอท่อนระอาใจ และระบายความนหัถนตท่อพระ
พหักตรณ์พระเยโฮวาหณ์ ไมว่ตม้องสงสดัยเลยวว่ามดีการสนนื่อชดัดเจนถขงการทนทดุกขว์ของพระเยซถู ผถูม้แตว่งเพลง
สดดุดดีบทนดีไนี้ มว่ถถูกหมายเหตดุไวม้ อยว่างไรกก็ตาม เพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้าถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิด
โดยตรง ดดังนดันนี้ ตามธรรมเนดียมของคนฮดีบรถู เพลงสดดุดดีทดีนื่ไมว่ถถูกระบดุชนนื่อผถูม้แตว่งบทนดีนี้จงข นว่าจะถถูก
เขดียนโดยผถูม้แตว่งคนเดดียวกดัน แมม้เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกแตว่งใหม้เปก็นคสาอธมิษฐานหนขนื่งของดาวมิด มดันกก็สนนื่อ
ชดัดเจนถขงองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของเราในการทนทดุกขว์ของพระองคว์ ขม้อ 1-11 นสาเสนอบทครสนื่าครวญ
และความปวดรม้าวหดัวใจของผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้ ขม้อ 12-28 นสาเสนอทดัศนะหนขนื่งขององคว์พระผถูม้

เปก็นเจม้าผถูม้ทรงเปดีนื่ยมพระกรดุณา การทรงอยถูว่ชดันื่วนมิรดันดรว์ของพระองคว์ และการดถูแลของพระองคว์ทมดีนื่ ดี
ตว่อประชาชนของพระองคว์ ไมว่เปก็นทดีนื่ทราบแนว่ชดดั วว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถกถู เขดียนขขนนี้ เนนนื่องในโอกาสใด
สดด 102:1-2

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงสดอับคชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์

ขอเสทยงรข้องของขข้าพระองคค์มาถถึงพระองคค์ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรข้องออกมทำดข้วยควทำมหนนักใจ
อดกครนัรงทดแที่ มข้ดทำวธิดระบทำยควทำมในใจของเขทำตตอพระเจข้ทำ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในควทำมทดุกขร
ทรมทำนของพระองครกทก รงอยทูเต บสืรองหลนัง
2 ขออยต่าทรงซต่อนพระพอักตรค์ของพระองคค์จากขข้าพระองคค์ในวอันทรกขค์ใจของขข้าพระองคค์
ขอทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับขข้าพระองคค์ ขอทรงตอบขข้าพระองคค์โดยเรก็วในวอันททชั่ขข้าพระองคค์รข้องทยล
ตต่อพระองคค์ ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังเขทำ เวลทำแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำไมตถทูก
พรรณนทำไวข้ อยตทำงไรกกตทำม ในกรณดของพระเยซทู นดอที่ ทำจหมทำยถขงวนันชดรชะตทำนนัรนกตอนกทำร
สธิรนพระชนมรของพระองคร ทดที่อยทูตต ตอหนข้ทำเรทำตรงนดรอทำจเปกนบทำงสธิที่งทดพที่ ระเยซทูทรงอธธิษฐทำนในสวน
เกทเสมนดหรสือบนกทำงเขนนนัรน ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ กทำรรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำ
อธธิษฐทำนของผทูข้เปกนทดรที่ นักของพระองครในโมงยทำมวธิกฤตธินรนัน ในฐทำนะลทูกทนัรงหลทำยของพระเจข้ทำ เรทำ
จนถขงระดนับนนัรนกกมทำหทำพระเจข้ทำไดข้เหมสือนกนับทดที่ดทำวธิดหรสือพระเยซทูไดข้กระทททำ เมสือที่ ควทำมทดุกขรลททำบทำก
เขข้ทำมทำ เรทำกกมดสธิทธธิธทดุกประกทำรทดที่จะมทำดข้วยใจกลข้ทำยนังบนัลลนังกรแหตงพระคดุณเพสือที่ รนับควทำมเมตตทำและ
พบพระคดุณทดจที่ ะชตวยไดข้ในยทำมตข้องกทำร ดทำวธิดทททำเชตนนนัรนจรธิงๆตรงนดร
สดด 102:3-6

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรแสดงภทำพควทำมทดุกขรใจของตนดข้วยโวหทำร

เชธิงพรรณนทำ เพราะวอันของขข้าพระองคค์สนมิสิ้ ไปอยต่างควอัน และกระดยกของขข้าพระองคค์ไหมข้อยต่าง
เตาไฟ แนตทดเดดยว ชดวตธิ เปกนเหมสือนไอหมอกทดที่จทำงหทำยไปอยตทำงรวดเรกว ควทำมทดุกขรลททำบทำกรอบตนัว
เรทำเปกนเหมสือนไฟทดที่ทททำใหข้ชดวตธิ ชดวทำของเรทำเหสือดแหข้งไปจนถขงกระดทูก คททำพรรณนทำนดร กลตทำวถขงควทำม
ทดุกขรลททำบทำกทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำซขที่งรบกวนถขงกระดทูก

4 จมิตใจของขข้าพระองคค์ถยกนาบและเหทชั่ยวไปเหมซอนหญข้า ขข้าพระองคค์จถึงลซมรอับประทาน
อาหารของขข้าพระองคค์ ควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆทดที่อยทูลต ข้อมรอบนนัรนรดุนแรงเสดยจนหนัวใจของเขทำดทู
เหมสือนหญข้ทำทดที่เหดที่ยวแหข้งไป เขทำสทูญเสดยควทำมอยทำกอทำหทำรของตนและไมตปรทำรถนทำอทำหทำรใดๆ
5 เหตรดข้วยเสทยงรข้องครางของขข้าพระองคค์ กระดยกของขข้าพระองคค์เกาะตมิดเนซสิ้อของขข้า
พระองคค์ ควทำมมสืดแหตงโมงยทำมนนัรนและควทำมทดุกขรลททำบทำกกแหตงจธิตวธิญญทำณของเขทำเปกนเหมสือนกนับ
วตทำกระดทูกของเขทำอยทูใต ตข้ผธิวหนนังของเขทำนธิดเดดยว ภทำพเปรดยบนดรสสืที่อถขงภทำวะซทูบผอม นนันที่ อทำจไมตเกธิด
ขขรนกนับรต ทำงกทำยจรธิงๆ แตตกเก ปกนคททำเปรดยบเปรยทดที่ตรงกนับควทำมทดุกขรใจทดที่เขทำเผชธิญอยทูต
6 ขข้าพระองคค์เปก็นเหมซอนนกกระทรงททชั่ในถมิชั่นทรรกอันดาร ดรจนกเคข้าแมวแหต่งทะเลทราย คททำทดที่
แปลเปกน นกกระทรง (คอวว์อดัธ) อทำจหมทำยถขงนกกทำนทรทำหรสือนกจททำพวกแรข้ง นกเคข้ทำแมวแหตงทะเล
ทรทำยมดกทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ไมตชนัดเจน อยตทำงไรกกตทำม สนัตวรทร นังสองนดรอทำจถทูกพธิจทำรณทำวตทำเปกนมลทธินภทำย
ใตข้พระรทำชบนัญญนัตธิของเลวด ควทำมคธิดตรงนดรสสืที่อถขงกทำรถทูกมองวตทำเปกนมลทธินหรสือถทูกปฏธิเสธโดยคน
ทนัรงปวง แนตทดเดดยว พระเยซทูเสดกจมทำหทำพวกของพระองครเอง และพวกของพระองครหทำไดข้ตข้อนรนับ
พระองครไวข้ไมต พระองครทรงถทูกดทูหมธิที่นและถทูกปฏธิเสธโดยคนทนัรงหลทำยเหมสือนกนับทดที่สนัตวรตนัวหนขงที่ ถทูก
ถสือวตทำเปกนมลทธินโดยบนัญญนัตธิของยธิว
สดด 102:7-11

ขข้าพระองคค์เฝข้าอยยต่ ขข้าพระองคค์เหมซอนนกกระจอกโดดเดทชั่ยวบน

หลอังคาเรซอน ในกทำรถทูกปฏธิเสธของเขทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเปรดยบตนัวเขทำเองวตทำเปกนเหมสือนนก
ตนัวหนขงที่ บนหลนังคทำ ควทำมคธิดนดรอทำจหมทำยถขงควทำมเปลตทำเปลดที่ยวและกทำรถทูกปฏธิเสธ – โดดเดดที่ยวและ
ไมตมดใครใสต ใจ แนตทดเดดยว ขณะพระเยซทูทรงถทูกตรงอยทูบต นกทำงเขนนนัรน สทำวกสต วนใหญตของพระองคร
ไดข้ทอดทธิรงพระองครและหนดไป พระองครทรงถทูกปฏธิเสธโดยคนทนัรงหลทำยและถทูกทอดทธิรงโดย
พระเจข้ทำในชนัวที่ โมงสดุดทข้ทำยเหลตทำนนัรนอนันมสืดมธิด
8 ศอัตรย ของขข้าพระองคค์เยาะหยอันขข้าพระองคค์วอันยอังคชชั่า ผยข้ททชั่คลอัชั่งใสต่ขข้าพระองคค์ปฏมิญาณตอัว
ตต่อตข้านขข้าพระองคค์ แนตนอนวตทำดทำวธิดมดศนัตรทูทดที่อทำฆทำตเขทำอยทูหต ลทำยคน เชตน ซทำอทูล คนฟดลธิสเตดย อนับซทำ
โลม และพรรคพวกของเขทำ ชดวธิตของเขทำมดแตตศขกครนัรงแลข้วครนัรงเลตทำ ขณะพระเยซทูเสดกจมทำยนัง

เยรทูซทำเลกมในสนัปดทำหรสดุดทข้ทำยนนัรนกตอนไปยนังกลโกธทำ พระองครกทก รงถทูกเยทำะหยนันทดุกวนันโดยเหลตทำ
ศนัตรทูของพระองคร – พวกธรรมทำจทำรยร พวกฟทำรธิสด พวกสะดทูสด และพวกปดุโรหธิตใหญต – ในพระ
วธิหทำร พวกเขทำไดข้ปฏธิญทำณทตทำมกลทำงพวกเขทำเองวตทำจะทททำลทำยพระองครเสดย ดทู ลทูกทำ 19:47
9 เพราะขข้าพระองคค์กมินขทสิ้เถข้าตต่างอาหาร และเจซอนชสิ้าตาเขข้ากอับเครซชั่องดซชั่ม ดทำวธิดเผชธิญวทำระ
แหตงควทำมโศกเศรข้ทำใหญตโตหลทำยครนัรงในชดวตธิ ของเขทำ ควทำมขมขสืที่นนนัรนบทำงครนัรงกกเปกนเหมสือนรทำวกนับ
วตทำเขทำไดข้รนับประททำนขดรเถข้ทำและเจสือนทรทำตทำรสเคกมอนันขมขสืนที่ กนับเครสืที่องดสืที่มของเขทำ แตตพระองครผทูข้ยธิงที่
ใหญตกวตทำดทำวธิดทรงเปกนคนทดที่รนับควทำมเศรข้ทำโศกและคดุข้นเคยกนับควทำมระทมทดุกขร ผทูข้แตตงหนนังสสือฮดบรทู
เขดยนไวข้วทำต “ขณะเมสืที่อพระองครดททำรงอยทูใต นเนสืรอหนนังนนัรน พระองครไดข้ถวทำยคททำอธธิษฐทำน และททูล
วธิงวอนดข้วยทรงกนันแสงมทำกมทำยและนทรทำพระเนตรไหล ตตอพระเจข้ทำผทูข้ทรงสทำมทำรถชตวยพระองครใหข้
พข้นจทำกควทำมตทำยไดข้ และพระเจข้ทำไดข้ทรงสดนับเพรทำะพระองครนรนันไดข้ยททำเกรง” (ฮดบรทู 5:7) ขณะมองดทู
เยรทูซทำเลกมในวนันนนัรนกตอนกทำรสธิรนพระชนมรของพระองคร พระเยซทูทรงรข้องไหข้เพรทำะนครนนัรน (มนัทธธิว
23:37)
10 เหตรดข้วยความพมิโรธและความกรมิสิ้วของพระองคค์ เพราะพระองคค์ทรงชย ขข้าพระองคค์ขถึสิ้น
และโยนขข้าพระองคค์ทมิสิ้งไปเสทย ดทำวธิดทนทดุกขรกทำรตดสอนของพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปในชดวธิตของ
เขทำ เขทำชดใชข้สดที่เทตทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำกนับนทำงบนัทเชบทำ และกทำรตดสอนนนัรนกกยนังอยทูตต ตอไปอดก
หลทำยปดนนับจทำกนนัรน และกระนนัรนพระเยซทูทรงทนทดุกขรเพรทำะควทำมบทำปของเรทำ ผทูข้ทรงชอบธรรมเพสืที่อ
คนอธรรมทนัรงหลทำย กลตทำวไดข้วทำต พระองครทรงเผชธิญพระพธิโรธของพระเจข้ทำเพสืที่อเรทำ พระองครทรงถทูก
ชทูขร ขนบนกทำงเขนนนัรนและทรงถทูกโยนทธิรงลงไปหลดุมศพ
11 วอันเวลาของขข้าพระองคค์เหมซอนเงาเวลาเยก็น ขข้าพระองคค์เหทชั่ยวไปเหมซอนหญข้า ดทำวธิด
เผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำก บทำงครนัรงอยตทำงชอบธรรม บทำงครนัรงกกอยตทำงไมตชอบธรรม กระนนัรนพระเยซทู
ทรงไมตมดบทำป วนันทข้ทำยๆของพระองครเปกนเหมสือนเงทำทดที่คตอยๆจทำงหทำยไป บนกทำงเขนนนัรนพระองคร
ทรงเหดที่ยวไปเหมสือนหญข้ทำทดที่แหข้งไปเพรทำะแสงแดดแหตงตะวนันออกกลทำง

สดด 102:12-16

เพลงสดดุดดตรงนดรเปลดที่ยนนทรทำเสดยงอยตทำงมหทำศทำลจทำกกทำรครทที่ทำครวญ

เปกนกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ แตต่พระองคค์จะทรงประทอับอยยต่เปก็นนมิตยค์
การระลถึกถถึงพระองคค์ดชารงอยยทต่ รกชอัชั่วอายร จดุดสนใจของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรยข้ทำยจทำกควทำมทดุกขรใจ
ของตนมทำยนังควทำมดดของพระเจข้ทำ เขทำระลขกถขงควทำมเปกนนธิรนันดรรของพระเจข้ทำ นดที่บอกเปกนนนัยวตทำ
พระเจข้ทำทรงพรข้อมเสมอทดที่จะชตวยเหลสือ นอกจทำกนดรพระเจข้ทำจะไมตทรงลสืมประชทำชนของพระองคร –
เดกดขทำด พระองครจะทรงระลขกถขงพวกเขทำเสมอ แนตนอนวตทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในยทำมนนัรน
แหตงกทำรถทูกปฏธิเสธและควทำมตทำย ทรงพบกทำรปลอบโยนในกทำรระลขกวตทำพระบธิดทำในสวรรครของ
พระองครจะไมตทรธิงพระองครไวข้ในหลดุมศพหรสืออนดุญทำตใหข้พระองครเหกนควทำมเปสืที่อยเนตทำ (เพลงสดดุดด
16:10)
13 พระองคค์จะทรงลรกขถึสิ้นเมตตาศมิโยน เพราะถถึงเวลาททชั่จะทรงพระกรรณาเธอ เออ เวลา
กชาหนดมาถถึงแลข้ว ดทำวธิดพบกทำรปลอบประโลมในกทำรเตสือนใจตนเองวตทำพระเจข้ทำจะทรงลดุกขขรนและ
ปข้องกนันนครบรธิสดุทธธิธของพระองคร ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงลดุกขขรนและมดควทำม
เมตตทำตตอประชทำชนของพระองคร แนตนอนวตทำพระเยซทูทรงมดกทำท ลนังใจขขรนในกทำรเตสือนใจพระองครเอง
วตทำพระเจข้ทำจะทรงมดควทำมเมตตทำตตอพระองครกระทนังที่ ในหลดุมศพ เมสืที่อพระเยซทูทรงถทูกฝนังไวข้ เออ เวลทำ
กททำหนดนนัรนกกมทำถขงแลข้ว
14 เพราะผยรข้ อับใชข้ของพระองคค์รอักซากกข้อนหมินของเธอนอัก และสงสารผงคลทของ
เธอ 15 บรรดาประชาชาตมิจะกลอัวพระนามของพระเยโฮวาหค์ และบรรดากษอัตรมิยขค์ องแผต่นดมินโลก
กลอัวสงต่าราศทของพระองคค์ ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำประชทำชนของพระองคร – “เหลตทำผทูข้รนับใชข้
ของพระองคร” – มดควทำมยธินดดในกข้อนหธินเหลตทำนนัรนและแมข้แตตผงคลดของเยรทูซทำเลกม ดนังนนัรนบรรดทำ
ประชทำชทำตธิเมสืที่อเหกนวตทำพระเจข้ทำทรงปข้องกนันประชทำชนของพระองคร จะมทำเพสืที่อเกรงกลนัวพระนทำม
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ แมข้แตตกษนัตรธิยรเหลตทำนนัรนแหตงแผตนดธินโลกกกจะมทำเพสืที่อเกรงกลนัวสงตทำรทำศดของ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนดรอทำจมองลตวงหนข้ทำไปยนังยดุคพนันปดนร นันเมสืที่อประชทำชทำตธิ
ทนัรงหลทำยทดที่เปกนคนตตทำงชทำตธิและเหลตทำกษนัตรธิยรของพวกเขทำจะเกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำในกทำร

ตระหนนักวตทำพระองครทรงปข้องกนันเยรทูซทำเลกมแลข้ว พระเจข้ทำยตอมทรงดทูแลคนของพระองครเอง ไมตวทำต ดทำ
วธิดทดที่เยรทูซทำเลกมหรสือพระเยซทูในยทำมวธิกฤตธิของพระองคร
16 เพราะเมซชั่อพระเยโฮวาหค์จะทรงสรข้างศมิโยนนอัสิ้น พระองคค์จะทรงปรากฏดข้วยสงต่าราศท
ของพระองคค์ ควทำมคธิดนดรสสืที่อถขงยดุคพนันปดอยตทำงชนัดเจน แมข้ดทำวธิดอทำจไมตเขข้ทำใจเรสืที่องนนัรนอยตทำงถตองแทข้ใน
ขณะนนัรนกกตทำม เมสืที่อพระครธิสตรเสดกจกลนับมทำในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยธิงที่ ใหญตหลนังยดุคเจกดปด
เยรทูซทำเลกมจะถทูกสรข้ทำงขขรนใหมตและพระองครทรงปรทำกฏทดที่นนันที่ ในสงตทำรทำศดของพระองคร เพลงสดดุดด
บทนดรจขงยข้ทำยจทำกพระเยซทูในวทำระแหตงควทำมทดุกขรทรมทำนของพระองครไปยนังกทำรรนับสงตทำรทำศดและกทำร
เสดกจกลนับมทำในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยธิงที่ ใหญตของพระองคร
สดด 102:17-18

พระองคค์จะสนพระทอัยในคชาอธมิษฐานของคนสมินสิ้ เนซสิ้อประดาตอัว

และจะไมต่ทรงดยหมมิชั่นคชาอธมิษฐานของเขา ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครจะทรงสน
พระทนัยตตอคนเหลตทำนนัรนในครทำวจนตรอก นดบที่ อกเปกนนนัยวตทำดทำวธิดอยทูใต นสภทำพจนตรอก แนตนอนวตทำ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงอยทูใต นวธิกฤตธิแหตงยดุคสมนัยในสวนเกทเสมนด
18 จงบอันทถึกเรซชั่องนทสิ้ไวข้ใหข้ชวอัชั่ อายรททชั่จะมทมา เพซชั่อประชาชนททชั่ยอังจะทรงสรข้างมานอัสิ้นจะไดข้สรร
เสรมิญพระเยโฮวาหค์ พระสนัญญทำทดที่วทำต พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของประชทำชนของพระองคร
โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำอยทูใต นครทำวลททำบทำก คสือกทำรรนับประกนันอยตทำงหนขที่งทดที่ถทูกบนันทขกไวข้ในพระ
คนัมภดรรสททำหรนับคนทดุกชนัวที่ อทำยดุ พระสนัญญทำนนัรนขยทำยตตอมทำจนถขงทดุกวนันนดรและเรทำสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
เพรทำะมนัน
สดด 102:19-22

เพราะพระองคค์ทอดพระเนตรลงมาจากททชั่สยงออันบรมิสรทธมิดิ์ของ

พระองคค์ จากฟข้าสวรรคค์พระเยโฮวาหค์ทอดพระเนตรแผต่นดมินโลก 20 เพซชั่อทรงสดอับเสทยงรข้องคราง
ของเชลย เพซชั่อทรงปลต่อยคนททชั่ตข้องถถึงตายใหข้เปก็นอมิสระ พรข้อมกนับโวหทำรแบบกวด ผทูข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดรพรรณนทำวตทำพระเจข้ทำทรงมองลงมทำจทำกชตองกททำแพงแหตงสวรรครเพสือที่ สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของ
คนเหลตทำนนัรนทดที่ตกอยทูใต นวธิกฤตธิ แนตนอนวตทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงถทูกกททำหนดใหข้มทำถขงควทำม
มรณทำและพระองครกทก รงทรทำบดด ในสวนเกทเสมนด พระองครทรงรข้องออกมทำดดุจนนักโทษแหตงควทำม

ตทำยตตอพระบธิดทำของพระองครในสวรรคร พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงดลใจดทำวธิดใหข้พบควทำมมนันที่ ใจวตทำ
พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของคนเหลตทำนนัรนในยทำมวธิกฤตธิ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงพบ
กทำรปลอบประโลมในเรสือที่ งนดรเชตนกนันขณะทดที่พระองครทรงอธธิษฐทำนในคสืนมสืดมธิดนนัรน ณ ตดนเขทำ
มะกอกเทศ
21 เพซชั่อจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาหค์ในศมิโยน และกลต่าวสรรเสรมิญพระองคค์ใน
เยรยซาเลก็ม 22 ขณะเมซชั่อชนชาตมิทอัสิ้งหลายรวบรวมกอัน ทอัสิ้งบรรดาราชอาณาจอักร เพซชั่อปรนนมิบอัตมิพระ
เยโฮวาหค์ เหลตทำนนักโทษแหตงควทำมตทำย เมสือที่ ถทูกชตวยใหข้พนข้ โดยพระเจข้ทำแลข้ว กกจะสรรเสรธิญพระนทำม
ของพระองครไมตเพดยงทดที่เยรทูซทำเลกมเทตทำนนัรนแตตในประชทำชทำตธิทรนังปวงดข้วยและปรนนธิบนัตธิองครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรมองจทำกชนัวที่ โมงแหตงควทำมมสืดขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ
ไปยนังกทำรเสดกจกลนับมทำอนันเปดที่ยมสงตทำรทำศดของพระองครในฤทธทำนดุภทำพ เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชตวยคนของ
พระองครใหข้พข้นจทำกหข้วงลขกแหตงควทำมสธิรนหวนัง พวกเขทำกกสรรเสรธิญพระนทำมของพระองครเปกนกทำร
ตอบแทน ดทำวธิดเปกนแบบอยตทำงของเรสืที่องนนัรนอยตทำงชนัดเจน
สดด 102:23-24

พระองคค์ทรงหอักกชาลอังของขข้าพเจข้ากลางทาง พระองคค์ทรงกระทชา

ใหข้วอันเวลาของขข้าพเจข้าสอัสิ้นเขข้า ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้ถขงตอนจบ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรยข้อน
กลนับมทำยนังกทำรรข้องททูลอนันโศกเศรข้ทำของเขทำในตอนแรก เขทำรทูข้ว ทำต เขทำถทูกตดสอนแลข้วโดยพระเจข้ทำ อดก
ครนัรงทดที่นดที่เปกนภทำพขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในวทำระแหตงกทำรทนทดุกขรของพระองคร วนันเวลทำของ
พระองครถทูกทททำใหข้สร นันลงจรธิงๆบนกทำงเขนนนัรน
24 ขข้าพเจข้าวต่า "โอ ขข้าแตต่พระเจข้าของขข้าพระองคค์ ขออยต่าทรงนชาขข้าพระองคค์ไปเสทยในครถึชั่ง
กลางวอันเวลาของขข้าพระองคค์ พระองคค์ผข้ปย ทเดซอนดชารงอยยตต่ ลอดทรกชอัชั่วอายร" ดทำวธิดรข้องททูลพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงไวข้ชวด ธิตเขทำ แตตนดที่กเก ปกนภทำพของพระเยซทูในสวนเกทเสมนดเชตนกนัน ทดนที่ นันที่ พระองครทรง
อธธิษฐทำนวตทำ “โอ พระบธิดทำของขข้ทำพระองคร ถข้ทำเปกนไดข้ขอใหข้ถข้วยนดรเลสืที่อนพข้นไปจทำกขข้ทำพระองครเถธิด”
(มนัทธธิว 26:39) ในควทำมเปกนมนดุษยรของพระองคร พระองครทรงหวทำดกลนัวควทำมทดุกขรทรมทำนและ
ควทำมตทำยทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำของพระองคร กระนนัรนในควทำมเปกนพระเจข้ทำของพระองคร พระองครทรงรข้อง

ออกมทำวตทำ “แตตอยตทำงไรกกดดอยตทำใหข้เปกนไปตทำมใจขข้ทำพระองคร แตตใหข้เปกนไปตทำมพระทนัยของพระองคร
เถธิด” (ลทูกทำ 22:42)
สดด 102:25-27

ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไดข้รนับกทำรปลอบโยนในกทำรทรงฤทธธิธ

ทนัรงสธิรน ควทำมเปกนนธิรนันดรร และควทำมไมตรเทูข้ ปลดที่ยนแปลงของพระเจข้ทำ พระองครจะไมตทรงเปลดยที่ นแปลง
เดกดขทำด ดนังนนัรนจขงมดทดที่ลร ดภยนั นธิรนนั ดรรอยทูใต นพระองคร เมซชั่อเดมิมพระองคค์ทรงวางรากฐานของแผต่นดมิน
โลก และฟข้าสวรรคค์เปก็นพระหอัตถกมิจของพระองคค์ พระรทำชกธิจแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำถทูก
ระลขกถขง พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่ไดข้สรข้ทำงฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลก นดที่บอกเปกนนนัยถขงฤทธทำนดุภทำพ
และสตธิปนัญญทำหทำทดที่สดุดมธิไดข้ของพระองคร
26 สมิงชั่ เหลต่านทสิ้จะพมินาศไป แตต่พระองคค์จะทรงดชารงอยยต่ บรรดาสมิงชั่ เหลต่านทสิ้จะเกต่าไปเหมซอน
เครซชั่องนรต่งหต่ม พระองคค์จะทรงเปลทชั่ยนสมิชั่งเหลต่านทสิ้ไวข้ด รจเสซสิ้อคลรม และสมิงชั่ เหลต่านอัสิ้นกก็จะเปลทชั่ยนแปลงไป
ฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลกสนักวนันหนขงที่ จะเสสืที่อมสทูญไป ดดุจเสสืรอผข้ทำทดที่ขทำดรดุตงรธิที่งและถทูกเปลดที่ยน พระเจข้ทำ
จะทรงทธิรงพวกมนันไปสนักวนันหนขที่งและเนรมธิตสรข้ทำงฟข้ทำสวรรครใหมตและแผตนดธินโลกใหมต กระนนัรน
พระองครเองทรงดททำรงอยทูตต ลอดไปเปกนนธิตยร พระองครทรงสภทำพนธิรนันดรร
27 แตต่พระองคค์ยงอั ทรงเปก็นอยต่างเดมิม และปทเดซอนของพระองคค์จะไมต่สมิสิ้นสร ด พระเจข้ทำไมต
เพดยงทรงฤทธทำนดุภทำพทนัรงสธิรนและดททำรงอยทูเต ปกนนธิรนนั ดรรเทตทำนนัรน พระองครจะไมตมวด นันเปลดที่ยนแปลงดข้วย
พระองครทรงเปกนเหมสือนเดธิมวทำนนดร วนันนดร และสสืบๆไปเปกนนธิตยร คททำททำงกทำรทดที่ใชข้เรดยกควทำมไมต
เปลดที่ยนแปลงดนังกลตทำวคสือ ควทำมไมตรทูข้เปลดที่ยนแปลง (immutability) ของพระองคร ฤทธทำนดุภทำพ สตธิ
ปนัญญทำ ควทำมดด ควทำมบรธิสดุทธธิธ ควทำมชอบธรรม และควทำมเมตตทำของพระองครจะไมตมวด นัน
เปลดที่ยนแปลงเดกดขทำด พระองครทรงเปกนเหมสือนเดธิมเสมอ
สดด 102:28

พรข้อมกนับควทำมคธิดอนันเปดที่ยมสดุขดนังกลตทำว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไดข้

ขข้อสรดุปอนันเปดยที่ มสดุขนดร ดนังนนัรน ลยกหลานของบรรดาผยรข้ บอั ใชข้ของพระองคค์จะอยยต่มอัชั่นคง และเชซอสิ้ สาย
ของเขาจะไดข้รอับการสถาปนาตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระองคค์ แมข้โมงยทำมนนัรนอทำจมสืดมนและวธิกฤตธิ
แหตงชดวธิตอทำจหมตนหมอง พระเจข้ทำผทูข้ทรงฤทธธิธทนัรงสธิรนของเรทำจะไมตมวด นันเปลดที่ยนแปลงเลย พระองครจะ

ทรงอยทูเต คดยงขข้ทำงเสมอเพสืที่อชตวยเหลสือประชทำชนของพระองครเมสือที่ พวกเขทำรข้องททูลตตอพระองครใน
ควทำมทดุกขรใจของพวกเขทำ ชตทำงเปกนพระสนัญญทำมหนัศจรรยรและพระเจข้ทำผทูข้ทรงมหนัศจรรยร!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 103: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิดโดยตรง มดันตว่อ
เนนนื่องจากเพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้า เพราะความไมว่เปลดีนื่ยนแปลงของพระเจม้าและการชว่วยคนของ
พระองคว์เองใหม้พม้น ดาวมิดจขงรม้องเพลงสดดุดดีบทหนขนื่งทดีเนื่ ปก็นคสาสรรเสรมิญแดว่พระเจม้า สเปอรว์เจดียน
เขดียนไวม้วว่า “เชว่นเดดียวกดับเทนอกเขาแอลปว์ บางยอดกก็สถูงกวว่ายอดอนนนื่ ๆ ดดังนดันนี้ ทว่ามกลางเพลงสดดุดดี
ตว่างๆทดีนื่ไดม้รดับการดลใจ มดีเพลงสดดุดดีบางบททดีนื่มยดี อดสถูงกวว่าเพลงอนนื่นๆทดีนื่เหลนอ เพลงสดดุดดีบททดีหนื่ นขนื่ง
รม้อยสามนดีนี้เหมนอนเปก็นตม้นแอปเปมินี้ลทว่ามกลางตม้นไมม้อนนื่นๆในปว่า และผลทองคสาของมดันกก็มรดี สชาตมิ
ไมว่เหมนอนผลไมม้อนนื่นๆเวม้นเสดียแตว่วาว่ มดันสดุกงอมแลม้วในแสงแดดจม้าแหว่งความเมตตา” ในขม้อ 1-5 ผถูม้
แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีรนี้ ม้องเพลงเกดีนื่ยวกดับความเมตตาตว่างๆทดีนื่ตดัวเขาเองไดม้รดับแลม้ว ในขม้อ 6-19 เขา
ยกยว่องพระลดักษณะตว่างๆของพระเยโฮวาหว์ซขนื่งถถูกแสดงออกในการปฏมิบดัตมิตว่างๆกดับประชาชนของ
พระองคว์ และในขม้อ 20-22 ดาวมิดรม้องเรดียกสมินื่งทรงสรม้างทดันี้งปวงใหม้เทมิดทถูนองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าและ
รว่วมกดันถวายสาธดุการแดว่พระเจม้า
สดด 103:1-2

โอ จมิตใจของขข้าเออ๋ย จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ และทอัสิ้งสมิสิ้นททชั่

อยยภต่ ายในขข้า จงถวายสาธรการแดต่พระนามบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ ดทำวธิดสนังที่ จธิตใจของตนเองใหข้ถวทำย
สทำธดุกทำรแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พรข้อมกนับทดุกสธิที่งทดที่อยทูใต นตนัวเขทำ เขทำปฏธิญทำณวตทำจะสรรเสรธิญองครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำ ควทำมคธิดนดรถทูกกลตทำวซทรทำและถทูกขยทำยควทำมเพธิมที่ เตธิม 2 โอ จมิตใจของขข้าเออ๋ย จงถวายสาธรการ
แดต่พระเยโฮวาหค์ และอยต่าลซมพระราชกมิจออันมทพระครณทอัสิ้งสมินสิ้ ของพระองคค์ เรทำมดหนข้ทำทดที่บรธิสดุทธธิธทดที่
จะสรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ควทำมบทำปของกทำรละเลยพระคดุณกกอยทูใต กลข้หทำกเรทำลสืมพระพรทนัรง
สธิรนของพระองครทดที่ใหข้แกตเรทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำเรทำควรสรรเสรธิญและถวทำยสทำธดุกทำรแดต
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำจทำกกข้นบขรงแหตงตนัวตนของเรทำเพรทำะพระพรทนัรงสธิรนทดที่พระองครไดข้ประททำนแกตเรทำ
อยตทำงบรธิบทูรณรเหลสือเกธิน

สดด 103:3-5

ดทำวธิดกลตทำวตตอไปถขงพระพรสททำคนัญๆบทำงอยตทำงของพระเจข้ทำทดที่

ประททำนใหข้แกตเรทำ ผยทข้ รงอภอัยความชอัชั่วชข้าทอัสิ้งสมิสิ้นของทต่าน ผยข้ทรงรอักษาโรคทอัสิ้งสมิสิ้นของทต่าน พระเจข้ทำ
ผทูข้เดดยวทรงเปกนผทูข้ทดที่ไดข้ยกโทษควทำมบทำปตตทำงๆของเรทำแลข้ว พระองครเองทรงเปกนผทูข้ทดที่สทำมทำรถรนักษทำ
โรคตตทำงๆของเรทำไดข้ ควทำมเปกนพระเจข้ทำขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำถทูกระบดุชนัดเจนในมนัทธธิว 9
เมสือที่ พระเยซทูไมตเพดยงรนักษทำชทำยอนัมพทำตคนนนัรนใหข้หทำยเทตทำนนัรน แตตทรงยกโทษเขทำในเรสือที่ งควทำมบทำป
ตตทำงๆของเขทำดข้วย ดทู มนัทธธิว 9:1-8 แนตทดเดดยว พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถทนัรงยกโทษและรนักษทำเรทำใหข้หทำย
เมสือที่ เรทำไวข้วทำงใจพระองคร
4 ผยข้ทรงไถต่ชทวมิตของทต่านมาจากปากแดนผยข้ตาย ผยข้ทรงสวมความเมตตาและพระกรรณาเปก็น
มงกรฎใหข้ทต่าน พระเจข้ทำผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำทรงเปกนผทูข้ทดที่สทำมทำรถชตวยเรทำใหข้พข้นจทำกภนัยพธิบนัตธิไดข้จรธิงๆ
นอกจทำกนดร ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระองครทรงสวมควทำมดดของพระองครเปกนมงกดุฎใหข้เรทำในความ
เมตตาและพระกรรณาของพระองคร
5 ผยข้ทรงใหข้ปากทต่านอมิชั่มดข้วยของดท วอัยหนรต่มของทต่านจถึงกลอับคซนมาใหมต่อยต่างวอัยนกอมินทรท
พระบธิดทำในสวรรครของเรทำทรงเปกนผทูข้ทดที่จนัดหทำอทำหทำรโอชะใหข้แกตปทำกของเรทำซขที่งฟสืร นกททำลนังเรทำขขรน
ใหมตดดุจนกอธินทรด พละกททำลนังของนกอธินทรดปรทำกฏชนัดเจนเมสืที่อปดกอนันทรงพลนังของมนันยกมนันอยตทำง
สงตทำงทำมขขรนสทูตทข้องฟข้ทำ ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องกนับของอธิสยทำหร 40:31 ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำเรทำ
มดหนข้ทำทดที่ถวทำยสทำธดุกทำรแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของเรทำเพรทำะควทำมดดทรนังสธิรนของ
พระองครทดที่ประททำนใหข้แกตเรทำ
สดด 103:6-7

นอกจทำกนดร พระเยโฮวาหค์ทรงประกอบความชอบธรรมและการ

ยรตมิธรรมใหข้แกต่บรรดาผยข้ททชั่ถยกบทบบอังคอับ ควทำมคธิดนดรกคก สือวตทำพระเจข้ทำทรงประกอบควทำมยดุตธิธรรม
สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกบดบบนังคนับอยตทำงไมตเปกนธรรม พระองครทรงยดุตธิธรรมในวธิธดปฏธิบนัตธิตตทำงๆของ
พระองคร โดยเฉพทำะแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่สร ธินหวนัง
7 พระองคค์ทรงสชาแดงวมิธทการของพระองคค์แกต่โมเสส พระราชกมิจของพระองคค์แกต่
ประชาชนอมิสราเอล กทำรปฏธิบนัตธิตตทำงๆอนันยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำถทูกสททำแดงใหข้ปรทำกฏอยตทำงชนัดเจนใน

กทำรทดพที่ ระองครทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พนข้ จทำกอดยธิปตร พระเจข้ทำทรงยกชทูผทูข้ชตวยใหข้พข้นคนหนขที่ง นนันที่ คสือ
โมเสส เพสืที่อแสดงควทำมกรดุณทำและควทำมยดุตธิธรรมของพระองครแกตประชทำชนของพระองคร
สดด 103:8-10

พระเยโฮวาหค์ทรงพระกรรณาและมทพระครณ ทรงกรมิสิ้วชข้าและอรดม

ดข้วยความเมตตา ชตทำงเปกนควทำมจรธิงตตทำงๆทดที่แสนมหนัศจรรยร พระเจข้ทำทรงเปดที่ยมกรดุณทำและทรง
พระคดุณ พระองครทรงกรธิรวชข้ทำและอดุดมดข้วยควทำมเมตตทำ เรทำจะกลตทำวอะไรไดข้มทำกกวตทำนดรอดก? นดที่คสือ
เหตดุทดที่เรทำตข้องถวทำยสทำธดุกทำรพระนทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร เพรทำะควทำมดดหทำทดที่สดุดมธิไดข้ของพระองคร
พระองครจขงไมตทรงโกรธเรกว นดที่เปกนบทเรดยนหนขงที่ ทดที่เรทำควรปฏธิบนัตธิตทำมเชตนกนัน หทำกเรทำอยทำกเปกน
ตทำมพระฉทำยแหตงพระบดุตรของพระองคร เหลตทำนดรคสือคดุณธรรมลขกซขรงทดที่เรทำควรพนัฒนทำใหข้มดขร ขน
9 พระองคค์จะไมต่ทรงปรอักปรชาเสมอหรซอทรงกรมิสิ้วอยยต่เปก็นนมิตยค์ แมข้ถทูกยนัวที่ ยดุใหข้ทรงกรธิรว
พระเจข้ทำกกจะไมตทรงยขดควทำมโกรธนนัรนไวข้ตลอดไป ภทำพประกอบของเรสืที่องนนัรนปรทำกฏชนัดเจนในกทำร
ปฏธิบนัตธิตตทำงๆของพระองครกบนั อธิสรทำเอลตลอดหลทำยยดุคสมนัย พวกเขทำยนัวที่ ยดุพระองครใหข้กรธิรวอยทูบต ตอยๆ
และพระเจข้ทำทรงตดสอนพวกเขทำอยตทำงยดุตธิธรรมจรธิงๆในควทำมกรธิรวของพระองคร กระนนัรนควทำมกรธิรว
ของพระองครกจก ทำงหทำยไปในครทำวอนันเหมทำะสมและควทำมเมตตทำของพระองครกสก ทำดแสงผตทำนออก
มทำ
นอกจทำกนดร 10 พระองคค์มมิไดข้ทรงกระทชาตต่อเราตามเรซชั่องบาปของเรา หรซอทรงสนองตาม
ความชอัชั่วชข้าของเรา เมสือที่ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำประชทำชนของพระองครแลข้ว พระองครกทก รงตดสอน
พวกเขทำนข้อยกวตทำทดที่พวกเขทำสมควรไดข้รนับ ควทำมเมตตทำของพระองครจงข ปรทำกฏชนัดเจนในกทำรละเวข้น
โทษทดที่ประชทำชนของพระองครสมควรไดข้รนับ
สดด 103:11-12

เพราะวต่าฟข้าสวรรคค์สยงเหนซอแผต่นดมินเทต่าใด ความเมตตาของ

พระองคค์ททชั่มทตต่อบรรดาคนททชั่เกรงกลอัวพระองคค์กก็ใหญต่ยงมิชั่ เทต่านอัสิ้น ชตทำงเปกนภทำพเปรดยบแสนวธิเศษ
เหมสือนกนับทดที่ฟข้ทำสวรรครอยทูสต ทูงเหนสือแผตนดธินโลก ควทำมเมตตทำของพระองครกเก ปกนเชตนนนัรนแกตคนเหลตทำ
นนัรนทดที่เกรงกลนัวพระองคร โปรดสนังเกตวตทำควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำไมตไดข้มแด กตคนทนัรงปวง ตรงกนันขข้ทำม

มนันถทูกจททำกนัดเฉพทำะแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่เกรงกลนัวพระองครและไวข้วทำงใจพระองคร พระองครไมตเคย
ทททำใหข้คนของพระองครเองผธิดหวนังเลย
12 ตะวอันออกไกลจากตะวอันตกเทต่าใด พระองคค์ทรงปลดการละเมมิดของเราจากเราไปไกล
เทต่านอัสิ้น ตะวนันออกเจอตะวนันตกทดที่ไหน? จดุดบรรจบนนัรนหทำทดที่สดุดมธิไดข้ในระยะททำงของมนัน เชตน
เดดยวกนัน พระเจข้ทำทรงเอทำควทำมบทำปของเรทำไปไกลจทำกเรทำจนถขงขนทำดนนัรนเลย ในพระครธิสตรควทำม
บทำปตตทำงๆของเรทำกกหมดสธิรนไปแลข้ว นดบที่ อกเปกนนนัยถขงควทำมเมตตทำยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำในกทำรยก
โทษและกทำรนนับวตทำเปกนคนชอบธรรมดนังกลตทำว อดกครนัรงทดที่เรทำจขงมดหนข้ทำทดที่ถวทำยสทำธดุกทำรแดตองครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำดข้วยทดุกสธิที่งทดที่อยทูภต ทำยในตนัวเรทำ
สดด 103:13-14

ภทำพเปรดยบอนันยธิงที่ ใหญตอดกอนันถทูกแสดง บมิดาสงสารบรตรของตน

ฉอันใด พระเยโฮวาหค์ทรงสงสารบรรดาคนททชั่ยชาเกรงพระองคค์ฉอันนอันสิ้ บธิดทำผทูข้ชอบธรรมยตอมจะเปดที่ยม
เมตตทำตตอบดุตรทนัรงหลทำยของเขทำเอง ในลนักษณะเดดยวกนัน องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงสงสทำร (นนันที่ คสือ มด
ควทำมเมตตทำ) ตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร โปรดสนังเกตอดกครนัรงถขงคดุณสมบนัตขธิ องกทำรยททำเกรง
พระเจข้ทำ คนเหลตทำนนัรนทดเที่ คทำรพยททำเกรงพระองครยอต มกลทำยเปกนผทูข้ทดที่จะไดข้รนับควทำมเมตตทำของพระองคร
14 เพราะพระองคค์ทรงทราบโครงรต่างของเรา พระองคค์ทรงระลถึกวต่าเราเปก็นแตต่ผงคลท
พระเจข้ทำทรงเขข้ทำใจดดถงข ควทำมอตอนแอตตทำงๆของเรทำ พระองครทรงทรทำบควทำมบอบบทำงตตทำงๆของเรทำ
พระองครทรงทรทำบวตทำเรทำถทูกสรข้ทำงมทำจทำกไหน ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงทรงพรข้อมทดที่จะมดควทำมเมตตทำตตอสธิที่ง
ทรงสรข้ทำงทนัรงหลทำยของพระองครผทูข้จะตอบสนองตตอพระองครในควทำมยททำเกรงและควทำมไวข้วทำงใจ
สดด 103:15-16

ควทำมเปรทำะบทำงของมนดุษยรถทูกพรรณนทำเพธิมที่ เตธิม สต่วนมนรษยค์นนอัสิ้

วอันเวลาของเขาเหมซอนหญข้า เขาเจรมิญขถึสิ้นเหมซอนดอกไมข้ในทรต่งนา ในลนักษณะทดที่คลข้ทำยกนับเพลงสดดุดด
90:5-6 ดทำวธิดเปรดยบมนดุษยรวทำต เปกนเหมสือนหญข้ทำและดอกไมข้แหตงตะวนันออกกลทำง พวกมนันงอกเงยขขรน
พรข้อมกนับหมอกยทำมเชข้ทำ กระนนัรน 16 เพราะลมพอัดผต่านมอันไป มอันกก็สยญเสทย และสถานททชั่ของมอัน
ไมต่รข้จย อักมอันอทก เมสือที่ สทำยลมแหตงตะวนันออกกลทำงซขที่งรข้อนและแหข้งพนัดผตทำนมทำพรข้อมกนับแสงแดดยทำม
เทดที่ยงวนัน ตข้นหญข้ทำและดอกไมข้เหลตทำนนัรนกกเหดที่ยวไปในอทำกทำศรข้อนยทำมบตทำย พวกมนันอยทูทต ดที่นนันที่ ในฤดทู

ใบไมข้ผลธิ แตตจทำกไปกตอนตข้นฤดทูรข้อน มนดุษยรกเก ปกนเชตนนนัรน เขทำอยทูทต ดที่นนนัที่ เพดยงชนัวที่ ระยะเวลทำสนัรนๆและ
จทำกนนัรนกกอนันตรธทำนไป
สดด 103:17-18

แตต่ความเมตตาของพระเยโฮวาหค์นอัสิ้นดชารงอยยต่ตอัสิ้งแตต่นมิรอันดรค์กาลถถึง

นมิรอันดรค์กาลตต่อผยข้ททชั่ยชาเกรงพระองคค์ อดกครนัรงทดที่ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำถทูกเชสืที่อมโยงโดยตรงกนับคน
เหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ นอกจทำกนดร ควทำมเมตตทำดนังกลตทำวกก “ดททำรงอยทูตต ร นังแตตนรธิ นันดรรกทำล
ถขงนธิรนันดรรกทำล” ตตอผทูข้ทดที่ยททำเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ควทำมยททำเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำคสือ (1) กทำรยททำเกรง
อทำนดุภทำพอนันยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำ (2) มนันจขงเปกนกทำรเคทำรพยททำเกรงพระองคร (3) มนันคสือกทำร
ตระหนนักวตทำควทำมเมตตทำของพระองครไมตใชตเปกนแบบอนัตโนมนัตธิ (4) มนันคสือกทำรไวข้วทำงใจพระองคร
โดยรทูวข้ ทำต พระองครทรงสทำมทำรถชตวยใหข้พข้นไดข้ ควทำมยททำเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำจขงเปกนสรดุปยตอแบบ
ผสมเกดที่ยวกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่นบนอบเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ความชอบธรรมของพระองคค์ตต่อหลานเหลน 18 ตต่อบรรดาผยข้ททชั่รอักษาพอันธ
สอัญญาของพระองคค์ และระลถึกอยยต่ททชั่จะกระทชาตามพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ ควทำมจรธิงลขกซขรงหลทำย
ประกทำรถทูกแสดงใหข้เหกน (1) พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำควทำมเมตตทำของพระองครและกทำรปฏธิบนัตธิ
ตตทำงๆอนันชอบธรรมของพระองครจะขยทำยตตอไปถขงลทูกๆและหลทำนๆของเรทำ (2) แตตเงสือที่ นไขเจทำะจง
นนัรนสททำหรนับควทำมเมตตทำและควทำมยดุตธิธรรมดนังกลตทำวคสือ ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพนันธสนัญญทำของพระองคร
และคททำบนัญชทำตตทำงๆของพระองคร ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ 4:40, 5:29, 33
อดกครนัรงทดหที่ ลนักกทำรเรสืที่องกทำรอวยพรสททำหรนับควทำมเชสืที่อฟนังถทูกพบ พระเจข้ทำจะขยทำยควทำมเมตตทำ
และควทำมยดุตธิธรรมของพระองครตตอไปยนังคนเหลตทำนนัรนทดที่ (1) ยททำเกรงพระองครและ (2) เชสืที่อฟนังตตอ
พระวจนะของพระองคร แมข้ครธิสตจนักรพนันธสนัญญทำใหมตไมตไดข้อยทูภต ทำยใตข้พนันธสนัญญทำเดดยวกนับทดที่ทรง
กระทททำกนับอธิสรทำเอล หลนักกทำรเหลตทำนนัรนกกยนังเหมสือนเดธิม พระเจข้ทำจะทรงเปดยที่ มเมตตทำตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่
จนกระทนังที่ ทดุกวนันนดรยททำเกรงพระองคร ไวข้วทำงใจพระองคร และเชสืที่อฟนังพระองคร
สดด 103:19

เมสือที่ บทนดรใกลข้ถขงตอนจบ ดทำวธิดกกเพธิที่มควทำมคธิดปธิดทข้ทำยเขข้ทำไป พระเย

โฮวาหค์ทรงสถาปนาบอัลลอังกค์ของพระองคค์ไวข้ในฟข้าสวรรคค์ และราชอาณาจอักรของพระองคค์ครอง

ทรกสมิชั่งอยยต่ ในสธิทธธิอททำนทำจอนันสงตทำงทำม พระเจข้ทำไดข้ทรงสถทำปนทำบนัลลนังกรของพระองครไวข้ในฟข้ทำสวรรคร
แลข้ว อททำนทำจครอบครองของพระองครอยทูเต หนสือสธิที่งทนัรงปวง – ในสวรรครและในแผตนดธินโลก
สดด 103:20-22

ดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องเรดยกสธิที่งทนัรงปวง – ในสวรรคร

และในแผตนดธินโลก – ใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ขข้าแตต่ทต่านทอัสิ้งหลาย ผยเข้ ปก็นทยตสวรรคค์ของ
พระองคค์ จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ ทต่านผยข้ทรงมหมิทธมิฤทธมิดิ์ ผยกข้ ระทชาตามพระบอัญชาของ
พระองคค์ และเชซชั่อฟอังเสทยงพระวจนะของพระองคค์ เหลตทำททูตสวรรครในสวรรครถทูกกททำชนับใหข้ถวทำย
สทำธดุกทำร (นนันที่ คสือ สรรเสรธิญ) องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ หลนักคททำสอนเรสืที่องททูตสวรรครถทูกนททำเสนออยตทำงยตอๆ
ตรงนดร (1) พวกททูตสวรรครมอด ทำนดุภทำพมทำกในเรสืที่องพละกททำลนัง นนันที่ คสือควทำมหมทำยของวลด “ทตทำนผทูข้ทรง
มหธิทธธิฤทธธิธ” พวกเขทำยนัง (2) เชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำและ (3) ตนัรงใจฟนังเสดยงของพระเจข้ทำดข้วย พวกเขทำถทูก
เรดยกใหข้สรรเสรธิญพระองคร
21 พลโยธาทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์ จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ คซอบรรดาผยข้รบอั ใชข้ททชั่
กระทชาตามพระทอัยพระองคค์ เหลตทำพลโยธทำของพระเจข้ทำตรงนดรอทำจหมทำยถขงบรรดทำพระรทำชกธิจแหตง
กทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระองคร – เหลตทำพลโยธทำแหตงฟข้ทำสวรรครทดที่เปกนดทำวฤกษรและดทำวเครทำะหรตตทำงๆ
พวกมนันถทูกเรดยกใหข้สรรเสรธิญพระองคร
สดุดทข้ทำยแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกทำท ชนับวตทำ 22พระราชกมิจทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์ในทรก
สถานททชั่ททชั่พระองคค์ทรงครอบครองอยยต่ จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ โอ จมิตใจของขข้าเออ๋ย จง
ถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ ควทำมคธิดนดรอทำจหมทำยถขงพระรทำชกธิจแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของ
พระเจข้ทำบนแผตนดธินโลก บรรดทำสธิที่งมดชดวตธิ บนแผตนดธินโลก แมข้แตตสที่ งธิ เหลตทำนดรกถก ทูกสนังที่ ใหข้สรรเสรธิญ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
ในตอนจบดทำวธิดรข้องออกมทำวตทำ โอ จมิตใจของขข้าเออ๋ย จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ ใน
กทำรทบทวนควทำมดดของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร มดเพดยงหนข้ทำทดที่เดดยวเทตทำนนัรนและนนันที่ กก
คสือกทำรถวทำยสทำธดุกทำร (นนันที่ คสือ สรรเสรธิญ) แดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำดข้วยสธิรนสดุดใจของเรทำ
*****

ภาพรวมของเพลงสดดดดี 104: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ไมว่มดีชนนื่อ แตว่เทว่าทดีนื่เปก็นไปไดม้นว่าจะถถูกเขดียน
โดยดาวมิด แมม้บางคนเสนอแนะวว่าเปก็นซาโลมอนกก็ตาม ใจความหลดักกลว่าวถขงการสรรเสรมิญแดว่
พระผถูม้สรม้าง อดันทดีจนื่ รมิง เพลงสดดุดดีบทนดีมนี้ ดีลดักษณะบทกวดีทดีนื่กลว่าวถขงพระราชกมิจแหว่งการเนรมมิตสรม้าง
มดันกลว่าวตามลสาดดับวดันแหว่งการเนรมมิตสรม้างเหลว่านดันี้น โดยปมิดทม้ายดม้วยการเปลว่งคสาสรรเสรมิญถวาย
แดว่พระเจม้า
สดด 104:1-5

เพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุขบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรสรรเสรธิญพระผทูข้เนรมธิต

สรข้ทำงผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำ โอ จมิตใจของขข้าเออ๋ย จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮ
วาหค์พระเจข้าของขข้าพระองคค์ พระองคค์ใหญต่ยงมิชั่ นอัก พระองคค์ทรงเกทยรตมิและความสย งสต่งเปก็นฉลอง
พระองคค์ จทำกกข้นบขรงแหตงจธิตใจของเขทำ ดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะถวทำยสทำธดุกทำรแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
เพรทำะวตทำพระองครทรงยธิงที่ ใหญตมทำกๆ พรข้อมกนับควทำมงดงทำมแบบบทกวด พระเจข้ทำทรงถทูกพรรณนทำวตทำ
ทรงเกดยรตธิและควทำมสงตทำงทำมเปกนฉลองพระองคร
2 ผยข้ทรงคลรมพระองคค์ดข้วยแสงสวต่างดรจดอังฉลองพระองคค์ ผยทข้ รงขถึงฟข้าสวรรคค์ออกดอังขถึง
มต่าน ดนังทดที่ถทูกบนันทขกไวข้ในยทำกอบ 1:17 พระองครทรงเปกนพระบธิดทำแหตงบรรดทำดวงสวตทำง ควทำม
สวตทำงใหข้คททำจททำกนัดควทำมเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำ เพรทำะวตทำในพระองครไมตมคด วทำมมสืดเลย พระองครผทูข้ทรงเปกน
แหลตงทดที่มทำแหตงควทำมสวตทำงทนัรงปวงทรงแขวนฟข้ทำสวรรครดจดุ ผข้ทำมตทำนผสืนใหญต
3 ผยข้ทรงวางคานของททชั่ประทอับออันสย งของพระองคค์ไวข้ในนชสิ้า ควทำมคธิดเบสืรองตข้นมดควทำมหมทำย
ตรงตนัววตทำ “ผทูข้ทรงตนัรงหข้องชนัรนบนของพระองครไวข้ในนทรทำ” ควทำมคธิดนดรอทำจชวนใหข้นขกถขงปฐมกทำล 1:67 ทดที่เรทำอตทำนวตทำ “พระเจข้ทำตรนัสวตทำ "จงใหข้มพด รสืนอทำกทำศในระหวตทำงนทรทำ และจงใหข้พรสืนอทำกทำศนนัรนแยกนทรทำ
ออกจทำกนทรทำ" พระเจข้ทำทรงสรข้ทำงพสืรนอทำกทำศ และทรงแยกนทรทำซขที่งอยทูใต ตข้พรสืนอทำกทำศจทำกนทรทำซขที่งอยทูเต หนสือ
พสืรนอทำกทำศ กกเปกนดนังนนัรน” ‘หข้องชนัรนบนของพระองคร’ ยตอมหมทำยถขงพสืรนอทำกทำศ นนันที่ คสือ ฟข้ทำสวรรครชร นัน
บรรยทำกทำศ ซขที่งเปกนเหมสือนหข้องชนัรนบนขนทำดใหญตทดที่ถทูกขขงเหนสือแผตนดธินโลก
ผยทข้ รงใชข้เมฆเปก็นราชรถ ผยทข้ รงดชาเนมินไปบนปทกของลม คททำเปรดยบนดรมดพลนังจรธิงๆ และมนัน
ไมตใชตแคตเพลงสดดุดดบทนดรเทตทำนนัรนดข้วย อธิสยทำหรเขดยนคลข้ทำยๆกนันในอธิสยทำหร 19:1 “พระเยโฮวทำหรทรง

เมฆอนันรวดเรกว” ตรงนดรกเก ปกนภทำพเปรดยบอนันสงตทำงทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ ดทู 2 ซทำมทูเอล
22:11 และเพลงสดดุดด 18:10 เชตนกนัน
4 ผยข้ทรงบอันดาลพวกทยตสวรรคค์ของพระองคค์ใหข้เปก็นดรจวมิญญาณ และทรงบอันดาลผยข้รบอั ใชข้
ของพระองคค์ใหข้เปก็นดรจเปลวเพลมิง เรทำไดข้เหกนเกดที่ยวกนับลนักษณะเฉพทำะตนัวและทดที่มทำของเหลตทำททูต
สวรรครตรงนดร นดที่บอกเปกนนนัยวตทำพวกททูตสวรรครไดข้ถทูกเนรมธิตสรข้ทำงขขรนในชตวงสนัปดทำหรแหตงกทำร
เนรมธิตสรข้ทำงนนัรน เพรทำะวตทำนนันที่ คสือบรธิบททดที่ควทำมเหกนนดรถทูกพบ พระเจข้ทำทรงสรข้ทำงพวกททูตสวรรครของ
พระองครเปกนวธิญญทำณตตทำงๆ ดนังทดที่ผทูข้แตตงหนนังสสือฮดบรทูเขดยนไวข้ในฮดบรทู 1:14 “ททูตสวรรครทรงนั ปวงเปกน
แตตเพดยงวธิญญทำณผทูข้ปรนนธิบนัตธิ ทดพที่ ระองครทรงสต งไปชตวยเหลสือบรรดทำผทูข้ทดที่จะไดข้รนับควทำมรอดเปกน
มรดกมธิใชตหรสือ” นอกจทำกนดร ฮดบรทู 1:7 กกยกคททำพทูดจทำกขข้อนดรโดยตรงในบรธิบทเกดที่ยวกนับพวกททูต
สวรรคร ตอนนนัรนเหลตทำสธิที่งมดชดวธิตทดเที่ ปกนททูตสวรรครซขที่งถทูกตนัรงใหข้เปกนยทำมเฝข้ทำทดที่สวนเอเดนหลนังจทำกกทำร
ลข้มลงในควทำมบทำปนนัรน ถสือดทำบเพลธิง (ปฐมกทำล 3:24) นดอที่ ทำจเปกนสธิที่งทดที่ดทำวธิดหมทำยถขง
5 ผยข้ทรงวางรากฐานของแผต่นดมินโลก เพซชั่อมมิใหข้มอันหวอัชั่นไหวเปก็นนมิตยค์ หลนังจทำกกทำร
พรรณนทำอยตทำงกวดถขงกทำรทรงสรข้ทำงฟข้ทำสวรรครและเหลตทำวธิญญทำณแหตงสวรรครของพระเจข้ทำ ผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรเรธิที่มกลตทำวถขงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงแผตนดธินโลกของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดตรงนดรไมตไดข้หมทำย
ถขงควทำมทนททำนของแผตนดธินโลก แตตหมทำยถขงเสถดยรภทำพของมนัน แนตทดเดดยวสนักวนันหนขงที่ พระเจข้ทำจะ
ทรงทททำลทำยแผตนดธินโลกนดร ควทำมคธิดตรงนดรกลตทำววตทำในระหวตทำงนดร พระเจข้ทำไดข้ทรงสรข้ทำงมนันใหข้มด
เสถดยรภทำพ มนันถทูกวทำงอยทูใต นอวกทำศในแบบทดที่วทำต มนันเสถดยรอยทูตต ตอไปรทำวกนับวตทำมนันถทูกยขดไวข้ ควทำมคธิด
ตรงนดรกลตทำวถขงควทำมมนันที่ คง เรทำไมตตข้องกนังวลวตทำแผตนดธินโลกจะกลธิรงตกไปในอวกทำศหรสือไมต
สดด 104:6-9

พระองคค์ทรงคลรมมอันไวข้ดข้วยนชสิ้าลถึกอยต่างดข้วยเครซชั่องนรต่งหต่ม นชสิ้าอยยต่

เหนซอภยเขา ควทำมคธิดกกคสือวตทำในวนันแรกแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงนนัรน แผตนดธินโลกถทูกปกคลดุมดข้วยนทรทำ
(ปฐมกทำล 1:2) อยตทำงไรกกตทำม ในวนันทดที่สองแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงนนัรน พระเจข้ทำทรงแยกแผตนดธินออก
จทำกทะเลเหลตทำนนัรน 7 เมซชั่อพระองคค์ทรงขนาบ นชสิ้านอันสิ้ กก็หนทไป พอไดข้ยมินเสทยงฟข้ารข้องของพระองคค์
มอันกก็วงมิชั่ ไป ดทู ปฐมกทำล 1:6-8

8 นชสิ้านอัสิ้นขถึสิ้นไปยอังภยเขา แลข้วไหลลงไปยอังหรบเขา ไปยอังททชั่ซถึชั่งพระองคค์ทรงกชาหนดไวข้ใหข้นชสิ้า
นอันสิ้ เหมสือนกนับทดที่พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้นร ททำทตวมทดที่ลดลงในสมนัยโนอทำหรทททำใหข้เกธิดหดุบเขทำ แอตงแมตนร ททำ
และลนักษณะเฉพทำะตนัวตตทำงๆดข้ทำนภทูมธิประเทศของแผตนดธินโลกทดที่เรทำเหกนในปนัจจดุบนัน เหกนไดข้ชนัดวตทำ
พระองครทรงทททำอยตทำงเดดยวกนันในวนันทดที่สองแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงนนัรน พระเจข้ทำทรงกททำหนดสถทำนทดที่
สททำหรนับมหทำสมดุทร แมตนร ททำ และทะเลสทำบตตทำงๆแลข้ว
9 พระองคค์ทรงวางขอบเขตมมิใหข้มอันขข้าม เพซชั่อมมิใหข้มอันคลรมแผต่นดมินโลกอทก ควทำมคธิดตรงนดร
เหกนไดข้ชดนั วตทำมองลตวงหนข้ทำเลยสนัปดทำหรแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงนนัรนไปยนังนทรทำทตวมสมนัยโนอทำหร จทำกนนัรน
พระเจข้ทำทรงวทำงขอบเขตบนนทรทำเหลตทำนนัรนแหตงแผตนดธินโลกเพสืที่อทดพที่ วกมนันจะไมตทตวมโลกทนัรงสธิรนอดก ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรอทำจหมทำยถขงปฐมกทำล 9:11
สดด 104:10-13

พระองคค์ทรงกระทชาใหข้นชสิ้าพรพลรต่งขถึสิ้นมาในหรบเขา นชสิ้านอันสิ้ กก็ไหลไป

ระหวต่างเขา 11 ใหข้บรรดาสอัตวค์ปต่าไดข้ดซชั่มและใหข้ลาปต่าดอับความกระหายของมอัน ควทำมดดของพระเจข้ทำ
ไดข้ทททำใหข้แผตนดธินโลกสทำมทำรถจนัดหทำนทรทำเยกนชสืที่นใจใหข้ชวด ธิต
12 ททชั่รมิมนชสิ้านอันสิ้ นกในอากาศจถึงไดข้มทททชั่อาศอัย มอันรข้องอยยทต่ ต่ามกลางกมิชั่งไมข้ 13 พระองคค์ทรงรด
ภยเขาจากททชั่ประทอับออันสย งของพระองคค์ แผต่นดมินโลกกก็อมิชั่มดข้วยผลพระราชกมิจของพระองคค์ พระเจข้ทำ
ไดข้ทรงจนัดเตรดยม ‘ระบบนธิเวศ’ ทดที่สมบทูรณรแบบ นทรทำแหตงแผตนดธินโลกใหข้ชดวธิตแกตพวกนกแหตงทข้องฟข้ทำ
ซขที่งรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระผทูข้สรข้ทำงของพวกมนัน นทรทำเดดยวกนันเหลตทำนนัรนหลตอเลดรยงพสืชพรรณแหตง
แผตนดธินโลกซขที่งออกผลของมนัน แผตนดธินโลกทนัรงสธิรนจขงอธิที่มหนททำดข้วยควทำมสมบทูรณรแบบแหตงกทำร
เนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำ – กระทนังที่ หลนังนทรทำทตวมโลก
สดด 104:14-15

พระองคค์ทรงใหข้หญข้างอกมาเพซชั่อสอัตวค์เลทสิ้ยง และผอักใหข้มนรษยค์ไดข้ดยแล

เพซชั่อเขาจะทชาใหข้เกมิดอาหารจากแผต่นดมิน พระรทำชกธิจแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำในวนันทดที่สทำม
นนัรนถทูกหมทำยเหตดุไวข้ โดยเฉพทำะกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงเลดรยงดทูสที่ ธิงมดชดวตธิ อสืที่นๆของพระองคร
15 และนชสิ้าองรต่นซถึชั่งใหข้ใจมนรษยค์ยนมิ ดท นชสิ้ามอันเพซชั่อทชาใหข้หนข้าของเขาทอแสง และขนมปอังซถึชั่ง
เสรมิมกชาลอังใจมนรษยค์ พระเจข้ทำไมตเพดยงสรข้ทำงสธิที่งจททำเปกนเหลตทำนนัรนแหตงชดวธิตเทตทำนนัรน แตตทรงสรข้ทำงแมข้แตต

สธิที่งเหลตทำนนัรนทดนที่ ตทำอภธิรมยรดวข้ ย กทำรเอตยถขงนทรทำองดุตนในทดที่นร ดไมตไดข้หมทำยถขงเหลข้ทำองดุตนทดที่หมนักแลข้ว ควทำมคธิด
ทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงสรข้ทำงแมข้แตตสที่ งธิ เพลธิดเพลธินเหลตทำนนัรนแหตงชดวธิตสททำหรนับสธิที่งทรง
สรข้ทำงตตทำงๆของพระองคร
สดด 104:16-18

คททำพรรณนทำเพธิที่มเตธิมเกดที่ยวกนับพระรทำชกธิจอนันสมบทูรณรแบบของ

พระเจข้ทำมดตตอไป บรรดาตข้นไมข้ของพระเยโฮวาหค์ไดข้อมิชั่มหนชา คซอตข้นสนสทดารค์แหต่งเลบานอนซถึชั่ง
พระองคค์ไดข้ทรงปลยกไวข้ 17 นกสรข้างรอังของมอันอยยต่ในนอัสิ้น สต่วนนกกระสาดชานอันสิ้ ตข้นสนสามใบเปก็น
บข้านของมอัน คททำทดแที่ ปลเปกน อมิชั่มหนชา (ซอวว์บาหว์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ทททำใหข้พอใจ’ ควทำมคธิดทดที่
ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ แมข้แตตตข้นไมข้เหลตทำนนัรนกกเปกนทดพที่ นักอทำศนัยสททำหรนับสธิที่งทรงสรข้ทำงอสืที่นๆของพระเจข้ทำ พระ
รทำชกธิจแหตงพระหนัตถรของพระเจข้ทำนนัรนสมบทูรณรแบบ พระพรเหลตทำนนัรนของวนันทดสที่ ทำมแหตงกทำรเนรมธิต
สรข้ทำงจขงถทูกพรรณนทำ นอกจทำกนดร 18 ภยเขาสย งนอัสิ้นเปก็นททชั่ลทสิ้ภอัยของเลทยงผา หมินเปก็นของตอัวกระจงผา
พระเจข้ทำทรงจนัดหทำทดที่พนักอนันเหมทำะสมใหข้แกตแมข้แตตสที่ งธิ มดชดวตธิ เหลตทำนนัรนแหตงเนธินเขทำ – เลดยงผทำและตนัว
กระจงผทำ อยตทำงหลนัง (ตนัวกระจงผทำ) เปกนสนัตวรขนทำดเลกกของปทำเลสไตนรซขที่งอทำศนัยอยทูตต ทำมเนธินเขทำ
ขรดุขระและชอบอยทูบต นยอดตข้นไมข้ดวข้ ย พวกมนันอทำจเปกนสนัตวรทดที่เกธิดจทำกกทำรผสมพนันธดุรกนนั ระหวตทำง
พอสซนัมที่ กนับกรทำวดรฮอก ประเดกนทดที่สททำคนัญกวตทำกกคสือวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงจนัดหทำสถทำนทดที่ใหข้แกตสที่ งธิ ทรง
สรข้ทำงแตตละตนัวของพระองคร
สดด 104:19-20

พระองคค์ทรงจอัดตอัสิ้งดวงจอันทรค์ใหข้กชาหนดฤดย ดวงอาทมิตยค์รข้จย อักเวลา

ตกของมอัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวถขงวนันทดที่สแดที่ หตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงซขที่งในวนันนนัรนเหลตทำดวงดทำว
ในฟข้ทำสวรรครแหตงระบบสดุรธิยะถทูกสถทำปนทำในสถทำนทดที่ของพวกมนัน – ดวงอทำทธิตยรและดวงจนันทรร
ดวงดทำวแหตงฟข้ทำสวรรครเหลตทำนดรกลทำยเปกนเครสือที่ งมสือสททำหรนับกทำรสรข้ทำงเวลทำ เวลทำทนัรงสธิรนถทูกเชสืที่อมโยง
กนับควทำมเคลสืที่อนไหวของดวงดทำวเหลตทำนดรแหตงฟข้ทำสวรรคร
20 พระองคค์ทรงใหข้เกมิดความมซดและเปก็นกลางคซน เปก็นททชั่ซถึชั่งบรรดาสอัตวค์ของปต่าไมข้คลาน
ออกมา พระเจข้ทำทรงเนรมธิตสรข้ทำงแมข้แตตกลทำงคสืนซขที่งสนัตวรบทำงชนธิดพนักผตอนและสนัตวรอสืที่นๆ – สนัตวรทดที่
หทำกธินตอนกลทำงคสืน – โผลตออกมทำ

สดด 104:21-22

วนันทดที่หข้ทำแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงถทูกหมทำยเหตดุไวข้ สมิงโตหนรต่มคชาราม

หาเหยซชั่อของมอัน และแสวงหาอาหารของมอันจากพระเจข้า พระเจข้ทำทรงเนรมธิตสรข้ทำงสธิที่งมดชวด ธิตหลทำก
หลทำยชนธิดแหตงอทำณทำจนักรสนัตวร บรรดทำสนัตวรกธินเนสืรอแหตงแผตนดธินโลกถทูกกททำหนดโดยพระเจข้ทำ นดที่บอก
เปกนนนัยวตทำเสดยงรข้องแบบตตทำงๆของพวกมนัน – เสดยงคททำรทำมของสธิงโต – คสือคททำอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำ
เพสือที่ ขออทำหทำร 22 เมซชั่อดวงอาทมิตยค์ขถึสิ้นมอันกก็รวบรวมกอันและไปนอนอยยใต่ นททชั่ของมอัน ไมตวทำต จะเปกน
สนัตวรนกนั ลตทำตอนกลทำงคสืนหรสือกลทำงวนัน พระเจข้ทำกกทรงจนัดหทำอทำหทำรและทดที่พนักอทำศนัยใหข้แกตสที่ งธิ มดชวด ธิต
ตตทำงๆของพระองคร
สดด 104:23

พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำในวนันทดที่หกถทูกหมทำยเหตดุไวข้ มนรษยค์กก็ออก

ไปทชางานของเขา ไปทชาภารกมิจของเขาจนเวลาเยก็น พระเจข้ทำทรงสรข้ทำงมนดุษยรในวนันทดที่หกแหตงกทำร
เนรมธิตสรข้ทำง เขทำกกเหมทำะเจทำะพอดดเชตนกนันในลททำดนับแหตงพระรทำชกธิจแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของ
พระเจข้ทำ กลทำงวนันถทูกจนัดตนัรงไวข้สททำหรนับกทำรทททำงทำนและกลทำงคสืนสททำหรนับกทำรพนักผตอน สตธิปนัญญทำและ
กทำรทรงเหกนลตวงหนข้ทำของพระเจข้ทำของเรทำชตทำงมหนัศจรรยรจรธิงๆ
สดด 104:24

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระราชกมิจของพระองคค์มากมายจรมิงๆ

พระองคค์ทรงสรข้างการงานนอัสิ้นทอัสิ้งสมิสิ้นดข้วยพระปอัญญา แผต่นดมินโลกเตก็มไปดข้วยทรอัพยค์สมบอัตมิของ
พระองคค์ ควทำมสมบทูรณรแบบและสตธิปนัญญทำอนันครอบคลดุมของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจนในพระรทำช
กธิจแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระองคร มนันลขกลทรทำในควทำมไรข้ตททำหนธิของมนัน ทดุกสธิที่งทดที่พระเจข้ทำทรง
สรข้ทำงลข้วนดดทรนังนนัรน มนันทททำงทำนรต วมกนันอยตทำงสมบทูรณรแบบกนับทดุกสธิที่งทดที่เหลสือ เมสืที่อควทำมบทำปเขข้ทำมทำ
เทตทำนนัรน สธิที่งเนรมธิตสรข้ทำงกกเรธิที่มถทูกทททำใหข้เสดยและจนทดุกวนันนดรกคก รทที่ทำครวญภทำยใตข้ภทำระแหตงกทำรแชตง
สทำปของควทำมบทำป
สดด 104:25-26

ทะเลอยยต่ขข้างโนข้น ทอัสิ้งใหญต่และกวข้าง ซถึชั่งในนอันสิ้ มทสมิชั่งเคลซชั่อนไหวนอับ

ไมต่ถข้วน คซอสอัตวค์ททชั่มทชทวมิตทอัสิ้งเลก็กและใหญต่ ควทำมสมบทูรณรแบบแหตงพระรทำชกธิจเนรมธิตสรข้ทำงของ
พระเจข้ทำขยทำยออกไปถขงทะเลและสธิที่งทนัรงปวงทดที่อยทูใต นนนัรนดข้วย ไมตวทำต จะเปกนแพลงครตอนขนทำดจธิดี๋ว

แหตงมหทำสมดุทรหรสือปลทำวทำฬขนทำดมหขมทำ พระเจข้ทำกกทรงสรข้ทำงพวกมนันทนัรงสธิรนอยตทำงสมบทูรณรแบบ
และอยตทำงสทำมนัคคดระหวตทำงกนันและกนัน
26 กชาปอันชั่ แลต่นไปโนต่นแนต่ะ และเลวทอาธานททชั่พระองคค์สรข้างไวข้ใหข้เลต่นนอัสิ้น พระเจข้ทำทรง
อนดุญทำตใหข้สที่ ธิงประดธิษฐรตตทำงๆทดที่มนดุษยรสรข้ทำงขขรน เชตน เรสือ เดธินททำงขข้ทำมทะเลตตทำงๆของพระองคร เลวดี
อาธาน อยตทำงนข้อยในบรธิบทนดรกอก ทำจหมทำยถขงอสดุรกทำยแหตงทข้องทะเล บทำงคนเสนอแนะวตทำเคยมดสที่ ธิงมด
ชดวธิตดนังกลตทำวจรธิงๆ อทำจเหมสือนไดโนเสทำรรชนธิดหนขที่ง ซขที่งชอบอยทูตต ทำมทะเลและตอนนดรสทูญพนันธดุรไป
แลข้ว
สดด 104:27-28

บรรดาสมิงชั่ เหลต่านทสิ้แหงนหาพระองคค์ เพซชั่อใหข้พระองคค์ประทาน

อาหารมอันตามเวลา 28 เมซชั่อพระองคค์ประทานใหข้ มอันกก็เกก็บไป เมซชั่อพระองคค์ทรงยซชั่นพระหอัตถค์ออก
มอันกก็อมิชั่มหนชาดข้วยของดท ไมตวทำต สธิที่งมดชดวธิตขนทำดเลกกบนพสืรนปตทำหรสือสธิที่งมดชวด ธิตขนทำดมหขมทำแหตง
มหทำสมดุทร พระเจข้ทำกกทรงจนัดหทำแหลตงอทำหทำรใหข้พวกมนันทนัรงหมด กทำรเลดรยงดทูของพระองครทดที่ใหข้แมข้
กระทนังที่ พวกสนัตวรปตทำแสดงออกถขงควทำมดดของพระองคร
สดด 104:29-30

เมซชั่อพระองคค์ทรงซต่อนพระพอักตรค์เสทย มอันทอัสิ้งหลายกก็ลชาบากใจ เมซชั่อ

พระองคค์ทรงเอาลมหายใจมอันไปเสทย มอันกก็ตาย และกลอับเปก็นผงคลท บรรดทำสธิที่งมดชดวธิตแหตงแผตนดธิน
โลกลข้วนพขงที่ พทำควทำมดดของพระเจข้ทำอยตทำงเตกมทดที่เพสืที่อกทำรอยทูรต อดของพวกมนัน เมสือที่ พระเจข้ทำทรงตนัรง
พระทนัยวตทำจะหนตวงเหนดที่ยวกทำรเลดรยงดทูของพระองครไวข้ พวกมนันกกพธินทำศ
30 เมซชั่อพระองคค์ทรงสต่งวมิญญาณของพระองคค์ออกไป มอันกก็ถยกสรข้างขถึสิ้นมา และพระองคค์กก็
ทรงเปลทชั่ยนโฉมหนข้าของพซสิ้นดมินเสทยใหมต่ เมสืที่อพระเจข้ทำทรงสต งพระวธิญญทำณของพระองครออกไป
บรรดทำสธิที่งมดชดวธิตแหตงปตทำกกถทูกฟสืร นคสืนใหมตบนแผตนดธินโลก ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ สธิที่งทรง
สรข้ทำงทนัรงปวงถทูกผดดุงโดยพระดททำรนัสอนันทรงฤทธธิธของพระองคร (ฮดบรทู 1:3)
สดด 104:31-32

ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้ถขงตอนจบแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกก

รข้องออกมทำวตทำ สงต่าราศทของพระเยโฮวาหค์จะดชารงอยยต่เปก็นนมิตยค์ พระเยโฮวาหค์จะทรงเปรมปรทดมิดิ์ใน
บรรดาพระราชกมิจของพระองคค์ ดทำวธิดใครต ครวญเกดที่ยวกนับควทำมดดและควทำมสทำมนัคคดแหตงพระรทำช

กธิจแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำ เขทำจขงไดข้แตตประกทำศสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำ และนอกจทำกนดรแลข้ว
พระเจข้ทำจะทรงเปรมปรดดธ ธิในสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระองครดข้วย
เมสือที่ ตรขกตรองถขงสธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำทรงทททำสททำเรกจแลข้ว ดทำวธิดจขงครดุตนคธิดวตทำ 32 ผยทข้ รงทอด
พระเนตรโลก มอันกก็สนอัชั่ สะทข้าน ผยทข้ รงแตะตข้องภยเขา มอันกก็มทควอันขถึนสิ้ มา ฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำใน
ควทำมสนัมพนันธรกบนั สธิที่งทรงสรข้ทำงของพระองครดททำเนธินตตอไป มนันถทูกพบเหกนในแผตนดธินไหวตตทำงๆและ
เมสือที่ สทำยฟข้ทำฟทำดทททำใหข้เนธินเขทำทนัรงหลทำยมดควนันขขรนมทำ
สดด 104:33-34

ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะสรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงยธิงที่ ใหญต

ของตน ขข้ามทชทวมิตอยยตต่ ราบใด ขข้าจะรข้องเพลงถวายพระเยโฮวาหค์ ขณะขข้ายอังเปก็นอยยต่ ขข้าจะรข้องเพลง
สรรเสรมิญพระเจข้าของขข้า เมสือที่ คธิดถขงควทำมยธิงที่ ใหญตแหตงพระรทำชกธิจของพระเจข้ทำ มดแตตคททำสรรเสรธิญทดที่
สทำมทำรถออกมทำจทำกรธิมฝดปทำกของดทำวธิด ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต 34 การรชาพถึงของขข้าจะเปก็น
สมิงชั่ ททชั่พอพระทอัย ขข้าจะเปรมปรทดมิดิ์ในพระเยโฮวาหค์ พระรทำชกธิจตตทำงๆอนันอดุดมของพระเจข้ทำเปกนเหตดุ
สททำหรนับกทำรเปรมปรดดธ ธิยงธิที่ ใหญต เรทำปรนนธิบนัตพธิ ระผทูข้เนรมธิตสรข้ทำงมหนัศจรรยร
สดด 104:35

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำเทศนทำสนัรนๆ ขอคนบาปถยกผลาญ

เสทยจากแผต่นดมินโลก และขออยต่าใหข้มทคนชอัวชั่ อทกเลย บทำงทดอทำจดข้วยควทำมคธิดลตวงหนข้ทำเชธิงพยทำกรณรถขง
วนันแหตงพระเยโฮวทำหร ดทำวธิดททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำลทำยคนบทำปทนัรงปวงเสดยจทำกพสืรนแผตนดธินโลก
พรข้อมกนันนนัรน เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดวข้ ยคททำถวทำยสทำธดุกทำรแหตงกทำรสรรเสรธิญ โอ จมิตใจของขข้า
เออ๋ย จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด ในลนักษณะทดที่คลข้ทำยกนันมทำก
กนับวธิธดทดที่เพลงสดดุดดบทนดรเรธิที่มตข้น ดทำวธิดปธิดทข้ทำยโดยกทำรสรรเสรธิญพระผทูข้เนรมธิตสรข้ทำงยธิ งที่ ใหญตของเขทำ
กทำรปรทำกฏครนัรงแรกของยดที่สธิบสองครนัรงในหนนังสสือเพลงสดดุดขด อง “จงสรรเสรธิญพระเยโฮ
วทำหรเถธิด” ตรงตนัวคสือ ฮาเลลถูยาหว์ มนันคสือคททำบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ
*****

ภาพรวมของเพลงสดดดดี 105: ขณะทดีนื่เพลงสดดุดดีหลายบทเปก็นคสาอธมิษฐาน เพลงสดดุดดีบทนดีนี้
มดีลดักษณะเปก็นคสาเทศนามากกวว่า มดันตรงกดับ 1 พงศาวดาร 16:8 ซขนื่งเปก็นเพลงสดดุดดีแหว่งการ
ขอบพระคดุณของดาวมิดเมนนื่อนสาหดีบพดันธสดัญญาจากเรนอนของโอเบดเอโดมมายดังเยรถูซาเลก็ม เพลง
สดดุดดีบทกว่อนหนม้าใหม้โครงรว่างของสดัปดาหว์แหว่งการเนรมมิตสรม้างนดันนี้ ของหนดังสนอปฐมกาล เพลง
สดดุดดีบทนดีนี้เลว่ายม้อนประวดัตมิศาสตรว์ตอนตม้นของอมิสราเอลโดยเรมินื่มตม้นดม้วยเหลว่าอดัครปดีตาและตว่อเนนนื่อง
เรนอนื่ ยมาเขม้าสถูว่ปดีเหลว่านดันี้นแหว่งการอพยพ
ขม้อ 1-7 เตก็มไปดม้วยคสาสรรเสรมิญชนนื่นบานและรม้องเรดียกประชาชนใหม้ยกยว่ององคว์พระผถูม้เปก็น
เจม้า ขม้อ 8-15 พรรณนาถขงสมดัยแรกๆของประชาชาตมิทดีนื่เพมินื่งเกมิดนดันี้น ในขม้อ 16-23 การลงไปยดังอดียมิปตว์
โดยยาโคบถถูกเลว่ายม้อน จากนดันี้นในขม้อ 24-38 การออกมาจากอดียมิปตว์ถถูกพรรณนา สดุดทม้ายในขม้อ 3945 การเดมินทางผว่านเขม้าไปในถมินื่นทดุรกดันดารและการเขม้าไปในคานาอดันถถูกพรรณนา
สดด 105:1-5

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยรทำยกทำรยสืดยทำวของคททำสนังที่ ตตทำงๆทดที่สงนัที่

ประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้ขอบพระคดุณและสรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ โอ จงโมทนาขอบพระ
ครณพระเยโฮวาหค์ จงรข้องทยลออกพระนามพระองคค์ จงใหข้บรรดาพระราชกมิจของพระองคค์แจข้งแกต่
ชนชาตมิทอัสิ้งหลาย คททำสนังที่ ฝตทำยวธิญญทำณอนันลขกซขรงสทำมประกทำรอยทูตต รงนดร: (1) กทำรขอบพระคดุณ, (2) กทำร
อธธิษฐทำน และ (3) กทำรเปกนพยทำน ประชทำชนของพระเจข้ทำถทูกบนัญชทำใหข้ทททำเชตนนนัรนในตอนนนัรน คททำ
กททำชนับนดรยงนั อยทูมต ทำจนทดุกวนันนดร
2 จงรข้องเพลงถวายพระองคค์ รข้องเพลงสดรดทถวายพระองคค์ จงเลต่าถถึงการมหอัศจรรยค์ทอัสิ้งสมิสิ้น
ของพระองคค์ จดุดสนใจหลนักของดนตรดครธิสเตดยนถทูกกลตทำวชนัดเจน เรทำตข้องรข้องเพลงถวทำยพระองคว์
ควทำมบนันเทธิงหรสือแมข้แตตพระพรสททำหรนับหทูมนดุษยรไมตถทูกสสืที่อถขงเลย เรทำไมตเพดยงถทูกกททำชนับใหข้รข้องเพลง
ถวทำยพระองคว์เทตทำนนัรน แตตเรทำถทูกสนังที่ ใหข้เลตทำถขงสธิที่งมหนัศจรรยรตตทำงๆทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำดข้วย
3 จงอวดพระนามบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ ใหข้จมิตใจของบรรดาผยข้แสวงหาพระเยโฮวาหค์เปรม
ปรทดมิดิ์ นอกจทำกนดร เรทำถทูกกททำชนับใหข้อวดในพระนทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคว์ ปนัญหทำของเรทำบตอยครนัรงกกคอสื
วตทำจดุดสนใจหลนักของเรทำมนักเปกนแบบโลกมทำกเกธินไป เมสือที่ เรทำหนันจดุดสนใจของเรทำไปยนังสวรรครและ

พระองครผทูข้ประทนับอยทูใต นสวรรคร กกมดเหตดุยธิงที่ ใหญตใหข้เปรมปรดดธ ธิ จธิตวธิทยทำของพระคนัมภดรรนร นันเรดยบงตทำย
จรธิงๆ
เรทำจขงถทูกสนังที่ วตทำ 4 จงแสวงหาพระเยโฮวาหค์ และพระกชาลอังของพระองคค์ แสวงพระพอักตรค์
ของพระองคค์เรซชั่อยไป ในกทำรแสวงหทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและพระพนักตรรของพระองคร ผทูข้แสวงหทำกก
จะไดข้รบนั พละกททำลนัง วธิธดปฏธิบนัตธิของกทำรแสวงหทำพระพนักตรรของพระองครยอต มถทูกพบในกทำรอธธิษฐทำน
เรทำตข้องอธธิษฐทำนมทำกกวตทำเดธิมไมตใชตนข้อยลง
รทำยกทำรคททำสนังที่ ตตทำงๆในชตวงเกรธิที่นนททำนดรปธิดทข้ทำยโดยกทำรบนัญชทำเรทำวตทำ 5 จงระลถึกถถึงการ
ออัศจรรยค์ซถึชั่งพระองคค์ทรงกระทชา การมหอัศจรรยค์และคชาพมิพากษาแหต่งพระโอษฐค์ของพระองคค์ เรทำ
ตข้องฟสืร นควทำมจททำของเรทำเกดที่ยวกนับพระรทำชกธิจมหนัศจรรยรตตทำงๆทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ สต วนใหญต
แลข้วนนันที่ มทำจทำกกทำรอตทำนพระวจนะของพระองครอยตทำงสมทที่ทำเสมอ นนันที่ จะชตวยรนักษทำควทำมทรงจททำของ
เรทำใหข้สดใหมตเสมอเกดที่ยวกนับพระรทำชกธิจตตทำงๆของพระเจข้ทำ
สดด 105:6-7

สต วนเกรธิที่นนททำของเพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรหมทำยเหตดุวทำต ใคร

ตข้องแสวงหทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ โอ เชซสิ้อสายของออับราฮอัม ผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ เชซสิ้อสายของยาโคบ
ผยเข้ ลซอกสรรของพระองคค์ แมข้เรทำในฐทำนะครธิสเตดยนคนตตทำงชทำตธิไมตใชตเชสืรอสทำยฝตทำยรต ทำงกทำยของอนับรทำ
ฮนัม เรทำกกเปกนเชสืรอสทำยของเขทำฝตทำยวธิญญทำณอยตทำงแนตนอนในพระครธิสตร เปทำโลเขดยนไวข้วทำต “และถข้ทำ
ทตทำนเปกนของพระครธิสตรแลข้ว ทตทำนกกเปกนเชสืรอสทำยของอนับรทำฮนัม คสือเปกนผทูข้รนับมรดกตทำมพระสนัญญทำ”
(กทำลทำเทดย 3:29)
กระนนัรน จดุดสนใจหลนักกกยนังอยทูทต ดที่พระองครผทูข้ทดที่เรทำตข้องสรรเสรธิญ 7 พระองคค์คซอพระเยโฮวาหค์
พระเจข้าของเรา คชาพมิพากษาของพระองคค์อยยทต่ อัชั่วไปในแผต่นดมินโลก ควทำมคธิดอยตทำงหลนังนดรอทำจ
เปกนกทำรทดที่คททำพธิพทำกษทำตตทำงๆของพระเจข้ทำอยทูทต วนั ที่ แผว่นดมินอธิสรทำเอล (คททำฮดบรทู เอเรทซว์ มนักถทูกแปลเปกน
แผว่นดมินโลก หรสือ แผว่นดมิน กกไดข้) ในสมนัยของดทำวธิด แนตนอนวตทำคททำพธิพทำกษทำตตทำงๆของพระเยโฮวทำหร
เปกนทดที่รจทูข้ นักอยทูทต นัวที่ แผตนดธินอธิสรทำเอล ในยดุคพนันปด พวกมนันจะอยทูทต วนั ที่ แผตนดธินโลกทนัรงสธิรน

สดด 105:8-10

พนันธสนัญญทำทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำกนับอนับรทำฮนัมถทูกกลตทำวซทรทำ พระองคค์

ทรงจดจชาพอันธสอัญญาของพระองคค์อยยต่เปก็นนมิตยค์ คซอพระวจนะททชั่พระองคค์ทรงบอัญชาไวข้ตลอดชอัชั่ว
หนถึชั่งพอันชอัวชั่ อายร พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองครเสมอ – ในกรณดนร ดคสือ พนันธสนัญญทำทดที่
พระองครทรงกระทททำไวข้กบนั อนับรทำฮนัม นอกจทำกนดร พระองครไมตเคยลสืมพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคร
ในพระรทำชบนัญญนัตธิ 7:9 โมเสสเตสือนควทำมจททำเรทำวตทำพระองคร “ทรงรนักษทำพนันธสนัญญทำและควทำม
เมตตทำตตอบรรดทำผทูข้ทดที่รนักพระองครและรนักษทำพระบนัญญนัตธิของพระองครถขงพนันชนัวที่ อทำยดุคน” ชนัวที่ อทำยดุคน
หนขงที่ ปกตธิแลข้วเชสืที่อกนันวตทำกธินเวลทำประมทำณสทำมสธิบปด พนันชนัวที่ อทำยดุคนจขงเทตทำกนับ 30,000 ปด อยตทำงไร
กกตทำมไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองครตลอด
ไปเปกนนธิตยร พนันชนัวที่ อทำยดุคนเหกนไดข้ชดนั วตทำเปกนคททำเปรดยบเปรยเชธิงบทกวดทหดที่ มทำยถขงชนัวที่ นธิรนนั ดรร พระเจข้ทำ
ไมตเคยผธิดคททำสนัญญทำของพระองครเลย!
9 คซอพอันธสอัญญาซถึชั่งพระองคค์ทรงกระทชาไวข้กอับออับราฮอัม คชาปฏมิญาณซถึงชั่ ทรงกระทชาไวข้กอับ
อมิสออัค 10 ซถึงชั่ พระองคค์ทรงยซนยอันอทกกอับยาโคบใหข้เปก็นพระราชบอัญญอัตมิ และแกต่อสมิ ราเอลใหข้เปก็น
พอันธสอัญญานมิรนอั ดรค์ พนันธสนัญญทำทดที่กระทททำไวข้โดยพระเจข้ทำแกตอนับรทำฮนัมถทูกหมทำยเหตดุไวข้อยตทำงเจทำะจง
(ดทู ปฐมกทำล 12:1-3, 17:1-8 และ 22:16-18) พนันธสนัญญทำเดดยวกนันนนัรนถทูกยสืนยนันแกตทรงนั อธิสอนัคและยทำ
โคบ (ดทู ปฐมกทำล 26:3 และ 28:13-14) มนันยนังเปกนพนันธสนัญญทำนธิรนันดรรเหมสือนเดธิม แผตนดธินทดที่
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำไวข้แกตอนับรทำฮนัมยนังอยทูทต ดที่นนันที่ เหมสือนเดธิม พระเจข้ทำทรงสนัญญทำมนันไวข้แลข้วแกตเชสืรอสทำย
ของอธิสอนัคและยทำโคบ – ประชทำชทำตธิยธิว
สดด 105:11-13

วต่า "เราจะใหข้แผต่นดมินคานาออันแกต่เจข้า เปก็นสต่วนมรดกของเจข้าทอัสิ้ง

หลาย" เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆวตทำปทำเลสไตนรเปกนของผทูข้ใด พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำพระองครทรง
สนัญญทำมนันไวข้แกตบรรดทำลทูกหลทำนของยทำโคบซขที่งกกคอสื อธิสรทำเอลในปนัจจดุบนัน พนันธสนัญญทำทดที่พระเจข้ทำ
ทรงกระทททำไวข้แกตอนับรทำฮนัมกลทำยเปกนจดุดสนใจหลนักแหตงเหตดุกทำรณรปนัจจดุบนันตตทำงๆ เพรทำะวตทำกทำรตตอสทูข้
กนันในตะวนันออกกลทำงกกทะเลทำะกนันเรสืที่องทดที่วทำต ผทูข้ใดมดสธิทธธิธในแผตนดธินนนัรนในอธิสรทำเอล

พระเจข้ทำทรงสนัญญทำมนันแกตอนับรทำฮนัม อธิสอนัค และยทำโคบ 12 เมซชั่อเขายอังมทคนจชานวนนข้อย
จชานวนนข้อยจรมิง ยอังเปก็นแตต่คนอาศอัยอยยใต่ นนอันสิ้ 13 พเนจรไปจากประชาชาตมินถทสิ้ ถึงประชาชาตมินอัสิ้น
จากราชอาณาจอักรนทสิ้ถถึงอทกชนชาตมิหนถึชั่ง พนันธสนัญญทำนนัรนไมตเคยถทูกยกเลธิกเลย ตรงกนันขข้ทำม มนันคสือ
พนันธสนัญญทำชนัวที่ นธิรนนั ดรร! แมข้ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลเปกนเพดยงชนชทำตธิเลกกๆตอนทดพที่ ระเจข้ทำทรงกระทททำ
พนันธสนัญญทำนนัรน พระสนัญญทำนนัรนกกยนังตนัรงมนันที่ คงอยทูเต หมสือนเดธิม
สดด 105:14-15

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงระลขกถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำมมิไดข้ทรงยอมใหข้ผข้ใย ดบทบ

บอังคอับเขา พระองคค์ทรงขนาบกษอัตรมิยค์หลายองคค์ดข้วยเหก็นแกต่เขา เมสือที่ อนับรทำฮนัมและลทูกหลทำนของเขทำ
ดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ พระเจข้ทำกกทรงปกปข้องพวกเขทำอยตทำงอนัศจรรยร พระองครทรงควทที่ทำ
กษนัตรธิยรตตทำงๆ เชตน ฟทำโรหรแหตงอดยธิปตร และอทำบดเมเลคแหตงเกรทำรร พระเจข้ทำยตอมทรงดทูแลประชทำชน
ของพระองครเมสือที่ พวกเขทำดททำเนธินตตอพระพนักตรรพระองครในควทำมเชสืที่อฟนังและควทำมเชสืที่อ
นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำ 15 "อยต่าแตะตข้องบรรดาผยข้ททชั่เราเจมิมไวข้ อยต่าทชาออันตรายแกต่
ผยพข้ ยากรณค์ทอัสิ้งหลายของเรา" พระเจข้ทำทรงเตสือนอทำบดเมเลคอยตทำงแนตนอนเกดที่ยวกนับอนับรทำฮนัมในปฐม
กทำล 20:6-7 พระองครทรงเขข้ทำแทรกแซงเชตนกนันเพสืที่อปกปข้องโมเสสและอทำโรนตอนทดพที่ วกกบฏ
ลดุกฮสือตตอสทูข้เขทำทนัรงสองในคตทำยนนัรน ดทู กนันดทำรวธิถด 12:7 และ 16:1 พระเจข้ทำยตอมทรงดทูแลเหลตทำผทูข้รนับใชข้
ของพระองครเมสือที่ พวกเขทำกททำลนังทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระองคร หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
สดด 105:16-19

ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักหนันไปยนังโยเซฟและกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงเตรดยม

เขทำใหข้พรข้อมทดจที่ ะพธิทนักษรรนักษทำชนชทำตธิของเขทำ เมซชั่อพระองคค์ทรงเรทยกการกอันดารอาหารใหข้เกมิดขถึนสิ้ ททชั่
แผต่นดมิน และทรงทชาลายอาหารททชั่บชารรงชทวมิตเสทยสมินสิ้ ขข้อควทำมนดรกลตทำวชนัดเจนวตทำกทำรกนันดทำรอทำหทำรทดที่
ถทูกบนันทขกไวข้ในปฐมกทำล 43 ถทูกกระทททำขขรนโดยพระเจข้ทำ เรทำมดขข้อไดข้เปรดยบของกทำรมองยข้อนกลนับไป
ในกทำรตระหนนักวตทำทดุกสธิที่งตตทำงรต วมมสือกนันเพสือที่ ใหข้เกธิดผลดดแกตคนทนัรงหลทำยทดที่รนักพระเจข้ทำ ซขที่งเปกนผทูข้ทดที่ไดข้
รนับกทำรทรงเรดยกตทำมพระประสงครของพระองคร ตอนนนัรนพระเจข้ทำกททำลนังกระทททำกธิจอยตทำงจนัดเตรดยม
เพสือที่ ทททำใหข้พระประสงครและแผนกทำรของพระองครสททำเรกจในกทำรสต งยทำโคบเขข้ทำไปในอดยธิปตร

17 พระองคค์ทรงใชข้ชายคนหนถึชั่งไปขข้างหนข้าเขา คซอโยเซฟ ซถึงชั่ ถยกขายไปเปก็นทาส 18 เทข้า
ของเขาเจก็บชชสิ้าดข้วยตรวน ตอัวเขาเขข้าอยยใต่ นปลอกเหลก็ก 19 จนกวต่าสมิงชั่ ททชั่เขาบอกไดข้บอังเกมิดขถึสิ้น พระ
วจนะของพระเยโฮวาหค์ทดสอบเขา อยตทำงไรกกตทำม กตอนพระเจข้ทำทรงนททำยทำโคบเขข้ทำไปในอดยธิปตร
พระองครกทก รง “ใชข้ชทำยคนหนขงที่ ” ไป พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจในควทำมทดุกขรลททำบทำกทนัรงปวงของโย
เซฟเพสือที่ เตรดยมเขทำใหข้พรข้อมสททำหรนับสธิที่งทดที่พระเจข้ทำทรงเตรดยมไวข้เบสืรองหนข้ทำ กทำรกระทททำกธิจแบบจนัด
เตรดยมของพระเจข้ทำจขงถทูกกลตทำวชนัดเจน มนันถทูกบอกเปกนนนัยในหนนังสสือปฐมกทำล ตรงนดรมนันถทูกบอก
ชนัดเจน
สดด 105:20-22

กษอัตรมิยค์กทก็ รงใชข้ใหข้ไปปลต่อยตอัวเขา ผยข้ปกครองของชนชาตมิทอัสิ้งหลาย

ไดข้ปลต่อยเขาเปก็นอมิสระ 21 กษอัตรมิยค์ทรงตอัสิ้งเขาใหข้เปก็นเจข้านายเหนซอวอังของพระองคค์ เปก็นผยปข้ กครอง
กรรมสมิทธมิดิ์ทอัสิ้งปวงของพระองคค์ 22 ใหข้ผยกมอัดเจข้านายของพระองคค์ตามชอบใจ และสอนสตมิปอัญญา
แกต่ผข้อย าวรโสของพระองคค์ ดทำวธิดจขงเลตทำยข้อนรทำยละเอดยดเพธิมที่ เตธิมตตทำงๆเกดที่ยวกนับชดวธิตของโยเซฟใน
อดยปธิ ตรและกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจผตทำนตนัวเขทำ ฟทำโรหรปลตอยตนัวโยเซฟจทำกคดุกเพสืที่อตนัรงเขทำเปกนผทูข้
ปกครองเหนสือแผตนดธินอดยธิปตรทรนังสธิรน คททำทดแที่ ปลเปกน ผยอข้ าวรโส (ซอวว์เคน) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘พวก
ผทูข้ใหญต’ โยเซฟอยทูเต หนสือแมข้แตตพวกผทูข้นททำอทำวดุโสแหตงอดยธิปตร มดแตตกทำรจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำเทตทำนนัรนทดที่
สทำมทำรถทททำใหข้เกธิดกทำรเลสืที่อนขนัรนมหทำศทำลขนทำดนนัรนไดข้
สดด 105:23-24

แลข้วอมิสราเอลไดข้มาททชั่อทยมิปตค์ ยาโคบไดข้อาศอัยอยยใต่ นแผต่นดมินของฮาม

24 และพระเจข้าทรงกระทชาใหข้ประชาชนของพระองคค์มทลยกดก และทรงกระทชาใหข้เขาแขก็งแรงกวต่า
คยอต่ รมิของเขา กทำรเรธิที่มตข้นแหตงกทำรอยทูชต นัวที่ ครทำวของอธิสรทำเอลในอดยปธิ ตรจขงถทูกพรรณนทำอยตทำงยตอๆ นตทำ
สนใจทดวที่ ทำต ขข้อเขดยนทดที่ไดข้รนับกทำรดลใจนดรเทดยบเทตทำอดยธิปตรกบนั แผตนดธินของฮทำม ทดที่นนันที่ พระเจข้ทำทรง
อวยพรประชทำชนของพระองครอยตทำงมหทำศทำล โดยทททำใหข้พวกเขทำแขกงแรงกวตทำคนอดยธิปตร ทนัรงในเรสืที่อง
จททำนวนและพละกททำลนังฝตทำยรต ทำงกทำย พระเจข้ทำทรงอยทูเต บสืรองหลนังสธิที่งเหลตทำนดรทร นังหมด กทำรกระทททำกธิจของ
พระองครเพสือที่ ประชทำชนของพระองครจงข ถทูกเลตทำซทรทำ

สดด 105:25

พระองคค์ทรงหอันใจเขาเหลต่านอัสิ้นใหข้เกลทยดประชาชนของพระองคค์

ใหข้ใชข้กลอรบายแกต่ผข้รย บอั ใชข้ของพระองคค์ กระนนัรนมนันอยทูใต นแผนกทำรจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำทดที่ชตวงเวลทำ
แหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกจะมทำถขงประชทำชนของพระองคร พระองครกทำท ลนังเตรดยมพวกเขทำใหข้พรข้อมเพสืที่อ
ทดพที่ วกเขทำจะเตกมใจออกจทำกอดยธิปตร – สนัญลนักษณรอยตทำงหนขที่งของโลกทนัวที่ พระคนัมภดรร ควทำมเปกนศนัตรทู
ของคนอดยธิปตรทมดที่ ดตตออธิสรทำเอลเปกนสต วนหนขงที่ ของแผนกทำรของพระเจข้ทำ แมข้ทดุกสธิที่งตตทำงรต วมมสือกนัน
เพนอนื่ ใหม้เกมิดผลดด พวกมนันกกอทำจไมตดทูเหมสือนวตทำดดีในขณะนนัรน
สดด 105:26-27

พระองคค์ทรงใชข้โมเสสผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ และอาโรนผยทข้ ทชั่

พระองคค์ทรงเลซอกไวข้ พระเจข้ทำจขงยกชทูผทูข้นททำทนัรงหลทำยเพสืที่อชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พนข้ ออกจทำก
อดยปธิ ตร – โมเสสและอทำโรน 27 เขาทอัสิ้งสองกระทชาหมายสชาคอัญทต่ามกลางเขาทอัสิ้งหลาย ทชาการ
มหอัศจรรยค์ในแผต่นดมินของฮาม หมทำยสททำคนัญและกทำรมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนจะถทูกเลตทำซทรทำขข้ทำงลตทำง สธิที่ง
เหลตทำนดรเปกนกทำรอนัศจรรยรและภนัยพธิบนัตธิใหญตโตซขที่งพระเจข้ทำทรงนททำมทำตตอสทูข้อดยธิปตรเพสืที่อทททำใหข้ประชทำชน
ของพระองครถทูกปลตอยตนัวออกมทำ
สดด 105:28-35

พระองคค์ทรงใชข้ความมซดมา กระทชาใหข้แผต่นดมินมซด เขาทอัสิ้งหลาย

มมิไดข้กบฏตต่อพระวจนะของพระองคค์ แมข้ไมตใชตกทำรอนัศจรรยรแรกตตอสทูข้อดยธิปตรตทำมลททำดนับเวลทำ พระเจข้ทำ
กกทรงสต งควทำมมสืดสนธิทมทำจรธิงๆ นอกจทำกนดร โมเสสและอทำโรนกกไมตไดข้กบฏเมสืที่อถทูกบนัญชทำใหข้เผชธิญ
หนข้ทำฟทำโรหร
29 พระองคค์ทรงกระทชาใหข้นชสิ้ากลายเปก็นเลซอด และใหข้ปลาของเขาตาย 30 กบแหต่กนอั มาเปก็น
ฝยงใหญต่ททชั่แผต่นดมินของเขา แมข้หข้องในของกษอัตรมิยค์ของเขากก็มท 31 พระองคค์ตรอัส และฝยงเหลซอบกก็มา
และรมินสิ้ มทไปทอัชั่วในแผต่นดมินของเขา 32 พระองคค์ประทานลยกเหก็บแกต่เขาแทนฝน และไฟไหมข้ทอัชั่ว
แผต่นดมินของเขา 33 พระองคค์ทรงนาบเถาองรต่น และตข้นมะเดซชั่อของเขา และทรงฟาดตข้นไมข้ใน
ประเทศของเขาใหข้หอัก 34 พระองคค์ตรอัส และตอัตั๊กแตนวอัยบมินกก็มา และตอัตั๊กแตนวอัยคลานมานอับไมต่
ถข้วน 35 มากมินพซชในแผต่นดมินของเขาหมด และกมินผลแหต่งดมินของเขาสมิสิ้น ภนัยพธิบนัตธิบทำงอยตทำง (แตต

ไมตใชตทร นังหมด) ทดที่ตตอสทูข้อดยธิปตรถทูกหมทำยเหตดุไวข้ ดทำวธิดจขงสรดุปยตอกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำซขที่งพระองคร
ทรงกระทททำเพสืที่อประชทำชนของพระองคร
สดด 105:36-38

พระองคค์ทรงสอังหารบรรดาลยกหอัวปทในแผต่นดมินของเขา คซอผลแรก

แหต่งกชาลอังทอัสิ้งสมิสิ้นของเขา ดทำวธิดจขงกลตทำวถขงกทำรพธิพทำกษทำขดดสดุดทดที่ตตอสทูข้อดยธิปตร นนันที่ คสือ ควทำมตทำยของ
บรรดทำลทูกหนัวปดของแผตนดธินนนัรน นอกจทำกนดร 37 แลข้วพระองคค์ทรงนชาอมิสราเอลออกไปพรข้อมกอับเงมิน
และทองคชา และไมต่มทสอักคนหนถึงชั่ ในตระกยลของพระองคค์ททชั่อต่อนแอ
พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้อธิสรทำเอลปลม้นทรดัพยว์คนอดยธิปตรในกทำรออกเดธินททำงของพวกเขทำ
“ชนชทำตธิอธิสรทำเอลกระทททำตทำมคททำสนังที่ ของโมเสสคสือ ขอเครสือที่ งเงธิน เครสือที่ งทองและเครสืที่องนดุตงหตมจทำก
ชทำวอดยธิปตร และพระเยโฮวทำหรทรงบนันดทำลใหข้พลไพรต นร นันเปกนทดโที่ ปรดปรทำนในสทำยตทำของชทำวอดยธิปตร
เขทำจขงใหข้สที่ ธิงของทนัรงปวงตทำมทดที่เขทำขอ เขทำจขงไดข้รธิบเอทำสธิที่งของตตทำงๆของชทำวอดยธิปตรเสดย” (อพยพ
12:35-36)
38 เมซชั่อเขาพรากจากไป อทยมิปตค์กก็ยนมิ ดท เพราะความครอัชั่นครข้ามตต่ออมิสราเอลไดข้ตกอยยต่บนเขา
ไมตเคยมดประชทำชทำตธิใดดดใจขนทำดนนัรนเลยทดที่ไดข้เหกนชนสต วนนข้อยกลดุมต หนขที่งจทำกไป ในภนัยพธิบนัตธิทข้ทำยๆ
เหลตทำนนัรนกตอนกทำรออกเดธินททำงของอธิสรทำเอล คนอดยธิปตรเรธิที่มเกรงกลนัวคนอธิสรทำเอลแลข้ว
สดด 105:39-41

พระองคค์ทรงกางเมฆเปก็นเครซชั่องกชาบอัง และไฟใหข้ความสวต่างเวลา

กลางคซน หลนังจทำกนททำประชทำชนของพระองครออกจทำกอดยธิปตรแลข้ว พระเจข้ทำกกทรงจนัดเตรดยมสททำหรนับ
ควทำมตข้องกทำรทดุกอยตทำงของพวกเขทำอยตทำงระมนัดระวนังแตตทรงฤทธธิธ – ตนัรงแตตกทำรทรงนททำททำง (ในเสทำ
เมฆและเสทำไฟนนัรน) ไปจนถขงกทำรเลดรยงดทู 40 ประชาชนรข้องขอ และพระองคค์ทรงนชานกครต่มมา และ
ใหข้เขาอมิชั่มใจดข้วยอาหารจากฟข้าสวรรคค์ นตทำสนใจทดที่วทำต มทำนทำแหตงสมนัยอพยพนนัรนถทูกเรดยกวตทำ “อทำหทำร
จทำกฟข้ทำสวรรคร” - มนันเปกนเชตนนนัรนจรธิงๆ นอกจทำกนดรพระเจข้ทำ 41 ทรงเปมิดหมิน และนชสิ้ากก็ไหลออกมา
มอันไหลพรต่งไปเปก็นแมต่นชสิ้าในททชั่แหข้งแลข้ง พระเจข้ทำทรงตอบสนองควทำมตข้องกทำรทดุกอยตทำงของ
ประชทำชนของพระองคร ควทำมเมตตทำและพระคดุณยธิงที่ ใหญตของพระองครปรทำกฏชนัดเจน

สดด 105:42

หนขงที่ ในคททำประกทำศทดที่ลขกซขรงทดที่สดุดเหลตทำนนัรนของพระคนัมภดรอร ยทูตต รงนดร

เพราะพระองคค์ทรงระลถึกถถึงพระสอัญญาบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ และออับราฮอัมผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์
พระเจข้ทำไมตเคยลสืมพระสนัญญทำของพระองครเลย ดนังทดที่หมทำยเหตดุไวข้ในขข้อ 8 พระเจข้ทำทรงระลขกถขงพนันธ
สนัญญทำของพระองคร ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคร –
เสมอ! พนันธสนัญญทำของพระองครแกตอนับรทำฮนัมยนังมดผลบนังคนับใชข้อยทูเต หมสือนเดธิมและจะเปกนเชตนนนัรน
เสมอไป พระสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดพที่ ระเจข้ทำทรงกระทททำแกตเรทำแลข้วในพระครธิสตรกยก งนั ที่ ยสืนเชตนกนัน
พระองครไมตเคยลสืมหรสือเพธิกเฉยพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองครเลย คททำตรนัสของพระองครคสือพนันธะ
ของพระองคร
สดด 105:43-45

ดนังนนัรน พระองคค์จถึงทรงนชาประชาชนของพระองคค์ออกมาดข้วย

ความชซชั่นบาน ทรงนชาผยข้ททชั่เลซอกสรรไวข้นนอัสิ้ ดข้วยความเบมิกบานใจ 44 และพระองคค์ประทานแผต่นดมิน
ของบรรดาประชาชาตมิใหข้แกต่เขา และเขาไดข้ผลงานของชาตมิทอัสิ้งหลายเปก็นกรรมสมิทธมิดิ์ พระเจข้ทำ
ประททำนแกตอธิสรทำเอลซขที่งแผตนดธินนนัรนทดพที่ ระองครทรงสนัญญทำไวข้แกตอนับรทำฮนัม อธิสอนัค และยทำโคบ แมข้
พวกเขทำเขข้ทำไปอยทูแต ทนทดที่ประชทำชทำตธิตตทำงชทำตธิทร นังหลทำยในกทำรทททำเชตนนนัรน อธิสรทำเอลกกมดสธิทธธิธในแผตน
ดธินนนัรนในตอนนนัรน พวกเขทำยนังมดสธิทธธิธเชตนนนัรนอยทูเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร
45 เพซชั่อเขาจะรอักษากฎเกณฑค์ของพระองคค์ และถซอปฏมิบอัตมิพระราชบอัญญอัตขมิ องพระองคค์
เหตดุผลหลนักประกทำรหนขที่งทดที่พระเจข้ทำทรงใหข้อธิสรทำเอลไดข้อยทูใต นแผตนดธินของพวกเขทำกกคสือ เพสืที่อทดพที่ วก
เขทำจะเชสืที่อฟนังพระองคร พระเจข้ทำทรงใหข้คตทำสทูงเสมอแกตควทำมเชสืที่อฟนัง เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วย จง
สรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด คททำสรรเสรธิญลขกซขรงนดรปรทำกฏเปกนครนัรงทดที่สองจทำกยดที่สธิบสองครนัรง โดยครนัรง
แรกอยทูตต รงทข้ทำยเพลงสดดุดด 104 คททำทดแที่ ปลเชตนนนัรนตรงตนัวคสือ ฮาเลลถูยาหว์ และมดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ
“ทตทำนทนัรงหลทำย จงสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรเถธิด” มนันไมตควรถทูกใชข้เลตนๆหรสือถทูกกลตทำวลอยๆเดกดขทำด
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 106: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีนี้เปก็นบทตว่อเนนนื่องของเพลงสดดุดดีชดุด
ประวดัตมิศาสตรว์ ผถูม้แตว่งดถูเหมนอนเปก็นดาวมิดเหมนอนเคยและเหก็นไดม้ชดัดวว่าเพลงนดีนี้ถถูกเขดียนในวาระเดดียว

กดับเพลงลว่าสดุด – การนสาหดีบพดันธสดัญญามายดังเยรถูซาเลก็ม ขณะทดีนื่เพลงสดดุดดี 104 เลว่ายม้อนถขงพระราช
กมิจแหว่งการเนรมมิตสรม้างของพระเจม้า และเพลงสดดุดดี 105 เลว่ายม้อนถขงประวดัตมิศาสตรว์ของประชาชน
ของพระเจม้าตดันี้งแตว่อดับราฮดัมจนถขงอมิสราเอลในอดียมิปตว์ เพลงสดดุดดี 106 เลว่ายม้อนประวดัตมิศาสตรว์ของ
ประชาชนของพระเจม้าตดันี้งแตว่สมดัยอพยพจนถขงการมาถขงในแผว่นดมินทดีนื่ทรงสดัญญาไวม้นดันี้น
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเพลงสดดุดดี ‘ฮาเลลถูยาหว์’ บทหนขนื่งเพราะวว่ามดันขขนนี้ ตม้นและลงทม้ายดม้วย
จงสรรเสรวิญพระเยโฮวาหณ์เถวิด สเปอรว์เจดียนหมายเหตดุไวม้วว่า “ประวดัตมิศาสตรว์ของอมิสราเอลถถูกเขดียน
ตรงนดีพนี้ รม้อมกดับทดัศนะทดีนื่แสดงใหม้เหก็นความบาปของมนดุษยว์ เหมนอนกดับทดีนื่เพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้า
ถถูกประพดันธว์เพนนื่อยกยว่องความประเสรมิฐของพระเจม้า อดันทดีจนื่ รมิงแลม้วมดันคนอคสาสารภาพของ
ประชาชาตมินดันี้น และรวมถขงการยอมรดับเรนนื่องการละเมมิดเหลว่านดันี้นของอมิสราเอลในอดียมิปตว์ ในถมินนื่
ทดุรกดันดาร และในคานาอดันพรม้อมกดับคสาทถูลขอการยกโทษดม้วยใจจรมิง” ความบาปเหลว่านดันี้นของ
อมิสราเอลตลอดหลายศตวรรษจขงถถูกกลว่าวซสนี้าและการสารภาพถถูกกระทสา
สดด 106:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำขอใหข้สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ จงสรรเส

รมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด โอ จงโมทนาขอบพระครณพระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์ประเสรมิฐ เพราะ
ความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ วลด “จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหว์เถมิด” ในภทำษทำฮดบรทูตรง
ตนัวคสือ ‘ฮทำเลลทูยทำหร’ คททำพทูดหลนังนดรไมตควรถทูกใชข้เลตนๆหรสืออยตทำงสะเพรต ทำ กทำรทททำเชตนนนัรนจะเปกนกทำร
ออกพระนทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำอยตทำงไรข้ประโยชนร เหตดุผลสททำหรนับกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนคสือวตทำ
พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำประเสรธิฐ ควทำมเมตตทำของพระองครดททำรงอยทูตต ลอดไป
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 2 ผยใข้ ดจะพรรณนาถถึงพระราชกมิจออันทรงมหมิทธมิฤทธมิดิ์ของพระเยโฮวาหค์ ผยใข้ ดจะ
แสดงถถึงพระเกทยรตมิของพระองคค์อยต่างครบถข้วนไดข้ คททำถทำมนดรไมตตข้องกทำรคททำตอบ – คททำตอบนนัรน
ชนัดเจนอยทูแต ลข้ว ไมตมดใครพรรณนทำไดข้ พระรทำชกธิจเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำเหลสือทดที่จะพรรณนทำไดข้ พวก
มนันยทำกทดที่จะเอตยไดข้ นอกจทำกนดร เรทำไมตอทำจเอตยหนขงที่ ในสธิบของคททำสรรเสรธิญทดที่พระเจข้ทำสมควรไดข้รนับ
ควทำมคธิดยธิงที่ ใหญตตรงนดรกคก สือวตทำพระเจข้ทำยธิงที่ ใหญตเหลสือเกธินจนพระรทำชกธิจของพระองครไมตอทำจถทูก

พรรณนทำอยตทำงครบถข้วนไดข้และเรทำไมตอทำจถวทำยคททำสรรเสรธิญอนันคทูตควรแกตพระนทำมของพระองครไดข้
ทนัรงหมด
สดด 106:3

บรรดาผยทข้ ทชั่ประพฤตมิความยรตมิธรรมกก็เปก็นสร ข และผยข้ททชั่กระทชาความ

ชอบธรรมตลอดเวลา ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อหมทำยเหตดุพระพรซขที่งมดแกตคนเหลตทำ
นนัรนทดที่จนัดระเบดยบชดวธิตของตนในควทำมชอบธรรม คททำทดแที่ ปลเปกน ความยรตมิธรรม (มมิชพดัท) มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘ควทำมยดุตธิธรรม’ หรสือ ‘กทำรพธิพทำกษทำทดที่ถทูกตข้อง’ มนันมนักเชสืที่อมโยงกนับควทำมจรธิงพสืรนฐทำน
มทำกกวตทำ นนันที่ คสือ ควทำมชอบธรรมและเกสือบเปกนคททำทดที่มดควทำมหมทำยเดดยวกนัน การพมิพากษา (ควทำม
ยดุตธิธรรม) ในบรธิบทนดรคสือ กทำรแสดงออกเปกนกทำรกระทททำของควทำมชอบธรรม มนันคสือกทำรตนัดสธินใจ
เรสือที่ งตตทำงๆโดยมดพรนสื ฐทำนอยทูบต นควทำมชอบธรรม พระสนัญญทำสททำหรนับกทำรดททำเนธินชดวธิตทดมที่ ดหลนักกทำร
เชตนนนัรนคสือ กทำรอวยพรของพระเจข้ทำ พระสนัญญทำคลข้ทำยๆกนันถทูกพบในเพลงสดดุดด 5:12 และ 11:7
โปรดสนังเกตดข้วยวตทำพระเจข้ทำทรงสนัญญทำกทำรอวยพรสททำหรนับ “ผทูข้ทดที่กระทททำควทำมชอบธรรมตลอด
เวลทำ” ประเดกนกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดระเบดยบชดวธิตของตน
โดยควทำมชอบธรรมอยตทำงตตอเนสือที่ งสมทที่ทำเสมอ
สดด 106:4-5

ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวถขงใจควทำมหลนักทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำ

ของเพลงสดดุดดบทนดร – ควทำมบทำปของอธิสรทำเอล โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงระลถึกถถึงขข้าพระองคค์
ดข้วยความโปรดปรานซถึงชั่ พระองคค์ทรงมทตต่อประชาชนของพระองคค์ โอ ขอทรงประทานความรอด
ของพระองคค์ใหข้แกต่ขข้าพระองคค์ เมสืที่อกลตทำวถขงหนัวขข้อเรสืที่องควทำมบทำป ดทำวธิดกกวงธิ วอนขอควทำมเมตตทำ
ของพระเจข้ทำ เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงเยดที่ยมเยดยนเขทำดข้วยควทำมรอดของพระองคร ในสต วนของควทำม
รอดของเรทำ สเปอรรเจดยนขยทำยควทำมไวข้วทำต “ขอทรงนททำมนันกลนับมทำบข้ทำนแกตขข้ทำพระองคร ขอเสดกจมทำยนัง
บข้ทำนของขข้ทำพระองครและเขข้ทำมทำในใจของขข้ทำพระองคร และประททำนควทำมรอดซขงที่ พระองครทรงจนัด
เตรดยมไวข้แลข้วแกตขข้ทำพระองคร และพระองครทรงเปกนผทูข้เดดยวเทตทำนนัรนทดที่ประททำนใหข้ไดข้”
5 เพซชั่อขข้าพระองคค์จะเหก็นความเจรมิญรรต่งเรซองของบรรดาผยข้เลซอกสรรของพระองคค์ เพซชั่อขข้า
พระองคค์จะเปรมปรทดมิดิ์ในความยมินดทแหต่งประชาชาตมิของพระองคค์ เพซชั่อขข้าพระองคค์จะอวดไดข้รต่วม

กอับมรดกของพระองคค์ ในหนนังสสือเพลงสดดุดด ควทำมรอดมนักหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ
เชตนกนัน นนันที่ คสือ กทำรชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิตตทำงๆแหตงชดวธิต นนันที่ นตทำจะใชตควทำม
หมทำยตรงนดร พระเจข้ทำไมตเพดยงชตวยดทำวธิดใหข้รอดฝตทำยวธิญญทำณแลข้วเทตทำนนัรน แตตพระองครยงนั ทรงชตวยเขทำ
ใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิมทำกมทำยในชดวตธิ ของเขทำเชตนกนัน ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเยดยที่ มเยดยนเขทำดข้วย
กทำรชตวยใหข้พข้นเชตนนนัรนเพธิมที่ เตธิมอดกเพสืที่อทดเที่ ขทำจะไดข้เหกนสธิที่งดดทร นังปวงทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงจนัดเตรดยมไวข้เพสืที่อ
เขทำและเปรมปรดดธ ธิในประชทำชนของพระเจข้ทำ เขทำปรทำรถนทำทดที่จะอวดในพระรทำชกธิจของพระเจข้ทำ และ
ในขข้อตตอไปเมสืที่อดทำวธิดจะทททำกทำรสทำรภทำพเพสืที่อชนชทำตธิของเขทำ เขทำกกวธิงวอนตตอพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวย
เขทำใหข้พนข้ ตตอไป
สดด 106:6-7

พรข้อมกนันนนัรนดทำวธิดเรธิที่มยอมรนับและสทำรภทำพควทำมบทำปของ

อธิสรทำเอลตลอดหลทำยปดเหลตทำนนัรน ทอัสิ้งขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายและบรรพบรรรษของขข้าพระองคค์ไดข้กระทชา
บาปแลข้ว ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายไดข้กระทชาความชอัชั่วชข้า ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายไดข้กระทชาอยต่างชอัชั่วรข้าย
ตรงนดรดทำวธิดเรธิที่มกลตทำวคททำสทำรภทำพบทำปขนทำดยทำวเพสือที่ ชนชทำตธิของเขทำ มดกทำรหมทำยเหตดุไวข้วทำต กทำร
สทำรภทำพเปกนวธิธดทดที่ดดทดที่สดุดทดที่จะไดข้รนับคททำตอบในกทำรอธธิษฐทำน ดทำวธิดจขงอข้อนวอนเผสืที่อชนชทำตธิของเขทำ
นนันที่ คสือ อธิสรทำเอล 7 บรรพบรรรษของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายเมซชั่อทต่านอยยต่ในอทยมิปตค์ทต่านมมิไดข้เขข้าใจการ
มหอัศจรรยค์ของพระองคค์ ทต่านมมิไดข้ระลถึกถถึงความเมตตาออันอรดมของพระองคค์ แตต่ไดข้กบฏตต่อ
พระองคค์ททชั่ทะเล ททชั่ทะเลแดง แมข้พระเจข้ทำในควทำมเมตตทำยธิงที่ ใหญตไดข้ทรงกระทททำกทำรอนัศจรรยรทรง
ฤทธธิธตตทำงๆเพสือที่ อธิสรทำเอลแลข้วเพสืที่อชตวยพวกเขทำใหข้พข้น อธิสรทำเอลกกมองวตทำสธิที่งเหลตทำนนัรนเปกนเรสืที่องเลกก
นข้อย ประชทำชนของพระเจข้ทำลสืมไดข้อยตทำงรวดเรกวจรธิงๆและไมตจดจททำควทำมเมตตทำอนันบรธิบรทู ณรของ
พระเจข้ทำทดที่มดตตอพวกเรทำ อธิสรทำเอลมดควทำมผธิดในเรสือที่ งนนัรนเชตนเดดยวกนัน ควทำมบทำปของควทำมเขข้ทำใจของ
พวกเขทำไดข้นททำไปสทูตควทำมบทำปของควทำมจททำของพวกเขทำ แมข้กระทนังที่ หลนังจทำกกทำรอนัศจรรยรยธิงที่ ใหญตนร นนั
ทดที่ทะเลแดง อธิสรทำเอลกกบตนตตอโมเสส ดทู อพยพ 14:11-12
สดด 106:8-11

ถถึงกระนอัสิ้นพระองคค์ยงอั ทรงชต่วยทต่านใหข้รอดเพราะเหก็นแกต่พระนาม

ของพระองคค์ เพซชั่อพระองคค์จะใหข้ทราบถถึงฤทธานรภาพออันใหญต่ยงมิชั่ ของพระองคค์ แมข้อธิสรทำเอล
สะเพรต ทำและบทำปหนทำในทนัศนคตธิของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำ พระองครกทก รงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นอยตทำง

เปดที่ยมเมตตทำอยทูดต ด พระเจข้ทำทรงมดพระประสงครเพธิมที่ เตธิมและนนันที่ คสือกทำรทททำใหข้ฤทธทำนดุภทำพอนันใหญตยธิงที่
ของพระองครเปกนทดรที่ ทูข้จนัก หลนังจทำกภนัยพธิบนัตธิและกทำรอนัศจรรยรเหลตทำนนัรนทดพที่ ระองครทรงกระทททำในอดยธิปตร
ไมตมดคททำถทำมเลยเกดที่ยวกนับฤทธทำนดุภทำพใหญตยงธิที่ ของพระองคร กระนนัรน อธิสรทำเอลกกเพธิกเฉยมนันทนัรงหมด
9 พระองคค์ทรงขนาบทะเลแดง มอันกก็แหข้งไป และพระองคค์ทรงนชาทต่านขข้ามททชั่ลถึกอยต่างกอับ
เดมินขข้ามถมินชั่ ทรรกอันดาร ถข้ทำภนัยพธิบนัตธิและกทำรอนัศจรรยรเหลตทำนนัรนในอดยธิปตรยงนั ไมตเพดยงพอ พระเจข้ทำทรง
ทททำใหข้ฤทธธิธเดชของพระองครปรทำกฏชนัดเจนอดกตอนทดพที่ ระองครทรงทททำใหข้เกธิดททำงขข้ทำมแหข้งผตทำน
เขข้ทำไปในทะเลแดง
10 พระองคค์จถึงทรงชต่วยทต่านใหข้พนข้ มซอของผยข้ททชั่เกลทยดชอังทต่าน และไถต่ทต่านจากเงซสิ้อมมซอของ
ศอัตรย คททำวตทำ ชว่วย (ใหม้รอด) ตรงนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘ชตวยใหข้พนข้ ’ เหมสือนเดธิม พระเจข้ทำทรงชตวย
อธิสรทำเอลใหข้พข้นจทำกกทำรไลตลตทำของฟทำโรหรเมสืที่อพระองครทรงเปธิดทะเลแดง โปรดสนังเกตวตทำกทำรชตวย
ใหข้พนข้ ฝว่ายรว่างกายของอธิสรทำเอลกกถทูกพรรณนทำวตทำเปกนกทำรไถตเชตนกนัน กทำรชตวยใหข้พข้นและกทำรไถต
ฝว่ายรว่างกายของอธิสรทำเอลเปกนภทำพประกอบหนขที่งทดที่ชนัดเจนของควทำมรอดและกทำรไถตฝว่ายวมิญญาณ
ของพระเจข้ทำ
11 และนชสิ้าทต่วมปฏมิปอักษค์ของทต่าน เขาไมต่เหลซอสอักคนเดทยว พระเจข้ทำไมตทรงทททำอะไรครขที่งๆ
กลทำงๆ เมสืที่อพระองครทรงไถตอธิสรทำเอลออกจทำกอดยธิปตร พระองครกทก รงทททำเชตนนนัรนอยตทำงครบถข้วน
กองทนัพของฟทำโรหรจมนทรทำตทำยในทะเลแดง โดยความเชซชั่อ พวกอมิสราเอลไดข้ขข้ามทะเลแดงเหมซอน
กอับวต่าเดมินบนดมินแหข้ง แตต่เมซชั่อพวกอทยมิปตค์ไดข้ลองเดมินขข้ามดยบข้าง กก็จมนชสิ้าตายหมด (ฮดบรทู 11:29)
สดด 106:12

แลข้วทต่านเชซชั่อพระวจนะของพระองคค์ ทต่านรข้องเพลงสรรเสรมิญ

พระองคค์ อธิสรทำเอลไมตเชสืที่อจนกระทนังที่ พวกเขทำไดข้เหกนและไมตใชตกตอนหนข้ทำนนัรน พวกเขทำดททำเนธินโดยใชข้
สทำยตทำแทนทดโที่ ดยควทำมเชสืที่อ และจทำกนนัรนในทดที่สดุดพวกเขทำกกรข้องเพลงสรรเสรธิญพระองคร ดทู อพยพ
14:31 แมข้โมเสสรข้องเพลงยธิงที่ ใหญตบทนนัรนของอพยพ 15 ตตอไปอดก คนอธิสรทำเอลสต วนใหญตกไก มตไดข้
รข้อง

สดด 106:13-15

โปรดสนังเกตกทำรหนันกลนับอยตทำงปนัจจดุบนนั ทนันดตวน แตต่ไมต่ชข้าทต่านกก็ลซม

พระราชกมิจของพระองคค์เสทย ทต่านไมต่คอยพระดชารอัสปรถึกษาของพระองคค์ ประชทำชนของพระเจข้ทำ
มนักหลงลสืมควทำมรอดของตนไดข้อยตทำงรวดเรกวเหลสือเกธิน มนันงตทำยจรธิงๆทดที่จะลสืมวตทำตนไดข้รนับควทำมรอด
แลข้ว อธิสรทำเอลใชข้เวลทำไมตนทำนเลยทดที่จะลสืมพระรทำชกธิจทรงฤทธธิธเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ
เพสือที่ พวกเขทำ พวกเขทำลสืมควทำมรอดของตนเสดยแลข้ว ดนังนนัรน พวกเขทำจขงไมตรอคอยทดที่จะฟนังนทรทำพระทนัย
และททำงของพระเจข้ทำสททำหรนับพวกเขทำ ประชทำชนของพระเจข้ทำในปนัจจดุบนันกกเดธินหนข้ทำทททำตทำมใจชอบ
อยตทำงรวดเรกวเชตนกนันโดยไมตรอคอยคททำปรขกษทำของพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือนไวข้กตอนหนข้ทำ
นดรแลข้ววตทำ “จงรอคอยพระเยโฮวทำหรเถธิด” (เพลงสดดุดด 27:14)
14 แตต่ในถมิชั่นทรรกอันดารนอัสิ้นทต่านมทความอยากอยต่างรรนแรง และไดข้ทดลองพระเจข้าในทะเล
ทราย แทนทดที่จะไวข้วทำงใจพระเจข้ทำและรอคอยพระองครเพสือที่ ทดที่จะตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของ
พวกเขทำ อธิสรทำเอลกกตกไปในกทำรบตนอยตทำงรวดเรกว พวกเขทำบตนตตอพระเจข้ทำ (อพยพ 16:2,8) กทำรขทำด
ควทำมเชสืที่อของพวกเขทำไดข้เสสืที่อมทรทำมลงจนกลทำยเปกนกทำรบตนอนันเหกนแกตตนัว
15 พระองคค์ทรงประทานสมิชั่งททชั่ทต่านขอ แตต่ทรงใชข้โรคผอมแหข้งมาทต่ามกลางจมิตใจทต่าน
ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องกนับเพลงสดดุดด 81:12 และเพลงสดดุดด 78:27-29 พระเจข้ทำประททำนมทำนทำและ
นกคดุตมแกตพวกเขทำ กนันดทำรวธิถด 11:33 บนันทขกวตทำ “เมสือที่ เนสืรอยนังตธิดฟนันเขทำทนัรงหลทำยอยทูต ยนังรนับประททำน
ไมตทนันหมด พระเยโฮวทำหรทรงกรธิรวประชทำชนยธิงที่ นนัก พระเยโฮวทำหรกทก รงประหทำรประชทำชนเสดย
ดข้วยภนัยพธิบนัตธิอยตทำงรข้ทำยแรง” อธิสรทำเอลไดข้สที่ธิงทดที่พวกเขทำอยทำกไดข้ แตตไมตมดควทำมพขงพอใจในจธิตใจของ
พวกเขทำ บตอยขนทำดไหนทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำไขวตควข้ทำสธิที่งทดพที่ วกเขทำอยทำกไดข้ – ถขงขนทำด
อธธิษฐทำนเกดที่ยวกนับมนันดข้วยซทรทำ – เพดยงเพสืที่อทดจที่ ะไดข้มนันและพบวตทำควทำมสมใจอยทำกของพวกเขทำทธิรง
พวกเขทำใหข้รทูข้สขกวตทำงเปลตทำ เฉพทำะเมสืที่อพระเจข้ทำทรงทททำใหข้จธิตใจเรทำอธิที่มบรธิบทูรณรดข้วยกทำรอวยพรของ
พระองครเทตทำนนัรน เรทำจขงรทูสข้ ขกพอใจและมดควทำมสดุขอยตทำงแทข้จรธิง อธิสรทำเอลไดข้สที่ธิงทดที่พวกเขทำอยทำกไดข้
แตตพวกเขทำกกไมตมคด วทำมสดุข

สดด 106:16-18

ควทำมบทำปเพธิมที่ เตธิมของอธิสรทำเอลถทูกแจกแจง เมซชั่อคนในคต่ายรมิษยา

โมเสสและอาโรนวมิสรทธมิชนของพระเยโฮวาหค์ นดที่เปกนกทำรอข้ทำงอธิงถขงกนันดทำรวธิถด 16 เมสือที่ โครทำหรปลดุก
ปนัที่นใหข้เกธิดกทำรกบฏตตอโมเสสและควทำมเปกนผทูข้นททำของเขทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงแตตงตนัรงโมเสสเปกนผทูข้นททำ
ของประชทำชนของพระองครแลข้ว โครทำหรกบฏตตอผทูข้นททำทดที่ถทูกแตตงตนัรงอยตทำงเหมทำะสมนนัรน เขทำกลตทำวหทำ
โมเสสและอทำโรนวตทำหลงระเรธิงในอททำนทำจและเปกนเผดกจกทำร (กนันดทำรวธิถด 16:3)
17 พซนสิ้ แผต่นดมินอข้าปากกลซนดาธานและทอับคณะอาบทรอัมเสทย 18 ไฟระเบมิดในคณะของทต่าน
และเปลวเพลมิงผลาญคนชอัชั่วเสทย จนทดุกวนันนดร มนันเปกนเรสือที่ งอนันตรทำยทดที่จะลดุกฮสือในกทำรกบฏตตอคนทดที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงแตตงตนัรงใหข้นททำประชทำชนของพระองคร โครทำหรและพรรคพวกของเขทำ ดทำธทำนและ
อทำบดรมนั ทรทำบเรสือที่ งนนัรนอยตทำงเจกบปวด เมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทดที่มดตตอพวกเขทำจบสธิรนลง คน
อธิสรทำเอลทดที่มนักกบฏประมทำณ 15,000 คนไดข้พนธิ ทำศไป พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ มนันเปกนเรสือที่ ง
นตทำกลนัวทดที่จะตกอยทูใต นพระหนัตถรของพระเจข้ทำผทูข้ทรงพระชนมรอยทูต กทำรกบฏตตอผทูข้นททำทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรง
แตตงตนัรงไวข้จนทดุกวนันนดรเปกนอะไรทดที่พระเจข้ทำจะทรงเลตนงทำน ดทู กนันดทำรวธิถด 16:2, 30-33, 49
สดด 106:19-23

ควทำมบทำปของอธิสรทำเอลมดตตอไป ทต่านไดข้สรข้างลยกวอัวในโฮเรบและ

นมอัสการรย ปเคารพหลต่อ กทำรนตทำสะอธิดสะเอดยนของรทูปลทูกวนัวทองคททำนนัรนถทูกบนันทขกไวข้ ดทู อพยพ
32:1-6 แนตนอนวตทำโฮเรบเปกนอดกชสืที่อหนขที่งของภทูเขทำซดนทำย 20 ทต่านจถึงเอาสงต่าราศทของพระเจข้าแลก
กอับรย ปของวอัวททชั่กมินหญข้า เรสือที่ งรทูปลทูกวนัวทองคททำนนัรนไมตเพดยงเปกนควทำมไมตเชสืที่อฟนังโดยตรงตตอบนัญญนัตธิ
ขข้อทดที่หนขที่งและสองเทตทำนนัรน (ซขที่งพวกเขทำทรทำบและไดข้ตกลงตทำมนนัรนแลข้ว) มนันยนังเปกนกทำรนตทำ
สะอธิดสะเอดยนอยตทำงหนขงที่ ดข้วยทดจที่ ะเปรดยบพระเจข้ทำวตทำเปกนเหมสือนวนัวผทูข้ตนัวหนขงที่
เรกวจรธิงๆทดที่ 21 ทต่านลซมพระเจข้า พระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดของทต่าน ผยข้ไดข้ทรงกระทชาพระราชกมิจ
ใหญต่โตในอทยมิปตค์ ปนัญหทำของอธิสรทำเอลกกคสือวตทำ พวกเขทำดทูถทูกพระเจข้ทำของตน ควทำมบทำปเดดยวกนันนดรยนัง
มดอยทูจต นทดุกวนันนดรในครธิสเตดยนฝตทำยเนสืรอหนนังทนัรงหลทำย อธิสรทำเอลลสืมวตทำพระเจข้ทำทรงทททำอะไรไปแลข้ว
เพสือที่ พวกเขทำ – กทำรทดพที่ ระองครทรง 22 ทชาการมหอัศจรรยค์ในแผต่นดมินของฮามและสมิชั่งนต่าครข้ามกลอัวททชั่
ทะเลแดง แผตนดธินของฮทำมเปกนอดกชสืที่อหนขงที่ ของอดยธิปตร พวกเขทำลสืมควทำมรอดของตนอยตทำงรวดเรกว

จรธิงๆ และจนทดุกวนันนดร ครธิสเตดยนอตอนแอทนัรงหลทำยกกมคด วทำมผธิดในเรสือที่ งนดรเชตนเดดยวกนัน พวกเขทำลสืม
อยตทำงรวดเรกววตทำพระเจข้ทำทรงชตวยพวกเขทำใหข้รอดแลข้ว มนันเปกนควทำมบทำปในสมนัยนนัรนและมนันเปกน
ควทำมบทำปในสมนัยนดรดข้วย
23 เพราะฉะนอันสิ้ พระองคค์ตรอัสวต่าจะทชาลายทต่านเสทย ดทแตต่โมเสสผยข้เลซอกสรรของพระองคค์ไดข้
มายซนเฝข้าทอัดทานพระองคค์ เพซชั่อหอันพระพมิโรธของพระองคค์เสทยจากการทชาลาย เพลงสดดุดดบทนดร
ชวนใหข้นขกถขงอพยพ 32:10 พระเจข้ทำทรงหมดควทำมอดทนกนับประชทำชนมนักกบฏและอกตนัญญทูทดที่
พระองครไดข้ทรงไถตไวข้แลข้วอยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำเหลสือเกธิน กระนนัรน โมเสสกกอข้อนวอนพระเจข้ทำเพสืที่อ
ชนชทำตธิทดที่บทำปหนทำของเขทำ ดทู อพยพ 32:11-14 เขทำทททำเชตนนนัรนอดกในอพยพ 32:31-32 กลตทำวไดข้วทำต
โมเสสเปกนภทำพเลกงหนขงที่ ถขงพระครธิสตรในกทำรอข้อนวอนเพสือที่ ชนชทำตธิของเขทำ จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่
จนทดุกวนันนดร “เรทำกกมพด ระองครผทูข้ชตวยเหลสือสถธิตอยทูกต บนั พระบธิดทำ คสือพระเยซทูครธิสตรผทูข้ทรงชอบธรรม
นนัรน” (1 ยอหรน 2:1) โมเสสยสืนในชตองโหวตนร นนั และสรข้ทำงรนัรวตข้นไมข้ขร ขนเพสืที่อปข้องกนันพระพธิโรธของ
พระเจข้ทำ พระเยซทูทรงทททำแบบเดดยวกนันเพสือที่ พวกเรทำ
สดด 106:24-27

อธิสรทำเอลทททำบทำปตตอพระเจข้ทำหนนักยธิงที่ ขขรนกวตทำเดธิม แลข้วทต่านกก็ดยถยก

แผต่นดมินออันรต่มรซชั่นนอัสิ้น ทต่านไมต่เชซชั่อพระวนจะของพระองคค์ 25 ทต่านบต่นอยยใต่ นเตก็นทค์ของทต่าน และไมต่
ฟอังพระสร รเสทยงของพระเยโฮวาหค์ ผทูข้สอดแนมสธิบคนในสธิบสองคนนนัรนกลนับมทำพรข้อมกนับรทำยงทำน
ขตทำวรข้ทำยเกดที่ยวกนับแผตนดธินนนัรนทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แกตพวกเขทำ คนอธิสรทำเอลสต วนใหญตเขข้ทำขข้ทำง
ควทำมไมตเชสืที่อของสธิบคนนนัรนอยตทำงรวดเรกว พวกเขทำจขงดทูหมธิที่นแผตนดธินทดที่ดดนร นันทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำ
ไวข้แกตพวกเขทำ ดทู กนันดทำรวธิถด 13:27-29 และ 14:1-4 ประชทำชนของพระเจข้ทำกลนับไปนนังที่ ในเตกนทรของ
ตนและกระซธิบกระซทำบและบตนดข้วยควทำมโกรธ ควทำมไมตพอใจของพวกเขทำปรทำกฏชนัดเจน โปรด
สนังเกตวตทำกทำรบตนตตอผทูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณไดข้นททำไปสทูตควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ ควทำมบทำปหนขที่งไดข้นททำ
ไปสทูตอดกควทำมบทำปหนขที่ง
26 เพราะฉะนอันสิ้ พระองคค์ทรงยกพระหอัตถค์ของพระองคค์ปฏมิญาณตต่อทต่าน วต่าจะทชาใหข้ทต่าน
ลข้มตายในถมินชั่ ทรรกอันดาร 27 และจะกระจายเชซสิ้อสายของทต่านไปทต่ามกลางประชาชาตมิ หวต่านเขาไป

ทอัชั่วประเทศทอัสิ้งหลาย เพรทำะควทำมไมตเชสืที่อ กทำรบตนอยตทำงมนักกบฏ และควทำมไมตเชสืที่อฟนังอนันโจตงแจข้ง
พระเจข้ทำจขงทรงตนัรงพระทนัยแนตวแนตวทำต คนชนัวที่ อทำยดุนร นันจะไมตไดข้เหยดยบแผตนดธินทดที่ทรงสนัญญทำไวข้นร นัน ดทู
กนันดทำรวธิถด 14:28-30, 34-35 อธิสรทำเอลทนทดุกขรกบนั กทำรกระจนัดกระจทำยระยะสนัรนๆโดยคนอทำมทำเลข
และคนคทำนทำอนัน ดทู กนันดทำรวธิถด 14:45 และ 21:1 กทำรกระจนัดกระจทำยอนันสทำหนัสกวตทำของพวกยธิวอทำจ
ถทูกบอกลตวงหนข้ทำตรงนดร กทำรกระจนัดกระจทำยนนัรนยนังตตอเนสืที่องมทำจนทดุกวนันนดร
สดด 106:28-31

รทำยกทำรควทำมบทำปของอธิสรทำเอลรต ทำยยทำวตตอไป แลข้วทต่านกก็ไปตมิดพอัน

อยยกต่ อับพระบาออัลแหต่งเมซองเปโอรค์ และรอับประทานเครซชั่องสอัตวบยชาททชั่บยชาพระตาย บทำอนัลเปโอรร
อข้ทำงอธิงถขงกนันดทำรวธิถด 23:28 ตอนทดที่บทำลทำอนัมถทูกพทำขขรนไปยนังยอดภทูเขทำเปโอรร เครสือที่ งสนัตวบทูชทำทดที่บทูชทำ
พระตทำยเหกนไดข้ชนัดวตทำหมทำยถขงเครสือที่ งสนัตวบทูชทำตตทำงๆทดที่อธิสรทำเอลถวทำยแกตรทูปเคทำรพตตทำงๆทดที่ไมตมชด ดวธิต
ดทู กนันดทำรวธิถด 25:2 อธิสรทำเอลไมตเพดยงเขข้ทำสต วนในกทำรลตวงประเวณดและกทำรเลตนชทูข้กบนั พวกหญธิงใจงตทำย
แหตงโมอนับเทตทำนนัรน พวกเขทำยนังเขข้ทำสต วนในกทำรเลตนชทูข้ฝตทำยวธิญญทำณดข้วยโดยกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบทูชทำ
แกตรปทู เคทำรพเหลตทำนนัรนแหตงโมอนับ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำยนัวที่ ยดุพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
29 ทต่านยอัวชั่ เยข้าพระองคค์ใหข้ทรงกรมิสิ้วดข้วยการกระทชาของทต่าน และโรคระบาดเกมิดขถึสิ้น
ทต่ามกลางทต่าน พระเจข้ทำทรงหมดควทำมอดทนแลข้ว ดทู กนันดทำรวธิถด 25:3, 9 คนอธิสรทำเอลสองหมสืที่นสดที่
พนันคนตทำยในภนัยพธิบนัตธินร นัน
30 แลข้วฟทเนหอัสไดข้ยซนขถึสิ้นจอัดการลงโทษและโรคระบาดนอันสิ้ กก็หยรด 31 ททชั่เขาทชานอัสิ้นพระองคค์
ทรงนอับวต่าเปก็นความชอบธรรมแกต่เขาตลอดทรกชอัชั่วอายรสซบตต่อไปเปก็นนมิตยค์ เมสืที่อถทูกยนัวที่ ยดุโดยกทำรทททำ
ผธิดศดลธรรมอนันโจตงแจข้งของชทำยอธิสรทำเอลคนหนขงที่ กนับหญธิงชทำวมดเดดยนคนหนขที่ง ฟดเนหนัสซขที่งเกธิดควทำม
เดสือดดทำลอนันชอบธรรมจขงประหทำรชดวธิตเขทำทนัรงสองเสดยตรงนนัรนเลย นนันที่ ไมตเพดยงระงนับภนัยพธิบนัตธิของ
พระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตควทำมเชสืที่อทดที่ถทูกแสดงออกโดยฟดเนหนัสกกทททำใหข้พระเจข้ทำทรงนนับวตทำเปกนควทำมชอบ
ธรรมแกตเขทำดข้วย ฟดเนหนัสถทูกนนับวตทำชอบธรรมโดยควทำมเชสืที่อของเขทำในพระเจข้ทำองครหนขงที่ ผทูข้ชอบ
ธรรม ควทำมเชสืที่อและควทำมชอบธรรมของชทำยคนหนขที่งขยนับพระเจข้ทำใหข้ยดุตธิกทำรพธิพทำกษทำของพระองคร

กลตทำวไดข้วทำต ฟดเนหนัสเปกนภทำพเลกงหนขงที่ ถขงพระครธิสตร นอกจทำกนดร ฟดเนหนัสยนังกลทำยเปกนภทำพประกอบ
หนขงที่ ของกทำรถทูกนนับวตทำเปกนคนชอบธรรมโดยควทำมเชสืที่อดข้วย
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ทต่านทชาใหข้พระองคค์กรมิสิ้วททชั่นชสิ้าแหต่งการโตข้เถทยง เพราะเรซชั่องของทต่าน

นทสิ้ โมเสสกก็พลอยเสทยหายดข้วย 33 เพราะทต่านทชาใหข้จมิตใจโมเสสขมขซชั่น ดอังนอัสิ้นรมิมฝทปากของเขาจถึง
พยดถข้อยคชาหรนหอัน เหตดุกทำรณรนร นันทดที่นร ททำแหตงเมรดบทำหรถทูกหมทำยเหตดุไวข้ ดทู กนันดทำรวธิถด 20:1-13 อธิสรทำเอล
สอบตกอดกครนัรง พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้พวกเขทำนทรทำหมดเพสือที่ ทดสอบพวกเขทำ พวกเขทำสอบตก พวก
เขทำเรธิที่มบตนตตอวตทำโมเสสและพระเจข้ทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำยนัวที่ ยดุโมเสสใหข้เกธิดควทำมไมตเชสืที่อ กทำร
กบฏ และควทำมไมตเชสืที่อฟนังในกทำรตดหธินนนัรนแทนทดที่จะพทูดกนับมนัน บทเรดยนหนขที่งยนังมดอยทูเต หมสือนเดธิม
เกดที่ยวกนับวตทำควทำมบทำปของเรทำสทำมทำรถยนัวที่ ยดุคนอสืที่นๆใหข้ทททำบทำปไดข้ ควทำมบทำปของโมเสสทททำใหข้เขทำ
พลทำดกทำรเขข้ทำไปในแผตนดธินทดที่ทรงสนัญญทำไวข้นร นัน นอกจทำกนดร โปรดสนังเกตวตทำคททำพทูดหดุนหนันอนันเกธิด
จทำกควทำมโมโหทททำใหข้เกธิดกทำรยนัวที่ ยดุรนดุ แรงตตอพระเจข้ทำและนททำมทำซขที่งผลทดที่ตทำมมทำอนันรข้ทำยแรงตตทำงๆ
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ทต่านมมิไดข้ทชาลายชนชาตมิทอัสิ้งหลายตามททชั่พระเยโฮวาหค์ทรงบอัญชา

ทต่านไวข้ 35 แตต่ทต่านไดข้ปะปนกอับประชาชาตมิเหลต่านอัสิ้น และหอัดทชาอยต่างททชั่เขาทชากอัน หลนังจทำกเขข้ทำไป
ในแผตนดธินทดที่ทรงสนัญญทำไวข้นร นันแลข้ว อธิสรทำเอลกกเลธินเลตอตตอไปในควทำมสนัมพนันธรของพวกเขทำตตอ
พระเจข้ทำ พระรทำชบนัญญนัตธิ 7:1-2 กลตทำวชนัดเจนวตทำอธิสรทำเอลจะตข้องทททำลทำยประชทำชทำตธิทรนังปวงทดที่นนับถสือ
พระตตทำงดข้ทำวทดที่อทำศนัยอยทูใต นแผตนดธินนนัรน พวกเขทำไมตทททำตทำมนนัรน นอกจทำกนดร พวกเขทำเพธิกเฉยคททำสอน
ชนัดเจนของพระคนัมภดรรเรสืที่องกทำรแยกออกจทำกโลก ดนังนนัรน อธิสรทำเอลเรดยนรทูข้วธธิ ดปฏธิบนัตธิตตทำงๆอนันชนัวที่ รข้ทำย
ของโลก กทำรแยกออกเปกนหลนักกทำรหนขที่งทดที่ใชข้ไดข้ในททำงปฏธิบนัตธิมทำกๆ มนันปกปข้องเรทำและลทูกๆของ
เรทำจทำกบตวงแรข้วของพญทำมทำร
36 ทต่านปรนนมิบอัตมิรยปเคารพของเขาซถึชั่งกลายเปก็นบต่วงสชาหรอับทต่าน 37 ทต่านฆต่าบรตรชายและ
บรตรสาวของทต่านถวายเปก็นเครซชั่องสอักการบยชาแกต่ปทศาจ 38 ทต่านเทโลหมิตผยข้ไรข้ผมิดออกมาคซอโลหมิต
บรตรชายบรตรสาวของทต่าน ผยข้ซงถึชั่ ทต่านไดข้ฆต่าเปก็นเครซชั่องสอักการบยชาแกต่รยปเคารพแหต่งคานาออัน แผต่น
ดมินกก็มลทมินไปดข้วยโลหมิต เพรทำะกทำรปะปนของอธิสรทำเอลเขข้ทำกนับประชทำชทำตธิตตทำงๆทดที่นนับถสือพระ

ตตทำงดข้ทำวทดพที่ วกเขทำไมตยอมขนับไลตออกไป พวกเขทำจขงรนับควทำมบทำปของคนเหลตทำนนัรนมทำปฏธิบนัตธิ กทำรนตทำ
สะอธิดสะเอดยนของพระโมเลคเขข้ทำมทำในอธิสรทำเอลซขที่งในกทำรนนัรนพวกเดกกททำรกถทูกโยนลงไปในปทำก
ทดที่ไฟลดุกไหมข้ของเตทำไฟทองสนัมฤทธธิธทดที่ถทูกทททำใหข้มดรทูปรต ทำงเหมสือนรทูปเคทำรพอนันหนขงที่ พวกเขทำทททำใหข้
แผตนดธินของตนเปกนมลทธินไปดข้วยโลหธิตของลทูกๆของพวกเขทำเอง จนทดุกวนันนดร พตอแมตครธิสเตดยนทนัรง
หลทำยกกถวทำยลทูกๆของตนใหข้แกตโลกและพระของโลกนดรโดยกทำรขทำดกทำรแยกออกของตน ไมตมด
คททำถทำมเลยวตทำ ลทูกๆของพตอแมตครธิสเตดยนเปกนผทูข้ทดที่ไดข้รบนั ประโยชนรมทำกทดที่สดุดของกทำรดททำเนธินชดวธิตอยตทำง
แยกออก เมสืที่อพตอแมตครธิสเตดยนออมชอมหลนักกทำรและขข้อปฏธิบนัตธิตตทำงๆของกทำรแยกออกจทำกโลก
เหยสืที่อทดที่ไมตอทำจเลดที่ยงไดข้กคก สือลทูกๆของพวกเขทำ พญทำมทำรซขที่งเปกนเหมสือนสธิงโตคททำรทำมตนัวหนขงที่ ยตอมกนัด
กธินพวกเขทำฝตทำยวธิญญทำณโดยไมตเลสือกหนข้ทำ
39 ทต่านจถึงเปก็นคนไมต่สะอาดดข้วยการกระทชาของทต่าน และประพฤตมิเยทชั่ยงโสเภณทในการก
ระทชาของทต่าน มนันเปกนกทำรเสดยดสดทดที่วทำต กทำรขทำดกทำรแยกออกถทูกเปรดยบวตทำเปกนเหมสือนกนับกทำร
ประพฤตธิเยดที่ยงโสเภณด นดที่เปกนควทำมจรธิงไมตเพดยงในฝตทำยวธิญญทำณเทตทำนนัรน แตตบตอยครนัรงในฝตทำยรต ทำงกทำย
ดข้วย กทำรขทำดกทำรแยกออกจะนททำไปสทูตกทำรเปกนมลทธินฝตทำยวธิญญทำณอยตทำงเลดที่ยงไมตไดข้ และบตอยครนัรงกก
นททำไปสทูตกทำรเปกนมลทธินฝตทำยรต ทำงกทำยเชตนกนัน อธิสรทำเอลประพฤตธิตทำมใจชอบและทททำใหข้ตนัวเองและ
ลทูกๆของตนเปกนมลทธินไป
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แลข้วความกรมิสิ้วของพระเยโฮวาหค์กก็พลรต่งขถึนสิ้ ตต่อประชาชนของ

พระองคค์ และพระองคค์ทรงรอังเกทยจมรดกของพระองคค์ ควทำมบทำปของอธิสรทำเอลกลทำยเปกนกทำรดทูถทูก
ตตอพระเจข้ทำมทำกเสดยจนพระองครทรงเรธิที่มรนังเกดยจพวกเขทำแลข้ว 41 พระองคค์ทรงมอบทต่านไวข้ในมซอ
ประชาชาตมิตต่างๆ บรรดาผยข้ททชั่เกลทยดทต่านจถึงปกครองเหนซอทต่าน 42 ศอัตรย ของทต่านไดข้บทบบอังคอับทต่าน
และทต่านตกไปอยยใต่ ตข้อชานาจของเขา ในหลทำยศตวรรษตตอๆมทำ พระเจข้ทำทรงตดสอนอธิสรทำเอลหลทำย
ตตอหลทำยครนัรงเพสือที่ ชนักนททำใหข้มทำสทูตกทำรกลนับใจใหมตผทำต นททำงกทำรรดุกรทำนและกทำรพธิชธิตโดยประชทำชทำตธิ
ตตทำงดข้ทำวทนัรงหลทำย – คนเมโสโปตทำเมดย คนโมอนับ คนคทำนทำอนัน คนมดเดดยน และคนฟดลธิสเตดย เปกนตข้น
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พระองคค์ทรงชต่วยทต่านใหข้พข้นหลายครอัสิ้ง แตต่ทต่านมอักกบฏในจรด

ประสงคค์ของทต่าน และถยกเหยทยดลงดข้วยความชอัชั่วชข้าของทต่าน 44 ถถึงอยต่างไร เมซชั่อพระองคค์สดอับ
เสทยงรข้องทยลของทต่าน พระองคค์ทรงสนพระทอัยในความทรกขค์ใจของทต่าน แมข้อธิสรทำเอลยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำ
ซขที่งยนังผลใหข้เกธิดกทำรตดสอนของพระเจข้ทำ พระองครกทก รงสนพระทนัยพวกเขทำอยทูดต ด ควทำมคธิดกกคสือวตทำ
พระองครทรงจนับตทำดทูพวกเขทำอยทูตต ลอด
45 เพซชั่อเหก็นแกต่ทต่าน พระองคค์ทรงระลถึกถถึงพอันธสอัญญาของพระองคค์ และกลอับทรงกรรณา
ตามความเมตตาออันอรดมของพระองคค์ 46 พระองคค์ทรงใหข้ทต่านไดข้รอับความสงสารจากบรรดาผยข้ททชั่
ไดข้ยถึดทต่านไปเปก็นเชลย พระเจข้ทำจะไมตมดวนันลสืมพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองครเดกดขทำด พระองครจะ
ทรงระลขกถขงพนันธสนัญญทำของพระองครทมดที่ ดแกตประชทำชนของพระองครเสมอ ในกทำรเหกนควทำมทดุกขร
ยทำกของอธิสรทำเอล ในควทำมเมตตทำพระเจข้ทำทรงหนันกลนับจทำกกทำรทททำลทำยพวกเขทำอยตทำงสธิรนเชธิง
พระองครไมตเพดยงเปดที่ยมเมตตทำกรดุณทำเทตทำนนัรน พระองครยงนั ทรงสนัตยรซสืที่อตตอพระสนัญญทำของพระองคร
ดข้วย
ควทำมคธิดทดที่แฝงอยทูใต น ‘กทำรกลนับพระทนัยของพระเจข้ทำ’ กกคสือวตทำ พระองครทรงหนันเสดยจทำก
พระพธิโรธของพระองครเพรทำะ “ควทำมเมตตทำอนันอดุดมของพระองคร” ในควทำมอตอนโยนของพระเจข้ทำ
พระองครทรงทททำใหข้พวกทดจที่ นับอธิสรทำเอลไปเปกนเชลยสงสทำรพวกเขทำและปฏธิบนัตธิกบนั พวกเขทำอยตทำง
กรดุณทำ
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เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำอธธิษฐทำนสองประกทำร ประกทำรแรก

ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ขอทรงชต่วยขข้า
พระองคค์ทอัสิ้งหลายใหข้รอด และขอทรงรวบรวมขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจากทต่ามกลางประชาชาตมิตต่างๆ
เพซชั่อขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะโมทนาขอบพระครณพระนามบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ และเรมิงโลดในการ
สรรเสรมิญพระองคค์ ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พนข้ ในอนทำคต
เหมสือนกนับทดที่พระองครไดข้ทรงกระทททำในอดดต คททำรข้องททูลนนัรนขยทำยตตอมทำจนถขงทดุกวนันนดรและถขงครธิสต
จนักร โดยควทำมเชสืที่อเขทำอทำจมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำรตกเปกนเชลยยนังบทำบธิโลนและกทำรกระจนัดกระจทำย

ครนัรงใหญตของอธิสรทำเอลในกทำรททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงรวบรวมพวกเขทำจทำกประชทำชทำตธิตตทำงๆ ขข้อโตข้
แยข้งของเขทำกกคสือวตทำ เพสืที่อทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำจะไดข้สทำมทำรถโมทนาขอบพระครณพระนาม
บรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ และเรมิงโลดในการสรรเสรมิญพระองคค์
48 จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าของอมิสราเอลแตต่นมิรนอั ดรค์กาลจนถถึงนมิรนอั ดรค์
กาล และขอประชาชนทอัสิ้งปวงกลต่าววต่า "เอเมน" จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด เพลงสดดุดดบทนดร
ปธิดทข้ทำยดข้วยคททำถวทำยสทำธดุกทำรแหตงกทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ ดทำวธิดขอใหข้มกด ทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรน
“แตตนธิรนนั ดรรกทำลจนถขงนธิรนันดรรกทำล” แนตทดเดดยว พระองครทรงสมควรแกตคททำสรรเสรธิญตลอดไปเปกน
นธิตยร พรข้อมกนันนนัรน หนนังสสือเลตมทดที่สดที่ของเพลงสดดุดดปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรขอใหข้ประชทำชนของพระเจข้ทำ
กลตทำววตทำ เอเมน – ขอใหข้เปกนเชตนนนัรน วธิธดปฏธิบนัตธิของกทำรกลตทำววตทำ เอเมน มทำจทำกพระคนัมภดรร อนันทดที่จรธิง
เรทำถทูกสนังที่ ใหข้ทททำเชตนนนัรน เพลงสดดุดดบทนดรปดธิ ทข้ทำยเหมสือนทดมที่ นันเรธิที่มตข้นดข้วยคททำกททำชนับทดที่วทำต “จงสรรเสรธิญ
พระเยโฮวทำหรเถธิด” – ฮาเลลถูยาหว์!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 107: เพลงสดดุดดี 107 ขขนนี้ ตม้นเลว่มสดุดทม้ายของหนดังสนอเพลงสดดุดดี
ตามธรรมเนดียมของคนฮดีบรถู เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นบทเพลงเกดีนื่ยวกดับผถูม้ทดีนื่ถถูกไถว่แลม้วและโดยเฉพาะ
อยว่างยมินื่งเกดีนื่ยวกดับการขอบพระคดุณแดว่พระเจม้า ขณะทดีนื่เพลงสดดุดดีหลายบททม้ายๆไดม้บดันทขก
ประวดัตมิศาสตรว์ศดักดมิธสมิทธมิธในรถูปบทกวดี เพลงสดดุดดีบทนดีบนี้ ดันทขกความประเสรมิฐและการชว่วยใหม้พนม้
ของพระเจม้าทดีนื่มดีตว่อประชาชนของพระองคว์โดยทดันื่วไป ผถูม้เชดีนื่ยวชาญสว่วนใหญว่เหก็นพม้องตรงกดันวว่าผถูม้
แตว่งนว่าจะเปก็นดาวมิด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เลว่ายม้อนถขงปดัญหาและวมิกฤตมิหลายอยว่างของชดีวตมิ ซขนื่งผถูม้ทดีนื่ถถูกไถว่
แลม้วอาจพบวว่าตดัวพวกเขาเองเผชมิญอยถูแว่ ละองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าทรงชว่วยใหม้พม้นจากสมินื่งเหลว่านดันี้น
โอกาสเหลว่านดันี้นเรดียกรม้องคนทดันี้งหลายใหม้สรรเสรมิญองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า
สดด 107:1

เพลงสดดุดดบทนดรถทูกเกรธิที่นนททำดข้วยคททำกททำชนับทดที่วทำต โอ จงโมทนาขอบ

พระครณพระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์ประเสรมิฐ เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ นดที่
เปกนครนัรงทดที่สองของหข้ทำครนัรงทดที่คททำกททำชนับนดรถทูกพบในหนนังสสือเพลงสดดุดด บตอยครนัรงขนทำดไหนทดที่เรทำลสืม

ขอบพระคดุณองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำสททำหรนับควทำมดดและควทำมเมตตทำของพระองครทดที่มดตตอเรทำ มนันควรอยทูต
บนรธิมฝดปทำกของเรทำเสมอ เพลงสดดุดดบทนดรจะพรรณนทำตตอไปถขงวธิธดตตทำงๆทดที่พระเจข้ทำทรงปฏธิบนัตธิใน
ควทำมดดและควทำมกรดุณทำกนับประชทำชนของพระองคร
สดด 107:2-3

ใหข้ผข้ทย ทชั่พระเยโฮวาหค์ทรงไถต่ไวข้แลข้วกลต่าวดอังนอัสิ้นเถมิด คซอผยข้ททชั่พระองคค์

ทรงไถต่ไวข้จากมซอของปรปอักษค์ มนันเปกนหนข้ทำทดขที่ องประชทำชนของพระเจข้ทำเสมอมทำ (และจะเปกนเสมอ
ไป) ทดที่จะเปกนพยทำนถขงควทำมดดของพระองคร เรทำซขที่งเปกนผทูข้ทดที่ถทูกไถตแลข้วมดหนข้ทำทดที่เปธิดปทำกของเรทำตตอ
หนข้ทำคนอสืที่นโดยกลตทำวถขงควทำมดดของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเรทำ พระองครทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นจทำกมสือ
ของบรรดทำศนัตรทูของพวกเขทำแลข้วอยตทำงแนตนอน จนทดุกวนันนดรพระเจข้ทำกกทรงชตวยประชทำชนของ
พระองครใหข้พข้นจทำกกทำรโจมตดของผทูข้ชนัวที่ รข้ทำยนนัรน
3 และรวบรวมเขข้ามาจากแผต่นดมินทอัสิ้งหลาย จากตะวอันออก และจากตะวอันตก จากเหนซอ
และจากใตข้ แมข้อธิสรทำเอลอทำจถทูกสสืที่อถขงตรงนดร พวกเขทำกกไมตไดข้ถทูกทททำใหข้กระจนัดกระจทำยไปหรสือถทูก
รวบรวมกลนับมทำอดกในสมนัยของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดเหลตทำนนัรน ตรงกนันขข้ทำม ควทำมคธิดนดรดทูเหมสือนจะกลตทำว
ทนัวที่ ไปถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำทรงไถตประชทำชนของพระองครไมตวทำต พวกเขทำอยทูแต หตงหนใดกกตทำม
สดด 107:4-7

เขากก็พเนจรอยยใต่ นปต่าในททชั่แหข้งแลข้ง หาไมต่พบทางททชั่จะเขข้านครซถึงชั่

พอจะอาศอัยไดข้ 5 หมิวโหยและกระหาย จมิตใจของเขากก็อต่อนระอาไปในตอัวเขา อดกครนัรงทดที่แมข้อธิสรทำเอล
ในสมนัยอพยพอทำจถทูกสสืที่อตรงนดร ควทำมคธิดนดรกดก ทูเหมสือนจะกธินควทำมกวข้ทำงๆถขงประชทำชนของพระเจข้ทำ
ในครทำวทดุกขรลททำบทำก 6 แลข้วในความยากลชาบากของเขาเมซชั่อเขารข้องทยลพระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรง
ชต่วยเขาใหข้พข้นจากความทรกขค์ใจของเขา บตอยครนัรงขนทำดไหนทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำรอคอยจน
กระทนังที่ พวกเขทำเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกเพสืที่อทดที่จะระบทำยควทำมในใจของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
เหมสือนกนับทดที่พระเจข้ทำ (ผตทำนททำงผทูข้พยทำกรณรเยเรมดยร) จะตรนัสในเวลทำตตอมทำวตทำ “จงททูลเรทำ และเรทำจะ
ตอบเจข้ทำ และจะสททำแดงสธิที่งทดที่ใหญตยงธิที่ และทดที่มดอททำนทำจใหญตโต ซขที่งเจข้ทำไมตรทูข้นร นนั ใหข้แกตเจข้ทำ” (เยเรมดยร 33:3)
ผทูข้พยทำกรณรนทำฮทูมเขดยนไวข้วทำต “พระเยโฮวทำหรประเสรธิฐ ทรงเปกนทดที่กทำท บนังเขข้มแขกงในวนันยทำกลททำบทำก

พระองครทรงรทูจข้ นักผทูข้ทดที่วทำงใจในพระองคร” (นทำฮทูม 1:7) เมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำหนันมทำหทำพระองคร
ในควทำมทดุกขรใจของตน พระองครจะไมตทรงขนับไลตพวกเขทำออกไปเลย
7 พระองคค์ทรงนชาเขาไปในทางตรงจนเขามาถถึงนครซถึชั่งพอจะอาศอัยไดข้ กทำรกระทททำกธิจของ
พระเจข้ทำเพสืที่อเลดรยงดทูประชทำชนของพระองครถทูกกลตทำวถขงตรงนดร พระองครทรงนททำเรทำไปในททำงทดที่ถทูก
ตข้องเมสืที่อเรทำตธิดตทำมพระองครไป พระองครทรงนททำททำงไปยนังจดุดหมทำยปลทำยททำงทดที่ดทด ดที่สดุด องครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำของเรทำทรงทรทำบททำงทดที่เขข้ทำไปในถธิที่นทดุรกนันดทำร (แหตงชดวธิต) ทดที่เรทำตข้องทททำกกแคตเดธินตทำม
สดด 107:8-9

พรข้อมกนันนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรอดุททำนวตทำ โอ ใหข้เขาขอบพระ

ครณพระเยโฮวาหค์เพราะความดทของพระองคค์ เพราะการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ททชั่มทตต่อบรตรทอัสิ้ง
หลายของมนรษยค์ สดที่ครนัรงในเพลงสดดุดดบทนดร ผทูข้เขดยน (ในลนักษณะเดดยวกนันหมด) รข้องบอกคนทนัรง
หลทำยใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ – 107:8, 15, 21, 31 เหตดุผลนนัรนชนัดเจน – ควทำมดดของ
พระองครและพระรทำชกธิจมหนัศจรรยรตตทำงๆทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร มนันยนังเปกนจรธิงอยทูเต หมสือน
เดธิมจนทดุกวนันนดร เรทำมดหนข้ทำทดที่ดข้ทำนศดลธรรมและจรธิยธรรมทดที่จะสรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเพรทำะ
ควทำมดดของพระองคร เรทำมดหนข้ทำทดที่ตข้องทททำเชตนนนัรนเพรทำะสธิที่งทนัรงปวงทดที่พระองครไดข้ทรงกระทททำเพสืที่อเรทำ
9 เพราะผยข้ททชั่กระหาย พระองคค์ทรงใหข้เขาอมิชั่ม และผยข้ททชั่หมิว พระองคค์ทรงใหข้เขาหนชาใจดข้วย
ของดท โลกอทำจใหข้ควทำมมนังที่ คนังที่ ควทำมตสืที่นเตข้น ควทำมบนันเทธิง และกทำรพนักผตอนหยตอนใจไดข้ แตตมนนั ไมต
สทำมทำรถทททำใหข้จธิตใจทดที่หธิวกระหทำยอธิที่มไดข้ พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงสทำมทำรถทททำใหข้จธิตใจทดที่หธิวกระหทำยอธิที่ม
หนททำดข้วยควทำมดด พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงสทำมทำรถประททำนสนันตธิสดุขซขที่งเกธินควทำมเขข้ทำใจและควทำม
ชสืนที่ บทำนเกธินจะกลตทำวไดข้ พระองครเทตทำนนัรนสทำมทำรถประททำนควทำมอธิที่มเอมและควทำมพอใจแทข้จรธิงใน
ชดวธิตไดข้ นดที่ยธิงที่ เปกนเหตดุใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเพรทำะควทำมดดของพระองคร สธิที่งเหลตทำนดรเปกนบทำง
สต วนของพระรทำชกธิจมหนัศจรรยรตตทำงๆของพระองครทมดที่ ดตตอบดุตรทนัรงหลทำยของมนดุษยร
สดด 107:10-11

ผยทข้ ทชั่นอัชั่งอยยต่ในความมซดและเงามอัจจรราช ถยกขอังอยยต่ดข้วยความทรกขค์ยาก

และตมิดตรวน ควทำมบทำปยตอมนททำมทำซขที่งกทำรถทูกจองจททำ มนันทททำใหข้เรทำอยทูใต นเงทำแหตงควทำมตทำย – ควทำม

ตทำยฝตทำยวธิญญทำณและควทำมตทำยครนัรงทดที่สอง ควทำมบทำปจองจททำเรทำ บดขยดรเรทำ และทททำใหข้เรทำตทำบอด
ควทำมบทำปของเรทำเองมนักเปกนเหตดุแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเรทำ
11 เพราะเขากบฏตต่อพระวจนะของพระเจข้า และหยามคชาปรถึกษาขององคค์ผสข้ย ย งสร ด ควทำม
บทำปในประชทำชนของพระเจข้ทำยตอมนททำมทำซขที่งกทำรตดสอน มนันเปกนจรธิงอยตทำงแนตนอนในกรณดของ
อธิสรทำเอล ประวนัตธิศทำสตรรของพวกเขทำเตกมไปดข้วยกทำรตดสอนของพระเจข้ทำเพรทำะกทำรกบฏและควทำม
ไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำ จนทดุกวนันนดรควทำมบทำปในครธิสเตดยนทนัรงหลทำยยตอมทททำใหข้พวกเขทำนนังที่ อยทูใต น
ควทำมมสืด ควทำมบทำปยตอมขจนัดควทำมชสืที่นบทำนแหตงควทำมรอดของเรทำไปเสดย มนันนททำมทำซขที่งกทำรตกเปกน
ททำสและควทำมทดุกขรใจ โซตตรวนของมนันยทำกทดที่จะหนักออกไดข้ในควทำมคธิดของมนดุษยร
สดด 107:12-14

พระองคค์จถึงทรงกระทชาจมิตใจของเขาทอัสิ้งหลายใหข้ถต่อมลงดข้วยงาน

หนอัก เขาลข้มลงและไมต่มทใครชต่วย ประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอลโดยเฉพทำะในสมนัยของผทูข้วนธิ ธิจฉนัยเปกน
เรสือที่ งรทำวแหตงกทำรกบฏของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำและกทำรตดสอนพวกเขทำของพระองคร ผทูข้ทดที่องครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำทรงรนัก พระองครยอต มทรงตดสอน แตตมนันเปกนไปเพสืที่อผลดดของประชทำชนของพระองครเสมอ
13 แลข้วในความยากลชาบากของเขาเมซชั่อเขารข้องทยลพระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงใหข้เขารอด
จากความทรกขค์ใจของเขา ตลอดหลทำยยดุคสมนัยเมสือที่ พระเจข้ทำทรงตดสอนประชทำชนของพระองคร
พระองครกทก รงอตอนไหวตตอเสดยงรข้องไหข้ของพวกเขทำเสมอ เมสืที่ออธิสรทำเอลในควทำมทดุกขรยทำกของพวก
เขทำหนันมทำหทำพระเจข้ทำของตนและรข้องขอกทำรชตวยใหข้พนข้ “พระองครทรงใหข้เขทำรอดจทำกควทำมทดุกขรใจ
ของเขทำ” ในสมนัยของพระเยซทู พวกสทำวกรข้องออกมทำวตทำ “พระองคค์เจข้าขข้า ขอโปรดชต่วยพวกเราเถมิด
เรากชาลอังจะพมินาศอยยต่แลข้ว ” (มนัทธธิว 8:25) เหมสือนเดธิมทดที่พระกรรณ (หทู) ของพระเจข้ทำรนับรทูเข้ สดยงของ
ประชทำชนของพระองครเสมอ โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำรข้องออกมทำในกทำรกลนับใจใหมต ควทำมเชสืที่อ
และควทำมถตอมใจ
14 พระองคค์ทรงนชาเขาออกมาจากความมซดและเงามอัจจรราช และทรงระเบมิดพอันธนะของ
เขาใหข้ขาดสะบอันสิ้ ตทำมธรรมชทำตธิมนดุษยรอยทูใต นควทำมมสืดและกลนัวเงทำมนัจจดุรทำช (ซขที่งกกคสือควทำมตทำย)
และฝตทำยจธิตวธิญญทำณถทูกมนัดไวข้ คสือไมตสทำมทำรถชตวยตนัวเองใหข้พข้นจทำกอททำนทำจของควทำมบทำปไดข้ แตตเมสืที่อ

เรทำรนับเชสืที่อในพระเยซทูครธิสตรแลข้ว พระองครทรงนททำพวกเรทำใหข้เขข้ทำสทูตควทำมสวตทำง ไดข้ทรงประททำนชดวธิต
นธิรนันดรรใหข้ และทรงใหข้เรทำพข้นจทำกอททำนทำจของซทำตทำน และใหข้มดเสรดภทำพฝตทำยจธิตวธิญญทำณ อนันสมกนับ
กทำรเปกนบดุตรของพระเจข้ทำ
สดด 107:15-16

อดกครนัรงทดผที่ ทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรข้องออกมทำวตทำ โอ ใหข้เขาขอบพระ

ครณพระเยโฮวาหค์เพราะความดทของพระองคค์ เพราะการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ททชั่มทตต่อบรตรทอัสิ้ง
หลายของมนรษยค์ ดทูควทำมเหกนสททำหรนับขข้อ 8 นดที่เปกนครนัรงทดที่สองจทำกสดที่ครนัรงทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
อดุททำนออกมทำเชตนนดรในเพลงสดดุดดบทนดร
16 เพราะพระองคค์ทรงพอังประตยทองสอัมฤทธมิดิ์และทรงตอัดซทชั่ลยกกรงเหลก็กเสทย เมสือที่ คนบทำป
ทนัรงหลทำยหนันมทำหทำพระองครในกทำรกลนับใจใหมตและควทำมเชสืที่อทดที่ชตวยใหข้รอด พระองครกทก รงหนัก
ทททำลทำยอททำนทำจแหตงควทำมบทำปทดที่จองจททำ และปลดปลตอยนนักโทษเปกนอธิสระ คดุกใตข้ดธินแหตงควทำมบทำป
หลทำยครนัรงเปกนเหมสือนประตทูทองเหลสืองและซดที่ลทูกกรงเหลกก ควทำมบทำปยตอมจองจททำ กระนนัรนเมสือที่ คน
ทนัรงหลทำยหนันมทำหทำพระผทูข้ชตวยใหข้รอดในควทำมเชสืที่ออนันเรดยบงตทำย โดยแสวงหทำกทำรไถตของพระองคร
พระองครกทก รงหนักทททำลทำยอททำนทำจแหตงควทำมบทำปในชดวธิตของพวกเขทำ
สดด 107:17-18

เขาเปก็นคนโงต่เพราะการละเมมิดของเขา และเพราะความชอัวชั่ ชข้าของ

เขา เขาตข้องทนความทรกขค์ยาก สธิที่งหนขงที่ ทดโที่ ลกไมตเคยเรดยนรทูเข้ ลยกกคสือวตทำควทำมบทำปนททำมทำแตตควทำม
ทดุกขรลททำบทำก นอกจทำกนดร คนเหลตทำนนัรนทดที่ชอบทททำบทำปกกเปกนคนโงต มนันนททำมทำแตตควทำมทดุกขรลททำบทำก
ควทำมโศกเศรข้ทำ ควทำมขนัดขข้องใจ ควทำมปวดรข้ทำวใจ และกทำรพธิพทำกษทำ ควทำมบทำปยตอมทททำใหข้คนตกตทที่ทำ
ลง คนโงตเทตทำนนัรนชอบทททำบทำปตตอไป
18 จมิตใจเขารอังเกทยจอาหารทรกชนมิดและเขข้าไปใกลข้ประตยความตาย ควทำมอยทำกรนับประททำน
อทำหทำรยตอมไปจทำกคนทนัรงหลทำยเมสืที่อพวกเขทำปตวย: อทำหทำรชนัรนดดทดที่สดุดกกทททำใหข้พวกเขทำคลสืนที่ เหดยน
กระเพทำะของพวกเขทำกกไมตอยทำกรนับอทำหทำรนนัรน ในลนักษณะเดดยวกนัน ควทำมบทำปยตอมทททำใหข้ผทูข้คนปตวย
ในจธิตใจ พวกเขทำกธินขดรเถข้ทำเปกนอทำหทำร สธิที่งทดที่นททำมทำซขที่งสนันตธิสดุข ควทำมชสืนที่ บทำน และควทำมดดแทข้จรธิงยตอม

ถทูกรนังเกดยจโดยคนบทำป ดนังนนัรนพวกเขทำจขงเขข้ทำไปใกลข้ประตทูแหตงควทำมตทำย – ฝตทำยวธิญญทำณอยตทำง
แนตนอนและกระทนังที่ ฝตทำยรต ทำงกทำยดข้วย – เมสือที่ พวกเขทำดสืรอรนัรนตตอไปในควทำมบทำปของตน
สดด 107:19-20

อยตทำงไรกกตทำม แลข้วในความยากลชาบากของเขาเมซชั่อเขารข้องทยลพระ

เยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงใหข้เขารอดจากความทรกขค์ใจของเขา ควทำมดดของพระองครชตทำงยธิงที่ ใหญตจรธิงๆ
พระเจข้ทำทรงอดทนตตอคนโงตอยตทำงเปดที่ยมเมตตทำ เมสือที่ คนบทำปหนทำทนัรงหลทำยเขข้ทำตทำจนจรธิงๆและหนันมทำ
หทำพระเจข้ทำในกทำรกลนับใจใหมตเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้น “พระองครทรงใหข้เขทำรอดจทำกควทำมทดุกขรใจ
ของเขทำ” นอกจทำกนดร 20 พระองคค์ทรงใชข้พระวจนะของพระองคค์ไปรอักษาเขา และทรงชต่วยเขาใหข้
พข้นจากสมิชั่งตต่างๆททชั่จะทชาลายเขา ควทำมเมตตทำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ ชตทำงเปกนเรสืที่องสททำคนัญแหตงจธิตใจ
ของขข้ทำ โอ ขข้ทำไมตอทำจนนับพวกมนันไดข้ทรนังหมด พวกมนันมดมทำกกวตทำดทำวแหตงฟข้ทำสวรรครหรสือทรทำยแหตง
ชทำยทะเล แมข้คนโงตเพรทำะควทำมชนัวที่ ชข้ทำของตนถทูกทททำใหข้ทดุกขรใจ พระเจข้ทำในควทำมเมตตทำกกจะทรง
รนักษทำและชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกอดุบทำยมนักทททำลทำยตตทำงๆของพวกเขทำเองเมสืที่อพวกเขทำในกทำรกลนับใจ
ใหมตและควทำมเชสืที่อหนันมทำหทำพระองคร
สดด 107:21-22

นดที่กระตดุข้นผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใหข้รข้องออกมทำอดกวตทำ โอ ใหข้เขา

ขอบพระครณพระเยโฮวาหค์เพราะความดทของพระองคค์ เพราะการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ททชั่มทอยยต่
ตต่อบรตรทอัสิ้งหลายของมนรษยค์ เมสือที่ เรทำมองดทูควทำมโงตเขลทำแหตงควทำมบทำปของมนดุษยรและควทำมเมตตทำ
ของพระเจข้ทำ กกมดแตตคททำสรรเสรธิญถวทำยแดตควทำมดดของพระองคร อดกครนัรงทดที่ดคทู วทำมเหกนสททำหรนับขข้อ 8
22 และใหข้เขาถวายเครซอชั่ งสอักการบยชาโมทนาพระครณ และเลต่าพระราชกมิจของพระองคค์
ดข้วยความชซนชั่ บาน เพรทำะควทำมดดของพระเจข้ทำและพระรทำชกธิจมหนัศจรรยรตตทำงๆของพระองครทดที่มตด ตอ
คนโงตทร นังหลทำยทดที่บทำปหนทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข กททำชนับพวกเขทำใหข้ขอบพระคดุณพระเจข้ทำและเปกน
พยทำนแกตผทูข้อสืที่นดข้วยกทำรชสืที่นบทำน ในเลวดนธิตธิ 7:12-15 เครสือที่ งสนันตธิบทูชทำถทูกกททำหนดใหข้เปกนเครสือที่ งสนัตว
บทูชทำเฉพทำะเจทำะจงสททำหรนับกทำรขอบพระคดุณ ภทำยใตข้พระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส กทำรขอบพระคดุณมด
รทำคทำคตทำงวด สนัตวรทรงนั หลทำยถทูกฆตทำเปกนเครสืที่องบทูชทำ ปนัจจดุบนันเรทำไมตไดข้อยทูภต ทำยใตข้บนัญญนัตธิเชตนนนัรนแลข้ว
และกทำรขอบพระคดุณไมตตข้องเสดยอะไร คนเรทำคงคธิดวตทำประชทำชนของพระเจข้ทำจะขอบพระคดุณมทำก

ยธิงที่ กวตทำเดธิม อนธิจจทำทดที่มนนั แทบไมตเปกนเชตนนนัรนเลย! บทำงทดควทำมบทำปทดคที่ รธิสเตดยนทดุกคนกระทททำบตอยๆ
คสือ กทำรขทำดกทำรขอบพระคดุณตตอพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมดดของพระองครและพระรทำชกธิจมหนัศจรรยร
ตตทำงๆทดที่มดตตอบดุตรทนัรงหลทำยของมนดุษย เรทำไมตเพดยงอยทูภต ทำยใตข้คททำกททำชนับใหข้ขอบพระคดุณพระเจข้ทำ
สททำหรนับควทำมดดของพระองครเทตทำนนัรน แตตใหข้บอกผทูข้อสืที่นถขงเรสืที่องนดรดข้วย นอกจทำกนดร วธิญญทำณของเรทำใน
กทำรขอบพระคดุณดนังกลตทำวจะตข้องมทำพรข้อมกนับกทำรชสืที่นบทำน ไมตมทด ดที่สททำหรนับกทำรพรทที่ทำ กทำรโอดครวญ
หรสือกทำรบตนถทูกอนดุญทำตในชดวธิตครธิสเตดยน เรทำถทูกบนัญชทำวตทำ “จงชสืนที่ ชมยธินดดในองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทดุก
เวลทำ ขข้ทำพเจข้ทำขอยทรทำอดกครนัรงวตทำ จงชสืนที่ ชมยธินดดเถธิด” (ฟดลธิปปด 4:4)
สดด 107:23-27

สภทำพแวดลข้อมชดุดใหมตถทูกนททำเสนอ – วธิกฤตธิตตทำงๆแหตงชดวธิต ใน

กรณดนร คด สือ เหลตทำกะลทำสดเรสือในควทำมทดุกขรใจ ผยข้ททชั่ลงเรซอไปในทะเลทชาอาชทพอยยต่บนนชสิ้ากวข้างใหญต่
24 เขาไดข้เหก็นพระราชกมิจของพระเยโฮวาหค์ และการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ในททชั่นชสิ้าลถึก บรรดทำนนัก
เดธินเรสือเรดยนรทูอข้ ยตทำงรวดเรกววตทำกทำรออกไปในทะเลเปกนอดกโลกหนขที่งทดที่แตกตตทำง – ในททำงดดและใน
ททำงรข้ทำยกกไดข้ อททำนทำจแหตงทข้องทะเล โดยเฉพทำะเมสืที่อลอยนทรทำอยทูต เปกนเรสือที่ งนตทำสะพรขงกลนัวไดข้
25 เพราะพระองคค์ทรงบอัญชา และทรงใหข้เกมิดลมพายรซถึชั่งใหข้คลซชั่นทะเลกชาเรมิบ 26 คนเหลต่า
นอันสิ้ ถยกซอัดขถึสิ้นไปสยทต่ ข้องฟข้าและลงไปสยต่ททชั่ลถึก ใจของเขาละลายไปเพราะเหตรความยากลชาบาก 27 เขา
ถลาและโซเซไปอยต่างคนเมาและสมินสิ้ ปอัญญาลง เหลตทำกะลทำสดเรสือทรทำบดดถขงอนันตรทำยเหลตทำนนัรนเมสืที่อ
ทะเลกททำเรธิบขขรนมทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรยกใหข้อททำนทำจดนังกลตทำวเปกนมทำจทำกพระเจข้ทำอยตทำงเหกนไดข้ชนัด
พระองครคสือผทูข้ทดที่สทำมทำรถทททำใหข้เกธิดลมเหลตทำนนัรนและเปกนผทูข้ทดที่สทำมทำรถทททำใหข้ทะเลเหลตทำนนัรนสงบไดข้ กทำร
ออกทะเลไปในชตวงทดที่มพด ทำยดุไมตใชตเรสือที่ งสนดุก โดยเฉพทำะเมสืที่อเรสือนนัรนมดขนทำดเลกก คลสืนที่ ดทูเหมสือนจะ
ซนัดขขรนไปถขงฟข้ทำสวรรครจทำกนนัรนกกโจนลงสทูตทดที่ลขก เหลตทำกะลทำสดเรสือทดที่ตธิดอยทูใต นพทำยดุรนดุ แรงพบวตทำควทำม
กลข้ทำหทำญของพวกเขทำละลทำยไป เมสืที่อดทำดฟข้ทำเรสือของพวกเขทำทดที่ถทูกพทำยดุซนัดถทูกเหวดที่ยงไปมทำโดยทะเล
กททำเรธิบ เหลตทำกะลทำสดเรสือกกถลทำและโซเซไปมทำอยตทำงคนเมทำจรธิงๆ เมสืที่อมองไมตเหกนทตทำเทดยบเรสือหรสือทดที่
หลบภนัยใดเลย พวกเขทำกกจนปนัญญทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข พรรณนทำใหข้เหกนภทำพชนัดเจนถขงวธิกฤตธิ
เหลตทำนนัรนทดที่กะลทำสดเรสือจททำนวนมทำกเคยเผชธิญมทำ กลตทำวไดข้วทำต หลนักกทำรนดรประยดุกตรใชข้ไดข้กบนั วธิกฤตธิใด
กกตทำมของชดวธิต

สดด 107:28-30

เมสือที่ ตกอยทูใต นสภทำพอนับจนเชตนนนัรน แลข้วในความยากลชาบากของเขา

เมซชั่อเขารข้องทยลพระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงชต่วยนชาเขาออกจากความทรกขค์ใจของเขา พทำยดุชดวธิตยตอม
มทำอยตทำงแนตนอน – และไมตใชตสททำหรนับเหลตทำกะลทำสดเรสือในทะเลกททำเรธิบเทตทำนนัรน เมสืที่อเรทำรข้องททูลตตอองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำในควทำมทดุกขรลททำบทำกของเรทำ พระองครกสก ทำมทำรถและจะทรงนททำเรทำออกจทำกควทำมทดุกขร
ใจของเรทำไดข้ พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของประชทำชนของพระองครเมสืที่อพวกเขทำรข้องออกมทำ
ในพทำยดุชดวธิต อนันทดที่จรธิงหลทำยครนัรงพระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้พทำยดุชดวธิตเขข้ทำมทำเพสืที่อทดที่ประชทำชนของ
พระองครจะแสวงหทำกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระองคร พทำยดุชดวธิตเปกนตนัวเพธิมที่ อนันอนัศจรรยรซขที่งทวดควทำมเชสืที่อ
กทำรอธธิษฐทำน และกทำรแสวงหทำพระพนักตรรของพระเจข้ทำ
29 พระองคค์ทรงกระทชาใหข้พายรสงบลงและคลซชั่นทะเลกก็นมิชั่ง มดมทำกกวตทำหนขที่งครนัรงทดที่องครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำของเรทำทรงทททำใหข้นร ททำทะเลกทำลธิลดทดที่กทำท เรธิบสงบ และทททำใหข้พวกสทำวกทดที่หวทำดกลนัวรอดชดวธิต ดทู
มทำระโก 4:39 และเพลงสดดุดด 89:9
30 แลข้วเขากก็ยนมิ ดทเพราะเขามทความเงทยบ และพระองคค์ทรงนชาเขามายอังทต่าททชั่เขาปรารถนา
เมสือที่ ไดข้เหกนคททำตอบของพระเจข้ทำทดที่มดตตอคททำอธธิษฐทำนและกทำรทททำใหข้ทะเลกททำเรธิบสงบ เหลตทำกะลทำสดเรสือกก
เปรมปรดดธ เธิ พรทำะทะเลถทูกทททำใหข้สงบแลข้ว เมสืที่อพระเจข้ทำทรงนททำพวกเขทำไปยนังทตทำเทดยบเรสืออนันปลอดภนัย
พวกเขทำกกมดเหตดุยธิงที่ ใหญตทจดที่ ะเปรมปรดดธ ธิ
สดด 107:31-32

จทำกนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกรก อข้ งอดุททำนออกมทำวตทำ โอ ใหข้เขาขอบ

พระครณพระเยโฮวาหค์เพราะความดทของพระองคค์ เพราะการมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ททชั่มทตต่อบรตร
ทอัสิ้งหลายของมนรษยค์ ดทูควทำมเหกนสททำหรนับขข้อ 8 เหมสือนเดธิม
32 ใหข้เขายอพระเกทยรตมิพระองคค์ในชรมนรมประชาชน และสรรเสรมิญพระองคค์ในททชั่ประชรม
ของผยข้อาวรโส เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิและพทำยดุเหลตทำนนัรนแหตง
ชดวธิต พวกเขทำกกถทูกสนังที่ ใหข้ยกยตองพระองครตตอหนข้ทำคนทนัรงปวงและตตอหนข้ทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำรง
ตททำแหนตงผทูข้นททำดข้วย หลนักกทำรทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ เรทำตข้องอธธิษฐทำนขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ

และเมสืที่อพระองครทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเรทำ เรทำกกมดหนข้ทำทดที่ยกยตองพระองครตตอหนข้ทำคนทนัรงหลทำย –
ทนัรงผทูข้เลกกนข้อยและผทูข้ยธิงที่ ใหญต
สดด 107:33-34

พระองคค์ทรงเปลทชั่ยนแมต่นชสิ้าใหข้เปก็นถมินชั่ ทรรกอันดาร นชสิ้าพรใหข้เปก็นดมิน

แหข้งผาก 34 แผต่นดมินททชั่มทผลดกใหข้เปก็นททชั่แหข้งแลข้ง เพราะเหตรความโหดรข้ายของชาวเมซอง ตลอด
หลทำยศตวรรษ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำแผตนดธินตตทำงๆทดที่ชนัวที่ รข้ทำยแลข้วอยตทำงแนตนอน ลองดทูกทำรพธิพทำกษทำ
ของพระองครทดที่กระทททำตตอเมสืองโสโดมและโกโมรทำหรกไก ดข้ จนทดุกวนันนดร พสืรนทดที่นร นนั กกรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ
และเปกนทะเลทรทำย
สดด 107:35-38

ในททำงกลนับกนัน พระองคค์ทรงเปลทชั่ยนถมินชั่ ทรรกอันดารใหข้เปก็นสระนชสิ้า

แผต่นดมินแหข้งผากใหข้เปก็นนชสิ้าพร 36 และพระองคค์ทรงใหข้คนหมิวโหยอาศอัยททชั่นอัชั่น เพซชั่อเขาจะสถาปนา
นครซถึชั่งพอจะอาศอัยไดข้ เมสือที่ อธิสรทำเอลเขข้ทำมทำในแผตนดธินของพวกเขทำ พระเจข้ทำกกทรงอวยพรแมข้แตต
พสืรนทดที่ตตทำงๆทดที่เปกนทะเลทรทำยของมนัน นนันที่ เปกนควทำมจรธิงในสมนัยแหตงกทำรพธิชธิตของโยชทูวทำและมนันไดข้
เกธิดขขรนแลข้วอยตทำงแนตนอนในศตวรรษทดที่ยดที่สธิบเมสืที่อพวกยธิวกลนับไปยนังแผตนดธินของตนแลข้ว หลนักกทำรทดที่
ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำพระเจข้ทำทรงสทำมทำรถและทรงนททำกทำรอวยพรมทำสทูตประชทำชนของพระองครจรธิงๆ
เมสือที่ พวกเขทำแสวงหทำพระองคร พระองครสทำมทำรถและอทำจทททำใหข้ประชทำชนของพระองครเจรธิญขขร น
เมสือที่ พวกเขทำปรนนธิบนัตพธิ ระองคร
37 เขาหวต่านนา และปลยกสวนองรต่นและไดข้ผลดกมาก 38 โดยพระพรของพระองคค์เขาทอัสิ้ง
หลายทวทผลมากยมิชั่ง และพระองคค์มมิไดข้ทรงใหข้วอัวของเขาลดจชานวนลง อดกครนัรงทดพที่ ระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ทดที่
สทำมทำรถอวยพรและทททำใหข้ประชทำชนของพระองครเจรธิญขขรนไดข้ นดที่เปกนเชตนนนัรนเปกนพธิเศษเมสืที่อพวกเขทำ
ดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระองคร ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ 28:1-14 จะวตทำไปแลข้ว หลนักกทำรนดรยงนั มดอยทูจต น
ทดุกวนันนดร พระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่ใหข้เกดยรตธิพระองคร เชสืที่อฟนังพระองคร และปรนนธิบนัตธิ
พระองคร พระองครจะทรงอวยพรแรงงทำนแหตงมสือของเรทำ
สดด 107:39-40

เมซชั่อเขาถยกทชาใหข้นข้อยลงและถยกเหยทยดใหข้ตชชั่าโดยการบทบบอังคอับกอับ

ความยากลชาบากและความโศกเศรข้า 40 พระองคค์ทรงเทความดยหมมิชั่นลงบนเจข้านาย ทรงกระทชาใหข้

เขาพเนจรไปในถมิชั่นทรรกอันดารททชั่ไมต่มทหนทาง หนขงที่ ในเรสืที่องเสดยดสดอนันนตทำเศรข้ทำทดที่ถทูกพบอยทูทต นัวที่ พระ
คนัมภดรรกคก สือวตทำ หลนังจทำกพระเจข้ทำทรงอวยพรประชทำชนของพระองครแลข้ว ในไมตชข้ทำพวกเขทำกกถอยหตทำง
ไปเสดยจทำกพระองคร ตอนแรกมนันคสือกทำรไถลกลนับ ตตอมทำมนันคสือกทำรเกลสือกกลนัรวในควทำมบทำป จทำก
นนัรนมนันคสือกทำรกบฏซขที่งๆหนข้ทำตตอพระเจข้ทำ ประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอลคสือ แบบอยตทำงหนขที่งทดที่ตตอเนสือที่ ง
ของควทำมโงตเขลทำดนังกลตทำว และครธิสเตดยนทนัรงหลทำยจนทดุกวนันนดรกทก ททำแบบเดดยวกนัน ครธิสเตดยนมทำกมทำย
เหลสือเกธินในยดุคสมนัยนดรทดที่พอไดข้รนับกทำรอวยพรดข้ทำนกทำรเงธินจทำกพระเจข้ทำแลข้ว ในไมตชข้ทำกกหลงไปสทูต
วนัตถดุนธิยมและทดุกอยตทำงยกเวข้นกทำรปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำ ดข้วยเหตดุนร ด พวกเขทำในครทำวอนันเหมทำะสมกกถทูก
ทททำใหข้นข้อยลงและถทูกเหยดยดใหข้ตทที่ทำลงผตทำนททำงกทำรตดสอนของพระเจข้ทำ พระองครทรงทรทำบวธิธดจนัดกทำร
กนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ขนทำดหมวกหรสือกระเปจ๋ทำสตทำงครของเขทำเรธิที่มพองใหญตขร นข พระองครสทำมทำรถนททำ
ครธิสเตดยนไถลกลนับเหลตทำนนัรนกลนับไปสทูตถที่ธินทดุรกนันดทำรแหตงชดวธิตไดข้อยตทำงงตทำยดทำย
สดด 107:41-42

ตรงกนันขข้ทำม แตต่พระองคค์ทรงยกคนขอัดสนขถึนสิ้ จากความทรกขค์ยาก

และกระทชาใหข้ครอบครอัวของเขามากอยต่างฝยงแพะแกะ พระเจข้ทำทรงอวยพรและเลสืที่อนยศคนเหลตทำ
นนัรนทดที่มดใจถตอมและดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำไดข้จรธิงๆ พระองครทรงนททำกทำรอวยพรทดที่ปรทำกฏ
ชนัดเจนมทำสทูตคนเหลตทำนนัรนทดถที่ วทำยเกดยรตธิและปรนนธิบนัตธิพระองครไดข้จรธิงๆ
42 คนชอบธรรมจะเหก็นและยมินดท และความชอัชั่วชข้าทอัสิ้งปวงกก็จะปมิดปากของมอัน คนชอบ
ธรรมยตอมเปรมปรดดธ ธิเมสือที่ เหกนกทำรชตวยใหข้พข้นและกทำรอวยพรของพระเจข้ทำทดที่มดแกตคนทดใที่ จถตอม ยธิงที่ กวตทำ
นนัรน คนเหลตทำนนัรนทดที่ชอบทททำบทำปกกหดุบปทำกเสดยเมสืที่อเหกนกทำรอวยพรของพระเจข้ทำทดที่มดตตอคนของ
พระองครเอง จนทดุกวนันนดร บรรดทำสมทำชธิกครอบครนัวทดที่ยงนั ไมตรอดจะเยทำะเยข้ยและลข้อเลดยนญทำตธิๆทดที่ถทูก
ไถตแลข้ว อยตทำงไรกกตทำม เมสือที่ หลทำยปดผทำต นไปและพวกเขทำเกกบเกดที่ยวผลอนันขมขสืนที่ แหตงควทำมบทำปของ
ตน พวกเขทำกกเหกนควทำมมดเสถดยรภทำพและกทำรอวยพรทดมที่ ดตตอญทำตธิๆของพวกเขทำทดที่ดททำเนธินตทำมททำง
พระเจข้ทำ จทำกนนัรนพวกเขทำรดบกกหดุบปทำกเสดยๆทดที่กลตทำวรข้ทำยคนเหลตทำนนัรน
สดด 107:43

ผยใข้ ดฉลาดและจะรอักษาสมิงชั่ เหลต่านทสิ้ กก็จะเขข้าใจถถึงความเมตตาของ

พระเยโฮวาหค์ เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยขข้อสนังเกตทดที่วทำต บรรดทำคนมดปนัญญทำจะพธิเครทำะหรควทำมดด

ของพระเจข้ทำและกทำรกระทททำกธิจตตทำงๆของพระองคร เมสือที่ ผทูข้ใดจะหยดุดชนัวที่ ครทูตและตรขกตรอง เขทำกกจะ
เหกนวตทำควทำมบทำปยตอมกตอใหข้เกธิดควทำมเสดยหทำยและกทำรดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและควทำมชอบ
ธรรมยตอมนททำมทำซขที่งกทำรอวยพร บรรดทำคนมดปนัญญทำจะมทำถขงขข้อสรดุปนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 108: ไมว่มดีคสาถามเลยเกดีนื่ยวกดับผถูม้แตว่งของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ เขาคนอดา
วมิดเหมนอนเดมิม เพลงสดดุดดีบทนดีปนี้ ระกอบดม้วยขม้อความหลายตอนของเพลงสดดุดดีบททดีนื่ 57 และ 60
พรม้อมกดับขม้อความทดีนื่ตว่างไปจากเดมิมนม้อยมากๆ มดันเปก็นเพลงสดดุดดีแหว่งความรนนนื่ เรมิงและบางคน
ถนอวว่ามดันเปก็นเพลงสรรเสรมิญประจสาชาตมิของอมิสราเอล สเปอรว์เจดียนเรดียกมดันวว่า “เพลงยามเชม้าของ
นดักรบ” ขม้อ 1-5 แสดงออกชดัดเจนถขงจมิตวมิญญาณแหว่งการสรรเสรมิญ ขม้อ 6-12 แสดงออกถขงจมิต
วมิญญาณแหว่งการอธมิษฐาน ขม้อ 13 เปก็นถม้อยคสาสดุดทม้ายทดีแนื่ สดงปณมิธาน
สดด 108:1-5

หข้ทำขข้อนดรเกสือบเปกนเพลงสดดุดด 57:7-11 แบบคททำตตอคททำ โอ ขข้าแตต่

พระเจข้า จมิตใจของขข้าพระองคค์มอัชั่นคง ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงและรข้องเพลงสรรเสรมิญดข้วยจมิตใจ
ของขข้าพระองคค์ คททำกลตทำวซทรทำสองครนัรงของดทำวธิดเกดที่ยวกนับใจของเขทำทดที่มนันที่ คงมดควทำมหมทำยวตทำ เขทำไดข้
ตนัดสธินใจแลข้ว เขทำจะรข้องเพลงและสรรเสรธิญพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงเรดยกบรรดทำเครสือที่ งดนตรดของเขทำ
แบบบทกวดใหข้ลงมสือปฏธิบนัตธิ 2 พมิณใหญต่และพมิณเขาคยต่เออ๋ย จงตซชั่นเถมิด ขข้าพเจข้าจะปลรกอรรณ เหมสือน
กนับทดคที่ นๆหนขงที่ ตสืที่นในตอนเชข้ทำ ดทำวธิดกกเรดยกตนัวเองและบรรดทำเครสือที่ งสทำยของเขทำใหข้สรรเสรธิญ
พระเจข้ทำ นอกจทำกนดร เขทำตนัรงใจทททำเชตนนนัรนกระทนังที่ ในตอนเชข้ทำตรทูตดข้วย นดที่บอกเปกนนนัยถขงกทำรใชข้เวลทำชตวง
เชข้ทำตรทูตในกทำรอธธิษฐทำนและกทำรสรรเสรธิญ มนันเปกนรทูปแบบพสืรนฐทำนทดที่สดุดของกทำรนมนัสกทำร
ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงประกทำศควทำมตนัรงใจของเขทำทดที่จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ 3 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮ
วาหค์ ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ทต่ามกลางประชาชาตมิ ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงสรรเสรมิญ
พระองคค์ทต่ามกลางชนชาตมิทอัสิ้งหลาย ควทำมคธิดกกคสือวตทำ ดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
ทตทำมกลทำงประชทำชนของเขทำเอง (นนันที่ คสือ ครอบครนัว) และทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิแหตงประชทำชนของ
เขทำดข้วย ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ คททำสรรเสรธิญของเขทำแดตพระเจข้ทำจะเปกนทดที่ทรทำบแกตคนทนัรงปวง

และไมตถทูกกระทททำในทดที่ลนับ พรข้อมกนับโวหทำรแบบบทกวด ดทำวธิดอธธิบทำยวตทำทททำไมเขทำจะสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำเชตนนนัรน 4 เพราะความเมตตาของพระองคค์ใหญต่ยมิชั่งเหนซอฟข้าสวรรคค์ ความจรมิงของ
พระองคค์สยงถถึงเมฆ ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำยธิงที่ ใหญตเสดยจนรทำวกนับวตทำมนันขขรนไปถขงฟข้ทำสวรรคร ใน
ลนักษณะเดดยวกนัน ดทำวธิดเปรดยบควทำมจรธิงของพระเจข้ทำวตทำเปกนเหมสือนกทำรเอสืรอมไปถขงหมทูตเมฆเบสืรองบน
พรข้อมกนับคททำเปรดยบเปรยอนันหรทูหรทำ เขทำพรรณนทำลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันหทำทดที่สดุดมธิไดข้ของควทำม
เมตตทำและควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ ดทู เพลงสดดุดด 103:11 และ 85:11
5 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอทรงเปก็นททชั่เชมิดชย เหนซอฟข้าสวรรคค์ ขอสงต่าราศทของพระองคค์อยยต่เหนซอ
ทอัชั่วแผต่นดมินโลก ในกทำรตรขกตรองเกดที่ยวกนับควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ เขทำปธิดทข้ทำย
เนสืรอหทำสต วนนดรดข้วยคททำสรรเสรธิญและคททำถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่เขทำเปรดยบสงตทำรทำศดของ
พระเจข้ทำวตทำอยทูสต ทูงกวตทำฟข้ทำสวรรคร
สดด 108:6-9

ขข้อ 6-13 เกสือบเหมสือนกนันทดุกดข้ทำนกนับเพลงสดดุดด 60:5-12 ขอทรง

ชต่วยใหข้รอดโดยพระหอัตถค์ขวาของพระองคค์และทรงตอบขข้าพระองคค์ เพซชั่อวต่าผยทข้ ทชั่พระองคค์ทรงรอักจะ
ไดข้รบอั การชต่วยใหข้พนข้ พระเจข้ทำทรงอวยพรเขทำแลข้วดข้วยธงแหตงชนัยชนะเพนนื่อทดีวนื่ ว่า ดทำวธิดจะไดข้รนับกทำร
ชตวยใหข้พนข้ ดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยเขทำใหข้รอด (นนันที่ คสือ ชตวยใหข้
พข้น) และสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำจรธิงๆ
7 พระเจข้าไดข้ตรอัสดข้วยความบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์วต่า "เราจะปมิตมิยมินดท สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้
วตทำ “ควทำมเชสืที่อไมตเคยมดควทำมสดุขมทำกกวตทำตอนทดที่มนนั สทำมทำรถหงทำยหลนังลงบนพระสนัญญทำของพระเจข้ทำ
ไดข้ ... พระเจข้ทำทรงสนัญญทำชนัยชนะแกตอธิสรทำเอลแลข้ว และสนัญญทำอทำณทำจนักรนนัรนแกตดทำวธิดแลข้ว ควทำม
บรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำรนับประกนันกทำรทททำใหข้พนันธสนัญญทำของพระองครเองเปกนจรธิง และดนังนนัรนกษนัตรธิยร
ผทูข้นร ดจงข พทูดอยตทำงมนันที่ ใจ” ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำอยตทำงผทูข้มดชนัยโดยรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำจะประททำนควทำมสททำเรกจแกต
เขทำ เราจะแบต่งเมซองเชเคม และแบต่งหรบเขาเมซองสร คคทออก เชเคมเปกนสต วนหนขงที่ ของอธิสรทำเอลตอน
นนัรน แตตยงนั อยทูภต ทำยใตข้นร ททำมสือของอธิชโบเชท บดุตรชทำยซทำอทูล ฝตทำยหลนังไมตยอมจททำนนตตอสธิทธธิอททำนทำจของ
ดทำวธิด แตตตอนนดรดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ดทำวธิดรทูวข้ ทำต เขทำจะมดชยนั ชนะ ดทู 2 ซทำมทูเอล 2:4-11

หดุบเขทำเมสืองสดุคคทอยทูใต กลข้เมสืองเชเคม ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ดทำวธิดพทูดถขงกทำรยขดครองมนัน
และกทำรวนัดขนทำด (นนันที่ คสือ กทำรสททำรวจ) มนัน ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ ดทำวธิดจะมดชยนั เหนสือศนัตรทู
ของเขทำโดยยขดครองแผตนดธินของศนัตรทูนร นัน
นอกจทำกนดร เขทำประกทำศวตทำ 8 กมิเลอาดเปก็นของเรา มนอัสเสหค์เปก็นของเรา เอฟราอมิมเปก็นททชั่กอัน
ศทรษะของเรา ยยดาหค์เปก็นผยข้ทรงตอัสิ้งพระราชบอัญญอัตมิของเรา กธิเลอทำดกกถทูกอข้ทำงสธิทธธิธควทำมเปกนเจข้ทำของ
โดยอนับเนอรรเพสืที่ออธิชโบเชท ดทู 2 ซทำมทูเอล 2:9 (กธิเลอทำดเปกนเขตแดนบนฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำ
จอรรแดน) แนตนอนวตทำมนนัสเสหรและเอฟรทำอธิมเปกนพสืรนทดที่ตตทำงๆของอธิสรทำเอลซขที่งดทำวธิดในฐทำนะ
กษนัตรธิยรแหตงยถูดาหว์ไมตมดสธิทธธิอททำนทำจ ณ จดุดนดรดทำวธิดเปกนกษนัตรธิยรเหนสือเฉพทำะยทูดทำหรซขที่งเปกนฐทำนทดที่มนันที่
แหตงสธิทธธิอททำนทำจของเขทำ (นนันที่ คสือ ผทูข้ตรนังพระรทำชบนัญญนัตธิ) ในขณะนนัรน กระนนัรน ควทำมคธิดทดที่สททำคนัญกวตทำ
กกคสือวตทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงอวยพรเขทำและประททำนชนัยชนะใหข้แกตเขทำ สนักวนันหนขงที่ เขทำจะกลทำยเปกน
กษนัตรธิยรเหนสืออธิสรทำเอลทนัรงสธิรน หลทำยปดตตอมทำในฐทำนะเปกนกษนัตรธิยรเหนสือประชทำชทำตธินร นันทนัรงสธิรนแลข้ว
ดทำวธิดมองยข้อนกลนับไปยนังวนันวทำนเหลตทำนนัรนและเขดยนคททำอธธิษฐทำนแหตงควทำมเชสืที่อของเขทำในวนันเหลตทำ
นนัรนเปกนเพลงสดดุดดบทหนขงที่
กระนนัรน เขทำกกมดนมธิ ธิตทดที่ยธิงที่ ใหญตมทำกกวตทำเดธิม 9 โมออับเปก็นอต่างลข้างชชาระของเรา เราเหวทชั่ยง
รองเทข้าของเราลงบนเอโดม เราโหต่รข้องดข้วยความมทชอัยเหนซอฟทลสมิ เตทย " ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของ
พระเจข้ทำ ดทำวธิดแลเหกนชนัยชนะเหนสือบรรดทำศนัตรทูยทำวนทำนของอธิสรทำเอล เชตน โมอนับและเอโดมททำง
ทธิศตะวนันออก (ประเทศจอรรแดนปนัจจดุบนัน) ดข้วยควทำมยดุตธิธรรมดดุจบทกวด ดทำวธิดกลตทำวถขงกทำรทททำใหข้
โมอนับเปกนอตทำงลข้ทำงชททำระ – ซขที่งเปกนทดๆที่ นทรทำสกปรกจทำกกทำรลข้ทำงเทข้ทำของเขทำถทูกเกกบรวบรวมไวข้ – และ
เอโดมเปกนสถทำนทดๆที่ เขทำจะเททรทำยออกจทำกรองเทข้ทำของเขทำ สต วนฟดลธิสเตดยนนัรน ดทำวธิดบอกลตวงหนข้ทำ
วตทำพวกเขทำจะถทูกกททำรทำบจนถขงจดุดทดที่พวกเขทำจะโหตรข้องเมสือที่ ดทำวธิดมดชนัยในศขกๆหนขที่ง
ควทำมคธิดโดยรวมกกคสือวตทำดทำวธิดเหกนลตวงหนข้ทำวตทำ ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำสนักวนันหนขที่ง
เขทำจะปกครองเหนสืออธิสรทำเอลทนัรงสธิรน นอกจทำกนดร เขทำจะมดชนัยเหนสือบรรดทำศนัตรทูของชนชทำตธิของเขทำ

ซขที่งอยทูรต อบดข้ทำน แมข้ถทูกเขดยนในอดกหลทำยปดตตอมทำ บนัดนดรดทำวธิดกกเขดยนสธิที่งทดที่เขทำเหกนภทำพเมสืที่อหลทำยปด
กตอนหนข้ทำนนัรนโดยควทำมเชสืที่อลงเปกนขข้อเขดยนศนักดธิธสธิทธธิธ
สดด 108:10-11

พรข้อมกนับฉทำกหลนังอนันเปดที่ยมชนัยชนะนนัรน ดทำวธิดรข้องออกมทำวตทำ ผยใข้ ดจะ

นชาขข้าพเจข้าเขข้าไปในนครททชั่มทปข้อม ผยใข้ ดจะนชาขข้าพเจข้าไปยอังเอโดม บทำงคนคธิดวตทำนครเขข้มแขกงนนัรนคสือ
รนับบทำหรของคนอนัมโมนดนังทดที่ถทูกกลตทำวถขงใน 2 ซทำมทูเอล 12:26, 29 เอโดมอยทูทต ทำงทธิศใตข้ของโมอนับ
บนฝนัที่งตะวนันออกของทะเลตทำย ดทำวธิดจขงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ ผทูข้ใดจะใหข้ชนัยชนะแกตเขทำ
เหนสือศนัตรทูเหลตทำนดร?
เขทำตอบคททำถทำมของตนัวเอง 11 โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์มมิไดข้ทรงทอดทมิสิ้งขข้าพระองคค์ทอัสิ้ง
หลายแลข้วหรซอ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า พระองคค์ไมต่ทรงออกไปกอับกองทอัพของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายแลข้ว
ละ แมข้พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้อธิสรทำเอลถทูกตดสอนโดยสงครทำมกนับคนอนัมโมนดนังทดหที่ มทำยเหตดุไวข้ใน
2 ซทำมทูเอล 10 บนัดนดรดทำวธิดกกวงธิ วอนพระเจข้ทำใหข้ประททำนชนัยชนะแกตเหลตทำกองทนัพของเขทำ ดทำวธิด
ตระหนนักดดวทำต ควทำมบทำปของชนชทำตธิของเขทำไดข้ยนัวที่ ยดุพระเจข้ทำมธิใหข้อวยพรพวกเขทำในอดดต บนัดนดรเขทำ
ททูลขอกทำรอวยพรของพระเจข้ทำพรข้อมกนับชนัยชนะเหนสือบรรดทำศนัตรทูของเขทำ
สดด 108:12-13

พรข้อมกนับคททำกลตทำวนข้อยกวตทำควทำมเปกนจรธิงอนันลขกซขรง ดทำวธิดอธธิษฐทำน

วตทำ ขอประทานความชต่วยเหลซอเพซชั่อตต่อตข้านความยรต่งยากตต่างๆ เพราะความชต่วยเหลซอของมนรษยค์กก็
ไรข้ผล ดทำวธิดขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำโดยตรงในศขกทดที่อยทูตต รงหนข้ทำพวกเขทำ เขทำรทูข้ดดวทำต ควทำมชตวย
เหลสือของมนดุษยรมดคตทำนข้อยจรธิงๆ ชนัยชนะนนัรนจะเปกนมทำโดยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนดทำวธิด
จขงอธธิษฐทำนขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำโดยตรง นนันที่ คสือกทำรดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ!
13 โดยพระเจข้าเอง ขข้าพเจข้าทอัสิ้งหลายจะปฏมิบอัตมิอยต่างเขข้มแขก็ง พระองคค์เองจะทรงเปก็นผยข้
เหยทยบคยอต่ รมิของขข้าพเจข้าทอัสิ้งหลายลง เพรทำะรทูวข้ ทำต ควทำมชตวยเหลสือของเขทำมทำจทำกทดที่ไหน ดทำวธิดจขงคทำด
กทำรณรถขงชนัยชนะ ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ชนัยชนะกกถทูกรนับประกนันแลข้ว พระองครทรงเปกนผทูข้
ทดจที่ ะเหยดยบเหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำ หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ

ศขกใดกกตทำมสทำมทำรถถทูกเอทำชนะไดข้และปนัญหทำใดกกตทำมสทำมทำรถถทูกพธิชธิตไดข้ จงสรรเสรธิญองครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำเถธิด!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 109: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้คลม้ายกดับเพลงสดดุดดีหลายบทในชว่วงตม้นของ
หนดังสนอเลว่มนดีนี้ เหก็นไดม้ชดัดวว่ามดันเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนขงนื่ ของดาวมิดและถถูกอดุทมิศใหม้แกว่หดัวหนม้านดักรม้อง
เหก็นไดม้ชดดั วว่าดาวมิดกสาลดังเขดียนเกดีนื่ยวกดับวมิกฤตมิใหญว่ในชดีวมิตของเขา – อาจเปก็นการกบฏของอดับซา
โลมหรนอการหลอกลวงของอาหมิโธเฟลหรนอการทรยศของโดเอกคนเอโดม อยว่างไรกก็ตาม ไมว่มดี
คสาถามเลยวว่าพระวมิญญาณบรมิสดุทธมิธทรงกลว่าวถขงโศกนาฏกรรมหนขนื่งทดีนื่ยงมินื่ ใหญว่กวว่าและนดันื่นคนอการ
ทรยศองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของเราโดยยถูดาส อมิสคารมิโอท กมิจการ 1:16-20 กลว่าวถขงเรนนื่องนดันี้นอยว่างชดัด
เจนมากๆ
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้แบว่งออกเปก็นสามสว่วนใหญว่ๆ ในขม้อ 1-5 ดาวมิดรม้องทถูลพระเจม้าอยว่างถว่อมใจ
เพนอนื่ ใหม้เขาถถูกชว่วยใหม้พนม้ จากบรรดาศดัตรถูของเขาทดีนื่คดมิ คดทรยศ ในขม้อ 6-20 เขามองไปไกลกวว่าตดัว
เขาเองแบบเปก็นคสาพยากรณว์และเอว่ยคสาพมิพากษากลว่าวโทษผถูม้ทรยศองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของเรา ในขม้อ
21-31 เขายม้อนกลดับมาสถูว่การรว่วมสนมิทของเขากดับพระเจม้าในคสาอธมิษฐานและคสาสรรเสรมิญ สว่วน
กลางของเพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ ปก็นคสากลว่าวโทษตว่อศดัตรถูผถูม้นดันี้นของพระครมิสตว์ – ยถูดาส อมิสคารมิโอท – ซขนื่ง
พระวมิญญาณบรมิสดุทธมิธทรงดลใจดาวมิดขณะเขาเขดียนเกดีนื่ยวกดับพวกศดัตรถูของเขาเอง
สดด 109:1-5

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำททูลขอใหข้พระเจข้ทำสดนับฟนังเสดยง

รข้องททูลของเขทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ผยซข้ ถึชั่งขข้าพระองคค์สรรเสรมิญ ขออยต่าทรงนมิชั่งเสทย พระเจข้ทำผทูข้ทดที่ดทำวธิด
รทูจข้ นักทรงสมควรแกตคททำสรรเสรธิญทนัรงสธิรน และทรงเปกนพระองครผทูข้ทดที่เขทำหนันไปพขงที่ ในยทำมทดุกขรลททำบทำก
เหกนไดข้ชดนั วตทำเขทำททูลขอใหข้พระเจข้ทำสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ คททำอธธิษฐทำนรข้อนรนของผทูข้ชอบธรรม
คนหนขที่งปรทำกฏชนัดเจน
2 เพราะปากของคนชอัวชั่ และปากของคนหลอกลวงอข้าใสต่ขาข้ พระองคค์อยยแต่ ลข้ว พวกเขาไดข้พ ยด
ปรอักปรชาขข้าพระองคค์ดวข้ ยลมิสิ้นมรสา ดทำวธิดเรธิที่มนททำเสนอคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำจทำระไน

กทำรตตอตข้ทำนและกทำรขตมเหงทดที่เขทำเผชธิญ โปรดสนังเกตวตทำควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำคสือ ถม้อยคสาของ
เหลตทำศนัตรทูของเขทำ คททำวธิพทำกษรวธิจทำรณรและกทำรโจมตดททำงคททำพทูดของเหลตทำปฏธิปนักษรสรข้ทำงควทำมทดุกขรใจ
ไดข้มทำกมทำยจรธิงๆ
3 เขาทอัสิ้งหลายลข้อมขข้าพระองคค์ไวข้ดข้วยถข้อยคชาเกลทยดชอัง และโจมตทขข้าพระองคค์อยต่างไรข้เหตร
แนตนอนวตทำดทำวธิดเผชธิญควทำมเปกนศนัตรทูมทำตลอดชดวตธิ ของเขทำไมตวทำต จะเปกนซทำอทูลและเหลตทำพนันธมธิตร
ของเขทำหรสืออนับซทำโลมและพรรคพวกของเขทำ ถข้อยคททำทดจที่ งเกลดยดจงชนังและขมขสืนที่ นททำควทำมทดุกขรใจ
ใหญตยงธิที่ มทำไดข้อยตทำงแนตนอน นนันที่ เปกนจรธิงอยตทำงแนตนอนกนับองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในกทำรรนับใชข้บน
โลกนดรของพระองคร พวกฟทำรธิสด พวกสะดทูสด และมหทำปดุโรหธิตกลตทำวแตตถข้อยคททำเกลดยดชนังตตอสทูข้
พระองคร พวกเขทำคธิดแผนกทำรเพสืที่อทททำลทำยพระองครตลอดกทำรรนับใชข้บนโลกนดร ของพระองคร
4 เขาเปก็นพวกปฏมิปกอั ษค์ตต่อขข้าพระองคค์แทนความรอักของขข้าพระองคค์ สต่วนขข้าพระองคค์ไดข้
อธมิษฐานเทต่านอัสิ้น ดทำวธิดไดข้แสดงควทำมกรดุณทำตตออนับซทำโลมบดุตรชทำยของเขทำแลข้วอยตทำงแนตนอน
กระนนัรน เขทำกกหนันมทำตตอสทูข้บธิดทำของเขทำเอง ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกกอดุทธิศตนัวในกทำรอธธิษฐทำนเผสืที่อคนเหลตทำ
นนัรนทดที่เกลดยดชนังเขทำ แนตทดเดดยว เขทำเปกนแบบอยตทำงของสธิที่งทดที่องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงสอนใน
เวลทำตตอมทำในมนัทธธิว 5:44 อยตทำงไรกกตทำม พระองครผทูข้ยธิงที่ ใหญตกวตทำดทำวธิดกกถทูกกลตทำวถขงอยทูเต บสืรองหลนัง
ไมตมดผทูข้ใดรนักเหมสือนพระเยซทูทรงรนัก พระองครทรงรทที่ทำไหข้เพรทำะเยรทูซทำเลกมซขที่งรวมถขงพวกฟทำรธิสด พวก
สะดทูสด และมหทำปดุโรหธิตและพระองครทรงอธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำ เพสืที่อตอบแทนควทำมรนักอนันยธิงที่ ใหญต
ของพระองครทมดที่ ดตตอพวกเขทำๆเกลดยดชนังพระองครและกลทำยเปกนปฏธิปนักษรของพระองคร กระนนัรน
พระองครกทก รงอดุทธิศตนัวแกตกทำรอธธิษฐทำน บทเรดยนหนขงที่ ทดที่ลขกซขรงยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
5 เขาตอบแทนขข้าพระองคค์ดวข้ ยความชอัวชั่ แทนความดท และความเกลทยดชอังแทนความรอัก
ของขข้าพระองคค์ แมข้องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำไดข้ทรงทททำกทำรอนัศจรรยรอนนั เปดที่ยมกรดุณทำมทำกมทำยใน
สมนัยของพระองคร พระองครกยก งนั ทรงถทูกปฏธิเสธโดยคนของพระองครเอง พระองครเสดกจมทำเพสืที่อ
แสวงหทำและเพสืที่อชตวยคนทดที่หลงหทำยไปใหข้รอด และกระนนัรนพวกเขทำกกไมตอยทำกเกดที่ยวขข้องอะไรกนับ

พระองคร ดทู ยอหรน 10:32 และลทูกทำ 19:14 และดทำวธิดจขงปทูพรสืนสททำหรนับคททำกลตทำวโทษทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำซขที่ง
พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงดลใจเขทำใหข้เขดยนเกดที่ยวกนับผทูข้ทรยศตตอพระครธิสตร
สดด 109:6-7

ขอทรงตอัสิ้งคนชอัชั่วใหข้อยยเต่ หนซอเขาและใหข้ซาตานยซนอยยทต่ ทชั่มซอขวาของ

เขา ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักหนันไปยนังคททำพยทำกรณรกลตทำวโทษยทูดทำสแหตงเครธิโอท (อธิสคทำรธิโอท) ผทูข้ทรยศ
ตตอพระครธิสตร พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงดลใจดทำวธิดใหข้เขดยนรทำยกทำรยสืดยทำวทดที่เปกนคททำกลตทำวโทษผทูข้ทดที่
นตทำสนังเวชทดที่สดุดในบรรดทำสธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรงปวงของพระเจข้ทำ ดทำวธิดมอบชทำยเลวทรทำมผทูข้นร ดไวข้ใหข้อยทูใต ตข้
บนังคนับของคนชนัวที่ คนหนขที่ง เหกนไดข้ชนัดวตทำเขทำถทูกมอบไวข้ใหข้อยทูใต ตข้กทำรปกครองของซทำตทำนซขที่งถทูกกลตทำว
ชนัดเจนในสต วนหลนังของขข้อนดร ในฐทำนะบดุตรแหตงควทำมพธินทำศ ยทูดทำสจะหมอบคลทำนอยทูภต ทำยใตข้กทำร
ครอบครองอนันททำรดุณของพญทำมทำรตลอดชนัวที่ นธิรนนั ดรรกทำลในนรก
7 เมซชั่อพมิจารณาคดท กก็ใหข้เขาปรากฏวต่าเปก็นผยกข้ ระทชาผมิด และใหข้คชาอธมิษฐานของเขากลายเปก็น
ความบาป ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำรพธิพทำกษทำทดที่พระทดที่นนังที่ ใหญตสขด ทำวเมสืที่อยทูดทำส
จะหมอบอยตทำงหวทำดกลนัวทดที่นนันที่ เขทำบอกลตวงหนข้ทำถขงควทำมพธินทำศของยทูดทำส แมข้แตตคททำอธธิษฐทำนขอ
ควทำมเมตตทำของเขทำกกจะถทูกถสือวตทำเปกนควทำมบทำป
สดด 109:8

ขอใหข้วอันเวลาของเขานข้อย ขอใหข้อทกผยข้หนถึชั่งมายถึดตชาแหนต่งของเขา

กทำรเชสืที่อมโยงกนับเหตดุกทำรณรตตทำงๆในพนันธสนัญญทำใหมตถทูกแสดงตรงนดร เปโตรประยดุกตรใชข้คททำกลตทำว
โทษนดรกบนั ยทูดทำสอยตทำงชนัดเจนในกธิจกทำร 1:20 แนตทดเดดยว วนันเวลทำของเขทำนข้อยเมสือที่ เขทำฆตทำตนัวตทำยไมต
นทำนหลนังจทำกทรยศพระเยซทู และอธิงตทำมคททำพยทำกรณรนร ด เปโตรตนัรงใจแนตวแนตวทำต อดกคนหนขงที่ ควรถทูก
เลสือกใหข้รนับตททำแหนตงอนัครสทำวกซขที่งยทูดทำสทรยศอยตทำงชนัวที่ รข้ทำยเชตนนนัรน คททำพยทำกรณรนร ดเหกนไดข้ชนัดวตทำถทูก
ทททำใหข้สททำเรกจแลข้วในวนันเหลตทำนนัรนกตอนและระหวตทำงกธิจกทำร 1
สดด 109:9-13

ขอใหข้ลยกของเขากชาพรข้าพต่อ และภรรยาของเขาเปก็นมต่าย รทำยกทำรคททำ

แชตงสทำปตตทำงๆบนัดนดรตทำมมทำสททำหรนับครอบครนัวของยทูดทำส นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำเขทำแตตงงทำน
และมดลทูกๆ อยตทำงไรกกตทำม ควทำมบทำปของเขทำมดผลกระทบตตอครอบครนัวของเขทำอยตทำงแนตนอน ใน
ฐทำนะหลนักกทำรทนัวที่ ไปอยตทำงหนขงที่ นนันที่ ยนังเปกนจรธิงเหมสือนเดธิมอยตทำงแนตนอนจนทดุกวนันนดร

10 ขอใหข้ลยกของเขาตข้องเรต่รต่อนขอทานเรซชั่อยไป ขอใหข้เขาหาอาหารจากททชั่รกรข้างวต่างเปลต่า
ของเขา ลทูกๆของยทูดทำสไมตเพดยงจะทนทดุกขรกบนั กทำรสทูญเสดยบธิดทำของพวกเขทำไปเทตทำนนัรน พวกเขทำเอง
จะพบคททำแชตงสทำปหนขที่งในชดวธิตของพวกเขทำดข้วย แมข้ไมตมดบนันทขกวตทำเกธิดอะไรขขรนตตอไปกนับครอบครนัว
ของยทูดทำส เลนสรแหตงคททำพยทำกรณรกกก ลตทำวชนัดเจนวตทำพวกเขทำประสบชะตทำกรรมนตทำเวทนทำหลนังจทำก
นนัรน
11 ขอใหข้เจข้าหนทสิ้มายถึดของทอัสิ้งสมิสิ้นททชั่เขามทอยยต่ ขอคนตต่างถมิชั่นมาปลข้นผลงานของเขาไป
นอกจทำกนดร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพยทำกรณรวทำต ทรนัพยรสธินทดที่เปกนวนัตถดุสที่ ธิงของๆยทูดทำสจะถทูกยขดไป นดที่
ยตอมนททำไปสทูตควทำมยทำกจนของครอบครนัวของเขทำอยตทำงไมตตข้องสงสนัย
12 ขออยต่าใหข้ผข้ใย ดเอก็นดยเขา อยต่าใหข้ผข้ใย ดสงสารลยกกชาพรข้าพต่อของเขา ไมตมดกทำรหยธิบยสืนที่ ควทำม
เมตตทำใหข้แกตครอบครนัวของผทูข้ทรยศทดที่ชนัวที่ รข้ทำยนดรตตอพระครธิสตร
13 ขอใหข้ทายาทของเขาถยกตอัดออก และในคนชอัวชั่ อายรตต่อมากก็ขอใหข้ชซชั่อของเขาถยกขทดฆต่า
ออกเสทย คททำกลตทำวโทษเพธิมที่ เตธิมตตอลทูกหลทำนของยทูดทำสถทูกกลตทำวลตวงหนข้ทำ แมข้แตตคนเหลตทำนนัรนใน
ครอบครนัวของเขทำในอดกหลทำยชนัวที่ อทำยดุคนตตอมทำกกจะแบกรนับคททำแชตงสทำปนนัรนแหตงบรรพบดุรดุษผทูข้ชนัวที่ รข้ทำย
ของพวกเขทำ
ประเดกนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำในเรสือที่ งทนัรงหมดนดรกคก อสื วตทำครอบครนัวของยทูดทำสจะทนทดุกขรกบนั เขทำ
เพรทำะควทำมบทำปของเขทำ ควทำมบทำปยตอมสตงผลนตทำกลนัวตตอผทูข้อสืที่น โดยเฉพทำะครอบครนัวของคนๆนนัรน
ครอบครนัวของยทูดทำสคสือตนัวอยตทำงหนขงที่ ทดที่นตทำกลนัวของเรสืที่องนดร
สดด 109:14-16

คททำพยทำกรณรเพธิมที่ เตธิมเกดที่ยวกนับวงศรตระกทูลของยทูดทำส อธิสคทำรธิโอทถทูก

ประกทำศ ขอใหข้ความชอัชั่วชข้าของบรรพบรรรษของเขายอังเปก็นททชั่จชาไดข้อยยต่ตต่อพระพอักตรค์พระเยโฮวาหค์
อยต่าใหข้บาปของมารดาเขาลบเลซอนไป ควทำมบทำปของบธิดทำตข้องรนับโทษไปถขงชนัวที่ อทำยดุทดที่สทำมและทดที่สดที่
ตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่เกลดยดชนังพระเจข้ทำ (อพยพ 20:5) นดที่บอกเปกนนนัยตรงนดรวทำต ควทำมบทำปของวงศรตระกทูล
ของยทูดทำสพบควทำมเสรกจสมบทูรณรอนนั ชนัวที่ รข้ทำยในตนัวเขทำ ดนังนนัรน แมข้แตตชสืที่อสกดุลของคนทรยศผทูข้นร ดกถก ทูก
แชตงสทำป ควทำมบทำปของมทำรดทำของเขทำไมตไดข้ถทูกบอกไวข้วทำต เปกนอะไร นดที่บอกเปกนนนัยวตทำนทำงอทำจตนัรง

ครรภรยทูดทำสนอกสมรส หทำกเปกนเชตนนนัรน มดภทำพประกอบทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำเดธิมของผลทดที่ตทำมมทำเหลตทำ
นนัรนของควทำมบทำป
15 ขอใหข้บาปเหลต่านอันสิ้ อยยต่ตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระเยโฮวาหค์เสมอไป เพซชั่อพระองคค์จะทรง
ตอัดการระลถึกถถึงเขาเหลต่านอัสิ้นเสทยจากแผต่นดมินโลก ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำมชนัวที่
แมข้แตตของครอบครนัวของผทูข้ทรยศผทูข้นร ดตตอพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเรทำ บนันทขกทนัรงปวงเกดที่ยวกนับพวกเขทำ
จะตข้องถทูกตนัดออกเสดยและมนันเปกนเชตนนนัรนอยตทำงชนัดเจน เพรทำะวตทำเรทำไมตทรทำบอะไรเพธิมที่ เตธิมอดกเลย
เกดที่ยวกนับครอบครนัวของยทูดทำสนนับแตตนร นันเปกนตข้นมทำ
เหตดุผลสททำหรนับกทำรปรนับโทษเชตนนนัรนลตะ? 16 เพราะเขาไมต่จดจชาททชั่จะแสดงความเอก็นดย แตต่
ขต่มเหงคนจนและคนขอัดสน เพซชั่อจะฆต่าคนททชั่เศรข้าใจเสทย แมข้ดทำวธิดกททำลนังเขดยนจทำกควทำมทดุกขรยทำกของ
ตนัวเองอยตทำงแนตนอน เหกนไดข้ชนัดวตทำกทำรตตอตข้ทำนและกทำรทรยศตตอพระเยซทูคสือจดุดสนใจหลนัก แนตทด
เดดยวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงเปกนคนทดที่รบนั ควทำมเศรข้ทำโศกและพระทนัยแตกสลทำย
สดด 109:17-20

เรทำไดข้เขข้ทำใจเพธิที่มเตธิมเกดที่ยวกนับอดุปนธิสนัยทดที่ชนัวที่ รข้ทำยของยทูดทำส เขารอักททชั่จะ

แชต่ง ขอใหข้คชาแชต่งตกบนเขา เขาไมต่ชอบการใหข้พร ขอพรจงหต่างไกลจากเขา มนันอทำจไมตใชตเรสืที่อง
บนังเอธิญทดที่วทำต กทำรแชตงและควทำมชนัวที่ ของยทูดทำสถทูกพบดข้วยกนัน ผทูข้ทรยศองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำคนนดร
เปกนชทำยคนหนขงที่ ทดที่ชอบแชตงดตทำ ชตทำงเปกนคททำเทศนทำหนขที่งทดที่กลตทำวโทษคนเชตนนนัรนเหลสืออยทูจต นทดุกวนันนดร
18 เขาเอาการแชต่งหต่มตต่างเสซสิ้อผข้าของเขา ขอใหข้ซมถึ เขข้าไปในกายของเขาอยต่างนชสิ้า ขอใหข้ซมถึ
เขข้าไปในกระดยกของเขาอยต่างนชสิ้ามอัน นดคที่ สือ ชทำยคนหนขงที่ ทดที่กทำรแชตงของเขทำเปกนสธิที่งสทำมนัญธรรมดทำ
เหมสือนเสสืรอผข้ทำของเขทำ พระเยซทูตรนัสวตทำ “ควทำมคธิดชนัวที่ รข้ทำย กทำรฆทำตกรรม กทำรผธิดผนัวผธิดเมดย กทำรลตวง
ประเวณด กทำรลนักขโมย กทำรเปกนพยทำนเทกจ กทำรพทูดหมธิที่นประมทำท กกออกมทำจทำกใจ” (มนัทธธิว 15:19)
เหกนไดข้ชดนั วตทำยทูดทำสเปกนคนทดที่ชอบกทำรแชตงเมสือที่ อยทูตต ทำมลททำพนัง แมข้เปกนสทำวกคนหนขงที่ ของพระเยซทู เขทำกก
เปกนคนหนข้ทำซสืที่อใจคดโดยสมบทูรณร ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข กททำชนับกทำรแชตงของยทูดทำสใหข้
ยข้อนกลนับไปหทำเขทำเอง

19 ใหข้เหมซอนเครซชั่องแตต่งกายททชั่คลรมเขาอยยต่ เหมซอนเขก็มขอัดททชั่คาดเขาไวข้เสมอ เพรทำะยทูดทำส
ชอบกทำรแชตง มนันกกจะตกแกตเขทำตลอดไปเปกนนธิตยร นนันที่ ถทูกทททำใหข้สททำเรกจแลข้วอยตทำงแนตนอน ชสืที่อของยทู
ดทำส อธิสคทำรธิโอทไดข้กลทำยเปกนคททำภทำษธิตหนขที่งทดที่หมทำยถขงกทำรคธิดคด ควทำมชนั วที่ รข้ทำย และกทำรทรยศหนัก
หลนัง
20 ทอัสิ้งนทสิ้ขอใหข้เปก็นบชาเหนก็จจากพระเยโฮวาหค์แกต่พวกปฏมิปอักษค์ของขข้าพระองคค์ แกต่ผข้ทย ทชั่กลต่าว
รข้ายตต่อชทวมิตของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดจขงททูลขอกทำรปรนับโทษเชตนนนัรนใหข้ไมตเพดยงมดแกตบรรดทำศนัตรทูของ
เขทำเองเทตทำนนัรน แตตใหข้มดแกตบรรดทำปฏธิปนักษรทรนังปวงขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ แมข้พวกเขทำอทำจดทูเหมสือน
เจรธิญขขรนชนัวที่ ประเดดดี๋ยวหนขที่ง วนันของพวกเขทำกกจะมทำแนต กทำรพธิพทำกษทำไมตอทำจหลดกเลดที่ยงไดข้
สดด 109:21-25

ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหนันไปกลตทำวถขงใจทดที่ทดุกขรลททำบทำกของ

เขทำเอง โอ ขข้าแตต่พระเจข้าคซอองคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้า ขอทรงกระทชาเพซชั่อขข้าพระองคค์โดยเหก็นแกต่พระนาม
ของพระองคค์ เพราะวต่าความเมตตาของพระองคค์นอัสิ้นประเสรมิฐ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้น ดทำ
วธิดททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเหลสือเขทำ เขทำททูลขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเพสืที่อ
ชตวยเขทำใหข้พนข้ เขทำยกคททำพยทำนแหตงพระนทำมของพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือของพระองคร
กดุญแจดอกตตทำงๆทดที่ไขสทูตคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบเชตนสธิที่งเหลตทำนดรยนังมดอยทูจต นถขงปนัจจดุบนัน
22 เพราะขข้าพระองคค์ยากจนและขอัดสน และจมิตใจของขข้าพระองคค์กก็บาดเจก็บอยยภต่ ายใน
23 ขข้าพระองคค์สนมิสิ้ สร ดไปแลข้วอยต่างเงาตอนเยก็น ขข้าพระองคค์ถยกสลอัดออกเหมซอนตอัตั๊กแตน ดทำวธิดจขง
ระบทำยควทำมในใจของตนตตอพระเจข้ทำ เขทำกลตทำวดข้วยโวหทำรถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกแหตงหนัวใจของเขทำ
ควทำมไมตจงรนักภนักดดของบรรดทำศนัตรทูของเขทำทททำใจของเขทำเปกนแผล มดบทำดแผลไมตกดที่อยตทำงทดที่ฝนังลขก
มทำกกวตทำกทำรทรยศหนักหลนังและควทำมไมตจงรนักภนักดด สธิที่งเหลตทำนดรปรทำกฏชนัดเจนในตอนตข้นของบทนดร
เขทำจขงพรรณนทำถขงใจทดที่ทดุกขรลททำบทำกของตน กลตทำวไดข้วทำต กทำรทรยศหนักหลนังของยทูดทำสกกคงทททำใหข้
พระทนัยขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำปวดรข้ทำวเชตนกนัน
24 เขต่าของขข้าพระองคค์กก็อต่อนเปลทยสิ้ เพราะการอดอาหาร รต่างกายของขข้าพระองคค์กก็ซยบผอม
ไป ควทำมรดุนแรงของกทำรอดอทำหทำรแทข้จรธิงปรทำกฏชนัดเจน มนันนททำควทำมอตอนแอฝตทำยรต ทำงกทำยมทำสทูตดทำ

วธิด ในควทำมทดุกขรใจของเขทำ เขทำอดอทำหทำรและอธธิษฐทำนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ กทำรแสดงออกฝตทำย
วธิญญทำณเชตนนนัรนคสือควทำมจรธิงหนขที่งทดคที่ นสต วนใหญตลมสื ไปแลข้ว
25 ขข้าพระองคค์กลายเปก็นททชั่ตชาหนมิตมิเตทยนของเขา เมซชั่อเขามองดยขข้าพระองคค์ เขากก็สนอัชั่ ศทรษะ
เขทำกลตทำวยข้อนถขงกทำรตตอตข้ทำนของเหลตทำศนัตรทูของเขทำอดกครนัรง กทำรเยทำะเยข้ยของพวกเขทำปรทำกฏชนัดเจน
ในกทำรทดพที่ วกเขทำสนันที่ ศดรษะของตนใสต เขทำ กทำรเยทำะเยข้ยแบบเดดยวกนันนดรทดที่กระทททำตตอพระเยซทูกเก กธิดขขรน
ทดที่กทำงเขนนนัรน ดทู มนัทธธิว 27:39 บรรดทำคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำกกคทำดหวนังไดข้วทำต จะเจอกทำร
เยทำะเยข้ยและกทำรลข้อเลดยนจทำกบรรดทำศนัตรทูของพระเจข้ทำ ดทำวธิดเจอมทำแลข้ว พระเยซทูก เก ชตนกนัน เรทำกกจะ
เจอดข้วยเมสืที่อเรทำยสืนหยนัด
สดด 109:26-27

ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้ถขงตอนจบของมนัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำน

นดรกวก กกลนับมทำยนังคททำททูลขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำของเขทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์พระเจข้าของ
ขข้าพระองคค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ โอ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอดตามความเมตตาของ
พระองคค์ เมสืที่อเขทำเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกแหตงชดวธิต ดทำวธิดกกรทูข้วทำต จะหนันไปขอควทำมชตวยเหลสือไดข้ทดที่
ไหน คททำททูลขอกทำรชตวยใหข้รอดของเขทำในบรธิบทนดรมคด วทำมหมทำยวตทำกทำรถทูกชตวยใหข้พนข้ ดทำวธิดททูลขอ
พระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกบรรดทำศนัตรทูของเขทำทดที่คธิดคดทรยศ หลทำยครนัรงดทูเหมสือนไมตมคด วทำม
หวนังสททำหรนับกทำรรอดพข้นจทำกกทำรตตอตข้ทำนของคนอธรรม แตตมดควทำมชตวยเหลสือและกทำรชตวยใหข้พข้น
เสมอจทำกเบสืรองบน ดทำวธิดจขงททูลขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิเหลตทำ
นนัรนแหตงชดวธิตทดที่เขทำเผชธิญ
27 เพซชั่อเขาจะทราบวต่านทชั่เปก็นฝทพระหอัตถค์ของพระองคค์ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระองคค์ไดข้ทรง
กระทชาการนทสิ้ นอกจทำกนดร ดทำวธิดอยทำกใหข้คนทนัรงปวงเหกนวตทำกทำรชตวยใหข้พข้นของเขทำเปกนมทำโดย
พระหนัตถรของพระเจข้ทำ – วตทำพระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้นแลข้ว เขทำไมตเพดยงแสวงหทำกทำรชตวยใหข้พข้นของ
พระเจข้ทำเทตทำนนัรนแตตกทำรพธิสทูจนรวทำต เขทำไมตมคด วทำมผธิดตตอหนข้ทำบรรดทำศนัตรทูของเขทำดข้วย บทเรดยนนดรกคก สือวตทำ
ไมตมดปนัญหทำใดๆในชดวธิตทดที่ใหญตโตเกธินกวตทำพระเจข้ทำจะทรงแกข้ไหว

สดด 109:28-29

อดกครนัรงทดดที่ ทำวธิดมอบเหลตทำศนัตรทูของเขทำไวข้แกตกทำรพธิพทำกษทำของ

พระเจข้ทำ ใหข้เขาแชต่งไป แตต่ขอพระองคค์ทรงอชานวยพระพร เมซชั่อเขาลรกขถึสิ้น ขอใหข้เขาไดข้อาย แตต่ขอใหข้
ผยรข้ บอั ใชข้ของพระองคค์ยนมิ ดท 29 ขอใหข้พวกปฏมิปอักษค์ของขข้าพระองคค์หต่มความออัปยศ ขอใหข้ความ
ออับอายสวมกายเขาอยต่างเสซสิ้อคลรม ดนังนนัรนคททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดจขงเปกนกทำรขอใหข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำ
ถทูกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำและเพสืที่อทดที่ตนัวเขทำเองจะเปรมปรดดธ ธิในกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ
สดด 109:30-31

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำปฏธิญทำณวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ

เพรทำะควทำมรอดของพระองคร ดข้วยปากของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เปก็นอยต่าง
มาก ขข้าพเจข้าจะสรรเสรมิญพระองคค์ทต่ามกลางคนมากหลาย คททำสรรเสรธิญของเขทำกกไมตเพดยงตอนอยทูต
ลททำพนังเทตทำนนัรนแตตตตอหนข้ทำผทูข้อสืที่นดข้วยเพสืที่อใหข้คนทนัรงปวงไดข้ยธิน
ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดวข้ ยกทำรโอข้อวดในกทำรปกปข้องแบบจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำ
สททำหรนับประชทำชนของพระองคร 31 เพราะพระองคค์จะทรงประทอับขวามซอของคนขอัดสน เพซชั่อทรง
ชต่วยเขาใหข้พข้นจากคนททชั่ปรอับโทษจมิตใจเขานอัสิ้น พระองคว์ตอนตข้นของขข้อนดรเหกนไดข้ชดนั วตทำหมทำยถขง
พระเจข้ทำเอง คททำทดที่แปลเปกน คนขอัดสน (เอก็บโยน) ในบรธิบทนดรมดควทำมหมทำยวตทำ คนๆหนขที่งทดที่ถทูกทททำใหข้
ตทที่ทำลงโดยกทำรขตมเหงและกทำรตตอตข้ทำนอนันไมตเปกนธรรม ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนดรกคก สือวตทำพระเจข้ทำ
ทรงยสืนอยทูเต คดยงขข้ทำงประชทำชนทดที่ถทูกขตมเหงของพระองครเพสือที่ ชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ จทำกบรรดทำผทูข้บดบ
บนังคนับพวกเขทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 110: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นหนขงนื่ ในเพลงสดดุดดียงมินื่ ใหญว่เหลว่านดันี้นทดีนื่
กลว่าวถขงพระเมสสมิยาหว์ในพดันธสดัญญาเดมิม มดันถถูกยกคสาพถูดโดยองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของเราในการ
ประยดุกตว์ใชม้กดับพระองคว์เองโดยตรง ผถูม้แตว่งหนดังสนอฮดีบรถูกก็ประยดุกตว์ใชม้ขม้อ 4 กดับพระเยซถูเชว่นกดัน
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้มองทะลดุผว่านยดุคสมดัยตว่างๆไปยดังยดุคพดันปดีเมนนื่อพระเยซถูจะทรงครอบครองเหนนอ
แผว่นดมินโลกทดันี้งสมินี้น ใจความหลดักสองประการมดีอยถูตว่ ดันี้งแตว่ตม้นจนจบบทนดีนี้ และนดันนื่ คนอพระเยซถูครมิสตว์
ทรงเปก็นพระมหากษดัตรมิยว์และพระเยซถูทรงเปก็นมหาปดุโรหมิต พระองคว์ทรงเปก็นพระมหากษดัตรมิยว์

แหว่งกษดัตรมิยว์ทดันี้งหลายและทรงเปก็นมหาปดุโรหมิตผถูม้ยงมินื่ ใหญว่ของเราดม้วยตามอยว่างเมลคดีเซเดค เพลง
สดดุดดีบทนดีขนี้ ขนี้นไปถขงจดุดสถูงสดุดของมดันในขม้อ 4 ทดีนื่ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดียนี้ กใหม้ตสาแหนว่งปดุโรหมิตของ
เมลคดีเซเดคเปก็นของพระเมสสมิยาหว์ ดดังทดีนื่หมายเหตดุไวม้ในชนนื่อเรดียก เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนโดยดา
วมิด ขณะทดีนื่เพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้าเลก็งเหก็นความมนดหมว่นแหว่งการทรยศและการปฏมิเสธพระครมิสตว์
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ทลายฝว่าความมนดหมว่นนดันี้นดม้วยแสงเจมิดจรดัสแหว่งการเสดก็จกลดับมาของพระครมิสตว์
ในฤทธานดุภาพและสงว่าราศดียมินื่งใหญว่
สดด 110:1

พระเยโฮวาหค์ตรอัสกอับองคค์พระผยข้เปก็นเจข้าของขข้าพเจข้าวต่า "จงนอัชั่งททชั่

ขวามซอของเรา จนกวต่าเราจะกระทชาใหข้ศอัตรย ของเจข้าเปก็นแทต่นรองเทข้าของเจข้า" เพลงสดดุดดบทนดรขร ขน
ตข้นดข้วยปรธิศนทำยธิงที่ ใหญตนร นันทดที่พระเยซทูทรงโยนกลนับไปยนังเหลตทำปฏธิปนักษรของพระองครในสนัปดทำหร
สดุดทข้ทำยนนัรนแหตงกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองคร ดทู มนัทธธิว 22:41-45 และมทำระโก 12:35-37 และ
ลทูกทำ 20:41-44 เปโตรกกยกคททำพทูดจทำกขข้อนดรในกธิจกทำร 2:34-35 ในคททำเทศนทำของเขทำในวนันเพกนเทคอส
ตรนร นนั โดยประยดุกตรใชข้มนันกนับพระเยซทู ดทู ฮดบรทู 1:13 และ 10:12-13 เชตนกนัน กทำรประยดุกตรใชข้นร ดในทดุก
กรณดใชข้กบนั พระเยซทู
ควทำมคธิดนดรเปกนดนังตตอไปนดร: พระเยโฮวทำหรตรนัสแกตองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของขม้าพเจม้า (นนันที่ คสือ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของดทำวธิด – พระเยซทูครธิสตร) วตทำ “จงนนังที่ ” ฯลฯ ควทำมคธิดนดรมองลตวงหนข้ทำไปยนังพระ
ครธิสตรผทูข้ทรงถทูกชดุบใหข้เปกนขขรนจทำกตทำยและผทูข้เสดกจขขรนไปยนังสวรรครแลข้วโดยประทนับ ณ พระหนัตถร
เบสืรองขวทำของพระบธิดทำในยดุคสมนัยนดรจนถขงเวลทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำทรงกททำรทำบเหลตทำศนัตรทูของพระองคร นนันที่
จะเกธิดขขรนในสงครทำมอทำรมทำเกดโดนเมสืที่อพระเยซทูจะทรงสนังหทำรคนชนัวที่ ดข้วยลมแหตงฝดพระโอษฐรของ
พระองคร (อธิสยทำหร 11:4) เมสืที่อนนัรนพระเยซทูจะทรงครอบครองในทดที่ใดกกตทำมทดที่ดวงอทำทธิตยรโคจรไปถขง
– เหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ในวนันนนัรนดทำวธิดจะเปกนกษนัตรธิยรเหนสืออธิสรทำเอลโดยปกครองในฐทำนะ
อดุปรทำชของพระเยซทูครธิสตรจทำกเยรทูซทำเลกม ดนังนนัรนดทำวธิดจขงบอกลตวงหนข้ทำถขงวนันนนัรนเมสือที่ องครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำของเขทำ (พระเยซทู) จะประทนับ ณ พระหนัตถรเบสืรองขวทำของพระบธิดทำจนถขงเวลทำนนัรนเมสือที่ พระองคร
จะทรงปกครองและครอบครองเหนสือแผตนดธินโลกนดร

สดด 110:2-3

กทำรครอบครองของพระครธิสตรในยดุคพนันปดและตลอดชนัวที่ นธิรนนั ดรรถทูก

แสดงใหข้เหกนอยตทำงเตกมทดที่ พระเยโฮวาหค์จะทรงใชข้คทาทรงฤทธมิดิ์ของพระองคค์ทต่านไปจากศมิโยน จง
ครอบครองทต่ามกลางศอัตรย ของพระองคค์ทต่านเถมิด คททำทรงฤทธธิธของพระองครยอต มหมทำยถขงคททำ
กษนัตรธิยขร องพระองครทพดที่ ระองครจะทรงใชข้ปกครองเหมสือนกนับคททำเหลกก ดทู เพลงสดดุดด 45:6, เพลง
สดดุดด 2:9 และวธิวรณร 2:27 สนักวนันหนขที่งพระเยซทูจะทรงปกครองจทำกเยรทูซทำเลกมยดุคพนันปดเปกนอนันดนับ
แรกและจทำกนนัรนจทำกเยรทูซทำเลกมใหมตในฐทำนะพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยทร รนังหลทำยและองครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำแหตงเจข้ทำนทำยทนัรงหลทำย บรรดทำศนัตรทูของพระองครจะถทูกทททำลทำยในวนันนนัรน แนตนอนวตทำศธิโยนเปกน
ชสืที่อเรดยกอดกชสืที่อของเยรทูซทำเลกม
3 ชนชาตมิของพระองคค์ทต่านจะสมอัครถวายตอัวของเขาดข้วยความเตก็มใจ ในวอันแหต่งฤทธมิดิ์
อชานาจของพระองคค์ทต่าน ดข้วยเครซชั่องประดอับแหต่งความบรมิสรทธมิดิ์จากครรภค์ของอรรโณทอัย นชสิ้าคข้าง
แหต่งวอัยหนรมต่ เปก็นของพระองคค์ทต่าน ทดที่ถทูกบอกลตวงหนข้ทำนดรคอสื ควทำมเตกมใจของประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทดที่
จะนบนอบตตอกทำรปกครองอนันชอบธรรมของพระมหทำกษนัตรธิยรผทูข้ยธิงที่ ใหญต นนันที่ คสือ พระเยซทูครธิสตร ใน
วนันนนัรน ควทำมงทำมแหตงควทำมบรธิสดุทธธิธแทข้จรธิงจะฉทำยแสงออกมทำพรข้อมกนับสงตทำรทำศดแหตงรดุตงอรดุณ ในวนัน
นนัรนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำจะทรงปกครองดข้วยควทำมมดชดวตธิ ชดวทำของชทำยหนดุตม กระนนัรนดข้วยสตธิ
ปนัญญทำของผทูข้มดวยนั วดุฒธิ มนันจะเปกนวนันอนันเปดยที่ มสดุขจรธิงๆ พระเยซทูจะทรงครอบครองเหนสือแผตนดธิน
โลกซขที่งจะเตกมใจนบนอบตตอพระองคร ควทำมบรธิสดุทธธิธแทข้จรธิงจะมดชนัยในควทำมงทำมอนันเจธิดจรนัสของมนัน
ดดุจรดุตงอรดุณแหตงยทำมเชข้ทำ เมสืที่อวนันนนัรนมทำถขง มนันจะเปกนวนันยธิงที่ ใหญตจรธิงๆ!
สดด 110:4

พระเยโฮวาหค์ทรงปฏมิญาณแลข้วและจะไมต่เปลทชั่ยนพระทอัยของ

พระองคค์วต่า "เจข้าเปก็นปรโรหมิตเปก็นนมิตยค์ตามอยต่างของเมลคทเซเดค" ครทำวนดรเพลงสดดุดดบทนดรหนันไป
กลตทำวถขงลนักษณะเฉพทำะตนัวแหตงควทำมเปกนปดุโรหธิตขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ เชสืรอสทำยปดุโรหธิต
ตทำมปกตธิของพนันธสนัญญทำเดธิมคสือ ตทำมอยตทำงของอทำโรนแหตงตระกทูลเลวด อยตทำงไรกกตทำม พระเยซทูทรง
ประสทูตธิในตระกทูลยทูดทำหร ดนังนนัรนพระเจข้ทำพระบธิดทำจขงทรงประกทำศวตทำพระเยซทูครธิสตรจะทรงเปกนตทำม
เชสืรอสทำยของเมลคดเซเดค ผทูข้เปกนอดกเชสืรอสทำยปดุโรหธิตแทข้จรธิงหนขงที่ เดดยวในพนันธสนัญญทำเดธิม

ทดที่นตทำสนใจกกคสือชสืที่อ เมลคดีเซเดค ในภทำษทำฮดบรทูมนันมดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘กษนัตรธิยรแหตงควทำม
ชอบธรรม’ กษนัตรธิยรลขกลนับองครนร ดถทูกเปธิดเผยเปกนครนัรงแรกในปฐมกทำล 14:18-22 ในเหตดุกทำรณรตอน
นนัรน อนับรทำฮนัมชททำระทศทำงคร (สธิบชนักหนขที่ง) แกตเมลคดเซเดค อยตทำงไรกกตทำม ในปฐมกทำล 14:22 เหกนไดข้
ชนัดวตทำอนับรทำฮนัมถสือวตทำเมลคดเซเดคจรธิงๆแลข้วเปกน “พระเจข้ทำผทูข้สทูงสดุด ผทูข้ทรงเปกนเจข้ทำของฟข้ทำสวรรครและ
แผตนดธินโลก” ผทูข้แตตงหนนังสสือฮดบรทูกลตทำวชนัดเจนวตทำเมลคดเซเดคมดตวนั ตนอยทูกต ตอนแลข้วชนัวที่ นธิรนันดรร โดย
ดททำรงอยทูตต ลอดไปเปกนนธิตยร อนันทดที่จรธิงเมลคดเซเดคคสือ กทำรปรทำกฏตนัวกตอนเสดกจมทำรนับสภทำพเนสืรอหนนัง
ของพระเยซทูครธิสตร
ประเดกนของเพลงสดดุดด 110:4 กกคสือวตทำพระเมสสธิยทำหร (พระเยซทูครธิสตร) จะไมตเพดยงทรงเปกน
พระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรงนั หลทำยเทตทำนนัรน แตตเปกนมหทำปดุโรหธิตผถูม้นดันี้นของพระเจข้ทำตลอดไปเปกน
นธิตยร กทำรรนับใชข้แบบปดุโรหธิตนนัรนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำปรทำกฏชนัดเจนขณะพระองครทรง
อธธิษฐทำนอข้อนวอนในกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองครและจทำกนนัรนทรงถวทำยพระองครเองแดต
พระเจข้ทำในฐทำนะเครสืที่องบทูชทำหนขที่งเพสืที่อไถตบทำปและในฐทำนะผทูข้ทดที่ถวทำยเครสืที่องบทูชทำนนัรน พระองครจะทรง
เปกนมหทำปดุโรหธิตผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำตลอดไปเปกนนธิตยร ดทู ฮดบรทู 7:3 จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ!
สดด 110:5-7

กทำรครอบครองอนันเปดที่ยมชนัยชนะของพระมหทำกษนัตรธิยรและมหทำ

ปดุโรหธิตผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำจขงถทูกสรดุปยตอ องคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้าประทอับขข้างขวาหอัตถค์ของพระองคค์ทต่าน
พระองคค์จะทรงทลายบรรดากษอัตรมิยใค์ นวอันททชั่ทรงพระพมิโรธ แมข้พระเยซทูขณะนดรประทนับอยทูต ณ
พระหนัตถรเบสืรองขวทำของพระบธิดทำ วนันนนัรนกกจะมทำแนตเมสือที่ พระองครจะเสดกจกลนับมทำในเปลวเพลธิง โดย
ทรงแกข้แคข้นคนเหลตทำนนัรนทดไที่ มตเชสืที่อฟนังขตทำวประเสรธิฐขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำพระเยซทูครธิสตร เมสือที่
พระองครเสดกจกลนับมทำ ณ อทำรมทำเกดโดน พระองครจะทรงทลทำยบรรดทำกษนัตรธิยรแหตงแผตนดธินโลกใน
พระพธิโรธของพระองคร ดทู วธิวรณร 19:17-19
6 พระองคค์จะทรงกระทชาการพมิพากษาทต่ามกลางประชาชาตมิใหข้ซากศพเตก็มไปหมด
พระองคค์จะทรงทลายผยข้เปก็นประมรขทอัชั่วแผต่นดมินโลกออันกวข้างขวาง แมข้พระเยซทูจะทรงพธิพทำกษทำ
บรรดทำประชทำชทำตธิ (คนตตทำงชทำตธิ) อยตทำงแนตนอนในยดุคพนันปด บรธิบทตรงนดรกดก ทูเหมสือนยนังอยทูทต ดที่อทำรมทำ

เกดโดนเหมสือนเดธิมเมสืที่อบรรดทำกองทนัพของประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิแหตงแผตนดธินโลกจะถทูกสนังหทำร
เหลตทำผทูข้นททำแหตงหลทำยประเทศจะถทูกสนังหทำรในวนันนนัรน อดกครนัรงดทู วธิวรณร 19:17-19
7 พระองคค์ทต่านจะทรงดซชั่มจากลชาธารขข้างทาง ฉะนอัสิ้นพระองคค์ทต่านจะทรงผงกพระเศทยร
ขถึนสิ้ ในบรธิบทนดร ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนตอนทดใที่ นวนันแหตงกทำรฆตทำฟนันนนัรนทดที่อทำรมทำเกดโดนตอนพระ
ครธิสตรเสดกจกลนับมทำ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในควทำมเปกนมนดุษยรของพระองครทรงหยดุดชนั วที่ ครทูตเพสืที่อ
ดสืมที่ จทำกลททำธทำรหนขที่งทดที่อยทูขต ทำข้ งททำง กทำรยกพระเศดยรขขรนอทำจหมทำยถขงพระองครทดที่ทรงไดข้ชนัยชนะ ในททำง
กลนับกนัน มนันอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่พระองครทรงยกศดรษะของบรรดทำกษนัตรธิยรทดที่พ ทำต ยแพข้ซขที่งตตอตข้ทำน
พระองคร ไมตวทำต กรณดใด ชนัยชนะกกถทูกบอกเปกนนนัย เมสืที่อพระเยซทูเสดกจกลนับมทำ พระองครจะทรงเปกน
กษนัตรธิยรเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน เพลงสดดุดดเกดที่ยวกนับพระเมสสธิยทำหรทดที่ยธิงที่ ใหญตบทนดรจงข จบลงเทตทำนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 111: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ไมว่มดีชนนื่อเรนอนื่ ง แตว่เชนนื่อกดันวว่าถถูกเขดียนโดยดาวมิด
มดันเปก็นเพลงสดดุดดีแบบเรดียงตามตดัวอดักษรโดยแตว่ละอนดุประโยคหรนอประโยคขขนนี้ ตม้นดม้วยตดัวอดักษร
ทดีนื่ไลว่เรดียงกดันไปของตดัวอดักษรฮดีบรถู ใจความหลดักตรงนดีนี้เหก็นไดม้ชดัดวว่ากลว่าวถขงการสรรเสรมิญแดว่
พระเจม้า มดันเปก็นเพลงสดดุดดี ‘ฮาเลลถูยาหว์’ อดีกบทหนขงนื่ ทดีนื่ขนขนี้ ตม้นดม้วย ‘จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหว์เถมิด’
สดด 111:1

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด ขข้าพเจข้าจะสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์

ดข้วยสมินสิ้ สร ดใจของขข้าพเจข้า ในคณะผยข้เททชั่ยงธรรม ในชรมนรมชน วลดแรกของขข้อนดรตรงตนัวคสือ ฮาเลลถู
ยาหว์ ในภทำษทำฮดบรทู มนันหมทำยควทำมวตทำ “จงสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรเถธิด” ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
ประกทำศวตทำเขทำจะสรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำดข้วยสธิรนสดุดใจของเขทำ สธิที่งใดกกตทำมทดที่นข้อยกวตทำกทำร
สรรเสรธิญแบบสธิรนสดุดใจแดตพระเจข้ทำกกเปกนกทำรเสแสรข้ง นอกจทำกนดร ดทำวธิดตนัรงใจทททำเชตนนนัรนอยตทำงเปธิด
เผยและตตอหนข้ทำผทูข้อสืที่นดข้วย คณะผทูข้เทดที่ยงธรรมนดรอทำจหมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่พลนับพลทำ ชดุมนดุมชนทดวที่ ทำต นดร
ยตอมหมทำยถขงประชทำชนอธิสรทำเอลโดยรวม กลตทำวสนัรนๆคสือ ดทำวธิดประกทำศวตทำเขทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
ทนัรงใน ‘พลนับพลทำ’ และใน ‘ทดที่สทำธทำรณะ’

สดด 111:2-5

เรสือที่ งเจทำะจงตตทำงๆทดคที่ ตคทู วรแกตคททำสรรเสรธิญบนัดนดรถทูกจทำระไน บรรดา

พระราชกมิจของพระเยโฮวาหค์ใหญต่ยงมิชั่ เปก็นททชั่คข้นควข้าของทรกคนททชั่พอใจ สธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ
ยตอมคทูตควรแกตคททำสรรเสรธิญ มนันเรธิที่มตข้นดข้วยกทำรทรงสรข้ทำงและตตอเนสืที่องมทำในกทำรปฏธิบนัตธิตตทำงๆของ
พระองครกบนั บรรดทำสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระองครจนถขงปนัจจดุบนนั สตธิปนัญญทำและควทำมเมตตทำยธิงที่ ใหญต
ของพระองครปรทำกฏชนัดเจนตลอดทนัวที่ ทนัรงหมด สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “คนเหลตทำนนัรนทดรที่ นักพระผทูข้
สรข้ทำงของตนยตอมปดตธิยนธิ ดดในพระหนัตถกธิจของพระองคร พวกเขทำรนับรทูไข้ ดข้วทำต มดอะไรในสธิที่งเหลตทำนนัรน
มทำกกวตทำทดที่ปรทำกฏใหข้เหกนภทำยนอก และดนังนนัรนพวกเขทำจขงตนัรงจธิตตนัรงใจทดที่จะศขกษทำและเขข้ทำใจสธิที่งเหลตทำ
นนัรน”
3 พระราชกมิจของพระองคค์สยงสต่งและมทเกทยรตมิ ขข้อควทำมนดรกลตทำวแทนตนัวมนันเอง ไมตมสด ที่ ธิงใดทดที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำหรสือจะทรงกระทททำซขที่งผธิดพลทำดหรสือมดมลทธิน สธิที่งใดกกตทำมทดพที่ ระเจข้ทำทรง
กระทททำลข้วนถทูกตข้อง นอกจทำกนดร ความชอบธรรมของพระองคค์ดชารงอยยต่เปก็นนมิตยค์ พระองครเองไมต
เพดยงทรงดททำรงอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรรเทตทำนนัรน พระลนักษณะตตทำงๆดข้ทำนจรธิยธรรมและศดลธรรมของพระเจข้ทำกก
อยทูเต ปกนนธิตยรดวข้ ย พระองครทรงชอบธรรมเสมอมทำและจะทรงชอบธรรมเสมอไป
4 พระองคค์ไดข้ทรงใหข้พระราชกมิจมหอัศจรรยค์ของพระองคค์เปก็นททชั่จดจชา แนตทดเดดยว ทดุกสธิที่งทดที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำลข้วนมหนัศจรรยรและผทูข้ใดกกตทำมทดที่หยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อพธิจทำรณทำจะจดจททำเสมอวตทำ
พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ทดที่กระทททำเชตนนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเยโฮวาหค์ทรงมทพระครณและเตก็มไปดข้วยพระ
กรรณา เรทำมดพระเจข้ทำทดที่หทำใดเปรดยบจรธิงๆ พระองครไมตเพดยงทรงฤทธทำนดุภทำพทนัรงสธิรนและมหนัศจรรยรใน
พระรทำชกธิจตตทำงๆของพระองครเทตทำนนัรน พระองครยงนั ทรงเปดยที่ มพระคดุณและเตกมไปดข้วยพระกรดุณทำดข้วย
ดทู เพลงสดดุดด 86:5, 15 พรข้อมกนันนนัรนยนังมดอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมของพระองครดวข้ ย เรทำปรนนธิบนัตธิ
พระเจข้ทำผทูข้ยธิงที่ ใหญตจรธิงๆ!
นอกจทำกนนัรนแลข้ว 5 พระองคค์ประทานอาหารใหข้ผข้ทย ทชั่เกรงกลอัวพระองคค์ พระองคค์จะทรง
จดจชาพอันธสอัญญาของพระองคค์เสมอ พระเจข้ทำทรงดทูแลประชทำชนของพระองคร พระองครทรงเลดรยง

ดทูคนเหลตทำนนัรนทดที่เกรงกลนัวและปรนนธิบนัตธิพระองคร ดทู เพลงสดดุดด 34:9 นอกจทำกนดร พระองครยงนั ทรง
รนักษทำคททำตรนัสของพระองครดวข้ ย พระองครทรงระลขกเสมอถขงพนันธสนัญญทำทดที่พระองครไดข้กระทททำไวข้
สดด 111:6-8

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเลตทำยข้อนตตอไปถขงพระรทำชกธิจตตทำงๆอนัน

มหนัศจรรยรของพระเจข้ทำ พระองคค์ไดข้ทรงสชาแดงฤทธานรภาพแหต่งพระราชกมิจของพระองคค์แกต่
ประชาชนของพระองคค์ เพซชั่อจะทรงประทานมรดกของบรรดาประชาชาตมิแกต่เขา บรธิบทนดรกลตทำว
เจทำะจงวตทำพระเจข้ทำทรงเปธิดเผยฤทธทำนดุภทำพของพระองครแกตอธิสรทำเอลและประททำนแผตนดธินคทำนทำอนัน
แกตพวกเขทำ ในควทำมหมทำยฝตทำยวธิญญทำณทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงสททำแดงฤทธธิธเดชแหตงขตทำว
ประเสรธิฐในวนันนดรแลข้วเพสืที่อทดวที่ ทำต ประชทำชนของพระองคร (ครธิสตจนักร) จะนททำพทำบรรดทำประชทำชทำตธิมทำ
เปกนของพระครธิสตร เหมสือนกนับทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำพระรทำชกธิจตตทำงๆอนันทรงฤทธธิธในกทำรประททำน
แผตนดธินนนัรนทดพที่ ระองครไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แกตอธิสรทำเอล พระเจข้ทำกกประททำนชนัยชนะยธิงที่ ใหญตแกตครธิสต
จนักรไดข้เชตนกนันในกทำรนททำวธิญญทำณผทูข้หลงหทำยมทำถขงพระครธิสตร
เรทำไดข้เหกนเพธิมที่ เตธิมเกดที่ยวกนับอดุปนธิสนัยของพระเจข้ทำ 7 พระหอัตถกมิจของพระองคค์นอัสิ้นสร จรมิตและ
ยรตมิธรรม คททำทดที่แปลเปกน สร จรมิต (เอหว์เมธ) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ควทำมจรธิง’ หรสือในบรธิบทนดรคสือ
‘แทข้จรธิง’ คททำทดที่แปลเปกน ยรตมิธรรม (การพมิพากษา) (มมิชพดัท) ตรงนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘ยดุตธิธรรม’ ทดุก
สธิที่งทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำลข้วนจรธิงแทข้และยดุตธิธรรม ไมตมดสที่ ธิงใดเลยทดพที่ ระองครไดข้ทรงกระทททำซขที่งไมต
ชอบธรรม ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระบอัญญอัตมิทอัสิ้งหลายของพระองคค์กก็ไวข้ใจไดข้ คททำทดที่แปลเปกน ไวข้ใจไดข้ (ออวว์
มาน) ในบรธิบทนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘สนัตยรซสืที่อ’ พระวจนะของพระองครควรคตทำแกตกทำรไวข้ใจ มนันมนันที่ คง
เรทำเชสืที่อใจมนันไดข้!
8 สถาปนาอยยต่เปก็นนมิจกาล และประกอบความจรมิงกอับความเททชั่ยงธรรม ทดุกสธิที่งทดที่พระเจข้ทำไดข้
ทรงกระทททำยตอมดททำรงอยทูถต ทำวร ดทู ปนัญญทำจทำรยร 3:14 อดกครนัรงทดผที่ ทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรสทำธยทำยวตทำทดุก
สธิที่งทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำอยทูใต นความจรมิงกอับความเททชั่ยงธรรม คดุณธรรมสองประกทำรนดรเหกนไดข้ชนัด
วตทำนธิยทำมลนักษณะเฉพทำะตนัวของพระเจข้ทำ พระองครทรงเปกนควทำมจรธิงทดที่ถทูกทททำใหข้เปกนบดุคคล – ดทู

ยอหรน 14:6 นอกจทำกนดร พระองครยนังทรงเปกนแหลตงกททำเนธิดและแบบอยตทำงแทข้จรธิงของควทำมชอบ
ธรรมทนัรงสธิรนดข้วย
สดด 111:9-10

พระองคค์ทรงใชข้การไถต่ใหข้มายอังประชาชนของพระองคค์ พระองคค์

ทรงบอัญชาพอันธสอัญญาของพระองคค์เปก็นนมิตยค์ พระนามของพระองคค์บรมิสร ทธมิดิ์และนต่าครข้ามกลอัว
จรมิงๆ ควทำมคธิดอนันเปดที่ยมสดุขสทำมประกทำรปรทำกฏตรงนดร (1) พระเจข้ทำทรงจนัดหทำกทำรไถต (นนันที่ คสือ ควทำม
รอด) มทำใหข้แกตประชทำชนของพระองคร เรทำถทูกไถตแลข้วโดยพระโลหธิตอนันมดคตทำประเสรธิฐของพระเมษ
โปดก (2) พนันธสนัญญทำของพระองครทดที่เปกนคททำสนัญญทำตตทำงๆดททำรงอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร กทำรประยดุกตรใชข้ใน
ทนันทดยอต มอข้ทำงอธิงถขงพนันธสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำไวข้กบนั อนับรทำฮนัม อธิสอนัค ยทำโคบ และ
แมข้แตตดทำวธิด ขข้อตกลงแหตงพนันธสนัญญทำเหลตทำนนัรนตนัรงอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร พวกมนันไมตเคยถทูกยกเลธิกและจะ
ไมตมวด นันถทูกยกเลธิกเลย ในควทำมหมทำยทดที่กวข้ทำงกวตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำพระสนัญญทำตตทำงๆเพธิมที่ เตธิม
มทำกมทำยในพระวจนะของพระองคร พระสนัญญทำเหลตทำนนัรนจะคงอยทูตต ลอดไปเปกนนธิตยร (3) พระนทำม
ของพระองครทรนังบรธิสดุทธธิธและนตทำครข้ทำมกลนัว พระนทำมพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำนนัรนบรธิสดุทธธิธ มนันตข้องไมต
ถทูกเอตยอยตทำงไรข้ประโยชนรเดกดขทำด คททำทดที่แปลเปกน นต่าครข้ามกลอัว (ยอวว์เรยว์) เปกนคททำฮดบรทูพรสืนๆทดแที่ ปลวตทำ
‘ควทำมกลนัว’ ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระนทำมของพระเจข้ทำนนัรน ‘นตทำครข้ทำมกลนัว’ หรสือ ‘นตทำเกรงกลนัว’ นดยที่ อต ม
นททำไปสทูตควทำมจรธิงลททำดนับตตอไป
10 ความยชาเกรงพระเยโฮวาหค์เปก็นททชั่เรมิชั่มตข้นของสตมิปอัญญา ควทำมคธิดนดรตตอเนสือที่ งจทำกขข้อกตอน
หนข้ทำ พระนทำมของพระเจข้ทำควรทททำใหข้เกธิดควทำมเกรงกลนัวพระเจข้ทำ ดนังนนัรนควทำมยททำเกรงองครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำจขงเปกนทดที่เรธิที่มตข้นของสตธิปนัญญทำทดุกอยตทำง มนันเรธิที่มตข้นดข้วยกทำรมดควทำมยททำเกรงพระเจข้ทำ
นอกจทำกนดร บรรดาผยข้ททชั่ปฏมิบอัตมิตามพระบอัญญอัตมิของพระองคค์กก็ไดข้ความเขข้าใจดท ชตทำงเปกน
ควทำมจรธิงอนันลขกซขรง! เมสืที่อเรทำเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองครอยตทำงตนัรงใจ มนันยตอมนททำไปสทูตควทำมเขข้ทำใจ
เกดที่ยวกนับประเดกนตตทำงๆของชดวธิตรวมถขงควทำมเขข้ทำใจทดที่มทำกขขรนเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระองครเอง
ดข้วย ควทำมเชสืที่อฟนังกกลขกซขรงในควทำมเรดยบงตทำยของมนันจรธิงๆ เมสืที่อเรทำเชสืที่อฟนังพระบนัญชทำเหลตทำนนัรนทดที่ถทูก
พบอยทูทต วนั ที่ พระวจนะของพระองคร มนันกกกตอใหข้เกธิดควทำมเขข้ทำใจเพธิที่มมทำกขขรนเกดที่ยวกนับเรสือที่ งฝตทำยวธิญญทำณ

ตตทำงๆและแมข้แตตเรสือที่ งเลกกนข้อยกวตทำนนัรน ดนังนนัรน การสรรเสรมิญพระเจข้าดชารงอยยต่เปก็นนมิตยค์ แมข้เพลงสดดุดด
บทนดรไมตไดข้ปธิดทข้ทำยดข้วย ฮาเลลถูยาหว์ เชตนนนัรน ควทำมคธิดนดรกปก รทำกฏอยทูดต ด เพรทำะพระรทำชกธิจมหนัศจรรยร
เหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ พระองครจขงทรงคทูตควรแกตคททำสรรเสรธิญตลอดไปเปกนนธิตยร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 112: ในลดักษณะทดีนื่คลม้ายกดับเพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้า เพลงสดดุดดีบท
นดีอนี้ าจถถูกเขดียนโดยดาวมิดและเปก็นเพลงสดดุดดีเรดียงตามตดัวอดักษรเหมนอนเดมิม – แตว่ละอนดุประโยคหรนอ
ประโยคขขนี้นตม้นดม้วยอดักษรตดัวถดัดไปของอดักษรภาษาฮดีบรถู ใจความหลดักของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ขนขนี้ ตม้น
ในขม้อ 1 ดม้วยความสดุขของบดุคคลผถูม้เกรงกลดัวพระเจม้าและปดีตมิยมินดดีในพระบดัญชาตว่างๆของพระองคว์
หลดักการนดีนี้ถถูกขยายความในขม้อ 2 ถขง 9 ความสดุขแหว่งความชอบธรรมถถูกนสาเสนอโดยเปรดียบเทดียบ
ความตรงขม้ามกดับชะตากรรมของคนอธรรมในขม้อ 10
สดด 112:1

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด คนททชั่เกรงกลอัวพระเยโฮวาหค์กก็

เปก็นสร ข คซอผยปข้ มิตมิยมินดทเปก็นออันมากในพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ เชตนเดดยวกนับเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำ
เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วย ฮาเลลถูยาหว์ – จงสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรเถธิด ใจควทำมหลนักของเพลง
สดดุดดบทนดรถทูกประกทำศในกทำรทดที่ควทำมสดุขมดแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ (1) เกรงกลนัวพระเจข้ทำและ (2) ปดตธิยนธิ ดด
เปกนอนันมทำกในพระบนัญชทำตตทำงๆของพระองคร ทดที่บอกเปกนนนัยในอนันหลนังนดรคสือ ไมตใชตแคตควทำมเชสืที่อฟนัง
ตตอพระบนัญชทำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตควทำมรนักทดมที่ ดตตอพวกเขทำเพรทำะพวกเขทำเองดข้วย ทดถที่ ทูก
บอกเปกนนนัยเพธิมที่ เตธิมคสือ คนเหลตทำนนัรนทดที่อตทำน ศขกษทำคข้นควข้ทำ และตรขกตรองอยทูใต นพระบนัญชทำเหลตทำนนัรน
– ทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสืน นดที่ไมตไดข้พรรณนทำถขงกทำรปดตธิยธินดดเปก็นอดันมากในพระบนัญชทำตตทำงๆของ
พระองครหรสือ?
สดด 112:2-4

พระพรเหลตทำนนัรนของคนทดที่อดุทธิศตนัวและเกรงกลนัวเชตนนนัรนของ

พระเจข้ทำถทูกจทำระไนตรงนดร เชซสิ้อสายของเขาจะทรงอานรภาพในแผต่นดมิน ชอัวชั่ อายรททชั่เททชั่ยงธรรมจะรอับ
พระพร ควทำมจรธิงหนขงที่ ทดที่ลขกซขรงปรทำกฏตรงนดร ลทูกๆของคนเทดที่ยงธรรมอยตทำงแทข้จรธิงจะไดข้รนับกทำร
อวยพร พวกเขทำจะผงทำดขขรนสทูตทดที่แหตงควทำมโดดเดตนในชดวธิต ลทูกๆของคนเหลตทำนนัรนทดที่เกรงกลนัวพระเจข้ทำ

อยตทำงแทข้จรธิงและทดที่ปดตธิยธินดดเปกนอนันมทำกในพระบนัญชทำตตทำงๆของพระองครจะไดข้รนับกทำรอวยพรเหนสือ
กวตทำเหลตทำมธิตรสหทำยของพวกเขทำ ดนังนนัรน เงสืที่อนไขหลนักชดุดหนขงที่ จขงถทูกนททำเสนอสททำหรนับกทำรอวยพร
ของพระเจข้ทำทดที่มดตตอลทูกๆของเรทำ: (1) กทำรเกรงกลนัวพระเจข้ทำและ (2) กทำรปดตธิยนธิ ดดเปกนอนันมทำกในพระ
บนัญชทำตตทำงๆของพระองคร
3 ทรอัพยค์ศฤงคารและความมอัชั่งคอัชั่งมทอยยต่ในเรซอนของเขา แมข้บททำเหนกจในทข้ทำยทดที่สดุดของเรทำจะ
ไมตถทูกตวงออกใหข้จนกวตทำเรทำไปถขงในสงตทำรทำศด แตตกมก ดบททำเหนกจสททำหรนับคนชอบธรรมกระทนังที่ ในชดวธิต
นดร กทำรศขกษทำเกดที่ยวกนับเหลตทำบดุคคลผทูข้ยงธิที่ ใหญตของพระเจข้ทำทนัวที่ พระคนัมภดรรจะเปธิดเผยวตทำในกรณดสตวนใหญต
แลข้วพวกเขทำไดข้รนับกทำรอวยพรดข้ทำนวนัตถดุ กทำรอวยพรเชตนนนัรนยตอมหลนังที่ ไหลมทำจทำกควทำมชอบธรรม
ของพระเจข้ทำในกทำรปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมกนับเหลตทำผทูข้รนับใชข้ของพระองคร ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำน
นดรจขงหมทำยเหตดุอดกครนัรงวตทำ ความชอบธรรมของเขาดชารงอยยต่เปก็นนมิตยค์ ดนังทดที่ไดข้ถทูกสรดุปยตออยตทำง
กระชนับเหลสือเกธินแลข้วในเพลงสดดุดด 5:12 พระเจข้ทำทรงอวยพรคนชอบธรรมจรธิงๆ พระองครทรง
ลข้อมรอบพวกเขทำดข้วยควทำมโปรดปรทำนดดุจดข้วยโลตอนันหนขงที่ คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำอยตทำง
แทข้จรธิงจขงจะทททำสธิที่งทดที่ถทูกตข้องอยตทำงสมทที่ทำเสมอ
นอกจทำกนดร 4 ความสวต่างจะโผลต่ขถึสิ้นมาในความมซดใหข้คนเททชั่ยงธรรม คททำพรรณนทำเพธิมที่ เตธิม
เกดที่ยวกนับกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงอวยพรคนเทดที่ยงธรรมถทูกพบในกทำรทดพที่ ระองครประททำนควทำมสวตทำงแกต
พวกเขทำในควทำมมสืด ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนคททำเปรดยบเปรยทดที่สสืที่อถขงกทำรใหข้กทำท ลนังใจ แมข้ควทำมทดุกขร
ลททำบทำกตตทำงๆเขข้ทำมทำดดุจเมฆมสืดครขรม พระเจข้ทำกกยนังประททำนกทำรหนดุนใจแกตประชทำชนของพระองคร
เหตดุผลกกคสือวตทำ เขามทความเมตตา เตก็มไปดข้วยความสงสารและชอบธรรม ทดที่นตทำสนใจกกคสือวตทำ ควทำม
เมตตทำ (นนันที่ คสือ พระคดุณ) และควทำมสงสทำรของพระเจข้ทำถทูกเชสืที่อมโยงโดยตรงกนับควทำมชอบธรรม
ของพระองคร พระลนักษณะพสืรนฐทำนเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำถทูกสทำนรข้อยเขข้ทำดข้วยกนันอยตทำงสลนับซนับซข้อน
พระคดุณของพระองครนร นันชอบธรรมขณะทดที่ควทำมชอบธรรมของพระองครกเก ปดที่ยมดข้วยพระคดุณ
ในขข้อนดรคอสื คททำฮดบรทูพรสืนฐทำนสองคททำทดที่หมทำยถขงควทำมชอบธรรม คททำทดที่แปลเปกน เททชั่ยงธรรม
(ยาชารว์) สสืที่อถขงกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ถทูกตข้องหรสืออดุปนธิสนัยทดที่ถทูกตข้อง คททำทดที่แปลเปกน ชอบธรรม (ซดัดดมิยคว์)

สสืที่อถขงควทำมชอบธรรมในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่ง อนันหลนังนดรปกตธิแลข้วถทูกสงวนไวข้สททำหรนับพระเจข้ทำขณะ
ทดที่อนนั แรกถทูกประยดุกตรใชข้บตอยครนัรงกวตทำกนับคนทนัรงหลทำยทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรม
สดด 112:5-6

คนททชั่ดทจะแสดงความเมตตาครณและใหข้ยมซ เขาจะดชาเนมินการของ

เขาดข้วยความยรตมิธรรม ควทำมคธิดนดรหนนั ไปกลตทำวถขง คนทดีดนื่ ดี ซขที่งเปกนคนละคนกนับคนเทดีนื่ยงธรรม คททำ
แรกถทูกแปลมทำจทำกคททำวตทำ โทวบว์ และถทูกแปลอยตทำงถทูกตข้องแลข้ว อยตทำงไรกกตทำม ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ
ของเพลงสดดุดดบทนดรเหกนไดข้ชนัดวตทำ คนทดีดนื่ ดีทดที่ถทูกพรรณนทำตรงนดรมคด วทำมหมทำยเหมสือนกนับคนๆนนัรนทดที่
กตอนหนข้ทำนดรถทูกพรรณนทำวตทำ (1) เกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ, (2) ปดตธิยนธิ ดดเปกนอนันมทำกในพระบนัญชทำ
ตตทำงๆของพระองคร และ (3) เปกนคนเทดที่ยงธรรม กทำรเกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ปดตธิยนธิ ดดในพระ
บนัญชทำตตทำงๆของพระองคร และเปกนคนเทดยที่ งธรรมยตอมกตอใหข้เกธิดคนๆหนขงที่ ทดีนื่ดดี กทำรถทูกเรดยกวตทำเปกน
คนดดี ในพระคนัมภดรคร สือแบบอยตทำงทดที่ชนัดเจนของคททำชมดข้ทำนศดลธรรม ดนังนนัรนเพลงสดดุดดบทนดรจขงกลตทำว
ตตอไปถขงใจควทำมหลนักของกทำรอวยพรและควทำมประพฤตธิของคนเทดที่ยงธรรม
ดนังนนัรน จงสนังเกตวตทำคนเทดที่ยงธรรม (คนทดดที่ ด) แสดงความเมตตาคดุณ ควทำมคธิดตรงนดรคสือ กทำร
เปดที่ยมกรดุณทำหรสือเปดที่ยมเมตตทำ นอกจทำกนดร เขทำจะใหข้ยสืมแกตผทูข้อสืที่นในควทำมขนัดสนของพวกเขทำดข้วย
ควทำมกรดุณทำแกตผทูข้อสืที่นคสือ กทำรสททำแดงออกอยตทำงหนขงที่ ของควทำมเทดที่ยงธรรมอยตทำงแทข้จรธิง
ยธิงที่ กวตทำนนัรน คนเทดยที่ งธรรม (คนทดที่ดด) จะดชาเนมินการของเขาดข้วยความยรตมิธรรม คททำทดที่แปลเปกน
ความยรตมิธรรม (มมิชพดัท) คสือคททำทดที่ปกตธิแลข้วถทูกแปลเปกน ‘กทำรพธิพทำกษทำ’ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ
วตทำ คนเทดยที่ งธรรมจะนททำททำงกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆของตนดข้วยวธิจทำรณญทำณอนันดด เขทำจะทททำกทำรตนัดสธิน
ใจตตทำงๆโดยอธิงตทำมหลนักกทำรเหลตทำนนัรนแหตงควทำมชอบธรรม
ดข้วยเหตดุนร ด 6 แนต่นอนเขาจะไมต่ถดถอยเปก็นนมิตยค์ คนจะระลถึกถถึงคนชอบธรรมอยยต่เปก็นนมิตยค์
ควทำมคธิดนดรมดสองประกทำร (1) คนชอบธรรม (คนทดที่เกรงกลนัวพระเจข้ทำ ปดตธิยธินดดเปกนอนันมทำกในพระ
บนัญชทำตตทำงๆของพระองคร และเปกนคนเทดยที่ งธรรม) จะมดเสถดยรภทำพ เขทำจะไมตหวนันที่ ไหวโดยงตทำย แมข้
พทำยดุชดวธิตอทำจซนัดสทำด สมอของเขทำจะยขดมนันที่ (2) เขทำจะเปกนทดที่จดจททำชนัวที่ กทำลนทำน จนทดุกวนันนดร คนกกตร งนั
ชสืที่อลทูกๆตทำมวธิสดุทธธิชนผทูข้ยธิงที่ ใหญตเหลตทำนนัรนของพระคนัมภดรร กระนนัรน นข้อยคน (กระทนังที่ ในหมทูตชทำวโลก)

ตนัรงชสืที่อลทูกๆของตนตทำมบดุคคลทดที่ชนัวที่ รข้ทำยตตทำงๆ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำคนทดีนื่ดดีนร นนั ถทูกเรดยกตรงนดรวทำต “คน
ชอบธรรม” อยตทำงนข้อยในบรธิบทนดร สองคททำนดรกถก ทูกใชข้อยตทำงแทบจะแทนกนันไดข้
สดด 112:7-8

ควทำมคธิดตรงนดรวกกลนับไปยนังพระพรตตทำงๆเพธิที่มเตธิมซขที่งจะมดแกตคน

เทดที่ยงธรรม (คนทดที่ดด) เขาจะไมต่กลอัวขต่าวรข้าย จมิตใจของเขายถึดแนต่น วางใจในพระเยโฮวาหค์ ควทำมกลนัว
อทำจเปกนขข้อเสนอหนขที่งทดที่เปกนจรธิงมทำกๆและสรข้ทำงควทำมเสดยหทำยไดข้ กระนนัรนเพรทำะคนทดที่ดททำเนธินตทำม
ททำงของพระเจข้ทำและเทดที่ยงธรรมรนักษทำใจของตนแนตวแนตอยทูใต นองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เขทำจขงไมตกลนัวเมสืที่อ
ขตทำวรข้ทำยมทำถขง ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับของอธิสยทำหร 26:3 หลนักกทำรทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกกคสือ
วตทำ ควทำมเทดที่ยงธรรมยตอมรวมถขงกทำรไวข้วทำงใจอยตทำงเตกมทดที่ในพระเจข้ทำซขที่งสลทำยควทำมกลนัวไปเมสือที่ มนันมทำ
ดนังนนัรน 8 จมิตใจของเขาแนต่วแนต่ เขาจะไมต่กลอัวจนกวต่าจะเหก็นความประสงคค์ตต่อศอัตรย ของเขา
สชาเรก็จ แมข้ขตทำวทดชที่ วนทข้อใจและทททำใหข้ทดุกขรใจอทำจเขข้ทำมทำ คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและเทดที่ยง
ธรรมจะพบวตทำใจของเขทำมนันที่ คง ทดที่บอกเปกนนนัยตรงนดรคสือ ควทำมแขกงแกรต งแหตงอทำรมณรและ
เสถดยรภทำพแหตงจธิตใจ แมข้บรรดทำศนัตรทูอทำจลดุกขขรน พระเจข้ทำจะทรงสลทำยควทำมกลนัวเหลตทำนนัรนของคนทดที่
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำอยตทำงแทข้จรธิงและจะทรงทททำใหข้บรรดทำศนัตรทูของเรทำพตทำยแพข้ไปในเวลทำอนัน
เหมทำะสมของพระองคร สธิที่งเหลตทำนดรชตทำงเปกนพระสนัญญทำมหนัศจรรยรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิต
อยตทำงชอบธรรม อยตทำงตทำมททำงของพระเจข้ทำ และอยตทำงเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ
สดด 112:9-10

เขาแจกจต่าย เขาไดข้ใหข้แกต่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดชารง

เปก็นนมิตยค์ เขาของเขาจะถยกเชมิดชย ขนถึสิ้ ดข้วยเกทยรตมิ คนทดที่ถทูกกลตทำวถขงตรงนดรคสือ บดุคคลผทูข้นร นันทดที่ดททำเนธิน
ตทำมททำงของพระเจข้ทำและเทดที่ยงธรรมซขที่งถทูกพรรณนทำถขงตลอดทนัรงเพลงสดดุดดบทนดร เขทำจะเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อ
แผตในกทำรชตวยเหลสือผทูข้อสืที่น ดนังนนัรนควทำมชอบธรรมของเขทำในกทำรชตวยเหลสือผทูข้อสืที่นจะดททำรงอยทูเต สมอไป
ทดที่ถทูกสะทข้อนใหข้เหกนตรงนดรคสือควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำซขที่งดททำรงอยทูเต ปกนนธิตยรจรธิงๆ เพรทำะควทำม
กรดุณทำและควทำมเมตตทำอนันยดุตธิธรรมของคนเทดยที่ งธรรม พระเจข้ทำจะทรงอวยพรและใหข้เกดยรตธิเขทำ

ควทำมเหกนทดวที่ ทำต เขทำ (สนัตวร) ของเขทำถทูกเชธิดชทูขร ขนเปกนคททำเปรดยบโบรทำณทดที่หมทำยถขงกทำรถทูกเสรธิม
กททำลนัง กทำรถทูกอวยพร และกทำรถทูกทททำใหข้เจรธิญขขรน เพลงสดดุดดบทนดรจขงใกลข้ถขงตอนจบโดยสรดุปยตอวตทำ
พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนเทดที่ยงธรรมในทดุกดข้ทำนแหตงชดวตธิ ของเขทำ
อยตทำงไรกกตทำม ตรงกนันขข้ทำม 10 คนชอัวชั่ จะเหก็นแลข้วเปก็นทรกขค์ใจ เขาขบเขทสิ้ยวเคทยสิ้ วฟอันแลข้ว
ละลายไป ความปรารถนาของคนชอัวชั่ นอัสิ้นจะสย ญเปลต่า คนบทำปทนัรงหลทำยสดุดทข้ทำยแลข้วจะเหกนวตทำ
พระเจข้ทำทรงอวยพรคนชอบธรรมแลข้ว แทนทดที่จะกลนับใจใหมต พวกเขทำปกตธิแลข้วกกเรธิที่มขมขสืนที่ และ
ถอยหตทำงออกไป ยธิงที่ กวตทำนนัรน ควทำมปรทำรถนทำเหลตทำนนัรนของคนชนัวที่ กกมนักระเหยเปกนไอดข้วย ควทำมจรธิงทดที่
ยธิงที่ ใหญตของเพลงสดดุดดบทนดรปรทำกฏชนัดเจน พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนเทดที่ยงธรรมและคนชนัวที่ สดุดทข้ทำย
แลข้วจะสทูญเสดยทดุกสธิที่ง ควทำมตรงขข้ทำมกนันนนัรนทนัรงลขกซขรงและเรดยบงตทำย
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 113: อดีกหนขนื่งบทเพลงสดดุดดี ‘ฮาเลล’ หรนอ ‘ฮาเลลถูยาหว์’ อยถูว่ตรงนดีนี้
พรม้อมกดับการทดีนื่เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ขนขนี้ ตม้นและลงทม้ายดม้วย จงสรรเสรวิญพระเยโฮวาหณ์เถวิด ผถูม้แตว่งไมว่ถถูก
ระบดุชนนื่อไวม้ แมม้วว่าเขาอาจเปก็นดาวมิดกก็ตาม ขณะทดีนื่เพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้าพดุว่งเปม้าไปทดีนื่พระพรเหลว่า
นดันนี้ ของคนเทดีนื่ยงธรรม เพลงสดดุดดีบทนดีนี้พงดุว่ เปม้าอดีกครดันี้งไปทดีนื่การถวายสาธดุการแดว่พระเจม้าเอง เพลง
สดดุดดีบทนดีอนี้ าจแบว่งไดม้เปก็นสองสว่วน: ขม้อ 2-5 สรรเสรมิญความลสนี้าเลมิศของพระองคว์และขม้อ 6-9
สรรเสรมิญความเมตตาของพระองคว์
สดด 113:1

ในฐทำนะเปกนเพลงสดดุดด ฮาเลล บทหนขที่ง ดทำวธิดขขรนตข้นโดยกทำร

ประกทำศวตทำ จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด โอ บรรดาผยข้รบอั ใชข้ของพระเยโฮวาหค์เออ๋ย จงสรรเสรมิญ
เถมิด จงสรรเสรมิญพระนามพระเยโฮวาหค์ เพรทำะพระองครทรงคทูตควรแกตสงตทำรทำศดทร นังสธิรน เหลตทำผทูข้รนับใชข้
ของพระเจข้ทำจขงมดหนข้ทำทดที่บรธิสดุทธธิธทดที่จะสรรเสรธิญพระนทำมของพระองคร ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
จขงเสนอคททำบนัญชทำหนขที่งทดที่ไดข้รนับกทำรดลใจใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ นนันที่ คสือใจควทำมหลนักสททำหรนับสต วนทดที่
เหลสือของเพลงสดดุดดสร นันๆบทนดร

สดด 113:2-4

สาธรการแดต่พระนามของพระเยโฮวาหค์ตอัสิ้งแตต่บอัดนทสิ้เปก็นตข้นไปเปก็น

นมิตยค์ กทำรสรรเสรธิญพระองครเปกนสธิที่งสมควรตนัรงแตตปนัจจดุบนันเรสือที่ ยไปจนชนัวที่ นธิรนนั ดรรกทำล เรทำจขงถทูก
กททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระองครเดดีดี๋ยวนดีแนี้ ละทททำเชตนนนัรนตตอไปตลอดไปเปกนนธิตยร
พรข้อมกนันนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุวทำต 3 ตอัสิ้งแตต่ททชั่ดวงอาทมิตยค์ขถึสิ้นจนถถึงททชั่ดวง
อาทมิตยค์ตกพระนามของพระเยโฮวาหค์เปก็นททชั่สรรเสรมิญ กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง เรทำควรพรข้อมทดจที่ ะ
สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำตนัรงแตตรต ดุงอรดุณของวนันไปจนดวงอทำทธิตยรตก ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ
วตทำพระองครควรถทูกสรรเสรธิญตลอดเวลทำ
4 พระเยโฮวาหค์ประทอับอยยสต่ ย งเหนซอประชาชาตมิทอัสิ้งปวง และสงต่าราศทของพระองคค์สยงเหนซอ
ฟข้าสวรรคค์ พระเยโฮวทำหรไมตเพดยงทรงอยทูสต ทูงกวตทำประชทำชทำตธิใดๆ (หรสือผทูข้นททำของมนัน) เทตทำนนัรน สงตทำ
รทำศดของพระองครยนังอยทูสต งทู กวตทำฟข้ทำสวรรครดวข้ ย ไมตวทำต ฟข้ทำสวรรครชร นันบรรยทำกทำศ ฟข้ทำสวรรครชรนันดวงดทำว
หรสือทข้องพระโรงพระทดที่นนังที่ แหตงจนักรวทำล สงตทำรทำศดของพระเจข้ทำกกสทูงกวตทำสธิที่งเหลตทำนนัรนทนัรงหมด นดบที่ อก
เปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำไมตมดผทูข้ใดและไมตมสด ที่ ธิงใดอยทูสต งทู กวตทำพระเจข้ทำ ดนังนนัรนพระองครจงข สมควรแกตคททำ
สรรเสรธิญทนัรงสธิรน
สดด 113:5-6

พระเจข้ทำไมตเพดยงทรงยธิงที่ ใหญตในควทำมโอตอตทำตระกทำรของพระองคร

เทตทำนนัรน พระองครยนังทรงยธิงที่ ใหญตในควทำมเมตตทำของพระองครดข้วย ผยข้ใดเลต่าเปก็นเหมซอนพระเยโฮวาหค์
พระเจข้าของเรา ผยปข้ ระทอับบนททชั่สย ง คททำถทำมนดรไมตตข้องกทำรคททำตอบ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยทูแต ลข้ว ไมตมดผทูข้ใด
เปกนเหมสือนพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำผทูข้ประทนับในสวรรครแหตงฟข้ทำสวรรคร
แตตพระเจข้ทำไมตเพดยงสมควรไดข้รนับคททำสรรเสรธิญเพรทำะควทำมโอตอตทำตระกทำรของพระองคร
เทตทำนนัรน แตตเพรทำะควทำมดดของพระองครดข้วย 6 ผยถข้ ต่อมพระทอัยลงทอดพระเนตรสมิชั่งทอัสิ้งปวงในฟข้า
สวรรคค์และแผต่นดมินโลก พระองครผทูข้ทรงอยทูสต ทูงกวตทำฟข้ทำสวรรครกทก รงหตวงใยสวนัสดธิภทำพของบรรดทำสธิที่ง
ทรงสรข้ทำงของพระองคร ควทำมดดและควทำมเมตตทำของพระองครจงข ปรทำกฏชนัดเจน นดที่จงข เปกนเหตดุใหข้
สรรเสรธิญพระองครมทำกยธิงที่ กวตทำเดธิม

สดด 113:7-9

พระองคค์ทรงยกคนยากจนขถึนสิ้ มาจากผงคลท และทรงยกคนขอัดสน

ขถึนสิ้ มาจากกองขทสิ้เถข้า พระเจข้ทำทรงเหยดยดพระหนัตถรลงมทำและทรงยกชทูคนเหลตทำนนัรนทดที่มดฐทำนะตทที่ทำตข้อย
พระคนัมภดรรเตกมไปดข้วยเรสือที่ งรทำวตตทำงๆของกทำรแทรกแซงของพระเจข้ทำเพสืที่อชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่
ขนัดสนไมตวทำต จะเปกนอนับรทำฮนัมในควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำ โยเซฟในอดยธิปตร หรสือแมข้แตตดทำวธิดเอง
ตอนเปกนเดกกเลดรยงแกะยทำกจน พระเจข้ทำผทูข้ยธิงที่ ใหญตแหตงจนักรวทำลทรงยธิงที่ ใหญตมทำกขขรนไปอดกในควทำม
ดทูแลและควทำมหตวงใยของพระองครทดที่มดตตอบรรดทำคนใจถตอม
8 เพซชั่อใหข้เขานอัชั่งกอับบรรดาเจข้านาย คซอบรรดาเจข้านายแหต่งชนชาตมิของพระองคค์ ดทำวธิดทรทำบ
จทำกประสบกทำรณรวทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงยกชทูเขทำใหข้นนังที่ กนับกษนัตรธิยรซทำอทูล เขทำไดข้แตตยกใหข้มนันมทำจทำกควทำม
ดดของพระเจข้ทำ
นอกจทำกนดร 9 พระองคค์โปรดใหข้หญมิงหมอันมทบข้านอยยต่ เปก็นแมต่ททชั่ชซชั่นบานมทบ รตร ดทำวธิดคงนขก
ยข้อนถขงบรรดทำสตรดทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ เชตน นทำงซทำรทำหร นทำงรทำเชล ภรรยทำของมทำโนอทำหร
และนทำงฮนันนทำหรผทูข้ซขที่งพระเจข้ทำประททำนบดุตรใหข้ยทำมทดที่พวกนทำงหมดสธิรนควทำมหวนังวตทำจะมดบดุตรไป
แลข้ว พระองครทรงตอบสนองควทำมปรทำรถนทำแหตงจธิตใจของประชทำชนของพระองคร ดนังนนัรน เมสือที่
เหกนควทำมจรธิงมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนทดถที่ ทูกนททำเสนอในเพลงสดดุดดบทนดรแลข้ว ดทำวธิดจขงกททำชนับคนทนัรงปวงวตทำ
จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 114: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเรดียกวว่า บทเพลงแหว่งการอพยพ เพราะวว่า
มดันเลว่ายม้อนถขงการชว่วยใหม้พนม้ ของพระเจม้าทดีนื่มดีตว่ออมิสราเอลในสมดัยอพยพ สเปอรว์เจดียนหมายเหตดุไวม้
วว่า “พระเจม้าทรงถถูกกลว่าวถขงวว่านสาประชาชนของพระองคว์จากอดียมิปตว์ไปยดังคานาอดัน และทรงทสาใหม้
แผว่นดมินโลกทดันี้งสมินี้นหวดันนื่ ไหวตว่อการเสดก็จมาของพระองคว์ สมินื่งตว่างๆทดีนื่ไมว่มชดี ดีวมิตถถูกนสาเสนอวว่าเลดียน
แบบการกระทสาตว่างๆของบรรดาสมินื่งมดีชวดี มิตเมนนื่อองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าเสดก็จผว่านไป พระเจม้าแหว่งยาโค
บทรงถถูกเทมิดทถูนใหม้มดีอสานาจบดัญชาเหนนอแมว่นสนี้า ทะเล และภถูเขา และทรงทสาใหม้ธรรมชาตมิทงดันี้ สมินี้น

ถวายการคสานดับและคสาสรรเสรมิญตว่อหนม้าความโอว่อว่าตระการอดันเปดีนื่ยมสงว่าราศดีของพระองคว์” เพลง
สดดุดดีบทนดีมนี้ ดีเนนนี้อหาเดดียวกดันตลอดและไมว่มดีการแบว่งยว่อยเลย
สดด 114:1-2

เมซชั่ออมิสราเอลออกไปจากอทยมิปตค์ คซอวงศค์วานของยาโคบไปจาก

ชนชาตมิตต่างภาษา 2 ยยดาหค์กลายเปก็นสถานบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ อมิสราเอลเปก็นอาณาจอักรของ
พระองคค์ คททำวตทำของพระองคว์ในทดที่นร ดกลตทำวชนัดเจนถขงพระเยโฮวทำหร เมสือที่ พระองครทรงพทำอธิสรทำเอล
ออกจทำกอดยธิปตร พระเจข้ทำทรงเลสือกประชทำชทำตธิเลกกๆนดรเปกนสถทำนบรธิสดุทธธิธของพระองครและอทำณทำจนักร
ของพระองคร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงยกใหข้สงตทำรทำศดทรงนั สธิรนเปกนของพระเจข้ทำเพรทำะทรงเลสือก
อธิสรทำเอลเปกนประชทำชนของพระองคร เหกนไดข้ชนัดวตทำทดที่แฝงอยทูนต ร คด สือควทำมจรธิงเรสืที่องกทำรทรงเลสือก
พระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือกชนชทำตธิหนขงที่ ในอนับรทำฮนัม อธิสอนัค และยทำโคบ ตตอมทำพระองครทรงเลสือกหมทูตชน
หนขงที่ ในพระครธิสตร จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำวตทำทดุกวนันนดรผทูข้ใดกกตทำมทดที่ใครต มทำกกมทำไดข้
สดด 114:3-4

ทะเลมองแลข้วหนท จอรค์แดนหอันกลอับ 4 ภยเขากระโดดเหมซอนแกะผยข้

เนมินเขากระโดดเหมซอนลยกแกะ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใชข้ถข้อยคททำแบบกวดโดยเปรดยบทะเล แมตนร ททำ
จอรรแดน ภทูเขทำตตทำงๆและเนธินเขทำทนัรงหลทำยวตทำเปกนเหมสือนประจนักษรพยทำนทดอที่ นัศจรรยรใจกนับกทำรทรง
ชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำทดที่กระทททำตตออธิสรทำเอล วนัตถดุไมตมดชดวธิตเหลตทำนดรถทูกเปรดยบแบบกวดวทำต เปกนเหมสือน
รทูสข้ ขกสะเทสือนใจเมสืที่อพระเจข้ทำประททำนแผตนดธินนนัรนแกตอธิสรทำเอล
สดด 114:5-6

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ถทำมในทททำนองเดดยวกนันวตทำ เปก็นอะไรนะ

โอ ทะเลเออ๋ย เจข้าจถึงหนท แมต่นชสิ้าจอรค์แดนเออ๋ย เจข้าจถึงหอันกลอับ 6 ภยเขาเออ๋ย เจข้าจถึงกระโดดเหมซอนแกะผยข้
เนมินเขาเออ๋ย เจข้าจถึงกระโดดเหมซอนลยกแกะ คททำถทำมนดรดวข้ ยถข้อยคททำมทำกมทำยจรธิงๆแลข้วกกคอสื “เปกนอะไร
ไปนะ พวกเจข้ทำทะเล จอรรแดน ภทูเขทำหรสือเนธินเขทำทนัรงหลทำยเอจ๋ย?” มนันเปกนเรสือที่ งใหญตหรสือทดพที่ ระเจข้ทำ
ทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พนข้ เชตนนนัรน? ทททำไมพวกเจข้ทำอนัศจรรยรใจขนทำดนนัรน?
สดด 114:7-8

แผต่นดมินเออ๋ย สอันชั่ เทมิสิ้มเถมิด ตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระเยโฮวาหค์ ตต่อเบซสิ้อง

พระพอักตรค์พระเจข้าของยาโคบ 8 ผยใข้ หข้หมินเปก็นสระนชสิ้า หมินเหลก็กไฟเปก็นนชสิ้าพร เพรทำะฤทธทำนดุภทำพทดที่
ปรทำกฏชนัดและเกรดยงไกรของพระเจข้ทำ แผตนดธินโลกจขงถทูกบนัญชทำใหข้สนันที่ เทธิรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ

พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่จดนั หทำนทรทำใหข้อธิสรทำเอลในถธิที่นทดุรกนันดทำรนนัรน ดนังนนัรนแมข้แตตแผตนดธินโลกกกถทูก
บนัญชทำใหข้ยสืนครนัที่นครข้ทำมตตอพระเจข้ทำของยทำโคบ หทำกแผตนดธินโลกถทูกกททำชนับใหข้เกรงกลนัวตตอพระ
พนักตรรพระองคร เรทำยธิงที่ ควรทททำเชตนนนัรนมทำกกวตทำสนักเทตทำใด?
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 115: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ทดันี้งไมว่มชดี นนื่อเรนนื่องและไมว่เอว่ยถขงผถูม้แตว่งของมดัน
อยว่างไรกก็ตาม เหลว่านดักอธมิบายพระคดัมภดีรว์สว่วนใหญว่เหก็นพม้องตรงกดันวว่ามดันนว่าจะถถูกเขดียนโดยดาวมิด
อาจเปก็นตอนทดีนื่เขาถถูกดถูถถูกโดยคนเยบดุสใน 2 ซามถูเอล 5:6 ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้เหก็นไดม้ชดดั วว่า
เดนอดดาลทดีนื่บรรดาคนนดับถนอรถูปเคารพทดีโนื่ งว่เขลาเยม้ยหยดันคนเหลว่านดันี้นทดีนื่นมดัสการพระเจม้าผถูม้ทรง
พระชนมว์อยถูว่และแทม้จรมิงองคว์เดดียว เขาเตนอนสตมิวงศว์วานอมิสราเอลใหม้ไวม้วางใจในพระเจม้าและถวาย
สาธดุการแดว่พระนามของพระองคว์
สดด 115:1-3

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ มมิใชต่แกต่เหลต่าขข้าพระองคค์ มมิใชต่แกต่เหลต่าขข้า

พระองคค์ พระเจข้าขข้า แตต่ขอถวายสงต่าราศทแดต่พระนามของพระองคค์ เพราะเหก็นแกต่ความเมตตาของ
พระองคค์ และความจรมิงของพระองคค์ เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรข้อง
ททูลตตอพระเจข้ทำใหข้ถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระนทำมของพระองคร เหตดุผลทดที่ควรทททำเชตนนนัรนกกคสือ ควทำมเมตตทำ
และควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ แนตทดเดดยวสธิที่งเหลตทำนดรเปดที่ยมสงตทำรทำศดในตนัวพวกมนันเอง
2 ทชาไมบรรดาประชาชาตมิจะกลต่าววต่า "บอัดนทสิ้พระเจข้าของเขาทอัสิ้งหลายอยยต่ไหนเลต่า " เพลง
สดดุดดบทนดรถทูกเขดยนเนสืที่องในโอกทำสทดที่คนตตทำงชทำตธิทดที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวพทูดจทำเยข้ยหยนัน คททำเยทำะเยข้ย
คลข้ทำยๆกนันถทูกพบทดที่อนสืที่ อดกในเพลงสดดุดด 42:10, 79:10, โยเอล 2:17 และมดคทำหร 7:9, 10 บรรดทำคน
อธรรมจะเยข้ยหยนันประชทำชนของพระเจข้ทำโดยถทำมวตทำพระองครอยทูทต ดที่ไหนหรสือพระองครมดตวนั ตนจรธิงๆ
หรสือเปลตทำ แทข้จรธิงแลข้วมนันคสือคททำเยข้ยหยนันตตอพระเจข้ทำเอง
เมสือที่ ไดข้ยธินคททำเยข้ยหยนันของพวกคนตตทำงชทำตธิ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ตอบกลนับไปวตทำ 3 แตต่
พระเจข้าของเราทอัสิ้งหลายอยยต่ในฟข้าสวรรคค์ สมิงชั่ ใดททชั่พระองคค์พอพระทอัยพระองคค์กก็ทรงกระทชา ทดที่
อทำศนัยของพระองครอยทูบต นทดที่สทูง พระทดที่นนังที่ ของพระองครอยทูเต หนสือฟข้ทำสวรรคร พระองครทรงอททำนทำจสธิทธธิธ

ขทำด โดยกระทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระองครตทำมชอบพระทนัย ในกทำรทรงสรข้ทำง กทำรจนัดเตรดยม
หรสือในพระคดุณ พระเจข้ทำกกทรงกระทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระองครเอง นดที่บอกเปกนนนัยไมตเพดยง
อททำนทำจสธิทธธิธขทำดของพระองครเทตทำนนัรนแตตฤทธทำนดุภทำพทนัรงสธิรนของพระองครดวข้ ย
สดด 115:4-8

พรข้อมกนันนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำถขงกทำรไรข้ซขที่งฤทธธิธ

เดชและควทำมไรข้สทำระของกทำรนนับถสือรทูปเคทำรพรยปเคารพของคนเหลต่านอัสิ้นเปก็นเงมินและทองคชา เปก็น
หอัตถกรรมของมนรษยค์ 5 รยปเหลต่านอัสิ้นมทปาก แตต่พยดไมต่ไดข้ มทตา แตต่ดยไมต่ไดข้ 6 มทหย แตต่ฟอังไมต่ไดข้ยมิน มท
จมยก แตต่ดมไมต่ไดข้ 7 มทมซอ แตต่คลชาไมต่ไดข้ มทเทข้า แตต่เดมินไมต่ไดข้ รยปเหลต่านอัสิ้นทชาเสทยงในคอไมต่ไดข้
ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรพรรณนทำวตทำรทูปเคทำรพทนัรงหลทำยเปกนสธิที่งทดที่มนดุษยรสรข้ทำงขขรน พวกมนัน
อทำจมดรทูปลนักษณรภทำยนอกแบบมนดุษยร เชตน มดปทำก ตทำ หทู จมทูก มสือและเทข้ทำ อยตทำงไรกกตทำม พวกมนัน
ไมตมดชวด ธิตและไมตมฤด ทธธิธเดชอะไรเลย ปทำกของรทูปเคทำรพพทูดไมตไดข้ ตทำของมนันมองไมตเหกน แมข้พวก
มนันมดมสือทดที่ถทูกแกะสลนัก พวกมนันกกไมตมดอททำนทำจอะไร และแมข้มเด ทข้ทำทดที่ถทูกแกะสลนัก พวกมนันกก
เคลสือที่ นไหวไมตไดข้
8 ผยข้ททชั่ทชารย ปเหลต่านอัสิ้นจะเปก็นเหมซอนรย ปเหลต่านอัสิ้น เออ บรรดาผยทข้ ทชั่วางใจในรย ปเหลต่านอัสิ้นกก็เชต่น
กอัน นอกจทำกนดร เชทำวนรปนัญญทำของบรรดทำผทูข้ทดที่สรข้ทำงรทูปเคทำรพโงตเขลทำเหลตทำนนัรนกกแทบไมตตตทำงกนัน
สดด 115:9-11

พรข้อมกนันนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรข้องบอกประชทำชนของ

พระเจข้ทำใหข้เทธิดททูนพระเจข้ทำของพวกเขทำโดยกทำรไวข้วทำงใจพระองคร โอ อมิสราเอลเออ๋ย จงวางใจใน
พระเยโฮวาหค์เถมิด พระองคค์ทรงเปก็นความอรปถอัมภค์และเปก็นโลต่ของเขาทอัสิ้งหลาย ประชทำชทำตธิ
อธิสรทำเอลถทูกเตสือนสตธิใหข้ไวข้วทำงใจในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร คททำกททำชนับใหข้ไวข้วทำงใจในองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำยนังเปกนคททำสนังที่ หนขงที่ ดข้วย – มนันคสือคททำบนัญชทำหนขงที่ พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอลทรงเปกนควทำม
ชตวยเหลสือและโลตของเรทำ ชตทำงเปกนสองสธิที่งทดที่เปดที่ยมสดุข พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ทดที่เรทำหนันไปขอควทำมชตวย
เหลสือไดข้เสมอ นอกจทำกนดร พระองครยงนั ทรงเปกนโลตแกตคนทนัรงหลทำยทดที่ไวข้วทำงใจพระองครดวข้ ย ดทู ปฐม
กทำล 15:1, เพลงสดดุดด 3:3 และ 28:7

10 โอ วงศค์วานอาโรนเออ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาหค์เถมิด พระองคค์ทรงเปก็นความอรปถอัมภค์
และเปก็นโลต่ของเขาทอัสิ้งหลาย จดุดสนใจหลนักเรธิที่มเฉพทำะเจทำะจงมทำกขขรน วงศรวทำนอทำโรนคสือพวก
ปดุโรหธิตแหตงอธิสรทำเอล – ผทูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำ ประชทำชนของพระเจข้ทำไมต
เพดยงควรไวข้วทำงใจพระองครเทตทำนนัรน แตตโดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ คนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต นตททำแหนตงผทูข้นททำดข้วย
ทตทำมกลทำงผทูข้คนทนัรงหมด คนเหลตทำนนัรนทดอที่ ยทูใต นตททำแหนตงผทูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณตข้องไวข้วทำงใจในองครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำอยตทำงเปธิดเผย ไมตเพดยงเพสืที่อกทำรทรงนททำและควทำมชตวยเหลสือของพระองครเทตทำนนัรน แตตในฐทำนะ
เปกนแบบอยตทำงแกตคนเหลตทำนนัรนในทดที่ชดุมนดุมชนดข้วย
สดุดทข้ทำยแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรสงนัที่ วตทำ 11 ทต่านผยข้เกรงกลอัวพระเยโฮวาหค์เออ๋ย จงวางใจใน
พระเยโฮวาหค์เถมิด พระองคค์ทรงเปก็นความอรปถอัมภค์และเปก็นโลต่ของเขาทอัสิ้งหลาย ประชทำชนทนัรงสธิรน
ของพระเจข้ทำ – ยธิว คนตตทำงชทำตธิ ผทูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณ ผทูข้เชสืที่อใหมต หรสือผถูม้ใดกก็ตามทดที่เกรงกลนัวพระเจข้ทำ – ถทูก
กททำชนับใหข้ไวข้วทำงใจพระองคร นดที่เปกนครนัรงทดที่สทำมแลข้วทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศวตทำพระเจข้ทำทรง
เปกนควทำมชตวยเหลสือและโลตของเรทำ
สดด 115:12-15

ครทำวนดรเพลงสดดุดดบทนดรหนันไปสทูตกทำรตรขกตรองเกดที่ยวกนับกทำรทดที่

พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรประชทำชนของพระองครแลข้ว ทรงอวยพรอยทู ต และจะทรงอวยพรตตอไป พระ
เยโฮวาหค์ทรงเปก็นหต่วงเราทอัสิ้งหลาย พระองคค์จะทรงอชานวยพระพรเราทอัสิ้งหลาย พระองคค์จะทรง
อชานวยพระพรแกต่วงศค์วานอมิสราเอล พระองคค์จะทรงอชานวยพระพรแกต่วงศค์วานอาโรน ชตทำงเปกน
ควทำมคธิดอนันเปดที่ยมสดุข พระเจข้ทำทรงเปกนหตวงเรทำทนัรงหลทำย! ควทำมคธิดนดรชวนใหข้นขกถขงเพลงสดดุดด 8:4 ทดที่
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดแสดงออกถขงควทำมอนัศจรรยรใจทดที่พระเจข้ทำทรงเปกนหตวงสธิที่งมดชวด ธิตทดที่มขด นทำดเลกกและ
กระจอกอยตทำงเรทำทนัรงหลทำย กระนนัรนพระองครกทก รงเปกนหตวง จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ! พระเจข้ทำทรง
ระลขกถขงคนของพระองครเอง ดนังนนัรน พระองครจงข ทรงอวยพรคนของพระองครเอง และพระพรเหลตทำ
นนัรนของพระเจข้ทำกกอดุดมบรธิบทูรณรไมตเพดยงในควทำมลขกของพวกมนันเทตทำนนัรนแตตในควทำมหลทำกหลทำยของ
พวกมนันดข้วย พระองครทรงอวยพรประชทำชนของพระองครทดุกชนชนัรนรวมถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำรง
ตททำแหนตงผทูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณดข้วย

กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรหมทำยเหตดุวทำต 13 พระองคค์จะทรงอชานวย
พระพรแกต่บรรดาผยข้ททชั่ยชาเกรงพระเยโฮวาหค์ทอัสิ้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญต่ เงสืที่อนไขเจทำะจงสททำหรนับกทำรอวยพร
ของพระเจข้ทำถทูกหมทำยเหตดุไวข้ในคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร พระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่
ยททำเกรงพระองคร นอกจทำกนดรพระสนัญญทำนนัรนยนังขยทำยออกไปถขงคนทนัรงปวงดข้วย นนันที่ คสือ ทอัสิ้งผยข้ใหญต่และ
ผยนข้ ข้อย – สทำมนัญชนคนธรรมดทำและคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต นตททำแหนตงสทูงๆ
14 พระเยโฮวาหค์จะทรงใหข้ทต่านเพมิชั่มพยนขถึสิ้นทอัสิ้งทต่านและลยกหลานของทต่าน ควทำมคธิดในกทำร
ทดพที่ ระเจข้ทำทรงเพธิมที่ พทูนประชทำชนของพระองครหมทำยถขงกทำรเพธิที่มจททำนวน เมสือที่ เรทำยททำเกรงพระองครและ
ไวข้วทำงใจพระองคร เรทำกกเอทำตนัวเรทำเองไปอยทูใต นทดที่ๆพระเจข้ทำสทำมทำรถและจะเพธิที่มจททำนวนประชทำชน
ของพระองครไดข้ พระสนัญญทำนดรมดแกตอธิสรทำเอลอยตทำงแนตนอน แตตมดผทูข้ใดปฏธิเสธไดข้วทำต หลนักกทำรนดรไมต
ประยดุกตรใชข้กบนั ครธิสตจนักร? เมสือที่ เรทำยททำเกรงพระองครและไวข้วทำงใจพระองคร พระองครกปก ระททำนกทำร
เพธิมที่ พทูนใหข้ ดทู 1 โครธินธร 3:6-7
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสต วนนดรโดยหมทำยเหตดุวทำต 15 ทต่านไดข้รอับพระพรจาก
พระเยโฮวาหค์ผข้ทย รงสรข้างฟข้าสวรรคค์และแผต่นดมินโลก ชตทำงเปกนควทำมคธิดทดที่ลขกซขรง: พระผทูข้สรข้ทำงแหตงฟข้ทำ
สวรรครและแผตนดธินโลกจะทรงลดเกดยรตธิมทำอวยพรบรรดทำสธิที่งทรงสรข้ทำงทดมที่ ดขดดจททำกนัดของพระองคร
แนตทดเดดยว พระองครทรงอวยพรเรทำจรธิงๆ เรทำคงสะเพรต ทำหทำกเรทำไมตเหกนคตทำของเรสือที่ งนนัรน
สดด 115:16-18

ฟข้าสวรรคค์เปก็นฟข้าสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์ แตต่พระองคค์ทรง

ประทานแผต่นดมินโลกใหข้แกต่บรตรทอัสิ้งหลายของมนรษยค์ ไมตใชตแคตฟข้ทำสวรรครทดที่ปรทำกฏแกตตทำเทตทำนนัรน แตต
ฟข้ทำสวรรครทดที่ไมตปรทำกฏแกตตทำดข้วย – สวรรครชร นันทดสที่ ทำม – เปกนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พวกมนันเปกนเขต
ปกครองของพระองครโดยสมบทูรณร อยตทำงไรกกตทำม พระเจข้ทำไดข้ประททำนแผตนดธินโลกใหข้แกต
มนดุษยชทำตธิ นนันที่ เองเปกนพระพรอยตทำงหนขงที่ และพระผทูข้สรข้ทำงไดข้ทรงจนัดเตรดยมดทำวเครทำะหรนร ดอยตทำง
สวยงทำมซขที่งเรทำอทำศนัยอยทูบต นนนัรน พระรทำชกธิจของพระองครปรทำกฏชนัดเจนอยทูโต ดยรอบ
17 คนตายไมต่สรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์ หรซอผยข้ททชั่ลงไปสยต่ททชั่สงอัดกก็เชต่นนอันสิ้ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำน
นดรปดธิ ทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยหมทำยเหตดุวทำต พวกคนตทำยไมตสรรเสรธิญพระเจข้ทำ อยตทำงไรกกตทำม เขทำ

ตนัรงใจแนตวแนตวทำต 18 แตต่เราทอัสิ้งหลายจะสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์ ตอัสิ้งแตต่บอัดนทเสิ้ ปก็นตข้นไปเปก็นนมิตยค์ จง
สรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด แมข้คนตทำยอทำจไมตสรรเสรธิญพระองคร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกปก ฏธิญทำณ
วตทำเขทำและชนชทำตธิของเขทำจะสรรเสรธิญพระนทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำนนับแตตนร นันเรสือที่ ยไป พรข้อม
กนันนนัรนเพลงสดดุดดบทนดรปดธิ ทข้ทำยดข้วยคททำสนังที่ วตทำ “จงสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรเถธิด” – ฮทำเลลทูยทำหร ! สเปอรร
เจดยนเขดยนไวข้วทำต “แมข้คนตทำยสรรเสรธิญไมตไดข้ และคนชนัวที่ ไมตยอมสรรเสรธิญ และคนสะเพรต ทำไมต
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ กระนนัรนเรทำจะตะโกนวตทำ ‘ฮทำเลลทูยทำหร’ ตลอดไปเปกนนธิตยร เอเมน”
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 116: แมม้ไมว่ถกถู ระบดุไวม้ มดันกก็ถถูกสดันนมิษฐานโดยทดัวนื่ ไปวว่าดาวมิดเปก็น
ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเพลงสดดุดดีฮาเลลหรนอฮาเลลถูยาหว์เหมนอนเดมิม โดยปมิดทม้าย
ดม้วย จงสรรเสรวิญพระเยโฮวาหณ์เถวิด เพลงนดีนี้ถกถู เขดียนเนนนื่องในโอกาสใดไมว่เปก็นทดีแนื่ นว่ชดัด อยว่างไร
กก็ตาม เพราะเพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเพลงสดดุดดีฮาเลล (นดันนื่ คนอ สรรเสรมิญ) มดันจขงเปก็นหนขงนื่ ในเพลงสดดุดดี
เหลว่านดันี้นในเทศกาลปดัสกา ดดังนดันนี้ มดันจขงเปก็นไปไดม้อยว่างยมิงนื่ ทดีนื่องคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของเราทรงขดับรม้อง
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ หากไมว่ใชว่ในเทศกาลปดัสกาสดุดทม้ายของพระองคว์ กก็ในหลายปดีกว่อนหนม้าอยว่าง
แนว่นอน ดดังนดันนี้ อาจมดีการแสดงใหม้เหก็นพระทดัยของพระครมิสตว์ตรงนดีนี้ – ความคมิดตว่างๆของพระองคว์
ในวดันทม้ายๆของพระองคว์ เพลงสดดุดดีบทนดีเนี้ ปก็นเพลงขอบพระคดุณแดว่พระเจม้าสสาหรดับความเมตตา
และการชว่วยใหม้พม้นของพระองคว์
สดด 116:1-2

ขข้าพเจข้ารอักพระเยโฮวาหค์เพราะพระองคค์ทรงสดอับเสทยงและคชา

วมิงวอนของขข้าพเจข้า ดทำวธิดขขรนตข้นโดยกทำรประกทำศควทำมรนักของเขทำทดที่มตด ตอองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เหตดุผล
หนขงที่ สททำหรนับควทำมรนักเชตนนนัรนคสือ คททำตอบของพระเจข้ทำทดที่มดตตอคททำอธธิษฐทำนตตทำงๆของเขทำ โปรดสนังเกต
ดข้วยวตทำเขทำอธธิษฐทำนโดยออกเสดยงดนัง ไมตมดอะไรผธิดเกดที่ยวกนับกทำรอธธิษฐทำนโดยไมตออกเสดยง แตต
พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยเมสืที่อเรทำเปธิดปทำกของเรทำและอธธิษฐทำนออกเสดยงดนังตตอพระองคร เพรทำะวตทำ
พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังและตอบคททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดแลข้ว เขทำจขงรนักองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำมทำกขขร นไปอดก

2 เพราะพระองคค์ทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับขข้าพเจข้า เพราะฉะนอัสิ้นขข้าพเจข้าจะทยลพระองคค์
ตราบเทต่าททชั่ขข้าพเจข้ามทชทวมิตอยยต่ วลดสดุดทข้ทำย “ตรทำบเทตทำทดที่ขข้ทำพเจข้ทำมดชวด ธิตอยทู”ต มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ
‘ในวนันทดังนี้ หมดของขข้ทำพเจข้ทำ’ เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงตอบคททำอธธิษฐทำน ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำจะแสวงหทำ
พระองครในกทำรอธธิษฐทำนทดุกวนันตลอดชดวธิตทดที่เหลสือของเขทำ นดที่บอกเปกนนนัยถขงกทำรอธธิษฐทำนเปกน
ประจททำทดุกวนัน ไมตมดสนักวนันทดที่เขทำจะไมตใชข้เวลทำกนับพระเจข้ทำในกทำรอธธิษฐทำน
สดด 116:3-4

ความเศรข้าโศกแหต่งความตายมาลข้อมขข้าพเจข้าอยยต่ ความเจก็บปวด

แหต่งนรกจอับขข้าพเจข้าไวข้ ขข้าพเจข้าประสบความทรกขค์ใจและความระทม ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำ ดทำวธิดเดธิน
ผตทำนเขข้ทำไปในหดุบเขทำเงทำมนัจจดุรทำชมทำหลทำยตตอหลทำยครนัรงแลข้ว เขทำรทูจข้ นักควทำมตทำยในกทำรเหกนเหลตทำ
สหทำยลข้มตทำยในศขกสงครทำม เขทำทนทดุกขรกบนั กทำรเหกนลทูกๆหลทำยคนของเขทำเสดยชดวธิต กระนนัรนดทู
เหมสือนมดกทำรสสืที่อถขงพระองครผทูข้หนขที่งซขที่งยธิงที่ ใหญตกวตทำเขทำ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำทรงสทูข้ทนควทำม
เศรข้ทำโศกแหตงควทำมตทำยอยตทำงแนตนอน พระองครประสบควทำมเจกบปวดแหตงควทำมตทำยและหลดุมศพ
พระองครทรงเปกนคนทดที่รบนั ควทำมเศรข้ทำโศกและคดุข้นเคยกนับควทำมระทมทดุกขร
4 แลข้วขข้าพเจข้ารข้องทยลออกพระนามพระเยโฮวาหค์วต่า "โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงชต่วย
ชทวมิตขข้าพระองคค์ใหข้รอด" ในโมงยทำมนนัรนเมสือที่ ควทำมตทำยเขข้ทำมทำใกลข้ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรข้องททูลตตอ
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและพระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้น ชตทำงเปกนคททำพยทำนอนันเปดที่ยมสดุขของคททำอธธิษฐทำนทดที่
ไดข้รนับคททำตอบ กระนนัรน กทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระเยซทูกอก ทำจถทูกแฝงอยทูเต ชตนกนัน นตทำสนใจทดที่คททำทดที่
แปลเปกน ชต่วย...ใหข้รอด (มอวว์ลดัท) มนันมดควทำมหมทำยพสืรนๆวตทำ ‘ปลตอยใหข้หนดรอดไป’ อทำจเปกนไดข้วทำต
คททำอธธิษฐทำนของพระเมสสธิยทำหรอยทูตต รงนดรในกทำรททูลขอพระบธิดทำผทูข้บรธิสดุทธธิธของพระองครใหข้อนดุญทำต
ใหข้พระองครหนดรอดไปจทำกหลดุมศพ
สดด 116:5-6

พระเยโฮวาหค์ทรงพระกรรณาและชอบธรรม พระเจข้าของเราทอัสิ้ง

หลายกอปรดข้วยพระเมตตา เสทำหลนักสองตข้นแหตงอดุปนธิสยนั ของพระเจข้ทำปรทำกฏใหข้เหกน พระองครทรง
เปดที่ยมพระกรดุณทำซขที่งแผตออกมทำจทำกควทำมรนักของพระองคร พระองครทรงชอบธรรมดข้วยซขงที่ แผตออกมทำ
จทำกควทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร ดข้วยเหตดุนร ด “พระเจข้ทำของเรทำทนัรงหลทำยกอปรดข้วยพระเมตตทำ” นดที่บอก

เปกนนนัยวตทำควทำมเมตตทำเปกนกทำรแสดงออกทดที่จททำเปกนของพระคดุณของพระเจข้ทำและควทำมชอบธรรม
ของพระเจข้ทำ จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่ควทำมเมตตทำของพระองครยนังที่ ยสืนอยทูเต ปกนนธิตยร
6 พระเยโฮวาหค์ทรงสงวนคนรยข้นอข้ ยไวข้ เมซชั่อขข้าพเจข้าตกตชชั่า พระองคค์ทรงชต่วยขข้าพเจข้าใหข้รอด
คททำทดแที่ ปลเปกน รยข้นข้อย (เปธดี) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำซสืที่อ เขลทำ หรสือไมตรจทูข้ นักโต ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกก
คสือวตทำพระเจข้ทำทรงดทูแลคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตสทำมทำรถดทูแลตนัวเองไดข้ พรข้อมกนับขข้อสรดุปดนังกลตทำว ผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข พรรณนทำวตทำเขทำถทูกทททำใหข้ตทที่ทำลง กระนนัรนพระเจข้ทำกกทรงชตวยเหลสือเขทำ นดที่บอกเปกน
นนัยเพธิมที่ เตธิมถขงควทำมถตอมใจของดทำวธิด เขทำเตกมใจทดที่จะเปรดยบเทดยบตนเองกนับคนๆหนขที่งทดที่รทูข้นอข้ ย เขทำรทูข้
วตทำกทำรถทูกทททำใหข้ตทที่ทำลงนนัรนเปกนเชตนไร
สดด 116:7-9

โอ จมิตใจของขข้าพเจข้าเออ๋ย กลอับไปสยต่ททชั่พอักของเจข้าเถมิด เพราะพระเย

โฮวาหค์ทรงกระทชาแกต่เจข้าอยต่างบรมิบยรณค์ นดที่บอกเปกนนนัยวตทำดทำวธิดรทูสข้ ขกปนัที่นปตวน เขทำสนับสนวดุนต วทำยและ
งดุตนงตทำนใจ เมสืที่อหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อระลขกถขงควทำมเมตตทำและควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำและกทำรทดที่
พระองครทรงชตวยเหลสือประชทำชนของพระองคร ดทำวธิดกกแนะนททำตนัวเองใหข้ ‘ทททำใจใหข้สงบ’ “โอ
จธิตใจของขข้ทำพเจข้ทำเอจ๋ย กลนับไปสทูตทดที่พกนั ของเจข้ทำเถธิด” ทดพที่ นักทดที่วทำต นดรไมตใชตแคตสนันตธิสดุขแหตงหนัวใจเทตทำนนัรน
แตตพระองครผทูข้ประททำนสนันตธิสดุขเชตนนนัรนดข้วย ดทำวธิดจขงเรดยกตนัวเองใหข้เอทำจดุดสนใจหลนักและควทำมไวข้
วทำงใจของตนกลนับไปยนังองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ เขทำมดเหตดุมทำกมทำยทดที่จะทททำเชตนนนัรน เพราะพระเยโฮวาหค์
ทรงกระทชาแกต่เจข้าอยต่างบรมิบยรณค์ ดทำวธิดทรทำบจทำกประสบกทำรณรในอดดตวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ
อะไรเพสือที่ เขทำในอดดต พระเจข้ทำทรงเปดยที่ มพระกรดุณทำและประเสรธิฐในกทำรชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนใน
ครทำวทดุกขรใจตตทำงๆ
8 เพราะพระองคค์ทรงชต่วยจมิตใจขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากมอัจจรราช ชต่วยนอัยนค์ตาขข้าพระองคค์
จากนชสิ้าตา ชต่วยเทข้าขข้าพระองคค์จากการลข้ม ชตทำงเปกนคททำพยทำนแสนวธิเศษ! ดทำวธิดเปกนพยทำนวตทำหลทำย
ครนัรงในอดดตพระเจข้ทำ (1) ทรงชตวยจธิตใจของเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมตทำย (2) พระองครทรงชตวยนนัยนรตทำ
ของเขทำใหข้พนข้ จทำกนทรทำตทำ (3) พระองครทรงชตวยเทข้ทำของเขทำใหข้พข้นจทำกกทำรลข้ม แนตทดเดดยว องครพระผทูข้

เปกนเจข้ทำทรงเปดที่ยมพระกรดุณทำจรธิงๆ! ดข้วยเหตดุนร ด เขทำจขงไดข้แตตแนะนททำตนัวเองใหข้กลนับไปสทูตกทำรพนักสงบ
แหตงจธิตใจของเขทำ
ดนังนนัรนเพรทำะควทำมดดของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำ ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำ 9 ขข้าพเจข้าจะดชาเนมินอยยต่
เฉพาะเบซอสิ้ งพระพอักตรค์พระเยโฮวาหค์ในแผต่นดมินของคนเปก็น เขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะดททำเนธินชดวธิตของ
เขทำอยตทำงเปธิดเผยดดุจหนนังสสือเลตมหนขงที่ ใหข้คนอสืนที่ ไดข้อตทำน เขทำรทูข้วทำต ชดวธิตของเขทำคสือ คททำเทศนทำเดธินไดข้
ขณะทดที่พระเจข้ทำประททำนลมหทำยใจใหข้แกตเขทำอยทูต เขทำกกจะจนัดระเบดยบชดวธิตของตนเชตนนนัรนตตอหนข้ทำผทูข้อสืที่น
เพสือที่ ทดที่จะเปกนคททำพยทำนแหตงพระคดุณของพระเจข้ทำในชดวธิตของเขทำ
สดด 116:10-14

ดทำวธิดสรดุปรวบยอดทดุกสธิที่งทดที่เขทำไดข้เอตยในขข้อกตอนๆหนข้ทำ ขข้าพเจข้า

เชซชั่อแลข้ว เหตรฉะนอัสิ้นขข้าพเจข้าจถึงพยด เพรทำะวตทำเขทำไดข้วทำงใจในพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเขทำแลข้ว เขทำจขงจะ
เปธิดปทำกของเขทำในกทำรเปกนพยทำนเกดที่ยวกนับพระองคร ควทำมจรธิงนดรยงนั มดอยทูจต นทดุกวนันนดร นอกจทำกนดร
เปทำโลยกคททำพทูดนดรใน 2 โครธินธร 4:13 แมข้กระนนัรน ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรกสก ทำรภทำพวตทำ ขข้าพเจข้าไดข้รอับ
ความทรกขค์ยากใหญต่ยมิชั่ง แมข้พระเจข้ทำทรงดด ควทำมทดุกขรลททำบทำกกกยนังมทำเคทำะประตทูบข้ทำนเขทำอยทูดต ด สเปอรร
เจดยนเขดยนไวข้วทำต “แมข้ไดข้รนับควทำมทดุกขรยทำกใหญตยงธิที่ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกมก ธิไดข้เลธิกเชสืที่อ: ควทำมเชสืที่อ
ของเขทำถทูกทดสอบแตตไมตถทูกทททำลทำย”
ขณะยนังอยทูใต นควทำมทดุกขรยทำกของตนอยทูต ดทำวธิดกกโพลตงออกมทำวตทำ 11 ขข้าพเจข้ากลต่าวดข้วย
ความเรต่งรข้อนวต่า "คนเรานทสิ้เปก็นคนโกหกทอัสิ้งนอัสิ้น" แนตทดเดดยว ไมตมดชทำย (หรสือหญธิง) สนักคนเดดยวทดที่ไมต
ไดข้หรสือไมตเคยพทูดโกหก อทำจเปกนไดข้วทำต ดทำวธิดกททำลนังหมทำยถขงครนัรงหนขที่งในชดวธิตของเขทำเมสืที่อเขทำถทูกใสต
รข้ทำย – อทำจโดยพวกตนัวแทนของซทำอทูลหรสืออทำจโดยพวกคนทรยศของอนับซทำโลม
ในโมงยทำมมสืดมธิดนนัรน เขทำรข้องออกมทำวตทำ 12 ขข้าพเจข้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาหค์ไดข้
เนซชั่องจากบรรดาพระราชกมิจออันมทพระครณตต่อขข้าพเจข้า ทตทำมกลทำงควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำ ดทำวธิด
หนันควทำมคธิดของเขทำไปหทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำอยตทำงมดปนัญญทำ แทนทดที่จะทดุกขรใจเพรทำะคททำใสต รข้ทำยของ
บรรดทำศนัตรทูของเขทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตรงนั ใจแนตวแนตวทำต จะพธิจทำรณทำวตทำเขทำจะถวทำยเกดยรตธิองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำอยตทำงไรไดข้สททำหรนับควทำมดดของพระองครทมดที่ ดตตอเขทำ

พรข้อมปณธิธทำนนนัรน เขทำประกทำศวตทำ 13 ขข้าพเจข้าจะยกถข้วยแหต่งความรอดและรข้องทยลออก
พระนามพระเยโฮวาหค์ แมข้ปกตธิแลข้วเรทำเชสืที่อมโยงควทำมรอดกนับกทำรไถตนรธิ นันดรรของเรทำ ควทำมคธิดตรง
นดรกอก ทำจหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิตตทำงๆแหตงชดวธิต นนันที่ นตทำจะใชตควทำมคธิดตรงนดร ขณะเผชธิญภนัย
พธิบนัตธิทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำ ดทำวธิดตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะหนันไปหทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้น (นนันที่
คสือ ควทำมรอด) จทำกวธิกฤตธิทดที่เผชธิญอยทูต อดกครนัรงทดที่อทำจมดภทำพเลกงถขงพระเยซทูในโมงยทำมแหตงควทำมทดุกขร
ใจของพระองครในสวนเกทเสมนด
14 บอัดนทสิ้ขข้าพเจข้าจะทชาตามคชาปฏมิญาณของขข้าพเจข้าแดต่พระเยโฮวาหค์ตต่อหนข้าประชาชนทอัสิ้ง
ปวงของพระองคค์ ในครทำวแหตงวธิกฤตธิในชดวธิตของเขทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตร งนั ใจแนตวแนตวทำต จะ
อดุทธิศตนัวใหข้แกตกทำรปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำอยตทำงเปธิดเผยและตตอหนข้ทำชดุมนดุมชนของพระเจข้ทำ นดที่บอกเปกนนนัย
ถขงกทำรแสดงออกในทดที่ชมดุ นดุมชนถขงกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆทดที่กระทททำในใจ ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับ
วธิธดปฏธิบนัตธิในปนัจจดุบนนั ของกทำรออกมทำขข้ทำงหนข้ทำในกทำรประชดุมนมนัสกทำรเพสือที่ แสดงออกอยตทำงเปธิดเผย
ถขงกทำรตนัดสธินใจหนขที่งเพสือที่ พระครธิสตร
สดด 116:15

ทตทำมกลทำงควทำมตนัรงใจแนตวแนตของดทำวธิดทดที่จะแสวงหทำพระเจข้ทำใน

วธิกฤตธิตตทำงๆของชดวธิต โดยวทำงใจควทำมเมตตทำ พระคดุณ และควทำมชอบธรรมของพระองคร เขทำแทรก
ควทำมคธิดนตทำอนัศจรรยรอยตทำงหนขงที่ เขข้ทำมทำ มรณกรรมแหต่งวมิสรทธมิชนของพระองคค์สชาคอัญในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหค์ พระเจข้ทำทรงเหกนสธิที่งตตทำงๆในมธิตธิหนขงที่ ทดที่ปกตธิแลข้วเรทำมองไมตเหกน ควทำม
ตทำยสททำหรนับเรทำเปกนเรสือที่ งลบอยตทำงสดุดๆ กระนนัรนเมสือที่ คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำคนหนขที่งจทำก
ชดวธิตนดรไปเพสืที่อเขข้ทำสทูตทข้องพระโรงแหตงสงตทำรทำศด มนันกกสททำคนัญ (นนันที่ คสือ มดคตทำมทำก) ในสทำยพระเนตรของ
พระเจข้ทำ บทำงครนัรงมนันเปกนนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำทดที่เหลตทำผทูข้รนับใชข้ของพระองครจะจทำกชดวธิตนดรไปกตอน
กททำหนดและไปสวรรคร แมข้เปกนควทำมสทูญเสดยสททำหรนับเรทำ ควทำมตทำยเชตนนนัรนกกมดคตทำมทำกตตอพระเจข้ทำ
กทำรปรนนธิบนัตธิพระองครสทำมทำรถดททำเนธินตตอไปไดข้ในสงตทำรทำศด พระเจข้ทำจขงทรงเหกนวตทำถขงเวลทำแลข้วทดที่จะ
โยกยข้ทำยไปยนังแผตนดธินเปดที่ยมสดุขนนัรนเมสืที่อเรทำมองเหกนแตตชดวตธิ ทดที่อยทูเต บสืรองลตทำงนดร อดกครนัรงทดจที่ ดุดจบของกทำร
รนับใชข้บนโลกนดรขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำอทำจถทูกสสืที่อตรงนดร แนตนอนวตทำกทำรเสดกจกลนับไปสทูตสงตทำ
รทำศดของพระองครมดคตทำมทำกในสทำยพระเนตรของพระบธิดทำในสวรรครของพระองคร

สดด 116:16-19

ถขงกระนนัรน ดทำวธิด เชตนเดดยวกนับคนอสืที่นๆทดุกคน กกมดควทำมปรทำรถนทำ

ตทำมสนัญชทำตญทำณทดที่จะมดชวด ธิตอยทูต นดที่บอกเปกนนนัยถขงคททำททูลขอชดวตธิ ทดที่ดททำรงอยทูตต ตอไป โอ ขข้าแตต่พระเยโฮ
วาหค์ แทข้จรมิงขข้าพระองคค์เปก็นผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ พระเจข้าขข้า ขข้าพระองคค์เปก็นผยรข้ อับใชข้ของพระองคค์
เปก็นบรตรชายของหญมิงคนใชข้ของพระองคค์ พระองคค์ทรงแกข้พอันธนะของขข้าพระองคค์ เขทำสทำรภทำพ
วตทำเขทำเปกนผทูข้รนับใชข้คนหนขงที่ ของพระเจข้ทำและกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงปลดปลตอยเขทำแลข้วจทำกพนันธนะ
แหตงควทำมบทำป ควทำมตทำย และนรก นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงคททำททูลขอกทำรชตวยใหข้พนข้ ทดที่มอด ยทูตต ตอ
ไป ในคททำกลตทำวสทำมประกทำร ดทำวธิดรนับรทูข้วทำต ตนัวเองเปกนผทูข้รนับใชข้คนหนขที่งของพระเจข้ทำ เขทำเปรดยบกระทนังที่
มทำรดทำของเขทำเองวตทำเปกนผทูข้รนับใชข้คนหนขที่งของพระเจข้ทำ โดยบอกเปกนนนัยถขงควทำมเปกนผทูข้รนับใชข้ของเขทำ
เอง เพรทำะวตทำลทูกๆของบรรดทำผทูข้รนับใชข้ปกตธิแลข้วถทูกถสือวตทำเปกนของเจข้ทำนทำยของพวกเขทำ
เพรทำะวตทำเขทำเปกนผทูข้รนับใชข้คนหนขงที่ ของพระเจข้ทำ เขทำจขงปฏธิญทำณวตทำ 17 ขข้าพระองคค์จะถวาย
เครซชั่องสอักการบยชาโมทนาพระครณแดต่พระองคค์ และจะรข้องทยลออกพระนามของพระเยโฮวาหค์
เครสือที่ งสนันตธิบทูชทำถทูกถสือวตทำเปกนขนัรนตอนททำงกทำรของกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบทูชทำแหตงกทำรขอบพระคดุณ ดทู
เลวดนตธิ ธิ 7:11 และเลวดนธิตธิ 22:29 ดทำวธิดหมทำยถขงเรสือที่ งนดรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย อยตทำงไรกกตทำม ดทูเหมสือนจะ
มดควทำมคธิดทดที่กวข้ทำงกวตทำของกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบทูชทำเพสืที่อขอบพระคดุณพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมดดของ
พระองคร ในระบบของพนันธสนัญญทำเดธิม มนันตข้องเสดยอะไรบทำงอยตทำงเพสือที่ ทดที่จะถวทำยกทำรขอบพระคดุณ
แดตพระเจข้ทำ เรทำถสือวตทำกทำรขอบพระคดุณพระเจข้ทำในปนัจจดุบนันนดรและยดุคสมนัยนดรเปกนเรสืที่องไมตจรธิงจนัง วลด
หลนัง “และจะรข้องททูลออกพระนทำมของพระเยโฮวทำหร” บอกเปกนนนัยถขงคททำอธธิษฐทำนทดที่จรธิงใจ พสืรน
ฐทำนอนันเรดยบงตทำยทดที่สดุดแหตงกทำรสรรเสรธิญคสือ กทำรขอบพระคดุณ อนันทดที่จรธิง หลทำยคททำทดที่ถทูกแปลเปกน
การโมทนาพระคดุณ (กทำรขอบพระคดุณ) ในพนันธสนัญญทำเดธิมแทบจะมดควทำมหมทำยเดดยวกนับกทำร
สรรเสรธิญ
18 บอัดนทสิ้ขข้าพเจข้าจะทชาตามคชาปฏมิญาณของขข้าพเจข้าแดต่พระเยโฮวาหค์ตต่อหนข้าประชาชนทอัสิ้ง
ปวงของพระองคค์ ดทำวธิดกลตทำวซทรทำแบบคททำตตอคททำถขงสธิที่งทดที่เขทำไดข้ประกทำศไปแลข้วในขข้อ 14 กลตทำวอยตทำง
เจทำะจงกกคสือ เขทำตนัรงใจทดที่จะทททำเชตนนนัรน 19 ในบรมิเวณพระนมิเวศของพระเยโฮวาหค์ โอ เยรยซาเลก็มเออ๋ย
ในทต่ามกลางเธอ เขทำกลตทำวถขงพลนับพลทำ/พระวธิหทำรของพระเจข้ทำ สธิที่งทดที่ปรทำกฏชนัดเจนกกคสือวตทำดทำวธิด

ตนัรงใจทดที่จะทททำตทำมคททำปฏธิญทำณตตทำงๆของตนซขงที่ เปกนกทำรสรรเสรธิญและกทำรขอบพระคดุณอยตทำงเปธิดเผย
และในทดที่ชมดุ นดุมชน อดกครนัรงดทูควทำมเหกนตตทำงๆสททำหรนับขข้อ 14 พรข้อมกนันนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
เอตยคททำสนังที่ หนขที่งแกตประชทำชนของพระเจข้ทำวตทำ “จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด” เพลงสดดุดดแสนวธิเศษ
บทนดรปดธิ ทข้ทำยดข้วยฮทำเลลทูยทำหร – คททำบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 117: เพลงสดดุดดีบทสดันี้นทดีนื่สดุดนดีนี้นาว่ จะถถูกเขดียนโดยดาวมิด สเปอรว์
เจดียนไดม้อธมิบายวว่า “เพลงสดดุดดีบทนดีซนี้ ขนื่งมดีตวดั อดักษรนม้อยมาก กก็ใหญว่โตยมินื่งนดักในจมิตวมิญญาณ เพราะ
วว่าเกมินเลยขอบเขตของชาตมิพดันธดุว์หรนอชนชาตมิทดันี้งมวล รม้องเรดียกมนดุษยชาตมิทดันี้งปวงใหม้สรรเสรมิญ
พระนามขององคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า” เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกใชม้รว่วมกดับเพลงสดดุดดีบทอนนนื่ ๆอยว่างไมว่ตม้อง
สงสดัยหรนอเมนนื่อเวลานมดัสการเปก็นชว่วงสดันี้นๆ มดันอาจคลม้ายกดับคสายอพระเกดียรตมิสมดัยใหมว่ – คสาสดดุดดี
สรรเสรมิญสากล
สดด 117:1

โอ ประชาชาตมิทอัสิ้งปวงเออ๋ย จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด ชนชาตมิ

ทอัสิ้งหลายเออ๋ย จงยกยต่องพระองคค์เถมิด ขณะทดที่เพลงสดดุดดสตวนใหญตสงนัที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ
อธิสรทำเอล) ใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ คททำกททำชนับตรงนดรมดไปถขงประชทำชทำตธิทรนังปวง คททำทดที่แปลเปกน
ประชาชาตมิ (โกยมิม) จนทดุกวนันนดรเปกนคททำฮดบรทูพรสืนๆทดที่หมทำยถขงคนตว่างชาตมิ เชตนเดดยวกนัน คททำทดที่แปลเปกน
ชนชาตมิทอัสิ้งหลาย ตรงนดร (อถูมมอวว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ชนเผตทำตตทำงๆ’ หรสือ ‘เชสืรอชทำตธิตตทำงๆ’ ควทำม
จรธิงทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำตรงนดรกคก สือวตทำ ชทำวโลกทนัรงสธิรนถทูกบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ แมข้คททำ
กททำชนับนนัรนมดผลบนังคนับใชข้อยทูจต นถขงยทำมนดร กทำรสททำเรกจจรธิงในทดสที่ ดุดของมนันยตอมจะเกธิดขขรนในชตวงยดุค
พนันปด (และอทำณทำจนักรนธิรนันดรรทดที่ตทำมมทำ) ซขที่งในยดุคนนัรนประชทำชทำตธิทรนังปวงจะสรรเสรธิญพระองคร
สดด 117:2

เพราะความเมตตาของพระองคค์ททชั่มทตต่อเรานอัสิ้นใหญต่หลวง และ

ความจรมิงของพระเยโฮวาหค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด เหตดุผลชนัดเจนทดที่วทำต
ทททำไมประชทำชทำตธิทรนังปวงควรสรรเสรธิญพระองครกคก อสื วตทำ ควทำมเมตตทำกรดุณทำของพระองครยธิงที่ ใหญตตตอ
คนทนัรงปวง ยธิงที่ กวตทำนนัรน ควทำมจรธิงของพระองครกเก ปกนนธิรนนั ดรร ควทำมจรธิงลขกซขรงทนัรงสองประกทำรนดรเปกน

เหตดุทดที่ประชทำชทำตธิทรนังปวงควรสรรเสรธิญพระองคร เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยฮทำเลลทูยทำหรเหมสือนเดธิม
– คททำบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเยโฮวทำหร! คททำบนัญชทำนนัรนไมตเคยถทูกยกเลธิกและจะไมตมดวนนั ถทูกยกเลธิกเดกด
ขทำด มนันเปกนหนข้ทำทดที่และอภธิสธิทธธิธของเรทำทดที่จะสรรเสรธิญพระองครตลอดไปเปกนนธิตยร!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 118: แมม้เพลงสดดุดดีบทนดีไนี้ มว่มชดี นนื่อเรนนื่องและผถูม้แตว่งไมว่ถถูกกลว่าวถขง
บางคนกก็เชนนื่อวว่าดาวมิดเปก็นผถูม้เขดียนทดีนื่ไดม้รบดั การดลใจ อยว่างไรกก็ตาม บรมิบทของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็ชดีนี้ไป
ยดังเวลาหนขนื่งหลดังจากพระวมิหารไดม้ถถูกสรม้างแลม้ว ดดังนดันนี้ เพลงสดดุดดีบทนดีอนี้ าจถถูกเขดียนโดยหนขนื่งใน
กษดัตรมิยว์เหลว่านดันี้นทดีนื่ดสาเนมินตามทางของพระเจม้าแหว่งยถูดาหว์หรนออาจถถูกเขดียนโดยเอสราดม้วยซสนี้า ไมว่มดี
คสาถามเลยวว่านดีนื่เปก็นเพลงสดดุดดีเกดีนื่ยวกดับพระเมสสมิยาหว์โดยสนนื่อถขงองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของเราอยว่าง
ชดัดเจนในตอนทม้ายๆ
สเปอรว์เจดียนสรดุปยว่อเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ดงดั นดีนี้ “ดถูเหมนอนวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้พรรณนาถขงดาวมิด
หรนอไมว่กก็บดุรดุษของพระเจม้าอดีกผถูม้หนขนื่งซขนื่งไดม้รดับการแตว่งตดังนี้ โดยการทรงเลนอกของพระเจม้าใหม้รดับ
ตสาแหนว่งสถูงและมดีเกดียรตมิในอมิสราเอล ชายผถูม้ถถูกเลนอกคนนดีนี้พบวว่าตดัวเองถถูกปฏมิเสธโดยบรรดามมิตร
สหายและเพนนื่อนรว่วมชาตมิของตน และขณะเดดียวกดันเขาถถูกตว่อตม้านอยว่างรดุนแรงโดยเหลว่าศดัตรถูของ
เขาดม้วย ดม้วยความเชนนื่อในพระเจม้าเขาตว่อสถูม้เพนนื่อตสาแหนว่งทดีนื่ถถูกแตว่งตดังนี้ ไวม้ของเขา และเมนอนื่ ถขงคราว
เหมาะสมเขาไดม้รบดั มดันมาในแบบทดีนื่มนดั แสดงใหม้เหก็นฤทธมิธเดชและความดดีขององคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า
จากนดันี้นเขาไปยดังพระนมิเวศขององคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าเพนนื่อถวายเครนนื่องสดัตวบถูชา และเพนนื่อแสดงออกถขง
ความสสานขกพระคดุณของเขาสสาหรดับการเขม้าแทรกแซงของพระเจม้า โดยประชาชนทดันี้งปวงอวยพร
เขาและขอใหม้เขาไดม้รดับความเจรมิญอดันบรมิบถูรณว์” แมม้ผถูม้เขดียนไมว่ถถูกระบดุชดัดเจนวว่าเปก็นผถูม้ใด พระองคว์ผถูม้
ยมิงนื่ ใหญว่กวว่ายว่อมเปก็นองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าของเราอยว่างไมว่ตม้องสงสดัย
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้อาจถถูกขดับรม้องโดยเหลว่าผถูม้กว่อสรม้างพระวมิหารหลดังทดีนื่สองภายใตม้การนสาของ
เอสรา ดถู เอสรา 3:10-11 ทดีนื่นนดันื่ บางสว่วนของเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกยกคสาพถูดไป เพลงสดดุดดีบทนดียนี้ ดังถถูก
ยกคสาพถูดไปในภาคพดันธสดัญญาใหมว่ดม้วยในการประยดุกตว์ใชม้โดยตรงกดับพระเมสสมิยาหว์ ทดีโนื่ ดดเดว่น

คนอ มดัทธมิว 21:9 และ 15 เมนนื่อพระเยซถูทรงลาเขม้ากรดุงเยรถูซาเลก็มในวดัน ‘ปาลว์มซดันเดยว์’ แรกนดันนี้ พระ
เยซถูทรงยกคสาพถูดจากเพลงสดดุดดี 118:23 และประยดุกตว์ใชม้มดันกดับพระองคว์เองในมดัทธมิว 21:42 เปโต
รกก็ยกคสาพถูดจากเพลงสดดุดดี 118:23 ในกมิจการ 4:11 และประยดุกตว์ใชม้มนดั กดับพระเยซถู
ในขม้อ 1-4 ประชาชนของพระเจม้าถถูกเรดียกใหม้ถวายการขอบพระคดุณแดว่พระเจม้าของพวก
เขา ในขม้อ 5-18 ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้บรรยายถขงประสบการณว์ของเขาและการแสดงออกถขง
ความเชนนื่อของเขา ในขม้อ 19-21 ผถูม้เขดียนศดักดมิธสมิทธมิธทว่านนดีนี้แสวงหาการเขม้าไปยดังพระวมิหารและรดับรถูม้
ความรอดของพระเจม้า ในขม้อ 22-27 ประชาชนของพระเจม้ายอมรดับผถูม้ปกครองของตน ประกาศวว่า
เขาไดม้รดับการอวยพร สดุดทม้ายในขม้อ 28-29 ผถูม้นสาทดีนื่สสานขกพระคดุณทว่านนดีนี้เทมิดทถูนพระเจม้าวว่าทรงเปดียนื่ ม
เมตตาเสมอ
สดด 118:1-4

โอ จงโมทนาขอบพระครณพระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์ประเสรมิฐ

เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ คททำประกทำศนดรถทูกพบหลทำยแหตงในภทำคพนันธสนัญญทำ
เดธิม ดทู 1 พงศทำวดทำร 16:35, 2 พงศทำวดทำร 5:13, 2 พงศทำวดทำร 7:3, เพลงสดดุดด 106:1, เพลงสดดุดด
107:1, เพลงสดดุดด 118:29 และเพลงสดดุดด 136:1 วลด “โอ จงโมทนทำขอบพระคดุณพระเยโฮวทำหร”
เปกนคททำสนังที่ หนขที่ง เรทำอยทูภต ทำยใตข้คททำกททำชนับทดที่ไดข้รนับกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำใหข้ถวทำยกทำรขอบพระคดุณแดต
พระเจข้ทำ ถข้ทำมดควทำมบทำปใดทดที่คนสตวนใหญตมนักกระทททำ มนันกกคสือควทำมลข้มเหลวทดที่จะขอบพระคดุณแดต
พระเจข้ทำสททำหรนับควทำมดดของพระองคร สทำเหตดุสองประกทำรถทูกนททำเสนอวตทำทททำไมเรทำถขงมดหนข้ทำทดๆที่ จะ
ขอบพระคดุณพระเจข้ทำ
(1) พระองคว์ประเสรมิฐ มดประโยคสนัรนๆไมตกดที่ประโยคทดที่ลขกซขรงกวตทำประโยคนดร ควทำมดด (ควทำม
ประเสรธิฐ) ของพระเจข้ทำลข้วนอยทูรต อบตนัวเรทำ เรทำชดุตมโชกอยทูใต นนนัรน ไมตวทำต จะเปกนบรรดทำพระพรฝตทำย
วธิญญทำณหรสือพระพรดข้ทำนวนัตถดุ พระพรดข้ทำนสดุขภทำพ ชดวธิต เสรดภทำพ หรสือครอบครนัว พระเจข้ทำกกทรงดด
ตตอเรทำเสมอมทำ ควทำมบทำปของเรทำกกคสือวตทำเรทำพดุงต เปข้ทำไปทดที่ปนัญหทำใดกกตทำมทดที่เรทำมดแมข้วทำต มนันเลกกนข้อย
เหลสือเกธินกกตทำม เรทำเรธิที่มจดจตออยทูกต บนั ควทำมยทำกลททำบทำกนนัรนจนไมตคธิดถขงควทำมดดของพระเจข้ทำ ควทำมดด
ของพระองครยอต มสต องสวตทำงกวตทำควทำมทดุกขรลททำบทำกใดกกตทำมทดที่เรทำอทำจมดเสมอ ดนังนนัรนเรทำจขงมดหนข้ทำทดที่ๆ
จะถวทำยกทำรขอบพระคดุณแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเสมอ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุควทำมทดุกขร

ลททำบทำกบทำงประกทำรของเขทำในบทนดร กระนนัรนแมข้มคด วทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆ เขทำกกเรดยกประชทำชนของ
พระเจข้ทำใหข้ถวทำยกทำรขอบพระคดุณแดตพระองคร
(2) ความเมตตาของพระองคว์ดสารงเปก็นนมิตยว์ นดที่เปกนสทำเหตดุทดที่สองทดที่เรทำควรถวทำยกทำร
ขอบพระคดุณแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ไมตวทำต สถทำนะของเรทำเปกนอะไรกกตทำม พระเจข้ทำกกทรงเปดที่ยมเมตตทำ
ตตอเรทำเสมอมทำ เรทำสมควรไดข้รนับพระพธิโรธและกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปของเรทำ
กระนนัรน เพรทำะพระองครทรงเปดที่ยมเมตตทำ พระองครจขงทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนใหข้รอดซขที่งเปกนผทูข้ทดที่ไดข้หนนั
มทำหทำพระองครและไวข้วทำงใจในควทำมรอดของพระองคร จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่ควทำมเมตตทำของ
พระองครดททำรงเปกนนธิตยร แมข้เรทำอทำจทททำใหข้พระองครผธิดหวนังตลอดเสข้นททำงแหตงชดวธิต พระองครกทก รง
เปดที่ยมควทำมเมตตทำเหมสือนเดธิม ชตทำงเปกนสทำเหตดุอนันทรงพลนังทดจที่ ะขอบพระคดุณพระองคร นอกจทำกนดร นดที่
บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำมรอดไมตหลดุดหทำยของผทูข้เชสืที่อ เพรทำะควทำมเมตตทำของพระองครดททำรง
เปกนนธิตยร เรทำจขงไวข้วทำงใจพระคดุณของพระองครไดข้เสมอ นนันที่ ยตอมไมตใชตใบอนดุญทำตใหข้ทททำบทำป ตรง
กนันขข้ทำม มนันคสือเหตดุจงทู ใจหนขที่งทดจที่ ะปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำผทูข้เปดที่ยมเมตตทำของเรทำ แตตควทำมจรธิงเรดยบงตทำยนนัรน
ยนังอยทูเต หมสือนเดธิม เพรทำะควทำมเมตตทำของพระองคร เรทำจขงมดเหตดุอนันสมควรทดจที่ ะถวทำยกทำร
ขอบพระคดุณแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ – เสมอไป
2 บอัดนทจสิ้ งใหข้อมิสราเอลกลต่าววต่า "ความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์" ครทำวนดรผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรกทำท ชนับประชทำชนแหตงพนันธสนัญญทำของพระเจข้ทำ – อธิสรทำเอล – ใหข้ประกทำศควทำม
เมตตทำของพระเจข้ทำ กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน คนเหลตทำนนัรนในตททำแหนตงผทูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณ – พวก
ปดุโรหธิตคนอทำโรน – ถทูกกททำชนับใหข้ประกทำศควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ 3 บอัดนทสิ้จงใหข้วงศค์วานอาโรนก
ลต่าววต่า "ความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์" สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดรที่ นับใชข้เตกมเวลทำ บตอยครนัรง
มนันงตทำยทดจที่ ะเรธิที่มไมตรทูข้สขกถขงควทำมดดและควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ พวกเขทำจนัดกทำรกนับสธิที่งตตทำงๆของ
พระเจข้ทำเปกนประจททำทดุกวนันและอทำจเรธิที่มไมตรนับรทูถข้ ขงกทำรอวยพรอดุดมของพระเจข้ทำทดที่อยทูรต อบตนัว ผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เรดยกพวกเขทำใหข้ถวทำยกทำรขอบพระคดุณแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและประกทำศควทำม
เมตตทำของพระองคร

4 บอัดนทจสิ้ งใหข้บรรดาผยทข้ ทชั่ยชาเกรงพระเยโฮวาหค์กลต่าววต่า "ความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็น
นมิตยค์" ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหนันไปกลตทำวแกตผทูข้ใดกกตทำมและทดุกคนทดที่ยททำเกรงพระเจข้ทำ โดย
กทำรบอกเปกนนนัย (โดยเฉพทำะในบรธิบทนดร) บรรดทำผทูข้เชสืที่อทดที่เปกนคนตตทำงชทำตธิในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ
ถทูกสสืที่อถขง ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ ใหข้คนเหลตทำนนัรนทดุกคนทดที่รจทูข้ นักพระเจข้ทำขอบพระคดุณพระองคร
และประกทำศควทำมเมตตทำของพระองคร สตวนคนเหลตทำนนัรนทดที่ออกพระนทำมของพระครธิสตร เรทำมดหนข้ทำ
ทดที่ศนักดธิธสธิทธธิธทดที่จะขอบพระคดุณพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมดดของพระองครและประกทำศควทำมเมตตทำของ
พระองคร เพรทำะวตทำ “พระองครไดข้ทรงชตวยเรทำใหข้รอด มธิใชตดข้วยกทำรกระทททำทดที่ชอบธรรมของเรทำเอง
แตตพระองครทรงพระกรดุณทำชททำระใหข้เรทำมดใจบนังเกธิดใหมต และทรงสรข้ทำงเรทำขขรนมทำใหมตโดยพระ
วธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ พระองครนร นนั ไดข้ทรงประททำนแกตเรทำทนัรงหลทำยอยตทำงบรธิบทูรณร โดยพระเยซทูครธิสตร
พระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเรทำ” (ทธิตนัส 3:5-6)
สดด 118:5-7

ขข้าพเจข้าไดข้รข้องทยลพระเยโฮวาหค์ในยามเปก็นทรกขค์ พระเยโฮวาหค์ทรง

ตอบขข้าพเจข้าและทรงตอัสิ้งขข้าพเจข้าใหข้อยยต่ในททชั่กวข้างขวาง ภทำพเปรดยบนดรกลตทำวถขง กะลทำสดเรสือ ควทำมคธิดกก
คสือกทำรอยทูใต นชตองแคบซขงที่ กะลทำสดเรสือคนใดกกรทูข้วทำต นทรทำเชดที่ยวกรทำก สทำยลมหรสือกระแสนทรทำใดๆสทำมทำรถ
ผลนักดนันเรสือไปเกยหทำดหรสือชนโขดหธินไดข้ อยตทำงไรกกตทำม นตทำนนทรทำเปธิด เมสืที่อเทดยบกนันแลข้วกกคตอนขข้ทำง
ปลอดภนัย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรระลขกถขงชตวงเวลทำแหตงควทำมยทำกลททำบทำกในชดวธิตของเขทำซขที่งเขทำ
เผชธิญภยนันตรทำยอยทูรต อบดข้ทำน ในโมงยทำมแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกนนัรน เขทำอธธิษฐทำนขอควทำมชตวยเหลสือ
ตตอพระเจข้ทำ คททำตอบอนันเปดที่ยมสดุขถทูกบนันทขกไวข้ – “พระเยโฮวทำหรทรงตอบขข้ทำพเจข้ทำ” นดที่บอกเปกนนนัย
อยตทำงชนัดเจนวตทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้น “คททำอธธิษฐทำนดข้วยใจรข้อนรนอยตทำงเอทำจรธิงเอทำจนัง
ของผทูข้ชอบธรรมนนัรนมดพลนังมทำกทททำใหข้เกธิดผล” (ยทำกอบ 5:16) นดที่เปกนอดกสทำเหตดุหนขที่งทดที่เรทำควรถวทำย
กทำรขอบพระคดุณแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและทดที่จะประกทำศควทำมเมตตทำของพระองคร พระองครทรง
สดนับฟนังและทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำอยทู ใต นควทำม
ยทำกลททำบทำก
ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ประกทำศวตทำ 6 มทพระเยโฮวาหค์อยยต่ฝาต่ ยขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะไมต่
กลอัว มนรษยค์จะทชาอะไรแกต่ขข้าพเจข้าไดข้เลต่า ชตทำงเปกนควทำมมนันที่ ใจแสนวธิเศษทดที่รทูข้วทำต พระเจข้ทำทรงอยทูเต คดยง

ขข้ทำงประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำอยทูใต นจดุดศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของ
พระองคร พระองครทรงเปกนพนันธมธิตรผทูข้ทรงฤทธธิธในศขกตตทำงๆแหตงชดวตธิ ชตทำงเปกนควทำมมนันที่ ใจอนันเปดยที่ ม
สดุขทดที่ไดข้รวทูข้ ทำต องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนแชมเปดร ยนของเรทำ! ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรวทูข้ ทำต นดที่เปกนควทำม
จรธิงเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำแลข้วและทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ แลข้ว
7 พระเยโฮวาหค์ทรงอยยต่ฝต่ายขข้าพเจข้า พรข้อมกอับผยอข้ ซชั่นททชั่ชต่วยขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจถึงจะเหก็นความ
ปรารถนาของขข้าพเจข้าตต่อคนททชั่เกลทยดขข้าพเจข้านอัสิ้นสชาเรก็จ พระเจข้ทำทรงชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดรที่ ต วม
เปกนพนันธมธิตรกนับผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร ควทำมปรทำรถนทำทดที่เขทำมดตตอบรรดทำศนัตรทูของเขทำเหกนไดข้ชนัดวตทำ
คสือควทำมพตทำยแพข้ของพวกเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ เพรทำะพระเจข้ทำทรงเปกนแชมเปดร ยนและ
พนันธมธิตรของผทูข้รนับใชข้ของพระองคร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรทูวข้ ทำต เหลตทำศนัตรทูของเขทำจะไมตมชด นัย ควทำม
คธิดตรงนดรไมตใชตกทำรแชตงดตทำ ตรงกนันขข้ทำม มนันคสือควทำมมนันที่ ใจในกทำรรทูวข้ ทำต เหลตทำศนัตรทูของเขทำจะถทูกทททำใหข้
พตทำยแพข้อยตทำงหมดรทูป เมสืที่อเรทำอยทูใต นจดุดศทูนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำและเปกนทดที่พอพระทนัย
ในสทำยพระเนตรของพระองคร พระองครกจก ะทรงเปธิดททำงใหข้แกตเรทำ
สดด 118:8-9

ดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงประกทำศวตทำ การวางใจในพระเยโฮ

วาหค์กก็ดทกวต่าททชั่จะเชซชั่อใจในมนรษยค์ เรทำชตทำงโงตเขลทำเมสืที่อเรทำวทำงใจพละกททำลนังของมนดุษยรใหข้เปกนควทำม
ชตวยเหลสือของเรทำ ประชทำชนทดที่บงนั เกธิดใหมตแลข้วของพระเจข้ทำ ซขงที่ อทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด
และดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระองครสทำมทำรถวทำงใจไดข้วทำต พระองครจะทรงเปกนผทูข้ชตวยใหข้พข้นและ
แชมเปดร ยนของพวกเขทำ กทำรวทำงใจพระองครกดก ดกวตทำกทำรวทำงใจมนดุษยรทดที่อตอนแอและมดขดดจททำกนัด
เชตนเดดยวกนัน 9 การวางใจในพระเยโฮวาหค์กก็ดทกวต่าททชั่จะเชซชั่อใจในเจข้านาย หลทำยครนัรงเรทำถทูก
ลองใจใหข้แสวงหทำกทำรอดุปถนัมภรของคนเหลตทำนนัรนทดที่มตด ททำแหนตงสทูงๆ อยตทำงไรกกตทำม บรรดทำผทูข้ปกครอง
และคนเหลตทำนนัรนทดที่มดยศถทำบรรดทำศนักดธิธกไก มตมคด ตทำเลยเมสืที่อเทดยบกนับฤทธทำนดุภทำพและกทำรชตวยใหข้พข้น
ของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “พวกเจข้ทำนทำยเปกนเพดยงมนดุษยร และคนเกตงทดที่สดุดกก
เปกนสธิที่งทรงสรข้ทำงทดที่นตทำสงสทำร” กทำรวทำงใจในพระผทูข้ทรงสรข้ทำงมนดุษยรกดก ดกวตทำสนักเทตทำใด เพรทำะวตทำเมสืที่อ

พระพนักตรรของพระองครทอแสงมทำยนังเรทำ ไมตมดศนัตรทูใดบนแผตนดธินโลกหรสือในนรกสทำมทำรถมดชนัยตตอ
เรทำไดข้
สดด 118:10-12

ประชาชาตมิทอัสิ้งหลายไดข้ลข้อมขข้าพเจข้า แตต่ขข้าพเจข้าจะทชาลายเขาใน

พระนามพระเยโฮวาหค์ ควทำมคธิดนดรจรธิงๆแลข้วสสืที่อถขงคนตตทำงชทำตธิทดที่อยทูลต ข้อมรอบเขทำ นตทำสนใจทดที่วทำต คททำทดที่
แปลเปกน ทชาลาย (มถูวลว์) เปกนคททำทดสที่ ต วนใหญตแลข้วแปลเปกน ‘ใหข้เขข้ทำสดุหนนัต’ นดที่บอกเปกนนนัยถขงชนัยชนะ
กทำรทดที่กษนัตรธิยยร ธิวคนหนขที่งจะใหข้บรรดทำศนัตรทูทดที่เปกนคนตตทำงชทำตธิเขข้ทำสดุหนนัตยตอมสสืที่อชนัดเจนถขงชนัยชนะ
เหนสือพวกเขทำ สธิที่งทดที่ถทูกบอกเปกนนนัยเพธิมที่ เตธิมกกคสือ กทำรทททำใหข้พวกเขทำหนันมทำนนับถสือพระเยโฮวทำหร
พระเจข้ทำ ดทำวธิดตนัดหนนังหดุข้มปลทำยองคชทำตคนฟดลธิสเตดยหนขที่งรข้อยคนอยตทำงแนตนอนตอนทดที่เขทำอยทำก
แตตงงทำนกนับมดคทำล ดทู 1 ซทำมทูเอล 18:25 เพรทำะวตทำเดดดี๋ยวเพลงสดดุดดบทนดรจะกลตทำวถขงพระวธิหทำรซขงที่ ไมตไดข้
ถทูกสรข้ทำงในชนัวที่ ชดวธิตของดทำวธิด เขทำจขงไมตนตทำใชตผทูข้แตตง อยตทำงไรกกตทำม กษนัตรธิยรยธิวคนอสืนที่ ๆ เชตน อทำสทำ
และเยโฮชทำฟนัทไดข้ทททำใหข้เกธิดชนัยชนะยธิงที่ ใหญตเหนสือเหลตทำศนัตรทูของอธิสรทำเอลอยตทำงแนตนอน
11 เขาทอัสิ้งหลายไดข้ลข้อมขข้าพเจข้า ลข้อมรอบขข้าพเจข้า แตต่ขข้าพเจข้าจะทชาลายเขาในพระนาม
พระเยโฮวาหค์ 12 เขาไดข้ลข้อมขข้าพเจข้าเหมซอนผถึสิ้ง เขาทอัสิ้งหลายดอับเสทยแลข้วเหมซอนเปลวไฟหนาม
เพราะขข้าพเจข้าจะทชาลายเขาในพระนามพระเยโฮวาหค์ ประเดกนหนขที่งททำงไวยทำกรณรสมควรแกตกทำร
หมทำยเหตดุไวข้ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุในรทูปสมบทูรณรกทำล (กทำรกระทททำทดที่เสรกจสธิรนแลข้ว) วตทำ
เหลตทำศนัตรทูของเขทำไดข้ลข้อมเขทำไวข้ อยตทำงไรกกตทำม เขทำจะทททำลทำยคนเหลตทำนนัรน (ตรงตนัวคสือ ใหข้คนเหลตทำ
นนัรนเขข้ทำสดุหนนัต) ในรทูปกทำลไมตสมบทูรณร (กทำรกระทททำทดที่ยนังไมตเสรกจสธิรน) ควทำมคธิดนดรจขงไมตไดข้อข้ทำงอธิงถขง
เหตดุกทำรณรเฉพทำะเจทำะจงใดในประวนัตธิศทำสตรร แตตกลตทำวถขงควทำมเปกนไปไดข้ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกก
คสือวตทำ แมข้เหลตทำศนัตรทูจะลข้อมเขทำ เขทำกกจะเอทำชนะในพระนทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ หลนักกทำรกกคสือ
ควทำมเชสืที่อในพระผทูข้ชตวยใหข้พนข้ ผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำ พระองครทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้น
แลข้วเมสืที่อสทำมพนันปดกตอน พระองครทรงทททำแบบเดดยวกนันดข้วยสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต นจดุดศทูนยรกลทำง
แหตงนทรทำพระทนัยของพระองครวนันนดร

สดด 118:13-14

เจข้าไดข้ผลอักขข้าพเจข้าอยต่างหนอักเพซชั่อใหข้ขข้าพเจข้าลข้มลง แตต่พระเยโฮ

วาหค์ทรงชต่วยขข้าพเจข้า คททำทดแที่ ปลเปกน ผลอัก (ดอวว์คาคหว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ดนัน’ ควทำมคธิดนดรกคก สือ
วตทำศนัตรทูไดข้ดนันผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไปรอบๆ แตตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงชตวยเหลสือเขทำ แนตทดเดดยวใน
ควทำมหมทำยเชธิงเปรดยบเทดยบและบทำงครนัรงตรงตนัว เหลตทำศนัตรทูแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำดนันพวกเขทำ
ไปรอบๆ ชทำวโลกเปกนศนัตรทูตตอขตทำวประเสรธิฐและคนเหลตทำนนัรนทดที่เผชธิญหนข้ทำพวกเขทำดข้วยมนัน แมข้ฝทูง
ชนของพญทำมทำรอทำจพยทำยทำมเสสือกไสเรทำไปรอบๆ โดยเฉพทำะเมสืที่อเรทำเอทำขตทำวประเสรธิฐไปใหข้แกต
ชทำวโลกทดที่หลงหทำย พระสนัญญทำเปดที่ยมสดุขนนัรนกกคสือวตทำ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือเรทำ
พระองครทรงทททำเชตนนนัรนในสมนัยนนัรน พระองครจะทรงทททำเชตนนนัรนในวนันนดร
เมสือที่ ไดข้กทำรตระหนนักรทูข้อนนั แสนวธิเศษเชตนนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องออกมทำวตทำ
14 พระเยโฮวาหค์ทรงเปก็นกชาลอังและบทเพลงของขข้าพเจข้า พระองคค์ทรงมาเปก็นความรอดของ
ขข้าพเจข้า ชตทำงเปกนโครงรต ทำงคททำเทศนทำทดที่วธิเศษ (1) องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนพละกททำลนังของเรทำ (2)
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนบทเพลงของเรทำ และ (3) องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนควทำมรอดของเรทำ
เมสือที่ พระเจข้ทำทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นจทำกฟทำโรหรทดที่ทะเลแดงอยตทำงนตทำอนัศจรรยร โมเสสกกประกทำศบท
กวดสรรเสรธิญแบบเดดยวกนัน ดทู อพยพ 15:2 ผทูข้พยทำกรณรอธิสยทำหรประกทำศเรสืที่องเดดยวกนันในอธิสยทำหร 12:2
ควทำมคธิดคลข้ทำยๆกนันถทูกพบในเพลงสดดุดด 27:1
สดด 118:15-16

เสทยงแหต่งความยมินดทและความรอดอยยใต่ นพลอับพลาของผยข้ชอบธรรม

วต่า ในตอนกลทำงของคททำพยทำนสรรเสรธิญทดที่ยธิงที่ ใหญตของเขทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อ
หมทำยเหตดุวทำต มดกทำรชสืที่นชมยธินดดสททำหรนับคนชอบธรรม เมสือที่ พวกเขทำตรขกตรองถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรง
ชตวยพวกเขทำใหข้รอดฝตทำยวธิญญทำณและทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นฝตทำยรต ทำงกทำยแลข้วอยตทำงเปดที่ยมพระคดุณ
พวกเขทำกกไดข้แตตชสืที่นชมยธินดด พรข้อมกนันนนัรนเขทำเสรธิมหมทำยเหตดุสรรเสรธิญอดกประกทำร "พระหอัตถค์ขวา
ของพระเยโฮวาหค์หข้าวหาญนอัก คททำทดที่แปลเปกน หข้าวหาญ (คาหว์ยมิล) ในบรธิบทนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘เขข้ม
แขกง’ หรสือ ‘ทรงพลนัง’ ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระเจข้ทำทรงฤทธธิธในกทำรปข้องกนัน
ประชทำชนของพระองคร

16 พระหอัตถค์ขวาของพระเยโฮวาหค์เปก็นททชั่เชมิดชย พระหอัตถค์ขวาของพระเยโฮวาหค์หข้าวหาญ
นอัก" ภทำพเปรดยบของกทำรทดพที่ ระเจข้ทำทรงมดมสือขวทำ (นนันที่ คสือ กทำรพรรณนทำวตทำพระเจข้ทำมดลนักษณะเหมสือน
มนดุษยร) กลตทำวถขงพละกททำลนังมหทำศทำลของพระองครอกด ครนัรง สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ถนนัดขวทำ มสือขวทำ
และแขนขวทำยตอมไมตเพดยงคลตองแคลตวทดที่สดุดเทตทำนนัรน แตตยนังแขกงแรงทดที่สดุดดข้วย แขนขององครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำทรงพลนังเพสืที่อประชทำชนทดที่เชสืที่อฟนังและสนัตยรซสืที่อของพระองคร
สดด 118:17-18

ขข้าพเจข้าจะไมต่ตาย แตต่ขาข้ พเจข้าจะเปก็นอยยต่ และประกาศพระราชกมิจ

ของพระเยโฮวาหค์ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ เพรทำะแขนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงพลนังเพสืที่อ
ประชทำชนของพระองคร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรทูวข้ ทำต เขทำจะไมตตทำยแตตจะมดชดวธิตอยทูต แมข้เหลตทำศนัตรทูผทูข้
ดดุรข้ทำยขทูตเขกญ เขทำกกรวทูข้ ทำต พระผทูข้ชตวยใหข้พข้นของเขทำจะทรงมดชนัยชนะ เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะประกทำศ
พระรทำชกธิจมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ
18 พระเยโฮวาหค์ทรงตทสอนขข้าพเจข้าอยต่างหนอัก แตต่พระองคค์ไมต่ทรงมอบขข้าพเจข้าไวข้กอับ
มอัจจรราช ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำบทำงครนัรงพระเจข้ทำกกทรงตดสอนเขทำ อยตทำงไร
กกตทำม ทนัรงๆทดเที่ ปกนเชตนนนัรน พระเจข้ทำกกมธิไดข้ทรงมอบเขทำไวข้แกตควทำมตทำย เพรทำะเหตดุนร นันเขทำจขงไดข้แตต
สรรเสรธิญพระผทูข้ไถตของเขทำ
สดด 118:19-21

ครทำวนดรบทนดรหนันไปกลตทำวถขงพระเมสสธิยทำหรอยตทำงแยบยล ขอเปมิด

ประตยความชอบธรรมใหข้ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะเขข้าประตยนอัสิ้นไปและจะสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์ 20 นทชั่
คซอประตยของพระเยโฮวาหค์ คนชอบธรรมจะเขข้าไปทางนทสิ้ ควทำมคธิดนดรสสืที่อถขงพระนธิเวศของพระเจข้ทำ
อยตทำงชนัดเจน แมข้นดที่อทำจหมทำยถขงพลนับพลทำนนัรน ขข้อ 22 กกชร ดอยตทำงชนัดเจนไปยนังพระวธิหทำรทดที่เสรกจสมบทูรณร
แลข้ว ประตทูแหตงควทำมชอบธรรมถทูกเทดยบเทตทำกนับประตทูขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ทดอที่ ยทูตต รงหนข้ทำเรทำนดรคสือ
ภทำพเปรดยบอนันงดงทำมของททำงเขข้ทำสทูตพระวธิหทำรของพระเจข้ทำ แนตนอนวตทำมนันเปกนประตทูสตทูพระนธิเวศ
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ แตตมนันยนังเปกนททำงเขข้ทำสททำหรนับผทูข้ชอบธรรมดข้วยเมสือที่ พวกเขทำมทำเพสืที่อนมนัสกทำร
และสรรเสรธิญพระนทำมของพระองคร

เมสือที่ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรนขกยข้อนไปยนังกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำและฤทธธิธเดชอนันเกรดยง
ไกรของพระองครเพสืที่อคนชอบธรรม เขทำกกสงนัที่ ประตทูพระวธิหทำรใหข้เปธิดออกเพสืที่อทดที่เขทำจะเขข้ทำไปและ
สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ มดแตตกษนัตรธิยรแหตงยทูดทำหรเทตทำนนัรนทดที่มดสธิทธธิธสนังที่ เปธิดประตทูพระวธิหทำร นดที่อทำจ
สสืที่อถขงพระมหทำกษนัตรธิยรองครหนขที่งผทูข้ทรงยธิงที่ ใหญตกวตทำเมสืที่อสนักวนันหนขงที่ พระองครจะเสดกจมทำยนังพระวธิหทำร
ยดุคพนันปดเพสืที่อสรรเสรธิญพระบธิดทำในสวรรครของพระองคร
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องออกมทำวตทำ 21 ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ เพราะ
พระองคค์ทรงฟอังขข้าพระองคค์ และมาเปก็นความรอดของขข้าพระองคค์ อดกครนัรงทดผที่ ทูข้เขดยนทดที่ไดข้รนับกทำร
ดลใจทตทำนนดรตร งนั ใจแนตวแนตวทำต จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบและสททำหรนับ
ควทำมรอดของเขทำ – ทนัรงชนัวที่ นธิรนนั ดรรและชนัวที่ ครทำว
สดด 118:22-23

ศมิลาซถึงชั่ ชต่างกต่อไดข้ปฏมิเสธเสทย ไดข้กลอับกลายเปก็นศมิลามรมเอกแลข้ว ผทูข้

แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวถขงเหตดุกทำรณรหนขที่งในกทำรกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรนนัรนซขที่งไมตไดข้ถทูกบนันทขกไวข้ใน
พระคนัมภดรร เหกนไดข้ชนัดวตทำระหวตทำงกทำรกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรนนัรน ศธิลทำมดุมเอก (นนันที่ คสือ หธินทดที่เปกนศดรษะ)
ถทูกสต งลตวงหนข้ทำมทำจทำกเหมสืองหธินแลข้วกตอนทดที่พวกชตทำงกตอพรข้อมสททำหรนับมนัน เรสืที่องรทำวกลนับกลทำยเปกน
วตทำศธิลทำกข้อนนดรถทูกวทำงไวข้ตตทำงหทำกและวนัชพสืชงอกขขรนรอบๆมนัน เมสือที่ พวกเขทำพรข้อมแลข้วทดที่จะวทำงศธิลทำ
มดุมเอก มนันกกถทูกลสืมไปแลข้วและถทูกซตอนไวข้ไมตใหข้เหกน นตทำสนใจทดที่คททำทดที่แปลเปกน ปฏมิเสธ (มอวว์อดัส)
ในควทำมหมทำยแรกของมนันมดควทำมหมทำยวตทำ ‘ถทูกดทูหมธิที่นและถทูกปนัดทธิรงเสดย’
แมข้เรสืที่องเลตทำขข้ทำงบนไมตมดบนันทขกไวข้ในพระคนัมภดรร ไมตมขด ข้อสงสนัยเลยวตทำกทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกกคสือ ใชข้กบนั พระเยซทูครธิสตร พระองครทรงถทูกดทูหมธิที่นและถทูกปฏธิเสธโดยคนทนัรงหลทำยจรธิงๆ
“พระองครไดข้เสดกจมทำยนังพวกของพระองคร และพวกของพระองครนรนันหทำไดข้ตข้อนรนับพระองครไมต”
(ยอหรน 1:11) นอกจทำกนดร พระเยซทูเองกกทรงประยดุกตรใชข้ขข้อพระคนัมภดรรนร ดกบนั พระองครเองในมนัทธธิว
21:42 อนัครสทำวกเปโตรยกคททำพทูดจทำกขข้อนดรและทททำกทำรประยดุกตรใชข้มนันโดยตรงกนับพระเยซทูครธิสตรใน
กธิจกทำร 4:11

ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำนดที่หมทำยถขงพระเมสสธิยทำหร แนตทดเดดยว พระเยซทูทรงกลทำยเปกนศธิลทำมดุมเอก
ของครธิสตจนักรแลข้ว ดทู เอเฟซนัส 2:20 และ 1 เปโตร 2:6 พระองครทรงเปกนศธิลทำนนัรนทดที่ครธิสตจนักรถทูก
สรข้ทำงอยทูบต นนนัรนและเปกนหธินสะดดุดดข้วย เมสือที่ พระเมสสธิยทำหรเสดกจมทำตอนนนัรน ชนชทำตธิยธิวกกไมตยอมรนับ
พระองครหรสือไมตพวกเขทำกกปฏธิเสธพระองครซขที่งๆหนข้ทำ พระองครทรงถทูกโยนทธิรงเสดยขข้ทำงททำง กระนนัรน
พระเจข้ทำกกทรงใชข้พระองครใหข้กลทำยเปกนศธิลทำมดุมเอกของครธิสตจนักรแลข้ว จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ ชตทำง
เปกนพระผทูข้ชตวยใหข้รอดแสนวธิเศษจรธิงๆ!
อทำจดข้วยกทำรหยนังที่ รทูลข้ ตวงหนข้ทำแบบเปกนคททำพยทำกรณร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องวตทำ 23 การนทสิ้
เปก็นมาจากพระเยโฮวาหค์ เปก็นการมหอัศจรรยค์ประจอักษค์แกต่ตาเรา มนันเปกนกทำรมหนัศจรรยรแกตเรทำในค
รธิสตจนักรวนันนดร สนักวนันหนขงที่ มนันจะเปกนกทำรมหนัศจรรยรแกตอธิสรทำเอลทดที่ถทูกไถตแลข้วเชตนกนัน
สดด 118:24

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องออกมทำวตทำ นทชั่เปก็นวอันซถึชั่งพระเยโฮวาหค์

ไดข้ทรงสรข้าง เราจะเปรมปรทดมิดิ์และยมินดทในวอันนอันสิ้ แนตนอนวตทำแตตละเชข้ทำเปกนเหตดุสททำหรนับกทำรชสืที่นชม
ยธินดด โดยเฉพทำะเมสืที่อเรทำหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อตรขกตรองเกดที่ยวกนับพระองครผทูข้ไดข้ทรงสรข้ทำงมนัน สงตทำรทำศดแหตง
รดุตงอรดุณยตอมสะทข้อนใหข้เหกนพระองครผทูข้ไดข้ทรงสรข้ทำงรดุตงอรดุณ แตตอทำจมดควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำอยทูตต รง
นดร บรธิบทกตอนหนข้ทำในทนันทดกลตทำวถขงครธิสตจนักรของพระเยซทูครธิสตรซขที่งพระองครทรงเปกนศธิลทำมดุมเอก
ของครธิสตจนักร
วนันนนัรนทดผที่ ทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเปรมปรดดธ ธิอทำจมองลตวงหนข้ทำไปยนังวนันแหตงยดุคสมนัยใหมต – วนัน
แหตงควทำมรอดโดยพระคดุณผตทำนททำงควทำมเชสืที่อในพระครธิสตร วนันทดที่ขตทำวประเสรธิฐแหตงควทำมรอดถทูก
ประกทำศไปยนังทดที่สดุดปลทำยของแผตนดธินโลก กระนนัรนอดกวนันหนขที่งกกยงนั มทำไมตถงข – วนันแหตงพระเยโฮ
วทำหร ในวนันนนัรนพระเยซทูจะทรงครอบครองทดที่ใดกกตทำมทดที่ดวงอทำทธิตยรโคจรไปถขง ทนัรงหมดนดรลข้วนเปกน
เหตดุสททำหรนับกทำรเปรมปรดดธ ธิยงธิที่ ใหญต นอกจทำกนดร บรธิบททดที่ตทำมมทำกกมองลตวงหนข้ทำไปยนังวนันแหตงพระ
ครธิสตร
สดด 118:25-26

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอดเถมิด โอ ขข้า

แตต่พระเยโฮวาหค์ บอัดนทขสิ้ อประทานความจชาเรมิญแกต่ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายเถมิด นดที่เปกนสธิที่งทดที่ฝทูงชนรข้อง

ออกมทำตอนทดที่พระเยซทูทรงลทำเขข้ทำกรดุงเยรทูซทำเลกมในวนันอทำทธิตยรนรนันกตอนกทำรตรขงพระองครทดที่กทำงเขน
นนัรน ดทู มนัทธธิว 21:9 คททำวตทำ โฮซดันนา แปลวตทำ “ขอทรงชตวยใหข้รอดเดดดี๋ยวนดร” และเปกนกทำรรวมกนันของ
สองคททำนนัรนในขข้อควทำมซขที่งถทูกใชข้ทนับศนัพทรเชตนนนัรนในมนัทธธิว 21:9
เมสือที่ พระเยซทูทรงลทำเขข้ทำกรดุงเยรทูซทำเลกมในวนัน ‘ปทำลรมซนันเดยร’ นนัรน ฝทูงชนกกกทำท ลนังรข้องจรธิงๆวตทำ
“ขอทรงชตวยใหข้รอดเดดดี๋ยวนดรเถธิด โอ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ” คนมทำกมทำยในหมทูตชนนนัรนไมตนตทำเขข้ทำใจสธิที่งทดที่
พวกเขทำกลตทำวอยตทำงถตองแทข้ ถขงกระนนัรน พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำกกทรงนททำพทำพวกเขทำใหข้ทททำใหข้คททำ
พยทำกรณรนร ดสททำเรกจในวนันนนัรน ทดที่เสดยดสดยธิงที่ กวตทำนนัรนกกคสือ พวกศนัตรทูของพระเยซทูในหมทูตพวกฟทำรธิสดกเก ขข้ทำ
ใจจรมิงๆถขงควทำมหมทำยของสธิที่งทดที่ฝงทู ชนประกทำศ ดทู มนัทธธิว 21:15-16 และลทูกทำ 19:39-40 คททำททูลขอ
ควทำมจททำเรธิญเทดยบเทตทำกนับกทำรแสวงหทำกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ
26 ขอใหข้ทต่านผยข้เขข้ามาในพระนามของพระเยโฮวาหค์จงไดข้รอับพระพร ขข้าพเจข้าทอัสิ้งหลาย
อวยพรทต่านทอัสิ้งหลายจากพระนมิเวศของพระเยโฮวาหค์ ฝทูงชนในวนัน ‘ปทำลรมซนันเดยร’ นนัรนรข้อง
ประโยคนดรเชตนกนันดนังทดที่หมทำยเหตดุไวข้ในมนัทธธิว 21:9 และลทูกทำ 19:38 บนันทขกของลทูกทำหมทำยเหตดุอยตทำง
เจทำะจงวตทำพระเยซทูทรงเปกนพระมหทำกษนัตรธิยร ขข้อควทำมในภทำคพนันธสนัญญทำเดธิมไมตเคยพยทำกรณรถขง
พระเมสสธิยทำหรอยตทำงชนัดเจนมทำกกวตทำตรงนดร และจนทดุกวนันนดร คททำประกทำศนดรกยก นังเปกนจรธิงเหมสือนเดธิม มด
กทำรอวยพรแกตคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ทำในพระนทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ แมข้โลกอทำจไมตชสืที่นชมคนเหลตทำ
นนัรน พระเจข้ทำกกทรงสนัญญทำเรสืที่องกทำรอวยพรแลข้ว โปรดสนังเกตวตทำผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรและพดที่นข้อง
ของเขทำกลตทำวชนัดเจนวตทำพวกเขทำอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ทำจทำกพระนธิเวศขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ นนันที่
ไมตไดข้เปกนจรธิงในวนัน ‘ปทำลรมซนันเดยร’ นนัรน แตตมนนั จะเปกนจรธิงในชตวงยดุคพนันปด พวกมหทำปดุโรหธิตจทำก
พระนธิเวศขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไมตอยทำกเกดที่ยวขข้องอะไรกนับพระเยซทูในวนันตนัดสธินชดรขทำดนนัรน อยตทำงไร
กกตทำม วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อคนทนัรงปวงจะอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ทำในพระนทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
สดด 118:27-28

ครทำวนดรควทำมคธิดยข้อนกลนับไปยนังสมนัยของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร

พระเจข้าทรงเปก็นพระเยโฮวาหค์ ผยทข้ รงประทานความสวต่างแกต่เรา เพรทำะกทำรอวยพรของพระเจข้ทำทดที่
เปกนควทำมสวตทำง (ฝตทำยวธิญญทำณและอยตทำงอสืที่น) ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะไปยนังพระ

วธิหทำรและถวทำยเครสือที่ งสนัตวบทูชทำตตทำงๆแดตพระองคร เขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ จงผยกมอัดเครซชั่องบยชาดข้วย
เชซอกไปถถึงเชมิงงอนของแทต่นบยชา พรข้อมกนับสนัตวรทดที่จะถวทำยเปกนเครสือที่ งบทูชทำถทูกจทูงมทำดข้วย ผทูข้เขดยน
ศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรเขข้ทำไปใกลข้แทตนบทูชทำบนพระวธิหทำรเพสืที่อผทูกเครสือที่ งสนัตวบทูชทำของเขทำทดที่นนันที่ สททำหรนับกทำร
ถวทำย
เขทำจขงประกทำศวตทำ 28 พระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าของขข้าพระองคค์ และขข้าพระองคค์จะ
สรรเสรมิญพระองคค์ พระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าของขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะเชมิดชย พระองคค์
เพรทำะควทำมดดและควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ เรทำจขงมดหนข้ทำทดที่ศนักดธิธสธิทธธิธทดที่จะสรรเสรธิญและเชธิดชทู
พระองครในกทำรนมนัสกทำร
สดด 118:29

พรข้อมกนันนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดยอดเยดยที่ ม

บทนดรเหมสือนทดที่มนนั เรธิที่มตข้น โอ จงโมทนาขอบพระครณพระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์ประเสรมิฐ
เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ ดทู ควทำมเหกนตตทำงๆสททำหรนับ 118:1
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 119: เพลงสดดุดดีบททดีนื่หนขนื่งรม้อยสมิบเกม้ามดีความเปก็นเอกลดักษณว์เหนนอ
เพลงสดดุดดีบทอนนื่นๆทดันี้งหมด ประการแรก มดันเปก็นบททดียนื่ าวทดีนื่สดุดในพระคดัมภดีรว์ โดยมดีทดันี้งหมด 176
ขม้อ บทนดีนี้ถถูกแบว่งออกเปก็นยดีนื่สมิบสองยว่อหนม้าโดยแตว่ละยว่อหนม้ามดีแปดขม้อ คสาแรกของแตว่ละขม้อของ
ยว่อหนม้าเหลว่านดีนี้ขขนี้นตม้นดม้วยตดัวอดักษรฮดีบรถูเรดียงตว่อกดันไป ยกตดัวอยว่างเชว่น คสาแรกของแตว่ละขม้อของ
ยว่อหนม้าแรกขขนนี้ ตม้นดม้วยตดัวอดักษรฮดีบรถู อาเลฟ ซขนื่งเปก็นตดัวอดักษรแรกในอดักขระฮดีบรถู ขม้อเหลว่านดันี้นของ
ยว่อหนม้าถดัดไปลม้วนขขนี้นตม้นดม้วย เบธ อดักษรตดัวทดีนื่สองในอดักขระฮดีบรถู และเปก็นเชว่นนดันนี้ ตว่อไปเรนนื่อยๆ
ผถูม้แตว่งไมว่ถถูกระบดุชนนื่อ แตว่ลดีลาและเนนนี้อหาเหก็นไดม้ชดัดวว่าเปก็นของดาวมิด บางคนคาดเดาวว่าเพลง
สดดุดดีบทนดีนี้ใชม้เวลาเขดียนทดังนี้ ชดีวมิต โดยสว่วนแรกๆถถูกเขดียนในวดัยหนดุมว่ ของดาวมิดและสว่วนหลดังๆถถูก
เขดียนในวดัยชราของเขา หดัวขม้อหลดักดถูเหมนอนจะหลดันื่งไหลจากความกระตนอรนอรม้นแหว่งวดัยหนดุว่มในยว่อ
หนม้าแรกๆไปถขงสตมิปดัญญาแหว่งวดัยชราในยว่อหนม้าหลดังๆ

มดีใจความหลดักเพดียงหนขงนื่ เดดียวตลอดทดังนี้ บทนดีนี้และนดันื่นคนอความสดุดยอดของพระวจนะของ
พระเจม้า คสาเหมนอนหลากหลายถถูกใชม้เพนนื่อพรรณนาถขงมดัน การประยดุกตว์ใชม้มดันในแบบตว่างๆถถูก
กลว่าวถขง แตว่มดีเพดียงสามหรนอสดีนื่ขม้อเทว่านดันี้นทดีพนื่ ระวจนะของพระเจม้าถถูกกลว่าวถขงโดยตรง ใจความ
หลดักอนนื่นๆทดีนื่ปรากฏชดัดเจนอยถูว่ทวดันื่ ทดันี้งบทนดีคนี้ นอ ความเชนนื่อฟดังตว่อพระวจนะของพระเจม้า การอดุทมิศตดัว
แดว่พระเจม้า และความเชนนื่อโดยนดัยในพระองคว์ บทนดีนี้เปก็นผลงานชมินี้นเอกของชายผถูม้หนขนื่งทดีนื่แสวงหา
องคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าดม้วยสมินี้นสดุดใจของเขาตลอดชดันื่วชดีวมิตของเขา
อาเลฟ
สดด 119:1-3

บรรดาผยทข้ ทชั่ดทรอบคอบในทางของเขากก็เปก็นสร ข เพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุข

บทนดรขร ขนตข้นดข้วยกทำรททูลขอกทำรอวยพร เงสือที่ นไขหนขงที่ สททำหรนับกทำรอวยพรของพระเจข้ทำคสือ กทำร “ดด
รอบคอบในททำงแหตงชดวธิต” คททำทดที่แปลเปกน ดทรอบคอบ (ทามมิยมว์) มดควทำมหมทำยวตทำปรทำศจทำก ‘ตททำหนธิ’
หรสือ ‘เทดยที่ งธรรม’ ควทำมคธิดทดที่กวข้ทำงกวตทำกกคสือวตทำ คนเหลตทำนนัรนทดที่รนักษทำตนัวไมตใหข้เปกนมลทธินเพรทำะควทำม
บทำปในวธิถดแหตงชดวธิตกกไดข้รนับพระพร วลดทดที่สอง คซอผยข้ททชั่ดชาเนมินตามพระราชบอัญญอัตมิของพระเยโฮวาหค์
สอดคลข้องกนับวลดแรก คนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินในพระรทำชบนัญญนัตธิขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำกกจะไมตเปกน
มลทธิน เมสือที่ เรทำซตอนพระวจนะของพระเจข้ทำไวข้ในใจของเรทำ เรทำจะไมตทททำบทำปตตอพระองคร กทำร
ซขมซนับพระวจนะของพระเจข้ทำไวข้ในใจและชดวธิตของเรทำจะรนักษทำตนัวเรทำใหข้ไมตเปกนมลทธินในททำงแหตง
ชดวธิต นนันที่ ยตอมนททำมทำซขที่งกทำรอวยพรจทำกพระเจข้ทำทนัรงททำงตรงและททำงอข้อม “ขข้ทำแตตพระเยโฮวทำหร เพรทำะ
พระองครจะทรงอททำนวยพระพรแกตคนชอบธรรม” (เพลงสดดุดด 5:12) กทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ไมตเปกน
มลทธินเพรทำะควทำมบทำปเปกนพระพรอยตทำงหนขงที่ ในและของตนัวมนันเอง ควทำมบทำปยตอมนททำมทำแตตควทำม
ทดุกขรลททำบทำก ควทำมสทูญเสดย ควทำมพธินทำศ และควทำมโศกเศรข้ทำ พระวจนะของพระเจข้ทำเปกนสธิที่ งสททำคนัญยธิงที่
ในกทำรพนัฒนทำชดวตธิ หนขที่งทดที่ไมตถทูกทททำใหข้เปกนมลทธินเพรทำะควทำมบทำป
2 ผยข้ททชั่รอักษาบรรดาพระโอวาทของพระองคค์กก็เปก็นสร ข คททำทดแที่ ปลเปกน รอักษา (นอวว์ซารว์) มด
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘พธิทนักษร’ หรสือ ‘เฝข้ทำระวนัง’ สททำนวนทดที่ชนัดเจนตรงนดร (ในบรธิบทนดร) กกสสืที่อถขงควทำม
เชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ คททำเหมสือนทดที่สองสททำหรนับพระวจนะของพระเจข้ทำในบทนดรถทูกพบใน
คททำวตทำ พระโอวาท มนันหมทำยถขง พระรทำชบนัญญนัตธิขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ (นนันที่ คสือ พระวจนะของ

พระองคร) แนตทดเดดยว หลนักกทำรหนขที่งซขที่งมดอยทูทต วนั ที่ พระคนัมภดรรทรนังเลตมกกคสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงอวยพร
ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระองคร มนันมดมทำตนัรงแตตหนนังสสือปฐมกทำลเมสืที่อพระเจข้ทำทรงสนัญญทำกทำร
อวยพรแกตอนับรทำฮนัมเพรทำะกทำรเชสืที่อฟนังเสดยงของพระองคร (ปฐมกทำล 22:17-18) ไปจนถขงวธิวรณร
22:14 เมสืที่อพระเยซทูทรงสนัญญทำกทำรอวยพรเพรทำะกทำรกระทททำตทำมพระบนัญชทำตตทำงๆของพระองคร
ยธิงที่ กวตทำนนัรน กทำรอวยพรของพระเจข้ทำยนังขยทำยออกไปยนังคนเหลตทำนนัรนททชั่แสวงหาพระองคค์ดข้วย
สร ดใจ มดไมตกดที่สที่ งธิ ทดที่ทททำใหข้พระเจข้ทำพอพระทนัยมทำกไปกวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่แสวงหทำพระองครจทำกหนัวใจ
ของพวกเขทำ คททำทดที่แปลเปกน สร ดใจ (เลบ) มดควทำมหมทำยงตทำยๆวตทำ ‘หนัวใจ’ อยตทำงไรกกตทำม ควทำมหมทำย
โดยนนัยกกคสือ กทำรแสวงหทำพระองครจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของคนๆหนขที่ง หรสือตทำมทดที่แปลแลข้ว นนันที่ คสือ
ดข้วยสดุดใจ มดพระพรอดุดมตตทำงๆรอคอยคนเหลตทำนนัรนทดที่จะแสวงหทำพระเจข้ทำดข้วยสธิรนสดุดใจของพวกเขทำ
ดทำวธิดเปกนพยทำนถขงเรสืที่องนดรในขข้อ 10 เมสืที่อเขทำรข้องออกมทำวตทำ “ขข้ทำพระองครแสวงหทำพระองครดข้วยสดุดใจ
ของขข้ทำพระองคร” บดุคคลทดที่แสวงหทำพระเจข้ทำแหตงสวรรครดข้วยสธิรนสดุดใจของเขทำกกเปกนสดุขอยตทำงแทข้จรธิง
3 ทอัสิ้งผยข้ททชั่ไมต่กระทชาความชอัชั่วชข้า แตต่เดมินตามบรรดาพระมรรคาของพระองคค์ วนัฏจนักรแหตง
ควทำมคธิดเกรธิที่นนททำนดรสมบทูรณรแลข้ว คนเหลตทำนนัรนทดไที่ มตเปกนมลทธินในททำงแหตงชดวธิต ทดที่ดททำเนธินในพระรทำช
บนัญญนัตขธิ ององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ทดรที่ นักษทำพระโอวทำทตตทำงๆของพระองคร และแสวงหทำพระองครดวข้ ย
สดุดใจของพวกเขทำ – “ไมตกระทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำ” กทำรทททำใจของเรทำใหข้ชดุตมโชกดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำพรข้อมกนับหนัวใจทดที่มตงดุ มนันที่ ทดที่จะแสวงหทำพระองครและเชสืที่อฟนังพระองครจะลอยขขรนเหนสือเลนตม
แหตงควทำมบทำป คนเหลตทำนดรจะไดข้รนับกทำรอวยพรโดยคดุณธรรมหนขที่งเดดยวนนัรนของกทำรอดุทธิศตนัวดนังกลตทำว
ขข้อ 3 เปกนขข้อเดดยวในบทนดรทดที่พระวจนะของพระเจข้ทำไมตถทูกกลตทำวถขงอยตทำงชนัดแจข้ง
อยตทำงไรกกตทำม กทำรดททำเนธินในทางทดันี้งหลายของพระองครยอต มสอดคลข้องกนับควทำมคธิดเรสือที่ ง
กทำรดททำเนธินในพระรทำชบนัญญนัตขธิ ององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำอยตทำงแนตนอน บททดที่ยธิงที่ ใหญตนร ดจขงถทูกเกรธิที่นนททำ
โดยหลนักกทำรลขกซขรงนดรของฤทธธิธเดชแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำทดที่จะเปลดที่ยนแปลงชดวตธิ ทนัรงหลทำยและ
นททำมทำซขที่งกทำรอวยพรยธิงที่ ใหญต

สดด 119:4-6

พระองคค์ไดข้ทรงบอัญชาใหข้เราทอัสิ้งหลายรอักษาขข้อบอังคอับของพระองคค์

อยต่างเครต่งครอัด ในพระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส มดหลทำยแหตงทดที่พระเจข้ทำทรงสนังที่ อธิสรทำเอลใหข้รนักษทำพระ
บนัญชทำตตทำงๆของพระองคร พระรทำชบนัญญนัตธิ 6:17 อทำจสรดุปยตอพระบนัญชทำเหลตทำนนัรนทนัรงหมด “ทตทำนทนัรง
หลทำยจงอดุตสต ทำหรรนักษทำพระบนัญญนัตธิของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำของทตทำน และพระโอวทำทของ
พระองครและกฎเกณฑรของพระองคร ซขที่งพระองครทรงบนัญชทำทตทำนไวข้” อดกครนัรงทดที่ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญต
กวตทำในกทำรรนักษทำขข้อบนังคนับตตทำงๆ (นนันที่ คสือ พระบนัญชทำตตทำงๆ) ของพระองครคสือ ควทำมคธิดเกดที่ยวกนับกทำร
เชสืที่อฟนังหรสือกทำรประพฤตธิตทำมขข้อบนังคนับเหลตทำนนัรน คททำเหมสือนทดที่สทำมสททำหรนับพระวจนะของพระเจข้ทำถทูก
พบในคททำวตทำ ขม้อบดังคดับ จรธิงๆแลข้วมนันหมทำยถขง คททำบนัญชทำหรสือกฎเกณฑรหนขที่ง นอกจทำกนดร หนข้ทำทดขที่ อง
เรทำกกคสือ กทำรรนักษทำพระบนัญชทำตตทำงๆของพระองครอยว่างเครว่งครดัด (อยว่างขยดันขดันแขก็ง) บตอยครนัรงขนทำด
ไหนทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้เพดยงกทำรปรนนธิบนัตธิดข้วยปทำกแกตสที่ งธิ ตตทำงๆของพระเจข้ทำ โดย
ปรนนธิบนัตพธิ ระองครแบบพอเปกนพธิธดอยตทำงสองจธิตสองใจ? หนข้ทำทดที่ของเรทำคสือ เชสืที่อฟนังพระบนัญชทำตตทำงๆ
ของพระองครอยว่างเครว่งครดัด (อยตทำงขยนันขนันแขกง)
5 โอ ขอใหข้ทางทอัสิ้ดอลลาหค์งหลายของขข้าพระองคค์มอัชั่นคงในการรอักษากฎเกณฑค์ของ
พระองคค์ เมสืที่อนขกยข้อนถขงควทำมรนับผธิดชอบทดที่ถทูกวทำงไวข้ตรงหนข้ทำเขทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกรก ข้องขอ
พระคดุณเพสืที่อทดจที่ ะรนักษทำพระวจนะของพระเจข้ทำจรธิงๆ บตอยครนัรงเหลสือเกธินทดที่จธิตใจพรข้อมแลข้วกกจรธิง แตต
เนสืรอหนนังยนังอตอนกททำลนัง บตอยครนัรงเหลสือเกธินทดที่เรทำเลธินเลตอในกทำรอดุทธิศตนัวของเรทำ บตอยขนทำดไหนทดที่เรทำ
พทูดเกดที่ยวกนับกทำรทททำงทำนของพระเจข้ทำ แตตไมตยอมทททำมนันจรธิงๆเสดยทด ในกทำรตระหนนักถขงสธิที่งเหลตทำนดร
ทนัรงหมด ดทำวธิดพรข้อมกนับเสดยงถอนหทำยใจแหตงควทำมเสดยใจจขงปฏธิญทำณเรสืที่องกทำรอดุทธิศตนัวและควทำม
เชสืที่อฟนังตตอสธิที่งเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ
6 แลข้วขข้าพระองคค์จะไมต่ไดข้รอับความอาย เมซชั่อขข้าพระองคค์เอาใจใสต่พระบอัญญอัตมิทอัสิ้งสมิสิ้นของ
พระองคค์ ดข้วยตระหนนักวตทำพระบนัญชทำของพระเจข้ทำนนัรนมดมทำกมทำย ดทำวธิดจขงตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะเอทำใจ
ใสต ทดันี้งหมด นนันที่ คสือ เขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะเชสืที่อฟนังสธิที่งเหลตทำนดรทร นังหมด เมสืที่อกระทททำเชตนนนัรนแลข้วเทตทำนนัรน
เขทำจะไมตอนับอทำยตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ จดุดสนใจหลนักของเขทำคสือ กทำรเชสืที่อฟนังอยตทำงสธิรนสดุดใจตตอพระ
บนัญชทำทดังนี้ สมินี้นของพระเจข้ทำ แมข้ดทำวธิดลข้มเหลวในเรสืที่องนนัรนอยตทำงแนตนอน มนันกกเปกนควทำมตนัรงใจแหตง

หนัวใจของเขทำ เขทำโหยหทำทดที่จะเชสืที่อฟนังอยตทำงเตกมทดที่ตตอพระเจข้ทำ เมสือที่ นนัรนเขทำกกจะไมตขทำยหนข้ทำหรสืออนับอทำย
เมสือที่ เขทำยสืนอยทูตต ตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
สดด 119:7-8

ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยใจเททชั่ยงตรง เมซชั่อขข้าพระองคค์

เรทยนรยข้คชาตอัดสมินออันชอบธรรมของพระองคค์ นทรทำเสดยงของยตอหนข้ทำนดรเปลดที่ยนอยตทำงรวดเรกวจทำกคททำ
อธธิษฐทำนทดที่จรธิงใจไปยนังคททำสรรเสรธิญซขงที่ เดดดี๋ยวจะถขงแลข้ว ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำดข้วย
ใจเทดยที่ งตรงเมสืที่อเขทำเรดยนรทูข้หลนักกทำรเรสืที่องควทำมชอบธรรมในพระวจนะของพระเจข้ทำ
ควทำมเหกนหลทำยประกทำรจททำเปกนตข้องถทูกกลตทำว (1) คททำเหมสือนอดกคททำหนขงที่ ถทูกนททำเสนอสททำหรนับ
พระวจนะของพระเจข้ทำในคสาตดัดสมินของพระองคร มนันหมทำยถขงลนักษณะเฉพทำะตนัวทดที่ชอบธรรมของ
พระวจนะของพระเจข้ทำ (2) เมสือที่ เรทำซขมซนับพระวจนะของพระเจข้ทำ ในไมตชข้ทำเรทำกกจะถทูกประทนับดข้วย
หลนักกทำรแหตงควทำมชอบธรรม พระคนัมภดรเร ตกมไปดข้วยหลนักกทำรนนัรน (3) เมสืที่อเรทำเรธิที่มเรต ทำรข้อนดข้วยหลนัก
กทำรแหตงควทำมชอบธรรม เรทำกกจะเปลตงเสดยงของเรทำตตอพระองครผทูข้ทรงชอบธรรมทนัรงสธิรน (4) ขณะทดที่
ยตอหนข้ทำแรกนดรของเพลงสดดุดมด หนัศจรรยรบทนดรใกลข้ถขงตอนจบของมนัน ลททำดนับกตอนหลนังอนันลขกซขรงกกเรธิที่ม
ปรทำกฏชนัดเจน เมสือที่ เรทำดททำเนธินในพระรทำชบนัญญนัตธิขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ โดยแสวงหทำพระองครดข้วย
สธิรนสดุดใจของเรทำ และตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะเชสืที่อฟนังอยตทำงเตกมทดที่ ควทำมชอบธรรมกกจะกลทำยเปกนจดุด
สนใจหลนักและวธิธดปฏธิบนัตธิแหตงชดวธิตของเรทำ
ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำ 8 ขข้าพระองคค์จะรอักษากฎเกณฑค์ของพระองคค์ ในกทำรตรขกตรองเกดที่ยว
กนับควทำมหมทำยโดยนนัยลขกซขรงเหลตทำนนัรนของควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดปฏธิญทำณ
เรสือที่ งควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะนนัรน โอ ขออยต่าทรงทอดทมิสิ้งขข้าพระองคค์เสทยอยต่างสมินสิ้ เชมิงเลย เพรทำะ
ทรทำบควทำมอตอนแอตตทำงๆและควทำมบทำปของตนัวเอง ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยบทยตอยนดรโดยกทำรรข้องททูลตตอ
พระเจข้ทำมธิใหข้ทอดทธิรงเขทำเสดยอยตทำงสธิรนเชธิง เขทำรทูวข้ ทำต ควทำมบทำปไดข้ทททำใหข้เขทำเหธินหตทำงจทำกพระเจข้ทำของเขทำ
คททำททูลขอของเขทำกกคสือทดที่พระเจข้ทำจะไมตทรงทอดทธิรงเขทำเสดยอยตทำงสธิรนเชธิง ในพระครธิสตร เรทำมดพระ
สนัญญทำเปดที่ยมสดุขนนัรนทดที่วทำต “เรทำจะไมตละทตทำนหรสือทอดทธิรงทตทำนเลย” (ฮดบรทู 13:5)
เบธ

สดด 119:9

หนรต่มๆจะรอักษาทางของตนใหข้บรมิสร ทธมิดิ์ไดข้อยต่างไร ดทำวธิดขขรนตข้น

ยตอหนข้ทำทดที่สองนดรโดยกทำรถทำมวตทำชทำยหนดุตมคนหนขงที่ จะสทำมทำรถชททำระททำงแหตงกทำรดททำเนธินชดวธิตของตน
ใหข้สะอทำดไดข้อยตทำงไร เขทำตอบคททำถทำมนนัรนพรข้อมกนับควทำมจรธิงลขกซขรงนดร โดยระแวดระวอังตามพระ
วจนะของพระองคค์ ทดที่นตทำสนใจกกคสือ คททำทดที่แปลเปกน โดยระแวดระวอัง (ชามารว์) หมทำยควทำมวตทำ
‘รนักษทำ’ หรสือ ‘เชสืที่อฟนัง’ แมข้ฉบนับคธิงเจมสรบอกเปกนนนัยถขงกทำรใสต ใจตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ
ขข้อควทำมภทำษทำฮดบรทูกกก ลตทำวถขงควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำมทำกกวตทำ ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระ
วจนะของพระเจข้ทำจะชททำระชดวธิตของเรทำใหข้สะอทำดอยตทำงแนตนอน (คททำเหมสือนอดกคททำหนขงที่ สททำหรนับพระ
วจนะของพระเจข้ทำถทูกพบในคททำวตทำ พระวจนะ มนันถทูกแปลมทำจทำกคททำฮดบรทู ดาบารว์ ดนังนนัรนควทำมเชสืที่อฟนัง
ตตอพระวจนะของพระเจข้ทำยนังเปกนจดุดสนใจหลนักเหมสือนเดธิมของเพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุขบทนดร
สดด 119:10

ขข้าพระองคค์แสวงพระองคค์ดวข้ ยสร ดใจของขข้าพระองคค์ อดกครนัรงทดคที่ ททำทดที่

แปลเปกน ดข้วยสร ดใจ (เลบ) หมทำยถขงหนัวใจของมนดุษยร อยตทำงไรกกตทำม ควทำมหมทำยโดยนนัยทดที่ชดนั เจนกก
คสือ กทำรอดุทธิศตนัวอยตทำงสธิรนสดุดใจ ดทำวธิดรข้องออกมทำอยตทำงเปธิดเผยดข้วยสธิรนสดุดใจของเขทำทดแที่ สวงหทำ
พระเจข้ทำ คทำเลบและโยชทูวทำคสือผทูข้ทดที่ไดข้ตธิดตทำมองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ดม้วยสดุดใจและดทำวธิดกกทรทำบเรสืที่องนนัรน
แคตพวกเขทำสองคนจทำกคนชนัวที่ อทำยดุนร นนั ทดที่ออกมทำจทำกอดยธิปตรไดข้รนับอนดุญทำตใหข้เขข้ทำไปในแผตนดธินทดที่ทรง
สนัญญทำไวข้นร นัน ดทำวธิดทรทำบอดกวตทำพระเจข้ทำทรงเรดียกรม้องใหข้เขทำแสวงหทำพระองครดข้วยสธิรนสดุดใจ (พระ
รทำชบนัญญนัตธิ 10:12) เขทำรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำกทำรอวยพรทดที่เฉพทำะเจทำะจงสททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิ
พระองครดข้วยสธิรนสดุดใจ (พระรทำชบนัญญนัตธิ 11:13) นอกจทำกนดร ดทำวธิดทรทำบวตทำโยชทูวทำไดข้บนัญชทำ
อธิสรทำเอลใหข้ปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำดข้วยสธิรนสดุดใจของพวกเขทำ (โยชทูวทำ 22:5)
โอ ขออยต่าใหข้ขข้าพระองคค์หลงไปจากพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ คททำทดแที่ ปลเปกน หลงไป
(ชอวว์กอวว์ ในโครงสรข้ทำงฮธิฟธิล) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘นททำใหข้หลงเจธิที่น’ ควทำมคธิดตรงนดรสสืที่อถขงกทำรถทูกนททำใหข้
หลงเจธิที่นไปจทำกพระวจนะของพระเจข้ทำและควทำมเชสืที่อฟนังทดที่มดตตอพระวจนะนนัรน ดทำวธิดจขงวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้รนักษทำเขทำใหข้พข้นจทำกกทำรถทูกนททำใหข้หลงเจธิที่นไปเชตนนนัรน เขทำตระหนนักดดถขงกทำรเบดยที่ งเบน
ควทำมสนใจและควทำมเพลธิดเพลธินตตทำงๆแหตงชดวธิตซขที่งนททำไปสทูตททำงเบดยที่ งตตทำงๆไปจทำกททำงของพระเจข้ทำ

สดด 119:11

ขข้าพระองคค์ไดข้สะสมพระดชารอัสของพระองคค์ไวข้ในใจของขข้า

พระองคค์ เพซชั่อขข้าพระองคค์จะไมต่ทชาบาปตต่อพระองคค์ ดดุจสมบนัตธิทดที่ถทูกซตอนหรสือถทูกฝนังไวข้ ดทำวธิดเตสือน
ควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำไดข้ซตอนพระวจนะของพระเจข้ทำไวข้ในใจของเขทำ แมข้ขข้อนดรถทูกใชข้บตอยๆเพสืที่อเปกน
พสืรนฐทำนสททำหรนับกทำรทตองจททำพระวจนะของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดตรงนดรกแก ตกตตทำงไปอยทูบต ข้ทำง จดุดสนใจ
หลนักคสือ หนัวใจและไมตใชตควทำมคธิด เมสือที่ ผทูข้ใดทททำใหข้ควทำมคธิดของเขทำชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำโดยกทำรใครต ครวญในพระวจนะนนัรนทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสืน สดุดทข้ทำยแลข้วมนันจะเรธิที่มชดุตม
โชกลงไปในใจของผทูข้นร นัน มนันไมตใชตควทำมรทูขข้ องสมองทดที่เปลดที่ยนชดวธิต มนันคสือหนัวใจทดที่ไดข้ซขมซนับพระ
วจนะของพระเจข้ทำ เมสืที่อพระวจนะของพระเจข้ทำชดุตมโชกควทำมคธิดของเรทำจนมนันชดุตมโชกลงไปในใจ
ของเรทำ เรทำจะไมตทททำบทำปตตอพระเจข้ทำ ใจเปกนทดที่ตรนังแหตงเจตจททำนง มนันคสือทดที่ๆกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆของ
ชดวธิตถทูกกระทททำ เมสือที่ พระวจนะของพระเจข้ทำไดข้ชดุตมโชกลงไปในใจของเรทำ เรทำจะไมตทททำบทำปตตอ
พระเจข้ทำ กทำรซขมซนับพระวจนะของพระเจข้ทำจะดนัดแปลงพฤตธิกรรม มนันจะเปลดที่ยนแปลงเจตนทำและ
กทำรตนัดสธินใจตตทำงๆของหนัวใจ นดเที่ ปกนเหตดุวทำต ทททำไมมนันถขงสททำคนัญยธิงที่ ทดที่ผทูข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำจะตข้อง
ใครต ครวญในพระวจนะนนัรนทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสืน พระวจนะของพระเจข้ทำจะเปลดที่ยนแปลงชดวธิต
ของเรทำเมสือที่ มนันชดุตมโชกลงไปในใจของเรทำ
โปรดสนังเกตดข้วยวตทำควทำมบทำปทนัรงสธิรนสดุดทข้ทำยแลข้วเปกนกทำรกระทททำผธิดตตอพระเจข้ทำ แมข้ควทำม
บทำปของเรทำอทำจเปกนกทำรกระทททำผธิดตตออดกคนหนขที่งในทนันทด ผทูข้ทดที่ถทูกกระทททำผธิดในทดที่สดุดกกคสือพระเจข้ทำ
ควทำมบทำปใดกกตทำมในชดวธิตของเรทำเปกนกทำรกระทททำผธิดตตอพระองครผทูข้ทรงชอบธรรมและบรธิสดุทธธิธทดุก
ประกทำร
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หลนังจทำกเอตยควทำมจรธิงอนันสทูงสต งเหลตทำนนัรน ดทำวธิดกกหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อ

สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ สาธรการแดต่พระองคค์ ในกทำรใครต ครวญ
อธิทธธิพลมหทำศทำลของพระวจนะของพระเจข้ทำทดที่มดตตอชดวธิตของเรทำ ดทำวธิดรข้องออกมทำเปกนคททำสรรเสรธิญ
แดตพระเจข้ทำ จทำกนนัรนเขทำจขงเอตยคททำขอแรกในเกข้ทำคททำขอใหข้พระเจข้ทำทรงสอนเขทำ ขอทรงสอนกฎเกณฑค์
ของพระองคค์แกต่ขข้าพระองคค์ คททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรนยตอมเปธิดเผยคนๆหนขงที่ ทดที่กทำท ลนังแสวงหทำพระเจข้ทำ มนัน
เผยใหข้เหกนควทำมถตอมใจในกทำรตระหนนักวตทำพระองครผทูข้ยธิงที่ ใหญตกวตทำเรทำทรงทรทำบคททำตอบตตทำงๆแหตง

ชดวธิต กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สอนควทำมจรธิงเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของ
พระองครแกตเขทำ บตอยขนทำดไหนทดที่เรทำควรเอตยคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรน พระองครผทูข้ทรงเปกนผทูข้แตตงแหตง
พระวจนะของพระองครทรงทรทำบกทำรตดควทำมพระวจนะนนัรนอยตทำงแนตนอน พระองครผทูข้ทรงเปกนผทูข้
แตตงแหตงควทำมจรธิงทนัรงมวลทรงสทำมทำรถถตทำยทอดควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับควทำมจรธิงของพระองคร
ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สนังที่ สอนเขทำในพระวจนะของพระองคร เรทำทดุกวนันนดรมคด รทูผทูข้สอนทดที่
ใกลข้ชธิดยธิงที่ กวตทำในพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธเพรทำะวตทำพระเยซทูทรงสนัญญทำไวข้วทำต “เมสือที่ พระองคร พระ
วธิญญทำณแหตงควทำมจรธิงจะเสดกจมทำแลข้ว พระองครจะนททำทตทำนทนัรงหลทำยไปสทูตควทำมจรธิงทนัรงมวล เพรทำะ
พระองครจะไมตตรนัสโดยพระองครเอง แตตพระองครจะตรนัสสธิที่งทดพที่ ระองครทรงไดข้ยธิน และพระองครจะ
ทรงแจข้งใหข้ทตทำนทนัรงหลทำยรทูข้ถงข สธิที่งเหลตทำนนัรนทดที่จะเกธิดขขรน” (ยอหรน 16:13)
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ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ ขข้าพระองคค์ประกาศดข้วยรมิมฝทปากของขข้า

พระองคค์ถถึงบรรดาคชาตอัดสมินแหต่งพระโอษฐค์ของพระองคค์ เพรทำะวตทำเขทำไดข้ซตอนพระวจนะของ
พระเจข้ทำไวข้ในใจของเขทำแลข้ว มนันจขงไมตใชตเรสืที่องยทำกทดที่เขทำจะประกทำศมนันแกตผทูข้อสืที่น ตรงนดรเขทำเรดยกพระ
วจนะของพระเจข้ทำวตทำ “บรรดทำคททำตนัดสธินแหตงพระโอษฐรของพระองคร” สธิที่งทดอที่ ยทูใต นใจของเรทำยตอม
ออกมทำททำงประตทูแหตงรธิมฝดปทำกของเรทำไดข้อยตทำงงตทำยดทำย
นอกจทำกนดรเขทำเสรธิมวตทำ 14 ขข้าพระองคค์ปทตมิยนมิ ดทในทางแหต่งบรรดาพระโอวาทของพระองคค์
มากเทต่ากอับในความมอัชั่งคอัชั่งทอัสิ้งสมิสิ้น ทางแหตงบรรดทำพระโอวทำทของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ พระวจนะของ
พระองคร) เปกนเหตดุสททำหรนับกทำรปดตธิยธินดด มนันชดรเรทำไปในทธิศททำงหนขงที่ ทดที่ดด ยธิงที่ กวตทำนนัรน ทางแหตงบรรดทำ
พระโอวทำทของพระองครยงนั มดคตทำมทำกกวตทำควทำมมนังที่ คนังที่ มหทำศทำล ดทำวธิดปดตธิยนธิ ดดในททำงทดพที่ ระเจข้ทำทรง
นททำพทำชดวธิตของเขทำจทำกพระวจนะของพระองคร อนันทดที่จรธิงเขทำกลตทำวยอมรนับวตทำควทำมตสืที่นเตข้นของเขทำ
ในพระวจนะนนัรนเปกนเหมสือนกนับวตทำเขทำไดข้เงธินหลทำยลข้ทำนบทำท แนตทดเดดยว มดควทำมมนังที่ คนังที่ หทำทดที่สดุดมธิไดข้
ในหลนักกทำรเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:15-16

ขข้าพระองคค์จะรชาพถึงถถึงขข้อบอังคอับของพระองคค์ และเอาใจใสต่ทางทอัสิ้ง

หลายของพระองคค์ เมสือที่ ไดข้เหกนอธิทธธิพลอนันทรงฤทธธิธและพระพรเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของ

พระเจข้ทำ ดทำวธิดกกปฏธิญทำณวตทำจะตรขกตรองในพระวจนะนนัรนเสมอ นอกจทำกนดร เขทำปฏธิญทำณวตทำจะมด
ควทำมเคทำรพหรสือใสต ใจตตอสธิที่งทนัรงปวงทดที่ถทูกสอนในพระวจนะของพระองคร
16 ขข้าพระองคค์จะปทตมิยมินดทในกฎเกณฑค์ของพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะไมต่ลซมพระวจนะของ
พระองคค์ เขทำปธิดทข้ทำยยตอหนข้ทำนดรดวข้ ยคททำปฏธิญทำณเพธิมที่ เตธิมสองประกทำร (1) เขทำจะปดตธิยธินดดในพระ
วจนะของพระเจข้ทำเสมอและ (2) เขทำจะไมตลสืมพระวจนะของพระเจข้ทำ หลนักกทำรเหลตทำนดรยนังมดอยทูจต นถขง
ยทำมนดร เรทำควรปดตธิยนธิ ดดในพระวจนะของพระองครเสมอและไมตลมสื มนันเดกดขทำด
กมิเมล
เนนนี้อหาสว่วนตว่อไปนดีนี้เปลดีนื่ยนจากคสาอธมิษฐานของชายหนดุมว่ ผถูม้ดสาเนมินตามทางของพระเจม้าไป
ยดังคสาวมิงวอนของผถูม้รดับใชม้และผถูม้สดัญจรคนหนขงนื่ ทดีนื่ตระหนดักมากขขนี้นเรนอนื่ ยๆวว่าเขาอยถูว่ในโลกทดีนื่เปก็นศดัตรถู
ตว่อพระเจม้า สว่วนถดัดไปนดีนี้เปก็นอดีกคสาอธมิษฐานและคสาวมิงวอนตว่อพระเจม้าผถูม้เดดียว
สดด 119:17

ขอทรงกระทชาแกต่ผข้รย อับใชข้ของพระองคค์อยต่างบรมิบ ยรณค์ เพซชั่อขข้า

พระองคค์จะมทชทวมิตและจะรอักษาพระวจนะของพระองคค์ วลดแรกมดคททำททูลขอใหข้พระเจข้ทำทรงปฏธิบนัตธิ
อยตทำงกรดุณทำหรสืออยตทำงดดกบนั ผทูข้รนับใชข้ของพระองคร คททำทดที่แปลเปกน กระทชา...อยต่างบรมิบยรณค์ (กอวว์มาล) มด
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำใหข้ (เดกกคนหนขที่ง) หยตทำนม นดที่บอกเปกนนนัยถขงควทำมกรดุณทำแบบมทำรดทำ โปรด
สนังเกตเชตนกนันวตทำดทำวธิดเรดยกตนัวเองวตทำ “ผทูข้รนับใชข้ของพระองคร” นดเที่ ปกนครนัรงแรกจทำกสธิบสทำมครนัรงทดที่เขทำ
เรดยกตนัวเองเชตนนนัรนในบทนดร เขทำเรดยกตนัวเองวตทำ ผถูม้รดับใชม้ของพระองคว์ ยดที่สธิบเจกดครนัรงในหนนังสสือเพลง
สดดุดด
คททำททูลขอของดทำวธิดใหข้พระเจข้ทำกระทททำอยตทำงบรธิบทูรณรกบนั เขทำกกคสือ เพซชั่อขข้าพระองคค์จะมทชทวมิต
และจะรอักษาพระวจนะของพระองคค์ ดทำวธิดทรทำบวตทำวนันเวลทำของเขทำอยทูใต นพระหนัตถรของพระเจข้ทำ
เขทำรทูวข้ ทำต ชดวตธิ ของเขทำ (ทนัรงฝตทำยรต ทำงกทำยและฝตทำยวธิญญทำณ) เปกนมทำโดยควทำมดดของพระเจข้ทำ อยตทำงไร
กกตทำม โปรดสนังเกตวตทำคททำททูลขอชดวธิตของเขทำนนัรนเปกนไปเพสืที่อทดที่เขทำจะรดักษา (นนันที่ คสือ เชสืที่อฟนัง) พระ
วจนะของพระเจข้ทำ จดุดสนใจหลนักของเพลงสดดุดดยธิงที่ ใหญตบทนดรยงนั เปกนควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของ
พระเจข้ทำเหมสือนเดธิม

สดด 119:18

ขอเบมิกตาขข้าพระองคค์ เพซชั่อขข้าพระองคค์จะเหก็นสมิชั่งมหอัศจรรยค์จาก

พระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ คททำอธธิษฐทำนของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเรดยบงตทำย เขทำขอรข้องพระเจข้ทำ
ใหข้ประททำนควทำมรทูแข้ จข้งและควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระองครแกตเขทำ ทดที่ถทูกบรรจดุอยทูใต น
พระวจนะของพระเจข้ทำคสือ กข้อนทองคททำมหนัศจรรยรตตทำงๆแหตงควทำมจรธิง หลทำยครนัรงพวกมนันอทำจไมตถทูก
มองเหกนในทนันทด แตตพวกมนันกกอยทูตต รงนนัรนอยทูดต ด พระองครผทูข้ทรงเปกนผทูข้แตตงของพระวจนะนธิรนันดรรนร นัน
ทรงเขข้ทำใจควทำมหมทำยแจตมแจข้งของมนันอยตทำงแนตนอน และนตทำมหนัศจรรยรทดที่วทำต พระองครทรงยธิงที่ กวตทำ
เตกมใจทดที่จะถตทำยทอดควทำมหมทำยลขกซขรงทดที่สดุดแหตงพระวจนะของพระองครแกตเรทำ กดุญแจดอกหนขที่งทดที่
ไขสทูตควทำมเขข้ทำใจดนังกลตทำวคสือ กทำรขอเพดยงเทตทำนนัรน คททำอธธิษฐทำนของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรควรอยทูทต ดที่
รธิมฝดปทำกของประชทำชนของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดรขณะพวกเขทำเปธิดอตทำนหนข้ทำตตทำงๆของพระคนัมภดรร
ศนักดธิธสธิทธธิธของพระองคร นตทำสนใจทดคที่ ททำทดที่แปลเปกน พระราชบอัญญอัตมิ คสือคททำฮดบรทูทพดที่ บบตอย โทราหว์ แมข้
มดควทำมหมทำยเจทำะจงถขงหนนังสสือหข้ทำเลตมแรกของโมเสส (เบญจบรรณ) กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่กวข้ทำงกวตทำ
ของคททำๆนดรกคก สือ พระวจนะของพระเจข้ทำโดยรวม
สดด 119:19

ขข้าพระองคค์เปก็นคนพเนจรบนแผต่นดมินโลก ในลนักษณะทดที่คลข้ทำยกนัน

อยตทำงเหกนไดข้ชนัดกนับฮดบรทู 11:13 ดทำวธิดสทำรภทำพอยตทำงเปธิดอกวตทำเขทำเปกนคนแปลกหนข้ทำคนหนขที่งบน
แผตนดธินโลก และแนตทดเดดยว โลกนดรไมตใชตบข้ทำนของเรทำ เรทำเปกนเพดยงผทูข้ทดที่สนัญจรผตทำนมทำเทตทำนนัรน เรทำเปกน
คนแปลกหนข้ทำ (นนันที่ คสือ คนตตทำงประเทศ) และผทูข้สนัญจรบนแผตนดธินโลกนดร ถข้ทำใครเคยอยทูใต นตตทำง
ประเทศมทำกตอน จะมดกทำรตระหนนักถขงประเทศบข้ทำนเกธิดของคนๆนนัรนเสมอ แทข้จรธิงแลข้วโลกนดรไมตใชต
บข้ทำนของเรทำ เรทำเปกนนนักทตองเทดที่ยวและผทูข้สนัญจรจทำกตตทำงแดนในสถทำนทดที่แหตงนดร
เมสือที่ เหกนเชตนนดรแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องททูลตตอพระเจข้ทำวตทำ ขออยต่าทรงซต่อนพระ
บอัญญอัตมิของพระองคค์จากขข้าพระองคค์เสทย เพรทำะวตทำเรทำอยทูใต นถธิที่นตตทำงแดนในโลกนดร เรทำจขงตข้องกทำร
ควทำมเขข้ทำใจทดที่ชดนั เจนเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันคสือสมดุดแผนทดที่ถนนและกททำหนดกทำรเดธิน
ททำงของเรทำสททำหรนับกทำรเดธินททำงแหตงชดวธิตในดธินแดนหนขงที่ ทดที่เปกนศนัตรทู ควทำมคธิดนดรเสรธิมเขข้ทำกนับวลดแรก
ของขข้อกตอนหนข้ทำ

สดด 119:20

จมิตใจของขข้าพระองคค์เรต่ารข้อนเพราะปรารถนาคชาตอัดสมินของ

พระองคค์ตลอดเวลา สททำนวนทดที่ดทำวธิดเลสือกมดควทำมคธิดดนังนดร ‘จธิตใจของขข้ทำพระองครแตกออกดข้วย
ควทำมปรทำรถนทำทดที่มนนั มดตตอพระวจนะของพระองครตลอดเวลทำ’ ควทำมคธิดนดรกคก สือวตทำดทำวธิดปรทำรถนทำ
พระวจนะของพระเจข้ทำตลอดเวลทำ เขทำแทบรอไมตไหวทดที่จะมดโอกทำสนนังที่ ลงและใชข้เวลทำในพระคนัมภดรร
ศนักดธิธสธิทธธิธของพระเจข้ทำ เขทำหธิวและกระหทำยอทำหทำรและนทรทำแหตงชดวธิตนนัรน พระเยซทูจะตรนัสในเวลทำตตอ
มทำวตทำ “เรทำเปกนอทำหทำรแหตงชดวธิต ผทูข้ทมดที่ ทำหทำเรทำจะไมตหธิวอดก และผทูข้ทดที่เชสืที่อในเรทำจะไมตกระหทำยอดกเลย”
(ยอหรน 6:35) ในพระวจนะของพระเจข้ทำเรทำเจอทนัรงอทำหทำรและนทรทำฝตทำยวธิญญทำณเชตนเดดยวกนับพระองคร
ผทูข้ทรงเปกนอทำหทำรแหตงชดวธิต ตรงนดรดทำวธิดเรดยกพระวจนะของพระเจข้ทำวตทำคสาตดัดสมินของพระองคร ควทำม
คธิดนดรสสืที่อถขงถข้อยแถลงอนันยดุตธิธรรมแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทู มนัทธธิว 5:6 ดข้วย
สดด 119:21

พระองคค์ทรงขนาบคนยโสททชั่ถยกสาปแชต่ง ผยหข้ ลงไปจากพระบอัญญอัตมิ

ของพระองคค์ ในตอนกลทำงของคททำอธธิษฐทำนอนันลขกซขรงของดทำวธิด เขทำหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อออกควทำมเหกน
วตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงตททำหนธิคนเยตอหยธิงที่ แลข้ว นตทำสนใจทดที่วทำต ควทำมเยตอหยธิงที่ ถทูกเชสืที่อมโยงกนับกทำรสทำปแชตง
ของพระเจข้ทำและกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่หลงไปจทำกพระบนัญชทำตตทำงๆของพระองคร นดที่เปกนบทเรดยนหนขที่งทดที่
สททำคนัญจนทดุกวนันนดร ควทำมเยตอหยธิงที่ ยตอมนททำไปสทูตควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ เรทำทดุกคนตตทำงมดควทำมเยตอ
หยธิงที่ เชตนนนัรนอทำศนัยอยทูภต ทำยในตนัวเรทำ มนันจะตข้องถทูกจนัดกทำรและถทูกตรขงทดที่กทำงเขนอยตทำงสมทที่ทำเสมอ
สดด 119:22

ขอทรงนชาการตชาหนมิและการประมาทไปจากขข้าพระองคค์ เพราะขข้า

พระองคค์ไดข้รอักษาบรรดาพระโอวาทของพระองคค์ คนเหลตทำนนัรนทดที่เชสืที่อฟนังอยตทำงเตกมทดที่ตตอพระเจข้ทำใน
โลกทดที่ชนัวที่ รข้ทำยในไมตชข้ทำยตอมพบวตทำตนัวพวกเขทำเองถทูกเยทำะเยข้ยและเหยดยดหยทำม สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้
วตทำ “ดทำวธิดแบกรนับพวกมนันไดข้เพรทำะเหกนแกตควทำมชอบธรรม แตตพวกมนันกกเปกนแอกหนนักอนันหนขที่ง
และเขทำปรทำรถนทำทดที่จะเปกนอธิสระจทำกพวกมนัน”
กทำรตตอตข้ทำนทดที่มตด ตอกทำรดททำเนธินชดวธิตเพสือที่ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำมนักมทำจทำกครอบครนัวและเพสืที่อนๆ
พวกเขทำกองสดุมกทำรเยทำะเยข้ยทดุกรทูปแบบลงบนผทูข้ทดที่แสวงหทำทดที่จะดททำเนธินชดวตธิ เพสืที่อพระครธิสตร แตตดทำวธิด
ททูลขอพระเจข้ทำใหข้เอทำควทำมทดุกขรลททำบทำกเชตนนนัรนไปเสดยจทำกเขทำ เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับพสืรน

ฐทำนแหตงคททำททูลขอของเขทำ: เขทำไดข้เชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระ
วจนะของพระเจข้ทำถทูกนททำออกมทำสทูตเบสืรองหนข้ทำ ดทำวธิดใชข้มนันเปกนเงสือที่ นไขหนขงที่ สททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้
รนับคททำตอบ ดทู 1 ยอหรน 3:22 อนัครสทำวกยอหรนเขข้ทำใจหลนักกทำรนดรและใหข้สที่ ธิงทดที่เขทำเขดยนมดพรสืนฐทำนอยทูบต น
มนันอยตทำงเหกนไดข้ชนัด
สดด 119:23

แมข้เจข้านายนอัชั่งปรถึกษากอันตต่อสยข้ขาข้ พระองคค์ แตต่ผ รข้ย อับใชข้ของพระองคค์

ไดข้รชาพถึงถถึงกฎเกณฑค์ของพระองคค์ ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำคนเหลตทำนนัรนในตททำแหนตงทดที่มด
อททำนทำจและอธิทธธิพลไดข้โจมตดเขทำดข้วยคททำพทูด (ดทำวธิดอทำจกททำลนังหมทำยถขงกทำรตตอตข้ทำนทดที่เขทำเผชธิญจทำกซทำ
อทูลหรสือจทำกพวกเจข้ทำนทำยคนฟดลธิสเตดยตอนทดที่เขทำหนดไปทดที่นนันที่ )
คนเหลตทำนนัรนทดที่มดอททำนทำจอทำจวธิพทำกษรวธิจทำรณรคททำพยทำนของเรทำเกดที่ยวกนับพระครธิสตร อยตทำงไร
กกตทำม ดทำวธิดพบกทำรปลอบประโลมใจและพละกททำลนังโดยกทำรตรขกตรองในพระวจนะของพระเจข้ทำ
เขทำหนันไปพขที่งพระวจนะนนัรนเพสืที่อทดที่จะไดข้พละกททำลนัง กทำรหนดุนใจ และกทำรชดรททำง บตอนทรทำแหตงควทำมชตวย
เหลสือฝตทำยวธิญญทำณนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร เรทำอทำจเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกและกทำรขตมเหงเพรทำะคททำ
พยทำนของเรทำ แตตพระวจนะของพระเจข้ทำเปกนแหลตงทดที่มทำชนัวที่ นธิรนันดรรแหตงพละกททำลนัง
สดด 119:24

บรรดาพระโอวาทของพระองคค์เปก็นความปทตมิยมินดทของขข้าพระองคค์

เปก็นททชั่ปรถึกษาของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสต วนนดรโดยประกทำศวตทำพระวจนะของพระเจข้ทำ
(นนันที่ คสือ บรรดทำพระโอวทำทของพระองคร” เปกนควทำมปดตยธิ ธินดดของเขทำและเหลตทำทดที่ปรขกษทำของเขทำ แมข้
โลกทดที่เปกนศนัตรทูทดที่อยทูรต อบตนัวเรทำอทำจนททำกทำรตตอตข้ทำนมทำสทูตกทำรดททำเนธินชดวธิตแบบครธิสเตดยนของเรทำ ดทำวธิด
กกรวทูข้ ทำต เขทำสทำมทำรถพบกทำรหนดุนใจและคททำปรขกษทำไดข้เสมอในพระวจนะของพระเจข้ทำ ควทำมจรธิงนนัร นยนัง
มดอยทูจต นทดุกวนันนดร แมข้วนันเวลทำอทำจยทำวนทำนและควทำมทดุกขรลททำบทำกเขข้ทำมทำใกลข้ กกมกด ทำรหนดุนใจและสตธิ
ปนัญญทำเสมอทดจที่ ะถทูกพบไดข้ในหนข้ทำกระดทำษเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะทดที่ไดข้รนับกทำรดลใจของพระเจข้ทำ
ดาเลธ

ยว่อหนม้าทดีนื่สดีนื่ของบทนดีพนี้ บวว่าผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้อยถูใว่ นความทดุกขว์ลสาบาก มดันเปก็นคสา
อธมิษฐานหนขนื่งเพนอนื่ ขอความชว่วยเหลนอและคสาปฏมิญาณหนขนื่งแหว่งการอดุทมิศตดัวเพนนื่อถวายเกดียรตมิองคว์
พระผถูม้เปก็นเจม้า
สดด 119:25

จมิตใจของขข้าพระองคค์ตมิดผงคลท ในสภทำพแวดลข้อมบทำงประกทำรทดที่

ไมตไดข้ถทูกพรรณนทำไวข้ ดทำวธิดเผชธิญวธิกฤตธิหนขที่งแหตงชดวธิต เขทำอยทูใต นหดุบเขทำหนขงที่ แหตงควทำมสธิรนหวนัง เขทำ
เปรดยบจธิตใจของตนวตทำเปกนเหมสือนกทำรนอนอยทูใต นผงคลดดนธิ แนตทดเดดยว มดหลทำยครนัรงในชดวธิตทดที่ดทู
เหมสือนวตทำเรทำอยทูตต ทที่ทำเหลสือเกธินจนเรทำตข้องเอสืรอมขขรนมทำเพสืที่อแตะกข้นบขรง ควทำมทข้อแทข้และควทำมสธิรนหวนัง
มทำเผชธิญหนข้ทำผทูข้แตตงเพลงสดดุดดไพเรทำะทตทำนนดรแหตงอธิสรทำเอล ในยทำมทดมที่ สืดมธิดนนัรน คททำอธธิษฐทำนของดทำ
วธิดมดเพดยงอยตทำงเดดยว ขอทรงสงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์ตามพระวจนะของพระองคค์ คททำทดที่แปลเปกน
สงวน (คอวว์ยอวว์ ในรทำกปธิเอล) อทำจหมทำยถขง พธิทนักษรรนักษทำชดวธิต, ใหข้ชดวธิต, หรสือฟสืร นชดวธิตขขรนใหมต ใน
บรธิบทนดร ควทำมคธิดนดรอทำจเปกน ฟสืร นชดวตธิ ขขรนใหมต ตอนนนัรนดทำวธิดไมตไดข้ตทำยไปแลข้วและไมตไดข้กทำท ลนัง
เผชธิญหนข้ทำควทำมตทำยดข้วย อยตทำงไรกกตทำม เขทำอยทูใต นหดุบเขทำแหตงควทำมทข้อแทข้ ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องขอ
พระเจข้ทำใหข้ฟสืรนจธิตวธิญญทำณเขทำขขรนใหมต
ควทำมคธิดสดุดทข้ทำยอทำจถทูกแปลไดข้วทำต “ตทำมพระวจนะของพระองคร” หรสือ “โดยพระวจนะ
ของพระองคร” พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะเสรธิมกททำลนังประชทำชนของพระองคร ดทำวธิดอทำจททูลขอ
พระเจข้ทำใหข้เสรธิมกททำลนังเขทำตามพระสนัญญทำของพระองคร หรสือเขทำอทำจหมทำยถขงกทำรพบพละกททำลนังแหตง
จธิตวธิญญทำณโดยหรสือจากพระวจนะของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดทนัรงสองนดรเปกนควทำมจรธิง พระเจข้ทำทรง
สนัญญทำแลข้ววตทำจะเสรธิมกททำลนังประชทำชนของพระองคร (ดทู ปฐมกทำล 15:1, อพยพ 15:2 และเพลงสดดุดด
91 ซขที่งถทูกเขดยนโดยโมเสส) ดนังนนัรนดทำวธิดจขงอข้ทำงพระสนัญญทำนนัรนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ขณะเดดยวกนัน
พระเจข้ทำกกประททำนพละกททำลนังแกตประชทำชนของพระองครเมสืที่อพวกเขทำใชข้เวลทำในพระวจนะของ
พระองคร ดนังนนัรนควทำมคธิดนดรจขงเปกนควทำมจรธิงทดที่มสด องดข้ทำน ในพระวจนะของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรง
สนัญญทำแลข้ววตทำจะประททำนพละกททำลนังแกตประชทำชนของพระองคร และแมข้กระนนัรนมดพละกททำลนังในกทำร
ซขมซนับพระวจนะของพระองคร ผตทำนททำงพระวจนะของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงฟสืร น (นนันที่ คสือ ชดุบชดวธิต)
ประชทำชนของพระองครขร ขนใหมต

สดด 119:26-27

ขข้าพระองคค์ไดข้ทยลถถึงทางของขข้าพระองคค์ และพระองคค์ทรงฟอังขข้า

พระองคค์ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปกนกทำรสทำรภทำพควทำมบทำป เพรทำะวตทำ “ถข้ทำเรทำสทำรภทำพบทำปของเรทำ
พระองครทรงสนัตยรซสืที่อและเทดที่ยงธรรม กกจะทรงโปรดยกบทำปของเรทำ และจะทรงชททำระเรทำใหข้พข้นจทำก
กทำรอธรรมทนัรงสธิรน” (1 ยอหรน 1:9) จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ พระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะสดนับฟนังคททำ
สทำรภทำพควทำมบทำปตตทำงๆของเรทำ เพรทำะควทำมบทำปของเขทำและกทำรสทำรภทำพของเขทำ ดทำวธิดจขงรข้อง
ออกมทำวตทำ ขอทรงสอนกฎเกณฑค์ของพระองคค์แกต่ขาข้ พระองคค์
นดที่เปกนครนัรงทดที่สองจทำกเกข้ทำครนัรงในเพลงสดดุดดบทนดรทดที่ดทำวธิดวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้สอน
พระวจนะของพระองครแกตเขทำ คททำอธธิษฐทำนนนัรนควรอยทูทต ดที่รมธิ ฝดปทำกของเรทำเสมอ พระองครผทูข้ทรงเปกน
ผทูข้แตตงพระคนัมภดรทร รงเปกนครทูผทูข้สอนทดที่ยธิงที่ ใหญตทดที่สดุดของมนัน ในยดุคสมนัยนดร พระเยซทูทรงสนัญญทำเรสือที่ ง
กทำรทรงนททำของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธใหข้เปกนครทูของเรทำ (ยอหรน 16:13) นดที่บอกเปกนนนัยวตทำเมสืที่อเรทำ
เรดยนรทูจข้ ทำกพระวจนะของพระองครมทำกขขรนเทตทำไร ควทำมบทำปกกยธิงที่ มดสตวนในชดวธิตของเรทำนข้อยลง
เทตทำนนัรน
ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 27 ขอทรงกระทชาใหข้ขข้าพระองคค์เขข้าใจทางขข้อ
บอังคอับของพระองคค์ และขข้าพระองคค์จะกลต่าวถถึงพระราชกมิจมหอัศจรรยค์ของพระองคค์ โปรดสนังเกต
วตทำดทำวธิดไมว่ไดม้เขดยนวตทำ ‘ขอทรงกระทททำใหข้ขข้ทำพระองครเขข้ทำใจขข้อบนังคนับของพระองคร’ ตรงกนันขข้ทำม
เขทำเขดยนวตทำ “ททำงแหตงขข้อบนังคนับของพระองคร” มนันเปกนเรสือที่ งหนขงที่ ทดที่จะมดควทำมเขข้ทำใจดข้ทำนวธิชทำกทำร
เกดที่ยวกนับพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันเปกนอดกเรสือที่ งเลยทดที่จะเขข้ทำใจกทำรแสดงออกเปกนกทำรปฏธิบนัตธิของ
พระวจนะของพระเจข้ทำในกทำรดททำเนธินชดวธิตวนันตตอวนันของเรทำ ดทำวธิดปรทำรถนทำทดที่จะเขข้ทำใจทางนนัรนหรสือ
ภทำพรวมแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ เขทำปรทำรถนทำทดที่จะเขข้ทำใจทางนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ
เพสือที่ ทดที่เขทำจะสทำมทำรถพทูดไดข้อยตทำงชนัดเจนถขงกทำรกระทททำกธิจอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ แนตทดเดดยวยธิงที่ เรทำ
เขข้ทำใจพระวจนะของพระเจข้ทำมทำกขขรนเทตทำไร เรทำกกยธิงที่ เปกนพยทำนแกตผทูข้อสืที่นไดข้อยตทำงชนัดเจนมทำกขขรน
เทตทำนนัรน

สดด 119:28-29

จมิตใจของขข้าพระองคค์ละลายไปดข้วยความโศก ขอทรงเสรมิมกชาลอัง

ขข้าพระองคค์ตามพระวจนะของพระองคค์ ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับควทำมคธิดของขข้อ 25
ดทำวธิดกลตทำวถขงควทำมหนนักแหตงจธิตใจ ควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่ไมตถทูกระบดุชสืที่อไดข้ทททำใหข้จธิตใจของเขทำ (นนันที่
คสือ จธิตวธิญญทำณของเขทำ) ละลทำยไป อยตทำงไรกกตทำม เขทำอข้อนวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำอดกครนัรงใหข้เสรธิม
กททำลนังเขทำเหมสือนทดที่พระองครไดข้ทรงสนัญญทำไวข้ ดทู หมทำยเหตดุสททำหรนับขข้อ 25
29 ขอทรงใหข้ทางเททยมเทก็จไกลจากขข้าพระองคค์ ควทำมเขข้ทำใจลขกซขรงเกดที่ยวกนับสธิที่งทดที่ดทำวธิด
สทำรภทำพถทูกบอกใบข้ตรงนดร เขทำอทำจรทูข้สขกผธิดทดที่ไดข้โกหกใครสนักคน แนตนอนวตทำดทำวธิดประพฤตธิตนัวอยตทำง
หลอกลวงในเรสืที่องนทำงบนัทเชบทำและอดุรดอทำหร มดอดกหลทำยครนัรงในชดวธิตของเขทำทดที่เขทำประพฤตธิไมต
ซสืที่อตรง เพรทำะวตทำไมตมมด นดุษยรสนักคนบนแผตนดธินโลกทดที่ใจของเขทำไมตหลอกลวง (เยเรมดยร 17:9)
และขอโปรดประทานพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์แกต่ขาข้ พระองคค์ ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ
ของยตอหนข้ทำนดร ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนคททำททูลขอใหข้พระเจข้ทำประททำนควทำมเขข้ทำใจเพธิมที่ เตธิมเกดที่ยวกนับพระ
วจนะของพระองครแกตดทำวธิด ดทำวธิดมดพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำอยทูแต ลข้วอยตทำงแนตนอน นนันที่ ไมตใชต
ปนัญหทำ แทนทดที่จะเปกนเชตนนนัรน บรธิบทนดรกลตทำวถขงกทำรทดเที่ ขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ประททำนควทำมเขข้ทำใจ
เกดที่ยวกนับพระวจนะของพระองครอยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำ คททำททูลขอนนัรนควรอยทูทต ดที่รมธิ ฝดปทำกของเรทำเปกน
ประจททำ
สดด 119:30-32

ดทำวธิดปธิดทข้ทำยยตอหนข้ทำนดรดวข้ ยคททำประกทำศหลทำยประกทำร คททำททูลขอกทำร

อธธิษฐทำน และคททำปฏธิญทำณหนขงที่ ตตอพระเจข้ทำ ขข้าพระองคค์ไดข้เลซอกทางแหต่งความจรมิง บทำงทดในบรธิบท
ของคททำสทำรภทำพของเขทำทดที่ถทูกบอกเปกนนนัยขข้ทำงบน ดทำวธิดประกทำศตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำวตทำเขทำไดข้
เลสือกททำงแหตงควทำมจรธิงแลข้ว เขทำไมตไดข้พทูดถขงควทำมจรธิงนดันนี้ แตตพดทู ถขงควทำมจรธิงในแงตทนัวที่ ๆไป เรทำ
ตข้องตนัรงใจแนตวแนตทจดที่ ะพทูดควทำมจรธิงเสมอ แมข้ในยทำมทดที่มนันเปกนเรสือที่ งนตทำขทำยหนข้ทำหรสือยทำกกกตทำม ขข้า
พระองคค์ตอัสิ้งคชาตอัดสมินของพระองคค์ไวข้ตรงหนข้าขข้าพระองคค์ คททำตนัดสธินเหลตทำนนัรนทดวที่ ทำต นดรหมทำยถขง พระ
วจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดเขดยนเกดที่ยวกนับกทำรมดพระวจนะของพระเจข้ทำเปธิดออกตรงหนข้ทำเขทำ มนันเปกน
คทูตมสือนททำททำงแหตงชดวธิตของเขทำ คททำทดที่แปลเปกน ตอัสิ้ง (ชอวว์วอวว์ ในรทำกปธิเอล) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘วทำง’

หรสือ ‘ตนัรง’ นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำดทำวธิดวทำงพระวจนะของพระเจข้ทำ เปธิดออก และในสถทำนทดที่
เดตนชนัดตรงหนข้ทำเขทำ มนันอยทูทต ดที่นนนัที่ ใหข้เขทำอตทำนตลอดเวลทำ
31 ขข้าพระองคค์ผยกพอันอยยต่กบอั บรรดาพระโอวาทของพระองคค์ คททำทดที่แปลเปกน ผยกพอัน
(ดอวว์บคดั ) มดควทำมหมทำยพสืรนๆวตทำ ‘เกทำะตธิด’ หรสือ ‘ยขดตธิดกนับ’ เรทำตข้องยขดตธิดกนับพระวจนะของพระ
เจข้ทำจรธิงๆ มนันควรเกทำะตธิดอยทูกต บนั เรทำเสมอ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องททูลพระเจข้ทำวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์
ขออยต่าใหข้ขาข้ พระองคค์ขายหนข้า ถข้ทำพระเจข้ทำไมตทรงรนักษทำพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคร กกคงมดเหตดุ
ใหข้เกธิดควทำมขทำยหนข้ทำใหญตโต ดทำวธิดไดข้ประกทำศอยตทำงเปธิดเผยวตทำเขทำจะยขดตธิดกนับพระคนัมภดรรนร นัน ดนัง
นนัรนเขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำมธิใหข้ทททำใหข้เขทำขทำยหนข้ทำในกทำรทททำเชตนนนัรน ควทำมคธิดนดรอทำจมดควทำมหมทำยดนังนดร
ดข้วย ‘โอ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ขออยตทำใหข้ขข้ทำพระองครอนับอทำยในกทำรทททำใหข้พระวจนะของพระองครเปกน
สธิที่งทดที่ขข้ทำพระองครเลสือก’ แนตทดเดดยว เมสืที่อเรทำวทำงใจพระสนัญญทำของพระเจข้ทำในพระวจนะของพระองคร
เรทำจะไมตอนับอทำยเลย ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรน กระนนัรนเขทำกกททูลขอตตอพระเจข้ทำอยทูดต ด
32 ขข้าพระองคค์จะวมิชั่งในทางพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ เมซชั่อพระองคค์ทรงขยายจมิตใจของขข้า
พระองคค์ ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณตตอพระเจข้ทำวตทำจะวมินื่งในททำงแหตงพระบนัญชทำตตทำงๆของพระองคร โปรด
สนังเกตวตทำเขทำไมตไดข้แคตกลตทำววตทำเขทำจะแคตไปในททำงของพระองคร ตรงกนันขข้ทำม เขทำปฏธิญทำณวตทำจะวมินื่ง นดที่
บอกเปกนนนัยถขงควทำมกระปรดรกระเปรต ทำ ควทำมรข้อนรน และควทำมกระตสือรสือรข้น ควทำมคธิดทดวที่ ทำต ใจของ
เขทำถทูกขยทำยใหญตเปกนคททำเปรดยบหมทำยถขงกทำรถทูกฟสืร นขขรนใหมตหรสือกทำรถทูกหนดุนใจ จงระลขกวตทำยตอหนข้ทำ
นดรพรรณนทำถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกและควทำมทข้อใจของดทำวธิด ในสทำระสททำคนัญแลข้ว ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะ
วมิงนื่ ในททำงแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงชดุบจธิตวธิญญทำณของเขทำขขรนใหมต (นนันที่ คสือ ฟสืร น
ขขรนใหมต) และหนดุนใจเขทำ
ภทำพรวมของยตอหนข้ทำนดรอทำจเปกนไดข้วทำต ดทำวธิดไดข้นททำควทำมทดุกขรลททำบทำกมทำวทำงบนตนัวเขทำเองโดย
กทำรไมตพทูดควทำมจรธิง เขทำสทำรภทำพควทำมบทำปของเขทำและขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงฟสืรนเขทำขขรนใหมตดงนั ทดที่
พระองครทรงสนัญญทำไวข้แลข้วในพระวจนะของพระองคร เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้สอนพระวจนะของ

พระองครแกตเขทำอดก ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำจะกลนับมทำสทูตกทำรพทูดควทำมจรธิง จะยขดตธิดกนับพระวจนะของ
พระเจข้ทำ และจะวมิงนื่ ในททำงทนัรงหลทำยของพระองคร
เคยว์
ยว่อหนม้าถดัดไปนดีนี้ซขนื่งมดีแปดขม้อดถูเหมนอนจะพรรณนาถขงความรถูสม้ ขกของการพขนื่งพาในพระเจม้า
และสสานขกผมิดชอบแหว่งความตม้องการฝว่ายวมิญญาณ ในยว่อหนม้าทดีนื่แลม้ว มดีการสารภาพและการ
ยอมรดับความบาป ตรงนดีนี้ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีวนี้ อนขอความชว่วยเหลนอของพระเจม้าเพนนื่อปม้องกดันมมิ
ใหม้เกมิดการกลดับสดัตยว์เชว่นนดันี้นอดีก
สดด 119:33-34

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑค์ของพระองคค์แกต่

ขข้าพระองคค์ นดที่เปกนครนัรงทดที่สทำมในเพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุขบทนดรทดที่ดทำวธิดรข้องททูลตตอพระเจข้ทำใหข้สอนเขทำ
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงแลข้ว เขทำปรทำรถนทำใหข้พระเจข้ทำทรงสอนทางแหตงพระวจนะของพระองครแกตเขทำ
คททำทดแที่ ปลเปกน ทาง (เดหว์เรค) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ททำงเดธิน’ นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำม
ปรทำรถนทำของดทำวธิดทดที่จะดททำเนธินในทางของพระเจข้ทำ เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สอนททำงของพระองคร
แกตเขทำ นอกจทำกนดร ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำ และขข้าพระองคค์จะรอักษาทางนอัสิ้นไวข้จนสร ดปลาย อดกครนัรงทดที่
ควทำมคธิดนดรสสืที่อถขงควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ อนันทดจที่ รธิงแลข้วดทำวธิดรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้ทรง
สอนเขทำทดุกอยตทำงเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระองครและเขทำกกปฏธิญทำณกลนับไปวตทำจะเชสืที่อฟนังมนัน
ทนัรงหมด คททำทดที่แปลเปกน สร ดปลาย (เอยว์เคบ) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ ผลทดที่ตทำมมทำ’ นดที่บอกเปกนนนัยวตทำดทำวธิด
ปฏธิญทำณวตทำจะเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำไมตวทำต ผลทดที่ตทำมมทำจะเปกนอยตทำงไร เรทำตข้องกทำรครธิสเตดยน
ทนัรงหลทำยในชนัวที่ อทำยดุนร ทด ดที่มดปณธิธทำนเชตนนนัรนจรธิงๆ
34 ขอประทานความเขข้าใจแกต่ขข้าพระองคค์ และขข้าพระองคค์จะรอักษาพระราชบอัญญอัตมิของ
พระองคค์ไวข้ ขข้าพระองคค์จะปฏมิบอัตมิพระราชบอัญญอัตมินอัสิ้นดข้วยสร ดใจของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดขอรข้อง
ควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระเจข้ทำอดกครนัรง เขทำปฏธิญทำณอดกครนัรงวตทำจะเชสืที่อฟนังมนัน นอกจทำกนดร
เขทำปฏธิญทำณวตทำจะทททำเชตนนนัรนดข้วยสดุดใจของเขทำ! นดที่เปกนกทำรอดุทธิศตนัวจรธิงๆ ชทำยผทูข้ดททำเนธินตทำมพระทนัย

ของพระเจข้ทำผทูข้นร ดหธิวกระหทำยทดที่จะเขข้ทำใจพระวจนะของพระเจข้ทำ เจตนทำของเขทำคสือ ทดที่จะเชสืที่อฟนังมนันและ
ถสือปฏธิบนัตธิดข้วยสดุดใจของเขทำ ชตทำงเปกนแบบอยตทำงหนขที่งสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดร!
สดด 119:35-37

ขอโปรดใหข้ขข้าพระองคค์ไปในมรรคาพระบอัญญอัตมิของพระองคค์

เพราะขข้าพระองคค์ยมินดทในมรรคานอันสิ้ ควทำมคธิดนดรตรงตนัวกกคอสื ‘ขอโปรดใหข้ขข้ทำพระองครยทที่ทำในททำง
เดธินแหตงพระบนัญชทำตตทำงๆของพระองคร’ อนันทดที่จรธิงดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้บนังคนับเขทำใหข้เดธินในเสข้น
ททำงแหตงพระบนัญชทำตตทำงๆของพระองคร อดกครนัรงทดคที่ วทำมเชสืที่อฟนังถทูกบอกเปกนนนัย เพรทำะวตทำพระบนัญชทำ
ตตทำงๆบอกเปกนนนัยถขงควทำมเชสืที่อฟนังทดมที่ ดตตอมนัน ดทำวธิดไมตเพดยงปรทำรถนทำทดที่จะดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนังตตอ
พระวจนะของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตเขทำประกทำศอดกครนัรงถขงควทำมปดตธิยนธิ ดดของเขทำในกทำรนนัรนดข้วย นดที่
เปกนครนัรงทดที่สทำมในเพลงสดดุดดเปดยที่ มสดุขบทนดรทดที่ดทำวธิดประกทำศควทำมปดตธิยธินดดของเขทำในพระวจนะของ
พระเจข้ทำ เรทำตข้องกทำรครธิสเตดยนทนัรงหลทำยในยทำมนดรจรธิงๆทดที่จะทททำใหข้พระวจนะของพระเจข้ทำเปกนควทำม
ปดตธิยนธิ ดดแหตงชดวธิตของพวกเขทำ!
36 ขอทรงโนข้มใจขข้าพระองคค์ในบรรดาพระโอวาทของพระองคค์และมมิใชต่ในทางโลภกชาไร
คททำทดแที่ ปลเปกน โนข้ม (นอวว์ทอวว์ ในรทำกฮธิฟธิล) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘หนัน’ จรธิงๆแลข้วดทำวธิดขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้หนันใจของเขทำไปยนังพระวจนะของพระเจข้ทำ เขทำทรทำบดดถขงททำงเลสือกนนัรนซขที่งเปกนควทำม
ปรทำรถนทำในทรนัพยรสที่ธิงของตตทำงๆ กทำรโลภอยทำกไดข้สมินื่งของตว่างๆ กทำรปรทำรถนทำสมินื่งของตว่างๆ กทำรพดุงต
เปข้ทำไปยนังสมินื่งของตว่างๆ คสือ คททำแชตงสทำปหนขที่งทดที่เรทำทดุกคนตข้องตตอสทูข้ดข้วย ลนัทธธิวนัตถดุนธิยม กทำรพนักผตอน
หยตอนใจ ตนัณหทำของเนสืรอหนนัง และตนัณหทำของตทำแพรต หลทำยในทดุกวนันนดรเหมสือนอยตทำงทดที่พวกมนันเคยมด
มทำตลอดทดุกยดุคสมนัย ดทำวธิดมดสตธิปนัญญทำแบบพระเจข้ทำทดที่จะตระหนนักถขงควทำมสททำคนัญและขดุมทรนัพยรแหตง
พระวจนะของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้หนันตทำของเขทำไปยนังสธิที่งตตทำงๆฝตทำย
วธิญญทำณและไมตใชตไปยนังสธิที่งของตตทำงๆของแผตนดธินโลกนดร
เชตนเดดยวกนัน เขทำอธธิษฐทำนวตทำ 37 ขอทรงหอันนอัยนค์ตาของขข้าพระองคค์ไปจากการมองดยสมิชั่ง
อนมิจจอัง และขอทรงสงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์ในพระมรรคาของพระองคค์ สธิที่งตตทำงๆของโลกนดร
ชตทำงวตทำงเปลตทำจรธิงๆ กระนนัรน พวกมนันกกดขงดทูดสทำยตทำจรธิงๆ ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำดทำวธิดถทูกทดลองโดย

ควทำมอนธิจจนังของโลกเหมสือนทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำถทูกทดลองจนทดุกวนันนดร กระนนัรนเขทำกลนับ
วธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้ฟสืรนใจของเขทำขขรนใหมตในททำงของพระเจข้ทำ ดทำวธิดมดจดุดสนใจฝตทำย
วธิญญทำณในชดวธิต เขทำพทำกเพดยรทดจที่ ะจนับจข้องสทำยตทำของเขทำอยทูทต ดที่สที่ ธิงตตทำงๆซขที่งอยทูเต บสืรองบนและไมตใชตบน
แผตนดธินโลกนดร เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ฟสืรนเขทำขขรนใหมตและใหข้เขทำพดุงต เปข้ทำไปทดที่สที่ ธิงตตทำงๆซขที่งอยทูเต บสืรอง
บน
สดด 119:38-40

ขอทรงยซนยอันพระวจนะของพระองคค์กบอั ผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ ผยข้

เกรงกลอัวพระองคค์ ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนคททำอธธิษฐทำนใหข้พระเจข้ทำประททำนควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับพระ
วจนะของพระองครอดกครนัรง คททำทดแที่ ปลเปกน ยซนยอัน (คถูม) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ลดุกขขรน’ หรสือ ‘ยก
ขขรน’ ดทำวธิดมดพระวจนะของพระเจข้ทำอยทูใต นครอบครองอยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกกตทำม เขทำขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้ทรงยกมนันขขรนหรสือทททำใหข้มนันปรทำกฏชนัดเจนมทำกๆแกตเขทำ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำดทำวธิด
พรรณนทำถขงตนเองวตทำเปกนผทูข้หนขงที่ ทดที่เกรงกลนัวพระเจข้ทำ เขทำจขงเปกนคนทดที่มใด จเกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
39 ขอทรงหอันการเยาะเยข้ยซถึชั่งขข้าพระองคค์ครอัชั่นครข้ามนอัสิ้นไปเสทย เพราะคชาตอัดสมินของ
พระองคค์นอัสิ้นดท กทำรเยทำะเยข้ยทดที่ดทำวธิดกลนัวอทำจเปกนควทำมบทำปทดที่เขทำสทำรภทำพแลข้วในเนสืรอหทำสต วนทดที่แลข้ว
ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำย เขทำจขงวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้เบดที่ยงเขทำออกไปเสดยจทำกควทำมบทำป เขทำรนับรทูข้
ควทำมเปดที่ยมพระพรของพระวจนะของพระเจข้ทำดข้วย
40 ดยเถมิด ขข้าพระองคค์ปรารถนาขข้อบอังคอับของพระองคค์ โดยความชอบธรรมของพระองคค์
ขอทรงสงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำอดกครนัรงวตทำเขทำปรทำรถนทำพระวจนะ
ของพระองคร พรข้อมกนันนนัรน เขทำปธิดทข้ทำยยตอหนข้ทำนดรดข้วยคททำททูลขอใหข้พระเจข้ทำทรงทททำใหข้เขทำมดชวด ธิตขขรน
ใหมต (นนันที่ คสือ ฟสืร นเขทำขขรนใหมต) ในควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดไพเรทำะทตทำนนดรแหตง
อธิสรทำเอล ชทำยผทูข้ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำ มดควทำมหธิวกระหทำยในควทำมชอบธรรม มนันคสือ
กระดทูกสนันหลนังแหตงควทำมสนัตยรสดุจรธิตของเขทำ เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ฟสืรนเขทำขขรนใหมตอดกในควทำม
ชอบธรรมแทข้จรธิงของพระเจข้ทำ อทำจมดกทำรบอกเปกนนนัยถขงกทำรนนับวตทำเปกนผทูข้ชอบธรรมตรงนดร แตตบรธิบท

ทดที่ใหญตกวตทำกลตทำวถขงกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ตทำมแบบพระเจข้ทำ อดุทธิศตนัว และชอบธรรม ดทำวธิดททูลขอกทำร
ชตวยเหลสือของพระเจข้ทำในกทำรทททำเชตนนนัรน
เวา
ในยว่อหนม้าถดัดไปนดีนี้ ดาวมิดมดีคสาอธมิษฐานทถูลขอสองประการตว่อพระพดักตรว์พระเจม้า : (1) ขอ
ใหม้พระเจม้าไมว่เอาความเมตตาของพระองคว์ไปเสดีย และ (2) ขอใหม้พระเจม้าไมว่เอาพระวจนะของ
พระองคว์ไปเสดียจากปากของเขา จากนดันี้นเขากก็กลว่าวคสาสดัญญาหลายประการตว่อพระเจม้าโดยมดีพนนี้น
ฐานอยถูบว่ นคสาทถูลขอทดันี้งสองนดีนี้
สดด 119:41-42

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอความเมตตาของพระองคค์มาถถึงขข้า

พระองคค์ คซอความรอดของพระองคค์ตามพระวจนะของพระองคค์ คททำททูลขอของดทำวธิดนนัรนเรดยบงตทำย
เขทำททูลขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำใหข้อยทูบต นตนัวเขทำตตอไป โดยเฉพทำะควทำมรอดของพระเจข้ทำ ใน
บรธิบทนดร ควทำมคธิดเรสืที่องควทำมรอดอทำจหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พนข้ ชนัวที่ ครทำวจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำก ดทำวธิด
เปกนคนหนขที่งทดที่ถทูกไถตแลข้ว พสืรนฐทำนแหตงคททำอธธิษฐทำนททูลขอของดทำวธิดคสือ พระสนัญญทำนนัรนของพระเจข้ทำ
– “ตทำมพระวจนะของพระองคร” บทำงคนไดข้ประยดุกตรใชข้คททำททูลขอนดรกบนั ตอนทดที่นทำธนันเผชธิญหนข้ทำดทำ
วธิด ดทู 2 ซทำมทูเอล 12:13
42 แลข้วขข้าพระองคค์จะมทคชาตอบแกต่ผทข้ย ทชั่เยาะเยข้ยขข้าพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์วางใจในพระ
วจนะของพระองคค์ เมสืที่อพระเจข้ทำประททำนคททำตอบชนัดเจนแกตคททำอธธิษฐทำน มนันกกกลทำยเปกนคททำตอบอนัน
ทรงพลนังตตอผทูข้วธิจทำรณรทดที่ไมตเชสืที่อพระเจข้ทำและทดที่ยนังไมตรอด พวกเขทำไมตสทำมทำรถตอบกทำรสททำแดงชนัดเจน
เชตนนนัรนแหตงฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำไดข้ หลนักเกณฑรสททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบเชตนนนัรนมดพรนสื
ฐทำนอยทูบต นพระคนัมภดรรเหมสือนเดธิม: เพราะขข้าพระองคค์วางใจในพระวจนะของพระองคค์ คททำอธธิษฐทำน
ทดมที่ ดพรนสื ฐทำนอยทูบต นควทำมไวข้วทำงใจในพระสนัญญทำของพระเจข้ทำคสือ คททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ
พระเจข้ทำทรงใหข้เกดยรตธิพระวจนะของพระองคร ดทำวธิดจขงไวข้วทำงใจในพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนของ
พระเจข้ทำซขที่งถทูกพบในพระวจนะของพระเจข้ทำ

สดด 119:43-44

ขออยต่าทรงนชาพระวจนะแหต่งความจรมิงออกไปจากปากขข้า

พระองคค์อยต่างสมินสิ้ เชมิง เพราะความหวอังของขข้าพระองคค์อยยใต่ นคชาตอัดสมินของพระองคค์ ทดที่ควร
หมทำยเหตดุไวข้คสือ คททำพรรณนทำของดทำวธิดเกดที่ยวกนับพระคนัมภดรรวทำต เปกน “พระวจนะแหตงควทำมจรธิง” พระ
เยซทูทรงยสืนยนันเรสืที่องเดดยวกนันนดรเมสืที่อพระองครตรนัสวตทำ “พระวจนะของพระองครเปกนควทำมจรธิง” (ยอหรน
17:17) มนันคสือควทำมจรธิงทนัรงหมด ดทำวธิดวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไมตใหข้พระวจนะของพระองครถทูก
เอทำไปจทำกรธิมฝดปทำกของเขทำ คททำทดที่แปลเปกน หวอัง (ยอวว์คดัล ในรทำกปธิเอล) มดควทำมหมทำยพสืรนฐทำนทดที่สดุด
วตทำ ‘รอคอย’ ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนไดข้วทำต ดทำวธิดรอคอยใหข้พระเจข้ทำทรงทททำใหข้คททำตนัดสธินตตทำงๆ (นนันที่ คสือ
พระสนัญญทำตตทำงๆ) ของพระองครสททำเรกจ แมข้ขข้อสต วนใหญตของเพลงสดดุดดบททดที่ 119 กลตทำวถขงพระ
วจนะของพระเจข้ทำครนัรงเดดยว ในขข้อนดรมดกทำรกลตทำวถขงมนันสองครนัรง
44 ขข้าพระองคค์จะรอักษาพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์สบซ ๆไปเปก็นนมิจกาล ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำ
จะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำตลอดไป เมสือที่ พระวจนะของพระเจข้ทำอยทูตต ตอไปในปทำกของเขทำ
และควทำมหวนังของเขทำอยทูใต นพระวจนะนนัรน ดทำวธิดกกตร งนั ใจแนตวแนตวทำต จะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะนนัรน
เสมอไป
สดด 119:45-48

ดทำวธิดจขงกลตทำวคททำแถลงกทำรณรหข้ทำประกทำรซขที่งมดพรสืนฐทำนอยทูบต นคททำ

ปฏธิญทำณของเขทำทดที่จะเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำเสมอไป (1)และขข้าพระองคค์จะเดมินอยต่างเสรท
เพราะขข้าพระองคค์ไดข้แสวงขข้อบอังคอับของพระองคค์ คททำทดแที่ ปลเปกน เสรท (รอวว์ขอบ) มดควทำมหมทำยตรง
ตนัววตทำ ทดที่กวข้ทำงขวทำง ควทำมคธิดนดรกคก สือ กทำรไมตถทูกพนันธนทำกทำร ถทูกเหนดที่ยวรนัรง หรสือถทูกกนักขนังไวข้ แตตมด
เสรดภทำพ ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ เมสืที่อเรทำอยทูใต นควทำมเชสืที่อฟนังเตกมทดที่ตตออพระวจนะของพระเจข้ทำ
มนันยตอมนททำมทำซขที่งเสรดภทำพฝตทำยวธิญญทำณอนันยธิงที่ ใหญต: เสรดภทำพจทำกพนันธนทำกทำรแหตงควทำมบทำป เสรดภทำพ
จทำกควทำมโงตเขลทำแหตงควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ และเสรดภทำพจทำกสททำนขกผธิดชอบทดที่รทูข้สขกผธิด กทำร
แสวงหทำควทำมจรธิงของพระเจข้ทำยตอมใหข้เสรดภทำพดนังกลตทำว
(2) 46 ขข้าพระองคค์จะพยดถถึงพระโอวาทของพระองคค์ตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์บรรดากษอัตรมิยค์
และจะไมต่ขายหนข้า เพรทำะคททำปฏธิญทำณของเขทำทดที่จะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงรทูวข้ ทำต เขทำ

จะมดอสธิ รภทำพทดที่จะเปกนพยทำนกระทนังที่ ตตอหนข้ทำกษนัตรธิยรทรนังหลทำย เขทำอทำจหมทำยถขงซทำอทูลหรสือพวกเจข้ทำ
นทำยคนฟดลธิสเตดย ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำยตอมนททำมทำซขที่งควทำมกลข้ทำ – ไมตละอทำย
(3) 47 ขข้าพระองคค์จะปทตมิยมินดทในพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ ซถึงชั่ ขข้าพระองคค์รอัก ควทำมเชสืที่อฟนัง
ตตอพระวจนะของพระเจข้ทำยตอมทททำใหข้เกธิดควทำมปดตธิยธินดดเพธิมที่ เตธิมในพระบนัญชทำตตทำงๆของพระอคร
นอกจทำกนดร ดทำวธิดประกทำศควทำมรนักของเขทำทดมที่ ดตตอพระบดัญชาตว่างๆของพระเจข้ทำ เหกนไดข้ชนัดถขงหนัวใจ
ทดที่เปกนอธิสระจทำกรต องรอยของกทำรกบฏแมข้แตตนดธิ เดดยว ควทำมคธิดแบบเนสืรอหนนังยตอมกบฏตตอคสาบดัญชา
ตว่างๆ มนดุษยรฝตทำยวธิญญทำณยตอมปดตยธิ ธินดดในพระบดัญชาตว่างๆของพระเจข้ทำ
(4) 48 ขข้าพระองคค์จะยกมซอตต่อพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ซถึชั่งขข้าพระองคค์รกอั ในอธิสรทำเอล
สมนัยโบรทำณ กทำรยกมสือของตนขขรนเปกนกทำรแสดงทตทำททำงแหตงควทำมเคทำรพ ดทำวธิดจขงประกทำศควทำม
นนับถสือของตนทดที่มดตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่เขทำเนข้นยทรทำควทำมรนักของเขทำทดที่มตด ตอพระวจนะ
ของพระเจข้ทำ
(5) และขข้าพระองคค์จะรชาพถึงถถึงกฎเกณฑค์ของพระองคค์ ยตอหนข้ทำนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำประกทำศ
ของดทำวธิดวตทำเขทำจะศขกษทำพระวจนะของพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปกน รชาพถึง (ซดีอคดั หว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ
ครดุตนคธิด พธิจทำรณทำ และตรขกตรอง เพรทำะควทำมตนัรงใจแนตวแนตของเขทำทดที่จะเชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระเจข้ทำ ดทำวธิดกกตร งนั ใจแนตวแนตวทำต จะศขกษทำและใครต ครวญควทำมหมทำยโดยนนัยเหลตทำนนัรนของมนันดข้วย
เซน
อดีกแปดขม้อตว่อไปนดีนี้คอว่ นขม้างคลม้ายคลขงกดับขม้อ 17-24 ดาวมิดมองตดัวเองวว่าเปก็นผถูม้สดัญจรคน
หนขงนื่ บนแผว่นดมินโลกเหมนอนเดมิม ใจความหลดักทดีนื่ยมินื่งใหญว่กวว่าคนอ การปลอบประโลมแหว่งพระ
วจนะของพระเจม้าในทว่ามกลางการตว่อตม้านและการดถูถถูกทดีนื่โลกมดีใหม้แกว่ประชาชนของพระเจม้า
สดด 119:49

ขอทรงระลถึกถถึงพระวจนะของพระองคค์ททชั่มทตต่อผยข้รบอั ใชข้ของ

พระองคค์ ซถึชั่งพระองคค์ทรงกระทชาใหข้ขข้าพระองคค์หวอังอยยนต่ อัสิ้น ควทำมคธิดตรงนดรกคก สือ คททำวธิงวอนของดทำ
วธิดใหข้พระเจข้ทำระลขกถขงพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนของพระองครทดที่มตด ตอเขทำ อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดเรดยกตนัวเองวตทำ

“ผทูรข้ นับใชข้ของพระองคร” เขทำเขข้ทำใจควทำมสนัมพนันธรของเขทำทดที่มดตตอพระเจข้ทำดดและเขทำยอมรนับอยตทำงเปธิด
เผยวตทำตนเปกนผทูข้รบนั ใชข้คนหนขงที่ ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดหวนังในพระสนัญญทำของพระเจข้ทำ ทดที่บอกเปกนนนัยใน
ความหวดังคสือ กทำรรอคอยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำกททำลนังรอและหวนังใน
พระสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำไดข้ทททำไวข้กบนั เขทำในพระวจนะของพระองคร
สดด 119:50

นทชั่คอซ การเลข้าโลมในความทรกขค์ยากของขข้าพระองคค์ คซอพระวจนะ

ของพระองคค์ใหข้ชทวตมิ แกต่ขข้าพระองคค์ ชตทำงเปกนควทำมคธิดอนันเปดยที่ มสดุข ในทตทำมกลทำงควทำมทดุกขรลททำบทำก
มดกทำรปลอบประโลมและกทำรหนดุนใจเสมอในพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัร นจทำก
ประสบกทำรณรอนันยทำวนทำน นอกจทำกนดร พระวจนะของพระเจข้ทำจะใหข้ชดวธิต (นนันที่ คสือ ใหข้กทำท ลนังใจ) และ
ฟสืร นเรทำขขรนใหมตในทตทำมกลทำงควทำมทดุกขรลททำบทำกของเรทำ มนันมดพรข้อมเสมอสททำหรนับกทำรหนดุนใจของเรทำ
สดด 119:51

คนโอหอังเยข้ยหยอันขข้าพระองคค์ยงมิชั่ นอัก แตต่ขข้าพระองคค์ไมต่หอันเสทยจาก

พระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ คนเยตอหยธิงที่ ปกตธิแลข้วคสือ คนอธรรม ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใชข้คททำวตทำ
เยว่อหยมิงนื่ เปกนคททำเหมสือนทดที่หมทำยถขงคนอธรรมอยตทำงไมตตข้องสงสนัย พวกเขทำมองประชทำชนของ
พระเจข้ทำดข้วยควทำมเหยดยดหยทำมและกทำรดทูถทูก ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกกไมตยอมหนันไปเสดยจทำกพระวจนะ
ของพระเจข้ทำ (คททำทดแที่ ปลเปกน หอันไปเสทย (นอวว์ทอวว์) ในควทำมหมทำยขนัรนพสืรนฐทำนทดที่สดุดของมนันคสือ ‘หนัน
ไปเสดย’) พระคนัมภดรคร สือ สมอและรทำกฐทำนแหตงชดวธิตของดทำวธิด
สดด 119:52

ขข้าพระองคค์ระลถึกคชาตอัดสมินของพระองคค์แตต่โบราณกาล โอ ขข้าแตต่

พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์ไดข้รบอั ความเลข้าโลมใจ ทตทำมกลทำงควทำมทดุกขรลททำบทำกและควทำมทข้อใจ จดุด
สนใจหลนักของดทำวธิดคสือ พระวจนะของพระเจข้ทำ ตรงนดรเขทำเรดยกมนันวตทำ “คททำตนัดสธินของพระองครแตต
โบรทำณกทำล” แตตละขข้อเหลตทำนดรคสือ คททำอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำ ดทำวธิดพบกทำรปลอบโยนในกทำรสทำรภทำพ
ตตอพระเจข้ทำถขงควทำมไวข้วทำงใจของเขทำทดที่มดตตอพระวจนะของพระองคร
สดด 119:53-54

ความกรมิสิ้วออันเรต่ารข้อนฉวยขข้าพระองคค์ไวข้ เพราะเหตรคนชอัชั่ว ผยข้ละทมิสิ้ง

พระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ คนชนัวที่ ยตอมนททำควทำมกลนัวมทำสทูตประชทำชนของพระเจข้ทำเพรทำะพวกเขทำ
ไดข้ทอดทธิรงพระวจนะของพระเจข้ทำ ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกกประกทำศวตทำ 54 กฎเกณฑค์ของพระองคค์ไดข้เปก็น

บทเพลงของขข้าพระองคค์ในเรซอนททชั่ขข้าพระองคค์อาศอัยอยยต่นนอัสิ้ แมข้คนอธรรมขทูตเขกญและขตมขวนัญดทำวธิด
พระวจนะของพระเจข้ทำกกใหข้เขทำมดเหตดุทดที่จะรข้องเพลงทนัรงๆทดที่เจอเรสือที่ งเหลตทำนดรทร นังหมด
อนันทดที่จรธิง ดทำวธิดถสือวตทำพระวจนะของพระเจข้ทำเปกนบทเพลง เขทำหมทำยเหตดุอดกครนัรงถขงกทำร
พททำนนักชนัวที่ ครทำวของเขทำบนแผตนดธินโลกนดรในฐทำนะผทูข้สนัญจรคนหนขงที่ แนตทดเดดยว เรทำเปกนผทูข้สนัญจรและ
คนตตทำงดข้ทำวบนแผตนดธินโลกนดร เวลทำของเรทำทดที่นเดที่ ทดยบกนันแลข้วกกสร นนั และจทำกนนัรนเรทำกกเขข้ทำสทูตนครของ
พระเจข้ทำ ขณะเดดยวกนัน พระวจนะของพระเจข้ทำกกกลทำยเปกนแหลตงทดที่มทำแหตงกทำรหนดุนใจและกทำร
ปลอบประโลมใจในโลกทดที่เปกนศนัตรทู
สดด 119:55-56

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ในกลางคซนขข้าพระองคค์ระลถึกถถึงพระนาม

ของพระองคค์ และรอักษาพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ไวข้ ดทำวธิดตสืที่นขขรนกลทำงดขก อทำจเพรทำะเปกน
กนังวลเกดที่ยวกนับกทำรคธิดรข้ทำยของเหลตทำศนัตรทูทดที่เปกนคนอธรรม กระนนัรนทนัรงๆทดที่เปกนเชตนนนัรน เขทำกก (1) หนัน
สทำยตทำของเขทำไปทดที่พระเยซทูและมองขขรนขข้ทำงบน (2) จทำกนนัรนเขทำรสืรอฟสืร นควทำมตนัรงใจแนตวแนตของเขทำทดที่
จะเชสืที่อฟนังอยตทำงเตกมทดตที่ ตอพระวจนะของพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปกน รอักษา (ชอวว์มารว์) อยทูใต นรทูปกทำลไมต
สมบทูรณรและอทำจมดควทำมหมทำยเชธิงอนทำคตกกไดข้ นนันที่ อทำจใชตควทำมหมทำยตรงนดร ควทำมคธิดตรงนดรอทำจ
แปลไดข้วทำต ‘ ขข้ทำพระองครไดข้ระลขกถขงพระนทำมของพระองครแลข้ว โอ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ในเวลทำกลทำง
คสืนและจะรนักษทำพระรทำชบนัญญนัตธิของพระองคร’
56 นทชั่ไดข้ตกมายอังขข้าพระองคค์เพราะขข้าพระองคค์รอักษาขข้อบอังคอับของพระองคค์ไวข้ พระพร
เหลตทำนนัรนทดที่ถทูกกลตทำวถขงขข้ทำงบน – กทำรปลอบประโลม ควทำมหวนัง กทำรหนดุนใจ – ลข้วนขขร นอยทูกต บนั ควทำม
เชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ แมข้พระวจนะของพระเจข้ทำปรทำกฏเดตนชนัดอยทูทต วนั ที่ เพลงสดดุดดบทนดร
กทำรเนข้นควทำมสททำคนัญกกอยทูทต ดที่ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะนนัรน
เคธ
ในยว่อหนม้าทดีนื่มแดี ปดขม้อนดีนี้ ดาวมิดดถูเหมนอนพดุงว่ เปม้าไปทดีนื่พระเจม้าโดยตรง โดยวางใจพระองคว์
รม้องเรดียกหาพระองคว์ กลดับมาหาพระองคว์ พบการปลอบประโลมใจในพระองคว์ คบหาสมาคมกดับ
ประชาชนของพระองคว์ และปรารถนาความดดีของพระองคว์

สดด 119:57

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงเปก็นสต่วนของขข้าพระองคค์ ขข้า

พระองคค์กลต่าววต่าขข้าพระองคค์จะรอักษาพระวจนะของพระองคค์ ควทำมคธิดนดรชวนใหข้นขกถขงคนเลวดทดที่
มรดกเดดยวของพวกเขทำในแผตนดธินนนัรนคสือ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ 18:2 ควทำมคธิดทดที่
ใหญตกวตทำตรงนดรกคก สือวตทำ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนสธิทธธิเรดยกรข้องเดดยวของดทำวธิด ดทำวธิดพขที่งไดข้แตต
พระองครเพดยงผทูข้เดดยว ดนังนนัรนดทำวธิดจขงปฏธิญทำณอดกครนัรงเรสือที่ งควทำมเชสืที่อฟนังเตกมทดที่ตตอพระวจนะของ
พระเจข้ทำ
สดด 119:58

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ ขข้าพระองคค์วอนขอความโปรดปราน

ของพระองคค์ดข้วยสมินสิ้ สร ดใจของขข้าพระองคค์ ขอทรงกรรณาแกต่ขข้าพระองคค์ตามพระดชารอัสของ
พระองคค์ คททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดตตอพระเจข้ทำคสือ ดข้วยสธิรนสดุดใจของเขทำ สทำระสททำคนัญแหตงคททำอธธิษฐทำน
ของเขทำคสือ ทดที่พระเจข้ทำจะทรงเปดที่ยมเมตตทำตตอเขทำตทำมพระสนัญญทำแหตงพระวจนะของพระองคร ดทู พระ
รทำชบนัญญนัตธิ 4:31 พสืรนฐทำนแหตงคททำอธธิษฐทำนอนันรข้อนรนของดทำวธิดถทูกพบในพระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:59-60

ขข้าพระองคค์คมิดถถึงทางทอัสิ้งหลายของขข้าพระองคค์ แลข้วขข้าพระองคค์

หอันเทข้าของขข้าพระองคค์ไปสยบต่ รรดาพระโอวาทของพระองคค์ เมสือที่ ดทำวธิดตรขกตรองททำงทนัรงหลทำยของ
ตน เขทำกกถทูกฟข้องใจและจททำตข้องกลนับมทำสทูตททำงทนัรงหลทำยของพระเจข้ทำดนังทดที่พบในพระวจนะของ
พระองคร 60 ขข้าพระองคค์รบท ไมต่ลต่าชข้าททชั่จะรอักษาพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ ในกทำรกลนับมทำสทูตพระ
วจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดไมตเสดยเวลทำเลยในกทำรกลนับมทำสทูตควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะนนัรน โปรด
สนังเกตอดกครนัรงถขงกทำรเนข้นยทรทำตตอเนสืที่องในเพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุขบทนดรเกดที่ยวกนับควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะ
ของพระเจข้ทำ
สดด 119:61

แมข้หมยต่คนชอัวชั่ ดอักขข้าพระองคค์ แตต่ขข้าพระองคค์ไมต่ลซมพระราชบอัญญอัตมิ

ของพระองคค์ ดทำวธิดทรทำบอยตทำงแนตนอนจทำกประสบกทำรณรเกดที่ยวกนับกทำรตตอตข้ทำนและควทำมทดุกขร
ลททำบทำกทดที่คนชนัวที่ กระทททำตตอเขทำ กระนนัรนในควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำ จดุดสนใจหลนักของเขทำกกยนังเปกน
พระวจนะของพระเจข้ทำเหมสือนเดธิม เขทำไมตเคยลสืมพระวจนะทดที่ถทูกซตอนไวข้ในใจของเขทำ นอกจทำกนดร
กดุญแจอดกดอกทดที่ไขสทูตกทำรหนดุนใจของพระเจข้ทำถทูกพบตรงนดร ดทำวธิดไดข้ซตอนพระวจนะของพระเจข้ทำไวข้

ในใจของเขทำแลข้วอยตทำงชนัดเจน ดนังนนัรนเขทำจขงสทำมทำรถดขงมนันออกมทำใชข้ไดข้ในยทำมทดที่ควทำมทดุกขรลททำบทำก
เขข้ทำมทำ
สดด 119:62

พอเททชั่ยงคซน ขข้าพระองคค์จะลรกขถึนสิ้ โมทนาพระครณพระองคค์เนซชั่อง

ดข้วยคชาตอัดสมินออันชอบธรรมของพระองคค์ ชตทำงเปกนกทำรอดุทธิศตนัวอนันลขกซขรง ดทำวธิดลดุกขขรนกลทำงดขกเพสืที่อ
ขอบพระคดุณพระเจข้ทำสททำหรนับพระวจนะของพระองคร ไมตมดผทูข้ใดกระทนังที่ ในประวนัตธิศทำสตรรศนักดธิธสธิทธธิธ
ทดที่อดุทธิศตนัวจนถขงขนทำดทดที่ลดุกขขรนตอนเทดที่ยงคสืนเพสืที่อขอบพระคดุณพระเจข้ทำ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำ
พรรณนทำถขงพระวจนะของพระเจข้ทำวตทำเปกน “คททำตนัดสธินอนันชอบธรรมของพระองคร” แนตทดเดดยว ควทำม
จรธิงเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกเอตยจทำกบนัลลนังกรยดุตธิธรรมในสวรรครและถทูกบนันทขกในพระวจนะของพระองครนรนัน
ยดุตธิธรรม
สดด 119:63

ขข้าพระองคค์เปก็นเพซชั่อนกอับทรกคนผยข้ยชาเกรงพระองคค์กอับผยทข้ ทชั่รอักษาขข้อ

บอังคอับของพระองคค์ ดทำวธิดพรรณทำตรงนดรถขงมธิตรสหทำยของเขทำ เขทำคบหทำสมทำคมกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่
ยททำเกรงพระเจข้ทำและเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระองคร บทเรดยนนนัรนยนังเปกนจรธิงอยทูเต หมสือนเดธิมจนทดุก
วนันนดร มธิตรสหทำยของเรทำควรเปกนคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระเจข้ทำและเชสืที่อฟนังอยตทำงเตกมทดที่ตตอพระวจนะ
ของพระองคร
สดด 119:64

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ แผต่นดมินโลกเตก็มดข้วยความเมตตาของ

พระองคค์ เรทำไมตตข้องดทูไกลเลยเพสืที่อทดที่จะมองเหกนควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำอยทูรต อบตนัวเรทำ ควทำมดดของ
พระองครในกทำรเนรมธิตสรข้ทำงนนัรนกกปรทำกฏชนัดแลข้วสททำหรนับผทูข้ใดกกตทำมทดที่จะมองหทำมนัน ดทำวธิดจขง
สรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมเมตตทำเชตนนนัรนตตอเรทำผทูข้เปกนสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระองคร ขณะเขทำปธิด
ทข้ทำยยตอหนข้ทำนดร ดทำวธิดรข้องขอพระเจข้ทำอดกครนัรงวตทำ ขอทรงสอนกฎเกณฑค์ของพระองคค์แกต่ขข้าพระองคค์
นดที่เปกนครนัรงทดที่สดที่แลข้วจทำกเกข้ทำครนัรงในเพลงสดดุดดเปดยที่ มสดุขบทนดรทดที่ดทำวธิดอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้สอน
เขทำ ถข้ทำดทำวธิด – ชทำยผทูข้ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำเอง คสือชทำยผทูข้ทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำพนันธสนัญญทำ
ดข้วย – ตข้องกทำรคททำสนังที่ สอนจทำกพระเจข้ทำ เรทำทนัรงหลทำยจะยธิงที่ ตข้องกทำรมทำกกวตทำนนัรนสนักเทตทำใด คททำอธธิษฐทำน
นนัรนของดทำวธิดควรอยทูทต ดที่รมธิ ฝดปทำกของเรทำเสมอ

เทธ
ยว่อหนม้าทดีนื่เกม้านดีนี้นสาเสนอคสาพยานหนขงนื่ ทดีนื่เปก็นพยานถขงความดดีของพระเจม้า ความเปดีนื่ยมกรดุณา
แหว่งการกระทสากมิจตว่างๆของพระองคว์ และความลสนี้าคว่าแหว่งพระวจนะของพระองคว์ ขม้อ 65 สรดุปยว่อ
ทดังนี้ ยว่อหนม้านดีนี้ทมดีนื่ ดีแปดขม้อ ดาวมิดเปก็นพยานตรงนดันี้นวว่าพระเจม้าไดม้ทสาใหม้เขาทดุกขว์ใจเพนนื่อใหม้เกมิดผลดดีตว่อ
เขาเอง
สดด 119:65-66

พระองคค์ไดข้ทรงกระทชาดทตต่อผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ โอ ขข้าแตต่พระเย

โฮวาหค์ ตามพระวจนะของพระองคค์ เมสืที่อดทำวธิดมองยข้อนกลนับไปยนังปดเหลตทำนนัรนแหตงชดวธิตของเขทำ เขทำ
กกเหกนไดข้อยตทำงชนัดเจนถขงพระหนัตถรแหตงกทำรจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำทดที่อยทูบต นชดวตธิ ของเขทำ โปรดสนังเกต
วตทำเขทำเรดยกตนัวเองอดกครนัรงวตทำ “ผทูข้รนับใชข้ของพระองคร” แมข้เปกนกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอล ดทำวธิดกกรวทูข้ ทำต ใน
ควทำมเปกนจรธิงแลข้วเขทำเปกนผทูข้รนับใชข้คนหนขที่ง ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงทรงอวยพรเขทำ จนทดุกวนันนดรพระเจข้ทำจะ
ทรงวทำงพระหนัตถรแหตงกทำรอวยพรแบบจนัดเตรดยมของพระองครบนประชทำชนของพระองคร โดย
เฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำถตอมตนัวลงเพสืที่อเชสืที่อฟนังพระองครในฐทำนะผทูข้รนับใชข้ นอกจทำกนดร กทำรอวยพรแบบจนัด
เตรดยมของพระเจข้ทำยนังเปกนไปตทำมพระวจนะของพระองครดข้วย พระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะ
อวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่เชสืที่อฟนังพระองคร ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ 28
66 ขอทรงสอนคชาตอัดสมินและความรยข้แกต่ขข้าพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์เชซชั่อถซอพระบอัญญอัตมิ
ของพระองคค์ ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้สอน “คททำตนัดสธินทดที่ดดและควทำมรทูข้” แกตเขทำ เรทำทดุกคนจนทดุกวนัน
นดรตข้องกทำรวธิจทำรณญทำณทดที่ดแด ละควทำมรทูข้ ควทำมรทูยข้ อต มกตอใหข้เกธิดควทำมเขข้ทำใจ และควทำมเขข้ทำใจยตอมนททำ
ไปสทูตควทำมสทำมทำรถทดจที่ ะทททำกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆทดที่ดด (นนันที่ คสือ วธิจทำรณญทำณทดที่ดด) วธิจทำรณญทำณทดที่ดดเชตน
นนัรนและควทำมรทูมข้ พด รสืนฐทำนอยทูบต นควทำมเชสืที่อในพระวจนะของพระองคร นนันที่ คสือจดุดเรธิที่มตข้น จนกวตทำคนๆ
หนขงที่ เตกมใจเชสืที่อพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันกกจะมดประโยชนรนข้อยมทำกตตอเขทำ
สดด 119:67

กต่อนททชั่ขข้าพระองคค์ทรกขค์ยาก ขข้าพระองคค์หลงเจมิชั่น แตต่บอัดนทสิ้ขาข้

พระองคค์รอักษาพระวจนะของพระองคค์ไวข้ ควทำมหมทำยโดยนนัยลขกซขรงตตทำงๆอยทูตต รงนดร ดทำวธิดบอกเปกน
นนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำเมสืที่อเขทำหลงเจธิที่นไปจทำกพระเจข้ทำ พระเจข้ทำในควทำมเมตตทำทรงสต งควทำมทดุกขรยทำกทดที่

เปกนกทำรตดสอนมทำยนังเขทำ เพรทำะวตทำผทูข้ทดที่องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงรนัก พระองครกทก รงตดสอน (ฮดบรทู 12:6) ทดที่
ถทูกกลตทำวอยตทำงชนัดเจนกกคสือวตทำ เมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำหลงเจธิที่นไป (นนันที่ คสือ กลนับสนัตยร) หรสือเขข้ทำไป
ในควทำมบทำป พระเจข้ทำอทำจทททำใหข้พวกเขทำทดุกขรยทำก (นนันที่ คสือ ตดสอนพวกเขทำ) หลนังจทำกผตทำนเขข้ทำไปใน
ควทำมทดุกขรยทำกนนัรนแลข้ว ดทำวธิดกกกลนับมทำสทูตปณธิธทำนทดที่จะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำอดกครนัรง อดก
ครนัรงทดที่จดุดสนใจหลนักวกกลนับมทำยนังควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:68

พรข้อมกนันนนัรน ดทำวธิดประกทำศวตทำ พระองคค์ประเสรมิฐ และทรงกระทชา

การดท ควทำมเรดยบงตทำยของคททำประกทำศศนักดธิธสธิทธธิธนดรกลก ขกซขรง พระเจข้ทำทรงดด! และพระองครทรงกระทททำ
สธิที่งทดที่ดด! ดนังนนัรนดทำวธิดจขงอธธิษฐทำนวตทำ ขอทรงสอนกฎเกณฑค์ของพระองคค์แกต่ขข้าพระองคค์ นดที่เปกนครนัรงทดที่
หกในเพลงสดดุดดยธิงที่ ใหญตบทนดรทดที่ดทำวธิดททูลขอพระเจข้ทำใหข้สอนเขทำ ถข้ทำดทำวธิดผทูข้เปกนชทำยทดที่ดททำเนธินตทำม
พระทนัยของพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดไพเรทำะแหตงอธิสรทำเอล และผทูข้ทดที่พระเจข้ทำทรงเจธิมตข้องกทำรพระเจข้ทำ
ใหข้สอนเขทำ เรทำจะยธิงที่ ตข้องกทำรมทำกกวตทำนนัรนสนักเทตทำใด?
สดด 119:69-70

คนโอหอังปข้ายความเทก็จใสต่ขข้าพระองคค์ แตต่ขาข้ พระองคค์จะรอักษาขข้อ

บอังคอับของพระองคค์ดข้วยสร ดใจ ดทำวธิดอทำจหมทำยถขงเหลตทำขข้ทำรทำชสททำนนักของซทำอทูลเมสืที่อพวกเขทำใสต รข้ทำย
เขทำตตอหนข้ทำซทำอทูล ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกกตร นังใจแนตวแนตวทำต จะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำเหมสือน
เดธิม – ดข้วยสดุดใจของเขทำ แมข้เหลตทำศนัตรทูอทำจใสต รข้ทำยและนธินททำเกดที่ยวกนับเรทำ แบบอยตทำงหนขงที่ ของกทำร
อดุทธิศตนัวเตกมทดที่ตตอพระเจข้ทำกกอยทูตต รงหนข้ทำเรทำ โปรดสนังเกตอดกครนัรงวตทำจดุดสนใจหลนักอยทูทต ดที่ควทำมเชสืที่อฟนังตตอ
พระวจนะของพระเจข้ทำ – อยตทำงสธิรนสดุดใจ
70 จมิตใจของเขาทอัสิ้งหลายตชชั่าชข้าเหมซอนไขมอัน แตต่ขาข้ พระองคค์ปทตมิยนมิ ดทในพระราชบอัญญอัตมิ
ของพระองคค์ สททำนวนฮดบรทูโบรทำณกกคสือวตทำ ไขมนันเปกนตนัวแทนของควทำมเจรธิญรดุตงเรสือง แมข้อทำจเปกน
เรสือที่ งแปลกในควทำมคธิดของชทำวตะวนันตก ควทำมคธิดของดทำวธิดกกคสือวตทำ คนเยตอหยธิงที่ เจรธิญขขรนอยตทำงมทำก
ในกทำรใสต รทำข้ ยของพวกเขทำทดที่มตด ตอเขทำ ถขงกระนนัรน เขทำกกตร งนั ใจแนตวแนตวทำต จะรนักษทำควทำมปดตธิยธินดดของ
เขทำในพระวจนะของพระเจข้ทำ!

สดด 119:71

ดทแลข้วททชั่ขข้าพระองคค์ทรกขค์ยากเพซชั่อขข้าพระองคค์จะเรทยนรยข้ถถึงกฎเกณฑค์

ของพระองคค์ อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดกลตทำวถขงชตวงเวลทำแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกในชดวธิตของเขทำ – อทำจ
เปกนกทำรตดสอนโดยพระเจข้ทำ อทำจเปกนไดข้วทำต ควทำมทดุกขรยทำกทดที่เขทำหมทำยถขงคสือ กทำรใสต รข้ทำยและกทำร
โจมตดดวข้ ยคททำพทูดทดที่เหลตทำศนัตรทูของเขทำกระทททำตตอเขทำ อยตทำงไรกกตทำม เขทำเหกนควทำมหวนังเรสืองรองหลนัง
เมฆกข้อนนนัรน ควทำมทดุกขรลททำบทำกผลนักดนันเขทำเขข้ทำไปในพระวจนะนนัรนลขกยธิงที่ ขขรน มนันบนังคนับเขทำใหข้เรดยนรทูข้
กฎเกณฑรของพระเจข้ทำอยตทำงระมนัดระวนังมทำกขขรน แนตทดเดดยว ทดุกสธิที่งตตทำงรต วมมสือกนันเพสืที่อใหข้เกธิดผลดดแกต
คนทนัรงหลทำยทดรที่ นักพระเจข้ทำ บทำงครนัรงพระเจข้ทำอทำจทรงอนดุญทำตใหข้ควทำมทดุกขรลททำบทำกเขข้ทำมทำสทูตชดวธิตของเรทำ
เพสือที่ ทททำใหข้เรทำเรดยนรทูพข้ ระวจนะของพระองครมทำกยธิงที่ ขขรน ควทำมทดุกขรยทำกในชดวธิตของครธิสเตดยนทนัรง
หลทำยควรผลนักดนันพวกเขทำใหข้ (1) คดุกเขตทำอธธิษฐทำน และ (2) ศขกษทำพระวจนะนนัรน
สดด 119:72

สชาหรอับขข้าพระองคค์ พระราชบอัญญอัตมิแหต่งพระโอษฐค์ของพระองคค์กก็

ดทกวต่าทองคชาและเงมินพอันๆแทต่ง ดทำวธิดประกทำศวตทำพระวจนะของพระเจข้ทำสททำหรนับเขทำแลข้วกกดดกวตทำเงธิน
ปรธิมทำณมหทำศทำล หทำกใชข้คททำเปรดยบสมนัยใหมต ควทำมคธิดนดรกคก สือวตทำ ‘สททำหรนับขข้ทำพระองคร พระรทำช
บนัญญนัตธิแหตงพระโอษฐรของพระองครกดก ดกวตทำเงธินหลทำยพนันลข้ทำนดอลลทำรร’ ดทำวธิดไมตยอมแลกคดุณคตทำ
แหตงพระวจนะของพระเจข้ทำกนับควทำมมนังที่ คนังที่ ในทนันทด มนันมดควทำมหมทำยตตอเขทำมทำกกวตทำถทูกหวย
ครธิสเตดยนกดที่คนทดุกวนันนดรจะประกทำศเชตนนนัรน?
โยด
อดีกแปดขม้อตว่อไปขขนนี้ ตม้นดม้วย ‘โยด’ หรนอเปก็นทดีนื่รจถูม้ ดักมากกวว่าในชนนื่อ ‘jot’ – อดักษรขนาดเลก็ก
ทดีนื่สดุดของอดักขระฮดีบรถู พระเยซถูตรดัสวว่า “เพราะเราบอกความจรมิงแกว่ทว่านทดังนี้ หลายวว่า ถขงฟม้าและดมิน
จะลว่วงไป แมม้อดักษรหนขนื่งหรนอจดุดๆหนขงนื่ กก็จะไมว่สถูญไปจากพระราชบดัญญดัตมิ จนกวว่าจะสสาเรก็จทดันี้ง
สมินี้น” (มดัทธมิว 5:18) ยว่อหนม้านดีนี้สะทม้อนใหม้เหก็นดาวมิดในชว่วงเวลาแหว่งความซขมเศรม้าแตว่ยดังหาโอกาส
ทดีจนื่ ะเปก็นพรแกว่ผถูม้อนนื่น
สดด 119:73

พระหอัตถค์ของพระองคค์ไดข้สรข้างและสถาปนาขข้าพระองคค์ ขอ

ประทานความเขข้าใจแกต่ขข้าพระองคค์เพซชั่อขข้าพระองคค์จะเรทยนรยข้พระบอัญญอัตมิของพระองคค์ ดทำวธิดรนับรทูข้

พระผทูข้สรข้ทำงของเขทำอยตทำงเปธิดเผย หลนังจทำกไดข้ทททำเชตนนนัรนแลข้ว เขทำกกวงธิ วอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำอดกครนัรง
ใหข้ประททำนควทำมเขข้ทำใจเพสืที่อทดที่เขทำจะเรดยนรทูจข้ ทำกพระวจนะของพระองครมทำกขขร น มดเจกดครนัรงในเพลง
สดดุดดยงธิที่ ใหญตบทนดรทดที่ดทำวธิดททูลขอพระเจข้ทำใหข้ประททำนควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระองคร
หทำกชทำยผทูข้นร นันของพระเจข้ทำมดควทำมตข้องกทำรเชตนนนัรน เรทำยธิงที่ ตข้องกทำรมทำกกวตทำสนักเทตทำใด “ขอประททำน
ควทำมเขข้ทำใจแกตขทำข้ พระองครเพสืที่อขข้ทำพระองครจะเรดยนรทูพข้ ระบนัญญนัตธิของพระองคร” ควรเปกนคททำ
อธธิษฐทำนบนรธิมฝดปทำกของเรทำทดุกครนัรงทดที่เรทำเปธิดอตทำนพระวจนะบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำ
สดด 119:74

บรรดาผยเข้ กรงกลอัวพระองคค์จะเหก็นขข้าพระองคค์และเปรมปรทดมิดิ์

เพราะวต่าขข้าพระองคค์ไดข้หวอังในพระวจนะของพระองคค์ ครทำวนดรดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อตรขกตรองเกดที่ยว
กนับประชทำชนคนอสืที่นๆของพระเจข้ทำ เขทำรทูวข้ ทำต เขทำมดอทธิ ธธิพลตตอผทูข้อสืที่น เมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำคน
อสืนที่ ๆเหกนเขทำอตทำนพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันกกหนดุนใจพวกเขทำ คททำพยทำนทดมที่ ดพลนังตตอลทูกๆของเรทำคสือ
ทดพที่ วกเขทำจะเหกนเรทำศขกษทำพระวจนะนนัรน สธิที่งเดดยวกนันนดรเปกนพยทำนเงดยบในทดที่ใดกกตทำม
สดด 119:75

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์ทราบวต่าคชาตอัดสมินของพระองคค์

นอันสิ้ ถยกตข้องแลข้ว และทราบวต่าดข้วยความซซชั่อตรงพระองคค์ทรงใหข้ขข้าพระองคค์ทรกขค์ยาก ขณะทดที่แปด
ขข้อนดรดททำเนธินตตอไป ดทำวธิดกกประกทำศวตทำคททำตนัดสธินตตทำงๆแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำนนัรนถทูกตข้อง ดนังนนัรน
พระเจข้ทำจขงทรงสนัตยรซสืที่อในกทำรทททำใหข้เขทำทดุกขรยทำก อดกครนัรงทดที่นดที่เปกนกทำรกลตทำวถขงกทำรตดสอนของ
พระเจข้ทำ ดทำวธิดถทูกพระเจข้ทำตดสอนแลข้วและเขทำรนับรทูคข้ วทำมชอบธรรมของมนันอยตทำงเปธิดเผย
สดด 119:76-77

ขอความเมตตาของพระองคค์เปก็นททชั่เลข้าโลมขข้าพระองคค์ ตามพระ

ดชารอัสของพระองคค์ททชั่มทแกต่ผข้รย บอั ใชข้ของพระองคค์ ทตทำมกลทำงกทำรถทูกตดสอนของเขทำ ดทำวธิดกกแสวงหทำ
ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำสททำหรนับกทำรหนดุนใจของเขทำ นอกจทำกนดร ดทำวธิดยกพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนของ
พระเจข้ทำอดกครนัรง – “ตทำมพระดททำรนัสของพระองคร” รทำกฐทำนแหตงคททำอธธิษฐทำนของเขทำถทูกทอดสมออยทูต
ในพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ เขทำสรข้ทำงชดวธิตกทำรอธธิษฐทำนของเขทำบนพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดที่มด
อยทูใต นพระคนัมภดรร โปรดสนังเกตอดกครนัรงวตทำดทำวธิดเรดยกตนัวเองวตทำผทูข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำ วธิธดคธิดเชตนนนัรนควร
แทรกซขมอยทูใต นควทำมคธิดของเรทำจนทดุกวนันนดร

77 ขอพระกรรณาของพระองคค์มายอังขข้าพระองคค์ เพซชั่อขข้าพระองคค์จะเปก็นอยยต่ เพราะพระราช
บอัญญอัตมิของพระองคค์เปก็นความปทตมิยนมิ ดทของขข้าพระองคค์ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรททูลขอควทำมเมตตทำ
ของพระเจข้ทำอดกครนัรง เขทำอยทูใต นชตวงเวลทำแหตงควทำมทข้อแทข้และควทำมทดุกขรลททำบทำกดข้วยซทรทำ กระนนัรน จดุด
สนใจหลนักแหตงควทำมหวนังของเขทำกกคสือ ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่เขทำประกทำศควทำมปดตธิ
ยธินดดของเขทำในพระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:78-79

ขอทรงใหข้คนโอหอังไดข้รอับความอาย เพราะวต่าเขาไดข้ควชชั่าขข้าพระองคค์

ดข้วยความเทก็จฝต่ายขข้าพระองคค์โดยไมต่มทเหตร แตต่ขข้าพระองคค์จะรชาพถึงถถึงขข้อบอังคอับของพระองคค์ ดทำ
วธิดเรดยกคนอธรรมวตทำ “คนโอหนัง” (คนเยตอหยธิงที่ ) อดกครนัรง ควทำมเยตอหยธิงที่ และควทำมชนัวที่ เปกนญทำตธิสนธิท
กนัน แมข้พวกเขทำไมตซสืที่อตรงและอยดุตธิธรรมในวธิธดปฏธิบนัตธิตตทำงๆของตนกนับเขทำ ดทำวธิดกกปฏธิญทำณวตทำจะ
อตทำนพระวจนะนนัรนสททำหรนับกทำรหนดุนใจของเขทำ เขทำรทูวข้ ทำต พฤตธิกรรมเชตนนนัรนของเขทำจะยข้อนกลนับไป
ทททำรข้ทำยพวกศนัตรทูของเขทำ โดยทททำใหข้พวกเขทำอกสนันที่ ขวนัญหนด
79 ขอใหข้บรรดาผยข้ททชั่ยชาเกรงพระองคค์หอันกลอับมายอังขข้าพระองคค์ พรข้อมกอับผยข้ททชั่ทราบถถึง
บรรดาพระโอวาทของพระองคค์ ดทำวธิดกลนับแสวงหทำสทำมนัคคดธรรมแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำ ส
เปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “คนเหลตทำนนัรนทดที่คนสื ดดกบนั พระเจข้ทำยตอมกระวนกระวทำยทดที่จะคสืนดดกบนั ลทูกๆของ
พระองครเชตนกนัน” มดควทำมเปกนพดที่นอข้ งกนันของคนเหลตทำนนัรนทดที่มคด วทำมคธิดอยตทำงเดดยวกนันในฝตทำยวธิญญทำณ
แมข้ดทำวธิดมดศนัตรทูมทำกมทำย เขทำกกปรทำรถนทำสทำมนัคคดธรรมของคนเหลตทำนนัรนทดรที่ นักองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
สดด 119:80

ขอใหข้จมิตใจขข้าพระองคค์ไรข้ตชาหนมิในเรซชั่องกฎเกณฑค์ของพระองคค์

เพซชั่อขข้าพระองคค์จะไมต่ตข้องขายหนข้า หลนังจทำกททูลขอใหข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำไดข้รนับควทำมอทำยแลข้ว ดทำวธิด
กกวงธิ วอนพระเจข้ทำใหข้เขทำไมตไดข้รบนั ควทำมอทำย กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน คททำททูลขอของดทำวธิดกกคสือ ขอใหข้
ใจของเขทำไรม้ตสาหนมิในพระวจนะของพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปกน ไรข้ตชาหนมิ (ทามมิยมว์) มดควทำมหมทำยพสืรนๆ
วต ‘ครบถข้วน’ หรสือ ‘สธิรนสดุดใจ’ ควทำมคธิดนดรกคก สือ กทำรอดุทธิศตนัวสดุดจธิตสดุดใจ ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกกคสือ
วตทำ ดทำวธิดแสวงหทำทดที่จะอดุทธิศตนัวอยตทำงสธิรนสดุดใจตตอพระวจนะของพระเจข้ทำเพสืที่อทดที่เขทำจะไมตอนับอทำย
เพรทำะกทำรตนัดสธินใจ ควทำมคธิดเหกน หรสือกทำรกระทททำใดๆในชดวธิตของเขทำ

คาฟ
อดีกแปดขม้อถดัดไปแสดงใหม้เหก็นดาวมิดในหดุบเขานดันี้นตว่อไป บรรดาศดัตรถูของเขาโจมตดีเขาและ
บว่อนทสาลายเขาตว่อไป อยว่างไรกก็ตาม ทว่ามกลางความทดุกขว์ลสาบากเชว่นนดันี้น จดุดสนใจหลดักของดาวมิด
มดีเพดียงหนขนื่งเดดียว: พระคดัมภดีรว์ของพระเจม้าและพระเจม้าแหว่งพระคดัมภดีรว์
สดด 119:81-82

จมิตใจของขข้าพระองคค์ออต่ นระโหยคอยความรอดของพระองคค์ แตต่

ขข้าพระองคค์หวอังในพระวจนะของพระองคค์ ดทำวธิดเขดยนจทำกชตวงเวลทำแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกในชดวธิต
ของเขทำ จธิตใจของเขทำโหยหทำกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ กระนนัรนในวนันเวลทำมสืดมธิดเหลตทำนนัรน ควทำม
หวนังของเขทำกกอยทูใต นพระวจนะของพระเจข้ทำ ควทำมหวนังนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดรสททำหรนับประชทำชนของ
พระเจข้ทำ
82 นอัยนค์ตาของขข้าพระองคค์มอัวมซดไปดข้วยคอยพระดชารอัสของพระองคค์ ขข้าพระองคค์ทยลถาม
วต่า "เมซชั่อไรพระองคค์จะทรงเลข้าโลมขข้าพระองคค์" นนัยนรตทำของเขทำเรธิที่มแดงกททำที่ และลข้ทำในกทำรคข้นดทูขข้อ
พระคนัมภดรรตตทำงๆขณะทดที่คททำอธธิษฐทำนของเขทำคสือ ‘เมสือที่ ไรพระองครจะหนดุนใจขข้ทำพระองคร ?’ ดทำวธิดอยทูต
ในหดุบเขทำแหตงควทำมสธิรนหวนังขณะนนัรน เขทำทข้อใจเหลสือเกธินจนแมข้แตตพระวจนะของพระเจข้ทำกกดทู
เหมสือนใหข้กทำรปลอบประโลมใจเพดยงเลกกนข้อย ทดที่เขทำทททำไดข้กมก ดแตตรอข้ งททูลตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำม
ชตวยเหลสือ
สดด 119:83

เพราะวต่าขข้าพระองคค์เปก็นเหมซอนถรงหนอังถยกรมควอัน แตต่ขข้าพระองคค์

ยอังไมต่ลซมกฎเกณฑค์ของพระองคค์ ภทำพเปรดยบสมนัยโบรทำณอยทูตต รงนดร ภทำชนะบรรจดุนร ททำองดุตนสมนัย
โบรทำณถทูกทททำดข้วยหนนังสนัตวรทดที่เรดยกวตทำถดุงหนนัง เมสือที่ ไมตไดข้บรรจดุอะไร พวกมนันกกถทูกแขวนไวข้ในเตกนทร
และเมสืที่อควนันไฟลอยขขรนมทำ พวกมนันกกดททำดข้วยเขมตทำและเหดที่ยวยตนเพรทำะควทำมรข้อน ดทำวธิดเปรดยบ
ใบหนข้ทำของเขทำเองวตทำมดสดดททำและเปกนรธิรวรอยเพรทำะควทำมทดุกขรยทำกของเขทำ แมข้กระนนัรนจดุดสนใจหลนัก
ของเขทำกกยนังเปกนพระวจนะของพระเจข้ทำ สทำยตทำของเขทำไมตเคยหลงเจธิที่นไปจทำกพระวจนะนนัรนเลย
สดด 119:84

ผยรข้ บอั ใชข้ของพระองคค์จะอยยต่นานเทต่าไร พระองคค์จะทรงกระทชาการ

พมิพากษาบรรดาผยข้ขมต่ เหงขข้าพระองคค์เมซชั่อไร ดทำวธิดหมดหวนังแมข้กระทนังที่ กทำรมดชวด ธิตอยทูต เขทำสงสนัยวตทำ

เขทำมดเวลทำทดที่จะมดชดวตธิ อยทูนต ทำนเทตทำใด เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงตตอสทูข้บรรดทำศนัตรทูของ
เขทำเพสือที่ เขทำ นดที่เปกนอดกขข้อหนขงที่ ทดที่ไมตมดกทำรอข้ทำงอธิงชนัดเจนถขงพระวจนะของพระเจข้ทำในเพลงสดดุดดบทนดร
แตตจดดุ สนใจของเขทำกกอยทูทต ดที่พระเจข้ทำแหตงพระคนัมภดรรอยทูดต ด
สดด 119:85-87

คนโอหอังไดข้ขรดหลรมพรางดอักขข้าพระองคค์ ซถึชั่งไมต่สอดคลข้องกอับพระ

ราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ ควทำมคธิดกกคสือวตทำ เหลตทำศนัตรทูของดทำวธิด (ถทูกหมทำยเหตดุวทำต คนโอหดัง เหมสือน
เดธิม) ไดข้วทำงกนับดนักอนันซนับซข้อนเพสืที่อจนับเขทำ (หลดุมพรทำงคสือ วธิธดดนักจนับสนัตวรในปตทำ) ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำ
พระเจข้ทำวตทำบตวงแรข้วอธรรมเชตนนนัรนขนัดแยข้งตตอพระวจนะของพระองคร
86 พระบอัญญอัตมิของพระองคค์ทอัสิ้งสมิสิ้นสอัตยค์ซอซชั่ เขาขต่มเหงขข้าพระองคค์ดข้วยความเทก็จ ขอทรง
ชต่วยขข้าพระองคค์ดข้วย ทตทำมกลทำงกทำรถทูกตตอตข้ทำนเชตนนนัรน ดทำวธิดกกยนังจนับจข้องอยทูทต พดที่ ระวจนะของ
พระเจข้ทำเหมสือนเดธิม เขทำประกทำศควทำมสนัตยรซสืที่อของพระบนัญชทำตตทำงๆของพระเจข้ทำ ทดที่นตทำสนใจกกคสือเขทำ
อข้ทำงอธิงถขงพระบดัญชาตว่างๆของพระเจข้ทำและไมตใชตพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคร ทดุกสธิที่งทดที่พระเจข้ทำไดข้
ทรงบนัญชทำไวข้นร นันมนันที่ คงและเชสืที่อถสือไดข้ เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำอดกครนัรงถขงกทำรขตมเหงอธรรมทดที่เขทำ
เผชธิญและวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยเหลสือ จดุดสนใจของเขทำอยทูทต ดที่พระคนัมภดรขร องพระเจข้ทำและพระเจข้ทำ
แหตงพระคนัมภดรรเหมสือนเดธิม ทนัรงคทูตเปกนทดพที่ ขที่งเดดยวของเขทำ
87 เขาเกซอบจะทชาใหข้ขข้าพระองคค์ดอับชทพไปจากแผต่นดมินโลกแลข้ว แตต่ขข้าพระองคค์ไมต่ทอดทมิสิ้ง
ขข้อบอังคอับของพระองคค์ เหลตทำปฏธิปนักษรของเขทำเกสือบทททำใหข้เขทำตทำยเสดยแลข้ว แมข้กระนนัรน เขทำกกยขดมนันที่
ในพระสนัญญทำและหลนักกทำรเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำเหมสือนเดธิม
สดด 119:88

ขอทรงสงวนชทวมิตขข้าพระองคค์ไวข้ดข้วยความเมตตาของพระองคค์

เพซชั่อขข้าพระองคค์จะรอักษาพระโอวาทแหต่งพระโอษฐค์ของพระองคค์ ทตทำมกลทำงควทำมทดุกขรลททำบทำกเชตน
นนัรน ดทำวธิดยนังมดใจจดจตออยทูทต ดที่สวรรครเหมสือนเดธิม เขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้หนดุนใจเขทำ (ฟสืร นจธิต
วธิญญทำณเขทำขขรนใหมต) ตทำมความเมตตาของพระองคร คททำทดแที่ ปลเชตนนนัรน (เคหว์เซด) บตอยครนัรงถทูกแปล
เปกน ‘ควทำมเมตตทำ’ ดทำวธิดจขงวอนขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ เขทำปธิดทข้ทำยยตอหนข้ทำนดรดข้วยคททำปฏธิญทำณ
หนขงที่ วตทำจะเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำตตอไป

แมข้ถทูกทดสอบอยตทำงหนนัก ควทำมตนัรงใจแนตวแนตของดทำวธิดกกยงนั เปกนกทำรเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะทดที่
เปกนลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำเหมสือนเดธิม โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำยกใหข้พระวจนะของพระเจข้ทำ
ออกมทำจทำกพระโอษฐรของพระเจข้ทำ นดที่ไมตสอดคลข้องกนับแนวคธิดเรสืที่องกทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำหรสือ? ใน
2 ทธิโมธด 3:16 เปทำโลเขดยนไวข้วทำต “พระคนัมภดรรทดุกตอนไดข้รนับกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำ” ควทำมคธิดตรงนนัรน
กกคสือวตทำ พระคนัมภดรรทดุกตอนเปกนมทำจทำกลมหายใจของพระเจข้ทำ มนันไดข้ออกมทำจทำกพระโอษฐรของ
พระเจข้ทำ กทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำของพระคนัมภดรรจงข ถทูกสสืที่อถขงอยตทำงชนัดเจนตรงนดร
ลาเมด
นสนี้าเสดียงของอดีกแปดขม้อตว่อไปนดีนี้เรมิมนื่ เบมิกบานมากขขนนี้ ในพายดุชวดี มิตเหลว่านดันี้น สภาพแวดลม้อม
ตว่างๆยว่อมเปลดียนื่ นแปลงไป และบว่อยครดังนี้ พวกมดันกก็เปลดีนื่ยนแปลงอยว่างรวดเรก็ว สเปอรว์เจดียนเขดียน ณ
จดุดนดีนี้วว่า “หลดังจากถถูกซดัดไปมาบนทะเลแหว่งความทดุกขว์ลสาบาก ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีกนี้ ก็กระโดด
ขขนนี้ ฝดันื่งและยนนอยถูว่บนศมิลาหนขนื่ง พระวจนะของพระเยโฮวาหว์ไมว่เหลาะแหละหรนอไมว่แนว่นอน มดัน
มดันนื่ คง แนว่วแนว่ ตายตดัว แนว่นอน ไมว่หวดันนื่ ไหว”
สดด 119:89-91

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระวจนะของพระองคค์ปอักแนต่นอยยต่ใน

สวรรคค์เปก็นนมิตยค์ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตตอจทำกการดลใจของพระคนัมภดรรในขข้อกตอนหนข้ทำไปยนังการ
เกก็บรดักษาไวม้ของพระคนัมภดรรตรงนดร คททำทดที่แปลเปกน ปอักแนต่น (นอวว์ซดับ ในรทำกนธิฟทำล) ในควทำมหมทำย
ขนัรนพสืรนฐทำนทดที่สดุดของมนันมดควทำมหมทำยวตทำ ‘ยสืน’ พระวจนะของพระเจข้ทำยสืนอยทูใต นสวรรคร มนันยสืนอยทูมต ทำ
ตนัรงแตตอดดตกทำลนธิรนันดรร มนันจะยสืนอยทูตต ลอดไปเปกนนธิตยร พระวจนะของพระเจข้ทำถทูกเกกบรนักษทำไวข้อยตทำง
แนตนอนในสวรรครโดยพระเจข้ทำ มนันจะนข้อยกวตทำนนัรนหรสือทดพที่ ระองครไดข้ทรงเกกบรนักษทำมนันไวข้บนแผตน
ดธินโลกเพสืที่อใหข้ประชทำชนของพระองครไดข้อตทำน? อนันทดที่จรธิงพระเจข้ทำไดข้ทรงเกกบรนักษทำพระวจนะของ
พระองครบนแผตนดธินโลกนดรแลข้วผตทำนททำงประชทำชนของพระองคร ดทู อธิสยทำหร 59:21 ภทำคพนันธสนัญญทำ
เดธิมไดข้ถทูกเกกบรนักษทำไวข้ผทำต นททำงประชทำชนแหตงพนันธสนัญญทำของพระองคร นนันที่ คสือ อธิสรทำเอล ภทำค
พนันธสนัญญทำใหมตไดข้ถทูกเกกบรนักษทำไวข้แลข้วโดยครธิสตจนักร ดทู 1 ทธิโมธด 3:15 แผตนดธิสคร ‘ขข้อมทูลสททำรอง’
ชนัวที่ นธิรนนั ดรรนร นันอยทูใต นสวรรคร มนันอยทูทต ดที่นนนัที่ เสมอมทำและจะอยทูทต ดที่นนันที่ เสมอไป

90 ความซซชั่อตรงของพระองคค์ดชารงอยยต่ท รกชอัวชั่ อายร พระองคค์ทรงสถาปนาแผต่นดมินโลกและ
มอันกก็ตอัสิ้งอยยต่ พระเจข้ทำทรงสนัตยรซสืที่อมทำตลอดไมตเพดยงในกทำรเกกบรนักษทำพระวจนะของพระองครเทตทำนนัรน
พระองครยนังทรงสนัตยรซสืที่อในกทำรเกกบรนักษทำแผตนดธินโลกไวข้เปกนสถทำนทดที่อยทูอต ทำศนัยเสมอไปดข้วย เรทำมนัก
ไมตเหกนคตทำเรสืที่องนนัรน จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่ควทำมสนัตยรซสืที่อของพระองครมดไปถขงทดุกชนัวที่ อทำยดุคน (นดที่เปกน
อดกขข้อหนขที่งทดพที่ ระวจนะของพระเจข้ทำไมตถทูกกลตทำวถขงโดยตรงในบทนดร)
91 โดยกฎของพระองคค์สงมิชั่ เหลต่านทสิ้ตอัสิ้งมอัชั่นอยยต่ท รกวอันนทสิ้ เพราะของทรกสมิชั่งเปก็นผยข้รบอั ใชข้ของ
พระองคค์ แมข้แตตดวงดทำวตตทำงๆแหตงฟข้ทำสวรรครชร นันดวงดทำวกกเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ แมข้แตต
พวกมนันกกเปกนผทูข้รนับใชข้ของพระองคร เรทำไมตเหกนคตทำดทำวเครทำะหรทดที่เรทำอทำศนัยอยทูแต ละดวงดทำวตตทำงๆทดที่เรทำ
คดุนข้ เคยซขที่งเดธินททำงบนทข้องฟข้ทำเหนสือเรทำทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสืน พวกมนันทททำเชตนนนัรนตทำมควทำมสนัตยร
ซสืที่อของพระเจข้ทำและอยตทำงเจทำะจงมทำกขขรนคสือ ตทำมพระวจนะทดที่เปกนลทำยลนักษณรอนักษรของพระองคร ดนัง
ทดที่ถทูกกททำหนดไวข้ในปฐมกทำล 1:14-19 ดวงดทำวตตทำงๆแหตงฟข้ทำสวรรครมได วข้ไมตเพดยงเพสืที่อใหข้ควทำมสวตทำง
เทตทำนนัรนแตตเพสือที่ กทำรวนัดเวลทำดข้วย พวกมนันสวตทำงจข้ทำและมนัวลงตทำมฤดทูกทำลตตทำงๆทดพที่ ระเจข้ทำทรงกททำหนด
ไวข้แลข้วในปฐมกทำล 8:22
สดด 119:92-93

ถข้าพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ไมต่เปก็นททชั่ปทตมิยมินดทของขข้าพระองคค์

ขข้าพระองคค์คงจะพมินาศแลข้วในความทรกขค์ยากของขข้าพระองคค์ เมสืที่อนขกยข้อนถขงวนันแหตงควทำมทดุกขร
ลททำบทำกเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกพรรณนทำในยตอหนข้ทำกตอนๆ ดทำวธิดกกรนับรทูอข้ ยตทำงเปธิดเผยวตทำถข้ทำควทำมปดตธิยธินดดของ
เขทำไมตไดข้อยทูใต นพระวจนะของพระเจข้ทำแลข้ว เขทำกกคงพธินทำศไปแลข้วในควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำ พระ
วจนะของพระเจข้ทำเปกนสธิที่งทดที่ดงข เขทำผตทำนมทำไดข้และใหข้พละกททำลนังแกตเขทำทดที่จะกข้ทำวตตอไป
ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศวตทำ 93 ขข้าพระองคค์จะไมต่ลซมขข้อบอังคอับของพระองคค์เลย เพราะ
พระองคค์ทรงสงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์โดยขข้อบอังคอับนอันสิ้ ดทำวธิดไดข้ผทำต นพทำยดุลทูกใหญตๆมทำแลข้วจรธิงๆ
ในชดวธิตของเขทำ กระนนัรนเขทำกกประกทำศตตอพระเจข้ทำอยตทำงเปธิดเผยวตทำเขทำจะไมตมดวนันลสืมพระสนัญญทำ
ศนักดธิธสธิทธธิธเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำเดกดขทำด เพรทำะวตทำดข้วยพวกมนัน ดทำวธิดไดข้ถทูกปลดุกใหม้มดีชวดี มิตขขนนี้ – ถทูก
ฟสืร นขขรนใหมตในจธิตวธิญญทำณและถทูกหนดุนใจ ควทำมจรธิงอนันเปดที่ยมสดุขนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร พระเจข้ทำไดข้

ทรงกททำหนดใหข้พระวจนะของพระองครฟสืรนฟทูและหนดุนใจประชทำชนของพระองคร มนันอยทูทต ดที่นนันที่
เสมอเมสือที่ หดุบเขทำมสืดมธิดตตทำงๆปรทำกฏขขรนตตอหนข้ทำเรทำ
สดด 119:94

พรข้อมกนันนนัรน ดทำวธิดแทรกไวข้วทำต ขข้าพระองคค์เปก็นของพระองคค์ ขอ

ทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอด เพราะขข้าพระองคค์ไดข้แสวงขข้อบอังคอับของพระองคค์ แนตนอนวตทำเรทำเปกน
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเพรทำะวตทำพระองครทรงไถตเรทำแลข้ว เรทำถทูกซสืรอดข้วยรทำคทำหนขที่งแลข้ว เรทำไมตไดข้เปกน
ของตนัวเรทำเองแลข้ว เรทำเปกนของพระองครผทูข้ทรงครอบครองอยทูเต บสืรองสทูง ดนังนนัรน เมสืที่อเปกนสตวนหนขที่งของ
ประชทำชนของพระเจข้ทำแลข้ว ดทำวธิดจขงรข้องททูลใหข้พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้นในศขกตตทำงๆแหตงชดวธิต
รทำกฐทำนแหตงคททำททูลขอของเขทำกกคสือวตทำ เขทำไดข้แสวงหทำหลนักกทำรเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:95

คนชอัชั่วซรมต่ คอยทชาลายขข้าพระองคค์ แตต่ขข้าพระองคค์จะพมิจารณาพระ

โอวาทของพระองคค์ แมข้คนชนัวที่ ไดข้หทำชตองทดจที่ ะทททำลทำยเขทำ ดทำวธิดกกเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำจะ
ศขกษทำพระวจนะของพระองคร นดบที่ อกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรใครต ครวญในพระวจนะของ
พระเจข้ทำเชตนนนัรนเปกนรทำกฐทำนแหตงกทำรชตวยใหข้พนข้ โดยพระเจข้ทำทดที่ดทำวธิดคทำดหวนังไวข้
สดด 119:96

ขข้าพระองคค์เคยเหก็นขอบเขตของความสมบยรณค์ทอัสิ้งสมิสิ้นแลข้ว แตต่พระ

บอัญญอัตมิของพระองคค์กวข้างขวางเหลซอเกมิน ควทำมคธิดกกคสือวตทำดทำวธิดไดข้เหกนขดดจททำกนัดตตทำงๆแหตงควทำม
สมบทูรณรแบบฝตทำยโลกแลข้ว นดที่บอกเปกนนนัยถขงกทำรรนับรทูขข้ องเขทำวตทำไมตมสด ที่ ธิงใดในชดวตธิ นดรทดที่สมบทูรณรแบบ
อยตทำงไรกกตทำม ตรงกนันขข้ทำม พระวจนะของพระเจข้ทำเปกนสธิที่งทดที่ไมตอทำจหยนังที่ ถขงไดข้อยตทำงถตองแทข้เลย
ควทำมกวข้ทำงของมนันไมตอทำจวนัดไดข้ ควทำมลขกของมนันไมตอทำจหยนังที่ ถขงไดข้ พระสนัญญทำตตทำงๆของมนันไมตมด
วนันหมด มนันกวข้ทำงขวทำงยธิงที่ นนัก – ไรข้ขดด จททำกนัด
เมม
ขณะทดีนื่ยว่อหนม้ากว่อนๆของเพลงสดดุดดียมินื่งใหญว่บทนดีมนี้ นดมนและมดีเมฆครขมนี้ เมฆเหลว่านดันี้นกก็
กระจายตดัวออกแลม้วและแสงแดดแหว่งพระพรตว่างๆของพระเจม้ากก็ปรากฏชดัดเจนในแปดขม้อตว่อไป
นดีนี้ ในเนนนี้อหาสว่วนนดีนี้ ดาวมิดประกาศความรดักของเขาทดีนื่มดีตว่อพระวจนะของพระเจม้า

สดด 119:97

โอ ขข้าพระองคค์รอักพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์จรมิงๆ เปก็นคชารชาพถึง

ของขข้าพระองคค์วอันยอังคชชั่า ควทำมรนักทดที่ดทำวธิดมดใหข้แกตพระวจนะของพระเจข้ทำหลนังที่ ไหลออกมทำจทำกรธิม
ฝดปทำกของเขทำ เขทำรข้องททูลในคททำอธธิษฐทำนของเขทำตตอพระเจข้ทำถขงควทำมรนักของเขทำทดที่มดตตอพระวจนะนนัรน
นอกจทำกนดร พระวจนะศนักดธิธสธิทธธิธของพระเจข้ทำยนังเปกนสธิที่งทดที่เขทำตรขกตรองตลอดทนัรงวนันดข้วย ควทำมคธิดนดร
ไมตนตทำหมทำยควทำมวตทำดทำวธิดใชข้เวลทำทนัรงหมดของเขทำในกทำรตรขกตรอง ชดวประวนัตขธิ องเขทำใน 1 และ 2
ซทำมทูเอลกลตทำวเรสืที่องนนัรนอยตทำงชนัดเจน ตรงกนันขข้ทำม ควทำมคธิดนดรกคก สือวตทำพระวจนะของพระเจข้ทำเปกนกทำร
ตรขกตรองของเขทำในแตตละวนันหรสือตลอดวนัน เขทำปฏธิบนัตธิตทำมคททำเตสือนสตธินร นันทดที่เขทำเสนอในบทนททำ
ของหนนังสสือแหตงสวรรครเลตมนดรในเพลงสดดุดด 1:2 เขทำตรขกตรองในพระรทำชบนัญญนัตธิขององครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสืน ควทำมคธิดทนัรงตรงนนัรนและตรงนดรกคก สือ เวลทำทดที่ถทูกใชข้ในพระคนัมภดรร
ตลอดแตตละเชข้ทำและเยกน นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงกทำรใชข้เวลทำในพระคนัมภดรรมทำกกวตทำหนขที่งครนัรง
ตตอวนัน
สดด 119:98-100

โดยพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ พระองคค์ทรงกระทชาใหข้ขข้าพระองคค์

ฉลาดกวต่าศอัตรย ของขข้าพระองคค์ เพราะพระบอัญญอัตมินนอัสิ้ อยยต่กบอั ขข้าพระองคค์เสมอ ไมตมดกทำรประชดุม
อภธิปรทำยใดจะกตอใหข้เกธิดสตธิปนัญญทำยธิงที่ ใหญตสททำหรนับชดวธิตมทำกไปกวตทำพระคนัมภดรขร องพระเจข้ทำ ดทำวธิดมด
ขข้อไดข้เปรดยบชนัดเจนเหนสือเหลตทำศนัตรทูของเขทำ เขทำมดสตธิปนัญญทำของพระเจข้ทำซขที่งถทูกกลนันที่ ออกมทำจทำกพระ
คนัมภดรรของพระเจข้ทำ พวกเขทำไมตมด หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร ผทูข้ทดที่อยทูใต นพระวจนะนนัรนทนัรงกลทำง
วนันและกลทำงคสืนจะกตอเกธิดสตธิปนัญญทำแบบพระเจข้ทำซขที่งคนเหลตทำนนัรนทดที่อดุทธิศตนัวนข้อยกวตทำจะไมตมด
99 ขข้าพระองคค์มทความเขข้าใจมากกวต่าบรรดาครยของขข้าพระองคค์ เพราะบรรดาพระโอวาท
ของพระองคค์เปก็นคชารชาพถึงของขข้าพระองคค์ ควทำมรทูทข้ ดที่ทททำงทำนของพระคนัมภดรรจะใหข้ควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยว
กนับประเดกนตตทำงๆของชดวธิตมทำกกวตทำคนเหลตทำนนัรนทดอที่ ทำจเปกนผทูข้ฝขกสอนมสืออทำชดพของเรทำ กทำรศขกษทำใน
แตตละวนันของดทำวธิดคสือ กทำรศขกษทำพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันยตอมใหข้ควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับประเดกน
ตตทำงๆของชดวธิต

100 ขข้าพระองคค์เขข้าใจมากกวต่าคนสย งอายร เพราะขข้าพระองคค์รอักษาขข้อบอังคอับของพระองคค์
ครธิสเตดยนทดที่ถตอมใจจนทดุกวนันนดรอทำจมดควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับประเดกนตตทำงๆของชดวตธิ มทำกกวตทำพวกคน
มดชสืที่อเสดยงในอดดต โปรดสนังเกตวตทำจดุดสนใจอยทูทต ดที่ความเชนนื่อฟดังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำเหมสือนเดธิม
– กทำรรนักษทำขข้อบนังคนับตตทำงๆของพระองคร ดนังทดที่หมทำยเหตดุไวข้ในเพลงสดดุดด 111:10 “บรรดทำผทูข้ทดที่ปฏธิบนัตธิ
ตทำมพระบนัญญนัตธิของพระองครกไก ดข้ควทำมเขข้ทำใจดด” ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำจะใหข้
ควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับประเดกนตตทำงๆของชดวธิตซขงที่ คนอยตทำงเพลโต อรธิสโตเตธิล โวลแตรร หรสือมทำรรคซร
ไมตเคยมด พวกเขทำทดุกคนลข้วนมดหลนักปรนัชญทำทดที่บกพรต องเพรทำะพวกเขทำไมตมพด รสืนฐทำนอยทูใต นพระวจนะ
ของพระเจข้ทำและไมตเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะนนัรนดข้วย
สดด 119:101

ขข้าพระองคค์รอัสิ้งเทข้าขข้าพระองคค์ไวข้จากวมิถทชอัชั่วทรกอยต่าง เพซชั่อรอักษาพระ

วจนะของพระองคค์ ควทำมจรธิงเกตทำแกตนร ดมดตตอไป ควทำมบทำปจะทททำใหข้เรทำไกลจทำกพระวจนะของ
พระเจข้ทำ แตตพระวจนะของพระเจข้ทำจะทททำใหข้เรทำไกลจทำกควทำมบทำป ควทำมตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะเชสืที่อฟนัง
ตตอพระวจนะของพระเจข้ทำจะกดดกนัรนควทำมบทำปจทำกชดวธิตของเรทำ
สดด 119:102

ขข้าพระองคค์มมิไดข้เลทชั่ยงจากคชาตอัดสมินของพระองคค์ เพราะพระองคค์

ไดข้ทรงสอนขข้าพระองคค์ ดทำวธิดสทำรภทำพตตอพระเจข้ทำตตอไปวตทำเขทำไมตไดข้หนันเหจทำกหลนักกทำรชอบธรรม
เหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ เหตดุผลนตะหรสือ? พระเจข้ทำไดข้ทรงสอนเขทำแลข้วจทำกพระวจนะ
ของพระองคร กทำรทททำใหข้ควทำมคธิดเรทำชดุตมโชกดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำจนถขงขนทำดทดที่มนนั ชดุตมเขข้ทำไป
ในใจของเรทำจะดนัดแปลงชดวธิตของเรทำ มนันจะปข้องกนันเรทำจทำกกทำรออกไปจทำกคททำตนัดสธินชอบธรรม
เหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ หรสือมนันจะปข้องกนันเรทำจทำกควทำมบทำป ดทู เพลงสดดุดด 119:11
สดด 119:103-104

พระดชารอัสของพระองคค์นอัสิ้น ขข้าพระองคค์ชมิมแลข้วหวานจรมิงๆ หวาน

กวต่านชสิ้าผถึสิ้งเมซชั่อถถึงปากขข้าพระองคค์ ควทำมรนักของดทำวธิดทดที่มดใหข้แกตพระวจนะของพระเจข้ทำปรทำกฏ
ชนัดเจนอดกครนัรง พระวจนะนธิรนันดรรนร นันเปกนรสหวทำนแกตปทำกของเขทำ นทรทำตทำลชนัรนดดทดที่สดุดทดมที่ ดใหข้แกตคน
สมนัยโบรทำณคสือ นทรทำผขรง กระนนัรนพระวจนะของพระเจข้ทำกกหวทำนกวตทำนทรทำผขรงเสดยอดกสททำหรนับดทำวธิด

เขทำปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำเปดที่ยมสดุขตอนนดรดข้วยคททำพยทำนนดร 104 ขข้าพระองคค์ไดข้ความเขข้าใจโดยขข้อ
บอังคอับของพระองคค์ เพราะฉะนอันสิ้ ขข้าพระองคค์เกลทยดชอังวมิถทเทก็จทรกอยต่าง ควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับ
ประเดกนตตทำงๆของชดวธิตยตอมมทำททำงควทำมจรธิงแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ เพรทำะดทำวธิดไดข้รบนั ควทำม
เขข้ทำใจลขกซขรงเชตนนนัรนเกดที่ยวกนับชดวตธิ แลข้ว เขทำจขงเรธิที่มเกลดยดชนังวธิถดเทกจทดุกอยว่าง เขทำสทำมทำรถมองเหกนหลนัก
ปรนัชญทำอธรรมไดข้ในทนันทด เขทำดทูควทำมชนัวที่ รข้ทำยออกและเกลดยดชนังมนัน ทนัรงหมดนดรลวข้ นออกมทำจทำก
ควทำมเขข้ทำใจของเขทำเกดที่ยวกนับประเดกนตตทำงๆของชดวธิตซขที่งมทำจทำกกทำรทดที่เขทำศขกษทำพระวจนะของพระเจข้ทำ
เปกนประจททำทดุกวนัน
นถูน
เมฆลอยมาเหนนอชดีวตมิ ของดาวมิดอดีกครดังนี้ ความมนดยว่อมมาจรมิงๆ แมม้กระนดันี้นในแปดขม้อตว่อ
ไปนดีนี้ ความสวว่างและกสาลดังใจของดาวมิดคนอ พระวจนะของพระเจม้า
สดด 119:105

พระวจนะของพระองคค์เปก็นโคมสชาหรอับเทข้าของขข้าพระองคค์ และ

เปก็นความสวต่างแกต่มรรคาของขข้าพระองคค์ แนตนอนเหมสือนกนับทดที่ดวงอทำทธิตยรขร ขนในแตตละวนัน ควทำม
มสืดยตอมมทำภทำยหลนัง เรทำยตอมผตทำนชตวงเวลทำแหตงควทำมมสืดในชดวตธิ มดควทำมตข้องกทำรแสงสวตทำงเพสือที่
นททำททำง แสงสวตทำงแหตงกทำรนททำททำงนนัรนถทูกพบในพระวจนะของพระเจข้ทำ เหมสือนกนับไฟสต องหนข้ทำบน
รถยนตรของเรทำ มนันเผยใหข้เหกนททำงทดที่เรทำควรไป ดทู สดุภทำษธิต 6:23 เรทำครอบครองแหลตงแหตงควทำม
สวตทำงซขที่งสทำมทำรถขนับไลตคทที่ทำคสืนทดมที่ สืดมธิดทดที่สดุดแหตงชดวตธิ ออกไปไดข้ มนันคสือหลนักกทำรเหลตทำนนัรนและควทำม
จรธิงทดมที่ ดอยทูใต นพระคนัมภดรขร องพระเจข้ทำ
สดด 119:106

ขข้าพระองคค์ไดข้ตอัสิ้งสอัตยค์ปฏมิญาณและจะกระทชาใหข้สชาเรก็จ วต่าจะรอักษา

คชาตอัดสมินออันชอบธรรมของพระองคค์ ดทำวธิดปฏธิญทำณตตอพระเจข้ทำวตทำเขทำจะเชสืที่อฟนังพระรทำชบนัญญนัตธิอนัน
ชอบธรรมของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดหลทำยประกทำรรข้องขอกทำรออกควทำมเหกน (1) อดกครนัรทดที่ดทำวธิด
ปฏธิญทำณวตทำจะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ (2) เขทำพรรณนทำถขงมนันวตทำเปกน “คททำตนัดสธินอนันชอบ
ธรรม” นดที่บอกเปกนนนัยถขงอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันคสือตทำนทรทำแหตงหลนัก
กทำรตตทำงๆอนันชอบธรรม

สดด 119:107

ขข้าพระองคค์ทรกขค์ยากอยต่างหนอัก โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรง

สงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์ตามพระวจนะของพระองคค์ ควทำมทดุกขรลททำบทำกคสืบคลทำนกลนับเขข้ทำมทำใน
ชดวธิตของดทำวธิดอดกครนัรง มนันมดนธิสนัยรข้ทำยกทำจของกทำรทททำเชตนนนัรนจนทดุกวนันนดร กระนนัรนดทำวธิดกกแสวงหทำ
กทำรหนดุนใจและพละกททำลนังแหตงจธิตวธิญญทำณจทำกพระเจข้ทำแหตงพระคนัมภดรรและจทำกพระคนัมภดรรของ
พระเจข้ทำเชตนกนัน พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะเสรธิมกททำลนังประชทำชนของพระองคร ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ
33:25 ดทำวธิดจขงใชข้พระสนัญญทำนนัรนเปกนเกณฑรแหตงคททำททูลขอของเขทำใหข้พระเจข้ทำปลดุกเขทำใหข้มดชดวธิตอดก
(นนันที่ คสือ ฟสืร นเขทำขขรนใหมตและหนดุนใจเขทำ) เขทำใหข้คททำอธธิษฐทำนททูลขอของเขทำมดพรสืนฐทำนอยทูบต นพระ
สนัญญทำนนัรนของพระเจข้ทำและจขงอธธิษฐทำนตทำมพระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:108

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงรอับคชาสอักการบยชาดข้วยปากของขข้า

พระองคค์ และขอสอนคชาตอัดสมินของพระองคค์แกต่ขาข้ พระองคค์ เมสืที่อใชข้ภทำพเปรดยบของเครสืที่องบทูชทำทดที่มด
กลธิที่นหอมหวทำนของเลวดนธิตธิ 1-3 ซขที่งเปกนเครสืที่องบทูชทำแบบสมนัครใจ ดทำวธิดกกถวทำยคททำสรรเสรธิญแดต
พระเจข้ทำอยตทำงสมนัครใจเชตนกนัน เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ยอมรนับเครสือที่ งสนักกทำรบทูชทำเชตนนนัรน และนอก
เหนสือจทำกนนัรน เขทำอข้อนวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำอดกครนัรงใหข้สอนพระวจนะของพระองครแกตเขทำ นดที่บอก
เปกนนนัยถขงควทำมกระหทำยหทำควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:109-110

ชทวมิตของขข้าพระองคค์อยยใต่ นมซอของขข้าพระองคค์เสมอ แตต่ขาข้ พระองคค์

ไมต่ลซมพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ นดที่บอกเปกนนนัยถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกรข้ทำยแรงในชดวธิตของผทูข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดร เหมสือนกทำรบทำดเจกบอนันนตทำกลนัวทดคที่ นๆหนขงที่ สทำมทำรถถสือชธิรนสตวนรต ทำงกทำยของเขทำใน
มสือของเขทำไดข้ ดทำวธิดกกเปรดยบจธิตใจของเขทำวตทำถทูกกระชทำกออกจทำกรต ทำงกทำยของเขทำเสดยแลข้ว ดข้วย
สททำนวนโวหทำรแบบกวด เขทำพรรณนทำถขงกทำรตกอยทูใต นสภทำพอนับจนสทำหนัสของชดวตธิ แมข้กระนนัรนจดุด
สนใจของเขทำกกยงนั อยทูทต พดที่ ระวจนะของพระเจข้ทำ
110 คนชอัชั่ววางกอับดอักขข้าพระองคค์ แตต่ขข้าพระองคค์ไมต่หลงเจมิชั่นจากขข้อบอังคอับของพระองคค์
เหลตทำศนัตรทูอธรรมไดข้หทำชตองทดจที่ ะวทำงกนับดนักเขทำ กระนนัรนเขทำกกเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำมธิไดข้พรทำก
ไปจทำกพระวจนะของพระองคร

สดด 119:111-112

บรรดาพระโอวาทของพระองคค์ ขข้าพระองคค์รบอั ไวข้เปก็นมรดกเปก็น

นมิตยค์ พระเจข้าขข้า เปก็นความชซชั่นบานแกต่ใจขข้าพระองคค์ เทตทำทดที่ดทำวธิดทรทำบ มรดกแหตงชดวธิตของเขทำคสือ
พระวจนะของพระเจข้ทำ มรดกหนขงที่ ปกตธิแลข้วยตอมเปกนเหตดุสททำหรนับกทำรชสืที่นชมยธินดดเมสือที่ เรทำไดข้รนับ
ทรนัพยรสที่ งธิ ของและควทำมมนังที่ คนังที่ มทำจทำกอดกคนหนขงที่ ดทำวธิดจขงชสืที่นชมยธินดดในมรดกแหตงพระวจนะของ
พระเจข้ทำ มนันมดคตทำมทำกกวตทำทรนัพยรใดๆ
112 ขข้าพระองคค์โนข้มจมิตใจขข้าพระองคค์ปฏมิบตอั มิตามกฎเกณฑค์ของพระองคค์เปก็นนมิตยค์จน
อวสาน กทำรโนข้มเขข้ทำหทำและควทำมตนัรงใจแนตวแนตของกษนัตรธิยรดทำวธิดคสือ ทดจที่ ะปฏธิบนัตธิตทำม (นนันที่ คสือ
กระทททำหรสือเชสืที่อฟนัง) พระวจนะของพระเจข้ทำจนถขงจดุดจบแหตงชดวธิตของเขทำ ชตทำงเปกนแบบอยตทำงทดที่ดด
สททำหรนับเรทำทดุกวนันนดร มธินตทำพระเจข้ทำถขงทรงพรรณนทำถขงดทำวธิดวตทำเปกนชทำยผทูข้หนขที่งทดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัย
ของพระองครเอง ดทำวธิดมดควทำมตนัรงใจแนตวแนตอนนั แรงกลข้ทำทดที่จะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำเสมอ
ซาเมค
ในแปดขม้อนดีนี้ ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีกนี้ ลว่าวถขงปรดัชญา สมิงนื่ ตว่างๆ และบดุคคลตว่างๆทดีนื่ขดัดแยม้ง
ตว่อความคมิดและทางทดันี้งหลายของพระเจม้า เขาจขงแสดงออกถขงความตดังนี้ ใจแนว่วแนว่ทจดีนื่ ะยนนหยดัดตว่อสถูม้
อสานาจเหลว่านดันี้นแหว่งความมนด
สดด 119:113

ขข้าพระองคค์เกลทยดชอังความคมิดสองจมิตสองใจ แตต่ขข้าพระองคค์รกอั

พระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ แมข้โลกแหตงสมนัยของดทำวธิดมดควทำมเคลสืที่อนไหวตตทำงๆทดที่แตกตตทำงไป
จทำกระบบโลกในปนัจจดุบนัน สธิที่งพสืรนฐทำนเหลตทำนนัรนกกไมตเคยเปลดที่ยนแปลง ดทำวธิดมดกทำรรนับรทูแข้ ละควทำม
เขข้ทำใจลขกซขรงทดจที่ ะดทูออกอยตทำงรวดเรกวถขงปรนัชญทำของโลกและเขทำเกลดยดชนังมนัน ตรงกนันขข้ทำม ควทำมรนัก
ของเขทำยนังเปกนพระวจนะของพระเจข้ทำเหมสือนเดธิม ควทำมเปกนผทูข้ใหญตฝตทำยวธิญญทำณวนันนดรจะกตอเกธิด
ควทำมยขดมนันที่ เดดยวกนันเหลตทำนดรในประชทำชนของพระเจข้ทำ ยธิงที่ เรทำทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกดข้วยพระ
วจนะของพระเจข้ทำมทำกเทตทำไร เรทำกกจะยธิงที่ เกลดยดชนังหลนักปรนัชญทำและคตทำนธิยมเหลตทำนนัรนของระบบโลก
มทำกขขรนเทตทำนนัรน

สดด 119:114

พระองคค์ทรงเปก็นททชั่ซต่อนและเปก็นโลต่ของขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์

หวอังในพระวจนะของพระองคค์ ดทำวธิดทรทำบจทำกประสบกทำรณรหลทำยปดวทำต พระเจข้ทำทรงเปกนทดที่ลร ดภยนั
ของเขทำและกทำรปกปข้องของเขทำ หลทำยตตอหลทำยครนัรงทนัวที่ หนนังสสือเพลงสดดุดด เขทำเขดยนวตทำพระเจข้ทำทรง
เปกนทดที่ลร ภด นัยของเขทำ จนทดุกวนันนดรพระเจข้ทำทรงเปกนโลตสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนัง
ควทำมชอบธรรม และควทำมเชสืที่อตตอพระพนักตรรพระองคร ดทู ปฐมกทำล 15:1, เพลงสดดุดด 5:12, 84:11
และ 91:4 ดนังนนัรนจดุดสนใจแหตงควทำมหวนังของดทำวธิดจขงเปกนพระวจนะของพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปกน
หวอัง ตรงนดร (ยอวว์คาล) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมคทำดหวนัง’ ควทำมคทำดหวนังของดทำวธิดอยทูใต นพระ
วจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:115

แนต่ะ เจข้าคนทชาชอัชั่ว ไปเสทยจากขข้า เพซชั่อขข้าจะรอักษาพระบอัญญอัตมิของ

พระเจข้าของขข้า ดทำวธิดไมตเพดยงเตกมใจทดจที่ ะแยกออกจทำกเหลตทำคนบทำปเทตทำนนัรน เขทำยนังสนังที่ คนเชตนนนัรนใหข้
ออกไปใหข้พนข้ หนข้ทำเขทำดข้วย มนันเปกนควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร เขทำยนังตนัรงใจ
แนตวแนตทดที่จะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำตตอไปดข้วย ดทู พระรทำชบนัญญนัตธิ 17:12
สดด 119:116-117

ขอทรงประคองขข้าพระองคค์ไวข้ตามพระดชารอัสของพระองคค์ เพซชั่อขข้า

พระองคค์จะเปก็นอยยต่ และอยต่าใหข้ขาข้ พระองคค์ขายหนข้าในความหวอังของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดคงหมทำย
ถขงปฐมกทำล 15:2 อยตทำงไมตตข้องสงสนัย เขทำจขงวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้ประคอง (หรสือเสรธิมกททำลนัง)
เขทำดนังทดที่เขทำไดข้อตทำนในพระวจนะของพระเจข้ทำ แมข้ดทำวธิดไมตทรทำบถขงสธิที่งทดที่ผทูข้พยทำกรณรอธิสยทำหรจะเขดยน
ในเวลทำตตอมทำ พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธกกทรงคดุนข้ เคยถขงเรสือที่ งนนัรนอยตทำงแนตนอน และดนังนนัรนพระวจนะ
ของพระเจข้ทำไดข้สนัญญทำแลข้ววตทำจะประคองประชทำชนของพระเจข้ทำ ดทู อธิสยทำหร 41:10 เขทำยนังขอรข้อง
พระเจข้ทำไมตใหข้ปลตอยใหข้เขทำอนับอทำยในควทำมหวนังทดที่เขทำมดในพระสนัญญทำตตทำงๆของพระเจข้ทำดข้วย
เขทำจขงอธธิษฐทำนและขอรข้องพระเจข้ทำวตทำ 117 ขอทรงชย ขข้าพระองคค์ขถึสิ้น เพซชั่อขข้าพระองคค์จะ
ปลอดภอัย และมทความนอับถซอกฎเกณฑค์ของพระองคค์สบซ ๆไป พละกททำลนังและควทำมปลอดภนัยอยทูใต น
พระหนัตถรของพระเจข้ทำ ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนและเขทำพบพระสนัญญทำมดคตทำเหลตทำนนัรนไดข้ในพระวจนะ
ของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงปฏธิญทำณอดกครนัรงวตทำจะอยทูตต ตอไปในพระคนัมภดรร ทดที่นตทำสนใจคสือคททำทดที่แปลเปกน

มทความนอับถซอ (ชอวว์ออวว์) มดควทำมหมทำยขนัรนพสืรนฐทำนทดที่สดุดวตทำ ‘มอง’ ควทำมคธิดนดรจขงนตทำจะเปกนกทำรทดที่เขทำ
ตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะจนับจข้องสทำยตทำของเขทำอยทูใต นพระวจนะของพระเจข้ทำเสมอ
สดด 119:118-120

พระองคค์ทรงเหยทยบยชชั่าบรรดาคนททชั่หลงเจมิชั่นจากกฎเกณฑค์ของ

พระองคค์ พระเจข้าขข้า อรบายหลอกลวงของเขาคซอความเทก็จ มนันเปกนกทำรตระหนนักรทูข้อนนั มหนัศจรรยรทดที่
ไดข้รวทูข้ ทำต เรทำอยทูฝต ตทำยชนะ พระเจข้ทำทรงเหยดยบยทที่ทำบรรดทำคนอธรรมและชทำวโลกมทำโดยตลอดในเวลทำ
และวธิธดกทำรอนันสมบทูรณรแบบของพระองคร ควทำมพตทำยแพข้ในทดที่สดุดของระบบโลกอยทูไต มตไกลแลข้ว
ควทำมผธิดพลทำดขนัรนพสืรนฐทำนของโลกกกคสือวตทำ พวกเขทำลสืม เพธิกเฉย และแมข้แตตปฏธิเสธหลนักกทำรชอบ
ธรรมเหลตทำนนัรนทดที่มอด ยทูใต นพระวจนะของพระเจข้ทำ ระบบโลกถทูกสรข้ทำงขขรนบนควทำมหลอกลวง อยตทำงไร
กกตทำม ระบบอนันหลอกลวงนนัรนจะถทูกทททำลทำยยตอยยนับโดยพระเจข้ทำในไมตชข้ทำ ดทู 1 ยอหรน 2:17
119 พระองคค์ทรงทมิสิ้งบรรดาคนชอัชั่วของแผต่นดมินโลกเหมซอนทมิสิ้งขทสิ้แรต่ เพราะฉะนอันสิ้ ขข้า
พระองคค์รอักบรรดาพระโอวาทของพระองคค์ เพรทำะดทำวธิดรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำทรงโยนทธิรงคนชนัวที่ แหตงแผตน
ดธินโลก เขทำจขงรนักพระวจนะของพระเจข้ทำมทำกยธิงที่ ขขรน
120 เนซสิ้อหนอังขข้าพระองคค์สนอัชั่ เทมิสิ้มเพราะเกรงกลอัวพระองคค์ และขข้าพระองคค์กลอัวคชาตอัดสมิน
ของพระองคค์ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดไพเรทำะแหตงอธิสรทำเอลทตทำนนดรจงข ปธิดทข้ทำยยตอหนข้ทำนดรโดยประกทำศควทำม
เกรงกลนัวของเขทำในพระเจข้ทำและควทำมครนัที่นครข้ทำมของเขทำในคททำตนัดสธินตตทำงๆอนันยดุตธิธรรมแหตงพระ
วจนะของพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปกน ขข้าพระองคค์กลอัว (ยอวว์เรยว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ครนัที่นครข้ทำม’ ซขที่ง
นตทำจะใชตควทำมคธิดตรงนดร
เอน
ดาวมิดในฐานะกษดัตรมิยว์หดันความคมิดของเขาไปยดังความยดุตมิธรรมและวมิงวอนพระเจม้าใหม้
กระทสากมิจอยว่างยดุตมิธรรม เขากลว่าวยอมรดับความรดักของเขาทดีมนื่ ดีใหม้แกว่พระวจนะของพระเจม้าอดีกครดังนี้
และขอรม้องพระเจม้าใหม้สอนพระวจนะของพระองคว์แกว่เขาอดีกครดังนี้

สดด 119:121-122

ขข้าพระองคค์ไดข้กระทชาสมิชั่งททชั่ยรตมิธรรมและเททชั่ยงธรรม ขออยต่าทรงละ

ขข้าพระองคค์แกต่ผบข้ย บท บอังคอับขข้าพระองคค์ ดนังทดที่เปกนบตอยๆในหนนังสสือเพลงสดดุดด แนวคธิดเรสืที่อง “กทำร
พธิพทำกษทำและควทำมยดุตธิธรรม” (นนันที่ คสือ ควทำมชอบธรรม) ถทูกเชสืที่อมโยงกนัน อนันหลนังแปลมทำจทำกคททำ
ฮดบรทูพรนสื ๆ เซเดค ซขที่งหมทำยถขงควทำมชอบธรรมในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่ง การพมิพากษา (“สธิที่งทดที่
ยดุตธิธรรม” แปลมทำจทำกคททำวตทำ มมิชพดัท) หมทำยถขงกทำรแสดงออกมทำเปกนกทำรปฏธิบนัตขธิ องควทำมชอบธรรม
มนันสสืที่อควทำมคธิดเรสือที่ งกทำรตนัดสธินใจเรสือที่ งตตทำงๆอยตทำงยดุตธิธรรม – คททำตนัดสธินตตทำงๆ เพรทำะดทำวธิดรทูวข้ ทำต ชดวธิต
ของเขทำไดข้ถทูกจนัดเตรดยมเชตนนนัรน เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้อนดุญทำตใหข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำมดชนัย
พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนชอบธรรม เรทำพบอดกแหตงหนขงที่ ในสองขข้อนดรทดที่พระวจนะของพระเจข้ทำไมต
ถทูกกลตทำวถขงโดยตรง
ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องททูลวตทำ 122 ขอทรงเปก็นประกอันเพซชั่อชต่วยผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ ขออยต่า
ทรงใหข้คนโอหอังบทบบอังคอับขข้าพระองคค์ คททำททูลขอนดรคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำเปกนกทำรปกปข้องทดที่ถทูกสนัญญทำไวข้
ของดทำวธิด คททำทดที่แปลเปกน ประกอัน (ออวว์รดับ) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘มนัดจททำ’ หรสือแมข้แตต ‘จททำนอง’ ควทำมคธิด
กกคสือวตทำ ขข้อตกลงหนขงที่ ทดที่มกด ทำรทททำสนัญญทำไวข้ ดทำวธิดจขงททูลขอใหข้พระเจข้ทำทรงเปกนองครนักษรสนัญญทำจข้ทำง
ของเขทำจทำกบรรดทำคทูตอรธิของเขทำ
สดด 119:123

นอัยนค์ตาของขข้าพระองคค์มอัวมซดไปดข้วยคอยความรอดของพระองคค์

และคอยพระดชารอัสชอบธรรมของพระองคค์สชาเรก็จ ควทำมคธิดกกคสือวตทำดทำวธิด (1) ปรารถนาควทำมรอด
(นนันที่ คสือ กทำรชตวยใหข้พข้น) จทำกพระเจข้ทำ เขทำยนัง (2) ปรารถนาพระวจนะอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำ
ดข้วย พระเจข้ทำทรงสนัญญทำอยตทำงยดุตธิธรรมแลข้ววตทำจะดทูแลประชทำชนของพระองคร ดทำวธิดปรทำรถนทำกทำร
ทททำใหข้สททำเรกจจรธิงนนัรนและพระวจนะอนันชอบธรรมทดพที่ ระสนัญญทำนนัรนถทูกพบอยทูขต ข้ทำงใน
สดด 119:124-125

ขอทรงกระทชาแกต่ผข้รย อับใชข้ของพระองคค์ตามความเมตตาของ

พระองคค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑค์ของพระองคค์แกต่ขข้าพระองคค์ ชตทำงเปกนคททำอธธิษฐทำนทดที่วธิเศษ
สททำหรนับทดุกวนันนดร เรทำตข้องกทำรใหข้พระเจข้ทำทรงปฏธิบนัตธิกบนั เรทำตทำมควทำมเมตตทำของพระองครจรธิงๆ ขอ
พระเจข้ทำอยตทำทรงจนัดกทำรกนับเรทำตทำมสธิที่งทดที่เรทำสมควรไดข้รนับเลย ดทำวธิดททูลขอพระเมตตทำของพระเจข้ทำ

ปนัญหทำหนขที่งทดที่ถทูกสททำแดงออกมทำโดยควทำมเชสืที่อแบบครธิสเตดยนสมนัยใหมตกคก สือ ทนัศนคตธิทมดที่ องวตทำตนัวเอง
ชอบธรรมซขงที่ ไมตเคยททูลขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร ดทำวธิดรข้องททูลพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้
ทรงสอนพระวจนะของพระองครแกตเขทำ คททำอธธิษฐทำนททูลขอนนัรนไมตเคยถทูกยกเลธิกเลย มนันควรเปกนคททำ
อธธิษฐทำนของเรทำในแตตละวนัน
125 ขข้าพระองคค์เปก็นผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ ขอทรงประทานความเขข้าใจแกต่ขข้าพระองคค์ เพซชั่อ
ขข้าพระองคค์จะรยข้ถถึงบรรดาพระโอวาทของพระองคค์ ในลนักษณะคลข้ทำยๆกนัน ดทำวธิดอธธิษฐทำนขอใหข้
พระเจข้ทำประททำนควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระองครแกตเขทำเพสืที่อทดที่เขทำจะมดควทำมเขข้ทำใจลขกซขรง
เกดที่ยวกนับมนันมทำกขขรน นดที่เปกนครนัรงทดที่หข้ทำแลข้วทดที่ดทำวธิดอธธิษฐทำนททูลขอเชตนนดรในเพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุขบทนดร
ขข้อเทกจจรธิงทดที่วทำต มนันถทูกทวนซทรทำเชตนนนัรนควรเนข้นยทรทำควทำมสททำคนัญของมนัน
สดด 119:126

เปก็นเวลาททชั่พระเยโฮวาหค์ควรทรงจอัดการ เพราะเขาหอักพระราช

บอัญญอัตมิของพระองคค์ ในกทำรตรขกตรองควทำมเยกนชทำและควทำมอดุตนๆฝตทำยวธิญญทำณทดที่อยทูรต อบตนัวเขทำ ดทำ
วธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้เขข้ทำแทรกแซงและกระทททำกธิจ คนอธรรมและแมข้แตตพวกครธิสเตดยนอดุนต ๆ
ทททำใหข้งทำนของพระเจข้ทำเสดยโดยกทำรเพธิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้
จนัดกทำรควทำมบทำปเชตนนนัรน
สดด 119:127-128

เพราะฉะนอันสิ้ ขข้าพระองคค์รกอั พระบอัญญอัตมิของพระองคค์ยมิชั่งกวต่า

ทองคชา ยมิชั่งกวต่าทองคชาเนซสิ้อดท ดทำวธิดประกทำศอดกครนัรงวตทำควทำมรนักของเขทำทดที่มดใหข้แกตพระวจนะของ
พระเจข้ทำมดมทำกกวตทำควทำมรนักของเขทำทดที่มดใหข้แกตเงธินปรธิมทำณใดๆ ทองคททำเนสืรอดดคสือ ทองคททำคดุณภทำพดด
ทดที่สดุดและจขงมดมลทู คตทำมทำกทดที่สดุด พระวจนะของพระเจข้ทำมดควทำมสททำคนัญตตอดทำวธิดมทำกกวตทำเงธินหลทำยพนัน
ลข้ทำนดอลลทำรรหทำกใชข้คททำพทูดสมนัยใหมตแลข้ว
128 เพราะฉะนอันสิ้ ขข้าพระองคค์ถซอวต่าบรรดาขข้อบอังคอับของพระองคค์ถยกตข้องในทรกเรซชั่อง ขข้า
พระองคค์เกลทยดมรรคาทรจรมิตทรกทาง เพรทำะเหตดุควทำมรนักทดที่เขทำมดใหข้แกตพระวจนะของพระเจข้ทำ เขทำจขง
มทำสทูตกทำรตนัดสธินพสืรนฐทำนหลทำยประกทำรในชดวตธิ (1) เขทำไดข้มทำถขงขข้อสรดุปทดที่วทำต พระวจนะของพระเจข้ทำ
นนัรนถทูกตข้อง จบ! ไมตมดคททำถทำมในหนัวของดทำวธิดเลยเกดที่ยวกนับควทำมถทูกตข้องและควทำมจรธิงแหตงพระ

วจนะของพระเจข้ทำ (2) เขทำเรธิที่มรทูข้สขกชธิงชนังและเกลดยดหลนักปรนัชญทำเทดยมเทกจเหลตทำนนัรนและททำงทนัรง
หลทำยของโลกแลข้วเชตนกนัน ควทำมรนักทดที่มใด หข้แกตพระคนัมภดรจร ะกตอใหข้เกธิดควทำมไมตไวข้วทำงใจและควทำม
สะอธิดสะเอดยนทดที่มดตตอคตทำนธิยมและวธิธดปฏธิบนัตธิตตทำงๆของโลก
เป
อดีกแปดขม้อตว่อไปพดุงว่ เปม้าไปทดีนื่ความมหดัศจรรยว์และพระพรตว่างๆแหว่งพระวจนะของพระเจม้า
สดด 119:129

บรรดาพระโอวาทของพระองคค์ประหลาดนอัก เพราะฉะนอันสิ้ จมิตใจ

ของขข้าพระองคค์จถึงรอักษาไวข้ คททำประกทำศของดทำวธิดนนัรนเรดยบงตทำย เพรทำะวตทำพระวจนะของพระเจข้ทำ
มหนัศจรรยร เขทำจขงปฏธิญทำณวตทำจะเชสืที่อฟนังมนัน อดกครนัรงทดที่กทำรเนข้นควทำมสททำคนัญอยทูทต ดที่ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระ
วจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:130

การคลทชั่คลายพระวจนะของพระองคค์ใหข้ความสวต่าง ทอัสิ้งใหข้ความ

เขข้าใจแกต่คนรยข้นข้อย ควทำมจรธิงสองประกทำรปรทำกฏตรงนดร (1) เมสือที่ พระวจนะของพระเจข้ทำเขข้ทำมทำใน
ชดวธิตของเรทำ มนันยตอมใหข้ควทำมสวตทำง ควทำมสวตทำงเปกนสธิที่งทดตที่ รงขข้ทำมกนับควทำมมสืด มนันนททำพทำ หนดุนใจ
สต องสวตทำง และขนับไลตควทำมกลนัวไปเสดย (2) ดนังนนัรน มนันจขงใหข้ควทำมเขข้ทำใจ คททำทดที่แปลเปกน คนรยข้นข้อย
(เปธอดี) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘พทำซสืที่อ’ หรสือ ‘ไมตคงแกตเรดยน’ ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องกนับขข้อ 105 เมสืที่อพระ
วจนะของพระเจข้ทำเขข้ทำมทำสทูตชดวธิตของเรทำ มนันจะใหข้ควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับประเดกนตตทำงๆของชดวธิต
สดด 119:131

ขข้าพระองคค์หอบจนอข้าปาก เพราะขข้าพระองคค์กระหายพระบอัญญอัตมิ

ของพระองคค์ พรข้อมกนับโวหทำรของกวด ดทำวธิดอธธิบทำยควทำมปรทำรถนทำของเขทำทดที่มดตตอพระวจนะของ
พระเจข้ทำ มธินตทำเขทำถขงไดข้ชสืที่อวตทำเปกนชทำยผทูข้ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำ เขทำเปกนคนหนขงที่ ทดที่กระหทำยหทำ
พระวจนะทดที่เปกนลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำ คงจะดดหทำกประชทำชนของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดร มด
ควทำมหธิวกระหทำยเชตนนนัรน
สดด 119:132

ขอทรงหอันมาหาขข้าพระองคค์และมทพระกรรณาตต่อขข้าพระองคค์ ดอังททชั่

พระองคค์ทรงเคยกระทชาตต่อผยข้ททชั่รอักพระนามของพระองคค์ ขข้อนดรเหมสือนกนับอดกหลทำยสธิบขข้อในเพลง

สดดุดดบทนดร ไมตไดข้กลตทำวถขงพระวจนะของพระเจข้ทำตรงๆ อยตทำงไรกกตทำม ดทำวธิดกกวงธิ วอนพระเจข้ทำใหข้
ทรงเมตตทำตตอเขทำ คททำทดแที่ ปลเปกน เคยกระทชา (มมิชพดัท) เปกนคททำฮดบรทูพรสืนๆทดแที่ ปลวตทำ ‘กทำรพธิพทำกษทำ’
ควทำมคธิดของดทำวธิดกกคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงมดเมตตทำตตอเขทำเมสือที่ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำคนเหลตทำนนัรน
ทดรที่ นักพระนทำมของพระองคร นดที่บอกเปกนนนัยวตทำควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำมดใหข้พรข้อมเสมอสททำหรนับคน
เหลตทำนนัรนทดรที่ นักองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและพระนทำมของพระองคร
สดด 119:133

ขอทรงใหข้ยต่างเทข้าของขข้าพระองคค์มอัชั่นคงอยยต่ในพระดชารอัสของ

พระองคค์ ขออยต่าทรงใหข้ความชอัชั่วชข้าใดๆมทอชานาจเหนซอขข้าพระองคค์ ควทำมคธิดลขกซขรงสองประกทำร
ปรทำกฏตรงนดร ควทำมคธิดทดที่สองตธิดตทำมมทำตตอจทำกควทำมคธิดแรก ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้จนัดระเบดยบ
ชดวธิตของเขทำโดยพระวจนะของพระองคร เมสือที่ หลนักกทำรตตทำงๆแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำจนัดระเบดยบ
ชดวธิตของเรทำ ควทำมบทำปกกจะไมตปกครองเหนสือเรทำ ควทำมจรธิงขข้อนดรยนังเปกนจรธิงอยทูเต หมสือนเดธิม: พระ
วจนะของพระเจข้ทำจะปข้องกนันเรทำจทำกควทำมบทำป เมสือที่ เรทำทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกดข้วยพระ
วจนะจนมนันชดุตมเขข้ทำไปในใจของเรทำ มนันกกจะจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำ และเมสืที่อชดวธิตของเรทำถทูกจนัด
ระเบดยบโดยพระวจนะของพระองคร ควทำมบทำปกกจะไมตมดอททำนทำจเหนสือเรทำ
สดด 119:134

ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นการบทบบอังคอับของมนรษยค์ เพซชั่อขข้า

พระองคค์จะรอักษาขข้อบอังคอับของพระองคค์ ดทำวธิดไดข้ประสบกนับกทำรบดบบนังคนับของซทำอทูลมทำแลข้ว มนัน
บนังคนับเขทำใหข้ตข้องหนดไปจทำกแผตนดธินเกธิดของเขทำ เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกกทำร
บดบบนังคนับเชตนนนัรนเพสืที่อทดวที่ ทำต เขทำจะปฏธิบนัตธิตทำมพระวจนะของพระเจข้ทำทนัรงหมด ยธิวทดที่รนักพระเจข้ทำซขที่งถทูก
ขนับออกไปจทำกพลนับพลทำยตอมไมตสทำมทำรถปฏธิบนัตธิตทำมคททำสนังที่ ทดุกประกทำรทดที่ถทูกสนังที่ ใหข้ถสือปฏธิบนัตธิทดที่
พลนับพลทำไดข้ ดทำวธิดจขงโหยหทำทดที่จะเปกนอธิสระเพสืที่อทดที่จะกลนับไปยนังพระนธิเวศของพระเจข้ทำ ในมดุมมองทดที่
กวข้ทำงกวตทำ คททำอธธิษฐทำนของเรทำควรจะเปกน ขอใหข้เรทำถทูกปข้องกนันจทำกกทำรบดบบนังคนับของควทำมบทำปเพสืที่อ
ทดที่เรทำจะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำไดข้อยตทำงเตกมทดที่
สดด 119:135

ขอทรงกระทชาใหข้พระพอักตรค์ของพระองคค์ทอแสงมาททชั่ผข้รย อับใชข้ของ

พระองคค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑค์ของพระองคค์แกต่ขข้าพระองคค์ วลดแรกมดควทำมหมทำยวตทำ ขอใหข้

พระเจข้ทำทรงมองมทำทดที่ดทำวธิดผทูข้รนับใชข้ของพระองครอยตทำงกรดุณทำ ดทำวธิดสทำรภทำพอดกครนัรงอยตทำงเปธิดอกวตทำ
ตนเปกนผทูข้รบนั ใชข้คนหนขงที่ ของพระเจข้ทำ ทนัศนคตธินร นันควรอยทูใต นใจของเรทำเสมอ และในกทำรทททำเชตนนนัรน
เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ปฏธิบนัตธิอยตทำงกรดุณทำกนับเขทำ วลดทดที่สองเปกนครนัรงทดที่เกข้ทำแลข้วในเพลงสดดุดดเปดยที่ ม
สดุขบทนดรทดที่ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้สอนพระวจนะของพระองครแกตเขทำ จะมดครทูสอนพระคนัมภดรคร น
ไหนทดที่ยธิงที่ ใหญตวทำต พระองครผทูข้ทรงเปกนผทูข้แตตงของมนัน พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงสถธิตอยทูใต นผทูข้เชสืที่อแตตละ
คนเพสืที่อสอนพระวจนะของพระเจข้ทำ สธิที่งทดที่ถทูกตข้องกทำรคสือ ใจทดที่เปธิดรนับและจธิตวธิญญทำณทดที่เตกมใจรนับ
กทำรสอนสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ ดทู ขข้อ 18
สดด 119:136

ขข้าพระองคค์นชสิ้าตาไหลพรอัชั่งพรย เพราะคนไมต่รอักษาพระราชบอัญญอัตมิ

ของพระองคค์ พรข้อมกนับคททำกลตทำวเกธินจรธิงอนันเหกนไดข้ชนัด ดทำวธิดพรรณนทำถขงควทำมเศรข้ทำโศกของเขทำ
เพรทำะคนเหลตทำนนัรนในทตทำมกลทำงชนชทำตธิของเขทำเองทดที่ดททำเนธินในควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของ
พระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่กทำรเนข้นควทำมสททำคนัญอยทูทต คดที่ วทำมเชสืที่อฟนัง กทำรพทูดใครๆกกทททำไดข้ มนันเปกนเรสืที่องงตทำยทดที่จะ
รข้องเพลงวตทำ “โอ ฉนันรนักพระเยซทูเหลสือเกธิน” อยตทำงไรกกตทำม ขข้อพธิสทูจนรกคก สือ ระดนับของควทำมเชสืที่อฟนังทดที่
เรทำมดตตอคททำบนัญชทำตตทำงๆของพระคนัมภดรร ไมตวทำต จะเปกนกทำรแยกออกจทำกชทำวโลก กทำรชททำระสธิบชนักหนขที่ง
กทำรนททำวธิญญทำณ กทำรศขกษทำพระคนัมภดรรประจททำวนัน ควทำมสนัตยรซสืที่อตตอกทำรฟนังคททำเทศนทำ หรสือจธิตใจทดที่ถทูก
ตข้อง ทนัรงหมดนดรลข้วนถทูกบนัญชทำไวข้ในพระวจนะนนัรน คททำถทำมกกคสือ ระดนับของควทำมสนัตยรซสืที่อและควทำม
เชสืที่อฟนังของเรทำทดที่มตด ตอคททำบนัญชทำเหลตทำนนัรน
ซาดดดี
ยว่อหนม้าถดัดไปซขนื่งมดีแปดขม้อพดุงว่ เปม้าไปทดีนื่หลดักการแหว่งความชอบธรรม – ความชอบธรรม
แหว่งพระวจนะของพระเจม้าและความชอบธรรมของพระเจม้าเอง อดักษรตดัวแรกของคสาแรกของ
แตว่ละขม้อขขนี้นตม้นดม้วยตดัวอดักษร ‘ซาดดดี’ ซขนื่งเปก็นอดักษรตดัวแรกของคสาฮดีบรถู ‘ซาดดดี’ ซขงนื่ หมายความวว่า
‘ชอบธรรม’
สดด 119:137-138

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระองคค์ชอบธรรมและคชาตอัดสมินของ

พระองคค์กก็ถยกตข้อง ควทำมจรธิงลขกซขรงสองประกทำรปรทำกฏชนัดในหนข้ทำนดร (1) พระเจข้ทำทรงชอบธรรม!

และ (2) พระวจนะของพระเจข้ทำนนัรนชอบธรรม! นตทำสนใจทดที่วทำต พระวจนะของพระเจข้ทำถทูกเรดยกตรงนดร
วตทำ “คททำตนัดสธินของพระองคร” ควทำมคธิดกกคอสื วตทำ คททำสนังที่ และคททำกททำชนับเหลตทำนนัรนของพระวจนะของ
พระเจข้ทำยดุตธิธรรมและชอบธรรมทดังนี้ หมด คททำทดที่แปลเปกน ถยกตข้อง (ยอวว์ชอวรว์) แตกตตทำงจทำกคททำทดที่แปล
เปกน ชอบธรรม (ซาดดดี) คททำหลนังหมทำยถขง หลดักการแหตงควทำมชอบธรรมขณะทดที่คททำแรกหมทำยถขง วมิธดี
ปฏมิบดัตมิของควทำมชอบธรรม พระเจข้ทำทรงชอบธรรมในพระองครเองอยทูแต ลข้วในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่ง
ดนังนนัรน พระบนัญชทำและกฎเกณฑรทดุกอยตทำงของพระองครจงข ยดุตธิธรรมและชอบธรรมในกทำรกระทททำกธิจ
ออกมทำของพวกมนัน แหลตงทดมที่ ทำแหตงควทำมชอบธรรมทนัรงปวงอยทูใต นพระเจข้ทำเองและพบกทำรกระทททำ
กธิจออกมทำของมนันในพระวจนะของพระองคร ยธิงที่ เรทำซขมซนับพระวจนะของพระเจข้ทำในชดวธิตของเรทำ
มทำกเทตทำไร ควทำมชอบธรรมนนัรนกกจะยธิงที่ จนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำมทำกเทตทำนนัรน
ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ 138 บรรดาพระโอวาทททชั่พระองคค์ทรงกชาหนดไวข้กก็ชอบธรรมและสอัตยค์
สร จรมิตทอัสิ้งสมิสิ้น เพรทำะคททำตนัดสธินตตทำงๆแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำนนัรนชอบธรรม ทดุกสธิที่งทดพที่ ระองครทรง
บนัญชทำแลข้วในพระวจนะของพระองครจขงชอบธรรม นอกจทำกนดร มนันยนังสดัตยว์สดุจรมิต – วทำงใจไดข้ จรธิง
แทข้ และเชสืที่อถสือไดข้
สดด 119:139

ความเรต่ารข้อนของขข้าพระองคค์เผาขข้าพระองคค์อยยต่ เพราะคยต่อรมิของขข้า

พระองคค์ลซมพระวจนะของพระองคค์ เมสือที่ ดทำวธิดคธิดเกดที่ยวกนับพวกศนัตรทูของเขทำ มนันกกปรทำกฏชนัดเจนวตทำ
พวกเขทำไมตใหข้ควทำมเคทำรพตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงถทูกเรข้ทำดข้วยควทำมโกรธทดที่มตด ตอคน
เหลตทำนนัรน
สดด 119:140

พระดชารอัสของพระองคค์นอัสิ้นบรมิสรทธมิดิ์ เพราะฉะนอันสิ้ ผยข้รบอั ใชข้ของ

พระองคค์รอักพระดชารอัสนอัสิ้น ควทำมคธิดของเขทำเปลดที่ยนจทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำและควทำมเปกนปฏธิปนักษร
ของพวกเขทำทดที่มดตตอเขทำไปยนังพระวจนะของพระเจข้ทำอดกครนัรง ดทำวธิดประกทำศควทำมบรธิสดุทธธิธหทำทดที่สดุด
มธิไดข้ของมนัน และเพรทำะควทำมบรธิสดุทธธิธแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ เขทำจขงประกทำศควทำมรนักของเขทำทดที่
มดตตอมนัน

สดด 119:141

ขข้าพระองคค์ตชชั่าตข้อยและเปก็นททชั่ดยถยก แตต่ขาข้ พระองคค์ไมต่ลซมขข้อบอังคอับ

ของพระองคค์ ดทำวธิดรนับรทูคข้ วทำมกระจอกของตนอยตทำงเปธิดเผย นนันที่ เปกนคททำพทูดทดนที่ ตทำทขที่งสททำหรนับคนๆ
หนขงที่ ทดที่เปกนกษนัตรธิยร เหกนไดข้ชดนั ถขงควทำมถตอมใจของคนๆหนขงที่ ซขที่งแมข้เปกนกษนัตรธิยร เขทำกกรวทูข้ ทำต มนันไมต
สททำคนัญเลยตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ดข้วยตระหนนักวตทำเขทำเปกนคนเลกกนข้อยเหลสือเกธิน จดุดสนใจของเขทำจขง
อยทูทต ดที่พระคนัมภดรรของพระเจข้ทำและควทำมจรธิงของมนัน
สดด 119:142

ความชอบธรรมของพระองคค์ชอบธรรมอยยเต่ ปก็นนมิตยค์ และพระราช

บอัญญอัตมิของพระองคค์เปก็นความจรมิง ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรวกกลนับมทำยนังใจควทำมหลนักของยตอหนข้ทำ
นดร – ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำนนัรนดททำรงอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร ดข้วยเหตดุนร ด
พระรทำชบนัญญนัตธิของพระองครจงข เปกนควทำมจรธิงอนันสมบทูรณร ทดที่ถทูกบนันทขกในทดที่นร ด คสือ สธิที่งทดมที่ ทำกตอนหนข้ทำ
คททำกลตทำวลขกซขรงอสืที่นๆเกดที่ยวกนับควทำมจรธิงแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทู ดทำเนดยล 10:21 และยอหรน
17:17 อทำจเปกนไดข้วทำต คททำประกทำศของพระเยซทูในยอหรน 17:17 มดพรสืนฐทำนอยทูบต นขข้อนดร
สดด 119:143

ความทรกขค์ยากลชาบากและความแสนระทมไดข้มาสยต่ขข้าพระองคค์ แตต่

พระบอัญญอัตมิของพระองคค์เปก็นความปทตมิยมินดทของขข้าพระองคค์ ดทำวธิดไมตแตกตตทำงจทำกพวกเรทำ เขทำ
เผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆในชดวธิตของเขทำ – อนันทดที่จรธิงกกมทำกยธิงที่ กวตทำคนสต วนใหญตเผชธิญใน
ปนัจจดุบนัน กระนนัรน ในทตทำมกลทำงควทำมทดุกขรลททำบทำก เขทำกกพบควทำมปดตยธิ ธินดดและกทำรปลอบประโลมใน
พระวจนะของพระเจข้ทำ – “พระบนัญญนัตขธิ องพระองครเปกนควทำมปดตธิยนธิ ดดของขข้ทำพระองคร” ผทูข้เขดยน
ทตทำนนดรไดข้แตตสงสนัยวตทำครธิสเตดยนสมนัยใหมตกดที่คนสทำมทำรถพทูดสธิที่งทดที่ดทำวธิดกลตทำวตรงนดรไดข้อยตทำงจรธิงใจ
เหกนไดข้ชดนั วตทำดทำวธิดปดตธิยนธิ ดดในพระวจนะของพระเจข้ทำ มธินตทำเขทำถขงเปกนชทำยผทูข้ดททำเนธินตทำมพระทนัยของ
พระเจข้ทำเอง
สดด 119:144

บรรดาพระโอวาทของพระองคค์ชอบธรรมเปก็นนมิตยค์ ขอประทาน

ความเขข้าใจแกต่ขข้าพระองคค์เพซชั่อขข้าพระองคค์จะดชารงชทวตมิ อยยต่ อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดประกทำศควทำมชอบ
ธรรมแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร ควทำมชอบธรรมนนัรนกกดททำรงอยทูชต วนัที่ นธิรนนั ดรรดวข้ ย – มนัน
จะตนัรงอยทูเต ปกนนธิตยร มดควทำมมนันที่ ใจและสนันตธิสดุขในกทำรตระหนนักรทูข้นร นัน ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำจะ

คงอยทูตต ลอดไป เมสืที่อตระหนนักเชตนนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ประททำนควทำม
เขข้ทำใจเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระองครแกตเขทำอดกครนัรง เขทำรทูข้วทำต ควทำมเขข้ทำใจในพระวจนะของพระเจข้ทำ
กตอเกธิดรทำกฐทำนสททำหรนับชดวธิตฝตทำยวธิญญทำณ นดยที่ นังไมตเอตยถขงสตธิปนัญญทำและควทำมปลอดภนัยในชดวธิตฝตทำย
รต ทำงกทำยดข้วยซทรทำ
โคฟ
เนนนี้อหาสว่วนถดัดไปนดีนี้พงดุว่ เปม้าไปทดีนื่คสาอธมิษฐาน ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีพนี้ รรณนาถขงเวลาและ
ลดักษณะแหว่งชดีวมิตการอธมิษฐานของเขาและทถูลขอพระเจม้าใหม้ประทานการชว่วยใหม้พนม้ จากความ
ทดุกขว์ลสาบากตว่างๆของเขา สเปอรว์เจดียนเขดียนไวม้วาว่ “ผถูม้ทดีนื่ไดม้อยถูว่กดับพระเจม้าในหม้องชดันี้นในจะพบพระ
เจม้าอยถูกว่ ดับเขาในเตาไฟ”
สดด 119:145-146

ขข้าพระองคค์รข้องทยลดข้วยสมินสิ้ สร ดใจของขข้าพระองคค์ โอ ขข้าแตต่พระเย

โฮวาหค์ ขอทรงฟอังขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จะรอักษากฎเกณฑค์ของพระองคค์ มดอยทูหต กครนัรงในเพลง
สดดุดดบทนดรทดที่ดทำวธิดกลตทำวถขงกทำรอดุทธิศตนัวแบบสธิรนสดุดใจตตอพระเจข้ทำ นดที่เปกนตนัวอยตทำงสดุดทข้ทำย ตรงนดรเขทำ
เปธิดเผยวตทำเขทำรข้องททูลตตอพระเจข้ทำบตอยๆดข้วยสมินี้นสดุดใจของเขทำ แนตนอนวตทำนดที่เปกนตนัวอยตทำงของคททำ
อธธิษฐทำนรข้อนรนอนันเกธิดผลมทำกของผทูข้ชอบธรรมคนหนขที่ง ดทู ยทำกอบ 5:16
คททำอธธิษฐทำนจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของคนๆหนขที่งคสือ คททำอธธิษฐทำนทดที่ถทูกสดนับฟนังและไดข้รนับคททำ
ตอบ ดทำวธิดจขงกททำชนับพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังเขทำ คททำอธธิษฐทำนแบบสธิรนสดุดใจคสือ คททำอธธิษฐทำนทดที่จะถทูกสดนับ
ฟนัง ในบรธิบทนนัรน ดทำวธิดปฏธิญทำณอดกครนัรงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำวตทำจะเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของ
พระองครอยตทำงเตกมทดที่ และควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำคสือ เงสืที่อนไขหนขที่งทดที่ตข้องมดกตอน
สททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ ดทู 1 ยอหรน 3:22 อทำจเปกนไดข้วทำต ยอหรนหมทำยถขงขข้อนดรตอนทดที่เขทำ
เขดยน 1 ยอหรน 3:22
146 ขข้าพระองคค์รข้องทยลพระองคค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอด เพซชั่อขข้าพระองคค์จะรอักษา
บรรดาพระโอวาทของพระองคค์ ควทำมคธิดลขกซขรงสทำมประกทำรถทูกพบตรงนดร ประกทำรแรก โปรด
สนังเกตควทำมจรธิงจนังแหตงคททำอธธิษฐทำนของเขทำ – เขทำรม้องทถูลตตอพระเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่มหด ลนักฐทำนชนัดเจน

ของคททำอธธิษฐทำนทดที่รข้อนรน พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรน จทำกนนัรน โปรดสนังเกตหนัวขข้อ
แหตงคททำอธธิษฐทำนของเขทำ – “ขอทรงชตวยขข้ทำพระองครใหข้รอด” นดที่อทำจหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พข้นจทำก
วธิกฤตธิหนขที่งของชดวธิต ดทำวธิดเปกนชทำยผทูข้ไดข้รนับควทำมรอดแลข้ว ตรงนดรเขทำกททำลนังรข้องททูลพระเจข้ทำใหข้ชตวยเขทำ
ใหข้พนข้ จทำกควทำมอนับจนทดที่เขทำพบวตทำตนัวเองเขข้ทำไปอยทูต สดุดทข้ทำยเขทำปฏธิญทำณอดกครนัรงเรสืที่องควทำมเชสืที่อฟนังตตอ
พระวจนะของพระเจข้ทำ ในประมทำณยดที่สธิบสดที่ครนัรงในเพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุขบทนดร ดทำวธิดปฏธิญทำณเรสือที่ ง
ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ ควทำมสททำคนัญของหลนักกทำรนนัรนคงปรทำกฏชนัดเจนอยตทำง
แนตนอน
สดด 119:147-148

ขข้าพระองคค์ตซชั่นขถึนสิ้ กต่อนอรรณ ทยลขอความชต่วยเหลซอ ขข้าพระองคค์

หวอังอยยใต่ นพระวจนะของพระองคค์ คททำทดแที่ ปลเปกน ตซชั่นขถึนสิ้ กต่อน (คอวว์ดดัม) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘คอยดข้วย
ใจจดจตอ’ หรสือ ‘มทำกตอน’ ควทำมคธิดนดรกคก สือวตทำ ดทำวธิดลดุกขขรนกตอนรดุตงสทำงเพสือที่ อธธิษฐทำน คททำทดที่แปลเปกน
หวอัง ตรงนดร (ยอวว์คาล) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ตนัรงตทำคอย’ ควทำมคธิดนดรอทำจเปกนไดข้วทำต เขทำลดุกขขรนกตอนรดุตงสทำง
เพสือที่ อธธิษฐทำนจทำกนนัรนกกตร งนั ตทำคอยแสงยทำมเชข้ทำเพสืที่อทดที่จะสทำมทำรถใชข้เวลทำในพระวจนะนนัรนไดข้
นอกจทำกนดร ดทำวธิดสทำรภทำพวตทำ 148 นอัยนค์ตาของขข้าพระองคค์ตซชั่นอยยต่กอต่ นถถึงยามทรกยามใน
กลางคซน เพซชั่อรชาพถึงถถึงพระดชารอัสของพระองคค์ ในฐทำนะคนเลดรยงแกะตอนเปกนหนดุตมและตตอมทำใน
ฐทำนะทหทำรคนหนขที่ง ดทำวธิดทรทำบวตทำกทำรลดุกขขรนกลทำงดขกเพสืที่อทททำหนข้ทำทดที่เฝข้ทำยทำมนนัรนเปกนอยตทำงไร
อยตทำงไรกกตทำม เมสือที่ เขทำถทูกบนังคนับใหข้ลดุกขขรนเชตนนนัรน เขทำกกลดุกขขรนกตอนเวลทำทดที่จททำเปกนเพสืที่อทดจที่ ะตรขกตรอง
ในพระวจนะนนัรน ในฐทำนะกษนัตรธิยรในเวลทำตตอมทำเมสืที่อเขทำไมตตข้องถทูกบนังคนับใหข้ทททำหนข้ทำทดที่เฝข้ทำยทำมแลข้ว
ดทำวธิดกกยนังตสืที่นขขรนกลทำงดขกเพสืที่อใครต ครวญและตรขกตรองเกดที่ยวกนับควทำมจรธิงมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนแหตง
พระวจนะของพระเจข้ทำเหมสือนเดธิม
สดด 119:149

ขอทรงฟอังเสทยงขข้าพระองคค์ดข้วยความเมตตาของพระองคค์ โอ ขข้า

แตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงสงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์ไวข้ตามคชาตอัดสมินของพระองคค์ ดทำวธิดวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ หลนักเกณฑรแหตงคททำวธิงวอนของเขทำคสือ ความเมตตา ของ
พระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (เชเซด) ปกตธิแลข้วถทูกแปลเปกน ‘ควทำมเมตตทำ’ กลตทำวโดยสรดุปคสือ ดทำวธิด

วธิงวอนขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเพสืที่อทดที่คททำอธธิษฐทำนของเขทำจะถทูกสดนับฟนัง บตอยครนัรงคททำอธธิษฐทำน
ของเรทำไมตสมควรไดข้รบนั ควทำมสนใจของพระเจข้ทำ กระนนัรนเพรทำะวตทำพระองครทรงเปดที่ยมเมตตทำ
พระองครจขงอทำจสดนับฟนัง เรทำจขงควรททูลขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเพสืที่อคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ
นดที่เปกนครนัรงทดที่หกจทำกเกข้ทำครนัรงในเพลงสดดุดดบทนดรทดที่ดทำวธิดททูลขอพระเจข้ทำใหข้สงวนชทวมิตของเขทำ
ไวข้ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (คอวว์ยอวว์) แมข้ตรงตนัวหมทำยถขงกทำรมดชวด ธิต ในบรธิบทนดรกมก คด วทำมหมทำยวตทำ ‘ถทูก
ฟสืร นขขรนใหมต’ หรสือ ‘ถทูกหนดุนใจ’ โปรดสนังเกตวตทำเกณฑรแหตงคททำอธธิษฐทำนของเขทำคสือ “ตทำมคททำตนัดสธิน
ของพระองคร” นนันที่ คสือ ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้ชตวยเหลสือตทำมทดที่พระองครไดข้ทรงสนัญญทำไวข้
แลข้วในพระวจนะของพระองคร รทำกฐทำนแหตงคททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดคสือ พระสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดที่ถทูก
พบแลข้วในพระคนัมภดรร
สดด 119:150-151

ผยตข้ มิดตามการมรต่งรข้ายเขข้ามาใกลข้ขข้าพระองคค์แลข้ว เขาอยยต่หต่างไกลจาก

พระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ ครนัรนกลตทำวถขงเหลตทำศนัตรทูของเขทำทดที่ดทำวธิดเสทำะหทำกทำรชตวยใหข้พข้นของ
พระเจข้ทำจทำกคนเหลตทำนนัรน ดทำวธิดกกหมทำยเหตดุกทำรเขข้ทำมทำใกลข้ของพวกเขทำ อยตทำงไรกกตทำม ควทำมชนัวที่ ของ
พวกเขทำกกมดรทำกมทำจทำกขข้อเทกจจรธิงทดวที่ ทำต พวกเขทำอยทูหต ตทำงไกลจทำกพระวจนะของพระเจข้ทำในกทำรดททำเนธิน
ชดวธิตของพวกเขทำ ควทำมบทำปยตอมตธิดตทำมคนเหลตทำนนัรนทดที่เพธิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำเสมอ
151 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ แตต่พระองคค์ทรงสถมิตใกลข้ และพระบอัญญอัตมิทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์
กก็จรมิง แมข้เหลตทำศนัตรทูของเขทำเขข้ทำมทำใกลข้ ดทำวธิดกกรทูข้วทำต พระเจข้ทำทรงอยทูใต กลข้ยธิงที่ กวตทำ เขทำไดข้รนับกทำรปลอบ
ประโลมในกทำรตระหนนักรทูเข้ ชตนนนัรน จนทดุกวนันนดร เรทำกกมพด ระสนัญญทำนนัรนขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของ
เรทำ “ดทูเถธิด เรทำจะอยทูกต บนั ทตทำนทนัรงหลทำยเสมอไป” (มนัทธธิว 28:20) ในกทำรอข้ทำงพระสนัญญทำนนัรน ดทำวธิดรนับ
รทูคข้ วทำมจรธิงแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำอดกครนัรง
สดด 119:152

ขข้าพระองคค์ทราบนานแลข้วจากบรรดาพระโอวาทของพระองคค์ วต่า

พระองคค์ทรงตอัสิ้งไวข้เปก็นนมิตยค์ ควทำมคธิดนดรอทำจถทูกถอดควทำมไดข้ดงนั นดร: ‘สต วนบรรดทำพระโอวทำทของ
พระองครนร นนั ขข้ทำพระองครทรทำบนทำนแลข้ววตทำพระองครไดข้ทรงสถทำปนทำพวกมนันไวข้เปกนนธิตยร’ นดที่บอก

เปกนนนัยถขงควทำมเปกนนธิรนันดรรแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำและกทำรเกกบรนักษทำมนันไวข้ พระเยซทูตรนัสวตทำ
“ฟข้ทำและดธินจะลตวงไป แตตคททำของเรทำจะสทูญหทำยไปหทำมธิไดข้เลย” (มนัทธธิว 24:35)
เรช
จดุดสนใจหลดักของแปดขม้อตว่อไปนดีนี้ยงดั เปก็นเรนนื่องการอธมิษฐานและการเขม้าใกลม้พระเจม้า
เหมนอนเดมิม
สดด 119:153-154

ขอทอดพระเนตรความทรกขค์ยากของขข้าพระองคค์ และขอทรงชต่วย

ขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ เพราะขข้าพระองคค์มมิไดข้ลซมพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ ในฐทำนะเปกนเกณฑร
สททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำมธิไดข้ลสืมพระวจนะของ
พระเจข้ทำ หรสือกลตทำวอดกนนัยหนขงที่ กกคสือ ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำไดข้เชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของ
พระองครซงขที่ แนตนอนวตทำเปกนเงสืที่อนไขหนขงที่ สททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ
154 ขอทรงแกข้คดทของขข้าพระองคค์และขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้น ขอทรงสงวนชทวมิต
ของขข้าพระองคค์ตามพระดชารอัสของพระองคค์ ดทำวธิดพทูดถขงหนขที่งในวธิกฤตธิเหลตทำนนัรนทดที่ใหญตโตแหตง
ชดวธิตของเขทำอยตทำงไมตตข้องสงสนัย เขทำจขงททูลขอพระเจข้ทำใหข้เปกนผทูข้แกข้ตตทำงในคดดของเขทำ คททำททูลขอหลนัก
ของเขทำกกคสือ ขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำ แตตตรงนดรเขทำกกขอรข้องใหข้พระเจข้ทำทรงเปกน
ทนทำยแกข้ตตทำงของเขทำเพสือที่ ทททำใหข้คททำใสต รข้ทำยเขทำนนัรนเปกนหมนันไป นดที่เปกนครนัรงทดที่เจกดแลข้วในเพลงสดดุดดบท
นดรทดที่ดทำวธิดวอนขอกทำรหนดุนใจ พละกททำลนัง และควทำมชตวยเหลสือ (นนันที่ คสือ “ขอทรงสงวนชดวธิตของขข้ทำ
พระองคร”) ตามพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทู หมทำยเหตดุสททำหรนับขข้อ 25 คททำททูลขอควทำมชตวยเหลสือจทำก
พระเจข้ทำของดทำวธิดมดพรสืนฐทำนอยทูบต นพระสนัญญทำนนัรนทดถที่ ทูกเขดยนไวข้แลข้วในพระวจนะของพระองคร เขทำ
จขงอธธิษฐทำนขอควทำมชตวยเหลสือตามพระสนัญญทำนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:155

ความรอดนอัสิ้นอยยหต่ ต่างไกลจากคนชอัชั่ว เพราะเขาไมต่แสวงกฎเกณฑค์

ของพระองคค์ บทำงทดกทำท ลนังหมทำยถขงเหลตทำศนัตรทูของเขทำอดกครนัรง ดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต กทำรชตวยใหข้พนข้ ของ
พระเจข้ทำอยทูหต ตทำงไกลจทำกพวกเขทำ เหตดุผลกกคสือวตทำพวกเขทำเพธิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำ

สดด 119:156

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระกรรณาของพระองคค์ใหญต่หลวงนอัก ขอ

ทรงสงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์ไวข้ตามคชาตอัดสมินของพระองคค์ พรข้อมกนับควทำมคธิดเกดที่ยวกนับเหลตทำศนัตรทู
ของเขทำอยทูใต นใจเหมสือนเดธิม ดทำวธิดสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมเมตตทำอนันยธิงที่ ใหญตและอตอนโยน
ของพระองคร จทำกนนัรนเขทำวธิงวอนพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือและพละกททำลนัง (นนันที่ คสือ “ขอทรง
สงวนชดวธิตของขข้ทำพระองคร”) อดกครนัรงทดที่นมดที่ ดพรนสื ฐทำนอยทูบต นพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของ
พระองคร – “ตทำมคททำตนัดสธินของพระองคร” พระสนัญญทำเหลตทำนนัรนแหตงควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำทดที่ดทำวธิด
ททูลขออทำจถทูกพบในอพยพ 20:6, 34:6, พระรทำชบนัญญนัตธิ 4:31, 5:10, 7:9, 7:12 และ 32:43 ประเดกน
ทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำดทำวธิดตนัรงคททำอธธิษฐทำนของเขทำบนพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของ
พระเจข้ทำ เขทำจขงอธธิษฐทำนตทำมพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ – และเขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำถขง
เรสือที่ งเดดยวกนันนดร
สดด 119:157

ผยขข้ ต่มเหงและปรปอักษค์ของขข้าพระองคค์มทมากมาย แตต่ขข้าพระองคค์ไมต่

หอันเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองคค์ เงทำของเหลตทำศนัตรทูของดทำวธิดอยทูไต มตหตทำงไกลเลย ดทำวธิด
จขงใหข้ควทำมคธิดของเขทำจดจตออยทูใต นพระคนัมภดรร ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ เมสืที่อเผชธิญกนับควทำม
ทดุกขรลททำบทำก ดทำวธิดยธิงที่ มดุตงควทำมสนใจของเขทำไปในพระคนัมภดรรเปกนสองเทตทำ บทเรดยนหนขงที่ ยนังมดอยทูจต น
ทดุกวนันนดร
สดด 119:158-159

ขข้าพระองคค์มองดยคนละเมมิดดข้วยความชมิงชอัง เพราะเขาไมต่รอักษา

พระดชารอัสของพระองคค์ คททำทดที่แปลเปกน ชมิงชอัง (คถูวทว์ ในรทำกฮธิธโปเอล) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘รนังเกดยจ’
เมสือที่ ดทำวธิดตรขกตรองเกดที่ยวกนับคนอธรรมทดที่อยทูรต อบตนัวเขทำ เขทำกกรทูข้สขกสะอธิดสะเอดยน อยตทำงไรกกตทำม เขทำ
กกดทูออกวตทำปนัญหทำทดที่แทข้จรธิงคสืออะไร: “(พวก) เขทำไมตรนักษทำพระดททำรนัสของพระองคร” ควทำมไมตเชสืที่อฟนัง
ตตอพระวจนะของพระเจข้ทำยตอมนททำไปสทูตกทำรละเมธิดทนัรงปวง มนันทททำใหข้ดทำวธิดรทูข้สขกมวนทข้อง
159 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงพมิเคราะหค์วต่าขข้าพระองคค์รกอั ขข้อบอังคอับของพระองคค์มาก
เทต่าใด ขอทรงสงวนชทวมิตของขข้าพระองคค์ไวข้ตามความเมตตาของพระองคค์ ตรงขข้ทำมกนับคนอธรรม
ทดที่เพธิกเฉยและไมตเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำรนักพระวจนะ

ของพระองคร ดนังนนัรนเขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้เสรธิมกททำลนัง หนดุนใจ และชตวยเหลสือเขทำ (นนันที่ คสือ
“ขอทรงสงวนชดวธิตของขข้ทำพระองคร”) ตามพระวจนะของพระองคร อดกครนัรงทดที่คททำทดที่แปลเปกน ความ
เมตตา (เชเซด) เปกนคททำฮดบรทูทนัวที่ ไปทดที่แปลวตทำ ‘ควทำมเมตตทำ’ ดทำวธิดจขงรข้องขอควทำมชตวยเหลสือของ
พระเจข้ทำ (1) โดยอธิงตทำมควทำมเมตตทำของพระองครและ (2) ตทำมพระสนัญญทำนนัรนแหตงพระวจนะของ
พระองคร ดทู หมทำยเหตดุสททำหรนับขข้อ 156
สดด 119:160

ตอัสิ้งแตต่แรกพระวจนะของพระองคค์คซอความจรมิง และคชาตอัดสมินออัน

ชอบธรรมของพระองคค์ทรกขข้อดชารงอยยต่เปก็นนมิตยค์ ควทำมเปกนนธิรนนั ดรรและกทำรเกกบรนักษทำไวข้ของพระ
วจนะของพระเจข้ทำถทูกกลตทำวถขงอดกครนัรง นอกจทำกนดร พระวจนะของพระเจข้ทำยนังเปกนควทำมจรธิงมทำตนัรงแตต
แรกของมนันดข้วย ตนัรงแตตคททำแรกจนถขงคททำสดุดทข้ทำย มนันเปกนควทำมจรธิงทนัรงหมด และพวกมนันจะดททำรงอยทูต
ตลอดไปเปกนนธิตยร ถข้อยคททำของพระองครจะไมตลตวงพข้นไปเลย ดทู มนัทธธิว 24:35
ชดีน
ดาวมิดปมิดทม้ายเนนนี้อหาแปดขม้อนดีนี้ในแบบเดดียวกดับอดันลว่าสดุดโดยอาศดัยอยถูว่บนความแนว่นอน
แหว่งความจรมิงของพระเจม้า
สดด 119:161

เจข้านายไดข้ขต่มเหงขข้าพระองคค์โดยปราศจากเหตร แตต่จมิตใจของขข้า

พระองคค์ตะลถึงพรถึงเพรมิดเพราะพระวจนะของพระองคค์ พวกเจข้ทำนทำยทดดที่ ทำวธิดหมทำยถขงอทำจเปกนซทำ
อทูลและเหลตทำขข้ทำรทำชสททำนนักของเขทำ ควทำมอธิจฉทำของซทำอทูลไดข้ยนัวที่ ยดุเขทำใหข้ขตมเหงดทำวธิดโดยปรทำศจทำก
เหตดุอยตทำงแนตนอน กระนนัรน ขณะเผชธิญกทำรตตอตข้ทำนอยดุตธิธรรมเชตนนนัรน ดทำวธิดกกหนันไปหทำพระวจนะ
ของพระเจข้ทำ เขทำตะลขงพรขงเพรธิดในฤทธธิธเดชและพระคดุณทดที่มดอยทูใต นหนข้ทำเหลตทำนนัรนของพระวจนะ
ศนักดธิธสธิทธธิธ
สดด 119:162

ขข้าพระองคค์เปรมปรทดมิดิ์เพราะพระดชารอัสของพระองคค์ อยต่างผยข้ซงถึชั่ พบ

ของททชั่ถยกรมิบมาเปก็นออันมาก สททำหรนับดทำวธิด พระวจนะของพระเจข้ทำเปกนเหมสือนกนับวตทำเขทำไดข้พบ
ขดุมทรนัพยรมหทำศทำล เขทำจขงเปรมปรดดธ ธิในกทำรนนัรน คททำพทูดคลข้ทำยๆกนันถทูกพบใน 119:14, 111 เชตนเดดยว
กนับอดกแหตงในเพลงสดดุดดบทนดรทดที่ดทำวธิดแสดงออกถขงควทำมปดตธิยนธิ ดดในพระวจนะของพระเจข้ทำ

สดด 119:163

ขข้าพระองคค์เกลทยดและสะอมิดสะเอทยนตต่อความเทก็จ แตต่ขข้าพระองคค์

รอักพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์ ควทำมสนัมพนันธรแบบเหตดุและผลอยทูตต รงนดร เพรทำะดทำวธิดรนักพระ
วจนะของพระเจข้ทำ เขทำจขงเกลดยดชนังและสะอธิดสะเอดยนกทำรโกหก ดทู เพลงสดดุดด 119:11, 97, 113 เชตน
กนัน นดที่เปกนครนัรงหนขงที่ ของเกข้ทำครนัรงในเพลงสดดุดดบทนดรทดที่ดทำวธิดออกปทำกยอมรนับควทำมรนักของเขทำทดที่มตด ตอ
พระวจนะของพระเจข้ทำ
สดด 119:164

ขข้าพระองคค์สรรเสรมิญพระองคค์วนอั ละเจก็ดครอัสิ้ง เหตรเรซชั่องขข้อตอัดสมิน

ออันชอบธรรมของพระองคค์ นดที่เปกนแบบอยตทำงทดที่ดจด รธิงๆสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดร
ดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครทูตเจกดครนัรงตตอวนันเพสือที่ สรรเสรธิญพระเจข้ทำ ครธิสเตดยนโดยเฉลดที่ยในปนัจจดุบนันมนักไมตทททำเชตน
นนัรนสนักครนัรง นอกจทำกนดร นดบที่ อกเปกนนนัยถขงวธินนัยฝตทำยวธิญญทำณดข้วย ดทำวธิดมดตทำรทำงเวลทำทดที่เขทำสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำอยตทำงไมตตข้องสงสนัย สทำเหตดุแหตงคททำสรรเสรธิญมทำกมทำยเชตนนนัรนคสือ ควทำมเคทำรพอยตทำงสทูงของ
เขทำทดมที่ ดตตอพระวจนะอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำ ลองคธิดดทู ดทำวธิดฝขกวธินยนั ตนเองใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ
เจกดครนัรงตตอวนันเพรทำะอธิทธธิพลแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำทดที่มดตตอชดวธิตของเขทำ คททำสรรเสรธิญยตอมมทำไดข้
จทำกคททำอธธิษฐทำน กทำรเปลตงเสดยงรข้องออกมทำ เชตนเดดยวกนับบทเพลงนมนัสกทำรตตทำงๆ ดทำวธิดทททำเชตนนนัรน
เจกดครนัรงตตอวนัน ทดที่ควรหมทำยเหตดุเพธิมที่ เตธิมกกคสือวลด “เจกดครนัรง” เปกนสททำนวนฮดบรทูทดที่มทำจทำกกทำรชททำระเงธิน
หรสือทองคททำใหข้บรธิสดุทธธิธ มนันหมทำยถขงควทำมบรธิสดุทธธิธหรสือควทำมสมบทูรณรแบบระดนับสทูงทดที่สดุด ดทำวธิด
ตข้องกทำรใหข้คททำสรรเสรธิญตตอพระเจข้ทำของเขทำมดคตทำสทูงทดที่สดุด
สดด 119:165

บรคคลเหลต่านอัสิ้นททชั่รอักพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์มทสนอั ตมิภาพใหญต่

ยมิงชั่ ไมต่มทสมิชั่งใดกระทชาใหข้เขาสะดรดไดข้ ชตทำงเปกนหลนักกทำรหนขที่งทดที่ลขกซขรง เมสืที่อเรทำทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำ
ชดุตมโชกดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำจนเรทำตกหลดุมรนักมนัน สนันตธิสดุขยธิงที่ ใหญตจะกตอเกธิดขขรนในใจของเรทำ
สนันตธิสขดุ เปกนสธิที่งทดที่ตรงขข้ทำมกนับควทำมกลนัว ควทำมหดหทูต และควทำมกระวนกระวทำย ควทำมจรธิงอนันเรดยบ
งตทำยกกคสือวตทำ กทำรซขมซนับพระวจนะของพระเจข้ทำจะกตอใหข้เกธิดสนันตธิสดุขยธิงที่ ใหญตในใจ มดเหตดุผลหลทำย
ประกทำรสททำหรนับควทำมจรธิงมหนัศจรรยรนร ด ประกทำรแรก ในกทำรซขมซนับพระวจนะของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำ
แหตงสนันตธิสดุขทนัรงปวงทรงกระทททำกธิจอยตทำงเกธิดผลในใจของเรทำ ประกทำรทดที่สอง ในกทำรซขมซนับพระ
วจนะของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดของเรทำกกถทูกจดจตออยทูทต ดที่พระองคร ดทู อธิสยทำหร 26:3 ดข้วยเหตดุนร ด “ไมตมดสที่ ธิงใด

กระทททำใหข้เขทำสะดดุดไดข้” ควทำมคธิดทดแที่ ฝงอยทูใต นคททำทดแที่ ปลเปกน ทชาใหข้...สะดรด (มมิคโชล) คสือ หธินสะดดุด
เมสือที่ พระวจนะของพระเจข้ทำชดุตมโชกใจของเรทำ ไมตมสด ที่ ธิงใดจะเปกนหธินสะดดุดสททำหรนับเรทำ ไมตมดสที่ ธิงใดจะ
ทททำใหข้เรทำตกรทำงจทำกกทำรปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้ทำ ไมตมดสที่ ธิงใดจะทททำใหข้เรทำลข้มเลธิกไดข้ กทำรชดุตมโชกและกทำร
ซขมซนับพระวจนะของพระเจข้ทำเขข้ทำไปในใจของเรทำจะรนักษทำเกสือบทดุกปนัญหทำฝตทำยอทำรมณร ฝตทำยจธิตใจ
และฝตทำยวธิญญทำณ
สดด 119:166

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์หวอังในความรอดของพระองคค์

และขข้าพระองคค์ทชาตามพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ โปรดสนังเกตวตทำดทำวธิดเรดยกพระเจข้ทำโดยตรง ควทำม
หวนังของเขทำอยทูใต นกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำทนัรงชนัวที่ ครทำวและชนัวที่ นธิรนนั ดรร เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำ
อดกครนัรงวตทำเขทำไดข้เชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระองครแลข้ว อดกครนัรงทดคที่ วทำมเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำปรทำกฏใหข้
เหกนตตอไป
สดด 119:167-168

จมิตใจของขข้าพระองคค์รกอั ษาบรรดาพระโอวาทของพระองคค์ ขข้า

พระองคค์รอักพระโอวาทนอัสิ้นมากยมิชั่ง ขณะทดที่ยอต หนข้ทำนดรใกลข้ถขงตอนจบของมนัน ดทำวธิดกลตทำวซทรทำควทำม
ตนัรงใจของเขทำอดกครนัรงเรสืที่องควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ สธิที่งหนขที่งทดที่เตรดยมพรข้อมสททำหรนับ
ควทำมทดุมต เทเชตนนนัรนคสือ ควทำมรนักของเขทำทดที่มตด ตอพระวจนะของพระเจข้ทำ
168 ขข้าพระองคค์รอักษาขข้อบอังคอับและบรรดาพระโอวาทของพระองคค์ เพราะทางทอัสิ้งสมิสิ้นของ
ขข้าพระองคค์อยยต่ตต่อเบซอสิ้ งพระพอักตรค์พระองคค์ อดกครนัรงทดดที่ ทำวธิดประกทำศถขงควทำมเชสืที่อฟนังของตนตตอพระ
วจนะของพระเจข้ทำ เขทำเรดยกพระเจข้ทำใหข้เปกนพยทำนของเขทำวตทำเขทำไดข้จดนั ระเบดยบชดวธิตของเขทำในควทำม
เชสืที่อฟนังตตอพระองคร ดนังทดที่เรทำไดข้เหกนแลข้วตลอดทนัรงเพลงสดดุดดยธิงที่ ใหญตบทนดร (ขดุมทรนัพยรของดทำวธิด)
ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ และโดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ ตตอพระวจนะของพระองคร คสือ ใจควทำมหลนักทดที่ถทูก
กลตทำวซทรทำแลข้วซทรทำอดก กทำรทวนซทรทำนนัรนอยทูทต ดที่นนันที่ เพรทำะมดเหตดุผล กทำรทวนซทรทำคสือ มทำรดทำแหตงกทำรเรดยนรทูข้
มนันอยทูทต ดที่นนันที่ เพสือที่ สรข้ทำงประเดกน
เทา

ขณะทดีนื่ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้ใกลม้ถขงตอนจบของเพลงสดดุดดีมหดัศจรรยว์บทนดีแนี้ ลม้ว เขากก็
ยกยว่องพระเจม้าขณะเดดียวกดับทดีนื่เขาถว่อมตดัวลงตว่อพระพดักตรว์พระเจม้าดม้วย เหมนอนกดับแกะหลงตดัว
หนขงนื่
สดด 119:169-170

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอเสทยงรข้องทยลของขข้าพระองคค์ขถึสิ้นมาตต่อ

เบซอสิ้ งพระพอักตรค์พระองคค์ ขอประทานความเขข้าใจแกต่ขข้าพระองคค์ตามพระวจนะของพระองคค์
ยตอหนข้ทำสดุดทข้ทำยนดรเปกนคททำอธธิษฐทำนตนัรงแตตตข้นจนจบ เสดยงรข้องททูลของผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรคสือ
รข้องขอควทำมเขข้ทำใจเกดที่ยวกนับพระวจนะของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดนดรอทำจเปกน ‘ขอประททำนควทำมเขข้ทำใจแกต
ขข้ทำพระองครโดยพระวจนะของพระองคร’ แนตทดเดดยวเมสืที่อเรทำชดุตมโชกควทำมคธิดของเรทำดข้วยพระวจนะ
ของพระเจข้ทำ จะมดควทำมเขข้ทำใจไมตเพดยงเกดที่ยวกนับศทำสนศทำสตรรเทตทำนนัรน แตตเกดที่ยวกนับประเดกนตตทำงๆของ
ชดวธิตดข้วย
170 ขอคชาวมิงวอนของขข้าพระองคค์ขถึสิ้นมาตต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระองคค์ ขอทรงชต่วยขข้า
พระองคค์ใหข้พข้นตามพระดชารอัสของพระองคค์ ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ประททำนกทำรสดนับฟนังแกตคททำ
อธธิษฐทำนของเขทำ เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยเขทำใหข้พข้นตทำมทดพที่ ระองครทรงสนัญญทำไวข้แลข้วในพระ
วจนะของพระองคร พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำเรสืที่องกทำรชตวยใหข้พข้นสททำหรนับประชทำชนของพระองครใน
หลทำยแหตง เชตน พระรทำชบนัญญนัตธิ 7:23, 23:14 และโยชทูวทำ 8:7 ดทำวธิดจขงกตอรต ทำงคททำอธธิษฐทำนของเขทำ
โดยอธิงตทำมพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงตอบคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรน
หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
สดด 119:171-172

รมิมฝทปากของขข้าพระองคค์จะเทคชาสรรเสรมิญออกมา ททชั่พระองคค์ทรง

สอนกฎเกณฑค์ของพระองคค์แกต่ขข้าพระองคค์ อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดสนัญญทำวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำเปกนคททำ
พทูดเพรทำะพระเจข้ทำไดข้ทรงสอนพระวจนะของพระองครแกตเขทำแลข้ว
172 ลมินสิ้ ของขข้าพระองคค์จะกลต่าวเรซชั่องพระดชารอัสของพระองคค์ เพราะพระบอัญญอัตมิทอัสิ้งสมิสิ้น
ของพระองคค์ชอบธรรม เพรทำะพระบนัญชทำทดันี้งสมินี้นของพระเจข้ทำนนัรนชอบธรรม ดทำวธิดจขงสนัญญทำ
พระเจข้ทำวตทำเขทำจะประกทำศพระวจนะของพระองครเสมอไป เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้วทำต ดทำวธิดไมตใชตนนัก

เทศนร เขทำเปกนทหทำร ขข้ทำรทำชกทำร และผทูข้ปกครอง กทำรกลตทำวพระวจนะของพระเจข้ทำออกไปไมตใชตงทำน
ของคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต นกทำรรนับใชข้ทดที่ไดข้รบนั กทำรทรงเรดยกเทตทำนนัรน มนันเปกนหนข้ทำทดที่พงข ปฏธิบนัตขธิ อง
ครธิสเตดยนทดุกคน
สดด 119:173-174

ขอพระหอัตถค์ของพระองคค์ทรงชต่วยขข้าพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์

ไดข้เลซอกขข้อบอังคอับของพระองคค์ เพรทำะดทำวธิดไดข้อดุทธิศตนัวตตอพระวจนะของพระเจข้ทำแลข้ว เขทำจขงขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้ชตวยเหลสือเขทำ อดกครนัรงทดมที่ ดกทำรเชสืที่อมโยงกนันระหวตทำงคททำอธธิษฐทำนของเขทำกนับควทำมทดุตมเท
ของเขทำทดที่มตด ตอพระวจนะของพระเจข้ทำ เพรทำะควทำมสนัตยรซสืที่อของเขทำตตอพระคนัมภดรร ดทำวธิดจขงมดรทำกฐทำน
สททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ
เขทำรข้องออกมทำเชตนกนันวตทำ 174 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์กระหายความรอดของ
พระองคค์ และพระราชบอัญญอัตมิของพระองคค์เปก็นความปทตมิยมินดทของขข้าพระองคค์ เพรทำะดทำวธิดไดข้
ทททำใหข้ตนัวเองปดตธิยนธิ ดดในพระวจนะของพระเจข้ทำและโหยหทำกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำในชดวธิตของ
เขทำ มสือถสือฝตทำยวธิญญทำณของเขทำจขงทททำงทำนเสมอ เขทำโทรหทำสวรรครไดข้ตลอด เพรทำะควทำมสนัตยรซสืที่อ
ของเขทำทดที่มตด ตอพระวจนะของพระเจข้ทำ แบตเตอรดแที่ หตงมสือถสือฝตทำยวธิญญทำณของเขทำจขงถทูกชทำรรจตลอด
สดด 119:175

ขอทรงโปรดใหข้จมิตใจขข้าพระองคค์มทชทวมิตอยยต่ และจมิตใจนอัสิ้นจะ

สรรเสรมิญพระองคค์ และใหข้คชาตอัดสมินของพระองคค์ชวต่ ยขข้าพระองคค์ ขณะทดที่ตอนจบของเพลงสดดุดด
ยธิงที่ ใหญตบทนดรใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว ดทำวธิดกกรข้องขอพระเจข้ทำใหข้สงวนชดวธิตของเขทำไวข้เพสืที่อทดที่เขทำจะสรรเสรธิญ
พระองครตตอไปไดข้ เขทำยนังวธิงวอนพระเจข้ทำดข้วยวตทำคททำประกทำศตตทำงๆแหตงพระวจนะของพระองครจะ
ชตวยเขทำตตอไปอดก
สดด 119:176

ขข้าพระองคค์หลงเจมิชั่นดอังแกะททชั่หายไป ขอทรงเสาะหาผยข้รบอั ใชข้ของ

พระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์ไมต่ลซมพระบอัญญอัตมิของพระองคค์ แมข้เปกนกษนัตรธิยรเหนสืออธิสรทำเอล ดทำวธิด
กกมคด วทำมถตอมใจทดที่จะยอมรนับวตทำเขทำไดข้หลงเจธิที่นไปดดุจแกะหลงตนัวหนขที่ง เขทำรทูจข้ นักสนัตวรทดที่เขทำพทูดถขง
เพรทำะวตทำเขทำเคยเปกนคนเลดรยงแกะในวนัยหนดุตมของเขทำ แกะขขรนชสืที่อในเรสืที่องกทำรเปกนสนัตวรทโดที่ งตเขลทำ กทำร
เปรดยบตนัวเขทำเองวตทำเปกนเหมสือนแกะตนัวหนขที่งคสือ กทำรยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยของควทำมถตอมใจ เขทำจขง

อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้เสทำะหทำเขทำเสมอ เกณฑรสททำหรนับควทำมชตวยเหลสือเชตนนนัรนกกคสือ เขทำไมตเคยลสืมพระ
วจนะของพระเจข้ทำเลย เมสืที่อเรทำทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำและเชสืที่อฟนัง
อยตทำงทดที่สดุดตตอพระวจนะของพระองคร เรทำกกใหข้ตนัวเรทำอยทูใต นตททำแหนตงทดที่พระเจข้ทำจะทรงเสทำะหทำเรทำ
เสมอในฐทำนะแกะตนัวหนขที่งของพระองคร ดทู เพลงสดดุดด 23 และ 100 แนตทดเดดยวพระองครทรงเปกนผทูข้
เลดรยงทดที่ดด
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 120: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้และอดีกสมิบสดีนื่บทถดัดไปถถูกตดันี้งชนนื่อวว่า บทเพลง
ใชน้แหท่ขนถึถ คสาทดีนื่แปลเปก็น แหท่ขนถึถ (มาอาลาหว์) หมายถขง ‘ขดันนี้ บดันได’ (ขขนนี้ ไป) หรนอการขขนี้นสถูขว่ ม้างบน
เชนนื่อกดันวว่าเพลงสดดุดดีเหลว่านดีนี้ถถูกขดับรม้องโดยคนอมิสราเอลขณะทดีนื่พวกเขาขขนี้นไปยดังกรดุงเยรถูซาเลก็มเพนนื่อ
รว่วมเทศกาลเลดีนี้ยงสสาคดัญทดังนี้ สาม (การประชดุมศดักดมิธสมิทธมิธ) แตว่ละปดี: เทศกาลกมินขนมปดังไรม้เชนนี้อ, เทศ
กาลเพก็นเทคอสตว์ และเทศกาลอยถูว่เพมิง คนอนนนื่ ๆไดม้เสนอวว่าพวกปดุโรหมิตและคนเลวดีทดีนื่อยถูภว่ ายในพระ
วมิหารขดับรม้องบทเพลงเหลว่านดีขนี้ ณะทดีนื่พวกเขาทสาการแหว่ขขนี้นครดังนี้ สดุดทม้ายเขม้าไปในพระวมิหารเอง
สเปอรว์เจดียนเสนอแนะวว่าเพลงสดดุดดีบททดีนื่ 119 กว่อนหนม้านดีนี้เปก็นเหมนอนทวดีปใหญว่แหว่งความ
จรมิงขณะทดีนื่เพลงสดดุดดีสดันี้นๆสมิบหม้าบทถดัดไปเปก็นเหมนอนเกาะตว่างๆทดีนื่อยถูว่นอกชายฝดันื่ง เพลงสดดุดดีบททดีนื่
120 เปก็นบทเพลงเศรม้า (และถถูกขดับรม้องในคดียว์ตสนื่า) ทดีนื่กลว่าวถขงชว่วงเวลาแหว่งความทดุกขว์ใจ ไมว่มผดี ถูม้แตว่ง
ถถูกกลว่าวถขง แตว่โดยทดัวนื่ ไปแลม้วมดันถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิด
สดด 120:1

เมซชั่อขข้าพเจข้าทรกขค์ใจ ขข้าพเจข้าไดข้รข้องทยลตต่อพระเยโฮวาหค์ และ

พระองคค์ทรงฟอังขข้าพเจข้า ชตทำงเปกนพระสนัญญทำมหนัศจรรยรสททำหรนับวนันนดร เมสือที่ ควทำมทดุกขรลททำบทำกและ
ควทำมทดุกขรใจมทำถขง ประชทำชนของพระเจข้ทำสทำมทำรถรข้องททูลตตอองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไดข้เสมอ แนตนอน
วตทำมดเงสืที่อนไขตตทำงๆสททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ อยตทำงไรกกตทำม ตรงนดรเหกนไดข้ชดนั วตทำผทูข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรมดควทำมมนันที่ ใจเตกมเปดที่ยมวตทำพระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำแลข้ว พระเจข้ทำทรง
สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนอนันรข้อนรนทดที่เกธิดผลมทำกของผทูข้ชอบธรรมจรธิงๆ (ยทำกอบ 5:16)

สดด 120:2

คซอทยลวต่า "โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงชต่วยจมิตใจขข้าพระองคค์ใหข้

พข้นจากรมิมฝทปากมรสา จากลมิสิ้นททชั่หลอกลวง" ดทำวธิดไดข้ประสบกนับกทำรเชสือดเฉสือนแหตงลธิรนของคนใสต
รข้ทำยมทำแลข้ว เขทำทรทำบจทำกประสบกทำรณรยทำกลททำบทำกวตทำกทำรถทูกนธินททำเปกนเชตนไร เขทำอทำจหมทำยถขงชตวง
เวลทำเหลตทำนนัรนทดพที่ วกขข้ทำรทำชสททำนนักของซทำอทูลใสต รข้ทำยเขทำ หรสือเขทำอทำจหมทำยถขงตอนทดพที่ วกกบฏของ
อนับซทำโลมโกหกเกดที่ยวกนับเขทำกกไดข้ ประเดกนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำดทำวธิดหนันไปพขงที่ พระเจข้ทำสททำหรนับกทำร
ชตวยใหข้พข้น สนังเกตไดข้วทำต ไมตมดจธิตใจทดที่อยทำกแกข้แคข้นเลย เขทำแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือและกทำรชตวยใหข้
พข้นของพระเจข้ทำ
สดด 120:3-4

แนต่ะ ลมิสิ้นหลอกลวงเออ๋ย จะประทานสมิชั่งใดแกต่เจข้าและจะเพมิชั่มเตมิม

อะไรใหข้เจข้าอทก หลนังจทำกไดข้พธิจทำรณทำกทำรใสต รข้ทำยและกทำรนธินททำทดที่วนเวดยนอยทูรต อบตนัวเขทำแลข้ว ดทำวธิดกก
ครดุตนคธิดถขงบนัรนปลทำยแหตงควทำมชนัวที่ รข้ทำยเชตนนนัรน มนันคสือ 4 ลยกธนยคมของนอักรบกอับถต่านไมข้จชาพวกสนจย
นมิเปอรค์ททชั่ลรกโพลง นต่ะซท ลทูกธนทูคมของนนักรบยตอมหมทำยถขงกทำรพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำ ลทูกธนทูแหตงกทำร
พธิพทำกษทำของพระองครกแก หลมคมจรธิงๆ ถตทำนไมข้จททำพวกสนจทูนธิเปอรร (ไมข้แขกงชนธิดหนขงที่ ) กกรข้อนยธิงที่
นนัก ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ ดทำวธิดเลกงเหกนกทำรพธิพทำกษทำอนันแหลมคมและรข้อนแรงของ
พระเจข้ทำสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดโที่ จมตดเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรมเชตนนนัรน
สดด 120:5

วมิบอัตมิแกต่ขข้าพเจข้า ททชั่ขข้าพเจข้าอาศอัยกอับชนเมเชค ททชั่พอักอยยต่ทต่ามกลาง

เตก็นทค์ของคนเคดารค์ เมเชคเปกนเขตแดนของคนตตทำงชทำตธิซขที่งบทำงคนคธิดวตทำเปกนสต วนตตทำงๆของรนัสเซดย
สมนัยโบรทำณ เคดทำรรเปกนลทูกหลทำนคนหนขงที่ ของอธิชมทำเอลและอทำจหมทำยถขงชนเผตทำอทำหรนับกลดุตมหนขงที่
ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ คนตตทำงชทำตธิไมตวทำต ทดที่อยทูทต ทำงทธิศเหนสือหรสือททำงทธิศใตข้ ประเดกนของดทำวธิดกก
คสือ ควทำมโศกเศรข้ทำเพรทำะกทำรคบหทำสมทำคมและกทำรรต วมภทำคดกบนั ชทำวโลก เขทำอทำจกททำลนังกลตทำวเปกน
เชธิงเปรดยบเปรยถขงตอนทดที่เขทำพททำนนักอยทูชต นัวที่ ครทำวในฟดลธิสเตดยตอนทดที่ถทูกซทำอทูลขตมเหง สดุดทข้ทำยเขทำมทำถขง
จดุดทดที่เขทำถทูกฟข้องใจเรสือที่ งกทำรออมชอมของเขทำในกทำรแสวงหทำทดที่ลรดภยนั ในชทำวโลกแทนทดจที่ ะอยทูกต บนั
ประชทำชนของพระเจข้ทำซขที่งเปกนทดที่ๆเขทำควรอยทูต

สดด 120:6-7

จมิตใจขข้าพเจข้าพอักอยยต่ทต่ามกลางผยข้เกลทยดสอันตมินานจนเกมินไปแลข้ว ดทำ

วธิดเหนสืที่อยหนตทำยกนับกทำรคบหทำสมทำคมของเขทำกนับชทำวโลก เขทำอทำจหมทำยถขงซทำอทูลและพรรคพวก
ของซทำอทูลโดยเฉพทำะเจทำะจง ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิดกกเหนสืที่อยหนตทำยกนับกทำรคบหทำสมทำคมของเขทำกนับ
คนอธรรม
7 ขข้าพเจข้าชอบสอันตมิ แตต่เมซชั่อขข้าพเจข้าพยด เขาหนรนสงคราม ดทำวธิดยธิงที่ กวตทำเตกมใจทดที่จะสรข้ทำง
สนันตธิกบนั เหลตทำศนัตรทูของเขทำ พวกเขทำไมตเตกมใจ เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้วทำต เขทำกททำลนังพทูดเปกนเชธิงเปรดยบ
เปรยถขงเหลตทำปฏธิปนักษรททำงกทำรเมสืองและสต วนตนัวของเขทำและไมตใชตกทำรสงครทำมระดนับชทำตธิ ใจควทำม
หลนักทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำของเพลงสดดุดดแสนเศรข้ทำบทนดรกคก สือวตทำ ดทำวธิดหนันไปหทำพระเจข้ทำในโมงยทำมแหตง
ควทำมทดุกขรใจของเขทำ เหลตทำปฏธิปนักษรอยทูรต อบดข้ทำนซขที่งโจมตดเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรม คททำอธธิษฐทำนของเขทำกก
คสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ (ขข้อ 2-4)
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 121: เพลงสดดุดดีบทตว่อไปดถูเหมนอนจะเปก็นภาคตว่อจากบทกว่อน
หนม้า ในบททดีนื่แลม้วผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีคนี้ รสนื่าครวญเกดีนื่ยวกดับความทดุกขว์ใจของเขา อยว่างไรกก็ตามใน
บทนดีแนี้ หลว่งทดีนื่มาแหว่งความชว่วยเหลนอของพระเจม้าถถูกพรรณนา นดันนื่ คนอพระเจม้าแหว่งอมิสราเอล นดีเนื่ ปก็น
บทเพลงแหว่ขนขนี้ ทดีนื่สอง ดถูภาพรวมสสาหรดับเพลงสดดุดดี 120
สดด 121:1-2

ขข้าพเจข้าจะเงยหนข้าดยภยเขา ความอรปถอัมภค์ของขข้าพเจข้ามาจากไหน

ขณะทดที่ในเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเลตทำถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำ ในบทนดร
เขทำพรรณนทำถขงควทำมชตวยเหลสือของเขทำ บทำงคนเสนอแนะวตทำขข้อนดรอทำจแปลไดข้เปกน “ขข้ทำพเจข้ทำจะเงย
ตทำดทูภทูเขทำหรสือ? ควทำมชตวยเหลสือของขข้ทำพเจข้ทำมทำจทำกทดที่ไหน?” แทนทดที่จะเปกนเชตนนนัรน คณะผทูข้แปล
ฉบนับคธิงเจมสรแปลถทูกตข้องแลข้ว ภทูเขทำทดที่ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรมองไปคสือ ภทูเขทำโมรธิยทำหรและภทูเขทำศธิ
โยน บนภทูเขทำโมรธิยทำหรทดที่เยรทูซทำเลกมนนันที่ เองทดที่พระวธิหทำรจะตนัรงอยทูต ทดที่นนันที่ เองสงตทำรทำศดเชคธินทำหรของ
พระเจข้ทำจะสถธิตอยทูต ทดที่นนันที่ เองทดที่กทำรสถธิตอยทูบต นโลกนดรของพระเจข้ทำจะประทนับอยทูต กลตทำวอดกนนัยหนขงที่ ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรข้อมกนับคททำเปรดยบเปรยแบบบทกวดเขดยนถขงกทำรเงยตทำมองไปทดที่พระเจข้ทำแหตง

อธิสรทำเอล ขข้อถนัดไปจะยสืนยนันควทำมถทูกตข้องของเรสืที่องนนัรน ดทำวธิดรทูข้วทำต ควทำมชตวยเหลสือจทำกควทำมทดุกขร
ลททำบทำกของเขทำอยทูใต นพระเจข้ทำแหตงศธิโยน หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
2 ความอรปถอัมภค์ของขข้าพเจข้ามาจากพระเยโฮวาหค์ ผยข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรคค์และแผต่นดมินโลก
ดทำวธิดทรทำบวตทำควทำมชตวยเหลสือของเขทำมทำจทำกทดที่ไหน ดทู เพลงสดดุดด 10:14, 30:10 และ 54:4 นอกจทำก
นดร พระองครผทูข้ทรงเปกนควทำมชตวยเหลสือของเรทำกกทรงเปกนพระผทูข้สรข้ทำงแหตงจนักรวทำลจรธิงๆดข้วย
พระองครผทูข้ทรงสรข้ทำงสธิที่งทนัรงปวงทรงชตวยประชทำชนของพระองครในครทำวทดุกขรใจไดข้อยตทำงแนตนอน
ดนังนนัรน เมสือที่ คนอธิสรทำเอลสมนัยกตอนขขรนไปยนังกรดุงเยรทูซทำเลกมเพสืที่อรต วมเทศกทำลเลดรยงตทำมกททำหนดตตทำงๆ
ของพระเยโฮวทำหร พวกเขทำกกขนับรข้องบทเพลงเกดที่ยวกนับควทำมชตวยเหลสือทดที่มใด หข้เสมอในพระเจข้ทำแหตง
อธิสรทำเอล
สดด 121:3-4

พระองคค์จะไมต่ใหข้เทข้าของทต่านพลาดไป ในลนักษณะทดที่คลข้ทำยคลขงกนับ

เพลงสดดุดด 91:11-13 ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเขดยนถขงกทำรปกปข้องแบบจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำสททำหรนับ
ประชทำชนของพระองคร นอกจทำกนดรพระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะประททำนควทำมมนันที่ คงและควทำม
ปลอดภนัยใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดดที่ ททำเนธินในใจกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร ดทู เพลงสดดุดด 16:8,
55:22 และ 91:1-4 พระองคค์ผทข้ย รงอารอักขาทต่านจะไมต่เคลมิสิ้มไป แมข้ขณะทดที่เรทำนอน พระเจข้ทำกกยนังทรง
เขข้ทำเวร เรทำพนักสงบไดข้ในสนันตธิสดุขเพรทำะวตทำพระองครทรงตสืที่นอยทูเต สมอ ผทูข้ทรงปกปข้องทดที่ยธิงที่ ใหญตของเรทำ
ไมตเคยนอนหลนับ องครนักษรฝตทำยวธิญญทำณของเรทำทรงเขข้ทำเวรอยทูเต สมอ ชตทำงเปกนควทำมมนันที่ ใจอนันเปดยที่ ม
สดุข!
ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเรธิที่มเจทำะจงมทำกยธิงที่ ขขรน 4 ดยเถมิด พระองคค์ผข้ทย รงอารอักขาอมิสราเอลจะ
ไมต่ทรงหลอับสนมิทหรซอนมิทรา บทำงทดอทำจใชข้กทำรทวนซทรทำเพสืที่อเนข้นควทำมสททำคนัญ ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดร
ทวนซทรทำดข้วยกทำรกลตทำวเสรธิมควทำมจรธิงเดดยวกนันนนัรน มนันสมควรแกตกทำรกลตทำวซทรทำจรธิงๆ ควทำมคธิดกกคสือวตทำ
พระเจข้ทำของเรทำไมตเคยงตวงเหงทำและไมตผลอยหลนับในเวลทำทททำงทำนเลย พระองครทรงพรข้อมเสมอ
สททำหรนับกทำรปกปข้องประชทำชนของพระองคร นนันที่ เปกนจรธิงสททำหรนับอธิสรทำเอลเมสืที่อพวกเขทำอยทูใต น
ใจกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ มนันยนังเปกนจรธิงเหมสือนเดธิมสททำหรนับครธิสเตดยนทนัรงหลทำยทดที่อยทูใต น

ใจกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร มดขอข้ ดดยธิงที่ ใหญตในกทำรปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้ทำและกทำรมดชดวธิตอยทูเต พสืที่อ
พระองคร มนันหมทำยควทำมวตทำกทำรปกปข้องแบบจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำอยทูใต กลข้เสมอ
สดด 121:5-6

พระเยโฮวาหค์ทรงเปก็นผยข้อารอักขาทต่าน พระเยโฮวาหค์ทรงเปก็นททชั่

กชาบอังททชั่ขข้างขวามซอของทต่าน อดกครนัรงทดผที่ ทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวซทรทำวตทำพระเจข้ทำทรงเปกน ผถูม้อารดักขา
ของเรทำ ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระองครทรงเปกนผทูข้ปกปข้องหรสือองครนักษรของเรทำ เหมสือนกนับทดที่รตมเงทำ
ปกปข้องจทำกควทำมรข้อนของดวงอทำทธิตยร องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำกกทรงเปกนรต มเงทำอนันรต มรสืนที่ สททำหรนับ
ประชทำชนของพระองคร คททำพทูดแรก (“พระเยโฮวทำหรทรงเปกนผทูข้อทำรนักขทำทตทำน”) กลตทำวถขงกทำรปกปข้อง
ทดที่จททำเปกน คททำพทูดทดที่สอง (“พระเยโฮวทำหรทรงเปกนทดที่กทำท บนังทดขที่ ข้ทำงขวทำมสือของทตทำน”) กลตทำวถขงกทำร
อวยพรอนันเปดที่ยมกรดุณทำของพระองคร ในสภทำพอทำกทำศรข้อน รต มเงทำคสือพระพรหนขงที่ ทดที่วธิเศษ พระเจข้ทำไมต
เพดยงปกปข้องประชทำชนของพระองครเทตทำนนัรน พระองครยงนั ทรงหยธิบยสืที่นพระพรเลกกนข้อยตตทำงๆสททำหรนับ
พวกเขทำดข้วย กทำรกลตทำวถขงขม้างขวามนออทำจหมทำยถขง กทำรสถธิตอยทูใต กลข้ของพระองคร กทำรปกปข้องและ
กทำรอวยพรของพระเจข้ทำไมตอยทูหต ตทำงไกลเลยสททำหรนับประชทำชนของพระองครทดที่อยทูใต นนทรทำพระทนัยของ
พระองคร มนันอยทูใต กลข้แคตเอสืรอม
6 ดวงอาทมิตยค์จะไมต่โจมตททต่านในเวลากลางวอัน หรซอดวงจอันทรค์ในเวลากลางคซน คนเหลตทำ
นนัรนทดที่อทำศนัยอยทูใต นเขตแดนทดที่อดุณหภทูมธิไตตระดนับถขงเลขสทำมหลนักเปกนประจททำยตอมทรทำบดดถขงอททำนทำจทดที่
ทททำใหข้ออต นเพลดยของดวงอทำทธิตยร ในหลทำยพสืรนทดแที่ บบเดดยวกนันนดร อดุณหภทูมสธิ ทำมทำรถลดระดนับลงตทที่ทำ
กวตทำจดุดเยสือกแขกงไดข้ตอนกลทำงคสืนเมสือที่ ดวงจนันทรรสตองแสง ประเดกนทดที่สททำคนัญกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงดทูแล
ประชทำชนของพระองคร – โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำอยทูใต นใจกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร
สดด 121:7-8

พระเยโฮวาหค์จะทรงอารอักขาทต่านใหข้พข้นภยอันตรายทอัสิ้งสมินสิ้ พระองคค์

จะทรงอารอักขาชทวมิตของทต่าน คททำทดแที่ ปลเปกน อารอักขา (ชอวว์มารว์) เปกนคททำเดดยวกนับทดที่ถทูกแปลเปกน
อารดักขาขข้ทำงบน พระเจข้ทำจะทรงดทูแลประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำอยทูใต นใจกลทำง
แหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร ดทู เพลงสดดุดด 91 นอกจทำกนดร กทำรพธิทนักษรรนักษทำของพระเจข้ทำกกขยทำยออก
ไปไมตเพดยงถขงกทำรชตวยใหข้พข้นฝตทำยรต ทำงกทำยจทำกอนันตรทำยตตทำงๆของชดวตธิ เทตทำนนัรน แตตถขงจธิตวธิญญทำณของ

เรทำดข้วย เมสือที่ พระเจข้ทำทรงชตวยจธิตวธิญญทำณของเรทำใหข้รอด พระองครกทก รงพธิทนักษรรนักษทำควทำมรอดของ
เรทำไวข้ พระองครเองทรงเปกนผทูข้ทดที่อทำรนักขทำเรทำไวข้และไมตใชตตวนั เรทำเอง พระองครทรงเปกนผทูข้พธิทนักษรรนักษทำ
จธิตวธิญญทำณของเรทำ
8 พระเยโฮวาหค์จะทรงอารอักขาการเขข้าออกของทต่านตอัสิ้งแตต่กาลบอัดนทสิ้สบซ ไปเปก็นนมิตยค์ ใน
ลนักษณะทดที่คลข้ทำยคลขงกนับเพลงสดดุดด 91 เหมสือนเดธิม ดทำวธิดพรรณนทำวตทำพระเจข้ทำจะทรงดทูแลประชทำชน
ของพระองครในสถทำนกทำรณรใดกกตทำมทดพที่ วกเขทำเผชธิญ นดที่เปกนควทำมจรธิงขณะทดที่พวกเขทำออกไปขข้ทำง
นอกเพสืที่อจนัดกทำรกธิจธดุระของชดวธิตเชตนเดดยวกนับตอนกลนับมทำยนังบข้ทำนของพวกเขทำ พระองครทรงสนัญญทำ
แลข้ววตทำจะเปกนกทำรปกปข้องและกทำรพธิทนักษรรนักษทำของเรทำเสมอไป – ตลอดไปเปกนนธิตยร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 122: บทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ บทตว่อไปนดีนี้ถถูกยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่ง
โดยตรงซขนื่งทสาใหม้บางคนสงสดัยวว่าเขาไมว่ไดม้เขดียนบทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ ทดุกบทเพลงหรนอไมว่ ไมว่วว่ากรณดี
ใด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็พรรณนาถขงความชนนื่นบานของประชาชนของพระเจม้าเมนนื่อมายดังกรดุงเยรถูซาเลก็ม
และพระวมิหารในวดันเทศกาลเลดีนี้ยงตามกสาหนดตว่างๆ ดถูภาพรวมสสาหรดับเพลงสดดุดดี 120 อดีกครดังนี้
เกดีนื่ยวกดับบทเพลงใชน้แหท่ขถึถน
สดด 122:1

ขข้าพเจข้ายมินดท เมซชั่อเขากลต่าวแกต่ขข้าพเจข้าวต่า "ใหข้เราเขข้าไปยอังพระนมิเวศ

พระเยโฮวาหค์เถมิด" ชตทำงเปกนพระพรสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำทดที่สทำมทำรถมทำรต วมประชดุมดข้วย
กนันไดข้เพสือที่ กทำรนมนัสกทำร เมสืที่อคนอธิสรทำเอลขขรนไปยนังกรดุงเยรทูซทำเลกมเพสืที่อวนันสททำคนัญตตทำงๆในแตตละปด กกมด
ควทำมชสืที่นบทำนและควทำมตสืที่นเตข้นเมสือที่ พวกเขทำตนัรงตทำคอยกทำรไปถขงในพลนับพลทำ/พระวธิหทำร ครธิสเตดยน
ทนัรงหลทำยจนทดุกวนันนดรควรมดควทำมชสืนที่ บทำนแบบเดดยวกนันในกทำรเขข้ทำไปในทดที่ประชดุมของครธิสตจนักร
ทข้องถธิที่น
สดด 122:2-3

โอ เยรย ซาเลก็มเออ๋ย เทข้าของพวกขข้าพเจข้าจะยซนอยยต่ภายในประตย

กชาแพงของเธอ เมสือที่ เหลตทำผทูข้จทำรธิกกข้ทำวเทข้ทำเขข้ทำไปภทำยในประตทูกรดุงเยรทูซทำเลกม กกมคด วทำมตสืนที่ เตข้นในกทำร
รทูวข้ ทำต พวกเขทำไดข้มทำถขงทดที่นครของพระเจข้ทำแลข้ว สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนในพระครธิสตร มดควทำมหวนังอนัน

เปดที่ยมสดุขของกทำรยตทำงเทข้ทำเขข้ทำไปในเยรทูซทำเลกมใหมตสนักวนันหนขงที่ – นครนนัรนทดที่ผทูข้กตอและผทูข้สรข้ทำงคสือ
พระเจข้ทำ นครนนัรนทดถที่ นนตตทำงๆของมนันทททำดข้วยทองคททำบรธิสดุทธธิธ
3 เขาสรข้างเยรยซาเลก็มไวข้เปก็นนครซถึชั่งประสานแนต่นไวข้ดข้วยกอัน เยรทูซทำเลกมสมนัยโบรทำณ
ประกอบดข้วยนครบนและนครลตทำงซขที่งถทูกสรข้ทำงตลอดแนวดข้ทำนขข้ทำงของภทูเขทำโมรธิยทำหรและภทูเขทำศธิ
โยน อยตทำงไรกกตทำม สองสต วนนนัรนกกถทูกเชสืที่อมเขข้ทำดข้วยกนันอยตทำงแนบสนธิทและไมตใชตกทำรรวมตนัวกนัน
ของเตกนทรและบข้ทำนทดที่สรข้ทำงอยตทำงลวกๆเหมสือนกนับนครมทำกมทำยในตะวนันออกกลทำงปนัจจดุบนนั (นนันที่
เปกนควทำมหมทำยของนครนนัรนทดที่ “ประสทำนแนตนไวข้ดข้วยกนัน”) นครของพระเจข้ทำนนัรนประณดต สะอทำด
และสวยงทำมนตทำดทู เยรทูซทำเลกมใหมตทดที่เรทำรอคอยนนัรนกกเปกนมทำกกวตทำนนัรนเสดยอดก ดทู เพลงสดดุดด 48:2 และ
วธิวรณร 21
สดด 122:4-5

เปก็นททชั่ททชั่บรรดาตระกยลตต่างๆขถึสิ้นไป คซอบรรดาตระกยลของพระเยโฮ

วาหค์ ไปยอังหทบพระโอวาทของอมิสราเอล ใหข้ถวายโมทนาแกต่พระนามของพระเยโฮวาหค์ จดุดหมทำย
ปลทำยททำงของสธิบสองตระกทูลนนัรนของอธิสรทำเอลคสือ พระวธิหทำรทดที่กรดุงเยรทูซทำเลกม พวกเขทำไปทดที่นนันที่ เพสือที่
รต วมวนันเทศกทำลเลดรยงสททำคนัญๆของพระเจข้ทำ ทดที่พระวธิหทำรคสือพระโอวทำทของพระเจข้ทำ ทดุกสธิที่งทดที่นนันที่ เปกน
พยทำนถขงพระองคร ทดที่นนันที่ เองทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำไปถวทำยโมทนทำพระคดุณแกตพระนทำมของ
พระเจข้ทำ
5 พระททชั่นอัชั่งสชาหรอับการพมิพากษาไดข้ตอัสิ้งอยยต่ททชั่นอัชั่น คซอพระททชั่นอัชั่งของพระราชวงศค์ดาวมิด ทดที่
เยรทูซทำเลกมคสือ ศทำลตนัดสธินคดดควทำมตตทำงๆของแผตนดธินนนัรน คนเหลตทำนนัรนทดที่โตข้แยข้งคททำตนัดสธินตตทำงๆของ
สภทำประจททำหมทูตบข้ทำนสทำมทำรถนททำคดดของตนไปยนังเยรทูซทำเลกมสททำหรนับกทำรพธิจทำรณทำคดดครนัรงสดุดทข้ทำย
นอกจทำกนดร พระทดที่นงนัที่ แหตงรทำชวงศรดทำวธิดกกอยทูทต ดที่เยรทูซทำเลกม กษนัตรธิยรทรนังหลทำยแหตงอธิสรทำเอลตนัรงแตตดทำวธิด
เปกนตข้นมทำประทนับนนังที่ ทดที่เยรทูซทำเลกม สนักวนันหนขงที่ พระบดุตรผทูข้ยธิงที่ ใหญตทดที่สดุดของดทำวธิดจะทรงปกครอง
และครอบครองจทำกเยรทูซทำเลกม
สดด 122:6-8

จงอธมิษฐานขอสอันตมิภาพใหข้แกต่เยรยซาเลก็มวต่า "ขอบรรดาผยข้ททชั่รอักเธอ

จงจชาเรมิญ ประชทำชนของพระเจข้ทำตนัรงแตตสมนัยนนัรนมทำจนทดุกวนันนดรถทูกสนังที่ ใหข้อธธิษฐทำนขอสนันตธิภทำพของ

เยรทูซทำเลกม นนันที่ เปกนควทำมจรธิงสททำหรนับอธิสรทำเอลสมนัยพนันธสนัญญทำเดธิม มนันยนังเปกนจรธิงเหมสือนเดธิม
สททำหรนับครธิสตจนักรทดุกวนันนดร พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะทททำใหข้คนเหลตทำนนัรนจททำเรธิญทดที่ปรทำรถนทำ
สนันตธิภทำพในอธิสรทำเอลและอธธิษฐทำนเผสืที่อกทำรนนัรน หลนักกทำรทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ พระสนัญญทำนนัรนทดที่
พระเจข้ทำทรงกระทททำไวข้แกตอนับรทำฮนัมวตทำพระองครจะ “อวยพรผทูข้ทดที่อวยพรเจข้ทำ และสทำปแชตงผทูข้ทดที่สทำปแชตง
เจข้ทำ” (ปฐมกทำล 12:3)
7 ขอสอันตมิภาพจงมทอยยต่ภายในกชาแพงของเธอ และใหข้ความเจรมิญอยยต่ภายในวอังของเธอ" ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงททูลขอสนันตธิภทำพและควทำมเจรธิญใหข้มแด กตเยรทูซทำเลกมเอง มนันเคยเปกนและยนัง
เปกนนครของพระเจข้ทำบนแผตนดธินโลกนดรอยทูเต หมสือนเดธิม แมข้พระเจข้ทำทรงเอทำกทำรสถธิตอยทูบต นโลกนดรของ
พระองครไปจทำกทดที่นนันที่ ในขณะนดร วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พระเจข้ทำในตนัวตนของพระบดุตรจะเสดกจกลนับ
มทำยนังเยรทูซทำเลกมเพสือที่ ปกครองและครอบครองจทำกทดที่นนันที่
8 เพซชั่อเหก็นแกต่พทชั่นข้องและมมิตรสหาย บอัดนทขสิ้ ข้าพเจข้าจะพยดวต่า "สอันตมิภาพจงมทอยยต่ภายในเธอ"
ดทำวธิดทวนซทรทำคททำอวยพรของเขทำอดกครนัรงทดขที่ อใหข้สนันตธิภทำพมดแกตเยรทูซทำเลกม แมข้ถทูกทวนซทรทำบตอยๆ กทำร
ททูลขอสนันตธิภทำพจะมทำไดข้กตก ตอเมสืที่อองครสนันตธิรทำชทรงครอบครองอยทูภต ทำยในนนัรน นนันที่ เปกนจรธิงในใจ
ของครธิสเตดยนทดุกวนันนดร มนันจะเปกนจรธิงไดข้ในเยรทูซทำเลกมกกตตอเมสืที่อพระองครเสดกจกลนับมทำเพสืที่อปกครอง
และครอบครองในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยธิงที่ ใหญต นตทำเศรข้ทำทดที่ชทำวโลกทดที่เครต งศทำสนทำทนักททำยหรสือ
อททำลทำกนันเปกนประจททำดข้วยคททำวตทำ ‘สนันตธิภทำพ’ (ชาโลม ในภทำษทำฮดบรทู) แตตพวกเขทำกลนับไมตรจทูข้ นักองครสนนั ตธิ
รทำชผทูข้ประททำนสนันตธิสดุขแหตงพระเจข้ทำซขที่งเกธินควทำมเขข้ทำใจ
สดด 122:9

เพซชั่อเหก็นแกต่พระนมิเวศของพระเยโฮวาหค์พระเจข้าของเรา ขข้าพเจข้าจะ

หาความดทใหข้เธอ จดุดสนใจหลนักแหตงคททำททูลขอสนันตธิภทำพของดทำวธิดใหข้มดแกตเยรทูซทำเลกมคสือ พระวธิหทำร
ของพระเจข้ทำบนภทูเขทำโมรธิยทำหร เพรทำะกทำรสถธิตอยทูบต นโลกของพระเจข้ทำในสงตทำรทำศดเชคธินทำหรสถธิตอยทูต
ในพระวธิหทำรนนัรน ดทำวธิดจขงเสทำะหทำสนันตธิภทำพทดที่เยรทูซทำเลกม ตรทำบใดทดที่กทำรสถธิตอยทูขต องพระเจข้ทำประทนับ
อยทูทต ดที่นนันที่ เยรทูซทำเลกมกกมดสนันตธิภทำพ ทนันทดทดที่สงตทำรทำศดนร นันจทำกไป เยรทูซทำเลกมกกกลทำยเปกนนครหนขงที่ ทดที่ถทูกทธิรง
รข้ทำง บทเรดยนหนขที่งยนังมดอยทูสต ททำหรนับครธิสเตดยนทนัรงหลทำยจนทดุกวนันนดร ตรทำบใดทดที่กทำรอวยพรของพระเจข้ทำ

ยนังอยทูบต นชดวธิตของเรทำ เรทำกกคทำดหวนังควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำไดข้ อยตทำงไรกกตทำม ทนันทดทดที่เรทำหลง
เจธิที่นออกไปไกล เรทำกกเอทำตนัวเองออกไปจทำกรต มพระคดุณแหตงกทำรปกปข้องแบบจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 123: จดุดสนใจหลดักของเพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีเนี้ ปลดีนื่ยนจากพระ
วมิหารของพระเจม้าไปยดังพระเจม้าแหว่งพระวมิหาร เหลว่านดักอธมิบายพระคดัมภดีรว์สมดัยโบราณเรดียกเพลง
สดดุดดีบทนดีวนี้ ว่า เพลงสดดุดแดี หว่ง ‘สายตาแหว่งความหวดัง’ สายตาของผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้บดัดนดีจนี้ ดับ
จม้องไปเหนนอภถูเขาเหลว่านดันี้นและพระวมิหารบนแผว่นดมินโลกไปยดังพระทดีนื่นงดันื่ ของพระเจม้าในฟม้า
สวรรคว์
สดด 123:1-2

โอ ขข้าแตต่พระองคค์ผปข้ย ระทอับในฟข้าสวรรคค์ ขข้าพระองคค์เงยหนข้าดย

พระองคค์ เมสืที่อผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขร นข ไปในภทูเขทำเหลตทำนนัรนแหตงยทูเดดยเพสือที่ มดุตงหนข้ทำสทูตเยรทูซทำเลกม
สทำยตทำของเขทำกกจนับจข้องเหนสือภทูเขทำเหลตทำนนัรนไปยนังสวรรครเอง เหกนไดข้ชนัดวตทำเขทำตระหนนักวตทำทดที่สถธิตอยทูต
จรธิงๆของพระเจข้ทำอยทูใต นสวรรคร จดุดสนใจหลนักของเขทำจขงอยทูทต ดที่สวรรครเองและพระเจข้ทำแหตงสวรรคร
2 ดยเถมิด ตาของผยรข้ อับใชข้มองดยมซอนายของตนฉอันใด และตาของสาวใชข้มองดยมซอนายหญมิง
ของตนฉอันใด ตาของขข้าพเจข้าทอัสิ้งหลายมองดยพระเยโฮวาหค์พระเจข้าของขข้าพเจข้าทอัสิ้งหลายจนกวต่า
พระองคค์จะมทพระกรรณาตต่อขข้าพเจข้าทอัสิ้งหลายฉอันนอัสิ้น เหมสือนกนับทดที่ผทูข้รนับใชข้จงรนักภนักดดคนหนขที่งมอง
ดข้วยใจจดจตอเพสืที่อคอยรนับคททำสนังที่ นทำยของเขทำหรสือเธอ ประชทำชนของพระเจข้ทำกกควรรนับรทูถข้ ขงควทำม
ประสงครแมข้เพดยงเลกกนข้อยของพระเจข้ทำเชตนกนัน ดข้วยควทำมจงรนักภนักดด กทำรตนัรงตทำคอย และควทำม
ปรทำรถนทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรออกปทำกยอมรนับตตอพระเจข้ทำถขงควทำมสนัตยรซสืที่อของเขทำทดที่มตด ตอ
พระองคร พวกเจข้ทำนทำยสมนัยโบรทำณมนักใชข้มสือบอกทตทำททำงเพดยงเลกกนข้อย สททำหรนับผทูข้รบนั ใชข้แลข้วมนันคสือคททำ
สนังที่ ทดที่ชนัดเจน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกจก นับจข้องไปทดพที่ ระเจข้ทำเพสืที่อคอยดทูกทำรบตงบอกนทรทำพระทนัยของ
พระองครแมข้เพดยงเลกกนข้อยเชตนกนัน เขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะทททำเชตนนนัรนจนกวตทำพระเจข้ทำทรงมดควทำม
เมตตทำตตอพวกเขทำ นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำมเชสืที่อมโยงกนันระหวตทำงควทำมจงรนักภนักดดและ
ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำและควทำมเตกมบรธิบรทู ณรแหตงควทำมเมตตทำของพระองคร เมสือที่ เรทำนบนอบและ

เชสืที่อฟนังตตอนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ เรทำกกวทำงตนัวเองอยทูใต นพสืรนทดที่เปข้ทำหมทำยสททำหรนับควทำมเตกมบรธิบทูรณร
แหตงควทำมเมตตทำของพระองคร
สดด 123:3-4

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงพระกรรณาตต่อพวกขข้าพระองคค์ ขอ

ทรงพระกรรณาตต่อพวกขข้าพระองคค์เถมิด พระเจข้าขข้า เพราะพวกขข้าพระองคค์เอซอมระอาความหมมิชั่น
ประมาท หลนังจทำกไดข้เงยตทำขขรนมองพระเจข้ทำแหตงสวรรครแลข้ว บนัดนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกทก ทูลขอ
ควทำมเมตตทำโดยตรง คททำวธิงวอนของเขทำถทูกทวนซทรทำอดกครนัรง โดยแสดงใหข้เหกนควทำมรข้อนรนแหตงคททำ
อธธิษฐทำนของเขทำ ประชทำชนของพระเจข้ทำมนักพบกทำรดทูหมธิที่นเหยดยดหยทำมจทำกชทำวโลกโดยทนัวที่ ไป ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรไดข้ประสบเรสืที่องนนัรนมทำแลข้วและททูลขอควทำมเมตตทำจทำกพระเจข้ทำ
เขทำเนข้นยทรทำควทำมทดุกขรยทำกนนัรนเพธิมที่ เตธิม 4 จมิตใจของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายเอซอมระอาการเยาะ
เยข้ยของคนททชั่อยยสต่ บาย คซอการหมมิชั่นประมาทของคนเยต่อหยมิงชั่ เมสืที่อเหลตทำคนอธรรมเจรธิญขขรน มนันกกมนัก
นททำไปสทูตควทำมเยตอหยธิงที่ และกทำรเหยดยดหยทำม นตทำเศรข้ทำทดที่นนันที่ เปกนคททำบรรยทำยทดถที่ ทูกตข้องของอเมรธิกทำทดุก
วนันนดร ในควทำมเจรธิญรดุตงเรสืองของมนัน มนันไดข้กลทำยเปกนประเทศทดที่เยตอหยธิงที่ และเตกมไปดข้วยกทำรเหยดยด
หยทำมสธิที่งตตทำงๆทดแที่ ทข้จรธิงของพระเจข้ทำไปเสดยแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องขอควทำมเมตตทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 124: บทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ บทถดัดไปนดีนี้ถถูกยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่งอยว่าง
ชดัดเจน บางคนไดม้เสนอวว่ามดันอาจถถูกเขดียนหลดังจากทดีนื่อมิสราเอลไดม้เผชมิญหนม้ากดับประชาชาตมิตว่างๆทดีนื่
เปก็นศดัตรถู เชว่น อดียมิปตว์ หรนอเมนอนื่ คนฟดีลมิสเตดียและคนอดัมโมนไดม้โจมตดีแลม้ว เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นการ
รดับรถูม้เกดีนื่ยวกดับการชว่วยใหม้พนม้ ของพระเจม้า (ขม้อ 1-5) การนมดัสการอดันสสานขกพระคดุณ (ขม้อ 6-7) และ
สดุดทม้ายคนอ ความมดันนื่ ใจในองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าสสาหรดับความทดุกขว์ลสาบากทดันี้งปวงในอนาคต (ขม้อ 8)
สดด 124:1-5

"ถข้าพระเยโฮวาหค์มมิไดข้ทรงสถมิตฝต่ายพวกเรา" เออ ขอใหข้อสมิ ราเอล

กลต่าววต่า 2 "ถข้าพระเยโฮวาหค์มมิไดข้ทรงสถมิตฝต่ายพวกเรา เมซชั่อคนลรกขถึสิ้นตต่อสยเข้ รา ดข้วยกทำรกลตทำวซทรทำเพสืที่อ
เนข้นควทำมสททำคนัญ ดทำวธิดยกใหข้ควทำมชตวยเหลสือเปกนมทำจทำกพระเจข้ทำในยทำมเผชธิญวธิกฤตธิ

3 แลข้วเขาจะกลซนเราเสทยทอัสิ้งเปก็น เมซชั่อความโกรธของเขาพลรต่งขถึสิ้นตต่อเรา หทำกพระเจข้ทำมธิไดข้
เปกนกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพวกเขทำแลข้ว บรรดทำกองทนัพทดที่เปกนศนัตรทูกคก งกลสืนประชทำชนของพระเจข้ทำทนัรง
เปกนไปแลข้ว
4 แลข้วนชสิ้าทอัสิ้งหลายจะทต่วมพวกเรา กระแสนชสิ้าจะไหลอยยต่เหนซอจมิตใจเรา ถข้ทำพระเจข้ทำมธิไดข้
เปกนกทำรชตวยใหข้พนข้ ของประชทำชนของพระองคร บรรดทำกองทนัพทดที่เปกนศนัตรทูกคก งกวทำดพวกเขทำไป
แลข้วดดุจนทรทำทตวม
5 แลข้วนชสิ้าททชั่กชาเรมิบจะไหลทต่วมจมิตใจเราไป" ถข้ทำพระเจข้ทำมธิไดข้เปกนควทำมชตวยเหลสือของพวก
เขทำ เมสืที่อเหลตทำอรธิทดที่กรธิรวโกรธโจมตด ประชทำชนของพระเจข้ทำกกคงจมลงในควทำมพธินทำศไปแลข้ว อยตทำงไร
กกตทำม พระเจข้ทำไดข้ทรงอยทูเต คดยงขข้ทำงพวกเขทำเพสืที่อชตวยพวกเขทำใหข้พข้น
สดด 124:6-7

สาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ผข้มย มิไดข้ทรงใหข้เราเปก็นเหยซชั่อฟอันเขาเหลต่านอัสิ้น

ดทำวธิดจขงหนันไปสรรเสรธิญพระเจข้ทำดข้วยใจทดที่สททำนขกพระคดุณ พระองครเองทรงเปกนผทูข้ทดที่ชตวยประชทำชน
ของพระองครใหข้พนข้ แลข้ว พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ชตวยใหข้พข้นและผทูข้ชตวยใหข้รอดของพวกเขทำ
ควทำมจรธิงนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดรสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ พระองครทรงเปกนพระผทูข้ชตวยใหข้
รอดของเรทำฝตทำยวธิญญทำณ แตตพระองครกทก รงสทำมทำรถชตวยเรทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิตตทำงๆแหตงชดวธิตดข้วย
เมสือที่ พวกมนันโหมกระหนทที่ทำดดุจพทำยดุแรงกลข้ทำ พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้น
ไดข้จรธิงๆเมสืที่อพวกเขทำดทูเหมสือนเปกนเหยสืที่อในปทำกของเหลตทำนนักลตทำ
7 จมิตใจเรารอดไปอยต่างนกจากกอับของพรานนก กอับกก็หอัก และเราไดข้หนทรอดไป พญทำมทำร
วทำงกนับดนักมทำกมทำยไวข้ดนักประชทำชนของพระเจข้ทำ ดดุจบตวงแรข้วตตทำงๆทดที่ถทูกออกแบบมทำเพสืที่อจนับนก
ซทำตทำนคอยหทำททำงทดจที่ ะดนักจนับประชทำชนของพระเจข้ทำไมตวทำต โดยกทำรทดลอง ควทำมทข้อใจ กทำรขตมเหง
หรสือควทำมสธิรนหวนัง แตตผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรสรรเสรธิญพระเจข้ทำวตทำพระองครไดข้ทรงชตวยใหข้พวกเขทำ
สทำมทำรถหนดพข้นจทำกบตวงแรข้วของผทูข้ชนัวที่ รข้ทำยนนัรนไดข้ พระองครทรงสทำมทำรถทททำเชตนนนัรนไดข้อยทูเต หมสือนเดธิม
จนทดุกวนันนดรเมสือที่ เรทำแสวงหทำกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองคร

สดด 124:8

ความอรปถอัมภค์ของเราอยยใต่ นพระนามของพระเยโฮวาหค์ ผยทข้ รงสรข้าง

ฟข้าสวรรคค์และแผต่นดมินโลก เมสืที่อควทำมทดุกขรยทำกและควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆเกธิดขขรนในอนทำคต
ประชทำชนของพระเจข้ทำกกมดควทำมมนันที่ ใจอนันเปดที่ยมสดุขของกทำรทรทำบวตทำควทำมชตวยเหลสือมดใหข้เสมอใน
องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พระองครผทูข้ทรงสรข้ทำงสวรรครและแผตนดธินโลกทรงสทำมทำรถชตวยคนของพระองคร
ใหข้พนข้ ไดข้อยตทำงแนตนอนในยทำมทดุกขรลททำบทำก นนันที่ เปกนจรธิงในสมนัยของดทำวธิด มนันยนังเปกนจรธิงอยทูเต หมสือน
เดธิมจนถขงยทำมนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 125: บทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ บทถดัดไปนดีนี้ (ดถูภาพรวมของเพลงสดดุดดี
120) ไมว่ถถูกยกใหม้เปก็นของผถูม้แตว่งคนใดเลย แตว่เราอาจสดันนมิษฐานวว่าผถูม้แตว่งคนอ ดาวมิด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้
เปก็นบทเพลงแหว่งความมดันนื่ ใจสสาหรดับคนเหลว่านดันี้นทดีนื่วางใจในพระเจม้า บทเพลงนดีแนี้ บว่งออกไดม้เปก็นสดีนื่
สว่วน ประการแรก มดีบทเพลงแหว่งความมดันนื่ ใจบรมิสดุทธมิธในขม้อ 1-2 มดีคสาสดัญญาหนขนื่งในขม้อ 3 จากนดันี้น
มดีคสาอธมิษฐานหนขนื่งในขม้อ 4 ซขนื่งตามมาดม้วยหมายเหตดุหนขนื่งซขงนื่ เปก็นคสาเตนอนในขม้อ 5
สดด 125:1-2

บรรดาผยทข้ ทชั่วางใจในพระเยโฮวาหค์กก็เหมซอนภยเขาศมิโยน ซถึงชั่ ไมต่หวอัชั่น

ไหว แตต่ดชารงอยยเต่ ปก็นนมิตยค์ ชตทำงเปกนควทำมมนันที่ ใจอนันเปดที่ยมสดุข คนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระเยโฮวทำหรจะมด
พละกททำลนังและควทำมมนันที่ คงของภทูเขทำลทูกหนขที่ง เชตน ภทูเขทำศธิโยน เปกนตข้น ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกทำท ลนัง
กลตทำวดข้วยคททำพทูดทดที่เดกดขทำด เพรทำะวตทำสนักวนันหนขที่งแผตนดธินโลกนดรจะพธินทำศไป อยตทำงไรกกตทำม เมสือที่ ชดวตธิ
ของเรทำถทูกจนัดระเบดยบโดยกทำรไวข้วทำงใจในพระเจข้ทำอยตทำงตตอเนสืที่อง จะมดควทำมหนนักแนตนและควทำม
ทรหดอดทนอนันยธิงที่ ใหญต
2 ภยเขาอยยรต่ อบเยรยซาเลก็มฉอันใด พระเยโฮวาหค์ทรงอยยต่รอบประชาชนของพระองคค์ ตอัสิ้งแตต่
เวลานทสสิ้ ซบตต่อไปเปก็นนมิตยค์ฉอันนอันสิ้ ดทำวธิดใชข้ภมทู ธิศทำสตรรรอบๆเยรทูซทำเลกมเปกนภทำพประกอบหนขที่งของ
กทำรทดพที่ ระเจข้ทำทรงปกปข้องประชทำชนของพระองคร เยรทูซทำเลกมตนัรงอยทูบต นยอดภทูเขทำศธิโยนและภทูเขทำโม
รธิยทำหรโดยมดภทูเขทำมะกอกเทศอยทูทต ทำงทธิศตะวนันออกโดยตรง สนันเขทำแหตงยทูเดดยทอดยทำวไปททำงทธิศ
เหนสือและทธิศใตข้ของนครนนัรน ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำเหมสือนกนับทดที่เยรทูซทำเลกมถทูกลข้อมรอบ

ดข้วยภทูเขทำตตทำงๆ พระเจข้ทำกกทรงลข้อมรอบคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองคร ชตทำงเปกนควทำมมนันที่ ใจอนันเปดที่ยม
สดุขจรธิงๆ
สดด 125:3

เพราะคทาของคนชอัวชั่ จะไมต่พอักอยยต่เหนซอแผต่นดมินททชั่ตกเปก็นสต่วนของ

คนชอบธรรม เกรงวต่าคนชอบธรรมจะยซชั่นมซอออกกระทชาความชอัวชั่ ชข้า พระเจข้ทำจะไมตทรงอนดุญทำต
ใหข้ควทำมพธิโรธของคนอธรรมตกลงบนคนชอบธรรมและสธิที่งตตทำงๆของพวกเขทำเวม้นเสดียแตว่วว่าคน
ชอบธรรมหนันไปยดุงต เกดที่ยวกนับควทำมบทำป ขข้อนดรเปกนกทำรเสรธิมเขข้ทำกนับพระสนัญญทำนนัรนทดที่ถทูกพบในเพลง
สดดุดด 5:12 “ขข้ทำแตตพระเยโฮวทำหร เพรทำะพระองครจะทรงอททำนวยพระพรแกตคนชอบธรรม พระองคร
จะทรงคดุมข้ ครองเขทำไวข้ดข้วยควทำมโปรดปรทำนประดดุจเปกนโลตปข้องกนันเขทำ” พระเจข้ทำทรงดทูแลคนชอบ
ธรรม กกตตอเมสือที่ พวกเขทำหนันไปทททำบทำปเทตทำนนัรน พวกเขทำจขงพบวตทำตนัวเองตกอยทูใต นควทำมทดุกขรลททำบทำก
สดด 125:4

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงประกอบการดทตต่อผยข้ทชาดท และตต่อผยข้

เททชั่ยงธรรมในจมิตใจของเขา ดทำวธิดจขงอธธิษฐทำนขอใหข้พระเจข้ทำทรงอวยพรคนชอบธรรม จะมดพระพร
ใดยธิงที่ ใหญตไปกวตทำกทำรทดที่พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนชอบธรรม เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้วทำต แนวคธิดเรสือที่ ง
ควทำมดดและควทำมชอบธรรมถทูกพบเกสือบในควทำมหมทำยเดดยวกนันในขข้อนดร พวกมนันเชสืที่อมโยงกนันอยตทำง
ใกลข้ชธิดจรธิงๆ
สดด 125:5

แตต่บรรดาผยข้ททชั่หอันเขข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาหค์จะทรงพาเขา

ไปพรข้อมกอับคนทชาความชอัชั่วชข้า แตต่สนอั ตมิภาพจะมทอยยต่ในอมิสราเอล ในลนักษณะทดที่คลข้ทำยคลขงกนับเพลง
สดดุดด 1:4-6 คททำเตสือนหนขงที่ ถทูกกลตทำวสททำหรนับคนชนัวที่ ควทำมอธรรมจะนททำมทำซขที่งกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
เชตนเดดยวกนับควทำมไมตมนนั ที่ คงแหตงชดวธิต ควทำมบทำปยตอมนททำมทำแตตควทำมทดุกขรลททำบทำก ควทำมชอบธรรมจะ
นททำมทำซขที่งสนันตธิสดุขของพระเจข้ทำ ดทู อธิสยทำหร 32:17
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 126: นดีนื่เปก็นบทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ เพลงทดีนื่เจก็ด (ดถูภาพรวมสสาหรดับเพลง
สดดุดดี 120) มดันถถูกเชนนื่อกดันโดยทดันื่วไปวว่าถถูกเขดียนโดยเอสราตอนพระวมิหารถถูกสรม้างขขนนี้ ใหมว่ คสาทดีนื่เปก็น
กดุญแจสสาคดัญคนอ ‘ใหม้...กลดับมา’ ซขนื่งถถูกพบในขม้อ 1 และ 4 มดันจขงเปก็นทดีนื่รจถูม้ ดักในฐานะบทเพลงแหว่ง

การหดันกลดับ – การกลดับมาจากการเปก็นเชลย มดันจขงพรรณนาถขงความชนนื่นบานของจมิตวมิญญาณทดีนื่ถถูก
ไถว่แลม้วและของความรอดของพระเจม้า สเปอรว์เจดียนพรรณนาถขงเพลงสดดุดดีบทนดีวนี้ ว่าเปก็น “เรนนื่องเลว่า
(เพลงสดดุดดี 126:1-2), บทเพลง (เพลงสดดุดดี 126:3), คสาอธมิษฐาน (เพลงสดดุดดี 126:4) และคสาสดัญญา
(เพลงสดดุดดดี 126:5-6)”
สดด 126:1-2

เมซชั่อพระเยโฮวาหค์ทรงใหข้ศมิโยนกลอับมาจากการเปก็นเชลย เรากก็เปก็น

เหมซอนคนททชั่ฝนอั ไป เอสรทำครดุตนคธิดถขงควทำมตกตะลขงอนันชสืที่นบทำนเมสืที่อพวกยธิวทดรที่ นักพระเจข้ทำในกทำรตก
เปกนเชลยทรทำบวตทำพวกเขทำจะไดข้รบนั อนดุญทำตใหข้กลนับไปสรข้ทำงพระวธิหทำรทดที่เยรทูซทำเลกมขขรนใหมต พวกเขทำ
เปกนเหมสือนคนเหลตทำนนัรนทดที่มคด วทำมฝนันมหนัศจรรยร คททำทดที่แปลเปกน ใหข้...กลอับมา (ชถูวบว์) ปกตธิแลข้วถทูก
แปลเปกน ‘ทททำใหข้กลนับมทำ’ กทำรกลนับมทำของพวกยธิวถทูกสสืที่ออยตทำงชนัดเจน เอสรทำและพวกยธิวสต วนนข้อย
นนัรนทดที่แสวงหทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำในวนันนนัรนตตทำงกกปลทำบปลสืรมยธินดด
2 ปากของเราไดข้หอัวเราะเตก็มททชั่ และลมิสิ้นของเราไดข้เปลต่งเสทยงโหต่รข้องอยต่างชซชั่นบาน แลข้วเขา
ไดข้พยดกอันทต่ามกลางประชาชาตมิวต่า "พระเยโฮวาหค์ทรงกระทชาการมโหฬารใหข้เขา" ควทำมชสืที่นบทำน
ของประชทำชนของพระเจข้ทำเพรทำะพระรทำชกธิจอนันชนัดเจนของพระเจข้ทำมดมทำกจนถขงขนทำดทดที่พวกเขทำ
เปลตงเสดยงรข้องเพลง แมข้แตตชทำวโลกกกสนังเกตเหกนและออกควทำมเหกนวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำสธิที่ง
ตตทำงๆทดที่ยงธิที่ ใหญตเพสืที่อพวกเขทำ เหกนไดข้ชนัดวตทำคททำพยทำนของพวกยธิวทดที่ถทูกไถตแลข้วเหลตทำนดรมดถงข ขนทำดทดที่ชทำว
โลกทดที่อยทูรต อบตนัวพวกเขทำรทูวข้ ทำต พวกเขทำเปกนประชทำชนของพระเจข้ทำ สธิที่งเดดยวกนันนดรควรถทูกกลตทำวถขงพวก
เรทำจนทดุกวนันนดรเชตนกนัน คททำพยทำนของเรทำควรเปกนแบบทดที่ชทำวโลกรทูข้วทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำสธิที่งตตทำงๆ
ทดที่ยงธิที่ ใหญตเพสืที่อเรทำ
สดด 126:3

พระเยโฮวาหค์ทรงกระทชาการมโหฬารใหข้เรา เรามทความยมินดท

พรข้อมกนันนนัรน ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรรข้องเพลงเกดที่ยวกนับสธิที่งยธิงที่ ใหญตเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ
เพสือที่ พวกเขทำ มนันเปกนรทำกฐทำนแหตงควทำมชสืที่นบทำนของพวกเขทำ ควทำมสอดคลข้องกนับสธิที่งทดพที่ ระเยซทู
ครธิสตรไดข้ทรงกระทททำเพสืที่อเรทำในกทำรชตวยเรทำใหข้รอดกกเดตนชนัดในควทำมคลข้ทำยคลขงกนันของมนัน ควทำม
ชสืนที่ บทำนของเรทำจขงควรปรทำกฏชนัดเจน

สดด 126:4

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงใหข้ขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายกลอับมาจาก

การเปก็นเชลย อยต่างทางนชสิ้าไหลททชั่ทางใตข้ ครทำวนดรเพลงสดดุดดบทนดรหนันชนัวที่ ครทูตไปยนังคททำอธธิษฐทำนขอใหข้
พระเจข้ทำทรงทททำใหข้กทำรกลนับจทำกกทำรเปกนเชลยนนัรนเสรกจสมบทูรณรทรนังหมด เรทำควรระลขกวตทำพวกยธิว
เพดยงสต วนนข้อยเทตทำนนัรนกลนับมทำพรข้อมกนับเอสรทำ เขทำจขงอธธิษฐทำนขอใหข้พระเจข้ทำนททำพวกเขทำกลนับมทำ
ทนัรงหมด ลททำธทำรตตทำงๆในทธิศใตข้ (นนันที่ คสือ เนเกฟ) หมทำยถขง ทข้องลททำธทำรแหข้งเหลตทำนนัรนของอธิสรทำเอล
ตอนใตข้ (เรดยกวตทำ วทำดดธิส) ตลอดเวลทำสต วนใหญตของปด พวกมนันกกแหข้งขอด อยตทำงไรกกตทำม ในฤดทูฝน
ชตวงหนข้ทำหนทำว พวกมนันกกมนักทตวมทข้นดข้วยกระแสนทรทำ ดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงวธิงวอนองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้กทำรกลนับมทำของพวกยธิวยนังแผตนดธินของพวกเขทำเปกนเหมสือนลททำธทำรเหลตทำ
นนัรนในทธิศใตข้เมสืที่อพวกมนันเตกมไปดข้วยนทรทำ
สดด 126:5-6

บรรดาผยทข้ ทชั่หวต่านดข้วยนชสิ้าตาจะไดข้เกทชั่ยวดข้วยเสทยงโหต่รข้องอยต่าง

ชซนชั่ บาน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวคททำสดุภทำษธิตหนขที่งเพสืที่อพรรณนทำถขงประสบกทำรณรของพวกเขทำ ยทู
ดทำหรไดข้รจทูข้ นักนทรทำตทำอนันขมขสืที่นแหตงกทำรตกเปกนเชลยแลข้วอยตทำงแนตนอน บนัดนดรพวกเขทำชสืที่นชมยธินดดใน
กทำรไดข้รนับอนดุญทำตใหข้กลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำ ควทำมจรธิงฝตทำยวธิญญทำณสททำหรนับปนัจจดุบนนั นดรกคก สือ
วตทำ เมสืที่อเรทำรข้องไหข้เพสืที่อเหลตทำจธิตวธิญญทำณทดที่หลงหทำย โดยทรทำบถขงชะตทำกรรมของพวกเขทำ เรทำกกรดนทรทำ
เมลกดนนัรนดข้วยนทรทำตทำของเรทำ บรรดทำผทูข้ทดที่ยงนั ไมตไดข้รนับควทำมรอดสทำมทำรถปฏธิเสธขตทำวประเสรธิฐและหลนัก
ศทำสนศทำสตรรของมนันไดข้ แตตมนนั ยทำกทดที่พวกเขทำจะปนัดทธิรงนทรทำตทำทดที่ไหลออกมทำตตอหนข้ทำพวกเขทำเพรทำะ
วตทำพวกเขทำไมตยอมรนับควทำมรอด บดุคคลผทูข้เปกนทดที่รกนั ซขที่งยนังไมตไดข้รนับควทำมรอดอทำจใจอตอนเพรทำะนทรทำตทำ
ทดที่ไหลอทำบแกข้มของคนๆหนขงที่ ทดที่มภด ทำระใจเรสืที่องควทำมรอดของเขทำ และนทรทำตทำทดที่ไหลออกในกทำร
อธธิษฐทำนเพสืที่อคนๆหนขงที่ ทดที่หลงหทำยกกเปกนกทำรสททำแดงทดที่มพด ลนังของคททำอธธิษฐทำนรข้อนรนทดที่เกธิดผลมทำก
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะตอบคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรน ดทู ยทำกอบ 5:16
6 ผยข้ททชั่รข้องไหข้ออกไปหอบหมิสิ้วเมลก็ดพซชออันมทคต่าจะกลอับบข้านดข้วยเสทยงโหต่รข้องอยต่างชซชั่นบาน
นชาฟต่อนขข้าวของตนมาดข้วย ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวคททำสดุภทำษธิตของตนตตอไปในบรธิบทของ
กทำรกลนับจทำกกทำรเปกนเชลยของยทูดทำหรและเยรทูซทำเลกม พวกยธิวทดที่รนักพระเจข้ทำไดข้หลนั งที่ นทรทำตทำอนันขมขสืนที่ ใน
กทำรตกเปกนเชลยของพวกเขทำแลข้ว กระนนัรนบทำงคนกกยนังสนัตยรซสืที่อในกทำรอธธิษฐทำนและคททำพยทำนในดธิน

แดนตตทำงถธิที่น ดทำเนดยลและเอเสเคดยลเปกนแบบอยตทำงของกทำรทททำเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอน บนัดนดรพวกยธิวใน
สมนัยของเอสรทำกททำลนังชสืที่นชมยธินดดเมสืที่อพวกเขทำนททำฟตอนขข้ทำว (นนันที่ คสือ ผลเกกบเกดที่ยว) แหตงกทำรกลนับจทำก
กทำรเปกนเชลยมทำพรข้อมกนับพวกเขทำ
ในฝตทำยวธิญญทำณแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวเสรธิมควทำมจรธิงทดที่ถทูกนททำเสนอกตอนในขข้อทดที่
แลข้ว เมลกดพสืชอนันมดคตทำนนัรนคสือ พระวจนะของพระเจข้ทำ (ลทูกทำ 8:11) เมสืที่อเมลกดพสืชอนันมดคตทำแหตงขตทำว
ประเสรธิฐถทูกรดนทรทำดข้วยนทรทำตทำแหตงควทำมเหกนอกเหกนใจและควทำมหตวงใยทดที่มดใหข้แกตจธิตวธิญญทำณทดที่หลง
หทำย (ทนัรงตตอหนข้ทำและในคททำอธธิษฐทำน) มนันกกจะนททำไปสทูตกทำรทดที่หนัวใจทดแที่ ขกงกระดข้ทำงนนัรนถทูกทททำใหข้อตอน
ลงอยตทำงหลดกเลดที่ยงไมตไดข้ มนันขขรนอยทูกต บนั เวลทำเทตทำนนัรนจนกวตทำคนๆนนัรนหนันมทำหทำพระครธิสตร ชตทำงเปกน
ขข้อควทำมสททำหรนับวนันนดรทดที่จะมดควทำมเหกนอกเหกนใจและนทรทำตทำทดที่ไหลออกเพสืที่อบรรดทำจธิตวธิญญทำณทดที่หลง
หทำยทดที่อยทูรต อบตนัวเรทำ!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 127: ดดังทดีนื่หมายเหตดุไวม้ในชนอนื่ เรดียกของมดัน เพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูก
เขดียนเพมมื่อซาโลมอน อาจโดยดาวมิด ตดังนี้ แตว่ขม้อ 1 ฉากหลดังอาจเปก็นคสาประกาศแกว่ดาวมิดวว่าบดุตรชาย
ของเขาซาโลมอนจะสรม้างพระวมิหารและไมว่ใชว่ตดัวเขาเอง เพลงสดดุดดีบทนดีถนี้ ถูกเรดียกวว่าเพลงสดดุดดี
เหลว่านดักกว่อสรม้างและมองลว่วงหนม้าไปยดังการกว่อสรม้างพระวมิหารนดันี้น ใจความหลดักรองลงมาคนอ
พระพรเรนอนื่ งลถูกๆ นดีนื่เปก็นบทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ บททดีนื่แปด ดถูภาพรวมสสาหรดับเพลงสดดุดดี 120
สดด 127:1-2

ถข้าพระเยโฮวาหค์มมิไดข้ทรงสรข้างบข้าน บรรดาผยข้ททชั่สรข้างกก็เหนซชั่อยเปลต่า

ถข้าพระเยโฮวาหค์มมิไดข้ทรงเฝข้าอยยต่เหนซอนคร คนยามตซชั่นอยยต่กเก็ หนซชั่อยเปลต่า ดทำวธิดรนับรทูอข้ ยตทำงเปธิดเผย
วตทำกทำรสรข้ทำงพระวธิหทำรนนัรนจะเปกนงทำนของพระเจข้ทำ ควทำมพยทำยทำมใดกกตทำมในสตวนของเขทำทดที่จะทททำ
เชตนนนัรนจะเปกนกทำรเหนสืที่อยเปลตทำ กทำรสรข้ทำงงทำนของพระเจข้ทำเปกนงทำนของพระเจข้ทำเสมอ เรทำเปกนเพดยง
เพสือที่ นรต วมงทำนดข้วยกนันกนับพระองคร (2 โครธินธร 6:1) มนันเปกนงทำนของพระองคร กทำรพยทำยทำมทททำงทำน
ของพระเจข้ทำโดยปรทำศจทำกพละกททำลนัง กทำรอวยพร และฤทธธิธเดชของพระองครคสือ กทำรออกแรงทดที่
เหนสืที่อยเปลตทำ ในลนักษณะเดดยวกนัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำถขงยทำมคนหนขที่งในตอนกลทำงคสืน

ทดคที่ อยเฝข้ทำอยทูเต หนสือนคร ปรทำศจทำกควทำมชตวยเหลสือแบบจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำ งทำนของเขทำกกเปลตทำ
ประโยชนร
ในบรธิบทนนัรน ขข้อ 2 กลตทำวตตอไปวตทำ 2 เปก็นการเหนซชั่อยเปลต่าททชั่ทต่านลรกขถึสิ้นแตต่เชข้ามซด นอนดถึก
และกมินอาหารแหต่งความเศรข้าโศก เพราะพระองคค์ประทานแกต่ผข้ทย ทชั่รอักของพระองคค์ใหข้หลอับสบาย
คนยทำมฝตทำยวธิญญทำณคนใดทดที่ทททำงทำนหลทำยชนัวที่ โมงโดยรนับประททำนอทำหทำรเพดยงเลกกนข้อยและใชข้ควทำม
สทำมทำรถและพละกททำลนังของตนัวเองกกประสบควทำมสททำเรกจเพดยงเลกกนข้อย พระเจข้ทำไดข้ประททำนของ
ขวนัญแหตงกทำรนอนหลนับแลข้ว ประเดกนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนดรกคก อสื วตทำ งทำนทดที่ทททำเพสืที่อพระเจข้ทำโดย
ปรทำศจทำกควทำมชตวยเหลสือและพละกททำลนังของพระองครกเก ปกนเพดยงกทำรทรมทำนตนเองเทตทำนนัรน
อยตทำงไรกกตทำม เมสือที่ งทำนของพระเจข้ทำถทูกกระทททำดข้วยฤทธธิธเดชและพละกททำลนังของพระองคร มนันกกเกธิดผล
ในระหวตทำงนดร บรรดทำผทูข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำสทำมทำรถพบพระพรเหลตทำนนัรนแหตงกทำรพนักผตอนไดข้
สดด 127:3-5

ยข้อนกลนับมทำยนังเรสือที่ งบดุตรชทำยของเขทำ ดทำวธิดประกทำศวตทำ ดยเถมิด บรตร

ทอัสิ้งหลายเปก็นมรดกจากพระเยโฮวาหค์ ผยบข้ อังเกมิดจากครรภค์เปก็นรางวอัลของพระองคค์ ลทูกๆทดพที่ ระเจข้ทำ
ประททำนใหข้เปกนมรดกอยตทำงหนขงที่ จทำกสวรรคร พวกเขทำเปกนคตทำตอบแทนตลอดไปจทำกพระเจข้ทำ
4 บรตรทอัสิ้งหลายททชั่เกมิดเมซชั่อเขายอังหนรต่มกก็เหมซอนลยกธนยในมซอนอักรบ ครทำวนดรภทำพเปรดยบนดร
เปลดที่ยนไปยนังลทูกธนทูทรนังหลทำยในแลตง ลทูกๆทดเที่ กธิดในวนัยหนดุตมสทำวคสือ พละกททำลนังแกตพอต แมตในวนัยชรทำ
พวกเขทำเปกนเหมสือนลทูกธนทูของชทำยผทูข้กลข้ทำหทำญคนหนขที่ง ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ ลทูกๆสทำมทำรถ
เปกนและควรเปกนพระพรอยตทำงหนขที่งแกตพอต แมต
5 ชายใดๆททชั่มทลยกธนยเตก็มแลต่งกก็เปก็นสร ข เขาจะไมต่ตข้องละอาย แตต่เขาจะพยดกอับศอัตรย ของเขาททชั่
ประตยเมซอง บทำงคนไดข้เสนอแนะวตทำลทูกธนทูเตกมแลตงคสือ ลทูกธนทูหข้ทำดอก ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ
วตทำ ลทูกๆสทำมทำรถเปกนพระพรหนขงที่ ทดที่ยธิงที่ ใหญตแกตพอต แมตไดข้ พตอแมตทดที่รนักพระเจข้ทำซขที่งไดข้ฝขกอบรมลทูกๆ
ของตนในหลนักกทำรตตทำงๆตทำมแบบพระเจข้ทำจะไมตอนับอทำยเลย ลทูกๆทดที่รนักพระเจข้ทำของพตอแมตทดที่รนัก
พระเจข้ทำจะยสืนหยนัดเพสืที่อพตอแมตไมตวทำต ในศทำลพธิจทำรณทำคดดหรสือในศขกสงครทำม

เหกนไดข้ชดนั วตทำดทำวธิดหมทำยถขงลทูกๆของตน และอทำจหมทำยถขงซทำโลมอนโดยเฉพทำะดข้วย เขทำ
พอใจกนับบดุตรชทำยคนนดรของเขทำและใชข้เขทำเปกนตนัวอยตทำงหนขงที่ ของพระพรของลทูกๆ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 128: เพลงสดดุดดีบทถดัดไปนดีนี้ (บทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ บททดีนื่เกม้า – ดถูภาพ
รวมของเพลงสดดุดดี 120) เปก็นบทตว่อเนนนื่องจากเพลงสดดุดดีบททดีนื่แลม้ว ในบทนดีนี้ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดีทว่านนดีนี้
พรรณนาถขงหลดักเกณฑว์สสาหรดับบม้านทดีนื่รดักพระเจม้าและพระพรเหลว่านดันี้นซขนื่งจะเพมิมนื่ พถูนแกว่บม้านเชว่น
นดันนี้ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเรดียกวว่าเพลงนมดัสการในครอบครดัว: คสาพรรณนาถขงบม้านทดีรนื่ ดักพระเจม้าและ
บม้านแสนสดุข
สดด 128:1

ทรกคนททชั่เกรงกลอัวพระเยโฮวาหค์กก็เปก็นสร ข คซอผยข้ททชั่ดชาเนมินในมรรคา

ของพระองคค์ รทำกฐทำน เงสืที่อนไข และพระพรของบข้ทำนทดรที่ นักพระเจข้ทำถทูกนททำเสนอ นอกจทำกนดร ดนังทดที่
บรธิบทจะกลตทำวชนัดเจน หนัวขข้อหลนักกลตทำวถขง พตอทดรที่ นักพระเจข้ทำ ซขที่งเปกนหนัวหนข้ทำของบข้ทำน พระพรตตทำงๆ
ถทูกสนัญญทำสททำหรนับพตอทดรที่ นักพระเจข้ทำซขที่ง (1) จนัดระเบดยบชดวธิตของเขทำในควทำมเกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำ และ (2) ดททำเนธิน (นนันที่ คสือ จนัดระเบดยบชดวตธิ ของเขทำเชตนนนัรน) ในททำงตตทำงๆของพระเจข้ทำ ควทำม
ตข้องกทำรของบข้ทำนครธิสเตดยนทนัรงหลทำยคสือ ทดที่คณ
ดุ พว่อทดังนี้ หลายจะนททำครอบครนัวของตนในควทำมเกรง
กลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและกทำรดททำเนธินชดวธิตในควทำมเชสืที่อฟนังครบถข้วน – กทำรดททำเนธินในททำงทนัรงหลทำย
ของพระองคร บข้ทำนใดกกตทำมทดที่สทำมดและบธิดทำนททำพทำเชตนนนัรนกกเปกนสดุขจรธิงๆ คดุณแมตทรงนั หลทำยทดที่รนัก
พระเจข้ทำกกตทำมมทำตธิดๆ แตตเพลงสดดุดดบทนดรพงดุต เปข้ทำไปทดที่ชทำยทนัรงหลทำยทดรที่ นักพระเจข้ทำ พระสนัญญทำทนัวที่ ไปกก
คสือวตทำ บดุคคลทดที่ทททำเชตนนนัรนจะไดข้รนับกทำรอวยพร
สดด 128:2-4

เพลงสดดุดดบทนดรหมทำยเหตดุตตอไปเกดที่ยวกนับพระพรเจทำะจงตตทำงๆของ

บข้ทำนเชตนนนัรนทดที่ถทูกพรรณนทำขข้ทำงบน เพราะทต่านจะกมินผลนชสิ้ามซอของทต่าน ทต่านจะเปก็นสร ข และทต่าน
จะอยยเต่ ยก็นเปก็นสร ข พระพรเจทำะจงสทำมประกทำรถทูกหมทำยเหตดุไวข้ (1) สทำมดและบธิดทำทดที่รนักพระเจข้ทำ
สทำมทำรถคทำดหวนังไดข้วทำต จะมดอทำหทำรบนโตบ๊ะ ควทำมคธิดประกทำรแรกกกคสือ ควทำมเจรธิญในระดนับหนขงที่
และประกทำรทดที่สองกกคสือ มนันจะไมตถทูกทททำลทำยและถทูกขโมยโดยผทูข้อสืที่น (2) บดุคคลเชตนนนัรนจะพบควทำม

สดุขทดที่แทข้จรธิง และ (3) สธิที่งตตทำงๆจะดททำเนธินไปอยตทำงเรดยบรข้อยสททำหรนับเขทำ คนเรทำจะขออะไรไดข้
มทำกกวตทำนดรอดก: ควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของเขทำไดข้รนับกทำรตอบสนอง ควทำมสดุข และสธิที่งตตทำงๆดททำเนธินไป
อยตทำงเรดยบรข้อย สธิที่งเหลตทำนดรเปกนพระพรบทำงประกทำรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่เกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำและดททำเนธินในททำงทนัรงหลทำยของพระองคร
3 ภรรยาของทต่านจะเปก็นอยต่างเถาองรต่นลยกดกอยยต่ขข้างบข้านของทต่าน ลยกๆของทต่านจะเปก็น
เหมซอนหนต่อมะกอกเทศรอบโตต๊ะของทต่าน นอกจทำกนดร ภรรยทำของชทำยทดรที่ นักพระเจข้ทำเชตนนนัรนจะเบธิก
บทำน เถทำองดุตนลทูกดกอยทูขต ข้ทำงบข้ทำนคสือ เถทำองดุตนทดที่ถทูกทะนดุถนอม ชทำยทดรที่ นักพระเจข้ทำจะกรดุณทำ รนักใครต และ
อตอนโยนตตอภรรยทำของเขทำ เธอจะตอบสนองอยตทำงเดดยวกนัน ลทูกๆจทำกกทำรรต วมสนธิทตทำมแบบ
พระเจข้ทำเชตนนนัรนจะเตธิบโตขขรนเหมสือนหนตอมะกอกเทศอยตทำงดดทดที่ถทูกเพทำะไวข้ ตข้นมะกอกเทศเปกนตข้น
ไมข้พนนั ธดุรดดในปทำเลสไตนร ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ ชทำยทดที่รนักพระเจข้ทำจะทททำใหข้เกธิดภรรยทำทดที่วธิเศษ
และเลดรยงลทูกๆทดที่นตทำรนัก อดกททำงเลสือกหนขที่งคสือ – ภรรยทำทดที่ไมตเชสืที่อฟนังและลทูกๆทดที่ดรสือดขง – เปกนสธิที่งทดที่ถทูก
พบเหกนจนชธินตทำ และพวกเขทำเปกนทดที่นตทำขมขสืนที่ แกตคนทนัรงปวง อยตทำงไรกกตทำม จดุดสนใจหลนักกกอยทูทต ดที่
สทำมดทรดที่ นักพระเจข้ทำ บดุคคลทดที่เกรงกลนัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำอยตทำงแทข้จรธิงและดททำเนธินในททำงทนัรงหลทำยของ
พระองคร จะฝขกอบรมและนททำครอบครนัวของเขทำ – ภรรยทำและลทูกๆ – ในแบบทดที่พวกเขทำเปกนพรแกต
คนทนัรงปวง
4 ดยเถมิด คนททชั่ยชาเกรงพระเยโฮวาหค์จะไดข้รอับพระพรดอัชั่งนทสิ้แหละ พระพรเหลตทำนดรและมทำกกวตทำ
นดรรอคอยชทำยผทูข้ทดที่นททำบข้ทำนของตนในควทำมเปกนอยตทำงพระเจข้ทำและควทำมชอบธรรม
สดด 128:5-6

พระเยโฮวาหค์จะทรงอชานวยพระพรทต่านจากศมิโยน และทต่านจะ

เหก็นความเจรมิญของเยรย ซาเลก็มตลอดวอันเวลาชทวมิตของทต่าน พระพรตตทำงๆของครอบครนัวทดที่นตทำรนัก
และมดควทำมสดุขจะไมตเพดยงรอคอยผทูข้ทดที่นททำบข้ทำนของตนในควทำมเปกนอยตทำงพระเจข้ทำเทตทำนนัรน พระเจข้ทำเอง
จะทรงอวยพรบข้ทำนเชตนนนัรนดข้วย เยรทูซทำเลกมเปกนนครหลวงประจททำชทำตธิอธิสรทำเอล ประชทำชทำตธิแหตง
บข้ทำนทนัรงหลทำยทดที่ถทูกจนัดระเบดยบดนังทดพที่ รรณนทำไวข้ขข้ทำงบนจะเหกนควทำมดดทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แกต
เยรทูซทำเลกม สนักวนันหนขงที่ เมสืที่อพระเยซทูเสดกจกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง ประชทำชทำตธิทรนั งปวง

จะประกอบดข้วยบข้ทำนทนัรงหลทำยทดที่ถทูกพรรณนทำไวข้ในเพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุขบทนดร อธิสรทำเอลจะมทำเปกนทดที่
หนขงที่ นนันที่ จะเปกนวนันแหตงพระพรจรธิงๆ
6 เออ ทต่านจะเหก็นลยกหลานของทต่าน และสอันตมิภาพมทอยยใต่ นอมิสราเอล คนเหลตทำนนัรนทดจที่ นัด
ระเบดยบครอบครนัวของตนในควทำมเปกนอยตทำงพระเจข้ทำจะประสบกนับพระพรแหตงคนชนัวที่ อทำยดุทสดที่ อง
และทดที่สทำม ประชทำชทำตธิใดทดที่ถทูกสรข้ทำงบนหลนักกทำรเหลตทำนนัรนตทำมแบบพระเจข้ทำจะเปรมปรดดธ ธิกบนั
สนันตธิสขดุ แหตงพระเจข้ทำ ขอพระเจข้ทำทรงโปรดชตวยใหข้อเมรธิกทำกลนับไปสทูตหลนักกทำรเหลตทำนนัรนทดที่มนนั ถทูก
สรข้ทำงขขรนบนนนัรน นตทำเศรข้ทำทดที่พวกเรทำหลงไปไกลจทำกหลนักกทำรเหลตทำนนัรนเสดยแลข้ว เรทำทนทดุกขรกบนั ผล
เกกบเกดที่ยวอนันขมขสืที่นทดุกวนันนดรทร นังภทำยในประเทศและระหวตทำงประเทศเพรทำะควทำมบทำปของ
ประชทำชทำตธินร ด
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 129: นดีนื่เปก็นบทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ บททดีนื่สมิบ (ดถู ภาพรวมของเพลง
สดดุดดี 120) ดถูเหมนอนวว่ามดันถถูกเขดียนหลดังจากทดีนื่อมิสราเอลไดม้เจอกดับการตดีสอนของพระเจม้าในการตก
เปก็นเชลยเหลว่านดันี้นไปแลม้ว มดันอาจถถูกเขดียนโดยเอสราหรนอใครสดักคนในสมดัยการกลดับมาจากการ
เปก็นเชลย เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เลว่ายม้อนโดยใชม้นสนี้าเสดียงตสนื่าและโศกเศรม้าเกดีนื่ยวกดับการทนทดุกขว์อดันขมขนนื่น
ของอมิสราเอล เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ตรงขม้ามอยว่างสมินี้นเชมิงกดับพระพรเหลว่านดันี้นของความเปก็นอยว่างพระเจม้า
ทดีนื่ถถูกพรรณนาไวม้ในเพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้า ขม้อสรดุปทดีนื่ชดัดเจนกก็คอน วว่า อมิสราเอลมมิไดม้เลดีนี้ยงดถู
ครอบครดัวของพวกเขาในความเกรงกลดัวองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าและมมิไดม้ดสาเนมินในทางทดันี้งหลายของ
พระองคว์ ผลลดัพธว์อดันขมขนนื่นเหลว่านดันี้นปรากฏชดัดเจน
สดด 129:1-2

"เขาไดข้ใหข้ขข้าพเจข้าทรกขค์ยากหลายครอัสิ้งตอัสิ้งแตต่หนรต่มๆมา" ใหข้อมิสราเอล

กลต่าวเถมิดวต่า 2 "เขาไดข้ใหข้ขข้าพเจข้าทรกขค์ยากหลายครอัสิ้งตอัสิ้งแตต่หนรต่มๆมา แตต่เขายอังเอาชนะขข้าพเจข้าไมต่
ไดข้ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเขดยนแทนประชทำชทำตธิของเขทำ เขทำมองยข้อนกลนับไปยนังปดเหลตทำนนัรนแหตงกทำร
เกกบเกดที่ยวอนันขมขสืที่น อธิสรทำเอลไดข้ถทูกตดสอนโดยพระเจข้ทำเพรทำะวตทำพวกเขทำมธิไดข้ดททำเนธินในททำงทนัรงหลทำย
ของพระองคร (ดนังทดที่พรรณนทำไวข้ในเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำ) พวกเขทำไดข้ประสบกนับควทำมทดุกขรใจอนัน

ขมขสืนที่ แหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ กระนนัรน พระเจข้ทำกกมธิไดข้โยนทธิรงประชทำชนของพระองครเสดย
บรรดทำศนัตรทูของอธิสรทำเอลมธิไดข้มดชนัยชนะเหนสือพวกเขทำอยตทำงสธิรนเชธิง
สดด 129:3

คนททชั่ไถกก็ไดข้ไถบนหลอังขข้าพเจข้า เขาทชารอยไถของเขาใหข้ยาว" ภทำพ

เปรดยบของผทูข้ไถคนหนขที่งทดที่ทททำใหข้เกธิดรอยไถในแผตนหลนังของพวกเขทำอทำจเปกนภทำพประกอบทดที่แสดง
ถขงกทำรเฆดที่ยนตดจรธิงๆทดพที่ วกยธิวไดข้เผชธิญในกทำรตกเปกนเชลยของพวกเขทำ รอยยทำวไดข้ถทูกฝทำกไวข้บนตนัว
พวกเขทำจรธิงๆเมสือที่ แผตนหลนังของพวกเขทำถทูกทททำใหข้เปกนบทำดแผลดข้วยแสข้ของผทูข้เฆดที่ยนตด นอกจทำกนดร
อทำจมดกทำรเลกงถขงพระบดุตรผทูข้ยธิงที่ ใหญตทดที่สดุดของอธิสรทำเอลดข้วย นนันที่ คสือ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำ เพรทำะ
วตทำดข้วยรอยเฆดที่ยนของพระองครเรทำจขงถทูกรนักษทำใหข้หทำยแลข้ว พระเยซทูทรงทนทดุกขรก บนั ควทำมเจกบปวด
อนันนตทำกลนัวของแสข้ของพวกโรมบนแผตนหลนังศนักดธิธสธิทธธิธของพระองคร พระองครทรงมดรอยไถแหตง
รอยเฆดที่ยนนองเลสือดบนแผตนหลนังของพระองครจรธิงๆ
สดด 129:4

พระเยโฮวาหค์ทรงชอบธรรม พระองคค์ทรงตอัดเครซชั่องจชาจองของ

คนชอัชั่วออก แมข้พระเจข้ทำทรงตดสอนประชทำชนของพระองครแลข้วจรธิงๆตลอดหลทำยรข้อยปด พระองครก ก
ยนังทรงชอบธรรมเหมสือนเดธิม พระองครไมตทรงยอมใหข้อธิสรทำเอลถทูกทททำลทำยอยตทำงยตอยยนับ ตรงกนันขข้ทำม
ในวทำระและฤดทูกทำลอนันสมบทูรณรแบบของพระองคร พระเจข้ทำทรงตนัดพนันธนทำกทำรของเหลตทำผทูข้บดบ
บนังคนับอธรรมของอธิสรทำเอลทธิรงเสดย ในฤดทูกทำลอนันเหมทำะสม บทำบธิโลนกกถทูกควทที่ทำไปและรนัฐบทำล
เปอรรเซดยทดที่เปกนมธิตรมทำกกวตทำกกสททำแดงควทำมกรดุณทำตตอพวกยธิว พระเจข้ทำทรงชอบธรรมในควทำมเมตตทำ
ของพระองครทมดที่ ดตตอประชทำชนของพระองคร
สดด 129:5-7

ขอใหข้บรรดาผยข้ททชั่เกลทยดชอังศมิโยนไดข้ขายหนข้าและตข้องถอยกลอับไป ผทูข้

แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงททูลขอพระเจข้ทำใหข้จนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรทูแหตงชนชทำตธิของเขทำ 6 ใหข้เขาเปก็น
เหมซอนหญข้าททชั่งอกบนหลอังคาเรซอน ซถึงชั่ เหทชั่ยวแหข้งไปกต่อนมอันโตขถึสิ้น 7 ซถึงชั่ คนเกทชั่ยวไมต่เกก็บใสต่มซอหรซอ
คนททชั่มอัดฟต่อนไมต่เกก็บไวข้ททชั่อกของเขา ในสมนัยโบรทำณ มนันเปกนเรสือที่ งปกตธิธรรมดทำทดที่บข้ทำนตตทำงๆใน
อธิสรทำเอลจะมดหลนังคทำแบน พอเวลทำผตทำนไป หญข้ทำจะงอกขขรนบนนนัรน อยตทำงไรกกตทำมเพรทำะมดควทำมชสืรน
เพดยงเลกกนข้อย มนันจขงเหดที่ยวแหข้งไปอยตทำงรวดเรกว ไมตมดใครพยทำยทำมทดที่จะตนัดมนัน ใชข้มนนั เปกนเชสืรอเพลธิง

หรสือเกกบเกดที่ยวมนันเปกนพสืชผล ภทำพเปรดยบนดรสสืที่อถขงควทำมไรข้คตทำ นดเที่ ปกนสธิที่งทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรททูล
ขอใหข้เกธิดแกตเหลตทำศนัตรทูของอธิสรทำเอล – ขอใหข้พวกเขทำกลทำยเปกนเหมสือนคนไรข้คตทำ
สดด 129:8

ทอัสิ้งคนททชั่ผต่านไปไมต่พยดวต่า "ขอพระพรของพระเยโฮวาหค์อยยบต่ นทต่าน

ทอัสิ้งหลาย แมข้คนทนัรงหลทำยจะขอพรของพระเจข้ทำใหข้มดแกตผทูข้อสืที่นในชตวงเวลทำเกกบเกดที่ยว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดรกเก ตสือนมธิใหข้อวยพรเชตนนนัรนแกตเหลตทำศนัตรทูของอธิสรทำเอล ตรงกนันขข้ทำม เขทำประกทำศกทำรอวยพร
ใหข้มแด กตประชทำชนของพระเจข้ทำ: เราอวยพรทต่านทอัสิ้งหลายในพระนามพระเยโฮวาหค์" ควทำมคธิดทดที่
สททำคนัญกวตทำกกคสือวตทำ บรรดทำผทูข้บดบบนังคนับอธรรมแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำจะไมตพบกทำรอวยพรเลย
ตรงกนันขข้ทำม ประชทำชนแหตงพนันธสนัญญทำของพระองครจะไดข้รนับกทำรอวยพร เหมสือนทดผที่ ทูข้แตตงเพลง
สดดุดดเขดยนไวข้ในเพลงสดดุดด 3:8 วตทำ “ขอพระพรของพระองครหลนังที่ ลงเหนสือประชทำชนของพระองคร
เทอญ”
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 130: บทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ บททดีนื่สมิบเอก็ดนดีนี้ (ดถู ภาพรวมสสาหรดับเพลง
สดดุดดี 120) เปก็นบทเพลงแหว่งความทดุกขว์ใจหลดังจากชว่วงเวลาแหว่งความทดุกขว์ลสาบากครดังนี้ ใหญว่ บาง
คนคมิดวว่าความทดุกขว์ลสาบากทดีนื่ดาวมิดเผชมิญมาจากการขว่มเหงของซาอถูลหรนออาจเปก็นความบาปของ
เขากดับนางบดัทเชบา กระนดันนี้ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็ปมิดทม้ายดม้วยความคาดหวดังอดันชนนื่นบานจากพระเจม้า ส
เปอรว์เจดียนใชม้ภาพเปรดียบทดีวนื่ ว่า “ไขว่มดุกทดันี้งหลายยว่อมฝดังอยถูลว่ ขก” เพลงสดดุดดีบทนดีนี้มสดี ดีนื่สว่วน: ขม้อ 1-2
เปมิดเผยความปรารถนาอดันจรมิงจดังทดีมนื่ ดีตว่อพระเจม้า ; ขม้อ 3-4 นสาเสนอคสาสารภาพและการกลดับใจ
ใหมว่; ขม้อ 5-6 ประกาศการรอคอยองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า และขม้อ 7-8 เปมิดเผยความคาดหวดังอดัน
ชนนนื่ บานในองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า
สดด 130:1-2

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์รอข้ งทยลพระองคค์จากททชั่ลถึก ผทูข้แตตง

เพลงสดดุดดทตทำนนดรบนันทขกชตวงเวลทำแหตงควทำมสธิรนหวนังลขกสดุดๆในชดวธิตของเขทำ เขทำอยทูใต นทดที่ลขกแหตง
ควทำมทดุกขรลททำบทำกและควทำมหดหทูต กระนนัรนในโมงยทำมมสืดมธิดนนัรน เขทำรข้องททูลตตอองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ
เขทำรทูวข้ ทำต พละกททำลนังและกทำรชตวยใหข้พข้นของเขทำมทำจทำกไหน ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องวตทำ 2 ขข้าแตต่องคค์พระผยข้

เปก็นเจข้า ขอทรงสดอับเสทยงของขข้าพระองคค์ ขอทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับเสทยงคชาวมิงวอนของขข้า
พระองคค์ เขทำวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ นดเที่ ปกนแบบอยตทำงทดที่ชดนั เจน
ของคททำอธธิษฐทำนรข้อนรนทดที่เกธิดผลมทำกของผทูข้ชอบธรรมคนหนขที่ง (ยทำกอบ 5:16) นอกจทำกนดร เหกนไดข้
ชนัดวตทำผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรอธธิษฐทำนออกเสดยงดนัง เขทำเปลตงเสดยงของตนเปกนถข้อยคททำชนัดเจนขขรนไปสทูต
สวรรคร กทำรอธธิษฐทำนโดยไมตออกเสดยงเปกนกทำรอธธิษฐทำนทดที่ใชข้ไดข้อยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกกตทำม มดบทำง
ครนัรงทดที่พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยเปกนพธิเศษเพรทำะคททำอธธิษฐทำนทดที่ออกมทำเปกนเสดยงดนังผตทำนททำงกลตองเสดยง
สดด 130:3-4

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ถทำมคททำถทำมหนขที่งทดที่ลขกซขรง โอ ขข้าแตต่พระเย

โฮวาหค์ ถข้าพระองคค์จะทรงหมายความชอัชั่วชข้าไวข้ องคค์พระผยข้เปก็นเจข้าเจข้าขข้า ผยใข้ ดจะยซนอยยต่ไดข้ หทำก
พระเจข้ทำจะทรงนนับควทำมบทำปทดุกอยตทำงของเรทำ ผทูข้ใดจะยสืนอยทูตต ตอพระพนักตรรพระองครไดข้? คททำตอบนนัรน
ชนัดเจนอยทูแต ลข้ว ไมตมดผทูข้ใดยสืนอยทูไต ดข้เลย ควทำมจรธิงกกคสือวตทำไมตมสด นักคนเปกนคนชอบธรรม เรทำทดุกคน
ลข้วนบทำปหนทำตตอพระพนักตรรพระองคร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงยอมรนับควทำมผธิดของตนเอง (แมข้แบ
บอข้อมๆกกตทำม)
แตตหลนังจทำกไดข้สทำรภทำพเชตนนนัรนแลข้ว เขทำกกวธิงวอนขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ 4 แตต่
พระองคค์มทการอภอัยเพซชั่อเขาจะยชาเกรงพระองคค์ ชตทำงเปกนควทำมมนันที่ ใจแสนมหนัศจรรยร พระเจข้ทำทรง
สนัตยรซสืที่อและชอบธรรมทดที่จะยกโทษควทำมบทำปทนัรงหลทำยของเรทำเมสืที่อเรทำสทำรภทำพพวกมนันตตอพระองคร
(1 ยอหรน 1:9) กระนนัรน กทำรยกโทษของพระองครกตก รงนั อยทูบต นควทำมเมตตทำและพระคดุณของพระองคร
ดนังนนัรน เรทำจขงมดเหตดุจทูงใจอนันเขข้มแขกงทดที่จะยททำเกรงพระองคร พระเจข้ทำไมตจททำเปกนตข้องยกโทษเรทำ กระนนัรน
ในควทำมเมตตทำของพระองครๆจะทรงยกโทษ เรทำจขงมดเหตดุมหทำศทำลทดที่จะยททำเกรงพระองครเกรงวตทำ
พระองครจะไมตทรงมดควทำมเมตตทำตตอเรทำ
สดด 130:5-6

ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องออกมทำวตทำ ขข้าพเจข้าคอยพระเย

โฮวาหค์ จมิตใจของขข้าพเจข้าคอยอยยต่ และขข้าพเจข้าหวอังในพระวจนะของพระองคค์ เพรทำะทรทำบถขง
ควทำมผธิดบทำปของตนและควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรอคอยพระเจข้ทำและ

หวนังในพระวจนะของพระองคร จนทดุกวนันนดร เรทำตข้องทททำเชตนนนัรนเหมสือนกนัน: รอคอยองครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำและหวนังในพระวจนะของพระองคร นดที่ยธิงที่ เปกนจรธิงเมสืที่อกทำรสทำรภทำพถทูกกระทททำ
6 จมิตใจของขข้าพเจข้าคอยองคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้ายมิชั่งกวต่าคนยามคอยเวลารรต่งเชข้า ขข้าพเจข้ากลต่าววต่า
ยมิงชั่ กวต่าคนยามคอยเวลารรต่งเชข้า ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงทวนซทรทำคททำพทูดตนัวเองเพสือที่ เนข้นควทำมสททำคนัญ
เขทำใชข้ภทำพเปรดยบของคนยทำมคนหนขงที่ ในชตวงใกลข้รต ดุงทดคที่ อยดวงอทำทธิตยรขร ขน เหมสือนกนับทดพที่ วกเขทำ
โหยหทำยทำมเชข้ทำ เขทำกกรอคอยควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเชตนกนัน
สดด 130:7-8

หลนังจทำกไดข้พรรณนทำถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของตนัวเองแลข้ว ครทำวนดรผทูข้

แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือนสตธิประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้ตรนังควทำมหวนังของพวกเขทำในพระเจข้ทำ จงใหข้
อมิสราเอลหวอังใจในพระเยโฮวาหค์ เพราะในพระเยโฮวาหค์มทความเมตตา และในพระองคค์มทการไถต่
อยต่างสมบยรณค์ เหมสือนกนับทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรรอคอยและหวนังในควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ เขทำ
จขงสนังที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้ทททำแบบเดดยวกนัน สทำเหตดุของกทำรคทำดหวนังเชตนนนัรนกกคอสื วตทำ พระเจข้ทำ
ทรงเปดที่ยมเมตตทำและจะทรงไถตประชทำชนของพระองครอยตทำงเปดยที่ มกรดุณทำ
8 และพระองคค์จะทรงไถต่อมิสราเอลจากความชอัชั่วชข้าทอัสิ้งสมินสิ้ ของเขา เมสือที่ ประชทำชนของ
พระเจข้ทำสทำรภทำพ กลนับใจใหมต และจทำกนนัรนรอคอยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พระเจข้ทำกกจะทรงยกโทษพวก
เขทำเรสือที่ งควทำมบทำปของพวกเขทำ นนันที่ เปกนจรธิงสททำหรนับอธิสรทำเอลในสมนัยโบรทำณ มนันยนังเปกนจรธิง
เหมสือนเดธิมสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำทดุกวนันนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 131: เพลงสดดุดดีสดันี้นๆบทนดีถนี้ ถูกยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่ง เชนนื่อกดันวว่ามดัน
ถถูกเขดียนโดยดาวมิดขณะยดังอยถูใว่ นราชสสานดักของซาอถูลกว่อนทดีนื่ตว่อมาเขาขขนนี้ ครองบดัลลดังกว์แหว่ง
อมิสราเอล มดันกลว่าวถขงเดก็กหนดุมว่ คนหนขงนื่ แตว่มนดั กก็มดีประสบการณว์ของชายคนหนขนื่งในพระครมิสตว์
สดด 131:1

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ จมิตใจของขข้าพระองคค์มมิไดข้เหต่อเหมิม และ

นอัยนค์ตาของขข้าพระองคค์มมิไดข้ยโส ขข้าพระองคค์มมิไดข้ไปยรต่งกอับเรซชั่องใหญต่โต หรซอเรซชั่องมหอัศจรรยค์เกมิน

ตอัวของขข้าพระองคค์ ควทำมถตอมใจของดทำวธิดหนดุตมปรทำกฏชนัดเจน ดทู 1 ซทำมทูเอล 18:18, 23 แมข้ถทูกลธิขธิต
ใหข้ไดข้รบนั ควทำมยธิงที่ ใหญต ดทำวธิดตอนเปกนชทำยหนดุตมกกมคด วทำมถตอมใจ ตลอดทนัวที่ พระคนัมภดรร หลนักกทำรนดร
ถทูกนททำเสนออยตทำงชนัดเจนทดที่วทำต พระเจข้ทำจะทรงยกชทูคนใจถตอมและทททำใหข้คนเยตอหยธิงที่ ตทที่ทำลง ดทำวธิดและ
พระบดุตรผทูข้ยธิงที่ ใหญตทสดที่ ดุดของเขทำ เปกนผทูข้อตอนสดุภทำพและถตอมใจ ดทู มนัทธธิว 11:29
สดด 131:2

แตต่ขข้าพระองคค์ไดข้สงบและระงอับจมิตใจของขข้าพระองคค์ อยต่างเดก็กททชั่

หยต่านมมารดาของตนแลข้ว จมิตใจของขข้าพระองคค์เหมซอนอยต่างเดก็กททชั่หยต่านมแลข้ว ตอนเปกนชทำย
หนดุตมในรทำชสททำนนักของซทำอทูล ดทำวธิดไดข้พยทำยทำมประพฤตธิตนัวดดทดที่สดุดเทตทำทดที่จะทททำไดข้ ควทำมคธิดทดที่สททำคนัญ
กวตทำกกคสือวตทำเขทำประพฤตธิตนัวอยตทำงมดปนัญญทำ โดยเฉพทำะตตอหนข้ทำคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ดสธิทธธิอททำนทำจและ
อธิทธธิพล ตลอดชดวธิตของดทำวธิด เขทำประพฤตธิตนัวอยตทำงมดปนัญญทำจรธิงๆ ดทู 1 ซทำมทูเอล 18:5, 14, 15 และ
30 แมข้ซทำอทูลคธิดแผนกทำรชนัวที่ รข้ทำยตตอสทูข้ดทำวธิด เขทำกกประกทำศไดข้อยตทำงซสืที่อตรงวตทำ จมิตใจของขข้าพระองคค์
เหมซอนอยต่างเดก็กททชั่หยต่านมแลข้ว นดที่สสืที่อถขงควทำมไรข้เดดยงสทำและควทำมไมตมดพธิษภนัยใดๆ ซทำอทูลคธิดกทำรชนัวที่
รข้ทำยตตอสทูข้เขทำ ดทำวธิดสนองตอบดข้วยควทำมไมตมดผธิดและควทำมจงรนักภนักดด ควทำมสนัตยรสดุจรธิตแหตงอดุปนธิสยนั
ของเขทำปรทำกฏชนัดเจน
สดด 131:3

กระทนังที่ ตอนเปกนชทำยหนดุตม ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดสร นันๆบทนดร

ดข้วยคททำกททำชนับแกตชนชทำตธิของเขทำ จงใหข้อมิสราเอลหวอังใจในพระเยโฮวาหค์ตอัสิ้งแตต่กาลบอัดนทสสิ้ ซบไปเปก็น
นมิตยค์ คททำสนังที่ นนัรนเปกนจรธิงสททำหรนับอธิสรทำเอล มนันยนังเปกนจรธิงเหมสือนเดธิมสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ
จนทดุกวนันนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 132: บทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ ถดัดไปนดีนี้ (ดถู ภาพรวมสสาหรดับเพลงสดดุดดี
120) อาจถถูกเขดียนโดยซาโลมอน โอกาสทดีนื่เขดียนคนอ ความปรารถนาของดาวมิดทดีจนื่ ะสรม้างนมิเวศ
ถาวรหลดังหนขนื่งสสาหรดับองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า (นดันื่นคนอ พระวมิหาร) กลว่าวอยว่างเจาะจงกก็คนอ โอกาสทดีนื่
เขดียนอาจเปก็นตอนทดีดนื่ าวมิดนสาหดีบพดันธสดัญญามาจากคดีรยาทเยอารดีมไปยดังเรนอนของโอเบดเอโดม
และจากทดีนื่นดันื่นมายดังศมิโยน 2 ซามถูเอล 6:1-23 อดีกทดัศนะหนขนื่งกก็คนอ ตอนทดีนื่ดาวมิดแสดงความ

ปรารถนาของเขาทดีนื่จะสรม้างพระวมิหารแกว่นาธดันใน 2 ซามถูเอล 7:1-17 ไมว่วว่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบท
นดีนี้กก็เปก็นเพลงแหว่งความคาดหวดัง มดันถถูกแบว่งออกไดม้ดดังนดีนี้: คสากลว่าวแสดงความปรารถนาของดาวมิด
ถถูกใหม้ไวม้ในขม้อ 1-7, คสาอธมิษฐานตอนขนยม้ายหดีบนดันี้นในขม้อ 8-10 และการเตนอนความจสาเกดีนื่ยวกดับ
พดันธสดัญญาของพระเจม้าทดีนื่มดีตว่อประชาชนของพระองคว์ในขม้อ 11-18 แมม้จดุดสนใจหลดักของเพลง
สดดุดดีบทนดีคนี้ นอ ดาวมิด ผถูม้เขดียนกก็อาจเปก็นซาโลมอน
สดด 132:1-5

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงระลถึกถถึงดาวมิดและความลชาบากยาก

เขก็ญทอัสิ้งสมิสิ้นของทต่าน 2 วต่า ทต่านไดข้ปฏมิญาณตต่อพระเยโฮวาหค์อยต่างไร และไดข้ปฏมิญาณตอัวไวข้ตต่อองคค์
ผยทข้ รงมหมิทธมิฤทธมิดิ์ของยาโคบวต่า 3 "แนต่นอนขข้าพระองคค์จะไมต่เขข้าตอัวบข้านหรซอขถึสิ้นไปนอนบน
ททชั่นอนของตน 4 ขข้าพระองคค์จะไมต่ใหข้นอัยนค์ตาของขข้าพระองคค์หลอับ หรซอใหข้หนอังตาเคลมิสิ้มไป
5 จนกวต่าขข้าพระองคค์จะหาสถานททชั่สชาหรอับพระเยโฮวาหค์ไดข้ คซอททชั่ประทอับของพระเจข้าผยข้ทรงมหมิทธมิ
ฤทธมิดิ์ของยาโคบ"
แมข้ดทำวธิดไดข้สรข้ทำงเรสือนไมข้สนสดดทำรรหลนังหนขงที่ ใหข้ตนัวเองแลข้ว (2 ซทำมทูเอล 5:11 และ 7:2) เขทำกก
ตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะสรข้ทำงพระนธิเวศทดที่เหมทำะสมหลนังหนขงที่ ถวทำยพระเจข้ทำ สมนัยนนัรนอนดุสทำวรดยแร ละทดที่
ประทนับแหตงสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำบนโลกคสือ พลนับพลทำนนัรนซขที่งซขที่งเสสืที่อมโทรมไปมทำกแลข้วหลนังจทำกสดที่
ศตวรรษแหตงกทำรเผชธิญแดดลมฝนและกทำรใชข้งทำน นอกจทำกนดรดทำวธิดหทำททำงทดที่จะสรข้ทำงพระวธิหทำร
ถทำวรหลนังหนขที่งทดที่เหมทำะสมแกตสงตทำรทำศดแหตงพระเจข้ทำของเขทำ ไมตวทำต โอกทำสทดที่เขดยนคสือตอนทดที่หดบนนัรนยนัง
อยทูทต ดที่เรสือนของโอเบดเอโดมหรสือชตวงตตอมทำในชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดกกมคด วทำมปรทำรถนทำแรงกลข้ทำทดที่จะ
สรข้ทำงพระวธิหทำรหลนังหนขที่งทดที่เหมทำะสมสททำหรนับ “พระเจข้ทำผทูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธของยทำโคบ”
สดด 132:6-7

ดยเถมิด เราไดข้ยมินเรซชั่องนทสิ้ในเอฟราธาหค์ เราไดข้พบสมิงชั่ นทสิ้ในนาของปต่าไมข้

เรสือที่ งนดรอข้ทำงอธิงถขงสมนัยทดที่หดบนนัรนยนังอยทูทต คดที่ ดรยทำทเยอทำรธิมในเอฟรทำอธิม (เอฟรทำอธิมยนังเปกนทดที่รจทูข้ นักในชสืที่อ
เอฟรทำธทำหรดข้วย ดทู 1 ซทำมทูเอล 1:1) ทดที่นนนัที่ หดบนนัรนถทูกพบเจอหลนังจทำกคนฟดลธิสเตดยนททำมนันกลนับมทำคสืน

7 "เราจะไปยอังททชั่ประทอับของพระองคค์ เราจะนมอัสการททชั่รองพระบาทของพระองคค์ " ดทำวธิด
จขงปฏธิญทำณวตทำจะไปยนังสถทำนทดที่นมนัสกทำรและสนัตยรซสืที่อทดที่นนันที่ แมข้มนันเปกนระยะททำงไกล นนันที่ กกไมตทททำใหข้
ดทำวธิดยตอทข้อ เขทำมดควทำมปรทำรถนทำแรงกลข้ทำทดที่จะสนัตยรซสืที่อในกทำรนมนัสกทำรตตอพระเจข้ทำของเขทำ
สดด 132:8-10

ณ จดุดนดร ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเปลตงเสดยงของตนในคททำอธธิษฐทำนตตอ

พระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงลรกขถึสิ้นเสดก็จไปยอังททชั่พชานอักของพระองคค์ ทอัสิ้งพระองคค์และ
หทบแหต่งอานรภาพของพระองคค์ นตทำสนใจทดที่วทำต ซทำโลมอนใชข้ถข้อยคททำเดดยวกนันนดรตอนอดุทธิศถวทำยพระ
วธิหทำร ดทู 2 พงศทำวดทำร 6:41, 42 ซทำโลมอนขอรข้องพระเจข้ทำใหข้นททำกทำรสถธิตบนโลกนดรของพระองคร
กลนับมทำประทนับเหนสือพระทดที่นนังที่ กรดุณทำบนหดบพนันธสนัญญทำนนัรนอดกครนัรง
9 ขอปรโรหมิตของพระองคค์สวมความชอบธรรม และใหข้วมิสรทธมิชนของพระองคค์โหต่รข้องดข้วย
ความชซชั่นบาน ดทำวธิดโหยหทำวนันนนัรนเมสือที่ พวกปดุโรหธิตของพระเจข้ทำจะปรนนธิบนัตธิทดที่แทตนบทูชทำของ
พระเจข้ทำอดกครนัรง เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำดข้วยภทำพเปรดยบแบบสททำนวนโวหทำรใหข้พวกเขทำสวมควทำม
ชอบธรรมเปกนเสสืรอผข้ทำ ขข้อ 16 ของบทนดรกลตทำวซทรทำขข้อ 9 ยกเวข้นวลดทดที่วทำต พวกปดุโรหธิตของพระเจข้ทำสวม
ควทำมรอดเปกนเสสืรอผข้ทำ อธิสยทำหรเขดยนเกดที่ยวกนับ “เสสืรอผข้ทำแหตงควทำมรอด” และ “เสสืรอคลดุมแหตงควทำมชอบ
ธรรม” แนตทดเดดยว ประชทำชนของพระเจข้ทำทดุกวนันนดรในพระครธิสตรเปกนปดุโรหธิตของพระเจข้ทำและนดุตงหตม
กทำยดข้วยเสสืรอคลดุมแหตงควทำมชอบธรรมของพระครธิสตร ดนังนนัรนดทำวธิดจขงตนัรงตทำคอยวนันนนัรนเมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำจะโหตรข้องดข้วยควทำมชสืที่นบทำนเพรทำะกทำรนมนัสกทำรทดที่พระวธิหทำรมดขรขนอดกครนัรงทดที่
เยรทูซทำเลกม
10 เพราะเหก็นแกต่ดาวมิดผยรข้ อับใชข้ของพระองคค์ ขออยต่าทรงเมมินพระพอักตรค์หนทจากผยข้ททชั่
พระองคค์ทรงเจมิมไวข้นอัสิ้น ผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรจงข วธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้หนันกทำรอวยพรและพระ
พนักตรรของพระองครไปเสดยจทำกเขทำ ในฐทำนะกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอล ซทำโลมอนเปกนผยถข้ ยกเจมิมของ
พระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (มาชมิยาหว์) ถทูกแปลเปกนพระเมสสธิยทำหรในทดที่อนสืที่ พระเจข้ทำทรงอวยพรซทำ
โลมอนและกษนัตรธิยรองครตตอๆมทำเพรทำะเหกนแกตดทำวธิด พระองครจะทรงอวยพรเรทำเพรทำะเหกนแกตพระ
เยซทูผทูข้ทรงเปกนททำยทำทผทูข้ยธิงที่ ใหญตของดทำวธิด

สดด 132:11-12

พระเยโฮวาหค์ทรงปฏมิญาณกอับดาวมิดออันเปก็นสอัจจะ ซถึงชั่ พระองคค์จะ

ไมต่ทรงหอันกลอับคซอวต่า "เราจะตอัสิ้งผลจากตอัวของเจข้าไวข้บนบอัลลอังกค์ของเจข้า ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดรเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับพนันธสนัญญทำนนัรนทดที่พระองครทรงกระทททำไวข้กบนั ดทำวธิด ในพนันธ
สนัญญทำดทำวธิด พระเจข้ทำทรงสนัญญทำดทำวธิดวตทำลทูกหลทำนของเขทำจะนนังที่ บนบนัลลนังกรของเขทำเสมอไป ดทู 2
ซทำมทูเอล 7:5-16
ทดที่นนนัที่ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำดทำวธิดวตทำ 12 ถข้าบรรดาบรตรของเจข้าปฏมิบอัตมิตามพอันธสอัญญาของเรา
และบรรดาพระโอวาทของเราซถึชั่งเราจะสอนเขา เหลต่าบรตรของเขาทอัสิ้งหลายดข้วยเชต่นกอันจะนอัชั่งบน
บอัลลอังกค์ของเจข้าเปก็นนมิตยค์" เงสืที่อนไขเดดยวเทตทำนนัรนของพนันธสนัญญทำดทำวธิดกกคสือวตทำ ลทูกหลทำนของดทำวธิด
จะตข้องเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระเจข้ทำตตอไป นตทำเศรข้ทำทดที่หลทำยคนตตอมทำไมตเชสืที่อฟนัง ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขง
ทรงทททำใหข้บนัลลนังกรของดทำวธิดวตทำงเปลตทำแตตมธิใชตอยตทำงถทำวร สนักวนันหนขที่งเมสือที่ พระเยซทูครธิสตรเสดกจกลนับมทำ
ดทำวธิดจะนนังที่ บนบนัลลนังกรของเขทำเองอดกครนัรงในฐทำนะกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอลเมสืที่อพระเยซทูทรงเปกนพระ
มหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรนังหลทำยเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน
สดด 132:13-14

เพราะพระเยโฮวาหค์ทรงเลซอกศมิโยน พระองคค์มทพระประสงคค์จะใหข้

เปก็นททชั่ประทอับของพระองคค์ ซทำโลมอนเตสือนควทำมจททำเหลตทำผทูข้อตทำนของเขทำวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือกศธิ
โยน (นนันที่ คสือ เยรทูซทำเลกม) แลข้ว ตนัรงแตตสมนัยของอนับรทำฮนัมบนภทูเขทำโมรธิยทำหรมทำจนถขงกทำรสถทำปนทำ
เยรทูซทำเลกมเปกนนครหลวงแหตงอธิสรทำเอล นครทดที่ถทูกเลสือกของพระเจข้ทำคสือเยรทูซทำเลกมในตอนนนัรนและ
จะเปกนเชตนนนัรนเสมอไป มนันคสือนครทดที่พระเยซทูทรงรข้องไหข้ใหข้ และจทำกเยรทูซทำเลกมยดุคพนันปด พระเยซทู
ครธิสตรจะทรงครอบครองเหนสือแผตนดธินโลกสนักวนันหนขที่ง
14 ตรอัสวต่า "นทชั่เปก็นททชั่พชานอักของเราเปก็นนมิตยค์ เราจะอยยต่ททชั่นทชั่ เพราะปรารถนาเชต่นนอันสิ้ ชตทำงเปกน
ควทำมคธิดอนันลขกซขรง! พระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือกเยรทูซทำเลกมเปกนสถทำนทดที่สททำหรนับกทำรหยดุดพนักของพระองคร
แลข้ว มนันเปกนสถทำนทดที่แหตงกทำรพนักผตอนของพระองคร มนันคสือนครทดพที่ ระองครทรงเลสือกทดที่จะสถทำปนทำ
กทำรสถธิตอยทูบต นโลกของพระองครไวข้

สดด 132:15-18

ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดทดที่มดเอกลนักษณรบทนดรโดย

กลตทำวแทนพระเจข้ทำถขงพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองครเกดที่ยวกนับเยรทูซทำเลกม เราจะอชานวยพรอยต่าง
มากมายแกต่เสบทยงของเมซองนทสิ้ เราจะใหข้คนจนของเมซองนทสิ้อมิชั่มดข้วยขนมปอัง พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะ
อวยพรนครทดที่ถทูกเลสือกของพระองครและแมข้แตตคนยทำกจนทดที่อยทูใต นนนัรน 16 เราจะเอาความรอดหต่ม
ปรโรหมิตของเมซองนอัสิ้น และวมิสรทธมิชนของเมซองนอัสิ้นจะโหต่รข้องดข้วยความชซชั่นบาน ดทู หมทำยเหตดุสททำหรนับ
ขข้อ 9 ทดที่นนนัที่ พวกปดุโรหธิตของพระเจข้ทำถทูกกลตทำววตทำนดุตงหตมควทำมชอบธรรม
17 ณ ททชั่นอัสิ้นเราจะกระทชาใหข้มทเขาหนถึชั่งงอกขถึสิ้นมาสชาหรอับดาวมิด เราไดข้เตรทยมประททปดวง
หนถึชั่งสชาหรอับผยรข้ อับเจมิมของเรา กทำรกลตทำวถขง “เขทำของดทำวธิด” หมทำยถขง พละกททำลนังของเขทำโดยทนัวที่ ไป
และกลตทำวอยตทำงเจทำะจงมทำกขขรนคสือ ลทูกหลทำนของเขทำ สธิที่งทดผที่ ทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพทูดถขงคสือ รทำชวงศร
ทดจที่ ะมทำของดทำวธิด มนันออกดอกหรสือวนัฒนทำขขรนทดที่เยรทูซทำเลกม จทำกเยรทูซทำเลกมนนันที่ เองทดที่ควทำมสวตทำงของ
โลกจะสต องแสง นนันที่ เปกนจรธิงในสมนัยของดทำวธิด ควทำมสวตทำงนนัรนสต องทะลดุผทำต นควทำมมสืดในสมนัยของ
พระเยซทู มนันจะเปกนจรธิงทนัรงหมดเมสือที่ พระองครเสดกจกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง
18 เราจะเอาความอายหต่มศอัตรย ของทต่าน แตต่มงกรฎของทต่านจะแวมวามอยยต่บนทต่าน"
พระเจข้ทำผตทำนททำงผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรทรงปธิดทข้ทำยบทนดรโดยสนัญญทำวตทำจะกททำรทำบเหลตทำศนัตรทูของ
เยรทูซทำเลกมและนททำกทำรอวยพรมทำสทูตเชสืรอสทำยของดทำวธิดเมสืที่อพวกเขทำนนังที่ บนบนัลลนังกรของเขทำ ขข้อทข้ทำยๆ
เหลตทำนดรเปกนกทำรเสรธิมเขข้ทำกนับพนันธสนัญญทำดทำวธิด พระเจข้ทำโดยททำงผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ทรงพดุงต เปข้ทำ
ไปทดที่เยรทูซทำเลกมนครทดที่ถทูกเลสือกของพระเจข้ทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 133: บทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ ถดัดไปนดีนี้ (ดถู ภาพรวมสสาหรดับเพลงสดดุดดี
120) อาจถถูกเขดียนโดยดาวมิด บางคนไดม้คาดเดาวว่ามดันถถูกเขดียนหลดังจากดาวมิดถถูกเลนอกโดยคน
อมิสราเอลสมิบสองตระกถูลนดันี้นใหม้เปก็นกษดัตรมิยว์เหนนอประชาชาตมินดันี้นทดันี้งสมินี้น คนอนนนื่ ๆกก็เสนอแนะวว่ามดัน
ถถูกเขดียนหลดังจากทดีนื่การกบฏของอดับซาโลมลม้มเหลวและดาวมิดกลดับคนนสถูว่บดัลลดังกว์อดีกครดังนี้ ทดัศนะ

แรกนว่าจะใชว่มากกวว่า ใจความหลดักมดีหนขนื่งเดดียวและเรดียบงว่าย: ความเปก็นนสนี้าหนขงนื่ ใจเดดียวกดัน
ทว่ามกลางพวกพดีนื่นอม้ ง
สดด 133:1

ดยเถมิด ซถึชั่งพทชั่นข้องอาศอัยอยยต่ดข้วยกอันเปก็นนชสิ้าหนถึงชั่ ใจเดทยวกอัน กก็เปก็นการ

ดทและนต่าชซชั่นใจมากสอักเทต่าใด ผทูข้เขดยนทดที่ไดข้รนับกทำรดลใจทตทำนนดรนททำเสนอควทำมจรธิงหนขที่งทดที่เปกนนธิรนันดรร
มดกทำรอวยพรและควทำมดดยธิงที่ ใหญตเมสืที่อพดที่นอข้ งเหกนพข้องตรงกนัน ควทำมเปกนนทรทำหนขงที่ ใจเดดยวกนันคสือ
พระพรอยตทำงหนขที่งซขงที่ แผตออกมทำจทำกพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำ กทำรทะเลทำะวธิวทำทและควทำมไมตลง
รอยกนันคสือสธิที่งทดที่เปกนของโลก เนสืรอหนนัง และพญทำมทำร มดควทำมอตอนหวทำนแบบสวรรครในควทำมเปกน
นทรทำหนขงที่ ใจเดดยวกนัน
สดด 133:2

ควทำมเปกนนทรทำหนขงที่ ใจเดดยวกนันเปกนเหมซอนนชสิ้ามอันประเสรมิฐอยยต่บน

ศทรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสซอสิ้ ของทต่าน
ภทำพประกอบนดรคสือตอนทดที่อทำโรนถทูกเจธิมเปกนมหทำปดุโรหธิตเหนสืออธิสรทำเอล นทรทำมนันเจธิมนนัรนจรธิงๆแลข้ว
เปกนนทรทำหอมมทำกกวตทำ ดทู อพยพ 30:23-25 อพยพ 29:7 พรรณนทำถขงกทำรเจธิมพวกปดุโรหธิต เพรทำะ
นทรทำมนันเจธิมนนัรนถทูกทททำใหข้เปกนนทรทำหอมและมดกลธิที่นหอมชสืนที่ ใจ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือ ควทำมหอม
หวทำนและควทำมยธินดด – ควทำมยธินดดของกทำรทดพที่ ดที่นข้องอทำศนัยอยทูดต วข้ ยกนันเปกนนทรทำหนขที่งใจเดดยวกนัน
สดด 133:3

เหมซอนนชสิ้าคข้างของภยเขาเฮอรค์โมน เหมซอนนชสิ้าคข้างซถึชั่งตกลงบนเทซอก

เขาศมิโยน เพราะวต่าพระเยโฮวาหค์ทรงบอังคอับบอัญชาพระพรททชั่นอัชั่น คซอชทวมิตจชาเรมิญเปก็นนมิตยค์ ภทูเขทำเฮอรร
โมนทดอที่ ยทูทต ทำงทธิศเหนสือเปกนภทูเขทำสทูงทดที่สดุดในเขตแดนของอธิสรทำเอล มนันมดหมธิ ะปกคลดุมบนยอด
บตอยๆ นทรทำคข้ทำงของภทูเขทำเฮอรรโมนนนัรนเยกนฉทที่ทำชสืที่นใจในแผตนดธินทดที่กขที่งแหข้งแลข้งบตอยๆ ในลนักษณะ
เดดยวกนัน นทรทำคข้ทำงบนเทสือกเขทำศธิโยนกกเยกนฉทที่ทำชสืนที่ ใจเชตนกนัน ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ พวกพดที่นอข้ ง
ทดที่เปกนนทรทำหนขที่งใจเดดยวกนันเปกนพระพรอยตทำงหนขงที่ อดกครนัรงทดพที่ ระเจข้ทำทรงบนัญชทำกทำรอวยพรของ
พระองครทดที่ภทูเขทำศธิโยน (นนันที่ คสือ เยรทูซทำเลกม) พระพรยธิงที่ ใหญตทดที่สดุดกกคสือ พระพรแหตงชดวตธิ – ชดวธิตนธิรนัน
ดรร รทำกฐทำนของมนันอยทูทต ดที่กลโกธทำซขที่งอยทูทต ดที่เยรทูซทำเลกม รทำกฐทำนทดที่แทข้จรธิงแหตงควทำมเปกนนทรทำหนขที่งใจ

เดดยวกนันถทูกพบทดที่กทำงเขนของพระเยซทูครธิสตร – ควทำมเปกนนทรทำหนขที่งใจเดดยวกนันกนับพระเจข้ทำและควทำม
เปกนนทรทำหนขงที่ ใจเดดยวกนันกนับพดนที่ ข้อง
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 134: นดีนื่เปก็นบทเพลงใชม้แหว่ขนขนี้ เพลงสดุดทม้าย (ดถู ภาพรวมสสาหรดับ
เพลงสดดุดดี 120) มดันอาจถถูกเขดียนโดยดาวมิด โอกาสทดีนื่เขดียนอาจเปก็นตอนทดีนื่เขานสาหดีบพดันธสดัญญามา
ยดังศมิโยน (2 ซามถูเอล 6:17, 18) หรนออาจเปก็นตอนทดีนื่เขานดับคนเลวดีและแตว่งตดันี้งพวกเขาสสาหรดับงาน
ปรนนมิบดัตขมิ องพวกเขา (1 พงศาวดาร 23:26, 30) เหก็นไดม้ชดัดวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นบทเพลงแหว่ง
การอดุทมิศถวายและการอวยพรคนเลวดีสสาหรดับงานปรนนมิบดัตมิทดีนื่พลดับพลานดันนี้
สดด 134:1

มาเถมิด มาถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ บรรดาทต่านผยข้รบอั ใชข้ทอัสิ้งสมินสิ้

ของพระเยโฮวาหค์ ผยข้ยนซ อยยใต่ นพระนมิเวศของพระเยโฮวาหค์ในกลางคซน เพรทำะมดกทำรกลตทำวถขงกทำร
ปรนนธิบนัตธิในตอนกลทำงคสืน เรทำจขงอทำจสนันนธิษฐทำนไดข้วทำต ฉทำกหลนังของเพลงสดดุดดบทนดรคสือ ตอนเชข้ทำ ส
เปอรรเจดยนเสนอแนะวตทำเพรทำะวตทำนดที่เปกนบทเพลงใชข้แหตขร ขนเพลงสดุดทข้ทำย มนันจขงถทูกขนับรข้องขณะทดที่พวก
จทำรธิกมทำรต วมเทศกทำลเลดรยงเหลตทำนนัรนทดที่เยรทูซทำเลกมกททำลนังเกกบขข้ทำวของและมดุตงหนข้ทำกลนับบข้ทำน ในแสงยทำม
เชข้ทำ พวกเขทำเหกนคนเลวดทดที่ไดข้เขข้ทำเวรตลอดทนัรงคสืน เพสืที่อเฝข้ทำพลนับพลทำ/พระวธิหทำร พวกเขทำจขงรข้อง
บทเพลงคททำนนับแกตผทูข้รนับใชข้ทดที่สนัตยรซสืที่อเหลตทำนดรของพระเจข้ทำ แนตทดเดดยวคนทนัรงหลทำยทดที่อยทูเต ฝข้ทำขข้ทำวของใน
กทำรทททำงทำนของพระเจข้ทำควรไดข้รนับคททำสรรเสรธิญ บตอยครนัรงคนเลวดมดหนข้ทำทดๆที่ ไมตไดข้รนับคททำขอบคดุณของ
กทำรรนักษทำควทำมสะอทำดและควทำมเปกนระเบดยบเรดยบรข้อยของพลนับพลทำ/พระวธิหทำรหรสือกทำรเฝข้ทำยทำม
มนันในตอนกลทำงคสืน จนทดุกวนันนดรคนเหลตทำนนัรนทดที่ปรนนธิบนัตธิพระเยซทูครธิสตร กระทนังที่ ในงทำนรนับใชข้เสรธิม
ตตทำงๆควรไดข้รนับกทำรคททำนนับและกทำรอวยพร
สดด 134:2

จงยกมซอของทต่านขถึสิ้นในสถานบรมิสรทธมิดิ์ และถวายสาธรการแดต่พระเย

โฮวาหค์ กทำรยกมสือขขรนเปกนทตทำททำงของคนฮดบรทูในกทำรนมนัสกทำรและกทำรอธธิษฐทำน มสือทดที่ถทูกยกขขรนชดรไป
ยนังสวรรครและพระเจข้ทำแหตงสวรรคร นตทำเศรข้ทำทดที่ในปนัจจดุบนัน วธิธดปฏธิบนัตธิดนังกลตทำวถทูกใชข้อยตทำงผธิดๆในกทำร
นมนัสกทำรจอมปลอมและศทำสนทำครธิสตรแบบลอกเลดยนแบบ มนันดทูนตทำเลสืที่อมใส แตตบตอยครนัรงกกไมตมด

รทำกฐทำนในควทำมเชสืที่อแทข้จรธิงหรสือวธิธดปฏธิบนัตธิตทำมพระคนัมภดรเร ลย ดทำวธิดจขงขอรข้องคนเลวดทพดที่ ลนับพลทำ/
พระวธิหทำรใหข้นมนัสกทำรและถวทำยสทำธดุกทำรแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำเชตนนนัรน
สดด 134:3

ขอพระเยโฮวาหค์ทรงอชานวยพระพรทต่านจากศมิโยน คซอพระองคค์

ผยทข้ รงสรข้างฟข้าสวรรคค์และแผต่นดมินโลก หลนังจทำกเรดยกคนเลวดใหข้ถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระเจข้ทำแลข้ว ดทำวธิด
กกขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงอวยพรพวกเขทำตอบดข้วย อดกทนัศนะหนขที่งกกคสือวตทำ คนเลวดทดที่พลนับพลทำ/พระ
วธิหทำรตอบฝทูงชนทดที่จะออกเดธินททำงดข้วยคททำอวยพรขณะทดที่พวกเขทำเตรดยมตนัวกลนับบข้ทำน โปรดสนังเกต
กทำรเอตยถขงพระรทำชกธิจในกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำ มนันเปกนขข้อเทกจจรธิงซขที่งเปกนทดที่ยอมรนับ
พระองครผทูข้ทรงเปกนผทูข้เนรมธิตสรข้ทำงสธิที่งทนัรงปวงทรงถทูกเรดยกใหข้อวยพรประชทำชนของพระเจข้ทำไมตวทำต
พวกเขทำเปกนคนเลวดทดที่พลนับพลทำ/พระวธิหทำรหรสือเหลตทำผทูข้จทำรธิกทดที่จะเดธินททำงกลนับบข้ทำนกกตทำม
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 135: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ขนขนี้ ตม้นดม้วยเนนนี้อหาทดีนื่คลม้ายคลขงกดับเพลงสดดุดดี
บทกว่อนหนม้า เหลว่าผถูม้รดับใชม้ของพระเจม้าถถูกเรดียกใหม้สรรเสรมิญองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า สว่วนทดีนื่เหลนอของ
บทนดีนี้เปก็นการกลมกลนนกดันของขม้อพระคดัมภดีรว์อนนื่น สมิบสดีนื่ขม้อแรกเปก็นคสาเตนอนสตมิใหม้สรรเสรมิญองคว์
พระผถูม้เปก็นเจม้า นดีนื่ตามมาดม้วยการประณามการนดับถนอรถูปเคารพในขม้อ 15-18 และจากนดันี้นเปก็นคสาเชมิญ
ชวนสดุดทม้ายใหม้ถวายสาธดุการแดว่องคว์พระผถูม้เปก็นเจม้าในขม้อ 19-21
สดด 135:1-3

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด จงสรรเสรมิญพระนามของพระเย

โฮวาหค์ โอ บรรดาผยรข้ บอั ใชข้ของพระเยโฮวาหค์เออ๋ย จงสรรเสรมิญพระองคค์ 2 ทต่านททชั่ยซนอยยใต่ นพระนมิเวศ
ของพระเยโฮวาหค์ ททชั่ในบรมิเวณพระนมิเวศของพระเจข้าของเรา 3 จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์ เพราะ
พระเยโฮวาหค์ประเสรมิฐ จงรข้องเพลงสรรเสรมิญพระนามของพระองคค์ เพราะการกระทชานอัสิ้น
เพลมิดเพลมิน เมสือที่ เพลงสดดุดดแหตงคททำสรรเสรธิญนดรเรธิที่มตข้น คททำกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระองครกถก ทูกพบหข้ทำ
ครนัรง ในลนักษณะทดที่คลข้ทำยกนับเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำ คนเลวดและบรรดทำผทูข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำทดที่
พลนับพลทำ/พระวธิหทำรถทูกเรดยกใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดรสททำหรนับ

ประชทำชนของพระเจข้ทำ และเหตดุผลนนัรนกกไมตเคยเปลดที่ยนแปลง พระองครประเสรธิฐและพระนทำมของ
พระองครเปกนทดที่นตทำยธินดด
สดด 135:4

เหตดุเพธิมที่ เตธิมสททำหรนับกทำรสรรเสรธิญถทูกหมทำยเหตดุไวข้ โดยเฉพทำะจทำก

มดุมมองของอธิสรทำเอล เพราะพระเยโฮวาหค์ทรงเลซอกยาโคบไวข้สชาหรอับพระองคค์เอง เลซอกอมิสราเอล
ไวข้เปก็นกรรมสมิทธมิดิ์ของพระองคค์ บรรดทำครธิสเตดยนคนตตทำงชทำตธิกมก ดเหตดุเดดยวกนันทดที่จะสรรเสรธิญ
พระองคร พระองครไดข้ทรงเลสือกเรทำแลข้วในพระครธิสตรใหข้เปกนทรนัพยรสมบนัตขธิ องพระองครโดยเฉพทำะ
ดนังนนัรนคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต นพระครธิสตรอยตทำงแทข้จรธิงจขงเปกนสมบนัตธิพธิเศษอยตทำงหนขงที่ ตตอพระเจข้ทำ
สดด 135:5

นอกจทำกนดร เพราะขข้าพเจข้าทราบวต่าพระเยโฮวาหค์ใหญต่ยมิชั่ง และองคค์

พระผยข้เปก็นเจข้าของเราใหญต่ยมิชั่งกวต่าพระอซชั่นทอัสิ้งสมินสิ้ โลกสมนัยนนัรนและในปนัจจดุบนันเตกมไปดข้วยศทำสนทำ
เทดยมเทกจและลอกเลดยนแบบ ไมตวทำต ในนทำมของอนัลเลทำะหรหรสือเทพเจข้ทำองครอนสืที่ อยตทำงทดที่เขทำวตทำกนัน
ควทำมจรธิงกกคสือวตทำองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำพระเจข้ทำทรงอยทูเต หนสือพระเทกจทนัรงปวง พระองครยธิงที่ ใหญตและอยทูต
เหนสือพระทนัรงสธิรน
สดด 135:6-7

พระเยโฮวาหค์พอพระทอัยสมิชั่งใด พระองคค์กก็ทรงกระทชาในฟข้าสวรรคค์

และบนแผต่นดมินโลก ในทะเลและททชั่นชสิ้าลถึกทอัสิ้งสมิสิ้น 7 พระองคค์ทรงกระทชาใหข้เมฆลอยขถึสิ้นมาจากททชั่สรด
ปลายแผต่นดมินโลก พระองคค์ทรงกระทชาฟข้าแลบใหข้แกต่ฝนและทรงนชาลมออกมาจากคลอังของ
พระองคค์ นทรทำพระทนัยอนันเปกนสธิทธธิธขทำดของพระเจข้ทำถทูกกลตทำวถขงตรงนดร พระองครทรงทททำไดข้และทรง
กระทททำสธิที่งใดกกตทำมทดที่พระองครทรงเลสือกกระทททำ นทรทำพระทนัยอนันเปกนสธิทธธิธขทำดของพระองครปรทำกฏ
ชนัดเจนในกทำรเนรมธิตสรข้ทำงฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลก มนันปรทำกฏชนัดในอททำนทำจแหตงธรรมชทำตธิ แมข้
ซทำตทำนเปกนเจข้ทำแหตงอททำนทำจในยตทำนฟข้ทำอทำกทำศ พระเจข้ทำกกทรงกดุมสธิทธธิอททำนทำจเดกดขทำดเหนสือกทำรทททำงทำน
ตตทำงๆของฟข้ทำอทำกทำศและอททำนทำจของพวกมนัน โลกมนักเรดยกภนัยพธิบนัตธิตตทำงๆททำงธรรมชทำตธิวทำต เปกน ‘ฝดมสือ
ของพระเจข้ทำ’ อนันทดที่จรธิงพญทำมทำรอทำจเปกนตนัวกทำรกกไดข้ แมข้กระนนัรน พระเจข้ทำกกทรงกดุมสธิทธธิอททำนทำจ
สดุดทข้ทำยเหนสือกทำรทททำงทำนตตทำงๆของฟข้ทำอทำกทำศแหตงแผตนดธินโลก

สดด 135:8-12

พรข้อมกนันนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหนันควทำมสนใจของเขทำไปยนัง

กทำรทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นอยตทำงทรงฤทธธิธในกทำลอดดต พระองคค์คซอผยทข้ รงสอังหารลยก
หอัวปทของอทยมิปตค์ ทอัสิ้งของคนและของสอัตวค์ 9 โอ อทยมิปตค์เออ๋ย ผยทข้ รงใหข้หมายสชาคอัญและการมหอัศจรรยค์
ทต่ามกลางเจข้า ใหข้ตต่อสยกข้ อับฟาโรหค์และบรรดาขข้าราชการของทต่าน ดทำวธิดเลตทำยข้อนครต ทำวๆวตทำพระเจข้ทำ
ทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นออกมทำจทำกอดยธิปตรอยตทำงไร
10 พระองคค์คซอผยทข้ รงตทประชาชาตมิใหญต่โต และทรงสอังหารกษอัตรมิยผค์ ข้ทย รงฤทธมิดิ์ 11 คซอสมิ
โหนกษอัตรมิยขค์ องคนอาโมไรตค์ และโอกกษอัตรมิยขค์ องเมซองบาชาน และบรรดาราชอาณาจอักรแหต่งคา
นาออัน 12 และประทานแผต่นดมินของเขาทอัสิ้งหลายใหข้เปก็นมรดก เปก็นมรดกแกต่อมิสราเอลประชาชน
ของพระองคค์ ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำประททำนกทำรชตวยใหข้พนข้ อนันทรงฤทธธิธแกตอธิสรทำเอลจทำกประชทำชทำตธิ
อสืนที่ ๆทดที่เปกนศนัตรทูขณะทดที่พวกเขทำเดธินหนข้ทำเขข้ทำไปในแผตนดธินทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำพวกเขทำไวข้ ดนังนนัรน
อธิสรทำเอลจขงมดเหตดุมทำกกวตทำคนทนัรงปวงทดที่จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ พระองครประททำนกทำรชตวยใหข้พข้นอนัน
ทรงฤทธธิธแกตพวกเขทำในกทำลกตอนแลข้ว เชตนเดดยวกนัน เรทำในฐทำนะครธิสเตดยนคนตตทำงชทำตธิกมก ดเหตดุยธิงที่
ใหญตทดที่จะสรรเสรธิญพระองครดวข้ ย เพรทำะวตทำพระองครไดข้ทรงชตวยเรทำใหข้พนข้ จทำกอททำนทำจและโทษแหตง
ควทำมบทำปและประททำนชดวธิตใหมตแกตเรทำในพระครธิสตรแลข้ว
สดด 135:13-14

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระนามของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ โอ ขข้า

แตต่พระเยโฮวาหค์ ความระลถึกถถึงพระองคค์ดชารงอยยทต่ รกชอัชั่วอายร พรข้อมกนันนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกก
หยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อสรรเสรธิญพระนทำมของพระเจข้ทำ มนันดททำรงอยทูชต วนัที่ นธิรนนั ดรรและความระลขกถขงพระองคร
กกคงอยทูตต ลอดไป พระเจข้ทำไมตเพดยงอยทูเต ปกนนธิรนันดรรและไมตมดวนนั เปลดที่ยนแปลงเทตทำนนัรน พระองครจะเปกน
ทดที่รจทูข้ นักไปจนทดุกชนัวที่ อทำยดุดข้วย
นอกจทำกนดร 14 เพราะพระเยโฮวาหค์จะทรงพมิพากษาประชาชนของพระองคค์ ดทำวธิดยกคททำ
พทูดนดรจทำกพระรทำชบนัญญนัตธิ 32:36 เชตนเดดยวกนัน ผทูข้แตตงของหนนังสสือฮดบรทูกยก กคททำพทูดเดดยวกนันนดรในฮดบรทู
10:30 พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำประชทำชนของพระองคร! มนันเปกนเรสืที่องหนขงที่ ทดที่แนตนอน “เพรทำะวตทำเรทำ
ทดุกคนตข้องยสืนอยทูหต นข้ทำบนัลลนังกรพพธิ ทำกษทำของพระครธิสตร” (โรม 14:10) และทรงกลอับพระทอัยในเรซชั่อง

บรรดาผยรข้ อับใชข้ของพระองคค์ ควทำมคธิดอนันหลนังนดรกคก สือวตทำ แมข้พระเจข้ทำอทำจพธิพทำกษทำประชทำชนของ
พระองคร พระองครกทก รงเตกมพระทนัยทดที่จะหนันเสดยจทำกกทำรตดสอนนนัรนทดที่พระองครทรงกระทททำ
ประวนัตธิศทำสตรรแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำแสดงใหข้เหกนเรสืที่องนดรหลทำยครนัรงหลทำยครทำ ดทู อพยพ 32:14,
ผทูข้วธินจธิ ฉนัย 2:14, 2 ซทำมทูเอล 24:16 แมข้พระเจข้ทำทรงสตงกทำรพธิพทำกษทำตดสอนมทำยนังประชทำชนของพระ
องครจรธิงๆในแตตละครนัรงเหลตทำนดร พระองครกทก รงหนันเสดย (นนันที่ คสือ กลนับพระทนัย) จทำกมนันกตอนทดที่
พระองครทรงตดสอนอยตทำงเตกมทดที่ นดบที่ อกเปกนนนัยถขงทนัรงควทำมบรธิสดุทธธิธและควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ
สดด 135:15-18

ครทำวนดรผทูข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรหนันควทำมสนใจของตนไปยนังบรรดทำ

รทูปเคทำรพและพวกคนนนับถสือรทูปเคทำรพ รย ปเคารพของบรรดาประชาชาตมิเปก็นเงมินและทองคชา เปก็น
หอัตถกรรมของมนรษยค์ 16 รย ปเหลต่านอัสิ้นมทปาก แตต่พยดไมต่ไดข้ มทตา แตต่ดยไมต่ไดข้ 17 มทหย แตต่ฟอังไมต่ไดข้ยมิน
ทอัสิ้งไมต่มทลมหายใจในปากของรย ปนอัสิ้น แมข้รทูปเคทำรพตตทำงๆซขที่งมดอยทูทต นัวที่ โลกถทูกทททำดข้วยโลหะมดคตทำตตทำงๆ
เชตน เงธินหรสือทองคททำ พวกมนันกกเปกนใบข้ ตทำบอด หทูหนวก และไมตมดชวด ธิตจรธิงๆ พวกมนันเปกนเพดยง
ผลธิตภนัณฑรของมนดุษยร
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 18 ผยข้ททชั่ทชารย ปนอัสิ้นเหมซอนรย ปเหลต่านอัสิ้น เออ บรรดาผยข้ททชั่วางใจในรยปนอัสิ้นกก็เชต่นกอัน
คนเหลตทำนนัรนทดที่ทททำรทูปเคทำรพตตทำงๆหรสือวทำงใจในพวกมนันกกหทูหนวก ตทำบอด เปกนใบข้ และไมตมดชวด ธิต
ฝตทำยวธิญญทำณเชตนกนัน ชตทำงเปกนควทำมโงตเขลทำทดที่มนดุษยรผทูข้เฉลดยวฉลทำดจะกข้มกรทำบลงตตอโลหะหรสือไมข้
ชธิรนหนขที่งแมข้ถทูกแกะสลนักกกตทำม ควทำมโงตเขลทำของพวกเขทำปรทำกฏชนัดเจน
สดด 135:19-21

โอ วงศค์วานอมิสราเอลเออ๋ย จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ โอ วงศค์

วานอาโรนเออ๋ย จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ 20 โอ วงศค์วานเลวทเออ๋ย จงถวายสาธรการแดต่พระ
เยโฮวาหค์ ทต่านททชั่ยชาเกรงพระเยโฮวาหค์ จงถวายสาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้
ถขงตอนจบแลข้ว ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกรก ข้องเรดยก (1) ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงหมดใหข้สรรเสรธิญ
พระเจข้ทำ (2) เขทำยนังรข้องเรดยกเหลตทำปดุโรหธิตเชสืรอสทำยของอทำโรนใหข้สรรเสรธิญพระองครดข้วย (3) เขทำยนัง
เรดยกคนเลวดทรนังปวงใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ สดุดทข้ทำย (4) ผทูข้ใดกกตทำมและทดุกคนทดที่ยททำเกรงพระเจข้ทำถทูก
เรดยกใหข้ถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระองคร คททำกททำชนับทดที่สดที่นร นันแนตนอนวตทำเปกนของครธิสตจนักรคนตตทำงชทำตธิจนทดุก

วนันนดร ถข้ทำเรทำยททำเกรงพระเจข้ทำ และเรทำควรยททำเกรง เรทำกกอยทูใต ตข้คททำกททำชนับใหข้ถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระองคร
(นนันที่ คสือ สรรเสรธิญพระองคร)
พรข้อมกนันนนัรน ดทำวธิดประกทำศวตทำ 21 สาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์จากศมิโยน พระองคค์ผทข้ย รง
พชานอักอยยใต่ นเยรยซาเลก็ม จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด ดทำวธิดปฏธิบนัตธิตทำมคททำแนะนททำของตนัวเอง เขทำ
ปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำซขที่งกทำรสถธิตอยทูบต นโลกนดรของพระองคร
ประทนับอยทูทต ดที่พลนับพลทำ/พระวธิหทำรทดที่เยรทูซทำเลกม เขทำลงทข้ทำยดข้วยฮาเลลถูยาหว์ – “จงสรรเสรธิญพระเยโฮ
วทำหรเถธิด”
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 136: เพลงสดดุดดีบททดีนื่ 136 เปก็นเพลงสดดุดดียงมินื่ ใหญว่แหว่งการโมทนา
ขอบพระคดุณ John Gill เขดียนไวม้วว่า “เพลงสดดุดดีบทนดีนนี้ ว่าจะถถูกประพดันธว์โดยดาวมิด และถถูกมอบใหม้
แกว่คนเลวดีเพนนื่อขดับรม้องทดุกวดัน, 1 พงศาวดาร 16:41 ซาโลมอนบดุตรชายของเขาปฏมิบดัตมิตามแบบ
อยว่างของเขา และใชม้พวกเขาในการขดับรม้องเพลงอดุทมิศถวายพระวมิหาร, 2 พงศาวดาร 7:3, 6” เพลง
สดดุดดีบทนดีขนี้ ขนี้นตม้นดม้วยคสาสรรเสรมิญสามเทว่าถวายแดว่พระเจม้าผถูม้เปก็น ตรดีเอกนดุภาพ จากนดันี้นมดันยก
ตดัวอยว่างหลายประการเกดีนื่ยวกดับการอวยพรของพระเจม้าทดีนื่มดีตว่ออมิสราเอลตลอดสมดัยประวดัตมิศาสตรว์
ของมดัน มดันปมิดทม้ายดม้วยหลายขม้อทดีนื่แสดงความสสานขกพระคดุณเปก็นการสว่วนตดัวสสาหรดับความเมตตา
ในปดัจจดุบดันและการเลดีนี้ยงดถูของพระเจม้า
สดด 136:1-3

โอ จงโมทนาขอบพระครณพระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์ทรง

ประเสรมิฐ เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ เรทำถทูกกททำชนับใหข้เปดที่ยมดข้วยกทำร
ขอบพระคดุณแดตพระเจข้ทำ เหตดุผลนนัรนเรดยบงตทำยและมดลนักษณะสองประกทำร (1) พระองครทรง
ประเสรธิฐและ (2) ควทำมเมตตทำของพระองครดททำรงเปกนนธิตยร นนันที่ เปกนควทำมจรธิงในสมนัยของดทำวธิด มนัน
ยนังเปกนจรธิงอยทูเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร ชตทำงเปกนควทำมมนันที่ ใจแสนวธิเศษ: กทำรอวยพรของพระเจข้ทำนนัรน
ยนังที่ ยสืนอยทูเต ปกนนธิตยร มนันดททำรงอยทูตต ลอดไป

2 โอ จงโมทนาขอบพระครณพระเจข้าผยข้เหนซอพระทอัสิ้งหลาย เพราะความเมตตาของ
พระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ พระเจข้ทำผทูข้ทรงอยทูเต หนสือผทูข้มดฤทธธิธและผทูข้มดอททำนทำจทนัรงปวงทรงสมควรแกตคททำ
ขอบพระคดุณของเรทำ – เพรทำะควทำมเมตตทำของพระองครอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร!
3 โอ จงโมทนาขอบพระครณถวายแดต่พระองคค์ ผยเข้ ปก็นเจข้าเหนซอเจข้าทอัสิ้งหลาย เพราะความ
เมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ ในลนักษณะเดดยวกนัน เรทำถทูกสนังที่ ใหข้โมทนทำขอบพระคดุณถวทำยแดต
พระเจข้ทำเสมอไป พระองครทรงถทูกเรดยกตรงนดรวทำต เจข้ทำเหนสือเจข้ทำทนัรงหลทำยทำ พระองครทรงอยทูเต หนสือเจข้ทำทนัรง
ปวง แมข้ตรดเอกทำนดุภทำพไมตไดข้ถทูกกลตทำวถขงโดยตรง แตตกถก ทูกสสืที่ออยตทำงแนตนอน พระเจข้ทำทรงถทูกเรดยก
สทำมแบบ นอกจทำกนดร ในแตตละกรณด กทำรโมทนทำขอบพระคดุณกกถทูกเสนอในรทูปของคททำสนังที่ มนันเปกน
คททำบนัญชทำหนขงที่ สททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ เหตดุผลนนัรนยนังเหมสือนเดธิม: ควทำมเมตตทำอนันหทำทดที่สดุด
มธิไดข้ของพระองคร
สดด 136:4-9

พรข้อมกนับกทำรรข้องประสทำน เพลงสดดุดดบทนดรดททำเนธินตตอไป บทำงคน

ไดข้เสนอวตทำคนเลวดกลดุมต หนขที่งยสืนอยทูฝต ที่งนั หนขงที่ ของพระวธิหทำรและประกทำศสต วนแรกของแตตละขข้อขณะ
ทดที่อดกกลดุตมหนขงที่ ทตอง “ควทำมเมตตทำของพระองครดททำรงเปกนนธิตยร” ในเนสืรอหทำสต วนถนัดไปนดร ผทูข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรเลตทำยข้อนแบบบทกวดถขงรทำชกธิจกทำรทรงสรข้ทำงของพระเจข้ทำ
ถวายแดต่พระองคค์ ผยข้ทรงกระทชาการมหอัศจรรยค์ยมิชั่งใหญต่แตต่องคค์เดทยว เพราะความเมตตาของ
พระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 5 ถวายแดต่พระองคค์ ผยทข้ รงสรข้างฟข้าสวรรคค์ดข้วยพระสตมิปอัญญา เพราะ
ความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 6 ถวายแดต่พระองคค์ ผยข้ทรงกางแผต่นดมินโลกออกเหนซอนชสิ้า
ทอัสิ้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 7 ถวายแดต่พระองคค์ ผยข้ทรงสรข้างดวง
สวต่างใหญต่ๆ เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 8 สรข้างดวงอาทมิตยค์ใหข้ครองกลางวอัน
เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 9 ดวงจอันทรค์และดาวทอัสิ้งหลายใหข้ครองกลางคซน
เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์
พระรทำชกธิจเนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดรยงนั เปกนพระรทำชกธิจมหนัศจรรยรเหมสือนเดธิม
ไมตวทำต จะเปกนฟข้ทำสวรรครเบสืรองบน แผตนดธินโลกเบสืรองลตทำง หรสือดวงอทำทธิตยร ดวงจนันทรรและดวงดทำว

ตตทำงๆ พวกมนันลข้วนสททำแดงถขงควทำมดดของพระเจข้ทำและใหข้ภทำพประกอบวตทำควทำมเมตตทำของพระองคร
ดททำรงเปกนนธิตยร พระรทำชกธิจเนรมธิตสรข้ทำงนนัรนควรกระตดุข้นเรทำใหข้โมทนทำขอบพระคดุณถวทำยแดตพระเจข้ทำ
จนทดุกวนันนดร
สดด 136:10-22

จทำกนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเลตทำยข้อนสนัรนๆในกทำรรข้องประสทำน

แบบเดดยวกนันเกดที่ยวกนับประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอล โดยยกตนัวอยตทำงทดที่แสดงถขงควทำมดดและควทำม
เมตตทำของพระเจข้ทำ
ถวายแดต่พระองคค์ ผยข้ทรงตทอทยมิปตค์ทางบรรดาลยกหอัวปท เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารง
เปก็นนมิตยค์ 11 และทรงนชาอมิสราเอลออกมาจากทต่ามกลางเขา เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารง
เปก็นนมิตยค์ 12 ดข้วยพระหอัตถค์เขข้มแขก็งและพระกรททชั่เหยทยดออก เพราะความเมตตาของพระองคค์
ดชารงเปก็นนมิตยค์ 13 ถวายแดต่พระองคค์ ผยทข้ รงแบต่งทะเลแดงออกจากกอัน เพราะความเมตตาของ
พระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 14 และทรงใหข้อมิสราเอลผต่านไปทต่ามกลางทะเลนอัสิ้น เพราะความเมตตา
ของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 15 แตต่ทรงควชชั่าฟาโรหค์และกองทอัพของทต่านเสทยในทะเลแดง เพราะ
ความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 16 ถวายแดต่พระองคค์ ผยข้ทรงนชาประชาชนของพระองคค์
ไปในถมิชั่นทรรกอันดาร เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 17 ถวายแดต่พระองคค์ ผยข้ทรงตท
พระมหากษอัตรมิยค์ทอัสิ้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 18 และทรงสอังหาร
กษอัตรมิยพค์ ระนามอรโฆษ เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 19 มทสมิโหนกษอัตรมิยขค์ องคน
อาโมไรตค์ เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 20 และโอกกษอัตรมิยค์แหต่งเมซองบาชาน
เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 21 และประทานแผต่นดมินของเขาใหข้เปก็นมรดก
เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ 22 ใหข้เปก็นมรดกแกต่อมิสราเอลผยรข้ อับใชข้ของพระองคค์
เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์
ดทำวธิดเลตทำยข้อนถขงฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำในเทศกทำลปนัสกทำแรกนนัรนและกทำรชตวยใหข้พนข้ อนันทรง
ฤทธธิธของพระองครในกทำรพทำอธิสรทำเอลออกมทำจทำกอดยธิปตรทดที่ทะเลแดง พระองครประททำนชนัยชนะแกต
พวกเขทำโดยตตอสทูข้ศนัตรทูนนับไมตถข้วนในกทำรเดธินททำงอนันยทำวนทำนของพวกเขทำไปยนังแผตนดธินทดที่พระเจข้ทำ

ทรงสนัญญทำพวกเขทำไวข้ และจทำกนนัรนพระเจข้ทำกกประททำนแผตนดธินทดที่พระองครทรงสนัญญทำพวกเขทำไวข้ใหข้
เปกนมรดกตลอดไปแกตพวกเขทำ แทข้จรธิงพระเจข้ทำทรงดดตตออธิสรทำเอลและทรงสททำแดงควทำมเมตตทำของ
พระองครแกตพวกเขทำแลข้ว มนันเปกนเหตดุบรธิบทูรณรทพดที่ วกเขทำจะถวทำยกทำรขอบพระคดุณแดตพระเจข้ทำ ใน
ฐทำนะทดที่เรทำเปกนครธิสเตดยนคนตตทำงชทำตธิ พระเจข้ทำทรงอวยพรเรทำแลข้วดข้วยพระพรฝตทำยวธิญญทำณทนัรงสธิรน
ในพระครธิสตรและทรงสนัญญทำพระพรตตทำงๆฝตทำยรต ทำงกทำยในระหวตทำงนดรดวข้ ย เรทำเองกกดวข้ ยมดเหตดุยงธิที่ ใหญต
ทดจที่ ะถวทำยกทำรขอบพระคดุณแดตองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ แนตทดเดดยว ควทำมเมตตทำของพระองครดททำรงอยทูเต ปกน
นธิตยรจนทดุกวนันนดร
สดด 136:23-26

ขณะทดที่เพลงสดดุดดไมตธรรมดทำบทนดรใกลข้ถขงตอนจบ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดด

ทตทำนนดรกสก รดุปยตอควทำมดดของพระเจข้ทำ คซอพระองคค์นทชั่เอง ผยข้ทรงระลถึกถถึงเราในฐานะตชชั่าตข้อยของเรา
เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ เมสือที่ อธิสรทำเอลตทที่ทำตข้อยไมตเหลสืออะไรเลย พระเจข้ทำกก
ทรงระลขกถขงพวกเขทำและประททำนพระคดุณและควทำมเมตตทำของพระองครแกตพวกเขทำ พระองครทรง
กระทททำแบบเดดยวกนันเพสือที่ เรทำดข้วย 24 และทรงไถต่เราใหข้พข้นจากศอัตรย ของเรา เพราะความเมตตาของ
พระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ พระเจข้ทำทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกศนัตรทูมทำกมทำยแลข้ว – เพรทำะควทำมเมตตทำ
ของพระองครดททำรงเปกนนธิตยร
สดุดทข้ทำย พระเจข้ทำผทูข้เปดที่ยมเมตตทำของเรทำทรงเปกน 25 พระองคค์ผข้ปย ระทานอาหารแกต่เนซสิ้อหนอัง
ทอัสิ้งปวง เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ แนตทดเดดยว พระองครทรงสนัญญทำไวข้แลข้ววตทำ
“และพระเจข้ทำของขข้ทำพเจข้ทำจะประททำนสธิที่งสทำรพนัดตทำมทดทที่ ตทำนตข้องกทำรนนัรนจทำกทรนัพยรอนันรดุตงเรสืองของ
พระองครโดยพระเยซทูครธิสตร” (ฟดลธิปปด 4:19) ดนังนนัรน 26 โอ จงโมทนาขอบพระครณพระเจข้าแหต่งฟข้า
สวรรคค์ เพราะความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงดดและเปดที่ยมเมตตทำ
พระองครจขงทรงตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของประชทำชนของพระองครไมตวทำต พวกมนันจะเปกน
เรสือที่ งใดกกตทำมตลอดหลทำยยดุคสมนัย ดนังนนัรนเรทำจขงมดหนข้ทำทดที่ศนักดธิธสธิทธธิธทดที่จะถวทำยกทำรขอบพระคดุณแดต
พระองครตลอดไปเปกนนธิตยร
*****

ภาพรวมของเพลงสดดดดี 137: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เหก็นไดม้ชดัดวว่าถถูกเขดียนในชว่วงการตกเปก็น
เชลยในบาบมิโลนและทดีนื่ไหนสดักแหว่งภายในจดักรวรรดมิบาบมิโลน ผถูม้แตว่งไมว่เปก็นทดีนื่ทราบ แมม้บางคน
ไดม้คาดเดาวว่าเอสราหรนอหนขนื่งในพวกเชลยยมิวคนสสาคดัญอาจเปก็นคนเขดียนมดันกก็ตาม สเปอรว์เจดียน
เขดียนไวม้วว่า “บทเพลงนดีอนี้ าจถถูกขดับรม้องในสถานทดีนื่รสนื่าไหม้ของพวกยมิว มดันเปก็นผลแหว่งการตกเปก็น
เชลยในบาบมิโลน และแสดงออกถขงความเศรม้าโศกทดีนื่กว่อนหนม้านดันี้นไมว่อาจเอนนี้อนเอว่ยออกมาไดม้”
สดด 137:1-3

ณ รมิมฝอัชั่งแมต่นชสิ้าแหต่งบาบมิโลนเรานอัชั่งลง เมซชั่อไดข้ระลถึกถถึงศมิโยนเรากก็

รชชั่าไหข้ แมตนร ททำบทำงสทำยทดที่อยทูภต ทำยในจนักรวรรดธิบทำบธิโลนโดยตรง ไดข้แกต เคบทำรร, อดุลนัย, ไทกรธิส และยทูเฟ
รตธิส ดทู เอเสเคดยล 1:1 และดทำเนดยล 8:2 เพรทำะเหกนไดข้ชนัดวตทำพวกยธิวมทำชดุมนดุมกนันขข้ทำงแมตนร ททำทนัรงหลทำย
ของบทำบธิโลนในกทำรตกเปกนเชลยของพวกเขทำ นดที่จงข อทำจเปกนทดที่มทำของกทำรชดุมนดุมกนันเชตนนนัรนในสมนัย
ตตอมทำในกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกยธิว ดทู กธิจกทำร 16:12-13 ในฐทำนะเชลยในดธินแดนแปลก
ถธินที่ พวกยธิวในบทำบธิโลนมนักจะรวมตนัวกนันในวนันสะบทำโตเพสืที่อระลขกถขงแผตนดธินเกธิดของตนและ
นครหลวงทดที่ลตมสลทำยของมนัน – ศธิโยน
2 ในทต่ามกลางททชั่นอัชั่นเราแขวนพมิณเขาคยขต่ องเราไวข้ททชั่ตข้นหลมิว 3 เพราะททชั่นอัชั่นผยข้ททชั่นชาเราไปเปก็น
เชลยตข้องการใหข้เรารข้องเพลง และผยข้ททชั่ปลข้นเราตข้องการใหข้สนรกสนาน เขาวต่า "จงรข้องเพลงศมิโยนสอัก
บทหนถึชั่งใหข้เราฟอัง" พธิณเขทำคทูตซขที่งครนัรงหนขที่งเคยถทูกใชข้สททำหรนับกทำรนมนัสกทำรศนักดธิธสธิทธธิธในพระวธิหทำรทดที่
เยรทูซทำเลกมบนัดนดรกลนับไรข้เสดยง นอกจทำกนดร พวกยธิวทดที่กระจนัดกระจทำยไปกกไมตมดกะจธิตกะใจทดที่จะใชข้พวก
มนันดข้วย พวกเขทำไมตมบด ทเพลงใดเลยในหนัวใจของตน กระนนัรน คนเหลตทำนนัรนทดที่จนับพวกเขทำไปกกอยทำก
รทูเข้ กดที่ยวกนับกทำรนมนัสกทำรของศธิโยน ดนังนนัรนเมสือที่ พวกยธิวจะรวมตนัวกนันดข้วยใจคอแหข้งเหดที่ยวในวนันสะบทำ
โตเพสืที่อนมนัสกทำรและตรขกตรองเกดที่ยวกนับพสืรนเพของตน คนบทำบธิโลนกกอยทำกไดข้ยนธิ ดนตรดของศธิโยน
นตทำสนใจทดที่ชทำวโลกมนักสนใจใครต รเทูข้ กดที่ยวกนับดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธแทข้จรธิง พวกเขทำไมตอยทำกไดข้ยธินเนสืรอรข้อง
แบบครธิสเตดยนทดที่ใชข้สไตลรดนตรดแบบชทำวโลก พวกเขทำอยทำกรทูข้วทำต ดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธแทข้จรธิงนนัรนเปกน
แบบไหน กระนนัรนครธิสเตดยน ‘สมนัยใหมต’ ผทูข้โงตเขลทำจททำนวนมทำกกกพยทำยทำมเอทำดนตรดของชทำวโลกมทำ
และดนัดแปลงมนันใหข้ดทูเหมสือนเปกนแบบครธิสเตดยน ผลลนัพธรกคก สือ ดนตรดแบบชทำวโลกทดที่มดกลธิที่นอทำย
ททำงศทำสนทำเพดยงเลกกนข้อย มนันไมตมดเสนตหรดขงดทูดตตอชทำวโลกเลย ดนตรดตทำมแบบพระเจข้ทำแทข้จรธิงซขงที่

แตกตตทำงจทำกดนตรดของชทำวโลกคสือ สธิที่งทดที่กตอใหข้เกธิดควทำมสนใจใครต รทูข้ทตทำมกลทำงคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต น
โลก
สดด 137:4

อยตทำงไรกกตทำม สททำหรนับพวกยธิวทดที่ตกเปกนเชลยในบทำบธิโลน พวกเขทำกก

ไมตมดกะจธิตกะใจในกทำรทททำใหข้ดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธตทที่ทำลงเพสืที่อชทำวโลก เราจะรข้องเพลงของพระเยโฮวาหค์
ไดข้อยต่างไร ททชั่ในแผต่นดมินตต่างดข้าว ตข้องขอชมพวกเขทำทดพที่ วกยธิวทดที่ตกเปกนเชลยไมตยอมทททำใหข้ดนตรด
ศนักดธิธสธิทธธิธของพวกเขทำเสสืที่อมทรทำมเพสืที่อสนองควทำมสนใจใครต รขทูข้ องหทูคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำว
สดด 137:5-6

โอ เยรย ซาเลก็มเออ๋ย ถข้าขข้าพเจข้าลซมเธอกก็ขอใหข้มซอขวาของขข้าพเจข้าลซม

ฝทมซอเสทย 6 ขอใหข้ลมิสิ้นของขข้าพเจข้าเกาะตมิดเพดานปากของขข้าพเจข้า ถข้าวต่าขข้าพเจข้าไมต่ระลถึกถถึงเธอ
ถข้าวต่าขข้าพเจข้ามมิไดข้ตอัสิ้งเยรย ซาเลก็มไวข้เหนซอความชซชั่นบานออันสย งททชั่สรดของขข้าพเจข้า
คททำปฏธิญทำณของพวกยธิวทดที่ตกเปกนเชลยคสือ ทดจที่ ะไมตลสืมนครบรธิสดุทธธิธของพวกเขทำเดกดขทำด
ควทำมทรงจททำนนัรนไดข้ถทูกประทนับตรทำตรขงอยทูใต นจธิตใจและสมองของพวกยธิวตนัรงแตตสมนัยนนัรนจนทดุกวนันนดร
เสดยงรข้องของพวกยธิวตลอดหลทำยพนันปดจนกระทนังที่ ปด 1948 คสือ “ปดหนข้ทำในเยรทูซทำเลกม” ผทูข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรดข้วยควทำมตนัรงใจแนตวแนตอนันแรงกลข้ทำรข้องขอใหข้ตนเองลสืมควทำมถนนัดของมสือขวทำของเขทำ
หรสือใหข้ลธิรนของเขทำเกทำะตธิดเพดทำนปทำกของเขทำถข้ทำเขทำลสืมเยรทูซทำเลกม แมข้กระทนังที่ สททำหรนับพวกยธิวทดที่
กระจนัดกระจทำยไปยนังลมทนัรงสดที่ทธิศของกทำรตกเปกนเชลยจนทดุกวนันนดร เยรทูซทำเลกมกกยนังเปกนจดุดสนใจหลนัก
สททำหรนับพวกเขทำเหมสือนเดธิม เงธินปรธิมทำณมหทำศทำลสททำหรนับกทำรสรข้ทำงเยรทูซทำเลกมขขรนใหมตไดข้ถทูกระดม
ในสหรนัฐอเมรธิกทำในครขงที่ หลนังของศตวรรษทดที่ยดที่สธิบ ดนังนนัรนผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงปฏธิญทำณวตทำจะไมต
ลสืมนครบรธิสดุทธธิธของตนเดกดขทำด
สดด 137:7-9

พรข้อมกนับควทำมขมขสืนที่ ของกทำรพตทำยแพข้เมสืที่อไมตนทำนมทำนดรยนังตธิดตรขงอยทูต

ในใจ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้พพธิ ทำกษทำเหลตทำศนัตรทูของเยรทูซทำเลกม โอ ขข้าแตต่พระ
เยโฮวาหค์ ในวอันแหต่งเยรยซาเลก็มขอทรงระลถึกถถึงคนเอโดม ผยทข้ ทชั่พ ยดวต่า "จงทลายเสทย จงทลายเสทย ลง
ไปจนถถึงรากฐานของมอัน" คนเอโดมเปกนลทูกหลทำนของเอซทำว พดชที่ ทำยของยทำโคบ ในผทูข้คนทนัรงหมด
พวกเขทำควรมดควทำมเหกนอกเหกนใจตตอยทูดทำหร กระนนัรนพวกเขทำกกเกกบงททำควทำมอธิจฉทำอนันขมขสืนที่ และ

ควทำมเปกนศนัตรทูไวข้ เมสือที่ คนบทำบธิโลนพธิชธิตยทูดทำหรและเยรทูซทำเลกม คนเอโดมกกยสืนอยทูขต ข้ทำงสนทำมและสต ง
เสดยงเชดยรรคนบทำบธิโลน โดยยดุพวกเขทำใหข้ทลทำยเยรทูซทำเลกมจนถขงรทำกฐทำนของมนัน
8 โอ ธมิดาแหต่งบาบมิโลนเออ๋ย ซถึงชั่ จะตข้องลข้างผลาญเสทย ความสร ขจงมทแกต่ผข้ทย ทชั่สนองเจข้าใหข้สม
กอับททชั่เจข้าไดข้กระทชากอับเรา ดข้วยนทรทำเสดยงชนัดเจนทดที่บตงบอกถขงควทำมแคข้น ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรบอก
ลตวงหนข้ทำถขงวนันแหตงควทำมพธินทำศของบทำบธิโลน พรถทูกททูลขอใหข้มดแกตประชทำชทำตธินร นันทดที่จะกระทททำแกต
บทำบธิโลนเหมสือนกนับทดที่พวกเขทำไดข้กระทททำไวข้แกตยทูดทำหร ประชทำชทำตธินร นันจะเปกนเปอรรเซดย
9 ความสร ขจงมทแกต่ผข้ทย ทชั่เอาลยกเดก็กเลก็กแดงของเจข้าเหวทชั่ยงกระแทกลงกอับกข้อนหมิน นดที่บอกเปกน
นนัยถขงระดนับควทำมโหดรข้ทำยททำรดุณของคนบทำบธิโลนทดที่กระทททำตตอเยรทูซทำเลกมเมสืที่อพวกเขทำยขดมนันไดข้ ผทูข้
แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรททูลขอใหข้ควทำมททำรดุณเดดยวกนันนดรถทูกกระทททำแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่จนับพวกเขทำไป ส
เปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “ใจของยธิวมดควทำมเคดยดแคข้นเมสืที่อไดข้เหกนนครบรธิสดุทธธิธของตนเปกนสถทำนทดที่แหตง
กทำรเขตนฆตทำอนันนตทำกลนัวนนัรน ใจของเขทำประกทำศโทษอยตทำงเดดยวกนันสททำหรนับบทำบธิโลน... กทำรแกข้แคข้น
เหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำอทำจมทำชข้ทำ แตตพวกมนันกกแนตนอนเสมอ และรนับรองวตทำคนเหลตทำนนัรนไมตเสดยใจแนต
เมสือที่ ไดข้เหกนพระหนัตถรชอบธรรมของพระเจข้ทำอยทูใต นกทำรแกข้แคข้นเหลตทำนนัรน”
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 138: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่งในชนอนื่ บทเพลงนดีนี้
ขณะทดีนื่เพลงสดดุดดีบทกว่อนหนม้าถถูกเขดียนในนสนี้าเสดียงเศรม้าๆโดยไวม้ทดุกขว์เรนนื่องการตกเปก็นเชลยของยถู
ดาหว์ บทนดีดนี้ าวมิดรนนนื่ เรมิงในการสรรเสรมิญแดว่พระเจม้า เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเชนนื่อกดันโดยทดัวนื่ ไปวว่าถถูก
เขดียนโดยดาวมิดตอนทดีนื่เขากสาลดังถถูกเลนนื่อนขดันี้นสถูว่บดัลลดังกว์ ดาวมิดจขงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหว์พระเจม้า
เหนนอเทพเจม้าทดีนื่เปก็นพระตว่างดม้าวองคว์อนนนื่ ๆของชนตว่างชาตมิ เขาปมิดทม้ายเพลงสดดุดดีบทนดีนี้ดวม้ ยคสาพถูดทดีนื่
แสดงถขงความมดันนื่ ใจวว่าพระเจม้าจะทรงนสาพาและชว่วยเหลนอเขา
สดด 138:1-2

ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยสมินสิ้ สร ดใจของขข้าพระองคค์

ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงสรรเสรมิญถวายพระองคค์ตต่อหนข้าบรรดาพระ ตลอดหนนังสสือเพลงสดดุดดทรนัง
เลตม ดทำวธิดไดข้กลตทำวคททำสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำดข้วยสมินี้นสดุดใจของเขทำแลข้ว บทเรดยนหนขที่งยนังมดอยทูจต น

ทดุกวนันนดร มนันเรธิที่มเปกนเรสืที่องงตทำยเหลสือเกธินทดที่จะรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำจทำกใจทดที่เฉยเมย บทำงคน
ถขงขนทำดรข้องไปแบบคนหนข้ทำซสืที่อใจคดและไมตไดข้หมทำยควทำมตทำมทดพที่ วกเขทำรข้องดข้วยซทรทำ ดทำวธิดตนัรงใจ
แนตวแนตวทำต กทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำของเขทำจะมทำจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของเขทำ ไมตมดกทำรเสแสรข้งใน
กทำรนมนัสกทำรของเขทำเลย นอกจทำกนดร ดทำวธิดยนังมดชดวธิตอยทูใต นยดุคสมนัยแหตงพระตตทำงดข้ทำวนนับไมตถข้วนดข้วย
– รทูปเคทำรพตตทำงๆ ดทำวธิดไมตขอเกดที่ยวขข้องกนับพวกมนันเลย ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำไมตกลนัวเลยในกทำรรข้องเพลง
สรรเสรธิญถวทำยแดตพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทตทำมกลทำงบรรดทำพระเทกจและเหลตทำผทูข้นมนัสกทำรพวกมนัน นดที่
บอกเปกนนนัยถขงควทำมกลข้ทำหทำญแหตงคททำพยทำนชดวธิตในสต วนของดทำวธิด
2 ขข้าพระองคค์กราบลงตรงมายอังพระวมิหารออันบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ และสรรเสรมิญ
พระนามของพระองคค์ เพราะความเมตตาและความจรมิงของพระองคค์ นดที่บอกเปกนนนัยวตทำดทำวธิดไมต
ไดข้อยทูใต กลข้พลนับพลทำขณะนนัรน กระนนัรนไมตวทำต เขทำอยทูแต หตงหนใด กระทนังที่ ทตทำมกลทำงปวงพระตตทำงดข้ทำว
เขทำกกปฏธิญทำณวตทำจะคดุกเขตทำลงในกทำรอธธิษฐทำนตรงไปยนังทดที่ๆพลนับพลทำ/พระวธิหทำรอยทูต เพราะพระองคค์
ทรงเชมิดชย พระวจนะของพระองคค์เหนซอพระนามทอัสิ้งหลายของพระองคค์ ชตทำงเปกนคททำกลตทำวทดที่ลขกซขรง
พระเจข้ทำทรงเชธิดชทูพระวจนะของพระองครกระทนังที่ เหนสือพระนทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร ควทำมสนัตยร
สดุจรธิตและควทำมจรธิงแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำนนัรนมดควทำมสททำคนัญมทำกยธิงที่ กวตทำพระนทำมทดที่ถทูกเชธิดชทู
ของพระเจข้ทำเองเสดยอดก ชตทำงเปกนบทเรดยนสททำหรนับทดุกวนันนดร ควทำมสนัตยรสดุจรธิตแหตงพระวจนะของ
พระเจข้ทำตข้องถทูกยกชทูสทูงกวตทำสธิที่งอสืนที่ ใดทนัรงสธิรน พระเจข้ทำเองไดข้ทรงยกชทูพระวจนะของพระองครเชตนนนัรน
แลข้ว ชตทำงตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิงกนับคนชนัวที่ อทำยดุนร ทด ดที่เตกมใจยอมรนับฉบนับแกข้ไขตตทำงๆของพระวจนะ
ของพระเจข้ทำจทำกสททำนนักพธิมพรและบรรณทำธธิกทำรทนัรงหลทำยทดที่ละทธิรงควทำมจรธิง
สดด 138:3

ในวอันททชั่ขข้าพระองคค์รอข้ งทยล พระองคค์ไดข้ทรงตอบขข้าพระองคค์

พระองคค์ทรงเพมิชั่มกชาลอังจมิตใจของขข้าพระองคค์ ชตทำงเปกนคททำพยทำนอนันลขกซขรง ดทำวธิดประกทำศวตทำพระเจข้ทำ
ทรงสดนับฟนังและทรงตอบคททำอธธิษฐทำน ในวทำระแหตงวธิกฤตธิของเขทำ เขทำรข้องททูลตตอพระเจข้ทำและ
พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังเขทำและชตวยเหลสือเขทำ โปรดสนังเกตวตทำควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำมทำในรทูป
แบบของพละกททำลนังแหตงจธิตใจของเขทำ อธิสยทำหร 40:31 เขข้ทำมทำในควทำมคธิดของเรทำในบรธิบทนดร

สดด 138:4-5

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ บรรดากษอัตรมิยแค์ หต่งแผต่นดมินโลกจะ

สรรเสรมิญพระองคค์ เมซชั่อทต่านเหลต่านอัสิ้นไดข้ยมินพระวจนะแหต่งพระโอษฐค์ของพระองคค์ ผทูข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรอทำจดข้วยกทำรกลตทำวเกธินจรธิงในสต วนของเขทำแตตเปกนคททำพยทำกรณรในสต วนของพระองครผทูข้
แตตง มองลตวงหนข้ทำไปยนังวนันนนัรนเมสือที่ บรรดทำกษนัตรธิยรทรนังปวงแหตงแผตนดธินโลกจะสรรเสรธิญพระเยโฮ
วทำหรพระเจข้ทำ รทำกฐทำนแหตงคททำสรรเสรธิญของพวกเขทำอยทูใต นกทำรไดข้ยนธิ พระวจนะของพระเจข้ทำ กทำร
สททำเรกจจรธิงในทดที่สดุดของคททำพยทำกรณรนร ดจะเกธิดขขรนอยตทำงไมตตข้องสงสนัยในยดุคพนันปด ในวนันนนัรนกษนัตรธิยทร รนัง
ปวงแหตงแผตนดธินโลกจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำของยทำโคบอยตทำงแนตนอน นนันที่ ยนังมธิไดข้เกธิดขขรนจรธิง แตตวนัน
นนัรนจะมทำแนตเมสือที่ มนันจะเกธิดขขรนจรธิง
5 และทต่านเหลต่านอัสิ้นจะรข้องเพลงถถึงพระมรรคาของพระเยโฮวาหค์ เพราะสงต่าราศทของพระ
เยโฮวาหค์นอัสิ้นใหญต่หลวง เมสืที่อพระเยซทูเสดกจกลนับมทำ กษนัตรธิยรทรนังปวงแหตงแผตนดธินโลกจะไมตเพดยง
ปรนนธิบนัตพธิ ระองครเทตทำนนัรน พวกเขทำจะรข้องเพลงเกดที่ยวกนับพระองครดข้วยซทรทำ เหตดุผลนนัรนชนัดเจน: สงตทำ
รทำศดขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำนนัรนใหญตหลวง มนันจะชนัดเจนมทำกๆในวนันนนัรน
สดด 138:6

ถถึงแมข้พระเยโฮวาหค์นอัสิ้นสย งยมิชั่ง พระองคค์กก็ทรงเหก็นแกต่คนตชชั่าตข้อย แตต่

พระองคค์ทรงทราบคนโอหอังไดข้แตต่ไกล ควทำมจรธิงประกทำรหนขที่งซขที่งกข้องกนังวทำนอยทูทต วนั ที่ พระคนัมภดรรกคก สือ
วตทำ พระเจข้ทำจะทรงยกชทูคนใจถตอมและทททำใหข้คนเยตอหยธิงที่ ตทที่ทำลง ดทู 1 ซทำมทูเอล 2:7, สดุภทำษธิต 3:34, ลทูกทำ
14:11 และยทำกอบ 4:6 ฯลฯ นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงสนังเกตเหกนคนเยตอหยธิงที่ ไดข้แตตไกล ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกกคสือวตทำพระเจข้ทำสทำมทำรถมองเหกนทะลดุผทำต นฉทำกหนข้ทำแหตงกทำรถสือวตทำตนชอบธรรมและควทำม
เลสืที่อมใสแบบจอมปลอมไดข้ พระองครทรงทรทำบควทำมถตอมใจแทข้จรธิงและสธิที่งทดที่ตรงขข้ทำมของมนัน นนันที่
คสือ ควทำมเยตอหยธิงที่ พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนใจถตอม พระองครไมตมดเวลทำใหข้แกตคนเยตอหยธิงที่
สดด 138:7

แมข้ขข้าพระองคค์เดมินอยยต่กลางความลชาบากยากเยก็น พระองคค์จะทรง

สงวนชทวมิตขข้าพระองคค์ไวข้ พระองคค์จะทรงเหยทยดพระหอัตถค์ของพระองคค์ออกตต่อตข้านความพมิโรธ
ของศอัตรย ของขข้าพระองคค์ และพระหอัตถค์ขวาของพระองคค์จะทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้รอด ชตทำงเปกน
พระสนัญญทำหนขที่งทดที่ยนังที่ ยสืนจนทดุกวนันนดร เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำผตทำนเขข้ทำไปในชตวงเวลทำแหตงควทำม

ทดุกขรลททำบทำก พระเจข้ทำผทูข้ยธิงที่ ใหญตของเรทำกกทรงอยทูใต กลข้เสมอเพสืที่อฟสืร นเรทำขขรนใหมต – เพสืที่อชตวยเหลสือ หนดุน
ใจ และเสรธิมกททำลนัง ดทำวธิดกลตทำวถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำ ควทำม
จรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำทดที่วทำต พระเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือบรรดทำผทูข้รนับใชข้ของพระองครยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
สดด 138:8

พระเยโฮวาหค์จะทรงใหข้สชาเรก็จพระประสงคค์ของพระองคค์แกต่ขข้า

พระองคค์ ขณะทดที่ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใกลข้ถขงตอนจบของเพลงสดดุดดเปดยที่ มสดุขบทนดร เขทำกกรนับรทูวข้ ทำต
พระเจข้ทำจะทรงดทูแลเขทำอยตทำงเตกมทดที่ ควทำมจรธิงนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต น
ใจกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ พระองครจะทรงดทูแลควทำมตข้องกทำรตตทำงๆและปนัญหทำตตทำงๆของ
เรทำอยตทำงสมบทูรณรแบบ พรข้อมกนับพระสนัญญทำมหนัศจรรยรนร นัน ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยกทำร
ประกทำศวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ความเมตตาของพระองคค์ดชารงเปก็นนมิตยค์ ขออยต่าทรงละทมิสิ้งพระ
หอัตถกมิจของพระองคค์ แนตทดเดดยว ควทำมเมตตทำของพระองครดททำรงเปกนนธิตยร ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องททูลตตอ
พระเจข้ทำมธิใหข้ละทธิรงประชทำชนของพระองคร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 139: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็ถถูกยกใหม้ดาวมิดเปก็นผถูม้แตว่งเชว่นกดัน มดีผถูม้เสนอ
วว่ามดันถถูกเขดียนในชว่วงวาระแหว่งความทดุกขว์ลสาบากใหญว่โตในชดีวมิตของดาวมิด อาจเปก็นการขว่มเหง
ของซาอถูลหรนอการกบฏของอดับซาโลม สเปอรว์เจดียนเขดียนไวม้วว่า “นดีนื่เปก็นหนขนื่งในเพลงนมดัสการ
ศดักดมิธสมิทธมิธทดีนื่โดดเดว่นทดีนื่สดุด มดันรม้องเพลงกลว่าวถขงการทรงทราบทดุกสมินื่งและการสถมิตอยถูว่ทดุกหนแหว่ง
ของพระเจม้า โดยอนดุมานจากสมินื่งเหลว่านดีนี้คนอ การลม้มลม้างอสานาจแหว่งความชดัวนื่ ... ความสวว่างจม้าของ
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นเหมนอนหมินบดุษราคดัม หรนอ ‘ผลขกแกม้วอดันนว่ากลดัว’ ของเอเสเคดียล มดันสว่งประกาย
แสงวาบออกมาจนทสาใหม้กลางคนนกลายเปก็นกลางวดัน” นดีเนื่ ปก็นหนขนื่งในเพลงสดดุดดียอดเขาอยว่าง
แทม้จรมิง
สดด 139:1-3

กทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจน โอ ขข้าแตต่พระเยโฮ

วาหค์ พระองคค์ไดข้ทรงตรวจสอบขข้าพระองคค์และทรงรยข้จอักขข้าพระองคค์ ควทำมคธิดของพระเจข้ทำยตอม
ทรทำบควทำมลนับทดที่อยทูลต ขกทดที่สดุดแหตงใจของเรทำ พระองครทรงทรทำบควทำมคธิด เหตดุจงทู ใจ และจดุดประสงคร

ทดุกอยตทำงของเรทำ พรข้อมกนับควทำมสอดคลข้องทดคที่ ลข้ทำยกนัน ดทำวธิดจขงรข้องททูลตตอพระเจข้ทำใหข้ตรวจคข้นดทูเขทำ
ในขข้อ 23-24
2 เมซชั่อขข้าพระองคค์นอัชั่งลงและลรกขถึสิ้น พระองคค์ทรงทราบ พระองคค์ทรงประจอักษค์ในความคมิด
ของขข้าพระองคค์ไดข้แตต่ไกล ดข้วยสททำนวนแบบกวด ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทดที่ยธิงที่ ใหญตทตทำนนดรพรรณนทำวตทำ
พระเจข้ทำทรงทรทำบทดุกสธิที่งเกดที่ยวกนับตนัวเขทำ ไมตมดสที่ ธิงใดทดพที่ ระเจข้ทำไมตทรงทรทำบเกดที่ยวกนับตนัวเรทำเลย
พระองครทรงทรทำบวตทำเรทำนนังที่ และยสืนเมสือที่ ไร พระองครทรงทรทำบควทำมคธิดทดุกอยตทำงของเรทำ แมข้แตตไกล
ดข้วยซทรทำ เรทำโปรต งใสตตอพระพนักตรรพระองครอยตทำงสธิรนเชธิง
3 พระองคค์ทรงคข้นวมิถขท องขข้าพระองคค์และการนอนของขข้าพระองคค์ และทรงครข้นเคยกอับ
ทางทอัสิ้งสมิสิ้นของขข้าพระองคค์ กทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำไมตเพดยงปรทำกฏใหข้เหกนเทตทำนนัรน แตตกทำร
สถธิตอยทูทต ดุกหนแหตงของพระองครดข้วย พระองครทรงอยทูดต วข้ ยเสมอ สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต นควทำม
เชสืที่อฟนังเตกมทดที่ตตอนทรทำพระทนัยของพระองคร นนันที่ กกเปกนกทำรปลอบประโลมใจยธิงที่ ใหญต สททำหรนับคนเหลตทำ
นนัรนทดที่ดททำเนธินชดวตธิ ในควทำมบทำป มดประจนักษรพยทำนทดที่มองเหกนควทำมผธิดอยทูตต ลอด พระองครทรงทรทำบ
ทดุกสธิที่งทดที่จททำเปกนตข้องทรทำบเกดที่ยวกนับเรทำ
สดด 139:4-6

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ แมข้กต่อนททชั่ลมิสิ้นของขข้าพระองคค์จะพยด ดยเถมิด

พระองคค์กก็ทรงทราบความเสทยหมดแลข้ว กทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำถทูกพรรณนทำเพธิที่มเตธิม
พระองครทรงทรทำบทดุกถข้อยคททำทดที่เรทำพทูดและแมข้แตตสที่ งธิ ทดที่ยงนั ไมตไดข้ออกมทำจทำกปทำกของเรทำดข้วยซทรทำ
พระองครทรงทรทำบควทำมคธิดทดุกอยตทำงของเรทำ
5 พระองคค์ทรงลข้อมขข้าพระองคค์อยยทต่ อัสิ้งขข้างหลอังและขข้างหนข้า และทรงวางพระหอัตถค์บนขข้า
พระองคค์ ชตทำงเปกนพระสนัญญทำมหนัศจรรยรสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ พระองครทรงเปกนทนัรงกอง
ระวนังหนข้ทำและระวนังหลนังของเรทำ – ในขณะเดดยวกนัน นอกจทำกนดร พระหนัตถรยงธิที่ ใหญตของพระองครแหตง
พละกททำลนังและกทำรปลอบประโลมกกถทูกวทำงอยทูบต นบตทำของคนเหลตทำนนัรนทดที่อยทูใต นใจกลทำงแหตงนทรทำ
พระทนัยของพระองครดข้วย อดกครนัรงทดที่กทำรสถธิตอยทูทต ดุกหนแหตงของพระองครถทูกบอกเปกนนนัย

6 ความรยข้อยต่างนทสิ้มหอัศจรรยค์เกมินขข้าพระองคค์ สย งนอัก ขข้าพระองคค์เอซสิ้อมไมต่ถถึง ควทำมยธิงที่ ใหญต
ของควทำมจรธิงนดรเกธินควทำมเขข้ทำใจ กทำรตระหนนักถขงกทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งและกทำรสถธิตอยทูทต ดุกหนแหตง
ของพระเจข้ทำสททำหรนับประชทำชนของพระองครกนก ตทำอนัศจรรยรจรธิงๆ พระองครทรงอยทูใต กลข้เสมอสททำหรนับ
กทำรตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆและกทำรทรงนททำประชทำชนของพระองคร
สดด 139:7-12

ขข้าพระองคค์จะไปไหนใหข้พข้นพระวมิญญาณของพระองคค์ไดข้ หรซอขข้า

พระองคค์จะหนทไปไหนใหข้พข้นพระพอักตรค์ของพระองคค์ ดทำวธิดจขงเสนอเชธิงสมมตธิวทำต เขทำจะหนดไป
ทดที่ไหนใหข้พข้นจทำกพระเจข้ทำไดข้ 8 ถข้าขข้าพระองคค์ขถึสิ้นไปยอังสวรรคค์ พระองคค์ทรงสถมิตททชั่นอัชั่น ถข้าขข้า
พระองคค์จะทชาททชั่นอนไวข้ในนรก ดยเถมิด พระองคค์ทรงสถมิตททชั่นอัชั่น จทำกปลทำยสดุดดข้ทำนหนขที่งไปยนังปลทำย
สดุดอดกดข้ทำน พระเจข้ทำทรงสถธิตอยทูต กทำรเอตยถขง นรก ตรงนดรของดทำวธิดอทำจหมทำยถขง หลดุมฝนังศพ คททำฮดบรทู
ทดแที่ ปลเชตนนนัรน (เชโอล) สต วนใหญตแลข้วหมทำยถขง หลดุมศพ แมข้วทำต มนันกกหมทำยถขงยมโลก – ดธินแดน
แหตงควทำมตทำย ประเดกนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงอยทูทต ดุกหนแหตง กทำรสถธิตอยทูทต ดุกหนแหตง
ของพระองครปรทำกฏชนัดเจน (แมข้บทำงคนไดข้พยทำยทำมประยดุกตรใชข้ เชโอล ตรงนดรกบนั ฮทำเดส สถทำนทดที่
แหตงคนทดที่ตทำยไปแลข้ว ดทูเหมสือนวตทำมนันไมตเขข้ทำกนันทดที่พระเจข้ทำผทูข้บรธิสดุทธธิธจะแวะเวดยนดธินแดนแหตงควทำม
ไมตบรธิสดุทธธิธ แมข้กทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำขยทำยออกไปถขงฮทำเดสดข้วยอยตทำงแนตนอน ประเดกน
ทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกกคสือ กทำรสถธิตอยทูทต ดุกหนแหตงของพระเจข้ทำ)
9 ถข้าขข้าพระองคค์จะตมิดปทกแสงอรรณ และอาศอัยอยยทต่ ทชั่สต่วนของทะเลไกลโพข้น 10 แมข้ถถึงททชั่นอัชั่น
พระหอัตถค์ของพระองคค์จะนชาขข้าพระองคค์ และพระหอัตถค์ขวาของพระองคค์จะยถึดขข้าพระองคค์ไวข้ ดข้วย
สททำนวนแบบกวด ดทำวธิดกลตทำวถขงแสงยทำมเชข้ทำทดที่สทำดสต องไปยนังทธิศตะวนันตกเหนสือทะเล
เมดธิเตอรรเรเนดยน หทำกเขทำสทำมทำรถถทูกพทำขข้ทำมขอบฟข้ทำไปยนังทธิศตะวนันตกซขที่งอยทูหต ตทำงไกลไดข้เหมสือน
แสงนนัรน พระเจข้ทำกกทรงอยทูทต ดที่นนันที่ เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำในหลทำยยดุคสมนัยตตอมทำพบวตทำตนัวเองอยทูต
ในสตวนปลทำยสดุดของแผตนดธินโลก พวกเขทำกกพบพระหนัตถรของพระเจข้ทำทดที่นนันที่ ไดข้เพสือที่ นททำพทำพวกเขทำ
และชตวยเหลสือพวกเขทำ ชตทำงเปกนพระสนัญญทำมหนัศจรรยร ไมตวทำต เรทำอยทูแต หตงหนใด พระองครกทก รงอยทูต
ดข้วยเสมอเพสืที่อชตวยเหลสือประชทำชนของพระองคร

11 ถข้าขข้าพระองคค์จะวต่า "แนต่นอนความมซดจะบอังขข้าไวข้และความสวต่างจะรอบขข้าเปก็นกลาง
คซน" จทำกนนัรนดทำวธิดพธิจทำรณทำควทำมมสืด กระนนัรนแมข้แตตในคทที่ทำคสืนทดที่มดสื ทดที่สดุด ควทำมสวตทำงของพระเจข้ทำกกมด
อยทูต 12 สชาหรอับพระองคค์ แมข้ความมซดกก็มมิไดข้ซต่อนอะไรไวข้จากพระองคค์ กลางคซนกก็แจข้งอยต่างกลางวอัน
ความมซดเปก็นอยต่างความสวต่าง ไมตวทำต กลทำงวนันหรสือกลทำงคสืน มนันกกไมตตตทำงกนันสททำหรนับพระเจข้ทำ ในดข้ทำน
หนขงที่ ไมตมดทดที่ใดทดที่เรทำจะหนดไปจทำกพระเจข้ทำไดข้ กระนนัรนในอดกดข้ทำนหนขงที่ ควทำมจรธิงนนัรนกกเปกนกทำรปลอบ
ประโลมยธิงที่ ใหญตสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ ไมตวทำต เรทำอยทูแต หตงหนใด พระองครกอก ยทูทต ดที่นนันที่ เชตนกนัน
ดทู มนัทธธิว 28:20
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ครทำวนดรดทำวธิดเชสืที่อมโยงกทำรทรงทรทำบลตวงหนข้ทำของพระเจข้ทำกนับกทำร

ทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระองคร และเขทำทททำเชตนนนัรนโดยกทำรพรรณนทำวตทำพระเจข้ทำทรงรทูข้จนักเรทำกระทนังที่
กตอนทดที่เรทำถทูกคลอดออกมทำเสดยอดก เพราะพระองคค์ทรงปอัสิ้นสต่วนภายในของขข้าพระองคค์ พระองคค์
ทรงทอขข้าพระองคค์เขข้าดข้วยกอันในครรภค์มารดาของขข้าพระองคค์ คททำวตทำ สว่วนภายในของเขทำหมทำยถขง
อวนัยวะภทำยในตตทำงๆของเขทำ – หนัวใจแหตงตนัวตนของเขทำ กทำรสถธิตอยทูขต องพระเจข้ทำไมตเพดยงอยทูรต อบตนัว
เรทำเทตทำนนัรน มนันยนังแทรกซขมเขข้ทำไปสทูตกนข้ บขรงแหตงตนัวตนของเรทำดข้วย นอกจทำกนดร พระหนัตถรของพระเจข้ทำ
กกอยทูดต ข้วยในครรภรมทำรดทำขณะทดที่เรทำถทูกกตอรต ทำงกตอนกทำรคลอด นดบที่ อกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำม
ศนักดธิธสธิทธธิธของชดวธิต กระทนังที่ กตอนกทำรคลอดดข้วยซทรทำ
ในบรธิบทของกทำรปฏธิสนธธิและกทำรตนัรงครรภร ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ 14 ขข้าพระองคค์จะ
สรรเสรมิญพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์ถยกสรข้างมาอยต่างแปลกประหลาดและนต่ากลอัว พระราชกมิจ
ของพระองคค์มหอัศจรรยค์ จมิตใจขข้าพระองคค์ทราบเรซชั่องนทสิ้อยต่างดท ควทำมอนัจฉรธิยะในกทำรทรงสรข้ทำงตนัว
เรทำทนัรงฝตทำยรต ทำงกทำยและฝตทำยวธิญญทำณนนัรนนตทำครนัที่นครข้ทำมและมหนัศจรรยร (คททำทดแที่ ปลเปกน นต่ากลอัว
(ยอวว์เรยว์) ในบรธิบทนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘นตทำครนัที่นครข้ทำม’) ดทำวธิดเขข้ทำใจอยตทำงถตองแทตถขงควทำมอนัจฉรธิยะ
แหตงกทำรทรงสรข้ทำงเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะสรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของเขทำ คสือ อนัจฉรธิยะผทูข้
สรข้ทำงสรรครผทูข้ออกแบบชดวธิตโดยทนัวที่ ไปและพวกเรทำแตตละคนโดยเฉพทำะเจทำะจง

15 เมซชั่อขข้าพระองคค์ถยกสรข้างอยยใต่ นททชั่ลบอั ลทสิ้ ประดมิษฐค์ขถึสิ้นมา ณ ภายในททชั่ลถึกแหต่งโลก โครงรต่าง
ของขข้าพระองคค์ไมต่ปมิดบอังไวข้จากพระองคค์ ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปอยตทำงพธินจธิ พธิเครทำะหรวทำต เขทำถทูกกตอ
รต ทำงขขรนในครรภรมทำรดทำของเขทำอยตทำงไร กทำรเอตยถขง “ทดที่ลขกแหตงโลก” ของเขทำอทำจเปกนคททำพทูดเปรดยบ
เปรยอนันหลนักแหลมทดที่หมทำยถขงอวนัยวะสสืบพนันธดุรของมทำรดทำเขทำ เขทำอทำจกททำลนังหมทำยถขง กทำรกระทททำ
แหตงกทำรปฏธิสนธธิ และจขงบอกเปกนนนัยอดกครนัรงถขงชดวธิตมนดุษยรตรนังแตตกทำรปฏธิสนธธิเปกนตข้นมทำ
16 พระเนตรของพระองคค์ทรงเหก็นสต่วนประกอบของขข้าพระองคค์ในเมซชั่อยอังไมต่สมบยรณค์ ใน
วอันทอัสิ้งหลายททชั่กชาลอังประกอบขถึสิ้น เมซชั่อครอัสิ้นยอังไมต่เกมิดขถึสิ้น อวอัยวะทอัสิ้งหลายของขข้าพระองคค์กก็ทรงจารถึก
ไวข้ในหนอังสซอของพระองคค์ ชตทำงเปกนคททำกลตทำวทดที่นตทำอนัศจรรยร! ดทำวธิดพทูดถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงรทูจข้ นักเขทำ
ลตวงหนข้ทำกระทนังที่ กตอนเขทำถทูกคลอดออกมทำเสดยอดก คททำทดที่แปลเปกน ยอังไมต่สมบยรณค์ (โกเลก็ม) จรธิงๆแลข้ว
หมทำยถขง ตนัวอตอนททำรก พระเจข้ทำทรงทรทำบทดุกอยตทำงเกดที่ยวกนับตนัวเขทำกระทนังที่ ในครรภรมทำรดทำ วลดทดที่
กลตทำวถขงหนนังสสืออทำจหมทำยถขง หนนังสสือแหตงชดวธิต ในพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม มดกทำรบอกใบข้ทดที่ชนัดเจน
ตตทำงๆวตทำเมสืที่อชดวธิตมนดุษยรคนหนขงที่ ถทูกกตอรต ทำงขขรน กกมดกทำรบนันทขกเกดที่ยวกนับมนันในสวรรคร นดที่อทำจแตกตตทำง
จทำกหนนังสสือแหตงชดวธิตของผทูข้ถทูกไถตแลข้วซขที่งทดุกคนทดที่ไดข้รนับควทำมรอดแลข้วถทูกบนันทขกไวข้ในนนัรน ประเดกน
ทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ ขณะทดที่ดทำวธิดถทูกกตอรต ทำงขขรนในครรภรมทำรดทำของเขทำ พระเจข้ทำกกทรงมดบนันทขกเกดที่ยว
กนับเขทำแลข้วในสวรรคร กระทนังที่ กตอนเขทำถทูกคลอดออกมทำเสดยอดก นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำม
ศนักดธิธสธิทธธิธแหตงชดวธิตในครรภรมทำรดทำ – ตนัรงแตตกทำรปฏธิสนธธิเปกนตข้นมทำ
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หลนังจทำกตรขกตรองเกดที่ยวกนับเรสืที่องทนัรงหมดนดรแลข้ว ดทำวธิดจขงอดุททำนวตทำ โอ

ขข้าแตต่พระเจข้า พระดชารมิของพระองคค์ประเสรมิฐแกต่ขข้าพระองคค์จรมิงๆ รวมกอันเขข้ากก็ไพศาลนอักหนา
เมสือที่ ดทำวธิดใครต ครวญวตทำพระเจข้ทำในกทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระองครทรงทรทำบทดุกสธิที่งเกดที่ยวกนับตนัวเขทำ
และกลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรนกกคอสื พระองครทรงรทูจข้ นักเขทำเปกนกทำรสต วนตนัวตนัรงแตตกทำรปฏธิสนธธิเปกนตข้น
มทำ ควทำมคธิดนนัรนกกมดคตทำประเสรธิฐตตอเขทำจรธิงๆ กทำรรวมกนันของสธิที่งเหลตทำนดรทร นังหมดคสือ ควทำมจรธิงหนขงที่
อนันลขกซขรงตตอผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร

18 ถข้าขข้าพระองคค์จะนอับกก็มากกวต่าเมก็ดทราย ควทำมใหญตโตแหตงควทำมจรธิงยธิงที่ ใหญตเหลตทำนดรทดที่
ถทูกกลตทำวถขงขข้ทำงบนเปกนเหมสือนเมกดทรทำยแหตงชทำยฝนัที่งทะเล – นนับไมตถวข้ น ควทำมยธิงที่ ใหญตแหตงกทำรทรง
ทรทำบทดุกสธิที่งและกทำรสถธิตอยทูทต ดุกหนแหตงของพระเจข้ทำเลยพข้นควทำมเขข้ทำใจ
เมซชั่อขข้าพระองคค์ตซชั่นขถึสิ้น ขข้าพระองคค์กก็ยงอั อยยต่กบอั พระองคค์ แมข้บทำงคนเปรดยบคททำพทูดนดรวทำต หมทำย
ถขงกทำรนอนและตสืที่นจทำกกทำรนอนเพดยงเทตทำนนัรน ควทำมจรธิงหนขงที่ ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกรออยทูเต บสืรองหนข้ทำ แมข้ดทำ
วธิดไดข้กลตทำวถขงกทำรสถธิตอยทูทต ดุกหนแหตงของพระเจข้ทำในชดวธิตไปแลข้ว ครทำวนดรเขทำกกดทูเหมสือนกลตทำวถขง
กทำรตสืที่นจทำกควทำมตทำยในนธิรนันดรรกทำล และเขทำกกยนังอยทูกต บนั พระเจข้ทำ ชตทำงเปกนควทำมคธิดอนันเปดยที่ มสดุข
เพรทำะวตทำกทำรออกไปจทำกรต ทำงกทำยนดรคสือ กทำรไดข้อยทูกต บนั องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ ดทู 2 โครธินธร 5:8
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โอ ขข้าแตต่พระเจข้า แนต่นอนพระองคค์จะทรงสอังหารคนชอัชั่วเสทย ดอังนอัสิ้น

คนกระหายเลซอดเออ๋ย จงพรากไปจากขข้าพระองคค์ ครทำวนดรผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเปลดที่ยนไปกลตทำวถขง
อดกควทำมคธิดหนขงที่ – กทำรพธิพทำกษทำคนชนัวที่ เพรทำะเขทำรทูข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงทททำลทำยคนชนัวที่ ดทำวธิดจขงสนังที่ คน
เหลตทำนนัรนใหข้ไปไกลจทำกเขทำ ในฐทำนะกษนัตรธิยรเขทำมดสธิทธธิอททำนทำจทดที่จะทททำเชตนนนัรนไดข้ เรทำอทำจไมตมสด ธิทธธิ
พธิเศษนนัรน อยตทำงไรกกตทำม เรทำกกสทำมทำรถแยกตนัวออกจทำกคนอธรรมไดข้
20 เพราะพวกเขากลต่าวตต่อตข้านพระองคค์ดข้วยมรต่งรข้าย และพวกศอัตรยของพระองคค์ใชข้
พระนามของพระองคค์อยต่างไรข้ประโยชนค์ ดทำวธิดจขงเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำคนชนัวที่ ลบหลทูตพระนทำม
ของพระเจข้ทำ โดยออกพระนทำมนนัรนอยตทำงไรข้ประโยชนร พรข้อมกนับคททำพรรณนทำเรดยบงตทำยนนัรนเกดที่ยวกนับ
ควทำมชนัวที่ มนันไมตใชตเรสือที่ งยทำกเลยทดที่จะหทำตททำแหนตงคนชนัวที่ ในปนัจจดุบนนั พวกเขทำระบดุตนัวตนโดยกทำรออก
พระนทำมพระเจข้ทำอยตทำงไรข้ประโยชนร
21 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์มมิไดข้เกลทยดผยทข้ ทชั่เกลทยดพระองคค์หรซอ และขข้าพระองคค์
มมิไดข้สะอมิดสะเอทยนคนเหลต่านอันสิ้ ผยข้ล รกขถึนสิ้ ตต่อสยพข้ ระองคค์ดอกหรซอ 22 ขข้าพระองคค์เกลทยดเขาดข้วย
ความเกลทยดอยต่างททชั่สรด และนอับเขาเปก็นศอัตรยของขข้าพระองคค์ นดที่ไมตไดข้หมทำยถขง ควทำมเกลดยดชนังผทูข้อสืที่น
ในควทำมหมทำยของคททำนนัรนในปนัจจดุบนัน ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะไมตขข้องเกดที่ยวอะไรเลยกนับคน
อธรรม ควทำมเกลดยดชนังของเขทำเปกน “ควทำมเกลดยดอยตทำงทดที่สดุด” เขทำไมตไดข้เกลดยดคนเหลตทำนนัรนเปกนกทำร

สต วนตนัว ตรงกนันขข้ทำม เขทำกกเหมสือนพระเจข้ทำทดที่เกลดยดชนังควทำมบทำปของคนชนัวที่ เขทำเปกนทดุกขรใจ (นนันที่ คสือ
ถทูกทททำใหข้ขนัดเคสือง) เพรทำะคนเหลตทำนนัรนทดที่ลทำกพระนทำมของพระเจข้ทำผตทำนเขข้ทำทตอระบทำยนทรทำ เทตทำทดที่ดทำวธิด
ทรทำบ พวกเขทำเปกนศนัตรทูของเขทำ เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้วทำต ดทำวธิดมธิไดข้หนัวเรทำะเยทำะคนชนัวที่ หรสือคธิดวตทำพวก
เขทำนตทำรนัก เขทำไมตอยทำกขข้องเกดที่ยวอะไรกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตมดเวลทำสททำหรนับพระเจข้ทำและทดที่ออก
พระนทำมของพระองครอยตทำงไรข้ประโยชนร
สดด 139:23-24

หลนังจทำกไดข้ขร ขนตข้นเพลงสดดุดดเปดที่ยมสดุขบทนดรแลข้ว โดยรนับรทูวข้ ทำต พระเจข้ทำ

ทรงทรทำบทดุกรทำยละเอดยดแหตงชดวธิตของเขทำ ครทำวนดรเขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำวตทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขอ
ทรงคข้นดยขข้าพระองคค์ และทรงทราบจมิตใจของขข้าพระองคค์ ขอทรงลองขข้าพระองคค์ และทรงทราบ
ความคมิดของขข้าพระองคค์ บรธิบทในทนันทดกคก สือ ควทำมเกลดยดชนังทดที่เขทำออกปทำกเกดที่ยวกนับควทำมชนัวที่ ดทำ
วธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้คข้นดทูเขทำและเปธิดเผยแกตเขทำถขงควทำมบทำปใดๆทดที่อทำจคสืบคลทำนเขข้ทำมทำแลข้ว –
โดยเฉพทำะในควทำมเกลดยดชนังของเขทำทดที่มดตตอควทำมชนัวที่ รข้ทำย แนตนอนวตทำเขทำโปรต งใสตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ แมข้พระเจข้ทำทรงทรทำบควทำมคธิดทดุกอยตทำงของเขทำ ดทำวธิดกกเชธิญชวนพระองครใหข้ตรวจคข้นดทูใจ
ของเขทำอยทูดต ด
24 และทอดพระเนตรวต่ามททางชอัชั่วใดๆในขข้าพระองคค์หรซอไมต่ ครนัรนรนับรทูข้กทำรทรงทรทำบทดุก
สธิที่งของพระเจข้ทำอดกครนัรง ดทำวธิดกกวงธิ วอนพระเจข้ทำใหข้เปธิดเผยควทำมชนัวที่ ใดๆในใจของเขทำ ชตทำงเปกนแบบ
อยตทำงของควทำมเปกนแบบพระเจข้ทำซขที่งขยทำยออกมทำจนทดุกวนันนดร เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดวข้ ยคททำ
อธธิษฐทำนทดที่วทำต และขอทรงนชาขข้าพระองคค์ไปในมรรคานมิรอันดรค์ ขอทรงนททำขข้ทำพระองครไปในททำง
แหตงควทำมจรธิงนธิรนันดรรและควทำมชอบธรรม ชตทำงเปกนคททำอธธิษฐทำนอนันลขกซขรงสททำหรนับวนันนดร!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 140: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เปก็นของดาวมิดเหมนอนเดมิม สเปอรว์เจดียนเขดียน
ไวม้วว่า “มดันเปก็นเสดียงรม้องของจมิตใจทดีนื่ถถูกไลว่ลว่า คสาวมิงวอนของผถูม้เชนนื่อคนหนขนื่งทดีนื่ถถูกขว่มเหงอยว่างไมว่หยดุด
หยว่อนและถถูกรดุมเรม้าโดยเหลว่าศดัตรถูทดีนื่เจม้าเลว่หว์ ผถูม้หมิวโหยความพมินาศของเขา” คนอนนนื่ ๆไดม้เสนอวว่า

เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเขดียนเปก็นคสาอธมิษฐานหนขนื่งของดาวมิด โดยวมิงวอนพระเจม้าใหม้ชว่วยเขาใหม้พนม้ จาก
ซาอถูลและโดเอก
สดด 140:1-3

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากคนชอัวชั่

รข้าย ขอทรงสงวนขข้าพระองคค์ไวข้จากคนทารรณ 2 ผยข้คดมิ ปองรข้ายอยยใต่ นจมิตใจของเขา และกต่อกวนตต่อ
เนซชั่องกอันใหข้มทสงครามขถึสิ้น 3 เขาทชาลมิสิ้นของเขาใหข้คมเหมซอนลมิสิ้นงย และภายใตข้รมิมฝทปากของเขามทพมิษ
ของงยพมิษ เซลาหค์ สธิที่งหนขงที่ ปรทำกฏชนัดเจน เมสือที่ ดทำวธิดเผชธิญวธิกฤตธิครนัรงใหญตของชดวธิต เขทำหนันไปหทำ
พระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ชตวยใหข้พข้นของดทำวธิด พระเจข้ทำยนังทรง
เปกนเชตนนนัรนเหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดรสททำหรนับประชทำชนของพระองคร ดทู 1 ซทำมทูเอล 26 บรรดทำศนัตรทู
ของดทำวธิดดทูเหมสือนมดลธิรนอยตทำงงทู – แหลมคมและเตกมไปดข้วยพธิษรข้ทำย
สดด 140:4-5

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงรอักษาขข้าพระองคค์ไวข้ใหข้พนข้ จากมซอ

ของคนชอัชั่ว ขอทรงสงวนขข้าพระองคค์ไวข้จากคนทารรณ ผยข้คดมิ แผนการพลมิกเทข้าของขข้าพระองคค์ 5 คน
โอหอังไดข้ซต่อนกอับดอักขข้าพระองคค์และวางบต่วงไวข้ ททชั่ขข้างทางเขากางตาขต่าย เขาตอัสิ้งบต่วงแรข้วดอักขข้า
พระองคค์ เซลาหค์ อดกครนัรงทดดที่ ทำวธิดวธิงวอนองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้ปกปข้องและพธิทนักษรรนักษทำเขทำจทำกเหลตทำ
ศนัตรทูทดที่ททำรดุณของเขทำ เขทำเปรดยบเลตหรกลของคนเหลตทำนนัรนวตทำเปกนเหมสือนกทำรวทำงกนับดนักเพสืที่อจนับเขทำ
สดด 140:6-8

ขข้าพเจข้าทยลพระเยโฮวาหค์วต่า "พระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าของขข้า

พระองคค์ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงฟอังเสทยงทยลวมิงวอนของขข้าพระองคค์ 7 โอ ขข้าแตต่พระเจข้าคซอ
องคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ผยข้ทรงเปก็นกชาลอังแหต่งความรอดของขข้าพระองคค์ พระองคค์ทรงคลรมศทรษะขข้า
พระองคค์ไวข้ในยามศถึก ดทำวธิดกลตทำวคททำอธธิษฐทำนอนันเปดที่ยมสททำนวนโวหทำรของเขทำตตอพระเจข้ทำตตอไปเพสืที่อ
ขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรทูของเขทำ ทดพที่ ขที่งและควทำมหวนังของเขทำอยทูใต นพระเจข้ทำของเขทำ ดทำวธิด
รทูจข้ นักพระองครผทูข้ทรงเปกนพละกททำลนังแหตงควทำมรอดของเขทำเปกนอยตทำงดด ผทูข้นร นันคสือพระเจข้ทำเอง นอกจทำก
นดร พระเจข้ทำไดข้ประททำนหมวกเหลกกแหตงควทำมรอดแกตเขทำแลข้วดข้วย เมสือที่ กทำรศขกรดุนแรงหนนักขขรน ดทำวธิด
กกรวทูข้ ทำต จะหนันไปขอควทำมชตวยเหลสือไดข้ทดที่ไหน

8 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขออยต่าทรงอนรมอัตมิตามความปรารถนาของคนชอัชั่ว อยต่าใหข้การคมิด
ปองรข้ายของเขาคซบหนข้าไป เกลซอกวต่าเขาจะยกตอัวขถึนสิ้ เซลาหค์ ดทำวธิดอทำจหมทำยถขงโดเอกและ
แผนกทำรตตทำงๆทดที่ชนัวที่ รข้ทำยของเขทำ ดทู 1 ซทำมทูเอล 22 ดทำวธิดททูลขอพระเจข้ทำใหข้ควทที่ทำแผนกทำรตตทำงๆของ
เหลตทำศนัตรทูของเขทำ สต วนคททำวตทำ เซลาหว์ ดทูหมทำยเหตดุสททำหรนับเพลงสดดุดด 3:2
สดด 140:9-11

ฝต่ายศทรษะของคนททชั่ลข้อมขข้าพระองคค์ไวข้นนอัสิ้ ขอใหข้ความสาระแน

แหต่งรมิมฝทปากของเขาทต่วมเขา 10 ขอใหข้ถต่านททชั่ลรกอยยตต่ กใสต่เขา ขอใหข้เขาถยกทมิสิ้งในไฟลงไปในบต่อ ไมต่
ใหข้ลรกขถึสิ้นมาอทก 11 ขออยต่าใหข้เขาตอัสิ้งคนสต่อเสทยดไวข้ในแผต่นดมิน ขอใหข้ความรข้ายลต่าคนทารรณจนควชชั่า
เขาไดข้" ดทำวธิดจขงกลตทำวคททำแชตงสทำปสทำมประกทำรใหข้มดแกตเหลตทำศนัตรทูของเขทำ – โดยแตตละขข้อขขรนตข้น
ดข้วยคททำวตทำ ขอใหม้ เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้หนันแผนกทำรชนัวที่ รข้ทำยเหลตทำนนัรนของเหลตทำศนัตรทูของเขทำกลนับไป
ตกบนศดรษะของพวกเขทำเอง เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ปรนับโทษพวกเขทำไปสทูตนรก เขทำขอรข้องพระเจข้ทำ
ใหข้ขดนั ขวทำงคนชนัวที่ เหลตทำนนัรนไมตใหข้มดชยนั บนแผตนดธินโลก
สดด 140:12-13

ขข้าพเจข้าทราบวต่าพระเยโฮวาหค์จะทรงกระทชาความเททชั่ยงธรรมใหข้แกต่

ผยทข้ ทชั่ท รกขค์ยาก และทรงจอัดความยรตมิธรรมใหข้แกต่คนขอัดสน ดทำวธิดเขข้ทำใกลข้บทสรดุปของเพลงสดดุดดบทนดร
ดข้วยควทำมมนันที่ ใจวตทำพระเจข้ทำจะทรงรนักษทำสธิทธธิธของคนเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกโจมตดอยตทำงอยดุตธิธรรมเชตนเดดยว
กนับคนขดัดสน ฝตทำยหลนังนดรอทำจหมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ดใจถตอม – คนใจถตอม พระเจข้ทำจะทรงรนักษทำ
ควทำมยดุตธิธรรมสททำหรนับคนเชตนนนัรน
พรข้อมกนันนนัรนดทำวธิดปธิดทข้ทำยวตทำ 13 แนต่นอนททเดทยว ททชั่คนชอบธรรมจะถวายโมทนา
ขอบพระครณพระนามของพระองคค์ คนเททชั่ยงธรรมจะอาศอัยอยยตต่ ต่อเบซสิ้องพระพอักตรค์พระองคค์ ควทำม
คธิดสองประกทำรสดุดทข้ทำยปรทำกฏใหข้เหกน (1) คนชอบธรรมควรถวทำยโมทนทำขอบพระคดุณแดตพระเจข้ทำ
สททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองคร และ (2) คนเหลตทำนนัรนทดที่เทดยที่ งธรรมในอดุปนธิสนัยจะมดสธิทธธิพธิเศษ
ของกทำรอทำศนัยอยทูใต นทดที่กทำท บนังขององครผทูข้สทูงสดุด ทนัรงตอนนดรและตลอดไปเปกนนธิตยร ควทำมชอบธรรม
แหตงอดุปนธิสนัยเปกนทดพที่ อพระทนัยตตอพระเจข้ทำยธิงที่ นนัก เมสือที่ เรทำจนัดระเบดยบและวทำงโครงสรข้ทำงชดวตธิ ของเรทำ
โดยควทำมชอบธรรม มนันกกใหข้กทำรเขข้ทำถขงพธิเศษสทูตบนัลลนังกรของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร มนันจะใหข้สธิทธธิ

พธิเศษตตทำงๆในสวรรครตลอดชนัวที่ นธิรนนั ดรรดข้วย คททำทดที่แปลเปกน เททชั่ยงธรรม (ยอวว์ชอวรว์) หมทำยถขง กทำร
ดททำเนธินชดวธิตทดที่ชอบธรรมหรสือควทำมเทดยที่ งธรรมแหตงอดุปนธิสนัย ทดที่ชดนั เจนคสือกทำรอวยพรพธิเศษทดที่ถทูก
สนัญญทำไวข้โดยพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมสนัตยรสจดุ รธิตภทำยในเชตนนนัรน
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 141: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิดเหมนอนเดมิม มดันอาจ
ถถูกเขดียนประมาณชว่วงเวลาเดดียวกดันและในโอกาสเดดียวกดันกดับบทเพลงกว่อนหนม้า ผถูม้แตว่งเพลงสดดุดดี
ทว่านนดีรนี้ ม้องขอการยอมรดับในการอธมิษฐานในขม้อ 1-2 เขาอม้อนวอนใหม้ถถูกอารดักขาในคสาพถูดของเขา
และถถูกชว่วยใหม้พม้นจากสามดัคคดีธรรมทดุกรถูปแบบกดับคนชดัวนื่ ในขม้อ 3-6 สดุดทม้ายวมิสดุทธมิชนผถูม้ถถูกกลว่าว
รม้ายทว่านนดีนี้หมายพขงนื่ พระเจม้าและวอนขอการชว่วยใหม้พม้นจากเหลว่าศดัตรถูผถูม้ทารดุณของเขาในขม้อ 7-10
สดด 141:1-2

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์รอข้ งทยลตต่อพระองคค์ ขอทรงรทบ

ตอบขข้าพระองคค์ ขอทรงเงทชั่ยพระกรรณสดอับเสทยงขข้าพระองคค์ เมซชั่อขข้าพระองคค์รอข้ งทยลพระองคค์ เชสืที่อ
กนันโดยทนัวที่ ไปวตทำดทำวธิดเขดยนเพลงสดดุดดบทนดรในชตวงเวลทำเดดยวกนับทดที่เขทำถทูกขตมเหงอยตทำงททำรดุณและอ
ยดุตธิธรรมโดยซทำอทูลและสมดุนของเขทำ อยตทำงไรกกตทำม ประเดกนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ เมสืที่อเผชธิญกนับกทำร
ตตอตข้ทำนเชตนนนัรน เขทำหนันไปพขที่งพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำตรงนดร
ใหข้สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ
2 ขอใหข้คชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์เปก็นดอังเครซชั่องหอมตต่อพระพอักตรค์พระองคค์ และททชั่ขข้า
พระองคค์ยกมซอขถึนสิ้ เปก็นดอังเครซชั่องสอัตวบยชาเวลาเยก็น ดนังทดที่ไดข้กทำท หนดไวข้ในโทรทำหร เครสือที่ งหอมถทูกเผทำ
ถวทำยแดตพระเจข้ทำทดุกเชข้ทำและทดุกเยกน ดทู อพยพ 30:1-8 เครสือที่ งหอมทดที่ถทูกเผทำนนัรนมดกลธิที่นหอมหวทำนและ
ดทำวธิดจขงขอใหข้คททำอธธิษฐทำนของเขทำจะเปกนทดที่ชอบแกตพระกรรณของพระเจข้ทำเหมสือนกนับทดที่เครสืที่องหอม
เปกนทดชที่ อบตตอพระนทำสธิกของพระองคร
สดด 141:3-4

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงตอัสิ้งยามเฝข้าปากของขข้าพระองคค์ ขอ

รอักษาประตยรมิมฝทปากของขข้าพระองคค์ เพรทำะรทูข้จนักควทำมบทำปนนัรนซขที่งสทำมทำรถผตทำนออกมทำททำงรธิม
ฝดปทำกของเรทำไดข้อยตทำงงตทำยดทำยเหลสือเกธิน ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยเขทำควบคดุมลธิรนของเขทำ ปทำก

ทดที่เปธิดออกในกทำรอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำไมตควรถทูกทททำใหข้เปกนมลทธินดข้วยควทำมบทำปทดที่ตทำมมทำ คททำ
อธธิษฐทำนของดทำวธิดตรงนดรเหมทำะสมทดที่สดุดจนทดุกวนันนดร
4 ขออยต่าใหข้จมิตใจขข้าพระองคค์เอนเอทยงไปหาความชอัชั่วใดๆ หรซอใหข้ขข้าพระองคค์สาละวนอยยต่
กอับการชอัวชั่ รข้ายรต่วมกอับคนททชั่ทชาความชอัชั่วชข้า และขออยต่าใหข้ขาข้ พระองคค์กมินของโอชะของเขา
นอกจทำกนดร ดทำวธิดขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำในกทำรรนักษทำใจของเขทำจทำกกทำรอทำศนัยอยทูใต นควทำม
บทำปหรสือในกทำรเขข้ทำรต วมกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่เขข้ทำสต วนในควทำมบทำปนนัรน เขทำตนัรงใจแนตวแนตดวข้ ยวตทำจะไมต
แมข้แตตนงนัที่ ลงและรนับประททำนอทำหทำรโอชะของคนชนัวที่ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำ เขทำไมตอยทำกมด
สต วนอะไรเลยกนับพวกคนบทำปหนทำ – แมข้แตตกทำรเขข้ทำสนังคมดข้วยซทรทำ
สดด 141:5-6

ขอใหข้คนชอบธรรมตทขข้าพระองคค์ จะเปก็นความเมตตาแกต่ขข้า

พระองคค์ ขอใหข้เขาตมิเตทยนขข้าพระองคค์ จะเปก็นนชสิ้ามอันดทเลมิศซถึงชั่ จะไมต่ใหข้ศทรษะขข้าพระองคค์แตก
เพราะขข้าพระองคค์ยอังอธมิษฐานในความทรกขค์ลชาบากของเขาทอัสิ้งหลาย ตรงขข้ทำมกนับขข้อกตอนหนข้ทำ ส
เปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “เขทำขอเลสือกยทำขมของผองเพสืที่อนทดที่เปดที่ยมกรดุณทำมทำกกวตทำอทำหทำรโอชะของคน
ชนัวที่ เขทำขอเลสือกทดที่จะถทูกทดุบตดโดยคนชอบธรรมดดกวตทำทดที่จะถทูกเลดรยงอทำหทำรโดยคนชนัวที่ ” ดทำวธิดขอเลสือก
ทดจที่ ะถทูกตธิเตดยนโดยคนชอบธรรมดดกวตทำทดที่จะถทูกยอมรนับโดยคนชนัวที่ คททำตธิเตดยนของคนชอบธรรม
จรธิงๆแลข้วเปกนกทำรกระทททำทดที่กรดุณทำ มนันชดรเรทำไปในเสข้นททำงทดที่เรทำควรไป
คททำปรขกษทำทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำและมดปนัญญทำอทำจผตทำกลทำงกทำรดททำเนธินชดวธิตตทำมเนสืรอหนนัง แตตใน
ภทำพรวมใหญตกวตทำของชดวธิต มนันกกทททำใหข้เกธิดผลดดแกตเรทำจรธิงๆ บรรดทำผทูข้มดปญ
นั ญทำไมตเคยโมโหเมสืที่อ
เพสือที่ นคนหนขที่งตรงไปตรงมทำกนับพวกเขทำ วลดสดุดทข้ทำยกลตทำวถขงกทำรเหกนอกเหกนใจในคททำอธธิษฐทำนเมสืที่อ
เหลตทำมธิตรสหทำยตทำมแบบพระเจข้ทำเหลตทำนนัรนเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำก ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะอธธิษฐทำนเผสืที่อ
เหลตทำผทูข้ตธิเตดยนทดที่ชอบธรรมของเขทำเมสืที่อพวกเขทำเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆ
6 เมซชั่อผยข้พมิพากษาทอัสิ้งหลายของเขาถยกโยนลงททชั่หนข้าผา เขาจะไดข้ยมินถข้อยคชาของขข้าพระองคค์
เพราะเปก็นถข้อยคชาไพเราะ แมข้คตอนขข้ทำงเปกนปรธิศนทำ ดทำวธิดกกอทำจกททำลนังหมทำยถขงคนชอบธรรมคน

อสืนที่ ๆในอธิสรทำเอลทดที่ถทูกควทที่ทำโดยซทำอทูล พวกเขทำกกหนันมทำพขงที่ ดทำวธิดเพสือที่ ขอควทำมยดุตธิธรรม เมสือที่ คนทนัรง
หลทำยในอธิสรทำเอลหนันจทำกซทำอทูลมทำหทำเขทำ มนันกกเปกนกทำรแกข้แคข้นอนันหอมหวทำนสททำหรนับดทำวธิด
สดด 141:7-8

กระดยกของเราทอัสิ้งหลายกระจายททชั่ปากแดนผยข้ตายฉอันใด เหมซอนเมซชั่อ

คนหนถึชั่งตอัดและแตกไมข้อยยต่บนแผต่นดมินฉอันนอัสิ้น ดข้วยควทำมเศรข้ทำโศกอนันขมขสืนที่ ดทำวธิดเขดยนวตทำคดดของ
เขทำดทูเหมสือนสธิรนหวนังอยตทำงไร: เหตดุแหตงพระเจข้ทำในอธิสรทำเอลเปกนเหมสือนสธิที่งทดที่ตทำยไปแลข้ว เหมสือนกนับ
กระดทูกซดที่โครงทดที่ถทูกขดุดขขรนมทำและกระจทำยอยทูบต นหลดุมศพ เขทำพธิจทำรณทำตนัวเองวตทำเปกนเหมสือนไมข้ทดที่ถทูก
ตนัดและตทำกแหข้งซขที่งรอคอยทดจที่ ะถทูกไฟเผทำ
8 โอ ขข้าแตต่พระเจข้าคซอองคค์พระผยข้เปก็นเจข้า ตาของขข้าพระองคค์เพต่งตรงพระองคค์ ขข้าพระองคค์
วางใจในพระองคค์ ขออยต่าทมิสิ้งจมิตใจขข้าพระองคค์ใหข้ขาดแคลน แมข้อยทูทต ตทำมกลทำงควทำมทดุกขรลททำบทำก
ใหญตหลวง ดทำวธิดกกรวทูข้ ทำต ควรมองไปทดที่ไหน จดุดสนใจของเขทำอยทูทต ดที่พระเจข้ทำ ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำอยทูต
ในพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเขทำ เขทำจขงททูลขอพระเจข้ทำมธิใหข้ทธิรงเขทำใหข้ขทำดแคลน
สเปอรรเจดยนออกควทำมเหกน ณ จดุดนดรวทำต “กทำรขทำดแคลนพระเจข้ทำคสือ กทำรขทำดแคลนทดที่มทำ
พรข้อมกนับกทำรแกข้แคข้น กทำรปลอบประโลมใจกกคสือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ตรนัสไวข้แลข้ววตทำ ‘เรทำจะไมตละเจข้ทำ
หรสือทอดทธิรงเจข้ทำเลย’”
สดด 141:9-10

ขอพระองคค์ทรงรอักษาขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากกอับซถึชั่งเขาวางดอักขข้า

พระองคค์ไวข้ และจากบต่วงแรข้วของผยข้กระทชาความชอัชั่วชข้า เมสืที่อเขทำเขข้ทำใกลข้ตอนจบของเพลงสดดุดดบทนดร
ดทำวธิดกกททูลขอพระเจข้ทำใหข้รนักษทำเขทำใหข้พข้นจทำกบตวงแรข้วตตทำงๆของคนชนัวที่ บรรดทำศนัตรทูของเขทำไดข้วทำง
กนับดนักตตทำงๆไวข้จนับเขทำ โดยหวนังวตทำจะทททำใหข้เขทำตธิดกนับในกทำรกลตทำวคททำพทูดตตทำงๆทดที่จะเปกนหลนักฐทำน
ปรนักปรททำตนัวเขทำ
ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดอธธิษฐทำนวตทำ 10 ขอใหข้คนชอัวชั่ ตกไปดข้วยกอันในขต่ายของตนเอง แตต่ขอใหข้ขข้า
พระองคค์ผต่านพข้นไป ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้กทำรประทดุษรข้ทำยทดที่พวกคนชนัวที่ คธิดกระทททำตตอเขทำยข้อน
กลนับไปทททำรข้ทำยพวกเขทำเอง โดยเปธิดโอกทำสใหข้ดทำวธิดรอดพข้นไปไดข้ ในภทำพรวมใหญตกวตทำของชดวธิต
ของเขทำ นนันที่ เปกนสธิที่งทดที่เกธิดขขรนจรธิงๆ ซทำอทูลเสดยชดวธิตขณะทดที่ดทำวธิดถทูกเลสืที่อนยศเปกนกษนัตรธิยร พระเจข้ทำทรง

พธิทนักษรรนักษทำคนชอบธรรมอยตทำงนตทำอนัศจรรยร พระองครทรงดทูแลคนของพระองครเอง นอกจทำกนดร
พระเจข้ทำทรงมดวธิธดตตทำงๆในกทำรจนัดกทำรกนับคนชนัวที่ ดข้วย
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 142: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกตดันี้งชนนื่อวว่า มหัสควิลบทหนถึมื่งของดาววิด คทา
อธวิษฐานเมมมื่อทท่านอยผท่ในถทถา มดัสคมิลหมายถขง คสาสดันื่งสอน ความคมิดนดีนี้เปก็นบทเรดียนหนขนื่งของดาวมิด
โอกาสทดีนื่เขดียนคนอ คสาอธมิษฐานตอนทดีนื่ดาวมิดอยถูใว่ นถสนี้าๆหนขงนื่ กลว่าวอยว่างเจาะจงแลม้ว เพลงสดดุดดีบทนดีนี้
อาจถถูกเขดียนตอนทดีนื่เขาอยถูใว่ นถสนี้าอดดุลลดัม (1 ซามถูเอล 22) หรนอทดีนื่นาว่ จะใชว่มากกวว่าคนอ ถสนี้าแหว่งเมนอง
เอนเกดดี (1 ซามถูเอล 24) มดันเปก็นชว่วงเวลาทดีนื่ยากลสาบากอยว่างแนว่นอนในชดีวมิตของเขา สเปอรว์เจดียน
ออกความเหก็นไวม้วว่า “หากดาวมิดไดม้อธมิษฐานเยอะๆในพระราชวดังของเขาเหมนอนกดับทดีนื่เขาอธมิษฐาน
ในถสนี้าของเขา เขากก็คงไมว่ตกไปในการกระทสานดันี้นทดีนื่นสาความทดุกขว์ยากเชว่นนดันี้นมาสถูว่ชดีวตมิ บดันี้นปลาย
ของเขา” เหก็นไดม้ชดดั วว่าเขาอยถูว่ในชว่วงตกตสนื่าของชดีวมิตจรมิงๆ
สดด 142:1-3

ขข้าพเจข้ารข้องทยลพระเยโฮวาหค์ดข้วยเสทยงของขข้าพเจข้า ดข้วยเสทยงของ

ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าวมิงวอนตต่อพระเยโฮวาหค์ 2 ขข้าพเจข้าหลอัชั่งคชาครชชั่าครวญของขข้าพเจข้าออกมาตต่อเบซสิ้อง
พระพอักตรค์พระองคค์ ขข้าพเจข้าทยลเรซชั่องความลชาบากยากเยก็นของขข้าพเจข้าตต่อพระองคค์ ดทำวธิดไมตเพดยง
รข้องททูลตตอพระเจข้ทำในครทำวยทำกลททำบทำกเทตทำนนัรน เขทำยนังทททำเชตนนนัรนโดยออกเสดยงดนังดข้วย แนตนอนวตทำมด
กทำรอธธิษฐทำนแบบไมตออกเสดยง แตตคททำอธธิษฐทำนทดที่ออกเสดยงดนังๆยตอมสะทข้อนใหข้เหกนกทำรอธธิษฐทำน
รข้อนรนทดที่เกธิดผลมทำก ในชตวงเวลทำแหตงควทำมยทำกลททำบทำกครนัรงใหญตในชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดททูลขอใหข้
พระเจข้ทำเขข้ทำแทรกแซง เขทำระบทำยควทำมทดุกขรลททำบทำกของตนตตอพระเจข้ทำและสทำธยทำยมนันออกมทำอยตทำง
ละเอดยด เรทำมนักทททำผธิดในกทำรคธิดเอทำเองวตทำพระเจข้ทำทรงทรทำบทดุกสธิที่งเกดที่ยวกนับควทำมทดุกขรลททำบทำกของเรทำ
(ซขที่งพระองครกทก รงทรทำบจรธิงๆ) ในกทำรไมตพยทำยทำมสทำธยทำยควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเรทำตตอองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำ เรทำกกปลข้นควทำมเกธิดผลในกทำรอธธิษฐทำนไปจทำกตนัวเรทำเอง ดทำวธิดแจข้งใหข้พระเจข้ทำทรทำบ
ถขงรทำยละเอดยดตตทำงๆแหตงวธิกฤตธิของเขทำอยตทำงตนัรงใจ

3 เมซชั่อจมิตใจของขข้าพระองคค์อต่อนระอาภายใน พระองคค์ทรงทราบทางของขข้าพระองคค์ อยทูต
มทำวนันหนขงที่ ในชดวธิตของดทำวธิด จธิตใจของเขทำรทูข้สขกทตวมทข้นอยตทำงเตกมทดที่ เขทำไมตรวทูข้ ทำต จะทททำอะไรหรสือหนัน
ไปททำงไหนดด กระนนัรนในถทรทำมสืดๆนนัรน พระเจข้ทำกกทรงทรทำบทดุกสธิที่งเกดที่ยวกนับดทำวธิดและกทำรหนดุนใจของ
ดทำวธิดกกคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบเสข้นททำงออกจทำกวธิกฤตธิเหลตทำนนัรนทดที่เขทำเผชธิญอยทูต ในวมิถทททชั่ขข้าพระองคค์
เดมินไปเขาซต่อนกอับไวข้ดอักขข้าพระองคค์ เหลตทำศนัตรทูของเขทำไดข้วทำงกนับระเบธิดไวข้ตตอหนข้ทำเขทำและดทำวธิดกก
ทรทำบดด กระนนัรนพระเจข้ทำกกทรงทรทำบเสข้นททำงผตทำนมนันออกไปไดข้
สดด 142:4-5

ขข้าพระองคค์มองทางขวามซอและมองดย แตต่ไมต่มทใครยอมรยข้จอักขข้า

พระองคค์ ขข้าพระองคค์ไมต่มทททชั่หลบภอัย ไมต่มทใครเอาใจใสต่จมิตใจขข้าพระองคค์ มดครทำวหนขงที่ ในชดวธิตของดทำ
วธิดทดที่เขทำดทูเหมสือนอยทูตต นัวคนเดดยวในโลก แมข้ไมตเคยมดสนักครนัรงทดดที่ ทำวธิดถทูกทอดทธิรงอยตทำงสธิรนเชธิงโดยเหลตทำ
ผทูข้ตธิดตทำมทดที่ภกนั ดดของเขทำ มนันกกดทูเหมสือนรทำวกนับวตทำทดุกคนไดข้หนันมทำเลตนงทำนเขทำเสดยแลข้ว เหตดุกทำรณร
แวดลข้อมตตทำงๆดทูเหมสือนสธิรนหวนังสททำหรนับเขทำ กระนนัรน จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่ “แตตมดมตธิ รคนหนขที่งทดที่
ใกลข้ชธิดยธิงที่ กวตทำพดที่นอข้ ง” (สดุภทำษธิต 18:24)
5 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขข้าพระองคค์รข้องทยลตต่อพระองคค์ ขข้าพระองคค์วต่า "พระองคค์ทรง
เปก็นททชั่ลทสิ้ภยอั ของขข้าพระองคค์ เปก็นสต่วนของขข้าพระองคค์ในแผต่นดมินของคนเปก็น กระนนัรนทตทำมกลทำง
ควทำมสธิรนหวนังของเขทำและควทำมเปลตทำเปลดที่ยวทดเที่ ขทำเหกน ดทำวธิดกกรวทูข้ ทำต เขทำหนันไปททำงไหนไดข้ แมข้ดทู
เหมสือนรทำวกนับวตทำมธิตรสหทำยทนัรงปวงไดข้ทอดทธิรงเขทำเสดยแลข้ว ทดที่ลร ดภยนั และทดที่พนักพธิงของดทำวธิดกกคสือ
พระเจข้ทำของเขทำ เชตนเดดยวกนับเขทำ เรทำสทำมทำรถหนันไปพขงที่ พระศธิลทำแหตงควทำมรอดของเรทำไดข้เสมอ
พระองครทรงอยทูกต บนั เรทำเสมอ
สดด 142:6-7

คททำททูลขอเพธิที่มเตธิมของดทำวธิดถทูกนททำเสนอ ขอทรงฟอังคชารข้องทยลของ

ขข้าพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์ตกตชชั่ามากนอัก ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ จากผยข้ขต่มเหงขข้า
พระองคค์ เพราะเขาแขก็งแรงเกมินกชาลอังขข้าพระองคค์ คททำททูลขอของเขทำตตอพระเจข้ทำกกคสือ (1) เพรทำะเขทำ
อยทูใต นสภทำพจนตรอกอยตทำงทดสที่ ดุดและ (2) ขอใหข้พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรทูทดที่มดกทำท ลนัง

มทำกกวตทำเขทำ แนตทดเดดยว กททำลนังพลของซทำตทำนบทำงครนัรงกกดทูเหมสือนมดจททำนวนมทำกกวตทำคนชอบธรรม แตต
เรทำมดพระผทูข้ปข้องกนันซขที่งมดกทำท ลนังมทำกกวตทำคนเหลตทำนนัรนเยอะ
7 ขอทรงพาจมิตใจขข้าพระองคค์ออกจากครก เพซชั่อขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระนามของ
พระองคค์ ครนัรนกลตทำวเปกนเชธิงเปรดยบเปรยถขงถทรทำนนัรนทดที่เขทำซตอนตนัวอยทูใต นนนัรน ดทำวธิดกกวงธิ วอนพระเจข้ทำเพสืที่อ
ขอกทำรชตวยใหข้พข้น เขทำไดข้หนดไปยนังทดนที่ นันที่ เพสืที่อซตอนตนัวและบนัดนดรซทำอทูลและคณะอยทูใต นถทรทำเดดยวกนันแลข้ว
ดทูเหมสือนวตทำสธิที่งตตทำงๆเรธิที่มเลวรข้ทำยลงเรสือที่ ยๆ กลตทำวเปกนเชธิงเปรดยบเทดยบมทำกกวตทำเดธิม เรทำกกสทำมทำรถหนัน
ไปพขงที่ พระองครผทูข้เปกนพละกททำลนังแหตงชดวธิตของเรทำเพสืที่อชตวยเรทำใหข้พข้นจทำกถทรทำและคดุกตตทำงๆแหตงวธิกฤตธิ
แหตงชดวธิตซขที่งหลทำยครนัรงเกธิดขขรนกนับเรทำ คนชอบธรรมจะลข้อมขข้าพระองคค์ไวข้เพราะพระองคค์จะทรง
กระทชาแกต่ขข้าพระองคค์อยต่างบรมิบยรณค์" ครนัรนตนัรงตทำคอยกทำรชตวยใหข้พข้นอนันสมบทูรณรของพระเจข้ทำ ดทำวธิด
ปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยกทำรบอกลตวงหนข้ทำวตทำคนชอบธรรมจะสวมกอดเขทำในไมตชข้ทำ เขทำรทูข้วทำต
พระเจข้ทำจะทรงปฏธิบตนั ธิกบนั เขทำอยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 143: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้กก็เปก็นของดาวมิดอดีก John Gill เขดียนไวม้วว่า
“เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกประพดันธว์โดยดาวมิดตอนทดีนื่เขาหนดีจากอดับซาโลมบดุตรชายของเขา” คนอนนนื่ ๆกก็
พรรณนาถขงมดันวว่าเปก็นหนขนื่งในเจก็ดเพลงสดดุดดีแหว่งการสสานขกผมิด เพลงสดดุดดีบทนดีนี้เหก็นไดม้ชดัดวว่าเปก็นคสา
อธมิษฐานหนขนื่งทดีนื่ถถูกขยายออก มดันถถูกแบว่งโดย เซลาหณ์ ตอนทม้ายของขม้อ 6 ในครขงนื่ แรกนดันนี้ ดาวมิดทถูล
ขอพระเจม้าใหม้สดดับฟดังคสาอธมิษฐานของเขา ในครขงนื่ ทดีนื่สอง เขาทถูลขอความเมตตาของพระเจม้าใน
หลายๆดม้าน
สดด 143:1-3

ดทำวธิดขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทนดรโดยกทำรททูลขอพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำ

อธธิษฐทำนของเขทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงสดอับคชาอธมิษฐานของขข้าพระองคค์ ขอทรงเงทชั่ย
พระกรรณสดอับคชาวมิงวอนของขข้าพระองคค์ ขอทรงตอบขข้าพระองคค์ตามความสอัตยค์สร จรมิตของ
พระองคค์ ตามความชอบธรรมของพระองคค์ ในกทำรวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ

ดทำวธิดอทำศนัยควทำมสนัตยรซสืที่อและควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ กลยดุทธรนรนันในกทำรอธธิษฐทำนยนังใชข้ไดข้อยทูต
จนทดุกวนันนดร
2 ขออยต่าทรงตอัดสมินผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์ เพราะไมต่มทคนเปก็นคนใดททชั่ชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระองคค์ ดทำวธิดตระหนนักดดถขงควทำมบทำปหนทำของตน เพรทำะถทูกฟข้องใจเรสือที่ งนนัรน เขทำ
จขงวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้พธิจทำรณทำมนันในขณะนนัรน เขทำรทูวข้ ทำต ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำผทูข้บรธิสดุทธธิธ ไมตมดผทูข้ใด
เปกนคนชอบธรรมไดข้ดวข้ ยตนัวเอง อยตทำงไรกกตทำม ในพระครธิสตร จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ เรทำกกถทูกนนับวตทำ
เปกนคนชอบธรรมไดข้เมสือที่ เรทำไวข้วทำงใจพระองครใหข้เปกนพระผทูข้ชตวยใหข้รอด
3 เพราะศอัตรย ขต่มเหงจมิตใจขข้าพระองคค์ มอันขยทสิ้ชวท มิตขข้าพระองคค์ลงถถึงดมิน มอันไดข้กระทชาใหข้ขข้า
พระองคค์อาศอัยในททชั่มซด เหมซอนคนททชั่ตายนานแลข้ว ครนัรนกลตทำวถขงศนัตรทูทดที่อธรรมของเขทำ ดทำวธิดแถลง
คดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำเลตทำใหข้พระองครฟงนั เกดที่ยวกนับควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำ – อยตทำง
เฉพทำะเจทำะจง อดกครนัรงทดที่บทเรดยนหนขงที่ ในกทำรอธธิษฐทำนอยทูตต รงนดร นนันที่ คสือ กทำรเลตทำใหข้พระเจข้ทำฟนังอยตทำง
ละเอดยดเกดที่ยวกนับวธิกฤตธิทดที่เรทำเผชธิญ
สดด 143:4-6

เมสือที่ ดทำวธิดตรขกตรองถขงวธิกฤตธิทดที่อยทูตต รงหนข้ทำ เขทำกกรข้องออกมทำวตทำ

เพราะฉะนอันสิ้ จมิตวมิญญาณของขข้าพระองคค์จถึงอต่อนระอาอยยใต่ นขข้าพระองคค์ จมิตใจภายในขข้าพระองคค์กก็
อข้างวข้าง วนันเหลตทำนนัรนจะมทำในชดวธิตของเรทำเมสืที่อจธิตวธิญญทำณของเรทำถทูกทตวมทข้นอยตทำงเตกมทดที่และใจของ
เรทำถทูกบดขยดร ดทำวธิดกลตทำวถขงเรสือที่ งเดดยวกนันนดรในเพลงสดดุดด 77:3 และ 142:3
แตตเขทำรทูข้วทำต กทำรหนดุนใจของเขทำมทำจทำกไหน 5 ขข้าพระองคค์ระลถึกถถึงสมอัยเกต่ากต่อนไดข้ ขข้า
พระองคค์รชาพถึงถถึงทรกสมิชั่งททชั่พระองคค์ทรงกระทชา ขข้าพระองคค์รชาพถึงถถึงพระหอัตถกมิจของพระองคค์ ดทำ
วธิดหนันควทำมคธิดตตทำงๆของตนไปยนังกทำรชตวยใหข้พนข้ อนันทรงฤทธธิธทดที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนใหข้แกต
ประชทำชนของพระองครในหลทำยปดกตอนหนข้ทำนนัรน เขทำรทูข้วทำต พระเจข้ทำองครเดดยวกนันนดรยงนั ประทนับอยทูบต น
บนัลลนังกรนร นนั เขทำจขงตรขกตรองวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้นมทำแลข้วอยตทำงไร
ในสมนัยโบรทำณ บทเรดยนหนขที่งยนังมดอยทูสต ททำหรนับเรทำวนันนดร เมสืที่อเรทำเผชธิญวธิกฤตธิตตทำงๆและควทำมทดุกขร
ลททำบทำกในชดวธิตของเรทำ พระเจข้ทำองครเดดยวกนันนดรซขที่งไดข้ทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นทรงเปกนพระเจข้ทำของ

เรทำและพระองครยงนั ทรงกระทททำกธิจอยทูใต นกทำรชตวยเหลสือประชทำชนของพระองครเมสือที่ จธิตวธิญญทำณของ
พวกเขทำถทูกทตวมทข้นและใจของพวกเขทำถทูกบดขยดร
ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ 6 ขข้าพระองคค์เหยทยดมซอออกไปสยพต่ ระองคค์ จมิตใจของขข้า
พระองคค์กระหายหาพระองคค์อยต่างแผต่นดมินททชั่แหข้งผาก เซลาหค์ ในยทำมเผชธิญวธิกฤตธิรดุนแรงในชดวธิต
ของเขทำ ดทำวธิดแสวงหทำพระเจข้ทำ เหมสือนกนับเดกกทดที่ทดุกขรใจเหยดยดมสือของตนออกหทำพตอแมตของตน ดทำ
วธิดกกทททำเชตนนนัรนตตอพระเจข้ทำ เขทำกระหทำยหทำพระเจข้ทำดดุจแผตนดธินทดที่แหข้งผทำกกระหทำยหทำนทรทำฝน
สดด 143:7-9

พรข้อมกนันนนัรน ดทำวธิดกกนททำเสนอคททำขอหลทำยประกทำรตตอพระเจข้ทำ โอ

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงรทบฟอังขข้าพระองคค์ จมิตวมิญญาณขข้าพระองคค์ฝอต่ ไปแลข้ว ขออยต่าทรงซต่อน
พระพอักตรค์ของพระองคค์ไวข้จากขข้าพระองคค์ เกรงวต่าขข้าพระองคค์จะเหมซอนคนเหลต่านอัสิ้นททชั่ลงไปยอัง
ปากแดนผยข้ตาย เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังและตอบโดยไว เหตดุกทำรณรแวดลข้อมตตทำงๆเปกน
แบบทดเที่ ขทำไมตคดธิ วตทำเขทำจะรอดชดวธิตอยทูไต ดข้นทำน ดนังนนัรน ในสภทำพทดที่ดทูเหมสือนจนตรอก ดทำวธิดรข้องขอใหข้
พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเขทำใหข้พข้นกตอนทดที่เขทำเขข้ทำสทูตควทำมมรณทำกตอนวนัยอนันควร
8 ขอทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคค์ไดข้ยนมิ ถถึงความเมตตาของพระองคค์ในเวลาเชข้า เพราะขข้า
พระองคค์วางใจในพระองคค์ คททำทดแที่ ปลเปกน ความเมตตา (เคเซด) เปกนคททำทดถที่ ทูกแปลบตอยสดุดในภทำค
พนันธสนัญญทำเดธิมวตทำ ‘ควทำมเมตตทำ’ กทำรอธธิษฐทำนของดทำวธิดเหกนไดข้ชนัดวตทำถทูกกระทททำในชนัวที่ โมง
ยทำวนทำนเหลตทำนนัรนแหตงคทที่ทำคสืน เขทำททูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงกตอนยทำมเชข้ทำและใหข้ดทำวธิดไดข้
ทรทำบวตทำเขทำถทูกชตวยใหข้พนข้ แลข้ว หลนักเกณฑรแหตงคททำททูลขอของเขทำกกคสือ ควทำมไวข้วทำงใจในพระเจข้ทำ
ของเขทำ แมข้ไมตทรทำบถขงพระสนัญญทำนนัรนของพระเยซทูในมนัทธธิว 21:22 “สธิที่งสทำรพนัดซขที่งทตทำนอธธิษฐทำน
ขอดข้วยควทำมเชสืที่อ ทตทำนจะไดข้” ดทำวธิดเขข้ทำใจหลนักกทำรนนัรน พระเจข้ทำทรงถทูกขยนับใหข้ตอบเมสือที่ เรทำหนันมทำ
หทำพระองครในควทำมเชสืที่อเตกมทดที่
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ ขอทรงสอนขข้าพระองคค์ถถึงทางททชั่ควรไป เพราะขข้าพระองคค์ตอัสิ้งใจแนต่ว
แนต่ในพระองคค์ นอกเหนสือจทำกกทำรอธธิษฐทำนขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำแลข้ว ดทำวธิดยนังอข้อนวอนองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำใหข้นททำพทำยตทำงเทข้ทำของเขทำดข้วย อดกครนัรงทดที่หลนักเกณฑรแหตงคททำอธธิษฐทำนของเขทำคสือ ควทำม

ไวข้วทำงใจในพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเขทำซขที่งถทูกบอกเปกนนนัย คนเรทำจะทททำอะไรไดข้มทำกกวตทำยกชทูจธิตใจ
ของตนตตอพระเจข้ทำเหมสือนพตอแมตอมดุข้ ลทูกเลกกๆของตนตตอพระเจข้ทำ ชตทำงเปกนคททำอธธิษฐทำนขอสอง
ประกทำรทดที่ดด: กทำรชตวยใหข้พข้นและกทำรนททำททำง! พระเจข้ทำทรงใหข้เกดยรตธิคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรนจนทดุกวนันนดร
9 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ จากศอัตรย ของขข้าพระองคค์ ขข้า
พระองคค์ไดข้ซต่อนตอัวอยยกต่ อับพระองคค์ แมข้เขทำไดข้บอกเรสืที่องนดรเปกนนนัยมทำตลอดทนัรงเพลงสดดุดดบทนดร ครทำว
นดรดทำวธิดกกกลตทำวคททำททูลขอของตนตรงๆ เขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญ
อยทูต อดกครนัรงทดที่เขทำหมทำยเหตดุหลนักเกณฑรแหตงคททำอธธิษฐทำนของเขทำ: เขทำไดข้หนดมทำพขที่งพระเจข้ทำเพสืที่อซตอนตนัว
อยทูใต นพระองคร นดบที่ อกเปกนนนัยวตทำพระเจข้ทำทรงเปกนทดที่ลร ดภนัยของเขทำ ทดที่บอกเปกนนนัยมทำกยธิงที่ กวตทำกกคสือ
ควทำมเชสืที่ออนันลขกซขรงของดทำวธิดซขที่งกตอตนัวเปกนรทำกฐทำนแหตงคททำอธธิษฐทำนของเขทำอดกครนัรง
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ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้ถขงตอนจบแลข้ว เรทำกกพบคททำอธธิษฐทำนขอ

เพธิมที่ เตธิมชดุดหนขงที่ ทดที่ดทำวธิดกลตทำว ขอทรงสอนใหข้ขข้าพระองคค์ทชาตามพระทอัยของพระองคค์ คททำขอแรก
คสือ (1) คททำอธธิษฐทำนทดที่ถทูกกลตทำวซทรทำบตอยๆทดที่ขอใหข้พระเจข้ทำสอนควทำมเชสืที่อฟนังตตอนทรทำพระทนัยของ
พระองคร คททำอธธิษฐทำนขอนนัรนควรอยทูทต ดที่รมธิ ฝดปทำกของเรทำเสมอ สทำเหตดุสททำหรนับคททำขอเชตนนนัรนกกเรดยบงตทำย
พอๆกนับทดที่มนนั ลขกซขรง เพราะพระองคค์ทรงเปก็นพระเจข้าของขข้าพระองคค์ พระวมิญญาณของพระองคค์
ประเสรมิฐ แนตทดเดดยว พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำนนัรนประเสรธิฐ! จทำกนนัรนดทำวธิดขอวตทำ (2) ขอทรงนชาขข้า
พระองคค์เขข้าไปยอังแผต่นดมินแหต่งความเททชั่ยงธรรม ดข้วยคททำพทูดเปรดยบเปรยอนันมดสททำนวนโวหทำร ดทำวธิด
อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้นททำเขทำเพสืที่อทททำสธิที่งทดที่ถทูกตข้อง อดกครนัรงทดคที่ ททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรนยนังเหมทำะสมอยทูจต นทดุก
วนันนดร
คททำขอทดที่สทำมถทูกกลตทำว (3) 11 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงสงวนชทวมิตขข้าพระองคค์ไวข้
เพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคค์ คททำทดที่แปลเปกน สงวนชทวมิต (คอวว์ยอวว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ฟสืร นขขรน
ใหมต’, ‘เสรธิมกททำลนัง’ หรสือ ‘หนดุนใจ’ หลนักเกณฑรของคททำอธธิษฐทำนททูลขอนดรคอสื คททำพยทำนแหตงกทำรเหกน
แกตพระนทำมของพระเจข้ทำ ดทำวธิดอดุทธรณรตตอชสืที่อเสดยงของพระเจข้ทำเพสืที่อตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ จทำก
นนัรนดทำวธิดททูลขอวตทำ (4) ขอทรงนชาจมิตใจขข้าพระองคค์ออกมาจากความยากลชาบากเพราะเหก็นแกต่ความ

ชอบธรรมของพระองคค์ เขทำอดุทธรณรตตอควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำ – เพสืที่อเหกนแกตควทำมชอบธรรม
ของพระองครเอง – เพสืที่อชตวยจธิตใจของเขทำใหข้พนข้ จทำกควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยทู ต
สดุดทข้ทำยดทำวธิดททูลขอวตทำ (5) 12 และขอทรงตอัดศอัตรย ของขข้าพระองคค์ออกไปตามความเมตตา
ของพระองคค์ และขอทรงทชาลายบรรดาผยข้ททชั่ทรมานจมิตใจขข้าพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์เปก็นผยรข้ บอั
ใชข้ของพระองคค์ คททำททูลขอสดุดทข้ทำยของเขทำคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงทททำลทำยเหลตทำศนัตรทูของเขทำ หลนัก
เกณฑรแหตงคททำททูลขอของเขทำกกคสือวตทำ เขทำเปกนผทูข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำ สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่สทำมทำรถอข้ทำง
ตททำแหนตงนนัรนไดข้อยตทำงชอบธรรม หลนักเกณฑรอนันทรงพลนังอดกประกทำรหนขที่งสททำหรนับกทำรอธธิษฐทำนยนังมด
อยทูจต นทดุกวนันนดร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 144: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้นว่าจะถถูกเขดียนหลดังจากทดีนื่ดาวมิดกษดัตรมิยว์แหว่ง
อมิสราเอลมดีชดัยชนะเหนนอคนฟดีลมิสเตดีย มดันมดีเนนนี้อหาเหมนอนกดับเพลงสดดุดดี 18 เพลงสดดุดดีบทนดีนี้
เปก็นการรวมกดันของการสรรเสรมิญและการอธมิษฐานตว่อพระเจม้า
สดด 144:1-2

สาธรการแดต่พระเยโฮวาหค์ กชาลอังของขข้าพระองคค์ ผยข้ทรงฝถึกมซอของ

ขข้าพระองคค์ใหข้ทชาสงคราม และนมิวสิ้ มซอของขข้าพระองคค์ใหข้ทชาศถึก ดทำวธิดขขรนตข้นโดยกทำรสรรเสรธิญองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำผทูข้ไดข้ประททำนพละกททำลนังแกตเขทำในกทำรทททำศขกทดที่เพธิที่งผตทำนพข้นไป โปรดสนังเกตวตทำเขทำ
พรรณนทำถขงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำวตทำเปกนพละกททำลนังของเขทำ พระเจข้ทำประทานพละกททำลนัง แตตพระองครกก
ทรงเปก็นพละกททำลนังดข้วย นอกจทำกนดรพระเจข้ทำยนังทรงเปกนผทูข้ทดที่สอนวธิธดสทูข้แกตดทำวธิดดข้วย นดเที่ ปกนยทำขม
สททำหรนับผทูข้รนักสงบหรสือผทูข้รนักสนันตธิภทำพ พระเจข้ทำทรงสอนดทำวธิดใหข้ชนะสงครทำมตตทำงๆตตอสทูข้เหลตทำศนัตรทู
ของเขทำ
ดทำวธิดกลตทำวคททำสรรเสรธิญพระเจข้ทำของเขทำตตอไป 2 ทรงเปก็นความดทและปข้อมปราการของขข้า
พระองคค์ เปก็นททชั่กชาบอังเขข้มแขก็ง และเปก็นผยชข้ ต่วยใหข้พข้นของขข้าพระองคค์ เปก็นโลต่ของขข้าพระองคค์ และ
เปก็นผยข้ซถึชั่งขข้าพระองคค์วางใจอยยต่ ผยทข้ รงปราบชนชาตมิทอัสิ้งหลายไวข้ใตข้ขข้าพระองคค์ พระพรเจกดประกทำร
ของพระเจข้ทำถทูกหมทำยเหตดุไวข้ซขที่งดทำวธิดสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับพระพรเหลตทำนนัรน: (1) พระองครทรง

ดด; (2) พระเจข้ทำทรงเปกนปข้อมปรทำกทำรและ (3) เปกนทดที่กทำท บนังเขข้มแขกง (หอคอยอนันสทูง) สททำหรนับดทำวธิด;
(4) พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ชตวยใหข้พข้น (นนันที่ คสือ ผทูข้ชตวยใหข้รอด) ของดทำวธิด; (5) พระเจข้ทำทรงเปกนโลตแหตง
กทำรปกปข้องของดทำวธิด; (6) พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่ดทำวธิดไวข้วทำงใจ และ (7) พระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ทดที่ปรทำบ
เหลตทำศนัตรทูของดทำวธิด ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ
สดด 144:3-4

ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ มนรษยค์เปก็นอะไรเลต่าซถึชั่งพระองคค์ทรงเอา

พระทอัยใสต่เขา หรซอบรตรของมนรษยค์เปก็นอะไรซถึชั่งพระองคค์ทรงคมิดถถึงเขา จทำกนนัรนดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครทูต
เพสือที่ พธิจทำรณทำวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงใสต พระทนัยในมนดุษยร ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องกนับของเพลงสดดุดด 8:3
4 มนรษยค์เหมซอนสมิงชั่ ไรข้สาระ วอันเวลาของเขาเหมซอนเงาททชั่ผต่านไป ดทำวธิดตอบคททำถทำมของตนัว
เองในขข้อทดที่แลข้ว ตรงขข้ทำมกนับควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ มนดุษยรไมตมดคตทำอะไรเลย ควทำมคธิดในคททำทดที่
แปลเปกน สมิชั่งไรข้สาระ (เฮหว์เบล) คสือ ไอหมอก – อยทูเต พดยงชนัวที่ ครทูตจทำกนนัรนกกหทำยไป ดทำวธิดเปรดยบมนดุษยร
ตตอไปวตทำเปกนเหมสือนเงทำยทำมบตทำยซขงที่ ทอดยทำวอยตทำงรวดเรกวจทำกนนัรนกกหทำยไป ตรงขข้ทำมกนับฤทธทำนดุภทำพ
อนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ มนดุษยรเปกนเหมสือนสธิที่งไรข้คตทำ
สดด 144:5-8

โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอทรงโนข้มฟข้าสวรรคค์ของพระองคค์ และ

ขอเสดก็จลงมาแตะตข้องภยเขาเพซชั่อใหข้มอันมทควอันขถึนสิ้ 6 ขอทรงพรต่งฟข้าผต่าออกมาและกระจายเขาไป ขอ
ทรงยมิงลยกธนยของพระองคค์และทรงทชาลายพวกเขา 7 ขอทรงเหยทยดพระหอัตถค์ของพระองคค์จากททชั่
สย ง ขอทรงชต่วยเหลซอขข้าพระองคค์ และชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พนข้ จากนชสิ้ามากหลาย ใหข้พนข้ จากมซอของ
ชนตต่างดข้าว 8 ผยข้ซงถึชั่ ปากของเขาพยดเรซชั่องไรข้สาระและซถึชั่งมซอขวาของเขาเปก็นมซอขวาแหต่งความมรสา
ดข้วยบทกวดอนันเปดยที่ มสททำนวนโวหทำร ดทำวธิดททูลขอพระเจข้ทำใหข้จนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรทูของเขทำ คนเหลตทำนดร
อทำจเปกนคนฟดลธิสเตดยซขที่งไมตเพดยงตลบตะแลงในสธิที่งทดพที่ วกเขทำกลตทำวเทตทำนนัรน แตตยงนั คดโกงในสธิที่งทดพที่ วก
เขทำกระทททำดข้วย
สดด 144:9-10

ในตอนกลทำงคททำอธธิษฐทำนททูลขอของเขทำตตอพระเจข้ทำใหข้กทำท จนัดทธิรง

เหลตทำศนัตรทูทดที่ขมขสืนที่ ของเขทำไปใหข้พข้นจทำกตนัวเขทำ ดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครทูตอกด ครนัรงเพสืที่อสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหร
พระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเจข้า ขข้าพระองคค์จะรข้องเพลงบทใหมต่ถวายแดต่พระองคค์ ขข้าพระองคค์จะรข้อง

เพลงสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยพมิณใหญต่และพมิณสมิบสาย นดที่เปกนครนัรงทดหที่ ข้ทำในหนนังสสือเพลงสดดุดทด ดที่ดทำวธิด
กลตทำวถขงเพลงบทใหมต เมสือที่ พระเจข้ทำทรงชตวยเรทำใหข้รอด พระองครกทก รงใสต เพลงบทใหมตและดนตรด
ชนธิดใหมตในใจของเรทำ สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่คดธิ วตทำดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธไมตควรมดกทำรใชข้เครสือที่ งดนตรด
ประกอบ เหกนไดข้ชนัดวตทำดทำวธิดไมตไดข้ถทูกบนังคนับเชตนนนัรน เขทำกลตทำวเปกนประจททำถขงกทำรรข้องเพลง
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำโดยใชข้เครสืที่องดนตรดตตทำงๆทดที่เหมทำะสม พธิณใหญตเปกนเครสืที่องดนตรดชนธิดหนขที่งซขงที่
ไมตทรทำบชนธิดชนัดเจน พธิณสธิบสทำยเหกนไดข้ชนัดวตทำเปกนตทำมทดที่ชอสืที่ ของมนันบอก
หนัวขข้อแหตงบทเพลงของดทำวธิดคสือ กทำรสรรเสรธิญแดตพระผทูข้ชตวยใหข้รอดยธิงที่ ใหญตของเขทำ
10 พระองคค์ทรงเปก็นผยข้ประทานความรอดแกต่บรรดากษอัตรมิยค์ ผยทข้ รงชต่วยดาวมิดผยข้รบอั ใชข้ของพระองคค์
ใหข้พข้นจากดาบททชั่นชามาซถึชั่งความเจก็บปวด ควทำมรอดของพระเจข้ทำมดทรนังชนัวที่ นธิรนนั ดรรและชนัวที่ ครทำว เรทำมนัก
คธิดในแงตของควทำมรอดนธิรนนั ดรรเทตทำนนัรน ซขที่งมนันกกเปกนจรธิงอยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกกตทำม พระเจข้ทำกกทรง
เตกมพระทนัยและสทำมทำรถชตวยเรทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิตตทำงๆและควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆแหตงชดวตธิ ดข้วย
ปนัญหทำของเรทำกกคสือวตทำ เรทำมนักขทำดควทำมเชสืที่อทดที่จะแสวงหทำกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองครจทำกวธิกฤตธิทดที่
อยทูตต รงหนข้ทำ พระองครทรงมดปฏธิกธิรธิยทำแบบเดดยวกนัน
สดด 144:11-14

ดทำวธิดททูลขอตตอพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้ชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำ

เผชธิญอยทูต ขอทรงชต่วยเหลซอขข้าพระองคค์ และขอทรงชต่วยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากมซอคนตต่างดข้าว ผยซข้ ถึชั่ง
ปากของเขาพยดเรซชั่องไรข้สาระและซถึชั่งมซอขวาของเขาเปก็นมซอขวาแหต่งความมรสา กทำรทดที่ดทำวธิดกลตทำวถขง
คนตว่างดม้าว มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ คนตตทำงประเทศและอทำจหมทำยถขงเหลตทำศนัตรทูของเขทำทดที่เปกนคนฟด
ลธิสเตดย ควทำมคธิดนดรเหมสือนกนับของขข้อ 7
จทำกนนัรนดทำวธิดนททำเสนอเหตดุผลสทำมประกทำรทดที่พระเจข้ทำควรชตวยเขทำใหข้พนข้ แตตละเหตดุผลขขรน
ตข้นดข้วยคททำวตทำ เพนนื่อ
(1) 12 เพซชั่อบรรดาบรตรชายของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายเมซชั่อเขายอังหนรต่มๆอยยต่จะเปก็นเหมซอน
ตข้นไมข้โตเตก็มขนาด เพซชั่อบรรดาบรตรสาวของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะเปก็นเหมซอนเสาหอัวมรม สลอัก
ออกมาตามแบบพระราชวอัง ดทำวธิดกลตทำวถขงคนรดุตนตตอไป – บรรดทำบดุตรชทำยและบรรดทำบดุตรสทำว –

ซขที่งเจรธิญขขรน มดชดวธิตชดวทำ มดคตทำยธิงที่ และมดเกดยรตธิ ประเดกนของเขทำกกคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำก
เหลตทำศนัตรทูทดที่อทำฆทำตเขทำเพสืที่อทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำรดุตนตตอไปจะไดข้รบนั กทำรอวยพร
(2) 13 เพซชั่อยรงข้ ฉางของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายจะเตก็ม มทของบรรจรอยยต่ท รกอยต่าง เพซชั่อแกะของขข้า
พระองคค์ทอัสิ้งหลายมทลยกตอัสิ้งพอันตอัสิ้งหมซชั่นตามถนนของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย ยดุข้งฉทำง คสือ สถทำนทดที่
สททำหรนับเมลกดขข้ทำวทดที่ถทูกเกกบเกดที่ยวแลข้ว ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ประททำนกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกคนฟดลธิ
สเตดยเพสืที่อทดที่วทำต ประชทำชนของพระเจข้ทำจะไดข้เจรธิญขขรนททำงเศรษฐกธิจ – ทดจที่ ะมดผลเกกบเกดที่ยวบรธิบทูรณรและ
ฝทูงแกะมทำกมทำย
(3) 14 เพซชั่อวอัวตอัวผยข้ของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลายมทกชาลอังใชข้แรงงาน เพซชั่อไมต่มทใครพอังเขข้ามา ไมต่มท
ออกไป เพซชั่อไมต่มทเสทยงรข้องทรกขค์ในถนนหนทางของขข้าพระองคค์ทอัสิ้งหลาย สดุดทข้ทำยดทำวธิดอข้อนวอน
พระเจข้ทำใหข้ชตวยอธิสรทำเอลใหข้พนข้ จทำกคนฟดลธิสเตดยเพสือที่ ทดที่วทำต จะไดข้มดสนันตธิภทำพและควทำมสงบสดุขใน
แผตนดธินนนัรน
บทเรดยนหนขที่งทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำปรทำกฏตรงนดร นนันที่ กกคอสื ดทำวธิดยกเหตดุผลกนับพระเจข้ทำวตทำเพรทำะเหตดุ
ใดพระองครจขงควรตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำและสต งกทำรชตวยใหข้พนข้ มทำ เขทำยกเหตดุผลสทำมประกทำรวตทำ
ทททำไมพระเจข้ทำถขงควรสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ เหกนไดข้ชนัดถขงควทำมกลข้ทำและกทำรใชข้เหตดุผลในคททำ
อธธิษฐทำนของดทำวธิด เขทำยกเหตดุผลกนับพระเจข้ทำวตทำทสาไมพระองครถงข ควรตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ บท
เรดยนหนขที่งยนังมดอยทูเต หมสือนเดธิมเพสืที่อทดเที่ รทำจะทททำแบบเดดยวกนัน
สดด 144:15

ชนชาตมิผมข้ย ทพระพรอยต่างนทสิ้หลอัชั่งลงมาถถึงกก็เปก็นสร ข ชนชาตมิซถึชั่ง

พระเจข้าของเขาคซอพระเยโฮวาหค์กก็เปก็นสร ข แนตทดเดดยว ควทำมสดุขมดแกตประชทำชนนนัรนทดที่พระเจข้ทำทรง
ชตวยใหข้พนข้ ทททำใหข้เจรธิญขขรน และชตวยเหลสือ อดกบทเรดยนหนขงที่ กกคสือ กทำรชตวยใหข้พข้นดนังกลตทำวมทำโดยกทำร
อธธิษฐทำน จะมดเหลตทำศนัตรทูของพระเจข้ทำและประชทำชนของพระองครเสมอไป ดทำวธิดอธธิษฐทำนขอกทำร
ชตวยใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิเหลตทำนนัรน แนตทดเดดยว ควทำมสดุขมดแกตประชทำชนนนัรนทดที่ “พระเจข้ทำของเขทำคสือพระเย
โฮวทำหร” มนันเปกนจรธิงสททำหรนับอธิสรทำเอลทดที่สนัตยรซสืที่อ มนันเปกนจรธิงสททำหรนับครธิสเตดยนทนัรงหลทำยทดที่สนัตยรซสืที่อ
*****

ภาพรวมของเพลงสดดดดี 145: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกเกรมินื่นนสาวว่าไมว่เพดียงเปก็นของดาวมิดเทว่านดันี้น
แตว่ยงดั เปก็นบทเพลงสรรเสรวิญของดาววิดดม้วย มดันเปก็นบทเพลงของดาวมิดเอง คนอ เพลงโปรดของดา
วมิด สเปอรว์เจดียนเขดียนไวม้วว่า “มดันเปก็นเพลงสรรเสรมิญของดาวมิดเชว่นเดดียวกดับทดีนื่อดีกบทเพลงหนขนื่ง
(เพลงสดดุดดี 86:1-17) เปก็นคสาอธมิษฐานของดาวมิด มดันเปก็นคสาสรรเสรมิญทดังนี้ หมด และเปก็นเพลง
สรรเสรมิญทดีนื่ชนนนื่ ชมยมินดดีดม้วย ดาวมิดไดม้ถวายสาธดุการแดว่พระเจม้าหลายตว่อหลายครดันี้งแลม้วในเพลงสดดุดดี
บทอนนนื่ ๆ แตว่เพลงนดีนี้เขาถนอวว่าเปก็นเพลงพมิเศษของเขา เปก็นพลอยมงกดุฎของเขาแหว่งคสาสรรเสรมิญ”
ในบทนดีนี้ ดาวมิดสรรเสรมิญพระเจม้าสสาหรดับกมิตตมิศดัพทว์หรนอสงว่าราศดีของพระองคว์ (145:1-7) สสาหรดับ
ความดดีของพระองคว์ (145:8-10) สสาหรดับอาณาจดักรของพระองคว์ (145:11-13) สสาหรดับการเลดีนี้ยงดถู
ของพระองคว์ (145:14-16) และสสาหรดับความเมตตาทดีนื่ชวว่ ยใหม้รอดของพระองคว์ (145:17-21)
สดด 145:1-2

ขข้าแตต่พระเจข้าของขข้าพระองคค์ โอ ขข้าแตต่พระมหากษอัตรมิยค์ ขข้า

พระองคค์จะเยมินยอพระองคค์ จะถวายสาธรการแดต่พระนามของพระองคค์เปก็นนมิจกาล หนัวใจของชทำย
ผทูข้ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำเองปรทำกฏชนัดเจน กทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำเปกนสต วนสททำคนัญยธิงที่
แหตงชดวธิตของเขทำ คททำทดแที่ ปลเปกน เยมินยอ (รถูวมว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘เชธิดชทู’ หรสือ ‘ยกขขรน’ – ซขงที่ กระทททำ
ตตอพระนทำมของพระเจข้ทำ ควทำมตนัรงใจของเขทำทดที่จะถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระนทำมของพระเจข้ทำตลอดไป
หมทำยถขง ควทำมตนัรงใจแนตวแนตของดทำวธิดทดที่จะถวทำยเกดยรตธิพระนทำมขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไปตลอด
ทนัรงชดวธิตของเขทำ
2 ขข้าพระองคค์จะถวายสาธรการแดต่พระองคค์ทรกๆวอัน ขข้าพระองคค์จะสรรเสรมิญพระนามของ
พระองคค์เปก็นนมิจกาล กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะไมตปลตอยใหข้วนนั ๆหนขงที่ ผตทำนไป
โดยทดที่เขทำไมตหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสือที่ สรรเสรธิญพระผทูข้ไถตและพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเขทำ คททำปฏธิญทำณนนัรนยนัง
เปกนบทเรดยนหนขงที่ สททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำจนทดุกวนันนดร
สดด 145:3-5

พระเยโฮวาหค์นอัสิ้นยมิชั่งใหญต่ และสมควรจะสรรเสรมิญอยต่างยมิชั่ง ความ

ใหญต่ยงมิชั่ ของพระองคค์นนอัสิ้ เหลซอจะหยอัชั่งรยข้ ดทำวธิดกลตทำวสธิที่งทดที่ปรทำกฏชนัดเจนอยทูแต ลข้ว: พระเจข้ทำยธิงที่ ใหญต

และเรทำจขงมดหนข้ทำทดๆที่ จะสรรเสรธิญพระองครอยตทำงยธิงที่ นอกจทำกนดร ควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำกกไมตอทำจ
หยนังที่ ถขงดข้วย เรทำไมตอทำจเขข้ทำใจมนันไดข้อยตทำงถตองแทข้ มนันเลยพข้นควทำมเขข้ทำใจของมนดุษยร
4 คนชอัวชั่ อายรหนถึชั่งจะสรรเสรมิญพระราชกมิจของพระองคค์ใหข้คนอทกชอัชั่วอายรหนถึชั่งฟอัง และจะ
ประกาศกมิจการออันทรงอานรภาพของพระองคค์ 5 ขข้าพระองคค์จะกลต่าวถถึงเกทยรตมิยศออันรรต่งโรจนค์ของ
ความสย งสต่งของพระองคค์ และถถึงพระราชกมิจมหอัศจรรยค์ของพระองคค์
เมสืที่อคนหลทำยชนัวที่ อทำยดุแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำผตทำนมทำแลข้วกกผทำต นไป คนแตตละชนัวที่ อทำยดุทดที่
ตทำมมทำกกสรรเสรธิญพระองครและกธิจกทำรอนันทรงอทำนดุภทำพทนัรงสธิรนของพระองครตตอไป ควทำมสมควร
แกตกทำรสรรเสรธิญของพระองครปรทำกฏชนัดเจนแกตคนแตตละชนัวที่ อทำยดุ
สดด 145:6-7

มนรษยค์จะกลต่าวถถึงอานรภาพแหต่งกมิจการออันนต่าเกรงขามของ

พระองคค์ และขข้าพระองคค์จะเลต่าถถึงความยมิชั่งใหญต่ของพระองคค์ 7 เขาทอัสิ้งหลายจะโฆษณาขต่าวเลซชั่อง
ลซอใหข้ระลถึกถถึงครณความดทออันอรดมของพระองคค์ออกมา และจะรข้องเพลงถถึงความชอบธรรมของ
พระองคค์ เมสืที่อคนแตตละชนัวที่ อทำยดุแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำเหกนควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ พวกเขทำกก
จะกลตทำวถขงบรรดทำกธิจกทำรอนันนตทำเกรงขทำมของพระองคร (คททำทดที่แปลเปกน กมิจการออันนต่าเกรงขาม
(ยอวว์เรยว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘นตทำเกรงขทำม’) นอกจทำกนดร คนชนัวที่ อทำยดุตตอๆไปแหตงประชทำชนของ
พระเจข้ทำจะจดจททำควทำมดดอนนั ยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำอยตทำงอดุดมและรข้องเพลงถขงควทำมชอบธรรมของ
พระองครดข้วย ประเดกนหนขที่งทดคที่ วรพธิจทำรณทำอยทูตต รงนดร เรทำทนัรงหลทำยรข้องเพลงเกดที่ยวกนับควทำมชอบธรรม
ของพระองคว์มทำกขนทำดไหนวนันนดร? ขข้อพระคนัมภดรรนร ดกลตทำวชนัดเจนวตทำเรทำควรกระทททำ
สดด 145:8-9

ครทำวนดรดทำวธิดยข้ทำยไปกลตทำวถขงประเดกนเจทำะจงตตทำงๆของกทำร

สรรเสรธิญ พระเยโฮวาหค์ทรงพระเมตตาและทรงเตก็มไปดข้วยพระกรรณา ทรงกรมิสิ้วชข้าและมทความ
เมตตาอยต่างอรดม ลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันมหนัศจรรยรสดที่ประกทำรแหตงควทำมรนักของพระเจข้ทำถทูกแจกแจง
(1) พระองครทรงพระเมตตทำ มนันเปกนกทำรแสดงออกถขงพระคดุณของพระองคร (2) พระเจข้ทำทรงเตก็ม
ไปดม้วยพระกรดุณทำ กทำรรนับใชข้ขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำมนักแสดงออกถขงพระกรดุณทำของ
พระองครทดที่มดตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ขนัดสน (3) พระองครทรงกรธิรวชข้ทำ ชตทำงเปกนคททำรนับรองอนันแสนวธิเศษ:

พระเจข้ทำทรงกรธิรวชข้ทำ นดที่เปกนหนขงที่ ในแปดครนัรงในพระคนัมภดรรทพดที่ ระเจข้ทำทรงถทูกพรรณนทำเชตนนนัรน ดทู เน
หะมดยร 9:17, เพลงสดดุดด 103:8, สดุภทำษธิต 15:18, 16:32, โยเอล 2:13, โยนทำหร 4:2, นทำฮทูม 1:3 และจทำก
นนัรน (4) พระองครทรงมดควทำมเมตตทำอยว่างอดุดม ชตทำงเปกนเหตดุใหข้สรรเสรธิญพระองครจรธิงๆ!
นอกจทำกนดร 9 พระเยโฮวาหค์ทรงดทตต่อทรกคน และความเมตตาของพระองคค์มทอยยต่เหนซอพระ
ราชกมิจทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์ ชตทำงเปกนคททำประกทำศอนันแสนวธิเศษ พระเจข้ทำทรงดดตตอทดุกคน! คททำทดที่แปล
เปกน ความเมตตา (ออันอต่อนโยน) (ราคหว์อาม) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘เครสืที่องในแหตงควทำมกรดุณทำ’ ควทำม
คธิดนดรสสืที่อถขงอทำรมณรอตอนโยนตตทำงๆทดที่เอตอขขรนมทำจทำกชตองทข้อง ควทำมเมตตทำและควทำมกรดุณทำของ
พระเจข้ทำมดแกตสที่ งธิ ทนัรงปวงทดพที่ ระองครไดข้ทรงสรข้ทำง – ซขงที่ รวมถขงเรทำดข้วย!
สดด 145:10-13

ครทำวนดรดทำวธิดหนันจดุดสนใจแหตงคททำสรรเสรธิญของเขทำไปยนังอทำณทำจนักร

ทดจที่ ะมทำนนัรนของพระเจข้ทำ โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระราชกมิจทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์จะสรรเสรมิญ
พระองคค์ และวมิสรทธมิชนทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์จะถวายสาธรการแดต่พระองคค์ นตทำสนใจทดที่วทำต พระรทำชกธิจ
ทนัรงสธิรนของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ กทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระองคร) จะสรรเสรธิญพระองคร บรรดทำสธิที่งทรง
สรข้ทำงแหตงอทำณทำจนักรสนัตวรยอต มสรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของพวกมนันในแบบของพวกมนัน นดที่บอกเปกน
นนัยวตทำแมข้แตตสที่ งธิ ตตทำงๆทดที่ไมตมชด ดวธิตในกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำ – ดวงอทำทธิตยร ดวงจนันทรร ดวงดทำว
ตตทำงๆๆ และแผตนดธินโลกเอง – สรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของพวกมนัน กลตทำวอยตทำงเจทำะจงยธิงที่ ขขรน
ประชทำชนของพระเจข้ทำ – เหลตทำวธิสดุทธธิชนของพระองคร – มดหนข้ทำทดที่สรรเสรธิญพระองคร
11 เขาทอัสิ้งหลายจะพยดถถึงสงต่าราศทแหต่งราชอาณาจอักรของพระองคค์ และเลต่าถถึงฤทธานรภาพ
ของพระองคค์ 12 เพซชั่อใหข้กมิจการออันทรงอานรภาพของพระองคค์ และสงต่าราศทออันรรต่งโรจนค์แหต่งราช
อาณาจอักรของพระองคค์แจข้งแกต่บรตรทอัสิ้งหลายของมนรษยค์
ประชทำชนของพระเจข้ทำตนัรงแตตสมนัยนนัรนมทำจนทดุกวนันนดรมดหนข้ทำทดที่เปกนพยทำนบอกเลตทำถขงควทำมยธิงที่
ใหญตของพระเจข้ทำ สธิที่งนดรถทูกกระทททำไดข้อยตทำงสนัมฤทธธิธผลทดที่สดุดในกทำรอธธิบทำยขตทำวประเสรธิฐแหตงควทำม
รอดแกตชทำวโลกทดที่หลงหทำยและกททำลนังจะตทำย ดทำวธิดเหกนลตวงหนข้ทำกระทนังที่ ในสมนัยนนัรนเกดที่ยวกนับโอกทำส
ทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำตลอดหลทำยยดุคสมนัยจะเปกนพยทำนเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำและพระผทูข้ชตวยใหข้รอดทดที่

ยธิงที่ ใหญตของพวกเขทำ ควทำมโอตอตทำอนันเปดที่ยมสงตทำรทำศดแหตงอทำณทำจนักรของพระองครจะเปกนทดที่ทรทำบใน
ระยะเหลตทำนนัรนของสวรรคร – ยดุคพนันปดซขที่งเบตงบทำนกลทำยเปกนอทำณทำจนักรนธิรนันดรรนร นัน กธิจกทำรอนันทรง
อทำนดุภทำพทดที่สดุดของพระเจข้ทำคสือ พระรทำชกธิจแหตงกทำรไถตของพระครธิสตรบนกทำงเขนนนัรน หนข้ทำทดที่ของเรทำ
คสือ กทำรแจข้งแกตบดุตรทนัรงหลทำยของมนดุษยรใหข้ทรทำบถขงททำงนนัรนทดที่ไปสทูตสวรรครและพระรทำชกธิจแหตง
ควทำมรอดของพระเจข้ทำโดยททำงพระครธิสตร
13 ราชอาณาจอักรของพระองคค์เปก็นราชอาณาจอักรนมิรนอั ดรค์ และอชานาจการปกครองของ
พระองคค์ดชารงอยยต่ตลอดทรกชอัชั่วอายร อทำณทำจนักรของพระเจข้ทำดททำรงอยทูชต นัวที่ นธิรนันดรร มนันมดอยทูแต ลข้วตอนนดร
ในรทูปตนัวอตอนในประชทำชนของพระเจข้ทำในยดุคนดร มนันจะเบตงบทำนจนเตธิบโตเตกมทดที่เมสืที่อพระมหทำ
กษนัตรธิยรผทูข้ยงธิที่ ใหญตเสดกจกลนับมทำในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดยธิงที่ ใหญต ดทู ดทำเนดยล 4:3, 34 และ 7:14, 27
สททำหรนับคททำพรรณนทำเพธิมที่ เตธิมเกดที่ยวกนับอทำณทำจนักรนธิรนันดรรนร นันของพระเจข้ทำ แมข้มดอยทูแต ลข้วตอนนดรในใจ
ของประชทำชนของพระเจข้ทำวนันนดร ควทำมบรธิบทูรณรและควทำมยธิงที่ ใหญตแหตงอทำณทำจนักรนนัรนของพระเจข้ทำใน
ยดุคพนันปดและอทำณทำจนักรนธิรนันดรรนร นันกกยงนั มทำไมตถงข ยธิงที่ กวตทำนนัรน พวกมนันจะยนังที่ ยสืนสสืบๆไปเปกนนธิตยรดข้วย!
สดด 145:14-16

ดทำวธิดพรรณนทำเพธิที่มเตธิมถขงควทำมดดของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนของ

พระองคร พระเยโฮวาหค์ทรงชย ทรกคนททชั่กชาลอังจะลข้มลง และทรงยกทรกคนททชั่โนข้มตอัวลงใหข้ลรกขถึนสิ้ ควทำม
กรดุณทำและควทำมชตวยเหลสือทดพที่ ระเจข้ทำประททำนแกตประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะในควทำมทดุกขร
ใจของพวกเขทำถทูกทททำใหข้ประจนักษร พระองครทรงพยดุงคนทดที่ลข้มใหข้ลดุกขขรน ทนัรงเรสือที่ งจธิตวธิญญทำณและ
อทำรมณรตตทำงๆ คนเหลตทำนนัรนทดโที่ นข้มตนัวภทำยใตข้ภทำระอนันหนนักอขรง พระองครกทก รงยกขขรนอยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำ
ดนังนนัรน 15 นอัยนค์ตาทอัสิ้งปวงมองดยพระองคค์ และพระองคค์ประทานอาหารใหข้ตามเวลา เมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำรอคอยองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พระองครกทก รงตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆ
ของพวกเขทำ โปรดสนังเกตวลดทดที่วทำต “ตทำมเวลทำ” เวลทำของพระเจข้ทำอทำจไมตใชตเวลทำของเรทำ แตตวธิธดกทำร
และจนังหวะเวลทำของพระองครยอต มสมบทูรณรแบบเสมอ ปกตธิแลข้วของเรทำเองนนัรนไมตสมบทูรณรแบบ
พระองครทรงรทูดข้ ดทดที่สดุดและทรงรทูวข้ ทำต เมสือที่ ไรจะประททำนใหข้ในเวลทำอนันเหมทำะสม

16 พระองคค์ทรงยซชั่นพระหอัตถค์ของพระองคค์ พระองคค์ทรงใหข้สงมิชั่ สารพอัดททชั่มทชทวมิตอมิชั่มตาม
ความปรารถนา เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำหนันมทำหทำพระองครในเวลทำทดที่ตข้องกทำร พระองครกทก รงแบ
พระหนัตถรแหตงกทำรเลดรยงดทูของพระองครออกและทททำใหข้อธิที่มหนททำ พระองครทรงดทูแลไมตเพดยงประชทำชน
ของพระองครเทตทำนนัรน แตตสที่ งธิ ทรงสรข้ทำงทนัรงปวงของพระองครดวข้ ย พระองครทรงเลดรยงดทูฝทูงนกในอทำกทำศ
และดอกไมข้แหตงทดุตงหญข้ทำ ดทู มนัทธธิว 6:25-34 ดนังนนัรนพระองครจะไมตทรงดทูแลประชทำชนของพระองคร
หรสือ? แนตทดเดดยว พระองครทรงดทูแลเสมอมทำและพระองครจะทรงดทูแลเสมอไป!
สดด 145:17

หลนังจทำกไดข้พรรณนทำถขงควทำมเมตตทำอนันอตอนโยนของพระเจข้ทำและ

กทำรเลดรยงดทูของพระองครทดที่มดตตอของๆพระองครเองแลข้ว ดทำวธิดกกหยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อหมทำยเหตดุดข้วยวตทำ พระ
เยโฮวาหค์ทรงชอบธรรมตามทางทอัสิ้งสมิสิ้นของพระองคค์ และทรงบรมิสรทธมิดิ์ในการกระทชาทอัสิ้งสมิสิ้นของ
พระองคค์ ควทำมชอบธรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำปรทำกฏใหข้เหกน ทดุกสธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำทรง
กระทททำยตอมชอบธรรมและบรธิสดุทธธิธ สองสธิที่งนดรเปกนพระลนักษณะทดที่นธิยทำมลนักษณะเฉพทำะตนัวของ
พระองคร อยตทำงไรกกตทำม เรทำไมตควรคธิดวตทำควทำมเมตตทำและควทำมกรดุณทำอนันอตอนโยนของพระองครทดที่
ถทูกพทูดถขงขข้ทำงบนเปกนคนละสต วนและแตกตตทำงจทำกควทำมชอบธรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร
พวกมนันลข้วนสนัมพนันธรกนนั ในเนสืรอแทข้
เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงชอบธรรมและบรธิสดุทธธิธ พระองครจขงทรงเปดที่ยมควทำมเมตตทำและกรดุณทำ
นอกจทำกนดร ควทำมเมตตทำและควทำมกรดุณทำของพระองครยนังบรธิสดุทธธิธและชอบธรรมดข้วย สธิที่งเหลตทำนดรกตอ
ใหข้เกธิดวงจรหนขที่งทดที่ไมตขทำดตอนซขที่งนธิยทำมลนักษณะเฉพทำะตนัวของพระเจข้ทำ อยตทำงไรกกตทำม เรทำควร
หมทำยเหตดุไวข้วทำต ควทำมชอบธรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธยตอมนธิยทำมและจนัดระเบดยบทดุกสธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำทรง
กระทททำ หทำกเรทำอยทำกเปกนเหมสือนพระครธิสตร ลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันทรงพลนังเหลตทำนดรกตก ข้องเปกนองคร
ประกอบทดที่จนัดระเบดยบและวทำงโครงสรข้ทำงในชดวธิตของเรทำ
สดด 145:18-20

ดทำวธิดใกลข้ถขงตอนจบของบทเพลงสรรเสรธิญอนันยธิงที่ ใหญตของเขทำ

โดยกลตทำวถขงควทำมเมตตทำอนันอตอนโยนของพระเจข้ทำอดกครนัรง พระเยโฮวาหค์ทรงสถมิตใกลข้ทรกคนททชั่รข้อง
ทยลพระองคค์ ทรกคนททชั่รข้องทยลพระองคค์ตามความจรมิง ชตทำงเปกนควทำมจรธิงอนันนตทำมหนัศจรรยร! พระเจข้ทำ

ทรงอยทูใต กลข้คนเหลตทำนนัรนทดที่รข้องททูลพระองคร บรธิบททดที่ชนัดเจนกลตทำวถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่รข้องททูลตตอ
พระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ เมสือที่ เรทำรข้องททูลตตอพระเจข้ทำดข้วยควทำมเชสืที่อลข้วนๆ พระองครกทก รงสดนับ
ฟนัง โรม 10:13 คสือกทำรสททำแดงออกมทำของควทำมจรธิงนนัรน อยตทำงไรกกตทำม คดุณสมบนัตธิของกทำรรข้องททูล
ตตอพระองครในควทำมจรธิงเชตนนนัรนกกถทูกเสรธิม พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคนเหลตทำนนัรนทดที่มทำหทำพระองครตทำม
ควทำมจรธิงแหตงพระวจนะของพระองคร ในยดุคสมนัยนดร เรทำถทูกสนังที่ ใหข้มทำหทำพระองครในพระนทำมของ
พระเยซทู นอกจทำกนดร มดเงสืที่อนไขอสืที่นๆอดกสททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบซขที่งถทูกหมทำยเหตดุไวข้ทนัวที่
พระคนัมภดรร คททำอธธิษฐทำนทดที่เกธิดผลมทำกตข้องเปกนตทำมควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ
19 พระองคค์จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผยทข้ ทชั่ยชาเกรงพระองคค์ พระองคค์จะ
ทรงสดอับเสทยงรข้องทยลของเขาดข้วย และจะทรงชต่วยเขาใหข้รอด เงสืที่อนไขหนขที่งทดเที่ จทำะจงสททำหรนับคททำ
อธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบถทูกหมทำยเหตดุไวข้: กทำรยททำเกรงพระเจข้ทำ คนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร
สทำมทำรถวทำงใจไดข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงเตธิมเตกมควทำมปรทำรถนทำแหตงหนัวใจของพวกเขทำ เมสือที่ บดุคคลเชตน
นนัรนรข้องททูลตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พนข้ พระองครจะทรงสดนับฟนังและชตวยพวกเขทำใหข้พข้น
ควทำมชสืที่นชมของพระเจข้ทำทดที่มดตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองครกมก พด ลนังมทำกจรธิงๆ!
20 พระเยโฮวาหค์ทรงสงวนทรกคนททชั่รอักพระองคค์ไวข้ แตต่บรรดาคนชอัชั่ว พระองคค์จะทรง
ทชาลาย ในถข้อยคททำทดที่เกสือบออกมทำในเวลทำเดดยวกนัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุวทำต พระเจข้ทำจะ
ทรงสงวนคนเหลตทำนนัรนทดรที่ นักพระองครไวข้ ควทำมยททำเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำและควทำมรนักขององครพระผทูข้
เปกนเจข้ทำอยทูไต มตไกลกนันเลย พวกมนันสนัมพนันธรกนนั อยตทำงใกลข้ชธิด ในฐทำนะพตอคนหนขที่ง ลทูกๆของผมตอน
เดกกๆยตอมรนักพตอของพวกเขทำ กระนนัรนพวกเขทำกกกลนัวผมเมสืที่อพวกเขทำกททำลนังจะถทูกพทำไปยนังโรงเกกบ
ทตอนไมข้เพสือที่ โดนตด ควทำมสนัมพนันธรแบบเดดยวกนันนดรกบนั พระเจข้ทำควรปรทำกฏชนัดเจนในชดวธิตของเรทำ เรทำ
ควรรนักพระองครและยททำเกรงพระองครในขณะเดดยวกนันดข้วย พระเจข้ทำทรงตอบสนองตตอบดุคคลทดที่ทททำ
เชตนนนัรนเหมสือนกนับทดที่พอต คนหนขที่งทดรที่ นักพระเจข้ทำยตอมตอบสนองตตอลทูกๆของเขทำทดที่ทททำแบบเดดยวกนัน ทดที่
ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิงคสือ พระสนัญญทำเรสืที่องควทำมพธินทำศในทดที่สดุดของคนชนัวที่

สดด 145:21

ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดแหตงสวรรครบทนดรดข้วยคททำมนันที่ สดุดทข้ทำย ปาก

ของขข้าพเจข้าจะกลต่าวสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์ และใหข้บรรดาเนซสิ้อหนอังทอัสิ้งสมิสิ้นถวายสาธรการแดต่
พระนามบรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์เปก็นนมิจกาล เพรทำะควทำมยธิงที่ ใหญต ควทำมโอตอตทำตระกทำร ควทำมเปดที่ยม
กรดุณทำ และควทำมชอบธรรมแหตงบรรดทำพระรทำชกธิจของพระเจข้ทำ เขทำจขงปฏธิญทำณวตทำจะสรรเสรธิญ
พระองคร เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำกททำชนับใหข้เนสืรอหนนังทนัรงปวงสรรเสรธิญพระนทำมบรธิสดุทธธิธของ
พระเจข้ทำตลอดไปเปกนนธิตยร อดกครนัรงทดที่ควทำมบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำถทูกหมทำยเหตดุไวข้ โดยกลตทำวถขง
ลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันเปกนทดที่สดุดของพระเจข้ทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 146: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้แมม้ไมว่มชดี นนื่อกก็อาจเปก็นของดาวมิด นดีนื่เปก็นการ
เรมิมนื่ ตม้นของตอนจบของหนดังสนอเพลงสดดุดดี เพลงสดดุดดีบทนดีแนี้ ละสดีนื่บทสดุดทม้ายหลดังจากนดีนี้คนอ เพลง
สดดุดดี ‘ฮาเลลถูยาหว์’ หรนอ ‘ฮาเลล’ พวกมดันขขนี้นตม้นและลงทม้ายดม้วย จงสรรเสรวิญพระเยโฮวาหณ์เถวิด
ในสว่วนของเพลงสดดุดดีหม้าบทนดีนี้ สเปอรว์เจดียนเขดียนไวม้วว่า “บดัดนดีนี้เราอยถูทว่ ว่ามกลางบทเพลงฮาเลลถูยาหว์
ทดังนี้ หลายแลม้ว การเดมินทางสว่วนทดีนื่เหลนอของเราผว่านเขม้าไปในเทนอกเขาอดันนว่าอภมิรมยว์ มดีแตว่คสา
สรรเสรมิญไปจนจบหนดังสนอเลว่มนดีนี้” เพลงสดดุดดีบทนดีอนี้ าจประกอบดม้วยสองสว่วนเทว่าๆกดัน ในสว่วน
แรก เราเหก็นความสดุขของคนเหลว่านดันี้นทดีนื่ไวม้วางใจในพระเจม้าและไมว่ใชว่ในมนดุษยว์ (146:1-5) สว่วนทดีนื่
สองใหม้เหตดุผลของความสดุขเชว่นนดันี้นซขงนื่ มดีทมดีนื่ าจากความดดีของพระเจม้า (146:5-10)
สดด 146:1-2

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด โอ จมิตใจของขข้าพเจข้าเออ๋ย จงสรรเส

รมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด คททำฮดบรทูทดที่แปลเปกน จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด คสือ ฮาเลลถูยาหว์ มนันเปกนคททำ
สนังที่ หนขงที่ เรทำถทูกบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ! มนันไมตใชตททำงเลสือก ดทำวธิดจขงสนังที่ ประชทำชน
ของพระเจข้ทำใหข้สรรเสรธิญพระองคร ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำสนังที่ ตนัวเองใหข้ทททำแบบเดดยวกนันดข้วย ถข้ทำมดควทำมบทำป
ใดทดที่ประชทำชนของพระเจข้ทำทททำบตอยจนทดุกวนันนดร มนันกกคสือกทำรขทำดกทำรสรรเสรธิญทดุกวนันแดตพระเจข้ทำ
2 ขข้าพเจข้าจะสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์ตราบเทต่าททชั่ขข้าพเจข้ามทชทวมิตอยยต่ ขข้าพเจข้าจะรข้องเพลง
สรรเสรมิญพระเจข้าของขข้าพเจข้าขณะททชั่ขข้าพเจข้ายอังเปก็นอยยต่ ดทำวธิดปฏธิญทำณเพธิที่มเตธิมอดกวตทำตรทำบใดทดที่เขทำ

มดชดวธิตอยทูต เขทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำและรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระองคร – ตรทำบเทตทำทดที่เขทำยนังมดสตธิ
สนัมปชนัญญะใดๆอยทูต โปรดสนังเกตอดกครนัรงวตทำจดุดประสงครและเนสืรอหทำของดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธคสือ กทำร
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ พระองครทรงเปกนผทูข้ชมและผทูข้ฟนังดนตรด ‘ททำงศทำสนทำ’ ทนัรงปวงทดที่ถทูกบรรเลง มนัน
ไมตใชตเพสืที่อควทำมบนันเทธิงของมนดุษยรหรสือหทูมนดุษยรทดที่ดนตรดครธิสเตดยนถทูกออกแบบ
สดด 146:3-4

ทตทำมกลทำงกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนแดตพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร

หยดุดชนัวที่ ครทูตเพสืที่อสอนวตทำ อยต่าวางใจในเจข้านายหรซอในบรตรของมนรษยค์ ซถึงชั่ ไมต่มทความชต่วยเหลซออยยต่ใน
ตอัวเขา มดควทำมชตวยเหลสือนข้อยมทำกหรสือไมตมดเลยในทรนัพยทำกรมนดุษยร แมข้แตตคนทดที่มดตททำแหนตงสทูงๆ
(นนันที่ คสือ พวกเจข้ทำนทำย) กกไมตสทำมทำรถใหข้ควทำมชตวยเหลสือนนัรนซขงที่ พระเจข้ทำประททำนใหข้ไดข้ ดนังนนัรนเรทำจขง
ถทูกสนังที่ สอนมธิใหข้วทำงใจในมนดุษยรอยตทำงโงตเขลทำ
4 เมซชั่อลมหายใจของเขาพรากไป เขากก็กลอับคซนเปก็นดมิน ในวอันเดทยวกอันนอันสิ้ ความคมิดของเขา
กก็พนมิ าศ มนดุษยรทตดที่ ทำยไดข้กเก ปกนเพดยงแคตนร นัน – ตทำยไดข้ ชตทำงเปกนควทำมโงตเขลทำทดที่จะหนันไปพขที่งมนดุษยรทดที่
ตทำยไดข้เพสือที่ ขอควทำมชตวยเหลสือในเมสืที่อเรทำสทำมทำรถหนันมทำพขงที่ พระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือของ
พระองครไดข้
สดด 146:5-7

ตรงกนันขข้ทำม คนททชั่ผข้อย รปถอัมภค์ของเขาคซอพระเยโฮวาหค์ของยาโคบกก็

เปก็นสร ข คซอผยข้ททชั่ความหวอังของเขาอยยต่ในพระเยโฮวาหค์พระเจข้าของเขา ควทำมสดุขแทข้มดแกตคนเหลตทำนนัรน
ทดที่ใหข้ควทำมไวข้วทำงใจและควทำมหวนังของตนอยทูใต นองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำพระเจข้ทำ พระเจข้ทำของยทำโคบ เรทำ
จะไมตมดวนนั ไปผธิดททำงเมสืที่อเรทำหนันมทำพขที่งและวทำงใจในองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำพระเจข้ทำ พระองครจะไมตทททำใหข้
ประชทำชนของพระองครผธิดหวนังเลย
พระองครเองทรงเปกน 6 ผยไข้ ดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรคค์และแผต่นดมินโลก ทะเลและบรรดาสมิชั่งของ
ททชั่อยยใต่ นนอันสิ้ ผยรข้ อักษาความจรมิงไวข้เปก็นนมิตยค์ พระองครผทูข้ทรงสรข้ทำงสรรพสธิที่งทนัรงปวงทรงเปกนพระเจข้ทำ
องครเดดยวกนันนนัรนผทูข้ทรงชตวยเรทำไดข้ในควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเรทำ พระองครทรงเปกนผทูข้รธิเรธิที่มควทำม
จรธิงและเปกนผทูข้ทดที่รนักษทำควทำมจรธิงนนัรนไวข้

ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระองครทรงเปกน 7 ผยทข้ รงประกอบความยรตมิธรรมใหข้แกต่คนททชั่ถยกบทบบอังคอับ ผยข้
ประทานอาหารแกต่คนททชั่หมิว พระเยโฮวาหค์ทรงปลต่อยผยถข้ ยกครมขอังใหข้เปก็นอมิสระ พระเจข้ทำผทูข้ทรงสรข้ทำง
สรรพสธิที่งทนัรงปวงทรงเปกนพระเจข้ทำองครเดดยวกนันนนัรนผทูข้ชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ถทูกเอทำเปรดยบ นอกจทำก
นดร พระองครยงนั ทรงจนัดหทำสททำหรนับควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของประชทำชนของพระองครทดที่หธิวโหยดข้วย
พระองครทรงเปกนผทูข้ทดที่ปลดปลตอยบรรดทำนนักโทษทดที่ถทูกคดุมขนังอยตทำงไมตเปกนธรรม พระองครทรงหนัก
อททำนทำจของควทำมบทำปทดที่จองจททำ พระองครทรงปลดปลตอยนนักโทษนนัรนใหข้เปกนอธิสระ ฤทธธิธเดชของ
พระองครสทำมทำรถทททำใหข้คนทดที่โสมมทดที่สดุดสะอทำดไดข้ พระโลหธิตของพระองครมดฤทธธิธ ชตวยฉนันไดข้
สดด 146:8-9

ในทททำนองเดดยวกนัน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวตตอไปวตทำ พระเยโฮ

วาหค์ทรงเบมิกตาของคนตาบอด พระเยโฮวาหค์ทรงยกคนททชั่ตกตชชั่าใหข้ลรกขถึนสิ้ พระเยโฮวาหค์ทรงรอักคน
ชอบธรรม ควทำมกรดุณทำขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่พธิกทำรดข้ทำนรต ทำงกทำยถทูก
หมทำยเหตดุไวข้ นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงมดควทำมรนักพธิเศษสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดจที่ นัดระเบดยบชดวธิตของตน
ในควทำมชอบธรรมดข้วย ดทู เพลงสดดุดด 11:7 และ 33:5 วธิธดหนขที่งทดจที่ ะทททำใหข้ควทำมรนักและควทำมเมตตทำ
ของพระเจข้ทำพดุงต เปข้ทำมทำทดที่ชดวตธิ ของเรทำคสือ กทำรจนัดระเบดยบและวทำงโครงสรข้ทำงชดวธิตของเรทำโดยหลนัก
กทำรแหตงควทำมชอบธรรม ดทู เพลงสดดุดด 5:12
ในทททำนองเดดยวกนัน 9 พระเยโฮวาหค์ทรงเฝข้าดยคนตต่างดข้าว พระองคค์ทรงชย ลยกกชาพรข้าพต่อและ
หญมิงมต่าย แตต่พระองคค์ทรงพลมิกทางของคนชอัชั่ว พระเจข้ทำทรงดทูแลคนเหลตทำนนัรนทดขที่ ทำดแคลน คน
ตตทำงดข้ทำวในอธิสรทำเอลสมนัยโบรทำณคสือ คนตตทำงประเทศในแผตนดธินนนัรนซขที่งมนักเปกนคนยทำกจน – ไมต
สทำมทำรถเลดรยงดทูตนัวเองไดข้ พระเจข้ทำทรงดทูแลพวกเขทำเหมสือนกนับทดที่พระองครทรงเลดรยงดทูพวกลทูกกททำพรข้ทำ
และหญธิงมตทำย อยตทำงไรกกตทำม พระเจข้ทำไมตทรงมดควทำมเมตตทำสททำหรนับคนชนัวที่ ในเวลทำอนันสมบทูรณรแบบ
ของพระองคร พระเจข้ทำยตอมทรงพลธิกควทที่ทำโลกของพวกเขทำ
สดด 146:10

พระเยโฮวาหค์จะทรงครอบครองเปก็นนมิตยค์ โอ ศมิโยนเออ๋ย พระเจข้า

ของเธอจะทรงครอบครองทรกชอัชั่วอายร จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด กทำรครอบครองชนัวที่ นธิรนันดรร
ของพระเยซทูครธิสตรเปกนควทำมคธิดปธิดทข้ทำยของเพลงสดดุดดบทนดร อธิสรทำเอล (นนันที่ คสือ ศธิโยน) ถทูกเตสือน

ควทำมจททำถขงเรสือที่ งเดดยวกนันนดร เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยเหมสือนทดที่มนนั เรธิที่ม – คททำกททำชนับใหข้สรรเสรธิญองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ทำ – ฮทำเลลทูยทำหร!
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 147: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้ถถูกยกใหม้เปก็นของดาวมิดและเปก็นอดีกเพลง
สดดุดดี ‘ฮาเลล’ ใจความหลดักมดีเพดียงหนขนื่งเดดียวและเรดียบงว่าย: สรรเสรมิญแดว่พระเจม้า มดีความแตกตว่าง
กดันสองประการอยถูว่ภายใน (1) ประชาชนของพระเจม้าถถูกเตนอนสตมิใหม้สรรเสรมิญพระองคว์สสาหรดับ
ความเมตตาและการดถูแลของพระองคว์ในขม้อ 1-11 และ (2) ประชาชนของพระเจม้าถถูกเตนอนสตมิใหม้
สรรเสรมิญพระองคว์สสาหรดับความรอดและความเจรมิญซขนื่งพระองคว์ประทานแกว่ประชาชนของ
พระองคว์ในขม้อ 12-20
สดด 147:1

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด เปก็นการดทททชั่จะรข้องเพลงสรรเสรมิญ

พระเจข้าของเรา เพราะการกระทชานอัสิ้นเปก็นททชั่นต่ายมินดทและการสรรเสรมิญกก็เหมาะสม ใจควทำมหลนัก
ของเพลงสดดุดดบทนดรถทูกนททำเสนอ ประชทำชนของพระเจข้ทำถทูกสนังที่ อดกครนัรงใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกน
เจข้ทำ นอกจทำกนดร มนันเปกนกทำรดดทดที่เรทำจะใสต คททำสรรเสรธิญลงไปในบทเพลง อดกครนัรงทดที่ผทูข้ฟนังดนตรด
ศนักดธิธสธิทธธิธคสือ องครพระผทูข้เปกนเจข้ทำ พระองครทรงเปกนผทูข้ฟนังซขงที่ ดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธควรถทูกบรรเลงใหข้ ไมตมดทดที่
ใดเลยในพระคนัมภดรทร ดที่ ‘ดนตรดศทำสนทำ’ มดไวข้เพสือที่ ควทำมบนันเทธิงของหทูมนดุษยร คททำทดที่แปลเปกน นต่ายมินดท
(นาอมิยมว์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘อตอนหวทำน’ หรสือ ‘ไพเรทำะ’ – ตตอพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร คททำทดที่แปลเปกน
เหมาะสม (นอวว์เวหว์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘งดงทำม’ อดกครนัรงทดที่ มนันเปกนทดที่นตทำยธินดดและไพเรทำะในพระกร
รณของพระเจข้ทำเมสืที่อประชทำชนของพระองครรข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระองคร เรทำจขงพบกนับหนขที่ง
ในองครประกอบพสืรนฐทำนเหลตทำนนัรนของกทำรนมนัสกทำรทดที่แทข้จรธิง
สดด 147:2-3

ควทำมดดของพระเจข้ทำทดที่มดแกตประชทำชนของพระองครคอสื เหตดุผลหนขที่ง

ทดที่เรทำควรสรรเสรธิญพระองคร พระเยโฮวาหค์ทรงกต่อสรข้างเยรย ซาเลก็มขถึสิ้น พระองคค์ทรงรวบรวมคน
อมิสราเอลททชั่ตข้องกระจอัดกระจายไป 3 พระองคค์ทรงรอักษาคนททชั่ชอกชชสิ้าระกชาใจ และทรงพอันผยก
บาดแผลของเขา ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระเจข้ทำทรงดทูแลเยรทูซทำเลกมนครบรธิสดุทธธิธของพระองครและ

อธิสรทำเอลประชทำชนของพระองคร เรสืที่องนนัรนเปกนจรธิงไมตเพดยงในระดนับประชทำชทำตธิเทตทำนนัรน แตตใน
ระดนับบดุคคลดข้วย พระเจข้ทำยตอมทรงดทูแลประชทำชนของพระองคร
สดด 147:4-5

เหตดุผลเพธิที่มเตธิมสททำหรนับกทำรสรรเสรธิญถทูกหมทำยเหตดุไวข้ พระองคค์

ทรงนอับจชานวนดาว พระองคค์ทรงตอัสิ้งชซชั่อมอันทรกดวง เหลตทำนนักดทำรทำศทำสตรรทดุกวนันนดรพรข้อมกนับ
เทคโนโลยดลรททำยดุคของพวกเขทำไดข้แตตเดทำจททำนวนของดวงดทำว พระเจข้ทำทรงทรทำบจททำนวนทดที่แนตชนัด
เสมอมทำ นอกจทำกนดร พระเจข้ทำยนังทรงตนัรงชสืที่อดทำวแตตละดวงและทรงเรดยกพวกมนันทดุกดวงตทำมชสืที่อของ
พวกมนันดข้วย เมสือที่ เรทำพธิจทำรณทำวตทำมดดวงดทำวนนับลข้ทำนๆดวง ควทำมยธิงที่ ใหญตของพระองครกปก รทำกฏ
ชนัดเจน
ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ 5 องคค์พระผยเข้ ปก็นเจข้าของเราใหญต่ยมิชั่งและทรงฤทธานรภาพอรดม
ความเขข้าใจของพระองคค์นอัสิ้นวอัดไมต่ไดข้ ทนัรงฤทธทำนดุภทำพของพระองครและควทำมเขข้ทำใจของพระองคร
เหลสือทดที่จะวนัดไดข้ ดนังนนัรนพระองครจงข ทรงสมควรแกตคททำสรรเสรธิญทนัรงสธิรน
สดด 147:6-7

พระเยโฮวาหค์ทรงชย คนใจถต่อมขถึสิ้น พระองคค์ทรงเหวทชั่ยงคนชอัชั่วลงถถึง

ดมิน จดุดสนใจหลนักยข้ทำยจทำกฤทธทำนดุภทำพขององครพระผทูข้เปกนเจข้ทำไปยนังควทำมกรดุณทำและควทำมยดุตธิธรรม
ของพระองคร พระเจข้ทำทรงยกชทูคนใจถตอมและทรงทททำใหข้คนชนัวที่ ตกตทที่ทำ พระองครจขงทรงเปดที่ยมเมตตทำ
และยดุตธิธรรมในขณะเดดยวกนัน
ดข้วยเหตดุนร ด ดทำวธิดจขงกททำชนับเรทำวตทำ 7 จงรข้องเพลงโมทนาพระครณถวายพระเยโฮวาหค์ จงรข้อง
เพลงสรรเสรมิญพระเจข้าของเราดข้วยพมิณเขาคยต่ นตทำสนใจทดที่วทำต คททำทดที่แปลเปกน โมทนาพระครณ (โทวว์
ดาหว์) กกแปลในทดที่อนสืที่ ดข้วยวตทำ ‘กทำรสรรเสรธิญ’ มดควทำมเชสืที่อมโยงกนันใกลข้ชธิดระหวตทำงกทำรสรรเสรธิญ
และกทำรขอบพระคดุณ อยตทำงหลนังเปกนชนธิดหนขที่งของอยตทำงแรก ประชทำชนของพระเจข้ทำจขงถทูกสนังที่ ใหข้
รม้องเพลงสรรเสรธิญและโมทนทำขอบพระคดุณถวทำยแดตพระเจข้ทำ
สดด 147:8-9

ผยทข้ รงคลรมฟข้าสวรรคค์ดข้วยเมฆ ผยทข้ รงเตรทยมฝนใหข้แกต่แผต่นดมินโลก

ผยทข้ รงกระทชาใหข้หญข้างอกบนภยเขา ดทำวธิดพรรณนทำเพธิมที่ เตธิมถขงควทำมดดของพระเจข้ทำในกทำรทดที่พระองคร

ทรงสรข้ทำงกข้อนเมฆและฝนเพสืที่อทททำใหข้เกธิดควทำมงทำมตทำมธรรมชทำตธิและเพสืที่อกทำรบททำรดุงเลดรยงพสืชผล
ตตทำงๆสททำหรนับประชทำชนของพระองคร
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 9 พระองคค์ทรงประทานอาหารแกต่สอัตวค์และแกต่ลยกกาททชั่รข้อง พระเจข้ทำถขงกนับจนัดหทำ
อทำหทำรทดที่จททำเปกนสททำหรนับสธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรงปวงของพระองครแหตงอทำณทำจนักรสนัตวรดวข้ ย
สดด 147:10-11

ความปทตมิยมินดทของพระองคค์มมิไดข้อยยทต่ ทชั่กชาลอังของมข้า ความปรทดขท อง

พระองคค์มมิไดข้อยยต่ททชั่ขาของมนรษยค์ พระเจข้ทำไมตทรงประทนับใจกนับพละกททำลนังของบรรดทำสนัตวรทดที่มกด ทำท ลนัง
มทำก เชตน มข้ทำ เปกนตข้น ยธิงที่ พละกททำลนังของมนดุษยรยธิงที่ นข้อยกวตทำนนัรนสนักเทตทำใด 11 แตต่พระเยโฮวาหค์ทรง
ปรทดทในคนททชั่ยชาเกรงพระองคค์ ในคนททชั่ความหวอังของเขาอยยต่ในความเมตตาของพระองคค์ พระเจข้ทำ
ทรงพอพระทนัยกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ (1) ยททำเกรงพระองครและ (2) คอยทตทำควทำมเมตตทำของพระองคร
มนดุษยรมนักมองไปทดพที่ ละกททำลนังฝตทำยรต ทำงกทำยและรทูปรต ทำง (ดทูขข้อกตอนหนข้ทำ) พระเจข้ทำทรงดทูทดที่
หนัวใจ ควทำมยททำเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำยตอมกตอใหข้เกธิดกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ชอบธรรม กทำรหวนังในควทำม
เมตตทำของพระองครเปกนกทำรแสดงออกถขงควทำมเชสืที่อ พระเจข้ทำจขงทรงพอพระทนัยกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่
ยททำเกรงและวทำงใจพระองครเชตนนนัรน
สดด 147:12

เมสือที่ เหกนถขงควทำมยธิงที่ ใหญตและควทำมดดของพระเจข้ทำ ผทูข้แตตงเพลงสดดุดด

ทตทำนนดรจขงประกทำศวตทำ โอ เยรยซาเลก็มเออ๋ย จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด โอ ศมิโยนเออ๋ย จงถวาย
สรรเสรมิญแดต่พระเจข้าของเธอ นดที่บอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเยโฮวทำหรทรงเปกนพระเจข้ทำจรธิงๆ
นนันที่ ควรเปกนสธิที่งทดที่ปรทำกฏชนัดเจน แตตบทำงครนัรงมนันกกดดทดที่จะกลตทำวสธิที่งทดที่ชนัดเจนอยทูแต ลข้ว เพรทำะควทำมดดเลธิศ
ของพระองครทมดที่ ดตตอประชทำชนของพระองคร เรทำจขงมดหนข้ทำทดที่สรรเสรธิญพระองคร
สดด 147:13-18

เนสืรอหทำตตอไปนดรนททำเสนอวธิธดเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำทรงอวยพรอธิสรทำเอล

ประชทำชนของพระองครแลข้ว หลนักกทำรเดดยวกนันเหลตทำนดรยอต มประยดุกตรใชข้กบนั ครธิสตจนักรจนทดุกวนันนดร
เพราะพระองคค์ทรงเสรมิมกชาลอังดาลประตยของเธอ พระองคค์ทรงอชานวยพระพรบรตรทอัสิ้งหลายททชั่อยยต่
ภายในเธอ ดทำลประตทูของนครๆหนขงที่ สมนัยโบรทำณเปกนหนัวใจสททำคนัญของกทำรปข้องกนันของนครนนัรน ถข้ทำ
ศนัตรทูหนักดทำลประตทูนร นันไมตไดข้ นครนนัรนกกไมตอทำจถทูกควทที่ทำไดข้โดยงตทำย ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตตรงนดรกคก อสื วตทำ

พระเจข้ทำยตอมทรงดทูแลประชทำชนของพระองคร ลทูกๆของประชทำชนของพระเจข้ทำวทำงใจไดข้ในกทำร
ดทูแลปกปข้องของพระองคร นนันที่ เปกนควทำมจรธิงในสมนัยนนัรน มนันยนังเปกนจรธิงอยทูเต หมสือนเดธิมสททำหรนับคน
เหลตทำนนัรนทดุกวนันนดรทดที่ปรนนธิบนัตธิพระองคร
14 พระองคค์ทรงกระทชาสอันตมิภาพในเขตแดนของเธอ ทรงใหข้เธออมิชั่มดข้วยขข้าวสาลทททชั่ดทททชั่สร ด
เมสือที่ อธิสรทำเอลในสมนัยโบรทำณดททำเนธินในควทำมเชสืที่อฟนังและควทำมชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำของ
พวกเขทำ พระองครกปก ระททำนสนันตธิภทำพและควทำมเจรธิญแกตแผตนดธินของพวกเขทำ แมข้อเมรธิกทำไมตใชต
ประชทำชทำตธิพนันธสนัญญทำเหมสือนทดที่อธิสรทำเอลเปกน ควทำมสอดคลข้องกนันเหลตทำนนัรนกกคลข้ทำยกนัน พระเจข้ทำจะ
ทรงอวยพรบรรดทำประชทำชทำตธิทดที่เปกนคนตตทำงชทำตธิดข้วยสนันตธิภทำพและควทำมเจรธิญเมสืที่อพวกเขทำใหข้
เกดยรตธิพระองคร นนันที่ เปกนเหตดุเพธิที่มเตธิมทดที่จะสรรเสรธิญพระองคร
15 พระองคค์ทรงใชข้พระบอัญญอัตมิของพระองคค์ออกไปยอังแผต่นดมินโลก พระวจนะของ
พระองคค์ไปเรก็ว บทำงคนไดข้เสนอวตทำพระบนัญญนัตธิ (พระบนัญชทำ) ตรงนดรหมทำยถขง กทำรทดพที่ ระเจข้ทำสต งฝน
ลงมทำบนแผตนดธินโลกดนังทดที่กลตทำวไวข้ในขข้อ 8 นนันที่ อทำจเปกนจรธิง อยตทำงไรกกตทำม ควทำมจรธิงหนขงที่ ทดที่ยธิงที่ ใหญต
กวตทำกกอทำจถทูกสสืที่อตรงนดร นนันที่ กกคอสื พระเจข้ทำไดข้ทรงสต งพระวจนะของพระองครไปทนัวที่ แผตนดธินโลกแลข้ว
ขตทำวประเสรธิฐของพระเยซทูครธิสตรโดยเฉพทำะและพระวจนะของพระเจข้ทำโดยทนัวที่ ไปไดข้ออกไปทนัวที่
โลกหลทำยรอบแลข้ว ถขงกระนนัรน มดคนรดุตนใหมตเสมอทดที่ตข้องไดข้ยธินไดข้ฟงนั
16 พระองคค์ประทานหมิมะอยต่างปรยขนแกะ พระองคค์ทรงหวต่านนชสิ้าคข้างแขก็งขาวอยต่างขทสิ้เถข้า
17 พระองคค์ทรงโยนนชสิ้าแขก็งของพระองคค์เปก็นกข้อนๆ ใครจะทนทานความหนาวของพระองคค์ไดข้
พระเจข้ทำเองทรงเปกนผทูข้ทดที่สรข้ทำงควทำมหนทำวเยกนของฤดทูหนทำวพรข้อมกนับคลนังหธิมะและนทรทำคข้ทำงแขกงของ
มนัน
กระนนัรน แลข้วพระองครกทก รงละลทำยควทำมหนทำวเยกนของฤดทูหนทำว 18 พระองคค์ทรงใชข้พระ
วจนะของพระองคค์ออกไป และละลายมอันเสทย พระองคค์ทรงใหข้ลมพอัด และนชสิ้ากก็ไหล พระเจข้ทำผทูข้ทรง
ทททำใหข้นร ททำจนับตนัวเปกนกข้อนไดข้ทรงละลทำยมนันไดข้ตทำมคททำบนัญชทำของพระองคร ควทำมดดของพระเจข้ทำมดอดุดม
จรธิงๆ พระองครทรงดดในทดุกๆแหตงหนของกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระองคร

สดด 147:19-20

พระองคค์ทรงสชาแดงพระวจนะของพระองคค์แกต่ยาโคบ กฎเกณฑค์

และคชาตอัดสมินของพระองคค์แกต่อมิสราเอล 20 พระองคค์มมิไดข้ทรงประกอบการเชต่นนทสิ้แกต่ประชาชาตมิอซชั่น
ใด และสชาหรอับคชาตอัดสมินของพระองคค์นนอัสิ้ พวกเขาไมต่รข้จย อักเลย
ในฐทำนะคนอธิสรทำเอลคนหนขงที่ ดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต พระเจข้ทำไดข้ประททำนพระวจนะของ
พระองครแกตและผตทำนททำงอธิสรทำเอลแลข้ว ไมตเคยมดประชทำชทำตธิอสืที่นใดมดสธิทธธิพธิเศษนนัรนเลย เรทำในฐทำนะ
ครธิสเตดยนคนตตทำงชทำตธิไดข้รนับประโยชนรจทำกพระวจนะของพระองคร แตตกทำรสต งตตอมนันเปกนมทำโดย
ททำงอธิสรทำเอล โดยเฉพทำะภทำคพนันธสนัญญทำเดธิม (ในหมทูตผทูข้เขดยนภทำคพนันธสนัญญทำใหมต ลทูกทำคนเดดยว
เทตทำนนัรนอทำจไมตใชตยวธิ โดยกททำเนธิด อยตทำงไรกกตทำม แมข้แตตในกรณดของเขทำ เหกนไดข้ชนัดวตทำเขทำเปกนคนตตทำง
ชทำตธิคนหนขที่งทดที่ไดข้หนนั มทำพขงที่ พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล) ดข้วยเหตดุนร ด ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดร
เหมสือนทดที่มนนั เรธิที่มตข้น: จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยทูจต นถขงโมงนดร เรทำไดข้รนับ
บนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำและพระผทูข้ชตวยใหข้รอดทดที่ยธิงที่ ใหญตของเรทำ
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 148: นดักอธมิบายพระคดัมภดีรว์สว่วนใหญว่เชนนื่อเหมนอนเดมิมวว่าดาวมิดเปก็น
ผถูม้แตว่งของเพลงสดดุดดียมินื่งใหญว่บทนดีซนี้ ขนื่งเปก็นคสาสรรเสรมิญ ใจความหลดักนดันี้นเรดียบงว่ายแบบเปก็นหนขงนื่
เดดียว สมินื่งทรงสรม้างทดุกอยว่างของพระเจม้ามดีหนม้าทดีนื่และภาระผถูกพดันทดีนื่จะสรรเสรมิญองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า
เพลงสดดุดดีบทนดีนี้แบว่งไดม้เลก็กนม้อย ในขม้อ 1-6 บรรดาสมินื่งทรงสรม้างแหว่งฟม้าสวรรคว์ ทดันี้งทดีนื่เปก็นวมิญญาณ
และรว่างกายถถูกบดัญชาใหม้สรรเสรมิญองคว์พระผถูม้เปก็นเจม้า ในขม้อ 7-14 ทดุกแงว่มดุมของการเนรมมิตสรม้าง
บนแผว่นดมินโลกถถูกบดัญชาใหม้สรรเสรมิญพระองคว์ เพลงสดดุดดีบทนดีนี้จขงเปก็นอดีกหนขนื่งเพลงสดดุดดี ‘ฮาเลล’
(นดันื่นคนอ สรรเสรมิญ)
สดด 148:1-4

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์จากฟข้า

สวรรคค์ จงสรรเสรมิญพระองคค์ในททชั่สยง ในฐทำนะเปกนอดกหนขที่งเพลงสดดุดด ฮาเลล (นนันที่ คสือ สรรเสรธิญ)
เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ มนันเปกนคททำบนัญชทำหนขที่ง กทำรสรรเสรธิญใน
สต วนของเรทำไมตใชตททำงเลสือกหนขที่ง มนันเปกนอะไรทดที่คนทนัรงปวงถทูกบนัญชทำโดยพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำ

ใหข้กระทททำ เพลงสดดุดดบทนดรขร ขนตข้นดข้วยระดนับสทูงทดที่สดุดของจนักรวทำล – สวรรครเอง วลดทดที่กลตทำวถขงทดีนื่สถูง
ในบรธิบทโดยตรงนดรอทำจหมทำยถขงทดที่อทำศนัยของเหลตทำททูตสวรรคร – สต วนหนขที่งของสวรรครเบสืรองบน
2 ทยตสวรรคค์ทอัสิ้งหลายของพระองคค์ จงสรรเสรมิญพระองคค์ บรรดาพลโยธาของพระองคค์
จงสรรเสรมิญพระองคค์ ททูตสวรรครแตตละองครถทูกบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ บรรดาพลโยธาทดที่วทำต นดร
อทำจหมทำยถขง กองทนัพทนัรงหมดของบรรดทำสธิที่งมดชดวธิตทดเที่ ปกนททูตสวรรคร กลตทำวอดกนนัยหนขงที่ ททูตสวรรคร
ทนัรงปวงทนัรงแตตละองครและทดที่เปกนคณะนนักรข้องใหญตแหตงสวรรครถทูกสนังที่ ใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำของพวก
เขทำ
3 ดวงอาทมิตยค์และดวงจอันทรค์ จงสรรเสรมิญพระองคค์ บรรดาดาวททชั่สต่องแสง จงสรรเสรมิญ
พระองคค์ บรรดทำดวงดทำวในทข้องฟข้ทำแหตงฟข้ทำสวรรครชร นนั อวกทำศกกถทูกสนังที่ ใหข้สรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของ
พวกมนันเชตนกนัน 4 ฟข้าสวรรคค์ททชั่สยงสร ด จงสรรเสรมิญพระองคค์ ทอัสิ้งนชสิ้าทอัสิ้งหลายเหนซอฟข้าสวรรคค์ ขข้อ
กตอนหนข้ทำดทูเหมสือนจะทททำใหข้ขข้อนดรหมทำยถขงฟข้ทำสวรรครชร นันบรรยทำกทำศ ซขที่งเปกนทดอที่ ยทูขต องกข้อนเมฆและ
ควทำมชสืรน สธิที่งทนัรงปวงทดที่อยทูเต บสืรองบนถทูกบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ
สดด 148:5-6

ใหข้สมิชั่งเหลต่านอัสิ้นสรรเสรมิญพระนามพระเยโฮวาหค์ เพราะพระองคค์

ทรงบอัญชา สมิชั่งเหลต่านอัสิ้นกก็ถยกเนรมมิตขถึสิ้นมา ครนัรนกลตทำวถขงพระรทำชกธิจแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของ
พระเจข้ทำ โปรดสนังเกตควทำมหมทำยโดยนนัยของกทำรเนรมธิตสรข้ทำงซขที่งเกธิดขขรนทนันทด นดบที่ อกเปกนนนัยอยตทำง
ชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำตรนัสและกธิจกทำรเนรมธิตสรข้ทำงเหลตทำนนัรนแหตงวนันเนรมธิตสรข้ทำงเหลตทำนนัรนถทูกทททำใหข้
สททำเรกจ – ในทนันทด ดทู เพลงสดดุดด 33:6-9 ฟข้ทำสวรรครเบสืรองบนและสธิที่งเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยทูใต นนนัรนจขงถทูก
บนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระองคร
6 และพระองคค์ทรงสถาปนามอันไวข้เปก็นนมิจกาล พระองคค์ทรงกชาหนดเขตซถึชั่งมอันขข้ามไปไมต่
ไดข้ สรรพสธิที่งทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสรข้ทำงดททำรงอยทูจต นทดุกวนันนดรและจะดททำรงอยทูตต ตอไปจนกวตทำพระองคร
เนรมธิตสรข้ทำงฟข้ทำสวรรครใหมตและแผตนดธินโลกใหมต ดทู ปนัญญทำจทำรยร 3:14 คททำทดแที่ ปลเปกน เขต (ชอค)
บตอยครนัรงถทูกแปลเปกน ‘กฎเกณฑร’ หรสือ ‘กฎคททำสนังที่ ’ นดอที่ ทำจหมทำยถขงกฎธรรมชทำตธิเหลตทำนนัรนซขที่งควบคดุม
ดวงดทำวเหลตทำนนัรนแหตงฟข้ทำสวรรครใหข้อยทูใต นทดที่และวงโคจรซขที่งถทูกกททำหนดไวข้แลข้วของพวกมนัน

สดด 148:7-10

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์จากแผต่นดมินโลก นะเจข้ามอังกรทอัสิ้งหลาย

และททชั่นชสิ้าลถึกทอัสิ้งปวง 8 ไฟกอับลยกเหก็บ หมิมะกอับหมอก ลมพายร กระทชาตามพระวจนะของพระองคค์ 9
บรรดาภยเขาและเนมินเขาทอัสิ้งปวง ตข้นไมข้มทผลและไมข้สนสทดารค์ทอัสิ้งปวง 10 สอัตวค์ปต่าและสอัตวค์ใชข้ทอัสิ้งปวง
สอัตวค์เลซสิ้อยคลานและนกททชั่บมินไดข้ ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักยข้ทำยไปยนังพระรทำชกธิจแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำง
ของพระเจข้ทำบนแผตนดธินโลก ทดุกสธิที่งถทูกสนังที่ ใหข้สรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของพวกมนัน คททำทดที่แปลเปกน
มอังกร (ทดันนมิยมว์) ไมตชนัดเจน แตตอทำจหมทำยถขงสนัตวรชนธิดหนขงที่ ทดที่ไมตใชตสนัตวรเลดรยงลทูกดข้วยนม เพรทำะทดที่นร ททำ
ลขกถทูกกลตทำวถขงในบรธิบททดที่อยทูตต ธิดกนันของมนัน มนันจขงอทำจหมทำยถขงสธิที่งมดชวด ธิตแหตงทข้องทะเล
เชตนเดดยวกนัน ลมฟข้ทำอทำกทำศกกถทูกบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำรต วมกนันกนับภทูเขทำและเนธินเขทำทนัรง
หลทำย ตข้นไมข้และพสืชพรรณทดุกชนธิดถทูกบนัญชทำใหข้สรรเสรธิญพระองครเชตนเดดยวกนับสนัตวร นก และ
แมข้แตตแมลงทดุกรทูปแบบ สธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรงปวงไดข้รบนั คททำสนังที่ ใหข้สรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของพวกมนัน
บทำงทดพวกมนันทททำเชตนนนัรนดข้วยเสดยงอนันหลทำกหลทำยทดที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตพวกมนัน
สดด 148:11-12

ครทำวนดรจดุดสนใจยข้ทำยไปยนังมนดุษยร บรรดากษอัตรมิยขค์ องแผต่นดมินโลก

และชนชาตมิทอัสิ้งหลาย เจข้านายและผยพข้ มิพากษาทอัสิ้งปวงของแผต่นดมินโลก 12 และคนหนรต่มกอับทอัสิ้งสาว
คนแกต่และเดก็ก มนดุษยรทรงนั ปวงตนัรงแตตตททำแหนตงสทูงสดุด (นนันที่ คสือ บรรดทำกษนัตรธิยร) ไปจนถขงตททำแหนตงตทที่ทำ
สดุด (นนันที่ คสือ เดกกๆ) ถทูกสนังที่ ใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ ไมตมดใครถทูกยกเวข้นเลย ถข้ทำเรทำละเลยในกทำร
สรรเสรธิญพระองคร มนันกกเปกนควทำมบทำปของกทำรละเวข้นกทำรกระทททำ ดทู ยทำกอบ 4:17
สดด 148:13-14

ใหข้ทอัสิ้งหลายเหลต่านทสิ้สรรเสรมิญพระนามพระเยโฮวาหค์ เพราะ

พระนามของพระองคค์เทต่านอัสิ้นททชั่ประเสรมิฐ สงต่าราศทของพระองคค์อยยเต่ หนซอแผต่นดมินโลกและฟข้า
สวรรคค์ คททำทดที่แปลเปกน ประเสรมิฐ (ซอวว์กดับ) จรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยวตทำ ‘สทูง’ หรสือ ‘ถทูกเทธิดททูน’ แนตทด
เดดยว พระนทำมของพระเจข้ทำอยทูสต ทูงกวตทำสรรพสธิที่งทนัรงปวง ดนังนนัรนสงตทำรทำศดของพระองครจขงอยทูสต ทูงกวตทำ
แผตนดธินโลกหรสือฟข้ทำสวรรครชรนันอวกทำศ พระองครทรงสรข้ทำงพวกมนันทนัรงหมด พระองครจขงตข้องอยทูสต ทูง
กวตทำ (นนันที่ คสือ ยธิงที่ ใหญตกวตทำ) สธิที่งทนัรงปวง เรทำจขงไดข้รบนั คททำสนังที่ ทดที่มผด ลเสมอใหข้สรรเสรธิญพระผทูข้สรข้ทำงของ
เรทำ คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยทูตต ตอมทำจนทดุกวนันนดร

14 พระองคค์ทรงยกยต่องเขาแหต่งประชาชนของพระองคค์ ผยทข้ รงเปก็นททชั่สรรเสรมิญของบรรดา
วมิสรทธมิชนของพระองคค์ คซอชนชาตมิอสมิ ราเอล ประชาชนททชั่อยยใต่ กลข้พระองคค์ จงสรรเสรมิญพระเยโฮ
วาหค์เถมิด สทำมสธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำทรงยกชถูอยทูตต รงนดร อยตทำงแรกคสือ (1) พระเจข้ทำทรงยกชทู “เขทำแหตงประชทำชน
ของพระองคร” ภทำพเปรดยบนดรคสือวตทำ พระเจข้ทำทรงยกชทูพละกททำลนังแหตงประชทำชนของพระองคร ควทำม
คธิดทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกกคสือวตทำพระองครประททำนพละกททำลนังแกตประชทำชนของพระองคร (2) พระองครทรง
ยกชทู “คททำสรรเสรธิญของบรรดทำวธิสดุทธธิชนของพระองคร” เพรทำะพระเจข้ทำทรงเปกนผทูข้ทดที่ประชทำชนของ
พระองครสรรเสรธิญ พระองครจขงทรงยกชทู (นนันที่ คสือ ทททำใหข้คททำสรรเสรธิญนนัรนยธิงที่ ใหญต) นนันที่ กกคสือ พระเจข้ทำ
ทรงขยทำยเสดยงคททำสรรเสรธิญแหตงประชทำชนของพระองครแดตพระองครเอง (3) สดุดทข้ทำย พระเจข้ทำทรง
ยกชทู “ชนชทำตธิอธิสรทำเอล ประชทำชนทดที่อยทูใต กลข้พระองคร” กลตทำวอดกนนัยหนขที่งกกคอสื พระเจข้ทำยตอมทรงชตวย
เหลสือประชทำชนของพระองคร นนันที่ ยนังเปกนจรธิงอยทูเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดรสททำหรนับประชทำชนของ
พระเจข้ทำ ดนังนนัรน ผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดวข้ ยคททำบนัญชทำทดที่ถทูกทวนซทรทำบตอย
“จงสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรเถธิด” เรทำจนทดุกวนันนดรยอต มมดหนข้ทำทดที่สรรเสรธิญพระองคร
*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 149: แมม้ไมว่ถกถู หมายเหตดุไวม้ ผถูม้แตว่งกก็ถถูกถนอวว่าเปก็นดาวมิด อาจใน
ตอนตม้นของการครองราชยว์ของเขาเมนนื่อพระเจม้าประทานชดัยชนะยมิงนื่ ใหญว่ตว่างๆแกว่เขาเหนนอคนฟดีลมิส
เตดีย คนเอโดม คนโมอดับ คนอดัมโมน และคนซดีเรดีย John Gill มองวว่าเพลงสดดุดดีบทนดีนี้มองลว่วงหนม้า
ไปยดังการครอบครองในยดุคพดันปดีของพระครมิสตว์ซขนื่งดถูเหมนอนวว่ามดันบว่งบอกเชว่นนดันี้นจรมิงๆ เพลงสดดุดดี
บทนดีแนี้ บว่งออกเปก็นสองสว่วน ในขม้อ 1-5 ประชาชนของพระเจม้าถถูกสดันื่งใหม้สรรเสรมิญพระเจม้าและใน
ขม้อ 6-9 การสรรเสรมิญถถูกสดันื่งเพมิมนื่ เตมิมเพราะการพมิพากษาของพระเจม้าทดีนื่มดีตว่อเหลว่าศดัตรถูของพวกเขา
สดด 149:1

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด จงรข้องเพลงบทใหมต่ถวายพระเยโฮ

วาหค์ รข้องบทสรรเสรมิญถวายพระองคค์ในชรมนรมวมิสรทธมิชน เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นอดกครนัรงดข้วย
ฮาเลลถูยาหว์ – “จงสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรเถธิด” อนันหลนังนดรเปกนคททำแปลของคททำฮดบรทูแรก คททำสนังที่ ใหข้รข้อง
เพลงบทใหมต หทำกพธิจทำรณทำในบรธิบทของยดุคพนันปด (ซขที่งเพลงสดดุดดบทนดรดทูเหมสือนจะสสืที่อ) อทำจกลตทำว

ถขงอธิสรทำเอลในวนันนนัรนซขที่งเดดดี๋ยวนดรรข้องเพลงสรรเสรธิญของพวกเขทำถวทำยแดตพระเยซทูครธิสตรแลข้ว
สททำหรนับคนตตทำงชทำตธิทดุกวนันนดร เมสืที่อเรทำไดข้รบนั ควทำมรอด พระเจข้ทำกกทรงใสต เพลงบทใหมตและดนตรดชนธิด
ใหมตไวข้ในใจของเรทำ เรทำถทูกสนังที่ ใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญพระองครในทดที่ชมดุ นดุมของประชทำชนของ
พระเจข้ทำ ในสมนัยภทำคพนันธสนัญญทำเดธิมเหกนไดข้ชนัดวตทำนนันที่ คสือ ทดที่ชดุมนดุมของอธิสรทำเอลทดพที่ ระวธิหทำร ใน
สมนัยภทำคพนันธสนัญญทำใหมต เหกนไดข้ชนัดวตทำนนันที่ อยทูใต นทดที่ประชดุมของครธิสตจนักร
สดด 149:2-3

ใหข้อมิสราเอลยมินดทในผยข้สรข้างของเขา ใหข้บ รตรทอัสิ้งหลายของศมิโยน

เปรมปรทดใมิดิ์ นกษอัตรมิยค์ของเขา 3 ใหข้เขาสรรเสรมิญพระนามของพระองคค์ดข้วยเตข้นรชา ใหข้เขาถวาย
เพลงสรรเสรมิญแดต่พระองคค์ดข้วยรชามะนาและพมิณเขาคยต่ ประชทำชนของพระเจข้ทำ (อธิสรทำเอลและค
รธิสตจนักร) ถทูกเรดยกใหข้ชสืที่นชมยธินดดในพระผทูข้สรข้ทำงและพระมหทำกษนัตรธิยรของพวกเขทำ พระองครหทำใชต
ใครอสืที่นนอกจทำกพระเยซทูครธิสตร พวกยธิวไมตเขข้ทำใจเรสือที่ งนนัรนตอนนดร (หรสือไมตอยทำกเขข้ทำใจเรสืที่องนนัรน) แตต
วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพวกเขทำจะเขข้ทำใจ กทำรเอตยถขงกทำรสรรเสรธิญในกทำรเตข้นรททำไมตเกดที่ยวอะไรเลยกนับ
กทำรเตข้นรททำสมนัยใหมต (กระทนังที่ ในบรธิบทททำงศทำสนทำ) พวกผถูม้ชายชทำวยธิวจนทดุกวนันนดรกยก นังถสือปฏธิบนัตธิ
‘กทำรเตข้นรททำเปกนวงกลม’ ของตนซขที่งพวกเขทำรวมตนัวกนันเปกนวงกลมทดที่กทำท แพงดข้ทำนทธิศตะวนันตกของ
พระวธิหทำรเดธิม พวกเขทำคลข้องแขนกนันจทำกนนัรนกกยทำต งเทข้ทำไปดข้ทำนขข้ทำงพรข้อมๆกนันเปกนวงกลมขณะทดที่
พวกเขทำรข้องเพลงภทำษทำฮดบรทูตตทำงๆแหตงควทำมชสืนที่ บทำน นนันที่ อทำจเปกนสธิที่งทดที่ถทูกสสืที่อถขงตรงนดร ควทำมคธิดนดร
กลตทำวถขงธรรมเนดยมปฏธิบตนั ธิของชทำวยธิวโดยเฉพทำะ ไมตวทำต กรณดใด ประชทำชนของพระเจข้ทำกกถทูกเรดยกใหข้
รข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำ คททำสนังที่ นนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร
สดด 149:4-5

เพราะพระเยโฮวาหค์ทรงปรทดทในประชาชนของพระองคค์ พระองคค์

จะทรงประดอับคนใจถต่อมดข้วยความรอด คททำทดที่แปลเปกน ปรทดท (รอวซอวว์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ
‘พอใจกนับ’ ควทำมคธิดนดรนตทำจะเปกนเชธิงคททำพยทำกรณรมทำกกวตทำเชธิงประวนัตธิศทำสตรร มดอยทูไต มตกดที่ครนัรงใน
ประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอลทดพที่ ระเจข้ทำทรงประกทำศเชตนนนัรนไดข้ อยตทำงไรกกตทำม ในวนันแหตงพระเยโฮ
วทำหรหลนังพระครธิสตรเสดกจกลนับมทำ ประชทำชนของพระเจข้ทำจะไมตถทูกรบกวนดข้วยควทำมบทำปอดกตตอไป
ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงพอพระทนัยกนับประชทำชนของพระองครอยตทำงแทข้จรธิง ในควทำมหมทำยรองลง
มทำ นนันที่ ยตอมเปกนจรธิงจนทดุกวนันนดรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับประชทำชนของ

พระองครเสมอมทำ (ไมตวทำต อธิสรทำเอลแหตงสมนัยโบรทำณหรสือครธิสตจนักรพนันธสนัญญทำใหมตแหตงปนัจจดุบนัน)
เมสือที่ พวกเขทำดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดยที่ งธรรมและอยตทำงเชสืที่อฟนังตตอพระพนักตรรพระองคร วลดทดที่วทำต พระองคร
ทรงประดนับคนใจถตอมดข้วยควทำมรอดอทำจหมทำยถขง กทำรชตวยใหข้พนข้ ในปนัจจดุบนันของพระเจข้ทำมทำกกวตทำ
ควทำมรอดนธิรนนั ดรร ควทำมคธิดกกคสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อชตวยเหลสือและชตวยคนเหลตทำนนัรน
ทดมที่ ดใจถตอมใหข้พข้น
5 ใหข้วมิสรทธมิชนลมิงโลดในสงต่าราศท ใหข้เขารข้องเพลงบนททชั่นอนของเขา เมสือที่ พระเจข้ทำทรงยกชทู
ประชทำชนของพระองครดข้วยสงตทำรทำศด พวกเขทำกกถทูกเรดยกใหข้ชสืที่นชมยธินดด แมข้ในยทำมพนักผตอนตอน
กลทำงคสืน เรทำกกถทูกเรดยกใหข้มดบทเพลงหนขงที่ ในใจของเรทำ แมข้ไมตใชตเรสืที่องปกตธิธรรมดทำในปนัจจดุบนัน เหกน
ไดข้ชดนั วตทำในยดุคพนันปดประชทำชนของพระเจข้ทำจะรข้องเพลงเสดยงดนังตอนกลทำงคสืนบนเตดยงของตน
สดด 149:6-9

ควทำมคธิดเปลดที่ยนอยตทำงสธิรนเชธิงตรงนดร ใหข้การสรรเสรมิญอยต่างสย งแดต่

พระเจข้าอยยใต่ นปากของเขา และใหข้ดาบสองคมอยยต่ในมซอของเขา ประชทำชนของพระเจข้ทำถทูกเรดยกใหข้
รข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำในกทำรทททำศขกตตอสทูข้เหลตทำศนัตรทูของพวกเขทำ กทำรสททำเรกจจรธิงของเรสือที่ งนดร
อทำจเปกนในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรตอนตข้นของยดุคพนันปด
7 เพซชั่อทชาการแกข้แคข้นบรรดาประชาชาตมิ และทชาการลงโทษชนชาตมิทอัสิ้งหลาย 8 เพซชั่อเอา
ตรวนลต่ามบรรดากษอัตรมิยขค์ องเขา และเอาเครซชั่องเหลก็กจชาจองลต่ามบรรดาขรนนางของเขา 9 เพซชั่อจะ
กระทชาแกต่เขาตามคชาพมิพากษาททชั่บนอั ทถึกไวข้แลข้ว ในวนันนนัรน ประชทำชนของพระเจข้ทำจะควทที่ทำกทำร
ปกครองของคนชนัวที่ เมสือที่ พระเยซทูครธิสตรทรงสถทำปนทำอทำณทำจนักรของพระองครบนแผตนดธินโลกนดร คน
ชนัวที่ แหตงแผตนดธินโลกซขที่งรอดชดวธิตจทำกยดุคเจกดปดจะเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำโดยตรง ดทู มนัทธธิว 25:31-46
นทชั่เปก็นเกทยรตมิแกต่บรรดาวมิสรทธมิชนของพระองคค์ จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด เวลทำเดดยวใน
ประวนัตธิศทำสตรรมนดุษยรทดที่ประชทำชนทนัรงสธิรนของพระเจข้ทำจะมดสตวนเกดที่ยวขข้องขนทำดนนัรนเปกนไดข้เพดยงใน
ชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร ในวนันนนัรนเรทำจะคอยชตวยเหลสือองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำของเรทำในกทำรสถทำปนทำ
กทำรครอบครองอนันชอบธรรมของพระองครเหนสือแผตนดธินโลก ดข้วยเหตดุนร ด ประชทำชนของพระเจข้ทำ
จขงถทูกเรดยกอดกครนัรงวตทำ “จงสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรเถธิด”

*****
ภาพรวมของเพลงสดดดดี 150: เพลงสดดุดดีบทนดีนี้อาจถถูกเขดียนโดยดาวมิดเชว่นกดัน แมม้ไมว่ถกถู
หมายเหตดุเชว่นนดันี้นกก็ตาม ในเนนนี้อหาทดังนี้ หมดของมดัน มดันเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนขงนื่ แหว่งคสาสรรเสรมิญแดว่
พระเจม้า สเปอรว์เจดียนเขดียนไวม้อยว่างมดีสสานวนโวหารวว่า “บดัดนดีเนี้ ราขขนนี้ มาถขงยอดบนสดุดของเทนอกเขา
แหว่งเพลงสดดุดดีแลม้ว มดันสถูงจรดผนนฟม้าอดันสดใส และยอดของมดันถถูกอาบดม้วยแสงแดดแหว่งโลกนมิ
รดันดรว์แหว่งการนมดัสการ มดันคนอความปลนนี้มปมิตมิแหว่งการรดับขขนนี้ ผถูม้พยากรณว์กวดีทว่านนดีนี้เตก็มไปดม้วยการ
ดลใจและความกระตนอรนอรม้น เขาไมว่พยายามโตม้แยม้ง สอน อธมิบาย แตว่รม้องดม้วยถม้อยคสาทดีนื่รม้อนรนวว่า
“จงสรรเสรมิญพระองคว์ จงสรรเสรมิญพระองคว์ จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหว์เถมิด”
สดด 150:1-2

จงสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์เถมิด จงสรรเสรมิญพระเจข้าในสถาน

บรมิสรทธมิดิ์ของพระองคค์ จงสรรเสรมิญพระองคค์ในพซสิ้นฟข้าออันอานรภาพของพระองคค์ ประชทำชนของ
พระเจข้ทำถทูกเรดยกใหข้สรรเสรธิญองครพระผทูข้เปกนเจข้ทำสธิบสทำมครนัรงในเพลงสดดุดดบทนดร โดยสทำมครนัรงแรกถทูก
พบในขข้อ 1 คททำทดที่แปลเปกน สถานบรมิสรทธมิดิ์ (โคเดช) เปกนคททำฮดบรทูพรสืนๆทดหที่ มทำยถขงควทำมบรธิสดุทธธิธ คททำทดที่
แปลเปกน พซสิ้นฟข้า (รอวว์คดีอาหว์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ผสืนกวข้ทำง’ ควทำมคธิดหลนักอทำจเปกนวตทำ จง
สรรเสรธิญพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบรธิสดุทธธิธของพระองครและเพรทำะควทำมกวข้ทำงใหญตไพศทำลแหตงฤทธทำนดุ
ภทำพของพระองคร
2 จงสรรเสรมิญพระองคค์เพราะกมิจการออันอานรภาพของพระองคค์ จงสรรเสรมิญพระองคค์
ตามความยมิชั่งใหญต่อยต่างมากของพระองคค์ นอกจทำกนดร เรทำจะตข้องสรรเสรธิญพระเจข้ทำเพรทำะกธิจกทำร
ตตทำงๆอนันทรงอทำนดุภทำพซขที่งพระองครไดข้ทรงกระทททำและเพรทำะควทำมยธิงที่ ใหญตของผทูข้ทดที่พระองครทรงเปกน
ดข้วย
สดด 150:3-5

จงสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยเสทยงแตร จงสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วย

พมิณใหญต่และพมิณเขาคยต่ 4 จงสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยรชามะนาและการเตข้นรชา จงสรรเสรมิญพระองคค์
ดข้วยเครซชั่องสายและขลรต่ย 5 จงสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยเสทยงฉมิชั่ง จงสรรเสรมิญพระองคค์ดข้วยเสทยงฉาบ
เครสือที่ งดนตรดหลทำยชนธิดของชทำวตะวนันออกถทูกหมทำยเหตดุไวข้ซขที่งผทูข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเรดยก

ประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำดข้วยเครสือที่ งดนตรดเหลตทำนนัรน ดนตรดทดที่ใชข้เครสือที่ งดนตรดใน
กทำรนมนัสกทำรถทูกบอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจน ดทู ควทำมเหกนเกดที่ยวกนับเพลงสดดุดด 149:3 เกดที่ยวกนับคททำวตทำการ
เตม้นรสา
สดด 150:6

จงใหข้ทรกสมิชั่งททชั่หายใจสรรเสรมิญพระเยโฮวาหค์ จงสรรเสรมิญพระเยโฮ

วาหค์เถมิด ขณะทดที่หนนังสสือเพลงสดดุดดอนันโอตอตทำตระกทำรเลตมนดรมทำถขงตอนจบ สธิที่งมดชดวธิตทดุกชนธิดของ
พระเจข้ทำถทูกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระองคร คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยทูจต นทดุกวนันนดร เรทำถทูกบนัญชทำโดยพระ
วธิญญทำณของพระเจข้ทำใหข้สรรเสรธิญพระนทำมของพระเจข้ทำ หนนังสสือยธิงที่ ใหญตเลตมนดรปธิดทข้ทำยดข้วย ฮาเลลถู
ยาหว์ สดุดทข้ทำย “จงสรรเสรธิญพระเยโฮวทำหรเถธิด”

