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คานา
พระธรรมสดุดีบทนี้มีหวั ข้อว่า “ความมัง่ คัง่ จากพระเจ้า” (ตามฉบับภาษาไทย ปี ๑๙๗๑)
และเป็ นตอนต่อเนื่ องจากบทที่ ๑๒๑ “พระเจ้าทรงเป็ นผูอ้ ารักขา” เป็ นบทกลอนในภาษาฮีบรู ที่
เรี ยกว่า “ดีกรี ส์” (Degrees) หมายถึงการร้องโดยการยกเสี ยงให้สูง เป็ นเพลงสาหรับการแห่ข้ ึน ซึ่ งมี
เนื้อหาสาระและทานองที่ไพเราะมาก ในบทที่ ๑๒๗ นี้เรี ยกว่าเป็ นสดุดีสาหรับครอบครัว (Family –
Psalm)
ในพระคัมภีร์ฉบับประชานิยมให้หวั ข้อว่า “สรรเสริ ญคุณความดีของพระเจ้า” ส่ วนมัทธิ ว
เฮนรี่ ซึ่งเป็ นนักศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสี ยงได้อธิ บายว่า บทเพลงใช้แห่ข้ ึนของซาโลมอน ซึ่ งกษัตริ ย ์
ดาวิดเป็ นผูเ้ ขียนอุทิศให้แก่บุตรชายของตน ซึ่งจะต้องสร้างบ้าน สร้างครอบครัว พระราชวังและ
พระวิหารของพระเจ้า อีกทั้งยังต้องปกครองประเทศชาติอีกด้วย
กษัตริ ยด์ าวิดได้บอกให้ซาโลมอนมองดูพระเจ้า ถ้าปราศจากสติปัญญา การเอาพระทัยใส่
และการจัดเตรี ยมของพระองค์แล้ว ทุกสิ่ งทุกอย่างย่อมเปล่าประโยชน์ แต่ในพระเจ้าพระเจ้าที่เรา
สามารถไว้วางใจได้
ข้ อพระเจ้ า (ข้ อแม้ ) (สดุดี. ๑๒๗.๑)
“ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผูส้ ร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้ าอยูเ่ หนื อ
นคร (ซี โอน) คนยามตื่นอยูก่ ็เหนื่อยเปล่า” (ข้อ ๑)
ผูเ้ ขียนได้เริ่ มต้นด้วยคาว่า “พระเจ้า” ซึ่ งคนฮีบรู เรี ยกว่า “พระยาเวห์” (Yahweh) แต่บางครั้ง
ก็เลี่ยงไปใช้คาว่า “อาโดนัย” (Adonai) หมายถึงผูเ้ ป็ นหรื อผูม้ ีชีวติ อยู่ ผูท้ รงเป็ นต้นกาเนิดของสรรพ
สิ่ ง พระองค์ได้ตรัสแก่โมเสสว่า “เราเป็ นซึ่งเราเป็ น” (อพยพ. ๓.๑๔)
ผูเ้ ขียนบทเพลงตอนนี้ใช้คาว่า “ถ้า...” หากมิได้เป็ นดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นคือ “เหนื่อยเปล่า”
(vain) หมายถึงปราศจากแก่นสาร ไร้สาระ และไร้ประโยชน์โดยสิ้ นเชิง
๑) บทเรียนประการแรก “ต้ องพึง่ พระเจ้ า”
หากคริ สเตียนทาอะไรโดยไม่ได้อธิ ษฐาน ไม่พ่ งึ พระเจ้า ให้พระองค์มีส่วนร่ วม ผลที่
ออกมาคือ “เหน็ดเหนื่อย” หมดแรง พบกับความท้อแท้ใจ แม้วา่ จะมีผลงานมากมาย แต่มนั ก็ไม่ได้
นาความสุ ขใจอิ่มใจมาให้เลย
๒) บทเรียนประการทีส่ อง “การรอคอย”
พระคัมภีร์บอกถึงคนยามที่ตื่นอยู่ หมายถึงการเฝ้ าระวังและรอคอย มนุษย์เราทุกคนย่อมมี
ความคาดหวังในอนาคตด้วยกันทั้งสิ้ น แต่วา่ อนาคตของคนที่ไม่มีพระเจ้านั้นแตกต่างออกไปอย่าง
สิ้ นเชิง ยังจาได้ไหมที่เปโตรกับพวกเพื่อน ๆ พยายามทอดอวนคืนยังรุ่ งแต่ไม่ได้ปลาสักตัวเดียว
1

นับว่าเป็ นเรื่ องแปลกแต่จริ ง ทว่าเมื่อเขาได้พบกับพระเยซู และได้หย่อนอวนลงตามพระดารัสของ
พระองค์ ก็ได้ปลาเป็ นอันมาก “จนอวนปริ ”
คาถาม : อะไรเกิดขึน้ ในชีวติ คริสเตียนเมื่อเราเชื่อพึง่ ในพระเจ้ า?
คาเตือนเรื่องงาน (สดุดี. ๑๒๗.๒)
“เป็ นการเหนื่ อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด นอนดึก และกระหื ดกระหอบกินอาหาร
เพราะพระองค์ประทานแก่ผทู ้ ี่รักพระองค์ให้หลับสบาย” (ข้อ ๒)
พระคัมภีร์ขอ้ นี้ อาจจะเป็ นคาเตือนของกษัตริ ยด์ าวิดต่อบุตรชาย
คือซาโลมอนในเรื่ อง
เกี่ยวกับการทางาน กาลังพูดถึงสภาพของคนที่กาลังสาละวนวุน่ วายอยูก่ บั การดาเนินชี วติ เป็ นสังคม
แห่งการรี บเร่ ง ลุกขึ้นแต่เช้ามืดและกินอาหาร
พระคัมภีร์หลายฉบับมีการแปลข้อความนี้แตกต่างกัน เช่น ในฉบับเดิมแปลข้อความตอนนี้
ว่า “กินขนมปั งแห่งความขมขื่นระทมทุกข์” ฉบับแปลใหม่วา่ “รับประทานด้วยความเหน็ดเหนื่อย”
หรื อกินข้าวท่ามกลางความวิตกกังวล แน่นอน การรี บกินทาให้กระเพาะทางานหนัก บางทีก็กลืนไม่
ทันทาให้ขา้ วติดคอ
นี่เป็ นสภาพของคนในเมืองใหญ่ ๆ ต้องตื่นนอนตีสี่ครึ่ ง รี บออกมารอรถเมล์ โหนรถอยู่
สองชัว่ โมงกว่ามาถึงที่ทางาน เร่ งในการกินอาหารและรี บเข้าทางาน ตกเย็นรี บกลับบ้าน รถติด
เสี ยเวลาไปสามชัว่ โมง ถึงบ้านรี บทาอาหาร กว่าจะได้พกั ผ่อนหลับนอนก็สี่หา้ ทุ่ม บางครอบครัวพ่อ
กับลูกไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันเลย เพราะกว่าพ่อจะกลับมาลูกก็หลับไปแล้ว
วันหนึ่งก็มาคิดได้วา่ “นี่เราจะทาไปทาไม เหนื่อยจะตายอยูแ่ ล้ว” และหมดกาลังใจ เหน็ด
เหนื่ อยมาทั้งวันยังพอทนได้ แต่พอล้มหัวลงนอนกลับนอนไม่หลับเสี ยอีก นี่เป็ นสภาพที่น่าสงสาร
มาก สาเหตุที่นอนไม่หลับเนื่องจากเกิดความเครี ยดทางประสาท คิดมาก วิตกกังวล กลัดกลุม้ ใจ
และหวาดกลัว เพราะคิดอยูต่ ลอดเวลาว่า จะเอาเงินที่ไหนมาให้ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรี ยนลูก ค่าผ่อนรถ
ฯลฯ
ตัวอย่ าง โฆษณาทางทีวเี ป็ นเรื่ องของชายคนหนึ่ง ใส่ กางเกงขาสั้นตัวเดียว ไม่ใช่เสื้ อ ผม
เผ้าเป็ นกระเซิ งนัง่ อยูก่ ลางลานบ้าน ในมือมีขวดเหล้าขาวกระดกใส่ ปากเป็ นระยะ ๆ และมีเสี ยงพูด
ขึ้นว่า “จน...เครี ยด...กินเหล้า” “จน...เครี ยด...และกินเหล้า” (ถ้าเป็ นอย่างนี้ แน่นอน จะยากจนตลอด
ชาติ และยังได้โรคตับแข็งเป็ นของแถมอีกด้วย)
บทเรียน : ประการแรก สาหรับผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่า “พระองค์ประทานให้
ผูท้ ี่รักพระองค์น้ นั หลับสบาย” (ข้อ ๒) ยังจาได้ไหมเมื่อพระเจ้าจะสร้างเอวาให้เป็ นคู่อุปถัมภ์ของ
อาดัม พระองค์ทรงทาให้เขาหลับสนิท (หรื อหลับระดับลึก) เป็ นการหลับอย่างมีความสุ ข
ประการทีส่ อง ดาวิดกล่าวถึงพระพรของพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้านอนลงหลับไปและตื่นขึ้นมา
เพราะพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ขา้ พเจ้า” (สดุดี. ๓.๕)
ข้ อคิด : “เวลาที่ท่านนอนไม่ หลับ อย่ านับลูกแกะ แต่ จงคิดถึงพระผู้เลีย้ งแกะ”
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พระเจ้ าทรงสร้ างบ้ าน (สดุดี. ๑๒๗.๔-๕, ๑๒๘.๓)
พระคัมภีร์บอกว่า “ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน” ซึ่งมีความหมายอยู่ ๒ อย่างคือ
๑) บ้ านทีเ่ ป็ นวัตถุ ซึ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยและพักพิงของมนุษย์ เราคริ สเตียนจะต้องให้พระเจ้า
สถิตอยูด่ ว้ ยในฐานะของเจ้าของบ้าน มิใช่ให้พระองค์เป็ นเพียงแขกอาศัยเท่านั้น ดังที่เพลงนมัสการ
บทหนึ่งที่มีเนื้ อร้องว่า “พระเจ้าอยูบ่ า้ นใด บ้านนั้นสุ ขใจ” ในบ้านประกอบด้วยพ่อ แม่และลูก ๆ
๒) บ้ านแห่ งจิตวิญญาณ เป็ นสภาพที่สัมผัสไม่ได้แต่มีอยูจ่ ริ ง เราต้องให้พระเยซูสถิตอยู่
ภายในจิตใจและครอบครองบัลลังก์แห่งจิตวิญญาณของเรา อาจารย์เปาโลบอกอย่างชัดเจนว่า “ท่าน
เป็ นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูใ่ นท่าน...วิหารของพระเจ้าเป็ นที่บริ สุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ และท่านทั้งหลายเป็ นวิหารนั้น” (๑ โคริ นธ์. ๓.๑๖-๑๗)
สรุ ป
๑) ทาอย่างไรจึงจะทางานอย่างมีความสุ ข แม้วา่ มันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า คาตอบก็คือ
งานนั้นจะต้องทาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว
๒) ทาอย่างไรจะไม่ตอ้ งวิตกกังวล แต่นอนหลับอย่างสบาย คาตอบก็คือ มอบภาระทุกอย่าง
ไว้กบั พระเจ้า อาจารย์เปโตรหนุนใจว่า “จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กบั พระองค์ เพราะว่า
พระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (๑ เปโตร. ๕.๗) ผูเ้ ขียนสุ ภาษิตก็บอกในทานองเดียวกัน “จง
วางใจในพระเจ้าด้วยสุ ดใจของเจ้า” “พระองค์จะทรงกระทาให้วถิ ีของเจ้าราบรื่ น” (สุ ภาษิต. ๓.๕-๖)
๓) ทาอย่างไรที่จะให้บา้ นได้รับพระพร คาตอบก็คือ ทุกคนภายในบ้านจะต้องเชื่ อฟังพระ
วจนะของพระเจ้า.
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