
หนา 1139สดุดี
เลมที่หนึ่ง

ซึ่งเปรียบกับหนังสือปฐมกาล
เกี่ยวกับมนุษย
ความสุขของ
คนท่ีรักพระเจา

1บุ คคลผู ไม ดํา เนิ นตามคํา
แนะนําของคนอธรรม หรือ

ยืนอยูในทางของคนบาป หรือ
นั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะ
เยย ผูนั้นก็เปนสุข
2แตความปติยินดีของผูนั้นอยู
ในพระราชบัญญัติของพระเย-
โฮวาห เขาไตรตรองถึงพระ
ราชบัญญัติของพระองคทั้งกลาง
วันและกลางคืน
3 เขาจะเปนเชนตนไมที่ ปลูกไว
ริมธารน้ํา ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล
และใบก็จะไมเหี่ยวแหง การทุก
อย างซึ่ งเขากระทําก็ จะจําเริญ
ข้ึน

คนอธรรมขาดความสุข
4คนอธรรมไมเปนเชนนั้น  แต
เป นเหมื อนแกลบซึ่ งลมพั ด
กระจายไป
5 เหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไมย่ัง-
ยืนอยู ได เมื่ อถึ งการพิพากษา
หรือคนบาปไมยืนยงในที่ชุมนุม
ของคนชอบธรรม
6 เพราะพระเยโฮวาหทรงทราบ
ทางของคนชอบธรรม แตทาง
ของคนอธรรมจะพินาศไป

ราชอาณาจักรของพระบุตร

2เหตุใดชนตางชาติจึงกระทํา
โกลาหลข้ึน และชนชาติ

ทั้ งหลายคิ ดอ านในการที่ ไร
ประโยชน
2บรรดากษัตริ ยแห งแผ นดิ น
โลกตั้ งตนเองข้ึน และนักปก
ครองปรึกษากันตอสูพระเยโฮ-
วาหและผู รับการเจิ มของพระ
องค กลาววา
3"ใหเราระเบิดสายแอกของเขา
ใหขาดสะบ้ัน และขจัดบังเหียน
ของเขาใหพนจากเรา"
4พระองคผูประทับในสวรรคจะ
ทรงพระสรวล องคพระผู เปน
เจาจะทรงเยยหยันเขาเหลานั้น
5แลวพระองคจะตรัสกับเขาทั้ ง
หลายดวยพระพิโรธ และกระทํา
ให เขาสยดสยองดวยความกริ้ ว
ของพระองค ตรัสวา
6 "เราไดตั้ งกษัตริย ของเราไว
แลวบนศิโยน ภูเขาอันบริสุทธิ์
ของเรา"
7ขาพเจาจะประกาศพระดํารัส
ของพระองค พระเยโฮวาหรับ
สั่ งกับขาพเจาวา "เจาเปนบุตร
ของเรา วันนี้เราไดใหกําเนิดแก
เจาแลว
8จงขอจากเราเถิด และเราจะ
มอบบรรดาประชาชาติ ให เปน
มรดกของเจา ตลอดทั้งแผนดิน

(1) สดด 2:12 (2) สดด 40:8 (3) โยบ 14:9 (4) สดด 35:5 (5) สดด 5:5; 24:3
(6) สดด 37:18-24 (1) สดด 18:42 (2) สดด 2:10 (3) ยรม 5:5 (4) สดด 11:4
(5) สดด 50:16-22 (6) สดด 45:6 (7) สดด 148:6 (8) ยน 17:4-5; สดด 22:27
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หนา 1140
โลกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจา
9 เจ าจะตี เขาให แตกดวยคทา
เหล็ก และฟาดใหแหลกเปน
ชิ้นๆดุจภาชนะของชางหมอ"
ทรงชักชวนกษัตริยท้ังหลาย
ใหปรนนิบัติพระเยโฮวาห

10 เพราะฉะนั้นบัดนี้ โอ ขาแต
กษัตริยทั้ งหลาย จงฉลาดเถิด
ขาแตนักปกครองแหงแผนดิน
โลก จงรับคําเตือนเถิด
11 จงปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห
ดวยความยําเกรง และจงเกษม
เปรมปรีดิ์ดวยตัวสั่น
12 จงจุบพระบุตรเถิด เกลือก
วา พระองคจะทรงพระพิโรธ
และเจ าตองพินาศจากทางนั้ น
เมื่ อพระพิโรธของพระองคนั้ น
จุดใหลุกแตนอย ความสุขเปน
ของคนทั้ งหลายผู วางใจในพระ
องค

เราปลอดภัยเพราะ
พระเจาทรงปองกัน
เพลงสดุดีของดาวิด

เมื่อเสด็จหนีจากอับซาโลม
โอรสของพระองค

3ขาแตพระเยโฮวาห ศัตรูของ
ขาพระองคทวีมากข้ึนเหลือ

เกิน คูอริมากมายเหลานี้กําลัง
ลุกข้ึนตอสูขาพระองค
2มีคนเปนอันมากกําลังกลาวถึง
จิตวิญญาณขาพระองควา "ใน
พระเจาไมมีทางรอดสําหรับเขา"

เซลาห
3 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคทรงเปนโลลอมรอบตัวขา
พระองค พระองคทรงเปนสงา
ราศีของขาพระองค และทรง
เปนผูชูศีรษะของขาพระองคไว
4ขาพเจ ารองทูลพระเยโฮวาห
ดวยเสียงของขาพเจา และพระ
องคทรงฟงขาพเจาจากภูเขาอัน
บริสุทธิ์ของพระองค เซลาห
5 ข าพเจ านอนลงและหลั บไป
ขาพเจากลับตื่นข้ึน เพราะพระ
เยโฮวาหทรงอุปถัมภขาพเจา
6ขาพเจาไมกลัวคนเปนหมื่นๆ
ซึ่ งตั้ งตนตอสู ข าพเจ าอยู รอบ
ดาน
7โอ ขาแตพระเยโฮวาห โปรด
ทรงลุกข้ึน โอ ขาแตพระเจาของ
ขาพระองค โปรดทรงชวยขา
พระองคใหพน เพราะพระองค
ทรงตบแกมศัตรูทั้งหลายของขา
พระองค และทรงทุบฟนของคน
อธรรมทั้งปวง
8การช วยให รอดเปนของพระ
เยโฮวาห ขอพระพรของพระ
องคหลั่ งลงเหนือประชาชนของ
พระองคเทอญ เซลาห
ดาวิดอธิษฐานตอพระเยโฮวาห
ถึงหัวหนานักรองใชเครื่องสาย

เพลงสดุดีของดาวิด

4โอ ขาแตพระเจาแหงความ
ชอบธรรมของข าพระองค

สดุดี 2-4

(9) สดด 21:8-9 (10) ยรม 6:8 (11) สดด 89:7 (12) ปฐก 41:40 (1) 2 ซมอ 15:1
(2) สดด 22:7 (3) สดด 18:2 (4) สดด 22:2-5 (5) สดด 4:8 (6) สดด 27:1-3
(7) สดด 10:12; 12:5 (8) สดด 37:39-40; สภษ 21:31 (1) สดด 22:1
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ขอทรงโปรดสดั บเมื่ อข าพระ
องครองทูล เมื่อขาพระองคจน
ตรอก พระองคทรงประทานชอง
ทางให ขอทรงเมตตาแกขา
พระองคและทรงฟงคําอธิษฐาน
ของขาพระองค
2 โอ บุตรทั้ งหลายของมนุษย
เอย  ทานจะทําใหเกียรติของ
ขาพเจากลายเปนความอับอาย
อีกนานเทาใด ทานจะรักสิ่ งไร
สาระ และแสวงหาการมุสาอีก
นานเทาใด เซลาห
3จงทราบเถิดวา พระเยโฮวาห
ทรงแยกคนที่ ตามทางของพระ
เจาไวสําหรับพระองค พระเย-
โฮวาหจะทรงสดับเมื่ อขาพเจา
ทูลพระองค
4 โกรธก็โกรธเถิด แตอยาทํา
บาป จงคํานึงในใจเวลาอยูบนที่
นอนและสงบอยู เซลาห
5จงถวายเครื่ องสัตวบูชาแห ง
ความชอบธรรมและวางใจใน
พระเยโฮวาห
6มีคนเปนอันมากกลาววา "ผู
ใดจะแสดงสิ่ งดีๆใหเราไดเห็น
บาง ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
เปลงแสงสวางจากสีพระพักตร
ของพระองค มาเหนื อข าพระ
องคทั้งหลาย"
7พระองคไดประทานความชื่ น
บานใหแกจิตใจของขาพระองค
มากกวาเมื่ อพวกเขาไดขาวและ

น้ําองุนมากมาย
8ขาพระองคจะเอนกายลงนอน
หลับในความสันติ ขาแตพระ
เยโฮวาห เพราะพระองคเทานั้น
ที่ ทรงกระทําใหขาพระองคอา-
ศัยอยูอยางปลอดภัย
คนอธรรมไมรับพระเมตตา
ถึงหัวหนานักรองใชเครื่องเปา

เพลงสดุดีของดาวิด

5โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงเงี่ยพระกรรณสดับถอย

คําของขาพระองค ขอทรง
พิจารณาเสียงคร่ําครวญของขา
พระองค
2 ข าแต พระบรมกษัตริ ย และ
พระเจาของขาพระองค ขอทรง
ฟงเสียงรองทูลของขาพระองค
เพราะขาพระองคจะอธิษฐานทูล
ตอพระองค
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห ในเวลา
เช าพระองค จะทรงสดับเสี ยง
ของขาพระองค ในเวลาเชาขา
พระองคจะเตรียมคําอธิษฐาน
ทูลตอพระองคและเฝาคอยดูอยู
4ดวยวาพระองคมิไดทรงเปน
พระเจ าผู ปติ ยินดี ในความชั่ ว
ความชั่ วรายจะไมอาศัยอยู กับ
พระองค
5คนโงเขลาจะไม ยืนอยู เฉพาะ
พระเนตรของพระองค พระองค
ทรงเกลียดชังผู กระทําความชั่ ว
ชาทั้งสิ้น

สดุดี 4, 5

(2) สดด 57:4 (3) อพย 33:16 (4) สดด 2:11 (5) สดด 50:14 (6) สดด 39:6
(7) สดด 37:4 (8) สดด 3:5 (1) สดด 17:1; 54:2 (2) สดด 3:4; 10:16
(3) สดด 22:2; 55:17 (4) 1 พศด 29:17; สดด 50:21 (5) สดด 14:1; 92:6
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หนา 1142
6พระองคจะทรงทําลายผูที่ พูด
มุสา พระเยโฮวาหจะทรงสะ-
อิดสะเอียนตอผู กระหายเลือด
และคนหลอกลวง
7แต โดยความเมตตาอั นบริ-
บูรณของพระองคขาพระองคจะ
เขาไปในพระนิเวศของพระองค
ข าพระองคจะนมัสการตรงตอ
พระวิหารอันบริสุ ทธิ์ ของพระ
องค ดวยความยําเกรงพระองค
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห เนื่อง
ด วยพวกศัตรู ของข าพระองค
ขอทรงนําข าพระองค ไปโดย
ความชอบธรรมของพระองค ขอ
ทรงโปรดทําทางซึ่ งขาพระองค
เดินนั้นใหราบรื่น
9 เพราะในปากของเขาเหลานั้น
ไมมีความสัตยซื่อ จิตใจของเขา
ก็คือความชั่วราย ลําคอของเขา
คือหลุมฝงศพที่ เปดอยู เขา
ประจบสอพลอดวยลิ้นของเขา
10 โอ ขาแตพระเจา โปรดทํา
ลายพวกเขา และใหเขาทั้งหลาย
ลมลงดวยความคิดเห็นของตน
เอง  เหตุการละเมิดเปนอันมาก
นั้นขอทรงขับไลเขาออกไปเนื่อง
จากเขาทั้ งหลายไดกบฏตอพระ
องค
11 แตใหคนทั้ งปวงที่ วางใจใน
พระองคนั้ นเปรมปรีดิ์ ใหเขา
รองเพลงดวยความชื่ นชมยินดี
อยู เสมอ เพราะพระองคทรง

ปองกันเขาไว ใหคนที่ รักพระ
นามของพระองค ปรี ดาปรา-
โมทยอยูในพระองค
12 ขาแตพระเยโฮวาห เพราะ
พระองคจะทรงอํานวยพระพร
แกคนชอบธรรม พระองคจะ
ทรงคุ มครองเขาไว ด วยความ
โปรดปรานประดุ จเปนโลปอง
กันเขา
ดาวิดชนะพวกศัตรูของทาน
ถึงหัวหนานักรองใชเครื่องสาย

ตามทํานองเชมินิท
เพลงสดุดีของดาวิด

6โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
อย าทรงขนาบข าพระองค

เมื่อทรงโกรธ และขออยาทรงลง
ทัณฑขาพระองคดวยพระพิโรธ
ของพระองค
2โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
พระกรุณาแกขาพระองคเพราะ
ขาพระองคออนระโหยโรยแรง
โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
รักษาขาพระองค เพราะกระดูก
ของขาพระองคทุกขยากลําบาก
นัก
3ทั้งจิตใจของขาพระองคก็ทุกข
ยากลําบากอยางย่ิง โอ ขาแต
พระเยโฮวาห อีกนานสักเทาใด
4โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
หันมาชวยชี วิตของขาพระองค
ใหพนดวยเถิด โอ ขอทรงชวย
ขาพระองคใหรอดเพราะเห็นแก

สดุดี 5, 6

(6) สดด 4:2 (7) สดด 55:16 (8) สดด 25:4-5 (9) สดด 36:1-4 (10) รม 3:19-20
(11) สดด 35:27; 40:16 (12) สดด 1:1-3; 3:8 (1) สดด 4:1; 12:1
(2) สดด 38:7; 41:3 (3) สดด 22:14; 31:9-10 (4) สดด 80:14
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หนา 1143
ความเมตตาของพระองค
5 เพราะถาในความตาย ไมมี
การระลึกถึงพระองค แลวใน
แดนผูตายใครเลาจะโมทนาพระ
คุณของพระองค
6ขาพระองคออนเปลี้ยดวยการ
คร่ําครวญ และหลั่ งน้ําตาทวม
ที่นอนตลอดทั้งคืน ที่เอนกายก็
ชุ มโชกไปดวยน้ําตาของขาพระ
องค
7ตาของขาพระองคทรุดโทรม
ไปเพราะความทุกขใจ มันออน
เพลียลงเพราะคู อริทั้ งปวงของ
ขาพระองค
8บรรดาเจาผูกระทําความชั่วชา
จงพรากไปจากขา เพราะพระ
เยโฮวาหทรงสดับเสียงรองไห
ของขาแลว
9พระเยโฮวาห ทรงสดับคําวิ ง
วอนของขา พระเยโฮวาหจะทรง
รับคําอธิษฐานของขา
10 ขอให ศัตรูทั้ งสิ้ นของข าได
อายและลําบากยากนัก ขอให
เขาทั้ งหลายหันกลับและได รับ
ความอับอายในพริบตาเดียว

ดาวิดอธิษฐานเรื่อง
การประสงครายของพวกศัตรู
ชิกกาโยนของดาวิดซึ่งทานรอง
ถวายพระเยโฮวาหเกี่ยวกับ
คําพูดของคุชคนเบนยามิน

7โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพระองค ขาพระ

องควางใจอยูในพระองค ขอ
ทรงช วยข าพระองค ใหพนภัย
จากผูขมเหงทั้งมวล ขอทรงชวย
ขาพระองคใหพน
2 เกรงว าเขาจะฉีกจิตวิญญาณ
ขาพระองคเสียอยางสิงโต และ
ฉีกจิตวิญญาณนั้นออกเปนชิ้นๆ
โดยไมมีผูใดชวยได
3โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองค ถาขาพระองค
กระทําเชนนี้ คือถามีความชั่ ว
ชาในมือของขาพระองค
4ถาขาพระองคตอบแทนความ
ชั่ วแก ผู ที่ อยู อย างสั นติกับข า
พระองค (แตผูที่ เปนศัตรูดวย
ปราศจากเหตุ ขาพระองคเคย
ชวยผูนั้นใหรอดพนไป)
5ก็ขอใหศัตรูขมเหงจิตวิญญาณ
ขาพระองคทัน และใหเขา
เหยียบยํ่าชีวิตขาพระองคลงถึง
ดิน และวางเกียรติยศของขา
พระองคไวในผงคลี เซลาห
6โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอพระ
องค ทรงลุ กข้ึ นด วยพระพิ โรธ
ของพระองค ขอทรงข้ึนสูความ
เกร้ี ยวกราดของศั ตรู ของข า
พระองค ขอทรงตื่นข้ึนเพ่ือทํา
การพิพากษาที่พระองคทรงกํา-
หนดแลว
7ดังนั้ นชุมนุมชนชาติทั้ งหลาย
จะมาอยู รอบพระองค เพราะ
เห็นแกชุมนุมนั้นขอทรงกลับไป

สดุดี 6, 7

(5) สดด 30:9 (6) สดด 38:9 (7) สดด 31:9-10 (8) สดด 119:115 (9) สดด 3:4
(10) สดด 5:10 (1) 2 ซมอ 16:1-23; ฮบก 3:1 (2) สดด 35:15 (3) สดด 59:3
(4) สดด 55:20 (5) โยบ 31:5-10 (6) สดด 3:7; 12:5 (7) สดด 48:11
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หนา 1144
ประทับบนที่สูง
8พระเยโฮวาหจะทรงพิพากษา
ชนชาติทั้งหลาย โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห ขอทรงพิพากษาขา
พระองค ตามความชอบธรรม
ของขาพระองค และตามความ
สัตยสุจริตซึ่งมีอยูในขาพระองค
9 โอ ขอใหความชั่วรายของคน
ชั่วจงมาถึงที่สิ้นสุด แตขอทรง
สถาปนาคนชอบธรรมขึ้น เพราะ
พระเจ า ผู ทรงชอบธรรมทรง
ทดลองความคิ ดและจิ ตใจทั้ ง
หลาย
10 การปองกันข าพเจ าอยู กับ
พระเจา ผูทรงชวยคนใจเที่ ยง
ตรงใหรอด
11 พระเจ าทรงพิ พากษาคน
ชอบธรรม และพระเจาทรงพระ
พิโรธกับคนชั่วทุกวัน
12 ถ ามนุ ษย คนใดไม กลั บใจ
พระองคจะทรงลับคมดาบของ
พระองค พระองคทรงโกงธนู
เตรียมพรอมไว
13 พระองค ทรงเตรี ยมอาวุ ธ
แหงความตาย พระองคทรง
กระทําใหลูกธนูของพระองคตอ
สูผูขมเหงทั้งหลาย
14 ดูเถิด คนชั่วกอความชั่วชา
ข้ึนแลว กําลังทองความชั่ วชา
และคลอดการมุสาออกมา
15 เขาขุดหลุมพรางไว และตก
ลงไปในหลุมที่เขาทําไวนั้น

16 ความชั่วชาของเขาจะกลับมา
สุมศีรษะเขา และความทารุณ
ของเขาจะลงมาบนกบาลของเขา
เอง
17 ขาพเจาจะสรรเสริญพระเย-
โฮวาหเนื่องดวยความชอบธรรม
ของพระองค และขาพเจาจะรอง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
เยโฮวาหผูสูงสุด

พระราชกิจและความรัก
ของพระเจายกยองสงาราศี

ของพระองค
ถึงหัวหนานักรองตามทํานอง
กิททีธ เพลงสดุดีของดาวิด

8โอ ขาแตพระเยโฮวาหคือ
องคพระผู เปนเจาของบรร-

ดาขาพระองค พระนามของพระ
องคสูงสงย่ิ งนักทั่ วทั้ งแผนดิน
โลก พระองคผูทรงตั้ งสงาราศี
ของพระองคไวเหนือฟาสวรรค
ทั้งหลาย
2จากปากของเด็กออนและเด็ก
ที่ ยังดูดนม พระองคทรงตั้ ง
กําลังเพราะบรรดาคูอริของพระ
องค เพ่ือระงับยับย้ังศัตรูและ
ผูกระทําการแกแคน
3 เมื่ อขาพระองคพิจารณาดูฟา
สวรรค อั นเปนผลงานแห งนิ้ ว
พระหัตถของพระองค ดวง
จันทรและดวงดาวซึ่ งพระองค
ไดทรงสถาปนาไว
4มนุษยเปนผูใดเลาซึ่งพระองค

สดุดี 7, 8

(8) สดด 9:8 (9) สดด 9:5-6 (10) สดด 3:3 (11) สดด 7:8 (12) สดด 85:4
(13) สดด 11:2 (14) โยบ 15:20 (15) สดด 35:7 (16) สดด 36:4 (17) สดด 35:28
(1) สดด 81:1 (2) มธ 11:25 (3) สดด 19:1; 111:2 (4) สดด 144:3
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หนา 1145
ทรงระลึกถึงเขา และบุตร
มนุษยเปนผู ใดซึ่ งพระองคทรง
เย่ียมเยียนเขา
5 เพราะพระองคทรงทําให เขา
ต่ํากวาพวกทูตสวรรคแตหนอย
เดียว และทรงประทานสงาราศี
กับเกียรติเปนมงกุฎใหแกเขา
6พระองค ทรงมอบอํานาจให
ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจ
ของพระองค พระองคทรงใหสิ่ง
ทั้งปวงอยูใตฝาเทาของเขา
7 คือฝูงแกะและฝูงวัวทั้ งสิ้ นทั้ ง
สัตวปาดวย
8ตลอดทั้งนกในอากาศ ปลาใน
ทะเล และอะไรตางๆที่ไปมาอยู
ตามทะเล
9โอ ขาแตพระเยโฮวาหคือองค
พระผู เปนเจาของบรรดาขาพระ
องค พระนามของพระองคสูงสง
ย่ิงนักทั่วทั้งแผนดินโลก

การสรรเสริญพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง

ตามทํานองมุธลับเบน
เพลงสดุดีของดาวิด

9โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองคจะสรรเสริญพระ

องค ด วยสิ้ นสุ ดใจของข าพระ
องค  ขาพระองคจะบอกถึงการ
มหัศจรรยทั้งสิ้นของพระองค
2ขาพระองคจะยินดีและปลาบ
ปลื้มใจในพระองค โอ ขาแต
องคผูสูงสุด ขาพระองคจะรอง

เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
องค
3 เมื่ อพวกศัตรูของขาพระองค
หันกลับ เขาทั้ งหลายก็สะดุด
และพิ นาศไปต อ เ บ้ื องพระ
พักตรของพระองค
4 เพราะพระองคทรงให ความ
ยุติธรรมและความเที่ ยงตรงแก
ขาพระองค พระองคประทับบน
พระที่ นั่ งและประทานการพิ-
พากษาอันชอบธรรม
5พระองค ไดทรงขนาบบรรดา
ประชาชาติ และทรงทําลายคน
ชั่ว แลวทรงลบชื่อของเขาออก
เสียเปนนิตย
6โอ ศัตรูเอย ความพินาศของ
เจาไดสําเร็จเปนนิตย พระองค
ทรงทําลายบรรดาหัวเมืองของ
เขา และที่ ระลึกของเขาก็วอด
วายพรอมกับเขา
7แตพระเยโฮวาหจะทรงยืนยง
อยูเปนนิตย พระองคทรงตระ-
เตรียมบัลลังกของพระองคเพ่ือ
การพิพากษา
8พระองคจะทรงพิพากษาโลก
ดวยความชอบธรรม พระองคจะ
ทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติ
ดวยความเที่ยงธรรม
9พระเยโฮวาหจะทรงเปนที่ลี้ภัย
ของคนที่ ถูกกดข่ี ทรงเปนที่ ลี้
ภัยในเวลายากลําบาก
10 บรรดาผูที่ รู จักพระนามของ

สดุดี 8, 9

(5) สดด 103:20 (6) ปฐก 1:26 (7) ปฐก 2:20 (8) สดด 148:10 (9) สดด 8:1
(1) สดด 7:17 (2) สดด 5:11 (3) สดด 68:1-2 (4) สดด 16:5 (5) สดด 2:1, 8
(6) สดด 7:5 (7) สดด 90:2 (8) สดด 50:6 (9) สดด 18:2
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พระองคก็จะวางใจในพระองค
ขาแตพระเยโฮวาห เพราะวา
พระองคมิไดทรงทอดทิ้งบรรดา
ผูที่เสาะแสวงหาพระองค
11 จงร องเพลงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห ผู ซึ่ งประทับในศิโยน
จงบอกเล าถึ งพระราชกิ จของ
พระองคในทามกลางชนชาติทั้ ง
หลาย
12 เมื่ อพระองค ทรงไต สวน
เร่ืองโลหิต พระองคทรงจําเขา
ทั้งหลายไว พระองคมิไดทรงลืม
คํารองทุกขของผูถอมตัวลง
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงพระกรุณาแก ข าพระองค
ขอทรงทอดพระเนตรวาขาพระ
องคตองทนทุกขทรมานเพราะ
คนที่ เกลียดชังขาพระองคเพียง
ใด ขาแตพระองค ผูทรงยกขา
พระองคข้ึนจากประตูของความ
ตาย
14 เ พ่ื อข าพระองค จะกล าว
บรรดาคําสรรเสริญพระองคที่
ในประตูทั้งหลายแหงธิดาศิโยน
ขาพระองคจะเปรมปรีดิ์ ในการ
ชวยใหรอดของพระองค
15 บรรดาประชาชาติ ไดจมลง
ในหลุมซึ่งเขาทําไว และเทาของ
เขาติดตาขายซึ่ งเขาเองซอนดัก
ไว
16 พระเยโฮวาห ทรงเผยพระ
องคใหปรากฏแจงดวยการพิ-

พากษาซึ่ งพระองคไดทรงกระ-
ทํา คนชั่วถูกดักดวยกิจการที่ทํา
ดวยมือของเขาเอง ฮิกเกอัน
เซลาห
17 คนชั่ วจะตองถอยไปสู นรก
คือประชาชาติทั้ งมวลที่ ลืมพระ
เจา
18 เพราะพระองคจะไมทรงลืม
คนขัดสนเสมอไป และความ
หวังของคนยากจนจะไมพินาศ
ไปเปนนิตย
19 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงลุกข้ึน อยาใหมนุษยมีชัยได
แตใหบรรดาประชาชาติถูกพิ-
พากษาในสายพระเนตรของพระ
องคทั้งสิ้น
20 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงใหเขายําเกรง และใหบรรดา
ประชาชาติทราบวา เขาทั้งหลาย
เปนเพียงมนุษยเทานั้น เซลาห
ดาวิดรองทุกขตอพระเจา

10โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ไฉนพระองคประทับยืน

อยูหางไกล ไฉนพระองคทรง
ซ อนพระองค เสี ยในยามยาก
ลําบาก
2คนชั่ วขมเหงคนยากจนอยาง
ทะนงองอาจ ขอใหเขาติดกับ
บวงแรวแหงอุบายที่ เขาคิดข้ึน
นั้น
3 เพราะคนชั่วอวดถึงสิ่งที่ใจเขา
อยากไดนั้ น และอวยพรคนที่

สดุดี 9, 10

(11) สดด 33:1-3 (12) ปฐก 9:5 (13) สดด 51:1 (14) สดด 51:15 (15) สดด 7:15
(16) สดด 48:11 (17) สภษ 14:32 (18) สดด 9:12 (19) สดด 3:7 (20) สดด 76:12
(1) สดด 22:1; 46:1 (2) สดด 31:18; 36:11 (3) สดด 35:21; 49:6
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หนา 1147
โลภ ผู ซึ่ งพระเยโฮวาหทรง
เกลียดชัง
4 เพราะคนชั่ วนั้ นดวยสีหนาที่
เยอหย่ิ งยโสจะไมแสวงหาพระ
เจา พระเจามิไดอยูในความคิด
ทั้งสิ้นของเขาเลย
5 วิธีการของคนชั่ วร ายกาจอยู
ทุกเวลา การพิพากษาของพระ
องคอยูสูงพนสายตาของเขา เขา
พนความรายใสบรรดาคูอริของ
เขา
6โดยคิดในใจของเขาวา "ขาจะ
ไมหว่ันไหว เพราะขาจะไมพบ
ความยากลําบากเลย"
7การแชงดา การลอลวง และ
การฉ อฉลอยู เต็ มปากของเขา
ความชั่วรายและความเลวทราม
อยูใตลิ้นของเขา
8 เขานั่ งซุ มคอยดั กทําร ายอยู
ตามชนบท และกระทําฆาต-
กรรมคนไร ผิดเสียในที่ เรนลับ
ตาของเขาสอดหาคนยากจน
9 เขาซุมอยูในที่ลับเหมือนสิงโต
อยูในที่กําบัง เขาซุมอยูเพ่ือจับ
คนยากจน แลวเขาฉุดลากคน
ยากจนมาดวยตาขายของเขา
10 เขาหมอบลงและย อตั วลง
เพ่ือคนยากจนจะจมลงดวยพวก
ที่แข็งแรงของเขา
11 เขาคิดในใจวา "พระเจาลืม
แลว พระองคทรงซอนพระ
พักตรและจะไมทรงเห็นเลย"

การทูลขอใหแกไขสถานการณ
12 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงลุกข้ึน โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงชูพระหัตถของพระองค ข้ึน
ขออยาทรงลืมคนที่ถอมตัวลง
13 ไฉนคนชั่ วจึ งประณามพระ
เจา และกลาวในใจของตนเองวา
"พระองคจะไมทรงเอาเรื่ องเอา
ราว"
14พระองคทรงเห็น เออ พระ
องคทรงพิเคราะหความยากลํา-
บากและความโกรธเคื องแล ว
เพ่ื อพระองคจะไดทรงดําเนิน
คดีดวยพระหัตถของพระองค
คนยากจนมอบตั วไว กั บพระ
องค พระองคทรงเปนผูชวยคน
กําพราพอ
15 ขอพระองคทรงหักแขนของ
คนชั่วและคนกระทําชั่ว ขอทรง
คนความชั่ วของเขาออกมาจน
หมดสิ้น
16 พระเยโฮวาห ทรงเป นพระ
มหากษัตริยอยูเปนนิตยนิรันดร
บรรดาประชาชาติ จะพินาศไป
จากแผนดินของพระองค
17 ขาแตพระเยโฮวาห พระองค
ทรงสดับความปรารถนาของคน
ที่ถอมตัวลง จะทรงเสริมกําลัง
ใจเขา และพระองคจะทรงเงี่ ย
พระกรรณสดับถอยคําของเขา
18 เพ่ื อประทานความยุติธรรม
แกคนกําพราพอและคนถูกบีบ-

สดุดี 10

(4) สดด 18:27 (5) ปฐก 6:12 (6) สดด 11:1 (7) สดด 59:12 (8) 1 ซมอ 22:18
(9) สดด 17:12 (10) 1 ซมอ 2:36 (11) สดด 10:6 (12) สดด 3:7 (13) สดด 74:10
(14) สดด 35:22 (15) สดด 3:7 (16) สดด 29:10 (17) สดด 9:12 (18) สดด 10:14
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หนา 1148
บังคับ เพ่ือมนุษยบนแผนดิน
โลกจะไมบีบบังคับเขาอีกตอไป

การทรงเตรียมและ
ความยุติธรรมของพระเจา

ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

11ขาพเจาวางใจในพระเย-
โฮวาห ทานจะพูดกับ

จิตใจขาพเจาอยางไรวา "จงหนี
ไปที่ภูเขาเหมือนนก
2 เพราะดูเถิด คนชั่วโกงธนูและ
เอาลูกธนูพาดสายไวแลว เพ่ือ
จะยิงเขาไปอยางลับๆใหถูกคน
ใจเที่ยงธรรม
3ถารากฐานถูกทําลายเสียแลว
คนชอบธรรมจะทําอะไรได"
4พระเยโฮวาหทรงสถิตในพระ
วิหารอันบริสุ ทธิ์ ของพระองค
พระที่ นั่ งของพระเยโฮวาหอยู
บนฟาสวรรค พระเนตรของพระ
องค มองและหนั งตาของพระ
องคทดสอบบุตรทั้ งหลายของ
มนุษย
5พระเยโฮวาหทรงทดสอบคน
ชอบธรรม แตวิญญาณของพระ
องคทรงเกลียดชังคนชั่วและผูที่
รักความทารุณโหดราย
6พระองค จะทรงเทบ วงแร ว
ตางๆ เพลิงและไฟกํามะถันใส
คนชั่ว ลมที่แผดเผาจะเปนสวน
ถวยของเขาเหลานั้น
7 เพราะพระเยโฮวาห ผู ชอบ

ธรรมทรงรั กความชอบธรรม
พระพั กตร ของพระองค ทอด
พระเนตรคนเที่ยงตรง

ดาวิดมั่นใจใน
พระสัญญาของพระเจา

ถึงหัวหนานักรองตามทํานอง
เชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด

12ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงโปรดชวยเพราะคน

ที่ ตามทางของพระเจ าไมมีอีก
แลว และคนสุจริตไดอันตรธาน
ไปจากบุตรทั้งหลายของมนุษย
2 ทุ กคนกล าวคําไร สาระต อ
เพ่ือนบานของตน เขาทั้งหลาย
พูดดวยริ มฝปากที่ ป อยอและ
สองใจ
3พระเยโฮวาหจะทรงตัดริมฝ
ปากที่ปอยอออกเสียสิ้น และลิ้น
ที่พูดวาจาเยอหย่ิงนั้นดวย
4 คือบรรดาผูที่กลาววา "เราจะ
ชนะดวยลิ้นของเรา ริมฝปาก
ของเราเปนฝายเรา ใครจะเปน
นายเรา"
5พระเยโฮวาหตรัสวา "เราจะ
ลุกข้ึนเดี๋ยวนี้ เพราะคนยากจน
ถูกบีบบังคับ และคนขัดสน
คร่ําครวญ เราจะจัดเขาไวในที่
ปลอดภัยจากคนที่พนความราย
ใสเขา"
6พระดํารั สของพระเยโฮวาห
เปนพระดํารัสที่บริสุทธิ์ เปน
เหมือนเงินหลอมใหบริสุทธิ์ ใน

สดุดี 10-12

(1) สดด 7:1 (2) สดด 10:2 (3) สดด 75:3 (4) สดด 9:11 (5) สดด 7:9; 17:3
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หนา 1149
เตาไฟบนแผนดิ นแล วถึ งเจ็ด
ครั้ง
7 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคจะทรงปองกันพวกเขาทั้ ง
หลาย  พระองคจะทรงปกปก
รักษาพวกเขาไว เสมอจากพงศ
พันธุนี้
8คนชั่วก็เพนพานไปมาอยูรอบ
ดาน ขณะเมื่ อมีการยกยองคน
ชั่วชาที่สุด
ดาวิดรองทุกขตอพระเจา

ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

13โอ ขาแตพระเยโฮวาห
อีกนานเท าใดพระองค

จะทรงลืมขาพระองคเสีย เปน
นิตยหรือ พระองคจะปดบังพระ
พักตรของพระองคจากขาพระ
องคนานเทาใด
2ขาพระองคจะตองตรึกตรอง
ในใจของขาพระองค และมี
ความทุ กข โศกอยู ในใจทุ กวัน
นานเทาใด ศัตรูของขาพระองค
จะเหนือขาพระองคนานเทาใด
3โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองค ขอทรงพิจารณา
และฟงขาพระองคดวยเถิด ทั้ง
ขอทรงเพิ่ มความสวางแกตาขา
พระองค เกลือกวาขาพระองค
จะหลับอยูในความตาย
4 เกรงวาศัตรูของขาพระองคจะ
วา "เราชนะเขาแลว" เกรงวา

คู อ ริ ของข าพระองค จะเปรม
ปรีดิ์ เพราะขาพระองคกําลัง
หว่ันไหว
5แตขาพระองควางใจในความ
เมตตาของพระองค จิตใจของ
ขาพระองคจะเปรมปรีดิ์ในความ
รอดของพระองค
6ขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห เพราะวาพระองค
ทรงกระทําแกขาพเจาอยางบริ-
บูรณ
คนโงท่ีไมเชื่อวามีพระเจา

ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

14คนโงรําพึงในใจของตน
วา "ไมมีพระเจา" เขา

ทั้งหลายก็เลวทรามลง เขากระ-
ทํากิจการที่นาสะอิดสะเอียน ไม
มีสักคนเดียวที่ทําดี
2พระเยโฮวาห ทรงมองลงมา
จากฟาสวรรค ดูบุตรทั้ งหลาย
ของมนุ ษย ว าจะมี คนใดบ าง
ที่เขาใจที่เสาะแสวงหาพระเจา
3 เขาทั้ งหลายก็หลงเจ่ินไปหมด
เขาทั้ งหลายก็ เ ลวทรามลง
เหมือนกันสิ้น ไมมีสักคนเดียว
ที่ทําดี ไมมีเลย
4บรรดาผู ที่ กระทําความชั่ วชา
ไมมีความรูหรือ คือผูที่ กิน
ประชาชนของเราอยางกินขนม
ปง และไมรองทูลพระเยโฮวาห
5 เขาทั้ งหลายอยู ที่ นั่ นอยางนา

สดุดี 12-14

(7) สดด 16:1 (8) สภษ 29:12 (1) สดด 6:3 (2) สดด 77:2-12 (3) สดด 9:13
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หนา 1150
สยดสยองย่ิงนัก เพราะพระเจา
ทรงสถิ ตตลอดชั่ วอายุ ของผู
ชอบธรรม
6 เจ าได ควํ่ า แผนงานของคน
ยากจนเสีย แตพระเยโฮวาหทรง
เปนที่ลี้ภัยของเขา
7โอ ขอการชวยใหรอดเพ่ืออิส-
ราเอลมาจากศิ โยนเสี ยที เถิ ด
เมื่ อพระเยโฮวาห ทรงใหพวก
เชลยแหงประชาชนของพระองค
กลับสู สภาพเดิม ยาโคบจะ
ปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี

ดาวิดพรรณนาถึง
พลเมืองของศิโยน
เพลงสดุดีของดาวิด

15ขาแตพระเยโฮวาห ผูใด
จะอาศัยอยูในพลับพลา

ของพระองค ผูใดจะอยูบนภูเขา
อันบริสุทธิ์ของพระองค
2 คือผู ที่ ดําเนิ นในความเที่ ยง
ธรรม และประพฤติตามความ
ชอบธรรม และพูดความจริงจาก
ใจของตน
3 ผู ซึ่ งไม ใช ลิ้ นของตนในการ
นินทาวาราย ไมกระทําชั่ วตอ
เพ่ือนบาน และไมตําหนิเพ่ือน
บานของตน
4ในสายตาของเขา คนถอยเปน
คนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เขา
ใหเกียรติแกผูที่ ยําเกรงพระเย-
โฮวาห เมื่อใหคําสัตยปฏิญาณ
แล วต องพบกับความปวดร าว

เขาก็ไมกลับคํา
5 เขาเปนผูที่ ใหคนอื่นกู เงินโดย
มิไดคิดดอกเบ้ีย และไมยอมรับ
สินบนตอสู ผู ไรความผิด ผู ซึ่ ง
กระทําสิ่ งเหลานี้ จะไมหว่ันไหว
เปนนิตย

ดาวิดขอใหพระเจา
ทรงพิทักษทาน

มิคทามบทหนึ่งของดาวิด

16โอ ขาแตพระเจา ขอทรง
พิ ทั กษ ข าพระองค ไว

เพราะขาพระองควางใจในพระ
องค
2โอ จิตวิญญาณของขาพเจาเอย
เจ าไดทูลพระเยโฮวาหแล วว า
"พระองค ทรงเป นองค พระผู
เปนเจาของขาพระองค นอก
เหนือพระองคแลว ขาพระองค
ไมมีดีเลย"
3 วิ สุ ทธิ ชนในแผ นดิ นและผู
ประเสริฐ เปนพวกที่ ขาพเจามี
ความปติยินดีทั้งสิ้นดวย
4แตบรรดาผู ที่ รีบติดตามพระ
อื่น ความทุกขโศกของเขาก็ทวี
ข้ึน ขาพเจาจะไมถวายเครื่องดื่ม
บูชาแหงเลือดของพวกเขา หรือ
ริมฝปากของขาพเจาจะไมออก
ชื่อพระนั้น
การเปนขึ้นมาจากความตาย

ไปสูชีวิตนิรันดร
5พระเยโฮวาห ทรงเป นส วน
มรดกและถวยของขาพเจา พระ

สดุดี 14-16
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หนา 1151
องคทรงรักษาส วนของข าพระ
องคไว
6 เขตแดนของขาพเจาเปนที่ ที่
รมรื่น เออ ขาพเจามีมรดกที่ดี
7ขาพเจาจะสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห ผูประทานคําปรึกษาแก
ขาพเจา เออ ในกลางคืนจิตใจ
ของขาพเจาเตือนสอนขาพเจา
8ขาพเจาตั้งพระเยโฮวาหไวตรง
หนาขาพเจาเสมอ เพราะพระ
องคประทับที่ มือขวาของขาพ-
เจา ขาพเจาจะไมหว่ันไหว
9 เพราะฉะนั้นจิตใจของขาพเจา
จึงยินดี และจิตวิญญาณของ
ขาพเจาก็ปรีดา เนื้ อหนังของ
ข าพเจ าจะพั กพิ งอยู ในความ
หวังใจดวย
10 เพราะพระองคจะไมทรงทิ้ ง
จิตวิญญาณของขาพระองคไวใน
นรก  ทั้งจะไมทรงใหองคบริ-
สุทธิ์ของพระองคเปอยเนาไป
11 พระองค จะทรงสําแดงวิ ถี
แหงชีวิตแกขาพระองค ตอพระ
พักตรพระองคมีความชื่ นบาน
อยางเปยมลน ในพระหัตถขวา
ของพระองคมีความเพลิดเพลิน
อยูเปนนิตย
ดาวิดขอพระเจาทรงชวยเหลือ

คําอธิษฐานของดาวิด

17โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขอทรงสดั บความฝ าย

ยุติธรรม ทรงฟงคํารองทูลของ

ขาพระองค ขอทรงเงี่ ยพระ
กรรณสดับคําอธิ ษฐานของข า
พระองคซึ่งมาจากริมฝปากที่ไม
มีการหลอกลวงของขาพระองค
2 ขอให การชนะความของข า
พระองคมาจากพระพักตรพระ
องค ขอพระเนตรของพระองค
ทรงเห็นสิ่งเที่ยงธรรม
3 เมื่ อพระองค ทรงลองจิ ตใจ
ของขาพระองค และเสด็จเย่ียม
เยียนข าพระองค ในเวลากลาง
คืน เมื่อทรงทดสอบขาพระองค
แลว พระองคจะไมทรงพบ
ความชั่ วในขาพระองคเลย ขา
พระองคตั้ งใจแล วว าปากของ
ขาพระองคจะมิไดละเมิด
4 เกี่ ยวด วยกิ จการของมนุษย
โดยพระวจนะจากพระโอษฐของ
พระองค ขาพระองคมิไดของ
เกี่ ยวกับทางแหงคนทารุณโหด
ราย
5ขอใหยางเทาของขาพระองค
แนบสนิทกั บวิ ถี ของพระองค
เพ่ื อเท าของข าพระองค มิ ได
พลาด
6โอ ขาแตพระเจา ขาพระองค
รองทูลถึงพระองค เพราะพระ
องคจะทรงสดับขาพระองค ขอ
ทรงเอียงพระกรรณสดับถอยคํา
ของขาพระองคดวยเถิด
7โอ ขาแตพระผูชวยของบรรดา
ผู แสวงหาที่ ลี้ ภั ยจากปฏิปกษ

สดุดี 16, 17

(6) สดด 78:55 (7) สดด 73:24 (8) สดด 139:18 (10) สดด 9:17 (11) สดด 21:4
(1) สดด 86:1; 142:1 (2) สดด 37:6 (3) สดด 11:5 (4) ปฐก 6:5; สดด 14:1-3
(5) สดด 119:116-117 (6) สดด 55:16; 66:19-20 (7) สดด 31:21
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หนา 1152
ของเขา ณ พระหัตถขวาของ
พระองค ขอทรงสําแดงความ
เมตตาอยางมหัศจรรยของพระ
องค
8 ขอทรงรั กษาข าพระองค ดั ง
แกวตา ขอทรงซอนขาพระองค
ไวภายใตรมปกของพระองค
9 ใหพนจากคนชั่ วผู ล างผลาญ
และจากศัตรู ผู คอยเขนฆ าซึ่ ง
ลอมขาพระองคไวโดยรอบ
10 เขาป ดใจของเขาไว เพราะ
เหตุความมั่งค่ังของตน ปากของ
เขาพูดคําหย่ิงยโส
11 เขาสะกดรอยข าพระองค
เดี๋ยวนี้ไดลอมขาพระองคไว เขา
จับตาดูขาพระองคเพ่ือจะเหว่ียง
ขาพระองคลงดิน
12 เขาเปนดุจสิ งโตที่ กระหาย
เหย่ือของมัน เหมือนดังสิงโต
หนุมซึ่งซุมดักทํารายอยูในที่ลับ
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงลุกข้ึนปะทะเขาไว และควํ่า
เขาลงเสีย ขอทรงชวยชีวิตของ
ขาพระองคใหพนจากคนชั่วดวย
ดาบของพระองค
14 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงชวยข าพระองคใหพนจาก
มนุษย ผู ซึ่ งเปนพระหัตถของ
พระองค จากมนุษยแหงโลกนี้
จากมนุษยผูซึ่งมีสวนของชีวิตนี้
ผูซึ่งพระองคทรงใหทองของเขา
เต็มไปดวยทรัพยสมบัติที่ พระ

องคทรงซอนไว พวกเขามีลูก
หลานอุดมสมบูรณ และสวนที่
เหลือเขามอบไว ใหแกลูกออน
ของเขา
15 สวนขาพระองค ขาพระองค
จะเห็นพระพักตรของพระองค
ในความชอบธรรม เมื่ อขาพระ
องคตื่ นข้ึน ขาพระองคจะอิ่ ม
เอิบใจดวยพระลักษณะของพระ
องค

ดาวิดสรรเสริญพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

ผูรับใชของพระเยโฮวาห
ซึ่งถวายถอยคําของเพลงบทนี้

แดพระเยโฮวาหในวันที่
พระเยโฮวาหทรงชวยทานใหพน
  จากเงื้อมมือศัตรูทั้งหลายของ
ทานและจากเงื้อมพระหัตถ
ของซาอูล ทานกลาววา

18โอ ขาแตพระเยโฮวาห
กําลังของขาพระองค ขา

พระองคจะรักพระองค
2พระเยโฮวาหเปนศิลา ปอม
ปราการ และผู ชวยใหพนของ
ขาพระองค เปนพระเจาของขา
พระองค เปนกําลังของขาพระ
องค ซึ่ งขาพระองคจะวางใจใน
พระองค เปนดั้ ง เปนเขาแหง
ความรอดของขาพระองค เปนที่
กําบังเขมแข็งของขาพระองค
3ขาพระองคจะรองทูลตอพระ

สดุดี 17, 18

(8) พบญ 32:10 (9) 1 พศด 17:9 (10) สดด 73:7-9 (11) 1 ซมอ 23:26
(12) สดด 7:2 (13) สดด 3:7 (14) ลก 16:8 (15) ยชว 24:15; สดด 4:6; 5:7
(1) สดด 36:1; 116:16 (2) สดด 28:1; 62:2 (3) สดด 5:2-3; 28:1-2
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หนา 1153
เยโฮวาห ผู ทรงสมควรแก การ
สรรเสริญ และขาพระองคจะได
รับการชวยใหพนจากศัตรูของ
ขาพระองค
4ความโศกเศราแหงความตาย
ลอมขาพระองคไว กระแสแหง
คนอธรรมที่ทวมทับขาพระองค
ทําใหขาพระองคกลัว
5ความโศกเศร าแห งนรกลอม
ขาพระองคไว บวงมัจจุราชปะ-
ทะขาพระองค
6ในยามทุกขระทมใจ ขาพเจา
รองทูลตอพระเยโฮวาห ขาพเจา
รองทูลขอความช วยเหลือจาก
พระเจาของขาพเจา พระองค
ทรงสดับเสียงของข าพเจ าจาก
พระวิหารของพระองค และ
เสียงรองของขาพเจาได ยินตอ
พระพักตรพระองค ไปถึงพระ
กรรณของพระองค
7แลวแผนดินโลกก็สั่นสะเทือน
และโคลงเคลง รากฐานของภู
เขาก็หว่ันไหวดวย และสั่นสะ-
เทือน เพราะพระองคทรงกริ้ว
8ควันออกไปตามชองพระนา-
สิกของพระองค และเพลิง
ผลาญออกมาจากพระโอษฐของ
พระองค  ถานก็ติดเปลวไฟนั้น
9พระองคทรงโนมฟาสวรรคลง
ดวยและเสด็จลงมา ความมืด
ทึบอยูใตพระบาทของพระองค
10 พระองคทรงเครูบตนหนึ่ ง

แลวทรงเหาะไป พระองคทรง
เหาะไปโดยปกของลมอยางรวด
เร็ว
11 พระองคทรงกระทําใหความ
มืดปกคลุมพระองคไว ใหเมฆ
มืดและอุมน้ําเปนพลับพลาของ
พระองค
12 มีลูกเห็บและถานเพลิงแตก
ออกมาทะลุเมฆจากความสวาง
สุกใสขางหนาพระองค
13 พระเยโฮวาหทรงคะนองกึก
กองในฟาสวรรค และองคผูสูง
สุดก็เปลงพระสุรเสียง คือลูก
เห็บและถานเพลิง
14 พระองค ทรงยิ งลู กธนูของ
พระองคออกไป ทําใหเขาตาง
กระจัดกระจายไป พระองคทรง
ปลอยฟาแลบแปลบปลาบ ทํา
ใหเขาโกลาหล
15 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แลว
ก็เห็นกนทะเลตลอดจนรากฐาน
ของพิภพก็ปรากฏแจง เมื่อพระ
องค ทรงขนาบทะเลด วยลมที่
พวยพุ งจากชองพระนาสิกของ
พระองค
16 พระองคทรงเอื้ อมมาจากที่
สูงทรงจับขาพเจา พระองคทรง
ดึ งข าพเจ าออกมาจากน้ํ าอั น
มากหลาย
17 พระองคทรงชวยขาพเจาให
พนจากศัตรูเขมแข็งของขาพเจา
และจากบรรดาผู ที่ เกลี ยดชั ง

สดุดี 18

(4) สดด 116:3 (5) สดด 86:13 (6) สดด 18:3-4 (7) สดด 114:4-7 (8) สดด 11:6
(9) สดด 68:4 (10) สดด 99:1 (11) สดด 27:5 (12) สดด 97:3-4 (13) สดด 78:48
(14) สดด 21:12 (15) สดด 74:15 (16) สดด 57:3 (17) 2 ซมอ 22:1; สดด 38:19

 19_psa.pub 
 page 15

 Friday, December 09, 2005 12:53 



หนา 1154
ขาพเจา เพราะเขามีอานุภาพ
เกินกวาขาพเจามากนัก
18 เขาขัดขวางขาพเจาในวันที่
ขาพเจาประสบหายนะ แตพระ
เยโฮวาหทรงเปนที่ พักพิงของ
ขาพเจา
19 พระองคทรงนําขาพเจาออก
มายังที่กวางใหญ และทรงชวย
ขาพเจาใหพน เพราะพระองค
ทรงชื่นชมยินดีในขาพเจา
20 พระเยโฮวาหประทานรางวัล
แกขาพเจาตามความชอบธรรม
ของขาพเจา พระองคทรงตอบ
แทนข าพเจ าตามความสะอาด
แหงมือของขาพเจา
21 เพราะขาพเจารักษาบรรดา
มรรคาของพระเยโฮวาห และไม
ไดพรากจากพระเจาของขาพเจา
อยางชั่วราย
22 เพราะคําตัดสิ นทั้ งสิ้ นของ
พระองคอยูตอหนาขาพเจา และ
ขาพเจามิไดผลักกฎเกณฑของ
พระองคไปเลย
23 ตอพระพักตรพระองคขาพ-
เจาไรตําหนิ และขาพเจารักษา
ตัวไวไมทําความชั่วชา
24 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหจึง
ทรงตอบแทนขาพเจาตามความ
ชอบธรรมของขาพเจา ตาม
ความสะอาดแหงมือของขาพเจา
ในสายพระเนตรของพระองค
25 พระองคจะทรงสําแดงความ

เมตตาต อผู ที่ มี ความเมตตา
พระองคจะทรงสําแดงพระองค
อยางไรตําหนิตอผูที่ไรตําหนิ
26 พระองคจะทรงสําแดงพระ
องคบริสุทธิ์ตอผูที่บริสุทธิ์ พระ
องคจะทรงสําแดงพระองคเปน
ปฏิปกษตอผูที่คดโกง
27 เพราะพระองค จะทรงช วย
ประชาชนที่ยากแคนใหพน แต
ตาที่หย่ิงยโสนั้นพระองคจะทรง
กระทําใหต่ําลง
28 พระองคจะทรงจุดตะเกียง
ของขาพระองค พระเยโฮวาห
พระเจ าของข าพระองคจะทรง
กระทําความมืดของขาพระองค
ใหสวาง
29พระเจาขา ขาพระองคตะลุย
กองทัพไดโดยพระองค และโดย
พระเจ าของข าพเจ านี้ ข าพเจ า
สามารถกระโดดขามกําแพงได
30 สําหรับพระเจ าพระองค นี้
พระมรรคาของพระองคดี เลิศ
ทุกประการ พระวจนะของพระ
เยโฮวาห พิสู จนแล วเปนความ
จริง พระองคทรงเปนดั้ งของ
บรรดาผูที่วางใจในพระองค
31 เพราะผู ใดจะเป นพระเจ า
นอกจากพระเยโฮวาห และผูใด
เลาเปนศิลา เวนแตพระเจาของ
เรา
32 คื อพระเจ าผู ทรงเอากําลั ง
คาดเอวของขาพเจาไว และทรง

สดุดี 18

(18) พบญ 32:34 (19) สดด 18:36 (20) สดด 58:11 (21) สดด 17:4
(22) สดด 17:4 (23) สดด 7:1-8:9 (24) นรธ 2:12 (25) สดด 41:1-4
(26) สดด 109:17-19 (27) สดด 9:18 (28) สดด 112:4 (29) สดด 44:6-7
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หนา 1155
กระทําใหทางของขาพเจ ารอบ
คอบ
33 พระองคทรงกระทําให เท า
ของข าพเจ าเหมื อนอย างตี น
กวางตัวเมีย และทรงวางขาพ-
เจาไวบนที่สูง
34 พระองค ทรงฝ กมื อของ
ขาพเจาใหทําสงคราม ดังนั้ น
แขนของขาพเจาสามารถทําให
คันธนูเหล็กกลาหักได
35 พระองค ประทานโล แห ง
ความรอดของพระองค ให ข า
พระองค และพระหัตถขวาของ
พระองคทรงค้ําจุนข าพระองค
และซึ่งพระองคทรงนอมพระทัย
ลง ก็กระทําใหขาพระองคเปน
ใหญข้ึน
36 พระองค ประทานที่ กว าง
ขวางสําหรับยางเทาของขาพระ
องค เทาของขาพระองคจึงไม
พลาด
37 ขาพระองคไลตามศัตรูของ
ขาพระองคทัน และไมหันกลับ
จนกวาเขาจะถูกผลาญเสียสิ้น
38 ข าพระองค ไดแทงเขาทะลุ
เขาจึ งไมสามารถลุกข้ึ นไดอีก
เขาล มลงที่ ใต เท าของข าพระ
องค
39 เพราะพระองคทรงเอากําลัง
คาดเอวข าพระองค ไว เพ่ื อทํา
สงคราม พระองคทรงกระทําให
พวกที่ลุกข้ึนตอสูกับขาพระองค

สยบลงอยางราบคาบ
40 พระองคทรงโปรดประทาน
คอของศัตรูของขาพระองคแก
ขาพระองค เพ่ือขาพระองคจะ
ทําลายบรรดาผู ที่ เกลียดชังข า
พระองคเสียสิ้น
41 เขารองใหชวย แตไมมีใคร
ชวยใหรอดได เขารองทูลพระ
เยโฮวาห แตพระองคมิไดทรง
ตอบเขา
42 ขาพระองค จึงทุบเขาแหลก
ละเอียดอยางผงคลีตอหนาลม
ข าพระองค จึ งโยนเขาออกไป
เหมือนโคลนตามถนน
43พระองคทรงชวยขาพระองค
ใหพนจากการย้ือแยงกับประ-
ชาชน และทรงตั้งใหขาพระองค
เปนหั วหน าของบรรดาประชา
ชาติ ชนชาติที่ขาพระองคไมเคย
รูจักก็จะไดปรนนิบัติขาพระองค
44 พอเขาได ยินถึงขาพระองค
เขาก็จะเชื่อฟง ชนตางดาวจะได
มาหมอบราบตอขาพระองค
45 ชนตางดาวนั้นจะเสียกําลังใจ
และตั วสั่ นออกมาจากที่ กําบัง
อันเขมแข็งของเขาเหลานั้น
46 พระเยโฮวาหทรงพระชนม
อยู และศิลาของขาพระองคเปน
ที่ ควรสรรเสริญ พระเจาแหง
ความรอดของขาพระองคเปนที่
ยกยอง
47 คือพระเจาผูประทานการแก

สดุดี 18
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(43) 2 ซมอ 2:9-10 (44) รม 10:16-17 (45) อสย 24:4 (46) 2 ซมอ 22:47
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แคนแกขาพระองค และทรง
ปราบปรามบรรดาชนชาติ ทั้ ง
หลายใหอยู ภายใตอํานาจของ
ขาพระองค
48 ผูทรงชวยขาพระองคใหพน
จากศัตรู พระเจาขา พระองค
ทรงยกขาพระองคข้ึนเหนือพวก
ที่ ลุ กข้ึ นต อสู กั บข าพระองค
พระองคทรงชวยขาพระองคให
พนจากคนทารุณโหดราย
49 โอ ขาแตพระเยโฮวาห
เพราะเหตุนี้ขาพระองคจึงจะขอ
เทิ ดทู นพระองค ไว ท ามกลาง
ประชาชาติทั้ งหลาย และรอง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
องค
50 พระองคประทานชัยชนะอัน
ย่ิงใหญแกกษัตริยของพระองค
และทรงสําแดงความเมตตาแก
ผูที่พระองคทรงเจิมไวนั้ น คือ
ดาวิด และแกเชื้อพระวงศของ
ทานเปนนิตย

ส่ิงท้ังปวงท่ีพระเจา
ทรงสรางแลวประกาศ
สงาราศีของพระองค
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

19ฟาสวรรคประกาศสง า
ราศีของพระเจา และ

ภาคพ้ื นฟาสําแดงพระหัตถกิจ
ของพระองค
2 วันสงถอยคําใหแกวัน และคืน

แจงความรูใหแกคืน
3วาจาไมมี ถอยคําก็ไมมีและไม
มีใครไดยินเสียงฟา
4ถึงกระนั้นเสียงฟาก็ออกไปทั่ว
แผนดินโลก และถอยคําก็แพร
ไปถึงสุดปลายพิภพ พระองค
ทรงตั้ งพลับพลาไว ใหดวงอา-
ทิตย ณ ที่นั้น
5ซึ่งออกมาอยางเจาบาวออกมา
จากหองโถงของเขา และว่ิงไป
ตามวิถีดวยความชื่ นบานอยาง
ชายฉกรรจ
6ดวงอาทิตยข้ึนมาจากสุดปลาย
ฟาสวรรคขางหนึ่ง และโคจรไป
ถึงที่สุดปลายอีกขางหนึ่ ง ไมมี
สิ่ งใดสามารถซ อนใหพ นจาก
ความรอนของมันได
7พระราชบัญญัติของพระเยโฮ-
วาหรอบคอบและฟนฟูจิตวิญ-
ญาณ พระโอวาทของพระเยโฮ-
วาหนั้ นแนนอนกระทําใหคนรู
นอยมีปญญา
8กฎเกณฑของพระเยโฮวาหนั้น
ถู กต องกระทําให จิ ตใจเปรม
ปรีดิ์ พระบัญญัติของพระเยโฮ-
วาห นั้ นบริ สุทธิ์ กระทําให ดวง
ตากระจางแจง
9ความยําเกรงพระเยโฮวาหนั้น
สะอาดหมดจดถาวรเป นนิ ตย
คําตั ดสิ นของพระเยโฮวาห ก็
เที่ยงตรงและชอบธรรมทั้งสิ้น
10 นาปรารถนามากกวาทองคํา

สดุดี 18, 19

(48) สดด 22:27-30 (49) สดด 14:7 (50) สดด 2:6 (1) สดด 8:3 (2) สดด 24:7-10
(3) พบญ 4:19 (4) สดด 98:3 (5) อสย 61:10 (6) สดด 139:9 (7) สดด 78:1-7
(8) สดด 105:45; 119:12 (9) สดด 34:11 (10) สดด 119:72, 127
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เออ ย่ิงกวาทองคําเนื้อดีมากนัก
หวานย่ิงกวาน้ําผ้ึงและรวงผึ้ง
11 อนึ่ ง สิ่ งเหลานี้ เปนที่ ตัก
เตือนผู รับใชของพระองค การ
ที่จะรักษาขอความเหลานั้นก็ได
บําเหน็จอันใหญย่ิง

ดาวิดทูล
ขอพระคุณ

12 แต ผู ใดเล าจะเข าใจเรื่ อง
ความผิดพลาดของตนได ขอ
พระองคทรงชําระขาพระองคให
พนจากความผิดที่ซอนเรนอยู
13 ขอทรงยับย้ังผู รับใชของพระ
องคใหพนจากบาปโดยประมาท
นั้นดวยเถิด ขออยาใหมันมีอํา-
นาจเหนือขาพระองคเลย แลว
ขาพระองคจะไรตําหนิและพน
จากความผิดจากการละเมิดที่ย่ิง
ใหญนั้น
14 โอ ขาแตพระเยโฮวาห กําลัง
ของขาพระองคและพระผูไถของ
ขาพระองค ขอใหถอยคําจาก
ปากของขาพระองค และการ
รําพึงในจิตใจเปนที่พอพระทัย
ในสายพระเนตรของพระองค
เถิด

การทูลขอพระพร
โดยทางสถานบริสุทธ์ิ
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

20ขอพระเยโฮวาห ทรง
ฟงท านในวันยากลํา-

บาก พระนามของพระเจาแหง
ยาโคบพิทักษรักษาทาน
2ขอพระองคทรงใหความชวย
เหลือมาจากสถานบริสุทธิ์ และ
ทรงเพ่ิมกําลังใหแกทานมาจาก
เมืองศิโยน
3ขอทรงระลึกถึงเครื่องถวายทั้ง
สิ้ นของทาน และโปรดปราน
เครื่องเผาบูชาของทาน เซลาห
4ขอทรงประสิทธิ์ ประสาทตาม
ใจปรารถนาของทานดวย และ
ใหโครงการที่ทานคิดนั้นสําเร็จ
ทั้งสิ้น
5 เพ่ือพวกเราจะไดโหรองเนื่อง
ดวยความรอดของทาน และยก
ธงข้ึนในพระนามพระเจาของเรา
ขอพระเยโฮวาหทรงโปรดใหคํา
ทูลขอทั้งสิ้นของทานสําเร็จเถิด
6 บัดนี้ ขาพเจาทราบวาพระเย-
โฮวาหจะทรงชวยผู ที่ พระองค
ทรงเจิมไว พระองคจะทรงฟง
เขาจากฟาสวรรคอันบริสุทธิ์ของ
พระองค และโดยชัยชนะอันทรง
อานุภาพดวยพระหัตถขวาของ
พระองค
7บางก็วางใจในรถรบ บางก็วาง
ใจในมา แตเราจะระลึกถึงพระ
นามพระเยโฮวาหพระเจ าของ
เรา
8 เขาทั้ งหลายจะล มพั บลงไป
แตเราจะลุกข้ึนยืนตรงอยู
9ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง

สดุดี 19, 20

(11) สดด 119:11 (12) สดด 40:12 (13) ปฐก 20:6 (14) สดด 5:1-2 (1) สดด 41:1
(2) สดด 73:17 (3) ปฐก 4:4 (4) สดด 21:2 (5) สดด 13:5; 19:4; 21:1
(6) สดด 2:2 (7) สดด 33:16-17 (8) สดด 34:21-22 (9) สดด 118:25-26; มธ 9:15
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ชวยขาพระองคทั้ งหลายใหรอด
เถิด ขอใหกษัตริยทรงฟงเมื่ อ
ขาพระองคทั้ งหลายรองทูลตอ
ทาน

การขอบพระคุณ
สําหรับชัยชนะ
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

21โอ ขาแตพระเยโฮวาห
กษัตริยจะเปรมปรีดิ์ ใน

พระกําลังของพระองค ทานจะ
ปติ ยินดี อย างย่ิ งในความรอด
ของพระองค
2พระองคทรงประสิทธิ์ประสาท
ตามใจปรารถนาของทาน และมิ
ไดทรงยับย้ังสิ่ งที่ ริมฝปากทาน
ทูลขอ เซลาห
3 เพราะพระองคทรงอํานวยพร
ดีแกทาน พระองคทรงสวมมง-
กุฎทองคําบริสุทธิ์บนศีรษะของ
ทาน
4ทานทูลขอชีวิต และพระองคก็
ประทานชี วิตยืนนานเปนนิตย
นิรันดร
5สงาราศีของทานใหญย่ิงเนื่อง
ดวยความรอดของพระองค พระ
องค ทรงประดั บกษัตริ ย ด วย
ยศศั กดิ์ และความสง าโอ อ า
ตระการ
6พระองคทรงโปรดใหทานรับ
พระพรอยางที่สุดเปนนิตย และ
ทรงกระทําให ท านยินดีปรี ดา

อยางเหลือลนดวยสีพระพักตร
ของพระองค
7 เพราะกษัตริ ย วางใจในพระ
เยโฮวาห และดวยความเมตตา
ของพระองคผูสูงสุด ทานจะไม
หว่ันไหวเลย
8พระหัตถของพระองคจะคน
พบเหลาศัตรูทั้งหลาย พระหัตถ
ขวาจะพบบรรดาผู ที่ เกลียดชัง
พระองค
9 เมื่ อพระองค ทรงพระพิ โรธ
พระองค จะทรงกระทําให เขา
รอนจัดดังเตาไฟ พระเยโฮวาห
จะทรงกลื นเขาด วยพระพิ โรธ
ของพระองค และไฟจะเผา
ผลาญเขาเสีย
10 พระองค จะทรงทําลายลู ก
หลานของเขาเสี ยจากแผนดิน
โลก และพรากเชื้ อสายของเขา
จากบุตรทั้งหลายของมนุษย
11 แมเขาทั้ งหลายไดปองราย
ตอพระองค แมเขาประดิษฐ
เร่ืองชั่ วราย เขาก็จะกระทําไม
สําเร็จ
12 ฉะนั้นพระองคจะทรงกระทํา
ใหเขาหนีพายไปเมื่อพระองคจะ
ทรงเล็งธนูไปตรงหนาเขาทีเดียว
13 ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
เปนที่ ยกยองเชิดชูในพระกําลัง
ของพระองค ขาพระองคทั้ ง
หลายจะร องเพลงสรรเสริ ญ
ฤทธานุภาพของพระองค

สดุดี 20, 21

(1) สดด 2:6 (2) สดด 2:8-9 (3) สดด 18:18 (4) สดด 13:3 (5) สดด 3:3; 62:7
(6) สดด 72:17-19 (7) สดด 13:5 (8) สดด 2:9 (9) ปฐก 19:28; ดนล 3:20-22
(10) สดด 37:28 (11) สดด 2:1 (12) สดด 9:3; 44:10 (13) สดด 18:46
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ทรงพยากรณถึงคําตรัส
ของพระเยซูบนกางเขน

ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองอาเยเลท ชาหาร

เพลงสดุดีของดาวิด

22พระเ จ าของข าพระ
องค พระเจาของขา

พระองค ไฉนพระองคทรงทอด
ทิ้ งขาพระองคเสีย เหตุใดพระ
องค ทรงเมิ นเฉยที่ จะช วยข า
พระองค และตอถอยคําคร่ํา-
ครวญของขาพระองค
2 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค ขาพระองครองทูลในเวลา
กลางวัน แตพระองคมิไดทรง
ฟง ถึงกลางคืนขาพระองคยังรํ่า
ทูลตอไปไมหยุด
3ถึ งอย างไรพระองค ทรงเปน
องคบริสุทธิ์ โอ พระองคประทับ
เหนือคําสรรเสริญของคนอิส-
ราเอล
4บรรพบุรุษของขาพระองคทั้ ง
หลายวางใจในพระองค เขาทั้ ง
หลายวางใจ และพระองคทรง
ชวยเขาใหพน
5 เขารองทูล พระองคก็ทรงชวย
เขาใหรอด เขาวางใจในพระองค
เขาจึงมิไดรับความอับอาย
6ขาพระองคเปนดุจตัวหนอน มิ
ใชคน คนก็ดา ประชาชนก็ดู
หมิ่น
7บรรดาผู ที่ เห็นข าพระองคก็

หัวเราะเยาะเยยขาพระองค เขา
บุ ยริมฝปากและสั่นศีรษะกลาว
วา
8"เขาวางใจในพระเยโฮวาหวา
พระองคจะทรงช วยเขาใหพน
จงใหพระองคทรงชวยเขาใหพน
เพราะพระองคทรงพอพระทัย
ในเขา"
9ถึงกระนั้นพระองคก็ทรงเปนผู
นําขาพระองคออกมาจากครรภ
มารดา และทรงใหขาพระองคมี
ความหวังใจเมื่ออยูที่อกแม
10 ตั้ งแตคลอด ขาพระองคก็
ตองพ่ึงพระองค พระองคทรง
เปนพระเจาของขาพระองคตั้ ง
แต ข าพระองค ยั งอยู ในครรภ
มารดา
11 ขออย าทรงห างไกลข าพระ
องค เพราะความยากลําบากอยู
ใกลและไมมีผูใดชวยไดเลย
12 เหล าวั วผู ล อมข าพระองค
วั วผู แข็ งแรงแห งบาชานล อม
ขาพระองคไว
13 มั นอ าปากกว างเข าใส ข า
พระองคดั่งสิงโตขณะกัดฉีกและ
คํารามรอง
14 ข าพ ร ะ อ ง ค ถู ก เ ทอ อก
เหมือนอยางน้ํา กระดูกทั้ งสิ้ น
ของขาพระองคหลุดลุยไป จิตใจ
ก็เหมือนข้ีผ้ึง ละลายภายในอก
ของขาพระองค
15 กําลังของข าพระองค เหือด

สดุดี 22

(1) สดด 22:16 (2) สดด 42:3 (3) สดด 145:17 (4) สดด 41:1-7 (5) สดด 99:6-7
(6) โยบ 25:6 (7) สดด 35:15-16 (8) สดด 37:5 (9) สดด 71:6 (10) อสย 46:3-4
(11) สดด 10:1 (12) สดด 68:30 (13) สดด 22:7 (14) ยชว 7:5 (15) สดด 32:3-4
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แหงไปเหมือนเศษหมอดิน และ
ลิ้ นของขาพระองคก็ เกาะติดที่
ขากรรไกร พระองคทรงวางขา
พระองคไวในผงคลีมัจจุราช
16พระเจาขา บรรดาสุนัขลอม
รอบขาพระองคไว คนทําชั่วหมู
หนึ่ งลอมขาพระองค เขาแทง
มือแทงเทาขาพระองค
17 ข าพระองค นั บกระดู กทั้ ง
หลายของข าพระองค ได เป น
ชิ้ นๆ เขาจองมองและย้ิมเยาะ
ขาพระองค
18 เสื้ อผ าของข าพระองค เขา
แบงปนกัน สวนเสื้ อของขา
พระองคนั้นเขาก็จับสลากกัน
19 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
พระองคอยาทรงหางไกลเลย โอ
ขาแตพระองค กําลังของขาพระ
องค  ขอทรงเรงรีบมาชวยขา
พระองคดวยเถิด
20 ขอทรงช วยจิ ตวิญญาณข า
พระองคใหพนจากดาบ ชวย
ชี วิ ตข าพระองค จากฤทธิ์ ของ
สุนัข
21 ขอทรงช วยข าพระองค ให
รอดพนจากปากสิงโต เพราะ
พระองคทรงฟงขาพระองคจาก
บรรดาเขาของมายูนิคอนเหลา
นั้นดวย
22 ขาพระองคจะประกาศพระ
นามของพระองคแกพ่ีนองของ
ขาพระองค ขาพระองคจะสรร-

เสริญพระองคทามกลางชุมนุม
ชน
23 ทานผู เกรงกลัวพระเยโฮวาห
จงสรรเสริญพระองค ทานเชื้อ
สายทั้งหลายของยาโคบเอย จง
ถวายสงาราศีแดพระองค ทาน
เชื้อสายทั้ งสิ้นของอิสราเอลเอย
จงเกรงกลัวพระองค
24 เพราะพระองคมิไดทรงดูถูก
หรือสะอิดสะเอียนตอความทุกข
ยากของผูที่ทุกขใจ และพระ
องคมิไดทรงซอนพระพักตรจาก
เขา เมื่ อเขารองทูล พระองค
ทรงสดับ
25 ขาพระองคจะสรรเสริญพระ
องคในที่ ชุมนุมชนใหญ ขา
พระองค จะทําตามคําปฏิญาณ
ตอหนาผูที่เกรงกลัวพระองค
26 คนเสงี่ ยมเจียมตัวจะไดกิน
อิ่ม บรรดาผูที่แสวงหาพระองค
จะสรรเสริญพระเยโฮวาห ขอ
จิตใจของทานทั้งหลายมีชีวิตอยู
เปนนิตย
27 ที่ สุดปลายทั้ งสิ้ นของแผน
ดินโลกจะจดจําและหันกลับมา
ยังพระเยโฮวาห และครอบครัว
ทั้ งสิ้ นของบรรดาประชาชาติจะ
นมัสการตอพระพักตรพระองค
28 เพราะอํานาจการปกครอง
เปนของพระเยโฮวาห และพระ
องคทรงครอบครองเหนือบรร-
ดาประชาชาติ
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29 เออ คนร่ํารวยทั้ งสิ้ นของ
แผนดินโลกจะตองกินเลี้ยงและ
กราบลงตอพระองค บรรดาผูที่
ลงไปสูผงคลีทั้งสิ้นจะกราบไหว
ตอพระพักตรพระองค คือบรร-
ดาผูที่ รักษาตัวใหคงชีวิตอยู ไม
ไดแลวนั้น
30 จะมีเชื้อสายๆหนึ่งปรนนิบัติ
พระองค จะทรงนับวาพวกนั้น
เป นยุคที่ ถวายแก องค พระผู
เปนเจา
31 พวกเขาจะมาประกาศความ
ชอบธรรมของพระองค แก ชน
ชาติหนึ่ งที่จะเกิดมาวาพระองค
ไดทรงกระทําการนั้น
เพลงสดุดีของผูเล้ียงแกะ

เพลงสดุดีของดาวิด

23พระเยโฮวาหทรงเปนผู
เลี้ยงดูขาพเจา ขาพเจา

จะไมขัดสน
2พระองคทรงกระทําใหขาพเจา
นอนลงที่ทุ งหญาเขียวสด พระ
องคทรงนําขาพเจาไปริมน้ําแดน
สงบ
3พระองคทรงฟ นจิตวิญญาณ
ของขาพเจา พระองคทรงนํา
ข าพเจ าไปในทางชอบธรรม
เพราะเห็นแกพระนามของพระ
องค
4แมข าพระองคจะเดินไปตาม
หุบเขาเงามัจจุราช ขาพระองค
ไมกลัวอันตรายใดๆ เพราะพระ

องค ทรงสถิ ตกั บข าพระองค
คทาและธารพระกรของพระองค
เลาโลมขาพระองค
5พระองคทรงเตรียมสํารับให
ข าพระองคตอหน าตอตาศัตรู
ของขาพระองค พระองคทรง
เจิมศีรษะขาพระองคดวยน้ํามัน
ขันน้ําของขาพระองคก็ลนอยู
6แนทีเดียวที่ ความดีและความ
เมตตาจะติ ดตามข าพเจ าไป
ตลอดวันคืนชี วิ ตของข าพเจ า
และขาพเจาจะอยู ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาหสืบไปเปนนิตย

กษัตริยผูทรงสงาราศี
เพลงสดุดีของดาวิด

24แผนดินโลกกับสรรพ
สิ่ งในโลกนั้ นเปนของ

พระเยโฮวาห ทั้งพิภพกับบรร-
ดาผูที่อยูในพิภพนั้น
2 เพราะพระองค เองทรงประ-
ดิษฐานแผนดินไวบนทะเลและ
ทรงสถาปนามันไวเหนือน้ํา
3 ผูใดจะข้ึนไปบนภูเขาของพระ
เยโฮวาห และผูใดจะยืนอยู ใน
ที่บริสุทธิ์ของพระองค
4 คือผูที่มีมือสะอาดและใจบริ-
สุทธิ์ ผูที่ มิไดปลงใจในสิ่ งไร
สาระและมิ ได ปฏิ ญาณอย าง
หลอกลวง
5 เขาจะรับพระพรจากพระเย-
โฮวาห และความชอบธรรมจาก
พระเจาแหงความรอดของเขา
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6อยางนี้แหละเปนยุคที่ เสาะหา
พระองค ที่ เสาะหาพระพักตร
ของพระองค โอ ยาโคบเอย เซ-
ลาห
7 โอ ประตูเมืองเอย จงยกหัว
ของเจาข้ึนเถิด บานประตู
นิรันดรเอย จงยกข้ึนเถิด เพ่ือ
กษัตริยผูทรงสงาราศีจะไดเสด็จ
เขามา
8กษัตริย ผู ทรงสงาราศีนั้ นคือ
ผู ใด คือพระเยโฮวาห ผู เขม
แข็งและทรงอานุภาพ พระเย-
โฮวาห ผู ทรงอานุ ภาพในสง-
คราม
9 โอ ประตูเมืองเอย จงยกหัว
ของเจาข้ึนเถิด บานประตู
นิรันดรเอย จงยกข้ึนเถิด เพ่ือ
กษัตริยผูทรงสงาราศีจะไดเสด็จ
เขามา
10 กษัตริยผูทรงสงาราศีนั้นคือ
ผูใด คือพระเยโฮวาหจอมโยธา
พระองคทรงเปนกษัตริยผู ทรง
สงาราศี เซลาห
ดาวิดทูลขอดวยความวางใจ

เพลงสดุดีของดาวิด

25โอ ขาแตพระเยโฮวาห
จิตวิญญาณขาพระองค

ตั้งใจแนวแนในพระองค
2 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค ขาพระองควางใจในพระ
องค ขออยาใหขาพระองคได
อาย ขออยาใหศัตรูของขาพระ

องคไดไชโยเหนือขาพระองค
3 เออ อยาใหผู ใดๆที่ เฝาพระ
องคอยูนั้นไดอาย แตผูที่ละเมิด
โดยไม มี เหตุ นั้ นขอให ได รั บ
ความอาย
4โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
กระทําใหข าพระองค รู จักพระ
มรรคาของพระองค ขอทรงสอน
วิถีของพระองคแกขาพระองค
5 ขอทรงนําข าพระองค ไปใน
ความจริงของพระองค และขอ
ทรงสอนขาพระองค เพราะพระ
องคทรงเปนพระเจาแหงความ
รอดของขาพระองค ขาพระองค
รอคอยพระองคอยูวันยังคํ่า
6โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
ระลึกถึงพระกรุณาของพระองค
และถึงความเมตตาของพระองค
ดวยสิ่งเหลานั้นมีมาแตกาลกอน
7 ขออย าทรงนึ กถึ งบาปในวัย
หนุมของขาพระองค หรือการ
ละเมิดของขาพระองค โอ ขาแต
พระเยโฮวาห ดวยเห็นแกความ
ดีของพระองค ขอทรงนึกถึงขา
พระองคดวยเห็นแกความเมต-
ตาของพระองค
8พระเยโฮวาหทรงเปนผูประ-
เสริฐและเที่ยงธรรม เพราะฉะ-
นั้นพระองคจะทรงสั่ งสอนพระ
มรรคานั้นแกคนบาป
9พระองคจะทรงนําคนใจถอม
ไปในสิ่ งที่ถูก และทรงสอน
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มรรคาของพระองค แก คนใจ
ถอม
10 พระมรรคาทั้ งสิ้ นของพระ
เยโฮวาห เปนความเมตตาและ
ความจริง แกบรรดาผูที่ รักษา
พันธสัญญาและบรรดาพระโอ-
วาทของพระองค
11 โอ ขาแตพระเยโฮวาห เพ่ือ
เห็ นแกพระนามของพระองค
ขอทรงใหอภัยความชั่วชาของขา
พระองค เพราะความชั่ วนั้ น
ใหญโตนัก
12 ผูใดเลาที่เปนคนยําเกรงพระ
เยโฮวาห พระองคจะทรงสั่ ง
สอนผูนั้นในทางที่ เขาควรเลือก
ได
13 จิตวิญญาณเขาเองจะอาศัย
อยูอยางสงบ และเชื้ อสายของ
เขาจะไดแผนดินเปนกรรมสิทธิ์
14 ความลึกลับของพระเยโฮ-
วาหมี อยู แก คนที่ ยําเกรงพระ
องค และพระองคจะทรงแจง
พันธสัญญาของพระองคแกเขา
เหลานั้น
15 ตาของขาพเจาจองตรงพระ
เยโฮวาหเสมอ เพราะพระองค
จะทรงถอนเทาของขาพเจาออก
จากขาย
16 ขอพระองค ทรงหั นมาทาง
ขาพระองค และมีพระเมตตาตอ
ขาพระองค เพราะขาพระองค
วาเหวและเปนทุกขอยู

17 ความยากลําบากในใจของ
ขาพระองคก็ขยายกวางออกไป
โอ ขอทรงนําขาพระองคออก
จากความทุกขใจของขาพระองค
18 ขอทรงพิ จารณาความทุ กข
ยากและความยากลําบากของ
ขาพระองค และทรงยกบาปทั้ง
สิ้นของขาพระองคเสีย
19 ขอทรงพิจารณาวาคู อริของ
ขาพระองคมีมากเทาใด และเขา
เกลียดชังขาพระองคดวยความ
เกลียดอยางทารุณสักเพียงใด
20 โอ ขอทรงระแวดระวังชีวิต
ของขาพระองค และชวยขาพระ
องคใหพน ขออยาใหขาพระ
องคไดรับความอาย เพราะขา
พระองควางใจในพระองค
21 ขอใหความสุจริตและความ
เที่ ยงธรรมสงวนขาพระองคไว
เพราะข าพระองค รอคอยพระ
องคอยู
22 โอ ขาแตพระเจา ขอทรงไถ
อิสราเอลออกจากความยากลํา-
บากทั้งสิ้นของเขา

ดาวิดพึ่งพระเจา
ในความสุจริตของทาน
เพลงสดุดีของดาวิด

26โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขอทรงตัดสินเขาขางขา

พระองค เพราะขาพระองคดํา-
เนิ นอยู ในความสุ จริ ตของข า
พระองค ขาพระองคไดวางใจใน

สดุดี 25, 26
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พระเยโฮวาห ฉะนั้นขาพระองค
จะไมพลาด
2 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
พิสู จน ข าพระองคและลองข า
พระองคเถิด ทดสอบใจและจิต
ของขาพระองคเถิด
3 เพราะความเมตตาของพระ
องคอยูตอตาขาพระองค และ
ขาพระองคดําเนินในความจริง
ของพระองค
4ขาพระองคมิไดนั่ งอยู กับคน
ไรสาระ หรือจะมิไดสมาคมกับ
คนมารยา
5ขาพระองคเกลียดชุมนุมคนที่
ทําชั่ ว และขาพระองคจะไมนั่ ง
กับคนชั่ว
6 โอ ขาแตพระเยโฮวาห เพ่ือ
ความบริสุทธิ์ขาพระองคจะชําระ
มือและจะเดินอยู รอบแทนของ
พระองค
7พลางประกาศด วยเสียงแห ง
การโมทนาพระคุณและบอกเลา
ถึงพระราชกิจมหัศจรรยทั้ งสิ้ น
ของพระองค
8ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องครักพระนิเวศอันเปนที่ประ-
ทับของพระองค และสถานที่
ประทับแหงเกียรติยศของพระ
องค
9ขออย าทรงกวาดจิตวิญญาณ
ขาพระองคไปกับคนบาป หรือ
กวาดชีวิตของขาพระองคไปกับ

คนกระหายเลือด
10 คื อคนซึ่ งในมื อของเขามี
แผนการชั่ว และมือขวาของเขา
เต็มดวยสินบน
11 แตสําหรับขาพระองค ขา
พระองคเดินในความสุจริต ขอ
ทรงไถขาพระองคและทรงกรุณา
ตอขาพระองค
12 เท าของข าพระองค เหยียบ
อยูบนพ้ืนราบ ขาพระองคจะ
สรรเสริญพระเยโฮวาหในที่ ชุม
นุมชน

ดาวิดยึดมั่นในความเชื่อ
โดยฤทธ์ิอํานาจของพระเจา

เพลงสดุดีของดาวิด

27พระเยโฮวาหทรงเปน
ความสว างและความ

รอดของขาพเจา ขาพเจาจะกลัว
ผูใดเลา พระเยโฮวาหทรงเปนที่
กําบังเขมแข็งแหงชีวิตขาพเจา
ขาพเจาจะตองเกรงใคร
2 เมื่อคนชั่วไดเขามาหาขาพเจา
เพ่ือจะกินเนื้อขาพเจา คือปฏิ-
ปกษและคูอริของขาพเจา เขา
ไดสะดุดและลมลง
3แมกองทัพตั้ งค ายสู ข าพเจ า
จิตใจของขาพเจาจะไมกลัว แม
ข าพเจ าจะได รั บภั ยสงคราม
ขาพเจายังไวใจไดอยู

ดาวิดปรนนิบัติพระเจา
4ขาพเจาทูลขอสิ่งหนึ่ งจากพระ
เยโฮวาหซึ่งขาพเจาจะเสาะแสวง

สดุดี 26, 27

(2) สดด 7:9 (3) สดด 52:1 (4) สดด 1:1 (5) สดด 31:6 (6) สดด 24:4; 73:13
(7) สดด 9:14 (8) สดด 27:4-6 (9) สดด 28:1-3 (10) สดด 10:14 (11) สดด 26:1
(12) สดด 27:11 (1) สดด 18:28 (2) สดด 3:7 (3) สดด 3:6 (4) สดด 26:8
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หาเสมอ คือที่ขาพเจาจะไดอยู
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห
ตลอดวันเวลาชั่ วชีวิตของขาพ-
เจา เพ่ือจะดูความงามของพระ
เยโฮวาห และเพ่ือจะพินิจ
พิ จารณาอยู ในพระวิหารของ
พระองค
5 เพราะพระองค จะทรงซ อน
ขาพเจาในที่ กําบังของพระองค
ในยามยากลําบาก พระองคจะ
ปดขาพเจาไวในที่ซอนเรนแหง
พลับพลาของพระองค พระองค
จะทรงตั้งขาพเจาไวสูงบนศิลา
6และบัดนี้ ศีรษะของขาพเจาจะ
เชิดข้ึนเหนือศัตรูของขาพเจาที่
อยู รอบขาง ฉะนั้นขาพเจาจะ
ถวายเครื่องสัตวบูชาแหงการโห
ร องในพลับพลาของพระองค
ข าพเจ าจะร องเพลงและร อง
เพลงสรรเสริญแดพระเยโฮวาห
7โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
สดับเมื่อขาพระองครองทูลดวย
เสียงของขาพระองค ขอทรง
กรุณาและตรัสตอบขาพระองค
8พระองคตรัสแลววา "จงหา
หนาของเรา" จิตใจของขาพระ
องคทูลพระองควา "ขาแตพระ
เยโฮวาห ขาพระองคจะแสวงหา
พระพักตรของพระองค"
9 ขออย าทรงซ อนพระพั กตร
ของพระองค จากข าพระองค
อยาผลักไสผู รับใชของพระองค

ออกไปเสียดวยความกริ้ว พระ
องคทรงเปนผู อุปถัมภของข า
พระองค โอ ขาแตพระเจาแหง
ความรอดของขาพระองค ขอ
อยาทรงทิ้งขาพระองค หรือสละ
ขาพระองคเสีย
10 แม บิ ดาและมารดาของข า
พระองคทอดทิ้งขาพระองค แต
พระเยโฮวาหจะทรงยกข าพระ
องคข้ึน
11 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
สอนมรรคาของพระองคแกขา
พระองค และทรงนําขาพระองค
ไปบนวิถีราบ เหตุดวยศัตรูของ
ขาพระองค
12 ขออยาทรงมอบขาพระองค
ไวกับปฏิปกษ ให เขาทําตามใจ
ชอบ เพราะพยานเท็จไดลุกข้ึนสู
ขาพระองค และเขาหายใจออก
มาเปนความทารุณ
13 ข าพเจ าคงหมดสติ ไปนอก
จากขาพเจาเชื่อวา ขาพเจาจะ
เห็นความดีของพระเยโฮวาหที่
ในแผนดินของคนเปน
14 จงรอคอยพระเยโฮวาห จง
เขมแข็ง และพระองคจะทําให
จิตใจของทานกลาหาญ เออ จง
รอคอยพระเยโฮวาหเถิด
ดาวิดทูลขอเรื่องศัตรูของทาน

เพลงสดุดีของดาวิด

28โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขาพระองครองทูลตอ

สดุดี 27, 28

(5) สดด 10:1 (6) สดด 3:3 (7) สดด 4:1 (8) สดด 24:6 (9) สดด 13:1; 44:24
(10) สดด 69:8 (11) สดด 25:4-5 (12) สดด 31:8 (13) สดด 42:5; 56:3
(14) สดด 25:3, 21; 31:24 (1) สดด 3:4; 5:2; 22:2
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พระองค ศิลาของขาพระองค
ขออย าใหพระกรรณหนวกตอ
ขาพระองค เกรงวาถาพระองค
ทรงเงียบอยูตอขาพระองค ขา
พระองคจะเปนเหมือนคนเหลา
นั้นที่ลงไปยังปากแดนผูตาย
2ขอทรงสดับเสี ยงวิงวอนของ
ขาพระองค ขณะเมื่อขาพระองค
รองทูลขอความอุปถัมภจากพระ
องค ขณะเมื่อขาพระองคยกมือ
ของขาพระองคข้ึนตรงตอที่บริ-
สุทธิ์ที่สุดของพระองค
3ขออย าทรงกวาดข าพระองค
ไปพรอมกับคนชั่ ว กับบรรดา
คนที่ กระทําความชั่ วชา ผู พูด
อยางสันติกับเพ่ือนบานของตน
แตการปองรายอยู ในใจของเขา
ทั้งหลาย
4ขอทรงสนองเขาตามการงาน
ของเขา และตามความชั่ วแหง
กิจการของเขา ขอทรงสนองเขา
ตามงานน้ํามือของเขา และทรง
ตอบแทนเขาตามสมควร
5 เพราะเขาไมนับถือพระราชกิจ
ของพระเยโฮวาห หรือพระ
หัตถกิจของพระองค พระองค
จะทรงพังเขาลงและไมสรางเขา
ข้ึนอีก

สาธุการแดพระเยโฮวาห
6สาธุการแดพระเยโฮวาหเพราะ
พระองคทรงสดับเสียงวิงวอน
ของขาพเจา

7พระเยโฮวาห ทรงเป นกําลั ง
และเปนโลของขาพเจา จิตใจ
ของข าพเจ าวางใจในพระองค
ขาพเจาจึงได รับความอุปถัมภ
ฉะนั้ นจิตใจของขาพเจาจึงปติ
ยินดีย่ิง ขาพเจาจะถวายโมทนา
แกพระองค ด วยบทเพลงของ
ขาพเจา
8พระเยโฮวาห ทรงเป นกําลั ง
ของเขาทั้ งหลาย พระองคทรง
เปนปอมแหงความรอดของผูรับ
เจิมของพระองค
การอธิษฐานเผื่อประชาชน

9ขอทรงชวยประชาชนของพระ
องคใหรอด และอํานวยพระพร
แกมรดกของพระองค ขอทรง
เปนผู เลี้ ยงดูเขา และหอบหิ้ ว
เขาไปเปนนิตย
ดาวิดขอใหบรรดาเจานาย

ถวายสงาราศีแดพระเยโฮวาห
เพลงสดุดีของดาวิด

29โอ ขาแต เทวชีพทั้ ง
หลาย จงถวายแดพระ

เยโฮวาหเถิด จงถวายสงาราศี
และพระกําลังแดพระเยโฮวาห
2จงถวายสงาราศีซึ่งควรแกพระ
นามของพระองคแดพระเยโฮ-
วาห จงนมัสการพระเยโฮวาห
ด วยเครื่ องประดั บแห งความ
บริสุทธิ์
3พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห
อยู เหนือน้ํา พระเจาแหงสงา

สดุดี 28, 29

(2) สดด 63:4 (3) สดด 26:9 (4) สดด 5:10; 59:12-13 (5) สดด 10:5
(6) สดด 31:21-22; 66:19-20 (7) สดด 28:8 (8) สดด 2:2; 20:6
(9) สดด 14:7 (1) สดด 2:10-12 (2) 1 พศด 16:28-29 (3) สดด 18:13-15
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ราศีทรงคะนองเสียง คือพระ
เยโฮวาห ทรงอยู เหนื อน้ํ าทั้ ง
หลาย
4พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห
ทรงฤทธานุภาพ พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาหเต็มดวยความ
สูงสง
5พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห
หักตนสนสีดาร พระเยโฮวาห
ทรงหักตนสนสีดารแหงเลบา-
นอน
6พระองคทรงกระทําใหพวกเขา
กระโดดเหมือนลูกวัว เลบานอน
และสี รีออนเหมือนมายูนิคอน
หนุม
7พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห
แยกเปลวเพลิงออกจากกัน
8พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห
สั่นถิ่นทุรกันดาร พระเยโฮวาห
ทรงสั่ นถิ่ นทุรกันดารแหงเมือง
คาเดช
9พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห
กระทําใหกวางตัวเมียตกลูกและ
ทําใหปาดงโหรงเหรง และใน
พระวิหารของพระองค ทุ กคน
กลาวถึงสงาราศีของพระองค
10 พระเยโฮวาหประทับเหนือ
น้ําทวม พระเยโฮวาหประทับ
เปนกษัตริยเปนนิตย
11พระเยโฮวาหจะทรงประทาน
กําลังแกประชาชนของพระองค
พระเยโฮวาหจะทรงอํานวยพระ

พรแกประชาชนของพระองคให
มีสันติภาพ
ดาวิดสรรเสริญพระเจาเพราะ
พระองคทรงชวยทานพนได
เพลงสดุดีและบทเพลง
ของดาวิด ณ พิธีถวาย
พระราชวังของดาวิด

30โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ข าพระองคจะยอพระ

เกียรติพระองค เพราะพระองค
ทรงดึงขาพระองคข้ึนมา และมิ
ไดทรงให คู อริของข าพระองค
เปรมปรีดิ์เพราะขาพระองค
2โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองค ขาพระองครอง
ทู ลขอความอุ ปถั มภ จากพระ
องค และพระองคไดทรงรักษา
ขาพระองคใหหาย
3 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องค ทรงนําจิตวิญญาณของข า
พระองค ข้ึ นมาจากแดนผู ตาย
ทรงใหขาพระองคมีชีวิต เพ่ือขา
พระองคไมตองลงไปสูปากแดน
ผูตาย
4โอ ทานวิสุทธิชนของพระองค
เอย  จงรองสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห และถวายโมทนาเมื่อระลึก
ถึงความบริสุทธิ์ของพระองค
5 เพราะพระพิโรธของพระองค
นั้ นเปนแตชั่ วขณะหนึ่ ง และ
ความโปรดปรานของพระองค
นั้ นตลอดชีวิต การรองไหอาจ

สดุดี 29, 30

(4) สดด 33:9 (5) อสย 2:13 (6) สดด 114:4-7 (7) สดด 77:18; 144:5-6
(8) สดด 18:7 (9) โยบ 39:1-3 (10) สดด 29:3 (11) สดด 28:8-9; 68:35
(1) 2 ซมอ 24:25 (2) สดด 6:2 (3) สดด 16:10 (4) สดด 32:11 (5) สดด 103:9
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จะออยอิ่ งอยูสักคืนหนึ่ ง แต
ความชื่นบานจะมาเวลาเชา
6ขาพระองคพูดในความเจริญ
รุ ง เ รื องของข าพระองค ว า
"ขาพเจาจะไมหว่ันไหวเลย"
7ขาแตพระเยโฮวาห โดยความ
โปรดปรานของพระองค พระ
องคทรงสถาปนาขาพระองคไว
อยางภูเขาเขมแข็ง พอพระองค
ทรงซอนพระพักตรของพระองค
ขาพระองคก็ลําบากใจ
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องครองทูลตอพระองค และ
ขาพระองคไดวิงวอนพระเยโฮ-
วาหวา
9"จะไดกําไรอะไรจากโลหิตของ
ขาพระองคเมื่อขาพระองคลงไป
ยังปากแดนผูตาย ผงคลีจะ
สรรเสริญพระองคหรือ มันจะ
บอกเลาเร่ืองความจริงของพระ
องคหรือ
10 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงสดับและทรงพระกรุณาตอ
ขาพระองค ขาแตพระเยโฮวาห
ขอทรงเปนผูอุปถัมภของขาพระ
องค"
11 สําหรับขาพระองค พระองค
ทรงเปลี่ ยนการไวทุกขเปนการ
เตนรํา พระองคทรงแกเสื้อผา
กระสอบของข าพระองค ออก
และทรงคาดเอวขาพระองคดวย
ความยินดี

12 เพ่ื อจิตวิญญาณของขาพระ
องคจะรองเพลงสรรเสริญพระ
องคและไมนิ่ งเงียบ โอ ขาแต
พระเยโฮวาหพระเจาของขาพระ
องค ขาพระองคจะถวายโมทนา
แดพระองคเปนนิตย

ดาวิดไววางใจในพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

31โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขาพระองควางใจในพระ

องค ขออยาใหขาพระองคได
อายเลย ขอทรงชวยขาพระองค
ใหพ นในความชอบธรรมของ
พระองค
2 ขอทรงเงี่ ยพระกรรณให แก
ขาพระองค ขอทรงชวยขาพระ
องคใหรอดอยางรวดเร็วเถิด ขอ
พระองค ทรงเปนศิลาเขมแข็ง
ของขาพระองค เปนปอมปรา-
การเขมแข็งที่จะชวยขาพระองค
ใหรอด
3พระเจาขา พระองคทรงเปน
ศิลาและเปนปอมปราการของ
ขาพระองค ขอทรงพาและนํา
ขาพระองคดวยเห็นแกพระนาม
ของพระองค
4ขอทรงปลดข าพระองค ออก
จากขายที่พวกเขาวางอยางลับๆ
เพ่ือดักขาพระองค เพราะพระ
องคทรงเปนกําลั งของข าพระ
องค

สดุดี 30, 31

(6) โยบ 29:18-20 (7) สดด 30:5 (8) สดด 34:6 (9) สดด 6:5; 88:10-12
(10) สดด 51:1-2; 143:1 (11) สดด 30:5 (12) สดด 16:9; 57:8
(1) สดด 22:4-5 (2) สดด 71:2 (3) สดด 23:2-3 (4) สดด 25:15; 35:7
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5ข าพระองค มอบจิตวิญญาณ
ของข าพระองค ไวในพระหัตถ
ของพระองค โอ ขาแตพระเย-
โฮวาห พระเจ าแห งความจริ ง
พระองคทรงไถขาพระองคแลว
6ขาพระองค เกลียดบรรดาผูที่
นับถือพระเทียมเท็จ แตขา
พระองควางใจในพระเยโฮวาห
7ขาพระองคจะเปรมปรีดิ์ และ
ยิ นดี ในความเมตตาของพระ
องค เพราะพระองคทรงทอด
พระเนตรความทุ กข ใจของข า
พระองค พระองคทรงทราบ
เร่ืองความทุกขยากแหงจิตวิญ-
ญาณของขาพระองค
8และมิไดทรงมอบขาพระองค
ไวในมือของศัตรู พระองคทรง
วางเท าของข าพระองคไว ในที่
กวางขวาง
9โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
พระกรุณาแกขาพระองค เพราะ
ขาพระองคกําลังทุกขใจ นัยนตา
ของข าพระองค ก็ ร วงโรยไป
เพราะความระทม ทั้ งจิตวิญ-
ญาณและร างกายของข าพระ
องคดวย
10 เพราะชีวิตของขาพระองคก็
รอยหรอไปดวยความทุกขโศก
และป เดื อนของข าพระองค ก็
หมดไปดวยการถอนหายใจ กํา-
ลังของขาพระองคออนลงเพราะ
ความชั่วชาของขาพระองค และ

กระดูกของขาพระองคก็รวงโรย
ไป
11 ข าพระองค เป นที่ นิ นทา
ท ามกลางบรรดาปฏิปกษของ
ขาพระองค โดยเฉพาะทาม-
กลางเพ่ือนบานของขาพระองค
เปนเรื่ องนาครั่ นครามของผู ที่
คุ นเคย ผูที่ เห็นขาพระองคใน
ถนนก็หนีขาพระองคไป
12 เขาลืมขาพระองคเสียประ-
หนึ่งวาเปนคนตายแลว ขาพระ
องคเหมือนอยางภาชนะที่แตก
13พระเจาขา ขาพระองคไดยิน
เสียงซุบซิบของคนเปนอันมาก
มี ความสยดสยองอยู ทุ กด าน
ขณะเมื่อเขารวมกันคิดแผนการ
ตอสู ขาพระองค ขณะที่ เขา
ปองรายชีวิตของขาพระองค
14 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แตขา
พระองควางใจในพระองค ขา
พระองคทูลวา "พระองคทรง
เปนพระเจาของขาพระองค"
15 วันเวลาของข าพระองคอยู
ในพระหัตถของพระองค ขอ
พระองคทรงชวยขาพระองคให
พ นมื อศัตรู และผู ข มเหงของ
ขาพระองค
16 ขอพระพักตร พระองค ทอ
แสงบนผูรับใชของพระองค ขอ
ทรงชวยขาพระองคใหรอดดวย
ความเมตตาของพระองค
17 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ

สดุดี 31

(5) ลก 23:46 (6) สดด 26:5 (7) สดด 13:5 (8) สดด 88:8 (9) สดด 6:7; 88:9
(10) สดด 78:33 (11) สดด 22:6 (12) สดด 88:4-5 (13) สดด 55:10; 101:5
(14) สดด 16:1-2 (15) สดด 116:15 (16) สดด 4:6 (17) สดด 25:2-3; 31:1
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อยาใหขาพระองคไดอาย เพราะ
ขาพระองครองทูลพระองค ขอ
ใหคนชั่วไดอาย ขอใหเขาเงียบ
เสียงไปยังแดนผูตาย
18 ขอใหริมฝปากที่มุสาเปนใบ
ซึ่ งพูดทะลึ่ งอวดดี ตอคนชอบ
ธรรม ดวยความจองหองและ
การดูหมิ่น

ดาวิดสรรเสริญพระเจา
19 โอ ความดีของพระองคอุดม
สักเทาใดที่พระองคทรงสะสมไว
เพ่ื อบรรดาผู ที่ เกรงกลั วพระ
องค และทรงกระทําไวเพ่ือผูที่
วางใจในพระองค ตอหนาบุตร
ทั้งหลายของมนุษย
20 พระองคทรงซอนเขาไว ใน
ความลึกลับแหงพระพักตรพระ
องคใหพนจากการปองรายของ
มนุษย พระองคทรงยึดเขาไว
อยางลึกลับในที่ กําบังของพระ
องคใหพนจากลิ้ นที่ ทะเลาะวิ-
วาท
21 สาธุ การแด พระเยโฮวาห
เพราะพระองคทรงสําแดงความ
เมตตาอยางมหัศจรรยของพระ
องคแกขาพระองคในเมืองเขม
แข็ง
22 ดวยขาพระองคกล าวอยาง
รีบรอนวา "ขาพระองคถูกตัด
ขาดไปพ นสายพระเนตรของ
พระองคแลว" แตพระองคยัง
ทรงได ยินเสี ยงแห งคําวิงวอน

ของขาพระองค เมื่อขาพระองค
รองทูลขอตอพระองค
23 โอ ทานบรรดาวิสุทธิชนทั้ ง
สิ้นของพระองคเอย จงรักพระ
เยโฮวาห เพราะพระเยโฮวาห
ทรงพิทักษ รักษาคนสัตยซื่ อไว
แตทรงสนองผู กระทําอหังการ
อยางเต็มขนาด
24 จงเขมแข็ง และพระองคจะ
ใหใจของทานกลาหาญเถิด ทาน
ทั้งปวงผูหวังใจในพระเยโฮวาห

ความเชื่อไดปกปด
บาปของผูท่ีเชื่อ

เพลงสดุดีของดาวิด
มัสคิลบทหนึ่ง

32บุคคลผู ซึ่ งได รับอภัย
การละเมิ ดแล วก็ เป น

สุข คือผูทรงกลบเกลื่ อนบาป
ใหนั้น
2 บุคคลซึ่ งพระเยโฮวาห มิ ได
ทรงถือโทษความชั่วชาก็เปนสุข
คือผูที่ ไมมีการหลอกลวงในใจ
ของเขา
3 เมื่ อขาพระองคนิ่ งเงียบ ราง
กายของขาพระองคก็รวงโรยไป
โดยการคร่ําครวญวันยังคํ่าของ
ขาพระองค
4พระหัตถของพระองคหนักอยู
บนขาพระองคทั้งวันทั้งคืน กํา-
ลังของขาพระองคก็เหี่ยวแหงไป
อยางความรอนในหนาแลง เซ-
ลาห

สดุดี 31, 32

(18) สดด 12:3 (19) สดด 36:7-10 (20) สดด 27:5 (21) สดด 17:7; 98:1
(22) 1 ซมอ 23:26; สดด 116:11 (23) สดด 34:9 (24) สดด 27:14; อสย 35:3-4
(1) สดด 42:1 (2) ลนต 17:4 (3) ปฐก 3:8-19; 1 ซมอ 31:13 (4) สดด 38:2-8
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5ขาพระองคสารภาพบาปของ
ขาพระองคตอพระองค และขา
พระองค มิ ได ซอนความชั่ วช า
ของขาพระองคไว ขาพระองค
ทูลวา "ขาพระองคจะสารภาพ
การละเมิดของข าพระองคตอ
พระเยโฮวาห" แลวพระองคทรง
ยกโทษความชั่ วช าแห งความ
บาปของขาพระองค เซลาห
6 เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตามทาง
ของพระเจาจะอธิษฐานตอพระ
องคในเวลาที่ จะพบพระองคได
ในเวลาน้ําทวมมาก น้ําจะไมมา
ถึงคนนั้น
7พระองคทรงเปนที่ ซ อนของ
ขาพระองค พระองคทรงสงวน
ขาพระองคไวจากความยากลํา-
บาก พระองคทรงลอมขาพระ
องคไวดวยเพลงฉลองการชวย
ใหพน เซลาห
8 เราจะแนะนําและสอนเจาถึ ง
ทางที่เจาควรจะเดินไป เราจะให
คําปรึกษาแก เจาดวยจับตาเจา
อยู
9อยาเปนเหมือนมาหรือลอที่
ปราศจากความเขาใจ ซึ่งตองติด
เหล็กขวางปากและบังเหียน มิ
ฉะนั้นมันก็จะเขามาหาเจา
10 อันความทุกขของคนชั่ วนั้ น
มีมาก แตความเมตตาจะลอม
บุคคลที่วางใจในพระเยโฮวาห
11 ขาแตคนชอบธรรม จงยินดี

ในพระเยโฮวาหและเปรมปรีดิ์
บรรดาท านผู มี ใจเที่ ยงตรงจง
โหรองเถิด

การสรรเสริญพระเจา

33โอ ขาแตทานผู ชอบ
ธรรม จงเปรมปรีดิ์ ใน

พระเยโฮวาห การสรรเสริญนั้น
ควรแกคนเที่ยงธรรม
2จงสรรเสริญพระเยโฮวาหดวย
พิณเขาคู จงถวายสดุดีแดพระ
องค ด วยพิณใหญและพิณสิบ
สาย
3จงรองเพลงบทใหมถวายพระ
องค จงดีดสายอยางแคลว
คลองพรอมกับโหรอง
4 เพราะพระวจนะของพระเย-
โฮวาหเที่ ยงธรรม และบรรดา
พระราชกิจของพระองคก็สําเร็จ
ดวยความจริง
5พระองค ทรงรั กความชอบ
ธรรมและความยุติธรรม แผน
ดินโลกเต็มดวยความดีของพระ
เยโฮวาห
6 โดยพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหฟาสวรรคก็ถูกสรางข้ึ นมา
กับบริวารทั้ งปวงก็ดวยลมพระ
โอษฐของพระองค
7พระองคทรงรวบรวมน้ําทะเล
ไวดวยกันเปนกองใหญ และ
ทรงเก็บที่ลึกไวในคลัง
8ใหแผนดินโลกทั้ งสิ้ นยําเกรง
พระเยโฮวาห ใหบรรดาชาว

สดุดี 32, 33

(5) สดด 38:18 (6) สดด 34:2-5 (7) สดด 9:9 (8) สดด 34:11 (9) สภษ 26:3
(10) สดด 16:4 (11) สดด 33:1 (1) สดด 32:11 (2) สดด 81:2-3 (3) สดด 96:1
(4) สดด 12:6 (5) สดด 11:7 (6) สดด 33:9; 148:1-5 (7) สดด 104:6-9
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พิภพทั้ งปวงยืนตะลึงพรึงเพริด
ตอพระองค
9 เพราะพระองคตรัส มันก็เกิด
ข้ึนมา พระองคทรงบัญชา มันก็
ออกมา
10 พระเยโฮวาห ทรงให การ
ปรึกษาของชาติตางๆเปลาประ-
โยชน พระองคทรงใหแผนงาน
ของชนชาติทั้งหลายไรผล
11 คําปรึกษาของพระเยโฮวาห
ตั้ งมั่ นคงเปนนิตย พระดําริใน
พระทัยของพระองคอยู ทุกชั่ ว
อายุ
12 ประชาชาติที่พระเจาของเขา
คือพระเยโฮวาหก็เปนสุข คือ
ชนชาติซึ่งพระองคทรงเลือกสรร
ไวเปนมรดกของพระองค
13 พระเยโฮวาหทอดพระเนตร
จากฟาสวรรค พระองคทอด
พระเนตรบุ ตรทั้ งหลายของ
มนุษย
14 จากที่ ซึ่ งพระองคประทั บ
พระองค ทอดพระเนตรเหนื อ
ชาวแผนดินโลกทั้งสิ้น
15 คือพระองค ผู ทรงประดิษฐ
จิตใจของเขาทั้งหลายทุกคนและ
ทรงพิจารณากิจการของเขาทั้ ง
หลายทั้งสิ้น
16 กองทั พใหญ ห าช วยให
กษัตริยองคหนึ่งองคใดรอดพน
ไปไม กําลังอันมากมายก็ไมชวย
นักรบใหพนได

17 ม าศึ กจะเป นที่ หวั งความ
ปลอดภัยก็หาไม กําลังมหาศาล
ของมันก็ชวยใหรอดไมได
18 ดูเถิด พระเนตรของพระเย-
โฮวาหอยู เหนือผูที่ ยําเกรงพระ
องค เหนือผูที่หวังในความ
เมตตาของพระองค
19 เพ่ื อพระองคจะทรงชวยจิต
วิญญาณของเขาใหพนจากมัจจุ-
ราช และใหเขาดํารงชีวิตอยู ได
ในเวลากันดารอาหาร

ความไววางใจในพระเจา
20 จิตวิญญาณของเราทั้ งหลาย
รอคอยพระเยโฮวาห พระองค
ทรงเปนความอุปถัมภและเปน
โลของเรา
21 เออ จิตใจของเราทั้ งหลาย
ยินดีในพระองค เพราะเราวาง
ใจในพระนามบริสุทธิ์ ของพระ
องค
22 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ความเมตตาของพระองคจงอยู
เหนือขาพระองคทั้ งหลายตาม
ที่ขาพระองคหวังใจในพระองค

  ดาวิดสรรเสริญพระเจา
และแนะนําใหคนอื่นทําเชนกัน
เพลงสดุดีของดาวิดเมื่อทานทํา
เปนบาตอหนาอาบีเมเลค
พระองคจึงขับไลทาน

ออกไปเสีย และทานก็ไป

34ข าพเจ าจะสรรเสริ ญ
พระเยโฮวาหตลอดไป

สดุดี 33, 34

(9) สดด 33:6 (10) สดด 2:1-4 (11) โยบ 23:13 (12) สดด 144:15 (13) สดด 11:4
(14) สดด 123:1 (15) สภษ 22:2 (16) สดด 44:3 (17) สดด 20:7 (18) สดด 34:15
(19) สดด 91:3-7 (20) สดด 27:14 (21) สดด 13:5 (22) สดด 5:11 (1) ปฐก 20:2
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คําสรรเสริญพระองคอยู ที่ ปาก
ขาพเจาเร่ือยไป
2 จิตใจของขาพเจาจะโออวดใน
พระเยโฮวาห คนที่เสงี่ยมเจียม
ตัวจะฟงและยินดี
3โอ เชิญยอพระเกียรติพระเย-
โฮวาหพรอมกับขาพเจา ใหเรา
สรรเสริญพระนามของพระองค
ดวยกัน
4ขาพเจาไดแสวงหาพระเยโฮ-
วาหและพระองคทรงฟงขาพเจา
และทรงชวยขาพเจาใหพนจาก
ความกลัวทั้งสิ้นของขาพเจา
5 เขาทั้งหลายเพงดูพระองคและ
เบิกบาน หนาตาของเขาจึงไม
ตองอาย
6คนจนคนนี้ รองทูล และพระ
เยโฮวาหทรงสดับ และทรงชวย
เขาใหพนจากความยากลําบาก
ทั้งสิ้นของเขา
7ทูตสวรรคของพระเยโฮวาหได
ตั้ งคายลอมบรรดาผูที่ เกรงกลัว
พระองค และชวยเขาทั้ งหลาย
ใหรอด
8โอ ขอเชิญชิมดูแลวจะเห็นวา
พระเยโฮวาหประเสริฐ คนที่
วางใจในพระองคก็เปนสุข
9โอ ทานวิสุทธิชนทั้งหลายของ
พระองค จงยําเกรงพระเยโฮ-
วาห เพราะผูที่ ยําเกรงพระองค
ไมขาดแคลน
10 เหลาสิงโตหนุมยังขาดแคลน

และหิวโหย แตบรรดาผูที่แสวง
หาพระเยโฮวาหจะไมขาดของดี
ใดๆ
11 บุตรทั้งหลายเอย มาเถิด มา
ฟงเรา เราจะสอนเจาถึงความ
เกรงกลัวพระเยโฮวาห
12 มนุษยคนใดผูปรารถนาชีวิต
และรักวันคืนทั้ งหลาย เพ่ือเขา
จะไดเห็นของดี
13 จงระวังลิ้นของเจาจากความ
ชั่ว และอยาใหริมฝปากพูดเปน
อุบายลอลวง
14 จงหนีความชั่ว และกระทํา
ความดี แสวงหาความสงบสุข
และดําเนินตามนั้น
15 พระเนตรของพระเยโฮวาห
เห็นคนชอบธรรม และพระ
กรรณของพระองคสดับคําออน
วอนของเขา
16 พระพักตรของพระเยโฮวาห
ตั้ งต อสู กั บคนทั้ งหลายที่ ทํา
ความชั่ว เพ่ือจะตัดการระลึกถึง
เขาเสียจากแผนดินโลก
17 เมื่อคนชอบธรรมรองทูลขอ
พระเยโฮวาหทรงสดับและทรง
ชวยเขาใหพนจากความยากลํา-
บากทั้งสิ้นของเขา
18 พระเยโฮวาหทรงอยูใกลผูที่
จิตใจฟกช้ําและทรงชวยผูที่ จิต
ใจสํานึกผิดใหรอด
19 คนชอบธรรมนั้ นถู กข มใจ
หลายอยาง แตพระเยโฮวาหทรง
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ชวยเขาออกมาใหพนหมด
20 พระองค ทรงรั กษากระดู ก
เขาไวทั้งหมด ไมหักสักซี่เดียว
21 ความชั่วจะสังหารคนชั่วและ
คนทั้ งหลายที่ เกลี ยดชั งคน
ชอบธรรมจะสาบสูญไป
22 พระเยโฮวาหทรงไถชี วิตผู
รับใชของพระองค และไมมีผูใด
ที่ วางใจในพระองคแลวจะตอง
สาบสูญไป
ดาวิดทูลขอความปลอดภัย

เพลงสดุดีของดาวิด

35โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขอทรงผจญผูที่ผจญขา

พระองค ขอทรงสูรบผูที่รบกับ
ขาพระองค
2ขอทรงถือโลและดั้ ง และทรง
ลุกข้ึนชวยขาพระองค
3ขอทรงเตรียมหอกและขวาน
ศึกสู ผู ขมเหงขาพระองค ขอ
ตรัสกับจิตใจของขาพระองควา
"เราเปนผูชวยใหรอดของเจา"
4 ผู ที่ แสวงหาชี วิ ตของข าพระ
องคนั้ น ขอใหเขาไดอายและ
อัปยศ ผูที่ ประดิษฐความชั่ ว
ตอสูขาพระองคนั้น ขอทรงให
เขากลับไปและอดสู
5ขอใหเขาเปนเหมือนแกลบตอ
หนาลม และขอใหทูตสวรรค
ของพระเยโฮวาหขับไลตามเขา
ไป
6ขอใหทางของเขามืดและลื่ น

และขอใหทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหขมเหงพวกเขา
7 เพราะเขาเอาข ายซอนดักข า
พระองคไวอยางไมมีเหตุ เขา
ขุ ดหลุ มพรางเอาชี วิ ตข าพระ
องคอยางไมมีเร่ือง
8 ขอให ความพินาศมาถึ งเขา
อยางไมรู ตัว และขอใหขายที่
เขาซอนไวนั้นติดเขาเองและให
เขาติดขายพินาศเอง
9แล วจิ ตวิญญาณของข าพระ
องคจะเปรมปรีดิ์ ในพระเยโฮ-
วาห ลิงโลดอยูในการชวยให
รอดของพระองค
10 กระดูกทั้งสิ้นของขาพระองค
จะกลาววา "ขาแตพระเยโฮวาห
มีผูใดเหมือนพระองค พระองค
ผูทรงชวยคนยากจนใหพนจาก
ผู ที่ เข มแข็ งเกิ นกําลั งของเขา
คนยากจนและคนขัดสนจากผูที่
ปลนเขา"
11 มีพยานเท็จลุกข้ึน เขาฟอง
สิ่งที่ขาพระองคไมทราบ
12 เขาสนองขาพระองคโดยทํา
ชั่ วตอบความดี จิตใจของขา
พระองคก็ตรมตรอม
13 สวนขาพระองค เมื่อเขาปวย
ขาพระองคสวมผากระสอบ ขา
พระองค ขมใจตนเองด วยการ
อดอาหาร ขาพระองคซบหนาลง
ที่อกอธิษฐาน
14 ขาพระองคประพฤติอยางที่
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เขาเป นเพ่ื อนหรื อพ่ี น องของ
ขาพระองค ขาพระองคคอตก
และรองไหคร่ําครวญเหมือนคน
ไวทุกขใหมารดา
15 แตพอขาพระองคสะดุด เขา
ก็ชุมนุมกันอยางชอบใจ นักเลง
หั วไม รวบรวมกั นมาสู กั บข า
พระองค ขาพระองคยังไมรู แต
พวกเขาได ด าว าข าพระองค
อยางไมหยุดย้ัง
16 เขาเยาะเย ยอย างคนหน า
ซื่อใจคดในการเลี้ยงตางๆ ขบ
เข้ียวเคี้ยวฟนใสขาพระองค
17 ข าแต องค พระผู เป นเจ า
พระองคจะนิ่งทอดพระเนตรอีก
นานเทาใด ขอทรงชวยจิตวิญ-
ญาณขาพระองคใหพนจากการ
รายกาจของเขา ชวยชีวิตขา
พระองคจากหมูสิงโต
18 แล วข าพระองค จะโมทนา
พระคุ ณพระองค ในที่ ชุ มนุ ม
ใหญ ขาพระองคจะสรรเสริญ
พระองค ท ามกลางคนเปนอั น
มาก
19 ขออยาใหคูอริอยางไรเหตุ-
ผลนั้ นมีความเปรมปรีดิ์ เหนือ
ขาพระองค และอยาใหบรรดา
ผู ที่ เกลียดชังขาพระองคอยาง
ไมมีเหตุไดหลิ่วตาใหกัน
20 เพราะเขาไม พูดอย างสันติ
แต เขาคิดถอยคําหลอกลวงตอ
บรรดาผูที่สงบเงียบในแผนดิน

21 เขาอ าปากกว างใส ข าพระ
องค เขากลาววา "อาฮา อาฮา
เราเห็นกับตาแลว"

ดาวิดทูลขอใหพระเจา
ตอสูกับพวกศัตรูของทาน

22 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคทอดพระเนตรแลว ขออยา
ทรงนิ่งเสีย โอ ขาแตองคพระผู
เปนเจา  ขออยาทรงสถิตไกล
จากขาพระองค
23 ขาแตพระเจาของขาพระองค
องคพระผู เป นเจ าของข าพระ
องค ขอทรงรอนพระทัย ตื่นข้ึน
เพ่ือเห็นแกสิทธิของขาพระองค
เพ่ือเห็นแกเร่ืองของขาพระองค
เถิด
24 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพระองค ขอทรงให
ความยุติ ธรรมแก ข าพระองค
ตามความชอบธรรมของพระ
องค และขออยาใหเขาเปรม
ปรีดิ์เหนือขาพระองค
25 อยาให เขาทั้ งหลายรําพึงใน
ใจวา "เออเฮอ เราไดตามใจ
ปรารถนาของเรา" อยาใหเขา
กลาวไดวา "เราไดกลืนเขาเสีย
แลว"
26 ขอใหเขาไดอายและไดความ
ยุ งยากดวยกัน คือเขาผู เปรม
ปรีดิ์ เพราะความลําเค็ญของขา
พระองค ใหเขาไดหมความอาย
และความอัปยศ คือผูที่เขาอวด
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ตัวสูขาพระองค
27 ขอใหบรรดาผูที่ เห็นชอบใน
เหตุ อั นชอบธรรมของข าพระ
องคโหรองและยินดี และกลาว
อยูเสมอวา "ขอใหพระเยโฮวาห
นั้ นใหญย่ิ ง พระองคผูทรงปติ
ยินดีในความเจริญของผู รับใช
ของพระองค"
28 แล วลิ้ นของข าพระองค จะ
บอกเลาถึงความชอบธรรมของ
พระองค และจะสรรเสริญพระ
องควันยังคํ่า

สภาพของคนอธรรม
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

ผูรับใชของพระเยโฮวาห

36การละเมิ ดของคนชั่ ว
ลวงลึกเขาไปในใจของ

ขาพเจาวา "ในแววตาของเขาไม
มีความเกรงกลัวพระเจา"
2 เพราะเขาป อยอตนเองใน
สายตาของตนจนไดพบวาความ
ชั่วชาของเขาเปนสิ่งที่นารังเกียจ
3ถอยคําจากปากของเขาก็ชั่วชา
และหลอกลวง เขาหยุดที่ จะ
ประพฤติอยางฉลาดและกระทํา
ความดี
4 เขาปองความชั่วรายเมื่อเขาอยู
บนที่นอนของเขา เขาวางตัวใน
ทางที่ ไมดี เขามิไดเกลียดชัง
ความชั่ว
5โอ ขาแตพระเยโฮวาห ความ

เมตตาของพระองค อยู ในฟ า
สวรรค ความสัตยซื่ อของพระ
องคไปถึงเมฆ
6ความชอบธรรมของพระองค
เหมือนภูเขาใหญทั้ งหลาย คํา
ตัดสินของพระองคเหมือนที่ลึก
ย่ิง โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคทรงชวยมนุษยและสัตวให
รอด
7โอ ขาแตพระเจา ความเมตตา
ของพระองคประเสริฐสักเทาใด
บุตรทั้งหลายของมนุษยเขาลี้ภัย
อยูใตรมปกของพระองค
8 เขาอิ่มดวยความอุดมสมบูรณ
แหงพระนิเวศของพระองค และ
พระองคจะประทานให เขาดื่ ม
จากแมน้ํ าแห งความสุ ขเกษม
ของพระองค
9 เพราะธารน้ําพุแหงชีวิตอยูกับ
พระองค เราจะเห็นความสวาง
โดยสวางของพระองค
10 โอ ขอประทานความเมตตา
ของพระองคตอไปแก ผู ที่ รู จัก
พระองค และความชอบธรรม
ของพระองคแกคนใจเที่ยงธรรม
11 ขออย าให เท าของคนจอง
หองมาเหนือขาพระองค หรือ
ให มื อของคนชั่ วขับไลข าพระ
องคไปเสีย
12 แลวคนกระทําความชั่ วชาก็
ลมอยูที่นั่น เขาถูกผลักลง ลุก
ข้ึนอีกไมได
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สันติภาพและความดีใน
อนาคตสําหรับผูท่ีวางใจ

ในพระเยโฮวาห
เพลงสดุดีของดาวิด

37อย าให เจ าเดื อดร อน
เพราะเหตุคนที่ กระทํา

ชั่ ว อยาอิจฉาคนที่ กระทํา
ความชั่วชา
2 เพราะไม ช า เขาจะเหี่ ยวไป
เหมือนหญา และแหงไปเหมือน
พืชสด
3จงวางใจในพระเยโฮวาห และ
กระทําความดี ทานจึงจะอาศัย
อยู ในแผนดิน และจะไดรับ
การเลี้ยงดูอยางแทจริง
4 จงป ติ ยินดี ในพระเยโฮวาห
และพระองคจะประทานตามใจ
ปรารถนาของทาน
5จงมอบทางของทานไวกับพระ
เยโฮวาห วางใจในพระองค และ
พระองคจะทรงกระทําใหสําเร็จ
6พระองคจะทรงใหความชอบ
ธรรมของท านกระจ างอย าง
ความสวาง และใหความยุติ-
ธรรมของทานแจงอยางเที่ยงวัน
7 จงสงบอยู ต อพระเยโฮวาห
และเพียรรอคอยพระองค อยู
อย าให ใจของท านเดื อดร อน
เพราะเหตุผูที่ เจริญตามทางของ
เขา หรือเพราะเหตุผูที่ กระทํา
ตามอุบายชั่ว
8จงระงับความโกรธ และทิ้ ง

ความพิโรธ อยาใหใจเดือดรอน
ของทานนําทานไปกระทําชั่ว
9 เพราะคนที่กระทําชั่วจะถูกตัด
ออกไป แตคนเหลานั้นที่รอคอย
พระเยโฮวาหจะไดแผนดินโลก
เปนมรดก
10 ยังอีกหนอยหนึ่งคนชั่วจะไม
มีอีก แมจะมองดูที่ที่ของเขาให
ดี เขาก็ไมไดอยูที่นั่น
11 แต คนใจอ อนสุ ภาพจะได
แผนดินตกไปเปนมรดก และตัว
เขาจะปติยินดีในสันติภาพอุดม
สมบูรณ
12 คนชั่วปองรายคนชอบธรรม
และขบเข้ียวเคี้ยวฟนใสเขา
13 แตองคพระผู เปนเจาจะทรง
พระสรวลตอคนชั่ว เพราะพระ
องคทอดพระเนตรเห็นวันเวลา
ของเขากําลังมา
14 คนชั่วชักดาบและโกงคันธนู
เพ่ื อเอาคนจนและคนขัดสนลง
เพ่ือสังหารคนที่ เดินอยางเที่ยง
ธรรม
15 ดาบของเขาจะเข าไปในใจ
ของเขาเอง และคันธนูของเขา
จะหัก
16 เล็กๆนอยๆที่คนชอบธรรม
มีก็ดีกวาความอุดมสมบูรณของ
คนชั่วเปนอันมาก
17 เพราะแขนของคนชั่ วจะหัก
แตพระเยโฮวาห ทรงเชิ ดชู คน
ชอบธรรม
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18 พระเยโฮวาห ทรงทราบวั น
เวลาของคนไรตําหนิ และมรดก
ของเขาจะดํารงอยูเปนนิตย
19 เขาจะไม ได อายในยามชั่ ว
ราย ในวันกันดารเขาจะอิ่มใจ
20 แตคนชั่วจะพินาศ ศัตรูของ
พระเยโฮวาหจะเหมือนสงาของ
ลูกแกะ เขาจะอันตรธานไป
อันตรธานไปเหมือนควัน
21 คนชั่ วขอยืมและไมจายคืน
แตคนชอบธรรมนั้นแสดงความ
เมตตาและแจกจาย
22 เพราะคนเชนนั้นที่พระองค
ทรงอํานวยพระพรจะไดแผนดิน
โลกเปนมรดก แตคนทั้งหลายที่
ถูกพระองคสาปจะตองถูกตัด
ออกไปเสีย
23 พระเยโฮวาหทรงนํายางเทา
ของคนดี และพระองคทรงพอ
พระทัยในทางของเขา
24 แมเขาลม เขาจะไมถูก
เหว่ียงลงเหยียดยาว เพราะวา
พระหัตถพระเยโฮวาหพยุงเขา
ไว
25 ขาพเจาเคยหนุม และเดี๋ยวนี้
แกแลว แตขาพเจายังไมเคย
เห็ นคนชอบธรรมถู กทอดทิ้ ง
หรือเชื้อสายของเขาขอทาน
26 เขาแสดงความเมตตาและให
ยืมเสมอ และเชื้อสายของเขาก็
ไดรับพระพร
27 จงพรากเสียจากการชั่ว และ

กระทําความดี และทานจะดํารง
อยูเปนนิตย
28 เพราะพระเยโฮวาหทรงรัก
การพิพากษา พระองคจะไม
ทอดทิ้ งวิสุทธิชนของพระองค
จะทรงสงวนคนเหลานั้ นไวเปน
นิตย แตเชื้ อสายของคนชั่ วจะ
ถูกตัดออกไปเสีย
29 คนชอบธรรมจะไดแผนดิน
ตกไปเปนมรดก และอาศัยอยู
บนนั้นเปนนิตย
30 ปากของคนชอบธรรมเปลง
สติปญญา และลิ้นของเขาพูด
ความยุติธรรม
31 พระราชบัญญัติของพระเจา
อยูในจิตใจของเขา และยางเทา
ของเขาจะไมพลาด
32 คนชั่ วเฝ าดู คนชอบธรรม
และแสวงหาที่จะสังหารเขาเสีย
33 พระเยโฮวาห จะไม ทรงทิ้ ง
เขาไวในมือของเขา หรือใหเขา
ถูกปรับโทษเมื่อเขาข้ึนศาล
34 จงรอคอยพระเยโฮวาห และ
รักษาทางของพระองคไว และ
พระองค จะยกย องท านให ได
แผนดินโลกเปนมรดก ทานจะ
ไดเห็นเมื่อคนชั่ วถูกตัดออกไป
เสีย
35 ขาพเจาเห็นคนชั่ วมีอํานาจ
มากย่ิง และสูงเดนอยางตน
เขียวสดที่อยูในทองถิ่นของมัน
36 เขาไดผานไป และดูเถิด ไม
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มีเขาเสียแลว ถึงขาพเจาจะ
แสวงหาเขา ก็ไมพบเขา
37 จงหมายคนไรตําหนิไว และ
มองดูคนเที่ยงธรรม เพราะ
อนาคตของคนนั้นคือสันติภาพ
38 แตผูละเมิดจะถูกทําลายเสีย
ดวยกัน จุดหมายปลายทางของ
คนชั่วจะถูกตัดออกไปเสีย
39 ความรอดของคนชอบธรรม
มาจากพระเยโฮวาห พระองค
ทรงเป นกําลั งของเขาในเวลา
ยากลําบาก
40 พระเยโฮวาหจะทรงชวยเขา
และทรงชวยเขาใหพน พระองค
จะทรงชวยเขาใหพนจากคนชั่ ว
และทรงชวยเขาใหรอด เพราะ
เขาทั้งหลายวางใจในพระองค

ดาวิดทูลขอพระกรุณา
จากพระเจา

เพลงสดุดีของดาวิด
เพ่ือการถวายบูชารําลึก

38โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขออย าทรงขนาบข า

พระองคดวยความกริ้วของพระ
องค หรือตีสอนขาพระองคดวย
พระพิโรธของพระองค
2 เพราะลูกธนูของพระองคจม
เขาไปในขาพระองค และพระ
หั ตถ ของพระองค ลงมาเหนื อ
ขาพระองค
3 เพราะพระพิโรธของพระองค
จึ งไม มีความปกติ ในเนื้ อหนั ง

ของขาพระองค เพราะบาปของ
ข าพระองค จึ งไม มี อนามั ยใน
กระดูกของขาพระองค
4 เพราะความชั่ วชาของขาพระ
องคทวมศีรษะ มันหนักเหมือน
ภาระซึ่ งหนั ก เหลื อกําลั งข า
พระองค
5 เพราะความโง เขลาของข า
พระองค บาดแผลของข าพระ
องคจึงเหม็นและเปอยเนา
6ขาพระองคหนักใจ ขาพระ
องคก็งอลงมาก ขาพระองคเดิน
เปนทุกขไปวันยังคํ่า
7 เพราะบ้ันเอวของขาพระองค
เต็มไปดวยโรคที่นารังเกียจ และ
ไมมีความปกติในเนื้ อหนังของ
ขาพระองค
8ขาพระองครวงโรยและฟกช้ํา
ทีเดียว ขาพระองคครวญคราง
เพราะใจขาพระองคไมสงบ
9ขาแตองคพระผูเปนเจา ความ
ปรารถนาทั้ งสิ้นของขาพระองค
ก็แจงอยูตอพระพักตรพระองค
การถอนหายใจของขาพระองคก็
ไมพนที่พระองคทรงทราบ
10 หั วใจของข าพระองค เต น
และกําลังของขาพระองคหมด
ไป และความสวางของนัยนตา
ของข าพระองคก็สูญไปจากขา
พระองคเสียแลวดวย
11 มิตรและเพ่ื อนของข าพระ
องคยืนเดนอยูหางจากภัยพิบัติ
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ของขาพระองค และญาติของ
ขาพระองค ยืนห างออกไปไกล
โพน
12 และบรรดาผูที่ แสวงหาชีวิต
ของข าพระองค ได วางบ วงไว
บรรดาผูที่ คิดทํารายขาพระองค
พูดเปนอุบาย และรําพึงถึงการ
ทรยศอยูวันยังคํ่า
13 แตขาพระองคเหมือนคนหู
หนวก ขาพระองคไมไดยิน ขา
พระองค เหมือนคนใบ ผู ไมอ า
ปากของเขา
14พะยะคะ ขาพระองคเหมือน
คนที่ไมไดยิน ซึ่งในปากของเขา
ไมมีการตัดพอ
15 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แตขา
พระองคหวังใจในพระองค โอ
ขาแตองคพระผู เปนเจาพระเจา
ของขาพระองคคือพระองคผูที่
จะทรงฟงขาพระองค
16 เพราะข าพระองค ทู ลว า
"โปรดฟงขาพระองคเถิด มิฉะ-
นั้ นพวกเขาจะเปรมปรีดิ์ เพราะ
ขาพระองค คือผูที่ โออวดตอ
ขาพระองคเมื่ อเทาขาพระองค
พลาดไป"
17 เพราะขาพระองคจะลมแลว
และความเศราโศกอยู ตอหน า
ขาพระองคเสมอ
18 ขาพระองคจะสารภาพความ
ชั่ วชาของขาพระองค ขาพระ
องคจะเปนทุกขเพราะบาปของ

ขาพระองค
19 บรรดาผู ที่ เปนคู อริของข า
พระองค ก็ ว องไวและแข็ งแรง
และคนที่ เกลียดขาพระองคโดย
ไรเหตุทวีมากข้ึน
20 บรรดาผู ที่ กระทําชั่ วแกข า
พระองคตอบแทนความดี เปน
ปฏิปกษของขาพระองค เพราะ
ขาพระองคติดตามความดี
21 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
อยาทรงทอดทิ้ งขาพระองค โอ
ข าแตพระเจ าของข าพระองค
ขออยาสถิตไกลจากขาพระองค
22 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ความรอดของขาพระองค ขอ
ทรงรีบมาชวยขาพระองคเถิด

ดาวิดรักษา
ความคิดของทานไว

ถึงหัวหนานักรอง  ถึงเยดูธูน
เพลงสดุดีของดาวิด

39ขาพเจาวา "ขาพเจาจะ
ระแวดระวั งทางของ

ขาพเจา เพ่ือขาพเจาจะไมทํา
บาปดวยลิ้นของขาพเจา ขาพ-
เจาจะใสบังเหียนปากของขาพ-
เจา ตราบเทาที่คนชั่วอยูตอหนา
ขาพเจา"
2 ข าพเจ าก็ เป นใบ เ งี ยบไป
ขาพเจานิ่ งเงียบแมแตจากสิ่ งที่
ดี ความทุกขใจของขาพเจารุน
แรงข้ึน
3 จิตใจข าพเจ ารอนอยู ภายใน
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ขาพเจา ขณะที่ขาพเจากําลังรํา-
พึงอยูนั้ นไฟก็ลุก ขาพเจาจึง
พูดดวยลิ้นของขาพเจาวา
4"ขาแตพระเยโฮวาห ขอใหขา
พระองคทราบถึงบ้ันปลายของ
ขาพระองค และวันเวลาของขา
พระองคจะนานสักเทาใด เพ่ือ
ข าพระองค จะทราบว าข าพระ
องคออนแอแคไหน
5ดูเถิด พระองคทรงกระทําให
วันเวลาของขาพระองคยาวสอง
สามฝามือเทานั้น ชั่ วชี วิตของ
ขาพระองคไม เทาไรเลยเฉพาะ
พระพักตรพระองค มนุษยทุก
คนดํารงอยู อย างไรสาระแนที
เดียว เซลาห
6มนุษยทุกคนดําเนินไปอยาง
เงาแนทีเดียว เขาทั้งหลายยุงอยู
เปลาๆแนทีเดียว มนุษยโกย
กองไว และไมทราบวาใครจะ
เก็บไป
7ขาแตองคพระผูเปนเจา บัดนี้
ข าพระองค จะรอคอยอะไร
ความหวังของขาพระองคอยู ใน
พระองค
8ขอทรงชวยขาพระองคใหพน
จากการละเมิ ดทั้ งสิ้ นของข า
พระองค อยาใหขาพระองคเปน
ที่นินทาของคนโง
9ขาพระองคเปนใบ ขาพระองค
ไมอาปาก เปนพระองคเองที่
ทรงกระทําเชนนั้น

10 ขอทรงถอนโทษทัณฑจากขา
พระองคเสียเถิด ขาพระองครวง
โรยไปด วยการทุ บตี จากพระ
หัตถของพระองค
11 เมื่ อพระองค ทรงตี สอน
มนุษยดวยการขนาบเพราะเรื่อง
ความชั่ วชา พระองคทรงเผา
ผลาญความสวยงามของเขาเสีย
อยางตัวมอด มนุษยทุกคนก็ไร
สาระแนทีเดียว" เซลาห
12 "โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงสดับคําอธิษฐานของขาพระ
องค ขอทรงเงี่ยพระกรรณแก
การรองทูลของขาพระองค ขอ
อยาทรงเฉยเมยตอน้ําตาของขา
พระองค  เพราะขาพระองคเปน
แต แขกที่ ผ านไปของพระองค
เปนคนที่อาศัยอยูอยางบรรพ-
บุรุษทั้งหลายของขาพระองค
13 โอ ขอทรงเมินพระพักตร
จากขาพระองค เพ่ือขาพระองค
จะเบิกบานข้ึน กอนที่ ขาพระ
องคจะจากไปและไมมีอยูอีก"
เรื่องความวางใจในพระเจา

ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

40ข าพเจ าได เ พี ยรรอ
คอยพระเยโฮวาห พระ

องคทรงเอนพระองคลงสดับคํา
รองทูลของขาพเจา
2พระองคทรงฉุดขาพเจาข้ึนมา
จากหลุมอันนาสลด ออกมาจาก

สดุดี 39, 40

(3) ยรม 20:9 (4) สดด 90:12 (5) สดด 90:4-5 (6) 1 คร 7:31 (7) สดด 130:5-6
(8) สดด 25:11 (9) สดด 38:13 (10) สดด 25:16 (11) สดด 38:1 (12) สดด 56:8
(13) โยบ 10:20-21; 14:5-6 (1) สดด 27:13-14 (2) สดด 18:16-17
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เลนตม แลววางเทาของขาพเจา
ลงบนศิลา กระทําใหยางเทาของ
ขาพเจามั่นคง
3พระองคทรงบรรจุ เพลงใหม
ในปากขาพเจา เปนบทเพลง
สรรเสริญพระเจาของเรา คน
เปนอันมากจะเห็นและเกรงกลัว
และวางใจในพระเยโฮวาห
4คนใดที่วางใจในพระเยโฮวาห
ก็เปนสุข ผูมิไดหันไปหาคน
จองหองหรื อไปหาบรรดาผู ที่
หลงเจ่ินไปตามความเท็จ
5โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองค พระองคไดทรง
ทวีพระราชกิจอันมหัศจรรยของ
พระองค และพระดําริของพระ
องคแกขาพระองค ไมมีผูใดราย
งานพระราชกิจทั้ งสิ้ นเหลานั้ น
ได ถาขาพระองคจะประกาศ
และบอกกลาวแลว ก็มีมากมาย
เหลือที่จะนับ

การเชื่อฟงเปน
เครื่องบูชาท่ีดีท่ีสุด

6 เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชา
พระองคไมทรงประสงค พระ
องคทรงเบิกหูของขาพระองค
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ
บาป พระองคมิไดทรงเรียกรอง
7แลวขาพระองคทูลวา "ดูเถิด
ขาพระองคมาแลว พระเจาขา
ในหนั งสื อม วนก็ มี เขี ยนเรื่ อง
ขาพระองค

8 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค ขาพระองคปติยินดีที่กระ-
ทําตามน้ําพระทัยพระองค พระ
ราชบัญญัติของพระองคอยู ใน
จิตใจของขาพระองค"
9ข าพระองค ได ประกาศเรื่ อง
ความชอบธรรมในชุ มนุ มชน
ใหญ โอ ขาแตพระเยโฮวาห ดู
เถิด ตามที่พระองคทรงทราบ
แลว ขาพระองคมิไดยับย้ังริมฝ
ปากของขาพระองคไวเลย
10 ข าพระองค มิ ได งํ าความ
ชอบธรรมของพระองคไวแตใน
จิตใจของขาพระองค ขาพระ
องคไดพูดถึงความสัตยซื่ อและ
ความรอดของพระองค ขาพระ
องคมิไดปดบังความเมตตาและ
ความจริ งของพระองค ไว จาก
ชุมนุมชนใหญโตนั้น
11 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
พระองคอยาทรงยึดเหนี่ยวพระ
กรุณาคุณของพระองค จากข า
พระองค ขอใหความเมตตาและ
ความจริงของพระองคสงวนขา
พระองคไวเปนนิตย
12 เพราะความชั่ วได ล อมข า
พระองค ไว อย างนั บไม ถ วน
ความชั่ วชาของขาพระองคตาม
ทันขาพระองค จนขาพระองค
มองอะไรไมเห็น มันมากกวา
เสนผมบนศีรษะขาพระองค จิต
ใจของขาพระองคก็ฝอไป

สดุดี 40

(3) สดด 33:3 (4) สดด 2:12; 34:8 (5) สดด 136:4 (6) สดด 50:8; 51:16
(7) ปฐก 3:15; ฮบ 10:7-9 (8) สดด 112:1; 119:16 (9) สดด 22:22
(10) อสค 2:7; 3:17-18 (11) สดด 69:13, 16 (12) สดด 22:11-19
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13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงพอพระทัยที่ จะชวยขาพระ
องคใหพน โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขอทรงเรงมาสงเคราะหขา
พระองคเถิด
14 ขอให ผู ที่ หาโอกาสทําลาย
ชีวิตของขาพระองคไดอายและ
เกิดความยุงเหยิงดวยกัน ขอให
ผู ปรารถนาสิ่ งชั่ วร ายต อข า
พระองคนั้นตองหันกลับไปและ
ไดความอัปยศ
15 ขอใหคนเหลานั้นสาบสูญไป
เพ่ือเปนรางวัลสําหรับความนา
ละอายที่ เขาได พูดกั บข าพระ
องควา "อาฮา อาฮา" นั้น
16 ขอใหบรรดาผู แสวงหาพระ
องค เปรมปรีดิ์ และยินดีในพระ
องค ขอใหบรรดาผูที่ รักความ
รอดของพระองค กลาวเสมอวา
"พระเยโฮวาหใหญย่ิงนัก"
17 ฝายขาพระองคยากจนและ
ขัดสน แตองคพระผูเปนเจาทรง
เอาพระทัยใสขาพระองค โอ ขา
แตพระเจาของขาพระองค ขอ
อยาทรงรอชา พระองคทรงเปน
ผูอุปถัมภและเปนผู ชวยใหพน
ของขาพระองค

การเอาใจใสคนจน
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

41ผู ใดเอาใจใส คนจนก็
เปนสุข พระเยโฮวาห

จะทรงชวยเขาใหพนในวันยาก
ลําบาก
2พระเยโฮวาห จะทรงปองกัน
เขาและรักษาเขาใหมีชี วิต ใน
แผ นดิ นเขาจะได รั บพระพร
พระองค จะไม ทรงมอบเขาไว
กับศัตรูของเขาใหทําตามใจชอบ
3 เมื่อเขาอยูบนที่นอนดวยความ
อิดโรยพระเยโฮวาหจะทรงทําให
เขาแข็งแรงข้ึน เมื่อเขาอยูบนที่
นอนแหงความเจ็บไขพระองค
จะทรงรักษาเขาใหหายหมด

การทูลขอของดาวิด
4ขาพระองคทูลวา "ขาแตพระ
เยโฮวาห ขอทรงพระกรุณาแก
ขาพระองค ขอทรงรักษาจิต
วิญญาณขาพระองค เพราะขา
พระองคไดทําบาปตอพระองค"
5 ศัตรูของขาพเจากลาวใสราย
ขาพเจาวา "เมื่อไรเขาจะตายนะ
และชื่อของเขาจะไดพินาศ"
6ถ าคนหนึ่ งคนใดมาเห็ นข า
พระองค เขาจะพูดเรื่องไรสาระ
ขณะที่ ใจของเขาเก็บเรื่องความ
ชั่วชา เมื่ อเขาออกไปเขาก็ปาว
รองไป
7ทุ กคนที่ เกลี ยดข าพระองค
เขาซุบซิบกันถึงเร่ืองขาพระองค
เขาปองรายตอขาพระองค
8 เขาทั้งหลายกลาววา "โรคราย
เขาไปอยูในตัวเขาแลว เขาจะไม
ลุกไปจากที่ที่เขานอนนั้นอีก"

สดุดี 40, 41

(13) สดด 25:17-18 (14) สดด 31:17-18 (15) สดด 69:24-25 (16) สดด 22:26
(17) สดด 40:5 (1) สดด 112:9 (2) สดด 33:19 (3) สดด 73:26 (4) สดด 32:5
(5) สดด 22:6-8 (6) สดด 12:2 (7) สภษ 16:28; 26:20 (8) สดด 38:3-7
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9แมวาเพ่ื อนในอกของขาพระ
องค ผู ซึ่ งขาพระองคไววางใจ
ผู ที่ รั บประทานอาหารของข า
พระองค ได ยกส นเท าต อข า
พระองค

ดาวิดพึ่งพระเจา
10 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอแต
พระองค ทรงพระกรุณาต อข า
พระองค ขอทรงยกขาพระองค
ข้ึน เพ่ือขาพระองคจะสนองเขา
11 โดยขอนี้ ขาพระองคทราบ
วา พระองคทรงพอพระทัยใน
ขาพระองค คือศัตรูของขาพระ
องคไมไดชนะขาพระองค
12 แตพระองคทรงค้ําชูขาพระ
องค ไว เพราะความสัตยสุ จริต
ของขาพระองค และทรงตั้ งขา
พระองคไวตอเบ้ื องพระพักตร
พระองคเปนนิตย
13 สาธุการแดพระเยโฮวาหพระ
เจ าแห งอิ สราเอลเปนนิ ตย ใน
อดีต และสืบไปเปนนิตย เอ-
เมนและเอเมน

เลมที่สอง
ซึ่งเปรียบกับหนังสืออพยพ
เกี่ยวกับประเทศอิสราเอล
ดาวิดมีความรอนรน

ในการปรนนิบัติพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง

มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห

42กวางกระเสือกกระสน
หาลําธารที่ มี น้ํ า ไหล

ฉันใด โอ ขาแตพระเจา จิตวิญ-
ญาณของขาพระองคก็กระเสือก
กระสนหาพระองคฉันนั้น
2 จิตวิญญาณของขาพเจากระ-
หายหาพระเจา หาพระเจาผู
ทรงพระชนม เมื่อไรขาพเจา
จะได มาปรากฏตอพระพักตร
พระเจา
3ขาพเจากินน้ําตาตางอาหารทั้ง
วันคืน ขณะที่คนพูดกับขาพเจา
วันแลววันเลาวา "พระเจาของ
เจาอยูที่ไหน"
4 เมื่อขาพเจาระลึกถึงสิ่งเหลานี้
ขาพเจาก็ระบายความในใจออก
มาได เพราะขาพเจาไปกับประ-
ชาชน คือไปกับพวกเขาถึงพระ
นิเวศของพระเจา ดวยเสียงโห
รองยินดีและเสียงเพลงโมทนา
คื อมวลชนกํ า ลั งมี เ ทศกาล
ฉลอง
5โอ จิตใจของขาพเจาเอย ไฉน
เจาจึงฝออยู ไฉนเจาจึงกระสับ
กระสายอยู ในขาพเจา เจาจง
หวังใจในพระเจา เพราะขาพเจา
จะยังคงสรรเสริญพระองคสํา-
หรับความช วยเหลื อที่ มาจาก
พระพักตรของพระองค
6 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค  จิตใจของขาพระองคฝอ
อยูภายในขาพระองค เพราะ
ฉะนั้นขาพระองคจึงจะระลึกถึง
พระองค ตั้ งแตแผนดินแหง

สดุดี 41, 42

(9) สดด 55:12-14 (10) สดด 57:1 (11) สดด 13:4 (12) สดด 25:21; 94:18
(13) สดด 72:18-19 (1) สดด 44:1 (2) สดด 36:8-9 (3) สดด 80:5; 102:9
(4) นรธ 1:21; โยบ 29:2 (5) สดด 35:14; 42:11 (6) สดด 22:1; 43:4
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แมน้ํ าจอร แดนและแห งภู เขา
เฮอรโมนตั้งแตเนินมิซาร
7 เมื่ อเสียงน้ําแกงตกที่ ลึกก็กู
เรียกที่ลึก บรรดาคลื่นและระ-
ลอกของพระองค ท วมข าพระ
องคแลว
8กลางวันพระเยโฮวาหจะทรง
บัญชาความเมตตาของพระองค
และกลางคืนเพลงของพระองค
จะอยูกับขาพเจา พรอมกับคํา
อธิ ษฐานต อพระเจ าแห งชี วิ ต
ของขาพเจา
พระเจาทรงเปนศิลาของเรา

9ข าพเจ าทูลพระเจ าศิลาของ
ขาพเจาวา "ไฉนพระองคทรงลืม
ขาพระองคเสีย ไฉนขาพระองค
จึงตองไปอยางเปนทุกข เพราะ
การบีบบังคับของศัตรู"
10 ปรป กษ ของข าพเจ าเยาะ
เยยขาพเจา ประดุจดาบภาย
ในบรรดากระดู กของข าพเจ า
ในเมื่ อ เขากล าวแก ข าพเจ า
ทุกวันวา "พระเจาของเจาอยูที่
ไหน"
11 โอ จิตใจของขาพเจาเอย
ไฉนเจาจึงฝออยู ไฉนเจาจึงกระ
สับกระสายอยูในขาพเจา เจาจง
หวังใจในพระเจา เพราะขาพเจา
จะยังคงสรรเสริญพระองค ผู
ทรงเปนสวัสดิภาพแห งสีหน า
ของขาพเจา และพระเจาของ
ขาพเจา

ดาวิดสัญญาวาจะปรนนิบัติ
พระเจาดวยความปติยินดี

43โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงแกแทนขาพระองค

และตอสู คดีของขาพระองคตอ
ประชาชาติที่ไรธรรม โอ ขอทรง
ช วยข าพระองค ใหพ นจากคน
ลอลวงและคนอธรรม
2 เพราะพระองค ทรงเปนพระ
เจ าแห งกําลั งของข าพระองค
ไฉนพระองค ทรงทอดทิ้ งข า
พระองคเสีย ไฉนขาพระองคจึง
ตองไปอยางเปนทุกขเพราะการ
บีบบังคับของศัตรู
3โอ ขอทรงโปรดใชความสวาง
และความจริงของพระองคออก
ไปใหนําขาพระองค ใหทั้งสอง
นําขาพระองคมาถึงภูเขาบริสุทธิ์
ของพระองค และถึงพลับพลา
ของพระองค
4แลวขาพระองคจะไปยังแทน
บูชาของพระเจา ถึงพระเจาซึ่ ง
เป นความชื่ นบานยอดย่ิ งของ
ขาพระองค โอ ขาแตพระเจา
พระเจาของขาพระองค ขาพระ
องคจะถวายเพลงสดุดีแกพระ
องคดวยพิณเขาคู

พระเจาทรงเปน
ผูหนุนจิตใจของดาวิด

5โอ จิตใจของขาพเจาเอย ไฉน
เจาจึงฝออยู ไฉนเจาจึงกระสับ
กระสายอยูในขาพเจา จงหวังใจ

สดุดี 42, 43

(7) โยบ 1:14-19; 10:17 (8) สดด 44:4; 133:3 (9) สดด 18:2; 28:1
(10) สดด 42:3 (11) สดด 42:5; 43:5 (1) สดด 7:8 (2) สดด 28:7; 140:7
(3) สดด 40:11; 57:3 (4) สดด 66:13; 116:12 (5) สดด 42:5, 11
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หนา 1186
ในพระเจา เพราะขาพเจาจะยัง
คงสรรเสริญพระองค ผูทรงเปน
สวัสดิภาพแหงสีหนาของขาพ-
เจา และพระเจาของขาพเจา

ความโปรดปราน
ในอดีต

ถึงหัวหนานักรอง
มัสคิลบทหนึ่ง
ของคณะโคราห

44โอ ขาแตพระเจา ขา
พระองค ทั้ งหลายได

ยินกับหูของตน บรรพบุรุษของ
ข าพระองคทั้ งหลายเล าใหฟ ง
ถึงกิจการซึ่งพระองคทรงกระทํา
ในสมัยของเขา ในสมัยโบราณ
กาลนั้น
2พระองค ทรงขั บไล บรรดา
ประชาชาติออกไปดวยพระหัตถ
ของพระองคเอง แตพระองค
ทรงปลูกบรรพบุรุษทั้ งหลายไว
พระองค ทรงให ชาติ ทั้ งหลาย
ทุกขใจ และไดทรงขับไลชาติทั้ง
หลายนั้นออกไป
3 เพราะเขาทั้ งหลายไมไดแผน
ดินนั้ นมาครอบครองดวยดาบ
ของเขาเอง มิใชแขนของเขาที่
ชวยใหเขารอด แตโดยพระหัตถ
ขวา และพระกรของพระองค
และโดยความสว างจากสี พระ
พักตรพระองค เพราะพระองค
ทรงโปรดปรานเขาทั้งหลาย
4โอ ขาแตพระเจา พระองคทรง

เปนกษัตริยของขาพระองค ขอ
พระองคทรงบัญชาการชวยให
พนไวสําหรับยาโคบ
5ขาพระองคทั้ งหลายดันศัตรู
ออกไปโดยพระองค ขาพระองค
ทั้งหลายเหยียบคนที่ลุกข้ึนตอสู
ขาพระองคลงดวยพระนามของ
พระองค
6 เพราะขาพระองคไมวางใจใน
คันธนูของขาพระองค และดาบ
ของขาพระองคชวยขาพระองค
ใหรอดไมได

ความชั่วรายตางๆ
ในปจจุบัน

7 แต พระองค ได ทรงช วยข า
พระองค ทั้ งหลายให รอดจาก
ศัตรู และทรงใหผู เกลียดขา
พระองคไดความอาย
8ข าพระองค ทั้ งหลายอวดถึ ง
พระเจาไดตลอดทั้ งวัน และขา
พระองคทั้ งหลายสรรเสริญพระ
นามของพระองคเปนนิตย เซ-
ลาห
9แต พระองค ยั งทรงทอดทิ้ ง
ขาพระองคทั้ งหลายเสีย และ
ให ข าพระองค ได ความอัปยศ
และมิ ได เสด็ จออกไปกับกอง
ทัพของขาพระองคทั้งหลาย
10 พระองค ทรงกระทําให ข า
พระองคทั้ งหลายถอยกลับจาก
คูอริ และคนที่ เกลียดขาพระ
องคทั้งหลายก็ไดของริบไป

สดุดี 43, 44

(1) สดด 42:1 (2) สดด 78:55; 80:8 (3) พบญ 4:37-38 (4) สดด 74:12
(5) สดด 18:39-42; 118:10-13 (6) สดด 20:7 (7) สดด 140:7; 144:10
(8) สดด 34:2 (9) สดด 43:2; 60:1 (10) ลนต 26:17
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หนา 1187
11 พระองค ทรงกระทําให ข า
พระองคทั้ งหลายเปนดังแกะที่
จะเอาไปกิน และทรงกระจาย
ข าพระองค ทั้ งหลายให ไปอยู
ทามกลางบรรดาประชาชาติ
12 พระองคทรงขายประชาชน
ของพระองคอยางใหเปลา ตาม
ราคาไมทรงไดอะไรเพ่ิมเลย
13 พระองค ทรงกระทําให ข า
พระองคเปนที่นินทาของเพื่ อน
บาน เปนที่ เยาะเยยและดูหมิ่น
แกผูที่อยูรอบขาพระองค
14 พระองค ทรงกระทําให ข า
พระองคทั้ งหลายเปนคําครหา
ทามกลางประชาชาติ เปนที่สั่น
ศีรษะทามกลางชาติทั้งหลาย
15 ความอัปยศอดสูอยูตรงหนา
ขาพระองควันยังคํ่า และความ
อับอายคลุมหนาขาพระองค
16 เนื่ องดวยเสียงของคนเยาะ
เ ย ยและคนหมิ่ นป ระมาท
เนื่องดวยศัตรูและผูแกแคน
17 สิ่ งทั้ งปวงนี้ เกิดแกข าพระ
องคทั้งหลาย แมวาขาพระองค
ไมลืมพระองค หรือทุจริตตอ
พันธสัญญาของพระองค
18 จิ ตใจของข าพระองค ทั้ ง
หลายก็มิไดหันกลับ ยางเทาของ
ขาพระองคทั้งหลายก็มิไดพราก
จากพระมรรคาของพระองค
19 ถึ งแม พระองค ทรงให ข า
พระองคทั้ งหลายแหลกลาญใน

ที่ ของมังกร และคลุมขาพระ
องคทั้งหลายไวดวยเงามัจจุราช
20 ถาเราไดลืมพระนามพระเจา
ของเรา หรือพนมมือของเราให
แกพระอื่น
21พระเจาจะไมทรงคนหาเรื่อง
นี้หรือ เพราะพระองคทรงทราบ
ความลึกลับของจิตใจ
22 เพราะเห็นแกพระองค ขา
พระองคทั้ งหลายจึงถูกประหาร
วันยังคํ่า และนับวาเปนเหมือน
แกะสําหรับจะเอาไปฆา

ดาวิดทูลขอ
ความชวยเหลือ

23 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ขอทรงตื่นเถิด ไฉนพระองค
บรรทมอยู ขอทรงตื่นข้ึนเถิด
ขออยาทรงทอดทิ้ งขาพระองค
เสียตลอดกาล
24 ไฉนพระองค ทรงซอนพระ
พักตรของพระองคเสีย ไฉน
พระองค ทรงลื มการที่ ข าพระ
องคทั้ งหลายทุ กขยากและถูก
บีบบังคับเสีย
25 เพราะจิ ตวิ ญญาณข าพระ
องคทั้งหลายโนมถึงผงคลี ราง
กายของข าพระองค ทั้ งหลาย
เกาะติดดิน
26 ลุกข้ึนเถิด พระเจาขา ขอ
เสด็จมาชวยขาพระองคทั้งหลาย
ขอทรงไถขาพระองคไวเพ่ือเห็น
แกความเมตตาของพระองค

สดุดี 44

(11) ยรม 12:3 (12) พบญ 32:30 (13) สดด 79:4 (14) พบญ 28:37 (15) ยชว 7:7-9
(16) สดด 74:18 (17) ดนล 9:13 (18) สดด 78:57 (19) สดด 38:8 (20) สดด 44:17
(21) สดด 139:1 (22) รม 8:36 (23) สดด 7:6 (24) สดด 10:1 (25) สดด 66:11-12
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หนา 1188
ความโออาตระการของ
อาณาจักรแหงพระคริสต

ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองโชชานิม

มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห
เพลงแหงความรัก

45จิ ตใจข าพเจ าล นไหล
ดวยแนวคิดดี ขาพเจา

เล าบทประพั นธ ของข าพเจ า
ถวายกษัตริย ลิ้นของขาพเจา
เหมือนปากไกของอาลักษณที่
ชํานาญ
2พระองคท านงามเลิศย่ิ งกว า
บุตรทั้ งหลายของมนุษย พระ
คุณหลั่ งลงบนริมฝปากของพระ
องคทาน เพราะฉะนั้นพระเจา
ทรงอํานวยพระพรพระองคทาน
ตลอดกาล
3โอ ขาแตองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
ขอทรงขัดดาบไวที่ เอวของพระ
องคทาน โดยสงาราศีและความ
สูงสงของพระองคทาน
4ขอทรงมาอยางโออาตระการ
เสด็จไปอยางมีชัย เพ่ือเห็นแก
ความจริง ความออนสุภาพและ
ความชอบธรรม ใหพระหัตถ
ขวาของพระองคทานสอนกิจอัน
นาครั่นครามแกพระองคทาน
5ลูกธนูของพระองคทานก็คม
อยูในจิตใจของศัตรูของกษัตริย
ชนชาติทั้งหลายจึงลมอยูใตพระ
องคทาน

6 โอ พระเจาขา พระที่นั่ งของ
พระองคดํารงเปนนิตยและเปน
นิตย ธารพระกรแหงอาณาจักร
ของพระองคก็ เปนธารพระกร
เที่ยงธรรม
7พระองค ทรงรั กความชอบ
ธรรมและทรงเกลี ยดชั งความ
ชั่วชา ฉะนั้นพระเจาคือพระเจา
ของพระองคทานไดทรงเจิมพระ
องคทานไว ดวยน้ํามันแหง
ความยินดีย่ิ งกวาพระสหายทั้ ง
ปวงของพระองคทาน
8บรรดาฉลองพระองคของพระ
องคทานก็หอมฟุ งไปดวยกลิ่ น
มดยอบ กฤษณา และการบูร
จากพระราชวังงาชาง ฉลองพระ
องค เหล านี้ กระทําใหพระองค
ทานยินดี
9ในหมู สตรีผูมีเกียรติของพระ
องคท านมี ราชธิดาของบรรดา
กษัตริย พระราชินีประดับทอง
คําเมืองโอฟรประทับอยูขางขวา
พระหัตถพระองคทาน
10 โอ ธิดาเอย จงพิเคราะห ฟง
และเอียงหูของเธอลง จงลืม
ชนชาติของเธอ และลืมบานบิดา
ของเธอเสีย
11 และกษัตริยจะทรงปรารถนา
ความงามของเธอ เนื่องจากพระ
องคทานเปนเจานายของเธอ จง
โคงลงใหพระองคทานเถิด
12 ธิ ดาของเมื องไทระจะเอา

สดุดี 45

(1) 1 พศด 17:27 (2) พซม 2:3; 5:10 (3) อสย 49:2 (4) วว 6:2; 19:11
(5) สดด 21:12; 38:2 (6) สดด 89:29, 36 (7) สดด 33:5; 99:4
(8) พซม 1:3 (9) สดด 45:12; 72:10 (10) พซม 2:10-13 (11) พซม 1:8
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หนา 1189
ของกํานัลมากํานัลเธอ คือ
เศรษฐีมั่ งค่ังที่สุดของประชาชน
จะขอความกรุณาจากเธอ
13 เจาหญิงประดับพระกายใน
หองของพระนางเธอดวยเสื้อผา
ยกทองคํา
14 เขาจะนําพระนางผู ทรงเสื้ อ
หลายสีเขาเฝากษัตริย และจะ
นําหญิงพรหมจารี ผู ติดตามคือ
เพ่ือนเจาสาวมาถวายพระองค
ทาน
15 เขาทั้ งหลายจะถูกนําไปดวย
ความชื่นบานและยินดี เขาจะ
เขาไปในพระราชวัง
16 บรรดาโอรสของพระองค
ทานจะแทนบรรพบุรุษของพระ
องคทาน พระองคทานจะแตง
ตั้ งให เปนเจ านายทั่ วแผนดิน
โลกทั้งสิ้น
17 เราจะกระทําใหพระนามของ
พระองคทานเปนที่ เชิดชูตลอด
บรรดาชั่วอายุ ฉะนั้นชนชาติทั้ง
หลายจะสดุดีพระองคทานเปน
นิจกาล

"พระเจาทรงเปนท่ีล้ีภัย
และเปนกําลังของ

ขาพระองคท้ังหลาย"
ถึงหัวหนานักรอง
ของคณะโคราห

บทเพลงตามทํานองอาลาโมธ

46พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัย
และเปนกําลั งของข า

พระองคทั้ งหลาย เปนความ
ชวยเหลือที่พรอมอยูในยามยาก
ลําบาก
2ฉะนั้นเราจะไมกลัว แมวา
แผนดินโลกจะถูกยกออกไป แม
วาภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลง
สูสะดือทะเล
3แมว าน้ําทะเลคึกคะนองและ
ฟองฟู แมวาภูเขาสั่ นสะเทือน
เพราะทะเลอลวนนั้น เซลาห
4มีแมน้ําสายหนึ่ง ที่คลองระ-
บายจะกระทําใหพระมหานคร
ของพระเจายินดี คือพลับพลา
บริสุทธิ์ขององคผูสูงสุด
5พระเจ าทรงสถิ ตกลางพระ
มหานคร เธอจะไมโคลงเคลง
ยายไป พอรุงอรุณพระเจาก็ทรง
ชวยเธอไว
6บรรดาประชาชาติก็อลหมาน
และราชอาณาจั กรทั้ งหลายก็
คลอนแคลน พระองคทรงเปลง
พระสุรเสียง แผนดินโลกก็ละ-
ลายไป
7พระเยโฮวาห จอมโยธาทรง
สถิตกับเราทั้ งหลาย พระเจา
ของยาโคบทรงเปนที่ ลี้ ภัยของ
พวกเรา เซลาห
8มาเถิด มาดูพระราชกิจของ
พระเยโฮวาหวา พระองคทรง
กระทําให เกิดการรกร างอะไร
บางในแผนดินโลก
9พระองคทรงใหสงครามสงบ

สดุดี 45, 46

(12) อสย 23:17-18 (13) สดด 9:10 (14) พซม 1:4 (15) อสย 35:10
(16) สดด 22:30 (17) สดด 22:30 (1) สดด 84:1 (2) สดด 23:4 (3) สดด 18:4
(4) สดด 23:2 (5) สดด 68:18 (6) สดด 2:1-4 (7) สดด 45:11 (8) สดด 66:5
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หนา 1190
ถึงที่สุดปลายแผนดินโลก พระ
องคทรงหักคันธนูและฟนหอก
เสีย พระองคทรงเผารถรบเสีย
ดวยไฟ
10 "จงนิ่งเสีย และรูเถอะวา เรา
คือพระเจา เราจะเปนที่ยกยอง
ทามกลางประชาชาติ เราจะเปน
ที่ยกยองในแผนดินโลก"
11 พระเยโฮวาหจอมโยธาทรง
สถิตกับเราทั้ งหลาย พระเจา
ของยาโคบทรงเปนที่ ลี้ ภัยของ
พวกเรา เซลาห

คําชักชวนแก
บรรดาประชาชาติ
ถึงหัวหนานักรอง

เพลงสดุดีของคณะโคราห

47โอ ดูกอนชนชาติทั้ ง
หลาย จงตบมือ จงโห

รองถวายพระเจาดวยเสียงไชโย
2 เพราะพระเยโฮวาหองค ผู สูง
สุดเปนที่นาครามกลัว ทรงเปน
พระมหากษัตริยผู ย่ิงใหญเหนือ
แผนดินโลกทั้งสิ้น
3พระองค จะทรงปราบปราม
ชนชาติทั้งหลายใหอยูภายใตเรา
และชาวประเทศทั้ งหลายใหอยู
ภายใตเทาของเรา
4พระองค จะทรงเลื อกมรดก
ของเราใหเรา เปนสิ่งภูมิใจของ
ยาโคบที่พระองคทรงรัก เซลาห
5พระเยโฮวาห เสด็ จข้ึ นด วย
เสียงโหรอง พระเยโฮวาหเสด็จ

ข้ึนดวยเสียงแตร
6 จงร องเพลงสรรเสริ ญถวาย
พระเจา จงรองเพลงสรรเสริญ
เถิด จงรองเพลงสรรเสริญถวาย
พระมหากษัตริยของเรา จงรอง
เพลงสรรเสริญเถิด
7 เพราะพระเจาทรงเปนกษัตริย
เหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น จงรอง
เพลงสรรเสริญดวยความเขาใจ
8พระเจาทรงครอบครองเหนือ
นานาประชาชาติ พระเจาทรง
ประทับบนพระที่ นั่ งแห งความ
บริสุทธิ์ของพระองค
9บรรดาเจานายของชนชาติทั้ ง
หลายประชุมกัน เปนประชาชน
ของพระเจาแหงอับราฮัม เพราะ
บรรดาโลของแผนดินโลกเปน
ของพระเจา พระองคทรงเปนที่
ยกยองอยางสูง

ภูเขาศิโยนจะเปน
นครขององคพระผูเปนเจา
เพลงสดุดีของคณะโคราห

48พระเยโฮวาห นั้ น ย่ิ ง
ใหญ และสมควรจะ

สรรเสริญอยางย่ิง ในนครแหง
พระเจาของเรา บนภูเขาแหง
ความบริสุทธิ์ของพระองค
2มองข้ึนไปก็ดูงาม เปนความ
ชื่ นบานของแผนดินโลกทั้ งสิ้ น
คือภูเขาศิโยน ดานทิศเหนือ ซึ่ง
เปนนครของพระมหากษัตริย
3ภายในปราสาททั้ งหลายของ

สดุดี 46-48

(10) ฮบก 2:20 (11) สดด 46:1 (1) สดด 46:1 (2) สดด 65:5 (3) สดด 18:47
(4) พบญ 11:12 (5) สดด 24:7-10 (6) สดด 96:1-2 (7) สดด 47:2 (8) สดด 22:27
(9) สดด 72:7-9 (1) 2 พศด 20:1-37 (2) สดด 50:2 (3) สดด 76:1-5; 125:1
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หนา 1191
นครนั้นก็เปนที่ทราบกันแลววา
พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยอันมั่นคง
4 เพราะดูเถิด กษัตริยชุมนุมกัน
แลวเสด็จไปดวยกัน
5พอทานทั้ งหลายเห็นนครนั้ น
ทานก็พากันประหลาดใจ ทาน
เปนทุกข แลวก็ตื่นหนีไป
6ความตระหนกตกประหมาจับ
ใจทานที่นั่น มีความทุกขระทม
อยางหญิงกําลังคลอดบุตร
7พระองคทรงฟาดทําลายกําปน
แหงทารชิชดวยลมตะวันออก
8 เราไดยินอยางไร เราก็ไดเห็น
อยางนั้น ในนครแหงพระเยโฮ-
วาหจอมโยธา ในนครแหงพระ
เจาของเรา ซึ่ งพระเจาจะทรง
สถาปนาไวเปนนิตย เซลาห
9โอ ขาแตพระเจา ขาพระองค
ทั้ งหลายคํานึ งถึ งความเมตตา
ของพระองค ในทามกลางพระ
วิหารของพระองค
10 โอ ขาแตพระเจา พระนาม
ของพระองค ไปถึ งที่ สุดปลาย
แผนดินโลกอยางไร คําสรร-
เสริญพระองคก็ไปถึงอยางนั้ น
พระหัตถขวาของพระองค เต็ม
ไปดวยความชอบธรรม
11 ขอภู เขาศิโยนจงเปรมปรีดิ์
ขอธิดาแหงยูดาหจงยินดี เพราะ
เหตุคําตัดสินของพระองค
12 จงเดินรอบศิโยน ไปใหรอบ
เถิด จงนับหอคอยของศิโยน

13 จงสังเกตเชิงเทินของเธอให
ดี จงพิจารณาปราสาททั้งหลาย
ของเธอ เพ่ือทานจะไดบอกคน
ชั่วอายุตอไป
14 วานี่คือพระเจา ทรงเปนพระ
เจาของเราเปนนิจกาล พระองค
จะทรงเปนผูนําของเราจนถึงเว-
ลาสิ้นชีวิต

การวางใจในพระเจา
สําหรับการเปนขึ้นมาใหม

ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของคณะโคราห

49ดูกอนชาติทั้งหลาย จง
ฟงขอความนี้  ชาว

พิภพทั้งปวงเอย จงเงี่ยหูฟง
2ทั้ งผู ใหญผูนอย ทั้ งเศรษฐี
และคนจนดวยกัน
3ปากของขาพเจาจะเผยปญญา
การรําพึงของจิตใจขาพเจาคือ
ความเขาใจ
4ขาพเจาจะเอียงหูฟงคําอุปมา
ขาพเจาจะแกปริศนาของขาพ-
เจาใหเขากับเสียงพิณเขาคู
5ทําไมขาพเจ าจึ งกลัวในคราว
ทุกขยากลําบาก เมื่อความชั่วชา
แหงผูขมเหงลอมตัวขาพเจา
6คนผู วางใจในทรัพยศฤงคาร
ของตัว และอวดอางความมั่งค่ัง
อันอุดมของตน
7แนทีเดียวไมมีคนใดไถพ่ีนอง
ของตนได หรือถวายคาชีวิตของ
เขาแดพระเจา

สดุดี 48, 49

(4) สดด 83:2-8 (5) อพย 14:25 (6) อพย 15:15 (7) อสค 27:25 (8) สดด 44:1-2
(9) สดด 26:3 (10) สดด 113:3 (11) สดด 97:8 (12) นหม 12:31 (13) อสย 58:12
(14) สดด 16:2 (1) สดด 46:1 (2) สดด 62:9 (3) พบญ 32:2 (4) สดด 78:2
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หนา 1192
8(เพราะคาไถชี วิตของเขานั้ น
แพงและไมเคยพอเลย)
9ที่ เขาจะมี ชี วิ ตเรื่ อยไปเป น
นิตยและไมตองเห็นความเปอย
เนา
10 เออ เขาเห็นวา ถึงปราชญก็
ยังตาย คนโงและคนโฉดก็ตอง
พินาศเหมือนกัน และละทรัพย
ศฤงคารของตนไวใหคนอื่น
11 จิตใจเขาคิดวาวงศวานของ
เขาจะดํารงอยู เปนนิตย และที่
อยูของเขาถึงทุกชั่วอายุ ถึงเขา
เคยเรี ยกที่ ดิ นของตั วตามชื่ อ
ของตน
12 มนุษยจะคงชีพในยศศักดิ์
ของตนไมได เขาก็เหมือนสัตว
เดียรัจฉานที่พินาศ
13 วิถีทางของพวกเขาคือความ
โงเขลา ถึงกระนั้นคนชั่วอายุตอ
ไปก็พอใจกับคํากล าวของเขา
เซลาห
14 ดังแกะ เขาถูกกําหนดไวให
แกแดนผูตาย มัจจุราชจะเปน
เมษบาลของเขา คนเที่ยงธรรม
จะมีอํานาจเหนือเขาทั้งหลายใน
เวลาเชา และความงามของเขา
จะเป อยสิ้ นไปในแดนผู ตายซึ่ ง
คือที่อาศัยของเขา
15 แตพระเจาจะทรงไถจิตวิญ-
ญาณของขาพเจาจากฤทธานุ-
ภาพของแดนผูตาย เพราะพระ
องคจะทรงรับขาพเจาไว เซลาห

16 ทานอยากลัวเมื่อผูหนึ่งมั่งมี
ข้ึน เมื่อสงาราศีของบานของเขา
เพ่ิมข้ึน
17 เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะไม
เอาอะไรไปเลย สงาราศีของเขา
จะไมลงไปตามเขา
18 แมวาเมื่อเขาเปนอยู เขานับ
วาตัวเขาสุขสบาย และคนอื่นจะ
ยกยองทานเมื่อทานเจริญ
19 เขาจะไปอยู กับพวกบรรพ-
บุรุษของเขา ผูซึ่ งจะไมเห็น
ความสวางอีก
20 มนุษยซึ่ งมียศศักดิ์ แตขาด
ความเขาใจ เขาก็เหมือนสัตว
เดียรัจฉานที่พินาศ

พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ
จะทรงครอบครอง
บนแผนดินโลก

เพลงสดุดีของอาสาฟ

50พระเจาผู ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ์ คือพระเยโฮวาห

ตรัสและทรงเรียกแผนดินโลก
ตั้ งแตที่ ดวงอาทิตย ข้ึ นจนถึงที่
ดวงอาทิตยตก
2พระเจาทรงทอแสงออกมาจาก
ศิโยนนครแหงความงามหมดจด
3พระเจ าของเราจะเสด็ จมา
พระองค จะมิ ได ทรงเงี ยบอยู
เพลิ งจะเผาผลาญมาข างหน า
พระองค รอบพระองคคือวาตะ
อันทรงมหิทธิฤทธิ์
4พระองค จะทรงเรี ยกถึ งฟ า

สดุดี 49, 50

(8) โยบ 36:18 (9) สดด 89:48 (10) ปญจ 2:16 (11) สดด 5:9 (12) สดด 49:20
(13) ลก 12:20 (14) สดด 44:11 (15) สดด 31:5 (16) สดด 49:5 (17) โยบ 1:21
(18) พบญ 29:19 (19) ปญจ 3:21 (20) สดด 49:12 (1) สดด 73:1 (2) สดด 68:24
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หนา 1193
สวรรคเบ้ืองบน และถึงแผนดิน
โลก เพ่ือพระองคจะทรง
พิพากษาประชาชนของพระองค
วา
5 "จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชน
ของเรามาใหเรา ผูกระทําพันธ-
สัญญากับเราดวยเครื่ องสัตว-
บูชา"
6ฟ าสวรรค จะประกาศความ
ชอบธรรมของพระองค เพราะ
พระเจ านั่ นแหละทรงเป นผู
พิพากษา เซลาห

พระเจาทรงชอบพระทัย
ในการเชื่อฟงพระองค

7"โอ ประชาชนของเราเอย จง
ฟง และเราจะพูด โอ อิสราเอล
เอย เราจะเปนพยานปรักปรํา
เจา เราเปนพระเจา พระเจาของ
เจา
8 เราจะมิ ไดตักเตือนเจ าเร่ื อง
เครื่องสัตวบูชาของเจา เครื่อง
เผาบูชาของเจามีอยูตอหนาเรา
เสมอ
9 เราจะไมรับวัวผูจากเรือนของ
เจา หรือแพะผูจากคอกของเจา
10 เพราะสัตวทุกตัวในปาเปน
ของเรา ทั้งสัตวเลี้ยงบนภูเขาตั้ง
พันยอด
11 เรารู จักบรรดานกแหงภู เขา
ทั้ งหลาย และบรรดาสัตวในนา
เปนของเรา
12 ถาเราหิว เราจะไมบอกเจา

เพราะพิภพและสารพัดที่ อยู ใน
นั้นเปนของเรา
13 เราจะกินเนื้อวัวผูหรือ หรือ
ดื่มเลือดแพะหรือ
14 จงนําเครื่ องการโมทนาพระ
คุณมาเปนเครื่องสักการบูชาแด
พระเจา และทําตามคําปฏิญาณ
ของเจาตอองคผูสูงสุด
15 และจงรองทูลเราในวันทุกข
ยากลําบาก เราจะชวยเจาใหพน
และเจาจะถวายสงาราศีแกเรา"
16 แตพระเจาตรัสกับคนชั่ ววา
"เจ ามี สิ ทธิ์ อะไรที่ จะท องกฎ
เกณฑของเรา หรือรับปากตาม
พันธสัญญาของเรา
17 เพราะเจาเกลียดคําสั่ งสอน
และเจาเหว่ียงคําของเราไวขาง
หลังเจา
18 เมื่อเจาเห็นโจร เจาก็คบเขา
และเจ าเข าสั งคมกั บคนล วง
ประเวณี
19 เจาปลอยปากของเจาใหพูด
ชั่ว และลิ้นของเจาประกอบการ
หลอกลวง
20 เจานั่ งพูดใสรายพ่ีนองของ
เจา เจานินทาลูกชายมารดาของ
เจาเอง
21 เจาไดกระทําสิ่ งเหลานี้ แลว
เราก็นิ่ งเงียบ เจาคิดวาเราเปน
เหมือนเจา แตเราจะขนาบเจา
และเราจะรายงานสิ่ งเหล านั้ น
ตอหนาตอตาเจา

สดุดี 50

(5) มธ 24:31 (6) สดด 97:6 (7) สดด 81:8 (8) สดด 40:6-8 (9) อสย 43:23-24
(10) สดด 8:6 (11) สดด 104:12 (12) สดด 24:1 (14) สดด 50:23 (15) สดด 77:2
(16) อสย 48:22 (17) สภษ 1:7 (18) สภษ 1:10 (19) สดด 52:3 (20) สดด 31:18
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หนา 1194
22 เจาทั้งหลายผูลืมพระเจา จง
พิจารณาเรื่องนี้ หาไมเราจะฉีก
เจาเปนชิ้นๆ และจะไมมีสักคน
ที่ชวยเจาใหพนได
23 บุคคลที่นําการสรรเสริญมา
เป นเครื่ องสั กการบู ชาก็ ให
เกียรติแกเรา เราจะสําแดงความ
รอดของพระเจาแกผู จัดทางของ
เขาอยางถูกตอง"

ดาวิดทูลขออภัย
และขอคืนดีกันกับพระเจา

ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

เมื่อนาธันผูพยากรณมาเฝาทาน
หลังจากที่ทานเขาหา
นางบัทเชบาแลว

51โอ ขาแตพระเจา ขอทรง
แสดงพระกรุณาต อข า

พระองคตามความเมตตาของ
พระองค ขอทรงลบการละเมิด
ของขาพระองคออกไปตามแต
พระกรุณาอันอุดมของพระองค
2 ขอทรงล างข าพระองค จาก
ความชั่วชาใหหมดสิ้น และทรง
ชําระข าพระองค จากบาปของ
ขาพระองค
3 เพราะขาพระองคทราบถึงการ
ละเมิดของขาพระองคแลว และ
บาปของขาพระองคอยูตอหนา
ขาพระองคเสมอ
4ขาพระองคไดทําบาปตอพระ
องค ตอพระองคเทานั้น และได

กระทําสิ่ งที่ ชั่ วร ายในสายพระ
เนตรพระองค ทั้ งนี้ เพ่ือพระ
องคจะทรงชอบธรรมในคําตรัส
ของพระองค และกระจางแจง
ในการพิพากษาของพระองค
5ดูเถิด ขาพระองคถือกําเนิดมา
ในความชั่ วชา และมารดาตั้ ง
ครรภขาพระองคในบาป
6ดูเถิด พระองคมีพระประสงค
ความจริงภายใน และจะทรง
สอนสติปญญาแก ข าพระองค
ภายในจิตใจลึกลับของข าพระ
องค
7ขอทรงชําระข าพระองคด วย
ตนหุสบ ขาพระองคจึงจะสะ-
อาด ขอทรงลางขาพระองคและ
ขาพระองคจะขาวกวาหิมะ
8ขอทรงโปรดใหขาพระองคได
ยินความชื่นบานและความยินดี
เพ่ื อกระดูกซึ่ งพระองคทรงหัก
นั้นจะเปรมปรีดิ์
9ขอทรงเบื อนพระพักตรพระ
องค จากบาปทั้ งหลายของข า
พระองคเสีย และทรงลบบรรดา
ความชั่ วช าของข าพระองค ให
สิ้น
10 โอ ขาแตพระเจา ขอทรง
สร างใจสะอาดภายในข าพระ
องค และฟนน้ําใจที่หนักแนน
ข้ึนใหมภายในขาพระองค
11 ขออย าทรงเหว่ี ยงข าพระ
องคไปเสียจากเบ้ืองพระพักตร

สดุดี 50, 51

(22) พบญ 32:18 (23) สดด 50:14-15 (1) 2 ซมอ 12:1-13 (2) สดด 51:7
(3) สดด 32:5 (4) ปฐก 9:6 (5) สดด 58:3 (6) สดด 26:2 (7) ลนต 14:4-7
(8) สดด 13:5 (9) อสย 38:17 (10) 2 คร 5:17; อฟ 2:10 (11) สดด 43:2; 71:9
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พระองค และขออยาทรงนําพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองคไป
จากขาพระองค
12 ขอทรงคืนความชื่ นบานใน
ความรอดแกขาพระองค และชู
ขาพระองคไวดวยเต็มพระทัย
13 แลวขาพระองคจะสอนผูละ-
เมิ ดทั้ งหลายถึ งบรรดาพระ
มรรคาของพระองค และคน
บาปทั้งหลายจะกลับสูพระองค
14 โอ ขาแตพระเจา คือพระเจา
แห งความรอดของข าพระองค
ขอทรงช วยข าพระองค ใหพ น
จากความผิดเพราะทําโลหิตเขา
ตก และลิ้นของขาพระองคจะ
รองเพลงเรื่ องความชอบธรรม
ของพระองค
15 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ขอทรงเบิกริมฝปากของขาพระ
องค และปากของขาพระองคจะ
สําแดงการสรรเสริญพระองค
16 เพราะพระองค มิ ได ทรง
ประสงคเครื่องสัตวบูชา มิฉะ-
นั้นขาพระองคจะถวายให พระ
องคมิไดพอพระทัยเครื่ องเผา
บูชา
17 เครื่ องบูชาที่พระเจาทรงรับ
ไดคือจิตใจที่ชอกช้ํา จิตใจที่
สํานึกผิดและชอกช้ํานั้น โอ ขา
แตพระเจา พระองคจะมิไดทรง
ดูถูก
18 ขอทรงกระทําดีแกศิโยนตาม

พระกรุณาของพระองค ขอทรง
สรางกําแพงเยรูซาเล็ม
19 แลวพระองคจะทรงปติยินดี
ในเครื่ องสั ตวบู ชาแห งความ
ชอบธรรม ในเครื่องเผาบูชา
และในเครื่องเผาบูชาทั้งตัว แลว
เขาจะถวายวัวผูบนแทนบูชาของ
พระองค

ดาวิดขอบพระคุณ
ถึงหัวหนานักรอง
มัสคิลบทหนึ่ง

เพลงสดุดีของดาวิด
เมื่อโดเอกคนเอโดม

มาทูลซาอูลวา
"ดาวิดไดมาที่เรือนอาหิเมเลค"

52โอ เจาผู มีอิทธิ ไฉน
เจาจึงโออวดในการชั่ ว

ความเมตตาของพระเจ าดํา-
รงอยูวันยังคํ่า
2ลิ้นของเจาออกอุบายประสงค
ราย และหลอกลวงอยางมีดโกน
คม
3 เจารักชั่ วมากกวาดี และการ
มุสามากกวาพูดความชอบธรรม
เซลาห
4 เจารักทุกคําที่ทําลาย โอ ลิ้น
แหงการหลอกลวง
5แตพระเจาจะทรงทําลายเจาลง
เสียเปนนิตย พระองคจะทรง
ฉวยและดึงเจ าจากที่ อยู อาศัย
ของเจา พระองคจะทรงถอนราก
เจาเสียจากแผนดินของคนเปน

สดุดี 51, 52

(12) สดด 85:6-8 (13) สดด 32:5 (14) สดด 26:9 (15) ปฐก 44:16; 1 ซมอ 2:9
(16) สดด 51:6 (17) สดด 107:22 (18) สดด 25:22 (19) สดด 66:13-15
(1) สดด 54:3 (2) สดด 50:19 (3) ยรม 4:22 (4) 1 ซมอ 22:18-19 (5) สดด 7:14
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เซลาห
6คนชอบธรรมจะเห็นและเกรง
กลัว และจะหัวเราะเยาะเขา
กลาววา
7"จงดูบุรุษผู ไมใหพระเจาเปน
กําลังของตน แตไวใจในความ
มั่งค่ังอันอุดมของเขา เขาเสริม
กําลังตัวเขาในความชั่ วรายของ
เขา"
8ฝ ายข าพเจ าเป นเหมื อนตน
มะกอกเทศเขียวสดในพระนิเวศ
ของพระเจา ขาพเจาวางใจใน
ความเมตตาของพระเจ าเป น
นิจกาล
9ข าพระองคจะสรรเสริญพระ
องคเปนนิตย เพราะพระองคได
ทรงกระทําเชนนั้น ขาพระองค
จะรอคอยพระนามของพระองค
เพราะเปนพระนามประเสริฐตอ
หนาวิสุทธิชนของพระองค
ความเลวทรามของมนุษย

ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองมาหะลัท

มัสคิลบทหนึ่ง
เพลงสดุดีของดาวิด

53คนโงรําพึงในใจของตน
วา "ไมมีพระเจา" เขา

ทั้ งหลายก็เลวทรามลง และ
กระทําความชั่ วช าที่ น าสะอิ ด
สะเอียน ไมมีสักคนเดียวที่ทําดี
2พระเจาทรงมองลงมาจากฟา
สวรรค ดูบุตรทั้ งหลายของ

มนุษยวาจะมีคนใดบางที่ เขาใจ
ที่เสาะแสวงหาพระเจา
3 เขาทั้ งหลายก็ถดถอยไปหมด
เขาทั้ งหลายก็ เ ลวทรามลง
เหมือนกันสิ้น ไมมีสักคนเดียว
ที่ทําดี ไมมีเลย
4บรรดาผู ที่ กระทําความชั่ วชา
ไมมีความรูหรือ คือผูที่ กิน
ประชาชนของเราอยางกินขนม
ปง และไมรองทูลพระเจา
5 เขาทั้ งหลายอยู ที่ นั่ นอยางนา
สยดสยองย่ิงนัก ในที่ซึ่งไมนามี
ความสยดสยอง เพราะพระเจา
ทรงกระจายกระดูกของคนที่ตั้ ง
คายสูเจา พระองคทรงใหเขาทั้ง
หลายไดอาย เพราะพระเจาทรง
ชังเขา
6โอ ขอการชวยใหรอดเพ่ืออิส-
ราเอลมาจากศิ โยนเสี ยที เถิ ด
เมื่ อพระเจ าทรงใหพวกเชลย
แหงประชาชนของพระองคกลับ
สู สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบ
ปลื้ม อิสราเอลจะยินดี
ดาวิดทูลขอการชวยใหพนไป
ถึงหัวหนานักรองใชเครื่องสาย

มัสคิลบทหนึ่ง
เพลงสดุดีของดาวิด

เมื่อพวกชาวศิฟไปทูลซาอูลวา
"ดาวิดซอนตัวอยูทามกลางเรา

ไมใชหรือ"

54โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงชวยขาพระองคให

สดุดี 52-54

(6) สดด 37:34 (7) อสย 14:16-17 (8) สดด 1:3 (9) สดด 145:1-2 (1) สดด 88:1
(2) สดด 11:4; 33:13-14 (3) 2 ซมอ 20:2; สดด 14:3 (4) สดด 94:8
(5) ลนต 26:17, 36 (6) สดด 14:7; 50:2 (1) 1 ซมอ 23:19-20
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รอดดวยพระนามของพระองค
และแก แทนข าพระองค ด วย
อานุภาพของพระองค
2โอ ขาแตพระเจา ขอทรงสดับ
คําอธิษฐานของขาพระองค ขอ
ทรงเงี่ ยพระกรรณสดับถอยคํา
จากปากของขาพระองค
3 เพราะคนแปลกหนาไดลุกข้ึน
สู ขาพระองค ผู บีบบังคับเสาะ
หาชีวิตของขาพระองค เขามิได
ตั้ งพระเจาไวตรงหนาเขา เซ-
ลาห

ดาวิดวางใจในพระเจา
4ดูเถิด พระเจาทรงเปนผูชวย
ของขาพเจา องคพระผู เปนเจา
ทรงเปนผู ผดุงชีวิตของขาพเจา
ไว
5พระองคจะทรงตอบสนองการ
รายตอพวกศัตรูของขาพเจาและ
ทรงขจัดเขาเสียด วยความจริ ง
ของพระองค
6ข าพระองคจะถวายสัตวบูชา
ตามใจสมัครแกพระองค โอ ขา
แตพระเยโฮวาห ขาพระองคจะ
สรรเสริญพระนามของพระองค
เพราะพระนามนั้นประเสริฐ
7 เพราะพระองคทรงชวยขาพ-
เจ าใหพ นจากความทุ กข ยาก
ลําบากทุกอยาง และนัยนตา
ของขาพเจามองเห็นพระประ-
สงคของพระองคตอพวกศัตรู
ของขาพเจานั้นสําเร็จ

ความกลัวและ
ความสะทกสะทาน
มาเหนือดาวิด

ถึงหัวหนานักรองใชเครื่องสาย
มัสคิลบทหนึ่ง

เพลงสดุดีของดาวิด

55โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงเงี่ยพระกรรณสดับ

คําอธิษฐานของขาพระองค ขอ
อยาซอนพระองคเสียจากคําวิง
วอนของขาพระองค
2ขอทรงสดับ และขอทรงฟง
ขาพระองค ขาพระองคเศรา
สลดในเร่ื องร องทุ กข ของข า
พระองค ขาพระองคจึงสงเสียง
ครวญคราง
3 เพราะเสียงของศัตรู เพราะ
การบีบบังคับของคนชั่ ว เหตุ
วาเขาฟองว าขาพระองคไดทํา
ความชั่ วชา และเขาบมความ
เกลียดชังขาพระองคโดยความ
โกรธ
4 จิตใจของขาพระองคระทมอยู
ในขาพระองค ความสยดสยอง
ของมั จจุ ราชตกเหนื อข าพระ
องค
5ความกลัวและความสะทกสะ-
ทานมาเหนือขาพระองค ความ
หวาดเสียวทวมขาพระองค
6และขาพระองควา "โอ ขา
อยากมีปกอยางนกเขา จะไดบิน
หนีไปและอยูสงบ

สดุดี 54, 55
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7ดูเถิด ขาจะไดพเนจรไปไกล
ขาจะไดพักอยู ในถิ่นทุรกันดาร
เซลาห
ดาวิดขอพระเจาทรงทําลาย

พวกศัตรูของทาน
8 ข าจะได รี บหนี ไปจากลมดุ
เดือดและพายุ"
9โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอ
ทรงทําลายเสีย และใหภาษาของ
เขายุงเหยิงไป เพราะขาพระองค
เห็นความทารุณและการโกลา-
หลที่ในนคร
10 เขาเดินบนกําแพงรอบนคร
อยูทั้งกลางวันและกลางคืน และ
ความบาปผิดกับความเศราโศก
อยูภายในนคร
11 ความเลวทรามมี อยู ท าม-
กลางเธอ การหลอกลวงและการ
ฉอโกงไมพรากไปจากถนนทั้ ง
ปวงของเธอ
12 มิใชศัตรู ผู เยาะเยยขาพเจา
ขาพเจาจะไดทนได มิใชผูที่
เกลียดชังข าพเจ าผู พองตั วใส
ขาพเจา ขาพเจาจะไดหลบเขา
ได
13 แตเปนทาน เสมอบาเสมอ
ไหลกับขาพเจา เปนเกลอของ
ขาพเจา เปนมิตรรูจักมักคุนกับ
ขาพเจา
14 เราเคยสนทนาปราศรัยกัน
อยางชื่ นใจ เราดําเนินในพระ
นิเวศของพระเจาฉันมิตรสนิท

15 ขอมัจจุราชมาหาเขาเหลานั้น
ใหเขาลงไปยังนรกทั้งเปนเพราะ
ความเลวทรามอยู ในที่อยูอาศัย
ของเขาและอยู ท ามกลางพวก
เขา
16 สําหรับขาพเจา ขาพเจาจะ
รองทูลตอพระเจา และพระเย-
โฮวาห จะทรงช วยข าพเจ าให
รอด
17 ทั้ งเวลาเชา เวลาเย็น และ
เวลาเที่ ยง ขาพเจาจะอธิษฐาน
และรองทุกข และพระองคจะ
ทรงสดับเสียงของขาพเจา
18 พระองคไดทรงชวยจิตวิญ-
ญาณของข าพเจ าใหปลอดภั ย
จากสงครามที่ ข าพเจาตอสู อยู
เพราะคนเป นอั นมากอยู ฝ าย
ขาพเจา
19 พระเจ าจะทรงสดับและลด
เขาลง คือพระองคผูทรงดํารง
อยูตั้ งแตโบราณกาล เซลาห
เพราะเขาไมเปลี่ ยน เขาจึงไม
ยําเกรงพระเจา
20 เขาย่ื นมื อออกต อสู ผู อยู
อยางสันติกับเขา เขาฝาฝน
พันธสัญญาของเขา
21 คําพูดจากปากของเขาเรียบ
ลื่นย่ิงกวาเนย แตสงครามอยู
ภายในใจของเขา ถอยคําของเขา
ออนนุมย่ิงกวาน้ํามัน แตทวา
เปนดาบที่ชักออกมาแลว
22 จงมอบภาระของทานไวกับ
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หนา 1199
พระเยโฮวาห และพระองคจะ
ทรงค้ําจุนทาน พระองคจะไม
ทรงยอมใหคนชอบธรรมคลอน
แคลนเลย
23 โอ ขาแตพระเจา แตพระ
องคจะทรงเหว่ี ยงเขาลงสู ปาก
แดนพินาศ คนที่ทําใหโลหิตตก
และคนหลอกลวงจะมีชีวิตอยูไม
ถึงครึ่ งจํานวนเวลาของเขา แต
ขาพระองคจะวางใจในพระองค
ดาวิดขอใหรอดพนจากศัตรู

ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม
มิคทามบทหนึ่งของดาวิด
เมื่อชาวฟลิสเตียจับทาน

ในเมืองกัท

56โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงเมตตาขาพระองค

เพราะมนุษยจะกลืนขาพระองค
เสีย เขาตอสู และบีบบังคับขา
พระองควันยังคํ่า
2โอ ขาแตพระองคผูสูงสุด พวก
ศัตรูของข าพระองคจะกลืนขา
พระองคเสียวันยังคํ่า เพราะ
หลายคนตอสูขาพระองค
3 เมื่ อขาพระองคกลัว ขาพระ
องควางใจในพระองค
4ในพระเจา ขาพระองคจะสรร-
เสริญพระวจนะของพระองค ใน
พระเจา ขาพระองควางใจอยู
ขาพระองคจะไมกลัววาเนื้อหนัง
อาจกระทําอะไรแกขาพระองค

ได
5 เขาประทุษรายตอคํากลาวของ
ขาพระองควันยังคํ่า ความคิด
ทั้ งสิ้ นของเขาล วนมุ งร ายต อ
ขาพระองค
6 เขารวมหัวกัน เขาซุมอยู เขา
เฝารอยเทาของขาพระองคอยาง
กั บคนที่ ซุ มคอยเอาชี วิ ตข า
พระองค
7 เขาจะหนี ให พ นเพราะเหตุ
ความชั่วชาของเขาหรือ โอ ขา
แตพระเจา ขอทรงเหว่ียงชน
ชาติ ทั้ งหลายลงมาด วยพระ
พิโรธ
8พระองคทรงนับการระหกระ-
เหินของขาพระองค ทรงเก็บ
น้ําตาของขาพระองคใสขวดของ
พระองคไว น้ําตานั้นไมอยู ใน
บัญชีของพระองคหรือ พระเจา
คะ

ดาวิดวางใจในพระเจา
9แลวศัตรูของขาพระองคจะหัน
กลับในวันที่ ขาพระองครองทูล
ขาพระองคทราบเชนนี้วา พระ
เจาทรงสถิตฝายขาพระองค
10 ในพระเจา ขาพระองคจะ
สรรเสริญพระวจนะของพระองค
ในพระเยโฮวาห ขาพระองคจะ
สรรเสริญพระวจนะของพระองค
11 ในพระเจา ขาพระองควางใจ
อยู ขาพระองคจะไมกลัววา
มนุ ษย อาจกระทําอะไรแก ข า
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พระองคได
12 โอ ขาแตพระเจา ที่ขาพระ
องคปฏิญาณไวนั้น ขาพระองค
จะทําตาม ขาพระองคจะถวาย
คําสรรเสริญแดพระองค
13 เพราะพระองคทรงช วยจิต
วิญญาณของขาพระองคใหพน
จากมัจจุราช พระองคจะทรง
ช วยเท าของข าพระองค ใหพน
จากการลมมิใชหรือ เพ่ือขา
พระองคจะดําเนินอยู ตอเบ้ื อง
พระพักตรพระเจาในความสวาง
แหงชีวิต

การทูลขอของดาวิด
ถึงหัวหนานักรอง

ตามทํานองอาลทัสชิท
มิคทามบทหนึ่งของดาวิด
เมื่อทานหนีซาอูลที่ในถ้ํา

57โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงพระกรุ ณาต อข า

พระองค ขอทรงพระกรุณาตอ
ขาพระองค เพราะจิตวิญญาณ
ของข าพระองค วางใจในพระ
องค  ขาพระองคลี้ภัยอยูใตรม
ปกของพระองคจนกวาภัยอัน-
ตรายเหลานี้จะผานพนไป
2ขาพเจาจะรองทูลตอพระเจา
องคผู สูงสุด ตอพระเจาผูทรง
กระทําการทั้ งสิ้ นใหสําเร็จเพ่ื อ
ขาพเจา
3พระองคจะทรงใชมาจากฟ า
สวรรค และชวยขาพเจาใหรอด

จากการเยาะเยยของผู ที่ อยาก
กลืนขาพเจาเสีย เซลาห พระเจา
จะทรงใชความเมตตาและความ
จริงลงมา
4 จิ ตใจข าพเจ าอยู ท ามกลาง
เหลาสิงโต ขาพเจานอนทาม-
กลางผู ที่ ไฟติ ดตั วคือบุตรทั้ ง
หลายของมนุษย ฟนของเขาทั้ง
หลายคือหอกและลูกธนู ลิ้นของ
เขาคือดาบคม
5โอ ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่
ยกยองเหนือฟาสวรรค ขอสงา
ราศีของพระองค อยู เหนื อทั่ ว
แผนดินโลก
6 เขาทั้ งหลายวางตาขายดักเทา
ขาพเจา จิตใจของขาพเจาได
คอมลง เขาขุดบอไวตอหนา
ขาพเจา แตเขาก็ตกลงไปเสีย
เอง เซลาห

ดาวิดสรรเสริญพระเจา
7โอ ขาแตพระเจา จิตใจของขา
พระองคมั่ นคง จิตใจของขา
พระองคมั่ นคง ขาพระองคจะ
ร องเพลงและร องเพลงสรร-
เสริญ
8 จิตใจของขาพเจาเอย จงตื่น
เถิด พิณใหญและพิณเขาคู เอย
จงตื่นเถิด ขาพเจาจะปลุกอรุณ
9โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขา
พระองคจะสรรเสริญพระองค
ทามกลางประชาชาติ ขาพระ
องคจะรองเพลงสรรเสริญพระ
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หนา 1201
องคทามกลางชนชาติทั้งหลาย
10 เพราะความเมตตาของพระ
องคใหญย่ิงถึงฟาสวรรค ความ
จริงของพระองคสูงถึงเมฆ
11 โอ ขาแตพระเจา ขอทรงเปน
ที่ เชิดชูเหนือฟาสวรรค ขอสงา
ราศีของพระองค อยู เหนื อทั่ ว
แผนดินโลก
การตําหนิผูพิพากษาอธรรม

ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองอาลทัสชิท

มิคทามบทหนึ่งของดาวิด

58โอ ชุมนุมชนเอย ทาน
พูดอยางชอบธรรมหรือ

โอ บุตรทั้ งหลายของมนุษย
เอย ทานพิพากษาอยางเที่ ยง
ธรรมหรือ
2 เปลาเลย ในใจของทาน ทาน
ประดิษฐความผิด ทานชั่งความ
ทารุณแห งมือของทานในแผน
ดินโลก

ลักษณะของคนชั่ว
3คนชั่ วหลงเจิ่ นไปตั้ งแต จาก
ครรภ เขาหลงทางไปตั้งแตเกิด
คือพูดมุสา
4 เขามีพิษเหมือนพิษงู เหมือน
งูพิษหูหนวกที่อุดหูของมัน
5มันจึงไมฟงเสียงของหมองู ผู
ซึ่งมีมนตขลัง
6โอ ขาแตพระเจา ขอทรงหัก
ฟนในปากของมันเสีย โอ ขาแต
พระเยโฮวาห ขอทรงฉีกเข้ียว

ของสิงโตหนุมออกเสีย
7ใหพวกเขาละลายไปเหมือนน้ํา
ที่ ไหลไมขาดสาย เมื่ อเขาเล็ง
ธนูเพ่ือยิงลูกศร ใหลูกศรนั้นถูก
ตัดเปนชิ้นๆ
8ขอใหเขาเหมือนทากที่ ละลาย
เปนเมือกไป เหมือนทารกแทง
ที่ไมเคยเห็นดวงอาทิตย
9กอนหมอของเจาจะรู สึกรอน
จากหนามทั้ งเปน พระองคจะ
ทรงกวาดหนามเหลานั้ นไปเสีย
เหมือนลมหมุน และดวยพระ
พิโรธของพระองค
10 คนชอบธรรมจะเปรมปรี ดิ์
เมื่อเขาเห็นการแกแคน เขาจะ
เอาโลหิตของคนชั่วลางเทาของ
เขา
11 จะมีคนกลาววา "แนแลว มี
บําเหน็จใหแกคนชอบธรรม แน
แลว มีพระเจาผูทรงพิพากษา
โลก"
ดาวิดทูลขอการชวยใหพนไป

ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองอาลทัสชิท

มิคทามบทหนึ่งของดาวิด
เมื่อซาอูลทรงใชคนใหไปเฝา
บานของทานเพ่ือจะฆาทานเสีย

59โอ ขาแตพระเจาของขา
พระองค ขอทรงชวย

ขาพระองคใหพนจากศัตรูของ
ขาพระองค ขอทรงชวยปองกัน
ขาพระองคใหพนจากบรรดาผูที่

สดุดี 57-59

(10) สดด 36:5 (11) สดด 57:5 (1) สดด 57:1 (2) สดด 21:11 (3) สดด 51:5
(4) สดด 140:3 (5) พบญ 18:11 (6) สดด 3:7 (7) สดด 22:14 (8) สดด 37:35-36
(9) สดด 118:12 (10) สดด 52:6 (11) สดด 73:13-15 (1) สดด 57:1; 58:1

 19_psa.pub 
 page 63

 Friday, December 09, 2005 12:53 
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ลุกข้ึนตอสูขาพระองค
2ขอทรงชวยขาพระองคใหพน
จากผูที่ทําความชั่วราย และขอ
ทรงชวยขาพระองคใหรอดจาก
คนกระหายเลือด
3 เพราะดูเถิด เขาซุ มคอยเอา
ชีวิตขาพระองค ผูมีอํานาจรวม
หัวกันตอสูขาพระองค โอ ขาแต
พระเยโฮวาห มิใชการละเมิด
หรือบาปของขาพระองคเอง
4 เขาว่ิงไปเตรียมพรอม มิใช
ความผิดของขาพระองค ขอทรง
กระปรี้กระเปรา ขอทรงมาชวย
ขาพระองคและทอดพระเนตร
5โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
จอมโยธา พระองคทรงเปนพระ
เจาของอิสราเอล ขอทรงตื่นข้ึน
ลงโทษบรรดาประชาชาติ ขอ
อย าทรงเมตตาผู ละเมิ ดที่ คิ ด
รายแมสักคนเดียว เซลาห
6 เขากลับมาทุกเย็น หอนอยาง
สุนัข และตระเวนไปทั่วนคร
7ดูเถิด ปากของเขายังพนอยู
และมี ดาบที่ ริ มฝ ปากของเขา
เพราะเขาคิดวา "ใครจะฟงเรา"
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห แตพระ
องคทรงหัวเราะเยาะเขา พระ
องคทรงเยาะเยยประชาชาติทั้ ง
ปวง
9 เพราะเหตุพระกําลังของพระ
องค ขาพระองคจะคอยเฝาพระ
องค เพราะพระเจาทรงเปน

ปอมปราการของขาพระองค
10พระเจาแหงความเมตตาของ
ขาพเจาจะทรงปองกันขาพเจา
พระเจ าจะทรงใหข าพเจ าเห็น
ความปรารถนาของขาพเจาตอ
พวกศัตรูของขาพเจานั้นสําเร็จ
11 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
พระโลของขาพระองคทั้ งหลาย
ขออยาทรงสังหารเขาเสีย เกรง
วาชนชาติของขาพระองคจะลืม
ขอให เขาระหกระเหิ นไปด วย
ฤทธานุภาพของพระองคและทํา
ใหเขาลมลง
12 เพราะบาปปากของเขา และ
เพราะถอยคําริมฝปากของเขา
ขอให เขาติดกับโดยความเย อ
หย่ิงของเขา เพราะการสาปแชง
และการมุสาซึ่ งเขาเปลงออกมา
นั้น
13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดย
พระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขา
จนเขาไมเหลือเลย แลวเขาจะ
ทราบว าพระเจ าทรงปกครอง
เหนือยาโคบ ถึงที่ สุดปลาย
แผนดินโลก เซลาห
14 ใหเขากลับมาทุกเย็น หอน
อยางสุนัข และตระเวนไปทั่ ว
นคร
15 ใหเขาเที่ยวไปหาอาหาร ถา
ไมไดกินอิ่มก็ขูคําราม
16 แตข าพระองคจะรองเพลง
ถึงอานุภาพของพระองค ขา
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(2) สดด 26:9 (3) สดด 10:9-10 (4) 1 ซมอ 19:12 (5) ปฐก 33:20 (6) สดด 59:14
(7) สภษ 15:2 (8) สดด 2:4 (9) สดด 18:1 (10) สดด 59:17 (11) ปฐก 4:12-15
(12) สดด 64:7 (13) สดด 59:11 (14) สดด 59:6 (15) สดด 109:10 (16) สดด 59:9
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หนา 1203
พระองค จะรองเพลงถึ งความ
เมตตาของพระองคในเวลาเชา
เพราะพระองค ทรงเป นป อม
ปราการของขาพระองค เปนที่
ลี้ภัยในยามทุกขของขาพระองค
17 โอ ขาแตพระกําลังของขา
พระองค ขาพระองคจะรอง
เพลงสรรเสริญพระองค เพราะ
พระเจ าทรงเป นป อมปราการ
ของขาพระองค และทรงเปน
พระเจาแหงความเมตตาของขา
พระองค
ดาวิดทูลขอการชวยใหพนไป

ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองชูชานเอดูท
มิคทามบทหนึ่งของดาวิด

เพ่ือสั่งสอนเมื่อทานขับเคี่ยวกับ
อารัม-นาหะราอิม และกับ
อารัมโซบาห และเมื่อขากลับ
โยอาบไดฆาชาวเอโดมเสียหนึ่ง
หมื่นสองพันคนในหุบเขาเกลือ

60โอ ขาแตพระเจา พระ
องคไดทรงทอดทิ้ งขา

พระองคทั้งหลายแลว ทั้งไดทรง
ทําใหข าพระองคทั้ งหลายกระ
จัดกระจายไป พระองคทรงไม
พอพระทัย โอ ขอใหพระองค
ทรงหั นมาหาข าพระองค ทั้ ง
หลายอีก
2พระองคทรงกระทําใหแผนดิน
หว่ันไหว ทรงใหมันแตกแยก
ออก ขอทรงซอมชองของมัน

เพราะมันโยกเยก
3พระองคทรงกระทําใหประ-
ชาชนของพระองคประสบความ
ลําบาก พระองคทรงบังคับขา
พระองคใหดื่มน้ําองุนแหงความ
ประหลาดใจ
4พระองคทรงตั้ งธงไวใหบรร-
ดาผูที่เกรงกลัวพระองค เพ่ือชัก
ข้ึนเพราะเหตุความจริง เซลาห
5 ขอทรงช วยให รอดโดยพระ
หัตถขวาของพระองค และทรง
ฟงขาพระองค เพ่ือวาผูที่พระ
องคทรงรักจะไดรับการชวยให
พน
6พระเจาไดตรัสดวยความบริ-
สุทธิ์ ของพระองควา "เราจะ
ปติยินดี เราจะแบงเมืองเชเคม
และแบงหุบเขาเมืองสุดคทออก
7กิเลอาดเปนของเรา มนัสเสห
เปนของเรา เอฟราอิมเปนที่กัน
ศีรษะของเรา ยูดาหเปนผู ตั้ ง
พระราชบัญญัติของเรา
8โมอับเปนอางลางชําระของเรา
เราเหว่ียงรองเทาของเราลงบน
เอโดม เราโหรองดวยความมีชัย
เหนือฟลิสเตีย"
9 ผู ใดจะนําข าพเจ าเข าไปใน
นครที่มีปอม ผู ใดจะนําขาพ-
เจาไปยังเอโดม
10 โอ ขาแตพระเจา พระองคมิ
ได ทรงทอดทิ้ งข าพระองค ทั้ ง
หลายแลวหรือ โอ ขาแตพระเจา

สดุดี 59, 60

(17) สดด 18:1 (1) สดด 59:1 (2) สดด 104:32 (3) นหม 9:32; สดด 71:20
(4) สดด 20:5 (5) สดด 60:12 (6) สดด 89:19 (7) ยชว 17:1, 5-6
(8) 2 ซมอ 8:2; 1 พศด 18:1-2 (9) วนฉ 1:12 (10) สดด 20:7; 44:5-9
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หนา 1204
พระองคไมทรงออกไปกับกอง
ทัพของขาพระองคทั้งหลายแลว
ละ
11 ขอประทานความชวยเหลือ
เพ่ือตอตานความยุ งยากตางๆ
เพราะความชวยเหลือของมนุษย
ก็ไรผล
12 โดยพระเจาเอง ขาพเจาทั้ ง
หลายจะปฏิ บัติ อย างเข มแข็ ง
พระองคเองจะทรงเปนผู เหยียบ
คูอริของขาพเจาทั้งหลายลง

ดาวิดรองทูลตอพระเจา
ถึงหัวหนานักรองใชเครื่องสาย

เพลงสดุดีของดาวิด

61โอ ขาแตพระเจา ขอทรง
ฟ ง เสี ยง ร อง ของข า

พระองค ขอทรงสดับคําอธิษ-
ฐานของขาพระองค
2ขาพระองครองทูลพระองคมา
แตที่สุดปลายแผนดินโลก เมื่อ
จิตใจของขาพระองคออนระอา
ไป ขอทรงนําขาพระองคมาถึง
ศิลาที่สูงกวาขาพระองค
3 เพราะพระองคทรงเปนที่ลี้ภัย
ของขาพระองค เปนหอคอย
เขมแข็งที่ประจันหนาศัตรู
4ขาพระองคจะอยู ในพลับพลา
ของพระองคเปนนิตย ขาพระ
องคจะวางใจในที่ กําบังปกของ
พระองค เซลาห
5โอ ขาแตพระเจา เพราะพระ
องคทรงสดับคําปฏิญาณของขา

พระองค และพระองคประทาน
มรดกของบรรดาผู ที่ เกรงกลั ว
พระนามของพระองคแกขาพระ
องค
6พระองคจะทรงยืดพระชนม
ของกษัตริย ใหปเดือนของทาน
ยืนนานไปหลายชั่วอายุ
7ทานจะคอยเฝาตอพระพักตร
พระเจาเปนนิตย โอ ขอทรงแตง
ตั้ งความเมตตาและความจริงไว
คุมครองทาน
8แล วข าพระองค จะรองเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค
เสมอ ตามที่ขาพระองคทําตาม
คําปฏิญาณอยูแตละวันนั้น

ดาวิดวางใจในพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองเยดูธูน
เพลงสดุดีของดาวิด

62แน น อนจิ ต ใ จ ขอ ง
ขาพเจาคอยทาพระเจา

ความรอดของข าพเจ ามาจาก
พระองค
2พระองคเทานั้ นทรงเปนศิลา
และเปนความรอดของขาพเจา
เป นป อมปราการของข าพเจ า
ขาพเจาจะไมหว่ันไหวใหญโต
3พวกเจาจะคิดความรายตอคน
อื่นนานสักเทาใด เจาทุกคนจะ
ถูกสังหาร ผู เหมือนกําแพงที่
เอนและรั้วที่โยกเยก
4 เขาคิดแตเพียงจะผลักทานลง

สดุดี 60-62

(11) สดด 25:22 (12) สดด 18:32-42 (1) สดด 4:1 (2) สดด 42:6 (3) สดด 4:6-7
(4) สดด 61:7 (5) สดด 56:12 (6) สดด 21:4 (7) สดด 41:12 (8) สดด 30:12
(1) สดด 39:1 (2) สดด 18:2; 62:6 (3) สดด 4:2 (4) สดด 2:1-3; มธ 2:3-4
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หนา 1205
มาจากยศของทาน เขาพอใจใน
ความเท็จ เขาอวยพรดวยปาก
ของเขา แตเขาแชงอยูในใจ เซ-
ลาห
5 จิตใจของขาพเจา จงคอยทา
พระเจาแตองคเดียว เพราะ
ความหวั งของข าพเจ ามาจาก
พระองค
6พระองคเทานั้ นทรงเปนศิลา
และเปนความรอดของขาพเจา
เป นป อมปราการของข าพเจ า
ขาพเจาจะไมหว่ันไหว
7ความชวยใหรอดและสงาราศี
ของขาพเจาอยูที่พระเจา ศิลา
อันทรงมหิทธิฤทธิ์ และที่ ลี้ ภั ย
ของขาพเจาคือพระเจา
8ประชาชนเอย จงวางใจในพระ
องคตลอดเวลา จงระบายความ
ในใจของทานตอพระองค พระ
เจาทรงเปนที่ลี้ ภัยของเรา เซ-
ลาห
9คนฐานะต่ําก็ เปนสิ่ งไรสาระ
คนฐานะสูงก็เปนความเท็จ เมื่อ
ชั่ งดูเขาก็ลอยข้ึน เขารวมดวย
กันยังเบากวาสิ่งไรสาระ
10 อยาวางใจในการบีบบังคับ
อยาหวังเปลาดวยการปลนสะ-
ดม ถาความมั่งค่ังเพ่ิมข้ึน อยา
วางใจในสิ่งนั้น
11พระเจาตรัสครั้งหนึ่ง ขาพ-
เจ าได ยินอย างนี้ สองครั้ งแล ว
วาฤทธานุภาพเปนของพระเจา

12 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ความเมตตาเป นของพระองค
เพราะพระองคทรงสนองมนุษย
ทุกคนตามการงานของเขา

ดาวิดกระหายหาพระเจา
เพลงสดุดีของดาวิด
เมื่อทานอยูใน

ถิ่นทุรกันดารยูดาห

63โอ ขาแตพระเจา พระ
องค ทรงเป นพระเจ า

ของขาพระองค ขาพระองค
แสวงหาพระองคแตเชา จิตวิญ-
ญาณของขาพระองคกระหายหา
พระองค  เนื้อหนังของขาพระ
องค กระเสื อกกระสนหาพระ
องคในดินแดนที่ แหงและกระ-
หายน้ํา ที่ที่ไมมีน้ํา
2 เชนนั้นแหละ ขาพระองคจึง
เคยเห็นพระองค ในสถานบริ-
สุทธิ์ เห็นฤทธานุภาพและสงา
ราศีของพระองค
3 เพราะวาความเมตตาของพระ
องคดีกวาชีวิต ริมฝปากของขา
พระองคจะสรรเสริญพระองค
4 เชนนั้นแหละ ขาพระองคจะ
สรรเสริญพระองคตราบเทาชีวิต
ของขาพระองค ขาพระองคจะ
ชูมือตอพระนามของพระองค
5 จิ ตใจของข าพระองค จะอิ่ ม
หนําดังกินไขกระดูกและไขมัน
และปากของขาพระองคจะสรร-
เสริญพระองคด วยริมฝปากที่

สดุดี 62, 63

(5) สดด 42:5 (6) สดด 62:2 (7) อสย 45:25 (8) สดด 22:4-5 (9) สดด 39:5
(10) โยบ 20:19 (11) โยบ 33:14 (12) สดด 86:15 (1) 1 ซมอ 22:5 (2) สดด 27:4
(3) สดด 4:6 (4) สดด 104:33 (5) สดด 17:15; 36:7-9
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หนา 1206
ชื่นบาน
6 เมื่อขาพระองคคิดถึงพระองค
ขณะอยูบนที่นอน และตรึก-
ตรองถึงพระองคทุกๆยาม
7 เพราะพระองคทรงเปนความ
อุปถัมภของขาพระองค ขา
พระองคจึงเปรมปรีดิ์ อยู ในรม
ปกของพระองค
8 จิ ตวิญญาณของข าพระองค
เกาะติดอยูที่พระองค พระหัตถ
ขวาของพระองคชูขาพระองคไว

ดาวิดมั่นใจวา
พวกศัตรูจะถูกทําลาย

9แตบรรดาผู แสวงหาชี วิตของ
ขาพระองคเพ่ือทําลาย จะลง
ไปในที่ลึกแหงแผนดินโลก
10 เขาจะลมลงดวยดาบ เขาจะ
เปนเหย่ือของสุนัขจิ้งจอก
11 แตกษัตริยจะทรงเปรมปรีดิ์
ในพระเจา ทุกคนที่ปฏิญาณใน
พระนามของพระองค จะอวด
อางพระนามนั้น แตปากของคน
มุสาจะถูกปด

ดาวิดขอใหรอดพน
จากพวกศัตรู

ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

64โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงสดับเสี ยงของข า

พระองค เมื่ อขาพระองคอธิษ-
ฐาน ขอทรงสงวนชีวิตของขา
พระองค ไว จากความคิ ดกลั ว

ศัตรู
2ขอทรงซอนขาพระองคไวจาก
การหารืออยางลับๆของคนชั่ ว
จากการปองรายของคนกระทํา
ความชั่วชา
3 ผู ลับลิ้ นของเขาอยางลับดาบ
ผูเอาคําขมข่ืนเล็งอยางลูกธนู
4 ยิ งออกมาจากที่ ซุ ม ยั งคน
ปราศจากตําหนิ ยิงเขาทันทีและ
อยางไมกลัวเกรง
5 เขายึดจุดประสงคชั่วของเขาไว
มั่ น เขาพูดถึงการวางกับดัก
อยางลับๆ คิดวา "ใครจะเห็น
เขาทั้งหลายได"
6 เขาทั้ งหลายคนหาความชั่วชา
เขาทั้ งหลายคนหาอยางขมีขมัน
จนสําเร็จ เพราะความคิดภายใน
และจิตใจของมนุษยนั้ นลึกล้ํา
นัก
7แตพระเจาจะทรงยิงธนูใสเขา
เขาจะบาดเจ็บทันที
8 เพราะวาเขาทําใหลิ้ นของเขา
เปนสิ่งสะดุดแกเขาเอง ทุกคนที่
เห็นเขาจะหนีไป
9แลวทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะ
บอกถึงกิจการของพระเจา และ
ตรึกตรองถึงสิ่งนั้นที่พระองคได
ทรงกระทําแลว
10 คนชอบธรรมจะเปรมปรี ดิ์
ในพระเยโฮวาห และจะวางใจใน
พระองค บรรดาคนที่เที่ยงธรรม
ในจิตใจจะอวดอางพระองค

สดุดี 63, 64

(6) สดด 42:8 (7) สดด 54:3-4 (8) สดด 73:25 (9) สดด 35:4 (10) 1 ซมอ 26:10
(11) สดด 2:6 (1) สดด 27:7 (2) สดด 27:5 (3) สดด 57:4 (4) สดด 10:8-9
(5) อพย 15:9 (6) สดด 35:11 (7) สดด 7:12-13 (8) สดด 59:12 (9) สดด 40:3
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หนา 1207
การสรรเสริญพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง

เพลงสดุดีและบทเพลง
ของดาวิด

65โอ ขาแตพระเจา ใน
ศิ โยนการสรรเสริ ญ

คอยทาพระองค เขาจะทําตาม
คําปฏิญาณแกพระองค
2 โอ ขาแตพระองคผูทรงสดับ
คําอธิษฐาน เนื้ อหนังทั้ งสิ้นจะ
มายังพระองค
3ความชั่ วช าทั้ งหลายชนะข า
พระองค เนื่ องดวยการละเมิด
ของขาพระองคทั้ งหลาย พระ
องคก็จะทรงชําระลางให
ความประเสริฐของพระเจา
ตอผูเลือกสรรของพระองค

4สุขจริงหนอ ผูที่พระองคทรง
เลือกและนํามาใกลใหพํานักอยู
ในบริเวณพระนิเวศของพระองค
ขาพระองคทั้ งหลายจะอิ่ มเอิบ
ด วยความดีแห งพระนิ เวศของ
พระองค คือพระวิหารบริสุทธิ์
ของพระองค
5 โอ ขาแตพระเจาแหงความ
รอดของข าพระองค ทั้ งหลาย
พระองคจะทรงตอบขาพระองค
ทั้ งหลายด วยความชอบธรรม
โดยกิ จการที่ น าครั่ นคร าม
พระองคผู ทรงเปนความไววาง
ใจของที่ สิ้ นสุ ดปลายทั้ งปวง
ของแผนดินโลกและของคนที่

อยูทางทะเลที่ไกลโพน
6พระองค ผู ทรงสถาปนาภู เขา
ดวยพระกําลังของพระองค ทรง
คาดพระองคไวดวยอานุภาพ
7 ผูทรงระงับเสียงอึงคะนึงของ
ทะเล เสียงอึงคะนึงของคลื่น
ทะเล เสียงโกลาหลของชาว
ประเทศทั้งหลาย
8 ผูที่ อยู ในเขตแผนดินโลกไกล
โพนจึงเกรงกลัวตอหมายสําคัญ
ของพระองค พระองคทรงกระ-
ทําให เช าข้ึ นและเย็นลงกู กอง
ดวยความชื่นบาน
9พระองคทรงเย่ี ยมเยียนแผน
ดินโลก และทรงรดน้ํา พระองค
ทรงกระทําใหอุดมย่ิงดวยแมน้ํา
ของพระเจาซึ่ งมีน้ําเต็ม พระ
องคทรงจัดหาขาวใหเพราะทรง
จัดเตรียมโลกไวเชนนั้นแหละ
10 พระองคทรงรดน้ําตามรอย
ไถของมันอยางอุดม และใหข้ี
ไถราบลง ใหออนละมุนดวยฝน
และทรงอวยพรผลิตผลของมัน
11 พระองคทรงใหป เปนยอด
ดวยความดีของพระองค พระ
มรรคาทั้ งหลายของพระองคมี
ความไพบูลยยอยหยด
12 ทุ งหญ าในถิ่ นทุ รกั นดารก็
หยดยอย เนินเขาคาดเอวดวย
ความชื่นบาน
13ปาพงหมตัวดวยฝูงแพะแกะ
หุบเขาพราวไปดวยขาว เขาโห
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หนา 1208
รองดวยความชื่ นบานและรอง
เพลง
ดาวิดบอกถึงความประเสริฐ

อันพิเศษของพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง

บทเพลงหรือเพลงสดุดี

66แผนดินโลกทั้ งสิ้นเอย
จงทํ า เ สี ย ง ชื่ นบาน

ถวายพระเจา
2จงรองเพลงถวายพระเกียรติ
แดพระนามของพระองค จง
ถวายสรรเสริญอยางรุ งเรืองตอ
พระองค
3จงทูลพระเจาวา "พระราชกิจ
ของพระองคนาครั่นครามย่ิงนัก
ฤทธานุภาพของพระองค ใหญ
หลวงนัก จนศัตรูจะหมอบราบ
ตอเบ้ืองพระพักตรพระองค
4แผนดินโลกทั้ งสิ้นจะนมัสการ
พระองค และจะรองเพลงสรร-
เสริญพระองค เขาทั้ งหลายจะ
รองเพลงสรรเสริญพระนามของ
พระองค" เซลาห
5 จงมาดู สิ่ งที่ พระเจ าได ทรง
กระทํา พระราชกิจของพระองค
นาครั่ นคร ามตอบุตรทั้ งหลาย
ของมนุษย
6พระองคทรงเปลี่ ยนทะเลให
เปนดินแหง คนเดินขามแมน้ํา
ไป ที่นั่ นเราไดเปรมปรีดิ์ ใน
พระองค
7 ผู ทรงปกครองดวยอานุภาพ

ของพระองคเปนนิตย ผู ซึ่ ง
พระเนตรเฝาบรรดาประชาชาติ
อยู อยาใหคนมักกบฏยกยอง
ตนเอง เซลาห
8 โอ ชนชาติทั้ งหลายเอย จง
สรรเสริญพระเจาของเรา จงให
ไดยินเสียงสรรเสริญพระองค
9 ผู ทรงให จิ ตวิญญาณเราอยู
ทามกลางคนเปน และมิไดทรง
ยอมใหเทาเราพลาด
10 โอ ขาแตพระเจา เพราะพระ
องคทรงลองใจข าพระองคทั้ ง
หลาย พระองคทรงทดลองขา
พระองคอยางทดลองเงิน
11 พระองคทรงนําขาพระองค
ทั้งหลายเขามาในขาย พระองค
ทรงวางความทุกขยากไวที่ เอว
ของขาพระองค
12 พระองคทรงใหคนขับรถรบ
ทั บศี รษะของข าพระองค ทั้ ง
หลาย ขาพระองคทั้งหลายตอง
ลุยไฟลุยน้ํา แตพระองคยังทรง
นําขาพระองคมาสูที่อิ่มเอิบ
13 ขาพระองคจะเขาไปในพระ
นิ เวศของพระองคพร อมด วย
เครื่องเผาบูชา ขาพระองคจะทํา
ตามคําปฏิญาณตอพระองค
14 ตามที่ ริมฝปากขาพระองค
ไดพูดไว และที่ปากขาพระองค
ได กล าวในยามที่ ข าพระองค
ทุกขยากลําบาก
15 ข าพระองค จะถวายสั ตว
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หนา 1209
อ วนพี เป นเครื่ องเผาบู ชาแด
พระองค พรอมกับควันเครื่อง
สัตวบูชาดวยแกะผู ขาพระองค
จะถวายบูชาด วยวัวผู และแพะ
เซลาห
16 บรรดาผูที่ เกรงกลัวพระเจา
ขอเชิญมาฟง และขาพเจาจะ
บอกถึงวาพระองคไดทรงกระทํา
อะไรแกจิตวิญญาณขาพเจาบาง
17 ปากขาพเจ าได รองทูลพระ
องค และลิ้นขาพเจาไดยกยอง
พระองค
18 ถาขาพเจาไดบมความชั่วชา
ไวในใจขาพเจา องคพระผู เปน
เจาจะไมทรงสดับ
19 แตพระเจาไดทรงสดับแนที
เดียว พระองคไดทรงฟงเสียงคํา
อธิษฐานของขาพเจา
20 สาธุการแดพระเจา เพราะวา
พระองคไมทรงปฏิเสธคําอธิษ-
ฐานของขาพเจา หรือยับย้ัง
ความเมตตาของพระองค เสี ย
จากขาพเจา

การสรรเสริญพระเจา
ถึงหัวหนานักรองใชเครื่องสาย

เพลงสดุดีหรือบทเพลง

67ขอพระเจ าทรงพระ
เมตตาตอขาพระองค

ทั้ งหลาย และอํานวยพรแกขา
พระองค ขอพระองคทรงให
พระพักตรฉายสว างแกข าพระ
องค เซลาห

2 เพ่ื อพระมรรคาของพระองค
จะเป นที่ รู จั กในแผ นดิ นโลก
ความรอดของพระองคจะเปนที่
ทราบท ามกลางบรรดาประชา
ชาติทั้งสิ้น
3โอ ขาแตพระเจา ขอชนชาติทั้ง
หลายสรรเสริญพระองค ใหชน
ชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค
4โอ ขอใหชาวประเทศทั้งหลาย
ยินดี และร องเพลงด วยความ
ชื่นบาน เพราะพระองคจะทรง
พิพากษาชนชาติทั้ งหลายดวย
ความชอบธรรม และทรงครอบ
ครองชาวประเทศทั้ งหลายใน
โลก เซลาห
5โอ ขาแตพระเจา ขอชนชาติทั้ง
หลายสรรเสริญพระองค ใหชน
ชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค
6แลวแผนดินโลกจึงจะได เกิด
ผล พระเจาคือพระเจาของเรา
จะทรงอํานวยพระพรแกเรา
7พระเจาจะทรงอวยพระพรแก
เรา แลวที่สุดปลายแผนดินโลก
จะเกรงกลัวพระองค
การอธิษฐานเมื่อคนอิสราเอล

ยายหีบพันธสัญญา
ถึงหัวหนานักรอง

เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ของดาวิด

68ขอพระเจ าทรงลุกข้ึ น
ให ศั ตรู ของพระองค

กระจายไป ใหบรรดาผูที่เกลียด
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หนา 1210
ชังพระองคหนีไปตอเบ้ื องพระ
พักตรพระองค
2ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรง
ไลเขาไปฉันนั้น ข้ี ผ้ึงละลายตอ
หนาไฟฉันใด ก็ขอใหคนชั่ ว
พินาศตอเบ้ื องพระพักตรพระ
เจาฉันนั้น
3แตขอใหคนชอบธรรมชื่นบาน
ให เขาเต นโลดต อเ บ้ื องพระ
พักตรพระเจา ใหเขาลิงโลดดวย
ความชื่นบาน
4จงรองเพลงถวายพระเจา จง
รองเพลงสรรเสริญพระนามของ
พระองค จงยกยองพระองคผู
ทรงเมฆเป นพาหนะโดยพระ
นามของพระองค คือพระเยโฮ-
วาห จงลิงโลดตอเบ้ืองพระ
พักตรพระองค
5พระเจ าในที่ ประทับบริสุทธิ์
ของพระองค ทรงเปนพระบิดา
ของคนกําพราพอ และทรงเปน
ผูพิพากษาของหญิงมาย
6พระเจาทรงใหคนเปลี่ยวเปลา
อยู ในครอบครัว พระองคทรง
ปลดปลอยคนเหลานั้นที่ถูกลาม
ดวยโซตรวน แตคนมักกบฏจะ
อาศัยในแผนดินที่แหงแลง
7โอ ขาแตพระเจา เมื่อพระองค
เสด็จนําหนาประชาชนของพระ
องค เมื่อพระองคเสด็จไปตาม
ถิ่นทุรกันดาร เซลาห
8แผนดินโลกก็หว่ันไหว ทอง

ฟ าก็ เทฝนลงมาต อเบ้ื องพระ
พักตรพระเจา  ภูเขาซีนายโนม
สั่ นสะเทือนตอเบ้ืองพระพักตร
พระเจาคือพระเจาของอิสราเอล
9โอ ขาแตพระเจา พระองคทรง
สงฝนอันอุดมลงมา เมื่อมรดก
ของพระองคออนระโหย พระ
องคทรงฟนข้ึนใหม
10 ชุมนุมชนของพระองคก็มา
อาศัยในนั้น โอ ขาแตพระเจา
โดยความดีของพระองค พระ
องคทรงจัดเตรียมไว ใหแกคน
ขัดสน
11 องคพระผู เปนเจาประทาน
พระวจนะ พวกที่นําขาวนั้นก็
เปนพวกใหญโต
12 บรรดากษัตริยของกองทัพ
ทั้ งหลายก็หนีไป ผูหญิงที่ อยู
บานก็เอาขาวของที่ ริบมาไดแบง
กัน
13 ถึงแมทานนอนอยูทามกลาง
คอกแกะ ทานก็จะเหมือนปก
นกเขาที่ บุดวยเงิน และขนของ
มันที่บุดวยทองคํา
14 เมื่ อผู ทรงมหิทธิฤทธิ์ กระ-
จายกษัตริย ณ ที่นั่น มันก็ขาว
เหมื อนหิ มะที่ ตกลงบนภู เขา
ศัลโมน
15 ภูเขาของพระเจาเหมือนยัง
ภูเขาเมืองบาชาน ภูเขาที่มียอด
สูงก็เหมือนยังภูเขาเมืองบาชาน
16 ภูเขาที่มียอดสูงเอย ทําไม
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หนา 1211
มองดวยความริษยา ณ ที่ภูเขา
ซึ่งพระเจาทรงประสงคใหเปนที่
พํานักของพระองค เออ ที่ที่
พระเยโฮวาหจะประทับเปนนิตย
17 รถรบของพระเ จ า อ เนก
อนันต คือมีทูตสวรรคนับเปน
พันๆ องคพระผู เปนเจาทรง
สถิ ตอ ยู ท ามกลางพวกเขา
เหมือนในซีนาย คือในสถาน
บริสุทธิ์
18 พระองคเสด็จข้ึนสู เบ้ืองสูง
พระองคทรงนําพวกเชลยไปเปน
เชลยอีก และรับของประทาน
เพ่ือมนุษย และรับเพ่ือผูที่กบฏ
ดวย เพ่ือพระเยโฮวาหพระเจา
จะทรงประทับทามกลางพวกเขา
19 สาธุการแดองคพระผู เปน
เจา ผูทรงค้ําชูเราทั้ งหลายอยู
ทุกวัน พระเจาผูทรงเปนความ
รอดของเรา เซลาห
20 พระเจาของเราเปนพระเจา
แหงความรอด ซึ่ งไดพนความ
ตายนั้ นก็อยู ที่ พระเจ าคือองค
พระผูเปนเจา
21 แต พระเจ าจะทรงตี ศี รษะ
ของศัตรู ของพระองค ให แตก
คือกระหมอมมีผมของผู ที่ ขืน
ดําเนินในทางละเมิดของเขา
22 องคพระผู เป นเจ าตรั สว า
"เราจะนําเขาทั้ งหลายกลับมา
จากบาชาน เราจะนําประชาชน
ของเรากลั บมาจากที่ ลึ กของ

ทะเล
23 เพ่ือเจาจะเอาเทาอาบเลือด
ของคู อริของเจา เพ่ือลิ้ นสุนัข
ของเจาจะมีสวนดวย"
24 โอ ขาแตพระเจา การเสด็จ
ของพระองคปรากฏแลว การ
เสด็ จของพระเจ าของข าพระ
องค พระมหากษัตริยของขา
พระองค เขาในสถานบริสุทธิ์
25 นักรองนําหนา นักดนตรีคัด
ทาย ระหวางนั้นมีสตรีเลนรํา-
มะนา
26 ทานทั้งหลายผู เปนน้ําพุของ
อิสราเอล จงสรรเสริญพระเจา
คือองคพระผูเปนเจาในที่ชุมนุม
ใหญ
27 นั่ นมี เบนยามินผู นอยที่ สุด
นําหนา บรรดาเจานายยูดาหอยู
เปนหมูใหญ เจานายแหงเศบู-
ลุน เจานายแหงนัฟทาลี
28 โอ ขาแตพระเจา ขอทรง
เรียกอานุภาพของพระองคมา
พระเจาทรงบัญชาพระกําลังของ
พระองค   พระองคผูไดทรง
กระทําเพ่ือขาพระองคทั้งหลาย
29บรรดากษัตริยจะนําของกํา-
นัลมาถวายพระองค เนื่องดวย
พระวิหารของพระองคที่เยรูซา-
เล็ม
30 ขอทรงขนาบหมู คนที่ แทง
ดวยหอก ฝูงวัวกับลูกวัวแหง
ชนชาติทั้ งหลาย จนเขาทุกคน
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หนา 1212
ยินยอมดวยถวายเงินแผน ขอ
ใหชนชาติทั้งหลายผูปติยินดีใน
สงครามไดกระจัดพลัดพรากไป
31 พวกเจ านายจะออกมาจาก
อียิปต เอธิโอเปยจะรีบย่ืนมือ
ของเขาออกทูลพระเจา
32 โอ บรรดาอาณาจักรแหง
แผนดินโลกเอย จงรองเพลง
ถวายพระเจา จงรองเพลงสรร-
เสริญองคพระผูเปนเจา เซลาห
33 ตอพระองคผูทรงฟาสวรรค
ฟาสวรรคดึกดําบรรพ ดูเถิด
พระองคทรงเปลงพระสุรเสียง
ของพระองค คือพระสุรเสียง
ทรงมหิทธิฤทธิ์
34 จงถวายฤทธานุภาพแดพระ
เจา ซึ่งความสูงสงของพระองค
อยูเหนืออิสราเอล และฤทธานุ-
ภาพของพระองคอยูในทองฟา
35 โอ ขาแตพระเจา พระองค
ทรงน าครั่ นคร ามนั กในสถาน
บริสุทธิ์ของพระองค คือพระเจา
ของอิสราเอล พระองคนั้นประ-
ทานฤทธิ์และกําลังแกประชาชน
ของพระองค สาธุการแดพระ
เจา

ดาวิดรองทุกข
ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองโชชานิม
เพลงสดุดีของดาวิด

69โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงชวยขาพระองคให

รอด เพราะน้ําข้ึนมาถึงจิตวิญ-
ญาณขาพระองคแลว
2ขาพระองคจมอยูในเลนลึกไม
มีที่ ยืน ขาพระองคมาอยูในน้ํา
ลึกและน้ําทวมขาพระองค
3ข าพระองคออนระอาใจดวย
เหตุรองไห คอของขาพระองค
แหงผาก ตาของขาพระองคมัว
ลง ดวยการคอยทาพระเจาของ
ขาพระองค
4บรรดาคนที่ เกลียดชังขาพระ
องคโดยไรเหตุ มีมากย่ิงกวา
เสนผมบนศีรษะขาพระองค คน
ที่จะทําลายขาพระองคก็มีอิทธิ-
พล คือผูที่ เปนพวกศัตรูของขา
พระองคอยางไมมีเหตุ แลวขา
พระองค ไดส งคืนสิ่ งที่ ข าพระ
องคมิไดขโมยไป
5โอ ขาแตพระเจา พระองคทรง
ทราบถึงความโงของขาพระองค
ความผิดบาปที่ขาพระองคกระ-
ทําแลวมิไดซอนไวจากพระองค
6 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
พระเจาจอมโยธา ขออยาให
บรรดาผูที่คอยทาพระองคไดรับ
ความอายเพราะขาพระองค โอ
ขาแตพระเจาของอิสราเอล ขอ
อย าใหบรรดาผู ที่ เสาะหาพระ
องคไดความอัปยศเพราะขาพระ
องค
7ที่ ข าพระองคทนการเยาะเยย
ที่ ความอับอายไดคลุมหน าข า

สดุดี 68, 69

(31) สดด 72:8-11 (32) สดด 67:2-5 (33) สดด 68:4 (34) สดด 29:1-2
(35) สดด 45:4 (1) สดด 45:1 (2) สดด 40:2; ยรม 38:6 (3) สดด 6:6; 13:1-3
(4) ยน 15:25 (5) สดด 17:3; 19:12 (6) สดด 7:7 (7) สดด 22:6-8; 44:22

 19_psa.pub 
 page 74

 Friday, December 09, 2005 12:53 



หนา 1213
พระองคไวก็เพราะเห็นแกพระ
องค
8 ข าพระองค กลายเป นแขก
แปลกหนาของพ่ีนอง และเปน
คนตางดาวของบุตรแหงมารดา
ขาพระองค
9ความรอนใจในเรื่องพระนิเวศ
ของพระองคไดทวมทนขาพระ
องค และคําพูดเยาะเยยของ
บรรดาผูที่เยาะเยยพระองค ตก
อยูแกขาพระองค
10 เมื่ อขาพระองครองไหและ
ถอมใจลงดวยการอดอาหาร มัน
กลายเป นการเยาะเย ยข าพระ
องค
11 ข าพระองค ใช ผ ากระสอบ
เปนเครื่ องนุ งหม ขาพระองค
กลายเปนข้ีปากของเขา
12 คนที่ นั่ งที่ ประตู เมืองก็ พูด
ตําหนิขาพระองค คนข้ีเมาแตง
เพลงรองวาขาพระองค
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แต
สวนขาพระองค ขาพระองค
อธิษฐานตอพระองคในเวลาอัน
เหมาะสม โอ ขาแตพระเจา โดย
ความเมตตาอั นอุ ดมของพระ
องค ขอทรงโปรดฟงขาพระองค
ดวยความจริงแหงความรอดของ
พระองค
14 ขอทรงชวยขาพระองคใหพน
จากจมลงในเลน ขอทรงชวยขา
พระองคใหพนจากคนที่ เกลียด

ชังขาพระองคและจากน้ําลึก
15 ขออยาใหน้ําทวมขาพระองค
หรือน้ําที่ลึกกลืนขาพระองคเสีย
หรือปากแดนผู ตายงับข าพระ
องคไว
16 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงฟงขาพระองค เพราะความ
เมตตาของพระองคนั้นเลิศ ขอ
ทรงหั นมาหาข าพระองค ตาม
พระกรุณาอันอุดมของพระองค
17 ขออยาทรงซอนพระพักตร
ของพระองคเสียจากผู รับใชของ
พระองค เพราะขาพระองคทุกข
ใจ ขอทรงรีบฟงขาพระองค
18 ขอมาใกลจิตวิญญาณขาพระ
องค ทรงไถจิตวิญญาณนั้นไว
เพราะศัตรูของขาพระองค  ขอ
ทรงปลดเปลื้องขาพระองค
19 พระองคทรงทราบการที่ เขา
เยาะเยยขาพระองคแลว ทั้ ง
ความอายและความอัปยศของ
ขาพระองค บรรดาคูอริของขา
พระองคอยู ตอพระพักตรพระ
องคหมด
20 การเยาะเยยกระทําใหจิตใจ
ขาพระองคชอกช้ํา ขาพระองค
จึงหมดกําลังใจ ขาพระองคมอง
หาผูสงสาร แตก็ไมมี หาผูเลา
โลม แตขาพระองคหาไมพบ
21 เขาให ดีหมีแก ข าพระองค
เปนอาหาร ใหน้ําสมสายชูแก
ขาพระองคดื่มแกกระหาย
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หนา 1214
22 ขอใหสํารับที่อยูตรงหนาเขา
เองกลายเปนบวงแรว และสิ่งที่
ควรเปนสําหรับความสุขสบาย
ของเขาใหกลายเปนเครื่องดัก
23 ขอใหตาของเขามืดไปเพ่ื อ
เขาจะไดมองไมเห็น และทํา
บ้ันเอวเขาใหสั่ นสะเทือนเรื่ อย
ไป
24 ขอทรงเทความกริ้ วลงเหนือ
เขา และใหความกร้ิวอันรอนย่ิง
ตามทันเขา
25 ขอใหที่ อาศัยของเขารกราง
และอย าให ผู ใดอาศั ยอยู ใน
เต็นทของเขา
26 เพราะเขาไดขมเหงผู ที่ พระ
องคทรงเฆี่ยนตี เขาเลาถึงความ
เจ็บปวดของผูที่พระองคใหบาด
เจ็บแลว
27 ขอทรงเพิ่ มโทษความชั่ วชา
แลวทรงเพ่ิมอีก อยาใหเขาได
รับความชอบธรรมจากพระองค
28 ขอใหเขาถูกลบออกเสียจาก
ทะเบียนผูมีชีวิต อยาใหเขาข้ึน
ทะเบียนไวในหมูคนชอบธรรม
29 แตขาพระองคทุกขยากและ
มีความเศราโศก โอ ขาแตพระ
เจา  ขอความรอดของพระองค
ตั้งขาพระองคไวใหสูง
30 ขาพเจาจะสรรเสริญพระนาม
พระเจาดวยบทเพลง ขาพเจาจะ
ยกยองพระองคโดยโมทนาพระ
คุณ

31 การนั้ นจะเปนที่ พอพระทัย
พระเยโฮวาหมากกวาวัวผู หรือ
วัวผูทั้งเขาและกีบ
32 บรรดาผู ถอมใจจะเห็นและ
ยินดี ทานผูเสาะหาพระเจา ขอ
ใหใจของทานฟนชื่นข้ึน
33 เพราะพระเยโฮวาหทรงสดับ
คนขัดสน และมิไดทรงดูหมิ่น
คนของพระองคที่ถูกจองจํา
34 ขอฟ าสวรรค และแผ นดิ น
โลกสรรเสริญพระองค ทั้งทะเล
และสรรพสิ่งที่ เคลื่อนไหวอยูใน
นั้น
35 เพราะพระเจาจะทรงชวยศิ-
โยนใหรอด และจะสรางหัวเมือง
ยูดาห ข้ึน เขาทั้ งหลายจะอาศัย
อยูที่นั่น และไดเปนกรรมสิทธิ์
36 เชื้ อสายของผู รับใชของพระ
องคจะไดเปนมรดก และบรรดา
ผู ที่ รักพระนามของพระองคจะ
อยูที่นั่น
คนอธรรมและคนชอบธรรม

ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

สําหรับการบูชาอันเปนที่ระลึก

70โอ ขาแตพระเจา ขอ
ทรงเรงมาชวยข าพระ

องคใหพน โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขอทรงเรงมาชวยขาพระ
องคเถิด
2ขอให ผู ที่ มุ งเอาชี วิ ตของข า
พระองค ได อายและเกิดความ
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หนา 1215
อลวน ขอใหผูปรารถนาที่จะให
ขาพระองคเจ็บนั้นตองหันกลับ
ไปและไดความอัปยศ
3 ผูที่พูดวา "อาฮา อาฮา" นั้น
ขอใหตองหันกลับไปเพราะเปน
ผลแหงความอายของเขา
4ขอใหบรรดาผู ที่ แสวงหาพระ
องค เปรมปรีดิ์ และยินดีในพระ
องค ขอใหบรรดาผูที่ รักความ
รอดของพระองค กลาวเสมอวา
"พระเจาใหญย่ิงนัก"
5แตขาพระองคยากจนและขัด
สน โอ ขาแตพระเจา ขอทรงรีบ
มาหาขาพระองค โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห ขออยาทรงรอชา พระ
องคทรงเป นผู อุ ปถั มภ และผู
ชวยใหพนของขาพระองค

ดาวิดทูลขอเพื่อตนเอง
และเรื่องพวกศัตรูของทาน

71โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขาพระองควางใจในพระ

องค อยาใหขาพระองครับความ
ละอายเลย
2ขอทรงชวยขาพระองคใหพน
และหลีกเลี่ยงหลบหนีโดยความ
ชอบธรรมของพระองค ขอทรง
เอียงพระกรรณฟงขาพระองค
ขอทรงชวยขาพระองคใหรอด
3ขอพระองคทรงเปนที่ลี้ภัยเขม
แข็ งของข าพระองค ที่ ข าพระ
องคอาศัยเสมอ พระองคทรง
บัญชาที่ จะช วยข าพระองค ให

รอด เพราะพระองคทรงเปน
ศิลาและเปนปอมปราการของ
ขาพระองค
4 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค  ขอทรงชวยขาพระองคให
พนจากมือคนชั่ว จากเงื้อมมือ
ของคนอธรรมและคนดุราย
5 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
พระเจา เพราะพระองคทรงเปน
ความหวังของขาพระองค พระ
องคทรงเปนที่วางใจของขาพระ
องคตั้งแตเด็กๆมา
6ขาพระองคพ่ึ งพระองคตั้ งแต
กําเนิด พระองคทรงเปนผูนํา
ขาพระองคมาจากครรภมารดา
ขาพระองค ขาพระองคจะสรร-
เสริญพระองคเสมอ
7ขาพระองค เปนที่ อัศจรรยใจ
ของคนเปนอันมาก แตพระองค
ทรงเปนที่ ลี้ ภัยเขมแข็งของขา
พระองค
8ขอใหปากของขาพระองคเต็ม
ไปดวยการสรรเสริญพระองค
และถวายเกียรติแดพระองควัน
ยังคํ่า
9 เมื่อวัยชรา ขออยาทรงเหว่ียง
ขาพระองคทิ้ งเสีย ขออยาทรง
ทอดทิ้ งขาพระองค เมื่ อขาพระ
องคหมดแรง
10 เพราะบรรดาศั ตรู ของข า
พระองค กล าวร ายข าพระองค
บรรดาผู ที่ จ องเอาชี วิตของข า

สดุดี 70, 71
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หนา 1216
พระองคปรึกษากัน
11 และกลาววา "พระเจาทรง
ทอดทิ้ งเขาแลว จงขมเหงและ
ฉวยเขาไว เพราะไมมีผู ใดชวย
เขาใหพน"
12 โอ ขาแตพระเจา ขออยาทรง
อยู ไกลขาพระองค โอ ขาแต
พระเจาของขาพระองค ขอทรง
รีบมาชวยขาพระองค
13 ขอให ศัตรูชี วิตของข าพระ
องค รั บความอายและถู กล าง
ผลาญเสีย ผูเสาะหาที่จะทําอัน-
ตรายขาพระองคนั้น ขอใหการ
เยาะเย ยและความอัปยศท วม
เขา
14 แต ข าพระองค จะหวั งอยู
ตลอดไป และจะสรรเสริญพระ
องคมากย่ิงข้ึนๆ
15ปากของขาพระองคจะเลาถึง
ความชอบธรรมและความรอด
ของพระองควันยังคํ่า เพราะจํา-
นวนเหลานั้นมากมายเกินความ
รูของขาพระองค
16 ข าพระองค จะไปด วยพระ
กําลังขององคพระผู เปนเจาพระ
เจา ขาพระองคจะกลาวถึงความ
ชอบธรรมของพระองค ของพระ
องคเทานั้น
17 โอ ขาแตพระเจา พระองค
ทรงสอนขาพระองคตั้งแตเด็กๆ
มา และขาพระองคยังปาวรอง
ราชกิจมหัศจรรยของพระองค

18 แมจะถึงวัยชราและผมหงอก
ก็ตาม โอ ขาแตพระเจา ขออยา
ทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย จน
กว าข าพระองค จะประกาศถึ ง
อานุภาพของพระองคแกชั่วอายุ
ถัดไป และฤทธิ์เดชของพระองค
แกบรรดาผูที่จะเกิดมา

การสรรเสริญพระเจา
19 โอ ขาแตพระเจา ความชอบ
ธรรมของพระองคไปถึงที่สูงนั้น
โอ ขาแตพระเจา พระองคผูได
ทรงกระทําการใหญ ผู ใดจะ
เหมือนพระองค
20 พระองค ผู ทรงกระทําใหขา
พระองคประสบความทุกขยาก
ลําบากเป นอั นมากจะทรงรื้ อ
ขาพระองค ข้ึนมาอีก พระองค
จะทรงนําขาพระองค ข้ึ นมาอีก
จากที่ลึกของโลก
21 พระองคจะทรงเพิ่ มเกียรติ
แกขาพระองค และเลาโลมขา
พระองครอบดาน
22 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค ฝายขาพระองคจะสรร-
เสริญพระองคดวยพิณใหญถึง
เร่ืองความจริงของพระองค โอ
ขาแตองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล
ข าพระองค จะร องเพลงสรร-
เสริญพระองคดวยพิณเขาคู
23 ริมฝปากของขาพระองคจะ
โหรองดวยความชื่นบาน เมื่ อ
ขาพระองครองเพลงสรรเสริญ
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หนา 1217
พระองค ทั้งจิตวิญญาณของขา
พระองคดวย ซึ่งพระองคไดทรง
ไถไว
24 และลิ้ นของข าพระองค จะ
พูดถึงความชอบธรรมของพระ
องคตลอดวันยังคํ่า เพราะผูซึ่ง
แสวงหาที่ จะทําอันตรายขาพระ
องค ได รั บความอั บอายและ
อัปยศ
ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน
เพลงสดุดีเพ่ือซาโลมอน

72โอ ขาแตพระเจา ขอ
ประทานความยุติธรรม

ของพระองคแกกษัตริย และ
ความชอบธรรมของพระองคแก
ราชโอรส
2ทานจะไดพิพากษาประชาชน
ของพระองค ด วยความชอบ
ธรรม และคนยากจนของพระ
องคดวยความยุติธรรม
3บรรดาภูเขาจะบังเกิดสันติสุข
สําหรับประชาชน และเนินเขา
โดยความชอบธรรม
4ท านจะสู คดี ของคนยากจน
แหงประชาชน ใหการชวยใหพน
แกลูกหลานของคนขัดสน และ
จะทุบผูบีบบังคับเปนชิ้นๆ
5พวกเขาจะเกรงกลัวพระองค
ตราบที่ ดวงอาทิ ตย และดวง
จันทรคงอยู ตลอดทุกชั่วอายุ
6ทานจะเปนเหมือนฝนที่ตกบน
หญาที่ตัดแลว เหมือนหาฝนที่

รดแผนดินโลก
7ในสมัยของทานคนชอบธรรม
จะเจริญข้ึน และสันติภาพอัน
อุดมจนไมมีดวงจันทร
8ท านจะครอบครองจากทะเล
ถึงทะเล และจากแมน้ํานั้ นถึง
ที่สุดปลายแผนดินโลก
9บรรดาผูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร
จะกราบลงตอทาน และบรรดา
ศัตรูของทานจะเลียผงคลี
10 บรรดากษั ตริ ย แห งเมื อง
ทารชิชและของเกาะทั้ งปวงจะ
ถวายราชบรรณาการ บรรดา
กษัตริยแหงเชบาและเส-บาจะ
นําของกํานัลมา
11 กษัตริ ย ทั้ งปวงจะกราบลง
ไหวทาน บรรดาประชาชาติจะ
ปรนนิบัติทาน
12 เพราะทานจะชวยคนขัดสน
ใหพนเมื่อเขารองทูล คนยากจน
และคนที่ไรผูอุปถัมภ
13 ทานจะสงสารคนออนเปลี้ ย
และคนขัดสน และชวยชีวิต
บรรดาคนขัดสน
14 ท านจะไถชี วิ ตของเขาจาก
การหลอกลวงและความรุนแรง
และโลหิตของเขาจะประเสริฐใน
สายตาของทาน
15 ท านผู นั้ นจะมีชี วิตยืนนาน
คนจะถวายทองคําเมืองเชบาแก
ทาน เขาจะอธิษฐานเผื่ อทาน
เร่ือยไป และจะอวยพรทานวัน
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หนา 1218
ยังคํ่า
16 จะมีขาวอุดมในแผนดินบน
ยอดภูเขาทั้ งหลาย ผลของ
แผนดินจะแกวงไกวเหมือนเล-
บานอน และคนจากนครจะบาน
ออกเหมือนหญาในทุงนา
17 นามของทานจะดํารงอยู เปน
นิตย ชื่ อเสียงของทานจะย่ัง-
ยืนอยางดวงอาทิตย คนจะอวย
พรกันเองโดยใชชื่อทาน ประชา
ชาติทั้ งปวงจะเรียกทานวาผู ได
รับพระพร
18 สาธุการแดพระเยโฮวาหพระ
เจา พระเจาแหงอิสราเอล ผูทรง
กระทําสิ่งมหัศจรรยแตพระองค
เดียว
19 สาธุการแดพระนามรุ งโรจน
ของพระองคเปนนิตย ขอสงา
ราศีของพระองคเต็มโลก เอเมน
และเอเมน
20 คําอธิษฐานของดาวิด บุตร
ชายของเจสซี จบเทานี้

เลมที่สาม
ซึ่งเปรียบกับหนังสือเลวีนิติ
เกี่ยวกับสถานบริสุทธิ์
พระประสงคของ
พระเจาสําหรับ
คนชอบธรรม
และคนอธรรม

เพลงสดุดีของอาสาฟ

73แท จริ งพระเจ าทรงดี
ตออิสราเอล ตอบุคคล

ผูมีใจบริสุทธิ์
2แตขาพเจาเลา เทาของขาพ-
เจาเกือบสะดุด ยางเทาของ
ขาพเจาหมิ่นพลาดเต็มทีแลว
3 เพราะขาพเจาริษยาคนโงเขลา
เมื่ อขาพเจาเห็นความเจริญรุ ง
เรืองของคนชั่ว
4 เพราะเขาทั้ งหลายไมมีความ
เจ็บปวดเมื่อเขาตายไป แตกําลัง
ของเขายังสมบูรณอยู
5 เขาทั้งหลายไมลําบากอยางคน
อื่นๆ เขาทั้งหลายไมรับภัยอยาง
คนอื่นๆ
6 เพราะฉะนั้นความเยอหย่ิงจึง
เปนสรอยคอของเขา ความทา-
รุณคลุมเขาไวอยางเครื่ องแตง
กาย
7 ตาของ เขาพองด วยความ
อวนพี เขามีสิ่ งของเหลือเฟอ
ตามใจปรารถนา
8 เขาเยยและพูดดวยความมุ ง
ราย เขาใฝสูงขูวาจะบีบบังคับ
9 เขาอาปากสูฟาสวรรค และลิ้น
ของเขาก็คะนองไปในโลก
10ประชาชนของพระองคจึงหัน
กลับมา และน้ําแหงความบริ-
บูรณถูกบีบใหเขาทั้งหลาย
11 และเขาทั้งหลายพูดวา "พระ
เจาทรงทราบไดอยางไร พระ
องคผูสูงสุดมีความรูหรือ"
12 ดูเถิด คนอธรรมเปนเชนนี้
แหละ เขาเจริญในแผนดินโลก
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หนา 1219
และรํ่ารวยขึ้น
13 แทจริง ขาพเจาชําระใจให
สะอาด และชําระมือดวยความ
บริสุทธิ์ก็เปลาประโยชน
14 เพราะข าพเจารับภัยอยู วัน
ยังคํ่าและถูกขนาบอยูทุกเชา
15 ถ าข าพระองค ได พู ดว า
"ขาพเจาจะพูดอยางนี้ " ดูเถิด
ขาพระองคจะทําผิดตอชั่ วอายุ
แหงบุตรทั้ งหลายของพระองค
แลว
16 แตเมื่ อขาพระองคตริตรอง
วา จะเขาใจเรื่ องนี้ ไดอยางไร
ขาพระองครู สึกวา เปนงานที่
เหน็ดเหนื่อย
17 จนข าพระองค เข า ไปใน
สถานบริสุทธิ์ของพระเจา แลว
ข าพระองค จึ งพิ เคราะห เห็ น
ปลายทางของเขาทั้งหลาย
18 จริงละ พระองคทรงวางเขา
ไวในที่ลื่น พระองคทรงกระทํา
ใหเขาลมถึงความพินาศ
19 เขาถูกนําไปสู การรกรางใน
ครู เดียวเสียจริงๆ เขาถูก
ครอบงําด วยความสยดสยอง
อยางสิ้นเชิง
20 โอ ขาแตองคพระผู เปน
เจา  เหมือนความฝนทั้งที่ตื่น
อยู เมื่ อพระองคทรงตื่นอยู
พระองคจะดูหมิ่นภาพของเขา
21 เมื่ อจิ ตใจของข าพระองค
ขมข่ืน เมื่ อขาพระองคเสียว

แปลบถึงหัวใจ
22 ขาพระองคโฉด และไม
เดียงสา ขาพระองคประพฤติ
เหมือนสัตวตอพระพักตรพระ
องค
23 ถึงกระนั้นก็ดี ขาพระองค
อยูกับพระองคเสมอ พระองค
ทรงจับมือขวาของขาพระองคไว
24 พระองค จะทรงนําข าพระ
องคดวยความปรึกษาของพระ
องค และภายหลังพระองคจะ
ทรงนําข าพระองค ให ได รั บ
เกียรติยศ
25 นอกจากพระองค ขาพระ
องคมิมีผู ใดในฟาสวรรค นอก
จากพระองคแลว ขาพระองคไม
ปรารถนาผูใดในโลก
26 เนื้ อหนั งและจิตใจของข า
พระองคจะวายไป แตพระเจา
ทรงเปนกําลังใจของขาพระองค
และเป นส วนของข าพระองค
เปนนิตย
27 เพราะดูเถิด บุคคลผูหาง
เหินจากพระองคจะพินาศ พระ
องคทรงให บุคคลที่ ไม จริงตอ
พระองคดับไป
28 แตสวนขาพระองค ที่จะเขา
ใกลพระเจานั้นดี ขาพระองค
ไดวางใจในองคพระผู เปนเจ า
พระเจา เพ่ือขาพระองคจะได
เลาถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระ
องค
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หนา 1220
คําพยากรณไวทุกขเรื่อง
การทําลายกรุงเยรูซาเล็ม

เมื่อพวกอิสราเอล
ถูกนําไปเปนเชลย

มัสคิลบทหนึ่งของอาสาฟ

74โอ ขาแตพระเจา ไฉน
พระองคทรงเหว่ียงขา

พระองค ทั้ งหลายทิ้ งเสี ยเป น
นิตย ไฉนความกริ้ วของพระ
องคกรุนข้ึนตอแกะแหงทุงหญา
ของพระองค
2ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของ
พระองค ซึ่ งพระองคทรงไถมา
แตดึกดําบรรพ ซึ่งพระองคทรง
ไถไวใหเปนตระกูลที่ เปนมรดก
ของพระองค ขอทรงระลึกถึง
ภูเขาศิโยน ซึ่งพระองคทรงเคย
ประทับนั้น
3 ขอทรงนําย างพระบาทของ
พระองคมายังซากปรักหักพังอยู
เนืองนิตย คือมายังสิ่ งทั้ งปวง
ที่ถูกศัตรูกระทําอยางชั่ วรายใน
สถานบริสุทธิ์นั้น
4พวกคู อริของพระองค คําราม
อยู กลางสถานประชุมของพระ
องค เขาตั้งธงของเขาเองไวเปน
หมายสําคัญ
5คนหนึ่ งคนใดจะมี ชื่ อเสี ยง
เหมือนคนยกขวานขึ้นเหนือพุม
ตนไม
6แตบัดนี้ บรรดาไมที่ แกะสลัก
ทั้ งสิ้ นเขาก็ พั งลงมาเสี ยด วย

ขวานและคอน
7 เขาเอาไฟเผาสถานบริ สุ ทธิ์
ของพระองค เขาทําลายความ
ศักดิ์ สิทธิ์ แหงสถานที่พระนาม
ของพระองคประทับนั้นถึงดิน
8 เขารําพึงในใจวา "เราจงทํา
ลายเขาทั้งหลายใหสิ้นเชิง" เขา
เผาบรรดาสถานประชุมของพระ
เจาที่ในแผนดินหมด
9พวกเราไมเห็นหมายสําคัญทั้ง
หลายของเรา ไมมีผูพยากรณ
อีกแลว ในพวกเราไมมีใคร
ทราบวานานเทาใด
10 โอ ขาแตพระเจา คูอริจะเยย
อยูนานเทาใด ศัตรูจะหมิ่น
ประมาทพระนามของพระองค
เปนนิตยหรือ
11 ไฉนพระองคจึงหดพระหัตถ
ของพระองคเสีย คือพระหัตถ
ขวาของพระองค ขอทรงเหยียด
พระหัตถจากพระทรวงของพระ
องค
12 ถึงกระนั้น พระเจา กษัตริย
ของขาพระองค ทรงอยูแตดึก-
ดําบรรพ ทรงประกอบกิจความ
รอดทามกลางแผนดินโลก
13 พระองคทรงแยกทะเลดวย
ฤทธานุภาพของพระองค พระ
องคทรงหักหัวมังกรในน้ํา
14 พระองคทรงทุบหัวทั้ งหลาย
ของเลวีอาธานเปนชิ้ นๆ พระ
องคประทานมันให เปนอาหาร

สดุดี 74

(1) สดด 78:1 (2) อพย 15:16 (3) สดด 44:23 (4) 2 พศด 36:17 (5) 1 พกษ 5:6
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หนา 1221
ของคนที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกัน-
ดาร
15 พระองคทรงแยกเปดน้ํา พุ
และลําธาร พระองคทรงใหแม
น้ําที่ไหลอยูเสมอแหงไป
16 วันเปนของพระองค คืนเปน
ของพระองคดวย พระองคทรง
สถาปนาความสวางและดวงอา-
ทิตย
17 พระองคทรงจัดเขตทั้ งสิ้ น
ของแผนดินโลก พระองคทรง
สรางฤดูรอนและฤดูหนาว
18 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงระลึกขอนี้วา ศัตรูเยาะเยย
อยางไร และชนชาติโงไดหมิ่น
ประมาทพระนามของพระองค
อยางไร
19 โอ ขออยาทรงมอบวิญญาณ
นกเขาของพระองค แก ฝู งชน
โหดราย ขออยาทรงลืมชุมนุม
ชนยากจนของพระองคเปนนิตย
20 ขอสนพระทัยในพันธสัญญา
เพราะสถานที่ มืดของแผนดิน
เต็มไปดวยที่อยูของความทารุณ
21 โอ ขออยาใหผูที่ ถูกบีบบัง
คับไดอาย ขอใหคนจนและคน
ขัดสนสรรเสริ ญพระนามของ
พระองค
22 โอ ขาแตพระเจา ขอทรงลุก
ข้ึนสู คดีของพระองค ขอทรง
ระลึกวาคนโงเยยพระองคอยู วัน
ยังคํ่า

23 ขออยาทรงลืมเสียงของคูอริ
ของพระองค เสียงอึงคะนึงของ
คนที่ลุกข้ึนสูพระองคก็เพ่ิมข้ึน
อยูเร่ือยๆ

ผูพยากรณ
สรรเสริญพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง

ตามทํานองอาลทัสชิท
เพลงสดุดีหรือบทเพลง

ของอาสาฟ

75โอ ขาแตพระเจา ขา
พระองค ทั้ งหลายขอ

โมทนาพระองค ขาพระองคทั้ง
หลายขอโมทนาพระองค เพราะ
บรรดาพระราชกิ จมหั ศจรรย
ของพระองค ประกาศว าพระ
นามของพระองคอยูใกล
2 เมื่ อสถานประชุ มมาอยู ต อ
หนาเรา เราจะพิพากษาดวย
ความเที่ยงธรรม
3 เมื่อแผนดินโลกละลาย พรอม
ทั้งบรรดาชาวแผนดินโลกนั้น ผู
ที่ รักษาเสาของมันใหมั่นอยู คือ
เราเอง เซลาห
4 เราพูดกับคนโงเขลาวา "อยา
ประพฤติโงเขลา" และแกคนชั่ว
วา "อยายกเขาขึ้น
5อย ายกเขาของเจ าข้ึ นให สู ง
หรือพูดจาอยางคอแข็ง"
6 เพราะการยกขึ้ นนั้ นมิ ได มา
จากทิศตะวันออกหรือทิศตะ-
วันตก และมิใชมาจากทิศใต

สดุดี 74, 75
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หนา 1222
7แตพระเจาทรงเปนผูพิพากษา
พระองคทรงใหคนหนึ่ งลงและ
ทรงยกอีกคนหนึ่งข้ึน
8 เพราะในพระหัตถของพระเย-
โฮวาหมีถวยลูกหนึ่ ง มีน้ําองุน
เปนฟอง ประสมไวดี พระองค
ทรงเทของดื่ มจากถวยนั้ นและ
คนชั่วของแผนดินโลกทั้ งสิ้นจะ
ดื่มหมดทั้งตะกอน
9แต ข าพเจ าจะประกาศเป น
นิตย ขาพเจาจะรองเพลงสรร-
เสริญพระเจาของยาโคบ
10 "บรรดาเขาของคนชั่ วจะถูก
เราตัดออกหมด แตเขาของผู
ชอบธรรมจะถูกเชิดชูข้ึน"

การประกาศถึง
ความโออาตระการ

ของพระเจา
ถึงหัวหนานักรองใชเครื่องสาย

เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ของอาสาฟ

76ในยูดาห เขารู จั กพระ
เจา ในอิสราเอลพระ

นามของพระองคใหญย่ิง
2ที่ ประทับของพระองคตั้ งอยู
ในซาเล็ม ที่พํานักของพระองค
อยูในศิโยน
3ที่นั่นพระองคทรงหักลูกธนูทั้ง
โล ดาบ และการยุทธ เซลาห
4พระองค ทรงรุ งโรจน สู งส ง
ย่ิงกวาภูเขาที่มีเหย่ือ
5ดวยวาคนใจเขมแข็งถูกริบขาว

ของ เขาหลับไป ชายฉกรรจทั้ง
สิ้ นไมสามารถใชมือของเขาได
อีกแลว
6 โอ ขาแตพระเจาของยาโคบ
พอพระองคทรงขนาบทั้ งรถมา
และมาก็ลวงลับไป
7แตพระองคเจา พระองคทรง
เปนที่นาครามกลัว เมื่ อพระ
องคทรงกริ้ วข้ึ นแล วใครจะยืน
อยูในสายพระเนตรของพระองค
ได
8พระองคทรงลั่ นคําพิพากษา
มาจากฟาสวรรค แผนดินโลกก็
กลัวและนิ่งเงียบ
9 เมื่อพระเจาทรงลุกข้ันพิพาก-
ษา เพ่ือชวยผูถอมตัวทั้งสิ้นของ
แผนดินโลกใหรอด เซลาห
10 แนละ ความโกรธของมนุษย
จะสรรเสริญพระองค และความ
โกรธที่ เหลืออยูนั้ นพระองคจะ
ทรงยับย้ังไว

จงปรนนิบัติพระเจา
ดวยความยําเกรง

11 จงปฏิญาณตอพระเยโฮวาห
พระเจาของทานทั้ งหลาย และ
จงปฏิบัติตาม ใหคนที่อยู รอบ
พระองคนําของกํานัลมายังพระ
องคผูซึ่งเขาควรเกรงกลัว
12 พระองค จะทรงตั ดดวงจิ ต
ของผูครอบครองทั้งหลาย พระ
องคทรงเปนที่ นาครามกลัวแก
บรรดากษัตริยแหงแผนดินโลก

สดุดี 75, 76
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หนา 1223
นักแตงสดุดีสูกับ
ความไมวางใจ
ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองเยดูธูน
เพลงสดุดีของอาสาฟ

77ขาพเจารองทูลตอพระ
เจาดวยเสียงของขาพ-

เจา ทูลตอพระเจาดวยเสียงของ
ขาพเจา และพระองคไดทรงเงี่ย
พระกรรณสดับขาพเจา
2ในวันยากลําบากของขาพเจา
ขาพเจาแสวงหาองคพระผู เปน
เจา ในกลางคืนบาดแผลขาพเจา
ไหลออกไมหยุด จิตใจของ
ขาพเจาไมรับคําเลาโลม
3ขาพเจาระลึกถึงพระเจา ขาพ-
เจาก็ครวญคราง ขาพเจาคร่ํา-
ครวญ จิตใจของขาพเจาก็ออน
ระอาไป เซลาห
4พระองค ทรงจั บหนั งตาของ
ขาพระองคไวไมใหปด ขาพระ
องคทุกขมากจนพูดไมออก
5ข าพระองค พิ จารณาถึ งสมัย
กอน ขาพระองคจําปที่นมนาน
มาแลวได
6ขาพระองคระลึกถึงบทเพลง
ของขาพระองคในกลางคืน ขา
พระองคตรึกตรองกับจิตใจของ
ตนเอง และจิตวิญญาณของขา
พระองคก็เสาะหา
7"องคพระผูเปนเจาจะทรงทอด
ทิ้ งเปนนิตย และจะไมเคยพอ

พระทัยอีกหรือ
8ความเมตตาของพระองค จะ
ระงับอยูเปนนิตยหรือ พระสัญ-
ญาของพระองค สิ้ นสุ ดตลอด
ทุกชั่วอายุหรือ
9พระเจ าทรงลืมที่ จะทรงพระ
กรุณาหรือ เพราะพระพิโรธพระ
องค จึงทรงปดความสังเวชเสีย
หรือ" เซลาห
10 และขาพเจาวา "นั่นแหละ
เปนความทุกขของขาพเจา แต
ข าพเจ าจะระลึกถึ งปทั้ งหลาย
แหงพระหัตถขวาของพระองคผู
สูงสุด"
11 ขาพเจาจะระลึกถึงพระราช-
กิ จทั้ งปวงของพระเยโฮวาห
พระเจาขา ขาพระองคจะจดจํา
บรรดาการมหัศจรรยของพระ
องคในสมัยกอนๆ
12 ขาพระองคจะตรึกตรองถึง
พระราชกิจทั้ งสิ้ นของพระองค
และกลาวถึงพระราชกิจของพระ
องค
13 โอ ขาแตพระเจา วิธีการของ
พระองค อยู ในสถานบริ สุ ทธิ์
พระองคใดจะย่ิงใหญอยางพระ
เจาของเรา
14 พระองค คื อพระเจ าผู ทรง
กระทําการมหัศจรรย ผูทรง
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค
ทามกลางชนชาติทั้งหลาย
15 พระองคไดทรงไถประชาชน

สดุดี 77
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หนา 1224
ของพระองค ด วยพระกรของ
พระองค คือลูกหลานของยา-
โคบและโยเซฟ เซลาห
16 โอ ขาแตพระเจา เมื่อน้ําเห็น
พระองค น้ําเห็นพระองค มันก็
เกรงกลัวแนทีเดียว ที่ ลึกก็สั่ น
สะทาน
17 เมฆเทน้ําลงมา ทองฟาก็
คะนองเสียง ลูกธนูของพระองค
ก็ปลิวไปปลิวมา
18ฟาผาของพระองคมีเสียงอยู
ในฟาสวรรค ฟาแลบทําใหพิภพ
สวาง แผนดินโลกก็สั่นสะเทือน
และหว่ันไหว
19 พระมรรคาของพระองคอยู
ในทะเล พระวิถีของพระองคอยู
ในน้ํามหึมาทั้งหลาย ถึงกระนั้น
รอยพระบาทของพระองคก็ไมมี
ใครรู
20 พระองค ทรงนําประชาชน
ของพระองคโดยมือของโมเสส
และอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ
คนอิสราเอลจะสอนลูกหลาน
เรื่องความดีเลิศของพระเจา
มัสคิลบทหนึ่งของอาสาฟ

78โอ ประชาชนของขาพ-
เจาเอย จงเงี่ยหูฟงกฎ

ของขาพเจา เอียงหูของทานทั้ง
หลายฟงถอยคําจากปากขาพเจา
2ขาพเจาจะอาปากกลาวคําอุป-
มา ขาพเจาจะกลาวคําลึกลับ
ของโบราณกาล

3ถึงสิ่ งที่ เราทั้ งหลายได ยินได
ทราบ ที่บรรพบุรุษของเราได
บอกเรา
4 เราจะไมซอนไวจากลูกหลาน
ของเขา แตจะบอกแกชั่ วอายุที่
กําลังเกิดมา ถึงการสรรเสริญ
พระเยโฮวาห และฤทธานุภาพ
ของพระองค และการมหัศจรรย
ซึ่งพระองคไดทรงกระทํา
5 เพราะพระองคทรงสถาปนา
พระโอวาทไวในยาโคบ และทรง
แต งตั้ งพระราชบัญญัติ ไว ใน
อิสราเอล ซึ่งพระองคทรงบัญ-
ชาแกบรรพบุรุษของเราวา ให
แจ งเ ร่ื องราวเหล านั้ นแก ลู ก
หลานของเขา
6 เพ่ือชั่ วอายุรุนตอไปจะทราบ
เร่ื องคื อลู กหลานที่ จะเกิ ดมา
และที่ จะลุ กข้ึ นบอกลู กหลาน
ของเขา
7 เพ่ือเขาจะตั้งความหวังของเขา
ไวในพระเจา และไมลืมพระ
ราชกิจของพระเจา แตรัก-
ษาพระบัญญัติของพระองค
8และเพ่ื อเขาจะมิ ได เหมื อน
บรรพบุรุษของเขา คือชั่วอายุที่
ดื้อดึงและมักกบฏ   ชั่วอายุที่
จิตใจไมมั่นคง ผูซึ่งจิตวิญญาณ
ของเขาไมมั่นคงตอพระเจา
9บรรดาคนเอฟราอิม มีอาวุธ
พรอมและถือคันธนู ไดหันกลับ
ในวันสงคราม
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10 เขาทั้งหลายมิไดรักษาพันธ-
สัญญาของพระเจา และปฏิเสธที่
จะเดินตามพระราชบัญญัติของ
พระองค
11 เขาลืมสิ่ งที่ พระองคไดทรง
กระทําและการมหั ศจรรย ซึ่ ง
พระองคทรงสําแดงแกเขา
12 พระองค ทรงกระทํ าการ
มหัศจรรยทามกลางสายตาของ
บรรพบุรุษของเขา ในแผนดิน
อียิปต ในไรนาโศอัน
13พระองคทรงแยกทะเล และ
ใหเขาเดินผานไป และกระทําให
น้ําตั้งอยูเหมือนกองสูง
14 ในกลางวันพระองคทรงนํา
เขาดวยเมฆ และดวยแสงไฟคืน
ยังรุง
15 พระองค ทรงผ าหิ นในถิ่ น
ทุรกันดาร ประทานน้ําเปนอัน
มากให เขาดื่ มเหมือนมาจากที่
ลึก
16พระองคทรงกระทําใหลําธาร
ออกมาจากหิน ทรงกระทําใหน้ํา
ไหลลงมาเหมือนแมน้ํา
17 แต เขายังกระทําบาปย่ิ งข้ึ น
ตอพระองคไดกบฏตอองคผูสูง
สุดในที่แหงแลง
18 เขาทดลองพระเจาอยู ในใจ
ของเขาโดยเรียกรองอาหารที่เขา
อยาก
19 เขาพูดปรั กปรําพระเจ าว า
"พระเจาจะทรงเตรียมสํารับใน

ถิ่นทุรกันดารไดหรือ"
20 ดูเถิด พระองคทรงตีหินให
น้ําพุออกมา และลําธารก็ไหล
ลน พระองคจะประทานขนมปง
ดวยไดหรือ หรือทรงจัดเนื้อให
ประชาชนของพระองคไดหรือ
21 เพราะฉะนั้น เมื่อพระเยโฮ-
วาหทรงสดับแลว พระองคทรง
พระพิโรธ มีไฟลุกโพลงข้ึนสู
ยาโคบ พระพิโรธของพระองค
สูงข้ึนสูอิสราเอล
22 เพราะเขาไมเชื่อพระเจาและ
ไมไววางใจในความรอดของพระ
องค
23 พระองค ยั งทรงบัญชาเมฆ
เบ้ืองบน และทรงเปดประตูฟา
สวรรค
24 พระองค ทรงหลั่ งมานาให
เขารับประทาน และทรงประ-
ทานอาหารทิพยใหเขา
25 มนุษยไดกินอาหารของทูต
สวรรค พระองคทรงประทาน
อาหารใหเขาอยางอุดม
26 พระองค ทรงกระทําให ลม
ตะวันออกพัดในฟาสวรรค และ
ทรงนําลมใตออกมาด วยฤทธิ์
ของพระองค
27 พระองคทรงหลั่ งเนื้อใหเขา
อยางผงคลี คือนก ดังเม็ดทราย
ในทะเล
28 พระองคทรงใหมันตกลงมา
กลางคายของเขา และรอบที่อา-
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ศัยของเขา
29 เขาได รั บประทานอิ่ มดี
เพราะพระองคประทานสิ่ งที่ เขา
อยาก
30 แต ก อนที่ เขาจะหายอยาก
ขณะที่ อาหารยังอยู ในปากของ
เขา
31 พระพิโรธของพระเจาพลุ ง
ข้ึนตอเขา และพระองคทรงสัง-
หารคนฉกรรจที่ สุดของเขาเสีย
และทรงค วํ่ า คนที่ คั ด เลื อก
แลวในอิสราเอลเสีย
32 ถึงมีเร่ืองทั้ งสิ้ นนี้ เขาก็ยัง
กระทําบาป เขามิไดเชื่อถือการ
มหัศจรรยของพระองค
33 พระองคจึงทรงกระทําใหวัน
ของเขาหายไปดังสิ่งไรสาระและ
ทรงให ป ของเขาหายไปด วย
ความยากลําบาก
34 เมื่ อพระองคทรงสังหารเขา
เขาแสวงหาพระองค เขาไดกลับ
มาแสวงพระเจาดวยใจรอนรน
35 เขาระลึกวาพระเจาทรงเปน
ศิลาของเขา และพระเจาองคสูง
สุดเปนพระผูไถของเขา
36 แตเขายอพระองคดวยปาก
ของเขา และมุสาตอพระองค
ดวยลิ้นของเขา
37 เพราะจิตใจของเขาไมแน ว
แนตอพระองค เขาไมจริงจังตอ
พันธสัญญาของพระองค
38 ถึงกระนั้ นด วยความสังเวช

พระองค ทรงอภั ยความชั่ วช า
ของเขา และมิไดทรงทําลายเขา
พระองค ทรงยับย้ั งพระพิ โรธ
ของพระองคบอยๆ และมิได
ทรงกวนพระพิโรธของพระองค
ทั้งสิ้นใหข้ึนมา
39พระองคทรงระลึกวาเขาเปน
เพียงแตเนื้อหนัง เปนลมที่ผาน
ไปแลวมิไดกลับมาอีก
40 เขาย่ัวพระองคในถิ่นทุรกัน-
ดารบอยสักเทาใด และทําให
พระองคโทมนัสในทะเลทราย
41 แตเขายังไดกลับทดลองพระ
เจาอีกและไดทําใหองคบริสุทธิ์
ของอิสราเอลเศราพระทัย
42 เขามิ ได ระลึ กถึ งพระหัตถ
ของพระองค หรือวันที่พระองค
ทรงชวยเขาใหพนจากคู อริของ
เขา
43 เมื่ อพระองค ทรงกระทํา
หมายสําคัญของพระองคในอี-
ยิปต และการมหัศจรรยของ
พระองคในไรนาโศอัน
44 พระองคทรงเปลี่ ยนแมน้ํา
และลําธารของเขาใหเปนเลือด
เพ่ือเขาดื่มอะไรไมได
45พระองคทรงสงฝูงเหลือบมา
ทามกลางเขา ซึ่งผลาญเขา และ
กบ ซึ่งทําลายเขา
46 พระองคประทานพืชผลของ
เขาแกตั๊ กแตนวัยคลาน และ
ผลงานออกแรงของเขาแกตั๊ ก-
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แตนวัยบิน
47 พระองคทรงทําลายเถาองุ น
ของเขาดวยลูกเห็บ และตนมะ-
เดื่อของเขาดวยน้ําคางแข็ง
48 พระองคทรงมอบฝูงวัวของ
เขาไวกับลูกเห็บ และฝูงแพะ
แกะของเขากับฟาผา
49พระองคทรงปลอยความกริ้ว
ดุ ร ายของพระองค มาเหนื อ
เขา ทั้งพระพิโรธ ความกร้ิวและ
ความทุกขลําบาก โดยสงเหลา
ทูตสวรรคชั่วรายทามกลางเขา
50 พระองคทรงเปดวิถี ใหแก
ความกร้ิวของพระองค พระองค
มิ ไดทรงเวนจิตวิญญาณเขาไว
จากความตาย แตประทานชีวิต
ของเขาแกโรคระบาด
51 พระองคทรงประหารลูกหัว
ปทั้ งสิ้ นในอียิปต คือผลแรก
แหงกําลังของเขาในเต็นทของ
ฮาม
52 แลวพระองคทรงนําประชา
ชนของพระองคออกมาเหมือน
นําแกะ และนําเขาไปในถิ่นทุร-
กันดารเหมือนฝูงแพะแกะ
53 พระองค นํ า เขาไปอย าง
ปลอดภัย เขาจึงไมกลัว แต
ทะเลทวมศัตรูของเขา
54 และพระองคทรงพาเขามายัง
เขตแดนแหงสถานบริสุทธิ์ ของ
พระองค ยังภูเขานี้ ซึ่งพระหัตถ
ขวาของพระองคไดทรงไถไว

55 พระองคทรงขับประชาชาติ
ตางๆออกไปขางหนาเขา พระ
องคทรงวัดแบงแดนประชาชาติ
นั้ นใหเปนมรดก และทรงตั้ ง
บรรดาตระกู ลอิ สราเอลไว ใน
เต็นทของเขา
56 แต เขาทั้ งหลายยั งทดลอง
และย่ัวพระเจาองคสูงสุด มิได
รักษาบรรดาพระโอวาทของพระ
องค
57 กลับหันไปเสียและประพฤติ
ทรยศอย างบรรพบุ รุษของเขา
เขาบิดไปเหมือนคันธนูที่ ไว ใจ
ไมได
58 เพราะเขาย่ัวเยาพระองคให
ทรงกริ้วดวยเรื่องปูชนียสถานสูง
ของเขาทั้งหลาย ไดหมุนใหพระ
องคหวงแหนเขาด วยเรื่ องรูป
เคารพแกะสลักของเขา
59 เมื่ อพระเจาทรงสดับ พระ
องคทรงพระพิโรธย่ิง และพระ
องคทรงรังเกียจอิสราเอลย่ิงนัก
60 พระองคทรงละพลับพลาใน
ชีโลห คือเต็นทที่พระองคทรง
ตั้งไวทามกลางมนุษย
61 และทรงมอบฤทธานุ ภาพ
ของพระองคแก การเป นเชลย
และสงาราศีของพระองคแกมือ
ของคูอริ
62 พระองคทรงมอบประชาชน
ของพระองคแกดาบ และทรง
พระพิโรธตอมรดกของพระองค
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63 ไฟผลาญหนุมๆของเขาเสีย
และสาวๆของเขาก็ ไม ได แต ง
งาน
64 บรรดาปุโรหิตของเขาลมลง
ดวยดาบ และหญิงมายของเขา
ไมมีการรองทุกข
65 แลวองคพระผู เปนเจาทรง
ตื่นอยางตื่ นบรรทม อยางชาย
ฉกรรจโหรองเพราะฤทธิ์ เหลา
องุน
66 และพระองคทรงตีปฏิปกษ
ของพระองคในขางหลัง และให
เขาไดอายเปนนิตย
67 พระองคทรงปฏิ เสธพลับ-
พลาของโยเซฟ พระองคมิได
ทรงเลือกตระกูลเอฟราอิม
68 แตพระองคทรงเลือกตระกูล
ยูดาห ภูเขาศิโยนซึ่ งพระองค
ทรงรัก
69พระองคทรงสรางสถานบริ-
สุทธิ์ ของพระองคอยางกับพระ
ราชวังสูง อยางแผนดินโลกซึ่ ง
พระองคตั้งไวเปนนิตย
70 พระองค ทรงเลื อกดาวิดผู
รับใชของพระองค ทรงพาทาน
มาจากคอกแกะ
71 พระองคทรงพาทานมาจาก
การดูแลแมแกะที่ มีลูกออนให
เปนผู เลี้ ยงดูยาโคบประชาชน
ของพระองค และอิสราเอลมร-
ดกของพระองคอยางเลี้ยงแกะ
72 ท านจึงเลี้ ยงดู เขาทั้ งหลาย

ดวยใจเที่ยงธรรม และนําเขาทั้ง
หลายไปดวยมือช่ําชอง

การรองทุกขเรื่อง
การทําลายกรุงเยรูซาเล็ม
เพลงสดุดีของอาสาฟ

79โอ ขาแตพระเจา พวก
ตางชาติไดเขาในมรดก

ของพระองค เขาไดทําใหพระ
วิหารบริสุทธิ์ ของพระองคมีมล
ทิน  เขาไดทําใหเยรูซาเล็มเปน
ที่ปรักหักพัง
2 เขาใหศพผู รับใชของพระองค
เปนอาหารแกบรรดานกในอา-
กาศ ใหเนื้ อของวิสุทธิชนของ
พระองคแกสัตวปาแหงแผนดิน
โลก
3 เขาไดเทโลหิตของคนเหลานั้น
ออกมาอยางน้ํารอบเยรูซาเล็ม
จนไมมีคนฝงศพ
4 เรากลายเป นที่ เย ยหยันแก
เพ่ือนบานของเรา เปนที่ สบ
ประมาทและเยาะเยยแกคนที่อยู
รอบเรา
5ขาแตพระเยโฮวาห พระองค
ทรงกริ้วอีกนานเทาใด เปนนิตย
หรือ พระเจาขา ความหวงแหน
ของพระองคจะไหมดังไฟไปอีก
นานเทาใด
6ขอทรงเทความกริ้ วของพระ
องคลงเหนือบรรดาประชาชาติ
ที่ ไมรู จักพระองค และเหนือ
ราชอาณาจักรทั้ งหลายที่ ไมรอง

สดุดี 78, 79

(63) สดด 78:21 (64) 1 ซมอ 2:33 (65) สดด 7:6 (66) 1 ซมอ 5:6; 6:4
(67) 1 ซมอ 6:21-7:1 (68) ปฐก 49:8-10 (69) 1 พกษ 6:2 (70) สดด 89:19-20
(71) ปฐก 33:13 (72) สดด 75:2 (1) สดด 74:1 (2) ยรม 7:33 (3) สดด 79:10
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หนา 1229
ทูลออกพระนามของพระองค
7 เพราะเขาทั้ งหลายได ผลาญ
ยาโคบ และกระทําใหที่ อาศัย
ของเขารางเปลา
8 โอ ขออยาทรงระลึกถึงความ
ชั่วชาของบรรพบุรุษของขาพระ
องคทั้ งหลาย ขอความสังเวช
ของพระองค เร งมาพบข าพระ
องคทั้งหลาย เพราะขาพระองค
ทั้งหลายตกต่ํามาก
9 โอ ขาแตพระเจาแหงความ
รอดของขาพระองคทั้งหลาย ขอ
ทรงชวยขาพระองค เพราะเห็น
แก สง าราศี แห งพระนามของ
พระองค ขอทรงชวยขาพระองค
ใหพนและอภัยบาปของขาพระ
องค เพราะเห็นแกพระนาม
ของพระองค
10 ควรหรือที่บรรดาประชาชาติ
จะกลาววา "พระเจาของเขาอยูที่
ไหน" ขอใหพระองคทรงปรากฏ
ในทามกลางประชาชาติตอสาย
ตาของขาพระองคทั้งหลาย โดย
การแกแคนโลหิตของผู รับใช
พระองคที่ไหลออกมา
11 ขอให เสี ยงคร่ํ าครวญของ
บรรดาเชลยมาอยูตอพระพักตร
พระองค ดวยฤทธานุภาพอันย่ิง
ใหญของพระองค ขอทรงสงวน
คนเหลานั้นที่ตองถึงตาย
12 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ขอทรงตอบแทนการที่เขาไดเยย

หยันตอพระองค สักเจ็ดเทา ณ
ทรวงอกเพื่ อนบ านของข าพระ
องค
13 แล วข าพระองค ทั้ งหลาย
ประชาชนของพระองค ฝูงแพะ
แกะแห งทุ งหญ าของพระองค
จะโมทนาพระคุณพระองค เปน
นิตย ขาพระองคทั้ งหลายจะ
กลาวสรรเสริญพระองคตลอด
ทุกชั่วอายุ

การทูลขอใหพระเจา
ทรงโปรดปรานอีก
ถึงหัวหนานักรอง

ตามทํานองโชชานิมเอดูท
เพลงสดุดีของอาสาฟ

80โอ ขาแตพระผู ทรง
เลี้ ยงดูอิสราเอลอยาง

เลี้ยงแกะ คือพระองคผูทรงนํา
โยเซฟอยางนําฝูงแพะแกะ ขอ
ทรงเงี่ ยพระกรรณสดับ พระผู
ประทับระหวางพวกเครูบ ขอ
ทรงทอแสงออกมา
2ตอหนาเอฟราอิม และเบน-
ยามิน และมนัสเสห ขอทรง
ปลุ กพระราชอํานาจของพระ
องค ข้ึ นมาช วยข าพระองคทั้ ง
หลายใหรอด
3โอ ขาแตพระเจา ขอทรงชวย
ข าพระองคทั้ งหลายใหกลับสู
สภาพดี ขอพระพักตรของพระ
องคทอแสง เพ่ือขาพระองค
ทั้งหลายจะรอด

สดุดี 79, 80

(7) สดด 80:13; อสย 9:12 (8) สดด 25:7; 130:3 (9) สดด 115:1
(10) สดด 42:3, 10 (11) สดด 12:5; 69:33 (12) ปฐก 4:15
(13) สดด 74:1 (1) สดด 45:1 (2) กดว 2:18-24 (3) สดด 80:7, 19
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หนา 1230
4โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
จอมโยธา พระองคจะทรงกริ้ ว
ต อคําอธิ ษฐานของประชาชน
ของพระองคนานสักเทาใด
5พระองคไดทรงเลี้ ยงเขาดวย
น้ําตาตางอาหาร และทรงใหเขา
ดื่มน้ําตาอยางเต็มขนาด
6พระองค ทรงกระทํา ให ข า
พระองค เป นที่ แตกร าวกันใน
หมู เพ่ื อนบ านของข าพระองค
และศัตรูของขาพระองคหัวเราะ
กัน
7โอ ขาแตพระเจาจอมโยธา ขอ
ทรงชวยขาพระองคทั้ งหลายให
กลับสู สภาพดี ขอพระพักตร
ของพระองคทอแสง เพ่ือขา
พระองคทั้งหลายจะรอด
8พระองคทรงนําเถาองุ นออก
จากอียิปต พระองคทรงขับไล
บรรดาประชาชาติ ออกไปและ
ทรงปลูกเถาองุนไว
9พระองคทรงปราบดินให มันก็
หย่ังรากลึกและแผเต็มแผนดิน
10 รมเงาของมันคลุมภูเขาและ
กิ่งกานของมันเหมือนตนสนสี-
ดารอันดี
11 มันสงกิ่ งไปถึงทะเลและสง
แขนงไปถึงแมน้ํา
12 ทําไมพระองค จึงทรงพังร้ั ว
ตนไมลงเสีย บรรดาคนทั้งสิ้นที่
ผ านไปตามทางจึ งเด็ดผลของ
มัน

13 หมูปาจากดงมายํ่ายีมันและ
บรรดาสั ตว ป าในไร นากิ นมั น
เปนอาหาร
14 โอ ขาแตพระเจาจอมโยธา
ขอทรงหันกลับเถิด พระเจาขา
ขอทรงมองจากฟ าสวรรค และ
ทรงเห็น ขอทรงสนพระทัยใน
เถาองุนนี้
15 คือสวนองุนซึ่ งพระหัตถขวา
ของพระองคทรงปลูกไว และกิ่ง
ที่พระองคทรงใหเจริญแข็งแรง
เพ่ือพระองคเอง
16 มันถูกเผาเสียดวยไฟ มันถูก
ตัดลง พวกเขาพินาศดวยการ
ตําหนิจากสีพระพักตรของพระ
องค
17 ขอพระหัตถของพระองคจง
อยู เหนือผู ที่ อยู เบ้ื องขวาพระ
หัตถของพระองค คือบุตรของ
มนุษยที่พระองคทรงกระทําให
แข็งแรงเพ่ือพระองคเอง
18 แลวขาพระองคทั้ งหลายจะ
ไมหันกลับมาจากพระองค ขอ
ทรงสงวนชี วิ ตข าพระองค ทั้ ง
หลายไว แลวขาพระองคทั้ ง
หลายจะทู ลออกพระนามพระ
องค
19 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาจอมโยธา ขอทรงชวยขาพระ
องคทั้ งหลายใหกลับสู สภาพดี
ขอพระพักตร ของพระองคทอ
แสง เพ่ือขาพระองคทั้งหลายจะ

สดุดี 80

(4) สดด 85:5 (5) สดด 42:3 (6) ยรม 15:10 (7) สดด 80:3 (8) อสย 5:1-7
(9) สดด 105:44 (10) สดด 104:16 (11) สดด 72:8 (12) สดด 89:40-41; อสย 5:5
(13) 2 พกษ 18:9 (14) สดด 7:7 (15) สดด 80:8 (16) สดด 79:5 (17) สดด 80:15
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หนา 1231
รอดได

การสรรเสริญพระเจา
ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองกิททีธ

เพลงสดุดีของอาสาฟ

81จงร องเพลงถวายพระ
เจา พระกําลังของพวก

เรา จงรองเพลงดวยเสียงดัง
ถวายแดพระเจาของยาโคบ
2จงเปลงเสียงสดุดี จงตีรํามะ-
นาทั้ งพิณเขาคูอันไพเราะ และ
พิณใหญ
3จงเปาแตรเมื่อวันข้ึนค่ํา เมื่อ
วันเพ็ญ ณ วันการเลี้ยงของเรา
4 เพราะเป นกฎเกณฑ สําหรับ
อิสราเอล เปนพระราชบัญญัติ
ของพระเจาแหงยาโคบ
5พระองค ทรงตั้ งให เป นพระ
โอวาทในโยเซฟ เมื่ อพระองค
ทรงออกไปสูแผนดินอียิปต ใน
ที่ ซึ่ งข าพเจ าได ยิ นภาษาซึ่ ง
ขาพเจาไมเคยรูจัก
6วา "เราผอนบาของเขาจาก
ภาระของเขา มือเขาเปนอิสระ
พนกระจาด
7 เมื่อทุกขใจเจาเรียก เราก็ชวย
เจาใหพน เราตอบเจาในที่ลับลี้
ของฟารอง เราไดทดลองเจาที่
น้ํา ณ เมรีบาห เซลาห
8 โอ ประชาชนของเราเอย จง
ฟง แลวเราจะทักทวงเจา โอ
อิสราเอลเอย ถาเจาจะฟงเรา

9จะไมมีพระแปลกๆทามกลาง
เจาเลย เจาจะไมกราบไหวพระ
ตางดาว
10 เราคือพระเยโฮวาหพระเจา
ของเจา ผู ไดพาเจาออกมาจาก
แผนดินอียิปต อาปากของเจา
ใหกวางเถิด เราจะปอนเจาให
อิ่ม
11 แตประชาชนของเราไมฟ ง
เสียงของเรา อิสราเอลไมยอม
รับเราเลย
12 เราจึงมอบเขาไวแกจิตใจดื้อ
ดานของเขาเอง ใหดําเนินตาม
คําปรึกษาของเขาเอง
13 โอ ประชาชนของเรา นาจะ
ฟงเรา และอิสราเอล นาจะเดิน
ในทางทั้งหลายของเรา
14 แลวไมชา เราก็จะใหศัตรู
ของเขานอบนอมลง และจะหัน
มือของเราสูคูอริของเขา"
15 บรรดาผูที่ เกลียดชังพระเย-
โฮวาหจะหมอบราบตอพระองค
"แตเวลาของเขาทั้ งหลายจะย่ั ง
ยืนอยูเปนนิตย"
16พระองคจะทรงเลี้ยงเขาดวย
ขาวสาลีอยางดีที่สุด "เราจะให
เจาพอใจดวยน้ําผ้ึงที่มาจากหิน"

การทูลขอใหพระเจา
ทรงพิพากษา

เพลงสดุดีของอาสาฟ

82พระเจาทรงเขาประทับ
ในชุ มนุ มชนของผู มี

สดุดี 80-82

(1) สดด 8:1 (2) สดด 92:3 (3) สดด 98:6 (5) สดด 77:15 (6) อพย 1:14; 6:6
(7) สดด 50:15 (8) สดด 50:7 (9) อพย 20:3-5 (10) อพย 20:2 (11) สดด 106:12
(12) ปฐก 6:3 (13) พบญ 5:29 (14) กดว 14:9 (15) สดด 18:45 (16) สดด 147:14
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หนา 1232
อํานาจ พระองคทรงทําการ
พิพากษาทามกลางพระทั้งหลาย
วา
2"ทานจะตัดสินอยางอยุติธรรม
และแสดงความลําเอียงขางคน
ชั่วนานเทาใด เซลาห
3จงใหความยุติธรรมแกคนยาก
จนและกําพราพอ จงดํารงสิทธิ
ของผูที่ทุกขยากและคนขัดสน
4จงช วยคนยากจนและคนขั ด
สนใหพน ชวยเขาใหพนจากมือ
ของคนชั่ว"
5 เขาทั้ งหลายไมรู และไมเขาใจ
เขาเดินไปมาในความมืด รากทั้ง
สิ้นของแผนดินโลกก็หว่ันไหว
6 เราไดกลาววา "ทานทั้งหลาย
เปนพระ เปนบุตรองคผูสูงสุด
ทานทุกคนนั่นแหละ
7ถึงกระนั้น ทานก็จะตายอยาง
มนุษยและลมลงเหมือนเจานาย
คนหนึ่งคนใด"
8โอ ขาแตพระเจา ขอทรงลุกข้ึน
พิพากษาแผนดินโลก เพราะ
บรรดาประชาชาติทั้ งสิ้ นจะเปน
มรดกของพระองค

การรองทุกข
เรื่องการคิดกบฏ

บทเพลงหรือเพลงสดุดี
ของอาสาฟ

83โอ ขาแตพระเจา ขอ
อยาทรงนิ่งอยู โอ ขา

แตพระเจา ขออยาทรงเงียบและ

เฉยอยู
2 เพราะดูเถิด ศัตรูของพระองค
สับสนอลหมาน บรรดาผูที่ ชัง
พระองคไดยกศีรษะของเขาขึ้น
3 เขาวางแผนการแยบคายสู
ประชาชนของพระองค เขา
ปรึ กษากั นสู ผู ที่ พระองค ทรง
ซอนอยู
4 เขาพูดวา "มาเถิด ใหเราตัด
เขาออกจากการเปนประชาชาติ
เพ่ือจะไมระลึกถึงชื่ ออิสราเอล
อีกตอไป"
5 เพราะเขาปองรายเปนใจเดียว
กัน เขาทําพันธสัญญาสูพระองค
6 คือ เต็นทของเอโดม และคน
อิชมาเอล โมอับ และคนฮาการ
7 เกบาล อัมโมน และอามาเลค
ฟลิสเตียกับชาวเมืองไทระ
8อัสซีเรียก็สมทบเขาดวย เขา
ไดชวยลูกหลานของโลท เซลาห
9ขอทรงทํากับเขาอยางพระองค
ทรงกระทํากับมีเดียน อยางที่
ทํากับสิเสราและยาบินที่ ลําธาร
คีโชน
10 ผู ถูกทําลายที่ ตําบลเอนโดร
ผูกลายเปนปุยของที่ดิน
11 ขอทรงทํา ขุ นนางของเขา
เหมือนโอเรบและเศเอบ ทํา
เจ านายทั้ งสิ้ นของเขาเหมื อน
เศบารและศาลมุนนา
12 ผูที่ กลาววา "ใหเราเอาที่
อาศัยทั้ งหลายของพระเจ ามา

สดุดี 82, 83

(2) สดด 62:3 (3) สดด 10:18 (4) สดด 72:12-14 (5) สดด 53:4 (6) สดด 82:1
(7) สดด 49:12 (8) สดด 7:6 (1) สดด 28:1 (2) สดด 2:1-2 (3) สดด 10:9
(4) อพย 1:10 (5) สดด 2:2 (6) 2 พศด 20:1 (7) ยชว 13:5 (8) ปฐก 10:11
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หนา 1233
เปนกรรมสิทธิ์ของเราเถิด"
13 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค ขอทรงทําเขาใหเหมือนกง
จักร เหมือนแกลบตอหนาลม
14 อย างไฟเผาผลาญป าไม
อย างเปลวเพลิ งที่ ให ภู เขาลุ ก
โพลง
15 ขอทรงข มเหงเขาด วยพายุ
แรงกลาของพระองค และทรง
ทําใหเขาครามกลัวดวยพายุจัด
ของพระองค
16 ทรงใหหน าของเขาเต็มไป
ดวยความอาย โอ ขาแตพระเย-
โฮวาห เพ่ือเขาจะไดแสวงหา
พระนามของพระองค
17 ขอใหเขาอับอาย และกลัว
อยู เปนนิตย ใหเขาอดสูและ
พินาศไป
18 เพ่ื อคนทั้ งปวงจะทราบว า
พระองค ผูทรงพระนามวาพระ
เยโฮวาหแตผู เดียว ทรงเปนผู
สูงสุดเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น

ความปรารถนาเขาไป
นมัสการในพระวิหาร
ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองกิททีธ

เพลงสดุดีของคณะโคราห

84โอ ขาแตพระเยโฮวาห
จอมโยธา ที่ ประทับ

ของพระองคเปนที่รักจริงๆ
2 วิ ญญาณของข าพระองค
ปรารถนา เออ อาลัยหาบริเวณ

พระนิเวศของพระเยโฮวาห ใจ
กายของขาพระองคโหรองถวาย
พระเจาผูทรงพระชนม
3แม นกกระจอกก็ หาบ านได
แล วและนกนางแอนหารังสํา-
หรับตัวมันได ที่ที่มันจะตกฟอง
ออกลูก คือที่แทนบูชาของพระ
องค โอ ขาแตพระเยโฮวาหจอม
โยธา กษัตริยและพระเจาของ
ขาพระองค
4ความสุขเปนของบุคคลที่ อา-
ศั ยในพระนิ เวศของพระองค
เขาจะรองเพลงสรรเสริญพระ
องคเสมอ เซลาห
5ความสุขเปนของบุคคลที่กําลัง
ของเขาอยูในพระองค คือคนที่
ในใจของเขาเป นทางทั้ งหลาย
ของพระองค
6ขณะที่เขาผานไปตามหวางเขา
บาคา เขากระทําใหเปนที่น้ําพุ
ฝนตนฤดูกระทําใหสระน้ําเต็ม
7 เขาไปดวยมีกําลังมาเพ่ิมข้ึนๆ
เขาทั้งหลายจะเขาเฝาพระเจาใน
ศิโยน

การทูลขอใหเขาไปอยู
ในพระวิหาร

8โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
จอมโยธา ขอทรงสดับคําอธิษ-
ฐานของขาพระองค โอ ขาแต
พระเจาของยาโคบ ขอทรงเงี่ ย
พระกรรณ เซลาห
9ขอทอดพระเนตร โอ ขาแต

สดุดี 83, 84

(13) สดด 22:1 (14) อสย 30:33 (15) สดด 11:6 (16) สดด 6:10 (17) สดด 35:4
(18) สดด 9:16 (1) สดด 8:1 (2) สดด 42:1-2 (3) สดด 90:1 (4) สดด 23:6
(5) สดด 28:7-8 (6) สดด 66:10-12 (7) โยบ 17:9 (9) สดด 84:11; 98:1

 19_psa.pub 
 page 95

 Friday, December 09, 2005 12:53 



หนา 1234
พระเจ าโล ของข าพระองค ทั้ ง
หลาย ขอทอดพระเนตรหนาผู
รับเจิมของพระองค
10 เพราะวันเดียวในบริเวณพระ
นิ เวศของพระองคดีกวาพันวัน
ในที่อื่ น ขาพระองคจะเปนคน
เฝาประตูพระนิเวศของพระเจา
ของข าพระองค ดี กว าอยู ใน
เต็นทของความชั่วราย
11 เพราะพระเยโฮวาหพระเจา
ทรงเปนดวงอาทิตยและเปนโล
พระเยโฮวาห จะทรงปูนความ
กรุณาและเกียรติ พระองคจะมิ
ได ทรงหวงของดี อั นใดไว เลย
จากบุ คคลผู ดํา เนิ นในความ
เที่ยงธรรม
12 โอ ขาแตพระเยโฮวาหจอม
โยธา  บุคคลที่วางใจในพระองค
ก็เปนสุข

นักแตงสดุดีทูลขอ
พระเมตตาดังเดิม
ถึงหัวหนานักรอง

เพลงสดุดีของคณะโคราห

85ข าแต พระ เยโฮวาห
พระองค ได ทรงโปรด

ปรานแผนดินของพระองค พระ
องคทรงใหพวกเชลยของยาโคบ
กลับสูสภาพดี
2พระองคไดทรงยกความชั่วชา
ของประชาชนของพระองค เสีย
พระองคทรงกลบเกลื่อนบาปทั้ง
สิ้นของเขา เซลาห

3พระองค ไดทรงนําพระพิโรธ
ทั้ งสิ้ นของพระองคกลับ พระ
องคทรงเคยหันจากความกริ้ ว
อันรอนแรงของพระองค
4 โอ ขาแตพระเจาแหงความ
รอดของขาพระองคทั้งหลาย ขอ
ทรงชวยขาพระองคใหกลับคืน
อีก ขอทรงระงับความกริ้ วจาก
ขาพระองคทั้งหลาย
5พระองค จะทรงกริ้ วต อข า
พระองคทั้ งหลายเปนนิตยหรือ
พระองคจะทรงใหความกริ้วของ
พระองคดํารงตลอดทุกชั่ วอายุ
หรือ
6พระองคจะไมทรงใหขาพระ
องคทั้ งหลายฟนอีกหรือ เพ่ือ
ประชาชนของพระองค จะได
เปรมปรีดิ์ในพระองค
7โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
สําแดงความเมตตาของพระองค
แกขาพระองคทั้งหลาย และขอ
ประทานความรอดของพระองค
แกขาพระองคทั้งปวง
8ข าพระองค จะไดฟ งความที่
พระเจ าพระเยโฮวาห จะตรั ส
เพราะพระองค จะตรั สความ
สันติแกประชาชนของพระองค
และแก วิสุ ทธิ ชนของพระองค
แตอยาให เขาทั้ งหลายหันกลับ
ไปสูความโงอีก
9แนทีเดียวที่ความรอดของพระ
องคอยู ใกลคนที่ เกรงกลัวพระ

สดุดี 84, 85

(10) สดด 84:1-2 (11) สดด 27:1 (12) สดด 2:12 (1) ลนต 26:42; สดด 42:1
(2) สดด 32:1 (3) อสย 6:7 (4) สดด 80:3, 7 (5) สดด 74:1; 77:9
(6) สดด 80:18; 138:7 (7) สดด 50:23; 91:16 (8) ฮบก 2:1; ฮบ 12:25
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หนา 1235
องค เพ่ือสงาราศีจะอยูในแผน
ดินของขาพระองคทั้งหลาย
10 ความเมตตาและความจริ ง
ไดพบกัน ความชอบธรรมและ
สันติภาพไดจุบกันและกัน
11 ความจริ งจะงอกข้ึ นมาจาก
แผนดิน และความชอบธรรมจะ
มองลงมาจากฟาสวรรค
12 เออ พระเยโฮวาหจะประ-
ทานสิ่ งที่ ดีๆ และแผนดินของ
ขาพระองคทั้งหลายจะเกิดผล
13 ความชอบธรรมจะนําหน า
พระองค และจะตั้ งขาพระองค
ทั้ งหลายไว ในมรรคาแห งรอย
พระบาทของพระองค

ดาวิดพึ่งพระเมตตา
ของพระเจา

คําอธิษฐานของดาวิด

86โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขอทรงเงี่ ยพระกรรณ

สดับขาพระองค เพราะขาพระ
องคยากจนและขัดสน
2ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองคไว
เพราะขาพระองคบริสุทธิ์ โอ ขา
แตพระเจาของขาพระองค ขอ
ทรงชวยผู รับใชของพระองค ผู
วางใจในพระองค
3โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอ
ทรงพระกรุณาต อข าพระองค
เพราะขาพระองครองทูลตอพระ
องควันยังคํ่า
4 ขอทรงให จิ ตใจผู รั บใช ของ

พระองคยินดี โอ ขาแตองคพระ
ผูเปนเจา จิตใจขาพระองคตั้งใจ
แนวแนในพระองค
5ขาแตองคพระผู เปนเจาเพราะ
พระองคประเสริฐ และทรง
พรอมที่ จะประทานอภัย อุดม
ด วยความเมตตาต อบรรดาผู
รองทูลพระองค
6โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
เงี่ ยพระกรรณสดับคําทูลอธิษ-
ฐานของขาพระองค ขอทรงสดับ
เสียงรองทูลวิงวอนของขาพระ
องค
7 ในวันลําบากของข าพระองค
ขาพระองคจะรองทูลพระองค
เพราะพระองค จะทรงตอบข า
พระองค
8โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา ใน
บรรดาพระไมมีผูใดเหมือนพระ
องค และไมมีกิจการใดๆ
เหมือนพระราชกิจของพระองค
9 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
บรรดาประชาชาติที่พระองคทรง
สร า งจะมานมั สการต อพระ
พักตรพระองค และจะเทิดทูน
พระนามของพระองค
10 เพราะพระองคใหญ ย่ิ งและ
ทรงกระทําการมหัศจรรย พระ
องคแตองค เดียวทรงเปนพระ
เจา
11 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงสอนพระมรรคาของพระ

สดุดี 85, 86

(10) สดด 89:14 (11) อสย 4:2 (12) สดด 84:11 (13) สดด 72:2
(1) สดด 102:1 (2) สดด 4:3 (3) สดด 56:1 (4) สดด 51:12 (5) สดด 86:15
(6) สดด 5:1-2 (7) สดด 18:6 (8) สดด 89:6 (9) สดด 22:27-31 (10) สดด 86:8
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หนา 1236
องคแกขาพระองค ขาพระองค
จะดําเนินในความจริงของพระ
องค  ขอทรงสํารวมใจของขา
พระองคใหยําเกรงพระนามของ
พระองค
12 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
พระเจาของขาพระองค ขาพระ
องคจะสรรเสริญพระองคด วย
สิ้นสุดใจ และขาพระองคจะเทิด
ทู นพระนามของพระองค เป น
นิตย
13 เพราะความเมตตาของพระ
องคที่ ทรงมีตอขาพระองคนั้ น
ใหญย่ิ งนัก และพระองคทรง
ชวยจิตวิญญาณของขาพระองค
ใหพนจากที่ลึกที่สุดของนรก
14 โอ ขาแตพระเจา คนหย่ิง
ยโสได ลุกข้ึ นต อสู ข าพระองค
หมูคนทารุณเสาะหาชีวิตขาพระ
องค เขามิไดประดิษฐานพระ
องคไวตรงหนาเขา
15 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
แต พระองค ทรงเป นพระเจ า
กอปรด วยพระกรุณาและพระ
เมตตา ทรงกริ้วชา และอุดม
ดวยความเมตตาและความจริง
16 โอ ขอทรงหันมาเมตตาขา
พระองค ขอประทานกําลังแกผู
รับใชของพระองค และขอทรง
ชวยชีวิตบุตรชายของหญิงคนใช
ของพระองค
17 ขอประทานหมายสําคัญแหง

ความโปรดปรานของพระองค
แกขาพระองค เพ่ือคนที่เกลียด
ชังขาพระองคจะเห็น และจะได
อาย ขาแตพระเยโฮวาห เพราะ
พระองคไดทรงชวยขาพระองค
และทรงเลาโลมขาพระองค

สงาราศีของอิสราเอล
ในอนาคต

เพลงสดุดีหรือบทเพลง
ของคณะโคราห

87รากฐานของพระองค
อยูบนภูเขาอันบริสุทธิ์

2พระเยโฮวาหทรงรักประตูศิ-
โยนมากย่ิ งกว าบรรดาที่ อาศัย
ของยาโคบ
3 โอ นครแหงพระเจาเอย
เขากลาวสรรเสริญเธอ เซลาห
4ในบรรดาผูที่ รู จักเรา เราระบุ
ชื่ อราหับและบาบิโลน ดูเถิด
ฟลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปย
เขากลาวกันวา "ผูนี้เกิดที่นั่น"
5และเขาจะพูดเรื่ องศิ โยนว า
"ผู นี้ และผู นั้ นเกิดในเมืองนั้น"
เพราะองค ผู สูงสุดนั่ นแหละจะ
สถาปนาเมืองนั้นไว
6 ขณะที่ พระเยโฮวาห ทรงจด
ชนชาติทั้ งหลาย พระองคจะ
ทรงบันทึกวา "ผูนี้ เกิดที่นั่ น"
เซลาห
7นักรองและนักเลนเครื่องดน-
ตรีจะอยูที่ นั่ น น้ําพุทั้ งสิ้นของ
เราอยูในเธอ

สดุดี 86, 87

(12) สดด 34:1 (13) สดด 57:10 (14) สดด 36:11 (15) สดด 86:5
(16) สดด 25:16 (17) สดด 41:10-11 (1) 2 พศด 3:1 (2) สดด 78:67-69
(3) สดด 48:2-3 (4) สดด 89:10 (5) อสย 44:4-5 (6) สดด 22:30 (7) สดด 68:24
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หนา 1237
คําอธิษฐานแหงความโศกเศรา
บทเพลงหรือเพลงสดุดีของ
คณะโคราห ถึงหัวหนานักรอง
ตามทํานองมาหะลัท เลอันโนท
มัสคิลบทหนึ่งของเฮมาน

คนเอสราห

88โอ ขาแตพระเยโฮวาห
พระเจาแหงความรอด

ของขาพระองค ขาพระองครอง
ทู ลต อพระพักตรพระองค ทั้ ง
กลางวันและกลางคืน
2ขอคําอธิษฐานของขาพระองค
มาจํ า เพาะ เ บ้ื องพระพั กตร
ของพระองค ขอทรงเงี่ ยพระ
กรรณสดับคํารองทูลของขาพระ
องค
3 เพราะจิ ตใจของข าพระองค
ลําบากเต็มที และชีวิตของขา
พระองคเขาใกลแดนผูตาย
4 เขานับข าพระองค ในบรรดา
ผูที่ ลงไปยังปากแดน ขาพระ
องคเปนเหมือนชายที่ไมมีกําลัง
5 เหมือนคนที่ เขาทิ้ งไวท าม-
กลางคนตาย เหมือนคนถูกฆา
ที่ นอนอยู ในหลุมศพ ผูที่
พระองค มิ ได ทรงระลึ กถึ งอี ก
และเขาทั้ งหลายถู กพรากเสี ย
จากพระหัตถของพระองค
6พระองคทรงใสขาพระองคไว
ในส วนลึกของปากแดนผู ตาย
ในแดนที่มืดและลึก
7พระพิ โรธของพระองคหนั ก

อยูบนขาพระองค และพระองค
ทรงทับถมขาพระองคดวยคลื่น
ทั้งสิ้นของพระองค เซลาห
8พระองคทรงกันผูที่ คุนเคยกับ
ข าพระองค ใหออกห างจากข า
พระองค พระองคทรงกระทําให
ขาพระองคเปนที่นารังเกียจตอ
เขาทั้ งหลาย ขาพระองคถูกขัง
ขาพระองคจึงออกไปไมได
9นัยนตาของขาพระองคมัวไป
เพราะความทุกข ขาแตพระเย-
โฮวาห ขาพระองครองทูลพระ
องคทุกวัน ขาพระองคชูมือข้ึน
ตอพระองค
10 พระองคจะทรงกระทําการ
มหัศจรรยเพ่ือคนตายหรือ ชาว
แดนผู ตายจะลุกข้ึ นสรรเสริญ
พระองคไดหรือ เซลาห
11 เขาจะประกาศความเมตตา
ของพระองค ในหลุ มศพหรื อ
หรือจะประกาศความสัตยสุจริต
ในแดนพินาศหรือ
12 ในความมื ดเขาจะรู จักการ
มหัศจรรยของพระองคหรือ ใน
แผนดินแหงความหลงลืมเขาจะ
รู จั กความชอบธรรมของพระ
องคหรือ
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แตขา
พระองครองทูลตอพระองค ใน
เวลาเชาคําอธิษฐานของขาพระ
องคจะข้ึนไปหาพระองค
14 ขาแตพระเยโฮวาห ไฉนพระ
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องคทรงเหว่ี ยงจิ ตวิญญาณข า
พระองคออกไปเสีย ไฉนพระ
องคทรงซอนพระพักตรเสียจาก
ขาพระองค
15 ตั้ งแตเปนอนุชนมา ขาพระ
องคทุกขยากและพรอมที่จะตาย
ขณะข าพระองค ทนต อความ
สยดสยองของพระองค ขาพระ
องคมีจิตใจไขวเขวไป
16 ความพิโรธอันแรงกล าของ
พระองคกวาดไปเหนือข าพระ
องค สิ่ งที่ นากลัวจากพระองค
ตัดขาพระองคออกเสีย
17 มันลอมข าพระองคไว รอบ
วันยังคํ่าอยางน้ําทวม มันทวม
ขาพระองคมิด
18 พระองคทรงให คนรักและ
สหายหางเหินจากขาพระองค ผู
ที่ คุ นเคยกับขาพระองคอยู ใน
ความมืด

พันธสัญญาและ
ความโปรดปรานของพระเจา
มัสคิลบทหนึ่งของเอธาน

คนเอสราห

89ขาพระองคจะรองเพลง
ถึ งความเมตตาของ

พระเยโฮวาหเปนนิตย ดวยปาก
ของขาพระองค ขาพระองคจะ
ประกาศความสั ตย สุ จริ ตของ
พระองคตลอดทุกชั่วอายุ
2ดวยขาพระองคไดกลาวแลววา
"ความเมตตาจะตั้ งอยู เปนนิตย

พระองคจะสถาปนาความสัตย
สุจริตของพระองคในฟาสวรรค
ทีเดียว"
3"เราไดกระทําพันธสัญญากับ
ผูที่ถูกเลือกของเรา เราไดปฏิ-
ญาณกับดาวิดผูรับใชของเรา
4วา `เราจะสถาปนาเชื้อสายของ
เจาไวเปนนิตยและจะสรางบัล-
ลังกของเจาไวทุกชั่วอายุ'" เซ-
ลาห
5 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ฟา
สวรรค จะสรรเสริญการมหัศ-
จรรยของพระองคและสรรเสริญ
ความสัตยสุจริตของพระองคใน
ที่ ประชุ มของบรรดาวิ สุทธิ ชน
ดวย
6 เพราะผู ใดเลาที่ ในฟาสวรรค
จะเปรียบกับพระเยโฮวาหได ใน
บรรดาลูกหลานของผู มีอํานาจ
ผูใดจะเหมือนพระเยโฮวาห
7 คือองคพระเจ าผู เปนที่ เกรง
กลัวอยางย่ิ งในสภาของบรรดา
วิสุทธิชน และบรรดาผูที่ อยู
รอบพระองคเกรงขามพระองค
8โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
จอมโยธา ขาแตพระเยโฮวาห ผู
ใดจะทรงฤทธานุภาพเทาเทียม
พระองค ดวยความสัตยสุจริต
ของพระองครอบพระองค
9 พระองค ทรงปกครองการ
เดือดดาลของทะเล เมื่อคลื่นสูง
ข้ึนพระองคทรงใหสงบ
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10 พระองคทรงทุบราหับเปน
ชิ้ นๆเหมือนผูถูกฆา พระองค
ทรงกระจายศัตรูของพระองค
ด วยพระกรทรงฤทธิ์ ของพระ
องค
11 ฟาสวรรค เปนของพระองค
แผ นดินโลกเป นของพระองค
ดวย พระองคไดทรงตั้ งพิภพ
และบรรดาสิ่งที่อยูในนั้น
12 ทิศเหนือและทิศใต พระ
องคก็ไดทรงสราง ภูเขาทาโบร
กับภู เขาเฮอรโมนจะสรรเสริญ
พระนามของพระองคอยางชื่ น
บาน
13 พระองค มี พระกรอั นทรง
ฤทธิ์ พระหัตถของพระองคก็
แข็งแรง พระหัตถขวาของพระ
องคก็สูง
14 ความเที่ ยงธรรมและความ
ยุติธรรมเปนรากฐานแหงบัล-
ลังกของพระองค ความเมตตา
และความจริ งเดินนําหน าพระ
องค
15 ชนชาติ ที่ รู จักโห ร องอย าง
ชื่นบานก็เปนสุข โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห พวกเขาจะเดินใน
ความสวางจากสีพระพักตรของ
พระองค
16 พวกเขาจะปลาบปลื้ มยินดี
ในพระนามพระองค วั นยั งคํ่า
และได รั บการเชิ ดชู โดยความ
ชอบธรรมของพระองค

17 เพราะพระองคทรงเปนสงา
ราศีแหงกําลังของเขาทั้ งหลาย
แตโดยความโปรดปรานของพระ
องค เขาของขาพระองคทั้ ง
หลายจะถูกเชิดชูข้ึน
18 เพราะผูปองกันเราทั้ งหลาย
เปนพระเยโฮวาห กษัตริยของ
เราเปนองคบริสุทธิ์ แหงอิสรา-
เอล
19 ในกาลกอน พระองคตรัส
ดวยนิมิตแก ผู บริสุทธิ์ ของพระ
องคและตรัสวา "เราไดชวย
เหลือชายฉกรรจคนหนึ่ ง เรา
ได เชิดชูคนที่ ถูกเลือกคนหนึ่ ง
เหนือประชาชน
20 เราไดพบดาวิดผู รับใชของ
เรา ดวยน้ํามันบริสุทธิ์ ของเรา
เราไดเจิมเขาไวแลว
21 เพ่ื อวามือของเราจะอยู กับ
เขาเปนนิตย และแขนของเราจะ
เสริมกําลังของเขา
22 ศัตรูจะเรียกอะไรจากเขาไม
ได บุตรแหงความชั่วรายจะกด
ข่ีเขาไมได
23 เราจะขย้ีคูอริของเขาตอหนา
เขา และตีผูที่ เกลียดเขาใหลม
ลง
24 ความสั ตยสุ จริตและความ
เมตตาของเราจะอยูกับเขา และ
เขาของเขาจะเปนที่ เชิ ดชู โดย
นามของเรา
25 เราจะเอามือของเขาวางไว
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บนทะเล และมือขวาของเขาบน
แมน้ําทั้งหลาย
26 เขาจะรองตอเราวา `พระ
องค ทรงเป นพระบิ ดาของข า
พระองค พระเจาของขาพระ
องค และเปนศิลาแหงความรอด
ของขาพระองค'
27 และเราจะให เขาเป นบุ ตร
หัวปของเราดวย สูงกวาบรรดา
กษัตริยแหงแผนดินโลก
28 เราจะเก็บความเมตตาของ
เราไวใหเขาเปนนิตย และพันธ-
สัญญาของเราจะตั้ งมั่ นคงอยู
เพ่ือเขา
29 เราจะสถาปนาเชื้ อสายของ
เขาไวเปนนิตย ทั้ งบัลลังกของ
เขาให ดํารงตราบเท ากาลของ
ฟาสวรรค
30 ถ าลู กหลานของเขาทิ้ งราช
บัญญัติของเรา และไมดําเนิน
ตามคําตัดสินของเรา
31 ถ าเขาทั้ งหลายฝ าฝ นกฎ
เกณฑของเรา และมิไดรักษา
บัญญัติของเรา
32 แลวเราจะลงโทษการละเมิด
ของเขาดวยไมเรียว และความ
ชั่วชาของเขาดวยการเฆี่ยน
33 แต จะไม ถอนความเมตตา
ของเราไปจากเขา หรือไมจริง
ตอความสัตยสุจริตของเรา
34 เราจะไมฝ าฝนพันธสัญญา
ของเรา หรือพลิกแพลงถอยคํา

ที่ออกไปจากริมฝปากของเรา
35 เราปฏิญาณด วยความบริ-
สุทธิ์ของเราเด็ดขาดวา เราจะไม
มุสาตอดาวิด
36 เชื้ อสายของเขาจะดํารงอยู
เปนนิตย บัลลังกของเขาจะยืน
นานอยางดวงอาทิตยตอหนาเรา
37 จะสถาปนาไว อย างดวง
จันทรเปนนิตย และเหมือน
สั กขีพยานอันสั ตย ซื่ อในท อง
ฟา" เซลาห
38 แต พระองค ทรงได เหว่ี ยง
ออกไปและเกลียดชัง พระองค
ทรงพระพิโรธตอผูที่ เจิมไวของ
พระองค
39 พระองค ได ทรงบอกเลิ ก
พันธสัญญากับผู รับใชของพระ
องค พระองคทรงกระทํามงกุฎ
ของทานมลทินโดยเหว่ี ยงลงสู
พ้ืนดิน
40 พระองคไดพังร้ั วตนไมของ
ทานทั้ งสิ้ น พระองคทรงใหที่
กําบังเขมแข็งของทานปรักหัก
พังลง
41 คนทั้ งปวงที่ ผ านไปก็ปลน
ทาน ทานก็เปนที่นินทาของ
เพ่ือนบาน
42 พระองคทรงยกยองมือขวา
ของคูอริของทาน พระองคทรง
กระทําให ศัตรูทั้ งสิ้ นของท าน
เปรมปรีดิ์
43 จริงทีเดียว พระองคทรงหัน
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คมดาบของทาน และพระองคมิ
ไดทรงกระทําใหทานตั้ งมั่ นอยู
ในสงคราม
44 พระองค ได ทรงกระทําให
สงาของทานเสื่ อมสูญไป และ
ทรงเหว่ียงบัลลังกของทานลงสู
พ้ืนดิน
45 พระองคทรงตัดวันวัยหนุ ม
ของทานใหสั้น และทรงคลุม
ทานไวดวยความอาย เซลาห

พระสัญญาอันมั่นคง
ของพระเจาตอดาวิด

46 ขาแตพระเยโฮวาห พระองค
จะซอนองคอยูนานเทาใด เปน
นิตยหรือ พระพิโรธของพระ
องคจะไหมอยูนานเทาใด
47 ขอทรงระลึกวา ชวงชีวิตของ
ขาพระองคสั้นแคไหน ไฉน
พระองคทรงเนรมิตสรางบรรดา
มนุษยมาอยางเปลาประโยชน
48 มนุษยคนใดมีชีวิตอยูไดโดย
ไมตองเห็นความตาย เขาจะชวย
จิตวิญญาณของตนใหพ นจาก
มือของแดนผูตายไดหรือ เซ-
ลาห
49 ข าแต องค พระผู เป นเจ า
ความเมตตาในกาลก อนของ
พระองคอยูที่ ไหน ซึ่ งพระองค
ทรงปฏิญาณตอดาวิดโดยความ
จริงของพระองค
50 ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอ
ทรงระลึกวาผูรับใชของพระองค

ถูกดาอยางไร และขาพระองค
รับความสบประมาทของบรรดา
ชนชาติที่ มีอํานาจใหญโตไวใน
อกของขาพระองคอยางไร
51 โอ ขาแตพระเยโฮวาห นั่น
แหละศัตรูของพระองคได เยย
หยัน นั่นแหละเขาเยยรอยเทา
ของผูที่เจิมไวของพระองค
52 สาธุการแดพระเยโฮวาหเปน
นิตย เอเมนและเอเมน

เลมที่สี่
ซึ่งเปรียบกับหนังสือกันดารวิถี

เกี่ยวกับอิสราเอล
และชนชาตินั้น

โมเสสกลาวถึงพระสัญญา
และการทําโทษของพระเจา

คําอธิษฐานของโมเสส
คนของพระเจา

90ข าแต องคพระผู เป น
เจา พระองคทรงเปนที่

อาศัยของขาพระองคทั้ งหลาย
ตลอดทุกชั่วอายุ
2กอนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดข้ึนมา
กอนที่ พระองคทรงให กําเนิด
แผนดินโลกและพิภพ พระองค
ทรงเปนพระเจาตั้ งแตนิ รันดร
กาลถึงนิรันดรกาล
3พระองคทรงใหมนุษยกลับไป
สู ความพินาศ และตรัสวา
"บุตรทั้งหลายของมนุษยเอย จง
กลับเถิด"
4 เพราะพันป ในสายพระเนตร

สดุดี 89, 90

(44) 1 ซมอ 4:21-22 (45) สดด 89:28-29 (46) สดด 13:1-2 (47) สดด 39:5-6
(48) สดด 49:7-9 (49) สดด 77:9-10 (50) สดด 44:13-16 (51) มธ 5:10-12
(52) สดด 41:13 (1) กดว 13:1 (2) โยบ 38:4-6 (3) สดด 104:29 (4) 2 ปต 3:8
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หนา 1242
ของพระองค เปนเหมือนวานนี้
ซึ่งผานไปแลว หรือเหมือนยาม
เดียวในเวลากลางคืน
5พระองค ทรงกวาดมนุษย ไป
เสียอยางน้ําทวม เขาเปน
เหมือนการนอนหลับ เหมือน
หญาที่งอกข้ึนใหมในเวลาเชา
6ในเวลาเชามันก็บานออกและ
ใหญข้ึน ครั้นเวลาเย็นก็ถูกตัด
ลงและเหี่ยวไป
7 เพราะขาพระองคทั้ งหลายถูก
ความกริ้ วของพระองค ผลาญ
เสีย ขาพระองคก็เดือดรอน
เพราะพระพิโรธของพระองค
8พระองค ทรงตั้ งความชั่ วช า
ของขาพระองคไวตอพระพักตร
พระองค ทรงตั้ งบาปลับๆของ
ขาพระองคไวในความสวางแหง
พระพักตรของพระองค
9 วันทั้ งปวงของขาพระองคทั้ ง
หลายสิ้ นไปใตพระพิ โรธของ
พระองค กําหนดปของขาพระ
องค สิ้ นสุ ดลงอย างเสี ยงถอน
หายใจ

ความส้ันแหงชีวิต
10 กําหนดปของขาพระองคทั้ ง
หลายคือเจ็ดสิบหรือถาเปนเหตุ
จากมีกําลังก็ถึงแปดสิบ แตชวง
ชีวิตนั้นมีแตงานและความโศก
เศรา ไมชาก็สูญไปและขาพระ
องคทั้งหลายก็จากไป
11 ผู ใดจะทราบถึ งฤทธิ์ ความ

กร้ิวของพระองค และพระพิโรธ
ของพระองคตามความเกรงกลัว
พระองค
12 ขอพระองคทรงสอนใหนับ
วันของขาพระองค เพ่ือขาพระ
องคทั้ งหลายจะตั้ งจิตตั้ งใจได
สติปญญา
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงหันมาเถิดพระเจาขา หรือ
ยังอีกนานเทาใด ขอทรงมีความ
สงสารบรรดาผู รั บใชของพระ
องค
14 โอ ขอทรงใหขาพระองคทั้ง
หลายอิ่ มในเวลาเช าด วยความ
เมตตาของพระองค เพ่ือขา
พระองค ทั้ งหลายจะได เปรม
ปรีดิ์และยินดีตลอดวันเวลาของ
ขาพระองค
15 ขอทรงให ข าพระองค ทั้ ง
หลายยินดี ใหมากวันเท ากับที่
พระองค ไดทรงใหข าพระองค
ทุกขยากนั้น และใหมากปเทา
กับที่ ข าพระองคไดประสบการ
ราย
16 ขอให พระราชกิ จของพระ
องคปรากฏแก ผู รับใชของพระ
องค และใหสงาราศีของพระ
องคปรากฏแกลูกหลานของเขา
17 ขอความงามของพระเยโฮ-
วาหพระเจาของขาพระองคอยู
เหนือขาพระองคทั้ งหลาย ขอ
ทรงสถาปนาหั ตถกิ จของข า

สดุดี 90
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หนา 1243
พระองคเหนือขาพระองค พระ
เจาขา ขอพระองคทรงสถาปนา
หัตถกิจของขาพระองคทั้งหลาย

สภาพอันมีสุข
ของ

คนท่ีรักพระเจา

91ผูที่อาศัยอยู ณ ที่กําบัง
ขององค ผู สู งสุดจะอยู

ในรมเงาของผูทรงมหิทธิฤทธิ์
2ขาพเจาจะกลาวถึงพระเยโฮ-
วาหวา "พระองคทรงเปนที่ลี้ภัย
ของข าพระองคและปอมปรา-
การของขาพระองค พระเจาของ
ขาพระองค ผูที่ขาพระองคจะ
ไววางใจ"

ความปลอดภัยของ
คนท่ีรักพระเจา

3 เพราะพระองคจะทรงชวยตัว
ทานใหพนจากกับของพรานนก
และจากโรคภัยอยางรายแรงนั้น
4พระองคจะทรงปกทานไวดวย
ปกของพระองค และทานจะวาง
ใจอยูใตปกของพระองค ความ
จริงของพระองคเปนโลและเปน
ดั้งของทาน

การยกยอง
คนท่ีรักพระเจา

5ทานจะไมกลัวความสยดสยอง
ในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่
ปลิวไปในกลางวัน
6หรือโรคภัยที่ไลมาในความมืด
หรื อความพิ นาศที่ เกิ ดความ

หายนะในเที่ยงวัน
7 พันคนจะลมอยู ที่ ข างๆท าน
หมื่นคนที่มือขวาของทาน แต
ภัยนั้นจะไมมาใกลทาน
8ท านจะมองดูด วยตาเท านั้ น
และเห็นการตอบแทนแกคนชั่ว
9 เพราะท านไดกระทําใหพระ
เยโฮวาหผู เปนที่ลี้ภัยของขาพ-
เจาคือองคผู สูงสุด เปนที่ อยู
ของทาน
10 ไมมีการรายใดๆจะตกมาบน
ทาน ไมมีภัยมาใกลที่อาศัยของ
ทาน
11 เพราะพระองคจะรับสั่งเหลา
ทูตสวรรคของพระองคในเรื่ อง
ทาน ใหระแวดระวังทานในทาง
ทั้งปวงของทาน
12 เขาทั้ งหลายจะเอามือประ-
คองชูทานไว เกรงวาเทาของ
ทานจะกระแทกหิน
13 ทานจะเหยียบสิงโตและงูพิษ
ทานจะยํ่าสิงโตหนุมและมังกร
14 เพราะเขาผูกพันกับเราดวย
ความรัก เราจึงจะชวยเขาใหพน
เราจะตั้งเขาไวในที่สูง เพราะเขา
รูจักนามของเรา
15 เขาจะรองทูลเรา และเราจะ
ตอบเขา เราจะอยูกับเขาในยาม
ลําบาก เราจะชวยเขาใหพนและ
ใหเกียรติเขา
16 เราจะให เขาอิ่ มใจดวยชี วิต
ยืนยาว และสําแดงความรอด

สดุดี 90, 91
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หนา 1244
ของเราแกเขา

การสรรเสริญ
ความดีเลิศของพระเจา
เพลงสดุดีหรือบทเพลง
สําหรับวันสะบาโต

92เปนการดีที่ จะโมทนา
พระคุณพระเยโฮวาห

โอ ขาแตองคผูสูงสุด ที่จะรอง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
องค
2ที่ จะประกาศความเมตตาของ
พระองคในเวลาเชา และความ
สัตยสุจริตของพระองคในกลาง
คืน
3 เปนเสียงกองไปดวยพิณสิบ
สายและพิณใหญ และดวยเสียง
พิณเขาคู
4ขาแตพระเยโฮวาห เพราะพระ
องคทรงกระทําใหข าพระองค
ยินดี ด วยพระราชกิ จของพระ
องค ขาพระองคจะฉลองชัยชนะ
เนื่ องในพระหั ตถกิ จของพระ
องค
5 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
ราชกิจของพระองคใหญหลวง
นัก พระดําริของพระองคสุดลึก
ล้ํา
6คนเขลาจะทราบไมได คนโฉด
เขาใจเรื่องนี้ไมได
7วา ถึงแมคนชั่วจะงอกข้ึน
อยางหญา และคนกระทําความ
ชั่ วชาทั้ งปวงเจริญข้ึน เขาทั้ ง

หลายจะถูกทําลายเปนนิตย
8ขาแตพระเยโฮวาห แตพระ
องคทรงอยูบนที่สูงเปนนิตย
9โอ ขาแตพระเยโฮวาห เพราะ
ดูเถิด ศัตรูของพระองค เพราะ
ดูเถิด ศัตรูของพระองคจะพิ-
นาศ คนกระทําความชั่ วชาทั้ ง
ปวงจะตองกระจัดกระจายไป
10 แตพระองคทรงเชิดชูเขาของ
ขาพระองคอยางกับเขามายูนิ-
คอน ขาพระองคจะถูกเจิมดวย
น้ํามันใหม
11 นั ยน ตาของข าพระองค จะ
เห็นความปรารถนาของขาพระ
องคตอพวกศัตรูของขาพระองค
นั้นสําเร็จ หูของขาพระองคจะ
ได ยินถึงความปรารถนาของขา
พระองคตอคนชั่ วที่ ลุกข้ึนสู ขา
พระองคนั้นสําเร็จ
12 คนชอบธรรมจะงอกขึ้นอยาง
ตนอินทผลัม เขาจะเจริญข้ึน
อยางตนสนสีดารในเลบานอน
13 คนที่ถูกปลูกไวในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาหจะเจริญข้ึนใน
บริ เวณของพระเจ าของเราทั้ ง
หลาย
14 เขาแกแลวก็ยังเกิดผล เขาจะ
มีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู
15 เพ่ื อแสดงว าพระเยโฮวาห
นั้นเที่ยงธรรม พระองคทรงเปน
ศิลาของขาพระองค ในพระองค
ไมมีความอธรรม

สดุดี 91, 92
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หนา 1245
ราชอาณาจักรของพระเจา

93พร ะ เ ย โ ฮ ว า ห ท ร ง
ครอบครอง พระองค

ทรงสวมความยิ่ งใหญ พระเย-
โฮวาหทรงสวมกําลัง พระองค
ทรงเอาพระกําลังคาดพระองค
โลกไดสถาปนาไวแลว มันจะไม
หว่ันไหว
2พระที่นั่งของพระองคไดสถา-
ปนาไว แล วตั้ งแต กาลดึ กดํา-
บรรพ พระองคดํารงอยูตั้ งแต
นิรันดรกาล
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห กระแส
น้ําไดคะนอง กระแสน้ําคะนอง
เสียง กระแสน้ําคะนองเสียงกึก
กอง
4พระเยโฮวาหบนที่ สูงนั้ นทรง
มหิทธิฤทธิ์ ย่ิ งกวาเสียงของน้ํา
มากหลาย ทรงมหิทธิฤทธิ์ ย่ิ ง
กวาคลื่นทะเล
5บรรดาพระโอวาทของพระองค
แนนอนทีเดียว โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห ความบริสุทธิ์ เหมาะ
กับพระนิ เวศของพระองค เปน
นิตย

การขอรองเรื่อง
การปกครองอยางกดขี่

94โอ ขาแตพระเยโฮวาห
พระเจา เจาแหงการ

แกแคน โอ ขาแตพระเจา เจา
แหงการแกแคน ขอทรงสําแดง
พระองค

2ขาแตผู พิพากษาโลก ขอทรง
ลุกข้ึน ใหคนโอหังไดรับผล
สนองอันสมกับเขา
3ขาแตพระเยโฮวาห คนชั่วจะ
นานเทาใด คนชั่วจะลิงโลดอยู
นานเทาใด
4 เขาจะพล ามและพู ดอย าง
จองหองนานเทาใด คนกระทํา
ความชั่วชาทั้งปวงจะโออวดนาน
เทาใด
5โอ ขาแตพระเยโฮวาห เขาทุบ
ประชาชนของพระองคเปนชิ้นๆ
และทํามรดกของพระองค ให
ทุกขยาก
6 เขาสั งหารแม ม ายและคน
ตางดาว และกระทําฆาตกรรม
ลูกกําพราพอ
7และเขากลาววา "พระเยโฮวาห
จะไมแลเห็น พระเจาของยาโคบ
จะไมหย่ังรู"
8คนเขลาที่ สุ ดของประชาชน
เอย จงเขาใจเถิด คนโงทั้งหลาย
เมื่อไรเจาจึงจะฉลาด
9พระองคผูทรงปลูกหู พระองค
จะไมทรงไดยินหรือ พระองค
ผูทรงปนตา พระองคจะไมทรง
เห็นหรือ
10 พระองคผูทรงตีสอนบรรดา
ประชาชาติ พระองคจะไมทรง
ขนาบหรือ พระองคผูทรงสอน
ความรูใหมนุษย พระองคจะไม
ทรงทราบหรือ

สดุดี 93, 94
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หนา 1246
11พระเยโฮวาหทรงทราบความ
คิดของมนุษยวา เปนเพียงแต
ไรสาระ
พระพรแหงความทุกขยาก

12 โอ ขาแตพระเยโฮวาห คนที่
พระองคทรงตีสอนนั้นก็เปนสุข
คือคนที่ พระองคทรงสอนดวย
พระราชบัญญัติของพระองค
13 เพ่ือจะใหเขาพักจากวันลํา-
บากจนกวาจะขุดบอไวใหคนชั่ว
14 เพราะพระเยโฮวาห จะไม
ทอดทิ้ งประชาชนของพระองค
พระองค จะไม ทรงสละมรดก
ของพระองค
15 เพราะความยุติธรรมจะกลับ
ไปหาความชอบธรรม และบรร-
ดาคนเที่ยงธรรมในใจจะติดตาม
ไป
16 ผู ใดจะลุ ก ข้ึ นต อต านคน
กระทําความชั่วแทนขาพเจา ผู
ใดจะยืนต อสู คนกระทําความ
ชั่วชาแทนขาพเจา
17 ถ าพระเยโฮวาหมิ ใชความ
อุปถัมภของขาพเจา วิญญาณ
ของขาพเจาคงอยูในความสงัด
18 เมื่ อขาพเจาไดคิดวา "เทา
ของขาพลาด" โอ ขาแตพระเย-
โฮวาห ความเมตตาของพระ
องคยึดขาพระองคไว
19 เมื่ อความกังวลในใจของขา
พระองคมีมาก การเลาโลมของ
พระองค ก็ หนุ นจิ ตใจของข า

พระองคใหชื่นบาน
20 บัลลั งกแห งความชั่ วช าจะ
รวมมิตรกับพระองคไดหรือ คือ
ผูที่ ใชกฎหมายประกอบการชั่ ว
ราย
21 เขาทั้ งหลายผูกมิตรกันตอสู
ชีวิตของคนชอบธรรม และปรับ
โทษโลหิตที่ไรความผิด
22 แตพระเยโฮวาหทรงเปนที่
กําบังเขมแข็งของขาพเจาแลว
และพระเจาของขาพเจาเปนศิลา
ที่ลี้ภัยของขาพเจา
23 พระองคจะทรงนําความชั่ ว
ชาของเขาเองมาเหนือเขา และ
จะทรงตัดเขาเหลานั้ นออกเสีย
เพราะความชั่ วร ายของเขาเอง
ใชแลว พระเยโฮวาหพระเจา
ของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย

จงสรรเสริญพระเจา
เพราะความดีเลิศของพระองค

95โอ มาเถิด ให เราทั้ ง
หลายร องเพลงถวาย

พระเยโฮวาห ใหเรากระทําเสียง
ชื่นบานถวายศิลาแหงความรอด
ของพวกเรา
2ใหเราทั้งหลายเขามาอยูเฉพาะ
เบ้ื องพระพักตรพระองคด วย
โมทนา ใหเรากระทําเสียงชื่ น
บานถวายพระองคดวยบทเพลง
สดุดี
3 เพราะพระเยโฮวาหทรงเปน
พระเจาใหญย่ิง และทรงเปน

สดุดี 94, 95

(11) สดด 49:10-13 (12) สดด 119:67 (13) อสย 26:20-21 (14) สดด 37:28
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หนา 1247
กษัตริ ย ใหญ ย่ิ งเหนื อพระทั้ ง
หลาย
4ที่ ลึ กของแผนดิ นโลกอยู ใน
พระหัตถของพระองค ที่สูงของ
ภูเขาเปนของพระองคดวย
5ทะเลเปนของพระองค เพราะ
พระองคทรงสรางมัน และพระ
หัตถของพระองคทรงป นแผน
ดินแหง
6โอ มาเถิด ใหเรานมัสการและ
กราบลง ใหเราคุกเขาลงตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห ผูทรงสราง
พวกเรา
7 เพราะพระองค ทรงเปนพระ
เจาของเรา และเราเปนประชา
ชนแห งทุ งหญ าของพระองค
และเปนแกะแหงพระหัตถของ
พระองค วันนี้ ถาทานทั้งหลาย
จะฟงพระสุรเสียงของพระองค
8 อย าให จิ ตใจของท านแข็ ง
กระดางไปอยางในครั้ งกบฏนั้น
เหมือนอยางในวันที่ ถูกทดลอง
ในถิ่นทุรกันดาร
9 เมื่ อบรรพบุ รุ ษของท านทด
ลองเราโดยเอาเราเขาพิสูจนและ
ไดเห็นกิจการของเรา
10 เราจึงเคืองคนชั่วอายุนั้นอยู
สี่ สิบปและวา "เขาเปนชนชาติ
ที่มีใจมักหลงผิด เขาไมรูจักทาง
ทั้งหลายของเรา"
11 เพราะฉะนั้ นเราจึงปฏิญาณ
ดวยความพิโรธของเราวา "เขา

จะไมไดเขาสูที่สงบสุขของเรา"
จงสรรเสริญพระเจาเพราะ
ความยุติธรรมของพระองค

96โอ จงรองเพลงบท
ใหมถวายพระเยโฮวาห

แผนดินโลกทั้งสิ้น จงรองเพลง
ถวายพระเยโฮวาห
2จงรองเพลงถวายพระเยโฮวาห
สรรเสริญพระนามของพระองค
จงประกาศความรอดของพระ
องคทุกๆวัน
3จงเลาถึงสงาราศีของพระองค
ทามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง
การมหั ศจรรย ของพระองค
ท ามกลางบรรดาชนชาติ ทั้ ง
หลาย
4 เพราะพระเยโฮวาหนั้นทรงย่ิง
ใหญ และสมควรจะสรรเสริ ญ
อยางย่ิง พระองคทรงเปน
ที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวง
5 เพราะพระทั้ งปวงของชนชาติ
ทั้งหลายเปนรูปเคารพ แตพระ
เยโฮวาหทรงสรางฟาสวรรค
6 เกียรติและความสูงสงมีอยูตอ
เบ้ืองพระพักตรพระองค กําลัง
และความงามอยู ในสถานบริ-
สุทธิ์ของพระองค
7โอ ตระกูลของชนชาติทั้งหลาย
เอย จงถวายแดพระเยโฮวาห จง
ถวายสงาราศีและกําลังแดพระ
เยโฮวาห
8จงถวายสงาราศีซึ่งควรแกพระ

สดุดี 95, 96
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นามของพระองคแดพระเยโฮ-
วาห จงนําเครื่องบูชาและมายัง
บริเวณพระนิเวศของพระองค
9 โอ จงนมัสการพระเยโฮวาห
ด วยเครื่ องประดั บแห งความ
บริสุทธิ์ ชาวโลกทั้ งสิ้ นเอย
จงตัวสั่นตอเบ้ืองพระพักตรพระ
องค
10 จงพูดทามกลางบรรดาประ-
ชาชาติวา พระเยโฮวาหทรง
ครอบครอง เออ พิภพจะถูก
สถาปนาเพ่ือมันจะไมหว่ันไหว
เลย พระองคจะทรงพิพากษา
ชนชาติทั้ งหลายดวยความชอบ
ธรรม
11 จงใหฟ าสวรรค เปรมปรี ดิ์
และแผนดินโลกยินดี ใหทะเล
คํารน กับสิ่งทั้งปวงที่อยูในนั้น
12 ใหทุ งนาเริ งโลดกับสิ่ งทุ ก
อยางที่อยูในนั้น  แลวตนไมทั้ง
สิ้นของปาไมจะปลาบปลื้มยินดี
13 เฉพาะพระพักตรพระเยโฮ-
วาห เพราะพระองคเสด็จมา
ดวยพระองค เสด็จมาพิพากษา
โลก พระองคจะทรงพิพากษา
โลกดวยความชอบธรรม และ
ชนชาติทั้ งหลายดวยความจริง
ของพระองค

ความโออาตระการแหง
ราชอาณาจักรของพระเจา

97พระ เ ย โ ฮ ว า ห ท ร ง
ครอบครอง จงให

แผนดินโลกเปรมปรีดิ์ ใหเกาะ
เล็กๆมากมายนั้นยินดี
2 เมฆและความมืดทึบอยู รอบ
พระองค ความชอบธรรมและ
ความยุติธรรมเปนรากฐานแหง
บัลลังกของพระองค
3ไฟลุกอยูขางหนาพระองคและ
ไหมปฏิปกษของพระองครอบ
ขางเสีย
4ฟาแลบของพระองคกระทําให
พิภพสวาง แผนดินโลกเห็น
แลวสั่นสะทาน
5ภูเขาละลายอยางข้ีผ้ึงตอเบ้ือง
พระพักตรพระเยโฮวาห ตอ
เบ้ืองพระพักตรองคพระผู เปน
เจาแหงแผนดินโลกทั้งสิ้น
6ฟาสวรรคป าวรองความชอบ
ธรรมของพระองค และชนชาติ
ทั้ งหลายเห็นสง าราศีของพระ
องค
7ใหผู ปรนนิบัติ รูปเคารพสลัก
ทั้ งสิ้ นไดอาย คือผูที่ อวดใน
รูปเคารพของเขา ใหพระทั้งสิ้น
กราบลงตอพระองค
8 ศิโยนไดยินและยินดีและธิดา
ทั้ งปวงของยูดาหเปรมปรีดิ์ โอ
ขาแตพระเยโฮวาห เพราะคํา
พิพากษาของพระองค
9ขาแตพระเยโฮวาห เพราะ
พระองค สู งสุ ดเหนื อแผ นดิ น
โลกทั้งสิ้น พระองคทรงสูงเดน
กวาพระทั้งปวงอยางย่ิง

สดุดี 96, 97
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หนา 1249
10 ทานผูที่ รักพระเยโฮวาห ก็
จงเกลียดชังความชั่ว พระองค
ทรงอารักขาชี วิตวิสุทธิชนของ
พระองค พระองคทรงชวยเขา
ใหพนจากมือของคนชั่ว
11 ความสว างแจ งข้ึ นแก คน
ชอบธรรม และความชื่นบานมี
ข้ึนแกคนใจเที่ยงธรรม
12 ทานผูชอบธรรมเอย    จง
เปรมปรีดิ์ ในพระเยโฮวาหและ
ถวายโมทนาเมื่ อระลึกถึงความ
บริสุทธิ์ของพระองค

จงใหส่ิงท้ังปวง
สรรเสริญพระเจา

เพลงสดุดี

98โอ จงรองเพลงบทใหม
ถ วายพระ เย โฮวาห

เพราะพระองค ได ทรงกระทํา
การมหัศจรรย พระหัตถขวาและ
พระกรบริสุทธิ์ ของพระองคได
นําความมีชัยมา
2พระเยโฮวาห ทรงกระทําให
ความรอดของพระองค เปนที่ รู
จัก พระองคทรงสําแดงความ
ชอบธรรมของพระองค อย าง
เป ดเผยท ามกลางสายตาของ
บรรดาประชาชาติ
3พระองค ทรงระลึ กถึ งความ
เมตตาและความจริ งของพระ
องคตอวงศวานอิสราเอล ที่สุด
ปลายแผนดินโลกทั้ งสิ้นไดเห็น
ความรอดของพระเจาของเรา

4ชาวโลกทั้ งสิ้นเอย จงเปลง
เสียงชื่นบานถวายแดพระเยโฮ-
วาห เปลงเปนเสียงเพลงชื่นบาน
และรองเพลงสรรเสริญ
5 จงร องเพลงสรรเสริ ญถวาย
พระเยโฮวาหดวยพิณเขาคู ดวย
พิณเขาคู คลอดวยเสียงเพลง
สดุดี
6ด วยเสี ยงแตรและเสี ยงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็กจงกระทํา
เสียงชื่ นบานตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห คือพระมหากษัตริย
7ใหทะเลคํารนกับสิ่ งทั้ งปวงที่
อยูในทะเลนั้น พิภพและบรรดา
ผูอาศัยอยูในนั้น
8ใหกระแสน้ําตบมือของมัน ให
บรรดาเนินเขาปติยินดีดวยกัน
9 เฉพาะเบ้ื องพระพั กตร พระ
เยโฮวาห เพราะพระองคเสด็จ
มาพิพากษาโลก พระองคจะทรง
พิ พากษาโลกด วยความชอบ
ธรรม และชนชาติทั้งหลายดวย
ความเที่ยงตรง

การนมัสการในศิโยน

99พระ เ ย โ ฮ ว า ห ท ร ง
ครอบครอง ใหชนชาติ

ทั้งหลายตัวสั่น พระองคผูประ-
ทับระหวางพวกเครูบ ใหแผน
ดินโลกหว่ันไหว
2พระเยโฮวาหใหญย่ิงอยู ในศิ-
โยน พระองคสูงเดนอยู เหนือ
ประชาชาติทั้งปวง

สดุดี 97-99
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(8) สดด 47:1 (9) สดด 96:10 (1) สดด 2:6; 93:1 (2) สดด 48:1-3; 50:2
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หนา 1250
3ใหเขาสรรเสริญพระนามอันย่ิง
ใหญและนาครามกลัวของพระ
องค เพราะพระนามนั้นบริสุทธิ์
4ฤทธานุภาพของกษัตริยทรง
รักความยุติธรรม พระองคทรง
สถาปนาความเที่ ยงตรง พระ
องคทรงประกอบความยุติธรรม
และความชอบธรรมขึ้ นในยา-
โคบ
5จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห
พระเจาของเรา และนมัสการที่
แทนรองพระบาทของพระองค
เพราะพระองคบริสุทธิ์
6 โมเสสและอาโรนอยู ในพวก
ปุโรหิตของพระองค ซามูเอลอยู
ในพวกที่ ทูลออกพระนามของ
พระองคดวย พวกทานรองทูล
พระเยโฮวาห และพระองคทรง
ตอบทานเหลานั้น
7พระองคตรัสกับทานที่ ในเสา
เมฆ ทานทั้งปวงไดรักษาบรรดา
พระโอวาทของพระองคและกฎ
ที่พระองคประทานแกทาน
8โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองคทั้ งหลาย พระ
องคทรงตอบทานเหลานั้น พระ
องคทรงเปนพระเจ าผู ยกโทษ
ทานเหลานั้ น แตทรงเปนผู
สนองการกระทําผิ ดของท าน
เหลานั้น
9จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห
พระเจาของเรา และนมัสการที่

ภู เขาอันบริ สุ ทธิ์ ของพระองค
เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของ
เราบริสุทธิ์

จงสรรเสริญพระเจา
เพลงสดุดีเพ่ือสรรเสริญพระเจา

100ชาวโลกทั้ งสิ้ นเอย
จงเปล งเสี ยงชื่ น

บานถวายแดพระเยโฮวาห
2จงปรนนิบัติพระเยโฮวาหดวย
ความยินดี จงเขามาเฝาพระองค
ดวยการรองเพลง
3จงรู เถิดวา พระเยโฮวาหทรง
เปนพระเจา คือพระองคเองที่
ทรงสรางเราทั้งหลาย เราไมได
สรางตัวเองข้ึน เราเปนประชา
ชนของพระองค เปนแกะแหง
ทุงหญาของพระองค
4จงเขาประตูของพระองคดวย
การโมทนา และเขาบริเวณพระ
นิเวศของพระองคดวยการสรร-
เสริญ จงถวายโมทนาขอบพระ
คุณพระองค จงถวายสาธุการแด
พระนามของพระองค
5 เพราะพระเยโฮวาหประเสริฐ
ความเมตตาของพระองคดํารง
เปนนิตย และความจริงของพระ
องคดํารงอยูทุกชั่วอายุ

ดาวิดปฏิญาณวา
จะประพฤติอยางดีรอบคอบ

เพลงสดุดีของดาวิด

101ข าพระองค จะร อง
เพลง เ ร่ื อ ง คว าม

สดุดี 99-101

(3) สดด 66:3 (4) สดด 45:6 (5) สดด 99:9 (6) อพย 24:6-8 (7) อพย 19:9
(8) สดด 89:33 (9) สดด 99:5 (1) สดด 32:11; 47:1 (2) สดด 63:4-5
(3) สดด 46:10 (4) สดด 65:1 (5) สดด 52:1; 86:5 (1) สดด 89:1; 97:8
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เมตตาและความยุติธรรม โอ ขา
แตพระเยโฮวาห ขาพระองคจะ
รองเพลงถวายพระองค
2ขาพระองคจะประพฤติอยาง
เฉลียวฉลาด ตามมรรคาที่ ดี
รอบคอบ โอ เมื่อไรพระองคจะ
เสด็จมาหาขาพระองค ขาพระ
องค จะดําเนิ นด วยใจซื่ อสั ตย
ภายในเรือนของขาพระองค
3ขาพระองคจะไมตั้ งสิ่ งใดๆที่
ชั่ วช าไว ต อหน าต อตาของข า
พระองค ขาพระองคเกลียดกิจ-
การของผูที่ ไมซื่ อตรง กิจการ
นั้นจะไมติดอยูกับขาพระองค
4ขาพระองคจะอยูหางไกลจาก
คนใจดื้ อร้ัน ขาพระองคจะไม
รวมรูคนชั่วรายเลย
5 บุคคลใดก็ตามใส ร ายเพ่ื อน
บานของเขาอยางลับๆ ขาพระ
องคจะขจัดเขาออกเสีย คนที่มี
ตายโสและใจที่จองหอง ขา
พระองคจะไมยอมทนดวย
6นัยนตาขาพระองคจะมองหา
คนที่ซื่อตรงในแผนดิน เพ่ือเขา
จะอาศัยอยูกับขาพระองค ผูใด
ดําเนินในทางที่ดีรอบคอบ ผูนั้น
จะปรนนิบัติขาพระองค
7 ผู ที่ ประพฤติหลอกลวงจะไม
ไดอาศัยอยู ในเรือนของขาพระ
องค คนใดที่พูดเท็จจะไมย่ังยืน
อยูตอสายตาของขาพระองค
8 ข าพระองค จะทําลายคนชั่ ว

ทั้ งสิ้ นในแผนดินเสียแต เนิ่ นๆ
เพ่ือวาขาพระองคจะไดตัดบรร-
ดาผู กระทําชั่ วออกเสียใหหมด
จากนครของพระเยโฮวาห

การขอรองอยางทุกขใจ
คําอธิษฐานของผูถูกขมใจ

เมื่อเขาออนระอาใจ
และระบายความนั้น

ตอพระพักตรพระเยโฮยาห

102โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขอทรงสดับคํา

อธิษฐานของขาพระองค ขอ
เสียงรองของขาพระองคมาถึง
พระองค
2 ขออย าทรงซ อนพระพั กตร
ของพระองคจากขาพระองคใน
วันทุกขใจของขาพระองค ขอ
ทรงเงี่ ยพระกรรณสดับขาพระ
องค ขอทรงตอบขาพระองคโดย
เร็วในวันที่ ข าพระองค รองทูล
ตอพระองค
3 เพราะวันของขาพระองคสิ้นไป
อยางควัน และกระดูกของขา
พระองคไหมอยางเตาไฟ
4 จิตใจของขาพระองคถูกนาบ
และเหี่ ยวไปเหมือนหญา ขา
พระองค จึงลืมรับประทานอา-
หารของขาพระองค
5 เหตุ ด วยเสี ยงร องครางของ
ขาพระองค กระดูกของขาพระ
องคเกาะติดเนื้อของขาพระองค
6 ข าพระองค เป นเหมื อนนก

สดุดี 101, 102

(2) สดด 101:6 (3) สดด 18:20 (4) สภษ 2:12-15 (5) สดด 15:3 (6) สดด 15:4
(7) 2 ซมอ 4:10-12 (8) สดด 75:10 (1) สดด 12:5 (2) สดด 13:1; 27:9
(3) สดด 37:20 (4) สดด 6:2-3 (5) สดด 6:6, 8 (6) โยบ 30:29-30
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กระทุงที่ ในถิ่นทุรกันดาร ดุจ
นกเคาแมวแหงทะเลทราย
7ขาพระองคเฝาอยู ขาพระองค
เหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบน
หลังคาเรือน
8 ศัตรูของขาพระองคเยาะหยัน
ขาพระองควันยังคํ่า ผูที่คลั่งใส
ขาพระองคปฏิญาณตัวตอตาน
ขาพระองค
9 เพราะขาพระองคกินข้ีเถาตาง
อาหาร และเจือน้ําตาเขากับ
เครื่องดื่ม
10 เหตุ ด วยความพิ โรธและ
ความกริ้ วของพระองค เพราะ
พระองค ทรงชู ข าพระองค ข้ึ น
และโยนขาพระองคทิ้งไปเสีย
11 วั น เวลาของข าพระองค
เหมือนเงาเวลาเย็น ขาพระองค
เหี่ยวไปเหมือนหญา
บรรดาพระเมตตาของพระเจา
12 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แต
พระองคจะทรงประทับอยู เปน
นิตย การระลึกถึงพระองคดํารง
อยูทุกชั่วอายุ
13พระองคจะทรงลุกข้ึนเมตตา
ศิโยน เพราะถึงเวลาที่ จะทรง
พระกรุณาเธอ เออ เวลากําหนด
มาถึงแลว
14 เพราะผู รับใชของพระองค
รักซากกอนหินของเธอนัก และ
สงสารผงคลีของเธอ
15 บรรดาประชาชาติ จะกลั ว

พระนามของพระเยโฮวาห และ
บรรดากษัตริยของแผนดินโลก
กลัวสงาราศีของพระองค
16 เพราะเมื่ อพระเยโฮวาหจะ
ทรงสรางศิโยนนั้น พระองคจะ
ทรงปรากฏดวยสงาราศีของพระ
องค
17 พระองคจะสนพระทัยในคํา
อธิษฐานของคนสิ้ นเนื้ อประดา
ตัว และจะไมทรงดูหมิ่นคํา
อธิษฐานของเขา
18 จงบันทึกเร่ืองนี้ ไวใหชั่วอายุ
ที่จะมีมา เพ่ือประชาชนที่ ยังจะ
ทรงสรางมานั้ นจะไดสรรเสริญ
พระเยโฮวาห
19 เพราะพระองค ทอดพระ
เนตรลงมาจากที่ สูงอันบริสุทธิ์
ของพระองค จากฟาสวรรคพระ
เยโฮวาหทอดพระเนตรแผนดิน
โลก
20 เพ่ือทรงสดับเสียงรองคราง
ของเชลย เพ่ือทรงปลอยคนที่
ตองถึงตายใหเปนอิสระ
21 เพ่ือจะประกาศพระนามของ
พระเยโฮวาหในศิโยน และกลาว
สรรเสริญพระองคในเยรูซาเล็ม
22 ขณะเมื่อชนชาติทั้งหลายรวบ
รวมกัน ทั้ งบรรดาราชอา-
ณาจักร เพ่ือปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห
23 พระองค ทรงหั กกําลั งของ
ขาพเจากลางทาง พระองคทรง

สดุดี 102

(7) สดด 22:2 (8) สดด 31:11-13 (9) สดด 69:21 (10) สดด 38:3 (11) สดด 102:3
(12) สดด 102:24 (13) สดด 7:6 (14) สดด 79:1 (15) สดด 67:2 (16) สดด 51:18
(17) สดด 9:18 (18) สดด 71:18 (19) สดด 14:2 (20) สดด 79:11 (21) สดด 9:13
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กระทําให วันเวลาของข าพเจ า
สั้นเขา
24 ขาพเจาวา "โอ ขาแตพระเจา
ของขาพระองค ขออยาทรงนํา
ขาพระองคไปเสียในครึ่ งกลาง
วันเวลาของขาพระองค พระ
องค ผู ป เดื อนดํารงอยู ตลอด
ทุกชั่วอายุ"
25 เมื่ อเดิ มพระองค ทรงวาง
รากฐานของแผนดินโลก และ
ฟาสวรรค เปนพระหัตถกิจของ
พระองค
26 สิ่ งเหลานี้จะพินาศไป แต
พระองคจะทรงดํารงอยู บรร-
ดาสิ่ งเหล านี้ จะเก าไปเหมื อน
เครื่องนุงหม   พระองคจะทรง
เปลี่ยนสิ่ งเหลานี้ ไวดุจเสื้อคลุม
และสิ่ งเหล านั้ นก็ จะเปลี่ ยน
แปลงไป
27 แตพระองคยังทรงเปนอยาง
เดิม และปเดือนของพระองคจะ
ไมสิ้นสุด
28 ลูกหลานของบรรดาผู รับใช
ของพระองคจะอยูมั่ นคง และ
เชื้ อสายของเขาจะได รั บการ
สถาปนาตอเบ้ืองพระพักตรพระ
องค
การสรรเสริญพระเจาสําหรับ
พระเมตตาของพระองค
เพลงสดุดีของดาวิด

103โอ จิตใจของขาเอย
จงถวายสาธุการแด

พระเยโฮวาห และทั้ งสิ้ นที่ อยู
ภายในขา จงถวายสาธุการแด
พระนามบริสุทธิ์ของพระองค
2โอ จิตใจของขาเอย จงถวาย
สาธุการแดพระเยโฮวาห และ
อยาลืมพระราชกิจอันมีพระคุณ
ทั้งสิ้นของพระองค
3 ผู ทรงอภัยความชั่ วช าทั้ งสิ้ น
ของทาน ผูทรงรักษาโรคทั้งสิ้น
ของทาน
4 ผู ทรงไถชี วิตของทานมาจาก
ปากแดนผูตาย ผูทรงสวมความ
เมตตาและพระกรุณาเปนมงกุฎ
ใหทาน
5 ผูทรงใหปากทานอิ่มดวยของ
ดี วัยหนุมของทานจึงกลับคืน
มาใหมอยางวัยนกอินทรี
6พระเยโฮวาห ทรงประกอบ
ความชอบธรรมและการยุ ติ-
ธรรมให แก บรรดาผู ที่ ถู กบีบ
บังคับ
7พระองคทรงสําแดงวิธีการของ
พระองคแกโมเสส พระราชกิจ
ของพระองคแกประชาชนอิส-
ราเอล
8พระเยโฮวาห ทรงพระกรุณา
และมีพระคุณ ทรงกริ้ วชาและ
อุดมดวยความเมตตา
9พระองค จะไม ทรงปรั กปรํา
เสมอหรือทรงกริ้วอยูเปนนิตย
10 พระองคมิไดทรงกระทําตอ
เราตามเรื่ องบาปของเรา หรือ

สดุดี 102, 103

(24) สดด 39:13 (25) ปฐก 1:1 (26) อสย 34:4 (27) มลค 3:6 (28) สดด 22:30-31
(1) สดด 103:22 (2) สดด 105:5 (3) สดด 32:1-5 (4) สดด 34:22 (5) สดด 23:5
(6) สดด 9:9 (7) สดด 77:20 (8) สดด 86:5 (9) สดด 30:5 (10) สดด 130:3
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ทรงสนองตามความชั่ วช าของ
เรา
11 เพราะวาฟาสวรรคสูงเหนือ
แผนดินเทาใด ความเมตตาของ
พระองคที่มีตอบรรดาคนที่เกรง
กลัวพระองคก็ใหญย่ิงเทานั้น
12 ตะวันออกไกลจากตะวันตก
เทาใด พระองคทรงปลดการ
ละเมิดของเราจากเราไปไกลเทา
นั้น
13 บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด
พระเยโฮวาหทรงสงสารบรรดา
คนที่ยําเกรงพระองคฉันนั้น
14 เพราะพระองค ทรงทราบ
โครงรางของเรา พระองคทรง
ระลึกวาเราเปนแตผงคลี
15 สวนมนุษยนั้น วันเวลาของ
เขาเหมือนหญา เขาเจริญข้ึน
เหมือนดอกไมในทุงนา
16 เพราะลมพัดผานมันไป มัน
ก็สูญเสีย และสถานที่ของมันไม
รูจักมันอีก
17 แตความเมตตาของพระเย-
โฮวาห นั้ นดํารงอยู ตั้ งแต นิ-
รันดรกาลถึงนิรันดรกาลตอผูที่
ยําเกรงพระองค และความ
ชอบธรรมของพระองคตอหลาน
เหลน
18 ต อบรรดาผู ที่ รั กษาพันธ-
สัญญาของพระองคและระลึ ก
อยู ที่ จะกระทําตามพระบัญญัติ
ของพระองค

19 พระเยโฮวาห ทรงสถาปนา
บัลลั งก ของพระองค ไว ในฟ า
สวรรค และราชอาณาจักร
ของพระองคครองทุกสิ่งอยู
20 ขาแตทานทั้ งหลาย ผู เปน
ทูตสวรรคของพระองค จงถวาย
สาธุการแดพระเยโฮวาห ทานผู
ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู กระทําตาม
พระบัญชาของพระองค และ
เชื่ อฟงเสียงพระวจนะของพระ
องค
21 พลโยธาทั้ งสิ้ นของพระองค
จงถวายสาธุการแดพระเยโฮวาห
คือบรรดาผู รับใชที่ กระทําตาม
พระทัยพระองค
22 พระราชกิจทั้ งสิ้ นของพระ
องค ในทุ กสถานที่ ที่ พระองค
ทรงครอบครองอยู จงถวาย
สาธุการแดพระเยโฮวาห โอ จิต
ใจของขาเอย จงถวายสาธุการ
แดพระเยโฮวาห

การไตรตรองถึง
สงาราศีของพระเจา

104โอ จิตใจของขาเอย
จงถวายสาธุการแด

พระเยโฮวาห โอ ขาแตพระเย-
โฮวาหพระเจ าของข าพระองค
พระองคใหญย่ิงนัก พระองค
ทรงเกียรติและความสูงสงเปน
ฉลองพระองค
2 ผู ทรงคลุมพระองคด วยแสง
สวางดุจดังฉลองพระองค ผูทรง
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ขึงฟาสวรรคออกดังขึงมาน
3 ผูทรงวางคานของที่ประทับอัน
สูงของพระองคไวในน้ํา ผูทรง
ใชเมฆเปนราชรถ ผูทรงดําเนิน
ไปบนปกของลม
4 ผู ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค
ของพระองคใหเปนดุจวิญญาณ
และทรงบันดาลผู รับใชของพระ
องคใหเปนดุจเปลวเพลิง
5 ผูทรงวางรากฐานของแผนดิน
โลก เพ่ือมิใหมันหว่ันไหวเปน
นิตย
6พระองคทรงคลุมมันไวดวยน้ํา
ลึกอยางกับเครื่องนุงหม น้ําอยู
เหนือภูเขา
7 เมื่อพระองคทรงขนาบ น้ํานั้น
ก็หนีไป พอไดยินเสียงฟารอง
ของพระองค มันก็ว่ิงไป
8น้ํานั้นข้ึนไปยังภูเขา แลวไหล
ลงไปยังหุบเขา ไปยังที่ ซึ่ งพระ
องคทรงกําหนดไวใหน้ํานั้น
9พระองคทรงวางขอบเขตมิให
มันขาม เพ่ือมิใหมันคลุมแผน
ดินโลกอีก
10 พระองคทรงกระทําใหน้ําพุ
พลุ งข้ึนมาในหุบเขา น้ํานั้ นก็
ไหลไประหวางเขา
11 ใหบรรดาสัตวปาไดดื่ มและ
ใหลาป าดับความกระหายของ
มัน
12 ที่ ริมน้ํานั้น นกในอากาศจึง
ไดมีที่ อาศัย มันรองอยูทาม-

กลางกิ่งไม
13 พระองคทรงรดภู เขาจากที่
ประทั บอั นสู งของพระองค
แผ นดิ นโลกก็ อิ่ มด วยผลพระ
ราชกิจของพระองค
14 พระองคทรงใหหญางอกมา
เพ่ือสัตวเลี้ยง และผักใหมนุษย
ไดดูแล เพ่ือเขาจะทําใหเกิดอา-
หารจากแผนดิน
15 และน้ําองุ นซึ่ งให ใจมนุษย
ยินดี น้ํามันเพ่ือทําใหหนาของ
เขาทอแสง และขนมปงซึ่งเสริม
กําลังใจมนุษย
16 บรรดาตนไมของพระเยโฮ-
วาหไดอิ่มหนํา คือตนสนสีดาร
แห งเลบานอนซึ่ งพระองค ได
ทรงปลูกไว
17 นกสรางรังของมันอยู ในนั้น
สวนนกกระสาดํานั้ น ตนสน
สามใบเปนบานของมัน
18 ภูเขาสูงนั้ นเปนที่ ลี้ ภัยของ
เลียงผา หินเปนของตัวกระจง
ผา
19พระองคทรงจัดตั้งดวงจันทร
ใหกําหนดฤดู ดวงอาทิตยรู จัก
เวลาตกของมัน
20พระองคทรงใหเกิดความมืด
และเปนกลางคืน เปนที่ซึ่งบรร-
ดาสัตวของปาไมคลานออกมา
21 สิ งโตหนุ มคํารามหาเหย่ื อ
ของมัน และแสวงหาอาหารของ
มันจากพระเจา
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22 เมื่อดวงอาทิตยข้ึนมันก็รวบ
รวมกันและไปนอนอยู ในที่ ของ
มัน
23 มนุษยก็ออกไปทํางานของ
เขา ไปทําภารกิจของเขาจนเวลา
เย็น
24 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
ราชกิ จของพระองค มากมาย
จริงๆ พระองคทรงสรางการ
งานนั้ นทั้ งสิ้ นด วยพระปญญา
แผนดินโลกเต็มไปดวยทรัพย
สมบัติของพระองค
25 ทะเลอยู ขางโนน ทั้ งใหญ
และกวาง ซึ่งในนั้นมีสิ่งเคลื่อน
ไหวนับไมถวน คือสัตวที่มีชีวิต
ทั้งเล็กและใหญ
26 กําปนแลนไปโนนแนะ และ
เลวีอาธานที่พระองคสรางไวให
เลนนั้น
27 บรรดาสิ่ งเหล านี้ แหงนหา
พระองค เพ่ือใหพระองคประ-
ทานอาหารแกมันตามเวลา
28 เมื่อพระองคประทานให มัน
ก็เก็บไป เมื่ อพระองคทรงย่ืน
พระหัตถออก มันก็อิ่มหนําดวย
ของดี
29 เมื่ อพระองคทรงซอนพระ
พักตรเสีย มันทั้งหลายก็ลําบาก
ใจ เมื่อพระองคทรงเอาลมหาย
ใจมันไปเสีย มันก็ตาย และกลับ
เปนผงคลี
30 เมื่อพระองคทรงสงวิญญาณ

ของพระองคออกไป มันก็ถูก
สรางข้ึนมา และพระองคก็ทรง
เปลี่ ยนโฉมหนาของพ้ืนดินเสีย
ใหม
31 สงาราศีของพระเยโฮวาหจะ
ดํารงอยูเปนนิตย พระเยโฮวาห
จะทรงเปรมปรีดิ์ ในบรรดาพระ
ราชกิจของพระองค
32 ผูทรงทอดพระเนตรโลก มัน
ก็สั่นสะทาน   ผูทรงแตะตอง
ภูเขา มันก็มีควันข้ึนมา
33 ขามีชี วิตอยูตราบใด ขาจะ
ร องเพลงถวายพระเยโฮวาห
ขณะขายังเปนอยู ขาจะรอง
เพลงสรรเสริญพระเจาของขา
34 การรําพึงของขาจะเปนสิ่ งที่
พอพระทัย ขาจะเปรมปรีดิ์ ใน
พระเยโฮวาห
35 ขอคนบาปถูกผลาญเสียจาก
แผนดินโลก และขออยาใหมีคน
ชั่วอีกเลย โอ จิตใจของขาเอย
จงถวายสาธุการแดพระเยโฮวาห
จงสรรเสริญพระเยโฮวาหเถิด

การตักเตือน
ใหสรรเสริญพระเจา

105โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮ-

วาห จงรองทูลออกพระนาม
พระองค จงใหบรรดาพระราช-
กิจของพระองคแจงแกชนชาติ
ทั้งหลาย
2 จงร องเพลงถวายพระองค
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รองเพลงสดุดีถวายพระองค จง
เลาถึงการมหัศจรรยทั้ งสิ้นของ
พระองค
3จงอวดพระนามบริ สุทธิ์ ของ
พระองค  ใหจิตใจของบรรดาผู
แสวงหาพระเยโฮวาหเปรมปรีดิ์
4จงแสวงหาพระเยโฮวาห และ
พระกําลังของพระองค แสวงหา
พระพักตรของพระองคเร่ือยไป
5จงระลึกถึงการอัศจรรยซึ่งพระ
องคทรงกระทํา การมหัศจรรย
และคําพิพากษาแหงพระโอษฐ
ของพระองค
6 โอ เชื้ อสายของอับราฮัม ผู
รับใชของพระองค เชื้อสายของ
ยาโคบ ผูเลือกสรรของพระองค
7พระองคคือพระเยโฮวาหพระ
เจาของเรา คําพิพากษาของพระ
องคอยูทั่วไปในแผนดินโลก
8พระองคทรงจดจําพันธสัญญา
ของพระองคอยู เปนนิตย คือ
พระวจนะที่ พระองคทรงบัญชา
ไวตลอดหนึ่งพันชั่วอายุ

พระเจาไดทรงชวย
พวกบรรพบุรุษแหงอิสราเอล

9 คือพันธสัญญาซึ่งพระองคทรง
กระทําไวกับอับราฮัม คําปฏิ-
ญาณซึ่งทรงกระทําไวกับอิสอัค
10 ซึ่งพระองคทรงยืนยันอีกกับ
ยาโคบให เปนพระราชบัญญัติ
และแกอิสราเอลให เปนพันธ-
สัญญานิรันดร

11 วา "เราจะใหแผนดินคานา-
อันแกเจา เปนสวนมรดกของ
เจาทั้งหลาย"
12 เมื่ อเขายังมีคนจํานวนนอย
จํานวนนอยจริง ยังเปนแตคน
อาศัยอยูในนั้น
13 พเนจรไปจากประชาชาตินี้
ถึงประชาชาตินั้ น จากราชอา-
ณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่ง
14 พระองคมิ ไดทรงยอมให ผู
ใดบีบบังคับเขา พระองคทรง
ขนาบกษัตริยหลายองคดวยเห็น
แกเขา
15 วา "อยาแตะตองบรรดาผูที่
เราเจิมไว อยาทําอันตรายแก
ผูพยากรณทั้งหลายของเรา"
16 เมื่ อพระองคทรงเรี ยกการ
กันดารอาหารใหเกิดข้ึนที่ แผน
ดิน และทรงทําลายอาหารที่
บํารุงชีวิตเสียสิ้น
17 พระองคทรงใชชายคนหนึ่ ง
ไปขางหนาเขา คือโยเซฟ ซึ่งถูก
ขายไปเปนทาส
18 เทาของเขาเจ็บช้ําดวยตรวน
ตัวเขาเขาอยูในปลอกเหล็ก
19 จนกว าสิ่ งที่ เ ขาบอกได
บังเกิดข้ึน พระวจนะของพระ
เยโฮวาหทดสอบเขา
20 กษัตริยก็ทรงใชใหไปปลอย
ตัวเขา ผูปกครองของชนชาติ
ทั้งหลายไดปลอยเขาเปนอิสระ
21 กษัตริยทรงตั้งเขาใหเปนเจา
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นายเหนือวังของพระองค เปน
ผูปกครองกรรมสิทธิ์ทั้งปวงของ
พระองค
22 ให ผู กมั ดเจ านายของพระ
องคตามชอบใจ และสอนสติ
ปญญาแกผูอาวุโสของพระองค
23 แลวอิสราเอลไดมาที่ อียิปต
ยาโคบไดอาศัยอยู ในแผนดิน
ของฮาม
24 และพระเจ าทรงกระทําให
ประชาชนของพระองคมีลูกดก
และทรงกระทําให เขาแข็งแรง
กวาคูอริของเขา
25 พระองคทรงหันใจเขาเหลา
นั้นใหเกลียดประชาชนของพระ
องค ใหใชกลอุบายแกผู รับใช
ของพระองค
26 พระองคทรงใชโมเสสผู รับ
ใชของพระองค และอาโรนผูที่
พระองคทรงเลือกไว
27 เขาทั้ งสองกระทําหมายสํา-
คัญทามกลางเขาทั้ งหลาย ทํา
การมหัศจรรย ในแผนดิ นของ
ฮาม
28 พระองคทรงใชความมืดมา
กระทําใหแผนดินมืด เขาทั้ ง
หลายมิไดกบฏตอพระวจนะของ
พระองค
29 พระองค ทรงกระทําให น้ํา
กลายเปนเลือด และใหปลาของ
เขาตาย
30 กบแหกันมาเปนฝูงใหญที่

แผนดินของเขา แมหองในของ
กษัตริยของเขาก็มี
31พระองคตรัส และฝูงเหลือบ
ก็มาและริ้ นมีไปทั่ วในแผนดิน
ของเขา
32 พระองคประทานลูกเห็บแก
เขาแทนฝน และไฟไหมทั่ ว
แผนดินของเขา
33 พระองค ทรงนาบเถาองุ น
และตนมะเดื่อของเขา และทรง
ฟาดตนไมในประเทศของเขาให
หัก
34 พระองคตรัส และตั๊ กแตน
วัยบินก็มา และตั๊กแตนวัยคลาน
มานับไมถวน
35 มากินพืชในแผนดินของเขา
หมด และกินผลแหงดินของเขา
สิ้น
36 พระองคทรงสั งหารบรรดา
ลูกหัวปในแผนดินของเขา คือ
ผลแรกแหงกําลังทั้งสิ้นของเขา
37 แลวพระองคทรงนําอิสรา-
เอลออกไปพร อมกั บเงิ นและ
ทองคํา และไมมีสักคนหนึ่ งใน
ตระกูลของพระองคที่ออนแอ
38 เมื่อเขาพรากจากไป อียิปตก็
ยินดี เพราะความครั่นครามตอ
อิสราเอลไดตกอยูบนเขา
39 พระองค ทรงกางเมฆเป น
เครื่ องกําบัง และไฟใหความ
สวางเวลากลางคืน
40 ประชาชนรองขอ และพระ
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องคทรงนํานกคุมมา และใหเขา
อิ่มใจดวยอาหารจากฟาสวรรค
41พระองคทรงเปดหิน และน้ํา
ก็ไหลออกมา มันไหลพุงไปเปน
แมน้ําในที่แหงแลง
42 เพราะพระองคทรงระลึกถึง
พระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค
และอั บราฮัมผู รั บใช ของพระ
องค
43 พระองคจึงทรงนําประชาชน
ของพระองคออกมาดวยความ
ชื่นบาน ทรงนําผูที่ เลือกสรรไว
นั้นดวยความเบิกบานใจ
44 และพระองคประทานแผน
ดินของบรรดาประชาชาติใหแก
เขา และเขาไดผลงานของชาติ
ทั้งหลายเปนกรรมสิทธิ์
45 เพ่ื อเขาจะปฏิบัติกฎเกณฑ
ของพระองค และรักษาพระราช
บัญญัติของพระองค จงสรร-
เสริญพระเยโฮวาหเถิด
การกบฏของประชาชนและ

บรรดาพระเมตตาของพระเจา

106จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด โอ

จงโมทนาขอบพระคุณพระเย-
โฮวาห เพราะพระองคประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค
ดํารงเปนนิตย
2 ผู ใดจะพรรณนาถึงพระราชกิจ
อันทรงมหิทธิฤทธิ์ ของพระเย-
โฮวาห ผู ใดจะแสดงถึงพระ

เกียรติ ของพระองคอย างครบ
ถวนได
3บรรดาผู ที่ รั กษาความยุ ติ-
ธรรมก็เปนสุข และผูที่ กระทํา
ความชอบธรรมตลอดเวลา
4โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
ระลึกถึ งข าพระองคด วยความ
โปรดปรานซึ่งพระองคทรงมีตอ
ประชาชนของพระองค โอ ขอ
ทรงประทานความรอดของพระ
องคใหแกขาพระองค
5 เพ่ื อขาพระองคจะเห็นความ
เจริ ญรุ ง เ รื องของบรรดาผู
เลือกสรรของพระองค เพ่ือขา
พระองคจะเปรมปรีดิ์ ในความ
ยินดี แห งประชาชาติ ของพระ
องค เพ่ือขาพระองคจะอวดได
รวมกับมรดกของพระองค
6ทั้ งข าพระองค ทั้ งหลายและ
บรรพบุ รุษของข าพระองค ได
กระทําบาปแลว ขาพระองคทั้ง
หลายไดกระทําความชั่ วชา ขา
พระองคทั้งหลายไดกระทําอยาง
ชั่วราย
7บรรพบุรุษของขาพระองคทั้ ง
หลายเมื่อทานอยูในอียิปตทาน
มิ ได เข าใจการมหัศจรรย ของ
พระองค ทานมิไดระลึกถึง
ความเมตตาอั นอุ ดมของพระ
องค แตไดกบฏตอพระองคที่
ทะเล ที่ทะเลแดง
8ถึงกระนั้นพระองคยังทรงชวย
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ท านให รอดเพราะเห็นแกพระ
นามของพระองค เพ่ือพระองค
จะให ทราบถึ งฤทธานุภาพอัน
ใหญย่ิงของพระองค
9พระองคทรงขนาบทะเลแดง
มันก็แหงไป และพระองคทรง
นําท านข ามที่ ลึ กอย างกับเดิน
ขามถิ่นทุรกันดาร
10 พระองค จึงทรงชวยทานให
พ นมื อของผู ที่ เกลี ยดชั งท าน
และไถ ท านจากเงื้ อมมื อของ
ศัตรู
11 และน้ําทวมปฏิปกษของทาน
เขาไมเหลือสักคนเดียว
12 แลวทานเชื่ อพระวจนะของ
พระองค ทานรองเพลงสรร-
เสริญพระองค
13 แตไมชาทานก็ลืมพระราช-
กิจของพระองคเสีย ทานไมคอย
พระดํารัสปรึกษาของพระองค
14 แตในถิ่นทุรกันดารนั้นทาน
มีความอยากอยางรุนแรง และ
ไดทดลองพระเจาในทะเลทราย
15 พระองคทรงประทานสิ่ งที่
ทานขอ แตทรงใชโรคผอมแหง
มาทามกลางจิตใจทาน
16 เมื่ อคนในคายริษยาโมเสส
และอาโรนวิสุทธิชนของพระเย-
โฮวาห
17 พ้ืนแผนดินอาปากกลืนดา-
ธานและทับคณะอาบีรัมเสีย
18 ไฟระเบิดในคณะของท าน

และเปลวเพลิงผลาญคนชั่วเสีย
19 ทานไดสรางลูกวัวในโฮเรบ
และนมัสการรูปเคารพหลอ
20 ทานจึงเอาสงาราศีของพระ
เจาแลกกับรูปของวัวที่กินหญา
21 ทานลืมพระเจา พระผู ชวย
ใหรอดของทาน ผูไดทรงกระทํา
พระราชกิจใหญโตในอียิปต
22 ทําการมหัศจรรยในแผนดิน
ของฮามและสิ่ งนาครามกลัวที่
ทะเลแดง
23 เพราะฉะนั้นพระองคตรัสวา
จะทําลายทานเสีย ดีแตโมเสส
ผู เลือกสรรของพระองค ไดมา
ยืนเฝาทัดทานพระองค เพ่ือหัน
พระพิโรธของพระองค เสียจาก
การทําลาย
24 แลวทานก็ดูถูกแผนดินอัน
รมรื่นนั้น ทานไมเชื่อพระวจนะ
ของพระองค
25 ทานบนอยูในเต็นทของทาน
และไมฟงพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห
26 เพราะฉะนั้นพระองคทรงยก
พระหัตถของพระองคปฏิญาณ
ตอทานวาจะทําใหทานลมตาย
ในถิ่นทุรกันดาร
27 และจะกระจายเชื้ อสายของ
ท านไปท ามกลางประชาชาติ
หวานเขาไปทั่วประเทศทั้งหลาย
28 แลวทานก็ ไปติดพันอยู กับ
พระบาอัลแหงเมืองเปโอร และ
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รั บประทานเครื่ องสั ตวบูชาที่
บูชาพระตาย
29 ทานย่ั วเย าพระองคใหทรง
กร้ิ วด วยการกระทําของท าน
และโรคระบาดเกิดข้ึนทามกลาง
ทาน
30 แลวฟเนหัสไดยืนข้ึนจัดการ
ลงโทษและโรคระบาดนั้นก็หยุด
31 ที่ เขาทํานั้ นพระองคทรงนับ
ว าเป นความชอบธรรมแก เขา
ตลอดทุกชั่ วอายุสืบตอไปเปน
นิตย
32 ทานทําใหพระองคกร้ิวที่ น้ํา
แหงการโตเถียง เพราะเรื่องของ
ทานนี้ โมเสสก็พลอยเสียหาย
ดวย
33 เพราะทานทําใหจิตใจโมเสส
ขมข่ืน ดังนั้นริมฝปากของเขาจึง
พูดถอยคําหุนหัน
34 ท านมิ ไดทําลายชนชาติทั้ ง
หลายตามที่ พระเยโฮวาหทรง
บัญชาทานไว
35 แตทานไดปะปนกับประชา
ชาติเหลานั้น และหัดทําอยางที่
เขาทํากัน
36 ทานปรนนิบัติรูปเคารพของ
เขาซึ่งกลายเปนบวงสําหรับทาน
37 ทานฆาบุตรชายและบุตรสาว
ของทานถวายเปนเครื่องสักการ
บูชาแกปศาจ
38 ทานเทโลหิตผู ไรผิดออกมา
คือโลหิตบุตรชายบุตรสาวของ

ทาน ผูซึ่ งทานไดฆาเปนเครื่อง
สั กการบูชาแก รู ปเคารพแห ง
คานาอัน แผนดินก็มลทินไป
ดวยโลหิต
39 ทานจึงเปนคนไมสะอาดดวย
การกระทําของทาน และประ-
พฤติเย่ี ยงโสเภณีในการกระทํา
ของทาน
40 แลวความกริ้วของพระเยโฮ-
วาหก็พลุ งข้ึ นตอประชาชนของ
พระองค และพระองคทรงรัง-
เกียจมรดกของพระองค
41 พระองคทรงมอบทานไวใน
มือประชาชาติตางๆ บรรดาผู
ที่ เกลียดทานจึงปกครองเหนือ
ทาน
42 ศัตรู ของท านได บีบบั งคับ
ทานและทานตกไปอยูใตอํานาจ
ของเขา
43 พระองคทรงชวยทานใหพน
หลายครั้ ง แตทานมักกบฏใน
จุดประสงคของทาน และถูก
เหยียดลงด วยความชั่ วช าของ
ทาน
44 ถึงอยางไร เมื่ อพระองค
สดับเสียงรองทูลของทาน พระ
องคทรงสนพระทัยในความทุกข
ใจของทาน
45 เพ่ือเห็นแกทาน พระองค
ทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญาของ
พระองค และกลับทรงกรุณา
ตามความเมตตาอั นอุ ดมของ
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พระองค
46 พระองคทรงใหท านได รับ
ความสงสารจากบรรดาผูที่ไดยึด
ทานไปเปนเชลย
47 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพระองคทั้งหลาย ขอ
ทรงชวยขาพระองคทั้ งหลายให
รอด และขอทรงรวบรวมขาพระ
องคทั้ งหลายจากทามกลางประ
ชาชาติตางๆ เพ่ือขาพระองคทั้ง
หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระ
นามบริสุทธิ์ของพระองค และ
เริงโลดในการสรรเสริญพระองค
48 จงถวายสาธุการแดพระเย-
โฮวาหพระเจาของอิสราเอลแต
นิ รันดรกาลจนถึ งนิ รันดรกาล
และขอประชาชนทั้งปวงกลาววา
"เอเมน" จงสรรเสริญพระเยโฮ-
วาหเถิด

เลมที่หา
ซึ่งเปรียบกับ

หนังสือพระบัญญัติ
เกี่ยวกับพระเจาและ
พระวจนะของพระองค
จงสรรเสริญพระเจา

107โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮ-

วาห เพราะพระองคประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค
ดํารงเปนนิตย
2ให ผูที่พระเยโฮวาหทรงไถไว
แลวกลาวดังนั้นเถิด คือผูที่พระ

องค ทรงไถ ไว จากมือของปร-
ปกษ
3และรวบรวมเข ามาจากแผน
ดินทั้งหลาย จากตะวันออก และ
จากตะวันตก จากเหนือและจาก
ใต

การปฏิบัติตามกฎตางๆ
ของพระเจา

4 เขาก็พเนจรอยูในปาในที่แหง
แลง หาไมพบทางที่จะเขานคร
ซึ่งพอจะอาศัยได
5หิวโหยและกระหาย จิตใจของ
เขาก็ออนระอาไปในตัวเขา
6แลวในความยากลําบากของ
เขาเมื่อเขารองทูลพระเยโฮวาห
พระองคทรงชวยเขาใหพนจาก
ความทุกขใจของเขา
7พระองคทรงนําเขาไปในทาง
ตรงจนเขามาถึ งนครซึ่ งพอจะ
อาศัยได
8โอ ใหเขาขอบพระคุณพระเย-
โฮวาห เพราะความดี ของพระ
องค เพราะการมหัศจรรยของ
พระองค ที่ มี ตอบุตรทั้ งหลาย
ของมนุษย
9 เพราะผูที่กระหาย พระองค
ทรงใหเขาอิ่ม และผูที่หิว พระ
องคทรงใหเขาหนําใจดวยของดี
10 ผูที่นั่งอยูในความมืดและเงา
มัจจุราช ถูกขังอยูดวยความ
ทุกขยากและติดตรวน
11 เพราะเขากบฏตอพระวจนะ
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ของพระเจา และหยามคําปรึก-
ษาขององคผูสูงสุด
12 พระองคจึงทรงกระทําจิตใจ
ของเขาทั้ งหลายใหถอมลงดวย
งานหนัก เขาลมลงและไมมีใคร
ชวย
13 แลวในความยากลําบากของ
เขาเมื่อเขารองทูลพระเยโฮวาห
พระองค ทรงให เขารอดจาก
ความทุกขใจของเขา
14 พระองคทรงนําเขาออกมา
จากความมื ดและเงามั จจุ ราช
และทรงระเบิดพันธนะของเขา
ใหขาดสะบ้ัน
15 โอ ใหเขาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาหเพราะความดีของพระ
องค เพราะการมหัศจรรยของ
พระองค ที่ มี ตอบุตรทั้ งหลาย
ของมนุษย
16 เพราะพระองคทรงพังประตู
ทองสั มฤทธิ์ และทรงตั ดซี่ ลู ก
กรงเหล็กเสีย
17 เขาเปนคนโง เพราะการละ-
เมิดของเขา และเพราะความ
ชั่วชาของเขา เขาตองทนความ
ทุกขยาก
18 จิตใจเขารังเกียจอาหารทุก
ชนิดและเขาไปใกลประตูความ
ตาย
19 แลวในความยากลําบากของ
เขาเมื่อเขารองทูลพระเยโฮวาห
พระองค ทรงให เขารอดจาก

ความทุกขใจของเขา
20 พระองค ทรงใช พระวจนะ
ของพระองคไปรักษาเขา และ
ทรงชวยเขาใหพนจากสิ่ งตางๆ
ที่จะทําลายเขา
21 โอ ใหเขาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาหเพราะความดีของพระ
องค เพราะการมหัศจรรยของ
พระองคที่มีอยูตอบุตรทั้งหลาย
ของมนุษย
22 และให เขาถวายเครื่ องสัก-
การบูชาโมทนาพระคุณ และเลา
พระราชกิ จของพระองค ด วย
ความชื่นบาน
23 ผูที่ ลงเรือไปในทะเล ทํา
อาชีพอยูบนน้ํากวางใหญ
24 เขาได เห็ นพระราชกิ จของ
พระเยโฮวาห และการมหัศ-
จรรยของพระองคในที่น้ําลึก
25 เพราะพระองค ทรงบัญชา
และทรงให เกิ ดลมพายุซึ่ งให
คลื่นทะเลกําเริบ
26 คนเหล านั้ นถู กซัดข้ึ นไปสู
ทองฟาและลงไปสูที่ลึก ใจของ
เขาละลายไปเพราะเหตุ ความ
ยากลําบาก
27 เขาถลาและโซเซไปอยางคน
เมาและสิ้นปญญาลง
28 แลวในความยากลําบากของ
เขาเมื่อเขารองทูลพระเยโฮวาห
พระองคทรงชวยนําเขาออกจาก
ความทุกขใจของเขา
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29 พระองคทรงกระทําใหพายุ
สงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่ง
30 แล วเขาก็ ยินดี เพราะเขามี
ความเงียบ และพระองคทรงนํา
เขามายังทาที่เขาปรารถนา
31 โอ ใหเขาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาหเพราะความดีของพระ
องค เพราะการมหัศจรรยของ
พระองค ที่ มี ตอบุตรทั้ งหลาย
ของมนุษย
32 ให เขายอพระเกี ยรติ พระ
องคในชุมนุมประชาชน และ
สรรเสริญพระองคในที่ ประชุม
ของผูอาวุโส
33 พระองคทรงเปลี่ ยนแมน้ํา
ใหเปนถิ่ นทุรกันดาร น้ําพุให
เปนดินแหงผาก
34 แผนดินที่ มีผลดกให เปนที่
แหงแลง เพราะเหตุความโหด
รายของชาวเมือง
35 พระองคทรงเปลี่ ยนถิ่นทุร-
กันดารใหเปนสระน้ํา แผนดิน
แหงผากใหเปนน้ําพุ
36 และพระองค ทรงใหคนหิว
โหยอาศัยที่นั่น เพ่ือเขาจะสถา-
ปนานครซึ่งพอจะอาศัยได
37 เขาหวานนา และปลูกสวน
องุนและไดผลดกมาก
38 โดยพระพรของพระองคเขา
ทั้งหลายทวีผลมากย่ิง และพระ
องค มิ ได ทรงให วั วของเขาลด
จํานวนลง

39 เมื่อเขาถูกทําใหนอยลงและ
ถูกเหยียดใหต่ําโดยการบีบบัง
คั บกั บความยากลําบากและ
ความโศกเศรา
40 พระองคทรงเทความดูหมิ่น
ลงบนเจานาย ทรงกระทําใหเขา
พเนจรไปในถิ่นทุรกันดารที่ ไม
มีหนทาง
41 แตพระองคทรงยกคนขัดสน
ข้ึนจากความทุกขยาก และกระ-
ทําให ครอบครั วของเขามาก
อยางฝูงแพะแกะ
42 คนชอบธรรมจะเห็ นและ
ยินดี และความชั่วชาทั้ งปวงก็
จะปดปากของมัน
43 ผู ใดฉลาดและจะรั กษาสิ่ ง
เหลานี้ ก็จะเขาใจถึงความเมต-
ตาของพระเยโฮวาห

ดาวิดสรรเสริญพระเจา
บทเพลงหรือเพลงสดุดี

ของดาวิด

108โอ ขาแตพระเจา
จิ ตใจของข าพระ

องคมั่ นคง ขาพระองคจะรอง
เพลงและร องเพลงสรรเสริ ญ
ดวยจิตใจของขาพระองค
2พิณใหญและพิณเขาคู เอย จง
ตื่นเถิด ขาพเจาจะปลุกอรุณ
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องคจะสรรเสริญพระองคทาม-
กลางประชาชาติ ขาพระองค
จะรองเพลงสรรเสริญพระองค
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ทามกลางชนชาติทั้งหลาย
4 เพราะความเมตตาของพระ
องค ใหญ ย่ิ งเหนื อฟ าสวรรค
ความจริงของพระองคสูงถึงเมฆ
การทูลขอความชวยเหลือ

จากพระเจา
5โอ ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่
เชิดชูเหนือฟาสวรรค ขอสงา
ราศีของพระองค อยู เหนื อทั่ ว
แผนดินโลก
6 ขอทรงช วยให รอดโดยพระ
หัตถขวาของพระองคและทรง
ตอบขาพระองค เพ่ือวาผูที่พระ
องคทรงรักจะไดรับการชวยให
พน
7พระเจาไดตรัสดวยความบริ-
สุทธิ์ของพระองควา "เราจะปติ
ยินดี เราจะแบงเมืองเชเคม
และแบงหุบเขาเมืองสุคคทออก
8กิเลอาดเปนของเรา มนัสเสห
เปนของเรา เอฟราอิมเปนที่กัน
ศีรษะของเรา ยูดาหเปนผู ตั้ ง
พระราชบัญญัติของเรา
9โมอับเปนอางลางชําระของเรา
เราเหว่ียงรองเทาของเราลงบน
เอโดม เราโหรองดวยความมีชัย
เหนือฟลิสเตีย"
10 ผู ใดจะนําข าพเจาเขาไปใน
นครที่มีปอม ผู ใดจะนําขาพ-
เจาไปยังเอโดม
11 โอ ขาแตพระเจา พระองคมิ
ได ทรงทอดทิ้ งข าพระองค ทั้ ง

หลายแลวหรือ โอ ขาแตพระเจา
พระองคไมทรงออกไปกับกอง
ทัพของขาพระองคทั้งหลายแลว
ละ
12 ขอประทานความชวยเหลือ
เพ่ือตอตานความยุ งยากตางๆ
เพราะความชวยเหลือของมนุษย
ก็ไรผล
13 โดยพระเจาเอง ขาพเจาทั้ ง
หลายจะปฏิ บัติ อย างเข มแข็ ง
พระองคเองจะทรงเปนผู เหยียบ
คูอริของขาพเจาทั้งหลายลง

ดาวิดบนเรื่อง
พวกศัตรูท่ีนินทาทาน
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

109โอ ขาแตพระเจา ผู
ซึ่งขาพระองคสรร-

เสริญ ขออยาทรงนิ่งเสีย
2 เพราะปากของคนชั่ วและปาก
ของคนหลอกลวงอ าใสข าพระ
องคอยู แลว พวกเขาไดพูด
ปรักปรําขาพระองคดวยลิ้นมุสา
3 เขาทั้งหลายลอมขาพระองคไว
ดวยถอยคําเกลียดชัง และโจมตี
ขาพระองคอยางไรเหตุ
4 เขาเป นพวกปฏิ ป กษ ต อข า
พระองค แทนความรั กของข า
พระองค สวนขาพระองคได
อธิษฐานเทานั้น
5 เขาตอบแทนขาพระองคดวย
ความชั่วแทนความดี และความ
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เกลียดชั งแทนความรักของข า
พระองค
6ขอทรงตั้ งคนชั่ วใหอยู เหนือ
เขา และใหซาตานยืนอยูที่ มือ
ขวาของเขา
7 เมื่อพิจารณาคดี ก็ใหเขาปรา-
กฏวาเปนผู กระทําผิด และให
คําอธิ ษฐานของเขากลายเป น
ความบาป
8ขอใหวันเวลาของเขานอย ขอ
ใหอีกผูหนึ่ งมายึดตําแหนงของ
เขา
9 ขอให ลู กของเขากําพร าพ อ
และภรรยาของเขาเปนมาย
10 ขอใหลูกของเขาตองเรรอน
ขอทานเรื่อยไป ขอใหเขาหาอา-
หารจากที่ รกร างว างเปล าของ
เขา
11 ขอใหเจาหนี้มายึดของทั้งสิ้น
ที่เขามีอยู ขอคนตางถิ่นมาปลน
ผลงานของเขาไป
12 ขออยาใหผูใดเอ็นดูเขา อยา
ใหผู ใดสงสารลูกกําพราพอของ
เขา
13 ขอใหทายาทของเขาถูกตัด
ออก และในคนชั่ วอายุตอมาก็
ขอใหชื่ อของเขาถูกขีดฆาออก
เสีย
14 ขอใหความชั่วชาของบรรพ-
บุรุษของเขายังเปนที่จําไดอยูตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห อยาให
บาปของมารดาเขาลบเลือนไป

15 ขอให บาปเหล านั้ นอยู ต อ
เบ้ื องพระพักตรพระเยโฮวาห
เสมอไป เพ่ือพระองคจะทรงตัด
การระลึกถึงเขาเหลานั้นเสียจาก
แผนดินโลก
16 เพราะเขาไมจดจําที่จะแสดง
ความเอ็นดู แตขมเหงคนจน
และคนขัดสน เพ่ือจะฆาคนที่
เศราใจเสีย
17 เขารักที่จะแชง ขอใหคําแชง
ตกบนเขา เขาไมชอบการใหพร
ขอพรจงหางไกลจากเขา
18 เขาเอาการแชงหมต างเสื้ อ
ผาของเขา ขอใหซึมเขาไปใน
กายของเขาอยางน้ํา ขอใหซึม
เข าไปในกระดู กของเขาอย าง
น้ํามัน
19 ให เหมือนเครื่ องแตงกายที่
คลุมเขาอยู เหมือนเข็มขัดที่
คาดเขาไวเสมอ
20 ทั้ งนี้ ขอใหเปนบําเหน็จจาก
พระเยโฮวาหแกพวกปฏิป กษ
ของขาพระองค แกผูที่กลาวราย
ตอชีวิตของขาพระองค
21 โอ ขาแตพระเจาคือองคพระ
ผูเปนเจา ขอทรงกระทําเพ่ือขา
พระองค โดยเห็ นแกพระนาม
ของพระองค เพราะวาความ
เมตตาของพระองคนั้นประเสริฐ
ขอทรงชวยขาพระองคใหพน
22 เพราะข าพระองค ยากจน
และขัดสน และจิตใจของขา
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พระองคก็บาดเจ็บอยูภายใน
23 ข าพระองค สิ้ นสุ ดไปแล ว
อยางเงาตอนเย็น ขาพระองค
ถูกสลัดออกเหมือนตั๊กแตน
24 เข าของข าพระองค ก็ อ อน
เปลี้ ยเพราะการอดอาหาร ราง
กายของขาพระองคก็ซูบผอมไป
25 ขาพระองคกลายเปนที่ ตํา-
หนิติเตียนของเขา เมื่อเขามอง
ดูขาพระองค เขาก็สั่นศีรษะ
26 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพระองค ขอทรงชวย
ขาพระองค โอ ขอทรงชวยขา
พระองคใหรอดตามความเมต-
ตาของพระองค
27 เพ่ื อเขาจะทราบว านี่ เปนฝ
พระหัตถของพระองค ขาแต
พระเยโฮวาห พระองคไดทรง
กระทําการนี้
28 ใหเขาแชงไป แตขอพระองค
ทรงอํานวยพระพร เมื่ อเขาลุก
ข้ึน ขอใหเขาไดอาย แตขอให
ผูรับใชของพระองคยินดี
29 ขอใหพวกปฏิป กษ ของข า
พระองคหมความอัปยศ ขอให
ความอับอายสวมกายเขาอยาง
เสื้อคลุม
30 ดวยปากของขาพเจา ขาพ-
เจ าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห
เปนอยางมาก ขาพเจาจะสรร-
เสริญพระองคทามกลางคนมาก
หลาย

31 เพราะพระองคจะทรงประ-
ทับขวามือของคนขัดสน เพ่ือ
ทรงชวยเขาใหพนจากคนที่ปรับ
โทษจิตใจเขานั้น
พระเยโฮวาหทรงประทานให
กษัตริยมีอํานาจครอบครอง

เพลงสดุดีของดาวิด

110พระเยโฮวาห ตรั ส
กั บองคพระผู เป น

เจาของขาพเจาวา "จงนั่งที่ขวา
มือของเรา จนกวาเราจะกระทํา
ใหศัตรูของเจาเปนแทนรองเทา
ของเจา"
2พระเยโฮวาห จะทรงใช คทา
ทรงฤทธิ์ ของพระองค ท านไป
จากศิโยน จงครอบครองทาม-
กลางศัตรูของพระองคทานเถิด
3 ชนชาติ ของพระองค ท านจะ
สมัครถวายตัวของเขาดวยความ
เต็มใจ ในวันแหงฤทธิ์ อํานาจ
ของพระองคทาน ดวยเครื่ อง
ประดับแห งความบริสุทธิ์ จาก
ครรภของอรุโณทัย น้ําคางแหง
วัยหนุมเปนของพระองคทาน
4พระเยโฮวาหทรงปฏิญาณแลว
และจะไม เปลี่ ยนพระทั ยของ
พระองควา "เจาเปนปุโรหิตเปน
นิตยตามอยางของเมลคีเซเดค"
5องคพระผู เปนเจาประทับขาง
ขวาหัตถของพระองคทาน พระ
องคจะทรงทลายบรรดากษัตริย
ในวันที่ทรงพระพิโรธ

สดุดี 109, 110
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6พระองคจะทรงกระทําการพิ-
พากษาทามกลางประชาชาติให
ซากศพเต็มไปหมด พระองคจะ
ทรงทลายผู เปนประมุขทั่ วแผน
ดินโลกอันกวางขวาง
7พระองค ท านจะทรงดื่ มจาก
ลําธารขางทาง ฉะนั้นพระองค
ทานจะทรงผงกพระเศียรข้ึน
จงสรรเสริญพระเจาสําหรับ

พระราชกิจยิ่งใหญ
ของพระองค

111จงสรรเสริญพระเย-
โฮวาห เถิด ขาพเจา

จะสรรเสริญพระเยโฮวาหด วย
สิ้นสุดใจของขาพเจา ในคณะผู
เที่ยงธรรม ในชุมนุมชน
2บรรดาพระราชกิจของพระเย-
โฮวาหใหญย่ิ ง เปนที่ คนควา
ของทุกคนที่พอใจ
3พระราชกิจของพระองคสูงสง
และมีเกียรติ และความชอบ
ธรรมของพระองคดํารงอยู เปน
นิตย
4พระองคไดทรงใหพระราชกิจ
มหัศจรรยของพระองค เป นที่
จดจํา พระเยโฮวาหทรงมีพระ
คุณและเต็มไปดวยพระกรุณา
5พระองคประทานอาหารใหผูที่
เกรงกลัวพระองค พระองคจะ
ทรงจดจําพันธสัญญาของพระ
องคเสมอ
6พระองคไดทรงสําแดงฤทธา-

นุภาพแหงพระราชกิจของพระ
องคแกประชาชนของพระองค
เพ่ื อจะทรงประทานมรดกของ
บรรดาประชาชาติแกเขา
7พระหัตถกิจของพระองคนั้ น
สุจริตและยุติธรรม และพระ
บัญญัติทั้ งหลายของพระองคก็
ไวใจได
8สถาปนาอยู เปนนิจกาล และ
ประกอบความจริ งกั บความ
เที่ยงธรรม
9พระองคทรงใชการไถใหมายัง
ประชาชนของพระองค พระองค
ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระ
องคเปนนิตย พระนามของพระ
องคบริสุทธิ์ และน าคร ามกลั ว
จริงๆ

จงยําเกรง
พระเยโฮวาห

10 ความยําเกรงพระเยโฮวาห
เป นที่ เ ร่ิ มต นของสติ ป ญญา
บรรดาผูที่ปฏิบัติตามพระบัญ-
ญัติของพระองคก็ไดความเขาใจ
ดี การสรรเสริญพระเจาดํารงอยู
เปนนิตย

 พระสัญญาตางๆ
สําหรับผูท่ีเกรงกลัว

พระเยโฮวาห

112จงสรร เสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด คนที่

เกรงกลัวพระเยโฮวาหก็เปนสุข
คือผูปติยินดีเปนอันมากในพระ

สดุดี 110-112
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บัญญัติของพระองค
2 เชื้ อสายของเขาจะทรงอานุ-
ภาพในแผนดิน ชั่วอายุที่ เที่ยง
ธรรมจะรับพระพร
3ทรัพยศฤงคารและความมั่งค่ัง
มีอยูในเรือนของเขา และความ
ชอบธรรมของเขาดํารงอยู เปน
นิตย
4ความสว างจะโผล ข้ึ นมาใน
ความมืดใหคนเที่ยงธรรม เขามี
ความเมตตา เต็มไปดวยความ
สงสารและชอบธรรม
5คนที่ ดี จะแสดงความเมตตา
คุณและใหยืม เขาจะดําเนินการ
ของเขาดวยความยุติธรรม
6แนนอนเขาจะไมถดถอยเปน
นิตย คนจะระลึกถึงคนชอบ
ธรรมอยูเปนนิตย
7 เขาจะไมกลัวขาวราย จิตใจ
ของเขายึดแนน วางใจในพระ
เยโฮวาห
8 จิตใจของเขาแนวแน เขาจะไม
กลัวจนกวาจะเห็นความประสงค
ตอศัตรูของเขาสําเร็จ
9 เขาแจกจาย เขาไดใหแกคน
ยากจน ความชอบธรรมของเขา
ดํารงเปนนิตย เขาของเขาจะถูก
เชิดชูข้ึนดวยเกียรติ
10 คนชั่วจะเห็นแลวเปนทุกขใจ
เขาขบเข้ียวเคี้ยวฟนแลวละลาย
ไป ความปรารถนาของคนชั่วนั้น
จะสูญเปลา

จงสรรเสริญพระเจา
เพราะความดีงาม
ของพระองค

113จงสรร เสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด โอ

บรรดาผู รับใชของพระเยโฮวาห
เอย จงสรรเสริญเถิด จงสรร-
เสริญพระนามพระเยโฮวาห
2สาธุการแดพระนามของพระ
เยโฮวาหตั้ งแต บัดนี้ เปนตนไป
เปนนิตย
3ตั้งแตที่ดวงอาทิตยข้ึนจนถึงที่
ดวงอาทิตยตกพระนามของพระ
เยโฮวาหเปนที่สรรเสริญ
4พระเยโฮวาห ประทั บอยู สู ง
เหนือประชาชาติทั้ งปวง และ
สง าราศีของพระองคสู งเหนือ
ฟาสวรรค
5 ไมมีพระใดเป นเหมื อนพระ
เยโฮวาหพระเจาของเรา ผูประ-
ทับบนที่สูง
6 ผู ถ อมพระทั ยลงทอดพระ
เนตรสิ่งทั้งปวงในฟาสวรรคและ
แผนดินโลก
7พระองคทรงยกคนยากจนขึ้น
มาจากผงคลี และทรงยกคน
ขัดสนข้ึนมาจากกองขี้เถา
8 เพ่ื อให เขานั่ งกั บบรรดาเจ า
นาย คือบรรดาเจานายแหงชน
ชาติของพระองค
9พระองคโปรดใหหญิงหมันมี
บานอยู เปนแมที่ชื่นบานมีบุตร

สดุดี 112, 113
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จงสรรเสริญพระเยโฮวาหเถิด

จงยําเกรงพระเจา
เพราะบรรดาพระราชกิจ

ของพระองค

114เมื่ ออิ สราเอลออก
ไปจากอี ยิปต คือ

วงศ วานของยาโคบไปจากชน
ชาติตางภาษา
2 ยูดาหกลายเปนสถานบริสุทธิ์
ของพระองค อิสราเอลเปนอา-
ณาจักรของพระองค
3ทะเลมองแลวหนี จอรแดนหัน
กลับ
4ภู เขากระโดดเหมื อนแกะผู
เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ
5 เปนอะไรนะ โอ ทะเลเอย เจา
จึงหนี แมน้ําจอรแดนเอย เจา
จึงหันกลับ
6ภูเขาเอย เจาจึงกระโดด
เหมือนแกะผู เนินเขาเอย เจา
จึงกระโดดเหมือนลูกแกะ
7แผนดินเอย สั่นเทิ้มเถิด ตอ
เบ้ื องพระพักตรพระเยโฮวาห
ตอเบ้ืองพระพักตรพระเจาของ
ยาโคบ
8 ผู ใหหินเปนสระน้ํา หินเหล็ก
ไฟเปนน้ําพุ

จงมั่นใจ
ในพระเจา

115โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห มิใชแกเหลาขา

พระองค มิใชแกเหลาขาพระ

องค พระเจาขา แตขอถวาย
สง าราศี แด พระนามของพระ
องค เพราะเห็นแกความเมตตา
ของพระองค และความจริงของ
พระองค
2 ทําไมบรรดาประชาชาติ จะ
กลาววา "บัดนี้พระเจาของเขา
ทั้งหลายอยูไหนเลา"
3แตพระเจาของเราทั้งหลายอยู
ในฟาสวรรค สิ่ งใดที่พระองค
พอพระทัยพระองคก็ทรงกระทํา
4 รูปเคารพของคนเหลานั้นเปน
เงินและทองคํา เปนหัตถกรรม
ของมนุษย
5 รูปเหลานั้ นมีปาก แตพูดไม
ได มีตา แตดูไมได
6มีหู แตฟงไมไดยิน มีจมูก
แตดมไมได
7มีมือ แตคลําไมได มีเทา แต
เดินไมได รูปเหลานั้ นทําเสียง
ในคอไมได
8 ผู ที่ ทํา รู ปเหล านั้ นจะเป น
เหมือนรูปเหลานั้น เออ บรรดา
ผู ที่ วางใจในรูปเหลานั้ นก็ เชน
กัน
9โอ อิสราเอลเอย จงวางใจใน
พระเยโฮวาหเถิด พระองคทรง
เป นความอุปถั มภและเปนโล
ของเขาทั้งหลาย
10 โอ วงศวานอาโรนเอย จงวาง
ใจในพระเยโฮวาหเถิด พระองค
ทรงเปนความอุปถัมภและเปน

สดุดี 113-115
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โลของเขาทั้งหลาย
11 ทานผู เกรงกลัวพระเยโฮวาห
เอย จงวางใจในพระเยโฮวาห
เถิด พระองคทรงเปนความอุป-
ถัมภและเปนโลของเขาทั้งหลาย
12 พระเยโฮวาห ทรงเปนห วง
เราทั้งหลาย พระองคจะทรงอํา-
นวยพระพรเราทั้ งหลาย พระ
องค จะทรงอํานวยพระพรแก
วงศวานอิสราเอล พระองคจะ
ทรงอํานวยพระพรแกวงศ วาน
อาโรน
13 พระองคจะทรงอํานวยพระ
พรแกบรรดาผูที่ ยําเกรงพระเย-
โฮวาหทั้งผูนอยและผูใหญ
14 พระเยโฮวาหจะทรงใหทาน
เพ่ิมพูนข้ึนทั้งทานและลูกหลาน
ของทาน
15 ท านได รั บพระพรจากพระ
เยโฮวาห ผู ทรงสรางฟ าสวรรค
และแผนดินโลก
16ฟาสวรรคเปนฟาสวรรคของ
พระเยโฮวาห แตพระองคทรง
ประทานแผนดินโลกใหแกบุตร
ทั้งหลายของมนุษย
17 คนตายไมสรรเสริญพระเย-
โฮวาห หรือผูที่ลงไปสูที่สงัดก็
เชนนั้น
18 แตเราทั้ งหลายจะสรรเสริญ
พระเยโฮวาห ตั้ งแตบัดนี้ เปน
ตนไปเปนนิตย จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาหเถิด

การประกาศความรักตอ
พระเจาเพราะพระองค

ทรงชวยใหพน

116ข าพเจารักพระเย-
โฮวาห เพราะพระ

องคทรงสดับเสียงและคําวิงวอน
ของขาพเจา
2 เพราะพระองค ทรงเงี่ ยพระ
กรรณสดับขาพเจา เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจะทูลพระองคตราบเทา
ที่ขาพเจามีชีวิตอยู
3ความเศราโศกแหงความตาย
มาลอมขาพเจาอยู ความเจ็บ
ปวดแห งนรกจั บข าพเจ า ไว
ขาพเจาประสบความทุกขใจและ
ความระทม
4แลวขาพเจารองทูลออกพระ
นามพระเยโฮวาหวา "โอ ขาแต
พระเยโฮวาห ขอทรงชวยชีวิตขา
พระองคใหรอด"
5พระเยโฮวาห ทรงพระกรุณา
และชอบธรรม พระเจาของเรา
ทั้งหลายกอปรดวยพระเมตตา
6พระเยโฮวาห ทรงสงวนคนรู
นอยไว เมื่อขาพเจาตกตํ่า พระ
องคทรงชวยขาพเจาใหรอด
7โอ จิตใจของขาพเจาเอย กลับ
ไปสูที่ พักของเจาเถิด เพราะ
พระเยโฮวาหทรงกระทําแกเจา
อยางบริบูรณ
8 เพราะพระองคทรงชวยจิตใจ
ขาพระองคใหพนจากมัจจุราช
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ชวยนัยนตาขาพระองคจากน้ํา
ตา ชวยเทาขาพระองคจากการ
ลม
9ข าพเจ าจะดําเนิ นอยู เฉพาะ
เบ้ืองพระพักตรพระเยโฮวาหใน
แผนดินของคนเปน
10 ขาพเจาเชื่อแลว เหตุฉะนั้น
ขาพเจาจึงพูด ขาพเจาไดรับ
ความทุกขยากใหญย่ิง
11 ขาพเจากลาวดวยความเรง
รอนวา "คนเรานี้ เปนคนโกหก
ทั้งนั้น"
12 ขาพเจาจะเอาอะไรตอบแทน
พระเยโฮวาหได เนื่องจากบรร-
ดาพระราชกิจอันมีพระคุณตอ
ขาพเจา
13 ขาพเจาจะยกถวยแหงความ
รอดและร องทู ลออกพระนาม
พระเยโฮวาห
14 บัดนี้ ขาพเจาจะทําตามคํา
ปฏิญาณของขาพเจาแดพระเย-
โฮวาหตอหนาประชาชนทั้ งปวง
ของพระองค
15 มรณกรรมแหงวิสุทธิชนของ
พระองคสําคัญในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห
16 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แท
จริงขาพระองคเปนผู รับใชของ
พระองค พระเจาขา ขาพระองค
เปนผู รับใชของพระองค เปน
บุตรชายของหญิงคนใชของพระ
องค พระองคทรงแกพันธนะ

ของขาพระองค
17 ข าพระองค จะถวายเครื่ อง
สักการบูชาโมทนาพระคุณแด
พระองค และจะรองทูลออก
พระนามของพระเยโฮวาห
18 บัดนี้ ขาพเจาจะทําตามคํา
ปฏิญาณของขาพเจาแดพระเย-
โฮวาหตอหนาประชาชนทั้ งปวง
ของพระองค
19 ในบริเวณพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห โอ เยรูซาเล็มเอย ใน
ทามกลางเธอ จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาหเถิด
การสรรเสริญพระเจาเพราะ
ความเมตตาของพระองค

117โอ ประชาชาติทั้ ง
ปวงเอย จงสรร-

เสริญพระเยโฮวาหเถิด ชนชาติ
ทั้งหลายเอย จงยกยองพระองค
เถิด
2 เพราะความเมตตาของพระ
องค ที่ มี ต อเรานั้ นใหญหลวง
และความจริงของพระเยโฮวาห
ดํารงเปนนิตย จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาหเถิด
การโมทนาขอบพระคุณเพราะ
ความรอดของพระเยโฮวาห

118โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮ-

วาห เพราะพระองคประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค
ดํารงเปนนิตย
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2 บัดนี้ จงใหอิสราเอลกล าวว า
"ความเมตตาของพระองคดํารง
เปนนิตย"
3 บัดนี้จงใหวงศวานอาโรนกลาว
วา "ความเมตตาของพระองค
ดํารงเปนนิตย"
4 บัดนี้ จงใหบรรดาผู ที่ ยําเกรง
พระเยโฮวาหกลาววา "ความ
เมตตาของพระองค ดํารงเป น
นิตย"
5ขาพเจาไดรองทูลพระเยโฮ-
วาหในยามเปนทุกข พระเยโฮ-
วาหทรงตอบขาพเจาและทรงตั้ง
ขาพเจาใหอยูในที่กวางขวาง
6มีพระเยโฮวาหอยูฝายขาพเจา
ขาพเจาจะไมกลัว มนุษยจะทํา
อะไรแกขาพเจาไดเลา
7พระเยโฮวาหทรงอยูฝายขาพ-
เจา พรอมกับผูอื่ นที่ ชวย
ขาพเจา ขาพเจาจึงจะเห็นความ
ปรารถนาของข าพเจ าตอคนที่
เกลียดขาพเจานั้นสําเร็จ
8การวางใจในพระเยโฮวาหก็ดี
กวาที่จะเชื่อใจในมนุษย
9การวางใจในพระเยโฮวาหก็ดี
กวาที่จะเชื่อใจในเจานาย
10 ประชาชาติทั้ งหลายไดลอม
ขาพเจา แตขาพเจาจะทําลายเขา
ในพระนามพระเยโฮวาห
11 เขาทั้ งหลายไดลอมขาพเจา
ลอมรอบขาพเจา แตขาพเจาจะ
ทําลายเขาในพระนามพระเยโฮ-

วาห
12 เขาไดลอมขาพเจ าเหมือน
ผ้ึง เขาทั้ งหลายดับเสียแลว
เหมือนเปลวไฟหนาม เพราะ
ขาพเจาจะทําลายเขาในพระนาม
พระเยโฮวาห
13 เจ าได ผลั กข าพเจ าอย าง
แรงเพ่ือใหขาพเจาลมลง แต
พระเยโฮวาหทรงชวยขาพเจา
14 พระเยโฮวาหทรงเปนกําลัง
และบทเพลงของขาพเจา พระ
องค ทรงมาเป นความรอดของ
ขาพเจา
15 เสี ยงแห งความยิ นดี และ
ความรอดอยู ในพลับพลาของ
ผู ชอบธรรมวา "พระหัตถขวา
ของพระเยโฮวาหหาวหาญนัก
16 พระหัตถขวาของพระเยโฮ-
วาหเปนที่ เชิดชู พระหัตถขวา
ของพระเยโฮวาหหาวหาญนัก"
17 ขาพเจาจะไมตาย แตขาพ-
เจาจะเปนอยู และประกาศพระ
ราชกิจของพระเยโฮวาห
18 พระเยโฮวาห ทรงตี สอน
ขาพเจาอยางหนัก แตพระองค
ไมทรงมอบขาพเจาไวกับมัจจุ-
ราช
19 ขอเปดประตูความชอบธรรม
ใหขาพเจา ขาพเจาจะเขาประตู
นั้ นไปและจะสรรเสริญพระเย-
โฮวาห
20 นี่คือประตูของพระเยโฮวาห
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คนชอบธรรมจะเขาไปทางนี้
21 ขาพระองคจะสรรเสริญพระ
องค เพราะพระองคทรงฟงขา
พระองค และมาเปนความรอด
ของขาพระองค
22 ศิลาซึ่ งชางกอไดปฏิเสธเสีย
ได กลั บกลายเป นศิลามุ มเอก
แลว
23 การนี้ เปนมาจากพระเยโฮ-
วาห เปนการมหัศจรรยประจักษ
แกตาเรา
24 นี่ เปนวันซึ่ งพระเยโฮวาหได
ทรงสราง เราจะเปรมปรีดิ์และ
ยินดีในวันนั้น
25 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงชวยขาพระองคใหรอดเถิด
โอ ขาแตพระเยโฮวาห บัดนี้ขอ
ประทานความจําเริญแกขาพระ
องคทั้งหลายเถิด
26 ขอใหท านผู เข ามาในพระ
นามของพระเยโฮวาหจงได รับ
พระพร ขาพเจาทั้งหลายอวยพร
ทานทั้ งหลายจากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห
27 พระเจาทรงเปนพระเยโฮ-
วาห ผูทรงประทานความสวาง
แกเรา จงผูกมัดเครื่องบูชาดวย
เชือกไปถึงเชิงงอนของแทนบูชา
28พระองคทรงเปนพระเจาของ
ขาพระองค และขาพระองคจะ
สรรเสริญพระองค พระองคทรง
เปนพระเจาของขาพระองค ขา

พระองคจะเชิดชูพระองค
29 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเยโฮวาห เพราะพระองค
ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองคดํารงเปนนิตย

บรรดาคําอธิษฐาน
และการสรรเสริญ

อาเลฟ (ก)

119บรรดาผู ที่ ดี รอบ
คอบในทางของเขา

ก็เปนสุข คือผูที่ดําเนินตามพระ
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห
2 ผู ที่ รั กษาบรรดาพระโอวาท
ของพระองคก็เปนสุข คือผูที่
แสวงหาพระองคดวยสุดใจ
3ทั้ งผู ที่ ไมกระทําความชั่ วช า
แต เดินตามบรรดาพระมรรคา
ของพระองค
4พระองคไดทรงบัญชาให เรา
ทั้ งหลายรั กษาข อบั งคั บของ
พระองคอยางเครงครัด
5 โอ ขอใหทางทั้ งหลายของขา
พระองคมั่ นคงในการรักษากฎ
เกณฑของพระองค
6แล วข าพระองค จะไม ได รั บ
ความอาย เมื่ อขาพระองคเอา
ใจใสพระบัญญัติทั้ งสิ้นของพระ
องค
7ข าพระองคจะสรรเสริญพระ
องคดวยใจเที่ยงตรง เมื่ อ
ขาพระองค เรียนรู คําตัดสินอัน
ชอบธรรมของพระองค
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8ขาพระองคจะรักษากฎเกณฑ
ของพระองค โอ ขออยาทรง
ทอดทิ้งขาพระองคเสียอยางสิ้น
เชิงเลย

เบธ (ข)
9หนุมๆจะรักษาทางของตนให
บริสุทธิ์ ไดอยางไร โดยระแวด
ระวังตามพระวจนะของพระองค
10 ขาพระองคแสวงหาพระองค
ดวยสุดใจของขาพระองค โอ ขอ
อย าให ข าพระองคหลงไปจาก
พระบัญญัติของพระองค
11 ขาพระองคไดสะสมพระดํา-
รัสของพระองค ไวในใจของข า
พระองค เพ่ือขาพระองคจะไม
ทําบาปตอพระองค
12 โอ ขาแตพระเยโฮวาห สาธุ-
การแดพระองค ขอทรงสอนกฎ
เกณฑ ของพระองค แก ข าพระ
องค
13 ขาพระองคประกาศดวยริม
ฝปากของขาพระองคถึงบรรดา
คําตัดสินแหงพระโอษฐของพระ
องค
14 ข าพระองคปติ ยินดี ในทาง
แหงบรรดาพระโอวาทของพระ
องค มากเทากับในความมั่งค่ัง
ทั้งสิ้น
15 ข าพระองค จะรําพึ งถึ งข อ
บังคับของพระองค และเอาใจ
ใสทางทั้งหลายของพระองค
16 ข าพระองค จะป ติ ยิ นดี ใน

กฎเกณฑของพระองค ขาพระ
องคจะไมลืมพระวจนะของพระ
องค

กิเมล (ค)
17 ขอทรงกระทําแกผู รับใชของ
พระองคอยางบริบูรณ เพ่ือขา
พระองคจะมีชี วิตและจะรักษา
พระวจนะของพระองค
18 ขอเบิกตาขาพระองค เพ่ือ
ขาพระองคจะเห็นสิ่ งมหัศจรรย
จากพระราชบั ญญั ติ ของพระ
องค
19 ข าพระองค เป นคนพเนจร
บนแผนดินโลก ขออยาทรงซอน
พระบัญญัติ ของพระองค จาก
ขาพระองคเสีย
20 จิตใจของขาพระองคเรารอน
เพราะปรารถนาคําตั ดสิ นของ
พระองคตลอดเวลา
21 พระองคทรงขนาบคนยโสที่
ถูกสาปแชง ผูหลงไปจากพระ
บัญญัติของพระองค
22 ขอทรงนําการตําหนิ และ
การประมาทไปจากขาพระองค
เพราะขาพระองคไดรักษาบรร-
ดาพระโอวาทของพระองค
23 แมเจานายนั่ งปรึกษากันตอ
สู ขาพระองค แตผู รับใชของ
พระองค ได รําพึ งถึ งกฎเกณฑ
ของพระองค
24 บรรดาพระโอวาทของพระ
องค เปนความปติ ยินดีของข า
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หนา 1276
พระองค เปนที่ปรึกษาของขา
พระองค

ดาเลธ (ง)
25 จิตใจของขาพระองคติดผง
คลี ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระ
องคตามพระวจนะของพระองค
26 ขาพระองคไดทูลถึงทางของ
ขาพระองค และพระองคทรงฟง
ขาพระองค ขอทรงสอนกฎ
เกณฑ ของพระองค แก ข าพระ
องค
27 ขอทรงกระทําใหขาพระองค
เขาใจทางแหงขอบังคับของพระ
องค และขาพระองคจะกลาวถึง
พระราชกิ จอั นมหัศจรรย ของ
พระองค
28 จิตใจของขาพระองคละลาย
ไปดวยความโศก ขอทรงเสริม
กําลังขาพระองคตามพระวจนะ
ของพระองค
29 ขอทรงใหทางเทียมเท็จไกล
จากขาพระองค และขอโปรด
ประทานพระราชบั ญญั ติ ของ
พระองคแกขาพระองค
30 ขาพระองคไดเลือกทางแหง
ความจริง ขาพระองคตั้งคําตัด
สินของพระองค ไวตรงหน าข า
พระองค
31 ข าพระองค ผู กพั นอยู กั บ
บรรดาพระโอวาทของพระองค
โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขออยา
ใหขาพระองคขายหนา

32 ขาพระองคจะว่ิงในทางพระ
บัญญัติของพระองค เมื่ อพระ
องคทรงใหจิตใจของขาพระองค
กวางขวาง

ฮี (จ)
33 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงสอนทางกฎเกณฑของพระ
องคแกขาพระองค และขาพระ
องค จะรั กษาทางนั้ นไว จนสุ ด
ปลาย
34 ขอประทานความเข าใจแก
ขาพระองค และขาพระองคจะ
รักษาพระราชบัญญัติของพระ
องคไว ขาพระองคจะปฏิบัติ
พระราชบัญญัตินั้ นด วยสุดใจ
ของขาพระองค
35 ขอโปรดใหขาพระองคไปใน
มรรคาแหงพระบัญญัติของพระ
องค เพราะขาพระองคยินดีใน
มรรคานั้น
36 ขอทรงโนมใจขาพระองคใน
บรรดาพระโอวาทของพระองค
และมิใชในทางโลภกําไร
37 ขอทรงหั นนั ยน ตาของข า
พระองค ไปจากการมองดู สิ่ ง
อนิจจัง และขอทรงสงวนชีวิต
ของข าพระองค ในพระมรรคา
ของพระองค
38 ขอทรงยืนยันพระวจนะของ
พระองคกับผู รับใชของพระองค
ผูเกรงกลัวพระองค
39 ขอทรงหันการเยาะเย ยซึ่ ง
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หนา 1277
ขาพระองคครั่นครามนั้นไปเสีย
เพราะคําตัดสินของพระองคนั้น
ดี
40 ดูเถิด ขาพระองคปรารถนา
ขอบังคับของพระองค โดย
ความชอบธรรมของพระองค
ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองค

เวา (ฉ)
41 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ความเมตตาของพระองคมาถึง
ขาพระองค คือความรอดของ
พระองคตามพระวจนะของพระ
องค
42 แลวขาพระองคจะมีคําตอบ
แก ผู ที่ เยาะเย ยข าพระองค
เพราะขาพระองควางใจในพระ
วจนะของพระองค
43 ขออยาทรงนําพระวจนะแหง
ความจริ งออกไปจากปากข า
พระองคอยางสิ้ นเชิง เพราะ
ความหวังของขาพระองคอยู ใน
คําตัดสินของพระองค
44 ข าพระองค จะรั กษาพระ
ราชบัญญัติของพระองคสืบๆไป
เปนนิจกาล
45 และขาพระองคจะเดินอยาง
เสรีเพราะขาพระองคไดแสวงหา
ขอบังคับของพระองค
46 ขาพระองคจะพูดถึงพระโอ-
วาทของพระองคตอเบ้ื องพระ
พักตรบรรดากษัตริยและจะไม
ขายหนา

47 ข าพระองค จะป ติ ยิ นดี ใน
พระบัญญัติของพระองค ซึ่งขา
พระองครัก
48 ขาพระองคจะยกมือตอพระ
บัญญัติของพระองคซึ่ งขาพระ
องครัก และขาพระองคจะรําพึง
ถึงกฎเกณฑของพระองค

เซน (ช)
49 ขอทรงระลึ กถึ งพระวจนะ
ของพระองคที่ มีตอผู รับใชของ
พระองค ซึ่งพระองคทรงกระทํา
ใหขาพระองคหวังอยูนั้น
50 นี่ คื อการเล าโลมในความ
ทุกขยากของขาพระองค คือ
พระวจนะของพระองค ใหชี วิต
แกขาพระองค
51 คนโอหังเยยหยันขาพระองค
ย่ิงนัก แตขาพระองคไมหันเสีย
จากพระราชบั ญญั ติ ของพระ
องค
52 ขาพระองคระลึกถึงคําตัดสิน
ของพระองคแตโบราณกาล โอ
ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระองค
ไดรับความเลาโลมใจ
53 ความกริ้ วอั นเร าร อนฉวย
ขาพระองคไว เพราะเหตุคนชั่ว
ผูละทิ้ งพระราชบัญญัติของพระ
องค
54 กฎเกณฑ ของพระองค ได
เปนบทเพลงของขาพระองคใน
เรือนที่ขาพระองคอาศัยอยูนั้น
55 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ใน
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หนา 1278
กลางคืนข าพระองค ระลึ กถึ ง
พระนามของพระองค และรักษา
พระราชบัญญัติของพระองคไว
56 สิ่ งนี้ ไดตกมายังขาพระองค
เพราะขาพระองครักษาขอบังคับ
ของพระองคไว

เชธ (ซ)
57 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องค ทรงเป นส วนของข าพระ
องค ขาพระองคกลาววาขาพระ
องคจะรักษาพระวจนะของพระ
องค
58 ข าพระองค วอนขอความ
โปรดปรานของพระองคดวยสิ้น
สุดใจของขาพระองค ขอทรง
กรุณาแกข าพระองค ตามพระ
ดํารัสของพระองค
59 ข าพระองค คิ ดถึ งทางทั้ ง
หลายของขาพระองค แลวขา
พระองคหันเทาของขาพระองค
ไปสู บรรดาพระโอวาทของพระ
องค
60 ขาพระองคเรงรีบไมลาชาที่
จะรั กษาพระบัญญัติ ของพระ
องค
61 แม หมู คนชั่ วดั กข าพระ
องค แตขาพระองคไมลืมพระ
ราชบัญญัติของพระองค
62 พอเที่ ยงคืนข าพระองค จะ
ลุกข้ึ นโมทนาพระคุณพระองค
เนื่องดวยคําตัดสินอันชอบธรรม
ของพระองค

63 ขาพระองคเปนเพ่ือนกับทุก
คนผู ยําเกรงพระองคกับผูที่ รัก-
ษาขอบังคับของพระองค
64 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แผน
ดินโลกเต็มดวยความเมตตาของ
พระองค ขอทรงสอนกฎเกณฑ
ของพระองคแกขาพระองค

เทธ (ฌ)
65 พระองคไดทรงกระทําดีตอ
ผู รับใชของพระองค โอ ขาแต
พระเยโฮวาห ตามพระวจนะของ
พระองค
66 ขอทรงสอนคําตั ดสิ นและ
ความรูแกขาพระองค เพราะ
ขาพระองค เชื่ อถือพระบัญญัติ
ของพระองค
67 กอนที่ ข าพระองคทุกขยาก
ขาพระองคหลงเจ่ิน แตบัดนี้
ขาพระองครักษาพระวจนะของ
พระองคไว
68 พระองคประเสริฐ และทรง
กระทําการดี ขอทรงสอนกฎ
เกณฑ ของพระองค แก ข าพระ
องค
69 คนโอหั งป ายความเท็ จใส
ขาพระองค แตขาพระองคจะ
รักษาขอบังคับของพระองคดวย
สุดใจ
70 จิตใจของเขาทั้ งหลายต่ําชา
เหมือนไขมัน แตขาพระองค
ปติ ยินดีในพระราชบัญญัติของ
พระองค
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หนา 1279
71 ดีแลวที่ขาพระองคทุกขยาก
เพ่ือขาพระองคจะเรียนรู ถึงกฎ
เกณฑของพระองค
72 สําหรับขาพระองค พระ
ราชบัญญัติแหงพระโอษฐของ
พระองคก็ดีกวาทองคําและเงิน
พันๆแทง

โจด (ญ)
73 พระหั ตถ ของพระองค ได
สร างและสถาปนาข าพระองค
ขอประทานความเข าใจแก ข า
พระองคเพ่ือขาพระองคจะเรียน
รูพระบัญญัติของพระองค
74 บรรดาผู เกรงกลั วพระองค
จะเห็ นข าพระองค และเปรม
ปรีดิ์ เพราะวาขาพระองคได
หวังในพระวจนะของพระองค
75 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองคทราบว าคําตัดสินของ
พระองคนั้ นถูกตองแลว และ
ทราบว าด วยความซื่ อตรงพระ
องคทรงใหขาพระองคทุกขยาก
76 ขอความเมตตาของพระองค
เปนที่ เลาโลมขาพระองค ตาม
พระดํารัสของพระองคที่ มีแก
ผูรับใชของพระองค
77 ขอพระกรุณาของพระองคมา
ยังขาพระองค เพ่ือขาพระองค
จะเปนอยู เพราะพระราชบัญ-
ญัติของพระองค เปนความปติ
ยินดีของขาพระองค
78 ขอทรงให คนโอหั งได รั บ

ความอาย เพราะวาเขาไดควํ่า
ขาพระองคดวยความเท็จโดยไม
มีเหตุ แตขาพระองคจะรําพึงถึง
ขอบังคับของพระองค
79 ขอใหบรรดาผูที่ ยําเกรงพระ
องคหันกลับมายังข าพระองค
พร อมกับผู ที่ ทราบถึ งบรรดา
พระโอวาทของพระองค
80 ขอให จิ ตใจข าพระองค ไร
ตําหนิในเรื่องกฎเกณฑของพระ
องค เพ่ือขาพระองคจะไมตอง
ขายหนา

คาฟ (ด)
81 จิ ตใจของข าพระองค อ อน
ระโหยคอยความรอดของพระ
องค แตขาพระองคหวังในพระ
วจนะของพระองค
82 นัยนตาของข าพระองค มั ว
มื ดไปด วยคอยพระดํารั สของ
พระองค ขาพระองคทูลถามวา
"เมื่ อไรพระองคจะทรงเลาโลม
ขาพระองค"
83 เพราะว าข าพระองค เป น
เหมือนถุงหนังถูกรมควัน แต
ข าพระองค ยังไมลืมกฎเกณฑ
ของพระองค
84 ผู รับใชของพระองค จะอยู
นานเทาไร พระองคจะทรงกระ-
ทําการพิพากษาบรรดาผูขมเหง
ขาพระองคเมื่อไร
85 คนโอหังไดขุดหลุมพรางดัก
ขาพระองค ซึ่งไมสอดคลองกับ
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หนา 1280
พระราชบัญญัติของพระองค
86 พระบัญญัติของพระองคทั้ ง
สิ้ นสัตยซื่ อ เขาขมเหงขาพระ
องคดวยความเท็จ ขอทรงชวย
ขาพระองคดวย
87 เขาเกือบจะทําใหขาพระองค
ดับชีพไปจากแผนดินโลกแลว
แต ข าพระองค ไม ทอดทิ้ งข อ
บังคับของพระองค
88 ขอทรงสงวนชีวิตขาพระองค
ไวดวยความเมตตาของพระองค
เพ่ือขาพระองคจะรักษาพระโอ-
วาทแหงพระโอษฐของพระองค

ลาเมด (ต)
89 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
วจนะของพระองคปกแนนอยูใน
สวรรคเปนนิตย
90 ความซื่ อตรงของพระองค
ดํารงอยูทุกชั่วอายุ พระองคทรง
สถาปนาแผนดินโลกและมันก็
ตั้งอยู
91 โดยกฎของพระองคสิ่ งเหลา
นี้ตั้งมั่นอยูทุกวันนี้ เพราะของ
ทุกสิ่งเปนผูรับใชของพระองค
92 ถาพระราชบัญญัติของพระ
องค ไม เป นที่ ป ติ ยินดี ของข า
พระองค ขาพระองคคงจะพิ-
นาศแลวในความทุกขยากของ
ขาพระองค
93 ข าพระองคจะไม ลืมข อบัง
คับของพระองคเลย เพราะพระ
องคทรงสงวนชี วิตของข าพระ

องคโดยขอบังคับนั้น
94 ขาพระองคเปนของพระองค
ขอทรงชวยข าพระองคให รอด
เพราะขาพระองคไดแสวงหาขอ
บังคับของพระองค
95 คนชั่ วซุ มคอยทําลายข า
พระองค แตขาพระองคจะพิ-
จารณาพระโอวาทของพระองค
96 ขาพระองคเคยเห็นขอบเขต
ของความสมบู รณ ทั้ งสิ้ นแล ว
แต พระบั ญญั ติ ของพระองค
กวางขวางเหลือเกิน

เมม (ถ)
97 โอ ขาพระองครักพระราช
บัญญัติของพระองคจริงๆ เปน
คํารําพึงของขาพระองควันยังคํ่า
98 โดยพระบัญญัติของพระองค
พระองค ทรงกระทําให ข าพระ
องคฉลาดกวาศัตรูของขาพระ
องค เพราะพระบัญญัตินั้ นอยู
กับขาพระองคเสมอ
99 ขาพระองคมีความเขาใจมาก
กว าบรรดาครู ของข าพระองค
เพราะบรรดาพระโอวาทของ
พระองค เป นคํา รําพึ งของข า
พระองค
100 ขาพระองคเขาใจมากกวา
คนสูงอายุ เพราะขาพระองค
รักษาขอบังคับของพระองค
101 ข าพระองค ร้ั งเท าขาพระ
องคไวจากวิถีชั่ วทุกอยาง เพ่ือ
รักษาพระวจนะของพระองค
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102 ขาพระองคมิ ได เลี่ ยงจาก
คําตัดสินของพระองค เพราะ
พระองคไดทรงสอนขาพระองค
103 พระดํารัสของพระองคนั้น
ขาพระองคชิมแลวหวานจริงๆ
หวานกว าน้ํา ผ้ึ งเมื่ อถึ งปากข า
พระองค
104 ข าพระองค ได ความเข า
ใจโดยข อบั งคั บของพระองค
เพราะฉะนั้นขาพระองค เกลียด
ชังวิถีเท็จทุกอยาง

นูน (ท)
105 พระวจนะของพระองคเปน
โคมสําหรับเทาของขาพระองค
และเปนความสว างแกมรรคา
ของขาพระองค
106 ขาพระองคไดตั้งสัตยปฏิ-
ญาณและจะกระทําใหสําเร็จวา
จะรักษาคําตัดสินอันชอบธรรม
ของพระองค
107 ขาพระองคทุกขยากอยาง
หนัก โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงสงวนชี วิตของข าพระองค
ตามพระวจนะของพระองค
108 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงรับคําสักการบูชาด วยปาก
ของขาพระองค และขอสอนคํา
ตัดสินของพระองคแกข าพระ
องค
109 ชีวิตของขาพระองคอยู ใน
มือของขาพระองคเสมอ แตขา
พระองคไมลืมพระราชบัญญัติ

ของพระองค
110 คนชั่ ววางกั บดั กข าพระ
องค แตขาพระองคไมหลงเจ่ิน
จากขอบังคับของพระองค
111 บรรดาพระโอวาทของพระ
องค ขาพระองครับไวเปนมรดก
เปนนิตย พระเจาขา เปนความ
ชื่นบานแกใจขาพระองค
112 ข าพระองค โน มจิ ตใจข า
พระองคปฏิ บัติตามกฎเกณฑ
ของพระองคเปนนิตยจนอวสาน

ซาเมค (ธ)
113 ขาพระองคเกลียดชังความ
คิดสองจิตสองใจ แตขาพระองค
รักพระราชบัญญัติของพระองค
114 พระองค ทรงเป นที่ ซ อน
และเปนโลของขาพระองค ขา
พระองคหวังในพระวจนะของ
พระองค
115 แนะ เจาคนทําชั่ว ไปเสีย
จากขา เพ่ือขาจะรักษาพระบัญ-
ญัติของพระเจาของขา
116 ขอทรงประคองขาพระองค
ไว ตามพระดํารัสของพระองค
เพ่ือขาพระองคจะเปนอยู และ
อย าใหข าพระองคขายหน าใน
ความหวังของขาพระองค
117 ขอทรงชู ข าพระองค ข้ึ น
เพ่ื อข าพระองค จะปลอดภั ย
และมีความนับถือกฎเกณฑของ
พระองคสืบๆไป
118 พระองคทรงตะเพิดบรรดา
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คนที่หลงเจ่ินจากกฎเกณฑของ
พระองค พระเจาขา อุบาย
หลอกลวงของเขาคือความเท็จ
119 พระองคทรงทิ้ งบรรดาคน
ชั่ วของแผนดินโลกเหมือนทิ้ ง
ข้ีแร เพราะฉะนั้นขาพระองครัก
บรรดาพระโอวาทของพระองค
120 เนื้ อหนั งข าพระองค สั่ น
เทิ้ มเพราะเกรงกลั วพระองค
และข าพระองค กลั วคําตั ดสิ น
ของพระองค

เอน (น)
121 ขาพระองคไดกระทําสิ่ งที่
ยุติธรรมและเที่ยงธรรม ขออยา
ทรงละข าพระองคแก ผู บีบบัง
คับขาพระองค
122 ขอทรงเป นประกั นเ พ่ื อ
ชวยผูรับใชของพระองค ขออยา
ทรงให คนโอหั งบี บบั งคั บข า
พระองค
123 นัยนตาของขาพระองคมัว
มื ดไปด วยคอยความรอดของ
พระองค และคอยพระดํารัส
ชอบธรรมของพระองคสําเร็จ
124 ขอทรงกระทําแก ผู รับใช
ของพระองคตามความเมตตา
ของพระองค และขอทรงสอน
กฎเกณฑของพระองคแกขาพระ
องค
125 ขาพระองคเปนผู รับใชของ
พระองค ขอทรงประทานความ
เขาใจแกขาพระองค เพ่ือขา

พระองคจะรู ถึงบรรดาพระโอ-
วาทของพระองค
126 เป นเวลาที่ พระเยโฮวาห
ควรทรงจัดการ เพราะเขาหัก
พระราชบัญญัติของพระองค
127 เพราะฉะนั้นขาพระองครัก
พระบัญญัติของพระองคย่ิงกวา
ทองคํา ย่ิงกวาทองคําเนื้อดี
128 เพราะฉะนั้นขาพระองคถือ
วาบรรดาขอบังคับของพระองค
ถูกตองในทุกเร่ือง ขาพระองค
เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง

บี (บ)
129 บรรดาพระโอวาทของพระ
องคประหลาดนัก เพราะฉะนั้น
จิตใจของขาพระองคจึงรักษาไว
130 การคลี่คลายพระวจนะของ
พระองคใหความสวาง ทั้ งให
ความเขาใจแกคนรูนอย
131 ขาพระองคหอบจนอาปาก
เพราะขาพระองคกระหายพระ
บัญญัติของพระองค
132 ขอทรงหั นมาหาข าพระ
องคและมีพระกรุณาตอขาพระ
องค ดังที่พระองคทรงเคยกระ-
ทําตอผู ที่ รั กพระนามของพระ
องค
133 ขอทรงใหย างเท าของข า
พระองคมั่ นคงอยู ในพระดํารัส
ของพระองค ขออยาทรงให
ความชั่ วชาใดๆมีอํานาจเหนือ
ขาพระองค
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134 ขอทรงชวยขาพระองคให
พ นการบี บบั งคั บของมนุ ษย
เพ่ื อข าพระองคจะรักษาขอบัง
คับของพระองค
135 ขอท รงก ระทํ า ใ ห พ ระ
พักตรของพระองคทอแสงมาที่
ผูรับใชของพระองค และขอทรง
สอนกฎเกณฑของพระองคแก
ขาพระองค
136 ขาพระองคน้ําตาไหลพรั่ ง
พรู เพราะคนไม รั กษาพระราช
บัญญัติของพระองค

ซาดดี (ป)
137 โอ ขาแตพระเยโฮวาห
พระองคชอบธรรมและคําตัดสิน
ของพระองคก็ถูกตอง
138 บรรดาพระโอวาทที่ พระ
องคทรงกําหนดไวก็ ชอบธรรม
และสัตยสุจริตทั้งสิ้น
139 ความเร าร อนของข าพระ
องคเผาขาพระองคอยู เพราะ
คูอริของขาพระองคลืมพระวจ-
นะของพระองค
140 พระดํารัสของพระองคนั้น
บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นผู รับใช
ของพระองครักพระดํารัสนั้น
141 ข าพระองค ต่ํ า ต อยและ
เปนที่ดูถูก แตขาพระองคไมลืม
ขอบังคับของพระองค
142 ความชอบธรรมของพระ
องคชอบธรรมอยูเปนนิตย และ
พระราชบัญญั ติ ของพระองค

เปนความจริง
143 ความทุกขยากลําบากและ
ความแสนระทมไดมาสู ข าพระ
องค แตพระบัญญัติของพระ
องค เปนความปติ ยินดีของข า
พระองค
144 บรรดาพระโอวาทของพระ
องคชอบธรรมเปนนิตย ขอ
ประทานความเข าใจแกขาพระ
องคเพ่ือขาพระองคจะดํารงชีวิต
อยู

คอฟ (ผ)
145 ขาพระองครองทูลดวยสิ้น
สุดใจของขาพระองค โอ ขาแต
พระเยโฮวาห ขอทรงฟงขาพระ
องค ขาพระองคจะรักษากฎ
เกณฑของพระองค
146 ข าพระองค ร องทู ลพระ
องค ขอทรงชวยขาพระองคให
รอด เพ่ือขาพระองคจะรักษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค
147 ข าพระองค ตื่ นข้ึ นก อน
อรุณ ทูลขอความชวยเหลือ ขา
พระองคหวั งอยู ในพระวจนะ
ของพระองค
148 นัยนตาของขาพระองคตื่น
อยู กอนถึงยามทุกยามในกลาง
คืน เพ่ือรําพึงถึงพระดํารัสของ
พระองค
149 ขอทรงฟงเสียงขาพระองค
ด วยความเมตตาของพระองค
โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
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สงวนชีวิตของขาพระองคไวตาม
คําตัดสินของพระองค
150 ผูติดตามการมุงรายเขามา
ใกลขาพระองคแลว เขาอยูหาง
ไกลจากพระราชบัญญัติของพระ
องค
151 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แต
พระองคทรงสถิตใกล และพระ
บัญญัติทั้งสิ้นของพระองคก็จริง
152 ขาพระองคทราบนานแลว
จากบรรดาพระโอวาทของพระ
องคว าพระองค ทรงตั้ งไว เปน
นิตย

เรช (ฝ)
153 ขอทอดพระเนตรความ
ทุกขยากของขาพระองค และ
ขอทรงช วยข าพระองค ใหพ น
เพราะขาพระองคมิ ไดลืมพระ
ราชบัญญัติของพระองค
154 ขอทรงแก คดี ของข าพระ
องคและขอทรงชวยขาพระองค
ใหพน ขอทรงสงวนชีวิตของขา
พระองคตามพระดํารัสของพระ
องค
155 ความรอดนั้ นอยู ห างไกล
จากคนชั่ว เพราะเขาไมแสวงหา
กฎเกณฑของพระองค
156 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
กรุณาของพระองค ใหญหลวง
นัก ขอทรงสงวนชีวิตของขา
พระองค ไว ตามคําตั ดสิ นของ
พระองค

157 ผู ขมเหงและปรปกษของ
ขาพระองคมีมากมาย แตขา
พระองคไมหันเหไปจากบรรดา
พระโอวาทของพระองค
158 ข าพระองคมองดูคนละ-
เมิดดวยความชิงชัง เพราะเขา
ไมรักษาพระดํารัสของพระองค
159 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงพิเคราะหวาขาพระองครัก
ขอบังคับของพระองคมากเทา
ใด ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระ
องคไวตามความเมตตาของพระ
องค
160 ตั้ งแต แรกพระวจนะของ
พระองคคือความจริง และคํา
ตั ดสิ นอั นชอบธรรมของพระ
องคทุกขอดํารงอยูเปนนิตย

ชิน (พ)
161 เจ านายได ขมเหงข าพระ
องคโดยปราศจากเหตุ แตจิต
ใจของข าพระองค ตะลึ งพรึ ง
เพริดเพราะพระวจนะของพระ
องค
162 ข าพระองค เปรมปรี ดิ์
เพราะพระดํารั สของพระองค
อยางผูซึ่งพบของที่ถูกริบมาเปน
อันมาก
163 ขาพระองคเกลียดและสะ-
อิดสะเอียนตอความเท็จ แตขา
พระองครักพระราชบัญญัติของ
พระองค
164 ขาพระองคสรรเสริญพระ

สดุดี 119

(150) สดด 22:11-13 (151) สดด 46:1 (152) สดด 119:144 (153) สดด 119:159
(154) สดด 35:1 (155) สดด 18:27 (156) สดด 51:1 (157) สดด 3:1-2; 22:12
(158) สดด 119:53 (159) สดด 119:97 (160) สดด 119:86 (161) สดด 119:23
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หนา 1285
องควันละเจ็ดครั้ ง เหตุเร่ือง
ขอตัดสินอันชอบธรรมของพระ
องค
165 บุคคลเหล านั้ นที่ รักพระ
ราชบัญญัติของพระองคมีสัน-
ติภาพใหญย่ิง ไมมีสิ่งใดกระทํา
ใหเขาสะดุดได
166 ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองคหวังในความรอดของ
พระองค และขาพระองคทําตาม
พระบัญญัติของพระองค
167 จิตใจของขาพระองครักษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค
ข าพระองค รั กพระโอวาทนั้ น
มากย่ิง
168 ขาพระองครักษาขอบังคับ
และบรรดาพระโอวาทของพระ
องค เพราะทางทั้ งสิ้ นของขา
พระองคอยูตอเบ้ืองพระพักตร
พระองค

เทา (ฟ)
169 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
เสียงรองทูลของขาพระองค ข้ึน
มาตอเบ้ื องพระพักตรพระองค
ขอประทานความเข าใจแก ข า
พระองคตามพระวจนะของพระ
องค
170 ขอคํา วิ งวอนของข าพระ
องค ข้ึ นมาตอเบ้ื องพระพักตร
พระองค ขอทรงชวยขาพระองค
ใหพ นตามพระดํารั สของพระ
องค

171 ริ มฝปากของข าพระองค
จะเทคําสรรเสริญออกมา ที่พระ
องคทรงสอนกฎเกณฑของพระ
องคแกขาพระองค
172 ลิ้นของขาพระองคจะกลาว
เ ร่ื องพระดํา รั สของพระองค
เพราะพระบัญญัติ ทั้ งสิ้ นของ
พระองคชอบธรรม
173 ขอพระหัตถของพระองค
ทรงชวยขาพระองค เพราะขา
พระองคได เลือกขอบังคับของ
พระองค
174 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองคกระหายความรอดของ
พระองค และพระราชบัญญัติ
ของพระองคเปนความปติยินดี
ของขาพระองค
175 ขอทรงโปรดให จิ ตใจข า
พระองคมีชีวิตอยู และจิตใจนั้น
จะสรรเสริญพระองค และใหคํา
ตัดสินของพระองคชวยขาพระ
องค
176 ขาพระองคหลงเจ่ินดังแกะ
ที่หายไป ขอทรงเสาะหาผูรับใช
ของพระองค เพราะขาพระองค
ไมลืมพระบัญญัติของพระองค
ดาวิดทูลขอเรื่องศัตรูของทาน

บทเพลงใชแหข้ึน

120เมื่ อข าพเจ าทุ กข
ใจ ขาพเจาไดรอง

ทูลตอพระเยโฮวาห และพระ
องคทรงฟงขาพเจา

สดุดี 119, 120

(165) สภษ 3:1-2 (166) สดด 119:81 (167) สดด 119:6-8 (168) สดด 44:20-21
(169) สดด 119:145 (170) สดด 119:41 (171) สดด 119:7 (172) สดด 119:13
(173) สดด 119:94 (174) สดด 119:81 (175) สดด 9:13-14 (176) อสย 53:6
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หนา 1286
2 คือทูลวา "โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขอทรงชวยจิตใจขาพระ
องค ให พ นจากริ มฝ ปากมุ สา
จากลิ้นที่หลอกลวง"
3แนะ ลิ้นหลอกลวงเอย จะ
ประทานสิ่งใดแกเจาและจะเพ่ิม
เติมอะไรใหเจาอีก
4ลูกธนูคมของนักรบกับถานไม
จําพวกสนจูนิ เปอร ที่ ลุ กโพลง
นะซี
5 วิบัติแกขาพเจา ที่ขาพเจาอา-
ศัยกับชนเมเชค ที่พักอยูทาม-
กลางเต็นทของคนเคดาร
6 จิตใจขาพเจาพักอยูทามกลาง
ผูเกลียดสันตินานจนเกินไปแลว
7ขาพเจาชอบสันติ แตเมื่ อ
ขาพเจาพูด เขาหนุนสงคราม

  ผูท่ีวางใจในพระเจา
อยูอยางปลอดภัย
บทเพลงใชแหข้ึน

121ข าพเจ าจะเงยหน า
ดูภู เขา ความอุป-

ถัมภของขาพเจามาจากไหน
2ความอุปถัมภของขาพเจามา
จากพระเยโฮวาห ผูทรงสราง
ฟาสวรรคและแผนดินโลก
3พระองคจะไมใหเทาของทาน
พลาดไป พระองคผูทรงอารักขา
ทานจะไมเคลิ้มไป
4ดูเถิด พระองคผูทรงอารักขา
อิ สราเอลจะไม ทรงหลั บสนิ ท
หรือนิทรา

5พระเยโฮวาหทรงเปนผูอารัก-
ขาทาน พระเยโฮวาหทรงเปนที่
กําบังที่ขางขวามือของทาน
6ดวงอาทิตยจะไมโจมตีทานใน
เวลากลางวัน หรือดวงจันทรใน
เวลากลางคืน
7พระเยโฮวาหจะทรงอารักขา
ท านให พ นภยั นตรายทั้ งสิ้ น
พระองคจะทรงอารักขาชีวิตของ
ทาน
8พระเยโฮวาหจะทรงอารักขา
การเขาออกของทานตั้ งแตกาล
บัดนี้สืบไปเปนนิตย

ดาวิดปติยินดีเรื่อง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
บทเพลงใชแหข้ึนของดาวิด

122ขาพเจายินดี เมื่ อ
เขากล าวแกข าพ-

เจาวา "ใหเราเขาไปยังพระนิเวศ
พระเยโฮวาหเถิด"
2โอ เยรูซาเล็มเอย เทาของพวก
ข าพเจ าจะยืนอยู ภายในประตู
กําแพงของเธอ
3 เขาสรางเยรูซาเล็มไวเปนนคร
ซึ่งประสานแนนไวดวยกัน
4 เปนที่ ที่ บรรดาตระกูลต างๆ
ข้ึนไป คือบรรดาตระกูลของ
พระเยโฮวาห ไปยังหีบพระโอ-
วาทของอิสราเอล ใหถวายโม-
ทนาแกพระนามของพระเยโฮ-
วาห
5พระที่นั่ งสําหรับการพิพากษา

สดุดี 120-122

(3) โยบ 27:8 (4) สดด 57:4 (5) ยรม 9:2-3 (6) สดด 57:4 (7) สดด 34:14
(1) สดด 120:1 (2) สดด 46:1 (3) สดด 91:12 (4) สดด 27:1 (5) อพย 13:21
(6) สดด 91:5-10 (7) สดด 91:9-10 (8) พบญ 28:6 (1) สดด 120:1 (2) สดด 84:7
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หนา 1287
ไดตั้งอยูที่นั่น คือพระที่นั่งของ
พระราชวงศดาวิด
6จงอธิษฐานขอสันติภาพใหแก
เยรูซาเล็มวา "ขอบรรดาผูที่ รัก
เธอจงจําเริญ
7 ขอสันติ ภาพจงมี อยู ภายใน
กําแพงของเธอ และใหความ
เจริญอยูภายในวังของเธอ"
8 เพ่ื อเห็ นแก พ่ี น องและมิ ตร
สหาย บัดนี้ ขาพเจาจะพูดวา
"สันติภาพจงมีอยูภายในเธอ"
9 เพ่ือเห็นแกพระนิเวศของพระ
เยโฮวาหพระเจาของเรา ขาพ-
เจาจะหาความดีใหเธอ
คนท่ีตามทางของพระเจา

มั่นใจในพระองค
บทเพลงใชแหข้ึน

123โอ ขาแตพระองค
ผู ป ระทั บ ในฟ า

สวรรค ขาพระองคเงยหนาดู
พระองค
2ดูเถิด ตาของผูรับใชมองดูมือ
นายของตนฉันใด และตาของ
สาวใชมองดูมือนายหญิงของตน
ฉันใด ตาของขาพเจาทั้ งหลาย
มองดูพระเยโฮวาหพระเจาของ
ขาพเจาทั้งหลายจนกวาพระองค
จะมีพระกรุณาตอข าพเจ าทั้ ง
หลายฉันนั้น
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
พระกรุณาต อพวกข าพระองค
ขอทรงพระกรุ ณาต อพวกข า

พระองคเถิด พระเจาขา เพราะ
พวกขาพระองคเอือมระอาความ
หมิ่นประมาท
4 จิตใจของขาพระองคทั้ งหลาย
เอือมระอาการเยาะเยยของคนที่
อยูสบาย คือการหมิ่นประมาท
ของคนเยอหย่ิง
พระพรแหงการชวยใหพน

อยางอัศจรรย
บทเพลงใชแหข้ึนของดาวิด

124"ถาพระเยโฮวาหมิ
ได ทรงสถิ ตฝ าย

พวกเรา" เออ ขอใหอิสราเอล
กลาววา
2"ถาพระเยโฮวาหมิไดทรงสถิต
ฝายพวกเรา เมื่อคนลุกข้ึนตอสู
เรา
3แลวเขาจะกลืนเราเสียทั้ งเปน
เมื่ อความโกรธของเขาพลุ งข้ึ น
ตอเรา
4แลวน้ําทั้ งหลายจะทวมพวก
เรา กระแสน้ําจะไหลอยู เหนือ
จิตใจเรา
5แล วน้ํ าที่ กําเริบจะไหลท วม
จิตใจเราไป"
6สาธุการแดพระเยโฮวาหผูมิได
ทรงใหเราเปนเหย่ือฟนเขาเหลา
นั้น
7 จิตใจเรารอดไปอยางนกจาก
กับของพรานนก กับก็หัก และ
เราไดหนีรอดไป
8ความอุปถั มภ ของเราอยู ใน

สดุดี 122-124

(6) สดด 51:18 (7) 1 พศด 12:18 (8) สดด 16:3 (9) สดด 26:8 (1) สดด 120:1
(2) ยชว 9:23 (3) สดด 56:1-2 (4) สดด 73:5-9 (1) สดด 120:1 (2) สดด 21:1-2
(3) สดด 27:2 (4) สดด 18:4 (5) สดด 93:3-4 (6) สดด 17:9 (7) 1 ซมอ 23:26-27
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หนา 1288
พระนามของพระเยโฮวาห ผู
ทรงสรางฟาสวรรคและแผนดิน
โลก

ผูท่ีวางใจในพระเจา
อยูอยางปลอดภัย
บทเพลงใชแหข้ึน

125บรรดาผู ที่ วางใจ
ในพระเยโฮวาห ก็

เหมือนภูเขาศิโยน ซึ่ งไมหว่ัน
ไหว แตดํารงอยูเปนนิตย
2ภูเขาอยู รอบเยรูซาเล็มฉันใด
พระเยโฮวาหทรงอยู รอบประ-
ชาชนของพระองค  ตั้งแตเวลา
นี้สืบตอไปเปนนิตยฉันนั้น
3 เพราะคทาของคนชั่วจะไมพัก
อยู เหนือแผนดินที่ ตกเปนสวน
ของคนชอบธรรม เกรงวาคน
ชอบธรรมจะยื่ นมือออกกระทํา
ความชั่วชา
4โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
ประกอบการดีตอผูทําดี และตอ
ผูเที่ยงธรรมในจิตใจของเขา
5แตบรรดาผูที่หันเขาหาทางคด
ของเขา พระเยโฮวาหจะทรงพา
เขาไปพรอมกับคนทําความชั่ ว
ชา แตสันติภาพจะมีอยูในอิส-
ราเอล
ศิโยนฉลองการกลับมาจาก

การเปนเชลย
บทเพลงใชแหข้ึน

126เมื่ อพระเยโฮวาห
ทรงให ศิ โยนกลับ

มาจากการเปนเชลย เราก็เปน
เหมือนคนที่ฝนไป
2ปากของเราไดหั วเราะเต็มที่
และลิ้นของเราไดเปลงเสียงโห
รองอยางชื่นบาน แลวเขาไดพูด
กั นท ามกลางประชาชาติ ว า
"พระเยโฮวาห ทรงกระทําการ
มโหฬารใหเขา"
3พระเยโฮวาหทรงกระทําการ
มโหฬารใหเรา เรามีความยินดี
4โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
ใหขาพระองคทั้ งหลายกลับมา
จากการเปนเชลย อยางทางน้ํา
ไหลที่ทางใต
5บรรดาผู ที่ หวานดวยน้ําตาจะ
ได เกี่ ยวด วยเสียงโห รองอยาง
ชื่นบาน
6 ผู ที่ ร องไห ออกไปหอบหิ้ ว
เมล็ ดพืชอั นมี ค าจะกลับบ าน
ดวยเสี ยงโห รองอย างชื่ นบาน
นําฟอนขาวของตนมาดวย
พระพรของพระเจาบริสุทธ์ิ

บทเพลงใชแหข้ึนของซาโลมอน

127ถ าพระเยโฮวาห มิ
ได ทรงสร างบ าน

บรรดาผู ที่ สรางก็ เหนื่ อยเปลา
ถาพระเยโฮวาหมิไดทรงเฝาอยู
เหนือนคร คนยามตื่นอยูก็
เหนื่อยเปลา
2 เปนการเหนื่อยเปลาที่ทานลุก
ข้ึนแตเชามืด นอนดึก และ
กิ นอาหารแห งความเศร าโศก

สดุดี 124-127

(1) สดด 120:1 (2) พคค 4:12 (3) สดด 103:9 (4) สดด 41:1-3 (5) สดด 40:4
(1) สดด 120:1 (2) สดด 14:7 (3) สดด 18:50 (4) สดด 126:1 (5) สดด 137:1
(6) สดด 30:5 (1) สดด 120:1; 121:1 (2) สดด 39:5-6; ปญจ 1:14; 2:1
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หนา 1289
เพราะพระองคประทานแก ผู ที่
รักของพระองคใหหลับสบาย

บุตรท่ีดีเปน
ของประทานจากพระเจา

3ดูเถิด บุตรทั้งหลายเปนมรดก
จากพระเยโฮวาห ผูบังเกิดจาก
ครรภเปนรางวัลของพระองค
4 บุตรทั้ งหลายที่ เกิดเมื่อเขายัง
หนุ มก็ เหมือนลูกธนู ในมือนัก
รบ
5ชายใดๆที่ มีลูกธนู เต็มแลงก็
เปนสุข เขาจะไมตองละอาย แต
เขาจะพูดกับศัตรูของเขาที่ประตู
เมือง

พระพรสําหรับ
ครอบครัวท่ีสัตยซ่ือ
บทเพลงใชแหข้ึน

128ทุ กคนที่ เกรงกลั ว
พระเยโฮวาหก็เปน

สุข คือผูที่ดําเนินในมรรคาของ
พระองค
2 เพราะทานจะกินผลน้ํามือของ
ทาน ทานจะเปนสุข และทานจะ
อยูเย็นเปนสุข
3ภรรยาของท านจะเปนอย าง
เถาองุ นลูกดกอยู ขางบานของ
ทาน ลูกๆของทานจะเปน
เหมือนหนอมะกอกเทศรอบโตะ
ของทาน
4ดูเถิด คนที่ยําเกรงพระเยโฮ-
วาหจะไดรับพระพรดั่งนี้แหละ
5พระเยโฮวาห จะทรงอํานวย

พระพรทานจากศิโยน และทาน
จะเห็นความเจริญของเยรูซาเล็ม
ตลอดวันเวลาชีวิตของทาน
6 เออ ทานจะเห็นลูกหลานของ
ทาน และสันติภาพมีอยูในอิส-
ราเอล

การสรรเสริญพระเจา
เพราะพระองคทรงชวย

อิสราเอลใหรอด
บทเพลงใชแหข้ึน

129"เขาได ใหข าพเจ า
ทุกขยากหลายครั้ ง

ตั้ งแตหนุมๆมา" ใหอิสราเอล
กลาวเถิดวา
2 "เขาได ให ข าพเจ าทุ กข ยาก
หลายครั้ งตั้ งแตหนุมๆมา แต
เขายังเอาชนะขาพเจาไมได
3คนที่ไถก็ไดไถบนหลังขาพเจา
เขาทํารอยไถของเขาใหยาว"
4พระเยโฮวาห ทรงชอบธรรม
พระองค ทรงตัดเครื่ องจองจํา
ของคนชั่วออก
5 ขอให บรรดาผู ที่ เกลี ยดชั ง
ศิโยนไดขายหนาและตองถอย
กลับไป
6ให เขาเปนเหมือนหญาที่ งอก
บนหลังคาเรือน ซึ่งเหี่ยวแหงไป
กอนมันโตข้ึน
7ซึ่ งคนเกี่ ยวไมเก็บใสมือหรือ
คนที่มัดฟอนไมเก็บไวที่อกของ
เขา
8ทั้งคนที่ผานไปไมพูดวา "ขอ

สดุดี 127-129

(3) สดด 128:3-4 (4) ยรม 50:9 (5) ปฐก 50:23 (1) สดด 120:1 (2) ปฐก 3:19
(3) ปฐก 49:22 (5) สดด 20:2 (6) ปฐก 50:23 (1) อสร 4:1 (2) สดด 34:19
(3) สดด 141:7 (4) อสร 9:15 (5) สดด 83:4-11 (6) สดด 37:2 (7) สดด 126:6
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หนา 1290
พระพรของพระเยโฮวาหอยูบน
ทานทั้ งหลาย เราอวยพรทาน
ทั้ งหลายในพระนามพระเยโฮ-
วาห"

ความหวังในการอธิษฐาน
บทเพลงใชแหข้ึน

130โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขาพระองค

รองทูลพระองคจากที่ลึก
2ขาแตองคพระผู เปนเจา ขอ
ทรงสดับเสียงของข าพระองค
ขอทรงเงี่ ยพระกรรณสดับเสียง
คําวิงวอนของขาพระองค
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห ถาพระ
องคจะทรงหมายความชั่ วชาไว
องคพระผู เปนเจาเจาขา ผู ใด
จะยืนอยูได
4แตพระองคมีการอภัยเพ่ือเขา
จะยําเกรงพระองค
5ขาพเจาคอยพระเยโฮวาห จิต
ใจของขาพเจาคอยอยู และ
ข าพเจ าหวั งในพระวจนะของ
พระองค
6 จิ ตใจของข าพเจ าคอยองค
พระผูเปนเจาย่ิงกวาคนยามคอย
เวลารุงเชา ขาพเจากลาววา ย่ิง
กวาคนยามคอยเวลารุงเชา
7จงใหอิสราเอลหวังใจในพระ
เยโฮวาห เพราะในพระเยโฮวาห
มีความเมตตา และในพระองคมี
การไถอยางสมบูรณ
8และพระองคจะทรงไถอิสรา-

เอลจากความชั่ วช าทั้ งสิ้ นของ
เขา

ดาวิดถอมใจลง
บทเพลงใชแหข้ึนของดาวิด

131ข าแตพระเยโฮวาห
จิ ต ใจของข าพระ

องคมิไดเหอเหิม และนัยนตา
ของขาพระองคมิไดยโส ขา
พระองคมิไดไปยุงกับเรื่องใหญ
โต หรือเร่ืองมหัศจรรยเกินตัว
ของขาพระองค
2แตขาพระองคไดสงบและระ-
งับจิตใจของขาพระองค อยาง
เด็กที่หยานมมารดาของตนแลว
จิ ตใจของข าพระองค เหมื อน
อยางเด็กที่หยานมแลว
3จงใหอิสราเอลหวังใจในพระ
เยโฮวาหตั้ งแตกาลบัดนี้ สืบไป
เปนนิตย

คําอธิษฐานเมื่อ
ยายหีบพระโอวาท
บทเพลงใชแหข้ึน

132ขาแตพระเยโฮวาห
ขอทรง ระลึ กถึ ง

ดาวิดและความลําบากยากเข็ญ
ทั้งสิ้นของทาน
2วา ทานไดปฏิญาณตอพระเย-
โฮวาหอยางไร และไดปฏิญาณ
ตัวไวตอองค ผู ทรงมหิทธิฤทธิ์
ของยาโคบวา
3"แนนอนขาพระองคจะไมเขา
ตั วบ านหรื อข้ึ นไปนอนบนที่

สดุดี 129-132

(1) สดด 121:1 (2) สดด 5:1-2 (3) สดด 143:2 (4) สดด 25:11 (5) สดด 27:14
(6) สดด 63:6 (7) สดด 40:3 (8) สดด 103:3-4 (1) สดด 122:1 (2) สดด 42:5
(3) สดด 115:9-11 (1) สดด 120:1 (2) สดด 56:12 (3) ปญจ 9:10; ฮกก 1:4
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นอนของตน
4ข าพระองค จะไม ให นั ยน ตา
ของขาพระองคหลับ หรือให
หนังตาเคลิ้มไป
5จนกวาขาพระองคจะหาสถาน
ที่สําหรับพระเยโฮวาหได คือที่
ประทับของพระเจาผูทรงมหิท-
ธิฤทธิ์ของยาโคบ"
6ดูเถิด เราไดยินเรื่ องนี้ ใน
เอฟราธาห เราไดพบสิ่งนี้ในนา
ของปาไม
7"เราจะไปยังที่ประทับของพระ
องค เราจะนมัสการที่ รองพระ
บาทของพระองค"
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
ลุกข้ึ นเสด็จไปยังที่ พํานักของ
พระองค ทั้ งพระองคและหีบ
แหงอานุภาพของพระองค
9ขอปุ โรหิ ตของพระองค สวม
ความชอบธรรม และใหวิสุทธิ
ชนของพระองค โห ร องด วย
ความชื่นบาน
10 เพราะเห็นแกดาวิดผู รับใช
ของพระองค ขออยาทรงเมิน
พระพักตรหนีจากผู ที่พระองค
ทรงเจิมไวนั้น
11 พระเยโฮวาห ทรงปฏิญาณ
เปนความจริงกับดาวิด ซึ่ ง
พระองคจะไมทรงหันกลับ คือ
วา  "เราจะตั้งผลจากตัวของเจา
ไวบนบัลลังกของเจา
12 ถาบรรดาบุตรของเจารักษา

พันธสัญญาของเรา และบรรดา
พระโอวาทของเราซึ่ งเราจะสอน
เขา เหลาบุตรของเขาทั้ งหลาย
ดวยเชนกันจะนั่งบนบัลลังกของ
เจาเปนนิตย"
13 เพราะพระเยโฮวาห ทรง
เลือกศิโยน พระองคมีพระประ-
สงคจะใหเปนที่ประทับของพระ
องค
14 ตรัสวา "นี่ เปนที่ พํานักของ
เราเปนนิตย เราจะอยูที่ นี่
เพราะปรารถนาเชนนั้น
15 เราจะอํานวยพรอย างมาก
มายแกเสบียงของเมืองนี้ เราจะ
ให คนจนของเมื องนี้ อิ่ มด วย
ขนมปง
16 เราจะเอาความรอดหมปุโร-
หิตของเมืองนั้น และวิสุทธิชน
ของเมืองนั้นจะโหรองดวยความ
ชื่นบาน
17ณ ที่นั้ นเราจะกระทําใหมี
เขาหนึ่ งงอกข้ึนมาสําหรับดาวิด
เราได เตรี ยมประทีปดวงหนึ่ ง
สําหรับผูรับเจิมของเรา
18 เราจะเอาความอายหมศัตรู
ของทาน แตมงกุฎของทานจะ
แวววาวอยูบนทาน"

ความดีงามเมื่อพี่นอง
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
บทเพลงใชแหข้ึนของดาวิด

133ดูเถิด ซึ่ งพ่ีนอง
อาศั ยอยู ด วยกั น

สดุดี 132, 133

(4) ปฐก 24:33 (5) 2 ซมอ 6:17 (6) นรธ 1:2 (7) สดด 5:7 (8) สดด 68:1
(9) สดด 132:16 (10) 1 พกษ 11:12 (11) สดด 89:3 (12) สดด 89:30-35
(13) สดด 76:1-2 (14) สดด 132:8 (15) สดด 147:14 (16) สดด 132:9; 140:4
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เปนน้ําหนึ่ งใจเดียวกัน ก็เปน
การดีและนาชื่นใจมากสักเทาใด
2 เหมือนน้ํามันประเสริฐอยูบน
ศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวด
เครา บนหนวดเคราของอาโรน
ไหลอาบลงมาบนคอเสื้ อของ
ทาน
3 เหมือนน้ําคางของภูเขาเฮอร-
โมน เหมือนน้ําคางซึ่ งตกลง
บนเทือกเขาศิโยน เพราะวาพระ
เยโฮวาหทรงบังคับบัญชาพระ
พรที่นั่น คือชีวิตจําเริญเปนนิตย

คําตักเตือน
ใหสรรเสริญพระเจา
บทเพลงใชแหข้ึน

134มาเถิด มาถวาย
สาธุการแดพระเย-

โฮวาห บรรดาทานผูรับใชทั้งสิ้น
ของพระเยโฮวาห ผู ยืนอยู ใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห ใน
กลางคืน
2จงยกมือของทานข้ึนในสถาน
บริสุทธิ์ และถวายสาธุการแด
พระเยโฮวาห
3 ขอพระเยโฮวาห ทรงอํานวย
พระพรทานจากศิโยน คือพระ
องค ผู ทรงสร างฟ าสวรรคและ
แผนดินโลก

คําตักเตือน
ใหสรรเสริญพระเจา

135จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด จง

สรรเสริญพระนามของพระเย-
โฮวาห โอ บรรดาผู รับใชของ
พระเยโฮวาหเอย จงสรรเสริญ
พระองค
2ทานที่ ยืนอยู ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห ที่ ในบริเวณพระ
นิเวศของพระเจาของเรา
3 จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห
เพราะพระเยโฮวาหประเสริฐ จง
รองเพลงสรรเสริญพระนามของ
พระองค เพราะการกระทํานั้ น
เพลิดเพลิน
4 เพราะพระเยโฮวาหทรงเลือก
ยาโคบไว สําหรับพระองค เอง
เลือกอิสราเอลไวเปนกรรมสิทธิ์
ของพระองค
5 เพราะขาพเจาทราบวาพระเย-
โฮวาหใหญย่ิง และองคพระผู
เปนเจาของเราใหญย่ิ งกวาพระ
อื่นทั้งสิ้น
6พระเยโฮวาหพอพระทัยสิ่ งใด
พระองค ก็ ทรงกระทํา ในฟ า
สวรรคและบนแผนดินโลก ใน
ทะเลและที่น้ําลึกทั้งสิ้น
7พระองค ทรงกระทําให เมฆ
ลอยข้ึ นมาจากที่ สุดปลายแผน
ดินโลก พระองคทรงกระทําฟา
แลบให แก ฝนและทรงนําลม
ออกมาจากคลังของพระองค
8พระองค คือผู ทรงสั งหารลูก
หัวปของอียิปต ทั้งของคนและ
ของสัตว

สดุดี 133-135

(2) สดด 141:5 (3) พบญ 4:48 (1) สดด 120:1 (2) สดด 28:2 (3) สดด 143:8
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9โอ อียิปตเอย ผูทรงใหหมาย
สําคัญและการมหัศจรรยทาม-
กลางเจา ใหตอสูกับฟาโรหและ
บรรดาขาราชการของทาน
10 พระองค คือผู ทรงตีประชา
ชาติใหญโต และทรงสังหาร
กษัตริยผูทรงฤทธิ์
11 คือสิโหนกษัตริยของคนอา-
โมไรต และโอกกษัตริยของ
เมืองบาชาน และบรรดาราชอา-
ณาจักรแหงคานาอัน
12 และประทานแผนดินของเขา
ทั้งหลายใหเปนมรดก เปนมร-
ดกแกอิ สราเอลประชาชนของ
พระองค
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
นามของพระองคดํารงเปนนิตย
โอ ขาแตพระเยโฮวาห ความ
ระลึกถึงพระองคดํารงอยูทุกชั่ ว
อายุ
14 เพราะพระเยโฮวาหจะทรง
แกแทนประชาชนของพระองค
และทรงกลั บพระทั ยในเรื่ อง
บรรดาผูรับใชของพระองค

บรรดารูปเคารพไรสาระ
15 รูปเคารพของบรรดาประชา
ชาติเปนเงินและทองคํา เปน
หัตถกรรมของมนุษย
16 รูปเหลานั้นมีปาก แตพูดไม
ได มีตา แตดูไมได
17 มีหู แตฟงไมไดยิน ทั้งไมมี
ลมหายใจในปากของรูปนั้น

18 ผูที่ทํารูปนั้นเหมือนรูปเหลา
นั้น เออ บรรดาผูที่วางใจในรูป
นั้นก็เชนกัน
19 โอ วงศวานอิสราเอลเอย จง
ถวายสาธุการแดพระเยโฮวาห
โอ วงศวานอาโรนเอย จงถวาย
สาธุการแดพระเยโฮวาห
20 โอ วงศวานเลวีเอย จงถวาย
สาธุการแดพระเยโฮวาห ทาน
ที่ ยําเกรงพระเยโฮวาห จงถวาย
สาธุการแดพระเยโฮวาห
21 สาธุการแดพระเยโฮวาหจาก
ศิโยน พระองคผูทรงพํานักอยู
ในเยรูซาเล็ม จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาหเถิด
จงขอบพระคุณพระเจาสําหรับ

พระเมตตาของพระองค

136โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮ-

วาห เพราะพระองคทรงประ-
เสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองคดํารงเปนนิตย
2โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระ
เจาผูเหนือพระทั้งหลาย เพราะ
ความเมตตาของพระองคดํารง
เปนนิตย
3 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
ถวายแดพระองค ผู เปนเจา
เหนือเจาทั้ งหลาย เพราะความ
เมตตาของพระองค ดํารงเป น
นิตย
4ถวายแดพระองค ผูทรงกระ-
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ทําการมหัศจรรยย่ิงใหญแตองค
เดียว เพราะความเมตตาของ
พระองคดํารงเปนนิตย
5ถวายแดพระองค ผูทรงสราง
ฟ าสวรรค ด วยพระสติ ปญญา
เพราะความเมตตาของพระองค
ดํารงเปนนิตย
6ถวายแดพระองค ผูทรงกาง
แผ นดิ นโลกออกเหนื อน้ํ าทั้ ง
หลาย เพราะความเมตตาของ
พระองคดํารงเปนนิตย
7ถวายแดพระองค ผูทรงสราง
ดวงสวางใหญๆ เพราะความ
เมตตาของพระองค ดํารงเป น
นิตย
8สรางดวงอาทิตยใหครองกลาง
วัน เพราะความเมตตาของพระ
องคดํารงเปนนิตย
9ดวงจันทรและดาวทั้ งหลายให
ครองกลางคืน เพราะความ
เมตตาของพระองค ดํารงเป น
นิตย
10 ถวายแดพระองค ผูทรงตีอี-
ยิปตทางบรรดาลูกหัวป เพราะ
ความเมตตาของพระองคดํารง
เปนนิตย
11 และทรงนําอิสราเอลออกมา
จากทามกลางเขา เพราะความ
เมตตาของพระองค ดํารงเป น
นิตย
12 ด วยพระหั ตถ เข มแข็งและ
พระกรที่ เหยียดออก เพราะ

ความเมตตาของพระองคดํารง
เปนนิตย
13 ถวายแดพระองค ผูทรงแบง
ทะเลแดงออกจากกัน เพราะ
ความเมตตาของพระองคดํารง
เปนนิตย
14 และทรงใหอิสราเอลผานไป
ทามกลางทะเลนั้น เพราะความ
เมตตาของพระองค ดํารงเป น
นิตย
15 แตทรงควํ่าฟาโรหและกอง
ทั พของท านเสี ยในทะเลแดง
เพราะความเมตตาของพระองค
ดํารงเปนนิตย
16 ถวายแดพระองค ผูทรงนํา
ประชาชนของพระองค ไปใน
ถิ่นทุรกันดาร เพราะความเมต-
ตาของพระองคดํารงเปนนิตย
17 ถวายแดพระองค ผูทรงตี
พระมหากษัตริยทั้งหลาย เพราะ
ความเมตตาของพระองคดํารง
เปนนิตย
18 และทรงสังหารกษัตริยพระ
นามอุโฆษ เพราะความเมตตา
ของพระองคดํารงเปนนิตย
19 มีสิ โหนกษัตริยของคนอา-
โมไรต เพราะความเมตตาของ
พระองคดํารงเปนนิตย
20 และโอกกษัตริ ยแห งเมื อง
บาชาน เพราะความเมตตาของ
พระองคดํารงเปนนิตย
21 และประทานแผนดินของเขา
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ใหเปนมรดก เพราะความเมต-
ตาของพระองคดํารงเปนนิตย
22 ใหเปนมรดกแกอิสราเอลผู
รับใชของพระองค เพราะความ
เมตตาของพระองค ดํารงเป น
นิตย
23 คือพระองคนี่เอง ผูทรงระ-
ลึกถึงเราในฐานะต่ําตอยของเรา
เพราะความเมตตาของพระองค
ดํารงเปนนิตย
24 และทรงไถ เราให พ นจาก
ศัตรูของเรา เพราะความเมตตา
ของพระองคดํารงเปนนิตย
25 พระองค ผู ประทานอาหาร
แกเนื้อหนังทั้งปวง เพราะความ
เมตตาของพระองค ดํารงเป น
นิตย
26 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเจาแหงฟาสวรรค เพราะ
ความเมตตาของพระองคดํารง
เปนนิตย

ความมั่นคงของพวกยิว
ในเมื่อเขาเปนเชลย

137ณ ริมฝ งแมน้ํา
แห งบาบิ โลนเรา

นั่งลง เมื่อไดระลึกถึงศิโยนเราก็
รํ่าไห
2 ในท ามกลางที่ นั่ นเราแขวน
พิณเขาคูของเราไวที่ตนหลิว
3 เพราะที่ นั่ นผู ที่ นําเราไปเปน
เชลยต องการให เราร องเพลง
และผูที่ปลนเราตองการใหสนุก

สนาน เขาวา "จงรองเพลงศิโยน
สักบทหนึ่งใหเราฟง"
4 เราจะรองเพลงของพระเยโฮ-
วาหไดอยางไร ที่ ในแผนดิน
ตางดาว
5โอ เยรูซาเล็มเอย ถาขาพเจา
ลืมเธอก็ขอใหมือขวาของขาพ-
เจาลืมฝมือเสีย
6ขอใหลิ้ นของขาพเจาเกาะติด
เพดานปากของขาพเจา ถาวา
ขาพเจาไมระลึกถึงเธอ ถาวา
ข าพเจ ามิ ได ตั้ งเยรู ซาเล็ มไว
เหนือความชื่ นบานอันสูงที่ สุด
ของขาพเจา
7โอ ขาแตพระเยโฮวาห ในวัน
แหงเยรูซาเล็มขอทรงระลึกถึง
คนเอโดม ผูที่ พูดวา "จงทลาย
เสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึง
รากฐานของมัน"
8โอ ธิดาแหงบาบิโลนเอย ซึ่งจะ
ตองลางผลาญเสีย ความสุขจงมี
แกผู ที่ สนองเจาใหสมกับที่ เจา
ไดกระทํากับเรา
9ความสุขจงมีแกผูที่ เอาลูกเล็ก
เด็กแดงของเจาเหว่ียงกระแทก
ลงกับกอนหิน
ดาวิดสรรเสริญพระเจาเพราะ

พระวจนะของพระองค
เปนความจริง

เพลงสดุดีของดาวิด

138ขาพระองคจะสรร-
เสริญพระองคดวย

สดุดี 136-138
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สิ้นสุดใจของขาพระองค ขาพระ
องคจะรองเพลงสรรเสริญถวาย
พระองคตอหนาบรรดาพระ
2ขาพระองคกราบลงตรงมายัง
พระวิหารอันบริสุ ทธิ์ ของพระ
องค และสรรเสริญพระนามของ
พระองค เพราะความเมตตา
และความจริ งของพระองค
เพราะพระองค ทรงเชิ ดชูพระ
วจนะของพระองค เหนื อพระ
นามทั้งหลายของพระองค
3 ในวั นที่ ข าพระองค ร องทู ล
พระองคไดทรงตอบขาพระองค
พระองคทรงเพ่ิมกําลังจิตใจของ
ขาพระองค
4โอ ขาแตพระเยโฮวาห บรรดา
กษัตริยแหงแผนดินโลกจะสรร-
เสริญพระองค เมื่อทานเหลา
นั้ นได ยิ นพระวจนะแห งพระ
โอษฐของพระองค
5และทานเหลานั้นจะรองเพลง
ถึงพระมรรคาของพระเยโฮวาห
เพราะสงาราศีของพระเยโฮวาห
นั้นใหญหลวง
6ถึงแมพระเยโฮวาหนั้ นสูงย่ิ ง
พระองค ก็ ทรงเห็ นแก คนต่ํ า
ตอย แตพระองคทรงทราบคน
โอหังไดแตไกล

ความมั่นใจในพระเจา
7แม ข าพระองค เดิ นอยู กลาง
ความลําบากยากเย็น พระองค
จะทรงสงวนชี วิตขาพระองคไว

พระองคจะทรงเหยียดพระหัตถ
ของพระองคออกตอตานความ
พิโรธของศัตรูของข าพระองค
และพระหัตถขวาของพระองค
จะทรงชวยขาพระองคใหรอด
8พระเยโฮวาหจะทรงใหสําเร็จ
พระประสงค ของพระองค แก
ขาพระองค โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ความเมตตาของพระองค
ดํารงเปนนิตย ขออยาทรงละทิ้ง
พระหัตถกิจของพระองค

ดาวิดสรรเสริญพระเจา
และทูลขอความจริงใจ
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

139โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห พระองคได

ทรงตรวจสอบข าพระองคและ
ทรงรูจักขาพระองค
2 เมื่ อขาพระองคนั่ งลงและลุก
ข้ึน พระองคทรงทราบ พระองค
ทรงประจั กษ ในความคิ ดของ
ขาพระองคไดแตไกล
3พระองค ทรงค นวิ ถี ของข า
พระองค และการนอนของข า
พระองค และทรงคุนเคยกับทาง
ทั้งสิ้นของขาพระองค
4 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แม
กอนที่ลิ้นของขาพระองคจะพูด
ดูเถิด พระองคก็ทรงทราบความ
เสียหมดแลว
5พระองคทรงลอมขาพระองค
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อยูทั้งขางหลังและขางหนา และ
ทรงวางพระหัตถบนขาพระองค
6ความรู อยางนี้ มหัศจรรยเกิน
ขาพระองค สูงนัก ขาพระองค
เอื้อมไมถึง
7ข าพระองคจะไปไหนใหพ น
พระวิญญาณของพระองค ได
หรือขาพระองคจะหนีไปไหนให
พนพระพักตรของพระองค
8ถาขาพระองคข้ึนไปยังสวรรค
พระองคทรงสถิตที่นั่ น ถาขา
พระองคจะทําที่ นอนไวในนรก
ดูเถิด พระองคทรงสถิตที่นั่น
9ถ าข าพระองค จะติ ดป กแสง
อรุณ และอาศัยอยูที่ สวนของ
ทะเลไกลโพน
10 แมถึงที่ นั่น พระหัตถของ
พระองคจะนําขาพระองค และ
พระหัตถขวาของพระองคจะยึด
ขาพระองคไว
11 ถาขาพระองคจะวา "แน
นอนความมื ดจะบั งข าไว และ
ความสวางจะรอบขาเปนกลาง
คืน"
12 สําหรับพระองค แมความ
มืดก็มิไดซอนอะไรไวจากพระ
องค กลางคืนก็แจงอยางกลาง
วัน ความมืดเปนอยางความ
สวาง
13 เพราะพระองคทรงป นสวน
ภายในของขาพระองค พระองค
ทรงทอขาพระองคเขาดวยกันใน

ครรภมารดาของขาพระองค
14 ขาพระองคจะสรรเสริญพระ
องค เพราะขาพระองคถูกสราง
มาอยางแปลกประหลาดและนา
กลัว พระราชกิจของพระองค
มหัศจรรย จิตใจขาพระองค
ทราบเรื่องนี้อยางดี
15 เมื่ อขาพระองคถูกสรางอยู
ในที่ ลับลี้ ประดิษฐ ข้ึนมา ณ
ภายในที่ ลึกแหงโลก โครงราง
ของขาพระองคไมปดบังไวจาก
พระองค
16 พระเนตรของพระองคทรง
เห็ นส วนประกอบของข าพระ
องคในเมื่อยังไมสมบูรณ ในวัน
ทั้ งหลายที่ กําลั งประกอบขึ้ น
เมื่ อครั้ งไมเกิดข้ึน อวัยวะ
ทั้ งหลายของข าพระองคก็ทรง
จารึ กไว ในพระตํารั บของพระ
องค
17 โอ ขาแตพระเจา พระดําริ
ของพระองคประเสริฐแกขาพระ
องคจริงๆ รวมกันเขาก็ไพศาล
นักหนา
18 ถ าข าพระองคจะนับก็ มาก
กวาเม็ดทราย เมื่อขาพระองค
ตื่ นข้ึน ขาพระองคก็ยังอยูกับ
พระองค
19 โอ ขาแตพระเจา แนนอน
พระองคจะทรงสังหารคนชั่วเสีย
ดังนั้น คนกระหายเลือดเอย จง
พรากไปจากขาพระองค

สดุดี 139
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(13) โยบ 10:9-12 (14) ปฐก 1:26-27 (15) สดด 139:13 (16) สดด 56:8
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หนา 1298
20 เพราะพวกเขากลาวตอตาน
พระองคดวยมุ งราย และพวก
ศัตรู ของพระองค ใช พระนาม
ของพระองคอยางไรประโยชน
21 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองคมิไดเกลียดผูที่ เกลียด
พระองคหรือ และขาพระองคมิ
ไดสะอิดสะเอียนคนเหลานั้ นผู
ลุกข้ึนตอสูพระองคดอกหรือ
22 ข าพระองค เกลี ยดเขาด วย
ความเกลียดอยางที่สุด และนับ
เขาเปนศัตรูของขาพระองค
23 โอ ขาแตพระเจา ขอทรงคน
ดูขาพระองค และทรงทราบจิต
ใจของขาพระองค ขอทรงลองขา
พระองค และทรงทราบความ
คิดของขาพระองค
24 และทอดพระเนตรวามีทาง
ชั่ วใดๆในข าพระองคหรือไม
และขอทรงนําขาพระองคไปใน
มรรคานิรันดร

ดาวิดทูลขอพระเจา
ทรงชวยทานใหพน
ถึงหัวหนานักรอง
เพลงสดุดีของดาวิด

140โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขอทรงชวยขา

พระองค ใหพ นจากคนชั่ วร าย
ขอทรงสงวนขาพระองคไวจาก
คนทารุณ
2 ผู คิดปองรายอยู ในจิตใจของ
เขา และกอกวนตอเนื่องกันให

มีสงครามข้ึน
3 เขาทําลิ้นของเขาใหคมเหมือน
ลิ้นงู และภายใตริมฝปากของ
เขามีพิษของงูพิษ เซลาห
4โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
รักษาขาพระองคไวใหพนจาก
มือของคนชั่ ว ขอทรงสงวนขา
พระองคไวจากคนทารุณ ผู คิด
แผนการพลิ กเท าของข าพระ
องค
5 คนโอหั งได ซ อนกั บดั กข า
พระองคและวางบวงไว ที่ ขาง
ทางเขากางตาขาย เขาตั้ งบวง
แรวดักขาพระองค เซลาห
6 ข าพเจ าทู ลพระเยโฮวาห ว า
"พระองคทรงเปนพระเจ าของ
ขาพระองค โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขอทรงฟงเสียงทูลวิงวอน
ของขาพระองค
7โอ ขาแตพระเจาคือองคพระผู
เปนเจา ผูทรงเปนกําลังแหง
ความรอดของขาพระองค พระ
องคทรงคลุมศีรษะขาพระองค
ไวในยามศึก
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขออยา
ทรงอนุมัติตามความปรารถนา
ของคนชั่ ว อยาใหการคิดปอง
รายของเขาคืบหนาไป เกลือกวา
เขาจะยกตัวข้ึน เซลาห
9ฝ ายศี รษะของคนที่ ล อมข า
พระองคไวนั้น ขอใหความ
สาระแนแห งริมฝปากของเขา

สดุดี 139, 140

(20) สดด 73:8-9 (21) สดด 15:4 (22) สดด 101:3-8 (23) สดด 26:2; 139:1
(24) สดด 7:3-4 (1) สดด 43:1 (2) สดด 2:1-2 (3) สดด 52:2-3 (4) สดด 17:8-9
(5) สดด 10:4-12 (6) สดด 16:2 (7) สดด 18:1-2 (8) สดด 27:12 (9) สดด 7:16
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หนา 1299
ทวมเขา
10 ขอใหถานที่ ลุกอยูตกใสเขา
ขอให เขาถู กทิ้ งในไฟลงไปใน
บอ ไมใหลุกข้ึนมาอีก
11 ขออยาใหเขาตั้ งคนสอเสียด
ไวในแผนดิน ขอใหความรายลา
คนทารุณจนควํ่าเขาได"
12 ขาพเจาทราบว าพระเยโฮ-
วาห จะทรงกระทําความเที่ ยง
ธรรมใหแกผูที่ ทุกขยาก และ
ทรงจัดความยุติธรรมใหแกคน
ขัดสน
13 แนนอนทีเดียว ที่คนชอบ
ธรรมจะถวายโมทนาขอบพระ
คุณพระนามของพระองค คน
เที่ ยงธรรมจะอาศัยอยูตอเบ้ือง
พระพักตรพระองค
ดาวิดทูลขอใหเรื่องของทาน
เปนท่ีพอพระทัยของพระเจา

เพลงสดุดีของดาวิด

141ข าแตพระเยโฮวาห
ข าพระองค ร องทู ล

ตอพระองค ขอทรงรีบตอบขา
พระองค ขอทรงเงี่ยพระกรรณ
สดับเสียงขาพระองค เมื่ อขา
พระองครองทูลพระองค
2ขอให คําอธิษฐานของข าพระ
องคเปนดังเครื่ องหอมตอพระ
พักตรพระองค และที่ ขาพระ
องค ยกมื อข้ึ นเป นดั งเครื่ อง
สัตวบูชาเวลาเย็น
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง

ตั้ งยามเฝาปากของขาพระองค
ขอรักษาประตู ริมฝปากของขา
พระองค
4 ขออย าให จิ ตใจข าพระองค
เอนเอี ยงไปหาความชั่ วใดๆ
หรือใหขาพระองคสาละวนอยู
กับการชั่ วร ายร วมกับคนที่ ทํา
ความชั่ วชา และขออยาใหขา
พระองคกินของโอชะของเขา
5ขอใหคนชอบธรรมตี ข าพระ
องค จะเปนความเมตตาแกขา
พระองค ขอใหเขาติเตียนขา
พระองค จะเปนน้ํามันดีเลิศซึ่ง
จะไมให ศีรษะข าพระองคแตก
เพราะขาพระองคยังอธิษฐานตอ
สูความชั่วของเขาทั้งหลายอยู
6 เมื่ อผู พิพากษาทั้ งหลายของ
เขาถูกโยนลงที่หนาผา เขาจะ
ได ยิ นถ อยคําของข าพระองค
เพราะเปนถอยคําไพเราะ
7กระดูกของเราทั้ งหลายกระ-
จายที่ ปากแดนผู ตายฉั นใด
เหมื อนเมื่ อคนหนึ่ งตั ดและ
ผาไมอยูบนแผนดินฉันนั้น
8โอ ขาแตพระเจาคือองคพระผู
เปนเจา ตาของขาพระองคเพง
ตรงพระองค ขาพระองควางใจ
ในพระองค ขออยาใหจิตใจขา
พระองคไรคุณธรรม
9ขอพระองคทรงรักษาข าพระ
องคใหพนจากกับซึ่ งเขาวางดัก
ขาพระองคไว และจากบวงแรว

สดุดี 140, 141

(10) สดด 11:6 (11) สดด 12:3-4 (12) สดด 9:4 (13) สดด 32:11-33:1; อสย 3:10
(1) สดด 40:13 (2) สภษ 15:8 (3) สดด 17:3-5 (4) สดด 119:36 (5) 1 ซมอ 25:31
(6) 1 ซมอ 31:1-8 (7) สดด 44:22 (8) สดด 25:15 (9) สดด 119:110; 140:5
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หนา 1300
ของผูกระทําความชั่วชา
10 ขอใหคนชั่วตกไปดวยกันใน
ขายของตนเอง แตขอใหขา
พระองคผานพนไป
ดาวิดไดรับความปลอบโยน

เมื่อทานอธิษฐาน
มัสคิลบทหนึ่งของดาวิด

คําอธิษฐานเมื่อทานอยูในถ้ํา..

142ข าพเ จ าร อ งทู ล
พระเยโฮวาห ด วย

เสียงของขาพเจา ดวยเสียงของ
ขาพเจา ขาพเจาวิงวอนตอพระ
เยโฮวาห
2ขาพเจาหลั่ งคําคร่ําครวญของ
ข าพเจ าออกมาต อเบ้ื องพระ
พักตรพระองค ขาพเจาทูลเร่ือง
ความลําบากยากเย็นของขาพ-
เจาตอพระองค
3 เมื่อจิตใจของขาพระองคออน
ระอาภายใน พระองคทรงทราบ
ทางของขาพระองค ในวิถีที่ขา
พระองค เดินไปเขาซอนกับไว
ดักขาพระองค
4 ข าพระองค มองทางขวามื อ
และมองดู แตไมมีใครยอมรูจัก
ขาพระองค ขาพระองคไมมีที่
หลบภัย ไมมีใครเอาใจใสจิตใจ
ขาพระองค
5โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องครองทูลตอพระองค ขา
พระองควา "พระองคทรงเปน
ที่ลี้ภัยของขาพระองค เปนสวน

ของขาพระองคในแผนดินของ
คนเปน
6 ขอทรงฟ งคําร องทู ลของข า
พระองค เพราะขาพระองคตก
ต่ํามากนัก ขอทรงชวยขาพระ
องคใหพนจากผู ขมเหงขาพระ
องค เพราะเขาแข็งแรงเกินกําลัง
ขาพระองค
7 ขอทรงพาจิ ตใจข าพระองค
ออกจากคุก เพ่ือขาพระองคจะ
สรรเสริญพระนามของพระองค
คนชอบธรรมจะลอมขาพระองค
ไวเพราะพระองคจะทรงกระทํา
แกขาพระองคอยางบริบูรณ"
การทูลขอความโปรดปราน

เมื่อตองถูกตัดสิน
เพลงสดุดีของดาวิด

143โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห ขอทรงสดับคํา

อธิษฐานของขาพระองค ขอทรง
เงี่ ยพระกรรณสดั บคําวิ งวอน
ของขาพระองค ขอทรงตอบขา
พระองค ตามความสัตย สุ จริต
ของพระองค ตามความชอบ
ธรรมของพระองค
2ขออยาทรงตัดสินผู รับใชของ
พระองค เพราะไมมีคนเปนคน
ใดที่ ชอบธรรมในสายพระเนตร
ของพระองค
3 เพราะศั ตรู ข มเหงจิ ตใจข า
พระองค มันขย้ีชีวิตขาพระองค
ลงถึงดิน มันไดกระทําใหขา

สดุดี 141-143

(10) สดด 7:15-16 (1) สดด 32:1 (2) สดด 42:4 (3) สดด 22:14; 61:2
(4) สดด 31:11 (5) สดด 46:1, 7 (6) สดด 44:24-26 (7) สดด 9:1
(1) สดด 31:1; 71:2 (2) โยบ 14:3; สดด 130:3 (3) สดด 7:1-2; 17:9-13
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หนา 1301
พระองคอาศัยในที่มืด เหมือน
คนที่ตายนานแลว
4 เพราะฉะนั้ นจิตวิญญาณของ
ข าพระองค จึงออนระอาอยู ใน
ขาพระองค จิตใจภายในขา
พระองคก็อางวาง
5ขาพระองค ระลึกถึ งสมัยเก า
กอนได ขาพระองครําพึงถึงทุก
สิ่ งที่พระองคทรงกระทํา ขา
พระองค รําพึ งถึ งพระหัตถกิจ
ของพระองค
6ขาพระองคเหยียดมือออกไปสู
พระองค จิตใจของขาพระองค
กระหายหาพระองคอยางแผน
ดินที่แหงผาก เซลาห
7โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
รีบฟงขาพระองค จิตวิญญาณขา
พระองคฝอไปแลว ขออยาทรง
ซอนพระพักตรของพระองคไว
จากขาพระองค เกรงวาขาพระ
องคจะเหมือนคนเหลานั้ นที่ ลง
ไปยังปากแดนผูตาย
8ขอทรงโปรดใหขาพระองคได
ยินถึงความเมตตาของพระองค
ในเวลาเชา เพราะขาพระองค
วางใจในพระองค ขอทรงสอน
ขาพระองคถึงทางที่ ควรดําเนิน
ไป  เพราะขาพระองคตั้งใจแนว
แนในพระองค
9โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
ชวยขาพระองคใหพนจากศัตรู
ของขาพระองค ขาพระองคได

ซอนตัวอยูกับพระองค
10 ขอทรงสอนใหขาพระองคทํา
ตามพระทัยของพระองค เพราะ
พระองค ทรงเป นพระเจ าของ
ขาพระองค พระวิญญาณของ
พระองคประเสริฐ ขอทรงนํา
ข าพระองค เข าไปยั งแผ นดิ น
แหงความเที่ยงธรรม
11 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงสงวนชี วิ ตข าพระองค ไว
เพราะเห็นแกพระนามของพระ
องค  ขอทรงนําจิตใจขาพระ
องค ออกมาจากความยากลํา-
บากเพราะเห็ นแก ความชอบ
ธรรมของพระองค
12 และขอทรงตั ดศัตรู ของข า
พระองคออกไปตามความเมต-
ตาของพระองค และขอทรงทํา
ลายบรรดาผู ที่ ทรมานจิตใจขา
พระองค เพราะขาพระองคเปน
ผูรับใชของพระองค

ดาวิดสรรเสริญพระเจา
เพลงสดุดีของดาวิด

144สาธุการแดพระเย-
โฮวาห กําลังของ

ขาพระองค ผูทรงฝกมือของ
ขาพระองคใหทําสงคราม และ
นิ้วมือของขาพระองคใหทําศึก
2ทรงเปนความดีและปอมปรา-
การของขาพระองค เปนที่กําบัง
เขมแข็ง และเปนผู ชวยใหพน
ของขาพระองค เปนโลของขา

สดุดี 143, 144

(4) สดด 55:5 (5) สดด 42:6 (6) สดด 44:20; 88:9 (7) สดด 14:1-4
(8) สดด 30:5 (9) สดด 34:2-4 (10) สดด 25:4-5 (11) สดด 85:6; 119:25
(12) สดด 54:5; 55:23 (1) สดด 18:2, 31 (2) 2 ซมอ 22:2-3
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หนา 1302
พระองค และเปนผู ซึ่ งขาพระ
องควางใจอยู ผูทรงปราบชน
ชาติทั้งหลายไวใตขาพระองค
3ขาแตพระเยโฮวาห มนุษยเปน
อะไรเลาซึ่งพระองคทรงเอาพระ
ทัยใสเขา หรือบุตรของมนุษย
เปนอะไรซึ่ งพระองคทรงคิดถึง
เขา
4มนุษยเหมือนสิ่ งไรสาระ วัน
เวลาของเขาเหมือนเงาที่ผานไป
5โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
โนมฟาสวรรคของพระองค และ
ขอเสด็จลงมาแตะตองภูเขาเพ่ือ
ใหมันมีควันข้ึน
6ขอทรงพุ งฟ าผ าออกมาและ
กระจายเขาไป ขอทรงยิงลูกธนู
ของพระองค และทรงทําลาย
พวกเขา
7ขอทรงเหยียดพระหั ตถ ของ
พระองคจากที่สูง ขอทรงชวย
เหลือขาพระองค และชวยขา
พระองคใหพนจากน้ํามากหลาย
ใหพนจากมือของชนตางดาว
8 ผู ซึ่ งปากของเขาพู ดเรื่ องไร
สาระและซึ่ งมือขวาของเขาเปน
มือขวาแหงความมุสา
9โอ ขาแตพระเจา ขาพระองค
จะร องเพลงบทใหม ถวายแด
พระองค ขาพระองคจะรอง
เพลงสรรเสริญพระองคดวยพิณ
ใหญและพิณสิบสาย
10 พระองคทรงเปนผู ประทาน

ความรอดแกบรรดากษัตริย ผู
ทรงชวยดาวิดผู รับใชของพระ
องค ใหพนจากดาบที่ นํามาซึ่ ง
ความเจ็บปวด
11 ขอทรงชวยเหลือขาพระองค
และขอทรงช วยข าพระองค ให
พนจากมือคนตางดาว ผูซึ่งปาก
ของเขาพูดเรื่ องไรสาระและซึ่ ง
มือขวาของเขาเปนมือขวาแหง
ความมุสา
12 เ พ่ื อบรรดาบุ ตรชายของ
ขาพระองคทั้ งหลายเมื่ อเขายัง
หนุ มๆอยู จะเปนเหมือนตนไม
โตเต็มขนาด เพ่ือบรรดาบุตร
สาวของขาพระองคทั้ งหลายจะ
เปนเหมือนเสาหัวมุม สลักออก
มาตามแบบพระราชวัง
13 เพ่ื อยุ งฉางของขาพระองค
ทั้งหลายจะเต็ม มีของบรรจุอยู
ทุกอยาง เพ่ือแกะของขาพระ
องค ทั้ งหลายมี ลู กตั้ งพั นตั้ ง
หมื่ นตามถนนของข าพระองค
ทั้งหลาย
14 เพ่ื อวัวตัวผู ของขาพระองค
ทั้งหลายมีกําลังใชแรงงาน เพ่ือ
ไมมีใครพังเขามา ไมมีออกไป
เพ่ือไมมี เสียงรองทุกขในถนน
หนทางของข าพระอ งค ทั้ ง
หลาย
15 ชนชาติ ผู มี พระพรอย างนี้
หลั่ งลงมาถึงก็เปนสุข ชนชาติ
ซึ่งพระเจาของเขาคือพระเยโฮ-
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วาหก็เปนสุข

ดาวิดสรรเสริญพระเจา
บทเพลงสรรเสริญของดาวิด

145ข าแตพระเจ าของ
ขาพระองค โอ ขา

แตพระมหากษัตริย ขาพระองค
จะเยินยอพระองค จะถวายสา-
ธุการแดพระนามของพระองค
เปนนิจกาล
2ขาพระองคจะถวายสาธุการแด
พระองคทุกๆวัน ขาพระองคจะ
สรรเสริญพระนามของพระองค
เปนนิจกาล
3พระเยโฮวาหนั้นย่ิงใหญ และ
สมควรจะสรรเสริ ญอย างย่ิ ง
ความใหญ ย่ิ งของพระองคนั้ น
เหลือจะหย่ังรู
4คนชั่ วอายุหนึ่ งจะสรรเสริญ
พระราชกิจของพระองคใหคน
อีกชั่วอายุหนึ่งฟง และจะประ-
กาศกิจการอันทรงอานุภาพของ
พระองค
5ขาพระองคจะกลาวถึงเกียรติ-
ยศอันรุ งโรจนของความสู งส ง
ของพระองค และถึงพระราชกิจ
มหัศจรรยของพระองค
6มนุ ษย จะกล าวถึ งอานุ ภาพ
แหงกิจการอันนาเกรงขามของ
พระองค และขาพระองคจะเลา
ถึงความย่ิงใหญของพระองค
7 เขาทั้ งหลายจะโฆษณาข าว
เลื่ องลือใหระลึกถึงคุณความดี

อั นอุ ดมของพระองค ออกมา
และจะร องเพลงถึ งความชอบ
ธรรมของพระองค
8พระเยโฮวาหทรงพระเมตตา
และทรงเต็มไปดวยพระกรุณา
ทรงกริ้ วช าและมีความเมตตา
อยางอุดม
9พระเยโฮวาหทรงดีตอทุกคน
และความเมตตาของพระองคมี
อยู เหนือพระราชกิจทั้ งสิ้ นของ
พระองค
10 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
ราชกิ จทั้ งสิ้ นของพระองค จะ
สรรเสริญพระองค และวิสุทธิชน
ทั้ งสิ้ นของพระองคจะถวายสา-
ธุการแดพระองค
11 เขาทั้งหลายจะพูดถึงสงาราศี
แหงราชอาณาจักรของพระองค
และเลาถึงฤทธานุภาพของพระ
องค
12 เพ่ือใหกิจการอันทรงอานุ-
ภาพของพระองค และสงาราศี
อันรุ งโรจนแหงราชอาณาจักร
ของพระองค แจ งแก บุ ตรทั้ ง
หลายของมนุษย
13 ราชอาณาจักรของพระองค
เปนราชอาณาจักรนิรันดร และ
อํานาจการปกครองของพระองค
ดํารงอยูตลอดทุกชั่วอายุ
14 พระเยโฮวาหทรงชูทุกคนที่
กําลังจะลมลง และทรงยกทุก
คนที่โนมตัวลงใหลุกข้ึน
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15 นั ยน ตาทั้ งปวงมองดู พระ
องค และพระองคประทานอา-
หารใหตามเวลา
16 พระองค ทรงย่ื นพระหั ตถ
ของพระองค พระองคทรงใหสิ่ง
สารพัดที่ มี ชี วิ ตอิ่ มตามความ
ปรารถนา
17 พระเยโฮวาหทรงชอบธรรม
ตามทางทั้ งสิ้นของพระองคและ
ทรงบริสุทธิ์ ในการกระทําทั้ งสิ้น
ของพระองค
18 พระเยโฮวาหทรงสถิ ตใกล
ท ุกคนที่รองทูลพระองค ทุกคนที่
รองทูลพระองคตามความจริง
19 พระองค จะทรงโปรดตาม
ความปรารถนาของบรรดาผู ที่
ยําเกรงพระองค พระองคจะทรง
สดับเสี ยงร องทู ลของเขาด วย
และจะทรงชวยเขาใหรอด
20 พระเยโฮวาหทรงสงวนทุก
คนที่ รักพระองคไว แตบรรดา
คนชั่ว พระองคจะทรงทําลาย
21 ปากของข าพเจ าจะกล าว
สรรเสริญพระเยโฮวาห และ
ใหบรรดาเนื้ อหนังทั้ งสิ้ นถวาย
สาธุการแดพระนามบริสุทธิ์ของ
พระองคเปนนิจกาล

นักแตงสดุดีปฏิญาณวา
จะสรรเสริญพระเจาเปนนิตย

146จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด โอ

จิตใจของขาพเจาเอย จงสรร-

เสริญพระเยโฮวาหเถิด
2ขาพเจาจะสรรเสริญพระเยโฮ-
วาหตราบเทาที่ขาพเจามีชีวิตอยู
ข าพเจ าจะรองเพลงสรรเสริญ
พระเจาของขาพเจาขณะที่ขาพ-
เจายังเปนอยู
3อย าวางใจในเจ านายหรือใน
บุตรของมนุษย ซึ่ งไมมีความ
ชวยเหลืออยูในตัวเขา
4 เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป
เขาก็กลับคืนเปนดิน ในวันเดียว
กันนั้นความคิดของเขาก็พินาศ
5คนที่ผูอุปถัมภของเขาคือพระ
เยโฮวาห ของยาโคบก็ เป นสุ ข
คือผู ที่ ความหวังของเขาอยู ใน
พระเยโฮวาหพระเจาของเขา
6 ผู ไดทรงสร างฟาสวรรคและ
แผนดินโลก ทะเลและบรรดา
สิ่งของที่อยูในนั้น ผูรักษาความ
จริงไวเปนนิตย
7 ผู ทรงประกอบความยุติธรรม
ใหแกคนที่ถูกบีบบังคับ ผูประ-
ทานอาหารแกคนที่หิว พระเย-
โฮวาหทรงปลอยผู ถูกคุมขังให
เปนอิสระ
8พระเยโฮวาหทรงเบิกตาของ
คนตาบอด พระเยโฮวาหทรงยก
คนที่ตกต่ําใหลุกข้ึน พระเยโฮ-
วาหทรงรักคนชอบธรรม
9พระเยโฮวาหทรงเฝาดูคนตาง
ดาว พระองคทรงชูลูกกําพรา
พอและหญิงมาย แตพระองค
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หนา 1305
ทรงพลิกทางของคนชั่ว
10 พระเยโฮวาหจะทรงครอบ
ครองเปนนิตย โอ ศิโยนเอย
พระเจ าของเธอจะทรงครอบ
ครองทุกชั่ วอายุ จงสรรเสริญ
พระเยโฮวาหเถิด

ผูพยากรณตักเตือน
ใหสรรเสริญพระเจา

147จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด เปน

การดี ที่ จะร องเพลงสรรเสริญ
พระเจาของเรา เพราะการกระ-
ทํานั้ นเป นที่ น ายินดี และการ
สรรเสริญก็เหมาะสม
2พระเยโฮวาหทรงกอสรางเยรู-
ซาเล็มข้ึน พระองคทรงรวบรวม
คนอิสราเอลที่ตองกระจัดกระ-
จายไป
3พระองคทรงรักษาคนที่ชอกช้ํา
ระกําใจ และทรงพันผูกบาด
แผลของเขา
4พระองค ทรงนับจํานวนดาว
พระองคทรงตั้งชื่อมันทุกดวง
5องคพระผู เปนเจาของเราใหญ
ย่ิ งและทรงฤทธานุ ภาพอุ ดม
ความเขาใจของพระองคนั้ นวัด
ไมได
6พระเยโฮวาหทรงชูคนใจถอม
ข้ึน พระองคทรงเหว่ียงคนชั่ ว
ลงถึงดิน
7 จงร องเพลงโมทนาพระคุณ
ถวายพระเยโฮวาห จงรองเพลง

สรรเสริญพระเจ าของเราด วย
พิณเขาคู
8 ผูทรงคลุมฟาสวรรคดวยเมฆ
ผู ทรงเตรียมฝนใหแกแผนดิน
โลก ผูทรงกระทําใหหญางอก
บนภูเขา
9พระองคทรงประทานอาหาร
แกสัตวและแกลูกกาที่รอง
10 ความปติ ยินดีของพระองค
มิไดอยูที่ กําลังของมา ความ
ปรีดีของพระองคมิ ไดอยู ที่ ขา
ของมนุษย
11 แตพระเยโฮวาหทรงปรีดีใน
คนที่ ยําเกรงพระองค ในคนที่
ความหวั งของเขาอยู ในความ
เมตตาของพระองค
12 โอ เยรูซาเล็มเอย จงสรร-
เสริญพระเยโฮวาหเถิด โอ
ศิโยนเอย จงถวายสรรเสริญแด
พระเจาของเธอ
13 เพราะพระองคทรงเสริมกํา-
ลังดาลประตูของเธอ พระองค
ทรงอํานวยพระพรบุตรทั้งหลาย
ที่อยูภายในเธอ
14 พระองค ทรงกระทําสั นติ
ภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให
เธออิ่มดวยขาวสาลีที่ดีที่สุด
15 พระองคทรงใชพระบัญญัติ
ของพระองคออกไปยังแผนดิน
โลก พระวจนะของพระองคไป
เร็ว
16 พระองคประทานหิมะอยาง
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ปุยขนแกะ พระองคทรง
หวานน้ําคางแข็งขาวอยางข้ีเถา
17 พระองคทรงโยนน้ําแข็งของ
พระองคเปนกอนๆ ใครจะทน
ทานความหนาวของพระองคได
18 พระองค ทรงใช พระวจนะ
ของพระองคออกไป และละลาย
มันเสีย พระองคทรงใหลมพัด
และน้ําก็ไหล
19 พระองคทรงสําแดงพระวจ-
นะของพระองคแกยาโคบ กฎ
เกณฑและคําตัดสินของพระองค
แกอิสราเอล
20 พระองคมิ ไดทรงประกอบ
การเชนนี้ แกประชาชาติอื่ นใด
และสําหรับคําตั ดสิ นของพระ
องคนั้น พวกเขาไมรูจักเลย จง
สรรเสริญพระเยโฮวาหเถิด

นักแตงสดุดี
ตักเตือน

ใหสรรเสริญพระเจา

148จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด จง

สรรเสริญพระเยโฮวาหจากฟ า
สวรรค จงสรรเสริญพระองคใน
ที่สูง
2ทูตสวรรค ทั้ งหลายของพระ
องค จงสรรเสริญพระองค
บรรดาพลโยธาของพระองค จง
สรรเสริญพระองค
3ดวงอาทิตยและดวงจันทร จง
สรรเสริญพระองค บรรดาดาว

ที่สองแสง จงสรรเสริญพระองค
4ฟาสวรรคที่สูงสุด จงสรรเสริญ
พระองค ทั้ งน้ําทั้ งหลายเหนือ
ฟาสวรรค
5ใหสิ่ งเหลานั้ นสรรเสริญพระ
นามพระเยโฮวาห เพราะพระ
องคทรงบัญชา สิ่งเหลานั้นก็ถูก
เนรมิตข้ึนมา
6และพระองคทรงสถาปนามัน
ไวเปนนิจกาล พระองคทรงกํา-
หนดเขตซึ่งมันขามไปไมได
7จงสรรเสริญพระเยโฮวาหจาก
แผนดินโลก นะเจามังกรทั้ ง
หลายและที่น้ําลึกทั้งปวง
8 ไฟกับลูกเห็บ หิมะกับหมอก
ลมพายุ กระทําตามพระวจนะ
ของพระองค
9บรรดาภู เขาและเนิ นเขาทั้ ง
ปวง ตนไมมีผลและไมสนสีดาร
ทั้งปวง
10 สัตว ป าและสั ตว ใชทั้ งปวง
สัตวเลื้อยคลานและนกที่บินได
11 บรรดากษัตริยของแผนดิน
โลกและชนชาติทั้ งหลาย เจา
นายและผู พิพากษาทั้ งปวงของ
แผนดินโลก
12 และคนหนุมกับทั้ งสาว คน
แกและเด็ก
13 ใหทั้งหลายเหลานี้สรรเสริญ
พระนามพระเยโฮวาห เพราะ
พระนามของพระองค เทานั้ นที่
ประเสริฐ สงาราศีของพระองค

สดุดี 147, 148

(17) สดด 78:47 (18) สดด 147:15 (19) สดด 76:1; 78:5
(20) พบญ 4:32 (1) สดด 89:5 (2) สดด 103:20 (3) สดด 8:1 (4) สดด 113:6
(5) สดด 33:6 (6) สดด 89:37 (7) สดด 148:1 (8) สดด 147:15 (9) สดด 65:12-13
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อยู เหนื อแผ นดิ นโลกและฟ า
สวรรค
14 พระองคทรงยกยองเขาแหง
ประชาชนของพระองค ผูทรง
เปนที่ สรรเสริญของบรรดาวิ-
สุทธิชนของพระองค คือชนชาติ
อิสราเอล ประชาชนที่ อยู ใกล
พระองค จงสรรเสริญพระเยโฮ-
วาหเถิด

การตักเตือนให
สรรเสริญพระเจา

เพราะพระองคทรงรักศิโยน

149จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด จง

รองเพลงบทใหมถวายพระเย-
โฮวาห รองบทสรรเสริญถวาย
พระองคในชุมนุมวิสุทธิชน
2ใหอิสราเอลยินดีในผูสรางของ
เขา  ใหบุตรทั้งหลายของศิโยน
เปรมปรีดิ์ในกษัตริยของเขา
3ให เขาสรรเสริญพระนามของ
พระองคดวยเตนรํา ใหเขาถวาย
เพลงสรรเสริญแดพระองคดวย
รํามะนาและพิณเขาคู
4 เพราะพระเยโฮวาหทรงปรีดี
ในประชาชนของพระองค พระ
องค จะทรงประดับคนใจถ อม
ดวยความรอด
5ใหวิสุทธิชนลิงโลดในสงาราศี
ให เขารองเพลงบนที่ นอนของ
เขา
6 ใหการสรรเสริญอย างสู งแด

พระเจาอยู ในปากของเขา และ
ใหดาบสองคมอยูในมือของเขา
7 เพ่ื อทําการแก แค นบรรดา
ประชาชาติ และทําการลงโทษ
ชนชาติทั้งหลาย
8 เ พ่ื อ เอาตรวนล ามบรรดา
กษัตริยของเขา และเอาเครื่อง
เหล็กจองจําลามบรรดาขุนนาง
ของเขา
9 เพ่ื อจะกระทําแก เขาตามคํา
พิพากษาที่บันทึกไวแลว นี่เปน
เกียรติแกบรรดาวิสุทธิชนของ
พระองค จงสรรเสริญพระเยโฮ-
วาหเถิด

การตักเตือน
ใหสรรเสริญพระเจา

ดวยเครื่องดนตรีตางๆ

150จงสรรเสริ ญพระ
เยโฮวาหเถิด จง

สรรเสริญพระเจาในสถานบริ-
สุทธิ์ของพระองค จงสรรเสริญ
พระองคในพ้ืนฟาอันอานุภาพ
ของพระองค
2 จงสรรเสริญพระองค เพราะ
กิจการอันอานุภาพของพระองค
จงสรรเสริญพระองคตามความ
ย่ิงใหญอยางมากของพระองค
3จงสรรเสริญพระองคดวยเสียง
แตร จงสรรเสริญพระองคดวย
พิณใหญและพิณเขาคู
4จงสรรเสริญพระองคดวยรํา-
มะนาและการเตนรํา จงสรร-

สดุดี 148-150

(14) สดด 75:10 (1) สดด 148:1 (2) สดด 100:1 (3) สดด 150:4 (4) สดด 22:8
(5) สดด 23:1 (6) สดด 96:4 (7) สดด 137:8 (8) ยชว 10:23 (9) สดด 137:8
(1) สดด 149:1 (2) สดด 145:5-6 (3) สดด 81:2-3 (4) อพย 15:20; สดด 149:3
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เสริญพระองคด วยเครื่ องสาย
และขลุย
5จงสรรเสริญพระองคดวยเสียง
ฉ่ิง จงสรรเสริญพระองคดวย

เสียงฉาบ
6จงใหทุกสิ่ งที่หายใจสรรเสริญ
พระเยโฮวาห จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาหเถิด

สดุดี 150

(5) 1 พศด 15:16, 19, 28; 16:5; 25:1
(6) สดด 103:22; 145:10; 148:7-11; วว 5:13
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