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บทที่ 20
สดุดี

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูแตงหนังสือสดุดี
-  บอกวาหนังสือน้ีเขียนถึงใคร
-  บอกถึงจุดประสงคของหนังสือสดุดี
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของหนังสือสดุดี
- บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือสดุดี

คํ านํ า
ผูเขียน กษตัรยิดาวิดเปนผูเขียนหนังสือสดุดีทุกบท ยกเวนบทตอไปน้ี

-  อาสาฟ 50, 73-83
-  เฮมาน  88
-  เอธาน 89
-  โซโลมอน 127
-  โมเสส  90
-  เฮเซคียาห  120, 121, 123, 125, 126, 128-130, 132, 134,
-  ผูเขียนเปนผูใดไมทราบ  1, 10, 33, 43, 66, 67, 71, 91-94, 96-100, 102,
    104, 106, 107, 111-119, 135, 136, 137, 146-150

เขียนถึงใคร ถงึชาวอิสราเอล แตหนังสือน้ีใชสํ าหรับการอุทิศถวาย (เฝาเดี่ยว)  การอธิษฐานและการ
สรรเสริญโดยผูเชื่อหลายศตวรรษมาแลว

จุดประสงค หนังสือสดุดีเปนที่รูจักวาเปนหนังสือบทเพลงของอิสราเอล คํ าวา “Psalms” หมายถึง
เพลงที่ใชกับเครื่องดนตรีที่เปนเครื่องสาย (ภาษาไทยเอามาแปลวา สดุดี)  เปนหนังสือ
แหงคํ าอธิษฐานและคํ าสรรเสริญของพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“มาเถดิ ใหเราทั้งหลายรองเพลงถวายพระเจา ใหเรากระทํ าเสียงชื่นบานถวาย

พระศิลาแหงความรอดของพวกเรา”  สดุดี 95:1

หลกัการของชีวิตและการรับใช  การอธิษฐาน  การสรรเสริญ  การอธิษฐานเผื่อและคํ าสารภาพ ลวนเปน
สวนของคํ าอธิษฐานที่แทจริง

บุคคลสํ าคัญ มีหลายคนที่ถูกกลาวถึงในสดุดี ไมวาจะเปนในสดุดีเองหรือในหัวขอเรื่องของสดุดี
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-  อาบีเมเลค (อาคีช)  1 ซามูเอล 21:10-15
-  อับซาโลม   2 ซามูเอล 15:13
-  อาหิเมเลค   1 ซามูเอล 22:9-19
-  อาสาฟ  พวกเลวี  ครอบครัวนักรอง  2 พงศาวดาร 5:12
-  บธัเชบา  2 ซามูเอล 11
-  คุช  คนเบนยามิน  (ชิเมอี)   2 ซามูเอล 16:5-14
-  บุตรของโคราห  (ครอบครัวเลวีนักดนตรี)   1 พงศาวดาร  6:22

โครงราง
เปนการยากที่จะทํ าโครงรางของหนังสือสดุดี เพราะวาแตละบทเนนที่หัวเรื่องตางกันไป สดุดี

หลายบทมีชื่อเรื่องซึ่งบอกถึงโอกาสที่เขียนบทนั้นๆ หรือบอกจุดประสงคของสดุดี  สดุดีบางบทไมมีชื่อ
เรื่อง เราจึงกะคราวๆ ไดแตเพียงวา บทนั้นเขียนเม่ือใดและเขียนทํ าไม

โครงรางทั่วไปของหนังสือน้ีประกอบดวยภาคสํ าคัญ 5 ภาคดวยกันคือ

ภาคที่ 1 สดุดี 4-41
จํ านวนบท 41
สรุปใจความ เกีย่วกับมนุษยสภาวะที่ไดรับพระพร การลมลงและการฟนคืนสูสภาพดี
คํ าที่สํ าคัญ มนุษย
เพลงสั้นสรรเสริญทายสุด 41:13

ภาคที่ 2 สดุดี 42-72
จํ านวนบท 31
สรุปใจความ อสิราเอล ความเสื่อมสลาย พระผูไถของอิสราเอลและการทรงไถ
คํ าที่สํ าคัญ การปลดปลอย
เพลงสั้นสรรเสริญทายสุด 42:18-19

ภาคที่ 3 สดุดี 73-89
จํ านวนบท 17
สรุปใจความ ที่ลี้ภัย  มุงหวังเขาไปสูที่น่ัน
คํ าที่สํ าคัญ ที่ลี้ภัย
เพลงสั้นสรรเสริญทายสุด  89:52

ภาคที่ 4 สดุดี 90-106
จํ านวนบท 17
สรุปใจความ โลก  พระพรที่มุงหวัง  ที่ตองการและเปนที่นายินดี
คํ าที่สํ าคัญ เหน็ดเหนื่อยออนลา  พเนจร  (ซ่ึงอธิบายถึงสถานะของผูเชื่อในโลก

ปจจุบัน)
เพลงสั้นสรรเสริญสุดทาย 106:48
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ภาคที่ 5 สดุดี 107-150
จํ านวนบท 44
สรุปใจความ พระวจนะของพระเจา
คํ าที่สํ าคัญ พระวจนะของพระเจา
เพลงสั้นสรรเสริญสุดทาย 150:6

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 20

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือสดุดี
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2. จงบอกวัตถุประสงคของหนังสือสดุดี
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3. หนังสือสดุดีเขียนถึงผูใด
                                                                                                                        

4. จงบอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือสดุดี
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 20

1. กษตัรยิดาวิด เปนผูเขียนหนังสือสดุดีเปนสวนใหญ  ผูเขียนอ่ืนๆ ไดเขียนชื่อไวในตนบทเรียน
2. หนังสือสดุดีรูจักกันวาเปนบทเพลงของอิสราเอล เปนหนังสือแหงคํ าอธิษฐานและการสรรเสริญ
3. อิสราเอล  แตหนังสือน้ีใชเพ่ือการอุทิศถวายตน (เฝาเดี่ยว)  การอธิษฐานและการสรรเสริญของ

ผูเชื่อมาหลายศตวรรษ
4. การอธษิฐาน การสรรเสริญ  การอธิษฐานเผื่อและการสารภาพบาป ลวนเปนสวนของการ

นมัสการที่แทจริง
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5. “มาเถิด ใหเราทั้งหลายรองเพลงถวายพระเจา ใหเรากระทํ าเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแหง
ความรอดของพวกเรา”  สดุดี 95:1

เพื่อศึกษาตอไป
เครื่องดนตรีที่กลาวถึงในสดุดี

อะละมอธ -  พิณเสียงสูง
กิททิช -  คลายคลึงกับกีตารสมัยใหม
มาฮาลัช -  ขลุย
มาฮาลัช ลีนนอธ -  ขลุยพิเศษ ใชเลนในเวลาไวทุกข
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เชมินิช -  พิณ 5 สาย

ชนิดของสดุดี
สดุดีแหงคํ าสั่งสอน คํ าวา “มัสคิล”  ในชื่อเรื่องหมายความวา สดุดีน้ีและบทอ่ืนๆ ใชเพ่ือการสั่งสอน

(สดุดี 32, 44, 52 และ 78 เปนตัวอยาง)

สดุดีแหงการยกยองบูชา ในบทเหลานี้ กลาวถึงหัวขอที่วาดวยความยิ่งใหญของพระเจา พระเมตตา
ความรักและฤทธิ์อํ านาจ  (ดู สดุดี 8, 29)

สดุดีแหงประวัติศาสตร บทเหลานี้ระลึกถึงเหตุการณในประวัติศาสตรของชนชาติอิสราเอล  (ดู สดุดี
78, 105 และ 106)

สดุดีแหงการออนวอน ขอรองตอพระเจา  (ตัวอยางใน  สดุดี 86)

สดุดีแหงการขอบพระคุณ ดูตัวอยางในสดุดี 18

สดุดีแหงการแชงสาป  บทเหลานี้ไมใชการแกแคนสวนตัวหรือใชภาษาที่ไมดี  ในฐานะผูพยากรณของ
พระเจา ผูเขียนกลาวตอสูความบาปและศัตรูของพระเจา  (ดูตัวอยางในสดุดี  35, 55, 58, 59,
69, 83, 109, 137 และ 140)

สดุดีแหงการสารภาพบาป ดูตัวอยางในสดุดี 6, 32, 38, 51, 102, 130 และ 143

สดุดีแหงพระมาซีฮาห สดุดีเหลานี้หรือสวนหนึ่งของบทเหลานี้กลาวคํ าพยากรณที่เกี่ยวของกับการ
เสด็จมาของพระมาซีฮาห คือพระเยซูคริสต  ซ่ึงไดบันทึกไวตอไปน้ีเพ่ือใหคุณไดศึกษาเพิ่มขึ้น

หนังสือสดุดี
คํ าพยากรณเก่ียวกับการเสด็จมาของพระเยซู

    สดุดี สํ าเร็จลงในพันธสัญญาใหม

    8:3-8           ฮีบรู 2:5-l0; I โครินธ l5:27

    72:6-l7         จะสํ าเร็จในอนาคต

    89:3-4,26,      กิจการ 2:30,  28-29,34-37
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    l09:6-l9        กิจการ l:l6-20

    l32:l2b        กิจการ 2:30

    45:6-7          ฮีบรู l:8-9

    l02:25-27       ฮีบรู l:l0-l2

    ll0:l-7         มัทธิว 22:43-45; กิจการ 2:33-35; ฮีบรู l:l3;
5:6-l0; 6:20, 7-24

    2:l-l2          กิจการ 4:25-28; l3:33; ฮีบรู l:5; 5:5

    l6:l0           กิจการ 2:24-3l; l3:35-37

    22:l-3l         มัทธิว 27:35-46; ยอหน l9:23-25; ฮีบรู 2:l2

    40:6-8          ฮีบรู l0:5-l0

    69:25           กิจการ l:l6-20


