สดุดี

หน้ า 1139
เล่มที หนึ ง
ซึ งเปรียบกับหนังสือปฐมกาล
เกี ยวกับมนุ ษย์
ความสุขของ
คนที รักพระเจ้า
บุ คคลผู้ ไม่ ดํา เนิ นตามคํา
แนะนํา ของคนอธรรม หรื อ
ยื นอยู่ ในทางของคนบาป หรื อ
นั& งอยู่ ในที&น&ั งของคนที&ชอบเยาะ
เย้ ย ผู้ น( ั นก็เป็ นสุข
2แต่ ความปี ติ ยินดี ของผู้ นั( นอยู่
ในพระราชบั ญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ ตรองถึ งพระ
ราชบัญญัติของพระองค์ท( ังกลาง
วันและกลางคืน
3เขาจะเป็ นเช่ นต้ นไม้ ท&ี ปลู กไว้
ริมธารนํา( ซึ& งเกิดผลตามฤดูกาล
และใบก็จะไม่ เหี& ยวแห้ ง การทุ ก
อย่ า งซึ& งเขากระทํา ก็ จ ะจํา เริ ญ
ขึ( น
คนอธรรมขาดความสุข
4คนอธรรมไม่ เป็ นเช่ นนั( น แต่
เป็ นเหมื อนแกลบซึ& งลมพั ด
กระจายไป
5เหตุ ฉะนั( นคนอธรรมจะไม่ ย&ั งยื น อยู่ ได้ เมื& อถึ ง การพิ พากษา
หรื อคนบาปไม่ ยืนยงในที& ชุ มนุ ม
ของคนชอบธรรม
6เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทราบ
ทางของคนชอบธรรม แต่ ทาง
ของคนอธรรมจะพินาศไป

1

ราชอาณาจักรของพระบุ ตร
เหตุ ใดชนต่ างชาติ จึ งแสดง
ความเดือดดาลขึ( น และชน
ชาติ ท( ั งหลายคิ ดอ่ านในการที& ไร้
ประโยชน์
2 บรรดากษั ต ริ ย์ แ ห่ งแผ่ นดิ น
โลกตั( งตนเองขึ( น และนั กปก
ครองปรึ กษากั นต่ อสู้ พระเยโฮวาห์ และผู้ รั บการเจิ ม ของพระ
องค์ กล่ าวว่ า
3"ให้ เราระเบิ ดสายแอกของเขา
ให้ ขาดสะบั( น และขจัดบังเหี ยน
ของเขาให้ พ้นจากเรา"
4พระองค์ผ้ ู ประทับในสวรรค์ จะ
ทรงพระสรวล องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าจะทรงเย้ ยหยันเขาเหล่ านั( น
5แล้ วพระองค์ จะตรั สกั บเขาทั( ง
หลายด้ วยพระพิโรธ และกระทํา
ให้ เขาสยดสยองด้ วยความกริ( ว
ของพระองค์ ตรัสว่ า
6 "เราได้ ตั( งกษั ต ริ ย์ ของเราไว้
แล้ วบนศิ โยน ภู เขาอั นบริ สุ ทธิ@
ของเรา"
7ข้ าพเจ้ าจะประกาศพระดํา รั ส
ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ รั บ
สั& งกั บข้ าพเจ้ าว่ า "เจ้ าเป็ นบุ ตร
ของเรา วันนี( เราได้ ให้ กาํ เนิดแก่
เจ้ าแล้ ว
8จงขอจากเราเถิ ด และเราจะ
มอบบรรดาประชาชาติ ใ ห้ เป็ น
มรดกของเจ้ า ตลอดทั(งแผ่ นดิน

2

(D) สดด F:DF (F) สดด HI:J (K) โยบ DH:L (H) สดด KM:M (M) สดด M:M; FH:K
(O) สดด KP:DJ-FH (D) สดด DJ:HF (F) สดด F:DI (K) ยรม M:M (H) สดด DD:H
(M) สดด MI:DO-FF (O) สดด HM:O (P) สดด DHJ:O (J) ยน DP:H-M; สดด FF:FP
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สดุดี F-H
หน้ า 1140
โลกให้ เป็ นกรรมสิทธิ@ ของเจ้ า
เซลาห์
9 เจ้ าจะตี เ ขาให้ แตกด้ วยคทา 3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
เหล็ก และฟาดให้ แหลกเป็ น องค์ ทรงเป็ นโล่ ล้ อมรอบตั วข้ า
ชิ( นๆดุจภาชนะของช่ างหม้ อ"
พระองค์ พระองค์ ทรงเป็ นสง่ า
ทรงชักชวนกษัตริ ยท์ งหลาย
ั
ราศี ของข้ าพระองค์ และทรง
เป็ นผู้ ชูศีรษะของข้ าพระองค์ไว้
ให้ปรนนิบตั ิ พระเยโฮวาห์
10 เพราะฉะนั( นบัดนี( โอ ข้ าแต่ 4 ข้ าพเจ้ าร้ องทู ลพระเยโฮวาห์
กษั ตริ ย์ ท( ั งหลาย จงฉลาดเถิ ด ด้ วยเสี ยงของข้ าพเจ้ า และพระ
ข้ าแต่ นั ก ปกครองแห่ ง แผ่ นดิ น องค์ ทรงฟั งข้ าพเจ้ าจากภูเขาอั น
บริสุทธิ@ ของพระองค์ เซลาห์
โลก จงรับคําเตือนเถิด
11 จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ 5 ข้ าพเจ้ านอนลงและหลั บไป
ด้ วยความยําเกรง และจงเกษม ข้ าพเจ้ ากลั บตื& นขึ( น เพราะพระ
เยโฮวาห์ ทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้ า
เปรมปรีด@ ิ ด้วยตัวสั& น
12 จงจุ บพระบุ ตรเถิ ด เกลื อก 6ข้ าพเจ้ าไม่ กลั วคนเป็ นหมื& นๆ
ว่ า พระองค์ จะทรงพระพิ โรธ ซึ& งตั( งตนต่ อ สู้ ข้ าพเจ้ าอยู่ รอบ
และเจ้ าต้ องพิ น าศจากทางนั( น ด้ าน
เมื& อพระพิ โรธของพระองค์ น( ั น 7โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ โปรด
จุ ดให้ ลุ กแต่ น้ อย ความสุ ขเป็ น ทรงลุกขึ( น โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของ
ของคนทั( งหลายผู้ วางใจในพระ ข้ าพระองค์ โปรดทรงช่ วยข้ า
พระองค์ ให้ พ้น เพราะพระองค์
องค์
ทรงตบแก้ มศัตรูท( ั งหลายของข้ า
เราปลอดภัยเพราะ
พระองค์ และทรงทุ บฟั นของคน
พระเจ้าทรงป้องกัน
อธรรมทั(งปวง
เพลงสดุดีของดาวิด
8 การช่ วยให้ รอดเป็ นของพระ
เมื อเสด็จหนี จากอับซาโลม
เยโฮวาห์ ขอพระพรของพระ
โอรสของพระองค์
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ศัตรูของ องค์ หลั& งลงเหนื อประชาชนของ
ข้ าพระองค์ ทวี มากขึ( นเหลื อ พระองค์เถิด เซลาห์
เกิ น คู่ อริ มากมายเหล่ านี( กําลั ง ดาวิดอธิษฐานต่ อพระเยโฮวาห์
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื องสาย
ลุกขึ( นต่ อสู้ ข้าพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด
2มีคนเป็ นอันมากกําลังกล่ าวถึง
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าแห่ งความ
จิ ตวิ ญญาณข้ าพระองค์ ว่ า "ใน
ชอบธรรมของข้ าพระองค์
พระเจ้ าไม่ มี ทางรอดสําหรับเขา"

3

4

(L) สดด FD:J-L (DI) ยรม O:J (DD) สดด JL:P (DF) ปฐก HD:HI (D) F ซมอ DM:D
(F) สดด FF:P (K) สดด DJ:F (H) สดด FF:F-M (M) สดด H:J (O) สดด FP:D-K
(P) สดด DI:DF; DF:M (J) สดด KP:KL-HI; สภษ FD:KD (D) สดด FF:D
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หน้ า 1141
สดุดี H, M
ขอทรงโปรดสดั บเมื& อข้ าพระ นํา( องุ่ นมากมาย
องค์ร้ องทู ล เมื& อข้ าพระองค์ จน 8ข้ าพระองค์ จะเอนกายลงนอน
ตรอก พระองค์ทรงประทานช่ อง หลั บในความสั นติ ข้ าแต่ พระ
ทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ ข้ า เยโฮวาห์ เพราะพระองค์เท่านั( น
พระองค์ และทรงฟั งคําอธิ ษฐาน ที& ทรงกระทํา ให้ ข้ าพระองค์ อาของข้ าพระองค์
ศัยอยู่ อย่ างปลอดภัย
2โอ บุ ตรทั( งหลายของมนุ ษย์
คนอธรรมไม่ รบั พระเมตตา
เอ๋ ย ท่ านจะทํา ให้ เกี ยรติ ของ
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื องเป่ า
ข้ า พเจ้ ากลายเป็ นความอั บอาย
เพลงสดุดีของดาวิด
อี กนานเท่ าใด ท่ านจะรั กสิ& งไร้
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
สาระ และแสวงหาการมุ สาอี ก
ทรงเงี& ยพระกรรณสดั บถ้ อย
นานเท่าใด เซลาห์
คํา ของข้ าพระองค์
ขอทรง
3จงทราบเถิ ดว่ า พระเยโฮวาห์ พิ จ ารณาเสี ยงครํ&า ครวญของข้ า
ทรงแยกคนที& ตามทางของพระ พระองค์
เจ้ าไว้ สาํ หรั บพระองค์ พระเย- 2 ข้ าแต่ พระบรมกษั ตริ ย์ และ
โฮวาห์ จะทรงสดั บเมื& อข้ าพเจ้ า พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ขอทรง
ทู ลพระองค์
ฟั งเสี ยงร้ องทู ลของข้ า พระองค์
4โกรธก็โกรธเถิ ด แต่ อย่ าทํา เพราะข้ าพระองค์จะอธิษฐานทู ล
บาป จงคํานึงในใจเวลาอยู่ บนที& ต่ อพระองค์
นอนและสงบอยู่ เซลาห์
3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ในเวลา
5 จงถวายเครื& องสั ต วบู ช าแห่ ง เช้ าพระองค์ จ ะทรงสดั บ เสี ย ง
ความชอบธรรมและวางใจใน ของข้ าพระองค์ ในเวลาเช้ าข้ า
พระเยโฮวาห์
พระองค์ จ ะเตรี ยมคํา อธิ ษฐาน
6มี คนเป็ นอั นมากกล่ าวว่ า "ผู้ ทู ลต่ อพระองค์และเฝ้ าคอยดูอยู่
ใดจะแสดงสิ& ง ดี ๆให้ เราได้ เ ห็ น 4 ด้ วยว่ าพระองค์ มิ ไ ด้ ทรงเป็ น
บ้ าง ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง พระเจ้ าผู้ ปี ติ ยิ น ดี ใ นความชั& ว
เปล่ งแสงสว่ างจากสี พระพั กตร์ ความชั& วร้ ายจะไม่ อาศั ยอยู่ กั บ
ของพระองค์ มาเหนื อข้ าพระ พระองค์
องค์ท( ังหลาย"
5คนโง่ เ ขลาจะไม่ ยื นอยู่ เฉพาะ
7พระองค์ ได้ ประทานความชื& น พระเนตรของพระองค์ พระองค์
บานให้ แก่ จิ ตใจของข้ าพระองค์ ทรงเกลี ยดชั งผู้ กระทํา ความชั& ว
มากกว่ าเมื& อพวกเขาได้ ข้ าวและ ช้ าทั(งสิ( น

5

(F) สดด MP:H (K) อพย KK:DO (H) สดด F:DD (M) สดด MI:DH (O) สดด KL:O
(P) สดด KP:H (J) สดด K:M (D) สดด DP:D; MH:F (F) สดด K:H; DI:DO
(K) สดด FF:F; MM:DP (H) D พศด FL:DP; สดด MI:FD (M) สดด DH:D; LF:O
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สดุดี M, O
หน้ า 1142
6พระองค์ จะทรงทําลายผู้ ที& พู ด ป้ องกั นเขาไว้ ให้ คนที& รั กพระ
มุ สา พระเยโฮวาห์ จะทรงสะ- นามของพระองค์ ปรี ดาปราอิ ดสะเอี ยนต่ อ ผู้ กระหายเลื อด โมทย์อยู่ ในพระองค์
และคนหลอกลวง
12 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
7 แต่ โดยความเมตตาอั น บริ - พระองค์ จ ะทรงอํา นวยพระพร
บู รณ์ของพระองค์ข้าพระองค์ จะ แก่ คนชอบธรรม พระองค์ จะ
เข้ าไปในพระนิ เวศของพระองค์ ทรงคุ้ มครองเขาไว้ ด้ วยความ
ข้ าพระองค์ จะนมั ส การตรงต่ อ โปรดปรานประดุ จ เป็ นโล่ ป้ อง
พระวิ ห ารอั น บริ สุ ท ธิ@ ของพระ กันเขา
องค์ ด้ วยความยําเกรงพระองค์
ดาวิดชนะพวกศัตรู ของท่ าน
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เนื& อง
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื องสาย
ด้ วยพวกศั ต รู ของข้ าพระองค์
ตามทํานองเชมิ นิท
ขอทรงนํา ข้ าพระองค์ ไปโดย
เพลงสดุดีของดาวิด
ความชอบธรรมของพระองค์ ขอ
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงโปรดทํา ทางซึ& งข้ า พระองค์
อย่ า ทรงขนาบข้ าพระองค์
เดินนั( นให้ ราบรื& น
เมื& อทรงโกรธ และขออย่ าทรงลง
9เพราะในปากของเขาเหล่ านั( น ทั ณฑ์ ข้ าพระองค์ ด้ วยพระพิ โรธ
ไม่ มีความสัตย์ซ&ื อ จิตใจของเขา ของพระองค์
ก็คื อความชั& วร้ าย ลําคอของเขา 2โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
คื อหลุ มฝั งศพที& เปิ ดอยู่ เขา พระกรุ ณาแก่ ข้าพระองค์ เพราะ
ประจบสอพลอด้ วยลิ( นของเขา
ข้ าพระองค์ อ่ อนระโหยโรยแรง
10 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า โปรดทํา โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ลายพวกเขา และให้ เขาทั(งหลาย รั กษาข้ า พระองค์ เพราะกระดู ก
ล้ ม ลงด้ วยความคิ ดเห็ นของตน ของข้ าพระองค์ ทุ กข์ ยากลํา บาก
เอง เหตุการละเมิดเป็ นอันมาก นัก
นั( นขอทรงขั บไล่ เขาออกไปเนื& อง 3ทั( งจิตใจของข้ าพระองค์ก ็ทุกข์
จากเขาทั( งหลายได้ กบฏต่ อพระ ยากลํา บากอย่ างยิ& ง โอ ข้ าแต่
องค์
พระเยโฮวาห์ อีกนานสักเท่าใด
11 แต่ ใ ห้ คนทั( งปวงที& วางใจใน 4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระองค์ น( ั นเปรมปรี ด@ ิ ให้ เขา หั นมาช่ วยชี วิ ตของข้ าพระองค์
ร้ องเพลงด้ วยความชื& นชมยิ น ดี ให้ พ้นด้ วยเถิด โอ ขอทรงช่ วย
อยู่ เสมอ เพราะพระองค์ ทรง ข้ าพระองค์ให้ รอดเพราะเห็นแก่

6

(O) สดด H:F (P) สดด MM:DO (J) สดด FM:H-M (L) สดด KO:D-H (DI) รม K:DL-FI
(DD) สดด KM:FP; HI:DO (DF) สดด D:D-K; K:J (D) สดด H:D; DF:D
(F) สดด KJ:P; HD:K (K) สดด FF:DH; KD:L-DI (H) สดด JI:DH
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หน้ า 1143
สดุดี O, P
ความเมตตาของพระองค์
องค์ วางใจอยู่ ในพระองค์ ขอ
5เพราะในความตาย ไม่ มี การ ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ใ ห้ พ้ นภั ย
ระลึกถึงพระองค์ ในแดนผู้ ตาย จากผู้ ข่มเหงทั(งมวล ขอทรงช่ วย
ใครเล่ าจะโมทนาพระคุ ณของ ข้ าพระองค์ให้ พ้น
พระองค์
2 เกรงว่ า เขาจะฉี ก จิ ต วิ ญญาณ
6ข้ าพระองค์ อ่ อนเปลี( ยด้ วยการ ข้ าพระองค์ เสี ยอย่ างสิงโต และ
ครํ&า ครวญ และหลั& งนํา( ตาท่ วม ฉีกจิตวิ ญญาณนั( นออกเป็ นชิ( นๆ
ที&นอนตลอดทั(งคืน ที&เอนกายก็ โดยไม่ มีผ้ ู ใดช่ วยได้
ชุ่ มโชกไปด้ วยนํา( ตาของข้ าพระ 3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
องค์
ของข้ าพระองค์ ถ้ าข้ าพระองค์
7 ตาของข้ าพระองค์ ทรุ ด โทรม กระทํา เช่ นนี( คื อถ้ ามี ความชั& ว
ไปเพราะความทุ กข์ ใจ มันอ่ อน ช้ าในมือของข้ าพระองค์
เพลี ยลงเพราะคู่ อ ริ ท( ั งปวงของ 4ถ้ าข้ าพระองค์ ตอบแทนความ
ข้ าพระองค์
ชั& วแก่ ผ้ ู ที& อยู่ อย่ า งสั น ติ กั บข้ า
8บรรดาเจ้ าผู้ กระทําความชั& วช้ า พระองค์ (แต่ ผ้ ู ที& เป็ นศั ตรู ด้ วย
จงพรากไปจากข้ า เพราะพระ ปราศจากเหตุ ข้ าพระองค์ เคย
เยโฮวาห์ ท รงสดั บเสี ยงร้ องไห้ ช่ วยผู้ น( ั นให้ รอดพ้ นไป)
ของข้ าแล้ ว
5ก็ขอให้ ศัตรู ข่มเหงจิ ตวิญญาณ
9 พระเยโฮวาห์ ทรงสดั บคํา วิ ง ข้ าพระองค์ ทัน
และให้ เขา
วอนของข้ า พระเยโฮวาห์ จะทรง เหยี ยบยํ&า ชี วิ ตข้ าพระองค์ ลงถึ ง
รับคําอธิษฐานของข้ า
ดิ น และวางเกี ยรติ ยศของข้ า
10 ขอให้ ศั ตรู ท( ั งสิ( นของข้ าได้ พระองค์ไว้ ในผงคลี เซลาห์
อายและลํา บากยากนั ก ขอให้ 6โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระ
เขาทั( งหลายหั นกลั บและได้ รั บ องค์ ท รงลุ ก ขึ( นด้ วยพระพิ โ รธ
ความอับอายในพริบตาเดียว
ของพระองค์ ขอทรงขึ( นสู้ ความ
ดาวิดอธิษฐานเรื อง
เกรี( ยวกราดของศั ตรู ของข้ า
พระองค์ ขอทรงตื& นขึ( นเพื& อทํา
การประสงค์รา้ ยของพวกศัตรู
การพิ พากษาที& พระองค์ ทรงกําชิกกาโยนของดาวิดซึ งท่ านร้อง
หนดแล้ ว
ถวายพระเยโฮวาห์ เกี ยวกับ
7ดั งนั( นชุ มนุ ม ชนชาติ ท( ั งหลาย
คําพูดของคุชคนเบนยามิ น
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ จะมาอยู่ รอบพระองค์ เพราะ
เจ้ าของข้ าพระองค์ ข้ าพระ เห็นแก่ ชุมนุ มนั( นขอทรงกลับไป

7

(M) สดด KI:L (O) สดด KJ:L (P) สดด KD:L-DI (J) สดด DDL:DDM (L) สดด K:H
(DI) สดด M:DI (D) F ซมอ DO:D-FK; ฮบก K:D (F) สดด KM:DM (K) สดด ML:K
(H) สดด MM:FI (M) โยบ KD:M-DI (O) สดด K:P; DF:M (P) สดด HJ:DD
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สดุดี P, J
หน้ า 1144
ประทับบนที&สูง
16 ความชั& วช้ าของเขาจะกลั บมา
8พระเยโฮวาห์ จะทรงพิ พากษา สุ มศี รษะเขา และความทารุ ณ
ชนชาติท( ังหลาย โอ ข้ าแต่ พระ ของเขาจะลงมาบนกบาลของเขา
เยโฮวาห์ ขอทรงพิ พากษาข้ า เอง
พระองค์ ตามความชอบธรรม 17 ข้ าพเจ้ าจะสรรเสริ ญพระเยของข้ าพระองค์ และตามความ โฮวาห์ เนื& องด้ วยความชอบธรรม
สัตย์สุจริตซึ& งมีอยู่ ในข้ าพระองค์ ของพระองค์ และข้ าพเจ้ าจะร้ อง
9โอ ขอให้ ความชั& วร้ ายของคน เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
ชั& วจงมาถึ งที& ส( ิ นสุ ด แต่ ขอทรง เยโฮวาห์ ผ้ ู สูงสุด
สถาปนาคนชอบธรรมขึ( น เพราะ
พระราชกิจและความรัก
พระเจ้ าผู้ ทรงชอบธรรมทรง
ของพระเจ้ายกย่ องสง่ าราศี
ทดลองความคิ ด และจิ ต ใจทั( ง
ของพระองค์
หลาย
ถึงหัวหน้านักร้องตามทํานอง
10 การป้ องกั น ข้ าพเจ้ าอยู่ กั บ
กิทที ธ เพลงสดุดีของดาวิด
พระเจ้ า ผู้ ทรงช่ วยคนใจเที& ยง
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ คื อ
ตรงให้ รอด
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของบรร11 พระเจ้ าทรงพิ พากษาคน ดาข้ าพระองค์ พระนามของพระ
ชอบธรรม และพระเจ้ าทรงพระ องค์ สู งส่ งยิ& งนั กทั& วทั( งแผ่ นดิ น
พิโรธกับคนชั& วทุ กวัน
โลก พระองค์ ผ้ ู ทรงตั( งสง่ าราศี
12 ถ้ ามนุ ษย์ ค นใดไม่ กลั บ ใจ ของพระองค์ ไว้ เหนื อฟ้ าสวรรค์
พระองค์ จะทรงลั บคมดาบของ ทั(งหลาย
พระองค์ พระองค์ ทรงโก่ งธนู 2จากปากของเด็กอ่ อนและเด็ก
เตรียมพร้ อมไว้
ที& ยั งดู ดนม พระองค์ ทรงตั( ง
13 พระองค์ ทรงเตรี ยมอาวุ ธ กําลั งเพราะบรรดาคู่ อริ ของพระ
แห่ งความตาย พระองค์ ทรง องค์ เพื& อระงั บยั บยั( งศั ตรู และ
กระทําให้ ลูกธนู ของพระองค์ต่ อ ผู้ กระทําการแก้ แค้ น
สู้ ผ้ ู ข่มเหงทั(งหลาย
3เมื& อข้ าพระองค์ พิ จารณาดู ฟ้ า
14 ดู เถิ ด คนชั& วก่ อความชั& วช้ า สวรรค์ อั น เป็ นผลงานแห่ งนิ( ว
ขึ( นแล้ ว กํา ลั งท้ องความชั& วช้ า พระหั ตถ์ ของพระองค์ ดวง
และคลอดการมุ สาออกมา
จั นทร์ และดวงดาวซึ& งพระองค์
15 เขาขุ ดหลุ มพรางไว้ และตก ได้ ทรงสถาปนาไว้
ลงไปในหลุมที&เขาทําไว้ น( ั น
4มนุ ษย์ เป็ นผู้ ใดเล่ าซึ& งพระองค์

8

(J) สดด L:J (L) สดด L:M-O (DI) สดด K:K (DD) สดด P:J (DF) สดด JM:H
(DK) สดด DD:F (DH) โยบ DM:FI (DM) สดด KM:P (DO) สดด KO:H (DP) สดด KM:FJ
(D) สดด JD:D (F) มธ DD:FM (K) สดด DL:D; DDD:F (H) สดด DHH:K
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หน้ า 1145
สดุดี J, L
ทรงระลึ กถึ งเขา
และบุ ตร เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
มนุ ษย์ เป็ นผู้ ใดซึ& งพระองค์ ทรง องค์
เยี& ยมเยียนเขา
3เมื& อพวกศั ตรู ของข้ า พระองค์
5 เพราะพระองค์ ท รงทํา ให้ เขา หั นกลั บ เขาทั( งหลายก็สะดุ ด
ตํ&า กว่ าพวกทู ตสวรรค์ แต่ หน่ อย และพิ นาศไปต่ อเบื( องพระ
เดี ยว และทรงประทานสง่ าราศี พักตร์ของพระองค์
กับเกียรติเป็ นมงกุ ฎให้ แก่ เขา
4 เพราะพระองค์ ท รงให้ ความ
6 พระองค์ ท รงมอบอํา นาจให้ ยุ ติ ธรรมและความเที& ยงตรงแก่
ครอบครองบรรดาพระหั ตถกิ จ ข้ าพระองค์ พระองค์ประทับบน
ของพระองค์ พระองค์ทรงให้ ส&ิ ง พระที& นั& งและประทานการพิ ทั(งปวงอยู่ ใต้ ฝ่าเท้ าของเขา
พากษาอันชอบธรรม
7 คื อฝู ง แกะและฝู ง วั วทั( งสิ( น 5 พระองค์ ได้ ทรงขนาบบรรดา
เออ ทั(งสัตว์ป่าด้ วย
ประชาชาติ และทรงทํา ลายคน
8ตลอดทั(งนกในอากาศ ปลาใน ชั& ว แล้ วทรงลบชื& อของเขาออก
ทะเล และอะไรต่ างๆที&ไปมาอยู่ เสียเป็ นนิตย์
ตามทะเล
6โอ ศัตรูเอ๋ย ความพินาศของ
9โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ คือองค์ เจ้ าได้ สาํ เร็จเป็ นนิตย์ พระองค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าของบรรดาข้ าพระ ทรงทํา ลายบรรดาหั วเมื องของ
องค์ พระนามของพระองค์สูงส่ ง เขา และที& ระลึ กของเขาก็วอด
ยิ& งนักทั&วทั(งแผ่ นดินโลก
วายพร้ อมกับเขา
การสรรเสริ ญพระเจ้า
7แต่ พระเยโฮวาห์ จ ะทรงยื น ยง
อยู่ เป็ นนิตย์ พระองค์ทรงตระถึงหัวหน้านักร้อง
เตรี ยมบั ลลั งก์ ของพระองค์ เพื& อ
ตามทํานองมุธลับเบน
การพิพากษา
เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า 8 พระองค์ จ ะทรงพิ พากษาโลก
พระองค์ จ ะสรรเสริ ญพระ ด้ วยความชอบธรรม พระองค์จะ
องค์ ด้ วยสิ( นสุ ด ใจของข้ าพระ ทรงพิ พากษาบรรดาประชาชาติ
องค์ ข้ าพระองค์จะบอกถึงการ ด้ วยความเที&ยงธรรม
9พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ นที&ล( ี ภัย
มหั ศจรรย์ท( ังสิ( นของพระองค์
2ข้ าพระองค์ จะยิ นดี และปลาบ ของคนที& ถู กกดขี& ทรงเป็ นที& ล( ี
ปลื( มใจในพระองค์ โอ ข้ าแต่ ภัยในเวลายากลําบาก
องค์ผ้ ู สูงสุด ข้ าพระองค์ จะร้ อง 10 บรรดาผู้ ที& ร้ ู จั กพระนามของ

9

(M) สดด DIK:FI (O) ปฐก D:FO (P) ปฐก F:FI (J) สดด DHJ:DI (L) สดด J:D
(D) สดด P:DP (F) สดด M:DD (K) สดด OJ:D-F (H) สดด DO:M (M) สดด F:D, J
(O) สดด P:M (P) สดด LI:F (J) สดด MI:O (L) สดด DJ:F
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สดุดี L, DI
หน้ า 1146
พระองค์ ก ็ จะวางใจในพระองค์ พากษาซึ& งพระองค์ ได้ ทรงกระข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่ า ทํา คนชั& วถู กดักด้ วยกิจการที&ทาํ
พระองค์มิ ได้ ทรงทอดทิ(งบรรดา ด้ วยมื อของเขาเอง ฮิ กเกอั น
ผู้ ท&ีเสาะแสวงหาพระองค์
เซลาห์
11 จงร้ องเพลงสรรเสริ ญพระ 17 คนชั& วจะต้ องถอยไปสู่ นรก
เยโฮวาห์ ผู้ ซึ& งประทั บในศิ โยน คื อประชาชาติ ท( ั งมวลที& ลื มพระ
จงบอกเล่ าถึ ง พระราชกิ จ ของ เจ้ า
พระองค์ ในท่ ามกลางชนชาติ ท( ั ง 18 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงลื ม
หลาย
คนขั ดสนเสมอไป และความ
12 เมื& อพระองค์ ทรงไต่ สวน หวั ง ของคนยากจนจะไม่ พิ น าศ
เรื& องโลหิ ต พระองค์ ทรงจําเขา ไปเป็ นนิตย์
ทั(งหลายไว้ พระองค์มิได้ ทรงลืม 19 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
คําร้ องทุ กข์ของผู้ ถ่อมตัวลง
ทรงลุกขึ( น อย่ าให้ มนุ ษย์มีชัยได้
13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ แต่ ใ ห้ บรรดาประชาชาติ ถู กพิ ทรงพระกรุ ณ าแก่ ข้ าพระองค์ พากษาในสายพระเนตรของพระ
ขอทรงทอดพระเนตรว่ าข้ า พระ องค์ท( ังสิ( น
องค์ ต้ อ งทนทุ กข์ ทรมานเพราะ 20 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
คนที& เกลี ยดชั งข้ าพระองค์ เพี ยง ทรงให้ เขายําเกรง และให้ บรรดา
ใด ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ ทรงยกข้ า ประชาชาติทราบว่ า เขาทั(งหลาย
พระองค์ ข( ึ นจากประตู ของความ เป็ นเพียงมนุ ษย์เท่านั( น เซลาห์
ตาย
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
14 เพื& อข้ าพระองค์ จะกล่ าว
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
บรรดาคํา สรรเสริ ญพระองค์ ท&ี
ไฉนพระองค์ ประทับยื น
ในประตู ท( ั งหลายแห่ งธิ ดาศิ โยน อยู่ ห่ างไกล ไฉนพระองค์ ทรง
ข้ าพระองค์ จะเปรมปรี ด@ ิ ในการ ซ่ อนพระองค์ เสี ยในยามยาก
ช่ วยให้ รอดของพระองค์
ลําบาก
15 บรรดาประชาชาติ ไ ด้ จมลง 2คนชั& วข่ มเหงคนยากจนอย่ าง
ในหลุมซึ& งเขาทําไว้ และเท้ าของ ทะนงองอาจ ขอให้ เขาติ ดกั บ
เขาติ ดตาข่ ายซึ& งเขาเองซ่ อนดั ก บ่ วงแร้ วแห่ งอุ บายที& เ ขาคิ ด ขึ( น
ไว้
นั( น
16 พระเยโฮวาห์ ทรงเผยพระ 3เพราะคนชั& วอวดถึ งสิ& งที& ใจเขา
องค์ ให้ ปรากฏแจ้ งด้ วยการพิ - อยากได้ น( ั น และอวยพรคนที&

10

(DD) สดด KK:D-K (DF) ปฐก L:M (DK) สดด MD:D (DH) สดด MD:DM (DM) สดด P:DM
(DO) สดด HJ:DD (DP) สภษ DH:KF (DJ) สดด L:DF (DL) สดด K:P (FI) สดด PO:DF
(D) สดด FF:D; HO:D (F) สดด KD:DJ; KO:DD (K) สดด KM:FD; HL:O
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หน้ า 1147
สดุดี DI
โลภ ผู้ ซึ& งพระเยโฮวาห์ ทรง การทู ลขอให้แก้ไขสถานการณ์
เกลียดชั ง
12 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
4 เพราะคนชั& วนั( นด้ วยสี หน้ าที& ทรงลุกขึ( น โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ
เย่ อหยิ& งยโสจะไม่ แสวงหาพระ ทรงชู พระหั ตถ์ ของพระองค์ ข( ึ น
เจ้ า พระเจ้ ามิ ได้ อยู่ ในความคิด ขออย่ าทรงลืมคนที&ถ่อมตัวลง
ทั(งสิ( นของเขาเลย
13 ไฉนคนชั& วจึ ง ประณามพระ
5 วิ ธี ก ารของคนชั& วร้ ายกาจอยู่ เจ้ า และกล่ าวในใจของตนเองว่ า
ทุ กเวลา การพิ พากษาของพระ "พระองค์ จะไม่ ทรงเอาเรื& องเอา
องค์อยู่ สูงพ้ นสายตาของเขา เขา ราว"
พ่ นความร้ ายใส่ บรรดาคู่ อริ ของ 14 พระองค์ทรงเห็น เออ พระ
เขา
องค์ ทรงพิเคราะห์ ความยากลํา6โดยคิ ดในใจของเขาว่ า "ข้ าจะ บากและความโกรธเคื อ งแล้ ว
ไม่ หวั& นไหว เพราะข้ าจะไม่ พบ เพื& อพระองค์ จ ะได้ ทรงดํา เนิ น
ความยากลําบากเลย"
คดี ด้ วยพระหั ตถ์ ของพระองค์
7การแช่ งด่ า การล่ อลวง และ คนยากจนมอบตั วไว้ กั บพระ
การฉ้ อฉลอยู่ เต็ ม ปากของเขา องค์ พระองค์ทรงเป็ นผู้ ช่วยคน
ความชั& วร้ ายและความเลวทราม กําพร้ าพ่ อ
อยู่ ใต้ ล( ิ นของเขา
15 ขอพระองค์ ทรงหั กแขนของ
8 เขานั& งซุ่ มคอยดั ก ทํา ร้ ายอยู่ คนชั& วและคนกระทําชั& ว ขอทรง
ตามชนบท และกระทํา ฆาต- ค้ นความชั& วของเขาออกมาจน
กรรมคนไร้ ผิ ด เสี ยในที& เร้ นลั บ หมดสิ( น
ตาของเขาสอดหาคนยากจน
16 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นพระ
9เขาซุ่ มอยู่ ในที& ลับเหมือนสิงโต มหากษั ตริ ย์อยู่ เป็ นนิตย์ นิ รันดร์
อยู่ ในที&กาํ บั ง เขาซุ่ มอยู่ เพื& อจับ บรรดาประชาชาติ จ ะพิ น าศไป
คนยากจน แล้ วเขาฉุ ดลากคน จากแผ่ นดินของพระองค์
ยากจนมาด้ วยตาข่ ายของเขา
17 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
10 เขาหมอบลงและย่ อตั วลง ทรงสดั บความปรารถนาของคน
เพื& อคนยากจนจะล้ มลงด้ วยพวก ที& ถ่ อมตั วลง จะทรงเสริ มกํา ลั ง
ที&แข็งแรงของเขา
ใจเขา และพระองค์ จะทรงเงี& ย
11 เขาคิ ดในใจว่ า "พระเจ้ าลื ม พระกรรณสดับถ้ อยคําของเขา
แล้ ว พระองค์ ทรงซ่ อนพระ 18 เพื& อประทานความยุ ติ ธ รรม
พักตร์และจะไม่ ทรงเห็นเลย"
แก่ คนกําพร้ าพ่ อและคนถู กบีบ(H) สดด DJ:FP (M) ปฐก O:DF (O) สดด DD:D (P) สดด ML:DF (J) D ซมอ FF:DJ
(L) สดด DP:DF (DI) D ซมอ F:KO (DD) สดด DI:O (DF) สดด K:P (DK) สดด PH:DI
(DH) สดด KM:FF (DM) สดด K:P (DO) สดด FL:DI (DP) สดด L:DF (DJ) สดด DI:DH
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สดุดี DI-DF
หน้ า 1148
บั งคั บ เพื& อมนุ ษย์ บนแผ่ นดิ น ธรรมทรงรั กความชอบธรรม
โลกจะไม่ บีบบังคับเขาอีกต่ อไป
พระพั กตร์ ของพระองค์ ทอด
การทรงเตรี ยมและ
พระเนตรคนเที&ยงตรง
ดาวิดมันใจใน
ความยุติธรรมของพระเจ้า
พระสัญญาของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง
เพลงสดุดีของดาวิด
ถึงหัวหน้านักร้องตามทํานอง
ข้ าพเจ้ าวางใจในพระเยเชมิ นิท เพลงสดุดีของดาวิด
โฮวาห์ ท่ า นจะพู ดกั บ
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงโปรดช่ วยเพราะคน
จิตใจข้ าพเจ้ าอย่ างไรว่ า "จงหนี
ที& ตามทางของพระเจ้ าไม่ มี อี ก
ไปที&ภูเขาเหมือนนก
2เพราะดูเถิด คนชั& วโก่ งธนู และ แล้ ว และคนสุจริตได้ อันตรธาน
เอาลู กธนู พาดสายไว้ แล้ ว เพื& อ ไปจากบุตรทั(งหลายของมนุ ษย์
จะยิ งเข้ าไปอย่ างลั บๆให้ ถู กคน 2 ทุ กคนกล่ าวคํา ไร้ สาระต่ อ
ใจเที&ยงธรรม
เพื& อนบ้ านของตน เขาทั( งหลาย
3ถ้ ารากฐานถู ก ทํา ลายเสี ยแล้ ว พู ด ด้ วยริ ม ฝี ปากที& ป้ อยอและ
คนชอบธรรมจะทําอะไรได้ "
สองใจ
4พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตในพระ 3 พระเยโฮวาห์ จ ะทรงตั ด ริ ม ฝี
วิ ห ารอั น บริ สุ ท ธิ@ ของพระองค์ ปากที&ป้อยอออกเสียสิ( น และลิ( น
พระที& นั& งของพระเยโฮวาห์ อ ยู่ ที&พูดวาจาเย่ อหยิ& งนั( นด้ วย
บนฟ้ าสวรรค์ พระเนตรของพระ 4คื อบรรดาผู้ ท&ีกล่ าวว่ า "เราจะ
องค์ มองและหนั งตาของพระ ชนะด้ วยลิ( นของเรา ริ มฝี ปาก
องค์ ท ดสอบบุ ตรทั( งหลายของ ของเราเป็ นฝ่ ายเรา ใครจะเป็ น
นายเรา"
มนุ ษย์
5 พระเยโฮวาห์ ทรงทดสอบคน 5พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เราจะ
ชอบธรรม แต่ วิญญาณของพระ ลุ กขึ( นเดี] ยวนี( เพราะคนยากจน
องค์ทรงเกลียดชั งคนชั& วและผู้ ท&ี ถู กบี บบั งคั บ และคนขั ดสน
ครํ&า ครวญ เราจะจั ดเขาไว้ ในที&
รักความทารุณโหดร้ าย
6 พระองค์ จะทรงเทบ่ วงแร้ ว ปลอดภั ยจากคนที& พ่ นความร้ าย
ต่ างๆ เพลิ งและไฟกํามะถั นใส่ ใส่ เขา"
คนชั& ว ลมที&แผดเผาจะเป็ นส่ วน 6 พระดํา รั ส ของพระเยโฮวาห์
เป็ นพระดํา รั สที& บริ สุ ทธิ@ เป็ น
ถ้ วยของเขาเหล่ านั( น
7 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ ชอบ เหมื อนเงิ นหลอมให้ บริ สุ ทธิ@ ใน

11

12

(D) สดด P:D (F) สดด DI:F (K) สดด PM:K (H) สดด L:DD (M) สดด P:L; DP:K
(O) สดด DIM:KF (P) สดด HM:P (D) สดด O:D (F) สดด DI:P (K) โยบ KF:FF
(H) ยรม DJ:DJ; ยก K:M-O (M) สดด DI:DF; PH:FD (O) สดด DJ:KI; DL:J
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หน้ า 1149
สดุดี DF-DH
เตาไฟบนแผ่ นดิ น แล้ วถึ ง เจ็ ด คู่ อริ ของข้ าพระองค์ จะเปรม
ครั( ง
ปรี ด@ ิ เพราะข้ าพระองค์ กาํ ลั ง
7โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ หวั& นไหว
องค์ จะทรงป้ องกั น พระดํา รั ส 5แต่ ข้ าพระองค์ วางใจในความ
เหล่ านั( น พระองค์จะทรงปกปั ก เมตตาของพระองค์ จิ ตใจของ
รักษาพระดํารัสไว้ เสมอจากพงศ์ ข้ าพระองค์จะเปรมปรีด@ ิ ในความ
พันธุ์ น( ี
รอดของพระองค์
8คนชั& วก็เพ่ นพ่ านไปมาอยู่ รอบ 6ข้ าพเจ้ าจะร้ องเพลงสรรเสริ ญ
ด้ าน ขณะเมื& อมี การยกย่ องคน พระเยโฮวาห์ เพราะว่ าพระองค์
ชั& วช้ าที&สุด
ทรงกระทําแก่ ข้าพเจ้ าอย่ างบริ ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
บูรณ์
คนโง่ ทีไม่ เชื อว่ ามีพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง
เพลงสดุดีของดาวิด
ถึงหัวหน้านักร้อง
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
เพลงสดุดีของดาวิด
อี ก นานเท่ าใดพระองค์
คนโง่ ราํ พึ งในใจของตน
จะทรงลื มข้ าพระองค์ เสี ย เป็ น
ว่ า "ไม่ มี พระเจ้ า" เขา
นิตย์หรือ พระองค์จะปิ ดบังพระ ทั(งหลายก็เลวทรามลง เขากระพั ก ตร์ ของพระองค์ จ ากข้ าพระ ทํากิจการที&น่าสะอิดสะเอียน ไม่
องค์นานเท่าใด
มีสักคนเดียวที&ทาํ ดี
2 ข้ าพระองค์ จ ะต้ องตรึ กตรอง 2 พระเยโฮวาห์ ทรงมองลงมา
ในใจของข้ าพระองค์ และมี จากฟ้ าสวรรค์ ดู บุ ตรทั( งหลาย
ความทุ กข์ โ ศกอยู่ ในใจทุ กวั น ของมนุ ษย์ ว่ าจะมี คนใดบ้ าง
นานเท่าใด ศัตรูของข้ าพระองค์ ที&เข้ าใจที&เสาะแสวงหาพระเจ้ า
จะเหนือข้ าพระองค์นานเท่าใด
3เขาทั( งหลายก็หลงเจิ& นไปหมด
3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เขาทั( งห ลายก็ เลวทราม ลง
ของข้ าพระองค์ ขอทรงพิจารณา เหมือนกันสิ( น ไม่ มีสั กคนเดี ยว
และฟั งข้ าพระองค์ ด้ วยเถิ ด ทั( ง ที&ทาํ ดี ไม่ มีเลย
ขอทรงเพิ& มความสว่ างแก่ ตาข้ า 4บรรดาผู้ ที& กระทํา ความชั& วช้ า
พระองค์ เกลื อกว่ าข้ าพระองค์ ไม่ มี ความรู้ หรื อ คื อผู้ ที& กิ น
จะหลับอยู่ ในความตาย
ประชาชนของเราอย่ างกิ นขนม
4เกรงว่ าศั ตรู ของข้ าพระองค์ จะ ปั ง และไม่ ร้องทู ลพระเยโฮวาห์
ว่ า "เราชนะเขาแล้ ว" เกรงว่ า 5เขาทั( งหลายอยู่ ที& น&ั นอย่ า งน่ า

13

14

(P) สดด DO:D (J) สภษ FL:DF (D) สดด O:K (F) สดด PP:F-DF (K) สดด L:DK
(H) สดด DI:DD (M) สดด KF:DI (O) สดด FD:DK (D) สดด PK:K; LF:O
(F) สดด KK:DK-DH; DIF:DL (K) สดด DDL:DPO (H) สดด LH:J-L; อสย M:DK
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สดุดี DH-DO
หน้ า 1150
สยดสยองยิ& งนัก เพราะพระเจ้ า เขาก็ไม่ กลับคํา
ทรงสถิ ตตลอดชั& วอายุ ของผู้
5เขาเป็ นผู้ ท&ี ให้ คนอื& นกู้ เงิ นโดย
ชอบธรรม
มิได้ คิดดอกเบี( ย และไม่ ยอมรับ
6 เจ้ าได้ ควํ&า แผนงานของคน สิ นบนต่ อสู้ ผู้ ไร้ ความผิ ด ผู้ ซึ& ง
ยากจนเสีย แต่ พระเยโฮวาห์ ทรง กระทํา สิ& งเหล่ านี( จะไม่ หวั& นไหว
เป็ นที&ล( ี ภัยของเขา
เป็ นนิตย์
7โอ ขอการช่ วยให้ รอดเพื& ออิสดาวิดขอให้พระเจ้า
ราเอลมาจากศิ โยนเสี ยที เ ถิ ด
ทรงพิทกั ษ์ท่าน
เมื& อพระเยโฮวาห์ ทรงให้ พวก
มิ คทามบทหนึ งของดาวิด
เชลยแห่ งประชาชนของพระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรง
กลั บสู่ สภาพเดิ ม ยาโคบจะ
พิ ทั ก ษ์ ข้ าพระองค์ ไว้
ปลาบปลื( ม อิสราเอลจะยินดี
เพราะข้ าพระองค์ วางใจในพระ
ดาวิดพรรณนาถึง
องค์
พลเมืองของศิ โยน
2โอ จิตวิญญาณของข้ าพเจ้ าเอ๋ย
เพลงสดุดีของดาวิด
เจ้ าได้ ทู ล พระเยโฮวาห์ แล้ วว่ า
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ใด "พระองค์ ท รงเป็ นองค์ พระผู้
จะอาศั ยอยู่ ในพลั บพลา เป็ นเจ้ าของข้ าพระองค์ นอก
ของพระองค์ ผู้ ใดจะอยู่ บนภูเขา เหนือพระองค์ แล้ ว ข้ าพระองค์
อันบริสุทธิ@ ของพระองค์
ไม่ มีดีเลย"
2 คื อ ผู้ ที& ดํา เนิ น ในความเที& ยง 3 วิ สุ ทธิ ชนในแผ่ นดิ นและผู้
ธรรม และประพฤติ ตามความ ประเสริ ฐ เป็ นพวกที& ข้าพเจ้ ามี
ชอบธรรม และพูดความจริงจาก ความปี ติยินดีท( ังสิ( นด้ วย
ใจของตน
4แต่ บรรดาผู้ ที& รี บติ ดตามพระ
3 ผู้ ซึ& งไม่ ใ ช้ ลิ( นของตนในการ อื& น ความทุ กข์ โศกของเขาก็ทวี
นิ นทาว่ าร้ าย ไม่ กระทํา ชั& วต่ อ ขึ( น ข้ าพเจ้ าจะไม่ ถวายเครื& องดื& ม
เพื& อนบ้ าน และไม่ ตาํ หนิ เพื& อน บูชาแห่ งเลือดของพวกเขา หรือ
บ้ านของตน
ริ มฝี ปากของข้ าพเจ้ าจะไม่ ออก
4ในสายตาของเขา คนถ่ อยเป็ น ชื& อพระนั( น
คนที&ถูกดูหมิ& นเหยียดหยาม เขา
การเป็ นขึ นมาจากความตาย
ให้ เกี ยรติ แก่ ผ้ ู ท&ี ยาํ เกรงพระเยไปสู่ ชีวิตนิรนั ดร์
โฮวาห์ เมื& อให้ คําสั ตย์ ปฏิ ญาณ 5 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นส่ วน
แล้ วต้ องพบกั บความปวดร้ าว มรดกและถ้ วยของข้ าพเจ้ า พระ

16

15

(M) สดด MK:M (O) สดด K:F (P) สดด MK:O (D) สดด D:D-H (F) สดด JH:DD
(K) สดด DID:M-J (H) สดด DID:H (M) อพย FF:FM; ลนต FM:KM-KP (D) สดด MO:D
(F) สดด J:D; FP:J (K) กท O:DI; ทต K:J (H) สดด KF:DI (M) สดด PK:FO

19_psa.pub
page 12

Friday, March 04, 2016 19:30

หน้ า 1151
สดุดี DO, DP
องค์ ท รงรั ก ษาส่ วนของข้ าพระ ข้ าพระองค์ ขอทรงเงี& ยพระ
องค์ไว้
กรรณสดั บ คํา อธิ ษฐานของข้ า
6 เขตแดนของข้ าพเจ้ าเป็ นที& ที& พระองค์ซ&ึ งมาจากริ มฝี ปากที& ไม่
ร่ มรื& น เออ ข้ าพเจ้ ามีมรดกที&ดี
มีการหลอกลวงของข้ าพระองค์
7ข้ าพเจ้ าจะสรรเสริญพระเยโฮ- 2 ขอให้ การชนะความของข้ า
วาห์ ผู้ ประทานคํา ปรึ กษาแก่ พระองค์ ม าจากพระพั กตร์ พระ
ข้ าพเจ้ า เออ ในกลางคืนจิตใจ องค์ ขอพระเนตรของพระองค์
ของข้ าพเจ้ าเตือนสอนข้ าพเจ้ า
ทรงเห็นสิ& งเที&ยงธรรม
8ข้ าพเจ้ าตั( งพระเยโฮวาห์ ไว้ ตรง 3 เมื& อพระองค์ ทรงลองจิ ตใจ
หน้ าข้ าพเจ้ าเสมอ เพราะพระ ของข้ าพระองค์ และเสด็จเยี& ยม
องค์ ประทั บที& มื อขวาของข้ าพ- เยี ยนข้ าพระองค์ ใ นเวลากลาง
เจ้ า ข้ าพเจ้ าจะไม่ หวั& นไหว
คืน เมื& อทรงทดสอบข้ าพระองค์
9เพราะฉะนั( นจิ ตใจของข้ าพเจ้ า แล้ ว พระองค์ จะไม่ ทรงพบ
จึ งยิ นดี และจิ ตวิ ญญาณของ ความชั& วในข้ าพระองค์ เลย ข้ า
ข้ าพเจ้ าก็ปรี ดา เนื( อหนั งของ พระองค์ ต( ั งใจแล้ วว่ า ปากของ
ข้ าพเจ้ าจะพั กพิ งอยู่ ในความ ข้ าพระองค์จะมิได้ ละเมิด
หวังใจด้ วย
4 เกี& ยวด้ วยกิ จ การของมนุ ษย์
10 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิ( ง โดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ ของ
จิ ตวิญญาณของข้ าพระองค์ ไว้ ใน พระองค์ ข้ าพระองค์ มิ ได้ ข้ อง
นรก ทั(งจะไม่ ทรงให้ องค์บริ- เกี& ยวกั บทางแห่ งคนทารุ ณโหด
สุทธิ@ ของพระองค์เปื& อยเน่ าไป
ร้ าย
11 พระองค์ จะทรงสํา แดงวิ ถี 5ขอให้ ย่ า งเท้ าของข้ าพระองค์
แห่ งชี วิตแก่ ข้าพระองค์ ต่ อพระ แนบสนิ ท กั บวิ ถี ข องพระองค์
พั ก ตร์ พระองค์ มี ค วามชื& นบาน เพื& อเท้ าของข้ าพระองค์ มิ ได้
อย่ างเปี& ยมล้ น ในพระหั ตถ์ขวา พลาด
ของพระองค์ มีความเพลิ ดเพลิ น 6โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ข้ าพระองค์
อยู่ เป็ นนิตย์
ร้ องทู ลถึ งพระองค์ เพราะพระ
ดาวิดขอพระเจ้าทรงช่ วยเหลือ องค์จะทรงสดั บข้ าพระองค์ ขอ
ทรงเอี ยงพระกรรณสดั บถ้ อยคํา
คําอธิ ษฐานของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ของข้ าพระองค์ด้วยเถิด
ขอทรงสดั บความฝ่ าย 7โอ ข้ าแต่ พระผู้ ช่วยของบรรดา
ยุ ติ ธรรม ทรงฟั งคําร้ องทู ลของ ผู้ แสวงหาที& ลี( ภั ยจากปฏิ ปั ก ษ์

17

(O) สดด PJ:MM (P) สดด PK:FH (J) สดด DKL:DJ (DI) สดด L:DP (DD) สดด FD:H
(D) สดด JO:D; DHF:D (F) สดด KP:O (K) สดด DD:M (H) ปฐก O:M; สดด DH:D-K
(M) สดด DDL:DDO-DDP (O) สดด MM:DO; OO:DL-FI (P) สดด KD:FD
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สดุดี DP, DJ
หน้ า 1152
ของเขา ณ พระหั ตถ์ ขวาของ องค์ ทรงซ่ อนไว้ พวกเขามี ลู ก
พระองค์ ขอทรงสํา แดงความ หลานอุ ดมสมบู รณ์ และส่ วนที&
เมตตาอย่ างมหั ศจรรย์ ของพระ เหลื อ เขามอบไว้ ให้ แก่ ลู กอ่ อ น
องค์
ของเขา
8 ขอทรงรั กษาข้ าพระองค์ ดั ง 15 ส่ วนข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์
แก้ วตา ขอทรงซ่ อนข้ าพระองค์ จะเห็ น พระพั กตร์ ของพระองค์
ไว้ ภายใต้ ร่มปี กของพระองค์
ในความชอบธรรม เมื& อข้ าพระ
9 ให้ พ้ นจากคนชั& วผู้ ล้ างผลาญ องค์ ต&ื นขึ( น ข้ าพระองค์ จะอิ& ม
และจากศั ต รู ผ้ ู คอยเข่ น ฆ่ าซึ& ง เอิ บใจด้ วยพระลั กษณะของพระ
ล้ อมข้ าพระองค์ไว้ โดยรอบ
องค์
10 เขาปิ ดใจของเขาไว้ เพราะ
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้า
เหตุความมั& งคั& งของตน ปากของ
ถึงหัวหน้านักร้อง
เขาพูดคําหยิ& งยโส
เพลงสดุดีของดาวิด
11 เขาสะกดรอยข้ าพระองค์
ผูร้ บั ใช้ของพระเยโฮวาห์
เดี] ยวนี( ได้ ล้อมข้ าพระองค์ไว้ เขา
ซึ งถวายถ้อยคําของเพลงบทนี0
จับตาดูข้าพระองค์เพื& อจะเหวี& ยง
แด่พระเยโฮวาห์ ในวันที 
ข้ าพระองค์ลงดิน
พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยท่ านให้พน้
12 เขาเป็ นดุ จ สิ ง โตที& กระหาย
จากเงื0 อมมื อศัตรูทัง0 หลายของ
เหยื& อของมั น เหมื อนดั งสิ งโต
ท่ านและจากเงื0 อมพระหัตถ์
หนุ่ มซึ& งซุ่ มดักทําร้ ายอยู่ ในที&ลับ
ของซาอู ล ท่ านกล่าวว่า
13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
ทรงลุกขึ( นปะทะเขาไว้ และควํ&า
กําลังของข้ าพระองค์ ข้ า
เขาลงเสี ย ขอทรงช่ วยชี วิ ตของ พระองค์จะรักพระองค์
ข้ าพระองค์ ให้ พ้นจากคนชั& วด้ วย 2พระเยโฮวาห์ เป็ นศิ ลา ป้ อม
ดาบของพระองค์
ปราการ และผู้ ช่ วยให้ พ้ นของ
14 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ ข้ าพระองค์ เป็ นพระเจ้ าของข้ า
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ใ ห้ พ้ นจาก พระองค์ เป็ นกําลั งของข้ าพระ
มนุ ษย์ ผ้ ู ซึ& งเป็ นพระหั ต ถ์ ข อง องค์ ซึ& งข้ าพระองค์ จะวางใจใน
พระองค์ จากมนุ ษย์ แห่ งโลกนี( พระองค์ เป็ นดั( ง เป็ นเขาแห่ ง
จากมนุ ษย์ ผ้ ู ซึ& งมีส่ วนของชี วิตนี( ความรอดของข้ าพระองค์ เป็ นที&
ผู้ ซ&ึ งพระองค์ ทรงให้ ท้ องของเขา กําบังเข้ มแข็งของข้ าพระองค์
เต็ ม ไปด้ วยทรั พย์ สมบั ติ ท&ี พระ 3ข้ าพระองค์ จะร้ องทู ลต่ อพระ

18

(J) พบญ KF:DI (L) D พศด DP:L (DI) สดด PK:P-L (DD) D ซมอ FK:FO
(DF) สดด P:F (DK) สดด K:P (DH) ลก DO:J (DM) ยชว FH:DM; สดด H:O; M:P
(D) สดด KO:D; DDO:DO (F) สดด FJ:D; OF:F (K) สดด M:F-K; FJ:D-F
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หน้ า 1153
สดุดี DJ
เยโฮวาห์ ผู้ ทรงสมควรแก่ การ แล้ วทรงเหาะไป พระองค์ ทรง
สรรเสริญ และข้ าพระองค์จะได้ เหาะไปโดยปี กของลมอย่ างรวด
รั บการช่ วยให้ พ้ นจากศั ตรู ของ เร็ว
ข้ าพระองค์
11 พระองค์ ทรงกระทําให้ ความ
4ความโศกเศร้ าแห่ งความตาย มื ดปกคลุ มพระองค์ ไว้ ให้ เมฆ
ล้ อมข้ าพระองค์ไว้ กระแสแห่ ง มื ดและอุ้ มนํา( เป็ นพลั บพลาของ
คนอธรรมที& ท่ วมทับข้ าพระองค์ พระองค์
ทําให้ ข้าพระองค์กลัว
12 มี ลู กเห็บและถ่ านเพลิ งแตก
5 ความโศกเศร้ าแห่ งนรกล้ อม ออกมาทะลุ เมฆจากความสว่ าง
ข้ าพระองค์ไว้ บ่ วงมัจจุ ราชปะ- สุกใสข้ างหน้ าพระองค์
ทะข้ าพระองค์
13 พระเยโฮวาห์ ทรงคะนองกึ ก
6ในยามทุ กข์ ระทมใจ ข้ าพเจ้ า ก้ องในฟ้ าสวรรค์ และองค์ผ้ ู สู ง
ร้ องทู ลต่ อพระเยโฮวาห์ ข้ าพเจ้ า สุ ดก็เปล่ งพระสุ รเสี ยง คื อลู ก
ร้ องทู ล ขอความช่ วยเหลื อ จาก เห็บและถ่ านเพลิง
พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า พระองค์ 14 พระองค์ ท รงยิ ง ลู ก ธนู ข อง
ทรงสดั บเสี ยงของข้ าพเจ้ าจาก พระองค์ ออกไป ทําให้ เขาต่ าง
พระวิ หารของพระองค์ และ กระจัดกระจายไป พระองค์ทรง
เสี ยงร้ องของข้ าพเจ้ าได้ ยิ นต่ อ ปล่ อยฟ้ าแลบแปลบปลาบ ทํา
พระพั กตร์ พระองค์ ไปถึ งพระ ให้ เขาโกลาหล
กรรณของพระองค์
15 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แล้ ว
7แล้ วแผ่ นดิ นโลกก็ส&ั นสะเทือน ก็เห็นก้ นทะเลตลอดจนรากฐาน
และโคลงเคลง รากฐานของภู ของพิภพก็ปรากฏแจ้ ง เมื& อพระ
เขาก็หวั& นไหวด้ วย และสั& นสะ- องค์ ทรงขนาบทะเลด้ วยลมที&
เทือน เพราะพระองค์ทรงกริ( ว
พวยพุ่ งจากช่ องพระนาสิ ก ของ
8ควั นออกไปตามช่ องพระนา- พระองค์
สิ กของพระองค์
และเพลิ ง 16 พระองค์ ทรงเอื( อมมาจากที&
ผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ ของ สูงทรงจับข้ าพเจ้ า พระองค์ทรง
พระองค์ ถ่ านก็ติดเปลวไฟนั( น
ดึ งข้ าพเจ้ าออกมาจากนํา( อั น
9พระองค์ ทรงโน้ มฟ้ าสวรรค์ ลง มากหลาย
ด้ วยและเสด็จลงมา ความมื ด 17 พระองค์ ทรงช่ วยข้ าพเจ้ าให้
ทึบอยู่ ใต้ พระบาทของพระองค์
พ้ นจากศั ตรูเข้ มแข็งของข้ าพเจ้ า
10 พระองค์ ท รงเครู บตนหนึ& ง และจากบรรดาผู้ ที& เกลี ยดชั ง
(H) สดด DDO:K (M) สดด JO:DK (O) สดด DJ:K-H (P) สดด DDH:H-P (J) สดด DD:O
(L) สดด OJ:H (DI) สดด LL:D (DD) สดด FP:M (DF) สดด LP:K-H (DK) สดด PJ:HJ
(DH) สดด FD:DF (DM) สดด PH:DM (DO) สดด MP:K (DP) F ซมอ FF:D; สดด KJ:DL
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สดุดี DJ
หน้ า 1154
ข้ าพเจ้ า เพราะเขามี อานุ ภาพ เมตตาต่ อผู้ ที& มี ความเมตตา
เกินกว่ าข้ าพเจ้ ามากนัก
พระองค์ จะทรงสํา แดงพระองค์
18 เขาขั ด ขวางข้ าพเจ้ าในวั นที& อย่ างไร้ ตาํ หนิต่อผู้ ท&ีไร้ ตาํ หนิ
ข้ าพเจ้ าประสบหายนะ แต่ พระ 26 พระองค์ จ ะทรงสํา แดงพระ
เยโฮวาห์ ท รงเป็ นที& พั ก พิ ง ของ องค์บริสุทธิ@ ต่อผู้ ท&ีบริสุทธิ@ พระ
ข้ าพเจ้ า
องค์ จะทรงสํา แดงพระองค์ เป็ น
19 พระองค์ ทรงนําข้ าพเจ้ าออก ปฏิปักษ์ต่อผู้ ท&ีคดโกง
มายั งที& กว้ างใหญ่ และทรงช่ วย 27 เพราะพระองค์ จ ะทรงช่ วย
ข้ าพเจ้ าให้ พ้ น เพราะพระองค์ ประชาชนที& ยากแค้ นให้ พ้น แต่
ทรงชื& นชมยินดีในข้ าพเจ้ า
ตาที& หยิ& งยโสนั( นพระองค์ จะทรง
20 พระเยโฮวาห์ ประทานรางวั ล กระทําให้ ต&าํ ลง
แก่ ข้ าพเจ้ าตามความชอบธรรม 28 พระองค์ จ ะทรงจุ ด ตะเกี ยง
ของข้ าพเจ้ า พระองค์ ทรงตอบ ของข้ าพระองค์ พระเยโฮวาห์
แทนข้ าพเจ้ าตามความสะอาด พระเจ้ าของข้ าพระองค์ จ ะทรง
แห่ งมือของข้ าพเจ้ า
กระทําความมื ดของข้ าพระองค์
21 เพราะข้ าพเจ้ ารั ก ษาบรรดา ให้ สว่ าง
มรรคาของพระเยโฮวาห์ และไม่ 29 พระเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ตะลุย
ได้ พรากจากพระเจ้ าของข้ าพเจ้ า กองทัพได้ โดยพระองค์ และโดย
อย่ างชั& วร้ าย
พระเจ้ าของข้ าพเจ้ านี( ข้ าพเจ้ า
22 เพราะคํา ตั ด สิ น ทั( งสิ( นของ สามารถกระโดดข้ ามกําแพงได้
พระองค์อยู่ ต่อหน้ าข้ าพเจ้ า และ 30 สํา หรั บพระเจ้ าพระองค์ น( ี
ข้ าพเจ้ ามิ ได้ ผลั กกฎเกณฑ์ ของ พระมรรคาของพระองค์ ดี เ ลิ ศ
พระองค์ไปเลย
ทุ กประการ พระวจนะของพระ
23 ต่ อพระพักตร์พระองค์ข้าพ- เยโฮวาห์ พิ สู จ น์ แล้ วเป็ นความ
เจ้ าไร้ ตาํ หนิ และข้ าพเจ้ ารั กษา จริ ง พระองค์ ทรงเป็ นดั( งของ
ตัวไว้ ไม่ ทาํ ความชั& วช้ า
บรรดาผู้ ท&ีวางใจในพระองค์
24 เพราะฉะนั( นพระเยโฮวาห์ จึ ง 31 เพราะผู้ ใดจะเป็ นพระเจ้ า
ทรงตอบแทนข้ าพเจ้ าตามความ นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ ใด
ชอบธรรมของข้ าพเจ้ า ตาม เล่ าเป็ นศิลา เว้ นแต่ พระเจ้ าของ
ความสะอาดแห่ งมือของข้ าพเจ้ า เรา
ในสายพระเนตรของพระองค์
32 คื อ พระเจ้ าผู้ ทรงเอากํา ลั ง
25 พระองค์ จะทรงสํา แดงความ คาดเอวของข้ าพเจ้ าไว้ และทรง
(DJ) พบญ KF:KH (DL) สดด DJ:KO (FI) สดด MJ:DD (FD) สดด DP:H
(FF) สดด DP:H (FK) สดด P:D-J:L (FH) นรธ F:DF (FM) สดด HD:D-H
(FO) สดด DIL:DP-DL (FP) สดด L:DJ (FJ) สดด DDF:H (FL) สดด HH:O-P

19_psa.pub
page 16

Friday, March 04, 2016 19:30

หน้ า 1155
สดุดี DJ
กระทํา ให้ ทางของข้ าพเจ้ ารอบ สยบลงอย่ างราบคาบ
คอบ
40 พระองค์ ท รงโปรดประทาน
33 พระองค์ ท รงกระทํา ให้ เท้ า คอของศั ต รู ของข้ าพระองค์ แก่
ของข้ าพเจ้ าเหมื อนอย่ างตี น ข้ าพระองค์ เพื& อข้ าพระองค์ จะ
กวางตั วเมี ย และทรงวางข้ าพ- ทํา ลายบรรดาผู้ ที& เกลี ยดชั ง ข้ า
เจ้ าไว้ บนที&สูง
พระองค์เสียสิ( น
34 พระองค์ ทรงฝึ กมื อของ 41 เขาร้ องให้ ช่ วย แต่ ไม่ มี ใคร
ข้ าพเจ้ าให้ ทําสงคราม ดั งนั( น ช่ วยให้ รอดได้ เขาร้ องทู ลพระ
แขนของข้ าพเจ้ าสามารถทํา ให้ เยโฮวาห์ แต่ พระองค์ มิ ได้ ทรง
คันธนู เหล็กกล้ าหั กได้
ตอบเขา
35 พระองค์ ประทานโล่ แห่ ง 42 ข้ าพระองค์ จึ ง ทุ บเขาแหลก
ความรอดของพระองค์ ให้ ข้ า ละเอี ยดอย่ างผงคลี ต่ อหน้ า ลม
พระองค์ และพระหั ตถ์ขวาของ ข้ าพระองค์ จึ ง โยนเขาออกไป
พระองค์ ท รงคํา( จุ นข้ าพระองค์ เหมือนโคลนตามถนน
และซึ& งพระองค์ ทรงน้ อมพระทัย 43 พระองค์ทรงช่ วยข้ าพระองค์
ลง ก็กระทําให้ ข้ าพระองค์ เป็ น ให้ พ้ นจากการยื( อแย่ ง กั บประใหญ่ ข( ึ น
ชาชน และทรงตั( งให้ ข้าพระองค์
36 พระองค์ ประทานที& กว้ าง เป็ นหั วหน้ าของบรรดาประชา
ขวางสํา หรั บย่ า งเท้ าของข้ าพระ ชาติ ชนชาติท&ีข้าพระองค์ไม่ เคย
องค์ เท้ าของข้ าพระองค์ จึ งไม่ รู้ จักก็จะได้ ปรนนิบัติข้าพระองค์
พลาด
44 พอเขาได้ ยิ น ถึ งข้ าพระองค์
37 ข้ าพระองค์ ไล่ ตามศั ต รู ของ เขาก็จะเชื& อฟั ง ชนต่ างด้ าวจะได้
ข้ าพระองค์ ทัน และไม่ หั นกลั บ มาหมอบราบต่ อข้ าพระองค์
จนกว่ าเขาจะถู กผลาญเสียสิ( น
45 ชนต่ างด้ าวนั( นจะเสียกําลังใจ
38 ข้ าพระองค์ ไ ด้ แทงเขาทะลุ และตั วสั& นออกมาจากที& กํา บั ง
เขาจึ ง ไม่ ส ามารถลุ ก ขึ( นได้ อี ก อันเข้ มแข็งของเขาเหล่ านั( น
เขาล้ มลงที& ใต้ เท้ าของข้ าพระ 46 พระเยโฮวาห์ ท รงพระชนม์
องค์
อยู่ และศิลาของข้ าพระองค์เป็ น
39 เพราะพระองค์ ทรงเอากําลั ง ที& ควรสรรเสริ ญ พระเจ้ าแห่ ง
คาดเอวข้ าพระองค์ ไ ว้ เพื& อทํา ความรอดของข้ าพระองค์ เป็ นที&
สงคราม พระองค์ทรงกระทําให้ ยกย่ อง
พวกที&ลุ กขึ( นต่ อสู้ กั บข้ าพระองค์ 47 คื อพระเจ้ าผู้ ประทานการแก้
(KK) F ซมอ F:DJ (KH) สดด DHH:D (KM) สดด M:DF (KO) สดด H:D (KP) สดด K:P
(KJ) D ซมอ DP:HL-MD (KL) สดด DJ:KF (HD) F ซมอ FF:HF-HK (HF) สดด MI:FF
(HK) F ซมอ F:L-DI (HH) รม DI:DO-DP (HM) อสย FH:H (HO) F ซมอ FF:HP
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สดุดี DJ, DL
หน้ า 1156
แค้ นแก่ ข้ าพระองค์ และทรง แจ้ งความรู้ ให้ แก่ คืน
ปราบปรามบรรดาชนชาติ ทั( ง 3วาจาไม่ มี ถ้ อยคําก็ไม่ มีและไม่
หลายให้ อยู่ ภายใต้ อํา นาจของ มีใครได้ ยินเสียงฟ้ า
ข้ าพระองค์
4 เสี ยงฟ้ าก็ ออกไปทั& วแผ่ น ดิ น
48 ผู้ ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ พ้ น โลก และถ้ อยคําก็แพร่ ไปถึ ง
จากศั ตรู พระเจ้ าข้ า พระองค์ สุ ดปลายพิ ภพ พระองค์ ทรงตั( ง
ทรงยกข้ าพระองค์ ข( ึ นเหนื อพวก พลับพลาไว้ ให้ ดวงอาทิตย์ ณ ที&
ที& ลุ กขึ( นต่ อสู้ กั บข้ าพระองค์ นั( น
พระองค์ ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ 5ซึ& งออกมาอย่ างเจ้ าบ่ าวออกมา
พ้ นจากคนทารุณโหดร้ าย
จากห้ องโถงของเขา และวิ& งไป
49 โอ
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ตามวิ ถี ด้ วยความชื& นบานอย่ าง
เพราะเหตุ น( ี ข้ าพระองค์จึ งจะขอ ชายฉกรรจ์
เทิ ด ทู นพระองค์ ไว้ ท่ า มกลาง 6ดวงอาทิตย์ข( ึ นมาจากสุดปลาย
ประชาชาติ ท( ั งหลาย และร้ อง ฟ้ าสวรรค์ข้างหนึ& ง และโคจรไป
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ ถึ งที& สุ ดปลายอี กข้ างหนึ& ง ไม่ มี
องค์
สิ& งใดสามารถซ่ อนให้ พ้ นจาก
50 พระองค์ ประทานชั ยชนะอั น ความร้ อนของมันได้
ยิ& งใหญ่ แก่ กษั ตริ ย์ของพระองค์ 7พระราชบั ญญั ติของพระเยโฮและทรงสํา แดงความเมตตาแก่ วาห์ รอบคอบและฟื( นฟู จิ ตวิ ญผู้ ที& พระองค์ ทรงเจิ มไว้ น( ั น คื อ ญาณ พระโอวาทของพระเยโฮดาวิ ด และแก่ เชื( อพระวงศ์ ของ วาห์ น( ั นแน่ น อนกระทํา ให้ คนรู้
ท่านเป็ นนิตย์
น้ อยมีปัญญา
สิ งทังปวงที พระเจ้า
8กฎเกณฑ์ ของพระเยโฮวาห์ น( ั น
ถู กต้ องกระทํา ให้ จิ ตใจเปรม
ทรงสร้างแล้วประกาศ
ปรีด@ ิ พระบัญญัติของพระเยโฮสง่ าราศี ของพระองค์
วาห์
นั( นบริ สุ ท ธิ@ กระทํา ให้ ดวง
ถึงหัวหน้านักร้อง
ตากระจ่ างแจ้ ง
เพลงสดุดีของดาวิด
ฟ้ าสวรรค์ ประกาศสง่ า 9ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ น( ั น
ราศี ของพระเจ้ า และ สะอาดหมดจดถาวรเป็ นนิ ต ย์
ภาคพื( นฟ้ าสํา แดงพระหั ตถกิ จ คํา ตั ดสิ นของพระเยโฮวาห์ ก็
เที&ยงตรงและชอบธรรมทั(งสิ( น
ของพระองค์
2วันส่ งถ้ อยคําให้ แก่ วัน และคืน 10 น่ าปรารถนามากกว่ าทองคํา

19

(HJ) สดด FF:FP-KI (HL) สดด DH:P (MI) สดด F:O (D) สดด J:K (F) สดด FH:P-DI
(K) พบญ H:DL (H) สดด LJ:K (M) อสย OD:DI (O) สดด DKL:L (P) สดด PJ:D-P
(J) สดด DIM:HM; DDL:DF (L) สดด KH:DD (DI) สดด DDL:PF, DFP
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หน้ า 1157
สดุดี DL, FI
เออ ยิ& งกว่ าทองคําเนื( อดีมากนัก บาก พระนามของพระเจ้ าแห่ ง
หวานยิ& งกว่ านํา( ผึ( งและรวงผึ( ง
ยาโคบพิทักษ์รักษาท่าน
11 อนึ& ง สิ& งเหล่ านี( เป็ นที& ตั ก 2 ขอพระองค์ ทรงให้ ความช่ วย
เตื อนผู้ รั บใช้ ของพระองค์ การ เหลือมาจากสถานบริสุ ทธิ@ และ
ที& จะรั กษาข้ อความเหล่ านั( นก็ได้ ทรงเพิ& มกําลั งให้ แก่ ท่ านมาจาก
บําเหน็จอันใหญ่ ย&ิ ง
เมืองศิโยน
ดาวิดทู ล
3ขอทรงระลึ กถึงเครื& องถวายทั( ง
สิ( นของท่ าน และโปรดปราน
ขอพระคุณ
12 แต่ ผู้ ใดเล่ าจะเข้ าใจเรื& อง เครื& องเผาบูชาของท่าน เซลาห์
ความผิ ดพลาดของตนได้ ขอ 4ขอทรงประสิ ทธิ@ ประสาทตาม
พระองค์ ทรงชําระข้ าพระองค์ให้ ใจปรารถนาของท่ านด้ วย และ
ให้ โครงการที& ท่ านคิ ดนั( นสําเร็จ
พ้ นจากความผิดที&ซ่อนเร้ นอยู่
13 ขอทรงยับยั( งผู้ รับใช้ ของพระ ทั(งสิ( น
องค์ ให้ พ้นจากบาปโดยประมาท 5เพื& อพวกเราจะได้ โห่ ร้ องเนื& อง
นั( นด้ วยเถิด ขออย่ าให้ มันมีอาํ - ด้ วยความรอดของท่ าน และยก
นาจเหนื อข้ าพระองค์ เลย แล้ ว ธงขึ( นในพระนามพระเจ้ าของเรา
ข้ าพระองค์ จะไร้ ตํา หนิ และพ้ น ขอพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้ คาํ
จากความผิดจากการละเมิ ดที&ย&ิ ง ทู ลขอทั(งสิ( นของท่านสําเร็จเถิด
6บัดนี( ข้ าพเจ้ าทราบว่ าพระเยใหญ่ น( ั น
14 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ กําลัง โฮวาห์ จ ะทรงช่ วยผู้ ที& พระองค์
ของข้ าพระองค์และพระผู้ ไถ่ ของ ทรงเจิ มไว้ พระองค์ จะทรงฟั ง
ข้ าพระองค์ ขอให้ ถ้ อยคํา จาก เขาจากฟ้ าสวรรค์อันบริสุ ทธิ@ ของ
ปากของข้ าพระองค์ และการ พระองค์ และโดยชั ยชนะอันทรง
รํา พึ งในจิ ตใจเป็ นที& พอพระทั ย อานุ ภ าพด้ วยพระหั ต ถ์ ขวาของ
ในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์
7บ้ างก็วางใจในรถรบ บ้ างก็วาง
เถิด
ใจในม้ า แต่ เราจะระลึ กถึ งพระ
การทู ลขอพระพร
นามพระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของ
โดยทางสถานบริ สุทธิ3
เรา
ถึงหัวหน้านักร้อง
8 เขาทั( งหลายจะล้ มพั บลงไป
เพลงสดุดีของดาวิด
ขอพระเยโฮวาห์ ทรง แต่ เราจะลุกขึ( นยืนตรงอยู่
ฟั ง ท่ านในวั นยากลํา - 9ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
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(DD) สดด DDL:DD (DF) สดด HI:DF (DK) ปฐก FI:O (DH) สดด M:D-F (D) สดด HD:D
(F) สดด PK:DP (K) ปฐก H:H (H) สดด FD:F (M) สดด DK:M; DL:H; FD:D
(O) สดด F:F (P) สดด KK:DO-DP (J) สดด KH:FD-FF (L) สดด DDJ:FM-FO; มธ L:DM
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สดุดี FI, FD
หน้ า 1158
ช่ วยข้ าพระองค์ ท( ั งหลายให้ รอด อย่ างเหลื อล้ นด้ วยสี พระพั กตร์
เถิ ด ขอให้ กษั ตริ ย์ ทรงฟั งเมื& อ ของพระองค์
ข้ า พระองค์ ท( ั งหลายร้ อ งทู ล ต่ อ 7 เพราะกษั ต ริ ย์ ว างใจในพระ
ท่าน
เยโฮวาห์ และด้ วยความเมตตา
การขอบพระคุณ
ของพระองค์ผ้ ู สูงสุด ท่านจะไม่
หวั& นไหวเลย
สําหรับชัยชนะ
8 พระหั ต ถ์ ของพระองค์ จะค้ น
ถึงหัวหน้านักร้อง
พบเหล่ าศัตรูท( ังหลาย พระหั ตถ์
เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขวาจะพบบรรดาผู้ ที& เกลี ยดชั ง
กษั ต ริ ย์ จะเปรมปรี ด@ ิ ใน พระองค์
พระกําลั งของพระองค์ ท่ านจะ 9 เมื& อพระองค์ ทรงพระพิ โ รธ
ปี ติ ยิ น ดี อ ย่ า งยิ& งในความรอด พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ เขา
ร้ อนจั ดดั งเตาไฟ พระเยโฮวาห์
ของพระองค์
2พระองค์ ทรงประสิ ทธิ@ ประสาท จะทรงกลื นเขาด้ วยพระพิ โรธ
ตามใจปรารถนาของท่าน และมิ ของพระองค์ และไฟจะเผา
ได้ ทรงยั บยั( งสิ& งที& ริ มฝี ปากท่ าน ผลาญเขาเสีย
10 พระองค์ จะทรงทํา ลายลู ก
ทู ลขอ เซลาห์
3เพราะพระองค์ ทรงอํา นวยพร หลานของเขาเสี ยจากแผ่ น ดิ น
ดีแก่ ท่าน พระองค์ทรงสวมมง- โลก และพรากเชื( อสายของเขา
กุ ฎทองคํา บริ สุ ทธิ@ บนศี รษะของ จากบุตรทั(งหลายของมนุ ษย์
11 แม้ เขาทั( งหลายได้ ปองร้ าย
ท่าน
4ท่านทู ลขอชี วิต และพระองค์ก ็ ต่ อพระองค์ แม้ เขาประดิ ษฐ์
ประทานชี วิ ต ยื น นานเป็ นนิ ต ย์ เรื& องชั& วร้ าย เขาก็จะกระทํา ไม่
สําเร็จ
นิรันดร์
5สง่ าราศี ของท่ านใหญ่ ย&ิ งเนื& อง 12 ฉะนั( นพระองค์ จะทรงกระทํา
ด้ วยความรอดของพระองค์ พระ ให้ เขาหนีพ่ายไปเมื& อพระองค์จะ
องค์ ทรงประดั บกษั ตริ ย์ ด้ วย ทรงเล็งธนู ไปตรงหน้ าเขาทีเดียว
ยศศั กดิ@ และความสง่ าโอ่ อ่ า 13 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เป็ นที& ยกย่ องเชิ ดชู ในพระกําลั ง
ตระการ
6พระองค์ ท รงโปรดให้ ท่ า นรั บ ของพระองค์ ข้ าพระองค์ ท( ั ง
พระพรอย่ างที&สุดเป็ นนิตย์ และ หลายจะร้ องเพลงสรรเสริ ญ
ทรงกระทํา ให้ ท่ า นยิ น ดี ปรี ด า ฤทธานุ ภาพของพระองค์
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(D) สดด F:O (F) สดด F:J-L (K) สดด DJ:DJ (H) สดด DK:K (M) สดด K:K; OF:P
(O) สดด PF:DP-DL (P) สดด DK:M (J) สดด F:L (L) ปฐก DL:FJ; ดนล K:FI-FF
(DI) สดด KP:FJ (DD) สดด F:D (DF) สดด L:K; HH:DI (DK) สดด DJ:HO
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หน้ า 1159
สดุดี FF
ทรงพยากรณ์ถึงคําตรัส
หั วเราะเยาะเย้ ยข้ าพระองค์ เขา
บุ้ ยริ มฝี ปากและสั& นศี รษะกล่ าว
ของพระเยซู บนกางเขน
ว่ า
ถึงหัวหน้านักร้อง
8"เขาวางใจในพระเยโฮวาห์ ว่ า
ตามทํานองอาเยเลท ชาหาร์
พระองค์ จ ะทรงช่ วยเขาให้ พ้ น
เพลงสดุดีของดาวิด
พระเจ้ าของข้ าพระ จงให้ พระองค์ทรงช่ วยเขาให้ พ้น
องค์ พระเจ้ าของข้ า เพราะพระองค์ ท รงพอพระทั ย
พระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอด ในเขา"
ทิ( งข้ าพระองค์ เสี ย เหตุ ใดพระ 9ถึงกระนั( นพระองค์กท็ รงเป็ นผู้
องค์ ทรงเมิ นเฉยที& จะช่ วยข้ า นํา ข้ าพระองค์ ออกมาจากครรภ์
พระองค์ และต่ อถ้ อยคํา ครํ&า - มารดา และทรงให้ ข้าพระองค์มี
ความหวังใจเมื& ออยู่ ท&ีอกแม่
ครวญของข้ าพระองค์
2โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ 10 ตั( งแต่ คลอด ข้ าพระองค์ ก ็
องค์ ข้ าพระองค์ ร้องทู ลในเวลา ต้ องพึ& งพระองค์ พระองค์ ทรง
กลางวั น แต่ พระองค์ มิ ได้ ทรง เป็ นพระเจ้ าของข้ าพระองค์ ต( ั ง
ฟั ง ถึงกลางคืนข้ าพระองค์ยังรํ&า แต่ ข้ าพระองค์ ยั ง อยู่ ในครรภ์
มารดา
ทู ลต่ อไปไม่ หยุด
3 ถึ ง อย่ า งไรพระองค์ ท รงเป็ น 11 ขออย่ า ทรงห่ างไกลข้ าพระ
องค์บริสุทธิ@ โอ พระองค์ประทับ องค์ เพราะความยากลําบากอยู่
เหนื อคํา สรรเสริ ญของคนอิ ส - ใกล้ และไม่ มีผ้ ู ใดช่ วยได้ เลย
12 เหล่ า วั วผู้ ล้ อมข้ าพระองค์
ราเอล
4บรรพบุ รุ ษของข้ าพระองค์ ท( ั ง วั ว ผู้ แข็ ง แรงแห่ งบาชานล้ อม
หลายวางใจในพระองค์ เขาทั( ง ข้ าพระองค์ไว้
หลายวางใจ และพระองค์ ทรง 13 มั นอ้ าปากกว้ างเข้ าใส่ ข้ า
พระองค์ด&ั งสิงโตขณะกัดฉีกและ
ช่ วยเขาให้ พ้น
5เขาร้ องทู ล พระองค์กท็ รงช่ วย คํารามร้ อง
เขาให้ รอด เขาวางใจในพระองค์ 14 ข้ าพ ร ะ อ ง ค์ ถู ก เ ท อ อ ก
เหมื อนอย่ างนํา( กระดู กทั( งสิ( น
เขาจึงมิได้ รับความอับอาย
6ข้ าพระองค์เป็ นดุจตัวหนอน มิ ของข้ าพระองค์หลุดลุ่ ยไป จิตใจ
ใช่ คน คนก็ด่ า ประชาชนก็ดู ก็เหมือนขี( ผึ( ง ละลายภายในอก
ของข้ าพระองค์
หมิ& น
7 บรรดาผู้ ที& เห็ น ข้ าพระองค์ ก ็ 15 กํา ลั ง ของข้ าพระองค์ เ หื อ ด
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(D) สดด FF:DO (F) สดด HF:K (K) สดด DHM:DP (H) สดด HD:D-P (M) สดด LL:O-P
(O) โยบ FM:O (P) สดด KM:DM-DO (J) สดด KP:M (L) สดด PD:O (DI) อสย HO:K-H
(DD) สดด DI:D (DF) สดด OJ:KI (DK) สดด FF:P (DH) ยชว P:M (DM) สดด KF:K-H
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สดุดี FF
หน้ า 1160
แห้ งไปเหมือนเศษหม้ อดิน และ เสริ ญพระองค์ ท่ ามกลางชุ มนุ ม
ลิ( นของข้ าพระองค์ ก ็ เ กาะติ ดที& ชน
ขากรรไกร พระองค์ ทรงวางข้ า 23 ท่ านผู้ เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
พระองค์ไว้ ในผงคลีมัจจุ ราช
จงสรรเสริ ญพระองค์ ท่ านเชื( อ
16 พระเจ้ าข้ า บรรดาสุนั ขล้ อม สายทั( งหลายของยาโคบเอ๋ ย จง
รอบข้ าพระองค์ ไว้ คนทําชั& วหมู่ ถวายสง่ าราศี แด่ พระองค์ ท่ าน
หนึ& งล้ อมข้ าพระองค์ เขาแทง เชื( อสายทั( งสิ( นของอิ สราเอลเอ๋ ย
มือแทงเท้ าข้ าพระองค์
จงเกรงกลัวพระองค์
17 ข้ าพระองค์ นั บกระดู ก ทั( ง 24 เพราะพระองค์มิ ได้ ทรงดูถู ก
หลายของข้ าพระองค์ ได้ เป็ น หรือสะอิ ดสะเอียนต่ อความทุ กข์
ชิ( นๆ เขาจ้ องมองและยิ( มเยาะ ยากของผู้ ที& ทุ กข์ ใจ และพระ
ข้ าพระองค์
องค์มิได้ ทรงซ่ อนพระพักตร์จาก
18 เสื( อผ้ าของข้ าพระองค์ เ ขา เขา เมื& อเขาร้ องทู ล พระองค์
แบ่ งปั นกั น ส่ วนเสื( อของข้ า ทรงสดับ
พระองค์น( ั นเขาก็จับสลากกัน
25 ข้ าพระองค์ จะสรรเสริ ญพระ
19 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ องค์ ในที& ชุ มนุ มชนใหญ่ ข้ า
พระองค์อย่ าทรงห่ างไกลเลย โอ พระองค์ จ ะทํา ตามคํา ปฏิ ญาณ
ข้ าแต่ พระองค์ กําลังของข้ าพระ ต่ อหน้ าผู้ ท&ีเกรงกลัวพระองค์
องค์ ขอทรงเร่ งรี บมาช่ วยข้ า 26 คนเสงี& ยมเจี ยมตั วจะได้ กิ น
พระองค์ด้วยเถิด
อิ& ม บรรดาผู้ ท&ีแสวงหาพระองค์
20 ขอทรงช่ วยจิ ตวิ ญญาณข้ า จะสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์ ให้ พ้ นจากดาบ ช่ วย จิตใจของท่านทั( งหลายมีชี วิตอยู่
ชี วิ ตข้ าพระองค์ จากฤทธิ@ ของ เป็ นนิตย์
สุนัข
27 ที& สุ ด ปลายทั( งสิ( นของแผ่ น
21 ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ ดิ นโลกจะจดจํา และหั นกลั บมา
รอดพ้ นจากปากสิ งโต เพราะ ยังพระเยโฮวาห์ และครอบครัว
พระองค์ ทรงฟั งข้ าพระองค์ จาก ทั( งสิ( นของบรรดาประชาชาติ จะ
บรรดาเขาของม้ ายู นิ ค อนเหล่ า นมัสการต่ อพระพักตร์พระองค์
นั( นด้ วย
28 เพราะอํา นาจการปกครอง
22 ข้ าพระองค์ จ ะประกาศพระ เป็ นของพระเยโฮวาห์ และพระ
นามของพระองค์ แก่ พ&ี น้ องของ องค์ ทรงครอบครองเหนื อบรรข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์จะสรร- ดาประชาชาติ
(DO) สดด FF:D (DP) สดด DIF:K (DJ) มธ FP:KM (DL) สดด FF:DD (FI) สดด DP:DK
(FD) ลก FF:MK (FF) สดด HI:L (FK) สดด DDM:DD (FH) สดด FF:O (FM) สดด FF:FF
(FO) ลนต P:DD-DP; สดด OL:KF (FP) สดด F:J; PF:J (FJ) สดด HP:P-J
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หน้ า 1161
สดุดี FF-FH
29 เออ คนรํ&า รวยทั( งสิ( นของ องค์ ทรงสถิ ตกั บข้ าพระองค์
แผ่ นดิ นโลกจะต้ องกิ นเลี( ยงและ คทาและธารพระกรของพระองค์
กราบลงต่ อพระองค์ บรรดาผู้ ท&ี เล้ าโลมข้ าพระองค์
ลงไปสู่ ผงคลี ท( ั งสิ( นจะกราบไหว้ 5 พระองค์ ท รงเตรี ยมสํา รั บให้
ต่ อพระพักตร์พระองค์ คือบรร- ข้ าพระองค์ ต่ อ หน้ าต่ อ ตาศั ต รู
ดาผู้ ที& รั กษาตั วให้ คงชี วิ ตอยู่ ไม่ ของข้ าพระองค์ พระองค์ ทรง
ได้ แล้ วนั( น
เจิ มศี รษะข้ าพระองค์ ด้ วยนํา( มั น
30 จะมีเชื( อสายๆหนึ& งปรนนิบัติ ขันนํา( ของข้ าพระองค์กล็ ้ นอยู่
พระองค์ จะทรงนั บว่ าพวกนั( น 6แน่ ที เดี ยวที& ความดี และความ
เป็ นยุ คที& ถวายแด่ องค์ พระผู้
เมตตาจะติ ดตามข้ าพเจ้ าไป
เป็ นเจ้ า
ตลอดวั น คื น ชี วิ ต ของข้ าพเจ้ า
31 พวกเขาจะมาประกาศความ และข้ าพเจ้ าจะอยู่ ในพระนิ เ วศ
ชอบธรรมของพระองค์ แก่ ชน ของพระเยโฮวาห์ สืบไปเป็ นนิตย์
ชาติ หนึ& งที& จะเกิ ดมาว่ าพระองค์
กษัตริ ยผ์ ู ท้ รงสง่ าราศี
ได้ ทรงกระทําการนั( น
เพลงสดุดีของดาวิด
เพลงสดุ ดีของผู เ้ ลี ยงแกะ
แผ่ น ดิ น โลกกั บสรรพ
สิ& งในโลกนั( นเป็ นของ
เพลงสดุดีของดาวิด
พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นผู้ พระเยโฮวาห์ ทั( งพิภพกับบรรเลี( ยงดูข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า ดาผู้ ท&ีอยู่ ในพิภพนั( น
จะไม่ ขัดสน
2 เพราะพระองค์ เ องทรงประ2พระองค์ ทรงกระทําให้ ข้าพเจ้ า ดิ ษฐานแผ่ นดิ นไว้ บนทะเลและ
นอนลงที& ทุ่ งหญ้ าเขี ยวสด พระ ทรงสถาปนามันไว้ เหนือนํา(
องค์ทรงนําข้ าพเจ้ าไปริมนํา( แดน 3ผู้ ใดจะขึ( นไปบนภูเขาของพระ
สงบ
เยโฮวาห์ และผู้ ใดจะยื นอยู่ ใน
3 พระองค์ ท รงฟื( นจิ ต วิ ญญาณ ที&บริสุทธิ@ ของพระองค์
ของข้ าพเจ้ า พระองค์ ทรงนํา 4คื อผู้ ที& มี มื อสะอาดและใจบริ ข้ าพเจ้ าไปในทางชอบธรรม สุ ทธิ@ ผู้ ที& มิ ได้ ปลงใจในสิ& งไร้
เพราะเห็ นแก่ พระนามของพระ สาระและมิ ได้ ปฏิ ญาณอย่ าง
องค์
หลอกลวง
4แม้ ข้ าพระองค์ เดิ นไปตามหุ บ 5 เขาจะรั บพระพรจากพระเยเขาเงามั จจุ ราช ข้ าพระองค์ จะ โฮวาห์ และความชอบธรรมจาก
ไม่ กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระ พระเจ้ าแห่ งความรอดของเขา

24

23

(FL) สดด PK:P (KI) อสย MK:DI (KD) สดด PJ:O (D) สดด PL:DK (F) อสย KI:FK
(K) สดด DL:P (H) สดด HH:DL (M) สดด FF:FO (O) สดด KI:DD-DF (D) สดด MI:DF
(F) สดด KK:O; LM:H (K) สดด DM:D (H) สดด DJ:FI (M) สดด O:P; MI:FK
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สดุดี FH, FM
หน้ า 1162
6อย่ างนี( แหละเป็ นยุ คที& เสาะหา องค์ได้ ไชโยเหนือข้ าพระองค์
พระองค์ ที& เสาะหาพระพั กตร์ 3เออ อย่ าให้ ผู้ ใดๆที& เฝ้ าพระ
ของพระองค์ โอ ยาโคบเอ๋ย เซ- องค์อยู่ น( ั นได้ อาย แต่ ผ้ ู ท&ีละเมิด
ลาห์
โดยไม่ มี เหตุ นั( นขอให้ ได้ รั บ
7โอ ประตู เมื องเอ๋ ย จงยกหั ว ความอาย
ของเจ้ าขึ( นเถิ ด
บานประตู 4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
นิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ( นเถิด เพื& อ กระทํา ให้ ข้ าพระองค์ ร้ ู จั กพระ
กษั ตริย์ผ้ ู ทรงสง่ าราศีจะได้ เสด็จ มรรคาของพระองค์ ขอทรงสอน
เข้ ามา
วิถีของพระองค์แก่ ข้าพระองค์
8 กษั ต ริ ย์ ผ้ ู ทรงสง่ า ราศี น( ั นคื อ 5 ขอทรงนํา ข้ าพระองค์ ไปใน
ผู้ ใด คื อพระเยโฮวาห์ ผู้ เข้ ม ความจริ งของพระองค์ และขอ
แข็งและทรงอานุ ภาพ พระเย- ทรงสอนข้ าพระองค์ เพราะพระ
โฮวาห์ ผู้ ทรงอานุ ภาพในสง- องค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าแห่ งความ
คราม
รอดของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์
9โอ ประตู เมื องเอ๋ ย จงยกหั ว รอคอยพระองค์อยู่ วันยังคํ&า
ของเจ้ าขึ( นเถิ ด
บานประตู 6โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
นิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ( นเถิด เพื& อ ระลึ กถึ งพระกรุ ณาของพระองค์
กษั ตริย์ผ้ ู ทรงสง่ าราศีจะได้ เสด็จ และถึงความเมตตาของพระองค์
เข้ ามา
ด้ วยสิ& งเหล่ านั( นมีมาแต่ กาลก่ อน
10 กษั ตริ ย์ผ้ ู ทรงสง่ าราศี น( ั นคื อ 7 ขออย่ าทรงนึ ก ถึ ง บาปในวั ย
ผู้ ใด คือพระเยโฮวาห์ จอมโยธา หนุ่ มของข้ าพระองค์ หรื อการ
พระองค์ ทรงเป็ นกษั ตริ ย์ ผ้ ู ทรง ละเมิดของข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่
สง่ าราศี เซลาห์
พระเยโฮวาห์ ด้ วยเห็นแก่ ความ
ดาวิดทู ลขอด้วยความวางใจ
ดี ของพระองค์ ขอทรงนึกถึงข้ า
พระองค์ ด้ วยเห็นแก่ ความเมตเพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ตาของพระองค์
จิ ตวิ ญญาณข้ าพระองค์ 8พระเยโฮวาห์ ท รงเป็ นผู้ ประเสริฐและเที&ยงธรรม เพราะฉะตั( งใจแน่ วแน่ ในพระองค์
2โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ นั( นพระองค์ จะทรงสั& งสอนพระ
องค์ ข้ าพระองค์ วางใจในพระ มรรคานั( นแก่ คนบาป
องค์ ขออย่ าให้ ข้ าพระองค์ ได้ 9พระองค์ จะทรงนํา คนใจถ่ อม
อาย ขออย่ าให้ ศั ตรู ของข้ าพระ ไปในสิ& งที& ถู ก และทรงสอน

25

(O) สดด FF:KI (P) สดด DDJ:DL-FI (J) สดด HM:K-O (DI) อสย O:K-M; MH:M
(D) สดด FH:H (F) สดด P:D (K) สดด FP:DH (H) สดด M:D (M) สดด FM:J, DI
(O) สดด LJ:K (P) สดด PL:J; DIL:DH (J) สดด DDL:OJ (L) สดด FF:FO
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หน้ า 1163
สดุดี FM, FO
มรรคาของพระองค์ แก่ คนใจ 17 ความยากลํา บากในใจของ
ถ่ อม
ข้ าพระองค์ ก ็ขยายกว้ างออกไป
10 พระมรรคาทั( งสิ( นของพระ โอ ขอทรงนํา ข้ าพระองค์ ออก
เยโฮวาห์ เ ป็ นความเมตตาและ จากความทุ กข์ใจของข้ าพระองค์
ความจริ ง แก่ บรรดาผู้ ที& รั กษา 18 ขอทรงพิ จ ารณาความทุ กข์
พั นธสั ญญาและบรรดาพระโอ- ยากและความยากลํา บากของ
วาทของพระองค์
ข้ าพระองค์ และทรงยกบาปทั( ง
11 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพื& อ สิ( นของข้ าพระองค์เสีย
เห็ น แก่ พระนามของพระองค์ 19 ขอทรงพิ จารณาว่ าคู่ อริ ของ
ขอทรงให้ อภัยความชั& วช้ าของข้ า ข้ าพระองค์มีมากเท่าใด และเขา
พระองค์ เพราะความชั& วนั( น เกลี ยดชั งข้ าพระองค์ ด้ วยความ
ใหญ่ โตนัก
เกลียดอย่ างทารุณสักเพียงใด
12 ผู้ ใดเล่ าที&เป็ นคนยําเกรงพระ 20 โอ ขอทรงระแวดระวั งชี วิ ต
เยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงสั& ง ของข้ าพระองค์ และช่ วยข้ าพระ
สอนผู้ นั( นในทางที& เขาควรเลื อก องค์ ให้ พ้ น ขออย่ าให้ ข้ าพระ
ได้
องค์ ได้ รั บความอาย เพราะข้ า
13 จิ ตวิ ญญาณเขาเองจะอาศั ย พระองค์วางใจในพระองค์
อยู่ อย่ างสงบ และเชื( อสายของ 21 ขอให้ ความสุ จ ริ ต และความ
เขาจะได้ แผ่ นดินเป็ นกรรมสิทธิ@
เที& ยงธรรมสงวนข้ าพระองค์ ไว้
14 ความลึ ก ลั บของพระเยโฮ- เพราะข้ าพระองค์ ร อคอยพระ
วาห์ มี อ ยู่ แก่ คนที& ยํา เกรงพระ องค์อยู่
องค์ และพระองค์ จะทรงแจ้ ง 22 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงไถ่
พั นธสั ญญาของพระองค์ แก่ เขา อิ สราเอลออกจากความยากลําเหล่ านั( น
บากทั(งสิ( นของเขา
15 ตาของข้ าพเจ้ า จ้ องตรงพระ
ดาวิดพึ งพระเจ้า
เยโฮวาห์ เสมอ เพราะพระองค์
ในความสุจริ ตของท่ าน
จะทรงถอนเท้ าของข้ าพเจ้ าออก
เพลงสดุดีของดาวิด
จากข่ าย
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
16 ขอพระองค์ ท รงหั นมาทาง
ขอทรงตัดสินเข้ าข้ างข้ า
ข้ าพระองค์ และมีพระเมตตาต่ อ พระองค์ เพราะข้ าพระองค์ดาํ ข้ าพระองค์ เพราะข้ าพระองค์ เนิ นอยู่ ในความสุ จริ ตของข้ า
ว้ าเหว่ และเป็ นทุ กข์อยู่
พระองค์ ข้ าพระองค์ได้ วางใจใน

26

(DI) สดด DJ:FM-FO (DD) สดด KD:K (DF) สดด DDD:DI (DK) พบญ KK:DF
(DH) ปฐก DJ:DP-DL (DM) สดด DFD:D-F (DO) สดด OI:D (DP) สดด KH:DL
(DJ) สดด DDL:DKF (DL) สดด K:D-F (FI) สดด DP:J (FD) สดด P:J (FF) สดด DH:P
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สดุดี FO, FP
หน้ า 1164
พระเยโฮวาห์ ฉะนั( นข้ าพระองค์ คนกระหายเลือด
จะไม่ พลาด
10 คื อคนซึ& งในมื อของเขามี
2โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ แผนการชั& ว และมือขวาของเขา
พิ สู จ น์ ข้ าพระองค์ แ ละลองข้ า เต็มด้ วยสินบน
พระองค์ เถิด ทดสอบใจและจิต 11 แต่ สาํ หรั บข้ าพระองค์ ข้ า
ของข้ าพระองค์เถิด
พระองค์ เดิ นในความสุจริ ต ขอ
3 เพราะความเมตตาของพระ ทรงไถ่ ข้าพระองค์และทรงกรุณา
องค์ อยู่ ต่ อตาข้ าพระองค์ และ ต่ อข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ ดาํ เนิ นในความจริ ง 12 เท้ าของข้ าพระองค์ เ หยี ยบ
ของพระองค์
อยู่ บนพื( นราบ ข้ าพระองค์ จะ
4ข้ าพระองค์ มิ ไ ด้ น&ั งอยู่ กั บคน สรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ ในที& ชุ ม
ไร้ สาระ หรื อจะมิ ได้ สมาคมกั บ นุ มชน
คนมารยา
ดาวิดยึดมันในความเชื อ
5ข้ าพระองค์ เกลี ยดชุ มนุ มคนที&
โดยฤทธิ3 อํานาจของพระเจ้า
ทําชั& ว และข้ าพระองค์ จะไม่ น&ั ง
เพลงสดุดีของดาวิด
กับคนชั& ว
พระเยโฮวาห์ ท รงเป็ น
6โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพื& อ
ความสว่ างและความ
ความบริสุทธิ@ ข้าพระองค์จะชําระ รอดของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะกลัว
มื อและจะเดิ นอยู่ รอบแท่ นของ ผู้ ใดเล่ า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที&
พระองค์
กํา บั งเข้ มแข็ง แห่ ง ชี วิ ตข้ าพเจ้ า
7 พลางประกาศด้ วยเสี ยงแห่ ง ข้ าพเจ้ าจะต้ องเกรงใคร
การโมทนาพระคุ ณและบอกเล่ า 2เมื& อคนชั& วได้ เข้ ามาหาข้ าพเจ้ า
ถึ งพระราชกิ จมหั ศจรรย์ ท( ั ง สิ( น เพื& อจะกิ นเนื( อข้ าพเจ้ า คือปฏิของพระองค์
ปั กษ์ และคู่ อริ ของข้ าพเจ้ า เขา
8ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระ ได้ สะดุดและล้ มลง
องค์รั กพระนิ เวศอันเป็ นที& ประ- 3 แม้ กองทั พตั( งค่ า ยสู้ ข้ าพเจ้ า
ทั บของพระองค์ และสถานที& จิตใจของข้ าพเจ้ าจะไม่ กลั ว แม้
ประทั บแห่ งเกี ยรติ ยศของพระ ข้ าพเจ้ าจะได้ รั บภั ยสงคราม
องค์
ข้ าพเจ้ ายังไว้ ใจได้ อยู่
9 ขออย่ า ทรงกวาดจิ ต วิ ญญาณ
ดาวิดปรนนิบตั ิ พระเจ้า
ข้ าพระองค์ ไปกั บคนบาป หรื อ 4ข้ าพเจ้ าทู ลขอสิ& งหนึ& งจากพระ
กวาดชี วิ ตของข้ าพระองค์ ไปกั บ เยโฮวาห์ ซ&ึ งข้ าพเจ้ าจะเสาะแสวง

27

(F) สดด P:L (K) สดด MF:D (H) สดด D:D (M) สดด KD:O (O) สดด FH:H; PK:DK
(P) สดด L:DH (J) สดด FP:H-O (L) สดด FJ:D-K (DI) สดด DI:DH (DD) สดด FO:D
(DF) สดด FP:DD (D) สดด DJ:FJ (F) สดด K:P (K) สดด K:O (H) สดด FO:J
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หน้ า 1165
สดุดี FP, FJ
หาเสมอ คื อที& ข้าพเจ้ าจะได้ อยู่ ออกไปเสี ยด้ วยความกริ( ว พระ
ในพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์ องค์ ท รงเป็ นผู้ อุ ปถั ม ภ์ ของข้ า
ตลอดวั นเวลาชั& วชี วิ ตของข้ าพ- พระองค์ โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าแห่ ง
เจ้ า เพื& อจะดู ความงามของพระ ความรอดของข้ าพระองค์ ขอ
เยโฮวาห์
และเพื& อจะพิ นิ จ อย่ าทรงทิ(งข้ าพระองค์ หรือสละ
พิ จารณาอยู่ ในพระวิ ห ารของ ข้ าพระองค์เสีย
พระองค์
10 แม้ บิ ดาและมารดาของข้ า
5 เพราะพระองค์ จะทรงซ่ อน พระองค์ทอดทิ(งข้ าพระองค์ แต่
ข้ าพเจ้ าในที& กาํ บั งของพระองค์ พระเยโฮวาห์ จะทรงยกข้ าพระ
ในยามยากลํา บาก พระองค์ จะ องค์ข( ึ น
ปิ ดข้ าพเจ้ าไว้ ในที& ซ่ อนเร้ นแห่ ง 11 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
พลับพลาของพระองค์ พระองค์ สอนมรรคาของพระองค์ แก่ ข้ า
จะทรงตั( งข้ าพเจ้ าไว้ สูงบนศิลา
พระองค์ และทรงนําข้ าพระองค์
6และบั ดนี( ศี รษะของข้ าพเจ้ าจะ ไปบนวิถี ราบ เหตุ ด้วยศัตรู ของ
เชิ ดขึ( นเหนื อศั ตรู ของข้ าพเจ้ าที& ข้ าพระองค์
อยู่ รอบข้ าง ฉะนั( นข้ าพเจ้ าจะ 12 ขออย่ าทรงมอบข้ าพระองค์
ถวายเครื& องสั ตวบู ชาแห่ งการโห่ ไว้ กั บปฏิ ปั กษ์ ให้ เขาทํา ตามใจ
ร้ องในพลั บพลาของพระองค์ ชอบ เพราะพยานเท็จได้ ลุกขึ( นสู้
ข้ าพเจ้ าจะร้ องเพลงและร้ อง ข้ าพระองค์ และเขาหายใจออก
เพลงสรรเสริญแด่ พระเยโฮวาห์
มาเป็ นความทารุณ
7โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง 13 ข้ าพเจ้ าคงหมดสติ ไ ปนอก
สดั บเมื& อข้ าพระองค์ ร้องทู ลด้ วย จากข้ าพเจ้ าเชื& อว่ า ข้ าพเจ้ าจะ
เสี ยงของข้ าพระองค์ ขอทรง เห็ น ความดี ของพระเยโฮวาห์ ท&ี
กรุณาและตรัสตอบข้ าพระองค์
ในแผ่ นดินของคนเป็ น
8พระองค์ ตรั สแล้ วว่ า "จงหา 14 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ จง
หน้ าของเรา" จิ ตใจของข้ าพระ เข้ มแข็ง และพระองค์ จะทํา ให้
องค์ ทู ลพระองค์ ว่า "ข้ าแต่ พระ จิตใจของท่านกล้ าหาญ เออ จง
เยโฮวาห์ ข้ าพระองค์จะแสวงหา รอคอยพระเยโฮวาห์ เถิด
พระพักตร์ของพระองค์"
ดาวิดทู ลขอเรื องศัตรู ของท่ าน
9 ขออย่ าทรงซ่ อนพระพั กตร์
เพลงสดุดีของดาวิด
ของพระองค์ จากข้ าพระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
อย่ าผลั กไสผู้ รั บใช้ ของพระองค์
ข้ าพระองค์ ร้ องทู ลต่ อ

28

(M) สดด DI:D (O) สดด K:K (P) สดด H:D (J) สดด FH:O (L) สดด DK:D; HH:FH
(DI) สดด OL:J (DD) สดด FM:H-M (DF) สดด KD:J (DK) สดด HF:M; MO:K
(DH) สดด FM:K, FD; KD:FH (D) สดด K:H; M:F; FF:F
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สดุดี FJ, FL
หน้ า 1166
พระองค์ ศิ ลาของข้ าพระองค์ 7 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นกํา ลั ง
ขออย่ า ให้ พระกรรณหนวกต่ อ และเป็ นโล่ ของข้ าพเจ้ า จิ ตใจ
ข้ าพระองค์ เกรงว่ าถ้ าพระองค์ ของข้ าพเจ้ าวางใจในพระองค์
ทรงเงี ยบอยู่ ต่ อข้ าพระองค์ ข้ า ข้ าพเจ้ าจึ งได้ รั บความอุ ปถั ม ภ์
พระองค์ จะเป็ นเหมื อนคนเหล่ า ฉะนั( นจิ ตใจของข้ าพเจ้ าจึ ง ปี ติ
นั( นที&ลงไปยังปากแดนผู้ ตาย
ยินดี ย&ิ ง ข้ าพเจ้ าจะถวายโมทนา
2 ขอทรงสดั บเสี ยงวิ ง วอนของ แด่ พระองค์ ด้ วยบทเพลงของ
ข้ าพระองค์ ขณะเมื& อข้ าพระองค์ ข้ าพเจ้ า
ร้ องทู ลขอความอุปถัมภ์จากพระ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นกํา ลั ง
องค์ ขณะเมื& อข้ าพระองค์ยกมือ ของเขาทั( งหลาย พระองค์ ทรง
ของข้ าพระองค์ข( ึ นตรงต่ อที&บริ- เป็ นป้ อมแห่ งความรอดของผู้ รับ
สุทธิ@ ท&ีสุดของพระองค์
เจิมของพระองค์
3 ขออย่ า ทรงกวาดข้ าพระองค์
การอธิษฐานเผื อประชาชน
ไปพร้ อมกั บคนชั& ว กั บบรรดา 9ขอทรงช่ วยประชาชนของพระ
คนที& กระทํา ความชั& วช้ า ผู้ พู ด องค์ ให้ รอด และอํานวยพระพร
อย่ างสั นติ กั บเพื& อนบ้ านของตน แก่ มรดกของพระองค์ ขอทรง
แต่ การปองร้ ายอยู่ ในใจของเขา เป็ นผู้ เลี( ยงดู เขา และหอบหิ( ว
ทั(งหลาย
เขาไปเป็ นนิตย์
4 ขอทรงสนองเขาตามการงาน
ดาวิดขอให้บรรดาเจ้านาย
ของเขา และตามความชั& วแห่ ง ถวายสง่ าราศี แด่ พระเยโฮวาห์
กิจการของเขา ขอทรงสนองเขา
เพลงสดุดีของดาวิด
ตามงานนํา( มื อของเขา และทรง
โอ ข้ าแต่ เทวชี พทั( ง
ตอบแทนเขาตามสมควร
หลาย จงถวายแด่ พระ
5เพราะเขาไม่ นับถื อพระราชกิ จ เยโฮวาห์ เถิ ด จงถวายสง่ าราศี
ของพระเยโฮวาห์ หรื อพระ และพระกําลังแด่ พระเยโฮวาห์
หั ตถกิ จของพระองค์ พระองค์ 2จงถวายสง่ าราศี ซ&ึ งควรแก่ พระ
จะทรงพั งเขาลงและไม่ สร้ างเขา นามของพระองค์ แด่ พระเยโฮขึ( นอีก
วาห์ จงนมั สการพระเยโฮวาห์
สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์
ด้ วยเครื& องประดั บแห่ งความ
6สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะ บริสุทธิ@
พระองค์ ท รงสดั บเสี ยงวิ ง วอน 3พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์
ของข้ าพเจ้ า
อยู่ เหนื อนํา( พระเจ้ าแห่ งสง่ า

29

(F) สดด OK:H (K) สดด FO:L (H) สดด M:DI; ML:DF-DK (M) สดด DI:M
(O) สดด KD:FD-FF; OO:DL-FI (P) สดด FJ:J (J) สดด F:F; FI:O
(L) สดด DH:P (D) สดด F:DI-DF (F) D พศด DO:FJ-FL (K) สดด DJ:DK-DM
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ราศี ทรงคะนองเสี ยง คื อพระ พรแก่ ประชาชนของพระองค์ ให้
เยโฮวาห์ ทรงอยู่ เหนื อนํา( ทั( ง มีสันติภาพ
หลาย
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะ
4พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงช่ วยท่ านพ้นได้
ทรงฤทธานุ ภาพ พระสุ รเสี ยง
เพลงสดุดีและบทเพลง
ของพระเยโฮวาห์ เต็มด้ วยความ
ของดาวิด ณ พิ ธีถวาย
สูงส่ ง
พระราชวังของดาวิด
5พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
หั กต้ นสนสี ดาร์ พระเยโฮวาห์
ข้ าพระองค์ จ ะยอพระ
ทรงหั ก ต้ น สนสี ดาร์ แห่ งเลบา- เกียรติพระองค์ เพราะพระองค์
นอน
ทรงดึงข้ าพระองค์ข( ึ นมา และมิ
6พระองค์ทรงกระทําให้ พวกเขา ได้ ทรงให้ คู่ อริ ของข้ าพระองค์
กระโดดเหมือนลูกวัว เลบานอน เปรมปรีด@ ิ เพราะข้ าพระองค์
และสี รี ออนเหมื อ นม้ ายู นิ คอน 2โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
หนุ่ ม
ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ร้อง
7พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์ ทู ลขอความอุ ปถั มภ์ จากพระ
แยกเปลวเพลิงออกจากกัน
องค์ และพระองค์ ได้ ทรงรั กษา
8พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์ให้ หาย
สั& นถิ& นทุ รกั นดาร พระเยโฮวาห์ 3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
ทรงสั& น ถิ& นทุ รกั นดารแห่ งเมื อง องค์ ท รงนํา จิ ต วิ ญ ญาณของข้ า
คาเดช
พระองค์ ข( ึ นมาจากแดนผู้ ตาย
9พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์ ทรงให้ ข้าพระองค์มีชีวิต เพื& อข้ า
กระทําให้ กวางตั วเมียตกลูกและ พระองค์ ไม่ ต้องลงไปสู่ ปากแดน
ทํา ให้ ป่ าดงโหรงเหรง และใน ผู้ ตาย
พระวิ ห ารของพระองค์ ทุ กคน 4โอ ท่านวิสุทธิชนของพระองค์
กล่ าวถึงสง่ าราศีของพระองค์
เอ๋ย จงร้ องสรรเสริญพระเยโฮ10 พระเยโฮวาห์ ประทั บเหนื อ วาห์ และถวายโมทนาเมื& อระลึก
นํา( ท่ วม พระเยโฮวาห์ ประทั บ ถึงความบริสุทธิ@ ของพระองค์
เป็ นกษัตริย์เป็ นนิตย์
5เพราะพระพิ โรธของพระองค์
11 พระเยโฮวาห์ จะทรงประทาน นั( นเป็ นแต่ ช&ั วขณะหนึ& ง และ
กํา ลั งแก่ ประชาชนของพระองค์ ความโปรดปรานของพระองค์
พระเยโฮวาห์ จะทรงอํา นวยพระ นั( นตลอดชี วิ ต การร้ องไห้ อาจ

30

(H) สดด KK:L (M) อสย F:DK (O) สดด DDH:H-P (P) สดด PP:DJ; DHH:M-O
(J) สดด DJ:P (L) โยบ KL:D-K (DI) สดด FL:K (DD) สดด FJ:J-L; OJ:KM
(D) F ซมอ FH:FM (F) สดด O:F (K) สดด DO:DI (H) สดด KF:DD (M) สดด DIK:L
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สดุดี KI, KD
หน้ า 1168
จะอ้ อยอิ& งอยู่ สั กคื นหนึ& ง แต่ 12 เพื& อจิ ตวิ ญญาณของข้ าพระ
ความชื& นบานจะมาเวลาเช้ า
องค์ จะร้ องเพลงสรรเสริ ญพระ
6ข้ าพระองค์ พู ดในความเจริ ญ องค์ และไม่ น&ิ งเงี ยบ โอ ข้ าแต่
รุ่ งเรื องของ ข้ าพระองค์ ว่ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพระ
"ข้ าพเจ้ าจะไม่ หวั& นไหวเลย"
องค์ ข้ าพระองค์จะถวายโมทนา
7ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ โดยความ แด่ พระองค์เป็ นนิตย์
โปรดปรานของพระองค์ พระ
ดาวิดไว้วางใจในพระเจ้า
องค์ ท รงสถาปนาข้ าพระองค์ ไว้
ถึงหัวหน้านักร้อง
อย่ างภูเขาเข้ มแข็ง พอพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด
ทรงซ่ อนพระพักตร์ของพระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
ข้ าพระองค์กล็ าํ บากใจ
ข้ าพระองค์วางใจในพระ
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระ องค์ ขออย่ าให้ ข้ าพระองค์ ได้
องค์ ร้ องทู ลต่ อพระองค์ และ อายเลย ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ ได้ วิงวอนพระเยโฮ- ให้ พ้ นในความชอบธรรมของ
วาห์ ว่า
พระองค์
9"จะได้ กาํ ไรอะไรจากโลหิ ตของ 2 ขอทรงเงี& ยพระกรรณให้ แก่
ข้ าพระองค์ เมื& อข้ าพระองค์ลงไป ข้ าพระองค์ ขอทรงช่ วยข้ าพระ
ยั งปากแดนผู้ ตาย ผงคลี จะ องค์ให้ รอดอย่ างรวดเร็วเถิด ขอ
สรรเสริ ญพระองค์ หรื อ มั นจะ พระองค์ ท รงเป็ นศิ ล าเข้ มแข็ ง
บอกเล่ าเรื& องความจริ งของพระ ของข้ าพระองค์ เป็ นป้ อมปราองค์หรือ
การเข้ มแข็งที& จะช่ วยข้ าพระองค์
10 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ ให้ รอด
ทรงสดั บและทรงพระกรุ ณาต่ อ 3พระเจ้ าข้ า พระองค์ ทรงเป็ น
ข้ าพระองค์ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ศิ ล าและเป็ นป้ อมปราการของ
ขอทรงเป็ นผู้ อุปถัมภ์ของข้ าพระ ข้ าพระองค์ ขอทรงพาและนํา
องค์"
ข้ าพระองค์ ด้ วยเห็นแก่ พระนาม
11 สําหรับข้ าพระองค์ พระองค์ ของพระองค์
ทรงเปลี& ยนการไว้ ทุ กข์ เ ป็ นการ 4 ขอทรงปลดข้ าพระองค์ อ อก
เต้ นรํา พระองค์ทรงถอดเสื( อผ้ า จากข่ ายที& พวกเขาวางอย่ างลั บๆ
กระสอบของข้ าพระองค์ ออก เพื& อดั กข้ าพระองค์ เพราะพระ
และทรงคาดเอวข้ าพระองค์ ด้ วย องค์ ท รงเป็ นกํา ลั ง ของข้ าพระ
ความยินดี
องค์

31

(O) โยบ FL:DJ-FI (P) สดด KI:M (J) สดด KH:O (L) สดด O:M; JJ:DI-DF
(DI) สดด MD:D-F; DHK:D (DD) สดด KI:M (DF) สดด DO:L; MP:J
(D) สดด FF:H-M (F) สดด PD:F (K) สดด FK:F-K (H) สดด FM:DM; KM:P
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หน้ า 1169
สดุดี KD
5 ข้ าพระองค์ ม อบจิ ต วิ ญญาณ กระดู กของข้ าพระองค์ ก ็ร่ วงโรย
ของข้ าพระองค์ ไ ว้ ในพระหั ต ถ์ ไป
ของพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระเย- 11 ข้ าพระองค์ เป็ นที& นิ นทา
โฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งความจริ ง ท่ า มกลางบรรดาปฏิ ปั ก ษ์ ข อง
พระองค์ทรงไถ่ ข้าพระองค์แล้ ว
ข้ าพระองค์ โดยเฉพาะท่ าม6ข้ าพระองค์ เกลี ยดบรรดาผู้ ที& กลางเพื& อนบ้ านของข้ าพระองค์
นั บถื อพระเทียมเท็จ แต่ ข้ า เป็ นเรื& องน่ า ครั& นคร้ า มของผู้ ที&
พระองค์วางใจในพระเยโฮวาห์
คุ้ นเคย ผู้ ที& เห็ นข้ าพระองค์ ใน
7 ข้ าพระองค์ จ ะเปรมปรี ด@ ิ และ ถนนก็หนีข้าพระองค์ไป
ยิ นดี ในความเมตตาของพระ 12 เขาลื มข้ าพระองค์ เสี ยประองค์ เพราะพระองค์ ทรงทอด หนึ& งว่ าเป็ นคนตายแล้ ว ข้ าพระ
พระเนตรความทุ กข์ ใ จของข้ า องค์เหมือนอย่ างภาชนะที&แตก
พระองค์ พระองค์ ทรงทราบ 13 พระเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ได้ ยิน
เรื& องความทุ กข์ ยากแห่ งจิ ตวิ ญ- เสี ยงซุ บซิ บของคนเป็ นอั น มาก
ญาณของข้ าพระองค์
มี ความสยดสยองอยู่ ทุ กด้ าน
8และมิ ได้ ทรงมอบข้ าพระองค์ ขณะเมื& อเขาร่ วมกั นคิ ดแผนการ
ไว้ ในมื อของศั ตรู พระองค์ ทรง ต่ อสู้ ข้ าพระองค์ ขณะที& เขา
วางเท้ าของข้ าพระองค์ ไ ว้ ในที& ปองร้ ายชี วิตของข้ าพระองค์
กว้ างขวาง
14 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้า
9โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง พระองค์ วางใจในพระองค์ ข้ า
พระกรุณาแก่ ข้าพระองค์ เพราะ พระองค์ ทู ลว่ า "พระองค์ ทรง
ข้ าพระองค์กาํ ลังทุ กข์ใจ นัยน์ตา เป็ นพระเจ้ าของข้ าพระองค์"
ของข้ าพระองค์ ก็ ร่ วงโรยไป 15 วั น เวลาของข้ าพระองค์ อ ยู่
เพราะความระทม ทั( งจิ ตวิ ญ- ในพระหั ตถ์ ของพระองค์ ขอ
ญาณและร่ างกายของข้ าพระ พระองค์ ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้
องค์ด้วย
พ้ นมื อศั ต รู และผู้ ข่ มเหงของ
10 เพราะชี วิ ตของข้ าพระองค์ ก ็ ข้ าพระองค์
ร่ อ ยหรอไปด้ วยความทุ กข์ โศก 16 ขอพระพั ก ตร์ พระองค์ ท อ
และปี เดื อ นของข้ าพระองค์ ก ็ แสงบนผู้ รับใช้ ของพระองค์ ขอ
หมดไปด้ วยการถอนหายใจ กํา- ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ รอดด้ วย
ลั งของข้ าพระองค์ อ่อนลงเพราะ ความเมตตาของพระองค์
ความชั& วช้ าของข้ าพระองค์ และ 17 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
(M) ลก FK:HO (O) สดด FO:M (P) สดด DK:M (J) สดด JJ:J (L) สดด O:P; JJ:L
(DI) สดด PJ:KK (DD) สดด FF:O (DF) สดด JJ:H-M (DK) สดด MM:DI; DID:M
(DH) สดด DO:D-F (DM) สดด DDO:DM (DO) สดด H:O (DP) สดด FM:F-K; KD:D
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สดุดี KD, KF
หน้ า 1170
อย่ าให้ ข้าพระองค์ได้ อาย เพราะ ของข้ าพระองค์ เมื& อข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ ร้องทู ลพระองค์ ขอ ร้ องทู ลขอต่ อพระองค์
ให้ คนชั& วได้ อาย ขอให้ เขาเงี ยบ 23 โอ ท่ านบรรดาวิ สุ ทธิ ชนทั( ง
เสียงไปยังแดนผู้ ตาย
สิ( นของพระองค์ เอ๋ ย จงรั กพระ
18 ขอให้ ริ มฝี ปากที& มุ สาเป็ นใบ้ เยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์
ซึ& งพู ด ทะลึ& งอวดดี ต่ อ คนชอบ ทรงพิ ทั กษ์ รั ก ษาคนสั ต ย์ ซ&ื อไว้
ธรรม ด้ วยความจองหองและ แต่ ท รงสนองผู้ กระทํา อหั ง การ
การดูหมิ& น
อย่ างเต็มขนาด
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้า
24 จงเข้ มแข็ง และพระองค์ จะ
19 โอ ความดีของพระองค์อุดม ให้ ใจของท่านกล้ าหาญ ท่านทั(ง
สักเท่าใดที&พระองค์ทรงสะสมไว้ ปวงผู้ หวังใจในพระเยโฮวาห์
ความเชื อได้ปกปิ ด
เพื& อบรรดาผู้ ที& เกรงกลั วพระ
องค์ และทรงกระทําไว้ เพื& อผู้ ท&ี
บาปของผู ท้ ี เชื อ
วางใจในพระองค์ ต่ อหน้ าบุ ตร
เพลงสดุดีของดาวิด
ทั(งหลายของมนุ ษย์
มัสคิ ลบทหนึ ง
20 พระองค์ ท รงซ่ อ นเขาไว้ ใน
บุ ค คลผู้ ซึ& งได้ รั บอภั ย
ความลึ กลั บแห่ งพระพั กตร์ พระ
การละเมิ ด แล้ วก็ เ ป็ น
องค์ ให้ พ้ นจากการปองร้ ายของ สุ ข คื อผู้ ทรงกลบเกลื& อนบาป
มนุ ษย์ พระองค์ ทรงยึ ดเขาไว้ ให้ น( ั น
อย่ า งลึ ก ลั บในที& กาํ บั ง ของพระ 2 บุ ค คลซึ& งพระเยโฮวาห์ มิ ไ ด้
องค์ ให้ พ้ นจากลิ( นที& ทะเลาะวิ - ทรงถื อโทษความชั& วช้ าก็เป็ นสุ ข
วาท
คื อ ผู้ ที& ไม่ มี การหลอกลวงในใจ
21 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ของเขา
เพราะพระองค์ ทรงสํา แดงความ 3เมื& อข้ าพระองค์ น&ิ งเงี ยบ ร่ าง
เมตตาอย่ างมหั ศจรรย์ ของพระ กายของข้ าพระองค์ ก ็ร่ วงโรยไป
องค์ แก่ ข้ าพระองค์ ในเมื องเข้ ม โดยการครํ&า ครวญวั นยั งคํ&า ของ
แข็ง
ข้ าพระองค์
22 ด้ วยข้ าพระองค์ กล่ าวอย่ า ง 4พระหั ตถ์ของพระองค์หนั กอยู่
รี บร้ อนว่ า "ข้ าพระองค์ ถู กตั ด บนข้ าพระองค์ท( ังวันทั(งคืน กําขาดไปพ้ นสายพระเนตรของ ลังของข้ าพระองค์ กเ็ หี& ยวแห้ งไป
พระองค์ แล้ ว" แต่ พระองค์ ยั ง อย่ างความร้ อนในหน้ าแล้ ง เซทรงได้ ยิ น เสี ยงแห่ งคํา วิ ง วอน ลาห์

32

(DJ) สดด DF:K (DL) สดด KO:P-DI (FI) สดด FP:M (FD) สดด DP:P; LJ:D
(FF) D ซมอ FK:FO; สดด DDO:DD (FK) สดด KH:L (FH) สดด FP:DH; อสย KM:K-H
(D) สดด HF:D (F) ลนต DP:H (K) ปฐก K:J-DL; D ซมอ KD:DK (H) สดด KJ:F-J
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หน้ า 1171
สดุดี KF, KK
5 ข้ าพระองค์ สารภาพบาปของ ในพระเยโฮวาห์ และเปรมปรี ด@ ิ
ข้ าพระองค์ ต่ อพระองค์ และข้ า บรรดาท่ า นผู้ มี ใ จเที& ยงตรงจง
พระองค์ มิ ไ ด้ ซ่ อ นความชั& วช้ า โห่ ร้องเถิด
ของข้ าพระองค์ ไว้ ข้ าพระองค์
การสรรเสริ ญพระเจ้า
ทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ จะสารภาพ
โอ ข้ าแต่ ท่ านผู้ ชอบ
การละเมิ ด ของข้ าพระองค์ ต่ อ
ธรรม จงเปรมปรี ด@ ิ ใน
พระเยโฮวาห์ " แล้ วพระองค์ทรง พระเยโฮวาห์ การสรรเสริญนั( น
ยกโทษความชั& วช้ าแห่ งความ ควรแก่ คนเที&ยงธรรม
บาปของข้ าพระองค์ เซลาห์
2จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ ด้ วย
6เพราะฉะนั( นทุ กคนที& ตามทาง พิ ณเขาคู่ จงถวายสดุ ดี แด่ พระ
ของพระเจ้ าจะอธิ ษฐานต่ อพระ องค์ ด้ วยพิ ณ ใหญ่ และพิ ณ สิ บ
องค์ ในเวลาที& จะพบพระองค์ ได้ สาย
ในเวลานํา( ท่วมมาก นํา( จะไม่ มา 3จงร้ องเพลงบทใหม่ ถวายพระ
ถึงคนนั( น
องค์
จงดี ดสายอย่ างแคล่ ว
7 พระองค์ ท รงเป็ นที& ซ่ อ นของ คล่ องพร้ อมกับโห่ ร้อง
ข้ าพระองค์ พระองค์ ทรงสงวน 4 เพราะพระวจนะของพระเยข้ าพระองค์ ไว้ จากความยากลํา- โฮวาห์ เที& ยงธรรม และบรรดา
บาก พระองค์ ทรงล้ อมข้ าพระ พระราชกิ จของพระองค์ ก ็สาํ เร็จ
องค์ ไว้ ด้ วยเพลงฉลองการช่ วย ด้ วยความจริง
ให้ พ้น เซลาห์
5 พระองค์ ทรงรั กความชอบ
8 เราจะแนะนํา และสอนเจ้ าถึ ง ธรรมและความยุ ติ ธรรม แผ่ น
ทางที&เจ้ าควรจะเดินไป เราจะให้ ดิ นโลกเต็มด้ วยความดี ของพระ
คํา ปรึ ก ษาแก่ เ จ้ าด้ วยจั บตาเจ้ า เยโฮวาห์
อยู่
6 โดยพระวจนะของพระเยโฮ9 อย่ า เป็ นเหมื อ นม้ าหรื อล่ อ ที& วาห์ ฟ้ าสวรรค์ ก ็ ถู ก สร้ างขึ( นมา
ปราศจากความเข้ าใจ ซึ& งต้ องติด กั บบริ วารทั( งปวงก็ด้ วยลมพระ
เหล็กขวางปากและบั งเหี ยน มิ โอษฐ์ ของพระองค์
ฉะนั( นมันก็จะเข้ ามาหาเจ้ า
7พระองค์ ทรงรวบรวมนํา( ทะเล
10 อั นความทุ กข์ ของคนชั& วนั( น ไว้ ด้ วยกั นเป็ นกองใหญ่ และ
มี มาก แต่ ความเมตตาจะล้ อม ทรงเก็บที&ลึกไว้ ในคลัง
บุคคลที&วางใจในพระเยโฮวาห์
8ให้ แผ่ นดิ นโลกทั( งสิ( นยํา เกรง
11 ข้ าแต่ คนชอบธรรม จงยิ นดี พระเยโฮวาห์ ให้ บรรดาชาว

33

(M) สดด KJ:DJ (O) สดด KH:F-M (P) สดด L:L (J) สดด KH:DD (L) สภษ FO:K
(DI) สดด DO:H (DD) สดด KK:D (D) สดด KF:DD (F) สดด JD:F-K (K) สดด LO:D
(H) สดด DF:O (M) สดด DD:P (O) สดด KK:L; DHJ:D-M (P) สดด DIH:O-L
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สดุดี KK, KH
หน้ า 1172
พิ ภพทั( งปวงยื นตะลึ งพรึ งเพริ ด 17 ม้ าศึ กจะเป็ นที& หวั งความ
ต่ อพระองค์
ปลอดภัยก็หาไม่ กําลังมหาศาล
9เพราะพระองค์ ตรัส มั นก็เกิด ของมันก็ช่วยให้ รอดไม่ ได้
ขึ( นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ 18 ดูเถิด พระเนตรของพระเยออกมา
โฮวาห์ อยู่ เหนื อผู้ ที& ยาํ เกรงพระ
10 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ การ องค์ เหนื อผู้ ที& หวั งในความ
ปรึกษาของชาติต่างๆเปล่ าประ- เมตตาของพระองค์
โยชน์ พระองค์ ทรงให้ แผนงาน 19 เพื& อพระองค์ จ ะทรงช่ วยจิ ต
ของชนชาติท( ังหลายไร้ ผล
วิญญาณของเขาให้ พ้นจากมัจจุ 11 คํา ปรึ กษาของพระเยโฮวาห์ ราช และให้ เขาดํารงชี วิ ตอยู่ ได้
ตั( งมั& นคงเป็ นนิ ตย์ พระดํา ริ ใน ในเวลากันดารอาหาร
พระทั ยของพระองค์ อ ยู่ ทุ ก ชั& ว
ความไว้วางใจในพระเจ้า
อายุ
20 จิ ตวิ ญญาณของเราทั( งหลาย
12 ประชาชาติ ท&ี พระเจ้ าของเขา รอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์
คื อพระเยโฮวาห์ ก ็เป็ นสุ ข คื อ ทรงเป็ นความอุ ปถั มภ์ และเป็ น
ชนชาติซ&ึ งพระองค์ทรงเลือกสรร โล่ ของเรา
ไว้ เป็ นมรดกของพระองค์
21 เออ จิ ตใจของเราทั( งหลาย
13 พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตร ยิ นดี ในพระองค์ เพราะเราวาง
จากฟ้ าสวรรค์ พระองค์ ทอด ใจในพระนามบริ สุ ท ธิ@ ของพระ
พระเนตรบุ ตรทั( งหลายของ องค์
มนุ ษย์
22 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
14 จากที& ซึ& งพระองค์ ป ระทั บ ความเมตตาของพระองค์ จงอยู่
พระองค์ ท อดพระเนตรเหนื อ เหนื อข้ าพระองค์ ท( ั งหลายตาม
ชาวแผ่ นดินโลกทั(งสิ( น
ที&ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์
15 คื อพระองค์ ผ้ ู ทรงประดิ ษฐ์
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้า
จิตใจของเขาทั( งหลายทุ กคนและ และแนะนําให้คนอื นทําเช่ นกัน
ทรงพิ จารณากิ จ การของเขาทั( ง เพลงสดุดีของดาวิดเมื อท่ านทํา
หลายทั(งสิ( น
เป็ นบ้าต่ อหน้าอาบีเมเลค
16 กอ งทั พใหญ่ ห าช่ วยให้
พระองค์จึงขับไล่ท่าน
กษั ตริย์องค์ หนึ& งองค์ ใดรอดพ้ น
ออกไปเสีย และท่ านก็ไป
ไปไม่ กําลังอันมากมายก็ไม่ ช่วย
ข้ าพเจ้ าจะสรรเสริ ญ
นักรบให้ พ้นได้
พระเยโฮวาห์ ตลอดไป

34

(L) สดด KK:O (DI) สดด F:D-H (DD) โยบ FK:DK (DF) สดด DHH:DM (DK) สดด DD:H
(DH) สดด DFK:D (DM) สภษ FF:F (DO) สดด HH:K (DP) สดด FI:P (DJ) สดด KH:DM
(DL) สดด LD:K-P (FI) สดด FP:DH (FD) สดด DK:M (FF) สดด M:DD (D) ปฐก FI:F
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หน้ า 1173
สดุดี KH
คํา สรรเสริ ญพระองค์ อยู่ ที& ปาก และหิ วโหย แต่ บรรดาผู้ ท&ี แสวง
ข้ าพเจ้ าเรื& อยไป
หาพระเยโฮวาห์ จะไม่ ขาดของดี
2จิ ตใจของข้ าพเจ้ าจะโอ้ อวดใน ใดๆ
พระเยโฮวาห์ คนที&เสงี& ยมเจียม 11 บุตรทั(งหลายเอ๋ย มาเถิด มา
ตัวจะฟั งและยินดี
ฟั งเรา เราจะสอนเจ้ าถึ งความ
3โอ เชิ ญยอพระเกียรติพระเย- เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
โฮวาห์ พร้ อมกั บข้ าพเจ้ า ให้ เรา 12 มนุ ษย์ คนใดผู้ ปรารถนาชี วิต
สรรเสริ ญพระนามของพระองค์ และรั กวั นคื นทั( งหลาย เพื& อเขา
ด้ วยกัน
จะได้ เห็นของดี
4ข้ าพเจ้ าได้ แสวงหาพระเยโฮ- 13 จงระวั งลิ( นของเจ้ าจากความ
วาห์ และพระองค์ทรงฟั งข้ าพเจ้ า ชั& ว และอย่ าให้ ริมฝี ปากพูดเป็ น
และทรงช่ วยข้ า พเจ้ าให้ พ้ นจาก อุบายล่ อลวง
ความกลัวทั(งสิ( นของข้ าพเจ้ า
14 จงหนี ความชั& ว และกระทํา
5เขาทั(งหลายเพ่ งดูพระองค์และ ความดี แสวงหาความสงบสุ ข
เบิ กบาน หน้ าตาของเขาจึ งไม่ และดําเนินตามนั( น
ต้ องอาย
15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์
6คนจนคนนี( ร้ องทู ล และพระ เห็ นคนชอบธรรม และพระ
เยโฮวาห์ ทรงสดับ และทรงช่ วย กรรณของพระองค์ สดั บคําอ้ อน
เขาให้ พ้ น จากความยากลํา บาก วอนของเขา
ทั(งสิ( นของเขา
16 พระพั กตร์ ของพระเยโฮวาห์
7ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ตั( งต่ อสู้ กั บคนทั( งหลายที& ทํา
ตั( งค่ ายล้ อมบรรดาผู้ ท&ี เกรงกลั ว ความชั& ว เพื& อจะตัดการระลึกถึง
พระองค์ และช่ วยเขาทั( งหลาย เขาเสียจากแผ่ นดินโลก
ให้ รอด
17 เมื& อคนชอบธรรมร้ องทู ลขอ
8โอ ขอเชิ ญชิ มดู แล้ วจะเห็นว่ า พระเยโฮวาห์ ท รงสดั บและทรง
พระเยโฮวาห์ ประเสริ ฐ คนที& ช่ วยเขาให้ พ้นจากความยากลําวางใจในพระองค์กเ็ ป็ นสุข
บากทั(งสิ( นของเขา
9โอ ท่านวิสุทธิชนทั(งหลายของ 18 พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ใกล้ ผ้ ู ท&ี
พระองค์ จงยํา เกรงพระเยโฮ- จิ ต ใจฟกชํา( และทรงช่ วยผู้ ที& จิ ต
วาห์ เพราะผู้ ท&ี ยาํ เกรงพระองค์ ใจสํานึกผิดให้ รอด
ไม่ ขาดแคลน
19 คนชอบธรรมนั( นถู กข่ มใจ
10 เหล่ าสิงโตหนุ่ มยังขาดแคลน หลายอย่ าง แต่ พระเยโฮวาห์ ทรง
(F) สดด HH:J (K) สดด KM:FP (H) สดด DJ:O (M) สดด DFK:D-F (O) สดด K:H
(P) สดด LD:DD (J) สดด OK:M (L) สดด FF:FK (DI) สดด DIH:FD (DD) สภษ H:D
(DF) สดด FD:H (DK) สดด KL:D (DH) สดด KP:FP (DM) สดด KK:DJ (DO) ลนต DP:DI
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สดุดี KH, KM
หน้ า 1174
ช่ วยเขาออกมาให้ พ้นหมด
และขอให้ ทูตสวรรค์ของพระเย20 พระองค์ ท รงรั ก ษากระดู ก โฮวาห์ ข่มเหงพวกเขา
เขาไว้ ท( ังหมด ไม่ หักสักซี& เดียว
7 เพราะเขาเอาข่ ายซ่ อ นดั ก ข้ า
21 ความชั& วจะสั งหารคนชั& วและ พระองค์ ไว้ อย่ างไม่ มี เหตุ เขา
คนทั( งหลายที& เกลี ยดชั งคน ขุ ดหลุ มพรางเอาชี วิ ตข้ าพระ
ชอบธรรมจะสาบสูญไป
องค์อย่ างไม่ มีเรื& อง
22 พระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ชี วิ ต ผู้ 8 ขอให้ ความพิ นาศมาถึ งเขา
รับใช้ ของพระองค์ และไม่ มีผ้ ู ใด อย่ างไม่ ร้ ู ตั ว และขอให้ ข่ ายที&
ที& วางใจในพระองค์ แล้ วจะต้ อง เขาซ่ อนไว้ น( ั นติ ดเขาเองและให้
สาบสูญไป
เขาติดข่ ายพินาศเอง
ดาวิดทู ลขอความปลอดภัย
9 แล้ วจิ ตวิ ญญาณของข้ าพระ
องค์ จะเปรมปรี ด@ ิ ในพระเยโฮเพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ วาห์ ลิ งโลดอยู่ ในการช่ วยให้
ขอทรงผจญผู้ ที& ผจญข้ า รอดของพระองค์
พระองค์ ขอทรงสู้ รบผู้ ท&ี รบกั บ 10 กระดูกทั(งสิ( นของข้ าพระองค์
จะกล่ าวว่ า "ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
ข้ าพระองค์
2ขอทรงถื อโล่ และดั( ง และทรง มีผ้ ู ใดเหมือนพระองค์ พระองค์
ผู้ ทรงช่ วยคนยากจนให้ พ้ นจาก
ลุกขึ( นช่ วยข้ าพระองค์
3 ขอทรงเตรี ยมหอกและขวาน ผู้ ที& เข้ มแข็ ง เกิ น กํา ลั ง ของเขา
ศึ กสู้ ผู้ ข่ มเหงข้ าพระองค์ ขอ คนยากจนและคนขั ดสนจากผู้ ที&
ตรั สกั บจิ ตใจของข้ าพระองค์ ว่ า ปล้ นเขา"
11 มี พยานเท็จลุ กขึ( น เขาฟ้ อง
"เราเป็ นผู้ ช่วยให้ รอดของเจ้ า"
4 ผู้ ที& แสวงหาชี วิ ต ของข้ าพระ สิ& งที&ข้าพระองค์ไม่ ทราบ
องค์ น( ั น ขอให้ เขาได้ อายและ 12 เขาสนองข้ า พระองค์ โดยทํา
อั ปยศ ผู้ ที& ประดิ ษฐ์ ความชั& ว ชั& วตอบความดี จิ ตใจของข้ า
ต่ อสู้ ข้ าพระองค์ น( ั น ขอทรงให้ พระองค์กต็ รอมตรม
13 ส่ วนข้ าพระองค์ เมื& อเขาป่ วย
เขากลับไปและอดสู
5ขอให้ เขาเป็ นเหมือนแกลบต่ อ ข้ าพระองค์ สวมผ้ ากระสอบ ข้ า
หน้ าลม และขอให้ ทู ตสวรรค์ พระองค์ ข่ ม ใจตนเองด้ วยการ
ของพระเยโฮวาห์ ขั บไล่ ตามเขา อดอาหาร ข้ าพระองค์ซบหน้ าลง
ที&อกอธิษฐาน
ไป
6 ขอให้ ทางของเขามื ด และลื& น 14 ข้ าพระองค์ ประพฤติ อย่ างที&

35

(FI) สดด KM:DI (FD) สดด KP:KI-HI (FF) สดด KD:M (D) สดด HK:D (F) สดด P:DF
(K) สดด FP:F (H) สดด KM:FO (M) สดด D:H (O) สดด PK:DJ (P) สดด P:K-M
(J) สดด OH:P (L) สดด DK:M (DI) สดด FF:DH (DD) สดด FP:DF (DF) สดด KJ:FI
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หน้ า 1175
สดุดี KM
เขาเป็ นเพื& อนหรื อ พี& น้ องของ 21 เขาอ้ าปากกว้ างใส่ ข้ าพระ
ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ คอตก องค์ เขากล่ าวว่ า "อ้ าฮา อ้ าฮา
และร้ องไห้ ครํ&า ครวญเหมือนคน เราเห็นกับตาแล้ ว"
ไว้ ทุกข์ให้ มารดา
ดาวิดทู ลขอให้พระเจ้า
15 แต่ พอข้ าพระองค์สะดุด เขา
ต่ อสู ก้ บั พวกศัตรู ของท่ าน
ก็ชุมนุ มกันอย่ างชอบใจ นักเลง 22 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
หั วไม้ รวบรวมกั นมาสู้ กั บข้ า องค์ ทอดพระเนตรแล้ ว ขออย่ า
พระองค์ ข้ าพระองค์ยังไม่ ร้ ู แต่ ทรงนิ& งเสีย โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้
พวกเขาได้ ด่ าว่ าข้ าพระองค์ เป็ นเจ้ า ขออย่ าทรงสถิ ตไกล
อย่ างไม่ หยุดยั( ง
จากข้ าพระองค์
16 เขาเยาะเย้ ยอย่ างคนหน้ า 23 ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
ซื& อใจคดในการเลี( ยงต่ างๆ ขบ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของข้ าพระ
เขี( ยวเคี( ยวฟั นใส่ ข้าพระองค์
องค์ ขอทรงร้ อนพระทัย ตื& นขึ( น
17 ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เพื& อเห็นแก่ สิ ทธิ ของข้ าพระองค์
พระองค์จะนิ& งทอดพระเนตรอี ก เพื& อเห็นแก่ เรื& องของข้ าพระองค์
นานเท่ าใด ขอทรงช่ วยจิ ตวิ ญ- เถิด
ญาณข้ าพระองค์ ให้ พ้ นจากการ 24 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
ร้ ายกาจของเขา ช่ วยชี วิ ตข้ า เจ้ าของข้ าพระองค์ ขอทรงให้
พระองค์จากหมู่ สิงโต
ความยุ ติ ธ รรมแก่ ข้ าพระองค์
18 แล้ วข้ าพระองค์ จะโมทนา ตามความชอบธรรมของพระ
พระคุ ณพระองค์ ในที& ชุ มนุ ม องค์ และขออย่ าให้ เขาเปรม
ใหญ่ ข้ าพระองค์ จะสรรเสริ ญ ปรีด@ ิ เหนือข้ าพระองค์
พระองค์ ท่ า มกลางคนเป็ นอั น 25 อย่ าให้ เขาทั( งหลายรํา พึ งใน
มาก
ใจว่ า "เอ้ อเฮอ เราได้ ตามใจ
19 ขออย่ าให้ คู่ อริ อย่ างไร้ เหตุ - ปรารถนาของเรา" อย่ าให้ เขา
ผลนั( นมี ความเปรมปรี ด@ ิ เหนื อ กล่ าวได้ ว่า "เราได้ กลื นเขาเสี ย
ข้ าพระองค์ และอย่ าให้ บรรดา แล้ ว"
ผู้ ที& เ กลี ยดชั งข้ าพระองค์ อย่ า ง 26 ขอให้ เขาได้ อายและได้ ความ
ไม่ มีเหตุได้ หลิ& วตาให้ กัน
ยุ่ งยากด้ วยกั น คื อเขาผู้ เปรม
20 เพราะเขาไม่ พู ด อย่ างสั น ติ ปรี ด@ ิ เพราะความลํา เค็ญของข้ า
แต่ เ ขาคิ ดถ้ อยคํา หลอกลวงต่ อ พระองค์ ให้ เขาได้ ห่มความอาย
บรรดาผู้ ท&ีสงบเงียบในแผ่ นดิน
และความอัปยศ คือผู้ ท&ีเขาอวด
(DM) สดด KM:FM-FO (DO) D ซมอ FI:FH (DP) สดด O:K (DJ) สดด FF:FF-FM
(DL) สดด KM:DM (FI) สดด DFI:M-P (FD) สดด FF:DK (FF) อพย K:P; กจ P:KH
(FK) สดด P:O (FH) สดด P:J (FM) สดด FP:DF; FJ:K (FO) สดด KM:H
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สดุดี KM, KO
หน้ า 1176
ตัวสู้ ข้าพระองค์
เมตตาของพระองค์ อยู่ ในฟ้ า
27 ขอให้ บรรดาผู้ ที& เห็นชอบใน สวรรค์ ความสั ตย์ ซ&ื อของพระ
เหตุ อั น ชอบธรรมของข้ าพระ องค์ไปถึงเมฆ
องค์ โห่ ร้ องและยิ นดี และกล่ าว 6 ความชอบธรรมของพระองค์
อยู่ เสมอว่ า "ขอให้ พระเยโฮวาห์ เหมื อนภู เขาใหญ่ ท( ั งหลาย คํา
นั( นใหญ่ ย&ิ ง พระองค์ ผ้ ู ทรงปี ติ ตั ดสิ นของพระองค์ เหมื อนที& ลึ ก
ยิ นดี ใ นความเจริ ญของผู้ รั บใช้ ยิ& ง โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
ของพระองค์"
องค์ ทรงช่ วยมนุ ษย์ และสั ตว์ ให้
28 แล้ วลิ( นของข้ าพระองค์ จ ะ รอด
บอกเล่ าถึ งความชอบธรรมของ 7โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ความเมตตา
พระองค์ และจะสรรเสริ ญพระ ของพระองค์ ประเสริ ฐสั กเท่ าใด
องค์วันยังคํ&า
บุตรทั(งหลายของมนุ ษย์เข้ าลี( ภัย
สภาพของคนอธรรม
อยู่ ใต้ ร่มปี กของพระองค์
8เขาอิ& มด้ วยความอุ ดมสมบู รณ์
ถึงหัวหน้านักร้อง
แห่ งพระนิเวศของพระองค์ และ
เพลงสดุดีของดาวิด
พระองค์ จ ะประทานให้ เขาดื& ม
ผูร้ บั ใช้ของพระเยโฮวาห์
การละเมิ ด ของคนชั& ว จากแม่ นํา( แห่ งความสุ ข เกษม
ล้ วงลึ กเข้ าไปในใจของ ของพระองค์
ข้ าพเจ้ าว่ า "ในแววตาของเขาไม่ 9เพราะธารนํา( พุแห่ งชี วิตอยู่ กั บ
พระองค์ เราจะเห็ นความสว่ าง
มีความเกรงกลัวพระเจ้ า"
2 เพราะเขาป้ อยอตนเองใน โดยสว่ างของพระองค์
สายตาของตนจนได้ พบว่ าความ 10 โอ ขอประทานความเมตตา
ชั& วช้ าของเขาเป็ นสิ& งที&น่ารังเกียจ ของพระองค์ ต่ อ ไปแก่ ผ้ ู ที& รู้ จั ก
3ถ้ อยคําจากปากของเขาก็ช&ั วช้ า พระองค์ และความชอบธรรม
และหลอกลวง เขาหยุ ดที& จะ ของพระองค์แก่ คนใจเที&ยงธรรม
ประพฤติ อย่ างฉลาดและกระทํา 11 ขออย่ าให้ เท้ าของคนจอง
หองมาเหนื อข้ าพระองค์ หรื อ
ความดี
4เขาปองความชั& วร้ ายเมื& อเขาอยู่ ให้ มื อ ของคนชั& วขั บ ไล่ ข้ าพระ
บนที& นอนของเขา เขาวางตั วใน องค์ไปเสีย
ทางที& ไม่ ดี เขามิ ได้ เกลี ยดชั ง 12 แล้ วคนกระทํา ความชั& วช้ าก็
ล้ มอยู่ ท&ีน&ั น เขาถู กผลักลง ลุก
ความชั& ว
5โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ความ ขึ( นอีกไม่ ได้
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(FP) สดด HI:DO (FJ) สดด KH:D (D) สดด DJ:D (F) สดด DI:K (K) สดด M:L
(H) สดด KJ:DF (M) สดด MF:D (O) สดด PD:DL (P) สดด KD:DL (J) สดด DO:DD
(L) อสย DF:K (DI) สดด DIK:DP (DD) สดด DI:F; DF:K-M (DF) สดด L:DO
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หน้ า 1177
สดุดี KP
สันติ ภาพและความดีใน
ความพิโรธ อย่ าให้ ใจเดือดร้ อน
ของท่านนําท่านไปกระทําชั& ว
อนาคตสําหรับผู ท้ ี วางใจ
9เพราะคนที& กระทําชั& วจะถู กตั ด
ในพระเยโฮวาห์
ออกไป แต่ คนเหล่ านั( นที&รอคอย
เพลงสดุดีของดาวิด
อย่ าให้ เจ้ าเดื อ ดร้ อน พระเยโฮวาห์ จะได้ แผ่ นดิ น โลก
เพราะเหตุ คนที& กระทํา เป็ นมรดก
ชั& ว
อย่ าอิ จฉาคนที& กระทํา 10 ยั งอี กหน่ อยหนึ& งคนชั& วจะไม่
มีอีก แม้ จะมองดูท&ีท&ีของเขาให้
ความชั& วช้ า
2 เพราะไม่ ช้ าเขาจะเหี& ยวไป ดี เขาก็ไม่ ได้ อยู่ ท&ีน&ั น
เหมือนหญ้ า และแห้ งไปเหมือน 11 แต่ คนใจอ่ อนสุ ภาพจะได้
แผ่ นดินตกไปเป็ นมรดก และตัว
พืชสด
3จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และ เขาจะปี ติ ยินดี ในสั นติ ภาพอุ ดม
กระทําความดี ท่ านจึ งจะอาศั ย สมบูรณ์
อยู่ ในแผ่ นดิ น และจะได้ รั บ 12 คนชั& วปองร้ ายคนชอบธรรม
และขบเขี( ยวเคี( ยวฟั นใส่ เขา
การเลี( ยงดูอย่ างแท้ จริง
4 จงปี ติ ยิ น ดี ในพระเยโฮวาห์ 13 แต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจะทรง
และพระองค์ จะประทานตามใจ พระสรวลต่ อคนชั& ว เพราะพระ
องค์ ทอดพระเนตรเห็ นวั นเวลา
ปรารถนาของท่าน
5จงมอบทางของท่านไว้ กั บพระ ของเขากําลังมา
เยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และ 14 คนชั& วชั กดาบและโก่ งคั นธนู
เพื& อเอาคนจนและคนขั ด สนลง
พระองค์จะทรงกระทําให้ สาํ เร็จ
6 พระองค์ จะทรงให้ ความชอบ เพื& อสั งหารคนที& เดิ นอย่ างเที& ยง
ธรรมของท่ านกระจ่ างอย่ าง ธรรม
ความสว่ าง และให้ ความยุ ติ - 15 ดาบของเขาจะเข้ าไปในใจ
ของเขาเอง และคั นธนู ของเขา
ธรรมของท่านแจ้ งอย่ างเที&ยงวัน
7 จงสงบอยู่ ต่ อพระเยโฮวาห์ จะหั ก
และเพี ย รรอคอยพระองค์ อ ยู่ 16 เล็กๆน้ อยๆที& คนชอบธรรม
อย่ าให้ ใจของท่ า นเดื อดร้ อน มี ก ็ดีกว่ าความอุ ดมสมบู รณ์ของ
เพราะเหตุผ้ ู ท&ี เจริ ญตามทางของ คนชั& วเป็ นอันมาก
เขา หรื อเพราะเหตุ ผ้ ู ที& กระทํา 17 เพราะแขนของคนชั& วจะหั ก
แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเชิ ดชู คน
ตามอุบายชั& ว
8จงระงั บความโกรธ และทิ( ง ชอบธรรม
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(D) สดด KP:D (F) สดด KP:KM-KO (K) สดด H:M (H) สดด HK:H (M) สดด FF:J
(O) สดด KD:FI (P) สดด OF:D (J) โยบ M:F (L) สดด KP:KM-KO (DI) สดด PK:DJ
(DD) มธ M:M (DF) สดด KP:KF (DK) สดด F:H (DH) สดด OH:F-O (DM) สดด P:DH-DM
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สดุดี KP
หน้ า 1178
18 พระเยโฮวาห์ ทรงทราบวั น กระทําความดี และท่านจะดํารง
เวลาของคนไร้ ตาํ หนิ และมรดก อยู่ เป็ นนิตย์
ของเขาจะดํารงอยู่ เป็ นนิตย์
28 เพราะพระเยโฮวาห์ ท รงรั ก
19 เขาจะไม่ ได้ อายในยามชั& ว การพิ พากษา พระองค์ จะไม่
ร้ าย ในวันกันดารเขาจะอิ& มใจ
ทอดทิ( งวิ สุ ท ธิ ช นของพระองค์
20 แต่ คนชั& วจะพินาศ ศัตรู ของ จะทรงสงวนคนเหล่ านั( นไว้ เป็ น
พระเยโฮวาห์ จะเหมื อนสง่ าของ นิ ตย์ แต่ เชื( อสายของคนชั& วจะ
ลู กแกะ เขาจะอั นตรธานไป ถู กตัดออกไปเสีย
อันตรธานไปเหมือนควัน
29 คนชอบธรรมจะได้ แผ่ น ดิ น
21 คนชั& วขอยื ม และไม่ จ่ า ยคื น ตกไปเป็ นมรดก และอาศั ยอยู่
แต่ คนชอบธรรมนั( นแสดงความ บนนั( นเป็ นนิตย์
เมตตาและแจกจ่ าย
30 ปากของคนชอบธรรมเปล่ ง
22 เพราะคนเช่ นนั( นที& พระองค์ สติ ปั ญญา และลิ( นของเขาพู ด
ทรงอํานวยพระพรจะได้ แผ่ นดิ น ความยุติธรรม
โลกเป็ นมรดก แต่ คนทั(งหลายที& 31 พระราชบั ญญั ติ ของพระเจ้ า
ถู ก พระองค์ ส าปจะต้ องถู ก ตั ด อยู่ ในจิ ตใจของเขา และย่ างเท้ า
ออกไปเสีย
ของเขาจะไม่ พลาด
23 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ย่ างเท้ า 32 คนชั& วเฝ้ าดู คนชอบธรรม
ของคนดี และพระองค์ ทรงพอ และแสวงหาที&จะสังหารเขาเสีย
พระทัยในทางของเขา
33 พระเยโฮวาห์ จะไม่ ทรงทิ( ง
24 แม้ เขาล้ ม
เขาจะไม่ ถู ก เขาไว้ ในมือของเขา หรื อให้ เขา
เหวี& ยงลงเหยี ยดยาว เพราะว่ า ถู กปรับโทษเมื& อเขาขึ( นศาล
พระหั ตถ์ พระเยโฮวาห์ พยุ งเขา 34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และ
ไว้
รั กษาทางของพระองค์ ไว้ และ
25 ข้ าพเจ้ าเคยหนุ่ ม และเดี] ยวนี( พระองค์ จะยกย่ องท่ า นให้ ได้
แก่ แล้ ว แต่ ข้ าพเจ้ ายั งไม่ เคย แผ่ นดิ นโลกเป็ นมรดก ท่ านจะ
เห็ น คนชอบธรรมถู กทอดทิ( ง ได้ เห็ นเมื& อคนชั& วถู กตั ดออกไป
หรือเชื( อสายของเขาขอทาน
เสีย
26 เขาแสดงความเมตตาและให้ 35 ข้ าพเจ้ าเห็ นคนชั& วมี อาํ นาจ
ยื มเสมอ และเชื( อสายของเขาก็ มากยิ& ง และสู งเด่ นอย่ างต้ น
ได้ รับพระพร
เขียวสดที&อยู่ ในท้ องถิ& นของมัน
27 จงพรากเสียจากการชั& ว และ 36 เขาได้ ผ่านไป และดูเถิด ไม่
(DJ) สดด D:O (DL) ปญจ L:DF (FI) สดด OJ:F (FD) พบญ FJ:DF (FF) สดด KP:DD
(FK) สดด DP:M (FH) สดด KH:DL (FM) สดด PD:L (FO) สดด KP:FD (FP) สดด KH:DH
(FJ) สดด DD:P (FL) สดด KP:L (KI) สดด PD:DM (KD) สดด D:F (KF) สดด KP:DF
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หน้ า 1179
สดุดี KP, KJ
มี เขาเสี ยแล้ ว ถึ งข้ าพเจ้ าจะ ของข้ าพระองค์ เพราะบาปของ
แสวงหาเขา ก็ไม่ พบเขา
ข้ าพระองค์ จึ ง ไม่ มี อ นามั ยใน
37 จงหมายคนไร้ ตาํ หนิไว้ และ กระดูกของข้ าพระองค์
มองดู คนเที& ยงธรรม เพราะ 4 เพราะความชั& วช้ าของข้ าพระ
อนาคตของคนนั( นคือสันติภาพ
องค์ท่วมศีรษะ มันหนักเหมือน
38 แต่ ผ้ ู ละเมิ ดจะถู กทําลายเสี ย ภาระซึ& งหนั กเหลื อกํา ลั งข้ า
ด้ วยกัน จุ ดหมายปลายทางของ พระองค์
คนชั& วจะถู กตัดออกไปเสีย
5 เพราะความโง่ เขลาของข้ า
39 ความรอดของคนชอบธรรม พระองค์ บาดแผลของข้ าพระ
มาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ องค์จึงเหม็นและเปื& อยเน่ า
ทรงเป็ นกํา ลั งของเขาในเวลา 6ข้ าพระองค์ หนั กใจ ข้ าพระ
ยากลําบาก
องค์กง็ อลงมาก ข้ าพระองค์เดิน
40 พระเยโฮวาห์ จะทรงช่ วยเขา เป็ นทุ กข์ไปวันยังคํ&า
และทรงช่ วยเขาให้ พ้น พระองค์ 7เพราะบั( นเอวของข้ าพระองค์
จะทรงช่ วยเขาให้ พ้ นจากคนชั& ว เต็มไปด้ วยโรคที&น่ารังเกียจ และ
และทรงช่ วยเขาให้ รอด เพราะ ไม่ มี ความปกติ ในเนื( อหนั งของ
เขาทั(งหลายวางใจในพระองค์
ข้ าพระองค์
ดาวิดทู ลขอพระกรุ ณา
8ข้ าพระองค์ ร่ วงโรยและฟกชํา(
ที เดี ยว ข้ าพระองค์ ครวญคราง
จากพระเจ้า
เพราะใจข้ าพระองค์ไม่ สงบ
เพลงสดุดีของดาวิด
9ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ความ
เพื อการถวายบูชารําลึก
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ปรารถนาทั( งสิ( นของข้ าพระองค์
ขออย่ าทรงขนาบข้ า ก็แจ้ งอยู่ ต่ อพระพั กตร์ พระองค์
พระองค์ ด้ วยความกริ( วของพระ การถอนหายใจของข้ าพระองค์ก ็
องค์ หรือตีสอนข้ าพระองค์ด้วย ไม่ พ้นที&พระองค์ทรงทราบ
10 หั วใจของข้ าพระองค์ เต้ น
พระพิโรธของพระองค์
2 เพราะลู กธนู ของพระองค์ จ ม และกํา ลั ง ของข้ าพระองค์ ห มด
เข้ าไปในข้ าพระองค์ และพระ ไป และความสว่ างของนั ยน์ ตา
หั ตถ์ ข องพระองค์ ล งมาเหนื อ ของข้ าพระองค์ ก ็ สู ญไปจากข้ า
พระองค์เสียแล้ วด้ วย
ข้ าพระองค์
3เพราะพระพิ โรธของพระองค์ 11 มิ ต รและเพื& อนของข้ าพระ
จึ ง ไม่ มี ค วามปกติ ใ นเนื( อหนั ง องค์ ยื นเด่ นอยู่ ห่ างจากภั ยพิ บัติ

38

(KP) โยบ D:D (KJ) สดด D:H-O (KL) สดด K:J (HI) อสย KD:M (D) สดด PI:D
(F) สดด FD:DF (K) สดด KD:L (H) สดด HI:DF (M) สดด KJ:M (O) สดด KM:DH
(P) สดด HD:J (J) สดด FF:D-F (L) สดด DIF:M (DI) สดด HF:D (DD) สดด KD:DD
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สดุดี KJ, KL
หน้ า 1180
ของข้ าพระองค์ และญาติ ของ ข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ ยื นห่ างออกไปไกล 19 บรรดาผู้ ที& เป็ นคู่ อริ ของข้ า
โพ้ น
พระองค์ ก ็ ว่ องไวและแข็ ง แรง
12 และบรรดาผู้ ที& แสวงหาชี วิ ต และคนที& เกลี ยดข้ าพระองค์ โดย
ของข้ าพระองค์ ได้ วางบ่ วงไว้ ไร้ เหตุทวีมากขึ( น
บรรดาผู้ ที& คิ ดทําร้ ายข้ าพระองค์ 20 บรรดาผู้ ที& กระทํา ชั& วแก่ ข้ า
พู ดเป็ นอุ บาย และรําพึ งถึ งการ พระองค์ ตอบแทนความดี เป็ น
ทรยศอยู่ วันยังคํ&า
ปฏิปักษ์ ของข้ าพระองค์ เพราะ
13 แต่ ข้ า พระองค์ เ หมื อนคนหู ข้ าพระองค์ติดตามความดี
หนวก ข้ าพระองค์ไม่ ได้ ยิน ข้ า 21 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์ เ หมื อ นคนใบ้ ผู้ ไม่ อ้ า อย่ าทรงทอดทิ( งข้ าพระองค์ โอ
ปากของเขา
ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
14 พ่ ะย่ ะค่ ะ ข้ าพระองค์เหมือน ขออย่ าสถิตไกลจากข้ าพระองค์
คนที&ไม่ ได้ ยิน ซึ& งในปากของเขา 22 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ไม่ มีการตัดพ้ อ
ความรอดของข้ าพระองค์ ขอ
15 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้า ทรงรีบมาช่ วยข้ าพระองค์เถิด
พระองค์ หวั งใจในพระองค์ โอ
ดาวิดรักษา
ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ความคิดของท่ านไว้
ของข้ าพระองค์ คื อพระองค์ ผ้ ู ที&
ถึงหัวหน้านักร้อง ถึงเยดูธูน
จะทรงฟั งข้ าพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด
16 เพราะข้ าพระองค์ ทู ลว่ า
ข้ าพเจ้ าว่ า "ข้ าพเจ้ าจะ
"โปรดฟั งข้ าพระองค์เถิด มิฉะระแวดระวั งทางของ
นั( นพวกเขาจะเปรมปรี ด@ ิ เพราะ ข้ าพเจ้ า เพื& อข้ าพเจ้ าจะไม่ ทาํ
ข้ าพระองค์ คื อผู้ ที& โอ้ อวดต่ อ บาปด้ วยลิ( นของข้ าพเจ้ า ข้ าพข้ า พระองค์ เมื& อเท้ าข้ าพระองค์ เจ้ าจะใส่ บังเหี ยนปากของข้ าพพลาดไป"
เจ้ า ตราบเท่าที&คนชั& วอยู่ ต่อหน้ า
17 เพราะข้ าพระองค์ จะล้ มแล้ ว ข้ าพเจ้ า"
และความเศร้ าโศกอยู่ ต่ อหน้ า 2 ข้ าพเจ้ าก็ เป็ นใบ้ เงี ยบไป
ข้ าพระองค์เสมอ
ข้ าพเจ้ านิ& งเงี ยบแม้ แต่ จากสิ& งที&
18 ข้ าพระองค์ จะสารภาพความ ดี ความทุ กข์ ใจของข้ าพเจ้ ารุ น
ชั& วช้ าของข้ าพระองค์ ข้ าพระ แรงขึ( น
องค์ จ ะเป็ นทุ ก ข์ เพราะบาปของ 3 จิ ตใจข้ าพเจ้ าร้ อนอยู่ ภายใน

39

(DF) สดด DI:L (DK) สดด KL:F (DH) อมส M:DK (DM) สดด KL:P (DO) สดด DK:K-H
(DP) สดด KM:DM (DJ) สดด KF:M (DL) สดด K:D (FI) สดด P:H (FD) สดด FF:D
(FF) สดด HI:DK (D) สดด OF:D; PP:D (F) สดด KJ:DK-DH
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หน้ า 1181
สดุดี KL, HI
ข้ าพเจ้ า ขณะที&ข้าพเจ้ ากําลังรํา- 10 ขอทรงถอนโทษทัณฑ์ จากข้ า
พึ งอยู่ น( ั นไฟก็ลุ ก ข้ าพเจ้ าจึ ง พระองค์เสียเถิด ข้ าพระองค์ร่วง
พูดด้ วยลิ( นของข้ าพเจ้ าว่ า
โรยไปด้ วยการทุ บตี จากพระ
4"ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอให้ ข้า หั ตถ์ของพระองค์
พระองค์ ทราบถึ งบั( นปลายของ 11 เมื& อพระองค์ ทรงตี สอน
ข้ าพระองค์ และวั นเวลาของข้ า มนุ ษย์ ด้ วยการขนาบเพราะเรื& อง
พระองค์ จะนานสั กเท่ าใด เพื& อ ความชั& วช้ า พระองค์ ทรงเผา
ข้ าพระองค์ จ ะทราบว่ าข้ าพระ ผลาญความสวยงามของเขาเสี ย
องค์อ่อนแอแค่ ไหน
อย่ างตั วมอด มนุ ษย์ทุ กคนก็ไร้
5ดู เถิด พระองค์ ทรงกระทําให้ สาระแน่ ทีเดียว" เซลาห์
วั นเวลาของข้ าพระองค์ ยาวสอง 12 "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
สามฝ่ ามื อเท่ านั( น ชั& วชี วิ ตของ ทรงสดั บคําอธิ ษฐานของข้ าพระ
ข้ าพระองค์ ไม่ เท่ าไรเลยเฉพาะ องค์ ขอทรงเงี& ยพระกรรณแก่
พระพั กตร์ พระองค์ มนุ ษย์ ทุ ก การร้ องทู ลของข้ าพระองค์ ขอ
คนดํา รงอยู่ อย่ างไร้ สาระแน่ ที อย่ าทรงเฉยเมยต่ อนํา( ตาของข้ า
เดียว เซลาห์
พระองค์ เพราะข้ าพระองค์เป็ น
6 มนุ ษย์ ทุ ก คนดํา เนิ น ไปอย่ า ง แต่ แขกที& ผ่ า นไปของพระองค์
เงาแน่ ทีเดียว เขาทั(งหลายยุ่ งอยู่ เป็ นคนที& อาศั ยอยู่ อย่ างบรรพเปล่ าๆแน่ ที เดี ยว มนุ ษย์ โกย บุรุษทั(งหลายของข้ าพระองค์
กองไว้ และไม่ ทราบว่ าใครจะ 13 โอ ขอทรงเมิ นพระพั กตร์
เก็บไป
จากข้ าพระองค์ เพื& อข้ าพระองค์
7ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า บัดนี( จะเบิ กบานขึ( น ก่ อนที& ข้ าพระ
ข้ าพระองค์ จะรอคอยอะไร องค์จะจากไปและไม่ มีอยู่ อีก"
ความหวั งของข้ าพระองค์ อยู่ ใน
เรื องความวางใจในพระเจ้า
พระองค์
ถึงหัวหน้านักร้อง
8ขอทรงช่ วยข้ า พระองค์ ให้ พ้ น
เพลงสดุดีของดาวิด
จากการละเมิ ดทั( งสิ( นของข้ า
ข้ าพเจ้ าได้ เพี ยรรอ
พระองค์ อย่ าให้ ข้าพระองค์เป็ น
คอยพระเยโฮวาห์ พระ
ที&นินทาของคนโง่
องค์ ทรงเอนพระองค์ ลงสดั บคํา
9ข้ าพระองค์เป็ นใบ้ ข้ าพระองค์ ร้ องทู ลของข้ าพเจ้ า
ไม่ อ้ าปาก เป็ นพระองค์ เองที& 2พระองค์ ทรงฉุ ดข้ าพเจ้ าขึ( นมา
ทรงกระทําเช่ นนั( น
จากหลุมอันน่ าสลด ออกมาจาก

40

(K) ยรม FI:L (H) สดด LI:DF (M) สดด LI:H-M (O) D คร P:KD (P) สดด DKI:M-O
(J) สดด FM:DD (L) สดด KJ:DK (DI) สดด FM:DO (DD) สดด KJ:D (DF) สดด MO:J
(DK) โยบ DI:FI-FD; DH:M-O (D) สดด FP:DK-DH (F) สดด DJ:DO-DP
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สดุดี HI
หน้ า 1182
เลนตม แล้ ววางเท้ าของข้ าพเจ้ า 8โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ
ลงบนศิลา กระทําให้ ย่างเท้ าของ องค์ ข้ าพระองค์ปีติยินดีท&ีกระข้ าพเจ้ ามั& นคง
ทําตามนํา( พระทัยพระองค์ พระ
3 พระองค์ ท รงบรรจุ เ พลงใหม่ ราชบั ญญั ติ ของพระองค์ อยู่ ใน
ในปากข้ าพเจ้ า เป็ นบทเพลง จิตใจของข้ าพระองค์"
สรรเสริ ญพระเจ้ าของเรา คน 9 ข้ าพระองค์ ไ ด้ ประกาศเรื& อง
เป็ นอันมากจะเห็นและเกรงกลัว ความชอบธรรมในชุ มนุ มชน
และวางใจในพระเยโฮวาห์
ใหญ่ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ดู
4คนใดที& วางใจในพระเยโฮวาห์ เถิ ด ตามที& พระองค์ ทรงทราบ
ก็เป็ นสุ ข ผู้ มิ ได้ หั นไปหาคน แล้ ว ข้ าพระองค์มิได้ ยับยั( งริมฝี
จองหองหรื อ ไปหาบรรดาผู้ ที& ปากของข้ าพระองค์ไว้ เลย
หลงเจิ& นไปตามความเท็จ
10 ข้ าพระองค์ มิ ได้ งํา ความ
5โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ชอบธรรมของพระองค์ ไว้ แต่ ใน
ของข้ าพระองค์ พระองค์ได้ ทรง จิ ตใจของข้ าพระองค์ ข้ าพระ
ทวี พระราชกิ จอันมหั ศจรรย์ ของ องค์ ได้ พูดถึ งความสั ตย์ ซ&ื อและ
พระองค์ และพระดํา ริ ของพระ ความรอดของพระองค์ ข้ าพระ
องค์แก่ ข้าพระองค์ ไม่ มีผ้ ู ใดราย องค์ มิ ได้ ปิดบั งความเมตตาและ
งานพระราชกิ จ ทั( งสิ( นเหล่ า นั( น ความจริ งของพระองค์ ไว้ จาก
ได้ ถ้ าข้ าพระองค์ จะประกาศ ชุ มนุ มชนใหญ่ โตนั( น
และบอกกล่ าวแล้ ว ก็มีมากมาย 11 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
เหลือที&จะนับได้
พระองค์ อย่ าทรงยึ ดเหนี& ยวพระ
การเชื อฟั งเป็ น
กรุ ณ าคุ ณของพระองค์ จ ากข้ า
พระองค์ ขอให้ ความเมตตาและ
เครื องบู ชาที ดีทีสุด
6เครื& องสัตวบูชาและเครื& องบู ชา ความจริ งของพระองค์ สงวนข้ า
พระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ พระ พระองค์ไว้ เป็ นนิตย์
องค์ ท รงเบิ ก หู ของข้ าพระองค์ 12 เพราะความชั& วได้ ล้ อมข้ า
เครื& องเผาบูชาและเครื& องบูชาไถ่ พระองค์ ไว้ อย่ างนั บไม่ ถ้ วน
ความชั& วช้ าของข้ าพระองค์ ตาม
บาป พระองค์มิได้ ทรงเรียกร้ อง
7แล้ วข้ าพระองค์ ทู ลว่ า "ดู เถิ ด ทั นข้ าพระองค์ จนข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ มาแล้ ว พระเจ้ าข้ า มองอะไรไม่ เห็น มั นมากกว่ า
ในหนั ง สื อ ม้ วนก็ มี เ ขี ยนเรื& อง เส้ นผมบนศีรษะข้ าพระองค์ จิต
ใจของข้ าพระองค์กฝ็ ่ อไป
ข้ าพระองค์
(K) สดด KK:K (H) สดด F:DF; KH:J (M) สดด DKO:H (O) สดด MI:J; MD:DO
(P) ปฐก K:DM; ฮบ DI:P-L (J) สดด DDF:D; DDL:DO (L) สดด FF:FF
(DI) อสค F:P; K:DP-DJ (DD) สดด OL:DK, DO (DF) สดด FF:DD-DL
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หน้ า 1183
สดุดี HI, HD
13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ จะทรงช่ วยเขาให้ พ้ นในวั นยาก
ทรงพอพระทั ยที& จะช่ วยข้ าพระ ลําบาก
องค์ให้ พ้น โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ- 2 พระเยโฮวาห์ จะทรงป้ องกั น
วาห์ ขอทรงเร่ งมาสงเคราะห์ ข้า เขาและรั กษาเขาให้ มี ชี วิ ต ใน
พระองค์เถิด
แผ่ นดิ นเขาจะได้ รั บพระพร
14 ขอให้ ผู้ ที& หาโอกาสทํา ลาย พระองค์ จะไม่ ทรงมอบเขาไว้
ชี วิ ตของข้ าพระองค์ ได้ อายและ กับศัตรูของเขาให้ ทาํ ตามใจชอบ
เกิดความยุ่ งเหยิงด้ วยกัน ขอให้ 3เมื& อเขาอยู่ บนที&นอนด้ วยความ
ผู้ ปรารถนาสิ& งชั& วร้ ายต่ อข้ า อิดโรยพระเยโฮวาห์ จะทรงทําให้
พระองค์ น( ั นต้ องหั นกลั บไปและ เขาแข็งแรงขึ( น เมื& อเขาอยู่ บนที&
ได้ ความอัปยศ
นอนแห่ งความเจ็ บไข้ พระองค์
15 ขอให้ คนเหล่ านั( นสาบสู ญไป จะทรงรักษาเขาให้ หายหมด
เพื& อเป็ นรางวั ลสํา หรั บความน่ า
การทู ลขอของดาวิด
ละอายที& เขาได้ พู ด กั บ ข้ าพระ 4ข้ าพระองค์ ทู ลว่ า "ข้ าแต่ พระ
องค์ว่า "อ้ าฮา อ้ าฮา" นั( น
เยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่
16 ขอให้ บรรดาผู้ แสวงหาพระ ข้ าพระองค์ ขอทรงรั กษาจิ ต
องค์ เปรมปรี ด@ ิ และยิ นดี ในพระ วิ ญญาณข้ าพระองค์ เพราะข้ า
องค์ ขอให้ บรรดาผู้ ที& รั กความ พระองค์ได้ ทาํ บาปต่ อพระองค์"
รอดของพระองค์ กล่ าวเสมอว่ า 5ศั ตรู ของข้ าพเจ้ ากล่ า วใส่ ร้ าย
"พระเยโฮวาห์ ใหญ่ ย&ิ งนัก"
ข้ าพเจ้ าว่ า "เมื& อไรเขาจะตายนะ
17 ฝ่ ายข้ าพระองค์ ยากจนและ และชื& อของเขาจะได้ พินาศ"
ขัดสน แต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง 6 ถ้ าคนหนึ& งคนใดมาเห็ น ข้ า
เอาพระทัยใส่ ข้าพระองค์ โอ ข้ า พระองค์ เขาจะพูดเรื& องไร้ สาระ
แต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ขอ ขณะที& ใจของเขาเก็บเรื& องความ
อย่ าทรงรอช้ า พระองค์ทรงเป็ น ชั& วช้ า เมื& อเขาออกไปเขาก็ป่าว
ผู้ อุ ปถั มภ์ และเป็ นผู้ ช่ วยให้ พ้ น ร้ องไป
ของข้ าพระองค์
7 ทุ กคนที& เกลี ย ดข้ าพระองค์
การเอาใจใส่ คนจน
เขาซุบซิ บกั นถึงเรื& องข้ าพระองค์
ถึงหัวหน้านักร้อง
เขาปองร้ ายต่ อข้ าพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด
8เขาทั( งหลายกล่ าวว่ า "โรคร้ าย
ผู้ ใดเอาใจใส่ คนจนก็ เข้ าไปอยู่ ในตัวเขาแล้ ว เขาจะไม่
เป็ นสุ ข พระเยโฮวาห์ ลุกไปจากที&ท&ีเขานอนนั( นอีก"
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(DK) สดด FM:DP-DJ (DH) สดด KD:DP-DJ (DM) สดด OL:FH-FM (DO) สดด FF:FO
(DP) สดด HI:M (D) สดด DDF:L (F) สดด KK:DL (K) สดด PK:FO (H) สดด KF:M
(M) สดด FF:O-J (O) สดด DF:F (P) สภษ DO:FJ; FO:FI (J) สดด KJ:K-P
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สดุดี HD, HF
หน้ า 1184
9แม้ ว่ าเพื& อนในอกของข้ าพระ ฉันใด โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า จิตวิญองค์ ผู้ ซึ& งข้ าพระองค์ ไว้ วางใจ ญาณของข้ าพระองค์ ก ็กระเสื อก
ผู้ ที& รั บ ประทานอาหารของข้ า กระสนหาพระองค์ฉันนั( น
พระองค์ ได้ ยกส้ นเท้ าต่ อข้ า 2จิ ตวิ ญญาณของข้ าพเจ้ ากระพระองค์
หายหาพระเจ้ า หาพระเจ้ าผู้
ดาวิดพึ งพระเจ้า
ทรงพระชนม์ เมื& อไรข้ าพเจ้ า
10 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอแต่ จะได้ มาปรากฏต่ อ พระพั ก ตร์
พระองค์ ท รงพระกรุ ณ าต่ อข้ า พระเจ้ า
พระองค์ ขอทรงยกข้ าพระองค์ 3ข้ าพเจ้ ากินนํา( ตาต่ างอาหารทั( ง
วันคืน ขณะที&คนพูดกับข้ าพเจ้ า
ขึ( น เพื& อข้ าพระองค์จะสนองเขา
11 โดยข้ อนี( ข้ าพระองค์ ทราบ วั นแล้ ววั นเล่ าว่ า "พระเจ้ าของ
ว่ า พระองค์ ทรงพอพระทั ยใน เจ้ าอยู่ ท&ีไหน"
ข้ าพระองค์ คื อศัตรูของข้ าพระ 4เมื& อข้ าพเจ้ าระลึ กถึ งสิ& งเหล่ านี(
ข้ าพเจ้ าก็ระบายความในใจออก
องค์ไม่ ได้ ชนะข้ าพระองค์
12 แต่ พระองค์ ท รงคํา( ชู ข้ า พระ มาได้ เพราะข้ าพเจ้ าไปกับประองค์ ไ ว้ เพราะความสั ต ย์ สุ จ ริ ต ชาชน คื อไปกั บพวกเขาถึ งพระ
ของข้ าพระองค์ และทรงตั( งข้ า นิ เวศของพระเจ้ า ด้ วยเสี ยงโห่
พระองค์ ไว้ ต่ อเบื( องพระพั กตร์ ร้ องยิ นดี และเสี ยงเพลงโมทนา
คื อมวลชนกํา ลั ง มี เทศก าล
พระองค์เป็ นนิตย์
13 สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระ ฉลอง
เจ้ าแห่ งอิ ส ราเอลเป็ นนิ ต ย์ ใ น 5โอ จิตใจของข้ าพเจ้ าเอ๋ย ไฉน
อดี ต และสื บไปเป็ นนิ ตย์ เอ- เจ้ าจึ งฝ่ ออยู่ ไฉนเจ้ าจึงกระสั บ
กระส่ ายอยู่ ในข้ าพเจ้ า เจ้ าจง
เมนและเอเมน
หวังใจในพระเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ า
เล่มที สอง
จะยั ง คงสรรเสริ ญพระองค์ สาํ ซึ งเปรียบกับหนังสืออพยพ
หรั บความช่ วยเหลื อ ที& มาจาก
เกี ยวกับประเทศอิ สราเอล
พระพักตร์ของพระองค์
ดาวิดมีความร้อนรน
6โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ
ในการปรนนิบตั ิ พระเจ้า
องค์ จิตใจของข้ าพระองค์ฝ่อ
ถึงหัวหน้านักร้อง
อยู่ ภายในข้ าพระองค์ เพราะ
มัสคิ ลบทหนึ งของคณะโคราห์
กวางกระเสื อกกระสน ฉะนั( นข้ าพระองค์ จึ งจะระลึ กถึ ง
หาลํา ธารที& มี นํา( ไหล พระองค์ ตั( งแต่ แผ่ นดิ นแห่ ง
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(L) สดด MM:DF-DH (DI) สดด MP:D (DD) สดด DK:H (DF) สดด FM:FD; LH:DJ
(DK) สดด PF:DJ-DL (D) สดด HH:D (F) สดด KO:J-L (K) สดด JI:M; DIF:L
(H) นรธ D:FD; โยบ FL:F (M) สดด KM:DH; HF:DD (O) สดด FF:D; HK:H
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หน้ า 1185
สดุดี HF, HK
แม่ นํา( จอร์ แดนและแห่ งภู เ ขา
ดาวิดสัญญาว่ าจะปรนนิบตั ิ
เฮอร์โมนตั( งแต่ เนินมิซาร์
พระเจ้าด้วยความปี ติ ยินดี
7 เมื& อเสี ยงนํา( แก่ ง ตกที& ลึ ก ก็ กู่
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ
เรี ยกที& ลึ ก บรรดาคลื& นและระทรงแก้ แทนข้ าพระองค์
ลอกของพระองค์ ท่ ว มข้ าพระ และต่ อสู้ คดี ของข้ าพระองค์ ต่ อ
องค์แล้ ว
ประชาชาติท&ีไร้ ธรรม โอ ขอทรง
8 กลางวั น พระเยโฮวาห์ จ ะทรง ช่ วยข้ าพระองค์ ใ ห้ พ้ นจากคน
บั ญชาความเมตตาของพระองค์ ล่ อลวงและคนอธรรม
และกลางคื นเพลงของพระองค์ 2 เพราะพระองค์ ท รงเป็ นพระ
จะอยู่ กั บข้ าพเจ้ า พร้ อมกั บคํา เจ้ าแห่ งกํา ลั ง ของข้ าพระองค์
อธิ ษฐานต่ อพระเจ้ าแห่ งชี วิ ต ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิ( งข้ า
ของข้ าพเจ้ า
พระองค์เสีย ไฉนข้ าพระองค์จึง
พระเจ้าทรงเป็ นศิ ลาของเรา
ต้ องไปอย่ างเป็ นทุ กข์ เพราะการ
9 ข้ าพเจ้ าทู ล พระเจ้ าศิ ล าของ บีบบังคับของศัตรู
ข้ าพเจ้ าว่ า "ไฉนพระองค์ทรงลืม 3โอ ขอทรงโปรดใช้ ความสว่ าง
ข้ าพระองค์เสีย ไฉนข้ าพระองค์ และความจริ งของพระองค์ ออก
จึงต้ องไปอย่ างเป็ นทุ กข์ เพราะ ไปให้ นาํ ข้ าพระองค์ ให้ ท( ั งสอง
การบีบบังคับของศัตรู"
นําข้ าพระองค์มาถึ งภูเขาบริสุทธิ@
10 ปรปั กษ์ ของข้ าพเจ้ าเยาะ ของพระองค์ และถึ งพลั บพลา
เย้ ยข้ าพเจ้ า ประดุ จดาบภาย ของพระองค์
ในบรรดากระดู ก ของข้ าพเจ้ า 4แล้ วข้ าพระองค์ จ ะไปยั ง แท่ น
ในเมื& อเขากล่ าวแก่ ข้ าพเจ้ า บู ชาของพระเจ้ า ถึ งพระเจ้ าซึ& ง
ทุ กวั นว่ า "พระเจ้ าของเจ้ าอยู่ ท&ี เป็ นความชื& นบานยอดยิ& งของ
ไหน"
ข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า
11 โอ จิ ตใจของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ข้ าพระ
ไฉนเจ้ าจึงฝ่ ออยู่ ไฉนเจ้ าจึงกระ องค์ จ ะถวายเพลงสดุ ดี แด่ พระ
สับกระส่ ายอยู่ ในข้ าพเจ้ า เจ้ าจง องค์ด้วยพิณเขาคู่
หวังใจในพระเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ า
พระเจ้าทรงเป็ น
จะยั งคงสรรเสริ ญพระองค์ ผู้
ผู ห้ นุ นจิ ตใจของดาวิด
ทรงเป็ นสวั ส ดิ ภ าพแห่ งสี ห น้ า 5โอ จิตใจของข้ าพเจ้ าเอ๋ย ไฉน
ของข้ าพเจ้ า และพระเจ้ าของ เจ้ าจึ งฝ่ ออยู่ ไฉนเจ้ าจึงกระสั บ
ข้ าพเจ้ า
กระส่ ายอยู่ ในข้ าพเจ้ า จงหวังใจ
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(P) โยบ D:DH-DL; DI:DP (J) สดด HH:H; DKK:K (L) สดด DJ:F; FJ:D
(DI) สดด HF:K (DD) สดด HF:M; HK:M (D) สดด P:J (F) สดด FJ:P; DHI:P
(K) สดด HI:DD; MP:K (H) สดด OO:DK; DDO:DF (M) สดด HF:M, DD

19_psa.pub
page 47

Friday, March 04, 2016 19:30

สดุดี HK, HH
หน้ า 1186
ในพระเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าจะยั ง เป็ นกษั ตริย์ของข้ าพระองค์ ขอ
คงสรรเสริญพระองค์ ผู้ ทรงเป็ น พระองค์ ทรงบั ญชาการช่ วยให้
สวั สดิ ภาพแห่ งสี หน้ าของข้ าพ- พ้ นไว้ สาํ หรับยาโคบ
เจ้ า และพระเจ้ าของข้ าพเจ้ า
5 ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายดั น ศั ต รู
ความโปรดปราน
ออกไปโดยพระองค์ ข้ าพระองค์
ทั( งหลายเหยียบคนที& ลุกขึ( นต่ อสู้
ในอดีต
ข้ าพระองค์ ลงด้ วยพระนามของ
ถึงหัวหน้านักร้อง
พระองค์
มัสคิ ลบทหนึ ง
6เพราะข้ าพระองค์ ไม่ วางใจใน
ของคณะโคราห์
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ข้ า คันธนู ของข้ าพระองค์ และดาบ
พระองค์ ท( ั งหลายได้ ของข้ าพระองค์ ช่ วยข้ าพระองค์
ยินกั บหู ของตน บรรพบุรุ ษของ ให้ รอดไม่ ได้
ความชัวร้ายต่ างๆ
ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายเล่ า ให้ ฟั ง
ในปั จจุ บนั
ถึงกิจการซึ& งพระองค์ ทรงกระทํา
ในสมั ยของเขา ในสมั ยโบราณ 7 แต่ พระองค์ ได้ ทรงช่ วยข้ า
กาลนั( น
พระองค์ ทั( งหลายให้ รอดจาก
2 พระองค์ ทรงขั บไล่ บรรดา ศั ตรู และทรงให้ ผ้ ู เกลี ยดข้ า
ประชาชาติ ออกไปด้ วยพระหั ตถ์ พระองค์ได้ ความอาย
ของพระองค์ เอง แต่ พระองค์ 8 ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายอวดถึ ง
ทรงปลู กบรรพบุ รุ ษทั( งหลายไว้ พระเจ้ าได้ ตลอดทั( งวั น และข้ า
พระองค์ ทรงให้ ชาติ ท( ั งหลาย พระองค์ ท( ั งหลายสรรเสริ ญพระ
ทุ กข์ใจ และได้ ทรงขับไล่ ชาติท( ัง นามของพระองค์ เป็ นนิ ตย์ เซหลายนั( นออกไป
ลาห์
3เพราะเขาทั( งหลายไม่ ไ ด้ แผ่ น 9 แต่ พระองค์ ยั งทรงทอดทิ( ง
ดิ นนั( นมาครอบครองด้ วยดาบ ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายเสี ย และ
ของเขาเอง มิ ใช่ แขนของเขาที& ให้ ข้ าพระองค์ ไ ด้ ความอั ปยศ
ช่ วยให้ เขารอด แต่ โดยพระหั ตถ์ และมิ ไ ด้ เสด็ จ ออกไปกั บ กอง
ขวา และพระกรของพระองค์ ทัพของข้ าพระองค์ท( ังหลาย
และโดยความสว่ างจากสี พระ 10 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้ า
พั กตร์ พระองค์ เพราะพระองค์ พระองค์ ท( ั งหลายถอยกลั บจาก
ทรงโปรดปรานเขาทั(งหลาย
คู่ อริ และคนที& เกลี ยดข้ าพระ
4โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์ทรง องค์ท( ังหลายก็ได้ ของริบไป

44

(D) สดด HF:D (F) สดด PJ:MM; JI:J (K) พบญ H:KP-KJ (H) สดด PH:DF
(M) สดด DJ:KL-HF; DDJ:DI-DK (O) สดด FI:P (P) สดด DHI:P; DHH:DI
(J) สดด KH:F (L) สดด HK:F; OI:D (DI) ลนต FO:DP
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หน้ า 1187
สดุดี HH
11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้ า ที& ของมั งกร และคลุ มข้ าพระ
พระองค์ ท( ั ง หลายเป็ นดั งแกะที& องค์ท( ังหลายไว้ ด้วยเงามัจจุ ราช
จะเอาไปกิ น และทรงกระจาย 20 ถ้ าเราได้ ลื มพระนามพระเจ้ า
ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายให้ ไปอยู่ ของเรา หรือพนมมือของเราให้
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
แก่ พระอื& น
12 พระองค์ ท รงขายประชาชน 21 พระเจ้ าจะไม่ ทรงค้ นหาเรื& อง
ของพระองค์อย่ างให้ เปล่ า ตาม นี( หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบ
ราคาไม่ ทรงได้ อะไรเพิ& มเลย
ความลึกลับของจิตใจ
13 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้ า 22 เพราะเห็ นแก่ พระองค์ ข้ า
พระองค์ เป็ นที& นิ นทาของเพื& อน พระองค์ ท( ั งหลายจึ งถู กประหาร
บ้ าน เป็ นที& เยาะเย้ ยและดู หมิ& น วันยังคํ&า และนับว่ าเป็ นเหมื อน
แก่ ผ้ ู ท&ีอยู่ รอบข้ าพระองค์
แกะสําหรับจะเอาไปฆ่ า
14 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้ า
ดาวิดทู ลขอ
พระองค์ ท( ั งหลายเป็ นคํา ครหา
ความช่ วยเหลือ
ท่ ามกลางประชาชาติ เป็ นที& ส&ั น 23 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ศีรษะท่ามกลางชาติท( ังหลาย
ขอทรงตื& นเถิ ด ไฉนพระองค์
15 ความอั ปยศอดสูอยู่ ตรงหน้ า บรรทมอยู่ ขอทรงตื& นขึ( นเถิ ด
ข้ าพระองค์ วันยั งคํ&า และความ ขออย่ า ทรงทอดทิ( งข้ าพระองค์
อับอายคลุมหน้ าข้ าพระองค์
เสียตลอดกาล
16 เนื& องด้ วยเสี ยงของคนเยาะ 24 ไฉนพระองค์ ท รงซ่ อ นพระ
เ ย้ ยแ ละ ค นห มิ& นป ระ ม า ท พั กตร์ ของพระองค์ เสี ย ไฉน
เนื& องด้ วยศัตรูและผู้ แก้ แค้ น
พระองค์ ทรงลื ม การที& ข้ าพระ
17 สิ& งทั( งปวงนี( เกิ ด แก่ ข้ าพระ องค์ ท( ั งหลายทุ กข์ ยากและถู ก
องค์ท( ั งหลาย แม้ ว่าข้ าพระองค์ บีบบังคับเสีย
ไม่ ลื มพระองค์ หรื อทุ จริ ตต่ อ 25 เพราะจิ ตวิ ญญาณข้ าพระ
พันธสัญญาของพระองค์
องค์ ท( ั งหลายโน้ มถึ งผงคลี ร่ าง
18 จิ ตใจของข้ าพระองค์ ทั( ง กายของข้ าพระองค์ ทั( งหลาย
หลายก็มิได้ หันกลับ ย่ างเท้ าของ เกาะติดดิน
ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายก็มิ ได้ พราก 26 ลุ กขึ( นเถิ ด พระเจ้ าข้ า ขอ
จากพระมรรคาของพระองค์
เสด็จมาช่ วยข้ าพระองค์ ท( ังหลาย
19 ถึ งแม้ พระองค์ ทรงให้ ข้ า ขอทรงไถ่ ข้าพระองค์ ไว้ เพื& อเห็น
พระองค์ ท( ั งหลายแหลกลาญใน แก่ ความเมตตาของพระองค์
(DD) ยรม DF:K (DF) พบญ KF:KI (DK) สดด PL:H (DH) พบญ FJ:KP (DM) ยชว P:P-L
(DO) สดด PH:DJ (DP) ดนล L:DK (DJ) สดด PJ:MP (DL) สดด KJ:J (FI) สดด HH:DP
(FD) สดด DKL:D (FF) รม J:KO (FK) สดด P:O (FH) สดด DI:D (FM) สดด OO:DD-DF
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สดุดี HM
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ความรุ่ งเรื องแห่ ง
6โอ พระเจ้ าข้ า พระที& น&ั งของ
พระองค์ ดาํ รงเป็ นนิ ตย์ และเป็ น
อาณาจักรของพระคริ สต์
นิ ตย์ ธารพระกรแห่ งอาณาจั กร
ถึงหัวหน้านักร้อง
ของพระองค์ ก ็ เ ป็ นธารพระกร
ตามทํานองโชชานิ ม
เที&ยงธรรม
มัสคิ ลบทหนึ งของคณะโคราห์
7 พระองค์ ทรงรั กความชอบ
เพลงแห่ งความรัก
จิ ต ใจข้ าพเจ้ าล้ นไหล ธรรมและทรงเกลี ยดชั งความ
ด้ วยแนวคิดดี ข้ าพเจ้ า ชั& วช้ า ฉะนั( นพระเจ้ าคือพระเจ้ า
เล่ าบทประพั นธ์ ของข้ าพเจ้ า ของพระองค์ท่านได้ ทรงเจิมพระ
ถวายกษั ตริ ย์ ลิ( นของข้ าพเจ้ า องค์ ท่ านไว้ ด้ วยนํา( มั นแห่ ง
เหมื อ นปากกาของอาลั ก ษณ์ ท&ี ความยิ น ดี ย&ิ งกว่ าพระสหายทั( ง
ปวงของพระองค์ท่าน
ชํานาญ
2 พระองค์ ท่ านงามเลิ ศยิ& งกว่ า 8บรรดาฉลองพระองค์ ของพระ
บุ ตรทั( งหลายของมนุ ษย์ พระ องค์ ท่ า นก็หอมฟุ้ งไปด้ วยกลิ& น
คุ ณหลั& งลงบนริ มฝี ปากของพระ มดยอบ กฤษณา และการบู ร
องค์ ท่ าน เพราะฉะนั( นพระเจ้ า จากพระราชวังงาช้ าง ฉลองพระ
ทรงอํานวยพระพรพระองค์ ท่ าน องค์ เหล่ านี( กระทํา ให้ พระองค์
ท่านยินดี
ตลอดกาล
@
3โอ ข้ าแต่ องค์ผ้ ู ทรงมหิ ทธิฤทธิ 9ในหมู่ สตรี ผ้ ู มี เกี ยรติ ของพระ
ขอทรงขั ด ดาบไว้ ที& เ อวของพระ องค์ ท่ า นมี ร าชธิ ด าของบรรดา
องค์ท่าน โดยสง่ าราศีและความ กษั ตริ ย์ พระราชิ นี ประดั บทอง
คําเมื องโอฟี ร์ประทับอยู่ ข้างขวา
สูงส่ งของพระองค์ท่าน
4ขอทรงม้ าอย่ า งโอ่ อ่ า ตระการ พระหั ตถ์พระองค์ท่าน
เสด็จไปอย่ างมี ชั ย เพื& อเห็นแก่ 10 โอ ธิดาเอ๋ย จงพิเคราะห์ ฟั ง
ความจริง ความอ่ อนสุภาพและ และเอี ยงหู ของเธอลง จงลื ม
ความชอบธรรม ให้ พระหั ตถ์ ชนชาติของเธอ และลืมบ้ านบิดา
ขวาของพระองค์ ท่านสอนกิจอั น ของเธอเสีย
11 และกษั ตริ ย์จะทรงปรารถนา
น่ าครั& นคร้ ามแก่ พระองค์ท่าน
5 ลู กธนู ของพระองค์ ท่ า นก็ ค ม ความงามของเธอ เนื& องจากพระ
อยู่ ในจิ ตใจของศั ตรู ของกษัตริ ย์ องค์ท่านเป็ นเจ้ านายของเธอ จง
ชนชาติท( ั งหลายจึ งล้ มอยู่ ใต้ พระ โค้ งลงให้ พระองค์ท่านเถิด
12 ธิ ดาของเมื องไทระจะเอา
องค์ท่าน

45

(D) D พศด DP:FP (F) พซม F:K; M:DI (K) อสย HL:F (H) วว O:F; DL:DD
(M) สดด FD:DF; KJ:F (O) สดด JL:FL, KO (P) สดด KK:M; LL:H
(J) พซม D:K (L) สดด HM:DF; PF:DI (DI) พซม F:DI-DK (DD) พซม D:J
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ของกํา นั ลมากํา นั ลเธอ
คื อ พระองค์ ท( ั งหลาย เป็ นความ
เศรษฐี ม&ั งคั& งที& สุ ดของประชาชน ช่ วยเหลื อที& พร้ อมอยู่ ในยามยาก
จะขอความกรุณาจากเธอ
ลําบาก
13 เจ้ าหญิ ง ประดั บพระกายใน 2ฉะนั( นเราจะไม่ กลั ว แม้ ว่ า
ห้ องของพระนางเธอด้ วยเสื( อผ้ า แผ่ นดินโลกจะถู กยกออกไป แม้
ยกทองคํา
ว่ าภูเขาทั( งหลายจะโคลงเคลงลง
14 เขาจะนํา พระนางผู้ ทรงเสื( อ สู่ สะดือทะเล
หลายสี เข้ าเฝ้ ากษั ตริ ย์ และจะ 3 แม้ ว่ านํา( ทะเลคึ ก คะนองและ
นํา หญิ งพรหมจารี ผ้ ู ติ ดตามคื อ ฟองฟู แม้ ว่ าภู เขาสั& นสะเทื อน
เพื& อนเจ้ าสาวมาถวายพระองค์ เพราะทะเลอลวนนั( น เซลาห์
ท่าน
4มี แม่ นาํ( สายหนึ& ง ที& คลองระ15 เขาทั( งหลายจะถู กนํา ไปด้ วย บายจะกระทํา ให้ พระมหานคร
ความชื& นบานและยิ นดี เขาจะ ของพระเจ้ ายิ นดี คื อพลั บพลา
เข้ าไปในพระราชวัง
บริสุทธิ@ ขององค์ผ้ ู สูงสุด
16 บรรดาโอรสของพระองค์ 5 พระเจ้ าทรงสถิ ตกลางพระ
ท่ านจะแทนบรรพบุ รุ ษของพระ มหานคร เธอจะไม่ โคลงเคลง
องค์ ท่ าน พระองค์ ท่ านจะแต่ ง ย้ ายไป พอรุ่ งอรุณพระเจ้ าก็ทรง
ตั( งให้ เป็ นเจ้ านายทั& วแผ่ น ดิ น ช่ วยเธอไว้
โลกทั(งสิ( น
6บรรดาประชาชาติ ก ็อ ลหม่ าน
17 เราจะกระทําให้ พระนามของ และราชอาณาจั ก รทั( งหลายก็
พระองค์ ท่ านเป็ นที& เชิ ดชู ตลอด คลอนแคลน พระองค์ทรงเปล่ ง
บรรดาชั& วอายุ ฉะนั( นชนชาติ ท( ัง พระสุ รเสี ยง แผ่ นดินโลกก็ละหลายจะสดุ ดี พระองค์ ท่ านเป็ น ลายไป
นิจกาล
7 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรง
"พระเจ้าทรงเป็ นที ลี ภัย
สถิ ตกั บเราทั( งหลาย พระเจ้ า
ของยาโคบทรงเป็ นที& ลี( ภั ยของ
และเป็ นกําลังของ
พวกเรา เซลาห์
ข้าพระองค์ทงหลาย"
ั
8มาเถิ ด มาดู พระราชกิ จของ
ถึงหัวหน้านักร้อง
พระเยโฮวาห์ ว่า พระองค์ ทรง
ของคณะโคราห์
กระทํา ให้ เกิ ด การรกร้ างอะไร
บทเพลงตามทํานองอาลาโมธ
พระเจ้ าทรงเป็ นที& ล( ี ภั ย บ้ างในแผ่ นดินโลก
และเป็ นกํา ลั ง ของข้ า 9 พระองค์ ท รงให้ สงครามสงบ

46

(DF) อสย FK:DP-DJ (DK) สดด L:DI (DH) พซม D:H (DM) อสย KM:DI
(DO) สดด FF:KI (DP) สดด FF:KI (D) สดด JH:D (F) สดด FK:H (K) สดด DJ:H
(H) สดด FK:F (M) สดด OJ:DJ (O) สดด F:D-H (P) สดด HM:DD (J) สดด OO:M
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สดุดี HO-HJ
หน้ า 1190
ถึ งที& สุ ดปลายแผ่ นดิ นโลก พระ ขึ( นด้ วยเสียงแตร
องค์ ทรงหั กคั นธนู และฟั นหอก 6 จงร้ องเพลงสรรเสริ ญถวาย
เสี ย พระองค์ ทรงเผารถรบเสี ย พระเจ้ า จงร้ องเพลงสรรเสริ ญ
ด้ วยไฟ
เถิด จงร้ องเพลงสรรเสริญถวาย
10 "จงนิ& งเสีย และรู้ เถอะว่ า เรา พระมหากษัตริย์ของเรา จงร้ อง
คื อพระเจ้ า เราจะเป็ นที& ยกย่ อง เพลงสรรเสริญเถิด
ท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็ น 7เพราะพระเจ้ าทรงเป็ นกษัตริ ย์
ที&ยกย่ องในแผ่ นดินโลก"
เหนือแผ่ นดินโลกทั(งสิ( น จงร้ อง
11 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรง เพลงสรรเสริญด้ วยความเข้ าใจ
สถิ ตกั บเราทั( งหลาย พระเจ้ า 8พระเจ้ าทรงครอบครองเหนื อ
ของยาโคบทรงเป็ นที& ลี( ภั ยของ นานาประชาชาติ พระเจ้ าทรง
พวกเรา เซลาห์
ประทั บบนพระที& น&ั งแห่ งความ
คําชักชวนแก่
บริสุทธิ@ ของพระองค์
9บรรดาเจ้ านายของชนชาติ ท( ั ง
บรรดาประชาชาติ
หลายประชุ มกั น เป็ นประชาชน
ถึงหัวหน้านักร้อง
ของพระเจ้ าแห่ งอับราฮัม เพราะ
เพลงสดุดีของคณะโคราห์
โอ ดู ก่ อ นชนชาติ ท( ั ง บรรดาโล่ ของแผ่ น ดิ น โลกเป็ น
หลาย จงตบมือ จงโห่ ของพระเจ้ า พระองค์ทรงเป็ นที&
ยกย่ องอย่ างสูง
ร้ องถวายพระเจ้ าด้ วยเสียงไชโย
ภู เขาศิ โยนจะเป็ น
2 เพราะพระเยโฮวาห์ องค์ ผ้ ู สู ง
นครขององค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า
สุดเป็ นที&น่าคร้ ามกลัว ทรงเป็ น
พระมหากษั ตริ ย์ผ้ ู ยิ& งใหญ่ เหนื อ
เพลงสดุดีของคณะโคราห์
แผ่ นดินโลกทั(งสิ( น
พระเยโฮวาห์ นั( นยิ& ง
ให ญ่ และ สมควรจะ
3 พระองค์ จะทรงปราบปราม
ชนชาติท( ั งหลายให้ อยู่ ภายใต้ เรา สรรเสริ ญอย่ างยิ& ง ในนครแห่ ง
และชาวประเทศทั( งหลายให้ อยู่ พระเจ้ าของเรา บนภู เขาแห่ ง
ภายใต้ เท้ าของเรา
ความบริสุทธิ@ ของพระองค์
4 พระองค์ จะทรงเลื อกมรดก 2มองขึ( นไปก็ดู งาม เป็ นความ
ของเราให้ เรา เป็ นสิ& งภูมิ ใจของ ชื& นบานของแผ่ นดิ น โลกทั( งสิ( น
คือภูเขาศิโยน ด้ านทิศเหนือ ซึ& ง
ยาโคบที&พระองค์ทรงรัก เซลาห์
5 พระเยโฮวาห์ เสด็ จ ขึ( นด้ วย เป็ นนครของพระมหากษัตริย์
เสียงโห่ ร้ อง พระเยโฮวาห์ เสด็จ 3 ภายในปราสาททั( งหลายของ

47

48

(DI) ฮบก F:FI (DD) สดด HO:D (D) สดด HO:D (F) สดด OM:M (K) สดด DJ:HP
(H) พบญ DD:DF (M) สดด FH:P-DI (O) สดด LO:D-F (P) สดด HP:F (J) สดด FF:FP
(L) สดด PF:P-L (D) F พศด FI:D-KP (F) สดด MI:F (K) สดด PO:D-M; DFM:D
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หน้ า 1191
สดุดี HJ, HL
นครนั( นก็เป็ นที& ทราบกั นแล้ วว่ า 13 จงสั งเกตเชิ งเทิ นของเธอให้
พระเจ้ าทรงเป็ นที&ล( ี ภัยอันมั& นคง ดี จงพิ จารณาปราสาททั( งหลาย
4เพราะดูเถิด กษัตริย์ชุมนุ มกัน ของเธอ เพื& อท่ านจะได้ บอกคน
แล้ วเสด็จไปด้ วยกัน
ชั& วอายุต่อไป
5พอท่ านทั( งหลายเห็ นนครนั( น 14 ว่ านี& คือพระเจ้ า ทรงเป็ นพระ
ท่ านก็พากั นประหลาดใจ ท่ าน เจ้ าของเราเป็ นนิจกาล พระองค์
เป็ นทุ กข์ แล้ วก็ต&ื นหนีไป
จะทรงเป็ นผู้ นาํ ของเราจนถึงเว6ความตระหนกตกประหม่ าจั บ ลาสิ( นชี วิต
ใจท่านที& น&ั น มีความทุ กข์ ระทม
การวางใจในพระเจ้า
อย่ างหญิงกําลังคลอดบุตร
สําหรับการเป็ นขึ นมาใหม่
7พระองค์ ทรงฟาดทําลายกําปั& น
ถึงหัวหน้านักร้อง
แห่ งทารชิ ชด้ วยลมตะวันออก
เพลงสดุดีของคณะโคราห์
8เราได้ ยินอย่ างไร เราก็ได้ เห็น
ดูก่อนชาติท( ังหลาย จง
อย่ างนั( น ในนครแห่ งพระเยโฮฟั ง ข้ อความนี( ชาว
วาห์ จอมโยธา ในนครแห่ งพระ พิภพทั(งปวงเอ๋ย จงเงี& ยหู ฟัง
เจ้ าของเรา ซึ& งพระเจ้ าจะทรง 2ทั( งผู้ ใหญ่ ผ้ ู น้ อย ทั( งเศรษฐี
สถาปนาไว้ เป็ นนิตย์ เซลาห์
และคนจนด้ วยกัน
9โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ข้ าพระองค์ 3ปากของข้ าพเจ้ าจะเผยปั ญญา
ทั( งหลายคํา นึ งถึ ง ความเมตตา การรํา พึ ง ของจิ ต ใจข้ าพเจ้ าคื อ
ของพระองค์ ในท่ ามกลางพระ ความเข้ าใจ
วิหารของพระองค์
4ข้ าพเจ้ าจะเอี ยงหู ฟั งคํา อุ ปมา
10 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระนาม ข้ าพเจ้ าจะแก้ ปริ ศนาของข้ าพของพระองค์ ไ ปถึ ง ที& สุ ด ปลาย เจ้ าให้ เข้ ากับเสียงพิณเขาคู่
แผ่ นดิ นโลกอย่ างไร คํา สรร- 5 ทํา ไมข้ าพเจ้ าจึ งกลั วในคราว
เสริ ญพระองค์ ก ็ ไปถึ งอย่ า งนั( น ทุ กข์ยากลําบาก เมื& อความชั& วช้ า
พระหั ต ถ์ ขวาของพระองค์ เ ต็ ม แห่ งผู้ ข่มเหงล้ อมตัวข้ าพเจ้ า
ไปด้ วยความชอบธรรม
6คนผู้ วางใจในทรัพย์สมบัติของ
11 ขอภู เ ขาศิ โยนจงเปรมปรี ด@ ิ ตัว และอวดอ้ างความมั& งคั& งอัน
ขอธิดาแห่ งยูดาห์ จงยินดี เพราะ อุดมของตน
เหตุคาํ ตัดสินของพระองค์
7แน่ ที เดี ยวไม่ มี คนใดไถ่ พ&ี น้ อง
12 จงเดินรอบศิ โยน ไปให้ รอบ ของตนได้ หรือถวายค่ าชี วิตของ
เถิด จงนับหอคอยของศิโยน
เขาแด่ พระเจ้ า

49

(H) สดด JK:F-J (M) อพย DH:FM (O) อพย DM:DM (P) อสค FP:FM (J) สดด HH:D-F
(L) สดด FO:K (DI) สดด DDK:K (DD) สดด LP:J (DF) นหม DF:KD (DK) อสย MJ:DF
(DH) สดด DO:F (D) สดด HO:D (F) สดด OF:L (K) พบญ KF:F (H) สดด PJ:F
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สดุดี HL, MI
หน้ า 1192
8 (เพราะค่ าไถ่ ชี วิ ตของเขานั( น 16 ท่ านอย่ ากลั วเมื& อผู้ หนึ& งมั& งมี
แพงและไม่ เคยพอเลย)
ขึ( น เมื& อสง่ าราศีของบ้ านของเขา
9 ที& เขาจะมี ชี วิ ตเรื& อยไปเป็ น เพิ& มขึ( น
นิ ตย์ และไม่ ต้ องเห็นความเปื& อย 17 เพราะเมื& อเขาตาย เขาจะไม่
เน่ า
เอาอะไรไปเลย สง่ าราศี ของเขา
10 เออ เขาเห็นว่ า ถึงปราชญ์ก ็ จะไม่ ลงไปตามเขา
ยั งตาย คนโง่ และคนโฉดก็ต้ อง 18 แม้ ว่าเมื& อเขาเป็ นอยู่ เขานับ
พินาศเหมื อนกัน และละทรั พย์ ว่ าตัวเขาสุขสบาย และคนอื& นจะ
สมบัติของตนไว้ ให้ คนอื& น
ยกย่ องท่านเมื& อท่านเจริญ
11 จิ ตใจเขาคิ ดว่ า วงศ์ วานของ 19 เขาจะไปอยู่ กั บพวกบรรพเขาจะดํา รงอยู่ เป็ นนิ ตย์ และที& บุ รุ ษของเขา ผู้ ซึ& งจะไม่ เห็ น
อยู่ ของเขาถึ งทุ กชั& วอายุ ถึ งเขา ความสว่ างอีก
เคยเรี ย กที& ดิ น ของตั วตามชื& อ 20 มนุ ษย์ ซ&ึ งมี ยศศั กดิ@ แต่ ขาด
ของตน
ความเข้ าใจ เขาก็เหมื อนสั ตว์
12 มนุ ษย์ จ ะคงชี พในยศศั ก ดิ@ เดียรัจฉานที&พินาศ
ของตนไม่ ได้ เขาก็เหมื อนสั ตว์
พระเจ้าผู ท้ รงมหิ ทธิฤทธิ3
เดียรัจฉานที&พินาศ
จะทรงครอบครอง
13 วิ ถี ทางของพวกเขาคื อความ
บนแผ่ นดินโลก
โง่ เขลา ถึงกระนั( นคนชั& วอายุต่อ
เพลงสดุดีของอาสาฟ
ไปก็ พอใจกั บคํา กล่ าวของเขา
พระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ท ธิ เซลาห์
ฤทธิ@ คื อ พระเยโฮวาห์
14 ดั งแกะ เขาถู กกําหนดไว้ ให้ ตรั ส และทรงเรี ยกแผ่ นดิ น โลก
แก่ แดนผู้ ตาย มั จจุ ราชจะเป็ น ตั( งแต่ ท&ี ดวงอาทิ ต ย์ ข( ึ นจนถึ งที&
เมษบาลของเขา คนเที& ยงธรรม ดวงอาทิตย์ตก
จะมี อาํ นาจเหนื อเขาทั( งหลายใน 2พระเจ้ าทรงทอแสงออกมาจาก
เวลาเช้ า และความงามของเขา ศิโยนนครแห่ งความงามหมดจด
จะเปื& อยสิ( นไปในแดนผู้ ตายซึ& ง 3 พระเจ้ าของเราจะเสด็ จมา
คือที&อาศัยของเขา
พระองค์ จะมิ ได้ ทรงเงี ยบอยู่
15 แต่ พระเจ้ าจะทรงไถ่ จิ ตวิ ญ- เพลิ ง จะเผาผลาญมาข้ างหน้ า
ญาณของข้ าพเจ้ าจากฤทธานุ - พระองค์ รอบพระองค์คือวาตะ
ภาพของแดนผู้ ตาย เพราะพระ อันทรงมหิ ทธิฤทธิ@
องค์จะทรงรับข้ าพเจ้ าไว้ เซลาห์
4 พระองค์ จะทรงเรี ยกถึ งฟ้ า
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(J) โยบ KO:DJ (L) สดด JL:HJ (DI) ปญจ F:DO (DD) สดด M:L (DF) สดด HL:FI
(DK) ลก DF:FI (DH) สดด HH:DD (DM) สดด KD:M (DO) สดด HL:M (DP) โยบ D:FD
(DJ) พบญ FL:DL (DL) ปญจ K:FD (FI) สดด HL:DF (D) สดด PK:D (F) สดด OJ:FH
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หน้ า 1193
สดุดี MI
สวรรค์เบื( องบน และถึงแผ่ นดิน เพราะพิ ภพและสารพั ดที& อยู่ ใน
โลก
เพื& อพระองค์ จะทรง นั( นเป็ นของเรา
พิ พากษาประชาชนของพระองค์ 13 เราจะกิ นเนื( อวัวผู้ หรือ หรือ
ว่ า
ดื& มเลือดแพะหรือ
5 "จงรวบรวมบรรดาวิ สุ ท ธิ ช น 14 จงนํา เครื& องการโมทนาพระ
ของเรามาให้ เรา ผู้ กระทําพันธ- คุ ณมาเป็ นเครื& องสั กการบู ชาแด่
สั ญญากั บเราด้ วยเครื& องสั ตว- พระเจ้ า และทําตามคําปฏิญาณ
บูชา"
ของเจ้ าต่ อองค์ผ้ ู สูงสุด
6 ฟ้ าสวรรค์ จะประกาศความ 15 และจงร้ องทู ลเราในวั นทุ กข์
ชอบธรรมของพระองค์ เพราะ ยากลําบาก เราจะช่ วยเจ้ าให้ พ้น
พระเจ้ านั& นแหละทรงเป็ นผู้
และเจ้ าจะถวายสง่ าราศีแก่ เรา"
พิพากษา เซลาห์
16 แต่ พระเจ้ าตรั สกั บคนชั& วว่ า
พระเจ้าทรงชอบพระทัย
"เจ้ ามี สิ ท ธิ@ อะไรที& จะท่ องกฎ
เกณฑ์ ของเรา หรื อรั บปากตาม
ในการเชื อฟั งพระองค์
7"โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จง พันธสัญญาของเรา
ฟั ง และเราจะพูด โอ อิสราเอล 17 เพราะเจ้ าเกลี ยดคํา สั& งสอน
เอ๋ ย เราจะเป็ นพยานปรั กปรํา และเจ้ าเหวี& ยงคํา ของเราไว้ ข้ าง
เจ้ า เราเป็ นพระเจ้ า พระเจ้ าของ หลังเจ้ า
18 เมื& อเจ้ าเห็นโจร เจ้ าก็คบเขา
เจ้ า
8 เราจะมิ ไ ด้ ตั ก เตื อ นเจ้ าเรื& อง และเจ้ าเข้ าสั งคมกั บคนล่ วง
เครื& องสั ตวบู ชาของเจ้ า เครื& อง ประเวณี
เผาบู ชาของเจ้ ามี อยู่ ต่ อหน้ าเรา 19 เจ้ าปล่ อยปากของเจ้ าให้ พู ด
ชั& ว และลิ( นของเจ้ าประกอบการ
เสมอ
9เราจะไม่ รั บวั วผู้ จากเรื อนของ หลอกลวง
20 เจ้ านั& งพู ด ใส่ ร้ ายพี& น้ องของ
เจ้ า หรือแพะผู้ จากคอกของเจ้ า
10 เพราะสั ตว์ ทุ กตั วในป่ าเป็ น เจ้ า เจ้ านินทาลูกชายมารดาของ
ของเรา ทั(งสัตว์เลี( ยงบนภูเขาตั( ง เจ้ าเอง
21 เจ้ า ได้ กระทํา สิ& งเหล่ านี( แล้ ว
พันยอด
11 เรารู้ จั ก บรรดานกแห่ งภู เขา เราก็น&ิ งเงี ยบ เจ้ าคิ ดว่ าเราเป็ น
ทั( งหลาย และบรรดาสั ตว์ ในนา เหมื อนเจ้ า แต่ เราจะขนาบเจ้ า
และเราจะรายงานสิ& งเหล่ า นั( น
เป็ นของเรา
12 ถ้ าเราหิ ว เราจะไม่ บอกเจ้ า ต่ อหน้ าต่ อตาเจ้ า
(M) มธ FH:KD (O) สดด LP:O (P) สดด JD:J (J) สดด HI:O-J (L) อสย HK:FK-FH
(DI) สดด J:O (DD) สดด DIH:DF (DF) สดด FH:D (DH) สดด MI:FK (DM) สดด PP:F
(DO) อสย HJ:FF (DP) สภษ D:P (DJ) สภษ D:DI (DL) สดด MF:K (FI) สดด KD:DJ
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สดุดี MI, MD
หน้ า 1194
22 เจ้ าทั(งหลายผู้ ลืมพระเจ้ า จง กระทํา สิ& งที& ชั& วร้ ายในสายพระ
พิ จารณาเรื& องนี( หาไม่ เราจะฉี ก เนตรพระองค์ ทั( งนี( เพื& อพระ
เจ้ าเป็ นชิ( นๆ และจะไม่ มีสักคน องค์ จะทรงชอบธรรมในคํา ตรั ส
ที&ช่วยเจ้ าให้ พ้นได้
ของพระองค์ และกระจ่ างแจ้ ง
23 บุ ค คลที& นาํ การสรรเสริ ญมา ในการพิพากษาของพระองค์
เป็ นเครื& องสั กการบู ชาก็ ให้ 5ดูเถิด ข้ าพระองค์ถือกําเนิดมา
เกียรติแก่ เรา เราจะสําแดงความ ในความชั& วช้ า และมารดาตั( ง
รอดของพระเจ้ าแก่ ผ้ ู จัดทางของ ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป
เขาอย่ างถู กต้ อง"
6ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์
ดาวิดทู ลขออภัย
ความจริ งภายใน และจะทรง
สอนสติ ปั ญ ญาแก่ ข้ าพระองค์
และขอคืนดีกนั กับพระเจ้า
ภายในจิ ต ใจลึ ก ลั บของข้ าพระ
ถึงหัวหน้านักร้อง
องค์
เพลงสดุดีของดาวิด
เมื อนาธันผูพ้ ยากรณ์มาเฝ้ าท่ าน 7 ขอทรงชํา ระข้ าพระองค์ ด้ วย
ต้ นหุ สบ ข้ าพระองค์ จึ งจะสะหลังจากที ท่านเข้าหา
อาด ขอทรงล้ างข้ าพระองค์และ
นางบัทเชบาแล้ว
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรง ข้ าพระองค์จะขาวกว่ าหิ มะ
แสดงพระกรุ ณ าต่ อข้ า 8ขอทรงโปรดให้ ข้ าพระองค์ ได้
พระองค์ ต ามความเมตตาของ ยิ นความชื& นบานและความยิ นดี
พระองค์ ขอทรงลบการละเมิ ด เพื& อกระดู กซึ& งพระองค์ ทรงหั ก
ของข้ าพระองค์ อ อกไปตามแต่ นั( นจะเปรมปรีด@ ิ
9 ขอทรงเบื อ นพระพั ก ตร์ พระ
พระกรุณาอันอุดมของพระองค์
2 ขอทรงล้ างข้ าพระองค์ จาก องค์ จากบาปทั( งหลายของข้ า
ความชั& วช้ าให้ หมดสิ( น และทรง พระองค์เสีย และทรงลบบรรดา
ชํา ระข้ าพระองค์ จากบาปของ ความชั& วช้ าของข้ าพระองค์ ใ ห้
สิ( น
ข้ าพระองค์
3เพราะข้ าพระองค์ ทราบถึ งการ 10 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรง
ละเมิดของข้ าพระองค์แล้ ว และ สร้ างใจสะอาดภายในข้ าพระ
บาปของข้ าพระองค์ อยู่ ต่ อหน้ า องค์ และฟื( นนํา( ใจที& หนั กแน่ น
ขึ( นใหม่ ภายในข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์เสมอ
4ข้ าพระองค์ ไ ด้ ทาํ บาปต่ อพระ 11 ขออย่ าทรงเหวี& ยงข้ าพระ
องค์ ต่ อพระองค์เท่านั( น และได้ องค์ ไปเสี ยจากเบื( องพระพั กตร์

51

(FF) พบญ KF:DJ (FK) สดด MI:DH-DM (D) F ซมอ DF:D-DK (F) สดด MD:P
(K) สดด KF:M (H) ปฐก L:O (M) สดด MJ:K (O) สดด FO:F (P) ลนต DH:H-P
(J) สดด DK:M (L) อสย KJ:DP (DI) F คร M:DP; อฟ F:DI (DD) สดด HK:F; PD:L
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หน้ า 1195
สดุดี MD, MF
พระองค์ และขออย่ าทรงนําพระ พระกรุ ณาของพระองค์ ขอทรง
วิ ญญาณบริ สุ ทธิ@ ของพระองค์ ไป สร้ างกําแพงเยรูซาเล็ม
จากข้ าพระองค์
19 แล้ วพระองค์ จะทรงปี ติ ยิ นดี
12 ขอทรงคื น ความชื& นบานใน ในเครื& องสั ตวบู ชาแห่ งความ
ความรอดแก่ ข้าพระองค์ และชู ชอบธรรม ในเครื& องเผาบู ชา
ข้ าพระองค์ไว้ ด้วยเต็มพระทัย
และในเครื& องเผาบูชาทั(งตัว แล้ ว
13 แล้ วข้ าพระองค์จะสอนผู้ ละ- เขาจะถวายวัวผู้ บนแท่ นบูชาของ
เมิ ดทั( งหลายถึ งบรรดาพระ พระองค์
มรรคาของพระองค์ และคน
ดาวิดขอบพระคุณ
บาปทั(งหลายจะกลับสู่ พระองค์
ถึงหัวหน้านักร้อง
14 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า คือพระเจ้ า
มัสคิ ลบทหนึ ง
แห่ งความรอดของข้ าพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด
ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ใ ห้ พ้ น
เมื อโดเอกคนเอโดม
จากความผิ ดเพราะทํา โลหิ ตเขา
มาทูลซาอู ลว่า
ตก และลิ( นของข้ าพระองค์ จะ
"ดาวิดได้มาที เรือนอาหิ เมเลค"
ร้ องเพลงเรื& องความชอบธรรม
โอ เจ้ าผู้ มี อิ ทธิ ไฉน
ของพระองค์
เจ้ าจึ งโอ้ อวดในการชั& ว
15 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ความเมตตาของพระเจ้ าดํา ขอทรงเบิ กริ มฝี ปากของข้ าพระ รงอยู่ วันยังคํ&า
องค์ และปากของข้ าพระองค์จะ 2ลิ( นของเจ้ าออกอุ บายประสงค์
สําแดงการสรรเสริญพระองค์
ร้ าย และหลอกลวงอย่ างมีดโกน
16 เพราะพระองค์ มิ ได้ ทรง คม
ประสงค์ เครื& องสั ตวบู ชา มิ ฉะ- 3เจ้ ารั กชั& วมากกว่ าดี และการ
นั( นข้ าพระองค์จะถวายให้ พระ มุ สามากกว่ าพูดความชอบธรรม
องค์ มิ ไ ด้ พอพระทั ยเครื& องเผา เซลาห์
บูชา
4เจ้ ารักทุ กคําที&ทาํ ลาย โอ ลิ( น
17 เครื& องบู ชาที& พระเจ้ าทรงรั บ แห่ งการหลอกลวง
ได้ คื อจิ ตใจที& ชอกชํา( จิ ตใจที& 5แต่ พระเจ้ าจะทรงทําลายเจ้ าลง
สํานึกผิดและชอกชํา( นั( น โอ ข้ า เสี ยเป็ นนิ ตย์ พระองค์ จะทรง
แต่ พระเจ้ า พระองค์จะมิได้ ทรง ฉวยและดึ ง เจ้ าจากที& อยู่ อาศั ย
ดูถูก
ของเจ้ า พระองค์จะทรงถอนราก
18 ขอทรงกระทําดี แก่ ศิโยนตาม เจ้ าเสี ยจากแผ่ นดิ นของคนเป็ น

52

(DF) สดด JM:O-J (DK) สดด KF:M (DH) สดด FO:L (DM) ปฐก HH:DO; D ซมอ F:L
(DO) สดด MD:O (DP) สดด DIP:FF (DJ) สดด FM:FF (DL) สดด OO:DK-DM
(D) สดด MH:K (F) สดด MI:DL (K) ยรม H:FF (H) D ซมอ FF:DJ-DL (M) สดด P:DH

19_psa.pub
page 57

Friday, March 04, 2016 19:30

สดุดี MF-MH
หน้ า 1196
เซลาห์
มนุ ษย์ ว่ าจะมี คนใดบ้ างที& เข้ าใจ
6คนชอบธรรมจะเห็ นและเกรง ที&เสาะแสวงหาพระเจ้ า
กลั ว และจะหั วเราะเยาะเขา 3เขาทั( งหลายก็ถ ดถอยไปหมด
กล่ าวว่ า
เขาทั( งห ลายก็ เลวทราม ลง
7"จงดู บุ รุ ษผู้ ไม่ ให้ พระเจ้ าเป็ น เหมือนกันสิ( น ไม่ มีสั กคนเดี ยว
กํา ลั งของตน แต่ ไว้ ใจในความ ที&ทาํ ดี ไม่ มีเลย
มั& งคั& งอั นอุ ดมของเขา เขาเสริ ม 4บรรดาผู้ ที& กระทํา ความชั& วช้ า
กํา ลั งตั วเขาในความชั& วร้ ายของ ไม่ มี ความรู้ หรื อ คื อผู้ ที& กิ น
เขา"
ประชาชนของเราอย่ างกิ นขนม
8 ฝ่ ายข้ าพเจ้ าเป็ นเหมื อ นต้ น ปั ง และไม่ ร้องทู ลพระเจ้ า
มะกอกเทศเขียวสดในพระนิ เวศ 5เขาทั( งหลายอยู่ ที& น&ั นอย่ า งน่ า
ของพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าวางใจใน สยดสยองยิ& งนัก ในที&ซ&ึ งไม่ น่ามี
ความเมตตาของพระเจ้ าเป็ น ความสยดสยอง เพราะพระเจ้ า
นิจกาล
ทรงกระจายกระดู กของคนที& ต( ั ง
9 ข้ าพระองค์ จ ะสรรเสริ ญพระ ค่ ายสู้ เจ้ า พระองค์ทรงให้ เขาทั(ง
องค์เป็ นนิตย์ เพราะพระองค์ได้ หลายได้ อาย เพราะพระเจ้ าทรง
ทรงกระทําเช่ นนั( น ข้ าพระองค์ ชั งเขา
จะรอคอยพระนามของพระองค์ 6โอ ขอการช่ วยให้ รอดเพื& ออิสเพราะเป็ นพระนามประเสริ ฐต่ อ ราเอลมาจากศิ โยนเสี ยที เ ถิ ด
หน้ าวิสุทธิชนของพระองค์
เมื& อพระเจ้ าทรงให้ พวกเชลย
ความเลวทรามของมนุ ษย์
แห่ งประชาชนของพระองค์ กลั บ
สู่ สภาพเดิ ม ยาโคบจะปลาบ
ถึงหัวหน้านักร้อง
ปลื( ม อิสราเอลจะยินดี
ตามทํานองมาหะลัท
ดาวิดทู ลขอการช่ วยให้พน้ ไป
มัสคิ ลบทหนึ ง
เพลงสดุดีของดาวิด
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื องสาย
คนโง่ ราํ พึ งในใจของตน
มัสคิ ลบทหนึ ง
ว่ า "ไม่ มีพระเจ้ า" เขา
เพลงสดุดีของดาวิด
ทั( งหลายก็เลวทรามลง และ
เมื อพวกชาวศิ ฟไปทูลซาอู ลว่า
กระทํา ความชั& วช้ าที& น่ าสะอิ ด
"ดาวิดซ่ อนตัวอยู่ท่ามกลางเรา
สะเอียน ไม่ มีสักคนเดียวที&ทาํ ดี
ไม่ ใช่หรือ"
2พระเจ้ าทรงมองลงมาจากฟ้ า
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ
สวรรค์ ดู บุ ตรทั( งหลายของ
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้

53

54

(O) สดด KP:KH (P) อสย DH:DO-DP (J) สดด D:K (L) สดด DHM:D-F (D) สดด JJ:D
(F) สดด DD:H; KK:DK-DH (K) F ซมอ FI:F; สดด DH:K (H) สดด LH:J
(M) ลนต FO:DP, KO (O) สดด DH:P; MI:F (D) D ซมอ FK:DL-FI
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หน้ า 1197
สดุดี MH, MM
รอดด้ วยพระนามของพระองค์
ความกลัวและ
และแก้ แทนข้ าพระองค์ ด้ วย
ความสะทกสะท้าน
อานุ ภาพของพระองค์
มาเหนือดาวิด
2โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงสดับ
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื องสาย
คําอธิ ษฐานของข้ าพระองค์ ขอ
มัสคิ ลบทหนึ ง
ทรงเงี& ยพระกรรณสดั บถ้ อยคํา
เพลงสดุดีของดาวิด
จากปากของข้ าพระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ
3เพราะคนแปลกหน้ าได้ ลุ กขึ( น
ทรงเงี& ยพระกรรณสดั บ
สู้ ข้ าพระองค์ ผู้ บี บบั งคั บเสาะ คําอธิ ษฐานของข้ าพระองค์ ขอ
หาชี วิตของข้ าพระองค์ เขามิได้ อย่ าซ่ อนพระองค์ เสี ยจากคํา วิ ง
ตั( งพระเจ้ าไว้ ตรงหน้ าเขา เซ- วอนของข้ าพระองค์
ลาห์
2ขอทรงสดั บ และขอทรงฟั ง
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ เศร้ า
4ดู เถิ ด พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ ช่ วย สลดในเรื& องร้ องทุ กข์ ของข้ า
ของข้ าพเจ้ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า พระองค์ ข้ าพระองค์จึงส่ งเสียง
ทรงเป็ นผู้ ผดุ งชี วิ ตของข้ าพเจ้ า ครวญคราง
ไว้
3เพราะเสี ยงของศั ตรู เพราะ
5พระองค์ จะทรงตอบสนองการ การบี บบั งคั บของคนชั& ว เหตุ
ร้ ายต่ อพวกศัตรู ของข้ าพเจ้ าและ ว่ า เขาฟ้ องว่ า ข้ าพระองค์ ไ ด้ ทํา
ทรงขจั ด เขาเสี ยด้ วยความจริ ง ความชั& วช้ า และเขาบ่ มความ
ของพระองค์
เกลี ยดชั ง ข้ าพระองค์ โดยความ
6 ข้ าพระองค์ จ ะถวายสั ต วบู ช า โกรธ
ตามใจสมัครแด่ พระองค์ โอ ข้ า 4จิ ตใจของข้ าพระองค์ ระทมอยู่
แต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์ จะ ในข้ าพระองค์ ความสยดสยอง
สรรเสริ ญพระนามของพระองค์ ของมั จจุ ราชตกเหนื อข้ าพระ
เพราะพระนามนั( นประเสริฐ
องค์
7เพราะพระองค์ ทรงช่ วยข้ าพ- 5ความกลั วและความสะทกสะเจ้ าให้ พ้ นจากความทุ กข์ ยาก ท้ านมาเหนือข้ าพระองค์ ความ
ลํา บากทุ กอย่ าง และนั ยน์ ตา หวาดเสียวท่วมข้ าพระองค์
ของข้ าพเจ้ า มองเห็ นพระประ- 6และข้ าพระองค์ ว่ า "โอ ข้ า
สงค์ ของพระองค์ ต่ อ พวกศั ต รู อยากมีปีกอย่ างนกเขา จะได้ บิน
ของข้ าพเจ้ านั( นสําเร็จ
หนีไปและอยู่ สงบ

55

(F) สดด M:D-K (K) สดด OL:J (H) สดด DDJ:O-P (M) สดด KD:FK (O) สดด OO:DK
(P) สดด KH:DL (D) สดด O:D; MH:D (F) สดด DK:D-F (K) สดด DF:M; MH:K
(H) สดด O:K; OL:FI (M) F ซมอ DM:DH; สดด DDL:DFI (O) สดด DD:D
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สดุดี MM
หน้ า 1198
7ดู เถิ ด ข้ าจะได้ พเนจรไปไกล 15 ขอมัจจุ ราชมาหาเขาเหล่ านั( น
ข้ าจะได้ พั กอยู่ ในถิ& นทุ รกั นดาร ให้ เขาลงไปยั งนรกทั( งเป็ นเพราะ
เซลาห์
ความเลวทรามอยู่ ในที& อยู่ อาศั ย
ดาวิดขอพระเจ้าทรงทําลาย
ของเขาและอยู่ ท่ า มกลางพวก
เขา
พวกศัตรู ของท่ าน
8 ข้ าจะได้ รี บหนี ไปจากลมดุ 16 สํา หรั บข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะ
ร้ องทู ลต่ อพระเจ้ า และพระเยเดือดและพายุ"
9โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอ โฮวาห์ จะทรงช่ วยข้ าพเจ้ าให้
ทรงทําลายเสีย และให้ ภาษาของ รอด
เขายุ่ งเหยิงไป เพราะข้ าพระองค์ 17 ทั( งเวลาเช้ า เวลาเย็น และ
เห็ นความทารุ ณและการโกลา- เวลาเที& ยง ข้ าพเจ้ าจะอธิ ษฐาน
และร้ องทุ กข์ และพระองค์ จะ
หลที&ในนคร
10 เขาเดิ น บนกํา แพงรอบนคร ทรงสดับเสียงของข้ าพเจ้ า
อยู่ ท( ังกลางวันและกลางคืน และ 18 พระองค์ ได้ ทรงช่ วยจิ ตวิ ญความบาปผิ ดกั บความเศร้ าโศก ญาณของข้ าพเจ้ าให้ ปลอดภั ย
จากสงครามที& ข้ าพเจ้ าต่ อ สู้ อยู่
อยู่ ภายในนคร
11 ความเลวทรามมี อ ยู่ ท่ า ม- เพราะคนเป็ นอั น มากอยู่ ฝ่ าย
กลางเธอ การหลอกลวงและการ ข้ าพเจ้ า
ฉ้ อโกงไม่ พรากไปจากถนนทั( ง 19 พระเจ้ าจะทรงสดั บและลด
เขาลง คื อพระองค์ ผ้ ู ทรงดํา รง
ปวงของเธอ
12 มิ ใช่ ศั ตรู ผ้ ู เยาะเย้ ยข้ าพเจ้ า อยู่ ต( ั งแต่ โบราณกาล เซลาห์
ข้ าพเจ้ าจะได้ ทนได้ มิ ใช่ ผ้ ู ที& เพราะเขาไม่ เปลี& ยน เขาจึ งไม่
เกลี ยดชั ง ข้ าพเจ้ าผู้ พองตั วใส่ ยําเกรงพระเจ้ า
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะได้ หลบเขา 20 เขายื& นมื อออกต่ อสู้ ผู้ อยู่
อย่ างสั นติ กั บเขา เขาฝ่ าฝื น
ได้
13 แต่ เป็ นท่ าน เสมอบ่ าเสมอ พันธสัญญาของเขา
ไหล่ กั บข้ าพเจ้ า เป็ นเกลอของ 21 คํา พู ดจากปากของเขาเรี ยบ
ข้ าพเจ้ า เป็ นมิตรรู้ จักมักคุ้ นกับ ลื& นยิ& งกว่ าเนย แต่ สงครามอยู่
ภายในใจของเขา ถ้ อยคําของเขา
ข้ าพเจ้ า
14 เราเคยสนทนาปราศรั ยกั น อ่ อนนุ่ มยิ& งกว่ านํา( มั น แต่ ทว่ า
อย่ างชื& นใจ เราดํา เนิ นในพระ เป็ นดาบที&ชักออกมาแล้ ว
22 จงมอบภาระของท่ านไว้ กั บ
นิเวศของพระเจ้ าฉันมิตรสนิท
(P) D ซมอ FP:D (J) สดด DJ:H (L) ปฐก DD:P-L (DI) สดด ML:O (DD) อสค FF:D-DF
(DF) สดด HD:L (DK) F ซมอ DM:DF (DH) สดด HF:H (DM) สดด ML:DK
(DO) สดด MI:DM (DP) สดด M:F-K (DJ) สดด K:O-P (DL) สดด OM:M
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หน้ า 1199
สดุดี MM, MO
พระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะ ได้
ทรงคํา( จุ นท่ าน พระองค์ จะไม่ 5เขาประทุ ษร้ ายต่ อคํากล่ าวของ
ทรงยอมให้ คนชอบธรรมคลอน ข้ าพระองค์ วั นยั งคํ&า ความคิ ด
แคลนเลย
ทั( งสิ( นของเขาล้ วนมุ่ งร้ ายต่ อ
23 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า แต่ พระ ข้ าพระองค์
องค์ จ ะทรงเหวี& ยงเขาลงสู่ ปาก 6เขาร่ วมหั วกัน เขาซุ่ มอยู่ เขา
แดนพินาศ คนที&ทาํ ให้ โลหิ ตตก เฝ้ ารอยเท้ าของข้ าพระองค์ อย่ าง
และคนหลอกลวงจะมีชีวิตอยู่ ไม่ กั บคนที& ซุ่ มคอยเอาชี วิ ตข้ า
ถึ งครึ& งจํา นวนเวลาของเขา แต่ พระองค์
ข้ าพระองค์จะวางใจในพระองค์
7 เขาจะหนี ให้ พ้ นเพราะเหตุ
ดาวิดขอให้รอดพ้นจากศัตรู
ความชั& วช้ าของเขาหรื อ โอ ข้ า
แต่ พระเจ้ า ขอทรงเหวี& ยงชน
ถึงหัวหน้านักร้อง
ชาติ ทั( งหลายลงมาด้ วยพระ
ตามทํานองโยนาเธเลมเรโคคิ ม
พิโรธ
มิ คทามบทหนึ งของดาวิด
8พระองค์ ทรงนั บการระหกระเมื อชาวฟี ลิสเตี ยจับท่ าน
เหิ นของข้ าพระองค์ ทรงเก็บ
ในเมื องกัท
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ นํา( ตาของข้ าพระองค์ใส่ ขวดของ
ทรงเมตตาข้ าพระองค์ พระองค์ ไว้ นํา( ตานั( นไม่ อยู่ ใน
เพราะมนุ ษย์ จะกลื นข้ าพระองค์ บัญชี ของพระองค์หรือ พระเจ้ า
เสี ย เขาต่ อสู้ และบี บบั งคั บข้ า ข้ า
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
พระองค์วันยังคํ&า
2โอ ข้ าแต่ พระองค์ผ้ ู สูงสุด พวก 9แล้ วศั ตรูของข้ าพระองค์จะหั น
ศั ต รู ของข้ าพระองค์ จะกลื น ข้ า กลั บในวั นที& ข้ าพระองค์ ร้ องทู ล
พระองค์ เสี ยวั นยั งคํ&า เพราะ ข้ าพระองค์ ทราบเช่ นนี( ว่ า พระ
หลายคนต่ อสู้ ข้าพระองค์
เจ้ าทรงสถิตฝ่ ายข้ าพระองค์
3เมื& อข้ าพระองค์ กลั ว ข้ าพระ 10 ในพระเจ้ า ข้ าพระองค์ จะ
องค์วางใจในพระองค์
สรรเสริ ญพระวจนะของพระองค์
4ในพระเจ้ า ข้ าพระองค์จะสรร- ในพระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์ จะ
เสริญพระวจนะของพระองค์ ใน สรรเสริญพระวจนะของพระองค์
พระเจ้ า ข้ าพระองค์ วางใจอยู่ 11 ในพระเจ้ า ข้ าพระองค์วางใจ
ข้ าพระองค์จะไม่ กลัวว่ าเนื( อหนัง อยู่ ข้ าพระองค์ จะไม่ กลั วว่ า
อาจกระทํา อะไรแก่ ข้ าพระองค์ มนุ ษย์ อาจกระทํา อะไรแก่ ข้ า

56

(FK) สดด P:DM-DO (D) สดด DO:D; MP:D (F) สดด MH:M (K) สดด KH:H
(H) สดด MO:DI-DD (M) อสย FL:FI-FD (O) สดด F:D-K (P) สดด LH:FI-FD
(J) สดด DIM:DK-DH (L) สดด DDJ:DD-DK (DI) สดด MO:H (DD) สดด FP:D
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สดุดี MO, MP
หน้ า 1200
พระองค์ได้
จากการเยาะเย้ ยของผู้ ที& อยาก
12 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ที& ข้าพระ กลืนข้ าพเจ้ าเสีย เซลาห์ พระเจ้ า
องค์ปฏิญาณไว้ น( ั น ข้ าพระองค์ จะทรงใช้ ความเมตตาและความ
จะทํา ตาม ข้ าพระองค์ จะถวาย จริงลงมา
คําสรรเสริญแด่ พระองค์
4 จิ ตใจข้ าพเจ้ าอยู่ ท่ ามกลาง
13 เพราะพระองค์ ท รงช่ วยจิ ต เหล่ าสิ งโต ข้ าพเจ้ านอนท่ ามวิ ญญาณของข้ าพระองค์ ให้ พ้ น กลางผู้ ที& ไฟติ ด ตั ว คื อ บุ ต รทั( ง
จากมั จจุ ราช พระองค์ จะทรง หลายของมนุ ษย์ ฟั นของเขาทั(ง
ช่ วยเท้ าของข้ าพระองค์ ใ ห้ พ้ น หลายคือหอกและลูกธนู ลิ( นของ
จากการล้ มมิ ใช่ หรื อ เพื& อข้ า เขาคือดาบคม
พระองค์ จะดํา เนิ นอยู่ ต่ อเบื( อง 5โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงเป็ นที&
พระพั กตร์ พระเจ้ าในความสว่ าง ยกย่ องเหนื อฟ้ าสวรรค์ ขอสง่ า
แห่ งชี วิต
ราศี ข องพระองค์ อ ยู่ เหนื อ ทั& ว
การทู ลขอของดาวิด
แผ่ นดินโลก
6เขาทั( งหลายวางตาข่ ายดั กเท้ า
ถึงหัวหน้านักร้อง
ข้ าพเจ้ า จิ ตใจของข้ าพเจ้ าได้
ตามทํานองอาลทัสชิท
ค้ อมลง เขาขุ ดบ่ อไว้ ต่ อหน้ า
มิ คทามบทหนึ งของดาวิด
ข้ าพเจ้ า แต่ เขาก็ตกลงไปเสี ย
เมื อท่ านหนี ซาอู ลที ในถํา0
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ เอง เซลาห์
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้า
ทรงพระกรุ ณาต่ อข้ า
พระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่ อ 7โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า จิตใจของข้ า
ข้ าพระองค์ เพราะจิ ตวิ ญญาณ พระองค์ ม&ั นคง จิ ตใจของข้ า
ของข้ าพระองค์ วางใจในพระ พระองค์ ม&ั นคง ข้ าพระองค์ จะ
องค์ ข้ าพระองค์ล( ี ภัยอยู่ ใต้ ร่ม ร้ องเพลงและร้ องเพลงสรรปี กของพระองค์ จนกว่ าภั ยอั น- เสริญ
ตรายเหล่ านี( จะผ่ านพ้ นไป
8จิ ตใจของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย จงตื& น
2ข้ าพเจ้ า จะร้ องทู ลต่ อพระเจ้ า เถิ ด พิ ณใหญ่ และพิ ณเขาคู่ เอ๋ ย
องค์ ผ้ ู สู งสุ ด ต่ อพระเจ้ าผู้ ทรง จงตื& นเถิด ข้ าพเจ้ าจะปลุกอรุณ
กระทํา การทั( งสิ( นให้ สํา เร็ จเพื& อ 9โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ข้ า
ข้ าพเจ้ า
พระองค์ จ ะสรรเสริ ญพระองค์
3 พระองค์ จ ะทรงใช้ มาจากฟ้ า ท่ ามกลางประชาชาติ ข้ าพระ
สวรรค์ และช่ วยข้ าพเจ้ าให้ รอด องค์ จะร้ องเพลงสรรเสริ ญพระ

57

(DF) สดด OO:DK-DH (DK) สดด JO:DF-DK (D) สดด MJ:D (F) สดด MO:F
(K) สดด DJ:O (H) สดด DI:L (M) สดด FD:DK; MP:DD (O) สดด P:DM-DO
(P) สดด DIJ:D (J) วนฉ M:DF (L) สดด F:D; DJ:HL; FF:FF-FK; LO:K
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หน้ า 1201
สดุดี MP-ML
องค์ท่ามกลางชนชาติท( ังหลาย
ของสิงโตหนุ่ มออกเสีย
10 เพราะความเมตตาของพระ 7ให้ พวกเขาละลายไปเหมือนนํา(
องค์ใหญ่ ย&ิ งถึ งฟ้ าสวรรค์ ความ ที& ไหลไม่ ขาดสาย เมื& อเขาเล็ง
จริงของพระองค์สูงถึงเมฆ
ธนู เพื& อยิงลูกศร ให้ ลูกศรนั( นถู ก
11 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงเป็ น ตัดเป็ นชิ( นๆ
ที& เชิ ดชู เหนื อฟ้ าสวรรค์ ขอสง่ า 8ขอให้ เขาเหมื อนทากที& ละลาย
ราศี ข องพระองค์ อ ยู่ เหนื อ ทั& ว เป็ นเมือกไป เหมื อนทารกแท้ ง
แผ่ นดินโลก
ที&ไม่ เคยเห็นดวงอาทิตย์
การตําหนิผู พ้ ิพากษาอธรรม
9ก่ อนหม้ อของเจ้ าจะรู้ สึ กร้ อน
จากหนามทั( งเป็ น พระองค์ จะ
ถึงหัวหน้านักร้อง
ทรงกวาดหนามเหล่ านั( นไปเสี ย
ตามทํานองอาลทัสชิท
เหมื อนลมหมุ น และด้ วยพระ
มิ คทามบทหนึ งของดาวิด
โอ ชุ มนุ มชนเอ๋ย ท่าน พิโรธของพระองค์
พูดอย่ างชอบธรรมหรือ 10 คนชอบธรรมจะเปรมปรี ด@ ิ
โอ บุ ตรทั( งหลายของมนุ ษย์ เมื& อเขาเห็นการแก้ แค้ น เขาจะ
เอ๋ ย ท่ านพิ พากษาอย่ างเที& ยง เอาโลหิ ตของคนชั& วล้ างเท้ าของ
เขา
ธรรมหรือ
2เปล่ าเลย ในใจของท่าน ท่าน 11 จะมีคนกล่ าวว่ า "แน่ แล้ ว มี
ประดิษฐ์ ความผิด ท่านชั& งความ บําเหน็จให้ แก่ คนชอบธรรม แน่
ทารุ ณแห่ งมื อ ของท่ า นในแผ่ น แล้ ว มี พระเจ้ าผู้ ทรงพิ พากษา
โลก"
ดินโลก
ดาวิดทู ลขอการช่ วยให้พน้ ไป
ลักษณะของคนชัว
ถึงหัวหน้านักร้อง
3 คนชั& วหลงเจิ& นไปตั( งแต่ จาก
ตามทํานองอาลทัสชิท
ครรภ์ เขาหลงทางไปตั( งแต่ เกิด
มิ คทามบทหนึ งของดาวิด
คือพูดมุ สา
เมื อซาอู ลทรงใช้คนให้ไปเฝ้ า
4เขามี พิษเหมือนพิษงู เหมื อน
บ้านของท่ านเพื อจะฆ่าท่ านเสีย
งูพิษหู หนวกที&อุดหู ของมัน
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ า
5มันจึงไม่ ฟังเสียงของหมองู ผู้
พระองค์ ขอทรงช่ วย
ซึ& งมีมนต์ขลัง
6โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงหั ก ข้ าพระองค์ ให้ พ้ นจากศั ต รู ของ
ฟั นในปากของมันเสีย โอ ข้ าแต่ ข้ าพระองค์ ขอทรงช่ วยป้ องกัน
พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉี กเขี( ยว ข้ าพระองค์ ให้ พ้นจากบรรดาผู้ ท&ี

58

59

(DI) สดด KO:M (DD) สดด MP:M (D) สดด MP:D (F) สดด FD:DD (K) สดด MD:M
(H) สดด DHI:K (M) พบญ DJ:DD (O) สดด K:P (P) สดด FF:DH (J) สดด KP:KM-KO
(L) สดด DDJ:DF (DI) สดด MF:O (DD) สดด PK:DK-DM (D) สดด MP:D; MJ:D
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สดุดี ML
หน้ า 1202
ลุกขึ( นต่ อสู้ ข้าพระองค์
ป้ อมปราการของข้ าพระองค์
2ขอทรงช่ วยข้ า พระองค์ ให้ พ้ น 10 พระเจ้ าแห่ งความเมตตาของ
จากผู้ ท&ี ทาํ ความชั& วร้ าย และขอ ข้ าพเจ้ าจะทรงป้ องกั นข้ าพเจ้ า
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ รอดจาก พระเจ้ าจะทรงให้ ข้ าพเจ้ าเห็ น
คนกระหายเลือด
ความปรารถนาของข้ าพเจ้ าต่ อ
3เพราะดู เถิ ด เขาซุ่ มคอยเอา พวกศัตรูของข้ าพเจ้ านั( นสําเร็จ
ชี วิตข้ าพระองค์ ผู้ มีอาํ นาจร่ วม 11 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
หั วกันต่ อสู้ ข้าพระองค์ โอ ข้ าแต่ โล่ ของข้ าพระองค์ท( ังหลาย ขอ
พระเยโฮวาห์ มิ ใช่ การละเมิ ด อย่ าทรงสั งหารเขาเสี ย เกรงว่ า
หรือบาปของข้ าพระองค์เอง
ชนชาติ ของข้ าพระองค์ จะลื ม
4เขาวิ& งไปเตรี ยมพร้ อม มิ ใช่ ขอให้ เขาระหกระเหิ นไปด้ วย
ความผิดของข้ าพระองค์ ขอทรง ฤทธานุ ภาพของพระองค์และทํา
กระปรี( กระเปร่ า ขอทรงมาช่ วย ให้ เขาล้ มลง
ข้ าพระองค์และทอดพระเนตร
12 เพราะบาปแห่ ง ปากของเขา
5โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า และเพราะถ้ อยคํา ริ มฝี ปากของ
จอมโยธา พระองค์ทรงเป็ นพระ เขา ขอให้ เขาติ ดกั บโดยความ
เจ้ าของอิสราเอล ขอทรงตื& นขึ( น เย่ อหยิ& งของเขา เพราะการสาป
ลงโทษบรรดาประชาชาติ ขอ แช่ งและการมุ สาซึ& งเขาเปล่ ง
อย่ าทรงเมตตาผู้ ละเมิ ด ที& คิ ด ออกมานั( น
ร้ ายแม้ สักคนเดียว เซลาห์
13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสี ยโดย
6เขากลั บมาทุ กเย็น หอนอย่ าง พระพิ โรธ ขอทรงเผาผลาญเขา
สุนัข และตระเวนไปทั&วนคร
จนเขาไม่ เหลื อเลย แล้ วเขาจะ
7ดู เถิ ด ปากของเขายั งพ่ นอยู่ ทราบว่ าพระเจ้ าทรงปกครอง
และมี ดาบที& ริ มฝี ปากของเขา เหนื อยาโคบ ถึ งที& สุ ดปลาย
เพราะเขาคิดว่ า "ใครจะฟั งเรา"
แผ่ นดินโลก เซลาห์
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระ 14 ให้ เขากลั บมาทุ กเย็น หอน
องค์ ทรงหั วเราะเยาะเขา พระ อย่ างสุ นั ข และตระเวนไปทั& ว
องค์ ทรงเยาะเย้ ยประชาชาติ ท( ั ง นคร
ปวง
15 ให้ เขาเที& ยวไปหาอาหาร ถ้ า
9เพราะเหตุ พระกํา ลั ง ของพระ ไม่ ได้ กินอิ& มก็ขู่ คาํ ราม
องค์ ข้ าพระองค์จะคอยเฝ้ าพระ 16 แต่ ข้ าพระองค์ จ ะร้ องเพลง
องค์ เพราะพระเจ้ าทรงเป็ น ถึ งอานุ ภาพของพระองค์ ข้ า
(F) สดด FO:L (K) สดด DI:L-DI (H) D ซมอ DL:DF (M) ปฐก KK:FI (O) สดด ML:DH
(P) สภษ DM:F (J) สดด F:H (L) สดด DJ:D (DI) สดด ML:DP (DD) ปฐก H:DF-DM
(DF) สดด OH:P (DK) สดด ML:DD (DH) สดด ML:O (DM) สดด DIL:DI (DO) สดด ML:L
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หน้ า 1203
สดุดี ML, OI
พระองค์ จ ะร้ องเพลงถึ ง ความ เพราะมันโยกเยก
เมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้ า 3 พระองค์ ท รงกระทํา ให้ ประเพราะพระองค์ ทรงเป็ นป้ อม ชาชนของพระองค์ ประสบความ
ปราการของข้ าพระองค์ เป็ นที& ลํา บาก พระองค์ ทรงบั งคั บข้ า
ลี( ภัยในยามทุ กข์ของข้ าพระองค์
พระองค์ให้ ด&ื มนํา( องุ่ นแห่ งความ
17 โอ ข้ าแต่ พระกํา ลั งของข้ า ประหลาดใจ
พระองค์ ข้ าพระองค์ จะร้ อง 4พระองค์ ทรงตั( งธงไว้ ให้ บรรเพลงสรรเสริ ญพระองค์ เพราะ ดาผู้ ท&ีเกรงกลัวพระองค์ เพื& อชั ก
พระเจ้ าทรงเป็ นป้ อมปราการ ขึ( นเพราะเหตุความจริง เซลาห์
ของข้ าพระองค์ และทรงเป็ น 5 ขอทรงช่ วยให้ รอดโดยพระ
พระเจ้ าแห่ งความเมตตาของข้ า หั ตถ์ ขวาของพระองค์ และทรง
พระองค์
ฟั งข้ าพระองค์ เพื& อว่ าผู้ ที& พระ
ดาวิดทู ลขอการช่ วยให้พน้ ไป
องค์ ทรงรั กจะได้ รั บการช่ วยให้
พ้ น
ถึงหัวหน้านักร้อง
6พระเจ้ าได้ ตรั สด้ วยความบริ ตามทํานองชูชานเอดูท
สุ ทธิ@ ของพระองค์ ว่ า "เราจะ
มิ คทามบทหนึ งของดาวิด
เพื อสังสอนเมื อท่ านขับเคี ยวกับ ปี ติยินดี เราจะแบ่ งเมืองเชเคม
และแบ่ งหุ บเขาเมืองสุคคทออก
อารัม-นาหะราอิ ม และกับ
7กิเลอาดเป็ นของเรา มนัสเสห์
อารัมโซบาห์ และเมื อขากลับ
เป็ นของเรา เอฟราอิมเป็ นที&กัน
โยอาบได้ฆ่าชาวเอโดมเสียหนึ ง
ศี รษะของเรา ยู ดาห์ เป็ นผู้ ตั( ง
หมื นสองพันคนในหุบเขาเกลือ
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระ พระราชบัญญัติของเรา
องค์ ไ ด้ ทรงทอดทิ( งข้ า 8โมอับเป็ นอ่ างล้ างชําระของเรา
พระองค์ท( ังหลายแล้ ว ทั(งได้ ทรง เราเหวี& ยงรองเท้ าของเราลงบน
ทํา ให้ ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายกระ เอโดม เราโห่ ร้องด้ วยความมีชัย
จั ดกระจายไป พระองค์ ทรงไม่ เหนือฟี ลิสเตีย"
พอพระทัย โอ ขอให้ พระองค์ 9 ผู้ ใดจะนํา ข้ าพเจ้ าเข้ าไปใน
ทรงหั นมาหาข้ าพระองค์ ทั( ง นครที& มี ป้ อม ผู้ ใดจะนํา ข้ าพเจ้ าไปยังเอโดม
หลายอีก
2พระองค์ทรงกระทําให้ แผ่ นดิน 10 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์มิ
หวั& นไหว ทรงให้ มั นแตกแยก ได้ ทรงทอดทิ( งข้ าพระองค์ ท( ั ง
ออก ขอทรงซ่ อมช่ องของมั น หลายแล้ วหรือ โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า

60

(DP) สดด DJ:D (D) สดด ML:D (F) สดด DIH:KF (K) นหม L:KF; สดด PD:FI
(H) สดด FI:M (M) สดด OI:DF (O) สดด JL:DL (P) ยชว DP:D, M-O
(J) F ซมอ J:F; D พศด DJ:D-F (L) วนฉ D:DF (DI) สดด FI:P; HH:M-L
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สดุดี OI-OF
หน้ า 1204
พระองค์ ไม่ ทรงออกไปกั บกอง พระองค์ และพระองค์ประทาน
ทัพของข้ าพระองค์ ท( ั งหลายแล้ ว มรดกของบรรดาผู้ ที& เกรงกลั ว
ละ
พระนามของพระองค์ แก่ ข้าพระ
11 ขอประทานความช่ วยเหลื อ องค์
เพื& อต่ อต้ านความยุ่ งยากต่ า งๆ 6 พระองค์ จ ะทรงยื ด พระชนม์
เพราะความช่ วยเหลือของมนุ ษย์ ของกษัตริย์ ให้ ปีเดือนของท่าน
ก็ไร้ ผล
ยืนนานไปหลายชั& วอายุ
12 โดยพระเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ าทั( ง 7ท่ านจะคอยเฝ้ าต่ อพระพั กตร์
หลายจะปฏิ บั ติ อ ย่ างเข้ มแข็ ง พระเจ้ าเป็ นนิตย์ โอ ขอทรงแต่ ง
พระองค์ เองจะทรงเป็ นผู้ เหยี ยบ ตั( งความเมตตาและความจริ งไว้
คู่ อริของข้ าพเจ้ าทั(งหลายลง
คุ้ มครองท่าน
ดาวิดร้องทู ลต่ อพระเจ้า
8 แล้ วข้ าพระองค์ จ ะร้ องเพลง
สรรเสริ ญพระนามของพระองค์
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื องสาย
เสมอ ตามที&ข้าพระองค์ ทาํ ตาม
เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรง คําปฏิญาณอยู่ แต่ ละวันนั( น
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ฟั ง เสี ยง ร้ อง ของ ข้ า
พระองค์ ขอทรงสดั บคําอธิ ษถึงหัวหน้านักร้อง
ฐานของข้ าพระองค์
ตามทํานองเยดูธูน
2ข้ าพระองค์ ร้ องทู ลพระองค์ มา
เพลงสดุดีของดาวิด
แ น่ น อ น จิ ต ใ จ ข อ ง
แต่ ท&ี สุดปลายแผ่ นดิ นโลก เมื& อ
จิ ตใจของข้ าพระองค์ อ่ อนระอา
ข้ าพเจ้ าคอยท่ าพระเจ้ า
ไป ขอทรงนํา ข้ าพระองค์ มาถึ ง ความรอดของข้ าพเจ้ ามาจาก
ศิลาที&สูงกว่ าข้ าพระองค์
พระองค์
3เพราะพระองค์ ทรงเป็ นที& ล( ี ภั ย 2พระองค์ เ ท่ านั( นทรงเป็ นศิ ลา
ของข้ าพระองค์ เป็ นหอคอย และเป็ นความรอดของข้ าพเจ้ า
เป็ นป้ อมปราการของข้ าพเจ้ า
เข้ มแข็งที&ประจันหน้ าศัตรู
4ข้ าพระองค์ จะอยู่ ในพลั บพลา ข้ าพเจ้ าจะไม่ หวั& นไหวใหญ่ โต
ของพระองค์ เป็ นนิ ตย์ ข้ าพระ 3พวกเจ้ าจะคิ ดความร้ ายต่ อคน
องค์ จะวางใจในที& กาํ บั ง ปี กของ อื& นนานสั กเท่ าใด เจ้ าทุ กคนจะ
พระองค์ เซลาห์
ถู กสั งหาร ผู้ เหมื อนกํา แพงที&
5โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า เพราะพระ เอนและรั( วที&โยกเยก
องค์ ทรงสดั บคํา ปฏิญาณของข้ า 4เขาคิ ดแต่ เพี ยงจะผลั กท่ านลง
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(DD) สดด FM:FF (DF) สดด DJ:KF-HF (D) สดด H:D (F) สดด HF:O (K) สดด H:O-P
(H) สดด OD:P (M) สดด MO:DF (O) สดด FD:H (P) สดด HD:DF (J) สดด KI:DF
(D) สดด KL:D (F) สดด DJ:F; OF:O (K) สดด H:F (H) สดด F:D-K; มธ F:K-H
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หน้ า 1205
สดุดี OF, OK
มาจากยศของท่ าน เขาพอใจใน 12 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ความเท็จ เขาอวยพรด้ วยปาก ความเมตตาเป็ นของพระองค์
ของเขา แต่ เขาแช่ งอยู่ ในใจ เซ- เพราะพระองค์ ทรงสนองมนุ ษย์
ลาห์
ทุ กคนตามการงานของเขา
5จิ ตใจของข้ าพเจ้ า จงคอยท่ า
ดาวิดกระหายหาพระเจ้า
พระเจ้ าแต่ องค์ เดี ยว เพราะ
เพลงสดุดีของดาวิด
ความหวั งของข้ าพเจ้ ามาจาก
เมื อท่ านอยู่ใน
พระองค์
ถิ นทุรกันดารยูดาห์
6พระองค์ เ ท่ านั( นทรงเป็ นศิ ลา
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระ
และเป็ นความรอดของข้ าพเจ้ า
องค์ ทรงเป็ นพระเจ้ า
เป็ นป้ อมปราการของข้ าพเจ้ า ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์
ข้ าพเจ้ าจะไม่ หวั& นไหว
แสวงหาพระองค์แต่ เช้ า จิตวิญ7ความช่ วยให้ รอดและสง่ าราศี ญาณของข้ าพระองค์ กระหายหา
ของข้ าพเจ้ าอยู่ ท&ี พระเจ้ า ศิ ลา พระองค์ เนื( อหนังของข้ าพระ
อั น ทรงมหิ ท ธิ ฤ ทธิ@ และที& ลี( ภั ย องค์ กระเสื อกกระสนหาพระ
ของข้ าพเจ้ าคือพระเจ้ า
องค์ ในดิ นแดนที& แห้ งและกระ8ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระ หายนํา( ที&ท&ีไม่ มีนาํ(
องค์ ตลอดเวลา จงระบายความ 2เช่ นนั( นแหละ ข้ าพระองค์ จึ ง
ในใจของท่านต่ อพระองค์ พระ เคยเห็ น พระองค์ ใ นสถานบริ เจ้ าทรงเป็ นที& ล( ี ภั ยของเรา เซ- สุ ทธิ@ เห็ นฤทธานุ ภาพและสง่ า
ลาห์
ราศีของพระองค์
9 คนฐานะตํ&า ก็ เ ป็ นสิ& งไร้ สาระ 3เพราะว่ าความเมตตาของพระ
คนฐานะสูงก็เป็ นความเท็จ เมื& อ องค์ดี กว่ าชี วิต ริ มฝี ปากของข้ า
ชั& งดู เขาก็ลอยขึ( น เขารวมด้ วย พระองค์จะสรรเสริญพระองค์
กันยังเบากว่ าสิ& งไร้ สาระ
4เช่ นนั( นแหละ ข้ าพระองค์ จะ
10 อย่ า วางใจในการบี บบั งคั บ สรรเสริ ญพระองค์ตราบเท่ าชี วิต
อย่ าหวั งเปล่ าด้ วยการปล้ นสะ- ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ จะ
ดม ถ้ าความมั& งคั& งเพิ& มขึ( น อย่ า ชู มือต่ อพระนามของพระองค์
วางใจในสิ& งนั( น
5 จิ ต ใจของข้ าพระองค์ จ ะอิ& ม
11 พระเจ้ าตรัสครั( งหนึ& ง ข้ าพ- หนํา ดั ง กิ นไขกระดู ก และไขมั น
เจ้ าได้ ยิ น อย่ า งนี( สองครั( งแล้ ว และปากของข้ าพระองค์ จะสรรว่ าฤทธานุ ภาพเป็ นของพระเจ้ า
เสริ ญพระองค์ ด้ วยริ ม ฝี ปากที&

63

(M) สดด HF:M (O) สดด OF:F (P) อสย HM:FM (J) สดด FF:H-M (L) สดด KL:M
(DI) โยบ FI:DL (DD) โยบ KK:DH (DF) สดด JO:DM (D) D ซมอ FF:M (F) สดด FP:H
(K) สดด H:O (H) สดด DIH:KK (M) สดด DP:DM; KO:P-L
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สดุดี OK, OH
หน้ า 1206
ชื& นบาน
ศัตรู
6เมื& อข้ าพระองค์คิ ดถึงพระองค์ 2ขอทรงซ่ อนข้ าพระองค์ ไว้ จาก
ขณะอยู่ บนที& นอน และตรึ ก- การหารื อ อย่ า งลั บๆของคนชั& ว
ตรองถึงพระองค์ทุกๆยาม
จากการปองร้ ายของคนกระทํา
7เพราะพระองค์ ทรงเป็ นความ ความชั& วช้ า
อุ ปถั มภ์ ของข้ าพระองค์ ข้ า 3ผู้ ลั บลิ( นของเขาอย่ างลั บดาบ
พระองค์ จึ งเปรมปรี ด@ ิ อยู่ ในร่ ม ผู้ เอาคําขมขื& นเล็งอย่ างลูกธนู
ปี กของพระองค์
4 ยิ งออกมาจากที& ซุ่ มยั งคน
8 จิ ตวิ ญญาณของข้ าพระองค์ ปราศจากตําหนิ ยิงเขาทันทีและ
เกาะติดอยู่ ท&ีพระองค์ พระหั ตถ์ อย่ างไม่ กลัวเกรง
ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้
5เขายึดจุ ดประสงค์ช&ั วของเขาไว้
ดาวิดมันใจว่ า
มั& น เขาพู ดถึ งการวางกั บดั ก
อย่ างลั บๆ คิ ดว่ า "ใครจะเห็น
พวกศัตรู จะถู กทําลาย
9แต่ บรรดาผู้ แสวงหาชี วิ ตของ เขาทั(งหลายได้ "
ข้ าพระองค์ เพื& อทํา ลาย จะลง 6เขาทั( งหลายค้ นหาความชั& วช้ า
เขาทั( งหลายค้ นหาอย่ างขมี ขมั น
ไปในที&ลึกแห่ งแผ่ นดินโลก
10 เขาจะล้ มลงด้ วยดาบ เขาจะ จนสําเร็จ เพราะความคิดภายใน
และจิ ต ใจของมนุ ษย์ น( ั นลึ ก ลํา(
เป็ นเหยื& อของสุนัขจิ( งจอก
@
11 แต่ กษั ตริ ย์ จะทรงเปรมปรี ดิ นัก
ในพระเจ้ า ทุ กคนที& ปฏิญาณใน 7แต่ พระเจ้ าจะทรงยิ งธนู ใส่ เขา
พระนามของพระองค์ จะอวด เขาจะบาดเจ็บทันที
อ้ างพระนามนั( น แต่ ปากของคน 8เพราะว่ าเขาทํา ให้ ลิ( นของเขา
เป็ นสิ& งสะดุดแก่ เขาเอง ทุ กคนที&
มุ สาจะถู กปิ ด
เห็นเขาจะหนีไป
ดาวิดขอให้รอดพ้น
9แล้ วทุ กคนจะกลั วเกรง เขาจะ
จากพวกศัตรู
บอกถึงกิจการของพระเจ้ า และ
ถึงหัวหน้านักร้อง
ตรึกตรองถึงสิ& งนั( นที&พระองค์ได้
เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ ทรงกระทําแล้ ว
ทรงสดั บ เสี ย งของข้ า 10 คนชอบธรรมจะเปรมปรี ด@ ิ
พระองค์ เมื& อข้ า พระองค์ อ ธิ ษ- ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจใน
ฐาน ขอทรงสงวนชี วิ ตของข้ า พระองค์ บรรดาคนที&เที&ยงธรรม
พระองค์ ไว้ จากความคิ ดกลั ว ในจิตใจจะอวดอ้ างพระองค์

64

(O) สดด HF:J (P) สดด MH:K-H (J) สดด PK:FM (L) สดด KM:H (DI) D ซมอ FO:DI
(DD) สดด F:O (D) สดด FP:P (F) สดด FP:M (K) สดด MP:H (H) สดด DI:J-L
(M) อพย DM:L (O) สดด KM:DD (P) สดด P:DF-DK (J) สดด ML:DF (L) สดด HI:K
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หน้ า 1207
สดุดี OM
การสรรเสริ ญพระเจ้า
6 พระองค์ ผ้ ู ทรงสถาปนาภู เขา
ด้ วยพระกําลังของพระองค์ ทรง
ถึงหัวหน้านักร้อง
คาดพระองค์ไว้ ด้วยอานุ ภาพ
เพลงสดุดีและบทเพลง
7ผู้ ทรงระงั บเสี ยงอึ งคะนึ งของ
ของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ใน ทะเล เสี ยงอึ งคะนึ งของคลื& น
ศิ โยนการสรรเสริ ญ ทะเล เสี ยงโกลาหลของชาว
คอยท่ าพระองค์ เขาจะทํา ตาม ประเทศทั(งหลาย
8ผู้ ที& อยู่ ในเขตแผ่ นดิ นโลกไกล
คําปฏิญาณแก่ พระองค์
2โอ ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ู ทรงสดั บ โพ้ นจึ งเกรงกลัวต่ อหมายสําคั ญ
คํา อธิ ษฐาน เนื( อหนั งทั( งสิ( นจะ ของพระองค์ พระองค์ทรงกระทํา ให้ เช้ าขึ( นและเย็ น ลงกู่ ก้ อง
มายังพระองค์
3 ความชั& วช้ าทั( งหลายชนะข้ า ด้ วยความชื& นบาน
พระองค์ เนื& องด้ วยการละเมิ ด 9พระองค์ ทรงเยี& ยมเยี ยนแผ่ น
ของข้ าพระองค์ ท( ั งหลาย พระ ดินโลก และทรงรดนํา( พระองค์
ทรงกระทําให้ อุ ดมยิ& งด้ วยแม่ นาํ(
องค์กจ็ ะทรงชําระล้ างให้
ของพระเจ้ าซึ& งมี นาํ( เต็ม พระ
ความประเสริ ฐของพระเจ้า
4สุ ขจริ งหนอ ผู้ ท&ี พระองค์ ทรง องค์ ทรงจั ดหาข้ าวให้ เพราะทรง
เลื อกและนํามาใกล้ ให้ พาํ นั กอยู่ จัดเตรียมโลกไว้ เช่ นนั( นแหละ
ในบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ 10 พระองค์ ทรงรดนํา( ตามรอย
ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายจะอิ& มเอิ บ ไถของมั นอย่ างอุ ดม และให้ ขี(
ด้ วยความดี แห่ งพระนิ เ วศของ ไถราบลง ให้ อ่อนละมุ นด้ วยฝน
พระองค์ คื อพระวิ หารบริ สุ ทธิ@ และทรงอวยพรผลิตผลของมัน
11 พระองค์ ท รงให้ ปี เป็ นยอด
ของพระองค์
5โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าแห่ งความ ด้ วยความดี ของพระองค์ พระ
รอดของข้ าพระองค์ ทั( งหลาย มรรคาทั( งหลายของพระองค์ มี
พระองค์ จะทรงตอบข้ าพระองค์ ความไพบูลย์ย้อยหยด
ทั( งหลายด้ วยความชอบธรรม 12 ทุ่ งหญ้ าในถิ& นทุ ร กั น ดารก็
โดยกิ จการที& น่ าครั& นคร้ าม หยดย้ อย เนิ นเขาคาดเอวด้ วย
พระองค์ ผ้ ู ทรงเป็ นความไว้ วาง ความชื& นบาน
ใจของที& สิ( นสุ ดปลายทั( งปวง 13 ป่ าพงห่ มตั วด้ วยฝู งแพะแกะ
ของแผ่ นดิ น โลกและของคนที& หุ บเขาพราวไปด้ วยข้ าว เขาโห่
ร้ องด้ วยความชื& นบานและร้ อง
อยู่ ทางทะเลที&ไกลโพ้ น
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(D) สดด FD:DK (F) สดด OO:DL (K) สดด KJ:H (H) สดด KK:DF (M) สดด HM:H
(O) สดด FH:F (P) สดด JL:L (J) สดด F:J (L) สดด DIH:DK-DH (DI) สดด DHP:J
(DD) สดด M:DF; DIK:H (DF) สดด DIH:DI-DK (DK) สดด DIH:FH-FJ
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สดุดี OM, OO
หน้ า 1208
เพลง
พระเนตรเฝ้ าบรรดาประชาชาติ
ดาวิดบอกถึงความประเสริ ฐ
อยู่ อย่ าให้ คนมั กกบฏยกย่ อง
ตนเอง เซลาห์
อันพิเศษของพระเจ้า
8โอ ชนชาติ ท( ั งหลายเอ๋ ย จง
ถึงหัวหน้านักร้อง
สรรเสริญพระเจ้ าของเรา จงให้
บทเพลงหรือเพลงสดุดี
แผ่ นดิ นโลกทั( งสิ( นเอ๋ ย ได้ ยินเสียงสรรเสริญพระองค์
จงทํา เสี ยง ชื& นบาน 9 ผู้ ทรงให้ จิ ตวิ ญญาณเราอยู่
ท่ ามกลางคนเป็ น และมิได้ ทรง
ถวายพระเจ้ า
2 จงร้ องเพลงถวายพระเกี ยรติ ยอมให้ เท้ าเราพลาด
แด่ พระนามของพระองค์ จง 10 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า เพราะพระ
ถวายสรรเสริ ญอย่ างรุ่ งเรื องต่ อ องค์ ท รงลองใจข้ าพระองค์ ท( ั ง
หลาย พระองค์ ทรงทดลองข้ า
พระองค์
3จงทู ลพระเจ้ าว่ า "พระราชกิ จ พระองค์อย่ างทดลองเงิน
ของพระองค์น่ าครั& นคร้ ามยิ& งนัก 11 พระองค์ ท รงนํา ข้ าพระองค์
ฤทธานุ ภ าพของพระองค์ ใ หญ่ ทั(งหลายเข้ ามาในข่ าย พระองค์
หลวงนั ก จนศั ตรู จะหมอบราบ ทรงวางความทุ ก ข์ ยากไว้ ที& เอว
ของข้ าพระองค์
ต่ อเบื( องพระพักตร์พระองค์
4แผ่ นดิ นโลกทั( งสิ( นจะนมั สการ 12 พระองค์ ทรงให้ คนขั บรถรบ
พระองค์ และจะร้ องเพลงสรร- ทั บศี รษะของข้ าพระองค์ ทั( ง
เสริ ญพระองค์ เขาทั( งหลายจะ หลาย ข้ าพระองค์ท( ั งหลายต้ อง
ร้ องเพลงสรรเสริ ญพระนามของ ลุยไฟลุยนํา( แต่ พระองค์ยังทรง
นําข้ าพระองค์มาสู่ ท&ีอ&ิ มเอิบ
พระองค์" เซลาห์
5 จงมาดู ส&ิ งที& พระเจ้ าได้ ทรง 13 ข้ าพระองค์ จ ะเข้ าไปในพระ
กระทํา พระราชกิจของพระองค์ นิ เ วศของพระองค์ พ ร้ อมด้ วย
น่ า ครั& นคร้ ามต่ อบุ ตรทั( งหลาย เครื& องเผาบูชา ข้ าพระองค์จะทํา
ตามคําปฏิญาณต่ อพระองค์
ของมนุ ษย์
6 พระองค์ ท รงเปลี& ยนทะเลให้ 14 ตามที& ริ ม ฝี ปากข้ าพระองค์
ได้ พูดไว้ และที& ปากข้ าพระองค์
เป็ นดิ นแห้ ง คนเดิ นข้ ามแม่ นาํ(
ไป ที& น&ั นเราได้ เปรมปรี ด@ ิ ใน ได้ กล่ าวในยามที& ข้ าพระองค์
ทุ กข์ยากลําบาก
พระองค์
7 ผู้ ทรงปกครองด้ วยอานุ ภ าพ 15 ข้ าพระองค์ จะถวายสั ตว์
ของพระองค์ เป็ นนิ ตย์ ผู้ ซึ& ง อ้ วนพี เป็ นเครื& องเผาบู ชาแด่

66

(D) สดด JD:D (F) สดด HP:O (K) สดด HP:F (H) สดด FF:FP (M) สดด OO:DO
(O) สดด PJ:DK (P) สดด OF:DD (J) พบญ KF:HK (L) สดด FF:FL (DI) สดด DP:K
(DD) โยบ DL:O (DF) สดด DFL:D-K (DK) สดด MD:DJ-DL (DH) วนฉ DD:KM-KO
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หน้ า 1209
สดุดี OO-OJ
พระองค์ พร้ อมกั บควั นเครื& อง จะเป็ นที& รู้ จั กในแผ่ นดิ นโลก
สัตวบูชาด้ วยแกะผู้ ข้ าพระองค์ ความรอดของพระองค์ จะเป็ นที&
จะถวายบู ช าด้ วยวั วผู้ และแพะ ทราบท่ ามกลางบรรดาประชา
เซลาห์
ชาติท( ังสิ( น
16 บรรดาผู้ ที& เ กรงกลั วพระเจ้ า 3โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอชนชาติท( ัง
ขอเชิ ญมาฟั ง และข้ าพเจ้ าจะ หลายสรรเสริ ญพระองค์ ให้ ชน
บอกถึงว่ าพระองค์ได้ ทรงกระทํา ชาติท( ังหลายสรรเสริญพระองค์
อะไรแก่ จิตวิญญาณข้ าพเจ้ าบ้ าง
4โอ ขอให้ ชาวประเทศทั(งหลาย
17 ปากข้ าพเจ้ าได้ ร้ องทู ล พระ ยิ นดี และร้ องเพลงด้ วยความ
องค์ และลิ( นข้ าพเจ้ าได้ ยกย่ อง ชื& นบาน เพราะพระองค์ จะทรง
พระองค์
พิ พากษาชนชาติ ท( ั งหลายด้ วย
18 ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ บ่มความชั& วช้ า ความชอบธรรม และทรงครอบ
ไว้ ในใจข้ าพเจ้ า องค์ พระผู้ เป็ น ครองชาวประเทศทั( งหลายใน
เจ้ าจะไม่ ทรงสดับ
โลก เซลาห์
19 แต่ พระเจ้ าได้ ทรงสดั บแน่ ที 5โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอชนชาติท( ัง
เดียว พระองค์ได้ ทรงฟั งเสียงคํา หลายสรรเสริ ญพระองค์ ให้ ชน
อธิษฐานของข้ าพเจ้ า
ชาติท( ังหลายสรรเสริญพระองค์
20 สาธุการแด่ พระเจ้ า เพราะว่ า 6แล้ วแผ่ นดิ น โลกจึ งจะได้ เกิ ด
พระองค์ ไม่ ทรงปฏิ เสธคํา อธิ ษ- ผล พระเจ้ าคื อพระเจ้ าของเรา
ฐานของข้ าพเจ้ า หรื อยั บยั( ง จะทรงอํานวยพระพรแก่ เรา
ความเมตตาของพระองค์ เ สี ย 7พระเจ้ าจะทรงอวยพระพรแก่
จากข้ าพเจ้ า
เรา แล้ วที& สุดปลายแผ่ นดินโลก
การสรรเสริ ญพระเจ้า
จะเกรงกลัวพระองค์
การอธิษฐานเมื อคนอิ สราเอล
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื องสาย
เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ย้ายหี บพันธสัญญา
ขอพระเจ้ าทรงพระ
ถึงหัวหน้านักร้อง
เมตตาต่ อ ข้ าพระองค์
เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ทั( งหลาย และอํานวยพรแก่ ข้ า
ของดาวิด
พระองค์ ขอพระองค์ ทรงให้
ขอพระเจ้ าทรงลุ ก ขึ( น
พระพั กตร์ ฉายสว่ า งแก่ ข้ าพระ
ให้ ศั ตรู ของพระองค์
องค์ เซลาห์
กระจายไป ให้ บรรดาผู้ ท&ีเกลียด
2 เพื& อพระมรรคาของพระองค์ ชั งพระองค์ หนี ไปต่ อเบื( องพระ
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68

(DO) สดด OO:M (DP) สดด KI:J (DJ) โยบ FP:J-L (DL) สดด O:L
(FI) สดด MD:DD (D) สดด H:D (F) สดด LJ:F-K (K) สดด OP:M (H) สดด LP:D
(M) สดด OP:K (O) สดด JM:L-DF (P) สดด FL:DD (D) สดด P:O-P; HH:FO
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สดุดี OJ
หน้ า 1210
พักตร์พระองค์
พักตร์พระเจ้ า ภูเขาซีนายโน้ ม
2ควั นถู กขั บไปฉั นใด ก็ขอทรง สั& นสะเทื อนต่ อเบื( องพระพั กตร์
ไล่ เขาไปฉั นนั( น ขี( ผึ( งละลายต่ อ พระเจ้ าคือพระเจ้ าของอิสราเอล
หน้ าไฟฉั นใด ก็ขอให้ คนชั& ว 9โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์ทรง
พิ น าศต่ อ เบื( องพระพั กตร์ พระ ส่ งฝนอั นอุ ดมลงมา เมื& อมรดก
เจ้ าฉันนั( น
ของพระองค์ อ่ อนระโหย พระ
3แต่ ขอให้ คนชอบธรรมชื& นบาน องค์ทรงฟื( นขึ( นใหม่
ให้ เขาเต้ นโลดต่ อเบื( องพระ 10 ชุ มนุ ม ชนของพระองค์ ก ็ ม า
พักตร์พระเจ้ า ให้ เขาลิงโลดด้ วย อาศั ยในนั( น โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า
ความชื& นบาน
โดยความดี ของพระองค์ พระ
4จงร้ องเพลงถวายพระเจ้ า จง องค์ ท รงจั ดเตรี ยมไว้ ให้ แก่ ค น
ร้ องเพลงสรรเสริ ญพระนามของ ขัดสน
พระองค์ จงยกย่ องพระองค์ ผ้ ู 11 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าประทาน
ทรงเมฆเป็ นพาหนะโดยพระ พระวจนะ พวกที& นาํ ข่ าวนั( นก็
นามของพระองค์ คื อพระเยโฮ- เป็ นพวกใหญ่ โต
วาห์ จงลิ งโลดต่ อเบื( องพระ 12 บรรดากษั ต ริ ย์ ของกองทั พ
พักตร์พระองค์
ทั( งหลายก็หนี ไป ผู้ หญิ งที& อยู่
5 พระเจ้ าในที& ประทั บบริ สุ ท ธิ@ บ้ านก็เอาข้ าวของที& ริบมาได้ แบ่ ง
ของพระองค์ ทรงเป็ นพระบิ ดา กัน
ของคนกําพร้ าพ่ อ และทรงเป็ น 13 ถึ งแม้ ท่านนอนอยู่ ท่ ามกลาง
ผู้ พิพากษาของหญิงม่ าย
คอกแกะ ท่ านก็จะเหมื อนปี ก
6พระเจ้ าทรงให้ คนเปลี& ยวเปล่ า นกเขาที& บุ ด้ วยเงิ น และขนของ
อยู่ ในครอบครั ว พระองค์ ทรง มันที&บุด้วยทองคํา
ปลดปล่ อยคนเหล่ านั( นที& ถูกล่ าม 14 เมื& อผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ@ กระด้ วยโซ่ ตรวน แต่ คนมั กกบฏจะ จายกษัตริย์ ณ ที&น&ั น มันก็ขาว
อาศัยในแผ่ นดินที&แห้ งแล้ ง
เหมื อนหิ มะที& ตกลงบนภู เขา
7โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า เมื& อพระองค์ ศัลโมน
เสด็จนํา หน้ าประชาชนของพระ 15 ภู เขาของพระเจ้ าเหมื อน
องค์ เมื& อพระองค์ เสด็จไปตาม อย่ างภูเขาเมืองบาชาน ภูเขาที&มี
ถิ& นทุ รกันดาร เซลาห์
ยอดสูงก็เหมื อนอย่ างภูเขาเมื อง
8แผ่ นดิ นโลกก็หวั& นไหว ท้ อง บาชาน
ฟ้ าก็ เ ทฝนลงมาต่ อเบื( องพระ 16 ภู เขาที& มี ยอดสู งเอ๋ ย ทํา ไม
(F) สดด KP:FI (K) สดด KF:DD (H) สดด OO:H (M) สดด DI:DH (O) สดด DIP:DI
(P) สดด DDH:D (J) สดด PP:DJ (L) สดด OM:L (DI) สดด PH:D-F (DD) สดด HI:K
(DF) อพย DH:FM (DK) สดด JD:O (DH) กดว FD:K (DM) สดด F:O (DO) สดด DDH:H
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หน้ า 1211
สดุดี OJ
มองด้ วยความริษยา ณ ที&ภูเขา ทะเล
ซึ& งพระเจ้ าทรงประสงค์ ให้ เป็ นที& 23 เพื& อเจ้ าจะเอาเท้ าอาบเลื อด
พํา นั กของพระองค์ เออ ที& ท&ี ของคู่ อริ ของเจ้ า เพื& อลิ( นสุ นั ข
พระเยโฮวาห์ จะประทับเป็ นนิตย์ ของเจ้ าจะมีส่วนด้ วย"
17 รถรบขอ งพระเจ้ าอเนก 24 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า การเสด็จ
อนั นต์ คื อมี ทู ตสวรรค์ นั บเป็ น ของพระองค์ ปรากฏแล้ ว การ
พั นๆ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง เสด็ จ ของพระเจ้ าของข้ าพระ
สถิ ตอยู่ ท่ าม กลาง พวกเขา องค์ พระมหากษั ตริ ย์ ของข้ า
เหมื อนในซี นาย คื อในสถาน พระองค์ เข้ าในสถานบริสุทธิ@
บริสุทธิ@
25 นักร้ องนําหน้ า นักดนตรีคัด
18 พระองค์ เ สด็จขึ( นสู่ เบื( องสู ง ท้ าย ระหว่ างนั( นมี สตรี เล่ นรําพระองค์ทรงนําพวกเชลยไปเป็ น มะนา
เชลยอี ก และรั บของประทาน 26 ท่ านทั( งหลายผู้ เป็ นนํา( พุ ของ
เพื& อมนุ ษย์ และรับเพื& อผู้ ท&ีกบฏ อิ สราเอล จงสรรเสริ ญพระเจ้ า
ด้ วย เพื& อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า คือองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าในที& ชุมนุ ม
จะทรงประทับท่ามกลางพวกเขา ใหญ่
19 สาธุ ก ารแด่ อ งค์ พระผู้ เป็ น 27 นั& นมี เบนยามิ นผู้ น้ อยที& สุ ด
เจ้ า ผู้ ทรงคํา( ชู เราทั( งหลายอยู่ นําหน้ า บรรดาเจ้ านายยูดาห์ อยู่
ทุ กวั น พระเจ้ าผู้ ทรงเป็ นความ เป็ นหมู่ ใหญ่ เจ้ านายแห่ งเศบูรอดของเรา เซลาห์
ลุน เจ้ านายแห่ งนัฟทาลี
20 พระเจ้ า ของเราเป็ นพระเจ้ า 28 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรง
แห่ งความรอด ซึ& งได้ พ้ นความ เรี ยกอานุ ภ าพของพระองค์ ม า
ตายนั( นก็ อ ยู่ ที& พระเจ้ าคื อ องค์ พระเจ้ าทรงบั ญชาพระกําลั งของ
พระผู้ เป็ นเจ้ า
พระองค์
พระองค์ ผ้ ู ได้ ทรง
21 แต่ พระเจ้ าจะทรงตี ศี รษะ กระทําเพื& อข้ าพระองค์ท( ังหลาย
ของศั ต รู ข องพระองค์ ใ ห้ แตก 29 บรรดากษั ตริ ย์จะนําของกําคื อ กระหม่ อมมี ผ มของผู้ ที& ขื น นั ลมาถวายพระองค์ เนื& องด้ วย
ดําเนินในทางละเมิดของเขา
พระวิหารของพระองค์ ท&ีเยรูซา22 องค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส ว่ า เล็ม
"เราจะนํา เขาทั( งหลายกลั บ มา 30 ขอทรงขนาบหมู่ คนที& แทง
จากบาชาน เราจะนํา ประชาชน ด้ วยหอก ฝู งวั วกั บลู กวั วแห่ ง
ของเรากลั บมาจากที& ลึ กของ ชนชาติ ท( ั งหลาย จนเขาทุ กคน
(DP) สดด DJ:DI (DJ) สดด FH:K (DL) สดด PF:DP (FI) อสย DF:F (FD) สดด DDI:O
(FF) กดว FD:KK (FK) สดด MJ:DI (FH) สดด FH:P-DI (FM) สดด JP:P
(FO) สดด DIP:KF (FP) ปฐก HF:KF (FJ) สดด HF:J (FL) D พศด DP:H-DF
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สดุดี OJ, OL
หน้ า 1212
ยิ นยอมด้ วยถวายเงิ นแผ่ น ขอ รอด เพราะนํา( ขึ( นมาถึ งจิ ตวิ ญให้ ชนชาติ ท( ั งหลายผู้ ปีติ ยินดี ใน ญาณข้ าพระองค์แล้ ว
สงครามได้ กระจัดพลัดพรากไป
2ข้ าพระองค์จมอยู่ ในเลนลึ กไม่
31 พวกเจ้ านายจะออกมาจาก มี ท&ี ยืน ข้ าพระองค์ มาอยู่ ในนํา(
อี ยิ ปต์ เอธิ โอเปี ยจะรี บยื& นมื อ ลึกและนํา( ท่วมข้ าพระองค์
ของเขาออกทู ลพระเจ้ า
3 ข้ าพระองค์ อ่ อ นระอาใจด้ วย
32 โอ บรรดาอาณาจั กรแห่ ง เหตุ ร้ องไห้ คอของข้ าพระองค์
แผ่ นดิ นโลกเอ๋ ย จงร้ องเพลง แห้ งผาก ตาของข้ าพระองค์ มั ว
ถวายพระเจ้ า จงร้ องเพลงสรร- ลง ด้ วยการคอยท่าพระเจ้ าของ
เสริญองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า เซลาห์
ข้ าพระองค์
33 ต่ อพระองค์ ผ้ ู ทรงฟ้ าสวรรค์ 4บรรดาคนที& เ กลี ยดชั ง ข้ าพระ
ฟ้ าสวรรค์ ดึ กดํา บรรพ์ ดู เถิ ด องค์ โดยไร้ เหตุ มี มากยิ& งกว่ า
พระองค์ ทรงเปล่ ง พระสุ ร เสี ยง เส้ นผมบนศีรษะข้ าพระองค์ คน
ของพระองค์ คื อพระสุ รเสี ยง ที& จะทําลายข้ าพระองค์ กม็ ี อิทธิอันทรงมหิ ทธิฤทธิ@
พล คื อผู้ ท&ี เป็ นพวกศั ตรู ของข้ า
34 จงถวายฤทธานุ ภาพแด่ พระ พระองค์ อย่ างไม่ มี เหตุ แล้ วข้ า
เจ้ า ซึ& งความสู งส่ งของพระองค์ พระองค์ ไ ด้ ส่ ง คื น สิ& งที& ข้ าพระ
อยู่ เหนืออิสราเอล และฤทธานุ - องค์มิได้ ขโมยไป
ภาพของพระองค์อยู่ ในท้ องฟ้ า
5โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์ทรง
35 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์ ทราบถึ งความโง่ ของข้ าพระองค์
ทรงน่ าครั& นคร้ ามนั ก ในสถาน ความผิ ดบาปที& ข้าพระองค์ กระบริสุทธิ@ ของพระองค์ คือพระเจ้ า ทําแล้ วมิได้ ซ่อนไว้ จากพระองค์
ของอิสราเอล พระองค์น( ั นประ- 6โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ทานฤทธิ@ และกําลั งแก่ ประชาชน พระเจ้ าจอมโยธา ขออย่ าให้
ของพระองค์ สาธุ การแด่ พระ บรรดาผู้ ท&ีคอยท่ าพระองค์ได้ รับ
เจ้ า
ความอายเพราะข้ าพระองค์ โอ
ดาวิดร้องทุกข์
ข้ าแต่ พระเจ้ าของอิ สราเอล ขอ
อย่ า ให้ บรรดาผู้ ที& เสาะหาพระ
ถึงหัวหน้านักร้อง
องค์ได้ ความอั ปยศเพราะข้ าพระ
ตามทํานองโชชานิ ม
องค์
เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ 7ที& ข้ าพระองค์ ทนการเยาะเย้ ย
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ ที& ความอั บอายได้ คลุ มหน้ าข้ า

69

(KD) สดด PF:J-DD (KF) สดด OP:F-M (KK) สดด OJ:H (KH) สดด FL:D-F
(KM) สดด HM:H (D) สดด HM:D (F) สดด HI:F; ยรม KJ:O (K) สดด O:O; DK:D-K
(H) ยน DM:FM (M) สดด DP:K; DL:DF (O) สดด P:P (P) สดด FF:O-J; HH:FF
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หน้ า 1213
สดุดี OL
พระองค์ ไว้ ก ็เ พราะเห็ นแก่ พระ ชั งข้ าพระองค์และจากนํา( ลึก
องค์
15 ขออย่ าให้ นาํ( ท่วมข้ าพระองค์
8 ข้ าพระองค์ กลายเป็ นแขก หรื อนํา( ที& ลึกกลื นข้ าพระองค์ เสีย
แปลกหน้ าของพี& น้ อง และเป็ น หรื อ ปากแดนผู้ ตายงั บข้ าพระ
คนต่ างด้ าวของบุ ตรแห่ งมารดา องค์ไว้
ข้ าพระองค์
16 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
9ความร้ อนใจในเรื& องพระนิ เวศ ทรงฟั งข้ าพระองค์ เพราะความ
ของพระองค์ ไ ด้ ท่ วมท้ นข้ าพระ เมตตาของพระองค์ น( ั นเลิ ศ ขอ
องค์ และคํา พู ดเยาะเย้ ยของ ทรงหั นมาหาข้ าพระองค์ ตาม
บรรดาผู้ ท&ีเยาะเย้ ยพระองค์ ตก พระกรุณาอันอุดมของพระองค์
อยู่ แก่ ข้าพระองค์
17 ขออย่ า ทรงซ่ อนพระพั ก ตร์
10 เมื& อข้ าพระองค์ ร้ องไห้ และ ของพระองค์ เสียจากผู้ รั บใช้ ของ
ถ่ อมใจลงด้ วยการอดอาหาร มัน พระองค์ เพราะข้ าพระองค์ทุกข์
กลายเป็ นการเยาะเย้ ยข้ าพระ ใจ ขอทรงรีบฟั งข้ าพระองค์
องค์
18 ขอมาใกล้ จิ ตวิ ญญาณข้ าพระ
11 ข้ าพระองค์ ใช้ ผ้ ากระสอบ องค์ ทรงไถ่ จิ ตวิ ญญาณนั( นไว้
เป็ นเครื& องนุ่ งห่ ม ข้ าพระองค์ เพราะศัตรูของข้ าพระองค์ ขอ
กลายเป็ นขี( ปากของเขา
ทรงปลดเปลื( องข้ าพระองค์
12 คนที& นั& งที& ประตู เ มื อ งก็ พู ด 19 พระองค์ ทรงทราบการที& เขา
ตําหนิข้าพระองค์ คนขี( เมาแต่ ง เยาะเย้ ยข้ าพระองค์ แล้ ว ทั( ง
เพลงร้ องว่ าข้ าพระองค์
ความอายและความอั ปยศของ
13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้ าพระองค์ บรรดาคู่ อริ ของข้ า
ส่ วนข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ พระองค์ อ ยู่ ต่ อพระพั ก ตร์ พระ
อธิ ษฐานต่ อพระองค์ ในเวลาอั น องค์หมด
เหมาะสม โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า โดย 20 การเยาะเย้ ยกระทํา ให้ จิ ตใจ
ความเมตตาอั นอุ ด มของพระ ข้ าพระองค์ ชอกชํา( ข้ าพระองค์
องค์ ขอทรงโปรดฟั งข้ าพระองค์ จึงหมดกําลังใจ ข้ าพระองค์มอง
ด้ วยความจริงแห่ งความรอดของ หาผู้ สงสาร แต่ กไ็ ม่ มี หาผู้ เล้ า
พระองค์
โลม แต่ ข้าพระองค์หาไม่ พบ
14 ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ให้ พ้น 21 เขาให้ ดี ห มี แก่ ข้ าพระองค์
จากจมลงในเลน ขอทรงช่ วยข้ า เป็ นอาหาร ให้ นํา( ส้ มสายชู แก่
พระองค์ ให้ พ้ นจากคนที& เกลี ยด ข้ าพระองค์ด&ื มแก้ กระหาย
(J) สดด KD:DD (L) สดด DDL:DKL (DI) สดด DIF:J-L (DD) สดด KM:DK-DH
(DF) พบญ DO:DJ (DK) สดด HI:DO-DP (DH) สดด HI:D-K (DM) อสย HK:D-F
(DO) สดด KO:P (DP) สดด DK:D (DJ) สดด DI:D (DL) สดด OL:P-L (FI) สดด HF:DI
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สดุดี OL, PI
หน้ า 1214
22 ขอให้ สาํ รับที& อยู่ ตรงหน้ าเขา 31 การนั( นจะเป็ นที& พอพระทั ย
เองกลายเป็ นบ่ วงแร้ ว และสิ& งที& พระเยโฮวาห์ ม ากกว่ าวั วผู้ หรื อ
ควรเป็ นสํา หรั บความสุ ขสบาย วัวผู้ ท( ังเขาและกีบ
ของเขาให้ กลายเป็ นเครื& องดัก
32 บรรดาผู้ ถ่ อ มใจจะเห็ นและ
23 ขอให้ ตาของเขามื ด ไปเพื& อ ยินดี ท่านผู้ เสาะหาพระเจ้ า ขอ
เขาจะได้ มองไม่ เห็ น และทํา ให้ ใจของท่านฟื( นชื& นขึ( น
บั( นเอวเขาให้ สั& นสะเทื อนเรื& อย 33 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสดั บ
ไป
คนขั ดสน และมิ ได้ ทรงดู หมิ& น
24 ขอทรงเทความกริ( วลงเหนื อ คนของพระองค์ท&ีถูกจองจํา
เขา และให้ ความกริ( วอันร้ อนยิ& ง 34 ขอฟ้ าสวรรค์ แ ละแผ่ นดิ น
ตามทันเขา
โลกสรรเสริญพระองค์ ทั(งทะเล
25 ขอให้ ที& อ าศั ยของเขารกร้ าง และสรรพสิ& งที& เคลื& อนไหวอยู่ ใน
และอย่ าให้ ผู้ ใดอาศั ยอยู่ ใน นั( น
เต็นท์ของเขา
35 เพราะพระเจ้ าจะทรงช่ วยศิ 26 เพราะเขาได้ ข่ มเหงผู้ ที& พระ โยนให้ รอด และจะสร้ างหั วเมือง
องค์ทรงเฆี& ยนตี เขาเล่ าถึงความ ยู ดาห์ ข( ึ น เขาทั( งหลายจะอาศั ย
เจ็บปวดของผู้ ท&ี พระองค์ ให้ บาด อยู่ ท&ีน&ั น และได้ เป็ นกรรมสิทธิ@
เจ็บแล้ ว
36 เชื( อสายของผู้ รั บใช้ ของพระ
27 ขอทรงเพิ& มโทษความชั& วช้ า องค์จะได้ เป็ นมรดก และบรรดา
แล้ วทรงเพิ& มอี ก อย่ าให้ เขาได้ ผู้ ที& รั กพระนามของพระองค์ จะ
รับความชอบธรรมจากพระองค์
อยู่ ท&ีน&ั น
28 ขอให้ เขาถู กลบออกเสี ยจาก
คนอธรรมและคนชอบธรรม
ทะเบี ยนผู้ มี ชีวิต อย่ าให้ เขาขึ( น
ถึงหัวหน้านักร้อง
ทะเบียนไว้ ในหมู่ คนชอบธรรม
เพลงสดุดีของดาวิด
29 แต่ ข้ าพระองค์ ทุ กข์ ยากและ
สําหรับการบูชาอันเป็ นที ระลึก
มีความเศร้ าโศก โอ ข้ าแต่ พระ
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ
เจ้ า ขอความรอดของพระองค์
ทรงเร่ ง มาช่ วยข้ าพระ
ตั( งข้ าพระองค์ไว้ ให้ สูง
องค์ให้ พ้น โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ30 ข้ าพเจ้ าจะสรรเสริญพระนาม วาห์ ขอทรงเร่ งมาช่ วยข้ าพระ
พระเจ้ าด้ วยบทเพลง ข้ าพเจ้ าจะ องค์เถิด
ยกย่ องพระองค์ โดยโมทนาพระ 2 ขอให้ ผู้ ที& มุ่ งเอาชี วิ ต ของข้ า
คุณ
พระองค์ ไ ด้ อายและเกิ ด ความ

70

(FF) สภษ D:KF (FK) อสย O:L (FH) สดด PL:O (FM) D พกษ L:J (FO) สดด DIL:DO
(FP) สดด JD:DF (FJ) อพย KF:KF (FL) สดด HI:DP (KI) สดด FJ:P
(KD) สดด MI:DK (KF) สดด FM:L (KK) สดด DI:DP (KH) สดด LO:DD
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หน้ า 1215
สดุดี PI, PD
อลวน ขอให้ ผ้ ู ปรารถนาที&จะให้ รอด เพราะพระองค์ ทรงเป็ น
ข้ าพระองค์ เจ็บนั( นต้ องหั นกลั บ ศิ ล าและเป็ นป้ อมปราการของ
ไปและได้ ความอัปยศ
ข้ าพระองค์
3ผู้ ท&ีพูดว่ า "อ้ าฮา อ้ าฮา" นั( น 4โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ
ขอให้ ต้ องหั นกลั บไปเพราะเป็ น องค์ ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ให้
ผลแห่ งความอายของเขา
พ้ นจากมื อคนชั& ว จากเงื( อมมื อ
4ขอให้ บรรดาผู้ ที& แสวงหาพระ ของคนอธรรมและคนดุร้าย
องค์ เปรมปรี ด@ ิ และยิ นดี ในพระ 5โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
องค์ ขอให้ บรรดาผู้ ที& รั กความ พระเจ้ า เพราะพระองค์ทรงเป็ น
รอดของพระองค์ กล่ าวเสมอว่ า ความหวั งของข้ าพระองค์ พระ
"พระเจ้ าใหญ่ ย&ิ งนัก"
องค์ ทรงเป็ นที& วางใจของข้ าพระ
5แต่ ข้ าพระองค์ ยากจนและขั ด องค์ต( ั งแต่ เด็กๆมา
สน โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงรีบ 6ข้ าพระองค์ พ&ึ งพระองค์ ต( ั งแต่
มาหาข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระ กํา เนิ ด พระองค์ ทรงเป็ นผู้ นํา
เยโฮวาห์ ขออย่ าทรงรอช้ า พระ ข้ า พระองค์ มาจากครรภ์ มารดา
องค์ ท รงเป็ นผู้ อุ ปถั ม ภ์ แ ละผู้ ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์จะสรรช่ วยให้ พ้นของข้ าพระองค์
เสริญพระองค์เสมอ
ดาวิดทู ลขอเพื อตนเอง
7ข้ าพระองค์ เ ป็ นที& อั ศจรรย์ ใจ
ของคนเป็ นอันมาก แต่ พระองค์
และเรื องพวกศัตรู ของท่ าน
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที& ลี( ภั ยเข้ มแข็ ง ของข้ า
ข้ าพระองค์ วางใจในพระ พระองค์
องค์ อย่ าให้ ข้าพระองค์รับความ 8ขอให้ ปากของข้ าพระองค์ เต็ม
ไปด้ วยการสรรเสริ ญพระองค์
ละอายเลย
2ขอทรงช่ วยข้ า พระองค์ ให้ พ้ น และถวายเกี ยรติ แด่ พระองค์ วั น
และหลี กเลี& ยงหลบหนีโดยความ ยังคํ&า
ชอบธรรมของพระองค์ ขอทรง 9เมื& อวั ยชรา ขออย่ าทรงเหวี& ยง
เอี ยงพระกรรณฟั ง ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ท( ิ งเสี ย ขออย่ าทรง
ทอดทิ( งข้ าพระองค์ เมื& อข้ าพระ
ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ให้ รอด
3ขอพระองค์ทรงเป็ นที& ล( ี ภัยเข้ ม องค์หมดแรง
แข็ ง ของข้ าพระองค์ ที& ข้ าพระ 10 เพราะบรรดาศั ตรู ของข้ า
องค์ อาศั ยเสมอ พระองค์ ทรง พระองค์ ก ล่ า วร้ ายข้ าพระองค์
บั ญ ชาที& จะช่ วยข้ าพระองค์ ใ ห้ บรรดาผู้ ที& จ้ องเอาชี วิ ต ของข้ า
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(K) สดด HI:DM (H) สดด M:DD (M) สดด HI:DP (D) สดด FF:M (F) สดด DP:F
(K) สดด KD:F-K (H) สดด DP:J-L (M) สดด DK:M (O) สดด FF:L-DI (P) อสย J:DJ
(J) สดด PD:DM, FH (L) สดด PD:DJ; LF:DK (DI) สดด DI:L; MO:O
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สดุดี PD
หน้ า 1216
พระองค์ปรึกษากัน
18 แม้ จะถึงวัยชราและผมหงอก
11 และกล่ าวว่ า "พระเจ้ าทรง ก็ตาม โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขออย่ า
ทอดทิ( งเขาแล้ ว จงข่ มเหงและ ทรงทอดทิ( งข้ าพระองค์ เสี ย จน
ฉวยเขาไว้ เพราะไม่ มี ผ้ ู ใดช่ วย กว่ าข้ าพระองค์ จ ะประกาศถึ ง
เขาให้ พ้น"
อานุ ภาพของพระองค์ แก่ ช&ั วอายุ
12 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขออย่ าทรง ถัดไป และฤทธิ@ เดชของพระองค์
อยู่ ไกลข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่ แก่ บรรดาผู้ ท&ีจะเกิดมา
พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ขอทรง
การสรรเสริ ญพระเจ้า
รีบมาช่ วยข้ าพระองค์
19 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ความชอบ
13 ขอให้ ศั ต รู ชี วิ ต ของข้ าพระ ธรรมของพระองค์ ไปถึงที& สู งนั( น
องค์ รั บความอายและถู กล้ าง โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์ผ้ ู ได้
ผลาญเสีย ผู้ เสาะหาที&จะทําอัน- ทรงกระทํา การใหญ่ ผู้ ใดจะ
ตรายข้ าพระองค์ น( ั น ขอให้ การ เหมือนพระองค์
เยาะเย้ ยและความอั ปยศท่ วม 20 พระองค์ ผ้ ู ทรงกระทํา ให้ ข้ า
เขา
พระองค์ ประสบความทุ กข์ ยาก
14 แต่ ข้ าพระองค์ จะหวั งอยู่ ลํา บากเป็ นอั นมากจะทรงรื( อ
ตลอดไป และจะสรรเสริ ญพระ ข้ าพระองค์ ข( ึ นมาอี ก พระองค์
องค์มากยิ& งขึ( นๆ
จะทรงนํา ข้ าพระองค์ ข( ึ นมาอี ก
15 ปากของข้ าพระองค์ จะเล่ าถึง จากที&ลึกของโลก
ความชอบธรรมและความรอด 21 พระองค์ จ ะทรงเพิ& มเกี ยรติ
ของพระองค์วันยังคํ&า เพราะจํา- แก่ ข้ าพระองค์ และเล้ าโลมข้ า
นวนเหล่ านั( นมากมายเกิ นความ พระองค์รอบด้ าน
รู้ ของข้ าพระองค์
22 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ
16 ข้ าพระองค์ จ ะไปด้ วยพระ องค์ ฝ่ ายข้ าพระองค์ จะสรรกําลังขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ เสริ ญพระองค์ ด้ วยพิ ณใหญ่ ถึ ง
เจ้ า ข้ าพระองค์จะกล่ าวถึงความ เรื& องความจริ งของพระองค์ โอ
ชอบธรรมของพระองค์ ของพระ ข้ าแต่ องค์ บริ สุ ทธิ@ แห่ งอิ สราเอล
องค์เท่านั( น
ข้ าพระองค์ จ ะร้ องเพลงสรร17 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์ เสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่
ทรงสอนข้ าพระองค์ ต( ั งแต่ เด็กๆ 23 ริ ม ฝี ปากของข้ า พระองค์ จะ
มา และข้ าพระองค์ ยั งป่ าวร้ อง โห่ ร้ องด้ วยความชื& นบาน เมื& อ
ราชกิจมหั ศจรรย์ของพระองค์
ข้ าพระองค์ ร้ องเพลงสรรเสริ ญ
(DD) สดด K:F (DF) สดด FF:DD (DK) สดด PD:FH (DH) สดด HK:M (DM) สดด PD:J
(DO) สดด FL:DD (DP) สดด PD:M (DJ) สดด PD:L (DL) สดด KO:M-O; MP:DI
(FI) สดด HI:D-K (FD) สดด PF:DD (FF) สดด LF:D-K (FK) สดด OK:M; DIH:KK
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หน้ า 1217
สดุดี PD, PF
พระองค์ ทั( งจิ ตวิ ญญาณของข้ า รดแผ่ นดินโลก
พระองค์ด้วย ซึ& งพระองค์ได้ ทรง 7ในสมั ยของท่ านคนชอบธรรม
ไถ่ ไว้
จะเจริ ญขึ( น และสั นติ ภาพอั น
24 และลิ( นของข้ าพระองค์ จ ะ อุดมจนไม่ มีดวงจันทร์
พู ดถึ ง ความชอบธรรมของพระ 8 ท่ า นจะครอบครองจากทะเล
องค์ ตลอดวั นยั งคํ&า เพราะผู้ ซ&ึ ง ถึ งทะเล และจากแม่ นาํ( นั( นถึ ง
แสวงหาที& จะทําอั นตรายข้ าพระ ที&สุดปลายแผ่ นดินโลก
องค์ ได้ รั บความอั บอายและ 9บรรดาผู้ ที& อยู่ ในถิ& นทุ รกั นดาร
อัปยศ
จะกราบลงต่ อท่ าน และบรรดา
ดาวิดอธิษฐานเพื อซาโลมอน
ศัตรูของท่านจะเลียผงคลีดิน
10 บรรดากษั ตริ ย์ แห่ งเมื อง
เพลงสดุดีเพื อซาโลมอน
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ ทารชิ ช และของเกาะทั( งปวงจะ
ประทานความยุ ติธรรม ถวายเครื& องราชบรรณาการ
ของพระองค์ แก่ กษั ตริ ย์ และ บรรดากษั ตริ ย์แห่ งเชบาและเสความชอบธรรมของพระองค์ แก่ บาจะนําของกํานัลมา
11 กษั ต ริ ย์ ท( ั งปวงจะกราบลง
ราชโอรส
2ท่ านจะได้ พิ พากษาประชาชน ไหว้ ท่ าน บรรดาประชาชาติ จะ
ของพระองค์ ด้ วยความชอบ ปรนนิบัติท่าน
ธรรม และคนยากจนของพระ 12 เพราะท่ า นจะช่ วยคนขั ด สน
ให้ พ้นเมื& อเขาร้ องทู ล คนยากจน
องค์ด้วยความยุติธรรม
3บรรดาภู เขาจะบั งเกิ ดสั นติ สุ ข และคนที&ไร้ ผ้ ู อุปถัมภ์
สํา หรั บประชาชน และเนิ นเขา 13 ท่ านจะสงสารคนอ่ อนเปลี( ย
และคนขั ดสน และช่ วยชี วิ ต
โดยความชอบธรรม
4 ท่ านจะสู้ คดี ของคนยากจน บรรดาคนขัดสน
แห่ งประชาชน ให้ การช่ วยให้ พ้น 14 ท่ า นจะไถ่ ชี วิ ต ของเขาจาก
แก่ ลู กหลานของคนขั ดสน และ การหลอกลวงและความรุ น แรง
และโลหิ ตของเขาจะประเสริฐใน
จะทุ บผู้ บีบบังคับเป็ นชิ( นๆ
5 พวกเขาจะเกรงกลั วพระองค์ สายตาของท่าน
ตราบที& ดวงอาทิ ตย์ และดวง 15 ท่ านผู้ นั( นจะมี ชี วิ ต ยื น นาน
คนจะถวายทองคําเมื องเชบาแก่
จันทร์คงอยู่ ตลอดทุ กชั& วอายุ
6ท่ านจะเป็ นเหมือนฝนที&ตกบน ท่ าน เขาจะอธิ ษฐานเผื& อท่ าน
หญ้ าที& ตั ดแล้ ว เหมื อนห่ าฝนที& เรื& อยไป และจะอวยพรท่ านวั น
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(FH) สดด PD:J (D) D พกษ D:KL (F) สดด PF:DF (K) สดด PF:DO (H) สดด PF:DF
(M) D ซมอ DF:DJ (O) พบญ KF:F (P) สดด DKF:DM (J) สดด F:J (L) D พกษ L:DJ
(DI) สดด HM:DF (DD) สดด F:DI (DF) สดด PF:H (DK) สดด DIL:KD
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สดุดี PF, PK
หน้ า 1218
ยังคํ&า
ผู้ มีใจบริสุทธิ@
16 จะมี ข้ าวอุ ด มในแผ่ นดิ นบน 2แต่ ข้าพเจ้ าเล่ า เท้ าของข้ าพยอดภู เขาทั( งหลาย
ผลของ เจ้ าเกื อบสะดุ ด ย่ างเท้ าของ
แผ่ นดิ นจะแกว่ งไกวเหมื อนเล- ข้ าพเจ้ าหมิ& นพลาดเต็มทีแล้ ว
บานอน และคนจากนครจะบาน 3เพราะข้ าพเจ้ าริ ษยาคนโง่ เขลา
ออกเหมือนหญ้ าในทุ่ งนา
เมื& อข้ าพเจ้ าเห็ น ความเจริ ญรุ่ ง
17 นามของท่ านจะดํารงอยู่ เป็ น เรืองของคนชั& ว
นิ ตย์ ชื& อเสี ยงของท่ านจะยั& ง- 4เพราะเขาทั( งหลายไม่ มี ความ
ยื นอย่ างดวงอาทิตย์ คนจะอวย เจ็บปวดเมื& อเขาตายไป แต่ กาํ ลัง
พรกันเองโดยใช้ ช&ื อท่าน ประชา ของเขายังสมบูรณ์อยู่
ชาติ ท( ั งปวงจะเรี ยกท่ านว่ าผู้ ได้ 5เขาทั(งหลายไม่ ลาํ บากอย่ างคน
รับพระพร
อื& นๆ เขาทั(งหลายไม่ รับภัยอย่ าง
18 สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระ คนอื& นๆ
เจ้ า พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ผู้ ทรง 6เพราะฉะนั( นความเย่ อหยิ& งจึ ง
กระทําสิ& งมหั ศจรรย์ แต่ พระองค์ เป็ นสร้ อยคอของเขา ความทาเดียว
รุ ณคลุ มเขาไว้ อย่ างเครื& องแต่ ง
19 สาธุ การแด่ พระนามรุ่ งโรจน์ กาย
ของพระองค์ เป็ นนิ ตย์ ขอสง่ า 7 ตาของ เขาพองด้ วยความ
ราศีของพระองค์เต็มโลก เอเมน อ้ วนพี เขามี ส&ิ งของเหลื อเฟื อ
และเอเมน
ตามใจปรารถนา
20 คํา อธิ ษฐานของดาวิ ด บุ ตร 8 เขาเย้ ยและพู ด ด้ วยความมุ่ ง
ชายของเจสซี จบเท่านี(
ร้ าย เขาใฝ่ สูงขู่ ว่าจะบีบบังคับ
เล่มที สาม
9เขาอ้ าปากสู้ ฟ้าสวรรค์ และลิ( น
ซึ งเปรียบกับหนังสือเลวีนิติ
ของเขาก็คะนองไปในโลก
เกี ยวกับสถานบริสุทธิ:
10 ประชาชนของพระองค์จึ งหั น
พระประสงค์ของ
กลั บมา และนํา( แห่ งความบริ บูรณ์ถูกบีบให้ เขาทั(งหลาย
พระเจ้าสําหรับ
11 และเขาทั(งหลายพูดว่ า "พระ
คนชอบธรรม
เจ้ าทรงทราบได้ อย่ างไร พระ
และคนอธรรม
องค์ผ้ ู สูงสุดมีความรู้ หรือ"
เพลงสดุดีของอาสาฟ
แท้ จริ งพระเจ้ าทรงดี 12 ดู เถิ ด คนอธรรมเป็ นเช่ นนี(
ต่ ออิสราเอล ต่ อบุคคล แหละ เขาเจริ ญในแผ่ นดิ นโลก
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(DO) โยบ J:P (DP) สดด HM:DP (DJ) สดด HD:DK (DL) นหม L:M (FI) F ซมอ FK:D
(D) สดด MI:D (F) สดด M:P (K) สดด KP:D (H) สดด DP:DH (M) สดด PK:DF
(O) พบญ J:DK (P) สดด DP:DI (J) สดด MK:D (L) อพย M:F (DI) สดด PM:J
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หน้ า 1219
สดุดี PK
และรํ&ารวยขึ( น
แปลบถึงหั วใจ
13 แท้ จริ ง ข้ าพเจ้ าชํา ระใจให้ 22 ข้ าพระองค์ โฉด และไม่
สะอาด และชําระมื อด้ วยความ เดี ยงสา ข้ าพระองค์ ประพฤติ
บริสุทธิ@ กเ็ ปล่ าประโยชน์
เหมื อ นสั ต ว์ ต่ อพระพั กตร์ พระ
14 เพราะข้ าพเจ้ ารั บภั ยอยู่ วั น องค์
ยังคํ&าและถู กขนาบอยู่ ทุกเช้ า
23 ถึ งกระนั( นก็ดี ข้ าพระองค์
15 ถ้ าข้ าพระองค์ ได้ พู ดว่ า อยู่ กั บพระองค์ เสมอ พระองค์
"ข้ าพเจ้ าจะพู ดอย่ างนี( " ดู เถิ ด ทรงจับมือขวาของข้ าพระองค์ไว้
ข้ าพระองค์ จ ะทํา ผิ ด ต่ อ ชั& วอายุ 24 พระองค์ จะทรงนํา ข้ าพระ
แห่ งบุ ต รทั( งหลายของพระองค์ องค์ ด้ วยความปรึ ก ษาของพระ
แล้ ว
องค์ และภายหลั งพระองค์ จะ
16 แต่ เมื& อข้ าพระองค์ ตริ ต รอง ทรงนํา ข้ าพระองค์ ให้ ได้ รั บ
ว่ า จะเข้ าใจเรื& องนี( ได้ อย่ างไร เกียรติยศ
ข้ าพระองค์ ร้ ู สึ กว่ า เป็ นงานที& 25 นอกจากพระองค์ แล้ ว ข้ า
เหน็ดเหนื& อย
พระองค์ มี ผู้ ใดเล่ าในสวรรค์
17 จนข้ าพระองค์ เข้ าไปใน และนอกจากพระองค์ แล้ ว ข้ า
สถานบริ สุ ทธิ@ ของพระเจ้ า แล้ ว พระองค์ไม่ ปรารถนาผู้ ใดในโลก
ข้ าพระองค์ จึ งพิ เคราะห์ เห็ น 26 เนื( อหนั งและจิ ต ใจของข้ า
ปลายทางของเขาทั(งหลาย
พระองค์ จะวายไป แต่ พระเจ้ า
18 จริ งละ พระองค์ ทรงวางเขา ทรงเป็ นกําลั งใจของข้ าพระองค์
ไว้ ในที& ล&ื น พระองค์ ทรงกระทํา และเป็ นส่ วนของข้ าพระองค์
ให้ เขาล้ มถึงความพินาศ
เป็ นนิตย์
19 เขาถู ก นํา ไปสู่ การรกร้ างใน 27 เพราะดู เถิ ด บุ คคลผู้ ห่ าง
ครู่ เดี ยวเสี ยจริ งๆ
เขาถู ก เหิ นจากพระองค์ จะพินาศ พระ
ครอบงํา ด้ วยความสยดสยอง องค์ ทรงให้ บุ ค คลที& ไม่ จ ริ ง ต่ อ
อย่ างสิ( นเชิ ง
พระองค์ดับไป
20 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ น 28 แต่ ส่วนข้ าพระองค์ ที& จะเข้ า
เจ้ า เหมื อนความฝั นทั( งที& ต&ื น ใกล้ พระเจ้ านั( นดี ข้ าพระองค์
อยู่ เมื& อพระองค์ ทรงตื& นอยู่ ได้ วางใจในองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
พระองค์จะดูหมิ& นภาพของเขา
พระเจ้ า เพื& อข้ าพระองค์ จะได้
21 เมื& อจิ ตใจของข้ าพระองค์ เล่ าถึงพระราชกิจทั( งสิ( นของพระ
ขมขื& น เมื& อข้ าพระองค์ เสี ยว องค์
(DK) โยบ L:FP (DH) สดด KH:DL (DM) D ซมอ F:FH (DO) สดด KO:O (DP) สดด FP:H
(DJ) สดด KM:O (DL) สดด MJ:L (FI) สดด LI:M (FD) สดด PK:K (FF) สดด OL:M
(FK) สดด DO:J (FH) สดด DO:P (FM) สดด DO:M (FO) สดด OK:D (FP) สดด DDL:DMM
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สดุดี PH
หน้ า 1220
คําพยากรณ์ไว้ทุกข์เรื อง
ขวานและค้ อน
7 เขาเอาไฟเผาสถานบริ สุ ทธิ@
การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม
ของพระองค์ เขาทํา ลายความ
เมื อพวกอิ สราเอล
ศั ก ดิ@ สิ ท ธิ@ แห่ งสถานที& พระนาม
ถู กนําไปเป็ นเชลย
ของพระองค์ประทับนั( นถึงดิน
มัสคิ ลบทหนึ งของอาสาฟ
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ไฉน 8เขารํา พึ งในใจว่ า "เราจงทํา
พระองค์ ทรงเหวี& ยงข้ า ลายเขาทั( งหลายให้ ส( ิ นเชิ ง" เขา
พระองค์ ท( ั งหลายทิ( งเสี ยเป็ น เผาบรรดาธรรมศาลาของพระ
นิ ตย์ ไฉนความกริ( วของพระ เจ้ าที&ในแผ่ นดินจนหมด
องค์กรุ่ นขึ( นต่ อแกะแห่ งทุ่ งหญ้ า 9พวกเราไม่ เห็นหมายสําคั ญทั( ง
หลายของเรา ไม่ มี ผ้ ู พยากรณ์
ของพระองค์
2ขอทรงระลึ กถึ งชุ มนุ มชนของ อี กแล้ ว ในพวกเราไม่ มี ใคร
พระองค์ ซึ& งพระองค์ ทรงไถ่ มา ทราบว่ านานเท่าใด
แต่ ดึกดําบรรพ์ ซึ& งพระองค์ทรง 10 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า คู่ อริจะเย้ ย
ไถ่ ไว้ ให้ เป็ นตระกู ลที& เป็ นมรดก อยู่ นานเท่ าใด ศั ตรู จะหมิ& น
ของพระองค์ ขอทรงระลึ กถึ ง ประมาทพระนามของพระองค์
ภูเขาศิโยน ซึ& งพระองค์ทรงเคย เป็ นนิตย์หรือ
11 ไฉนพระองค์ จึ งหดพระหั ตถ์
ประทับนั( น
3 ขอทรงนํา ย่ างพระบาทของ ของพระองค์ เสี ย คื อพระหั ตถ์
พระองค์มายังซากปรักหั กพังอยู่ ขวาของพระองค์ ขอทรงเหยียด
เนื องนิ ตย์ คื อมายั งสิ& งทั( งปวง พระหั ตถ์ จากพระทรวงของพระ
ที& ถู กศั ตรู กระทําอย่ างชั& วร้ ายใน องค์
12 ถึงกระนั( น พระเจ้ า กษัตริย์
สถานบริสุทธิ@ น( ั น
4พวกคู่ อริ ของพระองค์ คาํ ราม ของข้ าพระองค์ ทรงอยู่ แต่ ดึกอยู่ กลางสถานประชุ ม ของพระ ดําบรรพ์ ทรงประกอบกิ จความ
องค์ เขาตั( งธงของเขาเองไว้ เป็ น รอดท่ามกลางแผ่ นดินโลก
13 พระองค์ ท รงแยกทะเลด้ วย
หมายสําคัญ
5 คนหนึ& งคนใดจะมี ชื& อเสี ยง ฤทธานุ ภาพของพระองค์ พระ
เหมื อนคนยกขวานขึ( นเหนื อพุ่ ม องค์ทรงหั กหั วมังกรในนํา(
14 พระองค์ ทรงทุ บหั วทั( งหลาย
ต้ นไม้
6แต่ บั ดนี( บรรดาไม้ ท&ี แกะสลั ก ของเลวี อาธานเป็ นชิ( นๆ พระ
ทั( งสิ( นเขาก็ พั งลงมาเสี ยด้ วย องค์ ประทานมั นให้ เป็ นอาหาร

74

(D) สดด PJ:D (F) อพย DM:DO (K) สดด HH:FK (H) F พศด KO:DP (M) D พกษ M:O
(O) D พกษ O:DJ (P) F พกษ FM:L (J) สดด JK:H (L) อพย DF:DK (DI) สดด DK:D-F
(DD) อสย OH:DF (DF) สดด HH:H (DK) สดด OO:O (DH) โยบ K:J; สดด DIH:FM-FO
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หน้ า 1221
สดุดี PH, PM
ของคนที& อาศั ยอยู่ ในถิ& นทุ รกั น- 23 ขออย่ าทรงลื มเสี ยงของคู่ อริ
ดาร
ของพระองค์ เสี ยงอึงคะนึงของ
15 พระองค์ ทรงแยกหิ นเปิ ด คนที& ลุ กขึ( นสู้ พระองค์ ก ็เพิ& มขึ( น
นํา( พุ และลํา ธาร พระองค์ ทรง อยู่ เรื& อยๆ
ให้ แม่ นาํ( ที&ไหลอยู่ เสมอแห้ งไป
ผู พ้ ยากรณ์
16 วันเป็ นของพระองค์ คืนเป็ น
สรรเสริ ญพระเจ้า
ของพระองค์ ด้ วย พระองค์ ทรง
ถึงหัวหน้านักร้อง
สถาปนาความสว่ างและดวงอาตามทํานองอาลทัสชิท
ทิตย์
เพลงสดุดีหรือบทเพลง
17 พระองค์ ทรงกํา หนดเขตทั( ง
ของอาสาฟ
สิ( นของแผ่ นดิ นโลก พระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ข้ า
ทรงสร้ างฤดูร้อนและฤดูหนาว
พระองค์ ทั( งหลายขอ
18 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ โมทนาพระองค์ ข้ าพระองค์ ท( ั ง
ทรงระลึ กข้ อนี( ว่ า ศั ตรู เยาะเย้ ย หลายขอโมทนาพระองค์ เพราะ
อย่ างไร และชนชาติ โง่ ได้ หมิ& น บรรดาพระราชกิ จมหั ศจรรย์
ประมาทพระนามของพระองค์ ของพระองค์ ประกาศว่ าพระ
อย่ างไร
นามของพระองค์อยู่ ใกล้
19 โอ ขออย่ าทรงมอบวิญญาณ 2 เมื& อสถานประชุ มมาอยู่ ต่ อ
นกเขาของพระองค์ แก่ ฝู งชน หน้ าเรา เราจะพิ พากษาด้ วย
โหดร้ าย ขออย่ าทรงลื มชุ มนุ ม ความเที&ยงธรรม
ชนยากจนของพระองค์เป็ นนิตย์ 3เมื& อแผ่ นดินโลกละลาย พร้ อม
20 ขอสนพระทั ยในพั นธสั ญญา ทั(งบรรดาชาวแผ่ นดินโลกนั( น ผู้
เพราะสถานที& มื ด ของแผ่ น ดิ น ที& รั กษาเสาของมั นให้ มั& นอยู่ คื อ
เต็มไปด้ วยที&อยู่ ของความทารุณ เราเอง เซลาห์
21 โอ ขออย่ าให้ ผู้ ที& ถู กบี บบั ง 4เราพู ดกั บคนโง่ เขลาว่ า "อย่ า
คั บได้ อาย ขอให้ คนจนและคน ประพฤติโง่ เขลา" และแก่ คนชั& ว
ขั ดสนสรรเสริ ญพระนามของ ว่ า "อย่ ายกเขาขึ( น
พระองค์
5 อย่ ายกเขาของเจ้ าขึ( นให้ สู ง
22 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงลุก หรือพูดจาอย่ างคอแข็ง"
ขึ( นสู้ คดี ของพระองค์ ขอทรง 6 เพราะการยกขึ( นนั( นมิ ไ ด้ มา
ระลึ กว่ าคนโง่ เย้ ยพระองค์ อยู่ วัน จากทิ ศตะวั น ออกหรื อทิ ศตะยังคํ&า
วันตก และมิใช่ มาจากทิศใต้
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(DM) สดด DIM:HD (DO) สดด DKO:P (DP) สดด FH:D (DJ) สดด PH:FF
(DL) สดด OJ:DK (FI) สดด JL:FJ (FD) สดด L:DJ (FF) สดด L:DL (FK) สดด DI:DD
(D) สดด MP:D (F) สดด PJ:PI (K) สดด OI:D (H) สดด JF:F (M) อพย KF:L
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สดุดี PM, PO
หน้ า 1222
7แต่ พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ พิพากษา ของ เขาหลับไป ชายฉกรรจ์ท( ัง
พระองค์ ท รงให้ คนหนึ& งลงและ สิ( นไม่ สามารถใช้ มื อของเขาได้
ทรงยกอีกคนหนึ& งขึ( น
อีกแล้ ว
8เพราะในพระหั ตถ์ของพระเย- 6โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของยาโคบ
โฮวาห์ มี ถ้ วยลู กหนึ& ง มี นาํ( องุ่ น พอพระองค์ ท รงขนาบทั( งรถม้ า
เป็ นฟอง ประสมไว้ ดี พระองค์ และม้ าก็ล่วงลับไป
ทรงเทของดื& มจากถ้ วยนั( นและ 7แต่ พระองค์ เจ้ า พระองค์ ทรง
คนชั& วของแผ่ นดิ นโลกทั( งสิ( นจะ เป็ นที& น่ าคร้ ามกลั ว เมื& อพระ
ดื& มหมดทั(งตะกอน
องค์ ทรงกริ( วขึ( นแล้ วใครจะยื น
9 แต่ ข้ าพเจ้ าจะประกาศเป็ น อยู่ ในสายพระเนตรของพระองค์
นิ ตย์ ข้ าพเจ้ าจะร้ องเพลงสรร- ได้
เสริญพระเจ้ าของยาโคบ
8 พระองค์ ท รงลั& นคํา พิ พากษา
10 "บรรดาเขาของคนชั& วจะถู ก มาจากฟ้ าสวรรค์ แผ่ นดินโลกก็
เราตั ดออกหมด แต่ เขาของผู้ กลัวและนิ& งเงียบ
ชอบธรรมจะถู กเชิ ดชู ข( ึ น"
9เมื& อพระเจ้ าทรงลุ กขึ( นพิ พากการประกาศถึง
ษา เพื& อช่ วยผู้ ถ่อมตัวทั(งสิ( นของ
แผ่ นดินโลกให้ รอด เซลาห์
ความรุ่ งเรื อง
10 แน่ ละ ความโกรธของมนุ ษย์
ของพระเจ้า
จะสรรเสริญพระองค์ และความ
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื องสาย
โกรธที& เหลื อ อยู่ น( ั นพระองค์ จะ
เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ทรงยับยั( งไว้
ของอาสาฟ
จงปรนนิบตั ิ พระเจ้า
ในยู ด าห์ เ ขารู้ จั ก พระ
ด้วยความยําเกรง
เจ้ า ในอิ ส ราเอลพระ
11 จงปฏิ ญาณต่ อพระเยโฮวาห์
นามของพระองค์ใหญ่ ย&ิ ง
2 ที& ประทั บของพระองค์ ต( ั งอยู่ พระเจ้ าของท่ านทั( งหลาย และ
ในซาเล็ม ที& พาํ นักของพระองค์ จงปฏิ บัติ ตาม ให้ คนที& อยู่ รอบ
พระองค์ นาํ ของกํานั ลมายั งพระ
อยู่ ในศิโยน
3ที&น&ั นพระองค์ทรงหั กลู กธนู ท( ัง องค์ผ้ ู ซ&ึ งเขาควรเกรงกลัว
12 พระองค์ จ ะทรงตั ด ดวงจิ ต
โล่ ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์
4 พระองค์ ทรงรุ่ งโรจน์ สู งส่ ง ของผู้ ครอบครองทั(งหลาย พระ
องค์ ทรงเป็ นที& น่ าคร้ ามกลั วแก่
ยิ& งกว่ าภูเขาที&มีเหยื& อ
5ด้ วยว่ าคนใจเข้ มแข็งถู กริบข้ าว บรรดากษัตริย์แห่ งแผ่ นดินโลก
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(P) สดด MI:O (J) สดด DD:O (L) สดด L:DH (DI) สดด DID:J (D) สดด H:D
(F) ปฐก DH:DJ (K) สดด HO:L (H) ยรม H:P (M) โยบ HI:DI-DF (O) สดด DJ:DM
(P) สดด JL:P (J) อพย DL:DI (L) สดด L:P-L (DI) ปฐก KP:DJ-FI
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หน้ า 1223
สดุดี PP
นักแต่ งสดุ ดีสูก้ บั
พระทัยอีกหรือ
8 ความเมตตาของพระองค์ จ ะ
ความไม่ วางใจ
ระงับอยู่ เป็ นนิตย์หรือ พระสัญถึงหัวหน้านักร้อง
ญาของพระองค์ สิ( นสุ ด ตลอด
ตามทํานองเยดูธูน
ทุ กชั& วอายุหรือ
เพลงสดุดีของอาสาฟ
ข้ าพเจ้ าร้ องทู ลต่ อพระ 9 พระเจ้ าทรงลื ม ที& จะทรงพระ
เจ้ าด้ วยเสียงของข้ าพ- กรุณาหรือ เพราะพระพิโรธพระ
เจ้ า ทู ลต่ อพระเจ้ าด้ วยเสียงของ องค์ จึ ง ทรงปิ ดความสั งเวชเสี ย
ข้ าพเจ้ า และพระองค์ได้ ทรงเงี& ย หรือ" เซลาห์
10 และข้ าพเจ้ าว่ า "นั& นแหละ
พระกรรณสดับข้ าพเจ้ า
2ในวั น ยากลํา บากของข้ าพเจ้ า เป็ นความทุ กข์ ของข้ าพเจ้ า แต่
ข้ าพเจ้ าแสวงหาองค์ พระผู้ เป็ น ข้ าพเจ้ าจะระลึ ก ถึ ง ปี ทั( งหลาย
เจ้ า ในกลางคืนบาดแผลข้ าพเจ้ า แห่ งพระหั ตถ์ ขวาของพระองค์ ผ้ ู
ไหลออกไม่ หยุ ด จิ ตใจของ สูงสุด"
11 ข้ าพเจ้ าจะระลึ กถึ งพระราชข้ าพเจ้ าไม่ รับคําเล้ าโลม
3ข้ าพเจ้ าระลึกถึงพระเจ้ า ข้ าพ- กิ จทั( งปวงของพระเยโฮวาห์
เจ้ าก็ครวญคราง ข้ าพเจ้ าครํ&า - พระเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ จะจดจํา
ครวญ จิ ตใจของข้ าพเจ้ าก็อ่ อน บรรดาการมหั ศจรรย์ ของพระ
องค์ในสมัยก่ อนๆ
ระอาไป เซลาห์
4 พระองค์ ท รงจั บหนั ง ตาของ 12 ข้ าพระองค์ จ ะตรึ ก ตรองถึ ง
ข้ าพระองค์ ไว้ ไม่ ให้ ปิ ด ข้ าพระ พระราชกิ จทั( งสิ( นของพระองค์
และกล่ าวถึ งพระราชกิจของพระ
องค์ทุกข์มากจนพูดไม่ ออก
5 ข้ าพระองค์ พิ จ ารณาถึ ง สมั ย องค์
ก่ อน ข้ าพระองค์ จาํ ปี ที& นมนาน 13 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า วิธีการของ
พระองค์ อยู่ ในสถานบริ สุ ทธิ@
มาแล้ วได้
6 ข้ าพระองค์ ร ะลึ ก ถึ ง บทเพลง พระองค์ ใดจะยิ& งใหญ่ อย่ างพระ
ของข้ าพระองค์ ในกลางคื น ข้ า เจ้ าของเรา
พระองค์ ตรึ กตรองกั บจิ ตใจของ 14 พระองค์ คื อ พระเจ้ าผู้ ทรง
ตนเอง และจิ ตวิ ญญาณของข้ า กระทํา การมหั ศจรรย์ ผู้ ทรง
สําแดงฤทธานุ ภาพของพระองค์
พระองค์กเ็ สาะหา
7"องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าจะทรงทอด ท่ามกลางชนชาติท( ังหลาย
ทิ( งเป็ นนิ ตย์ และจะไม่ เคยพอ 15 พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ประชาชน
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(D) สดด KL:D (F) สดด DJ:O (K) โยบ O:H (H) สดด O:O (M) สดด PH:DF-DJ
(O) สดด HF:J (P) สดด DK:D-F (J) อสย FP:DD (L) อสย HI:FP (DI) สดด KD:FF
(DD) สดด PP:DI (DF) สดด DIH:KH (DK) สดด FP:H (DH) สดด PF:DJ
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สดุดี PP, PJ
หน้ า 1224
ของพระองค์ ด้ วยพระกรของ 3 ถึ งสิ& งที& เราทั( งหลายได้ ยิ น ได้
พระองค์ คื อลู กหลานของยา- ทราบ ที& บรรพบุ รุ ษของเราได้
โคบและโยเซฟ เซลาห์
บอกเรา
16 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า เมื& อนํา( เห็น 4เราจะไม่ ซ่ อนไว้ จากลู กหลาน
พระองค์ นํา( เห็นพระองค์ มันก็ ของเขา แต่ จะบอกแก่ ช&ั วอายุ ท&ี
เกรงกลั วแน่ ที เดี ยว ที& ลึ กก็ส&ั น กํา ลั งเกิ ดมา ถึ งการสรรเสริ ญ
สะท้ าน
พระเยโฮวาห์ และฤทธานุ ภาพ
17 เมฆเทนํา( ลงมา ท้ องฟ้ าก็ ของพระองค์ และการมหั ศจรรย์
คะนองเสียง ลูกธนู ของพระองค์ ซึ& งพระองค์ได้ ทรงกระทํา
ก็ปลิวไปปลิวมา
5 เพราะพระองค์ ท รงสถาปนา
18 ฟ้ าผ่ าของพระองค์มี เสี ยงอยู่ พระโอวาทไว้ ในยาโคบ และทรง
ในฟ้ าสวรรค์ ฟ้ าแลบทําให้ พิภพ แต่ งตั( งพระราชบั ญญั ติ ไว้ ใน
สว่ าง แผ่ นดินโลกก็ส&ั นสะเทือน อิ สราเอล ซึ& งพระองค์ ทรงบั ญและหวั& นไหว
ชาแก่ บรรพบุ รุ ษของเราว่ า ให้
19 พระมรรคาของพระองค์ อยู่ แจ้ งเรื& องราวเหล่ านั( นแก่ ลู ก
ในทะเล พระวิถีของพระองค์อยู่ หลานของเขา
ในนํา( มหึ มาทั(งหลาย ถึงกระนั( น 6เพื& อ ชั& วอายุ รุ่ น ต่ อไปจะทราบ
รอยพระบาทของพระองค์ ก ็ไม่ มี เรื& องคื อลู ก หลานที& จะเกิ ด มา
ใครรู้
และที& จะลุ ก ขึ( นบอกลู กหลาน
20 พระองค์ ทรงนํา ประชาชน ของเขา
ของพระองค์ โดยมื อ ของโมเสส 7เพื& อเขาจะตั( งความหวังของเขา
และอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ
ไว้ ในพระเจ้ า และไม่ ลื มพระ
คนอิ สราเอลจะสอนลู กหลาน
ราชกิ จของพระเจ้ า แต่ รั กษาพระบัญญัติของพระองค์
เรื องความดีเลิศของพระเจ้า
8 และเพื& อเขาจะมิ ได้ เหมื อน
มัสคิ ลบทหนึ งของอาสาฟ
โอ ประชาชนของข้ าพ- บรรพบุ รุษของเขา คื อชั& วอายุท&ี
เจ้ าเอ๋ย จงเงี& ยหู ฟังกฎ ดื( อดึงและมักกบฏ ชั& วอายุท&ี
ของข้ าพเจ้ า เอียงหู ของท่านทั(ง จิตใจไม่ ม&ั นคง ผู้ ซ&ึ งจิตวิญญาณ
หลายฟั งถ้ อยคําจากปากข้ าพเจ้ า ของเขาไม่ ม&ั นคงต่ อพระเจ้ า
2ข้ าพเจ้ าจะอ้ าปากกล่ าวคําอุป- 9บรรดาคนเอฟราอิ ม มี อาวุ ธ
มา ข้ าพเจ้ าจะกล่ าวคํา ลึ กลั บ พร้ อมและถือคันธนู ได้ หันกลับ
ในวันสงคราม
ของโบราณกาล
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(DO) สดด DDH:K (DP) สดด OJ:J (DJ) สดด FL:K (DL) สดด FL:DI (FI) สดด PJ:MF
(D) สดด PH:D (F) สดด HL:H (K) สดด HH:D (H) สดด DHM:H-O (M) สดด JD:M
(O) สดด HJ:DK (P) สดด HI:H (J) สดด OJ:O; DIO:P (L) พบญ D:HD-HH
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หน้ า 1225
สดุดี PJ
10 เขาทั(งหลายมิ ได้ รั กษาพั นธ- ถิ& นทุ รกันดารได้ หรือ"
สัญญาของพระเจ้ า และปฏิเสธที& 20 ดู เถิ ด พระองค์ ทรงตีหิ นให้
จะเดิ น ตามพระราชบั ญญั ติ ของ นํา( พุ ออกมา และลํา ธารก็ไหล
พระองค์
ล้ น พระองค์จะประทานขนมปั ง
11 เขาลื มสิ& งที& พระองค์ ได้ ทรง ด้ วยได้ หรือ หรือทรงจัดเนื( อให้
กระทํา และการมหั ศจรรย์ ซึ& ง ประชาชนของพระองค์ได้ หรือ
พระองค์ทรงสําแดงแก่ เขา
21 เพราะฉะนั( น เมื& อพระเยโฮ12 พระองค์ ทรงกระทํา การ วาห์ ทรงสดั บแล้ ว พระองค์ทรง
มหั ศจรรย์ ท่ ามกลางสายตาของ พระพิ โรธ มี ไฟลุ กโพลงขึ( นสู้
บรรพบุ รุ ษของเขา ในแผ่ นดิ น ยาโคบ พระพิ โรธของพระองค์
อียิปต์ ในไร่ นาโศอัน
สูงขึ( นสู้ อิสราเอล
13 พระองค์ ทรงแยกทะเล และ 22 เพราะเขาไม่ เชื& อพระเจ้ าและ
ให้ เขาเดินผ่ านไป และกระทําให้ ไม่ ไว้ วางใจในความรอดของพระ
นํา( ตั( งอยู่ เหมือนกองสูง
องค์
14 ในกลางวั น พระองค์ ท รงนํา 23 พระองค์ ยั ง ทรงบั ญชาเมฆ
เขาด้ วยเมฆ และด้ วยแสงไฟคืน เบื( องบน และทรงเปิ ดประตูฟ้า
ยังรุ่ ง
สวรรค์
15 พระองค์ ทรงผ่ าหิ นในถิ& น 24 พระองค์ ท รงหลั& งมานาให้
ทุ รกั นดาร ประทานนํา( เป็ นอั น เขารั บประทาน และทรงประมากให้ เขาดื& มเหมื อนมาจากที& ทานอาหารทิพย์ให้ เขา
ลึก
25 มนุ ษย์ ไ ด้ กิ นอาหารของทู ต
16 พระองค์ทรงกระทําให้ ลาํ ธาร สวรรค์ พระองค์ ทรงประทาน
ออกมาจากหิ น ทรงกระทําให้ นาํ(
อาหารให้ เขาอย่ างอุดม
ไหลลงมาเหมือนแม่ นาํ(
26 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ลม
17 แต่ เ ขายั ง กระทํา บาปยิ& งขึ( น ตะวันออกพัดในฟ้ าสวรรค์ และ
ต่ อพระองค์ ได้ กบฏต่ อองค์ ผ้ ู สู ง ทรงนํา ลมใต้ ออกมาด้ วยฤทธิ@
ของพระองค์
สุดในที&แห้ งแล้ ง
18 เขาทดลองพระเจ้ าอยู่ ในใจ 27 พระองค์ ทรงหลั& งเนื( อให้ เขา
ของเขาโดยเรียกร้ องอาหารที&เขา อย่ างผงคลี คือนก ดังเม็ดทราย
อยาก
ในทะเล
19 เขาพู ด ปรั ก ปรํา พระเจ้ าว่ า 28 พระองค์ ทรงให้ มั นตกลงมา
"พระเจ้ าจะทรงเตรี ยมสํา รั บใน กลางค่ ายของเขา และรอบที&อา(DI) พบญ KD:DO (DD) สดด PJ:P (DF) สดด PJ:HF (DK) สดด OO:O
(DH) สดด DIM:KL (DM) สดด DIM:HD (DO) สดด DIM:HD (DP) สดด PJ:KF
(DJ) สดด DIO:DH (DL) อพย DO:J (FI) อพย DP:O (FD) สดด PJ:KD
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สดุดี PJ
หน้ า 1226
ศัยของเขา
พระองค์ ท รงอภั ย ความชั& วช้ า
29 เขาได้ รั บประทานอิ& มดี ของเขา และมิได้ ทรงทําลายเขา
เพราะพระองค์ ประทานสิ& งที& เขา พระองค์ ท รงยั บ ยั( งพระพิ โรธ
อยาก
ของพระองค์ บ่อยๆ และมิ ได้
30 แต่ ก่ อนที& เขาจะหายอยาก ทรงกวนพระพิ โรธของพระองค์
ขณะที& อ าหารยั ง อยู่ ในปากของ ทั(งสิ( นให้ ข( ึ นมา
เขา
39 พระองค์ ทรงระลึ กว่ าเขาเป็ น
31 พระพิ โรธของพระเจ้ าพลุ่ ง เพียงแต่ เนื( อหนัง เป็ นลมที&ผ่าน
ขึ( นต่ อเขา และพระองค์ทรงสัง- ไปแล้ วมิได้ กลับมาอีก
หารคนฉกรรจ์ ท&ี สุ ดของเขาเสี ย 40 เขายั& วพระองค์ในถิ& นทุ รกันและทรงควํ&า คนที& คั ดเลื อก ดารบ่ อยสั กเท่ าใด และทํา ให้
แล้ วในอิสราเอลเสีย
พระองค์โทมนัสในทะเลทราย
32 ถึ งมี เรื& องทั( งสิ( นนี( เขาก็ยั ง 41 แต่ เขายั งได้ กลั บทดลองพระ
กระทําบาป เขามิ ได้ เชื& อถื อการ เจ้ าอี กและได้ ทาํ ให้ องค์ บริ สุ ทธิ@
มหั ศจรรย์ของพระองค์
ของอิสราเอลเศร้ าพระทัย
33 พระองค์ จึ งทรงกระทําให้ วัน 42 เขามิ ไ ด้ ระลึ ก ถึ ง พระหั ต ถ์
ของเขาหายไปดั งสิ& งไร้ สาระและ ของพระองค์ หรือวันที&พระองค์
ทรงให้ ปี ของเขาหายไปด้ วย ทรงช่ วยเขาให้ พ้ นจากคู่ อริ ของ
ความยากลําบาก
เขา
34 เมื& อพระองค์ ทรงสั งหารเขา 43 เมื& อพระองค์ ทรงกระทํา
เขาแสวงหาพระองค์ เขาได้ กลับ หมายสํา คั ญของพระองค์ ใ นอี มาแสวงพระเจ้ าด้ วยใจร้ อนรน
ยิ ปต์ และการมหั ศจรรย์ ของ
35 เขาระลึ กว่ าพระเจ้ าทรงเป็ น พระองค์ในไร่ นาโศอัน
ศิลาของเขา และพระเจ้ าองค์สูง 44 พระองค์ ท รงเปลี& ยนแม่ นาํ(
สุดเป็ นพระผู้ ไถ่ ของเขา
และลํา ธารของเขาให้ เป็ นเลื อด
36 แต่ เ ขายอพระองค์ ด้ วยปาก เพื& อเขาดื& มอะไรไม่ ได้
ของเขา และมุ สาต่ อพระองค์ 45 พระองค์ ท รงส่ ง ฝู ง เหลื อ บ
ด้ วยลิ( นของเขา
หลายชนิ ดมาท่ ามกลางเขา ซึ& ง
37 เพราะจิ ต ใจของเขาไม่ แน่ ว ผลาญเขา และกบ ซึ& งทําลายเขา
แน่ ต่อพระองค์ เขาไม่ จริงจังต่ อ 46 พระองค์ ประทานพื ชผลของ
พันธสัญญาของพระองค์
เขาแก่ ต^ั กแตนวั ยคลาน และ
38 ถึ ง กระนั( นด้ วยความสั ง เวช ผลงานออกแรงของเขาแก่ ต^ั ก(FL) สดด DIO:DM (KI) กดว DD:KK (KF) กดว DH:D (KK) สดด LI:P (KH) กดว FD:P
(KM) สดด PJ:P (KO) สดด DIO:DF (KP) สดด DDL:JI (KJ) สดด DIO:HK-HM
(KL) สดด DIK:DH (HI) สดด PJ:DP (HD) กดว DH:H (HF) สดด PJ:DD
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สดุดี PJ
แตนวัยบิน
55 พระองค์ ท รงขั บประชาชาติ
47 พระองค์ ทรงทําลายเถาองุ่ น ต่ างๆออกไปข้ างหน้ าเขา พระ
ของเขาด้ วยลูกเห็บ และต้ นมะ- องค์ ทรงวั ดแบ่ งแดนประชาชาติ
เดื& อของเขาด้ วยนํา( ค้ างแข็ง
นั( นให้ เป็ นมรดก และทรงตั( ง
48 พระองค์ ทรงมอบฝู ง วั วของ บรรดาตระกู ลอิ ส ราเอลไว้ ใน
เขาไว้ กั บลู กเห็ บ และฝู งแพะ เต็นท์ของเขา
แกะของเขากับฟ้ าผ่ า
56 แต่ เขาทั( งหลายยั งทดลอง
49 พระองค์ทรงปล่ อยความกริ( ว และยั& วพระเจ้ าองค์ สู งสุ ด มิ ได้
ดุ ร้ ายของพระองค์ มาเหนื อ รั กษาบรรดาพระโอวาทของพระ
เขา ทั(งพระพิโรธ ความกริ( วและ องค์
ความทุ กข์ ลาํ บาก โดยส่ งเหล่ า 57 กลั บหั นไปเสี ยและประพฤติ
ทู ตสวรรค์ช&ั วร้ ายท่ามกลางเขา
ทรยศอย่ างบรรพบุ รุ ษของเขา
50 พระองค์ ท รงเปิ ดวิ ถี ใ ห้ แก่ เขาบิ ด ไปเหมื อ นคั น ธนู ท&ี ไว้ ใจ
ความกริ( วของพระองค์ พระองค์ ไม่ ได้
มิ ไ ด้ ทรงเว้ นจิ ต วิ ญญาณเขาไว้ 58 เพราะเขายั& วเย้ าพระองค์ ให้
จากความตาย แต่ ประทานชี วิต ทรงกริ( วด้ วยเรื& องปูชนียสถานสูง
ของเขาแก่ โรคระบาด
ของเขาทั(งหลาย ได้ หมุ นให้ พระ
51 พระองค์ ทรงประหารลู กหั ว องค์ ห วงแหนเขาด้ วยเรื& องรู ป
ปี ทั( งสิ( นในอี ยิ ปต์ คื อผลแรก เคารพแกะสลักของเขา
แห่ ง กํา ลั ง ของเขาในเต็ นท์ ของ 59 เมื& อพระเจ้ าทรงสดั บ พระ
ฮาม
องค์ ทรงพระพิ โรธยิ& ง และพระ
52 แล้ วพระองค์ ท รงนํา ประชา องค์ทรงรังเกียจอิสราเอลยิ& งนัก
ชนของพระองค์ ออกมาเหมื อน 60 พระองค์ ทรงละพลั บพลาใน
นําแกะ และนําเขาไปในถิ& นทุ ร- ชี โลห์ คื อเต็นท์ท&ี พระองค์ ทรง
กันดารเหมือนฝูงแพะแกะ
ตั( งไว้ ท่ามกลางมนุ ษย์
53 พระอง ค์ นํา เขาไ ปอย่ าง 61 และทรงมอบฤทธานุ ภาพ
ปลอดภั ย เขาจึ งไม่ กลั ว แต่ ของพระองค์ แ ก่ การเป็ นเชลย
ทะเลท่วมศัตรูของเขา
และสง่ าราศี ของพระองค์ แก่ มื อ
54 และพระองค์ทรงพาเขามายัง ของคู่ อริ
เขตแดนแห่ งสถานบริ สุ ทธิ@ ของ 62 พระองค์ ทรงมอบประชาชน
พระองค์ ยังภูเขานี( ซึ& งพระหั ตถ์ ของพระองค์ แก่ ดาบ และทรง
ขวาของพระองค์ได้ ทรงไถ่ ไว้
พระพิโรธต่ อมรดกของพระองค์
(HP) สดด DIM:KF (HJ) อพย L:FJ (HL) สดด DD:O (MI) โยบ FP:FF
(MD) สดด DIM:KO (MF) สดด PP:FI (MK) อพย DH:DM (MH) อพย DM:DK, DP
(MM) สดด HH:F (MO) สดด PJ:HI-HD (MP) สดด PJ:HD (MJ) ลนต FO:KI; กดว KK:MF
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หน้ า 1228
63 ไฟผลาญหนุ่ มๆของเขาเสี ย ด้ วยใจเที&ยงธรรม และนําเขาทั(ง
และสาวๆของเขาก็ ไ ม่ ได้ แต่ ง หลายไปด้ วยมือชํ&าชอง
งาน
การร้องทุกข์เรื อง
64 บรรดาปุ โรหิ ตของเขาล้ มลง
การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม
ด้ วยดาบ และหญิ งม่ ายของเขา
เพลงสดุดีของอาสาฟ
ไม่ มีการร้ องทุ กข์
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พวก
65 แล้ วองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง
ต่ างชาติได้ เข้ าในมรดก
ตื& นอย่ างตื& นบรรทม อย่ างชาย ของพระองค์ เขาได้ ทาํ ให้ พระ
ฉกรรจ์ โห่ ร้ องเพราะฤทธิ@ เหล้ า วิ หารบริ สุ ทธิ@ ของพระองค์ มี มล
องุ่ น
ทิน เขาได้ ทาํ ให้ เยรูซาเล็มเป็ น
66 และพระองค์ ท รงตี ปฏิ ปั ก ษ์ ที&ปรักหั กพัง
ของพระองค์ในข้ างหลัง และให้ 2เขาให้ ศพผู้ รั บใช้ ของพระองค์
เขาได้ อายเป็ นนิตย์
เป็ นอาหารแก่ บรรดานกในอา67 พระองค์ ท รงปฏิ เ สธพลั บ- กาศ ให้ เนื( อของวิ สุ ทธิ ชนของ
พลาของโยเซฟ พระองค์ มิ ได้ พระองค์ แก่ สั ตว์ป่าแห่ งแผ่ นดิ น
ทรงเลือกตระกู ลเอฟราอิม
โลก
68 แต่ พระองค์ทรงเลือกตระกู ล 3เขาได้ เทโลหิ ตของคนเหล่ านั( น
ยู ดาห์ ภู เขาศิ โยนซึ& งพระองค์ ออกมาอย่ างนํา( รอบเยรู ซาเล็ ม
ทรงรัก
จนไม่ มีคนฝังศพ
69 พระองค์ ทรงสร้ างสถานบริ - 4 เรากลายเป็ นที& เย้ ยหยั นแก่
สุ ทธิ@ ของพระองค์ อ ย่ างกั บพระ เพื& อนบ้ านของเรา เป็ นที& สบ
ราชวั งสู ง อย่ างแผ่ นดิ นโลกซึ& ง ประมาทและเยาะเย้ ยแก่ คนที&อยู่
พระองค์ต( ั งไว้ เป็ นนิตย์
รอบเรา
70 พระองค์ ท รงเลื อ กดาวิ ด ผู้ 5ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
รั บใช้ ของพระองค์ ทรงพาท่ าน ทรงกริ( วอีกนานเท่าใด เป็ นนิตย์
มาจากคอกแกะ
หรือ พระเจ้ าข้ า ความหวงแหน
71 พระองค์ ทรงพาท่ านมาจาก ของพระองค์ จะไหม้ ดั งไฟไปอี ก
การดู แลแม่ แกะที& มี ลู กอ่ อนให้ นานเท่าใด
เป็ นผู้ เลี( ยงดู ยาโคบประชาชน 6 ขอทรงเทความกริ( วของพระ
ของพระองค์ และอิสราเอลมร- องค์ ลงเหนื อบรรดาประชาชาติ
ดกของพระองค์อย่ างเลี( ยงแกะ
ที& ไม่ ร้ ู จั กพระองค์ และเหนื อ
72 ท่ า นจึ ง เลี( ยงดู เ ขาทั( งหลาย ราชอาณาจั กรทั( งหลายที& ไม่ ร้ อง
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(OK) สดด PJ:FD (OH) D ซมอ F:KK (OM) สดด P:O (OO) D ซมอ M:O; O:H
(OP) D ซมอ O:FD-P:D (OJ) ปฐก HL:J-DI (OL) D พกษ O:F (PI) สดด JL:DL-FI
(PD) ปฐก KK:DK (PF) สดด PM:F (D) สดด PH:D (F) ยรม P:KK (K) สดด PL:DI
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ทู ลออกพระนามของพระองค์
หยันต่ อพระองค์ สักเจ็ดเท่า ณ
7 เพราะเขาทั( งหลายได้ ผลาญ ทรวงอกเพื& อนบ้ านของข้ าพระ
ยาโคบ และกระทําให้ ที& อาศั ย องค์
ของเขาร้ างเปล่ า
13 แล้ วข้ าพระองค์ ทั( งหลาย
8โอ ขออย่ าทรงระลึ กถึ งความ ประชาชนของพระองค์ ฝู งแพะ
ชั& วช้ าของบรรพบุ รุ ษของข้ าพระ แกะแห่ งทุ่ งหญ้ าของพระองค์
องค์ ท( ั งหลาย ขอความสั งเวช จะโมทนาพระคุ ณพระองค์ เป็ น
ของพระองค์ เ ร่ ง มาพบข้ าพระ นิ ตย์ ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายจะ
องค์ท( ังหลาย เพราะข้ าพระองค์ กล่ า วสรรเสริ ญพระองค์ ต ลอด
ทั(งหลายตกตํ&ามาก
ทุ กชั& วอายุ
9โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าแห่ งความ
การทู ลขอให้พระเจ้า
รอดของข้ าพระองค์ท( ังหลาย ขอ
ทรงโปรดปรานอี ก
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ เพราะเห็น
ถึงหัวหน้านักร้อง
แก่ สง่ าราศี แห่ งพระนามของ
ตามทํานองโชชานิ มเอดูท
พระองค์ ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์
เพลงสดุดีของอาสาฟ
ให้ พ้ นและอภั ยบาปของข้ าพระ
โอ ข้ าแต่ พระผู้ ทรง
องค์ เพราะเห็นแก่ พระนาม
เลี( ยงดู อิ สราเอลอย่ า ง
ของพระองค์
เลี( ยงแกะ คือพระองค์ ผ้ ู ทรงนํา
10 ควรหรื อที& บรรดาประชาชาติ โยเซฟอย่ างนําฝู งแพะแกะ ขอ
จะกล่ าวว่ า "พระเจ้ าของเขาอยู่ ท&ี ทรงเงี& ยพระกรรณสดั บ พระผู้
ไหน" ขอให้ พระองค์ทรงปรากฏ ประทั บระหว่ างพวกเครู บ ขอ
ในท่ ามกลางประชาชาติ ต่ อสาย ทรงทอแสงออกมา
ตาของข้ าพระองค์ท( ังหลาย โดย 2ต่ อหน้ าเอฟราอิ ม และเบนการแก้ แค้ นโลหิ ต ของผู้ รั บ ใช้ ยามิ น และมนั สเสห์ ขอทรง
พระองค์ท&ีไหลออกมา
ปลุ กพระราชอํา นาจของพระ
11 ขอให้ เสี ยงครํ&า ครวญของ องค์ ข( ึ นมาช่ วยข้ าพระองค์ ท( ั ง
บรรดาเชลยมาอยู่ ต่ อพระพั กตร์ หลายให้ รอด
พระองค์ ด้ วยฤทธานุ ภาพอันยิ& ง 3โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงช่ วย
ใหญ่ ของพระองค์ ขอทรงสงวน ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายให้ กลั บสู่
คนเหล่ านั( นที&ต้องถึงตาย
สภาพดี ขอพระพั กตร์ ของพระ
12 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า องค์ ทอแสง เพื& อข้ าพระองค์
ขอทรงตอบแทนการที&เขาได้ เย้ ย ทั(งหลายจะรอด

80

(P) สดด JI:DK; อสย L:DF (J) สดด FM:P; DKI:K (L) สดด DDM:D
(DI) สดด HF:K, DI (DD) สดด DF:M; OL:KK (DF) ปฐก H:DM
(DK) สดด PH:D (D) สดด HM:D (F) กดว F:DJ-FH (K) สดด JI:P, DL
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สดุดี JI
หน้ า 1230
4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 13 หมู ป่าจากดงมายํ&า ยี มั นและ
จอมโยธา พระองค์ จะทรงกริ( ว บรรดาสั ต ว์ ป่ าในไร่ นากิ น มั น
ต่ อคํา อธิ ษฐานของประชาชน เป็ นอาหาร
ของพระองค์นานสักเท่าใด
14 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าจอมโยธา
5 พระองค์ ไ ด้ ทรงเลี( ยงเขาด้ วย ขอทรงหั นกลั บเถิ ด พระเจ้ าข้ า
นํา( ตาต่ างอาหาร และทรงให้ เขา ขอทรงมองจากฟ้ าสวรรค์ และ
ดื& มนํา( ตาอย่ างเต็มขนาด
ทรงเห็ น ขอทรงสนพระทั ยใน
6 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้ า เถาองุ่ นนี(
พระองค์ เ ป็ นที& แตกร้ าวกั น ใน 15 คื อสวนองุ่ นซึ& งพระหั ตถ์ ขวา
หมู่ เพื& อนบ้ านของข้ าพระองค์ ของพระองค์ทรงปลูกไว้ และกิ& ง
และศั ตรู ของข้ าพระองค์ หั วเราะ ที& พระองค์ ทรงให้ เจริ ญแข็งแรง
กัน
เพื& อพระองค์เอง
7โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าจอมโยธา ขอ 16 มันถู กเผาเสียด้ วยไฟ มันถู ก
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ท( ั งหลายให้ ตั ดลง พวกเขาพิ นาศด้ วยการ
กลั บสู่ สภาพดี ขอพระพั กตร์ ตํา หนิ จ ากสี พระพั กตร์ ของพระ
ของพระองค์ ทอแสง เพื& อข้ า องค์
พระองค์ท( ังหลายจะรอด
17 ขอพระหั ตถ์ ของพระองค์ จง
8 พระองค์ ท รงนํา เถาองุ่ นออก อยู่ เหนื อ ผู้ ที& อยู่ เบื( องขวาพระ
จากอี ยิ ปต์ พระองค์ ทรงขั บไล่ หั ตถ์ ของพระองค์ คื อบุ ตรของ
บรรดาประชาชาติ อ อกไปและ มนุ ษย์ ท&ี พระองค์ ทรงกระทํา ให้
ทรงปลูกเถาองุ่ นไว้
แข็งแรงเพื& อพระองค์เอง
9พระองค์ทรงปราบดินให้ มันก็ 18 แล้ วข้ าพระองค์ ท( ั งหลายจะ
หยั& งรากลึกและแผ่ เต็มแผ่ นดิน
ไม่ หั นกลั บมาจากพระองค์ ขอ
10 ร่ มเงาของมั นคลุ มภู เขาและ ทรงสงวนชี วิ ต ข้ าพระองค์ ทั( ง
กิ& งก้ านของมั นเหมื อนต้ นสนสี - หลายไว้ แล้ วข้ าพระองค์ ท( ั ง
ดาร์อันดี
หลายจะทู ลออกพระนามพระ
11 มั น ส่ งกิ& งไปถึ ง ทะเลและส่ ง องค์
แขนงไปถึงแม่ นาํ(
19 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
12 ทํา ไมพระองค์ จึ งทรงพั งรั( ว เจ้ าจอมโยธา ขอทรงช่ วยข้ าพระ
ต้ นไม้ ลงเสีย บรรดาคนทั(งสิ( นที& องค์ ท( ั งหลายให้ กลั บสู่ สภาพดี
ผ่ า นไปตามทางจึ ง เด็ ด ผลของ ขอพระพั ก ตร์ ของพระองค์ ท อ
มัน
แสง เพื& อข้ าพระองค์ท( ังหลายจะ
(H) สดด JM:M (M) สดด HF:K (O) ยรม DM:DI (P) สดด JI:K (J) อสย M:D-P
(L) สดด DIM:HH (DI) สดด DIH:DO (DD) สดด PF:J (DF) สดด JL:HI-HD; อสย M:M
(DK) F พกษ DJ:L (DH) สดด P:P (DM) สดด JI:J (DO) สดด PL:M (DP) สดด JI:DM
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หน้ า 1231
สดุดี JI-JF
รอดได้
9จะไม่ มี พระแปลกๆท่ ามกลาง
การสรรเสริ ญพระเจ้า
เจ้ าเลย เจ้ าจะไม่ กราบไหว้ พระ
ต่ างด้ าว
ถึงหัวหน้านักร้อง
10 เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ตามทํานองกิทที ธ
ของเจ้ า ผู้ ได้ พาเจ้ าออกมาจาก
เพลงสดุดีของอาสาฟ
จงร้ องเพลงถวายพระ แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ อ้ าปากของเจ้ า
เจ้ า พระกํา ลั งของพวก ให้ กว้ างเถิ ด เราจะป้ อนเจ้ าให้
เรา จงร้ องเพลงด้ วยเสี ยงดั ง อิ& ม
11 แต่ ประชาชนของเราไม่ ฟั ง
ถวายแด่ พระเจ้ าของยาโคบ
2จงเปล่ งเสียงสดุดี จงตี ราํ มะ- เสี ยงของเรา อิ สราเอลไม่ ยอม
นาทั( งพิ ณเขาคู่ อั นไพเราะ และ รับเราเลย
12 เราจึงมอบเขาไว้ แก่ จิ ตใจดื( อ
พิณใหญ่
3จงเป่ าแตรเมื& อวั นขึ( นคํ&า เมื& อ ด้ านของเขาเอง ให้ ดําเนิ นตาม
คําปรึกษาของเขาเอง
วันเพ็ญ ณ วันการเลี( ยงของเรา
4 เพราะเป็ นกฎเกณฑ์ สาํ หรั บ 13 โอ ประชาชนของเรา น่ าจะ
อิ สราเอล เป็ นพระราชบั ญญั ติ ฟั งเรา และอิสราเอล น่ าจะเดิน
ในทางทั(งหลายของเรา
ของพระเจ้ าแห่ งยาโคบ
5 พระองค์ ท รงตั( งให้ เป็ นพระ 14 แล้ วไม่ ช้ า เราก็จะให้ ศั ตรู
โอวาทในโยเซฟ เมื& อพระองค์ ของเขานอบน้ อมลง และจะหั น
ทรงออกไปสู่ แผ่ นดินอียิปต์ ใน มือของเราสู้ คู่ อริของเขา"
ที& ซึ& งข้ าพเจ้ าได้ ยิ นภาษาซึ& ง 15 บรรดาผู้ ที& เกลี ยดชั งพระเยโฮวาห์ จะหมอบราบต่ อพระองค์
ข้ าพเจ้ าไม่ เคยรู้ จัก
6ว่ า "เราผ่ อนบ่ าของเขาจาก "แต่ เ วลาของเขาทั( งหลายจะยั& ง
ภาระของเขา มื อเขาเป็ นอิ สระ ยืนอยู่ เป็ นนิตย์"
16 พระองค์ จะทรงเลี( ยงเขาด้ วย
พ้ นกระจาด
7เมื& อทุ กข์ใจเจ้ าเรียก เราก็ช่วย ข้ าวสาลี อย่ างดี ท&ี สุ ด "เราจะให้
เจ้ าให้ พ้น เราตอบเจ้ าในที&ลับลี( เจ้ าพอใจด้ วยนํา( ผึ( งที&มาจากหิ น"
การทู ลขอให้พระเจ้า
ของฟ้ าร้ อง เราได้ ทดลองเจ้ าที&
นํา( ณ เมรีบาห์ เซลาห์
ทรงพิพากษา
8โอ ประชาชนของเราเอ๋ ย จง
เพลงสดุดีของอาสาฟ
ฟั ง แล้ วเราจะทักท้ วงเจ้ า โอ
พระเจ้ าทรงเข้ าประทับ
อิสราเอลเอ๋ย ถ้ าเจ้ าจะฟั งเรา
ในชุ มนุ มชนของผู้ มี

81

82

(D) สดด J:D (F) สดด LF:K (K) สดด LJ:O (M) สดด PP:DM (O) อพย D:DH; O:O
(P) สดด MI:DM (J) สดด MI:P (L) อพย FI:K-M (DI) อพย FI:F (DD) สดด DIO:DF
(DF) ปฐก O:K (DK) พบญ M:FL (DH) กดว DH:L (DM) สดด DJ:HM (DO) สดด DHP:DH
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สดุดี JF, JK
หน้ า 1232
อํา นาจ พระองค์ ทรงทํา การ เฉยอยู่
พิพากษาท่ ามกลางพระทั(งหลาย 2เพราะดูเถิด ศัตรูของพระองค์
ว่ า
สั บสนอลหม่ าน บรรดาผู้ ที& ชั ง
2"ท่านจะตัดสินอย่ างอยุติ ธรรม พระองค์ได้ ยกศีรษะของเขาขึ( น
และแสดงความลํา เอี ยงข้ างคน 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้
ชั& วนานเท่าใด เซลาห์
ประชาชนของพระองค์ เขา
3จงให้ ความยุ ติธรรมแก่ คนยาก ปรึ ก ษากั น สู้ ผู้ ที& พระองค์ ท รง
จนและกําพร้ าพ่ อ จงดํารงสิ ทธิ ซ่ อนอยู่
ของผู้ ท&ีทุกข์ยากและคนขัดสน
4เขาพู ดว่ า "มาเถิ ด ให้ เราตั ด
4 จงช่ วยคนยากจนและคนขั ด เขาออกจากการเป็ นประชาชาติ
สนให้ พ้น ช่ วยเขาให้ พ้นจากมือ เพื& อ จะไม่ ระลึ ก ถึ งชื& ออิ ส ราเอล
ของคนชั& ว"
อีกต่ อไป"
5เขาทั( งหลายไม่ ร้ ู และไม่ เข้ าใจ 5เพราะเขาปองร้ ายเป็ นใจเดี ยว
เขาเดินไปมาในความมืด รากทั(ง กัน เขาทําพันธสัญญาสู้ พระองค์
สิ( นของแผ่ นดินโลกก็หวั& นไหว
6คือ เต็นท์ของเอโดม และคน
6เราได้ กล่ าวว่ า "ท่ านทั( งหลาย อิชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์
เป็ นพระ เป็ นบุ ตรองค์ ผ้ ู สู งสุ ด 7เกบาล อัมโมน และอามาเลค
ท่านทุ กคนนั& นแหละ
ฟี ลิสเตียกับชาวเมืองไทระ
7ถึงกระนั( น ท่านก็จะตายอย่ าง 8อั สซี เรี ยก็สมทบเขาด้ วย เขา
มนุ ษย์ และล้ มลงเหมื อนเจ้ านาย ได้ ช่วยลูกหลานของโลท เซลาห์
คนใดคนหนึ& ง"
9ขอทรงทํากับเขาอย่ างพระองค์
8โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงลุกขึ( น ทรงกระทํา กั บมี เดี ยน อย่ างที&
พิ พากษาแผ่ นดิ นโลก เพราะ ทํา กั บสิ เ สราและยาบิ น ที& ลาํ ธาร
บรรดาประชาชาติ ท( ั งสิ( นจะเป็ น คีโชน
มรดกของพระองค์
10 ผู้ ถู ก ทํา ลายที& ตาํ บลเอนโดร์
การร้องทุกข์
ผู้ กลายเป็ นปุ๋ ยของที&ดิน
11 ขอทรงทํา ขุ นนางของเขา
เรื องการคิดกบฏ
เหมื อนโอเรบและเศเอบ ทํา
บทเพลงหรือเพลงสดุดี
เจ้ านายทั( งสิ( นของเขาเหมื อ น
ของอาสาฟ
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ เศบาร์และศาลมุ นนา
อย่ าทรงนิ& งอยู่ โอ ข้ า 12 ผู้ ที& กล่ าวว่ า "ให้ เราเอาที&
แต่ พระเจ้ า ขออย่ าทรงเงียบและ อาศั ย ทั( งหลายของพระเจ้ ามา

83

(F) สดด OF:K (K) สดด DI:DJ (H) สดด PF:DF-DH (M) สดด MK:H (O) สดด JF:D
(P) สดด HL:DF (J) สดด P:O (D) สดด FJ:D (F) สดด F:D-F (K) สดด DI:L
(H) อพย D:DI (M) สดด F:F (O) F พศด FI:D (P) ยชว DK:M (J) ปฐก DI:DD
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หน้ า 1233
สดุดี JK, JH
เป็ นกรรมสิทธิ@ ของเราเถิด"
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ใจ
13 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ กายของข้ าพระองค์ โห่ ร้ องถวาย
องค์ ขอทรงทําเขาให้ เหมือนกง พระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์
จักร เหมือนแกลบต่ อหน้ าลม
3 แม้ นกกระจอกก็ ห าบ้ านได้
14 อย่ างไฟเผาผลาญป่ าไม้ แล้ วและนกนางแอ่ น หารั ง สํา อย่ างเปลวเพลิ ง ที& ให้ ภู เ ขาลุ ก หรับตัวมันได้ ที&ท&ีมันจะตกฟอง
โพลง
ออกลูก คือที& แท่นบูชาของพระ
15 ขอทรงข่ มเหงเขาด้ วยพายุ องค์ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ จอม
แรงกล้ าของพระองค์ และทรง โยธา กษั ตริ ย์ และพระเจ้ าของ
ทํา ให้ เขาคร้ ามกลั วด้ วยพายุ จั ด ข้ าพระองค์
ของพระองค์
4ความสุ ขเป็ นของบุ คคลที& อา16 ทรงให้ หน้ าของเขาเต็ ม ไป ศั ยในพระนิ เวศของพระองค์
ด้ วยความอาย โอ ข้ าแต่ พระเย- เขาจะร้ องเพลงสรรเสริ ญพระ
โฮวาห์ เพื& อเขาจะได้ แสวงหา องค์เสมอ เซลาห์
พระนามของพระองค์
5ความสุขเป็ นของบุคคลที& กาํ ลัง
17 ขอให้ เขาอั บอาย และกลั ว ของเขาอยู่ ในพระองค์ คือคนที&
อยู่ เป็ นนิ ตย์ ให้ เขาอดสู และ ในใจของเขาเป็ นทางทั( งหลาย
พินาศไป
ของพระองค์
18 เพื& อคนทั( งปวงจะทราบว่ า 6ขณะที& เขาผ่ านไปตามหว่ างเขา
พระองค์ ผู้ ทรงพระนามว่ าพระ บาคา เขากระทําให้ เป็ นที& นาํ( พุ
เยโฮวาห์ แต่ ผ้ ู เดี ยว ทรงเป็ นผู้ ฝนต้ นฤดูกระทําให้ สระนํา( เต็ม
สูงสุดเหนือแผ่ นดินโลกทั(งสิ( น
7เขาไปด้ วยมี กาํ ลั งมาเพิ& มขึ( นๆ
ความปรารถนาเข้าไป
เขาทั(งหลายจะเข้ าเฝ้ าพระเจ้ าใน
ศิโยน
นมัสการในพระวิหาร
การทู ลขอให้เข้าไปอยู่
ถึงหัวหน้านักร้อง
ในพระวิหาร
ตามทํานองกิทที ธ
เพลงสดุดีของคณะโคราห์
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ขอทรงสดั บคําอธิ ษจอมโยธา ที& ประทั บ ฐานของข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่
ของพระองค์เป็ นที&รักจริงๆ
พระเจ้ าของยาโคบ ขอทรงเงี& ย
2 วิ ญญาณขอ ง ข้ าพระ อ ง ค์ พระกรรณ เซลาห์
ปรารถนา เออ อาลัยหาบริเวณ 9ขอทอดพระเนตร โอ ข้ าแต่
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(DK) สดด FF:D (DH) อสย KI:KK (DM) สดด DD:O (DO) สดด O:DI (DP) สดด KM:H
(DJ) สดด L:DO (D) สดด J:D (F) สดด HF:D-F (K) สดด LI:D (H) สดด FK:O
(M) สดด FJ:P-J (O) สดด OO:DI-DF (P) โยบ DP:L (L) สดด JH:DD; LJ:D
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สดุดี JH, JM
หน้ า 1234
พระเจ้ าโล่ ของข้ าพระองค์ ท( ั ง 3 พระองค์ ได้ ทรงนํา พระพิ โรธ
หลาย ขอทอดพระเนตรหน้ าผู้ ทั( งสิ( นของพระองค์ กลั บ พระ
รับเจิมของพระองค์
องค์ ท รงเคยหั นจากความกริ( ว
10 เพราะวั นเดี ยวในบริเวณพระ อันร้ อนแรงของพระองค์
นิ เวศของพระองค์ ดี ก ว่ าพั นวั น 4โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าแห่ งความ
ในที& อ&ื น ข้ าพระองค์ จะเป็ นคน รอดของข้ าพระองค์ท( ังหลาย ขอ
เฝ้ าประตู พระนิ เวศของพระเจ้ า ทรงช่ วยข้ า พระองค์ ให้ กลั บคื น
ของข้ าพระองค์ ดี กว่ าอยู่ ใน อี ก ขอทรงระงั บความกริ( วจาก
เต็นท์ของความชั& วร้ าย
ข้ าพระองค์ท( ังหลาย
11 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 5 พระองค์ จะทรงกริ( วต่ อข้ า
ทรงเป็ นดวงอาทิ ตย์ และเป็ นโล่ พระองค์ ท( ั งหลายเป็ นนิ ตย์ หรื อ
พระเยโฮวาห์ จะทรงประทาน พระองค์จะทรงให้ ความกริ( วของ
ความกรุณาและเกียรติ พระองค์ พระองค์ ดาํ รงตลอดทุ กชั& วอายุ
จะมิ ไ ด้ ทรงหวงของดี อั น ใดไว้ หรือ
เลยจากบุ คคลผู้ ดํา เนิ นในความ 6 พระองค์ จ ะไม่ ท รงให้ ข้ าพระ
เที&ยงธรรม
องค์ ท( ั งหลายฟื( นอี กหรื อ เพื& อ
12 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ จอม ประชาชนของพระองค์ จะได้
โยธา บุคคลที&วางใจในพระองค์ เปรมปรีด@ ิ ในพระองค์
ก็เป็ นสุข
7โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
นักแต่ งสดุ ดีทูลขอ
สําแดงความเมตตาของพระองค์
แก่ ข้าพระองค์ ท( ังหลาย และขอ
พระเมตตาดังเดิม
ประทานความรอดของพระองค์
ถึงหัวหน้านักร้อง
แก่ ข้าพระองค์ท( ังปวง
เพลงสดุดีของคณะโคราห์
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ 8 ข้ าพระองค์ จ ะได้ ฟั ง ความที&
พระองค์ ไ ด้ ทรงโปรด พระเจ้ าพระเยโฮวาห์ จะตรั ส
ปรานแผ่ นดินของพระองค์ พระ เพราะพระองค์ จะตรั สความ
องค์ทรงให้ พวกเชลยของยาโคบ สั นติ แก่ ประชาชนของพระองค์
และแก่ วิ สุ ท ธิ ช นของพระองค์
กลับสู่ สภาพดี
2พระองค์ ได้ ทรงยกความชั& วช้ า แต่ อย่ าให้ เขาทั( งหลายหั นกลั บ
ของประชาชนของพระองค์ เสี ย ไปสู่ ความโง่ อีก
พระองค์ทรงกลบเกลื& อนบาปทั( ง 9แน่ ทีเดี ยวที& ความรอดของพระ
องค์ อยู่ ใกล้ คนที& เกรงกลั วพระ
สิ( นของเขา เซลาห์
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(DI) สดด JH:D-F (DD) สดด FP:D (DF) สดด F:DF (D) ลนต FO:HF; สดด HF:D
(F) สดด KF:D (K) อสย O:P (H) สดด JI:K, P (M) สดด PH:D; PP:L
(O) สดด JI:DJ; DKJ:P (P) สดด MI:FK; LD:DO (J) ฮบก F:D; ฮบ DF:FM
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หน้ า 1235
สดุดี JM, JO
องค์ เพื& อสง่ าราศี จะอยู่ ในแผ่ น พระองค์ยินดี โอ ข้ าแต่ องค์พระ
ดินของข้ าพระองค์ท( ังหลาย
ผู้ เป็ นเจ้ า จิตใจข้ าพระองค์ต( ั งใจ
10 ความเมตตาและความจริ ง แน่ วแน่ ในพระองค์
ได้ พบกั น ความชอบธรรมและ 5ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเพราะ
สันติภาพได้ จุบกันและกัน
พระองค์ ประเสริ ฐ และทรง
11 ความจริ ง จะงอกขึ( นมาจาก พร้ อมที& จะประทานอภั ย อุ ดม
แผ่ นดิน และความชอบธรรมจะ ด้ วยความเมตตาต่ อบรรดาผู้
มองลงมาจากฟ้ าสวรรค์
ร้ องทู ลพระองค์
12 เออ พระเยโฮวาห์ จะประ- 6โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ทานสิ& งที& ดี ๆ และแผ่ นดิ นของ เงี& ยพระกรรณสดั บคํา ทู ลอธิ ษข้ าพระองค์ท( ังหลายจะเกิดผล
ฐานของข้ าพระองค์ ขอทรงสดับ
13 ความชอบธรรมจะนํา หน้ า เสี ยงร้ องทู ล วิ ง วอนของข้ าพระ
พระองค์ และจะตั( งข้ าพระองค์ องค์
ทั( งหลายไว้ ในมรรคาแห่ งรอย 7 ในวั นลํา บากของข้ าพระองค์
พระบาทของพระองค์
ข้ าพระองค์ จ ะร้ องทู ล พระองค์
ดาวิดพึ งพระเมตตา
เพราะพระองค์ จะทรงตอบข้ า
พระองค์
ของพระเจ้า
8โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ใน
คําอธิ ษฐานของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ บรรดาพระไม่ มี ผ้ ู ใดเหมื อนพระ
และไม่ มี กิ จการใดๆ
ขอทรงเงี& ยพระกรรณ องค์
สดั บข้ าพระองค์ เพราะข้ าพระ เหมือนพระราชกิจของพระองค์
9โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
องค์ยากจนและขัดสน
2ขอทรงสงวนชี วิตข้ าพระองค์ไว้ บรรดาประชาชาติท&ีพระองค์ทรง
เพราะข้ าพระองค์บริสุทธิ@ โอ ข้ า สร้ างจะมานมั สการต่ อพระ
แต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ขอ พั กตร์ พระองค์ และจะเทิ ดทู น
ทรงช่ วยผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ผ้ ู พระนามของพระองค์
10 เพราะพระองค์ ใ หญ่ ย&ิ งและ
วางใจในพระองค์
3โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอ ทรงกระทําการมหั ศจรรย์ พระ
ทรงพระกรุ ณ าต่ อข้ าพระองค์ องค์ แต่ องค์ เ ดี ยวทรงเป็ นพระ
เพราะข้ าพระองค์ ร้องทู ลต่ อพระ เจ้ า
11 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
องค์วันยังคํ&า
4 ขอทรงให้ จิ ต ใจผู้ รั บ ใช้ ของ ทรงสอนพระมรรคาของพระ
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(DI) สดด JL:DH (DD) อสย H:F (DF) สดด JH:DD (DK) สดด PF:F
(D) สดด DIF:D (F) สดด H:K (K) สดด MO:D (H) สดด MD:DF (M) สดด JO:DM
(O) สดด M:D-F (P) สดด DJ:O (J) สดด JL:O (L) สดด FF:FP-KD (DI) สดด JO:J
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สดุดี JO, JP
หน้ า 1236
องค์แก่ ข้าพระองค์ ข้ าพระองค์ ความโปรดปรานของพระองค์
จะดํา เนิ น ในความจริ ง ของพระ แก่ ข้าพระองค์ เพื& อคนที&เกลียด
องค์ ขอทรงสํา รวมใจของข้ า ชั งข้ าพระองค์จะเห็น และจะได้
พระองค์ ให้ ยาํ เกรงพระนามของ อาย ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์
พระองค์ ได้ ทรงช่ วยข้ าพระองค์
12 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และทรงเล้ าโลมข้ าพระองค์
พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ข้ าพระ
สง่ าราศี ของอิ สราเอล
องค์ จ ะสรรเสริ ญพระองค์ ด้ วย
ในอนาคต
สิ( นสุดใจ และข้ าพระองค์จะเทิด
เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ทู นพระนามของพระองค์ เ ป็ น
ของคณะโคราห์
นิตย์
รากฐานของพระองค์
13 เพราะความเมตตาของพระ
อยู่ บนภูเขาอันบริสุทธิ@
องค์ ท&ี ทรงมี ต่ อ ข้ าพระองค์ น( ั น 2พระเยโฮวาห์ ท รงรั กประตู ศิ ใหญ่ ย&ิ งนั ก และพระองค์ ทรง โยนมากยิ& งกว่ าบรรดาที& อาศั ย
ช่ วยจิ ตวิ ญญาณของข้ าพระองค์ ของยาโคบ
ให้ พ้นจากที&ลึกที&สุดของนรก
3โอ
นครแห่ งพระเจ้ าเอ๋ ย
14 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า คนหยิ& ง เขากล่ าวสรรเสริญเธอ เซลาห์
ยโสได้ ลุ ก ขึ( นต่ อสู้ ข้ าพระองค์ 4ในบรรดาผู้ ท&ี ร้ ู จักเรา เราระบุ
หมู่ คนทารุณเสาะหาชี วิตข้ าพระ ชื& อราหั บและบาบิ โลน ดู เถิ ด
องค์ เขามิ ได้ ประดิ ษฐานพระ ฟี ลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปี ย
องค์ไว้ ตรงหน้ าเขา
เขากล่ าวกันว่ า "ผู้ น( ี เกิดที&น&ั น"
15 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า 5 และเขาจะพู ด เรื& องศิ โยนว่ า
แต่ พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ า "ผู้ นี( และผู้ นั( นเกิ ดในเมื องนั( น"
กอปรด้ วยพระกรุ ณ าและพระ เพราะองค์ ผ้ ู สู งสุ ดนั& นแหละจะ
เมตตา ทรงกริ( วช้ า และอุ ดม สถาปนาเมืองนั( นไว้
ด้ วยความเมตตาและความจริง
6 ขณะที& พระเยโฮวาห์ ทรงจด
16 โอ ขอทรงหั นมาเมตตาข้ า ชนชาติ ท( ั งหลาย พระองค์ จะ
พระองค์ ขอประทานกําลังแก่ ผ้ ู ทรงบั นทึ กว่ า "ผู้ นี( เกิ ดที& น&ั น"
รั บใช้ ของพระองค์ และขอทรง เซลาห์
ช่ วยชี วิตบุ ตรชายของหญิ งคนใช้ 7นั กร้ องและนักเล่ นเครื& องดนของพระองค์
ตรี จะอยู่ ท&ี น&ั น นํา( พุ ท( ั งสิ( นของ
17 ขอประทานหมายสําคั ญแห่ ง เราอยู่ ในเธอ
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(DF) สดด KH:D (DK) สดด MP:DI (DH) สดด KO:DD (DM) สดด JO:M
(DO) สดด FM:DO (DP) สดด HD:DI-DD (D) F พศด K:D (F) สดด PJ:OP-OL
(K) สดด HJ:F-K (H) สดด JL:DI (M) อสย HH:H-M (O) สดด FF:KI (P) สดด OJ:FH
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หน้ า 1237
สดุดี JJ
คําอธิษฐานแห่ งความโศกเศร้า อยู่ บนข้ าพระองค์ และพระองค์
ทรงทั บถมข้ าพระองค์ ด้ วยคลื& น
บทเพลงหรือเพลงสดุดีของ
ทั(งสิ( นของพระองค์ เซลาห์
คณะโคราห์ ถึงหัวหน้านักร้อง
ตามทํานองมาหะลัท เลอันโนท 8พระองค์ทรงกั นผู้ ท&ี ค้ ุ นเคยกั บ
ข้ าพระองค์ ใ ห้ ออกห่ างจากข้ า
มัสคิ ลบทหนึ งของเฮมาน
พระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้
คนเอสราห์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์ เป็ นที& น่ ารั งเกี ยจต่ อ
พระเจ้ าแห่ งความรอด เขาทั( งหลาย ข้ าพระองค์ ถู กขั ง
ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ร้อง ข้ าพระองค์จึงออกไปไม่ ได้
ทู ลต่ อพระพั ก ตร์ พระองค์ ท( ั ง 9นั ยน์ ตาของข้ าพระองค์ มั วไป
เพราะความทุ กข์ ข้ าแต่ พระเยกลางวันและกลางคืน
2ขอคําอธิ ษฐานของข้ าพระองค์ โฮวาห์ ข้ าพระองค์ ร้ องทู ลพระ
มาจํา เพาะเบื( องพระพั กตร์ องค์ ทุ กวั น ข้ าพระองค์ชู มื อขึ( น
ของพระองค์ ขอทรงเงี& ยพระ ต่ อพระองค์
กรรณสดั บคําร้ องทู ลของข้ าพระ 10 พระองค์ จ ะทรงกระทํา การ
มหั ศจรรย์เพื& อคนตายหรือ ชาว
องค์
3 เพราะจิ ตใจของข้ าพระองค์ แดนผู้ ตายจะลุ ก ขึ( นสรรเสริ ญ
ลํา บากเต็มที และชี วิ ตของข้ า พระองค์ได้ หรือ เซลาห์
11 เขาจะประกาศความเมตตา
พระองค์เข้ าใกล้ แดนผู้ ตาย
4 เขานั บ ข้ าพระองค์ ใ นบรรดา ของพระองค์ ในหลุ มศพหรื อ
ผู้ ที& ลงไปยั งปากแดน ข้ าพระ หรื อจะประกาศความสั ตย์ สุ จริ ต
ในแดนพินาศหรือ
องค์เป็ นเหมือนชายที&ไม่ มีกาํ ลัง
5 เหมื อ นคนที& เขาทิ( งไว้ ท่ า ม- 12 ในความมื ด เขาจะรู้ จั ก การ
กลางคนตาย เหมื อนคนถู กฆ่ า มหั ศจรรย์ของพระองค์หรือ ใน
ที& นอนอยู่ ในหลุ มศพ
ผู้ ที& แผ่ นดิ นแห่ งความหลงลื มเขาจะ
พระองค์ มิ ไ ด้ ทรงระลึ ก ถึ ง อี ก รู้ จั กความชอบธรรมของพระ
และเขาทั( งหลายถู กพรากเสี ย องค์หรือ
13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้า
จากพระหั ตถ์ของพระองค์
6พระองค์ ทรงใส่ ข้ าพระองค์ ไว้ พระองค์ร้องทู ลต่ อพระองค์ ใน
ในส่ วนลึ ก ของปากแดนผู้ ตาย เวลาเช้ าคํา อธิ ษฐานของข้ า พระ
องค์จะขึ( นไปหาพระองค์
ในแดนที&มืดและลึก
7 พระพิ โรธของพระองค์ ห นั ก 14 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระ
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(D) สดด MK:D (F) สดด PL:DD (K) สดด JJ:DH-DM (H) สดด FJ:D (M) อสย DH:L-DF
(O) สดด HI:F (P) สดด KJ:D (J) สดด JJ:DJ (L) สดด KJ:DI (DI) สดด O:M
(DD) สดด MM:FK (DF) สดด DHK:K (DK) สดด M:K (DH) สดด HK:F; PP:P-L
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สดุดี JJ, JL
หน้ า 1238
องค์ ท รงเหวี& ยงจิ ต วิ ญญาณข้ า พระองค์ จ ะสถาปนาความสั ตย์
พระองค์ ออกไปเสี ย ไฉนพระ สุ จริ ตของพระองค์ ในฟ้ าสวรรค์
องค์ ทรงซ่ อนพระพั กตร์เสี ยจาก ทีเดียว"
ข้ าพระองค์
3"เราได้ ก ระทํา พั น ธสั ญญากั บ
15 ตั( งแต่ เป็ นอนุ ชนมา ข้ าพระ ผู้ ท&ีถูกเลือกของเรา เราได้ ปฏิองค์ทุกข์ยากและพร้ อมที& จะตาย ญาณกับดาวิดผู้ รับใช้ ของเรา
ขณะข้ าพระองค์ ทนต่ อความ 4ว่ า `เราจะสถาปนาเชื( อสายของ
สยดสยองของพระองค์ ข้ าพระ เจ้ าไว้ เป็ นนิ ตย์ และจะสร้ างบั ลองค์มีจิตใจไขว้ เขวไป
ลั งก์ ของเจ้ าไว้ ทุกชั& วอายุ '" เซ16 ความพิ โรธอั นแรงกล้ าของ ลาห์
พระองค์ ก วาดไปเหนื อ ข้ าพระ 5โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ฟ้ า
องค์ สิ& งที& น่ ากลั วจากพระองค์ สวรรค์ จ ะสรรเสริ ญการมหั ศตัดข้ าพระองค์ออกเสีย
จรรย์ของพระองค์และสรรเสริ ญ
17 มั น ล้ อมข้ าพระองค์ ไ ว้ รอบ ความสั ตย์ สุ จริ ตของพระองค์ ใน
วั นยั งคํ&า อย่ างนํา( ท่ วม มั นท่ วม ที& ประชุ มของบรรดาวิ สุ ท ธิ ช น
ข้ าพระองค์มิด
ด้ วย
18 พระองค์ ท รงให้ คนรั ก และ 6เพราะผู้ ใดเล่ าที& ในฟ้ าสวรรค์
สหายห่ างเหิ นจากข้ าพระองค์ ผู้ จะเปรียบกับพระเยโฮวาห์ ได้ ใน
ที& คุ้ นเคยกั บข้ าพระองค์ อ ยู่ ใน บรรดาลู ก หลานของผู้ มี อาํ นาจ
ความมืด
ผู้ ใดจะเหมือนพระเยโฮวาห์
พันธสัญญาและ
7 คื อ องค์ พระเจ้ าผู้ เป็ นที& เกรง
กลั วอย่ างยิ& งในสภาของบรรดา
ความโปรดปรานของพระเจ้า
วิ สุ ทธิ ชน และบรรดาผู้ ที& อยู่
มัสคิ ลบทหนึ งของเอธาน
รอบพระองค์เกรงขามพระองค์
คนเอสราห์
ข้ าพระองค์จะร้ องเพลง 8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ถึ งความเมตตาของ จอมโยธา ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ผู้
พระเยโฮวาห์ เป็ นนิตย์ ด้ วยปาก ใดจะทรงฤทธานุ ภาพเท่ าเที ยม
ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ จะ พระองค์ ด้ วยความสั ตย์ สุ จริ ต
ประกาศความสั ต ย์ สุ จ ริ ตของ ของพระองค์รอบพระองค์
9 พระองค์ ทรงปกครองการ
พระองค์ตลอดทุ กชั& วอายุ
2ด้ วยข้ าพระองค์ได้ กล่ าวแล้ วว่ า เดือดดาลของทะเล เมื& อคลื& นสูง
"ความเมตตาจะตั( งอยู่ เป็ นนิ ตย์ ขึ( นพระองค์ทรงให้ สงบ
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(DM) สดด PK:DH (DO) สดด KJ:D-F (DP) สดด FF:DO (DJ) สดด KD:DD; JJ:J
(D) D พกษ H:KD (F) สดด KO:M (K) สดด JL:FJ (H) สดด JL:D, FL
(M) สดด DL:D (O) สดด JL:J (P) สดด PO:P-DD (J) สดด JH:DF (L) สดด FL:DI
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หน้ า 1239
สดุดี JL
10 พระองค์ ท รงทุ บราหั บเป็ น 17 เพราะพระองค์ ทรงเป็ นสง่ า
ชิ( นๆเหมื อนผู้ ถู กฆ่ า พระองค์ ราศี แห่ งกํา ลั ง ของเขาทั( งหลาย
ทรงกระจายศั ต รู ข องพระองค์ แต่ โดยความโปรดปรานของพระ
ด้ วยพระกรทรงฤทธิ@ ของพระ องค์ เขาของข้ าพระองค์ ท( ั ง
องค์
หลายจะถู กเชิ ดชู ข( ึ น
11 ฟ้ าสวรรค์ เป็ นของพระองค์ 18 เพราะผู้ ป้ องกั นเราทั( งหลาย
แผ่ นดิ น โลกเป็ นของพระองค์ เป็ นพระเยโฮวาห์ กษั ตริ ย์ ของ
ด้ วย พระองค์ ได้ ทรงตั( งพิ ภพ เราเป็ นองค์ บริ สุ ทธิ@ แห่ งอิ สราและบรรดาสิ& งที&อยู่ ในนั( น
เอล
12 ทิ ศเหนื อและทิ ศใต้ พระ 19 ในกาลก่ อน พระองค์ ตรั ส
องค์ ก ็ได้ ทรงสร้ าง ภูเขาทาโบร์ ด้ วยนิ มิ ตแก่ ผ้ ู บริ สุ ทธิ@ ของพระ
กั บภู เ ขาเฮอร์ โมนจะสรรเสริ ญ องค์ และตรั สว่ า "เราได้ ช่ วย
พระนามของพระองค์ อ ย่ า งชื& น เหลื อชายฉกรรจ์ คนหนึ& ง เรา
บาน
ได้ เชิ ดชู ค นที& ถู กเลื อ กคนหนึ& ง
13 พระองค์ มี พระกรอั นทรง เหนือประชาชน
ฤทธิ@ พระหั ตถ์ ของพระองค์ ก ็ 20 เราได้ พบดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของ
แข็งแรง พระหั ตถ์ ขวาของพระ เรา ด้ วยนํา( มั นบริ สุ ทธิ@ ของเรา
องค์กส็ ูง
เราได้ เจิมเขาไว้ แล้ ว
14 ความเที& ยงธรรมและความ 21 เพื& อว่ า มื อ ของเราจะอยู่ กั บ
ยุ ติ ธ รรมเป็ นรากฐานแห่ งบั ล - เขาเป็ นนิตย์ และแขนของเราจะ
ลั งก์ ของพระองค์ ความเมตตา เสริมกําลังของเขา
และความจริ ง เดิ น นํา หน้ าพระ 22 ศั ตรู จะเรี ยกอะไรจากเขาไม่
องค์
ได้ บุ ตรแห่ งความชั& วร้ ายจะกด
15 ชนชาติ ท&ี รู้ จั ก โห่ ร้ องอย่ า ง ขี& เขาไม่ ได้
ชื& นบานก็เป็ นสุข โอ ข้ าแต่ พระ 23 เราจะขยี( คู่ อริของเขาต่ อหน้ า
เยโฮวาห์ พวกเขาจะเดิ นใน เขา และตี ผ้ ู ที& เกลี ยดเขาให้ ล้ ม
ความสว่ างจากสี พระพั กตร์ ของ ลง
พระองค์
24 ความสั ต ย์ สุ จ ริ ต และความ
16 พวกเขาจะปลาบปลื( มยิ น ดี เมตตาของเราจะอยู่ กับเขา และ
ในพระนามพระองค์ วั นยั งคํ&า เขาของเขาจะเป็ นที& เชิ ดชู โดย
และได้ รั บ การเชิ ดชู โดยความ นามของเรา
ชอบธรรมของพระองค์
25 เราจะเอามื อ ของเขาวางไว้
(DI) สดด PJ:HK (DD) สดด FH:D (DF) โยบ FO:P (DK) สดด JL:DI (DH) สดด HM:O
(DM) สดด LI:O (DO) สดด JL:DF (DP) สดด FJ:P (DJ) สดด HP:L (DL) D ซมอ DO:D
(FI) D ซมอ DO:D (FD) สดด DJ:KF (FF) D พศด DP:L (FK) F ซมอ K:P; P:D
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สดุดี JL
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บนทะเล และมือขวาของเขาบน ที&ออกไปจากริมฝี ปากของเรา
แม่ นาํ( ทั(งหลาย
35 เราปฏิ ญาณด้ วยความบริ 26 เขาจะร้ องต่ อเราว่ า `พระ สุทธิ@ ของเราเด็ดขาดว่ า เราจะไม่
องค์ ทรงเป็ นพระบิ ดาของข้ า มุ สาต่ อดาวิด
พระองค์ พระเจ้ าของข้ าพระ 36 เชื( อสายของเขาจะดํา รงอยู่
องค์ และเป็ นศิลาแห่ งความรอด เป็ นนิ ตย์ บั ลลั งก์ ของเขาจะยื น
ของข้ าพระองค์'
นานอย่ างดวงอาทิตย์ต่อหน้ าเรา
27 และเราจะให้ เขาเป็ นบุ ตร 37 จะ สถาปนาไว้ อย่ าง ดวง
หั วปี ของเราด้ วย สู งกว่ าบรรดา จั นทร์ เป็ นนิ ตย์ และเหมื อน
กษัตริย์แห่ งแผ่ นดินโลก
สั ก ขี พยานอั น สั ต ย์ ซ&ื อในท้ อง
28 เราจะเก็ บความเมตตาของ ฟ้ า" เซลาห์
เราไว้ ให้ เขาเป็ นนิตย์ และพันธ- 38 แต่ พระองค์ ท รงได้ เหวี& ยง
สั ญญาของเราจะตั( งมั& นคงอยู่ ออกไปและเกลียดชั ง พระองค์
เพื& อเขา
ทรงพระพิ โรธต่ อผู้ ที& เจิ มไว้ ของ
29 เราจะสถาปนาเชื( อสายของ พระองค์
เขาไว้ เป็ นนิ ตย์ ทั( งบั ลลั งก์ ของ 39 พระองค์ ได้ ทรงบอกเลิ ก
เขาให้ ดํา รงตราบเท่ ากาลของ พั น ธสั ญญากั บผู้ รั บใช้ ของพระ
ฟ้ าสวรรค์
องค์ พระองค์ ทรงกระทํามงกุ ฎ
30 ถ้ าลู ก หลานของเขาทิ( งราช ของท่ า นมลทิ นโดยเหวี& ยงลงสู่
บั ญญั ติ ของเรา และไม่ ดาํ เนิ น พื( นดิน
ตามคําตัดสินของเรา
40 พระองค์ ได้ พั งรั( วต้ นไม้ ของ
31 ถ้ าเขาทั( งหลายฝ่ าฝื นกฎ ท่ านทั( งสิ( น พระองค์ ทรงให้ ที&
เกณฑ์ ของเรา และมิ ได้ รั กษา กํา บั ง เข้ มแข็ ง ของท่ านปรั ก หั ก
บัญญัติของเรา
พังลง
32 แล้ วเราจะลงโทษการละเมิ ด 41 คนทั( งปวงที& ผ่ านไปก็ ปล้ น
ของเขาด้ วยไม้ เรี ยว และความ ท่ าน ท่ านก็เป็ นที& นิ นทาของ
ชั& วช้ าของเขาด้ วยการเฆี& ยน
เพื& อนบ้ าน
33 แต่ จะไม่ ถอนความเมตตา 42 พระองค์ ท รงยกย่ อ งมื อขวา
ของเราไปจากเขา หรื อไม่ จริ ง ของคู่ อริ ของท่าน พระองค์ทรง
ต่ อความสัตย์สุจริตของเรา
กระทํา ให้ ศั ต รู ท( ั งสิ( นของท่ า น
34 เราจะไม่ ฝ่ าฝื นพั น ธสั ญญา เปรมปรีด@ ิ
ของเรา หรื อพลิ กแพลงถ้ อยคํา 43 จริงทีเดียว พระองค์ทรงหั น
(FO) F ซมอ P:DH (FP) สดด F:P (FJ) F ซมอ P:DM (FL) สดด JL:H
(KD) สดด MM:FI (KF) อพย KF:KH (KK) F ซมอ P:DK (KH) ลนต FO:HH
(KM) สดด DDI:H (KO) สดด JL:H (KP) สดด PF:P (KJ) สดด HH:L (KL) สดด JL:KH
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หน้ า 1241
สดุดี JL, LI
คมดาบของท่าน และพระองค์มิ ถู กด่ าอย่ างไร และข้ าพระองค์
ได้ ท รงกระทํา ให้ ท่ านตั( งมั& น อยู่ รั บความสบประมาทของบรรดา
ในสงคราม
ชนชาติ ท&ี มี อาํ นาจใหญ่ โตไว้ ใน
44 พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ อกของข้ าพระองค์อย่ างไร
สง่ าของท่ านเสื& อมสู ญไป และ 51 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ นั& น
ทรงเหวี& ยงบั ลลั งก์ ของท่ านลงสู่ แหละศั ตรู ของพระองค์ ไ ด้ เย้ ย
พื( นดิน
หยั น นั& นแหละเขาเย้ ยรอยเท้ า
45 พระองค์ ทรงตั ด วั น วั ยหนุ่ ม ของผู้ ท&ีเจิมไว้ ของพระองค์
ของท่ านให้ สั( น และทรงคลุ ม 52 สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ เป็ น
ท่านไว้ ด้วยความอาย เซลาห์
นิตย์ เอเมนและเอเมน
พระสัญญาอันมันคง
เล่มที สี 
ซึ งเปรียบกับหนังสือกันดารวิถี
ของพระเจ้าต่ อดาวิด
เกี ยวกับอิ สราเอล
46 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
และชนชาติ นัน0
จะซ่ อนองค์อยู่ นานเท่ าใด เป็ น
โมเสสกล่ าวถึงพระสัญญา
นิ ตย์ หรื อ พระพิ โรธของพระ
และการทําโทษของพระเจ้า
องค์จะไหม้ อยู่ นานเท่าใด
47 ขอทรงระลึกว่ า ช่ วงชี วิตของ
คําอธิ ษฐานของโมเสส
ข้ าพระองค์ ส( ั นแค่ ไหน ไฉน
คนของพระเจ้า
ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ น
พระองค์ ทรงเนรมิตสร้ างบรรดา
เจ้ า พระองค์ทรงเป็ นที&
มนุ ษย์มาอย่ างเปล่ าประโยชน์
48 มนุ ษย์ คนใดมี ชีวิตอยู่ ได้ โดย อาศั ยของข้ าพระองค์ ท( ั งหลาย
ไม่ ต้องเห็นความตาย เขาจะช่ วย ตลอดทุ กชั& วอายุ
จิ ต วิ ญญาณของตนให้ พ้ นจาก 2ก่ อนที&ภูเขาทั( งหลายเกิดขึ( นมา
มื อของแดนผู้ ตายได้ หรื อ เซ- ก่ อ นที& พระองค์ ท รงให้ กํา เนิ ด
แผ่ นดินโลกและพิภพ พระองค์
ลาห์
49 ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ทรงเป็ นพระเจ้ าตั( งแต่ นิ รั น ดร์
ความเมตตาในกาลก่ อนของ กาลถึงนิรันดร์กาล
พระองค์ อยู่ ท&ี ไหน ซึ& งพระองค์ 3พระองค์ ทรงให้ มนุ ษย์ กลั บไป
และตรั สว่ า
ทรงปฏิ ญาณต่ อดาวิ ดโดยความ สู่ ความพิ นาศ
"บุตรทั(งหลายของมนุ ษย์เอ๋ย จง
จริงของพระองค์
50 ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอ กลับเถิด"
ทรงระลึกว่ าผู้ รับใช้ ของพระองค์ 4 เพราะพั น ปี ในสายพระเนตร
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(HH) D ซมอ H:FD-FF (HM) สดด JL:FJ-FL (HO) สดด DK:D-F (HP) สดด KL:M-O
(HJ) สดด HL:P-L (HL) สดด PP:L-DI (MI) สดด HH:DK-DO (MD) มธ M:DI-DF
(MF) สดด HD:DK (D) กดว DK:D (F) โยบ KJ:H-O (K) สดด DIH:FL (H) F ปต K:J
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สดุดี LI
หน้ า 1242
ของพระองค์ เป็ นเหมื อ นวานนี( กริ( วของพระองค์ และพระพิโรธ
ซึ& งผ่ านไปแล้ ว หรือเหมือนยาม ของพระองค์ ตามความเกรงกลั ว
เดียวในเวลากลางคืน
พระองค์
5 พระองค์ ท รงกวาดมนุ ษย์ ไ ป 12 ขอพระองค์ ทรงสอนให้ นั บ
เสี ยอย่ างนํา( ท่ วม
เขาเป็ น วั นของข้ าพระองค์ เพื& อข้ าพระ
เหมื อนการนอนหลั บ เหมื อน องค์ ท( ั งหลายจะตั( งจิ ต ตั( งใจได้
หญ้ าที&งอกขึ( นใหม่ ในเวลาเช้ า
สติปัญญา
6ในเวลาเช้ ามั นก็บานออกและ 13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ใหญ่ ข( ึ น ครั( นเวลาเย็นก็ถู กตั ด ทรงหั นมาเถิ ดพระเจ้ าข้ า หรื อ
ลงและเหี& ยวไป
ยังอีกนานเท่าใด ขอทรงมีความ
7เพราะข้ าพระองค์ ท( ั งหลายถู ก สงสารบรรดาผู้ รั บใช้ ของพระ
ความกริ( วของพระองค์ ผลาญ องค์
เสี ย ข้ าพระองค์ ก ็เดื อดร้ อน 14 โอ ขอทรงให้ ข้าพระองค์ท( ั ง
เพราะพระพิโรธของพระองค์
หลายอิ& มในเวลาเช้ าด้ วยความ
8 พระองค์ ท รงตั( งความชั& วช้ า เมตตาของพระองค์ เพื& อข้ า
ของข้ าพระองค์ ไว้ ต่ อพระพั กตร์ พระองค์ ทั( งหลายจะได้ เปรม
พระองค์ ทรงตั( งบาปลั บๆของ ปรี ด@ ิ และยิ นดี ตลอดวั นเวลาของ
ข้ าพระองค์ ไว้ ในความสว่ างแห่ ง ข้ าพระองค์
พระพักตร์ของพระองค์
15 ขอทรงให้ ข้ าพระองค์ ทั( ง
9วั น ทั( งปวงของข้ าพระองค์ ท( ั ง หลายยิ น ดี ใ ห้ มากวั น เท่ า กั บที&
หลายสิ( นไปใต้ พระพิ โรธของ พระองค์ ไ ด้ ทรงให้ ข้ าพระองค์
พระองค์ กํา หนดปี ของข้ าพระ ทุ กข์ ยากนั( น และให้ มากปี เท่ า
องค์ ส( ิ นสุ ด ลงอย่ างเสี ยงถอน กั บที& ข้ าพระองค์ ไ ด้ ประสบการ
หายใจ
ร้ าย
ความสันแห่ งชี วิต
16 ขอให้ พระราชกิ จของพระ
10 กําหนดปี ของข้ าพระองค์ ท( ั ง องค์ ปรากฏแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระ
หลายคือเจ็ดสิ บหรื อถ้ าเป็ นเหตุ องค์ และให้ สง่ าราศี ของพระ
จากมีกาํ ลังก็ถึงแปดสิบ แต่ ช่วง องค์ปรากฏแก่ ลูกหลานของเขา
ชี วิ ตนั( นมี แต่ งานและความโศก 17 ขอความงามของพระเยโฮเศร้ า ไม่ ช้ าก็สู ญไปและข้ าพระ วาห์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์ อยู่
เหนื อข้ าพระองค์ ท( ั งหลาย ขอ
องค์ท( ังหลายก็จากไป
11 ผู้ ใดจะทราบถึ ง ฤทธิ@ ความ ทรงสถาปนาหั ตถกิ จของข้ า
(M) โยบ L:FO (O) สดด LF:P (P) สดด LI:L (J) สดด DI:DD (L) สดด PJ:KK
(DI) ปฐก HP:L (DD) ลนต FO:DJ (DF) สดด KL:H (DK) สดด O:H; JI:DH
(DH) สดด KO:P-J (DM) สดด KI:M (DO) สดด HH:D (DP) สดด FP:H; MI:F
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หน้ า 1243
สดุดี LI, LD
พระองค์ เหนื อข้ าพระองค์ พระ หายนะในเที&ยงวัน
เจ้ าข้ า ขอพระองค์ ทรงสถาปนา 7 พั น คนจะล้ มอยู่ ที& ข้ างๆท่ า น
หั ตถกิจของข้ าพระองค์ท( ังหลาย หมื& นคนที& มื อขวาของท่ าน แต่
สภาพอันมีสุข
ภัยนั( นจะไม่ มาใกล้ ท่าน
8 ท่ า นจะมองดู ด้ วยตาเท่ า นั( น
ของ
และเห็นการตอบแทนแก่ คนชั& ว
คนที รักพระเจ้า
ผู้ ท&ีอาศัยอยู่ ณ ที&กาํ บัง 9 เพราะท่ า นได้ กระทํา ให้ พระ
ขององค์ ผ้ ู สู ง สุ ด จะอยู่ เยโฮวาห์ ผ้ ู เป็ นที& ล( ี ภั ยของข้ าพเจ้ าคื อองค์ ผ้ ู สู งสุ ด เป็ นที& อยู่
ในร่ มเงาของผู้ ทรงมหิ ทธิฤทธิ@
2ข้ าพเจ้ าจะกล่ าวถึ งพระเยโฮ- ของท่าน
วาห์ ว่า "พระองค์ทรงเป็ นที&ล( ี ภัย 10 ไม่ มี การร้ ายใดๆจะตกมาบน
ของข้ าพระองค์ และป้ อมปรา- ท่าน ไม่ มีภัยมาใกล้ ท&ีอาศัยของ
การของข้ าพระองค์ พระเจ้ าของ ท่าน
ข้ าพระองค์ ผู้ ที& ข้ าพระองค์ จะ 11 เพราะพระองค์จะรั บสั& งเหล่ า
ทู ตสวรรค์ ของพระองค์ ในเรื& อง
ไว้ วางใจ"
ท่าน ให้ ระแวดระวังท่ านในทาง
ความปลอดภัยของ
ทั(งปวงของท่าน
คนที รักพระเจ้า
3เพราะพระองค์ จะทรงช่ วยตั ว 12 เขาทั( งหลายจะเอามื อประท่ านให้ พ้นจากกั บของพรานนก คองชู ท่ านไว้ เกรงว่ าเท้ าของ
ท่านจะกระแทกหิ น
และจากโรคภัยอย่ างร้ ายแรงนั( น
4พระองค์ จะทรงปกท่ านไว้ ด้ วย 13 ท่ านจะเหยียบสิงโตและงู พิษ
ปี กของพระองค์ และท่านจะวาง ท่านจะยํ&าสิงโตหนุ่ มและมังกร
ใจอยู่ ใต้ ปีกของพระองค์ ความ 14 เพราะเขาผู กพั น กั บเราด้ วย
จริ งของพระองค์ เป็ นโล่ และเป็ น ความรัก เราจึงจะช่ วยเขาให้ พ้น
เราจะตั( งเขาไว้ ในที&สูง เพราะเขา
ดั( งของท่าน
รู้ จักนามของเรา
การยกย่ อง
15 เขาจะร้ องทู ลเรา และเราจะ
คนที รักพระเจ้า
5ท่ านจะไม่ กลัวความสยดสยอง ตอบเขา เราจะอยู่ กับเขาในยาม
ในกลางคื น หรื อกลั วลู กธนู ท&ี ลําบาก เราจะช่ วยเขาให้ พ้นและ
ให้ เกียรติเขา
ปลิวไปในกลางวัน
6หรื อโรคภัยที&ไล่ มาในความมืด 16 เราจะให้ เขาอิ& มใจด้ วยชี วิ ต
หรื อความพิ นาศที& เกิ ดความ ยื นยาว และสําแดงความรอด
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(D) D พศด FJ:D (F) สดด LD:L (K) สดด DFH:P (H) สดด DP:J (M) สดด K:O
(O) สดด DFD:M-O (P) สดด KF:O (J) สดด KP:KH (L) สดด LD:F (DI) สดด DFD:P
(DD) สดด KH:P (DF) อสย HO:K (DK) วนฉ DH:M-O (DH) สดด LD:L (DM) สดด DI:DP
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สดุดี LD, LF
หน้ า 1244
ของเราแก่ เขา
หลายจะถู กทําลายเป็ นนิตย์
การสรรเสริ ญ
8ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระ
องค์ทรงอยู่ บนที&สูงเป็ นนิตย์
ความดีเลิศของพระเจ้า
9โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ดูเถิด ศัตรูของพระองค์ เพราะ
สําหรับวันสะบาโต
เป็ นการดี ท&ี จะโมทนา ดู เถิ ด ศั ตรู ของพระองค์ จะพิ พระคุ ณพระเยโฮวาห์ นาศ คนกระทํา ความชั& วช้ าทั( ง
โอ ข้ าแต่ องค์ผ้ ู สูงสุด ที&จะร้ อง ปวงจะต้ องกระจัดกระจายไป
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ 10 แต่ พระองค์ทรงเชิ ดชู เขาของ
ข้ าพระองค์ อย่ างกั บเขาม้ ายู นิ องค์
2ที& จะประกาศความเมตตาของ คอน ข้ าพระองค์ จะถู กเจิ มด้ วย
พระองค์ ในเวลาเช้ า และความ นํา( มันใหม่
สั ตย์ สุ จริ ตของพระองค์ ในกลาง 11 นั ยน์ ต าของข้ าพระองค์ จ ะ
เห็ น ความปรารถนาของข้ าพระ
คืน
3 เป็ นเสี ยงก้ องไปด้ วยพิ ณสิ บ องค์ ต่อพวกศั ตรูของข้ าพระองค์
สายและพิณใหญ่ และด้ วยเสียง นั( นสํา เร็จ หู ของข้ าพระองค์ จะ
ได้ ยิ นถึ งความปรารถนาของข้ า
พิณเขาคู่
4ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระ พระองค์ ต่ อคนชั& วที& ลุ กขึ( นสู้ ข้ า
องค์ ท รงกระทํา ให้ ข้ าพระองค์ พระองค์น( ั นสําเร็จ
ยิ น ดี ด้ วยพระราชกิ จของพระ 12 คนชอบธรรมจะงอกขึ( นอย่ าง
องค์ ข้ าพระองค์จะฉลองชั ยชนะ ต้ นอิ นทผลั ม เขาจะเจริ ญขึ( น
เนื& องในพระหั ตถกิ จของพระ อย่ างต้ นสนสีดาร์ในเลบานอน
13 คนที& ถู กปลู กไว้ ในพระนิ เวศ
องค์
5โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ ของพระเยโฮวาห์ จะเจริ ญขึ( นใน
ราชกิ จ ของพระองค์ ใ หญ่ ห ลวง บริ เ วณของพระเจ้ าของเราทั( ง
นัก พระดําริของพระองค์สุดลึก หลาย
14 เขาแก่ แล้ วก็ยังเกิดผล เขาจะ
ลํา(
6คนเขลาจะทราบไม่ ได้ คนโฉด มีนาํ( เลี( ยงเต็มและเขียวสดอยู่
15 เพื& อแสดงว่ าพระเยโฮวาห์
เข้ าใจเรื& องนี( ไม่ ได้
7ว่ า ถึ งแม้ คนชั& วจะงอกขึ( น นั( นเที&ยงธรรม พระองค์ทรงเป็ น
อย่ างหญ้ า และคนกระทําความ ศิลาของข้ าพระองค์ ในพระองค์
ชั& วช้ าทั( งปวงเจริ ญขึ( น เขาทั( ง ไม่ มีความอธรรม

92

(D) อสย MJ:DK-DH (F) สดด PD:DM (K) สดด KK:F (H) สดด OH:DI (M) สดด HI:M
(O) สดด KF:L (P) สดด KP:D-F (J) สดด MO:F (L) สดด FD:J-L (DI) สดด JL:DP
(DD) สดด KP:KH (DF) สดด LF:P (DK) อสย OI:FD (DH) สดด D:K (DM) ยน DI:FP
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หน้ า 1245
สดุดี LK, LH
ราชอาณาจักรของพระเจ้า
2ข้ าแต่ ผ้ ู พิ พากษาโลก ขอทรง
พ ร ะ เ ย โ ฮ ว า ห์ ท ร ง ลุ กขึ( น ให้ คนโอหั งได้ รั บผล
ครอบครอง พระองค์ สนองอันสมกับเขา
ทรงสวมความยิ& งใหญ่ พระเย- 3ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ คนชั& วจะ
โฮวาห์ ทรงสวมกํา ลั ง พระองค์ นานเท่ าใด คนชั& วจะลิ งโลดอยู่
ทรงเอาพระกํา ลั ง คาดพระองค์ นานเท่าใด
โลกได้ สถาปนาไว้ แล้ ว มันจะไม่ 4 เขาจะพล่ ามและพู ดอย่ าง
จองหองนานเท่ าใด คนกระทํา
หวั& นไหว
2พระที& น&ั งของพระองค์ ได้ สถา- ความชั& วช้ าทั( งปวงจะโอ้ อวดนาน
ปนาไว้ แล้ วตั( งแต่ กาลดึ ก ดํา - เท่าใด
บรรพ์ พระองค์ ดาํ รงอยู่ ต( ั งแต่ 5โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เขาทุ บ
ประชาชนของพระองค์เป็ นชิ( นๆ
นิรันดร์กาล
3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ กระแส และทํา มรดกของพระองค์ ให้
นํา( ได้ คะนอง กระแสนํา( คะนอง ทุ กข์ยาก
เสี ยง กระแสนํา( คะนองเสียงกึก 6 เขาสั งหารแม่ ม่ ายและคน
ต่ างด้ าว และกระทํา ฆาตกรรม
ก้ อง
4พระเยโฮวาห์ บนที& สู งนั( นทรง ลูกกําพร้ าพ่ อ
7และเขากล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์
มหิ ท ธิ ฤทธิ@ ยิ& งกว่ าเสี ยงของนํา(
@
มากหลาย ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ ยิ& ง จะไม่ แลเห็น พระเจ้ าของยาโคบ
จะไม่ หยั& งรู้ "
กว่ าคลื& นทะเล
5บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 8 คนเขลาที& สุ ด ของประชาชน
แน่ นอนที เดี ยว โอ ข้ าแต่ พระ เอ๋ย จงเข้ าใจเถิด คนโง่ ท( ังหลาย
เยโฮวาห์ ความบริ สุ ทธิ@ เหมาะ เมื& อไรเจ้ าจึงจะฉลาด
กั บพระนิ เ วศของพระองค์ เ ป็ น 9พระองค์ผ้ ู ทรงปลูกหู พระองค์
จะไม่ ทรงได้ ยินหรื อ พระองค์
นิตย์
ผู้ ทรงปั( นตา พระองค์ จะไม่ ทรง
การขอร้องเรื อง
เห็นหรือ
การปกครองอย่ างกดขี
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ 10 พระองค์ ผ้ ู ทรงตี สอนบรรดา
พระเจ้ า เจ้ า แห่ ง การ ประชาชาติ พระองค์ จะไม่ ทรง
แก้ แค้ น โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า เจ้ า ขนาบหรื อ พระองค์ ผ้ ู ทรงสอน
แห่ งการแก้ แค้ น ขอทรงสําแดง ความรู้ ให้ มนุ ษย์ พระองค์จะไม่
ทรงทราบหรือ
พระองค์

93
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(D) สดด ML:DK (F) สดด HM:O (K) สดด DJ:H (H) สดด OM:P (M) สดด DL:P-J
(D) พบญ KF:KM (F) สดด P:O (K) สดด HK:F (H) สดด KD:DJ (M) สดด P:F
(O) อสย DI:F (P) สดด DI:DD-DK (J) สดด HL:DL (L) อพย H:DD (DI) สดด L:M
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สดุดี LH, LM
หน้ า 1246
11 พระเยโฮวาห์ ทรงทราบความ พระองค์ให้ ช&ื นบาน
คิ ดของมนุ ษย์ ว่า เป็ นเพี ยงแต่ 20 บั ล ลั ง ก์ แ ห่ งความชั& วช้ าจะ
ไร้ สาระ
ร่ วมมิตรกับพระองค์ได้ หรือ คือ
พระพรแห่ งความทุกข์ยาก
ผู้ ที& ใช้ กฎหมายประกอบการชั& ว
12 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ คนที& ร้ าย
พระองค์ ทรงตี สอนนั( นก็เป็ นสุ ข 21 เขาทั( งหลายผู กมิ ตรกั นต่ อสู้
คื อ คนที& พระองค์ ท รงสอนด้ วย ชี วิตของคนชอบธรรม และปรับ
โทษโลหิ ตที&ไร้ ความผิด
พระราชบัญญัติของพระองค์
13 เพื& อจะให้ เขาพั กจากวั นลํา - 22 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที&
กํา บั งเข้ มแข็ ง ของข้ าพเจ้ าแล้ ว
บากจนกว่ าจะขุดบ่ อไว้ ให้ คนชั& ว
14 เพราะพระเยโฮวาห์ จะไม่ และพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าเป็ นศิลา
ทอดทิ( งประชาชนของพระองค์ ที&ล( ี ภัยของข้ าพเจ้ า
พระองค์ จะไม่ ทรงสละมรดก 23 พระองค์ จ ะทรงนํา ความชั& ว
ช้ าของเขาเองมาเหนื อเขา และ
ของพระองค์
15 เพราะความยุ ติ ธรรมจะกลั บ จะทรงตั ดเขาเหล่ านั( นออกเสี ย
ไปหาความชอบธรรม และบรร- เพราะความชั& วร้ ายของเขาเอง
ดาคนเที&ยงธรรมในใจจะติ ดตาม ใช่ แล้ ว พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย
ไป
จงสรรเสริ ญพระเจ้า
16 ผู้ ใดจะลุ กขึ( นต่ อต้ านคน
กระทําความชั& วแทนข้ าพเจ้ า ผู้ เพราะความดีเลิศของพระองค์
ใดจะยื น ต่ อสู้ คนกระทํา ความ
โอ มาเถิ ด ให้ เราทั( ง
ชั& วช้ าแทนข้ าพเจ้ า
หลายร้ องเพลงถวาย
17 ถ้ าพระเยโฮวาห์ มิ ใ ช่ ความ พระเยโฮวาห์ ให้ เรากระทําเสียง
อุ ปถั มภ์ ของข้ าพเจ้ า วิ ญญาณ ชื& นบานถวายศิ ลาแห่ งความรอด
ของข้ าพเจ้ าคงอยู่ ในความสงัด
ของพวกเรา
18 เมื& อข้ าพเจ้ าได้ คิ ดว่ า "เท้ า 2ให้ เราทั(งหลายเข้ ามาอยู่ เฉพาะ
ของข้ าพลาด" โอ ข้ าแต่ พระเย- เบื( องพระพั ก ตร์ พระองค์ ด้ วย
โฮวาห์ ความเมตตาของพระ โมทนา ให้ เรากระทํา เสี ยงชื& น
องค์ยึดข้ าพระองค์ไว้
บานถวายพระองค์ ด้ วยบทเพลง
19 เมื& อความกั งวลในใจของข้ า สดุดี
พระองค์ มีมาก การเล้ าโลมของ 3 เพราะพระเยโฮวาห์ ท รงเป็ น
พระองค์ ก็ ห นุ นจิ ตใจของข้ า พระเจ้ าใหญ่ ย&ิ ง และทรงเป็ น
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(DD) สดด HL:DI-DK (DF) สดด DDL:OP (DK) อสย FO:FI-FD (DH) สดด KP:FJ
(DM) สดด LH:F-K (DO) อพย KF:FO-FL (DP) สดด DDJ:DK (DJ) สดด DP:M
(DL) สดด HK:F-M (FI) สดด MF:D (FD) สดด F:D-K (FF) สดด LH:DI
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หน้ า 1247
สดุดี LM, LO
กษั ต ริ ย์ ใ หญ่ ยิ& งเหนื อ พระทั( ง จะไม่ ได้ เข้ าสู่ ท&ีสงบสุขของเรา"
หลาย
จงสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะ
4 ที& ลึ ก ของแผ่ นดิ น โลกอยู่ ใน
ความยุติธรรมของพระองค์
พระหั ตถ์ของพระองค์ ที&สูงของ
โอ จงร้ อ งเพลงบท
ภูเขาเป็ นของพระองค์ด้วย
ใหม่ ถวายพระเยโฮวาห์
5ทะเลเป็ นของพระองค์ เพราะ แผ่ นดินโลกทั(งสิ( น จงร้ องเพลง
พระองค์ ทรงสร้ างมั น และพระ ถวายพระเยโฮวาห์
หั ต ถ์ ของพระองค์ ทรงปั( นแผ่ น 2จงร้ องเพลงถวายพระเยโฮวาห์
ดินแห้ ง
สรรเสริ ญพระนามของพระองค์
6โอ มาเถิด ให้ เรานมัสการและ จงประกาศความรอดของพระ
กราบลง ให้ เราคุกเข่ าลงต่ อพระ องค์ทุกๆวัน
พั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงสร้ าง 3จงเล่ าถึ งสง่ าราศี ของพระองค์
พวกเรา
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง
7 เพราะพระองค์ ท รงเป็ นพระ การมหั ศจรรย์ ของพระองค์
เจ้ าของเรา และเราเป็ นประชา ท่ ามกลางบรรดาชนชาติ ทั( ง
ชนแห่ งทุ่ งหญ้ าของพระองค์ หลาย
และเป็ นแกะแห่ งพระหั ตถ์ ของ 4เพราะพระเยโฮวาห์ น( ั นทรงยิ& ง
พระองค์ วันนี( ถ้ าท่านทั(งหลาย ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริ ญ
จะฟั งพระสุรเสียงของพระองค์
อย่ างยิ& ง
พระองค์ ทรงเป็ น
8 อย่ าให้ จิ ตใจของท่ านแข็ ง ที&เกรงกลัวเหนือพระทั(งปวง
กระด้ างไปอย่ างในครั( งกบฏนั( น 5เพราะพระทั( งปวงของชนชาติ
เหมื อนอย่ างในวั นที& ถู กทดลอง ทั( งหลายเป็ นรู ปเคารพ แต่ พระ
ในถิ& นทุ รกันดาร
เยโฮวาห์ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์
9 เมื& อบรรพบุ รุ ษของท่ า นทด 6เกียรติและความสูงส่ งมีอยู่ ต่ อ
ลองเราโดยเอาเราเข้ าพิสูจน์และ เบื( องพระพั กตร์ พระองค์ กําลัง
ได้ เห็นกิจการของเรา
และความงามอยู่ ในสถานบริ 10 เราจึ งเคื องคนชั& วอายุ น( ั นอยู่ สุทธิ@ ของพระองค์
สี& สิ บปี และว่ า "เขาเป็ นชนชาติ 7โอ ตระกู ลของชนชาติท( ังหลาย
ที&มีใจมักหลงผิด เขาไม่ ร้ ู จักทาง เอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จง
ทั(งหลายของเรา"
ถวายสง่ าราศี และกํา ลั งแด่ พระ
11 เพราะฉะนั( นเราจึ ง ปฏิ ญาณ เยโฮวาห์
ด้ วยความพิ โรธของเราว่ า "เขา 8จงถวายสง่ าราศี ซ&ึ งควรแก่ พระ
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(H) สดด FD:F (M) สดด KK:P (O) สดด LM:D (P) สดด HJ:DH (J) อพย J:DM
(L) สดด PJ:DP-DJ (DI) กดว DH:KK-KH (DD) กดว DH:FK (D) สดด KK:K; LJ:D
(F) สดด PF:DP-DJ (K) สดด FF:FP (H) สดด DJ:K (M) สดด DDM:K (O) สดด J:D
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สดุดี LO, LP
หน้ า 1248
นามของพระองค์ แด่ พระเยโฮ- แผ่ นดิ นโลกเปรมปรี ด@ ิ ให้ เกาะ
วาห์ จงนําเครื& องบู ชาและมายั ง เล็กๆมากมายนั( นยินดี
บริเวณพระนิเวศของพระองค์
2 เมฆและความมื ด ทึ บอยู่ รอบ
9โอ จงนมั สการพระเยโฮวาห์ พระองค์ ความชอบธรรมและ
ด้ วยเครื& องประดั บแห่ งความ ความยุ ติ ธรรมเป็ นรากฐานแห่ ง
บริ สุ ทธิ@
ชาวโลกทั( งสิ( นเอ๋ ย บัลลังก์ของพระองค์
จงตัวสั& นต่ อเบื( องพระพั กตร์พระ 3ไฟลุกอยู่ ข้างหน้ าพระองค์ และ
องค์
ไหม้ ปฏิ ปั ก ษ์ ของพระองค์ รอบ
10 จงพู ดท่ ามกลางบรรดาประ- ข้ างเสีย
ชาชาติ ว่ า พระเยโฮวาห์ ทรง 4ฟ้ าแลบของพระองค์ กระทําให้
ครอบครอง เออ พิ ภพจะถู ก พิ ภพสว่ าง แผ่ นดิ นโลกเห็ น
สถาปนาเพื& อ มั นจะไม่ ห วั& น ไหว แล้ วสั& นสะท้ าน
เลย พระองค์ จะทรงพิ พากษา 5ภูเขาละลายอย่ างขี( ผึ( งต่ อเบื( อง
ชนชาติ ท( ั ง หลายด้ วยความชอบ พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ต่ อ
ธรรม
เบื( องพระพั กตร์ องค์ พระผู้ เป็ น
11 จงให้ ฟ้ าสวรรค์ เ ปรมปรี ด@ ิ เจ้ าแห่ งแผ่ นดินโลกทั(งสิ( น
และแผ่ นดิ นโลกยิ นดี ให้ ทะเล 6 ฟ้ าสวรรค์ ป่ าวร้ องความชอบ
คํารน กับสิ& งทั(งปวงที&อยู่ ในนั( น
ธรรมของพระองค์ และชนชาติ
12 ให้ ทุ่ งนาเริ ง โลดกั บสิ& งทุ ก ทั( งหลายเห็ น สง่ า ราศี ของพระ
อย่ างที&อยู่ ในนั( น แล้ วต้ นไม้ ท( ัง องค์
สิ( นของป่ าไม้ จะปลาบปลื( มยินดี
7ให้ ผู้ ปรนนิ บั ติ รู ปเคารพสลั ก
13 เฉพาะพระพั กตร์ พระเยโฮ- ทั( งสิ( นได้ อาย คื อผู้ ที& อวดใน
วาห์ เพราะพระองค์ เสด็จมา รูปเคารพของเขา ให้ พระทั(งสิ( น
ด้ วยพระองค์ เสด็ จ มาพิ พากษา กราบลงต่ อพระองค์
โลก พระองค์ จะทรงพิ พากษา 8ศิ โยนได้ ยิ นและยิ นดี และธิ ดา
โลกด้ วยความชอบธรรม และ ทั( งปวงของยู ดาห์ เปรมปรี ด@ ิ โอ
ชนชาติ ท( ั งหลายด้ วยความจริ ง ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะคํา
ของพระองค์
พิพากษาของพระองค์
ความรุ่ งเรื องแห่ ง
9ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ สู ง สุ ดเหนื อ แผ่ นดิ น
ราชอาณาจักรของพระเจ้า
พ ร ะ เ ย โ ฮ ว า ห์ ท ร ง โลกทั( งสิ( น พระองค์ ทรงสูงเด่ น
ครอบครอง จงให้ กว่ าพระทั(งปวงอย่ างยิ& ง

97

(J) สดด DIJ:K (L) สดด FL:F (DI) สดด DJ:HL (DD) สดด OL:KH (DF) สดด OM:DF
(DK) สดด LJ:L (D) สดด LK:D (F) สดด DJ:DD-DF (K) สดด DJ:J (H) สดด PP:DJ
(M) วนฉ M:H-M (O) สดด DL:D (P) อพย FI:H (J) สดด HJ:DD (L) สดด JK:DJ
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หน้ า 1249
สดุดี LP-LL
10 ท่ านผู้ ที& รั กพระเยโฮวาห์ ก็ 4ชาวโลกทั( งสิ( นเอ๋ ย จงเปล่ ง
จงเกลี ยดชั งความชั& ว พระองค์ เสี ยงชื& นบานถวายแด่ พระเยโฮทรงอารั กขาชี วิ ต วิ สุ ท ธิ ช นของ วาห์ เปล่ งเป็ นเสียงเพลงชื& นบาน
พระองค์ พระองค์ ทรงช่ วยเขา และร้ องเพลงสรรเสริญ
ให้ พ้นจากมือของคนชั& ว
5 จงร้ องเพลงสรรเสริ ญถวาย
11 ความสว่ างแจ้ งขึ( นแก่ คน พระเยโฮวาห์ ด้วยพิณเขาคู่ ด้ วย
ชอบธรรม และความชื& นบานมี พิ ณเขาคู่ คลอด้ วยเสี ยงเพลง
ขึ( นแก่ คนใจเที&ยงธรรม
สดุดี
12 ท่านผู้ ชอบธรรมเอ๋ย
จง 6 ด้ วยเสี ย งแตรและเสี ยงแตร
เปรมปรี ด@ ิ ในพระเยโฮวาห์ และ ทองเหลื อ งขนาดเล็ ก จงกระทํา
ถวายโมทนาเมื& อระลึ ก ถึ งความ เสี ยงชื& นบานต่ อพระพั กตร์ พระ
บริสุทธิ@ ของพระองค์
เยโฮวาห์ คือพระมหากษัตริย์
จงให้สิงทังปวง
7ให้ ทะเลคํา รนกั บสิ& งทั( งปวงที&
อยู่ ในทะเลนั( น พิภพและบรรดา
สรรเสริ ญพระเจ้า
ผู้ อาศัยอยู่ ในนั( น
เพลงสดุดี
โอ จงร้ องเพลงบทใหม่ 8ให้ กระแสนํา( ตบมือของมัน ให้
ถ วายพระ เยโฮวาห์ บรรดาเนินเขาปี ติยินดีด้วยกัน
เพราะพระองค์ ไ ด้ ทรงกระทํา 9 เฉพาะเบื( องพระพั กตร์ พระ
การมหั ศจรรย์ พระหั ตถ์ขวาและ เยโฮวาห์ เพราะพระองค์ เสด็จ
พระกรบริ สุ ท ธิ@ ของพระองค์ ไ ด้ มาพิพากษาโลก พระองค์จะทรง
พิ พากษาโลกด้ วยความชอบ
นําความมีชัยมา
2 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ธรรม และชนชาติ ท( ั งหลายด้ วย
ความรอดของพระองค์ เ ป็ นที& ร้ ู ความเที&ยงตรง
การนมัสการในศิ โยน
จั ก พระองค์ ทรงสํา แดงความ
พ ร ะ เ ย โ ฮ ว า ห์ ท ร ง
ชอบธรรมของพระองค์ อย่ าง
ครอบครอง ให้ ชนชาติ
เปิ ดเผยท่ า มกลางสายตาของ
ทั(งหลายตัวสั& น พระองค์ผ้ ู ประบรรดาประชาชาติ
3 พระองค์ ทรงระลึ กถึ ง ความ ทั บระหว่ างพวกเครู บ ให้ แผ่ น
เมตตาและความจริ ง ของพระ ดินโลกหวั& นไหว
องค์ต่ อวงศ์ วานอิ สราเอล ที& สุ ด 2พระเยโฮวาห์ ใหญ่ ย&ิ งอยู่ ในศิ ปลายแผ่ นดิ นโลกทั( งสิ( นได้ เห็ น โยน พระองค์ สู งเด่ นอยู่ เหนื อ
ประชาชาติท( ังปวง
ความรอดของพระเจ้ าของเรา

98

99

(DI) สดด LD:DH (DD) สดด DJ:FJ (DF) สดด KF:DD (D) สดด KK:K (F) อสย HM:FD
(K) สดด DIO:HM (H) สดด HP:D (M) สดด KK:F (O) สดด HP:M (P) สดด LO:DD
(J) สดด HP:D (L) สดด LO:DI (D) สดด F:O; LK:D (F) สดด HJ:D-K; MI:F
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สดุดี LL-DID
หน้ า 1250
3ให้ เขาสรรเสริ ญพระนามอันยิ& ง ภู เ ขาอั น บริ สุ ท ธิ@ ของพระองค์
ใหญ่ และน่ าคร้ า มกลั วของพระ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
องค์ เพราะพระนามนั( นบริสุทธิ@
เราบริสุทธิ@
4 ฤทธานุ ภ าพของกษั ต ริ ย์ ท รง
จงสรรเสริ ญพระเจ้า
รั กความยุ ติธรรม พระองค์ ทรง เพลงสดุดีเพื อสรรเสริญพระเจ้า
สถาปนาความเที& ยงตรง พระ
ชาวโลกทั( งสิ( นเอ๋ ย
องค์ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรม
จงเปล่ งเสี ยงชื& น
และความชอบธรรมขึ( นในยา- บานถวายแด่ พระเยโฮวาห์
โคบ
2จงปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ ด้ วย
5จงยอพระเกี ยรติ พระเยโฮวาห์ ความยินดี จงเข้ ามาเฝ้ าพระองค์
พระเจ้ าของเรา และนมั สการที& ด้ วยการร้ องเพลง
แท่ นรองพระบาทของพระองค์ 3จงรู้ เถิ ดว่ า พระเยโฮวาห์ ทรง
เพราะพระองค์บริสุทธิ@
เป็ นพระเจ้ า คื อพระองค์ เองที&
6 โมเสสและอาโรนอยู่ ในพวก ทรงสร้ างเราทั( งหลาย เราไม่ ได้
ปุโรหิ ตของพระองค์ ซามู เอลอยู่ สร้ างตั วเองขึ( น เราเป็ นประชา
ในพวกที& ทู ล ออกพระนามของ ชนของพระองค์ เป็ นแกะแห่ ง
พระองค์ ด้ วย พวกท่ านร้ องทู ล ทุ่ งหญ้ าของพระองค์
พระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรง 4จงเข้ าประตู ของพระองค์ ด้ วย
ตอบท่านเหล่ านั( น
การโมทนา และเข้ าบริ เวณพระ
7พระองค์ ตรั สกั บท่ านที& ใ นเสา นิ เวศของพระองค์ ด้วยการสรรเมฆ ท่านทั(งปวงได้ รักษาบรรดา เสริ ญ จงถวายโมทนาขอบพระ
พระโอวาทของพระองค์ และกฎ คุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่
ที&พระองค์ประทานแก่ ท่าน
พระนามของพระองค์
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 5เพราะพระเยโฮวาห์ ประเสริ ฐ
ของข้ าพระองค์ ท( ั งหลาย พระ ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง
องค์ทรงตอบท่านเหล่ านั( น พระ เป็ นนิตย์ และความจริงของพระ
องค์ ท รงเป็ นพระเจ้ าผู้ ยกโทษ องค์ดาํ รงอยู่ ทุกชั& วอายุ
ท่ านเหล่ านั( น แต่ ทรงเป็ นผู้
ดาวิดปฏิ ญาณว่ า
สนองการกระทํา ผิ ดของท่ าน
จะประพฤติ อย่ างดีรอบคอบ
เหล่ านั( น
เพลงสดุดีของดาวิด
9จงยอพระเกี ยรติ พระเยโฮวาห์
ข้ าพระองค์ จะร้ อง
พระเจ้ าของเรา และนมั สการที&
เพ ลง เรื& อ ง คว าม

100

101

(K) สดด OO:K (H) สดด HM:O (M) สดด LL:L (O) อพย FH:O-J (P) อพย DL:L
(J) สดด JL:KK (L) สดด LL:M (D) สดด KF:DD; HP:D (F) สดด OK:H-M
(K) สดด HO:DI (H) สดด OM:D (M) สดด MF:D; JO:M (D) สดด JL:D; LP:J
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หน้ า 1251
สดุดี DID, DIF
เมตตาและความยุติธรรม โอ ข้ า ทั( งสิ( นในแผ่ นดิ น เสี ยแต่ เนิ& นๆ
แต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์ จะ เพื& อว่ าข้ าพระองค์จะได้ ตัดบรรร้ องเพลงถวายพระองค์
ดาผู้ กระทํา ชั& วออกเสี ยให้ หมด
2 ข้ าพระองค์ จ ะประพฤติ อย่ า ง จากนครของพระเยโฮวาห์
เฉลี ยวฉลาด ตามมรรคาที& ดี
การขอร้องอย่ างทุกข์ใจ
รอบคอบ โอ เมื& อไรพระองค์จะ
คําอธิ ษฐานของผูถ้ ูกข่มใจ
เสด็จมาหาข้ าพระองค์ ข้ าพระ
เมื อเขาอ่ อนระอาใจ
องค์ จ ะดํา เนิ น ด้ วยใจซื& อสั ต ย์
และระบายความนัน0
ภายในเรือนของข้ าพระองค์
ต่ อพระพักตร์พระเยโฮยาห์
3ข้ าพระองค์ จะไม่ ต( ั งสิ& งใดๆที&
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮชั& วช้ าไว้ ต่ อหน้ าต่ อตาของข้ า
วาห์ ขอทรงสดับคํา
พระองค์ ข้ าพระองค์เกลียดกิจ- อธิ ษฐานของข้ าพระองค์ ขอ
การของผู้ ที& ไม่ ซ&ื อตรง กิ จการ เสี ยงร้ องของข้ าพระองค์ มาถึ ง
นั( นจะไม่ ติดอยู่ กับข้ าพระองค์
พระองค์
4ข้ าพระองค์ จะอยู่ ห่ างไกลจาก 2 ขออย่ าทรงซ่ อนพระพั กตร์
คนใจดื( อรั( น ข้ าพระองค์ จะไม่ ของพระองค์ จากข้ าพระองค์ ใน
ร่ วมรู้ คนชั& วร้ ายเลย
วั นทุ กข์ ใจของข้ าพระองค์ ขอ
5 บุ ค คลใดก็ ต ามใส่ ร้ ายเพื& อน ทรงเงี& ยพระกรรณสดั บข้ าพระ
บ้ านของเขาอย่ างลั บๆ ข้ าพระ องค์ ขอทรงตอบข้ าพระองค์โดย
องค์ จะขจั ดเขาออกเสี ย คนที& มี เร็ วในวั นที& ข้ าพระองค์ ร้ องทู ล
ตายโสและใจที& จองหอง ข้ า ต่ อพระองค์
พระองค์จะไม่ ยอมทนด้ วย
3เพราะวันของข้ าพระองค์ส( ิ นไป
6นั ยน์ ตาข้ า พระองค์ จะมองหา อย่ างควั น และกระดู กของข้ า
คนที&ซ&ื อตรงในแผ่ นดิน เพื& อเขา พระองค์ไหม้ อย่ างเตาไฟ
จะอาศัยอยู่ กับข้ าพระองค์ ผู้ ใด 4 จิ ตใจของข้ าพระองค์ ถู ก นาบ
ดําเนินในทางที&ดีรอบคอบ ผู้ น( ั น และเหี& ยวไปเหมื อนหญ้ า ข้ า
จะปรนนิบัติข้าพระองค์
พระองค์ จึ งลื ม รั บประทานอา7 ผู้ ที& ประพฤติ หลอกลวงจะไม่ หารของข้ าพระองค์
ได้ อาศั ยอยู่ ในเรื อนของข้ าพระ 5 เหตุ ด้ วยเสี ย งร้ องครางของ
องค์ คนใดที&พูดเท็จจะไม่ ย&ั งยืน ข้ าพระองค์ กระดู กของข้ าพระ
อยู่ ต่อสายตาของข้ าพระองค์
องค์เกาะติดเนื( อของข้ าพระองค์
8 ข้ าพระองค์ จะทํา ลายคนชั& ว 6 ข้ าพระองค์ เป็ นเหมื อนนก
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(F) สดด DID:O (K) สดด DJ:FI (H) สภษ F:DF-DM (M) สดด DM:K (O) สดด DM:H
(P) F ซมอ H:DI-DF (J) สดด PM:DI (D) สดด DF:M (F) สดด DK:D; FP:L
(K) สดด KP:FI (H) สดด O:F-K (M) สดด O:O, J (O) โยบ KI:FL-KI
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สดุดี DIF
หน้ า 1252
กระทุ งที& ในถิ& นทุ รกั นดาร ดุ จ พระนามของพระเยโฮวาห์ และ
นกเค้ าแมวแห่ งทะเลทราย
บรรดากษั ตริ ย์ ของแผ่ นดิ นโลก
7ข้ าพระองค์เฝ้ าอยู่ ข้ าพระองค์ กลัวสง่ าราศีของพระองค์
เหมื อนนกกระจอกโดดเดี& ยวบน 16 เพราะเมื& อพระเยโฮวาห์ จ ะ
หลังคาเรือน
ทรงสร้ างศิ โยนนั( น พระองค์ จะ
8ศั ตรู ของข้ าพระองค์ เยาะหยั น ทรงปรากฏด้ วยสง่ าราศี ของพระ
ข้ าพระองค์ วันยังคํ&า ผู้ ท&ี คลั& งใส่ องค์
ข้ าพระองค์ ปฏิ ญาณตั วต่ อต้ าน 17 พระองค์ จะสนพระทั ยในคํา
ข้ าพระองค์
อธิ ษฐานของคนสิ( นเนื( อประดา
9เพราะข้ าพระองค์ กิ นขี( เถ้ าต่ าง ตั ว และจะไม่ ทรงดู หมิ& นคํา
อาหาร และเจื อนํา( ตาเข้ ากั บ อธิษฐานของเขา
เครื& องดื& ม
18 จงบั นทึกเรื& องนี( ไว้ ให้ ช&ั วอายุ
10 เหตุ ด้ วยความพิ โรธและ ที& จะมี มา เพื& อประชาชนที& ยังจะ
ความกริ( วของพระองค์ เ พราะ ทรงสร้ างมานั( นจะได้ สรรเสริ ญ
พระองค์ ท รงชู ข้ าพระองค์ ข( ึ น พระเยโฮวาห์
และโยนข้ าพระองค์ท( ิงไปเสีย
19 เพราะพระองค์ ทอดพระ
11 วั นเวลาของข้ าพระองค์ เนตรลงมาจากที& สู งอั น บริ สุ ทธิ@
เหมือนเงาเวลาเย็น ข้ าพระองค์ ของพระองค์ จากฟ้ าสวรรค์พระ
เหี& ยวไปเหมือนหญ้ า
เยโฮวาห์ ทอดพระเนตรแผ่ นดิ น
บรรดาพระเมตตาของพระเจ้า โลก
12 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ 20 เพื& อทรงสดั บเสี ยงร้ องคราง
พระองค์ จ ะทรงประทั บอยู่ เป็ น ของเชลย เพื& อทรงปล่ อยคนที&
นิตย์ การระลึกถึงพระองค์ดาํ รง ต้ องถึงตายให้ เป็ นอิสระ
21 เพื& อจะประกาศพระนามของ
อยู่ ทุกชั& วอายุ
13 พระองค์จะทรงลุ กขึ( นเมตตา พระเยโฮวาห์ ในศิโยน และกล่ าว
ศิ โยน เพราะถึ งเวลาที& จะทรง สรรเสริญพระองค์ในเยรูซาเล็ม
พระกรุณาเธอ เออ เวลากําหนด 22 ขณะเมื& อชนชาติท( ั งหลายรวบ
รวมกั น
ทั( งบรรดาราชอามาถึงแล้ ว
14 เพราะผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ณาจั กร เพื& อปรนนิ บั ติ พระเยรักซากก้ อนหิ นของเธอนัก และ โฮวาห์
23 พระองค์ ทรงหั กกํา ลั ง ของ
สงสารผงคลีของเธอ
15 บรรดาประชาชาติ จะกลั ว ข้ าพเจ้ ากลางทาง พระองค์ ทรง
(P) สดด FF:F (J) สดด KD:DD-DK (L) สดด OL:FD (DI) สดด KJ:K (DD) สดด DIF:K
(DF) สดด DIF:FH (DK) สดด P:O (DH) สดด PL:D (DM) สดด OP:F (DO) สดด MD:DJ
(DP) สดด L:DJ (DJ) สดด PD:DJ (DL) สดด DH:F (FI) สดด PL:DD (FD) สดด L:DK
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หน้ า 1253
สดุดี DIF, DIK
กระทํา ให้ วั น เวลาของข้ าพเจ้ า พระเยโฮวาห์ และทั( งสิ( นที& อยู่
สั( นเข้ า
ภายในข้ า จงถวายสาธุ การแด่
24 ข้ าพเจ้ าว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระนามบริสุทธิ@ ของพระองค์
ของข้ าพระองค์ ขออย่ าทรงนํา 2โอ จิตใจของข้ าเอ๋ย จงถวาย
ข้ าพระองค์ ไ ปเสี ยในครึ& งกลาง สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ และ
วั นเวลาของข้ าพระองค์ พระ อย่ าลื มพระราชกิ จอั นมี พระคุ ณ
องค์ ผู้ ปี เดื อนดํา รงอยู่ ตลอด ทั(งสิ( นของพระองค์
ทุ กชั& วอายุ"
3 ผู้ ทรงอภั ยความชั& วช้ าทั( งสิ( น
25 เมื& อเดิ มพระองค์ ทรงวาง ของท่าน ผู้ ทรงรั กษาโรคทั( งสิ( น
รากฐานของแผ่ นดิ นโลก และ ของท่าน
ฟ้ าสวรรค์ เป็ นพระหั ตถกิ จของ 4 ผู้ ทรงไถ่ ชี วิ ต ของท่ า นมาจาก
พระองค์
ปากแดนผู้ ตาย ผู้ ทรงสวมความ
26 สิ& งเหล่ านี( จะพิ นาศไป แต่ เมตตาและพระกรุ ณาเป็ นมงกุ ฎ
พระองค์ จะทรงดํา รงอยู่ บรร- ให้ ท่าน
ดาสิ& งเหล่ านี( จะเก่ าไปเหมื อ น 5ผู้ ทรงให้ ปากท่ านอิ& มด้ วยของ
เครื& องนุ่ งห่ ม พระองค์จะทรง ดี วั ยหนุ่ มของท่ านจึ งกลั บคื น
เปลี& ยนสิ& งเหล่ านี( ไว้ ดุ จเสื( อคลุ ม มาใหม่ อย่ างวัยนกอินทรี
และสิ& งเหล่ านั( นก็ จ ะเปลี& ยน 6 พระเยโฮวาห์ ทรงประกอบ
แปลงไป
ความชอบธรรมและการยุ ติ 27 แต่ พระองค์ ยังทรงเป็ นอย่ าง ธรรมให้ แก่ บรรดาผู้ ที& ถู กบี บ
เดิม และปี เดือนของพระองค์จะ บังคับ
ไม่ ส( ิ นสุด
7พระองค์ทรงสําแดงวิธีการของ
28 ลู กหลานของบรรดาผู้ รั บใช้ พระองค์ แก่ โมเสส พระราชกิ จ
ของพระองค์ จะอยู่ ม&ั นคง และ ของพระองค์ แก่ ประชาชนอิ ส เชื( อสายของเขาจะได้ รั บการ ราเอล
สถาปนาต่ อเบื( องพระพักตร์ พระ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณา
องค์
และมี พระคุ ณ ทรงกริ( วช้ าและ
การสรรเสริ ญพระเจ้าสําหรับ
อุดมด้ วยความเมตตา
9 พระองค์ จะไม่ ทรงปรั กปรํา
พระเมตตาของพระองค์
เสมอหรือทรงกริ( วอยู่ เป็ นนิตย์
เพลงสดุดีของดาวิด
โอ จิตใจของข้ าเอ๋ย 10 พระองค์ มิ ได้ ทรงกระทํา ต่ อ
จงถวายสาธุ การแด่ เราตามเรื& องบาปของเรา หรื อ

103

(FH) สดด KL:DK (FM) ปฐก D:D (FO) อสย KH:H (FP) มลค K:O (FJ) สดด FF:KI-KD
(D) สดด DIK:FF (F) สดด DIM:M (K) สดด KF:D-M (H) สดด KH:FF (M) สดด FK:M
(O) สดด L:L (P) สดด PP:FI (J) สดด JO:M (L) สดด KI:M (DI) สดด DKI:K
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สดุดี DIK, DIH
หน้ า 1254
ทรงสนองตามความชั& วช้ าของ 19 พระเยโฮวาห์ ทรงสถาปนา
เรา
บั ล ลั ง ก์ ข องพระองค์ ไว้ ในฟ้ า
11 เพราะว่ าฟ้ าสวรรค์ สู ง เหนื อ สวรรค์
และราชอาณาจั กร
แผ่ นดินเท่าใด ความเมตตาของ ของพระองค์ครองทุ กสิ& งอยู่
พระองค์ท&ีมี ต่อบรรดาคนที& เกรง 20 ข้ าแต่ ท่ านทั( งหลาย ผู้ เป็ น
กลัวพระองค์กใ็ หญ่ ย&ิ งเท่านั( น
ทู ตสวรรค์ของพระองค์ จงถวาย
12 ตะวั นออกไกลจากตะวั นตก สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ ท่านผู้
เท่ าใด พระองค์ ทรงปลดการ ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ@ ผู้ กระทํา ตาม
ละเมิ ดของเราจากเราไปไกลเท่ า พระบั ญชาของพระองค์ และ
นั( น
เชื& อฟั ง เสี ยงพระวจนะของพระ
13 บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด องค์
พระเยโฮวาห์ ทรงสงสารบรรดา 21 พลโยธาทั( งสิ( นของพระองค์
คนที&ยาํ เกรงพระองค์ฉันนั( น
จงถวายสาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์
14 เพราะพระองค์ ทรงทราบ คื อบรรดาผู้ รั บใช้ ที& กระทํา ตาม
โครงร่ างของเรา พระองค์ ทรง พระทัยพระองค์
ระลึกว่ าเราเป็ นแต่ ผงคลี
22 พระราชกิ จ ทั( งสิ( นของพระ
15 ส่ วนมนุ ษย์ น( ั น วั นเวลาของ องค์ ในทุ กสถานที& ที& พระองค์
เขาเหมื อนหญ้ า เขาเจริ ญขึ( น ทรงครอบครองอยู่ จงถวาย
เหมือนดอกไม้ ในทุ่ งนา
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ จิต
16 เพราะลมพัดผ่ านมันไป มัน ใจของข้ าเอ๋ ย จงถวายสาธุ การ
ก็สูญเสีย และสถานที&ของมันไม่ แด่ พระเยโฮวาห์
รู้ จักมันอีก
การไตร่ ตรองถึง
17 แต่ ความเมตตาของพระเยสง่ าราศี ของพระเจ้า
โฮวาห์ นั( นดํา รงอยู่ ตั( งแต่ นิ โอ จิตใจของข้ าเอ๋ย
รั นดร์ กาลถึ งนิ รั นดร์ กาลต่ อผู้ ที&
จงถวายสาธุ การแด่
ยํา เกรงพระองค์ และความ พระเยโฮวาห์ โอ ข้ าแต่ พระเยชอบธรรมของพระองค์ต่อหลาน โฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
เหลน
พระองค์ ใหญ่ ย&ิ งนั ก พระองค์
18 ต่ อบรรดาผู้ ที& รั ก ษาพั น ธ- ทรงเกี ยรติ และความสู งส่ งเป็ น
สั ญญาของพระองค์ แ ละระลึ ก ฉลองพระองค์
อยู่ ที& จะกระทํา ตามพระบั ญญั ติ 2 ผู้ ทรงคลุ ม พระองค์ ด้ วยแสง
ของพระองค์
สว่ างดุจดังฉลองพระองค์ ผู้ ทรง
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(DD) สดด KO:M (DF) สดด MI:D (DK) กดว DD:DF (DH) สดด PJ:KJ (DM) สดด LI:M
(DO) โยบ FP:FI-FD (DP) สดด JL:D-F (DJ) สดด FM:DI (DL) สดด F:H; L:P
(FI) สดด DHJ:F (FD) สดด KK:O (FF) สดด DHM:DI (D) สดด DIK:D (F) ดนล P:L
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หน้ า 1255
สดุดี DIH
ขึงฟ้ าสวรรค์ออกดังขึงม่ าน
กลางกิ& งไม้
3ผู้ ทรงวางคานของที&ประทับอัน 13 พระองค์ ทรงรดภู เ ขาจากที&
สู งของพระองค์ ไว้ ในนํา( ผู้ ทรง ประทั บอั นสู งของพระองค์
ใช้ เมฆเป็ นราชรถ ผู้ ทรงดําเนิน แผ่ นดิ น โลกก็ อ&ิ มด้ วยผลพระ
ไปบนปี กของลม
ราชกิจของพระองค์
4 ผู้ ทรงบั น ดาลพวกทู ต สวรรค์ 14 พระองค์ ทรงให้ หญ้ างอกมา
ของพระองค์ ให้ เป็ นดุ จวิ ญญาณ เพื& อสัตว์เลี( ยง และผักให้ มนุ ษย์
และทรงบั นดาลผู้ รั บใช้ ของพระ ได้ ดูแล เพื& อเขาจะทําให้ เกิดอาองค์ให้ เป็ นดุจเปลวเพลิง
หารจากแผ่ นดิน
5ผู้ ทรงวางรากฐานของแผ่ นดิ น 15 และนํา( องุ่ นซึ& งให้ ใจมนุ ษย์
โลก เพื& อมิ ให้ มั นหวั& นไหวเป็ น ยิ นดี นํา( มั นเพื& อทําให้ หน้ าของ
นิตย์
เขาทอแสง และขนมปั งซึ& งเสริม
6พระองค์ทรงคลุ มมันไว้ ด้วยนํา(
กําลังใจมนุ ษย์
ลึกอย่ างกับเครื& องนุ่ งห่ ม นํา( อยู่ 16 บรรดาต้ นไม้ ของพระเยโฮเหนือภูเขา
วาห์ ได้ อ&ิ มหนํา คือต้ นสนสี ดาร์
7เมื& อพระองค์ทรงขนาบ นํา( นั( น แห่ งเลบานอนซึ& งพระองค์ ไ ด้
ก็หนี ไป พอได้ ยินเสี ยงฟ้ าร้ อง ทรงปลูกไว้
ของพระองค์ มันก็ว&ิ งไป
17 นกสร้ างรั งของมั นอยู่ ในนั( น
8นํา( นั( นขึ( นไปยังภูเขา แล้ วไหล ส่ วนนกกระสาดํา นั( น ต้ นสน
ลงไปยั งหุ บเขา ไปยั งที& ซ&ึ งพระ สามใบเป็ นบ้ านของมัน
องค์ทรงกําหนดไว้ ให้ นาํ( นั( น
18 ภู เ ขาสู ง นั( นเป็ นที& ลี( ภั ยของ
9พระองค์ ทรงวางขอบเขตมิ ให้ เลี ยงผา หิ นเป็ นของตั วกระจง
มั นข้ าม เพื& อมิ ให้ มั นคลุ มแผ่ น ผา
ดินโลกอีก
19 พระองค์ทรงจัดตั( งดวงจันทร์
10 พระองค์ ท รงกระทํา ให้ นํา( พุ ให้ กาํ หนดฤดู ดวงอาทิตย์ ร้ ู จั ก
พลุ่ งขึ( นมาในหุ บเขา นํา( นั( นก็ เวลาตกของมัน
ไหลไประหว่ างเขา
20 พระองค์ทรงให้ เกิดความมืด
11 ให้ บรรดาสั ตว์ ป่ าได้ ด&ื มและ และเป็ นกลางคืน เป็ นที&ซ&ึ งบรรให้ ลาป่ าดั บความกระหายของ ดาสัตว์ของป่ าไม้ คลานออกมา
มัน
21 สิ ง โตหนุ่ มคํา รามหาเหยื& อ
12 ที& ริ มนํา( นั( น นกในอากาศจึ ง ของมัน และแสวงหาอาหารของ
ได้ มี ท&ี อาศั ย มั นร้ องอยู่ ท่ าม- มันจากพระเจ้ า
(K) สดด DJ:DI (H) กจ FK:J (M) สดด FH:F (O) ปฐก D:F (P) ปฐก J:D; สภษ J:FJ
(J) ปฐก J:M (L) สดด KK:P (DI) สดด DIP:KM (DD) สดด DHM:DO (DF) สดด DIH:DO
(DK) สดด DHP:J (DH) สดด DHM:DM (DM) สดด FK:M (DO) สดด FL:M
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สดุดี DIH, DIM
หน้ า 1256
22 เมื& อดวงอาทิตย์ ข( ึ นมั นก็รวบ ของพระองค์ ออกไป มั นก็ถู ก
รวมกั นและไปนอนอยู่ ในที& ของ สร้ างขึ( นมา และพระองค์ ก ็ทรง
มัน
เปลี& ยนโฉมหน้ า ของพื( นดิ นเสี ย
23 มนุ ษย์ ก ็ อ อกไปทํา งานของ ใหม่
เขา ไปทําภารกิจของเขาจนเวลา 31 สง่ าราศี ของพระเยโฮวาห์ จะ
เย็น
ดํารงอยู่ เป็ นนิ ตย์ พระเยโฮวาห์
24 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ จะทรงเปรมปรี ด@ ิ ในบรรดาพระ
ราชกิ จของพระองค์ มากมาย ราชกิจของพระองค์
จริ งๆ พระองค์ ทรงสร้ างการ 32 ผู้ ทรงทอดพระเนตรโลก มัน
งานนั( นทั( งสิ( นด้ วยพระปั ญญา ก็ส&ั นสะท้ าน
ผู้ ทรงแตะต้ อง
แผ่ น ดิ น โลกเต็ ม ไปด้ วยทรั พย์ ภูเขา มันก็มีควันขึ( นมา
สมบัติของพระองค์
33 ข้ ามี ชี วิ ตอยู่ ตราบใด ข้ าจะ
25 ทะเลอยู่ ข้ างโน้ น ทั( งใหญ่ ร้ องเพลงถวายพระเยโฮวาห์
และกว้ าง ซึ& งในนั( นมี ส&ิ งเคลื& อน ขณะข้ ายั งเป็ นอยู่ ข้ าจะร้ อง
ไหวนั บไม่ ถ้ วน คือสัตว์ ท&ีมีชี วิต เพลงสรรเสริญพระเจ้ าของข้ า
ทั(งเล็กและใหญ่
34 การรําพึ งของข้ าจะเป็ นสิ& งที&
26 กําปั& นแล่ นไปโน่ นแน่ ะ และ พอพระทั ย ข้ าจะเปรมปรี ด@ ิ ใน
เลวี อาธานที& พระองค์ สร้ างไว้ ให้ พระเยโฮวาห์
เล่ นนั( น
35 ขอคนบาปถู กผลาญเสี ยจาก
27 บรรดาสิ& งเหล่ า นี( แหงนหา แผ่ นดินโลก และขออย่ าให้ มีคน
พระองค์ เพื& อให้ พระองค์ ประ- ชั& วอี กเลย โอ จิ ตใจของข้ าเอ๋ ย
ทานอาหารแก่ มันตามเวลา
จงถวายสาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์
28 เมื& อพระองค์ประทานให้ มัน จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เถิด
ก็เก็บไป เมื& อพระองค์ ทรงยื& น
การตักเตื อน
พระหั ตถ์ออก มันก็อ&ิ มหนําด้ วย
ให้สรรเสริ ญพระเจ้า
ของดี
โอ จงโมทนาขอบ
29 เมื& อพระองค์ ท รงซ่ อ นพระ
พระคุ ณพระเยโฮพักตร์เสีย มันทั(งหลายก็ลาํ บาก วาห์ จงร้ องทู ลออกพระนาม
ใจ เมื& อพระองค์ ทรงเอาลมหาย พระองค์ จงให้ บรรดาพระราชใจมันไปเสีย มันก็ตาย และกลับ กิ จของพระองค์ แจ้ งแก่ ชนชาติ
เป็ นผงคลี
ทั(งหลาย
30 เมื& อพระองค์ ทรงส่ งวิ ญญาณ 2 จงร้ องเพลงถวายพระองค์

105

(FF) โยบ FH:DK (FK) ปฐก K:DL (FH) สดด J:K (FM) สดด LM:H (FO) สดด DIP:FK
(FP) สดด KO:O (FL) สดด KI:P (KI) สดด KK:O (KD) สดด DIF:DO (KF) สดด PP:DO
(KK) สดด OK:H (KH) สดด D:F (KM) สดด D:H (D) สดด DKO:D-K (F) สดด HP:O-P
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หน้ า 1257
สดุดี DIM
ร้ องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จง 11 ว่ า "เราจะให้ แผ่ นดินคานาเล่ าถึ งการมหั ศจรรย์ ท( ั งสิ( นของ อั นแก่ เจ้ า เป็ นส่ วนมรดกของ
พระองค์
เจ้ าทั(งหลาย"
3 จงอวดพระนามบริ สุ ท ธิ@ ของ 12 เมื& อเขายั ง มี ค นจํา นวนน้ อย
พระองค์ ให้ จิตใจของบรรดาผู้ จํา นวนน้ อยจริ ง ยั งเป็ นแต่ คน
แสวงหาพระเยโฮวาห์ เปรมปรีด@ ิ
อาศัยอยู่ ในนั( น
4จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และ 13 พเนจรไปจากประชาชาติ น( ี
พระกําลังของพระองค์ แสวงหา ถึ งประชาชาติ น( ั น จากราชอาพระพักตร์ของพระองค์เรื& อยไป
ณาจักรนี( ถึงอีกชนชาติหนึ& ง
5จงระลึ กถึงการอัศจรรย์ ซ&ึ งพระ 14 พระองค์ มิ ได้ ทรงยอมให้ ผู้
องค์ ทรงกระทํา การมหั ศจรรย์ ใดบี บบั งคั บเขา พระองค์ ทรง
และคํา พิ พากษาแห่ งพระโอษฐ์ ขนาบกษัตริย์หลายองค์ด้วยเห็น
ของพระองค์
แก่ เขา
6โอ เชื( อสายของอั บราฮั ม ผู้ 15 ว่ า "อย่ าแตะต้ องบรรดาผู้ ท&ี
รับใช้ ของพระองค์ เชื( อสายของ เราเจิ มไว้ อย่ าทํา อั นตรายแก่
ยาโคบ ผู้ เลือกสรรของพระองค์
ผู้ พยากรณ์ท( ังหลายของเรา"
7พระองค์ คื อพระเยโฮวาห์ พระ 16 เมื& อพระองค์ ท รงเรี ยกการ
เจ้ าของเรา คําพิพากษาของพระ กั นดารอาหารให้ เกิ ดขึ( นที& แผ่ น
องค์อยู่ ท&ัวไปในแผ่ นดินโลก
ดิ น และทรงทํา ลายอาหารที&
8พระองค์ ทรงจดจําพั นธสั ญญา บํารุงชี วิตเสียสิ( น
ของพระองค์ อยู่ เป็ นนิ ตย์ คื อ 17 พระองค์ ทรงใช้ ชายคนหนึ& ง
พระวจนะที& พระองค์ ทรงบั ญชา ไปข้ างหน้ าเขา คือโยเซฟ ซึ& งถู ก
ไว้ ตลอดหนึ& งพันชั& วอายุ
ขายไปเป็ นทาส
พระเจ้าได้ทรงช่ วย
18 เท้ าของเขาเจ็บชํา( ด้ วยตรวน
ตัวเขาเข้ าอยู่ ในปลอกเหล็ก
พวกบรรพบุ รุษแห่ งอิ สราเอล
9คือพั นธสัญญาซึ& งพระองค์ทรง 19 จนกว่ าสิ& งที& เขาบอกได้
กระทํา ไว้ กั บอั บราฮั ม คํา ปฏิ - บั งเกิ ดขึ( น พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ทดสอบเขา
ญาณซึ& งทรงกระทําไว้ กับอิสอัค
10 ซึ& งพระองค์ ทรงยื นยั นอี กกั บ 20 กษั ตริ ย์ ก ็ทรงใช้ ให้ ไปปล่ อย
ยาโคบให้ เป็ นพระราชบั ญญั ติ ตั วเขา ผู้ ปกครองของชนชาติ
และแก่ อิ ส ราเอลให้ เป็ นพั นธ- ทั(งหลายได้ ปล่ อยเขาเป็ นอิสระ
21 กษั ตริ ย์ทรงตั( งเขาให้ เป็ นเจ้ า
สัญญานิรันดร์
(K) สดด KH:F (H) อมส M:H-O (M) สดด PP:DD (O) อพย K:O (P) สดด LM:P
(J) สดด DIM:HF (L) ปฐก DP:F (DI) ปฐก DP:P-J (DD) ปฐก DF:P (DF) ปฐก KH:KI
(DH) ปฐก DF:DH-DP (DM) ปฐก FO:DD (DO) ปฐก HD:FM (DP) ปฐก HM:M
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สดุดี DIM
หน้ า 1258
นายเหนื อวั งของพระองค์ เป็ น แผ่ นดิ นของเขา แม้ ห้องในของ
ผู้ ปกครองกรรมสิทธิ@ ท( ั งปวงของ กษัตริย์ของเขาก็มี
พระองค์
31 พระองค์ตรัส และฝูงเหลือบ
22 ให้ ผู ก มั ดเจ้ านายของพระ หลายชนิดก็มาและริ( นมีไปทั&วใน
องค์ ตามชอบใจ และสอนสติ แผ่ นดินของเขา
ปั ญญาแก่ ผ้ ู อาวุโสของพระองค์
32 พระองค์ ประทานลู กเห็ บแก่
23 แล้ วอิ สราเอลได้ มาที& อี ยิ ปต์ เขาแทนฝน และไฟไหม้ ท&ั ว
ยาโคบได้ อาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ น แผ่ นดินของเขา
ของฮาม
33 พระองค์ ทรงนาบเถาองุ่ น
24 และพระเจ้ าทรงกระทํา ให้ และต้ นมะเดื& อของเขา และทรง
ประชาชนของพระองค์ มี ลู ก ดก ฟาดต้ นไม้ ในประเทศของเขาให้
และทรงกระทํา ให้ เขาแข็ ง แรง หั ก
กว่ าคู่ อริของเขา
34 พระองค์ ตรั ส และตั^ กแตน
25 พระองค์ ท รงหั นใจเขาเหล่ า วัยบินก็มา และตั^ กแตนวัยคลาน
นั( นให้ เกลี ยดประชาชนของพระ มานับไม่ ถ้วน
องค์ ให้ ใช้ กลอุ บายแก่ ผ้ ู รั บใช้ 35 มากิ นพื ชในแผ่ นดิ นของเขา
ของพระองค์
หมด และกินผลแห่ งดินของเขา
26 พระองค์ ท รงใช้ โมเสสผู้ รั บ สิ( น
ใช้ ของพระองค์ และอาโรนผู้ ที& 36 พระองค์ ท รงสั ง หารบรรดา
พระองค์ทรงเลือกไว้
ลู กหั วปี ในแผ่ นดิ นของเขา คื อ
27 เขาทั( งสองกระทํา หมายสํา - ผลแรกแห่ งกําลังทั(งสิ( นของเขา
คั ญท่ ามกลางเขาทั( งหลาย ทํา 37 แล้ วพระองค์ ทรงนํา อิ ส ราการมหั ศจรรย์ ใ นแผ่ น ดิ น ของ เอลออกไปพร้ อมกั บเงิ นและ
ฮาม
ทองคํา และไม่ มี สั กคนหนึ& งใน
28 พระองค์ ทรงใช้ ความมื ด มา ตระกู ลของพระองค์ท&ีอ่อนแอ
กระทํา ให้ แผ่ นดิ นมื ด เขาทั( ง 38 เมื& อเขาพรากจากไป อียิปต์ก ็
หลายมิได้ กบฏต่ อพระวจนะของ ยินดี เพราะความครั& นคร้ ามต่ อ
พระองค์
อิสราเอลได้ ตกอยู่ บนเขา
29 พระองค์ ท รงกระทํา ให้ นํา(
39 พระองค์ ทรงกางเมฆเป็ น
กลายเป็ นเลือด และให้ ปลาของ เครื& องกํา บั ง และไฟให้ ความ
เขาตาย
สว่ างเวลากลางคืน
30 กบแห่ กั น มาเป็ นฝู ง ใหญ่ ท&ี 40 ประชาชนร้ องขอ และพระ
(FF) ปฐก HD:KK (FK) ปฐก HM:L (FH) ปฐก DK:DO (FM) ปฐก DM:DK
(FP) สดด PJ:HK (FJ) อพย DI:FD (FL) สดด PJ:HH (KI) สดด PJ:HM
(KD) สดด PJ:HM (KF) สดด PJ:HP (KK) วว L:H (KH) สดด PJ:HO (KO) สดด PJ:MD
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หน้ า 1259
สดุดี DIM, DIO
องค์ทรงนํานกคุ่ มมา และให้ เขา เกี ยรติ ของพระองค์ อ ย่ า งครบ
อิ& มใจด้ วยอาหารจากฟ้ าสวรรค์
ถ้ วนได้
41 พระองค์ทรงเปิ ดหิ น และนํา(
3 บรรดาผู้ ที& รั กษาความยุ ติ ก็ไหลออกมา มันไหลพุ่ งไปเป็ น ธรรมก็เป็ นสุ ข และผู้ ที& กระทํา
แม่ นาํ( ในที&แห้ งแล้ ง
ความชอบธรรมตลอดเวลา
42 เพราะพระองค์ ทรงระลึ กถึ ง 4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระสั ญญาบริ สุ ทธิ@ ของพระองค์ ระลึ กถึ ง ข้ าพระองค์ ด้ วยความ
และอั บ ราฮั ม ผู้ รั บใช้ ของพระ โปรดปรานซึ& งพระองค์ ทรงมี ต่ อ
องค์
ประชาชนของพระองค์ โอ ขอ
43 พระองค์ จึ งทรงนําประชาชน ทรงประทานความรอดของพระ
ของพระองค์ อ อกมาด้ วยความ องค์ให้ แก่ ข้าพระองค์
ชื& นบาน ทรงนําผู้ ที& เลื อกสรรไว้ 5 เพื& อข้ าพระองค์ จ ะเห็ น ความ
นั( นด้ วยความเบิกบานใจ
เจริ ญรุ่ งเรื องของบรรดาผู้
44 และพระองค์ ประทานแผ่ น เลื อกสรรของพระองค์ เพื& อข้ า
ดิ นของบรรดาประชาชาติ ให้ แก่ พระองค์ จ ะเปรมปรี ด@ ิ ในความ
เขา และเขาได้ ผลงานของชาติ ยิ นดี แห่ งประชาชาติ ข องพระ
ทั(งหลายเป็ นกรรมสิทธิ@
องค์ เพื& อข้ าพระองค์ จะอวดได้
45 เพื& อเขาจะปฏิ บั ติ กฎเกณฑ์ ร่ วมกับมรดกของพระองค์
ของพระองค์ และรักษาพระราช 6 ทั( งข้ าพระองค์ ท( ั งหลายและ
บั ญญั ติ ของพระองค์ จงสรร- บรรพบุ รุ ษ ของข้ าพระองค์ ไ ด้
เสริญพระเยโฮวาห์ เถิด
กระทําบาปแล้ ว ข้ าพระองค์ ท( ั ง
การกบฏของประชาชนและ
หลายได้ กระทํา ความชั& วช้ า ข้ า
บรรดาพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ท( ังหลายได้ กระทําอย่ าง
จงสรรเสริ ญพระ ชั& วร้ าย
เยโฮวาห์ เถิ ด โอ 7บรรพบุ รุ ษของข้ าพระองค์ ท( ั ง
จงโมทนาขอบพระคุ ณพระเย- หลายเมื& อท่ านอยู่ ในอี ยิ ปต์ ท่ าน
โฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ มิ ไ ด้ เข้ าใจการมหั ศจรรย์ ของ
เพราะความเมตตาของพระองค์ พระองค์ ท่ านมิ ได้ ระลึ กถึ ง
ความเมตตาอั นอุ ด มของพระ
ดํารงเป็ นนิตย์
2ผู้ ใดจะพรรณนาถึงพระราชกิ จ องค์ แต่ ได้ กบฏต่ อพระองค์ ท&ี
อั นทรงมหิ ทธิ ฤ ทธิ@ ของพระเย- ทะเล ที&ทะเลแดง
โฮวาห์ ผู้ ใดจะแสดงถึ งพระ 8ถึ งกระนั( นพระองค์ ยังทรงช่ วย
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(HD) สดด PJ:DM (HF) สดด DIH:J (HK) สดด PJ:MF (HH) สดด HH:F-K
(HM) พบญ H:HI (D) สดด DIM:HM (F) สดด HI:M (K) สดด D:D-K (H) สดด FM:P
(M) สดด DIM:O (O) สดด PJ:J (P) พบญ FL:H (J) กดว DH:DK-DO; สดด DHK:DD
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สดุดี DIO
หน้ า 1260
ท่ า นให้ รอดเพราะเห็ น แก่ พระ และเปลวเพลิงผลาญคนชั& วเสีย
นามของพระองค์ เพื& อพระองค์ 19 ท่ านได้ สร้ างลู กวั วในโฮเรบ
จะให้ ทราบถึ ง ฤทธานุ ภ าพอั น และนมัสการรูปเคารพหล่ อ
ใหญ่ ย&ิ งของพระองค์
20 ท่ านจึ ง เอาสง่ าราศี ของพระ
9 พระองค์ ท รงขนาบทะเลแดง เจ้ าแลกกับรูปของวัวที&กินหญ้ า
มั นก็แห้ งไป และพระองค์ ทรง 21 ท่ านลื มพระเจ้ า พระผู้ ช่ วย
นํา ท่ า นข้ ามที& ลึ ก อย่ า งกั บเดิ น ให้ รอดของท่าน ผู้ ได้ ทรงกระทํา
ข้ ามถิ& นทุ รกันดาร
พระราชกิจใหญ่ โตในอียิปต์
10 พระองค์ จึ ง ทรงช่ วยท่ านให้ 22 ทําการมหั ศจรรย์ ในแผ่ นดิ น
พ้ นมื อ ของผู้ ที& เกลี ยดชั ง ท่ า น ของฮามและสิ& งน่ า คร้ ามกลั วที&
และไถ่ ท่ านจากเงื( อมมื อของ ทะเลแดง
ศัตรู
23 เพราะฉะนั( นพระองค์ ตรั สว่ า
11 และนํา( ท่วมปฏิปักษ์ของท่าน จะทํา ลายท่ านเสี ย ดี แต่ โมเสส
เขาไม่ เหลือสักคนเดียว
ผู้ เลื อ กสรรของพระองค์ ไ ด้ มา
12 แล้ วท่ า นเชื& อพระวจนะของ ยืนเฝ้ าทัดทานพระองค์ เพื& อหั น
พระองค์ ท่ านร้ องเพลงสรร- พระพิ โรธของพระองค์ เสี ยจาก
เสริญพระองค์
การทําลาย
13 แต่ ไม่ ช้ าท่ านก็ลื มพระราช- 24 แล้ วท่ านก็ ดู ถู กแผ่ นดิ น อั น
กิจของพระองค์เสีย ท่านไม่ คอย ร่ มรื& นนั( น ท่านไม่ เชื& อพระวจนะ
พระดํารัสปรึกษาของพระองค์
ของพระองค์
14 แต่ ในถิ& นทุ รกั นดารนั( นท่ าน 25 ท่ านบ่ นอยู่ ในเต็นท์ของท่ าน
มี ความอยากอย่ างรุ นแรง และ และไม่ ฟั งพระสุ รเสี ยงของพระ
ได้ ทดลองพระเจ้ าในทะเลทราย
เยโฮวาห์
15 พระองค์ ท รงประทานสิ& งที& 26 เพราะฉะนั( นพระองค์ทรงยก
ท่านขอ แต่ ทรงใช้ โรคผอมแห้ ง พระหั ต ถ์ ของพระองค์ ปฏิ ญาณ
มาท่ามกลางจิตใจท่าน
ต่ อท่ านว่ า จะทํา ให้ ท่ า นล้ มตาย
16 เมื& อคนในค่ า ยริ ษยาโมเสส ในถิ& นทุ รกันดาร
และอาโรนวิสุ ทธิ ชนของพระเย- 27 และจะกระจายเชื( อสายของ
โฮวาห์
ท่ านไปท่ ามกลางประชาชาติ
17 พื( นแผ่ นดิ นอ้ าปากกลื นดา- หว่ านเขาไปทั&วประเทศทั(งหลาย
ธานและทับคณะอาบีรัมเสีย
28 แล้ วท่ า นก็ ไ ปติ ด พั น อยู่ กั บ
18 ไฟระเบิ ด ในคณะของท่ า น พระบาอัลแห่ งเมืองเปโอร์ และ
(L) สดด DJ:DM (DI) อพย DH:KI (DD) สดด PJ:MK (DF) อพย DH:KD
(DK) สดด PJ:DD (DH) สดด PJ:DJ (DM) สดด PJ:FL (DO) กดว DO:D (DP) กดว DO:FL
(DJ) กดว DO:KM (DL) อพย KF:H (FI) สดด JL:DP (FD) สดด DIO:DK
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หน้ า 1261
สดุดี DIO
รั บ ประทานเครื& องสั ต วบู ช าที& ท่ าน ผู้ ซ&ึ งท่ านได้ ฆ่ าเป็ นเครื& อง
บูชาพระตาย
สั กการบู ช าแก่ รู ปเคารพแห่ ง
29 ท่ า นยั& วเย้ าพระองค์ ให้ ทรง คานาอั น แผ่ นดิ นก็มลทิ นไป
กริ( วด้ วยการกระทํา ของท่ าน ด้ วยโลหิ ต
และโรคระบาดเกิดขึ( นท่ามกลาง 39 ท่านจึ งเป็ นคนไม่ สะอาดด้ วย
ท่าน
การกระทํา ของท่ าน และประ30 แล้ วฟี เนหั สได้ ยืนขึ( นจั ดการ พฤติ เยี& ยงโสเภณี ใ นการกระทํา
ลงโทษและโรคระบาดนั( นก็หยุด
ของท่าน
31 ที& เขาทํา นั( นพระองค์ ทรงนั บ 40 แล้ วความกริ( วของพระเยโฮว่ าเป็ นความชอบธรรมแก่ เขา วาห์ ก ็ พลุ่ งขึ( นต่ อประชาชนของ
ตลอดทุ ก ชั& วอายุ สื บต่ อ ไปเป็ น พระองค์ และพระองค์ ทรงรั งนิตย์
เกียจมรดกของพระองค์
32 ท่ านทําให้ พระองค์ กริ( วที& นาํ(
41 พระองค์ ท รงมอบท่ านไว้ ใน
แห่ งการโต้ เถียง เพราะเรื& องของ มื อประชาชาติ ต่ างๆ บรรดาผู้
ท่ านนี( โมเสสก็พลอยเสี ยหาย ที& เกลี ยดท่ านจึ งปกครองเหนื อ
ด้ วย
ท่าน
33 เพราะท่ านทําให้ จิตใจโมเสส 42 ศั ต รู ของท่ า นได้ บี บบั ง คั บ
ขมขื& น ดังนั( นริมฝี ปากของเขาจึง ท่ านและท่ านตกไปอยู่ ใต้ อาํ นาจ
พูดถ้ อยคําหุ นหั น
ของเขา
34 ท่ า นมิ ไ ด้ ทํา ลายชนชาติ ท( ั ง 43 พระองค์ ทรงช่ วยท่ านให้ พ้ น
หลายตามที& พระเยโฮวาห์ ท รง หลายครั( ง แต่ ท่ านมั กกบฏใน
บัญชาท่านไว้
จุ ดประสงค์ ของท่ าน และถู ก
35 แต่ ท่ า นได้ ปะปนกั บประชา เหยี ยดลงด้ วยความชั& วช้ าของ
ชาติเหล่ านั( น และหั ดทําอย่ างที& ท่าน
เขาทํากัน
44 ถึ งอย่ างไร เมื& อพระองค์
36 ท่ านปรนนิ บัติ รู ปเคารพของ สดั บเสี ยงร้ องทู ลของท่ าน พระ
เขาซึ& งกลายเป็ นบ่ วงสําหรับท่าน องค์ ทรงสนพระทัยในความทุ กข์
37 ท่ านฆ่ าบุ ตรชายและบุตรสาว ใจของท่าน
ของท่ านถวายเป็ นเครื& องสั กการ 45 เพื& อเห็ นแก่ ท่ าน พระองค์
บูชาแก่ ปีศาจ
ทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญาของ
38 ท่ านเทโลหิ ตผู้ ไร้ ผิ ดออกมา พระองค์ และกลั บทรงกรุ ณา
คื อ โลหิ ต บุ ต รชายบุ ตรสาวของ ตามความเมตตาอั น อุ ด มของ
(FL) สดด DIO:KL (KI) กดว FM:O (KD) กดว FM:DD (KF) สดด PJ:HI; JD:P
(KK) กดว FI:DI (KH) ยชว DM:OK (KM) ยชว DM:OK (KO) อพย KH:DM; สดด PJ:MJ
(KP) พบญ DF:KI (KJ) พบญ FD:L (KL) อสย FH:M (HI) วนฉ F:DH; สดด PJ:ML-OF

19_psa.pub
page 123

Friday, March 04, 2016 19:30

สดุดี DIO, DIP
หน้ า 1262
พระองค์
องค์ ท รงไถ่ ไว้ จากมื อ ของปร46 พระองค์ ท รงให้ ท่ า นได้ รั บ ปั กษ์
ความสงสารจากบรรดาผู้ ท&ีได้ ยึด 3 และรวบรวมเข้ ามาจากแผ่ น
ท่านไปเป็ นเชลย
ดินทั(งหลาย จากตะวันออก และ
47 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ จากตะวันตก จากเหนือและจาก
เจ้ าของข้ าพระองค์ท( ั งหลาย ขอ ใต้
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ท( ั งหลายให้
การปฏิ บตั ิ ตามกฎต่ างๆ
รอด และขอทรงรวบรวมข้ าพระ
ของพระเจ้า
องค์ ท( ั งหลายจากท่ ามกลางประ 4เขาก็พเนจรอยู่ ในป่ าในที& แห้ ง
ชาชาติต่างๆ เพื& อข้ าพระองค์ท( ัง แล้ ง หาไม่ พบทางที& จะเข้ านคร
หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระ ซึ& งพอจะอาศัยได้
นามบริ สุ ทธิ@ ของพระองค์ และ 5หิ วโหยและกระหาย จิตใจของ
เริงโลดในการสรรเสริญพระองค์ เขาก็อ่อนระอาไปในตัวเขา
48 จงถวายสาธุ การแด่ พระเย- 6 แล้ วในความยากลํา บากของ
โฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สราเอลแต่ เขาเมื& อเขาร้ องทู ลพระเยโฮวาห์
นิ รั น ดร์ ก าลจนถึ ง นิ รั น ดร์ ก าล พระองค์ ทรงช่ วยเขาให้ พ้ นจาก
และขอประชาชนทั( งปวงกล่ าวว่ า ความทุ กข์ใจของเขา
"เอเมน" จงสรรเสริญพระเยโฮ- 7 พระองค์ ท รงนํา เขาไปในทาง
วาห์ เถิด
ตรงจนเขามาถึ ง นครซึ& งพอจะ
เล่มที หา้
อาศัยได้
ซึ งเปรียบกับ
8โอ ให้ เขาขอบพระคุณพระเยหนังสือพระราชบัญญัติ
โฮวาห์ เพราะความดี ข องพระ
เกี ยวกับพระเจ้าและ
องค์ เพราะการมหั ศจรรย์ ของ
พระวจนะของพระองค์
พระองค์ ท&ี มี ต่ อ บุ ต รทั( งหลาย
จงสรรเสริ ญพระเจ้า
ของมนุ ษย์
โอ จงโมทนาขอบ 9เพราะผู้ ที& กระหาย พระองค์
พระคุ ณพระเยโฮ- ทรงให้ เขาอิ& ม และผู้ ท&ีหิว พระ
วาห์ เพราะพระองค์ ประเสริ ฐ องค์ทรงให้ เขาหนําใจด้ วยของดี
เพราะความเมตตาของพระองค์ 10 ผู้ ท&ีน&ั งอยู่ ในความมืดและเงา
ดํารงเป็ นนิตย์
มั จจุ ราช ถู กขั งอยู่ ด้ วยความ
2ให้ ผู้ ที& พระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ไว้ ทุ กข์ยากและติดตรวน
แล้ วกล่ าวดังนั( นเถิด คือผู้ ท&ีพระ 11 เพราะเขากบฏต่ อพระวจนะ
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(HO) D พกษ J:MI (HP) สดด DH:P (HJ) สดด HD:DK (D) สดด DIO:D (F) สดด KD:M
(K) สดด DIO:HP (H) สดด DIP:HI (M) วนฉ DM:DJ (O) สดด DIP:DK, DL
(P) สดด PP:FI (J) สดด DIP:DM (L) สดด KH:DI (DI) โยบ K:M; อสย L:F; มธ H:DO
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หน้ า 1263
สดุดี DIP
ของพระเจ้ า และหยามคําปรึก- ความทุ กข์ใจของเขา
ษาขององค์ผ้ ู สูงสุด
20 พระองค์ ทรงใช้ พระวจนะ
12 พระองค์ จึ งทรงกระทํา จิ ตใจ ของพระองค์ ไปรั กษาเขา และ
ของเขาทั( งหลายให้ ถ่ อมลงด้ วย ทรงช่ วยเขาให้ พ้ นจากสิ& งต่ างๆ
งานหนัก เขาล้ มลงและไม่ มีใคร ที&จะทําลายเขา
ช่ วย
21 โอ ให้ เขาขอบพระคุ ณพระ
13 แล้ วในความยากลํา บากของ เยโฮวาห์ เพราะความดี ของพระ
เขาเมื& อเขาร้ องทู ลพระเยโฮวาห์ องค์ เพราะการมหั ศจรรย์ ของ
พระองค์ ทรงให้ เขารอดจาก พระองค์ท&ี มี อยู่ ต่ อบุ ตรทั( งหลาย
ความทุ กข์ใจของเขา
ของมนุ ษย์
14 พระองค์ ท รงนํา เขาออกมา 22 และให้ เขาถวายเครื& องสั กจากความมื ดและเงามั จ จุ ราช การบูชาโมทนาพระคุณ และเล่ า
และทรงระเบิ ดพั นธนะของเขา พระราชกิ จของพระองค์ ด้ วย
ให้ ขาดสะบั( น
ความชื& นบาน
15 โอ ให้ เขาขอบพระคุ ณพระ 23 ผู้ ที& ลงเรื อไปในทะเล ทํา
เยโฮวาห์ เพราะความดี ของพระ อาชี พอยู่ บนนํา( กว้ างใหญ่
องค์ เพราะการมหั ศจรรย์ ของ 24 เขาได้ เห็ น พระราชกิ จ ของ
พระองค์ ท&ี มี ต่ อ บุ ต รทั( งหลาย พระเยโฮวาห์ และการมหั ศของมนุ ษย์
จรรย์ของพระองค์ในที&นาํ( ลึก
16 เพราะพระองค์ ทรงพั งประตู 25 เพราะพระองค์ ทรงบั ญชา
ทองสั ม ฤทธิ@ และทรงตั ด ซี& ลู ก และทรงให้ เกิ ด ลมพายุ ซ&ึ งให้
กรงเหล็กเสีย
คลื& นทะเลกําเริบ
17 เขาเป็ นคนโง่ เพราะการละ- 26 คนเหล่ า นั( นถู กซั ด ขึ( นไปสู่
เมิ ดของเขา และเพราะความ ท้ องฟ้ าและลงไปสู่ ท&ีลึ ก ใจของ
ชั& วช้ าของเขา เขาต้ องทนความ เขาละลายไปเพราะเหตุ ค วาม
ทุ กข์ยาก
ยากลําบาก
18 จิ ต ใจเขารั ง เกี ยจอาหารทุ ก 27 เขาถลาและโซเซไปอย่ างคน
ชนิ ด และเข้ าไปใกล้ ประตู ความ เมาและสิ( นปั ญญาลง
ตาย
28 แล้ วในความยากลํา บากของ
19 แล้ วในความยากลํา บากของ เขาเมื& อเขาร้ องทู ลพระเยโฮวาห์
เขาเมื& อเขาร้ องทู ลพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงช่ วยนําเขาออกจาก
พระองค์ ทรงให้ เขารอดจาก ความทุ กข์ใจของเขา
(DF) อพย F:FK (DK) สดด DIP:O (DH) สดด OJ:O; DIP:DI
(DM) สดด DIP:J (DO) วนฉ DO:K (DP) สดด DH:D (DJ) โยบ KK:DL (DL) สดด DIP:O
(FI) สดด DHP:DM (FD) สดด DIP:J (FF) สดด MI:DH (FK) สดด HJ:P; อสค FP:FO
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สดุดี DIP, DIJ
หน้ า 1264
29 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ พายุ 39 เมื& อเขาถู กทํา ให้ น้ อยลงและ
สงบลงและคลื& นทะเลก็น&ิ ง
ถู ก เหยี ยดให้ ตํ&า โดยการบี บบั ง
30 แล้ วเขาก็ ยิ น ดี เ พราะเขามี คั บกั บความยากลํา บากและ
ความเงียบ และพระองค์ทรงนํา ความโศกเศร้ า
เขามายังท่าที&เขาปรารถนา
40 พระองค์ ทรงเทความดู หมิ& น
31 โอ ให้ เขาขอบพระคุ ณพระ ลงบนเจ้ านาย ทรงกระทําให้ เขา
เยโฮวาห์ เพราะความดี ของพระ พเนจรไปในถิ& นทุ รกั น ดารที& ไม่
องค์ เพราะการมหั ศจรรย์ ของ มีหนทาง
พระองค์ ท&ี มี ต่ อ บุ ต รทั( งหลาย 41 แต่ พระองค์ ทรงยกคนขัดสน
ของมนุ ษย์
ขึ( นจากความทุ กข์ยาก และกระ32 ให้ เขายอพระเกี ยรติ พระ ทํา ให้ ครอบครั วของเขามาก
องค์ ในชุ มนุ มประชาชน และ อย่ างฝูงแพะแกะ
สรรเสริ ญพระองค์ ในที& ประชุ ม 42 คนชอบธรรมจะเห็ นและ
ของผู้ อาวุโส
ยิ นดี และความชั& วช้ าทั( งปวงก็
33 พระองค์ ท รงเปลี& ยนแม่ นาํ(
จะปิ ดปากของมัน
ให้ เป็ นถิ& นทุ รกั นดาร นํา( พุ ให้ 43 ผู้ ใดฉลาดและจะรั ก ษาสิ& ง
เป็ นดินแห้ งผาก
เหล่ านี( ก็จะเข้ าใจถึงความเมต34 แผ่ นดิ นที& มี ผลดกให้ เป็ นที& ตาของพระเยโฮวาห์
แห้ งแล้ ง เพราะเหตุ ความโหด
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้า
ร้ ายของชาวเมือง
บทเพลงหรือเพลงสดุดี
35 พระองค์ ทรงเปลี& ยนถิ& นทุ รของดาวิด
กั นดารให้ เป็ นสระนํา( แผ่ นดิ น
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า
แห้ งผากให้ เป็ นนํา( พุ
จิ ตใจของข้ าพระ
36 และพระองค์ ท รงให้ คนหิ ว องค์ ม&ั นคง ข้ าพระองค์ จะร้ อง
โหยอาศัยที&น&ั น เพื& อเขาจะสถา- เพลงและร้ องเพลงสรรเสริ ญ
ปนานครซึ& งพอจะอาศัยได้
ด้ วยจิตใจของข้ าพระองค์
37 เขาหว่ านนา และปลู กสวน 2พิ ณใหญ่ และพิณเขาคู่ เอ๋ ย จง
องุ่ นและได้ ผลดกมาก
ตื& นเถิด ข้ าพเจ้ าจะปลุกอรุณ
38 โดยพระพรของพระองค์ เขา 3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระ
ทั(งหลายทวีผลมากยิ& ง และพระ องค์ จะสรรเสริ ญพระองค์ ท่ ามองค์ มิ ไ ด้ ทรงให้ วั วของเขาลด กลางประชาชาติ ข้ าพระองค์
จํานวนลง
จะร้ องเพลงสรรเสริ ญพระองค์

108

(FL) สดด OM:P (KI) ยน O:FD (KD) สดด DIP:J (KF) สดด DJ:HO (KK) D พกษ DP:D
(KH) ปฐก DK:DI (KM) สดด DDH:J (KO) สดด DHO:P (KP) อสย KP:KI; ยรม FL:M
(KJ) สดด DFJ:D (KL) สดด KI:O (HI) โยบ DF:FD (HD) สดด DDK:P (HF) สดด MF:O

19_psa.pub
page 126

Friday, March 04, 2016 19:30

หน้ า 1265
สดุดี DIJ, DIL
ท่ามกลางชนชาติท( ังหลาย
หลายแล้ วหรือ โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า
4 เพราะความเมตตาของพระ พระองค์ ไม่ ทรงออกไปกั บกอง
องค์ ใหญ่ ยิ& งเหนื อฟ้ าสวรรค์ ทัพของข้ าพระองค์ ท( ั งหลายแล้ ว
ความจริงของพระองค์สูงถึงเมฆ ล่ ะ
การทู ลขอความช่ วยเหลือ
12 ขอประทานความช่ วยเหลื อ
เพื& อต่ อต้ านความยุ่ งยากต่ า งๆ
จากพระเจ้า
5โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงเป็ นที& เพราะความช่ วยเหลือของมนุ ษย์
เชิ ดชู เหนื อฟ้ าสวรรค์ ขอสง่ า ก็ไร้ ผล
ราศี ข องพระองค์ อ ยู่ เหนื อ ทั& ว 13 โดยพระเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ าทั( ง
หลายจะปฏิ บั ติ อ ย่ างเข้ มแข็ ง
แผ่ นดินโลก
6 ขอทรงช่ วยให้ รอดโดยพระ พระองค์ เองจะทรงเป็ นผู้ เหยี ยบ
หั ต ถ์ ขวาของพระองค์ และทรง คู่ อริของข้ าพเจ้ าทั(งหลายลง
ดาวิดบ่ นเรื อง
ตอบข้ าพระองค์ เพื& อว่ าผู้ ท&ีพระ
พวกศัตรู ทีนินทาท่ าน
องค์ ทรงรั กจะได้ รั บการช่ วยให้
ถึงหัวหน้านักร้อง
พ้ น
7พระเจ้ าได้ ตรั สด้ วยความบริ เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ผู้
สุ ทธิ@ ของพระองค์ว่า "เราจะปี ติ
ซึ& งข้ าพระองค์สรรยิ นดี เราจะแบ่ งเมื องเชเคม
เสริญ ขออย่ าทรงนิ& งเสีย
และแบ่ งหุ บเขาเมืองสุคคทออก
8กิเลอาดเป็ นของเรา มนัสเสห์ 2เพราะปากของคนชั& วและปาก
เป็ นของเรา เอฟราอิมเป็ นที&กัน ของคนหลอกลวงอ้ าใส่ ข้ าพระ
ศี รษะของเรา ยู ดาห์ เป็ นผู้ ตั( ง องค์ อยู่ แล้ ว พวกเขาได้ พู ด
ปรักปรําข้ าพระองค์ด้วยลิ( นมุ สา
พระราชบัญญัติของเรา
9โมอับเป็ นอ่ างล้ างชําระของเรา 3เขาทั( งหลายล้ อมข้ าพระองค์ไว้
เราเหวี& ยงรองเท้ าของเราลงบน ด้ วยถ้ อยคําเกลียดชั ง และโจมตี
เอโดม เราโห่ ร้องด้ วยความมีชัย ข้ าพระองค์อย่ างไร้ เหตุ
4 เขาเป็ นพวกปฏิ ปั กษ์ ต่ อข้ า
เหนือฟี ลิสเตีย"
10 ผู้ ใดจะนํา ข้ าพเจ้ าเข้ าไปใน พระองค์ แทนความรั กของข้ า
นครที& มี ป้ อม ผู้ ใดจะนํา ข้ าพ- พระองค์ ส่ วนข้ าพระองค์ ได้
อธิษฐานเท่านั( น
เจ้ าไปยังเอโดม
11 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์มิ 5 เขาตอบแทนข้ าพระองค์ ด้ วย
ได้ ทรงทอดทิ( งข้ าพระองค์ ท( ั ง ความชั& วแทนความดี และความ

109

(H) สดด KO:M (M) สดด J:D (O) สดด OI:M (P) สดด JL:KM-KO (J) ยชว DK:J-DD
(L) สดด OI:J-DI (DI) สดด FI:O (DD) สดด HH:L (DF) สดด FI:D (DK) สดด DJ:FL
(D) สดด FJ:D (F) สดด KD:DK (K) สดด DP:DD (H) สดด KM:P (M) สดด KM:P-DF
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สดุดี DIL
หน้ า 1266
เกลี ยดชั ง แทนความรั ก ของข้ า 15 ขอให้ บาปเหล่ านั( นอยู่ ต่ อ
พระองค์
เบื( องพระพั ก ตร์ พ ระเยโฮวาห์
6 ขอทรงตั( งคนชั& วให้ อยู่ เหนื อ เสมอไป เพื& อพระองค์จะทรงตัด
เขา และให้ ซาตานยื นอยู่ ท&ี มื อ การระลึกถึ งเขาเหล่ านั( นเสียจาก
ขวาของเขา
แผ่ นดินโลก
7เมื& อพิจารณาคดี ก็ให้ เขาปรา- 16 เพราะเขาไม่ จดจําที& จะแสดง
กฏว่ าเป็ นผู้ กระทํา ผิ ด และให้ ความเอ็นดู แต่ ข่ มเหงคนจน
คํา อธิ ษฐานของเขากลายเป็ น และคนขั ดสน เพื& อจะฆ่ าคนที&
ความบาป
เศร้ าใจเสีย
8ขอให้ วันเวลาของเขาน้ อย ขอ 17 เขารักที&จะแช่ ง ขอให้ คาํ แช่ ง
ให้ อี กผู้ หนึ& งมายึ ดตําแหน่ งของ ตกบนเขา เขาไม่ ชอบการให้ พร
เขา
ขอพรจงห่ างไกลจากเขา
9 ขอให้ ลู กของเขากํา พร้ าพ่ อ 18 เขาเอาการแช่ ง ห่ มต่ างเสื( อ
และภรรยาของเขาเป็ นม่ าย
ผ้ าของเขา ขอให้ ซึ มเข้ าไปใน
10 ขอให้ ลู กของเขาต้ องเร่ ร่ อน กายของเขาอย่ างนํา( ขอให้ ซึ ม
ขอทานเรื& อยไป ขอให้ เขาหาอา- เข้ าไปในกระดู ก ของเขาอย่ าง
หารจากที& รกร้ างว่ า งเปล่ า ของ นํา( มัน
เขา
19 ให้ เหมื อนเครื& องแต่ งกายที&
11 ขอให้ เจ้ าหนี( มายึดของทั(งสิ( น คลุ มเขาอยู่ เหมื อนเข็มขั ดที&
ที&เขามีอยู่ ขอคนต่ างถิ& นมาปล้ น คาดเขาไว้ เสมอ
ผลงานของเขาไป
20 ทั( งนี( ขอให้ เป็ นบํา เหน็จจาก
12 ขออย่ าให้ ผ้ ู ใดเอ็นดูเขา อย่ า พระเยโฮวาห์ แ ก่ พวกปฏิ ปั กษ์
ให้ ผ้ ู ใดสงสารลู กกําพร้ าพ่ อของ ของข้ าพระองค์ แก่ ผ้ ู ท&ีกล่ าวร้ าย
เขา
ต่ อชี วิตของข้ าพระองค์
13 ขอให้ ทายาทของเขาถู ก ตั ด 21 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าคือองค์พระ
ออก และในคนชั& วอายุ ต่ อมาก็ ผู้ เป็ นเจ้ า ขอทรงกระทําเพื& อข้ า
ขอให้ ชื& อของเขาถู ก ขี ด ฆ่ า ออก พระองค์ โ ดยเห็ น แก่ พระนาม
เสีย
ของพระองค์ เพราะว่ าความ
14 ขอให้ ความชั& วช้ าของบรรพ- เมตตาของพระองค์น( ั นประเสริฐ
บุรุษของเขายังเป็ นที&จาํ ได้ อยู่ ต่อ ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ให้ พ้น
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่ าให้ 22 เพราะข้ าพระองค์ ยากจน
บาปของมารดาเขาลบเลือนไป
และขั ดสน และจิ ตใจของข้ า
(O) มธ FP:H (P) รม K:DL (J) สดด MM:FK (L) อพย FF:FH (DI) สดด KP:FM
(DD) โยบ M:M (DF) อสย FP:DD (DK) สดด KP:FJ (DH) อพย FI:M (DM) สดด MD:L
(DO) F ซมอ DP:D (DP) สดด MF:H (DJ) สดด PK:O (DL) สดด DIL:DJ (FI) สดด F:M
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หน้ า 1267
สดุดี DIL, DDI
พระองค์กบ็ าดเจ็บอยู่ ภายใน
31 เพราะพระองค์ จ ะทรงประ23 ข้ าพระองค์ สิ( นสุ ดไปแล้ ว ทั บขวามื อของคนขั ดสน เพื& อ
อย่ างเงาตอนเย็น ข้ าพระองค์ ทรงช่ วยเขาให้ พ้นจากคนที& ปรั บ
ถู กสลัดออกเหมือนตั^ กแตน
โทษจิตใจเขานั( น
24 เข่ าของข้ าพระองค์ ก็ อ่ อน
พระเยโฮวาห์ทรงประทานให้
เปลี( ยเพราะการอดอาหาร ร่ าง
กษัตริ ยม์ ีอํานาจครอบครอง
กายของข้ าพระองค์กซ็ ูบผอมไป
เพลงสดุดีของดาวิด
25 ข้ าพระองค์ กลายเป็ นที& ตาํ พระเยโฮวาห์ ตรั ส
หนิ ติ เตี ยนของเขา เมื& อเขามอง
กั บ องค์ พ ระผู้ เป็ น
ดูข้าพระองค์ เขาก็ส&ั นศีรษะ
เจ้ าของข้ าพเจ้ าว่ า "จงนั& งที& ขวา
26 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ มือของเรา จนกว่ าเราจะกระทํา
เจ้ าของข้ าพระองค์ ขอทรงช่ วย ให้ ศัตรู ของเจ้ าเป็ นแท่ นรองเท้ า
ข้ าพระองค์ โอ ขอทรงช่ วยข้ า ของเจ้ า"
พระองค์ ให้ รอดตามความเมต- 2 พระเยโฮวาห์ จะทรงใช้ คทา
ตาของพระองค์
ทรงฤทธิ@ ของพระองค์ ท่ า นไป
27 เพื& อเขาจะทราบว่ า นี& เป็ นฝี จากศิ โยน จงครอบครองท่ ามพระหั ตถ์ ของพระองค์ ข้ าแต่ กลางศัตรูของพระองค์ท่านเถิด
พระเยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ทรง 3 ชนชาติ ข องพระองค์ ท่ า นจะ
กระทําการนี(
สมั ครถวายตั วของเขาด้ วยความ
28 ให้ เขาแช่ งไป แต่ ขอพระองค์ เต็มใจ ในวั นแห่ งฤทธิ@ อํา นาจ
ทรงอํา นวยพระพร เมื& อเขาลุ ก ของพระองค์ ท่ าน ด้ วยเครื& อง
ขึ( น ขอให้ เขาได้ อาย แต่ ขอให้ ประดั บแห่ งความบริ สุ ท ธิ@ จาก
ผู้ รับใช้ ของพระองค์ยินดี
ครรภ์ของอรุ โณทัย นํา( ค้ างแห่ ง
29 ขอให้ พวกปฏิ ปั กษ์ ของข้ า วัยหนุ่ มเป็ นของพระองค์ท่าน
พระองค์ ห่ มความอั ปยศ ขอให้ 4พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแล้ ว
ความอั บอายสวมกายเขาอย่ า ง และจะไม่ เปลี& ยนพระทั ย ของ
เสื( อคลุม
พระองค์ว่า "เจ้ าเป็ นปุโรหิ ตเป็ น
30 ด้ วยปากของข้ าพเจ้ า ข้ าพ- นิตย์ตามอย่ างของเมลคีเซเดค"
เจ้ าจะสรรเสริ ญ พระเยโฮวาห์ 5องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าประทั บข้ าง
เป็ นอย่ างมาก ข้ าพเจ้ าจะสรร- ขวาหั ตถ์ของพระองค์ ท่าน พระ
เสริ ญพระองค์ ท่ ามกลางคนมาก องค์ จะทรงทลายบรรดากษั ตริ ย์
หลาย
ในวันที&ทรงพระพิโรธ

110

(FK) สดด DIF:DD (FH) สดด FF:DH (FM) สดด KD:DD (FO) สดด HI:DF; DDL:JO
(FP) สดด DP:DK (FJ) สดด DIL:DP (FL) สดด DIL:DP (KI) สดด P:DP; L:D
(KD) สดด DO:J (D) สดด J:D (F) อพย P:DL (K) สดด FF:FP (H) สดด JL:KH-KO
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สดุดี DDI-DDF
หน้ า 1268
6พระองค์ จะทรงกระทําการพิ - นุ ภ าพแห่ ง พระราชกิ จของพระ
พากษาท่ ามกลางประชาชาติ ให้ องค์ แก่ ประชาชนของพระองค์
ซากศพเต็มไปหมด พระองค์จะ เพื& อจะทรงประทานมรดกของ
ทรงทลายผู้ เป็ นประมุ ขทั& วแผ่ น บรรดาประชาชาติแก่ เขา
ดินโลกอันกว้ างขวาง
7 พระหั ต ถกิ จ ของพระองค์ น( ั น
7 พระองค์ ท่ า นจะทรงดื& มจาก สุ จริ ตและยุ ติ ธรรม และพระ
ลํา ธารข้ างทาง ฉะนั( นพระองค์ บั ญญั ติ ท( ั งหลายของพระองค์ ก ็
ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ( น
ไว้ ใจได้
จงสรรเสริ ญพระเจ้าสําหรับ
8สถาปนาอยู่ เป็ นนิ จกาล และ
ประกอบความจริ งกั บความ
พระราชกิจยิ งใหญ่
เที&ยงธรรม
ของพระองค์
จงสรรเสริ ญพระเย- 9พระองค์ ทรงใช้ การไถ่ ให้ มายัง
โฮวาห์ เถิ ด ข้ าพเจ้ า ประชาชนของพระองค์ พระองค์
จะสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ ด้ วย ทรงบั ญชาพั น ธสั ญญาของพระ
สิ( นสุ ดใจของข้ าพเจ้ า ในคณะผู้ องค์เป็ นนิตย์ พระนามของพระ
องค์ บริ สุ ท ธิ@ และน่ า คร้ ามกลั ว
เที&ยงธรรม ในชุ มนุ มชน
2บรรดาพระราชกิ จของพระเย- จริงๆ
จงยําเกรง
โฮวาห์ ใหญ่ ย&ิ ง เป็ นที& ค้ นคว้ า
พระเยโฮวาห์
ของทุ กคนที&พอใจ
3พระราชกิ จของพระองค์ สู งส่ ง 10 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์
และมี เกี ยรติ และความชอบ เป็ นที& เริ& มต้ นของสติ ปั ญญา
ธรรมของพระองค์ ดาํ รงอยู่ เป็ น บรรดาผู้ ที& ปฏิบั ติ ตามพระบั ญญัติของพระองค์ กไ็ ด้ ความเข้ าใจ
นิตย์
4พระองค์ ได้ ทรงให้ พระราชกิ จ ดี การสรรเสริญพระเจ้ าดํารงอยู่
มหั ศ จรรย์ ข องพระองค์ เ ป็ นที& เป็ นนิตย์
พระสัญญาต่ างๆ
จดจํา พระเยโฮวาห์ ทรงมี พระ
คุณและเต็มไปด้ วยพระกรุณา
สําหรับผู ท้ ี เกรงกลัว
5พระองค์ประทานอาหารให้ ผ้ ู ท&ี
พระเยโฮวาห์
เกรงกลั วพระองค์ พระองค์ จะ
จงสรรเสริ ญพระ
ทรงจดจํา พั น ธสั ญญาของพระ
เยโฮวาห์ เถิ ด คนที&
องค์เสมอ
เกรงกลั วพระเยโฮวาห์ ก ็เป็ นสุ ข
6พระองค์ ได้ ทรงสํา แดงฤทธา- คือผู้ ปีติยินดี เป็ นอันมากในพระ

111

112

(O) D ซมอ F:DI (P) สดด DIF:L (D) สดด DIO:D (F) สดด LF:M (K) สดด DL:D
(H) สดด PJ:H-J (M) สดด KH:L-DI (O) สดด PJ:DF (P) สดด JM:DI; JL:DH
(J) มธ M:DJ (L) สดด DKI:P-J (DI) โยบ FJ:FJ (D) สดด DDD:D (F) สดด FM:DK
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หน้ า 1269
บัญญัติของพระองค์
2 เชื( อสายของเขาจะทรงอานุ ภาพในแผ่ นดิ น ชั& วอายุ ท&ี เที& ยง
ธรรมจะรับพระพร
3ทรั พย์ สมบั ติ และความมั& งคั& ง
มี อยู่ ในเรื อนของเขา และความ
ชอบธรรมของเขาดํา รงอยู่ เป็ น
นิตย์
4 ความสว่ างจะโผล่ ขึ( นมาใน
ความมืดให้ คนเที&ยงธรรม เขามี
ความเมตตา เต็มไปด้ วยความ
สงสารและชอบธรรม
5 คนที& ดี จ ะแสดงความเมตตา
คุณและให้ ยืม เขาจะดําเนินการ
ของเขาด้ วยความยุติธรรม
6แน่ นอนเขาจะไม่ ถดถอยเป็ น
นิ ตย์ คนจะระลึ กถึ งคนชอบ
ธรรมอยู่ เป็ นนิตย์
7เขาจะไม่ กลั วข่ าวร้ าย จิ ตใจ
ของเขายึ ดแน่ น วางใจในพระ
เยโฮวาห์
8จิตใจของเขาแน่ วแน่ เขาจะไม่
กลัวจนกว่ าจะเห็นความประสงค์
ต่ อศัตรูของเขาสําเร็จ
9เขาแจกจ่ าย เขาได้ ให้ แก่ คน
ยากจน ความชอบธรรมของเขา
ดํารงเป็ นนิตย์ เขาของเขาจะถู ก
เชิ ดชู ข( ึ นด้ วยเกียรติ
10 คนชั& วจะเห็นแล้ วเป็ นทุ กข์ ใจ
เขาขบเขี( ยวเคี( ยวฟั นแล้ วละลาย
ไป ความปรารถนาของคนชั& วนั( น
จะสูญเปล่ า

สดุดี DDF, DDK
จงสรรเสริ ญพระเจ้า
เพราะความดีงาม
ของพระองค์
จง สรรเสริ ญพระ
เยโฮวาห์ เถิ ด โอ
บรรดาผู้ รั บใช้ ของพระเยโฮวาห์
เอ๋ ย จงสรรเสริ ญเถิ ด จงสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
2 สาธุ ก ารแด่ พระนามของพระ
เยโฮวาห์ ต( ั งแต่ บั ดนี( เป็ นต้ นไป
เป็ นนิตย์
3ตั( งแต่ ท&ี ดวงอาทิตย์ ข( ึ นจนถึงที&
ดวงอาทิตย์ ตกพระนามของพระ
เยโฮวาห์ เป็ นที&สรรเสริญ
4 พระเยโฮวาห์ ประทั บ อยู่ สู ง
เหนื อประชาชาติ ท( ั งปวง และ
สง่ า ราศี ของพระองค์ สู ง เหนื อ
ฟ้ าสวรรค์
5 ไม่ มี พระใดเป็ นเหมื อ นพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา ผู้ ประทับบนที&สูง
6 ผู้ ถ่ อมพระทั ยลงทอดพระ
เนตรสิ& งทั( งปวงในสวรรค์ แ ละ
แผ่ นดินโลก
7พระองค์ ทรงยกคนยากจนขึ( น
มาจากผงคลี และทรงยกคน
ขัดสนขึ( นมาจากกองขยะ
8 เพื& อให้ เขานั& งกั บบรรดาเจ้ า
นาย คื อบรรดาเจ้ านายแห่ งชน
ชาติของพระองค์
9พระองค์ โปรดให้ หญิ งหมั นมี
บ้ านอยู่ เป็ นแม่ ท&ีช&ื นบานมีบุตร

113

(K) สภษ K:DO (H) สดด KP:O (M) สภษ F:FI (O) สดด DM:M (P) สดด FP:D-K
(J) สดด FP:DH (L) F คร L:L (DI) อสธ O:DD (D) มธ FO:KI (F) สดด HD:DK
(K) สดด PF:DD (H) สดด LP:L (M) สดด JL:O (O) สดด DD:H (P) สดด PM:O-P
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สดุดี DDK-DDM
หน้ า 1270
จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เถิด
องค์ พระเจ้ าข้ า แต่ ขอถวาย
จงยําเกรงพระเจ้า
สง่ าราศี แด่ พระนามของพระ
องค์ เพราะเห็นแก่ ความเมตตา
เพราะบรรดาพระราชกิจ
ของพระองค์ และความจริงของ
ของพระองค์
เมื& ออิ ส ราเอลออก พระองค์
ไปจากอี ยิ ปต์ คื อ 2 ทํา ไมบรรดาประชาชาติ จะ
วงศ์ ว านของยาโคบไปจากชน กล่ าวว่ า "บั ดนี( พระเจ้ าของเขา
ทั(งหลายอยู่ ไหนเล่ า"
ชาติต่างภาษา
2ยู ดาห์ กลายเป็ นสถานบริ สุ ทธิ@ 3แต่ พระเจ้ าของเราทั( งหลายอยู่
ของพระองค์ อิสราเอลเป็ นอา- ในฟ้ าสวรรค์ สิ& งใดที& พระองค์
พอพระทัยพระองค์กท็ รงกระทํา
ณาจักรของพระองค์
3ทะเลมองแล้ วหนี จอร์แดนหั น 4รู ปเคารพของคนเหล่ านั( นเป็ น
เงิ นและทองคํา เป็ นหั ตถกรรม
กลับ
ของมนุ ษย์
4 ภู เ ขากระโดดเหมื อนแกะผู้
5รู ปเหล่ านั( นมี ปาก แต่ พู ดไม่
เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ
5เป็ นอะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้ า ได้ มีตา แต่ ดูไม่ ได้
จึงหนี แม่ นาํ( จอร์ แดนเอ๋ ย เจ้ า 6มี หู แต่ ฟั งไม่ ได้ ยิ น มี จมู ก
แต่ ดมไม่ ได้
จึงหั นกลับ
6ภู เขาเอ๋ ย
เจ้ าจึ งกระโดด 7มีมือ แต่ คลําไม่ ได้ มีเท้ า แต่
เหมื อนแกะผู้ เนินเขาเอ๋ย เจ้ า เดิ นไม่ ได้ รู ปเหล่ านั( นทําเสี ยง
ในคอไม่ ได้
จึงกระโดดเหมือนลูกแกะ
7แผ่ นดินเอ๋ย สั& นเทิ(มเถิด ต่ อ 8 ผู้ ที& ทํา รู ปเหล่ านั( นจะเป็ น
เบื( องพระพั ก ตร์ พ ระเยโฮวาห์ เหมือนรูปเหล่ านั( น เออ บรรดา
ต่ อเบื( องพระพั กตร์ พระเจ้ าของ ผู้ ที& วางใจในรู ปเหล่ า นั( นก็ เ ช่ น
กัน
ยาโคบ
8ผู้ ให้ หินเป็ นสระนํา( หิ นเหล็ก 9โอ อิสราเอลเอ๋ย จงวางใจใน
พระเยโฮวาห์ เถิ ด พระองค์ทรง
ไฟเป็ นนํา( พุ
เป็ นความอุ ปถั ม ภ์ แ ละเป็ นโล่
จงมันใจ
ของเขาทั(งหลาย
ในพระเจ้า
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ- 10 โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงวาง
วาห์ มิใช่ แก่ เหล่ าข้ า ใจในพระเยโฮวาห์ เถิด พระองค์
พระองค์ มิ ใช่ แก่ เหล่ าข้ าพระ ทรงเป็ นความอุ ปถั มภ์ และเป็ น
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(D) อพย DF:HD (F) อพย O:P (K) สดด PP:DO (H) สดด KL:O (M) ยรม HP:O-P
(P) สดด PP:DJ (J) สดด PJ:DM (D) F พศด FI:D (F) สดด HF:K (K) สดด F:H
(H) สดด LP:P (J) สดด DKM:DJ (L) สดด DDJ:F (DI) อพย FJ:D
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หน้ า 1271
โล่ ของเขาทั(งหลาย
11 ท่ านผู้ เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
เอ๋ ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์
เถิด พระองค์ทรงเป็ นความอุปถัมภ์และเป็ นโล่ ของเขาทั(งหลาย
12 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นห่ วง
เราทั(งหลาย พระองค์จะทรงอํานวยพระพรเราทั( งหลาย พระ
องค์ จะทรงอํา นวยพระพรแก่
วงศ์ วานอิ สราเอล พระองค์ จะ
ทรงอํา นวยพระพรแก่ วงศ์ วาน
อาโรน
13 พระองค์ จ ะทรงอํา นวยพระ
พรแก่ บรรดาผู้ ท&ี ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ ท( ังผู้ น้อยและผู้ ใหญ่
14 พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ ท่ าน
เพิ& มพู นขึ( นทั( งท่ านและลู กหลาน
ของท่าน
15 ท่ า นได้ รั บพระพรจากพระ
เยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์
และแผ่ นดินโลก
16 ฟ้ าสวรรค์ เป็ นฟ้ าสวรรค์ ของ
พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรง
ประทานแผ่ นดิ นโลกให้ แก่ บุตร
ทั(งหลายของมนุ ษย์
17 คนตายไม่ สรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ หรื อผู้ ที& ลงไปสู่ ท&ี สงั ดก็
เช่ นนั( น
18 แต่ เราทั( งหลายจะสรรเสริ ญ
พระเยโฮวาห์ ตั( งแต่ บั ดนี( เป็ น
ต้ นไปเป็ นนิตย์ จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์ เถิด

สดุดี DDM, DDO
การประกาศความรักต่ อ
พระเจ้าเพราะพระองค์
ทรงช่ วยให้พน้
ข้ าพเจ้ ารั กพระเยโฮวาห์ เพราะพระ
องค์ ทรงสดั บเสียงและคําวิ งวอน
ของข้ าพเจ้ า
2 เพราะพระองค์ ท รงเงี& ยพระ
กรรณสดับข้ าพเจ้ า เพราะฉะนั( น
ข้ าพเจ้ าจะทู ลพระองค์ ตราบเท่ า
ที&ข้าพเจ้ ามีชีวิตอยู่
3ความเศร้ าโศกแห่ งความตาย
มาล้ อมข้ าพเจ้ าอยู่ ความเจ็บ
ปวดแห่ งนรกจั บข้ าพเจ้ าไว้
ข้ าพเจ้ าประสบความทุ กข์ใจและ
ความระทม
4 แล้ วข้ าพเจ้ าร้ องทู ล ออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ ว่า "โอ ข้ าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่ วยชี วิตข้ า
พระองค์ให้ รอด"
5 พระเยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณา
และชอบธรรม พระเจ้ าของเรา
ทั(งหลายกอปรด้ วยพระเมตตา
6 พระเยโฮวาห์ ทรงสงวนคนรู้
น้ อยไว้ เมื& อข้ าพเจ้ าตกตํ&า พระ
องค์ทรงช่ วยข้ าพเจ้ าให้ รอด
7โอ จิตใจของข้ าพเจ้ าเอ๋ย กลับ
ไปสู่ ท&ี พั กของเจ้ าเถิ ด เพราะ
พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา แก่ เ จ้ า
อย่ างบริบูรณ์
8เพราะพระองค์ ท รงช่ วยจิ ต ใจ
ข้ าพระองค์ ใ ห้ พ้ นจากมั จ จุ ราช
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(DD) สดด KK:DJ (DF) สดด FM:P (DK) สดด FL:DD (DH) ปฐก DK:DO (DM) สดด K:J
(DO) สดด JL:DD (DP) สดด O:M (DJ) สดด DDK:F (D) สดด DJ:D (F) สดด MM:DO-DP
(K) สดด DJ:H (H) สดด FF:D (M) สดด JO:M (O) สดด DL:P (P) สดด LM:DD
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สดุดี DDO-DDJ
หน้ า 1272
ช่ วยนั ยน์ ตาข้ าพระองค์ จ ากนํา(
ของข้ าพระองค์
ตา ช่ วยเท้ าข้ าพระองค์ จากการ 17 ข้ าพระองค์ จ ะถวายเครื& อง
ล้ ม
สั ก การบู ช าโมทนาพระคุ ณแด่
9 ข้ าพเจ้ าจะดํา เนิ น อยู่ เฉพาะ พระองค์ และจะร้ องทู ลออก
เบื( องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ใน พระนามของพระเยโฮวาห์
แผ่ นดินของคนเป็ น
18 บั ดนี( ข้ าพเจ้ าจะทํา ตามคํา
10 ข้ าพเจ้ าเชื& อแล้ ว เหตุฉะนั( น ปฏิญาณของข้ าพเจ้ าแด่ พระเยข้ าพเจ้ าจึ งพู ด ข้ าพเจ้ าได้ รั บ โฮวาห์ ต่ อหน้ าประชาชนทั( งปวง
ความทุ กข์ยากใหญ่ ย&ิ ง
ของพระองค์
11 ข้ าพเจ้ ากล่ าวด้ วยความเร่ ง 19 ในบริ เวณพระนิ เวศของพระ
ร้ อนว่ า "คนเรานี( เป็ นคนโกหก เยโฮวาห์ โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย ใน
ทั(งนั( น"
ท่ ามกลางเธอ จงสรรเสริ ญพระ
12 ข้ าพเจ้ าจะเอาอะไรตอบแทน เยโฮวาห์ เถิด
พระเยโฮวาห์ ได้ เนื& องจากบรรการสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะ
ดาพระราชกิ จอั นมี พระคุ ณต่ อ
ความเมตตาของพระองค์
ข้ าพเจ้ า
โอ ประชาชาติ ท( ั ง
13 ข้ าพเจ้ าจะยกถ้ วยแห่ งความ
ปวงเอ๋ ย จงสรรรอดและร้ องทู ลออกพระนาม เสริญพระเยโฮวาห์ เถิ ด ชนชาติ
พระเยโฮวาห์
ทั(งหลายเอ๋ย จงยกย่ องพระองค์
14 บั ดนี( ข้ าพเจ้ าจะทํา ตามคํา เถิด
ปฏิญาณของข้ าพเจ้ าแด่ พระเย- 2 เพราะความเมตตาของพระ
โฮวาห์ ต่ อหน้ าประชาชนทั( งปวง องค์ ที& มี ต่ อเรานั( นใหญ่ หลวง
ของพระองค์
และความจริ งของพระเยโฮวาห์
15 มรณกรรมแห่ งวิ สุ ทธิ ชนของ ดํารงเป็ นนิตย์ จงสรรเสริญพระ
พระองค์ สาํ คั ญในสายพระเนตร เยโฮวาห์ เถิด
ของพระเยโฮวาห์
การโมทนาขอบพระคุณเพราะ
16 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แท้
ความรอดของพระเยโฮวาห์
จริ งข้ าพระองค์ เป็ นผู้ รั บใช้ ของ
โอ จงโมทนาขอบ
พระองค์ พระเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์
พระคุ ณ พระเยโฮเป็ นผู้ รั บใช้ ของพระองค์ เป็ น วาห์ เพราะพระองค์ ประเสริ ฐ
บุ ตรชายของหญิ งคนใช้ ของพระ เพราะความเมตตาของพระองค์
องค์ พระองค์ ทรงแก้ พั นธนะ ดํารงเป็ นนิตย์
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(L) สดด OD:P (DI) F คร H:DK (DD) สดด KD:FF (DF) สดด MD:DF (DK) สดด DDO:DP
(DH) สดด DDO:DJ (DM) สดด KP:KF (DO) สดด JO:DO (DP) สดด MI:DH; DIP:FF
(DJ) สดด DDO:DH (DL) สดด LO:J (D) สดด OO:D (F) สดด JM:DI (D) สดด DDJ:FL
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หน้ า 1273
สดุดี DDJ
2 บั ด นี( จงให้ อิ ส ราเอลกล่ า วว่ า วาห์
"ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง 12 เขาได้ ล้ อมข้ าพเจ้ าเหมื อ น
เป็ นนิตย์"
ผึ( ง เขาทั( งหลายดั บเสี ยแล้ ว
3บัดนี( จงให้ วงศ์วานอาโรนกล่ าว เหมื อนเปลวไฟหนาม เพราะ
ว่ า "ความเมตตาของพระองค์ ข้ าพเจ้ าจะทําลายเขาในพระนาม
ดํารงเป็ นนิตย์"
พระเยโฮวาห์
4บั ด นี( จงให้ บรรดาผู้ ที& ยาํ เกรง 13 เจ้ าได้ ผลั กข้ าพเจ้ าอย่ าง
พระเยโฮวาห์ กล่ าวว่ า "ความ แรงเพื& อให้ ข้ าพเจ้ าล้ มลง แต่
เมตตาของพระองค์ ดาํ รงเป็ น พระเยโฮวาห์ ทรงช่ วยข้ าพเจ้ า
นิตย์"
14 พระเยโฮวาห์ ท รงเป็ นกํา ลั ง
5 ข้ าพเจ้ าได้ ร้ องทู ลพระเยโฮ- และบทเพลงของข้ าพเจ้ า พระ
วาห์ ในยามเป็ นทุ กข์ พระเยโฮ- องค์ ท รงมาเป็ นความรอดของ
วาห์ ทรงตอบข้ าพเจ้ าและทรงตั( ง ข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าให้ อยู่ ในที&กว้ างขวาง
15 เสี ยงแห่ งความยิ นดี และ
6มี พระเยโฮวาห์ อยู่ ฝ่ ายข้ าพเจ้ า ความรอดอยู่ ในพลั บ พลาของ
ข้ าพเจ้ าจะไม่ กลั ว มนุ ษย์ จะทํา ผู้ ชอบธรรมว่ า "พระหั ตถ์ ขวา
อะไรแก่ ข้าพเจ้ าได้ เล่ า
ของพระเยโฮวาห์ ห้าวหาญนัก
7พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ฝ่ายข้ าพ- 16 พระหั ตถ์ ขวาของพระเยโฮเจ้ า
พร้ อมกั บผู้ อื& นที& ช่ วย วาห์ เป็ นที& เชิ ดชู พระหั ตถ์ ขวา
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึงจะเห็นความ ของพระเยโฮวาห์ ห้าวหาญนัก"
ปรารถนาของข้ าพเจ้ าต่ อ คนที& 17 ข้ าพเจ้ าจะไม่ ตาย แต่ ข้าพเกลียดข้ าพเจ้ านั( นสําเร็จ
เจ้ าจะเป็ นอยู่ และประกาศพระ
8การวางใจในพระเยโฮวาห์ ก ็ดี ราชกิจของพระเยโฮวาห์
กว่ าที&จะเชื& อใจในมนุ ษย์
18 พระเยโฮวาห์ ทรงตี สอน
9การวางใจในพระเยโฮวาห์ ก ็ดี ข้ าพเจ้ าอย่ างหนั ก แต่ พระองค์
กว่ าที&จะเชื& อใจในเจ้ านาย
ไม่ ทรงมอบข้ าพเจ้ าไว้ กั บมั จจุ 10 ประชาชาติ ท( ั งหลายได้ ล้ อม ราช
ข้ าพเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าจะทําลายเขา 19 ขอเปิ ดประตู ความชอบธรรม
ในพระนามพระเยโฮวาห์
ให้ ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะเข้ าประตู
11 เขาทั( งหลายได้ ล้ อมข้ าพเจ้ า นั( นไปและจะสรรเสริ ญพระเยล้ อมรอบข้ าพเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าจะ โฮวาห์
ทําลายเขาในพระนามพระเยโฮ- 20 นี& คื อประตู ของพระเยโฮวาห์
(F) สดด DDM:L (K) สดด DKH:D (H) สดด FF:FK (M) สดด DJ:O (O) สดด FP:D-K
(P) สดด MH:H (J) สดด HI:H (L) สดด DHO:K (DI) F ซมอ M:D (DD) สดด FF:DF-DO
(DF) พบญ D:HH (DK) สดด DJ:DP (DH) สดด DJ:F (DM) สดด KI:DD (DO) อพย DM:O

19_psa.pub
page 135

Friday, March 04, 2016 19:30

สดุดี DDJ, DDL
หน้ า 1274
คนชอบธรรมจะเข้ าไปทางนี(
พระองค์จะเชิ ดชู พระองค์
21 ข้ าพระองค์ จะสรรเสริ ญพระ 29 โอ จงโมทนาขอบพระคุ ณ
องค์ เพราะพระองค์ ทรงฟั งข้ า พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
พระองค์ และมาเป็ นความรอด ประเสริ ฐ เพราะความเมตตา
ของข้ าพระองค์
ของพระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
22 ศิ ลาซึ& งช่ างก่ อได้ ปฏิ เสธเสี ย
บรรดาคําอธิษฐาน
ได้ กลั บ กลายเป็ นศิ ล ามุ มเอก
และการสรรเสริ ญ
แล้ ว
อาเลฟ (ก)
23 การนี( เป็ นมาจากพระเยโฮบรรดาผู้ ที& ดี รอบ
วาห์ เป็ นการมหั ศจรรย์ประจักษ์
คอบในทางของเขา
แก่ ตาเรา
ก็เป็ นสุข คือผู้ ท&ีดาํ เนินตามพระ
24 นี& เป็ นวั นซึ& งพระเยโฮวาห์ ได้ ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
ทรงสร้ าง เราจะเปรมปรี ด@ ิ และ 2 ผู้ ที& รั กษาบรรดาพระโอวาท
ยินดีในวันนั( น
ของพระองค์ ก ็เป็ นสุ ข คื อผู้ ที&
25 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ รอดเถิ ด 3 ทั( งผู้ ที& ไม่ ก ระทํา ความชั& วช้ า
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี( ขอ แต่ เ ดิ น ตามบรรดาพระมรรคา
ประทานความจํา เริ ญแก่ ข้ าพระ ของพระองค์
องค์ท( ังหลายเถิด
4 พระองค์ ไ ด้ ทรงบั ญชาให้ เรา
26 ขอให้ ท่ า นผู้ เข้ ามาในพระ ทั( งหลายรั กษาข้ อบั งคั บของ
นามของพระเยโฮวาห์ จ งได้ รั บ พระองค์อย่ างเคร่ งครัด
พระพร ข้ าพเจ้ าทั(งหลายอวยพร 5โอ ขอให้ ทางทั( งหลายของข้ า
ท่ านทั( งหลายจากพระนิ เวศของ พระองค์ ม&ั นคงในการรั กษากฎ
พระเยโฮวาห์
เกณฑ์ของพระองค์
27 พระเจ้ าทรงเป็ นพระเยโฮ- 6 แล้ วข้ าพระองค์ จ ะไม่ ได้ รั บ
วาห์ ผู้ ทรงประทานความสว่ าง ความอาย เมื& อข้ าพระองค์ เอา
แก่ เรา จงผูกมัดเครื& องบูชาด้ วย ใจใส่ พระบั ญญั ติ ท( ั งสิ( นของพระ
เชื อกไปถึงเชิ งงอนของแท่นบูชา องค์
28 พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าของ 7 ข้ าพระองค์ จ ะสรรเสริ ญพระ
ข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ จะ องค์ ด้ วยใจเที& ยงตรง
เมื& อ
สรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรง ข้ าพระองค์ เรี ยนรู้ คํา ตั ดสิ น อั น
เป็ นพระเจ้ าของข้ าพระองค์ ข้ า ชอบธรรมของพระองค์

119

(FD) สดด FF:FK (FF) มธ FD:HF (FK) กจ F:KF (FH) ศคย K:L
(FM) สดด FI:L (FO) ศคย H:P (FP) D พกษ DJ:FD (FJ) สดด DHM:D
(D) สดด D:D (F) สดด DDL:FF (K) D ยน K:L (H) พบญ H:D (M) สดด DDL:KF
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หน้ า 1275
สดุดี DDL
8ข้ าพระองค์ จ ะรั กษากฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ข้ าพระ
ของพระองค์ โอ ขออย่ าทรง องค์ จะไม่ ลื มพระวจนะของพระ
ทอดทิ( งข้ าพระองค์ เสี ยอย่ างสิ( น องค์
เชิ งเลย
กิเมล (ค)
เบธ (ข)
17 ขอทรงกระทําแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของ
9หนุ่ มๆจะรั กษาทางของตนให้ พระองค์ อย่ างบริ บู รณ์ เพื& อข้ า
บริ สุ ทธิ@ ได้ อย่ างไร โดยระแวด พระองค์ จะมี ชี วิ ต และจะรั กษา
ระวังตามพระวจนะของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
10 ข้ าพระองค์ แสวงหาพระองค์ 18 ขอเบิ กตาข้ าพระองค์ เพื& อ
ด้ วยสุดใจของข้ าพระองค์ โอ ขอ ข้ าพระองค์ จะเห็ นสิ& งมหั ศจรรย์
อย่ า ให้ ข้ าพระองค์ ห ลงไปจาก จากพระราชบั ญญั ติ ของพระ
พระบัญญัติของพระองค์
องค์
11 ข้ าพระองค์ได้ สะสมพระดํา- 19 ข้ าพระองค์ เ ป็ นคนพเนจร
รั สของพระองค์ ไ ว้ ในใจของข้ า บนแผ่ นดินโลก ขออย่ าทรงซ่ อน
พระองค์ เพื& อข้ าพระองค์ จะไม่ พระบั ญ ญั ติ ของพระองค์ จ าก
ทําบาปต่ อพระองค์
ข้ าพระองค์เสีย
12 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ สาธุ- 20 จิตใจของข้ าพระองค์เร่ าร้ อน
การแด่ พระองค์ ขอทรงสอนกฎ เพราะปรารถนาคํา ตั ด สิ น ของ
เกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้ าพระ พระองค์ตลอดเวลา
องค์
21 พระองค์ ทรงขนาบคนยโสที&
13 ข้ าพระองค์ ประกาศด้ วยริ ม ถู กสาปแช่ ง ผู้ หลงไปจากพระ
ฝี ปากของข้ าพระองค์ ถึ งบรรดา บัญญัติของพระองค์
คําตัดสิ นแห่ งพระโอษฐ์ ของพระ 22 ขอทรงนํา การตํา หนิ และ
องค์
การประมาทไปจากข้ าพระองค์
14 ข้ าพระองค์ ปี ติ ยิ น ดี ในทาง เพราะข้ าพระองค์ ได้ รั กษาบรรแห่ งบรรดาพระโอวาทของพระ ดาพระโอวาทของพระองค์
องค์ มากเท่ากั บในความมั& งคั& ง 23 แม้ เจ้ านายนั& งปรึ กษากั นต่ อ
ทั(งสิ( น
สู้ ข้ าพระองค์ แต่ ผ้ ู รั บใช้ ของ
15 ข้ าพระองค์ จ ะรํา พึ งถึ งข้ อ พระองค์ ไ ด้ รํา พึ ง ถึ ง กฎเกณฑ์
บั งคั บของพระองค์ และเอาใจ ของพระองค์
ใส่ ทางทั(งหลายของพระองค์
24 บรรดาพระโอวาทของพระ
16 ข้ าพระองค์ จะปี ติ ยิ นดี ใน องค์ เ ป็ นความปี ติ ยิ น ดี ของข้ า
(J) สดด DDL:DO (L) สดด FM:P (DI) สดด DDL:F (DD) สดด DDL:LP (DF) D ทธ D:DD
(DK) สดด DDL:HO (DH) สดด DDL:HP (DM) สดด DDL:FK (DO) สดด DDL:DH
(DP) สดด DDL:OM (DJ) อสย FL:DI (DL) สดด KL:DF (FI) สดด DDL:HI
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สดุดี DDL
หน้ า 1276
พระองค์ เป็ นที& ปรึ กษาของข้ า 32 ข้ าพระองค์ จะวิ& งในทางพระ
พระองค์
บั ญญั ติ ของพระองค์ เมื& อพระ
ดาเลธ (ง)
องค์ ทรงให้ จิ ตใจของข้ าพระองค์
25 จิ ต ใจของข้ าพระองค์ ติ ด ผง กว้ างขวาง
คลี ขอทรงสงวนชี วิตของข้ าพระ
ฮี (จ)
องค์ตามพระวจนะของพระองค์
33 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
26 ข้ าพระองค์ ได้ ทู ลถึ งทางของ ทรงสอนทางกฎเกณฑ์ ของพระ
ข้ าพระองค์ และพระองค์ทรงฟั ง องค์ แก่ ข้าพระองค์ และข้ าพระ
ข้ าพระองค์ ขอทรงสอนกฎ องค์ จ ะรั ก ษาทางนั( นไว้ จนสุ ด
เกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้ าพระ ปลาย
องค์
34 ขอประทานความเข้ าใจแก่
27 ขอทรงกระทําให้ ข้าพระองค์ ข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ จะ
เข้ าใจทางแห่ งข้ อบั งคั บของพระ รั ก ษาพระราชบั ญญั ติ ของพระ
องค์ และข้ าพระองค์จะกล่ าวถึง องค์ ไว้ ข้ าพระองค์ จะปฏิ บั ติ
พระราชกิ จ อั นมหั ศจรรย์ ของ พระราชบั ญญั ติ น( ั นด้ วยสุ ด ใจ
พระองค์
ของข้ าพระองค์
28 จิ ตใจของข้ าพระองค์ ละลาย 35 ขอโปรดให้ ข้ าพระองค์ ไปใน
ไปด้ วยความโศก ขอทรงเสริ ม มรรคาแห่ งพระบั ญญั ติ ของพระ
กํา ลั งข้ าพระองค์ ตามพระวจนะ องค์ เพราะข้ าพระองค์ ยินดี ใน
ของพระองค์
มรรคานั( น
29 ขอทรงให้ ทางเที ยมเท็จไกล 36 ขอทรงโน้ มใจข้ าพระองค์ ใน
จากข้ าพระองค์ และขอโปรด บรรดาพระโอวาทของพระองค์
ประทานพระราชบั ญญั ติ ของ และมิใช่ ในทางโลภกําไร
พระองค์แก่ ข้าพระองค์
37 ขอทรงหั นนั ยน์ ตาของข้ า
30 ข้ าพระองค์ ได้ เลื อกทางแห่ ง พระองค์ ไปจากการมองดู สิ& ง
ความจริ ง ข้ าพระองค์ ต( ั งคําตั ด อนิ จจั ง และขอทรงสงวนชี วิ ต
สิ น ของพระองค์ ไ ว้ ตรงหน้ าข้ า ของข้ าพระองค์ ใ นพระมรรคา
พระองค์
ของพระองค์
31 ข้ าพระองค์ ผู กพั นอยู่ กั บ 38 ขอทรงยื น ยั นพระวจนะของ
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ พระองค์ กับผู้ รับใช้ ของพระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่ า ผู้ เกรงกลัวพระองค์
ให้ ข้าพระองค์ขายหน้ า
39 ขอทรงหั น การเยาะเย้ ยซึ& ง
(FM) สดด FF:DM (FO) สดด DDL:DIO (FP) สดด PD:DP; PJ:H
(FJ) สดด FF:DH (FL) สดด DDL:KP (KI) สดด DDL:FL (KD) สดด DDL:HJ
(KF) อสย HI:KD (KK) สดด DDL:DF (KH) สดด DDL:PK (KM) สดด DDL:FP
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หน้ า 1277
สดุดี DDL
ข้ าพระองค์ ครั& นคร้ ามนั( นไปเสี ย 47 ข้ าพระองค์ จะปี ติ ยิ นดี ใน
เพราะคําตั ดสิ นของพระองค์ น( ั น พระบั ญญั ติ ของพระองค์ ซึ& งข้ า
ดี
พระองค์รัก
40 ดู เถิ ด ข้ าพระองค์ปรารถนา 48 ข้ าพระองค์ จะยกมื อต่ อพระ
ข้ อบั งคั บของพระองค์ โดย บั ญญั ติ ของพระองค์ ซ&ึ งข้ าพระ
ความชอบธรรมของพระองค์ องค์รัก และข้ าพระองค์จะรําพึง
ขอทรงสงวนชี วิตของข้ าพระองค์ ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์
เวา (ฉ)
เซน (ช)
41 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ 49 ขอทรงระลึ กถึ งพระวจนะ
ความเมตตาของพระองค์ ม าถึ ง ของพระองค์ ท&ี มี ต่ อผู้ รั บใช้ ของ
ข้ าพระองค์ คื อความรอดของ พระองค์ ซึ& งพระองค์ทรงกระทํา
พระองค์ ตามพระวจนะของพระ ให้ ข้าพระองค์หวังอยู่ น( ั น
องค์
50 นี& คื อการเล้ าโลมในความ
42 แล้ วข้ าพระองค์ จะมี คาํ ตอบ ทุ กข์ ยากของข้ าพระองค์ คื อ
แก่ ผู้ ที& เยาะเย้ ยข้ าพระองค์ พระวจนะของพระองค์ ใ ห้ ชี วิ ต
เพราะข้ าพระองค์ วางใจในพระ แก่ ข้าพระองค์
วจนะของพระองค์
51 คนโอหั งเย้ ยหยันข้ าพระองค์
43 ขออย่ าทรงนําพระวจนะแห่ ง ยิ& งนัก แต่ ข้าพระองค์ไม่ หันเสีย
ความจริ งออกไปจากปากข้ า จากพระราชบั ญญั ติ ของพระ
พระองค์ อย่ างสิ( นเชิ ง เพราะ องค์
ความหวั งของข้ าพระองค์ อยู่ ใน 52 ข้ าพระองค์ระลึกถึงคําตัดสิน
คําตัดสินของพระองค์
ของพระองค์ แต่ โบราณกาล โอ
44 ข้ าพระองค์ จะรั กษาพระ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์
ราชบั ญญั ติของพระองค์สื บๆไป ได้ รับความเล้ าโลมใจ
เป็ นนิจกาล
53 ความกริ( วอั น เร่ าร้ อนฉวย
45 และข้ าพระองค์ จะเดิ นอย่ าง ข้ าพระองค์ไว้ เพราะเหตุคนชั& ว
เสรี เพราะข้ าพระองค์ได้ แสวงหา ผู้ ละทิ( งพระราชบั ญญั ติ ของพระ
ข้ อบังคับของพระองค์
องค์
46 ข้ าพระองค์ จะพู ดถึ งพระโอ- 54 กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ได้
วาทของพระองค์ ต่ อ เบื( องพระ เป็ นบทเพลงของข้ าพระองค์ ใน
พั ก ตร์ บรรดากษั ตริ ย์ และจะไม่ เรือนที&ข้าพระองค์อาศัยอยู่ น( ั น
ขายหน้ า
55 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ใน
(HI) สดด DDL:M (HD) สดด DDL:MJ (HF) สดด K:F; HF:DI
(HK) สดด DDL:DK (HH) สดด DDL:KK (HM) สดด DDL:DKK (HO) สดด DKJ:D
(HP) สดด DDL:DO (HJ) สดด DI:DF (HL) สดด DIM:F (MI) สดด FP:DK; FJ:P
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กลางคื น ข้ าพระองค์ ระลึ ก ถึ ง 63 ข้ าพระองค์ เป็ นเพื& อนกั บทุ ก
พระนามของพระองค์ และรักษา คนผู้ ยาํ เกรงพระองค์กั บผู้ ท&ี รักพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้
ษาข้ อบังคับของพระองค์
56 สิ& งนี( ได้ ตกมายั งข้ าพระองค์ 64 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แผ่ น
เพราะข้ าพระองค์รักษาข้ อบังคับ ดินโลกเต็มด้ วยความเมตตาของ
ของพระองค์ไว้
พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์
เชธ (ซ)
ของพระองค์แก่ ข้าพระองค์
57 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
เทธ (ฌ)
องค์ ทรงเป็ นส่ วนของข้ าพระ 65 พระองค์ ไ ด้ ทรงกระทํา ดี ต่ อ
องค์ ข้ าพระองค์ กล่ าวว่ าข้ าพระ ผู้ รับใช้ ของพระองค์ โอ ข้ าแต่
องค์ จะรั กษาพระวจนะของพระ พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของ
องค์
พระองค์
58 ข้ าพระองค์ วอนขอความ 66 ขอทรงสอนคํา ตั ดสิ นและ
โปรดปรานของพระองค์ ด้ วยสิ( น ความรู้ แก่ ข้าพระองค์ เพราะ
สุ ดใจของข้ าพระองค์ ขอทรง ข้ าพระองค์ เชื& อถื อพระบั ญญั ติ
กรุ ณ าแก่ ข้ าพระองค์ ต ามพระ ของพระองค์
ดํารัสของพระองค์
67 ก่ อ นที& ข้ าพระองค์ ทุ กข์ ยาก
59 ข้ าพระองค์ คิ ดถึ งทางทั( ง ข้ าพระองค์ หลงเจิ& น แต่ บั ดนี(
หลายของข้ าพระองค์ แล้ วข้ า ข้ าพระองค์ รั กษาพระวจนะของ
พระองค์ หั นเท้ าของข้ าพระองค์ พระองค์ไว้
ไปสู่ บรรดาพระโอวาทของพระ 68 พระองค์ ประเสริ ฐ และทรง
องค์
กระทํา การดี ขอทรงสอนกฎ
60 ข้ าพระองค์ เร่ งรี บไม่ ล่ าช้ าที& เกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้ าพระ
จะรั กษาพระบั ญญั ติ ของพระ องค์
องค์
69 คนโอหั งป้ ายความเท็ จ ใส่
61 แม้ หมู่ คนชั& วดั กข้ าพระ ข้ าพระองค์ แต่ ข้ าพระองค์ จะ
องค์ แต่ ข้ าพระองค์ ไม่ ลื มพระ รั กษาข้ อบั งคับของพระองค์ด้ วย
ราชบัญญัติของพระองค์
สุดใจ
62 พอเที& ยงคื น ข้ าพระองค์ จ ะ 70 จิ ตใจของเขาทั( งหลายตํ&า ช้ า
ลุ ก ขึ( นโมทนาพระคุ ณพระองค์ เหมื อนไขมั น แต่ ข้ าพระองค์
เนื& องด้ วยคําตัดสินอันชอบธรรม ปี ติ ยิ นดี ใ นพระราชบั ญญั ติ ของ
ของพระองค์
พระองค์
(MO) สดด DDL:DOM (MP) สดด DO:M (MJ) สดด H:O; DDL:DI
(ML) พคค K:HI (OI) สดด LM:P-J (OD) สดด DDL:LM (OF) สดด DDL:DHP
(OK) สดด DDL:PL (OH) สดด KK:M (OM) สดด DDL:DP (OO) สดด PF:D; DDL:KH
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หน้ า 1279
สดุดี DDL
71 ดี แล้ วที& ข้าพระองค์ ทุ กข์ ยาก ความอาย เพราะว่ าเขาได้ ควํ&า
เพื& อข้ าพระองค์ จะเรี ยนรู้ ถึ งกฎ ข้ าพระองค์ ด้ วยความเท็จโดยไม่
เกณฑ์ของพระองค์
มีเหตุ แต่ ข้าพระองค์จะรําพึงถึง
72 สํา หรั บข้ าพระองค์ พระ ข้ อบังคับของพระองค์
ราชบั ญญั ติ แห่ ง พระโอษฐ์ ของ 79 ขอให้ บรรดาผู้ ที& ยาํ เกรงพระ
พระองค์ ก ็ดี กว่ าทองคํา และเงิ น องค์ หั น กลั บมายั ง ข้ าพระองค์
พันๆแท่ง
พร้ อมกั บ ผู้ ที& ทราบถึ ง บรรดา
โจด (ญ)
พระโอวาทของพระองค์
73 พระหั ตถ์ ของพระองค์ ได้ 80 ขอให้ จิ ตใจข้ าพระองค์ ไร้
สร้ างและสถาปนาข้ าพระองค์ ตําหนิ ในเรื& องกฎเกณฑ์ ของพระ
ขอประทานความเข้ าใจแก่ ข้ า องค์ เพื& อข้ าพระองค์ จะไม่ ต้ อง
พระองค์เพื& อข้ าพระองค์จะเรียน ขายหน้ า
รู้ พระบัญญัติของพระองค์
คาฟ (ด)
74 บรรดาผู้ เกรงกลั วพระองค์ 81 จิ ต ใจของข้ าพระองค์ อ่ อน
จะเห็ นข้ าพระองค์ และเปรม ระโหยคอยความรอดของพระ
ปรี ด@ ิ เพราะว่ าข้ าพระองค์ ได้ องค์ แต่ ข้าพระองค์ หวั งในพระ
หวังในพระวจนะของพระองค์
วจนะของพระองค์
75 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า 82 นั ย น์ ต าของข้ าพระองค์ มั ว
พระองค์ ท ราบว่ าคํา ตั ดสิ น ของ มื ด ไปด้ วยคอยพระดํา รั ส ของ
พระองค์ น( ั นถู กต้ องแล้ ว และ พระองค์ ข้ าพระองค์ ทู ลถามว่ า
ทราบว่ า ด้ วยความซื& อตรงพระ "เมื& อ ไรพระองค์ จะทรงเล้ าโลม
องค์ทรงให้ ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
ข้ าพระองค์"
76 ขอความเมตตาของพระองค์ 83 เพราะว่ าข้ าพระองค์ เป็ น
เป็ นที& เล้ าโลมข้ าพระองค์ ตาม เหมื อนถุ งหนั งถู กรมควั น แต่
พระดํา รั ส ของพระองค์ ท&ี มี แก่ ข้ าพระองค์ ยั ง ไม่ ลื ม กฎเกณฑ์
ผู้ รับใช้ ของพระองค์
ของพระองค์
77 ขอพระกรุณาของพระองค์มา 84 ผู้ รั บ ใช้ ของพระองค์ จ ะอยู่
ยั งข้ าพระองค์ เพื& อข้ าพระองค์ นานเท่าไร พระองค์จะทรงกระจะเป็ นอยู่ เพราะพระราชบั ญ- ทําการพิ พากษาบรรดาผู้ ข่ มเหง
ญั ติ ของพระองค์ เป็ นความปี ติ ข้ าพระองค์เมื& อไร
ยินดีของข้ าพระองค์
85 คนโอหั งได้ ขุ ดหลุ มพรางดั ก
78 ขอทรงให้ คนโอหั งได้ รั บ ข้ าพระองค์ ซึ& งไม่ สอดคล้ องกับ
(PF) สดด DDL:DH (PK) สดด DII:K (PH) สดด DDL:PL (PM) สดด DDL:P
(PO) สดด JO:M (PP) สดด DDL:HF (PJ) สดด DDL:FD (PL) สดด DDL:OK
(JI) สดด FM:FD (JD) สดด DDL:FI (JF) สดด DDL:DFK (JK) สดด FF:DM
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สดุดี DDL
หน้ า 1280
พระราชบัญญัติของพระองค์
องค์โดยข้ อบังคับนั( น
86 พระบั ญญั ติ ของพระองค์ ท( ั ง 94 ข้ าพระองค์ เป็ นของพระองค์
สิ( นสั ตย์ ซ&ื อ เขาข่ มเหงข้ าพระ ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ใ ห้ รอด
องค์ ด้ วยความเท็จ ขอทรงช่ วย เพราะข้ าพระองค์ ได้ แสวงหาข้ อ
ข้ าพระองค์ด้วย
บังคับของพระองค์
87 เขาเกื อบจะทําให้ ข้าพระองค์ 95 คนชั& วซุ่ มคอยทํา ลายข้ า
ดั บชี พไปจากแผ่ น ดิ น โลกแล้ ว พระองค์ แต่ ข้ าพระองค์ จะพิ แต่ ข้ าพระองค์ ไม่ ทอดทิ( งข้ อ จารณาพระโอวาทของพระองค์
บังคับของพระองค์
96 ข้ าพระองค์ เคยเห็นขอบเขต
88 ขอทรงสงวนชี วิตข้ าพระองค์ ของความสมบู ร ณ์ ท( ั งสิ( นแล้ ว
ไว้ ด้วยความเมตตาของพระองค์ แต่ พระบั ญญั ติ ของพระองค์
เพื& อข้ าพระองค์จะรักษาพระโอ- กว้ างขวางเหลือเกิน
วาทแห่ งพระโอษฐ์ ของพระองค์
เมม (ถ)
ลาเมด (ต)
97 โอ ข้ าพระองค์ รั กพระราช
89 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ บัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็ น
วจนะของพระองค์ปักแน่ นอยู่ ใน คํารําพึงของข้ าพระองค์วันยังคํ&า
สวรรค์เป็ นนิตย์
98 โดยพระบั ญญัติของพระองค์
90 ความซื& อตรงของพระองค์ พระองค์ ท รงกระทํา ให้ ข้ าพระ
ดํารงอยู่ ทุกชั& วอายุ พระองค์ทรง องค์ ฉลาดกว่ า ศั ต รู ของข้ าพระ
สถาปนาแผ่ น ดิ น โลกและมั น ก็ องค์ เพราะพระบั ญญั ติ น( ั นอยู่
ตั( งอยู่
กับข้ าพระองค์เสมอ
91 โดยกฎของพระองค์ ส&ิ งเหล่ า 99 ข้ าพระองค์มี ความเข้ าใจมาก
นี( ตั( งมั& นอยู่ ทุ กวั นนี( เพราะของ กว่ าบรรดาครู ของข้ าพระองค์
ทุ กสิ& งเป็ นผู้ รับใช้ ของพระองค์
เพราะบรรดาพระโอวาทของ
92 ถ้ าพระราชบั ญญั ติ ของพระ พระองค์ เป็ นคํา รํา พึ งของข้ า
องค์ ไม่ เป็ นที& ปี ติ ยิ น ดี ของข้ า พระองค์
พระองค์ ข้ าพระองค์ คงจะพิ - 100 ข้ าพระองค์ เ ข้ าใจมากกว่ า
นาศแล้ วในความทุ ก ข์ ยากของ คนสู งอายุ เพราะข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์
รักษาข้ อบังคับของพระองค์
93 ข้ าพระองค์ จ ะไม่ ลื ม ข้ อบั ง 101 ข้ าพระองค์ ร( ั งเท้ าข้ าพระ
คับของพระองค์เลย เพราะพระ องค์ ไว้ จากวิ ถี ช&ั วทุ กอย่ าง เพื& อ
องค์ ท รงสงวนชี วิ ต ของข้ าพระ รักษาพระวจนะของพระองค์
(JO) สดด DDL:DFJ (JP) D ซมอ FI:K (JJ) สดด DDL:FM (JL) สดด DDL:DMF
(LI) พบญ P:L (LD) สดด DHJ:M (LF) สดด DDL:FH (LK) สดด DDL:DO, MI
(LH) สดด JO:F (LM) สดด DDL:OD (LO) สดด KL:M-O (LP) สดด DDL:HJ
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102 ข้ าพระองค์ มิ ได้ เลี& ยงจาก ของพระองค์
คํา ตั ดสิ นของพระองค์ เพราะ 110 คนชั& ววางกั บดั กข้ าพระ
พระองค์ได้ ทรงสอนข้ าพระองค์
องค์ แต่ ข้าพระองค์ ไม่ หลงเจิ& น
103 พระดํารั สของพระองค์ น( ั น จากข้ อบังคับของพระองค์
ข้ าพระองค์ ชิ มแล้ วหวานจริ งๆ 111 บรรดาพระโอวาทของพระ
หวานกว่ า นํา( ผึ( งเมื& อถึ ง ปากข้ า องค์ ข้ าพระองค์รับไว้ เป็ นมรดก
พระองค์
เป็ นนิตย์ พระเจ้ าข้ า เป็ นความ
104 ข้ าพระองค์ ได้ ความเข้ า ชื& นบานแก่ ใจข้ าพระองค์
ใจโดยข้ อบั งคั บของพระองค์ 112 ข้ าพระองค์ โ น้ มจิ ต ใจข้ า
เพราะฉะนั( นข้ าพระองค์ เกลี ยด พระองค์ ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
ชั งวิถีเท็จทุ กอย่ าง
ของพระองค์เป็ นนิตย์จนอวสาน
นู น (ท)
ซาเมค (ธ)
105 พระวจนะของพระองค์ เป็ น 113 ข้ าพระองค์เกลี ยดชั งความ
โคมสํา หรั บเท้ าของข้ า พระองค์ คิดสองจิตสองใจ แต่ ข้าพระองค์
และเป็ นความสว่ า งแก่ ม รรคา รักพระราชบัญญัติของพระองค์
ของข้ าพระองค์
114 พระองค์ ท รงเป็ นที& ซ่ อน
106 ข้ าพระองค์ ได้ ต( ั งสัตย์ ปฏิ- และเป็ นโล่ ของข้ าพระองค์ ข้ า
ญาณและจะกระทํา ให้ สํา เร็ จ ว่ า พระองค์ ห วั ง ในพระวจนะของ
จะรั กษาคํา ตั ดสิ นอั น ชอบธรรม พระองค์
ของพระองค์
115 แน่ ะ เจ้ าคนทําชั& ว ไปเสีย
107 ข้ าพระองค์ ทุ กข์ ยากอย่ าง จากข้ า เพื& อข้ าจะรักษาพระบัญหนัก โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ ญัติของพระเจ้ าของข้ า
ทรงสงวนชี วิ ต ของข้ าพระองค์ 116 ขอทรงประคองข้ าพระองค์
ตามพระวจนะของพระองค์
ไว้ ตามพระดํา รั ส ของพระองค์
108 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ เพื& อข้ าพระองค์ จะเป็ นอยู่ และ
ทรงรั บคํา สั ก การบู ช าด้ วยปาก อย่ า ให้ ข้ าพระองค์ ขายหน้ าใน
ของข้ าพระองค์ และขอสอนคํา ความหวังของข้ าพระองค์
ตั ด สิ น ของพระองค์ แ ก่ ข้ าพระ 117 ขอทรงชู ข้ าพระองค์ ขึ( น
องค์
เพื& อข้ าพระองค์ จะปลอดภั ย
109 ชี วิ ตของข้ า พระองค์ อยู่ ใน และมี ความนั บถื อกฎเกณฑ์ ของ
มื อของข้ าพระองค์ เสมอ แต่ ข้า พระองค์สืบๆไป
พระองค์ ไม่ ลื มพระราชบั ญญั ติ 118 พระองค์ทรงตะเพิดบรรดา
(DIF) สดด DJ:FD (DIK) สดด DL:DI (DIH) สดด DDL:LJ (DIM) สดด DL:J
(DIO) สดด MO:DF (DIP) สดด O:D (DIJ) กดว FL:KL (DIL) วนฉ DF:K; D ซมอ DL:M
(DDI) สดด DDL:JM (DDD) สดด DDL:DH (DDF) สดด DDL:KO (DDK) สดด LH:DD
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คนที& หลงเจิ& นจากกฎเกณฑ์ ของ พระองค์ จะรู้ ถึ งบรรดาพระโอพระองค์ พระเจ้ าข้ า อุ บาย วาทของพระองค์
หลอกลวงของเขาคือความเท็จ
126 เป็ นเวลาที& พระเยโฮวาห์
119 พระองค์ ทรงทิ( งบรรดาคน ควรทรงจั ดการ เพราะเขาหั ก
ชั& วของแผ่ น ดิ น โลกเหมื อ นทิ( ง พระราชบัญญัติของพระองค์
ขี( แร่ เพราะฉะนั( นข้ าพระองค์รัก 127 เพราะฉะนั( นข้ าพระองค์รั ก
บรรดาพระโอวาทของพระองค์
พระบั ญญั ติ ของพระองค์ ย&ิ งกว่ า
120 เนื( อหนั งข้ าพระองค์ สั& น ทองคํา ยิ& งกว่ าทองคําเนื( อดี
เทิ( มเพราะเกรงกลั ว พระองค์ 128 เพราะฉะนั( นข้ าพระองค์ถือ
และข้ าพระองค์ ก ลั วคํา ตั ด สิ น ว่ าบรรดาข้ อบั งคั บของพระองค์
ของพระองค์
ถู กต้ องในทุ กเรื& อง ข้ าพระองค์
เอน (น)
เกลียดมรรคาทุ จริตทุ กทาง
121 ข้ าพระองค์ ได้ กระทํา สิ& งที&
บี (บ)
ยุติธรรมและเที&ยงธรรม ขออย่ า 129 บรรดาพระโอวาทของพระ
ทรงละข้ าพระองค์ แก่ ผ้ ู บี บบั ง องค์ ประหลาดนัก เพราะฉะนั( น
คับข้ าพระองค์
จิตใจของข้ าพระองค์จึงรักษาไว้
122 ขอทรงเป็ นประกั นเพื& อ 130 การคลี& คลายพระวจนะของ
ช่ วยผู้ รับใช้ ของพระองค์ ขออย่ า พระองค์ ให้ ความสว่ าง ทั( งให้
ทรงให้ คนโอหั งบี บบั งคั บข้ า ความเข้ าใจแก่ คนรู้ น้อย
พระองค์
131 ข้ าพระองค์ หอบจนอ้ าปาก
123 นั ยน์ ตาของข้ าพระองค์ มั ว เพราะข้ าพระองค์ ก ระหายพระ
มื ด ไปด้ วยคอยความรอดของ บัญญัติของพระองค์
พระองค์ และคอยพระดํา รั ส 132 ขอทรงหั นมาหาข้ าพระ
ชอบธรรมของพระองค์สาํ เร็จ
องค์ และมี พระกรุ ณาต่ อข้ าพระ
124 ขอทรงกระทํา แก่ ผ้ ู รั บ ใช้ องค์ ดังที&พระองค์ทรงเคยกระของพระองค์ ต ามความเมตตา ทํา ต่ อ ผู้ ที& รั ก พระนามของพระ
ของพระองค์ และขอทรงสอน องค์
กฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระ 133 ขอทรงให้ ย่ างเท้ าของข้ า
องค์
พระองค์ ม&ั นคงอยู่ ในพระดํา รั ส
125 ข้ าพระองค์ เป็ นผู้ รับใช้ ของ ของพระองค์ ขออย่ าทรงให้
พระองค์ ขอทรงประทานความ ความชั& วช้ าใดๆมี อาํ นาจเหนื อ
เข้ าใจแก่ ข้ าพระองค์ เพื& อข้ า ข้ าพระองค์
(DDL) D ซมอ DM:FK (DFI) สดด DDL:MK (DFD) สดด P:K-M (DFF) ปฐก HK:L
(DFK) สดด DDL:JD-JF (DFH) สดด DDL:HD (DFM) สดด DDL:LH (DFO) สดด L:DL
(DFP) สดด DDL:PF (DFJ) สดด DDL:O (DFL) สดด DDL:DJ (DKI) สดด DDL:DIM
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134 ขอทรงช่ วยข้ า พระองค์ ใ ห้ เป็ นความจริง
พ้ นการบี บบั งคั บของมนุ ษย์ 143 ความทุ กข์ ยากลํา บากและ
เพื& อข้ าพระองค์ จ ะรั กษาข้ อบั ง ความแสนระทมได้ มาสู่ ข้ าพระ
คับของพระองค์
องค์ แต่ พระบั ญญั ติ ของพระ
135 ข อ ท รง ก ระ ทํา ใ ห้ พ ระ องค์ เ ป็ นความปี ติ ยิ น ดี ของข้ า
พั กตร์ ของพระองค์ ทอแสงมาที& พระองค์
ผู้ รับใช้ ของพระองค์ และขอทรง 144 บรรดาพระโอวาทของพระ
สอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ องค์ ชอบธรรมเป็ นนิ ตย์ ขอ
ข้ าพระองค์
ประทานความเข้ าใจแก่ ข้ าพระ
136 ข้ า พระองค์ นาํ( ตาไหลพรั& ง องค์ เพื& อข้ าพระองค์ จะดํารงชี วิต
พรู เ พราะคนไม่ รั ก ษาพระราช อยู่
บัญญัติของพระองค์
คอฟ (ผ)
ซาดดี (ป)
145 ข้ าพระองค์ ร้ องทู ลด้ วยสิ( น
137 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ สุดใจของข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่
พระองค์ ชอบธรรมและคําตัดสิน พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟั งข้ าพระ
ของพระองค์กถ็ ู กต้ อง
องค์ ข้ าพระองค์ จะรั กษากฎ
138 บรรดาพระโอวาทที& พระ เกณฑ์ของพระองค์
องค์ ท รงกํา หนดไว้ ก็ ชอบธรรม 146 ข้ าพระองค์ ร้ องทู ลพระ
และสัตย์สุจริตทั(งสิ( น
องค์ ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้
139 ความเร่ า ร้ อนของข้ าพระ รอด เพื& อข้ าพระองค์ จะรั กษา
องค์ เผาข้ าพระองค์ อยู่ เพราะ บรรดาพระโอวาทของพระองค์
คู่ อริ ของข้ าพระองค์ ลื มพระวจ- 147 ข้ าพระองค์ ตื& นขึ( นก่ อน
นะของพระองค์
อรุณ ทู ลขอความช่ วยเหลือ ข้ า
140 พระดํารั สของพระองค์ น( ั น พระองค์ ห วั งอยู่ ในพระวจนะ
บริ สุ ทธิ@ เพราะฉะนั( นผู้ รั บใช้ ของพระองค์
ของพระองค์รักพระดํารัสนั( น
148 นั ยน์ ตาของข้ าพระองค์ ต&ื น
141 ข้ าพระองค์ ตํ&า ต้ อยและ อยู่ ก่ อนถึ ง ยามทุ กยามในกลาง
เป็ นที&ดูถูก แต่ ข้าพระองค์ไม่ ลืม คื น เพื& อรําพึ งถึ งพระดํารั สของ
ข้ อบังคับของพระองค์
พระองค์
142 ความชอบธรรมของพระ 149 ขอทรงฟั งเสี ยงข้ าพระองค์
องค์ชอบธรรมอยู่ เป็ นนิตย์ และ ด้ วยความเมตตาของพระองค์
พระราชบั ญญั ติ ของพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
(DKH) สดด DDL:DFF (DKM) สดด H:O (DKO) สดด DDL:MK (DKP) สดด LL:H
(DKJ) สดด DDL:JO (DKL) สดด OL:L (DHI) สดด DDL:DFJ (DHD) สดด FF:O
(DHF) สดด DDL:DHH (DHK) สดด DDL:DIP (DHH) สดด DDL:DKJ (DHM) สดด DDL:DI
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สงวนชี วิตของข้ าพระองค์ไว้ ตาม 157 ผู้ ข่ มเหงและปรปั ก ษ์ ของ
คําตัดสินของพระองค์
ข้ าพระองค์ มี มากมาย แต่ ข้ า
150 ผู้ ติ ดตามการมุ่ งร้ ายเข้ ามา พระองค์ ไม่ หั นเหไปจากบรรดา
ใกล้ ข้าพระองค์ แล้ ว เขาอยู่ ห่ าง พระโอวาทของพระองค์
ไกลจากพระราชบัญญัติของพระ 158 ข้ าพระองค์ ม องดู ค นละองค์
เมิ ดด้ วยความชิ งชั ง เพราะเขา
151 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ไม่ รักษาพระดํารัสของพระองค์
พระองค์ ทรงสถิตใกล้ และพระ 159 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
บัญญัติท( ังสิ( นของพระองค์กจ็ ริง ทรงพิ เ คราะห์ ว่ าข้ า พระองค์ รั ก
152 ข้ าพระองค์ ทราบนานแล้ ว ข้ อบั ง คั บของพระองค์ ม ากเท่ า
จากบรรดาพระโอวาทของพระ ใด ขอทรงสงวนชี วิตของข้ าพระ
องค์ ว่ า พระองค์ ท รงตั( งไว้ เป็ น องค์ไว้ ตามความเมตตาของพระ
นิตย์
องค์
เรช (ฝ)
160 ตั( งแต่ แรกพระวจนะของ
153 ขอทอดพระเนตรความ พระองค์ คื อความจริ ง และคํา
ทุ กข์ ยากของข้ าพระองค์ และ ตั ดสิ นอั นชอบธรรมของพระ
ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ใ ห้ พ้ น องค์ทุกข้ อดํารงอยู่ เป็ นนิตย์
เพราะข้ าพระองค์ มิ ไ ด้ ลื ม พระ
ชิน (พ)
ราชบัญญัติของพระองค์
161 เจ้ านายได้ ข่ ม เหงข้ าพระ
154 ขอทรงแก้ คดี ของข้ าพระ องค์ โดยปราศจากเหตุ แต่ จิ ต
องค์ และขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ใจของข้ าพระองค์ ตะลึ งพรึ ง
ให้ พ้น ขอทรงสงวนชี วิตของข้ า เพริ ด เพราะพระวจนะของพระ
พระองค์ ตามพระดํารั สของพระ องค์
องค์
162 ข้ าพระองค์ เปรมปรี ดิ@
155 ความรอดนั( นอยู่ ห่ างไกล เพราะพระดํา รั สของพระองค์
จากคนชั& ว เพราะเขาไม่ แสวงหา อย่ างผู้ ซ&ึ งพบของที&ถูกริบมาเป็ น
อันมาก
กฎเกณฑ์ของพระองค์
156 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ 163 ข้ าพระองค์ เกลี ยดและสะกรุ ณาของพระองค์ ใ หญ่ หลวง อิ ดสะเอี ยนต่ อความเท็จ แต่ ข้า
นั ก ขอทรงสงวนชี วิ ตของข้ า พระองค์ รั กพระราชบั ญญั ติ ของ
พระองค์ ไว้ ตามคํา ตั ด สิ น ของ พระองค์
พระองค์
164 ข้ าพระองค์ ส รรเสริ ญพระ
(DMI) สดด FF:DD-DK (DMD) สดด HO:D (DMF) สดด DDL:DHH (DMK) สดด DDL:DML
(DMH) สดด KM:D (DMM) สดด DJ:FP (DMO) สดด MD:D (DMP) สดด K:D-F; FF:DF
(DMJ) สดด DDL:MK (DML) สดด DDL:LP (DOI) สดด DDL:JO (DOD) สดด DDL:FK
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องค์ วั นละเจ็ดครั( ง เหตุ เรื& อง 171 ริ ม ฝี ปากของข้ าพระองค์
ข้ อตั ดสิ นอั นชอบธรรมของพระ จะเทคําสรรเสริญออกมา ที&พระ
องค์
องค์ ทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระ
165 บุ ค คลเหล่ า นั( นที& รั ก พระ องค์แก่ ข้าพระองค์
ราชบั ญญั ติ ของพระองค์ มี สั น- 172 ลิ( นของข้ าพระองค์ จะกล่ าว
ติภาพใหญ่ ย&ิ ง ไม่ มีส&ิ งใดกระทํา เรื& องพระดํา รั สของพระองค์
ให้ เขาสะดุดได้
เพราะพระบั ญญั ติ ท( ั งสิ( นของ
166 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า พระองค์ชอบธรรม
พระองค์ ห วั ง ในความรอดของ 173 ขอพระหั ตถ์ ของพระองค์
พระองค์ และข้ าพระองค์ทาํ ตาม ทรงช่ วยข้ าพระองค์ เพราะข้ า
พระบัญญัติของพระองค์
พระองค์ ได้ เลื อกข้ อบั ง คั บของ
167 จิ ตใจของข้ าพระองค์ รั กษา พระองค์
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 174 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า
ข้ าพระองค์ รั กพระโอวาทนั( น พระองค์ กระหายความรอดของ
มากยิ& ง
พระองค์ และพระราชบั ญญั ติ
168 ข้ าพระองค์ รั กษาข้ อบั งคั บ ของพระองค์ เป็ นความปี ติ ยิ นดี
และบรรดาพระโอวาทของพระ ของข้ าพระองค์
องค์ เพราะทางทั( งสิ( นของข้ า 175 ขอทรงโปรดให้ จิ ตใจข้ า
พระองค์ อยู่ ต่ อเบื( องพระพั กตร์ พระองค์มีชีวิตอยู่ และจิตใจนั( น
พระองค์
จะสรรเสริญพระองค์ และให้ คาํ
เทา (ฟ)
ตั ดสิ นของพระองค์ ช่ วยข้ าพระ
169 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ องค์
เสี ยงร้ องทู ลของข้ าพระองค์ ข( ึ น 176 ข้ าพระองค์หลงเจิ& นดังแกะ
มาต่ อเบื( องพระพั กตร์ พระองค์ ที&หายไป ขอทรงเสาะหาผู้ รับใช้
ขอประทานความเข้ าใจแก่ ข้ า ของพระองค์ เพราะข้ าพระองค์
พระองค์ ตามพระวจนะของพระ ไม่ ลืมพระบัญญัติของพระองค์
องค์
ดาวิดทู ลขอเรื องศัตรู ของท่ าน
170 ขอคํา วิ งวอนของข้ าพระ
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
องค์ ข( ึ นมาต่ อ เบื( องพระพั กตร์
เมื& อข้ าพเจ้ าทุ กข์
พระองค์ ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์
ใจ ข้ าพเจ้ าได้ ร้ อง
ให้ พ้ นตามพระดํา รั ส ของพระ ทู ลต่ อพระเยโฮวาห์ และพระ
องค์
องค์ทรงฟั งข้ าพเจ้ า

120

(DOM) สภษ K:D-F (DOO) สดด DDL:JD (DOP) สดด DDL:O-J (DOJ) สดด HH:FI-FD
(DOL) สดด DDL:DHM (DPI) สดด DDL:HD (DPD) สดด DDL:P (DPF) สดด DDL:DK
(DPK) สดด DDL:LH (DPH) สดด DDL:JD (DPM) สดด L:DK-DH (DPO) อสย MK:O
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สดุดี DFI-DFF
หน้ า 1286
2คือทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ- 5พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นผู้ อารั กวาห์ ขอทรงช่ วยจิ ตใจข้ าพระ ขาท่ าน พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที&
องค์ ให้ พ้ นจากริ มฝี ปากมุ สา กําบังที&ข้างขวามือของท่าน
จากลิ( นที&หลอกลวง"
6ดวงอาทิตย์ จะไม่ โจมตี ท่ านใน
3แน่ ะ ลิ( นหลอกลวงเอ๋ ย จะ เวลากลางวัน หรือดวงจั นทร์ใน
ประทานสิ& งใดแก่ เจ้ าและจะเพิ& ม เวลากลางคืน
เติมอะไรให้ เจ้ าอีก
7 พระเยโฮวาห์ จ ะทรงอารั ก ขา
4ลู กธนู คมของนักรบกั บถ่ านไม้ ท่ านให้ พ้ นภยั นตรายทั( งสิ( น
จํา พวกสนจู นิ เ ปอร์ ท&ี ลุ ก โพลง พระองค์จะทรงอารั กขาชี วิตของ
น่ ะซี
ท่าน
5วิบัติแก่ ข้าพเจ้ า ที&ข้าพเจ้ าอา- 8 พระเยโฮวาห์ จ ะทรงอารั ก ขา
ศั ยกับชนเมเชค ที& พักอยู่ ท่าม- การเข้ า ออกของท่ านตั( งแต่ กาล
กลางเต็นท์ของคนเคดาร์
บัดนี( สืบไปเป็ นนิตย์
6จิ ตใจข้ าพเจ้ าพั กอยู่ ท่ ามกลาง
ดาวิดปี ติ ยินดีเรื อง
ผู้ เกลียดสันตินานจนเกินไปแล้ ว
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
7ข้ าพเจ้ าชอบสั นติ แต่ เมื& อ
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ นของดาวิด
ข้ าพเจ้ าพูด เขาหนุ นสงคราม
ข้ าพเจ้ ายิ นดี เมื& อ
ผู ท้ ี วางใจในพระเจ้า
เขากล่ า วแก่ ข้ าพอยู่ อย่ างปลอดภัย
เจ้ าว่ า "ให้ เราเข้ าไปยังพระนิเวศ
พระเยโฮวาห์ เถิด"
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
ข้ าพเจ้ าจะเงยหน้ า 2โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย เท้ าของพวก
ดู ภู เขา ความอุ ป- ข้ าพเจ้ าจะยื น อยู่ ภายในประตู
ถัมภ์ของข้ าพเจ้ ามาจากไหน
กําแพงของเธอ
2ความอุ ปถั มภ์ ของข้ าพเจ้ ามา 3เขาสร้ างเยรู ซาเล็มไว้ เป็ นนคร
จากพระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้ าง ซึ& งประสานแน่ นไว้ ด้วยกัน
ฟ้ าสวรรค์และแผ่ นดินโลก
4 เป็ นที& ที& บรรดาตระกู ลต่ า งๆ
3พระองค์ จะไม่ ให้ เท้ าของท่ าน ขึ( นไป คื อบรรดาตระกู ลของ
พลาดไป พระองค์ผ้ ู ทรงอารักขา พระเยโฮวาห์ ไปยังหี บพระโอท่านจะไม่ เคลิ( มไป
วาทของอิ สราเอล ให้ ถวายโม4ดู เถิ ด พระองค์ผ้ ู ทรงอารักขา ทนาแด่ พระนามของพระเยโฮอิ สราเอลจะไม่ ทรงหลั บสนิ ท วาห์
หรือนิทรา
5พระที& น&ั งสํา หรั บการพิ พากษา

122

121

(K) โยบ FP:J (H) สดด MP:H (M) ยรม L:F-K (O) สดด MP:H (P) สดด KH:DH
(D) สดด DFI:D (F) สดด HO:D (K) สดด LD:DF (H) สดด FP:D (M) อพย DK:FD
(O) สดด LD:M-DI (P) สดด LD:L-DI (J) พบญ FJ:O (D) สดด DFI:D (F) สดด JH:P
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หน้ า 1287
สดุดี DFF-DFH
ได้ ต( ั งอยู่ ท&ีน&ั น คือพระที&น&ั งของ พระองค์เถิด พระเจ้ าข้ า เพราะ
พระราชวงศ์ดาวิด
พวกข้ าพระองค์ เอือมระอาความ
6จงอธิ ษฐานขอสั นติ ภาพให้ แก่ หมิ& นประมาท
เยรู ซาเล็มว่ า "ขอบรรดาผู้ ที& รั ก 4จิ ตใจของข้ าพระองค์ ท( ั งหลาย
เธอจงจําเริญ
เอือมระอาการเยาะเย้ ยของคนที&
7 ขอสั น ติ ภาพจงมี อยู่ ภายใน อยู่ สบาย คื อการหมิ& นประมาท
กํา แพงของเธอ และให้ ความ ของคนเย่ อหยิ& ง
เจริญอยู่ ภายในวังของเธอ"
พระพรแห่ งการช่ วยให้พน้
8 เพื& อเห็ น แก่ พี& น้ องและมิ ต ร
อย่ างอัศจรรย์
สหาย บั ดนี( ข้ าพเจ้ าจะพู ดว่ า
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ นของดาวิด
"สันติภาพจงมีอยู่ ภายในเธอ"
"ถ้ าพระเยโฮวาห์ มิ
9เพื& อเห็นแก่ พระนิ เวศของพระ
ได้ ทรงสถิ ตฝ่ าย
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา ข้ าพ- พวกเรา" เออ ขอให้ อิ สราเอล
เจ้ าจะหาความดีให้ เธอ
กล่ าวว่ า
คนที ตามทางของพระเจ้า
2"ถ้ าพระเยโฮวาห์ มิ ได้ ทรงสถิ ต
มันใจในพระองค์
ฝ่ ายพวกเรา เมื& อคนลุกขึ( นต่ อสู้
เรา
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
โอ ข้ าแต่ พระองค์ 3แล้ วเขาจะกลื นเราเสี ยทั( งเป็ น
ผู้ ป ระ ทั บใ นฟ้ า เมื& อความโกรธของเขาพลุ่ งขึ( น
สวรรค์ ข้ าพระองค์ เงยหน้ าดู ต่ อเรา
4 แล้ วนํา( ทั( งหลายจะท่ วมพวก
พระองค์
2ดูเถิด ตาของผู้ รับใช้ มองดูมือ เรา กระแสนํา( จะไหลอยู่ เหนื อ
นายของตนฉั นใด และตาของ จิตใจเรา
สาวใช้ มองดูมือนายหญิ งของตน 5 แล้ วนํา( ที& กํา เริ บ จะไหลท่ ว ม
ฉั นใด ตาของข้ าพเจ้ าทั( งหลาย จิตใจเราไป"
มองดู พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ 6สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ผ้ ู มิได้
ข้ าพเจ้ าทั(งหลายจนกว่ าพระองค์ ทรงให้ เราเป็ นเหยื& อฟั นเขาเหล่ า
จะมี พระกรุ ณาต่ อ ข้ าพเจ้ าทั( ง นั( น
หลายฉันนั( น
7 จิ ต ใจเรารอดไปอย่ า งนกจาก
3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง กับของพรานนก กับก็หัก และ
พระกรุ ณาต่ อพวกข้ าพระองค์ เราได้ หนีรอดไป
ขอทรงพระกรุ ณาต่ อพวกข้ า 8 ความอุ ปถั ม ภ์ ข องเราอยู่ ใน

124

123

(O) สดด MD:DJ (P) D พศด DF:DJ (J) สดด DO:K (L) สดด FO:J (D) สดด DFI:D
(F) ยชว L:FK (K) สดด MO:D-F (H) สดด PK:M-L (D) สดด DFI:D (F) สดด FD:D-F
(K) สดด FP:F (H) สดด DJ:H (M) สดด LK:K-H (O) สดด DP:L (P) D ซมอ FK:FO-FP
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สดุดี DFH-DFP
หน้ า 1288
พระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้ มาจากการเป็ นเชลย เราก็เป็ น
ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และแผ่ นดิ น เหมือนคนที&ฝันไป
โลก
2 ปากของเราได้ หั วเราะเต็ ม ที&
ผู ท้ ี วางใจในพระเจ้า
และลิ( นของเราได้ เปล่ งเสี ยงโห่
ร้ องอย่ างชื& นบาน แล้ วเขาได้ พูด
อยู่ อย่ างปลอดภัย
กั นท่ ามกลางประชาชาติ ว่ า
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
บรรดาผู้ ที& วางใจ "พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา การ
ในพระเยโฮวาห์ ก็ มโหฬารให้ เขา"
เหมื อนภู เขาศิ โยน ซึ& งไม่ หวั& น 3 พระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา การ
มโหฬารให้ เรา เรามีความยินดี
ไหว แต่ ดาํ รงอยู่ เป็ นนิตย์
2ภู เขาอยู่ รอบเยรู ซาเล็มฉั นใด 4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระเยโฮวาห์ ท รงอยู่ รอบประ- ให้ ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายกลั บมา
ชาชนของพระองค์ ตั( งแต่ เวลา จากการเป็ นเชลย อย่ างทางนํา(
ไหลที&ทางใต้
นี( สืบต่ อไปเป็ นนิตย์ฉันนั( น
3เพราะคทาของคนชั& วจะไม่ พัก 5บรรดาผู้ ที& หว่ านด้ วยนํา( ตาจะ
อยู่ เหนื อแผ่ นดิ นที& ตกเป็ นส่ วน ได้ เกี& ยวด้ วยเสี ยงโห่ ร้ องอย่ า ง
ของคนชอบธรรม เกรงว่ าคน ชื& นบาน
ชอบธรรมจะยื& นมื อออกกระทํา 6 ผู้ ที& ร้ องไห้ ออกไปหอบหิ( ว
เมล็ ด พื ช อั นมี ค่ าจะกลั บบ้ าน
ความชั& วช้ า
4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง ด้ วยเสี ยงโห่ ร้ องอย่ า งชื& นบาน
ประกอบการดีต่อผู้ ทาํ ดี และต่ อ นําฟ่ อนข้ าวของตนมาด้ วย
พระพรของพระเจ้าบริ สุทธิ3
ผู้ เที&ยงธรรมในจิตใจของเขา
5แต่ บรรดาผู้ ท&ีหันเข้ าหาทางคด บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ นของซาโลมอน
ถ้ าพระเยโฮวาห์ มิ
ของเขา พระเยโฮวาห์ จะทรงพา
ได้ ทรงสร้ างบ้ าน
เขาไปพร้ อมกั บคนทํา ความชั& ว
ช้ า แต่ สันติภาพจะมี อยู่ ในอิ ส- บรรดาผู้ ที& สร้ างก็ เหนื& อยเปล่ า
ถ้ าพระเยโฮวาห์ มิ ได้ ทรงเฝ้ าอยู่
ราเอล
เหนื อนคร คนยามตื& นอยู่ ก ็
ศิ โยนฉลองการกลับมาจาก
เหนื& อยเปล่ า
การเป็ นเชลย
2เป็ นการเหนื& อยเปล่ าที& ท่านลุ ก
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
เมื& อพระเยโฮวาห์ ขึ( นแต่ เช้ ามื ด นอนดึ ก และ
ทรงให้ ศิ โยนกลั บ กิ น อาหารแห่ งความเศร้ าโศก
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(D) สดด DFI:D (F) พคค H:DF (K) สดด DIK:L (H) สดด HD:D-K (M) สดด HI:H
(D) สดด DFI:D (F) สดด DH:P (K) สดด DJ:MI (H) สดด DFO:D (M) สดด DKP:D
(O) สดด KI:M (D) สดด DFI:D; DFD:D (F) สดด KL:M-O; ปญจ D:DH; F:D
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หน้ า 1289
สดุดี DFP-DFL
เพราะพระองค์ ประทานแก่ ผ้ ู ที& พระพรท่ านจากศิโยน และท่าน
รักของพระองค์ให้ หลับสบาย
จะเห็นความเจริ ญของเยรูซาเล็ม
บุ ตรที ดีเป็ น
ตลอดวันเวลาชี วิตของท่าน
6เออ ท่านจะเห็นลู กหลานของ
ของประทานจากพระเจ้า
3ดูเถิด บุตรทั(งหลายเป็ นมรดก ท่าน และสันติภาพมีอยู่ ในอิสจากพระเยโฮวาห์ ผู้ บังเกิ ดจาก ราเอล
การสรรเสริ ญพระเจ้า
ครรภ์เป็ นรางวัลของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงช่ วย
4บุ ตรทั( งหลายที& เกิ ดเมื& อเขายั ง
หนุ่ มก็ เ หมื อ นลู กธนู ในมื อนั ก
อิ สราเอลให้รอด
รบ
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
5 ชายใดๆที& มี ลู ก ธนู เ ต็ มแล่ งก็
"เขาได้ ให้ ข้ าพเจ้ า
เป็ นสุข เขาจะไม่ ต้องละอาย แต่
ทุ กข์ ยากหลายครั( ง
เขาจะพูดกับศัตรูของเขาที&ประตู ตั( งแต่ หนุ่ มๆมา" ให้ อิ สราเอล
เมือง
กล่ าวเถิดว่ า
พระพรสําหรับ
2 "เขาได้ ให้ ข้ าพเจ้ าทุ กข์ ยาก
หลายครั( งตั( งแต่ หนุ่ มๆมา แต่
ครอบครัวที สัตย์ซือ
เขายังเอาชนะข้ าพเจ้ าไม่ ได้
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
ทุ กคนที& เกรงกลั ว 3คนที& ไถก็ได้ ไถบนหลั งข้ าพเจ้ า
พระเยโฮวาห์ ก ็เป็ น เขาทํารอยไถของเขาให้ ยาว"
สุข คื อผู้ ท&ี ดาํ เนินในมรรคาของ 4 พระเยโฮวาห์ ทรงชอบธรรม
พระองค์ ท รงตั ด เครื& องจองจํา
พระองค์
2เพราะท่ านจะกิ นผลนํา( มื อของ ของคนชั& วออก
ท่าน ท่านจะเป็ นสุข และท่านจะ 5 ขอให้ บรรดาผู้ ที& เกลี ยดชั ง
ศิ โยนได้ ขายหน้ าและต้ องถอย
อยู่ เย็นเป็ นสุข
3 ภรรยาของท่ า นจะเป็ นอย่ าง กลับไป
เถาองุ่ นลู ก ดกอยู่ ข้ างบ้ านของ 6ให้ เขาเป็ นเหมื อนหญ้ าที& งอก
ท่ าน
ลู กๆของท่ านจะเป็ น บนหลังคาเรือน ซึ& งเหี& ยวแห้ งไป
เหมือนหน่ อมะกอกเทศรอบโต๊ะ ก่ อนมันโตขึ( น
7ซึ& งคนเกี& ยวไม่ เ ก็บใส่ มื อหรื อ
ของท่าน
4ดูเถิ ด คนที&ยาํ เกรงพระเยโฮ- คนที& มั ดฟ่ อนไม่ เก็บไว้ ท&ี อกของ
เขา
วาห์ จะได้ รับพระพรดั& งนี( แหละ
5 พระเยโฮวาห์ จะทรงอํา นวย 8ทั( งคนที& ผ่ านไปไม่ พูดว่ า "ขอ
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(K) สดด DFJ:K-H (H) ยรม MI:L (M) ปฐก MI:FK (D) สดด DFI:D (F) ปฐก K:DL
(K) ปฐก HL:FF (M) สดด FI:F (O) ปฐก MI:FK (D) อสร H:D (F) สดด KH:DL
(K) สดด DHD:P (H) อสร L:DM (M) สดด JK:H-DD (O) สดด KP:F (P) สดด DFO:O
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สดุดี DFL-DKF
หน้ า 1290
พระพรของพระเยโฮวาห์ อยู่ บน เอลจากความชั& วช้ าทั( งสิ( นของ
ท่ านทั( งหลาย เราอวยพรท่ าน เขา
ทั( งหลายในพระนามพระเยโฮดาวิดถ่อมใจลง
วาห์ "
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ นของดาวิด
ความหวังในการอธิษฐาน
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
จิ ตใจขอ ง ข้ าพระ
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ- องค์ มิ ได้ เห่ อเหิ ม และนั ยน์ ตา
วาห์ ข้ า พระองค์ ของข้ าพระองค์ มิ ได้ ยโส ข้ า
ร้ องทู ลพระองค์จากที&ลึก
พระองค์ มิ ได้ ไปยุ่ งกั บเรื& องใหญ่
2ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอ โต หรื อเรื& องมหั ศจรรย์ เกิ นตั ว
ทรงสดั บเสี ยงของข้ าพระองค์ ของข้ าพระองค์
ขอทรงเงี& ยพระกรรณสดั บเสี ยง 2แต่ ข้าพระองค์ ได้ สงบและระคําวิงวอนของข้ าพระองค์
งั บจิ ตใจของข้ าพระองค์ อย่ าง
3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ถ้ าพระ เด็กที& หย่ านมมารดาของตนแล้ ว
องค์ จะทรงหมายความชั& วช้ าไว้ จิ ตใจของข้ าพระองค์ เหมื อน
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเจ้ าข้ า ผู้ ใด อย่ างเด็กที&หย่ านมแล้ ว
จะยืนอยู่ ได้
3 จงให้ อิ ส ราเอลหวั ง ใจในพระ
4แต่ พระองค์ มี การอภั ยเพื& อเขา เยโฮวาห์ ต( ั งแต่ กาลบั ดนี( สื บไป
จะยําเกรงพระองค์
เป็ นนิตย์
5ข้ าพเจ้ าคอยพระเยโฮวาห์ จิต
คําอธิษฐานเมื อ
ใจของข้ าพเจ้ าคอยอยู่ และ
ย้ายหี บพระโอวาท
ข้ าพเจ้ าหวั ง ในพระวจนะของ
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
พระองค์
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
6 จิ ตใจของข้ าพเจ้ าคอยองค์
ขอ ท รง ระลึ ก ถึ ง
พระผู้ เป็ นเจ้ ายิ& งกว่ าคนยามคอย ดาวิ ดและความลํา บากยากเข็ญ
เวลารุ่ งเช้ า ข้ าพเจ้ ากล่ าวว่ า ยิ& ง ทั(งสิ( นของท่าน
กว่ าคนยามคอยเวลารุ่ งเช้ า
2ว่ า ท่านได้ ปฏิญาณต่ อพระเย7 จงให้ อิ ส ราเอลหวั ง ใจในพระ โฮวาห์ อย่ างไร และได้ ปฏิญาณ
เยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห์ ตั วไว้ ต่ อองค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ ฤ ทธิ@
มีความเมตตา และในพระองค์มี ของยาโคบว่ า
การไถ่ อย่ างสมบูรณ์
3"แน่ นอนข้ าพระองค์ จะไม่ เข้ า
8และพระองค์ จะทรงไถ่ อิ สรา- ตั วบ้ านหรื อขึ( นไปนอนบนที&

131

130

132

(D) สดด DFD:D (F) สดด M:D-F (K) สดด DHK:F (H) สดด FM:DD (M) สดด FP:DH
(O) สดด OK:O (P) สดด HI:K (J) สดด DIK:K-H (D) สดด DFF:D (F) สดด HF:M
(K) สดด DDM:L-DD (D) สดด DFI:D (F) สดด MO:DF (K) ปญจ L:DI; ฮกก D:H
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หน้ า 1291
สดุดี DKF, DKK
นอนของตน
พั นธสัญญาของเรา และบรรดา
4 ข้ าพระองค์ จ ะไม่ ให้ นั ยน์ ต า พระโอวาทของเราซึ& งเราจะสอน
ของข้ าพระองค์ หลั บ หรื อให้ เขา เหล่ าบุ ตรของเขาทั( งหลาย
หนังตาเคลิ( มไป
ด้ วยเช่ นกั นจะนั& งบนบั ลลังก์ ของ
5จนกว่ าข้ าพระองค์ จะหาสถาน เจ้ าเป็ นนิตย์"
ที& สาํ หรั บพระเยโฮวาห์ ได้ คื อที& 13 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
ประทับของพระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ท- เลือกศิโยน พระองค์มีพระประธิฤทธิ@ ของยาโคบ"
สงค์ จะให้ เป็ นที& ประทับของพระ
6ดู เถิ ด เราได้ ยินเรื& องนี( ใน องค์
เอฟราธาห์ เราได้ พบสิ& งนี( ในนา 14 ตรั สว่ า "นี& เป็ นที& พาํ นั กของ
ของป่ าไม้
เราเป็ นนิ ตย์
เราจะอยู่ ท&ี น&ี
7"เราจะไปยั งที& ประทับของพระ เพราะปรารถนาเช่ นนั( น
องค์ เราจะนมั สการที& รองพระ 15 เราจะอํา นวยพรอย่ างมาก
บาทของพระองค์"
มายแก่ เสบียงของเมืองนี( เราจะ
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง ให้ คนจนของเมื องนี( อิ& มด้ วย
ลุ ก ขึ( นเสด็ จ ไปยั ง ที& พํา นั ก ของ ขนมปั ง
พระองค์ ทั( งพระองค์ และหี บ 16 เราจะเอาความรอดห่ มปุ โรแห่ งอานุ ภาพของพระองค์
หิ ตของเมื องนั( น และวิ สุ ทธิ ชน
9 ขอปุ โ รหิ ตของพระองค์ ส วม ของเมืองนั( นจะโห่ ร้ องด้ วยความ
ความชอบธรรม และให้ วิ สุ ทธิ ชื& นบาน
ชนของพระองค์ โห่ ร้ องด้ วย 17 ณ ที& น( ั นเราจะกระทํา ให้ มี
ความชื& นบาน
เขาหนึ& งงอกขึ( นมาสํา หรั บดาวิ ด
10 เพราะเห็ นแก่ ดาวิ ดผู้ รั บใช้ เราได้ เตรี ยมประที ปดวงหนึ& ง
ของพระองค์ ขออย่ าทรงเมิ น สําหรับผู้ รับเจิมของเรา
พระพั ก ตร์ ห นี จากผู้ ที& พระองค์ 18 เราจะเอาความอายห่ ม ศั ต รู
ทรงเจิมไว้ น( ั น
ของท่ าน แต่ มงกุ ฎของท่ านจะ
11 พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิ ญาณ รุ่ งเรืองอยู่ บนท่าน"
เป็ นความจริ งกั บดาวิ ด
ซึ& ง
ความดีงามเมื อพี น้อง
พระองค์ จะไม่ ทรงหั นกลั บ คื อ
เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
ว่ า "เราจะตั( งผลจากตัวของเจ้ า
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ นของดาวิด
ไว้ บนบัลลังก์ของเจ้ า
ดู เ ถิ ด ซึ& งพี& น้ อง
12 ถ้ าบรรดาบุ ตรของเจ้ ารั กษา
อาศั ยอยู่ ด้ วยกั น

133

(H) ปฐก FH:KK (M) F ซมอ O:DP (O) นรธ D:F (P) สดด M:P (J) สดด OJ:D
(L) สดด DKF:DO (DI) D พกษ DD:DF (DD) สดด JL:K (DF) สดด JL:KI-KM
(DK) สดด PO:D-F (DH) สดด DKF:J (DM) สดด DHP:DH (DO) สดด DKF:L; DHI:H
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สดุดี DKK-DKM
หน้ า 1292
เป็ นนํา( หนึ& งใจเดี ยวกั น ก็เป็ น สรรเสริ ญพระนามของพระเยการดีและน่ าชื& นใจมากสักเท่าใด โฮวาห์ โอ บรรดาผู้ รั บใช้ ของ
2เหมื อนนํา( มั นประเสริ ฐอยู่ บน พระเยโฮวาห์ เอ๋ ย จงสรรเสริ ญ
ศี ร ษะไหลอาบลงมาบนหนวด พระองค์
เครา บนหนวดเคราของอาโรน 2ท่ านที& ยื นอยู่ ในพระนิ เวศของ
ไหลอาบลงมาบนคอเสื( อของ พระเยโฮวาห์ ที& ในบริ เวณพระ
ท่าน
นิเวศของพระเจ้ าของเรา
3เหมื อนนํา( ค้ างของภูเขาเฮอร์ - 3 จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์
โมน เหมื อนนํา( ค้ างซึ& งตกลง เพราะพระเยโฮวาห์ ประเสริฐ จง
บนเทือกเขาศิโยน เพราะว่ าพระ ร้ องเพลงสรรเสริ ญพระนามของ
เยโฮวาห์ ท รงบั ง คั บบั ญชาพระ พระองค์ เพราะการกระทํา นั( น
พรที&น&ั น คือชี วิตจําเริญเป็ นนิตย์ เพลิดเพลิน
คําตักเตื อน
4เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเลื อก
ยาโคบไว้ สํา หรั บ พระองค์ เอง
ให้สรรเสริ ญพระเจ้า
เลื อกอิ สราเอลไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ@
บทเพลงใช้แห่ ข0 ึ น
มาเถิ ด มาถวาย ของพระองค์
สาธุการแด่ พระเย- 5เพราะข้ าพเจ้ าทราบว่ าพระเยโฮวาห์ บรรดาท่านผู้ รับใช้ ท( ังสิ( น โฮวาห์ ใหญ่ ย&ิ ง และองค์ พระผู้
ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ยื นอยู่ ใน เป็ นเจ้ าของเราใหญ่ ย&ิ งกว่ าพระ
พระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์ ใ น อื& นทั(งสิ( น
6พระเยโฮวาห์ พอพระทัยสิ& งใด
กลางคืน
2จงยกมื อของท่ านขึ( นในสถาน พระองค์ ก็ ทรงกระทํา ในฟ้ า
บริ สุ ทธิ@ และถวายสาธุ การแด่ สวรรค์ และบนแผ่ นดิ นโลก ใน
ทะเลและที&นาํ( ลึกทั(งสิ( น
พระเยโฮวาห์
3 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํา นวย 7 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เมฆ
พระพรท่ านจากศิ โยน คื อพระ ลอยขึ( นมาจากที& สุ ด ปลายแผ่ น
องค์ ผ้ ู ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และ ดิ นโลก พระองค์ ทรงกระทําฟ้ า
แลบให้ แก่ ฝนและทรงนํา ลม
แผ่ นดินโลก
ออกมาจากคลังของพระองค์
คําตักเตื อน
8 พระองค์ คื อ ผู้ ทรงสั ง หารลู ก
ให้สรรเสริ ญพระเจ้า
จงสรรเสริ ญพระ หั วปี ของอี ยิปต์ ทั( งของคนและ
เยโฮวาห์ เถิ ด จง ของสัตว์
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(F) สดด DHD:M (K) พบญ H:HJ (D) สดด DFI:D (F) สดด FJ:F (K) สดด DHK:J
(D) สดด KK:D-F (F) D พศด DO:KP-HF (K) สดด DIO:D (H) พบญ P:O; สดด KK:DF
(M) สดด HJ:D (O) สดด KK:L (P) ปฐก F:M-O; สดด DHJ:J (J) สดด PJ:MD
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หน้ า 1293
สดุดี DKM, DKO
9โอ อียิปต์เอ๋ย ผู้ ทรงให้ หมาย 18 ผู้ ท&ี ทาํ รู ปนั( นเหมื อนรู ปเหล่ า
สํา คั ญและการมหั ศจรรย์ ท่ าม- นั( น เออ บรรดาผู้ ท&ีวางใจในรูป
กลางเจ้ า ให้ ต่อสู้ กับฟาโรห์ และ นั( นก็เช่ นกัน
บรรดาข้ าราชการของท่าน
19 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จง
10 พระองค์ คื อ ผู้ ทรงตี ประชา ถวายสาธุ ก ารแด่ พระเยโฮวาห์
ชาติ ใหญ่ โต และทรงสั งหาร โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงถวาย
กษัตริย์ผ้ ู ทรงฤทธิ@
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์
11 คื อสิ โหนกษั ตริ ย์ของคนอา- 20 โอ วงศ์วานเลวีเอ๋ย จงถวาย
โมไรต์ และโอกกษั ตริ ย์ ของ สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ท่ าน
เมืองบาชาน และบรรดาราชอา- ที& ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ จงถวาย
ณาจักรแห่ งคานาอัน
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์
12 และประทานแผ่ นดิ นของเขา 21 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ จาก
ทั(งหลายให้ เป็ นมรดก เป็ นมร- ศิ โยน พระองค์ ผ้ ู ทรงพํานั กอยู่
ดกแก่ อิ ส ราเอลประชาชนของ ในเยรู ซาเล็ม จงสรรเสริ ญพระ
พระองค์
เยโฮวาห์ เถิด
13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ จงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ
นามของพระองค์ ดาํ รงเป็ นนิ ตย์
พระเมตตาของพระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ความ
โอ จงโมทนาขอบ
ระลึ กถึ งพระองค์ ดาํ รงอยู่ ทุ กชั& ว
พระคุ ณพระเยโฮอายุ
วาห์ เพราะพระองค์ ทรงประ14 เพราะพระเยโฮวาห์ จ ะทรง เสริ ฐ เพราะความเมตตาของ
แก้ แทนประชาชนของพระองค์ พระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
และทรงกลั บพระทั ย ในเรื& อง 2โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระ
บรรดาผู้ รับใช้ ของพระองค์
เจ้ าผู้ เหนื อพระทั( งหลาย เพราะ
บรรดารู ปเคารพไร้สาระ
ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง
15 รู ปเคารพของบรรดาประชา เป็ นนิตย์
ชาติ เป็ นเงิ นและทองคํา เป็ น 3โอ จงโมทนาขอบพระคุ ณ
หั ตถกรรมของมนุ ษย์
ถวายแด่ พระองค์ ผู้ เป็ นเจ้ า
16 รูปเหล่ านั( นมีปาก แต่ พูดไม่ เหนื อเจ้ าทั( งหลาย เพราะความ
ได้ มีตา แต่ ดูไม่ ได้
เมตตาของพระองค์ ดาํ รงเป็ น
17 มีหู แต่ ฟังไม่ ได้ ยิน ทั(งไม่ มี นิตย์
ลมหายใจในปากของรูปนั( น
4ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงกระ-

136

(L) สดด PJ:HK-MI (DI) สดด HH:F-K (DD) กดว FD:FD-KM (DF) สดด HH:D-K
(DK) สดด J:L (DH) สดด P:J (DM) สดด DDM:H-J (DO) อสย O:DI (DJ) สดด LP:P
(DL) สดด DDM:L-DD (FD) สดด PO:F (D) สดด DIM:D (F) สดด JF:D (K) D ทธ O:DM
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สดุดี DKO
หน้ า 1294
ทําการมหั ศจรรย์ ย&ิ งใหญ่ แต่ องค์ ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง
เดี ยว เพราะความเมตตาของ เป็ นนิตย์
พระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
13 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงแบ่ ง
5ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงสร้ าง ทะเลแดงออกจากกั น เพราะ
ฟ้ าสวรรค์ ด้ วยพระสติ ปั ญญา ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง
เพราะความเมตตาของพระองค์ เป็ นนิตย์
ดํารงเป็ นนิตย์
14 และทรงให้ อิ สราเอลผ่ านไป
6ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงกาง ท่ามกลางทะเลนั( น เพราะความ
แผ่ นดิ นโลกออกเหนื อ นํา( ทั( ง เมตตาของพระองค์ ดาํ รงเป็ น
หลาย เพราะความเมตตาของ นิตย์
พระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
15 แต่ ทรงควํ&า ฟาโรห์ และกอง
7ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงสร้ าง ทั พ ของท่ านเสี ยในทะเลแดง
ดวงสว่ างใหญ่ ๆ เพราะความ เพราะความเมตตาของพระองค์
เมตตาของพระองค์ ดาํ รงเป็ น ดํารงเป็ นนิตย์
นิตย์
16 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงนํา
8สร้ างดวงอาทิตย์ให้ ครองกลาง ประชาชนของพระองค์ ไปใน
วั น เพราะความเมตตาของพระ ถิ& นทุ รกันดาร เพราะความเมตองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
ตาของพระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
9ดวงจั นทร์ และดาวทั( งหลายให้ 17 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี
ครองกลางคื น เพราะความ พระมหากษัตริย์ท( ังหลาย เพราะ
เมตตาของพระองค์ ดาํ รงเป็ น ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง
นิตย์
เป็ นนิตย์
10 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงตีอี- 18 และทรงสั ง หารกษั ตริ ย์ พระ
ยิ ปต์ ทางบรรดาลู กหั วปี เพราะ นามอุ โฆษ เพราะความเมตตา
ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง ของพระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
เป็ นนิตย์
19 มี สิ โหนกษั ตริ ย์ ของคนอา11 และทรงนําอิ สราเอลออกมา โมไรต์ เพราะความเมตตาของ
จากท่ ามกลางเขา เพราะความ พระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
เมตตาของพระองค์ ดาํ รงเป็ น 20 และโอกกษั ต ริ ย์ แ ห่ งเมื อ ง
นิตย์
บาชาน เพราะความเมตตาของ
12 ด้ วยพระหั ตถ์ เ ข้ มแข็ ง และ พระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
พระกรที& เหยี ยดออก เพราะ 21 และประทานแผ่ นดิ นของเขา
(M) สดด KK:O (O) สดด FH:F (P) สดด PH:DO (J) สดด DHJ:K (L) สดด J:K
(DI) สดด PJ:MD (DD) สดด PJ:MF (DF) อพย O:O (DK) สดด OO:M (DM) สดด PJ:MK
(DO) สดด PP:FI (DP) สดด DKM:DI (DL) กดว FD:FD (FI) กดว FD:KK; พบญ K:D
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หน้ า 1295
สดุดี DKO-DKJ
ให้ เป็ นมรดก เพราะความเมต- สนาน เขาว่ า "จงร้ องเพลงศิโยน
ตาของพระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
สักบทหนึ& งให้ เราฟั ง"
22 ให้ เป็ นมรดกแก่ อิ สราเอลผู้ 4เราจะร้ องเพลงของพระเยโฮรับใช้ ของพระองค์ เพราะความ วาห์ ได้ อย่ างไร ที& ในแผ่ นดิ น
เมตตาของพระองค์ ดาํ รงเป็ น ต่ างด้ าว
นิตย์
5โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย ถ้ าข้ าพเจ้ า
23 คือพระองค์น&ี เอง ผู้ ทรงระ- ลื มเธอก็ขอให้ มื อขวาของข้ าพลึ กถึงเราในฐานะตํ&า ต้ อยของเรา เจ้ าลืมฝี มือเสีย
เพราะความเมตตาของพระองค์ 6ขอให้ ลิ( นของข้ าพเจ้ า เกาะติ ด
ดํารงเป็ นนิตย์
เพดานปากของข้ าพเจ้ า ถ้ าว่ า
24 และทรงไถ่ เราให้ พ้ นจาก ข้ าพเจ้ าไม่ ระลึ กถึ งเธอ ถ้ าว่ า
ศัตรูของเรา เพราะความเมตตา ข้ าพเจ้ ามิ ไ ด้ ตั( งเยรู ซ าเล็ ม ไว้
ของพระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
เหนื อความชื& นบานอั นสู ง ที& สุ ด
25 พระองค์ ผ้ ู ประทานอาหาร ของข้ าพเจ้ า
แก่ เนื( อหนังทั(งปวง เพราะความ 7โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ในวัน
เมตตาของพระองค์ ดาํ รงเป็ น แห่ งเยรู ซ าเล็ ม ขอทรงระลึ ก ถึ ง
นิตย์
คนเอโดม ผู้ ท&ี พูดว่ า "จงทลาย
26 โอ จงโมทนาขอบพระคุ ณ เสี ย จงทลายเสี ย ลงไปจนถึ ง
พระเจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์ เพราะ รากฐานของมัน"
ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง 8โอ ธิดาแห่ งบาบิโลนเอ๋ย ซึ& งจะ
เป็ นนิตย์
ต้ องล้ างผลาญเสีย ความสุขจงมี
ความมันคงของพวกยิว
แก่ ผ้ ู ที& ส นองเจ้ าให้ สมกั บที& เจ้ า
ได้ กระทํากับเรา
ในเมื อเขาเป็ นเชลย
9ความสุ ขจงมี แก่ ผ้ ู ท&ี เอาลูกเล็ก
ณ ริ มฝั& งแม่ นาํ(
แห่ งบาบิ โลนเรา เด็กแดงของเจ้ าเหวี& ยงกระแทก
นั& งลง เมื& อได้ ระลึกถึงศิโยนเราก็ ลงกับก้ อนหิ น
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะ
รํ&าไห้
พระวจนะของพระองค์
2 ในท่ ามกลางที& นั& นเราแขวน
พิณเขาคู่ ของเราไว้ ท&ีต้นหลิว
เป็ นความจริ ง
3 เพราะที& นั& นผู้ ที& นาํ เราไปเป็ น
เพลงสดุดีของดาวิด
เชลยต้ องการให้ เราร้ องเพลง
ข้ าพระองค์ จะสรรและผู้ ท&ี ปล้ นเราต้ องการให้ สนุ ก
เสริ ญพระองค์ ด้ วย

137

138

(FF) สดด HP:H (FK) สดด DIF:DP (FH) อพย DM:DK (FM) สดด DIH:FP
(FO) สดด DKO:D-K (D) ปฐก F:DI-DH (F) สดด KK:F (K) สดด DFK:K-H; พคค F:DM
(H) ปญจ K:H (M) สดด JH:D-F (O) สดด FF:DM (P) สดด PH:DJ (J) อสย HP:D-M
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สดุดี DKJ, DKL
หน้ า 1296
สิ( นสุดใจของข้ าพระองค์ ข้ าพระ พระองค์ จะทรงเหยียดพระหั ตถ์
องค์ จะร้ องเพลงสรรเสริ ญถวาย ของพระองค์ ออกต่ อต้ านความ
พระองค์ต่อหน้ าบรรดาพระ
พิ โรธของศั ต รู ของข้ าพระองค์
2ข้ า พระองค์ ก ราบลงตรงมายั ง และพระหั ตถ์ ขวาของพระองค์
พระวิ ห ารอั น บริ สุ ท ธิ@ ของพระ จะทรงช่ วยข้ าพระองค์ให้ รอด
องค์ และสรรเสริญพระนามของ 8พระเยโฮวาห์ จ ะทรงให้ สํา เร็จ
พระองค์ เพราะความเมตตา พระประสงค์ ข องพระองค์ แ ก่
และความจริ งของพระองค์ ข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮเพราะพระองค์ ท รงเชิ ดชู พระ วาห์ ความเมตตาของพระองค์
วจนะของพระองค์ เหนื อพระ ดํารงเป็ นนิตย์ ขออย่ าทรงละทิ(ง
นามทั(งหลายของพระองค์
พระหั ตถกิจของพระองค์
3 ในวั นที& ข้ าพระองค์ ร้ องทู ล
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้า
พระองค์ ได้ ทรงตอบข้ าพระองค์
และทู ลขอความจริ งใจ
พระองค์ทรงเพิ& มกําลังจิตใจของ
ถึงหัวหน้านักร้อง
ข้ าพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด
4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ บรรดา
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮกษัตริย์แห่ งแผ่ นดินโลกจะสรรวาห์ พระองค์ ได้
เสริ ญพระองค์ เมื& อท่ านเหล่ า ทรงตรวจสอบข้ าพระองค์ และ
นั( นได้ ยิ นพระวจนะแห่ งพระ ทรงรู้ จักข้ าพระองค์
โอษฐ์ ของพระองค์
2เมื& อข้ าพระองค์ น&ั งลงและลุ ก
5และท่ านเหล่ านั( นจะร้ องเพลง ขึ( น พระองค์ทรงทราบ พระองค์
ถึ งพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ ทรงประจั กษ์ ในความคิ ด ของ
เพราะสง่ าราศี ของพระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์ได้ แต่ ไกล
นั( นใหญ่ หลวง
3 พระองค์ ทรงค้ นวิ ถี ของข้ า
6 ถึ งแม้ พระเยโฮวาห์ น( ั นสู งยิ& ง พระองค์ และการนอนของข้ า
พระองค์ ก็ ท รงเห็ น แก่ คนตํ&า พระองค์ และทรงคุ้ นเคยกับทาง
ต้ อย แต่ พระองค์ ทรงทราบคน ทั(งสิ( นของข้ าพระองค์
โอหั งได้ แต่ ไกล
4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แม้
ความมันใจในพระเจ้า
ก่ อนที& ล( ิ นของข้ าพระองค์ จะพู ด
7 แม้ ข้ าพระองค์ เ ดิ น อยู่ กลาง ดูเถิด พระองค์กท็ รงทราบความ
ความลําบากยากเย็น พระองค์ เสียหมดแล้ ว
จะทรงสงวนชี วิ ตข้ าพระองค์ ไ ว้ 5พระองค์ ทรงล้ อ มข้ า พระองค์
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(F) สดด M:P (K) สดด DJ:O (H) สดด PF:DD (M) อสย MF:P-DI (O) สดด MD:DP
(P) สดด FK:K-H (J) สดด MP:F; อสย FO:DF (D) สดด DD:H-M; DKL:FK
(F) ปฐก DO:DK; สดด MO:J (K) โยบ DK:FO-FP (H) โยบ J:F; KJ:F; สดด DL:DH
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หน้ า 1297
สดุดี DKL
อยู่ ท( ังข้ างหลังและข้ างหน้ า และ ครรภ์มารดาของข้ าพระองค์
ทรงวางพระหั ตถ์บนข้ าพระองค์
14 ข้ าพระองค์ จะสรรเสริ ญพระ
6ความรู้ อย่ า งนี( มหั ศจรรย์ เ กิ น องค์ เพราะข้ าพระองค์ ถูกสร้ าง
ข้ าพระองค์ สูงนัก ข้ าพระองค์ มาอย่ างแปลกประหลาดและน่ า
เอื( อมไม่ ถึง
กลั ว พระราชกิ จของพระองค์
7 ข้ าพระองค์ จ ะไปไหนให้ พ้ น มหั ศจรรย์ จิ ตใจข้ าพระองค์
พระวิ ญญาณของพระองค์ ได้ ทราบเรื& องนี( อย่ างดี
หรื อข้ าพระองค์จะหนี ไปไหนให้ 15 เมื& อ ข้ า พระองค์ ถู ก สร้ างอยู่
พ้ นพระพักตร์ของพระองค์
ในที& ลั บลี( ประดิ ษฐ์ ข( ึ นมา ณ
8ถ้ าข้ าพระองค์ ข( ึ นไปยั งสวรรค์ ภายในที& ลึ กแห่ งโลก โครงร่ าง
พระองค์ ทรงสถิ ตที& น&ั น ถ้ าข้ า ของข้ าพระองค์ ไม่ ปิ ดบั งไว้ จาก
พระองค์ จ ะทํา ที& น อนไว้ ในนรก พระองค์
ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตที&น&ั น
16 พระเนตรของพระองค์ ท รง
9 ถ้ าข้ าพระองค์ จ ะติ ด ปี กแสง เห็ น ส่ วนประกอบของข้ าพระ
อรุ ณ และอาศั ยอยู่ ท&ี ส่ วนของ องค์ในเมื& อยังไม่ สมบูรณ์ ในวัน
ทะเลไกลโพ้ น
ทั( งหลายที& กํา ลั งประกอบขึ( น
10 แม้ ถึ งที& น&ั น พระหั ตถ์ ของ เมื& อครั( งไม่ เกิ ดขึ( น
อวั ยวะ
พระองค์ จะนํา ข้ าพระองค์ และ ทั( งหลายของข้ าพระองค์ ก ็ ท รง
พระหั ตถ์ ขวาของพระองค์ จะยึ ด จารึ ก ไว้ ในพระตํา รั บของพระ
ข้ าพระองค์ไว้
องค์
11 ถ้ าข้ าพระองค์ จะว่ า "แน่ 17 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า พระดําริ
นอนความมื ดจะบั งข้ าไว้ และ ของพระองค์ ประเสริฐแก่ ข้าพระ
ความสว่ า งจะรอบข้ าเป็ นกลาง องค์ จริ งๆ รวมกั นเข้ าก็ไพศาล
คืน"
นักหนา
12 สํา หรั บพระองค์ แม้ ความ 18 ถ้ าข้ าพระองค์ จ ะนั บก็ ม าก
มื ด ก็ มิ ไ ด้ ซ่ อ นอะไรไว้ จากพระ กว่ าเม็ดทราย เมื& อข้ าพระองค์
องค์ กลางคื นก็แจ้ งอย่ างกลาง ตื& นขึ( น ข้ าพระองค์ ก ็ยั งอยู่ กั บ
วั น ความมื ดเป็ นอย่ างความ พระองค์
สว่ าง
19 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า แน่ นอน
13 เพราะพระองค์ ทรงปั( นส่ วน พระองค์จะทรงสั งหารคนชั& วเสีย
ภายในของข้ าพระองค์ พระองค์ ดังนั( น คนกระหายเลือดเอ๋ย จง
ทรงทอข้ าพระองค์เข้ าด้ วยกันใน พรากไปจากข้ าพระองค์
(O) สดด HI:M (P) ยรม FK:FK-FH (J) อสค FJ:DF-DP
(L) สดด DJ:DI (DI) สดด OK:J (DD) สดด DI:DD-DK (DF) อพย DH:FI; FI:FD
(DK) โยบ DI:L-DF (DH) ปฐก D:FO-FP (DM) สดด DKL:DK (DO) สดด MO:J
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สดุดี DKL, DHI
หน้ า 1298
20 เพราะพวกเขากล่ าวต่ อต้ าน มีสงครามขึ( น
พระองค์ ด้ วยมุ่ งร้ าย และพวก 3เขาทําลิ( นของเขาให้ คมเหมือน
ศั ต รู ข องพระองค์ ใ ช้ พระนาม ลิ( นงู และภายใต้ ริ มฝี ปากของ
ของพระองค์อย่ างไร้ ประโยชน์
เขามีพิษของงูพิษ เซลาห์
21 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า 4โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระองค์ มิ ได้ เกลี ยดผู้ ที& เกลี ยด รั ก ษาข้ าพระองค์ ไ ว้ ให้ พ้ นจาก
พระองค์หรือ และข้ าพระองค์มิ มื อของคนชั& ว ขอทรงสงวนข้ า
ได้ สะอิ ดสะเอี ยนคนเหล่ านั( นผู้ พระองค์ ไว้ จากคนทารุ ณ ผู้ คิ ด
ลุกขึ( นต่ อสู้ พระองค์ดอกหรือ
แผนการพลิ กเท้ าของข้ าพระ
22 ข้ าพระองค์ เ กลี ยดเขาด้ วย องค์
ความเกลียดอย่ างที&สุด และนับ 5 คนโอหั งได้ ซ่ อนกั บดั กข้ า
เขาเป็ นศัตรูของข้ าพระองค์
พระองค์ และวางบ่ วงไว้ ที& ข้ าง
23 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงค้ น ทางเขากางตาข่ าย เขาตั( งบ่ วง
ดู ข้าพระองค์ และทรงทราบจิ ต แร้ วดักข้ าพระองค์ เซลาห์
ใจของข้ าพระองค์ ขอทรงลองข้ า 6 ข้ าพเจ้ าทู ลพระเยโฮวาห์ ว่ า
พระองค์ และทรงทราบความ "พระองค์ ท รงเป็ นพระเจ้ าของ
คิดของข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ24 และทอดพระเนตรว่ า มี ทาง วาห์ ขอทรงฟั งเสี ยงทู ลวิ งวอน
ชั& วใดๆในข้ าพระองค์ ห รื อ ไม่ ของข้ าพระองค์
และขอทรงนํา ข้ าพระองค์ ไ ปใน 7โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าคือองค์พระผู้
มรรคานิรันดร์
เป็ นเจ้ า ผู้ ทรงเป็ นกํา ลั งแห่ ง
ดาวิดทู ลขอพระเจ้า
ความรอดของข้ าพระองค์ พระ
องค์ ท รงคลุ มศี รษะข้ า พระองค์
ทรงช่ วยท่ านให้พน้
ไว้ ในยามศึก
ถึงหัวหน้านักร้อง
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่ า
เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ- ทรงอนุ มั ติ ตามความปรารถนา
วาห์ ขอทรงช่ วยข้ า ของคนชั& ว อย่ าให้ การคิ ดปอง
พระองค์ ใ ห้ พ้ นจากคนชั& วร้ าย ร้ ายของเขาคืบหน้ าไป เกลือกว่ า
ขอทรงสงวนข้ าพระองค์ ไว้ จาก เขาจะยกตัวขึ( น เซลาห์
9 ฝ่ ายศี ร ษะของคนที& ล้ อมข้ า
คนทารุณ
2ผู้ คิ ดปองร้ ายอยู่ ในจิ ตใจของ พระองค์ ไว้ น( ั น ขอให้ ความ
เขา และก่ อกวนต่ อเนื& องกั นให้ สาระแนแห่ งริ ม ฝี ปากของเขา

140

(FI) สดด PK:J-L (FD) สดด DM:H (FF) สดด DID:K-J (FK) สดด FO:F; DKL:D
(FH) สดด P:K-H (D) สดด HK:D (F) สดด F:D-F (K) สดด MF:F-K (H) สดด DP:J-L
(M) สดด DI:H-DF (O) สดด DO:F (P) สดด DJ:D-F (J) สดด FP:DF (L) สดด P:DO

19_psa.pub
page 160

Friday, March 04, 2016 19:30

หน้ า 1299
สดุดี DHI, DHD
ท่วมเขา
ตั( งยามเฝ้ าปากของข้ าพระองค์
10 ขอให้ ถ่ านที& ลุ กอยู่ ตกใส่ เขา ขอรั กษาประตู ริ ม ฝี ปากของข้ า
ขอให้ เขาถู กทิ( งในไฟลงไปใน พระองค์
บ่ อ ไม่ ให้ ลุกขึ( นมาอีก
4 ขออย่ าให้ จิ ตใจข้ าพระองค์
11 ขออย่ าให้ เขาตั( งคนส่ อเสี ยด เอนเอี ยงไปหาความชั& วใดๆ
ไว้ ในแผ่ นดิน ขอให้ ความร้ ายล่ า หรื อให้ ข้ าพระองค์ ส าละวนอยู่
คนทารุณจนควํ&าเขาได้ "
กั บการชั& วร้ ายร่ วมกั บคนที& ทํา
12 ข้ าพเจ้ าทราบว่ า พระเยโฮ- ความชั& วช้ า และขออย่ าให้ ข้ า
วาห์ จะทรงกระทํา ความเที& ยง พระองค์กินของโอชะของเขา
ธรรมให้ แก่ ผ้ ู ที& ทุ กข์ ยาก และ 5 ขอให้ คนชอบธรรมตี ข้ าพระ
ทรงจั ดความยุ ติ ธรรมให้ แก่ คน องค์ จะเป็ นความเมตตาแก่ ข้ า
ขัดสน
พระองค์ ขอให้ เขาติ เตี ยนข้ า
13 แน่ นอนที เดี ยว ที& คนชอบ พระองค์ จะเป็ นนํา( มันดี เลิศซึ& ง
ธรรมจะถวายโมทนาขอบพระ จะไม่ ใ ห้ ศี ร ษะข้ าพระองค์ แตก
คุ ณพระนามของพระองค์ คน เพราะข้ าพระองค์ ยังอธิษฐานต่ อ
เที& ยงธรรมจะอาศั ยอยู่ ต่ อเบื( อง สู้ ความชั& วของเขาทั(งหลายอยู่
พระพักตร์พระองค์
6 เมื& อผู้ พิ พากษาทั( งหลายของ
ดาวิดทู ลขอให้เรื องของท่ าน
เขาถู กโยนลงที& หน้ าผา เขาจะ
ได้
ยิ นถ้ อยคํา ของข้ าพระองค์
เป็ นที พอพระทัยของพระเจ้า
เพราะเป็ นถ้ อยคําไพเราะ
เพลงสดุดีของดาวิด
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ 7กระดู กของเราทั( งหลายกระข้ าพระองค์ ร้ องทู ล จายที& ปากแดนผู้ ตายฉั นใด
ต่ อพระองค์ ขอทรงรี บตอบข้ า เหมื อนเมื& อคนหนึ& งตั ดและ
พระองค์ ขอทรงเงี& ยพระกรรณ ผ่ าไม้ อยู่ บนแผ่ นดินฉันนั( น
สดั บเสี ยงข้ าพระองค์ เมื& อข้ า 8โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าคือองค์พระผู้
เป็ นเจ้ า ตาของข้ าพระองค์ เพ่ ง
พระองค์ร้องทู ลพระองค์
2 ขอให้ คํา อธิ ษฐานของข้ าพระ ตรงพระองค์ ข้ าพระองค์ วางใจ
องค์ เป็ นดั งเครื& อ งหอมต่ อพระ ในพระองค์ ขออย่ าให้ จิ ตใจข้ า
พั กตร์ พระองค์ และที& ข้ าพระ พระองค์ไร้ คุณธรรม
องค์ ยกมื อขึ( นเป็ นดั งเครื& อง 9 ขอพระองค์ ท รงรั ก ษาข้ าพระ
องค์ ให้ พ้ นจากกั บซึ& งเขาวางดั ก
สัตวบูชาเวลาเย็น
3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง ข้ าพระองค์ ไว้ และจากบ่ วงแร้ ว
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(DI) สดด DD:O (DD) สดด DF:K-H (DF) สดด L:H (DK) สดด KF:DD-KK:D; อสย K:DI
(D) สดด HI:DK (F) สภษ DM:J (K) สดด DP:K-M (H) สดด DDL:KO (M) D ซมอ FM:KD
(O) D ซมอ KD:D-J (P) สดด HH:FF (J) สดด FM:DM (L) สดด DDL:DDI; DHI:M
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สดุดี DHD-DHK
หน้ า 1300
ของผู้ กระทําความชั& วช้ า
ของข้ าพระองค์ ในแผ่ น ดิ นของ
10 ขอให้ คนชั& วตกไปด้ วยกั นใน คนเป็ น
ข่ ายของตนเอง แต่ ขอให้ ข้ า 6 ขอทรงฟั งคํา ร้ องทู ลของข้ า
พระองค์ผ่านพ้ นไป
พระองค์ เพราะข้ าพระองค์ ตก
ดาวิดได้รบั ความปลอบโยน
ตํ&า มากนั ก ขอทรงช่ วยข้ าพระ
องค์ ใ ห้ พ้ นจากผู้ ข่ มเหงข้ าพระ
เมื อท่ านอธิษฐาน
องค์ เพราะเขาแข็งแรงเกินกําลัง
มัสคิ ลบทหนึ งของดาวิด
ข้ าพระองค์
คําอธิ ษฐานเมื อท่ านอยู่ในถํา0 ..
ข้ าพเจ้ าร้ อ งทู ล 7 ขอทรงพาจิ ตใจข้ าพระองค์
พระเยโฮวาห์ ด้ วย ออกจากคุก เพื& อข้ าพระองค์ จะ
เสียงของข้ าพเจ้ า ด้ วยเสียงของ สรรเสริ ญพระนามของพระองค์
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าวิงวอนต่ อพระ คนชอบธรรมจะล้ อมข้ าพระองค์
ไว้ เพราะพระองค์ จะทรงกระทํา
เยโฮวาห์
2ข้ าพเจ้ าหลั& งคํา ครํ&า ครวญของ แก่ ข้าพระองค์อย่ างบริบูรณ์"
การทู ลขอความโปรดปราน
ข้ าพเจ้ าออกมาต่ อเบื( องพระ
เมื อต้องถู กตัดสิน
พักตร์พระองค์ ข้ าพเจ้ าทู ลเรื& อง
ความลํา บากยากเย็ นของข้ า พเพลงสดุดีของดาวิด
เจ้ าต่ อพระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคํา
3เมื& อจิ ตใจของข้ าพระองค์ อ่ อน
ระอาภายใน พระองค์ทรงทราบ อธิษฐานของข้ าพระองค์ ขอทรง
ทางของข้ าพระองค์ ในวิ ถี ท&ี ข้ า เงี& ยพระกรรณสดั บคํา วิ งวอน
พระองค์ เ ดิ น ไปเขาซ่ อ นกั บไว้ ของข้ าพระองค์ ขอทรงตอบข้ า
พระองค์ ต ามความสั ต ย์ สุ จ ริ ต
ดักข้ าพระองค์
4 ข้ าพระองค์ มองทางขวามื อ ของพระองค์ ตามความชอบ
และมองดู แต่ ไม่ มีใครยอมรู้ จัก ธรรมของพระองค์
ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ไม่ มี ท&ี 2ขออย่ าทรงตั ดสิ นผู้ รั บใช้ ของ
หลบภัย ไม่ มีใครเอาใจใส่ จิตใจ พระองค์ เพราะไม่ มี คนเป็ นคน
ข้ าพระองค์
ใดที& ชอบธรรมในสายพระเนตร
5โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระ ของพระองค์
องค์ ร้ องทู ลต่ อพระองค์ ข้ า 3 เพราะศั ตรู ข่ มเหงจิ ตใจข้ า
พระองค์ ว่ า "พระองค์ ทรงเป็ น พระองค์ มันขยี( ชีวิตข้ าพระองค์
ที&ล( ี ภัยของข้ าพระองค์ เป็ นส่ วน ลงถึ งดิ น มั นได้ กระทํา ให้ ข้ า
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(DI) สดด P:DM-DO (D) สดด KF:D (F) สดด HF:H (K) สดด FF:DH; OD:F
(H) สดด KD:DD (M) สดด HO:D, P (O) สดด HH:FH-FO (P) สดด L:D
(D) สดด KD:D; PD:F (F) โยบ DH:K; สดด DKI:K (K) สดด P:D-F; DP:L-DK
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หน้ า 1301
สดุดี DHK, DHH
พระองค์ อาศั ยในที& มื ด เหมื อน ซ่ อนตัวอยู่ กับพระองค์
คนที&ตายนานแล้ ว
10 ขอทรงสอนให้ ข้าพระองค์ ทาํ
4 เพราะฉะนั( นจิ ตวิ ญญาณของ ตามพระทัยของพระองค์ เพราะ
ข้ าพระองค์ จึ ง อ่ อนระอาอยู่ ใน พระองค์ ท รงเป็ นพระเจ้ าของ
ข้ าพระองค์ จิ ตใจภายในข้ า ข้ าพระองค์ พระวิ ญญาณของ
พระองค์กอ็ ้ างว้ าง
พระองค์ ประเสริ ฐ ขอทรงนํา
5 ข้ าพระองค์ ร ะลึ ก ถึ งสมั ยเก่ า ข้ าพระองค์ เ ข้ าไปยั งแผ่ นดิ น
ก่ อนได้ ข้ าพระองค์คิดคํานึงถึง แห่ งความเที&ยงธรรม
ทุ กสิ& งที& พระองค์ทรงกระทํา ข้ า 11 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์ ราํ พึ ง ถึ ง พระหั ต ถกิ จ ทรงสงวนชี วิ ตข้ าพระองค์ ไว้
ของพระองค์
เพราะเห็ นแก่ พระนามของพระ
6ข้ าพระองค์เหยี ยดมือออกไปสู่ องค์ ขอทรงนํา จิ ตใจข้ าพระ
พระองค์ จิ ตใจของข้ าพระองค์ องค์ อ อกมาจากความยากลํา กระหายหาพระองค์ อ ย่ า งแผ่ น บากเพราะเห็ นแก่ ความชอบ
ดินที&แห้ งผาก เซลาห์
ธรรมของพระองค์
7โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง 12 และขอทรงตั ด ศั ต รู ของข้ า
รีบฟั งข้ าพระองค์ จิตวิญญาณข้ า พระองค์ ออกไปตามความเมตพระองค์ฝ่ อไปแล้ ว ขออย่ าทรง ตาของพระองค์ และขอทรงทํา
ซ่ อ นพระพั กตร์ ของพระองค์ ไว้ ลายบรรดาผู้ ที& ทรมานจิ ตใจข้ า
จากข้ าพระองค์ เกรงว่ าข้ าพระ พระองค์ เพราะข้ าพระองค์เป็ น
องค์ จะเหมื อนคนเหล่ านั( นที& ลง ผู้ รับใช้ ของพระองค์
ไปยังปากแดนผู้ ตาย
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้า
8ขอทรงโปรดให้ ข้ าพระองค์ ได้
เพลงสดุดีของดาวิด
ยิ นถึ งความเมตตาของพระองค์
สาธุการแด่ พระเยในเวลาเช้ า เพราะข้ าพระองค์
โฮวาห์ กํา ลั ง ของ
วางใจในพระองค์ ขอทรงสอน ข้ าพระองค์ ผู้ ทรงฝึ กมื อของ
ข้ าพระองค์ ถึ งทางที& ควรดํา เนิ น ข้ าพระองค์ ให้ ทําสงคราม และ
ไป เพราะข้ าพระองค์ต( ั งใจแน่ ว นิ( วมือของข้ าพระองค์ให้ ทาํ ศึก
แน่ ในพระองค์
2ทรงเป็ นความดี และป้ อมปรา9โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง การของข้ าพระองค์ เป็ นที&กาํ บัง
ช่ วยข้ า พระองค์ ให้ พ้ นจากศั ตรู เข้ มแข็ง และเป็ นผู้ ช่ วยให้ พ้ น
ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ได้ ของข้ าพระองค์ เป็ นโล่ ของข้ า

144

(H) สดด MM:M (M) สดด HF:O (O) สดด HH:FI; JJ:L (P) สดด DH:D-H
(J) สดด KI:M (L) สดด KH:F-H (DI) สดด FM:H-M (DD) สดด JM:O; DDL:FM
(DF) สดด MH:M; MM:FK (D) สดด DJ:F, KD (F) F ซมอ FF:F-K
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สดุดี DHH
หน้ า 1302
พระองค์ และเป็ นผู้ ซึ& งข้ าพระ ความรอดแก่ บรรดากษั ตริ ย์ ผู้
องค์ วางใจอยู่ ผู้ ทรงปราบชน ทรงช่ วยดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของพระ
ชาติท( ังหลายไว้ ใต้ ข้าพระองค์
องค์ ใ ห้ พ้ นจากดาบที& นํา มาซึ& ง
3ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ มนุ ษย์เป็ น ความเจ็บปวด
อะไรเล่ าซึ& งพระองค์ทรงเอาพระ 11 ขอทรงช่ วยเหลื อข้ าพระองค์
ทั ยใส่ เขา หรื อบุ ตรของมนุ ษย์ และขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ใ ห้
เป็ นอะไรซึ& งพระองค์ ทรงคิ ดถึ ง พ้ นจากมือคนต่ างด้ าว ผู้ ซ&ึ งปาก
เขา
ของเขาพู ดเรื& อ งไร้ สาระและซึ& ง
4มนุ ษย์ เหมื อนสิ& งไร้ สาระ วั น มื อ ขวาของเขาเป็ นมื อ ขวาแห่ ง
เวลาของเขาเหมือนเงาที&ผ่านไป
ความมุ สา
5โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง 12 เพื& อบรรดาบุ ตรชายของ
โน้ มฟ้ าสวรรค์ของพระองค์ และ ข้ าพระองค์ ท( ั งหลายเมื& อเขายั ง
ขอเสด็จลงมาแตะต้ องภูเขาเพื& อ หนุ่ มๆอยู่ จ ะเป็ นเหมื อนต้ นไม้
ให้ มันมีควันขึ( น
โตเต็มขนาด เพื& อบรรดาบุ ตร
6 ขอทรงพุ่ งฟ้ าผ่ า ออกมาและ สาวของข้ าพระองค์ ท( ั งหลายจะ
กระจายเขาไป ขอทรงยิ งลู กธนู เป็ นเหมือนเสาหั วมุ ม สลักออก
ของพระองค์ และทรงทํา ลาย มาตามแบบพระราชวัง
พวกเขา
13 เพื& อยุ้ งฉางของข้ าพระองค์
7 ขอทรงเหยี ย ดพระหั ตถ์ ข อง ทั( งหลายจะเต็ม มีของบรรจุ อยู่
พระองค์ จากที& สู ง ขอทรงช่ วย ทุ กอย่ าง เพื& อแกะของข้ าพระ
เหลื อข้ าพระองค์ และช่ วยข้ า องค์ ทั( งหลายมี ลู กตั( งพั นตั( ง
พระองค์ให้ พ้นจากนํา( มากหลาย หมื& นตามถนนของข้ าพระองค์
ให้ พ้นจากมือของชนต่ างด้ าว
ทั(งหลาย
8 ผู้ ซึ& งปากของเขาพู ด เรื& องไร้ 14 เพื& อวั วตั วผู้ ของข้ า พระองค์
สาระและซึ& งมื อขวาของเขาเป็ น ทั(งหลายมีกาํ ลังใช้ แรงงาน เพื& อ
มือขวาแห่ งความมุ สา
ไม่ มี ใครพั งเข้ ามา ไม่ มี ออกไป
9โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ข้ าพระองค์ เพื& อไม่ มี เสี ยงร้ องทุ กข์ ในถนน
จะร้ องเพลงบทใหม่ ถวายแด่ หนทางขอ งข้ าพระอ งค์ ทั( ง
พระองค์ ข้ าพระองค์ จะร้ อง หลาย
เพลงสรรเสริ ญพระองค์ ด้ วยพิ ณ 15 ชนชาติ ผ้ ู มี พ ระพรอย่ างนี(
ใหญ่ และพิณสิบสาย
หลั& งลงมาถึ งก็เป็ นสุ ข ชนชาติ
10 พระองค์ ทรงเป็ นผู้ ประทาน ซึ& งพระเจ้ าของเขาคื อพระเยโฮ(K) สดด J:H (H) สดด KL:M-O (M) สดด DJ:L (O) สดด DJ:DK-DH (P) สดด DJ:DO
(J) สดด DI:P (L) สดด KK:F-K (DI) สดด DJ:MI (DD) สดด DHH:P-J
(DF) สดด DDM:DH-DM (DK) สดด DIP:KP (DH) พบญ FJ:P (DM) สดด KK:DF

19_psa.pub
page 164

Friday, March 04, 2016 19:30

หน้ า 1303
สดุดี DHH, DHM
วาห์ กเ็ ป็ นสุข
อั นอุ ดมของพระองค์ ออกมา
ดาวิดสรรเสริ ญพระเจ้า
และจะร้ องเพลงถึ ง ความชอบ
ธรรมของพระองค์
บทเพลงสรรเสริญของดาวิด
ข้ าแต่ พระเจ้ าของ 8 พระเยโฮวาห์ ท รงพระเมตตา
ข้ าพระองค์ โอ ข้ า และทรงเต็ ม ไปด้ วยพระกรุ ณา
แต่ พระมหากษัตริย์ ข้ าพระองค์ ทรงกริ( วช้ าและมี ค วามเมตตา
จะเยิ นยอพระองค์ จะถวายสา- อย่ างอุดม
ธุ ก ารแด่ พระนามของพระองค์ 9พระเยโฮวาห์ ทรงดี ต่ อ ทุ ก คน
และความเมตตาของพระองค์ มี
เป็ นนิจกาล
2ข้ าพระองค์จะถวายสาธุการแด่ อยู่ เหนื อพระราชกิ จ ทั( ง สิ( นของ
พระองค์ทุกๆวัน ข้ าพระองค์จะ พระองค์
สรรเสริ ญพระนามของพระองค์ 10 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
ราชกิ จ ทั( งสิ( นของพระองค์ จ ะ
เป็ นนิจกาล
3พระเยโฮวาห์ น( ั นยิ& งใหญ่ และ สรรเสริญพระองค์ และวิสุทธิชน
สมควรจะสรรเสริ ญอย่ างยิ& ง ทั( งสิ( นของพระองค์ จะถวายสาความใหญ่ ย&ิ งของพระองค์ น( ั น ธุการแด่ พระองค์
11 เขาทั(งหลายจะพูดถึงสง่ าราศี
เหลือจะหยั& งรู้
4 คนชั& วอายุ ห นึ& งจะสรรเสริ ญ แห่ งราชอาณาจั กรของพระองค์
พระราชกิ จ ของพระองค์ ใ ห้ คน และเล่ าถึ งฤทธานุ ภาพของพระ
อีกชั& วอายุหนึ& งฟั ง และจะประ- องค์
กาศกิ จการอั นทรงอานุ ภาพของ 12 เพื& อให้ กิ จการอั นทรงอานุ ภาพของพระองค์ และสง่ าราศี
พระองค์
5ข้ าพระองค์ จะกล่ าวถึงเกียรติ- อั น รุ่ งโรจน์ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร
ยศอั น รุ่ งโรจน์ ของความสู ง ส่ ง ของพระองค์ แจ้ งแก่ บุ ตรทั( ง
ของพระองค์ และถึงพระราชกิจ หลายของมนุ ษย์
13 ราชอาณาจั กรของพระองค์
มหั ศจรรย์ของพระองค์
6 มนุ ษย์ จะกล่ าวถึ งอานุ ภาพ เป็ นราชอาณาจั กรนิ รั นดร์ และ
แห่ งกิ จการอั น น่ าเกรงขามของ อํานาจการปกครองของพระองค์
พระองค์ และข้ าพระองค์จะเล่ า ดํารงอยู่ ตลอดทุ กชั& วอายุ
14 พระเยโฮวาห์ ทรงชู ทุ กคนที&
ถึงความยิ& งใหญ่ ของพระองค์
7 เขาทั( งหลายจะโฆษณาข่ าว กํา ลั งจะล้ มลง และทรงยกทุ ก
เลื& องลื อ ให้ ระลึ กถึ ง คุ ณความดี คนที&โน้ มตัวลงให้ ลุกขึ( น
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(D) สดด DII:D (F) สดด PF:DM (K) สดด HJ:D (H) สดด HH:D (M) สดด HI:L-DI
(O) สดด FF:FF (P) สดด KO:M (J) สดด JO:M (L) สดด FM:J (DI) สดด DL:D
(DD) สดด F:O (DF) สดด LJ:D (DK) สดด DHO:DI (DH) สดด KP:FH; LH:DJ
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สดุดี DHM, DHO
หน้ า 1304
15 นั ยน์ ต าทั( งปวงมองดู พระ เสริญพระเยโฮวาห์ เถิด
องค์ และพระองค์ประทานอา- 2ข้ าพเจ้ าจะสรรเสริญพระเยโฮหารให้ ตามเวลา
วาห์ ตราบเท่าที&ข้าพเจ้ ามีชีวิตอยู่
16 พระองค์ ท รงยื& นพระหั ตถ์ ข้ าพเจ้ าจะร้ องเพลงสรรเสริ ญ
ของพระองค์ พระองค์ทรงให้ ส&ิ ง พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าขณะที& ข้าพสารพั ด ที& มี ชี วิ ต อิ& มตามความ เจ้ ายังเป็ นอยู่
ปรารถนา
3 อย่ า วางใจในเจ้ านายหรื อ ใน
17 พระเยโฮวาห์ ทรงชอบธรรม บุ ตรของมนุ ษย์ ซึ& งไม่ มี ความ
ตามทางทั( งสิ( นของพระองค์ และ ช่ วยเหลืออยู่ ในตัวเขา
ทรงบริ สุ ทธิ@ ในการกระทําทั( งสิ( น 4เมื& อลมหายใจของเขาพรากไป
ของพระองค์
เขาก็กลับคืนเป็ นดิน ในวันเดียว
18 พระเยโฮวาห์ ท รงสถิ ต ใกล้ กันนั( นความคิดของเขาก็พินาศ
ท◌ุกคนที&ร้องทูลพระองค์ ทุกคนที& 5คนที& ผ้ ู อุปถั มภ์ ของเขาคื อพระ
ร้ องทู ลพระองค์ตามความจริง
เยโฮวาห์ ของยาโคบก็ เ ป็ นสุ ข
19 พระองค์ จะทรงโปรดตาม คื อ ผู้ ที& ความหวั ง ของเขาอยู่ ใน
ความปรารถนาของบรรดาผู้ ที& พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา
ยําเกรงพระองค์ พระองค์จะทรง 6 ผู้ ได้ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และ
สดั บ เสี ย งร้ องทู ลของเขาด้ วย แผ่ นดิ นโลก ทะเลและบรรดา
และจะทรงช่ วยเขาให้ รอด
สิ& งของที&อยู่ ในนั( น ผู้ รักษาความ
20 พระเยโฮวาห์ ท รงสงวนทุ ก จริงไว้ เป็ นนิตย์
คนที& รั กพระองค์ ไว้ แต่ บรรดา 7ผู้ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรม
คนชั& ว พระองค์จะทรงทําลาย
ให้ แก่ คนที&ถูกบีบบังคับ ผู้ ประ21 ปากของข้ าพเจ้ าจะกล่ าว ทานอาหารแก่ คนที&หิว พระเยสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ และ โฮวาห์ ทรงปล่ อยผู้ ถู กคุ มขั งให้
ให้ บรรดาเนื( อหนั ง ทั( งสิ( นถวาย เป็ นอิสระ
สาธุ การแด่ พระนามบริ สุ ทธิ@ ของ 8 พระเยโฮวาห์ ท รงเบิ ก ตาของ
พระองค์เป็ นนิจกาล
คนตาบอด พระเยโฮวาห์ ทรงยก
นักแต่ งสดุ ดีปฏิ ญาณว่ า
คนที&ตกตํ&าให้ ลุกขึ( น พระเยโฮวาห์ ทรงรักคนชอบธรรม
จะสรรเสริ ญพระเจ้าเป็ นนิตย์
จงสรรเสริ ญพระ 9พระเยโฮวาห์ ทรงเฝ้ าดู คนต่ าง
เยโฮวาห์ เถิ ด โอ ด้ าว พระองค์ ทรงชู ลู กกํา พร้ า
จิ ตใจของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย จงสรร- พ่ อและหญิ งม่ าย แต่ พระองค์
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(DM) สดด DHM:L (DO) สดด DIH:FJ (DP) สดด MI:O (DJ) สดด KH:DJ
(FI) สดด KD:FK (FD) สดด DHM:D (D) สดด DIM:HM (F) สดด OK:H (K) สดด OF:L
(H) สดด DIH:FL (M) สดด KK:DF (O) สดด KK:O (P) สดด L:DO (J) อสย KM:M
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หน้ า 1305
สดุดี DHO, DHP
ทรงพลิกทางของคนชั& ว
สรรเสริ ญพระเจ้ าของเราด้ วย
10 พระเยโฮวาห์ จ ะทรงครอบ พิณเขาคู่
ครองเป็ นนิ ตย์ โอ ศิ โยนเอ๋ ย 8ผู้ ทรงคลุ มฟ้ าสวรรค์ ด้ วยเมฆ
พระเจ้ าของเธอจะทรงครอบ ผู้ ทรงเตรี ยมฝนให้ แก่ แผ่ น ดิ น
ครองทุ กชั& วอายุ จงสรรเสริ ญ โลก ผู้ ทรงกระทําให้ หญ้ างอก
พระเยโฮวาห์ เถิด
บนภูเขา
ผู พ้ ยากรณ์ตกั เตื อน
9 พระองค์ ท รงประทานอาหาร
แก่ สัตว์และแก่ ลูกกาที&ร้อง
ให้สรรเสริ ญพระเจ้า
จงสรรเสริ ญพระ 10 ความปี ติ ยิ นดี ของพระองค์
เยโฮวาห์ เถิ ด เป็ น มิ ได้ อยู่ ท&ี กาํ ลั งของม้ า ความ
การดี ท&ี จะร้ องเพลงสรรเสริ ญ ปรี ดี ของพระองค์ มิ ไ ด้ อยู่ ที& ขา
พระเจ้ าของเรา เพราะการกระ- ของมนุ ษย์
ทํา นั( นเป็ นที& น่ ายิ น ดี และการ 11 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงปรี ดี ใน
คนที& ยาํ เกรงพระองค์ ในคนที&
สรรเสริญก็เหมาะสม
2พระเยโฮวาห์ ทรงก่ อสร้ างเยรู- ความหวั งของเขาอยู่ ในความ
ซาเล็มขึ( น พระองค์ทรงรวบรวม เมตตาของพระองค์
คนอิ สราเอลที& ต้ องกระจั ดกระ- 12 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ เถิ ด
โอ
จายไป
ศิ
โ
ยนเอ๋
ย
จงถวายสรรเสริ
ญ
แด่
3พระองค์ทรงรักษาคนที&ชอกชํา(
ระกํา ใจ และทรงพั นผู กบาด พระเจ้ าของเธอ
13 เพราะพระองค์ ทรงเสริมกําแผลของเขา
4 พระองค์ ทรงนั บ จํา นวนดาว ลั งดาลประตู ของเธอ พระองค์
ทรงอํานวยพระพรบุ ตรทั( งหลาย
พระองค์ทรงตั( งชื& อมันทุ กดวง
5องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราใหญ่ ที&อยู่ ภายในเธอ
ยิ& งและทรงฤทธานุ ภาพอุ ดม 14 พระองค์ ทรงกระทํา สั นติ
ความเข้ าใจของพระองค์ น( ั นวั ด ภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให้
เธออิ& มด้ วยข้ าวสาลีท&ีดีท&ีสุด
ไม่ ได้
6พระเยโฮวาห์ ทรงชู คนใจถ่ อม 15 พระองค์ ทรงใช้ พระบั ญญั ติ
ขึ( น พระองค์ ทรงเหวี& ยงคนชั& ว ของพระองค์ ออกไปยั งแผ่ นดิ น
โลก พระวจนะของพระองค์ ไป
ลงถึงดิน
7 จงร้ องเพลงโมทนาพระคุ ณ เร็ว
ถวายพระเยโฮวาห์ จงร้ องเพลง 16 พระองค์ ประทานหิ มะอย่ าง
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(DI) สดด DI:DO (D) สดด OK:K (F) สดด MD:DJ (K) สดด MD:DP (H) สดด J:K
(M) สดด HJ:D (O) สดด FM:L (P) สดด HP:O (J) สดด DKM:D (L) สดด DIH:FP-FJ
(DI) สดด FI:P (DD) สดด KM:FP (DF) สดด DKM:DL (DK) สดด HJ:DD-DH
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สดุดี DHP, DHJ
หน้ า 1306
ปุ ยขนแกะ
พระองค์ ทรง ที&ส่องแสง จงสรรเสริญพระองค์
หว่ านนํา( ค้ างแข็งขาวอย่ างขี( เถ้ า
4ฟ้ าสวรรค์ท&ีสูงสุด จงสรรเสริญ
17 พระองค์ ทรงโยนนํา( แข็งของ พระองค์ ทั( งนํา( ทั( งหลายเหนื อ
พระองค์ เป็ นก้ อนๆ ใครจะทน ฟ้ าสวรรค์
ทานความหนาวของพระองค์ได้
5ให้ สิ& งเหล่ านั( นสรรเสริ ญพระ
18 พระองค์ ทรงใช้ พระวจนะ นามพระเยโฮวาห์ เพราะพระ
ของพระองค์ออกไป และละลาย องค์ทรงบัญชา สิ& งเหล่ านั( นก็ถูก
มั นเสี ย พระองค์ ทรงให้ ลมพั ด เนรมิตขึ( นมา
และนํา( ก็ไหล
6และพระองค์ ทรงสถาปนามั น
19 พระองค์ ทรงสําแดงพระวจ- ไว้ เป็ นนิจกาล พระองค์ทรงกํานะของพระองค์ แก่ ยาโคบ กฎ หนดเขตซึ& งมันข้ ามไปไม่ ได้
เกณฑ์และคําตัดสินของพระองค์ 7จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ จาก
แก่ อิสราเอล
แผ่ นดิ นโลก พวกเจ้ ามั งกรทั( ง
20 พระองค์ มิ ไ ด้ ทรงประกอบ หลายและที&นาํ( ลึกทั(งปวง
การเช่ น นี( แก่ ประชาชาติ อ&ื นใด 8ไฟกั บลู กเห็บ หิ มะกั บหมอก
และสํา หรั บ คํา ตั ด สิ น ของพระ ลมพายุ กระทําตามพระวจนะ
องค์น( ั น พวกเขาไม่ ร้ ู จักเลย จง ของพระองค์
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ เถิด
9 บรรดาภู เ ขาและเนิ น เขาทั( ง
นักแต่ งสดุ ดี
ปวง ต้ นไม้ มีผลและไม้ สนสีดาร์
ทั(งปวง
ตักเตื อน
10 สั ต ว์ ป่ าและสั ต ว์ ใ ช้ ทั( งปวง
ให้สรรเสริ ญพระเจ้า
จงสรรเสริ ญพระ สัตว์เลื( อยคลานและนกที&บินได้
เยโฮวาห์ เถิ ด จง 11 บรรดากษั ตริ ย์ ของแผ่ น ดิ น
สรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ จ ากฟ้ า โลกและชนชาติ ท( ั งหลาย เจ้ า
สวรรค์ จงสรรเสริญพระองค์ใน นายและผู้ พิ พากษาทั( งปวงของ
แผ่ นดินโลก
ที&สูง
2 ทู ตสวรรค์ ท( ั งหลายของพระ 12 และคนหนุ่ มกั บทั( งสาว คน
องค์
จงสรรเสริ ญพระองค์ แก่ และเด็ก
บรรดาพลโยธาของพระองค์ จง 13 ให้ ท( ั งหลายเหล่ านี( สรรเสริ ญ
พระนามพระเยโฮวาห์ เพราะ
สรรเสริญพระองค์
3ดวงอาทิตย์ และดวงจั นทร์ จง พระนามของพระองค์ เท่ า นั( นที&
สรรเสริ ญพระองค์ บรรดาดาว ประเสริ ฐ สง่ าราศี ของพระองค์
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(DP) สดด PJ:HP (DJ) สดด DHP:DM (DL) สดด PO:D; PJ:M
(FI) พบญ H:KF (D) สดด JL:M (F) สดด DIK:FI (K) สดด J:D (H) สดด DDK:O
(M) สดด KK:O (O) สดด JL:KP (P) สดด DHJ:D (J) สดด DHP:DM (L) สดด OM:DF-DK
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หน้ า 1307
สดุดี DHJ-DMI
อยู่ เหนื อ แผ่ นดิ นโลกและฟ้ า พระเจ้ าอยู่ ในปากของเขา และ
สวรรค์
ให้ ดาบสองคมอยู่ ในมือของเขา
14 พระองค์ ทรงยกย่ องเขาแห่ ง 7 เพื& อทํา การแก้ แค้ นบรรดา
ประชาชนของพระองค์ ผู้ ทรง ประชาชาติ และทํา การลงโทษ
เป็ นที& สรรเสริ ญของบรรดาวิ - ชนชาติท( ังหลาย
สุทธิชนของพระองค์ คือชนชาติ 8 เพื& อเอาตรวนล่ ามบรรดา
อิ สราเอล ประชาชนที& อยู่ ใกล้ กษั ตริ ย์ของเขา และเอาเครื& อง
พระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮ- เหล็ก จองจํา ล่ ามบรรดาขุ นนาง
วาห์ เถิด
ของเขา
การตักเตื อนให้
9 เพื& อจะกระทํา แก่ เขาตามคํา
พิพากษาที&บันทึกไว้ แล้ ว นี& เป็ น
สรรเสริ ญพระเจ้า
เกี ยรติ แก่ บรรดาวิ สุ ท ธิ ช นของ
เพราะพระองค์ทรงรักศิ โยน
จงสรรเสริ ญพระ พระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮเยโฮวาห์ เถิ ด จง วาห์ เถิด
การตักเตื อน
ร้ องเพลงบทใหม่ ถ วายพระเยให้สรรเสริ ญพระเจ้า
โฮวาห์ ร้ องบทสรรเสริ ญถวาย
ด้วยเครื องดนตรี ต่างๆ
พระองค์ในชุ มนุ มวิสุทธิชน
จงสรรเสริ ญพระ
2ให้ อิสราเอลยินดีในผู้ สร้ างของ
เขา ให้ บุตรทั(งหลายของศิโยน
เยโฮวาห์ เถิ ด จง
สรรเสริ ญพระเจ้ า ในสถานบริ เปรมปรีด@ ิ ในกษัตริย์ของเขา
3ให้ เขาสรรเสริ ญพระนามของ สุ ทธิ@ ของพระองค์ จงสรรเสริ ญ
พระองค์ด้วยเต้ นรํา ให้ เขาถวาย พระองค์ ในพื( นฟ้ าอั น อานุ ภ าพ
เพลงสรรเสริ ญแด่ พระองค์ ด้ วย ของพระองค์
2 จงสรรเสริ ญ พระองค์ เ พราะ
รํามะนาและพิณเขาคู่
4 เพราะพระเยโฮวาห์ ท รงปรี ดี กิ จการอันอานุ ภาพของพระองค์
ในประชาชนของพระองค์ พระ จงสรรเสริ ญพระองค์ ต ามความ
องค์ จ ะทรงประดั บคนใจถ่ อม ยิ& งใหญ่ อย่ างมากของพระองค์
ด้ วยความรอด
3จงสรรเสริ ญพระองค์ ด้วยเสี ยง
5ให้ วิ สุ ทธิ ชนลิ งโลดในสง่ าราศี แตร จงสรรเสริ ญพระองค์ ด้ วย
ให้ เขาร้ องเพลงบนที& นอนของ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่
เขา
4จงสรรเสริ ญพระองค์ ด้ วยรํา 6 ให้ การสรรเสริ ญอย่ า งสู ง แด่ มะนาและการเต้ นรํา จงสรร-
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(DH) สดด PM:DI (D) สดด DHJ:D (F) สดด DII:D (K) สดด DMI:H (H) สดด FF:J
(M) สดด FK:D (O) สดด LO:H (P) สดด DKP:J (J) ยชว DI:FK (L) สดด DKP:J
(D) สดด DHL:D (F) สดด DHM:M-O (K) สดด JD:F-K (H) อพย DM:FI; สดด DHL:K
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สดุดี DMI
หน้ า 1308
เสริ ญ พระองค์ ด้ วยเครื& องสาย เสียงฉาบ
และขลุ่ ย
6จงให้ ทุ กสิ& งที& หายใจสรรเสริ ญ
5จงสรรเสริ ญพระองค์ ด้วยเสี ยง พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริ ญพระ
ฉิ& ง จงสรรเสริ ญพระองค์ ด้ วย เยโฮวาห์ เถิด

(M) D พศด DM:DO, DL, FJ; DO:M; FM:D
(O) สดด DIK:FF; DHM:DI; DHJ:P-DD; วว M:DK
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