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พระพรจากพระเจ้า 
สดุด ี๑๒๗.๑-๕ 

ค าน า 
พระธรรมสดุดีบทน้ีมีหวัขอ้วา่ “ความมัง่คัง่จากพระเจา้” (ตามฉบบัภาษาไทย ปี ๑๙๗๑) 

และเป็นตอนต่อเน่ืองจากบทท่ี ๑๒๑ “พระเจา้ทรงเป็นผูอ้ารักขา” เป็นบทกลอนในภาษาฮีบรูท่ี
เรียกวา่ “ดีกรีส์” (Degrees) หมายถึงการร้องโดยการยกเสียงให้สูง เป็นเพลงส าหรับการแห่ข้ึน ซ่ึงมี
เน้ือหาสาระและท านองท่ีไพเราะมาก ในบทท่ี ๑๒๗ น้ีเรียกวา่เป็นสดุดีส าหรับครอบครัว (Family – 
Psalm)  

ในพระคมัภีร์ฉบบัประชานิยมใหห้วัขอ้วา่ “สรรเสริญคุณความดีของพระเจา้” ส่วนมทัธิว 
เฮนร่ี ซ่ึงเป็นนกัศาสนศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงไดอ้ธิบายวา่ บทเพลงใชแ้ห่ข้ึนของซาโลมอน ซ่ึงกษตัริย์
ดาวดิเป็นผูเ้ขียนอุทิศใหแ้ก่บุตรชายของตน ซ่ึงจะตอ้งสร้างบา้น สร้างครอบครัว พระราชวงัและ
พระวหิารของพระเจา้ อีกทั้งยงัตอ้งปกครองประเทศชาติอีกดว้ย  

กษตัริยด์าวดิไดบ้อกใหซ้าโลมอนมองดูพระเจา้ ถา้ปราศจากสติปัญญา การเอาพระทยัใส่
และการจดัเตรียมของพระองคแ์ลว้ ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มเปล่าประโยชน์ แต่ในพระเจา้พระเจา้ท่ีเรา
สามารถไวว้างใจได ้ 
ข้อพระเจ้า (ข้อแม้) (สดุดี. ๑๒๗.๑) 

“ถา้พระเจา้มิไดท้รงสร้างบา้น บรรดาผูส้ร้างก็เหน่ือยเปล่า ถา้พระเจา้มิไดท้รงเฝ้าอยูเ่หนือ
นคร (ซีโอน) คนยามต่ืนอยูก่็เหน่ือยเปล่า” (ขอ้ ๑)  

ผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยค าวา่ “พระเจา้” ซ่ึงคนฮีบรูเรียกวา่ “พระยาเวห์” (Yahweh) แต่บางคร้ัง
ก็เล่ียงไปใชค้  าวา่ “อาโดนยั” (Adonai) หมายถึงผูเ้ป็นหรือผูมี้ชีวติอยู ่ผูท้รงเป็นตน้ก าเนิดของสรรพ
ส่ิง พระองคไ์ดต้รัสแก่โมเสสวา่ “เราเป็นซ่ึงเราเป็น” (อพยพ. ๓.๑๔) 

ผูเ้ขียนบทเพลงตอนน้ีใชค้  าวา่ “ถา้...” หากมิไดเ้ป็นดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนคือ “เหน่ือยเปล่า” 
(vain) หมายถึงปราศจากแก่นสาร ไร้สาระ และไร้ประโยชน์โดยส้ินเชิง  

๑) บทเรียนประการแรก “ต้องพึง่พระเจ้า”  
หากคริสเตียนท าอะไรโดยไม่ไดอ้ธิษฐาน ไม่พึ่งพระเจา้ ใหพ้ระองคมี์ส่วนร่วม ผลท่ี

ออกมาคือ “เหน็ดเหน่ือย” หมดแรง พบกบัความทอ้แทใ้จ แมว้า่จะมีผลงานมากมาย แต่มนัก็ไม่ได้
น าความสุขใจอ่ิมใจมาให้เลย 

๒) บทเรียนประการทีส่อง “การรอคอย” 
พระคมัภีร์บอกถึงคนยามท่ีต่ืนอยู ่ หมายถึงการเฝ้าระวงัและรอคอย มนุษยเ์ราทุกคนยอ่มมี

ความคาดหวงัในอนาคตดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่วา่อนาคตของคนท่ีไม่มีพระเจา้นั้นแตกต่างออกไปอยา่ง
ส้ินเชิง ยงัจ  าไดไ้หมท่ีเปโตรกบัพวกเพื่อน ๆ พยายามทอดอวนคืนยงัรุ่งแต่ไม่ไดป้ลาสักตวัเดียว 
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นบัวา่เป็นเร่ืองแปลกแต่จริง ทวา่เม่ือเขาไดพ้บกบัพระเยซู และไดห้ยอ่นอวนลงตามพระด ารัสของ
พระองค ์ก็ไดป้ลาเป็นอนัมาก “จนอวนปริ”  

ค าถาม : อะไรเกดิขึน้ในชีวติคริสเตียนเมื่อเราเช่ือพึง่ในพระเจ้า?  
ค าเตือนเร่ืองงาน (สดุดี. ๑๒๗.๒) 

“เป็นการเหน่ือยเปล่า ท่ีท่านลุกข้ึนแต่เชา้มืด นอนดึก และกระหืดกระหอบกินอาหาร 
เพราะพระองคป์ระทานแก่ผูท่ี้รักพระองคใ์ห้หลบัสบาย” (ขอ้ ๒)  

พระคมัภีร์ขอ้น้ีอาจจะเป็นค าเตือนของกษตัริยด์าวดิต่อบุตรชาย คือซาโลมอนในเร่ือง
เก่ียวกบัการท างาน ก าลงัพดูถึงสภาพของคนท่ีก าลงัสาละวนวุน่วายอยูก่บัการด าเนินชีวติ เป็นสังคม
แห่งการรีบเร่ง ลุกข้ึนแต่เชา้มืดและกินอาหาร  

พระคมัภีร์หลายฉบบัมีการแปลขอ้ความน้ีแตกต่างกนั เช่น ในฉบบัเดิมแปลขอ้ความตอนน้ี
วา่ “กินขนมปังแห่งความขมข่ืนระทมทุกข”์ ฉบบัแปลใหม่วา่ “รับประทานดว้ยความเหน็ดเหน่ือย” 
หรือกินขา้วท่ามกลางความวิตกกงัวล แน่นอน การรีบกินท าใหก้ระเพาะท างานหนกั บางทีก็กลืนไม่
ทนัท าใหข้า้วติดคอ  

น่ีเป็นสภาพของคนในเมืองใหญ่ ๆ ตอ้งต่ืนนอนตีส่ีคร่ึง รีบออกมารอรถเมล ์ โหนรถอยู่
สองชัว่โมงกวา่มาถึงท่ีท างาน เร่งในการกินอาหารและรีบเขา้ท างาน ตกเยน็รีบกลบับา้น รถติด
เสียเวลาไปสามชัว่โมง ถึงบา้นรีบท าอาหาร กวา่จะไดพ้กัผอ่นหลบันอนก็ส่ีหา้ทุ่ม บางครอบครัวพ่อ
กบัลูกไม่มีโอกาสไดเ้จอหนา้กนัเลย เพราะกวา่พอ่จะกลบัมาลูกก็หลบัไปแลว้  

วนัหน่ึงก็มาคิดไดว้า่ “น่ีเราจะท าไปท าไม เหน่ือยจะตายอยูแ่ลว้” และหมดก าลงัใจ เหน็ด
เหน่ือยมาทั้งวนัยงัพอทนได ้ แต่พอลม้หวัลงนอนกลบันอนไม่หลบัเสียอีก น่ีเป็นสภาพท่ีน่าสงสาร
มาก สาเหตุท่ีนอนไม่หลบัเน่ืองจากเกิดความเครียดทางประสาท คิดมาก วติกกงัวล กลดักลุม้ใจ 
และหวาดกลวั เพราะคิดอยูต่ลอดเวลาวา่ จะเอาเงินท่ีไหนมาใหค้่าเช่าบา้น ค่าเล่าเรียนลูก ค่าผอ่นรถ 
ฯลฯ  

ตัวอย่าง  โฆษณาทางทีวเีป็นเร่ืองของชายคนหน่ึง ใส่กางเกงขาสั้นตวัเดียว ไม่ใช่เส้ือ ผม
เผา้เป็นกระเซิงนัง่อยูก่ลางลานบา้น ในมือมีขวดเหลา้ขาวกระดกใส่ปากเป็นระยะ ๆ และมีเสียงพดู
ข้ึนวา่ “จน...เครียด...กินเหลา้” “จน...เครียด...และกินเหลา้” (ถา้เป็นอยา่งน้ี แน่นอน จะยากจนตลอด
ชาติ และยงัไดโ้รคตบัแขง็เป็นของแถมอีกดว้ย) 

บทเรียน : ประการแรก ส าหรับผูท่ี้เช่ือในพระเจา้ พระคมัภีร์บอกวา่ “พระองคป์ระทานให้
ผูท่ี้รักพระองคน์ั้นหลบัสบาย” (ขอ้ ๒) ยงัจ  าไดไ้หมเม่ือพระเจา้จะสร้างเอวาให้เป็นคู่อุปถมัภข์อง
อาดมั พระองคท์รงท าให้เขาหลบัสนิท (หรือหลบัระดบัลึก) เป็นการหลบัอยา่งมีความสุข 

ประการทีส่อง ดาวดิกล่าวถึงพระพรของพระเจา้วา่ “ขา้พเจา้นอนลงหลบัไปและต่ืนข้ึนมา 
เพราะพระเจา้ทรงอุปถมัภข์า้พเจา้” (สดุดี. ๓.๕)  

ข้อคิด : “เวลาที่ท่านนอนไม่หลบั อย่านับลูกแกะ แต่จงคิดถึงพระผู้เลีย้งแกะ”  
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พระเจ้าทรงสร้างบ้าน (สดุดี. ๑๒๗.๔-๕, ๑๒๘.๓)  
พระคมัภีร์บอกวา่ “ถา้พระเจา้มิไดท้รงสร้างบา้น” ซ่ึงมีความหมายอยู ่๒ อยา่งคือ 
๑) บ้านทีเ่ป็นวตัถุ ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัและพกัพิงของมนุษย ์ เราคริสเตียนจะตอ้งใหพ้ระเจา้

สถิตอยูด่ว้ยในฐานะของเจา้ของบา้น มิใช่ใหพ้ระองคเ์ป็นเพียงแขกอาศยัเท่านั้น ดงัท่ีเพลงนมสัการ
บทหน่ึงท่ีมีเน้ือร้องวา่ “พระเจา้อยูบ่า้นใด บา้นนั้นสุขใจ” ในบา้นประกอบดว้ยพอ่ แม่และลูก ๆ  

๒) บ้านแห่งจิตวิญญาณ เป็นสภาพท่ีสัมผสัไม่ไดแ้ต่มีอยูจ่ริง เราตอ้งใหพ้ระเยซูสถิตอยู่
ภายในจิตใจและครอบครองบลัลงักแ์ห่งจิตวญิญาณของเรา อาจารยเ์ปาโลบอกอยา่งชดัเจนวา่ “ท่าน
เป็นวหิารของพระเจา้ และพระวญิญาณของพระเจา้สถิตอยูใ่นท่าน...วหิารของพระเจา้เป็นท่ีบริสุทธ์ิ
ศกัด์ิสิทธ์ิ และท่านทั้งหลายเป็นวหิารนั้น” (๑ โครินธ์. ๓.๑๖-๑๗)  
สรุป 

๑) ท าอยา่งไรจึงจะท างานอยา่งมีความสุข แมว้า่มนัจะเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ ค  าตอบก็คือ 
งานนั้นจะตอ้งท าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

๒) ท าอยา่งไรจะไม่ตอ้งวติกกงัวล แต่นอนหลบัอยา่งสบาย ค าตอบก็คือ มอบภาระทุกอยา่ง
ไวก้บัพระเจา้ อาจารยเ์ปโตรหนุนใจวา่ “จงละความกระวนกระวายของท่านไวก้บัพระองค ์เพราะวา่
พระองคท์รงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (๑ เปโตร. ๕.๗) ผูเ้ขียนสุภาษิตก็บอกในท านองเดียวกนั “จง
วางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้” “พระองคจ์ะทรงกระท าใหว้ถีิของเจา้ราบร่ืน” (สุภาษิต. ๓.๕-๖) 

๓) ท าอยา่งไรท่ีจะใหบ้า้นไดรั้บพระพร ค าตอบก็คือ ทุกคนภายในบา้นจะตอ้งเช่ือฟังพระ
วจนะของพระเจา้. 


