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คานา
เพลงสดุดีจำนวน ๑๔ บท ตั้งแต่บทที่ ๑๒๐-๑๓๔ เป็ นเพลงที่ใช้ร้องในเทศกำลใหญ่ในกรุ ง
เยรู ซำเล็มที่เรี ยกว่ำเดกรี ส์ (Degrees) แปลว่ำ “ยกเสี ยงให้สูง” ในพระคัมภีร์ฉบับภำษำไทยใช้คำว่ำ
“เพลงแห่ข้ ึน” ซึ่งเป็ นกำรแสดงถึงควำมชื่นชมยินดี
ขบวนของชำวยิวจะพำกันเดิน เต้นรำ และร้องเพลงจำกลำนสู่ พระวิหำร เพื่อเฉลิมฉลอง
และนมัสกำรพระเจ้ำ เนื้อหำสำระของพระคัมภีร์ตอนนี้ เกี่ยวข้องกับกำรอธิ ษฐำน คำสรรเสริ ญพระ
เจ้ำ ควำมหวังใจ และพระพรแห่งควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน
เราเหมือนฝันไป (ข้อ ๑,๔)
สิ่ งที่คนของพระเจ้ำไม่เคยคำดฝันมำก่อนก็คือ เมื่อพระองค์ทรงให้ศิโยนกลับคืนสู่ สภำพดี
ทำให้พวกอิสรำเอลที่ตกเป็ นทำสอยูใ่ นอียปิ ต์เป็ นเวลำ ๔๐๐ ปี ได้กลับสู่ บำ้ นเกิดเมืองนอน ในเวลำ
นั้นพวกเขำตกอยูใ่ นสภำพของคนที่อดอยำกหิ วโหย ทำงำนหนัก ไม่มีควำมหวังใด ๆ และปรำศจำก
อิสระเสรี ภำพ
บทเรียน : นี่เป็ นภำพอดีตของคริ สเตียนทุกคน ก่อนโน้นพวกเรำตกเป็ นทำสของผีมำร
ซำตำน ทำควำมผิดบำป มีควำมทุกข์ในจิตใจ หมดหวัง ไร้ที่พ่ ึงพำทำงด้ำนจิตวิญญำณ จุดหมำย
ปลำยทำงของพวกเรำ ก็คือพินำศในบึงไฟนรกอันร้อนแรง
แต่ขอบพระคุณพระเจ้ำ ในขณะที่เรำหมดหวัง ไม่มีเรี่ ยวแรง (ที่จะกระทำกำรดีเพื่อจะรอด
พ้นบำป) และช่วยตนเองไม่ได้เลย พระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำผูใ้ หญ่ยงิ่ สู งสุ ด เสด็จ
มำสิ้ นพระชนม์ที่บนไม้กำงเขนเพื่อตำยไถ่บำปของเรำทุกคน (โรม. ๕.๖-๘)
ความชื่นชมยินดี (ข้อ ๒-๓)
คนของพระเจ้ำได้แสดงออกถึงควำมชื่นชมยินดีอย่ำงไร?
มีคำกล่ำวว่ำ “ใบหน้ำเป็ นหน้ำต่ำงของหัวใจ” นัน่ เป็ นควำมจริ ง เมื่อคนหนึ่งคนใดได้รับ
กำรช่วยกูใ้ ห้พน้ จำกบึงไฟนรก เขำรอดพ้นจำกควำมผิดบำปแล้ว สิ่ งที่แสดงออกในพระวจนะตอนนี้
คือ
- ปำกได้หวั เรำะอย่ำงเต็มที่
- ลิ้นเปล่งเสี ยงโห่ร้องอย่ำงชื่ นบำน
เหตุแห่งควำมยินดีเหล่ำนี้ ดำวิดได้กล่ำวว่ำ “เพรำะพระเจ้ำทรงกระทำกำรมโหฬำรให้เขำ”
พระองค์ทรงช่วยกูพ้ ลไพร่ ของพระองค์แล้ว
ข้ อคิด : ใครก็ตำมที่ได้รับกำรช่วยให้รอดพ้นจำกควำมผิดบำป เขำมีชีวติ นิ รันดร์ ในสวรรค์
แล้ว เขำมีสันติสุขในใจอย่ำงเต็มเปี่ ยม อดไม่ได้ที่จะร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ำ ไปโบสถ์นมัสกำร
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พระเจ้ำ อ่ำนพระคัมภีร์ อธิ ษฐำน ถวำยทรัพย์อย่ำงสุ ดควำมสำมำรถ และถวำยตัวปรนนิบตั ิรับใช้
พระองค์ในทุกวิถีทำง
ทุ่งนาของพระเจ้ า (ข้อ ๕-๖)
ผูเ้ ขียนพระธรรมสดุดีกำลังกล่ำวถึงงำนของเกษตรกร เขำมีทุ่งนำและปศุสัตว์ที่ตอ้ งลงทุน
ลงแรงเพื่อจะรับผลตอบแทน
อำจำรย์เปำโลกล่ำวกับคริ สเตียนเมืองกำลำเทียถึงทุ่งนำฝ่ ำยจิต
วิญญำณว่ำ “หว่ำนอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่ งนั้น” (กำลำเทีย. ๖.๗)
๑) หว่านด้ วยนา้ ตา หมำยถึงกำรทำงำนหรื อกำรลงทุนลงแรงด้วยควำมยำกลำบำก และได้
ผลตอบแทนกลับมำอย่ำงคุม้ ค่ำ ทำให้หำยเหนื่อยเป็ นปลิดทิง้ คือ “เก็บเกี่ยวด้วยควำมชื่นชมยินดี”
(โรม. ๕.๑-๒)
บทเรียน : ในกำรหว่ำนเมล็ดพืชแห่งพระวจนะของพระเจ้ำนั้น เรำจะพบกับควำมทุกข์
ยำกลำบำก กำรต่อต้ำน กำรกดขี่ข่มเหง กำรเยำะเย้ย และกำรขับไล่ไสส่ ง บำงคนจะต้องลงทุนหว่ำน
ด้วยชีวติ ของตนเอง คือถูกฆ่ำตำย ตัวอย่ำงมิชชันนำรี รุ่นแรกที่ไปประกำศข่ำวประเสริ ฐที่จงั หวัด
เชียงใหม่ เขำต้องใช้เวลำถึง ๑๕ ปี โดยมีคนรับเชื่อเพียงคนเดียว แต่ปัจจุบนั เป็ นอย่ำงไรบ้ำง? (บำง
คนบอกว่ำปี คศ. ๒๐๐๖ เชียงใหม่มีคริ สเตียนรำว ๔ %)
อีกตัวอย่ำงหนึ่ง เมื่อรำวเกือบ ๓๐ ปี มำแล้วมีมิชชันนำรี หญิงสองคนจำกคณะโอเอ็มเอฟ
ไปประกำศข่ำวประเสริ ฐที่ภำคใต้ของไทย ถูกโจรจับไปเรี ยกค่ำไถ่ ต่อมำเธอทั้งสองถูกฆ่ำตำยอย่ำง
ทำรุ ณในป่ ำลึกบนภูเขำสู ง
๒) เก็บเกีย่ วด้ วยความยินดี พระคัมภีร์กล่ำวถึงผลที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนลงแรงด้วยควำม
ทุกข์ยำกลำบำก คือ “ควำมชื่นชมยินดี”
เมื่อเรำหว่ำนสิ่ งที่เป็ นฝ่ ำยจิตวิญญำณ สิ่ งที่จะสะท้อนกลับมำคือ สิ่ งที่เป็ นฝ่ ำยจิตวิญญำณ
เช่นกัน เมื่อถึงเวลำที่เรำต้องกลับไปยังบ้ำนของพระบิดำ จะมี ๓ อย่ำงเกิดขึ้น หนึ่ง เสี ยงโห่ร้องดัง
สนัน่ หวัน่ ไหวเป็ นกำรต้อนรับ สอง จะมีเสี ยงหัวเรำะอย่ำงชื่นบำน และสาม สิ่ งที่จะขำดเสี ยมิได้คือ
“ฟ่ อนข้ำว” เป็ นดวงวิญญำณที่เรำจะนำไปถวำยแด่พระเจ้ำ
เรื่ องตัวอย่ าง มิชชันนำรี สำมีภรรยำคู่หนึ่งเดินทำงไปรับใช้พระเจ้ำที่เกำะกลำงมหำสมุทร
แปซิ ฟิกซึ่ งเป็ นดินแดนที่ยำกลำบำกที่สุด และหลำยปี ผ่ำนไปคนทั้งสองได้เดินทำงโดยเรื อกลับไป
เยีย่ มบ้ำนที่อเมริ กำ เป็ นเวลำเดียวกันที่ประธำนำธิ บดีของสหรัฐและทีมงำนเดินทำงกลับจำกกำรล่ำ
สัตว์ในอำฟริ กำ มีประชำชนชำวอเมริ กนั จำนวนมำกพำกันมำคอยต้อนรับ
“ดูซิ ไม่ยตุ ิธรรมเลย” มิชชันนำรี พดู กับภรรยำ “เรำไปรับใช้พระเจ้ำกลับมำบ้ำน แต่ไม่มีใคร
มำต้อนรับ ส่ วนประธำนำธิ บดีแค่ไปล่ำสัตว์ กลับมีคนมำต้อนรับมำกมำย”
ขณะที่มีใจขมขื่นอยูน่ ้ นั เอง พระเจ้ำได้ตรัสภำยในจิตใจของเขำว่ำ “ใครบอกว่ำเจ้ำกลับบ้ำน
ล่ะ เจ้ำแค่กลับมำพักผ่อนชัว่ ครำวเท่ำนั้น จะมีวนั หนึ่งที่เจ้ำจะได้กลับบ้ำนอันถำวรในสวรรค์ เจ้ำจะ
เห็นภำพตรงกันข้ำมนี้เลยทีเดียว”
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สรุ ป
จงระลึกว่ำ แต่เดิมเรำเป็ นคนบำปและต้องพินำศในบึงไฟนรก พระเยซูคริ สต์เสด็จมำ
สิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขนเพื่อไถ่โทษบำปของเรำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเรำคือ ประกำศข่ำว
ประเสริ ฐด้วยควำมมำนะอดทน และจะมีบำเหน็จมำกมำยรอเรำอยูท่ ี่สวรรค์
เรื่ องตัวอย่ าง ปี ๑๘๔๘ จอห์น เกดดี้และภรรยำ เดินทำงไปมิชชันนำรี เพื่อประกำศข่ำว
ประเสริ ฐและรับใช้พระเจ้ำที่เกำะอะเนทีอุม ในมหำสมุทรแปซิ ฟิกตอนใต้ ที่นนั่ ทั้งสองคนได้แปล
พระคัมภีร์ ประกำศ เป็ นพยำน และฝึ กอบรมคริ สเตียนพื้นเมืองให้รับใช้พระเจ้ำ จนกระทัง่ เกดดี้
เสี ยชีวติ บนเกำะ และที่หลุมฝังศพของเขำมีขอ้ ควำมจำรึ กว่ำ “เมื่อเกดดี้มำถึงที่นี่ในปี ๑๘๔๘ ไม่มี
สักคนที่เป็ นคริ สเตียน แต่เมื่อเขำจำกไปในปี ๑๘๗๒ ไม่มีสักคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน” (จำกหนังสื อ
From Jerusalem To Irian Jaya ของ Ruth A. Tucker)
คาถาม คุณอยำกให้คนจำรึ กที่หลุมฝังศพของคุณว่ำอย่ำงไร?
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