
หน้า 1139สดุดี
เล่มที�หนึ�ง

ซึ�งเปรียบกบัหนังสือปฐมกาล
เกี �ยวกบัมนุษย์
ความสุขของ

คนทีรกัพระเจ้า

1
บุ คคลผู้ ไม่ ดาํ เนิ นตามคาํ
แนะนาํของคนอธรรม หรือ

ยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือ
นั& งอยู่ในที&นั& งของคนที&ชอบเยาะ
เย้ย ผู้นั(นกเ็ป็นสุข
2แต่ความปีติยินดีของผู้นั( นอยู่
ในพระราชบัญญัติของพระเย-
โฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงพระ
ราชบัญญัติของพระองค์ทั(งกลาง
วันและกลางคืน
3เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที&ปลูกไว้
ริมธารนํ(า ซึ&งเกิดผลตามฤดูกาล
และใบกจ็ะไม่เหี&ยวแห้ง การทุก
อย่างซึ& งเขากระทาํก็จะจาํ เริญ
ขึ( น

คนอธรรมขาดความสุข
4คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั(น  แต่
เป็ นเหมื อนแกลบซึ& งลมพั ด
กระจายไป
5เหตุฉะนั(นคนอธรรมจะไม่ยั&ง-
ยืนอยู่ ได้ เมื& อถึ งการพิพากษา
หรือคนบาปไม่ยืนยงในที& ชุมนุม
ของคนชอบธรรม
6เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทราบ
ทางของคนชอบธรรม แต่ทาง
ของคนอธรรมจะพินาศไป

ราชอาณาจักรของพระบุตร

2
เหตุใดชนต่างชาติจึงแสดง
ความเดือดดาลขึ( น และชน

ชาติทั( งหลายคิดอ่านในการที& ไร้
ประโยชน์
2บรรดากษัตริ ย์แห่ งแผ่นดิน
โลกตั( งตนเองขึ( น และนักปก
ครองปรึกษากันต่อสู้ พระเยโฮ-
วาห์และผู้ รับการเจิมของพระ
องค์ กล่าวว่า
3"ให้เราระเบิดสายแอกของเขา
ให้ขาดสะบั(น และขจัดบังเหียน
ของเขาให้พ้นจากเรา"
4พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์จะ
ทรงพระสรวล องค์พระผู้ เป็น
เจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั(น
5แล้วพระองค์จะตรัสกับเขาทั( ง
หลายด้วยพระพิโรธ และกระทาํ
ให้ เขาสยดสยองด้วยความกริ( ว
ของพระองค์ ตรัสว่า
6 "เราได้ตั( งกษัตริ ย์ของเราไว้
แล้วบนศิโยน ภูเขาอันบริสุทธิ@
ของเรา"
7 ข้าพเจ้าจะประกาศพระดาํรัส
ของพระองค์ พระเยโฮวาห์รับ
สั& งกับข้าพเจ้าว่า "เจ้าเป็นบุตร
ของเรา วันนี( เราได้ให้กาํเนิดแก่
เจ้าแล้ว
8จงขอจากเราเถิด และเราจะ
มอบบรรดาประชาชาติ ให้ เป็น
มรดกของเจ้า ตลอดทั(งแผ่นดิน

(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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หน้า 1140

โลกให้เป็นกรรมสิทธิ@ของเจ้า
9 เจ้ าจะตี เขาให้ แตกด้วยคทา
เหล็ก และฟาดให้แหลกเป็น
ชิ( นๆดุจภาชนะของช่างหม้อ"
ทรงชกัชวนกษตัริยท์ ั งหลาย
ใหป้รนนิบติัพระเยโฮวาห์

10 เพราะฉะนั(นบัดนี(  โอ ข้าแต่
กษัตริย์ทั( งหลาย จงฉลาดเถิด
ข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่นดิน
โลก จงรับคาํเตือนเถิด
11 จงปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์
ด้วยความยาํเกรง และจงเกษม
เปรมปรีดิ@ ด้วยตัวสั&น
12 จงจุบพระบุตรเถิด เกลือก
ว่า พระองค์จะทรงพระพิโรธ
และเจ้าต้องพินาศจากทางนั( น
เมื& อพระพิโรธของพระองค์นั( น
จุดให้ลุกแต่น้อย ความสุขเป็น
ของคนทั( งหลายผู้วางใจในพระ
องค์

เราปลอดภยัเพราะ
พระเจ้าทรงป้องกนั
เพลงสดุดีของดาวิด

เมื�อเสด็จหนีจากอับซาโลม
โอรสของพระองค์

3
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ศัตรูของ
ข้าพระองค์ทวีมากขึ( นเหลือ

เกิน คู่อริมากมายเหล่านี( กาํลัง
ลุกขึ( นต่อสู้ ข้าพระองค์
2มีคนเป็นอันมากกาํลังกล่าวถึง
จิตวิญญาณข้าพระองค์ว่า "ใน
พระเจ้าไม่มีทางรอดสาํหรับเขา"

เซลาห์
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทรงเป็นโล่ ล้อมรอบตัวข้า
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นสง่า
ราศีของข้าพระองค์ และทรง
เป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว้
4 ข้าพเจ้าร้องทูลพระเยโฮวาห์
ด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระ
องค์ทรงฟังข้าพเจ้าจากภูเขาอัน
บริสุทธิ@ของพระองค์ เซลาห์
5 ข้ าพเจ้ านอนลงและหลั บไป
ข้าพเจ้ากลับตื&นขึ( น เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า
6 ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื&นๆ
ซึ& งตั( งตนต่อสู้ ข้ าพเจ้าอยู่ รอบ
ด้าน
7โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรด
ทรงลุกขึ( น โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ โปรดทรงช่วยข้า
พระองค์ให้พ้น เพราะพระองค์
ทรงตบแก้มศัตรูทั( งหลายของข้า
พระองค์ และทรงทุบฟันของคน
อธรรมทั(งปวง
8การช่วยให้รอดเป็นของพระ
เยโฮวาห์ ขอพระพรของพระ
องค์หลั& งลงเหนือประชาชนของ
พระองค์เถิด เซลาห์
ดาวิดอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
ถึงหัวหนา้นักรอ้งใชเ้ครื�องสาย

เพลงสดุดีของดาวิด

4
โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความ
ชอบธรรมของข้าพระองค์

สดุดี F-H

(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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ขอทรงโปรดสดั บเมื& อข้ าพระ
องค์ร้องทูล เมื&อข้าพระองค์จน
ตรอก พระองค์ทรงประทานช่อง
ทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ข้า
พระองค์และทรงฟังคาํอธิษฐาน
ของข้าพระองค์
2โอ บุตรทั( งหลายของมนุษย์
เอ๋ย  ท่านจะทาํให้เกียรติของ
ข้าพเจ้ากลายเป็นความอับอาย
อีกนานเท่าใด ท่านจะรักสิ& งไร้
สาระ และแสวงหาการมุสาอีก
นานเท่าใด เซลาห์
3จงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์
ทรงแยกคนที& ตามทางของพระ
เจ้าไว้สาํหรับพระองค์ พระเย-
โฮวาห์จะทรงสดับเมื& อข้าพเจ้า
ทูลพระองค์
4โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่าทาํ
บาป จงคาํนึงในใจเวลาอยู่บนที&
นอนและสงบอยู่ เซลาห์
5จงถวายเครื& องสัตวบูชาแห่ง
ความชอบธรรมและวางใจใน
พระเยโฮวาห์
6มีคนเป็นอันมากกล่าวว่า "ผู้
ใดจะแสดงสิ& งดีๆให้เราได้เห็น
บ้าง ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เปล่งแสงสว่างจากสีพระพักตร์
ของพระองค์ มาเหนื อข้ าพระ
องค์ทั(งหลาย"
7พระองค์ได้ประทานความชื& น
บานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์
มากกว่าเมื& อพวกเขาได้ข้าวและ

นํ(าองุ่นมากมาย
8 ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอน
หลับในความสันติ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์เท่านั(น
ที& ทรงกระทาํให้ข้าพระองค์อา-
ศัยอยู่อย่างปลอดภัย

คนอธรรมไม่รบัพระเมตตา
ถึงหัวหนา้นักรอ้งใชเ้ครื�องเป่า

เพลงสดุดีของดาวิด

5
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงเงี& ยพระกรรณสดับถ้อย

คาํของข้าพระองค์ ขอทรง
พิจารณาเสียงครํ&าครวญของข้า
พระองค์
2 ข้ าแต่ พระบรมกษัตริ ย์ และ
พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรง
ฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์จะอธิษฐานทูล
ต่อพระองค์
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในเวลา
เช้ าพระองค์จะทรงสดับเสี ยง
ของข้าพระองค์ ในเวลาเช้าข้า
พระองค์จะเตรียมคาํอธิษฐาน
ทูลต่อพระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่
4 ด้วยว่าพระองค์มิได้ทรงเป็น
พระเจ้าผู้ ปีติ ยินดี ในความชั& ว
ความชั& วร้ายจะไม่อาศัยอยู่ กับ
พระองค์
5คนโง่เขลาจะไม่ ยืนอยู่ เฉพาะ
พระเนตรของพระองค์ พระองค์
ทรงเกลียดชังผู้กระทาํความชั& ว
ช้าทั(งสิ( น

สดุดี H, M

(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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6พระองค์จะทรงทาํลายผู้ที& พูด
มุสา พระเยโฮวาห์จะทรงสะ-
อิดสะเอียนต่อผู้กระหายเลือด
และคนหลอกลวง
7 แต่ โดยความเมตตาอั นบริ-
บูรณ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะ
เข้าไปในพระนิเวศของพระองค์
ข้าพระองค์จะนมัสการตรงต่อ
พระวิหารอันบริสุ ทธิ@ ของพระ
องค์ ด้วยความยาํเกรงพระองค์
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เนื&อง
ด้ วยพวกศัตรูของข้ าพระองค์
ขอทรงนาํ ข้ าพระองค์ ไปโดย
ความชอบธรรมของพระองค์ ขอ
ทรงโปรดทาํทางซึ& งข้าพระองค์
เดินนั(นให้ราบรื&น
9 เพราะในปากของเขาเหล่านั( น
ไม่มีความสัตย์ซื&อ จิตใจของเขา
กคื็อความชั& วร้าย ลาํคอของเขา
คือหลุมฝังศพที& เปิดอยู่ เขา
ประจบสอพลอด้วยลิ( นของเขา
10 โอ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทาํ
ลายพวกเขา และให้เขาทั(งหลาย
ล้มลงด้วยความคิดเห็นของตน
เอง  เหตุการละเมิดเป็นอันมาก
นั(นขอทรงขับไล่เขาออกไปเนื&อง
จากเขาทั( งหลายได้กบฏต่อพระ
องค์
11 แต่ให้คนทั( งปวงที& วางใจใน
พระองค์นั( นเปรมปรีดิ@  ให้เขา
ร้องเพลงด้วยความชื& นชมยินดี
อยู่ เสมอ เพราะพระองค์ทรง

ป้องกันเขาไว้ ให้คนที& รักพระ
นามของพระองค์ ปรี ดาปรา-
โมทย์อยู่ในพระองค์
12 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์จะทรงอาํนวยพระพร
แก่คนชอบธรรม พระองค์จะ
ทรงคุ้ มครองเขาไว้ ด้ วยความ
โปรดปรานประดุ จเป็นโล่ ป้อง
กันเขา
ดาวิดชนะพวกศตัรูของท่าน

ถึงหัวหนา้นักรอ้งใชเ้ครื�องสาย
ตามทํานองเชมินิท
เพลงสดุดีของดาวิด

6
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
อย่าทรงขนาบข้าพระองค์

เมื&อทรงโกรธ และขออย่าทรงลง
ทัณฑ์ข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธ
ของพระองค์
2โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระกรุณาแก่ข้าพระองค์เพราะ
ข้าพระองค์อ่อนระโหยโรยแรง
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
รักษาข้าพระองค์เพราะกระดูก
ของข้าพระองค์ทุกข์ยากลาํบาก
นัก
3ทั( งจิตใจของข้าพระองค์ก็ทุกข์
ยากลาํบากอย่างยิ& ง โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ อีกนานสักเท่าใด
4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
หันมาช่วยชี วิตของข้าพระองค์
ให้พ้นด้วยเถิด โอ ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้รอดเพราะเห็นแก่

สดุดี M, O

(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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ความเมตตาของพระองค์
5 เพราะในความตาย ไม่มีการ
ระลึกถึงพระองค์ ในแดนผู้ตาย
ใครเล่ าจะโมทนาพระคุณของ
พระองค์
6ข้าพระองค์อ่อนเปลี( ยด้วยการ
ครํ&าครวญ และหลั& งนํ(าตาท่วม
ที&นอนตลอดทั(งคืน ที&เอนกายก็
ชุ่มโชกไปด้วยนํ(าตาของข้าพระ
องค์
7ตาของข้าพระองค์ทรุดโทรม
ไปเพราะความทุกข์ใจ มันอ่อน
เพลียลงเพราะคู่อริทั( งปวงของ
ข้าพระองค์
8บรรดาเจ้าผู้กระทาํความชั& วช้า
จงพรากไปจากข้า เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงสดับเสียงร้องไห้
ของข้าแล้ว
9พระเยโฮวาห์ทรงสดับคาํ วิ ง
วอนของข้า พระเยโฮวาห์จะทรง
รับคาํอธิษฐานของข้า
10 ขอให้ ศัตรูทั( งสิ( นของข้าได้
อายและลาํบากยากนัก ขอให้
เขาทั( งหลายหันกลับและได้รับ
ความอับอายในพริบตาเดียว

ดาวิดอธิษฐานเรือง
การประสงคร์า้ยของพวกศตัรู
ชิกกาโยนของดาวิดซึ�งท่านรอ้ง

ถวายพระเยโฮวาห์เกี �ยวกบั
คําพูดของคุชคนเบนยามิน

7
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระ

องค์วางใจอยู่ในพระองค์ ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้ พ้นภัย
จากผู้ข่มเหงทั(งมวล ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้พ้น
2 เกรงว่าเขาจะฉีกจิตวิญญาณ
ข้าพระองค์เสียอย่างสิงโต และ
ฉีกจิตวิญญาณนั(นออกเป็นชิ( นๆ
โดยไม่มีผู้ใดช่วยได้
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์
กระทาํเช่นนี(  คือถ้ามีความชั& ว
ช้าในมือของข้าพระองค์
4 ถ้าข้าพระองค์ตอบแทนความ
ชั& วแก่ ผู้ ที& อยู่ อย่างสั นติกับข้า
พระองค์ (แต่ผู้ที& เป็นศัตรูด้วย
ปราศจากเหตุ ข้าพระองค์เคย
ช่วยผู้นั(นให้รอดพ้นไป)
5ก็ขอให้ศัตรูข่มเหงจิตวิญญาณ
ข้าพระองค์ทัน และให้เขา
เหยียบยํ&าชีวิตข้าพระองค์ลงถึง
ดิน และวางเกียรติยศของข้า
พระองค์ไว้ในผงคลี เซลาห์
6โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระ
องค์ทรงลุ กขึ( นด้วยพระพิ โรธ
ของพระองค์ ขอทรงขึ( นสู้ ความ
เกรี( ยวกราดของศั ตรู ของข้ า
พระองค์ ขอทรงตื& นขึ( นเพื& อทาํ
การพิพากษาที&พระองค์ทรงกาํ-
หนดแล้ว
7ดังนั( นชุมนุมชนชาติทั( งหลาย
จะมาอยู่รอบพระองค์ เพราะ
เห็นแก่ชุมนุมนั(นขอทรงกลับไป

สดุดี O, P

(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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ประทับบนที&สูง
8พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษา
ชนชาติทั(งหลาย โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงพิพากษาข้า
พระองค์ ตามความชอบธรรม
ของข้าพระองค์ และตามความ
สัตย์สุจริตซึ&งมีอยู่ในข้าพระองค์
9โอ ขอให้ความชั& วร้ายของคน
ชั& วจงมาถึงที&สิ( นสุด แต่ขอทรง
สถาปนาคนชอบธรรมขึ( น เพราะ
พระเจ้ า ผู้ ทรงชอบธรรมทรง
ทดลองความคิดและจิตใจทั( ง
หลาย
10 การป้องกันข้าพเจ้าอยู่ กับ
พระเจ้า ผู้ทรงช่วยคนใจเที& ยง
ตรงให้รอด
11 พระเจ้ าทรงพิ พากษาคน
ชอบธรรม และพระเจ้าทรงพระ
พิโรธกับคนชั&วทุกวัน
12 ถ้ ามนุ ษย์คนใดไม่ กลั บใจ
พระองค์จะทรงลับคมดาบของ
พระองค์ พระองค์ทรงโก่งธนู
เตรียมพร้อมไว้
13 พระองค์ ทรงเตรี ยมอาวุ ธ
แห่งความตาย พระองค์ทรง
กระทาํให้ลูกธนูของพระองค์ต่อ
สู้ ผู้ข่มเหงทั(งหลาย
14 ดูเถิด คนชั& วก่อความชั& วช้า
ขึ( นแล้ว กาํลังท้องความชั& วช้า
และคลอดการมุสาออกมา
15 เขาขุดหลุมพรางไว้ และตก
ลงไปในหลุมที&เขาทาํไว้นั(น

16 ความชั&วช้าของเขาจะกลับมา
สุมศีรษะเขา และความทารุณ
ของเขาจะลงมาบนกบาลของเขา
เอง
17 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเย-
โฮวาห์เนื&องด้วยความชอบธรรม
ของพระองค์ และข้าพเจ้าจะร้อง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
เยโฮวาห์ผู้สูงสุด

พระราชกิจและความรกั
ของพระเจ้ายกย่องสง่าราศี

ของพระองค์
ถึงหัวหนา้นักรอ้งตามทํานอง
กิททีธ เพลงสดุดีของดาวิด

8
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรร-

ดาข้าพระองค์ พระนามของพระ
องค์สูงส่งยิ& งนักทั& วทั( งแผ่นดิน
โลก พระองค์ผู้ทรงตั( งสง่าราศี
ของพระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์
ทั(งหลาย
2จากปากของเด็กอ่อนและเด็ก
ที& ยังดูดนม พระองค์ทรงตั( ง
กาํลังเพราะบรรดาคู่อริของพระ
องค์ เพื& อระงับยับยั( งศัตรูและ
ผู้กระทาํการแก้แค้น
3เมื& อข้าพระองค์พิจารณาดูฟ้า
สวรรค์อั นเป็นผลงานแห่ งนิ( ว
พระหัตถ์ของพระองค์ ดวง
จันทร์และดวงดาวซึ& งพระองค์
ได้ทรงสถาปนาไว้
4มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ& งพระองค์

สดุดี P, J

(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

 19_psa.pub 
 page 6

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1145

ทรงระลึกถึงเขา และบุตร
มนุษย์เป็นผู้ใดซึ& งพระองค์ทรง
เยี&ยมเยียนเขา
5 เพราะพระองค์ทรงทาํให้ เขา
ตํ&ากว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อย
เดียว และทรงประทานสง่าราศี
กับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา
6 พระองค์ทรงมอบอาํนาจให้
ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจ
ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ&ง
ทั(งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา
7 คื อฝู งแกะและฝู งวั วทั( งสิ( น
เออ ทั(งสัตว์ป่าด้วย
8ตลอดทั(งนกในอากาศ ปลาใน
ทะเล และอะไรต่างๆที&ไปมาอยู่
ตามทะเล
9โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือองค์
พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระ
องค์ พระนามของพระองค์สูงส่ง
ยิ&งนักทั&วทั(งแผ่นดินโลก

การสรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

ตามทํานองมุธลบัเบน
เพลงสดุดีของดาวิด

9
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์จะสรรเสริญพระ

องค์ ด้ วยสิ( นสุ ดใจของข้ าพระ
องค์  ข้าพระองค์จะบอกถึงการ
มหัศจรรย์ทั(งสิ( นของพระองค์
2 ข้าพระองค์จะยินดีและปลาบ
ปลื( มใจในพระองค์ โอ ข้าแต่
องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้อง

เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
องค์
3 เมื& อพวกศัตรูของข้าพระองค์
หันกลับ เขาทั( งหลายก็สะดุด
และพิ นาศไปต่ อ เ บื( อ งพระ
พักตร์ของพระองค์
4 เพราะพระองค์ทรงให้ความ
ยุติธรรมและความเที& ยงตรงแก่
ข้าพระองค์ พระองค์ประทับบน
พระที& นั& งและประทานการพิ-
พากษาอันชอบธรรม
5พระองค์ได้ทรงขนาบบรรดา
ประชาชาติ และทรงทาํลายคน
ชั& ว แล้วทรงลบชื& อของเขาออก
เสียเป็นนิตย์
6โอ ศัตรูเอ๋ย ความพินาศของ
เจ้าได้สาํเร็จเป็นนิตย์ พระองค์
ทรงทาํลายบรรดาหัวเมืองของ
เขา และที& ระลึกของเขาก็วอด
วายพร้อมกับเขา
7แต่พระเยโฮวาห์จะทรงยืนยง
อยู่เป็นนิตย์ พระองค์ทรงตระ-
เตรียมบัลลังก์ของพระองค์เพื& อ
การพิพากษา
8พระองค์จะทรงพิพากษาโลก
ด้วยความชอบธรรม พระองค์จะ
ทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติ
ด้วยความเที&ยงธรรม
9พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นที&ลี( ภัย
ของคนที& ถูกกดขี&  ทรงเป็นที& ลี(
ภัยในเวลายากลาํบาก
10 บรรดาผู้ที& รู้ จักพระนามของ

สดุดี J, L

(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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พระองค์ก็จะวางใจในพระองค์
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่า
พระองค์มิได้ทรงทอดทิ( งบรรดา
ผู้ที&เสาะแสวงหาพระองค์
11 จงร้องเพลงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์ ผู้ซึ& งประทับในศิโยน
จงบอกเล่ าถึ งพระราชกิ จของ
พระองค์ในท่ามกลางชนชาติทั( ง
หลาย
12 เมื& อพระองค์ ทรงไต่ สวน
เรื& องโลหิต พระองค์ทรงจาํเขา
ทั(งหลายไว้ พระองค์มิได้ทรงลืม
คาํร้องทุกข์ของผู้ถ่อมตัวลง
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงพระกรุณาแก่ ข้ าพระองค์
ขอทรงทอดพระเนตรว่าข้าพระ
องค์ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะ
คนที& เกลียดชังข้าพระองค์เพียง
ใด ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงยกข้า
พระองค์ขึ( นจากประตูของความ
ตาย
14 เพื& อ ข้ าพระองค์ จะกล่ าว
บรรดาคาํสรรเสริญพระองค์ที&
ในประตูทั( งหลายแห่งธิดาศิโยน
ข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ@ ในการ
ช่วยให้รอดของพระองค์
15 บรรดาประชาชาติ ได้จมลง
ในหลุมซึ&งเขาทาํไว้ และเท้าของ
เขาติดตาข่ายซึ& งเขาเองซ่อนดัก
ไว้
16 พระเยโฮวาห์ทรงเผยพระ
องค์ให้ปรากฏแจ้งด้วยการพิ-

พากษาซึ& งพระองค์ได้ทรงกระ-
ทาํ คนชั&วถูกดักด้วยกิจการที&ทาํ
ด้วยมือของเขาเอง ฮิกเกอัน
เซลาห์
17 คนชั& วจะต้องถอยไปสู่ นรก
คือประชาชาติทั( งมวลที& ลืมพระ
เจ้า
18 เพราะพระองค์จะไม่ทรงลืม
คนขัดสนเสมอไป และความ
หวังของคนยากจนจะไม่พินาศ
ไปเป็นนิตย์
19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงลุกขึ( น อย่าให้มนุษย์มีชัยได้
แต่ให้บรรดาประชาชาติ ถูกพิ-
พากษาในสายพระเนตรของพระ
องค์ทั(งสิ( น
20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงให้เขายาํเกรง และให้บรรดา
ประชาชาติทราบว่า เขาทั(งหลาย
เป็นเพียงมนุษย์เท่านั(น เซลาห์

ดาวิดรอ้งทุกขต่์อพระเจ้า

10
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ไฉนพระองค์ประทับยืน

อยู่ ห่างไกล ไฉนพระองค์ทรง
ซ่ อนพระองค์ เสี ยในยามยาก
ลาํบาก
2คนชั& วข่มเหงคนยากจนอย่าง
ทะนงองอาจ ขอให้เขาติดกับ
บ่วงแร้วแห่งอุบายที& เขาคิดขึ( น
นั(น
3เพราะคนชั& วอวดถึงสิ& งที&ใจเขา
อยากได้นั( น และอวยพรคนที&

สดุดี L, DI

(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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โลภ ผู้ซึ& งพระเยโฮวาห์ทรง
เกลียดชัง
4 เพราะคนชั& วนั( นด้วยสีหน้าที&
เย่อหยิ& งยโสจะไม่แสวงหาพระ
เจ้า พระเจ้ามิได้อยู่ในความคิด
ทั(งสิ( นของเขาเลย
5 วิธีการของคนชั& วร้ ายกาจอยู่
ทุกเวลา การพิพากษาของพระ
องค์อยู่สูงพ้นสายตาของเขา เขา
พ่นความร้ายใส่บรรดาคู่อริของ
เขา
6โดยคิดในใจของเขาว่า "ข้าจะ
ไม่หวั& นไหว เพราะข้าจะไม่พบ
ความยากลาํบากเลย"
7การแช่งด่า การล่อลวง และ
การฉ้อฉลอยู่ เต็มปากของเขา
ความชั& วร้ายและความเลวทราม
อยู่ใต้ลิ( นของเขา
8 เขานั& งซุ่ มคอยดั กทาํ ร้ ายอยู่
ตามชนบท และกระทาํฆาต-
กรรมคนไร้ผิดเสียในที& เร้นลับ
ตาของเขาสอดหาคนยากจน
9เขาซุ่มอยู่ในที&ลับเหมือนสิงโต
อยู่ในที&กาํบัง เขาซุ่มอยู่เพื&อจับ
คนยากจน แล้วเขาฉุดลากคน
ยากจนมาด้วยตาข่ายของเขา
10 เขาหมอบลงและย่ อตั วลง
เพื&อคนยากจนจะล้มลงด้วยพวก
ที&แขง็แรงของเขา
11 เขาคิดในใจว่า "พระเจ้าลืม
แล้ว พระองค์ทรงซ่อนพระ
พักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย"

การทูลขอใหแ้กไ้ขสถานการณ์
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงลุกขึ( น โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์ขึ( น
ขออย่าทรงลืมคนที&ถ่อมตัวลง
13 ไฉนคนชั& วจึงประณามพระ
เจ้า และกล่าวในใจของตนเองว่า
"พระองค์จะไม่ทรงเอาเรื& องเอา
ราว"
14 พระองค์ทรงเห็น เออ พระ
องค์ทรงพิเคราะห์ความยากลาํ-
บากและความโกรธเคืองแล้ ว
เพื& อพระองค์จะได้ทรงดาํเนิน
คดี ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์
คนยากจนมอบตั วไว้ กั บพระ
องค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยคน
กาํพร้าพ่อ
15 ขอพระองค์ทรงหักแขนของ
คนชั&วและคนกระทาํชั& ว ขอทรง
ค้นความชั& วของเขาออกมาจน
หมดสิ( น
16 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระ
มหากษัตริย์อยู่เป็นนิตย์นิรันดร์
บรรดาประชาชาติ จะพินาศไป
จากแผ่นดินของพระองค์
17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงสดับความปรารถนาของคน
ที& ถ่อมตัวลง จะทรงเสริมกาํลัง
ใจเขา และพระองค์จะทรงเงี& ย
พระกรรณสดับถ้อยคาํของเขา
18 เพื& อประทานความยุติธรรม
แก่คนกาํพร้าพ่อและคนถูกบีบ-

สดุดี DI

(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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บังคับ เพื& อมนุษย์บนแผ่นดิน
โลกจะไม่บีบบังคับเขาอีกต่อไป

การทรงเตรียมและ
ความยุติธรรมของพระเจ้า

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

11
ข้าพเจ้าวางใจในพระเย-
โฮวาห์ ท่านจะพูดกับ

จิตใจข้าพเจ้าอย่างไรว่า "จงหนี
ไปที&ภูเขาเหมือนนก
2เพราะดูเถิด คนชั&วโก่งธนูและ
เอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว เพื& อ
จะยิงเข้าไปอย่างลับๆให้ถูกคน
ใจเที&ยงธรรม
3ถ้ารากฐานถูกทาํลายเสียแล้ว
คนชอบธรรมจะทาํอะไรได้"
4พระเยโฮวาห์ทรงสถิตในพระ
วิหารอันบริสุ ทธิ@ ของพระองค์
พระที& นั& งของพระเยโฮวาห์อยู่
บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระ
องค์ มองและหนั งตาของพระ
องค์ทดสอบบุตรทั( งหลายของ
มนุษย์
5พระเยโฮวาห์ทรงทดสอบคน
ชอบธรรม แต่วิญญาณของพระ
องค์ทรงเกลียดชังคนชั& วและผู้ที&
รักความทารุณโหดร้าย
6 พระองค์ จะทรงเทบ่ วงแร้ ว
ต่างๆ เพลิงและไฟกาํมะถันใส่
คนชั&ว ลมที&แผดเผาจะเป็นส่วน
ถ้วยของเขาเหล่านั(น
7 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ ชอบ

ธรรมทรงรั กความชอบธรรม
พระพั กตร์ ของพระองค์ ทอด
พระเนตรคนเที&ยงตรง

ดาวิดมั นใจใน
พระสญัญาของพระเจ้า

ถึงหัวหนา้นักรอ้งตามทํานอง
เชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด

12
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงโปรดช่วยเพราะคน

ที& ตามทางของพระเจ้าไม่มีอีก
แล้ว และคนสุจริตได้อันตรธาน
ไปจากบุตรทั(งหลายของมนุษย์
2 ทุ กคนกล่ าวคาํ ไ ร้ สาระต่ อ
เพื&อนบ้านของตน เขาทั( งหลาย
พูดด้วยริมฝีปากที& ป้ อยอและ
สองใจ
3พระเยโฮวาห์จะทรงตัดริมฝี
ปากที&ป้อยอออกเสียสิ( น และลิ( น
ที&พูดวาจาเย่อหยิ&งนั(นด้วย
4คือบรรดาผู้ที&กล่าวว่า "เราจะ
ชนะด้วยลิ( นของเรา ริมฝีปาก
ของเราเป็นฝ่ายเรา ใครจะเป็น
นายเรา"
5พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะ
ลุกขึ( นเดี]ยวนี(  เพราะคนยากจน
ถูกบีบบังคับ และคนขัดสน
ครํ&าครวญ เราจะจัดเขาไว้ในที&
ปลอดภัยจากคนที&พ่นความร้าย
ใส่เขา"
6 พระดาํ รั สของพระเยโฮวาห์
เป็นพระดาํรัสที&บริสุทธิ@  เป็น
เหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิ@ ใน

สดุดี DI-DF

(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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เตาไฟบนแผ่นดินแล้ วถึ งเจ็ด
ครั(ง
7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ จะทรงป้องกั นพระดาํ รั ส
เหล่านั(น พระองค์จะทรงปกปัก
รักษาพระดาํรัสไว้เสมอจากพงศ์
พันธุ์นี(
8คนชั& วก็เพ่นพ่านไปมาอยู่รอบ
ด้าน ขณะเมื& อมีการยกย่องคน
ชั&วช้าที&สุด

ดาวิดรอ้งทุกขต่์อพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของดาวิด

13
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
อีกนานเท่ าใดพระองค์

จะทรงลืมข้าพระองค์เสีย เป็น
นิตย์หรือ พระองค์จะปิดบังพระ
พักตร์ของพระองค์จากข้าพระ
องค์นานเท่าใด
2 ข้าพระองค์จะต้องตรึกตรอง
ในใจของข้าพระองค์ และมี
ความทุกข์โศกอยู่ ในใจทุกวัน
นานเท่าใด ศัตรูของข้าพระองค์
จะเหนือข้าพระองค์นานเท่าใด
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณา
และฟังข้าพระองค์ด้วยเถิด ทั( ง
ขอทรงเพิ& มความสว่างแก่ตาข้า
พระองค์ เกลือกว่าข้าพระองค์
จะหลับอยู่ในความตาย
4เกรงว่าศัตรูของข้าพระองค์จะ
ว่า "เราชนะเขาแล้ว" เกรงว่า

คู่ อ ริ ของข้ าพระองค์ จะเปรม
ปรีดิ@  เพราะข้าพระองค์กาํลัง
หวั&นไหว
5แต่ข้าพระองค์วางใจในความ
เมตตาของพระองค์ จิตใจของ
ข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ@ ในความ
รอดของพระองค์
6 ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์
ทรงกระทาํแก่ข้าพเจ้าอย่างบริ-
บูรณ์

คนโง่ทีไม่เชือว่ามีพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของดาวิด

14
คนโง่ราํพึงในใจของตน
ว่า "ไม่มีพระเจ้า" เขา

ทั(งหลายกเ็ลวทรามลง เขากระ-
ทาํกิจการที&น่าสะอิดสะเอียน ไม่
มีสักคนเดียวที&ทาํดี
2 พระเยโฮวาห์ ทรงมองลงมา
จากฟ้าสวรรค์ ดูบุตรทั( งหลาย
ของมนุ ษย์ ว่ าจะมี คนใดบ้ าง
ที&เข้าใจที&เสาะแสวงหาพระเจ้า
3 เขาทั( งหลายก็หลงเจิ&นไปหมด
เขาทั( งหลายก็ เ ลวทรามลง
เหมือนกันสิ( น ไม่มีสักคนเดียว
ที&ทาํดี ไม่มีเลย
4บรรดาผู้ที& กระทาํความชั& วช้า
ไม่มีความรู้หรือ คือผู้ที& กิน
ประชาชนของเราอย่างกินขนม
ปัง และไม่ร้องทูลพระเยโฮวาห์
5 เขาทั( งหลายอยู่ที& นั& นอย่างน่า

สดุดี DF-DH

(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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สยดสยองยิ&งนัก เพราะพระเจ้า
ทรงสถิ ตตลอดชั& วอายุ ของผู้
ชอบธรรม
6 เจ้ าได้ ควํ&า แผนงานของคน
ยากจนเสีย แต่พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นที&ลี( ภัยของเขา
7โอ ขอการช่วยให้รอดเพื&ออิส-
ราเอลมาจากศิ โยนเสี ยที เถิ ด
เมื& อพระเยโฮวาห์ทรงให้พวก
เชลยแห่งประชาชนของพระองค์
กลับสู่ สภาพเดิม ยาโคบจะ
ปลาบปลื( ม อิสราเอลจะยินดี

ดาวิดพรรณนาถึง
พลเมืองของศิโยน
เพลงสดุดีของดาวิด

15
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้ใด
จะอาศัยอยู่ในพลับพลา

ของพระองค์ ผู้ใดจะอยู่บนภูเขา
อันบริสุทธิ@ของพระองค์
2 คือผู้ ที& ดาํ เนิ นในความเที& ยง
ธรรม และประพฤติตามความ
ชอบธรรม และพูดความจริงจาก
ใจของตน
3 ผู้ ซึ& งไม่ ใช้ ลิ( นของตนในการ
นินทาว่าร้าย ไม่กระทาํชั& วต่อ
เพื&อนบ้าน และไม่ตาํหนิเพื&อน
บ้านของตน
4ในสายตาของเขา คนถ่อยเป็น
คนที&ถูกดูหมิ&นเหยียดหยาม เขา
ให้เกียรติแก่ผู้ที&ยาํเกรงพระเย-
โฮวาห์ เมื& อให้คาํสัตย์ปฏิญาณ
แล้ วต้องพบกับความปวดร้ าว

เขากไ็ม่กลับคาํ
5เขาเป็นผู้ที& ให้คนอื&นกู้ เงินโดย
มิได้คิดดอกเบี( ย และไม่ยอมรับ
สินบนต่อสู้ ผู้ ไร้ความผิด ผู้ซึ& ง
กระทาํสิ& งเหล่านี( จะไม่หวั& นไหว
เป็นนิตย์

ดาวิดขอใหพ้ระเจ้า
ทรงพิทกัษท่์าน

มิคทามบทหนึ�งของดาวิด

16
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
พิ ทั กษ์ ข้ าพระองค์ ไ ว้

เพราะข้าพระองค์วางใจในพระ
องค์
2โอ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย
เจ้ าได้ ทูลพระเยโฮวาห์แล้วว่า
"พระองค์ทรงเป็นองค์ พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอก
เหนือพระองค์แล้ว ข้าพระองค์
ไม่มีดีเลย"
3 วิ สุ ทธิ ชนในแผ่ นดิ นและผู้
ประเสริฐ เป็นพวกที& ข้าพเจ้ามี
ความปีติยินดีทั(งสิ( นด้วย
4แต่บรรดาผู้ ที& รีบติดตามพระ
อื&น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวี
ขึ( น ข้าพเจ้าจะไม่ถวายเครื&องดื&ม
บูชาแห่งเลือดของพวกเขา หรือ
ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออก
ชื&อพระนั(น
การเป็นขึ นมาจากความตาย

ไปสู่ชีวิตนิรนัดร์
5 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นส่ วน
มรดกและถ้วยของข้าพเจ้า พระ

สดุดี DH-DO

(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
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องค์ทรงรักษาส่วนของข้าพระ
องค์ไว้
6 เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที& ที&
ร่มรื&น เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที&ดี
7 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห์ ผู้ประทานคาํปรึกษาแก่
ข้าพเจ้า เออ ในกลางคืนจิตใจ
ของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า
8ข้าพเจ้าตั( งพระเยโฮวาห์ไว้ตรง
หน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระ
องค์ประทับที& มือขวาของข้าพ-
เจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั&นไหว
9เพราะฉะนั(นจิตใจของข้าพเจ้า
จึงยินดี และจิตวิญญาณของ
ข้าพเจ้าก็ปรีดา เนื( อหนังของ
ข้ าพเจ้ าจะพั กพิ งอยู่ ในความ
หวังใจด้วย
10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ( ง
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ใน
นรก  ทั(งจะไม่ทรงให้องค์บริ-
สุทธิ@ของพระองค์เปื& อยเน่าไป
11 พระองค์ จะทรงสาํ แดงวิ ถี
แห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระ
พักตร์พระองค์มีความชื& นบาน
อย่างเปี& ยมล้น ในพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์มีความเพลิดเพลิน
อยู่เป็นนิตย์
ดาวิดขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือ

คําอธิษฐานของดาวิด

17
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงสดั บความฝ่ าย

ยุติธรรม ทรงฟังคาํร้องทูลของ

ข้าพระองค์ ขอทรงเงี& ยพระ
กรรณสดับคาํอธิ ษฐานของข้ า
พระองค์ซึ& งมาจากริมฝีปากที&ไม่
มีการหลอกลวงของข้าพระองค์
2 ขอให้ การชนะความของข้ า
พระองค์มาจากพระพักตร์พระ
องค์ ขอพระเนตรของพระองค์
ทรงเห็นสิ&งเที&ยงธรรม
3 เมื& อพระองค์ ทรงลองจิ ตใจ
ของข้าพระองค์ และเสด็จเยี&ยม
เยียนข้ าพระองค์ในเวลากลาง
คืน เมื&อทรงทดสอบข้าพระองค์
แล้ว พระองค์จะไม่ทรงพบ
ความชั& วในข้าพระองค์เลย ข้า
พระองค์ตั( งใจแล้ วว่าปากของ
ข้าพระองค์จะมิได้ละเมิด
4 เกี& ยวด้ วยกิ จการของมนุษย์
โดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ ข้าพระองค์มิได้ข้อง
เกี& ยวกับทางแห่งคนทารุณโหด
ร้าย
5ขอให้ย่างเท้าของข้าพระองค์
แนบสนิทกั บวิ ถี ของพระองค์
เพื& อเท้ าของข้ าพระองค์ มิ ได้
พลาด
6โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์
ร้องทูลถึงพระองค์ เพราะพระ
องค์จะทรงสดับข้าพระองค์ ขอ
ทรงเอียงพระกรรณสดับถ้อยคาํ
ของข้าพระองค์ด้วยเถิด
7โอ ข้าแต่พระผู้ช่วยของบรรดา
ผู้ แสวงหาที& ลี( ภั ยจากปฏิ ปักษ์

สดุดี DO, DP

(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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ของเขา ณ พระหัตถ์ขวาของ
พระองค์ ขอทรงสาํแดงความ
เมตตาอย่างมหัศจรรย์ของพระ
องค์
8 ขอทรงรั กษาข้ าพระองค์ดั ง
แก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองค์
ไว้ภายใต้ร่มปีกของพระองค์
9 ให้พ้นจากคนชั& วผู้ ล้างผลาญ
และจากศัตรู ผู้ คอยเข่นฆ่ าซึ& ง
ล้อมข้าพระองค์ไว้โดยรอบ
10 เขาปิ ดใจของเขาไว้ เพราะ
เหตุความมั&งคั&งของตน ปากของ
เขาพูดคาํหยิ&งยโส
11 เขาสะกดรอยข้ าพระองค์
เดี]ยวนี( ได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ เขา
จับตาดูข้าพระองค์เพื&อจะเหวี&ยง
ข้าพระองค์ลงดิน
12 เขาเป็นดุจสิ งโตที& กระหาย
เหยื& อของมัน เหมือนดังสิงโต
หนุ่มซึ&งซุ่มดักทาํร้ายอยู่ในที&ลับ
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงลุกขึ( นปะทะเขาไว้ และควํ&า
เขาลงเสีย ขอทรงช่วยชีวิตของ
ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั&วด้วย
ดาบของพระองค์
14 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจาก
มนุษย์ ผู้ ซึ& งเป็นพระหัตถ์ของ
พระองค์ จากมนุษย์แห่งโลกนี(
จากมนุษย์ผู้ซึ& งมีส่วนของชีวิตนี(
ผู้ซึ&งพระองค์ทรงให้ท้องของเขา
เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติที& พระ

องค์ทรงซ่อนไว้ พวกเขามีลูก
หลานอุดมสมบูรณ์ และส่วนที&
เหลือเขามอบไว้ให้แก่ลูกอ่อน
ของเขา
15 ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะเห็นพระพักตร์ของพระองค์
ในความชอบธรรม เมื& อข้าพระ
องค์ตื& นขึ( น ข้าพระองค์จะอิ& ม
เอิบใจด้วยพระลักษณะของพระ
องค์

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของดาวิด
ผูร้บัใชข้องพระเยโฮวาห์

ซึ�งถวายถอ้ยคําของเพลงบทนี0
แด่พระเยโฮวาห์ในวนัที�

พระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านใหพ้น้
  จากเงื0 อมมือศัตรูทั 0งหลายของ

ท่านและจากเงื0 อมพระหัตถ์
ของซาอูล ท่านกล่าวว่า

18
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
กาํลังของข้าพระองค์ ข้า

พระองค์จะรักพระองค์
2พระเยโฮวาห์เป็นศิลา ป้อม
ปราการ และผู้ ช่วยให้พ้นของ
ข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ เป็นกาํลังของข้าพระ
องค์ ซึ& งข้าพระองค์จะวางใจใน
พระองค์ เป็นดั( ง เป็นเขาแห่ง
ความรอดของข้าพระองค์ เป็นที&
กาํบังเข้มแขง็ของข้าพระองค์
3 ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระ

สดุดี DP, DJ

(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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เยโฮวาห์ ผู้ ทรงสมควรแก่การ
สรรเสริญ และข้าพระองค์จะได้
รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของ
ข้าพระองค์
4ความโศกเศร้าแห่งความตาย
ล้อมข้าพระองค์ไว้ กระแสแห่ง
คนอธรรมที&ท่วมทับข้าพระองค์
ทาํให้ข้าพระองค์กลัว
5ความโศกเศร้าแห่งนรกล้อม
ข้าพระองค์ไว้ บ่วงมัจจุราชปะ-
ทะข้าพระองค์
6ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้า
ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า
ร้องทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์
ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจาก
พระวิหารของพระองค์ และ
เสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินต่อ
พระพักตร์พระองค์ ไปถึงพระ
กรรณของพระองค์
7แล้วแผ่นดินโลกก็สั& นสะเทือน
และโคลงเคลง รากฐานของภู
เขาก็หวั&นไหวด้วย และสั&นสะ-
เทือน เพราะพระองค์ทรงกริ( ว
8ควันออกไปตามช่องพระนา-
สิกของพระองค์ และเพลิง
ผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์  ถ่านกต็ิดเปลวไฟนั(น
9พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลง
ด้วยและเสด็จลงมา ความมืด
ทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์
10 พระองค์ทรงเครูบตนหนึ& ง

แล้วทรงเหาะไป พระองค์ทรง
เหาะไปโดยปีกของลมอย่างรวด
เรว็
11 พระองค์ทรงกระทาํให้ความ
มืดปกคลุมพระองค์ไว้ ให้เมฆ
มืดและอุ้ มนํ(าเป็นพลับพลาของ
พระองค์
12 มีลูกเห็บและถ่านเพลิงแตก
ออกมาทะลุเมฆจากความสว่าง
สุกใสข้างหน้าพระองค์
13 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึก
ก้องในฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูง
สุดก็เปล่งพระสุรเสียง คือลูก
เห็บและถ่านเพลิง
14 พระองค์ทรงยิ งลู กธนูของ
พระองค์ออกไป ทาํให้เขาต่าง
กระจัดกระจายไป พระองค์ทรง
ปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ ทาํ
ให้เขาโกลาหล
15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แล้ว
ก็เห็นก้นทะเลตลอดจนรากฐาน
ของพิภพกป็รากฏแจ้ง เมื&อพระ
องค์ ทรงขนาบทะเลด้ วยลมที&
พวยพุ่ งจากช่องพระนาสิกของ
พระองค์
16 พระองค์ทรงเอื( อมมาจากที&
สูงทรงจับข้าพเจ้า พระองค์ทรง
ดึ งข้ าพเจ้ าออกมาจากนํ(า อั น
มากหลาย
17 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้
พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้า
และจากบรรดาผู้ ที& เกลี ยดชั ง

สดุดี DJ

(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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ข้าพเจ้า เพราะเขามีอานุภาพ
เกินกว่าข้าพเจ้ามากนัก
18 เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันที&
ข้าพเจ้าประสบหายนะ แต่พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นที& พักพิงของ
ข้าพเจ้า
19 พระองค์ทรงนาํข้าพเจ้าออก
มายังที&กว้างใหญ่ และทรงช่วย
ข้าพเจ้าให้พ้น เพราะพระองค์
ทรงชื&นชมยินดีในข้าพเจ้า
20 พระเยโฮวาห์ประทานรางวัล
แก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรม
ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงตอบ
แทนข้ าพเจ้าตามความสะอาด
แห่งมือของข้าพเจ้า
21 เพราะข้าพเจ้ารักษาบรรดา
มรรคาของพระเยโฮวาห์ และไม่
ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพเจ้า
อย่างชั&วร้าย
22 เพราะคาํตัดสิ นทั( งสิ( นของ
พระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้ามิได้ผลักกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ไปเลย
23 ต่อพระพักตร์พระองค์ข้าพ-
เจ้าไร้ตาํหนิ และข้าพเจ้ารักษา
ตัวไว้ไม่ทาํความชั&วช้า
24 เพราะฉะนั(นพระเยโฮวาห์จึง
ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความ
ชอบธรรมของข้าพเจ้า ตาม
ความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้า
ในสายพระเนตรของพระองค์
25 พระองค์จะทรงสาํแดงความ

เมตตาต่ อผู้ ที& มี ความเมตตา
พระองค์จะทรงสาํแดงพระองค์
อย่างไร้ตาํหนิต่อผู้ที&ไร้ตาํหนิ
26 พระองค์จะทรงสาํแดงพระ
องค์บริสุทธิ@ ต่อผู้ที&บริสุทธิ@  พระ
องค์จะทรงสาํแดงพระองค์เป็น
ปฏิปักษ์ต่อผู้ที&คดโกง
27 เพราะพระองค์จะทรงช่ วย
ประชาชนที&ยากแค้นให้พ้น แต่
ตาที&หยิ&งยโสนั(นพระองค์จะทรง
กระทาํให้ตํ&าลง
28 พระองค์จะทรงจุดตะเกียง
ของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์จะทรง
กระทาํความมืดของข้าพระองค์
ให้สว่าง
29 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ตะลุย
กองทัพได้โดยพระองค์ และโดย
พระเจ้าของข้าพเจ้านี( ข้ าพเจ้า
สามารถกระโดดข้ามกาํแพงได้
30 สาํหรับพระเจ้ าพระองค์นี(
พระมรรคาของพระองค์ดี เลิศ
ทุกประการ พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ พิสู จน์แล้วเป็นความ
จริง พระองค์ทรงเป็นดั( งของ
บรรดาผู้ที&วางใจในพระองค์
31 เพราะผู้ ใดจะเป็นพระเจ้ า
นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ใด
เล่าเป็นศิลา เว้นแต่พระเจ้าของ
เรา
32 คือพระเจ้ าผู้ ทรงเอากาํลั ง
คาดเอวของข้าพเจ้าไว้ และทรง

สดุดี DJ

(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
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กระทาํให้ทางของข้าพเจ้ารอบ
คอบ
33 พระองค์ทรงกระทาํให้ เท้ า
ของข้ าพเจ้ าเหมื อนอย่ างตี น
กวางตัวเมีย และทรงวางข้าพ-
เจ้าไว้บนที&สูง
34 พระอง ค์ ทรง ฝึ กมื อของ
ข้าพเจ้าให้ทาํสงคราม ดังนั( น
แขนของข้าพเจ้าสามารถทาํให้
คันธนูเหลก็กล้าหักได้
35 พระองค์ ประทานโล่ แห่ ง
ความรอดของพระองค์ ให้ ข้ า
พระองค์ และพระหัตถ์ขวาของ
พระองค์ทรงคํ(า จุนข้าพระองค์
และซึ& งพระองค์ทรงน้อมพระทัย
ลง ก็กระทาํให้ข้าพระองค์เป็น
ใหญ่ขึ( น
36 พระองค์ ประทานที& ก ว้ าง
ขวางสาํหรับย่างเท้าของข้าพระ
องค์ เท้าของข้าพระองค์จึงไม่
พลาด
37 ข้าพระองค์ไล่ตามศัตรูของ
ข้าพระองค์ทัน และไม่หันกลับ
จนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียสิ( น
38 ข้าพระองค์ได้แทงเขาทะลุ
เขาจึ งไม่สามารถลุกขึ( นได้อีก
เขาล้มลงที& ใต้ เท้ าของข้ าพระ
องค์
39 เพราะพระองค์ทรงเอากาํลัง
คาดเอวข้ าพระองค์ ไว้ เพื& อทาํ
สงคราม พระองค์ทรงกระทาํให้
พวกที&ลุกขึ( นต่อสู้ กับข้าพระองค์

สยบลงอย่างราบคาบ
40 พระองค์ทรงโปรดประทาน
คอของศัตรูของข้าพระองค์แก่
ข้าพระองค์ เพื& อข้าพระองค์จะ
ทาํลายบรรดาผู้ ที& เกลียดชังข้า
พระองค์เสียสิ( น
41 เขาร้องให้ช่วย แต่ไม่มีใคร
ช่วยให้รอดได้ เขาร้องทูลพระ
เยโฮวาห์ แต่พระองค์มิได้ทรง
ตอบเขา
42 ข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลก
ละเอียดอย่างผงคลี ต่อหน้าลม
ข้ าพระองค์ จึ งโยนเขาออกไป
เหมือนโคลนตามถนน
43 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์
ให้พ้นจากการยื( อแย่งกับประ-
ชาชน และทรงตั( งให้ข้าพระองค์
เป็นหัวหน้าของบรรดาประชา
ชาติ ชนชาติที&ข้าพระองค์ไม่เคย
รู้จักกจ็ะได้ปรนนิบัติข้าพระองค์
44 พอเขาได้ยินถึงข้าพระองค์
เขากจ็ะเชื&อฟัง ชนต่างด้าวจะได้
มาหมอบราบต่อข้าพระองค์
45 ชนต่างด้าวนั(นจะเสียกาํลังใจ
และตั วสั& นออกมาจากที& กาํ บัง
อันเข้มแขง็ของเขาเหล่านั(น
46 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู่ และศิลาของข้าพระองค์เป็น
ที& ควรสรรเสริญ พระเจ้าแห่ง
ความรอดของข้าพระองค์เป็นที&
ยกย่อง
47 คือพระเจ้าผู้ประทานการแก้

สดุดี DJ

(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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แค้นแก่ข้าพระองค์ และทรง
ปราบปรามบรรดาชนชาติ ทั( ง
หลายให้อยู่ ภายใต้อาํนาจของ
ข้าพระองค์
48 ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
จากศัตรู พระเจ้าข้า พระองค์
ทรงยกข้าพระองค์ขึ( นเหนือพวก
ที& ลุ กขึ( นต่ อสู้ กั บข้ าพระองค์
พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้
พ้นจากคนทารุณโหดร้าย
49 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
เพราะเหตุนี( ข้าพระองค์จึงจะขอ
เทิดทู นพระองค์ ไว้ ท่ ามกลาง
ประชาชาติทั( งหลาย และร้อง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
องค์
50 พระองค์ประทานชัยชนะอัน
ยิ& งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์
และทรงสาํแดงความเมตตาแก่
ผู้ที&พระองค์ทรงเจิมไว้นั( น คือ
ดาวิด และแก่เชื( อพระวงศ์ของ
ท่านเป็นนิตย์

สิงทั งปวงทีพระเจ้า
ทรงสรา้งแลว้ประกาศ
สง่าราศีของพระองค์

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

19
ฟ้าสวรรค์ประกาศสง่ า
ราศีของพระเจ้า และ

ภาคพื( นฟ้าสาํแดงพระหัตถกิจ
ของพระองค์
2วันส่งถ้อยคาํให้แก่วัน และคืน

แจ้งความรู้ให้แก่คืน
3วาจาไม่มี ถ้อยคาํกไ็ม่มีและไม่
มีใครได้ยินเสียงฟ้า
4 เสียงฟ้าก็ออกไปทั& วแผ่นดิน
โลก และถ้อยคาํก็แพร่ไปถึง
สุดปลายพิภพ พระองค์ทรงตั( ง
พลับพลาไว้ให้ดวงอาทิตย์ ณ ที&
นั(น
5ซึ&งออกมาอย่างเจ้าบ่าวออกมา
จากห้องโถงของเขา และวิ& งไป
ตามวิถี ด้วยความชื& นบานอย่าง
ชายฉกรรจ์
6ดวงอาทิตย์ขึ( นมาจากสุดปลาย
ฟ้าสวรรค์ข้างหนึ&ง และโคจรไป
ถึงที&สุดปลายอีกข้างหนึ& ง ไม่มี
สิ& งใดสามารถซ่อนให้ พ้นจาก
ความร้อนของมันได้
7พระราชบัญญัติของพระเยโฮ-
วาห์รอบคอบและฟื( นฟูจิตวิญ-
ญาณ พระโอวาทของพระเยโฮ-
วาห์นั( นแน่นอนกระทาํให้คนรู้
น้อยมีปัญญา
8กฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์นั( น
ถู กต้ องกระทาํ ให้ จิ ตใจเปรม
ปรีดิ@  พระบัญญัติของพระเยโฮ-
วาห์นั( นบริสุทธิ@ กระทาํให้ ดวง
ตากระจ่างแจ้ง
9ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์นั( น
สะอาดหมดจดถาวรเป็นนิ ตย์
คาํตั ดสิ นของพระเยโฮวาห์ ก็
เที&ยงตรงและชอบธรรมทั(งสิ( น
10 น่าปรารถนามากกว่าทองคาํ

สดุดี DJ, DL

(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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เออ ยิ&งกว่าทองคาํเนื( อดีมากนัก
หวานยิ&งกว่านํ(าผึ( งและรวงผึ( ง
11 อนึ& ง สิ& งเหล่านี( เป็นที& ตัก
เตือนผู้รับใช้ของพระองค์ การ
ที&จะรักษาข้อความเหล่านั(นก็ได้
บาํเหนจ็อันใหญ่ยิ&ง

ดาวิดทูล
ขอพระคุณ

12 แต่ ผู้ ใดเล่ าจะเข้ าใจเรื& อง
ความผิดพลาดของตนได้ ขอ
พระองค์ทรงชาํระข้าพระองค์ให้
พ้นจากความผิดที&ซ่อนเร้นอยู่
13 ขอทรงยับยั(งผู้รับใช้ของพระ
องค์ให้พ้นจากบาปโดยประมาท
นั(นด้วยเถิด ขออย่าให้มันมีอาํ-
นาจเหนือข้าพระองค์เลย แล้ว
ข้าพระองค์จะไร้ตาํหนิและพ้น
จากความผิดจากการละเมิดที&ยิ&ง
ใหญ่นั(น
14 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กาํลัง
ของข้าพระองค์และพระผู้ไถ่ของ
ข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคาํจาก
ปากของข้าพระองค์ และการ
ราํพึงในจิตใจเป็นที&พอพระทัย
ในสายพระเนตรของพระองค์
เถิด

การทูลขอพระพร
โดยทางสถานบริสุทธิ3

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

20
ขอพระเยโฮวาห์ ทรง
ฟังท่ านในวันยากลาํ-

บาก พระนามของพระเจ้าแห่ง
ยาโคบพิทักษ์รักษาท่าน
2ขอพระองค์ทรงให้ความช่วย
เหลือมาจากสถานบริสุทธิ@  และ
ทรงเพิ&มกาํลังให้แก่ท่านมาจาก
เมืองศิโยน
3ขอทรงระลึกถึงเครื&องถวายทั( ง
สิ( นของท่าน และโปรดปราน
เครื&องเผาบูชาของท่าน เซลาห์
4ขอทรงประสิทธิ@ ประสาทตาม
ใจปรารถนาของท่านด้วย และ
ให้โครงการที&ท่านคิดนั( นสาํเร็จ
ทั(งสิ( น
5 เพื&อพวกเราจะได้โห่ร้องเนื&อง
ด้วยความรอดของท่าน และยก
ธงขึ( นในพระนามพระเจ้าของเรา
ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้คาํ
ทูลขอทั(งสิ( นของท่านสาํเรจ็เถิด
6บัดนี(  ข้าพเจ้าทราบว่าพระเย-
โฮวาห์จะทรงช่วยผู้ ที& พระองค์
ทรงเจิมไว้ พระองค์จะทรงฟัง
เขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ@ของ
พระองค์ และโดยชัยชนะอันทรง
อานุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของ
พระองค์
7บ้างกว็างใจในรถรบ บ้างกว็าง
ใจในม้า แต่เราจะระลึกถึงพระ
นามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เรา
8 เขาทั( งหลายจะล้ มพับลงไป
แต่เราจะลุกขึ( นยืนตรงอยู่
9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง

สดุดี DL, FI

(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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ช่วยข้าพระองค์ทั( งหลายให้รอด
เถิด ขอให้กษัตริย์ทรงฟังเมื& อ
ข้าพระองค์ทั( งหลายร้องทูลต่อ
ท่าน

การขอบพระคุณ
สําหรบัชยัชนะ

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

21
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
กษัตริย์จะเปรมปรีดิ@ ใน

พระกาํลังของพระองค์ ท่านจะ
ปีติ ยินดี อย่างยิ& งในความรอด
ของพระองค์
2พระองค์ทรงประสิทธิ@ประสาท
ตามใจปรารถนาของท่าน และมิ
ได้ทรงยับยั( งสิ& งที& ริมฝีปากท่าน
ทูลขอ เซลาห์
3 เพราะพระองค์ทรงอาํนวยพร
ดีแก่ท่าน พระองค์ทรงสวมมง-
กุฎทองคาํบริสุทธิ@ บนศีรษะของ
ท่าน
4ท่านทูลขอชีวิต และพระองค์ก็
ประทานชี วิตยืนนานเป็นนิตย์
นิรันดร์
5สง่าราศีของท่านใหญ่ยิ& งเนื& อง
ด้วยความรอดของพระองค์ พระ
องค์ ทรงประดั บกษัตริ ย์ ด้ วย
ยศศั กดิ@ และความสง่ าโอ่ อ่ า
ตระการ
6พระองค์ทรงโปรดให้ท่านรับ
พระพรอย่างที&สุดเป็นนิตย์ และ
ทรงกระทาํให้ท่ านยินดีปรีดา

อย่างเหลือล้นด้วยสีพระพักตร์
ของพระองค์
7 เพราะกษัตริ ย์ วางใจในพระ
เยโฮวาห์ และด้วยความเมตตา
ของพระองค์ผู้สูงสุด ท่านจะไม่
หวั&นไหวเลย
8พระหัตถ์ของพระองค์จะค้น
พบเหล่าศัตรูทั(งหลาย พระหัตถ์
ขวาจะพบบรรดาผู้ ที& เกลียดชัง
พระองค์
9 เมื& อพระองค์ ทรงพระพิ โรธ
พระองค์ จะทรงกระทาํ ให้ เขา
ร้อนจัดดังเตาไฟ พระเยโฮวาห์
จะทรงกลื นเขาด้ วยพระพิ โรธ
ของพระองค์ และไฟจะเผา
ผลาญเขาเสีย
10 พระองค์ จะทรงทาํ ลายลู ก
หลานของเขาเสี ยจากแผ่นดิน
โลก และพรากเชื( อสายของเขา
จากบุตรทั(งหลายของมนุษย์
11 แม้เขาทั( งหลายได้ปองร้าย
ต่อพระองค์ แม้เขาประดิษฐ์
เรื& องชั& วร้าย เขาก็จะกระทาํไม่
สาํเรจ็
12 ฉะนั(นพระองค์จะทรงกระทาํ
ให้เขาหนีพ่ายไปเมื&อพระองค์จะ
ทรงเลง็ธนูไปตรงหน้าเขาทีเดียว
13 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เป็นที& ยกย่องเชิดชูในพระกาํลัง
ของพระองค์ ข้าพระองค์ทั( ง
หลายจะร้ องเพลงสรรเสริ ญ
ฤทธานุภาพของพระองค์

สดุดี FI, FD

(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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ทรงพยากรณถ์ึงคําตรสั
ของพระเยซูบนกางเขน

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองอาเยเลท ชาหาร์

เพลงสดุดีของดาวิด

22
พระเ จ้ าของ ข้ าพระ
องค์ พระเจ้าของข้า

พระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอด
ทิ( งข้าพระองค์เสีย เหตุใดพระ
องค์ ทรงเมิ นเฉยที& จะช่ วยข้ า
พระองค์ และต่อถ้อยคาํครํ&า-
ครวญของข้าพระองค์
2โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์ร้องทูลในเวลา
กลางวัน แต่พระองค์มิได้ทรง
ฟัง ถึงกลางคืนข้าพระองค์ยังรํ&า
ทูลต่อไปไม่หยุด
3ถึ งอย่างไรพระองค์ทรงเป็น
องค์บริสุทธิ@  โอ พระองค์ประทับ
เหนือคาํสรรเสริญของคนอิส-
ราเอล
4บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั( ง
หลายวางใจในพระองค์ เขาทั( ง
หลายวางใจ และพระองค์ทรง
ช่วยเขาให้พ้น
5เขาร้องทูล พระองค์กท็รงช่วย
เขาให้รอด เขาวางใจในพระองค์
เขาจึงมิได้รับความอับอาย
6ข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอน มิ
ใช่คน คนก็ด่า ประชาชนก็ดู
หมิ&น
7บรรดาผู้ ที& เห็นข้าพระองค์ก็

หัวเราะเยาะเย้ยข้าพระองค์ เขา
บุ้ยริมฝีปากและสั& นศีรษะกล่าว
ว่า
8"เขาวางใจในพระเยโฮวาห์ว่า
พระองค์จะทรงช่วยเขาให้ พ้น
จงให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น
เพราะพระองค์ทรงพอพระทัย
ในเขา"
9ถึงกระนั(นพระองค์กท็รงเป็นผู้
นาํข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์
มารดา และทรงให้ข้าพระองค์มี
ความหวังใจเมื&ออยู่ที&อกแม่
10 ตั( งแต่คลอด ข้าพระองค์ก็
ต้องพึ& งพระองค์ พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ตั( ง
แต่ ข้ าพระองค์ ยั งอยู่ ในครรภ์
มารดา
11 ขออย่าทรงห่ างไกลข้าพระ
องค์ เพราะความยากลาํบากอยู่
ใกล้และไม่มีผู้ใดช่วยได้เลย
12 เหล่าวั วผู้ ล้อมข้าพระองค์
วั วผู้ แข็ งแรงแห่ งบาชานล้อม
ข้าพระองค์ไว้
13 มั นอ้ าปากกว้ างเ ข้ าใส่ ข้ า
พระองค์ดั& งสิงโตขณะกัดฉีกและ
คาํรามร้อง
14 ข้ าพร ะ อ ง ค์ ถู ก เ ทอ อ ก
เหมือนอย่างนํ(า กระดูกทั( งสิ( น
ของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไป จิตใจ
กเ็หมือนขี( ผึ( ง ละลายภายในอก
ของข้าพระองค์
15 กาํลังของข้าพระองค์เหือด

สดุดี FF

(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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แห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน และ
ลิ( นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที&
ขากรรไกร พระองค์ทรงวางข้า
พระองค์ไว้ในผงคลีมัจจุราช
16 พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อม
รอบข้าพระองค์ไว้ คนทาํชั&วหมู่
หนึ& งล้อมข้าพระองค์ เขาแทง
มือแทงเท้าข้าพระองค์
17 ข้ าพระองค์ นั บกระดู กทั( ง
หลายของข้ าพระองค์ ได้ เป็ น
ชิ( นๆ เขาจ้องมองและยิ( มเยาะ
ข้าพระองค์
18 เสื( อผ้ าของข้าพระองค์ เขา
แบ่งปันกัน ส่วนเสื( อของข้า
พระองค์นั(นเขากจั็บสลากกัน
19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์อย่าทรงห่างไกลเลย โอ
ข้าแต่พระองค์ กาํลังของข้าพระ
องค์  ขอทรงเร่งรีบมาช่วยข้า
พระองค์ด้วยเถิด
20 ขอทรงช่ วยจิ ตวิญญาณข้ า
พระองค์ให้พ้นจากดาบ ช่วย
ชี วิ ตข้ าพระองค์ จากฤทธิ@ ของ
สุนัข
21 ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้
รอดพ้นจากปากสิงโต เพราะ
พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์จาก
บรรดาเขาของม้ายูนิคอนเหล่า
นั(นด้วย
22 ข้าพระองค์จะประกาศพระ
นามของพระองค์แก่พี& น้องของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรร-

เสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุม
ชน
23 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
จงสรรเสริญพระองค์ ท่านเชื( อ
สายทั( งหลายของยาโคบเอ๋ย จง
ถวายสง่าราศีแด่พระองค์ ท่าน
เชื( อสายทั( งสิ( นของอิสราเอลเอ๋ย
จงเกรงกลัวพระองค์
24 เพราะพระองค์มิได้ทรงดูถูก
หรือสะอิดสะเอียนต่อความทุกข์
ยากของผู้ที& ทุกข์ใจ และพระ
องค์มิได้ทรงซ่อนพระพักตร์จาก
เขา เมื& อเขาร้องทูล พระองค์
ทรงสดับ
25 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระ
องค์ในที& ชุมนุมชนใหญ่ ข้า
พระองค์จะทาํตามคาํปฏิญาณ
ต่อหน้าผู้ที&เกรงกลัวพระองค์
26 คนเสงี& ยมเจียมตัวจะได้กิน
อิ&ม บรรดาผู้ที&แสวงหาพระองค์
จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ขอ
จิตใจของท่านทั( งหลายมีชีวิตอยู่
เป็นนิตย์
27 ที& สุดปลายทั( งสิ( นของแผ่น
ดินโลกจะจดจาํและหันกลับมา
ยังพระเยโฮวาห์ และครอบครัว
ทั( งสิ( นของบรรดาประชาชาติจะ
นมัสการต่อพระพักตร์พระองค์
28 เพราะอาํนาจการปกครอง
เป็นของพระเยโฮวาห์ และพระ
องค์ทรงครอบครองเหนือบรร-
ดาประชาชาติ

สดุดี FF

(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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29 เออ คนรํ&ารวยทั( งสิ( นของ
แผ่นดินโลกจะต้องกินเลี( ยงและ
กราบลงต่อพระองค์ บรรดาผู้ที&
ลงไปสู่ ผงคลีทั( งสิ( นจะกราบไหว้
ต่อพระพักตร์พระองค์ คือบรร-
ดาผู้ที& รักษาตัวให้คงชีวิตอยู่ไม่
ได้แล้วนั(น
30 จะมีเชื( อสายๆหนึ&งปรนนิบัติ
พระองค์ จะทรงนับว่าพวกนั( น
เป็ นยุ คที& ถวายแด่องค์ พระผู้
เป็นเจ้า
31 พวกเขาจะมาประกาศความ
ชอบธรรมของพระองค์ แก่ ชน
ชาติหนึ& งที&จะเกิดมาว่าพระองค์
ได้ทรงกระทาํการนั(น

เพลงสดุดีของผูเ้ลี ยงแกะ
เพลงสดุดีของดาวิด

23
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้
เลี( ยงดูข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

จะไม่ขัดสน
2พระองค์ทรงกระทาํให้ข้าพเจ้า
นอนลงที& ทุ่ งหญ้าเขียวสด พระ
องค์ทรงนาํข้าพเจ้าไปริมนํ(าแดน
สงบ
3พระองค์ทรงฟื( นจิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนาํ
ข้ าพเจ้ าไปในทางชอบธรรม
เพราะเห็นแก่พระนามของพระ
องค์
4แม้ข้าพระองค์เดินไปตามหุบ
เขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์จะ
ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระ

องค์ ทรงสถิ ตกั บข้ าพระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์
เล้าโลมข้าพระองค์
5พระองค์ทรงเตรียมสาํ รับให้
ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรู
ของข้าพระองค์ พระองค์ทรง
เจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยนํ(ามัน
ขันนํ(าของข้าพระองค์กล้็นอยู่
6แน่ทีเดียวที& ความดีและความ
เมตตาจะติ ดตามข้ าพเจ้ าไป
ตลอดวันคืนชี วิตของข้ าพเจ้ า
และข้าพเจ้าจะอยู่ ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิตย์

กษตัริยผู์ท้รงสง่าราศี
เพลงสดุดีของดาวิด

24
แผ่นดินโลกกับสรรพ
สิ& งในโลกนั( นเป็นของ

พระเยโฮวาห์ ทั( งพิภพกับบรร-
ดาผู้ที&อยู่ในพิภพนั(น
2 เพราะพระองค์เองทรงประ-
ดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและ
ทรงสถาปนามันไว้เหนือนํ(า
3 ผู้ใดจะขึ( นไปบนภูเขาของพระ
เยโฮวาห์ และผู้ใดจะยืนอยู่ใน
ที&บริสุทธิ@ของพระองค์
4 คือผู้ที&มีมือสะอาดและใจบริ-
สุทธิ@  ผู้ที& มิได้ปลงใจในสิ& งไร้
สาระและมิ ได้ ปฏิ ญาณอย่ าง
หลอกลวง
5 เขาจะรับพระพรจากพระเย-
โฮวาห์ และความชอบธรรมจาก
พระเจ้าแห่งความรอดของเขา

สดุดี FF-FH

(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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6อย่างนี( แหละเป็นยุคที& เสาะหา
พระองค์ ที& เสาะหาพระพักตร์
ของพระองค์ โอ ยาโคบเอ๋ย เซ-
ลาห์
7โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัว
ของเจ้าขึ( นเถิด บานประตู
นิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ( นเถิด เพื&อ
กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศีจะได้เสดจ็
เข้ามา
8กษัตริย์ ผู้ ทรงสง่าราศีนั( นคือ
ผู้ ใด คือพระเยโฮวาห์ ผู้ เข้ม
แข็งและทรงอานุภาพ พระเย-
โฮวาห์ ผู้ ทรงอานุ ภาพในสง-
คราม
9โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัว
ของเจ้าขึ( นเถิด บานประตู
นิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ( นเถิด เพื&อ
กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศีจะได้เสดจ็
เข้ามา
10 กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศีนั( นคือ
ผู้ใด คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ ทรง
สง่าราศี เซลาห์
ดาวิดทูลขอดว้ยความวางใจ

เพลงสดุดีของดาวิด

25
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
จิตวิญญาณข้าพระองค์

ตั( งใจแน่วแน่ในพระองค์
2โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์วางใจในพระ
องค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้
อาย ขออย่าให้ศัตรูของข้าพระ

องค์ได้ไชโยเหนือข้าพระองค์
3 เออ อย่าให้ผู้ใดๆที& เฝ้าพระ
องค์อยู่นั(นได้อาย แต่ผู้ที&ละเมิด
โดยไม่ มี เหตุ นั( นขอให้ ได้ รั บ
ความอาย
4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
กระทาํให้ ข้าพระองค์ รู้ จักพระ
มรรคาของพระองค์ ขอทรงสอน
วิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์
5 ขอทรงนาํ ข้ าพระองค์ ไปใน
ความจริงของพระองค์ และขอ
ทรงสอนข้าพระองค์ เพราะพระ
องค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความ
รอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
รอคอยพระองค์อยู่วันยังคํ&า
6โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์
และถึงความเมตตาของพระองค์
ด้วยสิ&งเหล่านั(นมีมาแต่กาลก่อน
7 ขออย่ าทรงนึ กถึ งบาปในวัย
หนุ่มของข้าพระองค์ หรือการ
ละเมิดของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ด้วยเห็นแก่ความ
ดีของพระองค์ ขอทรงนึกถึงข้า
พระองค์ด้วยเห็นแก่ความเมต-
ตาของพระองค์
8พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ประ-
เสริฐและเที&ยงธรรม เพราะฉะ-
นั( นพระองค์จะทรงสั& งสอนพระ
มรรคานั(นแก่คนบาป
9พระองค์จะทรงนาํคนใจถ่อม
ไปในสิ& งที& ถูก และทรงสอน

สดุดี FH, FM

(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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มรรคาของพระองค์ แก่ คนใจ
ถ่อม
10 พระมรรคาทั( งสิ( นของพระ
เยโฮวาห์ เป็นความเมตตาและ
ความจริง แก่บรรดาผู้ที& รักษา
พันธสัญญาและบรรดาพระโอ-
วาทของพระองค์
11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื&อ
เห็นแก่พระนามของพระองค์
ขอทรงให้อภัยความชั&วช้าของข้า
พระองค์ เพราะความชั& วนั( น
ใหญ่โตนัก
12 ผู้ใดเล่าที&เป็นคนยาํเกรงพระ
เยโฮวาห์ พระองค์จะทรงสั& ง
สอนผู้นั( นในทางที& เขาควรเลือก
ได้
13 จิตวิญญาณเขาเองจะอาศัย
อยู่อย่างสงบ และเชื( อสายของ
เขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ@
14 ความลึกลับของพระเยโฮ-
วาห์มี อยู่ แก่ คนที& ยาํ เกรงพระ
องค์ และพระองค์จะทรงแจ้ง
พันธสัญญาของพระองค์แก่เขา
เหล่านั(น
15 ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระ
เยโฮวาห์เสมอ เพราะพระองค์
จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออก
จากข่าย
16 ขอพระองค์ทรงหันมาทาง
ข้าพระองค์ และมีพระเมตตาต่อ
ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์
ว้าเหว่และเป็นทุกข์อยู่

17 ความยากลาํบากในใจของ
ข้าพระองค์ก็ขยายกว้างออกไป
โอ ขอทรงนาํข้าพระองค์ออก
จากความทุกข์ใจของข้าพระองค์
18 ขอทรงพิจารณาความทุกข์
ยากและความยากลาํบากของ
ข้าพระองค์ และทรงยกบาปทั( ง
สิ( นของข้าพระองค์เสีย
19 ขอทรงพิจารณาว่าคู่ อริของ
ข้าพระองค์มีมากเท่าใด และเขา
เกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความ
เกลียดอย่างทารุณสักเพียงใด
20 โอ ขอทรงระแวดระวังชีวิต
ของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระ
องค์ให้พ้น ขออย่าให้ข้าพระ
องค์ได้รับความอาย เพราะข้า
พระองค์วางใจในพระองค์
21 ขอให้ความสุจริตและความ
เที& ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้
เพราะข้ าพระองค์ รอคอยพระ
องค์อยู่
22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่
อิสราเอลออกจากความยากลาํ-
บากทั(งสิ( นของเขา

ดาวิดพึงพระเจ้า
ในความสุจริตของท่าน

เพลงสดุดีของดาวิด

26
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงตัดสินเข้าข้างข้า

พระองค์ เพราะข้าพระองค์ดาํ-
เนิ นอยู่ ในความสุ จริ ตของข้ า
พระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจใน

สดุดี FM, FO

(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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พระเยโฮวาห์ ฉะนั(นข้าพระองค์
จะไม่พลาด
2โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
พิสู จน์ ข้ าพระองค์และลองข้ า
พระองค์เถิด ทดสอบใจและจิต
ของข้าพระองค์เถิด
3 เพราะความเมตตาของพระ
องค์อยู่ ต่อตาข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์ดาํเนินในความจริง
ของพระองค์
4 ข้าพระองค์มิได้นั& งอยู่กับคน
ไร้สาระ หรือจะมิได้สมาคมกับ
คนมารยา
5 ข้าพระองค์เกลียดชุมนุมคนที&
ทาํชั& ว และข้าพระองค์จะไม่นั& ง
กับคนชั&ว
6โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื& อ
ความบริสุทธิ@ ข้าพระองค์จะชาํระ
มือและจะเดินอยู่รอบแท่นของ
พระองค์
7พลางประกาศด้ วยเสียงแห่ง
การโมทนาพระคุณและบอกเล่า
ถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ทั( งสิ( น
ของพระองค์
8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระ
องค์รักพระนิเวศอันเป็นที&ประ-
ทับของพระองค์ และสถานที&
ประทับแห่งเกียรติยศของพระ
องค์
9ขออย่าทรงกวาดจิตวิญญาณ
ข้าพระองค์ไปกับคนบาป หรือ
กวาดชีวิตของข้าพระองค์ไปกับ

คนกระหายเลือด
10 คื อคนซึ& งในมื อของเขามี
แผนการชั& ว และมือขวาของเขา
เตม็ด้วยสินบน
11 แต่สาํหรับข้าพระองค์ ข้า
พระองค์เดินในความสุจริต ขอ
ทรงไถ่ข้าพระองค์และทรงกรุณา
ต่อข้าพระองค์
12 เท้ าของข้าพระองค์ เหยียบ
อยู่บนพื( นราบ ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ในที& ชุม
นุมชน

ดาวิดยึดมั นในความเชือ
โดยฤทธิ3 อํานาจของพระเจ้า

เพลงสดุดีของดาวิด

27
พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ความสว่ างและความ

รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัว
ผู้ใดเล่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที&
กาํบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร
2เมื& อคนชั& วได้เข้ามาหาข้าพเจ้า
เพื&อจะกินเนื( อข้าพเจ้า คือปฏิ-
ปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า เขา
ได้สะดุดและล้มลง
3แม้กองทัพตั( งค่ ายสู้ ข้ าพเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัว แม้
ข้ าพเจ้ าจะได้ รั บภั ยสงคราม
ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่

ดาวิดปรนนิบติัพระเจ้า
4ข้าพเจ้าทูลขอสิ& งหนึ& งจากพระ
เยโฮวาห์ซึ& งข้าพเจ้าจะเสาะแสวง

สดุดี FO, FP

(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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หาเสมอ คือที& ข้าพเจ้าจะได้อยู่
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ตลอดวันเวลาชั& วชีวิตของข้าพ-
เจ้า เพื&อจะดูความงามของพระ
เยโฮวาห์ และเพื& อจะพินิจ
พิ จารณาอยู่ ในพระวิหารของ
พระองค์
5 เพราะพระองค์ จะทรงซ่ อน
ข้าพเจ้าในที& กาํบังของพระองค์
ในยามยากลาํบาก พระองค์จะ
ปิดข้าพเจ้าไว้ในที& ซ่อนเร้นแห่ง
พลับพลาของพระองค์ พระองค์
จะทรงตั( งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา
6และบัดนี( ศีรษะของข้าพเจ้าจะ
เชิดขึ( นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที&
อยู่รอบข้าง ฉะนั( นข้าพเจ้าจะ
ถวายเครื&องสัตวบูชาแห่งการโห่
ร้ องในพลับพลาของพระองค์
ข้ าพเจ้ าจะร้ องเพลงและร้ อง
เพลงสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์
7โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
สดับเมื&อข้าพระองค์ร้องทูลด้วย
เสียงของข้าพระองค์ ขอทรง
กรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์
8พระองค์ตรัสแล้วว่า "จงหา
หน้าของเรา" จิตใจของข้าพระ
องค์ทูลพระองค์ว่า "ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะแสวงหา
พระพักตร์ของพระองค์"
9 ขออย่ าทรงซ่ อนพระพั กตร์
ของพระองค์ จากข้ าพระองค์
อย่าผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์

ออกไปเสียด้วยความกริ( ว พระ
องค์ทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ของข้า
พระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่ง
ความรอดของข้าพระองค์ ขอ
อย่าทรงทิ( งข้าพระองค์ หรือสละ
ข้าพระองค์เสีย
10 แม้ บิ ดาและมารดาของข้ า
พระองค์ทอดทิ( งข้าพระองค์ แต่
พระเยโฮวาห์จะทรงยกข้าพระ
องค์ขึ( น
11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
สอนมรรคาของพระองค์แก่ ข้า
พระองค์ และทรงนาํข้าพระองค์
ไปบนวิถีราบ เหตุด้วยศัตรูของ
ข้าพระองค์
12 ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์
ไว้กับปฏิปักษ์ให้ เขาทาํตามใจ
ชอบ เพราะพยานเทจ็ได้ลุกขึ( นสู้
ข้าพระองค์ และเขาหายใจออก
มาเป็นความทารุณ
13 ข้าพเจ้าคงหมดสติ ไปนอก
จากข้าพเจ้าเชื& อว่า ข้าพเจ้าจะ
เห็นความดีของพระเยโฮวาห์ที&
ในแผ่นดินของคนเป็น
14 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ จง
เข้มแข็ง และพระองค์จะทาํให้
จิตใจของท่านกล้าหาญ เออ จง
รอคอยพระเยโฮวาห์เถิด
ดาวิดทูลขอเรืองศตัรูของท่าน

เพลงสดุดีของดาวิด

28
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ข้าพระองค์ร้องทูลต่อ

สดุดี FP, FJ

(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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พระองค์ ศิลาของข้าพระองค์
ขออย่าให้พระกรรณหนวกต่อ
ข้าพระองค์ เกรงว่าถ้าพระองค์
ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่า
นั(นที&ลงไปยังปากแดนผู้ตาย
2ขอทรงสดับเสี ยงวิงวอนของ
ข้าพระองค์ ขณะเมื&อข้าพระองค์
ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระ
องค์ ขณะเมื&อข้าพระองค์ยกมือ
ของข้าพระองค์ขึ( นตรงต่อที&บริ-
สุทธิ@ที&สุดของพระองค์
3ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์
ไปพร้อมกับคนชั& ว กับบรรดา
คนที& กระทาํความชั& วช้า ผู้ พูด
อย่างสันติกับเพื& อนบ้านของตน
แต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขา
ทั(งหลาย
4ขอทรงสนองเขาตามการงาน
ของเขา และตามความชั& วแห่ง
กิจการของเขา ขอทรงสนองเขา
ตามงานนํ(ามือของเขา และทรง
ตอบแทนเขาตามสมควร
5เพราะเขาไม่นับถือพระราชกิจ
ของพระเยโฮวาห์ หรือพระ
หัตถกิจของพระองค์ พระองค์
จะทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขา
ขึ( นอีก

สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
6สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เพราะ
พระองค์ทรงสดับเสียงวิงวอน
ของข้าพเจ้า

7 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็นกาํ ลั ง
และเป็นโล่ของข้าพเจ้า จิตใจ
ของข้าพเจ้ าวางใจในพระองค์
ข้าพเจ้าจึงได้ รับความอุปถัมภ์
ฉะนั( นจิตใจของข้าพเจ้าจึงปีติ
ยินดียิ&ง ข้าพเจ้าจะถวายโมทนา
แด่พระองค์ ด้ วยบทเพลงของ
ข้าพเจ้า
8 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็นกาํ ลั ง
ของเขาทั( งหลาย พระองค์ทรง
เป็นป้อมแห่งความรอดของผู้รับ
เจิมของพระองค์

การอธิษฐานเผือประชาชน
9ขอทรงช่วยประชาชนของพระ
องค์ให้รอด และอาํนวยพระพร
แก่มรดกของพระองค์ ขอทรง
เป็นผู้ เลี( ยงดูเขา และหอบหิ( ว
เขาไปเป็นนิตย์

ดาวิดขอใหบ้รรดาเจ้านาย
ถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์

เพลงสดุดีของดาวิด

29
โอ ข้าแต่เทวชีพทั( ง
หลาย จงถวายแด่พระ

เยโฮวาห์เถิด จงถวายสง่าราศี
และพระกาํลังแด่พระเยโฮวาห์
2จงถวายสง่าราศีซึ& งควรแก่พระ
นามของพระองค์แด่พระเยโฮ-
วาห์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์
ด้ วยเครื& องประดั บแห่ งความ
บริสุทธิ@
3พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
อยู่ เหนือนํ(า พระเจ้าแห่งสง่า

สดุดี FJ, FL

(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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ราศีทรงคะนองเสียง คือพระ
เยโฮวาห์ ทรงอยู่ เหนื อนํ(า ทั( ง
หลาย
4พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
ทรงฤทธานุภาพ พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์เต็มด้วยความ
สูงส่ง
5พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
หักต้นสนสีดาร์ พระเยโฮวาห์
ทรงหักต้นสนสีดาร์แห่งเลบา-
นอน
6พระองค์ทรงกระทาํให้พวกเขา
กระโดดเหมือนลูกวัว เลบานอน
และสี รีออนเหมือนม้ายูนิคอน
หนุ่ม
7พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
แยกเปลวเพลิงออกจากกัน
8พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
สั&นถิ&นทุรกันดาร พระเยโฮวาห์
ทรงสั& นถิ& นทุรกันดารแห่งเมือง
คาเดช
9พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
กระทาํให้กวางตัวเมียตกลูกและ
ทาํให้ป่าดงโหรงเหรง และใน
พระวิหารของพระองค์ ทุ กคน
กล่าวถึงสง่าราศีของพระองค์
10 พระเยโฮวาห์ประทับเหนือ
นํ(าท่วม พระเยโฮวาห์ประทับ
เป็นกษัตริย์เป็นนิตย์
11 พระเยโฮวาห์จะทรงประทาน
กาํลังแก่ประชาชนของพระองค์
พระเยโฮวาห์จะทรงอาํนวยพระ

พรแก่ประชาชนของพระองค์ให้
มีสันติภาพ
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะ
พระองคท์รงช่วยท่านพน้ได้

เพลงสดุดีและบทเพลง
ของดาวิด ณ พิธีถวาย
พระราชวงัของดาวิด

30
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ข้ าพระองค์จะยอพระ

เกียรติพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงดึงข้าพระองค์ขึ( นมา และมิ
ได้ทรงให้ คู่ อริของข้าพระองค์
เปรมปรีดิ@ เพราะข้าพระองค์
2โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้อง
ทู ลขอความอุ ปถั มภ์ จากพระ
องค์ และพระองค์ได้ทรงรักษา
ข้าพระองค์ให้หาย
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทรงนาํ จิตวิญญาณของข้า
พระองค์ ขึ( นมาจากแดนผู้ ตาย
ทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิต เพื&อข้า
พระองค์ไม่ต้องลงไปสู่ปากแดน
ผู้ตาย
4โอ ท่านวิสุทธิชนของพระองค์
เอ๋ย  จงร้องสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห์ และถวายโมทนาเมื&อระลึก
ถึงความบริสุทธิ@ของพระองค์
5 เพราะพระพิโรธของพระองค์
นั( นเป็นแต่ชั& วขณะหนึ& ง และ
ความโปรดปรานของพระองค์
นั( นตลอดชีวิต การร้องไห้อาจ

สดุดี FL, KI

(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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จะอ้อยอิ& งอยู่สักคืนหนึ& ง แต่
ความชื&นบานจะมาเวลาเช้า
6 ข้าพระองค์พูดในความเจริญ
รุ่ ง เ รื องของ ข้ าพระอง ค์ ว่ า
"ข้าพเจ้าจะไม่หวั&นไหวเลย"
7ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โดยความ
โปรดปรานของพระองค์ พระ
องค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้
อย่างภูเขาเข้มแขง็ พอพระองค์
ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์
ข้าพระองค์กล็าํบากใจ
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระ
องค์ร้องทูลต่อพระองค์ และ
ข้าพระองค์ได้วิงวอนพระเยโฮ-
วาห์ว่า
9"จะได้กาํไรอะไรจากโลหิตของ
ข้าพระองค์เมื&อข้าพระองค์ลงไป
ยังปากแดนผู้ตาย ผงคลีจะ
สรรเสริญพระองค์หรือ มันจะ
บอกเล่าเรื& องความจริงของพระ
องค์หรือ
10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับและทรงพระกรุณาต่อ
ข้าพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระ
องค์"
11 สาํหรับข้าพระองค์ พระองค์
ทรงเปลี& ยนการไว้ทุกข์เป็นการ
เต้นราํ พระองค์ทรงถอดเสื( อผ้า
กระสอบของข้ าพระองค์ ออก
และทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วย
ความยินดี

12 เพื& อจิตวิญญาณของข้าพระ
องค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระ
องค์และไม่นิ& งเงียบ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์จะถวายโมทนา
แด่พระองค์เป็นนิตย์

ดาวิดไวว้างใจในพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของดาวิด

31
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ข้าพระองค์วางใจในพระ

องค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้
อายเลย ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้ พ้ นในความชอบธรรมของ
พระองค์
2 ขอทรงเงี& ยพระกรรณให้ แก่
ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระ
องค์ให้รอดอย่างรวดเรว็เถิด ขอ
พระองค์ทรงเป็นศิลาเข้มแข็ง
ของข้าพระองค์ เป็นป้อมปรา-
การเข้มแข็งที&จะช่วยข้าพระองค์
ให้รอด
3พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็น
ศิลาและเป็นป้อมปราการของ
ข้าพระองค์ ขอทรงพาและนาํ
ข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนาม
ของพระองค์
4ขอทรงปลดข้ าพระองค์ออก
จากข่ายที&พวกเขาวางอย่างลับๆ
เพื&อดักข้าพระองค์ เพราะพระ
องค์ทรงเป็นกาํลั งของข้ าพระ
องค์

สดุดี KI, KD

(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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5 ข้ าพระองค์มอบจิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเย-
โฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งความจริ ง
พระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้ว
6 ข้าพระองค์เกลียดบรรดาผู้ที&
นับถือพระเทียมเท็จ แต่ข้า
พระองค์วางใจในพระเยโฮวาห์
7 ข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ@ และ
ยิ นดี ในความเมตตาของพระ
องค์ เพราะพระองค์ทรงทอด
พระเนตรความทุกข์ ใจของข้ า
พระองค์ พระองค์ทรงทราบ
เรื& องความทุกข์ยากแห่งจิตวิญ-
ญาณของข้าพระองค์
8และมิได้ทรงมอบข้าพระองค์
ไว้ในมือของศัตรู พระองค์ทรง
วางเท้ าของข้าพระองค์ไว้ในที&
กว้างขวาง
9โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระกรุณาแก่ข้าพระองค์ เพราะ
ข้าพระองค์กาํลังทุกข์ใจ นัยน์ตา
ของข้ าพระองค์ ก็ ร่ วงโรยไป
เพราะความระทม ทั( งจิตวิญ-
ญาณและร่ างกายของข้ าพระ
องค์ด้วย
10 เพราะชีวิตของข้าพระองค์ก็
ร่อยหรอไปด้วยความทุกข์โศก
และปี เดื อนของข้ าพระองค์ก็
หมดไปด้วยการถอนหายใจ กาํ-
ลังของข้าพระองค์อ่อนลงเพราะ
ความชั&วช้าของข้าพระองค์ และ

กระดูกของข้าพระองค์ก็ร่วงโรย
ไป
11 ข้ าพระองค์ เป็ นที& นิ นทา
ท่ ามกลางบรรดาปฏิ ปักษ์ของ
ข้าพระองค์ โดยเฉพาะท่าม-
กลางเพื&อนบ้านของข้าพระองค์
เป็นเรื& องน่าครั& นคร้ามของผู้ที&
คุ้นเคย ผู้ที& เห็นข้าพระองค์ใน
ถนนกห็นีข้าพระองค์ไป
12 เขาลืมข้าพระองค์เสียประ-
หนึ& งว่าเป็นคนตายแล้ว ข้าพระ
องค์เหมือนอย่างภาชนะที&แตก
13 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยิน
เสียงซุบซิบของคนเป็นอันมาก
มี ความสยดสยองอยู่ ทุ กด้ าน
ขณะเมื& อเขาร่วมกันคิดแผนการ
ต่อสู้ ข้าพระองค์ ขณะที& เขา
ปองร้ายชีวิตของข้าพระองค์
14 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ข้า
พระองค์วางใจในพระองค์ ข้า
พระองค์ทูลว่า "พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์"
15 วันเวลาของข้าพระองค์อยู่
ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอ
พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้
พ้ นมื อศัตรู และผู้ ข่มเหงของ
ข้าพระองค์
16 ขอพระพักตร์ พระองค์ทอ
แสงบนผู้รับใช้ของพระองค์ ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วย
ความเมตตาของพระองค์
17 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ

สดุดี KD

(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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อย่าให้ข้าพระองค์ได้อาย เพราะ
ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ขอ
ให้คนชั& วได้อาย ขอให้เขาเงียบ
เสียงไปยังแดนผู้ตาย
18 ขอให้ริมฝีปากที& มุสาเป็นใบ้
ซึ& งพูดทะลึ& งอวดดี ต่อคนชอบ
ธรรม ด้วยความจองหองและ
การดูหมิ&น

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
19 โอ ความดีของพระองค์อุดม
สักเท่าใดที&พระองค์ทรงสะสมไว้
เพื& อบรรดาผู้ ที& เกรงกลั วพระ
องค์ และทรงกระทาํไว้เพื&อผู้ที&
วางใจในพระองค์ ต่อหน้าบุตร
ทั(งหลายของมนุษย์
20 พระองค์ทรงซ่อนเขาไว้ ใน
ความลึกลับแห่งพระพักตร์พระ
องค์ให้พ้นจากการปองร้ายของ
มนุษย์ พระองค์ทรงยึดเขาไว้
อย่างลึกลับในที& กาํบังของพระ
องค์ให้พ้นจากลิ( นที& ทะเลาะวิ-
วาท
21 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์
เพราะพระองค์ทรงสาํแดงความ
เมตตาอย่างมหัศจรรย์ของพระ
องค์แก่ ข้าพระองค์ในเมืองเข้ม
แขง็
22 ด้วยข้าพระองค์กล่าวอย่าง
รีบร้อนว่า "ข้าพระองค์ถูกตัด
ขาดไปพ้ นสายพระเนตรของ
พระองค์แล้ว" แต่พระองค์ยัง
ทรงได้ ยินเสี ยงแห่งคาํ วิงวอน

ของข้าพระองค์ เมื&อข้าพระองค์
ร้องทูลขอต่อพระองค์
23 โอ ท่านบรรดาวิสุทธิชนทั( ง
สิ( นของพระองค์เอ๋ย จงรักพระ
เยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงพิทักษ์รักษาคนสัตย์ซื& อไว้
แต่ทรงสนองผู้ กระทาํอหังการ
อย่างเตม็ขนาด
24 จงเข้มแข็ง และพระองค์จะ
ให้ใจของท่านกล้าหาญ ท่านทั(ง
ปวงผู้หวังใจในพระเยโฮวาห์

ความเชือไดป้กปิด
บาปของผูที้เชือ

เพลงสดุดีของดาวิด
มัสคิลบทหนึ�ง

32
บุคคลผู้ ซึ& งได้ รับอภัย
การละเมิ ดแล้ วก็ เป็น

สุข คือผู้ทรงกลบเกลื& อนบาป
ให้นั(น
2 บุคคลซึ& งพระเยโฮวาห์มิ ได้
ทรงถือโทษความชั& วช้าก็เป็นสุข
คือผู้ที& ไม่มีการหลอกลวงในใจ
ของเขา
3 เมื& อข้าพระองค์นิ& งเงียบ ร่าง
กายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไป
โดยการครํ&าครวญวันยังคํ&าของ
ข้าพระองค์
4พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่
บนข้าพระองค์ทั(งวันทั(งคืน กาํ-
ลังของข้าพระองค์กเ็หี&ยวแห้งไป
อย่างความร้อนในหน้าแล้ง เซ-
ลาห์

สดุดี KD, KF

(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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5 ข้าพระองค์สารภาพบาปของ
ข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้า
พระองค์มิ ได้ ซ่อนความชั& วช้ า
ของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์
ทูลว่า "ข้าพระองค์จะสารภาพ
การละเมิดของข้าพระองค์ ต่อ
พระเยโฮวาห์" แล้วพระองค์ทรง
ยกโทษความชั& วช้ าแห่ งความ
บาปของข้าพระองค์ เซลาห์
6 เพราะฉะนั( นทุกคนที&ตามทาง
ของพระเจ้าจะอธิษฐานต่อพระ
องค์ในเวลาที& จะพบพระองค์ได้
ในเวลานํ(าท่วมมาก นํ(าจะไม่มา
ถึงคนนั(น
7พระองค์ทรงเป็นที& ซ่ อนของ
ข้าพระองค์ พระองค์ทรงสงวน
ข้าพระองค์ไว้จากความยากลาํ-
บาก พระองค์ทรงล้อมข้าพระ
องค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วย
ให้พ้น เซลาห์
8 เราจะแนะนาํและสอนเจ้าถึ ง
ทางที&เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้
คาํปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้า
อยู่
9อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที&
ปราศจากความเข้าใจ ซึ&งต้องติด
เหล็กขวางปากและบังเหียน มิ
ฉะนั(นมันกจ็ะเข้ามาหาเจ้า
10 อันความทุกข์ของคนชั& วนั( น
มีมาก แต่ความเมตตาจะล้อม
บุคคลที&วางใจในพระเยโฮวาห์
11 ข้าแต่คนชอบธรรม จงยินดี

ในพระเยโฮวาห์และเปรมปรีดิ@
บรรดาท่ านผู้ มี ใจเที& ยงตรงจง
โห่ร้องเถิด

การสรรเสริญพระเจ้า

33
โอ ข้าแต่ท่านผู้ชอบ
ธรรม จงเปรมปรีดิ@ ใน

พระเยโฮวาห์ การสรรเสริญนั(น
ควรแก่คนเที&ยงธรรม
2จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วย
พิณเขาคู่ จงถวายสดุดีแด่พระ
องค์ ด้ วยพิณใหญ่และพิณสิบ
สาย
3จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระ
องค์ จงดีดสายอย่างแคล่ว
คล่องพร้อมกับโห่ร้อง
4 เพราะพระวจนะของพระเย-
โฮวาห์เที& ยงธรรม และบรรดา
พระราชกิจของพระองค์ก็สาํเร็จ
ด้วยความจริง
5 พระองค์ ทรงรั กความชอบ
ธรรมและความยุติธรรม แผ่น
ดินโลกเต็มด้วยความดีของพระ
เยโฮวาห์
6 โดยพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ( นมา
กับบริวารทั( งปวงก็ด้วยลมพระ
โอษฐ์ของพระองค์
7พระองค์ทรงรวบรวมนํ(าทะเล
ไว้ด้วยกันเป็นกองใหญ่ และ
ทรงเกบ็ที&ลึกไว้ในคลัง
8ให้แผ่นดินโลกทั( งสิ( นยาํเกรง
พระเยโฮวาห์ ให้บรรดาชาว

สดุดี KF, KK

(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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พิภพทั( งปวงยืนตะลึงพรึงเพริด
ต่อพระองค์
9เพราะพระองค์ตรัส มันกเ็กิด
ขึ( นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็
ออกมา
10 พระเยโฮวา ห์ ทรงให้ การ
ปรึกษาของชาติต่างๆเปล่าประ-
โยชน์ พระองค์ทรงให้แผนงาน
ของชนชาติทั(งหลายไร้ผล
11 คาํปรึกษาของพระเยโฮวาห์
ตั( งมั& นคงเป็นนิตย์ พระดาํริใน
พระทัยของพระองค์อยู่ ทุกชั& ว
อายุ
12 ประชาชาติที&พระเจ้าของเขา
คือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข คือ
ชนชาติซึ&งพระองค์ทรงเลือกสรร
ไว้เป็นมรดกของพระองค์
13 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตร
จากฟ้าสวรรค์ พระองค์ทอด
พระเนตรบุ ตรทั( งหลายของ
มนุษย์
14 จากที& ซึ& งพระองค์ประทับ
พระองค์ทอดพระเนตรเหนื อ
ชาวแผ่นดินโลกทั(งสิ( น
15 คือพระองค์ผู้ ทรงประดิษฐ์
จิตใจของเขาทั( งหลายทุกคนและ
ทรงพิจารณากิจการของเขาทั( ง
หลายทั(งสิ( น
16 กองทั พใหญ่ หา ช่ วยให้
กษัตริย์องค์หนึ& งองค์ใดรอดพ้น
ไปไม่ กาํลังอันมากมายกไ็ม่ช่วย
นักรบให้พ้นได้

17 ม้ าศึ กจะเป็ นที& หวั งความ
ปลอดภัยกห็าไม่ กาํลังมหาศาล
ของมันกช่็วยให้รอดไม่ได้
18 ดูเถิด พระเนตรของพระเย-
โฮวาห์อยู่ เหนือผู้ที& ยาํเกรงพระ
องค์ เหนือผู้ที&หวังในความ
เมตตาของพระองค์
19 เพื& อพระองค์จะทรงช่วยจิต
วิญญาณของเขาให้พ้นจากมัจจุ-
ราช และให้เขาดาํรงชีวิตอยู่ได้
ในเวลากันดารอาหาร

ความไวว้างใจในพระเจ้า
20 จิตวิญญาณของเราทั( งหลาย
รอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็น
โล่ของเรา
21 เออ จิตใจของเราทั( งหลาย
ยินดีในพระองค์ เพราะเราวาง
ใจในพระนามบริสุทธิ@ ของพระ
องค์
22 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ความเมตตาของพระองค์จงอยู่
เหนือข้าพระองค์ทั( งหลายตาม
ที&ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์

  ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
และแนะนาํใหค้นอืนทําเช่นกนั
เพลงสดุดีของดาวิดเมื�อท่านทํา

เป็นบา้ต่อหนา้อาบีเมเลค
พระองค์จึงขบัไล่ท่าน

ออกไปเสีย และท่านก็ไป

34
ข้ าพเจ้ าจะสรรเสริ ญ
พระเยโฮวาห์ตลอดไป

สดุดี KK, KH

(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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คาํสรรเสริญพระองค์อยู่ที& ปาก
ข้าพเจ้าเรื&อยไป
2 จิตใจของข้าพเจ้าจะโอ้อวดใน
พระเยโฮวาห์ คนที&เสงี&ยมเจียม
ตัวจะฟังและยินดี
3โอ เชิญยอพระเกียรติพระเย-
โฮวาห์พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เรา
สรรเสริญพระนามของพระองค์
ด้วยกัน
4 ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮ-
วาห์และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า
และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจาก
ความกลัวทั(งสิ( นของข้าพเจ้า
5เขาทั(งหลายเพ่งดูพระองค์และ
เบิกบาน หน้าตาของเขาจึงไม่
ต้องอาย
6คนจนคนนี( ร้องทูล และพระ
เยโฮวาห์ทรงสดับ และทรงช่วย
เขาให้พ้นจากความยากลาํบาก
ทั(งสิ( นของเขา
7ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้
ตั( งค่ายล้อมบรรดาผู้ที& เกรงกลัว
พระองค์ และช่วยเขาทั( งหลาย
ให้รอด
8โอ ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า
พระเยโฮวาห์ประเสริฐ คนที&
วางใจในพระองค์กเ็ป็นสุข
9โอ ท่านวิสุทธิชนทั(งหลายของ
พระองค์ จงยาํเกรงพระเยโฮ-
วาห์ เพราะผู้ที&ยาํเกรงพระองค์
ไม่ขาดแคลน
10 เหล่าสิงโตหนุ่มยังขาดแคลน

และหิวโหย แต่บรรดาผู้ที&แสวง
หาพระเยโฮวาห์จะไม่ขาดของดี
ใดๆ
11 บุตรทั(งหลายเอ๋ย มาเถิด มา
ฟังเรา เราจะสอนเจ้าถึงความ
เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
12 มนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิต
และรักวันคืนทั( งหลาย เพื& อเขา
จะได้เห็นของดี
13 จงระวังลิ( นของเจ้าจากความ
ชั&ว และอย่าให้ริมฝีปากพูดเป็น
อุบายล่อลวง
14 จงหนีความชั& ว และกระทาํ
ความดี แสวงหาความสงบสุข
และดาํเนินตามนั(น
15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์
เห็นคนชอบธรรม และพระ
กรรณของพระองค์สดับคาํอ้อน
วอนของเขา
16 พระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
ตั( งต่ อสู้ กั บคนทั( งหลายที& ทาํ
ความชั&ว เพื&อจะตัดการระลึกถึง
เขาเสียจากแผ่นดินโลก
17 เมื& อคนชอบธรรมร้องทูลขอ
พระเยโฮวาห์ทรงสดับและทรง
ช่วยเขาให้พ้นจากความยากลาํ-
บากทั(งสิ( นของเขา
18 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที&
จิตใจฟกชํ(าและทรงช่วยผู้ที& จิต
ใจสาํนึกผิดให้รอด
19 คนชอบธรรมนั( นถู กข่ มใจ
หลายอย่าง แต่พระเยโฮวาห์ทรง

สดุดี KH

(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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ช่วยเขาออกมาให้พ้นหมด
20 พระองค์ทรงรักษากระดู ก
เขาไว้ทั(งหมด ไม่หักสักซี& เดียว
21 ความชั& วจะสังหารคนชั& วและ
คนทั( งหลายที& เกลี ยดชั งคน
ชอบธรรมจะสาบสูญไป
22 พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ชี วิตผู้
รับใช้ของพระองค์ และไม่มีผู้ใด
ที& วางใจในพระองค์แล้วจะต้อง
สาบสูญไป

ดาวิดทูลขอความปลอดภยั
เพลงสดุดีของดาวิด

35
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงผจญผู้ที&ผจญข้า

พระองค์ ขอทรงสู้ รบผู้ที&รบกับ
ข้าพระองค์
2ขอทรงถือโล่และดั( ง และทรง
ลุกขึ( นช่วยข้าพระองค์
3ขอทรงเตรียมหอกและขวาน
ศึกสู้ ผู้ ข่มเหงข้าพระองค์ ขอ
ตรัสกับจิตใจของข้าพระองค์ว่า
"เราเป็นผู้ช่วยให้รอดของเจ้า"
4 ผู้ ที& แสวงหาชี วิตของข้าพระ
องค์นั( น ขอให้เขาได้อายและ
อัปยศ ผู้ที&ประดิษฐ์ความชั& ว
ต่อสู้ ข้าพระองค์นั( น ขอทรงให้
เขากลับไปและอดสู
5ขอให้เขาเป็นเหมือนแกลบต่อ
หน้าลม และขอให้ทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ขับไล่ตามเขา
ไป
6ขอให้ทางของเขามืดและลื& น

และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์ข่มเหงพวกเขา
7 เพราะเขาเอาข่ ายซ่อนดักข้า
พระองค์ไว้อย่างไม่มีเหตุ เขา
ขุ ดหลุ มพรางเอาชี วิ ตข้ าพระ
องค์อย่างไม่มีเรื&อง
8 ขอให้ ความพินาศมาถึ งเขา
อย่างไม่รู้ตัว และขอให้ข่ายที&
เขาซ่อนไว้นั( นติดเขาเองและให้
เขาติดข่ายพินาศเอง
9 แล้ วจิ ตวิญญาณของข้ าพระ
องค์จะเปรมปรีดิ@ ในพระเยโฮ-
วาห์ ลิงโลดอยู่ในการช่วยให้
รอดของพระองค์
10 กระดูกทั(งสิ( นของข้าพระองค์
จะกล่าวว่า "ข้าแต่พระเยโฮวาห์
มีผู้ใดเหมือนพระองค์ พระองค์
ผู้ทรงช่วยคนยากจนให้พ้นจาก
ผู้ ที& เ ข้ มแข็งเกิ นกาํลั งของเขา
คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ที&
ปล้นเขา"
11 มีพยานเท็จลุกขึ( น เขาฟ้อง
สิ&งที&ข้าพระองค์ไม่ทราบ
12 เขาสนองข้าพระองค์โดยทาํ
ชั& วตอบความดี จิตใจของข้า
พระองค์กต็รอมตรม
13 ส่วนข้าพระองค์ เมื&อเขาป่วย
ข้าพระองค์สวมผ้ากระสอบ ข้า
พระองค์ ข่มใจตนเองด้ วยการ
อดอาหาร ข้าพระองค์ซบหน้าลง
ที&อกอธิษฐาน
14 ข้าพระองค์ประพฤติอย่างที&

สดุดี KH, KM

(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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เขาเป็นเพื& อนหรือพี& น้ องของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์คอตก
และร้องไห้ครํ&าครวญเหมือนคน
ไว้ทุกข์ให้มารดา
15 แต่พอข้าพระองค์สะดุด เขา
กชุ็มนุมกันอย่างชอบใจ นักเลง
หั วไม้ รวบรวมกั นมาสู้ กั บข้ า
พระองค์ ข้าพระองค์ยังไม่รู้ แต่
พวกเขาได้ ด่ า ว่ า ข้ าพระองค์
อย่างไม่หยุดยั(ง
16 เขาเยาะเย้ ยอย่ างคนหน้ า
ซื& อใจคดในการเลี( ยงต่างๆ ขบ
เขี( ยวเคี( ยวฟันใส่ข้าพระองค์
17 ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
พระองค์จะนิ& งทอดพระเนตรอีก
นานเท่าใด ขอทรงช่วยจิตวิญ-
ญาณข้าพระองค์ให้พ้นจากการ
ร้ายกาจของเขา ช่วยชีวิตข้า
พระองค์จากหมู่สิงโต
18 แล้ วข้ าพระองค์ จะโมทนา
พระคุ ณพระองค์ ในที& ชุ มนุ ม
ใหญ่ ข้าพระองค์จะสรรเสริญ
พระองค์ท่ ามกลางคนเป็นอั น
มาก
19 ขออย่าให้คู่อริอย่างไร้เหตุ-
ผลนั( นมีความเปรมปรีดิ@ เหนือ
ข้าพระองค์ และอย่าให้บรรดา
ผู้ ที& เกลียดชังข้าพระองค์อย่าง
ไม่มีเหตุได้หลิ&วตาให้กัน
20 เพราะเขาไม่ พูดอย่างสันติ
แต่เขาคิดถ้อยคาํหลอกลวงต่อ
บรรดาผู้ที&สงบเงียบในแผ่นดิน

21 เขาอ้ าปากกว้ างใส่ ข้ าพระ
องค์ เขากล่าวว่า "อ้าฮา อ้าฮา
เราเห็นกับตาแล้ว"

ดาวิดทูลขอใหพ้ระเจ้า
ต่อสูก้บัพวกศตัรูของท่าน

22 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทอดพระเนตรแล้ว ขออย่า
ทรงนิ&งเสีย โอ ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้า  ขออย่าทรงสถิตไกล
จากข้าพระองค์
23 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพระ
องค์ ขอทรงร้อนพระทัย ตื&นขึ( น
เพื& อเห็นแก่สิทธิของข้าพระองค์
เพื&อเห็นแก่เรื&องของข้าพระองค์
เถิด
24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงให้
ความยุติ ธรรมแก่ ข้ าพระองค์
ตามความชอบธรรมของพระ
องค์ และขออย่าให้เขาเปรม
ปรีดิ@ เหนือข้าพระองค์
25 อย่าให้เขาทั( งหลายราํพึงใน
ใจว่า "เอ้อเฮอ เราได้ตามใจ
ปรารถนาของเรา" อย่าให้เขา
กล่าวได้ว่า "เราได้กลืนเขาเสีย
แล้ว"
26 ขอให้เขาได้อายและได้ความ
ยุ่งยากด้วยกัน คือเขาผู้ เปรม
ปรีดิ@ เพราะความลาํเค็ญของข้า
พระองค์ ให้เขาได้ห่มความอาย
และความอัปยศ คือผู้ที&เขาอวด

สดุดี KM

(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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ตัวสู้ ข้าพระองค์
27 ขอให้บรรดาผู้ที& เห็นชอบใน
เหตุ อั นชอบธรรมของข้ าพระ
องค์โห่ร้องและยินดี และกล่าว
อยู่เสมอว่า "ขอให้พระเยโฮวาห์
นั( นใหญ่ยิ& ง พระองค์ผู้ทรงปีติ
ยินดีในความเจริญของผู้ รับใช้
ของพระองค์"
28 แล้ วลิ( นของข้ าพระองค์จะ
บอกเล่าถึงความชอบธรรมของ
พระองค์ และจะสรรเสริญพระ
องค์วันยังคํ&า

สภาพของคนอธรรม
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของดาวิด
ผูร้บัใชข้องพระเยโฮวาห์

36
การละเมิ ดของคนชั& ว
ล้วงลึกเข้าไปในใจของ

ข้าพเจ้าว่า "ในแววตาของเขาไม่
มีความเกรงกลัวพระเจ้า"
2 เพราะเขา ป้ อยอตนเองใน
สายตาของตนจนได้พบว่าความ
ชั&วช้าของเขาเป็นสิ&งที&น่ารังเกียจ
3ถ้อยคาํจากปากของเขาก็ชั& วช้า
และหลอกลวง เขาหยุดที& จะ
ประพฤติอย่างฉลาดและกระทาํ
ความดี
4เขาปองความชั&วร้ายเมื&อเขาอยู่
บนที&นอนของเขา เขาวางตัวใน
ทางที& ไม่ดี เขามิได้เกลียดชัง
ความชั&ว
5โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความ

เมตตาของพระองค์ อยู่ ในฟ้ า
สวรรค์ ความสัตย์ซื& อของพระ
องค์ไปถึงเมฆ
6ความชอบธรรมของพระองค์
เหมือนภูเขาใหญ่ทั( งหลาย คาํ
ตัดสินของพระองค์เหมือนที&ลึก
ยิ&ง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทรงช่วยมนุษย์และสัตว์ให้
รอด
7โอ ข้าแต่พระเจ้า ความเมตตา
ของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใด
บุตรทั(งหลายของมนุษย์เข้าลี( ภัย
อยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์
8 เขาอิ& มด้วยความอุดมสมบูรณ์
แห่งพระนิเวศของพระองค์ และ
พระองค์จะประทานให้ เขาดื& ม
จากแม่นํ(า แห่ งความสุ ขเกษม
ของพระองค์
9เพราะธารนํ(าพุแห่งชีวิตอยู่กับ
พระองค์ เราจะเห็นความสว่าง
โดยสว่างของพระองค์
10 โอ ขอประทานความเมตตา
ของพระองค์ต่อไปแก่ ผู้ที& รู้ จัก
พระองค์ และความชอบธรรม
ของพระองค์แก่คนใจเที&ยงธรรม
11 ขออย่ าให้ เท้ าของคนจอง
หองมาเหนือข้าพระองค์ หรือ
ให้มื อของคนชั& วขับไล่ ข้ าพระ
องค์ไปเสีย
12 แล้วคนกระทาํความชั& วช้าก็
ล้มอยู่ที&นั&น เขาถูกผลักลง ลุก
ขึ( นอีกไม่ได้

สดุดี KM, KO

(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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สนัติภาพและความดีใน
อนาคตสําหรบัผูที้วางใจ

ในพระเยโฮวาห์
เพลงสดุดีของดาวิด

37
อย่ าให้ เจ้ าเดื อดร้อน
เพราะเหตุคนที& กระทาํ

ชั& ว อย่าอิจฉาคนที& กระทาํ
ความชั&วช้า
2 เพราะไม่ ช้ าเขาจะเหี& ยวไป
เหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือน
พืชสด
3จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และ
กระทาํความดี ท่านจึงจะอาศัย
อยู่ในแผ่นดิน และจะได้รับ
การเลี( ยงดูอย่างแท้จริง
4 จงปี ติ ยินดี ในพระเยโฮวาห์
และพระองค์จะประทานตามใจ
ปรารถนาของท่าน
5จงมอบทางของท่านไว้กับพระ
เยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และ
พระองค์จะทรงกระทาํให้สาํเรจ็
6พระองค์จะทรงให้ความชอบ
ธรรมของท่ านกระจ่ างอย่ าง
ความสว่าง และให้ความยุติ-
ธรรมของท่านแจ้งอย่างเที&ยงวัน
7 จงสงบอยู่ ต่ อพระเยโฮวาห์
และเพียรรอคอยพระองค์อยู่
อย่ าให้ ใจของท่ านเดื อดร้ อน
เพราะเหตุผู้ที& เจริญตามทางของ
เขา หรือเพราะเหตุผู้ที& กระทาํ
ตามอุบายชั&ว
8จงระงับความโกรธ และทิ( ง

ความพิโรธ อย่าให้ใจเดือดร้อน
ของท่านนาํท่านไปกระทาํชั&ว
9เพราะคนที&กระทาํชั& วจะถูกตัด
ออกไป แต่คนเหล่านั(นที&รอคอย
พระเยโฮวาห์จะได้แผ่นดินโลก
เป็นมรดก
10 ยังอีกหน่อยหนึ& งคนชั& วจะไม่
มีอีก แม้จะมองดูที&ที&ของเขาให้
ดี เขากไ็ม่ได้อยู่ที&นั&น
11 แต่ คนใจอ่ อนสุ ภาพจะได้
แผ่นดินตกไปเป็นมรดก และตัว
เขาจะปีติยินดีในสันติภาพอุดม
สมบูรณ์
12 คนชั& วปองร้ายคนชอบธรรม
และขบเขี( ยวเคี( ยวฟันใส่เขา
13 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
พระสรวลต่อคนชั& ว เพราะพระ
องค์ทอดพระเนตรเห็นวันเวลา
ของเขากาํลังมา
14 คนชั& วชักดาบและโก่งคันธนู
เพื& อเอาคนจนและคนขัดสนลง
เพื&อสังหารคนที& เดินอย่างเที&ยง
ธรรม
15 ดาบของเขาจะเข้ าไปในใจ
ของเขาเอง และคันธนูของเขา
จะหัก
16 เล็กๆน้อยๆที&คนชอบธรรม
มีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของ
คนชั&วเป็นอันมาก
17 เพราะแขนของคนชั& วจะหัก
แต่พระเยโฮวาห์ทรงเชิ ดชูคน
ชอบธรรม

สดุดี KP

(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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18 พระเยโฮวาห์ทรงทราบวัน
เวลาของคนไร้ตาํหนิ และมรดก
ของเขาจะดาํรงอยู่เป็นนิตย์
19 เขาจะไม่ ได้อายในยามชั& ว
ร้าย ในวันกันดารเขาจะอิ&มใจ
20 แต่คนชั&วจะพินาศ ศัตรูของ
พระเยโฮวาห์จะเหมือนสง่าของ
ลูกแกะ เขาจะอันตรธานไป
อันตรธานไปเหมือนควัน
21 คนชั& วขอยืมและไม่ จ่ายคืน
แต่คนชอบธรรมนั( นแสดงความ
เมตตาและแจกจ่าย
22 เพราะคนเช่นนั( นที&พระองค์
ทรงอาํนวยพระพรจะได้แผ่นดิน
โลกเป็นมรดก แต่คนทั(งหลายที&
ถู กพระองค์สาปจะต้องถูกตัด
ออกไปเสีย
23 พระเยโฮวาห์ทรงนาํย่างเท้า
ของคนดี และพระองค์ทรงพอ
พระทัยในทางของเขา
24 แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูก
เหวี& ยงลงเหยียดยาว เพราะว่า
พระหัตถ์พระเยโฮวาห์พยุงเขา
ไว้
25 ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดี]ยวนี(
แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคย
เห็ นคนชอบธรรมถู กทอดทิ( ง
หรือเชื( อสายของเขาขอทาน
26 เขาแสดงความเมตตาและให้
ยืมเสมอ และเชื( อสายของเขาก็
ได้รับพระพร
27 จงพรากเสียจากการชั&ว และ

กระทาํความดี และท่านจะดาํรง
อยู่เป็นนิตย์
28 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรัก
การพิพากษา พระองค์จะไม่
ทอดทิ( งวิสุทธิชนของพระองค์
จะทรงสงวนคนเหล่านั( นไว้เป็น
นิตย์ แต่เชื( อสายของคนชั& วจะ
ถูกตัดออกไปเสีย
29 คนชอบธรรมจะได้แผ่นดิน
ตกไปเป็นมรดก และอาศัยอยู่
บนนั(นเป็นนิตย์
30 ปากของคนชอบธรรมเปล่ง
สติปัญญา และลิ( นของเขาพูด
ความยุติธรรม
31 พระราชบัญญัติของพระเจ้า
อยู่ในจิตใจของเขา และย่างเท้า
ของเขาจะไม่พลาด
32 คนชั& วเฝ้ าดู คนชอบธรรม
และแสวงหาที&จะสังหารเขาเสีย
33 พระเยโฮวาห์ จะไม่ทรงทิ( ง
เขาไว้ในมือของเขา หรือให้เขา
ถูกปรับโทษเมื&อเขาขึ( นศาล
34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และ
รักษาทางของพระองค์ไว้ และ
พระองค์ จะยกย่ องท่ านให้ ได้
แผ่นดินโลกเป็นมรดก ท่านจะ
ได้เห็นเมื& อคนชั& วถูกตัดออกไป
เสีย
35 ข้าพเจ้าเห็นคนชั& วมีอาํนาจ
มากยิ& ง และสูงเด่นอย่างต้น
เขียวสดที&อยู่ในท้องถิ&นของมัน
36 เขาได้ผ่านไป และดูเถิด ไม่

สดุดี KP

(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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มีเขาเสียแล้ว ถึงข้าพเจ้าจะ
แสวงหาเขา กไ็ม่พบเขา
37 จงหมายคนไร้ตาํหนิไว้ และ
มองดูคนเที&ยงธรรม เพราะ
อนาคตของคนนั(นคือสันติภาพ
38 แต่ผู้ละเมิดจะถูกทาํลายเสีย
ด้วยกัน จุดหมายปลายทางของ
คนชั&วจะถูกตัดออกไปเสีย
39 ความรอดของคนชอบธรรม
มาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงเป็ นกาํลั งของเขาในเวลา
ยากลาํบาก
40 พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขา
และทรงช่วยเขาให้พ้น พระองค์
จะทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนชั& ว
และทรงช่วยเขาให้รอด เพราะ
เขาทั(งหลายวางใจในพระองค์

ดาวิดทูลขอพระกรุณา
จากพระเจ้า

เพลงสดุดีของดาวิด
เพื�อการถวายบูชาราํลึก

38
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขออ ย่ าทรงขนาบข้ า

พระองค์ด้วยความกริ( วของพระ
องค์ หรือตีสอนข้าพระองค์ด้วย
พระพิโรธของพระองค์
2 เพราะลูกธนูของพระองค์จม
เข้าไปในข้าพระองค์ และพระ
หัตถ์ ของพระองค์ลงมาเหนื อ
ข้าพระองค์
3 เพราะพระพิโรธของพระองค์
จึงไม่มีความปกติ ในเนื( อหนั ง

ของข้าพระองค์ เพราะบาปของ
ข้ าพระองค์ จึ งไม่มี อนามั ยใน
กระดูกของข้าพระองค์
4 เพราะความชั& วช้าของข้าพระ
องค์ท่วมศีรษะ มันหนักเหมือน
ภาระซึ& งหนั ก เหลื อกาํ ลั ง ข้ า
พระองค์
5 เพราะความโง่ เขลาของข้ า
พระองค์ บาดแผลของข้ าพระ
องค์จึงเหมน็และเปื& อยเน่า
6 ข้าพระองค์หนักใจ ข้าพระ
องค์กง็อลงมาก ข้าพระองค์เดิน
เป็นทุกข์ไปวันยังคํ&า
7 เพราะบั( นเอวของข้าพระองค์
เตม็ไปด้วยโรคที&น่ารังเกียจ และ
ไม่มีความปกติในเนื( อหนังของ
ข้าพระองค์
8 ข้าพระองค์ร่วงโรยและฟกชํ(า
ทีเดียว ข้าพระองค์ครวญคราง
เพราะใจข้าพระองค์ไม่สงบ
9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความ
ปรารถนาทั( งสิ( นของข้าพระองค์
ก็แจ้งอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์
การถอนหายใจของข้าพระองค์ก็
ไม่พ้นที&พระองค์ทรงทราบ
10 หั วใจของข้ าพระองค์ เต้ น
และกาํลังของข้าพระองค์หมด
ไป และความสว่างของนัยน์ตา
ของข้าพระองค์ก็สูญไปจากข้า
พระองค์เสียแล้วด้วย
11 มิ ตรและเพื& อนของข้ าพระ
องค์ยืนเด่นอยู่ห่างจากภัยพิบัติ

สดุดี KP, KJ

(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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ของข้าพระองค์ และญาติของ
ข้าพระองค์ยืนห่างออกไปไกล
โพ้น
12 และบรรดาผู้ที& แสวงหาชีวิต
ของข้ าพระองค์ ได้ วางบ่ วงไว้
บรรดาผู้ที& คิดทาํร้ายข้าพระองค์
พูดเป็นอุบาย และราํพึงถึงการ
ทรยศอยู่วันยังคํ&า
13 แต่ข้าพระองค์เหมือนคนหู
หนวก ข้าพระองค์ไม่ได้ยิน ข้า
พระองค์ เหมือนคนใบ้ ผู้ ไม่ อ้ า
ปากของเขา
14 พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองค์เหมือน
คนที&ไม่ได้ยิน ซึ&งในปากของเขา
ไม่มีการตัดพ้อ
15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ข้า
พระองค์หวังใจในพระองค์ โอ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ของข้าพระองค์คือพระองค์ผู้ที&
จะทรงฟังข้าพระองค์
16 เพราะข้ าพระองค์ ทู ล ว่ า
"โปรดฟังข้าพระองค์เถิด มิฉะ-
นั( นพวกเขาจะเปรมปรีดิ@ เพราะ
ข้าพระองค์ คือผู้ที& โอ้อวดต่อ
ข้าพระองค์เมื& อเท้าข้าพระองค์
พลาดไป"
17 เพราะข้าพระองค์จะล้มแล้ว
และความเศร้าโศกอยู่ ต่อหน้า
ข้าพระองค์เสมอ
18 ข้าพระองค์จะสารภาพความ
ชั& วช้าของข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์จะเป็นทุกข์เพราะบาปของ

ข้าพระองค์
19 บรรดาผู้ ที& เป็นคู่ อริของข้า
พระองค์ก็ ว่ องไวและแข็งแรง
และคนที& เกลียดข้าพระองค์โดย
ไร้เหตุทวีมากขึ( น
20 บรรดาผู้ ที& กระทาํ ชั& วแก่ ข้า
พระองค์ตอบแทนความดี เป็น
ปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ เพราะ
ข้าพระองค์ติดตามความดี
21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
อย่าทรงทอดทิ( งข้าพระองค์ โอ
ข้ าแต่พระเจ้ าของข้ าพระองค์
ขออย่าสถิตไกลจากข้าพระองค์
22 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ความรอดของข้าพระองค์ ขอ
ทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด

ดาวิดรกัษา
ความคิดของท่านไว้

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง  ถึงเยดูธูน
เพลงสดุดีของดาวิด

39
ข้าพเจ้าว่า "ข้าพเจ้าจะ
ระแวดระวั งทางของ

ข้าพเจ้า เพื& อข้าพเจ้าจะไม่ทาํ
บาปด้วยลิ( นของข้าพเจ้า ข้าพ-
เจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพ-
เจ้า ตราบเท่าที&คนชั&วอยู่ต่อหน้า
ข้าพเจ้า"
2 ข้ าพเ จ้ าก็ เ ป็ นใบ้ เ งี ยบไป
ข้าพเจ้านิ& งเงียบแม้แต่จากสิ& งที&
ดี ความทุกข์ใจของข้าพเจ้ารุน
แรงขึ( น
3 จิตใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ ภายใน

สดุดี KJ, KL

(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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ข้าพเจ้า ขณะที&ข้าพเจ้ากาํลังราํ-
พึงอยู่นั( นไฟก็ลุก ข้าพเจ้าจึง
พูดด้วยลิ( นของข้าพเจ้าว่า
4"ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้ข้า
พระองค์ทราบถึงบั( นปลายของ
ข้าพระองค์ และวันเวลาของข้า
พระองค์จะนานสักเท่าใด เพื& อ
ข้ าพระองค์จะทราบว่ าข้ าพระ
องค์อ่อนแอแค่ไหน
5ดูเถิด พระองค์ทรงกระทาํให้
วันเวลาของข้าพระองค์ยาวสอง
สามฝ่ามือเท่านั( น ชั& วชีวิตของ
ข้าพระองค์ไม่เท่าไรเลยเฉพาะ
พระพักตร์พระองค์ มนุษย์ทุก
คนดาํรงอยู่ อย่ างไร้สาระแน่ที
เดียว เซลาห์
6มนุษย์ทุกคนดาํเนินไปอย่าง
เงาแน่ทีเดียว เขาทั(งหลายยุ่งอยู่
เปล่าๆแน่ทีเดียว มนุษย์โกย
กองไว้ และไม่ทราบว่าใครจะ
เกบ็ไป
7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี(
ข้ าพระอง ค์ จะรอคอยอะไร
ความหวังของข้าพระองค์อยู่ใน
พระองค์
8ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
จากการละเมิ ดทั( งสิ( นของข้ า
พระองค์ อย่าให้ข้าพระองค์เป็น
ที&นินทาของคนโง่
9ข้าพระองค์เป็นใบ้ ข้าพระองค์
ไม่อ้าปาก เป็นพระองค์เองที&
ทรงกระทาํเช่นนั(น

10 ขอทรงถอนโทษทัณฑ์จากข้า
พระองค์เสียเถิด ข้าพระองค์ร่วง
โรยไปด้ วยการทุ บตี จากพระ
หัตถ์ของพระองค์
11 เมื& อพระองค์ ทรงตี สอน
มนุษย์ด้วยการขนาบเพราะเรื&อง
ความชั& วช้า พระองค์ทรงเผา
ผลาญความสวยงามของเขาเสีย
อย่างตัวมอด มนุษย์ทุกคนกไ็ร้
สาระแน่ทีเดียว" เซลาห์
12 "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับคาํอธิษฐานของข้าพระ
องค์ ขอทรงเงี& ยพระกรรณแก่
การร้องทูลของข้าพระองค์ ขอ
อย่าทรงเฉยเมยต่อนํ(าตาของข้า
พระองค์  เพราะข้าพระองค์เป็น
แต่แขกที& ผ่ านไปของพระองค์
เป็นคนที&อาศัยอยู่อย่างบรรพ-
บุรุษทั(งหลายของข้าพระองค์
13 โอ ขอทรงเมินพระพักตร์
จากข้าพระองค์ เพื&อข้าพระองค์
จะเบิกบานขึ( น ก่อนที& ข้าพระ
องค์จะจากไปและไม่มีอยู่อีก"

เรืองความวางใจในพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของดาวิด

40
ข้ าพเจ้ าไ ด้ เพี ยรรอ
คอยพระเยโฮวาห์ พระ

องค์ทรงเอนพระองค์ลงสดับคาํ
ร้องทูลของข้าพเจ้า
2พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ( นมา
จากหลุมอันน่าสลด ออกมาจาก

สดุดี KL, HI

(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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เลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้า
ลงบนศิลา กระทาํให้ย่างเท้าของ
ข้าพเจ้ามั&นคง
3พระองค์ทรงบรรจุ เพลงใหม่
ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลง
สรรเสริญพระเจ้าของเรา คน
เป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัว
และวางใจในพระเยโฮวาห์
4คนใดที&วางใจในพระเยโฮวาห์
ก็เป็นสุข ผู้มิได้หันไปหาคน
จองหองหรือไปหาบรรดาผู้ ที&
หลงเจิ&นไปตามความเทจ็
5โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรง
ทวีพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์ และพระดาํริของพระ
องค์แก่ข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใดราย
งานพระราชกิจทั( งสิ( นเหล่านั( น
ได้ ถ้าข้าพระองค์จะประกาศ
และบอกกล่าวแล้ว กม็ีมากมาย
เหลือที&จะนับได้

การเชือฟังเป็น
เครืองบูชาทีดีทีสุด

6เครื&องสัตวบูชาและเครื&องบูชา
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ พระ
องค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์
เครื&องเผาบูชาและเครื&องบูชาไถ่
บาป พระองค์มิได้ทรงเรียกร้อง
7แล้วข้าพระองค์ทูลว่า "ดูเถิด
ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า
ในหนั งสื อม้ วนก็มี เขี ยนเรื& อง
ข้าพระองค์

8โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์ปีติยินดีที&กระ-
ทาํตามนํ(าพระทัยพระองค์ พระ
ราชบัญญัติของพระองค์อยู่ ใน
จิตใจของข้าพระองค์"
9 ข้ าพระองค์ได้ประกาศเรื& อง
ความชอบธรรมในชุ มนุ มชน
ใหญ่ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ดู
เถิด ตามที&พระองค์ทรงทราบ
แล้ว ข้าพระองค์มิได้ยับยั(งริมฝี
ปากของข้าพระองค์ไว้เลย
10 ข้ าพระองค์ มิ ไ ด้ งาํ ความ
ชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ใน
จิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์ได้พูดถึงความสัตย์ซื& อและ
ความรอดของพระองค์ ข้าพระ
องค์มิได้ปิดบังความเมตตาและ
ความจริ งของพระองค์ ไว้ จาก
ชุมนุมชนใหญ่โตนั(น
11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์อย่าทรงยึดเหนี& ยวพระ
กรุณาคุณของพระองค์จากข้ า
พระองค์ ขอให้ความเมตตาและ
ความจริงของพระองค์สงวนข้า
พระองค์ไว้เป็นนิตย์
12 เพราะความชั& วได้ ล้ อมข้ า
พระองค์ ไ ว้ อย่ างนั บไม่ ถ้ วน
ความชั& วช้าของข้าพระองค์ตาม
ทันข้าพระองค์ จนข้าพระองค์
มองอะไรไม่เห็น มันมากกว่า
เส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ จิต
ใจของข้าพระองค์กฝ่็อไป

สดุดี HI

(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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13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงพอพระทัยที& จะช่วยข้าพระ
องค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ขอทรงเร่งมาสงเคราะห์ข้า
พระองค์เถิด
14 ขอให้ ผู้ ที& หาโอกาสทาํลาย
ชีวิตของข้าพระองค์ได้อายและ
เกิดความยุ่งเหยิงด้วยกัน ขอให้
ผู้ ปรารถนาสิ& งชั& ว ร้ ายต่ อข้ า
พระองค์นั( นต้องหันกลับไปและ
ได้ความอัปยศ
15 ขอให้คนเหล่านั( นสาบสูญไป
เพื& อเป็นรางวัลสาํหรับความน่า
ละอายที& เขาได้ พูดกั บข้ าพระ
องค์ว่า "อ้าฮา อ้าฮา" นั(น
16 ขอให้บรรดาผู้แสวงหาพระ
องค์เปรมปรีดิ@ และยินดีในพระ
องค์ ขอให้บรรดาผู้ที& รักความ
รอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า
"พระเยโฮวาห์ใหญ่ยิ&งนัก"
17 ฝ่ายข้าพระองค์ยากจนและ
ขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
เอาพระทัยใส่ข้าพระองค์ โอ ข้า
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
อย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็น
ผู้อุปถัมภ์และเป็นผู้ ช่วยให้พ้น
ของข้าพระองค์

การเอาใจใส่คนจน
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของดาวิด

41
ผู้ ใดเอาใจใส่ คนจนก็
เป็นสุข พระเยโฮวาห์

จะทรงช่วยเขาให้พ้นในวันยาก
ลาํบาก
2พระเยโฮวาห์ จะทรงป้องกัน
เขาและรักษาเขาให้มีชี วิต ใน
แผ่ นดิ นเขาจะได้ รั บพระพร
พระองค์ จะไม่ทรงมอบเขาไว้
กับศัตรูของเขาให้ทาํตามใจชอบ
3เมื&อเขาอยู่บนที&นอนด้วยความ
อิดโรยพระเยโฮวาห์จะทรงทาํให้
เขาแขง็แรงขึ( น เมื&อเขาอยู่บนที&
นอนแห่งความเจ็บไข้พระองค์
จะทรงรักษาเขาให้หายหมด

การทูลขอของดาวิด
4ข้าพระองค์ทูลว่า "ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณาแก่
ข้าพระองค์ ขอทรงรักษาจิต
วิญญาณข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์ได้ทาํบาปต่อพระองค์"
5 ศัตรูของข้าพเจ้ากล่าวใส่ ร้าย
ข้าพเจ้าว่า "เมื&อไรเขาจะตายนะ
และชื&อของเขาจะได้พินาศ"
6 ถ้ าคนหนึ& งคนใดมาเห็ นข้ า
พระองค์ เขาจะพูดเรื&องไร้สาระ
ขณะที& ใจของเขาเก็บเรื& องความ
ชั& วช้า เมื& อเขาออกไปเขาก็ป่าว
ร้องไป
7 ทุ กคนที& เกลี ยดข้ าพระองค์
เขาซุบซิบกันถึงเรื&องข้าพระองค์
เขาปองร้ายต่อข้าพระองค์
8เขาทั( งหลายกล่าวว่า "โรคร้าย
เข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้ว เขาจะไม่
ลุกไปจากที&ที&เขานอนนั(นอีก"

สดุดี HI, HD

(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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9แม้ว่าเพื& อนในอกของข้าพระ
องค์ ผู้ซึ& งข้าพระองค์ไว้วางใจ
ผู้ ที& รั บประทานอาหารของข้ า
พระองค์ ได้ ยกส้ นเท้ าต่ อข้ า
พระองค์

ดาวิดพึงพระเจ้า
10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอแต่
พระองค์ทรงพระกรุณาต่อข้ า
พระองค์ ขอทรงยกข้าพระองค์
ขึ( น เพื&อข้าพระองค์จะสนองเขา
11 โดยข้อนี(  ข้าพระองค์ทราบ
ว่า พระองค์ทรงพอพระทัยใน
ข้าพระองค์ คือศัตรูของข้าพระ
องค์ไม่ได้ชนะข้าพระองค์
12 แต่พระองค์ทรงคํ(า ชูข้าพระ
องค์ไว้ เพราะความสัตย์สุ จริต
ของข้าพระองค์ และทรงตั( งข้า
พระองค์ไว้ต่อเบื( องพระพักตร์
พระองค์เป็นนิตย์
13 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าแห่ งอิ สราเอลเป็นนิ ตย์ ใน
อดีต และสืบไปเป็นนิตย์ เอ-
เมนและเอเมน

เล่มที�สอง
ซึ�งเปรียบกบัหนังสืออพยพ
เกี �ยวกบัประเทศอิสราเอล

ดาวิดมีความรอ้นรน
ในการปรนนิบติัพระเจ้า

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
มัสคิลบทหนึ�งของคณะโคราห์

42
กวางกระเสือกกระสน
หาลาํ ธารที& มี นํ(า ไหล

ฉันใด โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญ-
ญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือก
กระสนหาพระองค์ฉันนั(น
2 จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระ-
หายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์ เมื& อไรข้าพเจ้า
จะได้มาปรากฏต่อพระพักตร์
พระเจ้า
3ข้าพเจ้ากินนํ(าตาต่างอาหารทั( ง
วันคืน ขณะที&คนพูดกับข้าพเจ้า
วันแล้ววันเล่าว่า "พระเจ้าของ
เจ้าอยู่ที&ไหน"
4เมื&อข้าพเจ้าระลึกถึงสิ& งเหล่านี(
ข้าพเจ้าก็ระบายความในใจออก
มาได้ เพราะข้าพเจ้าไปกับประ-
ชาชน คือไปกับพวกเขาถึงพระ
นิเวศของพระเจ้า ด้วยเสียงโห่
ร้องยินดีและเสียงเพลงโมทนา
คื อมวลชนกาํ ลั งมี เ ทศก าล
ฉลอง
5โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉน
เจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับ
กระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า เจ้าจง
หวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้า
จะยังคงสรรเสริญพระองค์สาํ-
หรับความช่ วยเหลื อที& มาจาก
พระพักตร์ของพระองค์
6โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์  จิตใจของข้าพระองค์ฝ่อ
อยู่ภายในข้าพระองค์ เพราะ
ฉะนั( นข้าพระองค์จึงจะระลึกถึง
พระองค์ ตั( งแต่แผ่นดินแห่ง

สดุดี HD, HF

(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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แม่นํ(า จอร์แดนและแห่ งภู เขา
เฮอร์โมนตั( งแต่เนินมิซาร์
7 เมื& อเสียงนํ(า แก่งตกที& ลึกก็ กู่
เรียกที&ลึก บรรดาคลื&นและระ-
ลอกของพระองค์ท่ วมข้ าพระ
องค์แล้ว
8กลางวันพระเยโฮวาห์จะทรง
บัญชาความเมตตาของพระองค์
และกลางคืนเพลงของพระองค์
จะอยู่กับข้าพเจ้า พร้อมกับคาํ
อธิ ษฐานต่อพระเจ้ าแห่ งชี วิต
ของข้าพเจ้า
พระเจ้าทรงเป็นศิลาของเรา

9 ข้ าพเจ้ าทูลพระเจ้ าศิลาของ
ข้าพเจ้าว่า "ไฉนพระองค์ทรงลืม
ข้าพระองค์เสีย ไฉนข้าพระองค์
จึงต้องไปอย่างเป็นทุกข์ เพราะ
การบีบบังคับของศัตรู"
10 ปรปั กษ์ ของข้ าพเจ้ าเยาะ
เย้ยข้าพเจ้า ประดุจดาบภาย
ในบรรดากระดู กของข้ าพเจ้ า
ในเมื& อ เขากล่ าวแก่ ข้ าพเจ้ า
ทุกวันว่า "พระเจ้าของเจ้าอยู่ที&
ไหน"
11 โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย
ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระ
สับกระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า เจ้าจง
หวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้า
จะยังคงสรรเสริญพระองค์ ผู้
ทรงเป็นสวัสดิภาพแห่งสีหน้า
ของข้าพเจ้า และพระเจ้าของ
ข้าพเจ้า

ดาวิดสญัญาว่าจะปรนนิบติั
พระเจ้าดว้ยความปีติยินดี

43
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงแก้แทนข้าพระองค์

และต่อสู้ คดีของข้าพระองค์ต่อ
ประชาชาติที&ไร้ธรรม โอ ขอทรง
ช่ วยข้ าพระองค์ให้ พ้นจากคน
ล่อลวงและคนอธรรม
2 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระ
เจ้ าแห่ งกาํ ลั งของข้ าพระองค์
ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิ( งข้ า
พระองค์เสีย ไฉนข้าพระองค์จึง
ต้องไปอย่างเป็นทุกข์เพราะการ
บีบบังคับของศัตรู
3โอ ขอทรงโปรดใช้ความสว่าง
และความจริงของพระองค์ออก
ไปให้นาํข้าพระองค์ ให้ทั( งสอง
นาํข้าพระองค์มาถึงภูเขาบริสุทธิ@
ของพระองค์ และถึงพลับพลา
ของพระองค์
4แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่น
บูชาของพระเจ้า ถึงพระเจ้าซึ& ง
เป็นความชื& นบานยอดยิ& งของ
ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์จะถวายเพลงสดุดีแด่พระ
องค์ด้วยพิณเขาคู่

พระเจ้าทรงเป็น
ผูห้นุนจิตใจของดาวิด

5โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉน
เจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับ
กระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า จงหวังใจ

สดุดี HF, HK

(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
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ในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยัง
คงสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงเป็น
สวัสดิภาพแห่งสีหน้าของข้าพ-
เจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

ความโปรดปราน
ในอดีต

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
มัสคิลบทหนึ�ง
ของคณะโคราห์

44
โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้า
พระองค์ทั( งหลายได้

ยินกับหูของตน บรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ทั( งหลายเล่ าให้ฟัง
ถึงกิจการซึ&งพระองค์ทรงกระทาํ
ในสมัยของเขา ในสมัยโบราณ
กาลนั(น
2 พระองค์ ทรงขั บไล่ บรรดา
ประชาชาติออกไปด้วยพระหัตถ์
ของพระองค์เอง แต่พระองค์
ทรงปลูกบรรพบุรุษทั( งหลายไว้
พระองค์ ทรงให้ ชาติ ทั( งหลาย
ทุกข์ใจ และได้ทรงขับไล่ชาติทั(ง
หลายนั(นออกไป
3เพราะเขาทั( งหลายไม่ได้แผ่น
ดินนั( นมาครอบครองด้วยดาบ
ของเขาเอง มิใช่แขนของเขาที&
ช่วยให้เขารอด แต่โดยพระหัตถ์
ขวา และพระกรของพระองค์
และโดยความสว่ างจากสี พระ
พักตร์พระองค์ เพราะพระองค์
ทรงโปรดปรานเขาทั(งหลาย
4โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรง

เป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ ขอ
พระองค์ทรงบัญชาการช่วยให้
พ้นไว้สาํหรับยาโคบ
5 ข้าพระองค์ทั( งหลายดันศัตรู
ออกไปโดยพระองค์ ข้าพระองค์
ทั( งหลายเหยียบคนที&ลุกขึ( นต่อสู้
ข้าพระองค์ลงด้วยพระนามของ
พระองค์
6 เพราะข้าพระองค์ไม่วางใจใน
คันธนูของข้าพระองค์ และดาบ
ของข้าพระองค์ช่วยข้าพระองค์
ให้รอดไม่ได้

ความชั วรา้ยต่างๆ
ในปัจจุบนั

7 แต่ พระองค์ ได้ ทรงช่ วยข้ า
พระองค์ ทั( งหลายให้ รอดจาก
ศัตรู และทรงให้ผู้ เกลียดข้า
พระองค์ได้ความอาย
8 ข้ าพระองค์ทั( งหลายอวดถึ ง
พระเจ้าได้ตลอดทั( งวัน และข้า
พระองค์ทั( งหลายสรรเสริญพระ
นามของพระองค์เป็นนิตย์ เซ-
ลาห์
9 แต่ พระองค์ ยั งทรงทอดทิ( ง
ข้าพระองค์ทั( งหลายเสีย และ
ให้ ข้ าพระองค์ ได้ความอัปยศ
และมิ ได้ เสด็จออกไปกับกอง
ทัพของข้าพระองค์ทั(งหลาย
10 พระองค์ ทรงกระทาํ ให้ ข้ า
พระองค์ทั( งหลายถอยกลับจาก
คู่อริ และคนที& เกลียดข้าพระ
องค์ทั(งหลายกไ็ด้ของริบไป

สดุดี HK, HH

(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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11 พระองค์ ทรงกระทาํ ให้ ข้ า
พระองค์ทั( งหลายเป็นดังแกะที&
จะเอาไปกิน และทรงกระจาย
ข้ าพระองค์ทั( งหลายให้ ไปอยู่
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
12 พระองค์ทรงขายประชาชน
ของพระองค์อย่างให้เปล่า ตาม
ราคาไม่ทรงได้อะไรเพิ&มเลย
13 พระองค์ ทรงกระทาํ ให้ ข้ า
พระองค์เป็นที&นินทาของเพื& อน
บ้าน เป็นที& เยาะเย้ยและดูหมิ&น
แก่ผู้ที&อยู่รอบข้าพระองค์
14 พระองค์ ทรงกระทาํ ให้ ข้ า
พระองค์ทั( งหลายเป็นคาํครหา
ท่ามกลางประชาชาติ เป็นที&สั&น
ศีรษะท่ามกลางชาติทั(งหลาย
15 ความอัปยศอดสูอยู่ตรงหน้า
ข้าพระองค์วันยังคํ&า และความ
อับอายคลุมหน้าข้าพระองค์
16 เนื& องด้วยเสียงของคนเยาะ
เ ย้ ยและ ค นห มิ& นป ระ มา ท
เนื&องด้วยศัตรูและผู้แก้แค้น
17 สิ& งทั( งปวงนี( เกิดแก่ ข้าพระ
องค์ทั( งหลาย แม้ว่าข้าพระองค์
ไม่ลืมพระองค์ หรือทุจริตต่อ
พันธสัญญาของพระองค์
18 จิ ตใจของข้ าพระองค์ ทั( ง
หลายกม็ิได้หันกลับ ย่างเท้าของ
ข้าพระองค์ทั( งหลายก็มิได้พราก
จากพระมรรคาของพระองค์
19 ถึ งแม้ พระองค์ ทรงให้ ข้ า
พระองค์ทั( งหลายแหลกลาญใน

ที& ของมังกร และคลุมข้าพระ
องค์ทั(งหลายไว้ด้วยเงามัจจุราช
20 ถ้าเราได้ลืมพระนามพระเจ้า
ของเรา หรือพนมมือของเราให้
แก่พระอื&น
21 พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรื&อง
นี( หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบ
ความลึกลับของจิตใจ
22 เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้า
พระองค์ทั( งหลายจึงถูกประหาร
วันยังคํ&า และนับว่าเป็นเหมือน
แกะสาํหรับจะเอาไปฆ่า

ดาวิดทูลขอ
ความช่วยเหลือ

23 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอทรงตื& นเถิด ไฉนพระองค์
บรรทมอยู่ ขอทรงตื& นขึ( นเถิด
ขออย่าทรงทอดทิ( งข้าพระองค์
เสียตลอดกาล
24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระ
พักตร์ของพระองค์เสีย ไฉน
พระองค์ ทรงลื มการที& ข้ าพระ
องค์ทั( งหลายทุกข์ยากและถูก
บีบบังคับเสีย
25 เพราะจิ ตวิ ญญาณข้ าพระ
องค์ทั( งหลายโน้มถึงผงคลี ร่าง
กายของข้ าพระองค์ ทั( งหลาย
เกาะติดดิน
26 ลุกขึ( นเถิด พระเจ้าข้า ขอ
เสดจ็มาช่วยข้าพระองค์ทั(งหลาย
ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้เพื&อเห็น
แก่ความเมตตาของพระองค์

สดุดี HH

(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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ความรุ่งเรืองแห่ง
อาณาจักรของพระคริสต์

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองโชชานิม

มัสคิลบทหนึ�งของคณะโคราห์
เพลงแห่งความรกั

45
จิ ตใจข้ าพเจ้ าล้นไหล
ด้วยแนวคิดดี ข้าพเจ้า

เล่ าบทประพันธ์ ของข้ าพเจ้ า
ถวายกษัตริย์ ลิ( นของข้าพเจ้า
เหมือนปากกาของอาลักษณ์ที&
ชาํนาญ
2พระองค์ท่ านงามเลิศยิ& งกว่า
บุตรทั( งหลายของมนุษย์ พระ
คุณหลั& งลงบนริมฝีปากของพระ
องค์ท่าน เพราะฉะนั( นพระเจ้า
ทรงอาํนวยพระพรพระองค์ท่าน
ตลอดกาล
3โอ ข้าแต่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ@
ขอทรงขัดดาบไว้ที& เอวของพระ
องค์ท่าน โดยสง่าราศีและความ
สูงส่งของพระองค์ท่าน
4ขอทรงม้าอย่างโอ่อ่าตระการ
เสด็จไปอย่างมีชัย เพื& อเห็นแก่
ความจริง ความอ่อนสุภาพและ
ความชอบธรรม ให้พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ท่านสอนกิจอัน
น่าครั&นคร้ามแก่พระองค์ท่าน
5ลูกธนูของพระองค์ท่านก็คม
อยู่ในจิตใจของศัตรูของกษัตริย์
ชนชาติทั( งหลายจึงล้มอยู่ใต้พระ
องค์ท่าน

6โอ พระเจ้าข้า พระที&นั& งของ
พระองค์ดาํรงเป็นนิตย์และเป็น
นิตย์ ธารพระกรแห่งอาณาจักร
ของพระองค์ก็ เป็นธารพระกร
เที&ยงธรรม
7 พระองค์ ทรงรั กความชอบ
ธรรมและทรงเกลี ยดชั งความ
ชั&วช้า ฉะนั(นพระเจ้าคือพระเจ้า
ของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระ
องค์ท่านไว้ ด้วยนํ(ามันแห่ง
ความยินดียิ& งกว่าพระสหายทั( ง
ปวงของพระองค์ท่าน
8บรรดาฉลองพระองค์ของพระ
องค์ท่านก็หอมฟุ้ งไปด้วยกลิ& น
มดยอบ กฤษณา และการบูร
จากพระราชวังงาช้าง ฉลองพระ
องค์ เหล่านี( กระทาํให้พระองค์
ท่านยินดี
9ในหมู่สตรีผู้มีเกียรติของพระ
องค์ท่ านมี ราชธิดาของบรรดา
กษัตริย์ พระราชินีประดับทอง
คาํเมืองโอฟีร์ประทับอยู่ข้างขวา
พระหัตถ์พระองค์ท่าน
10 โอ ธิดาเอ๋ย จงพิเคราะห์ ฟัง
และเอียงหูของเธอลง จงลืม
ชนชาติของเธอ และลืมบ้านบิดา
ของเธอเสีย
11 และกษัตริย์จะทรงปรารถนา
ความงามของเธอ เนื&องจากพระ
องค์ท่านเป็นเจ้านายของเธอ จง
โค้งลงให้พระองค์ท่านเถิด
12 ธิ ดาของเมื องไทระจะเอา

สดุดี HM

(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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ของกาํนัลมากาํนัลเธอ คือ
เศรษฐีมั& งคั& งที&สุดของประชาชน
จะขอความกรุณาจากเธอ
13 เจ้าหญิงประดับพระกายใน
ห้องของพระนางเธอด้วยเสื( อผ้า
ยกทองคาํ
14 เขาจะนาํพระนางผู้ทรงเสื( อ
หลายสีเข้าเฝ้ากษัตริย์ และจะ
นาํหญิงพรหมจารี ผู้ติดตามคือ
เพื& อนเจ้าสาวมาถวายพระองค์
ท่าน
15 เขาทั( งหลายจะถูกนาํไปด้วย
ความชื& นบานและยินดี เขาจะ
เข้าไปในพระราชวัง
16 บรรดาโอรสของพระองค์
ท่านจะแทนบรรพบุรุษของพระ
องค์ท่าน พระองค์ท่านจะแต่ง
ตั( งให้ เป็นเจ้านายทั& วแผ่นดิน
โลกทั(งสิ( น
17 เราจะกระทาํให้พระนามของ
พระองค์ท่านเป็นที& เชิดชูตลอด
บรรดาชั&วอายุ ฉะนั(นชนชาติทั(ง
หลายจะสดุดีพระองค์ท่านเป็น
นิจกาล

"พระเจ้าทรงเป็นทีลี ภยั
และเป็นกําลงัของ

ขา้พระองคท์ั งหลาย"
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ของคณะโคราห์

บทเพลงตามทํานองอาลาโมธ

46
พระเจ้าทรงเป็นที&ลี( ภัย
และเป็นกาํลั งของข้ า

พระองค์ทั( งหลาย เป็นความ
ช่วยเหลือที&พร้อมอยู่ในยามยาก
ลาํบาก
2ฉะนั( นเราจะไม่กลัว แม้ว่า
แผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป แม้
ว่าภูเขาทั( งหลายจะโคลงเคลงลง
สู่สะดือทะเล
3แม้ว่านํ(า ทะเลคึกคะนองและ
ฟองฟู แม้ว่าภูเขาสั& นสะเทือน
เพราะทะเลอลวนนั(น เซลาห์
4มีแม่นํ(าสายหนึ& ง ที&คลองระ-
บายจะกระทาํให้พระมหานคร
ของพระเจ้ายินดี คือพลับพลา
บริสุทธิ@ขององค์ผู้สูงสุด
5 พระเจ้ าทรงสถิ ตกลางพระ
มหานคร เธอจะไม่โคลงเคลง
ย้ายไป พอรุ่งอรุณพระเจ้ากท็รง
ช่วยเธอไว้
6บรรดาประชาชาติก็อลหม่าน
และราชอาณาจักรทั( งหลายก็
คลอนแคลน พระองค์ทรงเปล่ง
พระสุรเสียง แผ่นดินโลกกล็ะ-
ลายไป
7 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรง
สถิตกับเราทั( งหลาย พระเจ้า
ของยาโคบทรงเป็นที& ลี( ภัยของ
พวกเรา เซลาห์
8มาเถิด มาดูพระราชกิจของ
พระเยโฮวาห์ว่า พระองค์ทรง
กระทาํให้ เกิดการรกร้ างอะไร
บ้างในแผ่นดินโลก
9พระองค์ทรงให้สงครามสงบ

สดุดี HM, HO

(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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ถึงที&สุดปลายแผ่นดินโลก พระ
องค์ทรงหักคันธนูและฟันหอก
เสีย พระองค์ทรงเผารถรบเสีย
ด้วยไฟ
10 "จงนิ&งเสีย และรู้เถอะว่า เรา
คือพระเจ้า เราจะเป็นที&ยกย่อง
ท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็น
ที&ยกย่องในแผ่นดินโลก"
11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรง
สถิตกับเราทั( งหลาย พระเจ้า
ของยาโคบทรงเป็นที& ลี( ภัยของ
พวกเรา เซลาห์

คําชกัชวนแก่
บรรดาประชาชาติ
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของคณะโคราห์

47
โอ ดู ก่อนชนชาติทั( ง
หลาย จงตบมือ จงโห่

ร้องถวายพระเจ้าด้วยเสียงไชโย
2 เพราะพระเยโฮวาห์องค์ ผู้ สูง
สุดเป็นที&น่าคร้ามกลัว ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ ยิ& งใหญ่เหนือ
แผ่นดินโลกทั(งสิ( น
3 พระองค์ จะทรงปราบปราม
ชนชาติทั( งหลายให้อยู่ภายใต้เรา
และชาวประเทศทั( งหลายให้อยู่
ภายใต้เท้าของเรา
4 พระองค์ จะทรงเลื อกมรดก
ของเราให้เรา เป็นสิ&งภูมิใจของ
ยาโคบที&พระองค์ทรงรัก เซลาห์
5 พระเยโฮวาห์ เสด็จขึ( นด้ วย
เสียงโห่ร้อง พระเยโฮวาห์เสดจ็

ขึ( นด้วยเสียงแตร
6 จงร้องเพลงสรรเสริ ญถวาย
พระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ
เถิด จงร้องเพลงสรรเสริญถวาย
พระมหากษัตริย์ของเรา จงร้อง
เพลงสรรเสริญเถิด
7เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์
เหนือแผ่นดินโลกทั(งสิ( น จงร้อง
เพลงสรรเสริญด้วยความเข้าใจ
8พระเจ้าทรงครอบครองเหนือ
นานาประชาชาติ พระเจ้าทรง
ประทับบนพระที& นั& งแห่ งความ
บริสุทธิ@ของพระองค์
9บรรดาเจ้านายของชนชาติทั( ง
หลายประชุมกัน เป็นประชาชน
ของพระเจ้าแห่งอับราฮัม เพราะ
บรรดาโล่ของแผ่นดินโลกเป็น
ของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที&
ยกย่องอย่างสูง

ภูเขาศิโยนจะเป็น
นครขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า
เพลงสดุดีของคณะโคราห์

48
พระเยโฮวาห์ นั( นยิ& ง
ให ญ่ และสมควรจะ

สรรเสริญอย่างยิ& ง ในนครแห่ง
พระเจ้าของเรา บนภูเขาแห่ง
ความบริสุทธิ@ของพระองค์
2มองขึ( นไปก็ดูงาม เป็นความ
ชื& นบานของแผ่นดินโลกทั( งสิ( น
คือภูเขาศิโยน ด้านทิศเหนือ ซึ&ง
เป็นนครของพระมหากษัตริย์
3ภายในปราสาททั( งหลายของ

สดุดี HO-HJ

(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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นครนั( นก็เป็นที&ทราบกันแล้วว่า
พระเจ้าทรงเป็นที&ลี( ภัยอันมั&นคง
4เพราะดูเถิด กษัตริย์ชุมนุมกัน
แล้วเสดจ็ไปด้วยกัน
5พอท่านทั( งหลายเห็นนครนั( น
ท่านก็พากันประหลาดใจ ท่าน
เป็นทุกข์ แล้วกต็ื&นหนีไป
6ความตระหนกตกประหม่าจับ
ใจท่านที&นั&น มีความทุกข์ระทม
อย่างหญิงกาํลังคลอดบุตร
7พระองค์ทรงฟาดทาํลายกาํปั&น
แห่งทารชิชด้วยลมตะวันออก
8เราได้ยินอย่างไร เรากไ็ด้เห็น
อย่างนั(น ในนครแห่งพระเยโฮ-
วาห์จอมโยธา ในนครแห่งพระ
เจ้าของเรา ซึ& งพระเจ้าจะทรง
สถาปนาไว้เป็นนิตย์ เซลาห์
9โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์
ทั( งหลายคาํนึ งถึ งความเมตตา
ของพระองค์ ในท่ามกลางพระ
วิหารของพระองค์
10 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระนาม
ของพระองค์ ไปถึ งที& สุดปลาย
แผ่นดินโลกอย่างไร คาํสรร-
เสริญพระองค์ก็ไปถึงอย่างนั( น
พระหัตถ์ขวาของพระองค์เต็ม
ไปด้วยความชอบธรรม
11 ขอภูเขาศิโยนจงเปรมปรีดิ@
ขอธิดาแห่งยูดาห์จงยินดี เพราะ
เหตุคาํตัดสินของพระองค์
12 จงเดินรอบศิโยน ไปให้รอบ
เถิด จงนับหอคอยของศิโยน

13 จงสังเกตเชิงเทินของเธอให้
ดี จงพิจารณาปราสาททั( งหลาย
ของเธอ เพื&อท่านจะได้บอกคน
ชั&วอายุต่อไป
14 ว่านี& คือพระเจ้า ทรงเป็นพระ
เจ้าของเราเป็นนิจกาล พระองค์
จะทรงเป็นผู้นาํของเราจนถึงเว-
ลาสิ( นชีวิต

การวางใจในพระเจ้า
สําหรบัการเป็นขึ นมาใหม่

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของคณะโคราห์

49
ดูก่อนชาติทั(งหลาย จง
ฟังข้อความนี(  ชาว

พิภพทั(งปวงเอ๋ย จงเงี&ยหูฟัง
2ทั( งผู้ ใหญ่ผู้น้อย ทั( งเศรษฐี
และคนจนด้วยกัน
3ปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญา
การราํพึงของจิตใจข้าพเจ้าคือ
ความเข้าใจ
4 ข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังคาํอุปมา
ข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพ-
เจ้าให้เข้ากับเสียงพิณเขาคู่
5ทาํไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราว
ทุกข์ยากลาํบาก เมื&อความชั&วช้า
แห่งผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้า
6คนผู้วางใจในทรัพย์สมบัติของ
ตัว และอวดอ้างความมั& งคั&งอัน
อุดมของตน
7แน่ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พี& น้อง
ของตนได้ หรือถวายค่าชีวิตของ
เขาแด่พระเจ้า

สดุดี HJ, HL

(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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8(เพราะค่าไถ่ ชี วิตของเขานั( น
แพงและไม่เคยพอเลย)
9 ที& เขาจะมี ชี วิ ตเรื& อยไปเป็ น
นิตย์และไม่ต้องเห็นความเปื& อย
เน่า
10 เออ เขาเห็นว่า ถึงปราชญ์ก็
ยังตาย คนโง่และคนโฉดก็ต้อง
พินาศเหมือนกัน และละทรัพย์
สมบัติของตนไว้ให้คนอื&น
11 จิตใจเขาคิดว่าวงศ์วานของ
เขาจะดาํรงอยู่ เป็นนิตย์ และที&
อยู่ของเขาถึงทุกชั& วอายุ ถึงเขา
เคยเรี ยกที& ดิ นของตั วตามชื& อ
ของตน
12 มนุษย์จะคงชีพในยศศักดิ@
ของตนไม่ได้ เขาก็เหมือนสัตว์
เดียรัจฉานที&พินาศ
13 วิถีทางของพวกเขาคือความ
โง่เขลา ถึงกระนั(นคนชั&วอายุต่อ
ไปก็พอใจกั บคาํกล่ าวของเขา
เซลาห์
14 ดังแกะ เขาถูกกาํหนดไว้ให้
แก่แดนผู้ตาย มัจจุราชจะเป็น
เมษบาลของเขา คนเที&ยงธรรม
จะมีอาํนาจเหนือเขาทั( งหลายใน
เวลาเช้า และความงามของเขา
จะเปื& อยสิ( นไปในแดนผู้ตายซึ& ง
คือที&อาศัยของเขา
15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญ-
ญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุ-
ภาพของแดนผู้ตาย เพราะพระ
องค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้ เซลาห์

16 ท่านอย่ากลัวเมื&อผู้หนึ& งมั& งมี
ขึ( น เมื&อสง่าราศีของบ้านของเขา
เพิ&มขึ( น
17 เพราะเมื&อเขาตาย เขาจะไม่
เอาอะไรไปเลย สง่าราศีของเขา
จะไม่ลงไปตามเขา
18 แม้ว่าเมื&อเขาเป็นอยู่ เขานับ
ว่าตัวเขาสุขสบาย และคนอื&นจะ
ยกย่องท่านเมื&อท่านเจริญ
19 เขาจะไปอยู่กับพวกบรรพ-
บุรุษของเขา ผู้ซึ& งจะไม่เห็น
ความสว่างอีก
20 มนุษย์ซึ& งมียศศักดิ@  แต่ขาด
ความเข้าใจ เขาก็เหมือนสัตว์
เดียรัจฉานที&พินาศ

พระเจ้าผูท้รงมหิทธิฤทธิ3
จะทรงครอบครอง
บนแผ่นดินโลก

เพลงสดุดีของอาสาฟ

50
พระเจ้าผู้ ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ@ คือพระเยโฮวาห์

ตรัสและทรงเรียกแผ่นดินโลก
ตั( งแต่ที& ดวงอาทิตย์ขึ( นจนถึงที&
ดวงอาทิตย์ตก
2พระเจ้าทรงทอแสงออกมาจาก
ศิโยนนครแห่งความงามหมดจด
3 พระเจ้ าของเราจะเสด็ จมา
พระองค์ จะมิ ได้ทรงเงี ยบอยู่
เพลิ งจะเผาผลาญมาข้ างหน้ า
พระองค์ รอบพระองค์คือวาตะ
อันทรงมหิทธิฤทธิ@
4 พระองค์ จะทรงเรี ยกถึ งฟ้ า

สดุดี HL, MI

(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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สวรรค์เบื( องบน และถึงแผ่นดิน
โลก เพื& อพระองค์จะทรง
พิพากษาประชาชนของพระองค์
ว่า
5 "จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชน
ของเรามาให้เรา ผู้กระทาํพันธ-
สัญญากับเราด้วยเครื& องสัตว-
บูชา"
6 ฟ้ าสวรรค์ จะประกาศความ
ชอบธรรมของพระองค์ เพราะ
พระเจ้ านั& นแหละทรงเป็ นผู้
พิพากษา เซลาห์

พระเจ้าทรงชอบพระทยั
ในการเชือฟังพระองค์

7"โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จง
ฟัง และเราจะพูด โอ อิสราเอล
เอ๋ย เราจะเป็นพยานปรักปราํ
เจ้า เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของ
เจ้า
8 เราจะมิ ได้ตักเตือนเจ้าเรื& อง
เครื&องสัตวบูชาของเจ้า เครื& อง
เผาบูชาของเจ้ามีอยู่ต่อหน้าเรา
เสมอ
9เราจะไม่รับวัวผู้จากเรือนของ
เจ้า หรือแพะผู้จากคอกของเจ้า
10 เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็น
ของเรา ทั(งสัตว์เลี( ยงบนภูเขาตั( ง
พันยอด
11 เรารู้ จักบรรดานกแห่งภูเขา
ทั( งหลาย และบรรดาสัตว์ในนา
เป็นของเรา
12 ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า

เพราะพิภพและสารพัดที& อยู่ ใน
นั(นเป็นของเรา
13 เราจะกินเนื( อวัวผู้หรือ หรือ
ดื&มเลือดแพะหรือ
14 จงนาํเครื& องการโมทนาพระ
คุณมาเป็นเครื&องสักการบูชาแด่
พระเจ้า และทาํตามคาํปฏิญาณ
ของเจ้าต่อองค์ผู้สูงสุด
15 และจงร้องทูลเราในวันทุกข์
ยากลาํบาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น
และเจ้าจะถวายสง่าราศีแก่เรา"
16 แต่พระเจ้าตรัสกับคนชั& วว่า
"เจ้ ามี สิ ทธิ@ อะไรที& จะท่ องกฎ
เกณฑ์ของเรา หรือรับปากตาม
พันธสัญญาของเรา
17 เพราะเจ้าเกลียดคาํสั& งสอน
และเจ้าเหวี& ยงคาํของเราไว้ข้าง
หลังเจ้า
18 เมื&อเจ้าเห็นโจร เจ้ากค็บเขา
และเจ้ าเ ข้ าสั งคมกั บคนล่ วง
ประเวณี
19 เจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูด
ชั&ว และลิ( นของเจ้าประกอบการ
หลอกลวง
20 เจ้านั& งพูดใส่ร้ายพี& น้องของ
เจ้า เจ้านินทาลูกชายมารดาของ
เจ้าเอง
21 เจ้าได้กระทาํสิ& งเหล่านี( แล้ว
เราก็นิ& งเงียบ เจ้าคิดว่าเราเป็น
เหมือนเจ้า แต่เราจะขนาบเจ้า
และเราจะรายงานสิ& งเหล่านั( น
ต่อหน้าต่อตาเจ้า

สดุดี MI

(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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22 เจ้าทั(งหลายผู้ลืมพระเจ้า จง
พิจารณาเรื&องนี(  หาไม่เราจะฉีก
เจ้าเป็นชิ( นๆ และจะไม่มีสักคน
ที&ช่วยเจ้าให้พ้นได้
23 บุคคลที&นาํการสรรเสริญมา
เป็ นเครื& องสั กการบู ชาก็ ให้
เกียรติแก่เรา เราจะสาํแดงความ
รอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของ
เขาอย่างถูกต้อง"

ดาวิดทูลขออภยั
และขอคืนดีกนักบัพระเจ้า

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

เมื�อนาธันผูพ้ยากรณ์มาเฝ้าท่าน
หลงัจากที�ท่านเขา้หา

นางบทัเชบาแลว้

51
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
แสดงพระกรุณาต่ อข้ า

พระองค์ตามความเมตตาของ
พระองค์ ขอทรงลบการละเมิด
ของข้าพระองค์ออกไปตามแต่
พระกรุณาอันอุดมของพระองค์
2 ขอทรงล้ างข้ าพระองค์ จาก
ความชั&วช้าให้หมดสิ( น และทรง
ชาํระข้ าพระองค์ จากบาปของ
ข้าพระองค์
3เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการ
ละเมิดของข้าพระองค์แล้ว และ
บาปของข้าพระองค์อยู่ ต่อหน้า
ข้าพระองค์เสมอ
4ข้าพระองค์ได้ทาํบาปต่อพระ
องค์ ต่อพระองค์เท่านั(น และได้

กระทาํสิ& งที& ชั& วร้ ายในสายพระ
เนตรพระองค์ ทั( งนี( เพื& อพระ
องค์จะทรงชอบธรรมในคาํตรัส
ของพระองค์ และกระจ่างแจ้ง
ในการพิพากษาของพระองค์
5ดูเถิด ข้าพระองค์ถือกาํเนิดมา
ในความชั& วช้า และมารดาตั( ง
ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป
6ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์
ความจริงภายใน และจะทรง
สอนสติ ปัญญาแก่ ข้ าพระองค์
ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระ
องค์
7ขอทรงชาํระข้าพระองค์ ด้ วย
ต้นหุสบ ข้าพระองค์จึงจะสะ-
อาด ขอทรงล้างข้าพระองค์และ
ข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ
8ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้
ยินความชื& นบานและความยินดี
เพื& อกระดูกซึ& งพระองค์ทรงหัก
นั(นจะเปรมปรีดิ@
9 ขอทรงเบือนพระพักตร์พระ
องค์ จากบาปทั( งหลายของข้ า
พระองค์เสีย และทรงลบบรรดา
ความชั& วช้ าของข้าพระองค์ให้
สิ( น
10 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
สร้ างใจสะอาดภายในข้ าพระ
องค์ และฟื( นนํ(าใจที&หนักแน่น
ขึ( นใหม่ภายในข้าพระองค์
11 ขออย่ าทรงเหวี& ยงข้ าพระ
องค์ไปเสียจากเบื( องพระพักตร์

สดุดี MI, MD

(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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พระองค์ และขออย่าทรงนาํพระ
วิญญาณบริสุทธิ@ ของพระองค์ไป
จากข้าพระองค์
12 ขอทรงคืนความชื& นบานใน
ความรอดแก่ข้าพระองค์ และชู
ข้าพระองค์ไว้ด้วยเตม็พระทัย
13 แล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละ-
เมิ ดทั( งหลายถึ งบรรดาพระ
มรรคาของพระองค์ และคน
บาปทั(งหลายจะกลับสู่พระองค์
14 โอ ข้าแต่พระเจ้า คือพระเจ้า
แห่งความรอดของข้าพระองค์
ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ พ้น
จากความผิดเพราะทาํโลหิตเขา
ตก และลิ( นของข้าพระองค์จะ
ร้องเพลงเรื& องความชอบธรรม
ของพระองค์
15 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระ
องค์ และปากของข้าพระองค์จะ
สาํแดงการสรรเสริญพระองค์
16 เพราะพระองค์ มิ ไ ด้ ทรง
ประสงค์เครื& องสัตวบูชา มิฉะ-
นั(นข้าพระองค์จะถวายให้ พระ
องค์มิได้พอพระทัยเครื& องเผา
บูชา
17 เครื& องบูชาที&พระเจ้าทรงรับ
ได้คือจิตใจที&ชอกชํ(า จิตใจที&
สาํนึกผิดและชอกชํ(านั(น โอ ข้า
แต่พระเจ้า พระองค์จะมิได้ทรง
ดูถูก
18 ขอทรงกระทาํดีแก่ศิโยนตาม

พระกรุณาของพระองค์ ขอทรง
สร้างกาํแพงเยรูซาเลม็
19 แล้วพระองค์จะทรงปีติยินดี
ในเครื& องสั ตวบู ชาแห่ งความ
ชอบธรรม ในเครื&องเผาบูชา
และในเครื&องเผาบูชาทั(งตัว แล้ว
เขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของ
พระองค์

ดาวิดขอบพระคุณ
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

มัสคิลบทหนึ�ง
เพลงสดุดีของดาวิด
เมื�อโดเอกคนเอโดม

มาทูลซาอูลว่า
"ดาวิดไดม้าที�เรือนอาหิเมเลค"

52
โอ เจ้าผู้มีอิทธิ ไฉน
เจ้าจึงโอ้อวดในการชั& ว

ความเมตตาของพระเจ้ าดาํ -
รงอยู่วันยังคํ&า
2ลิ( นของเจ้าออกอุบายประสงค์
ร้าย และหลอกลวงอย่างมีดโกน
คม
3เจ้ารักชั& วมากกว่าดี และการ
มุสามากกว่าพูดความชอบธรรม
เซลาห์
4เจ้ารักทุกคาํที&ทาํลาย โอ ลิ( น
แห่งการหลอกลวง
5แต่พระเจ้าจะทรงทาํลายเจ้าลง
เสียเป็นนิตย์ พระองค์จะทรง
ฉวยและดึงเจ้ าจากที& อยู่ อาศัย
ของเจ้า พระองค์จะทรงถอนราก
เจ้าเสียจากแผ่นดินของคนเป็น

สดุดี MD, MF

(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
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เซลาห์
6คนชอบธรรมจะเห็นและเกรง
กลัว และจะหัวเราะเยาะเขา
กล่าวว่า
7"จงดูบุรุษผู้ ไม่ให้พระเจ้าเป็น
กาํลังของตน แต่ไว้ใจในความ
มั& งคั& งอันอุดมของเขา เขาเสริม
กาํลังตัวเขาในความชั& วร้ายของ
เขา"
8 ฝ่ ายข้ าพเจ้ าเป็นเหมื อนต้น
มะกอกเทศเขียวสดในพระนิเวศ
ของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจใน
ความเมตตาของพระเจ้ าเป็ น
นิจกาล
9 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระ
องค์เป็นนิตย์ เพราะพระองค์ได้
ทรงกระทาํเช่นนั(น ข้าพระองค์
จะรอคอยพระนามของพระองค์
เพราะเป็นพระนามประเสริฐต่อ
หน้าวิสุทธิชนของพระองค์

ความเลวทรามของมนุษย์
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

ตามทํานองมาหะลทั
มัสคิลบทหนึ�ง

เพลงสดุดีของดาวิด

53
คนโง่ราํพึงในใจของตน
ว่า "ไม่มีพระเจ้า" เขา

ทั( งหลายก็เลวทรามลง และ
กระทาํความชั& วช้ าที& น่ าสะอิ ด
สะเอียน ไม่มีสักคนเดียวที&ทาํดี
2พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้า
สวรรค์ ดูบุตรทั( งหลายของ

มนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที& เข้าใจ
ที&เสาะแสวงหาพระเจ้า
3 เขาทั( งหลายก็ถดถอยไปหมด
เขาทั( งหลายก็ เ ลวทรามลง
เหมือนกันสิ( น ไม่มีสักคนเดียว
ที&ทาํดี ไม่มีเลย
4บรรดาผู้ที& กระทาํความชั& วช้า
ไม่มีความรู้หรือ คือผู้ที& กิน
ประชาชนของเราอย่างกินขนม
ปัง และไม่ร้องทูลพระเจ้า
5 เขาทั( งหลายอยู่ที& นั& นอย่างน่า
สยดสยองยิ&งนัก ในที&ซึ&งไม่น่ามี
ความสยดสยอง เพราะพระเจ้า
ทรงกระจายกระดูกของคนที&ตั( ง
ค่ายสู้ เจ้า พระองค์ทรงให้เขาทั(ง
หลายได้อาย เพราะพระเจ้าทรง
ชังเขา
6โอ ขอการช่วยให้รอดเพื&ออิส-
ราเอลมาจากศิ โยนเสี ยที เถิ ด
เมื& อพระเจ้ าทรงให้พวกเชลย
แห่งประชาชนของพระองค์กลับ
สู่ สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบ
ปลื( ม อิสราเอลจะยินดี
ดาวิดทูลขอการช่วยใหพ้น้ไป
ถึงหัวหนา้นักรอ้งใชเ้ครื�องสาย

มัสคิลบทหนึ�ง
เพลงสดุดีของดาวิด

เมื�อพวกชาวศิฟไปทูลซาอูลว่า
"ดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเรา

ไม่ใช่หรือ"

54
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้

สดุดี MF-MH

(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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รอดด้วยพระนามของพระองค์
และแก้ แทนข้ าพระองค์ ด้ วย
อานุภาพของพระองค์
2โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับ
คาํอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอ
ทรงเงี& ยพระกรรณสดับถ้อยคาํ
จากปากของข้าพระองค์
3 เพราะคนแปลกหน้าได้ลุกขึ( น
สู้ ข้าพระองค์ ผู้ บีบบังคับเสาะ
หาชีวิตของข้าพระองค์ เขามิได้
ตั( งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเขา เซ-
ลาห์

ดาวิดวางใจในพระเจ้า
4ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วย
ของข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเป็นผู้ผดุงชีวิตของข้าพเจ้า
ไว้
5พระองค์จะทรงตอบสนองการ
ร้ายต่อพวกศัตรูของข้าพเจ้าและ
ทรงขจัดเขาเสียด้วยความจริง
ของพระองค์
6 ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชา
ตามใจสมัครแด่พระองค์ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระนามของพระองค์
เพราะพระนามนั(นประเสริฐ
7 เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพ-
เจ้ าให้ พ้ นจากความทุกข์ ยาก
ลาํบากทุกอย่าง และนัยน์ตา
ของข้าพเจ้ามองเห็นพระประ-
สงค์ของพระองค์ ต่อพวกศัตรู
ของข้าพเจ้านั(นสาํเรจ็

ความกลวัและ
ความสะทกสะทา้น

มาเหนือดาวิด
ถึงหัวหนา้นักรอ้งใชเ้ครื�องสาย

มัสคิลบทหนึ�ง
เพลงสดุดีของดาวิด

55
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงเงี& ยพระกรรณสดับ

คาํอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอ
อย่าซ่อนพระองค์เสียจากคาํวิง
วอนของข้าพระองค์
2ขอทรงสดับ และขอทรงฟัง
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์เศร้า
สลดในเรื& อง ร้ องทุ กข์ ของข้ า
พระองค์ ข้าพระองค์จึงส่งเสียง
ครวญคราง
3เพราะเสียงของศัตรู เพราะ
การบีบบังคับของคนชั& ว เหตุ
ว่าเขาฟ้องว่าข้าพระองค์ได้ทาํ
ความชั& วช้า และเขาบ่มความ
เกลียดชังข้าพระองค์โดยความ
โกรธ
4 จิตใจของข้าพระองค์ระทมอยู่
ในข้าพระองค์ ความสยดสยอง
ของมั จจุ ราชตกเหนื อข้ าพระ
องค์
5ความกลัวและความสะทกสะ-
ท้านมาเหนือข้าพระองค์ ความ
หวาดเสียวท่วมข้าพระองค์
6และข้าพระองค์ว่า "โอ ข้า
อยากมีปีกอย่างนกเขา จะได้บิน
หนีไปและอยู่สงบ

สดุดี MH, MM

(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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7ดูเถิด ข้าจะได้พเนจรไปไกล
ข้าจะได้พักอยู่ในถิ& นทุรกันดาร
เซลาห์

ดาวิดขอพระเจ้าทรงทําลาย
พวกศตัรูของท่าน

8 ข้ าจะได้ รี บหนี ไปจากลมดุ
เดือดและพายุ"
9โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอ
ทรงทาํลายเสีย และให้ภาษาของ
เขายุ่งเหยิงไป เพราะข้าพระองค์
เห็นความทารุณและการโกลา-
หลที&ในนคร
10 เขาเดินบนกาํแพงรอบนคร
อยู่ทั(งกลางวันและกลางคืน และ
ความบาปผิดกับความเศร้าโศก
อยู่ภายในนคร
11 ความเลวทรามมี อยู่ ท่ าม-
กลางเธอ การหลอกลวงและการ
ฉ้อโกงไม่พรากไปจากถนนทั( ง
ปวงของเธอ
12 มิใช่ศัตรู ผู้ เยาะเย้ยข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะได้ทนได้ มิใช่ ผู้ที&
เกลียดชังข้าพเจ้าผู้ พองตั วใส่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้หลบเขา
ได้
13 แต่เป็นท่าน เสมอบ่าเสมอ
ไหล่กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของ
ข้าพเจ้า เป็นมิตรรู้จักมักคุ้นกับ
ข้าพเจ้า
14 เราเคยสนทนาปราศรัยกัน
อย่างชื& นใจ เราดาํเนินในพระ
นิเวศของพระเจ้าฉันมิตรสนิท

15 ขอมัจจุราชมาหาเขาเหล่านั(น
ให้เขาลงไปยังนรกทั( งเป็นเพราะ
ความเลวทรามอยู่ในที&อยู่อาศัย
ของเขาและอยู่ ท่ ามกลางพวก
เขา
16 สาํหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
ร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเย-
โฮวาห์ จะทรงช่ วยข้ าพเจ้ าให้
รอด
17 ทั( งเวลาเช้า เวลาเย็น และ
เวลาเที& ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐาน
และร้องทุกข์ และพระองค์จะ
ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า
18 พระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญ-
ญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภั ย
จากสงครามที& ข้าพเจ้าต่อสู้ อยู่
เพราะคนเป็นอั นมากอยู่ ฝ่ าย
ข้าพเจ้า
19 พระเจ้าจะทรงสดับและลด
เขาลง คือพระองค์ผู้ทรงดาํรง
อยู่ตั( งแต่โบราณกาล เซลาห์
เพราะเขาไม่เปลี& ยน เขาจึงไม่
ยาํเกรงพระเจ้า
20 เขายื& นมื อออกต่ อสู้ ผู้ อยู่
อย่างสันติกับเขา เขาฝ่าฝืน
พันธสัญญาของเขา
21 คาํพูดจากปากของเขาเรียบ
ลื& นยิ& งกว่าเนย แต่สงครามอยู่
ภายในใจของเขา ถ้อยคาํของเขา
อ่อนนุ่มยิ& งกว่านํ(ามัน แต่ทว่า
เป็นดาบที&ชักออกมาแล้ว
22 จงมอบภาระของท่านไว้กับ

สดุดี MM

(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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พระเยโฮวาห์ และพระองค์จะ
ทรงคํ(า จุนท่าน พระองค์จะไม่
ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอน
แคลนเลย
23 โอ ข้าแต่พระเจ้า แต่พระ
องค์จะทรงเหวี& ยงเขาลงสู่ ปาก
แดนพินาศ คนที&ทาํให้โลหิตตก
และคนหลอกลวงจะมีชีวิตอยู่ไม่
ถึงครึ& งจาํนวนเวลาของเขา แต่
ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์
ดาวิดขอใหร้อดพน้จากศตัรู

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม

มิคทามบทหนึ�งของดาวิด
เมื�อชาวฟีลิสเตียจบัท่าน

ในเมืองกทั

56
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงเมตตาข้าพระองค์

เพราะมนุษย์จะกลืนข้าพระองค์
เสีย เขาต่อสู้ และบีบบังคับข้า
พระองค์วันยังคํ&า
2โอ ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุด พวก
ศัตรูของข้าพระองค์จะกลืนข้า
พระองค์เสียวันยังคํ&า เพราะ
หลายคนต่อสู้ ข้าพระองค์
3 เมื& อข้าพระองค์กลัว ข้าพระ
องค์วางใจในพระองค์
4ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะสรร-
เสริญพระวจนะของพระองค์ ใน
พระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอยู่
ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่าเนื( อหนัง
อาจกระทาํอะไรแก่ ข้าพระองค์

ได้
5เขาประทุษร้ายต่อคาํกล่าวของ
ข้าพระองค์วันยังคํ&า ความคิด
ทั( งสิ( นของเขาล้ วนมุ่ งร้ ายต่อ
ข้าพระองค์
6เขาร่วมหัวกัน เขาซุ่มอยู่ เขา
เฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อย่าง
กั บคนที& ซุ่ มคอยเอาชี วิ ตข้ า
พระองค์
7 เขาจะหนี ให้ พ้ นเพราะเหตุ
ความชั& วช้าของเขาหรือ โอ ข้า
แต่พระเจ้า ขอทรงเหวี& ยงชน
ชาติ ทั( งหลายลงมาด้ วยพระ
พิโรธ
8พระองค์ทรงนับการระหกระ-
เหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บ
นํ(าตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของ
พระองค์ไว้ นํ(าตานั( นไม่อยู่ใน
บัญชีของพระองค์หรือ พระเจ้า
ข้า

ดาวิดวางใจในพระเจ้า
9แล้วศัตรูของข้าพระองค์จะหัน
กลับในวันที& ข้าพระองค์ร้องทูล
ข้าพระองค์ทราบเช่นนี( ว่า พระ
เจ้าทรงสถิตฝ่ายข้าพระองค์
10 ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระวจนะของพระองค์
ในพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระวจนะของพระองค์
11 ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจ
อยู่ ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่า
มนุ ษย์ อาจกระทาํอะไรแก่ ข้ า

สดุดี MM, MO

(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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พระองค์ได้
12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ที& ข้าพระ
องค์ปฏิญาณไว้นั( น ข้าพระองค์
จะทาํตาม ข้าพระองค์จะถวาย
คาํสรรเสริญแด่พระองค์
13 เพราะพระองค์ทรงช่วยจิต
วิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้น
จากมัจจุราช พระองค์จะทรง
ช่วยเท้ าของข้าพระองค์ให้พ้น
จากการล้มมิใช่หรือ เพื& อข้า
พระองค์จะดาํเนินอยู่ ต่อเบื( อง
พระพักตร์พระเจ้าในความสว่าง
แห่งชีวิต

การทูลขอของดาวิด
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

ตามทํานองอาลทัสชิท
มิคทามบทหนึ�งของดาวิด
เมื�อท่านหนีซาอูลที�ในถํ 0า

57
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงพระกรุ ณาต่ อข้ า

พระองค์ ขอทรงพระกรุณาต่อ
ข้าพระองค์ เพราะจิตวิญญาณ
ของข้ าพระองค์ วางใจในพระ
องค์  ข้าพระองค์ลี( ภัยอยู่ใต้ร่ม
ปีกของพระองค์จนกว่าภัยอัน-
ตรายเหล่านี( จะผ่านพ้นไป
2ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า
องค์ผู้สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรง
กระทาํการทั( งสิ( นให้สาํเร็จเพื& อ
ข้าพเจ้า
3พระองค์จะทรงใช้มาจากฟ้า
สวรรค์ และช่วยข้าพเจ้าให้รอด

จากการเยาะเย้ยของผู้ ที& อยาก
กลืนข้าพเจ้าเสีย เซลาห์ พระเจ้า
จะทรงใช้ความเมตตาและความ
จริงลงมา
4 จิ ตใจข้ าพเจ้ าอยู่ ท่ ามกลาง
เหล่าสิงโต ข้าพเจ้านอนท่าม-
กลางผู้ ที& ไฟติ ดตั วคือบุตรทั( ง
หลายของมนุษย์ ฟันของเขาทั(ง
หลายคือหอกและลูกธนู ลิ( นของ
เขาคือดาบคม
5โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที&
ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ ขอสง่า
ราศีของพระองค์อยู่ เหนื อทั& ว
แผ่นดินโลก
6เขาทั( งหลายวางตาข่ายดักเท้า
ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าได้
ค้อมลง เขาขุดบ่อไว้ต่อหน้า
ข้าพเจ้า แต่เขาก็ตกลงไปเสีย
เอง เซลาห์

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
7โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้า
พระองค์มั& นคง จิตใจของข้า
พระองค์มั& นคง ข้าพระองค์จะ
ร้ องเพลงและร้ องเพลงสรร-
เสริญ
8จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื& น
เถิด พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย
จงตื&นเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ
9โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้า
พระองค์จะสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางประชาชาติ ข้าพระ
องค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระ

สดุดี MO, MP

(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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องค์ท่ามกลางชนชาติทั(งหลาย
10 เพราะความเมตตาของพระ
องค์ใหญ่ยิ&งถึงฟ้าสวรรค์ ความ
จริงของพระองค์สูงถึงเมฆ
11 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็น
ที& เชิดชูเหนือฟ้าสวรรค์ ขอสง่า
ราศีของพระองค์อยู่ เหนื อทั& ว
แผ่นดินโลก
การตําหนิผูพ้ิพากษาอธรรม

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองอาลทัสชิท

มิคทามบทหนึ�งของดาวิด

58
โอ ชุมนุมชนเอ๋ย ท่าน
พูดอย่างชอบธรรมหรือ

โอ บุตรทั( งหลายของมนุษย์
เอ๋ย ท่านพิพากษาอย่างเที& ยง
ธรรมหรือ
2เปล่าเลย ในใจของท่าน ท่าน
ประดิษฐ์ความผิด ท่านชั&งความ
ทารุณแห่งมือของท่านในแผ่น
ดินโลก

ลกัษณะของคนชั ว
3คนชั& วหลงเจิ& นไปตั( งแต่ จาก
ครรภ์ เขาหลงทางไปตั( งแต่เกิด
คือพูดมุสา
4เขามีพิษเหมือนพิษงู เหมือน
งูพิษหูหนวกที&อุดหูของมัน
5มันจึงไม่ฟังเสียงของหมองู ผู้
ซึ&งมีมนต์ขลัง
6โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหัก
ฟันในปากของมันเสีย โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉีกเขี( ยว

ของสิงโตหนุ่มออกเสีย
7ให้พวกเขาละลายไปเหมือนนํ(า
ที& ไหลไม่ขาดสาย เมื& อเขาเล็ง
ธนูเพื&อยิงลูกศร ให้ลูกศรนั(นถูก
ตัดเป็นชิ( นๆ
8ขอให้เขาเหมือนทากที& ละลาย
เป็นเมือกไป เหมือนทารกแท้ง
ที&ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์
9 ก่อนหม้อของเจ้าจะรู้สึกร้อน
จากหนามทั( งเป็น พระองค์จะ
ทรงกวาดหนามเหล่านั( นไปเสีย
เหมือนลมหมุน และด้วยพระ
พิโรธของพระองค์
10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ@
เมื& อเขาเห็นการแก้แค้น เขาจะ
เอาโลหิตของคนชั& วล้างเท้าของ
เขา
11 จะมีคนกล่าวว่า "แน่แล้ว มี
บาํเหนจ็ให้แก่คนชอบธรรม แน่
แล้ว มีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษา
โลก"
ดาวิดทูลขอการช่วยใหพ้น้ไป

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองอาลทัสชิท

มิคทามบทหนึ�งของดาวิด
เมื�อซาอูลทรงใชค้นใหไ้ปเฝ้า

บา้นของท่านเพื�อจะฆ่าท่านเสีย

59
โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงช่วย

ข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรูของ
ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยป้องกัน
ข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที&

สดุดี MP-ML

(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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ลุกขึ( นต่อสู้ ข้าพระองค์
2ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
จากผู้ที&ทาํความชั& วร้าย และขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจาก
คนกระหายเลือด
3เพราะดูเถิด เขาซุ่ มคอยเอา
ชีวิตข้าพระองค์ ผู้มีอาํนาจร่วม
หัวกันต่อสู้ ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ มิใช่การละเมิด
หรือบาปของข้าพระองค์เอง
4เขาวิ& งไปเตรียมพร้อม มิใช่
ความผิดของข้าพระองค์ ขอทรง
กระปรี( กระเปร่า ขอทรงมาช่วย
ข้าพระองค์และทอดพระเนตร
5โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
จอมโยธา พระองค์ทรงเป็นพระ
เจ้าของอิสราเอล ขอทรงตื&นขึ( น
ลงโทษบรรดาประชาชาติ ขอ
อย่ าทรงเมตตาผู้ ละเมิ ดที& คิ ด
ร้ายแม้สักคนเดียว เซลาห์
6เขากลับมาทุกเยน็ หอนอย่าง
สุนัข และตระเวนไปทั&วนคร
7ดูเถิด ปากของเขายังพ่นอยู่
และมี ดาบที& ริ มฝีปากของเขา
เพราะเขาคิดว่า "ใครจะฟังเรา"
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระ
องค์ทรงหัวเราะเยาะเขา พระ
องค์ทรงเยาะเย้ยประชาชาติทั( ง
ปวง
9เพราะเหตุพระกาํลังของพระ
องค์ ข้าพระองค์จะคอยเฝ้าพระ
องค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็น

ป้อมปราการของข้าพระองค์
10 พระเจ้าแห่งความเมตตาของ
ข้าพเจ้าจะทรงป้องกันข้าพเจ้า
พระเจ้าจะทรงให้ ข้าพเจ้าเห็น
ความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อ
พวกศัตรูของข้าพเจ้านั(นสาํเรจ็
11 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
โล่ของข้าพระองค์ทั(งหลาย  ขอ
อย่าทรงสังหารเขาเสีย เกรงว่า
ชนชาติ ของข้ าพระองค์ จะลื ม
ขอให้ เขาระหกระเหิ นไปด้ วย
ฤทธานุภาพของพระองค์และทาํ
ให้เขาล้มลง
12 เพราะบาปแห่งปากของเขา
และเพราะถ้อยคาํริมฝีปากของ
เขา ขอให้เขาติดกับโดยความ
เย่อหยิ&งของเขา เพราะการสาป
แช่ งและการมุ สาซึ& งเขาเปล่ ง
ออกมานั(น
13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดย
พระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขา
จนเขาไม่เหลือเลย แล้วเขาจะ
ทราบว่ าพระเจ้ าทรงปกครอง
เหนือยาโคบ ถึงที& สุดปลาย
แผ่นดินโลก เซลาห์
14 ให้เขากลับมาทุกเย็น หอน
อย่างสุนัข และตระเวนไปทั& ว
นคร
15 ให้เขาเที&ยวไปหาอาหาร ถ้า
ไม่ได้กินอิ&มกขู่็คาํราม
16 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลง
ถึงอานุภาพของพระองค์ ข้า

สดุดี ML

(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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พระองค์จะร้องเพลงถึ งความ
เมตตาของพระองค์ในเวลาเช้า
เพราะพระองค์ ทรงเป็ นป้ อม
ปราการของข้าพระองค์ เป็นที&
ลี( ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์
17 โอ ข้าแต่พระกาํลังของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะร้อง
เพลงสรรเสริญพระองค์ เพราะ
พระเจ้ าทรงเป็นป้อมปราการ
ของข้าพระองค์ และทรงเป็น
พระเจ้าแห่งความเมตตาของข้า
พระองค์
ดาวิดทูลขอการช่วยใหพ้น้ไป

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองชูชานเอดูท

มิคทามบทหนึ�งของดาวิด
เพื�อสั�งสอนเมื�อท่านขบัเคี�ยวกบั

อารมั-นาหะราอิม และกบั
อารมัโซบาห์ และเมื�อขากลบั

โยอาบไดฆ้่าชาวเอโดมเสียหนึ�ง
หมื�นสองพันคนในหุบเขาเกลือ

60
โอ ข้าแต่พระเจ้า พระ
องค์ได้ทรงทอดทิ( งข้า

พระองค์ทั(งหลายแล้ว ทั(งได้ทรง
ทาํให้ ข้าพระองค์ทั( งหลายกระ
จัดกระจายไป พระองค์ทรงไม่
พอพระทัย โอ ขอให้พระองค์
ทรงหั นมาหาข้ าพระองค์ ทั( ง
หลายอีก
2พระองค์ทรงกระทาํให้แผ่นดิน
หวั& นไหว ทรงให้มันแตกแยก
ออก ขอทรงซ่อมช่องของมัน

เพราะมันโยกเยก
3พระองค์ทรงกระทาํให้ประ-
ชาชนของพระองค์ประสบความ
ลาํบาก พระองค์ทรงบังคับข้า
พระองค์ให้ดื&มนํ(าองุ่นแห่งความ
ประหลาดใจ
4พระองค์ทรงตั( งธงไว้ให้บรร-
ดาผู้ที&เกรงกลัวพระองค์ เพื&อชัก
ขึ( นเพราะเหตุความจริง เซลาห์
5 ขอทรงช่ วยให้ รอดโดยพระ
หัตถ์ขวาของพระองค์ และทรง
ฟังข้าพระองค์ เพื& อว่าผู้ที&พระ
องค์ทรงรักจะได้รับการช่วยให้
พ้น
6พระเจ้าได้ตรัสด้วยความบริ-
สุทธิ@ ของพระองค์ว่า "เราจะ
ปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม
และแบ่งหุบเขาเมืองสุคคทออก
7กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์
เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นที&กัน
ศีรษะของเรา ยูดาห์เป็นผู้ตั( ง
พระราชบัญญัติของเรา
8โมอับเป็นอ่างล้างชาํระของเรา
เราเหวี& ยงรองเท้าของเราลงบน
เอโดม เราโห่ร้องด้วยความมีชัย
เหนือฟีลิสเตีย"
9 ผู้ ใดจะนาํ ข้ าพเจ้ าเข้ าไปใน
นครที&มีป้อม ผู้ใดจะนาํข้าพ-
เจ้าไปยังเอโดม
10 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิ
ได้ทรงทอดทิ( งข้ าพระองค์ทั( ง
หลายแล้วหรือ โอ ข้าแต่พระเจ้า

สดุดี ML, OI

(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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พระองค์ไม่ทรงออกไปกับกอง
ทัพของข้าพระองค์ทั( งหลายแล้ว
ละ
11 ขอประทานความช่วยเหลือ
เพื& อต่อต้านความยุ่ งยากต่างๆ
เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์
กไ็ร้ผล
12 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทั( ง
หลายจะปฏิ บัติ อย่ างเข้มแข็ง
พระองค์เองจะทรงเป็นผู้เหยียบ
คู่อริของข้าพเจ้าทั(งหลายลง

ดาวิดรอ้งทูลต่อพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้งใชเ้ครื�องสาย

เพลงสดุดีของดาวิด

61
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
ฟั ง เสี ยง ร้ องของ ข้ า

พระองค์ ขอทรงสดับคาํอธิษ-
ฐานของข้าพระองค์
2ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มา
แต่ที&สุดปลายแผ่นดินโลก เมื&อ
จิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอา
ไป ขอทรงนาํข้าพระองค์มาถึง
ศิลาที&สูงกว่าข้าพระองค์
3เพราะพระองค์ทรงเป็นที&ลี( ภัย
ของข้าพระองค์ เป็นหอคอย
เข้มแขง็ที&ประจันหน้าศัตรู
4 ข้าพระองค์จะอยู่ในพลับพลา
ของพระองค์เป็นนิตย์ ข้าพระ
องค์จะวางใจในที& กาํบังปีกของ
พระองค์ เซลาห์
5โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระ
องค์ทรงสดับคาํปฏิญาณของข้า

พระองค์ และพระองค์ประทาน
มรดกของบรรดาผู้ ที& เกรงกลั ว
พระนามของพระองค์แก่ข้าพระ
องค์
6พระองค์จะทรงยืดพระชนม์
ของกษัตริย์ ให้ปีเดือนของท่าน
ยืนนานไปหลายชั&วอายุ
7ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระพักตร์
พระเจ้าเป็นนิตย์ โอ ขอทรงแต่ง
ตั( งความเมตตาและความจริงไว้
คุ้มครองท่าน
8แล้ วข้าพระองค์จะร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์
เสมอ ตามที&ข้าพระองค์ทาํตาม
คาํปฏิญาณอยู่แต่ละวันนั(น

ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองเยดูธูน
เพลงสดุดีของดาวิด

62
แ น่ น อ น จิ ต ใ จ ขอ ง
ข้าพเจ้าคอยท่าพระเจ้า

ความรอดของข้ าพเจ้ ามาจาก
พระองค์
2พระองค์เท่านั( นทรงเป็นศิลา
และเป็นความรอดของข้าพเจ้า
เป็นป้อมปราการของข้ าพเจ้ า
ข้าพเจ้าจะไม่หวั&นไหวใหญ่โต
3พวกเจ้าจะคิดความร้ายต่อคน
อื&นนานสักเท่าใด เจ้าทุกคนจะ
ถูกสังหาร ผู้ เหมือนกาํแพงที&
เอนและรั(วที&โยกเยก
4เขาคิดแต่เพียงจะผลักท่านลง

สดุดี OI-OF

(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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มาจากยศของท่าน เขาพอใจใน
ความเท็จ เขาอวยพรด้วยปาก
ของเขา แต่เขาแช่งอยู่ในใจ เซ-
ลาห์
5 จิตใจของข้าพเจ้า จงคอยท่า
พระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะ
ความหวั งของข้ าพเจ้ ามาจาก
พระองค์
6พระองค์เท่านั( นทรงเป็นศิลา
และเป็นความรอดของข้าพเจ้า
เป็นป้อมปราการของข้ าพเจ้ า
ข้าพเจ้าจะไม่หวั&นไหว
7ความช่วยให้รอดและสง่าราศี
ของข้าพเจ้าอยู่ที&พระเจ้า ศิลา
อันทรงมหิทธิฤทธิ@ และที& ลี( ภั ย
ของข้าพเจ้าคือพระเจ้า
8ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระ
องค์ตลอดเวลา จงระบายความ
ในใจของท่านต่อพระองค์ พระ
เจ้าทรงเป็นที&ลี( ภัยของเรา เซ-
ลาห์
9คนฐานะตํ&า ก็เป็นสิ& งไร้สาระ
คนฐานะสูงกเ็ป็นความเทจ็ เมื&อ
ชั& งดูเขาก็ลอยขึ( น เขารวมด้วย
กันยังเบากว่าสิ&งไร้สาระ
10 อย่าวางใจในการบีบบังคับ
อย่าหวังเปล่าด้วยการปล้นสะ-
ดม ถ้าความมั&งคั&งเพิ&มขึ( น อย่า
วางใจในสิ&งนั(น
11 พระเจ้าตรัสครั(งหนึ& ง ข้าพ-
เจ้าได้ ยินอย่างนี( สองครั( งแล้ว
ว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้า

12 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ความเมตตาเป็นของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสนองมนุษย์
ทุกคนตามการงานของเขา

ดาวิดกระหายหาพระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด

เมื�อท่านอยู่ใน
ถิ� นทุรกนัดารยูดาห์

63
โอ ข้าแต่พระเจ้า พระ
องค์ ทรงเป็ นพระเจ้ า

ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
แสวงหาพระองค์แต่เช้า จิตวิญ-
ญาณของข้าพระองค์กระหายหา
พระองค์  เนื( อหนังของข้าพระ
องค์ กระเสื อกกระสนหาพระ
องค์ในดินแดนที& แห้งและกระ-
หายนํ(า ที&ที&ไม่มีนํ(า
2 เช่นนั( นแหละ ข้าพระองค์จึง
เคยเห็นพระองค์ในสถานบริ-
สุทธิ@  เห็นฤทธานุภาพและสง่า
ราศีของพระองค์
3 เพราะว่าความเมตตาของพระ
องค์ดีกว่าชีวิต ริมฝีปากของข้า
พระองค์จะสรรเสริญพระองค์
4 เช่นนั( นแหละ ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวิต
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ
ชูมือต่อพระนามของพระองค์
5 จิตใจของข้ าพระองค์จะอิ& ม
หนาํดังกินไขกระดูกและไขมัน
และปากของข้าพระองค์จะสรร-
เสริญพระองค์ ด้วยริมฝีปากที&

สดุดี OF, OK

(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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ชื&นบาน
6เมื&อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์
ขณะอยู่บนที&นอน และตรึก-
ตรองถึงพระองค์ทุกๆยาม
7เพราะพระองค์ทรงเป็นความ
อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จึงเปรมปรีดิ@ อยู่ ในร่ม
ปีกของพระองค์
8 จิ ตวิญญาณของข้ าพระองค์
เกาะติดอยู่ที&พระองค์ พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้

ดาวิดมั นใจว่า
พวกศตัรูจะถูกทําลาย

9แต่บรรดาผู้แสวงหาชี วิตของ
ข้าพระองค์เพื& อทาํลาย จะลง
ไปในที&ลึกแห่งแผ่นดินโลก
10 เขาจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะ
เป็นเหยื&อของสุนัขจิ( งจอก
11 แต่กษัตริย์จะทรงเปรมปรีดิ@
ในพระเจ้า ทุกคนที&ปฏิญาณใน
พระนามของพระองค์ จะอวด
อ้างพระนามนั(น แต่ปากของคน
มุสาจะถูกปิด

ดาวิดขอใหร้อดพน้
จากพวกศตัรู

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

64
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงสดับเสี ยงของข้ า

พระองค์เมื& อข้าพระองค์อธิษ-
ฐาน ขอทรงสงวนชีวิตของข้า
พระองค์ ไว้ จากความคิ ดกลั ว

ศัตรู
2ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จาก
การหารืออย่างลับๆของคนชั& ว
จากการปองร้ายของคนกระทาํ
ความชั&วช้า
3 ผู้ ลับลิ( นของเขาอย่างลับดาบ
ผู้เอาคาํขมขื&นเลง็อย่างลูกธนู
4 ยิ งออกมาจากที& ซุ่ ม ยั งคน
ปราศจากตาํหนิ ยิงเขาทันทีและ
อย่างไม่กลัวเกรง
5เขายึดจุดประสงค์ชั&วของเขาไว้
มั& น เขาพูดถึงการวางกับดัก
อย่างลับๆ คิดว่า "ใครจะเห็น
เขาทั(งหลายได้"
6 เขาทั( งหลายค้นหาความชั& วช้า
เขาทั( งหลายค้นหาอย่างขมีขมัน
จนสาํเรจ็ เพราะความคิดภายใน
และจิตใจของมนุษย์นั( นลึกลํ(า
นัก
7แต่พระเจ้าจะทรงยิงธนูใส่เขา
เขาจะบาดเจบ็ทันที
8 เพราะว่าเขาทาํให้ลิ( นของเขา
เป็นสิ&งสะดุดแก่เขาเอง ทุกคนที&
เห็นเขาจะหนีไป
9แล้วทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะ
บอกถึงกิจการของพระเจ้า และ
ตรึกตรองถึงสิ&งนั(นที&พระองค์ได้
ทรงกระทาํแล้ว
10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ@
ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจใน
พระองค์ บรรดาคนที&เที&ยงธรรม
ในจิตใจจะอวดอ้างพระองค์

สดุดี OK, OH

(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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การสรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีและบทเพลง
ของดาวิด

65
โอ ข้าแต่พระเจ้า ใน
ศิ โยนการสรรเสริ ญ

คอยท่าพระองค์ เขาจะทาํตาม
คาํปฏิญาณแก่พระองค์
2โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับ
คาํอธิษฐาน เนื( อหนังทั( งสิ( นจะ
มายังพระองค์
3 ความชั& วช้ าทั( งหลายชนะข้ า
พระองค์ เนื& องด้วยการละเมิด
ของข้าพระองค์ทั( งหลาย พระ
องค์กจ็ะทรงชาํระล้างให้

ความประเสริฐของพระเจ้า
4สุขจริงหนอ ผู้ที&พระองค์ทรง
เลือกและนาํมาใกล้ให้พาํนักอยู่
ในบริเวณพระนิเวศของพระองค์
ข้าพระองค์ทั( งหลายจะอิ& มเอิบ
ด้วยความดีแห่ งพระนิ เวศของ
พระองค์ คือพระวิหารบริสุทธิ@
ของพระองค์
5โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความ
รอดของข้ าพระองค์ ทั( งหลาย
พระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์
ทั( งหลายด้ วยความชอบธรรม
โดยกิ จการที& น่ าค รั& นคร้ าม
พระองค์ผู้ทรงเป็นความไว้วาง
ใจของที& สิ( นสุ ดปลายทั( งปวง
ของแผ่นดินโลกและของคนที&
อยู่ทางทะเลที&ไกลโพ้น

6พระองค์ ผู้ ทรงสถาปนาภู เขา
ด้วยพระกาํลังของพระองค์ ทรง
คาดพระองค์ไว้ด้วยอานุภาพ
7 ผู้ทรงระงับเสียงอึงคะนึงของ
ทะเล เสียงอึงคะนึงของคลื& น
ทะเล เสียงโกลาหลของชาว
ประเทศทั(งหลาย
8 ผู้ที& อยู่ ในเขตแผ่นดินโลกไกล
โพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสาํคัญ
ของพระองค์ พระองค์ทรงกระ-
ทาํให้ เช้ าขึ( นและเย็นลงกู่ ก้อง
ด้วยความชื&นบาน
9พระองค์ทรงเยี& ยมเยียนแผ่น
ดินโลก และทรงรดนํ(า พระองค์
ทรงกระทาํให้อุดมยิ&งด้วยแม่นํ(า
ของพระเจ้าซึ& งมีนํ(า เต็ม พระ
องค์ทรงจัดหาข้าวให้เพราะทรง
จัดเตรียมโลกไว้เช่นนั(นแหละ
10 พระองค์ทรงรดนํ(าตามรอย
ไถของมันอย่างอุดม และให้ขี(
ไถราบลง ให้อ่อนละมุนด้วยฝน
และทรงอวยพรผลิตผลของมัน
11 พระองค์ทรงให้ ปี เป็นยอด
ด้วยความดีของพระองค์ พระ
มรรคาทั( งหลายของพระองค์มี
ความไพบูลย์ย้อยหยด
12 ทุ่ งหญ้าในถิ& นทุรกั นดารก็
หยดย้อย เนินเขาคาดเอวด้วย
ความชื&นบาน
13 ป่าพงห่มตัวด้วยฝูงแพะแกะ
หุบเขาพราวไปด้วยข้าว เขาโห่
ร้องด้วยความชื& นบานและร้อง

สดุดี OM

(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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เพลง
ดาวิดบอกถึงความประเสริฐ

อนัพิเศษของพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

บทเพลงหรือเพลงสดุดี

66
แผ่นดินโลกทั( งสิ( นเอ๋ย
จงทาํ เ สี ย ง ชื& นบาน

ถวายพระเจ้า
2จงร้องเพลงถวายพระเกียรติ
แด่พระนามของพระองค์ จง
ถวายสรรเสริญอย่างรุ่ งเรืองต่อ
พระองค์
3จงทูลพระเจ้าว่า "พระราชกิจ
ของพระองค์น่าครั&นคร้ามยิ&งนัก
ฤทธานุภาพของพระองค์ใหญ่
หลวงนัก จนศัตรูจะหมอบราบ
ต่อเบื( องพระพักตร์พระองค์
4แผ่นดินโลกทั( งสิ( นจะนมัสการ
พระองค์ และจะร้องเพลงสรร-
เสริญพระองค์ เขาทั( งหลายจะ
ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของ
พระองค์" เซลาห์
5 จงมาดู สิ& งที& พระเจ้ าได้ ทรง
กระทาํ พระราชกิจของพระองค์
น่าครั& นคร้ามต่อบุตรทั( งหลาย
ของมนุษย์
6พระองค์ทรงเปลี& ยนทะเลให้
เป็นดินแห้ง คนเดินข้ามแม่นํ(า
ไป ที& นั& นเราได้เปรมปรีดิ@ ใน
พระองค์
7 ผู้ ทรงปกครองด้วยอานุภาพ
ของพระองค์เป็นนิตย์ ผู้ซึ& ง

พระเนตรเฝ้าบรรดาประชาชาติ
อยู่ อย่าให้คนมักกบฏยกย่อง
ตนเอง เซลาห์
8โอ ชนชาติทั( งหลายเอ๋ย จง
สรรเสริญพระเจ้าของเรา จงให้
ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์
9 ผู้ ทรงให้ จิ ตวิญญาณเราอยู่
ท่ามกลางคนเป็น และมิได้ทรง
ยอมให้เท้าเราพลาด
10 โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระ
องค์ทรงลองใจข้ าพระองค์ทั( ง
หลาย พระองค์ทรงทดลองข้า
พระองค์อย่างทดลองเงิน
11 พระองค์ทรงนาํข้าพระองค์
ทั(งหลายเข้ามาในข่าย พระองค์
ทรงวางความทุกข์ยากไว้ที& เอว
ของข้าพระองค์
12 พระองค์ทรงให้คนขับรถรบ
ทั บศี รษะของข้ าพระองค์ ทั( ง
หลาย ข้าพระองค์ทั( งหลายต้อง
ลุยไฟลุยนํ(า แต่พระองค์ยังทรง
นาํข้าพระองค์มาสู่ที&อิ&มเอิบ
13 ข้าพระองค์จะเข้าไปในพระ
นิ เวศของพระองค์พร้อมด้วย
เครื&องเผาบูชา ข้าพระองค์จะทาํ
ตามคาํปฏิญาณต่อพระองค์
14 ตามที& ริมฝีปากข้าพระองค์
ได้พูดไว้ และที&ปากข้าพระองค์
ได้ กล่ าวในยามที& ข้ าพระองค์
ทุกข์ยากลาํบาก
15 ข้ าพระองค์ จะถวายสั ตว์
อ้ วนพี เป็ นเครื& องเผาบู ชาแด่

สดุดี OM, OO

(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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พระองค์ พร้อมกับควันเครื&อง
สัตวบูชาด้วยแกะผู้ ข้าพระองค์
จะถวายบูชาด้วยวัวผู้ และแพะ
เซลาห์
16 บรรดาผู้ที& เกรงกลัวพระเจ้า
ขอเชิญมาฟัง และข้าพเจ้าจะ
บอกถึงว่าพระองค์ได้ทรงกระทาํ
อะไรแก่จิตวิญญาณข้าพเจ้าบ้าง
17 ปากข้าพเจ้าได้ ร้องทูลพระ
องค์ และลิ( นข้าพเจ้าได้ยกย่อง
พระองค์
18 ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั& วช้า
ไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้าจะไม่ทรงสดับ
19 แต่พระเจ้าได้ทรงสดับแน่ที
เดียว พระองค์ได้ทรงฟังเสียงคาํ
อธิษฐานของข้าพเจ้า
20 สาธุการแด่พระเจ้า เพราะว่า
พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคาํอธิษ-
ฐานของข้าพเจ้า หรือยับยั( ง
ความเมตตาของพระองค์ เสี ย
จากข้าพเจ้า

การสรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้งใชเ้ครื�องสาย

เพลงสดุดีหรือบทเพลง

67
ขอพระเ จ้ าทรงพระ
เมตตาต่อข้าพระองค์

ทั( งหลาย และอาํนวยพรแก่ข้า
พระองค์ ขอพระองค์ทรงให้
พระพักตร์ฉายสว่างแก่ ข้าพระ
องค์ เซลาห์
2 เพื& อพระมรรคาของพระองค์

จะเป็ นที& รู้ จั กในแผ่ นดิ นโลก
ความรอดของพระองค์จะเป็นที&
ทราบท่ ามกลางบรรดาประชา
ชาติทั(งสิ( น
3โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทั(ง
หลายสรรเสริญพระองค์ ให้ชน
ชาติทั(งหลายสรรเสริญพระองค์
4โอ ขอให้ชาวประเทศทั(งหลาย
ยินดี และร้ องเพลงด้ วยความ
ชื& นบาน เพราะพระองค์จะทรง
พิพากษาชนชาติทั( งหลายด้วย
ความชอบธรรม และทรงครอบ
ครองชาวประเทศทั( งหลายใน
โลก เซลาห์
5โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทั(ง
หลายสรรเสริญพระองค์ ให้ชน
ชาติทั(งหลายสรรเสริญพระองค์
6แล้วแผ่นดินโลกจึงจะได้เกิด
ผล พระเจ้าคือพระเจ้าของเรา
จะทรงอาํนวยพระพรแก่เรา
7พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่
เรา แล้วที&สุดปลายแผ่นดินโลก
จะเกรงกลัวพระองค์
การอธิษฐานเมือคนอิสราเอล

ยา้ยหีบพนัธสญัญา
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ของดาวิด

68
ขอพระเจ้าทรงลุกขึ( น
ให้ ศั ตรู ของพระองค์

กระจายไป ให้บรรดาผู้ที&เกลียด
ชังพระองค์หนีไปต่อเบื( องพระ

สดุดี OO-OJ

(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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พักตร์พระองค์
2ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรง
ไล่เขาไปฉันนั( น ขี( ผึ( งละลายต่อ
หน้าไฟฉันใด ก็ขอให้คนชั& ว
พินาศต่อเบื( องพระพักตร์พระ
เจ้าฉันนั(น
3แต่ขอให้คนชอบธรรมชื& นบาน
ให้ เขาเต้ นโลดต่ อเบื( องพระ
พักตร์พระเจ้า ให้เขาลิงโลดด้วย
ความชื&นบาน
4จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จง
ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ จงยกย่องพระองค์ผู้
ทรงเมฆเป็ นพาหนะโดยพระ
นามของพระองค์คือพระเยโฮ-
วาห์ จงลิงโลดต่อเบื( องพระ
พักตร์พระองค์
5พระเจ้าในที& ประทับบริสุทธิ@
ของพระองค์ ทรงเป็นพระบิดา
ของคนกาํพร้าพ่อ และทรงเป็น
ผู้พิพากษาของหญิงม่าย
6พระเจ้าทรงให้คนเปลี&ยวเปล่า
อยู่ในครอบครัว พระองค์ทรง
ปลดปล่อยคนเหล่านั(นที& ถูกล่าม
ด้วยโซ่ตรวน แต่คนมักกบฏจะ
อาศัยในแผ่นดินที&แห้งแล้ง
7โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื&อพระองค์
เสด็จนาํหน้าประชาชนของพระ
องค์ เมื& อพระองค์เสด็จไปตาม
ถิ&นทุรกันดาร เซลาห์
8แผ่นดินโลกก็หวั& นไหว ท้อง
ฟ้ าก็ เทฝนลงมาต่อเบื( องพระ

พักตร์พระเจ้า  ภูเขาซีนายโน้ม
สั& นสะเทือนต่อเบื( องพระพักตร์
พระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอล
9โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรง
ส่งฝนอันอุดมลงมา เมื& อมรดก
ของพระองค์อ่อนระโหย พระ
องค์ทรงฟื( นขึ( นใหม่
10 ชุมนุมชนของพระองค์ก็มา
อาศัยในนั(น โอ ข้าแต่พระเจ้า
โดยความดีของพระองค์ พระ
องค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คน
ขัดสน
11 องค์พระผู้ เป็นเจ้าประทาน
พระวจนะ พวกที&นาํข่าวนั( นก็
เป็นพวกใหญ่โต
12 บรรดากษัตริ ย์ของกองทัพ
ทั( งหลายก็หนีไป ผู้หญิงที& อยู่
บ้านกเ็อาข้าวของที& ริบมาได้แบ่ง
กัน
13 ถึงแม้ท่านนอนอยู่ท่ามกลาง
คอกแกะ ท่านก็จะเหมือนปีก
นกเขาที& บุด้วยเงิน และขนของ
มันที&บุด้วยทองคาํ
14 เมื& อผู้ทรงมหิทธิฤทธิ@ กระ-
จายกษัตริย์ ณ ที&นั&น มันกข็าว
เหมื อนหิ มะที& ตกลงบนภู เขา
ศัลโมน
15 ภู เขาของพระเจ้ าเหมื อน
อย่างภูเขาเมืองบาชาน ภูเขาที&มี
ยอดสูงก็เหมือนอย่างภูเขาเมือง
บาชาน
16 ภูเขาที& มียอดสูงเอ๋ย ทาํไม

สดุดี OJ

(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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มองด้วยความริษยา ณ ที&ภูเขา
ซึ& งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที&
พาํนักของพระองค์ เออ ที& ที&
พระเยโฮวาห์จะประทับเป็นนิตย์
17 รถรบของพระเ จ้ าอ เนก
อนันต์ คือมีทูตสวรรค์นับเป็น
พันๆ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
สถิ ตอ ยู่ ท่ ามกลางพวกเขา
เหมือนในซีนาย คือในสถาน
บริสุทธิ@
18 พระองค์เสด็จขึ( นสู่ เบื( องสูง
พระองค์ทรงนาํพวกเชลยไปเป็น
เชลยอีก และรับของประทาน
เพื&อมนุษย์ และรับเพื&อผู้ที&กบฏ
ด้วย เพื&อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
จะทรงประทับท่ามกลางพวกเขา
19 สาธุการแด่องค์พระผู้ เป็น
เจ้า ผู้ทรงคํ(า ชูเราทั( งหลายอยู่
ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความ
รอดของเรา เซลาห์
20 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า
แห่งความรอด ซึ& งได้พ้นความ
ตายนั( นก็อยู่ ที& พระเจ้าคือองค์
พระผู้เป็นเจ้า
21 แต่ พระเจ้ าจะทรงตี ศี รษะ
ของศัตรูของพระองค์ ให้ แตก
คือกระหม่อมมีผมของผู้ ที& ขืน
ดาํเนินในทางละเมิดของเขา
22 องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าตรัสว่ า
"เราจะนาํเขาทั( งหลายกลับมา
จากบาชาน เราจะนาํประชาชน
ของเรากลั บมาจากที& ลึ กของ

ทะเล
23 เพื& อเจ้าจะเอาเท้าอาบเลือด
ของคู่อริของเจ้า เพื& อลิ( นสุนัข
ของเจ้าจะมีส่วนด้วย"
24 โอ ข้าแต่พระเจ้า การเสดจ็
ของพระองค์ปรากฏแล้ว การ
เสด็ จของพระเจ้ าของข้ าพระ
องค์ พระมหากษัตริย์ของข้า
พระองค์ เข้าในสถานบริสุทธิ@
25 นักร้องนาํหน้า นักดนตรีคัด
ท้าย ระหว่างนั( นมีสตรีเล่นราํ-
มะนา
26 ท่านทั( งหลายผู้เป็นนํ(าพุของ
อิสราเอล จงสรรเสริญพระเจ้า
คือองค์พระผู้เป็นเจ้าในที& ชุมนุม
ใหญ่
27 นั& นมี เบนยามินผู้ น้อยที& สุด
นาํหน้า บรรดาเจ้านายยูดาห์อยู่
เป็นหมู่ใหญ่ เจ้านายแห่งเศบู-
ลุน เจ้านายแห่งนัฟทาลี
28 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
เรียกอานุภาพของพระองค์มา
พระเจ้าทรงบัญชาพระกาํลังของ
พระองค์   พระองค์ผู้ได้ทรง
กระทาํเพื&อข้าพระองค์ทั(งหลาย
29 บรรดากษัตริย์จะนาํของกาํ-
นัลมาถวายพระองค์ เนื&องด้วย
พระวิหารของพระองค์ที&เยรูซา-
เลม็
30 ขอทรงขนาบหมู่ คนที& แทง
ด้วยหอก ฝูงวัวกับลูกวัวแห่ง
ชนชาติทั( งหลาย จนเขาทุกคน

สดุดี OJ

(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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ยินยอมด้วยถวายเงินแผ่น ขอ
ให้ชนชาติทั( งหลายผู้ปีติยินดีใน
สงครามได้กระจัดพลัดพรากไป
31 พวกเจ้านายจะออกมาจาก
อียิปต์ เอธิโอเปียจะรีบยื& นมือ
ของเขาออกทูลพระเจ้า
32 โอ บรรดาอาณาจักรแห่ง
แผ่นดินโลกเอ๋ย จงร้องเพลง
ถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรร-
เสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เซลาห์
33 ต่อพระองค์ผู้ทรงฟ้าสวรรค์
ฟ้าสวรรค์ดึกดาํบรรพ์ ดูเถิด
พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียง
ของพระองค์ คือพระสุรเสียง
อันทรงมหิทธิฤทธิ@
34 จงถวายฤทธานุภาพแด่พระ
เจ้า ซึ& งความสูงส่งของพระองค์
อยู่เหนืออิสราเอล และฤทธานุ-
ภาพของพระองค์อยู่ในท้องฟ้า
35 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์
ทรงน่ าครั& นคร้ ามนั กในสถาน
บริสุทธิ@ของพระองค์ คือพระเจ้า
ของอิสราเอล พระองค์นั(นประ-
ทานฤทธิ@ และกาํลังแก่ประชาชน
ของพระองค์ สาธุการแด่พระ
เจ้า

ดาวิดรอ้งทุกข์
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

ตามทํานองโชชานิม
เพลงสดุดีของดาวิด

69
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้

รอด เพราะนํ(าขึ( นมาถึงจิตวิญ-
ญาณข้าพระองค์แล้ว
2ข้าพระองค์จมอยู่ในเลนลึกไม่
มีที& ยืน ข้าพระองค์มาอยู่ในนํ(า
ลึกและนํ(าท่วมข้าพระองค์
3 ข้าพระองค์อ่อนระอาใจด้วย
เหตุร้องไห้ คอของข้าพระองค์
แห้งผาก ตาของข้าพระองค์มัว
ลง ด้วยการคอยท่าพระเจ้าของ
ข้าพระองค์
4บรรดาคนที& เกลียดชังข้าพระ
องค์โดยไร้เหตุ มีมากยิ& งกว่า
เส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ คน
ที&จะทาํลายข้าพระองค์กม็ีอิทธิ-
พล คือผู้ที& เป็นพวกศัตรูของข้า
พระองค์อย่างไม่มีเหตุ แล้วข้า
พระองค์ ได้ ส่ งคืนสิ& งที& ข้ าพระ
องค์มิได้ขโมยไป
5โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรง
ทราบถึงความโง่ของข้าพระองค์
ความผิดบาปที& ข้าพระองค์กระ-
ทาํแล้วมิได้ซ่อนไว้จากพระองค์
6โอ ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธา ขออย่าให้
บรรดาผู้ที&คอยท่าพระองค์ได้รับ
ความอายเพราะข้าพระองค์ โอ
ข้าแต่พระเจ้าของอิสราเอล ขอ
อย่าให้บรรดาผู้ ที& เสาะหาพระ
องค์ได้ความอัปยศเพราะข้าพระ
องค์
7ที& ข้าพระองค์ทนการเยาะเย้ย
ที& ความอับอายได้คลุมหน้าข้า

สดุดี OJ, OL

(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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พระองค์ไว้ก็เพราะเห็นแก่พระ
องค์
8 ข้ าพระองค์ กลายเป็ นแขก
แปลกหน้าของพี& น้อง และเป็น
คนต่างด้าวของบุตรแห่งมารดา
ข้าพระองค์
9ความร้อนใจในเรื&องพระนิเวศ
ของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระ
องค์ และคาํพูดเยาะเย้ยของ
บรรดาผู้ที&เยาะเย้ยพระองค์ ตก
อยู่แก่ข้าพระองค์
10 เมื& อข้าพระองค์ร้องไห้และ
ถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มัน
กลายเป็นการเยาะเย้ยข้ าพระ
องค์
11 ข้ าพระองค์ ใช้ ผ้ ากระสอบ
เป็นเครื& องนุ่งห่ม ข้าพระองค์
กลายเป็นขี( ปากของเขา
12 คนที& นั& งที& ประตู เมืองก็พูด
ตาํหนิข้าพระองค์ คนขี( เมาแต่ง
เพลงร้องว่าข้าพระองค์
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่
ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์
อธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาอัน
เหมาะสม โอ ข้าแต่พระเจ้า โดย
ความเมตตาอั นอุ ดมของพระ
องค์ ขอทรงโปรดฟังข้าพระองค์
ด้วยความจริงแห่งความรอดของ
พระองค์
14 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
จากจมลงในเลน ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้พ้นจากคนที& เกลียด

ชังข้าพระองค์และจากนํ(าลึก
15 ขออย่าให้นํ(าท่วมข้าพระองค์
หรือนํ(าที&ลึกกลืนข้าพระองค์เสีย
หรือปากแดนผู้ ตายงับข้ าพระ
องค์ไว้
16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงฟังข้าพระองค์ เพราะความ
เมตตาของพระองค์นั( นเลิศ ขอ
ทรงหั นมาหาข้ าพระองค์ ตาม
พระกรุณาอันอุดมของพระองค์
17 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์
ของพระองค์เสียจากผู้รับใช้ของ
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ทุกข์
ใจ ขอทรงรีบฟังข้าพระองค์
18 ขอมาใกล้จิตวิญญาณข้าพระ
องค์ ทรงไถ่จิตวิญญาณนั( นไว้
เพราะศัตรูของข้าพระองค์  ขอ
ทรงปลดเปลื( องข้าพระองค์
19 พระองค์ทรงทราบการที& เขา
เยาะเย้ยข้าพระองค์แล้ว ทั( ง
ความอายและความอัปยศของ
ข้าพระองค์ บรรดาคู่อริของข้า
พระองค์อยู่ ต่อพระพักตร์พระ
องค์หมด
20 การเยาะเย้ยกระทาํให้จิตใจ
ข้าพระองค์ชอกชํ(า ข้าพระองค์
จึงหมดกาํลังใจ ข้าพระองค์มอง
หาผู้สงสาร แต่กไ็ม่มี หาผู้เล้า
โลม แต่ข้าพระองค์หาไม่พบ
21 เขาให้ดีหมีแก่ ข้าพระองค์
เป็นอาหาร ให้นํ(าส้มสายชูแก่
ข้าพระองค์ดื&มแก้กระหาย

สดุดี OL

(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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22 ขอให้สาํรับที&อยู่ตรงหน้าเขา
เองกลายเป็นบ่วงแร้ว และสิ& งที&
ควรเป็นสาํหรับความสุขสบาย
ของเขาให้กลายเป็นเครื&องดัก
23 ขอให้ตาของเขามืดไปเพื& อ
เขาจะได้มองไม่เห็น และทาํ
บั( นเอวเขาให้สั& นสะเทือนเรื& อย
ไป
24 ขอทรงเทความกริ( วลงเหนือ
เขา และให้ความกริ( วอันร้อนยิ&ง
ตามทันเขา
25 ขอให้ที& อาศัยของเขารกร้าง
และอย่ าให้ ผู้ ใดอาศั ยอยู่ ใน
เตน็ท์ของเขา
26 เพราะเขาได้ข่มเหงผู้ที& พระ
องค์ทรงเฆี&ยนตี เขาเล่าถึงความ
เจ็บปวดของผู้ที&พระองค์ให้บาด
เจบ็แล้ว
27 ขอทรงเพิ& มโทษความชั& วช้า
แล้วทรงเพิ& มอีก อย่าให้เขาได้
รับความชอบธรรมจากพระองค์
28 ขอให้เขาถูกลบออกเสียจาก
ทะเบียนผู้มีชีวิต อย่าให้เขาขึ( น
ทะเบียนไว้ในหมู่คนชอบธรรม
29 แต่ข้าพระองค์ทุกข์ยากและ
มีความเศร้าโศก โอ ข้าแต่พระ
เจ้า  ขอความรอดของพระองค์
ตั( งข้าพระองค์ไว้ให้สูง
30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนาม
พระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะ
ยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระ
คุณ

31 การนั( นจะเป็นที& พอพระทัย
พระเยโฮวาห์มากกว่าวัวผู้หรือ
วัวผู้ทั(งเขาและกีบ
32 บรรดาผู้ ถ่อมใจจะเห็นและ
ยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอ
ให้ใจของท่านฟื( นชื&นขึ( น
33 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับ
คนขัดสน และมิได้ทรงดูหมิ& น
คนของพระองค์ที&ถูกจองจาํ
34 ขอฟ้ าสวรรค์และแผ่ นดิ น
โลกสรรเสริญพระองค์ ทั(งทะเล
และสรรพสิ& งที& เคลื&อนไหวอยู่ใน
นั(น
35 เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยศิ-
โยนให้รอด และจะสร้างหัวเมือง
ยูดาห์ขึ( น เขาทั( งหลายจะอาศัย
อยู่ที&นั&น และได้เป็นกรรมสิทธิ@
36 เชื( อสายของผู้ รับใช้ของพระ
องค์จะได้เป็นมรดก และบรรดา
ผู้ที& รักพระนามของพระองค์จะ
อยู่ที&นั&น
คนอธรรมและคนชอบธรรม

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

สาํหรบัการบูชาอันเป็นที�ระลึก

70
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงเร่งมาช่วยข้าพระ

องค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ขอทรงเร่งมาช่วยข้าพระ
องค์เถิด
2ขอให้ ผู้ ที& มุ่ งเอาชี วิตของข้า
พระองค์ได้อายและเกิดความ

สดุดี OL, PI

(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

 19_psa.pub 
 page 76

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1215

อลวน ขอให้ผู้ปรารถนาที&จะให้
ข้าพระองค์เจ็บนั( นต้องหันกลับ
ไปและได้ความอัปยศ
3ผู้ที&พูดว่า "อ้าฮา อ้าฮา" นั(น
ขอให้ต้องหันกลับไปเพราะเป็น
ผลแห่งความอายของเขา
4ขอให้บรรดาผู้ที& แสวงหาพระ
องค์เปรมปรีดิ@ และยินดีในพระ
องค์ ขอให้บรรดาผู้ที& รักความ
รอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า
"พระเจ้าใหญ่ยิ&งนัก"
5แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัด
สน โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบ
มาหาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขออย่าทรงรอช้า พระ
องค์ทรงเป็นผู้ อุ ปถั มภ์ และผู้
ช่วยให้พ้นของข้าพระองค์

ดาวิดทูลขอเพือตนเอง
และเรืองพวกศตัรูของท่าน

71
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ข้าพระองค์วางใจในพระ

องค์ อย่าให้ข้าพระองค์รับความ
ละอายเลย
2ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
และหลีกเลี&ยงหลบหนีโดยความ
ชอบธรรมของพระองค์ ขอทรง
เอียงพระกรรณฟังข้าพระองค์
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
3ขอพระองค์ทรงเป็นที&ลี( ภัยเข้ม
แข็ งของข้ าพระองค์ ที& ข้ าพระ
องค์อาศัยเสมอ พระองค์ทรง
บัญชาที& จะช่ วยข้ าพระองค์ ให้

รอด เพราะพระองค์ทรงเป็น
ศิลาและเป็นป้อมปราการของ
ข้าพระองค์
4โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์  ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้
พ้นจากมือคนชั& ว จากเงื( อมมือ
ของคนอธรรมและคนดุร้าย
5โอ ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็น
ความหวังของข้าพระองค์ พระ
องค์ทรงเป็นที&วางใจของข้าพระ
องค์ตั( งแต่เดก็ๆมา
6 ข้าพระองค์พึ& งพระองค์ตั( งแต่
กาํเนิด พระองค์ทรงเป็นผู้นาํ
ข้าพระองค์มาจากครรภ์มารดา
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรร-
เสริญพระองค์เสมอ
7ข้าพระองค์เป็นที& อัศจรรย์ใจ
ของคนเป็นอันมาก แต่พระองค์
ทรงเป็นที& ลี( ภัยเข้มแข็งของข้า
พระองค์
8ขอให้ปากของข้าพระองค์เต็ม
ไปด้วยการสรรเสริญพระองค์
และถวายเกียรติแด่พระองค์วัน
ยังคํ&า
9เมื&อวัยชรา ขออย่าทรงเหวี&ยง
ข้าพระองค์ทิ( งเสีย ขออย่าทรง
ทอดทิ( งข้าพระองค์เมื& อข้าพระ
องค์หมดแรง
10 เพราะบรรดาศั ตรู ของข้ า
พระองค์กล่าวร้ายข้าพระองค์
บรรดาผู้ ที& จ้องเอาชี วิตของข้า

สดุดี PI, PD

(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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พระองค์ปรึกษากัน
11 และกล่าวว่า "พระเจ้าทรง
ทอดทิ( งเขาแล้ว จงข่มเหงและ
ฉวยเขาไว้ เพราะไม่มี ผู้ใดช่วย
เขาให้พ้น"
12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรง
อยู่ไกลข้าพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรง
รีบมาช่วยข้าพระองค์
13 ขอให้ ศัตรู ชี วิตของข้าพระ
องค์ รั บความอายและถู กล้ าง
ผลาญเสีย ผู้เสาะหาที&จะทาํอัน-
ตรายข้าพระองค์นั( น ขอให้การ
เยาะเย้ยและความอัปยศท่ วม
เขา
14 แต่ ข้ าพระองค์ จะหวั งอยู่
ตลอดไป และจะสรรเสริญพระ
องค์มากยิ&งขึ( นๆ
15 ปากของข้าพระองค์จะเล่าถึง
ความชอบธรรมและความรอด
ของพระองค์วันยังคํ&า เพราะจาํ-
นวนเหล่านั( นมากมายเกินความ
รู้ของข้าพระองค์
16 ข้ าพระองค์จะไปด้ วยพระ
กาํลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า ข้าพระองค์จะกล่าวถึงความ
ชอบธรรมของพระองค์ ของพระ
องค์เท่านั(น
17 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์
ทรงสอนข้าพระองค์ตั( งแต่เด็กๆ
มา และข้าพระองค์ยังป่าวร้อง
ราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์

18 แม้จะถึงวัยชราและผมหงอก
กต็าม โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่า
ทรงทอดทิ( งข้าพระองค์เสีย จน
กว่ าข้ าพระองค์จะประกาศถึ ง
อานุภาพของพระองค์แก่ชั& วอายุ
ถัดไป และฤทธิ@ เดชของพระองค์
แก่บรรดาผู้ที&จะเกิดมา

การสรรเสริญพระเจ้า
19 โอ ข้าแต่พระเจ้า ความชอบ
ธรรมของพระองค์ไปถึงที&สูงนั( น
โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ได้
ทรงกระทาํการใหญ่ ผู้ ใดจะ
เหมือนพระองค์
20 พระองค์ผู้ทรงกระทาํให้ ข้า
พระองค์ประสบความทุกข์ยาก
ลาํบากเป็ นอั นมากจะทรงรื( อ
ข้าพระองค์ขึ( นมาอีก พระองค์
จะทรงนาํข้าพระองค์ขึ( นมาอีก
จากที&ลึกของโลก
21 พระองค์จะทรงเพิ& มเกียรติ
แก่ข้าพระองค์ และเล้าโลมข้า
พระองค์รอบด้าน
22 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ฝ่ายข้าพระองค์จะสรร-
เสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่ถึง
เรื&องความจริงของพระองค์ โอ
ข้าแต่องค์บริสุทธิ@ แห่งอิสราเอล
ข้ าพระองค์จะร้ องเพลงสรร-
เสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่
23 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะ
โห่ร้องด้วยความชื& นบาน เมื& อ
ข้าพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญ

สดุดี PD

(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

 19_psa.pub 
 page 78

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1217

พระองค์ ทั( งจิตวิญญาณของข้า
พระองค์ด้วย ซึ&งพระองค์ได้ทรง
ไถ่ไว้
24 และลิ( นของข้ าพระองค์จะ
พูดถึงความชอบธรรมของพระ
องค์ตลอดวันยังคํ&า เพราะผู้ซึ& ง
แสวงหาที& จะทาํอันตรายข้าพระ
องค์ ได้ รั บความอั บอายและ
อัปยศ
ดาวิดอธิษฐานเพือซาโลมอน

เพลงสดุดีเพื�อซาโลมอน

72
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ประทานความยุติธรรม

ของพระองค์แก่กษัตริย์ และ
ความชอบธรรมของพระองค์แก่
ราชโอรส
2ท่านจะได้พิพากษาประชาชน
ของพระอง ค์ ด้ วยความชอบ
ธรรม และคนยากจนของพระ
องค์ด้วยความยุติธรรม
3บรรดาภูเขาจะบังเกิดสันติสุข
สาํหรับประชาชน และเนินเขา
โดยความชอบธรรม
4 ท่ านจะสู้ คดี ของคนยากจน
แห่งประชาชน ให้การช่วยให้พ้น
แก่ลูกหลานของคนขัดสน และ
จะทุบผู้บีบบังคับเป็นชิ( นๆ
5พวกเขาจะเกรงกลัวพระองค์
ตราบที& ดวงอาทิ ตย์ และดวง
จันทร์คงอยู่ ตลอดทุกชั&วอายุ
6ท่านจะเป็นเหมือนฝนที&ตกบน
หญ้าที&ตัดแล้ว เหมือนห่าฝนที&

รดแผ่นดินโลก
7ในสมัยของท่านคนชอบธรรม
จะเจริญขึ( น และสันติภาพอัน
อุดมจนไม่มีดวงจันทร์
8ท่ านจะครอบครองจากทะเล
ถึงทะเล และจากแม่นํ(านั( นถึง
ที&สุดปลายแผ่นดินโลก
9บรรดาผู้ที&อยู่ในถิ&นทุรกันดาร
จะกราบลงต่อท่าน และบรรดา
ศัตรูของท่านจะเลียผงคลีดิน
10 บรรดากษั ตริ ย์ แห่ งเมื อง
ทารชิชและของเกาะทั( งปวงจะ
ถวายเค รื& องราชบรรณาการ
บรรดากษัตริย์แห่งเชบาและเส-
บาจะนาํของกาํนัลมา
11 กษัตริ ย์ทั( งปวงจะกราบลง
ไหว้ท่าน บรรดาประชาชาติจะ
ปรนนิบัติท่าน
12 เพราะท่านจะช่วยคนขัดสน
ให้พ้นเมื&อเขาร้องทูล คนยากจน
และคนที&ไร้ผู้อุปถัมภ์
13 ท่านจะสงสารคนอ่อนเปลี( ย
และคนขัดสน และช่วยชีวิต
บรรดาคนขัดสน
14 ท่ านจะไถ่ ชี วิตของเขาจาก
การหลอกลวงและความรุนแรง
และโลหิตของเขาจะประเสริฐใน
สายตาของท่าน
15 ท่ านผู้ นั( นจะมี ชี วิตยืนนาน
คนจะถวายทองคาํเมืองเชบาแก่
ท่าน เขาจะอธิษฐานเผื& อท่าน
เรื& อยไป และจะอวยพรท่านวัน

สดุดี PD, PF

(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

 19_psa.pub 
 page 79

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1218

ยังคํ&า
16 จะมีข้าวอุดมในแผ่นดินบน
ยอดภูเขาทั( งหลาย ผลของ
แผ่นดินจะแกว่งไกวเหมือนเล-
บานอน และคนจากนครจะบาน
ออกเหมือนหญ้าในทุ่งนา
17 นามของท่านจะดาํรงอยู่เป็น
นิตย์ ชื& อเสียงของท่านจะยั& ง-
ยืนอย่างดวงอาทิตย์ คนจะอวย
พรกันเองโดยใช้ชื&อท่าน ประชา
ชาติทั( งปวงจะเรียกท่านว่าผู้ ได้
รับพระพร
18 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรง
กระทาํสิ& งมหัศจรรย์แต่พระองค์
เดียว
19 สาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์
ของพระองค์เป็นนิตย์ ขอสง่า
ราศีของพระองค์เตม็โลก เอเมน
และเอเมน
20 คาํอธิษฐานของดาวิด บุตร
ชายของเจสซี จบเท่านี(

เล่มที�สาม
ซึ�งเปรียบกบัหนังสือเลวีนิติ

เกี �ยวกบัสถานบริสุทธิ:
พระประสงคข์อง
พระเจ้าสําหรบั
คนชอบธรรม
และคนอธรรม

เพลงสดุดีของอาสาฟ

73
แท้จริ งพระเจ้ าทรงดี
ต่ออิสราเอล ต่อบุคคล

ผู้มีใจบริสุทธิ@
2แต่ข้าพเจ้าเล่า เท้าของข้าพ-
เจ้าเกือบสะดุด ย่างเท้าของ
ข้าพเจ้าหมิ&นพลาดเตม็ทีแล้ว
3เพราะข้าพเจ้าริษยาคนโง่เขลา
เมื& อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่ ง
เรืองของคนชั&ว
4 เพราะเขาทั( งหลายไม่มีความ
เจบ็ปวดเมื&อเขาตายไป แต่กาํลัง
ของเขายังสมบูรณ์อยู่
5เขาทั(งหลายไม่ลาํบากอย่างคน
อื&นๆ เขาทั(งหลายไม่รับภัยอย่าง
คนอื&นๆ
6เพราะฉะนั( นความเย่อหยิ& งจึง
เป็นสร้อยคอของเขา ความทา-
รุณคลุมเขาไว้อย่างเครื& องแต่ง
กาย
7 ตาของ เขาพองด้ วยความ
อ้วนพี เขามีสิ& งของเหลือเฟือ
ตามใจปรารถนา
8 เขาเย้ยและพูดด้วยความมุ่ ง
ร้าย เขาใฝ่สูงขู่ว่าจะบีบบังคับ
9เขาอ้าปากสู้ ฟ้าสวรรค์ และลิ( น
ของเขากค็ะนองไปในโลก
10 ประชาชนของพระองค์จึงหัน
กลับมา และนํ(าแห่งความบริ-
บูรณ์ถูกบีบให้เขาทั(งหลาย
11 และเขาทั(งหลายพูดว่า "พระ
เจ้าทรงทราบได้อย่างไร พระ
องค์ผู้สูงสุดมีความรู้หรือ"
12 ดูเถิด คนอธรรมเป็นเช่นนี(
แหละ เขาเจริญในแผ่นดินโลก

สดุดี PF, PK

(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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และรํ&ารวยขึ( น
13 แท้จริง ข้าพเจ้าชาํระใจให้
สะอาด และชาํระมือด้วยความ
บริสุทธิ@กเ็ปล่าประโยชน์
14 เพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่ วัน
ยังคํ&าและถูกขนาบอยู่ทุกเช้า
15 ถ้ า ข้ าพระอง ค์ ไ ด้ พู ด ว่ า
"ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี( " ดูเถิด
ข้าพระองค์จะทาํผิดต่อชั& วอายุ
แห่งบุตรทั( งหลายของพระองค์
แล้ว
16 แต่เมื& อข้าพระองค์ตริตรอง
ว่า จะเข้าใจเรื& องนี( ได้อย่างไร
ข้าพระองค์รู้สึกว่า เป็นงานที&
เหนด็เหนื&อย
17 จนข้ าพระอง ค์ เ ข้ า ไปใน
สถานบริสุทธิ@ ของพระเจ้า แล้ว
ข้ าพระองค์ จึ งพิ เคราะห์ เห็ น
ปลายทางของเขาทั(งหลาย
18 จริงละ พระองค์ทรงวางเขา
ไว้ในที&ลื&น พระองค์ทรงกระทาํ
ให้เขาล้มถึงความพินาศ
19 เขาถูกนาํไปสู่ การรกร้างใน
ครู่ เดียวเสียจริงๆ เขาถูก
ครอบงาํ ด้ วยความสยดสยอง
อย่างสิ( นเชิง
20 โอ ข้าแต่องค์พระผู้ เป็น
เจ้า  เหมือนความฝันทั( งที&ตื&น
อยู่ เมื& อพระองค์ทรงตื& นอยู่
พระองค์จะดูหมิ&นภาพของเขา
21 เมื& อจิ ตใจของข้ าพระองค์
ขมขื& น เมื& อข้าพระองค์เสียว

แปลบถึงหัวใจ
22 ข้าพระองค์โฉด และไม่
เดียงสา ข้าพระองค์ประพฤติ
เหมือนสัตว์ต่อพระพักตร์พระ
องค์
23 ถึงกระนั( นก็ดี ข้าพระองค์
อยู่กับพระองค์เสมอ พระองค์
ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้
24 พระองค์ จะทรงนาํ ข้ าพระ
องค์ ด้วยความปรึกษาของพระ
องค์ และภายหลังพระองค์จะ
ทรงนาํ ข้ าพระองค์ ให้ ได้ รั บ
เกียรติยศ
25 นอกจากพระองค์แล้ว ข้า
พระองค์ มี ผู้ ใดเล่ าในสวรรค์
และนอกจากพระองค์แล้ว ข้า
พระองค์ไม่ปรารถนาผู้ใดในโลก
26 เนื( อหนั งและจิตใจของข้ า
พระองค์จะวายไป แต่พระเจ้า
ทรงเป็นกาํลังใจของข้าพระองค์
และเป็ นส่ วนของข้ าพระองค์
เป็นนิตย์
27 เพราะดูเถิด บุคคลผู้ ห่าง
เหินจากพระองค์จะพินาศ พระ
องค์ทรงให้ บุคคลที& ไม่จริงต่อ
พระองค์ดับไป
28 แต่ส่วนข้าพระองค์ ที&จะเข้า
ใกล้พระเจ้านั( นดี ข้าพระองค์
ได้วางใจในองค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้า เพื& อข้าพระองค์จะได้
เล่าถึงพระราชกิจทั( งสิ( นของพระ
องค์

สดุดี PK

(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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คําพยากรณไ์วทุ้กขเ์รือง
การทําลายกรุงเยรูซาเล็ม

เมือพวกอิสราเอล
ถูกนาํไปเป็นเชลย

มัสคิลบทหนึ�งของอาสาฟ

74
โอ ข้าแต่พระเจ้า ไฉน
พระองค์ทรงเหวี& ยงข้า

พระองค์ทั( งหลายทิ( งเสี ยเป็น
นิตย์ ไฉนความกริ( วของพระ
องค์กรุ่นขึ( นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้า
ของพระองค์
2ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของ
พระองค์ ซึ& งพระองค์ทรงไถ่มา
แต่ดึกดาํบรรพ์ ซึ&งพระองค์ทรง
ไถ่ไว้ให้เป็นตระกูลที& เป็นมรดก
ของพระองค์ ขอทรงระลึกถึง
ภูเขาศิโยน ซึ&งพระองค์ทรงเคย
ประทับนั(น
3 ขอทรงนาํ ย่ างพระบาทของ
พระองค์มายังซากปรักหักพังอยู่
เนืองนิตย์ คือมายังสิ& งทั( งปวง
ที& ถูกศัตรูกระทาํอย่างชั& วร้ายใน
สถานบริสุทธิ@นั(น
4พวกคู่อริของพระองค์คาํราม
อยู่ กลางสถานประชุมของพระ
องค์ เขาตั( งธงของเขาเองไว้เป็น
หมายสาํคัญ
5 คนหนึ& งคนใดจะมี ชื& อเสี ยง
เหมือนคนยกขวานขึ( นเหนือพุ่ม
ต้นไม้
6แต่บัดนี( บรรดาไม้ที& แกะสลัก
ทั( งสิ( นเขาก็ พั งลงมาเสี ยด้ วย

ขวานและค้อน
7 เขาเอาไฟเผาสถานบริสุ ทธิ@
ของพระองค์ เขาทาํลายความ
ศักดิ@ สิทธิ@ แห่งสถานที&พระนาม
ของพระองค์ประทับนั(นถึงดิน
8 เขาราํพึงในใจว่า "เราจงทาํ
ลายเขาทั( งหลายให้สิ( นเชิง" เขา
เผาบรรดาธรรมศาลาของพระ
เจ้าที&ในแผ่นดินจนหมด
9พวกเราไม่เห็นหมายสาํคัญทั( ง
หลายของเรา ไม่มี ผู้พยากรณ์
อีกแล้ว ในพวกเราไม่มีใคร
ทราบว่านานเท่าใด
10 โอ ข้าแต่พระเจ้า คู่อริจะเย้ย
อยู่นานเท่าใด ศัตรูจะหมิ& น
ประมาทพระนามของพระองค์
เป็นนิตย์หรือ
11 ไฉนพระองค์จึงหดพระหัตถ์
ของพระองค์เสีย คือพระหัตถ์
ขวาของพระองค์ ขอทรงเหยียด
พระหัตถ์จากพระทรวงของพระ
องค์
12 ถึงกระนั(น พระเจ้า กษัตริย์
ของข้าพระองค์ ทรงอยู่แต่ดึก-
ดาํบรรพ์ ทรงประกอบกิจความ
รอดท่ามกลางแผ่นดินโลก
13 พระองค์ทรงแยกทะเลด้วย
ฤทธานุภาพของพระองค์ พระ
องค์ทรงหักหัวมังกรในนํ(า
14 พระองค์ทรงทุบหัวทั( งหลาย
ของเลวีอาธานเป็นชิ( นๆ พระ
องค์ประทานมันให้เป็นอาหาร

สดุดี PH

(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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ของคนที&อาศัยอยู่ในถิ&นทุรกัน-
ดาร
15 พระองค์ ทรงแยกหิ นเปิ ด
นํ(า พุและลาํธาร พระองค์ทรง
ให้แม่นํ(าที&ไหลอยู่เสมอแห้งไป
16 วันเป็นของพระองค์ คืนเป็น
ของพระองค์ด้วย พระองค์ทรง
สถาปนาความสว่างและดวงอา-
ทิตย์
17 พระองค์ทรงกาํหนดเขตทั( ง
สิ( นของแผ่นดินโลก พระองค์
ทรงสร้างฤดูร้อนและฤดูหนาว
18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงระลึกข้อนี( ว่า ศัตรูเยาะเย้ย
อย่างไร และชนชาติโง่ได้หมิ& น
ประมาทพระนามของพระองค์
อย่างไร
19 โอ ขออย่าทรงมอบวิญญาณ
นกเขาของพระองค์ แก่ ฝู งชน
โหดร้าย ขออย่าทรงลืมชุมนุม
ชนยากจนของพระองค์เป็นนิตย์
20 ขอสนพระทัยในพันธสัญญา
เพราะสถานที& มืดของแผ่นดิน
เตม็ไปด้วยที&อยู่ของความทารุณ
21 โอ ขออย่าให้ผู้ที& ถูกบีบบัง
คับได้อาย ขอให้คนจนและคน
ขัดสนสรรเสริ ญพระนามของ
พระองค์
22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุก
ขึ( นสู้ คดีของพระองค์ ขอทรง
ระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองค์อยู่วัน
ยังคํ&า

23 ขออย่าทรงลืมเสียงของคู่อริ
ของพระองค์ เสียงอึงคะนึงของ
คนที&ลุกขึ( นสู้ พระองค์ก็เพิ& มขึ( น
อยู่เรื&อยๆ

ผูพ้ยากรณ์
สรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

ตามทํานองอาลทัสชิท
เพลงสดุดีหรือบทเพลง

ของอาสาฟ

75
โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้า
พระองค์ ทั( งหลายขอ

โมทนาพระองค์ ข้าพระองค์ทั( ง
หลายขอโมทนาพระองค์ เพราะ
บรรดาพระราชกิ จมหั ศจรรย์
ของพระองค์ ประกาศว่ าพระ
นามของพระองค์อยู่ใกล้
2 เมื& อสถานประชุ มมาอยู่ ต่ อ
หน้าเรา เราจะพิพากษาด้วย
ความเที&ยงธรรม
3เมื&อแผ่นดินโลกละลาย พร้อม
ทั(งบรรดาชาวแผ่นดินโลกนั(น ผู้
ที& รักษาเสาของมันให้มั& นอยู่คือ
เราเอง เซลาห์
4 เราพูดกับคนโง่เขลาว่า "อย่า
ประพฤติโง่เขลา" และแก่คนชั&ว
ว่า "อย่ายกเขาขึ( น
5 อย่ ายกเขาของเจ้ าขึ( นให้ สู ง
หรือพูดจาอย่างคอแขง็"
6 เพราะการยกขึ( นนั( นมิ ได้มา
จากทิศตะวันออกหรือทิศตะ-
วันตก และมิใช่มาจากทิศใต้

สดุดี PH, PM

(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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7แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา
พระองค์ทรงให้คนหนึ& งลงและ
ทรงยกอีกคนหนึ&งขึ( น
8เพราะในพระหัตถ์ของพระเย-
โฮวาห์มีถ้วยลูกหนึ& ง มีนํ(าองุ่ น
เป็นฟอง ประสมไว้ดี พระองค์
ทรงเทของดื& มจากถ้วยนั( นและ
คนชั& วของแผ่นดินโลกทั( งสิ( นจะ
ดื&มหมดทั(งตะกอน
9 แต่ ข้ าพเจ้ าจะประกาศเป็ น
นิตย์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรร-
เสริญพระเจ้าของยาโคบ
10 "บรรดาเขาของคนชั& วจะถูก
เราตัดออกหมด แต่เขาของผู้
ชอบธรรมจะถูกเชิดชูขึ( น"

การประกาศถึง
ความรุ่งเรือง
ของพระเจ้า

ถึงหัวหนา้นักรอ้งใชเ้ครื�องสาย
เพลงสดุดีหรือบทเพลง

ของอาสาฟ

76
ในยูดาห์ เขารู้ จั กพระ
เจ้า ในอิสราเอลพระ

นามของพระองค์ใหญ่ยิ&ง
2ที& ประทับของพระองค์ตั( งอยู่
ในซาเลม็ ที&พาํนักของพระองค์
อยู่ในศิโยน
3ที&นั&นพระองค์ทรงหักลูกธนูทั(ง
โล่ ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์
4 พระองค์ ทรงรุ่ งโรจน์ สู งส่ ง
ยิ&งกว่าภูเขาที&มีเหยื&อ
5ด้วยว่าคนใจเข้มแข็งถูกริบข้าว

ของ เขาหลับไป ชายฉกรรจ์ทั(ง
สิ( นไม่สามารถใช้มือของเขาได้
อีกแล้ว
6โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ
พอพระองค์ทรงขนาบทั( งรถม้า
และม้ากล่็วงลับไป
7แต่พระองค์เจ้า พระองค์ทรง
เป็นที& น่าคร้ามกลัว เมื& อพระ
องค์ทรงกริ( วขึ( นแล้วใครจะยืน
อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์
ได้
8พระองค์ทรงลั& นคาํพิพากษา
มาจากฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกก็
กลัวและนิ&งเงียบ
9เมื&อพระเจ้าทรงลุกขึ( นพิพาก-
ษา เพื&อช่วยผู้ถ่อมตัวทั(งสิ( นของ
แผ่นดินโลกให้รอด เซลาห์
10 แน่ละ ความโกรธของมนุษย์
จะสรรเสริญพระองค์ และความ
โกรธที& เหลืออยู่นั( นพระองค์จะ
ทรงยับยั(งไว้

จงปรนนิบติัพระเจ้า
ดว้ยความยําเกรง

11 จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทั( งหลาย และ
จงปฏิบัติตาม ให้คนที&อยู่รอบ
พระองค์นาํของกาํนัลมายังพระ
องค์ผู้ซึ&งเขาควรเกรงกลัว
12 พระองค์จะทรงตั ดดวงจิต
ของผู้ครอบครองทั(งหลาย พระ
องค์ทรงเป็นที& น่าคร้ามกลัวแก่
บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก

สดุดี PM, PO

(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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นกัแต่งสดุดีสูก้บั
ความไม่วางใจ

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองเยดูธูน

เพลงสดุดีของอาสาฟ

77
ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระ
เจ้าด้วยเสียงของข้าพ-

เจ้า ทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของ
ข้าพเจ้า และพระองค์ได้ทรงเงี&ย
พระกรรณสดับข้าพเจ้า
2ในวันยากลาํบากของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้ เป็น
เจ้า ในกลางคืนบาดแผลข้าพเจ้า
ไหลออกไม่หยุด จิตใจของ
ข้าพเจ้าไม่รับคาํเล้าโลม
3ข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้า ข้าพ-
เจ้าก็ครวญคราง ข้าพเจ้าครํ&า-
ครวญ จิตใจของข้าพเจ้าก็อ่อน
ระอาไป เซลาห์
4 พระองค์ทรงจับหนั งตาของ
ข้าพระองค์ไว้ไม่ให้ปิด ข้าพระ
องค์ทุกข์มากจนพูดไม่ออก
5 ข้ าพระองค์พิจารณาถึ งสมัย
ก่อน ข้าพระองค์จาํปีที&นมนาน
มาแล้วได้
6 ข้าพระองค์ระลึกถึงบทเพลง
ของข้าพระองค์ในกลางคืน ข้า
พระองค์ตรึกตรองกับจิตใจของ
ตนเอง และจิตวิญญาณของข้า
พระองค์กเ็สาะหา
7"องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอด
ทิ( งเป็นนิตย์ และจะไม่เคยพอ

พระทัยอีกหรือ
8ความเมตตาของพระองค์จะ
ระงับอยู่เป็นนิตย์หรือ พระสัญ-
ญาของพระองค์ สิ( นสุ ดตลอด
ทุกชั&วอายุหรือ
9พระเจ้าทรงลืมที& จะทรงพระ
กรุณาหรือ เพราะพระพิโรธพระ
องค์จึงทรงปิดความสังเวชเสีย
หรือ" เซลาห์
10 และข้าพเจ้าว่า "นั& นแหละ
เป็นความทุกข์ของข้าพเจ้า แต่
ข้าพเจ้าจะระลึกถึ งปีทั( งหลาย
แห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้
สูงสุด"
11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราช-
กิ จทั( งปวงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจาํ
บรรดาการมหัศจรรย์ของพระ
องค์ในสมัยก่อนๆ
12 ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึง
พระราชกิจทั( งสิ( นของพระองค์
และกล่าวถึงพระราชกิจของพระ
องค์
13 โอ ข้าแต่พระเจ้า วิธีการของ
พระองค์ อยู่ ในสถานบริ สุ ทธิ@
พระองค์ใดจะยิ& งใหญ่อย่างพระ
เจ้าของเรา
14 พระองค์ คือพระเจ้ าผู้ ทรง
กระทาํการมหัศจรรย์ ผู้ทรง
สาํแดงฤทธานุภาพของพระองค์
ท่ามกลางชนชาติทั(งหลาย
15 พระองค์ได้ทรงไถ่ประชาชน

สดุดี PP

(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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ของพระองค์ ด้ วยพระกรของ
พระองค์ คือลูกหลานของยา-
โคบและโยเซฟ เซลาห์
16 โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื&อนํ(าเห็น
พระองค์ นํ(าเห็นพระองค์ มันก็
เกรงกลัวแน่ทีเดียว ที& ลึกก็สั& น
สะท้าน
17 เมฆเทนํ(าลงมา ท้องฟ้าก็
คะนองเสียง ลูกธนูของพระองค์
กป็ลิวไปปลิวมา
18 ฟ้าผ่าของพระองค์มีเสียงอยู่
ในฟ้าสวรรค์ ฟ้าแลบทาํให้พิภพ
สว่าง แผ่นดินโลกกส็ั&นสะเทือน
และหวั&นไหว
19 พระมรรคาของพระองค์อยู่
ในทะเล พระวิถีของพระองค์อยู่
ในนํ(ามหึมาทั(งหลาย ถึงกระนั(น
รอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มี
ใครรู้
20 พระองค์ ทรงนาํประชาชน
ของพระองค์โดยมือของโมเสส
และอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ
คนอิสราเอลจะสอนลูกหลาน
เรืองความดีเลิศของพระเจ้า

มัสคิลบทหนึ�งของอาสาฟ

78
โอ ประชาชนของข้าพ-
เจ้าเอ๋ย จงเงี&ยหูฟังกฎ

ของข้าพเจ้า เอียงหูของท่านทั(ง
หลายฟังถ้อยคาํจากปากข้าพเจ้า
2ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคาํอุป-
มา ข้าพเจ้าจะกล่าวคาํลึกลับ
ของโบราณกาล

3ถึงสิ& งที& เราทั( งหลายได้ยินได้
ทราบ ที&บรรพบุรุษของเราได้
บอกเรา
4 เราจะไม่ ซ่อนไว้จากลูกหลาน
ของเขา แต่จะบอกแก่ชั& วอายุที&
กาํลังเกิดมา ถึงการสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ และฤทธานุภาพ
ของพระองค์ และการมหัศจรรย์
ซึ&งพระองค์ได้ทรงกระทาํ
5 เพราะพระองค์ทรงสถาปนา
พระโอวาทไว้ในยาโคบ และทรง
แต่ งตั( งพระราชบัญญัติ ไว้ ใน
อิสราเอล ซึ& งพระองค์ทรงบัญ-
ชาแก่บรรพบุรุษของเราว่า ให้
แจ้ งเรื& องราวเหล่ านั( นแก่ ลู ก
หลานของเขา
6 เพื& อชั& วอายุ รุ่นต่อไปจะทราบ
เรื& องคื อลู กหลานที& จะเกิ ดมา
และที& จะลุ กขึ( นบอกลู กหลาน
ของเขา
7เพื&อเขาจะตั( งความหวังของเขา
ไว้ในพระเจ้า และไม่ลืมพระ
ราชกิจของพระเจ้า แต่รัก-
ษาพระบัญญัติของพระองค์
8 และเพื& อเขาจะมิ ได้ เหมื อน
บรรพบุรุษของเขา คือชั& วอายุที&
ดื( อดึงและมักกบฏ   ชั&วอายุที&
จิตใจไม่มั&นคง ผู้ซึ&งจิตวิญญาณ
ของเขาไม่มั&นคงต่อพระเจ้า
9บรรดาคนเอฟราอิม มีอาวุธ
พร้อมและถือคันธนู ได้หันกลับ
ในวันสงคราม

สดุดี PP, PJ

(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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10 เขาทั(งหลายมิได้รักษาพันธ-
สัญญาของพระเจ้า และปฏิเสธที&
จะเดินตามพระราชบัญญัติของ
พระองค์
11 เขาลืมสิ& งที& พระองค์ได้ทรง
กระทาํ และการมหั ศจรรย์ ซึ& ง
พระองค์ทรงสาํแดงแก่เขา
12 พระอง ค์ ทรงกระทาํ การ
มหัศจรรย์ท่ามกลางสายตาของ
บรรพบุรุษของเขา ในแผ่นดิน
อียิปต์ ในไร่นาโศอัน
13 พระองค์ทรงแยกทะเล และ
ให้เขาเดินผ่านไป และกระทาํให้
นํ(าตั( งอยู่เหมือนกองสูง
14 ในกลางวันพระองค์ทรงนาํ
เขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟคืน
ยังรุ่ง
15 พระองค์ ทรงผ่ าหิ นในถิ& น
ทุรกันดาร ประทานนํ(า เป็นอัน
มากให้เขาดื& มเหมือนมาจากที&
ลึก
16 พระองค์ทรงกระทาํให้ลาํธาร
ออกมาจากหิน ทรงกระทาํให้นํ(า
ไหลลงมาเหมือนแม่นํ(า
17 แต่ เขายังกระทาํบาปยิ& งขึ( น
ต่อพระองค์ได้กบฏต่อองค์ผู้สูง
สุดในที&แห้งแล้ง
18 เขาทดลองพระเจ้าอยู่ ในใจ
ของเขาโดยเรียกร้องอาหารที&เขา
อยาก
19 เขาพูดปรักปราํพระเจ้ าว่ า
"พระเจ้าจะทรงเตรียมสาํรับใน

ถิ&นทุรกันดารได้หรือ"
20 ดูเถิด พระองค์ทรงตีหินให้
นํ(า พุออกมา และลาํธารก็ไหล
ล้น พระองค์จะประทานขนมปัง
ด้วยได้หรือ หรือทรงจัดเนื( อให้
ประชาชนของพระองค์ได้หรือ
21 เพราะฉะนั(น เมื&อพระเยโฮ-
วาห์ทรงสดับแล้ว พระองค์ทรง
พระพิโรธ มีไฟลุกโพลงขึ( นสู้
ยาโคบ พระพิโรธของพระองค์
สูงขึ( นสู้ อิสราเอล
22 เพราะเขาไม่เชื& อพระเจ้าและ
ไม่ไว้วางใจในความรอดของพระ
องค์
23 พระองค์ ยั งทรงบัญชาเมฆ
เบื( องบน และทรงเปิดประตูฟ้า
สวรรค์
24 พระองค์ทรงหลั& งมานาให้
เขารับประทาน และทรงประ-
ทานอาหารทิพย์ให้เขา
25 มนุษย์ได้กินอาหารของทูต
สวรรค์ พระองค์ทรงประทาน
อาหารให้เขาอย่างอุดม
26 พระองค์ ทรงกระทาํให้ ลม
ตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์ และ
ทรงนาํลมใต้ออกมาด้ วยฤทธิ@
ของพระองค์
27 พระองค์ทรงหลั& งเนื( อให้เขา
อย่างผงคลี คือนก ดังเมด็ทราย
ในทะเล
28 พระองค์ทรงให้มันตกลงมา
กลางค่ายของเขา และรอบที&อา-

สดุดี PJ

(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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ศัยของเขา
29 เขาไ ด้ รั บประทานอิ& มดี
เพราะพระองค์ประทานสิ& งที& เขา
อยาก
30 แต่ ก่ อนที& เขาจะหายอยาก
ขณะที& อาหารยังอยู่ ในปากของ
เขา
31 พระพิโรธของพระเจ้าพลุ่ ง
ขึ( นต่อเขา และพระองค์ทรงสัง-
หารคนฉกรรจ์ที& สุดของเขาเสีย
และทรงควํ&า คนที& คั ด เลื อก
แล้วในอิสราเอลเสีย
32 ถึงมีเรื& องทั( งสิ( นนี(  เขาก็ยัง
กระทาํบาป เขามิได้เชื& อถือการ
มหัศจรรย์ของพระองค์
33 พระองค์จึงทรงกระทาํให้วัน
ของเขาหายไปดังสิ& งไร้สาระและ
ทรงให้ ปี ของเขาหายไปด้ วย
ความยากลาํบาก
34 เมื& อพระองค์ทรงสังหารเขา
เขาแสวงหาพระองค์ เขาได้กลับ
มาแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรน
35 เขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็น
ศิลาของเขา และพระเจ้าองค์สูง
สุดเป็นพระผู้ไถ่ของเขา
36 แต่เขายอพระองค์ด้วยปาก
ของเขา และมุสาต่อพระองค์
ด้วยลิ( นของเขา
37 เพราะจิตใจของเขาไม่แน่ว
แน่ต่อพระองค์ เขาไม่จริงจังต่อ
พันธสัญญาของพระองค์
38 ถึงกระนั( นด้วยความสังเวช

พระองค์ทรงอภั ยความชั& วช้ า
ของเขา และมิได้ทรงทาํลายเขา
พระองค์ทรงยับยั( งพระพิ โรธ
ของพระองค์บ่อยๆ และมิได้
ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์
ทั(งสิ( นให้ขึ( นมา
39 พระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็น
เพียงแต่เนื( อหนัง เป็นลมที&ผ่าน
ไปแล้วมิได้กลับมาอีก
40 เขายั&วพระองค์ในถิ&นทุรกัน-
ดารบ่อยสักเท่าใด และทาํให้
พระองค์โทมนัสในทะเลทราย
41 แต่เขายังได้กลับทดลองพระ
เจ้าอีกและได้ทาํให้องค์บริสุทธิ@
ของอิสราเอลเศร้าพระทัย
42 เขามิ ได้ระลึ กถึ งพระหัตถ์
ของพระองค์ หรือวันที&พระองค์
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคู่อริของ
เขา
43 เมื& อพระองค์ ทรงกระทาํ
หมายสาํคัญของพระองค์ในอี-
ยิปต์ และการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ในไร่นาโศอัน
44 พระองค์ทรงเปลี& ยนแม่นํ(า
และลาํธารของเขาให้เป็นเลือด
เพื&อเขาดื&มอะไรไม่ได้
45 พระองค์ทรงส่งฝู งเหลื อบ
หลายชนิดมาท่ามกลางเขา ซึ& ง
ผลาญเขา และกบ ซึ&งทาํลายเขา
46 พระองค์ประทานพืชผลของ
เขาแก่ตั^ กแตนวัยคลาน และ
ผลงานออกแรงของเขาแก่ตั^ ก-

สดุดี PJ

(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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แตนวัยบิน
47 พระองค์ทรงทาํลายเถาองุ่ น
ของเขาด้วยลูกเห็บ และต้นมะ-
เดื&อของเขาด้วยนํ(าค้างแขง็
48 พระองค์ทรงมอบฝูงวัวของ
เขาไว้กับลูกเห็บ และฝูงแพะ
แกะของเขากับฟ้าผ่า
49 พระองค์ทรงปล่อยความกริ( ว
ดุ ร้ ายของพระอง ค์ มาเหนื อ
เขา ทั(งพระพิโรธ ความกริ( วและ
ความทุกข์ลาํบาก โดยส่งเหล่า
ทูตสวรรค์ชั&วร้ายท่ามกลางเขา
50 พระองค์ทรงเปิดวิถี ให้แก่
ความกริ( วของพระองค์ พระองค์
มิ ได้ทรงเว้นจิตวิญญาณเขาไว้
จากความตาย แต่ประทานชีวิต
ของเขาแก่โรคระบาด
51 พระองค์ทรงประหารลูกหัว
ปีทั( งสิ( นในอียิปต์ คือผลแรก
แห่งกาํลังของเขาในเต็นท์ของ
ฮาม
52 แล้วพระองค์ทรงนาํประชา
ชนของพระองค์ออกมาเหมือน
นาํแกะ และนาํเขาไปในถิ&นทุร-
กันดารเหมือนฝูงแพะแกะ
53 พระอง ค์ นาํ เขาไปอ ย่ าง
ปลอดภัย เขาจึงไม่กลัว แต่
ทะเลท่วมศัตรูของเขา
54 และพระองค์ทรงพาเขามายัง
เขตแดนแห่งสถานบริสุทธิ@ ของ
พระองค์ ยังภูเขานี(  ซึ&งพระหัตถ์
ขวาของพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้

55 พระองค์ทรงขับประชาชาติ
ต่างๆออกไปข้างหน้าเขา พระ
องค์ทรงวัดแบ่งแดนประชาชาติ
นั( นให้เป็นมรดก และทรงตั( ง
บรรดาตระกู ลอิ สราเอลไว้ ใน
เตน็ท์ของเขา
56 แต่ เขาทั( งหลายยั งทดลอง
และยั& วพระเจ้าองค์สูงสุด มิได้
รักษาบรรดาพระโอวาทของพระ
องค์
57 กลับหันไปเสียและประพฤติ
ทรยศอย่ างบรรพบุ รุษของเขา
เขาบิดไปเหมือนคันธนูที& ไว้ใจ
ไม่ได้
58 เพราะเขายั& วเย้าพระองค์ให้
ทรงกริ( วด้วยเรื&องปูชนียสถานสูง
ของเขาทั(งหลาย ได้หมุนให้พระ
องค์หวงแหนเขาด้ วยเรื& องรูป
เคารพแกะสลักของเขา
59 เมื& อพระเจ้าทรงสดับ พระ
องค์ทรงพระพิโรธยิ& ง และพระ
องค์ทรงรังเกียจอิสราเอลยิ&งนัก
60 พระองค์ทรงละพลับพลาใน
ชีโลห์ คือเต็นท์ที&พระองค์ทรง
ตั( งไว้ท่ามกลางมนุษย์
61 และทรงมอบฤทธานุ ภาพ
ของพระองค์แก่ การเป็นเชลย
และสง่าราศีของพระองค์แก่มือ
ของคู่อริ
62 พระองค์ทรงมอบประชาชน
ของพระองค์แก่ดาบ และทรง
พระพิโรธต่อมรดกของพระองค์

สดุดี PJ

(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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63 ไฟผลาญหนุ่มๆของเขาเสีย
และสาวๆของเขาก็ไม่ ได้ แต่ ง
งาน
64 บรรดาปุโรหิตของเขาล้มลง
ด้วยดาบ และหญิงม่ายของเขา
ไม่มีการร้องทุกข์
65 แล้วองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง
ตื& นอย่างตื& นบรรทม อย่างชาย
ฉกรรจ์โห่ ร้องเพราะฤทธิ@ เหล้า
องุ่น
66 และพระองค์ทรงตีปฏิปักษ์
ของพระองค์ในข้างหลัง และให้
เขาได้อายเป็นนิตย์
67 พระองค์ทรงปฏิเสธพลับ-
พลาของโยเซฟ พระองค์มิได้
ทรงเลือกตระกูลเอฟราอิม
68 แต่พระองค์ทรงเลือกตระกูล
ยูดาห์ ภูเขาศิโยนซึ& งพระองค์
ทรงรัก
69 พระองค์ทรงสร้างสถานบริ-
สุทธิ@ ของพระองค์อย่างกับพระ
ราชวังสูง อย่างแผ่นดินโลกซึ& ง
พระองค์ตั( งไว้เป็นนิตย์
70 พระองค์ทรงเลื อกดาวิดผู้
รับใช้ของพระองค์ ทรงพาท่าน
มาจากคอกแกะ
71 พระองค์ทรงพาท่านมาจาก
การดูแลแม่แกะที& มีลูกอ่อนให้
เป็นผู้ เลี( ยงดูยาโคบประชาชน
ของพระองค์ และอิสราเอลมร-
ดกของพระองค์อย่างเลี( ยงแกะ
72 ท่ านจึงเลี( ยงดู เขาทั( งหลาย

ด้วยใจเที&ยงธรรม และนาํเขาทั(ง
หลายไปด้วยมือชํ&าชอง

การรอ้งทุกขเ์รือง
การทําลายกรุงเยรูซาเล็ม

เพลงสดุดีของอาสาฟ

79
โอ ข้าแต่พระเจ้า พวก
ต่างชาติได้เข้าในมรดก

ของพระองค์ เขาได้ทาํให้พระ
วิหารบริสุทธิ@ ของพระองค์มีมล
ทิน  เขาได้ทาํให้เยรูซาเลม็เป็น
ที&ปรักหักพัง
2 เขาให้ศพผู้รับใช้ของพระองค์
เป็นอาหารแก่บรรดานกในอา-
กาศ ให้เนื( อของวิสุทธิชนของ
พระองค์แก่สัตว์ป่าแห่งแผ่นดิน
โลก
3เขาได้เทโลหิตของคนเหล่านั(น
ออกมาอย่างนํ(า รอบเยรูซาเล็ม
จนไม่มีคนฝังศพ
4 เรากลายเป็ นที& เย้ ยหยันแก่
เพื& อนบ้านของเรา เป็นที& สบ
ประมาทและเยาะเย้ยแก่คนที&อยู่
รอบเรา
5 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงกริ( วอีกนานเท่าใด เป็นนิตย์
หรือ พระเจ้าข้า ความหวงแหน
ของพระองค์จะไหม้ดังไฟไปอีก
นานเท่าใด
6ขอทรงเทความกริ( วของพระ
องค์ลงเหนือบรรดาประชาชาติ
ที& ไม่ รู้ จักพระองค์ และเหนือ
ราชอาณาจักรทั( งหลายที& ไม่ร้อง

สดุดี PJ, PL

(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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ทูลออกพระนามของพระองค์
7 เพราะเขาทั( งหลายได้ผลาญ
ยาโคบ และกระทาํให้ที& อาศัย
ของเขาร้างเปล่า
8โอ ขออย่าทรงระลึกถึงความ
ชั& วช้าของบรรพบุรุษของข้าพระ
องค์ทั( งหลาย ขอความสังเวช
ของพระองค์ เร่ งมาพบข้าพระ
องค์ทั(งหลาย เพราะข้าพระองค์
ทั(งหลายตกตํ&ามาก
9โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความ
รอดของข้าพระองค์ทั(งหลาย ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะเห็น
แก่ สง่ าราศี แห่ งพระนามของ
พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้พ้นและอภัยบาปของข้าพระ
องค์ เพราะเห็นแก่พระนาม
ของพระองค์
10 ควรหรือที&บรรดาประชาชาติ
จะกล่าวว่า "พระเจ้าของเขาอยู่ที&
ไหน" ขอให้พระองค์ทรงปรากฏ
ในท่ามกลางประชาชาติต่อสาย
ตาของข้าพระองค์ทั(งหลาย โดย
การแก้แค้นโลหิตของผู้ รับใช้
พระองค์ที&ไหลออกมา
11 ขอให้ เสี ยงครํ&า ครวญของ
บรรดาเชลยมาอยู่ต่อพระพักตร์
พระองค์ ด้วยฤทธานุภาพอันยิ&ง
ใหญ่ของพระองค์ ขอทรงสงวน
คนเหล่านั(นที&ต้องถึงตาย
12 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอทรงตอบแทนการที&เขาได้เย้ย

หยันต่อพระองค์ สักเจด็เท่า ณ
ทรวงอกเพื& อนบ้านของข้าพระ
องค์
13 แล้ วข้ าพระองค์ ทั( งหลาย
ประชาชนของพระองค์ ฝูงแพะ
แกะแห่ งทุ่ งหญ้าของพระองค์
จะโมทนาพระคุณพระองค์เป็น
นิตย์ ข้าพระองค์ทั( งหลายจะ
กล่าวสรรเสริญพระองค์ตลอด
ทุกชั&วอายุ

การทูลขอใหพ้ระเจ้า
ทรงโปรดปรานอีก
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

ตามทํานองโชชานิมเอดูท
เพลงสดุดีของอาสาฟ

80
โอ ข้าแต่พระผู้ทรง
เลี( ยงดูอิสราเอลอย่าง

เลี( ยงแกะ คือพระองค์ผู้ทรงนาํ
โยเซฟอย่างนาํฝูงแพะแกะ ขอ
ทรงเงี& ยพระกรรณสดับ พระผู้
ประทับระหว่างพวกเครูบ ขอ
ทรงทอแสงออกมา
2ต่อหน้าเอฟราอิม และเบน-
ยามิน และมนัสเสห์ ขอทรง
ปลุ กพระราชอาํ นาจของพระ
องค์ ขึ( นมาช่ วยข้ าพระองค์ทั( ง
หลายให้รอด
3โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ทั( งหลายให้กลับสู่
สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระ
องค์ทอแสง เพื& อข้าพระองค์
ทั(งหลายจะรอด

สดุดี PL, JI

(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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4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
จอมโยธา พระองค์จะทรงกริ( ว
ต่ อคาํอธิ ษฐานของประชาชน
ของพระองค์นานสักเท่าใด
5พระองค์ได้ทรงเลี( ยงเขาด้วย
นํ(าตาต่างอาหาร และทรงให้เขา
ดื&มนํ(าตาอย่างเตม็ขนาด
6 พระอง ค์ ทรงกระทาํ ให้ ข้ า
พระองค์ เป็นที& แตกร้าวกันใน
หมู่ เพื& อนบ้านของข้าพระองค์
และศัตรูของข้าพระองค์หัวเราะ
กัน
7โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ทั( งหลายให้
กลับสู่ สภาพดี ขอพระพักตร์
ของพระองค์ทอแสง เพื& อข้า
พระองค์ทั(งหลายจะรอด
8พระองค์ทรงนาํเถาองุ่ นออก
จากอียิปต์ พระองค์ทรงขับไล่
บรรดาประชาชาติ ออกไปและ
ทรงปลูกเถาองุ่นไว้
9พระองค์ทรงปราบดินให้ มันก็
หยั&งรากลึกและแผ่เตม็แผ่นดิน
10 ร่มเงาของมันคลุมภูเขาและ
กิ& งก้านของมันเหมือนต้นสนสี-
ดาร์อันดี
11 มันส่งกิ& งไปถึงทะเลและส่ง
แขนงไปถึงแม่นํ(า
12 ทาํไมพระองค์ จึงทรงพังรั( ว
ต้นไม้ลงเสีย บรรดาคนทั(งสิ( นที&
ผ่ านไปตามทางจึงเด็ดผลของ
มัน

13 หมูป่าจากดงมายํ&า ยีมันและ
บรรดาสั ตว์ ป่ าในไร่นากิ นมั น
เป็นอาหาร
14 โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา
ขอทรงหันกลับเถิด พระเจ้าข้า
ขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และ
ทรงเห็น ขอทรงสนพระทัยใน
เถาองุ่นนี(
15 คือสวนองุ่นซึ& งพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ทรงปลูกไว้ และกิ&ง
ที&พระองค์ทรงให้เจริญแข็งแรง
เพื&อพระองค์เอง
16 มันถูกเผาเสียด้วยไฟ มันถูก
ตัดลง พวกเขาพินาศด้วยการ
ตาํหนิจากสีพระพักตร์ของพระ
องค์
17 ขอพระหัตถ์ของพระองค์จง
อยู่ เหนือผู้ ที& อยู่ เบื( องขวาพระ
หัตถ์ของพระองค์ คือบุตรของ
มนุษย์ที&พระองค์ทรงกระทาํให้
แขง็แรงเพื&อพระองค์เอง
18 แล้วข้าพระองค์ทั( งหลายจะ
ไม่หันกลับมาจากพระองค์ ขอ
ทรงสงวนชี วิตข้ าพระองค์ ทั( ง
หลายไว้ แล้วข้าพระองค์ทั( ง
หลายจะทู ลออกพระนามพระ
องค์
19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าจอมโยธา ขอทรงช่วยข้าพระ
องค์ทั( งหลายให้กลับสู่ สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอ
แสง เพื&อข้าพระองค์ทั(งหลายจะ

สดุดี JI

(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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รอดได้
การสรรเสริญพระเจ้า

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองกิททีธ

เพลงสดุดีของอาสาฟ

81
จงร้ องเพลงถวายพระ
เจ้า พระกาํลังของพวก

เรา จงร้องเพลงด้วยเสียงดัง
ถวายแด่พระเจ้าของยาโคบ
2จงเปล่งเสียงสดุดี จงตีราํมะ-
นาทั( งพิณเขาคู่อันไพเราะ และ
พิณใหญ่
3จงเป่าแตรเมื& อวันขึ( นคํ&า เมื& อ
วันเพญ็ ณ วันการเลี( ยงของเรา
4 เพราะเป็ นกฎเกณฑ์ สาํหรับ
อิสราเอล เป็นพระราชบัญญัติ
ของพระเจ้าแห่งยาโคบ
5พระองค์ทรงตั( งให้ เป็นพระ
โอวาทในโยเซฟ เมื& อพระองค์
ทรงออกไปสู่แผ่นดินอียิปต์ ใน
ที& ซึ& ง ข้ าพเจ้ าได้ ยิ นภาษาซึ& ง
ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จัก
6 ว่า "เราผ่อนบ่าของเขาจาก
ภาระของเขา มือเขาเป็นอิสระ
พ้นกระจาด
7เมื&อทุกข์ใจเจ้าเรียก เรากช่็วย
เจ้าให้พ้น เราตอบเจ้าในที&ลับลี(
ของฟ้าร้อง เราได้ทดลองเจ้าที&
นํ(า ณ เมรีบาห์ เซลาห์
8โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จง
ฟัง แล้วเราจะทักท้วงเจ้า โอ
อิสราเอลเอ๋ย ถ้าเจ้าจะฟังเรา

9จะไม่มีพระแปลกๆท่ามกลาง
เจ้าเลย เจ้าจะไม่กราบไหว้พระ
ต่างด้าว
10 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า ผู้ได้พาเจ้าออกมาจาก
แผ่นดินอียิปต์ อ้าปากของเจ้า
ให้กว้างเถิด เราจะป้อนเจ้าให้
อิ&ม
11 แต่ประชาชนของเราไม่ ฟัง
เสียงของเรา อิสราเอลไม่ยอม
รับเราเลย
12 เราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื( อ
ด้านของเขาเอง ให้ดาํเนินตาม
คาํปรึกษาของเขาเอง
13 โอ ประชาชนของเรา น่าจะ
ฟังเรา และอิสราเอล น่าจะเดิน
ในทางทั(งหลายของเรา
14 แล้วไม่ช้า เราก็จะให้ศัตรู
ของเขานอบน้อมลง และจะหัน
มือของเราสู้ คู่อริของเขา"
15 บรรดาผู้ที& เกลียดชังพระเย-
โฮวาห์จะหมอบราบต่อพระองค์
"แต่เวลาของเขาทั( งหลายจะยั& ง
ยืนอยู่เป็นนิตย์"
16 พระองค์จะทรงเลี( ยงเขาด้วย
ข้าวสาลีอย่างดีที&สุด "เราจะให้
เจ้าพอใจด้วยนํ(าผึ( งที&มาจากหิน"

การทูลขอใหพ้ระเจ้า
ทรงพิพากษา

เพลงสดุดีของอาสาฟ

82
พระเจ้าทรงเข้าประทับ
ในชุ มนุ มชนของผู้ มี

สดุดี JI-JF

(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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อาํนาจ พระองค์ทรงทาํการ
พิพากษาท่ามกลางพระทั(งหลาย
ว่า
2"ท่านจะตัดสินอย่างอยุติธรรม
และแสดงความลาํเอียงข้างคน
ชั&วนานเท่าใด เซลาห์
3จงให้ความยุติธรรมแก่คนยาก
จนและกาํพร้าพ่อ จงดาํรงสิทธิ
ของผู้ที&ทุกข์ยากและคนขัดสน
4จงช่ วยคนยากจนและคนขัด
สนให้พ้น ช่วยเขาให้พ้นจากมือ
ของคนชั&ว"
5 เขาทั( งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจ
เขาเดินไปมาในความมืด รากทั(ง
สิ( นของแผ่นดินโลกกห็วั&นไหว
6เราได้กล่าวว่า "ท่านทั( งหลาย
เป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด
ท่านทุกคนนั&นแหละ
7ถึงกระนั(น ท่านก็จะตายอย่าง
มนุษย์และล้มลงเหมือนเจ้านาย
คนใดคนหนึ&ง"
8โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ( น
พิพากษาแผ่นดินโลก เพราะ
บรรดาประชาชาติทั( งสิ( นจะเป็น
มรดกของพระองค์

การรอ้งทุกข์
เรืองการคิดกบฏ

บทเพลงหรือเพลงสดุดี
ของอาสาฟ

83
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
อย่าทรงนิ& งอยู่ โอ ข้า

แต่พระเจ้า ขออย่าทรงเงียบและ

เฉยอยู่
2เพราะดูเถิด ศัตรูของพระองค์
สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ที& ชัง
พระองค์ได้ยกศีรษะของเขาขึ( น
3 เขาวางแผนการแยบคายสู้
ประชาชนของพระองค์ เขา
ปรึกษากั นสู้ ผู้ ที& พระองค์ทรง
ซ่อนอยู่
4เขาพูดว่า "มาเถิด ให้เราตัด
เขาออกจากการเป็นประชาชาติ
เพื& อจะไม่ระลึกถึงชื& ออิสราเอล
อีกต่อไป"
5 เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียว
กัน เขาทาํพันธสัญญาสู้พระองค์
6คือ เตน็ท์ของเอโดม และคน
อิชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์
7เกบาล อัมโมน และอามาเลค
ฟีลิสเตียกับชาวเมืองไทระ
8อัสซีเรียก็สมทบเขาด้วย เขา
ได้ช่วยลูกหลานของโลท เซลาห์
9ขอทรงทาํกับเขาอย่างพระองค์
ทรงกระทาํกับมีเดียน อย่างที&
ทาํกับสิเสราและยาบินที& ลาํธาร
คีโชน
10 ผู้ ถูกทาํลายที& ตาํบลเอนโดร์
ผู้กลายเป็นปุ๋ยของที&ดิน
11 ขอทรงทาํ ขุ นนางของเขา
เหมือนโอเรบและเศเอบ ทาํ
เจ้ านายทั( งสิ( นของเขาเหมื อน
เศบาร์และศาลมุนนา
12 ผู้ที& กล่าวว่า "ให้เราเอาที&
อาศัยทั( งหลายของพระเจ้ามา

สดุดี JF, JK

(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

 19_psa.pub 
 page 94

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1233

เป็นกรรมสิทธิ@ของเราเถิด"
13 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ขอทรงทาํเขาให้เหมือนกง
จักร เหมือนแกลบต่อหน้าลม
14 อย่ างไฟเผาผลาญป่ าไ ม้
อย่ างเปลวเพลิ งที& ให้ ภู เขาลุ ก
โพลง
15 ขอทรงข่มเหงเขาด้ วยพายุ
แรงกล้าของพระองค์ และทรง
ทาํให้เขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัด
ของพระองค์
16 ทรงให้หน้าของเขาเต็มไป
ด้วยความอาย โอ ข้าแต่พระเย-
โฮวาห์ เพื& อเขาจะได้แสวงหา
พระนามของพระองค์
17 ขอให้เขาอับอาย และกลัว
อยู่ เป็นนิตย์ ให้เขาอดสูและ
พินาศไป
18 เพื& อคนทั( งปวงจะทราบว่ า
พระองค์ ผู้ทรงพระนามว่าพระ
เยโฮวาห์แต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้
สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั(งสิ( น

ความปรารถนาเขา้ไป
นมสัการในพระวิหาร

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองกิททีธ

เพลงสดุดีของคณะโคราห์

84
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
จอมโยธา ที& ประทับ

ของพระองค์เป็นที&รักจริงๆ
2 วิ ญญาณของ ข้ าพระอ ง ค์
ปรารถนา เออ อาลัยหาบริเวณ

พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ใจ
กายของข้าพระองค์โห่ร้องถวาย
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
3 แม้ นกกระจอกก็หาบ้ านได้
แล้วและนกนางแอ่นหารังสาํ-
หรับตัวมันได้ ที&ที&มันจะตกฟอง
ออกลูก คือที&แท่นบูชาของพระ
องค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอม
โยธา กษัตริย์และพระเจ้าของ
ข้าพระองค์
4ความสุขเป็นของบุคคลที& อา-
ศั ยในพระนิ เวศของพระองค์
เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระ
องค์เสมอ เซลาห์
5ความสุขเป็นของบุคคลที&กาํลัง
ของเขาอยู่ในพระองค์ คือคนที&
ในใจของเขาเป็นทางทั( งหลาย
ของพระองค์
6ขณะที&เขาผ่านไปตามหว่างเขา
บาคา เขากระทาํให้เป็นที&นํ(าพุ
ฝนต้นฤดูกระทาํให้สระนํ(าเตม็
7 เขาไปด้วยมีกาํลังมาเพิ&มขึ( นๆ
เขาทั(งหลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าใน
ศิโยน

การทูลขอใหเ้ขา้ไปอยู่
ในพระวิหาร

8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
จอมโยธา ขอทรงสดับคาํอธิษ-
ฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเจ้าของยาโคบ ขอทรงเงี& ย
พระกรรณ เซลาห์
9ขอทอดพระเนตร โอ ข้าแต่

สดุดี JK, JH

(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

 19_psa.pub 
 page 95

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1234

พระเจ้ าโล่ ของข้ าพระองค์ทั( ง
หลาย ขอทอดพระเนตรหน้าผู้
รับเจิมของพระองค์
10 เพราะวันเดียวในบริเวณพระ
นิ เวศของพระองค์ดีกว่าพันวัน
ในที&อื& น ข้าพระองค์จะเป็นคน
เฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้า
ของข้ าพระองค์ ดี ก ว่ าอ ยู่ ใน
เตน็ท์ของความชั&วร้าย
11 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่
พระเยโฮวาห์ จะทรงประทาน
ความกรุณาและเกียรติ พระองค์
จะมิ ได้ทรงหวงของดีอันใดไว้
เลยจากบุคคลผู้ดาํเนินในความ
เที&ยงธรรม
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอม
โยธา  บุคคลที&วางใจในพระองค์
กเ็ป็นสุข

นกัแต่งสดุดีทูลขอ
พระเมตตาดงัเดิม
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของคณะโคราห์

85
ข้ าแต่ พระ เยโฮวา ห์
พระองค์ ได้ ทรงโปรด

ปรานแผ่นดินของพระองค์ พระ
องค์ทรงให้พวกเชลยของยาโคบ
กลับสู่สภาพดี
2พระองค์ได้ทรงยกความชั& วช้า
ของประชาชนของพระองค์เสีย
พระองค์ทรงกลบเกลื&อนบาปทั( ง
สิ( นของเขา เซลาห์

3พระองค์ได้ทรงนาํพระพิโรธ
ทั( งสิ( นของพระองค์กลับ พระ
องค์ทรงเคยหันจากความกริ( ว
อันร้อนแรงของพระองค์
4โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความ
รอดของข้าพระองค์ทั(งหลาย ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้กลับคืน
อีก ขอทรงระงับความกริ( วจาก
ข้าพระองค์ทั(งหลาย
5 พระองค์ จะทรงกริ( วต่ อข้ า
พระองค์ทั( งหลายเป็นนิตย์หรือ
พระองค์จะทรงให้ความกริ( วของ
พระองค์ดาํรงตลอดทุกชั& วอายุ
หรือ
6พระองค์จะไม่ทรงให้ ข้าพระ
องค์ทั( งหลายฟื( นอีกหรือ เพื& อ
ประชาชนของพระองค์ จะได้
เปรมปรีดิ@ ในพระองค์
7โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
สาํแดงความเมตตาของพระองค์
แก่ข้าพระองค์ทั(งหลาย และขอ
ประทานความรอดของพระองค์
แก่ข้าพระองค์ทั(งปวง
8 ข้ าพระองค์จะได้ ฟังความที&
พระเจ้ าพระเยโฮวาห์ จะตรั ส
เพราะพระองค์ จะตรั สความ
สันติแก่ประชาชนของพระองค์
และแก่ วิสุ ทธิ ชนของพระองค์
แต่อย่าให้เขาทั( งหลายหันกลับ
ไปสู่ความโง่อีก
9แน่ทีเดียวที&ความรอดของพระ
องค์อยู่ ใกล้คนที& เกรงกลัวพระ

สดุดี JH, JM

(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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องค์ เพื&อสง่าราศีจะอยู่ในแผ่น
ดินของข้าพระองค์ทั(งหลาย
10 ความเมตตาและความจริง
ได้พบกัน ความชอบธรรมและ
สันติภาพได้จุบกันและกัน
11 ความจริงจะงอกขึ( นมาจาก
แผ่นดิน และความชอบธรรมจะ
มองลงมาจากฟ้าสวรรค์
12 เออ พระเยโฮวาห์จะประ-
ทานสิ& งที& ดีๆ และแผ่นดินของ
ข้าพระองค์ทั(งหลายจะเกิดผล
13 ความชอบธรรมจะนาํหน้ า
พระองค์ และจะตั( งข้าพระองค์
ทั( งหลายไว้ในมรรคาแห่ งรอย
พระบาทของพระองค์

ดาวิดพึงพระเมตตา
ของพระเจ้า

คําอธิษฐานของดาวิด

86
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงเงี& ยพระกรรณ

สดับข้าพระองค์ เพราะข้าพระ
องค์ยากจนและขัดสน
2ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้
เพราะข้าพระองค์บริสุทธิ@  โอ ข้า
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
ทรงช่วยผู้ รับใช้ของพระองค์ผู้
วางใจในพระองค์
3โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอ
ทรงพระกรุณาต่อข้ าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระ
องค์วันยังคํ&า
4 ขอทรงให้ จิตใจผู้ รับใช้ ของ

พระองค์ยินดี โอ ข้าแต่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า จิตใจข้าพระองค์ตั( งใจ
แน่วแน่ในพระองค์
5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะ
พระองค์ประเสริฐ และทรง
พร้อมที& จะประทานอภัย อุดม
ด้ วยความเมตตาต่ อบรรดาผู้
ร้องทูลพระองค์
6โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เงี& ยพระกรรณสดับคาํทูลอธิษ-
ฐานของข้าพระองค์ ขอทรงสดับ
เสียงร้องทูลวิงวอนของข้าพระ
องค์
7 ในวันลาํบากของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์
เพราะพระองค์ จะทรงตอบข้ า
พระองค์
8โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ใน
บรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระ
องค์ และไม่มีกิจการใดๆ
เหมือนพระราชกิจของพระองค์
9โอ ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า
บรรดาประชาชาติที&พระองค์ทรง
สร้ างจะมานมั สการต่ อพระ
พักตร์พระองค์ และจะเทิดทูน
พระนามของพระองค์
10 เพราะพระองค์ใหญ่ยิ& งและ
ทรงกระทาํการมหัศจรรย์ พระ
องค์แต่องค์ เดียวทรงเป็นพระ
เจ้า
11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสอนพระมรรคาของพระ

สดุดี JM, JO

(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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องค์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะดาํเนินในความจริงของพระ
องค์  ขอทรงสาํรวมใจของข้า
พระองค์ให้ยาํเกรงพระนามของ
พระองค์
12 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์จะสรรเสริญพระองค์ ด้วย
สิ( นสุดใจ และข้าพระองค์จะเทิด
ทูนพระนามของพระองค์ เป็น
นิตย์
13 เพราะความเมตตาของพระ
องค์ที& ทรงมี ต่อข้าพระองค์นั( น
ใหญ่ยิ& งนัก และพระองค์ทรง
ช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์
ให้พ้นจากที&ลึกที&สุดของนรก
14 โอ ข้าแต่พระเจ้า คนหยิ& ง
ยโสได้ลุกขึ( นต่อสู้ ข้ าพระองค์
หมู่คนทารุณเสาะหาชีวิตข้าพระ
องค์ เขามิได้ประดิษฐานพระ
องค์ไว้ตรงหน้าเขา
15 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่ พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ า
กอปรด้ วยพระกรุณาและพระ
เมตตา ทรงกริ( วช้า และอุดม
ด้วยความเมตตาและความจริง
16 โอ ขอทรงหันมาเมตตาข้า
พระองค์ ขอประทานกาํลังแก่ผู้
รับใช้ของพระองค์ และขอทรง
ช่วยชีวิตบุตรชายของหญิงคนใช้
ของพระองค์
17 ขอประทานหมายสาํคัญแห่ง

ความโปรดปรานของพระองค์
แก่ข้าพระองค์ เพื&อคนที&เกลียด
ชังข้าพระองค์จะเห็น และจะได้
อาย ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์
และทรงเล้าโลมข้าพระองค์

สง่าราศีของอิสราเอล
ในอนาคต

เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ของคณะโคราห์

87
รากฐานของพระองค์
อยู่บนภูเขาอันบริสุทธิ@

2พระเยโฮวาห์ทรงรักประตูศิ-
โยนมากยิ& งกว่าบรรดาที& อาศัย
ของยาโคบ
3โอ นครแห่งพระเจ้าเอ๋ย
เขากล่าวสรรเสริญเธอ เซลาห์
4ในบรรดาผู้ที& รู้ จักเรา เราระบุ
ชื& อราหับและบาบิโลน ดูเถิด
ฟีลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปีย
เขากล่าวกันว่า "ผู้นี( เกิดที&นั&น"
5 และเขาจะพูดเรื& องศิ โยนว่ า
"ผู้นี( และผู้นั( นเกิดในเมืองนั( น"
เพราะองค์ ผู้ สูงสุดนั& นแหละจะ
สถาปนาเมืองนั(นไว้
6 ขณะที& พระเยโฮวาห์ ทรงจด
ชนชาติทั( งหลาย พระองค์จะ
ทรงบันทึกว่า "ผู้นี( เกิดที& นั& น"
เซลาห์
7นักร้องและนักเล่นเครื&องดน-
ตรีจะอยู่ที& นั& น นํ(าพุทั( งสิ( นของ
เราอยู่ในเธอ

สดุดี JO, JP

(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

 19_psa.pub 
 page 98

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1237

คําอธิษฐานแห่งความโศกเศรา้
บทเพลงหรือเพลงสดุดีของ

คณะโคราห์ ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
ตามทํานองมาหะลทั เลอันโนท

มัสคิลบทหนึ�งของเฮมาน
คนเอสราห์

88
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งความรอด

ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้อง
ทู ลต่อพระพักตร์พระองค์ทั( ง
กลางวันและกลางคืน
2ขอคาํอธิษฐานของข้าพระองค์
มาจาํ เพาะ เ บื( องพระพั กตร์
ของพระองค์ ขอทรงเงี& ยพระ
กรรณสดับคาํร้องทูลของข้าพระ
องค์
3 เพราะจิ ตใจของข้ าพระองค์
ลาํบากเต็มที และชีวิตของข้า
พระองค์เข้าใกล้แดนผู้ตาย
4 เขานับข้าพระองค์ ในบรรดา
ผู้ที& ลงไปยังปากแดน ข้าพระ
องค์เป็นเหมือนชายที&ไม่มีกาํลัง
5 เหมือนคนที& เขาทิ( งไว้ท่ าม-
กลางคนตาย เหมือนคนถูกฆ่า
ที&นอนอยู่ในหลุมศพ ผู้ที&
พระองค์มิ ได้ทรงระลึ กถึ งอี ก
และเขาทั( งหลายถู กพรากเสี ย
จากพระหัตถ์ของพระองค์
6พระองค์ทรงใส่ข้าพระองค์ไว้
ในส่วนลึกของปากแดนผู้ ตาย
ในแดนที&มืดและลึก
7พระพิ โรธของพระองค์หนั ก

อยู่บนข้าพระองค์ และพระองค์
ทรงทับถมข้าพระองค์ด้วยคลื&น
ทั(งสิ( นของพระองค์ เซลาห์
8พระองค์ทรงกันผู้ที& คุ้นเคยกับ
ข้าพระองค์ให้ออกห่างจากข้า
พระองค์ พระองค์ทรงกระทาํให้
ข้าพระองค์เป็นที& น่ารังเกียจต่อ
เขาทั( งหลาย ข้าพระองค์ถูกขัง
ข้าพระองค์จึงออกไปไม่ได้
9นัยน์ตาของข้าพระองค์มัวไป
เพราะความทุกข์ ข้าแต่พระเย-
โฮวาห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระ
องค์ทุกวัน ข้าพระองค์ชูมือขึ( น
ต่อพระองค์
10 พระองค์จะทรงกระทาํการ
มหัศจรรย์เพื&อคนตายหรือ ชาว
แดนผู้ ตายจะลุกขึ( นสรรเสริญ
พระองค์ได้หรือ เซลาห์
11 เขาจะประกาศความเมตตา
ของพระองค์ ในหลุ มศพหรื อ
หรือจะประกาศความสัตย์สุจริต
ในแดนพินาศหรือ
12 ในความมื ดเขาจะรู้ จักการ
มหัศจรรย์ของพระองค์หรือ ใน
แผ่นดินแห่งความหลงลืมเขาจะ
รู้ จั กความชอบธรรมของพระ
องค์หรือ
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ข้า
พระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ ใน
เวลาเช้าคาํอธิษฐานของข้าพระ
องค์จะขึ( นไปหาพระองค์
14 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระ

สดุดี JJ

(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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องค์ทรงเหวี& ยงจิตวิญญาณข้า
พระองค์ออกไปเสีย ไฉนพระ
องค์ทรงซ่อนพระพักตร์เสียจาก
ข้าพระองค์
15 ตั( งแต่เป็นอนุชนมา ข้าพระ
องค์ทุกข์ยากและพร้อมที&จะตาย
ขณะข้ าพระองค์ ทนต่ อความ
สยดสยองของพระองค์ ข้าพระ
องค์มีจิตใจไขว้เขวไป
16 ความพิโรธอันแรงกล้าของ
พระองค์กวาดไปเหนือข้าพระ
องค์ สิ& งที& น่ากลัวจากพระองค์
ตัดข้าพระองค์ออกเสีย
17 มันล้อมข้าพระองค์ไว้รอบ
วันยังคํ&าอย่างนํ(าท่วม มันท่วม
ข้าพระองค์มิด
18 พระองค์ทรงให้คนรักและ
สหายห่างเหินจากข้าพระองค์ ผู้
ที& คุ้ นเคยกับข้าพระองค์อยู่ ใน
ความมืด

พนัธสญัญาและ
ความโปรดปรานของพระเจ้า

มัสคิลบทหนึ�งของเอธาน
คนเอสราห์

89
ข้าพระองค์จะร้องเพลง
ถึ งความเมตตาของ

พระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ ด้วยปาก
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ
ประกาศความสั ตย์ สุ จริ ตของ
พระองค์ตลอดทุกชั&วอายุ
2ด้วยข้าพระองค์ได้กล่าวแล้วว่า
"ความเมตตาจะตั( งอยู่เป็นนิตย์

พระองค์จะสถาปนาความสัตย์
สุจริตของพระองค์ในฟ้าสวรรค์
ทีเดียว"
3"เราได้กระทาํพันธสัญญากับ
ผู้ที&ถูกเลือกของเรา เราได้ปฏิ-
ญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเรา
4ว่า `เราจะสถาปนาเชื( อสายของ
เจ้าไว้เป็นนิตย์และจะสร้างบัล-
ลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั& วอายุ'" เซ-
ลาห์
5โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ฟ้า
สวรรค์จะสรรเสริญการมหัศ-
จรรย์ของพระองค์และสรรเสริญ
ความสัตย์สุจริตของพระองค์ใน
ที& ประชุมของบรรดาวิสุทธิ ชน
ด้วย
6เพราะผู้ ใดเล่าที& ในฟ้าสวรรค์
จะเปรียบกับพระเยโฮวาห์ได้ ใน
บรรดาลูกหลานของผู้มีอาํนาจ
ผู้ใดจะเหมือนพระเยโฮวาห์
7 คือองค์พระเจ้าผู้ เป็นที& เกรง
กลัวอย่างยิ& งในสภาของบรรดา
วิสุทธิชน และบรรดาผู้ที& อยู่
รอบพระองค์เกรงขามพระองค์
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
จอมโยธา ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้
ใดจะทรงฤทธานุภาพเท่าเทียม
พระองค์ ด้วยความสัตย์สุจริต
ของพระองค์รอบพระองค์
9 พระองค์ ทรงปกครองการ
เดือดดาลของทะเล เมื&อคลื&นสูง
ขึ( นพระองค์ทรงให้สงบ

สดุดี JJ, JL

(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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10 พระองค์ทรงทุบราหับเป็น
ชิ( นๆเหมือนผู้ถูกฆ่า พระองค์
ทรงกระจายศัตรูของพระองค์
ด้ วยพระกรทรงฤทธิ@ ของพระ
องค์
11 ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์
แผ่นดินโลกเป็นของพระองค์
ด้วย พระองค์ได้ทรงตั( งพิภพ
และบรรดาสิ&งที&อยู่ในนั(น
12 ทิศเหนือและทิศใต้ พระ
องค์ก็ได้ทรงสร้าง ภูเขาทาโบร์
กับภูเขาเฮอร์โมนจะสรรเสริญ
พระนามของพระองค์อย่างชื& น
บาน
13 พระองค์ มี พระกรอั นทรง
ฤทธิ@  พระหัตถ์ของพระองค์ก็
แข็งแรง พระหัตถ์ขวาของพระ
องค์กส็ูง
14 ความเที& ยงธรรมและความ
ยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัล-
ลังก์ของพระองค์ ความเมตตา
และความจริงเดินนาํหน้าพระ
องค์
15 ชนชาติ ที& รู้ จักโห่ ร้ องอย่าง
ชื&นบานกเ็ป็นสุข โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ พวกเขาจะเดินใน
ความสว่างจากสีพระพักตร์ของ
พระองค์
16 พวกเขาจะปลาบปลื( มยินดี
ในพระนามพระองค์ วั นยั งคํ&า
และได้ รับการเชิ ดชู โดยความ
ชอบธรรมของพระองค์

17 เพราะพระองค์ทรงเป็นสง่า
ราศีแห่งกาํลังของเขาทั( งหลาย
แต่โดยความโปรดปรานของพระ
องค์ เขาของข้าพระองค์ทั( ง
หลายจะถูกเชิดชูขึ( น
18 เพราะผู้ป้องกันเราทั( งหลาย
เป็นพระเยโฮวาห์ กษัตริย์ของ
เราเป็นองค์บริสุทธิ@ แห่งอิสรา-
เอล
19 ในกาลก่อน พระองค์ตรัส
ด้วยนิมิตแก่ ผู้บริสุทธิ@ ของพระ
องค์และตรัสว่า "เราได้ช่วย
เหลือชายฉกรรจ์คนหนึ& ง เรา
ได้เชิดชูคนที& ถูกเลือกคนหนึ& ง
เหนือประชาชน
20 เราได้พบดาวิดผู้ รับใช้ของ
เรา ด้วยนํ(ามันบริสุทธิ@ ของเรา
เราได้เจิมเขาไว้แล้ว
21 เพื& อว่ามือของเราจะอยู่ กับ
เขาเป็นนิตย์ และแขนของเราจะ
เสริมกาํลังของเขา
22 ศัตรูจะเรียกอะไรจากเขาไม่
ได้ บุตรแห่งความชั& วร้ายจะกด
ขี&เขาไม่ได้
23 เราจะขยี( คู่อริของเขาต่อหน้า
เขา และตีผู้ที& เกลียดเขาให้ล้ม
ลง
24 ความสั ตย์สุ จริตและความ
เมตตาของเราจะอยู่กับเขา และ
เขาของเขาจะเป็นที& เชิ ดชู โดย
นามของเรา
25 เราจะเอามือของเขาวางไว้

สดุดี JL

(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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บนทะเล และมือขวาของเขาบน
แม่นํ(าทั(งหลาย
26 เขาจะร้องต่อเราว่า `พระ
องค์ ทรงเป็ นพระบิ ดาของข้ า
พระองค์ พระเจ้าของข้าพระ
องค์ และเป็นศิลาแห่งความรอด
ของข้าพระองค์'
27 และเราจะให้ เขาเป็ นบุ ตร
หัวปีของเราด้วย สูงกว่าบรรดา
กษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก
28 เราจะเก็บความเมตตาของ
เราไว้ให้เขาเป็นนิตย์ และพันธ-
สัญญาของเราจะตั( งมั& นคงอยู่
เพื&อเขา
29 เราจะสถาปนาเชื( อสายของ
เขาไว้เป็นนิตย์ ทั( งบัลลังก์ของ
เขาให้ดาํ รงตราบเท่ ากาลของ
ฟ้าสวรรค์
30 ถ้ าลู กหลานของเขาทิ( งราช
บัญญัติของเรา และไม่ดาํเนิน
ตามคาํตัดสินของเรา
31 ถ้ าเขาทั( งหลายฝ่ าฝื นกฎ
เกณฑ์ของเรา และมิได้รักษา
บัญญัติของเรา
32 แล้วเราจะลงโทษการละเมิด
ของเขาด้วยไม้เรียว และความ
ชั&วช้าของเขาด้วยการเฆี&ยน
33 แต่จะไม่ ถอนความเมตตา
ของเราไปจากเขา หรือไม่จริง
ต่อความสัตย์สุจริตของเรา
34 เราจะไม่ฝ่ าฝืนพันธสัญญา
ของเรา หรือพลิกแพลงถ้อยคาํ

ที&ออกไปจากริมฝีปากของเรา
35 เราปฏิญาณด้วยความบริ-
สุทธิ@ของเราเดด็ขาดว่า เราจะไม่
มุสาต่อดาวิด
36 เชื( อสายของเขาจะดาํรงอยู่
เป็นนิตย์ บัลลังก์ของเขาจะยืน
นานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเรา
37 จะสถาปนาไ ว้ อ ย่ างดวง
จันทร์เป็นนิตย์ และเหมือน
สั กขีพยานอันสั ตย์ซื& อในท้อง
ฟ้า" เซลาห์
38 แต่ พระองค์ทรงได้ เหวี& ยง
ออกไปและเกลียดชัง พระองค์
ทรงพระพิโรธต่อผู้ที& เจิมไว้ของ
พระองค์
39 พระองค์ ได้ ทรงบอกเลิ ก
พันธสัญญากับผู้ รับใช้ของพระ
องค์ พระองค์ทรงกระทาํมงกุฎ
ของท่านมลทินโดยเหวี& ยงลงสู่
พื( นดิน
40 พระองค์ได้พังรั( วต้นไม้ของ
ท่านทั( งสิ( น พระองค์ทรงให้ที&
กาํบังเข้มแข็งของท่านปรักหัก
พังลง
41 คนทั( งปวงที& ผ่ านไปก็ปล้น
ท่าน ท่านก็เป็นที&นินทาของ
เพื&อนบ้าน
42 พระองค์ทรงยกย่องมือขวา
ของคู่อริของท่าน พระองค์ทรง
กระทาํให้ ศัตรูทั( งสิ( นของท่ าน
เปรมปรีดิ@
43 จริงทีเดียว พระองค์ทรงหัน

สดุดี JL

(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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คมดาบของท่าน และพระองค์มิ
ได้ทรงกระทาํให้ท่านตั( งมั& นอยู่
ในสงคราม
44 พระองค์ ได้ ทรงกระทาํ ให้
สง่าของท่านเสื& อมสูญไป และ
ทรงเหวี& ยงบัลลังก์ของท่านลงสู่
พื( นดิน
45 พระองค์ทรงตัดวันวัยหนุ่ม
ของท่านให้สั( น และทรงคลุม
ท่านไว้ด้วยความอาย เซลาห์

พระสญัญาอนัมั นคง
ของพระเจ้าต่อดาวิด

46 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์
จะซ่อนองค์อยู่นานเท่าใด เป็น
นิตย์หรือ พระพิโรธของพระ
องค์จะไหม้อยู่นานเท่าใด
47 ขอทรงระลึกว่า ช่วงชีวิตของ
ข้าพระองค์สั( นแค่ไหน ไฉน
พระองค์ทรงเนรมิตสร้างบรรดา
มนุษย์มาอย่างเปล่าประโยชน์
48 มนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดย
ไม่ต้องเห็นความตาย เขาจะช่วย
จิตวิญญาณของตนให้ พ้นจาก
มือของแดนผู้ตายได้หรือ เซ-
ลาห์
49 ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ความเมตตาในกาลก่ อนของ
พระองค์อยู่ที& ไหน ซึ& งพระองค์
ทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความ
จริงของพระองค์
50 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอ
ทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์

ถูกด่าอย่างไร และข้าพระองค์
รับความสบประมาทของบรรดา
ชนชาติที& มีอาํนาจใหญ่โตไว้ใน
อกของข้าพระองค์อย่างไร
51 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ นั&น
แหละศัตรูของพระองค์ได้ เย้ย
หยัน นั& นแหละเขาเย้ยรอยเท้า
ของผู้ที&เจิมไว้ของพระองค์
52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็น
นิตย์ เอเมนและเอเมน

เล่มที�สี �
ซึ �งเปรียบกบัหนังสือกนัดารวิถี

เกี �ยวกบัอิสราเอล
และชนชาตินั 0น

โมเสสกล่าวถึงพระสญัญา
และการทําโทษของพระเจ้า

คําอธิษฐานของโมเสส
คนของพระเจา้

90
ข้ าแต่องค์พระผู้ เป็น
เจ้า พระองค์ทรงเป็นที&

อาศัยของข้าพระองค์ทั( งหลาย
ตลอดทุกชั&วอายุ
2ก่อนที&ภูเขาทั( งหลายเกิดขึ( นมา
ก่อนที& พระองค์ทรงให้ กาํเนิด
แผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าตั( งแต่นิ รันดร์
กาลถึงนิรันดร์กาล
3พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับไป
สู่ ความพินาศ และตรัสว่า
"บุตรทั(งหลายของมนุษย์เอ๋ย จง
กลับเถิด"
4 เพราะพันปีในสายพระเนตร

สดุดี JL, LI

(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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ของพระองค์เป็นเหมือนวานนี(
ซึ&งผ่านไปแล้ว หรือเหมือนยาม
เดียวในเวลากลางคืน
5พระองค์ทรงกวาดมนุษย์ ไป
เสียอย่างนํ(าท่วม เขาเป็น
เหมือนการนอนหลับ เหมือน
หญ้าที&งอกขึ( นใหม่ในเวลาเช้า
6ในเวลาเช้ามันก็บานออกและ
ใหญ่ขึ( น ครั( นเวลาเย็นก็ถูกตัด
ลงและเหี&ยวไป
7เพราะข้าพระองค์ทั( งหลายถูก
ความกริ( วของพระองค์ ผลาญ
เสีย ข้าพระองค์ก็เดือดร้อน
เพราะพระพิโรธของพระองค์
8 พระองค์ทรงตั( งความชั& วช้ า
ของข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์
พระองค์ ทรงตั( งบาปลับๆของ
ข้าพระองค์ไว้ในความสว่างแห่ง
พระพักตร์ของพระองค์
9 วันทั( งปวงของข้าพระองค์ทั( ง
หลายสิ( นไปใต้พระพิ โรธของ
พระองค์ กาํหนดปีของข้าพระ
องค์สิ( นสุ ดลงอย่ างเสี ยงถอน
หายใจ

ความสั นแห่งชีวิต
10 กาํหนดปีของข้าพระองค์ทั( ง
หลายคือเจ็ดสิบหรือถ้าเป็นเหตุ
จากมีกาํลังกถ็ึงแปดสิบ แต่ช่วง
ชีวิตนั( นมีแต่งานและความโศก
เศร้า ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระ
องค์ทั(งหลายกจ็ากไป
11 ผู้ ใดจะทราบถึ งฤทธิ@ ความ

กริ( วของพระองค์ และพระพิโรธ
ของพระองค์ตามความเกรงกลัว
พระองค์
12 ขอพระองค์ทรงสอนให้นับ
วันของข้าพระองค์ เพื& อข้าพระ
องค์ทั( งหลายจะตั( งจิตตั( งใจได้
สติปัญญา
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงหันมาเถิดพระเจ้าข้า หรือ
ยังอีกนานเท่าใด ขอทรงมีความ
สงสารบรรดาผู้ รับใช้ของพระ
องค์
14 โอ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั( ง
หลายอิ& มในเวลาเช้ าด้วยความ
เมตตาของพระองค์ เพื& อข้า
พระองค์ ทั( งหลายจะได้ เปรม
ปรีดิ@ และยินดีตลอดวันเวลาของ
ข้าพระองค์
15 ขอทรงให้ ข้ าพระองค์ ทั( ง
หลายยินดี ให้มากวันเท่ ากับที&
พระองค์ได้ทรงให้ ข้าพระองค์
ทุกข์ยากนั( น และให้มากปีเท่า
กับที& ข้าพระองค์ได้ประสบการ
ร้าย
16 ขอให้ พระราชกิ จของพระ
องค์ปรากฏแก่ ผู้ รับใช้ของพระ
องค์ และให้สง่าราศีของพระ
องค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา
17 ขอความงามของพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์อยู่
เหนือข้าพระองค์ทั( งหลาย ขอ
ทรงสถาปนาหั ตถกิ จของข้ า

สดุดี LI

(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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พระองค์เหนือข้าพระองค์ พระ
เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนา
หัตถกิจของข้าพระองค์ทั(งหลาย

สภาพอนัมีสุข
ของ

คนทีรกัพระเจ้า

91
ผู้ที&อาศัยอยู่ ณ ที&กาํบัง
ขององค์ ผู้ สู งสุดจะอยู่

ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ@
2 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเยโฮ-
วาห์ว่า "พระองค์ทรงเป็นที&ลี( ภัย
ของข้าพระองค์และป้อมปรา-
การของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ผู้ที& ข้าพระองค์จะ
ไว้วางใจ"

ความปลอดภยัของ
คนทีรกัพระเจ้า

3เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัว
ท่านให้พ้นจากกับของพรานนก
และจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั(น
4พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วย
ปีกของพระองค์ และท่านจะวาง
ใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความ
จริงของพระองค์เป็นโล่และเป็น
ดั( งของท่าน

การยกย่อง
คนทีรกัพระเจ้า

5ท่านจะไม่กลัวความสยดสยอง
ในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที&
ปลิวไปในกลางวัน
6หรือโรคภัยที&ไล่มาในความมืด
หรื อความพิ นาศที& เกิ ดความ

หายนะในเที&ยงวัน
7 พันคนจะล้มอยู่ ที& ข้างๆท่ าน
หมื& นคนที&มือขวาของท่าน แต่
ภัยนั(นจะไม่มาใกล้ท่าน
8ท่ านจะมองดู ด้ วยตาเท่ านั( น
และเห็นการตอบแทนแก่คนชั&ว
9 เพราะท่ านได้กระทาํ ให้พระ
เยโฮวาห์ผู้เป็นที&ลี( ภัยของข้าพ-
เจ้าคือองค์ผู้สูงสุด เป็นที& อยู่
ของท่าน
10 ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบน
ท่าน ไม่มีภัยมาใกล้ที&อาศัยของ
ท่าน
11 เพราะพระองค์จะรับสั&งเหล่า
ทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื& อง
ท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทาง
ทั(งปวงของท่าน
12 เขาทั( งหลายจะเอามือประ-
คองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของ
ท่านจะกระแทกหิน
13 ท่านจะเหยียบสิงโตและงูพิษ
ท่านจะยํ&าสิงโตหนุ่มและมังกร
14 เพราะเขาผูกพันกับเราด้วย
ความรัก เราจึงจะช่วยเขาให้พ้น
เราจะตั( งเขาไว้ในที&สูง เพราะเขา
รู้จักนามของเรา
15 เขาจะร้องทูลเรา และเราจะ
ตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยาม
ลาํบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและ
ให้เกียรติเขา
16 เราจะให้เขาอิ& มใจด้วยชี วิต
ยืนยาว และสาํแดงความรอด

สดุดี LI, LD

(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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ของเราแก่เขา
การสรรเสริญ

ความดีเลิศของพระเจ้า
เพลงสดุดีหรือบทเพลง

สาํหรบัวนัสะบาโต

92
เป็นการดีที& จะโมทนา
พระคุณพระเยโฮวาห์

โอ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที&จะร้อง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
องค์
2ที& จะประกาศความเมตตาของ
พระองค์ในเวลาเช้า และความ
สัตย์สุจริตของพระองค์ในกลาง
คืน
3 เป็นเสียงก้องไปด้วยพิณสิบ
สายและพิณใหญ่ และด้วยเสียง
พิณเขาคู่
4ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระ
องค์ทรงกระทาํให้ ข้าพระองค์
ยินดี ด้ วยพระราชกิ จของพระ
องค์ ข้าพระองค์จะฉลองชัยชนะ
เนื& องในพระหัตถกิ จของพระ
องค์
5โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
ราชกิจของพระองค์ใหญ่หลวง
นัก พระดาํริของพระองค์สุดลึก
ลํ(า
6คนเขลาจะทราบไม่ได้ คนโฉด
เข้าใจเรื&องนี( ไม่ได้
7 ว่า ถึงแม้คนชั& วจะงอกขึ( น
อย่างหญ้า และคนกระทาํความ
ชั& วช้าทั( งปวงเจริญขึ( น เขาทั( ง

หลายจะถูกทาํลายเป็นนิตย์
8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระ
องค์ทรงอยู่บนที&สูงเป็นนิตย์
9โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะ
ดูเถิด ศัตรูของพระองค์ เพราะ
ดูเถิด ศัตรูของพระองค์จะพิ-
นาศ คนกระทาํความชั& วช้าทั( ง
ปวงจะต้องกระจัดกระจายไป
10 แต่พระองค์ทรงเชิดชูเขาของ
ข้าพระองค์อย่างกับเขาม้ายูนิ-
คอน ข้าพระองค์จะถูกเจิมด้วย
นํ(ามันใหม่
11 นั ยน์ ตาของข้ าพระองค์จะ
เห็นความปรารถนาของข้าพระ
องค์ต่อพวกศัตรูของข้าพระองค์
นั( นสาํเร็จ หูของข้าพระองค์จะ
ได้ยินถึงความปรารถนาของข้า
พระองค์ต่อคนชั& วที& ลุกขึ( นสู้ ข้า
พระองค์นั(นสาํเรจ็
12 คนชอบธรรมจะงอกขึ( นอย่าง
ต้นอินทผลัม เขาจะเจริญขึ( น
อย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน
13 คนที& ถูกปลูกไว้ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ( นใน
บริ เวณของพระเจ้าของเราทั( ง
หลาย
14 เขาแก่แล้วกยั็งเกิดผล เขาจะ
มีนํ(าเลี( ยงเตม็และเขียวสดอยู่
15 เพื& อแสดงว่ าพระเยโฮวาห์
นั(นเที&ยงธรรม พระองค์ทรงเป็น
ศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์
ไม่มีความอธรรม

สดุดี LD, LF

(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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ราชอาณาจักรของพระเจ้า

93
พ ร ะ เ ย โ ฮ ว า ห์ ท ร ง
ครอบครอง พระองค์

ทรงสวมความยิ& งใหญ่ พระเย-
โฮวาห์ทรงสวมกาํลัง พระองค์
ทรงเอาพระกาํลังคาดพระองค์
โลกได้สถาปนาไว้แล้ว มันจะไม่
หวั&นไหว
2พระที&นั&งของพระองค์ได้สถา-
ปนาไว้แล้ วตั( งแต่กาลดึ กดาํ-
บรรพ์ พระองค์ดาํรงอยู่ตั( งแต่
นิรันดร์กาล
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กระแส
นํ(าได้คะนอง กระแสนํ(าคะนอง
เสียง กระแสนํ(าคะนองเสียงกึก
ก้อง
4พระเยโฮวาห์บนที& สูงนั( นทรง
มหิทธิฤทธิ@ ยิ& งกว่าเสียงของนํ(า
มากหลาย ทรงมหิทธิฤทธิ@ ยิ& ง
กว่าคลื&นทะเล
5บรรดาพระโอวาทของพระองค์
แน่นอนทีเดียว โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ความบริสุทธิ@ เหมาะ
กับพระนิ เวศของพระองค์เป็น
นิตย์

การขอรอ้งเรือง
การปกครองอย่างกดขี

94
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า เจ้าแห่งการ

แก้แค้น โอ ข้าแต่พระเจ้า เจ้า
แห่งการแก้แค้น ขอทรงสาํแดง
พระองค์

2 ข้าแต่ผู้พิพากษาโลก ขอทรง
ลุกขึ( น ให้คนโอหังได้รับผล
สนองอันสมกับเขา
3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนชั& วจะ
นานเท่าใด คนชั& วจะลิงโลดอยู่
นานเท่าใด
4 เขาจะพล่ ามและพู ดอ ย่ าง
จองหองนานเท่าใด คนกระทาํ
ความชั&วช้าทั( งปวงจะโอ้อวดนาน
เท่าใด
5โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาทุบ
ประชาชนของพระองค์เป็นชิ( นๆ
และทาํมรดกของพระองค์ ให้
ทุกข์ยาก
6 เขาสั งหารแม่ ม่ ายและคน
ต่างด้าว และกระทาํฆาตกรรม
ลูกกาํพร้าพ่อ
7และเขากล่าวว่า "พระเยโฮวาห์
จะไม่แลเห็น พระเจ้าของยาโคบ
จะไม่หยั&งรู้"
8 คนเขลาที& สุ ดของประชาชน
เอ๋ย จงเข้าใจเถิด คนโง่ทั(งหลาย
เมื&อไรเจ้าจึงจะฉลาด
9พระองค์ผู้ทรงปลูกหู พระองค์
จะไม่ทรงได้ยินหรือ พระองค์
ผู้ทรงปั( นตา พระองค์จะไม่ทรง
เห็นหรือ
10 พระองค์ผู้ทรงตีสอนบรรดา
ประชาชาติ พระองค์จะไม่ทรง
ขนาบหรือ พระองค์ผู้ทรงสอน
ความรู้ให้มนุษย์ พระองค์จะไม่
ทรงทราบหรือ

สดุดี LK, LH

(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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11 พระเยโฮวาห์ทรงทราบความ
คิดของมนุษย์ว่า เป็นเพียงแต่
ไร้สาระ

พระพรแห่งความทุกขย์าก
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนที&
พระองค์ทรงตีสอนนั( นก็เป็นสุข
คือคนที& พระองค์ทรงสอนด้วย
พระราชบัญญัติของพระองค์
13 เพื&อจะให้เขาพักจากวันลาํ-
บากจนกว่าจะขุดบ่อไว้ให้คนชั&ว
14 เพราะพระเยโฮวาห์ จะไม่
ทอดทิ( งประชาชนของพระองค์
พระองค์ จะไม่ ทรงสละมรดก
ของพระองค์
15 เพราะความยุติธรรมจะกลับ
ไปหาความชอบธรรม และบรร-
ดาคนเที&ยงธรรมในใจจะติดตาม
ไป
16 ผู้ ใดจะลุ ก ขึ( นต่ อต้ านคน
กระทาํความชั& วแทนข้าพเจ้า ผู้
ใดจะยืนต่อสู้ คนกระทาํความ
ชั&วช้าแทนข้าพเจ้า
17 ถ้ าพระเยโฮวาห์มิ ใช่ความ
อุปถัมภ์ของข้าพเจ้า วิญญาณ
ของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงัด
18 เมื& อข้าพเจ้าได้คิดว่า "เท้า
ของข้าพลาด" โอ ข้าแต่พระเย-
โฮวาห์ ความเมตตาของพระ
องค์ยึดข้าพระองค์ไว้
19 เมื& อความกังวลในใจของข้า
พระองค์มีมาก การเล้าโลมของ
พระองค์ ก็ หนุ นจิ ตใจของข้ า

พระองค์ให้ชื&นบาน
20 บัลลั งก์แห่ งความชั& วช้ าจะ
ร่วมมิตรกับพระองค์ได้หรือ คือ
ผู้ที& ใช้กฎหมายประกอบการชั& ว
ร้าย
21 เขาทั( งหลายผูกมิตรกันต่อสู้
ชีวิตของคนชอบธรรม และปรับ
โทษโลหิตที&ไร้ความผิด
22 แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที&
กาํบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว
และพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลา
ที&ลี( ภัยของข้าพเจ้า
23 พระองค์จะทรงนาํความชั& ว
ช้าของเขาเองมาเหนือเขา และ
จะทรงตัดเขาเหล่านั( นออกเสีย
เพราะความชั& วร้ ายของเขาเอง
ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย

จงสรรเสริญพระเจ้า
เพราะความดีเลิศของพระองค์

95
โอ มาเถิด ให้ เราทั( ง
หลายร้ องเพลงถวาย

พระเยโฮวาห์ ให้เรากระทาํเสียง
ชื&นบานถวายศิลาแห่งความรอด
ของพวกเรา
2ให้เราทั(งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะ
เบื( องพระพักตร์พระองค์ ด้ วย
โมทนา ให้เรากระทาํเสียงชื& น
บานถวายพระองค์ด้วยบทเพลง
สดุดี
3 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็น
พระเจ้าใหญ่ยิ& ง และทรงเป็น

สดุดี LH, LM

(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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กษัตริ ย์ ใหญ่ ยิ& งเหนื อพระทั( ง
หลาย
4 ที& ลึ กของแผ่นดินโลกอยู่ ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ ที&สูงของ
ภูเขาเป็นของพระองค์ด้วย
5ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงสร้างมัน และพระ
หัตถ์ของพระองค์ทรงปั( นแผ่น
ดินแห้ง
6โอ มาเถิด ให้เรานมัสการและ
กราบลง ให้เราคุกเข่าลงต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้าง
พวกเรา
7 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระ
เจ้าของเรา และเราเป็นประชา
ชนแห่ งทุ่ งหญ้ าของพระองค์
และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของ
พระองค์ วันนี(  ถ้าท่านทั(งหลาย
จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์
8 อย่ าให้ จิ ตใจของท่ านแข็ ง
กระด้างไปอย่างในครั( งกบฏนั( น
เหมือนอย่างในวันที& ถูกทดลอง
ในถิ&นทุรกันดาร
9 เมื& อบรรพบุ รุ ษของท่ านทด
ลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์และ
ได้เห็นกิจการของเรา
10 เราจึงเคืองคนชั& วอายุนั( นอยู่
สี& สิบปีและว่า "เขาเป็นชนชาติ
ที&มีใจมักหลงผิด เขาไม่รู้จักทาง
ทั(งหลายของเรา"
11 เพราะฉะนั( นเราจึงปฏิญาณ
ด้วยความพิโรธของเราว่า "เขา

จะไม่ได้เข้าสู่ที&สงบสุขของเรา"
จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะ
ความยุติธรรมของพระองค์

96
โอ จงร้องเพลงบท
ใหม่ถวายพระเยโฮวาห์

แผ่นดินโลกทั(งสิ( น จงร้องเพลง
ถวายพระเยโฮวาห์
2จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์
สรรเสริญพระนามของพระองค์
จงประกาศความรอดของพระ
องค์ทุกๆวัน
3จงเล่าถึงสง่าราศีของพระองค์
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง
การมหั ศจรรย์ ของพระองค์
ท่ ามกลางบรรดาชนชาติ ทั( ง
หลาย
4เพราะพระเยโฮวาห์นั( นทรงยิ& ง
ใหญ่และสมควรจะสรรเสริ ญ
อย่างยิ& ง พระองค์ทรงเป็น
ที&เกรงกลัวเหนือพระทั(งปวง
5เพราะพระทั( งปวงของชนชาติ
ทั( งหลายเป็นรูปเคารพ แต่พระ
เยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
6เกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อ
เบื( องพระพักตร์พระองค์ กาํลัง
และความงามอยู่ ในสถานบริ-
สุทธิ@ของพระองค์
7โอ ตระกูลของชนชาติทั(งหลาย
เอ๋ย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จง
ถวายสง่าราศีและกาํลังแด่พระ
เยโฮวาห์
8จงถวายสง่าราศีซึ& งควรแก่พระ

สดุดี LM, LO

(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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นามของพระองค์แด่พระเยโฮ-
วาห์ จงนาํเครื&องบูชาและมายัง
บริเวณพระนิเวศของพระองค์
9โอ จงนมัสการพระเยโฮวาห์
ด้ วยเครื& องประดั บแห่ งความ
บริสุทธิ@  ชาวโลกทั( งสิ( นเอ๋ย
จงตัวสั&นต่อเบื( องพระพักตร์พระ
องค์
10 จงพูดท่ามกลางบรรดาประ-
ชาชาติว่า พระเยโฮวาห์ทรง
ครอบครอง เออ พิภพจะถูก
สถาปนาเพื& อมันจะไม่หวั& นไหว
เลย พระองค์จะทรงพิพากษา
ชนชาติทั( งหลายด้วยความชอบ
ธรรม
11 จงให้ ฟ้าสวรรค์ เปรมปรีดิ@
และแผ่นดินโลกยินดี ให้ทะเล
คาํรน กับสิ&งทั(งปวงที&อยู่ในนั(น
12 ให้ ทุ่ งนาเริ งโลดกับสิ& งทุ ก
อย่างที&อยู่ในนั(น  แล้วต้นไม้ทั(ง
สิ( นของป่าไม้จะปลาบปลื( มยินดี
13 เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา
ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษา
โลก พระองค์จะทรงพิพากษา
โลกด้วยความชอบธรรม และ
ชนชาติทั( งหลายด้วยความจริง
ของพระองค์

ความรุ่งเรืองแห่ง
ราชอาณาจักรของพระเจ้า

97
พ ร ะ เ ย โ ฮ ว า ห์ ท ร ง
ครอบครอง จงให้

แผ่นดินโลกเปรมปรีดิ@  ให้เกาะ
เลก็ๆมากมายนั(นยินดี
2 เมฆและความมืดทึบอยู่ รอบ
พระองค์ ความชอบธรรมและ
ความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่ง
บัลลังก์ของพระองค์
3ไฟลุกอยู่ข้างหน้าพระองค์และ
ไหม้ปฏิปักษ์ของพระองค์รอบ
ข้างเสีย
4ฟ้าแลบของพระองค์กระทาํให้
พิภพสว่าง แผ่นดินโลกเห็น
แล้วสั&นสะท้าน
5ภูเขาละลายอย่างขี( ผึ( งต่อเบื( อง
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ
เบื( องพระพักตร์องค์พระผู้ เป็น
เจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั(งสิ( น
6 ฟ้าสวรรค์ป่าวร้องความชอบ
ธรรมของพระองค์ และชนชาติ
ทั( งหลายเห็นสง่ าราศีของพระ
องค์
7ให้ผู้ ปรนนิบัติ รูปเคารพสลัก
ทั( งสิ( นได้อาย คือผู้ที& อวดใน
รูปเคารพของเขา ให้พระทั(งสิ( น
กราบลงต่อพระองค์
8 ศิโยนได้ยินและยินดีและธิดา
ทั( งปวงของยูดาห์เปรมปรีดิ@  โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะคาํ
พิพากษาของพระองค์
9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์สู งสุ ดเหนื อแผ่ นดิน
โลกทั( งสิ( น พระองค์ทรงสูงเด่น
กว่าพระทั(งปวงอย่างยิ&ง

สดุดี LO, LP

(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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10 ท่านผู้ที& รักพระเยโฮวาห์ ก็
จงเกลียดชังความชั& ว พระองค์
ทรงอารักขาชี วิตวิสุทธิชนของ
พระองค์ พระองค์ทรงช่วยเขา
ให้พ้นจากมือของคนชั&ว
11 ความสว่ างแจ้ งขึ( นแก่ คน
ชอบธรรม และความชื& นบานมี
ขึ( นแก่คนใจเที&ยงธรรม
12 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย    จง
เปรมปรีดิ@ ในพระเยโฮวาห์และ
ถวายโมทนาเมื& อระลึกถึงความ
บริสุทธิ@ของพระองค์

จงใหสิ้งทั งปวง
สรรเสริญพระเจ้า

เพลงสดุดี

98
โอ จงร้องเพลงบทใหม่
ถวายพระ เย โฮวา ห์

เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทาํ
การมหัศจรรย์ พระหัตถ์ขวาและ
พระกรบริสุทธิ@ ของพระองค์ได้
นาํความมีชัยมา
2 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทาํให้
ความรอดของพระองค์เป็นที& รู้
จัก พระองค์ทรงสาํแดงความ
ชอบธรรมของพระองค์ อย่ าง
เปิดเผยท่ ามกลางสายตาของ
บรรดาประชาชาติ
3 พระองค์ ทรงระลึ กถึ งความ
เมตตาและความจริ งของพระ
องค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล ที&สุด
ปลายแผ่นดินโลกทั( งสิ( นได้เห็น
ความรอดของพระเจ้าของเรา

4ชาวโลกทั( งสิ( นเอ๋ย จงเปล่ง
เสียงชื&นบานถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์ เปล่งเป็นเสียงเพลงชื&นบาน
และร้องเพลงสรรเสริญ
5 จงร้องเพลงสรรเสริ ญถวาย
พระเยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วย
พิณเขาคู่ คลอด้วยเสียงเพลง
สดุดี
6 ด้ วยเสี ยงแตรและเสี ยงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็กจงกระทาํ
เสียงชื& นบานต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ คือพระมหากษัตริย์
7ให้ทะเลคาํรนกับสิ& งทั( งปวงที&
อยู่ในทะเลนั(น พิภพและบรรดา
ผู้อาศัยอยู่ในนั(น
8ให้กระแสนํ(าตบมือของมัน ให้
บรรดาเนินเขาปีติยินดีด้วยกัน
9 เฉพาะเบื( องพระพั กตร์ พระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จ
มาพิพากษาโลก พระองค์จะทรง
พิ พากษาโลกด้ วยความชอบ
ธรรม และชนชาติทั( งหลายด้วย
ความเที&ยงตรง

การนมสัการในศิโยน

99
พ ร ะ เ ย โ ฮ ว า ห์ ท ร ง
ครอบครอง ให้ชนชาติ

ทั(งหลายตัวสั&น พระองค์ผู้ประ-
ทับระหว่างพวกเครูบ ให้แผ่น
ดินโลกหวั&นไหว
2พระเยโฮวาห์ใหญ่ยิ&งอยู่ในศิ-
โยน พระองค์สูงเด่นอยู่ เหนือ
ประชาชาติทั(งปวง

สดุดี LP-LL

(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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3ให้เขาสรรเสริญพระนามอันยิ&ง
ใหญ่และน่าคร้ามกลัวของพระ
องค์ เพราะพระนามนั(นบริสุทธิ@
4 ฤทธานุภาพของกษัตริ ย์ทรง
รักความยุติธรรม พระองค์ทรง
สถาปนาความเที& ยงตรง พระ
องค์ทรงประกอบความยุติธรรม
และความชอบธรรมขึ( นในยา-
โคบ
5จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา และนมัสการที&
แท่นรองพระบาทของพระองค์
เพราะพระองค์บริสุทธิ@
6 โมเสสและอาโรนอยู่ ในพวก
ปุโรหิตของพระองค์ ซามูเอลอยู่
ในพวกที& ทู ลออกพระนามของ
พระองค์ด้วย พวกท่านร้องทูล
พระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรง
ตอบท่านเหล่านั(น
7พระองค์ตรัสกับท่านที& ในเสา
เมฆ ท่านทั(งปวงได้รักษาบรรดา
พระโอวาทของพระองค์และกฎ
ที&พระองค์ประทานแก่ท่าน
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ทั( งหลาย พระ
องค์ทรงตอบท่านเหล่านั(น พระ
องค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ ยกโทษ
ท่านเหล่านั( น แต่ทรงเป็นผู้
สนองการกระทาํ ผิ ดของท่ าน
เหล่านั(น
9จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา และนมัสการที&

ภู เขาอันบริสุ ทธิ@ ของพระองค์
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราบริสุทธิ@

จงสรรเสริญพระเจ้า
เพลงสดุดีเพื�อสรรเสริญพระเจา้

100
ชาวโลกทั( งสิ( นเอ๋ย
จงเปล่ งเสี ยงชื& น

บานถวายแด่พระเยโฮวาห์
2จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วย
ความยินดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์
ด้วยการร้องเพลง
3จงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นพระเจ้า คือพระองค์เองที&
ทรงสร้างเราทั( งหลาย เราไม่ได้
สร้างตัวเองขึ( น เราเป็นประชา
ชนของพระองค์ เป็นแกะแห่ง
ทุ่งหญ้าของพระองค์
4จงเข้าประตูของพระองค์ด้วย
การโมทนา และเข้าบริเวณพระ
นิเวศของพระองค์ด้วยการสรร-
เสริญ จงถวายโมทนาขอบพระ
คุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่
พระนามของพระองค์
5 เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ
ความเมตตาของพระองค์ดาํรง
เป็นนิตย์ และความจริงของพระ
องค์ดาํรงอยู่ทุกชั&วอายุ

ดาวิดปฏิญาณว่า
จะประพฤติอย่างดีรอบคอบ

เพลงสดุดีของดาวิด

101
ข้ าพระองค์ จะร้ อง
เพลง เ รื& อ ง คว าม

สดุดี LL-DID

(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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เมตตาและความยุติธรรม โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะ
ร้องเพลงถวายพระองค์
2 ข้าพระองค์จะประพฤติอย่าง
เฉลียวฉลาด ตามมรรคาที& ดี
รอบคอบ โอ เมื&อไรพระองค์จะ
เสด็จมาหาข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์จะดาํ เนิ นด้ วยใจซื& อสั ตย์
ภายในเรือนของข้าพระองค์
3 ข้าพระองค์จะไม่ตั( งสิ& งใดๆที&
ชั& วช้ าไว้ ต่ อหน้ าต่ อตาของข้ า
พระองค์ ข้าพระองค์เกลียดกิจ-
การของผู้ที& ไม่ซื& อตรง กิจการ
นั(นจะไม่ติดอยู่กับข้าพระองค์
4 ข้าพระองค์จะอยู่ ห่างไกลจาก
คนใจดื( อรั( น ข้าพระองค์จะไม่
ร่วมรู้คนชั&วร้ายเลย
5 บุคคลใดก็ตามใส่ ร้ ายเพื& อน
บ้านของเขาอย่างลับๆ ข้าพระ
องค์จะขจัดเขาออกเสีย คนที&มี
ตายโสและใจที&จองหอง ข้า
พระองค์จะไม่ยอมทนด้วย
6นัยน์ตาข้าพระองค์จะมองหา
คนที&ซื&อตรงในแผ่นดิน เพื&อเขา
จะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ ผู้ใด
ดาํเนินในทางที&ดีรอบคอบ ผู้นั(น
จะปรนนิบัติข้าพระองค์
7 ผู้ที& ประพฤติหลอกลวงจะไม่
ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระ
องค์ คนใดที&พูดเทจ็จะไม่ยั&งยืน
อยู่ต่อสายตาของข้าพระองค์
8 ข้ าพระองค์ จะทาํลายคนชั& ว

ทั( งสิ( นในแผ่นดินเสียแต่เนิ& นๆ
เพื&อว่าข้าพระองค์จะได้ตัดบรร-
ดาผู้กระทาํชั& วออกเสียให้หมด
จากนครของพระเยโฮวาห์

การขอรอ้งอย่างทุกขใ์จ
คําอธิษฐานของผูถู้กข่มใจ

เมื�อเขาอ่อนระอาใจ
และระบายความนั 0น

ต่อพระพักตร์พระเยโฮยาห์

102
โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ขอทรงสดับคาํ

อธิษฐานของข้าพระองค์ ขอ
เสียงร้องของข้าพระองค์มาถึง
พระองค์
2 ขออย่ าทรงซ่ อนพระพั กตร์
ของพระองค์จากข้าพระองค์ใน
วันทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอ
ทรงเงี& ยพระกรรณสดับข้าพระ
องค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์โดย
เร็วในวันที& ข้ าพระองค์ ร้องทูล
ต่อพระองค์
3เพราะวันของข้าพระองค์สิ( นไป
อย่างควัน และกระดูกของข้า
พระองค์ไหม้อย่างเตาไฟ
4 จิตใจของข้าพระองค์ถูกนาบ
และเหี& ยวไปเหมือนหญ้า ข้า
พระองค์จึงลืมรับประทานอา-
หารของข้าพระองค์
5 เหตุ ด้ วยเสี ยงร้ องครางของ
ข้าพระองค์ กระดูกของข้าพระ
องค์เกาะติดเนื( อของข้าพระองค์
6 ข้ าพระองค์ เป็ นเหมื อนนก

สดุดี DID, DIF

(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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กระทุงที& ในถิ& นทุรกันดาร ดุจ
นกเค้าแมวแห่งทะเลทราย
7ข้าพระองค์เฝ้าอยู่ ข้าพระองค์
เหมือนนกกระจอกโดดเดี&ยวบน
หลังคาเรือน
8ศัตรูของข้าพระองค์เยาะหยัน
ข้าพระองค์วันยังคํ&า ผู้ที&คลั& งใส่
ข้าพระองค์ปฏิญาณตัวต่อต้าน
ข้าพระองค์
9เพราะข้าพระองค์กินขี( เถ้าต่าง
อาหาร และเจือนํ(าตาเข้ากับ
เครื&องดื&ม
10 เหตุ ด้ วยความพิ โรธและ
ความกริ( วของพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงชู ข้ าพระองค์ ขึ( น
และโยนข้าพระองค์ทิ( งไปเสีย
11 วั นเวลาของ ข้ าพระอง ค์
เหมือนเงาเวลาเยน็ ข้าพระองค์
เหี&ยวไปเหมือนหญ้า
บรรดาพระเมตตาของพระเจ้า
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่
พระองค์จะทรงประทับอยู่ เป็น
นิตย์ การระลึกถึงพระองค์ดาํรง
อยู่ทุกชั&วอายุ
13 พระองค์จะทรงลุกขึ( นเมตตา
ศิโยน เพราะถึงเวลาที& จะทรง
พระกรุณาเธอ เออ เวลากาํหนด
มาถึงแล้ว
14 เพราะผู้ รับใช้ของพระองค์
รักซากก้อนหินของเธอนัก และ
สงสารผงคลีของเธอ
15 บรรดาประชาชาติ จะกลั ว

พระนามของพระเยโฮวาห์ และ
บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลก
กลัวสง่าราศีของพระองค์
16 เพราะเมื& อพระเยโฮวาห์จะ
ทรงสร้างศิโยนนั(น พระองค์จะ
ทรงปรากฏด้วยสง่าราศีของพระ
องค์
17 พระองค์จะสนพระทัยในคาํ
อธิษฐานของคนสิ( นเนื( อประดา
ตัว และจะไม่ทรงดูหมิ& นคาํ
อธิษฐานของเขา
18 จงบันทึกเรื&องนี( ไว้ให้ชั& วอายุ
ที&จะมีมา เพื&อประชาชนที& ยังจะ
ทรงสร้างมานั( นจะได้สรรเสริญ
พระเยโฮวาห์
19 เพราะพระองค์ ทอดพระ
เนตรลงมาจากที& สูงอันบริสุทธิ@
ของพระองค์ จากฟ้าสวรรค์พระ
เยโฮวาห์ทอดพระเนตรแผ่นดิน
โลก
20 เพื& อทรงสดับเสียงร้องคราง
ของเชลย เพื& อทรงปล่อยคนที&
ต้องถึงตายให้เป็นอิสระ
21 เพื&อจะประกาศพระนามของ
พระเยโฮวาห์ในศิโยน และกล่าว
สรรเสริญพระองค์ในเยรูซาเลม็
22 ขณะเมื&อชนชาติทั( งหลายรวบ
รวมกัน ทั( งบรรดาราชอา-
ณาจักร เพื& อปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห์
23 พระองค์ ทรงหั กกาํลั งของ
ข้าพเจ้ากลางทาง พระองค์ทรง

สดุดี DIF

(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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กระทาํให้ วันเวลาของข้าพเจ้า
สั(นเข้า
24 ข้าพเจ้าว่า "โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ขออย่าทรงนาํ
ข้าพระองค์ไปเสียในครึ& งกลาง
วันเวลาของข้าพระองค์ พระ
องค์ ผู้ ปี เดื อนดาํ รงอยู่ ตลอด
ทุกชั&วอายุ"
25 เมื& อเดิ มพระองค์ ทรงวาง
รากฐานของแผ่นดินโลก และ
ฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของ
พระองค์
26 สิ& งเหล่านี( จะพินาศไป แต่
พระองค์จะทรงดาํรงอยู่ บรร-
ดาสิ& งเหล่ านี( จะเก่ าไปเหมื อน
เครื&องนุ่งห่ม   พระองค์จะทรง
เปลี& ยนสิ& งเหล่านี( ไว้ดุจเสื( อคลุม
และสิ& งเหล่ านั( นก็ จะเปลี& ยน
แปลงไป
27 แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่าง
เดิม และปีเดือนของพระองค์จะ
ไม่สิ( นสุด
28 ลูกหลานของบรรดาผู้ รับใช้
ของพระองค์จะอยู่มั& นคง และ
เชื( อสายของเขาจะได้ รั บการ
สถาปนาต่อเบื( องพระพักตร์พระ
องค์
การสรรเสริญพระเจ้าสําหรบั

พระเมตตาของพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด

103
โอ จิตใจของข้าเอ๋ย
จงถวายสาธุการแด่

พระเยโฮวาห์ และทั( งสิ( นที& อยู่
ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่
พระนามบริสุทธิ@ของพระองค์
2โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และ
อย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณ
ทั(งสิ( นของพระองค์
3 ผู้ ทรงอภัยความชั& วช้ าทั( งสิ( น
ของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั( งสิ( น
ของท่าน
4 ผู้ทรงไถ่ ชี วิตของท่านมาจาก
ปากแดนผู้ตาย ผู้ทรงสวมความ
เมตตาและพระกรุณาเป็นมงกุฎ
ให้ท่าน
5 ผู้ทรงให้ปากท่านอิ& มด้วยของ
ดี วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืน
มาใหม่อย่างวัยนกอินทรี
6 พระเยโฮวาห์ ทรงประกอบ
ความชอบธรรมและการยุ ติ -
ธรรมให้แก่บรรดาผู้ ที& ถู กบีบ
บังคับ
7พระองค์ทรงสาํแดงวิธีการของ
พระองค์แก่โมเสส พระราชกิจ
ของพระองค์แก่ประชาชนอิส-
ราเอล
8พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณา
และมีพระคุณ ทรงกริ( วช้าและ
อุดมด้วยความเมตตา
9 พระองค์ จะไม่ทรงปรั กปราํ
เสมอหรือทรงกริ( วอยู่เป็นนิตย์
10 พระองค์มิได้ทรงกระทาํต่อ
เราตามเรื& องบาปของเรา หรือ

สดุดี DIF, DIK

(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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ทรงสนองตามความชั& วช้ าของ
เรา
11 เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือ
แผ่นดินเท่าใด ความเมตตาของ
พระองค์ที&มีต่อบรรดาคนที&เกรง
กลัวพระองค์กใ็หญ่ยิ&งเท่านั(น
12 ตะวันออกไกลจากตะวันตก
เท่าใด พระองค์ทรงปลดการ
ละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่า
นั(น
13 บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด
พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดา
คนที&ยาํเกรงพระองค์ฉันนั(น
14 เพราะพระองค์ ทรงทราบ
โครงร่างของเรา พระองค์ทรง
ระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี
15 ส่วนมนุษย์นั( น วันเวลาของ
เขาเหมือนหญ้า เขาเจริญขึ( น
เหมือนดอกไม้ในทุ่งนา
16 เพราะลมพัดผ่านมันไป มัน
กส็ูญเสีย และสถานที&ของมันไม่
รู้จักมันอีก
17 แต่ความเมตตาของพระเย-
โฮวาห์ นั( นดาํ รงอยู่ ตั( งแต่ นิ -
รันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที&
ยาํเกรงพระองค์ และความ
ชอบธรรมของพระองค์ต่อหลาน
เหลน
18 ต่อบรรดาผู้ ที& รักษาพันธ-
สัญญาของพระองค์และระลึ ก
อยู่ที& จะกระทาํตามพระบัญญัติ
ของพระองค์

19 พระเยโฮวาห์ทรงสถาปนา
บัลลั งก์ ของพระองค์ ไว้ ในฟ้ า
สวรรค์ และราชอาณาจักร
ของพระองค์ครองทุกสิ&งอยู่
20 ข้าแต่ท่านทั( งหลาย ผู้ เป็น
ทูตสวรรค์ของพระองค์ จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ท่านผู้
ทรงมหิทธิฤทธิ@  ผู้กระทาํตาม
พระบัญชาของพระองค์ และ
เชื& อฟังเสียงพระวจนะของพระ
องค์
21 พลโยธาทั( งสิ( นของพระองค์
จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
คือบรรดาผู้ รับใช้ที& กระทาํตาม
พระทัยพระองค์
22 พระราชกิจทั( งสิ( นของพระ
องค์ ในทุกสถานที& ที& พระองค์
ทรงครอบครองอยู่ จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิต
ใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์

การไตร่ตรองถึง
สง่าราศีของพระเจ้า

104
โอ จิตใจของข้าเอ๋ย
จงถวายสาธุการแด่

พระเยโฮวาห์ โอ ข้าแต่พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
พระองค์ใหญ่ยิ& งนัก พระองค์
ทรงเกียรติและความสูงส่งเป็น
ฉลองพระองค์
2 ผู้ ทรงคลุมพระองค์ ด้วยแสง
สว่างดุจดังฉลองพระองค์ ผู้ทรง

สดุดี DIK, DIH

(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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ขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่าน
3ผู้ทรงวางคานของที&ประทับอัน
สูงของพระองค์ไว้ในนํ(า ผู้ทรง
ใช้เมฆเป็นราชรถ ผู้ทรงดาํเนิน
ไปบนปีกของลม
4 ผู้ ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์
ของพระองค์ให้เป็นดุจวิญญาณ
และทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระ
องค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิง
5 ผู้ทรงวางรากฐานของแผ่นดิน
โลก เพื& อมิให้มันหวั&นไหวเป็น
นิตย์
6พระองค์ทรงคลุมมันไว้ด้วยนํ(า
ลึกอย่างกับเครื&องนุ่งห่ม นํ(าอยู่
เหนือภูเขา
7เมื&อพระองค์ทรงขนาบ นํ(านั(น
ก็หนีไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้อง
ของพระองค์ มันกวิ็&งไป
8นํ(านั(นขึ( นไปยังภูเขา แล้วไหล
ลงไปยังหุบเขา ไปยังที& ซึ& งพระ
องค์ทรงกาํหนดไว้ให้นํ(านั(น
9พระองค์ทรงวางขอบเขตมิให้
มันข้าม เพื& อมิให้มันคลุมแผ่น
ดินโลกอีก
10 พระองค์ทรงกระทาํให้นํ(า พุ
พลุ่ งขึ( นมาในหุบเขา นํ(านั( นก็
ไหลไประหว่างเขา
11 ให้บรรดาสัตว์ป่าได้ดื& มและ
ให้ลาป่าดับความกระหายของ
มัน
12 ที& ริมนํ(านั( น นกในอากาศจึง
ได้มีที& อาศัย มันร้องอยู่ท่าม-

กลางกิ&งไม้
13 พระองค์ทรงรดภูเขาจากที&
ประทั บอั นสู งของพระอง ค์
แผ่นดินโลกก็อิ& มด้ วยผลพระ
ราชกิจของพระองค์
14 พระองค์ทรงให้หญ้างอกมา
เพื&อสัตว์เลี( ยง และผักให้มนุษย์
ได้ดูแล เพื&อเขาจะทาํให้เกิดอา-
หารจากแผ่นดิน
15 และนํ(า องุ่ นซึ& งให้ ใจมนุษย์
ยินดี นํ(ามันเพื& อทาํให้หน้าของ
เขาทอแสง และขนมปังซึ&งเสริม
กาํลังใจมนุษย์
16 บรรดาต้นไม้ของพระเยโฮ-
วาห์ได้อิ&มหนาํ คือต้นสนสีดาร์
แห่ งเลบานอนซึ& งพระองค์ ได้
ทรงปลูกไว้
17 นกสร้างรังของมันอยู่ในนั( น
ส่วนนกกระสาดาํนั( น ต้นสน
สามใบเป็นบ้านของมัน
18 ภูเขาสูงนั( นเป็นที& ลี( ภัยของ
เลียงผา หินเป็นของตัวกระจง
ผา
19 พระองค์ทรงจัดตั( งดวงจันทร์
ให้กาํหนดฤดู ดวงอาทิตย์รู้ จัก
เวลาตกของมัน
20 พระองค์ทรงให้เกิดความมืด
และเป็นกลางคืน เป็นที&ซึ&งบรร-
ดาสัตว์ของป่าไม้คลานออกมา
21 สิ งโตหนุ่ มคาํรามหาเหยื& อ
ของมัน และแสวงหาอาหารของ
มันจากพระเจ้า

สดุดี DIH

(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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22 เมื& อดวงอาทิตย์ขึ( นมันก็รวบ
รวมกันและไปนอนอยู่ในที& ของ
มัน
23 มนุษย์ก็ออกไปทาํงานของ
เขา ไปทาํภารกิจของเขาจนเวลา
เยน็
24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
ราชกิ จของพระองค์ มากมาย
จริงๆ พระองค์ทรงสร้างการ
งานนั( นทั( งสิ( นด้วยพระปัญญา
แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยทรัพย์
สมบัติของพระองค์
25 ทะเลอยู่ ข้างโน้น ทั( งใหญ่
และกว้าง ซึ&งในนั(นมีสิ&งเคลื&อน
ไหวนับไม่ถ้วน คือสัตว์ที&มีชีวิต
ทั(งเลก็และใหญ่
26 กาํปั&นแล่นไปโน่นแน่ะ และ
เลวีอาธานที&พระองค์สร้างไว้ให้
เล่นนั(น
27 บรรดาสิ& งเหล่านี( แหงนหา
พระองค์ เพื&อให้พระองค์ประ-
ทานอาหารแก่มันตามเวลา
28 เมื&อพระองค์ประทานให้ มัน
ก็เก็บไป เมื& อพระองค์ทรงยื& น
พระหัตถ์ออก มันกอ็ิ&มหนาํด้วย
ของดี
29 เมื& อพระองค์ทรงซ่อนพระ
พักตร์เสีย มันทั(งหลายกล็าํบาก
ใจ เมื&อพระองค์ทรงเอาลมหาย
ใจมันไปเสีย มันกต็าย และกลับ
เป็นผงคลี
30 เมื&อพระองค์ทรงส่งวิญญาณ

ของพระองค์ออกไป มันก็ถูก
สร้างขึ( นมา และพระองค์ก็ทรง
เปลี& ยนโฉมหน้าของพื( นดินเสีย
ใหม่
31 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์จะ
ดาํรงอยู่เป็นนิตย์ พระเยโฮวาห์
จะทรงเปรมปรีดิ@ ในบรรดาพระ
ราชกิจของพระองค์
32 ผู้ทรงทอดพระเนตรโลก มัน
กส็ั&นสะท้าน   ผู้ทรงแตะต้อง
ภูเขา มันกม็ีควันขึ( นมา
33 ข้ามีชี วิตอยู่ตราบใด ข้าจะ
ร้ องเพลงถวายพระเยโฮวาห์
ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้า
34 การราํพึงของข้าจะเป็นสิ& งที&
พอพระทัย ข้าจะเปรมปรีดิ@ ใน
พระเยโฮวาห์
35 ขอคนบาปถูกผลาญเสียจาก
แผ่นดินโลก และขออย่าให้มีคน
ชั& วอีกเลย โอ จิตใจของข้าเอ๋ย
จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

การตกัเตือน
ใหส้รรเสริญพระเจ้า

105
โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮ-

วาห์ จงร้องทูลออกพระนาม
พระองค์ จงให้บรรดาพระราช-
กิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติ
ทั(งหลาย
2 จงร้ องเพลงถวายพระองค์

สดุดี DIH, DIM

(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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ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จง
เล่าถึงการมหัศจรรย์ทั( งสิ( นของ
พระองค์
3จงอวดพระนามบริสุทธิ@ ของ
พระองค์  ให้จิตใจของบรรดาผู้
แสวงหาพระเยโฮวาห์เปรมปรีดิ@
4จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และ
พระกาํลังของพระองค์ แสวงหา
พระพักตร์ของพระองค์เรื&อยไป
5จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ&งพระ
องค์ทรงกระทาํ การมหัศจรรย์
และคาํพิพากษาแห่งพระโอษฐ์
ของพระองค์
6โอ เชื( อสายของอับราฮัม ผู้
รับใช้ของพระองค์ เชื( อสายของ
ยาโคบ ผู้เลือกสรรของพระองค์
7พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเรา คาํพิพากษาของพระ
องค์อยู่ทั&วไปในแผ่นดินโลก
8พระองค์ทรงจดจาํพันธสัญญา
ของพระองค์อยู่เป็นนิตย์ คือ
พระวจนะที& พระองค์ทรงบัญชา
ไว้ตลอดหนึ&งพันชั&วอายุ

พระเจ้าไดท้รงช่วย
พวกบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล

9คือพันธสัญญาซึ&งพระองค์ทรง
กระทาํไว้กับอับราฮัม คาํปฏิ-
ญาณซึ&งทรงกระทาํไว้กับอิสอัค
10 ซึ& งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับ
ยาโคบให้ เป็นพระราชบัญญัติ
และแก่อิสราเอลให้ เป็นพันธ-
สัญญานิรันดร์

11 ว่า "เราจะให้แผ่นดินคานา-
อันแก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของ
เจ้าทั(งหลาย"
12 เมื& อเขายังมีคนจาํนวนน้อย
จาํนวนน้อยจริง ยังเป็นแต่คน
อาศัยอยู่ในนั(น
13 พเนจรไปจากประชาชาตินี(
ถึงประชาชาตินั( น จากราชอา-
ณาจักรนี( ถึงอีกชนชาติหนึ&ง
14 พระองค์มิ ได้ทรงยอมให้ ผู้
ใดบีบบังคับเขา พระองค์ทรง
ขนาบกษัตริย์หลายองค์ด้วยเห็น
แก่เขา
15 ว่า "อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที&
เราเจิมไว้ อย่าทาํอันตรายแก่
ผู้พยากรณ์ทั(งหลายของเรา"
16 เมื& อพระองค์ทรงเรี ยกการ
กันดารอาหารให้เกิดขึ( นที& แผ่น
ดิน และทรงทาํลายอาหารที&
บาํรุงชีวิตเสียสิ( น
17 พระองค์ทรงใช้ชายคนหนึ& ง
ไปข้างหน้าเขา คือโยเซฟ ซึ&งถูก
ขายไปเป็นทาส
18 เท้าของเขาเจ็บชํ(า ด้วยตรวน
ตัวเขาเข้าอยู่ในปลอกเหลก็
19 จนก ว่ าสิ& งที& เ ขาบอกไ ด้
บังเกิดขึ( น พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ทดสอบเขา
20 กษัตริย์ก็ทรงใช้ให้ไปปล่อย
ตัวเขา ผู้ปกครองของชนชาติ
ทั(งหลายได้ปล่อยเขาเป็นอิสระ
21 กษัตริย์ทรงตั( งเขาให้เป็นเจ้า

สดุดี DIM

(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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นายเหนือวังของพระองค์ เป็น
ผู้ปกครองกรรมสิทธิ@ ทั( งปวงของ
พระองค์
22 ให้ ผูกมั ดเจ้ านายของพระ
องค์ตามชอบใจ และสอนสติ
ปัญญาแก่ผู้อาวุโสของพระองค์
23 แล้วอิสราเอลได้มาที& อี ยิปต์
ยาโคบได้อาศัยอยู่ ในแผ่นดิน
ของฮาม
24 และพระเจ้ าทรงกระทาํให้
ประชาชนของพระองค์มีลูกดก
และทรงกระทาํให้ เขาแข็งแรง
กว่าคู่อริของเขา
25 พระองค์ทรงหันใจเขาเหล่า
นั( นให้เกลียดประชาชนของพระ
องค์ ให้ใช้กลอุบายแก่ผู้ รับใช้
ของพระองค์
26 พระองค์ทรงใช้โมเสสผู้ รับ
ใช้ของพระองค์ และอาโรนผู้ที&
พระองค์ทรงเลือกไว้
27 เขาทั( งสองกระทาํหมายสาํ-
คัญท่ามกลางเขาทั( งหลาย ทาํ
การมหัศจรรย์ ในแผ่นดินของ
ฮาม
28 พระองค์ทรงใช้ความมืดมา
กระทาํให้แผ่นดินมืด เขาทั( ง
หลายมิได้กบฏต่อพระวจนะของ
พระองค์
29 พระองค์ทรงกระทาํ ให้นํ(า
กลายเป็นเลือด และให้ปลาของ
เขาตาย
30 กบแห่กันมาเป็นฝูงใหญ่ที&

แผ่นดินของเขา แม้ห้องในของ
กษัตริย์ของเขากม็ี
31 พระองค์ตรัส และฝูงเหลือบ
หลายชนิดกม็าและริ( นมีไปทั&วใน
แผ่นดินของเขา
32 พระองค์ประทานลูกเห็บแก่
เขาแทนฝน และไฟไหม้ทั& ว
แผ่นดินของเขา
33 พระองค์ ทรงนาบเถาองุ่ น
และต้นมะเดื&อของเขา และทรง
ฟาดต้นไม้ในประเทศของเขาให้
หัก
34 พระองค์ตรัส และตั^ กแตน
วัยบินกม็า และตั^กแตนวัยคลาน
มานับไม่ถ้วน
35 มากินพืชในแผ่นดินของเขา
หมด และกินผลแห่งดินของเขา
สิ( น
36 พระองค์ทรงสั งหารบรรดา
ลูกหัวปีในแผ่นดินของเขา คือ
ผลแรกแห่งกาํลังทั(งสิ( นของเขา
37 แล้วพระองค์ทรงนาํอิสรา-
เอลออกไปพร้ อมกั บเงิ นและ
ทองคาํ และไม่มีสักคนหนึ& งใน
ตระกูลของพระองค์ที&อ่อนแอ
38 เมื&อเขาพรากจากไป อียิปต์ก็
ยินดี เพราะความครั&นคร้ามต่อ
อิสราเอลได้ตกอยู่บนเขา
39 พระองค์ ทรงกางเมฆเป็ น
เครื& องกาํบัง และไฟให้ความ
สว่างเวลากลางคืน
40 ประชาชนร้องขอ และพระ

สดุดี DIM

(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

 19_psa.pub 
 page 120

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1259

องค์ทรงนาํนกคุ่มมา และให้เขา
อิ&มใจด้วยอาหารจากฟ้าสวรรค์
41 พระองค์ทรงเปิดหิน และนํ(า
กไ็หลออกมา มันไหลพุ่งไปเป็น
แม่นํ(าในที&แห้งแล้ง
42 เพราะพระองค์ทรงระลึกถึง
พระสัญญาบริสุทธิ@ ของพระองค์
และอั บราฮัมผู้ รับใช้ ของพระ
องค์
43 พระองค์จึงทรงนาํประชาชน
ของพระองค์ออกมาด้วยความ
ชื&นบาน ทรงนาํผู้ที& เลือกสรรไว้
นั(นด้วยความเบิกบานใจ
44 และพระองค์ประทานแผ่น
ดินของบรรดาประชาชาติให้แก่
เขา และเขาได้ผลงานของชาติ
ทั(งหลายเป็นกรรมสิทธิ@
45 เพื& อเขาจะปฏิบัติกฎเกณฑ์
ของพระองค์ และรักษาพระราช
บัญญัติของพระองค์ จงสรร-
เสริญพระเยโฮวาห์เถิด

การกบฏของประชาชนและ
บรรดาพระเมตตาของพระเจ้า

106
จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด โอ

จงโมทนาขอบพระคุณพระเย-
โฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค์
ดาํรงเป็นนิตย์
2 ผู้ใดจะพรรณนาถึงพระราชกิจ
อันทรงมหิทธิฤทธิ@ ของพระเย-
โฮวาห์ ผู้ ใดจะแสดงถึงพระ

เกียรติ ของพระองค์อย่างครบ
ถ้วนได้
3 บรรดาผู้ ที& รั กษาความยุติ -
ธรรมก็เป็นสุข และผู้ที& กระทาํ
ความชอบธรรมตลอดเวลา
4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ระลึกถึ งข้าพระองค์ ด้วยความ
โปรดปรานซึ& งพระองค์ทรงมีต่อ
ประชาชนของพระองค์ โอ ขอ
ทรงประทานความรอดของพระ
องค์ให้แก่ข้าพระองค์
5 เพื& อข้าพระองค์จะเห็นความ
เจ ริ ญรุ่ ง เ รื องของบรรดา ผู้
เลือกสรรของพระองค์ เพื& อข้า
พระองค์จะเปรมปรีดิ@ ในความ
ยินดี แห่ งประชาชาติ ของพระ
องค์ เพื& อข้าพระองค์จะอวดได้
ร่วมกับมรดกของพระองค์
6ทั( งข้ าพระองค์ทั( งหลายและ
บรรพบุ รุษของข้ าพระองค์ ได้
กระทาํบาปแล้ว ข้าพระองค์ทั( ง
หลายได้กระทาํความชั& วช้า ข้า
พระองค์ทั(งหลายได้กระทาํอย่าง
ชั&วร้าย
7บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั( ง
หลายเมื& อท่านอยู่ในอียิปต์ท่าน
มิ ได้ เข้ าใจการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ ท่านมิได้ระลึกถึง
ความเมตตาอั นอุ ดมของพระ
องค์ แต่ได้กบฏต่อพระองค์ที&
ทะเล ที&ทะเลแดง
8ถึงกระนั(นพระองค์ยังทรงช่วย

สดุดี DIM, DIO

(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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ท่ านให้รอดเพราะเห็นแก่พระ
นามของพระองค์ เพื&อพระองค์
จะให้ทราบถึ งฤทธานุภาพอัน
ใหญ่ยิ&งของพระองค์
9พระองค์ทรงขนาบทะเลแดง
มันก็แห้งไป และพระองค์ทรง
นาํท่ านข้ามที& ลึ กอย่างกับเดิน
ข้ามถิ&นทุรกันดาร
10 พระองค์จึงทรงช่วยท่านให้
พ้นมื อของผู้ ที& เกลี ยดชังท่ าน
และไถ่ ท่ านจากเงื( อมมื อของ
ศัตรู
11 และนํ(าท่วมปฏิปักษ์ของท่าน
เขาไม่เหลือสักคนเดียว
12 แล้วท่านเชื& อพระวจนะของ
พระองค์ ท่านร้องเพลงสรร-
เสริญพระองค์
13 แต่ไม่ช้าท่านก็ลืมพระราช-
กิจของพระองค์เสีย ท่านไม่คอย
พระดาํรัสปรึกษาของพระองค์
14 แต่ในถิ& นทุรกันดารนั( นท่าน
มีความอยากอย่างรุนแรง และ
ได้ทดลองพระเจ้าในทะเลทราย
15 พระองค์ทรงประทานสิ& งที&
ท่านขอ แต่ทรงใช้โรคผอมแห้ง
มาท่ามกลางจิตใจท่าน
16 เมื& อคนในค่ายริษยาโมเสส
และอาโรนวิสุทธิชนของพระเย-
โฮวาห์
17 พื( นแผ่นดินอ้าปากกลืนดา-
ธานและทับคณะอาบีรัมเสีย
18 ไฟระเบิดในคณะของท่ าน

และเปลวเพลิงผลาญคนชั&วเสีย
19 ท่านได้สร้างลูกวัวในโฮเรบ
และนมัสการรูปเคารพหล่อ
20 ท่านจึงเอาสง่าราศีของพระ
เจ้าแลกกับรูปของวัวที&กินหญ้า
21 ท่านลืมพระเจ้า พระผู้ ช่วย
ให้รอดของท่าน ผู้ได้ทรงกระทาํ
พระราชกิจใหญ่โตในอียิปต์
22 ทาํการมหัศจรรย์ในแผ่นดิน
ของฮามและสิ& งน่าคร้ามกลัวที&
ทะเลแดง
23 เพราะฉะนั( นพระองค์ตรัสว่า
จะทาํลายท่านเสีย ดีแต่โมเสส
ผู้ เลือกสรรของพระองค์ได้มา
ยืนเฝ้าทัดทานพระองค์ เพื&อหัน
พระพิโรธของพระองค์เสียจาก
การทาํลาย
24 แล้วท่านก็ดู ถูกแผ่นดินอัน
ร่มรื&นนั(น ท่านไม่เชื&อพระวจนะ
ของพระองค์
25 ท่านบ่นอยู่ในเต็นท์ของท่าน
และไม่ฟังพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์
26 เพราะฉะนั(นพระองค์ทรงยก
พระหัตถ์ของพระองค์ปฏิญาณ
ต่อท่านว่าจะทาํให้ท่านล้มตาย
ในถิ&นทุรกันดาร
27 และจะกระจายเชื( อสายของ
ท่ านไปท่ ามกลางประชาชาติ
หว่านเขาไปทั&วประเทศทั(งหลาย
28 แล้วท่านก็ไปติดพันอยู่ กับ
พระบาอัลแห่งเมืองเปโอร์ และ

สดุดี DIO

(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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รับประทานเครื& องสั ตวบูชาที&
บูชาพระตาย
29 ท่านยั& วเย้าพระองค์ให้ทรง
กริ( วด้ วยการกระทาํ ของท่ าน
และโรคระบาดเกิดขึ( นท่ามกลาง
ท่าน
30 แล้วฟีเนหัสได้ยืนขึ( นจัดการ
ลงโทษและโรคระบาดนั(นกห็ยุด
31 ที& เขาทาํนั( นพระองค์ทรงนับ
ว่ าเป็ นความชอบธรรมแก่ เขา
ตลอดทุกชั& วอายุสืบต่อไปเป็น
นิตย์
32 ท่านทาํให้พระองค์กริ( วที& นํ(า
แห่งการโต้เถียง เพราะเรื&องของ
ท่านนี(  โมเสสก็พลอยเสียหาย
ด้วย
33 เพราะท่านทาํให้จิตใจโมเสส
ขมขื&น ดังนั(นริมฝีปากของเขาจึง
พูดถ้อยคาํหุนหัน
34 ท่ านมิ ได้ทาํลายชนชาติทั( ง
หลายตามที& พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาท่านไว้
35 แต่ท่านได้ปะปนกับประชา
ชาติเหล่านั(น และหัดทาํอย่างที&
เขาทาํกัน
36 ท่านปรนนิบัติรูปเคารพของ
เขาซึ&งกลายเป็นบ่วงสาํหรับท่าน
37 ท่านฆ่าบุตรชายและบุตรสาว
ของท่านถวายเป็นเครื&องสักการ
บูชาแก่ปีศาจ
38 ท่านเทโลหิตผู้ไร้ผิดออกมา
คือโลหิตบุตรชายบุตรสาวของ

ท่าน ผู้ซึ& งท่านได้ฆ่าเป็นเครื&อง
สั กการบูชาแก่ รู ปเคารพแห่ ง
คานาอัน แผ่นดินก็มลทินไป
ด้วยโลหิต
39 ท่านจึงเป็นคนไม่สะอาดด้วย
การกระทาํของท่าน และประ-
พฤติเยี& ยงโสเภณีในการกระทาํ
ของท่าน
40 แล้วความกริ( วของพระเยโฮ-
วาห์ก็พลุ่ งขึ( นต่อประชาชนของ
พระองค์ และพระองค์ทรงรัง-
เกียจมรดกของพระองค์
41 พระองค์ทรงมอบท่านไว้ใน
มือประชาชาติต่างๆ บรรดาผู้
ที& เกลียดท่านจึงปกครองเหนือ
ท่าน
42 ศัตรูของท่ านได้ บีบบั งคับ
ท่านและท่านตกไปอยู่ใต้อาํนาจ
ของเขา
43 พระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้น
หลายครั( ง แต่ท่านมักกบฏใน
จุดประสงค์ของท่าน และถูก
เหยียดลงด้ วยความชั& วช้ าของ
ท่าน
44 ถึงอย่างไร เมื& อพระองค์
สดับเสียงร้องทูลของท่าน พระ
องค์ทรงสนพระทัยในความทุกข์
ใจของท่าน
45 เพื& อเห็นแก่ท่าน พระองค์
ทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญาของ
พระองค์ และกลับทรงกรุณา
ตามความเมตตาอั นอุ ดมของ

สดุดี DIO

(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
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พระองค์
46 พระองค์ทรงให้ท่ านได้ รับ
ความสงสารจากบรรดาผู้ที&ได้ยึด
ท่านไปเป็นเชลย
47 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพระองค์ทั( งหลาย ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ทั( งหลายให้
รอด และขอทรงรวบรวมข้าพระ
องค์ทั( งหลายจากท่ามกลางประ
ชาชาติต่างๆ เพื&อข้าพระองค์ทั(ง
หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระ
นามบริสุทธิ@ ของพระองค์ และ
เริงโลดในการสรรเสริญพระองค์
48 จงถวายสาธุการแด่พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่
นิ รันดร์กาลจนถึ งนิ รันดร์กาล
และขอประชาชนทั( งปวงกล่าวว่า
"เอเมน" จงสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห์เถิด

เล่มที�หา้
ซึ�งเปรียบกบั

หนังสือพระราชบญัญติั
เกี �ยวกบัพระเจา้และ

พระวจนะของพระองค์
จงสรรเสริญพระเจ้า

107
โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮ-

วาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค์
ดาํรงเป็นนิตย์
2ให้ ผู้ที&พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ไว้
แล้วกล่าวดังนั(นเถิด คือผู้ที&พระ

องค์ทรงไถ่ ไว้จากมือของปร-
ปักษ์
3และรวบรวมเข้ ามาจากแผ่น
ดินทั(งหลาย จากตะวันออก และ
จากตะวันตก จากเหนือและจาก
ใต้

การปฏิบติัตามกฎต่างๆ
ของพระเจ้า

4เขาก็พเนจรอยู่ในป่าในที&แห้ง
แล้ง หาไม่พบทางที&จะเข้านคร
ซึ&งพอจะอาศัยได้
5หิวโหยและกระหาย จิตใจของ
เขากอ่็อนระอาไปในตัวเขา
6แล้วในความยากลาํบากของ
เขาเมื& อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจาก
ความทุกข์ใจของเขา
7พระองค์ทรงนาํเขาไปในทาง
ตรงจนเขามาถึ งนครซึ& งพอจะ
อาศัยได้
8โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเย-
โฮวาห์ เพราะความดี ของพระ
องค์ เพราะการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ที& มี ต่อบุตรทั( งหลาย
ของมนุษย์
9 เพราะผู้ที&กระหาย พระองค์
ทรงให้เขาอิ&ม และผู้ที&หิว พระ
องค์ทรงให้เขาหนาํใจด้วยของดี
10 ผู้ที&นั&งอยู่ในความมืดและเงา
มัจจุราช ถูกขังอยู่ ด้วยความ
ทุกข์ยากและติดตรวน
11 เพราะเขากบฏต่อพระวจนะ

สดุดี DIO, DIP

(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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ของพระเจ้า และหยามคาํปรึก-
ษาขององค์ผู้สูงสุด
12 พระองค์จึงทรงกระทาํจิตใจ
ของเขาทั( งหลายให้ถ่อมลงด้วย
งานหนัก เขาล้มลงและไม่มีใคร
ช่วย
13 แล้วในความยากลาํบากของ
เขาเมื& อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์
พระองค์ ทรงให้ เขารอดจาก
ความทุกข์ใจของเขา
14 พระองค์ทรงนาํเขาออกมา
จากความมื ดและเงามั จจุ ราช
และทรงระเบิดพันธนะของเขา
ให้ขาดสะบั(น
15 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาห์เพราะความดีของพระ
องค์ เพราะการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ที& มี ต่อบุตรทั( งหลาย
ของมนุษย์
16 เพราะพระองค์ทรงพังประตู
ทองสั มฤทธิ@ และทรงตั ดซี& ลู ก
กรงเหลก็เสีย
17 เขาเป็นคนโง่ เพราะการละ-
เมิดของเขา และเพราะความ
ชั& วช้าของเขา เขาต้องทนความ
ทุกข์ยาก
18 จิตใจเขารังเกียจอาหารทุก
ชนิดและเข้าไปใกล้ประตูความ
ตาย
19 แล้วในความยากลาํบากของ
เขาเมื& อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์
พระองค์ ทรงให้ เขารอดจาก

ความทุกข์ใจของเขา
20 พระองค์ ทรงใช้ พระวจนะ
ของพระองค์ไปรักษาเขา และ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิ& งต่างๆ
ที&จะทาํลายเขา
21 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาห์เพราะความดีของพระ
องค์ เพราะการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ที&มีอยู่ต่อบุตรทั( งหลาย
ของมนุษย์
22 และให้เขาถวายเครื& องสัก-
การบูชาโมทนาพระคุณ และเล่า
พระราชกิ จของพระองค์ ด้ วย
ความชื&นบาน
23 ผู้ที& ลงเรือไปในทะเล ทาํ
อาชีพอยู่บนนํ(ากว้างใหญ่
24 เขาได้ เห็นพระราชกิ จของ
พระเยโฮวาห์ และการมหัศ-
จรรย์ของพระองค์ในที&นํ(าลึก
25 เพราะพระองค์ ทรงบัญชา
และทรงให้ เกิ ดลมพายุซึ& งให้
คลื&นทะเลกาํเริบ
26 คนเหล่านั( นถู กซัดขึ( นไปสู่
ท้องฟ้าและลงไปสู่ที&ลึก ใจของ
เขาละลายไปเพราะเหตุ ความ
ยากลาํบาก
27 เขาถลาและโซเซไปอย่างคน
เมาและสิ( นปัญญาลง
28 แล้วในความยากลาํบากของ
เขาเมื& อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงช่วยนาํเขาออกจาก
ความทุกข์ใจของเขา

สดุดี DIP

(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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29 พระองค์ทรงกระทาํให้พายุ
สงบลงและคลื&นทะเลกน็ิ&ง
30 แล้ วเขาก็ ยินดี เพราะเขามี
ความเงียบ และพระองค์ทรงนาํ
เขามายังท่าที&เขาปรารถนา
31 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาห์เพราะความดีของพระ
องค์ เพราะการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ที& มี ต่อบุตรทั( งหลาย
ของมนุษย์
32 ให้ เขายอพระเกี ยรติ พระ
องค์ในชุมนุมประชาชน และ
สรรเสริญพระองค์ในที& ประชุม
ของผู้อาวุโส
33 พระองค์ทรงเปลี& ยนแม่นํ(า
ให้เป็นถิ& นทุรกันดาร นํ(า พุให้
เป็นดินแห้งผาก
34 แผ่นดินที& มีผลดกให้เป็นที&
แห้งแล้ง เพราะเหตุความโหด
ร้ายของชาวเมือง
35 พระองค์ทรงเปลี& ยนถิ&นทุร-
กันดารให้เป็นสระนํ(า แผ่นดิน
แห้งผากให้เป็นนํ(าพุ
36 และพระองค์ทรงให้คนหิว
โหยอาศัยที&นั&น เพื&อเขาจะสถา-
ปนานครซึ&งพอจะอาศัยได้
37 เขาหว่านนา และปลูกสวน
องุ่นและได้ผลดกมาก
38 โดยพระพรของพระองค์เขา
ทั(งหลายทวีผลมากยิ&ง และพระ
องค์มิ ได้ทรงให้ วั วของเขาลด
จาํนวนลง

39 เมื& อเขาถูกทาํให้น้อยลงและ
ถูกเหยียดให้ตํ&า โดยการบีบบัง
คั บกั บความยากลาํ บากและ
ความโศกเศร้า
40 พระองค์ทรงเทความดูหมิ&น
ลงบนเจ้านาย ทรงกระทาํให้เขา
พเนจรไปในถิ& นทุรกันดารที& ไม่
มีหนทาง
41 แต่พระองค์ทรงยกคนขัดสน
ขึ( นจากความทุกข์ยาก และกระ-
ทาํ ให้ ครอบครั วของเขามาก
อย่างฝูงแพะแกะ
42 คนชอบธรรมจะเห็ นและ
ยินดี และความชั& วช้าทั( งปวงก็
จะปิดปากของมัน
43 ผู้ ใดฉลาดและจะรักษาสิ& ง
เหล่านี(  กจ็ะเข้าใจถึงความเมต-
ตาของพระเยโฮวาห์

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
บทเพลงหรือเพลงสดุดี

ของดาวิด

108
โอ ข้าแต่พระเจ้า
จิ ตใจของข้ าพระ

องค์มั& นคง ข้าพระองค์จะร้อง
เพลงและร้ องเพลงสรรเสริ ญ
ด้วยจิตใจของข้าพระองค์
2พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย จง
ตื&นเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระ
องค์จะสรรเสริญพระองค์ท่าม-
กลางประชาชาติ ข้าพระองค์
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

สดุดี DIP, DIJ

(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
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ท่ามกลางชนชาติทั(งหลาย
4 เพราะความเมตตาของพระ
องค์ ใหญ่ ยิ& งเหนื อฟ้ าสวรรค์
ความจริงของพระองค์สูงถึงเมฆ

การทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า

5โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที&
เชิดชูเหนือฟ้าสวรรค์ ขอสง่า
ราศีของพระองค์อยู่ เหนื อทั& ว
แผ่นดินโลก
6 ขอทรงช่ วยให้ รอดโดยพระ
หัตถ์ขวาของพระองค์และทรง
ตอบข้าพระองค์ เพื&อว่าผู้ที&พระ
องค์ทรงรักจะได้รับการช่วยให้
พ้น
7พระเจ้าได้ตรัสด้วยความบริ-
สุทธิ@ ของพระองค์ว่า "เราจะปีติ
ยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม
และแบ่งหุบเขาเมืองสุคคทออก
8กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์
เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นที&กัน
ศีรษะของเรา ยูดาห์เป็นผู้ตั( ง
พระราชบัญญัติของเรา
9โมอับเป็นอ่างล้างชาํระของเรา
เราเหวี& ยงรองเท้าของเราลงบน
เอโดม เราโห่ร้องด้วยความมีชัย
เหนือฟีลิสเตีย"
10 ผู้ ใดจะนาํข้าพเจ้าเข้าไปใน
นครที&มีป้อม ผู้ใดจะนาํข้าพ-
เจ้าไปยังเอโดม
11 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิ
ได้ทรงทอดทิ( งข้ าพระองค์ทั( ง

หลายแล้วหรือ โอ ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ไม่ทรงออกไปกับกอง
ทัพของข้าพระองค์ทั( งหลายแล้ว
ล่ะ
12 ขอประทานความช่วยเหลือ
เพื& อต่อต้านความยุ่ งยากต่างๆ
เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์
กไ็ร้ผล
13 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทั( ง
หลายจะปฏิ บัติ อย่ างเข้มแข็ง
พระองค์เองจะทรงเป็นผู้เหยียบ
คู่อริของข้าพเจ้าทั(งหลายลง

ดาวิดบ่นเรือง
พวกศตัรูทีนินทาท่าน

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

109
โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้
ซึ&งข้าพระองค์สรร-

เสริญ ขออย่าทรงนิ&งเสีย
2 เพราะปากของคนชั& วและปาก
ของคนหลอกลวงอ้ าใส่ ข้าพระ
องค์อยู่แล้ว พวกเขาได้พูด
ปรักปราํข้าพระองค์ด้วยลิ( นมุสา
3เขาทั( งหลายล้อมข้าพระองค์ไว้
ด้วยถ้อยคาํเกลียดชัง และโจมตี
ข้าพระองค์อย่างไร้เหตุ
4 เขาเป็ นพวกปฏิ ปั กษ์ ต่ อข้ า
พระองค์ แทนความรั กของข้ า
พระองค์ ส่วนข้าพระองค์ได้
อธิษฐานเท่านั(น
5 เขาตอบแทนข้าพระองค์ด้วย
ความชั& วแทนความดี และความ

สดุดี DIJ, DIL

(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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เกลียดชังแทนความรักของข้า
พระองค์
6ขอทรงตั( งคนชั& วให้อยู่ เหนือ
เขา และให้ซาตานยืนอยู่ที& มือ
ขวาของเขา
7เมื&อพิจารณาคดี กใ็ห้เขาปรา-
กฏว่าเป็นผู้กระทาํผิด และให้
คาํ อธิ ษฐานของเขากลายเป็ น
ความบาป
8ขอให้วันเวลาของเขาน้อย ขอ
ให้อีกผู้หนึ& งมายึดตาํแหน่งของ
เขา
9 ขอให้ ลู กของเขากาํพร้ าพ่ อ
และภรรยาของเขาเป็นม่าย
10 ขอให้ลูกของเขาต้องเร่ร่อน
ขอทานเรื&อยไป ขอให้เขาหาอา-
หารจากที& รกร้างว่างเปล่าของ
เขา
11 ขอให้เจ้าหนี( มายึดของทั(งสิ( น
ที&เขามีอยู่ ขอคนต่างถิ&นมาปล้น
ผลงานของเขาไป
12 ขออย่าให้ผู้ใดเอน็ดูเขา อย่า
ให้ผู้ใดสงสารลูกกาํพร้าพ่อของ
เขา
13 ขอให้ทายาทของเขาถูกตัด
ออก และในคนชั& วอายุต่อมาก็
ขอให้ ชื& อของเขาถูกขีดฆ่าออก
เสีย
14 ขอให้ความชั& วช้าของบรรพ-
บุรุษของเขายังเป็นที&จาํได้อยู่ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่าให้
บาปของมารดาเขาลบเลือนไป

15 ขอให้ บาปเหล่ านั( นอยู่ ต่ อ
เบื( องพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เสมอไป เพื&อพระองค์จะทรงตัด
การระลึกถึงเขาเหล่านั(นเสียจาก
แผ่นดินโลก
16 เพราะเขาไม่จดจาํที&จะแสดง
ความเอ็นดู แต่ข่มเหงคนจน
และคนขัดสน เพื&อจะฆ่าคนที&
เศร้าใจเสีย
17 เขารักที&จะแช่ง ขอให้คาํแช่ง
ตกบนเขา เขาไม่ชอบการให้พร
ขอพรจงห่างไกลจากเขา
18 เขาเอาการแช่งห่มต่างเสื( อ
ผ้าของเขา ขอให้ซึมเข้าไปใน
กายของเขาอย่างนํ(า ขอให้ซึม
เข้ าไปในกระดู กของเขาอย่ าง
นํ(ามัน
19 ให้เหมือนเครื& องแต่งกายที&
คลุมเขาอยู่ เหมือนเข็มขัดที&
คาดเขาไว้เสมอ
20 ทั( งนี( ขอให้เป็นบาํเหน็จจาก
พระเยโฮวาห์แก่พวกปฏิปักษ์
ของข้าพระองค์ แก่ผู้ที&กล่าวร้าย
ต่อชีวิตของข้าพระองค์
21 โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า ขอทรงกระทาํเพื&อข้า
พระองค์ โดยเห็นแก่พระนาม
ของพระองค์ เพราะว่าความ
เมตตาของพระองค์นั(นประเสริฐ
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
22 เพราะข้ าพระองค์ ยากจน
และขัดสน และจิตใจของข้า

สดุดี DIL

(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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พระองค์กบ็าดเจบ็อยู่ภายใน
23 ข้ าพระองค์ สิ( นสุ ดไปแล้ ว
อย่างเงาตอนเย็น ข้าพระองค์
ถูกสลัดออกเหมือนตั^กแตน
24 เข่ าของข้ าพระองค์ ก็ อ่ อน
เปลี( ยเพราะการอดอาหาร ร่าง
กายของข้าพระองค์กซ็ูบผอมไป
25 ข้าพระองค์กลายเป็นที& ตาํ-
หนิติเตียนของเขา เมื&อเขามอง
ดูข้าพระองค์ เขากส็ั&นศีรษะ
26 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ โอ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้รอดตามความเมต-
ตาของพระองค์
27 เพื& อเขาจะทราบว่านี& เป็นฝี
พระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรง
กระทาํการนี(
28 ให้เขาแช่งไป แต่ขอพระองค์
ทรงอาํนวยพระพร เมื& อเขาลุก
ขึ( น ขอให้เขาได้อาย แต่ขอให้
ผู้รับใช้ของพระองค์ยินดี
29 ขอให้พวกปฏิ ปักษ์ของข้ า
พระองค์ห่มความอัปยศ ขอให้
ความอับอายสวมกายเขาอย่าง
เสื( อคลุม
30 ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพ-
เจ้ าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์
เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจะสรร-
เสริญพระองค์ท่ามกลางคนมาก
หลาย

31 เพราะพระองค์จะทรงประ-
ทับขวามือของคนขัดสน เพื& อ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที&ปรับ
โทษจิตใจเขานั(น
พระเยโฮวาหท์รงประทานให้
กษตัริยม์ีอํานาจครอบครอง

เพลงสดุดีของดาวิด

110
พระเยโฮวาห์ ตรั ส
กั บองค์พระผู้ เป็น

เจ้าของข้าพเจ้าว่า "จงนั& งที&ขวา
มือของเรา จนกว่าเราจะกระทาํ
ให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้า
ของเจ้า"
2 พระเยโฮวาห์ จะทรงใช้ คทา
ทรงฤทธิ@ ของพระองค์ท่ านไป
จากศิโยน จงครอบครองท่าม-
กลางศัตรูของพระองค์ท่านเถิด
3 ชนชาติ ของพระองค์ท่ านจะ
สมัครถวายตัวของเขาด้วยความ
เต็มใจ ในวันแห่งฤทธิ@ อาํนาจ
ของพระองค์ท่าน ด้วยเครื& อง
ประดับแห่งความบริสุทธิ@ จาก
ครรภ์ของอรุโณทัย นํ(าค้างแห่ง
วัยหนุ่มเป็นของพระองค์ท่าน
4พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแล้ว
และจะไม่ เปลี& ยนพระทั ยของ
พระองค์ว่า "เจ้าเป็นปุโรหิตเป็น
นิตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค"
5องค์พระผู้ เป็นเจ้าประทับข้าง
ขวาหัตถ์ของพระองค์ท่าน พระ
องค์จะทรงทลายบรรดากษัตริย์
ในวันที&ทรงพระพิโรธ

สดุดี DIL, DDI

(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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6พระองค์จะทรงกระทาํการพิ-
พากษาท่ามกลางประชาชาติให้
ซากศพเตม็ไปหมด พระองค์จะ
ทรงทลายผู้ เป็นประมุขทั& วแผ่น
ดินโลกอันกว้างขวาง
7พระองค์ท่ านจะทรงดื& มจาก
ลาํธารข้างทาง ฉะนั( นพระองค์
ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ( น

จงสรรเสริญพระเจ้าสําหรบั
พระราชกิจยิงใหญ่

ของพระองค์

111
จงสรรเสริญพระเย-
โฮวาห์เถิด ข้าพเจ้า

จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วย
สิ( นสุดใจของข้าพเจ้า ในคณะผู้
เที&ยงธรรม ในชุมนุมชน
2บรรดาพระราชกิจของพระเย-
โฮวาห์ใหญ่ยิ& ง เป็นที& ค้นคว้า
ของทุกคนที&พอใจ
3พระราชกิจของพระองค์สูงส่ง
และมีเกียรติ และความชอบ
ธรรมของพระองค์ดาํรงอยู่ เป็น
นิตย์
4พระองค์ได้ทรงให้พระราชกิจ
มหัศจรรย์ของพระองค์ เป็นที&
จดจาํ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระ
คุณและเตม็ไปด้วยพระกรุณา
5พระองค์ประทานอาหารให้ผู้ที&
เกรงกลัวพระองค์ พระองค์จะ
ทรงจดจาํ พันธสัญญาของพระ
องค์เสมอ
6พระองค์ได้ทรงสาํแดงฤทธา-

นุภาพแห่งพระราชกิจของพระ
องค์แก่ประชาชนของพระองค์
เพื& อจะทรงประทานมรดกของ
บรรดาประชาชาติแก่เขา
7พระหัตถกิจของพระองค์นั( น
สุจริตและยุติธรรม และพระ
บัญญัติทั( งหลายของพระองค์ก็
ไว้ใจได้
8สถาปนาอยู่ เป็นนิจกาล และ
ประกอบความจริ งกั บความ
เที&ยงธรรม
9พระองค์ทรงใช้การไถ่ให้มายัง
ประชาชนของพระองค์ พระองค์
ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระ
องค์เป็นนิตย์ พระนามของพระ
องค์บริสุทธิ@ และน่าคร้ามกลัว
จริงๆ

จงยําเกรง
พระเยโฮวาห์

10 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
เป็ นที& เ ริ& มต้ นของสติ ปั ญญา
บรรดาผู้ที&ปฏิบัติตามพระบัญ-
ญัติของพระองค์กไ็ด้ความเข้าใจ
ดี การสรรเสริญพระเจ้าดาํรงอยู่
เป็นนิตย์

 พระสญัญาต่างๆ
สําหรบัผูที้เกรงกลวั

พระเยโฮวาห์

112
จงสรร เส ริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด คนที&

เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข
คือผู้ปีติยินดีเป็นอันมากในพระ

สดุดี DDI-DDF

(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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บัญญัติของพระองค์
2 เชื( อสายของเขาจะทรงอานุ-
ภาพในแผ่นดิน ชั& วอายุที& เที&ยง
ธรรมจะรับพระพร
3ทรัพย์สมบัติและความมั& งคั& ง
มีอยู่ในเรือนของเขา และความ
ชอบธรรมของเขาดาํรงอยู่ เป็น
นิตย์
4 ความสว่ างจะโผล่ ขึ( นมาใน
ความมืดให้คนเที&ยงธรรม เขามี
ความเมตตา เต็มไปด้วยความ
สงสารและชอบธรรม
5คนที& ดี จะแสดงความเมตตา
คุณและให้ยืม เขาจะดาํเนินการ
ของเขาด้วยความยุติธรรม
6แน่นอนเขาจะไม่ถดถอยเป็น
นิตย์ คนจะระลึกถึงคนชอบ
ธรรมอยู่เป็นนิตย์
7 เขาจะไม่กลัวข่าวร้าย จิตใจ
ของเขายึดแน่น วางใจในพระ
เยโฮวาห์
8จิตใจของเขาแน่วแน่ เขาจะไม่
กลัวจนกว่าจะเห็นความประสงค์
ต่อศัตรูของเขาสาํเรจ็
9 เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คน
ยากจน ความชอบธรรมของเขา
ดาํรงเป็นนิตย์ เขาของเขาจะถูก
เชิดชูขึ( นด้วยเกียรติ
10 คนชั&วจะเห็นแล้วเป็นทุกข์ใจ
เขาขบเขี( ยวเคี( ยวฟันแล้วละลาย
ไป ความปรารถนาของคนชั&วนั(น
จะสูญเปล่า

จงสรรเสริญพระเจ้า
เพราะความดีงาม

ของพระองค์

113
จงสรร เส ริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด โอ

บรรดาผู้ รับใช้ของพระเยโฮวาห์
เอ๋ย จงสรรเสริญเถิด จงสรร-
เสริญพระนามพระเยโฮวาห์
2สาธุการแด่พระนามของพระ
เยโฮวาห์ตั( งแต่บัดนี( เป็นต้นไป
เป็นนิตย์
3ตั( งแต่ที&ดวงอาทิตย์ขึ( นจนถึงที&
ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระ
เยโฮวาห์เป็นที&สรรเสริญ
4 พระเยโฮวาห์ ประทับอยู่ สู ง
เหนือประชาชาติทั( งปวง และ
สง่ าราศีของพระองค์สู งเหนือ
ฟ้าสวรรค์
5 ไม่มีพระใดเป็นเหมื อนพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผู้ประ-
ทับบนที&สูง
6 ผู้ ถ่ อมพระทั ยลงทอดพระ
เนตรสิ& งทั( งปวงในสวรรค์และ
แผ่นดินโลก
7พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ( น
มาจากผงคลี และทรงยกคน
ขัดสนขึ( นมาจากกองขยะ
8 เพื& อให้ เขานั& งกั บบรรดาเจ้ า
นาย คือบรรดาเจ้านายแห่งชน
ชาติของพระองค์
9พระองค์โปรดให้หญิงหมันมี
บ้านอยู่ เป็นแม่ที&ชื&นบานมีบุตร

สดุดี DDF, DDK

(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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จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
จงยําเกรงพระเจ้า

เพราะบรรดาพระราชกิจ
ของพระองค์

114
เมื& ออิ สราเอลออก
ไปจากอี ยิปต์ คือ

วงศ์ วานของยาโคบไปจากชน
ชาติต่างภาษา
2 ยูดาห์กลายเป็นสถานบริสุทธิ@
ของพระองค์ อิสราเอลเป็นอา-
ณาจักรของพระองค์
3ทะเลมองแล้วหนี จอร์แดนหัน
กลับ
4 ภู เขากระโดดเหมื อนแกะผู้
เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ
5เป็นอะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้า
จึงหนี แม่นํ(าจอร์แดนเอ๋ย เจ้า
จึงหันกลับ
6ภูเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดด
เหมือนแกะผู้ เนินเขาเอ๋ย เจ้า
จึงกระโดดเหมือนลูกแกะ
7แผ่นดินเอ๋ย สั&นเทิ( มเถิด ต่อ
เบื( องพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ต่อเบื( องพระพักตร์พระเจ้าของ
ยาโคบ
8ผู้ให้หินเป็นสระนํ(า หินเหล็ก
ไฟเป็นนํ(าพุ

จงมั นใจ
ในพระเจ้า

115
โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ มิใช่แก่เหล่าข้า

พระองค์ มิใช่แก่เหล่าข้าพระ

องค์ พระเจ้าข้า แต่ขอถวาย
สง่ าราศี แด่ พระนามของพระ
องค์ เพราะเห็นแก่ความเมตตา
ของพระองค์ และความจริงของ
พระองค์
2 ทาํ ไมบรรดาประชาชาติ จะ
กล่าวว่า "บัดนี( พระเจ้าของเขา
ทั(งหลายอยู่ไหนเล่า"
3แต่พระเจ้าของเราทั( งหลายอยู่
ในฟ้าสวรรค์ สิ& งใดที&พระองค์
พอพระทัยพระองค์กท็รงกระทาํ
4 รูปเคารพของคนเหล่านั(นเป็น
เงินและทองคาํ เป็นหัตถกรรม
ของมนุษย์
5 รูปเหล่านั( นมีปาก แต่พูดไม่
ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้
6มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน มีจมูก
แต่ดมไม่ได้
7มีมือ แต่คลาํไม่ได้ มีเท้า แต่
เดินไม่ได้ รูปเหล่านั( นทาํเสียง
ในคอไม่ได้
8 ผู้ ที& ทาํ รู ปเหล่ านั( นจะเป็ น
เหมือนรูปเหล่านั(น เออ บรรดา
ผู้ ที& วางใจในรูปเหล่านั( นก็เช่น
กัน
9โอ อิสราเอลเอ๋ย จงวางใจใน
พระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรง
เป็นความอุปถั มภ์และเป็นโล่
ของเขาทั(งหลาย
10 โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงวาง
ใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์
ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็น

สดุดี DDK-DDM

(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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โล่ของเขาทั(งหลาย
11 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
เอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์
เถิด พระองค์ทรงเป็นความอุป-
ถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั(งหลาย
12 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นห่ วง
เราทั(งหลาย พระองค์จะทรงอาํ-
นวยพระพรเราทั( งหลาย พระ
องค์ จะทรงอาํ นวยพระพรแก่
วงศ์วานอิสราเอล พระองค์จะ
ทรงอาํนวยพระพรแก่วงศ์วาน
อาโรน
13 พระองค์จะทรงอาํนวยพระ
พรแก่บรรดาผู้ที&ยาํเกรงพระเย-
โฮวาห์ทั(งผู้น้อยและผู้ใหญ่
14 พระเยโฮวาห์จะทรงให้ท่าน
เพิ&มพูนขึ( นทั( งท่านและลูกหลาน
ของท่าน
15 ท่ านได้ รับพระพรจากพระ
เยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก
16 ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรง
ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตร
ทั(งหลายของมนุษย์
17 คนตายไม่สรรเสริญพระเย-
โฮวาห์ หรือผู้ที&ลงไปสู่ที&สงัดก็
เช่นนั(น
18 แต่เราทั( งหลายจะสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ ตั( งแต่บัดนี( เป็น
ต้นไปเป็นนิตย์ จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์เถิด

การประกาศความรกัต่อ
พระเจ้าเพราะพระองค์

ทรงช่วยใหพ้น้

116
ข้ าพเจ้ารักพระเย-
โฮวาห์ เพราะพระ

องค์ทรงสดับเสียงและคาํวิงวอน
ของข้าพเจ้า
2 เพราะพระองค์ทรงเงี& ยพระ
กรรณสดับข้าพเจ้า เพราะฉะนั(น
ข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่า
ที&ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่
3ความเศร้าโศกแห่งความตาย
มาล้อมข้าพเจ้าอยู่ ความเจ็บ
ปวดแห่ งนรกจั บข้ าพเจ้ า ไ ว้
ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและ
ความระทม
4แล้วข้าพเจ้าร้องทูลออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ว่า "โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยชีวิตข้า
พระองค์ให้รอด"
5พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณา
และชอบธรรม พระเจ้าของเรา
ทั(งหลายกอปรด้วยพระเมตตา
6พระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู้
น้อยไว้ เมื&อข้าพเจ้าตกตํ&า พระ
องค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด
7โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย กลับ
ไปสู่ ที& พักของเจ้าเถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํแก่เจ้า
อย่างบริบูรณ์
8 เพราะพระองค์ทรงช่วยจิตใจ
ข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุราช

สดุดี DDM, DDO

(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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ช่วยนัยน์ตาข้าพระองค์จากนํ(า
ตา ช่วยเท้าข้าพระองค์จากการ
ล้ม
9 ข้ าพเจ้ าจะดาํ เนิ นอยู่ เฉพาะ
เบื( องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ใน
แผ่นดินของคนเป็น
10 ข้าพเจ้าเชื& อแล้ว เหตุฉะนั(น
ข้าพเจ้าจึงพูด ข้าพเจ้าได้รับ
ความทุกข์ยากใหญ่ยิ&ง
11 ข้าพเจ้ากล่าวด้วยความเร่ง
ร้อนว่า "คนเรานี( เป็นคนโกหก
ทั(งนั(น"
12 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทน
พระเยโฮวาห์ได้ เนื&องจากบรร-
ดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อ
ข้าพเจ้า
13 ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความ
รอดและร้องทู ลออกพระนาม
พระเยโฮวาห์
14 บัดนี(  ข้าพเจ้าจะทาํตามคาํ
ปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเย-
โฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทั( งปวง
ของพระองค์
15 มรณกรรมแห่งวิสุทธิชนของ
พระองค์สาํคัญในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์
16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แท้
จริงข้าพระองค์เป็นผู้ รับใช้ของ
พระองค์ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์
เป็นผู้ รับใช้ของพระองค์ เป็น
บุตรชายของหญิงคนใช้ของพระ
องค์ พระองค์ทรงแก้พันธนะ

ของข้าพระองค์
17 ข้ าพระองค์จะถวายเครื& อง
สักการบูชาโมทนาพระคุณแด่
พระองค์ และจะร้องทูลออก
พระนามของพระเยโฮวาห์
18 บัดนี(  ข้าพเจ้าจะทาํตามคาํ
ปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเย-
โฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทั( งปวง
ของพระองค์
19 ในบริเวณพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ โอ เยรูซาเลม็เอ๋ย ใน
ท่ามกลางเธอ จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์เถิด

การสรรเสริญพระเจ้าเพราะ
ความเมตตาของพระองค์

117
โอ ประชาชาติทั( ง
ปวงเอ๋ย จงสรร-

เสริญพระเยโฮวาห์เถิด ชนชาติ
ทั(งหลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์
เถิด
2 เพราะความเมตตาของพระ
องค์ ที& มี ต่ อเรานั( นใหญ่หลวง
และความจริงของพระเยโฮวาห์
ดาํรงเป็นนิตย์ จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์เถิด
การโมทนาขอบพระคุณเพราะ
ความรอดของพระเยโฮวาห์

118
โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮ-

วาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค์
ดาํรงเป็นนิตย์

สดุดี DDO-DDJ

(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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2 บัดนี( จงให้อิสราเอลกล่าวว่า
"ความเมตตาของพระองค์ดาํรง
เป็นนิตย์"
3บัดนี( จงให้วงศ์วานอาโรนกล่าว
ว่า "ความเมตตาของพระองค์
ดาํรงเป็นนิตย์"
4 บัดนี( จงให้บรรดาผู้ ที& ยาํเกรง
พระเยโฮวาห์กล่าวว่า "ความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงเป็น
นิตย์"
5 ข้าพเจ้าได้ ร้องทูลพระเยโฮ-
วาห์ในยามเป็นทุกข์ พระเยโฮ-
วาห์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงตั( ง
ข้าพเจ้าให้อยู่ในที&กว้างขวาง
6มีพระเยโฮวาห์อยู่ฝ่ายข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทาํ
อะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า
7พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพ-
เจ้า พร้อมกับผู้อื& นที& ช่วย
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะเห็นความ
ปรารถนาของข้าพเจ้าต่อคนที&
เกลียดข้าพเจ้านั(นสาํเรจ็
8การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดี
กว่าที&จะเชื&อใจในมนุษย์
9การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดี
กว่าที&จะเชื&อใจในเจ้านาย
10 ประชาชาติทั( งหลายได้ล้อม
ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะทาํลายเขา
ในพระนามพระเยโฮวาห์
11 เขาทั( งหลายได้ล้อมข้าพเจ้า
ล้อมรอบข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะ
ทาํลายเขาในพระนามพระเยโฮ-

วาห์
12 เขาได้ ล้อมข้าพเจ้าเหมือน
ผึ( ง เขาทั( งหลายดับเสียแล้ว
เหมือนเปลวไฟหนาม เพราะ
ข้าพเจ้าจะทาํลายเขาในพระนาม
พระเยโฮวาห์
13 เจ้ าได้ ผลั ก ข้ าพเจ้ าอย่ าง
แรงเพื& อให้ข้าพเจ้าล้มลง แต่
พระเยโฮวาห์ทรงช่วยข้าพเจ้า
14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกาํลัง
และบทเพลงของข้าพเจ้า พระ
องค์ทรงมาเป็นความรอดของ
ข้าพเจ้า
15 เสี ยงแห่ งความยิ นดี และ
ความรอดอยู่ ในพลับพลาของ
ผู้ชอบธรรมว่า "พระหัตถ์ขวา
ของพระเยโฮวาห์ห้าวหาญนัก
16 พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮ-
วาห์เป็นที& เชิดชู พระหัตถ์ขวา
ของพระเยโฮวาห์ห้าวหาญนัก"
17 ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่ข้าพ-
เจ้าจะเป็นอยู่ และประกาศพระ
ราชกิจของพระเยโฮวาห์
18 พระเยโฮวาห์ ทรงตี สอน
ข้าพเจ้าอย่างหนัก แต่พระองค์
ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุ-
ราช
19 ขอเปิดประตูความชอบธรรม
ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าประตู
นั( นไปและจะสรรเสริญพระเย-
โฮวาห์
20 นี& คือประตูของพระเยโฮวาห์

สดุดี DDJ

(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
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คนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี(
21 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระ
องค์ เพราะพระองค์ทรงฟังข้า
พระองค์ และมาเป็นความรอด
ของข้าพระองค์
22 ศิลาซึ& งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย
ได้กลั บกลายเป็นศิลามุมเอก
แล้ว
23 การนี( เป็นมาจากพระเยโฮ-
วาห์ เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์
แก่ตาเรา
24 นี& เป็นวันซึ& งพระเยโฮวาห์ได้
ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ@ และ
ยินดีในวันนั(น
25 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิด
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี( ขอ
ประทานความจาํเริญแก่ข้าพระ
องค์ทั(งหลายเถิด
26 ขอให้ท่ านผู้ เข้ ามาในพระ
นามของพระเยโฮวาห์จงได้ รับ
พระพร ข้าพเจ้าทั(งหลายอวยพร
ท่านทั( งหลายจากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์
27 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮ-
วาห์ ผู้ทรงประทานความสว่าง
แก่เรา จงผูกมัดเครื&องบูชาด้วย
เชือกไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชา
28 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ
ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้า

พระองค์จะเชิดชูพระองค์
29 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดาํรงเป็นนิตย์

บรรดาคําอธิษฐาน
และการสรรเสริญ

อาเลฟ (ก)

119
บรรดาผู้ ที& ดี รอบ
คอบในทางของเขา

กเ็ป็นสุข คือผู้ที&ดาํเนินตามพระ
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
2 ผู้ ที& รั กษาบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ก็เป็นสุข คือผู้ที&
แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ
3ทั( งผู้ ที& ไม่กระทาํความชั& วช้ า
แต่ เดินตามบรรดาพระมรรคา
ของพระองค์
4พระองค์ได้ทรงบัญชาให้ เรา
ทั( งหลายรั กษาข้ อบั งคั บของ
พระองค์อย่างเคร่งครัด
5โอ ขอให้ทางทั( งหลายของข้า
พระองค์มั& นคงในการรักษากฎ
เกณฑ์ของพระองค์
6 แล้ วข้ าพระองค์จะไม่ ได้ รับ
ความอาย เมื& อข้าพระองค์เอา
ใจใส่พระบัญญัติทั( งสิ( นของพระ
องค์
7 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระ
องค์ด้วยใจเที&ยงตรง เมื& อ
ข้าพระองค์เรียนรู้คาํตัดสินอัน
ชอบธรรมของพระองค์

สดุดี DDJ, DDL

(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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8ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์
ของพระองค์ โอ ขออย่าทรง
ทอดทิ( งข้าพระองค์เสียอย่างสิ( น
เชิงเลย

เบธ (ข)
9หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้
บริสุทธิ@ ได้อย่างไร โดยระแวด
ระวังตามพระวจนะของพระองค์
10 ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์
ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ โอ ขอ
อย่าให้ ข้าพระองค์หลงไปจาก
พระบัญญัติของพระองค์
11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดาํ-
รัสของพระองค์ไว้ในใจของข้า
พระองค์ เพื&อข้าพระองค์จะไม่
ทาํบาปต่อพระองค์
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ สาธุ-
การแด่พระองค์ ขอทรงสอนกฎ
เกณฑ์ ของพระองค์แก่ ข้ าพระ
องค์
13 ข้าพระองค์ประกาศด้วยริม
ฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดา
คาํตัดสินแห่งพระโอษฐ์ของพระ
องค์
14 ข้าพระองค์ ปีติ ยินดี ในทาง
แห่งบรรดาพระโอวาทของพระ
องค์ มากเท่ากับในความมั& งคั& ง
ทั(งสิ( น
15 ข้ าพระองค์จะราํ พึ งถึ งข้อ
บังคับของพระองค์ และเอาใจ
ใส่ทางทั(งหลายของพระองค์
16 ข้ าพระองค์ จะปี ติ ยิ นดี ใน

กฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระ
องค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระ
องค์

กิเมล (ค)
17 ขอทรงกระทาํแก่ผู้รับใช้ของ
พระองค์อย่างบริบูรณ์ เพื& อข้า
พระองค์จะมี ชี วิตและจะรักษา
พระวจนะของพระองค์
18 ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื& อ
ข้าพระองค์จะเห็นสิ& งมหัศจรรย์
จากพระราชบั ญญั ติ ของพระ
องค์
19 ข้ าพระองค์ เป็นคนพเนจร
บนแผ่นดินโลก ขออย่าทรงซ่อน
พระบัญญัติ ของพระองค์จาก
ข้าพระองค์เสีย
20 จิตใจของข้าพระองค์เร่าร้อน
เพราะปรารถนาคาํตั ดสิ นของ
พระองค์ตลอดเวลา
21 พระองค์ทรงขนาบคนยโสที&
ถูกสาปแช่ง ผู้หลงไปจากพระ
บัญญัติของพระองค์
22 ขอทรงนาํ การตาํ หนิ และ
การประมาทไปจากข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรร-
ดาพระโอวาทของพระองค์
23 แม้เจ้านายนั& งปรึกษากันต่อ
สู้ ข้าพระองค์ แต่ผู้ รับใช้ของ
พระองค์ได้ราํ พึ งถึ งกฎเกณฑ์
ของพระองค์
24 บรรดาพระโอวาทของพระ
องค์ เป็นความปีติ ยินดีของข้า

สดุดี DDL

(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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พระองค์ เป็นที&ปรึกษาของข้า
พระองค์

ดาเลธ (ง)
25 จิตใจของข้าพระองค์ติดผง
คลี ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระ
องค์ตามพระวจนะของพระองค์
26 ข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของ
ข้าพระองค์ และพระองค์ทรงฟัง
ข้าพระองค์ ขอทรงสอนกฎ
เกณฑ์ ของพระองค์แก่ ข้ าพระ
องค์
27 ขอทรงกระทาํให้ข้าพระองค์
เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระ
องค์ และข้าพระองค์จะกล่าวถึง
พระราชกิ จอั นมหัศจรรย์ของ
พระองค์
28 จิตใจของข้าพระองค์ละลาย
ไปด้วยความโศก ขอทรงเสริม
กาํลังข้าพระองค์ตามพระวจนะ
ของพระองค์
29 ขอทรงให้ทางเทียมเท็จไกล
จากข้าพระองค์ และขอโปรด
ประทานพระราชบั ญญั ติ ของ
พระองค์แก่ข้าพระองค์
30 ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่ง
ความจริง ข้าพระองค์ตั( งคาํตัด
สินของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้า
พระองค์
31 ข้ าพระองค์ ผู กพั นอยู่ กั บ
บรรดาพระโอวาทของพระองค์
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่า
ให้ข้าพระองค์ขายหน้า

32 ข้าพระองค์จะวิ& งในทางพระ
บัญญัติของพระองค์ เมื& อพระ
องค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์
กว้างขวาง

ฮี (จ)
33 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระ
องค์แก่ข้าพระองค์ และข้าพระ
องค์จะรักษาทางนั( นไว้ จนสุ ด
ปลาย
34 ขอประทานความเข้ าใจแก่
ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะ
รักษาพระราชบัญญัติของพระ
องค์ไว้ ข้าพระองค์จะปฏิบัติ
พระราชบัญญัตินั( นด้ วยสุดใจ
ของข้าพระองค์
35 ขอโปรดให้ข้าพระองค์ไปใน
มรรคาแห่งพระบัญญัติของพระ
องค์ เพราะข้าพระองค์ยินดีใน
มรรคานั(น
36 ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์ใน
บรรดาพระโอวาทของพระองค์
และมิใช่ในทางโลภกาํไร
37 ขอทรงหั นนั ยน์ ตาของข้ า
พระองค์ ไปจากการมองดู สิ& ง
อนิจจัง และขอทรงสงวนชีวิต
ของข้ าพระองค์ ในพระมรรคา
ของพระองค์
38 ขอทรงยืนยันพระวจนะของ
พระองค์กับผู้รับใช้ของพระองค์
ผู้เกรงกลัวพระองค์
39 ขอทรงหันการเยาะเย้ยซึ& ง

สดุดี DDL

(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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ข้าพระองค์ครั&นคร้ามนั(นไปเสีย
เพราะคาํตัดสินของพระองค์นั( น
ดี
40 ดูเถิด ข้าพระองค์ปรารถนา
ข้อบังคับของพระองค์ โดย
ความชอบธรรมของพระองค์
ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์

เวา (ฉ)
41 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ความเมตตาของพระองค์มาถึง
ข้าพระองค์ คือความรอดของ
พระองค์ตามพระวจนะของพระ
องค์
42 แล้วข้าพระองค์จะมีคาํตอบ
แก่ ผู้ ที& เยาะเย้ ยข้ าพระองค์
เพราะข้าพระองค์วางใจในพระ
วจนะของพระองค์
43 ขออย่าทรงนาํพระวจนะแห่ง
ความจริ งออกไปจากปากข้ า
พระองค์อย่างสิ( นเชิง เพราะ
ความหวังของข้าพระองค์อยู่ใน
คาํตัดสินของพระองค์
44 ข้ าพระองค์ จะ รั กษาพระ
ราชบัญญัติของพระองค์สืบๆไป
เป็นนิจกาล
45 และข้าพระองค์จะเดินอย่าง
เสรีเพราะข้าพระองค์ได้แสวงหา
ข้อบังคับของพระองค์
46 ข้าพระองค์จะพูดถึงพระโอ-
วาทของพระองค์ต่อเบื( องพระ
พักตร์บรรดากษัตริย์และจะไม่
ขายหน้า

47 ข้ าพระองค์ จะปี ติ ยิ นดี ใน
พระบัญญัติของพระองค์ ซึ& งข้า
พระองค์รัก
48 ข้าพระองค์จะยกมือต่อพระ
บัญญัติของพระองค์ซึ& งข้าพระ
องค์รัก และข้าพระองค์จะราํพึง
ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์

เซน (ช)
49 ขอทรงระลึ กถึ งพระวจนะ
ของพระองค์ที& มีต่อผู้ รับใช้ของ
พระองค์ ซึ&งพระองค์ทรงกระทาํ
ให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั(น
50 นี& คื อการเล้ าโลมในความ
ทุกข์ยากของข้าพระองค์ คือ
พระวจนะของพระองค์ให้ ชี วิต
แก่ข้าพระองค์
51 คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์
ยิ&งนัก แต่ข้าพระองค์ไม่หันเสีย
จากพระราชบั ญญั ติ ของพระ
องค์
52 ข้าพระองค์ระลึกถึงคาํตัดสิน
ของพระองค์แต่โบราณกาล โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์
ได้รับความเล้าโลมใจ
53 ความกริ( วอั นเร่ าร้ อนฉวย
ข้าพระองค์ไว้ เพราะเหตุคนชั& ว
ผู้ละทิ( งพระราชบัญญัติของพระ
องค์
54 กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ได้
เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ใน
เรือนที&ข้าพระองค์อาศัยอยู่นั(น
55 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ใน

สดุดี DDL

(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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กลางคืนข้ าพระองค์ ระลึ กถึ ง
พระนามของพระองค์ และรักษา
พระราชบัญญัติของพระองค์ไว้
56 สิ& งนี( ได้ตกมายังข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับ
ของพระองค์ไว้

เชธ (ซ)
57 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ ทรงเป็ นส่ วนของข้ าพระ
องค์ ข้าพระองค์กล่าวว่าข้าพระ
องค์จะรักษาพระวจนะของพระ
องค์
58 ข้ าพระองค์ วอนขอความ
โปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ( น
สุดใจของข้าพระองค์ ขอทรง
กรุณาแก่ ข้ าพระองค์ตามพระ
ดาํรัสของพระองค์
59 ข้ าพระองค์ คิ ดถึ งทางทั( ง
หลายของข้าพระองค์ แล้วข้า
พระองค์หันเท้าของข้าพระองค์
ไปสู่ บรรดาพระโอวาทของพระ
องค์
60 ข้าพระองค์เร่งรีบไม่ล่าช้าที&
จะรั กษาพระบัญญัติ ของพระ
องค์
61 แม้ ห มู่ คนชั& วดั ก ข้ าพระ
องค์ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระ
ราชบัญญัติของพระองค์
62 พอเที& ยงคืนข้าพระองค์จะ
ลุกขึ( นโมทนาพระคุณพระองค์
เนื&องด้วยคาํตัดสินอันชอบธรรม
ของพระองค์

63 ข้าพระองค์เป็นเพื&อนกับทุก
คนผู้ยาํเกรงพระองค์กับผู้ที& รัก-
ษาข้อบังคับของพระองค์
64 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แผ่น
ดินโลกเตม็ด้วยความเมตตาของ
พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์
ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

เทธ (ฌ)
65 พระองค์ได้ทรงกระทาํดี ต่อ
ผู้รับใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของ
พระองค์
66 ขอทรงสอนคาํตั ดสิ นและ
ความรู้แก่ข้าพระองค์ เพราะ
ข้าพระองค์เชื& อถือพระบัญญัติ
ของพระองค์
67 ก่อนที& ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
ข้าพระองค์หลงเจิ& น แต่บัดนี(
ข้าพระองค์รักษาพระวจนะของ
พระองค์ไว้
68 พระองค์ประเสริฐ และทรง
กระทาํการดี ขอทรงสอนกฎ
เกณฑ์ ของพระองค์แก่ ข้ าพระ
องค์
69 คนโอหั งป้ ายความเท็จใส่
ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะ
รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วย
สุดใจ
70 จิตใจของเขาทั( งหลายตํ&า ช้า
เหมือนไขมัน แต่ข้าพระองค์
ปีติ ยินดีในพระราชบัญญัติของ
พระองค์

สดุดี DDL

(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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71 ดีแล้วที& ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
เพื& อข้าพระองค์จะเรียนรู้ถึงกฎ
เกณฑ์ของพระองค์
72 สาํหรับข้าพระองค์ พระ
ราชบัญญัติแห่งพระโอษฐ์ของ
พระองค์ก็ดีกว่าทองคาํและเงิน
พันๆแท่ง

โจด (ญ)
73 พระหั ตถ์ ของพระองค์ ได้
สร้ างและสถาปนาข้ าพระองค์
ขอประทานความเข้ าใจแก่ ข้ า
พระองค์เพื&อข้าพระองค์จะเรียน
รู้พระบัญญัติของพระองค์
74 บรรดาผู้ เกรงกลั วพระองค์
จะเห็ นข้ าพระองค์ และเปรม
ปรีดิ@  เพราะว่าข้าพระองค์ได้
หวังในพระวจนะของพระองค์
75 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ทราบว่าคาํตัดสินของ
พระองค์นั( นถูกต้องแล้ว และ
ทราบว่าด้วยความซื& อตรงพระ
องค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
76 ขอความเมตตาของพระองค์
เป็นที& เล้าโลมข้าพระองค์ ตาม
พระดาํ รัสของพระองค์ที& มีแก่
ผู้รับใช้ของพระองค์
77 ขอพระกรุณาของพระองค์มา
ยังข้าพระองค์ เพื& อข้าพระองค์
จะเป็นอยู่ เพราะพระราชบัญ-
ญัติของพระองค์ เป็นความปีติ
ยินดีของข้าพระองค์
78 ขอทรงให้ คนโอหั งได้ รั บ

ความอาย เพราะว่าเขาได้ควํ&า
ข้าพระองค์ด้วยความเทจ็โดยไม่
มีเหตุ แต่ข้าพระองค์จะราํพึงถึง
ข้อบังคับของพระองค์
79 ขอให้บรรดาผู้ที&ยาํเกรงพระ
องค์ หันกลับมายังข้าพระองค์
พร้อมกับผู้ ที& ทราบถึ งบรรดา
พระโอวาทของพระองค์
80 ขอให้ จิ ตใจข้ าพระองค์ ไร้
ตาํหนิในเรื& องกฎเกณฑ์ของพระ
องค์ เพื&อข้าพระองค์จะไม่ต้อง
ขายหน้า

คาฟ (ด)
81 จิตใจของข้ าพระองค์ อ่ อน
ระโหยคอยความรอดของพระ
องค์ แต่ข้าพระองค์หวังในพระ
วจนะของพระองค์
82 นัยน์ตาของข้ าพระองค์มั ว
มื ดไปด้ วยคอยพระดาํ รั สของ
พระองค์ ข้าพระองค์ทูลถามว่า
"เมื& อไรพระองค์จะทรงเล้าโลม
ข้าพระองค์"
83 เพราะว่ าข้ าพระองค์ เป็ น
เหมือนถุงหนังถูกรมควัน แต่
ข้าพระองค์ ยังไม่ลืมกฎเกณฑ์
ของพระองค์
84 ผู้ รับใช้ของพระองค์จะอยู่
นานเท่าไร พระองค์จะทรงกระ-
ทาํการพิพากษาบรรดาผู้ข่มเหง
ข้าพระองค์เมื&อไร
85 คนโอหังได้ขุดหลุมพรางดัก
ข้าพระองค์ ซึ&งไม่สอดคล้องกับ

สดุดี DDL

(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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พระราชบัญญัติของพระองค์
86 พระบัญญัติของพระองค์ทั( ง
สิ( นสัตย์ซื& อ เขาข่มเหงข้าพระ
องค์ด้วยความเท็จ ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ด้วย
87 เขาเกือบจะทาํให้ข้าพระองค์
ดับชีพไปจากแผ่นดินโลกแล้ว
แต่ ข้ าพระองค์ ไม่ ทอดทิ( งข้ อ
บังคับของพระองค์
88 ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์
ไว้ด้วยความเมตตาของพระองค์
เพื&อข้าพระองค์จะรักษาพระโอ-
วาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

ลาเมด (ต)
89 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
วจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ใน
สวรรค์เป็นนิตย์
90 ความซื& อตรงของพระองค์
ดาํรงอยู่ทุกชั&วอายุ พระองค์ทรง
สถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็
ตั( งอยู่
91 โดยกฎของพระองค์สิ& งเหล่า
นี( ตั( งมั&นอยู่ทุกวันนี(  เพราะของ
ทุกสิ&งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
92 ถ้าพระราชบัญญัติของพระ
องค์ ไม่ เป็นที& ปี ติ ยินดี ของข้ า
พระองค์ ข้าพระองค์คงจะพิ-
นาศแล้วในความทุกข์ยากของ
ข้าพระองค์
93 ข้ าพระองค์จะไม่ ลืมข้อบัง
คับของพระองค์เลย เพราะพระ
องค์ทรงสงวนชี วิตของข้าพระ

องค์โดยข้อบังคับนั(น
94 ข้าพระองค์เป็นของพระองค์
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อ
บังคับของพระองค์
95 คนชั& วซุ่ มคอยทาํ ลายข้ า
พระองค์ แต่ข้าพระองค์จะพิ-
จารณาพระโอวาทของพระองค์
96 ข้าพระองค์เคยเห็นขอบเขต
ของความสมบูรณ์ทั( งสิ( นแล้ ว
แต่ พระบั ญญั ติ ของพระองค์
กว้างขวางเหลือเกิน

เมม (ถ)
97 โอ ข้าพระองค์รักพระราช
บัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็น
คาํราํพึงของข้าพระองค์วันยังคํ&า
98 โดยพระบัญญัติของพระองค์
พระองค์ทรงกระทาํให้ ข้าพระ
องค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระ
องค์ เพราะพระบัญญัตินั( นอยู่
กับข้าพระองค์เสมอ
99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจมาก
กว่ าบรรดาครูของข้ าพระองค์
เพราะบรรดาพระโอวาทของ
พระองค์ เป็ นคาํ ราํ พึ งของข้ า
พระองค์
100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่า
คนสูงอายุ เพราะข้าพระองค์
รักษาข้อบังคับของพระองค์
101 ข้าพระองค์ รั( งเท้ าข้าพระ
องค์ไว้จากวิถีชั& วทุกอย่าง เพื& อ
รักษาพระวจนะของพระองค์

สดุดี DDL

(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 ข้าพระองค์มิ ได้เลี& ยงจาก
คาํตัดสินของพระองค์ เพราะ
พระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์
103 พระดาํรัสของพระองค์นั( น
ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ
หวานกว่านํ(า ผึ( งเมื& อถึ งปากข้า
พระองค์
104 ข้ าพระองค์ ได้ ความเข้ า
ใจโดยข้อบั งคั บของพระองค์
เพราะฉะนั( นข้าพระองค์เกลียด
ชังวิถีเทจ็ทุกอย่าง

นูน (ท)
105 พระวจนะของพระองค์เป็น
โคมสาํหรับเท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่มรรคา
ของข้าพระองค์
106 ข้าพระองค์ได้ตั( งสัตย์ปฏิ-
ญาณและจะกระทาํให้สาํเร็จว่า
จะรักษาคาํตัดสินอันชอบธรรม
ของพระองค์
107 ข้าพระองค์ทุกข์ยากอย่าง
หนัก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสงวนชี วิตของข้าพระองค์
ตามพระวจนะของพระองค์
108 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงรับคาํสักการบูชาด้วยปาก
ของข้าพระองค์ และขอสอนคาํ
ตัดสินของพระองค์แก่ ข้าพระ
องค์
109 ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ใน
มือของข้าพระองค์เสมอ แต่ข้า
พระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติ

ของพระองค์
110 คนชั& ววางกั บดั ก ข้ าพระ
องค์ แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจิ&น
จากข้อบังคับของพระองค์
111 บรรดาพระโอวาทของพระ
องค์ ข้าพระองค์รับไว้เป็นมรดก
เป็นนิตย์ พระเจ้าข้า เป็นความ
ชื&นบานแก่ใจข้าพระองค์
112 ข้ าพระองค์ โน้มจิตใจข้ า
พระองค์ปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
ของพระองค์เป็นนิตย์จนอวสาน

ซาเมค (ธ)
113 ข้าพระองค์เกลียดชังความ
คิดสองจิตสองใจ แต่ข้าพระองค์
รักพระราชบัญญัติของพระองค์
114 พระองค์ทรงเป็นที& ซ่ อน
และเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์หวังในพระวจนะของ
พระองค์
115 แน่ะ เจ้าคนทาํชั&ว ไปเสีย
จากข้า เพื&อข้าจะรักษาพระบัญ-
ญัติของพระเจ้าของข้า
116 ขอทรงประคองข้าพระองค์
ไว้ตามพระดาํ รัสของพระองค์
เพื&อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ และ
อย่าให้ ข้าพระองค์ขายหน้าใน
ความหวังของข้าพระองค์
117 ขอทรงชู ข้ าพระองค์ ขึ( น
เพื& อข้ าพระองค์ จะปลอดภั ย
และมีความนับถือกฎเกณฑ์ของ
พระองค์สืบๆไป
118 พระองค์ทรงตะเพิดบรรดา

สดุดี DDL

(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& นจากกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ พระเจ้าข้า อุบาย
หลอกลวงของเขาคือความเทจ็
119 พระองค์ทรงทิ( งบรรดาคน
ชั& วของแผ่นดินโลกเหมือนทิ( ง
ขี( แร่ เพราะฉะนั(นข้าพระองค์รัก
บรรดาพระโอวาทของพระองค์
120 เนื( อหนั งข้ าพระองค์ สั& น
เทิ( มเพราะเกรงกลั วพระองค์
และข้ าพระองค์กลั วคาํตั ดสิ น
ของพระองค์

เอน (น)
121 ข้าพระองค์ได้กระทาํสิ& งที&
ยุติธรรมและเที&ยงธรรม ขออย่า
ทรงละข้ าพระองค์แก่ ผู้ บีบบัง
คับข้าพระองค์
122 ขอทรงเป็ นประกั นเพื& อ
ช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ ขออย่า
ทรงให้ คนโอหั งบี บบั งคั บข้ า
พระองค์
123 นัยน์ตาของข้าพระองค์มัว
มื ดไปด้ วยคอยความรอดของ
พระองค์ และคอยพระดาํรัส
ชอบธรรมของพระองค์สาํเรจ็
124 ขอทรงกระทาํแก่ ผู้ รับใช้
ของพระองค์ตามความเมตตา
ของพระองค์ และขอทรงสอน
กฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระ
องค์
125 ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของ
พระองค์ ขอทรงประทานความ
เข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื& อข้า

พระองค์จะรู้ ถึงบรรดาพระโอ-
วาทของพระองค์
126 เป็นเวลาที& พระเยโฮวาห์
ควรทรงจัดการ เพราะเขาหัก
พระราชบัญญัติของพระองค์
127 เพราะฉะนั(นข้าพระองค์รัก
พระบัญญัติของพระองค์ยิ& งกว่า
ทองคาํ ยิ&งกว่าทองคาํเนื( อดี
128 เพราะฉะนั(นข้าพระองค์ถือ
ว่าบรรดาข้อบังคับของพระองค์
ถูกต้องในทุกเรื&อง ข้าพระองค์
เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง

บี (บ)
129 บรรดาพระโอวาทของพระ
องค์ประหลาดนัก เพราะฉะนั(น
จิตใจของข้าพระองค์จึงรักษาไว้
130 การคลี&คลายพระวจนะของ
พระองค์ให้ความสว่าง ทั( งให้
ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย
131 ข้าพระองค์หอบจนอ้าปาก
เพราะข้าพระองค์กระหายพระ
บัญญัติของพระองค์
132 ขอทรงหั นมาหาข้ าพระ
องค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระ
องค์ ดังที&พระองค์ทรงเคยกระ-
ทาํต่อผู้ ที& รักพระนามของพระ
องค์
133 ขอทรงให้ ย่ างเท้ าของข้ า
พระองค์มั& นคงอยู่ ในพระดาํรัส
ของพระองค์ ขออย่าทรงให้
ความชั& วช้าใดๆมีอาํนาจเหนือ
ข้าพระองค์

สดุดี DDL

(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 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้
พ้ นการบีบบั งคั บของมนุ ษย์
เพื& อข้าพระองค์จะรักษาข้อบัง
คับของพระองค์
135 ขอท รงก ระทาํ ใ ห้ พ ระ
พักตร์ของพระองค์ทอแสงมาที&
ผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรง
สอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่
ข้าพระองค์
136 ข้าพระองค์นํ(าตาไหลพรั& ง
พรู เพราะคนไม่ รักษาพระราช
บัญญัติของพระองค์

ซาดดี (ป)
137 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระองค์ชอบธรรมและคาํตัดสิน
ของพระองค์กถู็กต้อง
138 บรรดาพระโอวาทที& พระ
องค์ทรงกาํหนดไว้ก็ชอบธรรม
และสัตย์สุจริตทั(งสิ( น
139 ความเร่าร้ อนของข้ าพระ
องค์เผาข้าพระองค์อยู่ เพราะ
คู่อริของข้าพระองค์ลืมพระวจ-
นะของพระองค์
140 พระดาํรัสของพระองค์นั( น
บริสุทธิ@  เพราะฉะนั( นผู้ รับใช้
ของพระองค์รักพระดาํรัสนั(น
141 ข้ าพระองค์ ตํ&า ต้ อยและ
เป็นที&ดูถูก แต่ข้าพระองค์ไม่ลืม
ข้อบังคับของพระองค์
142 ความชอบธรรมของพระ
องค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิตย์ และ
พระราชบัญญั ติ ของพระองค์

เป็นความจริง
143 ความทุกข์ยากลาํบากและ
ความแสนระทมได้มาสู่ ข้าพระ
องค์ แต่พระบัญญัติของพระ
องค์ เป็นความปีติ ยินดีของข้า
พระองค์
144 บรรดาพระโอวาทของพระ
องค์ชอบธรรมเป็นนิตย์ ขอ
ประทานความเข้าใจแก่ ข้าพระ
องค์เพื&อข้าพระองค์จะดาํรงชีวิต
อยู่

คอฟ (ผ)
145 ข้าพระองค์ร้องทูลด้วยสิ( น
สุดใจของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์จะรักษากฎ
เกณฑ์ของพระองค์
146 ข้ าพระองค์ ร้ องทู ลพระ
องค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้
รอด เพื& อข้าพระองค์จะรักษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค์
147 ข้ าพระองค์ ตื& นขึ( นก่ อน
อรุณ ทูลขอความช่วยเหลือ ข้า
พระองค์หวั งอยู่ ในพระวจนะ
ของพระองค์
148 นัยน์ตาของข้าพระองค์ตื&น
อยู่ ก่อนถึงยามทุกยามในกลาง
คืน เพื& อราํพึงถึงพระดาํรัสของ
พระองค์
149 ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์
ด้วยความเมตตาของพระองค์
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง

สดุดี DDL

(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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สงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตาม
คาํตัดสินของพระองค์
150 ผู้ติดตามการมุ่งร้ายเข้ามา
ใกล้ข้าพระองค์แล้ว เขาอยู่ห่าง
ไกลจากพระราชบัญญัติของพระ
องค์
151 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่
พระองค์ทรงสถิตใกล้ และพระ
บัญญัติทั(งสิ( นของพระองค์กจ็ริง
152 ข้าพระองค์ทราบนานแล้ว
จากบรรดาพระโอวาทของพระ
องค์ ว่าพระองค์ทรงตั( งไว้ เป็น
นิตย์

เรช (ฝ)
153 ขอทอดพระเนตรความ
ทุกข์ยากของข้าพระองค์ และ
ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ พ้น
เพราะข้าพระองค์มิ ได้ลืมพระ
ราชบัญญัติของพระองค์
154 ขอทรงแก้คดี ของข้าพระ
องค์และขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้พ้น ขอทรงสงวนชีวิตของข้า
พระองค์ตามพระดาํรัสของพระ
องค์
155 ความรอดนั( นอยู่ ห่ างไกล
จากคนชั&ว เพราะเขาไม่แสวงหา
กฎเกณฑ์ของพระองค์
156 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
กรุณาของพระองค์ใหญ่หลวง
นัก ขอทรงสงวนชีวิตของข้า
พระองค์ ไว้ ตามคาํตั ดสิ นของ
พระองค์

157 ผู้ ข่มเหงและปรปักษ์ของ
ข้าพระองค์มีมากมาย แต่ข้า
พระองค์ไม่หันเหไปจากบรรดา
พระโอวาทของพระองค์
158 ข้าพระองค์มองดูคนละ-
เมิดด้วยความชิงชัง เพราะเขา
ไม่รักษาพระดาํรัสของพระองค์
159 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงพิเคราะห์ว่าข้าพระองค์รัก
ข้อบังคับของพระองค์มากเท่า
ใด ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระ
องค์ไว้ตามความเมตตาของพระ
องค์
160 ตั( งแต่แรกพระวจนะของ
พระองค์คือความจริง และคาํ
ตั ดสิ นอั นชอบธรรมของพระ
องค์ทุกข้อดาํรงอยู่เป็นนิตย์

ชิน (พ)
161 เจ้านายได้ ข่มเหงข้ าพระ
องค์โดยปราศจากเหตุ แต่จิต
ใจของข้ าพระองค์ ตะลึ งพรึ ง
เพริดเพราะพระวจนะของพระ
องค์
162 ข้ าพระอง ค์ เปรมปรี ดิ@
เพราะพระดาํ รั สของพระองค์
อย่างผู้ซึ&งพบของที&ถูกริบมาเป็น
อันมาก
163 ข้าพระองค์เกลียดและสะ-
อิดสะเอียนต่อความเทจ็ แต่ข้า
พระองค์รักพระราชบัญญัติของ
พระองค์
164 ข้าพระองค์สรรเสริญพระ

สดุดี DDL

(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

 19_psa.pub 
 page 146

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1285

องค์วันละเจ็ดครั( ง เหตุเรื& อง
ข้อตัดสินอันชอบธรรมของพระ
องค์
165 บุคคลเหล่านั( นที& รักพระ
ราชบัญญัติของพระองค์มีสัน-
ติภาพใหญ่ยิ&ง ไม่มีสิ&งใดกระทาํ
ให้เขาสะดุดได้
166 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์หวังในความรอดของ
พระองค์ และข้าพระองค์ทาํตาม
พระบัญญัติของพระองค์
167 จิตใจของข้าพระองค์รักษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค์
ข้ าพระองค์ รั กพระโอวาทนั( น
มากยิ&ง
168 ข้าพระองค์รักษาข้อบังคับ
และบรรดาพระโอวาทของพระ
องค์ เพราะทางทั( งสิ( นของข้า
พระองค์อยู่ต่อเบื( องพระพักตร์
พระองค์

เทา (ฟ)
169 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ( น
มาต่อเบื( องพระพักตร์พระองค์
ขอประทานความเข้ าใจแก่ ข้ า
พระองค์ตามพระวจนะของพระ
องค์
170 ขอคาํ วิ งวอนของข้ าพระ
องค์ขึ( นมาต่อเบื( องพระพักตร์
พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้ พ้นตามพระดาํ รั สของพระ
องค์

171 ริมฝีปากของข้ าพระองค์
จะเทคาํสรรเสริญออกมา ที&พระ
องค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระ
องค์แก่ข้าพระองค์
172 ลิ( นของข้าพระองค์จะกล่าว
เ รื& องพระดาํ รั สของพระองค์
เพราะพระบัญญัติ ทั( งสิ( นของ
พระองค์ชอบธรรม
173 ขอพระหัตถ์ของพระองค์
ทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์ได้เลือกข้อบังคับของ
พระองค์
174 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์กระหายความรอดของ
พระองค์ และพระราชบัญญัติ
ของพระองค์เป็นความปีติยินดี
ของข้าพระองค์
175 ขอทรงโปรดให้ จิ ตใจข้ า
พระองค์มีชีวิตอยู่ และจิตใจนั(น
จะสรรเสริญพระองค์ และให้คาํ
ตัดสินของพระองค์ช่วยข้าพระ
องค์
176 ข้าพระองค์หลงเจิ&นดังแกะ
ที&หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับใช้
ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์
ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์
ดาวิดทูลขอเรืองศตัรูของท่าน

บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

120
เมื& อข้ าพเจ้ าทุ กข์
ใจ ข้าพเจ้าได้ร้อง

ทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระ
องค์ทรงฟังข้าพเจ้า

สดุดี DDL, DFI

(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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2คือทูลว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ขอทรงช่วยจิตใจข้าพระ
องค์ ให้ พ้ นจากริ มฝี ปากมุ สา
จากลิ( นที&หลอกลวง"
3แน่ะ ลิ( นหลอกลวงเอ๋ย จะ
ประทานสิ& งใดแก่เจ้าและจะเพิ&ม
เติมอะไรให้เจ้าอีก
4ลูกธนูคมของนักรบกับถ่านไม้
จาํพวกสนจูนิ เปอร์ที& ลุ กโพลง
น่ะซี
5 วิบัติแก่ข้าพเจ้า ที&ข้าพเจ้าอา-
ศัยกับชนเมเชค ที&พักอยู่ท่าม-
กลางเตน็ท์ของคนเคดาร์
6 จิตใจข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลาง
ผู้เกลียดสันตินานจนเกินไปแล้ว
7 ข้าพเจ้าชอบสันติ แต่เมื& อ
ข้าพเจ้าพูด เขาหนุนสงคราม

  ผูที้วางใจในพระเจ้า
อยู่อย่างปลอดภยั
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

121
ข้ าพเจ้ าจะเงยหน้ า
ดูภูเขา ความอุป-

ถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน
2ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามา
จากพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้าง
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
3พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่าน
พลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขา
ท่านจะไม่เคลิ( มไป
4ดูเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขา
อิ สราเอลจะไม่ทรงหลั บสนิ ท
หรือนิทรา

5พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้อารัก-
ขาท่าน พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที&
กาํบังที&ข้างขวามือของท่าน
6ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านใน
เวลากลางวัน หรือดวงจันทร์ใน
เวลากลางคืน
7พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขา
ท่ านให้ พ้ นภยั นตรายทั( งสิ( น
พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของ
ท่าน
8พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขา
การเข้าออกของท่านตั( งแต่กาล
บัดนี( สืบไปเป็นนิตย์

ดาวิดปีติยินดีเรือง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0นของดาวิด

122
ข้าพเจ้ายินดี เมื& อ
เขากล่าวแก่ ข้าพ-

เจ้าว่า "ให้เราเข้าไปยังพระนิเวศ
พระเยโฮวาห์เถิด"
2โอ เยรูซาเลม็เอ๋ย เท้าของพวก
ข้าพเจ้าจะยืนอยู่ ภายในประตู
กาํแพงของเธอ
3เขาสร้างเยรูซาเล็มไว้เป็นนคร
ซึ&งประสานแน่นไว้ด้วยกัน
4 เป็นที& ที& บรรดาตระกูลต่างๆ
ขึ( นไป คือบรรดาตระกูลของ
พระเยโฮวาห์ ไปยังหีบพระโอ-
วาทของอิสราเอล ให้ถวายโม-
ทนาแด่พระนามของพระเยโฮ-
วาห์
5พระที&นั& งสาํหรับการพิพากษา

สดุดี DFI-DFF

(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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ได้ตั( งอยู่ที&นั&น คือพระที&นั& งของ
พระราชวงศ์ดาวิด
6จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่
เยรูซาเล็มว่า "ขอบรรดาผู้ที& รัก
เธอจงจาํเริญ
7 ขอสั นติ ภาพจงมี อยู่ ภายใน
กาํแพงของเธอ และให้ความ
เจริญอยู่ภายในวังของเธอ"
8 เพื& อเห็นแก่ พี& น้ องและมิ ตร
สหาย บัดนี( ข้าพเจ้าจะพูดว่า
"สันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอ"
9 เพื&อเห็นแก่พระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ข้าพ-
เจ้าจะหาความดีให้เธอ

คนทีตามทางของพระเจ้า
มั นใจในพระองค์
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

123
โอ ข้าแต่พระองค์
ผู้ ป ระทั บ ใ น ฟ้ า

สวรรค์ ข้าพระองค์เงยหน้าดู
พระองค์
2ดูเถิด ตาของผู้รับใช้มองดูมือ
นายของตนฉันใด และตาของ
สาวใช้มองดูมือนายหญิงของตน
ฉันใด ตาของข้าพเจ้าทั( งหลาย
มองดูพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทั(งหลายจนกว่าพระองค์
จะมีพระกรุณาต่อข้ าพเจ้ าทั( ง
หลายฉันนั(น
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระกรุณาต่อพวกข้ าพระองค์
ขอทรงพระกรุ ณาต่ อพวกข้ า

พระองค์เถิด พระเจ้าข้า เพราะ
พวกข้าพระองค์เอือมระอาความ
หมิ&นประมาท
4จิตใจของข้าพระองค์ทั( งหลาย
เอือมระอาการเยาะเย้ยของคนที&
อยู่สบาย คือการหมิ&นประมาท
ของคนเย่อหยิ&ง

พระพรแห่งการช่วยใหพ้น้
อย่างอศัจรรย์

บทเพลงใชแ้ห่ขึ0นของดาวิด

124
"ถ้าพระเยโฮวาห์มิ
ไ ด้ ทรงสถิ ต ฝ่ าย

พวกเรา" เออ ขอให้อิสราเอล
กล่าวว่า
2"ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงสถิต
ฝ่ายพวกเรา เมื&อคนลุกขึ( นต่อสู้
เรา
3แล้วเขาจะกลืนเราเสียทั( งเป็น
เมื& อความโกรธของเขาพลุ่ งขึ( น
ต่อเรา
4แล้วนํ(า ทั( งหลายจะท่วมพวก
เรา กระแสนํ(าจะไหลอยู่ เหนือ
จิตใจเรา
5 แล้ วนํ(า ที& กาํ เริบจะไหลท่ วม
จิตใจเราไป"
6สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ผู้มิได้
ทรงให้เราเป็นเหยื&อฟันเขาเหล่า
นั(น
7 จิตใจเรารอดไปอย่างนกจาก
กับของพรานนก กับกหั็ก และ
เราได้หนีรอดไป
8 ความอุปถั มภ์ ของเราอยู่ ใน

สดุดี DFF-DFH

(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

 19_psa.pub 
 page 149

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1288

พระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
โลก

ผูที้วางใจในพระเจ้า
อยู่อย่างปลอดภยั
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

125
บรรดาผู้ ที& วางใจ
ในพระเยโฮวาห์ ก็

เหมือนภูเขาศิโยน ซึ& งไม่หวั& น
ไหว แต่ดาํรงอยู่เป็นนิตย์
2ภูเขาอยู่ รอบเยรูซาเล็มฉันใด
พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ รอบประ-
ชาชนของพระองค์  ตั( งแต่เวลา
นี( สืบต่อไปเป็นนิตย์ฉันนั(น
3 เพราะคทาของคนชั& วจะไม่พัก
อยู่ เหนือแผ่นดินที& ตกเป็นส่วน
ของคนชอบธรรม เกรงว่าคน
ชอบธรรมจะยื& นมือออกกระทาํ
ความชั&วช้า
4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ประกอบการดีต่อผู้ทาํดี และต่อ
ผู้เที&ยงธรรมในจิตใจของเขา
5แต่บรรดาผู้ที&หันเข้าหาทางคด
ของเขา พระเยโฮวาห์จะทรงพา
เขาไปพร้อมกับคนทาํความชั& ว
ช้า แต่สันติภาพจะมีอยู่ในอิส-
ราเอล

ศิโยนฉลองการกลบัมาจาก
การเป็นเชลย

บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

126
เมื& อพระเยโฮวาห์
ทรงให้ ศิ โยนกลับ

มาจากการเป็นเชลย เราก็เป็น
เหมือนคนที&ฝันไป
2ปากของเราได้ หัวเราะเต็มที&
และลิ( นของเราได้เปล่งเสียงโห่
ร้องอย่างชื&นบาน แล้วเขาได้พูด
กั นท่ ามกลางประชาชาติ ว่ า
"พระเยโฮวาห์ ทรงกระทาํการ
มโหฬารให้เขา"
3พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํการ
มโหฬารให้เรา เรามีความยินดี
4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ให้ ข้าพระองค์ทั( งหลายกลับมา
จากการเป็นเชลย อย่างทางนํ(า
ไหลที&ทางใต้
5บรรดาผู้ที&หว่านด้วยนํ(าตาจะ
ได้เกี& ยวด้วยเสียงโห่ ร้องอย่าง
ชื&นบาน
6 ผู้ ที& ร้ องไห้ ออกไปหอบหิ( ว
เมล็ดพืชอั นมี ค่ าจะกลั บบ้ าน
ด้วยเสี ยงโห่ ร้องอย่างชื& นบาน
นาํฟ่อนข้าวของตนมาด้วย

พระพรของพระเจ้าบริสุทธิ3
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0นของซาโลมอน

127
ถ้ าพระเยโฮวาห์มิ
ไ ด้ ทรงสร้ างบ้ าน

บรรดาผู้ ที& สร้างก็เหนื& อยเปล่า
ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงเฝ้าอยู่
เหนือนคร คนยามตื& นอยู่ก็
เหนื&อยเปล่า
2เป็นการเหนื&อยเปล่าที&ท่านลุก
ขึ( นแต่เช้ามืด นอนดึก และ
กิ นอาหารแห่ งความเศร้ าโศก

สดุดี DFH-DFP

(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

 19_psa.pub 
 page 150

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1289

เพราะพระองค์ประทานแก่ ผู้ที&
รักของพระองค์ให้หลับสบาย

บุตรทีดีเป็น
ของประทานจากพระเจ้า

3ดูเถิด บุตรทั(งหลายเป็นมรดก
จากพระเยโฮวาห์ ผู้บังเกิดจาก
ครรภ์เป็นรางวัลของพระองค์
4 บุตรทั( งหลายที& เกิดเมื& อเขายัง
หนุ่ มก็เหมือนลูกธนูในมือนัก
รบ
5ชายใดๆที& มีลูกธนูเต็มแล่งก็
เป็นสุข เขาจะไม่ต้องละอาย แต่
เขาจะพูดกับศัตรูของเขาที&ประตู
เมือง

พระพรสําหรบั
ครอบครวัทีสตัยซื์อ
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

128
ทุ กคนที& เกรงกลั ว
พระเยโฮวาห์ก็เป็น

สุข คือผู้ที&ดาํเนินในมรรคาของ
พระองค์
2เพราะท่านจะกินผลนํ(ามือของ
ท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะ
อยู่เยน็เป็นสุข
3ภรรยาของท่ านจะเป็นอย่ าง
เถาองุ่ นลูกดกอยู่ ข้างบ้านของ
ท่าน ลูกๆของท่านจะเป็น
เหมือนหน่อมะกอกเทศรอบโต๊ะ
ของท่าน
4ดูเถิด คนที&ยาํเกรงพระเยโฮ-
วาห์จะได้รับพระพรดั&งนี( แหละ
5 พระเยโฮวาห์ จะทรงอาํนวย

พระพรท่านจากศิโยน และท่าน
จะเห็นความเจริญของเยรูซาเลม็
ตลอดวันเวลาชีวิตของท่าน
6เออ ท่านจะเห็นลูกหลานของ
ท่าน และสันติภาพมีอยู่ในอิส-
ราเอล

การสรรเสริญพระเจ้า
เพราะพระองคท์รงช่วย

อิสราเอลใหร้อด
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

129
"เขาได้ให้ ข้าพเจ้า
ทุกข์ยากหลายครั( ง

ตั( งแต่หนุ่มๆมา" ให้อิสราเอล
กล่าวเถิดว่า
2 "เขาได้ ให้ ข้ าพเจ้ าทุ กข์ ยาก
หลายครั( งตั( งแต่หนุ่มๆมา แต่
เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้
3คนที&ไถก็ได้ไถบนหลังข้าพเจ้า
เขาทาํรอยไถของเขาให้ยาว"
4 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม
พระองค์ทรงตัดเครื& องจองจาํ
ของคนชั&วออก
5 ขอให้ บรรดาผู้ ที& เกลี ยดชั ง
ศิโยนได้ขายหน้าและต้องถอย
กลับไป
6ให้เขาเป็นเหมือนหญ้าที& งอก
บนหลังคาเรือน ซึ&งเหี&ยวแห้งไป
ก่อนมันโตขึ( น
7ซึ& งคนเกี& ยวไม่เก็บใส่มือหรือ
คนที&มัดฟ่อนไม่เกบ็ไว้ที&อกของ
เขา
8ทั( งคนที& ผ่านไปไม่พูดว่า "ขอ

สดุดี DFP-DFL

(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

 19_psa.pub 
 page 151

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1290

พระพรของพระเยโฮวาห์อยู่บน
ท่านทั( งหลาย เราอวยพรท่าน
ทั( งหลายในพระนามพระเยโฮ-
วาห์"

ความหวงัในการอธิษฐาน
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

130
โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ข้าพระองค์

ร้องทูลพระองค์จากที&ลึก
2 ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอ
ทรงสดับเสียงของข้ าพระองค์
ขอทรงเงี& ยพระกรรณสดับเสียง
คาํวิงวอนของข้าพระองค์
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ถ้าพระ
องค์จะทรงหมายความชั& วช้าไว้
องค์พระผู้ เป็นเจ้าเจ้าข้า ผู้ ใด
จะยืนอยู่ได้
4แต่พระองค์มีการอภัยเพื& อเขา
จะยาํเกรงพระองค์
5ข้าพเจ้าคอยพระเยโฮวาห์ จิต
ใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และ
ข้ าพเจ้ าหวั งในพระวจนะของ
พระองค์
6 จิ ตใจของข้ าพเจ้ าคอยองค์
พระผู้เป็นเจ้ายิ&งกว่าคนยามคอย
เวลารุ่งเช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิ&ง
กว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า
7จงให้อิสราเอลหวังใจในพระ
เยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห์
มีความเมตตา และในพระองค์มี
การไถ่อย่างสมบูรณ์
8และพระองค์จะทรงไถ่อิสรา-

เอลจากความชั& วช้ าทั( งสิ( นของ
เขา

ดาวิดถ่อมใจลง
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0นของดาวิด

131
ข้ าแต่พระเยโฮวาห์
จิ ต ใจขอ ง ข้ าพระ

องค์มิได้เห่อเหิม และนัยน์ตา
ของข้าพระองค์มิได้ยโส ข้า
พระองค์มิได้ไปยุ่งกับเรื&องใหญ่
โต หรือเรื& องมหัศจรรย์เกินตัว
ของข้าพระองค์
2แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระ-
งับจิตใจของข้าพระองค์ อย่าง
เด็กที&หย่านมมารดาของตนแล้ว
จิ ตใจของข้ าพระองค์ เหมื อน
อย่างเดก็ที&หย่านมแล้ว
3จงให้อิสราเอลหวังใจในพระ
เยโฮวาห์ตั( งแต่กาลบัดนี( สืบไป
เป็นนิตย์

คําอธิษฐานเมือ
ยา้ยหีบพระโอวาท
บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

132
ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรง ระลึ กถึ ง

ดาวิดและความลาํบากยากเข็ญ
ทั(งสิ( นของท่าน
2ว่า ท่านได้ปฏิญาณต่อพระเย-
โฮวาห์อย่างไร และได้ปฏิญาณ
ตัวไว้ต่อองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ@
ของยาโคบว่า
3"แน่นอนข้าพระองค์จะไม่เข้า
ตั วบ้ านหรื อขึ( นไปนอนบนที&

สดุดี DFL-DKF

(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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นอนของตน
4 ข้ าพระองค์จะไม่ ให้นั ยน์ ตา
ของข้าพระองค์หลับ หรือให้
หนังตาเคลิ( มไป
5จนกว่าข้าพระองค์จะหาสถาน
ที&สาํหรับพระเยโฮวาห์ได้ คือที&
ประทับของพระเจ้าผู้ทรงมหิท-
ธิฤทธิ@ของยาโคบ"
6ดูเถิด เราได้ยินเรื& องนี( ใน
เอฟราธาห์ เราได้พบสิ&งนี( ในนา
ของป่าไม้
7"เราจะไปยังที&ประทับของพระ
องค์ เราจะนมัสการที& รองพระ
บาทของพระองค์"
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ลุกขึ( นเสด็จไปยังที& พาํนักของ
พระองค์ ทั( งพระองค์และหีบ
แห่งอานุภาพของพระองค์
9ขอปุ โรหิตของพระองค์สวม
ความชอบธรรม และให้วิสุทธิ
ชนของพระองค์ โห่ ร้ อง ด้ วย
ความชื&นบาน
10 เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้ รับใช้
ของพระองค์ ขออย่าทรงเมิน
พระพักตร์หนีจากผู้ที&พระองค์
ทรงเจิมไว้นั(น
11 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณ
เป็นความจริงกับดาวิด ซึ& ง
พระองค์จะไม่ทรงหันกลับ คือ
ว่า  "เราจะตั( งผลจากตัวของเจ้า
ไว้บนบัลลังก์ของเจ้า
12 ถ้าบรรดาบุตรของเจ้ารักษา

พันธสัญญาของเรา และบรรดา
พระโอวาทของเราซึ& งเราจะสอน
เขา เหล่าบุตรของเขาทั( งหลาย
ด้วยเช่นกันจะนั& งบนบัลลังก์ของ
เจ้าเป็นนิตย์"
13 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
เลือกศิโยน พระองค์มีพระประ-
สงค์จะให้เป็นที&ประทับของพระ
องค์
14 ตรัสว่า "นี& เป็นที&พาํนักของ
เราเป็นนิตย์ เราจะอยู่ที& นี&
เพราะปรารถนาเช่นนั(น
15 เราจะอาํนวยพรอย่ างมาก
มายแก่เสบียงของเมืองนี(  เราจะ
ให้ คนจนของเมื องนี( อิ& มด้ วย
ขนมปัง
16 เราจะเอาความรอดห่มปุโร-
หิตของเมืองนั( น และวิสุทธิชน
ของเมืองนั(นจะโห่ร้องด้วยความ
ชื&นบาน
17 ณ ที&นั( นเราจะกระทาํให้มี
เขาหนึ& งงอกขึ( นมาสาํหรับดาวิด
เราได้ เตรียมประทีปดวงหนึ& ง
สาํหรับผู้รับเจิมของเรา
18 เราจะเอาความอายห่มศัตรู
ของท่าน แต่มงกุฎของท่านจะ
รุ่งเรืองอยู่บนท่าน"

ความดีงามเมือพีนอ้ง
เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั

บทเพลงใชแ้ห่ขึ0นของดาวิด

133
ดูเถิด ซึ& งพี& น้อง
อาศั ยอยู่ ด้ วยกั น

สดุดี DKF, DKK

(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

 19_psa.pub 
 page 153

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1292

เป็นนํ(าหนึ& งใจเดียวกัน ก็เป็น
การดีและน่าชื&นใจมากสักเท่าใด
2เหมือนนํ(ามันประเสริฐอยู่บน
ศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวด
เครา บนหนวดเคราของอาโรน
ไหลอาบลงมาบนคอเสื( อของ
ท่าน
3เหมือนนํ(าค้างของภูเขาเฮอร์-
โมน เหมือนนํ(า ค้างซึ& งตกลง
บนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงบังคับบัญชาพระ
พรที&นั&น คือชีวิตจาํเริญเป็นนิตย์

คําตกัเตือน
ใหส้รรเสริญพระเจ้า

บทเพลงใชแ้ห่ขึ0น

134
มาเถิด มาถวาย
สาธุการแด่พระเย-

โฮวาห์ บรรดาท่านผู้รับใช้ทั(งสิ( น
ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ยืนอยู่ใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ใน
กลางคืน
2จงยกมือของท่านขึ( นในสถาน
บริสุทธิ@  และถวายสาธุการแด่
พระเยโฮวาห์
3 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอาํนวย
พระพรท่านจากศิโยน คือพระ
องค์ ผู้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก

คําตกัเตือน
ใหส้รรเสริญพระเจ้า

135
จงสรรเส ริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด จง

สรรเสริญพระนามของพระเย-
โฮวาห์ โอ บรรดาผู้ รับใช้ของ
พระเยโฮวาห์เอ๋ย จงสรรเสริญ
พระองค์
2ท่านที& ยืนอยู่ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ ที& ในบริเวณพระ
นิเวศของพระเจ้าของเรา
3 จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์
เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ จง
ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ เพราะการกระทาํนั( น
เพลิดเพลิน
4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือก
ยาโคบไว้ สาํหรับพระองค์ เอง
เลือกอิสราเอลไว้เป็นกรรมสิทธิ@
ของพระองค์
5เพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระเย-
โฮวาห์ใหญ่ยิ& ง และองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ& งกว่าพระ
อื&นทั(งสิ( น
6พระเยโฮวาห์พอพระทัยสิ& งใด
พระอง ค์ ก็ ทรงกระทาํ ในฟ้ า
สวรรค์และบนแผ่นดินโลก ใน
ทะเลและที&นํ(าลึกทั(งสิ( น
7 พระองค์ ทรงกระทาํ ให้ เมฆ
ลอยขึ( นมาจากที& สุดปลายแผ่น
ดินโลก พระองค์ทรงกระทาํฟ้า
แลบให้ แก่ ฝนและทรงนาํ ลม
ออกมาจากคลังของพระองค์
8พระองค์ คือผู้ ทรงสั งหารลูก
หัวปีของอียิปต์ ทั( งของคนและ
ของสัตว์

สดุดี DKK-DKM

(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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9โอ อียิปต์เอ๋ย ผู้ทรงให้หมาย
สาํคัญและการมหัศจรรย์ท่าม-
กลางเจ้า ให้ต่อสู้ กับฟาโรห์และ
บรรดาข้าราชการของท่าน
10 พระองค์ คือผู้ ทรงตีประชา
ชาติใหญ่โต และทรงสังหาร
กษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ@
11 คือสิโหนกษัตริย์ของคนอา-
โมไรต์ และโอกกษัตริย์ของ
เมืองบาชาน และบรรดาราชอา-
ณาจักรแห่งคานาอัน
12 และประทานแผ่นดินของเขา
ทั(งหลายให้เป็นมรดก เป็นมร-
ดกแก่อิ สราเอลประชาชนของ
พระองค์
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
นามของพระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความ
ระลึกถึงพระองค์ดาํรงอยู่ทุกชั& ว
อายุ
14 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรง
แก้แทนประชาชนของพระองค์
และทรงกลั บพระทั ยในเรื& อง
บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

บรรดารูปเคารพไรส้าระ
15 รูปเคารพของบรรดาประชา
ชาติเป็นเงินและทองคาํ เป็น
หัตถกรรมของมนุษย์
16 รูปเหล่านั(นมีปาก แต่พูดไม่
ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้
17 มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน ทั(งไม่มี
ลมหายใจในปากของรูปนั(น

18 ผู้ที&ทาํรูปนั(นเหมือนรูปเหล่า
นั(น เออ บรรดาผู้ที&วางใจในรูป
นั(นกเ็ช่นกัน
19 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จง
ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
20 โอ วงศ์วานเลวีเอ๋ย จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ท่าน
ที&ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
21 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์จาก
ศิโยน พระองค์ผู้ทรงพาํนักอยู่
ในเยรูซาเล็ม จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์เถิด
จงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรบั

พระเมตตาของพระองค์

136
โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮ-

วาห์ เพราะพระองค์ทรงประ-
เสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
2โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระ
เจ้าผู้เหนือพระทั( งหลาย เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดาํรง
เป็นนิตย์
3โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
ถวายแด่พระองค์ ผู้ เป็นเจ้า
เหนือเจ้าทั( งหลาย เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงเป็น
นิตย์
4ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงกระ-

สดุดี DKM, DKO

(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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ทาํการมหัศจรรย์ยิ&งใหญ่แต่องค์
เดียว เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
5ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงสร้าง
ฟ้ าสวรรค์ ด้ วยพระสติ ปัญญา
เพราะความเมตตาของพระองค์
ดาํรงเป็นนิตย์
6ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงกาง
แผ่ นดิ นโลกออกเหนื อนํ(า ทั( ง
หลาย เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
7ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงสร้าง
ดวงสว่างใหญ่ๆ เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงเป็น
นิตย์
8สร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลาง
วัน เพราะความเมตตาของพระ
องค์ดาํรงเป็นนิตย์
9ดวงจันทร์และดาวทั( งหลายให้
ครองกลางคืน เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงเป็น
นิตย์
10 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงตีอี-
ยิปต์ทางบรรดาลูกหัวปี เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดาํรง
เป็นนิตย์
11 และทรงนาํอิสราเอลออกมา
จากท่ามกลางเขา เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงเป็น
นิตย์
12 ด้ วยพระหัตถ์ เข้มแข็งและ
พระกรที& เหยียดออก เพราะ

ความเมตตาของพระองค์ดาํรง
เป็นนิตย์
13 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงแบ่ง
ทะเลแดงออกจากกัน เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดาํรง
เป็นนิตย์
14 และทรงให้อิสราเอลผ่านไป
ท่ามกลางทะเลนั(น เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงเป็น
นิตย์
15 แต่ทรงควํ&าฟาโรห์และกอง
ทัพของท่ านเสี ยในทะเลแดง
เพราะความเมตตาของพระองค์
ดาํรงเป็นนิตย์
16 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงนาํ
ประชาชนของพระองค์ ไปใน
ถิ&นทุรกันดาร เพราะความเมต-
ตาของพระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
17 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงตี
พระมหากษัตริย์ทั(งหลาย เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดาํรง
เป็นนิตย์
18 และทรงสังหารกษัตริย์พระ
นามอุโฆษ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
19 มีสิ โหนกษัตริย์ของคนอา-
โมไรต์ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
20 และโอกกษัตริ ย์แห่งเมื อง
บาชาน เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
21 และประทานแผ่นดินของเขา

สดุดี DKO

(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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ให้เป็นมรดก เพราะความเมต-
ตาของพระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
22 ให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้
รับใช้ของพระองค์ เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงเป็น
นิตย์
23 คือพระองค์นี& เอง ผู้ทรงระ-
ลึกถึงเราในฐานะตํ&าต้อยของเรา
เพราะความเมตตาของพระองค์
ดาํรงเป็นนิตย์
24 และทรงไถ่ เราให้ พ้ นจาก
ศัตรูของเรา เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
25 พระองค์ ผู้ ประทานอาหาร
แก่เนื( อหนังทั(งปวง เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงเป็น
นิตย์
26 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดาํรง
เป็นนิตย์

ความมั นคงของพวกยิว
ในเมือเขาเป็นเชลย

137
ณ ริมฝั& งแม่นํ(า
แห่ งบาบิ โลนเรา

นั&งลง เมื&อได้ระลึกถึงศิโยนเราก็
รํ&าไห้
2 ในท่ ามกลางที& นั& นเราแขวน
พิณเขาคู่ของเราไว้ที&ต้นหลิว
3 เพราะที& นั& นผู้ ที& นาํ เราไปเป็น
เชลยต้องการให้ เราร้องเพลง
และผู้ที&ปล้นเราต้องการให้สนุก

สนาน เขาว่า "จงร้องเพลงศิโยน
สักบทหนึ&งให้เราฟัง"
4 เราจะร้องเพลงของพระเยโฮ-
วาห์ได้อย่างไร ที& ในแผ่นดิน
ต่างด้าว
5โอ เยรูซาเลม็เอ๋ย ถ้าข้าพเจ้า
ลืมเธอก็ขอให้มือขวาของข้าพ-
เจ้าลืมฝีมือเสีย
6ขอให้ลิ( นของข้าพเจ้าเกาะติด
เพดานปากของข้าพเจ้า ถ้าว่า
ข้าพเจ้าไม่ระลึกถึงเธอ ถ้าว่า
ข้ าพเจ้ ามิ ได้ตั( งเยรู ซาเล็มไว้
เหนือความชื& นบานอันสูงที& สุด
ของข้าพเจ้า
7โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในวัน
แห่งเยรูซาเล็มขอทรงระลึกถึง
คนเอโดม ผู้ที&พูดว่า "จงทลาย
เสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึง
รากฐานของมัน"
8โอ ธิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ย ซึ&งจะ
ต้องล้างผลาญเสีย ความสุขจงมี
แก่ผู้ที& สนองเจ้าให้สมกับที& เจ้า
ได้กระทาํกับเรา
9ความสุขจงมีแก่ผู้ที& เอาลูกเล็ก
เด็กแดงของเจ้าเหวี& ยงกระแทก
ลงกับก้อนหิน
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะ

พระวจนะของพระองค์
เป็นความจริง

เพลงสดุดีของดาวิด

138
ข้าพระองค์จะสรร-
เสริญพระองค์ด้วย

สดุดี DKO-DKJ

(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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สิ( นสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์จะร้องเพลงสรรเสริญถวาย
พระองค์ต่อหน้าบรรดาพระ
2 ข้าพระองค์กราบลงตรงมายัง
พระวิหารอันบริสุ ทธิ@ ของพระ
องค์ และสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ เพราะความเมตตา
และความจริ งของพระอง ค์
เพราะพระองค์ทรงเชิ ดชูพระ
วจนะของพระองค์ เหนื อพระ
นามทั(งหลายของพระองค์
3 ในวั นที& ข้ าพระองค์ ร้ องทู ล
พระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์
พระองค์ทรงเพิ&มกาํลังจิตใจของ
ข้าพระองค์
4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดา
กษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกจะสรร-
เสริญพระองค์ เมื& อท่านเหล่า
นั( นได้ ยิ นพระวจนะแห่ งพระ
โอษฐ์ของพระองค์
5และท่านเหล่านั( นจะร้องเพลง
ถึงพระมรรคาของพระเยโฮวาห์
เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์
นั(นใหญ่หลวง
6ถึงแม้พระเยโฮวาห์นั( นสูงยิ& ง
พระองค์ ก็ ทรงเห็ นแก่ คนตํ&า
ต้อย แต่พระองค์ทรงทราบคน
โอหังได้แต่ไกล

ความมั นใจในพระเจ้า
7แม้ ข้าพระองค์ เดิ นอยู่ กลาง
ความลาํบากยากเย็น พระองค์
จะทรงสงวนชี วิตข้าพระองค์ไว้

พระองค์จะทรงเหยียดพระหัตถ์
ของพระองค์ออกต่อต้านความ
พิโรธของศัตรูของข้าพระองค์
และพระหัตถ์ขวาของพระองค์
จะทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
8พระเยโฮวาห์จะทรงให้สาํเร็จ
พระประสงค์ของพระองค์แก่
ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ความเมตตาของพระองค์
ดาํรงเป็นนิตย์ ขออย่าทรงละทิ( ง
พระหัตถกิจของพระองค์

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
และทูลขอความจริงใจ

ถึงหัวหนา้นักรอ้ง
เพลงสดุดีของดาวิด

139
โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ พระองค์ได้

ทรงตรวจสอบข้ าพระองค์และ
ทรงรู้จักข้าพระองค์
2 เมื& อข้าพระองค์นั& งลงและลุก
ขึ( น พระองค์ทรงทราบ พระองค์
ทรงประจั กษ์ ในความคิดของ
ข้าพระองค์ได้แต่ไกล
3 พระองค์ ทรงค้ นวิ ถี ของข้ า
พระองค์ และการนอนของข้ า
พระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทาง
ทั(งสิ( นของข้าพระองค์
4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แม้
ก่อนที&ลิ( นของข้าพระองค์จะพูด
ดูเถิด พระองค์กท็รงทราบความ
เสียหมดแล้ว
5พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์

สดุดี DKJ, DKL

(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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อยู่ทั(งข้างหลังและข้างหน้า และ
ทรงวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์
6ความรู้อย่างนี( มหัศจรรย์เกิน
ข้าพระองค์ สูงนัก ข้าพระองค์
เอื( อมไม่ถึง
7 ข้ าพระองค์จะไปไหนให้ พ้น
พระวิญญาณของพระองค์ ได้
หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้
พ้นพระพักตร์ของพระองค์
8 ถ้าข้าพระองค์ขึ( นไปยังสวรรค์
พระองค์ทรงสถิตที&นั& น ถ้าข้า
พระองค์จะทาํที& นอนไว้ในนรก
ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตที&นั&น
9 ถ้ าข้ าพระองค์จะติ ดปีกแสง
อรุณ และอาศัยอยู่ที& ส่วนของ
ทะเลไกลโพ้น
10 แม้ถึงที& นั& น พระหัตถ์ของ
พระองค์จะนาํข้าพระองค์ และ
พระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึด
ข้าพระองค์ไว้
11 ถ้าข้าพระองค์จะว่า "แน่
นอนความมื ดจะบั งข้ าไว้และ
ความสว่างจะรอบข้าเป็นกลาง
คืน"
12 สาํหรับพระองค์ แม้ความ
มืดก็มิได้ ซ่อนอะไรไว้จากพระ
องค์ กลางคืนก็แจ้งอย่างกลาง
วัน ความมืดเป็นอย่างความ
สว่าง
13 เพราะพระองค์ทรงปั( นส่วน
ภายในของข้าพระองค์ พระองค์
ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันใน

ครรภ์มารดาของข้าพระองค์
14 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระ
องค์ เพราะข้าพระองค์ถูกสร้าง
มาอย่างแปลกประหลาดและน่า
กลัว พระราชกิจของพระองค์
มหัศจรรย์ จิตใจข้าพระองค์
ทราบเรื&องนี( อย่างดี
15 เมื& อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่
ในที& ลับลี(  ประดิษฐ์ขึ( นมา ณ
ภายในที& ลึกแห่งโลก โครงร่าง
ของข้าพระองค์ไม่ปิดบังไว้จาก
พระองค์
16 พระเนตรของพระองค์ทรง
เห็ นส่ วนประกอบของข้ าพระ
องค์ในเมื&อยังไม่สมบูรณ์ ในวัน
ทั( งหลายที& กาํ ลั งประกอบขึ( น
เมื& อครั( งไม่เกิดขึ( น อวัยวะ
ทั( งหลายของข้าพระองค์ก็ทรง
จารึกไว้ ในพระตาํ รั บของพระ
องค์
17 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระดาํริ
ของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระ
องค์จริงๆ รวมกันเข้าก็ไพศาล
นักหนา
18 ถ้าข้าพระองค์จะนับก็มาก
กว่าเม็ดทราย เมื& อข้าพระองค์
ตื& นขึ( น ข้าพระองค์ก็ยังอยู่กับ
พระองค์
19 โอ ข้าแต่พระเจ้า แน่นอน
พระองค์จะทรงสังหารคนชั&วเสีย
ดังนั(น คนกระหายเลือดเอ๋ย จง
พรากไปจากข้าพระองค์

สดุดี DKL

(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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20 เพราะพวกเขากล่าวต่อต้าน
พระองค์ด้วยมุ่งร้าย และพวก
ศัตรูของพระองค์ ใช้ พระนาม
ของพระองค์อย่างไร้ประโยชน์
21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์มิได้เกลียดผู้ที& เกลียด
พระองค์หรือ และข้าพระองค์มิ
ได้สะอิดสะเอียนคนเหล่านั( นผู้
ลุกขึ( นต่อสู้พระองค์ดอกหรือ
22 ข้ าพระองค์ เกลี ยดเขาด้ วย
ความเกลียดอย่างที&สุด และนับ
เขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์
23 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้น
ดูข้าพระองค์ และทรงทราบจิต
ใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้า
พระองค์ และทรงทราบความ
คิดของข้าพระองค์
24 และทอดพระเนตรว่ามีทาง
ชั& วใดๆในข้ าพระองค์หรือไม่
และขอทรงนาํข้าพระองค์ไปใน
มรรคานิรันดร์

ดาวิดทูลขอพระเจ้า
ทรงช่วยท่านใหพ้น้
ถึงหัวหนา้นักรอ้ง

เพลงสดุดีของดาวิด

140
โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ขอทรงช่วยข้า

พระองค์ ให้ พ้นจากคนชั& วร้ าย
ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จาก
คนทารุณ
2 ผู้ คิดปองร้ายอยู่ ในจิตใจของ
เขา และก่อกวนต่อเนื& องกันให้

มีสงครามขึ( น
3เขาทาํลิ( นของเขาให้คมเหมือน
ลิ( นงู และภายใต้ริมฝีปากของ
เขามีพิษของงูพิษ เซลาห์
4โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
รักษาข้าพระองค์ไว้ให้พ้นจาก
มือของคนชั& ว ขอทรงสงวนข้า
พระองค์ไว้จากคนทารุณ ผู้ คิด
แผนการพลิ กเท้ าของข้ าพระ
องค์
5 คนโอหั งได้ ซ่ อนกั บดั กข้ า
พระองค์และวางบ่วงไว้ ที& ข้าง
ทางเขากางตาข่าย เขาตั( งบ่วง
แร้วดักข้าพระองค์ เซลาห์
6 ข้ าพเจ้ าทู ลพระเยโฮวาห์ ว่ า
"พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ
ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ขอทรงฟังเสียงทูลวิงวอน
ของข้าพระองค์
7โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผู้
เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นกาํลังแห่ง
ความรอดของข้าพระองค์ พระ
องค์ทรงคลุมศีรษะข้าพระองค์
ไว้ในยามศึก
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่า
ทรงอนุมัติตามความปรารถนา
ของคนชั& ว อย่าให้การคิดปอง
ร้ายของเขาคืบหน้าไป เกลือกว่า
เขาจะยกตัวขึ( น เซลาห์
9 ฝ่ ายศีรษะของคนที& ล้ อมข้ า
พระองค์ไว้นั( น ขอให้ความ
สาระแนแห่ งริมฝีปากของเขา

สดุดี DKL, DHI

(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
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ท่วมเขา
10 ขอให้ถ่านที& ลุกอยู่ตกใส่เขา
ขอให้ เขาถู กทิ( งในไฟลงไปใน
บ่อ ไม่ให้ลุกขึ( นมาอีก
11 ขออย่าให้เขาตั( งคนส่อเสียด
ไว้ในแผ่นดิน ขอให้ความร้ายล่า
คนทารุณจนควํ&าเขาได้"
12 ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮ-
วาห์ จะทรงกระทาํความเที& ยง
ธรรมให้แก่ผู้ที& ทุกข์ยาก และ
ทรงจัดความยุติธรรมให้แก่คน
ขัดสน
13 แน่นอนทีเดียว ที& คนชอบ
ธรรมจะถวายโมทนาขอบพระ
คุณพระนามของพระองค์ คน
เที& ยงธรรมจะอาศัยอยู่ ต่อเบื( อง
พระพักตร์พระองค์
ดาวิดทูลขอใหเ้รืองของท่าน
เป็นทีพอพระทยัของพระเจ้า

เพลงสดุดีของดาวิด

141
ข้ าแต่พระเยโฮวาห์
ข้ าพระองค์ ร้ องทู ล

ต่อพระองค์ ขอทรงรีบตอบข้า
พระองค์ ขอทรงเงี& ยพระกรรณ
สดับเสียงข้าพระองค์ เมื& อข้า
พระองค์ร้องทูลพระองค์
2ขอให้คาํอธิษฐานของข้าพระ
องค์เป็นดังเครื& องหอมต่อพระ
พักตร์พระองค์ และที& ข้าพระ
องค์ ยกมื อขึ( นเป็ นดั งเครื& อง
สัตวบูชาเวลาเยน็
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง

ตั( งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์
ขอรักษาประตู ริมฝีปากของข้า
พระองค์
4 ขออย่ าให้ จิ ตใจข้ าพระองค์
เอนเอี ยงไปหาความชั& วใดๆ
หรือให้ ข้าพระองค์สาละวนอยู่
กับการชั& วร้ ายร่วมกับคนที& ทาํ
ความชั& วช้า และขออย่าให้ข้า
พระองค์กินของโอชะของเขา
5ขอให้คนชอบธรรมตี ข้ าพระ
องค์ จะเป็นความเมตตาแก่ข้า
พระองค์ ขอให้เขาติเตียนข้า
พระองค์ จะเป็นนํ(ามันดีเลิศซึ& ง
จะไม่ให้ ศีรษะข้าพระองค์แตก
เพราะข้าพระองค์ยังอธิษฐานต่อ
สู้ ความชั&วของเขาทั(งหลายอยู่
6 เมื& อผู้ พิพากษาทั( งหลายของ
เขาถูกโยนลงที&หน้าผา เขาจะ
ได้ ยิ นถ้ อยคาํ ของข้ าพระองค์
เพราะเป็นถ้อยคาํไพเราะ
7กระดูกของเราทั( งหลายกระ-
จายที& ปากแดนผู้ ตายฉั นใด
เหมื อนเมื& อคนหนึ& งตั ดและ
ผ่าไม้อยู่บนแผ่นดินฉันนั(น
8โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผู้
เป็นเจ้า ตาของข้าพระองค์เพ่ง
ตรงพระองค์ ข้าพระองค์วางใจ
ในพระองค์ ขออย่าให้จิตใจข้า
พระองค์ไร้คุณธรรม
9ขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระ
องค์ให้พ้นจากกับซึ& งเขาวางดัก
ข้าพระองค์ไว้ และจากบ่วงแร้ว

สดุดี DHI, DHD

(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

 19_psa.pub 
 page 161

 Friday, March 04, 2016 19:30 



หน้า 1300

ของผู้กระทาํความชั&วช้า
10 ขอให้คนชั& วตกไปด้วยกันใน
ข่ายของตนเอง แต่ขอให้ข้า
พระองค์ผ่านพ้นไป

ดาวิดไดร้บัความปลอบโยน
เมือท่านอธิษฐาน

มัสคิลบทหนึ�งของดาวิด
คําอธิษฐานเมื�อท่านอยู่ในถํ 0า..

142
ข้ าพเ จ้ า ร้ อ ง ทู ล
พระเยโฮวาห์ ด้ วย

เสียงของข้าพเจ้า ด้วยเสียงของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนต่อพระ
เยโฮวาห์
2 ข้าพเจ้าหลั& งคาํครํ&าครวญของ
ข้ าพเจ้ าออกมาต่ อเบื( องพระ
พักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าทูลเรื&อง
ความลาํบากยากเย็นของข้าพ-
เจ้าต่อพระองค์
3 เมื& อจิตใจของข้าพระองค์อ่อน
ระอาภายใน พระองค์ทรงทราบ
ทางของข้าพระองค์ ในวิถีที& ข้า
พระองค์ เดินไปเขาซ่อนกับไว้
ดักข้าพระองค์
4 ข้ าพระองค์ มองทางขวามื อ
และมองดู แต่ไม่มีใครยอมรู้จัก
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีที&
หลบภัย ไม่มีใครเอาใจใส่จิตใจ
ข้าพระองค์
5โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระ
องค์ร้องทูลต่อพระองค์ ข้า
พระองค์ว่า "พระองค์ทรงเป็น
ที&ลี( ภัยของข้าพระองค์ เป็นส่วน

ของข้าพระองค์ในแผ่นดินของ
คนเป็น
6 ขอทรงฟั งคาํ ร้ องทู ลของข้ า
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ตก
ตํ&ามากนัก ขอทรงช่วยข้าพระ
องค์ให้พ้นจากผู้ ข่มเหงข้าพระ
องค์ เพราะเขาแขง็แรงเกินกาํลัง
ข้าพระองค์
7 ขอทรงพาจิ ตใจข้ าพระองค์
ออกจากคุก เพื&อข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระนามของพระองค์
คนชอบธรรมจะล้อมข้าพระองค์
ไว้เพราะพระองค์จะทรงกระทาํ
แก่ข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์"

การทูลขอความโปรดปราน
เมือตอ้งถูกตดัสิน
เพลงสดุดีของดาวิด

143
โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ ขอทรงสดับคาํ

อธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรง
เงี& ยพระกรรณสดั บคาํ วิ งวอน
ของข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้า
พระองค์ตามความสัตย์สุ จริต
ของพระองค์ ตามความชอบ
ธรรมของพระองค์
2ขออย่าทรงตัดสินผู้ รับใช้ของ
พระองค์ เพราะไม่มีคนเป็นคน
ใดที& ชอบธรรมในสายพระเนตร
ของพระองค์
3 เพราะศั ตรู ข่ มเหงจิ ตใจข้ า
พระองค์ มันขยี( ชีวิตข้าพระองค์
ลงถึงดิน มันได้กระทาํให้ข้า

สดุดี DHD-DHK

(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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พระองค์อาศัยในที&มืด เหมือน
คนที&ตายนานแล้ว
4 เพราะฉะนั( นจิตวิญญาณของ
ข้าพระองค์ จึงอ่อนระอาอยู่ ใน
ข้าพระองค์ จิตใจภายในข้า
พระองค์กอ้็างว้าง
5 ข้าพระองค์ระลึกถึ งสมัยเก่ า
ก่อนได้ ข้าพระองค์คิดคาํนึงถึง
ทุกสิ& งที&พระองค์ทรงกระทาํ ข้า
พระองค์ ราํพึ งถึ งพระหัตถกิจ
ของพระองค์
6ข้าพระองค์เหยียดมือออกไปสู่
พระองค์ จิตใจของข้าพระองค์
กระหายหาพระองค์อย่างแผ่น
ดินที&แห้งผาก เซลาห์
7โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
รีบฟังข้าพระองค์ จิตวิญญาณข้า
พระองค์ฝ่อไปแล้ว ขออย่าทรง
ซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ไว้
จากข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระ
องค์จะเหมือนคนเหล่านั( นที& ลง
ไปยังปากแดนผู้ตาย
8ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้
ยินถึงความเมตตาของพระองค์
ในเวลาเช้า เพราะข้าพระองค์
วางใจในพระองค์ ขอทรงสอน
ข้าพระองค์ถึงทางที& ควรดาํเนิน
ไป  เพราะข้าพระองค์ตั( งใจแน่ว
แน่ในพระองค์
9โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรู
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้

ซ่อนตัวอยู่กับพระองค์
10 ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทาํ
ตามพระทัยของพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ าของ
ข้าพระองค์ พระวิญญาณของ
พระองค์ประเสริฐ ขอทรงนาํ
ข้ าพระองค์ เข้ าไปยั งแผ่นดิ น
แห่งความเที&ยงธรรม
11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสงวนชี วิ ตข้ าพระองค์ ไ ว้
เพราะเห็นแก่พระนามของพระ
องค์  ขอทรงนาํจิตใจข้าพระ
องค์ออกมาจากความยากลาํ-
บากเพราะเห็ นแก่ ความชอบ
ธรรมของพระองค์
12 และขอทรงตั ดศัตรู ของข้ า
พระองค์ออกไปตามความเมต-
ตาของพระองค์ และขอทรงทาํ
ลายบรรดาผู้ ที& ทรมานจิตใจข้า
พระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็น
ผู้รับใช้ของพระองค์

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด

144
สาธุการแด่พระเย-
โฮวาห์ กาํลังของ

ข้าพระองค์ ผู้ทรงฝึกมือของ
ข้าพระองค์ให้ทาํสงคราม และ
นิ( วมือของข้าพระองค์ให้ทาํศึก
2ทรงเป็นความดีและป้อมปรา-
การของข้าพระองค์ เป็นที&กาํบัง
เข้มแข็ง และเป็นผู้ ช่วยให้พ้น
ของข้าพระองค์ เป็นโล่ของข้า

สดุดี DHK, DHH

(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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พระองค์ และเป็นผู้ซึ& งข้าพระ
องค์วางใจอยู่ ผู้ทรงปราบชน
ชาติทั(งหลายไว้ใต้ข้าพระองค์
3ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มนุษย์เป็น
อะไรเล่าซึ&งพระองค์ทรงเอาพระ
ทัยใส่เขา หรือบุตรของมนุษย์
เป็นอะไรซึ& งพระองค์ทรงคิดถึง
เขา
4มนุษย์เหมือนสิ& งไร้สาระ วัน
เวลาของเขาเหมือนเงาที&ผ่านไป
5โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
โน้มฟ้าสวรรค์ของพระองค์ และ
ขอเสด็จลงมาแตะต้องภูเขาเพื&อ
ให้มันมีควันขึ( น
6ขอทรงพุ่ งฟ้ าผ่าออกมาและ
กระจายเขาไป ขอทรงยิงลูกธนู
ของพระองค์ และทรงทาํ ลาย
พวกเขา
7ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ ของ
พระองค์จากที&สูง ขอทรงช่วย
เหลือข้าพระองค์ และช่วยข้า
พระองค์ให้พ้นจากนํ(ามากหลาย
ให้พ้นจากมือของชนต่างด้าว
8 ผู้ ซึ& งปากของเขาพูดเรื& องไร้
สาระและซึ& งมือขวาของเขาเป็น
มือขวาแห่งความมุสา
9โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์
จะร้ องเพลงบทใหม่ ถวายแด่
พระองค์ ข้าพระองค์จะร้อง
เพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณ
ใหญ่และพิณสิบสาย
10 พระองค์ทรงเป็นผู้ประทาน

ความรอดแก่บรรดากษัตริย์ ผู้
ทรงช่วยดาวิดผู้ รับใช้ของพระ
องค์ให้ พ้นจากดาบที& นาํมาซึ& ง
ความเจบ็ปวด
11 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์
และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้
พ้นจากมือคนต่างด้าว ผู้ซึ&งปาก
ของเขาพูดเรื& องไร้สาระและซึ& ง
มือขวาของเขาเป็นมือขวาแห่ง
ความมุสา
12 เพื& อบรรดาบุ ตรชายของ
ข้าพระองค์ทั( งหลายเมื& อเขายัง
หนุ่มๆอยู่จะเป็นเหมือนต้นไม้
โตเต็มขนาด เพื&อบรรดาบุตร
สาวของข้าพระองค์ทั( งหลายจะ
เป็นเหมือนเสาหัวมุม สลักออก
มาตามแบบพระราชวัง
13 เพื& อยุ้ งฉางของข้าพระองค์
ทั( งหลายจะเต็ม มีของบรรจุอยู่
ทุกอย่าง เพื& อแกะของข้าพระ
องค์ ทั( งหลายมี ลู กตั( งพั นตั( ง
หมื& นตามถนนของข้าพระองค์
ทั(งหลาย
14 เพื& อวัวตัวผู้ของข้าพระองค์
ทั(งหลายมีกาํลังใช้แรงงาน เพื&อ
ไม่มีใครพังเข้ามา ไม่มีออกไป
เพื& อไม่มี เสียงร้องทุกข์ในถนน
หนทางขอ ง ข้ าพระอ ง ค์ ทั( ง
หลาย
15 ชนชาติ ผู้ มีพระพรอย่ างนี(
หลั& งลงมาถึงก็เป็นสุข ชนชาติ
ซึ& งพระเจ้าของเขาคือพระเยโฮ-

สดุดี DHH

(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
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วาห์กเ็ป็นสุข
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า

บทเพลงสรรเสริญของดาวิด

145
ข้ าแต่พระเจ้ าของ
ข้าพระองค์ โอ ข้า

แต่พระมหากษัตริย์ ข้าพระองค์
จะเยินยอพระองค์ จะถวายสา-
ธุการแด่พระนามของพระองค์
เป็นนิจกาล
2ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่
พระองค์ทุกๆวัน ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระนามของพระองค์
เป็นนิจกาล
3พระเยโฮวาห์นั( นยิ&งใหญ่ และ
สมควรจะสรรเสริ ญอย่ างยิ& ง
ความใหญ่ยิ& งของพระองค์นั( น
เหลือจะหยั&งรู้
4คนชั& วอายุหนึ& งจะสรรเสริญ
พระราชกิจของพระองค์ให้คน
อีกชั& วอายุหนึ& งฟัง และจะประ-
กาศกิจการอันทรงอานุภาพของ
พระองค์
5ข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติ-
ยศอันรุ่ งโรจน์ของความสู งส่ ง
ของพระองค์ และถึงพระราชกิจ
มหัศจรรย์ของพระองค์
6 มนุ ษย์ จะกล่ าวถึ งอานุ ภาพ
แห่งกิจการอันน่าเกรงขามของ
พระองค์ และข้าพระองค์จะเล่า
ถึงความยิ&งใหญ่ของพระองค์
7 เขาทั( งหลายจะโฆษณาข่ าว
เลื& องลือให้ระลึกถึงคุณความดี

อั นอุ ดมของพระองค์ ออกมา
และจะร้องเพลงถึ งความชอบ
ธรรมของพระองค์
8พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตา
และทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา
ทรงกริ( วช้ าและมีความเมตตา
อย่างอุดม
9พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อทุกคน
และความเมตตาของพระองค์มี
อยู่ เหนือพระราชกิจทั( งสิ( นของ
พระองค์
10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
ราชกิ จทั( งสิ( นของพระองค์จะ
สรรเสริญพระองค์ และวิสุทธิชน
ทั( งสิ( นของพระองค์จะถวายสา-
ธุการแด่พระองค์
11 เขาทั(งหลายจะพูดถึงสง่าราศี
แห่งราชอาณาจักรของพระองค์
และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระ
องค์
12 เพื& อให้กิจการอันทรงอานุ-
ภาพของพระองค์ และสง่าราศี
อันรุ่ งโรจน์แห่งราชอาณาจักร
ของพระองค์ แจ้ งแก่ บุ ตรทั( ง
หลายของมนุษย์
13 ราชอาณาจักรของพระองค์
เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ และ
อาํนาจการปกครองของพระองค์
ดาํรงอยู่ตลอดทุกชั&วอายุ
14 พระเยโฮวาห์ทรงชูทุกคนที&
กาํลังจะล้มลง และทรงยกทุก
คนที&โน้มตัวลงให้ลุกขึ( น

สดุดี DHH, DHM

(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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15 นั ยน์ ตาทั( งปวงมองดู พระ
องค์ และพระองค์ประทานอา-
หารให้ตามเวลา
16 พระองค์ทรงยื& นพระหั ตถ์
ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ&ง
สารพัดที& มี ชี วิ ตอิ& มตามความ
ปรารถนา
17 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม
ตามทางทั( งสิ( นของพระองค์และ
ทรงบริสุทธิ@ ในการกระทาํทั( งสิ( น
ของพระองค์
18 พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตใกล้
ท◌ุกคนที&ร้องทูลพระองค์ ทุกคนที&
ร้องทูลพระองค์ตามความจริง
19 พระองค์ จะทรงโปรดตาม
ความปรารถนาของบรรดาผู้ ที&
ยาํเกรงพระองค์ พระองค์จะทรง
สดับเสี ยงร้องทู ลของเขาด้ วย
และจะทรงช่วยเขาให้รอด
20 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนทุก
คนที& รักพระองค์ไว้ แต่บรรดา
คนชั&ว พระองค์จะทรงทาํลาย
21 ปากของข้ าพเจ้ าจะกล่ าว
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ และ
ให้บรรดาเนื( อหนังทั( งสิ( นถวาย
สาธุการแด่พระนามบริสุทธิ@ ของ
พระองค์เป็นนิจกาล

นกัแต่งสดุดีปฏิญาณว่า
จะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิตย์

146
จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด โอ

จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรร-

เสริญพระเยโฮวาห์เถิด
2ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห์ตราบเท่าที&ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญ
พระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที& ข้าพ-
เจ้ายังเป็นอยู่
3อย่าวางใจในเจ้านายหรือใน
บุตรของมนุษย์ ซึ& งไม่มีความ
ช่วยเหลืออยู่ในตัวเขา
4 เมื& อลมหายใจของเขาพรากไป
เขากก็ลับคืนเป็นดิน ในวันเดียว
กันนั(นความคิดของเขากพิ็นาศ
5คนที& ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระ
เยโฮวาห์ ของยาโคบก็ เป็ นสุ ข
คือผู้ที& ความหวังของเขาอยู่ ใน
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
6 ผู้ ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก ทะเลและบรรดา
สิ&งของที&อยู่ในนั(น ผู้รักษาความ
จริงไว้เป็นนิตย์
7 ผู้ทรงประกอบความยุติธรรม
ให้แก่คนที&ถูกบีบบังคับ ผู้ประ-
ทานอาหารแก่คนที&หิว พระเย-
โฮวาห์ทรงปล่อยผู้ ถูกคุมขังให้
เป็นอิสระ
8พระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของ
คนตาบอด พระเยโฮวาห์ทรงยก
คนที&ตกตํ&าให้ลุกขึ( น พระเยโฮ-
วาห์ทรงรักคนชอบธรรม
9พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าดูคนต่าง
ด้าว พระองค์ทรงชูลูกกาํพร้า
พ่อและหญิงม่าย แต่พระองค์

สดุดี DHM, DHO

(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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ทรงพลิกทางของคนชั&ว
10 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบ
ครองเป็นนิตย์ โอ ศิโยนเอ๋ย
พระเจ้ าของเธอจะทรงครอบ
ครองทุกชั& วอายุ จงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์เถิด

ผูพ้ยากรณต์กัเตือน
ใหส้รรเสริญพระเจ้า

147
จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด เป็น

การดี ที& จะร้ องเพลงสรรเสริญ
พระเจ้าของเรา เพราะการกระ-
ทาํนั( นเป็ นที& น่ ายินดี และการ
สรรเสริญกเ็หมาะสม
2พระเยโฮวาห์ทรงก่อสร้างเยรู-
ซาเลม็ขึ( น พระองค์ทรงรวบรวม
คนอิสราเอลที& ต้องกระจัดกระ-
จายไป
3พระองค์ทรงรักษาคนที&ชอกชํ(า
ระกาํใจ และทรงพันผูกบาด
แผลของเขา
4 พระองค์ ทรงนับจาํนวนดาว
พระองค์ทรงตั( งชื&อมันทุกดวง
5องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่
ยิ& งและทรงฤทธานุ ภาพอุ ดม
ความเข้าใจของพระองค์นั( นวัด
ไม่ได้
6พระเยโฮวาห์ทรงชูคนใจถ่อม
ขึ( น พระองค์ทรงเหวี& ยงคนชั& ว
ลงถึงดิน
7 จงร้ องเพลงโมทนาพระคุ ณ
ถวายพระเยโฮวาห์ จงร้องเพลง

สรรเสริญพระเจ้ าของเราด้ วย
พิณเขาคู่
8 ผู้ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ
ผู้ ทรงเตรียมฝนให้แก่แผ่นดิน
โลก ผู้ทรงกระทาํให้หญ้างอก
บนภูเขา
9พระองค์ทรงประทานอาหาร
แก่สัตว์และแก่ลูกกาที&ร้อง
10 ความปีติ ยินดีของพระองค์
มิได้อยู่ที& กาํลังของม้า ความ
ปรีดีของพระองค์มิ ได้อยู่ ที& ขา
ของมนุษย์
11 แต่พระเยโฮวาห์ทรงปรีดีใน
คนที& ยาํเกรงพระองค์ ในคนที&
ความหวั งของเขาอยู่ ในความ
เมตตาของพระองค์
12 โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย จงสรร-
เสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ
ศิโยนเอ๋ย จงถวายสรรเสริญแด่
พระเจ้าของเธอ
13 เพราะพระองค์ทรงเสริมกาํ-
ลังดาลประตูของเธอ พระองค์
ทรงอาํนวยพระพรบุตรทั( งหลาย
ที&อยู่ภายในเธอ
14 พระองค์ ทรงกระทาํ สั นติ
ภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให้
เธออิ&มด้วยข้าวสาลีที&ดีที&สุด
15 พระองค์ทรงใช้พระบัญญัติ
ของพระองค์ออกไปยังแผ่นดิน
โลก พระวจนะของพระองค์ไป
เรว็
16 พระองค์ประทานหิมะอย่าง

สดุดี DHO, DHP

(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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ปุยขนแกะ พระองค์ทรง
หว่านนํ(าค้างแขง็ขาวอย่างขี( เถ้า
17 พระองค์ทรงโยนนํ(าแข็งของ
พระองค์เป็นก้อนๆ ใครจะทน
ทานความหนาวของพระองค์ได้
18 พระองค์ ทรงใช้ พระวจนะ
ของพระองค์ออกไป และละลาย
มันเสีย พระองค์ทรงให้ลมพัด
และนํ(ากไ็หล
19 พระองค์ทรงสาํแดงพระวจ-
นะของพระองค์แก่ยาโคบ กฎ
เกณฑ์และคาํตัดสินของพระองค์
แก่อิสราเอล
20 พระองค์มิ ได้ทรงประกอบ
การเช่นนี( แก่ประชาชาติอื& นใด
และสาํหรับคาํตั ดสิ นของพระ
องค์นั(น พวกเขาไม่รู้จักเลย จง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

นกัแต่งสดุดี
ตกัเตือน

ใหส้รรเสริญพระเจ้า

148
จงสรรเส ริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด จง

สรรเสริญพระเยโฮวาห์จากฟ้า
สวรรค์ จงสรรเสริญพระองค์ใน
ที&สูง
2 ทูตสวรรค์ทั( งหลายของพระ
องค์ จงสรรเสริญพระองค์
บรรดาพลโยธาของพระองค์ จง
สรรเสริญพระองค์
3ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จง
สรรเสริญพระองค์ บรรดาดาว

ที&ส่องแสง จงสรรเสริญพระองค์
4ฟ้าสวรรค์ที&สูงสุด จงสรรเสริญ
พระองค์ ทั( งนํ(าทั( งหลายเหนือ
ฟ้าสวรรค์
5ให้สิ& งเหล่านั( นสรรเสริญพระ
นามพระเยโฮวาห์ เพราะพระ
องค์ทรงบัญชา สิ&งเหล่านั(นกถู็ก
เนรมิตขึ( นมา
6และพระองค์ทรงสถาปนามัน
ไว้เป็นนิจกาล พระองค์ทรงกาํ-
หนดเขตซึ&งมันข้ามไปไม่ได้
7จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จาก
แผ่นดินโลก พวกเจ้ามังกรทั( ง
หลายและที&นํ(าลึกทั(งปวง
8ไฟกับลูกเห็บ หิมะกับหมอก
ลมพายุ กระทาํตามพระวจนะ
ของพระองค์
9 บรรดาภู เขาและเนิ นเขาทั( ง
ปวง ต้นไม้มีผลและไม้สนสีดาร์
ทั(งปวง
10 สัตว์ ป่าและสั ตว์ใช้ทั( งปวง
สัตว์เลื( อยคลานและนกที&บินได้
11 บรรดากษัตริย์ของแผ่นดิน
โลกและชนชาติทั( งหลาย เจ้า
นายและผู้ พิพากษาทั( งปวงของ
แผ่นดินโลก
12 และคนหนุ่มกับทั( งสาว คน
แก่และเดก็
13 ให้ทั( งหลายเหล่านี( สรรเสริญ
พระนามพระเยโฮวาห์ เพราะ
พระนามของพระองค์เท่านั( นที&
ประเสริฐ สง่าราศีของพระองค์

สดุดี DHP, DHJ

(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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อยู่ เหนื อแผ่ นดิ นโลกและฟ้ า
สวรรค์
14 พระองค์ทรงยกย่องเขาแห่ง
ประชาชนของพระองค์ ผู้ทรง
เป็นที& สรรเสริญของบรรดาวิ-
สุทธิชนของพระองค์ คือชนชาติ
อิสราเอล ประชาชนที& อยู่ ใกล้
พระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห์เถิด

การตกัเตือนให้
สรรเสริญพระเจ้า

เพราะพระองคท์รงรกัศิโยน

149
จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด จง

ร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเย-
โฮวาห์ ร้องบทสรรเสริญถวาย
พระองค์ในชุมนุมวิสุทธิชน
2ให้อิสราเอลยินดีในผู้สร้างของ
เขา  ให้บุตรทั(งหลายของศิโยน
เปรมปรีดิ@ ในกษัตริย์ของเขา
3ให้เขาสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ด้วยเต้นราํ ให้เขาถวาย
เพลงสรรเสริญแด่พระองค์ด้วย
ราํมะนาและพิณเขาคู่
4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปรีดี
ในประชาชนของพระองค์ พระ
องค์จะทรงประดับคนใจถ่ อม
ด้วยความรอด
5ให้วิสุทธิชนลิงโลดในสง่าราศี
ให้ เขาร้องเพลงบนที& นอนของ
เขา
6 ให้การสรรเสริญอย่างสู งแด่

พระเจ้าอยู่ในปากของเขา และ
ให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขา
7 เพื& อทาํ การแก้ แค้ นบรรดา
ประชาชาติ และทาํการลงโทษ
ชนชาติทั(งหลาย
8 เพื& อ เอาตรวนล่ ามบรรดา
กษัตริย์ของเขา และเอาเครื&อง
เหล็กจองจาํล่ามบรรดาขุนนาง
ของเขา
9 เพื& อจะกระทาํแก่ เขาตามคาํ
พิพากษาที&บันทึกไว้แล้ว นี& เป็น
เกียรติแก่บรรดาวิสุทธิชนของ
พระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห์เถิด

การตกัเตือน
ใหส้รรเสริญพระเจ้า

ดว้ยเครืองดนตรีต่างๆ

150
จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาห์เถิด จง

สรรเสริญพระเจ้าในสถานบริ-
สุทธิ@ ของพระองค์ จงสรรเสริญ
พระองค์ในพื( นฟ้าอันอานุภาพ
ของพระองค์
2 จงสรรเสริญพระองค์ เพราะ
กิจการอันอานุภาพของพระองค์
จงสรรเสริญพระองค์ตามความ
ยิ&งใหญ่อย่างมากของพระองค์
3จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียง
แตร จงสรรเสริญพระองค์ด้วย
พิณใหญ่และพิณเขาคู่
4จงสรรเสริญพระองค์ด้วยราํ-
มะนาและการเต้นราํ จงสรร-

สดุดี DHJ-DMI

(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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เสริญพระองค์ ด้ วยเครื& องสาย
และขลุ่ย
5จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียง
ฉิ& ง จงสรรเสริญพระองค์ด้วย

เสียงฉาบ
6จงให้ทุกสิ& งที&หายใจสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์เถิด

สดุดี DMI

(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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