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Freut euch über Gott! 
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ปีตยินิดใีนพระเจ้า 
 
 
การขอบพระคุณเป็นส่ิงล า้ค่า (สดุดี 92.1-16;  เนหะมีย ์8.10) 
 

“เป็นการดีท่ีจะโมทนาพระคุณพระเจ้า ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ท่ีจะร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์” ดว้ยเสียงโห่ร้องยนิดี ผูข้บัร้องเพลงสดุดีบรรยายภาพความสุขของมนุษยผ์ูพ้บก าลงั
ของเขาในความยินดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  จิตใจของเขาเตม็เป่ียมดว้ยการขอบพระคุณในความยิง่ 
ใหญ่ และพระราชกิจอศัจรรยข์องพระเจา้ การสรรเสริญพระเจา้ไม่ไดเ้ป็นภารกิจท่ีน่าร าคาญส าหรับ
เขา  การขอบพระคุณพระเจา้ไม่ไดเ้กิดจากการถูกบงัคบัใหจ้  าตอ้งท า หากแต่วา่เป็น “ส่ิงล า้ค่า”  

 
เคร่ืองประดบัท่ีงามพิเศษและเป็นช้ินเดียวไม่มีสองในโลกท่ีมีราคาล ้าค่ายอ่มสร้างความ

ประทบัตาตรึงใจและเป็นท่ีปรารถนาเป็นพิเศษ  ผูท่ี้รักส่ิงเหล่าน้ีจะท าทุกส่ิงเพื่อจะไดส่ิ้งล ้าค่าน้ีมา
เป็นสมบติัของตน  ส าหรับผูอ้ธิษฐานบทเพลงสดุดี ส่ิงสูงสุดและล ้าค่าท่ีสุดคือการขอบพระคุณและ
ถวายเกียรติต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้    ทุกเชา้เขาเร่ิมตน้ดว้ยการขอบพระคุณพระเจา้  และในขณะท่ี 
อธิษฐานขอบพระคุณ เขาก็นึกข้ึนไดที้ละเร่ืองท่ีเขาตอ้งขอบพระคุณพระเจา้ของเขา เขากล่าวถึง
พระคุณและความสัตยสุ์จริตของพระเจา้ พระราชกิจและผลงานแห่งพระหตัถข์องพระองค ์ และ
พบวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูสู้งสุดและด ารงอยูช่ัว่นิรันดร์” ผูอ้ธิษฐานมีความยิง่ใหญ่
ของพระเจา้ในสายตา  และในขณะเดียวกนัขอบพระคุณพระองคส์ าหรับส่ิงต่าง ๆ ในชีวติของเขา   
 

เราจะเร่ิมวนัใหม่ของเราดว้ยการขอบพระคุณพระเจา้ในยามเชา้เช่นกนั   “พระเยซูเจา้ 
ขา้พระองคข์อบพระคุณพระองคส์ าหรับวนัใหม่น้ีท่ีพระองคท์รงประทานใหก้บัขา้พระองค์
ขอบพระคุณส าหรับพระเมตตาท่ีไดรั้บทุกเชา้และความสัตยสุ์จริตของพระองคก์็ใหญ่ยิง่นกั  
ขอบพระคุณพระองค ์ พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูเ้ขม้แขง็ท่ีจะติดตามดูแลขา้พระองคใ์นวนัน้ี และสถิต
เคียงขา้งขา้พระองคใ์นทุกสถานการณ์” (อ่านเพิ่ม สดุดี 28.6-7; 42.5; 57.9; 106.1) 
 

การสรรเสริญและขอบพระคุณสร้างสันติสุข (สดุดี 92.1-3; 147.1) 
 
 “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นความสุขยินดีท่ีจะขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าองค์ผู้สูงสุด 
ด้วยบทเพลงสรรเสริญ และประกาศความรักมัน่คงของพระองค์ในเวลาเช้า และความสัตย์สุจริตของ
พระองค์ในกลางคืน ด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่ และด้วยเสียงพิณเขาคู่”   การสรรเสริญและ
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ขอบพระคุณมีผลต่อชีวิตเราทั้งชีวติ ผูใ้ดท่ีสรรเสริญพระเจา้คนผูน้ั้นจะมีความสงบสุข “ใครมี
พระคุณและความสัตยซ่ื์อของพระเจา้อยูใ่นสายตา เขาจะไม่สามารถใชชี้วติอยา่งเฉยชา อารมณ์เสีย 
หงุดหงิด และท าตนไม่เป็นท่ีน่าพึงปรารถนา” (H.Lamparter) การสรรเสริญและขอบพระคุณ
เปล่ียนแปลงตวัเราใหไ้ปในทางท่ีดี และมีผลดีต่อความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของเรา ท่ีใดท่ีพระเจา้ไดรั้บ
การสรรเสริญ  เราจะไดรั้บสันติสุขของพระองค ์และความยนิดีท่ีเราสามารถแสดงออกท่ีท าใหผู้อ่ื้น
มีความสุข  เพียงแค่ใบหนา้ท่ีเป็นมิตรก็ท าใหใ้จเปรมปรีด์ิ (สุภาษิต 15.30)  นกัประพนัธ์กวหีญิง
ท่านหน่ึง Käte Walter (1886-1980) ถูกถามเม่ือท่านอยูใ่นวยัชราวา่ท่านจดัสรรเวลาของท่านในแต่
ละวนัอยา่งไร?  “วนัของขา้พเจา้เร่ิมดว้ยการขอบพระคุณ  ขอบพระคุณท่ีขา้พเจา้ยงัมองเห็น ไดย้นิ 
และลุกข้ึนไดอ้ยู ่ และแมใ้นยามดึกท่ีขา้พเจา้นอนไม่หลบั ขา้พเจา้จะอธิษฐานระลึกถึงคนท่ีอยูบ่น
รายช่ืออธิษฐานเผื่อของขา้พเจา้  หรือท่องบทเพลงและขอ้พระคมัภีร์”  ทุกวนัเกิดของท่านเป็นวนัท่ี
เชิญชวนใหท้่านหยดุสงบน่ิงและขอบพระคุณพระเจา้เม่ือมองยอ้นกลบัชีวติท่ีผา่นมา ท่านกล่าววา่ 
“ช่างเป่ียมลน้ดว้ยความรักและส่ิงดีของพระเจา้ตลอดชีวิตท่ียาวนาน  ไม่ใช่เป็นเร่ืองธรรมดาเลยท่ีปี
แลว้ปีเล่าพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดประตูชีวิตใหเ้ราอยูต่่ออีกปีหน่ึง และท่ีพระองคท์รงกรุณาอุม้ชูเรา
ตลอดหลายปีท่ีผา่นมาดว้ยความสัตยซ่ื์อไม่เปล่ียนแปลง” (อ่านสดุดี103.1-5) 
 

พระคุณให้ชีวติใหม่ (สดุดี 92.1-3; 91.1-2) 
 

ผูข้บัร้องเพลงสรรเสริญเรียกพระเจา้วา่เป็นองคผ์ูสู้งสุด ใครท่ีอาศยัอยู ่ ณ ท่ีก าบงัขององคผ์ู ้
สูงสุดดว้ยความเคารพย  าเกรงต่อความศกัด์ิสิทธ์ิของพระองคจ์ะพบความสงบ และไดรั้บมุมมองใหม่  
ผูอ้ธิษฐานพดูถึงพระคุณ (ความรักมัน่คง) ท่ีไดป้ระสบในตอนเชา้  กษตัริยด์าวิดช้ีใหเ้ห็นพระคุณท่ี
ไร้พรมแดนในสดุดี “ข้าแต่พระเจ้า ความรักมัน่คงของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์  ความสัตย์ซ่ือของ
พระองค์ไปถึงเมฆ” (สดุดี 36.5; 57.10; 108.4)   

 
พระคุณของพระเจา้ครอบคลุมไปทัว่โลก เป็นของประทานจากพระเจา้ส าหรับมนุษยทุ์กคน 

ปีค.ศ.1703ในเมืองใหญ่เมืองหน่ึงนกัโทษตอ้งโทษประหารสองคนถูกน าไปท่ีแดนประหารโดยมี
บาทหลวงติดตามเป็นก าลงัใจบนเส้นทางสุดทา้ยของเขาทั้งสอง พวกเขาไปถึงแดนประหาร และ
การเตรียมการขั้นตอนสุดทา้ยเพื่อการประหารก็เสร็จเรียบร้อย ทนัใดนั้นทหารมา้ซ่ึงเป็นผูน้ าข่าว
ของกษตัริยผ์ูท่ี้ลงอาญาประหารนกัโทษสองคนควบมา้มาท่ีแดนประหารอยา่งเร่งด่วน ในขณะท่ีทุก
คนยนืเฝ้าสังเกตการณ์อยา่งตึงเครียด ทหารมา้ตะโกนเสียงดงัผา่นผูค้นท่ีจอ้งดูอยา่งแปลกใจ “พระ
กรุณา!” ค าๆเดียวแต่มีผลยิง่ใหญ่มหาศาล! เจา้หนา้ท่ีวางเคร่ืองมือลงโทษท่ีทารุณจากมือ นกัโทษ
ประหารไม่รู้วา่ส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร วินาทีก่อนหนา้น้ีพวกเขาเห็นความตายของเขาอยูต่รงหนา้ 
โดยไม่ไดค้าดคิดเขาทั้งสองกลบัไดรั้บชีวติใหม่ “เราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้าด้วยความพิโรธอัน
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ท่วมท้นอยู่ครู่หน่ึง แต่ด้วยความรักนิรันดร์ เรามีความสมเพชเจ้า พระเจ้า พระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี้” (อิส
ยาห์ 54.8)  “เพราะภูเขาอาจจะพรากจากไป และเนินอาจจะคลอนแคลน แต่ความรักมัน่คงของเรา
จะไม่พรากไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไป พระเจ้าผู้มีความ
สมเพชต่อเจ้าตรัสดังนี”้ (อิสยาห์ 54.10)   “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐและ
ทรงพร้อมท่ีจะประทานอภัย อุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ร้องทูลพระองค์” (สดุดี 86.5)    
“แต่ความรักมัน่คงของพระเจ้านั้นด ารงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ ท่ีย  าเกรงพระองค์ 
และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน” (สดุดี 103.17) 
 

ยนิดีในพระวจนะของพระเจ้า (สดุดี 92.1-3; 119.162) 
 
 อีกคร้ังพวกเราถูกเรียกในบทเพลงสดุดีใหร่้วมร้องสรรเสริญพระเจา้“ข้าแต่ท่านผู้ชอบธรรม 
จงเปรมปรีด์ิในพระเจ้า การสรรเสริญนั้นควรแก่คนเท่ียงธรรม จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยพิณเขาคู่ จง
ถวายสดุดีแด่พระองค์ด้วยพิณสิบสาย จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ จงดีดสายอย่างแคล่วคล่อง
พร้อมกับโห่ร้อง” (สดุดี 33.1-3) ค  าเชิญชวนน้ีมีเหตุผลท่ีลึกซ้ึง “เพราะพระวจนะของพระเจ้าเท่ียง
ธรรม และพระราชกิจของพระองค์กส็ าเร็จด้วยความซ่ือสัตย์” (สดุดี 33.4)  เหตุฉะน้ีจึงส าคญัมาก
ส าหรับผูอ้ธิษฐานเพลงสดุดีท่ีจะครุ่นคิดถึงความจริงอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้จนดึกด่ืน และบอกเล่า
ส่ิงเหล่าน้ีต่อผูอ่ื้น  เป็นไปไดท่ี้ผูอ้ธิษฐานเพลงสดุดีระลึกถึงบทเพลงของโมเสสท่ีท่านเขียนเม่ือมอง
ยอ้นกลบัชีวติท่ีผา่นมาของท่านและเวลารับใชอ้นัยาวนาน  โมเสสพดูถึงความจริงและความสัตยซ่ื์อ
ของพระเจา้ของท่าน “เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเจ้า จงถวายความย่ิงใหญ่แด่พระ
เจ้าของเรา  พระศิลา พระราชกิจของพระองค์กส็มบูรณ์  พระมรรคาท้ังหลายของพระองค์กย็ติุธรรม  
พระเจ้าท่ีเท่ียงธรรมและปราศจากความผิด  พระองค์ทรงยุติธรรมและเท่ียงตรง” (เฉลยธรรม 32.3-
4)  
 

จากกษตัริยด์าวดิมีค าอธิษฐานตกทอดมายงัเรา กษตัริยด์าวดิประทบันัง่ต่อหนา้องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้และทูลถามถึงความยิง่ใหญ่ของพระองคแ์ละพระราชกิจอศัจรรยท่ี์พระองคท์รงกระท าต่อ
ประชากรอิสราเอล “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าและพงศ์พันธ์ุของข้าพระองค์เป็นผู้ใด 
พระองค์จึงทรงน าข้าพระองค์มาไกลถึงแค่นี?้...” ค  าถามน้ีจบลงดว้ยถอ้ยค าท่ีแสดงถึงความย  าเกรง
ศรัทธา “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และบรรดาพระวาทะของพระองค์เป็นความจริง 
และพระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานส่ิงดีนีแ้ก่ผู้ รับใช้ของพระองค์” (อ่าน 2 ซามูเอล 7.18-29) 
กษตัริยซ์าโลมอนกล่าวย  ้าอีกคร้ังในค าอธิษฐานถวายพระวหิารวา่พระเจา้ทรงท าใหพ้ระวจนะของ
พระองคเ์ป็นความจริง และไดท้รงรักษาพระสัญญาทั้งหลายของพระองคท่ี์ทรงประทานใหผ้า่นทาง
โมเสส (อ่าน 1 พงศก์ษตัริย ์8.1-61) 
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ผู้สร้างทีย่ิง่ใหญ่ (สดุดี 92.4-5; 104.24) 
 
 “ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระท าให้ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ 
ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความช่ืนบาน เน่ืองในพระราชกิจของพระองค์”  “โดยทัว่ไปแลว้  ใครท่ีทุก
วนัสามารถเพิ่มบทเพลงสรรเสริญและลดจ านวนบทเพลงคร ่ าครวญได ้ จะพบวา่การสรรเสริญพระ
เจา้นั้นไม่เพียงแต่เป็นส่ิงท่ีตอ้งท า หากยงัเป็นพลงัเคล่ือนยา้ยหลายส่ิงออกไปได ้  การสรรเสริญพระ
เจา้เป็นต าหรับยาท่ีดีท่ีสุดเพื่อต่อตา้นการทดลอง” (H.Lamparter)  
 

ในการสรรเสริญพระเจา้ท าใหเ้ราไดภ้าพความยิง่ใหญ่ของพระองค ์   โยฮนัเนส  เคปเลอร์ 
 (1571-1630) นกัดาราศาสตร์ท่ีมีผลงานดีเด่น และผูค้น้พบกฎการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์ พดูถึง
พระเจา้วา่เป็น “ศิลปินผูย้ิง่ใหญ่ของโลก” เคปเลอร์พิศวงและสรรเสริญพระราชกิจจากพระหตัถข์อง
พระเจา้ และไดแ้ต่มองความสามารถของมนุษยด์ว้ยสายตาท่ีถ่อมใจ  ผูข้บัร้องเพลงสดุดีเชิญชวนให้
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญเก่ียวกบั “ความคิดอนัล ้าลึกของพระเจา้” “ฝีพระหตัถข์องพระเจา้” และ 
“พระราชกิจของพระเจา้”  ยิง่เรารู้มากเก่ียวกบัความมหศัจรรยใ์นการสร้าง เก่ียวกบัจกัรวาล เก่ียวกบั
พิภพ เราก็ยิง่พิศวงในพระเจา้มากเพิ่มข้ึน (อ่านสดุดี19.1-6; 150.1-6) 
 

คนเขลาปฏเิสธพระเจ้า (สดุดี 92.6-7; 14.1-3) 
 
 หลงัจากท่ีผูข้บัร้องเพลงสรรเสริญไดก้ล่าวเนน้ในขอ้ตน้ ๆ ของบทเพลง  และขอบพระคุณ  
เก่ียวกบัความยิง่ใหญ่ของพระเจา้   เขาก็พดูถึงความจริงท่ีน่าเศร้าใจซ่ึงอาจท าใหก้ารสรรเสริญพระ 
เกียรติสิริของพระเจา้ส้ินสุดลง  “คนเขลาจะทราบไม่ได้  คนโฉดเข้าใจเร่ืองนีไ้ม่ได้” ผูแ้ต่งเพลง
สดุดีบรรยายสภาพการณ์ของสังคมท่ีเขาอยู ่ เขาไม่ไดม้องขา้มความเป็นจริง หากแต่มองสถานการณ์
แวดลอ้มตวัเขาดว้ยสายตาท่ีเปิดกวา้ง คนจ านวนมากในแวดวงของเราเหมือนกบัคนในสมยันั้น พวก
เขาไม่สนใจและไม่ยอมรับวา่มีพระเจา้ พวกเขาเช่ือในบางส่ิงบางอยา่ง แต่ไม่เช่ือวา่มีพระเจา้ผูท้รง
พระชนมอ์ยู ่  และยงัประกาศทัว่ไปวา่ไม่สนใจ และตั้งขอ้สงสัยในการด ารงอยูข่องพระเจา้ พวกเขา
เหยยีบย  ่าและดูถูกพระบญัญติัท่ียิง่ใหญ่แห่งชีวติของพระเจา้ Manfred Siebald ช้ีใหเ้ห็นผลของการ
ประพฤติตวัเช่นน้ีวา่ “เป็นการเดินเขา้ในความมืดหากไม่มีพระเจา้ แต่กบัพระองคเ์ราเดินในความ
สวา่ง  หากไม่มีพระเจา้ความหวาดกลวัแผก่ระจาย  แต่กบัพระองคเ์ราจะไม่หวาดหวัน่ต่อส่ิงใดเลย”  
ค  าถามมีวา่ – เราสามารถน าความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ อ านาจ และพระเกียรติสิริของพระองคม์าสู่
โลกของเราไดอ้ยา่งไร? บทเพลงสรรเสริญของพวกเราจะมีส่วนร่วมปลุกความปรารถนาและความ
ตอ้งการพระเจา้ในมนุษยห์รือไม่? “ซ่ึงข้าพเจ้าจะไม่พูดตามท่ีเห็นและได้ยินนั้นกไ็ม่ได้” (กิจการ 
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4.20)  “พอสิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนีย เปาโลกเ็ร่ิมฝักใฝ่ในการประกาศพระวจนะ และ
เป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระคริสต์นั้นคือพระเยซู” (กิจการ 18.5)   
 

แต่เราก็ประสบเช่นกนัวา่ “คนอธรรมงอกขึน้อย่างหญ้า และคนกระท าช่ัวท้ังปวงเจริญขึน้”  
คนประเภทน้ีและสวสัดิภาพของพวกเขาไดก้ลายเป็นส่ิงล่อใจส่ิงย ัว่ยสุ าหรับบางคนท่ีร่วมเดินทาง
กบัพระเจา้ คนอธรรมสามารถใชชี้วติอยา่งเพลิดเพลินเต็มท่ี และดูเหมือนวา่พวกเขาสุขสบายดีมาก  
อาสาฟไดก้ล่าวไวใ้นพระธรรมสดุดีบทท่ี 73 ขอ้ 1-17 วา่ส่ิงใดไดช่้วยเขาในสถานการณ์เช่นน้ี 
 

คนโฉดเจริญขึน้จริงหรือ (สดุดี 92.6-9: 47.2) 
 
 ตรงกนัขา้มกบัคนเขลา คนโฉด คนอธรรม และคนกระท าชัว่ ความยิง่ใหญ่และฤทธ์ิอ านาจ
ท่ีไม่จ  ากดัของพระเจา้เป็นเลิศหาส่ิงใดเทียบได ้ พระองคเ์ป็นผูสู้งสุด และยงัด ารงอยูใ่นสิทธิอ านาจ
สูงสุดของพระองคก์ระทัง่เขา้สู่นิรันดร์  พระเจา้ช่างยิง่ใหญ่นกั!  “คนอธรรมจะงอกขึน้อย่างหญ้า  
และคนกระท าช่ัวท้ังปวงเจริญขึน้ – เพียงเพ่ือจะถกูท าลายเป็นนิตย์” ตรงน้ีมีค าถามผดุข้ึนมาวา่ – 
อะไรเป็นเป้าหมายของชีวติเรา? ความเจริญรุ่งเรือง ความส าเร็จ แต่ในท่ีสุดก็จะถูกท าลายพินาศไป
ตลอดกาล?  และยงัจะมีอะไรเหลือในชีวติบั้นปลายของเรา?  ค  าประกาศมรณกรรมของชายหนุ่มคน
หน่ึงกล่าววา่ “อยูอ่ยา่งล าบาก ตายอยา่งรวดเร็ว น่ีหรือคือความหมายของชีวติ?” เป็นไปไดไ้หมวา่
ผูเ้ขียนสดุดีตอ้งการเตือนเราไม่ใหพ้บกบัชีวติแบบน้ี?     เขาตอ้งการเตือนผูอ่้านอยา่ให้ปรัชญาของ 
พวกเขาท่ีเก่ียวกบัชีวติและความตายท าใหต้วัเองโง่เขลา?   เพราะเช่นนั้นใช่ไหมเขาจึงย  ้าอีกคร้ังวา่ 
พระเจา้เป็นองคผ์ูสู้งสุด? แน่ทีเดียวเขาหมายถึงองคผ์ูท้รงปกครองอยู ่ และองคผ์ูเ้ผชิญหนา้กบัศตัรู
ของพระองคด์ว้ยก าลงัท่ีเหนือกวา่ “ข้าแต่พระเจ้า เพราะน่ีแหละศัตรูของพระองค์ เพราะน่ีแน่ะ ศัตรู
ของพระองค์จะพินาศ คนกระท าช่ัวท้ังปวงจะต้องกระจัดกระจายไป”  
 

ตรงกนัขา้มกบัสดุดีบทท่ี 73 เราสังเกตไดว้า่ผูอ้ธิษฐานบทเพลงสดุดี 92 มองทะลุเขา้ใจส่ิงท่ี
ดูเหมือนจะเป็นความสุขของคนไม่รู้จกัพระเจา้ไดอ้ยา่งถ่องแท ้  อาสาฟกล่าวในสดุดี 73 ขอ้ 2-3 วา่
“แต่ข้าพเจ้าเล่า เท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุด ย่างเท้าของข้าพเจ้าหม่ินพลาดเตม็ทีแล้ว เพราะข้าพเจ้า
ริษยาคนจองหอง เม่ือข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรม” ตาของอาสาฟสวา่งข้ึนเม่ือ 
“จนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมสัการของพระเจ้า   แล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของ
เขาท้ังหลาย” (สดุดี 73.17) เพราะไดรั้บการคุม้ครองปกป้อง หรือในยามท่ีถูกล่อใจท่ีท าใหผู้เ้ขียน
สดุดี 92พบความเขม้แขง็ของเขาในการสรรเสริญพระเจา้?  การสรรเสริญพระเจา้เป็นการเสริม
วติามินใหก้บัชีวิต!  ดงันั้นใหเ้ราน าค าปลุกเรียกของกษตัริยด์าวิดมาใช“้จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวาย
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สาธุการแด่พระเจ้า และท้ังส้ินท่ีอยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธ์ิของพระองค์...”  
(สดุดี103.1-13) 
 

แรงใจในการด าเนินชีวติ (สดุดี 92.9-11; ฮาบากุก 3.19) 
 
 “มีส่ิงหน่ึงท่ีแน่นอน - ศตัรูของพระองคจ์ะพินาศไป บรรดาผูท้  าชัว่จะตอ้งกระจดักระจาย
ไป แต่พระองคท์รงเชิดชูพลงัของขา้พระองคใ์หแ้ขง็แกร่งดัง่เขากระทิง พระองคท์รงประทานความ
เปรมปรีด์ิและความกลา้ใหก้บัขา้พระองคอี์กคร้ัง”  เช่นเดียวกนักบัขอ้ 7 และขอ้ 8 ในขอ้ 9 ผูอ้ธิษ- 
ฐานไดพ้ดูถึงพวกต่อตา้นพระเจา้และสร้างภยัพิบติั คนเหล่าน้ีจะไม่สามารถอยูร่อดหากพวกเขายงั
ยนืกรานไม่เช่ือในพระเจา้  
 

ตรงกนัขา้มกบัคนเหล่าน้ี ผูอ้ธิษฐานเพลงสดุดีรู้วา่ก าลงัของพระเจา้มีผลต่อชีวติส่วนตวัของ
เขา “พระเจ้าของข้าพเจ้าประทานก าลังชีวิตให้กับข้าพเจ้าอีกคร้ัง และเติมเตม็ข้าพเจ้าด้วยความกล้า
ในการด าเนินชีวิต” ดว้ยพลงัท่ีพระเจา้ทรงประทานให้น้ีท าใหเ้ขาสามารถเผชิญกบัการต่อตา้น และ
ส่ิงท่ีคุกคามในโลกน้ีก็ตกอยูภ่ายใตเ้ทา้ของเขา (อ่านอิสยาห์ 40.29-31; สดุดี 94.21-22; 86.14-17; 
138.3,7,8)    เขาไม่เพียงเดินไปในทางของเขาดว้ยก าลงัใหมท่ี่ไดรั้บ  แต่ยงัสามารถบอกไดว้า่  “พระ 
องค์ทรงเทน า้มนัใหม่บนข้าพระองค์” การเจิมดว้ยน ้ามนัใหม่ในท่ีน้ีเป็นภาพของการเปล่ียนจากการ
ไวทุ้กขไ์ปสู่ความยนิดี  อิสยาห์น าข่าวดีมายงัผูท่ี้ทุกขใ์จ สร้างก าลงัใจใหม่แก่ผูส้ิ้นหวงั และประกาศ
ต่อเหล่าเชลยวา่ “พวกท่านเป็นอิสระแลว้! การจองจ าของพวกท่านถูกปลดปล่อยแลว้!  องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ส่งขา้พเจา้มาเพื่อประกาศวา่  เวลามาถึงแลว้ท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของพวกเราจะกอบกู ้
พวกเรา และจะคิดบญัชีกบัศตัรูของพวกเรา  ใหข้า้พเจา้ปลอบประโลมผูท่ี้ร้องไห ้และน าข่าวดีมายงั
ผูท่ี้ทุกขใ์จในศิโยน พวกเขาไม่ตอ้งโปรยศีรษะของตนดว้ยข้ีเถา้ และไม่ตอ้งอยูใ่นชุดไวทุ้กขอี์ก
ต่อไป แต่ใหต้บแต่งตนเองดว้ยเคร่ืองประดบัส าหรับงานเฉลิมฉลองท่ีน่ายนิดี และชโลมตวัดว้ย
น ้ามนัหอม – พวกเขาไม่ควรจะหมดหวงัอีกต่อไป แต่ร้องเพลงแห่งชยัชนะ” (อ่านอิสยาห์ 61.1-3)  
พระเจา้จะทรงจดัการกบัศตัรูทั้งหมดของพระองค ์น่ีคือแรงใจใหม่ส าหรับผูอ้ธิษฐานเพลงสดุดี 
 

เติบโตอย่างมัน่คง (สดุดี 92.7, 12-15; 52.7-8) 
 
 ผูอ้ธิษฐานเพลงสดุดีเปรียบเทียบผูไ้ม่มีพระเจา้ และรูปแบบชีวติของพวกเขากบัผูช้อบธรรม
และส่ิงท่ีก าหนดชีวติของผูช้อบธรรม “คนอธรรมงอกขึน้อย่างหญ้า และผู้ท าความช่ัวทุกคนเจริญ
ขึน้...คนชอบธรรมกง็อกขึน้อย่างต้นอินทผลัม เจริญขึน้อย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน”  ค  าถามมีวา่ 
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เราจะจดัรูปแบบชีวติของเราอยา่งไร? งอกขึน้อย่างหญ้า หรือเจริญขึน้อย่างต้นสนสีดาร์? ไม่มีภาพ
บรรยายท่ีชดัเจนกวา่น้ีท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของคนอธรรมกบัคนชอบธรรม  
 

ใครท่ีเคยหวา่นเมล็ดหญา้จะรู้วา่หญา้นั้นโตเร็วมากแค่ไหน หลงัการหวา่นสิบวนัมนัก็เร่ิม
งอก สิบส่ีวนัต่อมาก็จะสูงถึง 10 เซนติเมตร   อยา่งไรก็ตามปลายฤดูใบไมร่้วงมนัก็จะเร่ิมแหง้   และ
เปล่ียนเป็นสีน ้าตาล ซ่ึงแตกต่างจากขั้นตอนการเติบโตของตน้สนสีดาร์  กวา่เมล็ดตน้สนสีดาร์จะ
งอก คาดวา่ตน้หญา้ก็แหง้เห่ียวไปนานแลว้  เม่ือเมล็ดสนงอก และเร่ิมเจริญเติบโต  มนัยงัตอ้งใช้
เวลาอีกประมาณ 50 ปี กวา่ลูกสนลูกแรกจะเกิดเป็นรูปเป็นร่าง  ลูกสนเป็นผลของตน้สนสีดาร์ ภาย 
ในลูกสนคือเมล็ดพนัธ์ุส าหรับการเพาะตน้สนสีดาร์ตน้ต่อ ๆ ไป     ตน้สนสีดาร์เป็นตน้ไมใ้หญ่ท่ี
เขียวตลอดเวลาและแขง็แรงมาก สามารถอยูไ่ดเ้ป็นร้อย ๆ ปี  ทั้งความเยน็ระดบัน ้าแขง็ แมอุ้ณหภูมิ
จะลดลงถึงลบ 30 องศา หรือความแหง้แลง้ในระยะยาวนานก็ไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายกบัมนัได ้
ตน้สนสีดาร์ยงัคงเจริญเติบโตต่อไป  ช่างต่างกบัภาพของตน้หญา้ท่ีผูอ้ธิษฐานเพลงสดุดีใชส้ าหรับ
คนอธรรม “พวกเขางอกอยา่งหญา้ และผูท้  าความชัว่ทุกคนเจริญข้ึน – เพียงเพ่ือจะถกูท าลายให้หมด
ส้ินตลอดไป” ตรงน้ีไม่ใช่ท่ีจะแสดงความสะใจ น่ีเป็นเร่ืองของพระเจา้  วา่เม่ือไหร่ และโดยวธีิใดท่ี
พระองคจ์ะตดัสินความยติุธรรม  ดว้ยเหตุน้ีเพื่อการจดัวถีิการด าเนินชีวติของเรา ขอใหเ้รามองไปท่ี
ขอ้ความส าคญัในขอ้ 12-15  (ดูเพิ่มสดุดี 89.15-17 และสุภาษิต 8.34-36) 
 

ฝังรากในพระเจ้า (สดุดี 92.12-15; เยเรมีย1์7.7-8) 
 
 “คนได้ปลูกมนัไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า”ตน้ท่ีถูกปลูกในพระนิเวศของพระเจา้คือคนท่ี
หย ัง่รากลึกฝังแน่นในพระเจา้ พวกเขาจะไดรั้บค ามัน่สัญญาวา่ “มนัเจริญขึน้ในบริเวณของพระ
เจ้าของเราท้ังหลาย”  เยเรมียใ์หข้อ้เปรียบเทียบท่ีคลา้ยกนั “คนท่ีวางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร 
คือผู้ ท่ีความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า เขาเป็นเหมือนต้นไม้ท่ีปลูกไว้ริมน า้ ซ่ึงหยัง่รากของมนั
ออกไปข้างล าน า้ เม่ือแดดส่องมาถึงกไ็ม่กลัว เพราะใบของมนัคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวน
กระวายในปีท่ีแห้งแล้ง เพราะมนัไม่หยดุท่ีจะออกผล”   
 

ส่ิงส าคญัต่อการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ ความมัน่คง และปริมาณของผลอยูท่ี่ประสิทธิภาพ
ของราก  “รากท่ีไม่ปรากฏใหเ้ห็นนั้นสร้างการเจริญเติบโตของตน้ไม ้  รากส่งน ้าหล่อเล้ียงชีวติข้ึนสู่
ตน้  ก าลงัท่ีตน้ไมไ้ดรั้บจากรากนั้นแผข่ยายไปทุกส่วนจนถึงยอดก่ิง  ล าตน้ ก่ิง ใบ ผล ทุกส่ิงก าเนิด
และเติบโตจากรากท่ีซ่อนอยูลึ่กในดิน คริสเตียนทุกคนท่ีเติบโต พฒันา มีประสิทธิภาพ และตอ้งการ
สร้างผล ตอ้งการรากท่ีฝังและหยัง่ลึกในพระเจา้  การเติบโตเป็นใหญ่โดยท่ีรากของตนเองไม่หย ัง่ลึก
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ลงดินนั้นอนัตราย  ความสัมพนัธ์การติดต่อของเรากบัพระเจา้ในการอธิษฐาน การใส่ใจฟังพระค า
ของพระองค ์  และการเติบโตพฒันาในความรักของพระเยซูคริสตเ์ป็นส่ิงจ าเป็นต่อการมีชีวติท่ีเกิด 
ผล” (A.Kühner) (อ่านเพิ่ม โคโลสี 2.6-7; 3.1-3; เอเฟซสั 3.14-17)  ชีวติกบัพระเจา้คือบ่อน ้าท่ีเราตกั
ตวงคุณภาพชีวิต  
 

ยดึมัน่ในพระเจ้า (สดุดี 92.13-15; ปฐมกาล 49.22-24) 
 
 โยเซฟเป็นคนหน่ึงท่ีโดยวถีิการด าเนินชีวิตของเขาสามารถเป็นแบบอยา่งส าหรับเรา  เม่ือ
คราวท่ียาโคบอวยพรบุตรของท่านก่อนท่ีท่านจะส้ินใจ  ท่านไดม้อบค าท่ีเฉพาะเจาะจงใหก้บับุตรแต่
ละคน “โยเซฟเป็นก่ิงท่ีเกิดผล เป็นก่ิงท่ีเกิดผลอยู่ริมน า้พุ มีก่ิงพาดข้ามก าแพง” หากเรามอง
ชีวประวติัของโยเซฟ เราจะพบวา่มีหลายสาเหตุท่ีสามารถขดัขวางการเจริญเติบโตท่ีเกิดผลของเขา  
นางราเชลมารดาของโยเซฟส้ินชีวติในคราวคลอดบุตรคนท่ีสอง และโยเซฟยงัเป็นเด็กอยู ่  พี่ชาย
ของเขาอิจฉาท่ีเขาเป็นลูกคนโปรดของบิดา ถูกถอนรากขาดจากแผน่ดินบา้นเกิดอยา่งส้ินเชิง โยเซฟ
มาถึงอียปิตใ์นฐานะทาส ไม่มีสิทธิใด ๆ และตอ้งพึ่งพาไมตรีจิตจากผูบ้งัคบับญัชา   แต่ถึงกระนั้น
เขาก็เติบใหญ่เป็นชายหนุ่มท่ีเห็นวา่การมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้มีความส าคญัต่อเขามากกวา่ส่ิงอ่ืน
ใด   
 

แน่นอนพอ่แม่ของเขาไดส้ร้างรากฐานความสัมพนัธ์กบัพระเจา้โดยการเล่าถึงชีวประวติั
ของอบัราฮมั โยเซฟคงรู้เก่ียวกบัค ามัน่สัญญาของพระเจา้ท่ีวา่ “เราจะอวยพรเจ้า และเจ้าจะเป็นพร
ต่อผู้ อ่ืน”  พอ่แม่ของเขาคงเคยเล่าเร่ืองการเดินทางไปภูเขาโมริยาห์ท่ียากล าบากของอบัราฮมัและอิส 
อคั และเร่ืองการช่วยกูข้องพระเจา้ในวินาทีสุดทา้ย (อ่านปฐมกาล 22.1-18)   แรงดลใจจากชีวติของ
บรรพบุรุษของโยเซฟคงจะน าเขาในการตดัสินใจท่ีจะติดตามพระเจา้  “ข้าพเจ้ากต้็องการใช้ชีวิตร่วม 
กับพระเจ้าองค์นีเ้ช่นกัน  ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ได้”   ขมุพลงัของโยเซฟเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ผูอ่ื้น 
“โปทิฟาร์เห็นวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถิตอยูก่บัโยเซฟ เพราะทุกส่ิงท่ีโยเซฟกระท าพระเจา้ทรงใหเ้กิด
ความส าเร็จ” พศัดีในเรือนจ าก็สังเกตเห็นคุณสมบติัท่ีดีเด่นของโยเซฟเช่นกนั  โยเซฟพบวา่ในสถาน 
การณ์ท่ีไร้หวงัของเขามีแต่การติดสนิทกบัพระเจา้เท่านั้นท่ีช่วยใหเ้ขาสามารถยนืหยดัอยูไ่ด ้  (อ่าน 
ปฐมกาล 39.2-3,23) 
 

ชีวติทีต่ิดสนิทกบัพระเจ้า (สดุดี 92.13-15; 55.22) 
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 “ดังเช่นต้นไม้ท่ีอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า  เขาเติบโตใกล้กับพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของ
เรา”  การตอบรับทางเดินของพระเจา้เปิดประตูใหก้บัโยเซฟสู่ชีวติท่ีเกิดผลและท่ีเป็นพระพร  เพราะ
พระเจา้ไดเ้ขา้ครอบครองเป็นท่ีหน่ึงในชีวิตของโยเซฟ   ความขมข่ืน  และความแคน้เคืองจึงไม่มีโอ 
กาสไดจ้บัจองส่วนใดส่วนหน่ึงในจิตใจของเขา มิเช่นนั้นทุกคร้ังท่ีเขาระลึกถึงความล าบากท่ีเขาเคย
ประสบ ความขมข่ืน และความขุ่นเคืองก็จะถูกตอกย  ้าฝังแน่นในใจเขามากยิง่ข้ึน การมีสามคัคีธรรม
ท่ีลึกซ้ึงกบัพระเจา้ท าใหโ้ยเซฟสามารถน าความรู้สึกและความนึกคิดของเขาใหอ้ยูภ่ายใตก้ารน าของ
พระเจา้  ส่ิงน้ีช่วยให้เขาไม่ตอ้งด าเนินการภายใตภ้าษิตท่ีวา่ “ท ากบัฉนัอยา่งไร ฉนัก็จะท ากบัคุณ
เช่นนั้น”  โยเซฟสามารถพดูวา่ “พวกท่านคิดร้ายต่อเรากจ็ริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงด าริให้เกิดผลดีอย่าง
ท่ีบังเกิดขึน้นีแ้ล้ว คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก” (อพยพ 50.20) (อ่านสดุดี 16.8; 34.6-8,19)   
 

ชีวติท่ีอยูภ่ายใตก้ารน าของพระเจา้เป็นชีวติท่ีมีความหมาย ใครท่ีตกัตวงก าลงัส าหรับการ
ด าเนินชีวติในแต่ละวนัจากพระวจนะของพระเจา้จะเติบโต และงอกงาม และเกิดผล และแมใ้นยาม
ทุกขย์ากก็จะไดรั้บการปลอบประโลม และสามารถเดินในเส้นทางของเขาได ้  เขาเป็นผูไ้ดรั้บพระ
พรและเป็นผูมี้สุข  “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของ
พระองค์ท้ังกลางวนั และกลางคืน” (สดุดี 1.2) (อ่านสดุดี 119.148; โยชูวา 1.8; เยเรมีย ์15.16)  และ
ผลพวงท่ีออกมาคือ “มนัแก่แล้วกย็งัเป็นผล มนัมีน า้เลีย้งเตม็และเขียวสดอยู่” ช่างเป็นทศันคติท่ี
สร้างก าลงัใจ  ไม่เพียงในวยัหนุ่ม และวยักลางคน  แต่ในวยัชราชีวติของเรายงัมีความส าคญัมากส า 
หรับกิจการของพระเจา้ 
 

ชีวติทีเ่กดิผลแม้ในวยัชรา (สดุดี 92.14-15 ; 37.18) 
 
 “แม้ในวยัชราเขายงัผลิตผล เขายงัเตม็ด้วยพละก าลังและสดช่ืนอยู่เสมอ ชีวิตของเขาเป็น
พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาค ามัน่สัญญาของพระองค์”   ผูสู้งวยัท่ีตั้งรากฐานชีวติในพระเจา้ ใน
ความรัก และพระปัญญาของพระองค ์ สามารถถ่ายทอดแรงดลใจจากคลงัประสบการณ์ของเขาให้ 
กบัคนหนุ่มสาวรุ่นหลงั มีคนเคยกล่าววา่ “เบ้ืองตน้ของชีวติเรารับเอามา ในช่วงกลางเราเลือกสรร 
กลัน่กรอง วางแผนและท าใหเ้สร็จสมบูรณ์ และในวยัสูงอายเุราให”้  สามีภรรยาผูย้า่งเขา้สู่วยัชราคู่
หน่ึงก็ไม่รอดพน้จากพายชีุวิต  ทั้งสองตอ้งยนืหนา้หลุมฝังศพของลูกตนเอง  ตวัสามีเองก็รอดชีวิต
อยา่งหวดุหวดิจากบาดแผลอนัตรายท่ีไดรั้บในสงคราม หลงัจากนั้นชะตากรรมก็เล่นงานเขาทั้งสอง
อีกหลายคร้ัง  อยา่งไรก็ตามเขาทั้งสองยงัคงความไวว้างใจและยดึมัน่ในพระเยซู  เราสามารถเปรียบ
เขาทั้งสองกบัตน้สนสีดาร์ท่ีโก่งงอเพราะพาย ุ ก่ิงกา้นบางส่วนก็แตกหกั  แต่เพราะหยัง่รากลึกในดิน 
ดงันั้นมนัจึงยงัออกลูกสนสีดาร์อยูเ่สมอ  สามีภรรยาวยัชราคู่น้ีไดก้ลายเป็นผูส้นบัสนุนการอธิษฐาน
เผือ่คริสตจกัรและพนัธกิจการประกาศ เขาทั้งสองตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนในการพินิจพิเคราะห์
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ข่าวต่าง ๆ จากหน่วยพนัธกิจประกาศโลกอยา่งละเอียด และหนุนหลงัมิชชนันารีดว้ยการอธิษฐาน
เผือ่อยา่งเขม้แขง็  พวกเราควรจะเป็นพรต่อผูอ่ื้นเช่นกนั  
 

พายชีุวติอาจท าให้เราสั่นคลอน  แต่ไม่สามารถถอนรากถอนโคน หากเราตั้งความไวว้างใจ
ในพระเยซู  หากเราฝังรากชีวิตในดินท่ีเป็นพระวจนะของพระองค ์ แลว้เราจะเป็นท่ีช่วยเหลือและ
เป็นหลกัใหก้บัผูท่ี้ก  าลงัมีปัญหาและเศร้าโศก  โดยท่ีตวัเราเองไดรั้บแรงใจจากพระเจา้ เราสามารถ
หนุนใจผูข้าดก าลงัใจ  โดยท่ีตวัเราเองไดรั้บการปลอบประโลมจากพระเจา้ เราสามารถปลอบโยนผู้
ส้ินหวงั  เป็นการดีท่ีจะวางใจในพระเจา้สุดจิตสุดใจ “พระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ ใน
พระองค์ไม่มีความอธรรม”  (อ่านเฉลยพระธรรม 32.4; 2ซามูเอล 22.31; สดุดี 31.19; สดุดี 18.31) 
 


