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หนนังสสือเพลงสดดุดด
บททดที่ 1-50
บทนนนำสสเสู่ พลงสดดดด: หนนังสสือเพลงสดดุดมดี ดีเอกลนักษณณ์ทท่ามกลางหนนังสสือเหลท่านนันั้นของพระ
คนัมภดีรณ์ มดีผผผู้แตท่งหลายคน โดยหลนักๆคสือ ดาววิด อยท่างไรกก็ตาม เพลงสดดุดดีบางบทกก็ถผกเขดียนโดย
โมเสส บผู้างกก็โดยอาสาฟ เอธาน และคนอสือื่นๆ คคาทดีแอื่ ปลเปก็น เพลงสดดดด (มวิซโมวรณ์) มดีความหมาย
งท่ายๆวท่า ‘ทท่วงทคานอง’ หรสือ ‘บทเพลง’ หนนังสสือเพลงสดดุดดีจจึงเปก็นหนนังสสือเพลงสรรเสรวิญพระเจผู้า
ของอวิสราเอลสมนัยพระคนัมภดีรณ์เดวิม เหก็นไดผู้ชนัดวท่าบรรณาธวิการผผผู้ไมท่ปรากฏนามบางทท่านไดผู้รวบรวม
สวิอื่งทดีอื่พระววิญญาณบรวิสดุทธวิธทรงบอกเขาวท่าเปก็นเพลงสดดุดดีเหลท่านนันั้นทดีอื่ไดผู้รนับการดลใจ ดผเหมสือนวท่า
อยท่างนผู้อยเพลงสดดุดดีบทหนจึอื่งถผกเขดียนขจึนนั้ ในสมนัยหลนังพอๆกนับตอนกวาดตผู้อนไปเปก็นเชลยยนังบาบวิ
โลน (เพลงสดดุดดี 137) บรรณาธวิการทท่านนดีนั้อาจเปก็นบดุตรชายคนหนจึอื่งของเลวดีและนท่าจะเปก็นนนัก
ดนตรดีประจคาววิหารคนหนจึอื่ง
เพลงสดดุดดีบท่อยครนังนั้ เปก็นคคาอธวิษฐานของดาววิดหรสือของผผผู้แตท่งคนอสืนอื่ ๆทดีอื่ไดผู้รนับการดลใจ
แมผู้วท่าบท่อยครนังนั้ มดีความเกดีอื่ยวขผู้องโดยตรงกนับเหตดุการณณ์สคาคนัญๆในชดีววิตของดาววิด มดีเพลงสดดุดดีอดีก
หลายบทเชท่นกนันทดีมอื่ ดีลนักษณะเปก็นคคาพยากรณณ์ โดยกลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์โดยเฉพาะ เหตดุวท่าทคาไม
ดาววิดถจึงไดผู้ชสือื่อวท่าเปก็นชายทดีอื่ดคาเนวินตามพระทนัยพระเจผู้ากก็ปรากฏชนัดเจนในเพลงสดดุดดี ในหนนังสสือ
เลท่มนดีดนั้ าววิดเผยใหผู้เหก็นถจึงความรนักของเขาทดีอื่มตดี ท่อพระวจนะของพระเจผู้า ความรนักของเขาทดีอื่มดีตท่อ
องคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าเอง การวางใจในพระเจผู้าอยท่างสวินั้นสดุดใจของเขา และการพจึงอื่ อาศนัยในพระเจผู้า
ของเขา มดีเพลงสดดุดดีหลากหลายชนวิด ทดีโอื่ ดดเดท่นคสือ ‘ฮาเลล’ หรสือเพลงสดดุดดีทดีอื่เปก็นคคาสรรเสรวิญ มดี
เพลงสดดุดดีบางบททดีอื่เปก็นคคาแชท่งสาปซจึอื่งผผผู้แตท่งเพลงสดดุดรดี ผู้องขอความยดุตวิธรรมและการพวิพากษา
ตท่อสผผู้บรรดาศนัตรผของอวิสราเอล มดีเพลงสดดุดดีแหท่ขนจึนั้ ทดีอื่ถผกขนับรผู้องตอนขจึนั้นไปยนังเยรผซาเลก็มเพสือื่อรท่วม

เทศกาลเลดีนั้ยงตท่างๆ เพลงสดดุดดีหลายบทขจึนนั้ ตผู้นดผู้วยตอนทดีอื่ดาววิดอยผใท่ นหดุบเขาแหท่งชดีววิตและรผผู้สจึก
ทผู้อแทผู้ กระนนันั้นเมสืออื่ เขาพดุท่งเปผู้าไปทดีพอื่ ระเมตตาขององคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้า เพลงสดดุดดีบทนนันนั้ กก็ถผกแปลง
สภาพเปก็นเพลงสรรเสรวิญและปวิดทผู้ายดผู้วยการอยผท่บนยอดภผเขานนันนั้
หนนังสสือเพลงสดดุดดียงนั มดีความเปก็นเอกลนักษณณ์ดผู้วยตรงทดีอื่วท่ามนันเปก็นหนนังสสือทดีอื่มคดี วามยาวทดีสอื่ ดุด
ในพระคนัมภดีรโณ์ ดยมดี 150 บท มนันยนังมดีบททดียอื่ าวทดีอื่สดุดในพระคนัมภดีรณ์ดวผู้ ย นนันอื่ คสือ เพลงสดดุดดี 119 ซจึอื่งมดี
ความเปก็นเอกลนักษณณ์ในตนัวมนันเอง
เพลงสดดุดดีประกอบดผู้วยหนนังสสือหผู้าเลท่ม โดยแตท่ละเลท่มปวิดทผู้ายดผู้วยคคายอพระเกดียรตวิซจึอื่ง
เปก็นการสรรเสรวิญ: เลท่มทดีอื่ 1 เพลงสดดุดดี 1-41; เลท่มทดีอื่ 2 เพลงสดดุดดี 42-72; เลท่มทดีอื่ 3 เพลงสดดุดดี 73-89;
เลท่มทดีอื่ 4 เพลงสดดุดดี 90-106 และเลท่มทดีอื่ 5 เพลงสดดุดดี 107-150
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 1: อยท่างทดีอื่ถผกคาดหมายไวผู้ เพลงสดดุดดี 1 เปก็นบทนคาสผท่หนนังสสือเลท่มนดีนั้
มนันพรรณนาอยท่างกระชนับและลจึกซจึนั้งเกดีอื่ยวกนับ (1) แกท่นแทผู้ของคนทดีอื่ดคาเนวินตามทางของพระเจผู้า
และ (2) ปลายทางของคนชนัอื่ว ความลจึกซจึนั้งของเพลงสดดุดดีบทสนันั้นๆนดีจนั้ ะแพผู้กก็เพดียงความเรดียบงท่าย
ของมนัน แมผู้มวิไดผู้ถกผ หมายเหตดุไวผู้ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้นท่าจะถผกเขดียนโดยดาววิด
สดด 1:1

หนนังสสือเพลงสดดุดขด ร ขนตข้นดข้วยคททำวตทำ ความสดุข ความสส ขเปป็นของ

บสคคลผผผู้ไมม่ดดาเนนินตามคดาแนะนดาของคนอธรรม หรรือยรืนอยผใม่ นทางของคนบาป หรรือนนนั่งอยผใม่ นททนั่นนนั่ง
ของคนททนั่ชอบเยาะเยผู้ย คททำทดแที่ ปลเปป็น ความสส ข (เอเชอรณ์) กป็แปลเปป็น ‘เปป็นสดุข’ เชตนกนัน แนตทดเดดยว ผผข้
ทดที่ไดข้รนับกทำรอวยพรจทำกพระเจข้ทำกป็เปป็นสดุข ผผข้เขดยนหนนังสสือสดุภทำษธิตใสต ควทำมเขข้ทำใจลขกซขรงเพธิที่มเตธิม
เขข้ทำไปเมสือที่ เขทำเขดยนวตทำ “พระพรของพระเยโฮวทำหรกระทททำใหข้มนังที่ คนังที่ และพระองครมไธิ ดข้แถมควทำมโศก
เศรข้ทำไวข้ดข้วย” (สดุภทำษธิต 10:22) พระพรของพระเจข้ทำมดแตตสที่ งธิ ทดที่ดด
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข นททำเสนอเงสืที่อนไขสทำมประกทำรสททำหรนับกทำรอวยพรของพระเจข้ทำใน
ขข้อเกรธิที่นนททำนดร ทดที่ควรหมทำยเหตดุไวข้กคป็ สือวตทำเงสืที่อนไขทนัรงสทำมประกทำรนดรมดลนักษณะเปป็นดข้ทำนลบทนัรงหมด

สททำหรนับดข้ทำนบวกแตตละอยตทำง ยตอมมดดข้ทำนลบทดที่เทตทำกนันและทดที่ตรงขข้ทำมกนันเสมอ ดนังนนัรนเงสือที่ นไขแรกกป็
คสือ “ควทำมสดุขเปป็นของบดุคคลผผข้ไมตดททำเนธินตทำมคททำแนะนททำของคนอธรรม” สตธิปนัญญทำของพระเจข้ทำ
ยตอมเรดยบงตทำย คนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดชดวธิตของตนใหข้เปป็นระเบดยบในแบบทดวที่ ทำต ตนไมตดททำเนธินตทำมคททำ
ปรขกษทำของคนชนัวที่ จะไดข้รนับพร (มดควทำมสดุข) คททำทดที่แปลเปป็น คดาปรรึกษา (เอทซาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ ‘คททำแนะนททำ’ หรสือในแงตกวข้ทำงๆกวตทำนนัรนคสือ ‘อธิทธธิพล’
กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำแยกตนัวออกจทำกคททำปรขกษทำ
และอธิทธธิพลของคนชนัวที่ พวกเขทำกป็จะไดข้รนับพระพร กทำรอวยพรของพระเจข้ทำในเรสือที่ งนดรเปป็นทนัรงในแงต
ผผข้รนับและผผข้ใหข้ แคตโดยกทำรแยกออกจทำกอธิทธธิพลของคนชนัวที่ กป็มพด ระพรโดยอข้อมของกทำรไมตตข้องเจอ
กนับควทำมเสสืที่อมทรทำมซขที่งมดอยผใต นโลกผตทำนททำงตนัณหทำ นอกจทำกนดร เมสือที่ ผผข้ใดมดุตงมนันที่ ทดจที่ ะหลดกเลดที่ยง
อธิทธธิพลของโลกซขที่งมดตตอชดวตธิ ของเขทำ พระเจข้ทำกป็อทำจทรงเอสืรอมลงมทำและอวยพรคนๆนนัรนโดยตรง
เลยกป็ไดข้ ทดนที่ ตทำสนใจมทำกขขรนอดกกป็คสือควทำมคธิดทดที่แฝงอยผใต นคททำวตทำ คนอธรรม คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (ราชา)
มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำคนชนัวที่ อยตทำงไรกป็ตทำม ฉบนับคธิงเจมสรกบป็ อกเปป็นนนัยอยตทำงถผกตข้องแลข้วถขงกทำร
ไมตดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำในบดุคคลเชตนนนัรน กลตทำวโดยนนัยแลข้ว ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ อสื กทำรไมตมด
สทำมนัคคดธรรมอยตทำงสนธิทสนมแมข้แตตกบนั คนเหลตทำนนัรนทดที่เฉยๆกนับสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ พวกเขทำจขงไมต
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรเขดยนตตอไปวตทำ (ควทำมสดุขยตอมมดแกตผผข้ทดที่) “ยสืนอยผใต นททำงของคนบทำป”
พระพรของพระเจข้ทำยนังมดไปถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตยนสื อยผใต นททำงของคนบทำป (คททำทดแที่ ปลเปป็น ทาง
(เดเรค) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ททำงถนน’ หรสือ ‘ททำงเดธิน’) ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกป็คสือ กทำรไมตไปยนังสถทำน
ทดที่เหลตทำนนัรนทดคที่ นบทำปชอบไปกนัน อดกครนัรงทดที่หลนักกทำรทดที่กวข้ทำงกวตทำกป็คสือ หลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออก
พระพรของพระเจข้ทำถผกสนัญญทำแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ออกมทำจทำกทตทำมกลทำงหมผตชทำวโลกและแยกออกจทำก
พวกเขทำ โปรดสนังเกตลททำดนับตตอเนสืที่องของควทำมคธิด เงสือที่ นไขแรกของกทำรอวยพรเกดที่ยวขข้องกนับกทำรไมต
ดคาเนวิน (กทำรมดสทำมนัคคดธรรม) กนับคนชนัวที่ ตรงนดรควทำมคธิดกป็คสือ กทำรไมตยนสื หรสือรต วมวงดข้วยกนับชทำวโลก

จทำกนนัรน ควทำมคธิดสดุดทข้ทำยกป็คสือ (ควทำมสดุขยตอมมดแกตผผข้ทดที่ไมต) “นนังที่ อยผใต นทดที่นงนัที่ ของคนทดที่ชอบ
เยทำะเยข้ย” ควทำมคธิดตรงนดรคสือ กทำรไมตนงนัที่ อยผใต ตข้อธิทธธิพลของคนเหลตทำนนัรนทดที่เยทำะเยข้ยสธิที่งตตทำงๆของ
พระเจข้ทำ กทำรประยดุกตรใชข้กบนั กทำรศขกษทำและสถทำนทดที่กทำรศขกษทำถผกไดข้รนับกป็ปรทำกฏชนัดเจน โปรดสนังเกต
ลททำดนับพนัฒนทำกทำรทดที่ตตอเนสืที่อง พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดไที่ มตสทำมนัคคดธรรมกนับคน
ชนัวที่ เงสืที่อนไขนนัรนยนังรวมถขงกทำรแยกออกจทำกสถทำนทดที่เหลตทำนนัรนทดที่พวกคนบทำปชอบไปกนันดข้วย สดุดทข้ทำย
มนันรวมถขงกทำรไมตเอทำตนัวเองเขข้ทำไปอยผใต ตข้อธิทธธิพลและคททำสอนของคนเหลตทำนนัรนทดที่เยทำะเยข้ยและเยข้ย
หยนันสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ ขข้อทดที่สนนับสนดุนกทำรศขกษทำแบบครธิสเตดยนจขงปรทำกฏตรงนดร นดบที่ อกเปป็นนนัย
ถขงกทำรไมตเหป็นดดดข้วยกนับอธิทธธิพลของชทำวโลก
ลททำดนับควทำมตตอเนสืที่องกป็คอสื กทำรไมตสทำมนัคคดธรรมกนับคนชนัวที่ (อวิทธวิพลดผู้านความควิด) กทำรไมตอยผต
ในสถทำนทดๆที่ คนชนัวที่ ชอบไปกนัน (การไปอยผท่ตท่อหนผู้า) และกทำรไมตเหป็นดดดข้วยกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่เยทำะเยข้ย
สธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ (การสามนัคคดีธรรมฝท่ายววิญญาณ) โปรดสนังเกตวตทำทนัรงสทำมสต วนของตนัวตนของ
เรทำถผกกลตทำวถขง: (1) รต ทำงกทำย, (2) จธิตใจ และ (3) วธิญญทำณ ประเดป็นทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ กทำรแยกออก
จทำกโลกในทดุกมธิตธิ สทำระสททำคนัญของขข้อ 1 จขงเปป็นกทำรแยกออกจทำกโลก
สดด 1:2

เงสือที่ นไขเหลตทำนนัรนสททำหรนับกทำรอวยพรของพระเจข้ทำมดตตอไป แตม่ความ

ปทตนิยนนิ ดทของผผนผู้ นนั้นอยผใม่ นพระราชบนญญนตนิของพระเยโฮวาหห์ เขาไตรม่ตรองถรึงพระราชบนญญนตนิของ
พระองคห์ทนนั้งกลางวนนและกลางครืน ขข้อ 2 เปป็นกทำรตตอเนสืที่องของเงสืที่อนไขเหลตทำนนัรนนสททำหรนับกทำร
อวยพรของพระเจข้ทำ ขณะทดคที่ วทำมคธิดของขข้อ 1 คสือ กทำรออกมทำจทำกโลก ตรงนดรควทำมคธิดคสือกทำร
เขข้ทำไปในพระวจนะของพระเจข้ทำ ผผข้ทพดที่ ระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรคสือ คนทดที่ปดตธิยนธิ ดดในพระรทำช
บนัญญนัตขธิ ององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปป็น ปทตนิยนินดท (เชเฟทสณ์) ถผกแปลมทำดดแลข้ว มนันยนังมดควทำม
หมทำยดข้วยวตทำ ‘กทำรมดควทำมเพลธิดเพลธินใน’ กทำรอวยพรของพระเจข้ทำจขงถผกสนัญญทำแกตคนเหลตทำนนัรนทดมที่ ด
ควทำมเพลธิดเพลธินในและจรธิงๆแลข้วกป็ปดตธิยนธิ ดดในพระรทำชบนัญญนัตธิขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระวจนะ
ของพระเจข้ทำคสือรสชทำตธิทดที่คตอยๆตธิดใจ ยธิงที่ เรทำไปหทำมนันมทำกเทตทำไร มนันกป็ยธิงที่ นตทำปดตธิยธินดดมทำกขขรนเทตทำนนัรน
แมข้วทำต มดหลทำยสธิที่งในชดวธิตทดคที่ นเรทำอทำจปดตธิยนธิ ดด พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำเรสืที่องกทำรอวยพรสททำหรนับคนทดปที่ ดตธิ
ยธินดดในพระวจนะของพระองครอยตทำงแทข้จรธิง อดกครนัรงทดที่กทำรอวยพรของพระเจข้ทำเปป็นทนัรงฝตทำยรนับและ

ฝตทำยใหข้ เมสือที่ เรทำไปยนังพระวจนะนนัรนและปดตธิยธินดดในมนัน นนันที่ กป็เปป็นพระพรอยตทำงหนขที่งในตนัวมนันเอง
แลข้วและอธิทธธิพลของมนันกป็เปป็นสดุข นอกจทำกนดร พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนโดยตรงซขที่งเปป็นผผข้
ทดที่ไปยนังพระวจนะของพระองครอยตทำงตนัรงใจเปป็นประจททำ
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรยงนั กลตทำวเพธิที่มเตธิมอดก เขทำกลตทำวถขงไมตเพดยงกทำรปดตธิยธินดดในพระรทำช
บนัญญนัตขธิ ององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเทตทำนนัรน แตต “เขทำไตรต ตรองถขงพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระองครทรนังกลทำง
วนันและกลทำงคสืน” ดทำวธิดกททำลนังอข้ทำงอธิงถขงพระสนัญญทำโดยตรงนนัรนทดที่พระเจข้ทำทรงกระทททำกนับโยชผวทำใน
โยชผวทำ 1:8 อยตทำงไมตตข้องสงสนัย ในขข้อนนัรนพระเจข้ทำทรงสนังที่ โยชผวทำใหข้ตรขกตรอง “ตทำมนนัรนทนัรงกลทำงวนัน
และกลทำงคสืน” ในขข้อนนัรนพระเจข้ทำทรงสนัญญทำกทำรอวยพรสททำหรนับคนทดที่ทททำเชตนนนัรนและโดยเฉพทำะ
อยตทำงยธิงที่ สททำหรนับกทำรกระทททำตทำมขข้อควทำมทดที่เขดยนไวข้นรนันทดุกประกทำร คททำทดที่แปลเปป็น พระราชบนญญนตนิ
(โทราหณ์) หมทำยถขงพระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสสหรสือหมวดเบญจบรรณ และนนันที่ คสือพระวจนะของ
พระเจข้ทำทดที่ดทำวธิดมดในขณะนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม หทำกขยทำยควทำมแลข้ว มนันกป็หมทำยถขงพระคนัมภดรรซงขที่ ไดข้รนับ
กทำรดลใจทดุกตอน ควทำมหมทำยของกทำรไตรต ตรองทนันั้งกลางวนันและกลางคสืน อยตทำงนข้อยกป็บอกเปป็นนนัย
ถขงกทำรเรธิที่มตข้นวนันดข้วยพระวจนะและปธิดทข้ทำยวนันดข้วยพระวจนะ คททำทดที่แปลเปป็น ไตรม่ตรอง (ฮากาหณ์) มด
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ กทำรคธิดถขงมนันจนถขงขนทำดทดที่วทำต เอตยถขงมนันทดุกลมหทำยใจ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำ
กป็คสือ กทำรคธิดถขงพระวจนะของพระเจข้ทำตลอดทนัรงวนัน อยตทำงไรกป็ตทำม เรทำไมตมดททำงไตรต ตรองถขงพระ
วจนะของพระเจข้ทำไดข้จนกวตทำจะมดกทำรอตทำนพระวจนะนนัรน นนันที่ ดผเหมสือนถผกบอกโดยนนัย
คททำทดแที่ ปลเปป็น กลางวนน (โยวณ์มาม) ไมตใชตคททำทดที่ปกตธิแปลเปป็น วนัน (ยม) ควทำมคธิดกป็คสือ ‘ตอน
กลทำงวนัน’ ดนังนนัรน ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือกทำรไตรต ตรองตอนกลางวนันและตอนกลทำงคสืน ดนังนนัรนควทำมคธิด
ทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำจขงเปป็นกทำรเปธิดรนับตตอพระวจนะของพระเจข้ทำในระหวตทำงกลทำงวนันและคธิดถขงพระวจนะ
นนัรนในตอนกลทำงคสืน นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงกทำรไปยนังพระวจนะของพระเจข้ทำมทำกกวตทำหนขที่ง
ครนัรงตตอวนันและทททำเชตนนนัรนเปป็นประจททำทดุกวนัน เจป็ดวนันตตอสนัปดทำหร 365 วนันตตอปด เงสือที่ นไขทดสที่ องนดร
สททำหรนับกทำรอวยพรของพระเจข้ทำเปป็นสต วนประกอบสททำคนัญทดที่มทำพรข้อมกนับเงสืที่อนไขแรกในขข้อ 1 เมสืที่อ
รวมกนันพวกมนันคสือ (1) จงออกจทำกโลกและ (2) จงเขข้ทำไปในพระวจนะ พระเจข้ทำจขงทรงสนัญญทำกทำร
อวยพรของพระองครแลข้วสททำหรนับผผข้ทดที่จะจนัดระเบดยบชดวธิตของตนเชตนนนัรน

สดด 1:3

พระพรตตทำงๆของพระเจข้ทำสททำหรนับกทำรจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำเชตน

นนัรนถผกแจกแจงดนังนดร เขาจะเปป็นเชม่นตผู้นไมผู้ททนั่ปลผกไวผู้รนิมธารนดนั้า ซรึงนั่ เกนิดผลตามฤดผกาล และใบกป็จะไมม่
เหทนั่ยวแหผู้ง การทสกอยม่างซรึนั่งเขากระทดากป็จะจดาเรนิญขรึนั้น มดพระสนัญญทำทดที่เฉพทำะเจทำะจงอยตทำงนข้อยสดที่
ประกทำรตรงนดร
บดุคคลทดที่ยอมแยกออกจทำกโลกและใหข้ควทำมคธิดของตนชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำจะ (1) “เปป็นเชตนตข้นไมข้ทดที่ปลผกไวข้รธิมธทำรนทรทำ” ทดที่บอกเปป็นนนัยในภทำพเปรดยบของตข้นไมข้ตข้น
หนขงที่ กป็คสือ พละกคาลนัง ในโลกของพสืชพรรณ ไมตมพด สืชใดทดที่ยธิงที่ ใหญตไปกวตทำตข้นไมข้ตนข้ หนขที่ง ยธิงที่ กวตทำนนัรน
ตข้นไมข้ตข้นหนขงที่ ซขที่งถผกปลผกลงไปกป็มด เสถดียรภาพ เมสือที่ เรทำแยกออกจทำกโลกและทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำ
ชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำ เสถดยรภทำพกป็จะกตอตนัวขขรนในชดวธิตของเรทำ ไมตมดสที่ ธิงยธิงที่ ใหญตใด
ถผกกระทททำโดยบดุคคลทดที่ไมตมดเสถดยรภทำพ นอกจทำกนดร ตข้นไมข้ตนข้ หนขที่งทดที่ถผกปลผกไวข้รมธิ แมตนร ททำกป็เปป็นตข้น
ไมข้ตข้นหนขที่งทดที่จะเตธิบโตและมดชดวธิตชดวทำ
ดทำวธิดอทำศนัยอยผใต นอธิสรทำเอลซขที่งสต วนใหญตแลข้วมดลนักษณะกขที่งแหข้งแลข้ง ตข้นไมข้ทรนังหลทำยทดที่อยผรต มธิ
แมตนร ททำจอรรแดนกป็มดชวด ธิตชดวทำและเขดยวชอดุตมขณะทดที่ตข้นไมข้ทรนังหลทำยทดที่อยผหต ตทำงจทำกทดที่นนนัที่ มนักมดลนักษณะ
แคระแกรป็นและจะตทำยมธิตทำยแหลต หทำกพวกมนันยนังมดชวด ธิตอยผต ตข้นไมข้ทรงนั หลทำยทดที่เตธิบโตรธิมแมตนร ททำสทำย
หนขงที่ จะมดชดวตธิ ชดวทำและเตธิบโตจนถขงขดดจททำกนัดของพวกมนันเกสือบเสมอ
จทำกนนัรน (2) ผผข้ทดที่แยกออกจทำกโลกและใหข้ควทำมคธิดของตนชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำจะเปป็นเหมสือนตข้นไมข้ตข้นหนขที่ง “ซขที่งเกธิดผลตทำมฤดผกทำล” คนเหลตทำนนัรนทดจที่ นัดแจงชดวธิตของตน
เชตนนนัรนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำจะเกธิดผลดกเหมสือนตข้นไมข้ตนข้ หนขที่งทดที่เตธิบโตอยผรต มธิ แมตนร ททำสทำยหนขงที่ จะ
ออกผลอยตทำงบรธิบผรณร มดหมทำยเหตดุดข้วยวตทำผลนนัรนจะมทำตทำมฤดผกทำลของมนัน นนันที่ คสือ มนันจะมทำ ณ เวลทำ
อนันเหมทำะสม จนังหวะเวลทำของพระเจข้ทำถผกตข้องเสมอ ควทำมทนไมตไหวของเรทำทดที่อยทำกไดข้ผลหลทำย
ครนัรงกป็วธิที่งแซงหนข้ทำจนังหวะเวลทำของพระเจข้ทำ
จทำกนนัรน (3) ผผข้ทดที่แยกออกจทำกโลกและใหข้ควทำมคธิดของตนชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำจะเปป็นเหมสือนตข้นไมข้ตข้นหนขที่งทดที่ “ใบ (ของเขทำ) กป็จะไมตเหดที่ยวแหข้ง” ในเนธินเขทำเหลตทำนนัรนซขที่งมด

ลนักษณะกขที่งแหข้งแลข้งของยผเดดย ดทำวธิดยตอมเคยเหป็นตข้นไมข้ทรนังหลทำยทดที่ใบของพวกมนันเหดที่ยวแหข้งไปกตอน
เวลทำอนันควรเพรทำะขทำดควทำมชดุตมชสืรน อยตทำงไรกป็ตทำม พระสนัญญทำตรงนดรกมป็ ดอยผวต ทำต คนเหลตทำนนัรนทดที่จะแยก
ตนัวออกจทำกโลกและทททำใหข้ตนัวเองชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำอยตทำงสมทที่ทำเสมอจะไมต
เหดที่ยวแหข้งฝตทำยวธิญญทำณ
สดุดทข้ทำย (4) บดุคคลทดที่กระทททำเชตนนนัรนจะสทำมทำรถอข้ทำงพระสนัญญทำนนัรนไดข้วทำต “กทำรทดุกอยตทำงซขที่ง
เขทำกระทททำกป็จะจททำเรธิญขขรน” คททำทดที่แปลเปป็น จะจดาเรนิญขรึนั้น (ซาลนัค) มดควทำมหมทำยไมตเพดยง ‘เจรธิญ
รดุตงเรสือง’ เทตทำนนัรนแตต ‘ประสบควทำมสททำเรป็จ’ ดข้วย พระสนัญญทำนดรของพระคนัมภดรรกคป็ สือวตทำเมสือที่ เรทำ (a) แยก
ออกจทำกโลกและ (b) ทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำเปป็นประจททำทดุกวนัน
เรทำกป็จะประสบควทำมสททำเรป็จในสธิที่งใดกป็ตทำมทดที่เรทำกระทททำ กทำรอวยพรของพระเจข้ทำจะมดแกตกธิจกทำรใด
กป็ตทำมทดที่เรทำกระทททำ นนันที่ เปป็นพระสนัญญทำหนขที่งทดที่ลขกซขรง เหตดุผลประกทำรหนขที่งทดที่วทำต ทททำไมคนมทำกมทำยไมต
เหป็นสธิที่งนดรสททำเรป็จในชดวธิตของตนกป็ขร นข อยผกต บนั เงสือที่ นไขสองประกทำรทดที่มทำกตอนมนัน: กทำรแยกออกจทำก
โลกอยตทำงสมบผรณรและกทำรทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกเปป็นประจททำทดุกวนันดข้วยพระวจนะของ
พระเจข้ทำ พระสนัญญทำนดรของพระเจข้ทำกป็คสือวตทำ เมสือที่ เรทำจนัดแจงชดวธิตของเรทำเชตนนนัรน พระองครกจป็ ะทรง
กระทททำใหข้สวิอื่งใดกก็ตามทดที่เรทำกระทททำจททำเรธิญขขรนและประสบควทำมสททำเรป็จ
สดด 1:4

เนสืรอหทำสต วนทดที่สองของเพลงสดดุดดบทนดรอยผตต รงนดร ขณะทดที่เนสืรอหทำสต วน

แรกกลตทำวถขงเงสืที่อนไขเหลตทำนนัรนสททำหรนับพระพรตตทำงๆของพระเจข้ทำทดที่มดแกตประชทำชนของพระองคร ตรง
นดรจดุดสนใจหลนักเปลดที่ยนไปทดที่เหลตทำคนอธรรมและสถทำนกทำรณรของพวกเขทำ คนอธรรมไมม่เปป็นเชม่น
นนนนั้ แตม่เปป็นเหมรือนแกลบซรึงนั่ ลมพนดกระจายไป
อดกครนัรงทดที่คนอธรรม (ราชา) ถผกหมทำยเหตดุไวข้ อยตทำงไรกป็ตทำม ตรงขข้ทำมกนับประชทำชนของ
พระเจข้ทำซขที่งดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและแยกตนัวออกซขที่งจดุตมตนัวเองอยผใต นพระวจนะของพระเจข้ทำ
คนอธรรมกป็ไมตมพด ละกททำลนังของพระเจข้ทำ เสถดยรภทำพ กทำรเกธิดผลดกฝตทำยวธิญญทำณ หรสือกทำรจททำเรธิญขขรน
ฝตทำยวธิญญทำณในชดวธิตของตน แมข้คนอธรรมอทำจทททำเงธินไดข้เยอะแยะและไดข้รนับคททำชมจทำกโลก บตอย
ครนัรงพวกเขทำกป็ไรข้แกตนสทำร ไมตมดควทำมลขกฝตทำยวธิญญทำณทดที่มดเสถดยรภทำพและหนนักแนตนในเรสืที่องตตทำงๆ

ของชดวตธิ ดนังนนัรนพวกเขทำจขงเปป็นแกลบ อนันหลนังนดรคสือเปลสือกนอกทดที่เปป็นผงของขข้ทำวซขที่งเหลสืออยผหต ลนัง
จทำกมนันถผกนวดแลข้ว มนันไมตมเด สถดยรภทำพและถผกลมพนัดไปเปป็นปกตธิ ควทำมคธิดทดที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือ
ควทำมตรงขข้ทำมกนันระหวตทำงเสถดยรภทำพและกทำรเกธิดผลดกของคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำเทดยบ
กนับควทำมไรข้เสถดยรภทำพและควทำมไรข้คตทำของกทำรเปป็นคนอธรรมซขที่งถผกเปรดยบวตทำเปป็นเหมสือนแกลบ
ขณะทดที่คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำจะออกผลอนันมดคตทำในชดวตธิ ของตน คนอธรรมยตอมเกธิดผล
อนันมดคตทำจรธิงๆนข้อยมทำกและถผกลมแหตงชดวธิตพนัดไปเหมสือนแกลบ
สดด 1:5

เหตสฉะนนนั้นคนอธรรมจะไมม่ยนนั่งยรืนอยผไม่ ดผู้เมรืนั่อถรึงการพนิพากษา หรรือ

คนบาปไมม่ยรืนยงในททนั่ชสมนสมของคนชอบธรรม จดุดสนใจของงเพลงสดดุดดบทนดรครทำวนดรมองลตวงหนข้ทำ
ไปยนังวนันพธิพทำกษทำ ในวนันนนัรน คนอธรรมจะไมตยสืนอยผต ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพวกเขทำจะไมตมดชนัยเมสือที่ พวก
เขทำยสืนอยผตต ตอหนข้ทำบนัลลนังกรพพธิ ทำกษทำของพระเจข้ทำทดที่กทำรพธิพทำกษทำบนพระทดที่นนังที่ ใหญตสขด ทำว พวกเขทำจะ
ถผกโยนทธิรงลงไปในบขงไฟ ควทำมคธิดเกดที่ยวกนับ “คนบทำปในทดที่ชดุมนดุมของคนชอบธรรม” อทำจหมทำยถขง
อทำณทำจนักรยดุคพนันปด คนบทำปทนัรงหลทำยจะไมตไดข้รบนั อนดุญทำตใหข้ยสืนอยผใต นทดที่นร นันไดข้ในวนันนนัรน หรสือกลตทำว
อดกนนัยหนขที่ง คนบทำปทนัรงหลทำยจะไมตไดข้รนับอนดุญทำตใหข้อยผใต นระยะสวรรครนร นันของชทำวยธิวโดยเฉพทำะ
ดทำวธิดเขดยนในฐทำนะคนฮดบรผคนหนขงที่ ถขงพวกคนฮดบรผ กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิ งที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เหลตทำคน
บทำปจะไมตไดข้รนับอนดุญทำตใหข้อยผใต นสวรรคร (นอกเหนสือจทำกพระคดุณทดที่ชตวยใหข้รอดของพระเยซผครธิสตร
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ) ดนังนนัรน ควทำมอธรรมจขงกตอใหข้เกธิดไมตเพดยงควทำมไรข้เสถดยรภทำพและควทำม
วตทำงเปลตทำของชดวตธิ ตอนนดรเทตทำนนัรน แตตกทำรพธิพทำกษทำและกทำรแยกออกจทำกอทำณทำจนักรของพระเจข้ทำใน
อนทำคตดข้วย ควทำมโงตเขลทำของควทำมอธรรมจขงปรทำกฏชนัดเจน
สดด 1:6

เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงทราบทางของคนชอบธรรม แตม่ทางของ

คนอธรรมจะพนินาศไป พระเจข้ทำทรงทรทำบททำงของคนชอบธรรม นนันที่ คสือพระเจข้ทำทรงทรทำบวธิถขด อง
คนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรมและจะทรงปผนบททำเหนป็จพวกเขทำอยตทำงดด ดผ เพลงสดดุดด
58:12 ตรงกนันขข้ทำม “ททำงของคนอธรรมจะพธินทำศไป” พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่เปป็น
ตนัวแทนของควทำมชอบธรรมพรข้อมกนับควทำมหมทำยโดยนนัยทดุกประกทำรของมนัน คนอธรรมจะพธินทำศ
ไป ชตทำงเปป็นภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันเสดยจรธิงๆ

*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 2: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สองนดีนั้กลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์ในฐานะกษนัตรวิยณ์
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จงจึ มดีลนักษณะเฉพาะตนัวในการกลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์ มนันมองลท่วงหนผู้าไปยนังวนันนนันนั้
เมสืออื่ พระเยซผจะเสดก็จกลนับมาและสถาปนาพระองคณ์เองเปก็นกษนัตรวิยณ์ของโลกนดีนั้ แมผู้บางคนพยายามทดีอื่
จะประยดุกตณ์ใชผู้เพลงสดดุดดีบทนดีกนั้ นับดาววิดบนบนัลลนังกณ์ของเขา บรวิบทกก็มดีลนักษณะเปก็นคคาพยากรณณ์ทดีอื่
กลท่าวถจึงอาณาจนักรของพระเจผู้าอยท่างชนัดเจน เพลงสดดุดดีบทนดีแนั้ บท่งออกไดผู้เปก็นสดีอื่สท่วน: (1) 2:1-3
ประชาชาตวิตท่างๆเดสือดดาล; (2) 2:4-6 องคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าในสวรรคณ์ทรงหนัวเราะเยาะพวกเขา; (3)
2:7-9 พระบดุตรทรงประกาศกฤษฎดีกานนันั้น และ (4) 2:10-12 กษนัตรวิยณ์ทงนันั้ หลายไดผู้รนับคคาแนะนคาใหผู้
ยอมเชสือื่อฟนังตท่อพระองคณ์ผผผู้ทรงรนับการเจวิมของพระเจผู้า
สดด 2:1

เหตสใดชนตม่างชาตนิจรึงกระทดาโกลาหลขรึนั้น และชนชาตนิทนนั้งหลายคนิด

อม่านในการททนั่ไรผู้ประโยชนห์ เรทำจะเขข้ทำใจเพลงสดดุดดบทนดรไดข้ดดทดที่สดุดกป็โดยกทำรมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำร
ครอบครองในยดุคพนันปดของพระครธิสตรหลนังจทำกกทำรเสดป็จกลนับมทำของพระองครดวข้ ยฤทธทำนดุภทำพและ
สงตทำรทำศดใหญตยธิงที่ มนันกลตทำวชนัดเจนถขงพระครธิสตร พระเมสสธิยทำหร ผผข้ประทนับบนพระทดที่นนังที่ ของพระองคร
ในตอนตข้นของยดุคพนันปด หรสืออทำจในตอนทข้ทำยโดยกลตทำวถขงกทำรสผข้รบของโกกและมทำโกก (ดผ วธิวรณร
20:4-9) คททำทดที่แปลเปป็น ชนตม่างชาตนิ (โกย หรสือ โกยวิม พหผพจนร) เปป็นคททำฮดบรผพรสืนๆทดหที่ มทำยถขง ‘คน
ตตทำงชทำตธิ’ อยตทำงไรกป็ตทำม นดที่อทำจหมทำยถขงกทำรมองยข้อนกลนับไปตอนวนันทข้ทำยๆของยดุคเจป็ดปด
รผปกทำลของคททำทดที่แปลเปป็น กระทดาโกลาหล (รากาช) เปป็นสมบผรณรกทำลและอทำจเปป็นปนัจจดุบนัน
กทำลหรสืออดดตกทำลกป็ไดข้ อนันหลนังดผเหมสือนจะสอดคลข้องกนับบรธิบทมทำกกวตทำ ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือ
วตทำ บดุคคลทนัรงหลทำยซขที่งไมตปรทำกฏชสืที่อ อทำจในสวรรคร กททำลนังใครต ครวญเกดที่ยวกนับวตทททำไมประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆของแผตนดธินโลกถขงไดข้เดสือดดทำลตลอดยดุคเจป็ดปดตตอสผพข้ ระเจข้ทำ ควทำมโงตเขลทำของพวกเขทำ
ปรทำกฏชนัดเจน กทำรเอตยถขงผผข้คนเหลตทำนนัรนทดคที่ ธิดอตทำน “กทำรทดที่ไรข้ประโยชนร” อทำจหมทำยถขงควทำมคธิด
ของกองทนัพตตทำงๆของโลกกตอนถขงอทำรมทำเกดโดน ซขที่งคธิดวตทำพวกเขทำสทำมทำรถตตอตข้ทำนกทำรเสดป็จกลนับ
มทำของพระเมสสธิยทำหรไดข้

สดด 2:2-3

มดุมมองตรงนดรอทำจเปป็นจทำกสวรรครอดกครนัรงขณะทดที่บดุคคลทนัรงหลทำยซขที่ง

ไมตถผกระบดุชสืที่อทดที่นนันที่ ใครต ครวญถขงควทำมโงตเขลทำของกทำรกบฏของแผตนดธินโลกตตอพระผผข้สรข้ทำงและ
พระมหทำกษนัตรธิยรของพวกเขทำ บรรดากษนตรนิยแห์ หม่งแผม่นดนินโลกตนนั้งตนเองขรึนั้น และนนกปกครอง
ปรรึกษากนนตม่อสผพผู้ ระเยโฮวาหห์และผผรผู้ นบการเจนิมของพระองคห์ กลม่าววม่า 3 "ใหผู้เราระเบนิดสายแอกของ
เขาใหผู้ขาดสะบนนนั้ และขจนดบนงเหทยนของเขาใหผู้พนผู้ จากเรา"
ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยถขงพวกผผข้ปกครองของแผตนดธินโลกในวนันนนัรนขณะทดที่พวกเขทำ
ครดุตนคธิดเรสืที่องกทำรกบฏตตอกทำรเสดป็จกลนับมทำในไมตชทำข้ ของพระครธิสตร นตทำสนใจทดที่วทำต คททำทดที่แปลเปป็น ผผผู้รบน
การเจนิม (มาชดียาค) เปป็นคททำฮดบรผทดที่หมทำยถขง ‘พระเมสสธิยทำหร’ กรอบเวลทำไมตปรทำกฏชนัดเจน มนันอทำจ
เปป็นในวนันเหลตทำนนัรนทนันทดีหลนังจทำกทดที่พระเยซผครธิสตรเสดป็จกลนับมทำแลข้วในฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศด
และกตอนกทำรพธิพทำกษทำบรรดทำประชทำชทำตธิในหดุบเขทำเยโฮชทำฟนัทนอกกรดุงเยรผซทำเลป็มและกตอนกทำร
สถทำปนทำอทำณทำจนักรของพระองครอยตทำงเตป็มทดที่ ดผ โยเอล 3:14
สดด 2:4

ปฏธิกธิรธิยทำของพระเจข้ทำทดที่มดตตอกทำรกบฏอนันไรข้สมรรถภทำพของบรรดทำ

มนดุษยรและโลกถผกบนันทขกไวข้ดนังนดร พระองคห์ผปผู้ผ ระทนบในสวรรคห์จะทรงพระสรวล องคห์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าจะทรงเยผู้ยหยนนเขาเหลม่านนนั้น ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือ พระเจข้ทำทรงหนัวเรทำะเยทำะควทำมโงตเขลทำของ
มนดุษยรทดที่มกนั กบฏ พระเจข้ทำจะทรงเยทำะเยข้ยพวกเขทำอยตทำงสดุดๆขณะทดที่พวกเขทำคธิดวตทำตนสทำมทำรถขนัดขสืน
ฤทธทำนดุภทำพของพระองครไดข้ เหป็นไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำทรงมดอทำรมณรขนนั และทรงหนัวเรทำะเปป็นบทำง
โอกทำส
สดด 2:5

ดนังนนัรน แลผู้วพระองคห์จะตรนสกนบเขาทนนั้งหลายดผู้วยพระพนิโรธ และ

กระทดาใหผู้เขาสยดสยองดผู้วยความกรนินั้วของพระองคห์ ตรนสวม่า พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรอยตทำงวตองไวกนับ
มนดุษยชทำตธิทดที่มนักกบฏ อธิสยทำหร 11:4 ซขที่งกป็เปป็นคททำพยทำกรณรถขงพระเมสสธิยทำหรเกดที่ยวกนับกทำรเสดป็จกลนับมทำ
ของพระครธิสตรหมทำยเหตดุไวข้วทำต “และทตทำนจะประหทำรคนชนัวที่ ดข้วยลมแหตงรธิมฝดปทำกของทตทำน” บทำง
คนมองวตทำนดที่เปป็นเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนของยดุคเจป็ดปด มนันอทำจหมทำยถขงเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนใกลข้ตอนจบ
ของอทำรมทำเกดโดน อยตทำงไรกป็ตทำม บรธิบททดที่ตทำมมทำกลนับดผเหมสือนจะบตงบอกวนันเหลตทำนนัรนทนันทดหลนัง

จทำกกทำรเสดป็จกลนับมทำของพระครธิสตรในสงตทำรทำศด ไมตวทำต กรณดใด ในวนันนนัรนคนชนัวที่ จะถผกกททำจนัดไปเสดย
จทำกแผตนดธินโลก
สดด 2:6

"เราไดผู้ตนนั้งกษนตรนิยขห์ องเราไวผู้แลผู้วบนศนิโยน ภผเขาอนนบรนิสสทธนิธิ์ของ

เรา" นตทำสนใจทดที่คททำทดที่แปลเปป็น ตนนั้ง (นาคนัค) มดควทำมหมทำยไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘เจธิมตนัรง’ หรสือ ‘ตธิดตนัรง’ เหป็นไดข้
ชนัดวตทำผผข้พผดคสือ พระองครผผข้ประทนับในสวรรคร (ขข้อ 4) คททำทดแที่ ปลเปป็น ตนนั้ง อยผใต นรผปสมบผรณรกทำลและ
อทำจมดควทำมหมทำยเปป็นกทำรกระทททำทดที่เสรป็จสมบผรณรแลข้วหรสือควทำมคธิดในอนทำคตกป็ไดข้ ดนังนนัรนพระเจข้ทำ
ทรงประกทำศวตทำพระองครไดข้ทรงตนัรงแลข้วหรสือจะทรงตนัรงกษนัตรธิยรของพระองครบนพระทดที่นนังที่ ของ
พระองครทดที่ภผเขทำศธิโยน (คททำหลนังนดรเปป็นชสืที่อเรดยกแบบทนัวที่ ไปอยตทำงหนขที่งของกรดุงเยรผซทำเลป็ม) อดกครนัรงทดที่
กรอบเวลทำเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นตอนตข้นของยดุคพนันปด
สดด 2:7

เนสืรอหทำสต วนถนัดไปของเพลงสดดุดดบทนดรจงข เรธิที่มตข้นขขรน พระเจข้ทำทรงมด

เรสือที่ งทดที่จะประกทำศ ขผู้าพเจผู้าจะประกาศพระดดารนสของพระองคห์ พระเยโฮวาหห์รนบสนนั่งกนบขผู้าพเจผู้าวม่า
"เจผู้าเปป็นบสตรของเรา วนนนทนั้เราไดผู้ใหผู้กดาเนนิดแกม่เจผู้าแลผู้ว คททำทดแที่ ปลเปป็น พระดดารนส (ชค) ปกตธิแลข้วถผก
แปลเปป็น ‘กฎเกณฑร’ และมดควทำมหมทำยไดข้ดข้วยวตทำ ‘กฎหมทำย’ หรสือ ‘กฤษฎดกทำ’ กฤษฎดกทำหรสือขตทำว
ประกทำศททำงกทำรของพระองครกคป็ สือวตทำ “เจข้ทำเปป็นบดุตรของเรทำ วนันนดรเรทำไดข้ใหข้กทำท เนธิดแกตเจข้ทำแลข้ว”
เปทำโลประยดุกตรใชข้พระสนัญญทำนดรโดยตรงกนับกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระเยซผครธิสตรใน
กธิจกทำร 13:33 เชตนเดดยวกนัน โรม 1:4 หมทำยเหตดุเกดที่ยวกนับพระเยซผวทำต “ฝตทำยพระวธิญญทำณแหตงควทำม
บรธิสดุทธธิธนร นันบตงไวข้ดข้วยฤทธทำนดุภทำพ คสือโดยกทำรเปป็นขขรนมทำจทำกควทำมตทำยวตทำ เปป็นพระบดุตรของ
พระเจข้ทำ” ดผ ฮดบรผ 1:5 และ 5:5 เชตนกนัน แมข้เปทำโลประยดุกตรใชข้ขข้อนดรอยตทำงชนัดเจนกนับกทำรฟสืร นคสืน
พระชนมรของพระเยซผ มนันกป็อทำจมดกทำรประยดุกตรใชข้แบบหนขงที่ ทดที่กวข้ทำงกวตทำ คททำทดแที่ ปลเปป็น ใหผู้กดาเนนิด
(ยาลนัด) ในควทำมหมทำยขนัรนพสืรนฐทำนทดที่สดุดของมนันกป็หมทำยถขง ‘ใหข้เกธิด’ กทำรประยดุกตรใชข้กบนั พระเยซผ
ผผข้ทรงเปป็นพระบดุตรองครเดดยวทดที่บนังเกธิดมทำของพระเจข้ทำและกทำรรนับสภทำพมนดุษยรของพระองครเหป็นไดข้
ชนัดวตทำถผกกลตทำวถขงตรงนดรเชตนกนัน กฤษฎดกทำนนัรนดผเหมสือนวตทำจะลตวงพข้นมธิตธิของเวลทำ พระเยซผทรงเปป็น
พระบดุตรองครเดดยวทดที่บงนั เกธิดมทำของพระเจข้ทำตอนทดพที่ ระองครประสผตธิ พระองครทรงเปป็นเชตนนนัรนดข้วย

ตอนทดที่พระองครทรงถผกชดุบใหข้เปป็นขขรนจทำกตทำย พระองครจะทรงเปป็นเชตนนนัรนดข้วยเมสือที่ พระองครทรงถผก
ตนัรงบนพระทดที่นนังที่ ของพระองครตอนทดพที่ ระองครเสดป็จกลนับมทำ พระองครทรงเปป็นพระบดุตรทดที่บนังเกธิดมทำ
ของพระเจข้ทำเสมอมทำและจะทรงเปป็นเชตนนนัรนเสมอไป
สดด 2:8

เพรทำะควทำมสนัมพนันธรอนันมดเอกลนักษณรนร นัน พระเจข้ทำพระบธิดทำจขงตรนัส

แกตพระองครวทำต จงขอจากเราเถนิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาตนิใหผู้เปป็นมรดกของเจผู้า ตลอดทนนั้ง
แผม่นดนินโลกใหผู้เปป็นกรรมสนิทธนิธิ์ของเจผู้า แมข้บทำงคนไดข้พยทำยทำมทดที่จะประยดุกตรใชข้ขข้อนดรกบนั งทำนมธิชชนัน
ตตทำงๆและพระมหทำบนัญชทำนนัรน บรธิบทกป็กลตทำวชนัดเจนถขงพระครธิสตรและอทำณทำจนักรของพระองครทดที่จะ
มทำ อดกครนัรงทดที่คททำทดที่แปลเปป็น บรรดาประชาชาตนิ (โกย หรสือ โกยวิม) หมทำยถขงประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทดที่
เปป็นคนตตทำงชทำตธิ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนแหตงแผตนดธินโลกแกตพระบดุตรองครเดดยวทดที่
บนังเกธิดมทำของพระองครใหข้เปป็นมรดกของพระองคร เมสือที่ พระองครเสดป็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและ
สงตทำรทำศดใหญตยธิงที่ พระองครจะทรงถสือประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนเปป็นกรรมสธิทธธิธ
สดด 2:9

นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแกตพระบดุตรแลข้ววตทำ เจผู้าจะตทเขาใหผู้

แตกดผู้วยคทาเหลป็ก และฟาดใหผู้แหลกเปป็นชนินนั้ ๆดสจภาชนะของชม่างหมผู้อ" เหป็นไดข้ชดนั วตทำนดที่ดผเหมสือน
หมทำยถขงกทำรทททำลทำยอททำนทำจททำงกทำรเมสือง วนัฒนธรรม เศรษฐกธิจและกทำรทหทำรของประชทำชทำตธิเหลตทำ
นนัรนเมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพ ในพระคนัมภดรรมกด ทำรอข้ทำงอธิงถขง “คททำเหลป็ก” สดคที่ รนัร ง
แตตละครนัรงเชสืที่อมโยงถขงกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระครธิสตร ดผ วธิวรณร 2:27, 12:5, 19:15 ดข้วย
ควทำมหมทำยโดยนนัยตรงนดรกคป็ สือวตทำในกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระครธิสตร ควทำมบทำปจะไมตถผก
ยอมใหข้มดอยผเต ลย มนันจะถผกฟทำดใหข้แหลกดดุจภทำชนะหมข้อดธินทดถที่ ผกฟทำดดข้วยคททำเหลป็กในวนันนนัรน
อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรประยดุกตรใชข้ในทนันทดตรงนดรเหป็นไดข้ชนัดวตทำกลตทำวถขงกทำรเสดป็จกลนับมทำของพระครธิสตร
และกทำรทดที่พระองครจะทรงฟทำดอททำนทำจของประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทดที่เรดยงหนข้ทำกนันเขข้ทำมทำตตอสผข้พระองคร
ทดที่อทำรมทำเกดโดน ดผ วธิวรณร 19:11-17, 14:14-20
สดด 2:10

เนสืรอหทำสต วนสดุดทข้ทำยของเพลงสดดุดดบทนดรเรธิที่มตข้นตรงนดร มนันเปป็นคททำ

แนะนททำถขงเหลตทำผผข้ปกครองทดที่เหลสืออยผขต องแผตนดธินโลกในวนันนนัรนเมสืที่อพระเยซผครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ

ดข้วยฤทธทำนดุภทำพ เพราะฉะนนนั้นบนดนทนั้ โอ ขผู้าแตม่กษนตรนิยห์ทนนั้งหลาย จงฉลาดเถนิด ขผู้าแตม่นนกปกครองแหม่ง
แผม่นดนินโลก จงรนบคดาเตรือนเถนิด พระเจข้ทำผตทำนททำงพระวจนะของพระองครกทำท ลนังเสนอคททำแนะนททำทดที่ดด
สททำหรนับเหลตทำผผข้ปกครองของประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทดที่ไมตไดข้ถผกทททำลทำยตอนทดที่พระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ
สดด 2:11-12

จงปรนนนิบนตนิพระเยโฮวาหห์ดผู้วยความยดาเกรง และจงเกษมเปรม

ปรทดนิธิ์ดผู้วยตนวสนนนั่ 12 จงจสบพระบสตรเถนิดเกลรือกวม่าพระองคห์จะทรงพระพนิโรธ และเจผู้าตผู้องพนินาศจาก
ทางนนนั้น เพราะพระพนิโรธของพระองคห์นนนั้นจสดใหผู้ลกส ไดผู้รวดเรป็ว ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนของแผตนดธิน
โลกในวนันนนัรนไดข้รนับคททำแนะนททำใหข้ปรนนธิบนัตธิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำดข้วยควทำมยททำเกรง ควทำมเกษมเปรม
ปรดดธ ธิและกทำรตนัวสนันที่ แมข้บรธิบทตรงนดรกลตทำวถขงอวสทำนกทำลอยตทำงชนัดเจน กทำรประยดุกตรใชข้กใป็ ชข้ไดข้อยตทำง
แนตนอนตนัรงแตตสมนัยทดผที่ ผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรเขดยนมนันจนถขงทดุกวนันนดร กษนัตรธิยรทรนังหลทำยในวนันนนัรนไดข้
รนับคททำแนะนททำใหข้นมนัสกทำรพระบดุตรในฐทำนะกษนัตรธิยรของแผตนดธินโลกเกรงวตทำพวกเขทำจะเผชธิญกนับ
พระพธิโรธของพระองคร
เพลงสดดุดดอนันลขกซขรงบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำสนัญญทำอนันเปดที่ยมสดุข: ความสส ขเปป็นของคนทนนั้งหลาย
ผผวผู้ างใจในพระองคห์ นดที่เปป็นจรธิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นจรธิงในวนันนดร มนันเปป็นจรธิงตลอดชนัวที่ นธิรนนั ดรร
พระเจข้ทำจะทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดวที่ ทำงใจในพระองคร นนันที่ เรธิที่มตข้นดข้วยควทำมรอด มนันตตอเนสืที่องไป
ตลอดประสบกทำรณรของกทำรเปป็นครธิสเตดยน ดผ เพลงสดดุดด 34:8, 40:4, 84:12 เชตนกนัน
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 3: ดนังทดีอื่ไดผู้หมายเหตดุไวผู้ เพลงสดดุดดีบทนดีถนั้ ผกเขดียนโดยดาววิดตอนทดีอื่
เขาหนดีไปจากอนับซาโลม ดาววิดขจึนั้นตผู้นเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ในหดุบเขาแหท่งความสวินนั้ หวนังแตท่ปวิดทผู้ายดผู้วย
การอยผบท่ นยอดภผเขาลผกนนันั้นพรผู้อมคคาสรรเสรวิญขณะทดีอื่เขาตระหนนักถจึงความประเสรวิฐของพระเจผู้า
สดด 3:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรมดคททำนททำดนังนดร เพลงสดสดทของดาวนิด เมรืนั่อเสดป็จหนทจาก

อนบซาโลมโอรสของพระองคห์ มนันไมตชนัดเจนวตทำคททำนททำนดรไดข้รบนั กทำรดลใจหรสือไมต แตตมนนั กป็นททำเสนอ
ฉทำกหลนังและกทำลสมนัยของเพลงสดดุดดบทนดร เหป็นไดข้ชนัดวตทำคททำนททำนดรถผกเขดยนโดยใครสนักคนนอกเหนสือ
จทำกดทำวธิด

ดทำวธิดจขงขขรนตข้นวตทำ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ศนตรผ ของขผู้าพระองคห์ทวทมากขรึนั้นเหลรือเกนิน คผม่อรนิ
มากมายเหลม่านทนั้กดาลนงลสกขรึนั้นตม่อสผขผู้ ผู้าพระองคห์ 2 มทคนเปป็นอนนมากกดาลนงกลม่าวถรึงจนิตวนิญญาณขผู้า
พระองคห์วม่า "ในพระเจผู้าไมม่มททางรอดสดาหรนบเขา" เซลาหห์ เรทำไดข้เหป็นถขงกทำรกบฏทดที่กตอเคข้ทำขขรนตตอสผข้
ดทำวธิดตรงนดร เขทำเลป็งเหป็นขอบเขตของควทำมยดุงต ยทำกทดที่กทำท ลนังกตอตนัวขขรนและเขทำรผข้สขกกลนัว อยตทำงไรกป็ตทำม
ขณะทดที่เมฆพทำยดุกทำท ลนังกตอเคข้ทำขขรนรอบชดวธิตของเขทำ ทดพที่ ขที่งเดดยวของดทำวธิดกป็คสือ กทำรหนันไปหทำองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำ บทเรดยนหนขงที่ ยนังมดอยผสต ททำหรนับเรทำจนถขงวนันนดร เมสือที่ ควทำมยดุงต ยทำกพอกพผนขขรน เรทำหนันไปขอ
ควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำไดข้เสมอ นอกจทำกนดร ปรปนักษรมทำกมทำยของดทำวธิดกป็เยทำะเยข้ยควทำมไวข้
วทำงใจของเขทำในพระเจข้ทำ โดยอข้ทำงวตทำเขทำจะไมตพบควทำมชตวยเหลสือใดเลยในพระเจข้ทำ พวกเขทำดผ
เหมสือนบอกเปป็นนนัยวตทำมผลเหตดุของดทำวธิดนนัรนไมตชอบธรรม และพระเจข้ทำจะไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อ
ชตวยเขทำ
ยตอหนข้ทำแรกนดรลงทข้ทำยดข้วยคททำฮดบรผ เซลาหณ์ ซขที่งไมตไดข้ถผกแปล ในบรธิบทนดร คททำนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ
หยดุดชนัวที่ ครผต ดนังนนัรน มนันจขงคลข้ทำยกนับเครสือที่ งหมทำยพนักในดนตรดสมนัยใหมต คททำๆนดรจะปรทำกฏเจป็ดสธิบเอป็ด
ครนัรงตลอดหนนังสสือเพลงสดดุดด ในแตตละกรณด มนันมดควทำมหมทำยวตทำกทำรพนักและกทำรครดุตนคธิดถขงสธิที่งทดที่เพธิงที่
ถผกเขดยนไปนนัรน
สดด 3:3

แมข้ควทำมยทำกลททำบทำกกททำลนังจะเกธิดขขรนในชดวธิตของดทำวธิด เขทำกป็พบกทำร

หนดุนใจในพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเปป็นโลม่ลผู้อมรอบตนวขผู้าพระองคห์ พระองคห์
ทรงเปป็นสงม่าราศทของขผู้าพระองคห์ และทรงเปป็นผผผู้ชผ ศทรษะของขผู้าพระองคห์ไวผู้ นดที่เปป็นครนัรงแรกใน
หลทำยครนัรง ดทำวธิดกลตทำวถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำทรงเปป็นโลตของเขทำ ดผ เพลงสดดุดด 3:3; 5:12; 18:35;
28:7; 33:20; 35:2; 59:11; 84:9, 11; 115:9-11; 119:14; 144:2 ดผขข้ออข้ทำงอธิงตตทำงๆทดกที่ ลตทำววตทำองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นดนัรงของเรทำในเพลงสดดุดด 18:2 และ 30
นอกจทำกนดร ดทำวธิดรนับรผวข้ ทำต องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (1) สงตทำรทำศดของเขทำและ (2) ผผข้ทรงชผ
ศดรษะของเขทำไวข้ อยตทำงหลนังนดรอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่จธิตใจของเขทำถผกยกชผขร ขน แมข้อยผทต ตทำมกลทำงควทำมยทำก
ลททำบทำกใหญตยธิงที่ ทดที่กทำท ลนังใกลข้เขข้ทำมทำ ดทำวธิดกป็ไดข้รบนั กทำรหนดุนใจในกทำรทดที่รวผข้ ทำต องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น

สงตทำรทำศดของเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ แมข้เมฆพทำยดุกทำท ลนังกตอตนัวขขรนในชดวธิตของเขทำ เขทำกป็มอง
เลยควทำมยทำกลททำบทำกนนัรนไปยนังพระเจข้ทำของเขทำ เพลงสรรเสรธิญสมนัยใหมตทดที่มดชอสืที่ วตทำ “จงหนันมทำมอง
พระเยซผ” (Turn Your Eyes Upon Jesus) แสดงออกถขงควทำมจรธิงนดรอยตทำงแนตนอน แทนทดที่จะพดุงต เปข้ทำ
ไปทดที่ปญ
นั หทำเหลตทำนนัรนทดที่เผชธิญอยผต เรทำควรพดุงต เปข้ทำไปทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 3:4

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงกลตทำวไดข้วทำต ขผู้าพเจผู้ารผู้องทผลพระเยโฮวาหห์ดผู้วยเสทยง

ของขผู้าพเจผู้า และพระองคห์ทรงฟนงขผู้าพเจผู้าจากภผเขาอนนบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ เซลาหห์ เมสืที่อควทำม
ทดุกขรลททำบทำกกททำลนังกตอตนัวขขรนดทำวธิดกป็อธธิษฐทำนดนังๆตตอพระเจข้ทำ ดนังทดที่ดทำวธิดจะเขดยนในภทำยหลนังวตทำ “จง
มอบภทำระของทตทำนไวข้กบนั พระเยโฮวทำหร และพระองครจะทรงคทรทำจดุนทตทำน พระองครจะไมตทรงยอมใหข้
คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย” (เพลงสดดุดด 55:22) ในวธิกฤตธิครนัรงใหญตทดที่สดุดแหตงชดวธิตของเขทำ ดทำวธิด
หนันไปพขที่งพระองครผผข้เดดยวทดที่ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นไดข้ ดทำวธิดตระหนนักเพธิมที่ เตธิมอดกวตทำเมสืที่อเขทำรข้องทผลตตอ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำน “พระองครทรงฟนังขข้ทำพเจข้ทำจทำกภผเขทำอนันบรธิสดุทธธิธของพระองคร” วลด
ทดที่กลตทำวถขง “ภผเขทำอนันบรธิสดุทธธิธของพระองคร” อทำจหมทำยถขงภผเขทำศธิโยนหรสือภผเขทำโมรธิยทำหรซขที่งเปป็นทดที่ตรนัง
ของกรดุงเยรผซทำเลป็ม ทดที่เปป็นไปไดข้มทำกกวตทำ เขทำกลตทำวถขงกธิเบโอนตรงนดรซขที่งเปป็นทดๆที่ พลนับพลทำตนัรงอยผใต น
เวลทำสต วนใหญตของรนัชกทำลของดทำวธิด ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ ภทำพเปรดยบถขงสถทำนทดที่ๆพระเจข้ทำ
ทรงสถธิตอยผต แนตนอนวตทำปนัจจดุบนันนดรมนันคสือสวรรคร อดกครนัรงทดที่ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรสรดุปควทำมคธิดของ
เขทำดข้วย เซลาหณ์ นดที่อทำจหมทำยถขงกทำรพนักและกทำรใครต ครวญถขงควทำมยธิงที่ ใหญตของควทำมจรธิงนนัรนทดที่เพธิงที่
ถผกนททำเสนอไป
สดด 3:5

เพรทำะเหตดุทดที่เขทำไดข้เอทำควทำมยดุงต ยทำกของตนไปทผลตตอองครพระผผข้เปป็น

เจข้ทำแลข้ว ดทำวธิดจขงเขดยนวตทำ ขผู้าพเจผู้านอนลงและหลนบไป ขผู้าพเจผู้ากลนบตรืนนั่ ขรึนั้น เพราะพระเยโฮวาหห์
ทรงอสปถนมภห์ขผู้าพเจผู้า แมข้พทำยดุนร นันกททำลนังจะมทำถลตมเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็ไปทดที่เตดยงและนอนหลนับไดข้อยตทำง
สนันตธิ ทดที่ถผกเลป็งถขงตรงนดรคสือสธิที่งทดที่เปทำโลเขดยนถขงชทำวฟดลธิปปดในอดกหนขงที่ พนันปดตตอมทำในฟดลธิปปด 4:6-7
เพรทำะวตทำเขทำไดข้วทำงภทำระของตนบนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำแลข้ว เขทำจขงมดสนันตธิสขดุ ของพระเจข้ทำในใจของ
เขทำ อธิสยทำหร 26:3-4 กป็เขข้ทำมทำในหนัวเชตนกนัน พระเจข้ทำไดข้ประททำนสนันตธิภทำพอนันสมบผรณรแกตเขทำเมสืที่อเขทำ
วทำงใจพระองครสททำหรนับวธิกฤตธิทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำนดร

นอกจทำกนดร แมข้อนับซทำโลมและเหลตทำผผข้ตธิดตทำมของเขทำจงใจทดที่จะฆตทำดทำวธิด เขทำกป็ไมตเพดยงไป
นอนหลนับอยตทำงสนันตธิเทตทำนนัรน แตตเขทำกป็ลดุกขขรนในเชข้ทำวนันถนัดมทำดข้วย นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรปกปข้องดผแล
ของพระเจข้ทำทดที่มดใหข้แกตผผข้รนับใชข้ของพระองครทดที่ถผกปนัญหทำรดุมเรข้ทำ เหตดุผลนนัรนกป็ชนัดเจน “เพรทำะพระเยโฮ
วทำหรทรงอดุปถนัมภรขข้ทำพเจข้ทำ” ดทำวธิดอยผใต นสถทำนทดที่ลนับขององครผผข้สผงสดุดและเขทำกป็รผข้ดด ดนังนนัรนเขทำจขงอทำศนัย
อยผใต ตข้รตมเงทำขององครพระผผข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ เขทำจขงพนักสงบไดข้ในสนันตธิสขดุ โดยรผวข้ ทำต เขทำจะตสืที่นขขรนอยตทำง
ปลอดภนัยในตอนเชข้ทำ ทดที่พนักพธิงและโลตของเขทำคสือองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 3:6

ดนังนนัรนเขทำจขงเขดยนไดข้วทำต ขผู้าพเจผู้าไมม่กลนวคนเปป็นหมรืนั่นๆ ซรึงนั่ ตนนั้งตน

ตม่อสผขผู้ ผู้าพเจผู้าอยผม่รอบดผู้าน เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นกททำลนังของเขทำ แมข้อบนั ซทำโลมอทำจมทำพรข้อมกนับคน
เปป็นหมสืนที่ ๆเพสืที่อตตอสผข้เขทำ เขทำกป็พนักสงบไดข้ในสนันตธิสดุข พระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ ทดที่บอกเปป็นนนัย
ในเพลงสดดุดดบทนดรทรงนั บทกป็คสือ กทำรไวข้วทำงใจของดทำวธิดในพระเจข้ทำ เพรทำะควทำมเชสืที่อนนัรน เขทำจขงไมตกลนัว
ดนังนนัรนควทำมจรธิงหนขที่งอนันมหนัศจรรยรจงข อยผตต รงนดร ควทำมเชสืที่อในพระเจข้ทำคสือยทำทดที่ชตวยรนักษทำควทำมกลนัว
เมสือที่ เรทำวทำงใจพระองคร เรทำกป็ไมตตข้องกลนัว ไมตวทำต วธิกฤตธินร นันจะเปป็นอะไรกป็ตทำม
สดด 3:7

เขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ โปรดทรงลสกขรึนั้น โอ ขผู้า

แตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ โปรดทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้น เพราะพระองคห์ทรงตบแกผู้มศนตรผ ทนนั้ง
หลายของขผู้าพระองคห์ และทรงทสบฟนนของคนอธรรมทนนั้งปวง ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวย
เขทำใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิทดที่จะมทำนนัรน คททำทดที่แปลเปป็น ชม่วย (ใหผู้รอด) (ยาชา) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ชตวยใหข้
พข้น’ ในบรธิบทนดร นนันที่ อทำจเปป็นควทำมคธิดตรงนดร ดทำวธิดจขงระลขกวตทำในอดดตพระเจข้ทำทรงฟทำดฟนันศนัตรผทรนัง
ปวงของเขทำและชตวยเขทำใหข้พนข้ แลข้ว เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ประททำนกทำรชตวยใหข้พนข้ เชตนนนัรนอดก
สดด 3:8

เมสือที่ ใครต ครวญถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ มทำแลข้วเมสือที่

หลทำยปดกตอนโดยกทำรระลขกถขงควทำมประเสรธิฐขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ดทำวธิดจขงสรรเสรธิญวตทำ การชม่วย
ใหผู้รอดเปป็นของพระเยโฮวาหห์ ขอพระพรของพระองคห์หลนนั่งลงเหนรือประชาชนของพระองคห์เทอญ
เซลาหห์ คททำทดที่แปลเปป็น การชม่วยใหผู้รอด (ยาชผวณ์อาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘กทำรชตวยใหข้พนข้ ’ ไมตวทำต มนัน
จะเปป็นควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณหรสือฝตทำยรต ทำงกทำย องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ทรงชตวยประชทำชนของ

พระองครใหข้พข้น มนันเปป็นของพระองครและพระองครแตตเพดยงผผข้เดดยว ดทำวธิดจขงชสืนที่ ชมยธินดดวทำต พระพร
ของพระเจข้ทำมดแกตประชทำชนของพระองคร นนันที่ เปป็นควทำมจรธิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นจรธิงในทดุกวนันนดร
พระเจข้ทำทรงอวยพรประชทำชนของพระองคร!
ดทำวธิดขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทนดรโดยตระหนนักถขงวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผต มนันทททำใหข้เขทำทข้อใจ
กระนนัรนเมสือที่ เขทำคธิดถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ควทำมประเสรธิฐและควทำมยธิงที่ ใหญตของพระองคร จดุดสนใจ
ของเขทำกป็เปลดที่ยนไป เขทำเงยหนข้ทำขขรนมองสวรรครและปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยกทำรชสืนที่ ชมยธินดดและ
ชนัยชนะ พระเจข้ทำทรงตนัรงดทำวธิดเปป็นกษนัตรธิยรแลข้วและเขทำกป็ทรทำบดด เขทำจขงอยผใต นศผนยรกลทำงแหตงนทรทำ
พระทนัยของพระเจข้ทำ เขทำจขงพนักสงบในขข้อเทป็จจรธิงทดที่วทำต พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องเขทำและทรงชตวยเขทำใหข้
พข้นจทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผนต ร ด เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วย เซลาหณ์ อดกอนัน ซขที่งเปป็นคททำสนังที่ ใหข้พกนั และ
ใครต ครวญถขงควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตนร นนั ทดที่เพธิงที่ ถผกนททำเสนอไป ดผ หมทำยเหตดุสททำหรนับ 3:2
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 4: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สดีอื่มดีชสือื่อวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้องใชน้เครรอรื่ งสนำย เพลง
สดดดดของดนำววิด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เหก็นไดผู้ชดนั วท่าถผกเขดียนโดยดาววิดและเขดียนถจึงหนัวหนผู้านนักรผู้องทดีอื่
พลนับพลาซจึอื่งเขาไมท่ถกผ ระบดุชสือื่อ คคาวท่า เนกวิโนธ ไมท่ไดผู้ถกผ แปลแตท่มดีความหมายวท่า ‘เครสืออื่ งสาย’ นดีอื่
บอกเปก็นนนัยวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีจนั้ ะตผู้องถผกขนับรผู้องพรผู้อมกนับเครสืออื่ งสายสมนัยโบราณชนวิดหนจึอื่ง
บรรเลงประสาน สเปอรณ์เจดียน (Spurgeon) ถสือวท่าเพลงสดดุดดีบทกท่อนหนผู้านนันั้นเปก็น ‘เพลงสดดุดดีตอน
เชผู้า’ เขาเรดียกบทนดีวนั้ ท่าเปก็น ‘เพลงสรรเสรวิญตอนเยก็น’ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ไมท่ไดผู้ถผกหมายเหตดุไวผู้วท่าเขดียน
ขจึนนั้ มาในกาลสมนัยใด อยท่างไรกก็ตาม นนักอธวิบายพระคนัมภดีรณ์บางทท่านสนันนวิษฐานวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้
เปก็นภาคตท่อของเพลงสดดุดดีบทกท่อนหนผู้า การสนันนวิษฐานจจึงมดีอยผวท่ ท่ามนันถผกเขดียนจากมาหะนาอวิมในกวิ
เลอาดหลนังจากดาววิดไดผู้หนดีไปจากอนับซาโลม จากบรวิบทภายในเชสือื่อกนันวท่านดีอื่เปก็นคคาอธวิษฐานหนจึอื่งทดีอื่
ดาววิดเอท่ยกท่อนเขผู้านอนและจจึงถสือวท่าเปก็นเพลงสรรเสรวิญตอนเยก็น ไมท่วท่ากรณดีใด เหก็นไดผู้ชนัดวท่าหลาย
สท่วนของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นคคาอธวิษฐานหนจึอื่งของดาววิด

สดด 4:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยดทำวธิดรข้องทผลตตอพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่

พระเจผู้าแหม่งความชอบธรรมของขผู้าพระองคห์ ขอทรงโปรดสดนบเมรืนั่อขผู้าพระองคห์รอผู้ งทผล เมรืนั่อขผู้า
พระองคห์จนตรอก พระองคห์ทรงประทานชม่องทางใหผู้ ขอทรงเมตตาแกม่ขผู้าพระองคห์และทรงฟนงคดา
อธนิษฐานของขผู้าพระองคห์ ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังเขทำเมสืที่อเขทำอธธิษฐทำน ใหข้เรทำ
สนังเกตดข้วยวตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรเรดยกพระเจข้ทำวตทำเปป็น “พระเจข้ทำแหตงควทำมชอบธรรมของขข้ทำ
พระองคร” วลดนร ดไมตถผกพบทดที่อนสืที่ อดกเลยในพระคนัมภดรร แตตเหป็นไดข้ชนัดวตทำดทำวธิดเขข้ทำใจวตทำควทำมชอบธรรม
ในทดสที่ ดุดแลข้วของเขทำไมตไดข้อยผใต นตนัวเขทำเองแตตอยผใต นพระเจข้ทำ นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำม
ชอบธรรมของพระเจข้ทำซขที่งมดมทำโดยควทำมเชสืที่อ ดผ โรม 3:22 นดคที่ สือกทำรทททำใหข้เรทำเปป็นคนชอบธรรม
อยตทำงไรกป็ตทำม ดทำวธิดอทำจกททำลนังหมทำยถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงนททำเขทำในวธิถดตตทำงๆแหตงควทำมชอบธรรม
เพสือที่ เหป็นแกตพระนทำมของพระองครเองตทำมทดที่มดหมทำยเหตดุไวข้ในเพลงสดดุดด 23:3 พระเจข้ทำทรงเปป็น
แหลตงทดที่มทำแหตงควทำมชอบธรรมและมทำตรฐทำนตตทำงๆทดที่ชอบธรรมทนัรงปวง
ดทำวธิดจขงอข้ทำงพระเมตตทำตตทำงๆในอดดตของพระเจข้ทำเปป็นมผลเหตดุสททำหรนับกทำรสงเครทำะหรใน
ปนัจจดุบนัน เขทำเตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงระลขกวตทำพระองครทรงประททำนชตองททำงใหข้เขทำในอดดต
ตอนทดที่เขทำจนตรอก คททำทดที่แปลเปป็น ประทานชม่องทางใหผู้ (ราคาบ) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ทททำใหข้กวข้ทำง’
หรสือ ‘ทททำใหข้มขด นทำดใหญตโตขขรน’ ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำเมสืที่อตกอยผใต นทดที่แคบๆในอดดต พระเจข้ทำทรง
กรดุณทำใหข้เขทำมดชตองวตทำงทดที่จะหลบหลดกหรสือหลดกหนดมทำไดข้ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำไดข้
ทรงชตวยเหลสือเขทำตอนทดที่เขทำเดสือดรข้อนในอดดต เพรทำะเหตดุนร นันเอง ดทำวธิดจขงทผลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงมด
ควทำมเมตตทำตตอเขทำอดกและสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ถข้ทำเรทำสนันนธิษฐทำนวตทำดทำวธิดอยผทต ดที่มทำหะนทำอธิม
ในขณะหลบหนดจทำกอนับซทำโลม เขทำกป็ตกอยผใต นสภทำพจนตรอกจรธิงๆ
สดด 4:2

ดทำวธิดจขงหนันควทำมสนใจของเขทำไปยนังเหลตทำปรปนักษรของเขทำ เขทำจขง

เปลดที่ยนจทำกหข้องชนัรนในแหตงกทำรอธธิษฐทำนไปยนังทดุตงแหตงควทำมขนัดแยข้ง โอ บสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์เออ๋ย
ทม่านจะทดาใหผู้เกทยรตนิของขผู้าพเจผู้ากลายเปป็นความอนบอายอทกนานเทม่าใด ทม่านจะรนกสนินั่งไรผู้สาระ และ
แสวงการมสสาอทกนานเทม่าใด เซลาหห์ บดุตรทนัรงหลทำยของมนดุษยรในทดที่นร ดอทำจเปป็นอนับซทำโลมกนับเหลตทำคน
ทดที่ตธิดตทำมเขทำ เขทำจขงถทำมคนเหลตทำนนัรนแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำพวกเขทำจะเปลดที่ยนสงตทำรทำศดแหตงผผข้

ปกครองทดที่ไดข้รนับกทำรเจธิมของพระเจข้ทำใหข้กลทำยเปป็นควทำมอนับอทำย ควทำมเหยดยดหยทำม และควทำม
สนับสนอดกนทำนเทตทำใด อนับซทำโลมไดข้บนังคนับดทำวธิดบธิดทำของตนใหข้ลงจทำกบนัลลนังกรและไปหลบซตอนตนัว
นอกจทำกนดร เขทำถทำมวตทำพวกเขทำจะไลตตทำมสธิที่งไรข้สทำระและ “แสวงหทำกทำรมดุสทำ” อดกนทำนเทตทำใด
คททำทดแที่ ปลเปป็น การมสสา (คาซนับ) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำรหลอกลวง’ หรสือ ‘ควทำมเทดยมเทป็จ’
ในกทำรขนับดทำวธิดออกจทำกบนัลลนังกรของเขทำ อนับซทำโลมและเหลตทำผผข้ตธิดตทำมไมตเพดยงถอดดทำวธิดจทำกรทำช
บนัลลนังกรอยตทำงอนัปยศเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังเสนอเหตดุทดที่มพด รสืนฐทำนอยผบต นคททำมดุสทำและกทำรหลอกลวงอดก
ดข้วย ดทำวธิดจขงกททำชนับผผข้อตทำนของตนใหข้หยดุดชนัวที่ ครผตและพธิจทำรณทำเรสืที่องนดรในคททำวตทำ เซลาหณ์ ดผ หมทำยเหตดุ
สททำหรนับ 3:2
สดด 4:3

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดสนังที่ ผผข้อตทำนของตนใหข้พจธิ ทำรณทำเรสืที่องนดร จงทราบเถนิด

วม่า พระเยโฮวาหห์ทรงแยกคนททนั่ตามทางของพระเจผู้าไวผู้สดาหรนบพระองคห์ พระเยโฮวาหห์จะทรงสดนบ
เมรืนั่อขผู้าพเจผู้าทผลพระองคห์ คททำทดแที่ ปลเปป็น แยก (พาลาหณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ทททำเครสือที่ งหมทำย’ หรสือ ‘แยก
ออก’ ดทำวธิดอดุตสต ทำหรเตสือนผผข้อตทำนของเขทำใหข้ระลขกวตทำพระเจข้ทำทรงสนังเกตเหป็นคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธิน
ตทำมททำงของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำพระเจข้ทำจะไมตเพดยงสนังเกตเหป็นคนเหลตทำนนัรนเทตทำนนัรน แตต
จะทรงแยกบรรดทำคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำไวข้สททำหรนับกทำรปกปข้องคดุมข้ ครองของพระองครดข้วย ยธิ งที่
กวตทำนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังเมสือที่ บรรดทำคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ (ในกรณดนร ด
คสือ ดทำวธิด) อธธิษฐทำน ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงเฝข้ทำดผเหนสือบรรดทำคนทดที่ดททำเนธินตทำม
ททำงของพระเจข้ทำและทรงสดนับฟนังเมสืที่อพวกเขทำอธธิษฐทำน ควทำมคธิดหนขที่งทดที่สอดคลข้องกนันถผกพบใน
เพลงสดดุดด 34:15 ซขที่งไปดผขอข้ นนัรนไดข้
สดด 4:4-5

ดทำวธิดจขงนททำเสนอคททำสนังที่ หลทำยประกทำรสททำหรนับผผข้อตทำนของตน จงยรืน

ตะลรึงพรรึงเพรนิด และอยม่าทดาบาป จงคดานรึงในใจเวลาอยผบม่ นททนั่นอนและสงบอยผม่ เซลาหห์ คททำทดที่แปลเปป็น
จงยรืนตะลรึงพรรึงเพรนิด (รากาซ) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ตนัวสนันที่ ’ คททำๆนดรรตวมกนับคททำกททำชนับทดที่วทำต “อยตทำ
ทททำบทำป” อทำจหมทำยถขงควทำมเกรงกลนัวองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ดทำวธิดกททำชนับผผข้อตทำนของเขทำใหข้เกรงกลนัว
พระเจข้ทำและไมตทททำบทำป

คททำทดแที่ ปลเปป็น คดานรึง (อามารณ์) ในควทำมหมทำยแบบพสืรนๆทดที่สดุดคสือ ‘พผด’ ดทำวธิดจขงสนังที่ ผผข้อตทำน
ของเขทำใหข้พผดจทำกใจของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำบนเตดยงของพวกเขทำ กระทนังที่ ในยทำมคทที่ทำคสืนขณะอยผบต น
เตดยง เรทำกป็ถผกสนังที่ ใหข้อธธิษฐทำนเหมสือนตอนทดที่เรทำตสืที่น คททำทดที่แปลเปป็น สงบอยผม่ (ดามาม) มดควทำมหมทำยขนัรน
พสืรนฐทำนทดที่สดุดวตทำ ‘เงดยบ’ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำจขงเปป็น จงเงดยบ จงพผดกนับพระเจข้ทำจทำกใจของเจข้ทำ
กระทนังที่ ยทำมอยผบต นเตดยง อยตทำทททำบทำป และจงเกรงกลนัวองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ อดกครนัรงทดที่เรทำถผกกททำชนับใหข้
หยดุดชนัวที่ ครผตและใครต ครวญโดย เซลาหห์
ดทำวธิดกลตทำวคททำกททำชนับเปป็นชดุดของเขทำตตอไป 5 จงถวายเครรือนั่ งสนตวบผชาแหม่งความชอบธรรม
และวางใจในพระเยโฮวาหห์ นดที่เปป็นหนขงที่ ในสทำมแหตงทดวที่ ลด “เครสือที่ งสนัตวบผชทำแหตงควทำมชอบธรรม” ถผก
พบ (อดกสองแหตงทดที่เหลสืออยผใต นพระรทำชบนัญญนัตธิ 33:19 และเพลงสดดุดด 51:19) ควทำมคธิดตรงนดรอทำจไมต
ไดข้เจทำะจงถขงเครสืที่องสนัตวบผชทำของคนเลวด แตตดทำวธิดตรงนดรกทำท ลนังกลตทำวถขงกทำรถวทำยเครสือที่ งสนัตวบผชทำ
ตตทำงๆทดที่ถผกกททำหนดไวข้แดตพระเยโฮวทำหรในควทำมชอบธรรม กลตทำวโดยกวข้ทำงๆ เรทำอทำจอนดุมทำนไดข้
วตทำกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องมนักเกดที่ยวขข้องกนับกทำรเสดยสละอยผบต ตอยๆ กระนนัรน เรทำกป็ถผกเรดยกใหข้ทททำกทำรเสดย
สละเชตนนนัรนอยผดต ด จทำกนนัรนดทำวธิดกป็กทำท ชนับผผข้อตทำนของเขทำใหข้ “วทำงใจในพระเยโฮวทำหร” นอกเหนสือจทำก
คททำกททำชนับหลทำยประกทำรทดที่ถผกหมทำยเหตดุไวข้ในขข้อกตอนหนข้ทำแลข้ว ตรงนดรเรทำถผกกททำชนับใหข้ทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง
จทำกนนัรนกป็วทำงใจพระเจข้ทำ นนันที่ เปป็นจรธิงในสมนัยของดทำวธิด มนันเปป็นจรธิงกระทนังที่ ในทดุกวนันนดร ควทำมลขกซขรง
ของควทำมจรธิงนดรจะแพข้กแป็ คตควทำมเรดยบงตทำยของมนันเทตทำนนัรน
สดด 4:6

ครทำวนดรดทำวธิดวกกลนับไปกลตทำวถขงเหลตทำศนัตรผของเขทำ ซขงที่ อทำจอยผทต ดที่

เยรผซทำเลป็ม มทคนเปป็นอนนมากกลม่าววม่า "ผผใผู้ ดจะแสดงสนินั่งดทๆใหผู้เราไดผู้เหป็นบผู้าง ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอ
ทรงเปลม่งแสงสวม่างจากสทพระพนกตรห์ของพระองคห์มาเหนรือขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย" ดทำวธิดไดข้รนับ
รทำยงทำนมทำวตทำกททำลนังเกธิดอะไรขขรนในเยรผซทำเลป็มตอนทดที่เขทำไมตอยผต หดุชนัยไดข้สตงศทำโดกและอทำบดยทำธทำรรไป
แจข้งใหข้ดทำวธิดทรทำบวตทำอนับซทำโลมและเหลตทำสหทำยของเขทำกททำลนังมดแผนอะไร เขทำจขงเขดยนอยตทำงถผกตข้อง
แลข้วเกดที่ยวกนับคนเปป็นอนันมทำกทดที่อข้ทำงวตทำไมตมดใครจะชตวยเหลสือเขทำเลย นนันที่ คสือสธิที่งทดที่คนเขทำพผดกนันทดที่
เยรผซทำเลป็ม

แมข้ ‘เสดยงขข้ทำงมทำก’ อข้ทำงวตทำไมตมใด ครสนนับสนดุนดทำวธิด เขทำกป็หนันไปมองสวรรครและรข้องทผลวตทำ
“ขข้ทำแตตพระเยโฮวทำหร ขอทรงเปลตงแสงสวตทำงจทำกสดพระพนักตรรของพระองครมทำเหนสือขข้ทำพระองครทรนัง
หลทำย” แมข้ดทำวธิดวทำงใจควทำมชตวยเหลสือของมนดุษยรไมตไดข้มทำกนนัก เขทำกป็รวผข้ ทำต กทำรชตวยใหข้พข้นของเขทำมทำ
จทำกไหน เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงสททำแดงควทำมกรดุณทำตตอเขทำ คททำพผดนดรถผกแสดงออกมทำอยตทำง
สละสลวยโดยกทำรขอใหข้พระเจข้ทำทรงเปลตงแสงสวตทำงจทำกสดพระพนักตรรของพระองครมทำเหนสือเขทำ
ควทำมคธิดตรงนดรมดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงมองเขทำอยตทำงกรดุณทำ พระองครทรงกระทททำ
ตทำมนนัรนจรธิงๆ
สดด 4:7

เมสือที่ มองยข้อนกลนับไป ดทำวธิดกป็สรรเสรธิญวตทำ พระองคห์ไดผู้ประทาน

ความชรืนั่นบานใหผู้แกม่จนิตใจของขผู้าพระองคห์มากกวม่าเมรืนั่อพวกเขาไดผู้ขผู้าวและนดนั้าองสม่นมากมาย ฤดผเกป็บ
เกดที่ยวในอธิสรทำเอลมนักเปป็นชตวงเวลทำแหตงกทำรชสืที่นชมยธินดดและกทำรเฉลธิมฉลองครนัรงใหญต เมสือที่ ขข้ทำวและ
องดุตนถผกเกป็บเกดที่ยว คนอธิสรทำเอลกป็จะกธินเลดรยงและเฉลธิมฉลอง อยตทำงไรกป็ตทำม ดทำวธิดเปป็นพยทำนวตทำ
พระเจข้ทำไดข้ทรงใสตควทำมชสืที่นบทำนไวข้ในใจของเขทำมทำกยธิงที่ กวตทำควทำมชสืที่นบทำนของเหลตทำศนัตรผของเขทำใน
เวลทำแหตงกทำรเฉลธิมฉลองฤดผเกป็บเกดที่ยวของพวกเขทำ แมข้อนับซทำโลมและพรรคพวกอทำจกททำลนังเฉลธิม
ฉลองฤดผเกป็บเกดที่ยวและชนัยชนะทดที่ชนัดเจนของพวกเขทำอยผทต ดที่เยรผซทำเลป็ม ดทำวธิดกป็กลตทำวยอมรนับวตทำองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำไดข้ประททำนควทำมชสืนที่ บทำนใหข้แกตจธิตใจของเขทำมทำกยธิงที่ กวตทำเสดยอดก แหลตงทดที่มทำแหตงควทำม
ชสืนที่ บทำนของดทำวธิดคสือพระเจข้ทำของเขทำ แมข้มดควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆอยผรต อบดข้ทำน เขทำกป็พดุงต เปข้ทำไปทดที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำผผข้ประททำนควทำมชสืที่นบทำนแหตงจธิตใจเปป็นกทำรตอบแทน
สดด 4:8

ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงเขดยนไดข้อยตทำงซสืที่อตรงวตทำ ขผู้าพระองคห์จะเอนกายลง

นอนหลนบในความสนนตนิ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์เทม่านนนั้นททนั่ทรงกระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์
อาศนยอยผม่อยม่างปลอดภนย เมสือที่ เขทำเตรดยมตนัวจะเขข้ทำนอนทดมที่ ทำหะนทำอธิม ดทำวธิดกป็เอนกทำยลงในควทำม
สนันตธิและนอนไดข้ เขทำรผวข้ ทำต ผผข้ปกปข้องเขทำคสือผผข้ใด องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและพระองครแตตเพดยงผผข้เดดยว
เทตทำนนัรนประททำนควทำมปลอดภนัยแกตดทำวธิด ดทำวธิดอยผใต นศผนยรกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ
นอกจทำกนดรเขทำยนังดททำเนธินชดวตธิ อยตทำงเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำและวทำงใจพระองครตตอไปดข้วย
ดนังนนัรนเขทำจขงมดควทำมมนันที่ ใจวตทำพระเจข้ทำจะทรงดผแลเขทำ ดข้วยเหตดุนร ดเขทำจขงเขข้ทำนอนและหลนับเหมสือน

ททำรกคนหนขที่ง เขทำมดสนันตธิสขดุ แหตงจธิตใจและควทำมชสืที่นบทำนของหนัวใจ แมข้พทำยดุททำงกทำรเมสืองและกทำร
ทหทำรยนังสต งเสดยงกขกกข้องอยผไต กลๆกป็ตทำม
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 5: เพลงสดดุดดีบทถนัดไปนดีนั้เหก็นไดผู้ชดนั วท่าถผกเขดียนขจึนั้นในชท่วงชนัวอื่ โมง
อนันมสืดมวิดในชดีววิตของดาววิด เนสืนั้อหาเปวิดเผยวท่าดาววิดยนังอยผท่ในเยรผซาเลก็มในขผู้อ 7 ดนังนนันนั้ เพลงสดดุดดีบท
นดีจนั้ จึงนท่าจะถผกเขดียนขจึนั้นในชท่วงวนันเหลท่านนันั้นกท่อนการกบฏของอนับซาโลม ดาววิดเลก็งเหก็นการควิดคด
ทรยศของอนับซาโลมและรผผู้วาท่ การสผผู้รบกคาลนังใกลผู้เขผู้ามา เพลงสดดุดดีบทนดีนั้อาจถผกเขดียนในตอนเชผู้า
หรสืออยท่างนผู้อยกก็กลท่าวถจึงตอนเชผู้า ดผ ขผู้อ 3
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีชอสือื่ เรดียกวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้องใชน้เครรรื่องเปสู่นำ เพลงสดดดดของดนำววิด อดีกครนังนั้ ทดีอื่
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีคนหนจึงอื่ ทดีอื่ไมท่ถผกระบดุชสือื่อของพลนับพลา แมผู้อนับซา
โลมและพรรคพวกกบฏตท่อดาววิด พวกคนเลวดีทพดีอื่ ลนับพลากก็ยนังจงรนักภนักดดีตท่อเขาอยผท่ นนัอื่นอาจเปก็นเหตดุ
ทดีวอื่ ท่าทคาไมดาววิดถจึงอดุทวิศเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีผผผู้นดีนั้ ดาววิดอาจทราบถจึงความจงรนัก
ภนักดดีอนันไมท่เสสือื่อมคลายของชายผผผู้นดีนั้
คคาวท่า เนหวิโลธ ไมท่ไดผู้ถกผ แปลและความหมายของมนันกก็ไมท่ทราบแนท่ชนัด มนันถผกพบแคท่ตรงนดีนั้
ในพระคนัมภดีรณ์ บางคนควิดวท่าคคานดีนั้หมายถจึงขลดุท่ย หากเปก็นเชท่นนนันนั้ ความควิดตรงนดีนั้กก็อาจเปก็นไดผู้วท่า
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จะตผู้องถผกขนับรผู้องโดยมดีเสดียงเครสืออื่ งดนตรดีชนวิดขลดุท่ยหรสือปดีอื่บรรเลงประสาน เชท่น
เดดียวกนับทดีอื่เปก็นตามปกตวิของเพลงสดดุดดีหลายบทเหลสือเกวิน นดีอื่เปก็นคคาอธวิษฐานหนจึอื่งของดาววิดซจึอื่งพระ
ววิญญาณบรวิสดุทธวิธทรงบนันทจึกไวผู้แลผู้วเปก็นพระคนัมภดีรณ์ตลอดไป
สดด 5:1-3

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำ

อธธิษฐทำนของเขทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงเงทนั่ยพระกรรณสดนบถผู้อยคดาของขผู้าพระองคห์ ขอ
ทรงพนิจารณาเสทยงครดนั่าครวญของขผู้าพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น เสทยงครดนั่าครวญ (ฮากวิยณ์ก) มดควทำม
หมทำยไดข้ดข้วยวตทำ ‘กทำรรททำพขง’ หรสือแมข้แตต ‘กทำรกระซธิบ’ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ คททำอธธิษฐทำนนดร
อทำจไมตไดข้ถผกอธธิษฐทำนแบบออกเสดยงดนัง แตตอทำจเปป็นคททำอธธิษฐทำนแบบไมตมดเสดยงหรสือคนๆหนขงที่

อธธิษฐทำนอยตทำงเงดยบๆในตอนเชข้ทำตรผตเพสืที่อทดที่จะไดข้ไมตรบกวนผผข้อสืที่น เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 2 ขผู้าแตม่
พระบรมกษนตรนิยห์และพระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขอทรงฟนงเสทยงรผู้องทผลของขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้า
พระองคห์จะอธนิษฐานทผลตม่อพระองคห์ ทดที่บอกเปป็นนนัยในวลดทดที่วทำต “เสดยงรข้องทผล” คสือควทำมเรต งดตวน
ควทำมยทำกลททำบทำกกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำและดทำวธิดกป็ทรทำบดด โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำเรดยกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
วตทำ “พระบรมกษนัตรธิยแร ละพระเจข้ทำของขข้ทำพระองคร” ดทำวธิดคสือกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอล อยตทำงไรกป็ตทำม
เขทำรผวข้ ทำต ใครคสือกษนัตรธิยรองครผผข้สผงสดุด นนันที่ คสือพระเจข้ทำเอง ดทำวธิดจะไมตอธธิษฐทำนตตอพระอสืที่นใดเลย “ขข้ทำ
พระองครจะอธธิษฐทำนทผลตตอพระองคร” เทตทำนนัรน นอกจทำกนดร ตรทำบใดทดที่เขทำมดชดวตธิ อยผต เขทำจะอธธิษฐทำน
ตรงตตอพระเจข้ทำแหตงสวรรคร
3 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ในเวลาเชผู้าพระองคห์จะทรงสดนบเสทยงของขผู้าพระองคห์ ในเวลาเชผู้า
ขผู้าพระองคห์จะเตรทยมคดาอธนิษฐานทผลตม่อพระองคห์และเฝผู้าคอยดผอยผม่ ไมตปรทำกฏชนัดเจนวตทำดทำวธิดเขดยน
คททำอธธิษฐทำนนดรในตอนเชข้ทำหรสือไมต อยตทำงไรกป็ตทำม สธิที่งทดที่ชนัดเจนกป็คอสื วตทำเขทำอธธิษฐทำนในตอนเชข้ทำ เมสืที่อ
เรธิที่มตข้นวนันใหมต ดทำวธิดกป็อธธิษฐทำนตรงตตอสวรรครและมองขขรนไปทดที่นนันที่ บทเรดยนนนัรนยนังมดอยผจต นถขงวนันนดร
เรทำควรเรธิที่มตข้นวนันดข้วยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและนนันที่ กป็หมทำยถขงกทำรใชข้เวลทำกนับพระองครในกทำรอธธิษฐทำน
ในตอนเชข้ทำ
สดด 5:4

ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงพระลนักษณะอนันบรธิสดุทธธิธของ

พระองคร ดผู้วยวม่าพระองคห์มนิไดผู้ทรงเปป็นพระเจผู้าผผผู้ปทตนิยนินดทในความชนวนั่ ความชนวนั่ รผู้ายจะไมม่อาศนยอยผม่
กนบพระองคห์ ดทำวธิดทรทำบดดถขงพระลนักษณะอนันบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำไมตเพดยงเกลดยดชนังควทำม
ชนัวที่ รข้ทำยเทตทำนนัรน แตตมนันไมตสทำมทำรถอยผตต ตอพระพนักตรรพระองครไดข้เลย นนันที่ เปป็นเหตดุทดที่วทำต ทททำไมซทำตทำนถขง
ถผกขนับออกจทำกสวรรครและทททำไมคนบทำปทนัรงหลทำยทดที่ไมตไดข้บนังเกธิดใหมตจงข ไปทดที่นนันที่ ไมตไดข้เมสือที่ พวกเขทำ
ตทำย ฮทำบทำกดุก 1:13 นททำเสนอควทำมจรธิงนดรอยตทำงชนัดเจน ซขที่งไปดผไดข้ ดทำวธิดบอกใบข้อยตทำงชนัดเจนวตทำ
พระเจข้ทำจะไมตขข้องเกดที่ยวกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่กทำท ลนังกบฏตตอพระองครอยตทำงบทำปหนทำเลย
สดด 5:5-6

ดทำวธิดกลตทำวตตอไปถขงบรรดทำศนัตรผของเขทำและกทำรกบฏทดที่กทำท ลนังกตอตนัว

ขขรนของพวกเขทำ คนโงม่เขลาจะไมม่ยรืนอยผม่เฉพาะพระเนตรของพระองคห์ พระองคห์ทรงเกลทยดชนงผผผู้

กระทดาความชนวนั่ ชผู้าทนนั้งสนินั้น คททำทดแที่ ปลเปป็น โงม่เขลา (ฮาลเลล) ไมตใชตคททำทดที่ปกตธิแปลเปป็นโงตเขลทำ มนันมด
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ’ สธิที่งทดที่อทำจถผกบอกเปป็นนนัยตรงนดรกคป็ สือวตทำ มดคนเหลตทำนนัรน
ทดแที่ สรข้งทททำเปป็นจงรนักภนักดดและดททำเนธินตทำมแบบพระเจข้ทำในเมสืที่อดทำวธิดทรทำบวตทำพวกเขทำมนักกบฏอยตทำง
ลนับๆ เขทำจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำคนเหลตทำนดรจะไมตยนสื อยผตต ตอพระพนักตรรพระองคร นอกจทำกนดร
พระเจข้ทำทรงเกลดยดชนังคนเหลตทำนนัรนทดที่กระทททำความชนัวอื่ ชผู้า เหลตทำศนัตรผของดทำวธิดสดุดทข้ทำยแลข้วจะพบวตทำตนัว
เองเปป็นผผข้ทดที่ไดข้รนับพระพธิโรธของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำจะไมตทรงอดทนตตอควทำมบทำปในระยะยทำว
ดนังนนัรนดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ 6 พระองคห์จะทรงทดาลายผผผู้ททนั่พผดมสสา พระเยโฮ
วาหห์จะทรงสะอนิดสะเอทยนตม่อผผผู้กระหายเลรือดและคนหลอกลวง คททำตรงนดรทแดที่ ปลเปป็น มสสา (คาซนับ)
มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมเบดที่ยงเบน’ หรสือ ‘ควทำมหลอกลวง’ นดที่อทำจหมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่แสรข้งทททำ
เปป็นจงรนักภนักดดในขณะทดที่จรธิงๆแลข้วพวกเขทำรต วมกบฏกนับอนับซทำโลมดข้วย แนตนอนวตทำพระเจข้ทำทรง
สะอธิดสะเอดยนคนเหลตทำนนัรนทดที่ประพฤตธิตนัวในควทำมหลอกลวงและควทำมรดุนแรง ดทำวธิดอทำจกททำลนัง
หมทำยถขงอนับซทำโลมหรสือผผข้ทดที่รตวมสมคบคธิดกนับเขทำดข้วยซทรทำ พระเจข้ทำจะทรงทททำลทำยเหลตทำคนชนัวที่ ในกทำล
อนันเหมทำะสมของพระองคร
สดด 5:7

ดทำวธิดกลนับปฏธิญทำณวตทำ แตม่โดยความเมตตาอนนบรนิบผรณห์ของพระองคห์

ขผู้าพระองคห์จะเขผู้าไปในพระนนิเวศของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะนมนสการตรงตม่อพระวนิหารอนน
บรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ ดผู้วยความยดาเกรงพระองคห์ แมข้เขทำเผชธิญกนับควทำมไมตจงรนักภนักดดอยผรต อบดข้ทำน
ดทำวธิดกป็ตร งนั ใจมนันที่ ทดที่จะไปยนังพลนับพลทำเพสืที่อนมนัสกทำร แมข้คททำวตทำพระนวิเวศถผกใชข้ตรงนดร พระวธิหทำร
ททำงกทำรกป็ยงนั ไมตไดข้ถผกสรข้ทำงขขรนเลย เขทำอทำจกททำลนังหมทำยถขงพลนับพลทำนนัรนทดที่กธิเบโอนซขที่งอยผไต มตไกลจทำก
เยรผซทำเลป็ม ดทำวธิดอทำจหมทำยถขงพระวธิหทำรแทข้จรธิงในสวรรครกไป็ ดข้ ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิดกป็ตระหนนักวตทำ
ตนมทำอยผตต ตอพระพนักตรรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพรทำะควทำมเมตตทำอนันอดุดมของพระเจข้ทำ เขทำจขงนมนัสกทำร
ตตอพระพนักตรรพระองครในควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสือที่ เรทำตระหนนักวตทำเรทำสทำมทำรถมทำอยผตต ตอ
พระพนักตรรพระองครไดข้เพรทำะควทำมเมตตทำของพระองครเทตทำนนัรน เรทำกป็จะเรดยนรผทข้ ดที่จะยททำเกรงพระองคร
ไปโดยปรธิยทำย

สดด 5:8-9

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงวธิงวอนวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เนรืนั่องดผู้วยพวก

ศนตรผของขผู้าพระองคห์ ขอทรงนดาขผู้าพระองคห์ไปโดยความชอบธรรมของพระองคห์ ขอทรงโปรดทดา
ทางซรึนั่งขผู้าพระองคห์เดนินนนนั้นใหผู้ราบรรืนนั่ ดทำวธิดหธิวและกระหทำยหทำควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำใน
ชดวธิตของตนเอง นอกจทำกนดร เขทำเขข้ทำใจอยตทำงถตองแทข้วทำต เขทำยสืนอยผไต ดข้กเป็ พรทำะพระเมตตทำและพระคดุณ
ของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำเขทำไปในวธิถดแหตงควทำมชอบธรรมเพรทำะ
เหป็นแกตพระนทำมของพระองคร ดทำวธิดทรทำบดดวทำต พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับกทำรดททำเนธินชดวธิตในควทำม
ชอบธรรม ดผ 5:12 ดนังนนัรนเขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำเขทำเชตนนนัรน
ดทำวธิดทรทำบดดถขงพทำยดุแหตงกทำรกบฏทดที่กทำท ลนังกตอตนัวขขรนซขที่งอนับซทำโลมกททำลนังวทำงแผนอยผลต นับๆ
ดข้วยเหตดุนร ดเขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำยตทำงเทข้ทำเขทำไปในททำงและนทรทำพระทนัยของพระองคร บท
เรดยนนนัรนยนังมดอยผจต นถขงวนันนดร เรทำควรแสวงหทำกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำและดททำเนธินในททำงของ
พระองครเสมอ
ครนัรนกลตทำวถขงพวกศนัตรผของเขทำ ดทำวธิดกป็หมทำยเหตดุวทำต 9 เพราะในปากของเขาเหลม่านนนั้นไมม่มท
ความสนตยห์ซอรืนั่ จนิตใจของเขากป็ครือความชนวนั่ รผู้าย ลดาคอของเขาครือหลสมฝนงศพททนั่เปนิดอยผม่ เขาประจบ
สอพลอดผู้วยลนินั้นของเขา ควทำมตลบตะแลงและควทำมไมตซสืที่อตรงของเหลตทำคนทดที่อยผฝต ตทำยอนับซทำโลมกป็
ปรทำกฏชนัดตตอดทำวธิด แมข้พวกเขทำออกปทำกวตทำจงรนักภนักดดตตอเขทำในฐทำนะกษนัตรธิยร ดทำวธิดกป็รผข้ดดกวตทำนนัรน เขทำ
รผวข้ ทำต “ในปทำกของเขทำเหลตทำนนัรนไมตมคด วทำมสนัตยรซสืที่อ” เขทำทรทำบแผนกทำรลนับๆของคนเหลตทำนนัรนทดที่จะลข้ม
ลข้ทำงเขทำ ถขงกระนนัรนพวกเขทำกป็ยนังประจบสอพลอเขทำอยตทำงนตทำรนังเกดยจขณะทดที่จรธิงๆแลข้วพวกเขทำ
วทำงแผนทททำลทำยเขทำอยผต
สดด 5:10

ดทำวธิดจขงกททำชนับพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า โปรดทดาลายพวกเขา

และใหผู้เขาทนนั้งหลายลผู้มลงดผู้วยความคนิดเหป็นของตนเอง เหตสการละเมนิดเปป็นอนนมากนนนั้นขอทรงขนบ
ไลม่เขาออกไปเนรืนั่องจากเขาทนนั้งหลายไดผู้กบฏตม่อพระองคห์ ดทำวธิดคธิดวตทำเปป็นกทำรรอบคอบทดที่จะไมตเผชธิญ
หนข้ทำกนับกทำรกบฏทดที่กทำท ลนังกตอตนัวขขรนนนัรน ตรงกนันขข้ทำมเขทำฝทำกเรสืที่องทนัรงหมดนนัรนไวข้กบนั พระเจข้ทำเพสืที่อใหข้
พระองครทททำลทำยพวกเขทำเสดย เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงดนักจนับพวกเขทำในคททำปรขกษทำตตทำงๆของ

พวกเขทำเอง แนตนอนวตทำนนันที่ เกธิดขขรนจรธิงในเรสืที่องของอทำหธิโธเฟลและหดุชนัย นอกจทำกนดรดทำวธิดกป็เขข้ทำใจ
อยตทำงชนัดเจนดข้วยวตทำสดุดทข้ทำยแลข้วนนันที่ คสือกทำรกบฏตตอพระเจข้ทำผผข้ไดข้ทรงแตตงตนัรงเขทำใหข้เปป็นกษนัตรธิยร พวก
เขทำอทำจทททำเหมสือนกนับทดที่เยโรโบอนัมกระทททำในอดกหลทำยปดตตอมทำ ดทำวธิดรผวข้ ทำต ปนัญหทำทดที่แทข้จรธิงคสือ ควทำม
ไมตจงรนักภนักดดของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำ กทำรกบฏตตอผผข้นททำทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงแตตงตนัรงคสือควทำมไมตจงรนัก
ภนักดดเสมอ
สดด 5:11

แตม่ใหผู้คนทนนั้งปวงททนั่วางใจในพระองคห์นนนั้นเปรมปรทดนิธิ์ ใหผู้เขารผู้องเพลง

ดผู้วยความชรืนนั่ ชมยนินดทอยผม่เสมอ เพราะพระองคห์ทรงปผู้องกนนเขาไวผู้ ใหผู้คนททนั่รนกพระนามของ
พระองคห์ปรทดาปราโมทยห์อยผใม่ นพระองคห์ แมข้พทำยดุแหตงกทำรกบฏกททำลนังกตอตนัวขขรน ดทำวธิดกป็กทำท ชนับคน
เหลตทำนนัรนทดวที่ ทำงใจในพระเจข้ทำใหข้ชสืที่นชมยธินดด นนันที่ ยนังเปป็นจรธิงอยผเต หมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร เหตดุผลนนัรนลขก
ซขรง พระเจข้ทำทรงปกปข้องคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครในยทำมเดสือดรข้อน ดนังนนัรนเขทำจขงปตทำวรข้องวต
ทำ “แตตใหข้คนทนัรงปวงทดวที่ ทำงใจในพระองครนร นันเปรมปรดดธ ธิ” ดทำวธิดรผวข้ ทำต ควทำมชตวยเหลสือของเขทำมทำจทำก
ไหน เขทำจขงขอรข้องคนเหลตทำนนัรนทดรที่ นักพระนทำมของพระเยโฮวทำหรใหข้ชสืที่นชมยธินดดในพระองคร
พระองครไมตเคยทอดทธิรงคนของพระองครเอง
สดด 5:12

บทนดรปดธิ ทข้ทำยดข้วยหนขงที่ ในพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดที่ลขกซขรงอยตทำงแทข้จรธิง

ในพระคนัมภดรตร ลอดทนัรงเลตม ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์จะทรงอดานวยพระพรแกม่คนชอบ
ธรรม พระองคห์จะทรงคสผู้มครองเขาไวผู้ดผู้วยความโปรดปรานประดสจเปป็นโลม่ปผู้องกนนเขา (1) พระเจข้ทำ
จะทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรม พระสนัญญทำตตทำงๆทดคที่ ลข้ทำยกนันถผกพบใน
เพลงสดดุดด 11:7, 33:5, 45:7, 146:8 และทดที่อสืที่นๆ พระเจข้ทำทรงอวยพรควทำมชอบธรรม! นนันที่ เปป็นจรธิง
ในสมนัยของดทำวธิด มนันยนังเปป็นจรธิงอยผเต หมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร นอกจทำกนดร “พระพรของพระเยโฮวทำหร
กระทททำใหข้มนังที่ คนังที่ และพระองครมธิไดข้แถมควทำมโศกเศรข้ทำไวข้ดข้วย” (สดุภทำษธิต 10:22) มดบททำเหนป็จสททำหรนับ
คนชอบธรรมและสต วนหนขงที่ ของบททำเหนป็จนนัรนคสือพระพรของพระเจข้ทำ (2) พระเจข้ทำจะทรงแสดง
ควทำมโปรดปรทำนตตอคนชอบธรรม นดที่กเป็ ปรดยบไดข้กบนั อนันกตอนหนข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม มนันคสือกทำรขยทำย
ออกของเรสืที่องเดดยวกนันนนัรน พระเจข้ทำจะไมตเพดยงอวยพรคนชอบธรรมเทตทำนนัรน แตตควทำมโปรดปรทำน

ของพระองครจะอยผบต นพวกเขทำเสมอไปดข้วย (3) พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องคนชอบธรรม พระองครจะ
ทรงลข้อมรอบพวกเขทำดข้วยควทำมโปรดปรทำนของพระองครดจดุ ดข้วยโลตอนันหนขที่ง
ดทำวธิดกททำลนังเขข้ทำใกลข้สตผหนขที่งในโมงยทำมเหลตทำนนัรนทดที่มดสื มธิดทดที่สดุดแหตงชดวธิตของเขทำ เขทำทรทำบถขง
กทำรกบฏทดกที่ ทำท ลนังกตอตนัวขขรนของอนับซทำโลมบดุตรชทำยของเขทำเอง เขทำรผวข้ ทำต กทำรสผข้รบเปป็นสธิที่งทดที่หลดกเลดที่ยง
ไมตไดข้ ทนัรงในททำงกทำรเมสืองและนตทำจะเปป็นกทำรทหทำรดข้วย ถขงกระนนัรนเขทำกป็รผข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงอวยพร
ชตวยเหลสือและปกปข้องเขทำเพรทำะเขทำรผข้วทำต เขทำเปป็นคนเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ แมข้ดทำวธิดเปป็น
คนบทำปคนหนขงที่ อยตทำงแนตนอนเหมสือนเรทำทดุกคน เขทำกป็เปป็นชทำยคนหนขงที่ ทดที่ชดวธิตของเขทำมดลนักษณะ
เฉพทำะตนัวเปป็นกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ชอบธรรม ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนดด พระเจข้ทำกป็ทรงทรทำบเชตนกนัน
เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงชอบธรรมและทรงรนักควทำมชอบธรรม ดทำวธิดจขงรผวข้ ทำต เขทำวทำงใจพระเจข้ทำไดข้วทำต จะ
ทรงอวยพร ชตวยเหลสือและปกปข้องเขทำ พระองครทรงกระทททำเชตนนนัรนจรธิงๆ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 6: เพลงสดดุดดีบททดีอื่หกเปก็นเพลงแรกของเพลงสดดุดดีเหลท่านนันั้นทดีอื่
แสดงการสคานจึกผวิด (อดีกหกเพลงคสือเพลงสดดุดดี 32:1-11; 38:1-22; 51:1-19; 102:1-7; 130:1-8
และ 143:1-12) มนันเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนจึอื่งทดีอื่แสวงหาการยกโทษและการฟสืนั้นฟผสผท่สภาพเดวิม ดผู้วย
เหตดุนดีนั้บางคนจจึงสนันนวิษฐานวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนั้ ผกเขดียนโดยดาววิดหลนังจากทดีอื่เขาถผกเผชวิญหนผู้าโดย
นาธนันเกดีอื่ยวกนับความบาปของเขากนับนางบนัทเชบาและอดุรดีอาหณ์ อาจเปก็นไดผู้วท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผก
เขดียนในระหวท่างชนัอื่วโมงเหลท่านนันั้นตอนทดีอื่ลผกนผู้อยของดาววิดซจึอื่งเกวิดกนับนางบนัทเชบามดีชวดี วิตแขวนอยผท่
ระหวท่างความเปก็นและความตาย ไมท่มชดี นัยชนะในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เลย ตรงกนันขผู้ามมนันคสือเสดียง
รผู้องไหผู้ของคนบาปคนหนจึอื่งทดีอื่แสวงหาการอภนัยโทษขณะทดีอื่เขาชคาระคท่าแหท่งความบาปของตน
ชสือื่อเรดียกของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้คอสื ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้องใชน้เครรรื่องสนำยตนำมทนนำนองเชมวินวิท เพลง
สดดดดของดนำววิด หนัวหนผู้านนักรผู้องผผผู้นยดีนั้ ท่อมเปก็นเลวดีคนหนจึงอื่ ซจึอื่งกคากนับดผแลแผนกดนตรดีของพลนับพลา
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่เขา เนกวิโนธเปก็นคคาทดีอื่ไมท่ไดผู้ถผกแปลซจึอื่งอาจหมายถจึงเครสืออื่ งสาย เชท่น
พวิณ เปก็นตผู้น เหก็นไดผู้ชนัดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเพสืออื่ ขนับรผู้องรท่วมกนับเครสืออื่ งดนตรดีดนังกลท่าว เชมวิ

นวิท เปก็นคคาฮดีบรผอดีกคคาทดีอื่ไมท่ไดผู้ถผกแปลซจึอื่งนท่าจะหมายถจึง ‘ทดีแอื่ ปด’ บางคนควิดวท่านดีอื่หมายถจึง ระดนับ
แปดเสดียง (octave) ขณะทดีอื่คนอสือื่นๆควิดวท่ามนันคสือเครสืออื่ งดนตรดีชนวิดหนจึงอื่ ทดีอื่มแดี ปดสาย เหก็นไดผู้ชนัดวท่า
คคาฮดีบรผทงนันั้ สองคคานนันั้นเปก็นชสืออื่ เรดียกทางดนตรดีและเสนอแนะวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้จะตผู้องถผกขนับรผู้อง
อยท่างไร เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เหก็นไดผู้ชดนั วท่ายกใหผู้ดาววิดเปก็นผผผู้แตท่งในชสืออื่ เรสือื่องของมนัน
สดด 6:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรรข้องทผลอนันโศกเศรข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเย

โฮวาหห์ ขออยม่าทรงขนาบขผู้าพระองคห์เมรืนั่อทรงโกรธ และขออยม่าทรงลงทนณฑห์ขผู้าพระองคห์ดผู้วย
พระพนิโรธของพระองคห์ บรธิบทกลตทำวชนัดเจนวตทำนดที่เปป็นชตวงเวลทำหนขงที่ ในชดวธิตของดทำวธิดเมสือที่ พระเจข้ทำ
ทรงโกรธดทำวธิดมทำกๆ ชตวงเวลทำทดที่เหตดุกทำรณรนร ดเกธิดขขรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นตอนหลนังจทำกควทำมบทำปอนัน
ใหญตหลวงของดทำวธิดกนับนทำงบนัทเชบทำและอดุรดอทำหร ผผข้พยทำกรณรนทำธนันไดข้ประจนันหนข้ทำและตททำหนธิเขทำ
แลข้ว เมสืที่อถผกฟข้องใจและควทำมบทำปของตนถผกเปธิดเผย ดทำวธิดกป็ถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำและ
วธิงวอนพระองครใหข้ทรงมดเมตตทำตตอเขทำ ควทำมคธิดนนัรนจะถผกขยทำยควทำมเพธิมที่ เตธิมในขข้อถนัดไป
สดด 6:2

ดทำวธิดจขงวธิงวอนวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพระกรสณาแกม่ขผู้า

พระองคห์เพราะขผู้าพระองคห์อม่อนโหยโรยแรง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงรนกษาขผู้าพระองคห์
เพราะกระดผกของขผู้าพระองคห์ทสกขห์ยากลดาบากนนก แมข้ดทำวธิดไดข้ทททำบทำปอยตทำงรข้ทำยแรง เขทำกป็มดใจอตอน
และรข้องขอพระเมตตทำของพระเจข้ทำ ควทำมบทำปทททำใหข้คนเรทำอตอนแอลงฝตทำยวธิญญทำณ ดทำวธิดทรทำบ
เรสือที่ งนนัรนดด นอกจทำกนดร ควทำมรผสข้ ขกฟข้องใจเรสือที่ งควทำมผธิดบทำปของเขทำกป็ทที่ธิมแทงใจกลทำงแหตงตนัวตนของ
เขทำจนถขงขนทำดทดที่เขทำถผกทธิที่มแทงถขงกระดผกของตน กทำรฟข้องใจเรสือที่ งควทำมบทำปโดยพระวธิญญทำณ
บรธิสดุทธธิธกลป็ งไปยนังสต วนลขก ควทำมรผสข้ ขกผธิดของเขทำทททำใหข้เขทำไดข้รนับผลกระทบฝตทำยรต ทำงกทำยดข้วยซทรทำ
สดด 6:3

ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำรข้องทผลวตทำ ทนนั้งจนิตใจของขผู้าพระองคห์กป็ทสกขห์ยากลดาบาก

อยม่างยนินั่ง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ อทกนานสนกเทม่าใด ควทำมรผสข้ ขกผธิดเรสืที่องควทำมบทำปของเขทำไมตเพดยง
ทททำใหข้เขทำเจป็บปตวยฝตทำยรต ทำงกทำยเทตทำนนัรน แตตทดที่แยตยงธิที่ ไปกวตทำนนัรน เขทำไมตมดสนันตธิสขดุ ภทำยในดข้วย แนตทดเดดยว
ไมตมดสนันตธิสขดุ สททำหรนับคนบทำป ดผ อธิสยทำหร 48:22 และ 57:21 ดทำวธิดไดข้แตตรข้องออกมทำดข้วยควทำมสธิรน
หวนังวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ อทกนานสนกเทม่าใด เขทำอทำจคธิดวตทำควทำมทดุกขรโศกในใจของเขทำจะตตอ

เนสืที่องไปอดกนทำนเทตทำใด ผลพวงของควทำมบทำปกป็นตทำเวทนทำเสมอ ควทำมบทำปสนัญญทำเรสืที่องควทำม
เพลธิดเพลธิน แตตทรงธิ ไวข้แตตควทำมทดุกขรโศก มนันเตป็มไปดข้วยกทำรหลอกลวงจรธิงๆ ดผ ฮดบรผ 3:13
สดด 6:4

ดทำวธิดจขงขอรข้องวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงหนนมาชม่วยชทวตนิ

ของขผู้าพระองคห์ใหผู้พนผู้ ดผู้วยเถนิด โอ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้รอดเพราะเหป็นแกม่ความเมตตาของ
พระองคห์ ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้กลนับมทำหทำตนในสทำมนัคคดธรรมและควทำมเมตตทำ
ควทำมบทำปทททำใหข้เรทำเหธินหตทำงจทำกพระเจข้ทำและสทำมนัคคดธรรมทดที่ดทำวธิดเคยมดกบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ถผก
ทททำใหข้ขทำดไปเสดย ดทำวธิดจขงอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ชตวยจธิตวธิญญทำณของเขทำใหข้พนข้ จทำกควทำม
ทดุกขรโศกทดที่ควทำมบทำปไดข้นททำมทำ นอกจทำกนดรเขทำยนังอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้รอด
หรสือใหข้พข้นจทำกควทำมยทำกลททำบทำกแหตงจธิตใจและรต ทำงกทำยซขที่งไดข้เกธิดแกตเขทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ
ดข้วย อดกครนัรงทดคที่ ททำทดที่แปลเปป็น ชม่วย (ยาชา) ถผกใชข้ในควทำมหมทำยวตทำ ‘ชตวยใหข้พนข้ ’ ดทำวธิด ‘ถผกชตวยใหข้
รอด’ ฝตทำยวธิญญทำณไปเรดยบรข้อยแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมบทำปไดข้นททำมทำซขที่งควทำมทดุกขรโศกและควทำม
ยทำกลททำบทำกใหญตหลวง เขทำจขงอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมยดุงต ยทำกทดที่
เขทำประสบอยผนต ร นัน
สดด 6:5

ดทำวธิดทรทำบดดถขงสธิที่งตตอไปนดร เพราะถผู้าในความตาย ไมม่มทการระลรึกถรึง

พระองคห์ แลผู้วในแดนผผตผู้ ายใครเลม่าจะโมทนาพระคสณของพระองคห์ อทำจเปป็นไดข้วทำต ดทำวธิดถขงขนทำด
กลนัววตทำตนจะถผกประหทำรชดวธิต กทำรเลตนชผข้และกทำรฆทำตกรรมเปป็นกทำรกระทททำผธิดทดที่มดโทษประหทำร
ชดวธิตภทำยใตข้พระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส หรสืออทำจเปป็นไดข้มทำกกวตทำวตทำเขทำทดุกขรโศกเสดยจนเขทำคธิดวตทำตน
กททำลนังจะตทำย ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิดกป็เตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำถข้ทำเขทำตทำย เขทำกป็ระลขกถขง
พระองครหรสือขอบพระคดุณพระองครไมตไดข้อดก ขข้อนดรดผเหมสือนจะเปป็นกทำรรข้องขอชดวธิตแบบแฝงๆ ดทำ
วธิดสมควรตทำยเพรทำะสธิที่งทดที่เขทำไดข้กระทททำ กระนนัรนเขทำกป็เตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำ
สรรเสรธิญหรสือขอบพระคดุณพระองครไมตไดข้จทำกหลดุมศพ

อทำจเปป็นไดข้เชตนกนันวตทำถข้ทำดทำวธิดอธธิษฐทำนคททำอธธิษฐทำนนดรกตอนกทำรเสดยชดวธิตของบดุตรชทำยททำรก
ของเขทำทดที่เกธิดจทำกนทำงบนัทเชบทำ เขทำกป็กทำท ลนังอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงไวข้ชดวธิตเดป็กนนัรน แนตนอนวตทำเดป็ก
นนัรนไมตสทำมทำรถระลขกถขงหรสือขอบพระคดุณองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไดข้หทำกเขทำตทำยตอนเปป็นททำรก
สดด 6:6-7

กทำรฟข้องใจและควทำมทดุกขรโศกของดทำวธิดปรทำกฏชนัดเจนยธิงที่ ขขรนในคททำ

พผดตตอไปนดร ขผู้าพระองคห์อม่อนเปลทนั้ยดผู้วยการครดนั่าครวญ และหลนนั่งนดนั้าตาทม่วมททนั่นอนตลอดทนนั้งครืน ททนั่
เอนกายกป็ชม่มส โชกไปดผู้วยนดนั้าตาของขผู้าพระองคห์ เหป็นไดข้ชดนั วตทำดทำวธิดรข้องไหข้อยตทำงหนนักตอนกลทำงคสืน
ขณะทดที่เขทำนอนอยผบต นทดที่นอนของตน ควทำมคธิดตรงนดรดผเหมสือนจะบตงชดรถขงกทำรกลนับใจใหมตมทำกกวตทำ
แคตควทำมทดุกขรโศกอนันเกธิดจทำกผลทดที่ตทำมมทำตตทำงๆของควทำมบทำปของเขทำ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงนทรทำตทำแหตง
ควทำมเศรข้ทำโศกเพรทำะสธิที่งทดที่เขทำไดข้กระทททำ ดผ 2 โครธินธร 7:9-10
ดทำวธิดรข้องออกมทำในทททำนองเดดยวกนันวตทำ 7 ตาของขผู้าพระองคห์ทรสดโทรมไปเพราะความ
ทสกขห์ใจ มนนอม่อนเพลทยลงเพราะคผม่อรนิทนนั้งปวงของขผู้าพระองคห์ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วทำต นนัยนรตทำ
ของดทำวธิดบวมชทรทำและแดงกททำที่ เพรทำะกทำรรข้องไหข้ บนัดนดรควทำมเศรข้ทำโศกของเขทำกป็แสดงถขงกทำรสททำนขก
ผธิดอยตทำงแทข้จรธิง ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำมดสตวนชตวยเหลสือเหลตทำศนัตรผของเขทำไปเรดยบรข้อยแลข้ว นนัยนรตทำของเขทำ
คอยจนับจข้องเพสืที่อระวนังพวกเขทำมทำโดยตลอด แตตบนัดนดรเขทำไดข้ใหข้เหตดุพวกเขทำทดที่จะตตอตข้ทำนเขทำมทำกยธิงที่
กวตทำเดธิมอยตทำงโงตเขลทำ
สดด 6:8-9

นทรทำเสดยงของเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนอยตทำงฉนับพลนัน ขณะทดที่กตอนหนข้ทำ

นดรดทำวธิดตรอมตรมในควทำมเศรข้ทำโศก บนัดนดรเขทำถผกฟสืร นใจใหมตแลข้ว บรรดาเจผู้าผผผู้กระทดาความชนนั่วชผู้าจง
พรากไปจากขผู้า เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงสดนบเสทยงรผู้องไหผู้ของขผู้าแลผู้ว เมสือที่ ดทำวธิดไดข้ระบทำยควทำมใน
ใจของตนตตอพระเจข้ทำในควทำมชอกชทรทำและกทำรกลนับใจใหมตแลข้ว พระเจข้ทำกป็ทรงยกโทษเขทำจทำกควทำม
บทำปของเขทำอยตทำงเปดที่ยมพระเมตตทำ ดทำวธิดมองออกวตทำเปป็นเชตนนนัรน ควทำมมสืดคลดุข้มแหตงควทำมรผข้สขกผธิด
และกทำรฟข้องใจถผกทททำใหข้สลทำยไปในทนันทดโดยแสงแดดแหตงพระเมตตทำ พระคดุณและกทำรอภนัยโทษ
ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงตททำหนธิพวกศนัตรผของเขทำ ดผเหมสือนวตทำนดที่เปป็นเชธิงบทกวดและสททำนวนโวหทำร

มทำกกวตทำ แมข้อทำจเปป็นไปไดข้วทำต ศนัตรผบทำงคนของดทำวธิดไดข้ปรทำกฏตนัวขขรนเพสือที่ ตตอวตทำเขทำเรสืที่องควทำมบทำป
ของเขทำกป็ตทำม แนตนอนวตทำดทำวธิดยนังมดศนัตรผอยผหต ลทำยคนซขที่งเปป็นผผข้ทยดที่ นังจงรนักภนักดดตตอซทำอผล
ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกป็เปรมปรดดธ ธิ 9 พระเยโฮวาหห์ทรงสดนบคดาวนิงวอนของขผู้า พระเยโฮวาหห์จะ
ทรงรนบคดาอธนิษฐานของขผู้า ดข้วยวธิธดทดที่ไมตถผกอธธิบทำยไวข้ ดทำวธิดดผออกวตทำพระเจข้ทำทรงยกโทษเขทำแลข้ว
มนันอทำจเปป็นเรสือที่ งทดที่นทำธนันแจข้งแกตเขทำใน 2 ซทำมผเอล 12:13 ทดวที่ ทำต เขทำจะไมตตทำย ดทำวธิดจะยนังเกป็บเกดที่ยวผล
อนันขมขสืที่นแหตงควทำมบทำปของตนอยผเต หมสือนเดธิม อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำชสืที่นชมยธินดดทดที่วทำต พระเจข้ทำไดข้ทรง
สดนับฟนังเสดยงรข้องไหข้ของเขทำแลข้ว (ดผ ขข้อ 6-7)
สดด 6:10

ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยประกทำศวตทำ ขอใหผู้ศนตรผ ทนนั้งสนินนั้ ของ

ขผู้าไดผู้อายและลดาบากยากนนก ขอใหผู้เขาทนนั้งหลายหนนกลนบและไดผู้รนบความอนบอายในพรนิบตาเดทยว แมข้
เหลตทำศนัตรผของดทำวธิดอทำจวทำงแผนทดที่จะใชข้ควทำมบทำปของดทำวธิดเปป็นขข้อกลตทำวหทำททำงกทำรเมสือง บนัดนดรเขทำ
กป็สทำมทำรถกททำชนับพวกเขทำใหข้ละอทำยและใหข้ตนัวเองไดข้รนับควทำมลททำบทำกไดข้ พระเจข้ทำทรงยกโทษเขทำ
อยตทำงเปดที่ยมพระกรดุณทำแลข้ว ดนังนนัรนเขทำจขงสนังที่ พวกเขทำใหข้ไปเสดยและไดข้รนับควทำมอนับอทำยในแผนกทำร
ตตทำงๆของพวกเขทำทดที่จะบตอนทททำลทำยเขทำ คททำทดแที่ ปลเปป็น ไดผู้รบน ความอนบอาย (บผวชณ์) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ ‘ผธิดหวนัง’ หรสือ ‘ตกตะลขง’
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 7: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีชอสือื่ วท่า ชวิกกนำโยนของดนำววิดซถึรื่งทสู่นำนรน้องถวนำย
พระเยโฮวนำหห์เกดรื่ยวกหับคนนำพสดของคดชคนเบนยนำมวิน คคาวท่า ชวิกกนำโยน ไมท่ถผกแปลและอาจมดีความ
หมายวท่า ‘คคาสรรเสรวิญ’ ดนังทดีอื่ชสือื่อเรดียกนดีนั้กลท่าวชนัดเจน เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกประพนันธณ์และถผกขนับรผู้อง
โดยดาววิดถวายแดท่พระเจผู้าเกดรื่ยวกหับคนนำพสดของคดชคนเบนยนำมวิน ชสือื่อคดชถผกใชผู้เฉพาะในบรวิบทเกดีอื่ยว
กนับบดุตรชายของฮามและไมท่ใชท่ในความหมายอสืนอื่ เลยในชดีวตวิ ของดาววิด อยท่างไรกก็ตาม ไมท่วท่าเขา
เปก็นใครกก็ตาม เขากก็เปก็นคนเบนยามวินคนหนจึงอื่ และนท่าจะจงรนักภนักดดีตท่อซาอผล บางคนถจึงขนาดเสนอ
แนะวท่าคดุชจรวิงๆแลผู้วคสือ คดีช บวิดาของซาอผล แมผู้ไมท่มหดี ลนักฐานสนนับสนดุนจากพระคนัมภดีรณ์กก็ตาม ตรง
กนันขผู้าม ดผเหมสือนวท่าคดุชเปก็นคนเบนยามวินคนหนจึอื่งทดีจอื่ งรนักภนักดดีตท่อซาอผลผผผู้ซจึอื่งกลท่าวหาดาววิดตท่อซาอผล

โดยกลท่าวคคาพผดหลายอยท่างทดีอื่ไมท่จรวิงและเปก็นการใสท่รผู้ายเขา เนสือื่องจากซาอผลเปก็นคนขดีอนั้ วิจฉาและจวิต
ไมท่มนนัอื่ คง เขาจจึงอาจเชสือื่อคคาซดุบซวิบนวินทาของคดุช ดนังนนันั้นสเปอรณ์เจดียนจจึงเรดียกเพลงสดดุดดีบทนดีวนั้ ท่า
‘บทเพลงของววิสดุทธวิชนผผผู้ถผกใสท่รผู้าย’ (Song of the Slandered Saint) เหก็นไดผู้ชดนั วท่ามนันถผกเขดียนขจึนนั้
โดยดาววิดในชท่วงสมนัยทดีอื่เขาถผกซาอผลขท่มเหง ในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ดาววิดอผู้อนวอนองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้า
ใหผู้ทรงเปก็นผผผู้ปผู้องกนันเขา
สดด 7:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ โอ

ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์วางใจอยผม่ในพระองคห์ ขอทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ใหผู้พผู้นภนยจากผผผู้ขม่มเหงทนนั้งมวล ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้น ดทำวธิดขขรนตข้นคททำอธธิษฐทำนอนัน
ไพเรทำะนดรโดยเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำควทำมวทำงใจของเขทำมดอยผใต นพระองคร ดนังนนัรนเขทำจขงอข้อนวอน
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกคนเหลตทำนนัรนทดที่เสทำะหทำทดที่จะขตมเหงเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรม
ในกรณดนร ด เขทำอทำจหมทำยถขงซทำอผลอยผใต นใจ
ควทำมกลนัวของเขทำกป็คสือวตทำ 2 เกรงวม่าเขาจะฉทกจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์เสทยอยม่างสนิงโต และ
ฉทกจนิตวนิญญาณนนนั้นออกเปป็นชนินนั้ ๆ โดยไมม่มทผผู้ใผ ดชม่วยไดผู้ แนตนอนวตทำซทำอผลมดเหลตทำทหทำรไวข้คอยเรดยกใชข้
งทำนทดที่จะฉดกดทำวธิดเปป็นชธิรนๆไดข้จรธิงๆ อยตทำงไรกป็ตทำม ดผเหมสือนวตทำสธิที่งทดที่ดทำวธิดหตวงกป็คสือ ชสืที่อเสดยงของตน
ซขที่งถผกใสต รข้ทำยใหข้ซทำอผลฟนัง ดทำวธิดกลนัวเรสือที่ งชสืที่อเสดยงในดข้ทำนควทำมสนัตยรสดุจรธิตของตน แมข้ซทำอผลไดข้กลทำย
เปป็นศนัตรผของเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็ไมตเคยคธิดบตอนทททำลทำยกษนัตรธิยรของเขทำเลย เขทำยนังจงรนักภนักดดตตอไปแมข้ซทำ
อผลจะแสวงหทำทดที่จะเอทำชดวธิตของเขทำในทดสที่ ดุดกป็ตทำม
สดด 7:3-5

ดทำวธิดจขงปฏธิเสธขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนอยตทำงมดลนักษณะเปป็นบทกวดและ

อยตทำงมดสททำนวนโวหทำร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ถผู้าขผู้าพระองคห์กระทดาเชม่นนทนั้
ครือถผู้ามทความชนนั่วชผู้าในมรือของขผู้าพระองคห์ 4 ถผู้าขผู้าพระองคห์ตอบแทนความชนนั่วแกม่ผทผู้ผ ทนั่อยผม่อยม่างสนนตนิ
กนบขผู้าพระองคห์ (แตม่ผทผู้ผ ทนั่เปป็นศนตรผ ดผู้วยปราศจากเหตส ขผู้าพระองคห์เคยชม่วยผผผู้นนนนั้ ใหผู้รอดพผู้นไป) 5 กป็ขอ
ใหผู้ศนตรผ ขม่มเหงจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ทนน และใหผู้เขาเหยทยบยดนั่าชทวนิตขผู้าพระองคห์ลงถรึงดนิน และวาง
เกทยรตนิยศของขผู้าพระองคห์ไวผู้ในผงคลท เซลาหห์ ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบบทกวด ดทำวธิดยสืนกรทำนวตทำหทำก

เขทำมดควทำมผธิดในสธิที่งทดที่เขทำถผกกลตทำวหทำอยตทำงใสต รข้ทำย เขทำกป็วงธิ วอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอนดุญทำตใหข้ศนัตรผของ
เขทำมดชนัยชนะเหนสือเขทำ ถข้ทำเขทำมดควทำมผธิดจรธิง กป็ขอใหข้ซทำอผลมดชนัยเหนสือเขทำ แตตดทำวธิดกป็รดผข้ ดกวตทำนนัรน
เหมสือนกนับทดที่พระเจข้ทำทรงทรทำบดด เทตทำทดที่เขทำรผข้ เขทำไมตไดข้ปฏธิบนัตธิตนอยตทำงอยดุตธิธรรมเลย เขทำจขงทผลขอ
ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำไดข้
สดด 7:6-8

เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสผข้ควทำมแทนเขทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์

ขอพระองคห์ทรงลสกขรึนั้นดผู้วยพระพนิโรธของพระองคห์ ขอทรงขรึนั้นสผคผู้ วามเกรทนั้ยวกราดของศนตรผ ของ
ขผู้าพระองคห์ ขอทรงตรืนั่นขรึนั้นเพรืนั่อทดาการพนิพากษาททนั่พระองคห์ทรงกดาหนดแลผู้ว แมข้เหลตทำปฏธิปนักษรของ
เขทำเดสือดดทำลเขข้ทำใสต เขทำ ดทำวธิดกป็ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงกรธิรวเพสือที่ เขทำเพรทำะวธิธดทดที่เขทำถผกปฏธิบนัตธิอยตทำงอ
ยดุตธิธรรม นอกจทำกนดร เขทำยนังกททำชนับพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบตนั ธิอยตทำงยดุตธิธรรมเพสืที่อเขทำดข้วย เรทำควรหมทำยเหตดุ
ไวข้วทำต ดทำวธิดอดุทธรณรตตอศทำลฎดกทำแหตงควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำแทนทดที่จะพยทำยทำมจนัดกทำรปนัญหทำ
ตตทำงๆดข้วยตนัวเอง องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำตรนัสวตทำกทำรแกข้แคข้นเปป็นของเรทำ ดทำวธิดนททำควทำมทดุกขรลททำบทำกของ
ตนไปมอบไวข้แกตองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อใหข้พระองครทรงทททำใหข้เขทำพข้นจทำกขข้อกลตทำวหทำ เขทำไมตไดข้
พยทำยทำมทดที่จะทททำกทำรแกข้แคข้นใหข้ตนัวเอง
นอกจทำกนดร ดทำวธิดเตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงสผข้ควทำมแทนเขทำเพสืที่อกผ ข้
ชสืที่อของเขทำ 7 ดนงนนนั้นชสมนสมชนชาตนิทนนั้งหลายจะมาอยผม่รอบพระองคห์ เพราะเหป็นแกม่ชสมนสมนนนั้นขอทรง
กลนบไปประทนบบนททนั่สผง คททำวตทำ ชสมนสมชนชาตนิทนนั้งหลาย หมทำยถขงคนอธิสรทำเอลโดยรวม ขข้อกลตทำวหทำ
ทดที่เปป็นกทำรใสต รทำข้ ยตตอดทำวธิดนนัรนไดข้ถผกประกทำศใหข้สทำธทำรณชนรนับรผข้ทนัวที่ กนันแลข้วอยตทำงไมตตข้องสงสนัย
อยตทำงไรกป็ตทำมเมสืที่อพระเจข้ทำทรงสผคข้ วทำมเพสือที่ ทททำใหข้ดทำวธิดพข้นผธิดจทำกกทำรใสต รข้ทำยนดร ประชทำชทำตธินร นัน
ทนัรงหมดจะพทำกนันมทำหทำพระเจข้ทำดข้วยคททำสรรเสรธิญและควทำมโลตงอก ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงจนัดกทำรอยตทำงยดุตธิธรรมโดยเรป็วเพสืที่อเหป็นแกตพวกเขทำ เขทำจขงเสรธิมขข้อโตข้แยข้งทดที่มดเหตดุผลอดก
ประกทำรเขข้ทำกนับคดดของตนตตอหนข้ทำบนัลลนังกรแหตงพระคดุณนนัรน
หลนังจทำกกลตทำวเชตนนนัรนแลข้ว ดทำวธิดกป็ปตทำวประกทำศวตทำ 8 พระเยโฮวาหห์จะทรงพนิพากษาชนชาตนิ
ทนนั้งหลาย โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพนิพากษาขผู้าพระองคห์ตามความชอบธรรมของขผู้า

พระองคห์ และตามความสนตยห์สสจรนิตซรึนั่งมทอยผใม่ นขผู้าพระองคห์ ดทำวธิดจขงเตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้
ระลขกวตทำพระองครไดข้ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะพธิพทำกษทำประชทำชนของพระองค ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนตตอ
พระองครใหข้ทรงตนัดสธินชดรขทำดคดดควทำมของเขทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรง
พธิพทำกษทำตทำมควทำมชอบธรรมและควทำมสนัตยรสดุจรธิตของเขทำในเรสือที่ งนดร ดทำวธิดไมตไดข้อข้ทำงวตทำตนไมตมด
บทำปเลยแมข้แตตนธิดเดดยว ตรงกนันขข้ทำม เขทำแคตกทำท ลนังเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำในขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนทดที่
ปรนักปรททำเขทำ เขทำกป็ชอบธรรมและไดข้ประพฤตธิตนดข้วยควทำมสนัตยรสดุจรธิต ดนังนนัรนเขทำจขงอดุทธรณรตตอ
พระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำตทำมหลนักเกณฑรนร นัน
สดด 7:9

ดข้วยเหตดุนร ดดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ โอ ขอใหผู้ความชนวนั่ รผู้ายของคนชนนั่ว

จงมาถรึงททนั่สนินั้นสส ด แตม่ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขรึนนั้ เพราะพระเจผู้าผผผู้ทรงชอบธรรมทรง
ทดลองความคนิดและจนิตใจทนนั้งหลาย ดทำวธิดจขงรข้องทผลตตอหนข้ทำบนัลลนังกรยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำใหข้
พระองครทรงทททำใหข้คททำพผดใสต รทำข้ ยของควทำมชนัวที่ มทำถขงจดุดจบและทรงสถทำปนทำควทำมไรข้ผธิดของเขทำ
(และเพสืที่อคนอสืนที่ ๆทนัรงปวงทดที่ตกอยผใต นสภทำวะอนับจนคลข้ทำยๆกนัน) เขทำจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ
พระเจผู้าผผผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองความคนิดและจนิตใจทนนั้งหลาย แนตทดเดดยวพระเจข้ทำทรงชอบธรรม
ดทำวธิดเตสือนพระองครใหข้ระลขกถขงเรสืที่องนนัรน นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงตรวจสอบ (หรสือตนัดสธิน) เหตดุ
จผงใจตตทำงๆทดอที่ ยผลต ขกสดุดของเรทำ สททำหรนับคนสมนัยโบรทำณ จนิตใจทนนั้งหลาย (นนันที่ คสือ เครสืที่องในทนัรงหลทำย)
ถผกเชสืที่อกนันวตทำเปป็นทดที่ตรงนั ของอทำรมณรสตวนลขกสดุดเหลตทำนนัรน ถขงกระนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงตรวจสอบแมข้แตต
เหตดุจผงใจตตทำงๆทดที่อยผลต ขกสดุดและควทำมคธิดมดุตงหมทำยในใจของเรทำ เพรทำะทรทำบถขงกทำรไรข้ควทำมผธิดของ
ตนในเรสืที่องนดร ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงอยตทำงยดุตธิธรรมเพสือที่ เขทำ
สดด 7:10

ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงกลตทำวไดข้อยตทำงมดใจกลข้ทำวตทำ การปผู้องกนนขผู้าพเจผู้าอยผม่กนบ

พระเจผู้า ผผทผู้ รงชม่วยคนใจเททนั่ยงตรงใหผู้รอด ทดที่นตทำสนใจคสือคททำทดแที่ ปลเปป็น การปผู้องกนน (มาเกน) กทำร
ใชข้ทพดที่ บบตอยทดที่สดุดของมนันคสือควทำมหมทำยทดที่เปป็น ‘โลต’ หรสือ ‘ดนัรง’ เขทำจขงมนันที่ ใจไดข้วทำต พระเจข้ทำทรงเปป็น
โลตทดที่ปข้องกนันเขทำไวข้ ดผ เพลงสดดุดด 5:12 และสดุภทำษธิต 2:7 ดนังนนัรนเขทำจขงมดควทำมมนันที่ ใจเพรทำะเขทำรผข้วทำต
พระเจข้ทำ “ทรงชตวยคนใจเทดยที่ งตรงใหข้รอด” บรธิบทตรงนดรไมตใชตควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณ แตตเปป็นกทำร
ชตวยใหข้พนข้ จทำกควทำมยทำกลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยผ ต ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำทดที่แสนวธิเศษสททำหรนับคนเหลตทำนนัรน

ทดจที่ นัดแจงชดวธิตของตนโดยควทำมชอบธรรม พระเจข้ทำจะทรงสผข้ควทำมเพสืที่อชตวยเหลสือและชตวยพวกเขทำ
ใหข้พนข้
สดด 7:11

ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจผู้าทรงพนิพากษาคนชอบธรรม และพระเจผู้าทรง

พระพนิโรธกนบคนชนนั่วทสกวนน ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำประททำนควทำมยดุตธิธรรมใหข้แกตคนชอบ
ธรรม แตตทรงกรธิรวกนับคนชนัวที่ กระทนังที่ เปป็นประจททำทดุกวนัน ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะ
ทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดดที่ ททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร
คนชนัวที่ กป็รอคอยไดข้แตตกทำรพธิพทำกษทำทดที่เปป็นกทำรตดสอนของพระองคร
สดด 7:12-16

หข้ทำขข้อถนัดไปนดรนททำเสนอวธิธดทดที่พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่

ประพฤตธิตนัวอยตทำงอยดุตธิธรรม ถผู้ามนสษยห์คนใดไมม่กลนบใจ พระองคห์จะทรงลนบคมดาบของพระองคห์
พระองคห์ทรงโกม่งธนผเตรทยมพรผู้อมไวผู้ 13 พระองคห์ทรงเตรทยมอาวสธแหม่งความตาย พระองคห์ทรง
กระทดาใหผู้ลผกธนผของพระองคห์ตม่อสผผผู้ ผู้ขผ มม่ เหงทนนั้งหลาย มนดุษยณ์คนใดในทดที่นร ดหมทำยถขงคนชนัวที่ ทดที่ถผก
พรรณนทำไวข้ขข้ทำงบน (ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ นนันที่ อทำจหมทำยถขงซทำอผลและพรรคพวกของเขทำ) ควทำมคธิด
ตรงนดรกคป็ สือวตทำถข้ทำคนชนัวที่ ไมตหนันจทำกททำงของตน ในกทำลอนันเหมทำะสม พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับพวก
เขทำอยตทำงรดุนแรง ดทำวธิดใชข้ภทำพเปรดยบของอทำวดุธตตทำงๆทดถที่ ผกเตรดยมไวข้พรข้อมสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดไที่ ดข้
ขตมเหงเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรม
ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่กระทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำจะพบวตทำมนันยข้อนกลนับมทำทททำรข้ทำยพวก
เขทำในกทำลอนันเหมทำะสม 14 ดผเถนิด คนชนวนั่ กม่อความชนวนั่ ชผู้าขรึนนั้ แลผู้ว กดาลนงทผู้องความชนนั่วชผู้า และคลอด
การมสสาออกมา 15 เขาขสดหลสมพรางไวผู้ และตกลงไปในหลสมททนั่เขาทดาไวผู้นนนั้น 16 ความชนนั่วชผู้าของ
เขาจะกลนบมาสส มศทรษะเขา และความทารสณของเขาจะลงมาบนกบาลของเขาเอง
ดทำวธิดใชข้สททำนวนโวหทำรแบบกวดอดกครนัรงเพสือที่ พรรณนทำถขงกระทนังที่ คนชนัวที่ เขทำเปรดยบเหลตทำ
ปฏธิปนักษรของเขทำวตทำเปป็นเหมสือนหญธิงคนหนขที่งทดที่ตรนังครรภรและทข้องโตขณะทดที่พวกเขทำคธิดอตทำนแผนกทำร
ชนัวที่ ของตน ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำกป็คลอดการมดุสา (นนันที่ คสือ คททำพผดใสต รข้ทำย) ออกมทำ ดทำวธิดถผกใสต
รข้ทำย และเขทำกป็พรรณนทำตรงนดรใหข้เหป็นภทำพชนัดเจน ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปวตทำคนชนัวที่ ไดข้วทำงกนับดนักไวข้

และตกลงไปในนนัรนเอง ดผ สดุภทำษธิต 26:27 และปนัญญทำจทำรยร 10:8 คททำวตทำ กบาล หมทำยถขงสต วนบนสดุด
ของศดรษะคนเรทำ ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ กทำรใสต รข้ทำยและควทำมชนัวที่ ชข้ทำอสืที่นๆสดุดทข้ทำยแลข้วจะยข้อน
กลนับมทำทททำรข้ทำยและกลนับมทำตกใสต ตนัวคนๆนนัรนเอง
สดด 7:17

ดข้วยเหตดุนร ดดทำวธิดจขงไดข้แตตสรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในกทำรปธิดทข้ทำย

ขผู้าพเจผู้าจะสรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์เนรืนั่องดผู้วยความชอบธรรมของพระองคห์ และขผู้าพเจผู้าจะรผู้อง
เพลงสรรเสรนิญพระนามของพระเยโฮวาหห์ผสผู้ผ ผ งสส ด พสืรนฐทำนสททำหรนับคททำสรรเสรธิญของดทำวธิดคสือ
ควทำมชอบธรรมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ควทำมจรธิงบนยอดเขทำนนัรนยนังอยผเต หมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร ดข้วย
เหตดุนร ดเขทำจขงตนัรงใจวตทำจะรข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระนทำมแหตงพระเจข้ทำของเขทำ เชตนเดดยวกนับทดที่
เปป็นตทำมปกตธิในเพลงสดดุดดหลทำยบท ดทำวธิดไดข้เรธิที่มตข้นคททำอธธิษฐทำนของตนในหดุบเขทำแหตงปนัญหทำทดมที่ สืด
มธิด อยตทำงไรกป็ตทำม พอเขทำไดข้ฉดุกคธิดใครต ครวญถขงควทำมยดุตธิธรรมและควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ
แสงแดดแหตงคททำสรรเสรธิญกป็ไดข้สทำดสต องลงบนตนัวเขทำแลข้ว
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 8: ตรงขผู้ามกนับเพลงสดดุดดีสองบทกท่อนหนผู้า เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กลท่าว
ถจึงความชสือื่นชมยวินดดีใหญท่ยงวิอื่ และคคาสรรเสรวิญแดท่พระเจผู้า เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีชสือื่อวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้อง
ตนำมทนนำนองกวิททดธ เพลงสดดดดของดนำววิด เหก็นไดผู้ชดนั วท่ามนันถผกอดุทวิศแกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดี (อาจเปก็น
หนัวหนผู้ากลดุท่มนนักรผู้องประสานเสดียงหรสือผผผู้ควบคดุมวงออเคสตรผู้า) ของพลนับพลา ดาววิดอาจหวนังวท่า
นนักดนตรดีผผผู้ไดผู้รนับการนนับถสือทท่านนดีนั้จะใชผู้เพลงสรรเสรวิญบทนดีนั้ในการประชดุมนมนัสการอนันเหมาะ
สมทดีอื่พลนับพลา
ทคานองของเพลงบทนดีนั้คอสื กวิททดธ คคาๆนดีไนั้ มท่ไดผู้ถผกแปลและหมายถจึงบท่อยคอื่าองดุนท่ บางคนจจึง
ควิดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนั้ ผกเขดียนขจึนนั้ ในชท่วงฤดผเกก็บเกดีอื่ยวผลองดุท่นซจึงอื่ เปก็นชท่วงเวลาหนจึอื่งแหท่งความชสืนอื่ ชม
ยวินดดีใหญท่ยวิอื่งเสมอ เหก็นไดผู้ชนัดจากเพลงสดดุดดีบทนดีนั้วท่าดาววิดกคาลนังมองขจึนนั้ ไปทดีอื่ฟผู้าสวรรคณ์ซจึอื่งดลใจใหผู้
เขาเขดียนเชท่นนนันนั้ มนันเปก็นววิธดีปฏวิบนัตวิปกตวิในชท่วงฤดผเกก็บเกดีอื่ยวทดีอื่ชาวไรท่ชาวนาจะคผู้างคสืนในทดุงท่ จนกวท่า
การเกก็บเกดีอื่ยวสวินั้นสดุดลง ตอนทดีอื่เปก็นหนดุมท่ และยนังทคางานใหผู้บวิดาของเขาอยผท่นนนันั้ ดาววิดอาจเคยทคาเชท่น

นนันนั้ และไดผู้รนับการดลใจจากพระเจผู้าใหผู้เขดียนเชท่นนนันั้นหลนังจากไดผู้มองดผสงท่าราศดีเหลท่านนันั้นแหท่งฟผู้า
สวรรคณ์ในคสืนหนจึงอื่ ทดีอื่ฟาผู้ กระจท่าง
สดด 8:1

โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ครือองคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของบรรดาขผู้าพระองคห์

พระนามของพระองคห์สผงสม่งยนิงนั่ นนกทนนั่วทนนั้งแผม่นดนินโลก พระองคห์ผผู้ทผ รงตนนั้งสงม่าราศทของพระองคห์ไวผู้
เหนรือฟผู้าสวรรคห์ทนนั้งหลาย ดทำวธิดขขรนตข้นดข้วยกทำรระบทำยคททำสรรเสรธิญออกมทำถวทำยแดตพระเยโฮวทำหร
พระเจข้ทำ พระนทำมของพระองครนร นันสผงสท่งยวิอื่งนนักในทนัวที่ ทนัรงแผตนดธินโลก คททำทดแที่ ปลเปป็น สผ งสม่งยนิงนั่ นนก
(อนัดดวิยรณ์) มดควทำมหมทำยเพธิมที่ เตธิมวตทำ ‘ยธิงที่ ใหญต’ หรสือ ‘โอตอตทำตระกทำร’ คททำพยทำนเรสือที่ งควทำมยธิงที่ ใหญตและ
ควทำมโอตอตทำตระกทำรของพระเจข้ทำเปป็นทดที่ทรทำบกนันตนัรงแตตปลทำยสดุดดข้ทำนหนขงที่ ของโลกจนถขงปลทำยอดก
ดข้ทำน ไมตมใด ครสทำมทำรถอข้ทำงวตทำตนไมตรผข้วทำต มดพระเจข้ทำผผข้โอตอตทำตระกทำรองครหนขที่งในฟข้ทำสวรรคร (นตทำสนใจ
ทดวที่ ทำต ดทำวธิดใชข้ทรนังพระนทำมพระเยโฮวาหณ์ และชสืที่อเรดยกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ (อาโดนาย) พระเยโฮวทำหร
ทรงเปป็นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำจรธิงๆ) นอกจทำกนดร สงตทำรทำศดอนันโอตอตทำตระกทำรของพระองครกสป็ ผงยธิงที่
กวตทำฟข้ทำสวรรคร จทำกมดุมมองของสทำยตทำมนดุษยร ไมตมดสที่ ธิงใดทดที่สงผ สต งกวตทำฟข้ทำสวรรคร กระนนัรนสงตทำรทำศด
ของพระเจข้ทำกป็ถผกตนัรงไวข้ใหข้อยผสต ผงยธิงที่ กวตทำฟข้ทำสวรรครเสดยอดก ดนังนนัรนดทำวธิดจขงไดข้แตตสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
สดด 8:2

จากปากของเดป็กอม่อนและเดป็กททนั่ยนงดผดนม พระองคห์ทรงตนนั้งกดาลนง

เพราะบรรดาคผม่อรนิของพระองคห์ เพรืนั่อระงนบยนบยนงนั้ ศนตรผ และผผผู้กระทดาการแกผู้แคผู้น สงตทำรทำศดของพระเจข้ทำ
ปรทำกฏชนัดเจนแมข้มนดุษยรทดที่ดรสือรนัรนและบทำปหนทำเพธิกเฉยมนันบตอยๆกป็ตทำม ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงทรงจนัดกทำร
ใหข้แมข้แตตเดป็กเลป็กๆกป็สรรเสรธิญพระองครถงข แมข้พอต แมตของพวกเขทำอทำจไมตสรรเสรธิญพระองครกตป็ ทำม
แมข้ผผข้ใหญตทร นังหลทำยทดที่ใจแขป็งกระดข้ทำงไมตยอมสรรเสรธิญพระเจข้ทำ เดป็กเลป็กๆกป็จะสรรเสรธิญ เดป็กเลป็กๆ
เหลตทำนดรทททำใหข้คททำถทำมแบบโงตๆของพวกคนไมตเชสืที่อพระเจข้ทำและคนเยทำะเยข้ยเงดยบไปเสดย
สดด 8:3-4

เหป็นไดข้ชดนั วตทำดทำวธิดเพตงมองขขรนไปยนังทข้องฟข้ทำยทำมคทที่ทำคสืนและเหป็นวตทำ

ฟข้ทำสวรรครประกทำศสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำอยตทำงไร (เพลงสดดุดด 19:1) เมรืนั่อขผู้าพระองคห์พนิจารณาดผฟผู้า
สวรรคห์อนน เปป็นฝทนวนินั้ พระหนตถห์ของพระองคห์ ดวงจนนทรห์และดวงดาวซรึนั่งพระองคห์ไดผู้ทรงสถาปนาไวผู้
เมสือที่ ดทำวธิดตรขกตรองควทำมเปป็นระเบดยบและควทำมงดงทำมอนันโอตอตทำตระกทำรของเหลตทำดวงดทำวในฟข้ทำ

สวรรคร เขทำกป็รวผข้ ทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงจนัดแจงหรสือสถทำปนทำพวกมนันไวข้ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงอยผสต ผงกวตทำ
และทรงยธิงที่ ใหญตกวตทำดวงดทำวแหตงจนักรวทำลซขที่งพระองครไดข้ทรงเนรมธิตสรข้ทำง พรข้อมกนับควทำมกวข้ทำง
ใหญตไพศทำลของจนักรวทำลเปป็นพสืรนหลนัง ดทำวธิดจขงถทำมวตทำ 4 มนสษยห์เปป็นผผใผู้ ดเลม่าซรึนั่งพระองคห์ทรงระลรึก
ถรึงเขา และบสตรมนสษยห์เปป็นผผผู้ใดซรึงนั่ พระองคห์ทรงเยทนั่ยมเยทยนเขา เมสืที่อเปรดยบเทดยบกนับจนักรวทำลและ
จทำกนนัรนกป็เทดยบกนับพระเจข้ทำผผข้ทรงยธิงที่ ใหญตกวตทำซขที่งทรงเนรมธิตสรข้ทำงมนัน มนดุษยรกเป็ ลป็กนข้อยเหลสือเกธินทดที่
พระเจข้ทำจะทรงระลขกถขงเขทำ คททำทดแที่ ปลเปป็น ระลรึก (ซาคารณ์) มดควทำมหมทำยพสืรนๆวตทำ ‘จดจททำ’ ชตทำงเปป็น
เรสือที่ งนตทำอนัศจรรยรทพดที่ ระเจข้ทำผผข้ยธิงที่ ใหญตขนทำดนนัรนจะทรงสนพระทนัยผผข้ทดที่เลป็กนข้อยและไมตสททำคนัญเลยอยตทำง
พวกเรทำ ดทำวธิดจขงไดข้แตตสรรเสรธิญพระองคร
สดด 8:5

ดทำวธิดออกควทำมเหป็นของตนเกดที่ยวกนับมนดุษยรตตอไปวตทำ เพราะ

พระองคห์ทรงทดาใหผู้เขาตดนั่ากวม่าพวกทผตสวรรคห์แตม่หนม่อยเดทยว และทรงประทานสงม่าราศทกนบเกทยรตนิ
เปป็นมงกสฎใหผู้แกม่เขา เรทำควรหมทำยเหตดุคททำทดที่แปลเปป็น พวกทผตสวรรคห์ (เอโลฮวิม) มนันคสือคททำทดที่รข้อยละ
90 ของจททำนวนครนัรงทดที่มนนั ปรทำกฏถผกแปลเปป็นพระเจข้ทำ ทททำไมนนักแปลเหลตทำนนัรนถขงเลสือกใชข้คททำวตทำ พวก
ทผตสวรรคณ์ กป็ไมตปรทำกฏชนัดเจน อยตทำงไรกป็ตทำม ในทดๆที่ ขข้อนดรถผกยกคททำพผดไปในฮดบรผ 2:7 และ 9 คททำกรดก
(อนังเกะลอส) หมทำยถขงพวกทผตสวรรครอยตทำงชนัดเจน เรทำจขงมดตวนั อยตทำงหนขงที่ ทดที่คททำๆหนขงที่ ของพระคนัมภดรร
ใหมตใหข้ควทำมหมทำยแกตวธิธดทดที่คททำๆหนขงที่ ของพระคนัมภดรรเดธิมถผกแปลอยตทำงไร ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำพระเจข้ทำ
ทรงสรข้ทำงมนดุษยชทำตธิใหข้ตทที่ทำกวตทำพระองครเอง เหป็นไดข้ชนัดเรทำถผกสรข้ทำงใหข้ตทที่ทำกวตทำพวกทผตสวรรครดข้วยซทรทำ
พวกเขทำมดฤทธธิธเดชมทำกกวตทำอยตทำงแนตนอนและสทำมทำรถเขข้ทำถขงสวรรครไดข้ซขที่งเรทำทททำไมตไดข้ในยดุคสมนัยนดร
ดทำวธิดจขงอนัศจรรยรใจ แมข้กระนนัรนพระเจข้ทำไดข้ประททำน “สงตทำรทำศดกบนั เกดยรตธิ” เปป็นมงกดุฎใหข้แกต
มนดุษยชทำตธิ อยตทำงหลนังนดรถผกประยดุกตรใชข้อยตทำงชนัดเจนกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในฮดบรผ 2:6-9
พระองครทรงไดข้รนับสงตทำรทำศดกบนั เกดยรตธิเปป็นมงกดุฎจรธิงๆในพระกทำยทดที่ไดข้รนับสงตทำรทำศดซขที่งถผกชดุบใหข้เปป็น
ขขรนแลข้วของพระองคร
สดด 8:6-8

พอยข้อนกลนับมทำกลตทำวถขงเรสือที่ งทนัวที่ ๆไปมทำกกวตทำ ดทำวธิดกป็ตกตะลขงตตอ

ไปทดวที่ ทำต พระเจข้ทำทรงพธิจทำรณทำมนดุษยชทำตธิในกทำรอวยพรเรทำดข้วยอททำนทำจครอบครองเหนสือสธิที่ งทรง
สรข้ทำงของพระองคร พระองคห์ทรงมอบอดานาจใหผู้ครอบครองบรรดาพระหนตถกนิจของพระองคห์

พระองคห์ทรงใหผู้สนินั่งทนนั้งปวงอยผม่ใตผู้ฝม่าเทผู้าของเขา 7 ครือฝผงแกะและฝผงวนวทนนั้งสนินนั้ ทนนั้งสนตวห์ปม่าดผู้วย
8 ตลอดทนนั้งนกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรตม่างๆททนั่ไปมาอยผม่ตามทะเล คททำทดที่แปลเปป็น อดานาจใหผู้
ครอบครอง (มาชาล) มดควทำมหมทำยพสืรนฐทำนทดที่สดุดวตทำ ‘ปกครอง’ พระเจข้ทำไดข้ประททำนอททำนทำจ
ปกครองแกตมนดุษยชทำตธิเหนสือสธิที่งทรงสรข้ทำงทดที่เหลสือของพระองครไมตวทำต จะเปป็นอทำณทำจนักรสนัตวร ฝผงนก
ในอทำกทำศ หรสือปลทำทดที่แหวกวตทำยในนทรทำ พระเจข้ทำยนังทรงอนดุญทำตใหข้มนดุษยรปกครองทะเลใหญตดข้วยเรสือ
ทดที่เขทำสรข้ทำงขขรนดข้วย ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ ควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำผผข้ทรงระลขกถขงมนดุษยชทำตธิ
และประททำนอททำนทำจครอบครองเหนสือสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระองครแกตเขทำ
สดด 8:9

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงปตทำวรข้องวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ครือองคห์พระผผเผู้ ปป็น

เจผู้าของบรรดาขผู้าพระองคห์ พระนามของพระองคห์สผงสม่งยนิงนั่ นนกทนนั่วทนนั้งแผม่นดนินโลก เพลงสดดุดดบทนดร
ปธิดทข้ทำยตรงสธิที่งทดมที่ นันเรธิที่ม ดทำวธิดเปรมปรดดธ ธิในควทำมโอตอตทำตระกทำรของพระเจข้ทำเมสืที่อเขทำมองดผควทำมยธิงที่
ใหญตแหตงสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำผผข้ทรงเนรมธิตสรข้ทำงสรรพสธิที่งทดที่ยงธิที่ ใหญตเหลตทำนนัรนกป็ทรงยธิงที่
ใหญตกวตทำควทำมเจธิดจรนัสของพวกมนัน
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 9: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกยกใหผู้ดาววิดเปก็นผผผู้แตท่งและถผกอดุทวิศแกท่
หนัวหนผู้านนักดนตรดี อาจเพสือื่อใหผู้เขาขนับรผู้องทดีพอื่ ลนับพลา สวิอื่งทดีอื่นาท่ ทจึอื่งยวิงอื่ กวท่ากก็คสือคคาวท่า มดธลหับเบน มนันไมท่
ไดผู้ถผกแปลแตท่มดีความหมายตรงตนัววท่า ‘ความตายของบดุตรชายคนหนจึอื่ง’ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จจึงอาจถผก
ประพนันธณ์ขจึนั้นตอนทดีอื่บดุตรชายของดาววิดเสดียชดีววิตดนังทดีหอื่ มายเหตดุไวผู้ใน 2 ซามผเอล 12:20 คนอสืนอื่ ๆกก็
พยายามตดีความบางสท่วนของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ใหผู้เปก็นฝท่ายววิญญาณเพสืออื่ หมายถจึงการสวินั้นพระชนมณ์
ขององคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเรา คนอสือื่นๆกก็ยนังพยายามประยดุกตณ์ใชผู้เพลงสดดุดดีบทนดีกนั้ นับชนัยชนะของดา
ววิดเหนสือโกลวิอนัท บรวิบทดผเหมสือนจะสนนับสนดุนทรรศนะหลนังสดุดนดีนั้ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ดผเหมสือนจะเดวิน
ตามโครงสรผู้างนดีนั้: 9:1-6 คสือการโมทนาพระคดุณแดท่พระเจผู้าไมท่วท่าจะเปก็นอยท่างไร; 9:7-12 เปก็นการ
แสดงออกซจึอื่งความเชสือื่อ; 9:13-14 เปก็นคคาอธวิษฐานขอพระเมตตา; 9:15-16 เปก็นการระลจึกถจึงการ

พวิพากษาของพระเจผู้า; 9:17-18 เปก็นความไวผู้วางใจในความยดุตวิธรรมในอนาคตของพระเจผู้า; และ
9:19-20 เปก็นคคาอธวิษฐานปวิด มนันเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนจึอื่งทดีอื่ซนับซผู้อน
สดด 9:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำสรรเสรธิญ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขผู้า

พระองคห์จะสรรเสรนิญพระองคห์ดผู้วยสนินนั้ สส ดใจของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะบอกถรึงการ
มหนศจรรยห์ทนนั้งสนินนั้ ของพระองคห์ 2 ขผู้าพระองคห์จะยนินดทและปลาบปลรืนั้มใจในพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่องคห์ผผู้ผ
สผ งสส ด ขผู้าพระองคห์จะรผู้องเพลงสรรเสรนิญพระนามของพระองคห์ โปรดสนังเกตลททำดนับกตอนหลนังตรง
นดร (1) ดทำวธิดตนัรงใจทดที่จะสรรเสรธิญพระเจข้ทำดข้วยสวินั้นสดุดใจของเขทำ นตทำเศรข้ทำทดที่กทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ
สต วนใหญตมดลนักษณะสองจธิตสองใจ (2) ยธิงที่ กวตทำนนัรน ดทำวธิดยนังตนัรงใจทดที่จะเปป็นพยทำนแกตผผข้อสืที่นเกดที่ยวกนับ
พระรทำชกธิจตตทำงๆอนันมหนัศจรรยรของพระเจข้ทำดข้วย แนตทดเดดยว พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำนนัรนนตทำ
มหนัศจรรยร แมข้จะเจอกนับปนัญหทำตตทำงๆและควทำมโศกเศรข้ทำของชดวธิต ดทำวธิดกป็ตร งนั ใจทดที่จะชสืที่นชมยธินดดใน
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ (3) สดุดทข้ทำย เขทำตนัรงใจทดที่จะรข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำ สทำระสททำคนัญของ
เพลงสดดุดดกคป็ สือ กทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ ดนตรดอนันศนักดธิธสธิทธธิธตทำมควทำมหมทำยแลข้วคสือสธิที่งทดที่
สรรเสรธิญและถวทำยเกดยรตธิแดตพระองคร ไมตวทำต มนันใหข้ควทำมบนันเทธิงหรสือสรข้ทำงแรงบนันดทำลใจแกตเรทำ
หรสือไมตนร นนั ไมตไดข้ถผกกลตทำวถขง
สดด 9:3-4

ดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครผตเพสือที่ ใครต ครวญถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้

พข้นมทำแลข้วตลอดกทำรสผข้รบตตทำงๆของชดวธิต เมรืนั่อพวกศนตรผ ของขผู้าพระองคห์หนนกลนบ เขาทนนั้งหลายกป็
สะดสดและพนินาศไปตม่อเบรืนั้องพระพนกตรห์ของพระองคห์ 4 เพราะพระองคห์ทรงใหผู้ความยสตนิธรรมและ
ความเททนั่ยงตรงแกม่ขผู้าพระองคห์ พระองคห์ประทนบบนพระททนั่นนนั่งและประทานการพนิพากษาอนนชอบ
ธรรม ดทำวธิดสผข้รบมทำหลทำยศขกตลอดชดวธิตของเขทำ หทำกเพลงสดดุดดบทนดรถผกเขดยนเพสือที่ ใครต ครวญถขง
ชนัยชนะของเขทำเหนสือโกลธิอนัท ดทำวธิดกป็ยกใหข้ชนัยชนะของเขทำเปป็นมทำจทำกควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ
แมข้ดทำวธิดยธิงสลธิงหธินกข้อนนนัรนใสต โกลธิอนัท มนันกป็เปป็นพระหนัตถรแหตงกทำรทรงจนัดเตรดยมของพระเจข้ทำทดที่
ทททำใหข้เขทำไดข้รนับชนัยชนะ ยธิงที่ กวตทำนนัรนเขทำยนังยกยตองควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำดข้วย

คททำภทำษทำอนังกฤษ right ปรทำกฏสองครนัรงในขข้อ 4 อยตทำงไรกป็ตทำมคททำฮดบรผสองคททำกป็ถผกใชข้ในขข้อ
นดร คททำแรกถผกแปลมทำจทำก มวิชพนัท ซขที่งมดควทำมหมทำยวตทำ ควทำมยดุตธิธรรมหรสือกทำรพธิพทำกษทำอนันถผกตข้อง
ในบรธิบทตรงนดร ควทำมคธิดกป็คอสื วตทำพระเจข้ทำทรงดททำรงควทำมยดุตธิธรรมใหข้แกตดทำวธิด ดทำวธิดทรทำบวตทำเมสืที่อเขทำ
ทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องและดททำเนธินชดวธิตในใจกลทำงแหตงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำกป็จะทรงทททำสธิที่งทดที่ถผก
ตข้องตตอเขทำ คททำวตทำ right ทดที่สองแปลมทำจทำก เซเดค และหมทำยถขงควทำมชอบธรรมทดที่เปป็นหลนักกทำรหนขที่ง
ดทำวธิดรนับรผวข้ ทำต ควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำมดพรสืนฐทำนอยผบต นหลนักกทำรเรสืที่องควทำมชอบธรรม เขทำจขง
สรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับเรสืที่องนนัรน
สดด 9:5-6

ควทำมคธิดของดทำวธิดตรงนดรเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปลดที่ยนไปยนังเหลตทำศนัตรผของ

เขทำและโกลธิอนัทโดยเฉพทำะ พระองคห์ไดผู้ทรงขนาบบรรดาประชาชาตนิ และทรงทดาลายคนชนนั่ว แลผู้ว
ทรงลบชรือนั่ ของเขาออกเสทยเปป็นนนิตยห์ เมสือที่ ดทำวธิดนขกยข้อนถขงศขกตตทำงๆของตน เขทำกป็รวดเรป็วทดที่จะ
สรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทดที่ประททำนชนัยชนะนนัรนแกตเขทำ ดทำวธิดทรทำบดดวทำต ชนัยชนะตตทำงๆของเขทำมทำ
จทำกไหน ในคททำพผดทดที่เหป็นไดข้ชนัดวตทำกลตทำวแกตศนัตรผทดที่พทำต ยแพข้แลข้วของเขทำโดยตรง ดทำวธิดกป็หมทำยถขงโกลธิ
อนัท 6 โอ ศนตรผ เออ๋ย ความพนินาศของเจผู้าไดผู้สดาเรป็จเปป็นนนิตยห์ พระองคห์ทรงทดาลายบรรดาหนวเมรืองของ
เขา และททนั่ระลรึกของเขากป็วอดวายพรผู้อมกนบเขา โกลธิอนัทและพรรคพวกชทำวฟดลธิสเตดยของเขทำไดข้
ทททำใหข้นครตตทำงๆในอธิสรทำเอลพตทำยแพข้ไปแลข้วอยตทำงแนตนอน แตตควทำมทรงจททำเรสืที่องชนัยชนะตตทำงๆของ
พวกเขทำกป็พธินทำศแลข้วเปป็นนธิตยร บทำงคนคธิดวตทำมดคททำพยทำกรณรแฝงตรงนดรเกดที่ยวกนับปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร
และควทำมพตทำยแพข้ของเขทำซขที่งถผกกททำหนดไวข้แลข้ว กทำรบอกใบข้ถขงทรรศนะนดรถผกพบในขข้อ 8
สดด 9:7-8

ครทำวนดรดทำวธิดวกกลนับมทำกลตทำวถขงควทำมเปป็นนธิรนนั ดรรและควทำมชอบ

ธรรมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ แตม่พระเยโฮวาหห์จะทรงยรืนยงอยผม่เปป็นนนิตยห์ ไมตวทำต กทำรพตทำยแพข้ของโกลธิ
อนัทหรสือปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรถผกกลตทำวถขงหรสือไมต สธิที่งหนขงที่ กป็แนตนอน พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทรง
ดททำรงอยผเต ปป็นนธิรนันดรร ควทำมเปป็นนธิรนันดรรของพระองครถผกนททำเสนอตรงนดร อยตทำงชนัดเจนพอๆกนับทดที่อนสืที่ ใน
พระคนัมภดรร

นอกจทำกนดร พระองคห์ทรงตระเตรทยมบนลลนงกห์ของพระองคห์เพรืนั่อการพนิพากษา 8 พระองคห์จะ
ทรงพนิพากษาโลกดผู้วยความชอบธรรม พระองคห์จะทรงพนิพากษาบรรดาประชาชาตนิดผู้วยความ
เททนั่ยงธรรม กทำรพธิพทำกษทำทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำของพระเจข้ทำในควทำมชอบธรรมถผกประกทำศอดกครนัรง เพรทำะ
กทำรอข้ทำงอธิงถขง “โลก” ซขงที่ ถผกพธิพทำกษทำโดยพระองคร บทำงคนจขงเสนอแนะวตทำนดที่อทำจเปป็นคททำพยทำกรณรทดที่
เลป็งถขงวนันแหตงพระเยโฮวทำหรเมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดใหญตยธิงที่ ใน
วนันนนัรนควทำมชอบธรรมจะเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวแหตงกทำรครอบครองของพระองคร ดผ อธิสยทำหร 11:5
และวธิวรณร 19:11 ยธิงที่ กวตทำนนัรน ในระหวตทำงนดร ลนักษณะเฉพทำะตนัวแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำกป็ดททำรง
อยผตต ตอไปในควทำมชอบธรรม
สดด 9:9-10

พระเจข้ทำจะไมตเพดยงพธิพทำกษทำอยตทำงชอบธรรมเทตทำนนัรน แตตพระองคร

ทรงพรข้อมทดจที่ ะชตวยเหลสือประชทำชนของพระองครเสมอดข้วย พระเยโฮวาหห์จะทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยของ
คนททนั่ถผกกดขทนั่ ทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยในเวลายากลดาบาก แมข้พระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ครนัที่นครข้ทำมในควทำมยธิงที่ ใหญต
ของพระองครและทรงยดุตธิธรรมในกทำรพธิพทำกษทำของพระองคร พระองครกทป็ รงเปป็นทดที่ลร ดภยนั เสมอซขที่ง
ประชทำชนของพระองครสทำมทำรถมทำพขงที่ พธิงไดข้ในยทำมยทำกลททำบทำก กทำรตข้อนรนับมดใหข้เสมอตรงหนข้ทำ
บนัลลนังกรแหตงพระคดุณสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ เรทำหนันมทำหทำพระองครและพขงที่ พระองครไดข้เสมอ
เมสือที่ ควทำมยทำกลททำบทำกเขข้ทำมทำ ดผ ฮดบรผ 4:16 แนตทดเดดยว องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพระศธิลทำของเรทำ เรทำ
พนักพธิงในพระองคร ทดที่หลบภนัยเมสืที่อพทำยดุใหญตมทำ
ดนังนนัรน 10 บรรดาผผทผู้ ทนั่รผู้จผ นกพระนามของพระองคห์กป็จะวางใจในพระองคห์ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์
เพราะวม่าพระองคห์มนิไดผู้ทรงทอดทนินั้งบรรดาผผผู้ททนั่เสาะแสวงหาพระองคห์ เพรทำะวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ทรงเปป็นทดที่ลร ดภยนั ในยทำมยทำกลททำบทำก คนเหลตทำนนัรนทดรที่ ผข้จนักพระองครจขงวทำงใจพระองคร พระองครไมตเคย
และจะไมตมวด นันทอดทธิรงคนเหลตทำนนัรนทดที่แสวงหทำพระองคร ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำทดที่แสนวธิเศษ ดผ เพลง
สดดุดด 34:10 เชตนกนัน
สดด 9:11-12

ดทำวธิดจขงเรข้ทำผผข้อตทำนของเขทำใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำ จงรผู้องเพลงสรรเส

รนิญพระเยโฮวาหห์ ผผผู้ซงรึนั่ ประทนบในศนิโยน จงบอกเลม่าถรึงพระราชกนิจของพระองคห์ในทม่ามกลาง

ชนชาตนิทนนั้งหลาย เพรทำะควทำมสนัตยรซสืที่อ กทำรชตวยใหข้พข้น ควทำมยดุตธิธรรม และควทำมประเสรธิฐของ
พระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงกททำชนับเรทำใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญถวทำยแดตพระองคร นอกจทำกนดร เรทำยนังถผกสนังที่ ใหข้บอก
คนอสืที่นถขงพระรทำชกธิจตตทำงๆของพระองครดข้วย
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสือ 12 เมรืนั่อพระองคห์ทรงไตม่สวนเรรืนั่องโลหนิต พระองคห์ทรงจดาเขาทนนั้ง
หลายไวผู้ พระองคห์มนิไดผู้ทรงลรืมคดารผู้องทสกขห์ของผผผู้ถม่อมตนวลง ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำ เมสือที่ พระเจข้ทำทรง
ไตตสวนเรสืที่องโลหธิตของประชทำชนของพระองครซขที่งถผกทททำใหข้หลนังที่ ออก พระองครกไป็ มตทรงลสืมพวกเขทำ
และพระองครไมตทรงลสืมคททำอธธิษฐทำนของผผข้ถตอมตนัวลงดข้วย ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ ควทำมสนัตยรซสืที่อ
และควทำมยดุตธิธรรมของพระเจข้ทำ พระองครทรงยดุตธิธรรมและพระองครทรงปฏธิบนัตธิโดยไมตเลสือกหนข้ทำผผข้
ใด
สดด 9:13-14

ดทำวธิดจขงเปลดที่ยนจทำกคททำสรรเสรธิญเปป็นคททำอธธิษฐทำน ครทำวนดรเขทำเสนอ

คททำทผลขอตตอพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพระกรสณาแกม่ขาผู้ พระองคห์ ขอทรงทอด
พระเนตรวม่าขผู้าพระองคห์ตผู้องทนทสกขห์ทรมานเพราะคนททนั่เกลทยดชนงขผู้าพระองคห์เพทยงใด ขผู้าแตม่
พระองคห์ ผผผู้ทรงยกขผู้าพระองคห์ขนรึนั้ จากประตผของความตาย 14 เพรืนั่อขผู้าพระองคห์จะกลม่าวบรรดาคดา
สรรเสรนิญพระองคห์ททนั่ในประตผทนนั้งหลายแหม่งธนิดาศนิโยน ขผู้าพระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์ในการชม่วยใหผู้รอด
ของพระองคห์ แมข้พระเจข้ทำไดข้ประททำนกทำรชตวยใหข้พข้นอนันยธิงที่ ใหญตแกตดทำวธิดแลข้วในครนัรงอดดต ครทำวนดร
เขทำกป็วงธิ วอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงมดพระเมตตทำตตอเขทำตตอไป เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกถขง
ควทำมยทำกลททำบทำกทดที่ตตอเนสืที่อง ดทำวธิดมดศนัตรผหลทำยคน โดยซทำอผลกป็เปป็นหนขที่งในนนัรน ดทำวธิดจขงเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำพระองครไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกควทำมตทำยมทำหลทำยครนัรงแลข้ว เพรทำะเหตดุนร ดดทำ
วธิดจขงสรรเสรธิญพระเจข้ทำตตอไปไดข้ โปรดสนังเกตวลด “ในประตผทรนังหลทำยแหตงธธิดทำศธิโยน” ศธิโยนเปป็นคททำ
หนขงที่ ทดที่ใชข้เรดยกเยรผซทำเลป็มและประตผทรนังหลทำยของธธิดทำของมนันกป็อทำจหมทำยถขงเมสืองหนขงที่ ทดที่มขด นทำดเลป็ก
กวตทำ ซขงที่ อทำจเปป็นเบธเลเฮม เมสืองเกธิดของดทำวธิด ไมตวทำต กรณดใดดทำวธิดกป็ตร งนั ใจทดจที่ ะชสืที่นชมยธินดดในควทำม
รอดของพระเจข้ทำ ทนัรงทดที่เปป็นนธิรนันดรรและชนัวที่ ครทำว

สดด 9:15-17

ครทำวนดรดทำวธิดหนันจดุดสนใจของเขทำไปยนังเหลตทำคนอธรรมและจดุดจบ

ของพวกเขทำ บรรดาประชาชาตนิไดผู้จมลงในหลสมซรึนั่งเขาทดาไวผู้ และเทผู้าของเขาตนิดตาขม่ายซรึนั่งเขาเอง
ซม่อนดนกไวผู้ คททำทดแที่ ปลเปป็น บรรดาประชาชาตนิ (โกยวิม) เปป็นคททำฮดบรผทดที่หมทำยถขง ‘คนตตทำงชทำตธิ’ คนตตทำง
ชทำตธิในสมนัยของดทำวธิดแทบทดุกคนเปป็นคนนนับถสือรผปเคทำรพและอยผ นต อกพระสนัญญทำทดที่เปป็นพนันธ
สนัญญทำซขที่งพระเจข้ทำไดข้กระทททำแกตอธิสรทำเอล กลตทำวโดยสรดุป พวกเขทำไมตรจผข้ นักองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและ
ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงปรทำศจทำกพระเจข้ทำ ดข้วยเหตดุนร ดแมข้พวกเขทำอทำจขดุดหลดุมหรสือวทำงตทำขตทำยเพสืที่อดนักจนับคน
ทดที่ดททำเนธินตทำมแบบพระเจข้ทำ พวกเขทำกป็จะถผกจนับในบตวงแรข้วของตนัวเอง ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับ
สดุภทำษธิต 26:7 แมข้ซทำโลมอนยนังไมตไดข้เขดยนขข้อนดรเลยในตอนนนัรน แตตในฐทำนะเปป็นสดุภทำษธิตทนัวที่ ไปขข้อ
หนขงที่ ดทำวธิดกป็อทำจทรทำบดดถขงควทำมจรธิงของมนัน
นอกจทำกนดร 16 พระเยโฮวาหห์ทรงเผยพระองคห์ใหผู้ปรากฏแจผู้งดผู้วยการพนิพากษาซรึนั่งพระองคห์
ไดผู้ทรงกระทดา คนชนนั่วถผกดนกดผู้วยกนิจการททนั่ทดาดผู้วยมรือของเขาเอง ฮนิกเกอนน เซลาหห์ ควทำมคธิดหลทำย
ประกทำรถผกนททำเสนอตรงนดร ประกทำรแรก พระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่รจผข้ นักดดในเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำอนันชอบ
ธรรมของพระองคร มนันมดลนักษณะเฉพทำะตนัวเปป็นควทำมชอบธรรมและควทำมยดุตธิธรรม ประกทำรทดที่สอง
ดนังทดที่หมทำยเหตดุไวข้ขข้ทำงบน คนชนัวที่ ตธิดกนับดนักทดที่ตนวทำงไวข้เอง สดุดทข้ทำย ดทำวธิดปธิดทข้ทำยขข้อนดรดวข้ ย “ฮวิกเก
อนัน เซลาหณ์” คททำวตทำ ฮวิกเกอนัน ไมตไดข้ถผกแปลแตตมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘กทำรใครต ครวญ’ เซลาหณ์ มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘หยดุดชนัวที่ ครผต’ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำอทำจเปป็นกทำรหยดุดชนัวที่ ครผตและใครต ครวญหรสือคธิดเกดที่ยวกนับ
ควทำมจรธิงทดที่เพธิงที่ ถผกเอตยไปนนัรน มดเหตดุใหข้คธิดเกดที่ยวกนับสธิที่งทดที่เพธิที่งถผกกลตทำวไปอยตทำงแนตนอน
ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสต วนนดรโดยหมทำยเหตดุวทำต 17 คนชนวนั่ จะตผู้องถอยไปสผม่
นรก ครือประชาชาตนิทนนั้งมวลททนั่ลรืมพระเจผู้า คททำทดแที่ ปลเปป็น นรก (เชโอล) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำหลดุม
ฝนังศพ แตตมคด วทำมหมทำยดข้วยวตทำยมโลกของผผข้ทดที่ตทำยไปแลข้ว นรกเปป็นคททำแปลทดที่ดดของคททำๆนดร คททำทดที่แปล
เปป็น ประชาชาตนิ คสือ โกยวิม เหมสือนเดธิม มนันหมทำยถขงคนตตทำงชทำตธิ คนอธรรม หรสือชนตตทำงชทำตธิ ควทำม
จรธิงทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ คนทนัรงปวงทดที่เมธินพระเจข้ทำจะลงเอยในนรก

สดด 9:18-20

ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดวข้ ยคททำทผลขอใหข้พระเจข้ทำทรงลงมสือ

เพราะพระองคห์จะไมม่ทรงลรืมคนขนดสนเสมอไป และความหวนงของคนยากจนจะไมม่พนินาศไปเปป็น
นนิตยห์ 19 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงลสกขรึนั้น อยม่าใหผู้มนสษยห์มทชนยไดผู้ แตม่ใหผู้บรรดาประชาชาตนิถผก
พนิพากษาในสายพระเนตรของพระองคห์ทนนั้งสนินั้น จรธิงๆแลข้วดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำคน
ชนัวที่ ตทำมทดที่พระองครเหป็นสมควร แนตทดเดดยว กทำรแกข้แคข้นเปป็นของพระองคร พระองครจะทรงตอบ
สนอง เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำขอนดร 20 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงใหผู้เขายดาเกรง และ
ใหผู้บรรดาประชาชาตนิทราบวม่า เขาทนนั้งหลายเปป็นเพทยงมนสษยห์เทม่านนนั้น เซลาหห์ กลตทำวอดกนนัยหนขที่งดทำวธิด
ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำคนอธรรม ขอทรงทททำใหข้พวกเขทำรผจข้ นักควทำมเกรงกลนัวองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อทดที่พวกเขทำจะไดข้ตระหนนักถขงควทำมอตอนแอของควทำมเปป็นมนดุษยรทดที่ตทำยไดข้ของ
ตนเอง เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำกททำชนับใหข้หยดุดชนัวที่ ครผตและใครต ครวญเหมสือนเดธิม
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 10: เพลงสดดุดดีบทนดีอนั้ าจถผกเรดียกวท่าเสดียงรผู้องไหผู้ของผผผู้ทดีอื่ถผกบดีบ
บนังคนับ นนักอธวิบายพระคนัมภดีรณ์สวท่ นใหญท่เชสือื่อวท่าเพลงสดดุดดีบททดีสอื่ วิบเปก็นเพลงทดีอื่ตท่อเนสือื่องจากบททดีอื่เกผู้า
ในเนสือนั้ หาสท่วนหลนังของเพลงสดดุดดีบทนนันนั้ ดาววิดขอรผู้องพระเจผู้าใหผู้ทรงจนัดการกนับคนชนัวอื่ ความควิด
นนันนั้ ตท่อเนสือื่องมาในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ดาววิดขอรผู้องพระเจผู้าอดีกครนังนั้ ใหผู้ทรงพวิพากษาคนอธรรม เพลง
สดดุดดีบทนดีนั้ปดวิ ทผู้ายดผู้วยคคาสรรเสรวิญอนันเปดียอื่ มดผู้วยชนัยชนะถวายแดท่พระเจผู้า อาจมดีเนสืนั้อหาเชวิงคคา
พยากรณณ์ถจึงวนันแหท่งพระเยโฮวาหณ์ดผู้วยเมสืออื่ พระเยซผทรงปกครองและครอบครองจากเยรผซาเลก็ม
สดด 10:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำถทำมแบบเศรข้ทำๆทดวที่ ทำต ทททำไมพระเจข้ทำถขง

ไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงและพธิพทำกษทำคนชนัวที่ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ไฉนพระองคห์ประทนบยรืนอยผหม่ ม่าง
ไกล ไฉนพระองคห์ทรงซม่อนพระองคห์เสทยในยามยากลดาบาก ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับขข้อสงสนัย
ทดมที่ ดมทำทดุกยดุคสมนัยทดที่วทำต ทททำไมคนชนัวที่ ดผเหมสือนจะเจรธิญขขรนและคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ
ประสบกนับควทำมทดุกขรลททำบทำก ดผ เพลงสดดุดด 37 และ 73 ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำวตทำ ทททำไม โอ องครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำ? ทททำไมพระองครไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเหลสือเรทำ? พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจในเวลทำอนัน

สมบผรณรแบบของพระองครเสมอ เวลทำของเรทำอทำจไมตใชตเวลทำของพระองคร บทำงครนัรงพระองครทรง
อนดุญทำตใหข้เรทำเผชธิญกนับชตวงเวลทำแหตงกทำรทดสอบเพสืที่อทดที่เรทำจะไดข้วทำงใจพระองครมทำกขขรน นอกจทำกนดร
กทำรทดสอบเชตนนนัรนกป็เสรธิมกททำลนังเรทำ ทททำใหข้เรทำเปป็นผผข้ใหญต และหลตอหลอมเรทำ กระนนัรน ในระหวตทำง
ควทำมยทำกลททำบทำกของเขทำ ดทำวธิดกป็ไดข้แตตรข้องขอควทำมชตวยเหลสือตตอสวรรคร
สดด 10:2-3

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข เรธิที่มรต ทำยยทำววธิถดตตทำงๆของคนชนัวที่ คนชนนั่ว

ขม่มเหงคนยากจนอยม่างทะนงองอาจ ขอใหผู้เขาตนิดกนบบม่วงแรผู้วแหม่งอสบายททนั่เขาคนิดขรึนนั้ นนนั้น คททำทดที่แปล
เปป็น คนชนวนั่ (ราชา) ในควทำมหมทำยแบบทนัวที่ ไปมทำกกวตทำมดควทำมหมทำยเพดยงวตทำคนอธรรม โปรด
สนังเกตลนักษณะเฉพทำะตนัวอยตทำงหนขที่งซขที่งแพรต หลทำยเหมสือนควทำมอธรรมและนนันที่ กป็คอสื ควทำมเยตอหยธิงที่
ไมตมดทดที่ใดเลยในพระคนัมภดรรทดที่ควทำมเยตอหยธิงที่ ถผกพผดถขงในแงตบวก มนันถผกเชสืที่อมโยงเสมอกนับควทำมชนัวที่
นอกจทำกนดร คนใหญตคนโตและผผข้มดอททำนทำจกป็มนักขตมเหงคนยากจน คททำหลนังนดรมดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ กทำร
มดใจถตอม กทำรเปป็นคนตทที่ทำตข้อยและแมข้แตตคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ ตลอดหลทำยยดุคสมนัยเนสืรอ
หนนังมดตนัญหทำตตอสผข้กบนั จธิตวธิญญทำณ นนันที่ คสือ ควทำมอธรรมมดใจอธิจฉทำรธิษยทำและใสต รข้ทำยคนทดที่ดททำเนธินตทำม
ททำงของพระเจข้ทำเสมอ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ดนักจนับพวกเขทำในกนับดนักของพวกเขทำเอง
ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับ 9:15 และสดุภทำษธิต 26:7
นอกจทำกนดร 3 เพราะคนชนนั่วอวดถรึงสนินั่งททนั่ใจเขาอยากไดผู้นนนั้น และอวยพรคนททนั่โลภ ผผผู้ซงรึนั่ พระ
เยโฮวาหห์ทรงเกลทยดชนง เรทำไดข้ทรทำบเพธิมที่ เตธิมเกดที่ยวกนับใจมนดุษยรทดที่บทำปหนทำ คนอธรรมมนักอวดควทำม
ปรทำรถนทำตตทำงๆแหตงใจของตน นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำคนอธรรมพผดพลตทำมดข้วยปทำกของตนอยตทำงโงตเขลทำ
พวกเขทำดททำเนธินชดวธิตตทำมสธิที่งทดที่พวกเขทำอยทำกไดข้ (นนันที่ คสือ ควทำมปรทำรถนทำตตทำงๆแหตงใจของพวกเขทำ)
ยธิงที่ กวตทำนนัรน พวกเขทำยนังเทดที่ยวไปสรรเสรธิญคนเหลตทำนนัรนทดที่โลภโมโทสนันดข้วย (คททำทดแที่ ปลเปป็น โลภ ตรง
นดร (บนัทซา) จรธิงๆแลข้วหมทำยควทำมวตทำ ‘โลภโมโทสนัน’ หรสืออยทำกไดข้ ‘มทำกกวตทำเดธิม’) อยตทำงไรกป็ตทำม
ดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต พระเจข้ทำกลนับทรงเกลดยดชนัง (หรสือดผหมธิที่น) คนทดมที่ ดมมดุ มองเชตนนนัรนเกดที่ยวกนับชดวธิต นตทำ
เศรข้ทำทดที่สที่ ธิงนดรคสือแรงจผงใจของคนมทำกมทำยในวนัฒนธรรมสมนัยใหมตของเรทำ

สดด 10:4-6

ดทำวธิดพรรณนทำถขงวธิถดชวด ธิตของคนอธรรมตตอไป เพราะคนชนนั่วนนนนั้

ดผู้วยสทหนผู้าททนั่เยม่อหยนินั่งยโสจะไมม่แสวงหาพระเจผู้า พระเจผู้ามนิไดผู้อยผม่ในความคนิดทนนั้งสนินั้นของเขาเลย อดก
ครนัรงทดที่ควทำมเยตอหยธิงที่ ถผกพรรณนทำวตทำเปป็นอดุปนธิสนัยหลนักของควทำมอธรรม คททำทดที่แปลเปป็น สทหนผู้า (อนัฟ)
แมข้หมทำยถขงใบหนข้ทำโดยทนัวที่ ไป มนันกป็มดควทำมหมทำยแบบเฉพทำะเจทำะจงวตทำจมผก ควทำมคธิดตรงนดรอทำจ
เปป็นไดข้วทำต คนอธรรมเพรทำะควทำมเยตอหยธิงที่ เชธิดหนข้ทำของตนใสต พระเจข้ทำ เขทำไมตมดเวลทำใหข้พระเจข้ทำ เขทำ
“จะไมตแสวงหทำพระเจข้ทำ” เขทำไมตตข้องกทำรพระเจข้ทำ (หรสือเขทำคธิดเชตนนนัรน) คททำทดที่แปลเปป็น ในความคนิด
ทนนั้งสนินั้นของเขาเลย (เมซวิมมาหณ์) หมทำยถขงแผนกทำรและจดุดประสงครตตทำงๆของคนๆหนขที่ง ดนังนนัรนคน
อธรรมจขงมนักตนัดพระเจข้ทำออกไปจทำกแผนกทำรตตทำงๆของตน สธิที่งทดที่เปป็นนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำไมตไดข้
เขข้ทำมทำในหนัวของเขทำเลยและคนอธรรมไมตสนดข้วยวตทำเขทำจะคธิดถขงเรสืที่องนนัรนหรสือไมต คนทดยที่ นังไมตรอด
และพวกครธิสเตดยนเนสืรอหนนังวทำงแผนชดวธิตของตนโดยไมตคธิดถขงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำเลย
ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปวตทำสททำหรนับคนอธรรมแลข้ว 5 วนิธกท ารของคนชนวนั่ รผู้ายกาจอยผทม่ สกเวลา
การพนิพากษาของพระองคห์อยผม่สผ งพผู้นสายตาของเขา เขาพม่นความรผู้ายใสม่บรรดาคผม่อรนิของเขา คททำทดที่
แปลเปป็น รผู้ายกาจ (ชผวลณ์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘บธิดเบสือน’ และอทำจมดควทำมหมทำยตรงนดรวทำต ‘เวดยน
วน’ เพรทำะชทำยและหญธิงทดที่เปป็นคนอธรรมใชข้ชดวธิตของตนโดยวทำงแผนและทททำกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆ
โดยไมตคททำนขงถขงนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำเลย ชดวธิตของพวกเขทำและของครอบครนัวของพวกเขทำจขง
ประสบควทำมยดุงต ยทำกบตอยๆ คนอธรรมทดยที่ นังไมตรอดใชข้ชวด ธิตของตนโดยไมตรอผข้ ะไรเลยเกดที่ยวกนับพระ
วจนะของพระเจข้ทำและหลนักกทำรตตทำงๆของมนัน นนันที่ อทำจเปป็นสธิที่งทดที่ดทำวธิดหมทำยถขงในคททำพผดทดที่วทำต “กทำร
พธิพทำกษทำของพระองครอยผสต ผงพข้นสทำยตทำของเขทำ” คนทดยที่ นังไมตรอดและคนอธรรมไมตสนเลยวตทำพระ
วจนะของพระเจข้ทำคสือสมดุดแผนทดที่สททำหรนับชดวธิต พวกเขทำเมธินมนันอยตทำงสธิรนเชธิง “เขทำพตนควทำมรข้ทำยใสต
บรรดทำคผตอรธิของเขทำ” ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วทำต คนอธรรมจททำนวนมทำกทททำเสดยงขขรนจมผกอยตทำงเยข้ย
หยนันใสต ศนัตรผของตน อดกครนัรงทดคที่ วทำมเยตอหยธิงที่ ปรทำกฏชนัดเจน
ควทำมคธิดนนัรนดททำเนธินตตอไปเมสือที่ ดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต 6 โดยคนิดในใจของเขาวม่า "ขผู้าจะไมม่หวนนั่น
ไหว เพราะขผู้าจะไมม่พบความยากลดาบากเลย" ควทำมเยตอหยธิงที่ และควทำมจองหองเปป็นลนักษณะทนัวที่ ไป

ของคนทดที่ยนังไมตรอด คนอธรรมและครธิสเตดยนทนัรงหลทำยทดที่อยผฝต ตทำยเนสืรอหนนัง พวกเขทำคธิดเอทำเองอยตทำงโงต
เขลทำวตทำไมตมดใครและไมตมดสที่ ธิงใดหยดุดยนัรงพวกเขทำไดข้ พวกเขทำดนันทดุรงนั ตตอไปตทำมททำงของตน
สดด 10:7-8

ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปถขงควทำมโงตเขลทำของคนเหลตทำนนัรน การแชม่งดม่า

การลม่อลวง และการฉผู้อฉลอยผเม่ ตป็มปากของเขา ความชนนั่วรผู้ายและความเลวทรามอยผม่ใตผู้ลนินั้นของเขา
คนอธรรมเปป็นคนปทำกเสดย มดกทำรแชตงดตทำและควทำมตลบตะแลงอยผใต นตนัวพวกเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น การ
ฉผู้อฉล (โทวคณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ตนัดเปป็นชธิรนๆ’ ควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำกป็คสือ ลธิรนทดที่ฉดกคนอสืที่นเปป็นชธิรนๆ
นอกจทำกนดร “ควทำมชนัวที่ รข้ทำยและควทำมเลวทรทำมอยผใต ตข้ลนธิร ของเขทำ” คนอธรรมใชข้ลธิรนของตนเพสือที่ ควทำม
ชนัวที่ รข้ทำย คททำทดที่แปลเปป็น ความเลวทราม (อาเวน) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำควทำมชนัวที่ ชข้ทำ กลตทำวโดยสรดุป คน
อธรรมใชข้ลนธิร ของตนในแบบทดที่ชนัวที่ รข้ทำย
นอกจทำกนดร คนทนัรงหลทำยทดที่เปป็นคนอธรรมจะถผกพบวตทำ 8 นนนั่งซสม่มคอยดนกทดารผู้ายอยผม่ตามชนบท
และกระทดาฆาตกรรมคนไรผู้ผนิดเสทยในททนั่เรผู้นลนบ ตาของเขาสอดหาคนยากจน ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือ
วตทำ คนอธรรมมนักคธิดแผนกทำรรข้ทำยและสมคบคธิดควทำมชนัวที่ รข้ทำยในใจของตน ควทำมคธิดตรงนดรอทำจไมตไดข้
หมทำยควทำมวตทำคนอธรรมทดุกคนเปป็นฆทำตกรมทำกเทตทำกนับทดที่วทำต บทำงครนัรงพวกเขทำตรขกตรองถขงเรสือที่ งนนัรน
ในใจของตน พวกเขทำมนักคธิดแผนกทำรอสนัตยรตตทำงๆตตอสผข้คนเหลตทำนนัรนทดยที่ ทำกจนและมดฐทำนะตทที่ทำตข้อย
สดด 10:9-11

ควทำมชนัวที่ ของใจมนดุษยรทดที่บทำปหนทำถผกเปธิดโปงเพธิมที่ เตธิมโดยผผข้แตตง

เพลงสดดุดดบทนดร เขาซสม่มอยผใม่ นททนั่ลบน เหมรือนสนิงโตอยผม่ในททนั่กดาบนง เขาซสม่มอยผม่เพรืนั่อจนบคนยากจน แลผู้วเขา
ฉสดลากคนยากจนมาดผู้วยตาขม่ายของเขา 10 เขาหมอบลงและยม่อตนวลง เพรืนั่อคนยากจนจะจมลง
ดผู้วยพวกททนั่แขป็งแรงของเขา ศนักยภทำพในกทำรเปป็นอทำชญทำกรของใจมนดุษยรถผกเปธิดโปง หทำกไมตใชต
เพรทำะพระคดุณของพระเจข้ทำแลข้ว เรทำทดุกคนกป็อทำจตกไปในอทำชญทำกรรมเชตนนนัรนไดข้เหมสือนกนัน คนชนัวที่
รข้ทำยคธิดแผนกทำรและสมคบคธิดเพสืที่อทดจที่ ะปลข้นคนอสืนที่ เมลป็ดพนันธดุรชนัวที่ นนัรนถผกฝนังอยผลต ขกๆภทำยในใจมนดุษยร
ทดุกคน ขตทำวในสสืที่อหลทำยแขนงนททำเสนอคนทดที่ทททำแบบนนัรนเปป็นประจททำทดุกวนัน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน คนอธรรม 11 คนิดในใจวม่า "พระเจผู้าลรืมแลผู้ว พระองคห์ทรงซม่อนพระพนกตรห์และ
จะไมม่ทรงเหป็นเลย" บตอยครนัรงทดที่คนอธรรมทนัรงหลทำยคธิดเอทำเองวตทำตนจะลอยนวลไปไดข้กบนั ควทำมบทำป

ของตน หทำกพวกเขทำแมข้แตตตรขกตรองเรสือที่ งพระเจข้ทำ พวกเขทำกป็เยทำะเยข้ยพระองครโดยคธิดเอทำเองวตทำ
แมข้แตตพระองครกจป็ ะไมตเหป็นควทำมบทำปของพวกเขทำ ชตทำงเปป็นรทำยกทำรทดที่เนตทำเสดยแตตถผกตข้องของ
ลนักษณะเฉพทำะตนัวเหลตทำนนัรนของควทำมอธรรม
สดด 10:12

ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงกระทททำกธิจตตอสผข้ควทำมชนัวที่ เชตนนนัรน โอ

ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงลสกขรึนั้น โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขอทรงชผ พระหนตถห์ของพระองคห์ขนรึนั้ ขออยม่า
ทรงลรืมคนททนั่ถม่อมตนวลง คททำทดที่แปลเปป็น ถม่อมตนวลง (อานาฟ) แมข้มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำคนเหลตทำนนัรน
ทดมที่ ดฐทำนะตทที่ทำตข้อยในบรธิบทนดร กป็อทำจเปป็นคททำเหมสือนทดที่ใชข้เรดยกคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ ใน
พระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม กทำรดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำถผกเชสืที่อมโยงกนับควทำมถตอมใจ ดทำวธิดจขง
อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำคนชนัวที่ และแกข้ตตทำงใหข้คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ
สดด 10:13-14

ดทำวธิดจขงถทำมวตทำ ไฉนคนชนวนั่ จรึงประณามพระเจผู้า และกลม่าวในใจของ

ตนเองวม่า "พระองคห์จะไมม่ทรงเอาเรรืนั่องเอาราว" คททำทดที่แปลเปป็น ประณาม (นาอนัทซณ์) มดควทำมหมทำย
ดข้วยวตทำ ‘ดผหมธิที่น’ แมข้คนอธรรมจะคธิดอยตทำงจองหองวตทำตนจะลอยนวลไปไดข้กบนั ควทำมบทำปของตน
ดทำวธิดกป็ถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงทรงยอมใหข้พวกเขทำดผหมธิที่นพระองคร
ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ 14 พระองคห์ทรงเหป็น เออ พระองคห์ทรง
พนิเคราะหห์ความยากลดาบากและความโกรธเครืองแลผู้ว เพรืนั่อพระองคห์จะไดผู้ทรงดดาเนนินคดทดผู้วย
พระหนตถห์ของพระองคห์ คนยากจนมอบตนวไวผู้กนบพระองคห์ พระองคห์ทรงเปป็นผผผู้ชวม่ ยคนกดาพรผู้าพม่อ
พระเจข้ทำทรงทรทำบควทำมบทำปของมนดุษยรแมข้เขทำจะจองหองกป็ตทำม ตรงกนันขข้ทำม เมสืที่อคนยทำกจน (นนันที่
คสือ คนทดที่เครทำะหรรข้ทำย) หนันมทำหทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำจะทรงเปป็นผผข้ชตวยเหลสือของเขทำ ควทำมคธิด
ทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำเมสืที่อคนเหลตทำนนัรนทดที่ขนัดสนวทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระองครจะทรงสผข้ควทำม
แทนพวกเขทำ
สดด 10:15

อยตทำงไรกป็ตทำม เมสือที่ วกกลนับมทำยนังควทำมบทำปของคนอธรรม ดทำวธิดกป็

กททำชนับพระเจข้ทำวตทำ ขอพระองคห์ทรงหนกแขนของคนชนนั่วและคนกระทดาชนนั่ว ขอทรงคผู้นความชนวนั่ ของเขา

ออกมาจนหมดสนินนั้ ในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระองคร พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับคนอธรรม
นอกจทำกนดร ดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงคข้นดผควทำมบทำปทนันั้งสวินั้นของคนชนัวที่ และพธิพทำกษทำมนันเสดย
สดด 10:16-18

ดทำวธิดจขงเปรมปรดดธ ธิวทำต พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นพระมหากษนตรนิยห์อยผม่

เปป็นนนิตยห์นนิรนน ดรห์ บรรดาประชาชาตนิจะพนินาศไปจากแผม่นดนินของพระองคห์ แมข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ทรงดททำรงอยผชต นัวที่ นธิรนันดรรอยตทำงแนตนอน อทำจมดควทำมหมทำยโดยนนัยเชธิงพยทำกรณรตรงนดรดข้วย พระ
วธิญญทำณบรธิสดุทธธิธอทำจทรงมองลตวงหนข้ทำไปยนังตอนทดที่พระเยซผจะทรงปกครองในฐทำนะพระมหทำ
กษนัตรธิยรเหนสือพธิภพทนัรงสธิรน เมสืที่อถขงตอนนนัรนและตอนนนัรนเทตทำนนัรน คนอธรรมจะพธินทำศไปจทำกแผตนดธิน
อธิสรทำเอลและจทำกพธิภพโลกทนัรงสธิรน เมสืที่อนนัรนอทำณทำจนักรของพระองครจะดททำรงอยผตต ตอไปเขข้ทำสผตอทำณทำจนักร
นธิรนันดรรนร นันในฟข้ทำสวรรครใหมตและแผตนดธินโลกใหมต
ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยรข้องทผลวตทำ 17 ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงสดนบ
ความปรารถนาของคนททนั่ถม่อมตนวลง จะทรงเสรนิมกดาลนงใจเขา และพระองคห์จะทรงเงทนั่ยพระกรรณ
สดนบถผู้อยคดาของเขา 18 เพรืนั่อประทานความยสตนิธรรมแกม่คนกดาพรผู้าพม่อและคนถผกบทบบนงคนบ เพรืนั่อ
มนสษยห์บนแผม่นดนินโลกจะไมม่บทบบนงคนบเขาอทกตม่อไป ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำพระองครไดข้ทรง
สดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ คนถตอมใจ) แลข้วจรธิงๆ ดนังนนัรน
พระองครจะทรงฟนังเสดยงรข้องไหข้ของพวกเขทำทดที่ขอใหข้นททำควทำมยดุตธิธรรมมทำสผตผผข้ทดที่ถผกบดบบนังคนับ วลด
สดุดทข้ทำย “มนดุษยรบนแผตนดธินโลก” เปป็นสธิที่งทดนที่ ตทำสนใจ บทำงคนพยทำยทำมทดที่จะเชสืที่อมโยงชสืที่อนดรกบนั
ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร แมข้อทำจมดควทำมหมทำยโดยนนัยถขงเรสืที่องนนัรนอยตทำงไมตตข้องสงสนัย บรธิบททดใที่ หญต
กวตทำกป็ดผเหมสือนเอนเอดยงไปททำงทรรศนะทดที่วทำต นดที่เปป็นอดกชสืที่อหนขที่งของคนอธรรมโดยทนัวที่ ไป
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 11: เพลงสดดุดดีบทนดีไนั้ มท่ปรากฏชนัดเจนวท่าถผกเขดียนขจึนนั้ เนสือื่องใน
โอกาสใดแมผู้วท่ามนันเปก็นเพลงสดดุดดีบทหนจึงอื่ ของดาววิดกก็ตาม บางคนเสนอแนะวท่าดาววิดเขดียนมนันใน
สมนัยทดีอื่เขาถผกซาอผลขท่มเหง ความหมายของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้สนนับสนดุนทรรศนะนดีนั้ การจนัดเรดียงของ
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีลนักษณะเรดียบงท่าย ขผู้อ 1-3 นคาเสนอความทดุกขณ์ลคาบากทดีอื่ดาววิดเผชวิญ ขผู้อ 4-7 นคา

เสนอพละกคาลนังของเขา นนัอื่นคสือองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าเอง เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเกรวิอื่นนคาวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหัก
รน้อง เพลงสดดดดของดนำววิด ดาววิดอดุทวิศเพลงสดดุดดีบทนดีเนั้ หมสือนทดีอื่เขาทคากนับเพลงสดดุดดีบทอสือื่นๆใหผู้แกท่
หนัวหนผู้านนักดนตรดี – อาจของพลนับพลา เหก็นไดผู้ชดนั วท่าดาววิดมดีความสนัมพนันธณ์ใกลผู้ชวิดกนับบดุคคลผผผู้นดีนั้
และมอบเพลงนดีนั้ใหผู้แกท่เขาเพสือื่อไวผู้ขนับรผู้องทดีพอื่ ลนับพลาโดยคนเลวดีทดีอื่ถผกมอบหมายทดีอื่นนนัอื่ มดีอยผท่หผู้าสวิบ
หผู้าครนังนั้ ทดีอื่ดาววิดอดุทวิศเพลงสดดุดดีตท่างๆใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีผผผู้นดีนั้
สดด 11:1

ควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่ดทำวธิดเผชธิญปรทำกฏชนัดเจนเมสืที่อเพลงสดดุดดบทนดร

ขขรนตข้น ขผู้าพเจผู้าวางใจในพระเยโฮวาหห์ ทม่านจะพผดกนบจนิตใจขผู้าพเจผู้าอยม่างไรวม่า "จงหนทไปททนั่ภผเขา
เหมรือนนก ผผข้ทดที่ดทำวธิดไวข้วทำงใจปรทำกฏชนัดเจน ผผข้นร นันคสือองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเอง ดทำวธิดไมตเพดยงวทำงใจ
พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำในเรสืที่องควทำมรอดของเขทำเทตทำนนัรน แตตเขทำวทำงใจพระองครเปป็นประจททำทดุกวนัน
ดข้วย จทำกบรธิบทนดร ดผเหมสือนวตทำอยตทำงหลนังถผกหมทำยถขงตรงนดร ขณะทดที่ดทำวธิดเผชธิญกนับกทำรรนังควทำนและ
กทำรขตมเหงจทำกซทำอผล ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำกป็อยผใต นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
แมข้กระนนัรน บทำงคนไดข้แนะนททำดทำวธิดใหข้หนดไปเสดย ดทำวธิดจขงตอบกลนับไปวตทำ “ทตทำนจะพผดกนับ
จธิตใจขข้ทำพเจข้ทำอยตทำงไรวตทำ "จงหนดไปทดที่ภผเขทำเหมสือนนก” ในควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญ ดทำวธิดถผก
ลองใจใหข้ยอมแพข้และวธิงที่ หนด ซทำตทำนจะพยทำยทำมทททำใหข้เรทำทข้อใจกตอน จทำกนนัรนหลนังจทำกทททำเรสืที่องนนัรน
สททำเรป็จแลข้ว มนันกป็จะลองใจเรทำใหข้ยอมแพข้เสดย ดทำวธิดตตอสผข้กทำรทดลองนนัรนและจนับจข้องสทำยตทำของตนทดที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 11:2

ภทำพเปรดยบอนันคมคทำยถผกนททำเสนอ เพราะดผเถนิด คนชนนั่วโกม่งธนผและ

เอาลผกธนผพาดสายไวผู้แลผู้ว เพรืนั่อจะยนิงเขผู้าไปอยม่างลนบๆใหผู้ถผกคนใจเททนั่ยงธรรม แมข้ซทำอผลเคยพดุงต หอก
ของตนเขข้ทำใสต ดทำวธิดหลทำยครนัรงจรธิงๆ ควทำมคธิดตรงนดรกเป็ ปป็นคททำพผดเปรดยบเทดยบถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่
ดทำวธิดเผชธิญ เขทำเปรดยบมนันวตทำเปป็นเหมสือนคนๆหนขงที่ ทดที่ขผตวทำต จะยธิงเขทำดข้วยลผกธนผดอกหนขที่ง สธิที่งทดที่ชนัดเจน
กป็คสือวตทำดทำวธิดเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกใหญตยธิงที่ ในชดวธิตของตน เขทำนททำเสนอมนันอยตทำงคมคทำย โดยใชข้
ภทำพเปรดยบของกทำรถผกยธิงดข้วยลผกธนผดอกหนขที่ง

สดด 11:3

จทำกนนัรนดทำวธิดกลตทำวควทำมเหป็นหนขงที่ ทดที่ลขกซขรง ถผู้ารากฐานถผกทดาลายเสทย

แลผู้ว คนชอบธรรมจะทดาอะไรไดผู้" รทำกฐทำนของกฎหมทำยและควทำมยดุตธิธรรมกททำลนังถผกทททำลทำยภทำยใตข้
กทำรปกครองอนันไมตชอบธรรมของซทำอผล ดข้วยควทำมสธิรนหวนัง ดทำวธิดตรขกตรองวตทำคนชอบธรรมคน
หนขงที่ จะทททำอะไรสททำเรป็จไดข้ในสภทำพกทำรณรแวดลข้อมเชตนนนัรน กลตทำวแบบมนดุษยรแลข้ว เขทำมองไมตเหป็น
ควทำมหวนังเลย เมสือที่ ควทำมบทำปทวดคผณ รทำกฐทำนของสนังคมกป็ถผกบนันที่ ทอน
สดด 11:4

อยตทำงไรกป็ตทำม ตรงขข้ทำมกนับควทำมมสืดหมตนนนัรน ดทำวธิดหนันควทำมสนใจ

ของตนไปยนังองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเยโฮวาหห์ทรงสถนิตในพระวนิหารอนนบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์
พระททนั่นนนั่งของพระเยโฮวาหห์อยผบม่ นฟผู้าสวรรคห์ พระเนตรของพระองคห์มองและหนนงตาของ
พระองคห์ทดสอบบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ แมข้ควทำมชนัวที่ ดกดสืนที่ อยผรต อบขข้ทำง พระเจข้ทำกป็ยนังประทนับอยผต
บนบนัลลนังกรของพระองครเหมสือนเดธิม พระองครทรงบรธิสดุทธธิธและพระวธิหทำรของพระองครในสวรรครกป็
บรธิสดุทธธิธ แมข้คนบทำปทนัรงหลทำยอทำจดผเหมสือนมดชยนั อยผขต ณะนดร พระเนตรของพระเจข้ทำกป็ทดสอบหรสือ
ประเมธินคตทำกทำรกระทททำและเหตดุจผงใจตตทำงๆของมนดุษยร คททำทดที่แปลเปป็น ทดสอบ (บาชาน) มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘ตรวจสอบ’ หรสือ ‘ทดสอบ’
สดด 11:5

ดนังนนัรนในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดจขงปตทำวรข้องวตทำ พระเยโฮวาหห์ทรง

ทดสอบคนชอบธรรม แตม่วนิญญาณของพระองคห์ทรงเกลทยดชนงคนชนวนั่ และผผทผู้ ทนั่รนกความทารสณโหด
รผู้าย ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วทำต พระเจข้ทำทรงประเมธินคตทำคนชอบธรรมเปป็นพธิเศษและทรงสนังเกต
เหป็นควทำมชอบธรรมของพวกเขทำ นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำพระองครจะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นอยตทำง
ยดุตธิธรรม ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงเกลดยดชนังควทำมบทำปของคนชนัวที่ ในกรณดนร ดดทำวธิดกลตทำวถขง “ผผข้ทดที่รนัก
ควทำมททำรดุณโหดรข้ทำย” เขทำอทำจหมทำยถขงซทำอผลหรสือกลดุมต คนทดที่สนนับสนดุนซทำอผล
สดด 11:6

ดทำวธิดจขงกลตทำวตตอไปวตทำ พระองคห์จะทรงเทบม่วงแรผู้วตม่างๆ เพลนิงและ

ไฟกดามะถนนใสม่คนชนนั่ว ลมททนั่แผดเผาจะเปป็นสม่วนถผู้วยของเขาเหลม่านนนั้น ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวด
ดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต พระเจข้ทำในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระองครจะทรงนททำกทำรพธิพทำกษทำมทำสผต คนชนัวที่
เขทำใชข้คททำพผดเปรดยบเปรยผสมกนันตนัรงแตตบตวงแรข้ว (กนับดนัก) ไปจนถขงไฟและกททำมะถนันจนถขงพทำยดุทดที่

โหมกระหนทที่ทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือควทำมทดุกขรลททำบทำก พระเจข้ทำจะทรงสนังเกตดผคนชอบธรรม
เพสือที่ ทดที่จะชตวยพวกเขทำใหข้พข้น แตตพระองครจะทรงนททำแตตควทำมทดุกขรลททำบทำกมทำสผตชดวธิตของคนชนัวที่ แมข้ดทำ
วธิดเผชธิญกทำรขตมเหงมทำกมทำยในวนัยหนดุตมของตน พระเจข้ทำกป็ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกพวกมนันทนัรงสธิรน
ตรงกนันขข้ทำม ซทำอผลมดชดวธิตทดซที่ ขมเศรข้ทำ ทข้อใจ มดปนัญหทำมทำกมทำยทดที่ไรข้ททำงออก และสดุดทข้ทำยกป็ตทำยอยตทำง
อนัปยศ
สดด 11:7

ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทสนัรนๆนดรดข้วยขข้อสรดุปทดที่ลขกซขรง เพราะ

พระเยโฮวาหห์ผผู้ชผ อบธรรมทรงรนกความชอบธรรม พระพนกตรห์ของพระองคห์ทอดพระเนตรคน
เททนั่ยงตรง มดควทำมจรธิงทดที่มดนร ททำหนนักมทำกสทำมประกทำรถผกสรดุปในทดที่นร ด (1) องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเองทรง
ชอบธรรม หนัวขข้อหลนักนนัรนถผกพบอยผทต วนั ที่ พระคนัมภดรร (2) องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงรนักควทำมชอบธรรม
ในประชทำชนของพระองคร (3) และองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเฝข้ทำระวนังใหข้คนชอบธรรม พระเจข้ทำทรง
สนังเกตดผคนเหลตทำนนัรนทดที่ทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่งและทรงดผแลพวกเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงอวยพรและปกปข้องคนชอบธรรม ดผ เพลงสดดุดด 5:12
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 12: ชสือื่อเรสือื่องของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้องตนำมทนนำนองเช
มวินวิท เพลงสดดดดของดนำววิด คลผู้ายกนับชสือื่อเรสือื่องของเพลงสดดุดดีบททดีอื่ 6 หนัวหนผู้านนักดนตรดีผผผู้นดีนั้ยท่อมเปก็น
เลวดีคนหนจึงอื่ ทดีอื่ดผแลแผนกดนตรดีของพลนับพลา เพลงสดดุดดีบทนดีถนั้ ผกอดุทวิศใหผู้แกท่เขา อยท่างไรกก็ตาม ใน
กรณดีนดีนั้ ไมท่มดีการกลท่าวถจึงเนกวิโนธ เหก็นไดผู้ชนัดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนเพสือื่อทดีอื่จะขนับรผู้องกนับเครสืออื่ ง
ดนตรดีดนังกลท่าว เชมวินวิทเปก็นคคาฮดีบรผอดีกคคาทดีอื่ไมท่ไดผู้ถกผ แปลซจึอื่งอาจหมายถจึง ‘ทดีแอื่ ปด’ บางคนควิดวท่านดีอื่
หมายถจึง เสดียงแปดคผท่ (octave) ขณะทดีอื่คนอสืนอื่ ๆควิดวท่ามนันเปก็นเครสืออื่ งดนตรดีชนวิดหนจึงอื่ ทดีอื่มแดี ปดสาย
เหก็นไดผู้ชดนั วท่าคคาฮดีบรผทนันั้งสองคคานดีเนั้ ปก็นศนัพทณ์ทางดนตรดีและเสนอแนะวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ตผู้องถผกขนับ
รผู้องอยท่างไร เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เหก็นไดผู้ชนัดวท่ายกใหผู้ดาววิดเปก็นผผผู้แตท่งในชสือื่อเรสืออื่ งของมนัน

ภผมวิหลนังของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีลนักษณะคลผู้ายคลจึง แมผู้ไมท่เหมสือนซะทดีเดดียวกนับภผมวิหลนังของ
เพลงสดดุดดีบททดีอื่แลผู้ว ดาววิดยนังอยผท่ในทผู้องพระโรงของซาอผลและบรรดาขผู้าราชสคานนักของเขากก็
หวาดระแวงดาววิด ดาววิดพรรณนาถจึงพวกเขาวท่าเปก็นคนชนัวอื่ ในขผู้อ 8
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มโดี ครงรท่างดนังนดีนั้ ดาววิดขจึนนั้ ตผู้นดผู้วยคคารผู้องทดุกขณ์ตท่อพระเจผู้าอดีกครนังนั้ เกดีอื่ยวกนับ
การควิดคดทรยศของคนชนัวอื่ ทดีอื่มดีตท่อเขา (12:1-4) พระเจผู้าเองทรงเขผู้าแทรกแซงในพระพวิโรธเพสือื่อดา
ววิด (12:5) จากนนันั้นดาววิดรผู้องเพลงถจึงความสนัตยณ์ซสือื่อของพระเจผู้าและการทดีอื่พระองคณ์ดผแลประชาชน
ของพระองคณ์ (12:6-7) สดุดทผู้ายดาววิดปวิดทผู้ายดผู้วยหมายเหตดุทดีอื่เปก็นคคาครคอื่าครวญเมสืออื่ เขาเฝผู้าดผความ
ชนัวอื่ ทดีอื่ดกดสือื่นในสมนัยของเขา (12:8)
สดด 12:1

เมสือที่ ดทำวธิดหยดุดคธิดใครต ครวญสภทำพกทำรณรแวดลข้อมตตทำงๆของตน

ดข้วยควทำมสธิรนหวนังเขทำรข้องออกมทำวตทำ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงโปรดชม่วยเพราะคนททนั่ตามทางของ
พระเจผู้าไมม่มทอทกแลผู้ว และคนสส จรนิตไดผู้อนนตรธานไปจากบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ เหมสือนเอลดยทำหร
ในสมนัยตตอมทำ เมสือที่ ดทำวธิดเฝข้ทำดผควทำมชนัวที่ ของสนังคมทดที่อยผรต อบตนัวเขทำ เขทำกป็มทำถขงขข้อสรดุปทดที่วทำต กทำรดททำเนธิน
ตทำมททำงของพระเจข้ทำและควทำมสนัตยรซสืที่อไดข้สรธินสดุดเสดยแลข้ว เมสือที่ เรทำพดุงต เปข้ทำไปทดที่ควทำมยทำกลททำบทำกตตทำงๆ
ของเรทำ เรทำกป็มนัวแตตทททำใหข้พวกมนันมดขนทำดใหญตโตขขรนในควทำมคธิดของเรทำซขที่งนททำไปสผตควทำมสธิรนหวนัง
ถขงกระนนัรน ดทำวธิดกป็หนันไปหทำพระเจข้ทำในควทำมสธิรนหวนังของตน เมสืที่อดผเหมสือนไมตมดควทำมชตวยเหลสืออสืนที่
แลข้ว องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ไมตเคยลข้มเหลว ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนดด ถขงกระนนัรน เขทำกป็ระบทำยควทำมในใจ
ของตนตตอพระเจข้ทำ ดผเหมสือนรทำวกนับวตทำไมตมดใครอสืที่นแลข้วทดที่ยสืนหยนัดเพสืที่อควทำมชอบธรรมและกทำร
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำรอบตนัวเขทำ
สดด 12:2

เขทำจขงพรรณนทำตตอพระเจข้ทำถขงสภทำพตตทำงๆทดที่เขทำเหป็นอยผรต อบตนัวเขทำ

ทสกคนกลม่าวคดาไรผู้สาระตม่อเพรืนั่อนบผู้านของตน เขาทนนั้งหลายพผดดผู้วยรนิมฝทปากททนั่ปผู้อยอและสองใจ
นอกจทำกนดร ดทำวธิดมองเหป็นควทำมไรข้สทำระและควทำมทดุจรธิตของคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผรต อบตนัวเขทำ พวกเขทำ
กททำลนังกระซธิบเกดที่ยวกนับดทำวธิดลนับหลนังเขทำและถขงขนทำดโกหกเกดที่ยวกนับตนัวเขทำดข้วย กระนนัรนตตอหนข้ทำเขทำ
พวกเขทำกป็ปข้อยอเขทำ ดทำวธิดทรทำบควทำมหนข้ทำซสืที่อใจคด กทำรซดุบซธิบนธินททำและกทำรลอบกนัดของพวกเขทำ

ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำรผข้วทำต พวกเขทำกททำลนังใสต รข้ทำยเขทำตตอหนข้ทำซทำอผล ดทำวธิดกททำลนังตกเปป็นเปข้ทำของเลตหรเพทดุบทำย
และควทำมหลอกลวงตตอสผข้เขทำ
สดด 12:3-4

อยตทำงไรกป็ตทำม เมสือที่ ตรขกตรองถขงสธิที่งเหลตทำนดรทร นังหมด เขทำกป็หยดุดชนัวที่ ครผต

เพสือที่ ใหข้กทำท ลนังใจตนเองในกทำรทดที่วทำต พระเยโฮวาหห์จะทรงตนดรนิมฝทปากททนั่ปผู้อยอออกเสทยสนินนั้ และลนินั้นททนั่
พผดวาจาเยม่อหยนินั่งนนนั้นดผู้วย แมข้ดทำวธิดตกอยผใต นสภทำพกทำรณรทดที่ชนัวที่ รข้ทำย เขทำกป็รผข้วทำต องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใน
กทำลอนันเหมทำะสมจะทรงทททำใหข้รมธิ ฝดปทำกทดที่คธิดคดทรยศเหลตทำนนัรนสธิรนสดุดลงเสดย ในวธิธดกทำรและจนังหวะ
เวลทำทดที่สมบผรณรแบบของพระองคร พระเจข้ทำทรงมดวธิธดจนัดกทำรกนับลธิรนมดุตงรข้ทำยทนัรงหลทำย ดทำวธิดวทำงใจไดข้ใน
กทำรรผวข้ ทำต พระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับคนเหลตทำนดรในเวลทำของพระองคร
เขทำจขงหมทำยเหตดุควทำมเหป็นทดที่ดผถผกเหยดยดหยทำมบทำงประกทำรทดที่เขทำไดข้ยธิน 4 ครือบรรดาผผผู้ททนั่
กลม่าววม่า "เราจะชนะดผู้วยลนินนั้ ของเรา รนิมฝทปากของเราเปป็นฝม่ายเรา ใครจะเปป็นนายเรา" ดทำวธิดไดข้ยธิน
ควทำมเหป็นทดที่อวดดดเหลตทำนนัรนแลข้ว เขทำมองเหป็นทนัศนคตธิทดที่จองหองเหลตทำนนัรน เขทำไดข้ยนธิ คททำพผดหมธิที่น
ประมทำททดที่ไรข้ยทำงอทำยของพวกเขทำแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม ดทำวธิดไมตเพดยงไดข้ยธินสธิที่งนดรเทตทำนนัรน แตตองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ทรงไดข้ยธินแลข้วเชตนกนัน
สดด 12:5

ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงทรงเขข้ทำแทรกแซงดข้วยทรรศนะตตทำงๆของพระองคร

พระเยโฮวาหห์ตรนสวม่า "เราจะลสกขรึนั้นเดทดี๋ยวนทนั้ เพราะคนยากจนถผกบทบบนงคนบ และคนขนดสน
ครดนั่าครวญ เราจะจนดเขาไวผู้ในททนั่ปลอดภนยจากคนททนั่พนม่ ความรผู้ายใสม่เขา" พระเจข้ทำทรงทรทำบดดถขงกทำร
ขตมเหงทดที่กระทททำตตอคนชอบธรรม ในเวลทำและวธิธดกทำรอนันสมบผรณรแบบของพระองคร พระองครจะ
ทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อพวกเขทำ ควทำมคธิดทดอที่ ยผเต บสืรองหลนังคนทดที่ยากจนและขนัดสนในบรธิบทนดรไมตไดข้
หมทำยถขงควทำมยทำกลททำบทำกททำงเศรษฐกธิจ แตตควทำมคธิดตรงนดรหมทำยถขงผผข้ทดที่ยทำกจนและขนัดสนฝตทำย
วธิญญทำณเพรทำะกทำรบดบบนังคนับและกทำรขตมเหงของผผข้บดบบนังคนับทนัรงหลทำยทดอที่ ยดุตธิธรรม
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจขงทรงประกทำศแกตดทำวธิดวตทำ “เรทำจะจนัดเขทำไวข้ในทดที่ปลอดภนัยจทำกคนทดที่พนต
ควทำมรข้ทำยใสต เขทำ” คททำวตทำ เขาในทดที่นร คด สือคนชอบธรรมทดที่ยทำกจนและขนัดสนซขที่งเผชธิญสภทำพกทำรณร
แวดลข้อมตตทำงๆทดที่อยดุตธิธรรมอยผรต อบดข้ทำน ควทำมคธิดของ “คนทดพที่ นต ควทำมรข้ทำยใสต เขทำ” คสือผผข้ทพดที่ นต คททำขผต

อวดดดตตทำงๆ พระเจข้ทำทรงทรทำบเรสืที่องนดรดดและในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระองครจะทรงชตวยคนทดที่
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและคนสนัตยรซสืที่อทดที่ถผกกลตทำวถขงในขข้อ 1 ใหข้พนข้
สดด 12:6

ครทำวนดรผผข้พดผ กลนับมทำเปป็นดทำวธิดเหมสือนเดธิม เขทำจขงชสืที่นชมยธินดดทวดที่ ทำต

พระดดารนสของพระเยโฮวาหห์เปป็นพระดดารนสททนั่บรนิสสทธนิธิ์ เปป็นเหมรือนเงนินหลอมใหผู้บรนิสสทธนิธิ์ในเตาไฟ
บนแผม่นดนินแลผู้วถรึงเจป็ดครนนั้ง พระเจข้ทำเพธิที่งตรนัสไปในขข้อกตอนหนข้ทำและดทำวธิดชสืที่นชมยธินดดในควทำม
บรธิสดุทธธิธหมดจดของคททำตรนัสของพระเจข้ทำ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรเปรดยบควทำมบรธิสดุทธธิธหมดจดของคททำ
ตรนัสของพระเจข้ทำวตทำเปป็นเหมสือนเงธินทดที่ถผกหลอมแลข้วซขงที่ มดเนสืรอดดทสดที่ ดุด เขทำใชข้ภทำพเปรดยบของ “เงธิน
หลอมใหข้บรธิสดุทธธิธในเตทำไฟบนแผตนดธินแลข้วถขงเจป็ดครนัรง” โลหะทนัรงหลทำยทดมที่ ดคตทำยตอมถผกหลอม
มทำกกวตทำหนขงที่ ครนัรง ในกรณดนร ด เหมสือนกนับทดที่เงธินถผกหลอมใหข้ละลทำยภทำยใตข้ควทำมรข้อนสผง ขดรเงธินกป็ลอย
ขขรนสผตชร นันบนสดุดของโลหะทดที่ถผกหลอมนนัรนและถผกตนักออกไป จทำกนนัรนเงธินนนัรนกป็ถผกเทออกและถผก
ปลตอยใหข้แขป็งตนัว จทำกนนัรนมนันกป็ถผกหลอมใหข้ละลทำยอดกครนัรงและสธิที่งเจสือปนถผกเอทำออกไปอดก เงธินทดที่
ผตทำนกระบวนกทำรหลอมถขงเจป็ดครนัรงถผกเชสืที่อวตทำบรธิสดุทธธิธสดุดๆ นนันที่ คสือภทำพเปรดยบทดที่ดทำวธิดนททำเสนอเกดที่ยว
กนับคททำตรนัสเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ พวกมนันบรธิสดุทธธิธ ดผ เพลงสดดุดด 19:8
นอกจทำกนดร มนันสททำคนัญทดวที่ ทำต ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรซขที่งไดข้รนับกทำรดลใจกลตทำวถขงไมตเพดยงพระ
วจนะของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตพระดคารนัสของพระองครเลยดข้วย ซทำโลมอนเขดยนไวข้วทำต “พระวจนะทดุก
คททำของพระเจข้ทำนนัรนกป็บรธิสดุทธธิธ” (สดุภทำษธิต 30:5) ตรงนดรคสือหลนักคททำสอนเรสืที่องกทำรดลใจดผู้านถผู้อยคคา พระ
วจนะของพระเจข้ทำไดข้รนับกทำรดลใจไมตเพดยงในเนสืรอหทำทนัรงหมดของมนันเทตทำนนัรน แตตทดุกถผู้อยคคาของมนัน
กป็ไดข้รบนั กทำรดลใจดข้วย เรทำมดชดวตธิ อยผใต นสมนัยทดที่แนวคธิดเรสือที่ งกทำรดลใจดผู้านความควิดถผกนททำเสนอ พระ
คนัมภดรรกลตทำวถขงถผู้อยคคาเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำวตทำบรธิสดุทธธิธ หนขที่งในปนัญหทำเหลตทำนนัรนของวธิธดกทำรวธิพทำกษร
เนสืรอหทำพระคนัมภดรรกคป็ สือวตทำถข้อยคททำของพระคนัมภดรรเปป็นสธิที่งทดที่ปรนับเปลดที่ยนไดข้ พระวจนะของพระเจข้ทำนนัรน
บรธิสดุทธธิธและแตตละถข้อยคททำและทดุกถข้อยคททำของมนันกป็ไดข้รนับกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงไมต
เพดยงกทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำเทตทำนนัรน แตตกทำรเกป็บรนักษทำไวข้ดข้ทำนถข้อยคททำดข้วย
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ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์จะทรง

ปผู้องกนนพวกเขาทนนั้งหลาย พระองคห์จะทรงปกปนกรนกษาพวกเขาไวผู้เสมอจากพงศห์พนนธสห์นทนั้ มดกทำร
ตดควทำมอยผสต องแนวคธิดหลนักๆเกดที่ยวกนับขข้อนดร บทำงคนเชสืที่อวตทำบรธิบทตรงนดรตตอเนสืที่องโดยตรงจทำกขข้อทดที่
แลข้วทดที่มดหวนั ขข้อหลนักเปป็นพระดททำรนัสของพระเจข้ทำ คนอสืนที่ ๆกป็เชสืที่อวตทำคททำวตทำ พวกเขา ตรงนดรหมทำยถขง
บรธิบททดที่ใหญตกวตทำของบทนดร นนันที่ คสือ คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและคนทดที่สนัตยรซสืที่อซขที่งถผกกลตทำว
ถขงในขข้อ 1 และไปจนจบขข้อ 5 แมข้ผผข้อธธิบทำยพระคนัมภดรทร ตทำนนดรเชสืที่ออยตทำงมนันที่ คงในกทำรเกป็บรนักษทำไวข้
ของถผู้อยคคาทนัรงสธิรนของพระเจข้ทำ ควทำมตตอเนสืที่องททำงบรธิบททดที่ใหญตกวตทำของบทนดรกลป็ ดทอนทรรศนะ
นนัรน เนสืรอหทำหลนักของเพลงสดดุดดบทนดรและเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำและบททดที่ตทำมมทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำ
ทรงชตวยใหข้พข้นและทรงพธิทนักษรรนักษทำประชทำชนของพระองครไวข้ นนันที่ คสือควทำมคธิดทดที่ถผกนททำเสนออยตทำง
มดพลนังในขข้อ 5 ควทำมคธิดทดที่นตทำจะใชตมทำกกวตทำของดทำวธิดกป็คสือ ควทำมมนันที่ ใจของเขทำทดที่วทำต พระเจข้ทำจะทรง
ปกปข้องและพธิทนักษรรนักษทำคนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำและคนทดที่สนัตยรซสืที่อจทำกชนัวที่ อทำยดุทดที่ชนัวที่ รข้ทำยนนัรน
พระองครจะทรงทททำเชตนนนัรนตลอดไปเปป็นนธิตยรดข้วย ขข้อถนัดไปกป็สอดประสทำนกนับควทำมคธิดทนัวที่ ไปนดร
นอกจทำกนดร บรธิบทแบบกวข้ทำงกวตทำของบททดที่ 11 จนถขงบททดที่ 13 กป็กลตทำวชนัดเจนถขงกทำรพธิทนักษรรนักษทำ
ของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนทดที่สนัตยรซสืที่อของพระองคร
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แมข้มพด ระสนัญญทำของพระเจข้ทำทดที่จะชตวยประชทำชนของพระองครใหข้

พข้นจทำกกทำรบดบบนังคนับของคนอธรรม ดทำวธิดกป็ปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำครทที่ทำครวญตตอไปนดร คน
ชนวนั่ กป็เพม่นพม่านไปมาอยผรม่ อบดผู้าน ขณะเมรืนั่อมทการยกยม่องคนชนวนั่ ชผู้าททนั่สส ด ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คอสื วตทำ
ซทำอผลไดข้เลสืที่อนยศคนชนัวที่ และคนตทที่ทำทรทำมใหข้รนับตททำแหนตงทดที่มดยศถทำบรรดทำศนักดธิธและสธิทธธิอททำนทำจใน
รทำชสททำนนักของเขทำ คนเหลตทำนดรเปป็นพวกทดที่ดทำวธิดตข้องตตอสผข้ดข้วยเปป็นประจททำทดุกวนัน เขทำจขงปธิดทข้ทำยวตทำเมสือที่
คนเหลตทำนนัรนถผกเชธิดชผในกทำรปกครอง ควทำมชนัวที่ ชข้ทำกป็แพรต กระจทำยในแผตนดธินหนขที่ง นนันที่ เปป็นจรธิงอยตทำง
แนตนอนในประวนัตธิศทำสตรรกทำรเมสืองอเมรธิกนนั เมสืที่อไมตนทำนมทำนดร มนันเปป็นจรธิงในสมนัยของดทำวธิด
*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 13: สภาพการณณ์แวดลผู้อมของดาววิดไมท่ปรากฏชนัดเจน บางคน
สนันนวิษฐานวท่าเพลงสดดุดดีอนันโศกเศรผู้าบทนดีนั้ถผกเขดียนขณะทดีอื่เขาหลบหนดีจากซาอผล คนอสืนอื่ ๆกก็เสนอ
แนวควิดทดีอื่วท่ามนันถผกเขดียนขจึนนั้ ขณะทดีอื่เขาหนดีจากอนับซาโลม เนสืนั้อหาของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้มลดี นักษณะเปก็น
ความโศกเศรผู้าและความสวินั้นหวนัง นนัอื่นนท่าจะสอดคลผู้องกนับชนัอื่วโมงอนันมสืดมวิดเหลท่านนันั้นของการหลบ
หนดีจากอนับซาโลมมากกวท่าจากซาอผล ตอนทดีอื่ดาววิดหนดีจากอนับซาโลม มนันเปก็นสท่วนหนจึอื่งของผลเกก็บ
เกดีอื่ยวอนันขมขสืนอื่ ของความบาปของเขา ไมท่วท่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เปก็นเสดียงรผู้องไหผู้อนนั โศกเศรผู้า
ทดีวอื่ ท่า โอ ขน้นำแตสู่พระเยโฮวนำหห์ อดกนนำนเทสู่นำใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เรวิมอื่ ตผู้นในหดุบเขาแหท่งความสวินั้นหวนัง แตท่
เมสืออื่ ดาววิดใครท่ครวญถจึงความประเสรวิฐของพระเจผู้า แสงอาทวิตยณ์แหท่งสงท่าราศดีของพระเจผู้ากก็สาดสท่อง
ทะลดุผท่านเมฆแหท่งความมสืดครจึมนั้ และเขาปวิดทผู้ายดผู้วยเพลงสรรเสรวิญบทหนจึอื่ง เชท่นเดดียวกนับทดีอื่เปก็นใน
เพลงสดดุดดีหลายบท เพลงสดดุดดีบทนดีถนั้ ผกอดุทวิศใหผู้แกท่หหัวหนน้นำนหักรน้องของพลนับพลา อาจเพสืออื่ ถผกขนับ
รผู้องทดีพอื่ ลนับพลา
สดด 13:1-2

ขณะทดที่ดทำวธิดอยผใต นหดุบเขทำแหตงควทำมสธิรนหวนัง เขทำกป็รข้องออกมทำวตทำ โอ

ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ อทกนานเทม่าใดพระองคห์จะทรงลรืมขผู้าพระองคห์เสทย เปป็นนนิตยห์หรรือ พระองคห์จะ
ปนิดบนงพระพนกตรห์ของพระองคห์จากขผู้าพระองคห์นานเทม่าใด ในสองขข้อแรก ดทำวธิดถทำมวตทำ “อดกนทำน
เทตทำใด” ถขงสดที่ครนัรง แมข้เขทำรผดข้ ดกวตทำนนัรน สภทำพกทำรณรแวดลข้อมอนันยทำกลททำบทำกซขที่งเขทำพบวตทำตนัวเองอยผใต น
นนัรนกป็ทททำใหข้เขทำหมดสธิรนควทำมหวนัง พระเจข้ทำไมตไดข้ทรงเลสือกทดที่จะเขข้ทำแทรกแซงและชตวยประชทำชน
ของพระองครใหข้พนข้ ในทนันทดเสมอไป พระเจข้ทำทรงมดบทเรดยนหนขงที่ ใหข้ดทำวธิดไดข้เรดยนรผขข้ ณะอยผ ใต น
หดุบเขทำแหตงควทำมสธิรนหวนัง บทเรดยนนนัรนกป็คสือวตทำ แมข้โมงยทำมนนัรนดผเหมสือนมสืดมธิด พระเจข้ทำกป็จะทรงดผแล
ประชทำชนของพระองครอยผดต ด ถขงกระนนัรน ณ เวลทำนนัรนดผเหมสือนไมตมคด วทำมหวนังเลยสททำหรนับดทำวธิด เขทำ
จขงกลตทำวหทำพระเจข้ทำอยตทำงขมขสืนที่ วตทำทรงลสืมเขทำเสดยแลข้วและถขงขนทำดซตอนพระพนักตรรของพระองคร
เสดยจทำกเขทำดข้วยซทรทำ
ดทำวธิดรข้องทผลอยตทำงโศกเศรข้ทำตตอไปวตทำ 2 ขผู้าพระองคห์จะตผู้องตรรึกตรองในใจของขผู้าพระองคห์
และมทความทสกขห์โศกอยผใม่ นใจทสกวนนนานเทม่าใด ศนตรผของขผู้าพระองคห์จะเหนรือขผู้าพระองคห์นาน
เทม่าใด สททำหรนับดทำวธิด ดผเหมสือนรทำวกนับวตทำควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำไมตมวด นันจบสธิรน หทำกสภทำพกทำรณร

แวดลข้อมขณะนนัรนคสือกทำรกบฏของอนับซทำโลมจรธิงๆ มนันกป็คงเปป็นชตวงเวลทำทดที่ขมขสืที่นจรธิงๆสททำหรนับดทำ
วธิด บดุตรชทำยของเขทำเองกททำลนังถผกยกชผขร ขนเหนสือเขทำในกทำรกบฏอนันชนัวที่ ชข้ทำ ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิดกป็
ทรมทำนตนัวเองโดยกทำรตรขกตรองในใจ โดยอทำจครดุตนคธิดถขงควทำมบทำปนนัรนกนับนทำงบนัทเชบทำซขที่งเปป็น
สทำเหตดุหลนักแหตงควทำมโศกเศรข้ทำทนัรงสธิรนของเขทำ ถข้ทำนดที่เปป็นสภทำพกทำรณรแวดลข้อมทดที่ดทำวธิดเผชธิญ มนันกป็มด
อดกบทเรดยนหนขที่งตรงนดรดวข้ ย ผลเกป็บเกดที่ยวของควทำมบทำปนนัรนขมขสืที่น คงอยผยต ทำวนทำน และสรข้ทำงควทำม
ทดุกขรลททำบทำกใหญตยธิงที่ แกตผผข้ทดที่มคด วทำมผธิด แมข้ผทำต นมทำหลทำยปดแลข้ว ดทำวธิดกป็ยนังเผชธิญผลทดที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรน
ของควทำมบทำปของตนตตอไปอยผเต หมสือนเดธิม
สดด 13:3-4

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทดที่โศกเศรข้ทำทตทำนนดรจงข อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำ

แทรกแซงเพสืที่อเขทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขอทรงพนิจารณา และฟนงขผู้า
พระองคห์ดผู้วยเถนิด ทนนั้งขอทรงเพนินั่มความสวม่างแกม่ตาขผู้าพระองคห์ เกลรือกวม่าขผู้าพระองคห์จะหลนบอยผใม่ น
ความตาย ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือ ขอใหข้พระเจข้ทำทอดพระเนตรดผเขทำ เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้
เขทำตทำสวตทำงขขรนเกรงวตทำเขทำจะตทำยเสดย ดทำวธิดตรอมตรมในควทำมทข้อใจของตนจนถขงขนทำดทดที่วทำต เขทำคธิด
วตทำเขทำกททำลนังจะตทำย เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ
เขทำกลตทำวตตอไปในทททำนองเดดยวกนันวตทำ 4 เกรงวม่าศนตรผ ของขผู้าพระองคห์จะวม่า "เราชนะเขา
แลผู้ว" เกรงวม่าคผม่อรนิของขผู้าพระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์เพราะขผู้าพระองคห์กดาลนงหวนนั่นไหว ดทำวธิดยกเหตดุผล
วตทำถข้ทำเขทำลข้มลง ศนัตรผทดที่เปป็นคนไมตชอบธรรมของเขทำกป็จะเปรมปรดดธ ธิ ดนังนนัรนควทำมพธินทำศของเขทำกป็จะ
เปป็นชนัยชนะสททำหรนับคนชนัวที่ โมเสสไดข้ยกเหตดุผลทททำนองเดดยวกนันนดรตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำอยตทำง
ประสบควทำมสททำเรป็จหลทำยตตอหลทำยครนัรง เชตน ในพระรทำชบนัญญนัตธิ 32:27 เปป็นตข้น
สดด 13:5

นทรทำเสดยงทนัรงหมดของเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนอยตทำงฉนับพลนัน ณ จดุดนดร
แมข้เขทำอยผใต นสภทำพกทำรณรแวดลข้อมทดที่นตทำทข้อใจ ทนันใดนนัรนดทำวธิดกป็ระลขกถขงควทำมประเสรธิฐของ
พระเจข้ทำ เขทำจขงเปรมปรดดธ ธิวทำต แตม่ขผู้าพระองคห์วางใจในความเมตตาของพระองคห์ จนิตใจของขผู้า
พระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์ในความรอดของพระองคห์ ดทำวธิดเปลดที่ยนควทำมคธิดของตนอยตทำงรวดเรป็วโดย
หนันไปจนับจข้องกทำรทดที่เขทำไดข้วทำงใจในพระเมตตทำของพระเจข้ทำซทรทำแลข้วซทรทำอดกมทำตลอดหลทำยปด เขทำจขง

เปรมปรดดธ ไธิ ดข้ในกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้นมทำแลข้วหลทำยตตอหลทำยครนัรง เขทำจขงชสืที่นชมยธินดดในสธิที่ง
ทดที่เขทำรผข้วทำต จะเปป็นกทำรชตวยใหข้พข้นทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำของพระเจข้ทำ
สดด 13:6

ดข้วยเหตดุนร ดเขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ ขผู้าพเจผู้าจะรผู้องเพลงสรรเสรนิญพระ

เยโฮวาหห์ เพราะวม่าพระองคห์ทรงกระทดาแกม่ขผู้าพเจผู้าอยม่างบรนิบผรณห์ สเปอรรเจดยนในบรธิบทนดรเขดยนไวข้
วตทำ “ควทำมเชสืที่อยตอมปข้องกนันมธิใหข้จธิตวธิญญทำณจมดธิที่งลงไปใตข้กทำรทดสอบทดที่หนนักหนทำสทำหนัส โดยนททำ
ประสบกทำรณรครนัรงอดดตเกดที่ยวกนับฤทธธิธเดช พระเมตตทำ และควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำมทำสผตจธิต
วธิญญทำณทดที่ชอกชทรทำ” เมสือที่ ดทำวธิดใครต ครวญถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยใหข้พนข้ มทำแลข้วในครนัรงอดดต เขทำ
กป็ไดข้แตตชนสืที่ ชมยธินดดในควทำมรผข้ทวดที่ ทำต พระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ อดก เขทำจขงเปรมปรดดธ ธิและสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำสททำหรนับควทำมประเสรธิฐของพระองคร
เพลงสดดุดดบทนดรเปป็นตนัวอยตทำงหนขที่งทดแที่ สนคลทำสสธิคของกทำรทดที่ดทำวธิดอยผใต นหดุบเขทำแหตงควทำม
สธิรนหวนังจนกระทนังที่ เขทำระลขกถขงควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ เขทำจขงไดข้แตตเปลตงเสดยงสรรเสรธิญและ
ขอบพระคดุณ แบบแผนนดรจะถผกพบในเพลงสดดุดดอดกหลทำยบท
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 14: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ อดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีแหท่งพลนับพลา
เหมสือนเดวิม อาจเพสืออื่ ทดีอื่จะถผกขนับรผู้องในทดีอื่ประชดุมในงานพวิเศษตท่างๆ เราไมท่ทราบชนัดเจนวท่าเพลง
สดดุดดีบทนดีนั้ถกผ เขดียนขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสใด บางคนเชสือื่อวท่ามนันถผกเขดียนขจึนนั้ ในชท่วงวนันอนันมสืดมวิดเหลท่า
นนันนั้ ตอนทดีอื่ดาววิดหนดีไปจากอนับซาโลม คนอสือื่นๆกก็ควิดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นคคาพยากรณณ์ถจึงตอนทดีอื่
เซนนาเคอรวิบใชผู้รนับชาเคหณ์มาตท่อสผผู้เยรผซาเลก็มเพสือื่อขท่มขผมท่ นัน ดผ 2 พงศณ์กษนัตรวิยณ์ 18-19 แมผู้เหตดุการณณ์นนันั้น
เกวิดขจึนนั้ ในอดีกสามรผู้อยปดีตท่อมา มนันกก็เปก็นการประยดุกตณ์ใชผู้หนจึอื่งของความจรวิงทดีอื่อยผท่ในนดีอนั้ ยท่างแนท่นอน
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีลนักษณะคลผู้ายกนับเพลงสดดุดดี 53 เชท่นกนัน
สดด 14:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำประกทำศทดที่วทำต คนโงม่รดาพรึงในใจของตน

วม่า "ไมม่มทพระเจผู้า" ทดที่นตทำสนใจคสือคททำทดที่แปลเปป็น คนโงม่ (นาบาล) มนันคสือชสือที่ ของ นาบาล ผผข้เปป็นสทำมด
คนแรกของนทำงอทำบดกทำยธิล ดผ 1 ซทำมผเอล 25 อทำจเปป็นไดข้ดข้วยวตทำดทำวธิดหมทำยถขงชทำยอธรรมทดโที่ งตเขลทำ

คนนดรตอนทดเที่ ขทำเขดยนเพลงสดดุดดบทนดร แนตทดเดดยว คนทดกที่ ลตทำววตทำไมตมพด ระเจข้ทำกป็เปป็นคนโงต คททำวตทำ นา
บาล ไมตเพดยงมดควทำมหมทำยโดยนนัยวตทำโงตเทตทำนนัรน แตต (ในภทำษทำพผดสมนัยใหมต) รวมถขงกทำรเปป็น ‘เจข้ทำงนังที่ ’
ดข้วย
ควทำมหมทำยอดกแบบกป็นตทำสนใจ โปรดสนังเกตวตทำคททำวตทำ “มดี” เปป็นตนัวเอดยง นนันที่ หมทำยควทำมวตทำ
คททำๆนดรไมตไดข้อยผใต นตข้นฉบนับภทำษทำฮดบรผ แตตถผกผผข้แปลใสต เขข้ทำมทำ โดยหวนังวตทำจะชตวยเพธิมที่ ควทำมเขข้ทำใจ
ตข้นฉบนับภทำษทำฮดบรผกลตทำวเพดยงวตทำ “คนโงตรททำพขงในใจของตนวตทำ ‘ไมต พระเจข้ทำ!’” ควทำมคธิดตรงนดรจขง
อทำจเปป็นเพดยงกทำรกลตทำววตทำไมตตตอพระเจข้ทำในกทำรกบฏและควทำมไมตเชสืที่อฟนัง คนทดที่ทททำเชตนนนัรนกป็เปป็นคน
โงตอยตทำงแนตนอนเชตนกนัน ลองดผบทำลทำอนัม โยนทำหร หรสือโลท เปป็นตนัวอยตทำงกป็ไดข้
ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ เขาทนนั้งหลายกป็เลวทรามลง เขากระทดากนิจการททนั่นม่าสะอนิดสะเอทยน ไมม่มท
สนกคนเดทยวททนั่ทดาดท คนเหลตทำนนัรนทดที่ปฏธิเสธกทำรมดอยผจต รธิงของพระเจข้ทำ (หรสือแมข้แตตเพดยงกลตทำวคททำวตทำ ไมต
ตตอพระเจข้ทำ) ถผกหมทำยเหตดุไวข้วทำต เปป็นคน เลวทราม ฝตทำยศดลธรรม บตอยครนัรงผผข้กระทททำผธิดฝตทำยศดลธรรมทดที่
แยตทดที่สดุดคสือคนเหลตทำนนัรนทดที่อข้ทำงวตทำไมตมพด ระเจข้ทำ อนันทดจที่ รธิงไมตมคด นทดที่เชสืที่อวตทำไมตมพด ระเจข้ทำอยตทำงจรธิงใจเลย
สนักคนเดดยว (ในใจของพวกเขทำ มนดุษยรทดุกคนรผวข้ ทำต มดพระเจข้ทำอยผอต งครหนขที่ง) แทนทดที่จะทททำอยตทำงนนัรน
พวกเขทำกลนับอข้ทำงแนวคธิดไมตเชสืที่อพระเจข้ทำเปป็นฉทำกบนังหนข้ทำเพสืที่อปกปธิดกทำรทททำผธิดศดลธรรมททำงเพศทดที่
วธิปรธิตบตอยครนัรงของตน วธิธดคดธิ แบบบธิดเบสือนของพวกเขทำยกเหตดุผลวตทำ ถข้ทำไมตมดพระเจข้ทำ ฉนันกป็ไมตตข้อง
ใหข้กทำรตตอพระองคร งนัรนฉนันกป็ทททำอะไรกป็ไดข้ตทำมใจชอบ พวกเขทำจขงทททำเรสืที่องผธิดศดลธรรมของตนตตอไป
อยตทำงหนข้ทำไมตอทำย ชดวธิตของพวกเขทำจขงนตทำสะอธิดสะเอดยน ดทำวธิดปธิดทข้ทำยดข้วยคททำกลตทำวโทษมนดุษยรทดุก
คน ไมม่มทสนกคนเดทยวททนั่ทดาดท นนันที่ ยนังเปป็นควทำมจรธิงอยผจต นถขงเวลทำนดร เหตดุวทำต ทดุกคนทททำบทำป
สดด 14:2-3

พระเยโฮวาหห์ทรงมองลงมาจากฟผู้าสวรรคห์ ดผบสตรทนนั้งหลายของ

มนสษยห์วม่าจะมทคนใดบผู้างททนั่เขผู้าใจททนั่เสาะแสวงหาพระเจผู้า ควทำมจรธิงอนันมดพลนังนนัรนยนังคงอยผเต หมสือนเดธิม
นนันที่ คสือ มดพระเจข้ทำอยผอต งครหนขที่งและพระองครทรงมองเหป็นควทำมชนัวที่ ชข้ทำของมนดุษยร นอกจทำกนดร
พระองครยนังทรงเสทำะหทำเพสืที่อทดที่จะดผวทำต มดใครสนักคนไหมทดที่เขข้ทำใจเรสืที่องฝตทำยวธิญญทำณจรธิงๆและแสวงหทำ
พระเจข้ทำอยตทำงแทข้จรธิง (ภทำพทดชที่ นัดเจนกป็คสือ พระเจข้ทำทรงชะโงกมองลงมทำจทำกสวรรครพรข้อมกนับ

กลข้องโทรทรรศนรของพระองครเพสือที่ คข้นหทำทตทำมกลทำงมนดุษยรมทำกมทำยสนักคนหนขงที่ ทดที่แสวงหทำพระเจข้ทำ
อยตทำงแทข้จรธิง) นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำ พระองครทรงรผจข้ นักใจของมนดุษยร
ทดุกคนทนัรงชทำยหญธิงและเดป็ก
นตทำเศรข้ทำทดที่วทำต 3 เขาทนนั้งหลายกป็หลงเจนินั่นไปหมด เขาทนนั้งหลายกป็เลวทรามลงเหมรือนกนนสนินั้น
ไมม่มทสนกคนเดทยวททนั่ทดาดท ไมม่มทเลย ดทำวธิดบนันทขกขข้อสรดุปอนันนตทำเศรข้ทำดข้วยคททำกลตทำวโทษสทำมประกทำร (1)
เผตทำพนันธดุรมนดุษยรทรนังสธิรน “หลงเจธิที่นไปหมด” แนตทดเดดยว เรทำทดุกคนไดข้เจธิที่นไปเหมสือนแกะ เรทำทดุกคนตตทำง
ไดข้หนนั ไปตทำมททำงของตนเอง (อธิสยทำหร 53:6) (2) มนดุษยชทำตธิไดข้ “เลวทรทำมลงเหมสือนกนันทนัรงสธิรน”
คททำทดแที่ ปลเปป็น เลวทรามลง (อาลนัค) มดควทำมหมทำยวตทำเสสืที่อมทรทำมฝตทำยศดลธรรม (3) สดุดทข้ทำย ขข้อสรดุป
อนันขมขสืที่นกป็คสือวตทำ “ไมตมดสนักคนเดดยวทดที่ทททำดด ไมตมเด ลย” คททำกลตทำวโทษของพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับควทำม
เสสืที่อมทรทำมโดยธรรมชทำตธิของมนดุษยรไดข้ถผกกลตทำวอยตทำงมดพลนังไปแลข้ว กลตทำวในแงตของมนดุษยรและ
ตทำมธรรมชทำตธิแลข้ว มนดุษยรทดุกคนกป็เสสืที่อมทรทำม ไมตมดสนักคนเดดยวทดที่เปป็นคนดดและถผกตข้องตตอพระ
พนักตรรพระเจข้ทำผผข้บรธิสดุทธธิธองครหนขที่ง อนัครสทำวกเปทำโลจขงยกคททำพผดจทำกเพลงสดดุดดบทนดรเพสืที่อสนนับสนดุน
ขข้อเสนอของเขทำเกดที่ยวกนับควทำมเปดที่ยมดข้วยบทำปของมนดุษยรในโรม 3:10-11
สดด 14:4

ดทำวธิดจขงถทำมคททำถทำมนดรวทำต บรรดาผผผู้ททนั่กระทดาความชนนั่วชผู้าไมม่มทความรผผู้

หรรือ ครือผผทผู้ ทนั่กนินประชาชนของเราอยม่างกนินขนมปนง และไมม่รผู้องทผลพระเยโฮวาหห์ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจ
เปป็นไดข้วทำต มนดุษยชทำตธิโงตเขลทำถขงขนทำดทดที่พวกเขทำไมตมคด วทำมรผข้เกดที่ยวกนับพระเจข้ทำหรสือธรรมชทำตธิของ
บทำปเลยหรสือ? ดทำวธิดกลตทำวอยตทำงกวดถงข กทำรทดที่ชทำวโลกมนักขตมเหงและหทำชตองทดที่จะกธินประชทำชนของ
พระเจข้ทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน พวกเขทำ “ไมตรอข้ งทผลพระเยโฮวทำหร” ชทำวโลกไมตมดเวลทำสททำหรนับพระเจข้ทำ พวกเขทำ
ไมตเคยมทำพขที่งพระองครยทำมเดสือดรข้อน สเปอรรเจดยนออกควทำมเหป็นอยตทำงคมคทำย ณ จดุดนดร “คนทนัรงหลทำย
ทดที่ไมตมคด วทำมรผทข้ ดที่ชตวยใหข้รอดเกดที่ยวกนับสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ ยตอมทททำใหข้ตนัวเองตกเปป็นททำสจนกลทำยเปป็น
ผผข้กระทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำ ไมตมดใจทดที่จะรข้องทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พนข้ แตตแสวงหทำทดที่
จะสรข้ทำงควทำมสนดุกสนทำนใหข้ตนัวเองดข้วยกทำรกธินคนยทำกจนและดผหมธิที่นประชทำชนของพระเจข้ทำ มนันคสือ
พนันธนทำกทำรอนันแขป็งแกรต งทดที่จะเปป็นผผข้กระทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำ ททำสทดที่เปป็นฝดพทำย หรสือคนงทำนในเหมสือง
ของไซบดเรดยไมตไดข้ตกตทที่ทำและนตทำเวทนทำมทำกกวตทำอยตทำงแทข้จรธิง งทำนกป็หนนักและรทำงวนัลกป็แยต คนเหลตทำ

นนัรนทดที่ไมตมดควทำมรผยข้ อต มเลสือกกทำรเปป็นททำสเชตนนนัรน แตตคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้รนับกทำรสนังที่ สอนเกดที่ยวกนับ
พระเจข้ทำยตอมรข้องทผลเพสืที่อทดจที่ ะถผกชตวยใหข้พข้นจทำกมนัน ควทำมโฉดเขลทำแบบเดดยวกนันนดรซงขที่ ทททำใหข้ผผข้คนตก
เปป็นททำสของควทำมชนัวที่ รข้ทำยตตอไปยตอมทททำใหข้พวกเขทำเกลดยดชนังบดุตรทนัรงหลทำยทดที่เปป็นไทของพระเจข้ทำ
คนเหลตทำนนัรนยตอมแสวงหทำทดที่จะกธินพวกเขทำเสดย”
สดด 14:5

แมข้หลทำยครนัรงคนอธรรมอทำจขตมเหงประชทำชนของพระเจข้ทำ สดุดทข้ทำย

แลข้วพวกเขทำกป็เจอกนับพระพธิโรธของพระเจข้ทำ เมสืที่อถขงตอนนนัรน เขาทนนั้งหลายอยผม่ททนั่นนนนั่ อยม่างนม่า
สยดสยองยนินั่งนนก เพราะพระเจผู้าทรงสถนิตตลอดชนนั่วอายสของผผชผู้ อบธรรม แมข้คนทนัรงหลทำยทดที่เปป็นแบบ
เฮโรดและนธิมโรดอทำจขตมเหง พระเจข้ทำในกทำลอนันเหมทำะสมของพระองครกจป็ ะใหข้พวกเขทำเจอกนับกทำร
ปกปข้องดผแลของพระองครทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร คนเหลตทำนดรยอต มไดข้รบนั บทเรดยนอนันเจป็บปวด
เพสือที่ ทดที่จะเกรงกลนัวพระเจข้ทำ
คททำวตทำ ผผผู้ชอบธรรม ถผกใชข้ตรงนดรเพสือที่ เปป็นคททำเรดยกทนัวที่ ไปสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ มนันยนัง
มดควทำมหมทำยแบบเฉพทำะเจทำะจงยธิงที่ ขขรนเพสือที่ หมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดแจงชดวธิตของตนในควทำมชอบ
ธรรมดข้วย พระเจข้ทำทรงสถธิตอยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำและทรงพธิทนักษรรนักษทำและปกปข้องพวกเขทำ
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แมข้กระนนัรน คนชนัวที่ ไดผู้ควดนั่าแผนงานของคนยากจนเสทย แตม่พระเยโฮ

วาหห์ทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยของเขา ขข้อทดที่กลตทำวถขง คนยากจน ตรงนดรหมทำยถขงคนทดมที่ ดใจถตอมซขงที่ เปป็นอดกชสืที่อ
หนขงที่ สททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ คนอธรรมยตอมเยข้ยหยนันและเยทำะเยข้ยเมสืที่อประชทำชนของ
พระเจข้ทำเขข้ทำลดรภนัยในพระองคร แตตชตทำงเปป็นกทำรตระหนนักรผข้อนันเปดที่ยมสดุขทดวที่ ทำต องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น
ทดที่ลร ดภยนั ของเรทำ เชธิญเยทำะเยข้ยตตอไปเลย เจข้ทำทนัรงหลทำยผผข้กระทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำเออ๋ย องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรง
เปป็นทดที่ลร ภด นัยของเรทำ!
สดด 14:7

ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดสร นันๆอนันเปดที่ยมดข้วยพลนังบทนดรดวข้ ยคททำรข้องทผล

ตตอพระเจข้ทำ โอ ขอการชม่วยใหผู้รอดเพรืนั่ออนิสราเอลมาจากศนิโยนเสทยททเถนิด นตทำสนใจทดที่คททำทดที่แปลเปป็น
ความรอด (เยชผวาหณ์) ในพระคนัมภดรรเดธิมจรธิงๆแลข้วคสือชสืที่อ เยซผ ในพระคนัมภดรรใหมต มนันแปลไดข้ดข้วยวตทำ
‘ผผข้ชตวยใหข้รอด’ ศธิโยนเปป็นชสือที่ เรดยกอดกชสืที่อของเยรผซทำเลป็ม ควทำมคธิดตรงนดรจขงแปลไดข้วทำต “โอ ขอพระผผข้

ชตวยใหข้รอดของอธิสรทำเอลเสดป็จออกมทำจทำกเยรผซทำเลป็มเสดยทดเถธิด” ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สต ง
ควทำมรอดมทำททำงพระเมสสธิยทำหรของพระองคร นนันที่ คสือ พระเยซผ เขทำรข้องทผลตตอไปวตทำ เมรืนั่อพระเยโฮ
วาหห์ทรงใหผู้พวกเชลยแหม่งประชาชนของพระองคห์กลนบสผสม่ ภาพเดนิม ยาโคบจะปลาบปลรืนั้ม อนิสราเอล
จะยนินดท ดทำวธิดอทำจถผกนททำพทำโดยพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธเพสืที่อกลตทำวพยทำกรณรถขงกทำรกลนับมทำและกทำร
รวบรวมอดกครนัรงของอธิสรทำเอลจทำกกทำรตกเปป็นเชลยของพวกเขทำ เมสือที่ วนันนนัรนมทำถขงในทดสที่ ดุด ยทำโคบ
จะชสืที่นชมยธินดดอยตทำงแทข้จรธิงและอธิสรทำเอลจะดดใจ แมข้วทำต มดกทำรสททำเรป็จจรธิงบทำงสต วนแลข้วของกทำรกลนับ
มทำของอธิสรทำเอลยนังแผตนดธินนนัรน เมสือที่ พระผผข้ชตวยใหข้รอดของอธิสรทำเอลเสดป็จมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและ
สงตทำรทำศดใหญตยธิงที่ อธิสรทำเอลจะถผกพทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำทนัรงหมด ในวนันนนัรนจะมดควทำม
ชสืนที่ ชมยธินดดและควทำมดดใจใหญตยงธิที่
เมสือที่ บทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยสธิที่งทดที่เปป็นหมทำยเหตดุเชธิงพยทำกรณรเกดที่ยวกนับวนันแหตงพระเยโฮวทำหร อทำจ
เปป็นไดข้วทำต กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ใหญตกวตทำของเพลงสดดุดดบทนดรคอสื อธิสรทำเอลในยดุคเจป็ดปดและกทำรขตมเหงทดที่
พวกเขทำจะเผชธิญในวนันนนัรน กระนนัรน ในวนันนนัรนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรงทททำใหข้เหลตทำคนอธรรมกลนัว
ยธิงที่ นนักแมข้วทำต พวกเขทำกธินประชทำชนของพระเจข้ทำดดุจขนมปนังกป็ตทำม
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 15: เพลงสดดุดดีบทนดีมนั้ ดีชสือื่อเรสืออื่ งเพดียงวท่า เพลงสดดดดของดนำววิด ไมท่
ปรากฏชนัดเจนวท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นเนสืออื่ งในโอกาสใด แตท่บางคนซจึอื่งรวมถจึงสเปอรณ์เจดียนดผู้วย กก็ควิดวท่า
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นในตอนทดีอื่หดีบพนันธสนัญญาถผกสท่งคสืนมายนังอวิสราเอลจากคนฟดีลวิสเตดีย
หลายสท่วนของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้มคดี วามคลผู้ายคลจึงกนันอยท่างมากกนับเพลงสดดุดดี 24 ซจึอื่งกก็เชสือื่อมโยงกนับ
การนมนัสการทดีอื่พลนับพลาเมสือื่อหดีบนนันั้นถผกสท่งคสืนกลนับมาแลผู้ว เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ขนจึนั้ ตผู้นดผู้วยการทดีอื่ดาววิด
ถามคคาถามทดีอื่ไมท่ตผู้องการคคาตอบวท่าผผผู้ใดจะนมนัสการทดีพอื่ ลนับพลาไดผู้ สท่วนทดีอื่เหลสือของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้
ถผกใชผู้เพสืออื่ ตอบคคาถามนนันั้น
สดด 15:1

ดทำวธิดจขงขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทสนัรนๆนดรดข้วยคททำถทำมเหลตทำนดร ขผู้าแตม่พระเย

โฮวาหห์ ผผใผู้ ดจะอาศนยอยผใม่ นพลนบพลาของพระองคห์ ผผใผู้ ดจะอยผบม่ นภผเขาอนนบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์

ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำ ใครจะอทำศนัยอยผหต รสืออยผตต ตอไปในพลนับพลทำไดข้? หรสือจะประยดุกตรใชข้ควทำมคธิด
ทดวที่ ทำต ใครจะเขข้ทำสนธิทในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอดไดข้? (โปรดระลขกวตทำ
พลนับพลทำคสือทดๆที่ กทำรสถธิตบนโลกนดรของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำประทนับอยผต กทำรอทำศนัยอยผทต ดที่นนันที่ บอก
เปป็นนนัยถขงกทำรมดสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระองคร) ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนดรสอดคลข้องกนับ
ของยอหรน 15 ทดที่พระเยซผทรงสนังที่ สอนเรทำใหข้เขข้ทำสนธิทในพระองคร ดทำวธิดจขงถทำมวตทำใครจะทททำเชตนนนัรน
ไดข้ (กทำรกลตทำวถขงภผเขทำอนันบรธิสดุทธธิธของพระเจข้ทำกป็หมทำยถขงภผเขทำลผกนนัรนทดที่บนยอดของมนันพลนับพลทำตนัรง
อยผทต ดที่กธิเบโอน หตทำงไปประมทำณเจป็ดไมลรททำงทธิศตะวนันตกเฉดยงเหนสือของเยรผซทำเลป็ม )
สดด 15:2-3

ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปถขงบดุคคลผผข้ทดที่จะไดข้รนับสธิทธธิพธิเศษทดที่จะเขข้ทำสนธิท

ในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับองครบรธิสดุทธธิธแหตงอธิสรทำเอล คนๆนนัรนครือผผผู้ททนั่ดดาเนนินในความเททนั่ยง
ธรรม และประพฤตนิตามความชอบธรรม และพผดความจรนิงจากใจของตน ควทำมชอบธรรมแหตง
ชดวธิตและควทำมซสืที่อตรงของจธิตใจคสือคดุณสมบนัตธิทดที่ตข้องมดสททำหรนับกทำรเขข้ทำสนธิทในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้
ชธิดกนับพระองคร เมสืที่อพระเยซผตรนัสวตทำ “จงเขข้ทำสนธิทอยผใต นเรทำ” ในยอหรน 15:4 พระองครกอป็ ทำจหมทำย
ถขงเพลงสดดุดด 15 อยผใต นพระดททำรธิของพระองคร นอกจทำกนดร สทำวกเหลตทำนนัรนซขที่งรผข้จนักเพลงสดดุดดบทนดรดดกป็
อทำจนขกยข้อนถขงมนันเชตนกนัน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน บดุคคลเชตนนนัรนคสือ 3 ผผผู้ซงรึนั่ ไมม่ใชผู้ลนินั้นของตนในการนนินทาวม่ารผู้าย ไมม่กระทดาชนนั่วตม่อ
เพรืนั่อนบผู้าน และไมม่ตดาหนนิเพรืนั่อนบผู้านของตน ควทำมชอบธรรมทดที่แทข้จรธิงแหตงชดวธิตหมทำยถขงกทำร
ควบคดุมลธิรนของเรทำ มนันหมทำยถขงกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องตตอเพสืที่อนบข้ทำนของเรทำ ซขงที่ รวมถขงกทำรไมตนธินททำ
ลนับหลนังพวกเขทำดข้วย
สดด 15:4

นอกจทำกนดร กทำรทดที่ผผข้ใดจะเขข้ทำสนธิทในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับ

พระผผข้ชตวยใหข้รอดของพระองครไดข้นร นัน ในสายตาของเขา คนถม่อยเปป็นคนททนั่ถผกดผหมนินั่นเหยทยดหยาม
เขาใหผู้เกทยรตนิแกม่ผผู้ทผ ทนั่ยดาเกรงพระเยโฮวาหห์ เมรืนั่อใหผู้คดาสนตยห์ปฏนิญาณแลผู้วตผู้องพบกนบความปวดรผู้าวเขา
กป็ไมม่กลนบคดา คดุณลนักษณะอดกสทำมประกทำรของอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมถผกใหข้ไวข้ (1) บดุคคลผผข้ดททำเนธินใน
สทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอดจะขยะแขยงคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตในควทำมบทำป

ควทำมลขกซขรงของสทำมนัคคดธรรมกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในขณะเดดยวกนันจะทททำใหข้เกธิดควทำม
สะอธิดสะเอดยนตตอควทำมบทำปและตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตในควทำมบทำป (2) ตรงกนันขข้ทำม บดุคคล
ทดที่เขข้ทำสนธิทในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอดของพระองครจะใหข้เกดยรตธิคนเหลตทำนนัรนทดที่
ยททำเกรงพระเจข้ทำ คนทดที่ชอบธรรมจะนนับถสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวตธิ อยตทำงเทดที่ยงธรรม โดยดททำเนธินใน
ควทำมยททำเกรงพระเจข้ทำ (3) ยธิงที่ กวตทำนนัรน บดุคคลทดที่เขข้ทำสนธิทในพระองครจะรนักษทำคททำพผดของตนแมข้วทำต มนัน
อทำจเปป็นเรสือที่ งยทำกกป็ตทำม ควทำมสดุจรธิตของคททำพผดคสือรทำกฐทำนแหตงควทำมชอบธรรม
สดด 15:5

สดุดทข้ทำย บดุคคลผผข้ทดที่จะเขข้ทำสนธิทในพระองครคสือ ผผผู้ททนั่มนิไดผู้ใหผู้คนอรืนนั่ กผผู้

เงนินโดยคนิดดอกเบทนั้ย และไมม่ยอมรนบสนินบนตม่อสผผู้ผ ไผู้ผ รผู้ความผนิด ผผซผู้ งรึนั่ กระทดาสนินั่งเหลม่านทนั้จะไมม่หวนนั่นไหว
เปป็นนนิตยห์ เงสือที่ นไขเพธิมที่ เตธิมอดกสองประกทำรสททำหรนับกทำรเขข้ทำสนธิทในพระองครถผกนททำเสนอ (1) บดุคคล
เชตนนนัรนเปป็นคนซสืที่อตรงและทททำธดุรกธิจอยตทำงสดุจรธิต ในอพยพ 22:25, เลวดนตธิ ธิ 25:36-37 และพระรทำช
บนัญญนัตธิ 23:19-20 อธิสรทำเอลถผกหข้ทำมมธิใหข้ใหข้กผยข้ สืมเงธินแกตพดที่นข้องหรสือเพสือที่ นบข้ทำนของตนโดยคธิด
ดอกเบดรย นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงกทำรทททำสนัญญทำผตอนสธิที่งตตทำงๆหรสือสนัญญทำกผยข้ สืมอสืนที่ ๆ แตตควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือ
วตทำ พดที่นอข้ งหรสือเพสือที่ นบข้ทำนคนหนขที่งทดขที่ นัดสนและกทำรขผดรดดเขทำดข้วยกทำรปลตอยเงธินกผทข้ ดที่คธิดดอกเบดรย
แพงๆ ควทำมคธิดทดยที่ ธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ กทำรเอทำเปรดยบใครสนักคนโดยเฉพทำะในยทำมทดที่เขทำเดสือดรข้อน (2)
ในแบบเดดยวกนัน บดุคคลทดที่เขข้ทำสนธิทในพระองครจะไมตปฏธิบนัตธิอยตทำงอยดุตธิธรรมตตอบดุคคลทดที่ไรข้เดดยงสทำ
โดยกลตทำวหทำเขทำหรสือใหข้กทำรปรนักปรททำเขทำอยตทำงผธิดๆ นดที่ยงธิที่ เปป็นจรธิงเมสืที่อรทำงวนัล (หรสือคตทำหนัว) ถผกเสนอ
ใหข้
ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำในเรสืที่องนดรทร นังหมดกป็คสือวตทำ บดุคคลทดที่อทำศนัยอยผใต นกทำรสถธิตอยผดต ข้วยของ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำยตอมตข้องเปป็นผผข้ทดที่ชวด ธิตของเขทำถผกจนัดระเบดยบและมดลนักษณะเฉพทำะตนัวเปป็นควทำม
ชอบธรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธทดที่แทข้จรธิง ดทำวธิดเขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจนวตทำควทำมบรธิสดุทธธิธนนัรนไมตใชตเรสือที่ งททำง
พธิธดกรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธหมดจดภทำยนอก แตตเปป็นควทำมบรธิสดุทธธิธของจธิตใจซขที่งสททำแดงตนัวออกมทำ
ในกทำรดททำเนธินชดวธิตอนันชอบธรรม นดที่หมทำยรวมถขงเรสืที่องจธิปทำถะของชดวธิตและกทำรทททำธดุรกธิจในชดวธิต
ประจททำวนัน

“ผผข้ซขที่งกระทททำสธิที่งเหลตทำนดรจะไมตหวนันที่ ไหวเปป็นนธิตยร” คนเหลตทำนนัรนทดที่ชวด ธิตของตนสททำแดงถขง
ควทำมชอบธรรมและควทำมบรธิสดุทธธิธทดที่แทข้จรธิงจะไมตหวนันที่ ไหวเลยจทำกสทำมนัคคดธรรมกนับพระผผข้ชตวยใหข้
รอดและกทำรเขข้ทำสนธิทในพระองคร ตรงกนันขข้ทำม คนเหลตทำนนัรนทดที่ยอมใหข้มกด ทำรฝตทำฝสืนหลนักกทำรพสืรนฐทำน
แหตงควทำมชอบธรรมเหลตทำนดรจะไมตมดวนนั เขข้ทำสนธิทในพระองครเลย
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 16: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สวิบหกถผกเรดียกวท่า เพลงสดดุดดีทองคคา มนันถผก
เรดียกวท่า ‘เพชรพลอยของดาววิด’ และ ‘เพลงอนันโดดเดท่น’ ของเขา สเปอรณ์เจดียนเรดียกมนันวท่า ‘เพลง
สดดุดดีแหท่งเคลก็ดลนับอนันมดีคท่า’ ความหมายของคคาวท่า มวิคทนำม ไมท่ชดนั เจน มนันปรากฏตรงนดีนั้และในชสือื่อ
เรสืออื่ งของเพลงสดดุดดี 56-60 มนันอาจเปก็นขผู้อปฏวิบนัตวิทางดนตรดี คนอสืนอื่ ๆกก็คดวิ วท่ามนันหมายถจึง ‘คคา
อธวิษฐาน’ หนจึงอื่ หรสือ ‘การใครท่ครวญ’
ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนั้ ผกเขดียนขจึนนั้ ในโอกาสใด อยท่างไรกก็ตาม บางคนควิดวท่า
มนันเปก็นตอนทดีดอื่ าววิดกคาลนังหลบหนดีจากซาอผลในถวิอื่นทดุรกนันดารมาโอนใน 1 ซามผเอล 23 ซาอผลไลท่ลท่า
ดาววิดจนถจึงจดุดทดีอื่ดผเหมสือนวท่าการหลบหนดีเปก็นสวิอื่งทดีอื่ไมท่อาจเลดีอื่ยงไดผู้ จากนนันั้นอยผดท่ ดีๆกก็มขดี ท่าวมาวท่าคนฟดี
ลวิสเตดียไดผู้รกดุ รานแผท่นดวินนนันนั้ แลผู้ว พระเจผู้าจจึงทรงชท่วยดาววิดใหผู้พนผู้ อยท่างอนัศจรรยณ์ สภาพการณณ์
แวดลผู้อมเหลท่านนันั้นดผเหมสือนจะสอดคลผู้องกนับเพลงสดดุดดีบทนดีนั้อยท่างดดี
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ยงนั รวมถจึงคคาพยากรณณ์ทดีอื่ชนัดเจนเกดีอื่ยวกนับการฟสืนั้นคสืนพระชนมณ์ขององคณ์พระผผผู้
เปก็นเจผู้าของเราดผู้วย พระววิญญาณบรวิสดุทธวิธทรงดลใจทนันั้งเปโตรและเปาโลใหผู้ยกคคาพผดจากขผู้อ 9-10
เพสืออื่ สนนับสนดุนคคากลท่าวของพระคนัมภดีรณ์เรสืออื่ งการฟสืนนั้ คสืนพระชนมณ์ของพระเยซผ ดผ กวิจการ 2:25-31
และ 13:35-37
เชท่นเดดียวกนับทดีอื่เปก็นในเพลงสดดุดดีหลายบท ดาววิดขจึนนั้ ตผู้นในหดุบเขาแหท่งความสวินั้นหวนัง โดย
ตระหนนักถจึงววิกฤตวินนันั้นทดีอื่เขาเผชวิญอยผท่ (ขผู้อ 1-4) อยท่างไรกก็ตาม เมสืออื่ เขาเรวิมอื่ ใครท่ครวญถจึงความ
ประเสรวิฐของพระเจผู้า (ขผู้อ 5-6) เขากก็เรวิอื่มสรรเสรวิญองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้า (ขผู้อ 7-8) เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ปวิด
ทผู้ายดผู้วยการทดีอื่ดาววิดเปรมปรดีดธวิในการชท่วยใหผู้พผู้นของพระเจผู้า (ขผู้อ 9-11)

สดด 16:1

ในครทำวแหตงวธิกฤตธิและควทำมทดุกขรลททำบทำก ดทำวธิดรข้องทผลวตทำ โอ ขผู้าแตม่

พระเจผู้า ขอทรงพนิทนกษห์ขผู้าพระองคห์ไวผู้ เพราะขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ ในกทำรเผชธิญกทำรถผกจนับ
โดยซทำอผลซขที่งใกลข้เขข้ทำมทำ ดทำวธิดรข้องทผลตตอพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิทนักษรรนักษทำเขทำไวข้ คททำทดแที่ ปลเปป็น พนิทนกษห์
(ชามารณ์) กป็หมทำยถขง ‘ปกปข้อง’ ดข้วย เขทำจขงรข้องทผลตตอพระเจข้ทำใหข้ปกปข้องเขทำไวข้ ดทำวธิดไมตเพดยงฝทำก
กทำรชตวยใหข้พข้นของตนไวข้กบนั พระเจข้ทำเทตทำนนัรน เขทำยนังเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงเรสืที่องนนัรนดข้วย – “เพรทำะ
ขข้ทำพระองครวทำงใจในพระองคร” นนันที่ คสือควทำมเชสืที่อในระดนับทดที่จรธิงจนังมทำกขขรน
สดด 16:2-3

ดทำวธิดกลตทำวตตอไปโดยกทำรถตอมตนัวเขทำลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ โอ

จนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย เจผู้าไดผู้ทผลพระเยโฮวาหห์แลผู้ววม่า "พระองคห์ทรงเปป็นองคห์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าของขผู้าพระองคห์ นอกเหนรือพระองคห์แลผู้ว ขผู้าพระองคห์ไมม่มทดทเลย" ดทำวธิดไมตเพดยงใหข้กทำรตตอ
พระเจข้ทำวตทำพระองครทรงเปป็นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเขทำเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังหมทำยเหตดุดข้วยวตทำควทำมดดใด
กป็ตทำมทดที่เขทำอทำจมดเทดยบไมตไดข้เลยกนับควทำมประเสรธิฐอนันไรข้ทดที่สรธินสดุดของพระเจข้ทำ ดทำวธิดรนับสทำรภทำพ
อยตทำงชนัดเจนถขงควทำมตทที่ทำตข้อยกวตทำของตนและควทำมเหนสือกวตทำของพระเจข้ทำ
ควทำมดดของดทำวธิด (แมข้มดจททำกนัดกป็ตทำม) กลนับมดไปถขง 3 วนิสสทธนิชนในแผม่นดนินและผผผู้ประเสรนิฐ
เปป็นพวกททนั่ขผู้าพเจผู้ามทความปทตนิยนินดททนนั้งสนินั้นดผู้วย ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วทำต แมข้ดทำวธิดอทำจเทดยบไมต
ไดข้เลยกนับควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ อยตทำงนข้อยเขทำกป็แสดงควทำมกรดุณทำตตอประชทำชนของพระเจข้ทำ
เมสือที่ เขทำมดโอกทำส ดนังนนัรนเขทำจขงยกคททำกลตทำวอข้ทำงนดรตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเปป็นเหตดุผลเพธิที่มเตธิมเพสืที่อทดที่
พระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้น
สดด 16:4

จทำกนนัรนดทำวธิดออกควทำมเหป็นเกดที่ยวกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่หนนั ไปนนับถสือรผป

เคทำรพ แตม่บรรดาผผทผู้ ทนั่รทบตนิดตามพระอรืนั่น ความทสกขห์โศกของเขากป็ทวทขรึนั้น ดทำวธิดครดุตนคธิดถขงควทำม
ทดุกขรลททำบทำกทดที่จะถผกทวดขร ขนแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ไปตธิดตทำมพระอสืที่น เขทำจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ
ขผู้าพเจผู้าจะไมม่ถวายเครรืนั่องดรืนั่มบผชาแหม่งเลรือดของพวกเขา หรรือรนิมฝทปากของขผู้าพเจผู้าจะไมม่ออกชรืนั่อ
พระนนนนั้ ดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะไมตยงดุต เกดที่ยวกนับวธิธดปฏธิบนัตธิในกทำรนนับถสือรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนเลย เขทำจะไมต
แมข้แตตเอตยชสืที่อพระเทดยมเทป็จเหลตทำนนัรนดข้วยซทรทำ เขทำไมตขอยดุงต เกดที่ยวกนับพวกมนันเลย

สดด 16:5-6

แมข้ดทำวธิดอยผใต นวธิกฤตธิครนัรงใหญต เขทำกป็เรธิที่มนขกยข้อนถขงควทำมประเสรธิฐ

ของพระเจข้ทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นสม่วนมรดกและถผู้วยของขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงรนกษาสม่วนของ
ขผู้าพระองคห์ไวผู้ ตรงนดรดทำวธิดกลตทำวถขงระบบของคนฮดบรผในกทำรรนับมรดกตกทอดจทำกบรรพบดุรษดุ ของ
ตนเปป็นทดที่ดธิน แมข้เขทำจะไดข้รนับทดดที่ ธินเปป็นมรดกเมสืที่อบธิดทำของเขทำเสดยชดวธิต ดทำวธิดกป็ประกทำศวตทำองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นมรดกของเขทำ กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง เขทำตนัรงตทำคอยสธิที่งใดกป็ตทำมทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะจนัด
เตรดยมไวข้ใหข้เขทำ นนันที่ ยอมดดกวตทำรทำงวนัลหรสือควทำมกข้ทำวหนข้ทำใดๆทดที่โลกนดรมดใหข้เสมอมทำและจะเปป็นเชตน
นดรเสมอไป ดนังทดที่เปทำโลจะกลตทำวไวข้วทำต “เพรทำะวตทำสททำหรนับขข้ทำพเจข้ทำนนัรน กทำรมดชวด ธิตอยผกต เป็ พสืที่อพระครธิสตร
และกทำรตทำยกป็ไดข้กทำท ไร” (ฟดลธิปปด 1:21) ดทำวธิดรผข้วทำต พระเจข้ทำทรงรนักษทำสต วนของเขทำในชดวธิตไวข้ ควทำมคธิด
ตรงนดรกคป็ สือวตทำพระเจข้ทำทรงพธิทนักษรรนักษทำเขทำและทรงปกปข้องเขทำ ทดุกอยตทำงทดที่เขทำมดหรสือจะเปป็นอยผใต น
พระหนัตถรขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทนัรงหมด
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ดทำวธิดประกทำศวตทำ 6 เขตแดนของขผู้าพเจผู้าเปป็นททนั่ททนั่รม่มรรืนั่น เออ ขผู้าพเจผู้ามทมรดกททนั่ดท
ควทำมคธิดตรงนดรยข้อนกลนับไปยนังระบบของคนฮดบรผเรสืที่องกทำรรนับมรดกทดที่ดธิน ควทำมคธิดเรสืที่อง เขตแดน
อทำจหมทำยถขงเสข้นสททำรวจ (หรสือเขตแดน) ของสธิที่งทดที่เขทำจะไดข้รนับเปป็นมรดกจทำกบธิดทำของเขทำ เขทำรนับรผข้
วตทำเขทำมดผสืนดธินอนันสวยงทำมทดที่จะตกเปป็นของเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เมสือที่ พธิจทำรณทำบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ ดทำวธิด
กลนับกททำลนังหมทำยถขงกทำรทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นมรดกอนันดดของเขทำ พระเจข้ทำทรงเปป็นแหลตงทดที่มทำ
และทรนัพยทำกรแหตงพระพรทนัรงสธิรนแกตเขทำ เขทำตนัรงตทำคอยพระพรเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำจะทรงจนัดหทำใหข้
ไมตเพดยงในชดวธิตนดรเทตทำนนัรนแตตในสวรรครทจดที่ ะมทำนนัรนดข้วย
สดด 16:7

ดทำวธิดจขงประกทำศกข้องวตทำ ขผู้าพเจผู้าจะสรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์ ผผผู้

ประทานคดาปรรึกษาแกม่ขาผู้ พเจผู้า เออ ในกลางครืนจนิตใจของขผู้าพเจผู้าเตรือนสอนขผู้าพเจผู้า เมสืที่อตระหนนัก
ถขงควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำ ดทำวธิดกป็ไดข้แตตหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อสรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
พระเจข้ทำไมตเพดยงอวยพรเขทำอยตทำงบรธิบรผ ณรเทตทำนนัรน แตตพระองครประททำนคททำปรขกษทำแกตเขทำดข้วย นตทำ
สนใจทดดที่ ทำวธิดกลตทำวถขง จนิตใจของเขทำ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (ควิลยาหณ์) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำเครสืที่องใน
ตตทำงๆ อยตทำงไรกป็ตทำม เรทำควรระลขกวตทำคนสมนัยโบรทำณคธิดเชธิงสททำนวนวตทำเครสืที่องในตตทำงๆ (ลททำไสข้ตตทำงๆ)
เปป็นทดตที่ ร นังของอทำรมณรตตทำงๆ ควทำมคธิดตรงนดรเปรดยบไดข้กบนั ควทำมคธิดของคนตะวนันตกสมนัยใหมตทดที่วทำต

‘ใจ’ ของเรทำเปป็นทดที่ตรนังของอทำรมณรตตทำงๆของเรทำ หทำกกลตทำววลดหลนังนดรโดยใชข้คททำพผดสมนัยใหมตกวตทำ
ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงสนังที่ สอนใจของดทำวธิดในตอนกลทำงคสืน พระเจข้ทำประททำนคททำปรขกษทำแกต
เขทำกระทนังที่ ในตอนกลทำงคสืน
สดด 16:8

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศตตอไปอดกวตทำ ขผู้าพเจผู้าตนนั้งพระเยโฮวาหห์ไวผู้ตรง

หนผู้าขผู้าพเจผู้าเสมอ เพราะพระองคห์ประทนบททนั่มรือขวาของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะไมม่หวนนั่นไหว ควทำมคธิด
กป็คสือวตทำดทำวธิดใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำอยผตต รงหนข้ทำเขทำตลอดเวลทำ ในคททำเทศนทำอนันยธิงที่ ใหญตของเปโตรใน
วนันเพป็นเทคอสตรนร นัน เขทำยกคททำพผดจทำกเพลงสดดุดด 16:8 ในกธิจกทำร 2:25 พระพนักตรรขององครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำอยผตต รงหนข้ทำดทำวธิดตลอดเวลทำ พระองครทรงอยผใต นควทำมคธิดของเขทำเสมอ ดนังนนัรนควทำมชตวย
เหลสือของพระเจข้ทำจขงอยผทต มดที่ สือขวทำของเขทำ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศไดข้วทำต “ขข้ทำพเจข้ทำจะไมตหวนันที่ ไหว”
ควทำมคธิดกป็คสือวตทำดทำวธิดรผวข้ ทำต ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ เขทำจะไมตหวนันที่ ไหวเลย รทำกฐทำนอนัน
มนันที่ คงถผกพบในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสือที่ เรทำยสืนอยผบต นพระครธิสตรผผข้ทรงเปป็นพระศธิลทำอนันเขข้มแขป็ง เรทำกป็
จะไมตหวนันที่ ไหวหรสือแมข้แตตสะเทสือนเลย ดทำวธิดทรทำบเรสืที่องนนัรนและประกทำศมนันใหข้เปป็นทดที่ทรทำบกนันทดุก
ยดุคสมนัย
สดด 16:9

ดข้วยควทำมมนันที่ ใจอนันเปดที่ยมสดุขนนัรน ดทำวธิดจขงพนักสงบในสนันตธิสดุขไดข้

เพราะฉะนนนนั้ จนิตใจของขผู้าพเจผู้าจรึงยนินดทและจนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้ากป็ปรทดา เนรืนั้อหนนงของขผู้าพเจผู้า
จะพนกพนิงอยผใม่ นความหวนงใจดผู้วย เมสืที่อเรทำอทำศนัยอยผใต นสถทำนทดที่ลนับแหตงองครผผข้สผงสดุดและในใจกลทำง
แหตงนทรทำพระทนัยของพระองคร เรทำกป็ชสืที่นชมยธินดดไดข้ นอกจทำกนดร มดสนันตธิสขดุ และไมตมคด วทำมกลนัว เพรทำะรผข้
วตทำพระองครทรงอยผทต ดที่มอสื ขวทำของเรทำ ดนังนนัรนแมข้วธิกฤตธิอทำจอยผรต อบตนัวเรทำ เรทำกป็พนักสงบไดข้ในควทำม
หวนังเรสืที่องกทำรชตวยใหข้พข้นและกทำรอวยพรของพระองคร
สดด 16:10

ดข้วยกทำรหยนังที่ รผลข้ ตวงหนข้ทำแบบผผข้พยทำกรณร ดทำวธิดประกทำศวตทำ เพราะ

พระองคห์จะไมม่ทรงทนินั้งจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์ไวผู้ในนรก ทนนั้งจะไมม่ทรงใหผู้องคห์บรนิสส ทธนิธิ์ของ
พระองคห์เปรืนั่อยเนม่าไป แมข้หทำกวตทำซทำอผลมดชนัยในกทำรฆตทำเขทำ ดทำวธิดกป็รผข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้ตนเปป็น

ขขรนอดกสนักวนันหนขงที่ คททำทดที่แปลเปป็น นรก (เชโอล) หมทำยถขงหลดุมศพ ยมโลก และนรกสททำหรนับคนทดที่ไมต
รอด แมข้ควทำมตทำยจะมดชนัยตตอเขทำในทดที่สดุด ดทำวธิดกป็รวผข้ ทำต เขทำจะไมตอยผใต นหลดุมศพเสมอไป
จทำกนนัรนพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงดลใจดทำวธิดใหข้เขดยนเปป็นคททำพยทำกรณรถขงพระเยซผผผข้ทรงเปป็น
“องครบรธิสดุทธธิธของพระองคร” พระองครจะไมตเหป็นควทำมเปสืที่อยเนตทำ นนันที่ คสือ พระเมสสธิยทำหรจะไมต
ประสบควทำมเปสืที่อยเนตทำของเนสืรอหนนังในหลดุมศพ นดที่บอกเปป็นนนัยไมตเพดยงกทำรสธิรนพระชนมรของ
พระองครเทตทำนนัรนแตตกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครดวข้ ย ทนัรงเปโตรและเปทำโลใชข้คททำพยทำกรณรนร ด
ขณะทดที่พวกเขทำประกทำศเรสืที่องกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระครธิสตรในกธิจกทำร 2:27 และ 13:35 ตทำม
ลททำดนับ นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำแมข้พระเยซผทรงสธิรนพระชนมร พระกทำยอนันบรธิสดุทธธิธของพระองคร
กป็ไมตประสบควทำมเปสืที่อยเนตทำของเนสืรอหนนังเลย กตอนทดที่ควทำมเปสืที่อยเนตทำนนัรนจะเกธิดขขรน พระเจข้ทำกป็ทรงชดุบ
พระองครใหข้เปป็นขขรนจทำกตทำยอยตทำงนตทำอนัศจรรยรแลข้ว ทดที่บอกไวข้ลตวงหนข้ทำอยตทำงชนัดเจนกป็คสือกทำรเขข้ทำ
แทรกแซงอนันอนัศจรรยรของพระเจข้ทำในกทำรรนักษทำพระกทำยขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำไวข้ตนัรงแตต
วธินทำทดทดที่พระองครสรธินพระชนมร
สดด 16:11

ดข้วยควทำมมนันที่ ใจเรสืที่องชดวธิตนธิรนันดรรทดที่จะมทำนนัรนและพระสนัญญทำเรสืที่อง

กทำรเปป็นขขรนจทำกตทำย ดทำวธิดจขงหนันควทำมคธิดของตนกลนับมทำยนังชดวธิตนดร พระองคห์จะทรงสดาแดงวนิถทแหม่ง
ชทวนิตแกม่ขผู้าพระองคห์ ตม่อพระพนกตรห์พระองคห์มทความชรืนั่นบานอยม่างเปทนั่ยมลผู้น ในพระหนตถห์ขวาของ
พระองคห์มทความเพลนิดเพลนินอยผม่เปป็นนนิตยห์ พระเยซผไมตเพดยงทรงเปป็นททำงแหตงชดวตธิ นธิรนันดรรเทตทำนนัรน แตต
พระองครประททำนกทำรชดรนททำตลอดเสข้นททำงแหตงชดวตธิ นดรในระหวตทำงนดรดข้วย
นอกจทำกนดร ตตอพระพนักตรรพระองครมคด วทำมชสืนที่ บทำนสดุดๆ ยธิงที่ เรทำเขข้ทำใกลข้พระองครใน
สทำมนัคคดธรรมมทำกเทตทำไร พระพรตตทำงๆกป็มดเพธิมที่ มทำกขขรนเทตทำนนัรน เมสือที่ เรทำเขข้ทำสนธิทอยผใต นพระองคร เรทำกป็มด
ควทำมชสืที่นบทำนอยตทำงเปดที่ยมลข้น ในบรธิบทของกทำรเขข้ทำสนธิทอยผใต นพระองครของยอหรน 15 พระเยซผตรนัส
วตทำ “นดรคสือสธิที่งทดที่เรทำไดข้บอกแกตทตทำนทนัรงหลทำยแลข้ว เพสือที่ ใหข้ควทำมยธินดดของเรทำดททำรงอยผใต นทตทำน และใหข้
ควทำมยธินดดของทตทำนเตป็มเปดที่ยม” (ยอหรน 15:11) ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ กทำรอยผใต กลข้องครพระผผข้

เปป็นเจข้ทำของเรทำไมตเพดยงนททำมทำซขที่งเสถดยรภทำพและกทำรปกปข้องคดุมข้ ครองเทตทำนนัรน แตตควทำมชสืนที่ บทำนเรสืที่อย
ไปในทดที่สดุดดข้วย
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 17: แมผู้เพลงสดดุดดีสท่วนใหญท่อาจถสือไดผู้วท่าเปก็นคคาอธวิษฐาน เพลง
สดดุดดีบทนดีนั้กก็ถผกตนันั้งชสืออื่ เชท่นนนันั้นวท่า คนนำอธวิษฐนำนของดนำววิด เพลงสดดุดดีบทนดีไนั้ มท่ปรากฏชนัดเจนวท่าถผก
เขดียนขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสใด อยท่างไรกก็ตาม บางคนควิดวท่ามนันเปก็นโอกาสเดดียวกนับเพลงสดดุดดีบททดีอื่
แลผู้วและสนันนวิษฐานวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่ดาววิดกคาลนังหลบหนดีจากซาอผล บางคนมองเพลงสดดุดดีบทนดีนั้วท่า
มดีกลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์และมองเหก็นพระเยซผอยผท่ในนนันั้น โดยเฉพาะในความทดุกขณ์ทรมานของ
พระองคณ์
สดด 17:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำรข้องทผลใหข้พระเจข้ทำทรงสดนับฟนัง โอ ขผู้า

แตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงสดนบความฝม่ายยสตนิธรรม ทรงฟนงคดารผู้องทผลของขผู้าพระองคห์ ขอทรงเงทนั่ย
พระกรรณสดนบคดาอธนิษฐานของขผู้าพระองคห์ ซรึนั่งมาจากรนิมฝทปากททนั่ไมม่มทการหลอกลวงของขผู้า
พระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ความฝม่ายยสตนิธรรม (เซเดค) เปป็นคททำฮดบรผพรสืนๆทดที่หมทำยถขงควทำมชอบธรรม
และมนักถผกแปลเปป็น ‘ชอบธรรม’ นนันที่ นตทำจะใชตควทำมหมทำยตรงนดร ดข้วยสททำนวนโวหทำรสทำมประกทำร
ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของตน คททำอธธิษฐทำนของเขทำมดควทำมรข้อนรนและ
จรธิงใจอยตทำงชนัดเจน โดยออกมทำจทำกใจทดที่ชอบธรรม ดผ ยทำกอบ 5:16
ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมกนับเขทำ 2 ขอใหผู้การชนะความของ
ขผู้าพระองคห์มาจากพระพนกตรห์พระองคห์ ขอพระเนตรของพระองคห์ทรงเหป็นสนินั่งเททนั่ยงธรรม คททำทดที่
แปลเปป็น การชนะความ (มวิชพนัท) เปป็นคททำฮดบรผพรสืนๆทดที่หมทำยถขง ‘กทำรพธิพทำกษทำ’ ดนังนนัรนคททำวตทำ การ
ชนะความนดรจขงถผกใชข้ในควทำมหมทำยของศทำลยดุตธิธรรม คททำทดที่แปลเปป็น เททนั่ยงธรรม (เมยณ์ชารณ์) มดควทำม
หมทำยดข้วยวตทำ ‘ถผกตข้อง’ กลตทำวอดกนนัยหนขงที่ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิ
อยตทำงยดุตธิธรรมกนับเขทำ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงขขรนตข้นคททำอธธิษฐทำนของตนโดยเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำม

ชอบธรรมของเขทำเองและจทำกนนัรนเขทำกป็อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมกนับเขทำในกทำร
ตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ
สดด 17:3

ดทำวธิดนททำเสนอคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไป เมรืนั่อพระองคห์

ทรงลองจนิตใจของขผู้าพระองคห์ และเสดป็จเยทนั่ยมเยทยนขผู้าพระองคห์ในเวลากลางครืน เมรืนั่อทรงทดสอบ
ขผู้าพระองคห์แลผู้ว พระองคห์จะไมม่ทรงพบความชนนั่วในขผู้าพระองคห์เลย ขผู้าพระองคห์ตนนั้งใจแลผู้ววม่าปาก
ของขผู้าพระองคห์จะมนิไดผู้ละเมนิด ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงวธิเครทำะหรใจของเขทำแลข้วและ
ทรงตรวจสอบเขทำเพธิที่มเตธิมในตอนกลทำงคสืนดข้วย พระเจข้ทำจขงไดข้ทรงประเมธินคตทำดทำวธิดแลข้วและทรง
พบวตทำเขทำมดควทำมชอบธรรมอยตทำงมนดุษยร ดทำวธิดจขงตนัรงใจวตทำตนจะไมตทททำบทำปดข้วยปทำกของตน ควทำม
บทำปยตอมออกมทำจทำกปทำกมทำกกวตทำจทำกทดที่อสืที่นใดทนัรงหมด ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำจะควบคดุมปทำกของตน
สดด 17:4-5

ดทำวธิดสนนับสนดุนคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไป เกทนั่ยวดผู้วย

กนิจการของมนสษยห์ โดยพระวจนะจากพระโอษฐห์ของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์มนิไดผู้ขผู้องเกทนั่ยวกนบทาง
แหม่งคนทารสณโหดรผู้าย โดยพระวจนะของพระเจข้ทำ ดทำวธิดไดข้ตรนังใจทดที่จะหลดกเลดที่ยงควทำมชนัวที่ ของคน
บทำปทนัรงหลทำยทดอที่ ยผรต อบตนัวเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น คนทารสณโหดรผู้าย (เปรวิยณ์ทสณ์) มดควทำมหมทำยวตทำผผข้ปลข้น
หรสือคนทดที่งดนั แงะเขข้ทำไป (นนันที่ คสือ ขโมย) ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วทำต ดทำวธิดไดข้ตรนังใจทดที่จะ
ดททำเนธินอยตทำงเทดที่ยงธรรมและอยตทำงซสืที่อตรงเพรทำะพระวจนะของพระเจข้ทำ
เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 5 ขอใหผู้ยาม่ งเทผู้าของขผู้าพระองคห์แนบสนนิทกนบวนิถขท องพระองคห์ เพรืนั่อ
เทผู้าของขผู้าพระองคห์มนิไดผู้พลาด ดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำมสนัตยรสดุจรธิตของเขทำเอง เขทำจขง
วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเหลสือเขทำและนททำเขทำไปในวธิถดแหตงควทำมชอบธรรม
สดด 17:6-7

ดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขผู้าพระองคห์รผู้อง

ทผลถรึงพระองคห์ เพราะพระองคห์จะทรงสดนบขผู้าพระองคห์ อดกครนัรงทดดที่ ทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงคททำ
อธธิษฐทำนตตทำงๆในอดดตของเขทำ โดยรนับรผวข้ ทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงสดนับฟนังเขทำแลข้ว ครทำวนดรเขทำขอพระเจข้ทำอดก
วตทำ ขอทรงเอทยงพระกรรณสดนบถผู้อยคดาของขผู้าพระองคห์ดผู้วยเถนิด

ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำตตอไปวตทำ 7 โอ ขผู้าแตม่พระผผผู้ชวม่ ยของบรรดาผผผู้แสวงหาททนั่ลทนั้ภนยจาก
ปฏนิปนกษห์ของเขา ณ พระหนตถห์ขวาของพระองคห์ ขอทรงสดาแดงความเมตตาอยม่างมหนศจรรยห์ของ
พระองคห์ ดทำวธิดอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสททำแดง ความเมตตา อยตทำงมหนัศจรรยรของพระองคร คททำๆนดร
แปลมทำจทำกคททำฮดบรผ เชเซด ซขที่งปกตธิแลข้วมนักแปลเปป็น ‘ควทำมเมตตทำ’ โปรดสนังเกตวตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดด
บทนดรรนับรผวข้ ทำต พระเจข้ทำทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครใหข้รอดและทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ โดย
พระหนัตถรขวทำของพระองครเอง พระเจข้ทำทรงประทนับใจเสมอเมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร เรทำจะไมตมดวนนั
อนับอทำยเลยเมสือที่ เรทำวทำงใจพระองคร ดผ เพลงสดดุดด 22:5
สดด 17:8-9

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรของอธิสรทำเอลจขงรข้องออกมทำวตทำ ขอทรงรนกษา

ขผู้าพระองคห์ดนงแกผู้วตา ขอทรงซม่อนขผู้าพระองคห์ไวผู้ภายใตผู้รมม่ ปทกของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น แกผู้วตา
(อวิยณ์โชวนณ์) หมทำยถขงแกข้วตทำของคนเรทำ มดอวนัยวะไมตกดที่สตวนของรต ทำงกทำยเรทำทดที่มดคตทำและเปรทำะบทำง
มทำกกวตทำดวงตทำของเรทำ เรทำมนักพยทำยทำมปกปข้องพวกมนันตทำมสนัญชทำตญทำณ ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงปกปข้องเขทำเหมสือนกนับทดที่คนๆหนขที่งจะปกปข้องดวงตทำของเขทำเอง จทำกนนัรนเขทำใชข้ภทำพเปรดยบ
อดกอนันทดงที่ ดงทำม มดหกครนัรงในหนนังสสือเพลงสดดุดดทดที่มดกทำรกลตทำวถขงกทำรปกปข้องคดุมข้ ภนัยแหตงรต มปดกของ
พระเจข้ทำ แนตนอนวตทำนดที่เปป็นเพดยงคททำพผดเปรดยบเปรยอยตทำงหนขงที่ แตตมนันกป็แสดงใหข้เหป็นภทำพชนัดเจนของ
กทำรปกปข้องดผแลทดที่พระเจข้ทำทรงมดตตอประชทำชนของพระองครเมสือที่ พวกเขทำวทำงใจพระองคร ภทำพเปรดยบ
นดรอทำจกลตทำวถขงแมตนกอธินทรดขณะทดที่มนนั ดผแลลผกๆของมนัน ดผ เพลงสดดุดด 36:7, 57:1, 61:4, 63:7, 91:4
ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนดรจขงกลตทำวถขงกทำรปกปข้องดผแลของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรง
ปกปข้องเขทำ 9 ใหผู้พผู้นจากคนชนวนั่ ผผผู้ลผู้างผลาญและจากศนตรผ ผผู้คผ อยเขม่นฆม่าซรึงนั่ ลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้โดย
รอบ
สดด 17:10-12

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข พรรณนทำตตอไปอยตทำงกวดถขงควทำมแขป็งแกรต ง

ของเหลตทำศนัตรผของเขทำ เขาปนิดใจของเขาไวผู้เพราะเหตสความมนนั่งคนนั่งของตน ปากของเขาพผดคดาหยนิงนั่
ยโส คนอธรรมมนักมดควทำมเจรธิญรดุตงเรสืองและแมข้แตตมรด ต ทำงกทำยทดที่อข้วนทข้วนสมบผรณร สเปอรรเจดยน
หมทำยเหตดุวทำต ทข้องทดที่อที่มธิ ทททำใหข้เกธิดกะโหลกทดที่วทำต งเปลตทำ คนอธรรมจขงมนักพผดจทำดผถผกเหยดยดหยทำม
ตทำมใจชอบ

ดทำวธิดพรรณนทำถขงเหลตทำศนัตรผทดที่เปป็นคนอธรรมของเขทำตตอไปอดกวตทำ 11 เขาสะกดรอยขผู้า
พระองคห์ เดทดี๋ยวนทนั้ไดผู้ลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ เขาจนบตาดผขผู้าพระองคห์เพรืนั่อจะเหวทนั่ยงขผู้าพระองคห์ลงดนิน 12
เขาเปป็นดสจสนิงโตททนั่กระหายเหยรืนั่อของมนน เหมรือนดนงสนิงโตหนสม่มซรึนั่งซสม่มดนกทดารผู้ายอยผม่ในททนั่ลบน ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดบทนดรอทำจหมทำยถขงซทำอผลอยผใต นใจตอนทดที่เขทำไลตลตทำดทำวธิดอยตทำงไมตลดละ เหมสือนกนับสธิงโต
ตนัวหนขงที่ ซทำอผลไดข้ไลตลตทำดทำวธิดโดยหวนังวตทำจะทททำลทำยเขทำเสดย
สดด 17:13-14

ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้เหลตทำศนัตรผของเขทำพตทำยแพข้ไป

โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงลสกขรึนั้นปะทะเขาไวผู้ และควดนั่าเขาลงเสทย ขอทรงชม่วยชทวตนิ ของขผู้า
พระองคห์ใหผู้พผู้นจากคนชนวนั่ ดผู้วยดาบของพระองคห์ ดทำวธิดเองเปป็นนนักรบคนหนขงที่ แตตแทนทดจที่ ะวทำงใจ
ในควทำมแขป็งแกรต งและควทำมองอทำจของตนัวเอง เขทำกลนับวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสผคข้ วทำมแทนเขทำ ใน
กทำรอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้น เขทำกป็รนับรผวข้ ทำต บทำงครนัรงพระเจข้ทำทรงใชข้คนชนัวที่ เปป็นดทำบเลตม
หนขงที่ เพสืที่อตดสอนประชทำชนของพระองคร
เขทำแสวงหทำกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำตตอไป 14 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ใหผู้พผู้นจากมนสษยห์ผซผู้ผ รึนั่งเปป็นพระหนตถห์ของพระองคห์ จากมนสษยห์แหม่งโลกนทนั้ จากมนสษยห์ผผู้ซผ งรึนั่ มท
สม่วนของชทวนิตนทนั้ ผผซผู้ รึนั่งพระองคห์ทรงใหผู้ทผู้องของเขาเตป็มไปดผู้วยทรนพยห์สมบนตนิททนั่พระองคห์ทรงซม่อนไวผู้
พวกเขามทลผกหลานอสดมสมบผรณห์ และสม่วนททนั่เหลรือเขามอบไวผู้ใหผู้แกม่ลผกอม่อนของเขา อดกครนัรงทดดที่ ทำวธิด
รนับรผข้วทำต พระเจข้ทำบทำงครนัรงกป็ทรงใชข้ชทำวโลกเปป็นเครสือที่ งมสือแหตงกทำรตดสอน อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำก
กลตทำวเชตนนนัรนแลข้ว เขทำกป็อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกคนเหลตทำนนัรน
สดด 17:15

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยหมทำยเหตดุทดที่แสดงถขงชนัยชนะ สม่วนขผู้า

พระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะเหป็นพระพนกตรห์ของพระองคห์ในความชอบธรรม เมรืนั่อขผู้าพระองคห์ตรืนั่นขรึนั้น
ขผู้าพระองคห์จะอนินั่มเอนิบใจดผู้วยพระลนกษณะของพระองคห์ ดทำวธิดตนัรงใจอดกครนัรงวตทำเขทำจะปรทำกฏตนัวตตอ
พระพนักตรรพระเจข้ทำในควทำมชอบธรรมแหตงชดวตธิ เขทำจขงอข้ทำงอธิงถขงกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยอยตทำงชนัดเจน
เมสือที่ ควทำมตทำยมทำถขงเขทำในทดที่สดุด เขทำกป็รผข้วทำต เขทำจะตสืที่นขขรนในพระลนักษณะของพระเจข้ทำ เพรทำะกทำร
อข้ทำงอธิงชนัดเจนนดรถขงกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำย บทำงคนจขงประยดุกตรใชข้เพลงสดดุดดบทนดรกบนั องครพระผผข้เปป็น

เจข้ทำของเรทำ นนันที่ อทำจจะใชตกไป็ ดข้ อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำดทำวธิดตนัรงตทำคอยวนันนนัรนเมสืที่อเขทำจะตสืที่นขขรน
หนข้ทำพระพนักตรรของพระเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 18: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สวิบแปดเกสือบเปก็นอนันเดดียวกนับ 2 ซามผเอล 22
ขผู้อแรกของบทนนันั้นคสือบทนคาของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้อง เพลงสดดดดของดนำววิด ผสรน้ บหั ใชน้
ของพระเยโฮวนำหห์ ซถึรื่งถวนำยถน้อยคนนำของเพลงบทนดนี้แดสู่พระเยโฮวนำหห์ในวหันทดรื่พระเยโฮวนำหห์ทรงชสู่วย
ทสู่นำนใหน้พนน้ จนำกเงรนี้อมมรอศหัตรสทหันี้งหลนำยของทสู่นำน และจนำกเงรนี้อมพระหหัตถห์ของซนำอสล แมผู้บางคน
พยายามจะใหผู้เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสทดีอื่ดาววิดชนะโกลวิอนัท ฉากหลนังของมนันกก็
ยวิงอื่ ใหญท่กวท่านนันั้น 2 ซามผเอล 22 คสือตอนจบของชดีววิตดาววิด
ยวิงอื่ กวท่านนันั้น บทนคาเองกก็หมายเหตดุวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนั้ ผกเขดียนขจึนนั้ ในวนันทดีอื่องคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้า
ไดผู้ทรงชท่วยเขาใหผู้พผู้นจากเหลท่าศนัตรผทหันี้งสวินี้นของเขาซจึอื่งรวมถจึงซาอผลดผู้วย ขผู้อเขดียนในเบสืนั้องตผู้นนดีนั้อาจ
เชสือื่อมโยงกนับชนัยชนะของเขาทดีอื่มดีตท่อโกลวิอนัท อยท่างไรกก็ตาม ดผเหมสือนวท่าดาววิดตรงนดีนั้นจึกยผู้อนถจึง
ชนัยชนะมากมายเหลท่านนันั้นทดีอื่พระเจผู้าไดผู้ประทานใหผู้ตลอดหลายปดีเหลท่านนันั้น อดีกครนันั้งทดีอื่เพลงสดดุดดีบทนดีนั้
ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีของพลนับพลา เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นเพลงสรรเสรวิญแดท่พระเจผู้าและ
การชสือื่นชมยวินดดีเพราะพระพรตท่างๆของพระองคณ์
สดด 18:1

เพลงสดดุดดบทนดรจงข ขขรนตข้นวตทำ ทม่านกลม่าววม่า โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์

กดาลนงของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะรนกพระองคห์ ถข้อยคททำเหลตทำนดรไมตถผกพบใน 2 ซทำมผเอล 22:1 แตต
ในทดนที่ ร ดหนัวใจของชทำยผผข้ทดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำถผกเปธิดเผย ดทำวธิดรนักองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและ
ประกทำศเรสืที่องนนัรนอยตทำงชสืนที่ ชมยธินดด นอกจทำกนดร เขทำรนับรผวข้ ทำต พระเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังของเขทำ
สดด 18:2

พรข้อมกนับบทนททำทดที่ลขกซขรงนดร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรเขข้ทำสผตบทเพลง

สรรเสรธิญหนขงที่ ทนันทด พระเยโฮวาหห์เปป็นศนิลา ปผู้อมปราการ และผผชผู้ ม่วยใหผู้พนผู้ ของขผู้าพระองคห์ เปป็น
พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ เปป็นกดาลนงของขผู้าพระองคห์ ซรึงนั่ ขผู้าพระองคห์จะวางใจในพระองคห์ เปป็นดนนั้ง
เปป็นเขาแหม่งความรอดของขผู้าพระองคห์ เปป็นททนั่กดาบนงเขผู้มแขป็งของขผู้าพระองคห์ คททำพรรณนทำแปดหรสือ

เกข้ทำประกทำรเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำถผกหมทำยเหตดุไวข้ (ขขรนอยผกต บนั วตทำจะนนับพวกมนันอยตทำงไร) ดทำวธิดจขงรนับรผวข้ ทำต
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (1) ศนิลา ของเขทำ ควทำมคธิดกป็คอสื ทดที่กทำท บนังเขข้มแขป็งหรสือทดที่ลร ดภนัย องครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (2) ปผู้อมปราการของเขทำดข้วย คททำทดที่แปลเชตนนนัรนคสือ มนัทซอวณ์ดาหณ์ ซขที่งเปป็นทดที่มทำของ
คททำสมนัยใหมต มาซาดา อนันหลนังนดรคสือศธิลทำทดที่เปป็นปข้อมปรทำกทำรซขที่งยทำกจะทะลวงเขข้ทำไปไดข้ซขที่งตนัรงอยผใต นยผ
ดทำหรตอนใตข้ แนตนอนวตทำดทำวธิดรผจข้ นักสถทำนทดที่แหตงนดรและควทำมปลอดภนัยของมนัน เขทำจขงเปรดยบองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำทรงเปป็นเหมสือนกนับปข้อมปรทำกทำรนนัรน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (3) ผผชผู้ ม่วยใหผู้พนผู้ ของเขทำ – พระองครผผข้ทรงกระทททำกทำร
ชตวยใหข้พนข้ เพสืที่อเขทำ นอกจทำกนดร องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (4) พระเจผู้าของเขทำ – องครผผข้ทรงฤทธธิธผผข้ทดที่
เขทำนมนัสกทำรและปรนนธิบนัตธิ ดข้วยเหตดุนร ดองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจขงทรงเปป็น (5) กดาลนงของเขทำ – พระองครผผข้
ทดที่ไมตมดผผข้ใดตดแตกไดข้ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงตนัรงใจวตทำพระองครคอสื ผผข้ทดที่เขทำจะ (6) วางใจ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรง
เปป็น (7) ดนนั้งของเขทำ อนันหลนังนดรคอสื โลต ดทำวธิดยนังยกใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (8) เขาแหม่งความ
รอดของขผู้าพระองคห์ดวข้ ย ควทำมคธิดกป็คสือภทำพเปรดยบของพละกททำลนังหรสือฤทธธิธเดช แนตทดเดดยวองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังแหตงควทำมรอดของเรทำ สดุดทข้ทำยดทำวธิดยกใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น
(9) ททนั่กดาบนงเขผู้มแขป็งของเขทำ นดที่หมทำยถขงทดที่ปข้องกนัน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไมตเพดยงทรงเปป็นควทำมรอดของ
เรทำเทตทำนนัรน พระองครยนังทรงเปป็นผผข้ปข้องกนันตลอดวธิถดททำงแหตงชดวธิตในระหวตทำงนดรดข้วย
สดด 18:3

เมสือที่ คธิดถขงควทำมยธิงที่ ใหญตขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำ

วตทำ ขผู้าพระองคห์จะรผู้องทผลตม่อพระเยโฮวาหห์ผผู้ทผ รงสมควรแกม่การสรรเสรนิญ และขผู้าพระองคห์จะไดผู้รนบ
การชม่วยใหผู้พผู้นจากศนตรผ ของขผู้าพระองคห์ เพรทำะฤทธธิธเดชอนันไมตรผข้สร ธินสดุดของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงรผวข้ ทำต เขทำ
สทำมทำรถพขงที่ พระองครเพสือที่ ขอควทำมชตวยเหลสือเมสืที่อใดกป็ไดข้ พระองครจขงทรงสมควรแกตกทำรสรรเสรธิญ
ในกทำรพขงที่ พระองครเพสือที่ ขอควทำมชตวยเหลสือ ดทำวธิดรผวข้ ทำต และขผู้าพระองคห์จะไดผู้รนบการชม่วยใหผู้พผู้นจาก
ศนตรผของขผู้าพระองคห์ ดข้วยคททำพผดทดที่เปป็นสททำนวนโวหทำร เขทำพรรณนทำถขงกทำรดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ
สดด 18:4-5

เมสือที่ มองยข้อนกลนับไปตลอดหลทำยปดเหลตทำนนัรน ดทำวธิดกป็ใครต ครวญวตทำ

ความโศกเศรผู้าแหม่งความตายลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ กระแสแหม่งคนอธรรมททนั่ทม่วมทนบขผู้าพระองคห์

ทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์กลนว มดหลทำยครนัรงทดที่เขทำหวนันที่ เกรงเรสืที่องชดวธิตของตนขณะทดที่เหลตทำศนัตรผตดโอบประชธิด
ตนัวเขทำ เขทำกลตทำวตตอไปแบบกวดวทำต 5 ความโศกเศรผู้าแหม่งนรกลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ บม่วงมนจจสราชปะทะ
ขผู้าพระองคห์ คททำทดแที่ ปลเปป็น นรก (เชโอล) หมทำยถขงหลดุมศพและยมโลก ควทำมคธิดกป็คอสื วตทำมดหลทำยครนัรง
ทดโที่ อกทำสทดที่จะเจอกนับหลดุมศพไดข้ลข้อมเขทำไวข้ เขทำเคยประจนันหนข้ทำกนับโอกทำสแหตงควทำมตทำยมทำแลข้ว
สดด 18:6

ในกทำรเผชธิญวธิกฤตธิเหลตทำนนัรน ดทำวธิดมดทดที่พงขที่ เดดยวเทตทำนนัรน ในยามทสกขห์

ระทมใจ ขผู้าพเจผู้ารผู้องทผลตม่อพระเยโฮวาหห์ ขผู้าพเจผู้ารผู้องทผลขอความชม่วยเหลรือจากพระเจผู้าของ
ขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงสดนบเสทยงของขผู้าพเจผู้าจากพระวนิหารของพระองคห์ และเสทยงรผู้องของ
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ยนินตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ ไปถรึงพระกรรณของพระองคห์ เมสืที่อเผชธิญวธิกฤตธิสททำคนัญๆใน
ชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดกป็หนันไปพขงที่ พระองครผผข้ทดที่จะไมตทททำใหข้เขทำผธิดหวนังเลย และเมสืที่อดทำวธิดมทำดข้วยควทำม
เชสืที่ออยตทำงสดุดใจ พระเจข้ทำกป็ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำจทำกสวรรคร
สดด 18:7-8

ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวด ดทำวธิดเขดยนถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำทรงตอบ

คททำรข้องทผลขอควทำมชตวยเหลสือของเขทำ แลผู้วแผม่นดนินโลกกป็สนนั่นสะเทรือนและโคลงเคลง รากฐานของ
ภผเขากป็หวนนนั่ ไหวดผู้วย และสนนนั่ สะเทรือน เพราะพระองคห์ทรงกรนินั้ว 8 ควนนออกไปตามชม่องพระนาสนิก
ของพระองคห์ และเพลนิงผลาญออกมาจากพระโอษฐห์ของพระองคห์ ถม่านกป็ตนิดเปลวไฟนนนั้น เมสือที่
พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดและมองเหป็นกทำรบดบบนังคนับทดที่กระทททำตตอเขทำโดยพวกศนัตรผ
ทดที่อยดุตธิธรรม พระเจข้ทำกป็ทรงลดุกขขรนในพระพธิโรธเพสืที่อชตวยผผข้รนับใชข้ของพระองครใหข้พนข้
สดด 18:9-10

ดข้วยคททำพผดเปรดยบเปรยอนันสงตทำผตทำเผย ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปถขง

พระพธิโรธอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำเพสืที่อเขทำ พระองคห์ทรงโนผู้มฟผู้าสวรรคห์ลงดผู้วยและเสดป็จลงมา
ความมรืดทรึบอยผม่ใตผู้พระบาทของพระองคห์ 10 พระองคห์ทรงเครผ บตนหนรึนั่ง แลผู้วทรงเหาะไป
พระองคห์ทรงเหาะไปโดยปทกของลมอยม่างรวดเรป็ว ควทำมคธิดตรงนดรไมตควรถผกตดควทำมแบบตรงตนัว แตต
เหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันเปป็นคททำพรรณนทำแบบบทกวดทดที่กลตทำวถขงกทำรชตวยใหข้พนข้ อนันทรงฤทธธิธของพระเจข้ทำเพสืที่อ
ผผข้รนับใชข้ทดที่ถผกปนัญหทำรดุมเรข้ทำของพระองคร สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้ว ทำต “ทตทำมกลทำงควทำมนตทำกลนัวของพทำยดุ

พระเยโฮวทำหรผผข้ทรงกระทททำกทำรแกข้แคข้นไดข้เสดป็จลงมทำ โดยทรงโนข้มฟข้ทำสวรรครลงมทำใตข้พระบทำท
ของพระองคร”
สดด 18:11-12

ดทำวธิดพรรณนทำตตอไปถขงพระพธิโรธของพระเจข้ทำในคททำพผดเปรดยบ

เปรยทดที่มดสททำนวนคมคทำย พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้ความมรืดปกคลสมพระองคห์ไวผู้ ใหผู้เมฆมรืดและอสผู้มนดนั้า
เปป็นพลนบพลาของพระองคห์ 12 มทลผกเหป็บและถม่านเพลนิงแตกออกมาทะลสเมฆจากความสวม่างสส กใส
ขผู้างหนผู้าพระองคห์ ดทำวธิดเปรดยบพระพธิโรธของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเหลตทำศนัตรผของเขทำวตทำเปป็นเหมสือนกนับ
พทำยดุฝนฟข้ทำคะนองทดที่รดุนแรง เมสืที่อพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรผของดทำวธิด มนันกป็เปป็นเหมสือนพทำยดุ
ฝนอนันนตทำสะพรขงกลนัวทดมที่ ดลผกเหป็บและฟข้ทำแลบ
สดด 18:13-14

กทำรเปรดยบพระพธิโรธของพระเจข้ทำวตทำเปป็นเหมสือนกนับพทำยดุฝนอนันนตทำ

กลนัวดททำเนธินตตอไป พระเยโฮวาหห์ทรงคะนองกรึกกผู้องในฟผู้าสวรรคห์ และองคห์ผผู้สผ ผ งสส ดกป็เปลม่งพระ
สส รเสทยง ครือลผกเหป็บและถม่านเพลนิง 14 พระองคห์ทรงยนิงลผกธนผของพระองคห์ออกไป ทดาใหผู้เขาตม่าง
กระจนดกระจายไป พระองคห์ทรงปลม่อยฟผู้าแลบแปลบปลาบ ทดาใหผู้เขาโกลาหล เมสืที่อดทำวธิดอธธิษฐทำน
ขอกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำในเวลทำและวธิธดกทำรอนันสมบผรณรแบบของพระองครกทป็ รง
ปลตอยฟข้ทำฟทำดเขข้ทำใสต เหลตทำศนัตรผของดทำวธิดดดุจลททำแสงของฟข้ทำแลบ ฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำไมตเพดยงถผก
กลตทำวถขงตรงนดรเทตทำนนัรน แตตกทำรชตวยใหข้พนข้ อนันยดุตธิธรรมทดที่กระทททำตตอผผข้รนับใชข้ของพระองครกปป็ รทำกฏ
ชนัดเจนดข้วยเมสือที่ พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซงจทำกสวรรครในฤทธธิธเดชอนันนตทำสะพรขงกลนัว (ฤทธธิธเดชนนัรน
ยนังมดใหข้อยผจต นถขงวนันนดรเมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำจะอธธิษฐทำน)
สดด 18:15-16

เมสือที่ พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรผของเขทำ ดทำวธิดกป็ไดข้แตตรข้องวตทำ โอ

ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ แลผู้วกป็เหป็นกผู้นทะเลตลอดจนรากฐานของพนิภพกป็ปรากฏแจผู้ง เมรืนั่อพระองคห์ทรง
ขนาบทะเลดผู้วยลมททนั่พวยพสม่งจากชม่องพระนาสนิกของพระองคห์ 16 พระองคห์ทรงเอรืนั้อมมาจากททนั่สผง
ทรงจนบขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงดรึงขผู้าพเจผู้าออกมาจากนดนั้าอนนมากหลาย ในอธิสรทำเอล มดทข้องลททำธทำรทดที่
แหข้งขอดอยผหต ลทำยแหตง เมสือที่ ฝนตกหนนักๆลงมทำ ลททำธทำรทดที่วทำต งเปลตทำเหลตทำนดรกเป็ รธิที่มมดชดวตธิ ชดวทำอยตทำง
รวดเรป็ว นนันที่ อทำจเปป็นสธิที่งทดที่ดทำวธิดหมทำยถขงตรงนดร รทำกฐทำนของพธิภพทดที่ถผกทททำใหข้ปรทำกฏแจข้งนตทำจะหมทำย

ถขงลททำธทำรทดที่มนด ร ททำไหลกขกกข้องซขที่งกนัดเซทำะตลธิที่งของมนัน กระนนัรนเมสืที่อพทำยดุแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
ตกลงมทำรอบๆตนัวเขทำ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นจทำกนทรทำทตวมของมนัน
สดด 18:17-18

กทำรประยดุกตรใชข้ของคททำพผดเปรดยบเทดยบนดรถผกกลตทำวชนัดเจนตรงนดร เมสืที่อ

พพระเจข้ทำทรงเทพระพธิโรธของพระองครลงบนบรรดทำศนัตรผของดทำวธิดเพสืที่อตอบสนองตตอคททำอธธิษฐทำน
ของเขทำ พระเจข้ทำกป็ทรงชตวยดทำวธิดใหข้พนข้ จทำกพวกเขทำ ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสต วนนดรทดที่มสด ททำนวน
โวหทำรแบบบทกวดโดยกทำรประกทำศวตทำ พระองคห์ทรงชม่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้พผู้นจากศนตรผ เขผู้มแขป็งของ
ขผู้าพเจผู้า และจากบรรดาผผผู้ททนั่เกลทยดชนงขผู้าพเจผู้า เพราะเขามทอานสภาพเกนินกวม่าขผู้าพเจผู้ามากนนก สมนัยทดที่
ดทำวธิดยนังหนดุตม กองทนัพของซทำอผลกป็มดกทำท ลนังมทำกกวตทำดทำวธิดมทำกนนัก โกลธิอนัทเปป็นอดกกรณดหนขที่ง แมข้
กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงชตวยดทำวธิดใหข้พนข้ จทำกศนัตรผทดที่เขข้มแขป็งเหลตทำนนัรน เขทำไดข้อข้อนวอนองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำในกทำรอธธิษฐทำนและควทำมเชสืที่อแลข้ว พระเจข้ทำทรงตอบสนองโดยกทำรทททำลทำยเหลตทำศนัตรผของเขทำ
18 เขาขนดขวางขผู้าพเจผู้าในวนนททนั่ขผู้าพเจผู้าประสบหายนะ แตม่พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นททนั่พนกพนิง
ของขผู้าพเจผู้า ในชตวงเวลทำแหตงวธิกฤตธิครนัรงใหญตเหลตทำนนัรน ดทำวธิดกป็เผชธิญหนข้ทำกนับหทำยนะ กระนนัรนองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นทดีอื่พนักพวิงของเขทำ ควทำมคธิดกป็คอสื วตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นควทำมชตวยเหลสือ
ของเขทำ
สดด 18:19-20

พระเจข้ทำไมตเพดยงพธิพทำกษทำเหลตทำศนัตรผของเขทำเทตทำนนัรน แตตพระองครทรง

อวยพรดทำวธิดอยตทำงบรธิบผรณรหลนังจทำกนนัรนดข้วย ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงประกทำศวตทำ พระองคห์ทรงนดา
ขผู้าพเจผู้าออกมายนงททนั่กวผู้างใหญม่ และทรงชม่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้พผู้น เพราะพระองคห์ทรงชรืนั่นชมยนินดทใน
ขผู้าพเจผู้า วลดทดที่กลตทำวถขง “ทดที่กวข้ทำงใหญต” เปป็นคททำพผดเปรดยบเปรยของคนฮดบรผทดที่หมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พนข้
นดที่หมทำยถขงกทำรถผกปธิดลข้อมไวข้หรสือถผกขนังไวข้โดยวธิกฤตธิ อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พนข้
จทำกทดที่คนับแคบเชตนนนัรนและทรงวทำงเขทำในสถทำนทดที่แหตงพระพร ดทำวธิดจขงรนับรผอข้ ยตทำงเปธิดเผยวตทำพระเจข้ทำ
ทรงปดตธิยธินดดในตนัวเขทำ
นอกจทำกนดร ดทำวธิดไมตลงนั เลทดที่จะรนับรผวข้ ทำต ทททำไมพระเจข้ทำถขงทรงพอพระทนัยในตนัวเขทำ 20 พระเย
โฮวาหห์ประทานรางวนลแกม่ขผู้าพเจผู้าตามความชอบธรรมของขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงตอบแทน

ขผู้าพเจผู้าตามความสะอาดแหม่งมรือของขผู้าพเจผู้า ไมตมดกทำรอวดอข้ทำงในควทำมชอบธรรมของตนัวเองตรง
นดร ดทำวธิดแคตรวผข้ ทำต เขทำไดข้จนัดแจงชดวธิตของตนในควทำมชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำมดชวด ธิตทดที่
บรธิสดุทธธิธหมดจด ดนังนนัรนพระเจข้ทำจขงทรงใหข้เกดยรตธิเขทำ อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดเปป็นแบบอยตทำงของหลนักกทำรของ
เพลงสดดุดด 5:12 ซขที่งไปดผไดข้ เขทำเปป็นคนชอบธรรมคนหนขที่ง คททำอธธิษฐทำนของเขทำมดลนักษณะรข้อนรน
มนันจขงเกธิดผลมทำก ดผ ยทำกอบ 5:16
สดด 18:21-23

ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดอธธิบทำยตตอไปวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงทรงเขข้ทำ

แทรกแซงเพสืที่อเขทำ เพราะขผู้าพเจผู้ารนกษาบรรดามรรคาของพระเยโฮวาหห์ และไมม่ไดผู้พรากจาก
พระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าอยม่างชนนั่วรผู้าย แมข้โดยรวมแลข้วเขทำไมตใชตคนทดที่ไมตมดบทำปเลย ดทำวธิดกป็รผข้วทำต เขทำเชสืที่อ
ฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำ เขทำคงควทำมสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้ทำของเขทำ
22 เพราะคดาตนดสนินทนนั้งสนินั้นของพระองคห์อยผตม่ ม่อหนผู้าขผู้าพเจผู้า และขผู้าพเจผู้ามนิไดผู้ผลนกกฎเกณฑห์
ของพระองคห์ไปเลย “คททำตนัดสธินของพระองคร” และ “กฎเกณฑรของพระองคร” อข้ทำงอธิงชนัดเจนถขงพระ
วจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำ พวกมนันอยผตต ตอหนข้ทำเขทำเสมอ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรซขมซนับ
และกทำรใครต ครวญเกดที่ยวกนับมนันเปป็นประจททำทดุกวนัน
ดข้วยเหตดุนร ด ดทำวธิดจขงสทำรภทำพอยตทำงจรธิงใจวตทำ 23 ตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ขผู้าพเจผู้าไรผู้ตดาหนนิ
และขผู้าพเจผู้ารนกษาตนวไวผู้ไมม่ทดาความชนนั่วชผู้า แมข้เคยมดวนันอนันมสืดมธิดในชดวธิตของเขทำทดที่ดทำวธิดกระทททำควทำม
ผธิดบทำปอนันชนัวที่ รข้ทำย นนันที่ กป็เปป็นขข้อยกเวข้นทดที่ชนัดเจน ชดวธิตของเขทำหลนักๆแลข้วมดลนักษณะเฉพทำะตนัวเปป็น
ควทำมเทดที่ยงธรรมและกทำรแสวงหทำทดที่จะหลดกเลดที่ยงควทำมบทำป เพรทำะเหตดุนรนันเอง ดทำวธิดจขงยกใหข้กทำร
ปกปข้องของพระเจข้ทำและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองครเปป็นคททำตอบแกตคททำอธธิษฐทำนของเขทำ
สดด 18:24

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทดที่ยธิงที่ ใหญตทตทำนนดรจงข ปธิดทข้ทำยวตทำ เพราะฉะนนนั้นพระเย

โฮวาหห์จรึงทรงตอบแทนขผู้าพเจผู้าตามความชอบธรรมของขผู้าพเจผู้า ตามความสะอาดแหม่งมรือของ
ขผู้าพเจผู้าในสายพระเนตรของพระองคห์ ดทำวธิดรนับรผอข้ ยตทำงเปธิดเผยวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงคสืนกทำรชตวยใหข้พข้น
ใหข้แกตเขทำเพรทำะควทำมชอบธรรมแหตงชดวธิตของเขทำ แนตทดเดดยว มดบททำเหนป็จสททำหรนับผผข้ชอบธรร
ม “พระองครทรงเปป็นดนัรงใหข้แกตผผข้ทดที่ดททำเนธินในควทำมเทดที่ยงธรรม” (สดุภทำษธิต 2:7)

สดด 18:25-27

ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำพระเจข้ทำทรงมดปฏธิกธิรธิยทำตตอบดุคคลตตทำงๆในแบบทดที่

แตกตตทำงกนันไป พระองคห์จะทรงสดาแดงความเมตตาตม่อผผผู้ททนั่มทความเมตตา พระองคห์จะทรงสดาแดง
พระองคห์อยม่างไรผู้ตดาหนนิตม่อผผผู้ททนั่ไรผู้ตดาหนนิ 26 พระองคห์จะทรงสดาแดงพระองคห์บรนิสสทธนิธิ์ตม่อผผผู้ททนั่บรนิสส ทธนิธิ์
พระองคห์จะทรงสดาแดงพระองคห์เปป็นปฏนิปนกษห์ตม่อผผทผู้ ทนั่คดโกง พระเจข้ทำทรงปฏธิบนัตธิตตอผผข้ทดที่มคด วทำม
เมตตทำดข้วยควทำมเมตตทำ พระองครทรงปฏธิบนัตธิตตอคนเทดที่ยงธรรมดข้วยควทำมเทดที่ยงธรรม พระองครทรง
ปฏธิบนัตธิกบนั คนบรธิสดุทธธิธดข้วยควทำมบรธิสดุทธธิธ อยตทำงไรกป็ตทำม กนับคนตลบตะแลง (นนันที่ คสือ คนคดโกง, คน
วธิปรธิตหรสือคนไมตชอบธรรม) พระเจข้ทำกป็ปฏธิบนัตธิอยตทำงรดุนแรง (ควทำมคธิดนดรถผกใชข้โดยอนัครสทำวกเปทำโล
ในโรม 9:15-18)
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 27 เพราะพระองคห์จะทรงชม่วยประชาชนททนั่ยากแคผู้นใหผู้พนผู้ แตม่ตาททนั่หยนินั่งยโสนนนนั้
พระองคห์จะทรงกระทดาใหผู้ตดนั่าลง ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยคนใจถตอมใหข้พข้นและจะ
ทรงทททำใหข้คนเยตอหยธิงที่ ตทที่ทำลง หลนักกทำรนนัรนมดอยผทต วนั ที่ พระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม ดผ มนัทธธิว 23:12, ลผกทำ
14:11 และ 18:14
สดด 18:28-29

ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ พระองคห์จะทรงจสดตะเกทยงของขผู้าพระองคห์

พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์จะทรงกระทดาความมรืดของขผู้าพระองคห์ใหผู้สวม่าง โดยใชข้ภทำพ
เปรดยบของควทำมสวตทำงและควทำมมสืด ดทำวธิดชสืที่นชมยธินดดในกทำรทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำประททำนควทำม
สวตทำงใหข้เมสืที่อวนันอนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรนปกคลดุมเขทำ ควทำมคธิดตรงนดรสสืที่อถขงกทำรใหข้กทำท ลนังใจและควทำมชตวย
เหลสือ
จทำกนนัรนเขทำกป็เปลดที่ยนไปใชข้คททำพผดเปรดยบเทดยบอดกอยตทำง 29 พระเจผู้าขผู้า ขผู้าพระองคห์ตะลสย
กองทนพไดผู้โดยพระองคห์ และโดยพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้านทนั้ขผู้าพเจผู้าสามารถกระโดดขผู้ามกดาแพงไดผู้
ควทำมคธิดกป็คสือชนัยชนะและควทำมองอทำจในกทำรสผรข้ บ มดหลทำยครนัรงทดที่พระเจข้ทำประททำนกทำรชตวยใหข้พข้น
แกตเขทำจทำกพวกศนัตรผ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงทททำใหข้เขทำสทำมทำรถมดชนัยชนะไดข้
สดด 18:30

ดทำวธิดจขงหยดุดชนัวที่ ครผตในตอนกลทำงของเพลงสดดุดดอนนั ยธิงที่ ใหญตบทนดรเพสืที่อ

ประกทำศวตทำ สดาหรนบพระเจผู้าพระองคห์นทนั้ พระมรรคาของพระองคห์ดทเลนิศทสกประการ พระวจนะของ

พระเยโฮวาหห์พนิสผจนห์แลผู้วเปป็นความจรนิง พระองคห์ทรงเปป็นดนนั้งของบรรดาผผผู้ททนั่วางใจในพระองคห์ แนต
ทดเดดยว พระมรรคทำของพระเจข้ทำสมบผรณรแบบ! นอกจทำกนดร พระวจนะของพระองครไดข้ถผกทดสอบ
และถผกพธิสผจนรแลข้ว มนันผตทำนบททดสอบแลข้ว พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองครเสมอ พระองคร
ทรงแสดงออกถขงเรสืที่องนนัรนมทำหลทำยครนัรงหลทำยครทำแลข้ว พระองครไมตเพดยงทรงเปป็นดนัรง (นนันที่ คสือ โลต)
แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินอยตทำงเทดยที่ งธรรมเทตทำนนัรน แตตพระองครทรงเปป็นโลตสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่
วทำงใจพระองครดข้วย ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำและหลนักกทำรหนขที่งทดที่ลขกซขรงจรธิงๆ! ดทำวธิดทรทำบเรสือที่ งนนัรนมทำ
จทำกประสบกทำรณรทดที่เจอมทำกนับตนัวเอง
สดด 18:31-32

เขทำจขงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ เพราะผผใผู้ ดจะเปป็นพระเจผู้า

นอกจากพระเยโฮวาหห์ และผผใผู้ ดเลม่าเปป็นศนิลา เวผู้นแตม่พระเจผู้าของเรา คททำตอบตตอคททำถทำมนนัรนชนัดเจนอยผต
แลข้ว ไมตมดพระเจข้ทำองครอสืที่นเวข้นแตตพระเยโฮวทำหร เชตนเดดยวกนัน ไมตมศด ธิลทำรทำกฐทำนใดนอกจทำกพระเจข้ทำ
(ดผ มนัทธธิว 16:18)
ดนังนนัรนดทำวธิดจขงประกทำศอดกครนัรงวตทำ 32 ครือพระเจผู้าผผผู้ทรงเอากดาลนงคาดเอวของขผู้าพเจผู้าไวผู้
และทรงกระทดาใหผู้ทางของขผู้าพเจผู้ารอบคอบ ดทำวธิดรผข้วทำต พละกททำลนังของเขทำมทำจทำกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
เทตทำนนัรน นอกจทำกนดร องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นผผข้ทดที่ทททำใหข้ททำงของดทำวธิดรอบคอบ ดทำวธิดรผวข้ ทำต กทำรเจรธิญ
ขขรนและควทำมชตวยเหลสือของเขทำมทำจทำกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ แตตทรงนั หมดนดรขร ขนอยผกต บนั เงสืที่อนไขเหลตทำนนัรนทดที่
ถผกพบในขข้อ 19-27
สดด 18:33-34

ดทำวธิดจขงขยทำยควทำมควทำมจรธิงนนัรนในขข้อทดที่แลข้ว พระองคห์ทรงกระทดา

ใหผู้เทผู้าของขผู้าพเจผู้าเหมรือนอยม่างตทนกวางตนวเมทย และทรงวางขผู้าพเจผู้าไวผู้บนททนั่สผ ง กวทำงตนัวเมดยถผกใชข้
เปป็นภทำพเปรดยบตรงนดร กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง ดทำวธิดเปรดยบถขงกทำรไดข้รนับพละกททำลนังและควทำมวตองไวของ
กวทำงทดวที่ ธิที่งเรป็ว พระเจข้ทำจขงประททำนทดที่สผงใหข้แกตเขทำในกทำรสผรข้ บ กลตทำวอดกนนัยหนขงที่ พระเจข้ทำไดข้ประททำน
พละกททำลนังและควทำมชตวยเหลสือทดที่พระองครเทตทำนนัรนประททำนใหข้ไดข้
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 34 พระองคห์ทรงฝรึกมรือของขผู้าพเจผู้าใหผู้ทดาสงคราม ดนงนนนั้นแขนของขผู้าพเจผู้า
สามารถทดาใหผู้คนนธนผเหลป็กกลผู้าหนกไดผู้ พระเจข้ทำประททำนควทำมชททำนทำญพธิเศษใหข้แกตเขทำในกทำรสผข้รบ

รวมถขงฤทธธิธเดชดข้วย คนันธนผเหลป็กกลข้ทำ (ตรงตนัวคสือ ทองสนัมฤทธธิธ) เปป็นอทำวดุธชธิรนหนขงที่ ทดที่ทรงพลนังและ
แขป็งแรง กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ประททำนพละกททำลนังแกตดทำวธิดเพสืที่อทดที่จะหนักเครสืที่องมสือเชตนนนัรนไดข้ ควทำมคธิดทดที่
ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงทททำใหข้ดทำวธิดเจรธิญขขรนและชตวยเหลสือเขทำในกทำรสผข้รบครนัรงใหญตๆแหตง
ชดวธิตของเขทำ ควทำมเปป็นไปไดข้เดดยวกนันนนัรนยนังมดอยผจต นถขงวนันนดร
สดด 18:35-36

ดทำวธิดยกใหข้ชนัยชนะตตทำงๆของตนเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำแหตงพละกททำลนัง

ของเขทำตตอไป พระองคห์ประทานโลม่แหม่งความรอดของพระองคห์ใหผู้ขผู้าพระองคห์ และพระหนตถห์ขวา
ของพระองคห์ทรงคดนั้าจสนขผู้าพระองคห์ และซรึงนั่ พระองคห์ทรงนผู้อมพระทนยลง กป็กระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์
เปป็นใหญม่ขรึนั้น กทำรกลตทำวถขงควทำมรอดตรงนดรอทำจหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พข้นในกทำรสผข้รบตตทำงๆแหตงชดวธิต
พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พนข้ มทำหลทำยตตอหลทำยครนัรงแลข้ว พระหนัตถรขวทำของพระองครชตวยใหข้ดทำวธิด
สทำมทำรถไปตตอไดข้ คททำทดที่แปลเปป็น นผู้อมพระทนยลง (อนันวาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมอตอนสดุภทำพ’
หรสือ ‘กทำรทททำใหข้ถตอมลง’ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วทำต เพรทำะกทำรทททำใหข้ถตอมลงทดที่ดทำวธิดเรดยนรผจข้ ทำก
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำจขงทรงยกชผเขทำขขรน ดทำวธิดเรธิที่มตข้นกทำรทททำงทำนและกทำรรนับใชข้ของตนใน
สถทำนะทดที่ตทที่ทำตข้อยจรธิงๆ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงยกชผควทำมถตอมใจนนัรน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ดทำวธิดประกทำศวตทำ 36 พระองคห์ประทานททนั่กวผู้างขวางสดาหรนบยม่างเทผู้าของขผู้า
พระองคห์ เทผู้าของขผู้าพระองคห์จรึงไมม่พลาด ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ประททำนเสถดยรภทำพ
และควทำมมนันที่ คงใหข้แกตเขทำซขที่งเปป็นสธิที่งทดที่เขทำตข้องกทำรเพสือที่ ทดที่จะทททำสธิที่งทดที่ตข้องทททำ ภทำพเปรดยบของควทำม
มนันที่ คงของเทข้ทำบนภผเขทำถผกใชข้
สดด 18:37-38

ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงใหข้กทำรไดข้วทำต ขผู้าพระองคห์ไลม่ตามศนตรผ ของขผู้า

พระองคห์ทนน และไมม่หนนกลนบจนกวม่าเขาจะถผกผลาญเสทยสนินนั้ 38 ขผู้าพระองคห์ไดผู้แทงเขาทะลส เขาจรึง
ไมม่สามารถลสกขรึนั้นไดผู้อทก เขาลผู้มลงททนั่ใตผู้เทผู้าของขผู้าพระองคห์ พระเจข้ทำจขงประททำนชนัยชนะเดป็ดขทำดแกต
เขทำเหนสือบรรดทำศนัตรผของเขทำ
สดด 18:39-40

เขทำจขงหยดุดชนัวที่ ครผตอกด ครนัรงเพสืที่อกลตทำวชนัดเจนถขงแหลตงทดที่มทำแหตงชนัยชนะ

และพละกททำลนังของเขทำ เพราะพระองคห์ทรงเอากดาลนงคาดเอวขผู้าพระองคห์ไวผู้เพรืนั่อทดาสงคราม

พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้พวกททนั่ลสกขรึนั้นตม่อสผผู้กบน ขผู้าพระองคห์สยบลงอยม่างราบคาบ อดกครนัรงทดแที่ หลตงทดที่มทำ
แหตงพละกททำลนังทดที่ดทำวธิดมดในกทำรสผรข้ บตตทำงๆของชดวตธิ คสือพระเจข้ทำของเขทำ พระเจข้ทำจขงประททำนชนัยชนะ
ตตทำงๆของเขทำแกตเขทำ แมข้ดทำวธิดกททำลนังกลตทำวถขงกทำรสผข้รบจรธิงๆ หลนักกทำรนดรกปป็ ระยดุกตรใชข้ไดข้กบนั กทำรสผข้รบ
แบบใดกป็ไดข้ทรงนั นนัรน
เขทำจขงขยทำยควทำมตตอไปอดกวตทำ 40 พระองคห์ทรงโปรดประทานคอของศนตรผ ของขผู้าพระองคห์
แกม่ขาผู้ พระองคห์ เพรืนั่อขผู้าพระองคห์จะทดาลายบรรดาผผทผู้ ทนั่เกลทยดชนงขผู้าพระองคห์เสทยสนินนั้ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำไดข้ประททำนสธิที่งใดกป็ตทำมทดที่เขทำตข้องกทำรแกตเขทำเพสืที่อตตอสผข้บรรดทำศนัตรผของเขทำ
ดทำวธิดจขงปตทำวรข้องคททำสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำของตน
สดด 18:41-42

เขทำขยทำยควทำมตตอไปอดกวตทำ เขารผู้องใหผู้ชวม่ ย แตม่ไมม่มทใครชม่วยใหผู้รอด

ไดผู้ เขารผู้องทผลพระเยโฮวาหห์ แตม่พระองคห์มนิไดผู้ทรงตอบเขา 42 ขผู้าพระองคห์จรึงทสบเขาแหลกละเอทยด
อยม่างผงคลทตม่อหนผู้าลม ขผู้าพระองคห์จรึงโยนเขาออกไปเหมรือนโคลนตามถนน เมสือที่ ดทำวธิดมดชนัยตตอ
เหลตทำศนัตรผผผข้เปป็นคนอธรรมของเขทำ พวกเขทำกป็ตนัดสธินใจรข้องขอควทำมชตวยเหลสือตตอพระเจข้ทำ แตตมนันกป็
เปลตทำประโยชนร พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำผผข้ใดเปป็นคนชอบธรรมและผผข้ใดไมตใชต พระองครจขงทรง
อนดุญทำตใหข้ดทำวธิดเอทำชนะเหลตทำศนัตรผของเขทำอยตทำงรทำบคทำบ ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำในเรสืที่องทนัรงหมด
นดรกคป็ อสื วตทำพระเจข้ทำทรงใหข้เกดยรตธิ ทรงชตวยใหข้พข้นและทรงชตวยเหลสือผผข้รนับใชข้ทดที่ชอบธรรมคนนดรของ
พระองคร
สดด 18:43-45

พระเจข้ทำไมตเพดยงประททำนชนัยชนะแกตดทำวธิดเหนสือเหลตทำศนัตรผภทำยนอก

ของเขทำเทตทำนนัรน แตตพระองครทรงชตวยใหข้เขทำสทำมทำรถมดชนัยตตอควทำมขนัดแยข้งภทำยในดข้วย พระองคห์ทรง
ชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พนผู้ จากการยรืนั้อแยม่งกนบประชาชน และทรงตนนั้งใหผู้ขผู้าพระองคห์เปป็นหนวหนผู้าของ
บรรดาประชาชาตนิ ชนชาตนิททนั่ขผู้าพระองคห์ไมม่เคยรผผู้จนกกป็จะไดผู้ปรนนนิบตน นิขผู้าพระองคห์ พระเจข้ทำทรง
อนดุญทำตใหข้ดทำวธิดเอทำชนะสงครทำมกลทำงเมสืองนนัรนทดที่ตตอสผข้เขทำ นอกจทำกนดร พระองครทรงชตวยใหข้ดทำวธิด
สทำมทำรถปกครองเหนสือบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิดข้วย เชตน โมอนับและเอโดม
ในเรสือที่ งนนัรนเขทำออกควทำมเหป็นวตทำ 44 พอเขาไดผู้ยนินถรึงขผู้าพระองคห์ เขากป็จะเชรืนั่อฟนง ชนตม่างดผู้าวจะไดผู้

มาหมอบราบตม่อขผู้าพระองคห์ 45 ชนตม่างดผู้าวนนนั้นจะเสทยกดาลนงใจ และตนวสนนนั่ ออกมาจากททนั่กดาบนงอนน
เขผู้มแขป็งของเขาเหลม่านนนั้น พระเจข้ทำทรงยกชผดทำวธิดใหข้สผงจนถขงขนทำดทดที่แมข้แตตบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อน
บข้ทำนทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิกหป็ มอบรทำบลงดข้วยควทำมเชสืที่อฟนังตตอกษนัตรธิยรดทำวธิด ดทำวธิดบนัญชทำแมข้แตตเหลตทำ
เพสือที่ นบข้ทำนตตทำงชทำตธิของเขทำใหข้แสดงควทำมเคทำรพ ในทดที่สดุดแลข้วนนันที่ กป็เกธิดจทำกกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ
ทดที่อยผบต นตนัวเขทำ
สดด 18:46-48

ขณะทดที่ตอนจบของเพลงสดดุดดอนันยธิงที่ ใหญตบทนดรใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว ดทำวธิด

กป็กลตทำวชนัดเจนถขงแหลตงทดที่มทำของชนัยชนะตตทำงๆ ชสืที่อเสดยง และควทำมเจรธิญของเขทำ พระเยโฮวาหห์ทรง
พระชนมห์อยผม่ และศนิลาของขผู้าพระองคห์เปป็นททนั่ควรสรรเสรนิญ พระเจผู้าแหม่งความรอดของขผู้าพระองคห์
เปป็นททนั่ยกยม่อง พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทรงเปป็นชดวตธิ ของเขทำ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงถวทำยสทำธดุกทำรแดตพระศธิลทำ
ของเขทำและยกยตองพระเจข้ทำแหตงควทำมรอดของเขทำ อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดใชข้ภทำพเปรดยบทดที่วทำต พระเจข้ทำทรง
เปป็นศธิลทำของเขทำ ทดที่บอกเปป็นนนัยในภทำพเปรดยบนดรคสือ พละกททำลนัง กทำรปกปข้องคดุมข้ ครองและกทำรชตวยใหข้
พข้นอนันยธิงที่ ใหญต
ดนังนนัรนจขงไมตมดคททำถทำมในหนัวของดทำวธิดเลยวตทำ 47 ครือพระเจผู้าผผผู้ประทานการแกผู้แคผู้นแกม่ขผู้า
พระองคห์ และทรงปราบปรามบรรดาชนชาตนิทนนั้งหลายใหผู้อยผม่ภายใตผู้อดานาจของขผู้าพระองคห์
48 ผผทผู้ รงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พนผู้ จากศนตรผ พระเจผู้าขผู้า พระองคห์ทรงยกขผู้าพระองคห์ขรึนั้นเหนรือพวกททนั่
ลสกขรึนั้นตม่อสผกผู้ นบขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากคนทารสณโหดรผู้าย ไมตวทำต จะ
เปป็นโกลธิอนัท ซทำอผล อนับซทำโลม หรสือศนัตรผคนอสืที่นๆอดกมทำกมทำย พระเจข้ทำกป็ทรงชตวยเหลสือดทำวธิดใหข้พข้น
จทำกคนเหลตทำนนัรนมทำทนัรงสธิรน เขทำจขงสรรเสรธิญและยกยตองพระเจข้ทำของเขทำอยตทำงมดสททำนวนโวหทำร
สดด 18:49

ดทำวธิดจขงไดข้แตตประกทำศวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพราะเหตสนทนั้ขผู้า

พระองคห์จรึงจะขอเทนิดทผนพระองคห์ไวผู้ทม่ามกลางประชาชาตนิทนนั้งหลาย และรผู้องเพลงสรรเสรนิญ
พระนามของพระองคห์ ดทำวธิดไดข้แตตขอบพระคดุณองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและรข้องเพลงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
ของเขทำทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ

สดด 18:50

เขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำประกทำศอนันยธิงที่ ใหญตวทำต พระองคห์

ประทานชนยชนะอนนยนิงนั่ ใหญม่แกม่กษนตรนิยขห์ องพระองคห์ และทรงสดาแดงความเมตตาแกม่ผผู้ทผ ทนั่พระองคห์
ทรงเจนิมไวผู้นนนั้น ครือดาวนิด และแกม่เชรืนั้อพระวงศห์ของทม่านเปป็นนนิตยห์ ดทำวธิดกลตทำวถขงตนัวเองอยตทำงคมคทำย
โดยใชข้คททำเรดยกสทำมประกทำรวตทำ (1) กษนัตรธิยร, (2) ผผข้ทพดที่ ระเจข้ทำทรงเจธิมไวข้ และ (3) ดทำวธิด ชสือที่ ของเขทำ
เอง พระเจข้ทำไดข้ประททำนกทำรชตวยใหข้พข้นอนันยธิงที่ ใหญตแกตเขทำแลข้ว เขทำวทำงใจในพระสนัญญทำนนัรนทดที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำไวข้เกดที่ยวกนับเชสืรอสทำยของเขทำเชตนกนัน ดผ 2 ซทำมผเอล 7:11-16 พระเจข้ทำทรงชตวยดทำ
วธิดใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิหลทำยอยตทำงในชดวธิตมทำแลข้ว ดทำวธิดจขงประกทำศกทำรขอบพระคดุณและกทำร
สรรเสรธิญของตนตตอพระเจข้ทำของเขทำอยตทำงเสดยงดนังและคมคทำย
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 19: เพลงสดดุดดีอนนั ยวิอื่งใหญท่นดีนั้ถกผ ยกใหผู้เปก็นของดาววิดและถผกอดุทวิศ
ใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีของพลนับพลาเพสือื่อทดีอื่จะถผกใชผู้สคาหรนับการนมนัสการในทดีอื่ประชดุม ไมท่มดีการบท่ง
บอกชนัดเจนภายในบทเพลงนดีนั้วท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด อยท่างไรกก็ตาม การพดุงท่ เปผู้า
ชนัดเจนไปทดีอื่ฟผู้าสวรรคณ์กก็ดผเหมสือนบท่งชดีวนั้ ท่าดาววิดกคาลนังมองขจึนั้นไปยนังฟผู้าสวรรคณ์ในตอนกลางคสืน มนัน
อาจเปก็นตอนทดีอื่เขาเปก็นเดก็กเลดีนั้ยงแกะหรสือตอนเปก็นทหารคนหนจึอื่งในทดุท่งหญผู้า
ผผผู้แตท่งเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถวายสงท่าราศดีแดท่พระเจผู้าแหท่งฟผู้าสวรรคณ์ การเปวิดเผยของพระเจผู้าคสือ
จดุดสนใจหลนัก (1) การเปวิดเผยทนัอื่วไปของพระองคณ์ในฟผู้าสวรรคณ์ เชท่นเดดียวกนับ (2) การเปวิดเผยพวิเศษ
ของพระองคณ์ผท่านทางพระวจนะทดีอื่เปก็นลายลนักษณณ์อนักษรของพระองคณ์ ดาววิดปวิดทผู้ายเพลงสดดุดดีบท
นดีโนั้ ดยการววิงวอนพระเจผู้าใหผู้ทรงปผู้องกนันเขาจากความบาปและใหผู้เขาเปก็นทดีอื่พอพระทนัยในสาย
พระเนตรของพระองคณ์
สดด 19:1

เพลงสดดุดดอนันยธิงที่ ใหญตนร ดเรธิที่มตข้นโดยกทำรประกทำศวตทำ ฟผู้าสวรรคห์

ประกาศสงม่าราศทของพระเจผู้า และภาคพรืนั้นฟผู้าสดาแดงพระหนตถกนิจของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ฟผู้า
สวรรคห์ (ชามายวิม) หมทำยถขง ฟข้ทำสวรรครทดที่มองเหป็นไดข้และโดยเฉพทำะฟข้ทำสวรรครชรนันทดที่เปป็นดวงดทำว
ตตทำงๆ เมสือที่ เรทำมองขขรนไปในทข้องฟข้ทำชนัรนทดที่เปป็นดวงดทำวตตทำงๆยทำมคทที่ทำคสืน ควทำมเจธิดจรนัสของฟข้ทำสวรรคร

ชนัรนดวงดทำวกป็ประกทำศทนันทดถขงสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำ คททำทดที่แปลเปป็น ภาคพรืนั้นฟผู้า (ราขวิยา) มดควทำม
หมทำยตรงตนัววตทำ ‘ผสืนฟข้ทำ’ และอทำจหมทำยถขงฟข้ทำสวรรครชรนันบรรยทำกทำศ – หมผตเมฆและควทำมงดงทำม
ของพวกมนัน ควทำมสงตทำงทำมของดวงอทำทธิตยรขร ขนหรสือดวงอทำทธิตยรตกกป็ไมตเหมสือนควทำมงทำมอสืที่นใดใน
โลก พวกมนันเปป็นผลงทำนแหตงพระหนัตถรของพระเจข้ทำ ขณะทดที่ดทำวธิดเงยหนข้ทำมองดผฟข้ทำสวรรครตลอด
หลทำยปด เขทำกป็ตระหนนักวตทำ (1) พระเจข้ทำทรงเปธิดเผยพระองครเองแลข้วในฟข้ทำสวรรครนรนัน และวตทำ (2)
พระเจข้ทำทรงเปดที่ยมดข้วยสงตทำรทำศด และวตทำ (3) พระเจข้ทำทรงเปป็นพระผผข้สรข้ทำงควทำมงดงทำมเหลตทำนนัรน ดทำวธิด
จขงไดข้แตตสรรเสรธิญพระองคร
สดด 19:2-3

ขณะยนังมดพรนสื หลนังเปป็นฟข้ทำสวรรครอนันตสืนที่ ตทำนนัรนอยผต ดทำวธิดกป็รข้องออกมทำ

วตทำ วนนสม่งถผู้อยคดาใหผู้แกม่วนน และครืนแจผู้งความรผผู้ใหผู้แกม่คนรื ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำวนันแตตละวนันและคสืน
แตตละคสืนแสดงออกถขงสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำและควทำมรผข้เกดที่ยวกนับกทำรทรงสรข้ทำงของพระองคร ขข้อนดร
อทำจแปลไดข้วทำต “วนันสต งถข้อยคททำนดีนั้ใหข้แกตวนัน และคสืนแจข้งควทำมรผข้นดีนั้ใหข้แกตคสืน” ควทำมสงตทำงทำมของ
ทข้องฟข้ทำไมตวทำต จะเปป็นตอนกลทำงคสืนหรสือกลทำงวนันยตอมเปธิดเผยวตทำ (1) มดพระเจข้ทำอยผอต งครหนขที่ง, (2)
พระองครทรงเปป็นพระเจข้ทำผผข้เปดที่ยมดข้วยสงตทำรทำศด และ (3) วตทำพระองครทรงเปป็นพระผผข้สรข้ทำงสธิที่งเหลตทำนดรทร นัง
สธิรน
ในบรธิบทนนัรน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 3 วาจาไมม่มท ถผู้อยคดากป็ไมม่มทและไมม่มทใครไมม่ไดผู้ยนินเสทยงฟผู้า
ไมตมดทดที่ใดบนแผตนดธินโลกนดรทดที่ขข้อควทำมและภทำษทำนนัรนของฟข้ทำสวรรครไมตถผกไดข้ยธิน ทดที่ถผกแสดงออก
อยตทำงชนัดเจนคสือกทำรเปธิดเผยเปป็นสทำกลเกดที่ยวกนับพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร สธิที่งทดที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจน
กป็คสือวตทำ มนดุษยรทรนังปวงในทดุกแหตงหนสทำมทำรถไขวตควข้ทำและเขข้ทำใจควทำมจรธิงนนัรนไดข้ ปนัญหทำหนขที่งของ
กทำรอทำศนัยอยผใต นเมสืองกป็คสือวตทำ ทข้องฟข้ทำมนักถผกบดบนัง คนเหลตทำนนัรนทดที่อทำศนัยอยผใต นเมสืองใหญตมนักมองไมต
เหป็นกทำรเปธิดเผยของพระเจข้ทำทดที่ปรทำกฏชนัดเจนเหลสือเกธินแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่สทำมทำรถมองเหป็นทข้องฟข้ทำ
ตอนกลทำงคสืนไดข้อยตทำงชนัดเจน
สดด 19:4-6

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสต วนนดรเกดที่ยวกนับกทำรเปธิดเผย

ทนัวที่ ไปของพระเจข้ทำ ถรึงกระนนนนั้ เสทยงฟผู้ากป็ออกไปทนนั่วแผม่นดนินโลก และถผู้อยคดากป็แพรม่ไปถรึงสส ดปลาย

พนิภพ พระองคห์ทรงตนนั้งพลนบพลาไวผู้ใหผู้ดวงอาทนิตยห์ ณ ททนั่นนนั้น ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็น ‘ลททำแสง’ ของ
ดวงดทำวตตทำงๆในฟข้ทำสวรรคร (ดวงอทำทธิตยร, ดวงจนันทรรและดวงดทำวตตทำงๆ) ทดที่สทำดสต องไปจนถขงทดที่สดุด
ปลทำยแผตนดธินโลก ดนังนนัรน “ถข้อยคททำ” เหลตทำนนัรน (นนันที่ คสือ ขข้อควทำมเกดที่ยวกนับกทำรเปธิดเผยของพระเจข้ทำ)
จขงไปถขงทดที่สดุดปลทำยแผตนดธินโลกแลข้ว
ดทำวธิดใชข้สททำนวนโวหทำรแบบกวดในกทำรขยทำยควทำมประเดป็นของตน 5 ซรึงนั่ ออกมาอยม่างเจผู้า
บม่าวออกมาจากหผู้องโถงของเขา และวนินั่งไปตามวนิถทดผู้วยความชรืนนั่ บานอยม่างชายฉกรรจห์ ควทำมคธิดกป็
คสือวตทำในฟข้ทำสวรรคร พระเจข้ทำทรงสรข้ทำงทดอที่ ทำศนัยใหข้แกตดวงอทำทธิตยรแลข้ว เขทำเปรดยบกทำรขขรนของดวง
อทำทธิตยรในแตตละวนันวตทำเปป็นเหมสือนกนับ (1) เจข้ทำบตทำวผผข้งทำมสงตทำทดที่งทำนวธิวทำหรของเขทำ และ (2) นนักกรดฑทำผผข้
มนันที่ ใจซขที่งกททำลนังจะวธิที่งแขตง ดวงอทำทธิตยรในฟข้ทำสวรรครกสป็ นัตยรซสืที่อและเจธิดจข้ทำเสมอ มนันสะทข้อนใหข้เหป็นถขง
พระผผข้สรข้ทำงและเปธิดเผยอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมของพระองครเอง
นอกจทำกนดร 6 ดวงอาทนิตยห์ขนรึนั้ มาจากสส ดปลายฟผู้าสวรรคห์ขาผู้ งหนรึนั่ง และโคจรไปถรึงททนั่สสด
ปลายอทกขผู้างหนรึนั่ง ไมม่มทสนินั่งใดสามารถซม่อนใหผู้พนผู้ จากความรผู้อนของมนนไดผู้ โดยใชข้ดวงอทำทธิตยรใน
ทข้องฟข้ทำเปป็นภทำพประกอบหนขที่งตตอไป ดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต กทำรมดอยผขต องมนันกป็เปป็นสทำกลและทดุกคน
เหป็นมนันหมด เหป็นไดข้ชนัดวตทำกทำรทรงอยผทต ดุกแหตงหนและกทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำถผกใหข้ภทำพ
ประกอบ อดกครนัรงทดที่ดวงดทำวตตทำงๆในฟข้ทำสวรรครไมตเพดยงเปธิดเผยพระผผข้สรข้ทำงของพวกมนันเทตทำนนัรน แตต
คดุณลนักษณะพสืรนฐทำนตตทำงๆของพระองครดข้วย
สดด 19:7-8

ดข้วยพสืรนหลนังอนันสงตทำงทำมนนัรนซขที่งแสดงออกถขงกทำรเปธิดเผยทนัวที่ ไป

ครทำวนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรหนันไปกลตทำวถขงกทำรสททำแดงอนันเฉพทำะเจทำะจงของพระเจข้ทำเกดที่ยวกนับ
พระองครเองในพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระองคร พระราชบนญญนตนิของพระเยโฮวาหห์
รอบคอบและฟรืนั้นฟผจนิตวนิญญาณ ดทำวธิดเรธิที่มใชข้คททำเหมสือนตตทำงๆอนันไพเรทำะเพสืที่อพรรณนทำถขงกทำรเปธิด
เผยแบบพธิเศษของพระเจข้ทำในพระวจนะของพระองคร เขทำยนังหมทำยเหตดุผลลนัพธรตตทำงๆของมนันดข้วย
กตอนอสืนที่ เขทำพรรณนทำถขงพระราชบนญญนตนิของพระเยโฮวาหห์ คททำทดแที่ ปลเปป็น พระราชบนญญนตนิ คสือ โท
ราหณ์ คททำทดที่แปลเปป็น รอบคอบ (ทามวิยมณ์) มดควทำมหมทำยไมตเพดยงวตทำ ‘ปรทำศจทำกตททำหนธิ’ เทตทำนนัรนแตต

‘เพดยบพรข้อม’ ดข้วย พอหนันไปใชข้คททำเหมสือนอดกคททำ ดทำวธิดกป็กลตทำวตตอไปวตทำ พระโอวาทของพระเยโฮ
วาหห์นนนนั้ แนม่นอนกระทดาใหผู้คนรผผู้นอผู้ ยมทปนญญา ตรงนดรดทำวธิดกลตทำวถขงพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณร
อนักษรของพระเจข้ทำในฐทำนะคททำใหข้กทำรหรสือพยทำนของพระองคร มนัน แนม่นอน คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (อา
มาน ในโครงสรข้ทำงนดฟนัลอยตทำงทดที่เปป็นตรงนดร) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘สนัตยรซสืที่อ’ หรสือ ‘เชสืที่อถสือไดข้’ มนัน
เปป็นเชตนนนัรนจรธิงๆ นอกจทำกนดร คททำเดดยวกนันนดรกเป็ ปป็นทดที่มทำของคททำวตทำ อาเมน ซขที่งมดควทำมหมทำยวตทำ ‘อยตทำง
แทข้จรธิง’ หรสือ ‘ถผกตข้องแลข้ว’
ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปอดกวตทำ 8 กฎเกณฑห์ของพระเยโฮวาหห์นนนั้นถผกตผู้องกระทดาใหผู้จนิตใจเปรม
ปรทดนิธิ์ คททำเหมสือนอดกคททำทดที่หมทำยถขงพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำถผกหมทำยเหตดุไวข้ใน
กฏเกณฑณ์ของพระองคร นดที่หมทำยถขงขข้อบนังคนับหรสือพระบนัญญนัตธิตตทำงๆของพระองคร ถผกสรดุปยตอวตทำชอบ
ธรรม พระวจนะของพระเจข้ทำถผกตข้องเสมอ ผลลนัพธรกคป็ สือวตทำ พระบนัญญนัตนธิ ททำควทำมชสืที่นบทำนมทำสผตใจ
ของคนเรทำ กทำรเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำและกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องตทำมนนัรนไมตเพดยงนททำสนันตธิสดุข
มทำสผตใจเทตทำนนัรน แตตควทำมชสืที่นบทำนดข้วย
จทำกนนัรนดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต พระบนญญนตนิของพระเยโฮวาหห์นนนั้นบรนิสสทธนิธิ์กระทดาใหผู้ดวงตา
กระจม่างแจผู้ง พระบนัญญนัตธิขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไมตเพดยงบรธิสดุทธธิธเทตทำนนัรน มนันยนังใหข้ควทำมรผแข้ ละควทำม
เขข้ทำใจดข้วย
สดด 19:9

โดยเบดที่ยงออกจทำกกระแสควทำมคธิดทดที่ใหญตกวตทำชนัวที่ ครผต ดทำวธิดหมทำยเหตดุ

วตทำ ความยดาเกรงพระเยโฮวาหห์นนนั้นสะอาดหมดจดถาวรเปป็นนนิตยห์ แมข้บทำงคนกลตทำวอข้ทำงวตทำควทำม
ยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเปป็นคททำเหมสือนอดกคททำทดที่หมทำยถขงพระวจนะของพระเจข้ทำ ผผข้แตตงเพลงสดดุดด
บทนดรกอป็ ทำจกททำลนังหมทำยถขงผลกระทบของพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันจะกตอใหข้เกธิดควทำมยททำเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำซขที่งสะอทำดหมดจดและทททำใหข้บรธิสดุทธธิธ ควทำมยททำเกรงพระเจข้ทำยนังที่ ยสืนอยผเต สมอไปในฐทำนะ
เปป็นมทำตรฐทำนหนขที่งทดที่เรทำตข้องจนัดระเบดยบชดวธิตของเรทำตทำมนนัรน
จทำกนนัรนควทำมคธิดตรงนดรกวป็ กกลนับมทำยนังพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำซขที่งปธิด
ทข้ทำยรทำยกทำรคททำเหมสือนตตทำงๆนดรของดทำวธิด คดาตนดสนินของพระเยโฮวาหห์กป็เททนั่ยงตรงและชอบธรรมทนนั้ง

สนินนั้ ควทำมคธิดตรงนดรเปลดที่ยนไปยนังเรสืที่องททำงกฎหมทำยบข้ทำง พระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระเจข้ทำซขที่งสต งผลเปป็น
คททำตนัดสธินตตทำงๆของพระองครเปป็นควทำมจรธิงและชอบธรรมทนัรงสธิรน ขณะทดที่ในขข้อ 8 คททำทดแที่ ปลเปป็น ถผก
ตผู้อง (ยอวณ์ชารณ์) หมทำยถขงกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง ตรงนดรคททำทดที่แปลเปป็น ชอบธรรม (ซาดนัค) เกดที่ยวขข้องกนับ
ควทำมชอบธรรมในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่ง พระวจนะของพระเจข้ทำเปป็นควทำมจรธิงและเปป็นรทำกฐทำนแหตง
ควทำมชอบธรรมในฐทำนะหลนักกทำรหนขที่งโดยรวมทนัรงหมด
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ขณะกลตทำวตตอไปถขงพระวจนะทดที่เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำ

ดทำวธิดกป็ประกทำศวตทำ นม่าปรารถนามากกวม่าทองคดา เออ ยนิงนั่ กวม่าทองคดาเนรืนั้อดทมากนนก พระวจนะทดที่เปป็น
ลทำยลนักษณรอนักษรของพระเจข้ทำในรผปแบบตตทำงๆของมนันยตอมดดกวตทำเงธินปรธิมทำณใดๆทนัรงนนัรน ทองคททำ
เนสืรอดดคสือทองคททำทดที่ถผกหลอมขนัรนสผง ซขที่งเปป็นชนธิดทดที่มรด ทำคทำแพงสดุด พระวจนะของพระเจข้ทำจขงนตทำ
ปรทำรถนทำมทำกยธิงที่ กวตทำควทำมมนังที่ คนังที่ มหทำศทำลทดที่สดุด ยธิงที่ กวตทำนนัรน มนันหวานยนิงนั่ กวม่านดนั้าผรึงนั้ และรวงผรึนั้ง พระ
วจนะของพระเจข้ทำไมตเพดยงมดมผลคตทำเปป็นอนนันตรเทตทำนนัรน มนันยนังมดรสหวทำนแกตจธิตวธิญญทำณทดที่กระหทำย
ดข้วย
11 อนรึงนั่ สนินั่งเหลม่านทนั้เปป็นททนั่ตนกเตรือนผผผู้รนบใชผู้ของพระองคห์ เรทำซขที่งเปป็นผผข้รนับใชข้ของพระองครไดข้
รนับคททำเตสือนโดยพระบนัญญนัตธิและขข้อบนังคนับตตทำงๆอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำ พระวจนะของพระเจข้ทำ
เปป็นเหมสือนแผนทดขที่ องนนักเดธินเรสือทดที่เตสือนใหข้ระวนังแนวปะกทำรนังและสนันดอนตตทำงๆแหตงควทำมบทำป
ซขที่งจะทททำใหข้เรสือของผผข้ทดที่ไมตระวนังตนัวอนัปปทำงลง สดุดทข้ทำย การททนั่จะรนกษาขผู้อความเหลม่านนนั้นกป็ไดผู้บดาเหนป็จ
อนนใหญม่ยนินั่ง มดบททำเหนป็จใหญตยธิงที่ ในกทำรเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำ แนตทดเดดยวพระเจข้ทำทรงอวยพร
คนเหลตทำนนัรนทดที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองคร นอกจทำกนดร สตธิปนัญญทำของกทำรดททำเนธินในควทำมจรธิง
ของพระเจข้ทำยตอมนททำมทำซขที่งขข้อดดตตทำงๆทนัรงในและจทำกมนันเอง
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ทธิศททำงของเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนตรงนดร ขณะทดที่จนถขงจดุดนดร ดทำวธิด

ไดข้ประกทำศสงตทำรทำศดแหตงกทำรเปธิดเผยตทำมธรรมชทำตธิของพระเจข้ทำและมผลคตทำอนนันตรของพระวจนะทดที่
เปป็นลทำยลนักษณรอนักษรของพระองคร ครทำวนดรเขทำปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำทผลขอตตทำงๆทดที่เฉพทำะ

เจทำะจงตตอพระเจข้ทำ แตม่ผผู้ใผ ดเลม่าจะเขผู้าใจเรรืนั่องความผนิดพลาดของตนไดผู้ นดคที่ สือคททำถทำมหนขงที่ ทดที่มดคททำตอบ
ของมนันเอง พระเจข้ทำไมตทรงมดขข้อผธิดพลทำดใดเลย ดนังนนัรนจขงไมตมดผผข้ใดเขข้ทำใจพวกมนันไดข้
อยตทำงไรกป็ตทำม ดทำวธิดกป็ตระหนนักดดถขงควทำมบทำปของตนัวเอง ดนังนนัรนเขทำจขงอข้อนวอนวตทำ ขอ
พระองคห์ทรงชดาระขผู้าพระองคห์ใหผู้พนผู้ จากความผนิดททนั่ซม่อนเรผู้นอยผม่ ควทำมบทำปมนักสททำแดงตนัวมนันเองใน
ควทำมผธิดตตทำงๆทดที่ถผกปธิดซตอนไวข้ซขที่งเรทำไมตแมข้แตตตระหนนักวตทำเปป็นควทำมผธิดในขณะนนัรน ดทำวธิดอข้อนวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงชททำระเขทำใหข้พข้นจทำกแมข้แตตควทำมผธิดลนับๆเหลตทำนนัรน
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ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำอข้อนวอนวตทำ ขอทรงยนบยนงนั้ ผผผู้รบน ใชผู้ของพระองคห์ใหผู้

พผู้นจากบาปโดยประมาทนนนั้นดผู้วยเถนิด ขออยม่าใหผู้มนนมทอดานาจเหนรือขผู้าพระองคห์เลย แลผู้วขผู้าพระองคห์
จะไรผู้ตดาหนนิและพผู้นจากความผนิดจากการละเมนิดททนั่ยนินั่งใหญม่นนนั้น ดทำวธิดไมตเพดยงกนังวลเรสือที่ งควทำมบทำปทดที่
ถผกปธิดซตอนไวข้ภทำยใตข้พรสืนผธิวแหตงชดวธิตของเขทำเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปข้องกนันเขทำ
จทำกบาปโดยประมาท – ควทำมบทำปตตทำงๆทดเที่ ปป็นควทำมเยตอหยธิงที่ และควทำมโอหนัง เขทำกลนัวอธิทธธิพลทดที่
ทททำใหข้ตทำยไดข้ของควทำมเยตอหยธิงที่ ซขงที่ นททำไปสผตกทำรละเมธิดตตทำงๆทดที่รทำข้ ยแรงยธิงที่ กวตทำ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงนททำเขทำ
ออกไปใหข้หตทำงจทำกควทำมโงตเขลทำดนังกลตทำว ดทำวธิดกป็รวผข้ ทำต เขทำจะดททำเนธินในควทำมเทดที่ยงธรรมและควทำม
เปป็นผผข้ใหญตฝตทำยวธิญญทำณ
สดด 19:14

เมสือที่ พธิจทำรณทำสธิที่งเหลตทำนนัรนทนัรงหมด เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่

พระเยโฮวาหห์ กดาลนงของขผู้าพระองคห์และพระผผไผู้ ถม่ของขผู้าพระองคห์ ขอใหผู้ถผู้อยคดาจากปากของขผู้า
พระองคห์ และการรดาพรึงในจนิตใจเปป็นททนั่พอพระทนยในสายพระเนตรของพระองคห์เถนิด ดทำวธิดจขง
อธธิษฐทำนวตทำ (1) ขอใหข้ถข้อยคททำแหตงปทำกของเขทำและ (2) แมข้แตตควทำมคธิดแหตงจธิตใจของเขทำเปป็นทดที่พอ
พระทนัยตตอพระเจข้ทำ เขทำรนับรผข้เพธิมที่ เตธิมอดกวตทำพระองครทรงเปป็นพละกททำลนังของเขทำและพระผผข้ไถตของเขทำ
เรทำควรหมทำยเหตดุวทำต นดที่เปป็นครนัรงแรกทดที่คททำวตทำ พระผผผู้ไถท่ปรทำกฏในหนนังสสือเพลงสดดุดแด ละเปป็นครนัรงทดที่
สองในพระคนัมภดรร (โยบ 19:25) แนตทดเดดยว พระเจข้ทำทรงเปป็นพระผผข้ไถตทดที่ยธิงที่ ใหญตของเรทำ
*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 20: เพลงสดดุดดีบทถนัดไปนดีถนั้ ผกเรดียกวท่า “เพลงชาตวิบทหนจึอื่ง ซจึงอื่
เหมาะทดีอื่จะถผกขนับรผู้องในยามเกวิดสงคราม เมสืออื่ กษนัตรวิยณ์กคาลนังเอาดาบคาดเอวของตนเพสือื่อเตรดียมสผผู้
รบ” (สเปอรณ์เจดียน) บางคนเชสือื่อวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนโดยดาววิดตอนทดีอื่เขากคาลนังจะไปทคา
สงคราม โดยเฉพาะกนับคนอนัมโมนและคนซดีเรดีย ดผ 2 ซามผเอล 10:6, 18 มนันเปก็นคคารผู้องขอความ
ชท่วยเหลสือของพระเจผู้าในยามเดสือดรผู้อน
สดด 20:1-3

เมสือที่ เผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำในชดวธิต ดทำวธิดจขงรข้องเพลง

วตทำ ขอพระเยโฮวาหห์ทรงฟนงทม่านในวนนยากลดาบาก พระนามของพระเจผู้าแหม่งยาโคบพนิทนกษห์รนกษา
ทม่าน ควทำมทดุกขรลททำบทำกยตอมเขข้ทำมทำ ในวนันนนัรน ดทำวธิดรข้องทผลองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคน
เหลตทำนนัรนทดมที่ ทำพขที่งพระองคร นอกจทำกนดร เขทำขอรข้องพระเจข้ทำแหตงยทำโคบใหข้ทรงปข้องกนันคนเหลตทำนนัรนทดที่
หนันมทำขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระองคร
ดทำวธิดรข้องขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำตตอไปใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่เผชธิญศขกตตทำงๆแหตงชดวธิต
2 ขอพระองคห์ทรงใหผู้ความชม่วยเหลรือมาจากสถานบรนิสสทธนิธิ์ และทรงเพนินั่มกดาลนงใหผู้แกม่ทม่านมาจาก
เมรืองศนิโยน แนตนอนวตทำสถทำนบรธิสดุทธธิธนนัรนหมทำยถขง ทดที่บรธิสดุทธธิธ เชตน ในพลนับพลทำเปป็นตข้น ซขที่งเปป็นทดๆที่
กทำรสถธิตบนโลกนดรแหตงสงตทำรทำศดเชคธินทำหรของพระเจข้ทำประทนับอยผใต นขณะนนัรน พลนับพลทำนนัรนตนัรงอยผทต ดที่
กธิเบโอน นอกกรดุงเยรผซทำเลป็มซขที่งเปป็นทดที่รจผข้ นักในชสืที่อศธิโยนดข้วย ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงสต งควทำม
ชตวยเหลสือและพละกททำลนังมทำจทำกทดที่ประทนับบรธิสดุทธธิธของพระองคร
ในบรธิบทนนัรน ดทำวธิดเตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำ 3 ขอทรงระลรึกถรึงเครรืนั่องถวายทนนั้ง
สนินนั้ ของทม่าน และโปรดปรานเครรืนั่องเผาบผชาของทม่าน เซลาหห์ เขทำเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงเครสืที่อง
ถวทำยทดที่มดกลธิที่นหอมหวทำนทนัรงสธิรนซขที่งถผกถวทำยแดตพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำทดที่พลนับพลทำนนัรน พวกมนันมดไวข้
เพสือที่ สรรเสรธิญ ขอบพระคดุณและถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระองคร ดนังนนัรนดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรง
ระลขกวตทำพวกเขทำไดข้ถวทำยเกดยรตธิพระองครเชตนนนัรนอยตทำงไร ควทำมคธิดทดที่ชนัดเจนกป็คอสื ขอใหข้พระองคร
ทรงชตวยเหลสือประชทำชนของพระองครในตอนนดรขณะทดที่พวกเขทำเขข้ทำทททำศขกนดร

สดด 20:4

เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงประสนิทธนิธิ์ประสาทตามใจปรารถนา

ของทม่านดผู้วย และใหผู้โครงการททนั่ทม่านคนิดนนนั้นสดาเรป็จทนนั้งสนินั้น เขทำจขงอธธิษฐทำนขอพระเจข้ทำใหข้ทรงกระทททำ
ตทำมนทรทำพระทนัยของพระองครและคททำปรขกษทำของพระองครในศขกทดที่จะมทำนดร ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำยเหลสือ
เกธิน ดทำวธิดรข้องออกมทำวตทำ: ขออยตทำใหข้เปป็นไปตทำมใจปรทำรถนทำของขข้ทำพระองคร แตตใหข้เปป็นไปตทำมนทรทำ
พระทนัยของพระองครเถธิด
สดด 20:5

ดข้วยกทำรตนัรงตทำคอยกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดเปรมปรดดธ ธิวทำต

เพรืนั่อพวกเราจะไดผู้โหม่รผู้องเนรืนั่องดผู้วยความรอดของทม่าน และยกธงขรึนั้นในพระนามพระเจผู้าของเรา
ขอพระเยโฮวาหห์ทรงโปรดใหผู้คดาทผลขอทนนั้งสนินั้นของทม่านสดาเรป็จเถนิด ดทำวธิดอทำจกททำลนังหมทำยถขงกทำรชตวย
ใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำจทำกกทำรสผข้รบ (“ควทำมรอดของทตทำน”) เขทำจขงสนัญญทำพระเจข้ทำลตวงหนข้ทำวตทำจะชสืที่นชม
ยธินดดและถวทำยเกดยรตธิพระองครเมสือที่ ไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองครในศขกทดที่จะมทำนนัรน ดทำวธิดจขงรข้อง
ทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงกระทททำตทำมคททำขอตตทำงๆของประชทำชนของพระองคร
สดด 20:6

ในทททำนองเดดยวกนันนนัรน ดทำวธิดประกทำศวตทำ บนดนทนั้ ขผู้าพเจผู้าทราบวม่า

พระเยโฮวาหห์จะทรงชม่วยผผผู้ททนั่พระองคห์ทรงเจนิมไวผู้ พระองคห์จะทรงฟนงเขาจากฟผู้าสวรรคห์อนนบรนิสส ทธนิธิ์
ของพระองคห์ และโดยชนยชนะอนนทรงอานสภาพดผู้วยพระหนตถห์ขวาของพระองคห์ วลดแรกอทำจแปล
ไดข้ดวข้ ยวตทำ “ขข้ทำพเจข้ทำทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหรทรงชตวยผผข้ทพดที่ ระองครทรงเจธิมไวข้ใหข้พนข้ ” แนตนอนวตทำดทำวธิด
เปป็นผผข้ทดที่ถผกเจธิมไวข้ของพระเจข้ทำ ประเดป็นทดที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่
พระองครทรงเลสือกไวข้แลข้วใหข้พข้น พระองครจะทรงสดนับฟนังจทำกสวรรครเมสือที่ เรทำรข้องทผลพระองครเพสืที่อ
ขอกทำรชตวยใหข้พข้น ดข้วยคทำรมคมคทำยแบบกวด ดทำวธิดยอมรนับวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยใหข้รอดโดยกททำลนัง
แหตงพระหนัตถรขวทำของพระองครเอง
สดด 20:7-9

ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำประกทำศเรสืที่องควทำมไวข้วทำงใจ

ของเขทำและคททำทผลขอใหข้พระเจข้ทำประททำนกทำรชตวยใหข้พนข้ บผู้างกป็วางใจในรถรบ บผู้างกป็วางใจในมผู้า
แตม่เราจะระลรึกถรึงพระนามพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเรา บทำงคนหนันไปพขงที่ ควทำมชตวยเหลสือและ

ควทำมสทำมทำรถของโลก – พละกททำลนังททำงทหทำรในมข้ทำและรถรบตตทำงๆ แตตดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต ควทำม
ชตวยเหลสือของเขทำอยผทต ดที่ไหน – “พระนทำมพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำของเรทำ”
คนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจในพละกททำลนังและอทำวดุธของมนดุษยร 8 เขาทนนั้งหลายจะลผู้มพนบลงไป แตม่
เราจะลสกขรึนั้นยรืนตรงอยผม่ ทรนัพยทำกรมนดุษยรอยตทำงดดทดที่สดุดกป็ใชข้ไดข้ชนัวที่ ครทำว เมสืที่อผผข้ใดวทำงใจพระเจข้ทำ
สททำหรนับศขกตตทำงๆของชดวธิต เขทำกป็จะยสืนหยนัดมนันที่ คง นนันที่ คสือเขทำจะมดชยนั ชนะ
ดนังนนัรนดทำวธิดจขงอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำวตทำ 9 ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ทนนั้ง
หลายใหผู้รอดเถนิด ขอใหผู้กษนตรนิยทห์ รงฟนงเมรืนั่อขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายรผู้องทผลตม่อทม่าน อดกครนัรงทดคที่ วทำมคธิด
ตรงนดรกลตทำวถขงกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ กษนัตรวิยณ์ (แมข้ไมตถผกทททำใหข้เปป็นตนัวอนักษรใหญตโดยเหลตทำผผข้
แปล) อทำจหมทำยถขงพระองครผผข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรธิยรเหนสือกษนัตรธิยรทรนังหลทำย ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของประชทำชนของพระองครเมสือที่ พวกเขทำออกไปทททำศขก
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 21: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ อดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีของพลนับพลา
และถผกยกใหผู้ดาววิดเปก็นผผผู้แตท่งเหมสือนเดวิม บทเพลงนดีนั้ถผกเขดียนขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสใดไมท่ปรากฏ
ชนัดเจน อยท่างไรกก็ตาม เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็กลท่าวถจึง ‘กษนัตรวิยณ์’ อยท่างชนัดเจน ดาววิดกลท่าวถจึงตนัวเขาเอง
ตลอดทนังนั้ บทนดีนั้ในบดุคคลทดีอื่สามในฐานะ ‘กษนัตรวิยณ์’ องคณ์นนนันั้ อยท่างไรกก็ตาม แทบไมท่มคดี คาถามเลยวท่า
พระมหากษนัตรวิยณ์ผผผู้ยวิอื่งใหญท่กวท่าถผกกลท่าวถจึงอยผไท่ กลๆ จะวท่าไปแลผู้วเพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็กลท่าวถจึงพระเมส
สวิยาหณ์ ในบทนดีนั้ทนันั้งบท ดาววิดยกใหผู้ความสงท่างามแบบกษนัตรวิยณ์ใดกก็ตามทดีอื่ตนมดีอยผเท่ ปก็นของพระเจผู้า
ของเขา จากนนันนั้ เขาหมายเหตดุถจึงการพวิพากษาทดีอื่จะตกลงบนเหลท่าศนัตรผของเขาทดีอื่นนับถสือพระตท่างดผู้าว
เขาปวิดทผู้ายโดยการเทวิดทผนพระเยโฮวาหณ์พระเจผู้า
สดด 21:1-2

ครนัรนกลตทำวถขงตนัวเองในบดุคคลทดที่สทำม ดทำวธิดประกทำศวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระ

เยโฮวาหห์ กษนตรนิยจห์ ะเปรมปรทดนิธิ์ในพระกดาลนงของพระองคห์ ทม่านจะปทตนิยนินดทอยม่างยนินั่งในความรอด
ของพระองคห์ แหลตงทดมที่ ทำแหตงควทำมเปรมปรดดธ ธิของดทำวธิดมดอยผใต นพละกททำลนังของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร

จดุดสนใจหลนักของกทำรปดตธิยธินดดของเขทำกป็อยผใต นควทำมรอดของพระเจข้ทำ เปป็นไปไดข้วทำต ทนัรงควทำมรอดนธิ
รนันดรรและกทำรชตวยใหข้พข้นชนัวที่ ครทำวถผกกลตทำวถขงตรงนดรในคททำวตทำ ความรอด
ดทำวธิดจขงประกทำศวตทำ 2 พระองคห์ทรงประสนิทธนิธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของทม่าน และมนิไดผู้
ทรงยนบยนนั้งสนินั่งททนั่รนิมฝทปากทม่านทผลขอ เซลาหห์ ดทำวธิดยอพระเกดยรตธิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทดที่ประททำนตทำม
ควทำมปรทำรถนทำในใจของเขทำ ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ ควทำมปรทำรถนทำนนัรนอทำจเปป็นคททำขอของเขทำเรสืที่อง
กทำรชตวยใหข้พข้นในกทำรศขก ดผ เพลงสดดุดด 37:4 เชตนกนัน
สดด 21:3-4

ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ เพราะพระองคห์ทรงอดานวยพรดทแกม่ทม่าน

พระองคห์ทรงสวมมงกสฎทองคดาบรนิสสทธนิธิ์บนศทรษะของทม่าน คททำทดแที่ ปลเปป็น อดานวย (คาดาม) มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘นททำหนข้ทำ’ หรสือ ‘ไปกตอน’ ดทำวธิดรนับรผวข้ ทำต องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นทนัพหนข้ทำของตน
พระองครไดข้เสดป็จนททำหนข้ทำเขทำไปและเปธิดททำงใหข้ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรงจนัดเตรดยมททำงนนัรน
ไวข้เพสืที่อเขทำพรข้อมกนับพระพรตตทำงๆแหตงควทำมดด นอกจทำกนดร ดทำวธิดกลตทำวยข้อนถขงวนันนนัรนทดที่เขทำถผกสวม
มงกดุฎเปป็นกษนัตรธิยรเหนสืออธิสรทำเอล วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสืที่อพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรงนั ปวงจะ
ทรงรนับมงกดุฎทองคททำบรธิสดุทธธิธเมสืที่อพระองครทรงเรธิที่มครอบครองทนัรงพธิภพโลก
ดทำวธิดซขที่งกลตทำวถขงตนัวเขทำเองอยตทำงแนตนอนระลขกถขงกทำรทดที่เขทำไดข้ 4 ทผลขอชทวนิต และพระองคห์กป็
ประทานชทวนิตยรืนนานเปป็นนนิตยห์นนิรนนดรห์ พระเจข้ทำทรงชตวยชดวตธิ ของดทำวธิดใหข้พข้นมทำหลทำยครนัรงแลข้ว
อทำจมดภทำพของกทำรทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงขอพระบธิดทำผผข้สถธิตในสวรรครของพระองครเรสืที่อง
กทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครดข้วยในสวนเกทเสมนด แนตนอนวตทำพระองครจะทรงครอบครอง
ตลอดไปเปป็นนธิตยร
สดด 21:5-6

พอกลตทำวถขงตนัวเองในบดุคคลทดที่สทำมเหมสือนเดธิม ดทำวธิดยอมรนับวตทำ สงม่า

ราศทของทม่านใหญม่ยนินั่งเนรืนั่องดผู้วยความรอดของพระองคห์ พระองคห์ทรงประดนบกษนตรนิยดห์ ผู้วยยศศนกดนิธิ์
และความสงม่าโอม่อม่าตระการ ดทำวธิดยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำสงตทำรทำศดของกษนัตรธิยแร บบใดกป็ตทำมทดที่เขทำมด
กป็มทำจทำกกทำรชตวยใหข้พข้นและควทำมรอดของพระเจข้ทำ หทำกไมตมพด ระเจข้ทำเขข้ทำมทำแทรกแซงและประททำน
ชดวธิตใหข้แกตเขทำยทำมเผชธิญหนข้ทำควทำมตทำยในกทำรศขกหลทำยครนัรงของเขทำ ดทำวธิดรผวข้ ทำต ตนจะถขงจดุดจบเปป็น

แนต เขทำรผข้แหลตงทดที่มทำแหตงกทำรชตวยใหข้พนข้ ของเขทำ มนันอยผใต นควทำมรอดของพระเจข้ทำ เกดยรตธิยศและ
ควทำมสงตทำงทำมใดกป็ตทำมทดที่เขทำมดในฐทำนะกษนัตรธิยร เขทำรผข้วทำต มนันมทำจทำกไหน เขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำ
มนันเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำ
จดุดสนใจหลนักดผเหมสือนเปลดที่ยนไปกลตทำวถขงอนทำคตเมสืที่อดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต 6 พระองคห์ทรง
โปรดใหผู้ทม่านรนบพระพรอยม่างททนั่สสดเปป็นนนิตยห์ และทรงกระทดาใหผู้ทม่านยนินดทปรทดาอยม่างเหลรือลผู้นดผู้วย
สทพระพนกตรห์อนน ชอบพระทนยของพระองคห์ แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรดทำวธิดและประททำนควทำมยธินดด
ปรดดทำใหข้แกตเขทำแลข้วอยตทำงแนตนอน คททำกลตทำวนดรกอป็ ทำจเลป็งถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำเมสืที่อพระองครทรง
ครอบครองสนักวนันหนขที่งจทำกเยรผซทำเลป็มเหนสือทนัรงพธิภพโลก แนตทดเดดยว พระองครผผข้เดดยวจะทรงรนบ
พระพรอยม่างททนั่สสดเปป็นนนิตยห์
สดด 21:7

วกกลนับมทำกลตทำวถขงตนัวเอง ดทำวธิดสทำรภทำพตตอไปอดกวตทำ เพราะกษนตรนิยห์

วางใจในพระเยโฮวาหห์ และดผู้วยความเมตตาของพระองคห์ผผู้สผ ผ งสส ด ทม่านจะไมม่หวนนั่นไหวเลย ควทำม
ไวข้วทำงใจของเขทำอยผใต นพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำและโดยควทำมเมตตทำของพระองครเขทำจะไมตหวนันที่ ไหว
เลย (นนันที่ คสือ คลอนแคลน) ดผเพลงสดดุดด 10:6, 16:8, 46:5, 62:6 และสดุภทำษธิต 12:3
สดด 21:8-11

ดทำวธิดจขงกลตทำวถขงพวกศนัตรผของเขทำและกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงเลตนงทำน

คนเหลตทำนนัรน พระหนตถห์ของพระองคห์จะคผู้นพบเหลม่าศนตรผ ทนนั้งหลาย พระหนตถห์ขวาจะพบบรรดาผผผู้ททนั่
เกลทยดชนงพระองคห์ ดทำวธิดกลตทำวถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำจะทรงคข้นพบและจนัดกทำรกนับคนทนัรงปวงทดที่เกลดยดชนัง
พระองคร 9 เมรืนั่อพระองคห์ทรงพระพนิโรธ พระองคห์จะทรงกระทดาใหผู้เขารผู้อนจนดดนงเตาไฟ พระเยโฮ
วาหห์จะทรงกลรืนเขาดผู้วยพระพนิโรธของพระองคห์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสทย 10 พระองคห์จะทรง
ทดาลายลผกหลานของเขาเสทยจากแผม่นดนินโลก และพรากเชรือนั้ สายของเขาจากบสตรทนนั้งหลายของ
มนสษยห์ ไฟแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำในทดที่สดุดแลข้วจะเผทำผลทำญศนัตรผทรนังสธิรนของพระองครและเชสืรอ
สทำยของพวกเขทำเสดย วนันของพวกเขทำกททำลนังจะมทำ นอกจทำกนดรดทำวธิดหมทำยเหตดุเพธิมที่ เตธิมอดกวตทำ 11 แมผู้
เขาทนนั้งหลายไดผู้ปองรผู้ายตม่อพระองคห์ แมผู้เขาประดนิษฐห์เรรืนั่องชนนั่วรผู้าย เขากป็จะกระทดาไมม่สดาเรป็จ แมข้คน

ชนัวที่ คธิดแผนกทำรชนัวที่ รข้ทำยตตทำงๆตตอสผพข้ ระเจข้ทำ พวกเขทำกป็จะไมตสทำมทำรถทททำแผนกทำรเหลตทำนนัรนสททำเรป็จ พวก
เขทำจะถผกทททำลทำยในกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำในเวลทำอนันเหมทำะสมทดที่สดุดของพระองคร
สดด 21:12

ฉะนนนั้นพระองคห์จะทรงกระทดาใหผู้เขาหนทพม่ายไปเมรืนั่อพระองคห์จะทรง

เลป็งธนผไปตรงหนผู้าเขาททเดทยว ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรพรรณนทำถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้เหลตทำ
ศนัตรผของพระองครหนันกลนับและวธิที่งหนดไป พระองครจะทรงหนันลผกธนผแหตงพระพธิโรธของพระองคร
ตตอสผพข้ วกเขทำ
สดด 21:13

ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงเปป็นททนั่ยกยม่องเชนิดชผในพระกดาลนงของ

พระองคห์ ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายจะรผู้องเพลงสรรเสรนิญฤทธานสภาพของพระองคห์ เพลงสดดุดดบทนดรปดธิ
ทข้ทำยดข้วยคททำยกยตององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพรทำะพละกททำลนังและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองคร ดข้วยเหตดุนร ด
เอง ดทำวธิดและประชทำชนของเขทำจขงจะรข้องเพลงและสรรเสรธิญฤทธทำนดุภทำพของพระองคร
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 22: ขณะทดีอื่เพลงสดดุดดีบางบทบอกใบผู้เปก็นนนัยเรสือื่องพระเมสสวิยาหณ์
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็กลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์อยท่างชนัดเจนมากกวท่าเพลงสดดุดดีบทอสือื่น แมผู้ดาววิดอาจกคาลนัง
เขดียนเกดีอื่ยวกนับชท่วงเวลาอนันมสืดมวิดในชดีววิตของตน เชท่น การทดีอื่เขาหลบหนดีจากซาอผลหรสืออนับซาโลม
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เปก็นคคาพยากรณณ์อยท่างชนัดเจนเกดีอื่ยวกนับองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเราบนกางเขนนนันั้น
ดผู้วยเหตดุนดีนั้ มนันจจึงถผกเรดียกวท่า “เพลงสดดุดแดี หท่งกางเขนนนันนั้ ” มนันอาจถผกกลท่าวซคนั้าคคาตท่อคคาโดยองคณ์
พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเราขณะทดีอื่พระองคณ์ทรงถผกตรจึงอยผท่บนตผู้นไมผู้นนนันั้ ไมท่มดีคคาถามเลยวท่าพระเยซผทรง
ยกคคาพผดอยท่างนผู้อยจากขผู้อ 1 ขณะทรงอยผท่บนกางเขนนนันั้น (มนัทธวิว 27:46)
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักดนตรดีทดีอื่พลนับพลาเหมสือนเดวิมเพสือื่อทดีจอื่ ะถผกขนับรผู้อง
ทดีอื่นนนัอื่ วลดี อนำเยเลท ชนำหนำรห์ ไมท่ไดผู้ถผกแปลและมดีความหมายตรงตนัววท่า “กวางตนัวเมดียแหท่งยามเชผู้า”
กวางตนัวเมดียมนักถผกพบเหก็นในเวลาเชผู้าตรผท่ ความควิดตรงนดีอนั้ าจหมายถจึงความงามสงท่าขององคณ์พระผผผู้
เปก็นเจผู้าของเรา โดยเฉพาะขณะทดีอื่พระองคณ์ทรงทนทดุกขณ์เพสืออื่ เรา ความควิดสคาคนัญสองประการถผกพบ

ในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้: 22:1-21 เปก็นคคารผู้องทผลขอความชท่วยเหลสืออนันนท่าเวทนาทดีอื่สดุดอยท่างหนจึงอื่ และ
22:22-31 เปก็นคคากลท่าวทดีอื่รอคอยการชท่วยใหผู้พผู้นอนันประเสรวิฐ
สดด 22:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรประยดุกตรใชข้ชนัดเจนกนับพระเยซผบน

กทำงเขนนนัรน ดนังทดที่หมทำยเหตดุไวข้ในมนัทธธิว 27:46 และมทำระโก 15:34 พระเยซผทรงรข้องออกมทำวตทำ
พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ไฉนพระองคห์ทรงทอดทนินั้งขผู้าพระองคห์เสทย เหตส
ใดพระองคห์ทรงเมนินเฉยททนั่จะชม่วยขผู้าพระองคห์ และตม่อถผู้อยคดาครดนั่าครวญของขผู้าพระองคห์ ขณะทดที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำผผข้ไดข้รนับพระพรของเรทำทรงถผกตรขงอยผรต ะหวตทำงสวรรครและแผตนดธินโลก พระองคร
กป็ทรงตกอยผใต นสภทำพทดที่อนับจนยธิงที่ นนัก พระองครทรงถผกมนดุษยรปฏธิเสธแลข้ว – “พระองครไดข้เสดป็จมทำยนัง
พวกของพระองคร และพวกของพระองครนร นันหทำไดข้ตข้อนรนับพระองครไมต” และเมสืที่อองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำไดข้ทรงวทำงลงบนพระองครซขที่งควทำมชนัวที่ ชข้ทำของเรทำทดุกคน พระองครผผข้ทรงไมตมดบทำปทรงกลทำยเปป็น
ควทำมบทำปเพสืที่อเรทำ พระเจข้ทำพระบธิดทำจขงไมตอทำจทนดผพระบดุตรผผข้บรธิสดุทธธิธของพระองครไดข้อดกตตอไป มนัน
อทำจเปป็นตอนเทดที่ยงของวนันชดรชะตทำนนัรนบนกลโกธทำทดที่พระเจข้ทำพระบธิดทำทรงใหข้ควทำมบทำปของทดุกยดุค
สมนัยตกอยผทต พดที่ ระบดุตรผผข้บรธิสดุทธธิธของพระองครและขณะทดที่พระองครทรงกลทำยเปป็นควทำมบทำปเพสืที่อเรทำ
แมข้แตตดวงอทำทธิตยรแหตงฟข้ทำสวรรครกไป็ มตยอมสต องแสงตนัรงแตตเทดที่ยงวนันจนถขงบตทำยสทำมวนันนนัรน (มนัทธธิว
27:45) พระเยซผทรงอยผโต ดดเดดยที่ วในจนักรวทำล แมข้พระองครทรงทนทดุกขรควทำมเจป็บปวดแหตงกทำงเขน
นนัรนฝตทำยรต ทำงกทำย ควทำมทดุกขรทรมทำนของจรธิงกป็เกธิดขขรนในฝตทำยวธิญญทำณ พระองครผผข้ทรงไมตมดบทำปทรง
กลทำยเปป็นควทำมบทำป พระบธิดทำในสวรรครผผข้บรธิสดุทธธิธของพระองครไดข้ทรงหนันไปเสดยจทำกพระองครแลข้ว
พระองครทรงถผกตรขงอยผทต ดที่นนนัที่ เพดยงลททำพนัง ถผกมนดุษยรปฏธิเสธและถผกพระเจข้ทำทอดทธิรง คททำทดแที่ ปลเปป็น
ถผู้อยคดาครดนั่าครวญ (เชอากาหณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘คททำรทำม’ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นไดข้วทำต องครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงรข้องออกมทำในควทำมสธิรนหวนังสดุดๆบนกทำงเขนนนัรนเหมสือนกนับสธิงโตตนัวหนขงที่ รข้อง
คททำรทำม
ภทำพเหตดุกทำรณรควทำมทดุกขรทรมทำนขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำถผกพรรณนทำเพธิมที่ เตธิมเมสืที่อ
พระองครทรงรข้องวตทำ 2 โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์รผู้องทผลในเวลากลางวนน แตม่
พระองคห์มนิไดผู้ทรงฟนง ถรึงกลางครืนขผู้าพระองคห์ยงน รดนั่าทผลตม่อไปไมม่หยสด ขณะพระเยซผทรงถผกตรขงอยผต

บนกทำงเขนนนัรนในวนันชดรชะตทำนนัรน พระองครกทป็ รงรข้องทผลตตอพระเจข้ทำในสวรรคร แตตพระเจข้ทำกป็ไมตทรง
ตอบ คสืนกตอนหนข้ทำนนัรนพระองครไดข้ทรงระบทำยควทำมในพระทนัยอนันบรธิสดุทธธิธของพระองครในสวนเกท
เสมนดแลข้ว ในชนัวที่ โมงนนัรนแหตงวธิกฤตธิใหญตของพระองคร องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำไดข้แตตมองไปยนัง
สวรรคร กระนนัรนในชนัวที่ โมงอนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรนของบตทำยทดที่เปป็นลทำงนนัรน พระเจข้ทำกป็ไมตยอมสดนับฟนังหรสือ
ตอบ พระเยซผทรงกลทำยเปป็นควทำมบทำปเพสือที่ เรทำแลข้วและพระเจข้ทำไมตยอมมดสทำมนัคคดธรรมกนับควทำมบทำป
เลย
สดด 22:3

ในชนัวที่ โมงอนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงทรทำบดด

วตทำทททำไมพระบธิดทำในสวรรครของพระองครถงข ไมตยอมตอบ ถรึงอยม่างไรพระองคห์ทรงเปป็นองคห์บรนิสสทธนิธิ์
โอ พระองคห์ประทนบเหนรือคดาสรรเสรนิญของคนอนิสราเอล พระลนักษณะสผงสดุดของพระเจข้ทำถผกรนับรผข้
โดยพระบดุตรของพระองคร พระองครทรงบรธิสดุทธธิธ! ในฮทำบทำกดุก 1:13 ผผข้พยทำกรณรทตทำนนนัรนเขดยนไวข้วทำต
“พระเนตรของพระองครบรธิสดุทธธิธเกธินทดที่จะทอดพระเนตรกทำรชนัวที่ จะทรงมองดผควทำมชนัวที่ ชข้ทำกป็ไมตไดข้”
เพรทำะควทำมบรธิสดุทธธิธอนันไรข้ทดที่สรธินสดุดของพระเจข้ทำ พระองครจงข ไมตอทำจมองไปยนังพระบดุตรของ
พระองครผผข้ทนทดุกขรในวนันอนันนตทำกลนัวนนัรนไดข้ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำดทำวธิดใชข้คททำตตอทข้ทำยพระเจข้ทำวตทำ
“พระองครผผข้ประทนับเหนสือคททำสรรเสรธิญของคนอธิสรทำเอล” องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นและควรเปป็น
จดุดสนใจหลนักของประชทำชนของพระเจข้ทำ
สดด 22:4-5

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดร (และขยทำยรวมถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ

ดข้วย) ครทำวนดรใครต ครวญเกดที่ยวกนับกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำในครนัรงอดดต บรรพบสรสษของขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายวางใจในพระองคห์ เขาทนนั้งหลายวางใจ และพระองคห์ทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้น ชตทำง
เปป็นกทำรระลขกถขงอนันแสนวธิเศษ เมสืที่อเหลตทำบรรพบดุรดุษฝตทำยวธิญญทำณของเรทำวทำงใจพระเจข้ทำในครนัรงอดดต
พระองครกทป็ รงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิเหลตทำนนัรนทดที่พวกเขทำเผชธิญ สธิที่งทดทที่ ททำใหข้พระเจข้ทำทรงชตวย
ใหข้รอดกป็คสือเมสืที่อมนดุษยรหนันมทำหทำพระองครและวทำงใจพระองครใหข้เปป็นทดที่พขที่งเดดยวของพวกเขทำ พระเจข้ทำ
ทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดวที่ ทำงใจพระองครใหข้รอดและทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นเสมอมทำและเสมอไป

ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปอดกวตทำ 5 เขารผู้องทผล พระองคห์กป็ทรงชม่วยเขาใหผู้รอด เขาวางใจใน
พระองคห์ เขาจรึงมนิไดผู้รนบความอนบอาย ในครนัรงอดดต เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำรข้องขอควทำมชตวย
เหลสือตตอพระองคร พระองครกทป็ รงชตวยพวกเขทำใหข้พข้น หลนักกทำรนนัรนยนังมดอยผเต หมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร
เพรทำะวตทำผผข้ใดทดที่รข้องออกพระนทำมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะไดข้รนับกทำรชตวยใหข้รอด นอกจทำกนดร เมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำวทำงใจพระองคร พวกเขทำกป็จะไมตไดผู้รนบความอนบอายเลย คททำทดที่แปลเชตนนนัรน
(บผวชณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ละอทำย’ หรสือ ‘ผธิดหวนัง’ เมสือที่ เรทำวทำงใจพระองคร เรทำกป็จะไมตอนับอทำยเลย
พระเจข้ทำจะไมตมวด นันทททำใหข้คนเหลตทำนนัรนทดที่หนันมทำพขที่งพระองครในควทำมไวข้วทำงใจตข้องผธิดหวนัง นนันที่ เปป็น
ควทำมจรธิงสททำหรนับควทำมรอดนธิรนันดรรของเรทำ มนันเปป็นควทำมจรธิงสททำหรนับวธิกฤตธิตตทำงๆของชดวตธิ ซขที่งเกธิด
ขขรนในระหวตทำงนดร
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข เตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำในครนัรงอดดต พระองครไดข้ทรงชตวย
ประชทำชนของพระองครใหข้พข้นแลข้วอยตทำงสนัตยรซสืที่อเมสืที่อพวกเขทำหนันมทำพขที่งพระองครในควทำมไวข้วทำงใจ
พวกเขทำไมตเคยไดข้รนับควทำมอนับอทำยในกทำรทททำเชตนนนัรนเลย ควทำมหมทำยโดยนนัยทดที่ชนัดเจนกป็คสือวตทำใน
วธิกฤตธิทดที่ดทำวธิดเผชธิญอยผตต อนนดร เขทำกป็กทำท ลนังรข้องทผลตตอพระเจข้ทำในควทำมไวข้วทำงใจเพสือที่ ขอกทำรชตวยใหข้พข้น
เชตนกนัน กทำรประยดุกตรใชข้กบนั พระเยซผบนกทำงเขนนนัรนกป็ใชข้ไดข้อยผเต หมสือนเดธิมดข้วย
สดด 22:6-8

ควทำมถตอมใจของผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรปรทำกฏชนัดเจน ยธิงที่ กวตทำนนัรน

กทำรประยดุกตรใชข้กบนั พระครธิสตรบนกทำงเขนนนัรนกป็ชนัดเจน ขผู้าพระองคห์เปป็นดสจตนวหนอน มนิใชม่คน คนกป็
ดม่า ประชาชนกป็ดผหมนินั่น มดสที่ ธิงมดชวด ธิตไมตกดที่อยตทำงทดที่ตทที่ทำกวตทำหนอน ดทำวธิดอยผต ณ จดุดตทที่ทำสดุดในชดวตธิ ของเขทำ
เขทำถผกรนังเกดยจและถผกปฏธิเสธโดยคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผรต อบตนัวเขทำ (นดอที่ ทำจเปป็นตอนทดที่เขทำถผกขตมเหงโดย
ซทำอผลหรสืออทำจในชตวงทดที่อนับซทำโลมกบฏ) อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรประยดุกตรใชข้กบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของ
เรทำในกทำรทนทดุกขรของพระองครกปป็ รทำกฏชนัดเจน พระองครทรงถผกดผหมธิที่นและถผกปฏธิเสธโดยผผข้คน ดผ
อธิสยทำหร 53:3 ขณะพระองครทรงถผกตรขงบนกทำงเขนนนัรน ดผเหมสือนโลกทนัรงโลกไดข้หนันมทำตตอสผข้พระผผข้
สรข้ทำงของมนัน กลดุมต ผผข้เชสืที่อเพดยงหยธิบมสือหนขงที่ หมอบดข้วยควทำมกลนัวอยผใต นเงทำมสืดขณะทดที่พระองครทรง
ทนทดุกขรและสธิรนพระชนมร พวกโรมไดข้ตรขงพระองครทดที่กทำงเขนแลข้ว พวกยธิวไดข้ปฏธิเสธพระองครแลข้ว
พระองครไดข้เสดป็จมทำยนังพวกของพระองคร และพวกของพระองครหทำไดข้ตข้อนรนับพระองครไมต

เรทำยนังเหป็นถขงคททำพยทำกรณรเกดที่ยวกนับกทำรสธิรนพระชนมรอนันโหดรข้ทำยททำรดุณขององครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำตรงนดรดข้วย 7บรรดาผผผู้ททนั่เหป็นขผู้าพระองคห์กป็หนวเราะเยาะเยผู้ยขผู้าพระองคห์ เขาบสยผู้ รนิมฝทปาก
และสนนนั่ ศทรษะกลม่าววม่า กทำรดผหมธิที่นควทำมทดุกขรทรมทำนขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำปรทำกฏชนัดเจน
เหลสือเกธิน พวกทหทำรเยทำะเยข้ยพระองครและหนัวเรทำะกนับกทำรทดที่พวกเขทำลข้อเลดยนพระองครวทำต เปป็น
กษนัตรธิยร ขณะพระองครทรงถผกตรขงบนกทำงเขนนนัรนในกทำรทนทดุกขร คนอสืนที่ ๆกป็มทำและพผดจทำเยทำะเยข้ย
พระองครอยตทำงลข้อเลดยนและดผถผก คนอสืนที่ ๆกป็สนนัที่ ศดรษะดข้วยควทำมอนัศจรรยรใจแบบจอมปลอมรทำวกนับ
วตทำพวกเขทำสะเทสือนใจทดที่เหป็นพระองครทนทดุกขรอยผนต ร นัน
มดคททำพยทำกรณรเพธิมที่ เตธิมเกดที่ยวกนับกทำรทดที่คนอสืนที่ ๆเหนป็บแนม 8 "เขาวางใจในพระเยโฮวาหห์วม่า
พระองคห์จะทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้น จงใหผู้พระองคห์ทรงชม่วยเขาใหผู้พนผู้ เพราะพระองคห์ทรงพอพระทนย
ในเขา" คททำพยทำกรณรนร ดถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงอยตทำงชนัดเจนตทำมทดที่บนนั ทขกไวข้ในมนัทธธิว 27:43
สดด 22:9-10

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกตตอไปถขงกทำรทดที่พระองคร

ทรงเปป็นพระเจข้ทำของเขทำมทำตนัรงแตตเขทำเกธิด ถรึงกระนนนนั้ พระองคห์กป็ทรงเปป็นผผผู้นดาขผู้าพระองคห์ออกมาจาก
ครรภห์มารดา และทรงใหผู้ขผู้าพระองคห์มทความหวนงใจเมรืนั่ออยผม่ททนั่อกแมม่ 10 ตนนั้งแตม่คลอด ขผู้าพระองคห์กป็
ตผู้องพรึนั่งพระองคห์ พระองคห์ทรงเปป็นพระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ตนนั้งแตม่ขผู้าพระองคห์ยนงอยผม่ในครรภห์มารดา
ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพระเจข้ทำของดทำวธิดมทำตนัรงแตตวนันทดที่เขทำถผก
คลอดออกมทำ ดนังนนัรน พระเจข้ทำจขงทรงมดหนข้ทำทดที่ๆจะทททำอะไรสนักอยตทำงเกดที่ยวกนับวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผนต ร นนั
อดกครนัรงทดกที่ ทำรประยดุกตรใชข้กบนั พระเยซผปรทำกฏชนัดเจนเหลสือเกธิน พระองครทรงเปป็นของพระเจข้ทำพระ
บธิดทำมทำตนัรงแตตพระองครทรงปฏธิสนธธิ นดจที่ ขงบอกเปป็นนนัยถขงควทำมคธิดทดใที่ หข้พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซง
และนททำกทำรชตวยใหข้พข้นมทำ
สดด 22:11-13

ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเขทำใหข้พข้น ขอ

อยม่าทรงหม่างไกลขผู้าพระองคห์ เพราะความยากลดาบากอยผใม่ กลผู้และไมม่มทผผู้ใผ ดชม่วยไดผู้เลย ดทำวธิดกททำลนัง
เผชธิญกนับวธิกฤตธิครนัรงใหญตในชดวธิตของเขทำ ควทำมทดุกขรลททำบทำกกททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้และไมตมดผผข้ใดสทำมทำรถ
ชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกมนันไดข้ มนันคสือตอนทดที่เรทำไมตมดทพดที่ ขที่งอสืนที่ แลข้วและตอนทดที่ไมตมดททำงแกข้ปนัญหทำอสืที่นทดที่

พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจดข้วยฤทธธิธอนันมหนันตร อดกครนัรงทดที่กทำรประยดุกตรใชข้กบนั พระเยซผทดที่กลโกธทำปรทำกฏ
ชนัดเจน พระองครทรงไมตมดทดที่พงขที่ อสืนที่ แลข้วจรธิงๆนอกจทำกหนันไปยนังสวรรครเพสือที่ ขอควทำมชตวยเหลสือ
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรใชข้ภทำพเปรดยบหนขงที่ จทำกไรต นทำตตอไป เหลตทำวนัวผผข้ทดที่โมโหยตอมเปป็นสนัตวรทดที่
อนันตรทำย เขทำจขงเขดยนวตทำ 12 เหลม่าวนวผผลผู้ ผู้อมขผู้าพระองคห์ วนวผผผู้แขป็งแรงแหม่งบาชานลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้
13 มนนอผู้าปากกวผู้างเขผู้าใสม่ขผู้าพระองคห์ดงนนั่ สนิงโตขณะกนดฉทกและคดารามรผู้อง วลดทดที่กลตทำวถขงพวกมนันอข้ทำ
ปทำกเขข้ทำใสต เขทำอทำจหมทำยถขงภทำพเปรดยบของวนัวผผข้ตนัวหนขที่งทดโที่ มโหและสผดลมหทำยใจเขข้ทำททำงปทำกของ
มนัน ดทำวธิดรผข้สขกไดข้ถขงลมหทำยใจอนันรข้อนผตทำวของบรรดทำศนัตรผทโดที่ มโหของเขทำ จทำกนนัรนภทำพเปรดยบนดรกป็
เปลดที่ยนจทำกวนัวผผข้ทดที่โมโหตนัวหนขงที่ ไปยนังสธิงโตทดที่คททำรทำมตนัวหนขงที่ ซทำอผลและเหลตทำสมดุนของเขทำหลทำยครนัรง
ไดข้ลข้อมดทำวธิดไวข้ดดุจฝผงวนัวผผข้ทดที่โมโหหรสือเหลตทำสธิงโตทดรที่ ข้องคททำรทำม เขทำไมตมดททำงหนด เชตนเดดยวกนัน องคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงถผกลข้อมไวข้โดยเหลตทำปดุโรหธิตใหญต พวกผผข้ใหญต พวกธรรมทำจทำรยร พวกฟทำรธิ
สดและผผข้นททำคนอสืนที่ ๆของอธิสรทำเอล เปข้ทำหมทำยเดดยวของพวกเขทำคสือ ทททำลทำยพระองครเสดย พระเยซผทรง
เผชธิญกนับภทำพทดคที่ ดุมคทำมเชตนนนัรนในชตวงรดุตงสทำงของคสืนอนันเปป็นลทำงรข้ทำยนนัรนขณะทดที่พระองครทรงยสืนอยผต
ตตอหนข้ทำมหทำปดุโรหธิตและคณะผผข้แทนของอธิสรทำเอล พวกเขทำเปป็นเหมสือนวนัวผผข้ทดที่โมโหและสธิงโตทดที่
รข้องคททำรทำมเขข้ทำใสต พระองคร
สดด 22:14-15

แมข้ดทำวธิดเขดยนถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของตนัวเอง กทำรสททำเรป็จจรธิงทดที่ยธิงที่

ใหญตกวตทำกป็กลตทำวถขงพระเยซผอยตทำงชนัดเจน ขผู้าพระองคห์ถผกเทออกเหมรือนอยม่างนดนั้า กระดผกทนนั้งสนินนั้ ของ
ขผู้าพระองคห์หลสดลสม่ยไป จนิตใจกป็เหมรือนขทนั้ผงรึนั้ ละลายภายในอกของขผู้าพระองคห์ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญต
กวตทำกป็คสือวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำผผข้นตทำรนักของเรทำทรงกลนัวสดุดๆ ควทำมกลนัวไดข้เกทำะกดุมพระองครจนถขง
ภทำยในตนัวพระองคร วลดทดที่กลตทำววตทำพระองครทรงถผกเทออกเหมสือนนทรทำอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่พระองครทรง
เหงสือที่ ออกจนชดุตมโชกเหมสือนทดพที่ ระองครทรงเหงสือที่ ออกในสวนนนัรนเมสืที่อคสืนกตอนหนข้ทำนนัรน อยตทำงไร
กป็ตทำม มนันอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่พละกททำลนังหรสือกททำลนังใจใดทดที่มดอยผใต นพระทนัยของพระองครถผกเทออก
เหมสือนนทรทำจทำกภทำชนะทดที่แตก พระทนัยของพระองคร (นนันที่ คสือ พละกททำลนังดข้ทำนอทำรมณรและดข้ทำนจธิต
วธิญญทำณของพระองคร) เปป็นเหมสือนขดรผร งข ละลทำย

วลดทดที่วทำต “กระดผกทนัรงสธิรนของขข้ทำพระองครหลดุดลดุตยไป” อทำจเปป็นมทำกกวตทำเพดยงภทำพเปรดยบของ
ควทำมกลนัวและควทำมทดุกขรใจ เมสือที่ บรรดทำเหยสืที่อของกทำรตรขงกทำงเขนของพวกโรมถผกตรขงบนกทำงเขน
ของตนและเมสืที่อกทำงเขนอนันหนนักอขรงนนัรนถผกปลตอยลงไปในหลดุมทดที่เตรดยมไวข้ แรงสะเทสือนของมนันกป็
ทททำใหข้กระดผกของเหยสืที่อหลดุดจทำกขข้อตตอ เปป็นไปไดข้อยตทำงยธิงที่ ทดวที่ ทำต ไหลตและขข้อศอกขององครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำหลดุดจทำกขข้อตตอขณะทดที่พระองครทรงถผกตรขงอยผบต นกทำงเขนนนัรน ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำ ขข้อตตอ
อสืนที่ ๆกป็หลดุดจทำกทดที่ของมนันเชตนกนัน ควทำมเจป็บปวดนนัรนรวดรข้ทำวอยตทำงแนตนอน นอกจทำกนดร ควทำมสธิรน
หวนังสดุดๆเหมสือนเมฆมสืดทขบกข้อนหนขที่งกป็ลอยตทที่ทำลงมทำเหนสือพระองครขณะทดที่พระองครทรงถผกตรขงอยผ ต
ระหวตทำงสวรรครและแผตนดธินโลก
ดนังนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรโดยกทำรดลใจของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธจขงพยทำกรณรถขงกทำรทดที่
15 กดาลนงของขผู้าพระองคห์เหรือดแหผู้งไปเหมรือนเศษหมผู้อดนิน และลนินั้นของขผู้าพระองคห์กเป็ กาะตนิดททนั่ขา
กรรไกร พระองคห์ทรงวางขผู้าพระองคห์ไวผู้ในผงคลทมนจจสราช ขณะทดที่พระเยซผทรงถผกแขวนอยผทต ดที่นนนัที่
โดยทนทดุกขรในควทำมเจป็บปวดรวดรข้ทำว พละกททำลนังของพระองครกเป็ หสือดแหข้งไป ลธิรนทดที่บวมและแหข้ง
ผทำกของพระองครเกทำะตธิดดข้ทำนในปทำกของพระองครขณะทดที่พระองครกระหทำยนทรทำทตทำมกลทำงแสงแดด
อนันรข้อนระอดุแหตงตะวนันออกกลทำงนนัรน แนตทดเดดยว พระองครทรงทรทำบวตทำอดกไมตนทำนพระองครจะเผชธิญ
กนับผงคลดแหตงควทำมมรณทำ มนันเปป็นสธิที่งทดที่ไมตอทำจหลดกเลดที่ยงไดข้
สดด 22:16-17

แมข้ดทำวธิดเขดยนถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของตนัวเอง เหป็นไดข้ชนัดวตทำ

พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธกททำลนังทททำงทำนผตทำนตนัวเขทำเพสืที่อทดที่จะพยทำกรณรถขงกทำรทนทดุกขรอนันนตทำกลนัวเหลตทำนนัรน
ของพระเมสสธิยทำหรบนกทำงเขนนนัรน (ดทำวธิดอทำจไมตรตผข้ นัวถขงเรสือที่ งนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อมองยข้อนกลนับ
ไปมนันกป็ชนัดเจนวนันนดร) พระเจผู้าขผู้า บรรดาสส นขน ลผู้อมรอบขผู้าพระองคห์ไวผู้ คนทดาชนนั่วหมผม่หนรึนั่งลผู้อมขผู้า
พระองคห์ เขาแทงมรือแทงเทผู้าขผู้าพระองคห์
ภทำพเปรดยบของฝผงสดุนขนั ปตทำทดที่เขข้ทำโจมตดถผกใชข้เพสืที่อพรรณนทำถขงเหลตทำศนัตรผของเขทำ เหมสือนฝผง
สดุนขนั ปตทำทดที่หธิวโซ พวกเขทำไดข้ลข้อมรอบพระผผข้ชตวยใหข้รอดเพสืที่อทดที่จะเขมสือบพระองครเสดย ฝผงนนัรนรวมถขง
พวกมหทำปดุโรหธิตขดรอธิจฉทำทดที่อทำฆทำตแคข้นและพรรคพวกของพวกเขทำรวมถขงฝผงชนแหตงเยรผซทำเลป็มทดที่

หนันมทำตตอสผข้พระองครผผข้ทดที่พวกเขทำเพธิงที่ สรรเสรธิญไปเมสืที่อไมตกดที่วนันกตอน แนตทดเดดยวพวกเขทำแทงพระหนัตถร
และพระบทำทของพระองคร นดเที่ ปป็นภทำพเลป็งทดที่ชนัดเจนจรธิงๆของกทำรถผกตรขงทดที่กทำงเขนขององครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำของเรทำ ดผ ยอหรน 20:25, 27; เศคทำรธิยทำหร 12:10 และวธิวรณร 1:7
ดทำวธิดจขงรข้องออกมทำเปป็นคททำพยทำกรณรวทำต 17 ขผู้าพระองคห์นบน กระดผกทนนั้งหลายของขผู้าพระองคห์
ไดผู้เปป็นชนินนั้ ๆ เขาจผู้องมองและยนินั้มเยาะขผู้าพระองคห์ ภทำพทดที่ปรทำกฏตรงนดรแสดงออกถขงควทำมเปลตทำ
เปลดที่ยวอนันเศรข้ทำสลด มนันเปป็นภทำพเปรดยบของควทำมสธิรนหวนัง อทำจมดกทำรอนดุมทำนเชธิงพยทำกรณรถขงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำดข้วย พระองครอทำจสทำมทำรถอยตทำงนตทำเวทนทำทดที่จะมองเหป็นกระดผกทดที่หลดุดจทำกขข้อ
ตตอของพระองครผทำต นททำงผธิวหนนังทดที่เกรป็งของพระองครขณะทดที่พระองครทรงถผกเหยดยดออกบน
กทำงเขนนนัรน ภทำพทดที่เหป็นกป็นตทำกลนัวจรธิงๆ
สดด 22:18

ในคททำพยทำกรณรทดที่ไมตผธิดพลทำดเลยนดร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรกลตทำวลตวง

หนข้ทำถขงกทำรทดที่เสรือนั้ ผผู้าของขผู้าพระองคห์เขาแบม่งปนนกนน สม่วนเสรืนั้อของขผู้าพระองคห์นนนั้นเขากป็จนบสลากกนน
กทำรประยดุกตรใชข้กบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำปรทำกฏชนัดเจน คททำพยทำกรณรอนันนตทำกลนัวนดรถผกทททำใหข้
สททำเรป็จจรธิงในทดุกรทำยละเอดยดตทำมทดมที่ ดบนันทขกไวข้ในยอหรน 19:23-24
สดด 22:19-21

พรข้อมกนับภทำพเหตดุกทำรณรอนันสธิรนหวนังทดที่ถผกแสดงนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดด

บทนดรเอตยคททำรข้องทผลขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำเปป็นคททำพยทำกรณร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอ
พระองคห์อยม่าทรงหม่างไกลเลย โอ ขผู้าแตม่พระองคห์ กดาลนงของขผู้าพระองคห์ ขอทรงเรม่งรทบมาชม่วยขผู้า
พระองคห์ดผู้วยเถนิด ดทำวธิดอยผใต นวธิกฤตธิอนันรข้ทำยแรง ทดพที่ ขที่งเดดยวของเขทำคสือ กทำรอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรง
อยผใต กลข้และชตวยเหลสือเขทำ กทำรประยดุกตรใชข้กบนั พระเยซผกอป็ ทำจใชตดข้วย พระองครอทำจทรงอข้อนวอนแบบ
เดดยวกนันนดรบนกทำงเขนนนัรนขณะทดพที่ ระองครทรงยกขข้อควทำมจทำกเพลงสดดุดดทดที่ไดข้รนับพระพรบทนดร
20 ขอทรงชม่วยจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากดาบ ชม่วยชทวนิตขผู้าพระองคห์จากฤทธนิธิ์ของ
สส นนข ไมตวทำต จะเปป็นดทำวธิดหรสือพระเยซผ คททำรข้องทผลนดรกคป็ ลข้ทำยกนัน เขทำรข้องขอควทำมชตวยเหลสือจทำก
พระเจข้ทำ จดุดสนใจหลนักดผเหมสือนจะเปลดที่ยนกลนับมทำทดที่ดทำวธิดมทำกกวตทำเพรทำะภนัยคดุกคทำมขณะนนัรนคสือดทำบ
กระนนัรนคททำทดที่แปลเปป็น ชทวนิต (ยาชวิยดณ์) ควรถผกหมทำยเหตดุไวข้ ควทำมคธิดตรงตนัวกป็คสือ ‘ผผข้เดดยวเทตทำนนัรน’

พระเยซผทรงเปป็นพระบดุตรองครเดดยวทดที่บนังเกธิดมทำของพระเจข้ทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ คททำรข้องทผล
ขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกควทำมตทำยและกทำรโจมตดของศนัตรผ ดทำวธิดอธธิษฐทำนเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอน องคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็อทำจทรงทททำเชตนนนัรนเหมสือนกนัน
ดข้วยคทำรมคมคทำยแบบกวดเพธิมที่ เตธิม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรเขดยนวตทำ 21 ขอทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ใหผู้รอดพผู้นจากปากสนิงโต เพราะพระองคห์ทรงฟนงขผู้าพระองคห์จากบรรดาเขาของมผู้า
ยผนนิคอนเหลม่านนนั้นดผู้วย ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ คททำรข้องทผลขอกทำรชตวยใหข้พนข้ จทำกควทำมตทำยทดที่ใกลข้
เขข้ทำมทำ ดทำวธิดเคยอยผใต นหดุบเขทำนนัรนมทำหลทำยครนัรงแลข้ว วลดทดที่กลตทำวถขงมผู้ายผนนิคอนเหลม่านนนั้นอทำจหมทำยถขง
ฝผงวนัวปตทำหรสืออทำจเปป็นมข้ทำเขทำเดดยวเหลตทำนนัรนทดที่เดดดี๋ยวนดรสผญพนันธดุรไปแลข้ว ไมตวทำต กรณดใด นดที่กหป็ มทำยถขง
อนันตรทำยรข้ทำยแรง ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผนต ร นัน อดกครนัรง
ทดที่อทำจมดกทำรประยดุกตรใชข้กบนั พระเยซผบนกทำงเขนนนัรนขณะทดพที่ ระองครเผชธิญวธิกฤตธิแหตงยดุคสมนัย
พระองครทรงอข้อนวอนพระบธิดทำแหตงสวรรครของพระองครใหข้ทรงชตวยพระองครใหข้พนข้ ในกทำรฟสืร นคสืน
พระชนมรทดที่จะเกธิดขขรนในไมตชข้ทำของพระองคร
สดด 22:22-23

นทรทำเสดยงและเนสืรอหทำของเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนไปอยตทำงมหทำศทำล ณ

จดุดนดร จทำกมดุมมองของดทำวธิด เขทำมองเหป็นกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำในขณะนนัรนและเรธิที่มสรรเสรธิญ
พระองคร จทำกมดุมมองขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ แมข้ควทำมตทำยอยผตต รงหนข้ทำ กทำรฟสืร นคสืนพระชนมร
และสงตทำรทำศดตตทำงๆของมนันกป็อยผใต กลข้แลข้ว ดนังนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจขงรข้องประกทำศวตทำ ขผู้า
พระองคห์จะประกาศพระนามของพระองคห์แกม่พทนั่นอผู้ งของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะสรรเสรนิญ
พระองคห์ทม่ามกลางชสมนสมชน พระเยซผทรงสนังที่ พวกสทำวกของพระองครใหข้ประกทำศพระนทำมของ
พระองครหลนังกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครแลข้วอยตทำงแนตนอน ดผ มนัทธธิว 28:10 และยอหรน
20:17 อยตทำงไรกป็ตทำม เนสืรอควทำมตรงนดรกกป็ ลตทำวถขงพระองคณ์ทดที่ประกทำศพระนทำมของพระเจข้ทำและ
สรรเสรธิญพระองคร สธิที่งทดที่ถผกกลตทำวถขงตรงนดรอทำจเปป็นกทำรทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงประกทำศแกต
พวกวธิสดุทธธิชนในเมสืองบรมสดุขเกษมระหวตทำงกทำรสธิรนพระชนมรของพระองครและกทำรฟสืร นคสืน
พระชนมรของพระองคร ดผ 1 เปโตร 4:6 หลนังจทำกอธธิบทำยแกตพวกเขทำแลข้วถขงควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญต

เกดที่ยวกนับกทำรสธิรนพระชนมร กทำรถผกฝนังไวข้และกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองคร พระองครกทป็ รงนททำ
พวกเขทำไปยนังสวรรครหลนังจทำกนนัรน ดผ เพลงสดดุดด 68:18 และเอเฟซนัส 4:8
จดุดสนใจหลนักของคททำสรรเสรธิญของเขทำคสือสธิที่งนดร 23 ทม่านผผผู้เกรงกลนวพระเยโฮวาหห์ จง
สรรเสรนิญพระองคห์ ทม่านเชรืนั้อสายทนนั้งหลายของยาโคบเออ๋ย จงถวายสงม่าราศทแดม่พระองคห์ ทม่านเชรืนั้อ
สายทนนั้งสนินั้นของอนิสราเอลเออ๋ย จงเกรงกลนวพระองคห์ ประชทำชนของพระเจข้ทำซขที่งถผกแสดงเปป็นบดุคคล
ในสมนัยของดทำวธิดในฐทำนะเชสืรอสทำยของยทำโคบ/อธิสรทำเอล ถผกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญพระเจข้ทำโดยถวทำย
สงตทำรทำศดแดตพระองครและเกรงกลนัวพระองคร คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยผจต นถขงชนัวที่ โมงนดร
สดด 22:24-25

ดทำวธิดจขงเปรมปรดดธ ธิวทำต เพราะพระองคห์มนิไดผู้ทรงดผถผกหรรือ

สะอนิดสะเอทยนตม่อความทสกขห์ยากของผผทผู้ ทนั่ท สกขห์ใจ และพระองคห์มนิไดผู้ทรงซม่อนพระพนกตรห์จากเขา
เมรืนั่อเขารผู้องทผล พระองคห์ทรงสดนบ ดทำวธิดทรทำบจทำกประสบกทำรณรทดที่เจอมทำกนับตนัวเองวตทำพระเจข้ทำไมต
ทรงดผหมธิที่นหรสือซตอนจทำกคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผใต นวธิกฤตธิ เมสืที่อเขทำรข้องขอควทำมชตวยเหลสือตตอพระเจข้ทำ
พระเจข้ทำกป็ทรงสดนับฟนังเขทำ เรทำกลตทำวเชตนนดรเกดที่ยวกนับพระเยซผบนกทำงเขนนนัรนไดข้เหมสือนกนัน
ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องประกทำศวตทำ 25 ขผู้าพระองคห์จะสรรเสรนิญพระองคห์ในททนั่ชสมนสมชนใหญม่
ขผู้าพระองคห์จะทดาตามคดาปฏนิญาณตม่อหนผู้าผผผู้ททนั่เกรงกลนวพระองคห์ ดทำวธิดตนัรงใจวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
เพรทำะกทำรชตวยใหข้พข้นของพระองครตตอหนข้ทำประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงสธิรน เพรทำะพระเจข้ทำทรงชตวยเขทำ
ใหข้รอดแลข้ว เขทำจขงปฏธิญทำณวตทำจะเปป็นพยทำนแกตคนทนัรงปวงถขงควทำมรอดอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ คททำ
ปฏธิญทำณใดกป็ตทำมทดที่ดทำวธิดไดข้กระทททำไวข้ตตอพระเจข้ทำ เขทำสนัญญทำวตทำจะกระทททำตทำม ดผ ปนัญญทำจทำรยร 5:4-5
สดด 22:26

ดทำวธิดประกทำศตตอไปวตทำ คนเสงทนั่ยมเจทยมตนวจะไดผู้กนินอนินั่ม บรรดาผผผู้ททนั่

แสวงหาพระองคห์จะสรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์ ขอจนิตใจของทม่านทนนั้งหลายมทชทวนิตอยผม่เปป็นนนิตยห์ ควทำม
คธิดสทำมประกทำรถผกแสดงออกตรงนดร (1) พระเจข้ทำจะทรงอวยพรบรรดทำผผข้ทดที่ถตอมใจและทททำใหข้พวก
เขทำอธิที่มหนททำ คททำฮดบรผทดที่แปลเปป็น เสงทนั่ยมเจทยมตนว (อานาฟ) มดควทำมหมทำยทดที่แตกตตทำงจทำกทดที่พบในพระ
คนัมภดรรใหมต ตรงนดรควทำมหมทำยกป็คสือผผข้ทดที่ถตอมใจ พระเจข้ทำจะทรงอวยพรและทททำใหข้บดุคคลเชตนนนัรนอธิที่ม
หนททำ (2) คนเหลตทำนนัรนทดที่แสวงหทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะสรรเสรธิญพระองคร พระองครไมตเคยทททำใหข้คน

เหลตทำนนัรนทดมที่ ทำหทำพระองครเพสือที่ ทดที่จะรนับควทำมรอดและกทำรชตวยใหข้พนข้ ตข้องผธิดหวนัง ดผ ยอหรน 6:37 จทำก
นนัรน (3) จธิตวธิญญทำณ (หรสือจธิตใจ) ของเรทำดททำรงอยผชต นัวที่ นธิรนันดรร มนันจะมดชวด ธิตอยผตต ลอดไป แมข้ควทำมตทำย
อทำจทททำใหข้รตทำงกทำยเรทำไปอยผใต นหลดุมศพ จธิตวธิญญทำณของเรทำกป็จะคงอยผตต ตอไปกนับพระเจข้ทำตลอดไป
ตรงกนันขข้ทำม สททำหรนับคนทดที่ไมตไดข้รบนั ควทำมรอด จธิตใจและจธิตวธิญญทำณของเขทำจะมดชดวธิตอยผตต ลอดไป
เชตนกนันในนรก
สดด 22:27-28

ครทำวนดรจดุดสนใจเปลดที่ยนไปยนังกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระ

ครธิสตร ททนั่สสดปลายทนนั้งสนินั้นของแผม่นดนินโลกจะจดจดาและหนนกลนบมายนงพระเยโฮวาหห์ และครอบครนว
ทนนั้งสนินั้นของบรรดาประชาชาตนิจะนมนสการตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ ดทำวธิดมองลตวงหนข้ทำไปยนังกทำร
ครอบครองของพระเมสสธิยทำหรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย อยตทำงไรกป็ตทำม มดควทำมตตอเนสืที่องทดที่ยธิงที่ ใหญตมทำกกวตทำ
ตรงนดร เพลงสดดุดดบทนดรแสดงภทำพควทำมทดุกขรทรมทำนขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำบนกทำงเขนนนัรน
อยตทำงชนัดเจน จทำกนนัรนมนันกป็กลตทำวสนัรนๆถขงกทำรฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองครและกทำรทดที่มนันมองลตวง
หนข้ทำไปยนังกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระองครเมสืที่อพระองครเสดป็จกลนับมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและ
สงตทำรทำศดยธิงที่ ใหญต เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆเกดที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรประกทำศวตทำ 28
เพราะอดานาจการปกครองเปป็นของพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์ทรงครอบครองเหนรือบรรดา
ประชาชาตนิ อทำณทำจนักรของพระเจข้ทำจะเบตงบทำนเมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อทดจที่ ะปกครองและ
ครอบครองเหนสือพธิภพโลกทนัรงสธิรน มนันเปป็นอทำณทำจนักรของพระองครและพระองครจะทรงครอบครอง
เหนสือประชทำชทำตธิทรนังปวง
สดด 22:29-31

ในวนันนนัรน เออ คนรดนั่ารวยทนนั้งสนินั้นของแผม่นดนินโลกจะตผู้องกนินเลทนั้ยง

และกราบลงตม่อพระองคห์ บรรดาผผทผู้ ทนั่ลงไปสผม่ผงคลททนนั้งสนินั้นจะกราบไหวผู้ตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ และ
ไมม่มทผผู้ใผ ดรนกษาตนวใหผู้คงชทวนิตอยผม่ไดผู้เลย เมสือที่ พระเยซผเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง
แมข้แตตคนทดที่มยด ศศนักดธิธและผผข้มดอททำนทำจ – บรรดทำคนทดที่อข้วนพดหรสือมนังที่ มด – จะนมนัสกทำรตตอพระพนักตรร
พระองคร นอกจทำกนดร คนเหลตทำนนัรนทดที่มดฐทำนะตทที่ทำตข้อย – บรรดาผผผู้ททนั่ลงไปสผม่ผงคลท – จะกข้มกรทำบลง
นมนัสกทำร ในวนันนนัรน คนทนัรงปวง – ทนัรงผผข้นอข้ ยและผผข้ใหญต – จะนมนัสกทำรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ ดทำ
วธิดจขงกลตทำวถขงควทำมจรธิงทนัวที่ ไปอยตทำงหนขงที่ ของชดวธิต “ไมตมผด ผข้ใดรนักษทำตนัวใหข้คงชดวธิตอยผไต ดข้เลย” วนันเวลทำ

ของเรทำอยผใต นพระหนัตถรของพระองคร ลมหทำยใจแหตงชดวตธิ ของเรทำถผกกททำหนดแลข้วโดยนทรทำพระทนัยอนัน
เปป็นสธิทธธิธขทำดของพระองคร เรทำจขงควรปรนนธิบนัตธิและถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระองคร
ขณะเดดยวกนัน 30 จะมทเชรืนั้อสายๆหนรึนั่งปรนนนิบนตนิพระองคห์ จะทรงนนบวม่าพวกนนนั้นเปป็นยสคททนั่
ถวายแกม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า แมข้วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสืที่อคนทนัรงปวงจะปรนนธิบนัตพธิ ระองคร ในระหวตทำงนดร
เชสืรอสทำยๆหนขที่งหรสือชนสต วนทดที่เหลสือจะทททำเชตนนดรตตอไปในยดุคสมนัยทดที่ชนัวที่ รข้ทำยนดร ในคนทดุกชนัวที่ อทำยดุจะมด
คนเหลตทำนนัรนทดที่ถผกนนับวตทำเปป็นขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในฐทำนะประชทำชนของพระองคร ดข้วยเหตดุนร ด
31 พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองคห์แกม่ชนชาตนิหนรึนั่งททนั่จะเกนิดมา วม่าพระองคห์ไดผู้
ทรงกระทดาการนนนั้น เชสืรอสทำยแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำในคนแตตละชนัวที่ อทำยดุจะประกทำศควทำมชอบ
ธรรมของพระองครแกตคนชนัวที่ อทำยดุถนัดไป นนันที่ เปป็นควทำมจรธิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นควทำมจรธิงในปนัจจดุบนัน
พระเจข้ทำทรงทททำใหข้แนตใจวตทำในยดุคสมนัยทดที่มดสื มธิดนดร มดผผข้ทดที่เปป็นพยทำนทดที่กลตทำวถขงควทำมชอบธรรมและ
พระคดุณของพระองครเสมอ หนขที่งในบททดที่ยธิงที่ ใหญตทดที่สดุดในพระคนัมภดรจร ขงปธิดทข้ทำยดข้วยประกทำรฉะนดร
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 23: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ ยกใหผู้เปก็นของดาววิดและเหก็นไดผู้ชนัดวท่าถผก
เขดียนขจึนนั้ ในชท่วงเวลาทดีอื่ยากลคาบากในชดีววิตของเขา แมผู้เขาเจอความทดุกขณ์ลคาบากตท่างๆ ดาววิดกก็รผผู้จนัก
พระผผผู้เลดีนั้ยงของตน ตอนทดีอื่ยนังเปก็นเดก็กเลดีนั้ยงแกะ ดาววิดเขผู้าใจดดีถจึงหนผู้าทดีรอื่ นับผวิดชอบของผผผู้เลดีนั้ยงแกะ
เขาจจึงพรรณนาถจึงการทดีพอื่ ระเจผู้าทรงดผแลประชาชนของพระองคณ์เชท่นกนัน ตคาแหนท่งของเพลงสดดุดดี
บทนดีคนั้ วรคท่าแกท่การหมายเหตดุไวผู้ ไมท่มทดี ดุท่งหญผู้าเขดียวสดหรสือรวิมนคนั้าแดนสงบอยผท่อดีกฟากหนจึอื่งของ
เพลงสดดุดดีบททดีอื่ยดีอื่สวิบสองเลย หลนังจากทดีอื่เราไดผู้อท่านวท่า “พระเจผู้าของขผู้าพระองคณ์ พระเจผู้าของขผู้า
พระองคณ์ ไฉนพระองคณ์ทรงทอดทวิงนั้ ขผู้าพระองคณ์เสดีย” แลผู้วเทท่านนันั้นเราจจึงมาสผท่ “พระเยโฮวาหณ์ทรง
เปก็นผผผู้เลดีนั้ยงดผขผู้าพเจผู้า”
สดด 23:1

ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวด ดทำวธิดพรรณนทำถขงกทำรทดที่ พระเยโฮวาหห์

ทรงเปป็นผผผู้เลทนั้ยงดผขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะไมม่ขนดสน พระเยซผกลตทำวชนัดเจนวตทำพระองครทรงเปป็นผผข้เลดรยงทดที่ดด
นนัรน (ยอหรน 10:10, 14) นอกจทำกนดร พระองครไดข้ทรงสละชดวธิตของพระองครเองเพสือที่ แกะนนัรนดข้วย

เพรทำะวตทำพระองครทรงเปป็นผผข้เลดรยงของเรทำ เรทำจะไมตขดนั สน พระเจข้ทำทรงดผแลประชทำชนของพระองคร
เรทำเปป็นประชทำชนของพระองครและเปป็นแกะแหตงทดุตงหญข้ทำของพระองคร แมข้วทำต ชทำวโลกมนักยกเพลง
สดดุดดบทนดรบตอยๆหรสือพธิมพรขอข้ ควทำมนดรลงบนบนัตรงทำนศพของตน พระสนัญญทำนดรกมป็ ดแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่
เปป็นของพระองครอยตทำงแทข้จรธิง พระเจข้ทำทรงดผแลประชทำชนของพระองคณ์ พวกเขทำจะไมตขนัดสนสธิที่ง
ตตทำงๆทดที่จททำเปป็นในชดวตธิ เลย ดผ มนัทธธิว 6:25-34
สดด 23:2

ดนังนนัรน พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้ขผู้าพเจผู้านอนลงททนั่ทม่งส หญผู้าเขทยวสด

พระองคห์ทรงนดาขผู้าพเจผู้าไปรนิมนดนั้าแดนสงบ ในฐทำนะเปป็นพระผผข้เลดรยงใหญตของเรทำ องครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำไมตเพดยงจนัดหทำทดุตงหญข้ทำเขดยวสดใหข้เทตทำนนัรน พระองครยนังทรงทททำเชตนนนัรนในหดุบเขทำแหตง
สนันตธิสขดุ ซขที่งเปป็นทดๆที่ นทรทำนธิที่งไหลผตทำนดข้วย พระองครมไธิ ดข้ทรงใหข้กระแสนทรทำทดที่พลดุตงพลตทำนซขที่งมดฟองฟตอง
แทนทดที่จะเปป็นเชตนนนัรน พระองครกลนับทรงนททำประชทำชนของพระองครไปยนังลททำธทำรทดที่มดนรท ทำสงบไหล
เยป็นซขที่งไหลอยตทำงเงดยบๆผตทำนเขข้ทำในหดุบเขทำ นอกจทำกนดรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำไมตเพดยงจนัดหทำ
สททำหรนับควทำมจททำเปป็นตตทำงๆของชดวธิตฝตทำยรต ทำงกทำยเทตทำนนัรน แตตฝตทำยวธิญญทำณดข้วย แมข้ควทำมทดุกขรยทำกตตทำงๆ
ถทำโถม พระองครผผข้ทรงเปป็นพระผผข้เลดรยงทดที่ดด กป็ทรงนททำเรทำไปยนังสถทำนทดที่แหตงสนันตธิสดุขและควทำมเงดยบ
สงบ ในฐทำนะพระผผข้เลดรยงผผข้ยงธิที่ ใหญต พระองครยงนั ทรงนททำเรทำไปยนังทดุตงหญข้ทำทดที่ดดทดที่สดุดดข้วย – ทดุตงหญข้ทำ
เหลตทำนนัรนทดที่เขดยวสด นดบที่ อกเปป็นนนัยวตทำพระพรเหลตทำนนัรนของพระผผข้เลดรยงทดที่ดดจะมทำไดข้กตป็ ตอเมสือที่ เรทำเดธิน
ตทำมกทำรทรงนททำของพระองครเทตทำนนัรน เมสือที่ นนัรนเองทดที่พระองครจะทรงสทำมทำรถนททำเรทำไปยนังทดุตงหญข้ทำ
เขดยวสดไดข้
สดด 23:3

เมสือที่ เรทำเดธินตทำมพระองคร โดยตธิดสนธิทกนับพระองคร พระองคห์ทรง

ฟรืนนั้ จนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้า พระองคห์ทรงนดาขผู้าพเจผู้าไปในทางชอบธรรม เพราะเหป็นแกม่พระนาม
ของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ฟรืนนั้ (ชผวบณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ทททำใหข้กลนับมทำสดชสืที่นขขรน’ นนันที่ อทำจเปป็น
ควทำมหมทำยตรงนดร เมสืที่อเรทำอยผใต นสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอดและพระผผข้เลดรยงแหตง
จธิตวธิญญทำณของเรทำ พระองครกทป็ รงทททำใหข้เรทำกลนับมทำสดชสืที่นขขรน ดผ ยอหรน 15:11

ในขณะเดดยวกนัน เมสือที่ เรทำตธิดสนธิทกนับพระองคร พระองครกทป็ รงนททำเรทำไปในวธิถดตตทำงๆแหตง
ควทำมชอบธรรม องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำจะไมตมดวนนั นททำเรทำไปผธิดททำงเลย พระองครทรงปลดุกเรข้ทำเรทำ
ไปสผตควทำมชอบธรรมเสมอ นอกจทำกนดร มนันยนังเหป็นแกตพระนทำมของพระองคณ์ดข้วย ชดวธิตของเรทำเปป็น
คททำพยทำนถขงพระคดุณของพระองคร กทำรดททำเนธินในควทำมชอบธรรมคสือคททำพยทำนหนขที่งถขงเรสืที่องนนัร น ดข้วย
เหตดุนร พด ระองครจขงทรงนททำเรทำไปในททำงนนัรนขณะทดที่เรทำเดธินตทำมพระองคร
สดด 23:4

แมผู้ขผู้าพระองคห์จะเดนินไปตามหสบเขาเงามนจจสราช ขผู้าพระองคห์ไมม่

กลนวอนนตรายใดๆ เพราะพระองคห์ทรงสถนิตกนบขผู้าพระองคห์ คทาและธารพระกรของพระองคห์
เลผู้าโลมขผู้าพระองคห์ ชตวงเวลทำตตทำงๆทดเที่ ปป็นวธิกฤตธิยอต มมทำเสมอ ควทำมหวทำดกลนัวควทำมตทำยอทำจทอดตนัว
อยผเต หนสือเรทำ แมข้กระนนัรนดทำวธิดกป็เปป็นพยทำนอยตทำงจรธิงใจวตทำเขทำไมตกลนัวควทำมเปป็นไปไดข้เหลตทำนนัรนเลย
(ดทำวธิดเคยอยผต ณ จดุดนนัรนมทำหลทำยครนัรงแลข้ว) โดยใชข้ภทำพเปรดยบของเครสือที่ งมสือตตทำงๆของคนเลดรยงแกะ
ดทำวธิดกลตทำวถขงคททำและธทำรพระกรของพระผผข้เลดรยงใหญตทดที่ดดนร นนั เขทำทรทำบจทำกประสบกทำรณรของตนัว
เองตอนเปป็นคนเลดรยงแกะวตทำคททำของเขทำไดข้ขนับไลตสนัตวรกธินเหยสือที่ เหลตทำนนัรนซขที่งคอยจข้องโจมตดแกะของ
เขทำไปใหข้พนข้ นอกจทำกนดร ธทำรพระกร (ไมข้เทข้ทำดข้ทำมงอ) ของคนเลดรยงแกะของเขทำไดข้ชตวยชดวตธิ ลผกแกะ
มทำหลทำยตนัวแลข้วจทำกควทำมโงตเขลทำของมนัน ดข้วยเหตดุนร ดพระเจข้ทำจขงทรงดผแลประชทำชนของพระองคร
จทำกกทำรโจมตดตตทำงๆของปฏธิปนักษรผผข้นร นันและแมข้แตตควทำมโงตเขลทำของเรทำเอง แตตทร นังหมดนดรกกป็ ลนับมทำสผต
กทำรตธิดสนธิทอยตทำงใกลข้ชธิดกนับพระองครเพสืที่อทดพที่ ระองครจะทรงดผแลเรทำไดข้ แกะตนัวหนขที่งทดที่อยผตต วนั เดดยวใน
ทดุตงหญข้ทำกป็ตข้องดผแลตนัวเอง เชตนเดดยวกนัน เมสืที่อเรทำเดธินหลงไปจทำกพระผผข้เลดรยงในสวรรครของเรทำ เรทำกป็จะ
พบวตทำตนัวเรทำเองเดสือดรข้อน
สดด 23:5

ภทำพเปรดยบของพระผผข้เลดรยงและแกะครทำวนดรเปลดที่ยนไปยนังภทำพเปรดยบ

ของเจข้ทำนทำยคนหนขที่งและแขกเหรสืที่อของเขทำ พระองคห์ทรงเตรทยมสดารนบใหผู้ขผู้าพระองคห์ตม่อหนผู้าตม่อตา
ศนตรผของขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงเจนิมศทรษะขผู้าพระองคห์ดผู้วยนดนั้ามนน ขนนนดนั้าของขผู้าพระองคห์กป็ลผู้น
อยผม่ ดทำวธิดมดศนัตรผเยอะแยะตลอดชดวตธิ กทำรทททำงทำนอนันยทำวนทำนของเขทำ แมข้กระนนัร น เขทำกป็รผข้วทำต พระเจข้ทำไมต
เพดยงทรงเลดรยงดผเทตทำนนัรนแตตทรงอวยพรเขทำจนเกธินและมทำกกวตทำนนัรนอดก – แมข้แตตตตอหนข้ทำบรรดทำศนัตรผ
ของเขทำ กทำรกลตทำววตทำศดรษะของเขทำถผกเจธิมดข้วยนทรทำมนันมดควทำมหมทำยสองประกทำร (1) ดทำวธิดผผข้เปป็น

กษนัตรธิยรเคยถผกเจธิมตนัรงมทำแลข้วอยตทำงแนตนอนตทำมคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำ มนันเปป็นสนัญลนักษณรอยตทำงหนขที่งทดที่
แสดงถขงกทำรทรงเลสือกและคนัดสรรของพระเจข้ทำใหข้เขทำเปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสืออธิสรทำเอล (2)
อยตทำงไรกป็ตทำม ในควทำมหมทำยแบบกวข้ทำงกวตทำมนันอทำจเปป็นคททำพผดเปรดยบเปรยถขงกทำรอวยพรของ
พระเจข้ทำซขที่งมดใหข้แกตคนทนัรงปวง วลดสดุดทข้ทำยขยทำยควทำมแนวคธิดนนัรน ขนันนทรทำของเขทำลข้นไปดข้วยควทำมดด
และกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรเขทำอยตทำงบรธิบรผ ณรแมข้เขทำเจอกนับกทำรตตอตข้ทำนของ
บรรดทำศนัตรผของเขทำกป็ตทำม อยตทำงไรกป็ตทำม ภทำพเปรดยบนดรชวนใหข้นขกถขงกทำรอยผใต นสถทำนทดที่ลนับขององคร
ผผข้สผงสดุดอดกครนัรง – แกะตนัวหนขที่งทดที่อยผใต กลข้ชธิดกนับกทำรดผแลของผผข้เลดรยงแกะ เมสือที่ ดทำวธิดดททำเนธินอยผใต น
สทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระบธิดทำในสวรรครและพระผผข้เลดรยงใหญตของเขทำ เขทำกป็ตระหนนักถขง
พระพรเหลตทำนนัรนทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตเขทำมทำตลอดหลทำยปด
สดด 23:6

ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศไดข้วทำต แนม่ททเดทยวททนั่ความดทและความเมตตาจะ

ตนิดตามขผู้าพเจผู้าไปตลอดวนนครืนชทวตนิ ของขผู้าพเจผู้า และขผู้าพเจผู้าจะอยผม่ในพระนนิเวศของพระเยโฮวาหห์
สรืบไปเปป็นนนิตยห์ เพรทำะวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินในสทำมนัคคดธรรมอนันใกลข้ชธิดกนับพระบธิดทำในสวรรครของเขทำ
มทำตลอดหลทำยปด ดทำวธิดจขงรผวข้ ทำต ควทำมดดและควทำมเมตตทำจะตธิดตทำมเขทำไปตลอดชดวธิตทดที่เหลสืออยผขต อง
เขทำ แมข้กระทนังที่ ในยทำมทดที่เขทำกระทททำควทำมบทำปครนัรงใหญตในเรสืที่องของนทำงบนัทเชบทำ สทำมนัคคดธรรมอนัน
ใกลข้ชธิดของเขทำกนับพระเจข้ทำตลอดหลทำยปดกตอนหนข้ทำนนัรนไดข้สรข้ทำงอตทำงเกป็บนทรทำแหตงควทำมเมตตทำขนทำด
ใหญตขร นข มทำ แมข้ดทำวธิดตข้องชดใชข้เพรทำะควทำมบทำปนนัรนอยตทำงสทำสม พระเจข้ทำกป็ทรงเปดที่ยมดข้วยพระเมตตทำ
ตตอเขทำอยผดต ด ดข้วยมดุมมองนนัรนเอง ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำจะสนัตยรซสืที่อตตอพระนธิเวศของพระเจข้ทำตลอดไป
นอกจทำกนดร นดที่บอกเปป็นนนัยถขงควทำมมนันที่ ใจของดทำวธิดเรสืที่องกทำรอทำศนัยอยผใต นพระนธิเวศนนัรนซขที่งไมตไดข้ถผก
สรข้ทำงขขรนดข้วยมสือมนดุษยร และตนัรงอยผชต วนัที่ นธิรนนั ดรรในฟข้ทำสวรรคร เขทำรผข้วทำต ควทำมรอดของเขทำมนันที่ คง
ปลอดภนัยในพระครธิสตร ดนังนนัรน เขทำจขงตนัรงใจมนันที่ วตทำจะสนัตยรซสืที่อในระหวตทำงนดร กทำรรต วมประชดุมของเขทำทดที่
นนันที่ ไมตใชตเดดยดี๋ วมทำเดดยดี๋ วขทำด เขทำอทำศนัยอยผทต ดที่นนนัที่ ! นอกจทำกนดร เขทำยนังตนัรงใจวตทำจะทททำเชตนนนัรนตลอดไปดข้วย
*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 24: เพลงสดดุดดีบทถนัดไปนดีอนั้ าจถผกเขดียนขจึนั้นตอนทดีหอื่ ดีบพนันธสนัญญา
นนันนั้ ถผกนคาขจึนั้นมาจากบผู้านของโอเบดเอโดมไปยนังเยรผซาเลก็ม คนอสืนอื่ ๆกก็เสนอแนะวท่ามนันอาจถผกเขดียน
ขจึนนั้ หลนังจากทดีอื่ดาววิดไดผู้สรผู้างแทท่นบผชาหนจึงอื่ บนลานนวดขผู้าวของอาราวนาหณ์คนเยบดุสบนภผเขาโมรวิ
ยาหณ์ในฐานะเปก็นสถานทดีๆอื่ พระววิหารในอนาคตจะถผกสรผู้างขจึนนั้ ไมท่วท่าในกรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็
ถผกแตท่งโดยดาววิดอยท่างชนัดเจนดนังทดีอื่หมายเหตดุไวผู้ในชสือื่อเรสือื่องของมนัน
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ประกอบดผู้วยสามสท่วน สท่วนแรกถวายสงท่าราศดีแดท่พระเจผู้าและสวิทธวิความ
เปก็นเจผู้าของอนันเปก็นสากลของพระองคณ์ทดีอื่มดีตท่อแผท่นดวินโลก สท่วนทดีอื่สองพรรณนาถจึงคนเหลท่านนันั้นทดีอื่
จะไดผู้รบนั การอวยพรอยท่างบรวิบผรณณ์ในยดุคพนันปดี สท่วนทดีอื่สามนคาเสนอภาพการเสดก็จของพระมหา
กษนัตรวิยณ์เขผู้าไปในเยรผซาเลก็มยดุคพนันปดี เพลงสดดุดดีบทนดีมนั้ ดีเนสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับพระเมสสวิยาหณ์อยท่างชนัดเจน
และมองลท่วงหนผู้าไปยนังยดุคพนันปดีเมสืออื่ พระเยซผผผผู้ทรงเปก็นพระมหากษนัตรวิยณ์จะทรงปกครองและครอบ
ครองจากเยรผซาเลก็ม
สดด 24:1-2

เนสืรอหทำสต วนแรกของเพลงสดดุดดบทนดรขร ขนตข้นดข้วยกทำรถวทำยสงตทำรทำศด

แดตพระเจข้ทำแหตงพธิภพโลกทนัรงสธิรน แผม่นดนินโลกกนบสรรพสนิงนั่ ในโลกนนนนั้ เปป็นของพระเยโฮวาหห์ ทนนั้ง
พนิภพกนบบรรดาผผผู้ททนั่อยผใม่ นพนิภพนนนั้น เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรประกทำศวตทำใคร
เปป็นเจข้ทำของแผตนดธินโลก พระเจข้ทำแหตงสทำกลจนักรวทำลทรงถสือกรรมสธิทธธิธควทำมเปป็นเจข้ทำของดทำว
เครทำะหรดวงนดรทรงนั หมด นอกจทำกนดร ในทดที่สดุดแลข้วพระองครยนังทรงเปป็นเจข้ทำของอสนังหทำรธิมทรนัพยรทดุกผสืน
บนแผตนดธินโลกดข้วย ไมตเพดยงเทตทำนนัรน พระองครทรงเปป็นเจข้ทำของทดุกสธิที่งบนแผตนดธินโลกนดรดข้วย ซขที่ง
รวมถขงพสืชผลทดุกอยตทำงทดที่ถผกผลธิตออกมทำ แรต ธทำตดุทดุกอยตทำงทดที่อยผใต นพสืรนดธิน และควทำมมนังที่ คนังที่ ทนัรงสธิรนทดที่อยผต
ในนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน คนทนัรงปวงทดที่มดชวด ธิตอยผบต นดทำวเครทำะหรดวงนดรกเป็ ปป็นของพระองครดข้วย พระองคร
ทรงสรข้ทำงเรทำขขรนมทำและเพรทำะเหตดุนร นันเอง พระองครจงข ทรงเปป็นจอมเจข้ทำนทำยของคนทนัรงปวง ทดุกสธิที่ง
และทดุกคนเปป็นของพระองคร ไมตมดขข้อยกเวข้นเลย ดผ เพลงสดดุดด 89:11 เชตนกนัน
พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำในฐทำนะพระผผข้เนรมธิตสรข้ทำงจขงถผกรนับรผข้เพธิมที่ เตธิม 2 เพราะพระองคห์
เองทรงประดนิษฐานแผม่นดนินไวผู้บนทะเลและทรงสถาปนามนนไวผู้เหนรือนดนั้า ในวนันทดที่สองของกทำร

เนรมธิตสรข้ทำงพระเจข้ทำทรงแบตงนทรทำออกเปป็นสองสตวนตทำมทดที่ปฐมกทำล 1:6-7 กลตทำวไวข้ นอกจทำกนดร เป
โตรเขดยนไวข้วทำต ในกระบวนกทำรเนรมธิตสรข้ทำงนนัรน แผตนดธินโลกไดข้บนังเกธิดขขรนแยกออกจทำกนทรทำและ
ทตทำมกลทำงนทรทำ (2 เปโตร 3:5) ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรรนับรองคททำกลตทำวเรสืที่องกทำรเนรมธิตสรข้ทำงทดที่ถผกพบใน
ปฐมกทำล 1 อยตทำงถผกตข้องและมดสททำนวนโวหทำร ประเดป็นทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพระผผข้
เนรมธิตสรข้ทำงและจขงทรงเปป็นเจข้ทำของแผตนดธินโลก
สดด 24:3

ขณะกลตทำวเลป็งถขงกทำรครอบครองในยดุคพนันปดของพระมหทำกษนัตรธิยร

แหตงมหทำกษนัตรธิยรทรนังปวง ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรกกป็ ลตทำววตทำใครจะมดสธิทธธิพธิเศษในวนันนนัรน ผผใผู้ ดจะขรึนั้น
ไปบนภผเขาของพระเยโฮวาหห์ และผผใผู้ ดจะยรืนอยผใม่ นททนั่บรนิสส ทธนิธิ์ของพระองคห์ เนธินเขทำ (หรสือภผเขทำ)
ขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำนดรยอต มหมทำยถขงเยรผซทำเลป็มซขที่งถผกสรข้ทำงอยผบต นภผเขทำศธิโยนโดยมดภเผ ขทำโมรธิยทำหร
อยผบต นยอดสดุดของมนัน ดทำวธิดเขดยนจทำกมดุมมองของยดุคพนันปดเมสือที่ พระเมสสธิยทำหรจะทรงปกครองจทำก
เยรผซทำเลป็ม คททำถทำมนดรไมตใชตเกดที่ยวกนับวตทำใครจะอยผใต นอทำณทำจนักรนนัรน ตรงกนันขข้ทำม คททำถทำมกป็คสือวตทำใครจะ
มดสธิทธธิพธิเศษทดที่จะไดข้เขข้ทำไปในนครบรธิสดุทธธิธนนัรนในวนันนนัรน มดุมมองนดรจขงเกดที่ยวขข้องกนับบททำเหนป็จและ
พระพรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดรที่ อดแลข้ว
สดด 24:4-5

ดทำวธิดจขงตอบคททำถทำมนนัรนทดที่เขทำเพธิงที่ ถทำมไป ครือผผทผู้ ทนั่มทมรือสะอาดและใจ

บรนิสสทธนิธิ์ ผผทผู้ ทนั่มนิไดผู้ปลงใจในสนินั่งไรผู้สาระและมนิไดผู้ปฏนิญาณอยม่างหลอกลวง ควทำมคธิดตรงนดรไมตใชตวทำต คน
เรทำจะรอดไดข้อยตทำงไร แตตควทำมคธิดตรงนดรหมทำยถขงบททำเหนป็จและพระพรในยดุคพนันปดสททำหรนับคนเหลตทำ
นนัรนทดที่ดททำเนธินชดวตธิ อยตทำงชอบธรรม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข พรรณนทำถขงบดุคคลผผข้ทดที่สะอทำดภทำยนอก
และบรธิสดุทธธิธภทำยใน นอกจทำกนดร บดุคคลเชตนนนัรนยนังปรทำศจทำกควทำมเยตอหยธิงที่ และควทำมหลอกลวงดข้วย
คนเหลตทำนนัรนทดที่จนัดระเบดยบชดวธิตของตนเชตนนนัรนดข้วยควทำมบรธิสดุทธธิธ (ฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยรต ทำงกทำย)
และดข้วยคดุณธรรมทดที่ตทำมแบบพระเจข้ทำ นนันที่ คสือ ควทำมถตอมใจและควทำมซสืที่อสนัตยรจะไดข้สธิทธธิพธิเศษใน
กทำรเขข้ทำสผตพรนสื ทดที่หลทำยสต วนของนครบรธิสดุทธธิธนนัรน
สต วนคนผผข้ทดที่จดนั ระเบดยบชดวธิตของตนเชตนนนัรนในระหวตทำงนดร 5 เขาจะรนบพระพรจากพระเยโฮ
วาหห์ และความชอบธรรมจากพระเจผู้าแหม่งความรอดของเขา คททำทดแที่ ปลเปป็น รนบ (นาซา) ในควทำม

หมทำยขขรนพสืรนฐทำนทดที่สดุดของมนันกป็หมทำยถขง ‘ถสือ’ หรสือ ‘แบก’ ดนังนนัรน สททำหรนับผผข้ทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำง
ชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตอนนดร ในวนันนนัรนเขทำจะมดสธิทธธิพธิเศษของกทำรแบกรนับพระพรของ
พระเจข้ทำ วลดทดที่กลตทำวถขงกทำรรนับควทำมชอบธรรม “จทำกพระเจข้ทำแหตงควทำมรอดของเขทำ” อทำจหมทำยถขง
ควทำมชอบธรรมทดที่ถผกนนับเอทำ ควทำมชอบธรรมของพระเยซผครธิสตรยอต มมทำจทำกพระเจข้ทำแหตงควทำมรอด
ของเรทำเทตทำนนัรน
ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำคนเหลตทำนนัรนทดจที่ นัดระเบดยบชดวตธิ ของตนในควทำมชอบธรรม
ควทำมบรธิสดุทธธิธและกทำรดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำจะมดอภธิสธิทธธิธในพระพรพธิเศษตตทำงๆในวนันแหตง
พระเยโฮวทำหรทดที่จะมทำนนัรน ในวนันนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำอภธิสธิทธธิธพธิเศษตตทำงๆจะถผกพระรทำชททำนใหข้ใน
เยรผซทำเลป็มยดุคพนันปดและในรทำชสททำนนักของพระมหทำกษนัตรธิยรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้จนัดระเบดยบชดวธิต
ของตนเชตนนนัรนในควทำมบรธิสดุทธธิธและควทำมชอบธรรมหลนังจทำกไดข้รนับควทำมรอดแลข้ว
สดด 24:6

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข ปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสต วนนดรดวข้ ยขข้อสรดุปวตทำ อยม่าง

นทนั้แหละเปป็นยสคททนั่เสาะหาพระองคห์ ททนั่เสาะหาพระพนกตรห์ของพระองคห์ โอ ยาโคบเออ๋ย เซลาหห์ ดทำวธิด
จขงบอกลนักษณะของคนเหลตทำนนัรนในคนทดุกชนัวที่ อทำยดุทดที่แสวงหทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ มดีบททำเหนป็จสททำหรนับผผข้
ชอบธรรม มนันกตอเกธิดเปป็นพระพรตตทำงๆในชดวธิตนดรและจทำกนนัรนเปป็นยศศนักดธิธและอภธิสธิทธธิธในวนันนนัรน
อดกครนัรงทดคที่ ททำปรธิศนทำ เซลาหณ์ ถผกแทรกเขข้ทำมทำซขที่งอทำจเสนอแนะวตทำ: จงหยดุดชนัวที่ ครผตและใครต ครวญเกดที่ยว
กนับควทำมจรธิงเหลตทำนนัรนทดที่ถผกนททำเสนอ
สดด 24:7-8

เนสืรอหทำสต วนตตอไปของเพลงสดดุดดอนันมดเอกลนักษณรบทนดรจขงถผกนททำ

เสนอ โอ ประตผเมรืองเออ๋ย จงยกหนวของเจผู้าขรึนั้นเถนิด บานประตผนนิรนน ดรห์เออ๋ย จงยกขรึนนั้ เถนิด เพรืนั่อกษนตรนิยห์
ผผทผู้ รงสงม่าราศทจะไดผู้เสดป็จเขผู้ามา ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบกวด ดทำวธิดยกใหข้ประตผเมสืองของเยรผซทำเลป็ม
มดลนักษณะแบบมนดุษยร เหมสือนกนับทดคที่ นๆหนขงที่ จะยกหนัวของตนขขรนดข้วยควทำมชสืนที่ บทำนและควทำมเปรม
ปรดดธ ธิ ดทำวธิดกป็สงนัที่ ประตผเมสืองของเยรผซทำเลป็มแบบมดสททำนวนโวหทำรใหข้ยกหนัวของพวกมนันขขรนขณะทดที่
กษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดทรงเตรดยมพรข้อมทดที่จะเสดป็จเขข้ทำไป ภทำพเหตดุกทำรณรนร ดเหป็นไดข้ชนัดวตทำกลตทำวถขง
เยรผซทำเลป็มในยดุคพนันปด – อทำจเปป็นกทำรเสดป็จเขข้ทำครนัรงแรกขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในตอนเรธิที่มตข้น

ของยดุคพนันปด เฉพทำะในเพลงสดดุดดบทนดรเทตทำนนัรนทดอที่ งครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงถผกเรดยกวตทำกษนตรนิยห์
ผผทผู้ รงสงม่าราศท
แนวคธิดของสงตทำรทำศดในพระคนัมภดรรถผกเชสืที่อมโยงโดยตรงกนับแสงสวตทำง – แสงสวตทำงจข้ทำ หรสือ
แสงจข้ทำของเครสืที่องมสือชตทำงเชสืที่อมเหลป็ก พระเยซผครธิสตรทรงเปป็นกษนัตรธิยแร หตงสงตทำรทำศดทรงนั สธิรน พระองคร
ทรงสวตทำงจข้ทำมทำกยธิงที่ กวตทำควทำมเจธิดจรนัสของแสงทนัรงปวงในจนักรวทำล พระองครทรงเปป็นพระมหทำ
กษนัตรธิยรแหตงสงตทำรทำศดทร นังปวง มดขข้ออข้ทำงอธิงหลทำยขข้อในพระคนัมภดรทร ดที่กลตทำววตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ
ทรงเปป็นควทำมสวตทำงของโลกและเปป็นแหลตงทดที่มทำนนัรนเองของควทำมสวตทำง ตรงกนันขข้ทำม ควทำมบทำปและ
พญทำมทำรมนักถผกเชสืที่อมโยงกนับควทำมมสืดเสมอ พรข้อมกนับภทำพของกษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดทดที่กทำท ลนังจะ
เสดป็จเขข้ทำในนครหลวงของพระองคร ดทำวธิดกททำชนับประตผเมสืองของนครนนัรนใหข้ยกหนัวของพวกมนันขขรน
ดข้วยควทำมชสืที่นบทำนและควทำมเปรมปรดดธ ธิ
เกรงวตทำจะมดคททำถทำมใดๆ ดทำวธิดจขงถทำมวตทำ 8 กษนตรนิยผห์ ผู้ทผ รงสงม่าราศทนนนั้นครือผผผู้ใด ครือพระเยโฮ
วาหห์ ผผผู้เขผู้มแขป็งและทรงอานสภาพ พระเยโฮวาหห์ผทผู้ผ รงอานสภาพในสงคราม กษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศด
นนัรนหทำใชตใครอสืนที่ นอกจทำกพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ พระเยโฮวทำหรผผข้เขข้มแขป็งและทรงอทำนดุภทำพ พระเย
โฮวทำหรผผข้ทรงอทำนดุภทำพในสงครทำม แนตนอนวตทำพระเยโฮวทำหรแหตงพระคนัมภดรรเดธิมคสือพระเยซผแหตง
พระคนัมภดรรใหมต อทำจมดควทำมสะเทสือนอทำรมณรเปป็นพธิเศษในวนันนนัรน กทำรเสดป็จเขข้ทำกรดุงเยรผซทำเลป็มของ
พระเยซผในตอนตข้นของยดุคพนันปดจะเกธิดขขรนหลนังจทำกสงครทำมอทำรมทำเกดโดน ดข้วยลมพระโอษฐรของ
พระองคร พระองครจะทรงสนังหทำรคนชนัวที่ จททำนวนนนับไมตถข้วนในวนันนนัรน พระองครทรงอทำนดุภทำพใน
สงครทำมอยตทำงแทข้จรธิง
สดด 24:9

เพสือที่ ตอกยทรทำประเดป็นนนัรน ดทำวธิดจขงกลตทำวซทรทำวตทำ โอ ประตผเมรืองเออ๋ย จง

ยกหนวของเจผู้าขรึนั้นเถนิด บานประตผนนิรนน ดรห์เออ๋ย จงยกขรึนั้นเถนิด เพรืนั่อกษนตรนิยผห์ ผู้ทผ รงสงม่าราศทจะไดผู้เสดป็จ
เขผู้ามา ขข้อ 9 เกสือบเหมสือนกนับขข้อ 7 ทดุกประกทำร โดยมดขข้อแตกตตทำงเพดยงเลป็กนข้อยเพสือที่ เปป็นกทำรเนข้น
ควทำมสททำคนัญ อดกครนัรงทดที่จดุดสนใจหลนักไมตไดข้อยผทต ดที่ประตผเมสืองและบทำนประตผของเยรผซทำเลป็มยดุคพนันปด
แตตมนันอยผทต ดที่กษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดและกทำรเสดป็จเขข้ทำไปในกรดุงนนัรนอยตทำงสงตทำงทำมของพระองคร มนันจะ

เปป็นวนันทดที่ยงธิที่ ใหญตขนทำดไหนทดที่จะไดข้รนับเชธิญใหข้เขข้ทำรต วมในกทำรเสดป็จเขข้ทำอยตทำงเปป็นททำงกทำรขององคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในนครหลวงทดที่ถผกสรข้ทำงขขรนใหมตของพระองคร นนันที่ คสือ เยรผซทำเลป็มยดุคพนันปด จะมด
ควทำมโอตอตทำตระกทำรและสงตทำรทำศดมทำกยธิงที่ นนัก นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่มคด ดุณสมบนัตธิตทำมหลนัก
เกณฑรเหลตทำนนัรนของขข้อ 3-5 จะไดข้รบนั เชธิญ คนเหลตทำนนัรนทดที่ถผกถสือวตทำเปป็นคนบรธิสดุทธธิธและชอบธรรมใน
กทำรดททำเนธินชดวธิตครธิสเตดยนของตนตอนนดีอนั้ ทำจไดข้รนับเชธิญใหข้เขข้ทำสผตวโรกทำสอนันเปดที่ยมสงตทำรทำศดเมสือื่อถจึง
ตอนนนันนั้ นนันที่ จะเปป็นสธิทธธิพธิเศษจรธิงๆ!
สดด 24:10

กษนตรนิยผห์ ผู้ทผ รงสงม่าราศทนนนั้นครือผผผู้ใด ครือพระเยโฮวาหห์จอมโยธา

พระองคห์ทรงเปป็นกษนตรนิยห์ผทผู้ผ รงสงม่าราศท เซลาหห์ เพสือที่ ตอบคททำถทำมทดที่ถผกถทำมซทรทำของตนอดกรอบ ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดบทนดรจงข กลตทำวอยตทำงชนัดเจน กษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดองครนร ดหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำก “พระเยโฮ
วทำหรจอมโยธทำ” พระเยซผไมตเพดยงทรงเปป็นกษนัตรธิยรผผข้ทรงสงตทำรทำศดเทตทำนนัรนแตตทรงเปป็นจอมโยธทำดข้วย
วลดหลนังนดรหมทำยถขงเหลตทำกองทนัพแหตงสวรรครและกทำรทดที่พระองครทรงเปป็นกษนัตรธิยขร องกองทนัพเหลตทำ
นนัรน ดผ วธิวรณร 19:11-16 เรทำถผกกททำชนับอดกครนัรงใหข้หยดุดชนัวที่ ครผตและใครต ครวญ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 25: อดีกครนังนั้ ทดีอื่เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกแตท่งโดยดาววิด ไมท่ปรากฏชนัดเจน
วท่ามนันถผกเขดียนขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสใด อยท่างไรกก็ตาม เหก็นไดผู้ชนัดวท่าดาววิดเขดียนเพลงบทนดีนั้ในยามทดีอื่เขา
เผชวิญกนับเหลท่าศนัตรผ เพราะวท่าเขากลท่าวถจึงความบาปตท่างๆในวนัยหนดุมท่ ของตน เราจจึงอาจอนดุมานไดผู้
วท่าเขาเขดียนมนันตอนทดีอื่เขาแกท่แลผู้ว การกบฏของอนับซาโลมเกวิดขจึนนั้ ในชท่วงนนันั้นของชดีววิตและจจึงอาจถผก
กลท่าวถจึง เพลงสดดุดดีบทนดียนั้ นังเปก็นเพลงสดดุดดีเรดียงลคาดนับตามตนัวอนักษรดผู้วยตรงทดีอื่วท่าอนักษรตนัวแรกของ
แตท่ละขผู้อขจึนั้นตผู้นดผู้วยอนักษรฮดีบรผเรดียงลคาดนับตท่อกนันไปเรสืออื่ ยๆ ความปราดเปรสือื่องทางวรรณกรรมของ
ดาววิดจจึงถผกแสดงใหผู้เหก็น เพลงสดดุดดีบทนดีนั้สลนับกนันไปมาระหวท่างคคาอธวิษฐานและการใครท่ครวญ
(คคาอธวิษฐาน ขผู้อ 1-7, การใครท่ครวญ ขผู้อ 8-10, คคาอธวิษฐาน ขผู้อ 11, การใครท่ครวญ ขผู้อ 12-15 และ
ปวิดทผู้ายดผู้วยคคาอธวิษฐานสดุดทผู้าย ขผู้อ 16-22)

สดด 25:1-3

ดทำวธิดจขงขขรนตข้นเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำรข้องทผลอนันเปดที่ยมดข้วยสททำนวน

โวหทำร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ จนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ตนนั้งใจแนม่วแนม่ในพระองคห์ ดข้วยควทำมรข้อนรน
แบบกวด ดทำวธิดรข้องทผลตตอพระเจข้ทำถขงกทำรทดที่ตนวทำงจธิตวธิญญทำณของตนตตอพระพนักตรรองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำ นดเที่ ปป็นคททำอธธิษฐทำนทดที่รข้อนรนอยตทำงแทข้จรธิง เขทำตดแผตใจของเขทำออก จธิตวธิญญทำณของเขทำถผกถวทำย
ขขรนในคททำอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรน ดทำวธิดรข้องทผลอยตทำงรข้อนรน
ตตอไปวตทำ 2 โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ ขออยม่าใหผู้ขาผู้ พระองคห์
ไดผู้อาย ขออยม่าใหผู้ศนตรผ ของขผู้าพระองคห์ไดผู้ไชโยเหนรือขผู้าพระองคห์ คททำอธธิษฐทำนของเขทำเอตอลข้นขขรนมทำ
จทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจเขทำ เขทำจขงรข้องวตทำ โอ ขข้ทำแตตพระเจข้ทำของขข้ทำพระองคร ไมตมดคททำถทำมเกดที่ยวกนับควทำม
รข้อนรนของคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรนเลย ไมตมดจดุดสนใจอสืที่นใดเลยสททำหรนับดทำวธิด ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำ
อยผใต นพระเจข้ทำในโมงยทำมวธิกฤตธิของเขทำ เขทำพขงที่ อทำศนัยในพระองครและพระองครเพดยงผผข้เดดยว เขทำไมตมด
ทดพที่ ขที่งอสืนที่ ใดอดกเลย
ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องทผลตตอไปอดกวตทำ ขออยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้อาย ขออยม่าใหผู้ศนตรผของขผู้า
พระองคห์ไดผู้ไชโยเหนรือขผู้าพระองคห์ ดนังทดที่ดทำวธิดหมทำยเหตดุไวข้ในเพลงสดดุดด 22:4-5 เมสือที่ เรทำวทำงใจ
พระองคร เรทำกป็จะไมตไดข้รนับควทำมอนับอทำย – นนันที่ คสือไมตละอทำย พระเจข้ทำไมตทรงปลตอยใหข้คนเหลตทำนนัรนทดที่
วทำงใจพระองครในยทำมวธิกฤตธิตข้องผธิดหวนัง เมสืที่อกองกททำลนังของอนับซทำโลมคดุกคทำมชดวตธิ ของดทำวธิด เขทำกป็
หนันไปพขที่งทดพที่ ขที่งเดดยวของเขทำทดที่ชตวยใหข้พข้นไดข้ – พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ เพลงสดดุดด 119:16 เตสือนเรทำใหข้
ระลขกวตทำพละกททำลนังนนัรนทดที่จะทททำใหข้ไมตละอทำยสต วนหนขงที่ มทำจทำกพระวจนะของพระเจข้ทำ
ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 3 เออ อยม่าใหผู้ผใผู้ผ ดๆททนั่เฝผู้าพระองคห์อยผม่นนนนั้ ไดผู้อาย แตม่
ผผทผู้ ทนั่ละเมนิดโดยไมม่มทเหตสนนนั้นขอใหผู้ไดผู้รนบความอาย พอเปลดที่ยนจทำกปนัญหทำตตทำงๆของตนัวเอง ดทำวธิดกป็
ขอรข้องวตทำอยตทำใหข้คนทนัรงปวงทดที่รอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไดข้รนับควทำมละอทำย ตรงกนันขข้ทำม เขทำเสนอ
แนะวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ละเมธิดพระวจนะของพระเจข้ทำจะอนับอทำยและขทำยหนข้ทำในททำงของตน นตทำ
สนใจทดแที่ นวคธิดเรสืที่องกทำรรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจรธิงๆแลข้วกป็เทตทำเทดยมกนับกทำรวทำงใจพระองคร ใน
ขข้อ 2 มนันคสือ ความไวผู้วางใจของดทำวธิดในพระเจข้ทำทดที่จะชตวยใหข้เขทำสทำมทำรถไมตละอทำยไดข้ ตรงนดร เขทำ

ขอเรสืที่องเดดยวกนันนดรใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่รอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ นดบที่ อกเปป็นนนัยวตทำทนัรงสองคททำนดรมด
ควทำมเชสืที่อมโยงกนันอยตทำงใกลข้ชธิดหทำกไมตมคด วทำมหมทำยเหมสือนกนันกป็ตทำม
สดด 25:4-5

คททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดมดตตอไป โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรง

กระทดาใหผู้ขาผู้ พระองคห์รผู้จผ นกพระมรรคาของพระองคห์ ขอทรงสอนวนิถทของพระองคห์แกม่ขผู้าพระองคห์ ผผข้
แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจจขงอข้อนวอนขอกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำสททำหรนับแตตละยตทำงกข้ทำวในมรรคทำของ
พระองคร ควทำมจรธิงทดที่คลข้ทำยๆกนันถผกพบในเพลงสดดุดด 27:11, 31:3, 32:8, 119:12 และสดุภทำษธิต 3:5-6
เมสือที่ เรทำวทำงใจพระองคร พระเจข้ทำจะทรงนททำพทำเรทำในกทำรตนัดสธินใจแตตละอยตทำงของชดวธิต
นอกจทำกนดร ดทำวธิดแสวงหทำควทำมเขข้ทำใจฝตทำยวธิญญทำณจทำกพระเจข้ทำเชตนกนัน 5 ขอทรงนดาขผู้า
พระองคห์ไปในความจรนิงของพระองคห์ และขอทรงสอนขผู้าพระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงเปป็น
พระเจผู้าแหม่งความรอดของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์รอคอยพระองคห์อยผม่วนน ยนงคดนั่า มดอยผสต ธิบเอป็ดครนัรง
ในหนนังสสือเพลงสดดุดทด รนังเลตม ดทำวธิดทผลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำเขทำ เชตนเดดยวกนัน มดอยผสต ธิบสดคที่ รนัรงในเพลง
สดดุดด ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ “ขอทรงสอนขข้ทำพระองคร” ใจถตอมและจธิตใจทดที่เปธิดรนับปรทำกฏชนัดเจน
ในชทำยผผข้นร ทด ดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำเอง โดยไมตมดควทำมลนังเลเลย ดทำวธิดจขงรนับรผข้วทำต องครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นควทำมรอดของเขทำ อดกครนัรงทดที่เรทำพบกทำรใหข้คตทำเทตทำกนันระหวตทำงกทำรวทำงใจพระองครกบนั
กทำรรอคอยพระองคร กทำรรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำคสือกทำรวทำงใจพระองคร ดทำวธิดรนับสทำรภทำพวตทำเขทำ
ทททำเชตนนนัรนอยตทำงสมทที่ทำเสมอ ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำนนัยนรตทำของดทำวธิดจนับจข้องอยผทต ดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
เสมอ โดยแสวงหทำกทำรทรงนททำและกทำรชดรททำงของพระองคร โปรดสนังเกตควทำมจรธิงทดคที่ ลข้ทำยๆกนันใน
เพลงสดดุดด 25:21 และ 27:14
สดด 25:6-7

ในกทำรปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำสต วนนดร ดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกถขง

สทำมสธิที่ง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงระลรึกถรึงพระกรสณาของพระองคห์และถรึงความเมตตาของ
พระองคห์ ดผู้วยสนิงนั่ เหลม่านนนั้นมทมาแตม่กาลกม่อน (1) ดทำวธิดขอรข้องใหข้พระเจข้ทำทรงระลขกวตทำพระองครไดข้
ทรงปฏธิบตนั ธิตตอคนอสืนที่ ๆในอดดตดข้วยพระกรดุณทำและควทำมเมตตทำ สรดุปกป็คอสื ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้

ระลขกวตทำพระองครไดข้ทรงสถทำปนทำกทำรปฏธิบนัตธิตตอประชทำชนของพระองครดวข้ ยควทำมเมตตทำในอดดตทดที่
ผตทำนมทำ
จทำกนนัรนเขทำวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 7 ขออยม่าทรงนรึกถรึงบาปในวนยหนสม่มของขผู้าพระองคห์ หรรือการ
ละเมนิดของขผู้าพระองคห์ (2) ดทำวธิดอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงลสืมควทำมบทำปเหลตทำนนัรนในชตวงวนัยหนดุตม
ของเขทำเสดย เขทำรผข้ดดวทำต ควทำมบทำปจะทททำใหข้คททำอธธิษฐทำนของเขทำไปไมตถขงพระเจข้ทำ ดผ เพลงสดดุดด 66:18
ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอภนัยโทษควทำมบทำปในอดดตเสดย
สดุดทข้ทำยเขทำวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ดผู้วยเหป็นแกม่ความดทของพระองคห์ ขอ
ทรงนรึกถรึงขผู้าพระองคห์ดผู้วยเหป็นแกม่ความเมตตาของพระองคห์ (3) เมสืที่อเขทำเผชธิญชตวงเวลทำแหตงวธิกฤตธิ
ครนัรงใหญตในชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดกป็วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกถขงเขทำในควทำมเมตตทำและเพรทำะเหป็น
แกตควทำมดดของพระองคร
ในพระคนัมภดรตร ลอดทนัรงเลตม คททำอธธิษฐทำนทดที่ยธิงที่ ใหญตทร นังหลทำยมนักเปป็นกทำรขอรข้องพระเจข้ทำใหข้
ทรงระลขกถขงขข้อเทป็จจรธิงตตทำงๆทดที่โดดเดตนซขที่งเกดที่ยวขข้องกนับบดุคคลผผข้นร นันทดที่อธธิษฐทำนอข้อนวอน บทเรดยน
หนขงที่ ยนังมดอยผจต นถขงวนันนดรเกดที่ยวกนับกทำรอธธิษฐทำน กทำรอธธิษฐทำนดข้วยวธิธดนร นันยตอมนททำเรทำใหข้กลนับมทำสผตกทำร
ยขดถสือตทำมคททำตรนัสของพระองครซขที่งกป็คสือควทำมเชสืที่อ นอกจทำกนดร บนันทขกสถธิตธิทดที่ผทำต นมทำของคททำอธธิษฐทำน
ทดที่ไดข้รนับคททำตอบในหลทำยกรณดดงนั กลตทำวกป็บตงบอกวตทำพระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับกทำรทททำเชตนนนัรน
สดด 25:8-10

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข เปลดที่ยนเรสือที่ งชนัวที่ ขณะเพสืที่อใครต ครวญเกดที่ยวกนับ

พระลนักษณะของพระเจข้ทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นผผผู้ประเสรนิฐและเททนั่ยงธรรม เพราะฉะนนนั้นพระองคห์
จะทรงสนนั่งสอนพระมรรคานนนั้นแกม่คนบาป ควทำมประเสรธิฐและควทำมเทดที่ยงธรรมขององครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำจขงถผกระลขกถขงโดยดทำวธิด เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงประเสรธิฐและชอบธรรม พระองครจงข จะสนังที่ สอน
คนบทำปทนัรงหลทำยเมสืที่อพวกเขทำดททำเนธินไปตทำมวธิถดททำงตตทำงๆแหตงชดวธิต ใหข้เรทำขอบพระคดุณพระเจข้ทำทดที่วทำต
ดข้วยควทำมประเสรธิฐและควทำมเทดยที่ งธรรมของพระองคร พระองครไดข้ทรงโนข้มลงมทำเพสือที่ สนั งที่ สอนเรทำ
เกดที่ยวกนับททำงแหตงชดวธิตนนัรน

นอกจทำกนดร 9 พระองคห์จะทรงนดาคนใจถม่อมไปในสนินั่งททนั่ถผก และทรงสอนมรรคาของ
พระองคห์แกม่คนใจถม่อม พระเจข้ทำจะทรงยอมลททำบทำกเพสืที่อทดที่จะสนังที่ สอนคนใจถตอมดข้วย ควทำมหมทำย
ตทำมพระคนัมภดรรเดธิมของคททำวตทำคนใจถตอมหมทำยถขง ควทำมตทที่ทำตข้อยหรสือควทำมถตอมใจ แนตทดเดดยว
“พระเจข้ทำทรงตตอสผข้ผผข้ทดที่หยธิงที่ จองหอง แตตทรงประททำนพระคดุณแกตคนทดที่ใจถตอม” (ยทำกอบ 4:6) กลตทำว
อยตทำงเจทำะจงกป็คสือ พระเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่มใด จถตอมเพสืที่อทดที่จะทททำกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆทดที่
ถผกตข้อง พระองครจะทรงสอนพวกเขทำถขงเคลป็ดลนับตตทำงๆแหตงมรรคทำทนัรงหลทำยของพระองคร
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 10 พระมรรคาทนนั้งสนินั้นของพระเยโฮวาหห์เปป็นความเมตตาและความจรนิง แกม่
บรรดาผผทผู้ ทนั่รนกษาพนนธสนญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองคห์ ในสองขข้อกตอนหนข้ทำ ดทำวธิดไดข้
กลตทำวถขงมรรคทำนนัรน (แหตงชดวธิต) และโดยเฉพทำะพระมรรคทำของพระเจข้ทำ เขทำจขงใชข้ภทำพเปรดยบทดที่
คลข้ทำยๆกนันในกทำรกลตทำวถขง “พระมรรคทำทนัรงสธิรนของพระเยโฮวทำหร” พระมรรคทำเหลตทำนนัรนทดที่พระเจข้ทำ
ทรงนททำเรทำไปยตอมอยผใต นควทำมเมตตทำและควทำมจรธิงเสมอ อยตทำงไรกป็ตทำม พระสนัญญทำนดรยนังมดใหข้เปป็น
พธิเศษสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ “รนักษทำพนันธสนัญญทำและบรรดทำพระโอวทำทของพระองคร” บทเรดยนทดที่ยธิ งที่
ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองครในทดุกเรสืที่อง
พระองครทรงเปดที่ยมดข้วยพระเมตตทำตตอคนเหลตทำนนัรนและทรงนททำททำงพวกเขทำเขข้ทำไปในควทำมจรธิงนนัรน
สดด 25:11

ทดที่อยผคต นนั ที่ กลทำงระหวตทำงเนสืรอหทำสต วนนดรและสต วนตตอไปของกทำร

ใครต ครวญ ดทำวธิดวกกลนับมทำยนังคททำอธธิษฐทำนอดกครนัรง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพรืนั่อเหป็นแกม่พระนามของ
พระองคห์ ขอทรงใหผู้อภนยความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ เพราะความชนนั่วนนนนั้ ใหญม่โตนนก เมสืที่อดทำวธิดตรขก
ตรองถขงควทำมเมตตทำและควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำถผกฟข้องใจโดยกทำรทดที่อยผดต ดๆกป็
ระลขกถขงควทำมบทำปทดที่ถผกลสืมไปแลข้ว เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอภนัยโทษควทำมบทำปของเขทำ
เพรทำะกธิตตธิศนัพทรของพระองครในเรสือที่ งควทำมเมตตทำและควทำมประเสรธิฐ กทำรกลตทำววตทำควทำมบทำปของ
เขทำนนัรนใหญตโตนนักอทำจชดรกลนับไปทดที่ควทำมบทำปครนัรงใหญตของดทำวธิดในเรสือที่ งนทำงบนัทเชบทำ กทำรระลขกถขง
เรสือที่ งอนันเลวรข้ทำยนนัรนอทำจผดุดขขรนมทำในสมองและปรนับโทษดทำวธิดเรสืที่องสภทำพอนันบทำปหนทำของเขทำ เขทำ
จขงวธิงวอนพระเจข้ทำอดกหนใหข้ทรงอภนัยโทษ กทำรกบฏของอนับซทำโลมเปป็นสต วนหนขงที่ ของผลเกป็บเกดที่ยว
อนันขมขสืที่นทดที่ดทำวธิดตข้องเจอเพรทำะควทำมบทำปนนัรน แมข้กระนนัรน เขทำกป็วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอภนัยโทษ

และชตวยเขทำใหข้พข้น คททำทดที่แปลเปป็น ใหผู้อภนย (คาลนัค) มนักถผกแปลเปป็น ‘ยกโทษ’ ถขงอยตทำงไรแลข้ว ดทำวธิด
กป็รข้องขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำในเรสืที่องนดรอดกครนัรง
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ดทำวธิดจขงวกกลนับไปยนังกทำรใครต ครวญถขงควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ

ผผใผู้ ดเลม่าททนั่เปป็นคนยดาเกรงพระเยโฮวาหห์ พระองคห์จะทรงสนนั่งสอนผผผู้นนนนั้ ในทางททนั่เขาควรเลรือกไดผู้ ขณะ
ทดที่กตอนหนข้ทำนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรไดข้พรรณนทำถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำทรงเปดยที่ มดข้วยพระเมตตทำตตอคน
ถตอมใจและคนเหลตทำนนัรนทดที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองคร ครทำวนดรเขทำกลตทำววตทำพระเจข้ทำจะทรงนททำททำง
คนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองครดข้วย พระเจข้ทำจะทรงเลสือกนทรทำพระทนัยอนันเปป็นสธิทธธิธขทำดของพระองคร
จทำกนนัรนกป็สอนมนันแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร สททำหรนับบดุคคลเชตนนนัรน 13 จนิตวนิญญาณเขาเอง
จะอาศนยอยผอม่ ยม่างสงบ และเชรืนั้อสายของเขาจะไดผู้แผม่นดนินเปป็นกรรมสนิทธนิธิ์ ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะ
ประททำนสนันตธิสดุขและพระพรใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร นอกจทำกนดร ลผกหลทำนของพวก
เขทำจะไดข้รบนั กทำรอวยพร ควทำมคธิดแบบตรงตนัวของกทำรทดที่เชสืรอสทำยของเขทำจะไดข้แผตนดธินเปป็นมรดก
อทำจหมทำยถขงบรรดทำบดุตรชทำยชทำวยธิวของคนเหลตทำนนัรนทดที่รกนั ษทำมรดกของตนไวข้ไดข้ในแผตนดธินนนัรนทดที่
พระเจข้ทำประททำนแกตพวกเขทำ (คททำทดที่แปลเปป็น แผม่นดนินโลก (ฮา เอเรทซณ์) มนักถผกแปลเปป็น ‘แผตนดธิน
นนัรน’) ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็หมทำยถขงกทำรอวยพรและกทำรปกปข้องของพระเจข้ทำทดที่มดตตอคนเหลตทำนนัรน
ทดที่ยททำเกรงพระองคร ดทำวธิดจขงบอกพระเจข้ทำเปป็นนนัยวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินชดวธิตในควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำ
ในบรธิบทนนัรน ดทำวธิดรข้องประกทำศวตทำ 14 ความลรึกลนบของพระเยโฮวาหห์มทอยผแม่ กม่คนททนั่ยดาเกรง
พระองคห์ และพระองคห์จะทรงแจผู้งพนนธสนญญาของพระองคห์แกม่เขาเหลม่านนนั้น คททำทดที่แปลเปป็น ความ
ลรึกลนบ (โสด) หมทำยถขงคททำปรขกษทำนนัรนหรสือบทสนทนทำนนัรนทดที่ถผกแบตงปนันกนันระหวตทำงเพสือที่ น มนันสสืที่อถขง
มธิตรภทำพทดที่สนธิทสนม พระเจข้ทำทรงแบตงปนันควทำมลนับและขข้อลขกลนับตตทำงๆของพระองครแกตคนเหลตทำ
นนัรนทดที่ยททำเกรงพระองคร คนเหลตทำนดรคอสื ผผข้ทดที่ตธิดสนธิทอยผกต บนั พระองครในสทำมนัคคดธรรมทดที่ใกลข้ชธิดและ
พระองครทรงเปธิดเผยควทำมจรธิงพธิเศษตตทำงๆแกตคนเหลตทำนดร สต วนคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผใต นสทำมนัคคดธรรมอนัน
ใกลข้ชธิดนนัรน พระเจข้ทำจะทรงเปธิดเผยสธิที่งตตทำงๆในพระวจนะของพระองครซขที่งคนอสืที่นๆจะไมตมดวนันเขข้ทำใจ

เลย นนันที่ เปป็นสทำระสททำคนัญของวลดสดุดทข้ทำย “และพระองครจะทรงแจข้งพนันธสนัญญทำของพระองครแกตเขทำ
เหลตทำนนัรน”
ดนังนนัรน สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ถตอมใจลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระองคร และดททำเนธินในควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำจะไมตเพดยงชดรททำงและอวยพร
เทตทำนนัรน พระองครจะทรงเปธิดเผยควทำมลนับตตทำงๆทดมที่ ธิดชธิดทดสที่ ดุดของพระองครดข้วย กทำรดททำเนธินใกลข้ชธิด
กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทททำใหข้เรทำมดสธิทธธิพธิเศษจรธิงๆ!
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ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำทดที่เปป็นกทำรใครต ครวญสต วนนดรโดยประกทำศวตทำ

ตาของขผู้าพเจผู้าจผู้องตรงพระเยโฮวาหห์เสมอ เพราะพระองคห์จะทรงถอนเทผู้าของขผู้าพเจผู้าออกจาก
ขม่าย เพรทำะควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงประกทำศควทำมตนัรงใจของตนทดจที่ ะจนับจข้องตทำของเขทำ
ทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเสมอ เขทำรผวข้ ทำต กทำรชตวยใหข้พนข้ ของเขทำมทำจทำกพระองคร เขทำจขงกลตทำวอยตทำงมดสททำนวน
โวหทำรถขงกทำรทดที่เทข้ทำของเขทำถผกถอนออกมทำจทำกขตทำยของศนัตรผโดยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ทตทำมกลทำงวธิกฤตธิ
นนัรนทดที่เขทำเผชธิญอยผต ดทำวธิดจขงรสืรอฟสืร นควทำมตนัรงใจแนตวแนตของตนทดที่จะวทำงใจพระเจข้ทำ
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เขทำจขงกลนับมทำยนังคททำอธธิษฐทำนทดที่รข้อนรน ขอพระองคห์ทรงหนนมาทาง

ขผู้าพระองคห์ และมทพระเมตตาตม่อขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์วาผู้ เหวม่และเปป็นทสกขห์อยผม่ หลนังจทำก
ไดข้หยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อใครต ครวญถขงควทำมประเสรธิฐและกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำ ครทำวนดรดทำวธิดกลตทำว
ซทรทำคททำรข้องทผลของเขทำทดที่ขอใหข้พระเจข้ทำทรงมดควทำมเมตตทำตตอเขทำ วธิกฤตธิแหตงกทำรกบฏของอนับซทำโลม
อทำจพดุงต ขขรนถขงขดดสดุดแลข้วและดทำวธิดกป็ทรทำบดด เขทำรผข้สขกโดดเดดยที่ วและตกอยผภต ทำยใตข้แรงกดดนันมหทำศทำล
เขทำจขงรข้องทผลตตอพระเจข้ทำวตทำ 17 ความยากลดาบากในใจของขผู้าพระองคห์กป็ขยายกวผู้างออกไป
โอ ขอทรงนดาขผู้าพระองคห์ออกจากความทสกขห์ใจของขผู้าพระองคห์ ดนังนนัรนเขทำจขงอข้อนวอนวตทำ 18 ขอ
ทรงพนิจารณาความทสกขห์ยากและความยากลดาบากของขผู้าพระองคห์ และทรงยกบาปทนนั้งสนินั้นของขผู้า
พระองคห์เสทย ในโมงยทำมแหตงวธิกฤตธิอนันรข้ทำยแรง ดทำวธิดหนันไปพขงที่ พระเจข้ทำและอข้อนวอนพระองครใหข้
ทรงหมทำยเหตดุถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำและควทำมเจป็บปวดในใจของเขทำ หทำกวตทำมดควทำมบทำป
ใดๆทดที่จนถขงบนัดนดรเขทำยนังมธิไดข้ขอกทำรยกโทษ เขทำกป็อข้อนวอนพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้ทรงยกโทษเขทำ ใน

กทำรแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ดทำวธิดรผข้วทำต ใจของเขทำตข้องถผกชททำระใหข้สะอทำดจทำกควทำม
บทำปทนัรงสธิรน
ในบรธิบทนนัรนเขทำขอรข้องพระเจข้ทำวตทำ 19 ขอทรงพนิจารณาวม่าคผม่อรนิของขผู้าพระองคห์มทมากเทม่าใด
และเขาเกลทยดชนงขผู้าพระองคห์ดผู้วยความเกลทยดอยม่างทารสณสนกเพทยงใด ขณะทดที่กทำรกบฏของอนับซทำ
โลมกททำลนังขยทำยใหญตขร นข มนันกป็ดผเหมสือนใหญตโตมทำกกวตทำนนัรนเสดยอดกสททำหรนับดทำวธิด ดข้วยไมตแนตใจวตทำ
ใครภนักดดและใครไมตภกนั ดดทททำใหข้ควทำมไมตแนตใจเกดที่ยวกนับสถทำนกทำรณรนร นันดผเหมสือนแยตยธิงที่ กวตทำเดธิมเสดย
อดก
สดด 25:20-21

เพลงสดดุดดอนันยธิงที่ ใหญตบทนดรใกลข้ถขงตอนจบของมนันแลข้วโดยดทำวธิด

อข้อนวอนพระเจข้ทำวตทำ โอ ขอทรงระแวดระวนงชทวนิตของขผู้าพระองคห์ และชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้น ขอ
อยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้รนบความอาย เพราะขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ระแวด
ระวนง (ชามารณ์) ในบรธิบทนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘ปกปข้อง’ ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้
พข้นจทำกพทำยดุทดที่กทำท ลนังกตอตนัวขขรนตตอสผข้เขทำ อดกครนัรงทดที่เขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำวตทำอยตทำใหข้เขทำไดข้รนับควทำมอทำย
เพรทำะกทำรทดที่เขทำวทำงใจในพระองคร
พรข้อมกนับพสืรนหลนังนนัรน ดทำวธิดรข้องทผลวตทำ 21 ขอใหผู้ความสส จรนิตและความเททนั่ยงธรรมสงวนขผู้า
พระองคห์ไวผู้ เพราะขผู้าพระองคห์รอคอยพระองคห์อยผม่ ควทำมสดุจรธิตและควทำมเทดที่ยงธรรมทดที่ดทำวธิดทผลขอ
นดรอทำจเปป็นของเขทำเอง ในเพลงสดดุดด 7:8 และ 26:1 ดทำวธิดไมตละอทำยทดที่จะเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำ
ไดข้ดททำเนธินชดวธิตเชตนนนัรนตตอพระพนักตรรพระองคร หรสือมนันอทำจเปป็นคททำขอหนขงที่ ของดทำวธิดทดที่ขอใหข้พระเจข้ทำ
ทรงชตวยใหข้เขทำสทำมทำรถดททำเนธินชดวธิตเชตนนนัรนตตอไปไดข้ ขข้อเทป็จจรธิงทดที่วทำต คททำทดที่แปลเปป็น สงวน (นนัทซารณ์)
อยผใต นรผปกทำลไมตสมบผรณรกสป็ นนับสนดุนทรรศนะหลนังนดร อดกครนัรงทดที่ควทำมคธิดเรสือที่ งกทำรรอคอยองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำ (อยตทำงนข้อยกป็ในบรธิบทนดร) เปรดยบไดข้กบนั และแทบจะมดควทำมหมทำยเหมสือนกนันกนับกทำรวทำงใจ
พระองคร นนันที่ เปป็นควทำมหวนังเดดยวของเขทำ
สดด 25:22

ดทำวธิดปธิดทข้ทำยโดยกทำรเปลดที่ยนไปพดุงต เปข้ทำทดที่ประชทำชนของเขทำ โอ ขผู้า

แตม่พระเจผู้า ขอทรงไถม่อนิสราเอลออกจากความยากลดาบากทนนั้งสนินั้นของเขา เพลงสดดุดดบทนดรจนถขงจดุดนดร

ถผกพดุงต เปข้ทำไปทดที่กทำรชตวยใหข้พนข้ ของดทำวธิดจทำกวธิกฤตธิของเขทำลข้วนๆ อยตทำงไรกป็ตทำม ครทำวนดรเขทำขอรข้อง
พระเจข้ทำใหข้ทรงไถต (หรสือชตวยใหข้พข้น) ประชทำชทำตธินร นันทนัรงสธิรนจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของมนัน
สงครทำมกลทำงเมสืองกททำลนังจะปะทดุขร ขนและดทำวธิดกป็ทรทำบดด เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงมดควทำม
เมตตทำตตอประชทำชทำตธินร นันโดยรวม
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 26: ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนนั้ เนสือื่องใน
โอกาสใด บางคนเสนอแนะวท่ามนันเปก็นตอนทดีซอื่ าอผลขท่มเหงดาววิด คนอสืนอื่ ๆกก็คดวิ วท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่อวิช
โบเชทถผกลอบสนังหารโดยบาอานาหณ์และเรคาบเพสือื่อประกาศวท่าเขาไมท่มดีสท่วนรผผู้เหก็นเลยในการ
ฆาตกรรมอนันทรยศนนันั้น คนอสืนอื่ ๆเสนอแนะสภาพการณณ์แวดลผู้อมอสือื่นๆ ไมท่วท่ากรณดีใด ดาววิดกก็ยก
เรสืออื่ งความเทดีอื่ยงธรรมของตนตท่อพระพนักตรณ์พระเจผู้า นนันอื่ คสือหนัวขผู้อหลนักของเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ทนันั้งบท
สดด 26:1

ดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงตระหนนักถขงควทำมเทดที่ยงธรรมของเขทำ

โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงตนดสนินเขผู้าขผู้างขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์ดดาเนนินอยผใม่ นความ
สส จรนิตของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ไดผู้วางใจในพระเยโฮวาหห์ ฉะนนนั้นขผู้าพระองคห์จะไมม่พลาด ไมตวทำต
สภทำพกทำรณรแวดลข้อมนนัรนจะเปป็นอะไรกป็ตทำมทดที่ทททำใหข้เขทำเขดยนบทเพลงนดรขร นข มทำ ดทำวธิดกป็รผข้วทำต เขทำไมตไดข้
ทททำควทำมชนัวที่ รข้ทำยใดๆเลย ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงหมทำยเหตดุเรสืที่องควทำมสดุจรธิตแหตงอดุปนธิสนัย
ของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขงวทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำจะทรงตนัดสธินใหข้เขทำพข้นผธิดจทำกขข้อกลตทำวหทำเทป็จ
ตตทำงๆ ดข้วยเหตดุนร ดเขทำจขงจะไมตหวนันที่ ไหว เขทำจะไมตไถลลงไปบนเนธินลสืที่นนนัรนของกทำรถผกกลตทำวหทำอยตทำง
ผธิดๆและกทำรไมตไดข้รนับควทำมยดุตธิธรรม
สดด 26:2-3

ดทำวธิดรข้องทผลตตอไปวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอพนิสผจนห์ขาผู้ พระองคห์

และลองขผู้าพระองคห์เถนิด ทดสอบใจและจนิตของขผู้าพระองคห์เถนิด ดข้วยสททำนวนโวหทำรทดที่กลตทำวสทำมสธิที่ง
ดทำวธิดวธิงวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงทดสอบเขทำ ประกทำรแรกเขทำรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงพวิสผจนณ์
หรสือตรวจสอบเขทำอยตทำงละเอดยด จทำกนนัรนเขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงลอง (นนันที่ คสือ ทดสอบ) เขทำ
สดุดทข้ทำยเขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงทดสอบใจและจธิตของเขทำ คททำทดแที่ ปลเปป็น ทดสอบ (ซาราฟ) หมทำย

ถขงกทำรถลดุงโลหะเพสืที่อประเมธินคตทำควทำมบรธิสดุทธธิธของมนัน ดทำวธิดจขงตดแผตใจของตนใหข้พระเจข้ทำตรวจ
สอบ กทำรทดเที่ ขทำกลตทำวถขงจธิตของเขทำกป็มดควทำมหมทำยตรงตนัวถขงเครสือที่ งในของเขทำ (นนันที่ คสือ ลททำไสข้ของ
เขทำ) คนสมนัยโบรทำณคธิดวตทำทดที่ตรงนั ของอทำรมณรและเหตดุจผงใจตตทำงๆของพวกเขทำเอตอลข้นขขรนมทำจทำกชตอง
ทข้องดข้ทำนลตทำง และแนตทดเดดยวอทำรมณรหลทำยอยตทำงดผเหมสือนสตงผลตตอททำงเดธินยตอยอทำหทำร ดข้วยสททำนวน
โวหทำรของคททำขอสทำมประกทำร ดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงตนัดสธินเขทำวตทำเปป็นคนเทดที่ยงธรรมเมสือที่
เขทำถผกกลตทำวหทำอยตทำงผธิดๆ
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 3 เพราะความเมตตาของพระองคห์อยผม่ตม่อตาขผู้าพระองคห์ และขผู้าพระองคห์
ดดาเนนินในความจรนิงของพระองคห์ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรจงข เรธิที่มยกขข้อสนนับสนดุนคดดของตน เขทำเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำนขกถขงควทำมประเสรธิฐของพระเจข้ทำทดที่มดตตอเขทำเสมอ ดนังนนัรนเขทำจะทททำเรสืที่องเลว
รข้ทำยตตอคนอสืนที่ ไดข้อยตทำงไรในเมสือที่ ใจของเขทำพดุงต เปข้ทำอยผทต อดที่ งครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน เขทำเตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินในควทำมจรธิงจนถขงขณะนนัรน ดทำวธิดกลตทำวไดข้อยตทำงซสืที่อตรงวตทำชดวธิต
ของเขทำเปป็นหนนังสสือเลตมหนขที่งทดเที่ ปธิดออก ซขที่งเปธิดใหข้ทดุกคนไดข้อตทำนรวมถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำดข้วย เขทำ
จขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำเชตนนนัรนเลย
สดด 26:4-5

ดทำวธิดจขงนททำเสนอคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไป ขผู้า

พระองคห์มนิไดผู้นนนั่งอยผม่กนบคนไรผู้สาระ หรรือจะมนิไดผู้สมาคมกนบคนมารยา 5 ขผู้าพระองคห์เกลทยดชสมนสม
คนททนั่ทดาชนนั่ว และขผู้าพระองคห์จะไมม่นนนั่งกนบคนชนนั่ว ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินชดวธิตทดที่
แยกออก เขทำหลดกเลดที่ยงกทำรคบหทำสมทำคมกนับมธิตรสหทำยทดที่เปป็นคนอธรรม คททำทดแที่ ปลเปป็นไรผู้สาระ
(ชาฟ) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ไรข้คตทำ’ หรสือ ‘คดโกง’ คททำทดที่แปลเปป็น คนมารยา (อาลาม) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ ‘ลนับๆลตอๆ’ หรสือ ‘ตลบตะแลง’ กลตทำวโดยสรดุป ดทำวธิดมธิไดข้ดททำเนธินในคททำปรขกษทำของคนอธรรม
และไมตไดข้ยสืนอยผใต นททำงของเหลตทำคนบทำป และไมตไดข้นงนัที่ อยผใต นทดที่นนังที่ ของคนชอบเยทำะเยข้ย พระเจข้ทำ
ทรงทรทำบเรสือที่ งนดรไหม? แนตนอนวตทำพระองครทรงทรทำบ แตตในกทำรอธธิษฐทำน ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้
ระลขกถขงอดุปนธิสนัยสต วนตนัวของเขทำ บทเรดยนหนขงที่ ยนังมดอยผสต ททำหรนับกทำรอธธิษฐทำน ในคททำอธธิษฐทำนทดที่ยธิงที่
ใหญตทรงนั หลทำยทดที่มดอยผทต นัวที่ พระคนัมภดรร คนทนัรงหลทำยทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำมนักเตสือนพระเจข้ทำใหข้
ระลขกถขงสธิที่งทดพที่ ระองครทรงทรทำบอยผกต ตอนแลข้วเพสืที่อเสรธิมกททำลนังเขข้ทำกนับคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำ กทำรใสต

ปรทำกฏกทำรณรนร ดเขข้ทำไปดข้วยอยตทำงซทรทำๆในพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตมกป็สอนอะไรเรทำบทำงอยตทำง พระเจข้ทำ
ทรงประทนับใจเมสือที่ เรทำเสนอคดดของเรทำตตอพระพนักตรรพระองครและไมตแคตคธิดเอทำเองวตทำพระองครทรง
ทรทำบมนันอยผดต ด
สดด 26:6-7

ดทำวธิดจขงรนับปทำกพระเจข้ทำถขงควทำมตนัรงใจของเขทำทดที่จะดททำเนธินชดวธิตอยตทำง

เทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองครตตอไป โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ เพรืนั่อความบรนิสสทธนิธิ์ขผู้าพระองคห์จะ
ชดาระมรือและจะเดนินอยผม่รอบแทม่นของพระองคห์ เพสืที่อเปป็นเครสือที่ งหมทำยทดที่แสดงถขงกทำรไรข้ควทำมผธิดของ
เขทำ ดทำวธิดตนัรงใจวตทำจะลข้ทำงมสือของตนจทำกขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนทดที่ปรนักปรททำเขทำ อดกทรรศนะหนขที่งกป็คสือ
วตทำ ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยถขงกทำรชททำระลข้ทำงในททำงพธิธด นนันที่ คสือ กทำรลข้ทำงมสือของตนกตอนกทำร
นมนัสกทำรทดที่พลนับพลทำ วลดถนัดไปสนนับสนดุนกทำรตดควทำมนดร ดทำวธิดตนัรงใจวตทำจะมทำอยผตต ตอหนข้ทำแทตนบผชทำใน
กทำรนมนัสกทำรพรข้อมกนับมสือทดที่สะอทำดจทำกขข้อกลตทำวหทำตตทำงๆทดที่ปรนักปรททำเขทำ
เขทำจขงจะ 7 พลางประกาศดผู้วยเสทยงแหม่งการโมทนาพระคสณและบอกเลม่าถรึงพระราชกนิจ
มหนศจรรยห์ทนนั้งสนินนั้ ของพระองคห์ เมสืที่อพข้นจทำกขข้อกลตทำวหทำเทดยมเทป็จตตทำงๆทดที่ปรนักปรททำเขทำ ดทำวธิดกป็
ปฏธิญทำณตตอพระเจข้ทำวตทำเขทำจะขอบพระคดุณพระองครและเปป็นพยทำนถขงพระพรมทำกมทำยของพระเจข้ทำ
แกตคนทนัรงปวง
สดด 26:8

พรข้อมกนันนนัรน ดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครผตเพสือที่ ประกทำศถขงควทำมรนักของเขทำทดที่มด

ตตอพระนธิเวศของพระเจข้ทำ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์รนกพระนนิเวศอนนเปป็นททนั่ประทนบของ
พระองคห์ และสถานททนั่ประทนบแหม่งเกทยรตนิยศของพระองคห์ พระวธิหทำรยนังไมตไดข้ถผกสรข้ทำงขขรนมทำ ดทำวธิด
จขงรนักกทำรรต วมประชดุมทดที่พลนับพลทำนนัรน เขทำจขงรข้องประกทำศถขงควทำมรนักของตนทดมที่ ดตตอพลนับพลทำนนัรน
เขทำรนักพระนธิเวศของพระเจข้ทำและทดุกสธิที่งทดที่เกดที่ยวขข้องกนับมนัน เขทำจขงจงรนักภนักดดและสนัตยรซสืที่อตตอสธิที่งตตทำงๆ
ของพระเจข้ทำทดที่นนันที่ อยตทำงสดุดๆ
สดด 26:9-10

แมข้ดทำวธิดไดข้เตสือนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ระลขกแลข้ววตทำเขทำไมตคบหทำ

สมทำคมกนับคนอธรรม เขทำกป็ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเหลสือเขทำใหข้ดททำเนธินในเสข้นททำงนนัรนไดข้อยผตต ตอ
ไป ขออยม่าทรงกวาดจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ไปกนบคนบาป หรรือกวาดชทวนิตของขผู้าพระองคห์ไปกนบ

คนกระหายเลรือด 10 ครือคนซรึงนั่ ในมรือของเขามทแผนการชนวนั่ และมรือขวาของเขาเตป็มดผู้วยสนินบน ผผข้
แตตงเพลงสดดุดดบทนดรใชข้ภทำพเปรดยบของกทำรเกป็บรวบรวมผลไมข้ในฤดผเกป็บเกดที่ยว ดทำวธิดทรทำบวตทำเมสือที่ ถขง
ครทำวเหมทำะสมพระเจข้ทำจะทรงใชข้เคดยวแหตงกทำรพธิพทำกษทำเกดที่ยวคนชนัวที่ ออกไปเสดย เขทำจขงอข้อนวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงไวข้ชดวธิตเขทำในวนันนนัรน ทดที่ถผกรวมอยผใต นกลดุมต คนอธรรมคสือคนเหลตทำนนัรนทดชที่ อบใชข้ควทำม
รดุนแรง คนเหลตทำนนัรนทดที่ชอบทททำเรสืที่องลทำมก และคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตซสืที่อสนัตยรและฉข้อฉล (คททำทดที่แปลเปป็น
แผนการชนวนั่ (ซวิมมาหณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมลทำมก’ หรสือควทำมไมตบรธิสดุทธธิธททำงเพศ) ดทำวธิดไมต
อยทำกมดสตวนเกดที่ยวขข้องกนับฝผงชนกลดุมต นนัรนเลยเมสือที่ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ
สดด 26:11-12

หลนังจทำกไดข้นททำเสนอคดดของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำแลข้ว ผผข้แตตง

เพลงสดดุดดบทนดรแหตงอธิสรทำเอลกป็ปฏธิญทำณอยตทำงสละสลวยวตทำจะดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดยที่ งธรรมตตอไป
แตม่สดาหรนบขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์เดนินในความสส จรนิต ขอทรงไถม่ขผู้าพระองคห์และทรงกรสณาตม่อขผู้า
พระองคห์ เพลงสดดุดดบทนดรขร ขนตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดประกทำศควทำมสดุจรธิตของตน มนันปธิดทข้ทำยดข้วยคททำพผด
ทดคที่ ลข้ทำยๆกนัน เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงไถตเขทำจทำกเหลตทำปฏธิปนักษรและเปดที่ยมดข้วยควทำมเมตตทำตตอเขทำ
แมข้เพลงสดดุดดบทนดรขร ขนตข้นดข้วยคททำทผลขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ มนันกป็ปธิดทข้ทำยดข้วยคททำ
พยทำนเรสืที่องพระคดุณ 12 เทผู้าของขผู้าพระองคห์เหยทยบอยผบม่ นพรืนั้นราบ ขผู้าพระองคห์จะสรรเสรนิญพระเย
โฮวาหห์ในททนั่ชสมนสมชน สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “ทดรที่ ทำบทดที่เทข้ทำของเรทำเหยดยบอยผบต นนนัรนคสือ พนันธสนัญญทำ
ทดแที่ นตนอน ควทำมสนัตยรซสืที่อ พระสนัญญทำนธิรนันดรรและคททำปฏธิญทำณทดที่ไมตรผข้เปลดที่ยนแปลงขององครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำจอมโยธทำ ไมตมคด วทำมกลนัววตทำจะรต วงจทำกพสืรนฐทำนอนันแขป็งแรงนดรเลย หรสือกลนัววตทำมนันจะถผกเอทำ
ออกไปจทำกใตข้เทข้ทำของเรทำดข้วย” ดทำวธิดรผวข้ ทำต เขทำยสืนอยผบต นศธิลทำมนันที่ คงแหตงพระเจข้ทำของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขง
ตนัรงใจวตทำจะสรรเสรธิญพระนทำมของพระเจข้ทำแกตคนทนัรงปวง
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 27: อดีกครนังนั้ ทดีอื่ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ เขดียนขจึนนั้
เนสือื่องในโอกาสใด บางคนควิดวท่ามนันหมายถจึงชท่วงเวลานนันั้นหลนังจากดาววิดไดผู้ยวินขท่าวเรสืออื่ งการเสดีย
ชดีววิตของอนับซาโลมและชนัยชนะของเขาเหนสือบดุตรชายของเขา คนอสืนอื่ ๆควิดวท่ามนันหมายถจึงตอนทดีอื่ดา

ววิดไดผู้ยวินขท่าวเรสือื่องการเสดียชดีววิตของซาอผล คนอสืนอื่ ๆเสนอแนะวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่โดเอกคนเอโดม
กลท่าวใสท่รผู้ายเขาตท่อซาอผล ไมท่วท่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นเพลงบทหนจึอื่งทดีอื่กลท่าวถจึงความรสืนอื่ เรวิง
ความหวนังและความเปรมปรดีดธวิ เจก็ดขผู้อแรกเหก็นไดผู้ชนัดวท่าแสดงถจึงความชสืนอื่ บาน เจก็ดขผู้อสดุดทผู้ายออก
จะเศรผู้ามากกวท่า บางทดีหลนังจากชสือื่นชมยวินดดีแลผู้ว ดาววิดกก็ตระหนนักวท่าตนตผู้องการความชท่วยเหลสือ
ของพระเจผู้าสคาหรนับเสผู้นทางทดีอื่อยผท่เบสืนั้องหนผู้า
สดด 27:1

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรแหตงอธิสรทำเอลขขรนตข้นดข้วยกทำรประกทำศคททำ

สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นความสวม่างและความรอดของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะกลนว
ผผใผู้ ดเลม่า พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นททนั่กดาบนงเขผู้มแขป็งแหม่งชทวนิตขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะตผู้องเกรงใคร องครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำไมตเพดยงประททำนควทำมสวตทำงและจนัดหทำควทำมรอดใหข้เทตทำนนัรน พระองครทรงเปป็นทนัรงสองสธิที่ง
ในตนัวพระองครเองดข้วย พระองครทรงเปป็นบดุคลทำธธิษฐทำนของควทำมสวตทำงทนัรงในดข้ทำนกทำยภทำพและดข้ทำน
จธิตวธิญญทำณ ดผ เพลงสดดุดด 84:11 องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำประททำนไมตเพดยงควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณเทตทำนนัรน
แตตกทำรชตวยใหข้พนข้ แบบชนัวที่ ครทำวจทำกวธิกฤตธิตตทำงๆของชดวตธิ ดข้วย ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องประกทำศไดข้วทำต
“ขข้ทำพเจข้ทำจะตข้องเกรงใคร” นอกจทำกนดร องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังแหตงชดวธิตของเขทำเลย
ดข้วย ดข้วยเหตดุนร ดเขทำจขงไมตตข้องเกรงกลนัวผผข้ใด และแนตนอนวตทำดทำวธิดมดศนัตรผมทำกมทำยตลอดชดวตธิ ของเขทำ
– ศนัตรผทร นังหลทำยทดที่จข้องเอทำชดวธิตของเขทำ กระนนัรนในกทำรตระหนนักวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็น (1)
ควทำมสวตทำง, (2) ควทำมรอดและ (3) พละกททำลนังของเขทำ เขทำจขงรผข้วทำต เขทำไมตมดเหตดุใหข้ตข้องกลนัว
สดด 27:2-3

ดทำวธิดจขงหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อใครต ครวญ เมรืนั่อคนชนวนั่ ไดผู้เขผู้ามาหาขผู้าพเจผู้า

เพรืนั่อจะกนินเนรืนั้อขผู้าพเจผู้า ครือปฏนิปนกษห์และคผม่อรนิของขผู้าพเจผู้า เขาไดผู้สะดสดและลผู้มลง ศนัตรผทร นังหลทำยของ
เขทำจงใจทดที่จะทททำลทำยเขทำหลทำยตตอหลทำยครนัรง นนันที่ เปป็นคททำพผดเปรดยบเทดยบอยตทำงไมตตข้องสงสนัยเมสือที่ เขทำ
กลตทำววตทำคนเหลตทำนนัรนกธินเนสืรอของเขทำ กระนนัรนเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังและควทำมรอดของ
เขทำ พวกเขทำจขงสะดดุดและลข้มลง

เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 3 แมผู้กองทนพตนนั้งคม่ายสผผู้ขผู้าพเจผู้า จนิตใจของขผู้าพเจผู้าจะไมม่กลนว กองทนัพในทดที่
นดรคสือพลโยธทำ แมข้กระทนังที่ กองทนัพหนขงที่ จะยกมทำตตอสผข้ดทำวธิด เขทำกป็จะไมตกลนัวเลย (แนตทดเดดยวมดอยผหต ลทำย
ครนัรงทดที่บรรดทำกองทนัพของเหลตทำศนัตรผของดทำวธิดทททำเชตนนนัรนจรธิงๆ)
นอกจทำกนดร ดทำวธิดประกทำศไดข้วทำต แมผู้ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้รนบภนยสงคราม ขผู้าพเจผู้ายนงไวผู้ใจไดผู้อยผม่
ควทำมไวข้ใจของเขทำถผกพบในขข้อ 1: องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นควทำมสวตทำง ควทำมรอดและพละกททำลนัง
แหตงชดวธิตของเขทำ เพรทำะควทำมมนันที่ ใจนนัรนเอง เขทำจขงจะไมตกลนัว – แมข้กองทนัพหนขที่งยกมทำตตอสผข้เขทำจรธิงๆ
กป็ตทำม ดทำวธิดเคยอยผทต ดที่นนันที่ มทำแลข้วและไดข้เหป็นกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำมทำกนับตทำ เขทำพผดจทำก
ประสบกทำรณรทดที่เจอมทำกนับตนัว
สดด 27:4-5

ใจของชทำยผผข้นร ดทดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำถผกเปธิดเผยเพธิที่มเตธิม

แมข้มดชยนั ชนะเหนสือเหลตทำศนัตรผของเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็รอข้ งออกมทำวตทำ ขผู้าพเจผู้าทผลขอสนินั่งหนรึนั่งจากพระเยโฮ
วาหห์ซงรึนั่ ขผู้าพเจผู้าจะเสาะแสวงหาเสมอ ครือททนั่ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้อยผม่ในพระนนิเวศของพระเยโฮวาหห์ตลอด
วนนเวลาชนนั่วชทวนิตของขผู้าพเจผู้า เพรืนั่อจะดผความงามของพระเยโฮวาหห์ และเพรืนั่อจะพนินนิจพนิจารณาอยผใม่ น
พระวนิหารของพระองคห์ นอกเหนสือจทำกทดุกสธิที่งทดที่ดทำวธิดผผข้เปป็นกษนัตรธิยรจะปรทำรถนทำ เขทำมดอยผสต ที่ งธิ หนขงที่ ทดที่
สททำคนัญเหนสือสธิที่งอสืที่นใด เขทำมดควทำมปรทำรถนทำแรงกลข้ทำทดที่จะสนัตยรซสืที่อตตอพระนธิเวศของพระเจข้ทำตลอดชนัวที่
ชดวธิตของเขทำ ควทำมตนัรงใจแนตวแนตของเขทำไมตใชตทดที่จะเปป็นผผข้เขข้ทำรต วมประชดุมแคตเปป็นบทำงโอกทำสหรสือมทำ
บข้ทำงไมตมทำบข้ทำง ตรงกนันขข้ทำมดทำวธิดปฏธิญทำณวตทำจะอาศนัยอยผท่ในพระนธิเวศขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ นดที่บอก
เปป็นนนัยถขงควทำมถทำวรและควทำมสนัตยรซสืที่อ เทตทำทดที่เขทำทรทำบ พระนธิเวศของพระเจข้ทำเปป็นบข้ทำนของเขทำ ทดที่
นนันที่ เขทำจะแสวงหทำพระพนักตรรขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและมดใจจดจตออยผทต ดที่ควทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร
ทดที่นนนัที่ เขทำจะอธธิษฐทำนอยตทำงใกลข้ชธิดกนับสงตทำรทำศดเชคธินทำหรของพระเจข้ทำ ควทำมสนธิทสนมฝตทำยวธิญญทำณ
เชตนนนัรนจะถผกพบในพระนธิเวศของพระเจข้ทำและดทำวธิดกป็โหยหทำทดที่จะถผกปลผกอยผใต นทดที่นนันที่ ดผ เพลงสดดุดด
92:13
นอกจทำกนดร 5 เพราะพระองคห์จะทรงซม่อนขผู้าพเจผู้าในททนั่กดาบนงของพระองคห์ในยามยาก
ลดาบาก พระองคห์จะปนิดขผู้าพเจผู้าไวผู้ในททนั่ซม่อนเรผู้นแหม่งพลนบพลาของพระองคห์ พระองคห์จะทรงตนนั้ง

ขผู้าพเจผู้าไวผู้สผงบนศนิลา เมสืที่อควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆแหตงชดวธิตเกธิดขขรนเหมสือนทดที่พวกมนันจะเกธิดขขรนอยตทำง
แนตนอน ดทำวธิดกป็รวผข้ ทำต เขทำจะพบทดที่ลร ดภยนั ในเบสืรองพระพนักตรรขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ กทำรสถธิตอยผดต วข้ ยนนัรน
อยผทต ดที่พลนับพลทำเมสืที่อเขทำไปยนังทดที่นนันที่ เพสือที่ อธธิษฐทำนและนมนัสกทำร ในกทำรทททำเชตนนนัรน เขทำรผข้วทำต พระเจข้ทำจะ
ทรงตนัรงเขทำไวข้บนศธิลทำเขข้มแขป็งแหตงควทำมชตวยเหลสือและกทำรปกปข้องของพระองคร ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำซขที่งดทำวธิดไดข้พรรณนทำอยตทำงสละสลวยเหลสือเกธินนดรกคป็ สือวตทำ ในกทำรพนักพธิงในองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำในยทำมยทำกลททำบทำก เขทำจะพบควทำมชตวยเหลสือ พละกททำลนังและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ
สดด 27:6

เมสือที่ เลป็งเหป็นสธิที่งเหลตทำนดรทร นังสธิรน ดทำวธิดจขงรข้องประกทำศไดข้วทำต และบนดนทนั้

ศทรษะของขผู้าพเจผู้าจะเชนิดขรึนั้นเหนรือศนตรผ ของขผู้าพเจผู้าททนั่อยผม่รอบขผู้าง ฉะนนนนั้ ขผู้าพเจผู้าจะถวายเครรืนั่อง
สนตวบผชาแหม่งการโหม่รผู้องในพลนบพลาของพระองคห์ ขผู้าพเจผู้าจะรผู้องเพลงและรผู้องเพลงสรรเสรนิญ
แดม่พระเยโฮวาหห์ ในกทำรพบควทำมชตวยเหลสือ พละกททำลนังและกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำทดที่พระนธิเวศ
ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดประกทำศลตวงหนข้ทำถขงชนัยชนะของเขทำเหนสือเหลตทำศนัตรผของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจขง
ปฏธิญทำณวตทำจะถวทำยเครสือที่ งสนัตวบผชทำตตทำงๆแหตงควทำมชสืที่นชมยธินดดแดตพระเจข้ทำทดที่พลนับพลทำ กทำรทดที่ดทำวธิด
กลตทำวถขง “เครสือที่ งสนัตวบผชทำแหตงกทำรโหตรข้อง” อทำจเปป็นมทำกกวตทำแคตคททำกลตทำวเกธินจรธิง มนันอทำจหมทำยถขง
ของถวทำยทดที่เฉพทำะเจทำะจงซขที่งถผกกลตทำวถขงในกนันดทำรวธิถด 10:10
ไมตวทำต กรณดใด ในกทำรรผข้วทำต พระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้น ดทำวธิดจขงปฏธิญทำณวตทำจะรข้องเพลง
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ บทเรดยนนนัรนยนังมดอยผสต ททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำจนถขงวนันนดร เรทำไมตมดททำง
รข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำไดข้มทำกพอเลย มดบทเรดยนหนขงที่ ในเรสืที่องดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธตรงนดรเชตนกนัน
จดุดสนใจหลนักของบทเพลงของดทำวธิดคสือองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระองครผผข้ทดที่ฟงนั บทเพลงสรรเสรธิญ
ตตทำงๆของเขทำทรงอยผใต นสวรรครและไมตใชตบนแผตนดธินโลก ไมตมดกทำรบอกตรงไหนในพระคนัมภดรรเลย
วตทำดนตรดแบบครธิสเตดยนมดไวข้เพสือที่ ใหข้ควทำมบนันเทธิงแกตหผของมนดุษยร จดุดสนใจเดดยวเทตทำนนัรนของมนันอยผทต ดที่
กทำรเปป็นทดพที่ อพระทนัยแกตพระกรรณของพระเจข้ทำ
สดด 27:7-8

กทำรเปลดที่ยนแปลงแบบแยบยลเกธิดขขรนตรงนดรในเพลงสดดุดดบทนดร ขณะ

ทดจที่ นถขงจดุดนดร ดทำวธิดไดข้เปรมปรดดธ ธิในกทำรสรรเสรธิญและถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระเจข้ทำ ครทำวนดรนร ททำเสดยง

เปลดที่ยนไปเปป็นคททำอธธิษฐทำนแบบเศรข้ทำๆบข้ทำง อทำจเปป็นไดข้วทำต เมสืที่อดทำวธิดหนันจทำกกทำรใครต ครวญเกดที่ยวกนับ
กทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำไปยนังกทำรศขกเหลตทำนนัรนทดที่จะมทำถขงอยตทำงเลดยที่ งไมตไดข้ ครทำวนดรเขทำจขงวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นเมสือที่ ถขงตอนนนัรนเชตนกนัน โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงสดนบเมรืนั่อขผู้า
พระองคห์รผู้องทผลดผู้วยเสทยงของขผู้าพระองคห์ ขอทรงกรสณาและตรนสตอบขผู้าพระองคห์ ผผข้แตตงเพลง
สดดุดดบทนดรรข้องทผลองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำอดกครนัรง
จทำกนนัรนดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงนทรทำพระทนัยของพระองครอดกครนัรง 8 พระองคห์ตรนสแลผู้ว
วม่า "จงหาหนผู้าของเรา" จนิตใจของขผู้าพระองคห์ทผลพระองคห์วม่า "ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์จะ
แสวงพระพนกตรห์ของพระองคห์" ในพระรทำชบนัญญนัตธิ 4:29 พระเจข้ทำทรงบนัญชทำประชทำชนของ
พระองครใหข้แสวงหทำพระองคร นนันที่ อทำจเปป็นสธิที่งทดที่ดทำวธิดหมทำยถขงอยผใต นใจ ดนังนนัรนดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำ
ใหข้ระลขกถขงพระวจนะของพระองครและในควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะนนัรนเขทำกป็กทำท ลนังมทำเขข้ทำเฝข้ทำ
พระองครในคททำอธธิษฐทำน ปรทำกฏกทำรณรของกทำรเตสือนพระเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำนใหข้ทรงระลขกถขงสธิที่ งทดที่
พระองครทรงบนัญชทำไวข้หรสือทรงสนัญญทำไวข้ถผกพบอยผทต นัวที่ พระคนัมภดรร ดทำวธิดทททำเชตนนนัรนตรงนดร
สดด 27:9-10

นทรทำเสดยงแหตงคททำอธธิษฐทำนของดทำวธิดอยผดต ๆด กป็เปลดที่ยนเปป็นโศกเศรข้ทำ เขทำ

จขงรข้องออกมทำวตทำ ขออยม่าทรงซม่อนพระพนกตรห์ของพระองคห์จากขผู้าพระองคห์ อยม่าผลนกไสผผรผู้ นบใชผู้ของ
พระองคห์ออกไปเสทยดผู้วยความกรนินั้ว พระองคห์ทรงเปป็นผผผู้อ สปถนมภห์ของขผู้าพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า
แหม่งความรอดของขผู้าพระองคห์ ขออยม่าทรงทนินั้งขผู้าพระองคห์ หรรือสละขผู้าพระองคห์เสทย นดที่เปป็นแบบ
อยตทำงหนขที่งทดที่ชดนั เจนของคททำอธธิษฐทำนอนันรข้อนรนทดที่เกธิดผลมทำกของผผข้ชอบธรรมคนหนขที่ง พระวธิญญทำณ
บรธิสดุทธธิธอทำจทรงเตสือนดทำวธิดใหข้ระลขกถขงควทำมบทำปในชดวตธิ ของเขทำ ในกทำรตระหนนักถขงเรสืที่องนนัร น ผผข้
แตตงเพลงสดดุดดบทนดรอยผดต ดๆกป็ทผลขอพระเมตตทำของพระเจข้ทำ ระดนับของคททำวธิงวอนของเขทำเหป็นไดข้ชนัด
วตทำมทำจทำกกข้นบขรงแหตงหนัวใจของเขทำ เขทำไมตไดข้กทำท ลนังอข้อนวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงทธิรงเขทำในเชธิงวตทำเขทำจะ
สผญเสดยควทำมรอดของเขทำ ตรงกนันขข้ทำมเขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงหนันควทำมประเสรธิฐและกทำร
อวยพรของพระองครไปจทำกเขทำ

ดทำวธิดถขงขนทำดยกกรณดทดที่ไมตนตทำจะเกธิดขขรนไดข้ 10 แมผู้บดนิ าและมารดาของขผู้าพระองคห์ทอดทนินั้ง
ขผู้าพระองคห์ แตม่พระเยโฮวาหห์จะทรงยกขผู้าพระองคห์ขนรึนั้ นดที่เปป็นเพดยงกทำรสมมตธิเทตทำนนัรน ไมตมดกทำร
บนันทขกไวข้หรสือกทำรบอกเปป็นนนัยเกดที่ยวกนับกทำรตนัดสทำยสนัมพนันธรระหวตทำงเขทำกนับบธิดทำมทำรดทำของเขทำแตต
อยตทำงใดเลย ตรงกนันขข้ทำมดทำวธิดเสนอวตทำแมข้หทำกเรสืที่องนนัรนเกธิดขขรนจรธิงๆ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรงรนับ
เขทำไวข้ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเยซผไมตเคยทททำใหข้ผธิดหวนัง พระองครจะไมตมวด นันทอดทธิรงเรทำ
หรสือละทธิรงเรทำเลย ดผ พระรทำชบนัญญนัตธิ 31:6 และฮดบรผ 13:5 ตลอดหลทำยปดทดที่ผทำต นมทำครธิสเตดยนใหมต
จททำนวนมทำกตข้องอข้ทำงพระสนัญญทำขข้อนดรเมสือที่ ครอบครนัวหนันมทำตตอสผข้พวกเขทำ
สดด 27:11-12

ขณะทดที่เพลงสดดุดดอนันไดข้รนับพรนดรใกลข้ถขงตอนจบของมนันแลข้ว ผผข้แตตง

ทตทำนนดรกเป็ อตยคททำอธธิษฐทำนทผลขอหลทำยประกทำรตตอสวรรคร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอสอนมรรคาของ
พระองคห์แกม่ขผู้าพระองคห์ และทรงนดาขผู้าพระองคห์ไปบนวนิถทราบ เหตสดผู้วยศนตรผ ของขผู้าพระองคห์ เขทำ
แสวงหทำกทำรทรงนททำและกทำรชดรททำงของพระเจข้ทำ นดเที่ ทตทำกนับดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำวตทำ “ขอทรงนททำขข้ทำ
พระองคร โอ พระองครผผข้ทรงเปป็นพระเยโฮวทำหรผผข้ยธิงที่ ใหญต” เขทำทรทำบถขงกนับดนักและหลดุมพรทำงเหลตทำ
นนัรนทดที่บรรดทำศนัตรผของเขทำจะวทำงไวข้ดนักจนับเขทำ เขทำตข้องกทำรกทำรชดรททำงของพระเจข้ทำและเขทำกป็ทรทำบเรสืที่อง
นดรดด เขทำจขงอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงนททำททำงของเขทำ
นอกจทำกนดรเขทำยนังวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 12 ขออยม่าทรงมอบขผู้าพระองคห์ไวผู้กบน ปฏนิปนกษห์ใหผู้เขาทดา
ตามใจชอบ เพราะพยานเทป็จไดผู้ลสกขรึนั้นสผผู้ขาผู้ พระองคห์ และเขาหายใจออกมาเปป็นความทารสณ เพรทำะ
ทรทำบถขงปนัญหทำและวธิกฤตธิเหลตทำนนัรนทดรที่ อคอยอยผเต บสืรองหนข้ทำ ดทำวธิดจขงวธิงวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำอดกครนัรง
ใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้น ควทำมหวนังของเขทำอยผใต นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 27:13

พรข้อมกนันนนัรนดทำวธิดประกทำศวตทำ ขผู้าพเจผู้าคงหมดสตนิไปนอกจาก

ขผู้าพเจผู้าเชรืนั่อวม่า ขผู้าพเจผู้าจะเหป็นความดทของพระเยโฮวาหห์ททนั่ในแผม่นดนินของคนเปป็น ดทำวธิดสทำรภทำพ
อยตทำงเปธิดเผยวตทำเขทำคงถผกทททำลทำยไปแลข้วหทำกเขทำไมตไดข้เชสืที่อ ควทำมเชสืที่อเปป็นพลนังอนันเปดยที่ มดข้วยฤทธธิธเดช
ทดที่นททำมทำซขที่งกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ แมข้พทำยดุชดวธิตมนักทททำใหข้เรทำมองชดวธิตดข้วยมดุมมองทดที่มสืดหมตน ดทำ
วธิดโดยควทำมเชสืที่อกป็มองเหป็นควทำมดดของพระเจข้ทำในแผตนดธินของคนเปป็นอยผดต ด แมข้ควทำมทดุกขรลททำบทำก

ตตทำงๆของชดวธิตลองใจเรทำใหข้หมดสธิรนควทำมหวนัง โดยควทำมเชสืที่อดทำวธิดกป็มองเหป็นควทำมดดของพระเจข้ทำ
และมนันปข้องกนันไมตใหข้เขทำลข้มลง
สดด 27:14

เพรทำะเหป็นถขงควทำมคธิดอนันเปดที่ยมสดุขนนัรน ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดด

บทนดรดข้วยคททำกททำชนับนดร จงรอคอยพระเยโฮวาหห์ จงเขผู้มแขป็ง และพระองคห์จะทดาใหผู้จนิตใจของทม่านกลผู้า
หาญเถนิด เออ จงรอคอยพระเยโฮวาหห์ ควทำมคธิดทดที่ถผกบอกเปป็นนนัยในกทำรรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
คสือกทำรหนันมทำพขงที่ พระองคร วทำงใจพระองคร จทำกนนัรนกป็รอ ยธิงที่ กวตทำนนัรน ดทำวธิดกททำชนับเรทำวตทำ “จงเขข้มแขป็ง”
ชตทำงเปป็นควทำมเรดยบงตทำยอนันเปดที่ยมสดุข (1) จงรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ จทำกนนัรนกป็ (2) จงเขข้มแขป็ง (นนันที่
คสือ จงมดกทำท ลนังใจดด) เรทำควรหมทำยเหตดุวทำต กทำรมดกทำท ลนังใจดดตรงนดรไมตใชตกทำรเปป็นผผข้ถผกกระทททำ มนันคสือกทำร
เปป็นผผข้กระทททำ
คททำทดแที่ ปลเปป็น จงเขผู้มแขป็ง (ชาซนัค) มดควทำมหมทำยวตทำ 'เขข้มแขป็งในจธิตวธิญญทำณ' เรทำไมตควร
จมปลนักอยผใต นควทำมทข้อใจ เรทำถผกสนังที่ ใหข้เขข้มแขป็งในจธิตวธิญญทำณ และมดเหตดุผลงตทำยๆประกทำรหนขที่ง
สททำหรนับคททำสนังที่ เชตนนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดบทนดรสนัญญทำวตทำเมสืที่อเรทำรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและเขข้มแขป็ง
ในจธิตวธิญญทำณตตอไป “พระองครจะทททำใหข้จธิตใจของทตทำนกลข้ทำหทำญ” เรทำควรหมทำยเหตดุไวข้วทำต พระ
สนัญญทำขข้อนดรตร งนั อยผบต นเงสืที่อนไขสองประกทำรนนัรนทดที่ถผกกลตทำวถขงไปแลข้ว: จงรอคอยและจงเขข้มแขป็ง ดนัง
นนัรนดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยโดยกทำรกลตทำวซทรทำคททำสนังที่ ของตน “เออ จงรอคอยพระเยโฮวทำหรเถธิด” ใบสนังที่ ยทำของ
พระเจข้ทำสททำหรนับพละกททำลนังกป็เรดยบงตทำยจรธิงๆ ดผ อธิสยทำหร 40:31
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 28: ไมท่ปรากฏชนัดเจนเหมสือนเดวิมวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้น
เนสือื่องในโอกาสใด บางคนควิดวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่ดาววิดกคาลนังหลบหนดีจากซาอผล คนอสืนอื่ ๆควิดวท่ามนัน
เปก็นตอนทดีอื่ดาววิดกคาลนังหลบหนดีจากอนับซาโลมทดีอื่มาหะนาอวิม ไมท่วาท่ กรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีกนั้ ก็เปก็น
เพลงทดีอื่สสือื่อถจึงความเรท่งดท่วนสดุดๆ ดาววิดทผลขอความชท่วยเหลสือของพระเจผู้า ขณะทดีอื่เพลงสดดุดดีบททดีอื่
แลผู้วขจึนั้นตผู้นดผู้วยชนัยชนะจากนนันั้นกก็เรวิอื่มเศรผู้าลง เพลงสดดุดดีบทนดีกนั้ ลนับตรงกนันขผู้าม ดาววิดอยผใท่ นหดุบเขา

แหท่งววิกฤตวิตอนทดีอื่เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เรวิมอื่ ตผู้น อยท่างไรกก็ตาม พอถจึงตอนจบของมนัน เขากก็อยผท่บนยอดเขา
และสรรเสรวิญพระเจผู้า
สดด 28:1-2

ขณะอยผใต นสภทำพจนตรอก ดทำวธิดรข้องทผลตตอพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่

พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์รผู้องทผลตม่อพระองคห์ ศนิลาของขผู้าพระองคห์ ขออยม่าใหผู้พระกรรณหนวกตม่อ
ขผู้าพระองคห์ เกรงวม่าถผู้าพระองคห์ทรงเงทยบอยผตม่ ม่อขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะเปป็นเหมรือนคนเหลม่านนนั้น
ททนั่ลงไปยนงปากแดนผผผู้ตาย ดทำวธิดเรดยกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำศธิลทำของเขทำอดกครนัรง ดผ เพลงสดดุดด 18:2,
31, 46; 31:3; 42:9; 61:2, 62:2; 62:6-7; 71:3; 78:35; 89:26; 92:15; 94:22 และ 95:1 เมสืที่อดทำวธิด
เผชธิญชตวงเวลทำแหตงวธิกฤตธิครนัรงใหญต เขทำกป็รข้องทผลองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของ
เขทำ หทำกพระองครไมตทรงสดนับฟนัง เขทำกป็จะตทำย กทำรทดที่เขทำกลตทำวถขงปากแดนผผผู้ตายยตอมเปป็นคททำเปรดยบ
หมทำยถขงหลดุมศพและควทำมตทำย สภทำพกทำรณรแวดลข้อมตตทำงๆของเขทำกป็นตทำกลนัวจรธิงๆ มนันเปป็นเรสือที่ งคอ
ขทำดบทำดตทำย
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 2 ขอทรงสดนบเสทยงวนิงวอนของขผู้าพระองคห์ ขณะเมรืนั่อขผู้าพระองคห์รอผู้ งทผล
ขอความอสปถนมภห์จากพระองคห์ ขณะเมรืนั่อขผู้าพระองคห์ยกมรือของขผู้าพระองคห์ขนรึนั้ ตรงตม่อททนั่บรนิสส ทธนิธิ์
ททนั่สสดของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ททนั่บรนิสสทธนิธิ์ททนั่สสด (เดบวิยรณ์) หมทำยถขง สถทำนทดที่บรธิสดุทธธิธทดที่สดุด ดทำวธิด
อทำจไมตไดข้อยผทต ดที่พลนับพลทำ แตตในโมงยทำมวธิกฤตธิ เขทำกป็คดุกเขตทำลงตตอทดที่ใดกป็ตทำมทดที่เขทำอยผใต นขณะนนัรนและ
ยกมสือของตนขขรนตตอพระเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำนแบบจนตรอก ควทำมคธิดทดที่แฝงอยผใต นเสดียงววิงวอนของ
เขทำกป็คสือ กทำรวธิงวอน ทดถที่ ผกบนันทขกไวข้ตรงนดรคสือ คททำวธิงวอนในสต วนลขกทดที่สดุดจทำกหนัวใจของดทำวธิดในโมง
ยทำมแหตงวธิกฤตธิอนันรข้ทำยแรง
สดด 28:3-5

จทำกนนัรนดทำวธิดกป็หนันควทำมสนใจของตนไปยนังบรรดทำศนัตรผของเขทำ เขทำ

รข้องทผลพระเจข้ทำวตทำ ขออยม่าทรงกวาดขผู้าพระองคห์ไปพรผู้อมกนบคนชนนั่ว กนบบรรดาคนททนั่กระทดาความ
ชนวนั่ ชผู้า ผผผู้พผดอยม่างสนนตนิกบน เพรืนั่อนบผู้านของตน แตม่การปองรผู้ายอยผม่ในใจของเขาทนนั้งหลาย ควทำมคธิดตรง
นดรอทำจหมทำยถขงตอนทดพที่ ระเจข้ทำจะทรงดขงอวนแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองครเพสืที่อตตอสผข้เหลตทำคนชนัวที่
เมสือที่ วนันนนัรนมทำถขง ดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงลทำกเขทำไปกนับคนเหลตทำนนัรนดข้วย เขทำหมทำยเหตดุเปป็น

พธิเศษเกดที่ยวกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ตดสองหนข้ทำ พวกเขทำพผดจทำกนับเพสืที่อนบข้ทำนอยตทำงรต ทำเรธิงตตอหนข้ทำแตตแทงขข้ทำง
หลนังพวกเขทำในภทำยหลนัง ดทำวธิดอทำจหมทำยถขงกทำรตดสองหนข้ทำของซทำอผลหรสืออนับซทำโลมอยผใต นใจ
เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชนนั่วแหม่ง
กนิจการของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานนดนั้ามรือของเขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร กลตทำว
อดกนนัยหนขที่ง ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงตอบแทนเหลตทำศนัตรผของเขทำตทำมทดที่พวกเขทำ
สมควรไดข้รนับอยตทำงสทำสม คททำทดที่แปลเปป็น ตามสมควร (กามผลวลณ์) จรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยวตทำสธิที่งทดที่
คนๆหนขงที่ สมควรไดข้รนับ
5 เพราะเขาไมม่นนบถรือพระราชกนิจของพระเยโฮวาหห์ หรรือพระหนตถกนิจของพระองคห์
พระองคห์จะทรงพนงเขาลงและไมม่สรผู้างเขาขรึนั้นอทก คททำทดที่แปลเปป็น พระหนตถกนิจ (มาอาเซหณ์) มดควทำม
หมทำยตรงนดรวทำต ‘ภทำระหนข้ทำทดที่ตตทำงๆ’ หรสือแคต ‘ผลงทำนตตทำงๆ’ เพรทำะคนอธรรมเมธินเฉยและไมตสนใจ
พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำอยตทำงสธิรนเชธิง ดทำวธิดจขงรบเรข้ทำพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำโดยทททำลทำย
พวกเขทำและไมตทรงอนดุญทำตใหข้พวกเขทำถผกสรข้ทำงขขรนใหมต
สดด 28:6

โปรดสนังเกตควทำมเปลดที่ยนแปลงมหทำศทำลในสภทำพอทำกทำศตรงนดร

ขณะทดที่กตอนหนข้ทำนดรดทำวธิดอนับจนอยผใต นพทำยดุแหตงชดวตธิ บนัดนดรแสงแดดแหตงกทำรอวยพรของพระเจข้ทำกป็
ปรทำกฏชนัดเจนแกตเขทำแลข้ว สาธสการแดม่พระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์ทรงสดนบเสทยงวนิงวอนของ
ขผู้าพเจผู้า อทำจเปป็นไดข้วทำต ขณะทดที่ดทำวธิดกททำลนังอธธิษฐทำนอยตทำงจนตรอกเกดที่ยวกนับวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผนต ร นัน มด
คนมทำแจข้งขตทำวแกตเขทำวตทำศนัตรผของเขทำไดข้ถผกกททำจนัดไปเสดยแลข้ว หรสืออทำจเปป็นไดข้วทำต ดทำวธิดในควทำมเชสืที่อ
ตระหนนักวตทำพระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังและตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ดนังนนัรนเขทำในควทำมเชสืที่อทดที่เพธิมที่ มทำก
ยธิงที่ กวตทำเดธิมเสดยอดกจขงสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับสธิที่งทดที่พระองครจะทรงกระทททำ ไมตวทำต กรณดใด คททำ
อธธิษฐทำนของเขทำตอนนดรกเป็ ปลดที่ยนเปป็นคททำสรรเสรธิญแลข้ว
สดด 28:7

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ประกทำศวตทำ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นกดาลนง

และเปป็นโลม่ของขผู้าพเจผู้า จนิตใจของขผู้าพเจผู้าวางใจในพระองคห์ ขผู้าพเจผู้าจรึงไดผู้รนบความอสปถนมภห์
ฉะนนนั้นจนิตใจของขผู้าพเจผู้าจรึงปทตนิยนินดทยนินั่ง ขผู้าพเจผู้าจะถวายโมทนาแกม่พระองคห์ดผู้วยบทเพลงของ

ขผู้าพเจผู้า เมสือที่ ขตทำวเรสือที่ งชนัยชนะไดข้มทำถขง ดทำวธิดกป็ตระหนนักอดกครนัรงวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นพละ
กททำลนังของเขทำและโลตของเขทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงปกปข้องและทรงชตวยเขทำใหข้พข้นแลข้ว เขทำไดข้วทำงใจ
พระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พนข้ และพระเจข้ทำทรงชตวยเหลสือเขทำแลข้วจรธิงๆ ดนังนนัรนเขทำจขงเปป็นพยทำนวตทำ
จธิตใจของเขทำปดตธิยธินดดอยตทำงยธิงที่ อดกครนัรงทดที่บทเพลงของดทำวธิดหรสือดนตรดนมนัสกทำร มดไวข้เพสืที่อพระกรรณ
ของพระเจข้ทำ ดทำวธิดตข้องกทำรใหข้พระองครฟนังบทเพลงของเขทำ
สดด 28:8

ในขข้อทดที่แลข้ว ดทำวธิดเปป็นพยทำนถขงพละกททำลนังของพระเจข้ทำในชดวตธิ ของ

เขทำ ครทำวนดรเขทำนขกยข้อนถขงประชทำชนของพระเจข้ทำโดยทนัวที่ ไป พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นกดาลนงของเขาทนนั้ง
หลาย พระเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังของเรทำเชตนกนัน โดยเฉพทำะเมสืที่อเรทำหนันมทำพขงที่ พระองครและวทำงใจ
พระองครในเวลทำทดที่เรทำตข้องกทำร จทำกนนัรนเขทำกป็ออกควทำมเหป็นหนขที่งทดที่ลขกซขรง พระองคห์ทรงเปป็นปผู้อมรอด
ของผผผู้รบน เจนิมของพระองคห์ คททำทดแที่ ปลเปป็น ผผผู้รบน เจนิม (เมชวิยาค หรสือ เมสสวิยาหณ์) เปป็นคททำทดที่นตทำสนใจ ดทำ
วธิดอทำจกททำลนังหมทำยถขงตนัวเขทำเองผผข้เปป็นกษนัตรธิยร อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำมดกทำรอข้ทำงอธิงแบบ
ระยะยทำวถขงพระองครผผข้ทรงรนับเจธิมเชตนกนัน ในทนัรงสองกรณด “ผผรข้ นับเจธิมของพระองคร” หมทำยถขงกษนัตรธิ
ยยรแหตงอธิสรทำเอล พระเจข้ทำทรงเปป็นพละกททำลนังของดทำวธิดและทรงเปป็นพละกททำลนังของพระเยซผอยตทำง
แนตนอนในกทำรรนับใชข้ของพระองคร
สดด 28:9

เพลงสดดุดดบทนดรจงข ปธิดทข้ทำยดข้วยคททำรข้องทผลตตอพระเจข้ทำวตทำ ขอทรงชม่วย

ประชาชนของพระองคห์ใหผู้รอด และอดานวยพระพรแกม่มรดกของพระองคห์ ขอทรงเปป็นผผผู้เลทยนั้ งดผเขา
และหอบหนินั้วเขาไปเปป็นนนิตยห์ จดุดสนใจหลนักขณะนนัรนอยผทต ดที่อธิสรทำเอล ดทำวธิดผผข้เปป็นกษนัตรธิยรทผลขอ
ใหข้กทำรอวยพรของพระเจข้ทำอยผบต นพวกเขทำ กทำรกลตทำววตทำพระเจข้ทำทรงชตวยพวกเขทำใหข้รอดในบรธิบทนดร
อทำจหมทำยถขงกทำรทดที่พระองครทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ จทำกวธิกฤตธิตตทำงๆของชดวธิต ควทำมเปป็นไปไดข้นร นันยนัง
มดอยผจต นถขงวนันนดร
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 29: เราไมท่ทราบชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องใน
โอกาสใดนอกเสดียจากวท่ามนันถผกเขดียนโดยดาววิด มนันเปก็นเพลงสดดุดดีแหท่งคคาสรรเสรวิญแดท่พระเจผู้า

อาจเปก็นไดผู้วท่าดาววิดถผกดลใจใหผู้เขดียนมนันหลนังจากไดผู้เหก็นพายดุฝนอนันทรงพลนัง ในเพลงสดดุดดีบทนดีทนั้ นันั้ง
บท เขาเปรดียบพระสดุรเสดียงขององคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าวท่าเปก็นเหมสือนเสดียงปรบมสือและเสดียงกจึกกผู้องของ
พายดุฝนอนันทรงพลนัง
สดด 29:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดรบเรข้ทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำรง

ตททำแหนตงทดที่มดสธิทธธิอททำนทำจใหข้สรรเสรธิญและถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่เทวชทพทนนั้งหลาย จง
ถวายแดม่พระเยโฮวาหห์เถนิด จงถวายสงม่าราศทและพระกดาลนงแดม่พระเยโฮวาหห์ 2 จงถวายสงม่าราศทซงรึนั่
ควรแกม่พระนามของพระองคห์แดม่พระเยโฮวาหห์ จงนมนสการพระเยโฮวาหห์ดผู้วยเครรืนั่องประดนบแหม่ง
ความบรนิสสทธนิธิ์ ควทำมจรธิงอนันเรดยบงตทำยซขงที่ ถผกนททำเสนออยตทำงสละสลวยนดรกคป็ สือวตทำ เรทำมดหนข้ทำทดที่ๆจะยก
สงตทำรทำศดและพละกททำลนังใหข้เปป็นของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดรคททำกททำชนับใหข้นมนัสกทำรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำดข้วย
“เครสือที่ งประดนับแหตงควทำมบรธิสดุทธธิธ” ยนังถผกนททำเสนอดข้วย (1) เหป็นไดข้ชดนั วตทำเรทำจะตข้องนมนัสกทำร
พระเจข้ทำในควทำมบรธิสดุทธธิธ (2) เหป็นไดข้ชนัดอดกวตทำควทำมบรธิสดุทธธิธกป็สวยงทำมในตนัวมนันเอง มดอะไรบทำง
อยตทำงทดที่นตทำดขงดผดฝตทำยวธิญญทำณเกดที่ยวกนับควทำมบรธิสดุทธธิธของชดวธิต เรทำจขงถผกกททำชนับใหข้นมนัสกทำรพระเจข้ทำ
เชตนนนัรน
สดด 29:3-4

จทำกนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกเป็ รธิที่มพรรณนทำถขงพระสดุรเสดยงของ

องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เขทำทททำเชตนนดรหกครนัรงในเพลงสดดุดดบทนดร พระสส รเสทยงของพระเยโฮวาหห์อยผเม่ หนรือ
นดนั้า พระเจผู้าแหม่งสงม่าราศททรงคะนองเสทยง ครือพระเยโฮวาหห์ทรงอยผม่เหนรือนดนั้าทนนั้งหลาย พระสดุรเสดยง
ของพระเจข้ทำถผกเปรดยบวตทำเปป็นเหมสือนพลนังและเสดยงอนันนตทำสะพรขงกลนัวของฟข้ทำผตทำ เพรทำะวตทำพระ
สดุรเสดยงของพระองครทรงพลนังและนตทำสะพรขงกลนัวเชตนนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงรข้องบอกใหข้
ถวทำยสงตทำรทำศดและพละกททำลนังแดตพระเจข้ทำ ตรงนดรเขทำหมทำยเหตดุเสดยงของฟข้ทำผตทำทดที่ดนังกข้องไปทนัวที่ ทะเล
นอกจทำกนดร เสดยงอนันทรงพลนังนนัรนกป็เปป็นทดที่ไดข้ยนธิ บนแหลตงนทรทำมทำกมทำยดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตทำ 4 พระ
สส รเสทยงของพระเยโฮวาหห์ทรงฤทธานสภาพ พระสส รเสทยงของพระเยโฮวาหห์เตป็มดผู้วยความสผ งสม่ง
เหมสือนกนับทดที่เสดยงฟข้ทำผตทำนนัรนทรงพลนังและนตทำสะพรขงกลนัว พระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำกป็เปป็นแบบ
เดดยวกนัน

สดด 29:5-6

ดทำวธิดกลตทำวควทำมคธิดนดรตตอไปโดยหมทำยเหตดุวทำต พระสส รเสทยงของพระ

เยโฮวาหห์หนกตผู้นสนสทดารห์ พระเยโฮวาหห์ทรงหนกตผู้นสนสทดารห์แหม่งเลบานอน เหมสือนกนับทดฟที่ ข้ทำผตทำอนัน
ทรงพลนังสทำมทำรถหนักตข้นไมข้ทดที่แขป็งแรงทดที่สดุดไดข้ พระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำกป็ทททำไดข้เชตนกนัน นอกจทำกนดร
6 พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้พวกเขากระโดดเหมรือนลผกวนว เลบานอนและสทรทออนเหมรือนมผู้ายผนนิคอน
หนสม่ม คททำวตทำ พวกเขา คสือ ตข้นสนสดดทำรรแหตงเลบทำนอน พทำยดุฝนทดที่ทรงพลนังยตอมทททำใหข้ปตทำทดที่อยผลต ขกทดที่สดุด
สนันที่ ไหวและกระโดดเหมสือนลผกวนัว ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เปรดยบพระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำวตทำ
เปป็นเหมสือนพลนังเชตนนนัรนในธรรมชทำตธิ สดีรอดี อนเปป็นอดกชสืที่อหนขที่งของภผเขทำเฮอรรโมนซขงที่ เปป็นภผเขทำลผกทดที่
สผงทดที่สดุดในแผตนดธินอธิสรทำเอล ดทำวธิดพรรณนทำอยตทำงกวดวทำต พระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำมดพลนังมทำกเสดยจน
มนันทททำใหข้ภผเขทำเหลตทำนนัรนแหตงเลบทำนอนและแมข้แตตภผเขทำเฮอรรโมน (สดรดออน) สนันที่ เทธิรมและกระโดด
เหมสือนมผู้ายผนควิ อนหนดุตม กทำรกลตทำวถขงอนันหลนังนดรไมตทรทำบชนัดเจน มนันอทำจหมทำยถขงสนัตวรชนธิดหนขงที่
สมนัยโบรทำณทดที่เปป็นทดที่รผข้จกนั ในชสืที่อ ‘auroch’ ซขที่งปนัจจดุบนนั สผญพนันธดุรไปแลข้ว พวกมนันเปป็นเปป็นวนัวปตทำของ
แวตนแควข้นนนัรน ไมตวทำต พวกมนันมดเขทำเดดยวหรสือไมตนร นนั กป็ไมตเปป็นทดที่ทรทำบแนตชนัด
สดด 29:7-9

ดทำวธิดกลตทำวตตอไปและปธิดทข้ทำยภทำพเปรดยบของพระสดุรเสดยงขององคร

พระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระสส รเสทยงของพระเยโฮวาหห์แยกเปลวเพลนิงออกจากกนน นดอที่ ทำจเปป็นภทำพของ
ฟข้ทำแลบเมสืที่อมนันสต องแสงสวตทำงวทำบไปทนัวที่ ทข้องฟข้ทำ ดทำวธิดยกใหข้พระสดุรเสดยงขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
เปป็นสธิที่งทดที่แบตงแยกฟข้ทำแลบในทข้องฟข้ทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน 8 พระสส รเสทยงของพระเยโฮวาหห์สนนั่นถนินั่นทสรกนนดาร
พระเยโฮวาหห์ทรงสนนั่นถนินั่นทสรกนนดารแหม่งเมรืองคาเดช เรทำทดุกคนเคยมดประสบกทำรณรเกดที่ยวกนับพทำยดุฝน
ฟข้ทำคะนองเมสือที่ แมข้แตตพรสืนดธินกป็ดผเหมสือนสนันที่ สะเทสือนเมสืที่อเกธิดฟข้ทำผตทำอยผใต กลข้ๆ ถธิที่นทดุรกนันดทำรแหตงเมสือง
คทำเดชอยผใต นตอนใตข้ของยผเดดยในพสืรนทดที่สตวนใตข้สดุดของอธิสรทำเอล อดกครนัรงทดพที่ ระสดุรเสดยงขององครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำถผกเปรดยบวตทำเปป็นเหมสือนกนับพลนังเชตนนนัรน
สดุดทข้ทำยผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเขดยนวตทำ 9 พระสส รเสทยงของพระเยโฮวาหห์กระทดาใหผู้กวางตนว
เมทยตกลผก และทดาใหผู้ปม่าดงโหรงเหรง และในพระวนิหารของพระองคห์ทสกคนกลม่าวถรึงสงม่าราศทของ
พระองคห์ เหมสือนกนับทดที่เสดยงฟข้ทำรข้องอนันทรงพลนังสทำมทำรถทททำใหข้วนัวตนัวเมดยตกลผกไดข้ และเหมสือนกนับทดที่
ควทำมสวตทำงจข้ทำของฟข้ทำแลบทธิที่มแทงไปจนถขงพสืรนทดมที่ สืดทดที่สดุดของปตทำ พระสดุรเสดยงขององครพระผผข้เปป็น

เจข้ทำกป็เปป็นแบบเดดยวกนัน มนันทรงพลนังและทธิที่มแทง ดข้วยเหตดุนร ดทดที่พระวธิหทำรของพระเจข้ทำ (ไมตวทำต ใน
สวรรครพรข้อมกนับเหลตทำทผตสวรรครรตวมประชดุมอยผดต ข้วยหรสือพลนับพลทำทดที่มดพวกคนเลวดรตวมประชดุมอยผต
ดข้วย) ทดุกคนกป็กลตทำวถขงสงตทำรทำศดของพระเจข้ทำ ฤทธธิธเดชแหตงพระสดุรเสดยงของพระองครเปธิดเผยถขงสงตทำ
รทำศดและพละกททำลนังของพระองคร พลนังทดที่แทข้จรธิงของพทำยดุฝนอนันทรงพลนังเปป็นภทำพประกอบหนขที่งทดที่
ชนัดเจนของฤทธธิธเดชแหตงพระสดุรเสดยงของพระเจข้ทำ
สดด 29:10

ขณะทดที่เขทำใกลข้ถขงตอนจบของเพลงสดดุดดบทนดรแลข้ว ดทำวธิดกป็รข้องออก

มทำวตทำ พระเยโฮวาหห์ประทนบเหนรือนดนั้าทม่วม พระเยโฮวาหห์ประทนบเปป็นกษนตรนิยห์เปป็นนนิตยห์ นทรทำทตวมทดที่วทำต
นดรอทำจหมทำยถขงนทรทำทตวมในสมนัยของโนอทำหร ในสมนัยนนัรนพระเจข้ทำทรงนนังที่ ลงพธิพทำกษทำแผตนดธินโลกทนัรง
สธิรน นอกจทำกนดร พระองครจะประทนับนนังที่ เปป็นกษนัตรธิยรตลอดไปดข้วย
สดด 29:11

จดุดสนใจหลนักของเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนตรงตอนทข้ทำยนดรจทำกฤทธธิธ

เดชและกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำไปยนังควทำมหตวงใยและกทำรดผแลประชทำชนของพระองคร พระเย
โฮวาหห์จะทรงประทานกดาลนงแกม่ประชาชนของพระองคห์ พระเยโฮวาหห์จะทรงอดานวยพระพรแกม่
ประชาชนของพระองคห์ใหผู้มทสนน ตนิภาพ พระเจข้ทำผผข้ทดที่พละกททำลนังของพระองครสทำมทำรถทททำใหข้ภผเขทำทนัรง
หลทำยสนันที่ สะเทสือนไดข้จะทรงถตทำยทอดพละกททำลนังใหข้แกตประชทำชนของพระองครเชตนกนัน ยธิงที่ กวตทำนนัรน
พระเจข้ทำองครเดดยวกนันนดรจะทรงอวยพรประชทำชนของพระองครดวข้ ยสนันตธิภทำพ เหลตทำนดรชตทำงเปป็นเหตดุผล
อนันทรงพลนังทดที่เรทำจะสรรเสรธิญและถวทำยสงตทำรทำศดแดตองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 30: เพลงสดดุดดีบทนดีมนั้ ดีชสือื่อเรสืออื่ งวท่า เพลงสดดดดและบทเพลงของดนำ
ววิด ณ พวิธดถวนำยพระรนำชวหังของดนำววิด มดีผผผู้สนันนวิษฐานวท่านดีอื่หมายถจึงตอนทดีอื่ดาววิดถวายเรสือนไมผู้สนสดี
ดารณ์ของเขาทดีอื่เยรผซาเลก็ม คนอสือื่นๆกก็พยายามประยดุกตณ์ใชผู้เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กนับตอนทดีอื่ดาววิดไดผู้รนับการ
ไวผู้ชดีววิตจากการพวิพากษาโดยตรงของพระเจผู้า ณ เหตดุเกวิดทดีอื่ลานนวดขผู้าวของอาราวนาหณ์ (เนสืนั้อ
ความในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้บอกใบผู้ไปทางเหตดุการณณ์นนันั้น) ไมท่วท่ากรณดีใด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็เปก็นเพลง
สรรเสรวิญและโมทนาพระคดุณแดท่พระเจผู้าสคาหรนับการชท่วยใหผู้พผู้นและการอวยพรของพระองคณ์

สดด 30:1

ดทำวธิดขขรนตข้นดข้วยกทำรสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์

ขผู้าพระองคห์จะยอพระเกทยรตนิพระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงดรึงขผู้าพระองคห์ขรึนั้นมา และมนิไดผู้ทรงใหผู้
คผอม่ รนิของขผู้าพระองคห์เปรมปรทดเนิธิ์ พราะขผู้าพระองคห์ เมสืที่อดทำวธิดนขกยข้อนถขงกทำรศขกหลทำยครนัรงของตน
เขทำกป็ไดข้แตตยอพระเกทยรตนิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (รผวมณ์) หมทำยถขง ‘ยกขขรน’ หรสือ
‘เทธิดทผน’ ดข้วยกทำรเลตนคททำเพดยงเลป็กนข้อย ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำพระองครทรง ‘ดขงเขทำขขรนมทำ’
หลทำยตตอหลทำยครนัรงตอนทดที่เขทำถผก ‘เชสือก’ แขวนไวข้ พระเจข้ทำทรงทททำใหข้แนตใจวตทำบรรดทำศนัตรผของเขทำ
ไมตไดข้มดชยนั ชนะและดทำวธิดจขงชสืนที่ ชมยธินดด กลตทำวสนัรนๆคสือ ดทำวธิดยกยอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำสททำหรนับควทำม
ชตวยเหลสือของพระองคร
สดด 30:2-3

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องทผลวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้า

ของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์รผู้องทผลขอความอสปถนมภห์จากพระองคห์ และพระองคห์ไดผู้ทรงรนกษาขผู้า
พระองคห์ใหผู้หาย ในยทำมทดุกขใจ อทำจดข้วยโรคภนัยหรสือบทำดแผลจทำกกทำรศขก ดทำวธิดไดข้รอข้ งทผลตตอ
พระเจข้ทำและพระองครไดข้ทรงรนักษทำเขทำใหข้หทำย นอกจทำกนดร เขทำรข้องทผลวตทำ 3 โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์
พระองคห์ทรงนดาจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์ขรึนั้นมาจากแดนผผผู้ตาย ทรงใหผู้ขผู้าพระองคห์มทชทวนิต เพรืนั่อ
ขผู้าพระองคห์ไมม่ตผู้องลงไปสผม่ปากแดนผผผู้ตาย มดอยผหต ลทำยครนัรงทดที่พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พนข้ จทำกขทำ
กรรไกรแหตงควทำมตทำย กทำรทดที่เขทำกลตทำวถขง “ปทำกแดนผผข้ตทำย” กป็เปป็นคททำเปรดยบถขงหลดุมศพ บทเรดยนทดที่
ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ แมข้ดทำวธิดไดข้เผชธิญควทำมตทำยมทำแลข้ว เขทำกป็รข้องทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้นตตอพระเจข้ทำ
และพระเจข้ทำทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำอยตทำงเปดที่ยมกรดุณทำ (บทำงคนคธิดวตทำนดที่เปป็นกทำรอข้ทำงอธิงแบบอข้
อมๆถขงเรสือที่ งลทำนนวดขข้ทำวของอทำรทำวนทำหรและกทำรนนับจททำนวนประชทำชนของดทำวธิด มนันเปป็นควทำม
บทำปของดทำวธิดสต วนหนขที่งซขที่งนททำควทำมตทำยมทำสผตผผข้อสืที่น กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงไวข้ชวด ธิตเขทำอยตทำงเปดยที่ ม
กรดุณทำ)
สดด 30:4

เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ โอ ทม่านวนิสสทธนิชนของพระองคห์เออ๋ย จงรผู้องสรรเส

รนิญพระเยโฮวาหห์ และถวายโมทนาเมรืนั่อระลรึกถรึงความบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ หลนังจทำกไดข้ตรขกตรอง
ถขงควทำมดดของพระเจข้ทำแลข้ว ดทำวธิดกป็สงนัที่ ประชทำชนทนัรงปวงของพระเจข้ทำใหข้รข้องเพลงถวทำยแดตองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำ มนันสททำคนัญทดที่วทำต ในพระคนัมภดรรตลอดทนัรงเลตม ดนตรด ‘แบบครธิสเตดยน’ มดไวข้เพสือที่ พระกรรณ

ของพระเจข้ทำเสมอและไมตใชตหผของมนดุษยร มนันมดไวข้เพสืที่อถวทำยสงตทำรทำศดพระองครเสมอและไมตใชตเพสืที่อใหข้
ควทำมบนันเทธิงแกตหผของมนดุษยร ดทำวธิดยนังกททำชนับเรทำดข้วยใหข้ “ถวทำยโมทนทำเมสืที่อระลขกถขงควทำมบรธิสดุทธธิธ
ของพระองคร” เรทำมนักขอบพระคดุณพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมดด ควทำมเมตตทำและพระคดุณของพระองคร
แตตตรงนดรเรทำถผกสนังที่ ใหข้ขอบพระคดุณเมสือที่ นขกถขงความบรวิสดุทธวิธของพระเจข้ทำ ควทำมสนัตยรซสืที่อ ควทำม
ยดุตธิธรรมและกทำรพธิพทำกษทำของพระองครหลนังที่ ไหลออกมทำจทำกควทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร เมสือที่ เรทำอยผต
ฝนัที่งทดที่ถผกตข้องของกทำรพธิพทำกษทำของพระองคร เรทำกป็ขอบพระคดุณพระเจข้ทำไดข้สททำหรนับกทำรจนัดกทำรอยตทำง
สทำสมกนับคนเหลตทำนนัรนทดจที่ ะขตมเหงผผข้ชอบธรรม
สดด 30:5

พรข้อมกนับพสืรนหลนังนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรนททำเสนอควทำมจรธิง

แฝดคผตหนขที่ง เพราะพระพนิโรธของพระองคห์นนนนั้ เปป็นแตม่ชนนั่วขณะหนรึนั่ง และความโปรดปรานของ
พระองคห์นนนั้นตลอดชทวนิต การรผู้องไหผู้อาจจะอผู้อยอนินั่งอยผม่สกน ครืนหนรึนั่ง แตม่ความชรืนั่นบานจะมาเวลาเชผู้า
เมสือที่ ดทำวธิดตรขกตรองถขงกทำรตดสอนของพระเจข้ทำ เขทำกป็ชสืที่นชมยธินดดไดข้วทำต ควทำมกรธิรวโกรธของพระเจข้ทำ
เปป็นเพดยงชนัวที่ ครผต และกทำรเปป็นทดที่โปรดปรทำนของพระองครกนป็ ททำมทำซขที่งชดวธิต จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำทดที่ใน
พระครธิสตรเรทำพบควทำมโปรดปรทำนกนับพระเจข้ทำ พระองครจขงทรงถตทำยทอดชดวธิตนธิรนันดรรใหข้แกตคน
เหลตทำนนัรนทดวที่ ทำงใจพระคดุณของพระองคร
จทำกนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุวทำต การรผู้องไหผู้อาจจะอผู้อยอนินั่งอยผม่สนกครืนหนรึนั่ง แตม่
ความชรืนั่นบานจะมาเวลาเชผู้า ควทำมเศรข้ทำโศกไมตเคยอยผตต ลอดไป แมข้คทที่ทำคสืนอทำจดผเหมสือนยทำวนทำน
รดุตงอรดุณกป็มทำเสมอ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “เมสืที่อพระองครผผข้ทรงเปป็นดวงอทำทธิตยรแหตงควทำมชอบธรรม
เสดป็จมทำ เรทำกป็เชป็ดตทำของเรทำ และควทำมชสืที่นบทำนกป็ขนับไลตควทำมเศรข้ทำโศกทดที่รดุกรทำนเขข้ทำมทำออกไปเสดย
ใครจะไมตชนสืที่ บทำนทดที่ไดข้รจผข้ นักพระเยซผ? ลททำแสงแรกแหตงรดุตงเชข้ทำยตอมนททำกทำรปลอบประโลมมทำใหข้เรทำ
เมสือที่ พระเยซผทรงเปป็นรดุตงอรดุณ และผผข้เชสืที่อทนัรงปวงกป็รวผข้ ทำต มนันเปป็นเชตนนนัรน กทำรไวข้ทดุกขรอยผจต นถขงเวลทำเชข้ทำ
เทตทำนนัรน: เมสือที่ คทที่ทำคสืนลตวงพข้นไป ควทำมมสืดหมตนกป็จะจทำงหทำยไป” แนตทดเดดยว เมสือที่ เรทำหนันไปมองพระ
เยซผ คทที่ทำคสืนอนันยทำวนทำนแหตงควทำมเศรข้ทำโศกจะสลทำยกลทำยเปป็นควทำมชสืที่นบทำนและสนันตธิสดุขขององคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสืที่อถผกทททำใหข้ทข้อใจและซขมเศรข้ทำโดยควทำมสผญเสดยและควทำมทดุกขรโศก เรทำตข้องจททำไวข้ว ทำต
(1) เหมสือนกนับทดที่คทที่ทำคสืนยตอมสธิรนสดุดลง ควทำมเศรข้ทำโศกของเรทำกป็ยอต มสธิรนสดุดลงเหมสือนกนัน (2) เมสืที่อเรทำ

หนันไปมองดผพระองครผผข้ทรงเปป็นดวงอทำทธิตยรแหตงควทำมชอบธรรม พระองครกจป็ ะทรงฟสืร นคสืนควทำม
ชสืนที่ บทำนแหตงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 30:6

ดทำวธิดจขงตรขกตรองถขงอนันตรทำยของชตวงเวลทำแหตงควทำมเจรธิญรดุตงเรสือง

ขผู้าพระองคห์พผดในความเจรนิญรสม่งเรรืองของขผู้าพระองคห์วม่า "ขผู้าพเจผู้าจะไมม่หวนนั่นไหวเลย" เมสืที่อเรทำสดุข
สบทำยดดและดผเหมสือนไมตมคด วทำมยทำกลททำบทำกอยผใต กลข้เลยคสือตอนทดคที่ วทำมเยตอหยธิงที่ และกทำรคธิดวตทำตนัวเอง
อยผไต ดข้โดยไมตตข้องพขที่งผผข้ใดปรทำกฏ ดทำวธิดตรขกตรองถขงชตวงเวลทำแหตงควทำมสงบสดุขและควทำมเจรธิญ
รดุตงเรสืองในชดวตธิ ของตนและระลขกวตทำเขทำคธิดวตทำเขทำจะไมตหวนันที่ ไหวอดกเลย เขทำชตทำงคธิดผธิดเสดยจรธิงๆ เขทำ
รผสข้ ขกมนันที่ คงกนับกทำรเปป็นกษนัตรธิยรมทำยทำวนทำนและมดสนันตธิสดุขตอนทดที่อนับซทำโลมยดุยงใหข้กตอกทำรกบฏ
ควทำมเจรธิญรดุตงเรสืองยตอมกตอใหข้เกธิดควทำมประมทำทและควทำมเฉยชทำฝตทำยวธิญญทำณ มนันคสือตอนนนัรนเองทดที่
เรทำอธธิษฐทำนนข้อยลงและอทำจถผกทดลองไดข้มทำกทดที่สดุด มนันคสือตอนนนัรนเองทดที่ศนัตรผนร นันพบเปข้ทำของมนัน
สดด 30:7

เมสือที่ ตระหนนักถขงควทำมโงตเขลทำของกทำรคธิดเชตนนนัรน ดทำวธิดจขงรนับรผวข้ ทำต

ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ โดยความโปรดปรานของพระองคห์ พระองคห์ทรงสถาปนาขผู้าพระองคห์ไวผู้อยม่าง
ภผเขาเขผู้มแขป็ง พอพระองคห์ทรงซม่อนพระพนกตรห์ของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์กป็ลดาบากใจ อยตทำงไร
กป็ตทำม เมสือที่ มองยข้อนกลนับไป ดทำวธิดกป็ยอมรนับอยตทำงเปธิดอกวตทำมนันเปป็นเพรทำะควทำมโปรดปรทำนของ
พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทดที่ภผเขทำของเขทำยนังตนัรงยนังที่ ยสืนอยผต นนันที่ คสือ มนันเปป็นเพรทำะควทำมดดของพระเจข้ทำเทตทำนนัรนทดที่เขทำ
ไดข้มดชนัยชนะเหนสือเหลตทำศนัตรผของเขทำ ตรงกนันขข้ทำม เมสืที่อพระเจข้ทำทรงซตอนพระพนักตรรของพระองครแหตง
กทำรอวยพร ดทำวธิดกป็พบอยตทำงรวดเรป็ววตทำตนัวเองเดสือดรข้อนแลข้ว มนันจขงเหมทำะสมสททำหรนับเรทำจนถขงทดุก
วนันนดรทดที่จะแสวงหทำอยตทำงสมทที่ทำเสมอทดที่จะอยผใต นนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ ทดที่จะแสวงหทำควทำม
โปรดปรทำนของพระองครเสมอ
สดด 30:8-9

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตรขกตรองตตอไปอดกวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮ

วาหห์ ขผู้าพระองคห์รอผู้ งทผลตม่อพระองคห์ และขผู้าพระองคห์ไดผู้วนิงวอนพระเยโฮวาหห์วม่า เพรทำะดทำวธิดไดข้
เผชธิญวธิกฤตธิตตทำงๆมทำตลอดหลทำยปด เขทำจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกวตทำเขทำไดข้รข้องขอควทำมชตวย
เหลสือ กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คอสื บทำงครนัรงเขทำไดข้อธธิษฐทำนวตทำ 9 "จะไดผู้กดาไรอะไรจากโลหนิตของขผู้า

พระองคห์เมรืนั่อขผู้าพระองคห์ลงไปยนงปากแดนผผผู้ตาย ผงคลทจะสรรเสรนิญพระองคห์หรรือ มนนจะบอกเลม่า
เรรืนั่องความจรนิงของพระองคห์หรรือ ขณะทดที่ดทำวธิดไดข้เผชธิญหนข้ทำควทำมตทำยในครนัรงอดดต เขทำไดข้ถทำม
พระเจข้ทำวตทำจะมดประโยชนรอะไรในกทำรทดที่เขทำเสดยชดวธิต จทำกนนัรนเขทำกป็สรรเสรธิญพระเจข้ทำไมตไดข้อดกตตอไป
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ผงคลดกทป็ ททำเชตนนนัรนไมตไดข้ และมนันประกทำศควทำมจรธิงของพระเจข้ทำแกตผผข้อสืที่นไมตไดข้ดข้วย มด
หลนักเหตดุผลอนันทรงพลนังตรงนดร ทดที่วทำต พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับมนันกป็ปรทำกฏชนัดเจนในกทำรทดที่
พระองครทรงใสต มนนั ไวข้แลข้วในพระคนัมภดรร
สดด 30:10

ครทำวนดรเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนจทำกกทำรตรขกตรองเกดที่ยวกนับกทำรชตวย

ใหข้พนข้ ในอดดตไปยนังควทำมตข้องกทำรขณะนดรบข้ทำง ชทำยผผข้ทดที่ดททำเนธินตทำมพระทนัยของพระเจข้ทำผผข้นร ดจขงรข้อง
ออกมทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงสดนบและทรงพระกรสณาตม่อขผู้าพระองคห์ ขผู้าแตม่พระเยโฮ
วาหห์ ขอทรงเปป็นผผผู้อ สปถนมภห์ของขผู้าพระองคห์" คททำรข้องทผลสทำมประกทำรปรทำกฏตรงนดร ดทำวธิดรข้องทผลใหข้
(1) พระเจข้ทำทรงสดนับฟนัง จทำกนนัรนเขทำวธิงวอนพระเจข้ทำ (2) ใหข้มคด วทำมเมตตทำตตอเขทำ สดุดทข้ทำยเขทำวธิงวอน
พระเจข้ทำ (3) ใหข้เปป็นผผข้ชตวยเหลสือของเขทำ คททำรข้องทผลสทำมประกทำรนดรยงนั ใชข้ไดข้อยผจต นถขงวนันนดร
สดด 30:11-12

ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยกทำรชสืที่นชมยธินดดในควทำมชตวย

เหลสือทดที่ชนัดเจนของพระเจข้ทำ สดาหรนบขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงเปลทนั่ยนการไวผู้ทสกขห์เปป็นการเตผู้นรดา
พระองคห์ทรงแกผู้เสรืนั้อผผู้ากระสอบของขผู้าพระองคห์ออก และทรงคาดเอวขผู้าพระองคห์ดผู้วยความยนินดท
พระเจข้ทำทรงเปลดที่ยนควทำมโศกเศรข้ทำของดทำวธิดเปป็นกทำรกระโดดโลดเตข้นดข้วยควทำมยธินดดแลข้ว พระองคร
ทรงเปลดที่ยนอทำกนัปกธิรธิยทำของเขทำจทำกกทำรไวข้ทดุกขรดวข้ ยผข้ทำกระสอบเปป็นกทำรชสืที่นชมยธินดดแลข้ว
ทนัรงหมดนดรกป็ 12 เพรืนั่อจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์จะรผู้องเพลงสรรเสรนิญพระองคห์และไมม่นนินั่ง
เงทยบ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะถวายโมทนาแดม่พระองคห์เปป็น
นนิตยห์ หลนังจทำกไดข้ตรขกตรองเกดที่ยวกนับกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำตลอดหลทำยปดและควทำมชตวยเหลสือ
ในชตวงหลนังๆนดรของพระองคร ดทำวธิดกป็ปฏธิญทำณวตทำจะสรรเสรธิญพระองครและขอบพระคดุณพระองคร
ตลอดไป บทเรดยนนนัรนยนังมดอยผสต ททำหรนับเรทำจนถขงวนันนดร
*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 31: ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีถนั้ ผกเขดียนขจึนนั้ เนสือื่องใน
โอกาสใด แมผู้เหก็นไดผู้ชนัดวท่ามนันเปก็นชท่วงเวลาแหท่งความทดุกขณ์ใจครนังนั้ ใหญท่สคาหรนับดาววิดกก็ตาม บางคน
ควิดวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่อวิสราเอลถผกตดีสอนเพราะความบาปของดาววิดในการนนับจคานวนประชาชน
คนอสือื่นๆกก็เสนอแนะวท่ามนันเปก็นตอนทดีอื่ชาวเมสืองเคอดีลาหณ์เปวิดเผยทดีอื่ซท่อนของดาววิดแกท่ซาอผลหลนังจาก
ทดีอื่เขาไดผู้ชท่วยพวกเขาใหผู้พผู้นจากคนฟดีลวิสเตดียแลผู้ว ไมท่วท่าในกรณดีใด ดาววิดกก็รอผู้ งขอความชท่วยเหลสือ
ตท่อพระเจผู้าตรงนดีนั้ เหมสือนกนับทดีอื่เปก็นหลายครนันั้งในเพลงสดดุดดีหลายบท ดาววิดเรวิอื่มตผู้นในหดุบเขาแตท่ปวิด
ทผู้ายดผู้วยการไปอยผท่บนยอดเขาแหท่งการสรรเสรวิญเมสืออื่ เขาตรจึกตรองถจึงความดดีของพระเจผู้า
สดด 31:1-2

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรแหตงอธิสรทำเอลเรธิที่มตข้นโดยกทำรรข้องทผลวตทำ โอ

ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ ขออยม่าใหผู้ขาผู้ พระองคห์ไดผู้อายเลย ขอทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ใหผู้พผู้นในความชอบธรรมของพระองคห์ ดทำวธิดสทำรภทำพอยตทำงเปธิดเผยตตอพระเจข้ทำวตทำควทำมไวข้
วทำงใจของเขทำอยผใต นพระองคร เขทำจขงรข้องทผลวตทำอยตทำใหข้ตนไดข้อาย คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (บผวชณ์) มดควทำม
หมทำยดข้วยวตทำสนับสน ยดุงต ยทำกใจหรสือผธิดหวนัง แนตทดเดดยวเมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร เรทำกป็จะไมตอทำย ดผ เพลง
สดดุดด 22:4-5 เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นโดยควทำมชอบธรรมของพระองคร
ยธิงที่ กวตทำนนัรนดทำวธิดวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ 2 ขอทรงเงทนั่ยพระกรรณใหผู้แกม่ขผู้าพระองคห์ ขอทรงชม่วย
ขผู้าพระองคห์ใหผู้รอดอยม่างรวดเรป็วเถนิด ขอพระองคห์ทรงเปป็นศนิลาเขผู้มแขป็งของขผู้าพระองคห์ เปป็นปผู้อม
ปราการเขผู้มแขป็งททนั่จะชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้รอด ดทำวธิดไมตอทำยทดที่จะขอพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้น
เขทำตข้องกทำรควทำมชตวยเหลสือเดดีดี๋ยวนดีนั้ เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำอดกใหข้ทรงเปป็นศธิลทำของเขทำและปข้อมปรทำกทำร
เพสือที่ ชตวยเขทำใหข้รอดจทำกวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผต ทดที่บอกเปป็นนนัยในเรสือที่ งนดรคอสื ควทำมเชสืที่อของดทำวธิดใน
พระเจข้ทำในยทำมวธิกฤตธิ ทดพที่ ขที่งเดดยวของเขทำคสือกทำรไวข้วทำงใจพระเจข้ทำ
สดด 31:3-4

เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ พระเจผู้าขผู้า พระองคห์ทรงเปป็นศนิลาและเปป็นปผู้อม

ปราการของขผู้าพระองคห์ ขอทรงพาและนดาขผู้าพระองคห์ดผู้วยเหป็นแกม่พระนามของพระองคห์ นตทำ
สนใจทดคที่ ททำวตทำ ปผู้อมปราการ แปลมทำจทำก มนัทซอวณ์ดา แนตนอนวตทำนดที่คสือปข้อมปรทำกทำรลนักษณะคลข้ทำย
ภผเขทำซขที่งยสืนที่ ออกมทำบนทดรที่ ทำบหธินขรดุขระอยผสต ผงเหนสือหดุบเขทำทะเลตทำย มนันดผเหมสือนไมตอทำจถผกเจทำะ

เขข้ทำไปไดข้เลย ดทำวธิดรผจข้ นักสถทำนทดที่นร นันและเคยไปหลบภนัยทดที่นนันที่ อยตทำงไมตตข้องสงสนัย เขทำเปรดยบศธิลทำทดที่ไรข้
พตทำยนนัรนวตทำเปป็นเหมสือนพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงนททำและชดรททำงเขทำ นอกจทำกนดร ดทำ
วธิดรนับรผอข้ ยตทำงเปธิดเผยวตทำกทำรทรงนททำเชตนนนัรนมดไวข้เพสืที่อจดุดประสงครของพระเจข้ทำเอง – ดข้วยเหป็นแกต
พระนทำมของพระองคร
ดทำวธิดจขงเปลดที่ยนคททำพผดเปรดยบเทดยบและรข้องทผลพระเจข้ทำวตทำ 4 ขอทรงปลดขผู้าพระองคห์ออก
จากขม่ายททนั่พวกเขาวางอยม่างลนบๆเพรืนั่อดนกขผู้าพระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงเปป็นกดาลนงของขผู้าพระองคห์
เหลตทำศนัตรผของเขทำไดข้วทำงกนับดนักไวข้จนับเขทำเหมสือนกนับนทำยพรทำนคนหนขที่งหทำชตองทดที่จะดนักจนับเหยสืที่อของ
เขทำ อดกครนัรงทดที่ดทำวธิดรนับรผข้วทำต พละกททำลนังของเขทำมทำจทำกไหน เขทำไมตมพด ละกททำลนังทดที่จะเอทำชนะบตวงแรข้ว
ของเหลตทำศนัตรผของเขทำไดข้ แตตเขทำรผวข้ ทำต ผผข้ใดมด
สดด 31:5

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงสทำรภทำพวตทำ ขผู้าพระองคห์มอบจนิตวนิญญาณของขผู้า

พระองคห์ไวผู้ในพระหนตถห์ของพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหม่งความจรนิง พระองคห์ทรง
ไถม่ขาผู้ พระองคห์แลผู้ว คททำทดแที่ ปลเปป็น มอบ (ปาขนัด) ตรงนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ 'ฝทำกใหข้ดผแล' เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
ดทำวธิดฝทำกจธิตวธิญญทำณของตนไวข้ใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงดผแล องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกตอนทรง
สธิรนพระชนมรบนกทำงเขนนนัรนจขงยกขข้ออนันสะเทสือนอทำรมณรนร ดในลผกทำ 23:46 ดทำวธิดกป็เตสือนพระเจข้ทำใหข้
ทรงระลขกวตทำพระองครไดข้ทรงไถตเขทำแลข้ว เขทำจขงถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระองครโดยกทำรรนับรผวข้ ทำต พระองคร
ทรงเปป็น “พระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำแหตงควทำมจรธิง”
สดด 31:6-8

ดทำวธิดจขงใหข้กทำรเปป็นพยทำนวตทำ ขผู้าพระองคห์เกลทยดบรรดาผผผู้ททนั่นนบถรือ

พระเททยมเทป็จ แตม่ขผู้าพระองคห์วางใจในพระเยโฮวาหห์ เขทำไมตอดทนตตอกทำรถสือเรสืที่องงมงทำยตตทำงๆและ
เรดยกสธิที่งเหลตทำนนัรนวตทำสธิที่งไรข้สทำระตตทำงๆอนันวตทำงเปลตทำของกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ เขทำเกลดยดสธิที่งเหลตทำนนัรน
ตรงกนันขข้ทำม ควทำมไวข้วทำงใจของเขทำมดอยผใต นพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ
ยธิงที่ กวตทำนนัรนเขทำสทำรภทำพวตทำ 7 ขผู้าพระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์และยนินดทในความเมตตาของพระองคห์
เพราะพระองคห์ทรงทอดพระเนตรความทสกขห์ใจของขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงทราบเรรืนั่องความ
ทสกขห์ยากแหม่งจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์ ดทำวธิดไดข้แตตเปรมปรดดธ ธิในควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำเพรทำะ

วตทำพระองครไดข้ทรงชตวยเหลสือเขทำในยทำมทดุกขรลททำบทำกมทำแลข้ว นอกจทำกนดร พระองครยนังทรงอยผใต กลข้ชธิด
เขทำมทำกเปป็นพธิเศษดข้วยเมสืที่อเขทำอยผใต นชตวงเวลทำแหตงควทำมทดุกขรยทำก
นอกจทำกนดร ดทำวธิดสทำรภทำพวตทำพระเจข้ทำ 8 มนิไดผู้ทรงมอบขผู้าพระองคห์ไวผู้ในมรือของศนตรผ
พระองคห์ทรงวางเทผู้าของขผู้าพระองคห์ไวผู้ในททนั่กวผู้างขวาง พระเจข้ทำมธิไดข้ทรงยอมใหข้เขทำถผกศนัตรผจนับตนัว
ไป ตรงกนันขข้ทำม พระองครไดข้ประททำนทดที่กวข้ทำงขวทำงแหตงชนัยชนะและอธิสรภทำพแกตเขทำ
สดด 31:9-10

หลนังจทำกหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อสรรเสรธิญพระเจข้ทำและเปป็นพยทำนถขงควทำมดด

ของพระองคร ครทำวนดรดทำวธิดวกกลนับมทำสผตกทำรทผลขอควทำมชตวยเหลสือ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรง
พระกรสณาแกม่ขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์กดาลนงทสกขห์ใจ นนยนห์ตาของขผู้าพระองคห์กป็รม่วงโรยไป
เพราะความระทม ทนนั้งจนิตวนิญญาณและรม่างกายของขผู้าพระองคห์ดผู้วย เมสืที่อยทำมแหตงวธิกฤตธิมทำถขง ดทำวธิด
กป็หนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำและทผลขอควทำมเมตตทำของพระองคร เขทำบอกพระเจข้ทำตตอไป
วตทำตนัวตนทนัรงหมดของเขทำถผกผลทำญดข้วยควทำมระทม มนันรดุนแรงเสดยจนทททำใหข้ทข้องของเขทำปนัที่ นปตวน
ขณะทดที่นนัยนรตทำของเขทำรข้องไหข้
ดทำวธิดสทำรภทำพตตอไปอดกวตทำ 10 เพราะชทวนิตของขผู้าพระองคห์กป็รอม่ ยหรอไปดผู้วยความทสกขห์โศก
และปทเดรือนของขผู้าพระองคห์กป็หมดไปดผู้วยการถอนหายใจ กดาลนงของขผู้าพระองคห์อม่อนลงเพราะ
ความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ และกระดผกของขผู้าพระองคห์กป็รวม่ งโรยไป อทำจใชข้คททำพผดเกธินจรธิงไปเลป็ก
นข้อย ดทำวธิดใชข้ถข้อยคททำสละสลวยมทำกขขรนในคททำอธธิษฐทำนของตน โดยบอกเปป็นนนัยวตทำชดวธิตทนัรงหมด
ของเขทำมดแตตควทำมทดุกขรโศกและกทำรถอนหทำยใจ เขทำเผชธิญควทำมทดุกขรลททำบทำกมทำแลข้วอยตทำงแนตนอน
และในชตวงเวลทำวธิกฤตธิ เขทำกป็บตนวตทำทนัรงชดวธิตของเขทำเปป็นเชตนนนัรน นนันที่ เปป็นกทำรกลตทำวเกธินจรธิง แตตใน
ควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำมนันกป็ดผเหมสือนเปป็นเชตนนนัรน ไมตวทำต ดทำวธิดหมทำยถขงควทำมบทำปบทำงอยตทำงทดที่
เฉพทำะเจทำะจงหรสือธรรมชทำตธิบทำปของตนโดยทนัวที่ ไปกป็ไมตปรทำกฏชนัดเจน อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำมดกทำรรนับ
รผฝข้ ตทำยวธิญญทำณทดที่จะตระหนนักวตทำควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเขทำสดุดทข้ทำยแลข้วกป็ยข้อนกลนับไปทดที่ควทำม
บทำป มนันอยผทต ดที่ตข้นตอของปนัญหทำทดุกอยตทำงของเรทำ เขทำถขงขนทำดบอกเปป็นนนัยวตทำสดุขภทำพของเขทำกททำลนัง
อยผใต นภทำวะเสดที่ยง นดที่ไมตไดข้บอกเปป็นนนัยวตทำเขทำมดโรคตธิดตตอททำงเพศสนัมพนันธรเหมสือนอยตทำงทดที่บทำงคนไดข้

กลตทำวหทำ ตรงกนันขข้ทำม เขทำรนับรผวข้ ทำต ควทำมทดุกขรลททำบทำกและผลลนัพธรตตทำงๆของควทำมบทำปไดข้ทธิที่มแทง
เขข้ทำไปถขงตนัวตนภทำยในสดุดของเขทำ แนตทดเดดยว ควทำมบทำปยตอมกตอปนัญหทำเหลตทำนนัรนของชดวธิต
สดด 31:11-13

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เรธิที่มเปธิดเผยกทำรเหยดยดหยทำมของเหลตทำศนัตรผ

ของเขทำทดที่มตด ตอเขทำ ขผู้าพระองคห์เปป็นททนั่นนนิ ทาทม่ามกลางบรรดาปฏนิปนกษห์ของขผู้าพระองคห์ โดยเฉพาะ
ทม่ามกลางเพรืนั่อนบผู้านของขผู้าพระองคห์ เปป็นเรรืนั่องนม่าครนนนั่ ครผู้ามของผผผู้ททนั่คนผู้ส เคย ผผทผู้ ทนั่เหป็นขผู้าพระองคห์ใน
ถนนกป็หนทขาผู้ พระองคห์ไป เขทำรผวข้ ทำต เขทำถผกพวกศนัตรผของเขทำดผหมธิที่น แตตสที่ งธิ ทดที่ทททำใหข้เขทำเจป็บปวดมทำก
ทดที่สดุดคสือกทำรทรยศของบรรดทำเพสืที่อนบข้ทำนของเขทำเอง นดที่อทำจหมทำยถขงตอนทดที่ดทำวธิดถผกทรยศโดยชทำว
เมสืองเคอดลทำหรใน 1 ซทำมผเอล 23 กตอนหนข้ทำนนัรนคนเหลตทำนดรเคยเปป็นเพสือที่ นบข้ทำนของเขทำ กระนนัรนแมข้ดทำวธิด
ไดข้ชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกคนฟดลธิสเตดยแลข้ว พวกเขทำกป็พรข้อมทดที่จะสต งตนัวเขทำใหข้แกตซทำอผล แมข้แตตพวก
พดนที่ ข้องของเขทำจทำกตระกผลยผดทำหรกไป็ มตมคด วทำมจงรนักภนักดดตตอเขทำ
เขทำจขงออกควทำมเหป็นวตทำ 12 เขาลรืมขผู้าพระองคห์เสทยประหนรึนั่งวม่าเปป็นคนตายแลผู้ว ขผู้าพระองคห์
เหมรือนอยม่างภาชนะททนั่แตก ดทำวธิดไมตอยผใต นสทำยตทำของเพสือที่ นๆของเขทำแลข้วและจขงไมตอยผใต นควทำมคธิด
ของพวกเขทำดข้วย เทตทำทดที่เขทำทรทำบ เขทำเปป็นเหมสือนคนทดที่ตทำยไปแลข้ว ชดวตธิ ของเขทำเปป็นเหมสือนขวดใบ
หนขงที่ ทดที่แตกแลข้ว – ไมตมปด ระโยชนรอนันใดเลย
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 13 พระเจผู้าขผู้า ขผู้าพระองคห์ไดผู้ยนินเสทยงซสบซนิบของคนเปป็นอนนมาก มทความ
สยดสยองอยผม่ท สกดผู้าน ขณะเมรืนั่อเขารม่วมกนนคนิดแผนการตม่อสผขผู้ ผู้าพระองคห์ ขณะททนั่เขาปองรผู้ายชทวนิต
ของขผู้าพระองคห์ ในชตวงเวลทำวธิกฤตธินร ดในชดวธิตของเขทำ คททำพผดใสต รข้ทำยตตทำงๆของเหลตทำเพสืที่อนบข้ทำนทดที่
ทรยศเขทำกป็กลนับมทำทททำรข้ทำยเขทำ ขตทำวเรสือที่ งกทำรเปป็นนกสองหนัวของชทำวเมสืองเคอดลทำหรไดข้ถผกรทำยงทำนใหข้
เขทำทรทำบ เขทำไมตรวผข้ ทำต เขทำจะไวข้ใจใครไดข้ มดคนมทำแจข้งขตทำวเขทำวตทำพวกเขทำกททำลนังวทำงแผนทดที่จะฆตทำเขทำ
สดด 31:14

อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำไดข้แตตสทำรภทำพอยตทำงกลข้ทำหทำญวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเย

โฮวาหห์ แตม่ขผู้าพระองคห์วางใจในพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ทผลวม่า "พระองคห์ทรงเปป็นพระเจผู้าของขผู้า
พระองคห์" แมข้คนอสืนที่ ๆ กระทนังที่ คนทดที่เขทำคธิดวตทำเปป็นเพสือที่ นไดข้ทรยศเขทำ ดทำวธิดกป็รวผข้ ทำต เขทำวทำงใจองครพระ

ผผข้เปป็นเจข้ทำไดข้ เขทำจขงรข้องออกมทำวตทำ “พระองครทรงเปป็นพระเจข้ทำของขข้ทำพระองคร” เขทำรผวข้ ทำต กทำรชตวยใหข้
พข้นของเขทำอยผใต นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 31:15-16

เขทำจขงรข้องประกทำศวตทำ วนนเวลาของขผู้าพระองคห์อยผใม่ นพระหนตถห์ของ

พระองคห์ ขอพระองคห์ทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นมรือศนตรผ และผผผู้ขม่มเหงของขผู้าพระองคห์ ชดวธิตของดทำ
วธิด บรรดทำปดของเขทำและวนันเวลทำของเขทำลข้วนอยผใต นพระหนัตถรของพระเจข้ทำและเขทำกป็ทรทำบเรสืที่องนดรดด
เขทำจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกเหลตทำศนัตรผของเขทำ เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 16 ขอพระ
พนกตรห์พระองคห์ทอแสงบนผผผู้รบน ใชผู้ของพระองคห์ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้รอดดผู้วยความเมตตา
ของพระองคห์ คททำพผดเปรดยบเทดยบหนขที่งทดที่ถผกพบทนัวที่ หนนังสสือเพลงสดดุดดกคป็ อสื กทำรมดพระพนักตรร (หรสือ
ใบหนข้ทำ) ของพระเจข้ทำทอแสงบนตนัวเรทำ มนันสสืที่อถขงกทำรมดควทำมโปรดปรทำนหรสือกทำรอวยพรของ
พระเจข้ทำเพรทำะวตทำพระองครทรงพอพระทนัย ดข้วยควทำมหวนังนนัรน ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้ทรง
ชตวยเขทำใหข้รอดเพรทำะควทำมเมตตทำของพระองคร (คททำทดที่แปลเปป็น ชม่วยใหผู้รอด (ยาชา) มดควทำมหมทำย
ดข้วยวตทำ 'ชตวยใหข้พข้น' นนันที่ คสือควทำมหมทำยตรงนดร) ดทำวธิดไดข้รข้องออกพระนทำมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
แลข้วและพระเจข้ทำจะทรงใหข้เกดยรตธิคททำรข้องทผลนนัรนอยตทำงแนตนอน
สดด 31:17-18

เขทำรข้องทผลตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำตตอไปอดกวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮ

วาหห์ ขออยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้อาย เพราะขผู้าพระองคห์รอผู้ งทผลพระองคห์ ขอใหผู้คนชนนั่วไดผู้อาย ขอใหผู้
เขาเงทยบเสทยงไปยนงแดนผผผู้ตาย เขทำไดข้รข้องออกพระนทำมขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำแลข้ว ดนังนนัรนเขทำจขง
วธิงวอนอดกครนัรงทดที่เขทำจะไมตอทำย (หรสือยดุงต ยทำกใจ) ตรงกนันขข้ทำมเขทำขอใหข้คนชนัวที่ ไดข้อทำยและเงดยบเสดยง
ในหลดุมศพของพวกเขทำ
เขทำกลตทำวตตอไปอดกวตทำ 18 ขอใหผู้รมนิ ฝทปากททนั่มสสาเปป็นใบผู้ ซรึงนั่ พผดทะลรึนั่งอวดดทตม่อคนชอบธรรม
ดผู้วยความจองหองและการดผหมนินั่น แนตนอนวตทำเขทำหมทำยถขงตนัวเองวตทำเปป็นคนชอบธรรม ดทำวธิดรบเรข้ทำ
พระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้คททำพผดมดุสทำและเรสืที่องเลวรข้ทำยตตทำงๆทดที่คนเหลตทำนนัรนพผดใสต รข้ทำยเขทำเงดยบลงเสดย เขทำ
จขงฝทำกเหลตทำศนัตรผของเขทำไวข้กบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ

สดด 31:19-20

ทข้องฟข้ทำของเพลงสดดุดดบทนดรบดนั นดรเรธิที่มกระจตทำงในฉนับพลนัน ขณะทดที่

กตอนหนข้ทำนดรดทำวธิดไดข้โศกเศรข้ทำและกลนัวอยผใต ตข้หมผตเมฆแหตงวธิกฤตธิทดที่เขทำเผชธิญอยผต ครทำวนดรแสงอทำทธิตยร
แหตงควทำมดดของพระเจข้ทำไดข้สทำดสต องลงมทำบนตนัวเขทำแลข้ว ดนังนนัรนครทำวนดรเขทำจขงหนันไปสผตกทำร
สรรเสรธิญ โอ ความดทของพระองคห์อสดมสนกเทม่าใดททนั่พระองคห์ทรงสะสมไวผู้เพรืนั่อบรรดาผผผู้ททนั่เกรงกลนว
พระองคห์ และทรงกระทดาไวผู้เพรืนั่อผผผู้ททนั่วางใจในพระองคห์ ตม่อหนผู้าบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ ดทำวธิด
ระลขกถขงควทำมดดของพระเจข้ทำและปตทำวประกทำศคททำพยทำนเกดที่ยวกนับมนัน นตทำสนใจทดที่วทำต ควทำมดดของ
พระเจข้ทำถผกเกป็บสะสมไวข้สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดเที่ กรงกลนัวพระเจข้ทำ มนันถผกเทลงบนคนเหลตทำนนัรนทดที่
วทำงใจพระเจข้ทำอยตทำงเปธิดเผยตตอหนข้ทำคนอสืที่นๆ
นอกจทำกนดรดทำวธิดประกทำศวตทำ 20 พระองคห์ทรงซม่อนเขาไวผู้ในความลรึกลนบแหม่งพระพนกตรห์
พระองคห์ใหผู้พผู้นจากการปองรผู้ายของมนสษยห์ พระองคห์ทรงยรึดเขาไวผู้อยม่างลรึกลนบในททนั่กดาบนงของ
พระองคห์ใหผู้พผู้นจากลนินั้นททนั่ทะเลาะวนิวาท คนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและวทำงใจพระองคร
อยตทำงเปธิดเผยจะถผกซตอนไวข้ในทดที่เรข้นแหตงเบสืรองพระพนักตรรของพระองคร ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้อง
กนับเพลงสดดุดด 92 ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและวทำงใจ
พระองครอยตทำงเปธิดเผยจะไดข้ถผกคดุข้มกนันโดยกทำรปกปข้องดผแลของพระองคร ยธิงที่ กวตทำนนัรน พวกเขทำจะถผก
คดุมข้ กนันจทำกกทำรโจมตดของลธิรนทนัรงหลทำยทดที่ปองรข้ทำยดข้วย
สดด 31:21-22

ดทำวธิดจขงเรธิที่มปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำสรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ

สาธสการแดม่พระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์ทรงสดาแดงความเมตตาอยม่างมหนศจรรยห์ของพระองคห์แกม่
ขผู้าพระองคห์ในเมรืองเขผู้มแขป็ง พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พข้นมทำแลข้วในนครเขข้มแขป็งตตทำงๆหลทำยครนัรง
หลทำยครทำ เชตน มทำหะนทำอธิมและเยรผซทำเลป็ม ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นคททำเปรดยบเปรยถขงพละกททำลนังของ
พระเจข้ทำมทำกกวตทำ ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิดกป็ยกใหข้กทำรชตวยใหข้พข้นของตนวตทำเปป็นมทำจทำกองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
เขทำสทำรภทำพอดกวตทำ 22 ดผู้วยขผู้าพระองคห์กลม่าวอยม่างรทบรผู้อนวม่า "ขผู้าพระองคห์ถผกตนดขาดไปพผู้น
สายพระเนตรของพระองคห์แลผู้ว" แตม่พระองคห์ยงน ทรงไดผู้ยนินเสทยงแหม่งคดาวนิงวอนของขผู้าพระองคห์

เมรืนั่อขผู้าพระองคห์รอผู้ งทผลขอตม่อพระองคห์ แมข้ในตอนแรกเขทำรผสข้ ขกสธิรนหวนังในควทำมทดุกขรลททำบทำกของ
ตน พระเจข้ทำกป็ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำอยผดต ด เขทำจขงยอพระเกดยรตธิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 31:23-24

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำกททำชนับหลทำยประกทำรโดยดทำวธิดถขง

ประชทำชนของพระเจข้ทำโดยรวม โอ ทม่านบรรดาวนิสสทธนิชนทนนั้งสนินั้นของพระองคห์เออ๋ย จงรนกพระเยโฮ
วาหห์ เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงพนิทนกษห์รนกษาคนสนตยห์ซอรืนั่ ไวผู้ แตม่ทรงสนองผผผู้กระทดาอหนงการอยม่างเตป็ม
ขนาด เรทำถผกกททำชนับใหข้รนักองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ โดยเฉพทำะเมสืที่อพธิจทำรณทำถขงกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระองคร
ทดมที่ ดตตอประชทำชนของพระองคร นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงพธิทนักษรรนักษทำคนสนัตยรซสืที่อและทรงเลตนงทำน
คนเยตอหยธิงที่ อยตทำงเตป็มขนทำด ชตทำงเปป็นคททำเตสือนใจอนันแสนวธิเศษ “พระเยโฮวทำหรทรงพธิทนักษรรนักษทำคน
สนัตยรซสืที่อไวข้”
ดนังนนัรน ดทำวธิดมดคททำแนะนททำทธิรงทข้ทำยนดรไวข้ 24 จงเขผู้มแขป็ง และพระองคห์จะใหผู้ใจของทม่านกลผู้า
หาญเถนิด ทม่านทนนั้งปวงผผผู้หวนงใจในพระเยโฮวาหห์ แมข้หมผตเมฆอทำจดผมสืดมนัว เรทำกป็ถผกสนังที่ ใหข้เขข้มแขป็งและ
มดใจกลข้ทำหทำญเพรทำะวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรงทททำใหข้ใจของเรทำเขข้มแขป็ง นตทำสนใจทดวที่ ทำต คททำทดที่แปล
เปป็น หวนงใจ (ยาคนัล) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ 'รอคอย' หรสือ 'วทำงใจ' พระเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตทำ
นนัรนทดที่รอคอยและวทำงใจพระองคร
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 32: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ ประกาศวท่าเปก็น เพลงสดดดดของดนำววิด มหัสควิ
ลบทหนถึรื่ง คคาหลนังนดีมนั้ คดี วามหมายเพดียงวท่า 'คคาสนังอื่ สอน' หรสือ 'การครดุนท่ ควิด' เนสืนั้อหาของเพลงสดดุดดีบท
นดีนั้เหก็นไดผู้ชนัดวท่ากลท่าวถจึงการกลนับใจใหมท่และมดีลนักษณะเปก็นการสคานจึกผวิด ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าถผก
เขดียนขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสใด บางคนสนันนวิษฐานวท่ามนันเปก็นตอนหลนังเกวิดเรสือื่องของนางบนัทเชบา แมผู้
มนันอาจเปก็นความบาปอสือื่นในชดีววิตของดาววิดกก็ตาม แตท่เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กก็มดีเนสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับการยก
โทษและชนัยชนะ
สดด 32:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรจงข ขขรนตข้นดข้วยกทำรประกทำศวตทำบสคคลผผผู้ซรึนั่งไดผู้รบน อภนย

การละเมนิดแลผู้วกป็เปป็นสส ข ครือผผผู้ทรงกลบเกลรืนั่อนบาปใหผู้นนนนั้ แนตทดเดดยวมดพระพรใหญตยงธิที่ ในกทำรไดข้รนับ

กทำรยกโทษ คททำทดที่แปลเปป็น ซรึงนั่ ไดผู้รนบอภนย (นาซา) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ 'ถผกยก' จงสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำ เมสืที่อพระองครทรงยกโทษเรทำแลข้ว พระองครกทป็ รงยกภทำระหนนักแหตงควทำมบทำปออกไปเสดย
ภทำยใตข้ยดุคแหตงพระบนัญญนัตขธิ องพระคนัมภดรรเดธิม ควทำมบทำปถผกปกคลดุมโดยโลหธิตของลผกแกะทดที่เปป็น
เครสือที่ งสนัตวบผชทำ แตตในพระคนัมภดรรใหมต ควทำมบทำปถผกลข้ทำงออกไปเสดยโดยพระเมษโปดกของพระเจข้ทำ
ดผ วธิวรณร 1:5
แตตมดมทำกกวตทำนดรอดก ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวตตอไปวตทำ 2 บสคคลซรึงนั่ พระเยโฮวาหห์มนิไดผู้ทรง
ถรือโทษความชนนั่วชผู้ากป็เปป็นสส ข ครือผผผู้ททนั่ไมม่มทการหลอกลวงในใจของเขา จดุดสนใจหลนักเปลดที่ยนจทำกกทำร
ยกโทษสต วนบดุคคลไปยนังกทำรตนัดสธินปลตอยตนัวจททำเลย ดทำวธิดจขงพรรณนทำถขงควทำมเปป็นสดุขของบดุคคลผผข้
ทดที่ “พระเจข้ทำไดข้ทรงโปรดใหข้เปป็นคนชอบธรรม โดยมธิไดข้อทำศนัยกทำรกระทททำ” (โรม 4:6) อนัครสทำวก
เปทำโลยกคททำพผดจทำกขข้อนดรไปอยตทำงชนัดเจนเพสือที่ สนนับสนดุนควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำของพระคนัมภดรร
ใหมตเรสืที่องกทำรถผกนนับวตทำเปป็นคนชอบธรรมโดยควทำมเชสืที่อ คททำทดแที่ ปลเปป็น ถรือโทษ (คอวณ์ชนับ) มดควทำม
หมทำยวตทำ 'นนับเอทำ' หรสือ 'คธิด' ยธิงที่ กวตทำนนัรน มดควทำมเปป็นสดุขสททำหรนับบดุคคลผผข้ทดที่ “ไมตมดกทำรหลอกลวงในใจ
ของเขทำ” คททำหลนังนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ 'ควทำมไมตจรธิงใจ' , 'กทำรทรยศหนักหลนัง' หรสือ 'มทำรยทำ' ไมตเพดยงมด
พระพรในกทำรถผกนนับวตทำเปป็นคนชอบธรรมเทตทำนนัรน ยนังมดพระพรของกทำรเปป็นคนซสืที่อตรงโดยแทข้ดวข้ ย
สดด 32:3-4

ดทำวธิดเรธิที่มกลตทำวถขงควทำมพยทำยทำมของเขทำทดที่จะปกปธิดควทำมบทำปของ

ตน เมรืนั่อขผู้าพระองคห์นนินั่งเงทยบ รม่างกายของขผู้าพระองคห์กป็รวม่ งโรยไปโดยการครดนั่าครวญวนนยนงคดนั่าของ
ขผู้าพระองคห์ ครนัรนพยทำยทำมทดจที่ ะเพธิกเฉยควทำมบทำปของตน ดทำวธิดกลนับทดุกขรใจสดุดๆ เขทำกลตทำวเชธิง
อดุปมทำและเชธิงโวหทำรวตทำกทำรทดที่เขทำปกปธิดควทำมบทำปของเขทำดผเหมสือนทททำใหข้เขทำแกตลง แมข้ถผกปธิดซตอน
อยผภต ทำยใน ควทำมบทำปของเขทำกป็รข้องคททำรทำมดดุจสธิงโตและทธิที่มแทงจธิตสททำนขกผธิดชอบของเขทำอยผเต นสืองๆ
4 พระหนตถห์ของพระองคห์หนนกอยผบม่ นขผู้าพระองคห์ทนนั้งวนนทนนั้งครืน กดาลนงของขผู้าพระองคห์กป็
เหทนั่ยวแหผู้งไปอยม่างความรผู้อนในหนผู้าแลผู้ง เซลาหห์ พอกลตทำวโดยใชข้คททำพผดเปรดยบเปรยตตอไป ดทำวธิดกป็
พผดถขงกทำรถผกฟข้องใจโดยพระเจข้ทำเรสืที่องควทำมบทำปทดที่ถผกปธิดบนังไวข้ของเขทำ กทำรทดที่เขทำพผดถขงควทำมชสืร น
ของเขทำกป็เปป็นคททำพผดเปรดยบเปรยเหมสือนเดธิม ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำ 'นทรทำเลดรยง' แหตงจธิตวธิญญทำณของเขทำ

ไดข้เหสือดแหข้งไปแลข้ว บดุคคลผผข้นตทำเวทนทำมทำกทดที่สดุดในโลกคสือ ครธิสเตดยนคนหนขงที่ ซขที่งบนังเกธิดใหมตแลข้ว
และหยดุดกทำรมดสทำมนัคคดธรรมกนับพระเจข้ทำและปธิดบนังควทำมบทำปซขที่งไมตไดข้ถผกสทำรภทำพ อดกครนัรงทดที่คททำวตทำ
เซลาหณ์ แปลวตทำ จงหยดุดชนัวที่ ครผตและใครต ครวญเกดที่ยวกนับสธิที่งทดที่เพธิที่งถผกกลตทำวไปนนัรน
สดด 32:5-6

ดทำวธิดไมตอทำจปธิดบนังควทำมบทำปของตนไดข้อดกตตอไปแลข้ว ขผู้าพระองคห์

สารภาพบาปของขผู้าพระองคห์ตม่อพระองคห์ และขผู้าพระองคห์มนิไดผู้ซม่อนความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์
ไวผู้ ขผู้าพระองคห์ทผลวม่า "ขผู้าพระองคห์จะสารภาพการละเมนิดของขผู้าพระองคห์ตม่อพระเยโฮวาหห์" แลผู้ว
พระองคห์ทรงยกโทษความชนนั่วชผู้าแหม่งความบาปของขผู้าพระองคห์ เซลาหห์ คททำทดที่แปลเปป็น สารภาพ
(ยาดา) ตรงนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ 'ทททำใหข้เปป็นทดที่ทรทำบ' ควทำมคธิดตรงนดรสสืที่อถขงกทำรสทำรภทำพอยตทำงชนัดเจน
และกทำรสทำรภทำพจรธิงๆแลข้วคสือกทำรรนับรผคข้ วทำมบทำปของตนตตอพระเจข้ทำ ดผ เพลงสดดุดด 51:3 ดทำวธิดไมต
อทำจปธิดซตอนมนันไวข้ภทำยในไดข้อดกตตอไป เขทำจขงบนันทขกกทำรตนัดสธินใจของเขทำ: “ขข้ทำพระองครจะสทำรภทำพ
กทำรละเมธิดของขข้ทำพระองครตตอพระเยโฮวทำหร” ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข หมทำยเหตดุวทำต พระเจข้ทำทรงยก
โทษเขทำแลข้วอยตทำงบรธิบผรณร ควทำมหมทำยของกทำรถผกยกโทษควทำมชนัวที่ ชข้ทำแหตงควทำมบทำปของเขทำอทำจ
สสืที่อถขงกทำรลงโทษเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ คททำทดที่แปลเปป็น ความชนนั่วชผู้า (ออวณ์โวน) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ 'กทำรลงโทษ' ซขที่งดผเหมสือนจะเขข้ทำกนับบรธิบทตรงนดร
เมสือที่ นขกยข้อนถขงกทำรสทำรภทำพของเขทำและกทำรรนับรผเข้ รสืที่องควทำมบทำปของเขทำ ดทำวธิดจขงออกควทำม
เหป็นวตทำ 6 เพราะฉะนนนั้นทสกคนททนั่ตามทางของพระเจผู้าจะอธนิษฐานตม่อพระองคห์ในเวลาททนั่จะพบพระ
องคห์ไดผู้ ในเวลานดนั้าทม่วมมาก นดนั้าจะไมม่มาถรึงคนนนนั้น ทดุกคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำอยตทำงแทข้จรธิงจะมทำ
หทำพระเจข้ทำในกทำรสทำรภทำพและอธธิษฐทำนขอกทำรยกโทษของพระองคร นอกจทำกนดร นดที่บอกเปป็นนนัย
อยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรยกโทษดนังกลตทำวเปป็นสธิทธธิพธิเศษอยตทำงหนขที่งซขที่งไมตควรถผกถสือวตทำจะไดข้มทำหรสือมดใหข้
เมสือที่ ใดกป็ไดข้ทดที่เรทำอยทำก กทำรยกโทษเปป็นไปตทำมเงสือที่ นไขตตทำงๆของพระเจข้ทำและไมตใชตของเรทำ คททำพผด
เปรดยบเปรยอดกประกทำรถผกพบตรงนดร “นทรทำทตวมมทำก” อทำจหมทำยถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆและควทำม
ทดุกขรใจตตทำงๆทดที่ยอต มมทำถขงอยตทำงหลดกเลดที่ยงไมตไดข้ แตตสททำหรนับคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำ นทรทำทตวมแหตง
ควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆจะไมตทตวมพวกเขทำ พวกมนันจะ “ไมตมทำถขงคนนนัรน” ดนังนนัรนควทำมสททำคนัญของ
กทำรคอยระวนังไมตใหข้บนัญชดแหตงควทำมบทำปในชดวธิตของเรทำยทำวเปป็นหทำงวตทำวจขงถผกเนข้นยทรทำ เรทำตข้อง

สทำรภทำพมนันใหข้เรป็วทดที่สดุดเทตทำทดที่จะทททำไดข้ ควทำมบทำปทดที่ไมตถผกสทำรภทำพทททำใหข้เรทำอยผนต อกกทำรอวยพรของ
พระเจข้ทำ เมสืที่อพทำยดุชดวธิตมทำ นนันที่ กป็เปป็นทดๆที่ ไมตควรอยผจต รธิงๆ
สดด 32:7

เพรทำะดทำวธิดไดข้สทำรภทำพควทำมบทำปของตนแลข้วและไดข้รนับกทำรยก

โทษแลข้ว เขทำจขงประกทำศไดข้วทำต พระองคห์ทรงเปป็นททนั่ซม่อนของขผู้าพระองคห์ พระองคห์ทรงสงวนขผู้า
พระองคห์ไวผู้จากความยากลดาบาก พระองคห์ทรงลผู้อมขผู้าพระองคห์ไวผู้ดผู้วยเพลงฉลองการชม่วยใหผู้พนผู้
เซลาหห์ เมสืที่อพทำยดุชดวธิตมทำ ดทำวธิดกป็รวผข้ ทำต พระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ลร ดภยนั ของเขทำ ดผ เพลงสดดุดด 27:5 และ 46:1
หลนังจทำกไดข้รนับกทำรยกโทษกทำรละเมธิดตตทำงๆของเขทำแลข้ว ควทำมบทำปของเขทำไดข้รบนั กทำรปกคลดุมแลข้ว
และควทำมชนัวที่ ชข้ทำของเขทำไมตถผกนนับใหข้เปป็นของเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็เปรมปรดดธ ทธิ ดที่พระเจข้ทำจะทรงพธิทนักษร
รนักษทำเขทำจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำก เขทำจะถผกลข้อมไวข้ดวข้ ยบทเพลงตตทำงๆแหตงกทำรชตวยใหข้พนข้ นดที่บอกเปป็น
นนัยถขงควทำมชสืที่นชมยธินดดของกทำรถผกยกโทษแลข้ว ดทำวธิดจขงเขดยนในเพลงสดดุดด 51:12 เกดที่ยวกนับกทำรทดที่
เขทำไดข้รนับควทำมชสืที่นบทำนแหตงควทำมรอดของเขทำกลนับคสืนมทำหลนังจทำกสทำรภทำพผธิดแลข้ว
สดด 32:8-9

ผผข้พดผ เปลดที่ยนทดที่ขอข้ 8 ขณะทดที่จนถขงจดุดนดร ดทำวธิดไดข้ครดุตนคธิดมทำตลอด

เกดที่ยวกนับกทำรสทำรภทำพควทำมบทำป ครทำวนดรผผข้พผดคสือพระเจข้ทำเอง เราจะแนะนดาและสอนเจผู้าถรึงทางททนั่เจผู้า
ควรจะเดนินไป เราจะใหผู้คดาปรรึกษาแกม่เจผู้าดผู้วยจนบตาเจผู้าอยผม่ ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำอนันเปดที่ยมสดุขจทำก
พระเจข้ทำ พระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะสนังที่ สอนเรทำและนททำพทำเรทำไปในททำงทดที่เรทำควรไป นอกจทำกนดร
กทำรนททำพทำนนัรนกป็เปป็นมทำโดยพระเนตรทดรที่ ผข้เหป็นทดุกสธิที่งของพระองคร ดทำวธิดกลตทำวถขงควทำมจรธิงอนันแสน
วธิเศษเดดยวกนันนดรในเพลงสดดุดด 73:24 สดุภทำษธิต 3:5-6 ชดรไปยนังพระสนัญญทำเดดยวกนันนดร พระองครผผข้ทรง
ทรทำบทดุกสธิที่งและทรงมองเหป็นทดุกสธิที่งยตอมรผดข้ ดกวตทำเรทำเยอะวตทำเรทำควรเดธินไปในเสข้นททำงใด มดแตตคนโงต
เทตทำนนัรนทดที่เพธิกเฉยกทำรนททำพทำดนังกลตทำว กระนนัรน พวกเขทำกป็ทททำเชตนนดรอยผทต ดุกวนัน
เพรทำะเหป็นถขงควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตนร นนั ผผข้พผดทตทำนนดรจขงดผเหมสือนเปป็นดทำวธิดอดกครนัรง เขทำจขง
เตสือนวตทำ 9 อยม่าเปป็นเหมรือนมผู้าหรรือลม่อททนั่ปราศจากความเขผู้าใจ ซรึนั่งตผู้องตนิดเหลป็กขวางปากและ
บนงเหทยน มนิฉะนนนนั้ มนนกป็จะเขผู้ามาหาเจผู้า มข้ทำและโดยเฉพทำะลตออทำจเปป็นสนัตวรทดที่ดรสือดขงเอทำมทำกๆ พวก
มนันไมตมดควทำมเขข้ทำใจ เมสือที่ เรทำมดกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำพรข้อมใชข้งทำน มนันคงเปป็นกทำรโงตเขลทำทดที่จะ

ขนัดขสืนเหมสือนลตอตนัวหนขงที่ พระองครทรงมดควทำมเขข้ทำใจเอนกอนนันตร ตรงกนันขข้ทำมควทำมเขข้ทำใจของเรทำ
นนัรนเหมสือนไมตมคด ตทำอะไรเลย ดนังนนัรนเรทำจขงควรแสวงหทำกทำรทรงนททำของพระองครเสมอ
สดด 32:10

เมสือที่ พธิจทำรณทำถขงควทำมคธิดทดที่สสืที่อในสองขข้อกตอนหนข้ทำ ดทำวธิดจขงสรดุปวตทำ

อนนความทสกขห์ของคนชนวนั่ นนนั้นมทมาก แตม่ความเมตตาจะลผู้อมบสคคลททนั่วางใจในพระเยโฮวาหห์ แนตทด
เดดยวมดแตตควทำมเศรข้ทำโศกและควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่รอคอยเหลตทำคนชนัวที่ ควทำมบทำปยตอมกตอใหข้เกธิดแตต
ควทำมทดุกขรลททำบทำก ตรงกนันขข้ทำม เมสือที่ เรทำวทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงชดรนททำตลอดวธิถดททำงแหตงชดวธิต
ควทำมเมตตทำกป็จะลข้อมเรทำไวข้ พระเจข้ทำทรงดดตตอคนเหลตทำนนัรนทดวที่ ทำงใจพระองคร
สดด 32:11

บทสรดุปของเพลงสดดุดดบทนดรมดด นังนดร: ขผู้าแตม่คนชอบธรรม จงยนินดทใน

พระเยโฮวาหห์ และเปรมปรทดนิธิ์ บรรดาทม่านผผผู้มทใจเททนั่ยงตรงจงโหม่รผู้องเถนิด เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงยก
โทษ ทรงทททำใหข้เปป็นคนชอบธรรมและจทำกนนัรนกป็ประททำนกทำรชดรททำงและควทำมเมตตทำ เรทำจขงตข้อง
ชสืนที่ ชมยธินดดและโหตรข้องดข้วยควทำมชสืที่นบทำน เขทำพผดถขงผผชผู้ อบธรรมตรงนดร คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (ซาด
ดวิยคณ์) หมทำยถขงควทำมชอบธรรมทดที่เปป็นหลนักกทำร คททำทดที่แปลเปป็นเททนั่ยงตรง (ยาชารณ์) หมทำยถขงควทำม
ชอบธรรมทดที่เปป็นกทำรปฏธิบนัตธิ ดทำวธิดหมทำยถขงทนัรงสองสธิที่ง ในพระครธิสตร เรทำถผกทททำใหข้เปป็นผผข้ชอบธรรม
แลข้วในททำงหลนักกทำร อยตทำงไรกป็ตทำม มนันเปป็นหนข้ทำทดที่ของเรทำทดที่จะดททำเนธินในควทำมชอบธรรมทดที่เปป็นกทำร
ปฏธิบนัตธิ เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยหมทำยเหตดุใหข้ชสืที่นชมยธินดดเพรทำะควทำมดดของพระเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 33: เพลงสดดุดดีบทนดีไนั้ มท่มชดี สือื่อเรสือื่อง ประเพณดีของคนฮดีบรผจจึงเชสือื่อวท่า
มนันเปก็นเพลงตท่อจากผผผู้แตท่งคนกท่อนหนผู้าและอาจถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสเดดียวกนัน หากเปก็นเชท่น
นนันนั้ จรวิง เพลงสดดุดดีบทนดีกนั้ ก็เปก็นของดาววิด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ขนจึนั้ ตผู้นดผู้วยถผู้อยคคาเดดียวกนันกนับทดีอื่ปวิดทผู้าย
บทกท่อนหนผู้า การสรรเสรวิญพระเยโฮวาหณ์คสือหนัวขผู้อหลนักของเพลงศนักดวิธสวิทธวิธบทนดีนั้
สดด 33:1-3

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำเตสือนสตธิใหข้สรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็น

เจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่ทม่านผผผู้ชอบธรรม จงเปรมปรทดนิธิ์ในพระเยโฮวาหห์ การสรรเสรนิญนนนั้นควรแกม่คนเททนั่ยง
ธรรม ผผข้ชอบธรรมถผกกททำชนับใหข้สรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ แมข้ดทำวธิดอทำจไมตไดข้ใชข้คททำวตทำ ‘คนชอบ

ธรรม’ ในควทำมหมทำยของพระคนัมภดรรใหมตทดที่หมทำยถขงกทำรถผกนนับวตทำเปป็นผผข้ชอบธรรม กทำรใชข้คททำๆนดร
ของเขทำจรธิงๆแลข้วกป็มคด วทำมหมทำยเหมสือนกนับกทำรเปป็นคนทดตที่ ทำมททำงของพระเจข้ทำ เรทำไมตเพดยงถผกกททำชนับ
ใหข้ชสืที่นชมยธินดดในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเทตทำนนัรน ดทำวธิดกลตทำวชนัดเจนดข้วยวตทำมนันเปป็นกทำรเหมทำะสมทดที่จะทททำ
เชตนนนัรน เขทำใชข้คททำฮดบรผอดกคททำหนขที่งทดหที่ มทำยถขงควทำมชอบธรรม – เททนั่ยงธรรม (แปลมทำจทำก ยาชารณ์)
ใจควทำมสททำคนัญกป็คอสื วตทำเรทำถผกบนัญชทำใหข้ชสืที่นชมยธินดดในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำถข้ทำเรทำเปป็นคนเทดที่ยงธรรม
ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 2 จงสรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์ดผู้วยพนิณเขาคผม่ จง
ถวายสดสดทแดม่พระองคห์ดผู้วยพนิณใหญม่และพนิณสนิบสาย 3จงรผู้องเพลงบทใหมม่ถวายพระองคห์ จงดทด
สายอยม่างแคลม่วคลม่องพรผู้อมกนบโหม่รอผู้ ง กทำรชสืที่นชมยธินดดของเรทำควรจะเปป็นบทเพลงทดที่มดด นตรด
ประกอบดข้วย หลทำยสธิที่งปรทำกฏชนัดเจนเกดที่ยวกนับดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธ (นนันที่ คสือ แบบครธิสเตดยน) (1) ผผข้ฟงนั
ประทนับอยผใต นสวรรครและไมตใชตบนแผตนดธินโลก จดุดสนใจหลนักของดนตรดนมนัสกทำรคสือ กทำร
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำและไมตใชตกทำรใหข้ควทำมบนันเทธิงมนดุษยร (2) เครสือที่ งดนตรดตตทำงๆไมตเพดยงถผกกลตทำว
ถขงเทตทำนนัรน พวกมนันตข้องถผกใชข้ดวข้ ย นดที่หนักลข้ทำงทรรศนะของกลดุตมครธิสตจนักรของพระครธิสตร (Church
of Christ) ทดที่กลตทำววตทำไมตควรใชข้เครสือที่ งดนตรด (3) เหลตทำนนักดนตรดศนักดธิธสธิทธธิธถผกสนังที่ ใหข้เลตนอยตทำง
แคลตวคลตอง นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรฝขกฝนและกทำรทททำใหข้ดดทดที่สดุดตทำมควทำมสทำมทำรถของตนัวเอง ผผข้ฟนัง
ของพวกเขทำหทำใชตใครอสืนที่ นอกจทำกพระเจข้ทำเอง คททำทดแที่ ปลเปป็น โหม่รผู้อง (เทรผวณ์อาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วย
วตทำ ‘อยตทำงปดตธิยธินดด’ ซขที่งอทำจเปป็นควทำมหมทำยทดที่ถผกตข้องมทำกกวตทำ
สดด 33:4-5

เหตดุเพธิมที่ เตธิมถผกใหข้ไวข้เพสืที่อทดจที่ ะสรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เพราะ

พระวจนะของพระเยโฮวาหห์เททนั่ยงธรรม อดุปนธิสนัยอนันเทดที่ยงธรรมของพระเจข้ทำและพระวจนะของ
พระองครถผกกลตทำวถขง นอกจทำกนดร และบรรดาพระราชกนิจของพระองคห์กป็สดาเรป็จดผู้วยความจรนิง คททำทดที่
แปลเปป็น ความจรนิง (เอมผวณ์นาหณ์) มดควทำมหมทำยขนัรนธรรมดทำทดที่สดุดของมนันวตทำ ‘ควทำมสนัตยรซสืที่อ’ สธิที่งใด
กป็ตทำมทดพที่ ระเจข้ทำทรงกระทททำยตอมถผกกระทททำในควทำมจรธิงและควทำมสนัตยรซสืที่อ นนันที่ ถผกแสดงเปป็นแบบ
อยตทำงในพระวจนะอนันชอบธรรมของพระองคร

ดนังนนัรน สธิที่งทดที่ตทำมมทำกป็คสือ 5 พระองคห์ทรงรนกความชอบธรรมและความยสตนิธรรม พระเจข้ทำ
ทรงรนักควทำมชอบธรรม ดผ เพลงสดดุดด 11:7, 45:7, 146:11 และฮดบรผ 1:8-9 คททำทดที่แปลเปป็น การ
พนิพากษา (มวิชพนัท) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมยดุตธิธรรม’ ซขงที่ นตทำจะใชตควทำมหมทำยตรงนดร เพรทำะเหตดุ
อดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมและควทำมรนักทดที่มตด ตอควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ แผม่นดนินโลกเตป็มดผู้วยความ
ดทของพระเยโฮวาหห์ ควทำมดดยอต มหลนังที่ ไหลมทำจทำกควทำมชอบธรรม เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงชอบธรรม
มนันจขงสททำแดงตนัวมนันออกมทำในควทำมดดของพระองครทนัวที่ แผตนดธินโลก ทดนที่ ตทำสนใจดข้วยกป็คสือคททำทดที่แปล
เปป็น ความดท (เชเซด) เปป็นคททำฮดบรผพรสืนๆทดที่หมทำยถขง ‘ควทำมเมตตทำ’ มนันมนักถผกแปลเชตนนนัรนในพระ
คนัมภดรรฉบนับคธิงเจมสร ดข้วยเหตดุนร ดเรทำจขงตข้องสรรเสรธิญพระองคร
สดด 33:6-7

อดกสทำเหตดุหนขที่งทดที่เรทำควรสรรเสรธิญพระองครกคป็ สือวตทำ โดยพระวจนะ

ของพระเยโฮวาหห์ฟผู้าสวรรคห์กป็ถผกสรผู้างขรึนั้นมา กนบบรนิวารทนนั้งปวงกป็ดผู้วยลมพระโอษฐห์ของพระองคห์
พระเจข้ทำทรงเปป็นพระผผข้สรข้ทำงสรรพสธิที่ง มนันสททำคนัญตรงทดที่วทำต เนสืรอควทำมตรงนดรไมตไดข้กลตทำววตทำฟข้ทำสวรรคร
ถผกมอบอททำนทำจโดยพระวจนะขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ แตตพวกมนันถผกสรผู้างขจึนนั้ โดยพระวจนะของ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ นดบที่ อกเปป็นนนัยถขงกทำรถผกสรข้ทำงขขรนในทนันทด พระเจข้ทำไมตตข้องใชข้เวลทำหลทำยลข้ทำนปด
เพสือที่ ทดที่จะทททำใหข้กทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระองครสททำเรป็จ ดนังทดที่ขอข้ 9 จะหมทำยเหตดุอยตทำงชนัดเจน พระองคร
ตรนัสและมนันกป็สททำเรป็จ จนักรวทำลถผกทททำใหข้มดตนัวตนขขรนมทำโดย “ลมพระโอษฐรของพระองคร”
ควทำมคธิดเดดยวกนันนดรครทำวนดรถผกประยดุกตรใชข้กบนั กทำรเนรมธิตสรข้ทำงแผตนดธินโลกเอง 7 พระองคห์
ทรงรวบรวมนดนั้าทะเลไวผู้ดผู้วยกนนเปป็นกองใหญม่ และทรงเกป็บททนั่ลรึกไวผู้ในคลนง ดนังทดที่ถผกพรรณนทำไวข้ใน
ปฐมกทำล 1:9-10 พระเจข้ทำทรงวทำงเขตกนัรนทะเลไวข้และทรงยกแผตนดธินแหข้งขขรนมทำจทำกทะเลเหลตทำนนัรน
ควทำมจรธิงทดที่สททำคนัญยธิงที่ กป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงเปป็นผผข้เนรมธิตสรข้ทำงฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลก
สดด 33:8-9

ดนังนนัรน ใหผู้แผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้นยดาเกรงพระเยโฮวาหห์ ใหผู้บรรดาชาว

พนิภพทนนั้งปวงยรืนตะลรึงพรรึงเพรนิดตม่อพระองคห์ เพรทำะพระรทำชกธิจในกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำ
ประชทำกรทนัรงสธิรนของแผตนดธินโลกจขงถผกกททำชนับใหข้ยททำเกรงพระองครและนบนอบเชสืที่อฟนังพระองคร
9 เพราะพระองคห์ตรนส มนนกป็เกนิดขรึนั้นมา พระองคห์ทรงบนญชา มนนกป็ออกมา ตรงนดรคสืออทำวดุธอนันทรง

พลนังทดที่สดุดอยตทำงหนขงที่ ทดที่มได วข้ตตอสผข้กบนั ทฤษฎดววธิ นัฒนทำกทำรแบบเชสืที่อวตทำมดพระเจข้ทำ พระเจข้ทำไมตไดข้ทรงใชข้
เวลทำหลทำยลข้ทำนปดเพสืที่อทดจที่ ะทททำใหข้พระรทำชกธิจในกทำรเนรมธิตสรข้ทำงของพระองครสททำเรป็จ พระองครตรนัส
และมนันกป็เกธิดขขรนมทำ! โดยลมพระโอษฐรของพระองครฟข้ทำสวรรครและแผตนดธินโลกกป็ถผกเนรมธิตสรข้ทำง
ขขรนมทำ! มนันถผกสรข้ทำงขขรนในทนันทดดข้วยพระวจนะของพระองครในแตตละวนันของหกวนันแหตงกทำรเนรมธิต
สรข้ทำงนนัรน
สดด 33:10-11

ตรงกนันขข้ทำม พระเยโฮวาหห์ทรงใหผู้การปรรึกษาของชาตนิตม่างๆเปลม่า

ประโยชนห์ พระองคห์ทรงใหผู้แผนงานของชนชาตนิทนนั้งหลายไรผู้ผล แมข้คนไมตนนับถสือพระเจข้ทำไดข้เสนอ
แนวคธิดวธิวฒ
นั นทำกทำรและคททำสอนเทป็จอสืที่นๆทดคที่ ลข้ทำยกนันมทำตลอดหลทำยยดุคสมนัย พระเจข้ทำกป็ทรงทททำใหข้
ควทำมคธิดเหลตทำนนัรนสผญเปลตทำ คททำทดที่แปลเปป็น แผนงาน (มาชนัสชาบาหณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมคธิด
ตตทำงๆ’ , ‘ทฤษฎดตตทำงๆ’ หรสือ ‘อดุบทำยตตทำงๆ’ วธิทยทำศทำสตรรและปรนัชญทำของมนดุษยรถผกเหนดที่ยวรนัรงโดย
พระเจข้ทำซขที่งเปป็นควทำมหมทำยของคททำทดที่แปลเปป็น ไรผู้ผล (นผวณ์) แมข้มนดุษยรอทำจพยทำยทำมมทำกเทตทำไร ทฤษฎด
หลนักปรนัชญทำและวธิทยทำศทำสตรรตตทำงๆของเขทำกป็ยอต มเสสืที่อมสผญไปตทำมกทำลเวลทำ พวกมนันเปป็นเหมสือน
คลสืนที่ ในทะเลทดที่ผทำต นมทำแลข้วกป็ผทำต นไป
อยตทำงไรกป็ตทำม ทดที่ตรงกนันขข้ทำมกป็คสือ 11 คดาปรรึกษาของพระเยโฮวาหห์ตนนั้งมนนั่นคงเปป็นนนิตยห์ พระ
ดดารนิในพระทนยของพระองคห์อยผม่ท สกชนนั่วอายส แผนกทำรและจดุดประสงครตตทำงๆของพระเจข้ทำนนัรนอยผชต นัวที่ นธิ
รนันดรร พวกมนันไมตเสสืที่อมสผญไปพรข้อมกทำลเวลทำ คททำทดที่แปลเปป็น พระดดารนิ (มาชนัสชาบาหณ์) เปป็นคททำเดดยว
กนับทดที่ถผกแปลเปป็น แผนงานในขข้อทดแที่ ลข้ว ขณะทดที่ทฤษฎดเหลตทำนนัรนของมนดุษยรเสสืที่อมสผญไป พระดททำรธิ
ตตทำงๆของพระเจข้ทำกลนับคงอยผเต ปป็นนธิตยร พระองครไมตมดวนนั เปลดที่ยนแปลง พระประสงครของพระองคร
ไมตมวด นันเปลดที่ยนแปลง พระวจนะของพระองครไมตมดวนนั เปลดที่ยนแปลง สธิที่งเหลตทำนดรไมตมดวนนั เปลดที่ยนแปลง
สดด 33:12

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงปตทำวรข้องวตทำ ประชาชาตนิททนั่พระเจผู้าของเขาครือพระเย

โฮวาหห์กป็เปป็นสส ข ครือชนชาตนิซรึนั่งพระองคห์ทรงเลรือกสรรไวผู้เปป็นมรดกของพระองคห์ ดทำวธิดจขงตรขก
ตรองถขงพสืรนเพของตน เขทำเปป็นชนชทำตธิทดที่พระเจข้ทำของพวกเขทำคสือพระเยโฮวทำหร พระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือก
อธิสรทำเอลใหข้เปป็นมรดกพธิเศษของพระองครเองแลข้ว แมข้เรทำในปนัจจดุบนันทดที่เปป็นครธิสเตดยนคนตตทำงชทำตธิไมต

ไดข้เปป็นผผข้รบนั อภธิสธิทธธิธนนัรนโดยตรง ผตทำนททำงควทำมเชสืที่อในพระครธิสตรเรทำกป็เปป็นประชทำชนของพระเจข้ทำ
และจขงเปป็นททำยทำททดที่ไดข้รนับพนันธสนัญญทำเหลตทำนนัรนทดที่เปป็นพระสนัญญทำ
สดด 33:13-15

ดทำวธิดจขงใครต ครวญเกดที่ยวกนับทรรศนะของพระเจข้ทำทดที่มดตตอมนดุษยชทำตธิ

พระเยโฮวาหห์ทอดพระเนตรจากฟผู้าสวรรคห์ พระองคห์ทอดพระเนตรบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์
14 จากททนั่ซรึนั่งพระองคห์ประทนบพระองคห์ทอดพระเนตรเหนรือชาวแผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น 15 ครือพระองคห์
ผผทผู้ รงประดนิษฐห์จนิตใจของเขาทนนั้งหลายทสกคน และทรงพนิจารณากนิจการของเขาทนนั้งหลายทนนั้งสนินั้น กทำร
ทรงทรทำบทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำถผกกลตทำวถขงตรงนดร พระองครทรงทรทำบทดุกสธิที่งและทรงเหป็นทดุกสธิที่ง ใจ
ของมนดุษยชทำตธิกลป็ ข้วนเหมสือนกนันทนัรงสธิรน ดผ เยเรมดยร 17:9 พระเจข้ทำไมตเพดยงมองเหป็นควทำมเปดที่ยมดข้วย
บทำปของใจมนดุษยรทดที่เปป็นเหมสือนกนันหมดทดุกคนเทตทำนนัรน พระองครทรงทรทำบกธิจกทำรทดุกอยตทำงของเรทำ
ดข้วย
สดด 33:16-17

เมสือที่ เหป็นถขงกทำรทรงทรทำบทดุกสธิที่งและกทำรทรงฤทธทำนดุภทำพทดุกอยตทำง

ของพระเจข้ทำแลข้ว ขข้อสรดุปนดรกชป็ นัดเจน กองทนพใหญม่หาชม่วยใหผู้กษนตรนิยอห์ งคห์หนรึนั่งองคห์ใดรอดพผู้นไปไมม่
กดาลนงอนนมากมายกป็ไมม่ชม่วยนนกรบใหผู้พผู้นไดผู้ กองทนัพใดหรสือยอดมนดุษยรคนใดกป็เทดยบไมตไดข้กบนั ฤทธธิธ
เดชของพระเจข้ทำ ไมตมผด ผข้ใดหนดพข้นพระหนัตถรของพระองครไดข้ 17 มผู้าศรึกจะเปป็นททนั่หวนงความปลอดภนย
กป็หาไมม่ กดาลนงมหาศาลของมนนกป็ชม่วยใหผู้รอดไมม่ไดผู้ ในอธิสรทำเอลสมนัยโบรทำณ มข้ทำถสือวตทำเปป็นสดุดยอด
ของควทำมแขป็งแกรต งในกทำรศขก กระนนัรน ไมตมมด ข้ทำหรสือสธิที่งมดชดวธิตอสืนที่ ใดสทำมทำรถชตวยใหข้พข้นจทำก
พระหนัตถรของพระเจข้ทำไดข้ พระองครทรงเปป็นพระผผข้สรข้ทำงของพวกมนัน
สดด 33:18-19

ตรงกนันขข้ทำม ดผเถนิด พระเนตรของพระเยโฮวาหห์อยผม่เหนรือผผผู้ททนั่ยดาเกรง

พระองคห์ เหนรือผผผู้ททนั่หวนงในความเมตตาของพระองคห์ นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำพระเจข้ทำจะทรงเฝข้ทำดผแลและ
ชตวยคนเหลตทำนนัรนใหข้พข้นซขที่งเปป็นผผข้ทดที่ (1) ยททำเกรงพระองครและ (2) หวนัง (นนันที่ คสือ วทำงใจ) ในควทำม
เมตตทำของพระองคร ควทำมคธิดทดที่คลข้ทำยๆกนันถผกพบในเพลงสดดุดด 147:11 พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซง
เพสือที่ คนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงพระองครและทดที่วทำงใจพระองคร พระองครทรงเฝข้ทำดผแลพวกเขทำในระหวตทำง
นดร กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสือ เมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำยททำเกรงพระองครและวทำงใจพระองคร พระองคร

กป็ทรง 19 ชม่วยจนิตวนิญญาณของเขาใหผู้พผู้นจากมนจจสราช และใหผู้เขาดดารงชทวนิตอยผม่ไดผู้ในเวลากนนดาร
อาหาร นดที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรพธิทนักษรรนักษทำของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร พระองครจะ
ทรงดผแลและเฝข้ทำระวนังเหนสือพวกเขทำ
สดด 33:20-21

ดข้วยเหตดุนร ดดทำวธิดจขงรข้องประกทำศวตทำ จนิตวนิญญาณของเราทนนั้งหลายรอ

คอยพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเปป็นความอสปถนมภห์และเปป็นโลม่ของเรา ควทำมคธิดทดที่แฝงอยผใต นกทำรรอ
คอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำคสือ กทำรวทำงใจพระองคร จทำกนนัรนกป็รอคอยในระหวตทำงนดร เมสือที่ เรทำยททำเกรง
พระองคร วทำงใจพระองครและรอคอยพระองคร พระองครกทป็ รงกลทำยเปป็น (1) ควทำมอดุปถนัมภรและ (2)
โลตของเรทำ มดหลทำยแหตงในหนนังสสือเพลงสดดุดดทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงถผกพรรณนทำวตทำเปป็นควทำม
อดุปถนัมภรของประชทำชนของพระองครและโลตของพวกเขทำ 21 เออ จนิตใจของเราทนนั้งหลายยนินดทใน
พระองคห์ เพราะเราวางใจในพระนามบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ ดทำวธิดจขงสทำรภทำพวตทำใจของประชทำชน
ของพระเจข้ทำจะชสืที่นชมยธินดดเมสือที่ พวกเขทำไดข้วทำงใจพระองครและพระนทำมบรธิสดุทธธิธ ของพระองคร
สดด 33:22

ดทำวธิดจขงปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยคททำทผลขอนดร โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮ

วาหห์ ขอความเมตตาของพระองคห์จงอยผม่เหนรือขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายตามททนั่ขผู้าพระองคห์หวนงใจใน
พระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น หวนงใจ (ยาคาล) เปป็นกทำรรวมกนันของควทำมคธิดเหลตทำนดร: ‘กทำรหวนัง’, ‘กทำรรอ
คอย’ และ ‘กทำรวทำงใจ’ ควทำมคธิดแบบประสมกนันกป็คสือ กทำรหมทำยพขงที่ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ กทำรรอคอย
พระองครและกทำรวทำงใจพระองครวทำต จะทรงชตวยเหลสือและชตวยใหข้พข้น กทำรทททำเชตนนดรยอต มนททำมทำซขที่ง
ควทำมเมตตทำของพระองคร
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 34: ตท่างจากเพลงสดดุดดีหลายบท ชสือื่อเรสืออื่ งของเพลงสดดุดดีบททดีอื่ 34
พรรณนาชนัดเจนวท่ามนันถผกเขดียนขจึนั้นเนสือื่องในโอกาสใด เพลงสดดดดของดนำววิดเมรรื่อทสู่นำนทนนำเปป็นบน้นำตสู่อ
หนน้นำอนำบดเมเลค พระองคห์จถึงขหับไลสู่ทสู่นำนออกไปเสดยและทสู่นำนกป็ไป เหตดุการณณ์นนันั้นเกวิดขจึนั้นใน 1 ซามผ
เอล 21:1-15 (เราควรหมายเหตดุไวผู้วท่าอาคดีช กษนัตรวิยณ์เมสืองกนัท หลายครนังนั้ ถผกเรดียกวท่าอาบดีเมเลคเชท่น
กนัน) ในขผู้อ 1-3 ดาววิดปฏวิญาณวท่าจะถวายสาธดุการแดท่องคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าและเชวิญชวนคนอสืนอื่ ๆใหผู้

สรรเสรวิญพระองคณ์ ในขผู้อ 4-7 เขาเลท่าประสบการณณ์ของตน ในขผู้อ 8-10 ดาววิดเตสือนสตวิบรรดาผผผู้ทดีอื่
ตามทางของพระเจผู้าใหผู้มดีความเชสือื่อทดีอื่หนนักแนท่น ในขผู้อ 11-14 เขาใหผู้คคาเตสือนสตวิโดยตรง สดุดทผู้ายผผผู้
แตท่งเพลงสดดุดดีทท่านนดีนั้ตบทผู้ายดผู้วยคคาสอนจากขผู้อ 15 จนถจึงตอนจบ สเปอรณ์เจดียนกลท่าววท่าสวิบขผู้อแรก
เปก็นเพลงสรรเสรวิญและสวิบสองขผู้อสดุดทผู้ายเปก็นคคาเทศนา
สดด 34:1-3

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดสรรเสรธิญพระเจข้ทำ ขผู้าพเจผู้าจะ

สรรเสรนิญพระเยโฮวาหห์ตลอดไป คดาสรรเสรนิญพระองคห์อยผม่ททนั่ปากขผู้าพเจผู้าเรรืนั่อยไป แมข้เปป็นเพลง
สรรเสรธิญสดดุดด กป็มดบทเรดยนสททำคนัญอยตทำงหนขงที่ ซขที่งคงอยผจต นถขงวนันนดร คททำสรรเสรธิญพระองครควรอยผใต น
ปทำกของเรทำเรสืที่อยไป
ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 2 จนิตใจของขผู้าพเจผู้าจะโอผู้อวดในพระเยโฮวาหห์ คนททนั่เสงทนั่ยมเจทยมตนว
จะฟนงและยนินดท คททำทดที่แปลเปป็น โอผู้อวด (ฮาลาล) แมข้ปกตธิแลข้วมดควทำมหมทำยวตทำ ‘สรรเสรธิญ’ ใน
โครงสรข้ทำงของมนันตรงนดรกมป็ ดควทำมหมทำยวตทำ ‘อวดอข้ทำง’ นดที่เทตทำกนับดทำวธิดกลตทำววตทำจธิตใจของเขทำจะอวด
อข้ทำงในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสืที่อคนทดที่ใจถตอมจะไดข้ยธินถขงกทำรอวดอข้ทำงในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พวกเขทำกป็
จะดดใจเชตนกนัน
เนสืรอหทำสต วนนดรปธิดทข้ทำยโดยกทำรทดที่ดทำวธิดสนังที่ คนอสืที่นใหข้มทำรต วมวงกนันในกทำรสรรเสรธิญองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำ 3 โอ เชนิญยอพระเกทยรตนิพระเยโฮวาหห์พรผู้อมกนบขผู้าพเจผู้า ใหผู้เราสรรเสรนิญพระนามของ
พระองคห์ดผู้วยกนน คททำกททำชนับนนัรนยนังมดอยผจต นถขงวนันนดร เรทำถผกสนังที่ โดยพระคนัมภดรรใหข้ยอพระเกดยรตธิและยก
ชผองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ ทดที่วทำต สธิที่งนดรตข้องถผกกระทททำเปป็นกลดุตมกป็สสืที่อถขงกทำรนมนัสกทำรเปป็นหมผตคณะ (เปป็นกลดุตม)
ดนังนนัรนสต วนหนขที่งของกทำรรต วมประชดุมกนันของครธิสตจนักรจขงควรเปป็นเพสือที่ กทำรนมนัสกทำร
สดด 34:4-5

ครทำวนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตรขกตรองถขงประสบกทำรณรของตนัวเอง

และกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ ขผู้าพเจผู้าไดผู้แสวงพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์ทรงฟนงขผู้าพเจผู้า และ
ทรงชม่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้พผู้นจากความกลนวทนนั้งสนินั้นของขผู้าพเจผู้า ในวธิกฤตธิทดที่กตอตนัวขขรนทดที่เมสืองกนัทตตอหนข้ทำ
อทำบดเมเลค ดทำวธิดไมตมดทพดที่ ขที่งอสืนที่ นอกจทำกแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ในชนัวที่ โมงนนัรนแหตง
ควทำมทข้อใจและควทำมทดุกขรลททำบทำก พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำและทรงชตวยเขทำใหข้พข้น

หนขงที่ ในขข้อดดแสนวธิเศษเหลตทำนนัรนของกทำรไวข้วทำงใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำอยตทำงสดุดจธิตสดุดใจกป็คสือวตทำ
มนันทททำใหข้ควทำมกลนัวของเรทำสลทำยไป ดทำวธิดใหข้กทำรเกดที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนไดข้จทำกประสบกทำรณรทดที่เจอมทำ
กนับตนัว
ดทำวธิดไมตเพดยงใหข้กทำรไดข้ถขงกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตครทำวนดรเขทำพผดแทนคน
อสืนที่ ๆดข้วย 5 เขาทนนั้งหลายเพม่งดผพระองคห์ และเบนิกบาน หนผู้าตาของเขาจรึงไมม่ตผู้องอาย เขาทนังนั้ หลายทดที่
วตทำนดรอทำจเปป็น คนทดีเอื่ สงดีอื่ยมเจดียมตนัวของขข้อ 2 เมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำเพตงดผพระองครในควทำมทดุกขร
ใจของตน ใบหนข้ทำของพวกเขทำกป็จะแจตมใส คททำทดแที่ ปลเปป็นอาย (ชาเฟอรณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ
‘สนับสน’, ‘ขทำยหนข้ทำ’ หรสือ ‘ผธิดหวนัง’ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำเมสือที่ เรทำหนันมทำหทำพระองครและ
เพตงมองดผพระองคร (นนันที่ คสือ วทำงใจพระองคร) เรทำกป็จะไมตสนับสนหรสือผธิดหวนัง
สดด 34:6

ดทำวธิดจขงเอทำควทำมคธิดนดรไปสผตขข้อสรดุปของมนัน คนจนคนนทนั้รผู้องทผล

และพระเยโฮวาหห์ทรงสดนบ และทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้นจากความยากลดาบากทนนั้งสนินั้นของเขา ผผข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรเรดยกตนัวเองในบดุคคลทดที่สทำม (“คนจนคนนดร”) เมสือที่ เรทำรข้องทผลตตอพระเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำน
พระเจข้ทำกป็ทรงสดนับฟนังเขทำและทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยผต นดที่ยงนั เปป็นจรธิง
อยผเต หมสือนเดธิมจนถขงวนันนดร
สดด 34:7

ครทำวนดรดทำวธิดกลตทำวถขงควทำมจรธิงหนขที่งทดที่เชสืที่อมโยงกนัน ทผตสวรรคห์ของ

พระเยโฮวาหห์ไดผู้ตนนั้งคม่ายลผู้อมบรรดาผผผู้ททนั่เกรงกลนวพระองคห์ และชม่วยเขาทนนั้งหลายใหผู้รอด วลด ทผต
สวรรคณ์ของพระเยโฮวาหณ์ปรทำกฏหกสธิบสดที่ครนัรงในพระคนัมภดรร นดที่เปป็นกทำรปรทำกฏของมนันครนัรงแรกใน
หนนังสสือเพลงสดดุดด ในบทำงโอกทำส ทผตสวรรครขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำหมทำยถขงพระครธิสตรเอง ในครทำ
วอสืนที่ ๆ มนันหมทำยถขงทผตสวรรครพธิเศษองครหนขงที่ ทดที่ถผกสต งมทำโดยพระองคร ไมตเปป็นทดที่แนตชนัดวตทำตรงนดร
หมทำยถขงอนันไหน แตตสที่ งธิ ทดที่ปรทำกฏชนัดเจนกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องและทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่
ยททำเกรงพระองครใหข้พข้น (หลนักกทำรเรสืที่องทผตสวรรครผผข้พธิทนักษรประจททำตนัวเรทำอทำจถผกสสืที่อถขงตรงนดรดข้วย)
ภทำพประกอบหนขที่งทดที่ชดนั เจนของควทำมจรธิงนดรคสือตอนทดที่พระเจข้ทำทรงชตวยเอลดชทำใหข้พนข้ ทดที่โดธทำน ดผ 2
พงศรกษนัตรธิยร 6:13-17 ตรงนนัรนพลโยธทำทผตสวรรครหมผตหนขงที่ ตนัรงคตทำยลข้อมผผข้พยทำกรณรทตทำนนดรซงขที่ ถผก

ปนัญหทำรดุมเรข้ทำจรธิงๆ ทดที่อยผใต นทดนที่ ร ดคสือพระสนัญญทำทดที่ยธิงที่ ใหญตขข้อหนขที่งสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระองครทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ ในยทำมวธิกฤตธิ
สดด 34:8

ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตอดกประกทำรหนขที่งถผกนททำเสนอ โอ ขอเชนิญชนิมดผ

แลผู้วจะเหป็นวม่าพระเยโฮวาหห์ประเสรนิฐ ควทำมคธิดของ “ชธิมดผ” กป็คอสื จงหยดุดและตระหนนักถขงควทำมดด
ของพระเจข้ทำ จงพธิจทำรณทำมนัน จงมดประสบกทำรณรกบนั มนัน คททำพผดเปรดยบเทดยบของกทำรชธิมกป็เหมทำะสม
ทดที่สดุด เมสืที่อเรทำมดประสบกทำรณรกบนั ควทำมดดของพระเจข้ทำแลข้ว เรทำจขงสทำมทำรถเขข้ทำใจมนันไดข้อยตทำงแทข้จรธิง
พระองครทรงประเสรธิฐ! ปนัญหทำของเรทำกป็คสือวตทำ เรทำไมตหยดุดชนัวที่ ครผตเพสือที่ ทดที่จะมดสตวนรต วมในมนัน
แตตควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำอดกถผกนททำเสนอ คนททนั่วางใจในพระองคห์กป็เปป็นสส ข มดควทำมเชสืที่อม
โยงกนันโดยตรงระหวตทำงกทำรวทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำกนับกทำรถผกอวยพรโดยพระองคร กทำรดททำเนธิน
ชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อคสือหนททำงหนขงที่ อยตทำงแทข้จรธิงทดที่นททำไปสผตกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ (หนททำงอสืนที่ ๆคสือ
ควทำมเชสืที่อฟนังและกทำรดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรม) เมสือที่ เรทำวทำงใจพระองครสททำหรนับควทำมตข้องกทำร
แตตละอยตทำงและกทำรตนัดสธินใจแตตละครนัรงในชดวธิต พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะอวยพร ควทำมจรธิงทดที่
คลข้ทำยกนันถผกพบในเพลงสดดุดด 2:12, 40:4 และ 84:12 นอกจทำกนดร คททำทดที่แปลเปป็น เปป็นสส ข (เอเชอรณ์) มด
ควทำมหมทำยดข้วยวตทำกทำรถผกทททำใหข้มดควทำมสดุข แนตทดเดดยว กทำรอวยพรของพระเจข้ทำยตอมนททำมทำซขที่งควทำม
สดุข ชทำวโลกมนักเสทำะแสวงหทำโถแหตงควทำมสดุข ณ ปลทำยสทำยรดุงข้ และไมตเคยพบมนันเลย อยตทำงไรกป็ตทำม
กทำรไดข้รนับพรแหตงควทำมสดุขทดแที่ ทข้จรธิงสตวนหนขที่งกป็ถผกพบในกทำรวทำงใจพระองครตลอดวธิถดททำงแหตง
ชดวธิต
ดทำวธิดทททำใหข้ตนัวเองเดสือดรข้อนอยตทำงหนนักโดยกทำรไปยนังเมสืองกนัท กระนนัรนเมสือที่ เขทำกลนับมทำสผตกทำร
วทำงใจองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พนข้ จทำกซทำอผล เขทำกป็พบกทำรไดข้รนับพรแหตงควทำมสดุขทดที่เขทำ
แสวงหทำ (ในเหตดุกทำรณรทดที่เกธิดขขรนทดที่เมสืองกนัท ดทำวธิดเรธิที่มรผข้สขกทข้อใจเพรทำะกทำรไลตลตทำไมตลดละของซทำอผล
ดข้วยควทำมสธิรนหวนังเขทำจขงยอมแพข้และไปหลบภนัยอยผกต บนั อทำคดช กษนัตรธิยรผผข้นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวแหตงเมสือ
งกนัท ชนัวที่ ระยะหนขที่งเขทำจนัดกทำรปนัญหทำดข้วยตนัวเองและทททำใหข้ตนัวเองเดสือดรข้อน เมสือที่ เขทำหนันมทำพขงที่ องคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อทดที่จะไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พข้นเทตทำนนัรน เขทำจขงพบสถทำนทดที่แหตงกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ)

สดด 34:9-10

ดทำวธิดจขงกททำชนับผผข้อตทำนของเขทำใหข้ปฏธิบนัตธิตทำมแบบอยตทำงของเขทำ โอ

ทม่านวนิสสทธนิชนทนนั้งหลายของพระองคห์ จงยดาเกรงพระเยโฮวาหห์ เพราะผผผู้ททนั่ยดาเกรงพระองคห์ไมม่
ขาดแคลน พระพรยธิงที่ ใหญตอดกประกทำรสททำหรนับกทำรยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำถผกกลตทำวถขง เมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระวจนะของพระองครกสป็ นัญญทำวตทำพวกเขทำจะไมต
ขนัดสน คททำทดแที่ ปลเปป็น ขาดแคลน (มนัคโควรณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ขนัดสน’ เมสือที่ เรทำยททำเกรงพระองคร
พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำเรทำจะไมตขนัดสน เงสืที่อนไขทดที่สททำคนัญประกทำรหนขที่งสททำหรนับกทำรทดพที่ ระองคร
ทรงตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของเรทำจขงถผกนททำเสนอ มดหลทำยสธิที่งถผกกลตทำวถขงตรงนดรไดข้เกดที่ยวกนับ
ควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม สดุภทำษธิต 16:6 กป็สรดุปมนันไดข้เปป็นอยตทำงดด “และคนหลดก
ควทำมชนัวที่ รข้ทำยไดข้โดยควทำมยททำเกรงพระเยโฮวทำหร”
ควทำมคธิดนดรถผกขยทำยควทำมเพธิมที่ เตธิมอดก 10 เหลม่าสนิงโตหนสม่มยนงขาดแคลนและหนิวโหย แตม่
บรรดาผผทผู้ ทนั่แสวงพระเยโฮวาหห์จะไมม่ขาดของดทใดๆ ในโลกของธรรมชทำตธิแมข้แตตสนัตวรทดที่ทรงพลนัง
อยตทำงสธิงโตกป็ประสบควทำมหธิวโหย อยตทำงไรกป็ตทำม “แตตบรรดทำผผข้ทดที่แสวงหทำพระเยโฮวทำหรจะไมตขทำด
ของดดใดๆ” ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับของมนัทธธิว 6:33 และลผกทำ 12:31 เมสืที่อเรทำแสวงหทำ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ พระองครกทป็ รงสนัญญทำแลข้ววตทำจะเลดรยงดผ นดที่บอกเปป็นนนัย
อดกครนัรงถขงควทำมคธิดเรสือที่ งกทำรดททำเนธินชดวตธิ โดยควทำมเชสืที่อ กทำรไปหทำพระองครในคททำอธธิษฐทำนเกดที่ยวกนับ
ควทำมตข้องกทำรใดๆในชดวตธิ ของเรทำคสือกทำรดททำเนธินชดวตธิ โดยควทำมเชสืที่อ ดนังนนัร น เมสืที่อเรทำยททำเกรงพระองคร
และแสวงหทำพระองครสททำหรนับควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของเรทำ พระองครกทป็ รงสนัญญทำแลข้ววตทำจะเลดรยงดผ ทดที่
อยผใต นทดที่นร คด สือพระสนัญญทำตตทำงๆทดที่ชนัดเจนซขที่งเรทำอข้ทำงไดข้โดยคททำอธธิษฐทำนในยทำมทดที่ตข้องกทำร
สดด 34:11-14

เกรงวตทำผผข้ใดจะไมตแนตใจวตทำควทำมยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำหมทำย

ควทำมวตทำอะไร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อยกตนัวอยตทำงตตทำงๆ บสตรทนนั้งหลายเออ๋ย มาเถนิด
มาฟนงเรา เราจะสอนเจผู้าถรึงความเกรงกลนวพระเยโฮวาหห์ ดทำวธิดจขงเชธิญชวนเดป็กๆทดที่อยผใต กลข้ใหข้มทำฟนัง
บทเรดยนหนขที่งจทำกเขทำ มนันเกดที่ยวกนับควทำมเกรงกลนัวพระเยโฮวทำหร 12 มนสษยห์คนใดผผปผู้ รารถนาชทวนิต
และรนกวนนครืนทนนั้งหลาย เพรืนั่อเขาจะไดผู้เหป็นของดท ควทำมเตป็มเปดที่ยมของชดวธิต กทำรมดอทำยดุยสืนยทำว และชดวธิต
ทดที่เจสือดข้วยสธิที่งดดๆคสือวธิธดหนขที่งอนันหรผหรทำทดที่จะพรรณนทำถขงกทำรไดข้รนับพระพร กลตทำวโดยสรดุป ดทำวธิดถทำม

วตทำ ใครอยทำกไดข้รนับกทำรอวยพรในชดวธิตนดรบข้ทำง? ใครอยทำกมดชดวธิตทดที่เตป็มเปดที่ยม บรธิบผรณรและยสืนยทำวโดย
เจอสธิที่งดดๆเยอะแยะบข้ทำง?
คททำตอบตตอคททำถทำมนนัรนอยผใต นขข้อควทำมตตอไปนดร13 จงระวนงลนินั้นของเจผู้าจากความชนนั่ว และอยม่า
ใหผู้รนิมฝทปากพผดเปป็นอสบายลม่อลวง เรสือที่ งของลธินร ถผกพผดถขง มดอวนัยวะไมตกดที่สตวนของรต ทำงกทำยเรทำทดที่ชอบ
ทททำบทำปมทำกไปกวตทำลธิรน หนขงที่ ในอนันตรทำยทดที่รข้ทำยแรงทดที่สดุดทดมที่ ดอยผใต นลธิรนกป็คสือกทำรทดที่มนนั ตลบตะแลง นนันที่
คสือควทำมหมทำยของคททำทดที่แปลเปป็น อสบายลม่อลวง (มวิรมาหณ์) ตรงกนันขข้ทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเตสือน
สตธิเรทำใหข้ซสืที่อตรงสดุดๆกนับลธิรนของเรทำ ถข้ทำเรทำอยทำกไดข้กทำรอวยพรของพระเจข้ทำในชดวธิตของเรทำ มนันกป็
เรธิที่มตข้นดข้วยกทำรใชข้ลธิรนของเรทำอยตทำงซสืที่อตรงและชอบธรรม
ดทำวธิดสนังที่ เพธิมที่ เตธิมอดกวตทำ 14 จงหนทความชนนั่ว และกระทดาความดท แสวงหาความสงบสส ขและ
ดดาเนนินตามนนนั้น กทำรหนดจทำกควทำมชนัวที่ หทำใชตใดอสืที่นนอกจทำกหลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออก ดผ เพลงสดดุดด
1:1 และ 2 โครธินธร 6:14-18 เรทำยนังถผกกททำชนับใหข้กระทททำควทำมดดดข้วย บตอยครนัรงมดเหตดุกทำรณรตตทำงๆเกธิด
ขขรนในชดวธิตซขที่งกทำรกระทบกระทนังที่ อทำจปะทดุจนกลทำยเปป็นกทำรทะเลทำะวธิวทำทและกทำรตตอสผข้ ดทำวธิดสนังที่ อดก
วตทำจง “แสวงหทำควทำมสงบสดุขและดททำเนธินตทำมนนัรน” ไมตบตอยนนักทดที่กทำรทะเลทำะวธิวทำทจะสะทข้อนใหข้
เหป็นนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ
หลนักกทำรทดที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำของหลทำยขข้อกตอนหนข้ทำนดรกคป็ สือหลนักกทำรเรสืที่องควทำมชอบธรรม กทำร
ระวนังลธิรนของเรทำและกทำรเปป็นคนซสืที่อตรงกนับมนันคสือควทำมชอบธรรมขนัรนพสืรนฐทำน กทำรหลดกเลดที่ยงควทำม
บทำปและควทำมชนัวที่ รข้ทำยคสือควทำมชอบธรรม กทำรทททำควทำมดดคสือควทำมชอบธรรม กทำรแสวงหทำควทำม
สงบสดุขมทำกกวตทำกทำรปะทะกนันคสือควทำมชอบธรรม (มนันยนังเปป็นสตธิปนัญญทำอนันแขป็งแกรต งดข้วย) กทำร
ดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อคสือควทำมชอบธรรม และบรธิบทนดรกบป็ ตงบอกชนัดเจนวตทำทนัรงหมดนดรคสือสต วน
หนขงที่ ของกทำรยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 34:15-16

จดุดสนใจหลนักของเพลงสดดุดดบทนดรจขงเปลดยที่ นอยตทำงแยบยลจทำกกทำร

ดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อและกทำรยททำเกรงพระเจข้ทำไปยนังควทำมชอบธรรม พระเนตรของพระเยโฮ
วาหห์เหป็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองคห์สดนบคดาอผู้อนวอนของเขา เหป็นไดข้ชนัดวตทำ

พระเจข้ทำทรงเฝข้ทำดผแลคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรม ดผ เพลงสดดุดด 5:12 และ 11:7
นอกจทำกนดร ในทดที่นร ดคอสื พระสนัญญทำขนัรนพสืรนฐทำนทดที่ชนัดเจนสททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบ พระเจข้ทำ
จะทรงใสต พระทนัยและสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของคนเหลตทำนนัรนทดที่เทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร
หลนักกทำรเดดยวกนันนดรถผกนททำเสนออยตทำงชนัดเจนในสดุภทำษธิต 15:8 และ 29 นอกจทำกนดร เปโตรยกคททำพผด
จทำกขข้อควทำมตอนนดรใน 1 เปโตร 3:12 เพสือที่ นททำเสนอประเดป็นเดดยวกนัน แมข้เรทำเปป็นคนชอบธรรมแลข้ว
ในตททำแหนตงของเรทำในพระครธิสตร เรทำกป็ถผกบนัญชทำหทำใหข้ดททำเนธินชดวธิตสผตควทำมชอบธรรมหลนังจทำกนนัรน
ดข้วย (1 เปโตร 2:24) เมสือที่ เรทำทททำเชตนนนัรน เรทำกป็ทททำใหข้ตนัวเรทำเองอยผใต นตททำแหนตงทดพที่ ระเจข้ทำทรงฟนังคททำ
อธธิษฐทำน พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของผผข้เทดที่ยงธรรม
อยตทำงไรกป็ตทำม ทดที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงชนัดเจนกป็คสือวตทำ 16 พระพนกตรห์ของพระเยโฮวาหห์ตนนั้งตม่อสผผู้
กนบคนทนนั้งหลายททนั่ทดาความชนนั่ว เพรืนั่อจะตนดการระลรึกถรึงเขาเสทยจากแผม่นดนินโลก นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำง
ชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำจะทรงเมธินเฉยคททำอธธิษฐทำนของ “คนทนัรงหลทำยทดที่ทททำควทำมชนัวที่ ” คนเหลตทำนนัรนทดที่ชดวธิต
ของพวกเขทำมดควทำมบทำปเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวเมสืที่อเผชธิญกนับวธิกฤตธิในชดวธิตกป็อทำจลองอธธิษฐทำนขอ
ตตอพระเจข้ทำอยตทำงเรต งดตวน แตตพวกเขทำจะผธิดหวนังทดมที่ นันจะไมตไดข้ผล พระเจข้ทำไมตทรงใสต พระทนัยตตอคททำ
อธธิษฐทำนของคนเหลตทำนนัรนทดที่ชวด ธิตของพวกเขทำมดควทำมบทำปเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัว ดผ อธิสยทำหร 59:1-2
และเพลงสดดุดด 66:18 ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำกลนับทรงสนัญญทำวตทำพระองครจะทรงจนัดกทำรกนับพวกเขทำใน
กทำรพธิพทำกษทำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “เกดยรตธิยศของพวกเขทำจะถผกเปลดที่ยนเปป็นควทำมอนับอทำย ชสืที่อ
ของพวกเขทำจะถผกลสืมหรสือถผกกลตทำวหทำ ควทำมพธินทำศสธิรนเชธิงจะเปป็นสต วนของคนอธรรมทนัรงปวง” ดนังทดที่
ดทำวธิดจะเขดยนในเพลงสดดุดด 58:11 “แนตแลข้ว มดบททำเหนป็จใหข้แกตคนชอบธรรม แนตแลข้ว มดพระเจข้ทำผผข้ทรง
พธิพทำกษทำโลก”
สดด 34:17-18

หลนักกทำรเหลตทำนนัรนสททำหรนับคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบถผกนททำเสนอ

ตตอไป เมรืนั่อคนชอบธรรมรผู้องทผลขอ พระเยโฮวาหห์ทรงสดนบและทรงชม่วยเขาใหผู้พนผู้ จากความยาก
ลดาบากทนนั้งสนินั้นของเขา แมข้คททำวตทำ คนชอบธรรม เปป็นคททำทดที่ถผกใสต เขข้ทำมทำและถผกหมทำยเหตดุวทำต เปป็นเชตนนนัรน
โดยตนัวอนักษรเอดยงในฉบนับภทำษทำอนังกฤษ คททำทดที่มทำกตอนหนข้ทำกป็ชนัดเจนวตทำเปป็นคนชอบธรรมของขข้อ 15
ดทำวธิดจขงใสต รทำยละเอดยดเพธิมที่ เตธิมเขข้ทำไปของคททำอธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบสททำหรนับคนทดที่มชด ดวธิตเทดที่ยง

ธรรม พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำและตอบพวกเขทำ พระองครทรงทททำเชตนนนัรนโดย
กทำรชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิตตทำงๆแหตงชดวธิต อยตทำงไรกป็ตทำม สธิที่งทดที่ชนัดเจนกป็คอสื วตทำกทำรชตวยใหข้พข้น
ดนังกลตทำวมดพรนสื ฐทำนอยผบต นคททำอธธิษฐทำนของคนชอบธรรม เมสืที่อพวกเขทำทททำใหข้ตนัวเองอยผใต นจดุดทดที่
'พระเจข้ทำจะทรงฟนังคททำอธธิษฐทำน' โดยกทำรดททำเนธินชดวธิตของตนอยตทำงเทดยที่ งธรรม พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำ
วตทำจะฟนังคททำอธธิษฐทำนของพวกเขทำและชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกวธิกฤตธิทดที่อยผตต ตอหนข้ทำพวกเขทำ
นอกจทำกนดร 18 พระเยโฮวาหห์ทรงอยผม่ใกลผู้ผทผู้ผ ทนั่จนิตใจฟกชดนั้าและทรงชม่วยผผทผู้ ทนั่จนิตใจสดานรึกผนิดใหผู้
รอด พระเจข้ทำทรงใสต พระทนัยเปป็นพธิเศษตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ใจของพวกเขทำฟกชทรทำ พระองครจะทรงอยผต
ใกลข้พวกเขทำเปป็นพธิเศษ ชตทำงเปป็นพระสนัญญทำอนันมดคตทำในยทำมเผชธิญควทำมสผญเสดยครนัรงใหญต! ทดที่บอกเปป็น
นนัยในบรธิบททดใที่ หญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของคนเหลตทำนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน
พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะทรงชตวยคนเหลตทำนนัรนทดที่ “จธิตใจสททำนขกผธิด” ใหข้รอด คททำทดที่แปลเปป็น
สดานรึกผนิด (ดนัคคา) หมทำยถขงกทำรถผกบดขยดรจนกลทำยเปป็นผงธดุลดหรสือตทที่ทำพอๆกนับผงธดุลด เมสืที่อควทำมเยตอ
หยธิงที่ แหตงใจของเรทำถผกบดขยดรและเรทำเปป็นเหมสือนผงธดุลดในจธิตวธิญญทำณของเรทำ พระเจข้ทำกป็จะทรงชตวย
ใหข้รอดในตอนนนัรน นดที่เปป็นควทำมจรธิงไมตเพดยงในเรสืที่องควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณเทตทำนนัรน แตตกทำรชตวยใหข้
พข้นแบบชนัวที่ ครทำวดข้วย พระเจข้ทำทรงรนังเกดยจใจทดที่เยตอหยธิงที่ แตตทรงเขข้ทำใกลข้คนเหลตทำนนัรนทดมที่ ดใจสททำนขกผธิด
พระองครทรงชตวยใหข้รอดและทรงชตวยผผข้ทดที่มดใจสททำนขกผธิดใหข้พข้น ดนังนนัรนอดกหลนักกทำรหนขที่งสททำหรนับคททำ
อธธิษฐทำนทดที่ไดข้รนับคททำตอบและกทำรอวยพรของพระเจข้ทำจขงถผกเสรธิมเขข้ทำกนับเพลงสดดุดดแสนวธิเศษบทนดร
พระเจข้ทำจะทรงอวยพรและเลดรยงดผคนเหลตทำนนัรนทดที่ยททำเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ วทำงใจพระองคร แสวงหทำ
พระองครและทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องตตอพระพนักตรรพระองคร พระองครจะทรงชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทดที่มดใจ
สททำนขกผธิดดข้วย
ทดที่บอกเปป็นนนัยในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำของเพลงสดดุดดบทนดรกคป็ สือ ตอนทดที่ดทำวธิดมทำยนังเมสืองกนัท ใน
ชตวงเวลทำทดที่ควทำมเชสืที่ออตอนแอ เขทำแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือของมนดุษยรแทนทดที่จะพขที่งพระเจข้ทำ อยตทำงไร
กป็ตทำม วธิกฤตธิทดที่เขทำเจออยตทำงฉนับพลนันนนัรนกป็บนังคนับใหข้เขทำตข้องถตอมตนัวลงดข้วยใจสททำนขกผธิดตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจขงทรงชตวยเขทำใหข้พข้น

สดด 34:19

ควทำมคธิดหนขที่งทดที่เชสืที่อมโยงกนันถผกเพธิที่มเขข้ทำไป คนชอบธรรมนนนั้นถผกขม่ม

ใจหลายอยม่าง แตม่พระเยโฮวาหห์ทรงชม่วยเขาออกมาใหผู้พนผู้ หมด ควทำมจรธิงอนันลขกซขรงสองประกทำรถผก
นททำเสนอ (1) ไมตมดคททำถทำมเลยวตทำมดควทำมทดุกขรใจหลทำยอยตทำงสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่พยทำยทำมทททำสธิที่งทดที่ถผก
ตข้อง คททำทดที่แปลเปป็น ถผกขม่มใจหลายอยม่าง (ราหณ์) เปป็นคททำฮดบรผพรสืนๆทดหที่ มทำยถขง 'ควทำมชนัวที่ รข้ทำย' ในบรธิบท
นดร ควทำมหมทำยกป็คสือ 'ควทำมทดุกขรลททำบทำก' แนตทดเดดยว บตอยครนัรงมดควทำมทดุกขรลททำบทำกสททำหรนับกทำรยสืนหยนัด
เพสือที่ สธิที่งทดที่ถผกตข้องและกทำรพยทำยทำมทททำสธิที่งทดถที่ ผกตข้อง อยตทำงไรกป็ตทำม (2) องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงชตวยคน
เหลตทำนนัรนทดพที่ ยทำยทำมดททำเนธินชดวธิตเชตนนนัรนใหข้พข้น พระเจข้ทำทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้นจทำก
ควทำมทดุกขรลททำบทำกโดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำพยทำยทำมทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้องไมตวทำต จะตข้องแลกดข้วยอะไรกป็ตทำม
พระคนัมภดรรเตป็มไปดข้วยภทำพประกอบตตทำงๆของหลนักกทำรนดรไมตวทำต จะเปป็นโยเซฟในอดยธิปตรหรสือดทำเนดยล
ในบทำบธิโลน พระเจข้ทำทรงอวยพรผผข้ชอบธรรม
สดด 34:20

ในบรธิบทเดดยวกนันนดร คททำพยทำกรณรหนขที่งทดที่ชนัดเจนเกดที่ยวกนับองครพระผผข้

เปป็นเจข้ทำของเรทำถผกนททำเสนอ พระองคห์ทรงรนกษากระดผกเขาไวผู้ทนนั้งหมด ไมม่หนกสนกซทนั่เดทยว ในบรธิบท
โดยตรงนดร หลนักกทำรกวข้ทำงๆกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องผผข้ชอบธรรม (มดขข้อยกเวข้นตตทำงๆทดที่
ชนัดเจนของควทำมจรธิงขข้อนดรเมสือที่ พระเจข้ทำทรงอนดุญทำตใหข้ประชทำชนของพระองครถผกขตมเหงและถขงขนัรน
พลดชดพ – สธิทธธิพเธิ ศษอยตทำงหนขที่งซขที่งจะไดข้รนับบททำเหนป็จอยตทำงบรธิบรผ ณรในสวรรคร) อยตทำงไรกป็ตทำม กทำร
ประยดุกตรใชข้กบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็ถผกกระทททำอยตทำงชนัดเจนในยอหรน 19:36 พระเยซผทรงเปป็น
ผผข้ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิง และแมข้ทรงถผกตรขงกทำงเขน พระเจข้ทำกป็ทรงปข้องกนันมธิใหข้กระดผกสนักซดที่เดดยว
ของพระกทำยอนันศนักดธิธสธิทธธิธของพระองครหนักเสดย อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือเรสือที่ ง
ของกทำรปกปข้องของพระเจข้ทำทดที่มดตตอประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะเมสืที่อพวกเขทำดททำเนธินอยตทำง
ชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร
สดด 34:21

ตรงกนันขข้ทำม ความชนนั่วจะสนงหารคนชนนั่ว และคนทนนั้งหลายททนั่เกลทยดชนง

คนชอบธรรมจะสาบสผ ญไป แมข้คนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินชดวธิตในควทำมบทำปอทำจดผเหมสือนเจรธิญขขรนใน
ขณะนดรและไดข้เปรดยบ กระนนัรนวนันของพวกเขทำกป็กทำท ลนังจะมทำ ควทำมทดุกขรลททำบทำกจะตทำมทนันพวกเขทำใน
ทดที่สดุดและฆตทำพวกเขทำดข้วยซทรทำ นอกจทำกนดร คนเหลตทำนนัรนทดที่เกลดยดชนังคนชอบธรรมจะถผกทธิรงไวข้ใหข้

เหดที่ยวแหข้งตทำย คททำทดแที่ ปลเปป็น สาบสผ ญไป (อาชาม) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำควทำมผธิดและกทำร
พธิพทำกษทำทดที่ตทำมมทำ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงจดุดจบอนันวตทำงเปลตทำของคนอธรรม
สดด 34:22

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยพระสนัญญทำแสนวธิเศษอดกสองประกทำร

พระเยโฮวาหห์ทรงไถม่ชทวนิตผผผู้รนบใชผู้ของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ไถม่ (ปาดาหณ์) ในบรธิบทนดรไมตนตทำจะ
หมทำยถขงกทำรไถตจธิตวธิญญทำณของเรทำ ตรงกนันขข้ทำมคททำๆนดรมดควทำมหมทำยไดข้ดวข้ ยวตทำ 'ถผกกผภข้ นัย' หรสือ 'ถผก
ชตวยใหข้พนข้ ' ประเดป็นหลนักของเนสืรอหทำสต วนหลนังของเพลงสดดุดดบทนดรกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำทรงชตวยคน
เหลตทำนนัรนทดวที่ ทำงใจพระองคร แสวงหทำพระองคร ยททำเกรงพระองครและดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรมตตอ
พระพนักตรรพระองครใหข้พข้น ควทำมคธิดนนัรนถผกนททำเสนออยตทำงสละสลวยอดกครนัรงตรงนดร ควทำมคธิดทดที่สองกป็
สรดุปยตอควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตอดกประกทำรของเพลงสดดุดดบทนดร และไมม่มทผผู้ใผ ดททนั่วางใจในพระองคห์แลผู้ว
จะตผู้องสาบสผ ญไป อดกครนัรงทดที่คททำทดที่แปลเปป็น สาบสผ ญไป (อาชาม) หมทำยถขงกทำรมดควทำมผธิด จง
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ เมสืที่อเรทำวทำงใจพระองคร ควทำมผธิดบทำปของเรทำกป็ถผกยกใหข้เปป็นของพระเยซผผผข้ทรง
แบกรนับมนันบนกทำงเขนนนัรน ควทำมวทำงใจในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำจะนททำมทำซขที่งกทำรชตวยใหข้พข้นและ
ควทำมรอดของพระองคร
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 35: เพลงสดดุดดีทยดีอื่ าวเหยดียดบทนดีนั้อาจถผกเขดียนขจึนนั้ ในตอนทดีอื่ซาอผล
ไลท่ลท่าดาววิดแบบขจึนั้นเขาลงหผู้วย มนันอาจอผู้างอวิงโดยเฉพาะเจาะจงถจึง 1 ซามผเอล 24 ซจึอื่งเปก็นตอนทดีดอื่ า
ววิดหลนับอยผท่ในถคนั้าๆหนจึอื่งทดีอื่เอนเกดดีและซาอผลทท่องเขผู้ามาในถคนั้าเดดียวกนันนนันนั้ ดาววิดจะฆท่าซาอผลกก็ทคาไดผู้
ในตอนนนันั้น แตท่เขาไมท่ทคา เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีสามสท่วนโดยแตท่ละสท่วนประกอบดผู้วยคคารผู้องทดุกขณ์ คคา
อธวิษฐาน และคคาสนัญญาวท่าจะสรรเสรวิญ รผปแบบนดีนั้ถกผ ทคาซคนั้าสามครนังนั้ ใน 35:1-10, 35:11-18 และ
35:19-28
สดด 35:1-3

เมสือที่ ดทำวธิดครดุตนคธิดเกดที่ยวกนับกทำรขตมเหงอนันอยดุตธิธรรมซขที่งมดตตอเขทำ เขทำกป็

รข้องออกมทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงผจญผผผู้ททนั่ผจญขผู้าพระองคห์ ขอทรงสผผู้รบผผผู้ททนั่รบกนบขผู้า
พระองคห์ แทนทดที่จะเอทำคสืนแมข้ในยทำมทดที่เขทำมดโอกทำสทองทดที่จะทททำเชตนนนัรนไดข้ ดทำวธิดกลนับฝทำกเรสืที่องนดรไวข้

กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำศนัตรผของเขทำ เขทำกลตทำวควทำมคธิดนนัรน
ตตอไปวตทำ 2 ขอทรงถรือโลม่และดนนั้ง และทรงลสกขรึนั้นชม่วยขผู้าพระองคห์ 3 ขอทรงเตรทยมหอกและขวาน
ศรึกสผผผู้ ผู้ขผ มม่ เหงขผู้าพระองคห์ แทนทดที่จะจนัดกทำรปนัญหทำดข้วยตนัวเอง ดทำวธิดฝทำกเรสืที่องนดรไวข้กบนั พระเจข้ทำ เขทำปธิด
ทข้ทำยกทำรรข้องทผลนดรดวข้ ยคททำทผลขอวตทำ ขอตรนสกนบจนิตใจของขผู้าพระองคห์วม่า "เราเปป็นผผชผู้ ม่วยใหผู้รอดของ
เจผู้า" ดทำวธิดขอกทำรใหข้ควทำมมนันที่ ใจจทำกพระเจข้ทำวตทำพระองครจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้น
สดด 35:4-6

ครทำวนดรเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนไปยนังคททำอธธิษฐทำนแบบแชตงสทำป โดย

ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำบรรดทำศนัตรผทดที่อยดุตธิธรรมของเขทำ ผผทผู้ ทนั่แสวงชทวนิตของขผู้าพระองคห์นนนั้น
ขอใหผู้เขาไดผู้อายและอนปยศ ผผทผู้ ทนั่ประดนิษฐห์ความชนนั่วตม่อสผขผู้ ผู้าพระองคห์นนนนั้ ขอทรงใหผู้เขากลนบไปและ
อดสผ 5 ขอใหผู้เขาเปป็นเหมรือนแกลบตม่อหนผู้าลม และขอใหผู้ทผตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ขนบไลม่ตาม
เขาไป ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงจนัดกทำรกนับบรรดทำศนัตรผของเขทำ ในกรณดนร ดมนันนตทำจะเปป็นซทำอผล
และสมดุนของเขทำ ดทำวธิดถขงขนทำดขอใหข้ทผตสวรรครขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไลตลตทำพวกเขทำเลยดข้วยซทรทำ
ควทำมคธิดนนัรนถผกขยทำยควทำมเพธิมที่ เตธิม 6 ขอใหผู้ทางของเขามรืดและลรืนั่น และขอใหผู้ทผตสวรรคห์ของพระ
เยโฮวาหห์ขม่มเหงพวกเขา
สดด 35:7-8

ดทำวธิดหยดุดชนัวที่ ครผตเพสือที่ อธธิบทำยคดดของตน เพราะเขาเอาขม่ายซม่อนดนกขผู้า

พระองคห์ไวผู้อยม่างไมม่มทเหตส เขาขสดหลสมพรางเอาชทวนิตขผู้าพระองคห์อยม่างไมม่มทเรรืนั่อง ผผข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดรใชข้ภทำพเปรดยบของขตทำยทดที่ซตอนไวข้ใตข้หลดุมพรทำงเพสืที่อพรรณนทำถขงกทำรทดที่เหลตทำศนัตรผของเขทำ
แสวงหทำชดวธิตของเขทำ พวกเขทำทททำเชตนนนัรนอยตทำงอยดุตธิธรรม ดนังนนัรนดทำวธิดจขงขอรข้องพระเจข้ทำอดกครนัรงใหข้
ทรงเลตนงทำนพวกเขทำ 8 ขอใหผู้ความพนินาศมาถรึงเขาอยม่างไมม่รผู้ตผ นว และขอใหผู้ขาม่ ยททนั่เขาซม่อนไวผู้นนนนั้ ตนิด
เขาเองและใหผู้เขาตนิดขม่ายพนินาศเอง ควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำแทนทดที่จะหทำททำงแกข้เผป็ดซทำอผล
ดทำวธิดกลนับฝทำกเขทำไวข้กบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อทดที่จะจนัดกทำรกนับเขทำในวธิธดอนันสมบผรณรแบบของ
พระองคร
สดด 35:9-10

เมสือที่ พธิจทำรณทำวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นอยตทำงแนตนอน ดทำวธิดจขง

ปฏธิญทำณวตทำ แลผู้วจนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์จะเปรมปรทดนิธิ์ในพระเยโฮวาหห์ ลนิงโลดอยผใม่ นการชม่วยใหผู้

รอดของพระองคห์ คททำทดแที่ ปลเปป็น การชม่วยใหผู้รอด (เยชผวณ์อาหณ์) ในบรธิบทนดรอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่
พระเจข้ทำทรงชตวยดทำวธิดใหข้พนข้ จทำกซทำอผล เขทำสนัญญทำวตทำจะชสืที่นชมยธินดดในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ อยตทำงไร
กป็ตทำม ควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณชนัวที่ นธิรนันดรรของพระเจข้ทำอทำจอยผใต นควทำมคธิดของดทำวธิดตรงนดรดข้วย กลตทำว
อยตทำงเจทำะจงกป็คสือ คททำสนัญญทำวตทำจะสรรเสรธิญของดทำวธิดกป็คสือวตทำ 10 กระดผกทนนั้งสนินั้นของขผู้าพระองคห์จะ
กลม่าววม่า "ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ มทผใผู้ผ ดเหมรือนพระองคห์ พระองคห์ผผู้ทผ รงชม่วยคนยากจนใหผู้พผู้นจากผผผู้ททนั่
เขผู้มแขป็งเกนินกดาลนงของเขา คนยากจนและคนขนดสนจากผผทผู้ ทนั่ปลผู้นเขา" จทำกกข้นบขรงแหตงตนัวตนของเขทำ
นนันที่ คสือ จทำกกระดผกของเขทำเลย ดทำวธิดสนัญญทำวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำเมสืที่อพระองครทรงชตวยเขทำใหข้พข้น
จทำกบรรดทำศนัตรผของเขทำ
สดด 35:11-12

เมสือที่ เนสืรอหทำสต วนทดที่สองของเพลงสดดุดดบทนดรเรธิที่มตข้น ดทำวธิดกป็กลตทำวซทรทำ

คททำรข้องทดุกขรของตนตตอพระเจข้ทำ มทพยานเทป็จลสกขรึนั้น เขาฟผู้องสนิงนั่ ททนั่ขผู้าพระองคห์ไมม่ทราบ เหลตทำสหทำย
ของซทำอผลไดข้โกหกเขทำ โดยกลตทำวหทำวตทำดทำวธิดกททำลนังคธิดแผนกทำรตตอสผข้ซทำอผล ดผ 1 ซทำมผเอล 24:9 ดทำวธิด
ไดข้แตตรข้องทผลตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำถผกกลตทำวหทำอยตทำงอยดุตธิธรรม 12 เขาสนองขผู้าพระองคห์โดย
ทดาชนนั่วตอบความดท จนิตใจของขผู้าพระองคห์กป็ตรมตรอม ดทำวธิดเปป็นผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำทดที่จงรนักภนักดดตตอ
ซทำอผลมทำโดยตลอด กระนนัรนเขทำกป็ถผกกลตทำวหทำอยตทำงผธิดๆ
สดด 35:13-14

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดไมตเพดยงประพฤตธิตนัวอยตทำงยดุตธิธรรมเทตทำนนัรน แตตถขง

ขนทำดอธธิษฐทำนและอดอทำหทำรเพสืที่อซทำอผลดข้วย สม่วนขผู้าพระองคห์ เมรืนั่อเขาปม่วยขผู้าพระองคห์สวมผผู้า
กระสอบ ขผู้าพระองคห์ขมม่ ใจตนเองดผู้วยการอดอาหาร ขผู้าพระองคห์ซบหนผู้าลงททนั่อกอธนิษฐาน เหป็นไดข้
ชนัดวตทำมดเหตดุกทำรณรหนขที่งซขที่งไมตถผกบนันทขกไวข้ซขที่งเปป็นตอนทดที่ซทำอผลปตวย ดทำวธิดไมตเพดยงอธธิษฐทำนเผสืที่อเขทำ
เทตทำนนัรน แตตยนังทททำเชตนนนัรนอยตทำงเปธิดเผยดข้วยโดยสวมผข้ทำกระสอบและอดอทำหทำร มดหมทำยเหตดุเกดที่ยวกนับ
กทำรอดอทำหทำรตรงนดร นอกจทำกเรสืที่องอสืนที่ ๆแลข้ว กทำรอดอทำหทำรเปป็นวธิธดหนขที่งในกทำรถตอมจธิตใจลงตตอพระ
พนักตรรพระเจข้ทำ ควทำมคธิดอนันหลนังนดรกคป็ สือวตทำ ดทำวธิดอธธิษฐทำนสต วนตนัวและจทำกใจของตนเพสือที่ ซทำอผลและ
เหลตทำขข้ทำรทำชสททำนนักของเขทำ

นอกจทำกนดร ดทำวธิดสทำรภทำพวตทำ 14 ขผู้าพระองคห์ประพฤตนิอยม่างททนั่เขาเปป็นเพรืนั่อนหรรือพทนั่นอผู้ งของ
ขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์คอตกและรผู้องไหผู้ครดนั่าครวญเหมรือนคนไวผู้ทสกขห์ใหผู้มารดา ดทำวธิดเคยเปป็น
ทดุกขรโศกเพสืที่อซทำอผลในควทำมเจป็บปตวยของเขทำรทำวกนับวตทำเขทำเปป็นเพสืที่อนหรสือพดที่นข้องคนหนขงที่ ดทำวธิดเคย
ครทที่ทำครวญใหข้ซทำอผลรทำวกนับวตทำเขทำเปป็นคนๆหนขงที่ ทดที่ไวข้ทดุกขรใหข้แกตกทำรสผญเสดยมทำรดทำของตน ดทำวธิดถผก
กลตทำวหทำอยตทำงอยดุตธิธรรม กระนนัรนเรทำกป็ไดข้เหป็นถขงอดุปนธิสยนั ทดที่ไมตเหป็นแกตตนัวของดทำวธิด เขทำอตอนไหวงตทำย
ตตอควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของผผข้อสืที่นและหตวงใยพวกเขทำอยตทำงแทข้จรธิง
สดด 35:15-16

แตม่พอขผู้าพระองคห์สะดสด เขากป็ชสมนสมกนนอยม่างชอบใจ นนกเลงหนวไมผู้

รวบรวมกนนมาสผกผู้ นบขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ยนงไมม่ร ผู้ผ แตม่พวกเขาไดผู้ดม่าวม่าขผู้าพระองคห์อยม่างไมม่หยสด
ยนงนั้ แมข้ดทำวธิดเคยไวข้ทดุกขรและถขงขนทำดอดอทำหทำรและอธธิษฐทำนเผสืที่อซทำอผล เมสือที่ ดทำวธิดประสบควทำม
ทดุกขรลททำบทำก ซทำอผลและบรรดทำขข้ทำรทำชสททำนนักของเขทำกลนับชสืที่นชมยธินดด คททำทดที่แปลเปป็น นนกเลงหนวไมผู้
(เนเคหณ์) ในบรธิบทนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ 'พวกจนัณฑทำล' คนของซทำอผลกลตทำวใสต รข้ทำยดทำวธิดวตทำเปป็นพวก
เหลสือขอของอธิสรทำเอลจนพวกเขทำแชตงสทำปเขทำ ดข้วยลธินร ของพวกเขทำๆฉดกทขรงดทำวธิดอยตทำงไมตหยดุด
หยตอน กระนนัรน ขณะนนัรนดทำวธิดกป็ไมตรผข้เรสือที่ งอะไรเลย 16 เขาเยาะเยผู้ยอยม่างคนหนผู้าซรือนั่ ใจคดในการ
เลทนั้ยงตม่างๆ ขบเขทนั้ยวเคทนั้ยวฟนนใสม่ขาผู้ พระองคห์ พอคนของซทำอผลรวมตนัวกนันเพสืที่อทดที่จะรนับประททำน
อทำหทำร พวกเขทำกป็มดดทำวธิดอยผใต นเมนผดข้วย พวกศนัตรผของเขทำมนักพผดจทำใสต รข้ทำยเขทำไปรอบโตบ๊ะกธินเลดรยง
ของพวกเขทำ
สดด 35:17-18

ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำอดกครนัรงวตทำ ขผู้าแตม่องคห์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้า พระองคห์

จะนนินั่งทอดพระเนตรอทกนานเทม่าใด ขอทรงชม่วยจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ใหผู้พนผู้ จากการรผู้ายกาจของ
เขา ชม่วยชทวนิตขผู้าพระองคห์จากหมผม่สนิงโต เขทำถทำมวตทำพระเจข้ทำจะทรงยสืนดผอยผหต ตทำงๆไปอดกนทำนสนักเทตทำใด
เขทำรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยชดวธิตเขทำจทำกกทำรใสต รข้ทำยและคททำพผดเจป็บแสบของพวกศนัตรผของเขทำ คททำ
วตทำ ชดีววิต (darling) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ 'สธิที่งเดดยวของเขทำ' และเปป็นคททำขยทำยควทำมจธิตวธิญญทำณของ
เขทำ กลตทำวอดกนนัยหนขที่ง ดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยจธิตวธิญญทำณของเขทำใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรผหนข้ทำ
ซสืที่อใจคดและอยดุตธิธรรมของเขทำ

อดกครนัรงทดดที่ ทำวธิดสนัญญทำวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระองคร 18 แลผู้ว
ขผู้าพระองคห์จะโมทนาพระคสณพระองคห์ในททนั่ชสมนสมใหญม่ ขผู้าพระองคห์จะสรรเสรนิญพระองคห์
ทม่ามกลางคนเปป็นอนนมาก ทดที่ชมดุ นดุมใหญตทดที่วทำต นดรอทำจหมทำยถขงกทำรประชดุมศนักดธิธสธิทธธิธระดนับชทำตธิของ
อธิสรทำเอลเมสืที่อทดุกคนตข้องไปปรทำกฏตนัวทดพที่ ลนับพลทำ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้พข้น ดทำวธิดกป็สนัญญทำวตทำ
จะสรรเสรธิญและขอบพระคดุณพระองครในทดที่ชมดุ นดุมชน
สดด 35:19-21

อดกครนัรงทดดที่ ทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำอยตทำใหข้พวกศนัตรผของ

เขทำมดชนัยตตอเขทำ ขออยม่าใหผู้คอม่ผ รนิอยม่างไรผู้เหตสผลนนนั้นมทความเปรมปรทดนิธิ์เหนรือขผู้าพระองคห์ และอยม่าใหผู้
บรรดาผผทผู้ ทนั่เกลทยดชนงขผู้าพระองคห์อยม่างไมม่มทเหตสไดผู้หลนินั่วตาใหผู้กนน กทำรทดที่เหลตทำศนัตรผของเขทำหลธิที่วตทำใหข้
กนันอทำจหมทำยถขงอทำกนัปกธิรธิยทำอนันหลอกลวงเมสือที่ พวกเขทำแอบสตงสนัญญทำณใหข้กนนั แบบไมตมดเสดยงถขง
ควทำมรนังเกดยจของพวกเขทำทดมที่ ดตตอเขทำ ดทำวธิดจขงหนันไปพขที่งองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำก
พวกเขทำแทนทดที่จะตอบโตข้พวกเขทำดข้วยตนัวเอง
ควทำมตลบตะแลงของเหลตทำศนัตรผของเขทำปรทำกฏชนัดเจน 20 เพราะเขาไมม่พผดอยม่างสนนตนิ แตม่
เขาคนิดถผู้อยคดาหลอกลวงตม่อบรรดาผผผู้ททนั่สงบเงทยบในแผม่นดนิน ดทำวธิดพผดถขงตนัวเองวตทำเปป็นผผข้ทดที่สงบเงดยบ
ในแผตนดธิน นนันที่ คสือ เขทำไมตไดข้มดควทำมไมตจงรนักภนักดดตตอซทำอผลเลย เขทำเปป็นขข้ทำรทำชบรธิพทำรทดที่จงรนักภนักดด
แมข้กระนนัรน ควทำมอธิจฉทำของซทำอผลกป็แพรต ไปถขงบรรดทำผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำของเขทำ พวกเขทำจขงใสต ควทำม
ดทำวธิด และมนันกลทำยเปป็นวงจรอดุบทำทวรทดที่กดนั กธินตนัวมนันเอง กทำรใสต รข้ทำยดทำวธิดโดยเหลตทำขข้ทำรทำชสททำนนัก
ของซทำอผลมดแตตจะเพธิมที่ ควทำมอธิจฉทำของซทำอผล
21 เขาอผู้าปากกวผู้างใสม่ขาผู้ พระองคห์ เขากลม่าววม่า "อผู้าฮา อผู้าฮา เราเหป็นกนบตาแลผู้ว" เหลตทำศนัตรผ
ของดทำวธิดใสตควทำมเขทำมทำกขขรนไปอดกโดยอข้ทำงวตทำพวกเขทำไดข้เหป็นควทำมไมตจงรนักภนักดดในตนัวเขทำแลข้ว
พวกเขทำจขงกลตทำวหทำเขทำอยตทำงหลอกลวงและอยตทำงอยดุตธิธรรม
สดด 35:22-23

ดทำวธิดเตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของเขทำอดกครนัรง โอ

ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทอดพระเนตรแลผู้ว ขออยม่าทรงนนินั่งเสทย โอ ขผู้าแตม่องคห์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้า
ขออยม่าทรงสถนิตไกลจากขผู้าพระองคห์ แมข้พวกศนัตรผของเขทำอข้ทำงวตทำตนไดข้เหป็นควทำมไมตจงรนักภนักดดใน

ตนัวดทำวธิด เขทำกป็รดผข้ ดกวตทำนนัรน นอกจทำกนดร เขทำรผข้วทำต พระเจข้ทำทรงรผเข้ หป็นทดุกสธิที่ง ดนังนนัรนดทำวธิดจขงทผลขอพระเจข้ทำ
ใหข้ทรงปกปข้องเขทำ องครผผข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธทรงเหป็นแลข้ววตทำเกธิดอะไรขขรน พระเจข้ทำทรงทรทำบควทำม
ชอบธรรมของดทำวธิด ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ตรนัสออกมทำเพสืที่อเขทำและชตวยเหลสือเขทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน
ดทำวธิดรข้องทผลวตทำ 23 ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขอทรงรผู้อน
พระทนย ตรืนั่นขรึนนั้ เพรืนั่อเหป็นแกม่สนิทธนิของขผู้าพระองคห์ เพรืนั่อเหป็นแกม่เรรืนั่องของขผู้าพระองคห์เถนิด พผดงตทำยๆคสือ
เขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรมเพสือที่ เขทำ กษนัตรธิยรซทำอผลเปป็นผผข้อยดุตธิธรรม แตตพระเจข้ทำ
ไมตทรงเปป็นเชตนนนัรน ดนังนนัรนเขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเปป็นผผข้พธิพทำกษทำของเขทำ
สดด 35:24-26

ดนังนนัรนดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้า

ของขผู้าพระองคห์ ขอทรงใหผู้ความยสตนิธรรมแกม่ขผู้าพระองคห์ตามความชอบธรรมของพระองคห์ และ
ขออยม่าใหผู้เขาเปรมปรทดนิธิ์เหนรือขผู้าพระองคห์ เขทำแสวงหทำกทำรพธิพทำกษทำอนันชอบธรรมของพระเจข้ทำ นตทำ
เศรข้ทำทดที่กษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอลเปป็นผผข้อยดุตธิธรรม ดนังนนัรน ดทำวธิดจขงอดุทธรณรตตอศทำลฎดกทำแหตงสวรรคร
เขทำยนังวธิงวอนดข้วยวตทำอยตทำใหข้พวกศนัตรผของเขทำเปรมปรดดธ ธิ แตตใหข้คนเหลตทำนนัรนอนับอทำยเพรทำะ
ควทำมอยดุตธิธรรมของพวกเขทำ 25 อยม่าใหผู้เขาทนนั้งหลายรดาพรึงในใจวม่า "เอผู้อเฮอ เราไดผู้ตามใจปรารถนา
ของเรา" อยม่าใหผู้เขากลม่าวไดผู้วม่า "เราไดผู้กลรืนเขาเสทยแลผู้ว" 26 ขอใหผู้เขาไดผู้อายและไดผู้ความยสม่งยาก
ดผู้วยกนน ครือเขาผผผู้เปรมปรทดนิธิ์เพราะความลดาเคป็ญของขผู้าพระองคห์ ใหผู้เขาไดผู้หม่มความอายและความ
อนปยศ ครือผผผู้ททนั่เขาอวดตนวสผขผู้ ผู้าพระองคห์ บทเรดยนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำในเรสือที่ งทนัรงหมดนดรกคป็ อสื วตทำดทำวธิดไมตไดข้
หทำททำงทดที่จะจนัดกทำรกนับปนัญหทำดข้วยตนัวเอง เขทำไมตไดข้หทำททำงแกข้แคข้นเพรทำะถผกใสต รข้ทำยและถผกขตมเหง
อยตทำงอยดุตธิธรรม แทนทดที่จะทททำเชตนนนัรน เขทำกลนับนททำเรสืที่องรทำวทนัรงหมดไปยนังศทำลแหตงสวรรครและวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงแกข้คดดใหข้เขทำอยตทำงยดุตธิธรรม
สดด 35:27-28

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดบอกคนเหลตทำนนัรนทดที่จงรนัก

ภนักดดตตอเขทำใหข้ชสืที่นชมยธินดดในกทำรคลดคที่ ลทำยเรสืที่องดนังกลตทำวอยตทำงชอบธรรมของพระเจข้ทำ ขอใหผู้บรรดาผผผู้
ททนั่เหป็นชอบในเหตสอนนชอบธรรมของขผู้าพระองคห์โหม่รผู้องและยนินดท และกลม่าวอยผเม่ สมอวม่า "ขอใหผู้พระ
เยโฮวาหห์นนนั้นใหญม่ยนินั่ง พระองคห์ผผู้ทผ รงปทตนิยนินดทในความเจรนิญของผผผู้รบน ใชผู้ของพระองคห์ " ดทำวธิดไมต

เพดยงขอใหข้มธิตรสหทำยของเขทำชสืที่นชมยธินดดในกทำรทดเที่ ขทำถผกพธิสผจนรวทำต ไมตมคด วทำมผธิดเทตทำนนัรน เขทำยนัง
ปรทำรถนทำใหข้พวกเขทำสรรเสรธิญพระเจข้ทำเพรทำะเหตดุนร ดดข้วย ทดที่นตทำสนใจกป็คสือคททำทดที่แปลเปป็น ความเจรนิญ
(ชาโลวณ์ม) เปป็นคททำฮดบรผทนัวที่ ไปทดที่หมทำยถขง ‘สนันตธิสขดุ ’ พระเจข้ทำทรงปดตธิยธินดดในกทำรนททำสนันตธิสขดุ มทำสผต
ประชทำชนของพระองครซงขที่ นททำไปสผตควทำมเจรธิญของพวกเขทำ
เมสือที่ กทำรนนัรนเกธิดขขรน ดทำวธิดกป็สนัญญทำพระเจข้ทำวตทำ 28 แลผู้วลนินั้นของขผู้าพระองคห์จะบอกเลม่าถรึง
ความชอบธรรมของพระองคห์ และจะสรรเสรนิญพระองคห์วนน ยนงคดนั่า พอไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พนข้ จทำก
พวกศนัตรผของเขทำแลข้ว ดทำวธิดกป็สนัญญทำวตทำจะบอกเลตทำถขงควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำและสรรเสรธิญ
พระองครเรสือที่ ยไป
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 36: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ อดุทวิศใหผู้แกท่หหัวหนน้นำนหักรน้อง บดุคคลผผผู้นดีนั้เปก็นผผผู้
กคากนับคณะนนักรผู้องประสานเสดียงหรสือผผผู้นคาฝท่ายดนตรดีทพดีอื่ ลนับพลา เขาเปก็นคนเลวดีคนหนจึอื่งทดีอื่ถผก
ฝจึกฝนสคาหรนับการรนับใชผู้นอดีนั้ ยท่างไมท่ตผู้องสงสนัย ความควิดตรงนดีนั้อาจเปก็นไดผู้วาท่ ดาววิดอดุทวิศเพลงสดดุดดีบท
นดีนั้ใหผู้แกท่ชายผผผู้นดีนั้เพสืออื่ ถผกใชผู้ทดีอื่พลนับพลา มนันถผกพรรณนาวท่าเปก็น เพลงสดดดดของดนำววิด ผสน้รบหั ใชน้ของ
พระเยโฮวนำหห์ โปรดสนังเกตสวิทธวิพวิเศษอนันถท่อมใจแตท่ยงวิอื่ ใหญท่ของการเปก็นผผผู้รนับใชผู้ของพระเจผู้า นนัก
อธวิบายพระคนัมภดีรณ์หลายทท่านไดผู้สสืบเสาะหาวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสใด บาง
ทท่านควิดวท่ามนันกลท่าวถจึงชนัยชนะของดาววิดเหนสือบดุตรชายสดีอื่คนของโกลวิอนัท คนอสืนอื่ ๆกก็คดวิ วท่ามนันอาจ
เกดีอื่ยวขผู้องกนับความไมท่จงรนักภนักดดีของอาหวิโธเฟลในชท่วงการกบฏของอนับซาโลม อยท่างหลนังอาจเปก็น
ไปไดผู้มากกวท่า
สดด 36:1-4

ดทำวธิดเรธิที่มพรรณนทำถขงควทำมชนัวที่ ของศนัตรผของเขทำ การละเมนิดของคน

ชนวนั่ ลผู้วงลรึกเขผู้าไปในใจของขผู้าพเจผู้าวม่า "ในแววตาของเขาไมม่มทความเกรงกลนวพระเจผู้า" ควทำมบทำป
ของคนอธรรมเปธิดเผยขข้อเทป็จจรธิงทดที่วทำต พวกเขทำไมตเกรงกลนัวพระเจข้ทำ เปทำโลเขดยนเรสืที่องเดดยวกนันนดรใน
โรม 3:18 ตรงกนันขข้ทำม “และคนหลดกควทำมชนัวที่ รข้ทำยไดข้โดยควทำมยททำเกรงพระเยโฮวทำหร” (สดุภทำษธิต
16:6) ควทำมบทำปประกทำศวตทำมนดุษยรไมตเกรงกลนัวพระเจข้ทำ

2 เพราะเขาปผู้อยอตนเองในสายตาของตนจนไดผู้พบวม่าความชนนั่วชผู้าของเขาเปป็นสนินั่งททนั่นม่า
รนงเกทยจ แทนทดที่จะเกรงกลนัวพระเจข้ทำ คนบทำปทนัรงหลทำยกลนับยกชผตนัวเองในควทำมคธิดของตน ควทำม
จองหองดนังกลตทำวยตอมกลทำยเปป็นควทำมนตทำรนังเกดยจในไมตชข้ทำ ถข้อยคททำแหตงปทำกของพวกเขทำยตอมปรนับ
โทษพวกเขทำเอง 3 ถผู้อยคดาจากปากของเขากป็ชนนั่วชผู้าและหลอกลวง เขาหยสดททนั่จะประพฤตนิอยม่าง
ฉลาดและกระทดาความดท คนอธรรมเปธิดเผยกทำรขทำดซขที่งควทำมสดุจรธิตของตนโดยปทำกอนันเลวทรทำม
และตลบตะแลงของตน พระเยซผตรนัสวตทำควทำมบทำปดนังกลตทำวยตอมเปธิดเผยใจทดที่บทำปหนทำ (มนัทธธิว
15:19) ดข้วยเหตดุนร ด คนอธรรมจขงขทำดสตธิปนัญญทำและไมตชอบทททำควทำมดด ยธิงที่ กวตทำนนัรน คนบทำปหนทำยนัง 4
ปองความชนวนั่ รผู้ายเมรืนั่อเขาอยผบม่ นททนั่นอนของเขา เขาวางตนวในทางททนั่ไมม่ดท เขามนิไดผู้เกลทยดชนงความชนนั่ว
คนอธรรมนอนคธิดแผนกทำรชนัวที่ รข้ทำยตตทำงๆตอนกลทำงคสืน ดข้วยเหตดุนร ดเขทำจขงลดุกขขรนในตอนเชข้ทำและมดุตง
หนข้ทำไปในทธิศททำงทดไที่ มตดด เขทำไมตสะทกสะทข้ทำนเลยเกดที่ยวกนับควทำมบทำป
สดด 36:5-6

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดพรรณนทำถขงควทำมดดของพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเย

โฮวาหห์ ความเมตตาของพระองคห์อยผม่ในฟผู้าสวรรคห์ ความสนตยห์ซรืนั่อของพระองคห์ไปถรึงเมฆ ดข้วยควทำม
งทำมสงตทำหทำใดเปรดยบ ดทำวธิดพรรณนทำอยตทำงกวดวทำต ควทำมเมตตทำและควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจข้ทำไปถขง
ฟข้ทำสวรรคร นดที่สสืที่อถขงกทำรวนัดคตทำไมตไดข้เลย
นอกจทำกนดร ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 6 ความชอบธรรมของพระองคห์เหมรือนภผเขาใหญม่ทนนั้งหลาย
คดาตนดสนินของพระองคห์เหมรือนททนั่ลรึกยนินั่ง โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงชม่วยมนสษยห์และสนตวห์ใหผู้
รอด วลด “ภผเขทำใหญตทรงนั หลทำย” อทำจอตทำนไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘ภผเขทำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ’ ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิด
เปรดยบควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำวตทำเปป็นเหมสือนเทสือกเขทำมหขมทำ พวกมนันไมตหวนันที่ ไหวและตนัรง
ตระหงตทำน พวกมนันไมตเคยเปลดที่ยนแปลง คคาตนัดสวินของพระองครเปป็นเหมสือนมหทำสมดุทร ควทำมคธิด
อทำจเปป็นไดข้วทำต พระวจนะของพระเจข้ทำนนัรนไมตมดทดที่สร ธินสดุดในควทำมลขกลทรทำของมนัน มนันไมตอทำจถผกหยนังที่ ไดข้
นอกจทำกนดร ควทำมดดของพระเจข้ทำกป็ถผกสทำธธิตใหข้เหป็นอยตทำงชนัดเจนในกทำรทดพที่ ระองครทรงพธิทนักษรรนักษทำ
ทนัรงมนดุษยชทำตธิและอทำณทำจนักรสนัตวร พระเจข้ทำทรงดผแลแมข้แตตฝผงนกในอทำกทำศ เรทำไมตประเสรธิฐกวตทำพวก
มนันหรสือ? ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ ควทำมดดและควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ โดยเฉพทำะเมสืที่อเทดยบ
กนับควทำมบทำปหนทำของมนดุษยรซขที่งถผกหมทำยเหตดุไวข้ขข้ทำงบน

สดด 36:7-8

ดทำวธิดใชข้ภทำพเปรดยบอดกประกทำรซขที่งสละสลวยและเปป็นแบบกวดเพสืที่อ

พรรณนทำถขงควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ความเมตตาของพระองคห์ประเสรนิฐสนก
เทม่าใด บสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์เขผู้าลทนั้ภยน อยผใม่ ตผู้รม่มปทกของพระองคห์ คททำทดที่แปลเปป็น ความเมตตา
(ความรนกมนนั่นคง) (เชเซด) คสือคททำทดที่ปกตธิแลข้วแปลเปป็น ‘ควทำมเมตตทำ’ แตตขอข้ เทป็จจรธิงยนังมดอยผเต หมสือน
เดธิมนนันที่ คสือ มนันประเสรนิฐ (ดทเลนิศ) คททำหลนังนดรแปลมทำจทำกคททำฮดบรผ ยาคารณ์ ซขที่งควทำมหมทำยพสืรนฐทำนของ
มนันกป็คสือ ‘ประเสรธิฐ’ นอกจทำกนดร ควทำมดดและควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำไมตใชตควทำมลนับ ดนังนนัรน คน
เหลตทำนนัรนทดที่เปป็นผผข้ตทำมททำงของพระเจข้ทำยตอมแสวงหทำทดที่ลร ดภนัยในควทำมเมตตทำของพระองคร ดทำวธิดจขงใชข้
ภทำพเปรดยบแสนวธิเศษนดรของปดกนกอธินทรด ลผกนกอธินทรดไมตตข้องกลนัวสธิที่งใดเลยเมสืที่ออยผภต ทำยใตข้กทำรดผแล
ปกปข้องของพตอแมตของมนัน วธิบนัตธิจงมดแกตสนัตวรชนธิดใดกป็ตทำมทดพที่ ยทำยทำมกตอกวนลผกนกอธินทรดทดที่อยผใต น
รนังของพวกมนัน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรใชข้ภทำพเปรดยบอนันมดเอกลนักษณรนร ดหลทำยตตอหลทำยครนัรง (เพลง
สดดุดด 17:8, 57:1, 61:4, 63:7, 91:4)
คนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะไดข้รนับกทำรอวยพรอยตทำงบรธิบรผ ณร 8เขาอนินั่มดผู้วย
ความอสดมสมบผรณห์แหม่งพระนนิเวศของพระองคห์ และพระองคห์จะประทานใหผู้เขาดรืนั่มจากแมม่นดนั้าแหม่ง
ความสส ขเกษมของพระองคห์ คนเหลตทำนนัรนทดไที่ ดข้รนับอนดุญทำตใหข้ไดข้รนับเนสืรอสนัตวรสตวนดดทดที่สดุดจทำก
พลนับพลทำคสือพวกปดุโรหธิต กระนนัรนดทำวธิดใชข้ภทำพเปรดยบนดรเพสืที่อพรรณนทำวตทำคนเหลตทำนนัรนทดวที่ ทำงใจใน
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำยตอมไดข้รนับกทำรอวยพรอยตทำงบรธิบผรณร ดผ เพลงสดดุดด 2:12, 34:8, 40:4, 84:12 คททำทดที่
แปลเปป็น ความสส ขเกษม (เอก็ดนาหณ์) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมสดุขใจ’ ดทำวธิดกลตทำวถขงแมตนร ททำทนัรง
หลทำยแหตงควทำมดดดนังกลตทำว แตตเงสืที่อนไขสททำคนัญทดที่สดุดของพระพรดนังกลตทำวคสือ กทำรดททำเนธินชดวธิตโดย
ควทำมเชสืที่อ มนันคสือกทำรใหข้ควทำมไวข้วทำงใจของตนอยผภต ทำยใตข้รตมปดกของพระองคร
สดด 36:9

ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำตอนนดรดข้วยชสืที่อเรดยกอดกประกทำรของพระเจข้ทำ

เพราะธารนดนั้าพสแหม่งชทวนิตอยผม่กบน พระองคห์ เราจะเหป็นความสวม่างโดยสวม่างของพระองคห์ นทรทำพดุแหตง
ชดวธิตในตททำนทำนไมตถผกพบในใครอสืนที่ นอกจทำกพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำ ในพระองครคสือชดวธิตนธิรนนั ดรร ยธิ งที่
กวตทำนนัรน ในควทำมสวตทำงของพระเจข้ทำยตอมมดควทำมสวตทำงใหข้แกตคนทนัรงปวง ควทำมคธิดตรงนดรเปป็นภทำพเลป็ง
ถขงยอหรน 1:4 อยตทำงชนัดเจน “ในพระองครมชด ดวธิต และชดวธิตนนัรนเปป็นควทำมสวตทำงของมนดุษยรทรนังปวง”

ชดวธิตนธิรนนั ดรรและควทำมสวตทำงเชตนนนัรนถผกแสดงออกเปป็นบดุคคลในพระเยซผครธิสตรองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำ
สดด 36:10

เพลงสดดุดดบทนดรเรธิที่มตข้นโดยพรรณนทำถขงควทำมบทำปหนทำของคน

อธรรม ครทำวนดรดทำวธิดรข้องทผลพระเจข้ทำมธิใหข้หยดุดยนัรงควทำมดดของพระองครแกตประชทำชนของพระองคร
โอ ขอประทานความเมตตาของพระองคห์ตม่อไปแกม่ผผู้ทผ ทนั่รผู้จผ นกพระองคห์ และความชอบธรรมของ
พระองคห์แกม่คนใจเททนั่ยงธรรม หลนังจทำกไดข้ชธิมควทำมเมตตทำและควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำแลข้ว ดทำ
วธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงถอนสองสธิที่งนดรไปจทำกคนเหลตทำนนัรนทดที่ (1) รผจข้ นักพระองครและ (2) มดใจ
เทดที่ยงธรรม กทำรรผจข้ นักพระครธิสตรเปป็นกทำรสต วนตนัวคสือแกตนแทข้ของชดวตธิ นธิรนันดรร ดผ ยอหรน 17:3 ยธิงที่ กวตทำ
นนัรน พระสนัญญทำเรสืที่องกทำรปกปข้องดผแลและกทำรอวยพรสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่เทดที่ยงธรรมในชดวธิตนดรกป็
ถผกพบอยผทต นัวที่ พระคนัมภดรร ดผ เพลงสดดุดด 5:12
สดด 36:11-12

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยกทำรอธธิษฐทำนขอ

ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ขออยม่าใหผู้เทผู้าของคนจองหองมาเหนรือขผู้าพระองคห์ หรรือใหผู้มรือของคน
ชนวนั่ ขนบไลม่ขผู้าพระองคห์ไปเสทย เพรทำะทรทำบเรสืที่องกทำรคธิดแผนปองรข้ทำยของคนชนัวที่ ซขงที่ ถผกพรรณนทำไวข้ใน
ขข้อ 1-4 และตระหนนักถขงควทำมดดอนันแสนวธิเศษของพระเจข้ทำ ดทำวธิดจขงอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำมธิ
ใหข้ทรงอนดุญทำตใหข้คนชนัวที่ อยตทำงอทำหธิโธเฟลยกสข้นเทข้ทำของเขทำตตอสผข้เขทำ คททำบรรยทำยลนักษณะอดก
ประกทำรของคนชนัวที่ ถผกใหข้ไวข้และนนันที่ กป็คสือควทำมเยตอหยธิงที่ มนันถผกเชสืที่อมโยงกนับควทำมชนัวที่ เสมอเชตนใน
ขข้อนดรเปป็นตข้น ดทำวธิดจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปกปข้องเขทำจทำกมสือของคนชนัวที่ กทำรทดที่เขทำกลตทำวถขงกทำรถผก
ขนับไลตไปอทำจหมทำยถขงกทำรกบฏและกทำรกตอรนัฐประหาร ของอนับซทำโลม พวกเขทำมดุตงทดที่จะถอดดทำวธิด
จทำกบนัลลนังกรของเขทำ แมข้พวกเขทำสททำเรป็จอยผชต นัวที่ ครทำว มนันกป็ถผกควทที่ทำลงในไมตชข้ทำโดยพระเจข้ทำ
ดทำวธิดปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรโดยหมทำยเหตดุถขงจดุดจบของคนชนัวที่ ธิ 12 แลผู้วคนกระทดาความชนนั่ว
ชผู้ากป็ลผู้มอยผม่ททนั่นนนั่น เขาถผกผลนกลง ลสกขรึนนั้ อทกไมม่ไดผู้ ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำบรรดทำผผข้ทดที่กระทททำควทำมชนัวที่ ชข้ทำ
จะลข้ม ถผกเหวดที่ยงลง และลดุกขขรนไมตไดข้ พระเจข้ทำในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระองครจะทรง
พธิพทำกษทำคนชนัวที่ นอกจทำกนดร กทำรพธิพทำกษทำของพระองครกคป็ รบถข้วน ไมตมดผผข้ใดจะลดุกขขรนจทำกมนันไดข้เลย

*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 37: บางคนเชสือื่อวท่าเพลงสดดุดดีบททดีอื่สามสวิบเจก็ดถผกเขดียนขจึนนั้ โดยซา
โลมอน แตท่ชสือื่อเรสือื่องกลท่าวชนัดเจนวท่าเปก็นเพลงของดาววิด นอกจากนดีนั้ ขผู้อ 25 กก็บท่งบอกดผู้วยวท่าผผผู้แตท่ง
มดีอายดุมากแลผู้วตอนทดีมอื่ นันถผกเขดียน ในชท่วงวนัยชราของซาโลมอน เขาอยผท่หท่างไกลจากพระเจผู้าและไมท่
นท่าจะเขดียนพระคนัมภดีรณ์ทดีอื่ไดผู้รนับการดลใจนดีนั้ นนักอธวิบายพระคนัมภดีรณ์สวท่ นใหญท่เหก็นพผู้องตรงกนันวท่าเพลง
สดดุดดีบทนดีนั้ถกผ เขดียนโดยดาววิด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้กลท่าวถจึงปรวิศนาอนันยวิงอื่ ใหญท่เรสือื่องความเจรวิญของคน
ชนัวอื่ และความทดุกขณ์ยากของคนชอบธรรม เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ปวิดทผู้ายโดยหมายเหตดุวท่าองคณ์พระผผผู้เปก็น
เจผู้าจะประทานพละกคาลนัง ชท่วยเหลสือและชท่วยคนชอบธรรมใหผู้พผู้นในยามทดุกขณ์ลคาบาก เพลงสดดุดดี
บทนดีมนั้ ดีคดุณสมบนัตวิหลายประการคลผู้ายกนับหนนังสสือสดุภาษวิตโดยมดีหลายขผู้อทดีอื่กลท่าวถจึงความ
สอดคลผู้องทดีอื่เหมสือนกนันและความสอดคลผู้องทดีอื่ตรงขผู้ามกนันซจึงอื่ พบบท่อยในหนนังสสือสดุภาษวิต (นดีอื่เปก็น
เหตดุวท่าทคาไมบางคนถจึงควิดวท่าซาโลมอนเปก็นผผผู้แตท่ง)
สดด 37:1-2

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำเตสือนสตธิมธิใหข้เดสือดรข้อนใจทดที่เหลตทำคน

อธรรมดผเหมสือนเจรธิญขขรน อยม่าใหผู้เจผู้าเดรือดรผู้อนเพราะเหตสคนททนั่กระทดาชนนั่ว อยม่าอนิจฉาคนททนั่กระทดา
ความชนนั่วชผู้า คททำทดที่แปลเปป็น เดรือดรผู้อน (คอวณ์รอวณ์) ในบรธิบทนดรมคด วทำมหมทำยวตทำ ‘กลดุข้มใจ’, ‘ลททำบทำกใจ’
หรสือ ‘วข้ทำวดุนต ใจ’ เรทำไมตควรอธิจฉทำคนเหลตทำนนัรนทดที่ทททำควทำมชนัวที่ รข้ทำยเปป็นกธิจวนัตรดข้วย พวกเขทำดผเหมสือน
เจรธิญรดุตงเรสืองและมดทรนัพยรสธินเงธินทองและชสืที่อเสดยง
อยตทำงไรกป็ตทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุอยตทำงกระชนับวตทำ 2 เพราะไมม่ชผู้าเขาจะเหทนั่ยว
ไปเหมรือนหญผู้า และแหผู้งไปเหมรือนพรืชสด สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “หญข้ทำเขดยวโตดด แตตเคดยวกป็มทำ
เกดที่ยวมนันไปเรป็ว ควทำมพธินทำศของคนอธรรมจะวตองไว ฉนับพลนัน แนตนอน ทตวมทข้นและกผคข้ สืนไมตไดข้”
หญข้ทำยตอมถผกตนัดเปป็นกธิจวนัตร นอกจทำกนดร ในฤดผรข้อนของตะวนันออกกลทำงซขที่งรข้อนและแหข้งซขที่งเปป็น
เรสือที่ งปกตธิของยผเดดย พสืชผนักทดที่ไมตไดข้ถผกรดนทรทำเปป็นประจททำยตอมเหดที่ยวแหข้งไปอยตทำงรวดเรป็ว ประเดป็นทดที่
สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำแมข้คนชนัวที่ ดผเหมสือนเจรธิญขขรนและมดอททำนทำจ วนันพธิพทำกษทำของพวกเขทำกป็จะมทำอยตทำง
แนตนอนเหมสือนกนับทดที่หญข้ทำยตอมถผกตนัดและใบพสืชของอธิสรทำเอลเหดที่ยวแหข้งไปในเดสือนกรกฎทำคม

สดด 37:3

ตรงกนันขข้ทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรบอกคนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำ

วตทำ จงวางใจในพระเยโฮวาหห์ และกระทดาความดท ทม่านจรึงจะอาศนยอยผม่ในแผม่นดนินและจะไดผู้รนบการ
เลทนั้ยงดผอยม่างแทผู้จรนิง คททำบนัญชทำสองประกทำรถผกใหข้ไวข้สททำหรนับคนชอบธรรม (1) จงวางใจในพระเยโฮ
วาหห์ มนันคสือคททำสนังที่ อยตทำงหนขที่ง แมข้เรทำอทำจถผกลองใจใหข้มองไปยนังกทำรทดที่คนอธรรมเจรธิญขขรนอยผรต อบตนัว
เรทำ คททำกททำชนับของเรทำกป็คสือ จงวทำงใจในองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ จทำกนนัรนเรทำไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้ (2) กระทดา
ความดท อยตทำงหลนังนดรจรธิงๆแลข้วมดควทำมหมทำยเหมสือนกนับกทำรทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง คททำทดที่แปลเปป็น ความดท
(โทวณ์บ) มดควทำมหมทำยอยตทำงหนขที่งวตทำ ‘ทดดที่ ดในแงตศดลธรรม’ เมสืที่อเรทำวทำงใจพระเจข้ทำและทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง
และดด พระองครกจป็ ะทรงใหข้กทำรปกปข้องและกทำรพธิทนักษรรนักษทำ
เปข้ทำหมทำยอยตทำงหนขที่งของคนอธิสรทำเอลสต วนใหญตคสือกทำรทดจที่ ะสทำมทำรถอยผตต ตอไปในแผตนดธิน
ของตน และไมตถผกจนับตนัวไปเปป็นเชลยโดยประชทำชทำตธิทดที่มทำรดุกรทำน เมสืที่อพวกเขทำดททำเนธินชดวตธิ โดย
ควทำมเชสืที่อและทททำสธิที่งทดที่ถผกตข้อง พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะพธิทนักษรรนักษทำและปกปข้องพวกเขทำในแผตน
ดธินของพวกเขทำ นอกจทำกนดรพระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำพวกเขทำจะไดข้รนับกทำรเลดรยงดผ นนันที่ คสือควทำมตข้องกทำร
ตตทำงๆของพวกเขทำจะไดข้รนับกทำรตอบสนอง พระเจข้ทำมธิไดข้ทรงสนัญญทำวตทำจะประททำนทดุกสธิที่งทดที่เรทำอยาก
ไดผู้ นนันที่ เกสือบจะเปป็นควทำมโลภแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครและทททำสธิที่ง
ทดที่ดดตตอพระพนักตรรพระองคร พระองครกทป็ รงสนัญญทำวตทำจะตอบสนองความตผู้องการตท่างๆของพวกเขทำ
ดผ มนัทธธิว 6:33, ฟดลธิปปด 4:19 และขข้อ 25 ของบทนดร
สดด 37:4-6

ควทำมจรธิงฝตทำยวธิญญทำณอนันเปดยที่ มดข้วยฤทธธิธเดชสทำมประกทำรปรทำกฏ

ตรงนดร (อดกครนัรงทดที่ควทำมคธิดทดที่ตรงขข้ทำมกนันคสือ กทำรไมตกงนั วลเกดที่ยวกนับควทำมเจรธิญของคนชนัวที่ ) ตรงกนัน
ขข้ทำม เรทำถผกสนังที่ วตทำ จงปทตนิยนินดทในพระเยโฮวาหห์และพระองคห์จะประทานตามใจปรารถนาของทม่าน
ควทำมคธิดทดที่แฝงอยผใต นคททำทดที่แปลเปป็น จงปทตนิยนินดท (ออวณ์นนัก) คสือ ‘ชสืนที่ ชมยธินดด’ หรสือ ‘พบควทำมสดุขของ
ตนใน’ (ควทำมคธิดตรงนดรเปป็นคททำสนังที่ อดกแลข้ว) ควทำมปดตธิยธินดดนร นันควรมดอยผใต นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เมสือที่ เรทำ
ใหข้พระองครเปป็นจดุดสนใจหลนักของควทำมปดตธิยนธิ ดดและควทำมรผสข้ ขกเตธิมเตป็มของเรทำ พระองครก จป็ ะ
ประททำนตทำมใจปรทำรถนทำของเรทำ เมสือที่ เรทำใหข้พระองครเปป็นจดุดสนใจหลนักแหตงชดวธิตของเรทำ พระองคร
กป็จะประททำนตทำมควทำมปรทำรถนทำทดที่อยผลต ขกทดที่สดุดของใจทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำ

ยธิงที่ กวตทำนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกทำท ชนับเรทำวตทำ 5 จงมอบทางของทม่านไวผู้กนบพระเยโฮวาหห์
วางใจในพระองคห์ และพระองคห์จะทรงกระทดาใหผู้สดาเรป็จ คททำทดที่แปลเปป็น มอบ (กอวณ์ลนัล) มดควทำม
หมทำยตรงตนัววตทำ ‘กลธิงร ’ แตตในบรธิบทนดรมดควทำมหมทำยวตทำ ‘ฝทำกไวข้กบนั ’ คททำวตทำ ‘มอบ’ กป็สสืที่อควทำมหมทำยนดร
ไดข้อยตทำงถผกตข้อง ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ อสื จงเสนอคททำทผลขอตตทำงๆและควทำมปรทำรถนทำตตทำงๆของเรทำตตอ
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ จทำกนนัรนเรทำยนังถผกสนังที่ ใหข้ “วทำงใจในพระองคร” เมสือที่ คนทดตที่ ทำมททำงของพระเจข้ทำทผล
คททำรข้องตตทำงๆของตนตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ โดยวทำงใจพระองครในระหวตทำงนนัรน พระองครกทป็ รง
สนัญญทำแลข้ววตทำจะ “กระทททำใหข้สททำเรป็จ” ควทำมคธิดอนันหลนังนดรแปลตรงตนัวไดข้วทำต “พระองครจะทรงกระทททำ
ตทำมนนัรน” หลนักกทำรทดที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือ จงเอทำควทำมปรทำรถนทำตตทำงๆและคททำขอตตทำงๆของเรทำทผลตตอองคร
พระผผข้เปป็นเจข้ทำ โดยฝทำกพวกมนันไวข้กบนั พระองคร ดข้วยเหตดุนร ด พระองครจะทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเรทำ
โดยทรงทททำสธิที่งทดที่เรทำไดข้ขอไปนนัรน ควทำมคธิดตรงนดรสอดคลข้องกนับสดุภทำษธิต 3:5-6
นอกจทำกนดร 6 พระองคห์จะทรงใหผู้ความชอบธรรมของทม่านกระจม่างอยม่างความสวม่าง และใหผู้
ความยสตนิธรรมของทม่านแจผู้งอยม่างเททนั่ยงวนน ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยควทำมวตทำเมสืที่อเรทำวทำงใจองครพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำและทททำสธิที่งทดที่ดด พระองครจะทรงพธิสผจนรวทำต เรทำไมตเปป็นฝตทำยผธิด พระองครจะทรงทททำใหข้ควทำม
ชอบธรรมของเรทำและกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆอนันยดุตธิธรรมปรทำกฏเมสือที่ เรทำวทำงใจพระองครและมดชดวธิตอยผ ต
เพสือที่ พระองคร
สดด 37:7-9

ควทำมคธิดดนัรงเดธิมของเพลงสดดุดดบทนดรถผกนททำเสนออดกครนัรง จงสงบอยผม่

ตม่อพระเยโฮวาหห์ และเพทยรรอคอยพระองคห์อยผม่ อยม่าใหผู้ใจของทม่านเดรือดรผู้อนเพราะเหตสผผู้ทผ ทนั่เจรนิญ
ตามทางของเขา หรรือเพราะเหตสผผู้ทผ ทนั่กระทดาตามอสบายชนวนั่ คททำทดที่แปลเปป็น สงบ (ดอวณ์มาน) ในควทำม
หมทำยขนัรนพสืรนๆทดที่สดุดของมนันมดควทำมหมทำยวตทำ ‘เงดยบ’ ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือ จงเงดยบเสดยงและรอคอย
องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำแทนทดที่จะปลตอยใหข้ตนัวเรทำเองกระวนกระวทำยใจวตทำทททำไมคนชนัวที่ ถขงดผเหมสือนเจรธิญ
ขขรนในควทำมบทำปของตน ยธิงที่ กวตทำนนัรน เรทำถผกสนังที่ อดกครนัรงใหข้อยผนต ที่งธิ ๆและรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไมตวทำต
คนบทำปหนทำทนัรงหลทำยทททำสธิที่งใดกป็ตทำม กทำรวธิตกกนังวล กทำรโมโห หรสือกทำรปลตอยใหข้ควทำมขมขสืนที่ มทำร
บกวนจธิตใจเพรทำะสธิที่งทดที่ผผข้อสืที่นทททำยตอมไมตมดประโยชนรอนันใดเลย

แทนทดที่จะทททำเชตนนนัรน ดทำวธิดแนะนททำวตทำ 8 จงระงนบความโกรธ และทนินั้งความพนิโรธ อยม่าใหผู้ใจ
เดรือดรผู้อนของทม่านนดาทม่านไปกระทดาชนนั่ว กทำรโกรธหรสือกทำรโมโหไมตเพดยงตข้องถผกหลดกเลดที่ยงเทตทำนนัรน
แตตกทำรคธิดแผนกทำรแกข้แคข้นยนังถผกหข้ทำมมธิใหข้กระทททำเชตนกนัน มนันงตทำยเหลสือเกธินทดที่จะปลตอยใหข้ใจของเรทำ
คธิดเรสืที่องกทำรแกข้แคข้นตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่ทททำผธิดตตอเรทำ พระคนัมภดรรกลตทำววตทำ อยตทำทททำ
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรทททำใหข้เรทำมองสธิที่งตตทำงๆดข้วยมดุมมองทดที่แทข้จรธิงอยตทำงมดปนัญญทำ 9 เพราะ
คนททนั่กระทดาชนนั่วจะถผกตนดออกไป แตม่คนเหลม่านนนั้นททนั่รอคอยพระเยโฮวาหห์จะไดผู้แผม่นดนินโลกเปป็น
มรดก คนอธรรมจะถผกพธิพทำกษทำในไมตชข้ทำ ดดุจวนัชพสืชทดที่เปป็นอนันตรทำย พวกเขทำจะถผกตนัดลงโดยกทำร
พธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม คนเหลตทำนนัรนทดรที่ อคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะไดข้แผตนดธินโลกเปป็น
กรรมสธิทธธิธในกทำลอนันเหมทำะสม ควทำมหมทำยของคททำทดที่แปลเปป็น รอคอย (คอวณ์วอวณ์) คสือ ‘ตนัรงตทำคอย’
หรสือแมข้แตต ‘หวนัง’ ขณะทดที่ยนังรอคอยอยผต กทำรสททำเรป็จจรธิงในทข้ทำยทดที่สดุดของพระสนัญญทำนดรคสือตอนทดที่พระ
เมสสธิยทำหรเสดป็จกลนับมทำและทรงสถทำปนทำอทำณทำจนักรของพระองครบนแผตนดธินโลกนดร ในวนันนนัรน
ควทำมชอบธรรมจะอดุดมบรธิบผรณร ในวนันนนัรน คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้ปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้ทำอยตทำงสนัตยรซสืที่อ วทำงใจ
พระองครและรอคอยอทำณทำจนักรของพระองคร จะไดข้รนับอทำณทำจนักรอนันเปดยที่ มสดุขนนัรนเปป็นมรดกและเปป็น
กรรมสธิทธธิธ
สดด 37:10-11

กทำรเปรดยบเทดยบควทำมแตกตตทำงนดรมดอยผตต ตอไป ยนงอทกหนม่อยหนรึนั่งคนชนวนั่

จะไมม่มทอทก แมผู้จะมองดผททนั่ททนั่ของเขาใหผู้ดท เขากป็ไมม่ไดผู้อยผม่ททนั่นนนั่น แมข้คนอธรรมอทำจดผเหมสือนเจรธิญขขรน
วนันนนัรนกป็กทำท ลนังจะมทำเมสืที่อพวกเขทำจะจทำกไป – จทำกไปในควทำมตทำยและจทำกไปเพรทำะกทำรพธิพทำกษทำ
ของพระเจข้ทำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “บข้ทำนเรสือนของเขทำจะวตทำงเปลตทำ เกข้ทำอดรประจททำตททำแหนตงของเขทำ
จะไมตมดคนนนังที่ ทรนัพยรสธินของเขทำจะไมตมเด จข้ทำของ เขทำจะถผกลบเลสือนออกไปอยตทำงสธิรนเชธิง อทำจถผกตนัด
ทธิรงเพรทำะควทำมสททำมะเลเทเมทำของตนัวเขทำเอง หรสือประสบควทำมยทำกจนเพรทำะควทำมสดุรตดุยสดุรตทำยของ
ตนัวเอง จทำกไปดดุจเมฆทดที่ลอยหทำยไป – ถผกลสืมดดุจควทำมฝนันหนขงที่ – คททำพผดโอข้อวดและกทำรรนังแกของ
เขทำอยผทต ดที่ไหนเลตทำ? ควทำมยโสทดที่ทททำใหข้บรรดทำคนยทำกจนคธิดวตทำคนบทำปไดข้รนับกทำรอวยพรอยผทต ดที่ไหน
แลข้ว?”

กระนนัรน ในททำงกลนับกนัน 11 แตม่คนใจอม่อนสส ภาพจะไดผู้แผม่นดนินตกไปเปป็นมรดก และตนวเขา
จะปทตนิยนนิ ดทในสนนตนิภาพอสดมสมบผรณห์ แมข้ควทำมหมทำยของพระคนัมภดรเร ดธิมของคททำวตทำ คนใจอท่อน
สดุภาพ แตกตตทำงเลป็กนข้อยจทำกคททำนดรของพระคนัมภดรรใหมต พระเยซผกทป็ รงยกคททำพผดจทำกเพลงสดดุดด 37:11
ในมนัทธธิว 5:5 ในคททำเทศนทำบนภผเขทำนนัรน ควทำมหมทำยภทำษทำฮดบรผของคททำวตทำ คนใจอท่อนสดุภาพ คสือ
‘ควทำมถตอมใจ’ หรสือกทำรเปป็น ‘คนตทที่ทำตข้อย’ ตรงขข้ทำมกนับควทำมยโสและควทำมจองหองของคนชนัวที่
ผผข้คนทดที่ตทำมททำงของพระเจข้ทำมนักเปป็นคนถตอมใจและมดสถทำนะททำงสนังคมทดที่ตทที่ทำตข้อย ดนังนนัรนควทำมหมทำย
กป็คสือวตทำสนักวนันหนขที่งคนทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำจะไดข้รนับแผตนดธินโลกเปป็นมรดกในอทำณทำจนักรทดที่จะมทำนนัรน
ของพระเจข้ทำ ในวนันนนัรน พวกเขทำจะปดตธิยธินดดในควทำมอดุดมสมบผรณรของสนันตธิภทำพซขที่งจะมดชยนั อดกไมต
นทำนคนชนัวที่ จะจทำกไปแลข้ว คนทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำจะไดข้รนับกทำรอวยพรอยตทำงบรธิบผรณรในกทำลอนัน
เหมทำะสม
สดด 37:12-13

กทำรเปรดยบเทดยบควทำมแตกตตทำงระหวตทำงคนชนัวที่ และคนทดที่ตทำมททำง

พระเจข้ทำถผกขยทำยควทำมเพธิที่มเตธิม คนชนวนั่ ปองรผู้ายคนชอบธรรม และขบเขทนั้ยวเคทนั้ยวฟนนใสม่เขา คน
อธรรมอทำจคธิดแผนกทำรตตอตข้ทำนและขตมเหงคนชอบธรรม และแสดงออกถขงควทำมเกลดยดชนังโดย
กทำรขบเขดรยวเคดรยวฟนันใสต เขทำ กระนนัรน 13 แตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจะทรงพระสรวลตม่อคนชนนั่ว เพราะ
พระองคห์ทอดพระเนตรเหป็นวนนเวลาของเขากดาลนงมา พระเจข้ทำทรงทรทำบดดวทำต จดุดจบของคนอธรรม
และคนบทำปกททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้อยตทำงรวดเรป็ว แมข้พวกเขทำอทำจเดสือดดทำล ชะตทำกรรมของพวกเขทำกป็ถผก
กททำหนดไวข้แลข้ว อดกไมตนทำนพวกเขทำกป็จะจทำกไป
สดด 37:14-15

กทำรเปรดยบเทดยบควทำมแตกตตทำงดททำเนธินตตอไป คนชนนั่วชนกดาบและโกม่ง

คนนธนผ เพรืนั่อเอาคนจนและคนขนดสนลง เพรืนั่อสนงหารคนททนั่เดนินอยม่างเททนั่ยงธรรม ประวนัตธิศทำสตรรเตป็ม
ไปดข้วยบนันทขกเกดที่ยวกนับเหลตทำคนชนัวที่ ทดที่ขตมเหงคนชอบธรรม – กระทนังที่ ดข้วยอทำวดุธตตทำงๆแหตงควทำม
รดุนแรง กระนนัรน 15 ดาบของเขาจะเขผู้าไปในใจของเขาเอง และคนนธนผของเขาจะหนก พระเจข้ทำทรงมด
วธิธดทททำใหข้แผนกทำรชนัวที่ ตตทำงๆของบรรดทำผผข้ขตมเหงยข้อนกลนับไปทททำรข้ทำยพวกเขทำเอง ลองดผควทำมพยทำยทำม
ของฮทำมทำนทดที่จะสนังหทำรโมรเดคนัยหรสือควทำมพยทำยทำมอยตทำงไมตลดละของซทำอผลทดที่จะสนังหทำรดทำวธิดดผ

กป็ไดข้ ดทำวธิดคดุนข้ เคยกนับอยตทำงหลนังนดรอยตทำงแนตนอน พระเจข้ทำจะทรงปกปข้องคนชอบธรรมและถขงขนทำด
ทททำใหข้คนอธรรมไดข้รนับผลกทำรกระทททำของตนัวเองดข้วย
สดด 37:16-17

กทำรเปลดที่ยนแปลงอนันแยบยลในบทนดรเกธิดขขรนตรงนดร จดุดสนใจหลนัก

จนถขงบนัดนดรอยผทต ดที่กทำรคธิดแผนกทำรของคนชนัวที่ เพสือที่ ทททำรข้ทำยคนชอบธรรม ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักเปลดที่ยน
ไปยนังพระพรของคนชอบธรรมซขที่งมดมทำกกวตทำคนชนัวที่ เลป็กๆนผู้อยๆททนั่คนชอบธรรมมทกป็ดทกวม่าความอสดม
สมบผรณห์ของคนชนวนั่ เปป็นอนนมาก อทำหทำรพอประมทำณของคนทดที่ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิงยตอมดดกวตทำ
ควทำมมนังที่ คนังที่ อนันออกนอกหนข้ทำของคนอธรรมจททำนวนมทำก มดควทำมสดุขในมสืรอเยป็นทดที่เปป็นอทำหทำรเลป็ก
นข้อยของคนทดตที่ ทำมททำงพระเจข้ทำมทำกกวตทำเนสืรอชนัรนดดของคนชนัวที่ คททำทดที่แปลเปป็น ความอสดมสมบผรณห์
(ฮอวณ์โมน) มดควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมอลหมตทำน’ นดอที่ ทำจหมทำยถขงกทำรกธินเลดรยงวดุนต วทำยและดนตรด
อขกทขกครขกโครมของชทำวโลก แนตทดเดดยว มสืรออทำหทำรแบบพอประมทำณของครอบครนัวทดที่ตทำมททำง
พระเจข้ทำยตอมดดกวตทำซดโที่ ครงชนัรนดดของชทำวโลกในไนทรคลนับทดที่เปธิดดนตรดของชทำวโลกเสดยงดนังสนนั นที่
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 17 เพราะแขนของคนชนนั่วจะหนก แตม่พระเยโฮวาหห์ทรงเชนิดชผ คนชอบธรรม พละ
กททำลนังของคนอธรรมจะถผกทททำใหข้สรธินฤทธธิธ แตตพระเจข้ทำทรงชตวยเหลสือ คทรทำจดุนและปกปข้องคนชอบ
ธรรม ควทำมหมทำยของคททำทดที่แปลเปป็น คนชอบธรรม (ซาดดวิยณ์ค) อทำจหมทำยถขงควทำมชอบธรรมทดที่ถผก
นนับเอทำในพสืรนหลนัง อยตทำงไรกป็ตทำม นดที่นตทำจะหมทำยถขงบดุคคลผผข้ทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรมตตอพระ
พนักตรรพระเจข้ทำมทำกกวตทำ พระเจข้ทำทรงปกปข้องคนชอบธรรม
สดด 37:18-19

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรขยทำยควทำมเพธิที่มเตธิมเกดที่ยวกนับพระพรตตทำงๆของ

คนชอบธรรมและควทำมตกตทที่ทำลงของคนชนัวที่ พระเยโฮวาหห์ทรงทราบวนนเวลาของคนไรผู้ตดาหนนิ และ
มรดกของเขาจะดดารงอยผม่เปป็นนนิตยห์ ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงทรทำบทดุกสธิที่งเกดที่ยว
กนับคนเทดที่ยงธรรม นดบที่ อกเปป็นนนัยถขงกทำรเฝข้ทำดผแลของพระองครเหนสือพวกเขทำ ดผ โยบ 36:7 และเพลง
สดดุดด 34:15 นอกจทำกนดร มรดกของคนชอบธรรมจะดททำรงอยผเต ปป็นนธิตยรในอทำณทำจนักรนธิรนันดรรนร นันของ
พระผผข้ชตวยใหข้รอดและองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบเรสืที่องนนัรนแมข้ในยทำมทดที่เรทำหลงลสืม
มนันไป 19 เขาจะไมม่ไดผู้อายในยามชนนั่วรผู้าย ในวนนกนนดารเขาจะอนินั่มใจ พระเจข้ทำทรงดผแลประชทำชน

ของพระองคร เมสืที่อควทำมทดุกขรลททำบทำกเขข้ทำมทำ คนชอบธรรมจะไมตอทำย แมข้กทำรกนันดทำรอทำหทำรอทำจเกธิด
ขขรนอยผรต อบตนัว พระเจข้ทำจะทรงเลดรยงดผคนของพระองครเอง ลองดผหญธิงมตทำยคนนนัรนแหตงเมสืองศทำเรฟนัท
กป็ไดข้ “แปข้งในหมข้อกป็ไมตหมด นทรทำมนันในไหกป็ไมตขทำด” (1 พงศรกษนัตรธิยร 17:16) พระเจข้ทำทรงใหข้เกดยรตธิ
ควทำมชอบธรรมของนทำง
สดด 37:20

ในภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง ชะตทำกรรมของคนชนัวที่ ถผก

พรรณนทำไวข้ แตม่คนชนวนั่ จะพนินาศ ศนตรผของพระเยโฮวาหห์จะเหมรือนสงม่าของลผกแกะ เขาจะ
อนนตรธานไป อนนตรธานไปเหมรือนควนน คนอธรรมจะพธินทำศไป! พวกเขทำจะถผกทททำลทำย มนันอทำจยนัง
ไมตเกธิดขขรน แตตคอยดผเถธิด มนันจะมทำแนต แมข้พวกเขทำโอข้อวดควทำมเจรธิญและควทำมมนังที่ คนังที่ ของตน ดทำบ
แหตง Damocles กป็อยผเต หนสือศดรษะของพวกเขทำ เมสือที่ ไขมนันของลผกแกะทดที่เปป็นเครสืที่องสนัตวบผชทำถผกเผทำ
จนละลทำยไปบนแทตนบผชทำ จดุดจบของคนอธรรมกป็จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย สดุดทข้ทำยแลข้วพวกเขทำจะ
อนันตรธทำนไปเหมสือนควนัน จะไมตมอด ะไรเหลสืออยผเต ลย ไมตวทำต จะเปป็นฮธิตเลอรรผผข้มชด สืที่อกระฉตอนหรสืออนันต
พทำลทดที่ไมตมดชอสืที่ เสดยงเรดยงนทำม วนันของเหลตทำคนชนัวที่ กป็จะมทำแนตนอน เหมสือนกนับทดพที่ ระเจข้ทำจะทรงพธิทนักษร
รนักษทำคนชอบธรรม พระองครกจป็ ะทรงทททำลทำยคนชนัวที่ ดข้วย คดุณวทำงใจไดข้เลย แคตรอดผเถธิด วนันของพวก
เขทำจะมทำแนต!
สดด 37:21-22

ครทำวนดรคนอธรรมถผกพรรณนทำถขงในระดนับธรรมดทำๆมทำกกวตทำ คน

ชนวนั่ ขอยรืมและไมม่จม่ายครืน แตม่คนชอบธรรมนนนั้นแสดงความเมตตาและแจกจม่าย มนันไมตใชตเรสืที่องนตทำอทำย
ทดจที่ ะขอยสืม มนันเปป็นเรสือที่ งนตทำอทำยทดที่จะไมตชดใชข้หนดร คนเหลตทำนนัรนทดขที่ ทำดอดุปนธิสนัยอนันชอบธรรมจะขอยสืม
จทำกผผข้อสืที่นและไมตคสืนสธิที่งทดที่ถผกขอยสืมมทำนนัรน อยตทำใหข้มดใครกลตทำวถขงครธิสเตดยนสนักคนไดข้เลยวตทำเขทำไมต
ชดใชข้หนดรสธินของตน ทตทำมกลทำงคนทนัรงปวง ครธิสเตดยนตข้องคสืนสธิที่งทดขที่ อยสืมมทำจทำกเพสืที่อนบข้ทำนของตน
โดยเรป็ว กทำรทททำนข้อยกวตทำนนัรนจะถผกถสือวตทำเปป็นคนชนัวที่ ตรงกนันขข้ทำม คนชอบธรรมจะเปดที่ยมดข้วยควทำม
เมตตทำ นอกจทำกนดร เขทำจะทททำยธิงที่ กวตทำนนัรนและแจกจตทำยออกไปแทนทดที่จะใหข้กผยข้ สืม ควทำมเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผต
คสือคดุณธรรมอยตทำงหนขงที่ ทดที่นข้อยคนนนักเรดยนรผข้ กระนนัรนมนันคสือลนักษณะเฉพทำะตนัวอยตทำงหนขที่งของควทำม
ชอบธรรม คนชนัวที่ ขอยสืมและไมตคนสื สธิที่งนนัรนๆ คนชอบธรรมกลตทำววตทำ ถข้ทำคดุณมดควทำมตข้องกทำรใด จงเอทำ

ไปเถธิดและไมตตข้องคสืน คนทดขที่ อยสืมและไมตจตทำยคสืนกป็เปป็นคนอปนัญญทำจรธิงๆ บดุคคลทดที่เปดที่ยมคดุณธรรม
คสือผผข้ทดที่ใหข้แกตคนๆหนขที่งทดที่ขดนั สนโดยไมตเรดยกรข้องใหข้จตทำยคสืน
22 เพราะคนเชม่นนนนนั้ ททนั่พระองคห์ทรงอดานวยพระพรจะไดผู้แผม่นดนินโลกเปป็นมรดก แตม่คนทนนั้ง
หลายททนั่ถผกพระองคห์สาปจะตผู้องถผกตนดออกไปเสทย กทำรอยผฝต ที่งนั กทำรอวยพรของพระเจข้ทำยตอมดดกวตทำกทำร
อยผฝต ที่งนั กทำรพธิพทำกษทำของพระองครตรนังเยอะ อดกครนัรงทดภที่ ทำพของอทำณทำจนักรทดที่จะมทำนนัรนของพระเจข้ทำ
ปรทำกฏใหข้เหป็น คนเหลตทำนนัรนในหมผตประชทำชนของพระเจข้ทำทดที่ไดข้ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงชอบธรรมในชดวตธิ นดร
จะไดข้รบนั มรดกยธิงที่ ใหญตในวนันนนัรน
สดด 37:23-24

คททำพรรณนทำเกดที่ยวกนับคนชอบธรรมมดตตอไป พระเยโฮวาหห์ทรงนดา

ยม่างเทผู้าของคนดท และพระองคห์ทรงพอพระทนยในทางของเขา แมข้เหลตทำผผข้แปลใสต คททำวตทำ ดดี เขข้ทำมทำ แตต
บรธิบทในทนันทดทรนังทดที่มทำกตอนหนข้ทำและทดที่ตทำมมทำกป็กลตทำวถขงคนชอบธรรม (นอกจทำกนดร จงระลขกถขง
ควทำมเหป็นในขข้อ 3 ทดวที่ ทำต ควทำมหมทำยอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำของ ดดี คสือ ‘ควทำมดดดข้ทำนศดลธรรม’ หรสือ ‘ควทำม
ชอบธรรม’) ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนดรกคป็ อสื วตทำวธิถขด องคนดดถผกสถทำปนทำโดยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ คททำทดที่แปล
เปป็น นดา (คผวนณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘เตรดยม’ หรสือ ‘สถทำปนทำ’ นดที่บอกเปป็นนนัยถขงควทำมคธิดทดที่วทำต พระเจข้ทำจะ
ทรงนททำททำงและกททำกนับยตทำงเทข้ทำของเรทำเมสืที่อเรทำถผกถสือวตทำเปป็นคนเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร ดผ
เพลงสดดุดด 32:8 และสดุภทำษธิต 3:5-6 พระเจข้ทำทรงปดตธิยนธิ ดดในวธิถขด องคนชอบธรรม เหมสือนกนับทดที่พอต
แมตยอต มปดตธิยธินดดในยตทำงเทข้ทำของลผกทดที่เชสืที่อฟนัง พระบธิดทำในสวรรครของเรทำกป็เชตนกนัน ดผ เพลงสดดุดด 11:7
ดข้วย
พระสนัญญทำแสนวธิเศษอดกประกทำรสททำหรนับกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ชอบธรรมปรทำกฏตรงนดร 24 แมผู้
เขาลผู้ม เขาจะไมม่ถผกเหวทนั่ยงลงเหยทยดยาว เพราะวม่าพระหนตถห์พระเยโฮวาหห์พยสงเขาไวผู้ แมข้คนชอบ
ธรรมอทำจสะดดุดลข้มตลอดวธิถแด หตงชดวธิต เขทำกป็จะถผกรนักษทำไวข้มธิใหข้รตวงตกหนข้ทำผทำไป พระเจข้ทำจะทรง
ควข้ทำตนัวเขทำไวข้ดข้วยพระหนัตถรของพระองคร ดผ เพลงสดดุดด 37:17 และ 63:8 ชตทำงเปป็นภทำพประกอบอนัน
แสนวธิเศทำ พตอแมตทดุกคนยตอมเคยควข้ทำตนัวลผกนข้อยวนัยหนัดเดธินของตนเมสืที่อเขทำกททำลนังจะลข้ม พระเจข้ทำทรง
สนัญญทำเรสือที่ งนดรเชตนกนันสททำหรนับคนชอบธรรม ลองดผโยเซฟในอดยธิปตร ดทำเนดยลในบทำบธิโลน เอลดยทำหรทดที่

ลททำธทำรนนัรน หรสือโยนทำหรในทข้องทะเลกป็ไดข้ แมข้พวกเขทำเจอกนับควทำมทดุกขรลททำบทำก พระเจข้ทำกป็ทรงพธิทนักษร
รนักษทำพวกเขทำไวข้
สดด 37:25-26

เมสือที่ ดทำวธิดมองยข้อนไปในชดวธิตของตน เขทำกป็กลตทำวขข้อสนังเกตหนขที่งอนัน

แสนวธิเศษ ขผู้าพเจผู้าเคยหนสม่ม และเดทดี๋ยวนทนั้แกม่แลผู้ว แตม่ขผู้าพเจผู้ายนงไมม่เคยเหป็นคนชอบธรรมถผกทอดทนินั้ง
หรรือเชรือนั้ สายของเขาขอทาน เมสืที่อดทำวธิดมองยข้อนไปในชดวธิตอนันยทำวนทำนของตน เขทำกป็เหป็นวตทำพระเจข้ทำ
ทรงเลดรยงดผคนชอบธรรมเสมอ อดกครนัรงทดที่คททำจททำกนัดควทำมของคนชอบธรรมตข้องถผกทบทวน แมข้ควทำม
ชอบธรรมทดที่ถผกนนับเอทำในททำงตททำแหนตงซขที่งเรทำในฐทำนะครธิสเตดยนสมนัยพระคนัมภดรรใหมตคนดุข้ เคยเปป็น
อยตทำงดดอทำจอยผใต นพสืรนหลนัง นนันที่ กป็ไมตใชตบรธิบทตรงนดรและไมตใชตควทำมหมทำยปกตธิในพระคนัมภดรรเดธิมดข้วย
ตรงกนันขข้ทำมควทำมหมทำยของ ‘คนชอบธรรม’ ในหนนังสสือเพลงสดดุดดและหนนังสสือสดุภทำษธิต
หมทำยถขงคนเหลตทำนนัรนทดจที่ นัดระเบดยบชดวตธิ ของตนโดยหลนักกทำรเรสืที่องควทำมชอบธรรม พระเจข้ทำทรงดผแล
คนของพระองครเอง โดยเฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้จนัดระเบดยบชดวธิตของตนในควทำมชอบธรรมตตอ
พระพนักตรรพระองคร คนชอบธรรมจขงไมตเพดยงไดข้รนับกทำรอวยพรเทตทำนนัรน แตตลผกๆของพวกเขทำกป็ไดข้รนับ
กทำรอวยพรเชตนกนัน แนตทดเดดยวมดบททำเหนป็จสททำหรนับคนชอบธรรม ดผ เพลงสดดุดด 58:11 และมนัทธธิว 6:33
ในกรณดของอยตทำงหลนัง สธิที่งทดที่มนักถผกมองขข้ทำมบตอยๆกป็คสือเรสือที่ งของกทำรแสวงหทำควทำมชอบธรรมของ
พระองครกตอน ดผ เพลงสดดุดด 5:12 เชตนกนัน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 26 เขาแสดงความเมตตาและใหผู้ยรืมเสมอ และเชรืนั้อสายของเขากป็ไดผู้รนบพระพร
เขาในทดนที่ ร ดคสือคนชอบธรรม ดนังนนัรนลนักษณะเฉพทำะตนัวเพธิที่มเตธิมของควทำมชอบธรรมจขงถผกพรรณนทำ
คนชอบธรรมยตอมเปดที่ยมดข้วยควทำมเมตตทำและจะใหข้ยสืม เขทำไมตเพดยงมดควทำมเตป็มใจทดจที่ ะใหข้ยสืมเทตทำนนัรน
แตตทดที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนคสือควทำมสทำมทำรถทดที่จะทททำเชตนนนัรนไดข้ นอกจทำกนดร ลผกๆของเขทำกป็ไดข้
รนับกทำรอวยพรตทำมเขทำ ชตทำงเปป็นเหตดุผลหนขที่งอนันแสนวธิเศษทดที่จะดททำเนธินชดวธิตอยตทำงเทดที่ยงธรรม พระพร
เหลตทำนนัรนของควทำมชอบธรรมจะสต งตตอไปยนังลผกๆของเรทำ
สดด 37:27-28

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข หยดุดชนัวที่ ครผตเพสือที่ กลตทำวคททำเทศนทำสนัรนๆ จง

พรากเสทยจากการชนนั่ว และกระทดาความดท และทม่านจะดดารงอยผม่เปป็นนนิตยห์ เรทำจขงถผกกททำชนับใหข้ขนับเขข้ทำ

ชตองททำงดตวนของกทำรทททำควทำมดดและออกจทำกควทำมชนัวที่ แนตทดเดดยว “ททำงหลวงของคนเทดที่ยงธรรมหนัน
ออกจทำกควทำมชนัวที่ รข้ทำย” (สดุภทำษธิต 16:17) นดไที่ มตใชตสผตรสททำเรป็จสททำหรนับควทำมรอด แตตมนนั เปป็นขข้อ
กททำหนดสททำหรนับพระพรหลนังจทำกเรทำไดข้รนับควทำมรอดแลข้ว ควทำมหมทำยของกทำรดททำรงอยผ เต ปป็นนธิตยรเปป็น
แนวคธิดของคนฮดบรผ เปข้ทำหมทำยสผงสดุดและควทำมชสืที่นชมยธินดดของยธิวทดที่ตทำมททำงพระเจข้ทำในพระคนัมภดรร
เดธิมคสือ กทำรทดจที่ ะสทำมทำรถมดชดวธิตอยผอต ยตทำงสนันตธิตลอดไปบนทดที่ดธินสต วนทดที่จนัดสรรใหข้เปป็นมรดกของเขทำ
ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ สนันตธิภทำพ ควทำมเจรธิญ และกทำรปกปข้อง แตตจงระลขกเงสืที่อนไขในสตวน
แรกของขข้อนดร กทำรดททำเนธินชดวธิตอนันชอบธรรมยตอมนททำมทำซขที่งกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ
28 เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงรนกการพนิพากษา พระองคห์จะไมม่ทอดทนินั้งวนิสสทธนิชนของพระองคห์
จะทรงสงวนคนเหลม่านนนั้นไวผู้เปป็นนนิตยห์ แตม่เชรืนั้อสายของคนชนนั่วจะถผกตนดออกไปเสทย คททำทดที่แปลเปป็น
การพนิพากษา (มวิชพนัท) ในบรธิบทนดรหมทำยถขง กทำรปฏธิบนัตธิอยตทำงยดุตธิธรรม พระเจข้ทำเองจะทรงพธิพทำกษทำ
อยตทำงยดุตธิธรรมเพสืที่อเรทำและไมตทอดทธิรงประชทำชนของพระองคร แมข้คนชนัวที่ อทำจบดบบนังคนับและขตมเหง
พระเจข้ทำกป็ยนังประทนับอยผบต นบนัลลนังกรของพระองครและยนังประทนับอยผหต ลนังรทำวบนัลลนังกรแหตงควทำม
ยดุตธิธรรมอนันชอบธรรมของพระองครเหมสือนเดธิม พระองครจะทรงพธิทนักษรรนักษทำประชทำชนของ
พระองครตลอดไป! พระเจข้ทำทรงดผแลประชทำชนของพระองคร โดยเฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทดที่ดททำเนธินอยตทำง
เทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร ในภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง แมข้แตตลผกๆของคนชนัวที่ กป็จะถผก
ทททำลทำย ควทำมบทำปของบธิดทำจะตข้องรนับโทษไปจนถขงชนัวที่ อทำยดุทดที่สทำมและสดที่ ดผ อพยพ 20:5
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ในภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันมทำกขขรนไปอดก ดทำวธิดหมทำยเหตดุวทำต คนชอบ

ธรรมจะไดผู้แผม่นดนินตกไปเปป็นมรดก และอาศนยอยผบม่ นนนนั้นเปป็นนนิตยห์ อดกครนัรงทดที่เปข้ทำหมทำยระยะยทำว
ของคนฮดบรผของกทำรมดมรดกทดที่ยนังที่ ยสืนในแผตนดธินทดที่ทรงสนัญญทำไวข้นร นันปรทำกฏใหข้เหป็น วลด แผม่นดนิน
(นนนั้น) (ฮา เอเรทซณ์) ถผกใชข้จนวนันนดรโดยคนอธิสรทำเอลสมนัยใหมตเพสืที่อหมทำยถขงแผตนดธินของพวกเขทำ
หนนังสสือพธิมพรสททำคนัญฉบนับหนขงที่ ซขที่งตดพมธิ พรในอธิสรทำเอลมดชสืที่อวตทำ “ฮทำ เอเรทซร” กทำรสผข้รบในอธิสรทำเอลกป็
เพสือที่ แยตง ‘แผตนดธินนนัรน’ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำคนเหลตทำนนัรนทดที่เปป็นคนชอบธรรมในทดุกดข้ทำนของ
อธิสรทำเอลจะไดข้รนับแผตนดธินนนัรนเปป็นมรดก นตทำเศรข้ทำทดที่พวกยธิวและคนอธิสรทำเอลสมนัยใหมตสตวนใหญตไมต

แมข้แตตนนับถสือศทำสนทำยธิวแบบรนับบด และนดที่ยงนั ไมตพผดถขงกทำรมดควทำมชอบธรรมในทดที่สดุดของพระเยซผ
ครธิสตรเลย
อยตทำงไรกป็ตทำม วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพวกเขทำจะหนันไปหทำพระผผข้ชตวยผผข้ถผกแทงของตนและ
วทำงใจพระองครอยตทำงสดุดใจ เมสืที่อนนัรนพวกเขทำจะอทำศนัยอยผใต นแผตนดธินนนัรนอยตทำงผทำสดุกตลอดไป อยตทำงไร
กป็ตทำมหลนักกทำรทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงอวยพรควทำมชอบธรรม แมข้กทำรประยดุกตรใชข้นรนัน
แตกตตทำงไปสททำหรนับผผข้เชสืที่อทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ หลนักกทำรนนัรนกป็ยนังเหมสือนเดธิม พระเจข้ทำทรงอวยพรคน
ชอบธรรม ดผ เพลงสดดุดด 5:12
คททำพรรณนทำเพธิที่มเตธิมถผกใหข้ไวข้เกดที่ยวกนับกทำรดททำเนธินชดวธิตทดที่ชอบธรรม 30 ปากของคนชอบ
ธรรมเปลม่งสตนิปนญญา และลนินั้นของเขาพผดความยสตนิธรรม มดควทำมสนัมพนันธรใกลข้ชธิดมทำกๆระหวตทำง
ควทำมชอบธรรมกนับสตธิปนัญญทำ ดผ สดุภทำษธิต 8:1, 7, 8 คนชอบธรรมจะพผดอยตทำงมดสตธิปนัญญทำ เขทำไมต
เพดยงพผดถขงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตถงข กทำรพธิพทำกษทำทดที่ตทำมมทำเพรทำะควทำมบทำปดข้วย สธิที่ง
สดุดทข้ทำยทดคที่ นโงตอยทำกไดข้ยธินคสือ ผลทดที่ตทำมมทำตตทำงๆของควทำมบทำปของตน อยตทำงไรกป็ตทำม คนชอบ
ธรรมจะพผดถขงมนัน
เพรทำะวตทำ 31 พระราชบนญญนตนิของพระเจผู้าอยผม่ในจนิตใจของเขา และยม่างเทผู้าของเขาจะไมม่
พลาด ควทำมคธิดแสนวธิเศษสองประกทำรปรทำกฏใหข้เหป็นตรงนดร (1) คนชอบธรรมจะมดพระรทำช
บนัญญนัตขธิ องพระเจข้ทำอยผใต นใจของเขทำ นดบที่ อกเปป็นนนัยถขงควทำมคดุนข้ เคยเปป็นอยตทำงดดและแมข้แตตกทำร
ทตองจททำพระวจนะของพระเจข้ทำ (2) ดข้วยเหตดุนร ด คนชอบธรรมจขงจะมดเสถดยรภทำพในชดวธิต ควทำมชอบ
ธรรมซขที่งแผตออกมทำจทำกพระวจนะของพระเจข้ทำจะใหข้กทำรชดรนททำทดที่มดสตธิปนัญญทำและเสถดยรภทำพแหตง
ชดวธิต บดุคคลทดที่ดททำเนธินชดวธิตเชตนนนัรนกป็เปป็นสดุข
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แมข้กระนนัรน คนชนวนั่ เฝผู้าดผคนชอบธรรมและแสวงททนั่จะสนงหารเขาเสทย

ควทำมคธิดกป็คสือวตทำคนชนัวที่ เฝข้ทำดผคนชอบธรรมดข้วยตทำทดที่จข้องจนับผธิด ในบทำงกรณดและเมสืที่อพวกเขทำมด
โอกทำส พวกเขทำกป็ทททำเชตนนนัรนพรข้อมกนับตทำทดที่จข้องฆทำตกรรม บทำงทดกทำรสททำเรป็จจรธิงทดที่สดุดของเรสือที่ งนดรกป็
เกธิดกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในมทำระโก 3:2 และลผกทำ 14:1 พวกศนัตรผของพระองครคอยจนับตทำดผ

พระองครดข้วยใจทดจที่ ข้องจนับผธิดโดยหวนังวตทำจะสบโอกทำสทดที่จะฆตทำพระองครไดข้ อยตทำงไรกป็ตทำม 33 พระเย
โฮวาหห์จะไมม่ทรงทนินั้งเขาไวผู้ในมรือของเขา หรรือใหผู้เขาถผกปรนบโทษเมรืนั่อเขาขรึนั้นศาล แมข้คนชนัวที่ อทำจหทำ
ชตองทดที่จะทททำลทำยคนชอบธรรม พวกเขทำกป็อทำจทททำเชตนนนัรนไดข้กตป็ ตอเมสืที่อพระเจข้ทำทรงอนดุญทำตเทตทำนนัรน
พวกศนัตรผของพระเยซผคอยหทำชตองทดจที่ ะทททำลทำยพระองครตลอดกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองคร
พวกเขทำถผกขนัดขวทำงโดยพระเจข้ทำจนกระทนังที่ เวลทำของพระองครมทำถขง พระเจข้ทำอทำจทรงอนดุญทำตใหข้เกธิด
กทำรขตมเหงและกระทนังที่ กทำรพลดชพด อยตทำงไรกป็ตทำม มนันกป็อยผใต นนทรทำพระทนัยอนันสมบผรณรแบบของ
พระองครเทตทำนนัรน จนกวตทำจะถขงเวลทำนนัรน พระองครจะทรงพธิทนักษรรนักษทำประชทำชนของพระองคร
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ดทำวธิดจขงกลตทำวคททำเทศนทำสนัรนๆอดกเรสือที่ ง จงรอคอยพระเยโฮวาหห์ และ

รนกษาทางของพระองคห์ไวผู้ และพระองคห์จะยกยม่องทม่านใหผู้ไดผู้แผม่นดนินโลกเปป็นมรดก ทม่านจะไดผู้เหป็น
เมรืนั่อคนชนวนั่ ถผกตนดออกไปเสทย บรธิบทยนังเกดที่ยวขข้องกนับคนฮดบรผทดที่ดททำเนธินชดวธิตอยตทำงถทำวรในแผตนดธินของ
พวกเขทำ หลนักกทำรทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ จงรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและเชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระองคร มดควทำมลขกซขรงอนันยธิงที่ ใหญตในกทำรไวข้วทำงใจและเชสืที่อฟนัง ผลลนัพธรจะเปป็นกทำรอวยพรของ
พระองคร นอกจทำกนดร ในกทำลอนันเหมทำะสม เรทำจะเหป็นคนชนัวที่ ถผกพธิพทำกษทำทดที่กทำรพธิพทำกษทำทดที่บนัลลนังกร
ใหญตสดขทำวนนัรน ในวนันนนัรนพวกเขทำจะถผกตนัดออกไปเสดยเปป็นนธิตยร
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ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้ถขงตอนจบของมนันแลข้ว ดทำวธิดกป็

หยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อสรดุปจดุดจบของคนชนัวที่ ขผู้าพเจผู้าเหป็นคนชนนั่วมทอดานาจมากยนินั่ง และสผ งเดม่นอยม่างตผู้นเขทยว
สดททนั่อยผม่ในทผู้องถนินั่นของมนน ภทำพเปรดยบนดรกลตทำวถขงตข้นไมข้สผงใหญตตข้นหนขงที่ บทำงครนัรงคนชนัวที่ กป็ดผเหมสือน
จะมดควทำมแขป็งแกรต ง ควทำมโดดเดตนและควทำมเจรธิญของตข้นสนหรสือตข้นโอบ๊กขนทำดใหญต ดทำวธิดไดข้
เหป็นเรสือที่ งนดรในคนทนัรงหลทำยอยตทำง ซทำอผล โดเอก และอทำหธิโธเฟล เปป็นตข้น 36 เขาไดผู้ผม่านไป และดผเถนิด
ไมม่มทเขาเสทยแลผู้ว ถรึงขผู้าพเจผู้าจะแสวงหาเขา กป็ไมม่พบเขา กระนนัรนสธิที่งตตทำงๆกป็เปลดที่ยนแปลง และพวก
มนันเปลดที่ยนแปลงอยตทำงฉนับพลนัน พระเจข้ทำทรงตนัดตข้นไมข้ตข้นไหนลงกป็ไดข้ คนเหลตทำนนัรนทดบที่ ดบนังคนชอบ
ธรรมอยตทำงจองหองอทำจถผกโคตนลงดข้วยสทำยฟข้ทำฟทำดเปรดรยงเดดยวแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
ตลอดหลทำยยดุคสมนัยเหลตทำคนชนัวที่ ทดที่มดอททำนทำจไดข้มทำถขงจดุดจบกตอนกททำหนดอยตทำงฉนับพลนัน ไมตวทำต จะเปป็น
ซทำอผลหรสือเฮโรด หรสือฮธิตเลอรรในประวนัตธิศทำสตรรเมสืที่อไมตนทำนมทำนดร พวกเขทำกป็จทำกไปอยตทำงกะทนันหนัน

และหทำตนัวไมตเจออดกเลย หลนักกทำรนดรยนังมดอยผเต หมสือนเดธิม นนันที่ คสือ คนอธรรมและคนชนัวที่ จะถผกตนัดทธิรงไป
ในไมตชข้ทำ ไมตวทำต พวกเขทำจะมดอททำนทำจและอธิทธธิพลปทำนใดกป็ตทำม
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กทำรเปรดยบเทดยบควทำมแตกตตทำงของทนัรงบทนดรถผกกลตทำวซทรทำอดกครนัรง จง

หมายคนไรผู้ตดาหนนิไวผู้ และมองดผคนเททนั่ยงธรรม เพราะอนาคตของคนนนนนั้ ครือสนนตนิภาพ คททำฮดบรผทดที่
แปลเปป็น ไรผู้ตดาหนนิ (ทนัม) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘สมบผรณรพรข้อม’ หรสือ ‘สดุดจธิตสดุดใจ’ เรทำอทำจใชข้คททำวตทำ
อดุทวิศตนัว ในปนัจจดุบนัน ผลลนัพธรสททำหรนับคนชอบธรรมทดที่อดุทธิศตนัวคสือ สนันตธิภทำพ – ไมตเพดยงสนันตธิภทำพแหตง
จธิตใจเทตทำนนัรน แตตสนันตธิภทำพกนับคนเหลตทำนนัรนทดที่อยผรต อบตนัวดข้วย ผผพข้ ยทำกรณรอธิสยทำหรจะเขดยนในภทำยหลนัง
วตทำ “และผลของควทำมชอบธรรมจะเปป็นสนันตธิภทำพ และผลของควทำมชอบธรรมคสือควทำมสงบและ
ควทำมวทำงใจเปป็นนธิตยร” (อธิสยทำหร 32:17) สนันตธิภทำพเกธิดขขรนตตอจทำกควทำมชอบธรรม
ในภทำพทดที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง 38 แตม่ผผู้ลผ ะเมนิดจะถผกทดาลายเสทยดผู้วยกนน จสดหมายปลาย
ทางของคนชนนั่วจะถผกตนดออกไปเสทย ดนังทดที่ไดข้พรรณนทำไปแลข้วตลอดทนัรงบทนดร คนเหลตทำนนัรนทดที่ละเมธิด
พระวจนะของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ คนชนัวที่ ) จะถผกทททำลทำยในเวลทำอนันสมบผรณรแบบของพระเจข้ทำ วนันของ
พวกเขทำจะมทำแนต คอยดผเถธิด
สดด 37:39-40

บทนดรปดธิ ทข้ทำยดข้วยหมทำยเหตดุเรสืที่องชนัยชนะ ความรอดของคนชอบ

ธรรมมาจากพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเปป็นกดาลนงของเขาในเวลายากลดาบาก บรธิบทของ ความ
รอด ตรงนดรเหป็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถขงกทำรชตวยใหข้พข้น พระเจข้ทำจะทรงชตวยคนชอบธรรมใหข้พนข้ พระองคร
ทรงเปป็นพละกททำลนังของเรทำในยทำมยทำกลททำบทำก นอกจทำกนดร 40 พระเยโฮวาหห์จะทรงชม่วยเขาและทรง
ชม่วยเขาใหผู้พผู้น พระองคห์จะทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้นจากคนชนนั่วและทรงชม่วยเขาใหผู้รอด เพราะเขาทนนั้ง
หลายวางใจในพระองคห์ พระเจข้ทำจะทรงชตวยเหลสือและชตวยคนชอบธรรมใหข้พข้น พระองครจะทรง
ชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกคนชนัวที่ ทดที่บดบบนังคนับพวกเขทำในชดวธิตนดร เหตดุผลสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พนข้ เชตนนนัรน
นตะหรสือ? “เพรทำะเขทำทนัรงหลทำยวทำงใจในพระองคร” พระเจข้ทำจะทรงตอบสนองตตอคนเหลตทำนนัรนทดที่
วทำงใจพระองครเสมอ!
*****

ภนำพรวมของเพลงสดดดด 38: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ เขดียนโดยดาววิดในชท่วงเวลาแหท่งความทดุกขณ์
ใจครนังนั้ ใหญท่ ผผผู้เชดีอื่ยวชาญบางทท่านควิดวท่ามนันเปก็นชท่วงเวลาแหท่งความเจก็บปท่วย ทท่านอสือื่นๆกก็ควิดวท่ามนัน
เปก็นชท่วงเวลาแหท่งการฟผู้องใจในชดีววิตของเขา เชท่น หลนังจากความบาปของเขากนับนางบนัทเชบา
เปก็นตผู้น ทท่านอสือื่นๆกก็ยนังควิดวท่ามนันเปก็นชท่วงเวลาแหท่งความทผู้อใจทนัอื่วๆไปเมสือื่อดาววิดควิดวท่าพระเจผู้าทรง
ลสืมเขาเสดียแลผู้ว เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เอนเอดียงไปทางชท่วงเวลาแหท่งความเจก็บปท่วยซจึอื่งทวินั้งใหผู้ดาววิดรผสผู้ จึก
ทผู้อใจ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นคคาอธวิษฐานเปก็นชดุดตท่อพระเจผู้าโดยดาววิดระบายความในใจอยท่างโศก
เศรผู้าตท่อพระเจผู้า ทดีอื่แทรกอยผรท่ ะหวท่างคคาอธวิษฐานเหลท่านดีนั้คสือความเหก็นหลายประการเกดีอื่ยวกนับความ
หวนังทดีอื่มตดี ท่อสวรรคณ์
สดด 38:1-3

ดทำวธิดรผข้สขกทข้อใจอยตทำงเหป็นไดข้ชนัด โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขออยม่าทรง

ขนาบขผู้าพระองคห์ดผู้วยความกรนินั้วของพระองคห์ หรรือตทสอนขผู้าพระองคห์ดผู้วยพระพนิโรธของพระองคห์
บรธิบททดที่ตทำมมทำจะบตงบอกวตทำดทำวธิดปตวยอยผต เขทำรนับรผอข้ ยตทำงชนัดเจนวตทำควทำมเจป็บชทรทำของเขทำเปป็นมทำจทำก
พระเจข้ทำ เขทำดผอออกวตทำมนันเปป็นกทำรตดสอนจทำกพระเจข้ทำ 2 เพราะลผกธนผของพระองคห์จมเขผู้าไปในขผู้า
พระองคห์ และพระหนตถห์ของพระองคห์ลงมาเหนรือขผู้าพระองคห์ 3 เพราะพระพนิโรธของพระองคห์จรึง
ไมม่มทความปกตนิในเนรืนั้อหนนงของขผู้าพระองคห์ เพราะบาปของขผู้าพระองคห์จรึงไมม่มทอนามนยในกระดผก
ของขผู้าพระองคห์ ดทำวธิดลข้มปตวยอยตทำงนตทำเวทนทำและเขทำยกอยตทำงเปธิดเผยวตทำมนันเปป็นเพรทำะควทำมกรธิรว
ของพระเจข้ทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน ดทำวธิดยอมรนับวตทำพระเจข้ทำทรงโกรธเขทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ เมสืที่อมอง
ยข้อนไปในชดวตธิ ของดทำวธิด ควทำมบทำปซขที่งนตทำจะทททำใหข้พระเจข้ทำทรงเลตนงทำนเขทำหนนักขนทำดนนัรนคสือควทำม
บทำปในเรสือที่ งนทำงบนัทเชบทำ
สดด 38:4-6

เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ เพราะความชนวนั่ ชผู้าของขผู้าพระองคห์ทม่วมศทรษะ

มนนหนนกเหมรือนภาระซรึนั่งหนนกเหลรือกดาลนงขผู้าพระองคห์ 5 เพราะความโงม่เขลาของขผู้าพระองคห์
บาดแผลของขผู้าพระองคห์จรึงเหมป็นและเปรืนั่อยเนม่า 6 ขผู้าพระองคห์หนนกใจ ขผู้าพระองคห์กป็งอลงมาก ขผู้า
พระองคห์เดนินเปป็นทสกขห์ไปวนนยนงคดนั่า ดทำวธิดเชสืที่อมโยงสภทำพรต ทำงกทำยของเขทำกนับควทำมบทำปของเขทำ
เหมสือนเดธิม เขทำกลตทำวเพธิที่มเตธิมถขงบทำดแผลภทำยนอกทนัรงหลทำยซขที่งอนักเสบและสต งกลธิที่นเหมป็น นอกจทำก
นดร สถทำนกทำรณรนร ดยนังถตวงเขทำลงอยตทำงหนนักดข้วย

สดด 38:7-8

นอกจทำกนดร ดทำวธิดเขดยนวตทำ เพราะบนนั้นเอวของขผู้าพระองคห์เตป็มไปดผู้วย

โรคททนั่นม่ารนงเกทยจ และไมม่มทความปกตนิในเนรืนั้อหนนงของขผู้าพระองคห์ 8 ขผู้าพระองคห์รม่วงโรยและฟกชดนั้า
ททเดทยว ขผู้าพระองคห์ครวญครางเพราะใจขผู้าพระองคห์ไมม่สงบ บทำงคนกลตทำวหทำวตทำดทำวธิดเปป็นโรค
ซธิฟลธิ ธิสหรสือโรคตธิดตตอททำงเพศชนธิดอสืที่น นนันที่ ไมตนตทำจะใชต บนันทขกเดดยวเกดที่ยวกนับควทำมบทำปเรสือที่ งเพศใน
ชดวธิตของดทำวธิดคสือ กนับนทำงบนัทเชบทำและนทำงกป็จะเปป็นตข้นเหตดุของโรคดนังกลตทำว แมข้เปป็นไปไดข้ มนันกป็
ไมตนตทำจะใชต ยธิงที่ กวตทำนนัรน โรคซธิฟธิลธิสทดที่ไมตไดข้รนับกทำรรนักษทำกป็เปป็นโรคทดที่รนดุ แรง ซขที่งทททำใหข้เกธิดกทำรเสดยสตธิ
ไดข้ในระยะทข้ทำยๆของมนัน ไมตมดบนันทขกเลยวตทำดทำวธิดเจอกนับระยะหลนังๆของโรคนดร ตรงกนันขข้ทำม คททำ
ฮดบรผเหลตทำนนัรนเสนอแนะวตทำเขทำมดกทำรอนักเสบในชตองทข้องของเขทำ นนันที่ อทำจไลตตร งนั แตตโรคทข้องเสดยธรรม
ดทำๆไปจนถขงควทำมผธิดปกตธิในชตองทข้องแบบอสืนที่ ๆ ไมตวทำต กรณดใด ควทำมเจป็บปตวยของดทำวธิดกป็ทททำใหข้
เขทำทดุกขรใจยธิงที่ นนักและเขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำพระเจข้ทำกททำลนังตดสอนเขทำโดยมนัน
สดด 38:9

หลนังจทำกไดข้ระบทำยคททำรข้องทดุกขรของตนตตอพระเจข้ทำแลข้ว ดทำวธิดหยดุดชนัวที่

ครผตตอนนดรเพสืที่อมองไปยนังสวรรคร ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ความปรารถนาทนนั้งสนินั้นของขผู้าพระองคห์กป็
แจผู้งอยผม่ตม่อพระพนกตรห์พระองคห์ การถอนหายใจของขผู้าพระองคห์กป็ไมม่พผู้นททนั่พระองคห์ทรงทราบ แมข้
ทดุกขรยทำกในควทำมเจป็บชทรทำของตน ดทำวธิดกป็ยนังรวบรวมพละกททำลนังทดที่จะมองขขรนไปยนังพระเจข้ทำและ
อข้อนวอน
สดด 38:10-12

จทำกนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรวกกลนับมทำยนังกทำรเลตทำเรสืที่องวธิบนัตธิตตทำงๆ

ของตน หนวใจของขผู้าพระองคห์เตผู้น และกดาลนงของขผู้าพระองคห์หมดไป และความสวม่างของนนยนห์ตา
ของขผู้าพระองคห์กป็สผญไปจากขผู้าพระองคห์เสทยแลผู้วดผู้วย คททำทดที่แปลเปป็น เตผู้น (ซอวณ์คารณ์) มดควทำมหมทำย
วตทำ 'สนันที่ ระรธิก' หนัวใจของดทำวธิดเตข้นแรง พละกททำลนังของเขทำถดถอยลง เขทำรผสข้ ขกทข้อใจ ยธิงที่ กวตทำนนัรน
11 มนิตรและเพรืนั่อนของขผู้าพระองคห์ยนรื เดม่นอยผม่หม่างจากภนยพนิบตน นิของขผู้าพระองคห์ และญาตนิของขผู้า
พระองคห์ยรืนหม่างออกไปไกลโพผู้น คททำวตทำ มวิตร ในทดที่นร คด สือ 'บรรดทำคนรนัก' หรสือสมทำชธิกในครอบครนัว
แมข้แตตครอบครนัว เพสือที่ นๆและญทำตธิพดที่นข้องของเขทำกป็ดผเหมสือนทททำตนัวเหธินหตทำงจทำกเขทำในควทำมทดุกขรใจ
ของเขทำ 12 และบรรดาผผทผู้ ทนั่แสวงชทวนิตของขผู้าพระองคห์ไดผู้วางบม่วงไวผู้ บรรดาผผผู้ททนั่คนิดทดารผู้ายขผู้า
พระองคห์พผดเปป็นอสบาย และรดาพรึงถรึงการทรยศอยผวม่ นนยนงคดนั่า แนตนอนวตทำบรรดทำศนัตรผของดทำวธิดยนังจอง

เวรเขทำอยผต พวกเขทำแพรต เรสือที่ งมดุสทำตตทำงๆอนันเลวรข้ทำยเกดที่ยวกนับเขทำ ดทำวธิดเหป็นวตทำทดุกคนตตอสผข้เขทำรวมถขง
ครอบครนัวและเพสืที่อนๆของเขทำดข้วย
สดด 38:13-14

แตม่ขผู้าพระองคห์เหมรือนคนหผหนวก ขผู้าพระองคห์ไมม่ไดผู้ยนิน ขผู้า

พระองคห์เหมรือนคนใบผู้ผผู้ไผ มม่อผู้าปากของเขา 14 พม่ะยม่ะคม่ะ ขผู้าพระองคห์เหมรือนคนททนั่ไมม่ไดผู้ยนิน ซรึงนั่ ใน
ปากของเขาไมม่มทการตนดพผู้อ ตข้องขอชมดทำวธิดวตทำเขทำเมธินบรรดทำคนทดที่วธิจทำรณรเขทำและไมตโตข้ตอบคน
พวกนนัรน เขทำหดุบปทำกของตนอยตทำงมดปนัญญทำ
สดด 38:15

ตรงกนันขข้ทำม ควทำมหวนังของเขทำอยผใต นพระเจข้ทำเทตทำนนัรน โอ ขผู้าแตม่พระ

เยโฮวาหห์ แตม่ขผู้าพระองคห์หวนงใจในพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าพระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ครือ
พระองคห์ผผู้ทผ ทนั่ จะทรงฟนงขผู้าพระองคห์ แทนทดที่จะตอบโตข้บรรดทำคนทดที่วธิจทำรณรเขทำ ดทำวธิดกลนับใหข้ควทำม
หวนังของตนอยผใต นพระเจข้ทำ เขทำรผวข้ ทำต พระเจข้ทำจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ
สดด 38:16-18

สทำระสททำคนัญของคททำอธธิษฐทำนของเขทำถผกนททำเสนอดข้ทำนลตทำง เพราะขผู้า

พระองคห์ทผลวม่า "ขอโปรดฝนงขผู้าพระองคห์เถนิด มนิฉะนนนั้นพวกเขาจะเปรมปรทดนิธิ์เพราะขผู้าพระองคห์ ครือผผผู้
ททนั่โอผู้อวดตม่อขผู้าพระองคห์เมรืนั่อเทผู้าขผู้าพระองคห์พลาดไป" 17 เพราะขผู้าพระองคห์จะลผู้มแลผู้ว และความ
เศรผู้าโศกอยผตม่ ม่อหนผู้าขผู้าพระองคห์เสมอ ดทำวธิดจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำรข้องทดุกขรของเขทำ
เกรงวตทำเหลตทำศนัตรผของเขทำจะเฉลธิมฉลองควทำมพธินทำศของเขทำ เขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำเขทำกททำลนังจะ
สะดดุดและเขทำอยผใต นควทำมสธิรนหวนัง
หลนังจทำกใครต ครวญเรสือที่ งควทำมทดุกขรยทำกของตนแลข้ว ดทำวธิดทรทำบวตทำเขทำตข้องทททำสธิที่งใด 18 ขผู้า
พระองคห์จะสารภาพความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะเปป็นทสกขห์เพราะบาปของขผู้า
พระองคห์ กทำรกลนับใจใหมตของเขทำเกดที่ยวขข้องกนับ (1) กทำรสทำรภทำพในกทำรประกทำศควทำมชนัวที่ ชข้ทำของเขทำ
ในเพลงสดดุดด 51:3 ดทำวธิดรข้องวตทำ “เพรทำะขข้ทำพระองครทรทำบถขงกทำรละเมธิดของขข้ทำพระองครแลข้ว และ
บทำปของขข้ทำพระองครอยผตต ตอหนข้ทำขข้ทำพระองครเสมอ” กทำรสทำรภทำพคสือกทำรรนับรผคข้ วทำมบทำปของเรทำและ
ควทำมผธิดของมนัน มนันคสือกทำรยอมรนับวตทำเรทำเปป็นฝตทำยผธิด มนันจขงเปป็นกทำรยอมรนับวตทำตนมดควทำมผธิดตตอ

พระพนักตรรพระเจข้ทำ จทำกนนัรนกทำรกลนับใจใหมตของเขทำยนังรวมถขง (2) ควทำมเสดยใจเพรทำะควทำมบทำปของ
เขทำดข้วย
เปทำโลเขดยนวตทำ “เพรทำะวตทำควทำมเสดยใจอยตทำงทดชที่ อบพระทนัยพระเจข้ทำยตอมกระทททำใหข้กลนับใจ
ใหมต ซขที่งนททำไปถขงควทำมรอดและไมตเปป็นทดที่นตทำเสดยใจ แตตควทำมเสดยใจอยตทำงโลกนนัรนยตอมนททำไปถขงควทำม
ตทำย จงพธิจทำรณทำดผวทำต ควทำมเสดยใจอยตทำงทดที่ชอบพระทนัยพระเจข้ทำกระทททำใหข้เกธิดควทำมกระตสือรสือรข้นมทำก
ทดเดดยว ทททำใหข้เกธิดควทำมขวนขวทำยทดที่จะแกข้ตนัวใหมต และกทำรโกรธแทน ควทำมกลนัว ควทำมปรทำรถนทำ
อยตทำงยธิงที่ ควทำมกระตสือรสือรข้น กทำรแกข้แคข้น ในทดุกสธิที่งเหลตทำนนัรนทตทำนไดข้พสธิ ผจนรใหข้เหป็นแลข้ววตทำทตทำนกป็
หมดจดในกทำรนดรแลข้ว” (2 โครธินธร 7:10-11) ดนังนนัรนกทำรกลนับใจใหมตทดที่แทข้จรธิงยตอมรวมถขงทนัรงกทำร
สทำรภทำพควทำมบทำปและควทำมเสดยใจอยตทำงทดที่ชอบพระทนัยพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปนนัรนดข้วย สดุดทข้ทำย
(3) มนันเกดที่ยวขข้องกนับกทำรหนันเสดยจทำกควทำมบทำปนนัรน
สดด 38:19-20

ขณะทดที่ดทำวธิดใกลข้ถขงตอนจบของเพลงสดดุดดบทนดรแลข้ว เขทำเตสือน

พระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกถขงพวกศนัตรผของเขทำอดกครนัรง บรรดาผผผู้ททนั่เปป็นคผม่อรนิของขผู้าพระองคห์กป็วม่องไวและ
แขป็งแรง และคนททนั่เกลทยดขผู้าพระองคห์โดยไรผู้เหตสทวทมากขรึนั้น 20 บรรดาผผผู้ททนั่กระทดาชนนั่วแกม่ขผู้าพระองคห์
ตอบแทนความดท เปป็นปฏนิปนกษห์ของขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์ตนิดตามความดท ควทำมคธิดตรงนดรกป็
คสือวตทำ บรรดทำศนัตรผของเขทำอยผเต ยป็นเปป็นสดุขดด พวกเขทำแขป็งแรงและทวดจททำนวนขขรน นอกจทำกนดร พวกเขทำ
ตอบแทนควทำมดดดข้วยควทำมชนัวที่ เมสืที่อดทำวธิดพยทำยทำมผผกมธิตรพวกเขทำ เขทำเตสือนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขก
ดข้วยวตทำตนัวเขทำเองกป็ตธิดตทำมสธิที่งทดที่ดด
สดด 38:21-22

ดนังนนัรนดทำวธิดรข้องทผลวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขออยม่าทรงทอดทนินั้ง

ขผู้าพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขออยม่าสถนิตไกลจากขผู้าพระองคห์ 22 โอ ขผู้าแตม่องคห์
พระผผผู้เปป็นเจผู้า ความรอดของขผู้าพระองคห์ ขอทรงรทบมาชม่วยขผู้าพระองคห์เถนิด แมข้เพลงสดดุดดบทนดรขร นข
ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดรข้องทดุกขรตตอพระเจข้ทำถขงควทำมเจป็บปตวยของตน ครทำวนดรจดุดสนใจหลนักเปลดที่ยนไปยนัง
เหลตทำศนัตรผของเขทำ เขทำไดข้สทำรภทำพควทำมบทำปของตนและกลนับใจจทำกมนันแลข้ว ครทำวนดร เขทำวธิงวอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเหลสือเขทำอดกครนัรงและไมตทรงทอดทธิรงเขทำเสดย ดทำวธิดรผวข้ ทำต ควทำมรอดของเขทำมทำจทำก

ไหน มนันอยผใต นองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและเขทำกลนับมทำหทำพระองครเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พนข้ เพลงสดดุดดทดที่มด
เนสืรอหทำหดหผตบทนดรจงข จบลงเพดยงเทตทำนดร กระนนัรน พอดทำวธิดไดข้คธิดสธิที่งตตทำงๆอยตทำงถข้วนถดที่แลข้ว เขทำกป็ไดข้แตต
กลนับมทำหทำพรเจข้ทำเพสืที่อขอพละกททำลนัง ควทำมชตวยเหลสือและกทำรชตวยใหข้พนข้ ควทำมจรธิงนนัรนมดอยผเต หมสือน
เดธิมจนถขงวนันนดร
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 39: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้เปก็นของดาววิดแมผู้วท่ามนันถผกอดุทวิศใหผู้เยดผธผนกก็
ตาม ฝท่ายหลนังเปก็นเลวดีคนหนจึอื่งและเปก็นหนัวหนผู้านนักรผู้องของพลนับพลา เชสือื่อกนันวท่าเขาเปก็นคนเดดียวกนับ
เอธาน ไมท่วท่ากรณดีใด เหก็นไดผู้ชนัดวท่าเขาเปก็นผผผู้อคานวยการของหนจึงอื่ ในคณะนนักรผู้องประสานเสดียงทนันั้ง
สามนนันนั้ ทดีอื่พลนับพลา ดาววิดเขดียนเพลงสดดุดดีบทนดีอนั้ ยท่างเหก็นไดผู้ชนัด จากนนันั้นกก็สท่งมนันใหผู้เยดผธผนเพสือื่อทดีอื่จะ
ถผกขนับรผู้อง ณ วาระตท่างๆอนันเหมาะสมทดีอื่พลนับพลาโดยคณะนนักรผู้องประสานเสดียงของเขา
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนเนสือื่องในโอกาสคลผู้ายๆกนับของเพลงทดีอื่แลผู้ว ดาววิดซจึอื่งคผู้อมตนัวลงดผู้วย
ความเจก็บปท่วยและความเสดียใจถผกโถมทนับดผู้วยความควิดตท่างๆทดีอื่เปก็นของคนไมท่เชสือื่อ ซจึงอื่ เขาตนัดสวินใจ
แนท่วแนท่วท่าจะระงนับไวผู้ เขาถจึงขนาดพยายามทดีอื่จะฝนังความทดุกขณ์ยากของตนดผู้วยความเงดียบ กระนนันั้น
การฝนังความทดุกขณ์ยากของเขากก็มดีแตท่ทคาใหผู้มนนั สดุมรผู้อนอยผภท่ ายใน แมผู้นคนั้าเสดียงของเพลงบทนดีนั้มดี
ลนักษณะทผู้อแทผู้ในตอนแรก พอดาววิดไดผู้หยดุดชนัอื่วครผเท่ พสือื่อใครท่ครวญถจึงความดดีของพระเจผู้า ความ
ทผู้อแทผู้ของเขากก็เปลดีอื่ยนเปก็นความหวนัง
สดด 39:1-3

ขผู้าพเจผู้าวม่า "ขผู้าพเจผู้าจะระแวดระวนงทางของขผู้าพเจผู้า เพรืนั่อขผู้าพเจผู้า

จะไมม่ทดาบาปดผู้วยลนินั้นของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะใสม่บนงเหทยนปากของขผู้าพเจผู้า ตราบเทม่าททนั่คนชนนั่วอยผตม่ ม่อ
หนผู้าขผู้าพเจผู้า" 2 ขผู้าพเจผู้ากป็เปป็นใบผู้เงทยบไป ขผู้าพเจผู้านนินั่งเงทยบแมผู้แตม่จากสนินั่งททนั่ดท ความทสกขห์ใจของ
ขผู้าพเจผู้ารสนแรงขรึนั้น ดทำวธิดเขข้ทำใจดดวทำต ลธิรนคนเรทำนนัรนกตอควทำมยดุงต ยทำกไดข้ แมข้เขทำเดสือดรข้อนใจและถขง
ขนทำดสธิรนหวนัง เขทำกป็ตนัดสธินใจวตทำเขทำจะหดุบปทำกของตนและไมตพผดอะไรเลย เขทำไมตพดผ แมข้แตตสที่ งธิ ใด
เลยทดที่ดด กระนนัรน ในกทำรฝนังควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน มนันกป็มดแตตคกดุ รดุตนอยผใต นภทำยในและทททำใหข้เขทำ
รผสข้ ขกปนัที่นปตวน แมข้มดปนัญญทำแบบทนัวที่ ไปในกทำรหดุบปทำกของเรทำไวข้ เมสืที่อมดควทำมขนัดแยข้งหรสือควทำมยดุงต ยทำก

ภทำยใน มนันกป็เปป็นกทำรมดปนัญญทำทดที่จะระบทำยภทำระหนนักออกจทำกอกของเรทำอยตทำงเหมทำะสม นดที่บอกเปป็น
นนัยวตทำเขทำไมตแมข้แตตเอทำภทำระของตนทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในกทำรอธธิษฐทำน
เขทำฝนังมนันไวข้ และควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่คดุกรดุตนอยผกต คป็ ตอยๆกนัดกธินเขทำจนในทดที่สดุดเขทำตข้องจนัดกทำร
กนับมนัน 3 จนิตใจขผู้าพเจผู้ารผู้อนอยผภม่ ายในขผู้าพเจผู้า ขณะททนั่ขผู้าพเจผู้ากดาลนงรดาพรึงอยผม่นนนั้นไฟกป็ล สก ขผู้าพเจผู้าจรึง
พผดดผู้วยลนินั้นของขผู้าพเจผู้าวม่า ดนังทดที่ขข้อทดที่ตทำมมทำจะบอก ดทำวธิดเปธิดปทำกของตนทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ในกทำรอธธิษฐทำน กตอนหนข้ทำนนัรนเขทำพยทำยทำมอยตทำงโงตเขลทำทดที่จะฝนังควทำมทดุกขรใจของตนไวข้และมนันมดแตต
จะคตอยๆกนัดกธินเขทำ ในทดที่สดุดเขทำกป็นททำเรสืที่องนดรทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำน
สดด 39:4-6

"ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอใหผู้ขาผู้ พระองคห์ทราบถรึงบนนนั้ ปลายของขผู้า

พระองคห์ และวนนเวลาของขผู้าพระองคห์จะนานสนกเทม่าใด เพรืนั่อขผู้าพระองคห์จะทราบวม่าชทวนิตของ
พระองคห์ไมม่เททนั่ยงอยม่างไร ในกทำรหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อตรขกตรอง ดทำวธิดตระหนนักถขงควทำมไมตเทดที่ยงของ
ชดวธิต เขทำจขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเหลสือเขทำใหข้เขข้ทำใจควทำมเปป็นนธิรนันดรรซขที่งรออยผภต ทำยหนข้ทำ ใน
ททำงกลนับกนัน ดทำวธิดขอรข้องพระเจข้ทำดข้วยใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้ระลขกวตทำชดวธิตนดรสร นนั ขนทำดไหน ทนันใดนนัรน
เขทำมองสธิที่งตตทำงๆดข้วยมดุมมองทดที่ถผกตข้องและขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงชตวยเขทำใหข้เขข้ทำใจสธิที่งสททำคนัญกตอน
หลนังอยตทำงถผกตข้องเพธิมที่ เตธิมอดก ชดวธิตนนัรนสนัรน ชนัวที่ นธิรนนั ดรรนร นันยทำวนทำน นอกจทำกนดร ชดวตธิ อยตทำงทดที่เรทำรผจข้ นัก
มนันกป็ไมตเทดยที่ งและผตทำนไปอยตทำงรวดเรป็วจรธิงๆ
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 5 ดผเถนิด พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้วนนเวลาของขผู้าพระองคห์ยาวสองสาม
ฝม่ามรือเทม่านนนั้น ชนวนั่ ชทวตนิ ของขผู้าพระองคห์ไมม่เทม่าไรเลยเฉพาะพระพนกตรห์พระองคห์ มนสษยห์ทสกคนดดารง
อยผอม่ ยม่างไรผู้สาระแนม่ททเดทยว เซลาหห์ ควทำมกวข้ทำงของฝตทำมสือเรทำนนัรนไมตไดข้ใหญตโตอะไรเลย ดทำวธิดเขข้ทำใจ
อยตทำงถตองแทข้วทำต ขนทำดแหตงชดวธิตของเขทำนนัรนกป็เลป็กมทำกจรธิงๆ ตรงขข้ทำมกนับควทำมเปป็นนธิรนันดรรของ
พระเจข้ทำ อทำยดุของเขทำกป็เทดยบไมตไดข้เลย ณ สถทำนะสผงสดุดของเขทำ มนดุษยรกเป็ ปรดยบเหมสือนไอนทรทำทดจที่ ทำง
หทำยไปอยตทำงรวดเรป็ว (คททำทดที่แปลเปป็น อนนิจจนง (เฮหณ์เบล) มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ไอนทรทำ) สรดุปกป็คสือ ดด
ทดที่สดุดทดมที่ นดุษยรจะเสนอใหข้ไดข้กเป็ หมสือนไมตมคด ตทำเลยตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ดนังนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำน
นดรจขงแนะนททำเรทำใหข้หยดุดคธิดและพธิจทำรณทำซขที่งเปป็นควทำมหมทำยของคททำวตทำ เซลาหณ์

ในทททำนองเดดยวกนัน ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำ 6 มนสษยห์ไปๆมาๆอยม่างเงาแนม่ททเดทยว เขาทนนั้งหลาย
ยสงม่ อยผม่เปลม่าๆแนม่ททเดทยว มนสษยห์โกยกองไวผู้ และไมม่ทราบวม่าใครจะเกป็บไป ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำ
มนดุษยรทดุกคนเปป็นเพดยงภทำพทดที่วทำต งเปลตทำ ชดวธิตเปป็นเพดยงกทำรประกวดนทำงงทำมทดที่ผทำต นไป เรทำเปป็นเพดยง
นนักแสดงเทตทำนนัรน ควทำมเปป็นจรธิงของแทข้เปป็นเรสือที่ งฝตทำยวธิญญทำณและไมตใชตเรสือที่ งททำงกทำยภทำพ เรทำกนังวล
และเดสือดรข้อนใจเกดที่ยวกนับสธิที่งตตทำงๆซขที่งไมตมดคตทำเลยเมสือที่ พผดถขงคดุณคตทำตตทำงๆซขงที่ เปป็นนธิรนนั ดรรแลข้ว เรทำเกป็บ
สะสมวนัตถดุสที่ ธิงของตตทำงๆและควทำมมนังที่ คนังที่ ฝตทำยโลกโดยไมตตระหนนักเลยวตทำคนอสืนที่ จะถสือครองพวกมนัน
เปป็นกรรมสธิทธธิธเมสืที่อเรทำตทำย ชดวธิตอยตทำงทดที่คนสตวนใหญตใชข้กนนั เปป็นกทำรแสดงทดวที่ ทำต งเปลตทำ
สดด 39:7

ดทำวธิดจขงปรนับมดุมมองของเขทำใหข้ถผกตข้อง ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า

บนดนทนั้ขผู้าพระองคห์จะรอคอยอะไร ความหวนงของขผู้าพระองคห์อยผใม่ นพระองคห์ ผผข้แตตงเพลงสดดุดดอนัน
ไพเรทำะบทนดรแหตงอธิสรทำเอลทนันใดนนัรนกป็ดผออกวตทำมนตรเสนตหรทรงนั หลทำยของชดวธิตนดรเปป็นเพดยงสธิที่งลวงตทำ
เทตทำนนัรน ทททำไมตข้องรอคอยพวกมนันดข้วย? แทนทดที่จะเปป็นเชตนนนัรน ควทำมหวนังของเขทำกลนับอยผใต นพระเจข้ทำ
ของเขทำ เขทำตนัรงตทำคอยสธิที่งทดที่พระเจข้ทำทรงจนัดเตรดยมไวข้เพสือที่ เขทำ
สดด 39:8-10

ครทำวนดรเพลงสดดุดดบทนดรหนันไปกลตทำวถขงคททำรข้องทผลทดที่เฉพทำะเจทำะจง

หลทำยประกทำรตตอพระเจข้ทำ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากการละเมนิดทนนั้งสนินั้นของขผู้าพระองคห์
อยม่าใหผู้ขผู้าพระองคห์เปป็นททนั่นนินทาของคนโงม่ ดทำวธิดเดธินหนข้ทำตตอไปแลข้ว เขทำไมตจมปลนักอยผใต นควทำมทดุกขร
ยทำกของตนอดกตตอไปแลข้ว แตตเขทำขอกทำรชตวยใหข้พข้นจทำกควทำมบทำปตตทำงๆของเขทำ พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรง
ชตวยเรทำใหข้พนข้ จทำกควทำมบทำปและผลทดที่ตทำมมทำตตทำงๆของมนันไดข้ ดทำวธิดตนัดสธินใจถผกตข้องแลข้ว เขทำกลนัว
วตทำจะถผกเยทำะเยข้ยโดยเหลตทำปฏธิปนักษรของเขทำไมตวทำต จะเปป็นซทำอผล คนฟดลธิสเตดยหรสืออทำหธิโธเฟล
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 9 ขผู้าพระองคห์เปป็นใบผู้ ขผู้าพระองคห์ไมม่อผู้าปาก เปป็นพระองคห์เองททนั่ทรง
กระทดาเชม่นนนนนั้ กตอนหนข้ทำนนัรนเขทำพยทำยทำมทดที่จะฝนังควทำมทดุกขรยทำกของตนไวข้โดยพขงที่ กททำลนังของตนัวเอง
บนัดนดรเขทำเงดยบเสดยงเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับปนัญหทำนนัรนแลข้ว ไมตมอด ะไรจะพผดอดกแลข้ว
ดนังนนัรนดทำวธิดจขงรข้องทผลวตทำ 10 ขอทรงถอนทนณฑห์จากขผู้าพระองคห์เสทยเถนิด ขผู้าพระองคห์รวม่ ง
โรยไปดผู้วยการทสบตทจากพระหนตถห์ของพระองคห์ ดทำวธิดยนังเขข้ทำใจอยผเต หมสือนเดธิมวตทำควทำมทดุกขรใจกตอน

หนข้ทำนนัรนของเขทำเปป็นมทำจทำกพระหนัตถรของพระเจข้ทำ เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงถอนควทำมเจป็บปตวย
ในรต ทำงกทำยของเขทำออกไปเสดย ขข้อนดรผผกเพลงสดดุดดบททดที่ 38 และ 39 เขข้ทำดข้วยกนัน ดทำวธิดรผวข้ ทำต ทททำไมเขทำ
ถขงถผกทททำใหข้เจป็บปวดรวดรข้ทำว ครทำวนดรเขทำอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเอทำควทำมเจป็บปวดรวดรข้ทำวของเขทำ
ออกไปเสดย
สดด 39:11

และเมสืที่อตรขกตรองถขงสธิที่งทดที่เขทำไดข้เจอมทำ ดทำวธิดกป็ออกควทำมเหป็นวตทำ

เมรืนั่อพระองคห์ทรงตทสอนมนสษยห์ดผู้วยการขนาบเพราะเรรืนั่องความชนนั่วชผู้า พระองคห์ทรงเผาผลาญความ
สวยงามของเขาเสทยอยม่างตนวมอด มนสษยห์ทสกคนกป็ไรผู้สาระแนม่ททเดทยว" เซลาหห์ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ทรงรนักผผข้ใด พระองครกทป็ รงตดสอนผผข้นร นัน หลทำยครนัรงพระเจข้ทำจะทรงใชข้ควทำมเจป็บปตวยหรสือโรคภนัยไขข้
เจป็บเพสือที่ ตดสอนเมสืที่อเรทำไมตยอมฟนังพระองครหทำกใชข้วธิธดอสืที่น ดทำวธิดรผวข้ ทำต ตนกททำลนังพผดเรสืที่องอะไรอยผเต พรทำะ
วตทำเขทำเคยผตทำนมนันมทำแลข้ว เขทำรผข้วทำต มนันเปป็นยนังไงกนับกทำรโดนพระเจข้ทำตดสอน เขทำคธิดวตทำเขทำจะสทำบสผญ
ไปดดุจตนัวมอดทดแที่ หข้งตทำย เมสือที่ ตระหนนักถขงฤทธทำนดุภทำพของพระเจข้ทำและควทำมโงตเขลทำของตนัวเขทำเอง
ดทำวธิดกป็ไดข้แตตอดุททำนออกมทำวตทำมนดุษยรทดุกคนลข้วนเปป็นอนธิจจนัง (หรสือไอนทรทำ) ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ดผ
ยทำกอบ 4:14 อดกครนัรงทดมที่ ดเหตดุทดที่ตข้องหยดุดชนัวที่ ครผตและใครต ครวญควทำมหมทำยโดยนนัยอนันลขกซขรงเหลตทำนนัรน
ของสธิที่งทดที่เพธิงที่ ถผกหมทำยเหตดุไวข้นร ด
สดด 39:12-13

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำรข้องทผลขอควทำมชตวยเหลสือ "โอ ขผู้าแตม่

พระเยโฮวาหห์ ขอทรงสดนบคดาอธนิษฐานของขผู้าพระองคห์ ขอทรงเงทนั่ยพระกรรณแกม่การรผู้องทผลของ
ขผู้าพระองคห์ ขออยม่าทรงเฉยเมยตม่อนดนั้าตาของขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้าพระองคห์เปป็นแตม่แขกททนั่ผม่านไป
ของพระองคห์ เปป็นคนททนั่อาศนยอยผม่อยม่างบรรพบสรสษทนนั้งหลายของขผู้าพระองคห์ ดข้วยสททำนวนโวหทำร
แบบกวด ดทำวธิดอข้อนวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนของเขทำ กทำรทดที่เขทำกลตทำววตทำเขทำ
เปป็นคนแปลกหนข้ทำและคนสนัญจรยตอมอยผใต นควทำมหมทำยของฮดบรผ 11:13-16 เขทำตระหนนักอยตทำง
ถตองแทข้วทำต โลกนดรไมตใชตบข้ทำนของเขทำ เขทำเปป็นเพดยงคนทดที่ผทำต นมทำแลข้วผตทำนไปเทตทำนนัรน
ดนังนนัรนคททำอธธิษฐทำนของเขทำกป็คสือวตทำ 13 โอ ขอทรงเมนินพระพนกตรห์จากขผู้าพระองคห์ เพรืนั่อขผู้า
พระองคห์จะเบนิกบานขรึนนั้ กม่อนททนั่ขผู้าพระองคห์จะจากไปและไมม่มทอยผม่อทก " นดที่บอกเปป็นนนัยอดกครนัรงถขง

ควทำมเจป็บปตวยของดทำวธิด เขทำจขงวธิงวอนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำใหข้ทรงอนดุญทำตใหข้เขทำไดข้มพด ละกททำลนังฟสืร น
คสืนมทำและกลนับมดสดุขภทำพดดเหมสือนเดธิม อดกททำงเลสือกหนขที่งคสือควทำมตทำยเมสืที่อเขทำจะไมตเปป็นอยผอต ดกตตอไป
เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดโศกเศรข้ทำครทที่ทำครวญในควทำมเจป็บปวดรวดรข้ทำวของตน
กระนนัรนเมสือที่ เขทำหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อตระหนนักวตทำควทำมหวนังของเขทำอยผใต นพระเจข้ทำ เขทำกป็เลธิกบตน ตรงกนัน
ขข้ทำม เสดยงรข้องของเขทำกลนับกลทำยเปป็นคททำอธธิษฐทำนขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 40: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สดีอื่สวิบเปก็นเพลงสดดุดดีของดาววิดอยท่างชนัดเจน
กระนนันั้น เพลงสดดุดดีบทนดีกนั้ ก็กลท่าวถจึงพระครวิสตณ์อยท่างชนัดเจน กลท่าวอยท่างเจาะจงกก็คสือ มนันมดีเนสืนั้อหา
เกดีอื่ยวกนับพระครวิสตณ์ในการฟสืนั้นคสืนพระชนมณ์ของพระองคณ์ - พระองคห์ทรงฉดดขน้นำพเจน้นำขถึนี้นมนำจนำก
หลดมอหันนสู่นำกลหัว ไมท่ปรากฏชนัดเจนวท่าดาววิดเขดียนเพลงสดดุดดีบทนดีเนั้ นสือื่องในโอกาสใด บางคนควิดวท่า
มนันถผกเขดียนขจึนั้นหลนังสงครามกนับอนับซาโลมสวินั้นสดุดลงและดาววิดกลนับมาครองบนัลลนังกณ์อดีกครนันั้ง ถจึง
กระนนันั้น พระววิญญาณบรวิสดุทธวิธกก็ทรงแสดงชนัดเจนถจึงพระดคารวิของพระครวิสตณ์ทนันั้งกท่อน ระหวท่างและ
หลนังการทนทดุกขณ์ของพระองคณ์ แมผู้ดาววิดเปก็นผผผู้เขดียน พระดคารวิของพระครวิสตณ์กก็ปรากฏชนัดเจนตลอด
ทนังนั้ เพลงนดีนั้ ดาววิดอดุทวิศเพลงสดดุดดีบทนดีนั้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้อง (นนันอื่ คสือ หนัวหนผู้าคณะนนักรผู้องประสาน
เสดียง) ของพลนับพลาเหมสือนเดวิม
สดด 40:1-3

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดยกยตองพระเจข้ทำ ขผู้าพเจผู้าไดผู้

เพทยรรอคอยพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเอนพระองคห์ลงสดนบคดารผู้องทผลของขผู้าพเจผู้า ดนังทดที่เนสืรอหทำ
ตตอไปนดรจะบอกใบข้อยตทำงชนัดเจน เพลงสดดุดดบทนดรมเด นสืรอหทำเกดที่ยวกนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำในกทำรทนทดุกขร
ของพระองคร หทำกเปป็นเชตนนนัรนจรธิง ควทำมคธิดตรงนดรอทำจเปป็นตอนทดที่พระเยซผทรงนขกยข้อนถขงคททำ
อธธิษฐทำนอนันโศกเศรข้ทำของพระองครในสวนเกทเสมนด พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนนนัร นและทรง
ใชข้ทผตสวรรครองครหนขงที่ มทำชผกทำท ลนังพระองคร (ลผกทำ 22:43)
2 พระองคห์ทรงฉสดขผู้าพเจผู้าขรึนั้นมาจากหลสมอนนนม่าสลด ออกมาจากเลนตม แลผู้ววางเทผู้าของ
ขผู้าพเจผู้าลงบนศนิลา กระทดาใหผู้ยม่างเทผู้าของขผู้าพเจผู้ามนนั่นคง สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้อยตทำงสละสลวยวตทำ

“เมสือที่ องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงแบกรนับกทำรแชตงสทำปเพรทำะควทำมบทำปไวข้บนพระกทำยของ
พระองครเอง พระองครกทป็ รงถผกเหวดที่ยงทธิรงลงจนเปป็นเหมสือนนนักโทษคนหนขที่งในคดุกใตข้ดธินทดที่ลขก มสืด
และนตทำกลนัวยธิงที่ นนัก ทตทำมกลทำงควทำมมสืดมธิดนนัรนนนักโทษผผข้นร ดกไป็ ดข้ยธินเสดยงดนังดดุจกระแสนทรทำไหลเชดที่ยว
ขณะทดที่เหนสือศดรษะเสดยงเหยดยบยทที่ทำของบรรดทำคผตอรธิทดที่เกรดรยวกรทำดกป็ดนังกขกกข้อง” เมสืที่อพระเยซผทรงแบก
รนับควทำมบทำปของเรทำ มนันคงเปป็นเหมสือนหลดุมอนันนตทำกลนัวอยตทำงแนตนอน คนอสืที่นๆกป็มองวตทำนดที่หมทำย
ถขงทดที่อทำศนัยของพระองครในหลดุมศพ กระทนังที่ ในสต วนลขกของแผตนดธินโลกในฮทำเดส ในกทำรฟสืร นคสืน
พระชนมรของพระองคร พระเจข้ทำทรงยกพระองครขร ขนมทำและทรงวทำงพระบทำทของพระองครบนศธิลทำ
หนขงที่
ขณะทดที่ดทำวธิดเขดยนถขงประสบกทำรณรของตนัวเอง ควทำมคธิดตรงนดรอทำจหมทำยถขงกทำรทดที่เขทำไดข้
เผชธิญหลดุมอนันนตทำกลนัวของกทำรถผกขนับออกจทำกบนัลลนังกรของเขทำในชตวงกทำรกบฏของอนับซทำโลม
กระนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงคสืนบนัลลนังกรนร นนั ใหข้แกตเขทำอยตทำงเปดที่ยมพระกรดุณทำ จะวตทำไปแลข้ว เมสืที่อพระเจข้ทำทรง
ชตวยเรทำใหข้รอดแลข้ว พระองครกทป็ รงเอทำเรทำออกมทำจทำกหลดุมอนันนตทำกลนัวนนัรนแหตงควทำมบทำปและโลก
และทรงวทำงเทข้ทำของเรทำบนศธิลทำมนันที่ คงแหตงพระเยซผครธิสตร โดยประททำนเสถดยรภทำพและทธิศททำง
ใหมตในชดวธิตแกตเรทำ
3 พระองคห์ทรงบรรจสเพลงใหมม่ในปากขผู้าพเจผู้า เปป็นบทเพลงสรรเสรนิญพระเจผู้าของเรา คน
เปป็นอนนมากจะเหป็นและเกรงกลนวและวางใจในพระเยโฮวาหห์ เมสือที่ ดทำวธิดกลนับมทำยนังเยรผซทำเลป็ม
บทเพลงแหตงควทำมโศกเศรข้ทำของเขทำไดข้เปลดที่ยนเปป็นควทำมชสืนที่ ชมยธินดดแลข้ว พระเจข้ทำทรงชตวยเขทำใหข้
พข้นแลข้วและบนัดนดรเขทำจขงรข้องเพลงสรรเสรธิญพระองคร ดนตรดของพระเจข้ทำเปป็นเพลงบทใหมตเสมอ ซขที่ง
ไมตถผกทททำใหข้แปดเปสืร อนดข้วยสไตลรของโลก อยตทำงไรกป็ตทำม เมสือที่ พระเยซผทรงลดุกขขรนจทำกหลดุมศพนนัรน
ลองนขกภทำพเหลตทำนนักรข้องประสทำนเสดยงในสวรรครเมสือที่ พระองครทรงเปป็นขขรนแลข้ว จทำกนนัรนกป็เสดป็จ
กลนับขขรนไปยนังสวรรคร ในอทำหทำรมสืรอสดุดทข้ทำยนนัรน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงรข้องเพลงสดดุดดฮทำเล
ลบทหนขงที่ กตอนมดุตงหนข้ทำไปยนังสวนเกทเสมนด แตตดนตรดแหตงพระทนัยของพระองครเดดดี๋ยวนดรกอป็ ยผต
ทตทำมกลทำงบรรดทำผผข้ทดที่ถผกไถตแลข้วของพระองคร! ยธิงที่ กวตทำนนัรน เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชตวยเรทำใหข้รอดแลข้ว
พระองครกทป็ รงใสต เพลงบทใหมตในปทำกของเรทำ ดนตรดไรข้สทำระของโลกไมตอยผใต นควทำมคธิดของเรทำ

อดกตตอไปแลข้ว แตตเดดดี๋ยวนดรคสือบรรดทำบทเพลงแหตงกทำรไถตและกทำรสรรเสรธิญถวทำยแดตพระเจข้ทำของเรทำ
เมสือที่ คนอสืนที่ ๆไดข้ยธินดทำวธิดรข้องเพลงถขงพระผผข้ไถตของเขทำ พวกเขทำกป็เรธิที่มเกรงกลนัวองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและ
วทำงใจพระองครเชตนกนัน ควทำมเปป็นไปไดข้นร นันในบทเพลงยนังมดอยผจต นถขงวนันนดร
สดด 40:4

ครทำวนดรควทำมคธิดตรงนดรเปลดที่ยนจทำกกทำรสรรเสรธิญเปป็นกทำรใครต ครวญ

และกทำรใหข้คททำพยทำน คนใดททนั่วางใจในพระเยโฮวาหห์กป็เปป็นสส ข ผผผู้มนิไดผู้หนนไปหาคนจองหองหรรือไป
หาบรรดาผผผู้ททนั่หลงเจนินั่นไปตามความเทป็จ หนัวขข้อหลนักอนันทรงพลนังและลขกซขรงวกกลนับมทำยนังหนข้ทำ
กระดทำษศนักดธิธสธิทธธิธนร ดอดกครนัรง พระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทดที่วทำงใจพระองครตลอดเสข้นททำงแหตง
ชดวธิต ทตอพระพรทดสที่ ททำคนัญอยตทำงหนขงที่ ของพระเจข้ทำมทำเมสืที่อเรทำดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ พระสนัญญทำ
เดดยวกนันนดรไดข้ถผกกลตทำวซทรทำไปกตอนหนข้ทำนดรแลข้วในเพลงสดดุดด 2:12 และ 34:8 มนันจะถผกพบอดกครนัรงใน
เพลงสดดุดด 84:12 หลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออกกป็อยผใต ตข้พรนสื ผธิวนดรเอง ดทำวธิดหมทำยเหตดุตตอไปวตทำพระเจข้ทำ
จะทรงอวยพรบดุคคลผผข้ไมตนบนั ถสือคนเยตอหยธิงที่ หรสือคนหลอกลวง ควทำมคธิดทดแที่ ฝงอยผใต นอยตทำงหลนังนดร
พรรณนทำถขงโลก แนตทดเดดยว บดุคคลผผข้ไมตดททำเนธินตทำมคททำแนะนททำของคนอธรรม หรสือยสืนอยผใต นททำง
ของคนบทำป หรสือนนังที่ อยผใต นทดที่นนังที่ ของคนทดที่ชอบเยทำะเยข้ย ผผข้นร นันกป็เปป็นสดุข นนันที่ เปป็นควทำมคธิดเดดยวกนันซขงที่
แฝงอยผใต นครขงที่ หลนังของขข้อนดร เมสือที่ เรทำแยกตนัวออกจทำกชทำวโลกและคนจททำพวกเดดยวกนับพวกเขทำ กป็มด
กทำรอวยพรจทำกพระเจข้ทำ
สดด 40:5

ดทำวธิดจขงกลตทำวตตอไปถขงอดกควทำมคธิดหนขงที่ อนันเปดยที่ มสดุข โอ ขผู้าแตม่พระ

เยโฮวาหห์พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ พระองคห์ไดผู้ทรงทวทพระราชกนิจอนนมหนศจรรยห์ของพระองคห์ และ
พระดดารนิของพระองคห์แกม่ขาผู้ พระองคห์ ไมม่มทผผู้ใผ ดรายงานพระราชกนิจทนนั้งสนินั้นเหลม่านนนั้นไดผู้ ถผู้าขผู้า
พระองคห์จะประกาศและบอกกลม่าวแลผู้ว กป็มทมากมายเหลรือททนั่จะนนบ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “กทำร
เนรมธิตสรข้ทำง กทำรทรงเลดรยงดผ และกทำรทรงไถตอดุดมไปดข้วยสธิที่งมหนัศจรรยรตตทำงๆเหมสือนทข้องทะเลซขที่ง
เตป็มไปดข้วยชดวธิต” พระเจข้ทำทรงดดเหลสือเกธินในสธิที่งทนัรงปวงทดที่พระองครไดข้ทรงกระทททำจนมนันเกธินควทำม
เขข้ทำใจ ดทำวธิดกลตทำวตตอไปวตทำมนันยทำกทดที่จะเรดยงสธิที่งทนัรงปวงเหลตทำนนัรนตทำมลททำดนับ ควทำมยธิงที่ ใหญตแหตงสธิที่ง
มหนัศจรรยรตตทำงๆของพระเจข้ทำเหลสือทดที่จะนนับไดข้ เมสืที่อเรทำหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อพธิจทำรณทำควทำมอนัศจรรยรตตทำงๆ
ของจดุลชดววธิทยทำ ไมตวทำต จะเปป็นดวงตทำมนดุษยร หผ สมอง หรสือควทำมสลนับซนับซข้อนตตทำงๆอนันนนับไมตถข้วน

ของธรรมชทำตธิ พระรทำชกธิจของพระเจข้ทำกป็มหนัศจรรยร จทำกนนัรนเมสือที่ เรทำพธิจทำรณทำสธิที่งทนัรงปวงทดที่พระองคร
ไดข้ทรงกระทททำเพสืที่อเรทำฝตทำยวธิญญทำณ กทำรสรรเสรธิญทดที่สมควรแกตพระนทำมของพระองครกเป็ หลสือทดที่จะ
นนับไดข้
สดด 40:6-8

แมข้ดทำวธิดเปป็นผผข้เขดยน ควทำมคธิดเหลตทำนดรทดที่ตทำมมทำกป็เปป็นขององครพระผผข้

เปป็นเจข้ทำของเรทำอยตทำงไมตมขด ข้อสงสนัย อนันทดที่จรธิง ผผข้เขดยนหนนังสสือฮดบรผยกใหข้ขอข้ ควทำมตอนนดรกลตทำวถขงพระ
ครธิสตร ดผ ฮดบรผ 10:5-7 เครรืนั่องสนตวบผชาและเครรืนั่องบผชาพระองคห์ไมม่ทรงประสงคห์ พระองคห์ทรงเบนิกหผ
ของขผู้าพระองคห์ เครรืนั่องเผาบผชาและเครรืนั่องบผชาไถม่บาป พระองคห์มนิไดผู้ทรงเรทยกรผู้อง เรทำไดข้เขข้ทำใจวตทำ
พระเจข้ทำทรงมองเครสือที่ งสนัตวบผชทำตตทำงๆสมนัยพระคนัมภดรเร ดธิมอยตทำงไร สเปอรรเจดยนหมทำยเหตดุไวข้อยตทำง
เฉลดยวฉลทำดดข้วยวตทำ “เมสืที่อพธิจทำรณทำถขงพวกมนันและเพสืที่อเหป็นแกตพวกมนันเองแลข้ว องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำไมต
ทรงเหป็นอะไรทดที่นตทำพขงพอพระทนัยในเครสืที่องบผชทำตตทำงๆของพระบนัญญนัตธิทดที่เปป็นพธิธดกรรมเลย เหยสืที่อทดที่
หลนังที่ เลสือดของมนันออกมทำ และแปข้งสทำลดเนสืรอละเอดยดทดที่ลอยเปป็นควนันจทำกแทตนบผชทำนนัรนไมตสทำมทำรถทททำ
ใหข้พระเยโฮวทำหรพขงพอพระทนัยเลย พระองครไมตทรงสนพระทนัยเนสืรอวนัวผผข้หรสือแพะ และพระองครไมต
ทรงมดควทำมยธินดดในขข้ทำวและนทรทำองดุตนและนทรทำมนันดข้วย โดยทนัวที่ ไปแลข้วเครสืที่องบผชทำเหลตทำนดรมดคดุณคตทำของ
มนัน แตตเมสือที่ พระเยซผผผข้ทรงเปป็นแบบทดพที่ วกมนันเลป็งถขงเสดป็จเขข้ทำมทำในโลก พวกมนันกป็ไมตมคด ตทำอดกตตอไป
แลข้ว เหมสือนเทดยนไมตมดประโยชนรอนันใดเมสือที่ ดวงอทำทธิตยรขร ขนแลข้ว” เครสืที่องสนัตวบผชทำและของถวทำยทนัรง
ปวงของพระคนัมภดรรเดธิมเปป็นเพดยงบทเรดยนตตทำงๆเพสือที่ สนังที่ สอนประชทำชนของพระเจข้ทำถขงพระรทำชกธิจ
อนันยธิงที่ ใหญตกวตทำของพระครธิสตรทดที่จะมทำนนัรน พระเจข้ทำไมตทรงสนพระทนัยในตนัวพวกมนันเองเลย
7 แลผู้วขผู้าพระองคห์ทผลวม่า "ดผเถนิด ขผู้าพระองคห์มาแลผู้ว พระเจผู้าขผู้า ในหนนงสรือมผู้วนกป็มทเขทยน
เรรืนั่องขผู้าพระองคห์ 8 โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ปทตนิยนินดทททนั่กระทดาตามนดนั้าพระทนย
พระองคห์ พระราชบนญญนตนิของพระองคห์อยผใม่ นจนิตใจของขผู้าพระองคห์ " ทดที่วทำต นดที่สะทข้อนถขงพระดททำรธิ
ของพระครธิสตรกปป็ รทำศจทำกคททำถทำมใดๆ พระเยซผเสดป็จมทำดข้วยควทำมเตป็มใจและอยตทำงสมนัครใจเพสือที่
กระทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระบธิดทำในกทำรเสดป็จมทำรนับสภทำพมนดุษยรและกทำรทนทดุกขรของพระองคร
มนันถผกพยทำกรณรไวข้อยตทำงมทำกมทำยแลข้วในหนนังสสือมข้วนเหลตทำนนัรนของพระคนัมภดรเร ดธิม เรทำไดข้เหป็นเพธิที่ม
เตธิมถขงอดุปนธิสนัยและพระดททำรธิอนันสมบผรณรแบบขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ พระองครทรงปดตธิยธินดดทดที่

จะกระทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำ นอกจทำกนดร พระวจนะของพระเจข้ทำยนังอยผภต ทำยในพระทนัยของ
พระองครดข้วย หทำกมดตวนั อยตทำงใดๆสททำหรนับกทำรถผกเปลดที่ยนใหข้เปป็นไปตทำมพระฉทำยแหตงพระบดุตรของ
พระองคร มนันกป็คสือตรงนดร พระเยซผไมตเพดยงเตป็มพระทนัยทดที่จะกระทททำตทำมนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน
พระองครทรงปดตธิยนธิ ดดในกทำรทททำเชตนนนัรนดข้วย ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระองครไดข้ทรงเกป็บซตอนพระวจนะของ
พระเจข้ทำไวข้ภทำยในพระทนัยของพระองคร อยตทำงแรกกลตทำวถขงผลกระทบ อยตทำงทดที่สองพผดถขงสทำเหตดุ เมสือที่
เรทำทททำใหข้ควทำมคธิดของเรทำชดุตมโชกไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันจะทททำใหข้เจตนทำของเรทำเปป็นไป
ตทำมนทรทำพระทนัยของพระองครจนถขงจดุดทดที่เรทำปดตธิยธินดดในมนัน ดข้วยเหตดุนร ด พระเยซผทรงรข้องออกมทำใน
สวนเกทเสมนดวทำต “อยตทำใหข้เปป็นไปตทำมใจปรทำรถนทำของขข้ทำพระองคร แตตใหข้เปป็นไปตทำมนทรทำพระทนัย
ของพระองครเถธิด”
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คททำพยทำนของดทำวธิดอยผตต รงนดรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย กระนนัรนพระองคร

ผผข้ทรงเปป็นใหญตกวตทำดทำวธิดกป็ตรนัสตรงนดร ขผู้าพระองคห์ไดผู้ประกาศเรรืนั่องความชอบธรรมในชสมนสมชน
ใหญม่ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ดผเถนิด ตามททนั่พระองคห์ทรงทราบแลผู้ว ขผู้าพระองคห์มนิไดผู้ยนบยนงนั้ รนิมฝทปาก
ของขผู้าพระองคห์ไวผู้เลย ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำตอนทดที่ดทำวธิดเปป็นกษนัตรธิยร เขทำเทศนทำเรสืที่องควทำมชอบ
ธรรมในทดที่ประชดุมศนักดธิธสธิทธธิธประจททำปดในอธิสรทำเอลแตตละปด กระนนัรน พระมหทำกษนัตรธิยรแหตงควทำมชอบ
ธรรมกป็ทรงทททำมทำกยธิงที่ กวตทำนนัรนอดกมธิใชตหรสือตลอดสมนัยประวนัตธิศทำสตรรของมนดุษยร? อดกครนัรงทดเที่ รทำไดข้
เหป็นถขงอดุปนธิสนัยขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ
10 ขผู้าพระองคห์มนิไดผู้งดาความชอบธรรมของพระองคห์ไวผู้แตม่ในจนิตใจของขผู้าพระองคห์ ขผู้า
พระองคห์ไดผู้พผดถรึงความสนตยห์ซอรืนั่ และความรอดของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์มนิไดผู้ปนิดบนงความเมตตา
และความจรนิงของพระองคห์ไวผู้จากชสมนสมชนใหญม่โตนนนั้น ดทำวธิดไมตละอทำยทดที่จะเปป็นพยทำนแกตผผข้คนถขง
ควทำมชอบธรรมและควทำมสนัตยรซสืที่อแหตงควทำมรอดของพระเจข้ทำ เขทำบอกผผข้อสืที่นอยตทำงเปธิดเผยถขงควทำม
เมตตทำและควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ กระนนัรนตลอดสมนัยกทำรรนับใชข้ขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ
พระองครกทป็ รงทททำแบบเดดยวกนัน คนเหลตทำนนัรนทดที่ไดข้ยธินพระองครตตทำงอดุททำนวตทำ “ไมตมดผผข้ใดพผดเหมสือนคน
นดรเลย” ดทำวธิดเปธิดปทำกของตนเพสืที่อเปป็นพยทำนเรสือที่ งควทำมรอดของพระเจข้ทำ พระเยซผทรงกระทททำแบบ
เดดยวกนัน นดที่จงข เปป็นแบบอยตทำงสททำหรนับเรทำเชตนกนัน
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ครทำวนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเปลดที่ยนจทำกคททำสรรเสรธิญและคททำ

ประกทำศเปป็นกทำรอธธิษฐทำน โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอพระองคห์อยม่าทรงยรึดเหนทนั่ยวพระกรสณาคสณ
ของพระองคห์จากขผู้าพระองคห์ ขอใหผู้ความเมตตาและความจรนิงของพระองคห์สงวนขผู้าพระองคห์ไวผู้
เปป็นนนิตยห์ เมสือที่ ควทำมคธิดของดทำวธิดวกกลนับมทำยนังควทำมเปป็นจรธิงตตทำงๆของปนัจจดุบนนั เขทำกป็วงธิ วอนพระเจข้ทำ
ใหข้ดททำรงควทำมเมตตทำของพระองครแกตเขทำตตอไป เขทำตระหนนักวตทำเปป็นเพรทำะควทำมดดและควทำมจรธิง
ของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน เขทำจขงยนังถผกสงวนชดวธิตไวข้อยผต นนันที่ ยนังเปป็นจรธิงสททำหรนับเรทำเหมสือนเดธิมจนถขงตอนนดร
นอกจทำกนดร ดทำวธิดทรทำบดดถขงภยนันตรทำยเหลตทำนนัรนในสมนัยของเขทำ 12 เพราะความชนวนั่ ไดผู้ลผู้อม
ขผู้าพระองคห์ไวผู้อยม่างนนบไมม่ถผู้วน ความชนนั่วชผู้าของขผู้าพระองคห์ตามทนนขผู้าพระองคห์ จนขผู้าพระองคห์
มองอะไรไมม่เหป็น มนนมากกวม่าเสผู้นผมบนศทรษะขผู้าพระองคห์ จนิตใจของขผู้าพระองคห์กป็ฝอม่ ไป คททำทดที่แปล
เปป็น ความชนนั่ว (ราหณ์) อทำจหมทำยถขงทนัรงควทำมชนัวที่ ในททำงศดลธรรมและควทำมทดุกขรลททำบทำก อยตทำงหลนังนตทำ
จะใชตมทำกกวตทำ นอกจทำกนดร ดทำวธิดกป็ตระหนนักถขงควทำมบทำปหนทำของตนดข้วย อยตทำงไรกป็ตทำม คททำทดที่แปล
เปป็น ความชนนั่วชผู้า (อาโววนณ์) อทำจหมทำยถขงกทำรพธิพทำกษทำควทำมบทำปไดข้เชตนกนัน หทำกใชตอยตทำงหลนัง กทำร
ประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็อทำจหมทำยถขงพระเยซผ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “พระองครทรงถผกควทำมชนัวที่
รข้ทำยตตทำงๆลข้อมไวข้รอบดข้ทำน วธิบนัตธินบนั ไมตถข้วนหข้อมลข้อมพระองครผผข้ทรงรนับโทษบทำปแทนเรทำ ควทำม
บทำปของเรทำมดมทำกมทำยนนับไมตถข้วน ควทำมทดุกขรโศกของพระองครกนป็ นับไมตถข้วนเชตนกนัน ไมตมดททำงหนด
สททำหรนับเรทำจทำกควทำมชนัวที่ ชข้ทำของเรทำ และไมตมดททำงหนดสททำหรนับพระองครจทำกวธิบนัตธิเหลตทำนนัรนทดที่เรทำสมควร
ไดข้รนับ ควทำมชนัวที่ รข้ทำยจทำกทดุกสทำรทธิศแหตกนนั มทำหข้อมลข้อมพระองคร แมข้ในพระทนัยของพระองครไมตมด
ควทำมชนัวที่ รข้ทำยเลย” เมสืที่อพระองครทรงกลทำยเปป็นควทำมบทำปเพรทำะเรทำในบตทำยวนันชดรชะตทำนนัรน พระทนัยอนัน
บรธิสดุทธธิธของพระองครกแป็ ตกสลทำยเพรทำะควทำมบทำปอนันหนนักอขรงของเรทำ ตรงนดรเรทำพบเสดยงรข้องอนัน
โศกเศรข้ทำของพระผผข้ชตวยใหข้รอดของเรทำขณะทดพที่ ระองครทรงทนทดุกขรในวนันรข้ทำยนนัรนบนกทำงเขน
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แมข้พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธทรงดลใจดทำวธิดใหข้เขดยนในชตวงเวลทำทดุกขร

ใจของเขทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็สสืที่อถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำเหมสือนเดธิม ขณะทดที่พระเยซผทรง
ถผกตรขงบนกทำงเขนนนัรน อทำจเปป็นไดข้วทำต พระองครทรงรข้องออกมทำจทำกภทำยในตตอพระบธิดทำของพระองคร
โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพอพระทนยททนั่จะชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พนผู้ โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอ

ทรงเรม่งมาสงเคราะหห์ขผู้าพระองคห์เถนิด หรสือนดที่อทำจเปป็นสตวนหนขที่งของคททำอธธิษฐทำนอนันโศกเศรข้ทำของ
พระองครในสวนนนัรนในคสืนกตอนหนข้ทำ พระเยซผทรงอธธิษฐทำนขอมธิใชตเพสือที่ ใหข้ถข้วยนนัรนผตทำนเลยไปโดย
ไมตถผกดสืที่ม แตตขอใหข้พระองครมกด ทำท ลนังขณะดสืที่มมนัน
สดด 40:14-15

ขอใหผู้ผทผู้ผ ทนั่หาโอกาสทดาลายชทวนิตของขผู้าพระองคห์ไดผู้อายและเกนิดความ

ยสงม่ เหยนิงดผู้วยกนน ขอใหผู้ผปผู้ผ รารถนาสนินั่งชนวนั่ รผู้ายตม่อขผู้าพระองคห์นนนั้นตผู้องหนนกลนบไปและไดผู้ความอนปยศ
แมข้ดทำวธิดใหข้โครงรต ทำงของควทำมคธิดนดรผทำต นททำงกทำรดลใจของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธ จรธิงๆแลข้วคททำ
อธธิษฐทำนของขทำกป็เปป็นคททำพยทำกรณรหนขงที่ ถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ คททำอธธิษฐทำนนดรไมตไดข้มดลนักษณะ
เปป็นคททำแชตงสทำป พระองครมไธิ ดข้ทรงหทำททำงแกข้แคข้นคนเหลตทำนนัรนทดที่หทำชตองทททำลทำยพระองครเลย ตรงกนัน
ขข้ทำม พระองครทรงอข้อนวอนพระบธิดทำของพระองครใหข้นททำควทำมอนับอทำยและควทำมสนับสนมทำโดยปรนับ
โทษพวกเขทำเรสืที่องควทำมโงตเขลทำของพวกเขทำ สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “ซทำตทำนสนับสนเปป็นยธิงที่ นนักทดที่
ควทำมพยทำยทำมของมนันทดที่จะทททำลทำยพระผผข้ชตวยใหข้รอดกลนับมทำทททำลทำยตนัวมนันเอง บรรดทำคนทดที่ปรขกษทำ
กนันเพสือที่ คธิดแผนทททำลทำยพระองครกถป็ ผกทททำใหข้อนับอทำยเชตนกนัน เพรทำะวตทำพระเยซผเจข้ทำทรงทททำใหข้พวกเขทำ
จนมดุมทดุกดข้ทำน และเปลดที่ยนสตธิปนัญญทำทนัรงสธิรนของพวกเขทำใหข้กลทำยเปป็นควทำมโงตเขลทำ”
ดนังนนัรน พระองครจขงทรงรข้องออกมทำวตทำ 15 ขอใหผู้คนเหลม่านนนั้นสาบสผ ญไปเพรืนั่อเปป็นรางวนล
สดาหรนบความนม่าละอายททนั่เขาไดผู้พผดกนบขผู้าพระองคห์วม่า "อผู้าฮา อผู้าฮา" นนนั้น พระเยซผทรงเตสือน
เยรผซทำเลป็มลตวงหนข้ทำแลข้วในชตวงวนันทข้ทำยๆแหตงกทำรรนับใชข้ของพระองครวทำต “ดผเถธิด นธิเวศของทตทำนทนัรง
หลทำยกป็ถผกทธิรงใหข้รข้ทำงเปลตทำแกตพวกทตทำน” คททำวตทำ “อข้ทำฮทำ อข้ทำฮทำ” แมข้ไมตไดข้มคด วทำมหมทำยเดดยวกนับกทำรพผด
วตทำ “ฮตทำฮตทำ” ในภทำษทำอนังกฤษสมนัยใหมต มนันกป็หมทำยถขงกทำรลข้อเลดยนอยผดต ด พระเยซผทรงถผกลข้อเลดยนขณะ
ทดพที่ ระองครทรงถผกแขวนใหข้ทดุกขรทรมทำนบนกทำงเขนนนัรน ดผ มนัทธธิว 27:39-44 มดกทำรเหนป็บแนมและ
กทำรเยทำะเยข้ยแฝงอยผภต ทำยใน ขข้อเทป็จจรธิงกป็คสือ เยรผซทำเลป็มและบดุตรชทำยทนัรงหลทำยของคนเหลตทำนนัรนทดที่ลข้อ
เลดยนพระผผข้ชตวยใหข้รอดอยตทำงททำรดุณกป็ถผกทททำใหข้รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำในอดกสดที่สธิบปดตตอมทำ พวกเขทำกป็ถผกทธิรง
ใหข้รข้ทำงเปลตทำจรธิงๆเพสือที่ เปป็นรทำงวนัลสททำหรนับควทำมนตทำละอทำยของพวกเขทำทดที่ลข้อเลดยนพระบดุตรของ
พระเจข้ทำขณะพระองครทรงทนทดุกขร

สดด 40:16

ตรงกนันขข้ทำม ดทำวธิดขอรข้องประชทำชนของพระเจข้ทำใหข้ชสืที่นชมยธินดดใน

พระเจข้ทำของพวกเขทำ ขอใหผู้บรรดาผผผู้แสวงหาพระองคห์เปรมปรทดนิธิ์และยนินดทในพระองคห์ ขอใหผู้บรรดา
ผผทผู้ ทนั่รนกความรอดของพระองคห์ กลม่าวเสมอวม่า "พระเยโฮวาหห์ใหญม่ยนินั่งนนก" คททำสทำปแชตงเปลดที่ยนเปป็น
คททำอวยพรแลข้ว เอบทำลกลทำยเปป็นเกรธิซธิมแลข้ว แนตทดเดดยว คนเหลตทำนนัรนทดที่แสวงหทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำมด
เหตดุผลทดุกประกทำรทดที่จะเปรมปรดดธ ธิและยธินดดในพระองคร เรทำมดหนข้ทำทดๆที่ จะสรรเสรธิญพระองคร โปรด
สนังเกตดข้วยวตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพผดถขงกทำรรนักควทำมรอดของพระองคร นนันที่ ควรเปป็นจดุดสนใจ
หลนักของเรทำและในกทำรทททำเชตนนนัรน เรทำกป็มดหนข้ทำทดที่ๆจะยอพระเกดยรตธิองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
สดด 40:17

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดตดแผตจธิตใจของตน

ออกตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ กระนนัรน พระดททำรธิของพระครธิสตรกปป็ รทำกฏใหข้เหป็นอยผเต บสืรองหลนัง ฝม่ายขผู้า
พระองคห์ยากจนและขนดสน แตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงเอาพระทนยใสม่ขผู้าพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า
ของขผู้าพระองคห์ ขออยม่าทรงรอชผู้า พระองคห์ทรงเปป็นผผผู้อ สปถนมภห์และเปป็นผผผู้ชวม่ ยใหผู้พนผู้ ของขผู้า
พระองคห์ ชตทำงเปป็นควทำมคธิดอนันเปดที่ยมสดุข: องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเอทำพระทนัยใสต ขข้ทำพเจข้ทำ! แนตทดเดดยว
พระองครทรงเปป็นควทำมอดุปถนัมภรและผผข้ชตวยใหข้พนข้ ของเรทำ อดกครนัรงทดขที่ ณะพระเยซผทรงดททำเนธินผตทำน
หดุบเขทำเงทำมนัจจดุรทำช ในควทำมเปป็นมนดุษยรของพระองคร พระองครกทป็ รงรข้องทผลตตอพระบธิดทำของ
พระองครใหข้ทรงเรต งรดบมทำชตวยพระองครใหข้พนข้ จทำกขทำกรรไกรแหตงควทำมตทำย พระบธิดทำทรงกระทททำ
ตทำมทดพที่ ระองครขอจรธิงๆ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 41: เพลงสดดุดดีบทถนัดไปนดีมนั้ ดีลนักษณะเฉพาะตนัวคลผู้ายกนับบทกท่อน
หนผู้า แมผู้ดาววิดกคาลนังเขดียนถจึงเหตดุการณณ์ตท่างๆในชดีววิตของเขาอยท่างชนัดเจน การประยดุกตณ์ใชผู้ทดีอื่ยวิอื่งใหญท่
กวท่ากก็ขยายตท่อถจึงพระเยซผ เชท่นเดดียวกนับในเพลงสดดุดดีบททดีอื่แลผู้ว ดาววิดอดุทวิศมนันใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้อง
ทดีพอื่ ลนับพลา เพลงนดีนั้นท่าจะถผกเขดียนขจึนั้นในตอนทดีอื่อาหวิโธเฟลหนันมาเลท่นงานดาววิดในชท่วงการกท่อ
รนัฐประหารของอนับซาโลม อาหวิโธเฟลเคยเปก็นทดีอื่ปรจึกษาของดาววิดแตท่ทรยศเขาโดยการเขผู้ารท่วมกนับ

อนับซาโลม ความเหมสือนกนันกนับการทรยศองคณ์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเราโดยยผดาส อวิสคารวิโอทกก็
ปรากฏชนัดเจน โดยเฉพาะในขผู้อ 9
สดด 41:1-3

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นโดยกลตทำวถขง ‘คนจน’ ผผใผู้ ดเอาใจใสม่คนจนกป็

เปป็นสส ข พระเยโฮวาหห์จะทรงชม่วยเขาใหผู้พผู้นในวนนยากลดาบาก คททำทดที่แปลเปป็น คนจน (ดาล) มดควทำม
หมทำยทนัรงคนทดที่ยทำกจนเงธินทองและคนทดยที่ ทำกจนฝตทำยวธิญญทำณ ควทำมคธิดอยตทำงหลนังบอกเปป็นนนัยถขงผผข้ทดที่
ถตอมใจหรสือตทที่ทำตข้อยในจธิตวธิญญทำณ นนันที่ อทำจเปป็นควทำมหมทำยตรงนดร (แมข้ควทำมคธิดแรกเรสืที่องควทำม
ยทำกจนเงธินทองอทำจถผกสสืที่อตรงนดรเชตนกนัน)
ตอนทดที่ดทำวธิดหนดจทำกอนับซทำโลมไปยนังกธิเลอทำด เขทำกป็ถผกทททำใหข้ถตอมใจลงอยตทำงแทข้จรธิง
นอกจทำกนดร เขทำถผกบนังคนับใหข้ตข้องทธิรงทรนัพยรสที่ ธิงของและควทำมมนังที่ คนังที่ สต วนใหญตของตนไวข้ทดที่เยรผซทำเลป็ม
ขณะนนัรนเขทำทนัรงยทำกจนเงธินทองและยทำกจนในจธิตวธิญญทำณ กระนนัรน ขณะอยผใต นมทำหะนทำอธิม บทำรซธิล
ลนัยไดข้นททำเสบดยงอทำหทำรและขข้ทำวของตตทำงๆมทำใหข้เขทำเพสืที่อตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของเขทำ ดผ 2
ซทำมผเอล 17:27-29 นนันที่ นตทำจะเปป็นโอกทำสทดที่ดทำวธิดเขดยนถขงอยตทำงไมตตข้องสงสนัย เขทำจขงทผลขอพระพร
ของพระเจข้ทำใหข้แกตบทำรซธิลลนัยสหทำยเกตทำของเขทำ
เขทำกลตทำวตตอไปอยตทำงสละสลวยวตทำ 2 พระเยโฮวาหห์จะทรงปผู้องกนนเขาและรนกษาเขาใหผู้มท
ชทวนิต ในแผม่นดนินเขาจะไดผู้รนบพระพร พระองคห์จะไมม่ทรงมอบเขาไวผู้กนบศนตรผ ของเขาใหผู้ทดาตามใจ
ชอบ 3 เมรืนั่อเขาอยผบม่ นททนั่นอนดผู้วยความอนิดโรยพระเยโฮวาหห์จะทรงทดาใหผู้เขาแขป็งแรงขรึนั้น เมรืนั่อเขาอยผม่
บนททนั่นอนแหม่งความเจป็บไขผู้พระองคห์จะทรงรนกษาเขาใหผู้หายหมด พระพรทดที่ทรงสนัญญทำไวข้เรสือที่ งกทำร
พธิทนักษรรนักษทำ กทำรชตวยใหข้พข้น พละกททำลนังและควทำมชตวยเหลสือจะมดแกตคนเหลตทำนนัรนทดที่ชตวยเหลสือคน
ยทำกจนในควทำมทดุกขรยทำกของพวกเขทำ นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงแนวคธิดสวนัสดธิกทำรสมนัยใหมตทดที่ผผข้คนซขงที่
ยทำกจนลงเพรทำะควทำมบทำปไดข้รนับควทำมชตวยเหลสือเพสืที่อใหข้เงธินสงเครทำะหรควทำมบทำปของพวกเขทำ ตรง
กนันขข้ทำม จดุดสนใจหลนักอยผทต ดที่คนเหลตทำนนัรนทดที่ยทำกจนอยตทำงแทข้จรธิงเพรทำะเหตดุกทำรณรตตทำงๆทดที่อยผนต อกเหนสือ
กทำรควบคดุมของพวกเขทำ ตลอดหลทำยยดุคสมนัยมดเดป็กกททำพรข้ทำ แมตมตทำยและเหยสืที่อของเครทำะหรรข้ทำยซขที่ง
ทททำใหข้พวกเขทำยทำกจนลง พระวจนะของพระเจข้ทำสนัญญทำพระพรบรธิบรผ ณรของพระเจข้ทำแกตคนเหลตทำนนัรน

ทดที่หยดุดเพสืที่อชตวยเหลสือคนทนัรงหลทำยทดที่ยทำกจนลงเพรทำะเหตดุดนังกลตทำว พระพรนนัรนถผกขอใหข้แกตบทำรซธิลลนัย
และคนเหลตทำนนัรนทดที่ปฏธิบนัตธิตทำมอยตทำงเขทำ
อทำจมดกทำรประยดุกตรใชข้แบบแฝงถขงองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในวทำระแหตงควทำมทดุกขรใจของ
พระองครดข้วย แนตทดเดดยว พระองครทรงมดใจอตอนสดุภทำพและใจถตอมขณะทดที่พระองครทรงเทพระโลหธิต
แหตงชดวธิตของพระองครเพรทำะควทำมบทำปของเรทำ
สดด 41:4

ขข้อควทำมตตอไปนดรกลตทำวถขงดทำวธิดอยตทำงชนัดเจน ขผู้าพระองคห์ทผลวม่า "ขผู้า

แตม่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงพระกรสณาแกม่ขผู้าพระองคห์ ขอทรงรนกษาจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ เพราะขผู้า
พระองคห์ไดผู้ทดาบาปตม่อพระองคห์" ผผข้อธธิบทำยพระคนัมภดรรหลทำยทตทำนพยทำยทำมทดที่จะประยดุกตรใชข้ขข้อควทำม
นดรกบนั องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำเหมสือนเดธิม อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรสทำรภทำพควทำมบทำปกป็ยอต มตนัดควทำม
เปป็นไปไดข้ใดๆทดที่ขอข้ ควทำมนดรจะเชสืที่อมโยงกนับพระองคร ตอนทดที่ดทำวธิดถผกบนังคนับใหข้หนดไปตตอหนข้ทำกทำร
กตอรนัฐประหทำรของอนับซทำโลม มนันคสือกทำรพธิพทำกษทำงวดสดุดทข้ทำยของพระเจข้ทำทดที่มดตตอดทำวธิดเพรทำะควทำม
บทำปของเขทำกนับนทำงบนัทเชบทำ
ผผข้พยทำกรณรนทำธนันบอกดทำวธิดวตทำเขทำจะชดใชข้คสืนสดที่เทตทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ นนันที่ ถผกทททำใหข้
สททำเรป็จจรธิงในควทำมตทำยของบดุตรชทำยททำรกของเขทำ กทำรถผกขตมขสืนของททำมทำรร ควทำมตทำยของอนัมโนน
โดยอนับซทำโลมและสดุดทข้ทำยคสือกทำรกบฏและควทำมตทำยของอนับซทำโลม ดทำวธิดทรทำบวตทำพระเจข้ทำกททำลนัง
เลตนงทำนเขทำอยผต เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงมดควทำมเมตตทำและรนักษทำจธิตวธิญญทำณของเขทำใหข้หทำย
เขทำรนับรผคข้ วทำมบทำปของตนอยตทำงเปธิดเผย
สดด 41:5-6

ดทำวธิดเปธิดเผยตตอไปถขงคนเหลตทำนนัรนทดที่สมคบคธิดกนันตตอสผข้เขทำ อทำจมด

กทำรสสืที่อถขงบรรดทำศนัตรผขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำเชตนกนัน ศนตรผของขผู้าพเจผู้ากลม่าวใสม่รผู้ายขผู้าพเจผู้า
วม่า "เมรืนั่อไรเขาจะตายนะ และชรือนั่ ของเขาจะไดผู้พนินาศ" เหลตทำคนทดที่ตธิดตทำมอนับซทำโลมขอใหข้ดทำวธิด
ตทำยเหมสือนพวกฟทำรธิสด พวกสะดผสดและพวกปดุโรหธิตใหญตขอใหข้พระเยซผตทำย พวกเขทำคธิดแผนกทำร
ฆตทำพระองครอยตทำงตตอเนสืที่องในชตวงเดสือนทข้ทำยๆของกทำรรนับใชข้ของพระองคร

6 ถผู้าคนหนรึนั่งคนใดมาเหป็นขผู้าพระองคห์ เขาจะพผดเรรืนั่องไรผู้สาระ ขณะททนั่ใจของเขาเกป็บเรรืนั่อง
ความชนนั่วชผู้า เมรืนั่อเขาออกไปเขากป็ปม่าวรผู้องไป ควทำมคธิดในทนันทดอทำจหมทำยถขงอนับซทำโลมหรสืออทำหธิโธ
เฟลทดมที่ ทำเยดที่ยมดทำวธิดขณะทดที่ยงนั สมคบคธิดกนันตตอสผข้เขทำกตอนทททำใหข้กทำรกบฏของพวกเขทำสนัมฤทธธิธผล จทำก
นนัรนเขทำกป็จทำกไปและเลตทำสผตกนนั ฟนังถขงกทำรประชดุมของเขทำกนับกษนัตรธิยร
สดด 41:7-8

ทสกคนททนั่เกลทยดขผู้าพระองคห์ เขาซสบซนิบกนนถรึงเรรืนั่องขผู้าพระองคห์ เขา

ปองรผู้ายตม่อขผู้าพระองคห์ 8 เขาทนนั้งหลายกลม่าววม่า "โรครผู้ายเขผู้าไปอยผม่ในตนวเขาแลผู้ว เขาจะไมม่ล สกไป
จากททนั่ททนั่เขานอนนนนั้นอทก" ดทำวธิดเขดยนถขงกทำรซดุบซธิบนธินททำกนันของพวกศนัตรผของเขทำ บทำงคนคธิดวตทำดทำ
วธิดอทำจเปป็นไขข้ทรพธิษหรสือฝดดทำษกตอนกทำรกบฏของอนับซทำโลมแมข้ไมตมดบนันทขกในพระคนัมภดรรเกดที่ยวกนับ
เรสือที่ งนนัรนกป็ตทำม ไมตวทำต กรณดใด บรรดทำศนัตรผของเขทำกป็แพรต เรสือที่ งซดุบซธิบนธินททำ โดยอข้ทำงวตทำกษนัตรธิยรเปป็น
โรคอนันนตทำรนังเกดยจ นตทำสนใจทดวที่ ลด “โรครข้ทำย” มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘คททำพผดหนขงที่ ของเบลดอนัล’ นนันที่
นตทำจะเปป็นสททำนวนหนขที่งซขที่งหมทำยถขงคททำกลตทำวหทำอนันชนัวที่ ชข้ทำซขที่งมทำจทำกพวกบดุตรของเบลดอนัล (นนันที่ คสือ
พญทำมทำร) เรสืที่องซดุบซธิบนธินททำสต วนใหญตกเป็ ปป็นเชตนนนัรน ไมตวทำต ในกรณดใด ดทำวธิดกป็ครทที่ทำครวญถขงเรสืที่อง
โกหกเหลตทำนนัรนทดพที่ วกศนัตรผของเขทำพผดตตอสผข้เขทำ อทำจมดกทำรบอกใบข้เพธิที่มเตธิมถขงวธิธดปฏธิบนัตธิของเหลตทำศนัตรผ
ขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำดข้วยในระหวตทำงกทำรรนับใชข้บนโลกนดรของพระองคร
สดด 41:9

จดุดสททำคนัญของบทนดรอยผตต รงนดร แมผู้วม่าเพรืนั่อนในอกของขผู้าพระองคห์ ผผผู้ซงรึนั่

ขผู้าพระองคห์ไวผู้วางใจ ผผผู้ททนั่รบน ประทานอาหารของขผู้าพระองคห์ไดผู้ยกสผู้นเทผู้าตม่อขผู้าพระองคห์ กทำร
ประยดุกตรใชข้ทนันทดกกป็ ลตทำวถขงอทำหธิโธเฟลและกทำรทรยศของเขทำทดมที่ ดตตอดทำวธิด ดผ 2 ซทำมผเอล 17 อยตทำงไร
กป็ตทำม กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำยตอมกลตทำวถขงกทำรตดสองหนข้ทำของยผดทำส อธิสคทำรธิโอททดที่กระทททำตตอ
พระเยซผ อทำหธิโธเฟลแสรข้งทททำตนัวเปป็นทดที่ปรขกษทำผผข้จงรนักภนักดดของดทำวธิดและรนับประททำนอทำหทำรโตบ๊ะ
เดดยวกนันกนับเขทำ กระนนัรนเขทำกป็เปป็นคนทรยศ ควทำมเหมสือนกนันกนับยผดทำส อธิสคทำรธิโอททดที่รนับประททำนกนับ
พระเยซผในพระกระยทำหทำรมสืรอสดุดทข้ทำยนนัรนขณะเรธิที่มปฏธิบตนั ธิตทำมแผนกทำรของตนเพสืที่อทรยศพระองคร
แลข้วกป็ปรทำกฏชนัดเจน แมข้ดทำวธิดเปป็นผผข้เขดยน ขข้อนดรกมป็ ลด นักษณะเปป็นคททำพยทำกรณรถขงควทำมปวดรข้ทำว
พระทนัยของพระเยซผขณะทดที่พระองครทรงตรขกตรองถขงกทำรทรยศของยผดทำส

สดด 41:10

โอ ขผู้าแตม่พระเยโฮวาหห์ ขอแตม่พระองคห์ทรงพระกรสณาตม่อขผู้า

พระองคห์ ขอทรงยกขผู้าพระองคห์ขรึนั้น เพรืนั่อขผู้าพระองคห์จะสนองเขา ไมตควรมดคททำถทำมเลยวตทำดทำวธิด
อธธิษฐทำนเชตนนดรโดยขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำใหข้ทรงยกเขทำกลนับคสืนสผตอททำนทำจเหมสือนเดธิม ใน
เหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนทดที่เกธิดขขรนตตอมทำ ดทำวธิดกป็สนองเหลตทำศนัตรผของตนอยตทำงสทำสมจรธิงๆ ไมตนตทำเปป็นไป
ไดข้วทำต พระเยซผทรงอธธิษฐทำนแบบเดดยวกนันนดรเกดที่ยวกนับยผดทำส
สดด 41:11-12

ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้ถขงตอนจบ ดทำวธิดกป็เปป็นพยทำนวตทำ โดยขผู้อ

นทนั้ ขผู้าพระองคห์ทราบวม่า พระองคห์ทรงพอพระทนยในขผู้าพระองคห์ ครือศนตรผ ของขผู้าพระองคห์ไมม่ไดผู้ชนะ
ขผู้าพระองคห์ แมข้เรสืที่องกทำรกบฏของอนับซทำโลมคสือกทำรสททำเรป็จจรธิงอยตทำงหนขที่งของกทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำทดที่มดตตอควทำมบทำปของดทำวธิด กระนนัรนควทำมจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็ยนังเหมสือนเดธิม นนันที่ คสือ
พระเจข้ทำจะยนังทรงอวยพรดทำวธิดอยผดต ด พระเจข้ทำทรงใหข้ดทำวธิดหลบซตอนตนัวนทำนพอแลข้ว ครทำวนดร
พระองครทรงรนับปทำกผผข้รนับใชข้ทดที่ถผกปนัญหทำรดุมเรข้ทำของพระองครวทำต ศนัตรผของเขทำจะไมตมดชนัยเหนสือเขทำ นนันที่
เปป็นพระพรอยตทำงหนขที่งจรธิงๆ
12 แตม่พระองคห์ทรงคดนั้าชผ ขผู้าพระองคห์ไวผู้เพราะความสนตยห์สสจรนิตของขผู้าพระองคห์ และทรงตนนั้ง
ขผู้าพระองคห์ไวผู้ตม่อเบรืนั้องพระพนกตรห์พระองคห์เปป็นนนิตยห์ แมข้ควทำมบทำปกตอนหนข้ทำนนัรนของเขทำ ดทำวธิดกป็
วทำงใจไดข้ในขข้อเทป็จจรธิงทดที่วทำต เขทำไดข้ดททำเนธินชดวธิตในควทำมสนัตยรสดุจรธิตตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ คททำทดที่แปล
เปป็น ความสนตยห์สสจรนิต (โทม) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมเทดยที่ งธรรม’ วลดสดุดทข้ทำยนดรสอดคลข้องกนับเพลง
สดดุดด 11:7 แมข้ถผกพระเจข้ทำตดสอน ดทำวธิดกป็ดททำเนธินในควทำมเทดที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระองคร เขทำรผวข้ ทำต
พระเจข้ทำจะทรงตนัรงเขทำใหข้อยผตต ตอพระพนักตรรพระองคร นนันที่ คสือ พระองครจะทรงอวยพร
สดด 41:13

สาธสการแดม่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหม่งอนิสราเอลเปป็นนนิตยห์ในอดทต

และสรืบไปเปป็นนนิตยห์ เอเมนและเอเมน เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำอวยพรซขงที่ เปป็นกทำรสรรเสรธิญ
แดตพระเจข้ทำ คททำสรรเสรธิญของเขทำขยทำยจทำกอดดตกทำลนธิรนันดรรไปจนถขงอนทำคตกทำลนธิรนนั ดรร – นธิรนนั ดรร
กทำลจนถขงนธิรนันดรรกทำล กทำรกลตทำวซทรทำ เอเมน มดไวข้เพสืที่อหมทำยเหตดุตอนจบของเนสืรอหทำสต วนนดรของ

หนนังสสือเพลงสดดุดดซงขที่ เปป็นทดที่รจผข้ นักในชสืที่อเลตมทดที่หนขงที่ คททำวตทำ เอเมน เปป็นคททำฮดบรผทดที่ไมตถผกแปลซขที่งมดควทำม
หมทำยวตทำ ‘ขอใหข้เปป็นเชตนนนัรน’ หรสือ ‘อยตทำงแทข้จรธิง’
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 42: เพลงสดดุดดีบทนดีไนั้ มท่ไดผู้ถผกยกใหผู้เปก็นของดาววิดโดยตรง แตท่ถผก
เชสือื่อกนันโดยทนัอื่วไปวท่าถผกเขดียนขจึนั้นโดยเขา มนันถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้องของพลนับพลาเหมสือน
เดวิมเพสือื่อทดีอื่จะถผกขนับรผู้องทดีอื่นนนัอื่ ความเหก็นทดีอื่วท่า มหัสควิลบทหนถึรื่งของคณะโครนำหห์ มดีความหมายวท่าเปก็น
บทเพลงทดีอื่มดีลนักษณะเปก็นคคาสนัอื่งสอนหรสือการใครท่ครวญ คณะโคราหณ์คสือคนเลวดีทดีอื่รวมตนัวกนันเปก็น
คณะนนักรผู้องประสานเสดียงทดีพอื่ ลนับพลา
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกออกแบบมาเพสือื่อใหผู้กคาลนังใจเราในฐานะคนสนัญจรทดีอื่กคาลนังจะไปสวรรคณ์
เชท่นเดดียวกนับดาววิด เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จงจึ มดีเนสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับชายผผผู้ดคาเนวินตามพระทนัยของพระเจผู้าซจึอื่งโหย
หาพระเจผู้าของตน เพลงสดดุดดีบทนดีนั้อาจถผกแบท่งออกไดผู้เปก็นสองสท่วนซจึงอื่ ทนันั้งสองสท่วนปวิดทผู้ายเหมสือน
กนันดนังทดีอื่หมายเหตดุไวผู้ใน 42:1-5 และ 42:6-11 หนัวใจของดาววิดถผกตดีแผท่ขณะทดีอื่เขารผู้องทผลตท่อพระเจผู้า
อยท่างไพเราะพรผู้อมกนับความโหยหาฝท่ายววิญญาณอยท่างลจึกซจึนั้ง เพลงสดดุดดีบทนดีอนั้ าจถผกเขดียนเนสือื่องใน
โอกาสเดดียวกนับเพลงสดดุดดีบททดีอื่แลผู้วตอนทดีอื่ดาววิดหนดีไปยนังมาหะนาอวิมมในชท่วงการกบฏของอนับซา
โลม
สดด 42:1-3

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยภทำพเปรดยบอนันงดงทำมจทำกโลกธรรมชทำตธิ

กวางกระเสรือกกระสนหาลดาธารททนั่มทนดนั้าไหลฉนนใด โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า จนิตวนิญญาณของขผู้าพระองคห์กป็
กระเสรือกกระสนหาพระองคห์ฉนน นนนั้น คททำทดแที่ ปลเปป็น กระเสรือกกระสน (ออวณ์รนัก) มดควทำมหมทำยวตทำ
‘โหยหทำ’ ชตทำงเปป็นภทำพทดที่นตทำรนักจรธิงๆ กวทำงทดที่ถผกไลตลตทำยตอมโหยหทำนทรทำดสืมที่ ดนับกระหทำยทดที่ลททำธทำรสทำย
หนขงที่ ซขที่งมดนร ททำใสไหลเยป็นในหดุบเขทำแคบเลป็กๆทดที่อยผโต ดดเดดยที่ วในปตทำ เขทำจขงพบทดลที่ ร ดภนัยนนัรนและดนับควทำม
กระหทำยของตนดข้วยนทรทำเยป็นจทำกทดที่นนันที่ ในทททำนองเดดยวกนัน เมสืที่อเรทำกระหทำยหทำพระเจข้ทำ พระองครกป็
ทรงทททำใหข้จธิตวธิญญทำณทดที่โหยหทำอธิที่มสบทำย

2 จนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้ากระหายหาพระเจผู้า หาพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมห์ เมรืนั่อไรขผู้าพเจผู้า
จะไดผู้มาปรากฏตม่อพระพนกตรห์พระเจผู้า เหมสือนกนับทดที่กวทำงกระหทำยหทำลททำธทำรทดที่มดนร ททำเยป็นในหดุบเขทำ
แคบๆ ดทำวธิดกป็กระหทำยหทำพระเจข้ทำเชตนกนัน โปรดสนังเกตวตทำผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำถขง
พระเจข้ทำสทำมหนเพสืที่อเปป็นกทำรเนข้นควทำมสททำคนัญ กทำรมทำปรทำกฏตนัวอยผตต ตอพระพนักตรรพระเจข้ทำยตอมหมทำย
ถขงกทำรมทำทดที่พลนับพลทำนนัรน ในยดุคพระบนัญญนัตธิ พลนับพลทำคสือทดที่ประทนับของกทำรสถธิตอยผขต องพระเจข้ทำบน
โลกนดร ในกทำรมทำยนังพลนับพลทำ ดทำวธิดจรธิงๆแลข้วกป็กทำท ลนังมทำอยผตต ตอพระพนักตรรพระเจข้ทำของเขทำ เหมสือน
กวทำงตนัวหนขที่งยตอมกระหทำยหทำนทรทำแหตงลททำธทำร ดทำวธิดกป็โหยหทำทดที่จะอยผใต นพระนธิเวศของพระเจข้ทำ เขทำ
โหยหทำทดที่จะกลนับไปยนังเยรผซทำเลป็มและไปยนังพลนับพลทำนนัรน
3 ขผู้าพเจผู้ากนินนดนั้าตาตม่างอาหารทนนั้งวนนครืน ขณะททนั่คนพผดกนบขผู้าพเจผู้าวนนแลผู้ววนนเลม่าวม่า
"พระเจผู้าของเจผู้าอยผม่ททนั่ไหน" ดทำวธิดเขดยนเพลงบทนดรเนสืที่องในโอกทำสทดที่บดุตรชทำยของเขทำขนับไลตเขทำจทำก
บนัลลนังกรของเขทำ เขทำอยผใต นชตวงเวลทำแหตงควทำมทดุกขรใจอยตทำงหนนัก สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้วทำต “เหมสือน
กนับทดที่นร ททำตทำหยดใหญตอออยผใต นตทำของกวทำงตนัวผผข้ในยทำมทดมที่ นันทดุกขรใจ นทรทำตทำหยดเทตทำเมป็ดเกลสือกป็สตอง
ประกทำยในตทำของดทำวธิดเชตนกนัน ควทำมอยทำกรนับประททำนอทำหทำรหมดสธิรนไปแลข้ว นทรทำตทำของเขทำไมต
เพดยงชผรสอทำหทำรของเขทำเทตทำนนัรน แตตกลทำยเปป็นอทำหทำรเพดยงอยตทำงเดดยวของเขทำไปแลข้ว เขทำไมตคธิดถขง
อทำหทำรอยตทำงอสืที่นเลย” ขณะเดดยวกนัน บรรดทำปฏธิปนักษรของเขทำกป็ทททำใหข้เขทำเจป็บใจโดยเหนป็บแนมวตทำ
“พระเจข้ทำของเจข้ทำอยผทต ไดที่ หน” บรรดทำศนัตรผของเขทำเปป็นผผข้ใดกป็ไมตชดนั เจน เขทำอทำจเปป็นชธิเมอดตอนทดที่ดทำวธิด
หนดไปจทำกอนับซทำโลม ไมตวทำต จะเปป็นผผข้ใด พวกเขทำกป็มแด ตตซร ทำท เตธิมเขข้ทำกนับควทำมโศกเศรข้ทำของดทำวธิด
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ดทำวธิดจขงนขกยข้อนถขงควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน เมรืนั่อขผู้าพเจผู้าระลรึกถรึง

สนิงนั่ เหลม่านทนั้ ขผู้าพเจผู้ากป็ระบายความในใจออกมาไดผู้ สธิที่งเลวรข้ทำยทดที่สดุดทดที่เรทำทททำไดข้คสือ จมปลนักในควทำม
ทดุกขรยทำกของเรทำ เหลตทำปฏธิปนักษรกมป็ ดควทำมสดุขเหลสือเกธินทดที่จะโจมตดเรทำ ทดที่พงขที่ เดดยวของเรทำคสือ เทจธิตใจ
ของเรทำออกตตอพระเจข้ทำ นนันที่ คสือสธิที่งทดที่ดทำวธิดกระทททำจรธิงๆ และนนันที่ เปป็นสธิที่งทดที่เรทำตข้องกระทททำเมสืที่อวนันแหตง
ควทำมมสืดคลดุมข้ และควทำมสธิรนหวนังดผเหมสือนจะตดวงลข้อมเขข้ทำมทำ

ดทำวธิดยนังระลขกถขงวนันประชดุมตทำมกททำหนดทดพที่ ลนับพลทำ ในวนันนนัรนเขทำเขดยนวตทำ เพราะขผู้าพเจผู้า
ไปกนบประชาชน ครือไปกนบพวกเขาถรึงพระนนิเวศของพระเจผู้า ดผู้วยเสทยงโหม่รผู้องยนินดทและเสทยงเพลง
โมทนา ครือมวลชนกดาลนงมทเทศกาลฉลอง วนันสททำคนัญททำงศทำสนทำ เชตน ยมคธิปปผรร หรสือเทศกทำลปนัสกทำ
หรสือเทศกทำลอยผเต พธิง หรสือบทำงทดวนันเพป็นเทคอสตรอทำจถผกหมทำยถขงตรงนดร ดทำวธิดนขกยข้อนถขงชตวงเวลทำ
เหลตทำนนัรนเมสือที่ เขทำพรข้อมกนับฝผงชนทดที่เปป็นผผข้เชสืที่อฟนังไปยนังพลนับพลทำเพสืที่อนมนัสกทำรพระเจข้ทำ
ขณะทดที่เขทำไปนนัรน จธิตวธิญญทำณของเขทำกป็ถผกยกชผขร ขน ดผู้วยเสทยงโหม่รผู้องยนินดทและเสทยงเพลง
โมทนา ครือมวลชนกดาลนงมทเทศกาลฉลอง บทเพลงสรรเสรธิญเหลตทำนนัรนของประชทำชนของพระเจข้ทำ
ทดมที่ ทำรวมตนัวกนันทดพที่ ระนธิเวศของพระเจข้ทำเปป็นเหตดุใหข้จธิตใจทดที่ทข้อแทข้ของดทำวธิดฟสืร นชสืที่นขขรน หลนักกทำร
เดดยวกนันยนังมดอยผเต หมสือนเดธิมจนถขงวนันนดรในกทำรรต วมประชดุมกนันของครธิสตจนักรพนันธสนัญญทำใหมต เมสือที่
เรทำสนัตยรซสืที่อในกทำรเขข้ทำรต วมประชดุม ควทำมทข้อใจกป็ถผกทททำใหข้สผญสลทำยไปไดข้เมสืที่อเรทำรต วมใจกนัน
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ
สดด 42:5

ดทำวธิดจขงกะพรธิบตทำและถทำมตนัวเองวตทำ โอ จนิตใจของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ไฉน

เจผู้าจรึงฝม่ออยผม่ ไฉนเจผู้าจรึงกระสนบกระสม่ายอยผใม่ นขผู้าพเจผู้า เจผู้าจงหวนงใจในพระเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าจะยนง
คงสรรเสรนิญพระองคห์สดาหรนบความชม่วยเหลรือททนั่มาจากพระพนกตรห์ของพระองคห์ ในกทำรระลขกถขง
ควทำมดดของพระเจข้ทำซขที่งมดอยผทต ตทำมกลทำงประชทำชนของพระเจข้ทำ เขทำกป็ไดข้แตตถทำมตนัวเองวตทำทททำไมเขทำถขง
ปลตอยใหข้ตวนั เองทข้อใจขนทำดนนัรน เมสือที่ เรทำมทำอยผตต ตอพระพนักตรรพระองครและโดยควทำมเชสืที่อไดข้เหป็นรนัศมด
แหตงพระพนักตรรของพระองครสตองมทำถขงเรทำ ควทำมทดุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเรทำกป็ดผเลป็กไปในฉนับพลนัน
เมสือที่ เทดยบกนันแลข้ว เมสืที่อดทำวธิดกนับฝผงชนทดที่รวมตนัวกนันตตทำงรต วมใจกนันสรรเสรธิญพระเจข้ทำ เขทำกป็สงสนัยวตทำ
ทททำไมเขทำถขงหดหผตขนทำดนนัรนในตอนแรก คททำเทศนทำของเขทำทดที่มดถขงตนัวเขทำเองคสือ “เจข้ทำจงหวนังใจใน
พระเจข้ทำ” ดนังทดที่ผผข้เขดยนเพลงไดข้เขดยนไวข้ “จงหนันไปมองดผพระเยซผ จงมองพระพนักตรรมหนัศจรรยรของ
พระองครใหข้เตป็มตทำ และบรรดทำสธิที่งตตทำงๆของโลกจะกลนับมสืดลงอยตทำงนตทำประหลทำด เมสือที่ เจอกนับควทำม
สวตทำงแหตงสงตทำรทำศดและพระคดุณของพระองคร”

เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะสรรเสรธิญ (นนันที่ คสือ ขอบพระคดุณ) พระเจข้ทำลตวงหนข้ทำสททำหรนับควทำม
ชตวยเหลสือของพระองคร วลดทกดที่ ลตทำวถขงพระพนักตรรของพระองครกหป็ มทำยถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำทรงมองดผ
เขทำอยตทำงกรดุณทำ และแนตทดเดดยว เมสืที่อเรทำหนันไปมองดผพระเยซผในควทำมทดุกขรใจของเรทำ เรทำกป็วทำงใจไดข้
วตทำพระองครจะทรงมองดผเรทำอยตทำงโปรดปรทำน และดนังนนัรน ดทำวธิดจขงนขกยข้อนถขงกทำรทดที่ในควทำมทดุกขร
ยทำกของเขทำๆไดข้หนนั มทำหทำพระเจข้ทำและองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงยกชผจธิตวธิญญทำณของเขทำ
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รทำวกนับวตทำเพสืที่อเนข้นยทรทำประเดป็นนดร ดทำวธิดจขงบนันทขกคททำอธธิษฐทำนแหตง

ควทำมทข้อใจของเขทำเพสือที่ เรทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ จนิตใจของขผู้าพระองคห์ฝม่ออยผภม่ ายในขผู้า
พระองคห์ เพราะฉะนนนนั้ ขผู้าพระองคห์จรึงจะระลรึกถรึงพระองคห์ ตนนั้งแตม่แผม่นดนินแหม่งแมม่นดนั้าจอรห์แดนและ
แหม่งภผเขาเฮอรห์โมนตนนั้งแตม่เนนินมนิซารห์ วลดทดที่กลตทำวถขงแผตนดธินแหตงแมตนร ททำจอรรแดนอทำจหมทำยถขงตข้นนทรทำ
ของมนันซขที่งอยผทต ทำงทธิศเหนสือของแควข้นกทำลธิลดในเขตแดนของภผเขทำเฮอรรโมน มธิซทำรรคสือเนธินเขทำเลป็กๆ
ลผกหนขที่งซขงที่ เหป็นไดข้ชนัดวตทำอยผใต นบรธิเวณเดดยวกนัน อทำจเปป็นไดข้วทำต ดทำวธิดอยผทต ดที่นนันที่ ขณะนนัรนและโหยหทำทดที่
จะอยผทต ดที่พลนับพลทำนนัรน ถขงกระนนัรน แมข้กระทนังที่ ณ ทดที่สดุดปลทำยแหตงอทำณทำจนักรของเขทำ และจทำกบข้ทำนมทำ
ไกล ดทำวธิดกป็ตร งนั ใจแนตวแนตทจดที่ ะระลขกถขงพระเจข้ทำของตน เขทำจขงหนันใจของตนขขรนสผตเบสืรองบน
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เมรืนั่อเสทยงนดนั้าแกม่งตกททนั่ลรึกกป็กม่เผ รทยกททนั่ลรึก บรรดาคลรืนั่นและระลอกของ

พระองคห์ทม่วมขผู้าพระองคห์แลผู้ว ภทำพเปรดยบนดรกลตทำวถขงทะเล บทำงทดดทำวธิดเคยอยผบต นทะเลกทำลธิลดตอนทดที่
พทำยดุลผกหนขงที่ กตอตนัวขขรน เหมสือนนนักเดธินเรสือผผข้หนขที่งทดชที่ ททำนทำญ (ซขที่งดทำวธิดไมตนตทำจะเปป็น) อทำจรผข้สขกหวทำด
กลนัวไดข้เพรทำะอททำนทำจของทข้องทะเลเมสืที่อพทำยดุลผกหนขที่งพนัดกระหนทที่ทำ อทำจเปป็นไดข้ว ทำต ดทำวธิดกททำลนัง ‘ลตอง
เรสือ’ บนทะเลกทำลธิลดตอนทดที่พทำยดุฝนทดที่รนดุ แรงกตอใหข้เกธิดสต วนของพทำยดุหมดุนรผปกรวยทดที่แตะผธิวนทรทำ เขทำ
ประสบควทำมกลนัววตทำคลสืที่นมหขมทำจะซนัดเรสือทดที่เขทำนนังที่ อยผใต หข้แตก ไมตวทำต กรณดใด ดทำวธิดกป็เปรดยบควทำม
ทข้อใจของเขทำวตทำเปป็นเหมสือนกนับอททำนทำจอนันทตวมทข้นของทะเลเมสืที่อเกธิดพทำยดุ คลสืนที่ ลผกมหขมทำทททำใหข้เกธิด
ควทำมกลนัวและควทำมสธิรนหวนังในแบบทดที่เหตดุกทำรณรไมตกดที่อยตทำงทททำไดข้ ดทำวธิดจขงเปรดยบเทดยบควทำมทดุกขร
ลททำบทำกของตนกนับสธิที่งนดร
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แมข้พทำยดุชวด ธิตพนัดโหมกระหนทที่ทำอยผรต อบตนัวเขทำ ดทำวธิดกป็รผข้วทำต กทำรชตวยใหข้

พข้นของตนมทำจทำกไหน กลางวนนพระเยโฮวาหห์จะทรงบนญชาความเมตตาของพระองคห์ และกลาง
ครืนเพลงของพระองคห์จะอยผม่กบน ขผู้าพเจผู้า พรผู้อมกนบคดาอธนิษฐานตม่อพระเจผู้าแหม่งชทวนิตของขผู้าพเจผู้า
เหมสือนกนับทดที่พระเยซผทรงทททำใหข้พทำยดุสงบขณะทดที่เหลตทำสทำวกของพระองครตนัวสนันที่ ดข้วยควทำมกลนัวใน
เรสือลททำเลป็กของพวกเขทำ ดทำวธิดกป็เขดยนถขงเรสือที่ งเดดยวกนันตรงนดร แมข้คลสืที่นรดุนแรงซนัดสทำดอยผรต อบดข้ทำน เขทำ
กป็รวผข้ ทำต องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจะทรง “บนัญชทำควทำมเมตตทำของพระองคร” แมข้กระทนั งที่ ในควทำมมสืดของ
คทที่ทำคสืน บทเพลงของเขทำกป็จะกลตทำวถขงพระเจข้ทำของเขทำ ในโมงยทำมนนัรนแหตงควทำมทดุกขรลททำบทำก ดทำวธิด
เขดยนวตทำคททำอธธิษฐทำนของเขทำจะมด “ตตอพระเจข้ทำแหตงชดวตธิ ของขข้ทำพเจข้ทำ” แนตทดเดดยว เมสืที่อพทำยดุชดวธิตดผ
เหมสือนบอกเหตดุลตวงหนข้ทำถขงภนัยพธิบนัตธิทดที่ใกลข้เขข้ทำมทำ เมสืที่อเรทำอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำแหตงชดวธิตของเรทำ
พระองครจะทรงเขข้ทำแทรกแซงและชตวยใหข้พนข้ ดทำวธิดเคยอยผตต รงนนัรนมทำแลข้วและเคยประสบ
เหตดุกทำรณรนร นันมทำแลข้ว พระเจข้ทำไมตเคยเปลดที่ยนแปลงและยนังทรงรอคอยทดที่จะชตวยเหลสือประชทำชนของ
พระองครจนถขงวนันนดรเมสือที่ พวกเขทำหนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระองคร
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ดทำวธิดเลตทำยข้อนอดกครนัรงถขงควทำมทข้อใจของตน หลทำยครนัรงเรทำกป็ถผก

ลองใจใหข้คธิดวตทำพระเจข้ทำทรงลสืมเรทำเสดยแลข้ว ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกเป็ คยอยผตต รงนนัรนมทำแลข้ว เขทำจขง
เขดยนวตทำ ขผู้าพเจผู้าทผลพระเจผู้าศนิลาของขผู้าพเจผู้าวม่า "ไฉนพระองคห์ทรงลรืมขผู้าพระองคห์เสทย ไฉนขผู้า
พระองคห์จรึงตผู้องไปอยม่างเปป็นทสกขห์ เพราะการบทบบนงคนบของศนตรผ " ถข้ทำองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ลร ด
ภนัยของเรทำแตตเรทำดผเหมสือนไมตพบทดที่ลร ดภยนั ใดๆเลย มนันกป็ถขงเวลทำทดที่จะถทำมวตทำ “ทททำไม?” ดทำวธิดจขงเกธิด
ควทำมสงสนัย หลทำยครนัรงพระเจข้ทำอทำจไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงทนันทดในเวลทำหรสือในวธิธดทดที่เรทำคธิดวตทำ
พระองครควรกระทททำ ควทำมทดุกขรลททำบทำกยนังคงอยผเต หมสือนเดธิมและเรทำกป็ถทำมวตทำ “ทททำไม?” ดทำวธิดยนัง
นขกถขงกทำรตตอสผข้ขนัดขวทำงของศนัตรผของเขทำอดก – อทำจเปป็นชธิเมอดหรสืออทำหธิโธเฟลหรสืออนับซทำโลม
อยตทำงไรกป็ตทำม มนันเปป็นเรสือที่ งอนันตรทำยทดที่จะปลตอยใหข้ควทำมคธิดสงสนัยเขข้ทำมทำครอบงททำเวลทำทดที่พระเจข้ทำไมต
ทรงตอบสนองทนันทด หนขงที่ ในคดุณธรรมทดที่ยธิงที่ ใหญตของโยบกป็คอสื วตทำ ในควทำมทดุกขรลททำบทำกทนัรงปวงของ
เขทำ เขทำไมตเคยสงสนัยสนักครนัรงเลยวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นในทดสที่ ดุด หลทำยครนัรงพระเจข้ทำอทำจทรง

ยอมใหข้พทำยดุนร นนั โหมกระหนทที่ทำตตอไปนทำนกวตทำทดที่เรทำคธิดไวข้เพสืที่อทดที่จะทดสอบเรทำ และในกทำรทดสอบ
เรทำ พระองครอทำจทรงถตทำยทอดพละกททำลนังเพธิที่มมทำกขขรนแกตเรทำดข้วยผตทำนกทำรทดสอบนนัรนทดที่เรทำสผข้ทน
นอกเหนสือจทำกนนัรน ดทำวธิดรข้องทดุกขรตตอไปอดกวตทำ 10 ปรปนกษห์ของขผู้าพเจผู้าเยาะเยผู้ยขผู้าพเจผู้า
ประดสจดาบภายในบรรดากระดผกของขผู้าพเจผู้า ในเมรืนั่อเขากลม่าวแกม่ขผู้าพเจผู้าทสกวนนวม่า "พระเจผู้าของ
เจผู้าอยผม่ททนั่ไหน" คททำพผดเหนป็บแนมของพวกศนัตรผของเขทำเปป็นเหมสือนดทำบเลตมหนขงที่ ทดที่ฟนนั เขทำถขงกระดผก
คททำพผดเหนป็บแนมทดุกวนันของพวกเขทำคสือ “พระเจข้ทำของเจข้ทำอยผทต ดที่ไหน?” ทดที่ดทำวธิดตข้องเผชธิญพทำยดุแหตง
ชดวธิตกป็แยตพออยผแต ลข้ว แตตทดที่แยตยงธิที่ ไปกวตทำนนัรนกป็คสือ คททำพผดเยทำะเยข้ยของบรรดทำศนัตรผของเขทำ ซขงที่ ถทำมวตทำ
พระเจข้ทำของเขทำอยผทต ดที่ไหนในยทำมทดที่เขทำตข้องกทำรพระองคร พวกเขทำรผข้วทำต ดทำวธิดไดข้ขอควทำมชตวยเหลสือ
จทำกพระเจข้ทำและขณะทดที่เขทำรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำอยผนต ร นัน พวกเขทำกป็ดผถผกเขทำ โดยพผดเปป็นเชธิงวตทำ
ไมตมดหนททำงเยดยวยทำในพระเจข้ทำ
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แตตเมสือที่ ตรขกตรองดผแลข้ว ดทำวธิดกป็รผข้ดดกวตทำทดที่จะจมปลนักอยผใต นกทำรเวทนทำ

ตนัวเอง เขทำจขงเปรมปรดดธ ธิอดกครนัรงวตทำ โอ จนิตใจของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ไฉนเจผู้าจรึงฝม่ออยผม่ ไฉนเจผู้าจรึงกระสนบ
กระสม่ายอยผใม่ นขผู้าพเจผู้า เจผู้าจงหวนงใจในพระเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าจะยนงคงสรรเสรนิญพระองคห์ ผผทผู้ รง
เปป็นสวนสดนิภาพแหม่งสทหนผู้าของขผู้าพเจผู้า และพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้า เขทำถทำมตนัวเองวตทำทททำไมเขทำถขง
ทข้อใจขนทำดนนัรนและปนัที่นปตวนอยผภต ทำยใน คททำเทศนทำของเขทำมดมทำยนังตนัวเขทำเอง มนันคสือกทำรหวนังใน
พระเจข้ทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรนพระเจข้ทำจะประททำนสดุขภทำพแกตใบหนข้ทำของเขทำ นนันที่ คสือ พระเจข้ทำจะทรง
ทททำใหข้สดหนข้ทำของเขทำสวตทำงขขรน พระองครจะทรงใหข้กทำท ลนังใจเขทำ นอกจทำกนดร ดทำวธิดเตสือนสตธิตนัวเองวตทำผผข้
ใดทรงเปป็นพระเจข้ทำของเขทำ เขทำจขงตนัรงใจแนตวแนตทดที่จะสรรเสรธิญพระองคร
บทเรดยนอนันทรงพลนังอยตทำงหนขงที่ สททำหรนับชดวธิตอยผตต รงนดร ชตวงเวลทำแหตงควทำมทข้อใจจะมทำแนต
พทำยดุชดวธิตจะมดแนต กระนนัรน ยทำรนักษทำอทำกทำรทข้อใจและควทำมหดหผตคสือ กทำรใหข้ดวงตทำของเรทำจนับจข้องทดที่
พระเยซผตตอไป เมสือที่ เรทำยอมแพข้กทำรทดลองและจมปลนักอยผใต นควทำมทดุกขรลททำบทำกของเรทำ เรทำกป็จะ
หดหผตยงธิที่ กวตทำเดธิมอยตทำงรวดเรป็ว เมสือที่ เรทำหนันสทำยตทำของเรทำขขรนสผตเบสืรองบน โดยจนับจข้องทดที่พระสนัญญทำของ

พระเจข้ทำและพระเจข้ทำแหตงพระสนัญญทำ เรทำกป็จะมดกทำท ลนังใจขขรนจนกวตทำจะถขงเวลทำนนัรนทดที่พระองครทรงเหป็น
สมควรทดที่จะขนับไลตพทำยดุนร นนั ไปไกลๆไดข้แลข้ว เมสือที่ นนัรนชนัยชนะกป็จะเดป็ดขทำด
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 43: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้นาท่ จะเปก็นของดาววิดเหมสือนเดวิม เมสือื่อเพลงสดดุดดี
บทหนจึงอื่ ถผกตนันั้งชสือื่อ ประเพณดีของคนฮดีบรผกก็เชสือื่อวท่าผผผู้แตท่งเปก็นคนเดดียวกนับทดีอื่แตท่งเพลงลท่าสดุดทดีอื่ถผกตนันั้งชสือื่อ
ในกรณดีนดีนั้ ผผผู้แตท่งคสือดาววิดในเพลงสดดุดดี 41 เพราะความคลผู้ายคลจึงกนันของเพลงสดดุดดีบทนดีกนั้ นับเพลง
ลท่าสดุด เชสือื่อกนันวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนเนสือื่องในโอกาสเดดียวกนับเพลงสดดุดดีบทกท่อนหนผู้า นนันอื่ อาจ
เปก็นตอนทดีอื่ดาววิดอยผใท่ นมาหะนาอวิมขณะหลบหนดีจากอนับซาโลม ขผู้อสดุดทผู้ายของบทนดีนั้เกสือบเหมสือน
ทดุกอยท่างกนับขผู้อสดุดทผู้ายของเพลงสดดุดดี 42 ผผผู้แตท่งเพลงสดดุดดีทท่านนดีรนั้ ผู้องทผลตท่อพระเจผู้าในคคาอธวิษฐาน
ในขผู้อ 1-3 เขาสนัญญาวท่าจะสรรเสรวิญพระองคณ์ขณะตนันั้งตาคอยคคาตอบของพระเจผู้าในขผู้อ 4 และเขา
ตคาหนวิตนัวเองทดีอื่ทคาตนัวหดหผท่ในขผู้อ 5
สดด 43:1-3

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ดทำวธิดอธธิษฐทำนขอพระเจข้ทำใหข้ทรง

เขข้ทำแทรกแซงและชตวยเหลสือ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขอทรงแกผู้แทนขผู้าพระองคห์ และตม่อสผคผู้ ดทของขผู้า
พระองคห์ตม่อประชาชาตนิททนั่ไรผู้ธรรม โอ ขอทรงชม่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พนผู้ จากคนลม่อลวงและคนอธรรม
ขณะดทำวธิดนนังที่ อยผใต นมทำหะนทำอธิมและสงสนัยวตทำจะเกธิดอะไรขขรนตตอไป เขทำกป็วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรง
พธิพทำกษทำเขทำ แมข้เปป็นคนบทำปคนหนขงที่ เขทำกป็รวผข้ ทำต ชดวธิตของเขทำหลนักๆแลข้วชอบธรรมตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำคททำรข้องทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้นของเขทำมดพรสืนฐทำนอยผบต นกทำรดททำเนธินชดวธิตอนันดด
งทำมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ประชทำชทำตธิทดที่ไรข้ธรรมทดที่วทำต นดรอทำจเปป็นอทำณทำจนักรของเขทำเองซขที่งหลงไปกนับ
ควทำมหลอกลวงแหตงกลอดุบทำยททำงกทำรเมสืองของอนับซทำโลม คนอธรรมทดที่วทำต นดรอทำจเปป็นอนับซทำโลมเอง
(หรสืออทำจเปป็นอทำหธิโธเฟล) ดทำวธิดจขงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้ทรงตนัดสธินเขทำวตทำเปป็นคนชอบธรรม เขทำ
วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงสผคข้ ดดกบนั คนเหลตทำนนัรนทดยที่ ขดบนัลลนังกรของเขทำไปจทำกเขทำอยตทำงอยดุตธิธรรม แมข้ดทำวธิด
เคยผตทำนควทำมทดุกขรลททำบทำกมทำมทำกมทำย มนันอทำจไมตเคยมดวนันทดที่มสืดกวตทำนดรในทนัรงชดวตธิ ของเขทำ

ดทำวธิดจขงเตสือนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลขกวตทำ 2 เพราะพระองคห์ทรงเปป็นพระเจผู้าแหม่งกดาลนงของขผู้า
พระองคห์ ตลอดชดวธิตของเขทำ ดทำวธิดไดข้ดททำเนธินชดวตธิ เพสืที่อองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและไดข้หนันมทำขอพละกททำลนัง
จทำกพระองคร กระนนัรนบนัดนดรเขทำกป็ดผเหมสือนถผกตนัดออกจทำกกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ เขทำจขงรข้องออกมทำ
วตทำ ไฉนพระองคห์ทรงทอดทนินั้งขผู้าพระองคห์เสทย ไฉนขผู้าพระองคห์จรึงตผู้องไปอยม่างเปป็นทสกขห์เพราะการ
บทบบนงคนบของศนตรผ ดทำวธิดจขงถทำมพระเจข้ทำวตทำ “ทททำไม?” ทททำไมพระองครถขงทรงปลตอยใหข้เรสือที่ งนดรเกธิด
ขขรน? เขทำไมตเพดยงถผกเหยดยดหยทำมโดยลผกชทำยของตนัวเองเทตทำนนัรน แตตเขทำกลนัววตทำจะชดวธิตของตนจะสผญ
สธิรนดข้วย (สต วนหนขงที่ ของคททำตอบทดที่มดตตอคททำถทำมของเขทำอทำจอยผใต นขข้อเทป็จจรธิงทดวที่ ทำต นดที่เปป็นกทำรตดสอนของ
พระเจข้ทำงวดสดุดทข้ทำยเพรทำะควทำมบทำปของเขทำกนับนทำงบนัทเชบทำ) ดทำวธิดอยผใต นวทำระแหตงควทำมทดุกขรใจ
ทดที่สดุดแลข้วกป็เพรทำะควทำมบทำปของเขทำ แมข้เขทำไดข้สทำรภทำพและไดข้รนับกทำรยกโทษไปกตอนหนข้ทำนดรแลข้ว
ผลลนัพธรอนันขมขสืนที่ แหตงควทำมบทำปของเขทำกป็ยนังยข้อนกลนับมทำอยผเต หมสือนเดธิม
เขทำจขงวธิงวอนวตทำ 3 โอ ขอทรงโปรดใชผู้ความสวม่างและความจรนิงของพระองคห์ออกไปใหผู้นดา
ขผู้าพระองคห์ ใหผู้ทนนั้งสองนดาขผู้าพระองคห์มาถรึงภผเขาบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ และถรึงพลนบพลาของ
พระองคห์ ดทำวธิดอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเปลตงควทำมสวตทำงแหตงกทำรหนดุนใจและควทำมจรธิงของ
พระองครมทำยนังเรสือที่ งวดุนต วทำยทนัรงหมดนดร เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอนดุญทำตใหข้เขทำไดข้ถผกพทำกลนับไป
ยนังเยรผซทำเลป็ม ไปยนังบนัลลนังกรของเขทำและไปยนังพลนับพลทำของพระเจข้ทำ แมข้ดทำวธิดยนังอยผใต นภทำวะจน
ตรอกเพรทำะควทำมบทำปกตอนหนข้ทำนดร เขทำกป็หนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำอยผดต ด นดเที่ ทตทำกนับวตทำเขทำ
ขอพระเจข้ทำใหข้ทรงพลธิกผนันสถทำนกทำรณร มองอยตทำงมนดุษยรนนันที่ กป็ดผเหมสือนเปป็นไปไมตไดข้ กระนนัรนดทำวธิด
กป็มอบเรสือที่ งทดที่เปป็นไปไมตไดข้นร แด ดตพระเจข้ทำเพสืที่อใหข้ทรงคลดที่คลทำย
สดด 43:4

เมสือที่ ไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พนข้ และกลนับสผตสภทำพเดธิมแลข้ว ดทำวธิดกป็ใหข้

คททำมนันที่ ตตอพระเจข้ทำวตทำ แลผู้วขผู้าพระองคห์จะไปยนงแทม่นบผชาของพระเจผู้า ถรึงพระเจผู้าซรึนั่งเปป็นความ
ชรืนนั่ บานยอดยนิงนั่ ของขผู้าพระองคห์ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า พระเจผู้าของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์จะถวาย
เพลงสดสดทแกม่พระองคห์ดผู้วยพนิณเขาคผม่ เมสืที่อไดข้กลนับคสืนสผตบนัลลนังกรของตนแลข้ว ดทำวธิดกป็สนัญญทำพระเจข้ทำวตทำ
เขทำจะไปถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำทดที่แทตนบผชทำของพระเจข้ทำทนันทด โปรดสนังเกตวตทำเขทำเรดยกพระเจข้ทำวตทำเปป็น
ควทำมชสืที่นบทำนยอดยธิงที่ ของเขทำ เขทำสนัญญทำดข้วยวตทำจะสรรเสรธิญพระเจข้ทำ พระเจข้ทำของเขทำ องครพระผผข้เปป็น

เจข้ทำทรงเปป็นสต วนตนัวตตอดทำวธิดมทำกๆ นตทำสนใจทดที่คททำซขที่งแปลเปป็น ถวายเพลงสดสดท (ยอวณ์ดอวณ์) มดควทำม
หมทำยดข้วยวตทำ ‘ขอบพระคดุณ’ ดทำวธิดสนัญญทำลตวงหนข้ทำวตทำจะสรรเสรธิญและขอบพระคดุณองครพระผผข้เปป็น
เจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกสถทำนกทำรณรยทำกลททำบทำกทดที่เขทำเผชธิญอยผ ต บทเรดยนทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ
วตทำดทำวธิดนททำปนัญหทำของตนทผลตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำและวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงแกข้มนนั นนันที่ คสือกทำร
ดททำเนธินชดวธิตโดยควทำมเชสืที่อ
สดด 43:5

เพลงสดดุดดสร นันๆบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำพผดทดที่เกสือบเหมสือนทดุกอยตทำงกนับ

ของเพลงสดดุดดบทกตอนหนข้ทำ โอ จนิตใจของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ไฉนเจผู้าจรึงฝม่ออยผม่ ไฉนเจผู้าจรึงกระสนบกระสม่าย
อยผใม่ นขผู้าพเจผู้า จงหวนงใจในพระเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าจะยนงคงสรรเสรนิญพระองคห์ ผผผู้ทรงเปป็น
สวนสดนิภาพแหม่งสทหนผู้าของขผู้าพเจผู้า และพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้า เมสืที่อนขกยข้อนถขงควทำมทข้อใจและควทำม
หดหผตของตน ดทำวธิดกป็เตสือนสตธิตนัวเอง แทนทดที่จะจมปลนักและฟผมฟทำยในควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน ดทำ
วธิดกระตดุข้นตนัวเองใหข้หวนังในพระเจข้ทำ พระองครทรงเปป็นกททำลนังใจของเขทำ (นนันที่ คสือ “สวนัสดธิภทำพแหตง
สดหนข้ทำของขข้ทำพเจข้ทำ”) พระองครทรงเปป็นพระเจข้ทำของเขทำ ดทำวธิดจขงสนัญญทำลตวงหนข้ทำวตทำจะสรรเสรธิญ
พระเจข้ทำสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พนข้ ทดที่เขทำเชสืที่อวตทำกททำลนังจะมทำ
อดกครนัรงบทเรดยนยนังเหมสือนเดธิมคสือ จงหนันไปมองดผพระเยซผยทำมเผชธิญพทำยดุชวด ธิต แทนทดจที่ ะ
ปลตอยใหข้ตวนั เองจมปลนักอยผใต นควทำมทดุกขรลททำบทำกของตน ดทำวธิดหนันสทำยตทำของตนขขรนสผตเบสืรองบนใน
ควทำมเชสืที่อ โดยวทำงใจพระเจข้ทำวตทำจะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมทดุกขรลททำบทำกทดที่อยผตต รงหนข้ทำเขทำ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 44: ผผผู้แตท่งเพลงสดดุดดีทท่านนดีไนั้ มท่ปรากฏชนัดเจน แตท่ดผเหมสือนวท่าจะ
เปก็นเพลงสดดุดดีทดีอื่กลท่าวถจึงการตกเปก็นเชลย – อาจในบาบวิโลน ดนังนนันนั้ เพลงสดดุดดีบทนดีจนั้ จึงอาจถผกเขดียน
โดยเอสรา ดาเนดียล เนหะมดียณ์หรสือผผผู้แตท่งคนอสืนอื่ ซจึอื่งตามทางพระเจผู้าแตท่ไมท่ปรากฏชสือื่อ ผผผู้แตท่งเพลง
สดดุดดีซจึอื่งไมท่ปรากฏชสืออื่ ผผผู้นดีนั้เลท่ายผู้อนถจึงความดดีในอดดีตของพระเจผู้าทดีอื่มดีตท่ออวิสราเอล (1-3), ความเชสือื่อ
ในปนัจจดุบนันของพวกเขา (4-8), คคารผู้องทดุกขณ์ของเขาเกดีอื่ยวกนับสภาพปนัจจดุบนันของพวกเขา (9-16),
ความสนัตยณ์ซสือื่อ (โดยอยท่างนผู้อยบางคน) ของประชาชนเหลท่านนันั้น (17-22) และคคาทผลขอใหผู้พระเจผู้า

ทรงเขผู้าแทรกแซง (23-26) เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ อดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้องเหมสือนเดวิมสคาหรนับการ
ใชผู้โดยคณะโคราหณ์ (ดผความเหก็นเกดีอื่ยวกนับเรสือื่องนดีนั้ในภาพรวมของเพลงสดดุดดี 42)
สดด 44:1-3

เพลงสดดุดดอนันโศกเศรข้ทำบทนดรขร นข ตข้นดข้วยกทำรทดที่ผผข้เขดยนของมนันระลขก

ถขงควทำมดดในอดดตของพระเจข้ทำทดที่มดตตออธิสรทำเอล โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายไดผู้ยนินกนบหผ
ของตน บรรพบสรสษของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเลม่าใหผู้ฟนง ถรึงกนิจการซรึนั่งพระองคห์ทรงกระทดาในสมนย
ของเขา ในสมนยโบราณกาลนนนั้น 2 พระองคห์ทรงขนบไลม่บรรดาประชาชาตนิออกไปดผู้วยพระหนตถห์ของ
พระองคห์เอง แตม่พระองคห์ทรงปลผกบรรพบสรสษทนนั้งหลายไวผู้ พระองคห์ทรงใหผู้ชาตนิทนนั้งหลายทสกขห์ใจ
และไดผู้ทรงขนบไลม่ชาตนิทนนั้งหลายนนนั้นออกไป 3 เพราะเขาทนนั้งหลายไมม่ไดผู้แผม่นดนินนนนั้นมาครอบครอง
ดผู้วยดาบของเขาเอง มนิใชม่แขนของเขาททนั่ชม่วยใหผู้เขารอด แตม่โดยพระหนตถห์ขวา และพระกรของ
พระองคห์ และโดยความสวม่างจากสทพระพนกตรห์พระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงโปรดปรานเขาทนนั้ง
หลาย
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข เลตทำยข้อนใหข้พระเจข้ทำฟนังเกดที่ยวกนับควทำมดดของพระองครในสมนัยอดดตทดที่
ทรงมดตตออธิสรทำเอล พวกเขทำไดข้ยธินเกดที่ยวกนับกทำรทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นอยตทำงอนัศจรรยรของพระเจข้ทำ
จทำกอดยธิปตรและตอนขข้ทำมทะเลแดง พวกเขทำไดข้ยธินวตทำพระเจข้ทำทรงขนับไลตชนตตทำงชทำตธิออกไปจทำกตตอ
หนข้ทำพวกเขทำดนังทดที่บนนั ทขกไวข้ในหนนังสสือโยชผวทำและผผข้วธินธิจฉนัย และผผข้เขดยนทตทำนนดรกรป็ นับรผวข้ ทำต กทำรไดข้แผตน
ดธินนนัรนเปป็นกรรมสธิทธธิธไมตใชตโดยพละกททำลนังของพวกเขทำ แตตโดยฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำ บทนดรจขงขขรน
ตข้นดข้วยกทำรหวนรททำลขกถขงสงตทำรทำศดในอดดตตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
สดด 44:4-5

ขณะทดที่เนสืรอหทำสต วนถนัดไปของเพลงสดดุดดบทนดรเรธิที่มตข้น ผผข้เขดยนของมนัน

กป็เตสือนพระเจข้ทำใหข้ระลขกถขงกทำรพขที่งพทำพระองครในปนัจจดุบนันของพวกเขทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า พระองคห์
ทรงเปป็นกษนตรนิยขห์ องขผู้าพระองคห์ ขอพระองคห์ทรงบนญชาการชม่วยใหผู้พนผู้ ไวผู้สดาหรนบยาโคบ แมข้
อธิสรทำเอลนตทำจะอยผใต นบทำบธิโลนและไมตมกด ษนัตรธิยรในขณะนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกรป็ นับรผข้อยตทำงเปธิด
เผยถขงอททำนทำจสธิทธธิธขทำดของพระเจข้ทำบนตนัวพวกเขทำ เขทำจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซง
เพสือที่ พวกเขทำ เมสือที่ อตทำนหนนังสสือเอเสเคดยลและดทำเนดยลจนจบ เรทำกป็เหป็นไดข้ชนัดวตทำคนสตวนใหญตของยผ

ดทำหรในบทำบธิโลนยนังไมตยอมกลนับใจใหมต อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำยนังมดคนสต วนนข้อยทดดที่ ททำเนธินตทำม
ททำงของพระเจข้ทำเหลสืออยผซต ขที่งเปป็นตนัวแทนในเพลงสดดุดดบทนดร
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข กลตทำวดข้วยใจกลข้ทำวตทำ 5 ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายดนนศนตรผ ออกไปโดย
พระองคห์ ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเหยทยบคนททนั่ลกส ขรึนั้นตม่อสผขผู้ ผู้าพระองคห์ลงดผู้วยพระนามของพระองคห์
แมข้บทำงคนพยทำยทำมจะใหข้ขข้อควทำมนดรแสดงภทำพกทำรตตอสผข้แบบประจนันหนข้ทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็
กลตทำวเพดยงวตทำดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ อธิสรทำเอลจะพธิชธิตเหลตทำศนัตรผของนทำง หลนักกทำรนนัรนยนัง
มดอยผจต นถขงวนันนดร ดข้วยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ เรทำกป็มดชนัยเหนสือปฏธิปนักษรใดๆไดข้ทรนังนนัรน
สดด 44:6-8

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ประกทำศวตทำ เพราะขผู้าพระองคห์ไมม่วางใจใน

คนนธนผของขผู้าพระองคห์ และดาบของขผู้าพระองคห์ชวม่ ยขผู้าพระองคห์ใหผู้รอดไมม่ไดผู้ เขทำตระหนนักอยตทำงมด
ปนัญญทำวตทำอทำวดุธตตทำงๆไมตใชตสที่ งธิ ทดที่ปข้องกนันเขทำ คนันธนผและดทำบคสืออทำวดุธปกตธิของสมนัยนนัรน ปสืนคสืออทำวดุธ
ปกตธิสททำหรนับปนัจจดุบนัน แตตบดุคคลทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำยตอมตระหนนักวตทำกทำรปกปข้องของเรทำ
มธิไดข้อยผใต นทนัรงสองอยตทำง
ตรงกนันขข้ทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรตระหนนักอยตทำงถตองแทข้วทำต 7 แตม่พระองคห์ไดผู้ทรงชม่วยขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายใหผู้รอดจากศนตรผ และทรงใหผู้ผผู้เผ กลทยดขผู้าพระองคห์ไดผู้ความอาย คนทนัรงหลทำยทดที่
ดททำรงชดวธิตดข้วยดทำบจะตทำยเพรทำะดทำบนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม “แตตบดุคคลทดวที่ ทำงใจในพระเยโฮวทำหรกจป็ ะ
ปลอดภนัย” (สดุภทำษธิต 29:25) กทำรปกปข้องสดุดยอดของเรทำคสือองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำจอมโยธทำ ผผข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรทรทำบเรสืที่องนนัรน
ดนังนนัรนเขทำจขงประกทำศวตทำ 8 ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายอวดถรึงพระเจผู้าไดผู้ตลอดทนนั้งวนน และขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายสรรเสรนิญพระนามของพระองคห์เปป็นนนิตยห์ เซลาหห์ กทำรอวดของพวกเขทำมดอยผใต น
พระเจข้ทำของพวกเขทำ พวกเขทำอวดถขงพระเจข้ทำเรสืที่อยไป ดข้วยเหตดุนร ด พวกเขทำจขงสรรเสรธิญพระเจข้ทำอยตทำง
ไมตรผข้สรนธิ สดุด แมข้อธิสรทำเอลโดยรวมไมตไดข้อดุทธิศตนัวขนทำดนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำมดคนสตวนนข้อยทดที่ยททำเกรง
พระเจข้ทำกระทนังที่ ในกทำรตกเปป็นเชลยนนัรน

สดด 44:9-14

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ครทที่ทำครวญถขงกทำรทดที่พระเจข้ทำไดข้ทรงตดสอน

ประชทำชนของพระองคร แตม่พระองคห์ยนงทรงทอดทนินั้งขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเสทย และใหผู้ขผู้าพระองคห์ไดผู้
ความอนปยศ และมนิไดผู้เสดป็จออกไปกนบกองทนพของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย 10 พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้
ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายถอยกลนบจากคผม่อรนิ และคนททนั่เกลทยดขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายกป็ไดผู้ของรนิบไป
11 พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายเปป็นดนงแกะททนั่จะเอาไปกนิน และทรงกระจายขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายใหผู้ไปอยผม่ทม่ามกลางบรรดาประชาชาตนิ 12 พระองคห์ทรงขายประชาชนของ
พระองคห์อยม่างใหผู้เปลม่า ตามราคาไมม่ทรงไดผู้อะไรเพนินั่มเลย 13 พระองคห์ทรงกระทดาใหผู้ขผู้าพระองคห์
เปป็นททนั่นนนิ ทาของเพรืนั่อนบผู้าน เปป็นททนั่เยาะเยผู้ยและดผหมนินั่นแกม่ผผู้ทผ ทนั่อยผรม่ อบขผู้าพระองคห์ 14 พระองคห์ทรง
กระทดาใหผู้ขาผู้ พระองคห์ทนนั้งหลายเปป็นคดาครหาทม่ามกลางประชาชาตนิ เปป็นททนั่สนนนั่ ศทรษะทม่ามกลางชาตนิทนนั้ง
หลาย
ดข้วยคทำรมคมคทำยแบบกวด ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำถขงสภทำพของยผดทำหรในกทำรตก
เปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน ควทำมทดุกขรโศกปรทำกฏชนัดเจน พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำประชทำชนของพระองคร
เองแลข้ว อยตทำงนข้อยพวกเขทำบทำงคนกป็ทรทำบดดวทำต เพรทำะเหตดุใด แนตทดเดดยวมนันเปป็นเสดยงรข้องไหข้อนันเศรข้ทำ
โศก
สดด 44:15-16

ดข้วยควทำมครทที่ทำครวญเทดยบเทตทำกนับของเยเรมดยร กวดผผข้นร ดกลตทำวตตอไปวตทำ

ความอนปยศอดสผ อยผม่ตรงหนผู้าขผู้าพระองคห์วนนยนงคดนั่า และความอนบอายคลสมหนผู้าขผู้าพระองคห์ 16 เนรืนั่อง
ดผู้วยเสทยงของคนเยาะเยผู้ย และคนหมนินั่นประมาท เนรืนั่องดผู้วยศนตรผ และผผแผู้ กผู้แคผู้น กระทนังที่ หลนังจทำกถผก
กวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยแลข้ว หลทำยคนในยผดทำหรกยป็ นังไมตเขป็ดหลทำบ ดทำเนดยลตระหนนักถขงเรสืที่องนดรและ
อทำสทำวธิงวอนเผสืที่อชนชทำตธิของเขทำในดทำเนดยล 9 กระนนัรน ยนังมดยธิวหลทำยคนกระทนังที่ ในกทำรตกเปป็นเชลย
ในบทำบธิโลนซขที่งอยผหต ตทำงไกลจทำกพระเจข้ทำของพวกเขทำ ผผข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรจงข รนับหนข้ทำทดที่เปป็น
ตนัวแทนของชนชทำตธิของเขทำและประกทำศควทำมทดุกขรใจของเขทำเองตตอพระพนักตรรพรเจข้ทำ เขทำกลนับใจ
ใหมตตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเผสืที่อชนชทำตธิของเขทำเหมสือนทดที่ดทำเนดยลกระทททำ มนันแยตพออยผแต ลข้วเมสืที่อเหลตทำ
ศนัตรผของพวกเขทำหมธิที่นประมทำทพระเจข้ทำ แตตเมสือที่ พวกยธิวทดที่กลนับสนัตยรยนังเปป็นควทำมเสสืที่อมเสดยตตอ
พระเจข้ทำอยผต มนันกป็ทททำใหข้คนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำอนัปยศอดสผ

สดด 44:17-18

แมข้ยนังมดยวธิ หลทำยคนทดที่ไมตยอมกลนับใจใหมต กระทนังที่ ในกทำรตกเปป็น

เชลยนนัรน กวดผผข้ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำทตทำนนดรกกป็ ลตทำวชนัดเจนตตอพระเจข้ทำวตทำมดชนสต วนนข้อยทดที่ยงนั
สนัตยรซสืที่อตตอพระองครอยผต สนิงนั่ ทนนั้งปวงนทนั้เกนิดแกม่ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย แมผู้วม่าขผู้าพระองคห์ไมม่ลรืมพระองคห์
หรรือทสจรนิตตม่อพนนธสนญญาของพระองคห์ 18 จนิตใจของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายกป็มนิไดผู้หนนกลนบ ยม่างเทผู้า
ของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายกป็มนิไดผู้พรากจากพระมรรคาของพระองคห์ ยนังมดชนสต วนนข้อยซขงที่ เปป็นยธิวทดที่
ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำอยผซต ขที่งแสวงหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำอยตทำงสนัตยรซสืที่อแมข้ในยทำมทดที่ผผข้อสืที่นเรธิที่ม
หทำเงธินในบทำบธิโลนแลข้ว คนอสืนที่ ๆกป็เรธิที่ม ‘ทททำตทำมอยตทำงชทำวโลก’ และทททำตนัวกลมกลสืนเขข้ทำกนับ
วนัฒนธรรมใหมตทพดที่ วกเขทำเขข้ทำไปอยผต กระนนัรน ผผข้เขดยนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำทตทำนนดรกเป็ ตสือน
พระเจข้ทำใหข้ระลขกวตทำหลทำยคนมธิไดข้ลมสื พระองครและไมตไดข้ดผถผกดผแคลนพนันธสนัญญทำของพระองครทดที่
กระทททำกนับพวกเขทำ พวกเขทำยนังยขดมนันที่ อยผใต นควทำมสนัตยรซสืที่อของพวกเขทำตตอพระองคร พวกเขทำอยผใต น
โลก (แหตงบทำบธิโลน) แตตไดข้ตร นังใจแนตวแนตวทำต จะไมตเปป็นสต วนหนขงที่ ของมนัน
สดด 44:19-21

ในบทำบธิโลน พวกเขทำถผกจนับใหข้ไปอยผใต นสถทำนทดที่ของพวกงผและ

กธิรงกตทำ ยผดทำหรเปป็นชนชทำตธิทดที่แหลกลทำญ ถรึงแมผู้พระองคห์ทรงใหผู้ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายแหลกลาญในททนั่
ของมนงกร และคลสมขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายไวผู้ดผู้วยเงามนจจสราช กวดทตทำนนดรจขงถทำมวตทำ 20 ถผู้าเราไดผู้ลรืม
พระนามพระเจผู้าของเรา หรรือพนมมรือของเราใหผู้แกม่พระอรืนั่น 21 พระเจผู้าจะไมม่ทรงคผู้นหาเรรืนั่องนทนั้
หรรือ ผผข้เขดยนทดที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำทตทำนนดรตระหนนักดดถขงกทำรทรงรผเข้ หป็นทดุกสธิที่งของพระเจข้ทำ ถข้ทำ
ประชทำชนของพระเจข้ทำจะลสืมพระองครและไปตธิดตทำมพระอสืนที่ พระเจข้ทำจะทรงทรทำบเปป็นแนต ไมตมด
คททำถทำมในหนัวของเขทำเลยวตทำ เพราะพระองคห์ทรงทราบความลรึกลนบของจนิตใจ พระเจข้ทำทรงทรทำบ
ควทำมคธิดหรสือเหตดุจผงใจทดอที่ ยผลต ขกทดที่สดุดในใจของเรทำ ไมตมดสที่ งธิ ใดถผกปธิดซตอนไวข้จทำกพระองคร
สดด 44:22

ดข้วยควทำมสะเทสือนอทำรมณรอนันคมคทำย กวดผผข้นร ดจงข สรดุปถขงสภทำพของยผ

ดทำหร เพราะเหป็นแกม่พระองคห์ ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายจรึงถผกประหารวนนยนงคดนั่า และนนบวม่าเปป็นเหมรือน
แกะสดาหรนบจะเอาไปฆม่า ในชตวงปดแรกๆของกทำรตกเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน เหป็นไดข้ชนัดวตทำยนังมดกทำร
ขตมเหงและกทำรบดบบนังคนับจทำกรนัฐบทำลอยผต อนัครสทำวกเปทำโลยกขข้อนดรในโรม 8:36 โดยประยดุกตรใชข้มนัน
กนับกทำรขตมเหงทดที่ครธิสตจนักรยดุคตข้นกททำลนังเผชธิญแมข้ในขณะนนัรน

สดด 44:23-26

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำทผลขอใหข้พระเจข้ทำทรงเขข้ทำแทรกแซง

และชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้น โอ ขผู้าแตม่องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ขอทรงตรืนั่นเถนิด ไฉนพระองคห์
บรรทมอยผม่ ขอทรงตรืนั่นขรึนั้นเถนิด ขออยม่าทรงทอดทนินั้งขผู้าพระองคห์เสทยตลอดกาล 24 ไฉนพระองคห์ทรง
ซม่อนพระพนกตรห์ของพระองคห์เสทย ไฉนพระองคห์ทรงลรืมการททนั่ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายทสกขห์ยากและถผก
บทบบนงคนบเสทย แมข้เยเรมดยแร ละดทำเนดยลจะเขข้ทำใจในภทำยหลนังวตทำกทำรกวทำดตข้อนยผดทำหรไปเปป็นเชลยใน
ตอนแรกจะกธินเวลทำเจป็ดสธิบปด เหป็นไดข้ชนัดวตทำเพลงสดดุดดบทนดรถผกเขดยนขขรนกตอนกทำรเปธิดเผยนนัรน ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยพวกเขทำใหข้พข้น เขทำใชข้ภทำพเปรดยบของแกะและรบเรข้ทำ
พระเจข้ทำใหข้ทรงตสืที่นขขรนเพสือที่ ชตวยเหลสือพวกเขทำ
ขณะทดที่เพลงสดดุดดบทนดรใกลข้ถขงตอนจบ ผผข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรกเป็ ตสือนพระเจข้ทำเปป็นครนัรง
สดุดทข้ทำยใหข้ทรงระลขกวตทำ 25 เพราะจนิตวนิญญาณขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายโนผู้มถรึงผงคลท รม่างกายของขผู้า
พระองคห์ทนนั้งหลายเกาะตนิดดนิน ดข้วยคททำพผดเปรดยบเทดยบทดที่ทททำใหข้เหป็นภทำพชนัดเจน ผผข้เขดยนทตทำนนดร
พรรณนทำถขงกทำรถผกทททำใหข้ตทที่ทำลงสดุดๆทดที่พวกเขทำไดข้ประสบ พวกเขทำตทที่ทำลงพอๆกนับผงคลดแหตงพสืรนดธิน
เขทำจขงถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำแทนชนชทำตธิของเขทำ
เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำวธิงวอนสดุดทข้ทำยเพสือที่ ทผลขอกทำรชตวยใหข้พข้น 26 ลสกขรึนนั้ เถนิด
พระเจผู้าขผู้า ขอเสดป็จมาชม่วยขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย ขอทรงไถม่ขผู้าพระองคห์ไวผู้เพรืนั่อเหป็นแกม่ความเมตตา
ของพระองคห์ อทำจเปป็นไดข้วทำต ผผข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรคสือ ดทำเนดยลเองกตอนเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนของดทำ
เนดยล 9 ไมตวทำต กรณดใด กวดศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรกอป็ ข้อนวอนขอควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ โดยฝทำกตนัวเขทำ
เองและชนชทำตธิของเขทำไวข้กบนั ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 45: เพลงสดดุดดีบททดีอื่สดีอื่สวิบหผู้าคสือหนจึงอื่ ในยอดเขาเหลท่านนันั้นของ
หนนังสสือทดีอื่ไดผู้รบนั พระพรเลท่มนดีนั้อยท่างแทผู้จรวิง เหก็นไดผู้ชนัดวท่ามนันเปก็นเพลงสดดุดดีทดีอื่มเดี นสืนั้อหาเกดีอื่ยวกนับพระ
มหากษนัตรวิยณ์ในสงท่าราศดีของพระองคณ์ มนันคสือหนจึงอื่ ในบทเหลท่านนันั้นของพระคนัมภดีรณ์ทดีอื่กลท่าวถจึงพระเมส
สวิยาหณ์ ผผผู้แตท่งของมนันไมท่ปรากฏแนท่ชนัดแมผู้บางคนควิดวท่ามนันอาจถผกเขดียนขจึนั้นโดยมเหสดีคนหนจึอื่งของ

ซาโลมอน ดนังทดีอื่หมายเหตดุไวผู้ในชสืออื่ เรสือื่อง มนันคสือ เพลงแหสู่งควนำมรหัก ความหมายตรงตนัวกก็คอสื
บทเพลงแหท่งผผผู้เปก็นทดีอื่รกนั – กษนัตรวิยณ์องคณ์นนันั้น เชท่นเดดียวกนับเพลงสดดุดดีบทอสืนอื่ ๆหลายบท เพลงสดดุดดีบท
นดีนั้กก็ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้าคณะนนักรผู้องประสานเสดียงและนนักดนตรดีแหท่งพระววิหาร มนันถผกเขดียนขจึนั้น
ตนำมทนนำนองโชชนำนวิม มหัสควิลบทหนถึรื่งของคณะโครนำหห์ โชชานวิมมดีความหมายตรงตนัววท่าดอกลวิลลดีอื่
และหมายรวมถจึงฤดผใบไมผู้ผลวิดผู้วย มนันจจึงอาจเปก็นบทเพลงหนจึอื่งทดีอื่ถกผ ขนับรผู้องโดยบดุตรทนันั้งหลายของ
โคราหณ์เพสืออื่ เฉลวิมฉลองเทศกาลปนัสกาทดีอื่พระววิหาร มหัสควิล หมายถจึงการสนังอื่ สอนหรสือการใครท่ครวญ
เหมสือนเดวิม นดีจอื่ จึงเปก็นบทเพลงหนจึอื่งทดีตอื่ ผู้องถผกพวิจารณาและถผกใครท่ครวญ
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้มดีเนสือนั้ หาเกดีอื่ยวกนับพระมหากษนัตรวิยณ์องคณ์นนันั้นลผู้วนๆ นอกจากนดีนั้ ผผผู้เขดียน
หนนังสสือฮดีบรผกก็ประยดุกตณ์ใชผู้ขผู้อ 6-7 โดยตรงกนับพระเยซผครวิสตณ์ในฮดีบรผ 1:8-9 ดนังนนันนั้ จจึงไมท่มดีคคาถาม
เลยเกดีอื่ยวกนับลนักษณะเฉพาะตนัวของเพลงบทนดีทนั้ ดีอื่กลท่าวถจึงพระเมสสวิยาหณ์
สดด 45:1-2

ผผข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรไมตเสดยเวลทำเลยในกทำรประกทำศหนัวขข้อหลนัก

ของตน จนิตใจขผู้าพเจผู้าลผู้นไหลดผู้วยแนวคนิดดท ขผู้าพเจผู้าเลม่าบทประพนนธห์ของขผู้าพเจผู้าถวายกษนตรนิยห์ ลนินั้น
ของขผู้าพเจผู้าเหมรือนปากไกม่ของอาลนกษณห์ททนั่ชดานาญ ควทำมคธิดเบสืรองตข้นกป็คสือวตทำหนัวใจของผผข้เขดยน
ศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรทตวมทข้นไปดข้วยสธิที่งหนขที่งทดที่มหนัศจรรยร สธิที่งทดที่ดดนร นันเกดที่ยวขข้องกนับกษนัตรธิยรองครนร นัน – ของ
อธิสรทำเอลกตอนในตอนแรก อยตทำงไรกป็ตทำม จะเหป็นไดข้ชดนั ในไมตชข้ทำวตทำพระองครผผข้ทรงสธิทธธิธขทำดยธิงที่ กวตทำ
ทรงถผกกลตทำวถขง – พระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรงนั หลทำย ลธิรนของผผข้เขดยนทตทำนนดร ซขที่งเปป็นเหมสือน
ปทำกกทำของอทำลนักษณรทดที่ชททำนทำญและฉนับไว กป็พรข้อมแลข้วทดจที่ ะประกทำศควทำมยธิงที่ ใหญตของพระมหทำ
กษนัตรธิยรองครนร ด
2 พระองคห์ทม่านงามเลนิศยนินั่งกวม่าบสตรทนนั้งหลายของมนสษยห์ พระคสณหลนนั่งลงบนรนิมฝทปากของ
พระองคห์ทม่าน เพราะฉะนนนั้นพระเจผู้าทรงอดานวยพระพรพระองคห์ทม่านตลอดกาล ตนัวตนทนัรงสธิรนของ
พระมหทำกษนัตรธิยรของเรทำถผกพรรณนทำถขงโดยเรธิที่มตข้นดข้วยควทำมงทำมททำงกทำยภทำพของพระองครและ
เรสือนรต ทำงของพระองคร ควทำมสมบผรณรแบบททำงกทำยภทำพของพระองครกยป็ งธิที่ ใหญตกวตทำมนดุษยรคนใด
นอกจทำกนดร เมสืที่อพระคดุณถผกหลนังที่ ลงบนรธิมฝดพระโอษฐรของพระองคร สธิที่งใดกป็ตทำมทดพที่ ระองครตรนัสกป็

ลข้วนเปดที่ยมดข้วยพระคดุณ จงระลขกถขงถข้อยคททำอนันเปดที่ยมดข้วยพระคดุณซขงที่ ถผกยกใหข้เปป็นของพระเยซผในลผก
ทำ 4:22 พระองครทรงนตทำรนักใครต ไปทดุกสต วนไมตเพดยงในเรสือที่ งรผปลนักษณรภทำยนอกเทตทำนนัรนแตตในเรสืที่อง
จธิตใจและคททำพผดดข้วย ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรทดุกสต วนแหตงตนัวตนของพระองครแลข้วตลอด
กทำล ชตทำงเปป็นเรสือที่ งนตทำตสืนที่ เตข้นทดที่จะไดข้พบกนับพระผผข้ชตวยใหข้รอด เจข้ทำบตทำวและพระมหทำกษนัตรธิยรของเรทำ
หนข้ทำตตอหนข้ทำ
สดด 45:3-5

กวดศนักดธิธสธิทธธิธผผข้นร ดจขงรบเรข้ทำพระมหทำกษนัตรธิยรของเขทำใหข้เสดป็จออกไป

ทททำศขก โอ ขผู้าแตม่องคห์ผทผู้ผ รงมหนิทธนิฤทธนิธิ์ ขอทรงขนดดาบไวผู้ททนั่เอวของพระองคห์ทม่าน โดยสงม่าราศทและ
ความสผ งสม่งของพระองคห์ทม่าน วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสืที่อพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรงนั หลทำยจะทรง
มข้ทำขข้ทำมทข้องฟข้ทำมทำดข้วยฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดใหญตยธิงที่ พรข้อมกนับดทำบทดที่ชนักออกขณะทดที่พระองครทรง
กททำรทำบประชทำชทำตธิตตทำงๆ ดผ วธิวรณร 19:11 พระองครทรงเปดที่ยมดข้วยสงตทำรทำศดและควทำมสงตทำงทำมจรธิงๆ
พรข้อมกนับฉทำกหลนังนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกทำท ชนับพระมหทำกษนัตรธิยรตตอไปอดกวตทำ 4 ขอทรง
มผู้าอยม่างโอม่อม่าตระการเสดป็จไปอยม่างมทชนย เพรืนั่อเหป็นแกม่ความจรนิง ความอม่อนสส ภาพและความชอบ
ธรรม เมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำ มนันจะเปป็นไปดข้วยควทำมจรธิงและควทำมชอบธรรมทนัร งสธิรน ดผ วธิวรณร
19:11 แมข้ทรงครอบครองอททำนทำจทนัรงสธิรนในสวรรครและแผตนดธินโลก พระองครกจป็ ะไมตมดควทำม
จองหองหรสือควทำมหยธิงที่ ยโสอนันไมตสมควรเลย ตรงกนันขข้ทำม พระมหทำกษนัตรธิยรของเรทำจะทรง
แสดงออกซขที่งความอม่อนสส ภาพ คททำหลนังนดรในภทำษทำฮดบรผ (อนันวอวณ์) สสืที่อควทำมหมทำยทดที่เปป็นควทำมถตอม
ใจ
แมข้ทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรนังหลทำย องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็ทรงถตอม
พระทนัย พระเยซผเองทรงหมทำยเหตดุวทำต พระองครทรง “มดใจอตอนสดุภทำพและถตอมลง” (มนัทธธิว 11:29)
ควทำมคธิดทดที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือ กทำรไรข้ซขที่งควทำมเยตอหยธิงที่ ควทำมโอหนัง ควทำมจองหอง หรสือกทำรเหยดยด
หยทำม พรข้อมกนับลนักษณะเฉพทำะตนัวเชตนนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขงหมทำยเหตดุวทำต ใหผู้หนตถห์ขวาของ
พระองคห์ทม่านสอนกนิจอนนนม่าครนนั่นครผู้ามแกม่พระองคห์ทม่าน ควทำมหมทำยกป็คอสื วตทำพระหนัตถรขวทำของ

พระองครจะสอนสธิที่งนตทำอนัศจรรยรตตทำงๆ โดยอทำกนัปกธิรธิยทำแหตงพระหนัตถรขวทำของพระองครเอง พระมหทำ
กษนัตรธิยรองครนร ดจะทรงทททำใหข้เหตดุกทำรณรนตทำอนัศจรรยรตตทำงๆเกธิดขขรน
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 5 ลผกธนผของพระองคห์ทม่านกป็คมอยผม่ในจนิตใจของศนตรผ ของกษนตรนิยห์ ชนชาตนิทนนั้ง
หลายจรึงลผู้มอยผม่ใตผู้พระองคห์ทม่าน แมข้ผผข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรอทำจกททำลนังเขดยนเพสืที่อสรรเสรธิญควทำม
ชททำนทำญตตทำงๆในกทำรทททำศขกของกษนัตรธิยรแหตงอธิสรทำเอล กทำรประยดุกตรใชข้ทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกนับองครพระผผข้
เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็ยนังมดอยผเต หมสือนเดธิม เมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำ บรรดทำกองทนัพทดที่มทำรวมตนัวกนันของ
ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทดที่อทำรมทำเกดโดนจะลข้มลงตตอพระพนักตรรองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ เมสือที่ สธิที่งนนัรน
สททำเรป็จ กทำรครอบครองแหตงสนันตธิสดุขเปป็นเวลทำหนขที่งพนันปดของพระองครกจป็ ะเรธิที่มตข้นขขรน
สดด 45:6-8

กทำรครอบครองของพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิงที่ ใหญตและอดุปนธิสนัยของ

พระองครถผกพรรณนทำถขงเพธิที่มเตธิม โอ พระเจผู้าขผู้า พระททนั่นนนั่งของพระองคห์ดดารงเปป็นนนิตยห์และเปป็นนนิตยห์
ธารพระกรแหม่งอาณาจนกรของพระองคห์กป็เปป็นธารพระกรเททนั่ยงธรรม แมข้ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
กททำลนังกลตทำวถขงพระเจข้ทำ ฮดบรผ 1:8-9 กป็กลตทำวชนัดเจนวตทำนดที่หทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกพระเยซผครธิสตร แนตทด
เดดยวพระทดที่นนังที่ ของพระเจข้ทำดททำรงอยผชต นัวที่ นธิรนันดรร ลนักษณะเฉพทำะตนัวทดที่ชร ดเฉพทำะของอทำณทำจนักรของพระ
มหทำกษนัตรธิยรองครนร ดจะเปป็นควทำมชอบธรรม ธทำรพระกรคสือไมข้เทข้ทำหรสือกระบองของกษนัตรธิยรซขที่งเปป็น
สนัญลนักษณรแสดงถขงอททำนทำจและสธิทธธิอททำนทำจของกษนัตรธิยร ในกรณดขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ ธทำร
พระกรนนัรนคสือควทำมชอบธรรม นอกจทำกนดร ฮดบรผ 1:8-9 กป็กลตทำวชนัดเจนเหลสือเกธินวตทำกทำรสททำเรป็จจรธิงใน
ทดที่สดุดของขข้อควทำมตอนนดรหทำใชตใครอสืที่นนอกจทำกพระเยซผครธิสตร กทำรครอบครองของพระองครจะมด
ควทำมชอบธรรมเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัว
นอกจทำกนดร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุอดกวตทำ 7 พระองคห์ทรงรนกความชอบธรรมและ
ทรงเกลทยดชนงความชนวนั่ ชผู้า ฉะนนนั้นพระเจผู้าครือพระเจผู้าของพระองคห์ทม่านไดผู้ทรงเจนิมพระองคห์ทม่านไวผู้
ดผู้วยนดนั้ามนนแหม่งความยนินดทยนินั่งกวม่าพระสหายทนนั้งปวงของพระองคห์ทม่าน องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ
ทรงรนักควทำมชอบธรรม! พระองครทรงเกลดียดชนังควทำมชนัวที่ ชข้ทำ ถข้ทำเรทำอยทำกเปป็นเหมสือนพระเยซผ นดที่กป็
เปป็นหลนักกทำรทดที่เรทำควรเลดยนแบบ ดนังนนัรนพระเจข้ทำเองจขงทรงเจธิมพระเยซผเหนสือผผข้อสืที่นทนัรงปวง คททำวตทำ

พระครวิสตณ์ มดควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ 'ผผข้ทดที่ไดข้รนับกทำรเจธิม' พระเจข้ทำเองทรงเปป็นผผข้ทดที่ไดข้เจธิมพระเยซผเปป็น
พระมหทำกษนัตรธิยร นอกจทำกนดร นดบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรเจธิมนดรเปป็นเพรทำะควทำมรนักควทำมชอบ
ธรรมและควทำมเกลดยดชนังควทำมชนัวที่ ชข้ทำของพระเยซผ นดที่จงข เปป็นเหตดุวทำต ทททำไมพระองครจะทรงเปป็นพระ
มหทำกษนัตรธิยร บทเรดยนหนขงที่ จขงมดอยผสต ททำหรนับเรทำตตอไปเพสืที่อทดที่จะปฏธิบนัตธิตทำม
ยธิงที่ กวตทำนนัรน กวดศนักดธิธสธิทธธิธผผข้นร ดจขงหมทำยเหตดุวทำต 8 บรรดาฉลองพระองคห์ของพระองคห์ทม่านกป็
หอมฟสผู้งไปดผู้วยกลนินนั่ มดยอบ กฤษณา และการบผรจากพระราชวนงงาชผู้าง ฉลองพระองคห์เหลม่านทนั้
กระทดาใหผู้พระองคห์ทม่านยนินดท นทรทำมนันเจธิมศนักดธิธสธิทธธิธของอธิสรทำเอลคสือ สทำรประกอบทดที่ทททำจทำกตททำรนับ
พธิเศษซขที่งรวมนทรทำหอมตตทำงๆเขข้ทำไปดข้วย เชตน มดยอบ, กฤษณทำ และกทำรบผร เมสืที่อกษนัตรธิยอร งครหนขงที่ ถผก
เจธิมดข้วยนทรทำมนันมะกอกซขที่งมดกลธิที่นหอมพธิเศษนดร มนันกป็ไหลลงบนเสสืรอผข้ทำของเขทำซขที่งทททำใหข้เสสืรอผข้ทำของเขทำ
มดกลธิที่นหอม นดที่ถผกกระทททำทดที่เยรผซทำเลป็มซขที่งเปป็นทดที่ๆพระรทำชวนังของกษนัตรธิยรตรนังอยผต
อยตทำงไรกป็ตทำม วลดทดที่กลตทำวถขง “พระรทำชวนังงทำชข้ทำง” ตรงนดรเหป็นไดข้ชนัดวตทำบอกเปป็นนนัยถขง
พระรทำชวนังเหลตทำนนัรนแหตงสวรรครเอง มนันคสือทดที่นนันที่ ทดที่องครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงถผกเจธิมโดยพระเจข้ทำ
ใหข้เปป็นพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรงนั หลทำย ในวนันนนัรนจะมดกทำรชสืนที่ ชมยธินดดใหญตยธิงที่ ในพธิธดสวม
มงกดุฎอนันศนักดธิธสธิทธธิธนนัรน
สดด 45:9

ควทำมคธิดตรงนดรวกกลนับไปยนังอธิสรทำเอลและรทำชวงศรนร นัน ในหมผม่สตรทผผู้ผ

มทเกทยรตนิของพระองคห์ทม่านมทราชธนิดาของบรรดากษนตรนิยห์ พระราชนินทประดนบทองคดาเมรืองโอฟทรห์
ประทนบอยผม่ขผู้างขวาพระหนตถห์พระองคห์ทม่าน รทำชสททำนนักของกษนัตรธิยแร หตงอธิสรทำเอลสมนัยนนัรนรวมถขง
ธธิดทำของกษนัตรธิยรองครกตอนๆดข้วย เจข้ทำหญธิงเหลตทำนดรอยผทต นดที่ นันที่ เพสืที่อนททำของกททำนนัลตตทำงๆมทำถวทำยแกตกษนัตรธิยร
องครใหมต และจทำกนนัรนผผข้เขดยนพระคนัมภดรรทตทำนนดรกลตทำวถขงพระรทำชธินขด องกษนัตรธิยรซงขที่ ยสืนอยผขต ข้ทำงขวทำของ
เขทำโดยแตตงชดุดประดนับทองคททำเนสืรอดดทดที่สดุด ภทำพเหตดุกทำรณรนร ดเปลดที่ยนไปกลตทำวถขงมเหสดและเหลตทำผผข้เขข้ทำ
รต วมของพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิงที่ ใหญตทจดที่ ะเสดป็จมทำนนัรน
สดด 45:10-11

แมข้พธิธดสวมมงกดุฎของกษนัตรธิยอร งครหนขงที่ แหตงอธิสรทำเอลถผกใชข้เปป็นภทำพ

ประกอบ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็กลตทำวถขงเจข้ทำสทำวของพระมหทำกษนัตรธิยรองครนร นัน – ครธิสตจนักร โอ

ธนิดาเออ๋ย จงพนิเคราะหห์ ฟนงและเอทยงหผของเธอลง จงลรืมชนชาตนิของเธอ และลรืมบผู้านบนิดาของเธอ
เสทย ครธิสตจนักรในฐทำนะเจข้ทำสทำวของพระครธิสตรถผกกททำชนับใหข้ลสืมกททำพสืดฝตทำยโลกของเธอและมองไป
ยนังมรดกของเจข้ทำบตทำวของเธอ
11 และกษนตรนิยห์จะทรงปรารถนาความงามของเธอ เนรืนั่องจากพระองคห์ทม่านเปป็นเจผู้านายของ
เธอ จงโคผู้งลงใหผู้พระองคห์ทม่านเถนิด แมข้พธิธดรทำชทำภธิเษกของคนฮดบรผอยผใต นฉทำกหลนัง ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกป็เปป็นเรสืที่องควทำมปรทำรถนทำของพระมหทำกษนัตรธิยรองครนร ดทดที่มดใหข้แกตเจข้ทำสทำวของพระองคร ดผ
วธิวรณร 21 เรทำในฐทำนะครธิสตจนักรจขงไดข้รนับคททำสนังที่ ใหข้นมนัสกทำรพระองครเพรทำะวตทำพระองครทรงเปป็นไมต
เพดยงเจข้ทำบตทำวผผข้ยงธิที่ ใหญตของเรทำเทตทำนนัรน แตตองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำดข้วย
สดด 45:12

ภทำพประกอบเพธิมที่ เตธิมของพธิธดรทำชทำภธิเษกและงทำนสมรสของกษนัตรธิยร

ฮดบรผองครหนขที่งยนังเปป็นฉทำกหลนังอยผเต หมสือนเดธิม ธนิดาของเมรืองไทระจะเอาของกดานนลมากดานนลเธอ ครือ
เศรษฐทมนนั่งคนนั่งททนั่สสดของประชาชนจะขอความกรสณาจากเธอ เหมสือนกนับทดที่มขด องกททำนนัลตตทำงๆและกทำร
เฉลธิมฉลองใหญตโตเสมอทดพที่ ธิธดรทำชทำภธิเษกและพธิธดอภธิเษกสมรสของกษนัตรธิยร มนันจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย
กนับองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ
สดด 45:13-15

แมข้ตรงนดรมดกทำรกลตทำวถขงธธิดทำของกษนัตรธิยร บรธิบทกป็กลตทำวชนัดเจนถขง

งทำนสมรสหนขงที่ ครธิสตจนักรเปป็นทนัรงธธิดทำของพระมหทำกษนัตรธิยรองครนร นันและเจข้ทำสทำวของพระองครใน
ขณะเดดยวกนัน กทำรประยดุกตรใชข้เชธิงคททำพยทำกรณรตรงนดรจขงหมทำยถขงครธิสตจนักร ณ กทำรสมรสของพระ
เมษโปดก เจผู้าหญนิงประดนบพระกายในหผู้องของพระนางเธอดผู้วยเสรืนั้อผผู้ายกทองคดา จงเปรดยบเทดยบ
ขข้อควทำมนดรกบนั วธิวรณร 21:11 ทดคที่ รธิสตจนักรในฐทำนะเจข้ทำสทำวของพระครธิสตรถผกพรรณนทำวตทำเปดที่ยมดข้วย
สงตทำรทำศด จงสนังเกตวธิวรณร 19:8 ดข้วย วลดทดที่กลตทำววตทำเสสืรอผข้ทำของเธอยกทองคดาอทำจหมทำยถขงเครสือที่ ง
ประดนับของเจข้ทำสทำวขณะทดที่เธอมทำยนังเจข้ทำบตทำวของเธอ
14 เขาจะนดาพระนางผผทผู้ รงเสรืนั้อหลายสทเขผู้าเฝผู้ากษนตรนิยห์ และจะนดาหญนิงพรหมจารทผผู้ตผ นิดตาม
ครือเพรืนั่อนเจผู้าสาวมาถวายพระองคห์ทม่าน ควทำมงทำมของเครสืที่องแตตงกทำยของเจข้ทำสทำวของพระมหทำ
กษนัตรธิยรองครนร ดถผกพรรณนทำถขงเพธิมที่ เตธิม ควทำมหมทำยของ “เสสืรอหลทำยสด” กป็คสือควทำมงทำมอนันยธิงที่ ใหญต

ทดที่สดุด ในแผนกทำรอนันยธิงที่ ใหญตกวตทำของเหตดุกทำรณรตตทำงๆยดุคสดุดทข้ทำย หญวิงพรหมจารดีเหลตทำนนัรนอทำจเปป็น
บรรดทำผผข้ทดที่ถผกไถตแลข้วของอธิสรทำเอลซขที่งมทำในฐทำนะเพสืที่อนเจข้ทำสทำว จงสนังเกตดข้วยถขงควทำมเหมสือนกนัน
กนับคททำอดุปมทำขององครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในมนัทธธิว 25:1-13 15 เขาทนนั้งหลายจะถผกนดาไปดผู้วยความ
ชรืนนั่ บานและยนินดท เขาจะเขผู้าไปในพระราชวนง ควทำมสนัมพนันธรอนันใกลข้ชธิดของอธิสรทำเอลทดที่ถผกไถตแลข้
วกนับครธิสตจนักรในอทำณทำจนักรทดที่จะมทำนนัรนจขงถผกบอกเปป็นนนัย
สดด 45:16-17

เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยดข้วยคททำสรรเสรธิญสดุดทข้ทำยถวทำยแดตพระมหทำ

กษนัตรธิยร บรรดาโอรสของพระองคห์ทม่านจะแทนบรรพบสรสษของพระองคห์ทม่าน พระองคห์ทม่านจะแตม่ง
ตนนั้งใหผู้เปป็นเจผู้านายทนนั่วแผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น ไมตมดกทำรบอกเปป็นนนัยเลยวตทำพระมหทำกษนัตรธิยรจะทรงใหข้
กททำเนธิดบดุตรเปป็นคนจรธิงๆในอทำณทำจนักรนนัรน ตรงกนันขข้ทำมมดกทำรบอกเปป็นนนัยตรงนดรถงข เชสืรอสทำยฝตทำย
วธิญญทำณของพระมหทำกษนัตรธิยร พวกเขทำจะปกครองและครอบครองไปทนัวที่ แผตนดธินโลก อทำจเปป็นไดข้
วตทำครธิสตจนักร ในฐทำนะธธิดทำของพระมหทำกษนัตรธิยรและเจข้ทำสทำวของพระองครดข้วยอทำจเปป็นเหลตทำเจข้ทำชทำย
และลผกๆของพระองครในวนันนนัรนดข้วยเมสือที่ พระองครเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง
เพรทำะวตทำแนตทดเดดยว “แตตสตวนบรรดทำผผข้ทดที่ตข้อนรนับพระองคร พระองครทรงประททำนอททำนทำจใหข้เขทำเปป็น
บดุตรของพระเจข้ทำ คสือคนทนัรงหลทำยทดที่เชสืที่อในพระนทำมของพระองคร” (ยอหรน 1:12)
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเพธิมที่ พระสนัญญทำสดุดทข้ทำยเขข้ทำไปดข้วย 17 เราจะกระทดาใหผู้พระนามของ
พระองคห์ทม่านเปป็นททนั่เชนิดชผ ตลอดบรรดาชนวนั่ อายส ฉะนนนนั้ ชนชาตนิทนนั้งหลายจะสดสดทพระองคห์ทม่านเปป็น
นนิจกาล แนตทดเดดยว ดนังทดที่พระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธไดข้ทรงดลใจกวดทตทำนนดร พระนทำมของพระมหทำกษนัตรธิยร
ไดข้ถผกจดจททำมทำแลข้วและจะถผกจดจททำในทดุกยดุคสมนัย ดนังนนัรนคนทนัรงปวงจะสรรเสรธิญพระองครเปป็นนธิจ
กทำล!
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 46: มดีหลากหลายความควิดเหก็นเกดีอื่ยวกนับวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียน
ขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสใด ไลท่ตนันั้งแตท่ชยนั ชนะของอวิสราเอลทดีอื่ทะเลแดงไปจนถจึงชนัยชนะตท่างๆของดาววิด
เหนสือเหลท่าศนัตรผของเขาไปจนถจึงการทดีอื่เซนนาเคอรวิบถผกทคาใหผู้พท่ายแพผู้ในสมนัยของเฮเซคดียาหณ์

อยท่างไรกก็ตาม ขผู้อเทก็จจรวิงทดีอื่วท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกอดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้องกก็บอกเปก็นนนัยวท่ามนันถผก
เขดียนโดยดาววิดและจจึงกลท่าวถจึงชนัยชนะตท่างๆทดีพอื่ ระเจผู้าไดผู้ประทานแกท่เขา อยท่างไรกก็ตาม ใจความ
หลนักทดีอื่ยงวิอื่ ใหญท่กวท่ากก็คสือ ทดีอื่ลดีนั้ภยนั ทดีอื่ประชาชนของพระเจผู้าหาพบไดผู้ในพระเจผู้า จรวิงๆแลผู้วมดีการบอก
เปก็นนนัยเชวิงพยากรณณ์หลายอยท่างในเนสืนั้อความนดีเนั้ กดีอื่ยวกนับวนันแหท่งพระเยโฮวาหณ์ เพลงสดดุดดีบทนดีนั้จงจึ เรวิอื่ม
ตผู้นเพลงสดดุดดีสามบททดีอื่กลท่าวถจึงวนันแหท่งพระเยโฮวาหณ์
เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเกรวิอื่นนคาวท่า ถถึงหหัวหนน้นำนหักรน้อง ของคณะโครนำหห์ บทเพลงตนำมทนนำนองอนำ
ลนำโมท อดีกครนังนั้ ทดีอื่หนัวหนผู้านนักรผู้องผผผู้นดีนั้เปก็นผผผู้อคานวยการดนตรดีทพดีอื่ ลนับพลาและคณะโคราหณ์คสือ คนเลวดี
กลดุท่มหนจึงอื่ ทดีอื่ไดผู้รนับมอบหมายใหผู้เปก็นคณะนนักรผู้องประสานเสดียงทดีอื่พลนับพลา คคาวท่า อนำลนำโมท เปก็นคคา
นท่าสนใจ มนันมาจาก 'อนัลมาหณ์' ซจึอื่งเปก็นคคาฮดีบรผทมดีอื่ ดีความหมายวท่า 'หญวิงพรหมจารดี' นดีอื่จงจึ หมายถจึง
เหลท่าสาวพรหมจารดีและอาจเปก็นพวกหญวิงสาวทดีอื่รผู้องเสดียงโซปราโนท่ บางคนควิดวท่าอาลาโมทคสือ
บรรดาบดุตรสาวของบดุตรชายเหลท่านนันั้นของโคราหณ์และรผู้องเพลงเปก็นคณะนนักรผู้องประสานเสดียง
หญวิงคณะหนจึอื่ง
สดด 46:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำประกทำศอนันเปดที่ยมสดุข พระเจผู้าทรงเปป็น

ททนั่ลทนั้ภนยและเปป็นกดาลนงของขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลาย เปป็นความชม่วยเหลรือททนั่พรผู้อมอยผใม่ นยามยากลดาบาก
แมข้ผผข้เขดยนทตทำนนดรกทำท ลนังใหข้กทำรเกดที่ยวกนับประสบกทำรณรในอดดต มดกทำรบอกเปป็นนนัยชนัดเจนถขงเหตดุกทำรณร
ตตทำงๆในยดุคสดุดทข้ทำย ดทำวธิดทรทำบดดวทำต พระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ลร ดภยนั และกททำลนังของเขทำ เขทำไดข้ประสบกนับกทำร
ชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ทำมทำหลทำยครนัรงแลข้ว ควทำมหมทำยของ “ควทำมชตวยเหลสือทดที่พรข้อมอยผ”ต กป็คสือผผข้หนขที่ง
ทดที่อยผเต คดยงขข้ทำง เมสืที่อควทำมยทำกลททำบทำกมทำถขง ควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำกป็อยผขต ข้ทำงๆเรทำเลยเพรทำะ
พระองครตรนัสไวข้วทำต “เรทำจะไมตละทตทำนหรสือทอดทธิรงทตทำนเลย” (ฮดบรผ 13:5) ดนังนนัรนองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
ทรงเปป็น (1) ทดที่ลร ดภยนั ของเรทำ, (2) พละกททำลนังของเรทำ และ (3) ทรงอยผใต กลข้เสมอยทำมควทำมทดุกขรลททำบทำก
มทำใกลข้
สดด 46:2-3

ควทำมคธิดตรงนดรดผเหมสือนจะเปลดที่ยนไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวทำหรและ

เหตดุกทำรณรตตทำงๆทดที่เกดที่ยวขข้องกนับอธิสรทำเอลในระหวตทำงและหลนังจทำกยดุคเจป็ดปด ฉะนนนนั้ เราจะไมม่กลนว

แมผู้วม่าแผม่นดนินโลกจะถผกยกออกไป แมผู้วม่าภผเขาทนนั้งหลายจะโคลงเคลงลงสผม่สะดรือทะเล แมข้ผผข้แตตง
เพลงสดดุดดทตทำนนดรอทำจกททำลนังใชข้คททำกลตทำวเกธินจรธิงในกทำรพผดถขงแผตนดธินโลกวตทำถผกยกออกไปและภผเขทำ
ทนัรงหลทำยถผกแบกลงไปในทะเล กระนนัรนมดควทำมคลข้ทำยคลขงกนันอนันนตทำทขที่งหลทำยประกทำรกนับเหตดุกทำรณร
ตตทำงๆซขที่งจะเกธิดขขรนในชตวงยดุคเจป็ดปด ในวนันนนัรน พระเจข้ทำจะทรงเขยตทำแผตนดธินโลกดข้วยแผตนดธินไหว
รดุนแรงตตทำงๆซขงที่ รวมถขงแผตนดธินไหวทดที่ผทำต ภผเขทำมะกอกเทศไปจนถขงทะเลเมดธิเตอรรเรเนดยนดข้วย ดผ เศ
คทำรธิยทำหร 14:4-5, 8 ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือกทำรพบทดที่ลร ดภยนั ในพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำในชตวงเวลทำ
แหตงควทำมทดุกขรลททำบทำกใหญตยธิงที่ นนัรน ขข้อควทำมตอนนดรอทำจถผกอข้ทำงโดยพวกยธิวทดที่กลนับใจเชสืที่อใหมตๆในยดุค
เจป็ดปดเมสือที่ พวกเขทำเผชธิญเหตดุกทำรณรตตทำงๆทดที่สะเทสือนสะทข้ทำนซขที่งนททำไปสผตตอนจบของยดุคเจป็ดปด
3 แมผู้วม่านดนั้าทะเลครึกคะนองและฟองฟผ แมผู้วม่าภผเขาสนนนั่ สะเทรือนเพราะทะเลอลวนนนนั้น เซลาหห์
ควทำมคธิดตรงนดรอทำจพยทำกรณรถขงเหตดุกทำรณรนตทำกลนัวเหลตทำนนัรนในชตวงยดุคเจป็ดปด มดคททำพยทำกรณรมทำกมทำย
เกดที่ยวกนับแผตนดธินไหวรดุนแรงตตทำงๆในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร แมข้กระนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดร
กป็ประกทำศวตทำ “ฉะนนัรนเรทำจะไมตกลนัว” เพรทำะเหตดุใดนตะหรสือ? เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นทดที่ลร ดภนัย พละ
กททำลนังและควทำมชตวยเหลสือของพวกเขทำ พระสนัญญทำนนัรนยนังเปป็นจรธิงอยผเต หมสือนเดธิมจนถขงตอนนดร
สดด 46:4-5

ในบรธิบทเดดยวกนันนดร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศเดดดี๋ยวนดรวทำต มท

แมม่นดนั้าสายหนรึนั่ง ททนั่คลองระบายจะกระทดาใหผู้พระมหานครของพระเจผู้ายนินดท ครือพลนบพลาบรนิสส ทธนิธิ์
ขององคห์ผผู้สผ ผ งสส ด แมข้บทำงคนพยทำยทำมประยดุกตรใชข้ขข้อควทำมนดรกบนั ลททำธทำรขธิดโรนซขงที่ เคยไหลลงดข้ทำนทธิศ
ตะวนันออกของเยรผซทำเลป็ม ระหวตทำงภผเขทำของพระวธิหทำรและภผเขทำมะกอกเทศ ททำงนทรทำไหลนนัรนกป็ไมต
เคยมดขนทำดใหญตโตเลย ปนัจจดุบนัน มนันกป็ไมตมดอยผอต ดกตตอไปแลข้ว มนันเปป็นลททำธทำรสทำยหนขที่งทดที่มขด นทำดเลป็ก
เสมอ ตรงกนันขข้ทำม ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรอทำจถผกนททำพทำโดยพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธใหข้มองลตวงหนข้ทำ
ไปยนังยดุคพนันปดซงขที่ จะมดแมตนร ททำสทำยหนขที่งทดที่ไหลออกมทำจทำกเยรผซทำเลป็มจรธิงๆ เศคทำรธิยทำหร 14:8 กลตทำวชนัดเจ
นมทำกๆเกดที่ยวกนับเรสืที่องนดรเชตนเดดยวกนับเอเสเคดยล 47:1-2 ในบรธิบททดที่ใหญตกวตทำ นดที่ดผเหมสือนจะเปป็นเจตนทำ
ในทดสที่ ดุดของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธตรงนดร เมสือที่ พระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ ลนักษณะภผมธิประเทศและ
ภผมธิศทำสตรรทรนังสธิรนของเยรผซทำเลป็ม (และบรธิเวณโดยรอบ) จะถผกเปลดที่ยนแปลงอยตทำงสธิรนเชธิง แมตนร ททำหลนัก

สทำยหนขงที่ จะไหลจทำกเยรผซทำเลป็มไปยนังทะเลนนัรน มดควทำมเหมสือนกนันหลทำยประกทำรตรงนดรกบนั วธิวรณร
22:1-2 แมข้วทำต กทำรสททำเรป็จจรธิงของเรสืที่องนนัรนไมตไดข้พข้องกนับแมตนร ททำยดุคพนันปดทดที่ถผกพรรณนทำถขงตรงนดรกตป็ ทำม
ในวนันนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรบอกลตวงหนข้ทำถขงกทำรทดที่ 5 พระเจผู้าทรงสถนิตกลางพระ
มหานคร เธอจะไมม่โคลงเคลงยผู้ายไป พอรสม่งอรสณพระเจผู้ากป็ทรงชม่วยเธอไวผู้ แมข้สงตทำรทำศดเชคธินทำหรของ
พระเจข้ทำสถธิตอยผทต ดที่พลนับพลทำในสมนัยของดทำวธิดและจทำกนนัรนทดพที่ ระวธิหทำรในรนัชกทำลของซทำโลมอนอ
ยตทำงแนตนอน เหป็นไดข้ชนัดวตทำมนันถผกพรทำกออกไปเมสืที่ออธิสรทำเอลไถลเขข้ทำสผตกทำรละทธิรงควทำมจรธิง ดนังนนัรนจขง
กลตทำวไดข้วทำต ขณะนนัรนพระเจข้ทำทรงสถธิตอยผทต ตทำมกลทำงนครแหตงพระเจข้ทำนนัรน ควทำมหวนังของดทำวธิดกป็คสือวตทำ
พระเจข้ทำจะทรงชตวยเยรผซทำเลป็ม ควทำมคธิดของ “พอรดุตงอรดุณ” คสือ เดดดี๋ยวนนัรนเลยหรสือในทนันทด แนตนอนวตทำ
มดกทำรสททำเรป็จจรธิงแบบจททำกนัดของควทำมหวนังนนัรนในสมนัยของดทำวธิดและแมข้แตตซทำโลมอน อยตทำงไรกป็ตทำม
กทำรสททำเรป็จจรธิงในทดที่สดุดของควทำมหวนังอนันยธิงที่ ใหญตนร ดกจป็ ะเกธิดขขรนในยดุคพนันปดเมสืที่อกทำรสถธิตอยผดต วข้ ยของ
พระเจข้ทำจะประทนับในพระวธิหทำรยดุคพนันปดอดกครนัรงและพระเจข้ทำพระบดุตรจะประทนับบนพระทดที่นนังที่ ของ
พระองครทดที่เยรผซทำเลป็ม ในวนันนนัรนเยรผซทำเลป็มจะไมตถผกยข้ทำยไปเลย
สดด 46:6-7

จดุดสนใจหลนักยนังอยผทต วดที่ นันแหตงพระเยโฮวทำหรตตอไป บรรดา

ประชาชาตนิกป็อลหมม่าน และราชอาณาจนกรทนนั้งหลายกป็คลอนแคลน พระองคห์ทรงเปลม่งพระสส รเสทยง
แผม่นดนินโลกกป็ละลายไป อทำจมดกทำรสททำเรป็จจรธิงแบบจททำกนัดของเรสืที่องนดรในครนัรงอดดตเมสืที่อดทำวธิดกลตทำวถขง
กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำโดยใชข้คททำพผดเชธิงเปรดยบเปรย อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรสททำเรป็จจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำ
ยตอมมดลนักษณะเปป็นอวสทำนกทำล ในยดุคเจป็ดปด ประชทำชทำตธิตตทำงๆจะเดสือดดทำลตตอสผข้อธิสรทำเอลและ
พระเจข้ทำของเธอ พวกเขทำจะรดุกรทำนแผตนดธินนนัรนดข้วยกองกททำลนังมหทำศทำลกตอนสงครทำมอทำรมทำเกดโดน
กระนนัรน พระองครจะทรงสนังหทำรเหลตทำคนชนัวที่ ดข้วยลมแหตงรธิมฝดพระโอษฐรของพระองคร ดผ อธิสยทำหร
11:4 อทำจมดคททำพยทำกรณรทรดที่ ะยะยทำวกวตทำดข้วยของกทำรทดที่แผตนดธินโลกในปนัจจดุบนนั ละลทำยไปหลนังยดุค
พนันปด ดผ 2 เปโตร 3:10, 12 อยตทำงไรกป็ตทำม บรธิบททดที่ใหญตกวตทำกป็ดผเหมสือนกลตทำวถขงเหตดุกทำรณรสะเทสือน
สะทข้ทำนตตทำงๆซขที่งเกธิดขขรนรอบๆอธิสรทำเอลในตอนทข้ทำยของยดุคเจป็ดปดเมสืที่อพระเจข้ทำทรงทททำลทำยเหลตทำศนัตรผ
ของพวกเขทำ

ถขงกระนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกใป็ หข้กทำรปลอบใจแกตประชทำชนของพระเจข้ทำโดยเตสือน
พวกเขทำใหข้ระลขกวตทำ 7 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาทรงสถนิตกนบเราทนนั้งหลาย พระเจผู้าของยาโคบทรง
เปป็นททนั่ลทนั้ภยน ของพวกเรา เซลาหห์ เมสือที่ พวกยธิวทดที่เพธิงที่ กลนับใจเชสืที่อเผชธิญควทำมนตทำสะพรขงกลนัวตตทำงๆของ
ยดุคเจป็ดปดในชตวงวนันทข้ทำยๆของมนัน พระเจข้ทำกป็ทรงใหข้กทำท ลนังใจพวกเขทำอยตทำงมทำกโดยเตสือนใจพวกเขทำ
วตทำพระองครจะทรงอยผกต บนั พวกเขทำ พระองครจะทรงอยผกต บนั พวกเขทำและเปป็นทดที่ลร ดภนัยของพวกเขทำ พระ
สนัญญทำนนัรนจะวตทำไปแลข้วกป็ประยดุกตรใชข้กบนั ประชทำชนทดุกคนของพระเจข้ทำตลอดทดุกยดุคสมนัย
สดด 46:8-9

ลนักษณะเฉพทำะตนัวทดที่เปป็นอวสทำนกทำลของเพลงสดดุดดบทนดรยงธิที่ ชนัดเจน

มทำกขขรนในสองขข้อนดร มาเถนิด มาดผพระราชกนิจของพระเยโฮวาหห์ วม่าพระองคห์ทรงกระทดาใหผู้เกนิดการ
รกรผู้างอะไรบผู้างในแผม่นดนินโลก แมข้คททำทดที่แปลเปป็น แผม่นดนินโลก (เอเรทซณ์) อทำจแปลไดข้ดข้วยวตทำ
'แผตนดธิน' (ซขที่งหมทำยถขงแผตนดธินอธิสรทำเอล) บรธิบททดที่ใหญตกวตทำกป็กลตทำวถขงแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ควทำมคธิด
ตรงนดรอทำจหมทำยถขงอธิสรทำเอลทดที่กลนับใจเชสืที่อแลข้วในตอนตข้นของยดุคพนันปดซขที่งอนัศจรรยรใจกนับกทำร
พธิพทำกษทำแบบทททำลทำยลข้ทำงของพระเจข้ทำทดที่เกธิดขขรนทนัวที่ แผตนดธินโลกในชตวงยดุคเจป็ดปด
ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวตตอไปวตทำ 9 พระองคห์ทรงใหผู้สงครามสงบถรึงททนั่สสดปลายแผม่น
ดนินโลก พระองคห์ทรงหนกคนนธนผและฟนนหอกเสทย พระองคห์ทรงเผารถรบเสทยดผู้วยไฟ แมข้บทำงคนจะ
ประยดุกตรใชข้ขข้อนดรกบนั แผตนดธินนนัรน (เอเรทซณ์) ของอธิสรทำเอล ไมตเคยมดเวลทำใดในประวนัตธิศทำสตรรเลยทดที่
สงครทำมตตทำงๆในอธิสรทำเอลไดข้สรธินสดุดลง นนันที่ ยนังเปป็นจรธิงอยผเต หมสือนเดธิมจนถขงชนัวที่ โมงนดร อยตทำงไรกป็ตทำม
มนันจะเปป็นตทำมนนัรนอยตทำงแนตนอนเมสืที่อพระเยซผเสดป็จกลนับมทำและสถทำปนทำอทำณทำจนักรทนัวที่ โลกของ
พระองคร สงครทำมนตทำกลนัวเหลตทำนนัรนของยดุคเจป็ดปดจะสธิรนสดุดลงและจะมดกทำรครอบครองแหตงสนันตธิสขดุ
หนขงที่ พนันปด ในวนันนนัรนดทำบตตทำงๆจะถผกตดใหข้เปป็นผทำลไถ อทำวดุธเพสืที่อกทำรสงครทำมตตทำงๆจะไมตมดอยผอต ดกตตอ
ไป แมข้โลกพยทำยทำมทดจที่ ะลดอทำวดุธกนันในยดุคสมนัยนดร มนันจะไมตมวด นันเปป็นจรธิงจนกวตทำองครสนนั ตธิรทำชทรง
สถทำปนทำพระทดที่นนังที่ ของพระองครในอทำณทำจนักรของพระองคร ในวนันนนัรน สงครทำมตตทำงๆจะสธิรนสดุดลง
จนถขงทดที่สดุดปลทำยแผตนดธินโลก จงสรรเสรธิญพระเจข้ทำ!

สดด 46:10-11

พรข้อมกนับฉทำกหลนังอนันนตทำตะลขงนนัรน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้แตตงเพลงสดดุดด

ทตทำนนดรจขงทรงสนังที่ ประชทำชนของพระองครวทำต "จงนนินั่งเสทย และรผผู้เถอะวม่า เราครือพระเจผู้า เราจะเปป็นททนั่
ยกยม่องทม่ามกลางประชาชาตนิ เราจะเปป็นททนั่ยกยม่องในแผม่นดนินโลก" แมข้ชตวงเวลทำแหตงควทำมทดุกขร
ลททำบทำกจะมทำอยตทำงแนตนอน เรทำกป็ถผกเตสือนใจใหข้สงบนธิที่งและระลขกวตทำพระเจข้ทำยนังทรงประทนับบน
พระทดที่นนังที่ ของพระองครเหมสือนเดธิม นนันที่ เปป็นจรธิงในขณะนดร มนันจะเปป็นจรธิงในตอนนนัรน ในวนันนนัรน
พระองครจะทรงเปป็นทดที่ยกยตองทตทำมกลทำงทดุกประชทำชทำตธิทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิบนแผตนดธินโลก พระองคร
จะทรงเปป็นทดที่ยกยตองจทำกปลทำยสดุดดข้ทำนหนขที่งของแผตนดธินโลกไปยนังปลทำยสดุดอดกดข้ทำนหนขที่ง กทำร
นมนัสกทำรพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำจะเปป็นสทำกลในวนันนนัรน คททำทดที่แปลเปป็น จงนนินั่งเสทย (รอวณ์ฟาหณ์) จรธิงๆ
แลข้วมดควทำมหมทำยวตทำ 'ผตอนคลทำย' แมข้อธิสรทำเอลจะเหป็นพระพธิโรธของพระเจข้ทำในวนันนนัรน พระเจข้ทำกป็
ตรนัสวตทำ 'จงทททำใจใหข้สบทำย' และระลขกวตทำเรทำคสือพระเจข้ทำอยผเต หมสือนเดธิม กทำรประยดุกตรใชข้ควทำมจรธิงนนัรน
ยนังมดอยผเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร แมข้ควทำมทดุกขรลททำบทำกอทำจมทำ แทนทดที่จะเดสือดรข้อนใจและวธิตกกนังวล
พระเจข้ทำกป็ตรนัสวตทำ จงทคาใจใหผู้สบาย และจงระลจึกวตทำเรทำยนังเปป็นพระเจข้ทำอยผเต หมสือนเดธิม
เพลงสดดุดดบทนดรจงข ปธิดทข้ทำยดข้วยคททำประกทำศวตทำ 11 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาทรงสถนิตกนบเราทนนั้ง
หลาย พระเจผู้าของยาโคบทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยของพวกเรา เซลาหห์ พระเยซผตรนัสวตทำ “เรทำจะอยผกต บนั ทตทำน
ทนัรงหลทำยเสมอไป” (มนัทธธิว 28:20) พระเจข้ทำทรงอยผกต บนั ประชทำชนของพระองครเสมอมทำและจะทรง
อยผดต ข้วยเสมอไป พระองครจะทรงเปป็นทดที่ลร ดภยนั ของเรทำเสมอ เพลงสดดุดดบทนดรจขงปธิดทข้ทำยดข้วยคททำทดพที่ บ
บตอย เซลาหณ์ - จงหยดุดสนักครผตและใครต ครวญ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 47: เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถกผ อดุทวิศใหผู้แกท่หนัวหนผู้านนักรผู้องทดีพอื่ ลนับพลา
เหมสือนเดวิม เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ถผกเขดียนเพสือื่อทดีจอื่ ะถผกขนับรผู้องโดยเหลท่าบดุตรชายของโคราหณ์ - พวกเลวดีทดีอื่
เปก็นสมาชวิกของคณะนนักรผู้องประสานเสดียงแหท่งพลนับพลา แมผู้ดาววิดไมท่ไดผู้ถผกหมายเหตดุวท่าเปก็นผผผู้
แตท่งเพลงนดีนั้ เขากก็นท่าจะใชท่ ไมท่เปก็นทดีทอื่ ราบแนท่ชนัดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เขดียนขจึนนั้ เนสือื่องในโอกาสใด บาง
คนควิดวท่ามนันกลท่าวถจึงตอนหามหดีบนนันั้นขจึนนั้ มายนังเยรผซาเลก็ม มนันอาจกลท่าวถจึงชท่วงเวลาอสือื่นทดีอื่เปก็น

ชนัยชนะและการเฉลวิมฉลองครนังนั้ ใหญท่ บางคนกก็ควิดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้บอกเปก็นนนัยถจึงการเสดก็จขจึนนั้
ของพระครวิสตณ์กลนับไปสผท่สงท่าราศดี อยท่างไรกก็ตาม บรวิบททดีอื่ตามมาของเพลงสดดุดดีบทนดีกนั้ ก็เหก็นไดผู้ชนัดวท่า
เปก็นคคาพยากรณณ์ถจึงวนันแหท่งพระเยโฮวาหณ์เเละอวิสราเอลในยดุคพนันปดี โดยนจึกยผู้อนถจึงชนัยชนะเหลท่านนันั้น
ของพระเมสสวิยาหณ์ของพวกเขา นดีอื่จงจึ เปก็นเพลงทดีอื่สองของเพลงสดดุดดียคดุ พนันปดีสามเพลงนนันนั้
สดด 47:1-2

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศวตทำ โอ ดผกม่อนชนชาตนิทนนั้งหลาย จง

ตบมรือ จงโหม่รผู้องถวายพระเจผู้าดผู้วยเสทยงไชโย พวกยธิวจนทดุกวนันนดรตบมสือยทำมทดที่พวกเขทำรข้องเพลง
สรรเสรธิญพระเจข้ทำ นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงกทำรปรบมสือใหข้แกตนนักรข้องทดที่ขบนั รข้องเพลงศทำสนทำเหมสือนอยตทำงทดที่
กระทททำกนันแพรต หลทำยเหลสือเกธินในปนัจจดุบนัน ตรงกนันขข้ทำม นดที่หมทำยถขงควทำมรต ทำเรธิงเปรมปรดดธ ธิของกทำร
สรรเสรธิญแดตพระเจข้ทำ
เหตดุผลของกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนถผกใหข้ไวข้ 2 เพราะพระเยโฮวาหห์องคห์ผสผู้ผ ผ งสส ดเปป็นททนั่นม่า
ครผู้ามกลนว ทรงเปป็นพระมหากษนตรนิยผห์ ผู้ยผ งนินั่ ใหญม่เหนรือแผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น คททำทดที่แปลเปป็น นม่าครผู้ามกลนว
(ยอวณ์เรยณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ 'นตทำสะพรขง' หรสือ 'นตทำตกตะลขง' แมข้ในแงตหนขงที่ พระเจข้ทำทรงเปป็นพระมหทำ
กษนัตรธิยรเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนกระทนังที่ ในปนัจจดุบนัน วนันนนัรนกป็จะมทำแนตเมสือที่ พระองครในพระภทำคของ
พระบดุตรจะทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรธิยรเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนในควทำมหมทำยตรงตนัวจรธิงๆ มดุมมอง
นนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำมทำจทำกยดุคพนันปด
สดด 47:3-4

ลนักษณะเฉพทำะตนัวแบบอวสทำนกทำลของเพลงสดดุดดบทนดรปรทำกฏ

ชนัดเจนเพธิที่มเตธิม พระองคห์จะทรงปราบปรามชนชาตนิทนนั้งหลายใหผู้อยผม่ภายใตผู้เรา และชาวประเทศทนนั้ง
หลายใหผู้อยผภม่ ายใตผู้เทผู้าของเรา แมข้ดทำวธิดกททำลนังพผดเชธิงเปรดยบเปรยถขงกทำรทดพที่ ระเจข้ทำทรงปรทำบ
ประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิตตอหนข้ทำอธิสรทำเอล กทำรสททำเรป็จจรธิงในทดที่สดุดของขข้อนดรกจป็ ะเกธิด
ขขรนในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร
ในบรธิบทนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรประกทำศวตทำ 4 พระองคห์จะทรงเลรือกมรดกของเราใหผู้
เรา เปป็นสนิงนั่ ภผมนิใจของยาโคบททนั่พระองคห์ทรงรนก เซลาหห์ พระเจข้ทำทรงจนัดสรรมรดกทดที่ดธินตตทำงๆใหข้แกต
อธิสรทำเอลแลข้วในหนนังสสือโยชผวทำและผผข้วธินจธิ ฉนัย ตรงนดรควทำมคธิดกป็กลตทำวถขงอนทำคตโดยมองลตวงหนข้ทำ

ไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวทำหร โปรดสนังเกตสททำนวนโวหทำรแบบบทกวดของกทำรทดที่ดทำวธิดเรดยกอธิสรทำเอล
วตทำ “ควทำมรดุตงโรจนรของยทำโคบทดที่พระองครทรงรนัก” ในยดุคพนันปด พระเจข้ทำจะทรงจนัดสรรทดที่ดธินใหข้แกต
พวกอธิสรทำเอลใหมต มนันจะกลทำยเปป็นมรดกของพวกเขทำสททำหรนับลผกหลทำนของพวกเขทำ
สดด 47:5

ตรงนดรผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลตทำวอดกคททำพผดหนขงที่ ซขที่งเปป็นปรธิศนทำ

พระเยโฮวาหห์เสดป็จขรึนั้นดผู้วยเสทยงโหม่รผู้อง พระเยโฮวาหห์เสดป็จขรึนั้นดผู้วยเสทยงแตร ดผเหมสือนวตทำไมตมด
เหตดุกทำรณรใดเลยในพระคนัมภดรรเดธิมทดที่ตรงกนับคททำบรรยทำยขข้ทำงบน บทำงคนยกใหข้นดที่เปป็นกทำรเสดป็จขขรน
ของพระครธิสตร อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมบด นันทขกเกดที่ยวกนับเสดยงโหตรข้องหรสือเสดยงแตรเลยเมสือที่ เหตดุกทำรณรนร นัน
เกธิดขขรนเวข้นเสดยแตตวทำต มนันเกธิดขขรนในหมผตพวกทผตสวรรครในสวรรคร อยตทำงไรกป็ตทำมดผเหมสือนมดควทำม
คลข้ทำยคลขงกนันกนับกทำรรนับขขรน เมสือที่ พระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำในกทำรรนับขขรนจะมดเสดยงโหตรข้องและเสดยง
แตรขณะพระองครทรงพทำเจข้ทำสทำวทดที่ถผกไถตแลข้วของพระองครกลนับไปยนังสวรรคร ดผ 1 เธสะโลนธิกทำ
4:16 เพรทำะวตทำสต วนทดที่เหลสือของเพลงสดดุดดบทนดรดผเหมสือนถผกกลตทำวโดยอธิสรทำเอลทดที่ถผกไถตแลข้วในยดุค
พนันปด ขข้อนดรจงข อทำจเปป็นกทำรตรขกตรองของพวกเขทำเกดที่ยวกนับกทำรรนับขขรนของครธิสตจนักรกตอนเขข้ทำสผตยคดุ
เจป็ดปด
สดด 47:6-7

เมสือที่ เลป็งถขงเหตดุกทำรณรอนันเปดที่ยมสดุขนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจขง

ประกทำศวตทำ จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญถวายพระเจผู้า จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญเถนิด จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญ
ถวายพระมหากษนตรนิยขห์ องเรา จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญเถนิด เมสือที่ เหป็นถขงสธิที่งมหนัศจรรยรเหลตทำนนัรนทนัรงสธิรน
ทดพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำ กทำรตอบสนองอยตทำงเดดยวของเรทำกป็ควรเปป็นกทำรสรรเสรธิญพระองคร
นอกจทำกนดร จดุดสนใจหลนักของดนตรดแบบครธิสเตดยนกป็ปรทำกฏชนัดเจน มนันคสือกทำรสรรเสรธิญพระเจข้ทำ
และพระมหทำกษนัตรธิยรของเรทำ ไมตมกด ทำรกลตทำวถขงกทำรใหข้ควทำมบนันเทธิงแกตผผข้ฟนังตรงไหนเลย ดนตรด
ศนักดธิธสธิทธธิธพงดุต เปข้ทำไปทดที่กทำรสรรเสรธิญพระองครเสมอและไมตเคยพดุงต เปข้ทำไปทดที่กทำรใหข้ควทำมบนันเทธิงเรทำ
เลย
สทำเหตดุของกทำรสรรเสรธิญเชตนนนัรนถผกหมทำยเหตดุไวข้อดกครนัรง 7 เพราะพระเจผู้าทรงเปป็นกษนตรนิยห์
เหนรือแผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น จงรผู้องเพลงสรรเสรนิญดผู้วยความเขผู้าใจ แมข้ ณ เวลทำนดรพระเจข้ทำประทนับอยผต

บนพระทดที่นงนัที่ ของพระองคร จดุดสนใจหลนักตรงนดรกคป็ สือ เมสืที่อพระองครในพระภทำคของพระเมสสธิยทำหร
เสดป็จกลนับมทำเพสืที่อนนังที่ บนพระทดที่นนังที่ ของพระองคร ในวนันนนัรนพระองครจะทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรธิยร
เหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ดนังนนัรนเรทำจขงถผกกททำชนับใหข้รข้องเพลงสรรเสรธิญพระองครโดยเฉพทำะเมสืที่อเรทำ
เขข้ทำใจควทำมหมทำยโดยนนัยตตทำงๆของเรสือที่ งนดร
สดด 47:8-9

เมสือที่ เหป็นถขงสงตทำรทำศดเหลตทำนนัรนของยดุคพนันปดและพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิงที่

ใหญตของมนัน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข ปธิดทข้ทำยโดยหมทำยเหตดุวทำต พระเจผู้าทรงครอบครองเหนรือ
นานาประชาชาตนิ พระเจผู้าทรงประทนบบนพระททนั่นนนั่งแหม่งความบรนิสสทธนิธิ์ของพระองคห์ คททำทดแที่ ปลเปป็น
นานาประชาชาตนิ (โกยวิม) หมทำยถขงประชทำชทำตธิตตทำงๆทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ (คททำนดรถผกใชข้โดยยธิวจนทดุกวนัน
นดรในควทำมหมทำยนนัรน) แตตวนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พระเจข้ทำในพระภทำคของพระเมสสธิยทำหรจะทรงครอบ
ครองเหนสือทดุกประชทำชทำตธิ นอกจทำกนดร พระทดที่นงนัที่ ของพระองครจะถผกสถทำปนทำในควทำมบรธิสดุทธธิธดข้วย
มนันจะเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวทดที่ชร ดเฉพทำะแหตงกทำรครอบครองของพระองคร
ในบรธิบทนนัรน เพลงสดดุดดบทนดรปธิดทข้ทำยโดยหมทำยเหตดุวทำต 9 บรรดาเจผู้านายของชนชาตนิทนนั้ง
หลายประชสมกนน เปป็นประชาชนของพระเจผู้าแหม่งอนบราฮนม เพราะบรรดาโลม่ของแผม่นดนินโลกเปป็น
ของพระเจผู้า พระองคห์ทรงเปป็นททนั่ยกยม่องอยม่างสผ ง ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำเจข้ทำนทำยทนัรงปวงของ
ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนจะมทำรวมตนัวกนันพรข้อมกนับอธิสรทำเอลตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเพสืที่อนมนัสกทำร
บรรดทำโลตของพวกเขทำจะถผกมอบถวทำยแดตพระองครเพสือที่ เปป็นสนัญลนักษณรทดที่แสดงถขงกทำรปกครองของ
พระองครเหนสือพวกเขทำ
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 48: เพลงสดดุดดีสามบททดีอื่กลท่าวถจึงยดุคพนันปดีปวิดทผู้ายดผู้วยเพลงสดดุดดี
บททดีอื่ 48 บรวิบทมาจากมดุมมองของยดุคพนันปดีเหมสือนเดวิมเมสืออื่ อวิสราเอลทดีอื่ถผกไถท่แลผู้วอวดในพระมหา
กษนัตรวิยขณ์ องเธอ วลดีทดีอื่กลท่าววท่ามนันเปก็นทนังนั้ บทเพลงและเพลงสดดดดอาจหมายถจึงการทดีมอื่ นันถผกขนับรผู้อง
ทนังนั้ โดยใชผู้เครสือื่องดนตรดีและเสดียงรผู้อง สเปอรณ์เจดียนเรดียกมนันวท่า “บทเพลงสคาหรนับความชสือื่นชมยวินดดี
และเพลงสดดุดดีสคาหรนับการเคารพยคาเกรง” แมผู้ดาววิด (ซจึอื่งเชสือื่อวท่าเปก็นผผผู้แตท่ง) อาจกคาลนังเขดียนถจึงสงท่า

ราศดีตท่างๆของพระเยโฮวาหณ์ในเยรผซาเลก็มแหท่งสมนัยของเขา การสคาเรก็จจรวิงอนันยวิอื่งใหญท่กวท่ากก็คสือใน
ยดุคพนันปดีอยท่างไมท่ตผู้องสงสนัย
สดด 48:1-3

รนัศมดแหตงเยรผซทำเลป็มยดุคพนันปดถผกนททำเสนอ พระเยโฮวาหห์นนนนั้ ยนินั่งใหญม่

และสมควรจะสรรเสรนิญอยม่างยนินั่ง ในนครแหม่งพระเจผู้าของเรา บนภผเขาแหม่งความบรนิสสทธนิธิ์ของ
พระองคห์ แนตทดเดดยวพระเยโฮวทำหรนร นันทรงยธิงที่ ใหญต นนันที่ เปป็นจรธิงในสมนัยของดทำวธิดและยนังเปป็นจรธิงอยผ ต
เหมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดร อยตทำงไรกป็ตทำม ในยดุคพนันปด พระองครจะทรงเปป็นทดสที่ รรเสรธิญอยตทำงสทำกลใน
นครแหตงพระเจข้ทำซขที่งกป็คสือเยรผซทำเลป็ม – ภผเขทำแหตงควทำมบรธิสดุทธธิธของพระองคร แมข้สงตทำรทำศดเชคธินทำหร
ของพระเจข้ทำประทนับอยผต ณ ทดที่บรธิสดุทธธิธทดที่สดุดทดที่พลนับพลทำนนัรนในสมนัยของดทำวธิด ในยดุคพนันปดพระเมสสธิ
ยทำหรเองจะประทนับนนังที่ บนพระทดที่นนังที่ ของพระองครทดที่เยรผซทำเลป็ม
ดนังนนัรนผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรจงข รข้องออกมทำวตทำ 2 มองขรึนั้นไปกป็ดผงาม เปป็นความชรืนั่นบานของ
แผม่นดนินโลกทนนั้งสนินั้น ครือภผเขาศนิโยน ดผู้านทนิศเหนรือ ซรึนั่งเปป็นนครของพระมหากษนตรนิยห์ เมสือที่ วนันนนัรนมทำ
ถขง นครเยรผซทำเลป็มแหตงยดุคพนันปดจะมดควทำมงดงทำมจนแทบลสืมหทำยใจ มนันจะเปป็นควทำมชสืที่นบทำนของ
แผตนดธินโลกทนัรงสธิรน มนันคสือนครของพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิงที่ ใหญต ทดที่นตทำสนใจคสือวลด “ดข้ทำนทธิศเหนสือ” นดที่
อทำจหมทำยถขงเยรผซทำเลป็มซขที่งตนัรงอยผดต ข้ทำนทธิศเหนสือของภผเขทำศธิโยนทดที่ถผกสถทำปนทำขขรนใหมตของยดุคพนันปด
ปรทำสทำททนัรงหลทำยของเยรผซทำเลป็มในสมนัยพระคนัมภดรรถผกสรข้ทำงบนดข้ทำนทธิศเหนสือของภผเขทำศธิโยนซขที่งหนัน
หนข้ทำเขข้ทำหทำพระวธิหทำรนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำมอทำจมดกทำรสสืที่อถขงควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำนนัรน ในอธิสยทำหร
14:13 ดข้ทำนทธิศเหนสือถผกกลตทำวถขงในบรธิบทของสวรรคร อทำจมดกทำรบอกเปป็นนนัยถขงเยรผซทำเลป็มแหตง
สวรรครซขที่งตรงนดรถผกประยดุกตรใชข้กบนั นครยดุคพนันปดของพระเจข้ทำ
ในกรณดใดกป็ตทำม 3 ภายในปราสาททนนั้งหลายของนครนนนั้นกป็เปป็นททนั่ทราบกนนแลผู้ววม่า พระเจผู้า
ทรงเปป็นททนั่ลทนั้ภนยอนนมนนั่นคง พระองครทรงเปป็นทดที่ลร ดภนัยสททำหรนับประชทำชนของพระองครเสมอมทำและจะ
ทรงเปป็นเสมอไป นนันที่ จะเปป็นจรธิงอยตทำงแนตนอนในวนันนนัรน
สดด 48:4-7

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรพรรณนทำตตอไปถขงควทำมเกรงกลนัวของพวก

กษนัตรธิยรทดที่เปป็นมนดุษยรในวนันนนัรนทดที่มดตตอพระเมสสธิยทำหร เพราะดผเถนิด กษนตรนิยชห์ สมนสมกนนแลผู้วเสดป็จไป

ดผู้วยกนน 5 พอทม่านทนนั้งหลายเหป็นนครนนนั้นทม่านกป็พากนนประหลาดใจ ทม่านเปป็นทสกขห์ แลผู้วกป็ตรืนั่นหนท
ไป 6 ความตระหนกตกประหมม่าจนบใจทม่านททนั่นนนั่น มทความทสกขห์ระทมอยม่างหญนิงกดาลนงคลอดบสตร
แมข้อทำจมดกทำรสททำเรป็จจรธิงแบบจททำกนัดเชธิงประวนัตธิศทำสตรรในสมนัยของดทำวธิดเมสือที่ บรรดทำกษนัตรธิยรตตทำงชทำตธิ
คทำรวะตตอเขทำ กทำรสททำเรป็จจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นอวสทำนกทำล ในยดุคพนันปดบรรดทำ
กษนัตรธิยขร องประชทำชทำตธิตตทำงๆจะรวมตนัวกนันเพสือที่ ถวทำยบนังคมตตอพระเมสสธิยทำหร แตตพวกเขทำจะทททำเชตน
นนัรนพรข้อมกนับควทำมกลนัวและกทำรตนัวสนันที่ พระองครจะทรงปกครองดข้วยคททำเหลป็กในวนันนนัรน
เหตดุกทำรณรทดที่วทำต นดรอทำจเปป็นตอนตข้นของยดุคพนันปดซขที่งเหลตทำกษนัตรธิยรของประชทำชทำตธิตตทำงๆพทำกนันมทำ
นบนอบตตอพระมหทำกษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทรนังหลทำย กทำรใชข้อททำนทำจของพวกเขทำจะเปป็นไปตทำมกทำร
แจกจตทำยและกทำรอนดุญทำตของพระองคร นอกจทำกนดร พระองครจะทรงแตตงตนัรงเหลตทำวธิสดุทธธิชนทดที่ถผกไถต
แลข้วของพระองครใหข้ไปปกครองและครอบครองทนัวที่ แผตนดธินโลกรต วมกนับบรรดทำกษนัตรธิยขร อง
ประชทำชทำตธิตตทำงๆแหตงแผตนดธินโลก
เพสือที่ เปป็นภทำพเปรดยบถขงอททำนทำจอนันยธิงที่ ใหญตของพระองคร ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุคททำ
สดุภทำษธิตหนขที่งในสมนัยโบรทำณ 7 พระองคห์ทรงฟาดทดาลายกดาปนนั่นแหม่งทารชนิชดผู้วยลมตะวนนออก
พระเจข้ทำทรงฟทำดทททำลทำยบรรดทำกททำปนัที่นแหตงททำรชธิชดข้วยลมตะวนันออกไดข้อยตทำงงตทำยดทำยอยตทำงไร
พระองครกทป็ รงถอดกษนัตรธิยรแหตงประชทำชทำตธิตตทำงๆไดข้อยตทำงงตทำยดทำยเชตนกนัน บรรดทำกษนัตรธิยรแหตงแผตน
ดธินโลกในวนันนนัรนจะทรทำบดดถขงเรสือที่ งนดร พวกเขทำจขงมทำอยผตต ตอพระพนักตรรพระองครดข้วยควทำมกลนัวและ
ตนัวสนันที่
สดด 48:8

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรโดยกทำรดลใจของพระวธิญญทำณบรธิสดุทธธิธตรขก

ตรองถขงควทำมแนตนอนของสธิที่งเหลตทำนดร เราไดผู้ยนินอยม่างไร เรากป็ไดผู้เหป็นอยม่างนนนั้น ในนครแหม่งพระเยโฮ
วาหห์จอมโยธา ในนครแหม่งพระเจผู้าของเรา ซรึนั่งพระเจผู้าจะทรงสถาปนาไวผู้เปป็นนนิตยห์ เซลาหห์ วนันนนัรน
จะมทำแนตเมสืที่อพระเจข้ทำจะทรงสถทำปนทำพระมหทำกษนัตรธิยรของพระองครบนพระทดที่นนังที่ ของพระองครใน
เยรผซทำเลป็ม พระองครจะทรงสถทำปนทำสธิที่งเหลตทำนดรไวข้เปป็นนธิตยร

สดด 48:9-10

ดทำวธิดจขงครดุตนคธิดวตทำ โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า ขผู้าพระองคห์ทนนั้งหลายคดานรึงถรึง

ความเมตตาของพระองคห์ ในทม่ามกลางพระวนิหารของพระองคห์ เพรทำะดทำวธิดไปนมนัสกทำรทดที่พลนับ
พลทำบตอยๆ (ซขที่งตรงนดรเขทำเรดยกวตทำพระวธิหทำร) เขทำจขงคททำนขงถขงความเมตตา (ความกรสณา) ของพระเจข้ทำ
เสมอ คททำทดที่แปลเชตนนนัรน (เชเซด) มนักถผกแปลเปป็น 'ควทำมเมตตทำ'
ดนังนนัรน 10 โอ ขผู้าแตม่พระเจผู้า พระนามของพระองคห์ไปถรึงททนั่สสดปลายแผม่นดนินโลกอยม่างไร
คดาสรรเสรนิญพระองคห์กป็ไปถรึงอยม่างนนนั้น พระหนตถห์ขวาของพระองคห์เตป็มไปดผู้วยความชอบธรรม ใน
ปนัจจดุบนัน ครธิสเตดยนมทำกมทำยทดที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิสรรเสรธิญพระนทำมของพระองครจนถขงทดที่สดุดปลทำย
แผตนดธินโลก ในวนันนนัรนมนันจะเปป็นเรสือที่ งสทำกล อดกครนัรงทดที่ลนักษณะเฉพทำะตนัวหลนักของกทำรครอบครอง
ของพระครธิสตรถผกหมทำยเหตดุวทำต เปป็นควทำมชอบธรรม กทำรใชข้มสือขวทำของคนเรทำเปป็นธรรมชทำตธิ
อยตทำงไร ควทำมชอบธรรมกป็จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วยในวนันนนัรน มนันจะเปป็นผข้ทำคทำดเอวของพระองคร (อธิส
ยทำหร 11:5) และธทำรพระกรแหตงอทำณทำจนักรของพระองคร (เพลงสดดุดด 45:6 และฮดบรผ 1:8)
สดด 48:11-13

ดทำวธิดจขงสนังที่ วตทำ ขอภผเขาศนิโยนจงเปรมปรทดนิธิ์ ขอธนิดาแหม่งยผดาหห์จง

ยนินดท เพราะเหตสคดาตนดสนินของพระองคห์ 12 จงเดนินรอบศนิโยน ไปใหผู้รอบเถนิด จงนนบหอคอยของศนิ
โยน 13 จงสนงเกตเชนิงเทนินของเธอใหผู้ดท จงพนิจารณาปราสาททนนั้งหลายของเธอ เพรืนั่อทม่านจะไดผู้บอก
คนชนนั่วอายสตม่อไป เยรผซทำเลป็มสมนัยนนัรน ในตอนนดรและในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรถผกสนังที่ ใหข้เปรมปรดดธ ธิและ
ประกทำศสงตทำรทำศดแหตงพระวจนะอนันมหนัศจรรยรของพระเจข้ทำ พวกเขทำตข้องเดธินรอบเยรผซทำเลป็ม –
หอคอย เชธิงเทธิน และปรทำสทำททนัรงหลทำยของเธอ โดยประกทำศสงตทำรทำศดถวทำยแดตพระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิงที่
ใหญตของเธอ
สดด 48:14

ผผข้ทพดที่ วกเขทำสรรเสรธิญมดเพดยงหนขที่งเดดยวเทตทำนนัรนวม่านทนั่ครือพระเจผู้า ทรง

เปป็นพระเจผู้าของเราเปป็นนนิจกาล พระองคห์จะทรงเปป็นผผผู้นดาของเราจนถรึงเวลาสนินั้นชทวนิต ควทำมจรธิงของ
คททำพผดนดรยงนั มดอยผเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดรและใชข้ไดข้กบนั พวกเรทำทดที่เปป็นครธิสเตดยนตตทำงชทำตธิดข้วย พระองคร
ทรงเปป็นพระเจข้ทำของเรทำและเมสืที่อเรทำยอมใหข้พระองครทรงเปป็นเชตนนนัรน พระองครกจป็ ะทรงนททำเรทำอยตทำง

กรดุณทำไปจนถขงวนันทดที่เรทำสธิรนชดวธิต ถข้ทำมนดุษยรทรนังหลทำยยอมใหข้พระเจข้ทำผผข้ยธิงที่ ใหญตของตนเปป็นผผข้นททำททำง
ของตนกป็คงจะดด! พระองครทรงทรทำบหนททำงผตทำนถธิที่นทดุรกนันดทำร ทดที่เรทำตข้องทททำกป็แคตเดธินตทำม
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 49: ชสือื่อเรดียกของเพลงสดดุดดีบทนดีเนั้ หมสือนกนับอดีกหลายเพลงกท่อน
หนผู้าและไมท่ตผู้องออกความเหก็นเพวิอื่มเตวิมอดีก ไมท่เปก็นทดีทอื่ ราบแนท่ชนัดวท่าเพลงสดดุดดีบทนดีนั้เขดียนขจึนนั้ เนสือื่อง
ในโอกาสใด แตท่เหก็นไดผู้ชนัดวท่ามนันเปก็นเพลงสดดุดดีของดาววิด ใจความหลนักคสือกคาลนังใจสคาหรนับผผผู้ถผก
บดีบบนังคนับ ชดีววิตในสมนัยนนันั้นและตอนนดีนั้มกนั มดีตนัวอยท่างตท่างๆของการทดีอื่คนอธรรมเจรวิญขจึนนั้ ขณะทดีคอื่ น
ดคาเนวินตามทางของพระเจผู้ากลนับเผชวิญความยากลคาบาก สคาหรนับเรสืออื่ งทดีอื่ดผเหมสือนขนัดแยผู้งกนันนนันั้น ผผผู้
แตท่งเพลงสดดุดดีทท่านนดีนั้ชดีนั้ใหผู้เหก็นปลายทางในทดีอื่สดุดของแตท่ละพวก คนอธรรมจะพวินาศและคนชอบ
ธรรมจะถผกไถท่
สดด 49:1-2

ดผกม่อนชาตนิทนนั้งหลาย จงฟนงขผู้อความนทนั้ ชาวพนิภพทนนั้งปวงเออ๋ย จงเงทนั่ยหผ

ฟนง 2 ทนนั้งผผผู้นผู้อยผผผู้ใหญม่ ทนนั้งเศรษฐทและคนจนดผู้วยกนน เพลงสดดุดดบทนดรถผกเกรธิที่นนททำดข้วยคททำเชธิญชวนใหข้
ทดุกคนมทำฟนังไมตวทำต พวกเขทำจะเปป็นคนทดมที่ ดสถทำนะททำงสนังคมตทที่ทำตข้อยหรสือสผงสต ง ไมตวทำต พวกเขทำจะเปป็น
คนรทที่ทำรวยหรสือยทำกจน คททำเชธิญชวนนดรมได ปยนังคนทนัรงปวง
สดด 49:3-5

พรข้อมกนับฉทำกหลนังนนัรน ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหยดุดชนัวที่ ครผตเพสือที่ ออก

ควทำมเหป็นวตทำ ปากของขผู้าพเจผู้าจะเผยปนญญา การรดาพรึงของจนิตใจขผู้าพเจผู้าครือความเขผู้าใจ สธิที่งทดที่อดก
เดดยดี๋ วจะตทำมมทำนนัรนจะมทำจทำกใจทดที่มดควทำมเขข้ทำใจและถข้อยคททำแหตงสตธิปนัญญทำ เขทำกลตทำวเสรธิมอดก
วตทำ 4 ขผู้าพเจผู้าจะเอทยงหผฟนงคดาอสปมา ขผู้าพเจผู้าจะแกผู้ปรนิศนาของขผู้าพเจผู้าใหผู้เขผู้ากนบเสทยงพนิณเขาคผม่ คททำทดที่
แปลเปป็น คดาอสปมา (มอวณ์ชอวลณ์) กป็แปลดข้วยวตทำ ‘สดุภทำษธิต’ คททำทดที่แปลเปป็น ปรนิศนา (คดีดอวณ์) มดควทำม
หมทำยวตทำ ‘คททำถทำมทดที่ทททำใหข้งงงวย’ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำดทำวธิดจะตรวจสอบปนัญหทำทดที่เปป็น
สดุภทำษธิตนดรและกลตทำวถขงคททำถทำมทดที่ทททำใหข้งงงวยนดร นอกจทำกนดร เขทำตนัรงใจวตทำจะดดดพธิณเขทำคผตประกอบ
บทเพลงนดรดข้วย

กตอนเขข้ทำสผตสภดุ าษวิตนดรและคคาอดุปมานดีนั้ ดทำวธิดใสต ควทำมคธิดเกรธิที่นนททำเพธิที่มเขข้ทำไปอดกหนขที่ง 5 ทดาไม
ขผู้าพเจผู้าจรึงกลนวในคราวทสกขห์ยากลดาบาก เมรืนั่อความชนนั่วชผู้าแหม่งผผผู้ขมม่ เหงลผู้อมตนวขผู้าพเจผู้า คนของ
พระเจข้ทำผผข้นร ดมองลตวงหนข้ทำอยตทำงใจเยป็นไปยนังวนันอนันยทำกลททำบทำกเหลตทำนนัรนเมสืที่อควทำมชนัวที่ รข้ทำยตตทำงๆ (ซขที่งจะ
ถผกกลตทำวถขง) ดผเหมสือนตทำมทนันเขทำ ดทำวธิดตนัรงตทำคอยคททำถทำมอนันกวนใจเหลตทำนนัรนทดที่รออยผเต บสืรองหนข้ทำและ
เปรดยบพวกมนันวตทำเปป็นเหมสือนกนับงผตนัวหนขงที่ ทดที่ฉกเขข้ทำทดที่สข้นเทข้ทำของนนักเดธินททำงคนหนขงที่
สดด 49:6-7

ผผข้เขดยนศนักดธิธสธิทธธิธทตทำนนดรจขงหมทำยเหตดุสดุภทำษธิตหนขที่งของชดวธิต คนผผผู้

วางใจในทรนพยห์ศฤงคารของตนว และอวดอผู้างความมนนั่งคนนั่งอนนอสดมของตน 7 แนม่ททเดทยวไมม่มทคนใดไถม่
พทนั่นอผู้ งของตนไดผู้ หรรือถวายคม่าชทวนิตของเขาแดม่พระเจผู้า
ตลอดหลทำยยดุคสมนัย มดคนมนังที่ มดมทำกมทำยทดที่คธิดวตทำควทำมมนังที่ คนังที่ ของตนสทำมทำรถซสืรออะไรใหข้พวก
เขทำไดข้ทรงนั นนัรน – แมข้แตตควทำมรอด กระนนัรนทรนัพยรสมบนัตธิทรนังปวงในโลกกป็ไมตสทำมทำรถไถตพดที่นอข้ งของผผข้
ใดจทำกควทำมบทำปของเขทำไดข้เลย และไมตมใด ครสทำมทำรถตธิดสธินบนพระเจข้ทำเพสืที่อทดที่จะชตวยญทำตธิพดที่นอข้ ง
คนหนขที่งจทำกนรกไดข้ดข้วย
สเปอรรเจดยนเขดยนไวข้อยตทำงคมคทำยวตทำ “คตทำไถตของกษนัตรธิยรองครหนขที่งจะไมตมดประโยชนรอนันใด
ทนับทธิมเทตทำกองภผเขทำเลทำกทำ เงธินปรธิมทำณมทำกเทตทำประเทศอเมรธิกทำ ทองคททำของทนัรงโลก เพชรใหญตเทตทำ
ดวงอทำทธิตยรจะถผกมองวตทำกระจอกอยตทำงสธิรนเชธิง โอ ทตทำนทนัรงหลทำยผผข้โอข้อวดเออ๋ย อยตทำคธิดวตทำจะทททำใหข้เรทำ
กลนัวเลยดข้วยทรนัพยรอนันไรข้คตทำของพวกทตทำน พวกทตทำนจงไปขตมขวนัญควทำมตทำยกตอนทดพที่ วกทตทำนขตมขผต
มนดุษยรทรนังหลทำยทดมที่ ดควทำมเปป็นอมตะและชดวธิตเถธิด” แมข้กระนนัรน โลกกป็มคด นเหลตทำนนัรนทดที่คธิดวตทำควทำม
มนังที่ คนังที่ ของตนสทำมทำรถซสืรออะไรไดข้ทรนังนนัรนซขงที่ รวมถขงควทำมโปรดปรทำนกนับพระเจข้ทำ
สดด 49:8

ดทำวธิดจขงหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อสอดแทรกควทำมเหป็นหนขงที่ อนันลขกซขรง (เพราะ

คม่าไถม่ดวงวนิญญาณของเขานนนั้นมทคม่ามากและมนนสนินนั้ สส ดตลอดไป) ควทำมหมทำยกป็คอสื วตทำ กทำรไถตดวง
วธิญญทำณนนัรนตดเปป็นรทำคทำไมตไดข้ ไมตมดเงธินปรธิมทำณเทตทำใดเลยทดที่สทำมทำรถไถตดวงวธิญญทำณของคนๆหนขงที่
ไดข้ นอกจทำกนดร ควทำมตทำยกป็อยผเต ปป็นนธิตยรดข้วย เมสืที่อผผข้หนขที่งผผข้ใดตทำย ชดวธิตของดวงวธิญญทำณนนัรนกป็หยดุด

ตลอดไปสททำหรนับคนทดที่ไมตรอด นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงควทำมเสสืที่อมสผญไป แตตหมทำยถขงควทำมตทำยครนัรงทดที่สอง
มทำกกวตทำ ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ ควทำมมนังที่ คนังที่ ปรธิมทำณเทตทำใดกป็ไมตสทำมทำรถชตวยผผข้ใดใหข้รอดไดข้
สดด 49:9

ควทำมคธิดในขข้อ 9 ตตอเนสืที่องจทำกทดที่คข้ทำงไวข้ในขข้อ 7 ตรงนนัรนผผข้แตตงเพลง

สดดุดดทตทำนนดรไดข้กลตทำวไวข้วทำต “แนตทดเดดยวไมตมดคนใดไถตพดที่นข้องของตนไดข้ หรสือถวทำยคตทำชดวตธิ ของเขทำแดต
พระเจข้ทำ” ขข้อ 9 เสรธิมวตทำ ททนั่เขาจะมทชทวนิตเรรืนั่อยไปเปป็นนนิตยห์และไมม่ตผู้องเหป็นความเปรืนั่อยเนม่า ไมตมดใคร
สทำมทำรถซสืรอชดวธิตนธิรนนั ดรรไดข้หรสือหลดกเลดที่ยงควทำมเปสืที่อยเนตทำอนันเกธิดจทำกควทำมตทำยไดข้ ในโลกไมตมดเงธิน
พอทดที่จะชตวยแมข้แตตคนเดดยวใหข้พนข้ ไดข้
สดด 49:10-11

เออ เขาเหป็นวม่า ถรึงปราชญห์กป็ยงน ตาย คนโงม่และคนโฉดกป็ตผู้องพนินาศ

เหมรือนกนน และละทรนพยห์ศฤงคารของตนไวผู้ใหผู้คนอรืนนั่ คนมนังที่ มดอดไมตไดข้ทดที่จะเหป็นวตทำคนมดปนัญญทำกป็
ตทำยเหมสือนคนโงต ในทดุกกรณด พวกเขทำทธิรงสธิที่งใดกป็ตทำมทดที่ตนเปป็นเจข้ทำของไวข้ขข้ทำงหลนัง (คททำทดแที่ ปลเปป็น
คนโฉด (บาหณ์อารณ์) มดควทำมหมทำยวตทำ ‘คนโงต’ ชนชนัรนตทที่ทำทดที่สดุดของสนังคมกป็ตทำยเหมสือนกนับชนชนัรนสผง)
แมข้กระนนัรน คนรทที่ทำรวยและคนมดชสืที่อเสดยงกป็มนักคธิดอยตทำงโงตเขลทำวตทำ 11 จนิตใจเขาคนิดวม่าวงศห์วาน
ของเขาจะดดารงอยผม่เปป็นนนิตยห์ และททนั่อยผม่ของเขาถรึงทสกชนนั่วอายส ถรึงเขาเคยเรทยกททนั่ดนินของตนวตามชรืนั่อ
ของตน แมข้ควทำมตทำยมทำถขงคนทดุกคนไมตชข้ทำกป็เรป็ว ชนชนัรนสผงของโลกนดรกคป็ ธิดวตทำพวกเขทำสทำมทำรถหลดก
เลดที่ยงสธิที่งทดที่ไมตอทำจหนดพนข้ ไดข้ ควทำมคธิดของ “วงศรวทำนของเขทำ” อทำจหมทำยถขงชนรดุตนหลนังของพวกเขทำ
นอกจทำกนดร คนรวยจททำนวนมทำกกป็ตร งนั ชสืที่อทดที่ดนธิ ของตนตทำมชสืที่อของพวกเขทำเอง โดยคธิดวตทำชสืที่อของพวก
เขทำอยตทำงนข้อยจะเปป็นทดที่จดจททำตลอดไป
สดด 49:12-14

มนสษยห์จะคงชทพในยศศนกดนิธิ์ของตนไมม่ไดผู้ เขากป็เหมรือนสนตวห์

เดทยรนจฉานททนั่พนินาศ ควทำมคธิดตรงนดรกคป็ สือวตทำ แมข้มนดุษยรมเด กดยรตธิและสผงกวตทำสธิที่งทรงสรข้ทำงทดที่เหลสือ เขทำกป็
จะตทำยดดุจสนัตวรตวนั หนขที่ง แมข้คนๆหนขงที่ อทำจรทที่ทำรวยและมดชสืที่อเสดยงสนักเทตทำใด ควทำมตทำยกป็จะมทำพรทำกชดวธิต
ของเขทำไปดข้วยเหมสือนทดมที่ นันทททำกนับสนัตวรทดุกตนัว มนันเปป็นสธิที่งทดหที่ นดไมตพข้น นอกจทำกนดร ควทำมตทำยกป็ไมต
แตกตตทำงเลยสททำหรนับมนดุษยรเมสืที่อเทดยบกนับสนัตวรตนัวหนขงที่

13 วนิถททางของพวกเขาครือความโงม่เขลา ถรึงกระนนนนั้ คนชนวนั่ อายสตม่อไปกป็พอใจกนบคดากลม่าวของ
เขา เซลาหห์ แมข้ควทำมเปป็นจรธิงของควทำมเปป็นนธิรนันดรรทดที่อยผเต บสืรองหนข้ทำปรทำกฏชนัดเจนเหลสือเกธิน พวก
ชนชนัรนสผงของโลกนดรกพป็ ยทำยทำมเมธินเฉยมนันอยตทำงโงตเขลทำ นอกจทำกนดร แมข้แตตททำยทำทของพวกเขทำกป็มด
ควทำมคธิดทดที่หลอกลวงตทำมพวกเขทำไปดข้วย
14 ดนงแกะ เขาถผกกดาหนดไวผู้ใหผู้แกม่แดนผผผู้ตาย มนจจสราชจะเปป็นเมษบาลของเขา คนเททนั่ยง
ธรรมจะมทอดานาจเหนรือเขาทนนั้งหลายในเวลาเชผู้า และความงามของเขาจะเปรืนั่อยสนินั้นไปในแดนผผผู้ตาย
ซรึงนั่ ครือททนั่อาศนยของเขา แมข้พวกเขทำพยทำยทำมอยตทำงแนตวแนตทดที่จะเพธิกเฉยนธิรนนั ดรรกทำลทดที่อยผเต บสืรองหนข้ทำ
ชนชนัรนสผงของโลกนดรกถป็ ผกฝนังศพเหมสือนแกะ บรรดทำหนอนแหตงควทำมตทำยจะกธินพวกเขทำเปป็นอทำหทำร
ตรงกนันขข้ทำม คนเทดยที่ งธรรมจะปกครองและครอบครองเมสืที่อถขงรดุตงอรดุณแหตงกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยขณะ
ทดที่ศพของพวกชนชนัรนสผงถผกกนัดกธินอยผใต นหลดุมศพ
สดด 49:15

ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกลนับหยดุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อ

ใครต ครวญชะตทำกรรมของตนเอง แตม่พระเจผู้าจะทรงไถม่จนิตวนิญญาณของขผู้าพเจผู้าจากฤทธานสภาพ
ของแดนผผผู้ตาย เพราะพระองคห์จะทรงรนบขผู้าพเจผู้าไวผู้ เซลาหห์ แมข้คนชนัวที่ ทดที่รทที่ทำรวยของโลกนดรจะตทำย
และออกไปเพสืที่อเผชธิญนธิรนันดรรกทำล ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกอป็ วดในกทำรทดที่พระเจข้ทำจะทรงไถตดวง
วธิญญทำณของเขา แมข้รตทำงกทำยของเขทำจะถผกฝนัง ดวงวธิญญทำณของเขทำกป็จะถผกไถต พระเจข้ทำจะทรงรนับเรทำ
เพรทำะวตทำเรทำอยผใต นพระครธิสตร นนันที่ เปป็นเหตดุทดที่ควรหยดุดชนัวที่ ครผตและใครต ครวญอยตทำงแนตนอนดนังทดที่
หมทำยเหตดุไวข้ในคททำวตทำ เซลาหห์
สดด 49:16-17

ทม่านอยม่ากลนวเมรืนั่อผผผู้หนรึนั่งมนนั่งมทขรึนั้น เมรืนั่อสงม่าราศทของบผู้านของเขาเพนินั่ม

ขรึนนั้ 17 เพราะเมรืนั่อเขาตาย เขาจะไมม่เอาอะไรไปเลย สงม่าราศทของเขาจะไมม่ลงไปตามเขา ผผข้แตตงเพลง
สดดุดดทตทำนนดรจขงวกกลนับมทำยนังใจควทำมหลนักของเขทำ อยตทำเดสือดรข้อนใจเพรทำะพวกชนชนัรนสผงทดที่ชนัวที่ ของ
โลกนดร เมสืที่อคนเหลตทำนนัรนตทำย พสืรนดธินกป็รทำบเทตทำกนันสททำหรนับคนทนัรงปวง พวกเขทำอทำจเจรธิญขขรนในระยะ
สนัรนของชดวธิตนดร แตตเมสือที่ มองคดุณคตทำตตทำงๆของนธิรนนั ดรรกทำล พวกเขทำกป็เปป็นเหมสือนไมตมดคตทำอะไรเลย คน

มนังที่ มดจะทธิรงทดุกอยตทำงไวข้ขข้ทำงหลนัง เขทำจะไมตเอทำอะไรตธิดมสือไปดข้วยเลย ชสือที่ เสดยงและสงตทำรทำศดทร นังสธิรนของ
เขทำจะถผกทธิรงไวข้เชตนกนัน เมสือที่ เขทำเขข้ทำสผตนรก เขทำจะไมตแตกตตทำงจทำกอทำชญทำกรระดนับตทที่ทำทดที่สดุดเลย
สดด 49:18-19

แมผู้วม่าเมรืนั่อเขาเปป็นอยผม่ เขานนบวม่าตนวเขาสส ขสบาย และคนอรืนนั่ จะ

ยกยม่องทม่านเมรืนั่อทม่านเจรนิญ 19 เขาจะไปอยผม่กนบพวกบรรพบสรสษของเขา ผผซผู้ รึนั่งจะไมม่เหป็นความสวม่าง
อทก ‘พวกคนสวยงทำม’ ของโลกอทำจสนังที่ สมกทำรเปป็นทดที่ยอมรนับและชสืที่อเสดยงไวข้ใหข้ตนัวเอง แตตเมสือที่ พวก
เขทำตทำย จะไมตมดสปอตไลทรสตองบนตนัวพวกเขทำเลย พวกเขทำจะเปป็นคนไมตสททำคนัญในนรก นอกจทำกนดร
นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำไมตมดแสงสวตทำงเลยแมข้แตตนธิดเดดยวในนรก มนันคสือควทำมมสืดทขบ – “เปป็นผผข้ทดที่ตกอยผใต น
ควทำมมสืดทขบตลอดกทำล” (ยผดทำส 13)
สดด 49:20

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรปธิดทข้ทำยเพลงสดดุดดบทนดรดข้วยสดุภทำษธิตนดร มนสษยห์

ซรึงนั่ มทยศศนกดนิธิ์ แตม่ขาดความเขผู้าใจ เขากป็เหมรือนสนตวห์เดทยรนจฉานททนั่พนินาศ คนรทที่ทำรวยและมดอททำนทำจ – ผผข้
ซขที่งมดยศศนักดธิธ – แตตซงขที่ ไมตเขข้ทำใจขข้อเสนออนันเปดที่ยมกรดุณทำของพระเจข้ทำในเรสืที่องควทำมรอดกป็จะตทำย
เหมสือนสนัตวรตนัวหนขงที่ นดที่ไมตไดข้หมทำยถขงกทำรสธิรนสดุดของกทำรมดตนัวตนซขงที่ เปป็นจดุดจบของสนัตวรทรนังหลทำย
ตรงกนันขข้ทำม ประเดป็นกป็คสือวตทำ คนทนัรงปวงจะตทำยและถผกฝนังเหมสือนบรรดทำสนัตวรแหตงทข้องทดุตง
*****
ภนำพรวมของเพลงสดดดด 50: แตกตท่างจากเพลงสดดุดดีบทกท่อนหนผู้า บทถนัดไปนดีคนั้ สือขผู้อความ
หนจึงอื่ ซจึอื่งมาจากพระเจผู้าโดยตรง โปรดสนังเกตวท่าผผผู้แตท่งของมนันคสือ อาสาฟ ซจึงอื่ เปก็นหนัวหนผู้าคณะนนัก
รผู้องประสานเสดียงของพลนับพลาในสมนัยรนัชกาลของดาววิด (บางคนยนังควิดอยผท่วท่าดาววิดแตท่งเพลงสดดุดดี
บทนดีแนั้ ละอดุทวิศมนันใหผู้แกท่อาสาฟ) ในเพลงสดดุดดีบทนดีนั้ ทนันั้งโลกถผกเรดียกตนัวใหผู้มาฟนังสวิอื่งทดีพอื่ ระเจผู้ากคาลนัง
จะตรนัส จากนนันนั้ พระเจผู้าทรงบรรยายตท่อไปถจึงลนักษณะเฉพาะตนัวของการนมนัสการทดีอื่แทผู้จรวิง
พระองคณ์ยนังทรงตท่อวท่าคนชนัอื่วดผู้วย เพลงสดดุดดีบทนดีนั้ปวิดทผู้ายดผู้วยคคาเตสือนอนันเฉดียบขาดจากพระเจผู้าและ
การอวยพรทดีอื่ทรงสนัญญาไวผู้
สดด 50:1

เพลงสดดุดดบทนดรขร นข ตข้นดข้วยคททำเรดยกตนัวจทำกพระเจข้ทำทดที่มดไปถขงแผตนดธิน

โลกทนัรงสธิรน พระเจผู้าผผผู้ทรงมหนิทธนิฤทธนิธิ์ครือพระเยโฮวาหห์ตรนสและทรงเรทยกแผม่นดนินโลก ตนนั้งแตม่ททนั่ดวง

อาทนิตยห์ขนรึนั้ จนถรึงททนั่ดวงอาทนิตยห์ตก ชสืที่อเรดยก “พระเจข้ทำผผข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ” ถผกสรข้ทำงขขรนจทำกคททำฮดบรผ
สองคททำทดที่แปลวตทำ พระเจผู้า – เอล และ เอโลฮวิม ซขที่งแปลไดข้วทำต ‘พระเจข้ทำแหตงพระทนัรงหลทำย’ พระองคร
ทรงถผกหมทำยเหตดุวทำต เปป็นพระเยโฮวทำหรเชตนกนัน ควทำมหมทำยในคททำวตทำ ทรงเรดียก กป็คสือกทำรเรดยก (ใน
กรณดนร ด) แผตนดธินโลกทนัรงสธิรน ตนัรงแตตทธิศตะวนันออกจนถขงทธิศตะวนันตก ทดุกสธิที่งถผกเรดยกใหข้มทำฟนังสธิที่งทดที่
พระเจข้ทำกททำลนังจะตรนัส
สดด 50:2-4

ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรสอดแทรกควทำมเหป็นของตนัวเองกตอนคททำ

ประกทำศตตทำงๆของพระเจข้ทำ พระเจผู้าทรงทอแสงออกมาจากศนิโยนนครแหม่งความงามหมดจด แนต
นอนวตทำศธิโยนหมทำยถขงเยรผซทำเลป็ม โปรดสนังเกตวตทำพระเจข้ทำทรงถผกพรรณนทำวตทำเปป็น “ควทำมงทำม
หมดจด” นอกจทำกนดร จทำกเยรผซทำเลป็ม พระเจข้ทำทรงทอแสงควทำมจรธิงของพระองครออกมทำเหมสือน
ประภทำคทำรสผงใหญตทดที่สตองแสงไปในโลกทดที่มสืดมธิด นดที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงควทำมจรธิงทดที่วทำต
พระเจข้ทำทรงเปป็นควทำมสวตทำง
3 พระเจผู้าของเราจะเสดป็จมา พระองคห์จะมนิไดผู้ทรงเงทยบอยผม่ เพลนิงจะเผาผลาญมาขผู้างหนผู้า
พระองคห์ รอบพระองคห์ครือวาตะอนนทรงมหนิทธนิฤทธนิธิ์ อทำจมดกทำรรวมกนันของคททำพผดเปรดยบเปรยและ
คททำพยทำกรณรดข้วย ไฟทดเที่ ผทำผลทำญของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำดนังทดที่บนันทขกไวข้ในหนนังสสือหข้ทำเลตมแรกของ
โมเสสอทำจเปป็นสธิที่งทดที่ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรกทำท ลนังหมทำยถขง กระนนัรนอทำจมดกทำรบอกเปป็นนนัยเชธิง
พยทำกรณรถขงพระครธิสตร พระมหทำกษนัตรธิยรผผข้ยธิงที่ ใหญตเมสือที่ พระองครเสดป็จมทำในเปลวเพลธิงเพสืที่อสนอง
โทษคนเหลตทำนนัรนทดที่ไมตรผข้จนักพระเจข้ทำ ดผ 2 เธสะโลนธิกทำ 1:7-8 ภทำพเหตดุกทำรณรนร ดอทำจหมทำยถขงกทำร
พธิพทำกษทำอธิสรทำเอลเมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ
4 พระองคห์จะทรงเรทยกถรึงฟผู้าสวรรคห์เบรืนั้องบน และถรึงแผม่นดนินโลก เพรืนั่อพระองคห์จะทรง
พนิพากษาประชาชนของพระองคห์วม่า บรรดทำทผตสวรรครและมนดุษยชทำตธิตตทำงไดข้รนับเชธิญใหข้มทำเปป็น
พยทำนถขงเหตดุกทำรณรเหลตทำนนัรนทดที่กทำท ลนังจะเกธิดขขรนแลข้ว คนเหลตทำนนัรนทดที่ถผกพธิพทำกษทำจะเปป็นประชทำชนของ
พระองคร

สดด 50:5-6

ประชทำชนของพระเจข้ทำ (อธิสรทำเอล) ถผกเรดยกตนัวใหข้มทำยนังกทำร

พธิพทำกษทำทดที่จะมดขร ขนนดร "จงรวบรวมบรรดาวนิสสทธนิชนของเรามาใหผู้เรา ผผผู้กระทดาพนนธสนญญากนบเรา
ดผู้วยเครรืนั่องสนตวบผชา" บรรดาววิสดุทธวิชนตรงนดรถผกนธิยทำมวตทำเปป็นคนเหลตทำนนัรนทดไที่ ดข้กระทททำพนันธสนัญญทำ
หนขงที่ โดยเครสืที่องสนัตวบผชทำกนับพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำนนันที่ คสืออธิสรทำเอล เมสืที่อพระเยซผครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ
ดข้วยฤทธทำนดุภทำพและสงตทำรทำศดใหญตยงธิที่ หลนังยดุคเจป็ดปด อธิสรทำเอลในฐทำนะประชทำชทำตธิหนขที่งจะเผชธิญวนัน
แหตงกทำรพธิพทำกษทำโดยพระเมสสธิยทำหรผผข้ทรงฟสืร นคสืนพระชนมรแลข้วของพวกเขทำ นนันที่ นตทำจะใชตสที่ งธิ ทดที่ถผก
กลตทำวถขงตรงนดร
6 ฟผู้าสวรรคห์จะประกาศความชอบธรรมของพระองคห์ เพราะพระเจผู้านนนั่นแหละทรงเปป็นผผผู้
พนิพากษา เซลาหห์ ดข้วยสททำนวนคมคทำยแบบลขกซขรง ผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรหมทำยเหตดุวทำต ฟข้ทำสวรรครเอง
ยตอมทททำใหข้ทรทำบถขงควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ แมข้บรธิบทกลตทำวถขงกทำรพธิพทำกษทำของอธิสรทำเอล
ควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำสธิที่งทรงสรข้ทำงเองยตอมประกทำศควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ ฟข้ทำสวรรคร
เองไมตเพดยงบอกเลตทำถขงควทำมเปป็นระเบดยบและควทำมคทำดเดทำไดข้ของสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน
พวกมนันยนังเปป็นพยทำนถขงเรสือที่ งนดรดวข้ ย นดที่บอกเปป็นนนัยวตทำพระเจข้ทำทรงชอบธรรม ควทำมจรธิงนนัรนปรทำกฏ
ชนัดเจนใหข้ผผข้ใดกป็ตทำมในทดที่ใดกป็ตทำมไดข้เหป็น ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำซขที่งถผกเปธิดเผยโดยฟข้ทำสวรรคร
เองยตอมปรนับโทษควทำมไมตชอบธรรมของมนดุษยร สธิที่งทรงสรข้ทำงเองยตอมใหข้กทำรวตทำพระผผข้สรข้ทำงทรง
ยดุตธิธรรม เปป็นระเบดยบ และคทำดเดทำไดข้ กลตทำวโดยสรดุป พระองครทรงชอบธรรม เรทำจขงถผกสนังที่ ใหข้หยดุด
ชนัวที่ ครผตและใครต ครวญเกดที่ยวกนับควทำมจรธิงอนันลขกซขรงนนัรน
สดด 50:7

พรข้อมกนับบทนททำอนันสงตทำงทำมนนัรน พระเจข้ทำทรงประกทำศตรงนดรวทำต "โอ

ประชาชนของเราเออ๋ย จงฟนง และเราจะพผด โอ อนิสราเอลเออ๋ย เราจะเปป็นพยานปรนกปรดาเจผู้า เราเปป็น
พระเจผู้า พระเจผู้าของเจผู้า พระเจข้ทำกททำลนังจะทรงกลตทำวโทษอธิสรทำเอลประชทำชนของพระองครเองแลข้ว
พระองครจขงทรงเตสือนใจพวกเขทำวตทำ “เรทำเปป็นพระเจข้ทำ พระเจข้ทำของเจข้ทำ” นตทำเศรข้ทำทดที่ตลอดหลทำย
ศตวรรษ อธิสรทำเอลไดข้ลมสื พระเจข้ทำของเธอบตอยๆ

สดด 50:8-9

เราจะมนิไดผู้ตนกเตรือนเจผู้าเรรืนั่องเครรืนั่องสนตวบผชาของเจผู้า เครรืนั่องเผาบผชา

ของเจผู้ามทอยผม่ตม่อหนผู้าเราเสมอ อธิสรทำเอลอทำจปลตอยปละละเลยในกทำรถสือปฏธิบนัตธิภทำยนอกในเรสือที่ ง
เครสือที่ งสนัตวบผชทำตตทำงๆทดพที่ ลนับพลทำ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็กทำท ลนังจะทรงเรดยกพวกเขทำเพสืที่อใหข้กทำรเกดที่ยวกนับ
เรสือที่ งนดร: เรสือที่ งทดที่หนนักหนทำสทำหนัสยธิงที่ กวตทำกททำลนังถผกพธิจทำรณทำตอนนดร
9 เราจะไมม่รนบวนวผผผู้จากเรรือนของเจผู้า หรรือแพะผผจผู้ ากคอกของเจผู้า อธิสรทำเอลในชตวงหลทำย
พนันปดกตอนนนัรนคธิดวตทำพวกเขทำทททำใหข้พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยดข้วยเครสือที่ งสนัตวบผชทำตตทำงๆของตน กระนนัรน
ฮดบรผ 10:5-8 กป็กลตทำวอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำไมตเคยทรงพอพระทนัยในสธิที่งเหลตทำนนัรนเลย อทำจเปป็นไดข้วทำต
ในพระวธิหทำรซขงที่ ถผกใชข้ในชตวงยดุคเจป็ดปด อธิสรทำเอลจะถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำตตทำงๆแดตพระเจข้ทำตตอ แตต
พระเจข้ทำไมตทรงสนพระทนัยในสธิที่งเหลตทำนนัรนเลย
สดด 50:10-11

ตรงกนันขข้ทำม เพราะสนตวห์ทสกตนวในปม่าเปป็นของเรา ทนนั้งสนตวห์เลทนั้ยงบน

ภผเขาตนนั้งพนนยอด พระเจข้ทำทรงเปป็นเจข้ทำของสนัตวรทดุกตนัวในโลก พระองครทรงเปป็นเจข้ทำของในทดที่สดุดของ
ฝผงสนัตวรทดุกฝผงบนแผตนดธินโลก (ควทำมมนังที่ คนังที่ อนันยธิงที่ ใหญตของพระองครจขงปรทำกฏชนัดเจน) ยธิงที่ กวตทำนนัรน
พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำ 11 เรารผผู้จนกบรรดานกแหม่งภผเขาทนนั้งหลาย และบรรดาสนตวห์ในนาเปป็นของเรา
พระองครทรงรผจข้ นักพวกมนันทนัรงหมดและทรงเปป็นเจข้ทำของพวกมนันทนัรงหมด
สดด 50:12-13

นอกจทำกนดร พระเจข้ทำทรงกลตทำวตตอไปวตทำ ถผู้าเราหนิว เราจะไมม่บอกเจผู้า

เพราะพนิภพและสารพนดททนั่อยผใม่ นนนนนั้ เปป็นของเรา พระเจข้ทำทรงใชข้คททำบรรยทำยแบบมนดุษยรเพสือที่ พรรณนทำ
ถขงพระองครเอง แนตนอนวตทำควทำมคธิดทดที่วทำต พระเจข้ทำทรงหธิวเปป็นเรสืที่องเหลวไหล แตตมนนั กป็เปป็นอะไรทดที่เรทำ
พอเขข้ทำใจไดข้ อนันทดที่จรธิงแลข้วพระเจข้ทำตรนัสวตทำ หทำกเปป็นไปไดข้วทำต พระองครทรงมดควทำมตข้องกทำรใดๆ (ซขที่ง
พระองครไมตมด) พระองครกจป็ ะไมตบอกเรทำใหข้รผข้เลย เพรทำะเหตดุใดนตะหรสือ? เพรทำะวตทำ “โลกเปป็นของเรทำ
และสทำรพนัดทดที่อยผใต นนนัรน” ควทำมคธิดนดรสอดคลข้องอยตทำงใกลข้ชธิดกนับของเพลงสดดุดด 24:1 พระองครทรง
เปป็นเจข้ทำของสธิที่งทนัรงปวง นนันที่ คสือควทำมคธิดทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำ พระองครไมตทรงตข้องกทำรเครสือที่ งสนัตวบผชทำเหลตทำ
นนัรนทดที่อธิสรทำเอลคธิดวตทำเปป็นสธิที่งสททำคนัญเหลสือเกธิน เรทำทรทำบผตทำนททำงพระคนัมภดรรใหมตวทำต เครสืที่องสนัตวบผชทำ
เหลตทำนนัรนทนัรงสธิรนเปป็นเพดยงภทำพเลป็งถขงกทำรเสดยสละในทดที่สดุดของพระครธิสตร ดผ ฮดบรผ 10:12, 18

ในทททำนองเดดยวกนัน พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ 13 เราจะกนินเนรืนั้อวนวผผผู้หรรือ หรรือดรืนั่มเลรือดแพะหรรือ
อดกครนัรงทดจที่ ดุดสนใจหลนักอยผทต ดที่กทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำไมตรจผข้ นักจบสธิรนของอธิสรทำเอล พวกเขทำสนใจใน
สธิที่งเหลตทำนนัรนมทำกกวตทำพระเจข้ทำผผข้ทดที่พวกเขทำถวทำยสธิที่งเหลตทำนนัรนใหข้
สดด 50:14-15

แทนทดที่จะพดุงต เปข้ทำไปทดคที่ วทำมไมตมดชวด ธิตของเครสืที่องสนัตวบผชทำเหลตทำนนัรน

พระเจข้ทำทรงสนังที่ ประชทำชนของพระองครใหข้ถวทำยเครสือที่ งสนักกทำรบผชทำฝท่ายววิญญาณแดตพระองคร จงนดา
เครรืนั่องการโมทนาพระคสณมาเปป็นเครรืนั่องสนกการบผชาแดม่พระเจผู้า และทดาตามคดาปฏนิญาณของเจผู้าตม่อ
องคห์ผผู้สผ ผ งสส ด พระเจข้ทำกลนับกททำชนับประชทำชนของพระองครใหข้มดใจขอบพระคดุณตตอพระองคร เพลง
สดดุดด 116:17 กลตทำวถขงเครสือที่ งสนักกทำรบผชทำโมทนทำพระคดุณและฮดบรผ 13:15 กลตทำวถขงเครสือที่ งสนักกทำร
บผชทำแหตงคททำสรรเสรธิญ สธิที่งเหลตทำนดรเปป็นเครสือที่ งสนักกทำรบผชทำฝตทำยวธิญญทำณทดที่พระเจข้ทำทรงพอพระทนัย
มทำกกวตทำ ควทำมคธิดทดที่วทำต พวกเขทำทททำตทำมคททำปฏธิญทำณของตนกป็คสือกทำรทททำตทำมคททำสนัญญทำทดที่พวกเขทำไดข้ใหข้
ไวข้ตตอพระเจข้ทำ บตอยครนัรงขนทำดไหนทดที่ผผข้คนสนัญญทำสธิที่งตตทำงๆตตอพระเจข้ทำและไมตเคยทททำตทำมทดที่สนัญญทำไวข้
เลย พระเจข้ทำทรงบอกอธิสรทำเอลวตทำนนันที่ เปป็นสธิที่งทดที่สททำคนัญตตอพระองครมทำกกวตทำเครสือที่ งสนัตวบผชทำทนัรงปวง
ของพวกเขทำ ควทำมจรธิงทดที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับเครสือที่ งสนักกทำรบผชทำฝตทำย
วธิญญทำณทดที่เปป็นกทำรโมทนทำพระคดุณ กทำรสรรเสรธิญและกทำรรนักษทำคททำพผดของเรทำตตอพระองคร
15 และจงรผู้องทผลเราในวนนทสกขห์ยากลดาบาก เราจะชม่วยเจผู้าใหผู้พผู้น และเจผู้าจะถวายสงม่าราศท
แกม่เรา" สธิที่งทดพที่ ระเจข้ทำทรงสนพระทนัยอยตทำงแทข้จรธิงคสือ กทำรทดมที่ นดุษยรมทำหทำพระองครในควทำมเชสืที่ออนัน
เรดยบงตทำย โดยวทำงใจพระองครสททำหรนับกทำรชตวยใหข้พข้น นนันที่ สททำคนัญตตอพระเจข้ทำมทำกกวตทำเครสืที่องสนัตวบผชทำ
ไมตรจผข้ นักจบสธิรน เมสือที่ เรทำรข้องทผลพระองครโดยควทำมเชสืที่อแบบเรดยบงตทำย โดยเฉพทำะในยทำมทดุกขรยทำก
ลททำบทำก พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะชตวยประชทำชนของพระองครใหข้พข้น ดนังนนัรนมนันจขงเปป็นหนข้ทำทดที่
ของเรทำทดที่จะถวทำยสงตทำรทำศดแดตพระองคร
สดด 50:16-17

นทรทำเสดยงของเพลงสดดุดดบทนดรเปลดที่ยนจทำกหนข้ทำมสือเปป็นหลนังมสือเมสืที่อ
พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้แตตงเพลงสดดุดดทตทำนนดรเปลดที่ยนจทำกกทำรตททำหนธิประชทำชนของพระองครเองเปป็นกทำรตด
สอนคนชนัวที่ แตม่พระเจผู้าตรนสกนบคนชนวนั่ วม่า "เจผู้ามทสนิทธนิธิ์อะไรททนั่จะทม่องกฎเกณฑห์ของเรา หรรือรนบปาก

ตามพนนธสนญญาของเรา 17 เพราะเจผู้าเกลทยดคดาสนนั่งสอน และเจผู้าเหวทนั่ยงคดาของเราไวผู้ขผู้างหลนงเจผู้า
สธิที่งทดที่เปป็นกทำรประชดประชนันกป็คสือวตทำ คนชนัวที่ ตรงนดรคสือคนเหลตทำนนัรนทดพที่ ระเจข้ทำทรงพรรณนทำวตทำ
ประกทำศกฎเกณฑรตตทำงๆของพระองครและเทศนทำพนันธสนัญญทำของพระองคร เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระองคร
กททำลนังพผดถขงพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำทดที่หนข้ทำซสืที่อใจคดในสมนัยนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำมดพวกเสรดนธิยมททำง
ศทำสนทำและพวกคนละทธิรงควทำมจรธิงในสมนัยของดทำวธิด แมข้พวกเขทำแสรข้งวตทำถสือตทำมททำงของพระเจข้ทำ
จรธิงๆแลข้วพวกเขทำกป็เกลดยดชนังคททำสนังที่ สอนแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำและเหวดที่ยงมนันทธิรงไปเสดย มนัน
เปลดที่ยนแปลงไปนข้อยมทำกในชตวงสทำมพนันปด
สดด 50:18-20

พระเจข้ทำทรงกลตทำวโทษพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำทดที่หนข้ทำซสืที่อใจคดในสมนัย

นนัรนตตอไป เมรืนั่อเจผู้าเหป็นโจร เจผู้ากป็คบเขา และเจผู้าเขผู้าสนงคมกนบคนลม่วงประเวณท พวกเขทำขยธิบตทำ
ใหข้กทำรฉข้อโกงและถขงขนทำดสมรผรข้ ต วมคธิดไปกนับมนันดข้วย พวกเขทำไมตเพดยงยธิมร เยทำะเกดที่ยวกนับพวกคน
เลตนชผข้เทตทำนนัรน แตตพวกเขทำสดุดทข้ทำยแลข้วกป็รตวมวงไปกนับคนเหลตทำนนัรนดข้วย กทำรประยดุกตรใชข้กบนั พวกธร
รมทำจทำรยรและพวกฟทำรธิสดในสมนัยพระเยซผกปป็ รทำกฏชนัดเจน ดผ มนัทธธิว 12:39 และยอหรน 8:4-9 ควทำม
หนข้ทำซสืที่อใจคดททำงศดลธรรมแบบเดดยวกนันนดรยนังมดอยผเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดรในบรรดทำองครกรศทำสนทำ
แบบเสรดนยธิ มและละทธิรงควทำมจรธิง
นอกเหนสือจทำกรผปแบบอสืที่นๆของควทำมไมตชอบธรรมแลข้ว พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้แตตงเพลงสดดุดด
ทตทำนนดรยนังเสรธิมขข้อหทำนดรเขข้ทำไปดข้วย 19 เจผู้าปลม่อยปากของเจผู้าใหผู้พผดชนนั่ว และลนินั้นของเจผู้าประกอบการ
หลอกลวง อทำจมดกทำรบอกเปป็นนนัยเชธิงพยทำกรณรตรงนดรถงข พวกธรรมทำจทำรยร พวกฟทำรธิสดและพวก
ปดุโรหธิตใหญตทดที่กลตทำวโทษองครพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงกลตทำวโทษพวกเขทำวตทำ
20 เจผู้านนนั่งพผดใสม่ราผู้ ยพทนั่นอผู้ งของเจผู้า เจผู้านนินทาลผกชายมารดาของเจผู้าเอง พดนที่ ข้องรต วมสทำยเลสือดถผก
หมทำยถขงอยตทำงไมตตข้องสงสนัย อยตทำงไรกป็ตทำม อทำจมดกทำรบอกเปป็นนนัยถขงคททำกลตทำวโทษใสต รข้ทำยเหลตทำนนัรนทดที่
พวกเขทำปรนักปรททำพระเยซผผผข้ซขที่งในฐทำนะยธิวคนหนขงที่ ทรงเปป็นเพสืที่อนรต วมชทำตธิของพวกเขทำและเปป็นเชสืรอ
สทำยของอธิสรทำเอล กลตทำวโดยสรดุป พระเจข้ทำทรงตททำหนธิพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำทดที่หนข้ทำซสืที่อใจคดและไมต
ชอบธรรม และปดุโรหธิตและคนเลวดจททำนวนมทำกในสมนัยนนัรน นตทำเศรข้ทำทดที่รผปแบบนนัรนของควทำมหนข้ทำซสืที่อ
ใจคดยนังมดอยผเต หมสือนเดธิมจนทดุกวนันนดรในพวกเสรดนยธิ มททำงศทำสนทำ

สดด 50:21

พระเจข้ทำจขงทรงออกคททำเตสือนนดร เจผู้าไดผู้กระทดาสนินั่งเหลม่านทนั้แลผู้ว เรากป็นนินั่ง

เงทยบ เจผู้าคนิดวม่าเราเปป็นเหมรือนเจผู้า แตม่เราจะขนาบเจผู้า และเราจะรายงานสนิงนั่ เหลม่านนนั้นตม่อหนผู้าตม่อตา
เจผู้า พวกคนบทำปหนทำมนักคธิดวตทำเพรทำะไมตมกด ทำรพธิพทำกษทำควทำมบทำปของตนในทนันทด พวกเขทำจขงจะ
ลอยนวลไปพรข้อมกนับมนัน เพรทำะวตทำพระเจข้ทำไมตทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำในทนันทด พวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคด
ทดวที่ ทำต นดรจขงคธิดแบบเดดยวกนัน ทดที่แยตยงธิที่ ไปกวตทำนนัรน พวกเขทำคธิดอยตทำงหมธิที่นประมทำทวตทำบทำงทดพระเจข้ทำอทำจ
ทรงเปป็นเหมสือนพวกเขทำและจะทรงขยธิบตทำและยธิมร เยทำะกนับควทำมเสสืที่อมทรทำมของพวกเขทำ อยตทำงไร
กป็ตทำม พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพระองครจะทรงจนัดกทำรสธิที่งตตทำงๆใหข้เรดยบรข้อยตตอสทำยพระเนตรของ
พระองคร
สดด 50:22

ถข้ทำคนหนข้ทำซสืที่อใจคดเหลตทำนดรยนังไมตเขข้ทำใจอยผอต ดก พระเจข้ทำกป็ตรนัสตรงๆ

เจผู้าทนนั้งหลายผผผู้ลรืมพระเจผู้า จงพนิจารณาเรรืนั่องนทนั้ หาไมม่เราจะฉทกเจผู้าเปป็นชนินั้นๆ และจะไมม่มทสนกคนททนั่ชม่วย
เจผู้าใหผู้พผู้นไดผู้ พวกเขทำไดข้รนับคททำเตสือนแลข้ว จงกลนับใจเสดยใหมต มธิฉะนนัรนพระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับพวก
เขทำดดุจสธิงโตตนัวหนขงที่ ฉดกเหยสืที่อของมนันเปป็นชธิรนๆ
นดที่เปป็นภนัยคดุกคทำมทดที่นตทำกลนัวทดที่สดุด กทำร "ฉดก...เปป็นชธิรน ๆ " เปป็นกทำรกระทททำของสนัตวรปตทำ ดผ สดดุดด
7:2 โยบประกทำศวตทำพระเจข้ทำทรง "ฉดกเขทำ" แตตนอกจทำกนนัรนไมตคตอยใชข้สททำนวนนดรเกดที่ยวกนับกทำรทดที่
พระเจข้ทำทรงลงโทษคน แนตนอนถข้ทำพระเจข้ทำทรงตนัรงพระทนัยทดที่จะลงโทษผผข้ใด กป็ไมตมใด ครสทำมทำรถชตวย
ผผข้นร นันไดข้ ดผ สดดุดด 49:7-8 กทำรชตวยใหข้รอดจะตข้องมทำจทำกพระเจข้ทำเอง
สดด 50:23

บสคคลททนั่นดาการสรรเสรนิญมาเปป็นเครรืนั่องสนกการบผชากป็ใหผู้เกทยรตนิแกม่เรา

เราจะสดาแดงความรอดของพระเจผู้าแกม่ผผู้จผ นดทางของเขาอยม่างถผกตผู้อง" ในขข้อ 22 พระเจข้ทำทรงเตสือน
คนชนัวที่ ในขข้อ 23 พระองครกทป็ รงใหข้กทำท ลนังใจแกตคนชอบธรรม พระเจข้ทำทรงรนับ "เกดยรตธิ" จทำกบรรดทำ
คนทดที่สรรเสรธิญพระองครดวข้ ยใจจรธิง และถข้ทำมนดุษยรคนใดจะ "จนดทางของเขาอยม่างถผกตผู้อง" พระเจข้ทำ
จะทรง "สดาแดงความรอดของพระเจผู้า" แกตคนนนัรน คสือจะนททำสนันตธิสดุขและพระพรตตทำง ๆ มทำสผตชดวตธิ
ของคนนนัรน

