சங்கீதம் 22
1. ன் ததயத, ன் ததயத, ன் ன்னக் னைவிட்டீர்? க்கு உதவி
சசய்னாநலும், ான் ைதறிச் சசால்லும் யார்த்னதைனக்
தைாநலும் ன் தூபநாயிருக்கிறீர்?
2. ன் ததயத, ான் ைலித கூப்பிடுகிதன், உத்தபவுசைாடீர்; இபவித
கூப்பிடுகிதன், க்கு அனநதலில்ன.
3. இஸ்பதயலின் துதிைளுக்குள் யாசநாயிருக்கி ததயரீதப ரிசுத்தர்.
4. ங்ைள் பிதாக்ைள் உம்மிடத்தில் ம்பிக்னை னயத்தார்ைள்; ம்பி அயர்ைன நீர்
விடுவித்தீர்.
5. உம்னந தாக்கிக் கூப்பிட்டுத் தப்பிார்ைள்; உம்னந ம்பி
சயட்ைப்ட்டுப்தாைாதிருந்தார்ைள்.
6. ாதா ஒரு புழு, நனுஷல்; நனுஷபால் நிந்திக்ைப்ட்டும், ஜங்ைால்
அயநதிக்ைப்ட்டும் இருக்கிதன்.
7. ன்னப் ார்க்கியர்ைசல்ாரும் ன்னப் ரினாசம்ண்ணி, உதட்னடப்
பிதுக்கி, தனனனத் துலுக்கி:
8. ைர்த்தர்தநல் ம்பிக்னைனாயிருந்தாத , அயர் இயன விடுவிக்ைட்டும்;
இயன்தநல் பிரினநாயிருக்கிாதப, இப்சாழுது இயன மீட்டுவிடட்டும்
ன்கிார்ைள்.
9. நீதப ன்னக் ைர்ப்த்திலிருந்து டுத்தயர்; ன் தாயின் முனப்ான ான்
உண்னையில் ன்ன உம்முனடனதரில் ம்பிக்னைனாயிருக்ைப்ண்ணினீர்.
10. ைர்ப்த்திலிருந்து சயளிப்ட்டதாதத உநது சார்பில் விழுந்ததன் ; ான் ன்
தாயின் யயிற்றில் இருந்ததுமுதல் நீர் ன் ததயாயிருக்கிறீர்.
11. ன்ன விட்டுத் தூபநாைாததயும்; ஆத்து கிட்டியிருக்கிது, சைானரும் இல்ன.
12. அதைம் ைானைள் ன்னச் சூழ்ந்திருக்கிது; ாசான் ததசத்துப்
த்த ருதுைள் ன்ன யனந்துசைாண்டது.
13. பீறி சைர்ச்சிக்கி சிங்ைத்னதப்தால், ன்தநல் தங்ைள் யானனத் திக்கிார்ைள்.
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14. தண்ணீனபப்தா ஊற்றுண்தடன்; ன் லும்புைசல்ாம்
ைட்டுவிட்டது, ன் இருதனம் சநழுகுதாாகி, ன் குடல்ைளின் டுதய உருகிற்று.
15. ன் சன் ஓட்னடப்தால் ைாய்ந்தது; ன் ாவு தநல்யாதனாதட
ஒட்டிக்சைாண்டது; ன்ன நபணத்தூளித தாடுகிறீர்.
16. ாய்ைள் ன்னச் சூழ்ந்திருக்கிது; சால்ாதயர்ைளின் கூட்டம் ன்ன
யனந்துசைாண்டது; ன் னைைனயும் ன் ைால்ைனயும் உருயக் குத்திார்ைள் .
17. ன் லும்புைனசனல்ாம் ான் ண்ணாம்; அயர்ைள் ன்ன தாக்கிப்
ார்த்துக்சைாண்டிருக்கிார்ைள்.
18. ன் யஸ்திபங்ைனத் தங்ைளுக்குள்த ங்கிட்டு, ன் உனடயின்தரில்
சீட்டுப்தாடுகிார்ைள்.
19. ஆாலும் ைர்த்தாதய, நீர் க்குத் தூபநாைாததயும்; ன் சத, க்குச்
சைானம்ண்ணத் தீவிரித்துக்சைாள்ளும்.
20. ன் ஆத்துநானயப் ட்டனத்திற்கும், க்கு அருனநனானத ாய்ைளின்
துஷ்டத்தத்திற்கும் தப்புவியும்.
21. ன்னச் சிங்ைத்தின் யாயிலிருந்து இபட்சியும்; ான் ைாண்டாமிருைத்தின்
சைாம்புைளில் இருக்கும்தாது க்குச் சசவிசைாடுத்தருளினீர்.
22. உம்முனடன ாநத்னத ன் சதைாதபருக்கு அறிவித்து, சனடுவில் உம்னநத்
துதிப்தன்.
23. ைர்த்தருக்குப் னப்டுகியர்ைத, அயனபத் துதியுங்ைள்; னாக்தைாபின்
சந்ததினாதப, நீங்ைள் ல்ாரும் அயனபக் ைம்ண்ணுங்ைள்; இஸ்பதயலின்
யம்சத்தாதப, நீங்ைள் ல்ாரும் அயர்தரில் னக்தினாயிருங்ைள்.
24. உத்திபயப்ட்டயனுனடன உத்திபயத்னத அயர் அற்நாசனண்ணாநலும்
அருயருக்ைாநலும், தம்முனடன முைத்னத அயனுக்கு நனக்ைாநலுமிருந்து , தம்னந
தாக்கி அயன் கூப்பிடுனையில் அயனக் தைட்டருளிார்.
25. நைா சனயித ான் உம்னநத் துதிப்தன் ; அயருக்குப் னப்டுகியர்ைளுக்கு
முன்ாை ன் சாருத்தனைனச் சசலுத்துதயன்.
26. சாந்தகுணமுள்யர்ைள் புசித்துத் திருப்தினனடயார்ைள்; ைர்த்தனபத்
ததடுகியர்ைள் அயனபத் துதிப்ார்ைள்; உங்ைள் இருதனம் ன்சன்னக்கும்
யாழும்.
27. பூமியின் ல்னைசல்ாம் நினவுகூர்ந்து ைர்த்தரிடத்தில்
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திரும்பும்; ஜாதிைளுனடன சந்ததிைசல்ாம் உநது சமுைத்தில் சதாழுதுசைாள்ளும் .
28. பாஜ்னம் ைர்த்தருனடனது ; அயர் ஜாதிைன ஆளுகியர்.
29. பூமியின் சசல்யயான்ைள் னாயரும் புசித்துப் ணிந்துசைாள்யார்ைள்; புழுதியில்
இங்குகியர்ைள் னாயரும் அயருக்கு முன்ாை யணங்குயார்ைள். ஒருயனும் தன்
ஆத்துநா அழினாதடி அனதக் ைாக்ைக்கூடாதத.
30. ஒரு சந்ததி அயனபச் தசவிக்கும் ; தனமுன தனமுனனாை அது
ஆண்டயருனடன சந்ததி ன்ப்டும்.
31. அயர்ைள் யந்து: அயதப இனயைனச் சசய்தார் ன் று
பிக்ைப்தாகியர்ைளுக்கு அயருனடன நீதினன அறிவிப்ார்ைள்.

விக்ைவுனப :
சங்கீதம் 22 ஆம் அதிைாபம் இபண்டு குதிைாை உள்.
1. உதவிக்ைாை ஆண்டயரிடத்தில் நன்ாடுயது. (யசம்
2. ஆண்டயனபப் புைழ்யது. (யசம்

ஒன்றிலிருந்து 21 யனப)

22 லிருந்து 31 யனப) நற்றும்

1-2, 6-8 யசங்ைள் மிை

முக்கினநா முனயீடுைனப் ற்றிக் கூறுகின்து.
1. ன் ததயத, ன் ததயத, ன் ன்னக் னைவிட்டீர்? க்கு உதவி
சசய்னாநலும், ான் ைதறிச் சசால்லும் யார்த்னதைனக்
தைாநலும் ன் தூபநாயிருக்கிறீர்?
2. ன் ததயத, ான் ைலித கூப்பிடுகிதன், உத்தபவுசைாடீர்; இபவித
கூப்பிடுகிதன், க்கு அனநதலில்ன.
6. ாதா ஒரு புழு, நனுஷல்; நனுஷபால் நிந்திக்ைப்ட்டும், ஜங்ைால்
அயநதிக்ைப்ட்டும் இருக்கிதன்.
7. ன்னப் ார்க்கியர்ைசல்ாரும் ன்னப் ரினாசம்ண்ணி, உதட்னடப்
பிதுக்கி, தனனனத் துலுக்கி:
8. ைர்த்தர்தநல் ம்பிக்னைனாயிருந்தாத, அயர் இயன விடுவிக்ைட்டும்;
இயன்தநல் பிரினநாயிருக்கிாதப, இப்சாழுது இயன மீட்டுவிடட்டும்
ன்கிார்ைள்.ம்பிக்னைனனப் ற்றியும்,

அதன் ன்னநைனப் ற்றியும் யசம் 3-5 இல் கூப்டுகின்து.
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3. இஸ்பதயலின் துதிைளுக்குள் யாசநாயிருக்கி ததயரீதப ரிசுத்தர்.
4. ங்ைள் பிதாக்ைள் உம்மிடத்தில் ம்பிக்னை னயத்தார்ைள்; ம்பி அயர்ைன நீர்
விடுவித்தீர்.
5. உம்னந தாக்கிக் கூப்பிட்டுத் தப்பிார்ைள்; உம்னந ம்பி
சயட்ைப்ட்டுப்தாைாதிருந்தார்ைள்.யசம், சங்கீதம் 22:15 இல் கூப்ட்ட, (ன்
சன் ஓட்னடப்தால் ைாய்ந்தது; ன் ாவு தநல்யாதனாதட ஒட்டிக்சைாண்டது;
ன்ன நபணத்தூளித தாடுகிறீர்.)

தனாயான் 19:28 ன் மூம் நினதயறுகின்து.அதன்பின்பு, ல்ாம் முடிந்தது ன்று
இதனசு அறிந்து, தயதயாக்கினம் நினதயத்தக்ைதாை: தாைநாயிருக்கிதன்
ன்ார். (தனாயான்

19:28)

ாமும், ைர்த்தர் ம்னநத் ததர்ந்சதடுத்ததின்

டிதன, முணுமுணுக்ைாநல் யாழ்க்னைனன டத்ததயண்டும் .ைடவுளின் ஒதப
நைன், சிலுனயயில் ாடுட்டு இக்ைதயண்டும் ன்று ழுதப்ட்டடிதன, இதனசுவும்
அனத நினதயற் சித்தநாார். ாமும் ைடவுளின் சித்தம் நினதயத்தக்ைதாை
தாைநாயிருக்ைதயண்டும்.யசம் 12 இல், ைானைள் குத்திக் சைாள்யதற்க்கு
யனத்துக்சைாண்டனதயும், யசம் 13 இல், சிங்ைங்ைள் பீறிப்தாடுயதற்க்குத்
தனாபாை இருப்னதயும், யசம் 16 இல், ாய்ைால் சூமப்ட்டிருப்னதயும்,
இதனசுவின் னைைனயும், ைால்ைனயும் ஊடுருயக் குத்தப்ட்டனதயும்
குறிப்பிடுகின்து.
12. அதைம் ைானைள் ன்னச் சூழ்ந்திருக்கிது; ாசான் ததசத்துப்
த்த ருதுைள் ன்ன யனந்துசைாண்டது.
13. பீறி சைர்ச்சிக்கி சிங்ைத்னதப்தால், ன்தநல் தங்ைள் யானனத் திக்கிார்ைள்.
16. ாய்ைள் ன்னச் சூழ்ந்திருக்கிது; சால்ாதயர்ைளின் கூட்டம் ன்ன
யனந்துசைாண்டது; ன் னைைனயும் ன் ைால்ைனயும் உருயக் குத்திார்ைள் .

ன்னப்சாறுத்தயனப, ைான, சிங்ைம், ாய் தான் மிருைங்ைள், இன ைாய்
நனயாை சாத்தான்ைால் சூமப்ட்டிருப்னததன கூறுகின்து.
பூமினாது, சாத்தானுக்கு குத்தனைக்கு விடப்ட்டிருப்தால், ம் ல்தாருக்குதந,
அதிலும் மிை முக்கினநாை, இதனசுனயத் ததடுயர்ைளுக்கு சாத்தாால்
4
Copyri ght © SARC Ministries All Rights Res erved.

சதால்னைள் உண்டு. ஆைதய, ாம் ப்சாழுதும் சாத்தான திர்த்துப்
தாபாடதயண்டும்.
யசம் 18 இல், ஆனடைள் ங்கிட்டுக்சைாண்டனதக் கூறுகின்து.
18. ன் யஸ்திபங்ைனத் தங்ைளுக்குள்த ங்கிட்டு, ன் உனடயின்தரில்
சீட்டுப்தாடுகிார்ைள்.

கீதம கூப்ட்டுள் யசங்ைள், சங்கீதம் 22:18 இல் கூப்ட்டனயைளின் நிஜநாை
இருக்கின்து.
அப்சாழுது அயனபச் சிலுனயயில் அனந்தார்ைள். அதன்பின்பு, அயருனடன
யஸ்திபங்ைனப் ங்கிட்டு, ஒவ்சயாருயன் ஒவ்சயாரு ங்னை
டுத்துக்சைாள்ளும்டி அனயைனக்குறித்துச் சீட்டுப்தாட்டார்ைள். (நாற்கு

15:24)

அயர்ைள்: இனத ாம் கிழினாநல், னாருக்கு யருதநா ன்று
இனதக்குறித்துச் சீட்டுப்தாடுதயாம் ன்று ஒருயதபாசடாருயர் தசிக்சைாண்டார்ைள்.
ன் யஸ்திபங்ைனத் தங்ைளுக்குள்த ங்கிட்டு, ன்
உனடயின்தநல் சீட்டுப்தாட்டார்ைள் ன்கி தயதயாக்கினம் நினதயத்தக்ைதாைப்
தார்ச்தசயைர் இப்டிச் சசய்தார்ைள். (தனாயான் 19:24)
அப்சாழுது இதனசு: பிதாதய இயர்ைளுக்கு நன்னியும், தாங்ைள் சசய்கிது
இன்சதன்று அறினாதிருக்கிார்ைத ன்ார். அயருனடன யஸ்திபங்ைன
அயர்ைள் ங்கிட்டுச் சீட்டுப்தாட்டார்ைள். (லூக்ைா 23:34)
யசம் 22 இல், இதனசுவின் முக்கின தாக்ைத்னதக் கூறுகின்து.
22. உம்முனடன ாநத்னத ன் சதைாதபருக்கு அறிவித்து, சனடுவில் உம்னநத்
துதிப்தன்.

ஆைதய, ாமும் சதைாதபர்ைளுக்கு இதனசுவின் ற்சசய்தினன அறிவிப்திலும்,
அயனப துதிப்திலும் நினனாை இருக்ைதயண்டும்.
சங்கீதம் 22:29, 30 இல் மீட்னப் ற்றிச் சசால்ப்டுகின்து. இதனசு
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இதற்க்ைாைதய, அதாயது, ாய நன்னிப்பிற்க்ைாைதய, நனிதர்ைனத்
ததடி பதாைத்திலிருந்து யந்தார்.
சுருங்ைச்சசால்லின், சங்கீதம் 22 இதனசுவின் மிைக் ைடுனநனா ாடுைன
முன்றிவிப்புச் சசய்கின்து. தநலும், “மீட்ார்” ன் ம்பிக்னைனனப் ற்றியும்
சதளியாை டுத்துக்கூறுகின்து.
ஆைதய, ாமும் இதனசுனய னயத்து சுைநாை யாமதயண்டும் , உை ன்னநைனப்
சற்றுக்சைாண்டு சுைநாை யாமதயண்டும் ன்னத விட்டு விட்டு, இதனசுனயப்
தா, பிதாவின் சித்தத்னத அறிவிக்ைவும், அதன்மூம் மீட்னப்
சவும் தனங்ைாநல் முன்தறுதயாநாை. அப்டிச் சசய்யும்சாழுது, நத்ததயு 6:33,
நாற்கு 10:29, 30 இல் கூறினடி, ததயனுனடன பாஜ்னத்னதயும் அயருனடன
நீதினனயும் ததடுயர்ைள், உை ன்னநைனயும் ததயனுனடன பாஜ்னத்னதயும்
சற்றுக்சைாள்யார்ைள்.
முதாயது ததயனுனடன பாஜ்னத்னதயும் அயருனடன நீதினனயும் ததடுங்ைள் ;
அப்சாழுது இனயைசல்ாம் உங்ைளுக்குக் கூடக் சைாடுக்ைப்டும் . (நத்ததயு

6:33)

அதற்கு இதனசு பிபதியுத்தபநாை: ன்னிமித்திநாைவும், சுவிதசஷத்தினிமித்தநாைவும்,
வீட்னடனாயது, சதைாதபனபனாயது, சதைாதரிைனனாயது, தைப்னனாயது,
தானனனாயது, நனவினனனாயது, பிள்னைனனாயது, நிங்ைனனாயது
விட்டயன் யனும்,
இப்சாழுது இம்னநயித, துன்ங்ைதாதடகூட நூத்தனனாை, வீடுைனயும்,
சதைாதபனபயும், சதைாதரிைனயும், தாய்ைனயும், பிள்னைனயும்,
நிங்ைனயும், நறுனநயித நித்தின ஜீயனயும் அனடயான் ன்று சநய்னாைதய
உங்ைளுக்குச் சசால்லுகிதன். (நாற்கு 10:29, 30)
தாவீது, இதனசு கிறிஸ்து பிப்தற்கு 1000 ஆண்டுைளுக்கு முன்ாள் யாழ்ந்தயர்.
அயர் முன்றிவித்தது, 1000 ஆண்டுைளுக்குப் பின்ால் நினதயறியுள்து.
இதற்குக் ைாபணம், தாவீது, முழுக்ை முழுக்ை ரிசுத்த
ஆவியிாத ழுதியிருக்கின்ார். ாமும் தாவீனதப் தான்று, ரிசுத்த
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ஆவியின்தநல் தாைநாயிருந்தால், அயனபப்தால் ாமும் தீர்க்ைத்தரிச
முன்றிவிப்பு யபங்ைனப் சற்றுக்சைாள்ாம்.

Psalms 22
1. My God, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from
helping me, and from the words of my roaring?
2. O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night
season, and am not silent.
3. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.
4. Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.
5. They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were
not confounded.
6. But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the
people.
7. All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake
the head, saying,
8. He trusted on the Lord that he would deliver him: let him deliver him,
seeing he delighted in him.
9. But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me
hope when I was upon my mother’s breasts.
10. I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my
mother’s belly.
11. Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.
12. Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me
round.
13. They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring
lion.
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14. I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is
like wax; it is melted in the midst of my bowels.
15. My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my
jaws; and thou hast brought me into the dust of death.
16. For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have
inclosed me: they pierced my hands and my feet.
17. I may tell all my bones: they look and stare upon me.
18. They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.
19. But be not thou far from me, O Lord: O my strength, haste thee to help
me.
20. Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog.
21. Save me from the lion’s mouth: for thou hast heard me from the horns
of the unicorns.
22. I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the
congregation will I praise thee.
23. Ye that fear the Lord, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him;
and fear him, all ye the seed of Israel.
24. For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted;
neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he
heard.
25. My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows
before them that fear him.
26. The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the Lord that seek
him: your heart shall live forever.
27. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord: and all
the kindreds of the nations shall worship before thee.
28. For the kingdom is the Lord’s: and he is the governor among the
nations.
29. All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go
down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own
8
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soul.
30. A seed shall serve him; it shall be accounted to the Lord for a
generation.
31. They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that
shall be born, that he hath done this.

Commentary:
There are two sections in Psalms 22.
1. Verses 22:1 to 21 deal with requests to God for help and
2. Verses 22: 22 to 31 deal with praise and glorification of God.Verses 22:
1-2 and 6-8 deal with sorrowful complaints on God’s withdrawings.
1. My God, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from
helping me, and from the words of my roaring?
2. O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night
season, and am not silent.
6. But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the
people.
7. All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake
the head, saying,
8. He trusted on the Lord that he would deliver him: let him deliver him,
seeing he delighted in him. Verses 22: 3-5 deal with the Israelite’s patriarch
who had hope in God and its advantages.
3. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.
4. Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.
5. They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were
not confounded. The prophecy said in the verses 22: 15 (My strength is
dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast

brought me into the dust of death.) was fulfilled by the verses John 19:28.
After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the
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scripture might be fulfilled, saith, I thirst.

As written in the Bible the

(John 19:28)

only Son of God suffered and died on the cross, As Jesus fulfilled the will of
God by accepting the painful death on the cross, deny yourself and take up
your cross daily and follow Jesus.In verses 22:12,13,16 we see
the bulls surrounding, the Lions roaring and the dogs on every side of the
suffering servant of God and how the wicked pierced his hands and his
feet.
12. Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me
round.
13. They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring
lion.
16. For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have
inclosed me: they pierced my hands and my feet. In my opinion, the Bulls,
Lions and Dogs (beasts) are satanic forces which are indirectly mentioned here

as animals.
Verse 22:18 says about garments being parted and lots cast upon the
vesture.The verses 22:18 (They part my garments among them, and cast
lots upon my vesture.) was fulfilled by the verses in the New Testament
Mark 15:24, John 19:24 and Luke 23:34
And when they had crucified him, they parted his garments, casting
lots upon them, what every man should take.

(Mark 15:24)

They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it,
whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith,
they parted my raiment among them, and for my vesture they did cast
lots. These things therefore the soldiers did.

(John 19:24)

Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And
they parted his raiment, and cast lots.

The verses 22:22 informs that

(Luke 23:34)

the servant of God should preach the Good News to the gentile
and glorifying him in the Assembly of God.Psalms 22:29, 30 affirmed that
all souls will be redeemed.
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Since the prophecy given by David is true, we all will be with the assembly
of Christ one day or another.
We should not be in search of illegitimate worldly pleasures, but we should
follow the commandment of God and preach the Good News to the
people.
If we do that, not only we get redemption in the name of Christ, but also all
legitimate worldly things as said in the verse Matthew 6:33 and Mark
10:29, 30.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these
things shall be added unto you. (Matthew 6:33)
And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that
hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or
children, or lands, for my sake, and the gospel’s, But he shall receive an
hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and
mothers, and children, and lands,with persecutions; and in the world to
come eternal life. (Mark 10:29, 30)
King David prophesied about the sufferings of Christ around BC. 1000. The
prophecy was fulfilled in the 1 st century. Anybody can say prophesy if he is
in the deep spirit of God.
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