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“พระเจาจะทรงใหราชวงศแกเจา (2 ซมอ. 7,11) 
 

 
 

 

 

 พระเปนเจาทรงเดินนําหนาชาวอิสราแอล 

การที่ชาวอิสราแอลตกเปนทาสในประเทศอียิปตเปนสัญลักษณหมายถึงบาป ที่บอกวา มนุษยน้ันออนแอและพลาด

พลั้ง  แตประวัติศาสตรแหงความรอดไดเนนใหเห็นความหวงใยของพระเจา  ซึ่ง “นําทางพวกเขาในเวลากลางวันดวยเสา

เมฆ และตอนกลางคืนดวยเสาเพลงิ ใหเขามีแสงสวางเพื่อจะไดเดินทางไดทั้งกลางวันและกลางคืน” (อพย.13,21) 

พระเจาทรงเขามาในประวัติศาสตรของมนุษย แตชัยชนะของพระองคเปนชัยชนะท่ีปราศจากการยกตนวาดีเลิศ อันท่ี

จริงคําวา “ชัยชนะ” ในพระคัมภีรมีความหมายถึงความรอดมากกวาชัยชนะ ดังน้ันคําศัพทที่เก่ียวกับศึกสงคราม (เชน 

กองทัพ,สงคราม,ชัยชนะ)จึงตองนํามาใชใหสอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งเปนเร่ืองของการมี “ชัยชนะ” ตอพลังแหงความชั่ว

และนํา “ความรอด” มาใหในที่สุด 

 พระเจาทรงยอมกลับกลายเปนเหมือนผูท่ีออนแอ 

โดยการรับเอากายเปนมนุษย  พระเจาทรงเจริญชีวิตยากจนแมทรงมี 

ฐานะทางสังคมท่ีมีเกียรติก็จริง แตดอยที่สุด   นาซาเร็ธ ,เบธเลแฮม ,อียิปต ,เขากัลวารีโอ  สถานท่ีเหลานี้บอกกลาว

สภาพไดอยางชัดเจน  กษัตริยพระเมสสิยาหของทานประกาศกเศคาริยาหไดชวยประชากรใหรอดพนดวยความรักและ

ความสุภาพถอมตน “ดูเถิด กษัตริยของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรม และความรอด พระองคทรงออนสุภาพและ

ทรงลา ทรงลูกลา”(ศคย 9,9) 

พระเจาทรงเปนผูนาพิศวงอยางย่ิงที่ไมทรงหวงพระองคเลย  แตทรงใหความเอาใจใสแกมนุษยเปนพิเศษ ที่เปนดังนี้ก็

เพราะพระองคทรงเปนความรัก  พระองคตรัสวา “จงเลียนแบบจากเรา” (มธ.11,29) พระองคไดแสดงใหเห็นวาทรงเปน

ความรักและยังคงแสดงตอไปในหลายวิธีดวยกัน  เชน ในการสรางโลก  การประทานชีวิต  การไถโลกใหรอดโดยทางพระ

บุตร พระองคใหโอกาสเพื่อบรรลุความศักด์ิสิทธิ์ไดโดยทางพระจิตเจา  พระองคทรง “เปนมนุษยดุจเรา” (ฟป 2,7) 

พันธกิจของพระองคคือ “นําขาวดีมายังคนยากจน พระองคทรงใช 

ขาพเจาใหรองประกาศอิสภาพแกบรรดาเชลย คืนสายตาใหแกคนตาบอดปลดปลอยผูถูกกดขี่ใหเปนอิสระ” (ลก.4,18 

เทียบ อสย.61,1-2,35, 5;58,6) 

 พระองคทรงค้ําจุนทุกคน 

พระองคแสดงความรักของพระองคใหประจักษอยูเสมอ  พระองคทรงอยูใกลชิด ติดตามและคํ้าจุนทุกคนที่ประสบ

กับความยากลําบากในชีวิต บทสดุดีท่ี 145 บรรยายถึงความย่ิงใหญ ความรุงเรือง และฤทธิ์อํานาจ พรอมกับความ

“พระยาหเวหทรงพยุงทุกคนท่ีกําลังจะลมและทรง

พยุงทุกคนท่ีลมใหลุกขึ้นได” (สดุดี 144,14) 



ออนโยนและความใจดีของพระองค  ทรงเปนเสมือนบิดาท่ีเต็มไปดวยความเอาใจใส ทรงพิถีพิถันย่ิงกวามารดา  พระเยซู

เจาทรงแสดงความ 

ใจดีนี้ออกมาและทรงเชื้อเชิญทุกคนวา “ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิด เราจะใหทานได

พักผอน จงรับแอกของเราแบกไวและมาเปนศิษยของเรา เพราะเรามีใจสุภาพออนโยนและถอมตน จิตใจของทานจะ

ไดรับการพักผอนเพราะวาแอกของเราออนนุมและภาระที่เราใหทานแบกก็เบา”     (มธ.11,28-30)  

Lack R. ไดเขียนไวในหนังสือ “พระเปนเจาเปนบทเพลงของขาพเจา” กลาวถึงบทสดุดีท่ี 145 วา”พระยาหเวหทรง

พระทัยดีแกทุกคน”(สดด.145,9)    คําวา“ทุกคน” ในท่ีน้ีมีความหมายมากมายหลายอยาง ในบทสดุดีน้ีเราจะพบคําน้ี

เกือบทุกขอและบางทีก็พบถึงสองครั้งในขอเดียวกัน เชน “พระยาหเวหเปนพระเปนเจาของทุกคน คนยุคหน่ึงประกาศพระ

ราชกิจของพระองคใหคนอีกยุคหนึ่งรู ” (4) แกทุกคน (9) ทุกยุคทุกสมัย (13) ทรงคํ้าจุนทุกคนท่ีกําลังจะลม (14) ทรงพยุง

ทุกคนที่ลมใหลุกขึ้นได (14) ทุกคนมองท่ีพระองคดวยความหวัง (15) สิ่งมีชีวิตท้ังมวล (16) ทุกคนท่ีเรียกขานพระองค

(18) ทุกคนท่ีแสวงหาพระองคดวยใจจริง(18)ทุกคนที่รักพระองค(20) คนอธรรมทุกคน (20) สิ่งสรางทั้งหลาย (21) ในบท

สดุดี 145 น้ี ไมไดพูดถึงเฉพาะประชากรอิสราแอลเทาน้ัน เพราะมนุษยทุกคนอยูในความคิดของพระองค”  

Giuseppe Ungaretti ไดเขียนไววา “ไมมีท่ีใดในโลกน้ีท่ีเปนบานถาวรได ขาพเจากําลังแสวงหาดินแดนท่ี

ปราศจากมลทิน” ท่ีหลบภัยแทจริงคือพระเจา ความรูสึกผิดพลาดทําใหจิตใจหดหูและทุกขระทม แตเด่ียวน้ีมนุษยไดรับ

การไถใหรอดพนแลว สามารถรับพระเมตตาและความใจดีของพระเจา  ซึ่งไดแกแผนการณท่ีจะใหมนุษยเปนหนึ่ง

เดียวกับพระองค แตกอน 

มนุษย “เปนผงคลีดิน” “และขี้เถา” แตพระวาจาของพระเจาทําใหเขาเต็มเปยมดวยความกระตือรือรนและความไววางใจ 

“อันท่ีจริงบทสดุดี145 เริ่มดวยการอวยพร ดําเนินไปดวยการอวยพรและจบดวยการอวยพรนิรันดร”(Ruperto di Deutz) 

Meditatio  ( พระวาจามาถึงฉันวันนี้ ) 

       - แบบอยางของพระเจาทําใหขาพเจาเกิดความสุภาพถอมตนกับตนเอง ประวัติชีวิตสวนตัวของขาพเจามีแต

ความคลอนแคลนและลมลุกคลุกคลาน 

- การมองประวัติอันเล็กนอยของขาพเจาภายใตแสงแหงประวัติศาสตรอันย่ิงใหญแหงความรอด ทําใหเกิดการ

ตอบสนองอยางจริงจัง บทสดุดี 145 อยูในชุด “ของเพลงสดุดีในการเดินขึ้น” มองชีวิตเปนการจาริกสูพระเจาและเปนคํา

ภาวนาประจําวันเชาและเย็น นักบุญออกัสติน กลาววา “อยาคิดวาการสรรเสริญพระเจานั้นเพียงพอ ในเมื่อความย่ิงใหญ

ของพระองคนั้นไมมีขอบเขต การสรรเสริญก็ตองไมมีขอบเขตดวย”  ในทุกสถานการณตลอดวัน 

 -  พระเจาพยุงทุกคน ทรงพยุงขาพเจาดวย  บอยครั้งขาพเจาเดินภายใตแสงแดดท่ีรอนระอุ  แตพระองคก็เปนรม

เงาปกปองและชวยเหลือขาพเจาไว ไมวาในยามสุขหรือยามทุกข ขาพเจาตองไวใจพระเจาเสมอ ขาพเจาออนแอและหก

ลมได  แตสําคัญอยูท่ีวาขาพเจาตองจองมองพระเยซูเจาและพระหัตถของพระองคไวเสมอ (15-16) “พระเจาทรงเปน

ความรัก ความจริงขอนี้ตองเปนความมั่นใจที่นําทางชีวิตของเราเสมอ แมในบางครั้งอาจเกิดความสงสัย      เพราะภัย

พิบัติธรรมชาติ  ความรุนแรง ความ 

ลมเหลวและความทุกขซึ่งมากระทบเราอยางรุนแรงก็ตาม” (Chiara Lubich)  
  

Oratio (พระวาจาบันดาลใหฉันสนทนากับพระองค) 



 ขอโทษ” นักบุญยวงคริสซอสโตโม กลาววา “ถาคนท่ีหกลมไมอยากลุกขึ้นก็ไมใชความผิดของผูท่ีชวยพยุงเขาให

ลุกข้ึน แตเปนความผิดของเขาเองท่ีไมยอมลุก”  “พระเจาผูเดียวทรงเปนผูยุติธรรม ความอับอายปกปดหนาของเรา 

เพราะเราไดทําบาปไมไดซื่อสัตยตอพระองค เราไมไดออนนอมตอพระวาจาของพระองค” (Baruc 1,15-22) 

ขอบพระคุณ  Origene กลาววา”บทสดุดีท่ี 145 น้ีเปนบทสดุดีแหงการขอบพระคุณท่ีดีท่ีสุด” นักบุญเยโรม

กลาววา “เราตองเทิดพระเกียรติถวายพระพร เฉลิมฉลอง และยกยองพระเจาซึ่งเปนผูประทานชีวิต  ลมหายใจและทุกสิ่ง

ใหแกมนุษยทุกคน” “ขาพเจาถวายพระพรแดพระนามของพระองคตลอดไปเปนนิตย” 

ขอพระพรของพระจิตเจา  “ความชวยเหลือของขาพเจามาจากพระยาหเวหผูทรงสรางทองฟาและแผนดิน” 

(สดด.121,2)  “ขาแตพระยาหเวหโปรดคุมครองขาพเจาอยูใตรมเงาของพระองค”(สดด.16,8,90,1)  

Contemplatio (พระวาจาสําเร็จไป) 

 “Gianfranco Ravasi  ไดอธิบายวา “พื้นฐานของเพลงสดุดีบทน้ีมีความมั่นใจอยางลึกซึ้งวาการพบปะ การ

สวมกอด ความเขาใจ ระหวางพระเจากับมนุษยน้ันมีความเปนไปได... สําหรับผูแตงบทสดุดีน้ี พระเจาทรงย้ิมใหเรา รัก

เรา และเขาใจเรา” พระองคพยุงเราและชวยเราใหลุกขึ้น  

 แมพระตรัสวาพระเจา ”ทอดพระเนตรผูรับใชที่ตํ่าตอยของพระองค” และ “ทรงควํ่าผูทรงอํานาจจากบัลลังก และ

ทรงยกยองผูตํ่าตองใหสูงขึ้น”  พระนางมารียทรงทําใหขาพเจามีสวนรวมในการสํานึกถึงความตํ่าตอยของพระนางและ

ความเชื่อใน ”กิจการอันย่ิงใหญของพระองค” 

 “พระองคผูเดียวทรงเปนหลักศิลาและทรงเปนความรอดพนของขาพเจาทรงเปนท่ีมั่นปองกันขาพเจา  ขาพเจา

จะไมหว่ันไหว (สดด.62,2-3)  

 

Communicatio( พระวาจาทําใหทุกคนกลับเปนสานุศิษย) 

พระสันตะปาปาเบเนดิกสท่ี 16 ในโอวาทคร้ังแรกที่พูดกับประชาชน ในวันท่ี 4 พฤษภาคม   2005  ไดกลาววา 

“พระเจาทรงพิทักษรักษาเราดวยความรักทุกเวลา ทรงคุมครองปองกันเราใหพนจากจากภยันตรายท้ังปวง... เราอยากพูด

ถึงความไววางใจน้ีดวยประจักษพยานฝายจิตของชีวิตคริสตชนยุคตน ๆ  ในจดหมายท่ี Barsanufio di Gaza ซึ่งเปนผู

บําเพ็ญภาวนาท่ีมีชื่อเสียง  และไดเสียชีวิตประมาณกลางศตวรรษท่ี 5 เมื่อถูกสอบถามไมวาจาก ฤาษี พระสงฆ และ

ฆราวาสเก่ียวกับความเฉลียวฉลาดของการมีวิจารณญาณของทาน  ทานจะนําบทสดุดีน้ีมาอาง “พระเจาจะทรงปกปอง

คุมครองใหพนจากอันตรายทั้งปวง พระองคจะทรงปกปองคุมครองชีวิตของทาน” Barsanufio ชอบบรรเทาใจทุกคนท่ีพูด

ใหทานฟงถึงความเหน่ือยยาก การทดลอง อันตรายและโชครายของตน ครั้งหนึ่งนักบวชรูปหน่ึงไดขอรองใหทานสวด

ภาวนาสําหรับตนและเพื่อน ทานตอบเขาโดยอางเพลงสดุดีตอนน้ีวา “ลูกที่รัก ขาพเจาสวมกอดพวกทานในพระองค 

และวิงวอนขอใหพระองคทรงปกปองพวกทานใหพนจากอันตรายทั้งปวง  ขอพระองคทรง 

ทรงประทานความอดทนเย่ียงโยบแกทาน  ประทานมีพระพรเหมือนยอเซฟ มีความออนโยนเย่ียงโมเสส และ

ความสามารถในการรบเย่ียงโยซูวาบุตรของนูน สามารถควบคุมสติปญญาไดดุจดังผูวินิจฉัย  สามารถปราบศัตรูไดดุจ

ดังกษัตริยดาวิดและซาโลมอน  มีความอุดมสมบูรณของแผนดินดังเชนท่ีทรงประทานแกชาวอิสราแอล.....ประทานการ

อภัยบาปและการหายจากโลกดังท่ีทรงประทานแกคนงอย ขอพระองค ประทานใหทานรอดจากอันตรายของคลื่นลมใน

ทะเลเหมือนเปโตร และชวยใหพนจากภยันตรายใด ๆ เชนเปาโลและสาวกอ่ืน ๆ ขอพระองคทรงปกปองทานใหพนจาก



อันตรายใดๆ เย่ียงบุตรที่แทจริงของพระองค ขอพระองคทรงประทานสิ่งที่พวกทานวอนขอในนามของพระองค เพื่อความ

ดีของวิณญาณและรางกายของพวกทาน” 
 

ผูท่ีมีความยินดีอยางเปยมลนในจิตใจจะกลับกลายเปนผูบรรเทาใจท่ียอดเย่ียม 

 วันหน่ึงผูมีพระคุณทานหน่ึงไดไปเย่ียมทานนักบุญ Cottolengo    เขากําลังทุกขใจมาก เพราะคืนน้ันภรรยาของ

เขาไดถึงแกกรรม เขาเลาไปรองไหไป ทานนักบุญ Cottolengo ต้ังใจฟงอยางต้ังใจและรวมในความทุกขน้ัน ทานพูดให

กําลังใจดวยถอยคําท่ีเปยมดวยความเชื่อ  ทันทีทานไดจับมือเขาและพูดวา”ถาผมจําไมผิดเราสองคนไมเคยเตนรํา

ดวยกันเลย ใชไหม? เราไปเตนรํากันดีกวา มันจะทําใหเราดีขึ้น ไมเชื่อลองดู” แลวทานนักบุญก็ดึงเขาออกไปเตนรํา

ดวยกัน  ดูเหมือนการกระทําเชนน้ันเปนการไมแครความทุกขของเขา เมื่อสุภาพบุรุษน้ันจากไปก็ไดพูดกับผูท่ีไดเห็น

เหตุการณน้ี 

วา “ไมนาเชื่อเลยวาเมื่อขาพเจาเขาไปหาทาน จิตใจน้ันเต็มดวยความทุกขอันใหญหลวง แตเมื่อกลับออกมา จิตใจน้ัน

เต็มเปยมดวยความบรรเทา“ นี่คือวิธีการของนักบุญ..ถึงแมจะไมเปนอยางนั้นเสมอไปก็ตาม 

ความทุกขนั้นมากมาย “แตเราไมตองรับใชพระองคดวยอารมณขุนมัว” อยาใหจิตใจขาดความสงบราบคาบ นี่

คืออัศจรรยของพยานเอ้ืออาทร ซึ่งสําคัญไมนอยกวาอัศจรรยอ่ืนๆ   

ความยินดีท่ีดีและความดีท่ีนายินดีเปนเคร่ืองหมายท่ีแนชัดวากิจการน้ัน ๆ มาจากสวรรค (P.Paltro Giuseppe 

Cottolengo) 
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