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 ประวติั ความเป็นมาของ
เพลงสดุ ดี 

 หน ังสือสดุ ดี ประกอบด้วยบทเพลงและบทกวี 150  บท เล่ 
มอ ่ืนๆในพระคัมภีร ์ได้  ถู กเขียนขึ้นในลักษณะเป็นเล่มเดียว
 แล ้วหลังจากน้ันคนท่ี มี  ความปรารถนาดี  ได้  แบ ่งเล่มเหล่า
น้ันเป็นบท และข้อต่างๆเพื่อจะชว่ยให ้ใช ้เล่มเหล่าน้ันอยา่ง
สะดวกขึ้น

 ถึง แม้ วา่ เรา เรยีก เล่ มน ้ี วา่ �เพ ลง สดุ ดี ของ ดา วดิ�  
กษัตรยิ ์ ดาว ิดไม่ ได้  เข ียนทุกๆบทในหนังสือสดุ ดีน ้ี อาสาฟ
ได้ เข ียนบทเพลง 12  บท (50; 73-83) เอธานได้ เข ียนบท
เพลงหน่ึงบท (89) โมเสสได้ เข ียนบทเพลงบทเดียว (90)
และบทเพลงบางบทเราไม่ รู ้วา่ใครเป็นผู้ เขียน  แต่  กษัตรยิ ์ 
ดาว ิดได้ เข ียนบทเพลงส่วนมาก

 วธิ ี แต่ งบ ทก วีของ พวก ฮบีรู เป็น ดังน้ี เขา ใช้ คํา สัมผัส
ประโยคคู่ ประโยคซ้ํา และประโยคท่ี มี ความหมายตรงกัน
ข้าม บทเพลงส่วนใหญ่เป็นคําอธษิฐานและคําสรรเสรญิ  
แต่ บางบทเป็นคําพยากรณ์  มี  คําพยากรณ์ หลายข้อเก่ียว
กับพระเยซู ครสิต์ (สดด 2; 22; 69:8-9  ให ้ เปรยีบกับ  ลก 
24:25-26)

บทเพลงทุกบทมาจากพระเจ้า  ไม่ใช ่มาจากมนษุย ์ท่ี  เข ีย
นขึ้น พระเจ้าทรงดลใจผู้ เข ียนและเขาเขียนตามการดลใจ
น้ัน  หน ังสือสดุ ดีน ้ีมัง่คั ่งด ้วยเรือ่งการถวายตัวต่อพระเจ้า
การอธษิฐาน การสรรเสรญิพระเจ้า การแนะนํา และการ
ชว่ย เหลือ ครสิเตียน ควร ท่องจํา บทเพลง บาง บท ทัง้หมด
และบางข้อจากบทเพลงอื่น  ๆ  
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1
เล่ มท ี่ หน ึ่งซ่ึงเปรยีบกับหนังสือปฐมกาล  เก ี่ยวกับมนษุย์

ความสุขของคนท่ีรกัพระเจ้า
1  บุ คคลผู้ ไม่ ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรอื

ยนือยู่ในทางของคนบาป หรอืน่ังอยู่ในท่ีน่ังของคนท่ีชอบ
เยาะเยย้  ผู้ น้ั นก ็ เป็นสุข 2  แต่ ความปี ติ  ยนิดี ของผู้น้ันอยู่ใน
พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ เขาไตรต่รองถึงพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ทัง้กลางวนัและกลางคืน 3 เขาจะเป็น
เชน่ต้นไม้ ท่ี ปลูกไวร้มิธารน้ํา ซ่ึงเกิดผลตามฤดู กาล และใบ
ก็จะไม่ เหีย่วแหง้ การทุกอยา่งซ่ึงเขากระทําก็จะจําเรญิขึ้น

คนอธรรมขาดความสุข
4 คนอธรรมไม่เป็นเชน่น้ัน  แต่ เป็นเหมือนแกลบซ่ึงลม

พัดกระจายไป 5  เหตุ ฉะน้ันคนอธรรมจะไม่ยัง่ยนือยู ่ได้ เม่ือ
ถึงการพิพากษา หรอืคนบาปไม่ยนืยงในท่ีชุ มน ุมของคน
ชอบธรรม 6 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทราบทางของคนชอบ
ธรรม  แต่ ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

2
ราชอาณาจักรของพระบุตร

1  เหตุ ใดชนต่างชาติจึงกระทําโกลาหลขึ้น และชนชาติ
ทัง้หลายคิดอา่นในการท่ี ไร้ประโยชน์ 2 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่
งแผ่นดินโลกตัง้ตนเองขึ้น และนักปกครองปรกึษากันต่อสู้
พระเยโฮวาห์และผู้รบัการเจิมของพระองค์  กล่าววา่ 3 � ให ้
เราระเบิดสายแอกของเขาให ้ขาดสะบัน้ และขจัดบังเหยีน
ของเขาใหพ้้นจากเรา� 4  พระองค์  ผู้ ประทับในสวรรค์จะทรง
พระสรวล  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเยย้หยนัเขาเหล่าน้ัน
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5  แล ้วพระองค์จะตรสักับเขาทัง้หลายด้วยพระพิโรธ และ
กระทําให้เขาสยดสยองด้วยความกริว้ของพระองค์ ตร ัสว ่า
6�เราได้ตัง้กษั ตร ิยข์องเราไว ้แล ้วบนศิ โยน  ภู เขาอนับร ิสุทธ ิ์
ของเรา� 7 ข้าพเจ้าจะประกาศพระดํารสัของพระองค์ พระ
เยโฮวาหร์บัสั ่งก ับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเป็นบุตรของเรา  วนัน้ี เรา
ได้ ให ้กําเนิดแก่ เจ้ าแล้ว 8 จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบ
บรรดาประชาชาติ ให ้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทัง้แผ่นดิน
โลกใหเ้ป็นกรรมสิทธิข์องเจ้า 9  เจ้ าจะตีเขาใหแ้ตกด้วยคทา
เหล็ก และฟาดใหแ้หลกเป็นชิน้ๆดุจภาชนะของชา่งหม้อ�

ทรงชกัชวนกษั ตร ิยทั์ง้หลายให ้ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์
10 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ทัง้หลาย จงฉลาด

เถิด ข้าแต่นักปกครองแหง่แผ่นดินโลก จงรบัคําเตือนเถิด
11 จง ปรน นิบั ติ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย ความ ยาํเกรง และ จง
เกษมเปรมปร ีดิ ์ด้วยตัวสัน่ 12 จงจุบพระบุตรเถิดเกลือกวา่
พระองค์จะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้องพินาศจากทางน้ัน
เม่ือพระพิโรธของพระองค์ น้ันจุดให ้ลุ กแต่ น้อย ความสุข
เป็นของคนทัง้หลายผู้วางใจในพระองค์

3
เราปลอดภัยเพราะพระเจ้าทรงป้องกัน เพลงสดุ ดี ของ

ดาวดิ เม่ือเสด็จหนีจากอบัซาโลมโอรสของพระองค์
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ศัตรู ของข้าพระองค์ ทว ีมากขึ้น

เหลือเกิน  คู่อร ิมากมายเหล่าน้ีกําลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์
2  มี คนเป็ นอ ันมากกําลังกล่าวถึงจิตวญิญาณข้าพระองค์ วา่ 
�ในพระเจ้าไม่ มี ทางรอดสําหรบัเขา� เซลาห์ 3  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์
 พระองค์ ทรงเป็นสงา่ราศีของข้าพระองค์ และทรงเป็นผู้ 
ชู ศีรษะของข้าพระองค์ ไว ้ 4 ข้าพเจ้ารอ้งทูลพระเยโฮวาห์
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ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า และ พระองค์ ทรง ฟัง ข้าพเจ้า จาก
ภูเขา อนั บร ิสุทธ ์ิของ พระองค์ เซ ลาห์ 5 ข้าพเจ้า นอน ลง
และหลับไป ข้าพเจ้ากลับต่ืนขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
อุปถัมภ์ ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าไม่ กล ัวคนเป็นหม่ืนๆ ซ่ึงตัง้ตน
ต่อสู้ข้าพเจ้าอยู ่รอบด้าน 7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรด
ทรงลุกขึ้น  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โปรดทรงชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้ พ้น เพราะพระองค์ทรงตบแก้มศั ตรู ทัง้หลาย
ของข้าพระองค์ และทรงทุบฟันของคนอธรรมทัง้ปวง 8การ
ชว่ยให้รอดเป็นของพระเยโฮวาห์ ขอพระพรของพระองค์
หลัง่ลงเหนือประชาชนของพระองค์ เทอญ เซลาห์

4
 ดาว ิดอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้

เครือ่งสาย เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความชอบธรรมของข้าพระองค์

ขอทรงโปรดสดับเม่ือข้าพระองค์รอ้งทูล เม่ือข้าพระองค์ จน
ตรอก  พระองค์ ทรงประทานชอ่งทางให้ ขอทรงเมตตาแก่
ข้าพระองค์และทรงฟังคําอธษิฐานของข้าพระองค์ 2  โอ  บุ 
ตรทัง้หลายของมนษุย ์เอย๋ ท่านจะทําให ้เกียรติ ของข้าพเจ้า
กลายเป็นความอบัอายอกีนานเท่าใด ท่านจะรกัสิง่ไร ้สาระ 
และแสวงหาการมุสาอกีนานเท่าใด เซลาห์

จงวางใจในพระเยโฮวาห์
3 จงทราบเถิดวา่ พระเยโฮวาห์ทรงแยกคนท่ีตามทาง

ของพระเจ้าไว้ สําหรบัพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงสดับ
เม่ือข้าพเจ้าทูลพระองค์ 4 โกรธก็โกรธเถิด  แต่ อยา่ทําบาป
จงคํานึงในใจเวลาอยู่บนท่ีนอนและสงบอยู่ เซลาห์ 5 จง
ถวายเครือ่งสัตวบูชาแหง่ความชอบธรรมและวางใจในพระ
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เยโฮวาห์ 6  มี คนเป็ นอ ันมากกล่าววา่ � ผู้ ใดจะแสดงสิ ่งด 
ีๆให้เราได้ เห ็นบ้าง ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปล่งแสง
สวา่งจากสี พระพักตร ์ของพระองค์มาเหนือข้าพระองค์ ทัง้
หลาย � 7  พระองค์  ได้ ประทานความชื่นบานให ้แก่  จิ ตใจของ
ข้าพระองค์มากกวา่เม่ือพวกเขาได้ข้าวและน้ําองุน่มากมาย
8 ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้าแต่
พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ เท่ าน้ั นที ่ทรง กระทํา ให้ ข้า
พระองค์อาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย 

5
คน อธรรม ไม่ ได้ รบั พระ เมตตา ถึง หวั หน้า นั กร ้อง ใช้

เครือ่งเป่า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย่ พระกร รณ สดับ

ถ้อยคํา ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง พิจารณา เสียง ครํา่ครวญ
ของข้าพระองค์ 2 ข้าแต่พระบรมกษั ตร ิย์และพระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ขอทรงฟังเสียงรอ้งทูลของข้าพระองค์ เพราะ
ข้า พระองค์ จะ อธษิฐาน ทูล ต่อ พระองค์ 3  โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ ใน เวลา เชา้ พระองค์ จะ ทรง สดับ เสียง ของ ข้า
พระองค์ ในเวลาเชา้ข้าพระองค์จะเตรยีมคําอธษิฐานทูล
ต่อพระองค์และเฝ้าคอยดู อยู ่4 ด้วยวา่พระองค์ มิได้ ทรงเป็น
พระเจ้าผู้ ปี  ติ  ยนิดี ในความชัว่ ความชัว่รา้ยจะไม่อาศัยอยู่
กับพระองค์ 5  คนโง ่เขลาจะไม่ยนือยู่เฉพาะพระเนตรของ
พระองค์  พระองค์ ทรงเกลียดชงัผู้กระทําความชัว่ชา้ทัง้สิน้
6  พระองค์ จะทรงทําลายผู้ ท่ี  พู  ดม ุสา พระเยโฮวาห์จะทรง
สะอดิสะเอยีนต่อผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง

 ดาว ิดวางใจวา่พระเจ้าจะทรงนําท่าน
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7  แต่ โดย ความ เมตตา อนั บรบูิ รณ ์ ของ พระองค์ ข้า
พระองค์ จะเข้ าไปในพระนิเวศของพระองค์ ข้าพระองค์จะ
นมัสการ ตรง ต่อ พระ วหิาร อนั บร ิสุทธ ์ิของ พระองค์ ด้วย
ความยาํเกรงพระองค์ 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เน่ืองด้วย
พวกศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงนําข้าพระองค์ไปโดยความ
ชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงโปรดทําทางซ่ึงข้าพระองค์
เดินน้ันให ้ราบรืน่ 9 เพราะในปากของเขาเหล่าน้ันไม่ มี  ความ
สัตย ์ ซ่ือ  จิ ตใจของเขาก็คือความชัว่รา้ย ลําคอของเขาคือ
หลุมฝังศพท่ีเปิ ดอย ู่เขาประจบสอพลอด้วยลิน้ของเขา 10  
โอ ข้าแต่ พระเจ้า โปรดทําลายพวกเขา และให้เขาทัง้หลาย
ล้มลงด้วยความคิดเหน็ของตนเอง  เหตุ การละเมิดเป็ นอ 
ันมากน้ันขอทรงขับไล่เขาออกไปเน่ืองจากเขาทัง้หลายได้
กบฏต่อพระองค์ 11  แต่  ให ้คนทัง้ปวงท่ีวางใจในพระองค์น้ัน
เปรมปร ีดิ ์  ให ้เขารอ้งเพลงด้วยความชื่นชมยนิดี อยู ่ เสมอ 
เพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้  ให ้ คนที ่รกัพระนามของ
พระองค์ปรดีาปราโมทย ์อยู ่ในพระองค์ 12 ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ เพราะพระองค์จะทรงอาํนวยพระพรแก่คนชอบธรรม  
พระองค์ จะทรงคุ้มครองเขาไวด้้วยความโปรดปรานประดุจ
เป็นโล่ป้องกันเขา

6
 ดาว ิดบ่น  แต่  ได้ ชนะพวกศั ตรู ของท่าน ถึงหวัหน้านั กร ้

องใชเ้ครือ่งสายตามทํานองเชมินิท เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทรงขนาบข้าพระองค์

เม่ือ ทรง โกรธ และ ขอ อยา่ ทรง ลง ทัณฑ์ ข้า พระองค์ ด้วย
พระพิโรธของพระองค์ 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระกรุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ออ่นระโหยโรย
แรง  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรกัษาข้าพระองค์เพราะ
กระดูกของข้าพระองค์ ทุกข์ ยากลําบากนัก 3 ทัง้จิตใจของ
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ข้าพระองค์ ก็  ทุกข์ ยากลําบากอยา่งยิง่  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์  อ ีกนานสักเท่าใด 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงหนั
มาชว่ยชวีติของข้าพระองค์ ให ้พ้นด้วยเถิด  โอ ขอทรงชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้รอดเพราะเหน็แก่ความเมตตาของพระองค์
5 เพราะ ถ้า ใน ความ ตาย  ไม่มี การ ระลึก ถึง พระองค์ แล้ว 
ในแดนผู้ตายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองค์ 6 ข้า
พระองค์ออ่นเปล้ียด้วยการครํา่ครวญ และหลัง่น้ําตาท่วม
ท่ีนอนตลอดทัง้ คืน  ท่ี เอนกายก็ ชุม่ โชกไปด้วย น้ําตาของ
ข้าพระองค์ 7 ตาของข้าพระองค์ทรุดโทรมไปเพราะความ
ทุกข์ ใจ มั นอ ่อนเพลียลงเพราะคู่ อร ิทัง้ปวงของข้าพระองค์
8 บรรดาเจ้าผู้กระทําความชัว่ชา้จงพรากไปจากข้า เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงรอ้งไห้ของข้าแล้ว 9 พระเยโฮ
วาห์ทรงสดับคําวงิวอนของข้า พระเยโฮวาห์จะทรงรบัคํา
อธษิฐาน ของ ข้า 10  ขอ ให ้ ศัตรู ทัง้ สิน้ ของ ข้า ได้ อาย และ
ลําบากยากนัก  ขอให ้เขาทัง้หลายหนักลับและได้รบัความ
อบัอายในพรบิตาเดียว

7
 ดาว ิดอธษิฐานเรือ่งการประสงค์รา้ยของพวกศั ตรู  ช ิ

กกาโยนของดาวดิซ่ึงท่านรอ้งถวายพระเยโฮวาห ์เก ่ียวกับ
คําพูดของคูชคนเบนยามิน

1  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ วางใจ อยู่ ใน พระองค์ ขอ ทรง ชว่ย ข้า พระองค์ ให ้
พ้นภัยจากผู้ข่มเหงทัง้มวล ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น 
2 เกรงวา่เขาจะฉีกจิตวญิญาณข้าพระองค์เสียอยา่งสิงโต
และ ฉีก จิต วญิญาณ น้ัน ออก เป็น ชิน้ๆ โดย ไม่ มี  ผู้ ใด ชว่ย
ได้ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถ้า
ข้าพระองค์กระทําเชน่น้ี คือถ้ามีความชัว่ชา้ในมือของข้า
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พระองค์ 4 ถ้าข้าพระองค์ตอบแทนความชัว่แก่ ผู้  ท่ีอยู ่อยา่ง
สันติกับข้าพระองค์ ( แต่  ผู้  ท่ี เป็นศั ตรู ด้วยปราศจากเหตุ ข้า
พระองค์เคยชว่ยผู้น้ันให้รอดพ้นไป� 5  ก็  ขอให ้ ศัตรู ข่มเหง
จิต วญิญาณ ข้า พระองค์ ทัน และ ให้ เขา เหยยีบ ยํ่า ชวีติ ข้า
พระองค์ลงถึ งด ิน และวางเกียรติยศของข้าพระองค์ ไว ้ใน
ผงคลี เซลาห์ 6  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรง
ลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงขึ้นสู้ความเกรีย้ว
กราดของศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรง ต่ืนขึ้น เพื่อ ทําการ
พิพากษาท่ี พระองค์ ทรงกําหนดแล้ว 7 ดังน้ันชุ มน ุมชนชาติ
ทัง้หลายจะมาอยู่รอบพระองค์ เพราะเหน็แก่ชุ มน ุ มน ้ันขอ
ทรงกลับไปประทับบนท่ี สูง 8 พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษา
ชนชาติ ทัง้หลาย  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิพากษา
ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ และตาม
ความสัตย์ สุ จร ิตซ่ึ งม ี อยู ่ในข้าพระองค์ 9  โอ  ขอให ้ความ
ชัว่รา้ยของคนชัว่จงมาถึงท่ี สิน้สุด  แต่ ขอทรงสถาปนาคน
ชอบธรรมขึ้น เพราะพระเจ้า ผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลอง
ความคิดและจิตใจทัง้หลาย 10 การป้องกันข้าพเจ้าอยู่กับ
พระเจ้า  ผู้ ทรงชว่ยคนใจเท่ียงตรงให ้รอด 11 พระเจ้าทรง
พิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้าทรงพระพิโรธกับคนชั ่
วท ุกวนั 12 ถ้ามนษุย์คนใดไม่ กลับใจ  พระองค์ จะทรงลับ
คมดาบของพระองค์  พระองค์ ทรงโก่งธนูเตรยีมพรอ้มไว้
13  พระองค์ ทรงเตรยีมอาวุธแหง่ความตาย  พระองค์ ทรง
กระทําให ้ลูกธน ูของพระองค์ ต่อสู้  ผู้ ข่มเหงทัง้หลาย 14  ดู  
เถิด คนชั ่วก ่อความชัว่ชา้ขึ้นแล้ว กําลังท้องความชัว่ชา้
และ คลอด การ มุสา ออก มา 15 เขา ขุด หลุม พราง ไว้ และ
ตกลงไปในหลุ มท ่ีเขาทําไว ้น้ัน 16 ความชัว่ชา้ของเขาจะ
กลับมาสุมศีรษะเขา และความทารุณของเขาจะลงมาบนก
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บาลของเขาเอง 17 ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห์เน่ือง
ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ และข้าพเจ้าจะรอ้งเพลง
สรรเสรญิพระนามของพระเยโฮวาห ์ผู้  สูงสุด 

8
พระราช กิจและความรกัของพระเจ้ายกยอ่งสงา่ราศี

ของพระองค์ ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํานองกิททีธ เพลงสดุ 
ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหคื์อองค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดา
ข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิง่ นักทั ่วท ้ังแผ่น
ดินโลก  พระองค์  ผู้ ทรงตัง้สงา่ราศีของพระองค์ ไว ้เหนือฟ้า
สวรรค์ ทัง้หลาย 2 จากปากของเด็ กอ ่อนและเด็กท่ีย ังด ูดนม
 พระองค์ ทรงตัง้กําลังเพราะบรรดาคู่ อร ิของพระองค์ เพื่อ
ระงบัยบัยัง้ศั ตรู และผู้กระทําการแก้ แค้น 3 เม่ือข้าพระองค์
พิจารณาดูฟ้าสวรรค์อนัเป็นผลงานแหง่น้ิวพระหตัถ์ของ
พระองค์  ดวงจันทร ์และดวงดาวซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสถาปนา
ไว้ 4  มนษุย ์เป็นผู้ ใดเล่าซ่ึงพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และ
บุตรมนษุย์เป็นผู้ใดซ่ึงพระองค์ทรงเยีย่มเยยีนเขา 5 เพราะ
พระองค์ทรงทําให้เขาต่ํากวา่พวกทูตสวรรค์ แต่  หน ่อยเดียว
และทรงประทานสงา่ราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให ้แก่  เขา 6  
พระองค์ ทรงมอบอาํนาจให้ครอบครองบรรดาพระหตัถกิจ
ของพระองค์  พระองค์ ทรงให ้สิ ่งทัง้ปวงอยู ่ใต้ ฝ่าเท้าของเขา
7 คือฝูงแกะและฝูงว ัวท ้ังสิน้ ทัง้สัตวป่์าด้วย 8 ตลอดทัง้นก
ในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรต่างๆท่ีไปมาอยู่ตามทะเล
9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหคื์อองค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้า
พระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิง่นักทั ่วท ้ังแผ่นดิน
โลก
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9
การ สรรเสรญิ พระเจ้า เน่ือง ด้วย การ พิพากษา ของ

พระองค์ ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํานองมุธลับเบน เพลงสดุ 
ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์
ด้วย สิน้ สุดใจ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ บอก ถึง การ
มหศัจรรย์ ทัง้ สิน้ ของ พระองค์ 2 ข้า พระองค์ จะ ยนิดี และ
ปลาบปล้ืมใจในพระองค์  โอ ข้าแต่ องค์  ผู้  สูงสุด ข้าพระองค์
จะ รอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระนาม ของ พระองค์ 3 เม่ือ พวก
ศั ตรู ของ ข้า พระองค์ หนั กลับ เขา ทัง้ หลาย ก็ สะดุด และ
พินาศไปต่อเบื้องพระพักตรข์องพระองค์ 4 เพราะพระองค์
ทรงให้ความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงตรงแก่ข้าพระองค์  
พระองค์ ประทับบนพระท่ีน่ังและประทานการพิพากษาอนั
ชอบธรรม 5  พระองค์  ได้ ทรงขนาบบรรดาประชาชาติ และ
ทรง ทําลาย คน ชัว่  แล ้ว ทรง ลบ ชื่อ ของ เขา ออก เสีย เป็น
นิตย์ 6  โอ  ศัตรู  เอย๋ ความพินาศของเจ้าได้สําเรจ็เป็นนิตย์
 พระองค์ ทรงทําลายบรรดาหวัเมืองของเขา และท่ีระลึกของ
เขาก็วอดวายพรอ้มกับเขา 7  แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงยนืยง
อยู ่เป็นนิตย ์ พระองค์ ทรงตระเตรียมบัลลั งก ์ของพระองค์
เพื่อการพิพากษา 8  พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความ
ชอบธรรม  พระองค์ จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติด้วย
ความเท่ียงธรรม 9 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของคน
ท่ี ถู กกดขี่ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยในเวลายากลําบาก 10 บรรดาผู้ ท่ี  
รู ้จักพระนามของพระองค์ ก็ จะวางใจในพระองค์ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เพราะวา่พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้บรรดาผู้ ท่ี เสาะ
แสวงหาพระองค์ 11 จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์  ผู้ 
ซ่ึงประทับในศิ โยน จงบอกเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์
ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 12 เม่ือพระองค์ทรงไต่สวน
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เรือ่ง โลหติ  พระองค์ ทรง จํา เขา ทัง้หลายไว้  พระองค์  มิได้ 
ทรงลืมคํารอ้งทุกข์ของผู้ถ่อมตัวลง 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ ขอทรงทอดพระเนตร
วา่ข้าพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะคนท่ี เกล ียดชงัข้า
พระองค์ เพียงใด ข้าแต่ พระองค์  ผู้ ทรงยกข้าพระองค์ขึ้น
จากประตูของความตาย 14 เพื่อข้าพระองค์จะกล่าวบรรดา
คํา สรรเสรญิ พระองค์ ท่ี ใน ประตู ทัง้ หลาย แหง่ ธดิา ศิ โยน 
ข้า พระองค์ จะ เปรม ปร ีดิ ์ใน การ ชว่ย ให้ รอด ของ พระองค์
15 บรรดาประชาชาติ ได้ จมลงในหลุมซ่ึงเขาทําไว้ และเท้า
ของเขาติดตาข่ายซ่ึงเขาเองซ่อนดักไว้ 16 พระเยโฮวาหท์รง
เผยพระองค์ ให ้ปรากฏแจ้ งด ้วยการพิพากษาซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงกระทํา คนชัว่ ถู กด ั กด ้วยกิจการท่ี ทําด้วยมือของ
เขาเอง ฮิกเกอนั เซลาห์ 17 คนชัว่จะต้องถอยไปสู่ นรก คือ
ประชาชาติทัง้มวลท่ีลืมพระเจ้า 18 เพราะพระองค์จะไม่ทรง
ลืมคนขัดสนเสมอไป และความหวงัของคนยากจนจะไม่
พินาศไปเป็นนิตย์ 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น
อยา่ให ้มนษุย ์ มี ชยัได้  แต่  ให ้บรรดาประชาชาติ ถู กพิพากษา
ในสายพระเนตรของพระองค์ ทัง้สิน้ 20  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงให้เขายาํเกรง และให้บรรดาประชาชาติทราบ
วา่ เขาทัง้หลายเป็นเพียงมนษุย ์เท่าน้ัน เซลาห์

10
 ดาว ิดรอ้งทุกข์ต่อพระเจ้า

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ประทับยนือยู ่หา่ง
ไกล ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระองค์เสียในยามยากลําบาก
2 คนชัว่ข่มเหงคนยากจนอยา่งทะนงองอาจ  ขอให ้เขาติ ดก 
ับบ่วงแรว้แห ่งอ ุบายท่ี เขาคิดขึ้น น้ัน 3 เพราะคนชัว่อวด
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ถึงสิง่ท่ีใจเขาอยากได้ น้ัน และอวยพรคนท่ี โลภ  ผู้ ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงเกลียดชงั 4 เพราะคนชั ่วน ้ันด้วยสี หน้าท่ี เยอ่
หยิง่ยโสจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้ามิ ได้  อยู ่ในความคิด
ทัง้สิน้ของเขาเลย 5  วธิ ีการของคนชัว่รา้ยกาจอยู ่ทุกเวลา 
การพิพากษาของพระองค์ อยู ่สูงพ้นสายตาของเขา เขาพ่น
ความรา้ยใส่บรรดาคู่ อร ิของเขา 6 โดยคิดในใจของเขาวา่
�ข้าจะไม่ หวัน่ไหว เพราะข้าจะไม่พบความยากลําบากเลย�
7  การแช ่ งด ่า การล่อลวง และการฉ้อฉลอยูเ่ต็มปากของเขา
ความชัว่รา้ยและความเลวทรามอยู ่ใต้ ลิน้ของเขา 8 เขาน่ัง
ซุ่มคอยดักทํารา้ยอยู่ตามชนบท และกระทําฆาตกรรมคน
ไรผ้ิดเสียในท่ี เรน้ลับ ตาของเขาสอดหาคนยากจน 9 เขาซุ่ม
อยู่ในท่ีลับเหมือนสิงโตอยู่ในท่ี กําบัง เขาซุ่มอยู่เพื่อจับคน
ยากจน  แล ้วเขาฉุดลากคนยากจนมาด้วยตาข่ายของเขา
10 เขาหมอบลงและยอ่ตัวลง เพื่อคนยากจนจะจมลงด้วย
พวกท่ี แข ็งแรงของเขา 11 เขาคิดในใจวา่ �พระเจ้าลืมแล้ว
 พระองค์ ทรงซ่อนพระพักตรแ์ละจะไม่ทรงเหน็เลย�

การทูลขอให ้แก้ ไขสถานการณ์
12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น  โอ ข้าแต่ พระเจ้า 

ขอทรงชูพระหตัถ์ของพระองค์ ขึ้น ขออยา่ทรงลืมคนท่ีถ่อม
ตัวลง 13 ไฉนคนชัว่จึงประณามพระเจ้า และกล่าวในใจของ
ตนเองวา่ � พระองค์ จะไม่ทรงเอาเรือ่งเอาราว� 14  พระองค์ 
ทรงเหน็  เออ  พระองค์ ทรงพิ เคราะห ์ความยากลําบากและ
ความโกรธเคืองแล้ว เพื่อพระองค์จะได้ทรงดําเนินคดีด้วย
พระหตัถ์ ของ พระองค์ คน ยากจน มอบตัว ไว้ กับ พระองค์  
พระองค์ ทรงเป็นผู้ชว่ยคนกําพรา้พ่อ 15 ขอพระองค์ทรงหกั
แขนของคนชัว่และคนกระทําชัว่ ขอทรงค้นความชัว่ของ
เขาออกมาจนหมดสิน้ 16 พระเยโฮวาหท์รงเป็นพระมหากษั 
ตร ิย ์อยู ่ เป็นนิตย ์ นิรนัดร ์บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจาก
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แผ่นดินของพระองค์ 17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรง
สดับความปรารถนาของคนท่ีถ่อมตัวลง จะทรงเสรมิกําลัง
ใจเขา และพระองค์จะทรงเงีย่พระกรรณสดับถ้อยคําของ
เขา 18 เพื่อประทานความยุ ติ ธรรมแก่คนกําพรา้พ่อและคน
ถู กบ ีบบังคับ เพื่ อมนษุย ์บนแผ่นดินโลกจะไม่บีบบังคับเขา
อกีต่อไป

11

การทรงเตรยีมและความยุ ติ ธรรมของพระเจ้า ถึงหวั
หน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ข้าพเจ้า วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ ท่าน จะ พู ดก ับ จิตใจ
ข้าพเจ้าอยา่งไรวา่ �จงหนีไปท่ี ภู เขาเหมือนนก 2 เพราะดู 
เถิด คนชัว่ โก่งธนูและเอาลูกธนูพาดสายไว ้แล้ว เพื่อจะ
ยงิเข้าไปอยา่งลับๆให ้ถู กคนใจเท่ียงธรรม 3 ถ้ารากฐานถูก
ทําลายเสียแล้ว คนชอบธรรมจะทําอะไรได้� 4พระเยโฮวาห์
ทรงสถิตในพระวหิารอนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ พระท่ีน่ังของ
พระเยโฮวาห ์อยู ่บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มอง
และหนังตาของพระองค์ทดสอบบุตรทัง้หลายของมนษุย์
5 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทดสอบ คน ชอบ ธรรม  แต่ วญิญาณ
ของพระองค์ทรงเกลียดชงัคนชัว่และผู้ ท่ี รกัความทารุณ
โหดรา้ย 6  พระองค์ จะทรงเทบ่วงแรว้ต่างๆ  เพล ิงและไฟ
กํามะถันใส่ คนชัว่ ลมท่ีแผดเผาจะเป็นส่วนถ้วยของเขา
เหล่า น้ัน 7 เพราะพระเยโฮวาห ์ผู้ ชอบธรรมทรงรกัความ
ชอบธรรม  พระพักตร ์ของพระองค์ทอดพระเนตรคนเท่ียง
ตรง
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12
 ดาว ิ ดม ่ันใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้

องตามทํานองเชมินิท เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดชว่ยเพราะคนท่ีตาม

ทางของพระเจ้าไม่ มี  อกีแล้ว และคนสุ จร ิตได้อนัตรธานไป
จากบุตรทัง้หลายของมนษุย์ 2  ทุ กคนกล่าวคําไร้สาระต่อ
เพื่อนบ้านของตน เขาทัง้หลายพูดด้วยรมิฝีปากท่ี ป้อยอ
และสองใจ 3 พระเยโฮวาห์จะทรงตัดรมิฝีปากท่ีป้อยอออก
เสียสิน้ และลิ ้นที ่ พู ดวาจาเยอ่หยิง่น้ันด้วย 4 คือบรรดาผู้ ท่ี  
กล่าววา่ �เราจะชนะด้วยลิน้ของเรา รมิฝีปากของเราเป็น
ฝ่ายเรา ใครจะเป็นนายเรา� 5 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะ
ลุกขึ้นเดีย๋วน้ี เพราะคนยากจนถู กบ ีบบังคับ และคนขัดสน
ครํา่ครวญ เราจะจัดเขาไวใ้นท่ีปลอดภัยจากคนท่ีพ่นความ
รา้ยใส่ เขา � 6 พระดํารสัของพระเยโฮวาห์เป็นพระดํารสัท่ี 
บรสุิทธิ ์ เป็นเหมือนเงนิหลอมให ้บรสุิทธิ ์ในเตาไฟบนแผ่น
ดินแล้วถึงเจ็ดครัง้ 7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรง
ป้องกันพวกเขาทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงปกปั กร ักษาพวก
เขาไวเ้สมอจากพงศ์ พันธุ ์ น้ี 8 คนชั ่วก ็ เพ่ นพ่านไปมาอยู ่รอบ
ด้าน ขณะเม่ื อม ีการยกยอ่งคนชัว่ชา้ท่ี สุด 

13
 ดาว ิดรอ้งทุกข์ต่อพระเจ้าเรือ่งความชกัชา้ ถึงหวัหน้านั 

กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  อ ีกนานเท่าใดพระองค์จะทรง

ลืมข้าพระองค์ เสีย  เป็น นิตย ์ หรอื  พระองค์ จะ ปิดบังพระ
พักตรข์องพระองค์จากข้าพระองค์นานเท่าใด 2 ข้าพระองค์
จะต้องตรกึตรองในใจของข้าพระองค์ และมี ความทุกข์ โศก
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อยู่ในใจทุกวนันานเท่าใด  ศัตรู ของข้าพระองค์จะเหนือข้า
พระองค์นานเท่าใด

การทูลขอพระคุ ณ 
3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรง

พิจารณา และฟังข้าพระองค์ด้วยเถิด ทัง้ขอทรงเพิม่ความ
สวา่งแก่ตาข้าพระองค์  เกล ือกวา่ข้าพระองค์จะหลั บอย ู่ใน
ความตาย 4 เกรงวา่ศั ตรู ของข้าพระองค์จะวา่ �เราชนะ
เขาแล้ว� เกรงวา่คู่ อร ิของข้าพระองค์จะเปรมปร ีดิ ์เพราะ
ข้าพระองค์กําลังหวัน่ไหว 5  แต่ ข้าพระองค์วางใจในความ
เมตตาของพระองค์  จิ ตใจของข้าพระองค์จะเปรมปร ีดิ ์ใน
ความรอดของพระองค์ 6 ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิ
พระเยโฮวาห์ เพราะวา่พระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าอยา่
งบรบูิ รณ ์

14
 คนโง ่ ท่ี  ไม่ เชื่อวา่ มีพระเจ้าและมนษุย ์ธรรมดา ถึงหวั

หน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  คนโง ่ราํพึงในใจของตนวา่ � ไม่มี  พระเจ้า � เขาทัง้หลาย

ก็เลวทรามลง เขากระทํากิจการ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน  ไม่มี 
สักคนเดียวท่ี ทําดี 2 พระเยโฮวาห์ทรงมองลงมาจากฟ้า
สวรรค์  ดู  บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์วา่จะมีคนใดบ้างท่ี เข ้า
ใจท่ีเสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้หลายก็หลงเจิน่ไปหมด
เขาทัง้หลายก็เลวทรามลงเหมือนกันสิน้  ไม่มี สักคนเดียวท่ี 
ทําดี  ไม่มี  เลย 4บรรดาผู้ ท่ี กระทําความชัว่ชา้ไม่ มีความรู ้ หรอื 
คือผู้ ท่ี กินประชาชนของเราอยา่งกินขนมปัง และไม่รอ้งทูล
พระเยโฮวาห์ 5 เขาทัง้หลายอยู ่ท่ี น่ันอยา่งน่าสยดสยองยิง่
นัก เพราะพระเจ้าทรงสถิตตลอดชัว่อายุของผู้ ชอบธรรม 6  
เจ้ าได้ควํา่แผนงานของคนยากจนเสีย  แต่ พระเยโฮวาห์
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ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของเขา 7  โอ ขอการชว่ยให้รอดเพื่ ออ ิสรา
เอลมาจากศิโยนเสียที เถิด เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงให้พวก
เชลยแหง่ประชาชนของพระองค์ กล ับสู่สภาพเดิม ยาโคบ
จะปลาบปล้ืม อสิราเอลจะยนิดี

15
 ดาว ิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิ โยน เพลงสดุ ดี ของดา

วดิ
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ผู้ ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของ

พระองค์  ผู้ ใดจะอยู่บนภูเขาอนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 2 คือ
ผู้ ท่ี ดําเนินในความเท่ียงธรรม และประพฤติตามความชอบ
ธรรม และพูดความจรงิจากใจของตน 3  ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ้ลิน้ของ
ตนในการนินทาวา่รา้ย  ไม่ กระทําชัว่ต่อเพื่อนบ้าน และไม่ 
ตําหนิ เพื่อนบ้านของตน 4 ในสายตาของเขา คนถ่อยเป็น
คนท่ี ถู  กด ูหมิน่เหยยีดหยาม เขาให ้เกียรติ  แก่  ผู้  ท่ี ยาํเกรง
พระเยโฮวาห์ เม่ือให ้คําสัตย ์ปฏิญาณแล้วต้องพบกับความ
ปวดรา้วเขาก็ ไม่  กลับคํา 5 เขาเป็นผู้ ท่ี  ให ้คนอื่ นก ู้เงนิโดยมิ 
ได้  คิดดอกเบี้ย และไม่ยอมรบัสินบนต่อสู้ ผู้  ไร ้ ความผิด  ผู้ ซ่ึง
กระทําสิง่เหล่าน้ีจะไม่หวัน่ไหวเป็นนิตย์

16
 ดาว ิดขอใหพ้ระเจ้าทรงพิทั กษ ์ ท่าน  มิ คทามบทหน่ึงของ

ดาวดิ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงพิทั กษ ์ข้าพระองค์ ไว ้ เพราะ

ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 2  โอ  จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้า
เอย๋  เจ้ าได้ทูลพระเยโฮวาห ์แล ้ วว ่า � พระองค์ ทรงเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอกเหนือพระองค์ แล้ว ข้า
พระองค์ ไม่มี  ดี  เลย � 3 ว ิสุทธ ิชนในแผ่นดินและผู้ ประเสรฐิ 
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เป็นพวกท่ีข้าพเจ้ามีความปี ติ  ยนิดี ทัง้สิน้ด้วย 4  แต่ บรรดาผู้ 
ท่ี  ร ีบติดตามพระอื่น  ความทุกข์ โศกของเขาก็ ทว ี ขึ้น ข้าพเจ้า
จะไม่ถวายเครือ่ง ด่ืมบูชาแหง่เลือดของพวกเขา หร ือร ิม
ฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระน้ัน

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ ช ีว ิตน ิรนัดร์
5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนมรดกและถ้วยของข้าพเจ้า

 พระองค์ ทรงรกัษาส่วนของข้าพระองค์ ไว ้ 6 เขตแดนของ
ข้าพเจ้าเป็ นที ่ ท่ี  รม่รืน่  เออ ข้าพเจ้ามีมรดกท่ี ดี 7 ข้าพเจ้า
จะ สรร เส รญิ พระ เย โฮ วาห์  ผู้ ประทาน คํา ปรกึษา แก่ 
ข้าพเจ้า  เออ ใน กลาง คืน จิตใจ ของ ข้าพเจ้า เตือน สอน
ข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าตัง้พระเยโฮวาห ์ไว ้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ
เพราะ พระ องค์ ประ ทั บท ่ีมือขวา ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ
ไม่ หวัน่ ไหว 9 เพราะฉะน้ันจิตใจของข้าพเจ้า จึงยนิดีและ
จิตวญิญาณของข้าพเจ้าก็ ปรดีา เน้ือหนังของข้าพเจ้าจะ
พักพิงอยูใ่นความหวงัใจด้วย 10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิง้
จิตวญิญาณของข้าพระองค์ ไว ้ในนรก ทัง้จะไม่ทรงให ้องค์  
บรสุิทธิ ์ของพระองค์เป่ือยเน่าไป 11  พระองค์ จะทรงสําแดง
วถีิ แห ่งชวีติแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร ์พระองค์  มี ความ
ชื่นบานอยา่งเป่ี ยมล ้น ในพระหตัถ์ขวาของพระองค์ มี ความ
เพลิดเพลินอยู ่เป็นนิตย ์

17
 ดาว ิด ขอ พระเจ้า ทรง ป้องกัน ท่าน จาก พวก ศั ตรู คํา

อธษิฐานของดาวดิ
1  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สดับ ความ ฝ่าย ยุ ติ  

ธรรม ทรงฟังคํารอ้งทูลของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกร
รณสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ ซ่ึงมาจากรมิฝีปากท่ี 
ไม่มี การหลอกลวงของข้าพระองค์ 2  ขอให ้การชนะความ
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ของ ข้า พระองค์ มา จาก พระ พักตร ์พระองค์ ขอ พระเนตร
ของพระองค์ทรงเหน็สิง่เท่ียงธรรม 3 เม่ือพระองค์ทรงลอง
จิตใจของข้าพระองค์ และเสด็จเยีย่มเยยีนข้าพระองค์ใน
เวลากลางคืน เม่ือทรงทดสอบข้าพระองค์ แล้ว  พระองค์ 
จะไม่ทรงพบความชัว่ในข้าพระองค์ เลย ข้าพระองค์ตัง้ใจ
แล้ วว ่าปากของข้าพระองค์จะมิ ได้  ละเมิด 4  เก ่ี ยวด ้วยกิ
จการของมนษุย์ โดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ข้าพระองค์ มิได้ ข้องเก่ียวกับทางแหง่คนทารุณโหดรา้ย 5  
ขอให ้ยา่งเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวถีิของพระองค์
เพื่อเท้าของข้าพระองค์ มิได้  พลาด 6  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้า
พระองค์ รอ้ง ทูล ถึง พระองค์ เพราะ พระองค์ จะ ทรง สดับ
ข้า พระองค์ ขอ ทรง เอยีง พระกร รณ สดับ ถ้อยคํา ของ ข้า
พระองค์ ด้วย เถิด 7  โอ ข้า แต่ พระ ผู้ ชว่ย ของ บรรดา ผู้
แสวงหาท่ี ล้ี ภัยจากปฏิ ปักษ์ ของเขา  ณ พระหตัถ์ขวาของ
พระองค์ ขอทรงสําแดงความเมตตาอยา่งมหศัจรรย์ของ
พระองค์ 8 ขอทรงรกัษาข้าพระองค์ดังแก้วตา ขอทรงซ่อน
ข้าพระองค์ ไว ้ ภายใต้ รม่ปีกของพระองค์ 9  ให ้พ้นจากคนชัว่
ผู้ล้างผลาญและจากศั ตรู  ผู้ คอยเข่นฆ่าซ่ึงล้อมข้าพระองค์ 
ไว ้ โดยรอบ 10 เขาปิดใจของเขาไวเ้พราะเหตุความมัง่คัง่ของ
ตน ปากของเขาพูดคําหยิง่ยโส 11 เขาสะกดรอยข้าพระองค์
 เดีย๋วน้ี  ได้ ล้อมข้าพระองค์ ไว ้เขาจับตาดูข้าพระองค์เพื่อจะ
เหวีย่งข้าพระองค์ลงดิน 12 เขาเป็นดุจสิงโตท่ีกระหายเหยื่อ
ของมัน เหมือนดังสิงโตหนุ่ม ซ่ึง ซุ่ มด ักทํารา้ยอยู่ ใน ท่ี ลับ 
13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นปะทะเขาไว้ และ
ควํา่เขาลงเสีย ขอทรงชว่ยชวีติของข้าพระองค์ ให ้พ้นจาก
คนชัว่ด้วยดาบของพระองค์ 14  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากมนษุย ์ผู้ ซ่ึงเป็นพระหตัถ์ของ
พระองค์ จากมนษุย ์แห ่งโลกน้ี จากมนษุย ์ผู้ ซ่ึ งม ีส่วนของ
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ชีว ิตน ้ี  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงให้ท้องของเขาเต็มไปด้วยทรพัย ์
สมบัติ  ท่ี  พระองค์ ทรงซ่อนไว้ พวกเขามีลูกหลานอุดมสมบู 
รณ ์ และส่วนท่ีเหลือเขามอบไว ้ให ้ แก่ ลู กอ ่อนของเขา 15 ส่วน
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเหน็พระพักตร์ของพระองค์ใน
ความชอบธรรม เม่ือข้าพระองค์ ต่ืนขึ้น ข้าพระองค์จะอิม่
เอบิใจด้วยพระลักษณะของพระองค์

18
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะเหตุพระพรอนัมากมาย

ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ  ผู้รบัใช ้ของพระเยโฮ
วาห์ ซ่ึงถวายถ้อยคําของเพลงบทน้ี แด่ พระเยโฮวาหใ์นว ันที ่
พระเยโฮวาห์ทรงชว่ยท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศั ตรู ทัง้หลาย
ของท่าน และจากเงื้อมพระหตัถ์ของซาอูล ท่านกล่าววา่

1  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ กําลัง ของ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ จะ รกั พระองค์ 2 พระ เย โฮ วาห์ เป็น ศิ ลา  ป้อม
ปราการ และ ผู้ ชว่ย ให้ พ้น ของ ข้า พระองค์ เป็น พระเจ้า
ของข้าพระองค์ เป็นกําลังของข้าพระองค์ ซ่ึงข้าพระองค์
จะวางใจในพระองค์ เป็น ดัง้ เป็น เขาแหง่ความรอดของ
ข้า พระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของ ข้า พระองค์ 3 ข้า
พระองค์จะรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสมควรแก่ การ
สรรเสรญิ และ ข้า พระองค์ จะ ได้ รบั การ ชว่ย ให้พ้น จาก ศั 
ตรู ของ ข้า พระองค์ 4 ความ โศก เศรา้ แหง่ ความ ตาย ล้อม
ข้าพระองค์ ไว ้กระแสแหง่คนอธรรมท่ีท่วมทับข้าพระองค์ 
ทําให ้ข้า พระองค์ กลัว 5 ความ โศก เศรา้ แหง่ นรก ล้อม ข้า
พระองค์ ไว ้ บ่วง มัจจุราช ปะทะ ข้า พระองค์ 6 ใน ยาม ทุกข์ 
ระทม ใจ ข้าพเจ้า รอ้ง ทูล ต่อ พระ เย โฮ วาห์ ข้าพเจ้า รอ้ง
ทูล ขอ ความ ชว่ย เหลือ จาก พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า  พระองค์ 
ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวหิารของพระองค์ และ
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เสียง รอ้ง ของ ข้าพเจ้า ได้ยนิ ต่อ พระ พักตร ์พระองค์ ไป ถึง
พระกรรณของพระองค์ 7  แล ้วแผ่นดินโลกก็สัน่สะเทือน
และ โคลงเคลง รากฐาน ของ ภูเขา ก็ หวัน่ ไหว ด้วย และ
สัน่ สะเทือน เพราะ พระองค์ ทรง กริว้ 8 ควนั ออก ไป ตาม
ชอ่งพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ ถ่านก็ ติ ดเปลวไฟน้ัน 9  พระองค์ 
ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา ความมืดทึ บอย 
ู่ ใต้ พระบาท ของ พระองค์ 10  พระองค์ ทรง เค รูบ ตน หน่ึง  
แล ้วทรงเหาะไป  พระองค์ ทรงเหาะไปโดยปีกของลมอยา่ง
รวดเรว็ 11  พระองค์ ทรงกระทําใหค้วามมืดปกคลุมพระองค์ 
ไว ้  ให ้เมฆมืดและอุ ้มน ้ําเป็นพลับพลาของพระองค์ 12  มี 
ลูกเหบ็และถ่านเพลิงแตกออกมาทะลุเมฆจากความสวา่ง
สุกใสข้างหน้าพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึ กก ้
องในฟ้าสวรรค์ และองค์ ผู้ สูงสุ ดก ็ เปล ่งพระสุรเสียง คือ
ลูกเหบ็และถ่านเพลิง 14  พระองค์ ทรงยงิลูกธนขูองพระองค์
ออกไป  ทําให ้เขาต่างกระจัดกระจายไป  พระองค์ ทรงปล่อย
ฟ้าแลบแปลบปลาบ  ทําให ้เขาโกลาหล 15  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์  แล้วก็  เห ็ นก ้นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพ
ก็ปรากฏแจ้ง เม่ือพระองค์ทรงขนาบทะเลด้วยลมท่ีพวย
พุ่งจากชอ่งพระนาสิกของพระองค์ 16  พระองค์ ทรงเอื้อม
มาจากท่ีสูงทรงจับข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงดึงข้าพเจ้าออก
มา จาก น้ํา อนั มาก หลาย 17  พระองค์ ทรง ชว่ย ข้าพเจ้า ให้
พ้นจากศั ตรู  เข ้มแข็งของข้าพเจ้า และจากบรรดาผู้ ท่ี  เกล 
ียดชงัข้าพเจ้า เพราะเขามี อาน ุภาพเกินกวา่ข้าพเจ้ามาก
นัก 18 เขาขัดขวางข้าพเจ้าในว ันที ่ข้าพเจ้าประสบหายนะ  
แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่พักพิงของข้าพเจ้า 19  พระองค์ 
ทรงนําข้าพเจ้าออกมายงัท่ี กวา้งใหญ่ และทรงชว่ยข้าพเจ้า
ให ้พ้น เพราะพระองค์ทรงชื่นชมยนิดี ในข้าพเจ้า 20 พระ
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เยโฮวาห์ประทานรางวลัแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรม
ของ ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง ตอบแทน ข้าพเจ้า ตาม ความ
สะอาดแห ่งม ือของข้าพเจ้า 21 เพราะข้าพเจ้ารกัษาบรรดา
มรรคาของพระเยโฮวาห์ และไม่ ได้ พรากจากพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าอยา่งชัว่รา้ย 22 เพราะคําตัดสินทัง้สิน้ของพระองค์ 
อยู ่ต่อ หน้า ข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้า มิ ได้ ผล ัก กฎ เกณฑ์ ของ
พระองค์ไปเลย 23 ต่อพระพักตร ์พระองค์ ข้าพเจ้าไร ้ตําหนิ 
และ ข้าพเจ้า รกัษา ตัว ไว ้ไม่ ทําความ ชัว่ ชา้ 24 เพราะ ฉะ
น้ันพระเยโฮวาห์ จึงทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบ
ธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห ่งม ือของข้าพเจ้า
ในสายพระเนตรของพระองค์ 25  พระองค์ จะทรง สําแดง
ความเมตตาต่อผู้ ท่ี  มี  ความเมตตา  พระองค์ จะทรงสําแดง
พระองค์ อยา่งไร ้ ตําหนิ ต่อ ผู้ ท่ี  ไร ้ ตําหนิ 26  พระองค์ จะ
ทรง สําแดง พระองค์ บรสุิทธิ ์ต่อ ผู้ ท่ี  บรสุิทธิ ์  พระองค์ จะ
ทรงสําแดงพระองค์ เป็นปฏิปักษ์ ต่อ ผู้ ท่ี  คดโกง 27 เพราะ
พระองค์จะทรงชว่ยประชาชนท่ียากแค้นให ้พ้น  แต่ ตา ท่ี
หยิง่ยโสน้ันพระองค์จะทรงกระทําให้ต่ําลง 28  พระองค์ จะ
ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์จะทรงกระทําความมืดของข้าพระองค์ ให ้ สวา่ง 
29 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ และ
โดย พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า น้ี ข้าพเจ้า สามารถ กระโดด ข้าม
กําแพง ได้ 30 สําหรบั พระเจ้า พระองค์ น้ี พระ มรรคา ของ
พระองค์ ดี เลิศ ทุก ประการ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห ์
พิสูจน์  แล ้วเป็นความจรงิ  พระองค์ ทรงเป็นดัง้ของบรรดา
ผู้ ท่ี วางใจในพระองค์ 31 เพราะ ผู้ ใดจะเป็นพระเจ้า นอก
จากพระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่าเป็นศิ ลา  เวน้แต่ พระเจ้า
ของเรา 32 คือพระเจ้าผู้ทรงเอากําลังคาดเอวของข้าพเจ้า
ไว้ และทรงกระทําให้ทางของข้าพเจ้ารอบคอบ 33  พระองค์ 
ทรงกระทําให ้เท ้าของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งตีนกวางตัวเมีย
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และ ทรง วาง ข้าพเจ้า ไว้ บน ท่ี สูง 34  พระองค์ ทรง ฝึก มือ
ของข้าพเจ้าให ้ทําสงคราม ดังน้ันแขนของข้าพเจ้าสามารถ
ทําให ้คันธน ูเหล็กกล้าหกั ได้ 35  พระองค์ ประทานโล่ แห ่ง
ความรอดของพระองค์ ให ้ข้าพระองค์ และพระหตัถ์ขวาของ
พระองค์ ทรง ค้ําจุน ข้า พระองค์ และ ซ่ึง พระองค์ ทรง น้อม
พระทัยลง  ก็ กระทําให้ข้าพระองค์ เป็นใหญ่  ขึ้น 36  พระองค์ 
ประทานท่ีกวา้งขวางสําหรบัยา่งเท้าของข้าพระองค์  เท ้า
ของข้าพระองค์จึงไม่ พลาด 37 ข้าพระองค์ ไล่ ตามศั ตรู ของ
ข้าพระองค์ ทัน และไม่หนักลับจนกวา่เขาจะถูกผลาญเสีย
สิน้ 38ข้าพระองค์ ได้ แทงเขาทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นได้ 
อกี เขาล้มลงท่ี ใต้  เท ้าของข้าพระองค์ 39 เพราะพระองค์ทรง
เอากําลังคาดเอวข้าพระองค์ ไว ้เพื่อ ทําสงคราม  พระองค์ 
ทรงกระทําให้พวกท่ี ลุ กขึ้นต่อสู้กับข้าพระองค์สยบลงอยา่ง
ราบคาบ 40  พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของศั ตรู ของข้า
พระองค์ แก่ ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะทําลายบรรดาผู้ 
ท่ี  เกล ียดชงัข้าพระองค์เสียสิน้ 41 เขารอ้งให ้ชว่ย  แต่  ไม่มี 
ใครชว่ยใหร้อดได้ เขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์  มิได้ 
ทรงตอบเขา 42 ข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอยีดอยา่ง
ผงคลีต่อหน้าลม ข้าพระองค์จึงโยนเขาออกไปเหมือนโคลน
ตามถนน 43  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากการยื้อ
แย ่งก ับประชาชน และทรงตัง้ใหข้้าพระองค์เป็นหวัหน้าของ
บรรดาประชาชาติ  ชนชาติ  ท่ี ข้าพระองค์ ไม่ เคยรู้จั กก ็จะได้ 
ปรนนิบัติ ข้าพระองค์ 44 พอเขาได้ยนิถึงข้าพระองค์ เขาก็จะ
เชื่อฟัง ชนต่างด้าวจะได้มาหมอบราบต่อข้าพระองค์ 45 ชน
ต่างด้าวน้ันจะเสียกําลังใจ และตัวสัน่ออกมาจากท่ีกําบั งอ 
ันเข้มแข็งของเขาเหล่าน้ัน 46 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ 
อยู ่และศิลาของข้าพระองค์เป็ นที ่ควรสรรเสรญิ พระเจ้า
แหง่ความรอดของข้าพระองค์เป็ นที ่ ยกยอ่ง 47 คือพระเจ้า
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ผู้ประทานการแก้แค้นแก่ข้าพระองค์ และทรงปราบปราม
บรรดาชนชาติทัง้หลายให ้อยู ่ ภายใต้ อาํนาจของข้าพระองค์
48  ผู้ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากศั ตรู พระเจ้าข้า  พระองค์ 
ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเหนือพวกท่ี ลุ กขึ้นต่อสู้กับข้าพระองค์
 พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากคนทารุณโหดรา้ย
49  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  เพราะเหตุน้ี ข้าพระองค์จึงจะขอ
เทิดทูนพระองค์ ไว ้ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย และรอ้ง
เพลงสรรเสรญิพระนามของพระองค์ 50  พระองค์ ประทาน
ชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ แก่  กษัตรยิ ์ของพระองค์ และทรงสําแดง
ความเมตตาแก่ ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว ้น้ัน คือดาวดิ และแก่ 
เชื้อพระวงศ์ ของท่านเป็นนิตย์

19
 สิ ่งทัง้ปวงท่ีพระเจ้าทรงสรา้งแล้วประกาศสงา่ราศีของ

พระองค์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 ฟ้าสวรรค์ประกาศสงา่ราศีของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้า

สําแดงพระหตัถกิจของพระองค์ 2 วนัส่งถ้อยคําให ้แก่ว ัน
และคืนแจ้งความรู ้ให ้ แก่  คืน 3 วาจาไม่ มี ถ้อยคําก็ ไม่มี และ
ไม่ มี ใครได้ยนิเสียงฟ้า 4 ถึงกระน้ันเสียงฟ้าก็ออกไปทัว่แผ่น
ดินโลก และถ้อยคําก็ แพร ่ไปถึงสุดปลายพิ ภพ  พระองค์ ทรง
ตัง้พลับพลาไว ้ให ้ ดวงอาทิตย ์  ณ  ท่ี  น้ัน 5 ซ่ึงออกมาอยา่ง
เจ้าบ่าวออกมาจากหอ้งโถงของเขา และวิง่ไปตามวถีิด้วย
ความชื่นบานอยา่งชายฉกรรจ์ 6  ดวงอาทิตย ์ขึ้นมาจากสุด
ปลายฟ้าสวรรค์ข้างหน่ึง และโคจรไปถึงท่ีสุดปลายอกีข้าง
หน่ึง  ไม่มี  สิ ่งใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความรอ้นของมันได้
7  พระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์รอบคอบและฟ้ืนฟู จิต
วญิญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาหน้ั์นแน่นอนกระทําให้
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คนรูน้้อยมี ปัญญา 8  กฎเกณฑ์ ของพระเยโฮวาห์น้ันถูกต้อง
กระทําให ้จิ ตใจเปรมปร ีดิ ์พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์น้ัน
บร ิสุทธ ์ิกระทําใหด้วงตากระจ่างแจ้ง 9 ความยาํเกรงพระเย
โฮวาห์น้ันสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิตย์ คําตัดสินของพระ
เยโฮวาห ์ก็  เท ่ียงตรงและชอบธรรมทัง้สิน้ 10 น่าปรารถนา
มากกวา่ทองคํา  เออ ยิง่กวา่ทองคําเน้ื อด ีมากนัก หวานยิง่
กวา่น้ําผึ้งและรวงผึ้ง 11  อน่ึง  สิ ่งเหล่าน้ีเป็ นที ่ตักเตือนผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ การท่ีจะรกัษาข้อความเหล่าน้ั นก ็ ได้ บําเหน็ 
จอ ันใหญ่ ยิง่ 

 ดาว ิดทูลขอพระคุ ณ 
12  แต่  ผู้ ใดเล่าจะเข้าใจเรือ่งความผิดพลาดของตนได้

ขอพระองค์ทรงชาํระข้าพระองค์ ให ้พ้นจากความผิดท่ีซ่อน
เรน้อยู่ 13 ขอทรงยบัยัง้ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ให ้พ้นจากบาป
โดยประมาทน้ันด้วยเถิด ขออยา่ให้ มั นม ีอาํนาจเหนือข้า
พระองค์ เลย  แล ้วข้าพระองค์จะไร ้ตําหนิ และพ้นจากความ
ผิดจากการละเมิดท่ี ยิง่ใหญ่  น้ัน 14  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
กําลังของข้าพระองค์และพระผู้ ไถ่ ของข้าพระองค์  ขอให ้
ถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์ และการราํพึงในจิตใจเป็ 
นที ่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ เถิด 

20
การทูลขอพระพรโดยทางสถานบร ิสุทธ ์ิถึงหวัหน้านั กร 

้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 ขอพระเยโฮวาห์ทรงฟังท่านในวนัยากลําบาก พระนาม

ของพระเจ้าแหง่ยาโคบพิทั กษ ์รกัษาท่าน 2 ขอพระองค์ทรง
ให้ความชว่ยเหลือมาจากสถานบร ิสุทธ ์ิและทรงเพิม่กําลัง
ให ้แก่ ท่านมาจากเมืองศิ โยน 3 ขอทรงระลึกถึงเครือ่งถวาย
ทัง้สิน้ของท่าน และโปรดปรานเครือ่งเผาบูชาของท่าน เซ
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ลาห์ 4 ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่าน
ด้วย และให้โครงการท่ีท่านคิดน้ันสําเรจ็ทัง้สิน้ 5 เพื่อพวก
เราจะได้ โห ่รอ้งเน่ืองด้วยความรอดของท่าน และยกธงขึ้น
ในพระนามพระเจ้าของเรา ขอพระเยโฮวาหท์รงโปรดใหคํ้า
ทูลขอทัง้สิน้ของท่านสําเรจ็เถิด 6  บัดน้ี ข้าพเจ้าทราบวา่
พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว้  พระองค์ 
จะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และ
โดยชยัชนะอนัทรงอานภุาพด้วยพระหตัถ์ขวาของพระองค์
7 บ้างก็วางใจในรถรบ บ้างก็วางใจในม้า  แต่ เราจะระลึกถึง
พระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 8 เขาทัง้หลายจะล้ม
พับลงไป  แต่ เราจะลุกขึ้นยนืตรงอยู่ 9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให้รอดเถิด  ขอให ้ กษัตรยิ ์
ทรงฟังเม่ือข้าพระองค์ทัง้หลายรอ้งทูลต่อท่าน

21
การขอบพระคุณสําหรบัชยัชนะ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลง

สดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  กษัตรยิ ์จะเปรมปร ีดิ ใ์นพระกําลัง

ของ พระองค์ ท่าน จะ ปี ติ  ยนิดี อยา่ง ยิง่ ใน ความ รอด ของ
พระองค์ 2  พระองค์ ทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนา
ของท่าน และมิ ได้ ทรงยบัยัง้ สิง่ ท่ีรมิฝีปากท่านทูลขอ เซ
ลาห์ 3 เพราะพระองค์ทรงอาํนวยพรดี แก่  ท่าน  พระองค์ ทรง
สวมมงกุฎทองคําบร ิสุทธ ์ิบนศีรษะของท่าน 4 ท่านทูลขอ
ชวีติ และพระองค์ ก็ ประทานชวีติยนืนานเป็นนิตย ์นิรนัดร ์
5 สงา่ราศีของท่านใหญ่ยิง่เน่ืองด้วยความรอดของพระองค์
 พระองค์ ทรงประ ดับกษั ตร ิย์ ด้วยยศศั กด ์ิและความสงา่
โออ่า่ตระการ 6  พระองค์ ทรงโปรดให้ท่านรบัพระพรอยา่ง
ท่ีสุดเป็นนิตย์ และทรงกระทําให้ท่านยนิดีปรดีาอยา่งเหลือ
ล้นด้วยสี พระพักตร ์ของพระองค์ 7 เพราะกษั ตร ิย์วางใจใน
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พระเยโฮวาห์ และด้วยความเมตตาของพระองค์ ผู้  สูงสุด 
ท่านจะไม่หวัน่ ไหวเลย 8 พระหตัถ์ของพระองค์จะค้นพบ
เหล่าศั ตรู  ทัง้หลาย พระหตัถ์ขวาจะพบบรรดาผู้ ท่ี  เกล ียด
ชงัพระองค์ 9 เม่ือพระองค์ทรงพระพิโรธ  พระองค์ จะทรง
กระทําให้ เขารอ้นจัดดังเตาไฟ พระเยโฮวาห์จะทรงกลืน
เขาด้วยพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย
10  พระองค์ จะทรงทําลายลูกหลานของเขาเสียจากแผ่นดิน
โลก และพรากเชื้อสายของเขาจากบุตรทัง้หลายของมนษุย์
11  แม้ เขาทัง้หลายได้ปองรา้ยต่อพระองค์  แม้ เขาประดิษฐ์
เรือ่งชัว่รา้ย เขาก็จะกระทําไม่ สําเรจ็ 12 ฉะน้ันพระองค์จะ
ทรงกระทําให้เขาหนีพ่ายไปเม่ือพระองค์จะทรงเล็งธนูไป
ตรงหน้าเขาที เดียว 13 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็ นที ่
ยกยอ่งเชดิชูในพระกําลังของพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลาย
จะรอ้งเพลงสรรเสรญิฤทธานภุาพของพระองค์

22
ทรงพยากรณ์ถึงคําตรสัของพระเยซูบนกางเขน ถึงหวั

หน้านั กร ้องตามทํานองอาเยเลท ชาหาร์ เพลงสดุ ดี ของดา
วดิ

1 พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉน
พระองค์ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ เสีย  เหตุ ใดพระองค์ทรง
เมิน เฉย ท่ี จะ ชว่ย ข้า พระองค์ และ ต่อ ถ้อยคํา ครํา่ครวญ
ของ ข้า พระองค์ 2  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์รอ้งทูลในเวลากลางวนั  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงฟัง
ถึงกลางคืนข้าพระองค์ยงัรํา่ทูลต่อไปไม่ หยุด 3 ถึงอยา่งไร
พระองค์ทรงเป็นองค์ บรสุิทธิ ์  โอ  พระองค์ ประทับเหนือคํา
สรรเสรญิของคนอสิราเอล 4 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้
หลายวางใจในพระองค์ เขาทัง้หลายวางใจ และพระองค์
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ทรง ชว่ย เขา ให ้พ้น 5 เขา รอ้ง ทูล  พระองค์  ก็ ทรง ชว่ย เขา
ให ้รอด เขาวางใจในพระองค์ เขาจึ งม ิ ได้ รบัความอบัอาย
6 ข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอน  มิใช ่ คน คนก็ ด่า ประชาชน
ก็ ดู หมิน่ 7 บรรดา ผู้ ท่ี  เห ็นข้า พระองค์ ก็ หวัเราะ เยาะ เยย้
ข้าพระองค์ เขาบุ้ยรมิฝีปากและสัน่ศีรษะกล่าววา่ 8 �เขา
วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ วา่ พระองค์ จะ ทรง ชว่ย เขา ให ้พ้น 
จง ให ้พระองค์ ทรง ชว่ย เขา ให ้พ้น เพราะ พระองค์ ทรง พอ
พระทัย ใน เขา� 9 ถึง กระน้ัน พระองค์ ก็ ทรง เป็น ผู้นํา ข้า
พระองค์ออกมาจากครรภ์ มารดา และทรงให้ข้าพระองค์ มี 
ความหวงัใจเม่ืออยู ่ท่ี อกแม่ 10  ตัง้แต่  คลอด ข้าพระองค์ ก็ 
ต้องพึ่งพระองค์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ 
ตัง้แต่ ข้าพระองค์ยงัอยู่ในครรภ์ มารดา 11 ขออยา่ทรงหา่ง
ไกลข้าพระองค์ เพราะความยากลําบากอยู ่ใกล้ และไม่ มี  
ผู้ ใดชว่ย ได้ เลย 12  เหล่ าววั ผู้ ล้อมข้าพระองค์ ววั ผู้ แข ็ง
แรงแหง่บาชานล้อมข้าพระองค์ ไว ้13 มั นอ ้าปากกวา้งเข้า
ใส่ข้าพระองค์ ดัง่ สิงโตขณะกัดฉีกและคํารามรอ้ง 14 ข้า
พระองค์ ถู กเทออกเหมือนอยา่ง น้ํา กระดูกทัง้ สิน้ของข้า
พระองค์หลุ ดล ุ่ยไป  จิ ตใจก็เหมือนขี้ ผึ้ง ละลายภายในอก
ของข้าพระองค์ 15 กําลังของข้าพระองค์ เห ือดแหง้ไปเห
มือนเศษหม้ อด ิน และลิน้ของข้าพระองค์ ก็ เกาะติดท่ี ขา
กรรไกร  พระองค์ ทรงวางข้าพระองค์ ไว ้ในผงคลี มัจจุราช 
16 พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ ไว ้คนทําชัว่
หมู่ หน ่ึง ล้อมข้าพระองค์ เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์
17 ข้าพระองค์ นับกระดูก ทัง้หลายของข้าพระองค์ ได้ เป็น
ชิน้ๆ เขาจ้องมองและยิม้เยาะข้าพระองค์ 18 เส้ือผ้าของข้า
พระองค์เขาแบ่งปั นก ัน ส่วนเส้ือของข้าพระองค์น้ันเขาก็
จับสลากกัน 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์อยา่ทรง
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หา่งไกลเลย  โอ ข้าแต่ พระองค์ กําลังของข้าพระองค์ ขอ
ทรงเรง่รบีมาชว่ยข้าพระองค์ด้วยเถิด 20 ขอทรงชว่ยจิต
วญิญาณข้าพระองค์ ให ้พ้นจากดาบ ชว่ยชวีติข้าพระองค์
จากฤทธิข์องสุนัข 21 ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดพ้นจาก
ปาก สิงโต เพราะ พระองค์ ทรง ฟัง ข้า พระองค์ จาก บรรดา
เขาของม้ายูนิคอนเหล่าน้ันด้วย 22 ข้าพระองค์จะประกาศ
พระนามของพระองค์ แก่  พี่ น้องของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะสรรเสรญิพระองค์ ท่ามกลาง ชุ มน ุมชน 23 ท่านผู้ เกรง
กลัวพระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระองค์ ท่านเชื้อสายทัง้
หลายของยาโคบเอย๋ จงถวายสงา่ราศี แด่  พระองค์ ท่านเชื้อ
สายทัง้สิน้ของอสิราเอลเอย๋ จงเกรงกลัวพระองค์ 24 เพราะ
พระองค์ มิได้ ทรงดู ถู กหรอืสะอดิสะเอยีนต่อความทุกข์ยาก
ของผู้ ท่ี  ทุกข์ใจ และพระองค์ มิได้ ทรงซ่อนพระพักตร์จาก
เขา เม่ือ เขารอ้ง ทูล  พระองค์ ทรงสดับ 25 ข้าพระองค์จะ
สรรเสรญิ พระองค์ ใน ท่ี ชุ มน ุม ชน ใหญ่ ข้า พระองค์ จะ ทํา
ตามคําปฏิญาณต่อหน้าผู้ ท่ี เกรงกลัวพระองค์ 26 คนเสงีย่ม
เจียมตัวจะได้ กิ นอ ่ิม บรรดา ผู้ ท่ี แสวงหาพระองค์จะสรร
เสรญิพระเยโฮวาห์ ขอจิตใจของท่านทัง้หลายมี ช ีวิตอยู ่
เป็น นิตย ์ 27  ท่ี สุด ปลาย ทัง้ สิน้ ของ แผ่น ดิน โลก จะ จดจํา
และ หนั กลับ มา ยงั พระ เย โฮ วาห์ และ ครอบ คร ัวท ้ัง สิน้
ของ บรรดา ประชาชาติ จะ นมัสการ ต่อ พระ พักตร ์พระองค์ 
28 เพราะอาํนาจการปกครองเป็นของพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงครอบครองเหนือบรรดาประชาชาติ 29  เออ คน
รํา่รวยทัง้สิน้ของแผ่นดินโลกจะต้องกินเล้ียงและกราบลง
ต่อพระองค์ บรรดาผู้ ท่ี ลงไปสู่ ผงคลี ทัง้สิน้จะกราบไหว้ต่อ
พระพักตร ์พระองค์ คือบรรดาผู้ ท่ี รกัษาตัวให้คงชวีติอยู ่ไม่
ได้  แล ้ วน ้ัน 30 จะมีเชื้อสายๆหน่ึงปรนนิบั ติ  พระองค์ จะทรง
นับวา่พวกน้ันเป็นยุคท่ีถวายแก่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า 31 พวก
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เขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองค์ แก่  ชนชาติ  
หน ึ่งท่ีจะเกิดมา วา่พระองค์ ได้ ทรงกระทําการน้ัน

23
เพลงสดุ ดี ของผู้เล้ียงแกะ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ เล้ียงดู  ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ 
ขัดสน 2  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงท่ี ทุ ่งหญ้า
เขียว สด  พระองค์ ทรง นํา ข้าพเจ้า ไป ร ิมน ้ํา แดน สงบ 3  
พระองค์ ทรงฟ้ืนจิตวญิญาณของข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงนํา
ข้าพเจ้า ไป ใน ทาง ชอบ ธรรม เพราะ เหน็ แก่ พระนาม ของ
พระองค์ 4  แม้ ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุ ราช 
ข้า พระองค์ ไม่  กล ั วอ ัน ตรา ย ใดๆ เพราะ พระ องค์ ทรง สถิ 
ตก ับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลม
ข้าพระองค์ 5  พระองค์ ทรงเตรยีมสํารบัให้ข้าพระองค์ต่อ
หน้าต่อตาศั ตรู ของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเจิมศีรษะข้า
พระองค์ด้วยน้ํามัน ขันน้ําของข้าพระองค์ ก็ ล้นอยู่ 6  แน่  ที 
เดียวท่ี ความดี และความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอด
วนัคืนชวีติของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหสื์บไปเป็นนิตย์

24
 กษัตรยิ ์ ผู้ ทรงสงา่ราศี เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  แผ่ นดินโลกกับสรรพสิง่ในโลกน้ันเป็นของพระเยโฮ
วาห์ ทัง้พิภพกับบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในพิภพน้ัน 2 เพราะพระองค์
เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนา
มันไว้เหนือน้ํา 3  ผู้ ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเยโฮวาห์
และผู้ใดจะยนือยู่ในท่ี บรสุิทธิ ์ของพระองค์ 4 คือผู้ ท่ี  มี มือ
สะอาดและใจบร ิสุทธ ์ิ  ผู้  ท่ี  มิได้ ปลงใจในสิง่ไร้สาระและมิ 
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ได้ ปฏิญาณอยา่งหลอกลวง 5 เขาจะรบัพระพรจากพระเย
โฮวาห์ และความชอบธรรมจากพระเจ้าแหง่ความรอดของ
เขา 6  อยา่งน้ี แหละเป็นยุคท่ีเสาะหาพระองค์  ท่ี เสาะหาพระ
พักตรข์องพระองค์  โอ ยาโคบเอย๋ เซลาห์ 7  โอ  ประตู เมือง
เอย๋ จงยกหวัของเจ้าขึ้นเถิด  บานประตู  นิรนัดร ์ เอย๋ จงยกขึ้น
เถิด เพื่อกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงสงา่ราศีจะได้เสด็จเข้ามา 8  กษัตรยิ ์ 
ผู้ ทรงสงา่ราศีน้ันคือผู้ ใด คือพระเยโฮวาห์  ผู้  เข ้มแข็งและ
ทรงอาน ุภาพ พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงอานภุาพในสงคราม 9  โอ 
 ประตู เมืองเอย๋ จงยกหวัของเจ้าขึ้นเถิด  บานประตู  นิรนัดร ์ 
เอย๋ จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงสงา่ราศีจะได้เสด็จเข้า
มา 10  กษัตรยิ ์ ผู้ ทรงสงา่ราศีน้ันคือผู้ ใด คือพระเยโฮวาห์
จอมโยธา  พระองค์ ทรงเป็นกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงสงา่ราศี เซลาห์

25
 ดาว ิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  จิ ตวญิญาณข้าพระองค์ตัง้ใจ
แน่วแน่ในพระองค์ 2  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์วางใจในพระองค์ ขออยา่ให้ข้าพระองค์ ได้  อาย ขอ
อยา่ให ้ศัตรู ของข้าพระองค์ ได้ ไชโยเหนือข้าพระองค์ 3  เออ 
อยา่ให ้ผู้ ใดๆท่ีเฝ้าพระองค์ อยู ่น้ันได้ อาย  แต่  ผู้  ท่ี ละเมิดโดย
ไม่ มี  เหตุ น้ันขอให ้ได้ รบัความอาย 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงกระทําให้ข้าพระองค์ รู ้จักพระมรรคาของพระองค์
ขอ ทรง สอน วถีิ ของ พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 5 ขอ ทรง นํา
ข้าพระองค์ไปในความจรงิของพระองค์ และขอทรงสอน
ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแหง่ความรอด
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์ อยู ่ วนัยงัค่ํา 6  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์
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และถึงความเมตตาของพระองค์ ด้วยสิง่เหล่าน้ั นม ีมาแต่
กาลก่อน

การทูลขอใหอ้ภัยความผิดบาปของตน
7 ขออยา่ทรงนึกถึงบาปในวยัหนุ่มของข้าพระองค์ หรอื

การละเมิดของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ด้วย
เหน็แก่ ความดี ของพระองค์ ขอทรงนึกถึงข้าพระองค์ด้วย
เหน็แก่ความเมตตาของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ผู้ประเสรฐิและเท่ียงธรรม เพราะฉะน้ันพระองค์จะทรงสัง่
สอนพระมรรคาน้ันแก่คนบาป 9  พระองค์ จะทรงนําคนใจ
ถ่อมไปในสิง่ท่ี ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์ แก่ คน
ใจถ่ อม 10 พระมรรคาทัง้ สิน้ของพระเยโฮวาห์ เป็นความ
เมตตาและความจรงิ  แก่ บรรดาผู้ ท่ี รกัษาพันธสัญญาและ
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
เพื่อเหน็แก่พระนามของพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชัว่
ชา้ของข้าพระองค์ เพราะความชั ่วน ้ันใหญ่โตนัก 12  ผู้ ใด
เล่าท่ีเป็นคนยาํเกรงพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงสัง่สอน
ผู้ น้ันในทางท่ีเขาควรเลือกได้ 13  จิ ตวญิญาณเขาเองจะ
อาศัยอยู ่อยา่งสงบ และเชื้อสายของเขาจะได้ แผ่ นดินเป็น
กรรมสิทธิ์ 14 ความลึ กล ับของพระเยโฮวาห ์มี  อยู ่ แก่  คนที ่
ยาํเกรงพระองค์ และพระองค์จะทรงแจ้งพันธสัญญาของ
พระองค์ แก่ เขาเหล่าน้ัน 15 ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเย
โฮ วาห ์เสมอ เพราะ พระองค์ จะ ทรง ถอน เท้า ของ ข้าพเจ้า
ออกจากข่าย 16 ขอพระองค์ทรงหนัมาทางข้าพระองค์ และ
มีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ วา้เหว ่และ
เป็น ทุกข์ อยู ่ 17 ความ ยาก ลําบาก ใน ใจ ของ ข้า พระองค์ ก็ 
ขยายกวา้งออกไป  โอ ขอทรงนําข้าพระองค์ออกจากความ
ทุกข์ใจของข้าพระองค์ 18 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยาก
และความยากลําบากของข้าพระองค์ และทรงยกบาปทัง้
สิน้ของข้าพระองค์ เสีย 19 ขอทรงพิจารณาวา่คู่ อร ิของข้า
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พระองค์ มี มาก เท่าใด และ เขา เกลียด ชงั ข้า พระองค์ ด้วย
ความเกลียดอยา่งทารุณสักเพียงใด 20  โอ ขอทรงระแวด
ระวงัชวีติของข้าพระองค์ และชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น ขออยา่
ให้ข้าพระองค์ ได้ รบัความอาย เพราะข้าพระองค์วางใจใน
พระองค์ 21  ขอให ้ความสุ จร ิตและความเท่ียงธรรมสงวนข้า
พระองค์ ไว ้เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์ อยู ่22  โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ขอทรงไถ่อสิราเอลออกจากความยากลําบาก
ทัง้สิน้ของเขา

26
 ดาว ิดพึ่งพระเจ้าในความสุ จร ิตของท่าน เพลงสดุ ดี ของ

ดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์ดําเนินอยู่ในความสุ จร ิตของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ ได้ วางใจในพระเยโฮวาห์ ฉะน้ันข้าพระองค์จะไม่ 
พลาด 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพิสู จน ์ข้าพระองค์ และ
ลองข้าพระองค์ เถิด ทดสอบใจและจิตของข้าพระองค์ เถิด 
3 เพราะความเมตตาของพระองค์ อยู ่ต่อตาข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์ดําเนินในความจรงิของพระองค์ 4 ข้าพระองค์ 
มิได้ น่ังอยู่กับคนไร ้สาระ หรอืจะมิ ได้ สมาคมกับคนมารยา
5 ข้าพระองค์ เกล ียดชุ มน ุมคนท่ี ทําชัว่ และข้าพระองค์จะ
ไม่น่ั งก ับคนชัว่ 6  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อความบร ิสุทธ ์ิ
ข้าพระองค์จะชาํระมือและจะเดินอยู่รอบแท่นของพระองค์
7 พลางประกาศด้วยเสียงแหง่การโมทนาพระคุณและบอก
เล่า ถึงพระราชกิจมหศัจรรย์ ทัง้ สิน้ของพระองค์ 8 ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รกัพระนิเวศอนัเป็ นที ่ประทับของ
พระองค์ และ สถาน ท่ี ประทับ แหง่ เกียรติยศ ของ พระองค์
9 ขออยา่ทรงกวาดจิตวญิญาณข้าพระองค์ไปกับคนบาป
หรอืกวาดชวีติของข้าพระองค์ไปกับคนกระหายเลื อด 10 คือ
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คนซ่ึงในมือของเขามีแผนการชัว่ และมือขวาของเขาเต็ มด 
้วยสินบน 11  แต่ สําหรบัข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในความ
สุ จรติ ขอทรงไถ่ข้าพระองค์และทรงกรุณาต่อข้าพระองค์
12  เท ้าของข้าพระองค์ เหย ียบอยู่บนพื้นราบ ข้าพระองค์จะ
สรรเสรญิพระเยโฮวาหใ์นท่ี ชุมนมุชน 

27
 ดาว ิดย ึดม ่ันในความเชื่อโดยฤทธิ์อาํนาจของพระเจ้า

เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นความสวา่งและความรอดของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที 
่ กําบัง เข้มแข็งแหง่ชวีติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร
2 เม่ือคนชัว่ได้ เข ้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเน้ือข้าพเจ้า คือ
ปฏิ ปักษ์ และคู่ อร ิของข้าพเจ้า เขาได้สะดุดและล้มลง 3  แม้ 
กองทัพตัง้ค่ายสู้ ข้าพเจ้า  จิ ตใจของข้าพเจ้าจะไม่ กลัว  แม้ 
ข้าพเจ้าจะได้รบัภัยสงคราม ข้าพเจ้ายงัไวใ้จได้ อยู ่

 ดาว ิดปรนนิบั ติ พระเจ้าด้วยความรกั
4 ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หน่ึงจากพระเยโฮวาห์ซ่ึงข้าพเจ้าจะ

เสาะแสวงหาเสมอ คือท่ีข้าพเจ้าจะได้ อยู ่ในพระนิเวศของ
พระ เย โฮ วาห์ ตลอด วนั เวลา ชัว่ ชวีติ ของ ข้าพเจ้า เพื่อ จะ
ดูความงามของพระเยโฮวาห์ และเพื่อจะพินิจพิจารณา
อยู่ในพระวหิารของพระองค์ 5 เพราะพระองค์จะทรงซ่อน
ข้าพเจ้าในท่ีกําบังของพระองค์ในยามยากลําบาก  พระองค์ 
จะปิดข้าพเจ้าไว้ในท่ีซ่อนเรน้แหง่พลับพลาของพระองค์  
พระองค์ จะทรงตัง้ข้าพเจ้าไว้สูงบนศิ ลา 6 และบัดน้ีศีรษะ
ของข้าพเจ้าจะเชดิขึ้นเหนือศั ตรู ของข้าพเจ้าท่ี อยู ่ รอบข้าง 
ฉะน้ันข้าพเจ้าจะถวายเครือ่ง สัตวบูชาแหง่การโห่รอ้ง ใน
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พลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงและรอ้งเพลง
สรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห์ 7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับเม่ือข้าพระองค์รอ้งทู ลด ้วยเสียงของข้าพระองค์
ขอทรงกรุณาและตรสัตอบข้าพระองค์ 8  พระองค์ ตรสัแล้ 
วว ่า �จงหาหน้าของเรา�  จิ ตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ 
วา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์
ของพระองค์� 9 ขออยา่ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์
จากข้าพระองค์ อยา่ผลักไสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ออกไปเสีย
ด้วยความกริว้  พระองค์ ทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ ของข้าพระองค์
 โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ขออยา่
ทรงทิง้ข้าพระองค์ หรอืสละข้าพระองค์ เสีย 10  แม้  บิ ดาและ
มารดาของข้าพระองค์ทอดทิง้ข้าพระองค์  แต่ พระเยโฮวาห์
จะทรงยกข้าพระองค์ ขึ้น 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอสอน
มรรคาของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ และทรงนําข้าพระองค์
ไปบนวถีิ ราบ  เหตุ ด้วยศั ตรู ของข้าพระองค์ 12 ขออยา่ทรง
มอบข้าพระองค์ ไว ้กับปฏิ ปักษ์  ให ้เขาทําตามใจชอบ เพราะ
พยานเท็จได้ ลุ กขึ้นสู้ข้าพระองค์ และเขาหายใจออกมาเป็น
ความทารุ ณ 13 ข้าพเจ้าคงหมดสติไปนอกจากข้าพเจ้าเชื่อ
วา่ ข้าพเจ้าจะเหน็ความดีของพระเยโฮวาห ์ท่ี ในแผ่นดิน
ของคนเป็น 14 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ จงเข้มแข็ง และ
พระองค์จะทําให ้จิ ตใจของท่านกล้าหาญ  เออ จงรอคอย
พระเยโฮวาห ์เถิด 

28
 ดาว ิดทูลขอเรือ่งศั ตรู ของท่าน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์
ศิลา ของ ข้า พระองค์ ขอ อยา่ ให้ พระกร รณ หนวก ต่อ ข้า
พระองค์ เกรงวา่ถ้าพระองค์ทรงเงยีบอยู่ต่อข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่าน้ั นที ่ลงไปยงัปากแดนผู้ 
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ตาย 2 ขอทรงสดับเสียงวงิวอนของข้าพระองค์ ขณะเม่ือ
ข้าพระองค์รอ้งทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ ขณะเม่ือ
ข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ขึ้นตรงต่อท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุด
ของพระองค์ 3 ขออยา่ทรงกวาดข้าพระองค์ไปพรอ้มกับคน
ชัว่ กับบรรดาคนท่ีกระทําความชัว่ชา้  ผู้  พู  ดอย ่างสันติกับ
เพื่อนบ้านของตน  แต่ การปองรา้ยอยู่ในใจของเขาทัง้หลาย
4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชัว่
แห ่งก ิจการของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานน้ํามือของ
เขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร 5 เพราะเขาไม่นับถือ
พระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรอืพระหตัถกิจของพระองค์
 พระองค์ จะทรงพังเขาลงและไม่สรา้งเขาขึ้ นอ ีก

 สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์
6  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสดับเสียง

วงิวอนของข้าพเจ้า 7 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังและเป็น
โล่ของข้าพเจ้า  จิ ตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้า
จึงได้รบัความอุปถัมภ์ ฉะน้ันจิตใจของข้าพเจ้าจึงปี ติ  ยนิดี  
ยิง่ ข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่ พระองค์ ด้วยบทเพลงของ
ข้าพเจ้า 8 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น กําลัง ของ เขา ทัง้ หลาย
 พระองค์ ทรง เป็น ป้อม แหง่ ความ รอด ของ ผู้รบั เจิม ของ
พระองค์

การอธษิฐานเผื่อประชาชน
9 ขอทรงชว่ยประชาชนของพระองค์ ให ้ รอด และอาํนวย

พระพรแก่มรดกของพระองค์ ขอทรงเป็นผู้ เล้ียงดู  เขา และ
หอบหิว้เขาไปเป็นนิตย์

29
 ดาว ิดขอให้บรรดาเจ้านายถวายสงา่ราศี แด่ พระเยโฮ

วาห์ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
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1  โอ ข้าแต่เทวชพีทัง้หลาย จงถวายแด่พระเยโฮวาห ์
เถิด จงถวายสงา่ราศีและพระกําลังแด่พระเยโฮวาห์ 2 จง
ถวายสงา่ราศี ซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์ แด่ พระเย
โฮ วาห์ จง นมัสการ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย เครือ่ง ประดับ แหง่
ความบร ิสุทธ ์ิ 3 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห ์อยู ่เหนือน้ํา
พระเจ้าแหง่สงา่ราศีทรงคะนองเสียง คือพระเยโฮวาห์ทรง
อยู่เหนือน้ําทัง้หลาย 4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ทรง
ฤทธาน ุภาพ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์เต็ มด ้วยความ
สูงส่ง 5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หกัต้นสนสีดาร์ พระ
เย โฮ วาห์ ทรง หกั ต้นสน สี ดาร ์แห ่ง เลบานอน 6  พระองค์ 
ทรงกระทําให้พวกเขากระโดดเหมือนลูกววั เลบานอนและ
สี ร ีออ น เหมือน ม้า ยูนิคอน หนุ่ม 7 พระ สุรเสียง ของ พระ
เยโฮวาห์แยกเปลวเพลิงออกจากกัน 8 พระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์ สัน่ ถิน่ ทุ รก ันดาร พระเยโฮวาห์ทรงสัน่ ถิน่
ทุ รก ันดารแหง่เมืองคาเดช 9 พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์กระทําให้กวางตัวเมียตกลูก และทําให้ป่าดงโหรงเหรง
และในพระวหิารของพระองค์ ทุ กคนกล่าวถึงสงา่ราศีของ
พระองค์ 10 พระเยโฮวาห์ประทับเหนือน้ําท่วม พระเยโฮ
วาห์ประทับเป็นกษั ตร ิย ์เป็นนิตย ์ 11 พระเยโฮวาห์จะทรง
ประทานกําลังแก่ประชาชนของพระองค์ พระเยโฮวาห์จะ
ทรงอาํนวยพระพรแก่ประชาชนของพระองค์ ให ้ มี  สันติภาพ 

30
 ดาว ิด สรรเสรญิ พระเจ้า เพราะ พระองค์ ทรง ชว่ย ท่าน

พ้น ได้ เพ ลง สดุ ดี และ บทเพลง ของ ดา วดิ  ณ  พิธ ีถวาย
พระราชวงัของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะยอพระเกียรติ 
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมา และมิ ได้ 
ทรงให ้คู่อร ิของข้าพระองค์เปรมปร ีดิ ์เพราะข้าพระองค์ 2  โอ 
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ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ้ง
ทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงรกัษา
ข้าพระองค์ ให ้ หาย 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรง
นําจิตวญิญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนผู้ ตาย ทรง
ใหข้้าพระองค์ มีชวีติ เพื่อข้าพระองค์ ไม่ ต้องลงไปสู่ปากแดน
ผู้ ตาย 4  โอ ท่านว ิสุทธ ิชนของพระองค์ เอย๋ จงรอ้งสรรเสรญิ
พระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเม่ือระลึกถึงความบร ิสุทธ ์ิ
ของพระองค์ 5 เพราะพระพิโรธของพระองค์น้ันเป็นแต่ ชัว่
ขณะหน่ึง และความโปรดปรานของพระองค์น้ันตลอดชวีติ
 การรอ้งไห ้อาจจะออ้ยอิ่งอยู่สั กค ืนหน่ึง  แต่ ความชื่นบาน
จะมาเวลาเชา้ 6 ข้าพระองค์ พู ดในความเจรญิรุง่เรอืงของ
ข้าพระองค์ วา่ �ข้าพเจ้าจะไม่หวัน่ ไหวเลย� 7 ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ โดยความโปรดปรานของพระองค์  พระองค์ ทรง
สถาปนาข้าพระองค์ ไว ้อยา่งภูเขาเข้มแข็ง พอพระองค์ทรง
ซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพระองค์ ก็  ลําบากใจ 8  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ และข้า
พระองค์ ได้ วงิวอนพระเยโฮวาห ์วา่ 9 �จะได้กําไรอะไรจาก
โลหติของข้าพระองค์เม่ือข้าพระองค์ลงไปยงัปากแดนผู้ 
ตาย  ผงคลี จะสรรเสรญิพระองค์ หรอื มันจะบอกเล่าเรือ่ง
ความจรงิของพระองค์ หรอื 10  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับและทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ ของข้าพระองค์� 11 สําหรบั
ข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเปล่ียนการไว ้ทุกข์ เป็นการเต้นราํ
 พระองค์ ทรงแก้เส้ือผ้ากระสอบของข้าพระองค์ ออก และ
ทรงคาดเอวข้าพระองค์ ด้วยความยนิดี 12 เพื่อจิตวญิญาณ
ของข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์และไม่ น่ิง
เงยีบ  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะถวายโมทนาแด่ พระองค์  เป็นนิตย ์
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31
 ดาว ิดไว้วางใจในพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี 

ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขอ

อยา่ให้ข้าพระองค์ ได้ อายเลย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้น
ในความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขอทรงเงีย่พระกรรณให ้
แก่ ข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดอยา่งรวดเรว็
เถิด ขอพระองค์ทรงเป็นศิลาเข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็น
ป้อมปราการเข้มแข็งท่ีจะชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด 3 พระเจ้า
ข้า  พระองค์ ทรง เป็น ศิลา และ เป็น ป้อม ปราการ ของ ข้า
พระองค์ ขอทรงพาและนําข้าพระองค์ด้วยเหน็แก่พระนาม
ของพระองค์ 4 ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายท่ีพวก
เขาวางอยา่งลับๆเพื่ อด ักข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
เป็นกําลังของข้าพระองค์ 5 ข้าพระองค์มอบจิตวญิญาณ
ของข้าพระองค์ ไว ้ในพระหตัถ์ของพระองค์  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแหง่ความจรงิ  พระองค์ ทรงไถ่ข้าพระองค์ 
แล้ว 6ข้าพระองค์ เกล ียดบรรดาผู้ ท่ี นับถือพระเทียมเท็จ  แต่ 
ข้าพระองค์วางใจในพระเยโฮวาห์ 7 ข้าพระองค์จะเปรมปร ี
ดิ แ์ละยนิดีในความเมตตาของพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
ทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของข้าพระองค์  พระองค์ ทรง
ทราบเรือ่งความทุกข์ยากแหง่จิตวญิญาณของข้าพระองค์
8 และมิ ได้ ทรงมอบข้าพระองค์ ไว ้ในมือของศั ตรู  พระองค์ 
ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ ไว ้ในท่ี กวา้งขวาง 9  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์ กําลัง ทุกข์ ใจ  นัยน์ ตา ของ ข้า พระองค์ ก็ รว่ง โรย
ไปเพราะความระทม ทัง้ จิตวญิญาณและรา่งกายของข้า
พระองค์ ด้วย 10 เพราะชวีติของข้าพระองค์ ก็ รอ่ยหรอไป
ด้วยความทุกข์ โศก และปีเดือนของข้าพระองค์ ก็ หมดไป
ด้วยการถอนหายใจ กําลังของข้าพระองค์ออ่นลงเพราะ
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ความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ และกระดูกของข้าพระองค์ ก็ 
รว่งโรยไป 11 ข้าพระองค์เป็ นที ่นินทาท่ามกลางบรรดาปฏิ 
ปักษ์ ของข้าพระองค์ โดยเฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านของ
ข้าพระองค์ เป็นเรือ่งน่าครั ่นคร ้ามของผู้ ท่ี  คุ้นเคย  ผู้  ท่ี  เห น็ข้า
พระองค์ในถนนก็ หนี ข้าพระองค์ ไป 12 เขาลืมข้าพระองค์
เสียประหน่ึงวา่เป็นคนตายแล้ว ข้าพระองค์เหมือนอยา่ง
ภาชนะท่ี แตก 13 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้ ยนิเสียงซุบซิบ
ของคนเป็ นอ ันมาก  มี ความสยดสยองอยู ่ทุ  กด ้าน ขณะ
เม่ือเขารว่มกันคิดแผนการต่อสู้ข้าพระองค์  ขณะท่ี เขาปอง
รา้ยชวีติของข้าพระองค์ 14  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่ ข้า
พระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวา่ � พระองค์ ทรง
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์� 15 วนัเวลาของข้าพระองค์ อยู ่
ในพระหตัถ์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้
พ้ นม ือศั ตรู และผู้ข่มเหงของข้าพระองค์ 16 ขอพระพักตร ์
พระองค์ ทอแสง บน ผู้ รบั ใช ้ของ พระองค์ ขอ ทรง ชว่ย ข้า
พระองค์ ให ้รอด ด้วย ความ เมตตา ของ พระองค์ 17  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ ให้ข้าพระองค์ ได้  อาย เพราะข้า
พระองค์รอ้งทูลพระองค์  ขอให ้คนชัว่ได้ อาย  ขอให ้เขาเงยีบ
เสียงไปยงัแดนผู้ ตาย 18  ขอให ้รมิฝีปากท่ี มุ สาเป็นใบ้ ซ่ึงพูด
ทะล่ึงอวดดีต่อคนชอบธรรม ด้วยความจองหองและการดู 
หมิน่ 

 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
19  โอ  ความดี ของพระองค์ อุ ดมสักเท่าใดท่ี พระองค์ ทรง

สะสมไวเ้พื่อบรรดาผู้ ท่ี เกรงกลัวพระองค์ และทรงกระทําไว้
เพื่อผู้ ท่ี วางใจในพระองค์ ต่อหน้าบุตรทัง้หลายของมนษุย์
20  พระองค์ ทรงซ่อนเขาไว้ในความลึ กล ับแหง่พระพักตร ์
พระองค์  ให ้พ้นจากการปองรา้ยของมนษุย์  พระองค์ ทรงยดึ
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เขาไว้อยา่งลึ กล ับในท่ีกําบังของพระองค์ ให ้พ้นจากลิ ้นที ่ 
ทะเลาะววิาท 21  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ทรง สําแดง ความ เมตตา อยา่ง มหศัจรรย์ ของ พระองค์ แก่ 
ข้า พระองค์ ใน เมือง เข้ม แข็ง 22 ด้วย ข้า พระองค์ กล ่า วอ
ยา่งรบีรอ้นวา่ �ข้าพระองค์ ถู กตัดขาดไปพ้นสายพระเนตร
ของ พระองค์ แล้ว �  แต่  พระองค์ ยงั ทรง ได้ยนิ เสียง แหง่
คํา วงิวอน ของ ข้า พระองค์ เม่ือ ข้า พระองค์ รอ้ง ทูล ขอ ต่อ
พระองค์ 23  โอ ท่านบรรดาว ิสุทธ ิชนทัง้สิน้ของพระองค์ เอย๋ 
จงรกัพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาหท์รงพิทั กษ ร์กัษาคน
สัตย์ซ่ือไว้  แต่ ทรงสนองผู้กระทําอหงัการอยา่งเต็มขนาด
24 จงเข้มแข็ง และพระองค์จะให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด
ท่านทัง้ปวงผู้หวงัใจในพระเยโฮวาห์

32
ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ ท่ี  เชื่อ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

มัสคิลบทหน่ึง
1  บุ คคลผู้ซ่ึงได้รบัอภัยการละเมิดแล้ วก ็ เป็นสุข คือผู้ทรง

กลบเกล่ือนบาปให ้น้ัน 2  บุ คคลซ่ึงพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรง
ถือโทษความชัว่ชา้ก็ เป็นสุข คือผู้ ท่ี  ไม่มี การหลอกลวงในใจ
ของเขา 3 เม่ือข้าพระองค์ น่ิงเงยีบ รา่งกายของข้าพระองค์ 
ก็ รว่ง โรย ไป โดย การ ครํา่ครวญ วนั ยงั ค่ํา ของ ข้า พระองค์
4 พระหตัถ์ ของ พระองค์ หน ัก อยู่ บน ข้า พระองค์ ทัง้ วนั ทัง้
คืน กําลังของข้าพระองค์ ก็  เห ่ียวแหง้ไปอยา่งความรอ้นใน
หน้าแล้ง เซลาห์ 5 ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์
ต่อพระองค์ และข้าพระองค์ มิได้ ซ่อนความชัว่ ชา้ของข้า
พระองค์ ไว ้ข้าพระองค์ทูลวา่ �ข้าพระองค์จะสารภาพการ
ละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเยโฮวาห�์  แล ้วพระองค์ทรง
ยกโทษความชัว่ชา้แหง่ความบาปของข้าพระองค์ เซลาห์
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6 เพราะฉะน้ันทุกคนท่ีตามทางของพระเจ้าจะอธษิฐานต่อ
พระองค์ ในเวลา ท่ีจะพบพระองค์ ได้ ในเวลา น้ํา ท่วมมาก
น้ํา จะ ไม่ มา ถึง คน น้ัน 7  พระองค์ ทรง เป็ นที ่ซ่อน ของ ข้า
พระองค์  พระองค์ ทรงสงวนข้าพระองค์ ไว ้จากความยาก
ลําบาก  พระองค์ ทรงล้อมข้าพระองค์ ไว ้ด้วยเพลงฉลองการ
ชว่ยให ้พ้น เซลาห์ 8 เราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางท่ี เจ้ 
าควรจะเดินไป เราจะให้คําปรกึษาแก่ เจ้ าด้วยจับตาเจ้าอยู่
9 อยา่เป็นเหมือนม้าหรอืล่อท่ีปราศจากความเข้าใจ ซ่ึงต้อง
ติดเหล็กขวางปากและบังเหยีน  มิ ฉะน้ั นม ั นก ็ จะเข้ ามาหา
เจ้า 10อนัความทุกขข์องคนชั ่วน ั ้นม ี มาก  แต่ ความเมตตาจะ
ล้อมบุคคลท่ีวางใจในพระเยโฮวาห์ 11 ข้าแต่คนชอบธรรม
จงยนิดีในพระเยโฮวาห์ และเปรมปร ีดิ ์ บรรดาท่านผู้ มี ใจ
เท่ียงตรงจงโหร่อ้งเถิด

33
การสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์

1  โอ ข้าแต่ท่านผู้ ชอบธรรม จงเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์
การสรรเสรญิน้ันควรแก่คนเท่ียงธรรม 2 จงสรรเสรญิพระ
เยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ จงถวายสดุ ดี  แด่  พระองค์ ด้วยพิณ
ใหญ่และพิณสิบสาย 3 จงรอ้งเพลงบทใหม่ถวายพระองค์
จงดีดสายอยา่งแคล่วคล่องพรอ้มกับโห ่รอ้ง 4 เพราะพระ
วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห ์เท่ียง ธรรม และ บรรดา พระ ราช
กิจของพระองค์ ก็ สําเร ็จด ้วยความจรงิ 5  พระองค์ ทรงรกั
ความชอบธรรมและความยุ ติ  ธรรม  แผ่ นดินโลกเต็ มด ้วย
ความดีของพระเยโฮวาห์ 6 โดยพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ฟ้าสวรรค์ ก็  ถู กสรา้งขึ้นมา กับบรวิารทัง้ปวงก็ด้วยลม
พระโอษฐ์ของพระองค์ 7  พระองค์ ทรงรวบรวมน้ําทะเลไว้
ด้วยกันเป็นกองใหญ่ และทรงเก็ บท ่ีลึกไวใ้นคลัง 8  ให ้ แผ่ น
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ดินโลกทัง้สิน้ยาํเกรงพระเยโฮวาห์  ให ้บรรดาชาวพิภพทัง้
ปวงยนืตะลึงพรงึเพรดิต่อพระองค์ 9 เพราะพระองค์ ตรสั 
มั นก ็ เก ิดขึ้นมา  พระองค์ ทรงบัญชา มั นก ็ ออกมา 10 พระ
เยโฮวาห์ทรงใหก้ารปรกึษาของชาติต่างๆเปล่าประโยชน์  
พระองค์ ทรงให้แผนงานของชนชาติทัง้หลายไร ้ผล 11 คํา
ปรกึษาของพระเยโฮวาหตั์ ้งม ่ันคงเป็น นิตย์ พระ ดําริใน
พระทัยของพระองค์ อยู ่ ทุ กชั ่วอายุ 12  ประชาชาติ  ท่ี พระเจ้า
ของเขาคือพระเยโฮวาห ์ก็  เป็นสุข คือชนชาติ ซ่ึงพระองค์
ทรงเลือกสรรไว้ เป็นมรดกของพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์
ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์  พระองค์ ทอดพระเนตรบุตร
ทัง้หลายของมนษุย์ 14 จากท่ี ซ่ึงพระองค์ประทับพระองค์
ทอดพระเนตรเหนือชาวแผ่นดินโลกทัง้สิน้ 15 คือพระองค์ 
ผู้ ทรง ประดิษฐ์ จิ ต ใจ ของ เขา ทัง้ หลาย ทุก คน และ ทรง
พิจารณา กิจการ ของ เขา ทัง้ หลาย ทัง้ สิน้ 16 กองทัพ ใหญ่
หาชว่ยให ้กษัตรยิ ์ องค์  หน ่ึงองค์ใดรอดพ้นไปไม่ กําลั งอ ัน
มากมายก็ ไม่ ชว่ย นักรบให้พ้น ได้ 17 ม้า ศึกจะ เป็ นที ่หวงั
ความปลอดภั ยก ็หาไม่ กําลังมหาศาลของมั นก ็ชว่ยให้รอด
ไม่ ได้ 18  ดู  เถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห ์อยู ่เหนือ ผู้ ท่ี 
ยาํเกรงพระองค์ เหนือผู้ ท่ี หวงัในความเมตตาของพระองค์
19 เพื่อพระองค์จะทรงชว่ยจิตวญิญาณของเขาให้พ้นจาก
มัจจุ ราช และใหเ้ขาดํารงชวีติอยู ่ได้ ในเวลากันดารอาหาร

ความไวว้างใจในพระเจ้า
20  จิ ตวญิญาณของเราทัง้หลายรอคอยพระเยโฮวาห์  

พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเรา 21  เออ  
จิ ตใจของเราทัง้หลายยนิดีในพระองค์ เพราะเราวางใจใน
พระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 22  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
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ความเมตตาของพระองค์จงอยู่เหนือข้าพระองค์ทัง้หลาย
ตามท่ีข้าพระองค์หวงัใจในพระองค์

34
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าและแนะนําให้คนอื่นทําเช ่นก ัน

เพลงสดุ ดี ของดาวดิเม่ือท่านทําเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลค  
พระองค์ จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ ไป 

1 ข้าพเจ้า จะ สรร เส รญิ พระ เย โฮ วาห ์ตลอด ไป คํา
สรรเสรญิพระองค์ อยู ่ ท่ี ปากข้าพเจ้าเรือ่ยไป 2  จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าจะโออ้วดในพระเยโฮวาห์  คนที ่เสงีย่มเจียมตัวจะ
ฟังและยนิดี 3  โอ เชญิยอพระเกียรติพระเยโฮวาห ์พร ้อม
กับข้าพเจ้า  ให ้เราสรรเสรญิพระนามของพระองค์ ด้วยกัน 
4 ข้าพเจ้า ได้แสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงฟัง
ข้าพเจ้า และทรงชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลั วท ้ังสิน้
ของข้าพเจ้า 5 เขาทัง้หลายเพ่ งด ู พระองค์ และเบิกบาน  หน ้า
ตาของเขาจึงไม่ต้องอาย 6คนจนคนน้ีรอ้งทูล และพระเยโฮ
วาห์ทรงสดับ และทรงชว่ยเขาให้พ้นจากความยากลําบาก
ทัง้สิน้ของเขา 7  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์ได้ ตัง้ค่ายล้อม
บรรดาผู้ ท่ี เกรงกลัวพระองค์ และชว่ยเขาทัง้หลายให ้รอด 
8  โอ ขอเชญิช ิมด ู แล ้วจะเห ็นว ่าพระเยโฮวาห ์ประเสรฐิ  
คนที ่วางใจในพระองค์ ก็  เป็นสุข 9  โอ ท่านว ิสุทธ ิชนทัง้หลาย
ของพระองค์ จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์ เพราะผู้ ท่ี ยาํเกรง
พระองค์ ไม่  ขาดแคลน 10  เหล่ าสิงโตหนุ่มยงัขาดแคลนและ
หวิโหย  แต่ บรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ขาดของดี 
ใดๆ 11  บุ ตรทัง้หลายเอย๋ มาเถิด มาฟังเรา เราจะสอนเจ้า
ถึงความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ 12  มนษุย ์คนใดผู้ปรารถนา
ชวีติและรกัวนัคืนทัง้หลาย เพื่อเขาจะได้ เห ็นของดี 13 จง
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ระวงัลิน้ของเจ้าจากความชัว่ และอยา่ใหร้มิฝีปากพูดเป็ นอ 
ุบายล่อลวง 14 จงหนีความชัว่ และกระทําความดี แสวงหา
ความสงบสุขและดําเนินตามน้ัน 15 พระเนตรของพระเยโฮ
วาห ์เห ็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ สด ับคํา
ออ้นวอนของเขา 16  พระพักตร ์ของพระเยโฮวาหตั์ง้ต่อสู้กับ
คนทัง้หลายท่ีทําความชัว่ เพื่อจะตัดการระลึกถึงเขาเสีย
จากแผ่นดินโลก 17 เม่ือคนชอบธรรมรอ้งทูลขอ พระเยโฮ
วาห์ทรงสดับและทรงชว่ยเขาให้พ้นจากความยากลําบาก
ทัง้สิน้ของเขา 18 พระเยโฮวาห์ทรงอยู ่ใกล้  ผู้  ท่ี  จิ ตใจฟกชํ้า
และทรงชว่ยผู้ ท่ี  จิ ตใจสํานึกผิดให ้รอด 19 คนชอบธรรมน้ัน
ถูกข่มใจหลายอยา่ง  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงชว่ยเขาออกมา
ให้พ้นหมด 20  พระองค์ ทรงรกัษากระดูกเขาไว ้ทัง้หมด  ไม่ 
หกัสักซ่ี เดียว 21 ความชัว่จะสังหารคนชัว่ และคนทัง้หลาย
ท่ี เกล ียดชงัคนชอบธรรมจะสาบสูญไป 22 พระเยโฮวาหท์รง
ไถ่ ช ีวติผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และไม่ มี  ผู้ ใดท่ีวางใจในพระองค์ 
แล ้วจะต้องสาบสูญไป

35
 ดาว ิดทูลขอความปลอดภัย เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงผจญผู้ ท่ี ผจญข้าพระองค์
ขอทรงสู้รบผู้ ท่ี รบกับข้าพระองค์ 2 ขอทรงถือโล่และดัง้ และ
ทรงลุกขึ้นชว่ยข้าพระองค์ 3 ขอทรงเตรยีมหอกและขวาน
ศึกสู้ ผู้ ข่มเหงข้าพระองค์ ขอตรสักับจิตใจของข้าพระองค์ วา่ 
�เราเป็นผู้ชว่ยให้รอดของเจ้า� 4  ผู้  ท่ี แสวงหาชวีติของข้า
พระองค์ น้ัน  ขอให ้เขาได้อายและอปัยศ  ผู้  ท่ี  ประดิษฐ์ ความ
ชัว่ต่อสู้ข้าพระองค์ น้ัน ขอทรงให้เขากลับไปและอดสู 5  ขอ
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ให ้เขาเป็นเหมือนแกลบต่อหน้าลม และขอให ้ทูตสวรรค์ 
ของพระเยโฮวาห ์ขับไล่ ตามเขาไป 6  ขอให ้ทางของเขามืด
และล่ืน และขอให ้ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ข่มเหงพวก
เขา 7 เพราะเขาเอาข่ายซ่อนดักข้าพระองค์ ไว ้อยา่งไม่ มี  เหตุ 
เขาขุดหลุมพรางเอาชวีติข้าพระองค์อยา่งไม่ มีเรือ่ง 8  ขอ
ให ้ความพินาศมาถึงเขาอยา่งไม่ รูตั้ว และขอให้ข่ายท่ีเขา
ซ่อนไว้น้ันติดเขาเองและให้เขาติดข่ายพินาศเอง 9  แล ้ว
จิตวญิญาณของข้าพระองค์จะเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์
ลิงโลดอยู่ในการชว่ยให้รอดของพระองค์ 10 กระดูกทัง้สิน้
ของข้าพระองค์จะกล่าววา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์  มี  ผู้ ใด
เหมือนพระองค์  พระองค์  ผู้ ทรงชว่ยคนยากจนให้พ้นจากผู้ 
ท่ี  เข ้มแข็งเกินกําลังของเขา คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ 
ท่ี ปล้นเขา� 11  มี พยานเท็จลุกขึ้น เขาฟ้องสิง่ท่ีข้าพระองค์ 
ไม่ทราบ 12 เขาสนองข้าพระองค์โดยทําชัว่ตอบความดี  จิ ต
ใจของข้าพระองค์ ก็  ตรมตรอม 13 ส่วนข้าพระองค์ เม่ือเขา
ป่วยข้าพระองค์สวมผ้ากระสอบ ข้าพระองค์ข่มใจตนเอง
ด้วย การ อด อาหาร ข้า พระองค์ ซบ หน้า ลง ท่ี อก อธษิฐาน
14 ข้าพระองค์ ประพฤติ อยา่งท่ีเขาเป็นเพื่อนหรอืพี่น้องของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์คอตกและรอ้งไห้ครํา่ครวญเหมือน
คนไว ้ทุกข์  ให ้ มารดา 15  แต่ พอข้าพระองค์ สะดุด เขา ก็ ชุ 
มน ุมกันอยา่งชอบใจ นักเลงหวัไม้รวบรวมกันมา สู้ กับข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ยงัไม่ รู ้ แต่ พวกเขาได้ด่าวา่ข้าพระองค์
อยา่งไม่ หยุดยัง้ 16 เขาเยาะเยย้อยา่งคนหน้าซ่ือใจคดใน
การเล้ียงต่างๆ ขบเขี้ยวเค้ียวฟันใส่ข้าพระองค์ 17 ข้าแต่ 
องค์  พระ ผู้ เป็นเจ้า  พระองค์ จะ น่ิงทอดพระเนตรอกีนาน
เท่าใด ขอทรงชว่ยจิตวญิญาณข้าพระองค์ ให ้พ้นจากการ
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รา้ยกาจของเขา ชว่ยชวีติข้าพระองค์จากหมู่ สิงโต 18  แล ้ว
ข้าพระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์ในท่ีชุ มน ุมใหญ่ ข้า
พระองค์ จะ สรรเสรญิ พระองค์ ท่า มก ลาง คน เป็ นอ ัน มาก
19 ขออยา่ให ้คู่อร ิ อยา่งไร ้ เหตุ ผลน้ั นม ีความเปรมปร ีดิ ์เหนือ
ข้า พระองค์ และ อยา่ ให้บรรดา ผู้ ท่ี  เกล ียด ชงั ข้า พระองค์
อยา่งไม่ มี  เหตุ  ได้ หลิว่ตาให ้กัน 20 เพราะเขาไม่ พู  ดอย ่างสันติ
 แต่ เขาคิดถ้อยคําหลอกลวงต่อบรรดาผู้ ท่ี สงบเงยีบในแผ่น
ดิน 21 เขาอา้ปากกวา้งใส่ข้าพระองค์ เขากล่าววา่ �อา้ฮา อา้
ฮา เราเห ็นก ับตาแล้ว�

 ดาว ิดทูลขอใหพ้ระเจ้าต่อสู้กับพวกศั ตรู ของท่าน
22  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทอดพระเนตรแล้ว ขอ

อยา่ทรงน่ิงเสีย  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า ขออยา่ทรง
สถิตไกลจากข้าพระองค์ 23 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
 องค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรอ้นพระทัย ต่ืน
ขึ้นเพื่อเหน็แก่ สิทธ ิของข้าพระองค์ เพื่อเหน็แก่เรือ่งของ
ข้าพระองค์ เถิด 24  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงให้ความยุ ติ ธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความ
ชอบธรรมของพระองค์ และขออยา่ให้เขาเปรมปร ีดิ ์เหนือ
ข้าพระองค์ 25 อยา่ให้เขาทัง้หลายราํพึงในใจวา่ � เอ ้อเฮอ
เราได้ตามใจปรารถนาของเรา� อยา่ใหเ้ขากล่าวได้ วา่ �เรา
ได้ กล ืนเขาเสียแล้ว� 26  ขอให ้เขาได้อายและได้ความยุง่
ยากด้วยกัน คือเขาผู้เปรมปร ีดิ ์เพราะความลําเค็ญของข้า
พระองค์  ให ้เขาได้หม่ความอายและความอปัยศ คือผู้ ท่ี เขา
อวดตัว สู้ข้าพระองค์ 27  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี  เห ็นชอบในเหตุ
อนัชอบธรรมของข้าพระองค์ โห ่รอ้งและยนิดี และกล่าวอยู่
เสมอวา่ � ขอให ้พระเยโฮวาห์น้ันใหญ่ ยิง่  พระองค์  ผู้ ทรงปี 
ติ  ยนิดี ในความเจรญิของผู้ รบัใช ้ของพระองค์� 28  แล ้วลิน้
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ของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระองค์
และจะสรรเสรญิพระองค์ วนัยงัค่ํา 

36
สภาพของคนอธรรม ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของ

ดาวดิ  ผู้รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์
1 การละเมิดของคนชัว่ล้วงลึกเข้าไปในใจของข้าพเจ้าวา่

�ในแววตาของเขาไม่ มี ความเกรงกลัวพระเจ้า� 2 เพราะ
เขาป้อยอตนเองในสายตาของตนจนได้พบวา่ความชัว่ชา้
ของเขาเป็นสิง่ท่ี น่ารงัเกียจ 3 ถ้อยคําจากปากของเขาก็ชัว่
ชา้และหลอกลวง เขาหยุดท่ีจะประพฤติอยา่งฉลาดและ
กระทําความดี 4 เขาปองความชัว่รา้ยเม่ือเขาอยู่บนท่ีนอน
ของเขา เขาวางตัวในทางท่ี ไม่ดี เขามิ ได้  เกล ียดชงัความชัว่
5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ อยู ่ใน
ฟ้าสวรรค์  ความสัตย ์ซ่ือของพระองค์ไปถึงเมฆ 6 ความชอบ
ธรรมของพระองค์เหมือนภู เขาใหญ่  ทัง้หลาย คําตัดสินของ
พระองค์เหมือนท่ีลึกยิง่  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรงชว่ยมนษุย์และสัตว ์ให ้ รอด 7  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ความ
เมตตาของพระองค์ประเสรฐิสักเท่าใด  บุ ตรทัง้หลายของ
มนษุย ์เข ้าล้ีภัยอยู ่ใต้ รม่ปีกของพระองค์ 8 เขาอิ ่มด ้วยความ
อุ ดม สมบู รณ ์ แห ่ง พระ นิเวศ ของ พระองค์ และ พระองค์
จะ ประทาน ให้ เขา ด่ืม จาก แม่น้ํา แหง่ ความ สุข เกษม ของ
พระองค์ 9 เพราะธารน้ําพุ แห ่งชวีติอยู่กับพระองค์ เราจะ
เหน็ความสวา่งโดยสวา่งของพระองค์

การทูลขอพระพรจากพระเจ้า
10  โอ ขอประทานความเมตตาของพระองค์ต่อไปแก่ ผู้  

ท่ี  รู ้จักพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ แก่ คนใจ



เพลงสดุ ดี 36:11 xlviii เพลงสดุ ดี 37:11

เท่ียงธรรม 11 ขออยา่ ให ้เท ้าของคนจองหองมาเหนือข้า
พระองค์ หรอืให้มือของคนชัว่ขับไล่ข้าพระองค์ไปเสีย 12  
แล ้วคนกระทําความชัว่ชา้ก็ล้มอยู ่ท่ีน่ัน เขาถูกผลักลง  ลุ กขึ้ 
นอ ีกไม่ ได้ 

37
 สันติ ภาพและความดีในอนาคตสําหรบัผู้ ท่ี วางใจในพระ

เยโฮวาห์ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 อยา่ ให ้เจ้ า เดือด รอ้นเพราะ เหตุ คนที ่กระทํา ชัว่ อยา่

อจิฉาคนท่ีกระทําความชัว่ชา้ 2 เพราะไม่ชา้เขาจะเหีย่วไป
เหมือนหญ้า และแหง้ไปเหมือนพืชสด 3 จงวางใจในพระเย
โฮวาห์ และกระทําความดี ท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
และจะได้รบัการเล้ียงดู อยา่งแท้จรงิ 4 จงปี ติ  ยนิดี ในพระ
เยโฮวาหแ์ละพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน
5 จงมอบทางของท่านไวกั้บพระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์
และพระองค์จะทรงกระทําให ้สําเรจ็ 6  พระองค์ จะทรงให้
ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอยา่งความสวา่ง และให้
ความยุ ติ ธรรมของท่านแจ้งอยา่งเท่ียงวนั 7 จงสงบอยู่ต่อ
พระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์ อยู ่อยา่ให้ใจของ
ท่านเดือดรอ้นเพราะเหตุ ผู้  ท่ี เจรญิตามทางของเขา หรอื
เพราะเหตุ ผู้  ท่ี กระทําตามอุบายชัว่ 8 จงระงบัความโกรธ
และทิง้ความพิโรธ อยา่ให้ใจเดือดรอ้นของท่านนําท่านไป
กระทําชัว่ 9 เพราะคนท่ีกระทําชัว่จะถูกตัดออกไป  แต่ คน
เหล่าน้ั นที ่รอคอยพระเยโฮวาหจ์ะได้ แผ่ นดินโลกเป็นมรดก
10 ย ังอ ีกหน่อยหน่ึงคนชัว่จะไม่ มี  อกี  แม้ จะมองดู ท่ี  ท่ี ของ
เขาให ้ดี เขาก็ ไม่ได้  อยู ่ ท่ีน่ัน 11  แต่ คนใจออ่นสุภาพจะได้ แผ่ 
นดินตกไปเป็นมรดก และตัวเขาจะปี ติ  ยนิดี ในสันติภาพอุ
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ดมสมบู รณ ์ 12 คนชัว่ปองรา้ยคนชอบธรรม และขบเขี้ยว
เค้ียวฟันใส่ เขา 13  แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสรวล
ต่อคนชัว่ เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห ็นว ันเวลาของเขา
กําลังมา 14 คนชัว่ชกัดาบและโก่งคันธนู เพื่อเอาคนจนและ
คนขัดสนลง เพื่อสังหารคนท่ีเดินอยา่งเท่ียงธรรม 15 ดาบ
ของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเอง และคันธนูของเขาจะหกั
16 เล็กๆน้อยๆท่ีคนชอบธรรมมี ก็ดี กวา่ความอุดมสมบู รณ ์
ของคนชัว่เป็ นอ ันมาก 17 เพราะแขนของคนชัว่จะหกั  แต่ 
พระเยโฮวาห์ทรงเชดิชูคนชอบธรรม 18 พระเยโฮวาห์ทรง
ทราบวนัเวลาของคนไร ้ตําหนิ และมรดกของเขาจะดํารง
อยู ่เป็นนิตย ์19 เขาจะไม่ ได้ อายในยามชัว่รา้ย ในว ันก ันดาร
เขาจะอิม่ใจ 20  แต่ คนชัว่จะพินาศ  ศัตรู ของพระเยโฮวาห์
จะเหมือนสงา่ของลูกแกะ เขาจะอนัตรธานไป อนัตรธานไป
เหมือนควนั 21 คนชัว่ขอยมืและไม่ จ่ายคืน  แต่ คนชอบธรรม
น้ันแสดงความเมตตาและแจกจ่าย 22 เพราะคนเชน่น้ั นที 
่ พระองค์ ทรงอาํนวยพระพรจะได้ แผ่ นดินโลกเป็นมรดก  
แต่ คนทัง้หลายท่ี ถู กพระองค์สาปจะต้องถูกตัดออกไปเสีย
23 พระเยโฮวาห์ทรงนํายา่งเท้าของคนดี และพระองค์ทรง
พอพระทัยในทางของเขา 24  แม้ เขาล้ม เขาจะไม่ ถู กเหวีย่ง
ลง เหยยีด ยาว เพราะ วา่ พระ หตัถ์ พระ เย โฮ วาห ์พยุ ง เขา
ไว้ 25 ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดีย๋วน้ี แก่  แล้ว  แต่ ข้าพเจ้ายงั
ไม่เคยเหน็คนชอบธรรมถูกทอดทิง้ หรอืเชื้อสายของเขา
ขอทาน 26 เขาแสดงความเมตตาและให้ยมืเสมอ และเชื้อ
สายของเขาก็ ได้ รบัพระพร 27 จงพรากเสียจากการชัว่ และ
กระทําความดี และท่านจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์28 เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงรกัการพิพากษา  พระองค์ จะไม่ทอดทิง้ว ิสุทธ ิ
ชนของพระองค์ จะทรงสงวนคนเหล่าน้ันไว ้เป็นนิตย ์  แต่ 
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เชื้อสายของคนชัว่จะถูกตัดออกไปเสีย 29 คนชอบธรรมจะ
ได้ แผ่ นดินตกไปเป็นมรดก และอาศัยอยู่บนน้ันเป็นนิตย์
30 ปากของคนชอบธรรมเปล่งสติ ปัญญา และลิน้ของเขา
พูดความยุ ติ  ธรรม 31  พระราชบัญญัติ ของพระเจ้าอยู่ ใน
จิตใจของเขา และยา่งเท้าของเขาจะไม่ พลาด 32 คนชัว่เฝ้า
ดูคนชอบธรรมและแสวงหาท่ีจะสังหารเขาเสีย 33 พระเย
โฮวาห์จะไม่ทรงทิง้เขาไว้ในมือของเขา หรอืให้เขาถูกปรบั
โทษเม่ือเขาขึ้นศาล 34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และรกัษา
ทางของพระองค์ ไว ้และพระองค์จะยกยอ่งท่านให ้ได้  แผ่ น
ดินโลกเป็นมรดก ท่านจะได้ เห ็นเม่ือคนชัว่ ถูกตัดออกไป
เสีย 35 ข้าพเจ้าเหน็คนชัว่มีอาํนาจมากยิง่ และสูงเด่นอยา่ง
ต้นเขียวสดท่ี อยู ่ในท้องถิน่ของมัน 36 เขาได้ผ่านไป และดู 
เถิด  ไม่มี เขาเสียแล้ว ถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขา  ก็  ไม่ พบเขา
37 จงหมายคนไร ้ตําหนิ  ไว ้และมองดูคนเท่ียงธรรม เพราะ
อนาคตของคนน้ันคือสันติ ภาพ 38  แต่  ผู้ ละเมิดจะถูกทําลาย
เสียด้วยกัน  จุ ดหมายปลายทางของคนชัว่จะถูกตัดออกไป
เสีย 39 ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาห์  
พระองค์ ทรงเป็นกําลังของเขาในเวลายากลําบาก 40 พระ
เยโฮวาห์จะทรงชว่ยเขาและทรงชว่ยเขาให ้พ้น  พระองค์ จะ
ทรงชว่ยเขาใหพ้้นจากคนชัว่และทรงชว่ยเขาให ้รอด เพราะ
เขาทัง้หลายวางใจในพระองค์

38
 ดาว ิดทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดา

วดิ เพื่อการถวายบูชาราํลึก
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทรงขนาบข้าพระองค์

ด้วย ความ กริว้ ของ พระองค์ หรอื ตี สอน ข้า พระองค์ ด้วย
พระพิโรธของพระองค์ 2 เพราะลูกธนขูองพระองค์จมเข้าไป
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ใน ข้า พระองค์ และ พระหตัถ์ ของ พระองค์ ลง มา เหนือ ข้า
พระองค์ 3 เพราะพระพิโรธของพระองค์จึงไม่ มี ความปกติ
ใน เน้ือ หนัง ของ ข้า พระองค์ เพราะ บาป ของ ข้า พระองค์
จึง ไม่ มี อนามัย ใน กระดูก ของ ข้า พระองค์ 4 เพราะ ความ
ชัว่ชา้ของข้าพระองค์ท่วมศีรษะ มันหนักเหมือนภาระ ซ่ึง
หนักเหลือกําลังข้าพระองค์ 5 เพราะความโง่เขลาของข้า
พระองค์ บาดแผล ของ ข้า พระองค์ จึง เหม็น และ เป่ือย เน่า
6 ข้าพระองค์ หนักใจ ข้าพระองค์ ก็ งอลงมาก ข้าพระองค์
เดินเป็นทุกข์ ไปวนัยงั ค่ํา 7 เพราะบัน้เอวของข้าพระองค์
เต็ม ไป ด้วย โรค ท่ี น่า รงัเกียจ และ ไม่ มี ความ ปกติ ใน เน้ือ
หนัง ของ ข้า พระองค์ 8 ข้า พระองค์ รว่ง โรย และ ฟกชํ้า ที 
เดียว ข้าพระองค์ครวญครางเพราะใจข้าพระองค์ ไม่  สงบ 
9 ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า ความปรารถนาทัง้ สิน้ของข้า
พระองค์ ก็  แจ ้งอยู่ ต่อพระพักตร ์พระองค์ การถอนหายใจ
ของข้าพระองค์ ก็  ไม่ พ้ นที ่ พระองค์ ทรงทราบ 10 หวัใจของข้า
พระองค์ เต้น และกําลังของข้าพระองค์หมดไป และความ
สวา่งของนัยน์ตาของข้าพระองค์ ก็ สูญไปจากข้าพระองค์
เสียแล้วด้วย 11  มิ ตรและเพื่อนของข้าพระองค์ยนืเด่นอยู่
หา่งจากภัยพิบั ติ ของข้าพระองค์ และญาติของข้าพระองค์
ยนืหา่งออกไปไกลโพ้น 12 และบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของ
ข้าพระองค์ ได้ วางบ่วงไว้ บรรดาผู้ ท่ี คิดทํารา้ยข้าพระองค์ พู 
ดเป็ นอ ุ บาย และราํพึงถึงการทรยศอยู ่วนัยงัค่ํา 13  แต่ ข้า
พระองค์เหมือนคนหู หนวก ข้าพระองค์ ไม่ได้  ยนิ ข้าพระองค์
เหมือนคนใบ้ ผู้  ไม่ อา้ปากของเขา 14 พ่ะยะ่ค่ะ ข้าพระองค์
เหมือนคนท่ี ไม่ได้  ยนิ ซ่ึงในปากของเขาไม่ มี การตัดพ้อ 15  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่ ข้าพระองค์หวงัใจในพระองค์  โอ ข้า
แต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์คือพระองค์ ผู้  
ท่ี จะทรงฟังข้าพระองค์ 16 เพราะข้าพระองค์ทูลวา่ �โปรด
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ฟังข้าพระองค์ เถิด  มิ ฉะน้ันพวกเขาจะเปรมปร ีดิ ์เพราะข้า
พระองค์ คือผู้ ท่ี  โอ ้อวดต่อข้าพระองค์เม่ือเท้าข้าพระองค์
พลาดไป� 17 เพราะข้าพระองค์จะล้มแล้ว และความเศรา้
โศกอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ เสมอ 18 ข้าพระองค์จะสารภาพ
ความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นทุกข์เพราะ
บาปของข้าพระองค์ 19 บรรดาผู้ ท่ี เป็นคู่ อร ิของข้าพระองค์ ก็ 
วอ่งไวและแข็งแรง และคนท่ี เกล ียดข้าพระองค์โดยไร ้เหตุ  
ทว ี มากขึ้น 20 บรรดาผู้ ท่ี กระทําชัว่แก่ข้าพระองค์ตอบแทน
ความดี  เป็นปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ติ ด
ตามความดี 21  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทรงทอดทิง้
ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออยา่สถิต
ไกลจากข้าพระองค์ 22  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ความ
รอดของข้าพระองค์ ขอทรงรบีมาชว่ยข้าพระองค์ เถิด 

39
 ดาว ดิรกัษาความคิดของท่านไว้ ถึงหวัหน้านั กร ้อง ถึงเย

ดูธูน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 ข้าพเจ้าวา่ �ข้าพเจ้าจะระแวดระวงัทางของข้าพเจ้า

เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ ทําบาปด้วยลิน้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
ใส่บังเหยีนปากของข้าพเจ้า  ตราบเท่าท่ี คนชัว่อยู่ ต่อหน้า
ข้าพเจ้า� 2 ข้าพเจ้าก็เป็นใบ้ เงยีบไป ข้าพเจ้าน่ิงเงยีบแม้ 
แต่ จากสิง่ท่ี ดี  ความทุกข์ ใจของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้น 3  จิ ตใจ
ข้าพเจ้ารอ้นอยู่ภายในข้าพเจ้า  ขณะท่ี ข้าพเจ้ากําลังราํพึง
อยู่น้ันไฟก็ ลุก ข้าพเจ้าจึงพูดด้วยลิน้ของข้าพเจ้าวา่ 4 �ข้า
แต่พระเยโฮวาห์  ขอให ้ข้าพระองค์ทราบถึ งบ ้ันปลายของข้า
พระองค์ และวนัเวลาของข้าพระองค์จะนานสักเท่าใด เพื่อ
ข้าพระองค์จะทราบวา่ข้าพระองค์ออ่นแอแค่ ไหน 5  ดู  เถิด  
พระองค์ ทรงกระทําให้วนัเวลาของข้าพระองค์ยาวสองสาม
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ฝ่ามือเท่าน้ัน ชัว่ชวีติของข้าพระองค์ ไม่  เท่ าไรเลยเฉพาะ
พระพักตร ์พระองค์  มนษุย ์ ทุ กคนดํารงอยู ่อยา่งไร ้ สาระแน 
่ ทีเดียว เซลาห์ 6  มนษุย ์ ทุ กคนดําเนินไปอยา่งเงาแน่ ทีเดียว 
เขาทัง้หลายยุง่อยู ่เปล ่าๆแน่ ทีเดียว  มนษุย ์โกยกองไว้ และ
ไม่ทราบวา่ใครจะเก็บไป 7 ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  บัดน้ี 
ข้าพระองค์จะรอคอยอะไร ความหวงัของข้าพระองค์ อยู ่ใน
พระองค์ 8 ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากการละเมิดทัง้
สิน้ของข้าพระองค์ อยา่ใหข้้าพระองค์เป็ นที นิ่นทาของคนโง่
9 ข้าพระองค์เป็นใบ้ ข้าพระองค์ ไม่ อา้ปาก เป็นพระองค์เอง
ท่ีทรงกระทําเชน่น้ัน

คําอธษิฐานของดาวดิ
10 ขอ ทรง ถอน โทษทัณฑ์ จาก ข้า พระองค์ เสีย เถิด ข้า

พระองค์รว่งโรยไปด้วยการทุบตีจากพระหตัถ์ของพระองค์
11 เม่ือพระองค์ทรงตีสอนมนษุย์ด้วยการขนาบเพราะเรือ่ง
ความชัว่ชา้  พระองค์ ทรงเผาผลาญความสวยงามของเขา
เสียอยา่งตัวมอด  มนษุย ์ ทุ กคนก็ ไร ้ สาระแน ่ ทีเดียว � เซ
ลาห์ 12 � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธษิฐาน
ของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณแก่การรอ้งทูลของ
ข้าพระองค์ ขออยา่ทรงเฉยเมยต่อ น้ําตาของข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์เป็นแต่แขกท่ีผ่านไปของพระองค์ เป็น
คนท่ีอาศัยอยู่อยา่งบรรพบุรุษทัง้หลายของข้าพระองค์ 13  
โอ ขอทรงเมินพระพักตร์จากข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์
จะเบิกบานขึ้น  ก่อนท่ี ข้าพระองค์จะจากไปและไม่ มี  อยู ่ อกี �

40
เรือ่งความวางใจในพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ 

ดี ของดาวดิ
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1 ข้าพเจ้า ได้ เพียร รอ คอย พระ เย โฮ วาห์  พระองค์ ทรง
เอนพระองค์ลงสดับคํารอ้งทูลของข้าพเจ้า 2  พระองค์ ทรง
ฉุด ข้าพเจ้า ขึ้น มา จาก หลุ มอ ัน น่า สลด ออก มา จาก เลน
ตม  แล ้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิ ลา กระทําให้ยา่งเท้า
ของข้าพเจ้ามัน่คง 3  พระองค์ ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปาก
ข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสรญิพระเจ้าของเรา คนเป็ นอ ัน
มากจะเหน็และเกรงกลัวและวางใจในพระเยโฮวาห์ 4คนใด
ท่ีวางใจในพระเยโฮวาห ์ก็  เป็นสุข  ผู้  มิได้ หนัไปหาคนจองหอง
หรอืไปหาบรรดาผู้ ท่ี หลงเจิน่ไปตามความเท็จ 5  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์  พระองค์  ได้ ทรงทวี
พระราชกิ จอ ันมหศัจรรย์ของพระองค์ และพระดําริของ
พระองค์ แก่ ข้าพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดรายงานพระราชกิจทัง้สิน้
เหล่าน้ันได้ ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว  ก็  
มี มากมายเหลือท่ีจะนับ

การเชื่อฟังเป็นเครือ่งบูชาท่ี ดี  ท่ีสุด 
6 เครือ่งสัตวบูชาและเครือ่งบูชาพระองค์ ไม่ ทรงประสงค์

 พระองค์ ทรง เบิ กห ูของ ข้า พระองค์ เครือ่ง เผา บูชา และ
เครือ่ง บูชา ไถ่ บาป  พระองค์  มิได้ ทรง เรยีกรอ้ง 7  แล ้ว ข้า
พระองค์ทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า ใน
หนังสื อม ้วนก็ มี  เข ียนเรือ่งข้าพระองค์ 8  โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ปี  ติ  ยนิดี  ท่ี กระทําตามน้ําพระทัย
พระองค์  พระราชบัญญัติ ของพระองค์ อยู ่ในจิตใจของข้า
พระองค์� 9 ข้า พระองค์ ได้ ประกาศ เรือ่ง ความ ชอบ ธรรม
ในชุ มน ุมชนใหญ่  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ดู  เถิด  ตามท่ี  
พระองค์ ทรงทราบแล้ว ข้าพระองค์ มิได้ ยบัยัง้รมิฝีปากของ
ข้าพระองค์ ไว ้ เลย 10 ข้าพระองค์ มิได้ งาํความชอบธรรมของ
พระองค์ ไว ้ แต่ ในจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้  พู ดถึง
ความสัตย์ซ่ือและความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์ มิได้ 
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ปิดบังความเมตตาและความจรงิของพระองค์ ไว ้จากชุ มน ุ
มชนใหญ่โตน้ัน 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์อยา่
ทรงยดึเหน่ียวพระกรุณาคุณของพระองค์จากข้าพระองค์
 ขอ ให ้ความ เมตตา และ ความ จรงิ ของ พระองค์ สงวน ข้า
พระองค์ ไว ้ เป็นนิตย ์12 เพราะความชัว่ได้ล้อมข้าพระองค์ 
ไว ้อยา่ง นับ ไม่ ถ้วน ความ ชัว่ ชา้ ของ ข้า พระองค์ ตาม ทัน
ข้า พระองค์ จน ข้า พระองค์ มอง อะไร ไม่ เหน็ มัน มากกวา่
เส้นผม บน ศีรษะ ข้า พระองค์  จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ ก็ ฝ่อ
ไป 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพอพระทัยท่ีจะชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้ พ้น  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเรง่มา
สงเคราะหข์้าพระองค์ เถิด 14  ขอให ้ ผู้  ท่ี หาโอกาสทําลายชวีติ
ของข้าพระองค์ ได้ อายและเกิดความยุง่เหย ิงด ้วยกัน  ขอ
ให ้ ผู้ ปรารถนาสิง่ชัว่รา้ยต่อข้าพระองค์น้ันต้องหนักลับไป
และได้ ความอปัยศ 15  ขอให ้คนเหล่าน้ันสาบสูญไปเพื่อเป็น
รางวลัสําหรบัความน่าละอายท่ีเขาได้ พู  ดก ับข้าพระองค์ วา่ 
�อา้ฮา อา้ฮา�  น้ัน 16  ขอให ้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์เปรม
ปร ีดิ ์และยนิดีในพระองค์  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี รกัความรอดของ
พระองค์  กล ่าวเสมอวา่ �พระเยโฮวาห ์ใหญ่  ยิง่นัก � 17 ฝ่าย
ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน  แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเอา
พระทัยใส่ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
อยา่ทรงรอชา้  พระองค์ ทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ และเป็นผู้ชว่ยให้
พ้นของข้าพระองค์

41
การเอาใจใส่ คนจน ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดา

วดิ
1  ผู้ ใดเอาใจใส่คนจนก็ เป็นสุข พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ย

เขาให้พ้นในวนัยากลําบาก 2 พระเยโฮวาห์จะทรงป้องกัน
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เขาและรกัษาเขาให ้มีชวีติ ในแผ่นดินเขาจะได้รบัพระพร  
พระองค์ จะไม่ทรงมอบเขาไว้กับศั ตรู ของเขาให้ทําตามใจ
ชอบ 3 เม่ือเขาอยู่บนท่ีนอนด้วยความอดิโรยพระเยโฮวาห์
จะทรงทําใหเ้ขาแข็งแรงขึ้น เม่ือเขาอยู่บนท่ีนอนแหง่ความ
เจ็บไข้ พระองค์ จะทรงรกัษาเขาใหห้ายหมด

การทูลขอของดาวดิ
4 ข้า พระองค์ ทูล วา่ �ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง

พระ กรุณา แก่ ข้า พระองค์ ขอ ทรง รกัษา จิต วญิญาณ ข้า
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ ได้ ทําบาปต่อพระองค์� 5  ศัตรู 
ของข้าพเจ้ากล่าวใส่รา้ยข้าพเจ้าวา่ �เม่ือไรเขาจะตายนะ
และชื่อของเขาจะได้ พินาศ � 6 ถ้าคนหน่ึงคนใดมาเหน็ข้า
พระองค์ เขาจะพูดเรือ่งไร ้สาระ  ขณะท่ี ใจของเขาเก็บเรือ่ง
ความชัว่ชา้ เม่ือเขาออกไปเขาก็ป่าวรอ้งไป 7  ทุ กคนท่ี เกล ียด
ข้าพระองค์ เขาซุบซิ บก ันถึงเรือ่งข้าพระองค์ เขาปองรา้ย
ต่อข้าพระองค์ 8 เขาทัง้หลายกล่าววา่ �โรครา้ยเข้าไปอยูใ่น
ตัวเขาแล้ว เขาจะไม่ ลุ กไปจากท่ี ท่ี เขานอนน้ั นอ ีก� 9  แม้ว ่า
เพื่อนในอกของข้าพระองค์  ผู้ ซ่ึงข้าพระองค์ ไวว้างใจ  ผู้  ท่ี รบั
ประทานอาหารของข้าพระองค์ ได้ ยกส้นเท้าต่อข้าพระองค์

 ดาว ิดพึ่งพระเจ้าสําหรบัความชว่ยเหลือ
10  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอแต่ พระองค์ ทรงพระกรุณา

ต่อข้าพระองค์ ขอทรงยกข้าพระองค์ ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะ
สนองเขา 11 โดยข้อน้ี ข้าพระองค์ทราบวา่  พระองค์ ทรงพอ
พระทัยในข้าพระองค์ คือศั ตรู ของข้าพระองค์ ไม่ได้ ชนะข้า
พระองค์ 12  แต่  พระองค์ ทรงค้ําชูข้าพระองค์ ไว ้เพราะความ
สัตย์ สุ จร ิตของข้าพระองค์ และทรงตัง้ข้าพระองค์ ไว ้ต่อ
เบื้องพระพักตร ์พระองค์  เป็นนิตย ์13  สาธุ การแด่พระเยโฮ
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วาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลเป็นนิตย์ในอดีต และสืบไปเป็น
นิตย์ เอเมนและเอเมน

42
เล่ มท ่ีสองซ่ึงเปรยีบกับหนังสืออพยพ  เก ่ียวกับประเทศ

อสิราเอล  ดาว ิ ดม ีความรอ้นรนในการปรนนิบั ติ  พระเจ้า ถึง
หวัหน้านั กร ้อง มัสคิลบทหน่ึงของคณะโคราห์

1 กวางกระเสือกกระสนหาลําธารท่ี มีน ํ้าไหลฉันใด  โอ ข้า
แต่ พระเจ้า  จิ ตวญิญาณของข้าพระองค์ ก็ กระเสือกกระสน
หา พระองค์ ฉัน น้ัน 2  จิ ต วญิญาณ ของ ข้าพเจ้า กระหาย
หาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เม่ือไรข้าพเจ้าจะได้
มา ปรากฏ ต่อ พระ พักตร ์พระเจ้า 3 ข้าพเจ้า กิน น้ําตา ต่าง
อาหารทัง้วนัคืน  ขณะท่ี คนพู ดก ับข้าพเจ้าวนัแล้ วว ันเล่าวา่
�พระเจ้าของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � 4 เม่ือข้าพเจ้าระลึกถึงสิง่เหล่า
น้ี ข้าพเจ้าก็ระบายความในใจออกมาได้ เพราะข้าพเจ้าไป
กับประชาชน คือไปกับพวกเขา ถึงพระนิเวศของพระเจ้า
ด้วยเสียงโหร่อ้งยนิดีและเสียงเพลงโมทนา คือมวลชนกําลั 
งม ีเทศกาลฉลอง 5  โอ  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋ ไฉนเจ้าจึงฝ่อ
อยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยูใ่นข้าพเจ้า  เจ้ าจงหวงัใจใน
พระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยงัคงสรรเสรญิพระองค์สําหรบั
ความชว่ยเหลือท่ีมาจากพระพักตร์ของพระองค์ 6  โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์  จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ ฝ่อ อยู่
ภายในข้าพระองค์ เพราะฉะน้ันข้าพระองค์จึงจะระลึกถึง
พระองค์  ตัง้แต่  แผ่ นดินแหง่แม่น้ําจอรแ์ดนและแหง่ภูเขา
เฮอร์โมนตัง้แต่ เนิ นม ิ ซาร ์ 7 เม่ือ เสียง น้ําแก่งตกท่ี ลึ กก 
็ กู่ เรยีก ท่ี ลึก บรรดาคล่ืนและระลอกของพระองค์ท่วมข้า
พระองค์ แล้ว 8 กลางวนัพระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาความ
เมตตาของพระองค์ และกลางคืนเพลงของพระองค์จะอยู่
กับข้าพเจ้า  พร ้อมกับคําอธษิฐานต่อพระเจ้าแหง่ชวีติของ
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ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า ทูล พระเจ้า ศิลา ของ ข้าพเจ้า วา่ �ไฉน
พระองค์ทรงลืมข้าพระองค์ เสีย ไฉนข้าพระองค์จึงต้องไป
อยา่งเป็นทุกข์ เพราะการบีบบังคับของศั ตรู � 10  ปรปักษ์ 
ของข้าพเจ้าเยาะเยย้ข้าพเจ้า ประดุจดาบภายในบรรดาก
ระ ดูก ของ ข้าพเจ้า ใน เม่ือ เขา กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ทุก ว ันว ่า
�พระเจ้าของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � 11  โอ  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋
ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า
 เจ้ าจงหวงัใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยงัคงสรรเสรญิ
พระองค์  ผู้ ทรงเป็นสว ัสด ิภาพแหง่สี หน ้าของข้าพเจ้า และ
พระเจ้าของข้าพเจ้า

43
 ดาว ิดสัญญาวา่จะปรนนิบั ติ พระเจ้าด้วยความปี ติ  ยนิดี 

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงแก้แทนข้าพระองค์ และต่อสู้ 
คดี ของข้าพระองค์ต่อประชาชาติ ท่ี  ไร ้ ธรรม  โอ ขอทรงชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้พ้นจากคนล่อลวงและคนอธรรม 2 เพราะ
พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า แหง่ กําลัง ของ ข้า พระองค์ ไฉน
พระองค์ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ เสีย ไฉนข้าพระองค์จึงต้อง
ไปอยา่งเป็นทุกข์เพราะการบีบบังคับของศั ตรู 3  โอ ขอทรง
โปรดใช้ความสวา่งและความจรงิของพระองค์ออกไปให้นํา
ข้าพระองค์  ให ้ทัง้สองนําข้าพระองค์มาถึงภูเขาบร ิสุทธ ์ิของ
พระองค์ และถึงพลับพลาของพระองค์ 4  แล ้วข้าพระองค์จะ
ไปยงัแท่นบูชาของพระเจ้า ถึงพระเจ้าซ่ึงเป็นความชื่นบาน
ยอดยิง่ของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะถวายเพลงสดุ ดี  แก่  พระองค์ ด้วย
พิณเขาคู่

พระเจ้าทรงเป็นผู้ หน ุนจิตใจของดาวดิ
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5  โอ  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋ ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึง
กระสับกระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า จงหวงัใจในพระเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าจะยงัคงสรรเสรญิพระองค์  ผู้ ทรงเป็นสว ัสด ิภาพ
แหง่สี หน ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

44
ความโปรดปรานในอดีต ถึงหวัหน้านั กร ้อง มัสคิลบท

หน่ึงของคณะโคราห์
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ย ินก ับหูของ

ตน บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้หลายเล่าให ้ฟัง ถึ งก ิจการ
ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําในสมัยของเขา ในสมัยโบราณกาล
น้ัน 2  พระองค์ ทรง ขับ ไล่ บรรดา ประชาชาติ ออก ไป ด้วย
พระหตัถ์ของพระองค์ เอง  แต่  พระองค์ ทรงปลูกบรรพบุรุษ
ทัง้หลายไว้  พระองค์ ทรงให ้ชาติ ทัง้หลายทุกข์ ใจ และได้
ทรง ขับ ไล่ ชาติ ทัง้ หลาย น้ัน ออก ไป 3 เพราะ เขา ทัง้ หลาย
ไม่ ได้  แผ่ นดินน้ันมาครอบครองด้วยดาบของเขาเอง  มิใช ่
แขนของเขา ท่ีชว่ยให้ เขารอด  แต่ โดยพระหตัถ์ ขวา และ
พระกรของพระองค์ และโดยความสวา่งจากสี พระพักตร ์ 
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงโปรดปรานเขาทัง้หลาย 4  โอ 
ข้า แต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรง เป็นก ษั ตร ิย์ ของ ข้า พระองค์
ขอพระองค์ทรงบัญชาการชว่ยให้พ้นไว้สําหรบัยาโคบ 5 ข้า
พระองค์ทัง้หลายดันศั ตรู ออกไปโดยพระองค์ ข้าพระองค์
ทัง้หลายเหยยีบคนท่ี ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ลงด้วยพระนาม
ของพระองค์ 6 เพราะข้าพระองค์ ไม่ วางใจในคันธนูของข้า
พระองค์ และดาบของข้าพระองค์ชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดไม่ 
ได้ 

ความชัว่รา้ยต่างๆในปัจจุ บัน 
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7  แต่  พระองค์  ได้ ทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให้รอดจาก
ศั ตรู และ ทรง ให ้ผู้  เกล ียด ข้า พระองค์ ได้  ความ อาย 8 ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย อวด ถึง พระเจ้า ได้ ตลอด ทัง้ วนั และ ข้า
พระองค์ทัง้หลายสรรเสรญิพระนามของพระองค์ เป็นนิตย ์
เซลาห์ 9  แต่  พระองค์ ยงัทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ทัง้หลาย
เสีย และใหข้้าพระองค์ ได้  ความอปัยศ และมิ ได้ เสด็จออกไป
กับกองทัพของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 10  พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ข้าพระองค์ทัง้หลายถอยกลับจากคู่ อร ิและคนท่ี เกล ียด
ข้าพระองค์ทัง้หลายก็ ได้ ของรบิไป 11  พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น ดัง แกะ ท่ี จะ เอา ไป กิน และ
ทรงกระจายข้าพระองค์ทัง้หลายให้ไปอยู่ท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ 12  พระองค์ ทรง ขาย ประชาชน ของ พระองค์
อยา่งให ้เปล่า ตามราคาไม่ทรงได้อะไรเพิม่เลย 13  พระองค์ 
ทรงกระทําให้ข้าพระองค์เป็ นที ่นินทาของเพื่อนบ้าน เป็ นที 
่เยาะเยย้และดูหมิน่แก่ ผู้  ท่ีอยู ่รอบข้าพระองค์ 14  พระองค์ 
ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นคําครหาท่ามกลาง
ประชาชาติ เป็ นที สั่น่ศีรษะท่ามกลางชาติ ทัง้หลาย 15 ความ
อปัยศ อดสู อยู ่ตรง หน้า ข้า พระองค์ วนั ยงั ค่ํา และ ความ
อบัอายคลุมหน้าข้าพระองค์ 16 เน่ืองด้วยเสียงของคนเยาะ
เยย้ และคนหมิน่ประมาท เน่ืองด้วยศั ตรู และผู้ แก้แค้น 17  
สิ ่งทัง้ปวงน้ี เก ิดแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย  แม้ว ่าข้าพระองค์ 
ไม่ ลืมพระองค์ หรอืทุ จร ิตต่อพันธสัญญาของพระองค์ 18  จิ 
ตใจของข้าพระองค์ทัง้หลายก็ มิได้  หนักลับ ยา่งเท้าของข้า
พระองค์ทัง้หลายก็ มิได้ พรากจากพระมรรคาของพระองค์
19  ถึงแม้  พระองค์ ทรงให้ข้าพระองค์ทัง้หลายแหลกลาญใน
ท่ีของมังกร และคลุมข้าพระองค์ทัง้หลายไว้ด้วยเงามัจจุ 
ราช 20 ถ้าเราได้ลืมพระนามพระเจ้าของเรา หรอืพนมมือ
ของเราให ้แก่ พระอื่น 21 พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรือ่งน้ี หรอื 
เพราะพระองค์ทรงทราบความลึ กล ับของจิตใจ 22 เพราะ
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เหน็แก่ พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายจึงถูกประหารวนัยงั
ค่ํา และนับวา่เป็นเหมือนแกะสําหรบัจะเอาไปฆ่า

 ดาว ิดทูลขอความชว่ยเหลือ
23  โอ ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ทรง ต่ืน เถิด ไฉน

พระองค์บรรทมอยู่ ขอทรงต่ืนขึ้นเถิด ขออยา่ทรงทอดทิง้ข้า
พระองค์เสียตลอดกาล 24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์
ของพระองค์ เสีย ไฉนพระองค์ทรงลืมการท่ีข้าพระองค์ทัง้
หลายทุกข์ยากและถู กบ ีบบังคับเสีย 25 เพราะจิตวญิญาณ
ข้าพระองค์ทัง้หลายโน้มถึงผงคลี รา่งกายของข้าพระองค์
ทัง้หลายเกาะติดดิน 26  ลุ กขึ้นเถิด พระเจ้าข้า ขอเสด็จมา
ชว่ยข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ ไว ้เพื่อเหน็
แก่ความเมตตาของพระองค์

45
ความรุง่เรอืงแหง่อาณาจักรของพระครสิต์ ถึงหวัหน้านั 

กร ้อง ตามทํานองโชชานิม มัสคิลบทหน่ึงของคณะโคราห์
เพลงแหง่ความรกั

1  จิ ต ใจ ข้าพเจ้า ล้น ไหล ด้วย แนวคิด ดี ข้าพเจ้า เล่า บท
ประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายกษั ตร ิย์ ลิน้ของข้าพเจ้าเหมือน
ปากไก่ของอาลักษณ์ ท่ี  ชาํนาญ 2  พระองค์ ท่านงามเลิศยิง่
กวา่บุตรทัง้หลายของมนษุย์ พระคุณหลัง่ลงบนรมิฝีปาก
ของพระองค์ ท่าน เพราะฉะน้ันพระเจ้าทรงอาํนวยพระพร
พระองค์ท่านตลอดกาล 3  โอ ข้าแต่ องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์
ขอ ทรง ขัด ดาบ ไว ้ท่ี เอว ของ พระองค์ ท่าน โดย สงา่ ราศี
และความสูงส่งของพระองค์ ท่าน 4 ขอทรงม้าอยา่งโออ่า่
ตระการเสด็จไปอยา่งมี ชยั เพื่อเหน็แก่ ความจรงิ ความออ่น
สุภาพและความชอบธรรม  ให ้พระหตัถ์ขวาของพระองค์
ท่านสอนกิ จอ ันน่าครั ่นคร ้ามแก่ พระองค์  ท่าน 5  ลูกธน ูของ
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พระองค์ท่านก็คมอยู่ในจิตใจของศั ตรู ของกษั ตร ิย์  ชนชาติ 
ทัง้หลายจึงล้มอยู ่ใต้  พระองค์  ท่าน 6  โอ พระเจ้าข้า พระท่ีน่ัง
ของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแหง่
อาณาจักร ของ พระองค์ ก็ เป็น ธาร พระกร เท่ียง ธรรม 7  
พระองค์ ทรงรกัความชอบธรรมและทรงเกลียดชงัความ
ชัว่ ชา้ ฉะน้ัน พระเจ้า คือ พระเจ้า ของ พระองค์ ท่าน ได้ ทรง
เจิมพระองค์ท่านไว้ ด้วยน้ํามันแหง่ความยนิดียิง่กวา่พระ
สหายทัง้ปวงของพระองค์ ท่าน 8 บรรดาฉลองพระองค์ของ
พระองค์ท่านก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิน่มดยอบ  กฤษณา และ
การบูรจากพระราชวงังาชา้ง  ฉลองพระองค์  เหล่าน้ี กระทํา
ให ้พระองค์ ท่านยนิดี 9 ในหมู่ สตร ี ผู้ มีเกียรติ ของพระองค์
ท่านมีราชธดิาของบรรดากษั ตร ิย์  พระราชนีิ ประดับทองคํา
เมืองโอฟีร์ประ ทั บอย ู่ข้างขวาพระหตัถ์ พระองค์  ท่าน 10  
โอ ธดิาเอย๋ จงพิ เคราะห ์ฟังและเอยีงหูของเธอลง จงลืม
ชนชาติของเธอ และลืมบ้านบิดาของเธอเสีย 11 และกษั 
ตร ิย์จะทรงปรารถนาความงามของเธอ เน่ืองจากพระองค์
ท่าน เป็น เจ้า นาย ของ เธอ จง โค้ง ลง ให ้พระองค์ ท่าน เถิด
12 ธดิา ของ เมือง ไท ระ จะ เอา ของ กํานัล มา กํานัล เธอ คือ
เศรษฐีมัง่คัง่ท่ีสุดของประชาชนจะขอความกรุณาจากเธอ
13  เจ้ าหญิงประดับพระกายในหอ้งของพระนางเธอด้วย
เส้ือผ้ายกทองคํา 14 เขาจะนําพระนางผู้ทรงเส้ือหลายสี เข 
้าเฝ้ากษั ตร ิย์ และจะนําหญิงพรหมจาร ีผู้  ติ ดตามคือเพื่อน
เจ้าสาวมาถวายพระองค์ 15 เขาทัง้หลายจะถูกนําไปด้วย
ความชื่นบานและยนิดี เขาจะเข้าไปในพระราชวงั 16บรรดา
โอรสของพระองค์ท่านจะแทนบรรพบุรุษของพระองค์ ท่าน 
 พระองค์ ท่านจะแต่งตัง้ให้เป็นเจ้านายทัว่แผ่นดินโลกทัง้
สิน้ 17 เรา จะ กระทํา ให้ พระนาม ของ พระ องค์ ท่าน เป็ นที ่ 
เชดิชู ตลอดบรรดาชัว่อายุ ฉะน้ันชนชาติทัง้หลายจะสดุ ดี  
พระองค์ ท่านเป็นนิจกาล
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46

�พระเจ้าทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ 
ทัง้หลาย � ถึงหวัหน้านั กร ้อง ของคณะโคราห์ บทเพลงตาม
ทํานองอาลาโมท

1 พระเจ้าทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ 
ทัง้หลาย เป็นความชว่ยเหลือท่ี พร ้อมอยู่ในยามยากลําบาก
2 ฉะน้ันเราจะไม่ กลัว  แม้ว ่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป  
แม้ว ่าภูเขาทัง้หลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล 3  แม้ว ่า
น้ําทะเลคึกคะนองและฟองฟู  แม้ว ่าภูเขาสัน่สะเทือนเพราะ
ทะเลอลวนน้ัน เซลาห์ 4  มี  แม่น ้ําสายหน่ึง  ท่ี คลองระบาย
จะกระทําให้พระมหานครของพระเจ้ายนิดี คือพลับพลาบร ิ
สุทธ ์ิขององค์ ผู้  สูงสุด 5 พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร
เธอจะไม่โคลงเคลงยา้ยไป พอรุง่อรุณพระเจ้าก็ทรงชว่ย
เธอไว้ 6 บรรดาประชาชาติ ก็  อลหม่าน และราชอาณาจักร
ทัง้หลายก็ คลอนแคลน  พระองค์ ทรงเปล่งพระสุรเสียง  แผ่ 
นดินโลกก็ละลายไป 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิ ตก 
ับเราทัง้หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของพวก
เรา เซลาห์ 8 มาเถิด  มาด ูพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ วา่
พระองค์ทรงกระทําให ้เก ิดการรกรา้งอะไรบ้างในแผ่นดิน
โลก 9  พระองค์ ทรงให้สงครามสงบถึงท่ีสุดปลายแผ่นดิน
โลก  พระองค์ ทรงห ักค ันธนูและฟันหอกเสีย  พระองค์ ทรง
เผารถรบเสียด้วยไฟ 10 �จงน่ิงเสีย และรู้เถอะวา่ เราคือ
พระเจ้า เราจะเป็ นที ่ยกยอ่งท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็ 
นที ่ยกยอ่งในแผ่นดินโลก� 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรง
สถิ ตก ับเราทัง้หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของ
พวกเรา เซลาห์
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47
คําชกัชวนแก่บรรดาประชาชาติ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพ

ลงสดุ ดี ของคณะโคราห์
1  โอ  ดู ก่อนชนชาติ ทัง้หลาย จงตบมือ จงโห่รอ้งถวาย

พระเจ้าด้วยเสียงไชโย 2 เพราะพระเยโฮวาห ์องค์  ผู้ สูงสุด
เป็ นที น่่าครา้มกลัว ทรงเป็นพระมหากษั ตร ิย ์ผูย้ิง่ใหญ่ เหนือ
แผ่นดินโลกทัง้สิน้ 3  พระองค์ จะทรงปราบปรามชนชาติทัง้
หลายให ้อยู ่ ภายใต้  เรา และชาวประเทศทัง้หลายให ้อยู ่ ภาย
ใต้  เท ้าของเรา 4  พระองค์ จะทรงเลือกมรดกของเราให ้เรา 
เป็นสิง่ภู มิ ใจของยาโคบท่ี พระองค์ ทรงรกั เซลาห์ 5 พระ
เยโฮวาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงโห ่รอ้ง พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้น
ด้วยเสียงแตร 6 จงรอ้ง เพลงสรรเสรญิถวายพระเจ้า จง
รอ้งเพลงสรรเสรญิเถิด จงรอ้งเพลงสรรเสรญิถวายพระ
มหากษั ตร ิย์ของเรา จงรอ้งเพลงสรรเสรญิเถิด 7 เพราะ
พระเจ้าทรงเป็นกษั ตร ิย์ เหนือแผ่นดินโลกทัง้ สิน้ จงรอ้ง
เพลงสรรเสรญิด้วยความเข้าใจ 8 พระเจ้าทรงครอบครอง
เหนือนานาประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบนพระท่ีน่ังแหง่
ความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 9 บรรดาเจ้านายของชนชาติทัง้
หลายประชุมกัน เป็นประชาชนของพระเจ้าแห ่งอ ับราฮมั
เพราะบรรดาโล่ของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า  พระองค์ 
ทรงเป็ นที ่ยกยอ่งอยา่งสูง

48
 ภู เขาศิโยนจะเป็นนครขององค์ พระผู้เป็นเจ้า บทเพลง

และเพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์
1 พระเยโฮวาห์น้ันยิง่ใหญ่และสมควรจะสรรเสรญิอยา่ง

ยิง่ ในนครแหง่พระเจ้าของเรา บนภูเขาแหง่ความบร ิสุทธ ิ
์ ของพระองค์ 2 มองขึ้น ไปก็ ดู  งาม เป็นความชื่นบานของ
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แผ่นดินโลกทัง้ สิน้ คือภูเขาศิ โยน ด้านทิศเหนือ ซ่ึงเป็น
นครของพระมหากษั ตร ิย์ 3 ภายในปราสาททัง้หลายของ
นครน้ั นก ็เป็ นที ่ทราบกันแล้ วว ่า พระเจ้าทรงเป็ นที ่ ล้ี ภั ยอ ั 
นม ่ันคง 4 เพราะดู เถิด  กษัตรยิ ์ชุ มน ุมกันแล้วเสด็จไปด้วย
กัน 5 พอท่านทัง้หลายเหน็นครน้ันท่านก็พากันประหลาดใจ
ท่านเป็นทุกข์  แล้วก็ ต่ืนหนี ไป 6 ความตระหนกตกประหม่า
จับใจท่านท่ี น่ัน  มี  ความทุกข์ ระทมอยา่งหญิงกําลังคลอด
บุตร 7  พระองค์ ทรงฟาดทําลายกําป่ันแหง่ทารชิชด้วยล
มตะวนัออก 8 เราได้ยนิอยา่งไร เราก็ ได้  เห ็นอยา่งน้ัน ใน
นครแหง่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ในนครแหง่พระเจ้าของ
เรา ซ่ึงพระเจ้าจะทรงสถาปนาไว ้เป็นนิตย ์เซลาห์ 9  โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายคํานึงถึงความเมตตาของ
พระองค์ ในท่ามกลางพระวหิารของพระองค์ 10  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า พระนามของพระองค์ไปถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก
อยา่งไร คํา สรรเสรญิ พระองค์ ก็ ไป ถึง อยา่ง น้ัน พระหตัถ์
ขวาของพระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรม 11 ขอภูเขาศิ
โยนจงเปรมปร ีดิ ์ ขอธดิาแหง่ยูดาห์จงยนิดี เพราะเหตุคํา
ตัดสินของพระองค์ 12 จงเดินรอบศิ โยน ไปให้รอบเถิด จง
นับหอคอยของศิ โยน 13 จงสังเกตเชงิเทินของเธอให ้ดี จง
พิจารณาปราสาททัง้หลายของเธอ เพื่อท่านจะได้บอกคน
ชัว่อายุ ต่อไป 14  วา่น ีคื่อพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็น
นิจกาล  พระองค์ จะทรงเป็นผู้นําของเราจนถึงเวลาสิน้ชวีติ

49
การวางใจในพระเจ้าสําหรบัการเป็นขึ้นมาใหม่ ถึงหวั

หน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์
1  ดู ก่อนชาติ ทัง้หลาย จงฟังข้อความน้ี ชาวพิภพทัง้ปวง

เอย๋ จงเงีย่หู ฟัง 2 ทัง้ผู้ ใหญ่  ผูน้้อย ทัง้เศรษฐีและคนจนด้วย



เพลงสดุ ดี 49:3 lxvi เพลงสดุ ดี 49:19

กัน 3 ปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญา การราํพึงของจิตใจ
ข้าพเจ้า คือ ความ เข้าใจ 4 ข้าพเจ้า จะ เอยีง หู ฟัง คํา อุปมา
ข้าพเจ้าจะแก้ ปร ิศนาของข้าพเจ้าให ้เข ้ากับเสียงพิณเขาคู่
5 ทําไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกข์ ยากลําบาก เม่ือความ
ชัว่ชา้แหง่ผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้า 6 คนผู้วางใจในทรพัย์
ศฤงคารของตัว และอวดอา้งความมัง่คั ่งอ ั นอ ุดมของตน 7  
แน่  ที เดียวไม่ มี คนใดไถ่ พี่ น้องของตนได้ หรอืถวายค่าชวีติ
ของเขาแด่ พระเจ้า 8 (เพราะค่าไถ่ ช ีวติของเขาน้ันแพงและ
ไม่เคยพอเลย� 9  ท่ี เขาจะมี ช ีวติเรือ่ยไปเป็นนิตย์และไม่
ต้องเหน็ความเป่ือยเน่า 10  เออ เขาเห ็นว ่า ถึงปราชญ์ ก็ ยงั
ตาย  คนโง ่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกัน และละทรพัย์
ศฤงคารของตนไว ้ให ้ คนอื่น 11  จิ ตใจเขาคิดวา่วงศ์วานของ
เขาจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์และท่ี อยู ่ของเขาถึงทุกชัว่อายุ ถึง
เขาเคยเรยีกท่ี ดิ นของตัวตามชื่อของตน 12  มนษุย ์จะคง
ชพีในยศศั กด ์ิของตนไม่ ได้ เขาก็เหมือนสัตว์เดียรจัฉานท่ี 
พินาศ 13  วถีิ ทางของพวกเขาคือความโง ่เขลา ถึงกระน้ันคน
ชัว่อายุต่อไปก็พอใจกับคํากล่าวของเขา เซลาห์ 14 ดังแกะ
เขาถูกกําหนดไว ้ให ้ แก่ แดนผู้ ตาย มัจจุราชจะเป็นเมษบาล
ของเขา คนเท่ียงธรรมจะมีอาํนาจเหนือเขาทัง้หลายในเวลา
เชา้ และความงามของเขาจะเป่ือยสิน้ไปในแดนผู้ตายซ่ึง
คือท่ีอาศัยของเขา 15  แต่ พระเจ้าจะทรงไถ่ จิ ตวญิญาณของ
ข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ ตาย เพราะพระองค์จะ
ทรงรบัข้าพเจ้าไว้ เซลาห์ 16 ท่านอยา่กลัวเม่ือผู้ หน ่ึ งม ่ั งม ี 
ขึ้น เม่ือสงา่ราศีของบ้านของเขาเพิม่ขึ้น 17 เพราะเม่ือเขา
ตาย เขาจะไม่เอาอะไรไปเลย สงา่ราศีของเขาจะไม่ลงไป
ตามเขา 18  แม้ว ่าเม่ือเขาเป็นอยู่ เขานับวา่ตัวเขาสุขสบาย
และคนอื่นจะยกยอ่งท่านเม่ือท่านเจรญิ 19 เขาจะไปอยู่กับ
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พวกบรรพบุรุษของเขา  ผู้ ซ่ึงจะไม่ เห ็นความสวา่งอกี 20  
มนษุย ์ซ่ึ งม ี ยศศักดิ ์  แต่ ขาดความเข้าใจ เขาก็เหมือนสัตว์
เดียรจัฉานท่ี พินาศ 

50
พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะทรงครอบครองบนแผ่นดิน

โลก เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ
1 พระเจ้า ผู้ทรง มหทิธ ิฤทธิ ์คือ พระ เย โฮ วาห์ ตรสั และ

ทรงเรยีกแผ่นดินโลก  ตัง้แต่  ท่ี  ดวงอาทิตย ์ขึ้นจนถึงท่ี ดวง
อาทิตย ์ ตก 2 พระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากศิโยนนครแหง่
ความงามหมดจด 3 พระเจ้าของเราจะเสด็จมา  พระองค์ 
จะมิ ได้ ทรงเงยีบอยู่  เพล ิงจะเผาผลาญมาข้างหน้าพระองค์
รอบ พระองค์ คือ วาตะ อนั ทรง มหทิธ ิฤทธิ ์ 4  พระองค์ จะ
ทรงเรยีกถึงฟ้าสวรรค์ เบื้องบน และถึงแผ่นดินโลก เพื่อ
พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ วา่ 5 �จง
รวบรวมบรรดาว ิสุทธ ิชนของเรามาให ้เรา  ผู้ กระทําพันธ
สัญญากับเราด้วยเครือ่งสัตวบู ชา � 6 ฟ้าสวรรค์จะประกาศ
ความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้าน่ันแหละทรง
เป็นผู้ พิพากษา เซลาห์

พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
7 � โอ ประชาชนของเราเอย๋  จงฟัง และเราจะพูด  โอ 

อสิราเอลเอย๋ เราจะเป็นพยานปรกัปราํเจ้า เราเป็นพระเจ้า
พระเจ้าของเจ้า 8 เราจะมิ ได้ ตักเตือนเจ้าเรือ่งเครือ่งสัตว
บูชาของเจ้า เครือ่งเผาบูชาของเจ้ามี อยู ่ต่อหน้าเราเสมอ
9 เราจะไม่รบัววัผู้จากเรอืนของเจ้า หรอืแพะผู้จากคอกของ
เจ้า 10 เพราะสัตว ์ทุ กตัวในป่าเป็นของเรา ทัง้สัตว์เล้ียงบน
ภูเขาตัง้พันยอด 11 เรารูจั้กบรรดานกแหง่ภู เขาทัง้หลาย 
และบรรดาสัตวใ์นนาเป็นของเรา 12 ถ้าเราหวิ เราจะไม่บอก



เพลงสดุ ดี 50:13 lxviii เพลงสดุ ดี 51:2

เจ้า เพราะพิภพและสารพัดท่ี อยู ่ในน้ันเป็นของเรา 13 เราจะ
กินเน้ือววัผู้ หรอื หร ือด ื่มเลือดแพะหรอื 14 จงนําเครือ่งการ
โมทนาพระคุณมาเป็นเครือ่งสักการบูชาแด่ พระเจ้า และ
ทําตามคําปฏิญาณของเจ้าต่อองค์ ผู้  สูงสุด 15 และจงรอ้ง
ทูลเราในวนัทุกข์ ยากลําบาก เราจะชว่ยเจ้าให ้พ้น และเจ้า
จะถวายสงา่ราศี แก่  เรา � 16  แต่ พระเจ้าตรสักับคนชั ่วว ่า � 
เจ้ ามี สิทธิ ์อะไรท่ีจะท่องกฎเกณฑ์ของเรา หรอืรบัปากตาม
พันธสัญญาของเรา 17 เพราะเจ้าเกลียดคําสัง่สอน และเจ้า
เหวีย่งคําของเราไวข้้างหลังเจ้า 18 เม่ือเจ้าเหน็โจร  เจ้ าก็คบ
เขา และเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วงประเวณี 19  เจ้ าปล่อยปาก
ของเจ้าให ้พู ดชัว่ และลิน้ของเจ้าประกอบการหลอกลวง 20  
เจ้ าน่ังพูดใส่รา้ยพีน้่องของเจ้า  เจ้ านินทาลูกชายมารดาของ
เจ้าเอง 21  เจ้ าได้กระทําสิง่เหล่าน้ี แล้ว เราก็ น่ิงเงยีบ  เจ้ าคิด
วา่เราเป็นเหมือนเจ้า  แต่ เราจะขนาบเจ้า และเราจะรายงาน
สิง่เหล่าน้ันต่อหน้าต่อตาเจ้า 22  เจ้ าทัง้หลายผู้ลืมพระเจ้า
จงพิจารณาเรือ่งน้ี หาไม่เราจะฉีกเจ้าเป็นชิน้ๆ และจะไม่ 
มี สักคนท่ีชว่ยเจ้าให้พ้นได้ 23  บุ คคลท่ีนําการสรรเสรญิมา
เป็นเครือ่งสักการบูชาก็ ใหเ้กียรติ  แก่  เรา เราจะสําแดงความ
รอดของพระเจ้าแก่ ผู้ จัดทางของเขาอยา่งถูกต้อง�

51
 ดาว ิดทูลขออภัยและขอคืนดีกั นก ับพระเจ้า ถึงหวัหน้า

นั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือนาธนัผู้ พยากรณ์ มาเฝ้า
ท่าน  หลังจากท่ี ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว

1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ทรง แสดง พระ กรุณา ต่อ ข้า
พระองค์ ตาม ความ เมตตา ของ พระองค์ ขอ ทรง ลบ การ
ละเมิดของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอ ันอ ุดม
ของพระองค์ 2 ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความชัว่ชา้ให ้
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หมดสิน้ และทรงชาํระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์
3 เพราะ ข้า พระองค์ ทราบ ถึง การ ละเมิด ของ ข้า พระองค์ 
แล้ว และบาปของข้าพระองค์ อยู ่ต่อหน้าข้าพระองค์ เสมอ 
4 ข้า พระองค์ ได้ ทําบาป ต่อ พระองค์ ต่อ พระองค์ เท่าน้ัน 
และได้กระทําสิง่ ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรพระองค์  ทัง้น้ี 
เพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรมในคําตรสัของพระองค์ และ
กระจ่าง แจ้ง ใน การ พิพากษา ของ พระองค์ 5  ดู  เถิด ข้า
พระองค์ถือกําเนิดมาในความชัว่ชา้ และมารดาตัง้ครรภ์ข้า
พระองค์ในบาป 6  ดู  เถิด  พระองค์  มี พระประสงค์ความจรงิ
ภายใน และจะทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิต
ใจลึ กล ับของข้าพระองค์ 7 ขอทรงชาํระข้าพระองค์ด้วยต้น
หุ สบ ข้าพระองค์จึงจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์และ
ข้าพระองค์จะขาวกวา่ห ิมะ 8 ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ 
ได้ ยนิความชื่นบานและความยนิดี เพื่อกระดูกซ่ึงพระองค์
ทรงหกัน้ันจะเปรมปร ีดิ ์9 ขอทรงเบือนพระพักตร ์พระองค์ 
จากบาปทัง้หลายของข้าพระองค์ เสีย และทรงลบบรรดา
ความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ ให ้ สิน้ 10  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอ
ทรงสรา้งใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟ้ืนน้ําใจท่ี หน 
ักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ 11 ขออยา่ทรงเหวีย่งข้า
พระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร ์พระองค์ และขออยา่
ทรงนําพระวญิญาณบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ไปจากข้าพระองค์
12 ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และ
ชูข้าพระองค์ ไว ้ด้วยเต็มพระทัย 13  แล ้วข้าพระองค์จะสอน
ผู้ละเมิดทัง้หลายถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และ
คนบาปทัง้หลายจะกลับ สู่ พระองค์ 14  โอ ข้าแต่ พระเจ้า 
คือพระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้พ้น จาก ความ ผิด เพราะ ทํา โลหติ เขา ตก และ
ลิน้ของข้าพระองค์จะรอ้งเพลงเรือ่งความชอบธรรมของ
พระองค์ 15  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงเบิ กร ิม
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ฝีปากของข้าพระองค์ และปากของข้าพระองค์จะสําแดง
การสรรเสรญิพระองค์ 16 เพราะพระองค์ มิได้ ทรงประสงค์
เครือ่งสัตวบู ชา  มิ ฉะน้ันข้าพระองค์จะถวายให้  พระองค์  
มิได้ พอพระทัยเครือ่งเผาบู ชา 17 เครือ่งบูชาท่ีพระเจ้าทรง
รบัได้คือจิตใจท่ี ชอกชํ้า  จิ ตใจท่ีสํานึกผิดและชอกชํ้าน้ัน  โอ 
ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ จะมิ ได้ ทรงดู ถูก 18 ขอทรงกระทําดี 
แก่ ศิโยนตามพระกรุณาของพระองค์ ขอทรงสรา้งกําแพง
เยรูซาเล็ม 19  แล ้วพระองค์จะทรงปี ติ  ยนิดี ในเครือ่งสัตว
บูชาแหง่ความชอบธรรม ในเครือ่งเผาบูชาและในเครือ่ง
เผา บูชา ทัง้ ตัว  แล ้ว เขา จะ ถวาย ววั ผู้ บน แท่น บูชา ของ
พระองค์

52
 ดาว ิดขอบพระคุ ณ ถึงหวัหน้านั กร ้อง มัสคิลบทหน่ึง เพ

ลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือโดเอกคนเอโดมมาทูลซาอูลวา่ � ดาว 
ิดได้มาท่ีเรอืนอาหเิมเลค�

1  โอ  เจ้ าผู้ มี  อทิธ ิ ไฉน เจ้า จึง โออ้วด ใน การ ชัว่ ความ
เมตตาของพระเจ้าดํารงอยู ่วนัยงัค่ํา 2 ลิน้ของเจ้าออกอุบาย
ประสงค์ รา้ย และหลอกลวงอยา่งมีดโกนคม 3  เจ้ ารกัชัว่
มากกวา่ดี และการมุสามากกวา่พูดความชอบธรรม เซลาห์
4  เจ้ ารกัทุกคําท่ี ทําลาย  โอ ลิน้แหง่การหลอกลวง 5  แต่ 
พระเจ้าจะทรงทําลายเจ้าลงเสียเป็นนิตย์  พระองค์ จะทรง
ฉวยและดึงเจ้าจากท่ี อยู ่อาศัยของเจ้า  พระองค์ จะทรงถอน
รากเจ้าเสียจากแผ่นดินของคนเป็น เซลาห์ 6 คนชอบธรรม
จะเหน็และเกรงกลัว และจะหวัเราะเยาะเขา  กล่าววา่ 7 � 
จงดู  บุ รุษผู้ ไม่  ให ้พระเจ้าเป็นกําลังของตน  แต่  ไว ้ใจในความ
มัง่คั ่งอ ั นอ ุดมของเขา เขาเสรมิกําลังตัวเขาในความชัว่รา้ย
ของเขา� 8 ฝ่ายข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเทศเขียวสด
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ในพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในความเมตตาของ
พระเจ้าเป็นนิจกาล 9 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ เป็น
นิตย ์เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําเชน่น้ัน ข้าพระองค์จะรอ
คอยพระนามของพระองค์ เพราะเป็นพระนามประเสรฐิต่อ
หน้าว ิสุทธ ิชนของพระองค์

53
ความ เลว ทราม ของ มนษุย์ ถึง หวั หน้า นั กร ้อง ตาม

ทํานองมาหะลัท มัสคิลบทหน่ึง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  คนโง ่ราํพึงในใจของตนวา่ � ไม่มี  พระเจ้า � เขาทัง้หลาย

ก็เลวทรามลง และกระทําความชัว่ชา้ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน 
 ไม่มี สัก คน เดียว ท่ี ทําดี 2 พระเจ้า ทรง มอง ลง มา จาก ฟ้า
สวรรค์  ดู  บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์วา่จะมีคนใดบ้างท่ี เข ้า
ใจท่ีเสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้หลายก็ถดถอยไปหมด
เขาทัง้หลายก็เลวทรามลงเหมือนกันสิน้  ไม่มี สักคนเดียว
ท่ี ทําดี  ไม่มี  เลย 4 บรรดาผู้ ท่ี กระทําความชัว่ชา้ไม่ มีความ
รู ้ หรอื คือผู้ ท่ี กินประชาชนของเราอยา่งกินขนมปัง และไม่
รอ้งทูลพระเจ้า 5 เขาทัง้หลายอยู ่ท่ี น่ันอยา่งน่าสยดสยอง
ยิง่นัก ในท่ีซ่ึงไม่น่ามีความสยดสยอง เพราะพระเจ้าทรง
กระจายกระดูกของคนท่ีตัง้ค่ายสู้ เจ้า  พระองค์ ทรงใหเ้ขาทัง้
หลายได้ อาย เพราะพระเจ้าทรงชงัเขา 6  โอ ขอการชว่ยให้
รอดเพื่ ออ ิสราเอลมาจากศิโยนเสียที เถิด เม่ือพระเจ้าทรง
ให้พวกเชลยแหง่ประชาชนของพระองค์ กล ับสู่สภาพเดิม
ยาโคบจะปลาบปล้ืม อสิราเอลจะยนิดี

54
 ดาว ิดทูลขอการชว่ยให ้พ้นไป ถึงหวัหน้านั กร อ้งใช ้เครือ่ง

สาย มัสคิลบทหน่ึง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือพวกชาวศิฟไป



เพลงสดุ ดี 54:1 lxxii เพลงสดุ ดี 55:3

ทูลซาอูลวา่ � ดาว ิดซ่อนตัวอยูท่่ามกลางเราไม่ ใช ่ หรอื �
1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ทรง ชว่ย ข้า พระองค์ ให ้รอด

ด้วย พระนาม ของ พระองค์ และ แก้ แทน ข้า พระองค์ ด้วย
อานภุาพของพระองค์ 2  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงสดับคํา
อธษิฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับถ้อยคํา
จากปากของข้าพระองค์ 3 เพราะคนแปลกหน้าได้ ลุ กขึ้นสู้
ข้าพระองค์  ผู้ บีบบังคับเสาะหาชวีติของข้าพระองค์ เขามิ ได้ 
ตัง้พระเจ้าไวต้รงหน้าเขา เซลาห์

 ดาว ิดวางใจในพระเจ้า
4  ดู  เถิด พระเจ้าทรงเป็นผู้ชว่ยของข้าพเจ้า  องค์ พระผู้

เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ ผด ุงชวีติของข้าพเจ้าไว้ 5  พระองค์ จะ
ทรงตอบสนองการรา้ยต่อพวกศั ตรู ของข้าพเจ้าและทรง
ขจัดเขาเสีย ด้วยความจรงิของพระองค์ 6 ข้าพระองค์จะ
ถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแก่ พระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระนามของพระองค์ เพราะ
พระนามน้ันประเสรฐิ 7 เพราะพระองค์ทรงชว่ยข้าพเจ้าให้
พ้น จาก ความ ทุกข์ ยาก ลําบาก ทุก อยา่ง และ นัยน์ตา ของ
ข้าพเจ้ามองเหน็พระประสงค์ของพระองค์ต่อพวกศั ตรู ของ
ข้าพเจ้าน้ันสําเรจ็

55
ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือดาวดิ ถึงหวั

หน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย มัสคิลบทหน่ึง เพลงสดุ ดี ของดา
วดิ

1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ทรง เงีย่ พระกร รณ สดับ คํา
อธษิฐาน ของ ข้า พระองค์ ขอ อยา่ ซ่อน พระองค์ เสีย จาก
คําวงิวอนของข้าพระองค์ 2 ขอทรงสดับ และขอทรงฟัง
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์เศรา้สลดในเรือ่งรอ้งทุกข์ของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จึงส่งเสียงครวญคราง 3 เพราะเสียง
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ของศั ตรู เพราะการบีบบังคับของคนชัว่  เหตุ วา่ เขาฟ้อง
วา่ข้าพระองค์ ได้ ทําความชัว่ชา้ และเขาบ่มความเกลียดชงั
ข้าพระองค์โดยความโกรธ 4  จิ ตใจของข้าพระองค์ระทม
อยู่ ใน ข้า พระองค์ ความ สยดสยอง ของ มัจจุราช ตก เหนือ
ข้าพระองค์ 5 ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือ
ข้า พระองค์ ความ หวาดเสียว ท่วม ข้า พระองค์ 6 และ ข้า
พระองค์ วา่ � โอ ข้าอยากมี ปี กอยา่งนกเขา จะได้ บินหนี ไป
และอยู ่สงบ 7  ดู  เถิด ข้าจะได้พเนจรไปไกล ข้าจะได้พักอยูใ่น
ถิน่ทุ รก ันดาร เซลาห์

 ดาว ิดขอพระเจ้าทรงทําลายพวกศั ตรู ของท่าน
8 ข้าจะได้ ร ีบหนีไปจากลมดุเดือดและพายุ� 9  โอ ข้า

แต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทําลายเสีย และให้ภาษาของ
เขายุง่เหยงิไป เพราะข้าพระองค์ เห ็นความทารุณและการ
โกลาหลท่ีในนคร 10 เขาเดินบนกําแพงรอบนครอยูทั่ง้กลาง
วนัและกลางคืน และความบาปผิ ดก ับความเศรา้โศกอยู่
ภายในนคร 11ความเลวทรามมี อยู ่ท่ามกลางเธอ การหลอก
ลวงและการฉ้อโกงไม่พรากไปจากถนนทัง้ปวงของเธอ 12  
มิใช ่ ศัตรู  ผู้ เยาะเยย้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทนได้  มิใช ่ ผู้  ท่ี  เกล 
ียดชงัข้าพเจ้าผู้พองตัวใส่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้หลบเขาได้
13  แต่ เป็นท่าน  เสมอบ่าเสมอไหล่ กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของ
ข้าพเจ้า เป็ นม ิตรรูจั้กมั กค ุ้ นก ับข้าพเจ้า 14 เราเคยสนทนา
ปราศร ัยก ันอยา่งชื่นใจ เราดําเนินในพระนิเวศของพระเจ้า
ฉั นม ิตรสนิท 15  ขอม ัจจุราชมาหาเขาเหล่าน้ัน  ให ้เขาลงไป
ยงันรกทัง้เป็น เพราะความเลวทรามอยู่ในท่ี อยู ่อาศัยของ
เขาและอยู่ ท่ามกลางพวกเขา 16 สําหรบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะรอ้งทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยข้าพเจ้า
ให ้รอด 17 ทัง้เวลาเชา้  เวลาเยน็ และเวลาเท่ียง ข้าพเจ้าจะ
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อธษิฐานและรอ้งทุกข์ และพระองค์จะทรงสดับเสียงของ
ข้าพเจ้า 18  พระองค์  ได้ ทรงชว่ยจิตวญิญาณของข้าพเจ้าให้
ปลอดภัยจากสงครามท่ีข้าพเจ้าต่อสู้ อยู ่เพราะคนเป็ นอ ัน
มากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า 19 พระเจ้าจะทรงสดับและลดเขาลง
คือพระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู ่ตัง้แต่  โบราณกาล เซลาห์ เพราะ
เขาไม่ เปล่ียน เขาจึงไม่ยาํเกรงพระเจ้า 20 เขายื่ นม ือออก
ต่อสู้ ผู้  อยู ่อยา่งสันติกับเขา เขาฝ่าฝืนพันธสัญญาของเขา
21 คําพูดจากปากของเขาเรยีบล่ืนยิง่กวา่เนย  แต่ สงคราม
อยู่ภายในใจของเขา ถ้อยคําของเขาออ่นนุ่มยิง่กวา่น้ํามัน  
แต่ ทวา่เป็นดาบท่ีชกัออกมาแล้ว 22 จงมอบภาระของท่าน
ไวกั้บพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงค้ําจุนท่าน  พระองค์ 
จะไม่ทรงยอมใหค้นชอบธรรมคลอนแคลนเลย 23  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า  แต่  พระองค์ จะทรงเหวีย่งเขาลงสู่ปากแดนพินาศ  
คนที ่ ทําให ้โลหติตกและคนหลอกลวงจะมี ช ีวติอยู ่ไม่ ถึงครึง่
จํานวนเวลาของเขา  แต่ ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์

56
 ดาว ิดขอใหร้อดพ้นจากพวกศั ตรู ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตาม

ทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิ เม่ือ
ชาวฟีลิสเตียจั บท ่านในเมืองกัท

1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ทรง เมตตา ข้า พระองค์ เพราะ
มนษุย์ จะ กลืน ข้า พระองค์ เสีย เขา ต่อสู้ และ บีบ บังคับ ข้า
พระองค์ วนัยงัค่ํา 2  โอ ข้าแต่ พระองค์  ผู้  สูงสุด พวกศั ตรู ของ
ข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์ เสียว ันยงัค่ํา เพราะหลายคน
ต่อสู้ข้าพระองค์ 3 เม่ือข้าพระองค์ กลัว ข้าพระองค์วางใจ
ในพระองค์ 4 ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระวจนะ
ของพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอยู่ ข้าพระองค์
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จะไม่ กล ั วว ่าเน้ือหนังอาจกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ ได้ 5 เขา
ประทุษรา้ยต่อคํากล่าวของข้าพระองค์ วนัยงัค่ํา ความคิด
ทัง้สิน้ของเขาล้วนมุ่งรา้ยต่อข้าพระองค์ 6 เขารว่มห ัวก ัน
เขาซุ่มอยู่ เขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อยา่งกับคนท่ีซุ่ม
คอยเอาชวีติข้าพระองค์ 7 เขาจะหนี ให ้พ้นเพราะเหตุความ
ชัว่ชา้ของเขาหรอื  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเหวีย่งชนชาติ
ทัง้หลายลงมาด้วยพระพิโรธ 8  พระองค์ ทรงนับการระหกระ
เหนิของข้าพระองค์ ทรงเก็ บน ้ําตาของข้าพระองค์ ใส่ ขวด
ของพระองค์ ไว ้ น้ําตา น้ันไม่ อยู ่ในบัญชีของพระองค์ หรอื 
พระเจ้าค่ะ

 ดาว ิดวางใจในพระเจ้า
9  แล ้วศั ตรู ของข้าพระองค์จะหนักลับในว ันที ่ข้าพระองค์

รอ้งทูล ข้าพระองค์ทราบเชน่น้ี วา่ พระเจ้าทรงสถิตฝ่ายข้า
พระองค์ 10 ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระวจนะ
ของพระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระ
วจนะของพระองค์ 11 ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอยู่ ข้า
พระองค์จะไม่ กล ั วว ่ามนษุย์อาจกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ 
ได้ 12  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  ท่ี ข้าพระองค์ปฏิญาณไว ้น้ัน ข้า
พระองค์ จะ ทํา ตาม ข้า พระองค์ จะ ถวาย คํา สรรเสรญิ แด่ 
พระองค์ 13 เพราะ พระองค์ ทรง ชว่ย จิต วญิญาณ ของ ข้า
พระองค์ ให ้พ้นจากมัจจุ ราช  พระองค์ จะทรงชว่ยเท้าของ
ข้าพระองค์ ให ้พ้นจากการล้มมิ ใช ่ หรอื เพื่อข้าพระองค์จะ
ดําเนิน อยู่ ต่อ เบื้อง พระ พักตร์พระเจ้า ใน ความ สวา่ง แหง่
ชวีติ

57
การ ทูล ขอ ของ ดา วดิ ถึง หวั หน้า นั กร ้อง ตาม ทํา นอ
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งอาลทัสชทิ  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิ เม่ือท่านหนีซาอูล
ท่ีในถ้ํา

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ ขอ
ทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เพราะ จิตวญิญาณของข้า
พระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ ล้ี ภัยอยู ่ใต้ รม่ปีกของ
พระองค์จนกวา่ภั ยอ ันตรายเหล่าน้ีจะผ่านพ้นไป 2 ข้าพเจ้า
จะรอ้งทูลต่อพระเจ้าองค์ ผู้  สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทํา
การทัง้สิน้ใหสํ้าเรจ็เพื่อข้าพเจ้า 3  พระองค์ จะทรงใช้มาจาก
ฟ้าสวรรค์ และชว่ยข้าพเจ้าให้รอดจากการเยาะเยย้ของ
ผู้ ท่ี อยากกลืนข้าพเจ้าเสีย เซลาห์ พระเจ้าจะทรงใช้ความ
เมตตาและความจรงิลงมา 4  จิ ตใจข้าพเจ้าอยู่ ท่ามกลาง
เหล่าสิงโต ข้าพเจ้านอนท่ามกลางผู้ ท่ี ไฟติดตัวคื อบ ุตรทัง้
หลายของมนษุย์ ฟันของเขาทัง้หลายคือหอกและลูกธนู ลิน้
ของเขาคือดาบคม 5  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ยกยอ่ง
เหนือฟ้าสวรรค์ ขอสงา่ราศีของพระองค์ อยู ่เหนือทัว่แผ่น
ดินโลก 6 เขาทัง้หลายวางตาข่ายดักเท้าข้าพเจ้า  จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าได้ค้อมลง เขาขุดบ่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า  แต่ เขาก็
ตกลงไปเสียเอง เซลาห์

 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้า
7  โอ ข้า แต่ พระเจ้า  จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ มัน่คง  จิ ต

ใจของข้าพระองค์ มัน่คง ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงและรอ้ง
เพลงสรรเสรญิ 8  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋ จง ต่ืนเถิด พิณ
ใหญ่และพิณเขาคู่ เอย๋ จงต่ืนเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุ ณ 9  โอ 
ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์
ท่ามกลาง ประชาชาติ ข้า พระองค์ จะ รอ้ง เพลง สรรเสรญิ
พระองค์ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 10 เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ ถึงฟ้าสวรรค์ ความจรงิของพระองค์
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สูงถึงเมฆ 11  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ เชดิชู เหนือฟ้า
สวรรค์ ขอสงา่ราศีของพระองค์ อยู ่เหนือทัว่แผ่นดินโลก

58
การตําหนิ ผู้ พิพากษาอธรรม ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํา

นองอาลทัสชทิ  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิ
1  โอ ชุ มน ุมชนเอย๋ ท่านพู ดอย ่างชอบธรรมหรอื  โอ  บุ ตร

ทัง้หลายของมนษุย ์เอย๋ ท่านพิพากษาอยา่งเท่ียงธรรมหรอื
2  เปล ่าเลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ ความผิด ท่านชัง่
ความทารุณแห ่งม ือของท่านในแผ่นดินโลก

ลักษณะของคนชัว่
3 คนชัว่หลงเจิน่ไปตัง้แต่จากครรภ์ เขาหลงทางไปตัง้แต่ 

เกิด คือพู ดม ุสา 4 เขามีพิษเหมือนพิษงู เหมือนงูพิษหหูนวก
ท่ี อุ ดหูของมัน 5 มันจึงไม่ฟังเสียงของหมองู  ผู้ ซ่ึ งม ี มนต์  
ขลัง 6  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงหกัฟันในปากของมันเสีย  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉีกเขี้ยวของสิงโตหนุ่มออกเสีย
7  ให ้พวกเขาละลายไปเหมือนน้ําท่ีไหลไม่ขาดสาย เม่ือเขา
เล็งธนูเพื่อยงิลูกศร  ให ้ลูกศรน้ันถูกตัดเป็นชิน้ๆ 8  ขอให ้เขา
เหมือนทากท่ีละลายเป็นเมือกไป เหมือนทารกแท้งท่ี ไม่ เคย
เหน็ดวงอาทิตย์ 9 ก่อนหม้อของเจ้าจะรูสึ้ กร ้อนจากหนาม
ทัง้เป็น  พระองค์ จะทรงกวาดหนามเหล่าน้ันไปเสียเหมือน
ลมหมุน และด้วยพระพิโรธของพระองค์ 10คนชอบธรรมจะ
เปรมปร ีดิ ์เม่ือเขาเหน็การแก้ แค้น เขาจะเอาโลหติของคน
ชัว่ล้างเท้าของเขา 11 จะมีคนกล่าววา่ � แน่  แล้ว  มี บําเหน็จ
ให ้แก่ คนชอบธรรม  แน่  แล้ว  มี พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลก�
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59
 ดาว ิดทูลขอการชว่ยให ้พ้นไป ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํา

นองอาลทัสชทิ  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิ เม่ือซาอูลทรงใช้
คนใหไ้ปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย

1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ชว่ย ข้า
พระองค์ ให ้พ้นจากศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยป้องกัน
ข้าพระองค์ ให ้พ้นจากบรรดาผู้ ท่ี  ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ 2 ขอ
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากผู้ ท่ี ทําความชัว่รา้ย และขอ
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดจากคนกระหายเลื อด 3 เพราะ
ดู เถิด เขาซุ่มคอยเอาชวีติข้าพระองค์  ผู้  มี อาํนาจรว่มห ัวก 
ันต่อสู้ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  มิใช ่การละเมิด
หรอื บาป ของ ข้า พระองค์ เอง 4 เขา วิง่ ไป เต รียม พร ้อม  
มิใช ่ความผิดของข้าพระองค์ ขอทรงกระปรีก้ระเปรา่ ขอ
ทรงมาชว่ยข้าพระองค์และทอดพระเนตร 5  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของ
อสิราเอล ขอทรงต่ืนขึ้นลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออยา่
ทรงเมตตาผู้ละเมิดท่ีคิดรา้ยแม้สักคนเดียว เซลาห์ 6 เขา
กลับมาทุกเยน็ หอนอยา่งสุนัข และตระเวนไปทัว่นคร 7  
ดู  เถิด ปาก ของ เขา ยงั พ่น อยู่ และ มี ดาบ ท่ี รมิ ฝีปาก ของ
เขา เพราะเขาคิดวา่ �ใครจะฟังเรา� 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์  แต่  พระองค์ ทรงหวัเราะเยาะเขา  พระองค์ ทรงเยาะเยย้
ประชาชาติ ทัง้ปวง 9 เพราะเหตุพระกําลังของพระองค์ ข้า
พระองค์จะคอยเฝ้าพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อม
ปราการของข้าพระองค์ 10 พระเจ้าแหง่ความเมตตาของ
ข้าพเจ้าจะทรงป้องกันข้าพเจ้า พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้า
เหน็ความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อพวกศั ตรู ของข้าพเจ้า
น้ันสําเรจ็ 11  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า พระโล่ของข้า
พระองค์ ทัง้หลาย ขออยา่ทรงสังหารเขาเสีย เกรงวา่ชนชาติ
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ของข้าพระองค์จะลืม  ขอให ้เขาระหกระเหนิไปด้วยฤทธา
นุภาพของพระองค์และทําให้เขาล้มลง 12 เพราะบาปปาก
ของเขา และเพราะถ้อยคํารมิฝีปากของเขา  ขอให ้เขาติ ดก 
ับโดยความเยอ่หยิง่ของเขา เพราะการสาปแชง่และการ
มุสาซ่ึงเขาเปล่งออกมาน้ัน 13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดย
พระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนเขาไม่เหลือเลย  แล ้วเขา
จะทราบวา่พระเจ้าทรงปกครองเหนือยาโคบ  ถึงท่ี สุดปลาย
แผ่นดินโลก เซลาห์ 14  ให ้เขากลับมาทุกเยน็ หอนอยา่งสุนัข
และตระเวนไปทัว่นคร 15  ให ้เขาเท่ียวไปหาอาหาร ถ้าไม่ ได้ 
กิ นอ ่ิมก็ ขู่  คําราม 16  แต่ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงถึงอานภุาพ
ของพระองค์ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงถึงความเมตตาของ
พระองค์ในเวลาเชา้ เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการ
ของข้าพระองค์ เป็ นที ่ ล้ี ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ 17  
โอ ข้าแต่พระกําลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลง
สรรเสรญิพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของ
ข้าพระองค์ และทรงเป็นพระเจ้าแหง่ความเมตตาของข้า
พระองค์

60
 ดาว ิดทูลขอการชว่ยให ้พ้นไป ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตาม

ทํานองชูชานเอดูท  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิเพื่อสัง่สอน
เม่ือท่านขับเค่ียวกับอารมั-นาหะราอมิ และกับอารมัโซบาห์
และเม่ือขากลับโยอาบได้ฆ่าชาวเอโดมเสียหน่ึงหม่ืนสอง
พันคนในหุบเขาเกลือ

1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า  พระองค์  ได้ ทรง ทอด ทิง้ ข้า
พระองค์ทัง้หลายแล้ว ทัง้ได้ทรงทําให้ข้าพระองค์ทัง้หลาย
กระจัดกระจาย ไป  พระองค์ ทรง ไม่ พอ พระทัย  โอ  ขอ ให ้ 
พระองค์ ทรงหนัมาหาข้าพระองค์ทัง้หลายอกี 2  พระองค์ 
ทรงกระทํา ให ้แผ่ น ดินหวัน่ ไหว ทรงให้ มันแตกแยกออก
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ขอ ทรง ซ่อม ชอ่ง ของ มัน เพราะ มัน โยกเยก 3  พระองค์ 
ทรงกระทําให้ประชาชนของพระองค์ประสบความลําบาก
 พระองค์ ทรง บังคับ ข้า พระองค์ ให ้ด่ื มน ้ํา องุน่ แหง่ ความ
ประหลาดใจ 4  พระองค์ ทรงตัง้ธงไว ้ให ้บรรดาผู้ ท่ี เกรงกลัว
พระองค์ เพื่อชกัขึ้นเพราะเหตุ ความจรงิ เซลาห์ 5 ขอทรง
ชว่ยให้รอดโดยพระหตัถ์ขวาของพระองค์ และทรงฟังข้า
พระองค์ เพื่อวา่ผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงรกัจะได้รบัการชว่ยให ้พ้น 
6 พระเจ้าได้ตร ัสด ้วยความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ วา่ �เรา
จะปี ติ  ยนิดี เราจะแบ่ง เมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมือง
สุดคทออก 7 กิ เลอาดเป็นของเรา  มน ัสเสห์เป็นของเรา
เอฟราอมิเป็ นที ่กันศีรษะของเรา  ยู ดาห์เป็นผู้ตัง้พระราช
บัญญั ติ ของเรา 8 โมอบัเป็ นอ ่างล้างชาํระของเรา เราเหวีย่ง
รองเท้าของเราลงบนเอโดม เราโหร่อ้งด้วยความมีชยัเหนือ
ฟีลิสเตีย� 9  ผู้ ใดจะนําข้าพเจ้าเข้าไปในนครท่ี มี  ป้อม  ผู้ ใด
จะนําข้าพเจ้าไปยงัเอโดม 10  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์  
มิได้ ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ ทัง้หลายแล้วหรอื  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า  พระองค์  ไม่ ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์
ทัง้หลายแล้วละ 11 ขอประทานความชว่ยเหลือเพื่อต่อต้าน
ความยุง่ยากต่างๆ เพราะความชว่ยเหลือของมนษุย ์ก็  ไรผ้ล 
12 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทัง้หลายจะปฏิบั ติ  อยา่งเข้มแข็ง 
 พระองค์ เองจะทรงเป็นผู้ เหย ียบคู่ อร ิของข้าพเจ้าทัง้หลาย
ลง

61
 ดาว ิดรอ้งทูลต่อพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย 

เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงรอ้งของข้าพระองค์

ขอทรงสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ 2 ข้าพระองค์รอ้ง
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ทูลพระองค์มาแต่ ท่ี สุดปลายแผ่นดินโลก เม่ือ จิตใจของ
ข้าพระองค์ออ่นระอาไป ขอทรงนําข้าพระองค์มาถึงศิลา
ท่ี สูง กวา่ ข้า พระองค์ 3 เพราะ พระ องค์ ทรง เป็ นที ่ ล้ี ภัย
ของ ข้า พระองค์ เป็น หอคอย เข้ม แข็ง ท่ี ประ จัน หน้า ศั ตรู 
4 ข้าพระองค์จะอยู่ ในพลับพลาของพระองค์ เป็นนิตย ์ ข้า
พระองค์จะวางใจในท่ีกําบังปีกของพระองค์ เซลาห์ 5  โอ 
ข้าแต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงสดับคําปฏิญาณของข้า
พระองค์ และพระองค์ประทานมรดกของบรรดาผู้ ท่ี เกรง
กลัวพระนามของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 6  พระองค์ จะทรง
ยดืพระชนม์ของกษั ตร ิย์  ให ้ ปี เดือนของท่านยนืนานไปหลาย
ชัว่อายุ 7 ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นนิตย์  
โอ ขอทรงแต่งตัง้ความเมตตาและความจรงิไว ้คุ ้มครอง
ท่าน 8  แล ้วข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของ
พระองค์ เสมอ  ตามท่ี ข้าพระองค์ทําตามคําปฏิญาณอยู ่แต่ 
ละวนัน้ัน

62
 ดาว ิดวางใจในพระเจ้าแต่ ผู้ เดียว ถึงหวัหน้า นั กร ้อง

ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  แน่ นอนจิตใจของข้าพเจ้าคอยท่าพระเจ้า ความรอด

ของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 2  พระองค์  เท่ าน้ันทรงเป็นศิ 
ลา และเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ ไม่ หวัน่ ไหว ใหญ่ โต 3 พวก เจ้า จะ คิด
ความรา้ยต่อคนอื่นนานสักเท่าใด  เจ้ าทุกคนจะถูกสังหาร
 ผู้ เหมือนกําแพงท่ีเอนและรั ้วท ี่ โยกเยก 4 เขาคิดแต่เพียงจะ
ผลักท่านลงมาจากยศของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขา
อวยพรด้วยปากของเขา  แต่ เขาแชง่อยู่ในใจ เซลาห์ 5  จิ ต
ใจของข้าพเจ้า จงคอยท่าพระเจ้าแต่ องค์  เดียว เพราะความ
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หวงัของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 6  พระองค์  เท่ าน้ันทรงเป็น
ศิ ลา และเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ หวัน่ไหว 7 ความชว่ยให้รอดและสงา่
ราศีของข้าพเจ้าอยู ่ท่ี  พระเจ้า ศิลาอนัทรงมหทิธ ิฤทธิ ์และ
ท่ี ล้ี ภัยของข้าพเจ้า คือพระเจ้า 8 ประชาชนเอย๋ จงวางใจ
ในพระองค์ ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อ
พระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของเรา เซลาห์ 9 คนฐานะ
ต่ําก็เป็นสิง่ไร ้สาระ คนฐานะสู งก เ็ป็นความเท็จ เม่ือชั ่งด เูขา
ก็ลอยขึ้น เขารวมด้วยกันยงัเบากวา่สิง่ไร ้สาระ 10อยา่วางใจ
ในการบีบบังคับ อยา่หวงัเปล่าด้วยการปล้นสะดม ถ้าความ
มัง่คัง่เพิม่ขึ้น อยา่วางใจในสิง่น้ัน 11 พระเจ้าตรสัครัง้หน่ึง
ข้าพเจ้าได้ยนิอยา่งน้ีสองครัง้แล้ว วา่ฤทธานุภาพเป็นของ
พระเจ้า 12  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ความเมตตาเป็น
ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสนองมนษุย ์ทุ กคนตาม
การงานของเขา

63
 ดาว ิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือท่าน

อยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารยูดาห์
1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า ของ

ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ แสวงหา พระองค์ แต่ เชา้  จิ ต
วญิญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เน้ือหนังของ
ข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนท่ี แห ้ง
และกระหายน้ํา  ท่ี  ท่ี  ไม่มี  น้ํา 2 เชน่น้ันแหละ ข้าพระองค์จึง
เคยเหน็พระองค์ ในสถานบร ิสุทธ ์ิ  เห ็นฤทธานุภาพและ
สงา่ราศีของพระองค์ 3 เพราะวา่ความเมตตาของพระองค์ 
ดี กวา่ชวีติ รมิฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์
4 เชน่น้ันแหละ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ตราบเท่า
ชวีติของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ ชู มือ ต่อพระนามของ
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พระองค์ 5  จิ ตใจของข้าพระองค์จะอิม่หนําดั งก ินไขกระดูก
และไขมัน และปากของข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์
ด้วย รมิ ฝีปาก ท่ี ชื่นบาน 6 เม่ือ ข้า พระองค์ คิดถึง พระองค์
ขณะ อยู่ บน ท่ี นอน และ ตรกึ ตรอง ถึง พระองค์ ทุ กๆ ยาม
7 เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ จึง เปรม ปร ีดิ ์ อยู ่ใน รม่ ปีก ของ พระองค์ 8  จิ ต
วญิญาณของข้าพระองค์เกาะติ ดอย ู่ ท่ี  พระองค์ พระหตัถ์
ขวาของพระองค์ ชู ข้าพระองค์ ไว ้

 ดาว ิ ดม ัน่ใจวา่พวกศั ตรู จะถูกทําลาย
9  แต่ บรรดาผู้แสวงหาชวีติของข้าพระองค์เพื่อทําลาย จะ

ลงไปในท่ีลึกแหง่แผ่นดินโลก 10 เขาจะล้มลงด้วยดาบ เขา
จะเป็นเหยื่อของสุนัขจิง้จอก 11  แต่  กษัตรยิ ์จะทรงเปรมปร ี
ดิ ์ในพระเจ้า  ทุ กคนท่ีปฏิญาณในพระนามของพระองค์จะ
อวดอา้งพระนามน้ัน  แต่ ปากของคนมุสาจะถูกปิด

64
 ดาว ิดขอให้รอดพ้นจากพวกศั ตรู ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพ

ลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงสดับเสียงของข้าพระองค์เม่ือ

ข้าพระองค์ อธษิฐาน ขอทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ ไว ้
จากความคิดกลัวศั ตรู 2 ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ ไว ้จากการ
หารอือยา่งลับๆของคนชัว่ จากการปองรา้ยของคนกระทํา
ความชัว่ชา้ 3  ผู้ ลับลิน้ของเขาอยา่งลับดาบ  ผู้ เอาคําขมขื่น
เล็งอยา่งลูกธนู 4 ยงิออกมาจากท่ีซุ่มยงัคนปราศจากตําหนิ
ยงิเขาทั นที และอยา่งไม่ กลัวเกรง 5 เขายดึจุดประสงค์ชัว่
ของเขาไว ้มัน่ เขาพูดถึงการวางกั บด ักอยา่ง ลับๆ คิดวา่
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�ใครจะเหน็เขาทัง้หลายได้� 6 เขาทัง้หลายค้นหาความชัว่
ชา้ เขาทัง้หลายค้นหาอยา่งขมี ขม ันจนสําเรจ็ เพราะความ
คิดภายในและจิตใจของมนษุยน้ั์นลึ กล ํ้านัก 7  แต่ พระเจ้าจะ
ทรงยงิธน ูใส่  เขา เขาจะบาดเจ็ บท ั นที 8 เพราะวา่เขาทําให้
ลิน้ของเขาเป็นสิง่สะดุดแก่เขาเอง  ทุ กคนท่ี เห ็นเขาจะหนี 
ไป 9  แล ้ วท ุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึ งก ิจการของ
พระเจ้า และตรกึตรองถึงสิง่ น้ั นที ่ พระองค์  ได้ ทรงกระทํา
แล้ว 10 คนชอบธรรมจะเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์ และจะ
วางใจในพระองค์ บรรดาคนท่ี เท ่ียงธรรมในจิตใจจะอวด
อา้งพระองค์

65
การสรรเสรญิพระคุณของพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพ

ลงสดุ ดี และบทเพลงของดาวดิ
1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ใน ศิ โยน การ สรรเสรญิ คอยท่า

พระองค์ เขาจะทําตามคําปฏิญาณแก่ พระองค์ 2  โอ ข้า
แต่ พระองค์  ผู้ ทรงสดับคําอธษิฐาน เน้ือหนังทัง้สิน้จะมายงั
พระองค์ 3 ความชัว่ชา้ทัง้หลายชนะข้าพระองค์ เน่ืองด้วย
การละเมิดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์  ก็ จะทรงชาํระ
ล้างให้

ความประเสรฐิของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
4 สุ ขจร ิงหนอ  ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงเลือกและนํามาใกล้ ให ้

พํานักอยู่ในบรเิวณพระนิเวศของพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้
หลายจะอิม่เอ ิบด ้วยความดี แห ่งพระนิเวศของพระองค์ คือ
พระวิหารบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 5  โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่
ความรอดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงตอบ
ข้าพระองค์ทัง้หลายด้วยความชอบธรรมโดยกิจการท่ีน่า
ครั ่นคร ้าม  พระองค์  ผู้ ทรงเป็นความไว้วางใจของท่ี สิ ้นสุด
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ปลายทัง้ปวงของแผ่นดินโลก และของคนท่ี อยู ่ทางทะเล
ท่ี ไกลโพ้น 6  พระองค์  ผู้ ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกําลัง
ของพระองค์ ทรงคาดพระองค์ ไว ้ด้วยอาน ุภาพ 7  ผู้ ทรง
ระงบัเสียงองึคะนึงของทะเล เสียงองึคะนึงของคล่ืนทะเล
เสียงโกลาหลของชาวประเทศทัง้หลาย 8  ผู้  ท่ีอยู ่ในเขตแผ่น
ดินโลกไกลโพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสําคัญของพระองค์  
พระองค์ ทรงกระทําให้เชา้ขึ้นและเยน็ลงกู่ก้องด้วยความ
ชื่นบาน 9  พระองค์ ทรงเยีย่มเยยีนแผ่น ดินโลก และทรง
รดน้ํา  พระองค์ ทรงกระทําให ้อุ ดมยิ ่งด ้วยแม่น้ําของพระเจ้า
ซ่ึ งม ีน้ําเต็ม  พระองค์ ทรงจัดหาข้าวให้ เพราะทรงจัดเตรยีม
โลกไว้เชน่น้ันแหละ 10  พระองค์ ทรงรดน้ําตามรอยไถของ
มันอยา่งอุ ดม และให ้ขี้ ไถราบลง  ให ้ออ่นละมุนด้วยฝน และ
ทรงอวยพรผลิตผลของมัน 11  พระองค์ ทรงให ้ปี เป็นยอด
ด้วยความดีของพระองค์ พระมรรคาทัง้หลายของพระองค์ 
มี ความไพบูลย์ยอ้ยหยด 12  ทุ ่งหญ้าในถิน่ทุ รก ันดารก็ หยด
ยอ้ย เนินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบาน 13 ป่าพงหม่ตัวด้วย
ฝูงแพะแกะ หุบเขาพราวไปด้วยข้าว เขาโห่รอ้งด้วยความ
ชื่นบานและรอ้งเพลง

66
 ดาว ิดบอกถึงความประเสรฐิอนัพิเศษของพระเจ้า ถึง

หวัหน้านั กร ้อง บทเพลงหรอืเพลงสดุ ดี 
1  แผ่ นดินโลกทัง้สิน้เอย๋ จงทําเสียงชื่นบานถวายพระเจ้า

2 จงรอ้งเพลงถวายพระเกียรติ แด่ พระนามของพระองค์ จง
ถวายสรรเสรญิอยา่ง รุง่เรอืงต่อพระองค์ 3 จงทูลพระเจ้า
วา่ �พระราชกิจของพระองค์น่าครั ่นคร ้ามยิง่นัก ฤทธานุ
ภาพของพระองค์ ใหญ่ หลวงนัก จนศั ตรู จะหมอบราบต่อ
เบื้องพระพักตร ์พระองค์ 4  แผ่ นดินโลกทัง้สิน้จะนมัสการ
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พระองค์ และจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ เขาทัง้หลาย
จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของพระองค์� เซลาห์ 5 จง
มาดู สิ ่ง ท่ีพระเจ้าได้ทรงกระทํา พระราชกิจของพระองค์
น่าครั ่นคร ้ามต่ อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ 6  พระองค์ ทรง
เปล่ียนทะเลให้เป็นดินแหง้ คนเดินข้ามแม่น้ําไป  ท่ี น่ันเรา
ได้ เปรม ปร ีดิ ์ใน พระองค์ 7  ผู้ ทรง ปกครอง ด้วย อานภุาพ
ของพระองค์ เป็นนิตย ์ ผู้ ซ่ึงพระเนตรเฝ้าบรรดาประชาชาติ 
อยู ่อยา่ให้คนมักกบฏยกยอ่งตนเอง เซลาห์ 8  โอ  ชนชาติ 
ทัง้ หลาย เอย๋ จง สรรเสรญิ พระเจ้า ของ เรา จง ให ้ได้ ยนิ
เสียง สรรเสรญิ พระองค์ 9  ผู้ ทรง ให ้จิ ต วญิญาณ เรา อยู่
ท่ามกลางคนเป็น และมิ ได้ ทรงยอมให ้เท ้าเราพลาด 10  
โอ ข้าแต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ ทัง้
หลาย  พระองค์ ทรงทดลองข้าพระองค์อยา่งทดลองเงนิ 11  
พระองค์ ทรงนําข้าพระองค์ทัง้หลายเข้ามาในข่าย  พระองค์ 
ทรงวางความทุกข์ยากไว ้ท่ี เอวของข้าพระองค์ 12  พระองค์ 
ทรงให้คนขับรถรบทับศีรษะของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้า
พระองค์ทัง้หลายต้องลุยไฟลุยน้ํา  แต่  พระองค์ ยงัทรงนํา
ข้าพระองค์ มา สู่  ท่ี  อิม่ เอบิ 13 ข้าพระองค์ จะเข้ า ไปในพระ
นิเวศของพระองค์ พร ้อมด้วยเครือ่งเผาบู ชา ข้าพระองค์
จะทําตามคําปฏิญาณต่อพระองค์ 14  ตามท่ี รมิ ฝีปากข้า
พระองค์ ได้  พู ดไว้ และ ท่ี ปาก ข้า พระองค์ ได้  กล ่าว ใน ยาม
ท่ีข้าพระองค์ ทุกข์  ยากลําบาก 15 ข้าพระองค์จะถวายสัตว์
อว้นพีเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่ พระองค์  พร ้อมกับควนัเครือ่ง
สัตวบู ชาด ้วยแกะผู้ ข้าพระองค์จะถวายบู ชาด ้วยววัผู้และ
แพะ เซลาห์ 16 บรรดาผู้ ท่ี เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชญิมาฟัง
และข้าพเจ้าจะบอกถึงวา่พระองค์ ได้ ทรงกระทําอะไรแก่ จิ 
ตวญิญาณข้าพเจ้าบ้าง 17 ปากข้าพเจ้าได้รอ้งทูลพระองค์
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และ ลิน้ ข้าพเจ้า ได้ ยกยอ่ง พระองค์ 18 ถ้า ข้าพเจ้า ได้ บ่ม
ความชัว่ชา้ ไว้ในใจข้าพเจ้า  องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้าจะไม่ทรง
สดับ 19  แต่ พระเจ้าได้ทรงสดับแน่ ทีเดียว  พระองค์  ได้ ทรง
ฟัง เสียง คําอธษิฐานของข้าพเจ้า 20  สาธุ การแด่ พระเจ้า 
เพราะ วา่ พระองค์ ไม่ ทรง ปฏิเสธ คํา อธษิฐาน ของ ข้าพเจ้า
หรอืยบัยัง้ความเมตตาของพระองค์เสียจากข้าพเจ้า

67

การอธษิฐานและการสรรเสรญิพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้
องใช ้เครือ่งสาย เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลง

1 ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ ทัง้หลาย และ
อาํนวยพรแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให ้พระพักตร ์ฉาย
สวา่งแก่ข้าพระองค์ เซลาห์ 2 เพื่อพระมรรคาของพระองค์
จะเป็ นที ่ รู ้จักในแผ่นดินโลก ความรอดของพระองค์จะเป็ 
นที ่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน้ 3  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า ขอชนชาติทัง้หลายสรรเสรญิพระองค์  ให ้ ชนชาติ 
ทัง้หลายสรรเสรญิพระองค์ 4  โอ  ขอให ้ชาวประเทศทัง้หลาย
ยนิดีและรอ้งเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์จะทรง
พิพากษา ชนชาติ ทัง้ หลาย ด้วย ความ ชอบ ธรรม และ ทรง
ครอบครองชาวประเทศทัง้หลายในโลก เซลาห์ 5  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า ขอชนชาติทัง้หลายสรรเสรญิพระองค์  ให ้ ชนชาติ 
ทัง้หลายสรรเสรญิพระองค์ 6  แล ้วแผ่นดินโลกจึงจะได้ เกิด
ผล พระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรงอาํนวยพระพรแก่ เรา 
7 พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่ เรา  แล ้ วท ่ีสุดปลายแผ่นดิน
โลกจะเกรงกลัวพระองค์
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68
การอธษิฐานเม่ือคนอสิราเอลยา้ยหบีพันธสัญญาแหง่

พระเยโฮวาห์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลงของ
ดาวดิ

1 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น  ให ้ ศัตรู ของพระองค์กระจายไป
 ให ้บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระองค์ หนี ไปต่อเบื้องพระพักตร ์
พระองค์ 2 ควนัถูกขับไปฉันใด  ก็ ขอทรงไล่เขาไปฉันน้ัน  
ขี้ ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด  ก็  ขอให ้คนชัว่พินาศต่อเบื้อง
พระพักตรพ์ระเจ้าฉันน้ัน 3  แต่  ขอให ้คนชอบธรรมชื่นบาน
 ให ้เขา เต้นโลดต่อเบื้องพระพักตร ์พระเจ้า  ให ้เขา ลิงโลด
ด้วยความชื่นบาน 4 จงรอ้งเพลงถวายพระเจ้า จงรอ้งเพลง
สรรเสรญิพระนามของพระองค์ จงยกยอ่งพระองค์ ผู้ ทรง
เมฆเป็นพาหนะโดยพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์
จงลิงโลดต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 5 พระเจ้าในท่ีประทับ
บร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ทรงเป็นพระบิดาของคนกําพรา้พ่อ
และทรงเป็นผู้พิพากษาของหญิ งม ่าย 6 พระเจ้าทรงให้คน
เปล่ียวเปล่าอยู่ในครอบครวั  พระองค์ ทรงปลดปล่อยคนเห
ล่าน้ั นที ่ ถู  กล ่ามด้วยโซ่ ตรวน  แต่ คนมักกบฏจะอาศัยใน
แผ่นดิ นที ่ แหง้แล้ง 7  โอ ข้าแต่ พระเจ้า เม่ือพระองค์เสด็จนํา
หน้าประชาชนของพระองค์ เม่ือพระองค์เสด็จไปตามถิน่ทุ 
รก ันดาร เซลาห์ 8  แผ่ นดินโลกก็ หวัน่ไหว ท้องฟ้าก็เทฝนลง
มาต่อเบื้องพระพักตร ์พระเจ้า  ภู เขาซีนายโน้มสัน่สะเทือน
ต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเจ้าคือพระเจ้าของอสิราเอล 9  โอ ข้า
แต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงส่งฝนอ ันอ ดุมลงมา เม่ือมรดกของ
พระองค์ ออ่นระโหย  พระองค์ ทรงฟ้ืนขึ้นใหม่ 10 ชุ มน ุมชน
ของพระองค์ ก็ มาอาศัยในน้ัน  โอ ข้าแต่ พระเจ้า โดยความดี
ของพระองค์  พระองค์ ทรงจัดเตรยีมไว ้ให ้ แก่ คนขัดสน 11  
องค์ พระผู้ เป็นเจ้าประทานพระวจนะ พวกท่ีนําข่าวน้ั นก ็
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เป็นพวกใหญ่ โต 12 บรรดากษั ตร ิย์ของกองทัพทัง้หลายก็ 
หนี  ไป  ผู้ หญิงท่ี อยู ่บ้านก็เอาข้าวของท่ีรบิมาได้ แบ ่ งก ัน 13  ถึง
แม้ ท่านนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็จะเหมือนปีกนก
เขาท่ี บุ ด้วยเงนิ และขนของมั นที ่ บุ ด้วยทองคํา 14 เม่ือผู้ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์กระจายกษั ตร ิย์  ณ  ท่ีน่ัน มั นก ็ขาวเหมือนหมิะท่ี
ตกลงบนภูเขาศัลโมน 15  ภู เขาของพระเจ้าเหมือนยงัภูเขา
เมืองบาชาน  ภู เขาท่ี มี ยอดสู งก ็เหมือนยงัภูเขาเมืองบาชาน
16  ภู เขาท่ี มี ยอดสูงเอย๋ ทําไมมองด้วยความรษิยา  ณ  ท่ี  ภู 
เขาซ่ึงพระเจ้าทรงประสงค์ ให ้เป็ นที ่พํานักของพระองค์  เออ 
 ท่ี  ท่ี พระเยโฮวาห์จะประทับเป็นนิตย์ 17 รถรบของพระเจ้า
อเนกอนันต์ คื อม ี ทูตสวรรค์ นับเป็นพันๆ  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา เหมือนในซี นาย คือใน
สถานบร ิสุทธ ์ิ18  พระองค์ เสด็จขึ้นสู่ เบื้องสูง  พระองค์ ทรง
นําพวกเชลยไปเป็นเชลยอกี และรบัของประทานเพื่ อมนษุย ์
และรบัเพื่อผู้ ท่ี กบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะทรง
ประทั บท ่ามกลางพวกเขา 19  สาธุ การแด่ องค์  พระผู้เป็น
เจ้า  ผู้ ทรง ค้ําชู เรา ทัง้ หลาย อยู ่ทุก วนั พระเจ้า ผู้ทรง เป็น
ความรอดของเรา เซลาห์ 20 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า
แหง่ความรอด ซ่ึงได้พ้นความตายน้ั นก ็ อยู ่ ท่ี พระเจ้า คือ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า 21  แต่ พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศั ตรู 
ของพระองค์ ให ้ แตก คือกระหม่อมมีผมของผู้ ท่ี ขืนดําเนิน
ในทางละเมิดของเขา 22  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าตร ัสว ่า �เรา
จะนําเขาทัง้หลายกลับมาจากบาชาน เราจะนําประชาชน
ของเรากลับมาจากท่ีลึกของทะเล 23 เพื่อเจ้าจะเอาเท้าอาบ
เลือดของคู่ อร ิของเจ้า เพื่อลิน้สุนัขของเจ้าจะมีส่วนด้วย�
24  โอ ข้าแต่ พระเจ้า การเสด็จของพระองค์ปรากฏแล้ว การ
เสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์  พระมหากษัตรยิ ์ของข้า
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พระองค์  เข ้าในสถานบร ิสุทธ ์ิ25 นั กร ้องนําหน้า  นักดนตร ี 
คัดท้าย ระหวา่งน้ั นม ี สตร ีเล่นราํมะนา 26 ท่านทัง้หลายผู้
เป็นน้ําพุของอสิราเอล จงสรรเสรญิพระเจ้าคือองค์พระผู้
เป็นเจ้าในท่ีชุ มน ุมใหญ่ 27 น่ั นม ีเบนยามินผู้น้อยท่ีสุดนํา
หน้า บรรดาเจ้านายยูดาห ์อยู ่เป็นหมู่ ใหญ่  เจ้ านายแหง่เศบู 
ลุ น  เจ้ านายแหง่นัฟทาลี 28  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเรยีก
อานภุาพของพระองค์ มา พระเจ้าทรงบัญชาพระกําลังของ
พระองค์  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงกระทําเพื่อข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
29 บรรดากษั ตร ิย์จะนําของกํานัลมาถวายพระองค์ เน่ือง
ด้วยพระวหิารของพระองค์ ท่ี  เยรูซาเล็ม 30 ขอทรงขนาบหมู่ 
คนที ่แทงด้วยหอก ฝูงว ัวก ั บลู กววัแหง่ชนชาติ ทัง้หลาย 
จนเขาทุกคนยนิยอมด้วยถวายเงนิแผ่น  ขอให ้ ชนชาติ ทัง้
หลายผู้ ปี  ติ  ยนิดี ในสงครามได้กระจัดพลัดพรากไป 31 พวก
เจ้านายจะออกมาจากอยีปิต์ เอธโิอเปียจะรบียื่ นม ือของเขา
ออกทูลพระเจ้า 32  โอ บรรดาอาณาจักรแหง่แผ่นดินโลก
เอย๋ จงรอ้งเพลงถวายพระเจ้า จงรอ้งเพลงสรรเสรญิองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า เซลาห์ 33 ต่อพระองค์ ผู้ ทรงฟ้าสวรรค์ ฟ้า
สวรรค์ ดึกดําบรรพ์  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงเปล่งพระสุรเสียง
ของพระองค์ คือพระสุรเสียงทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ 34 จงถวาย
ฤทธานุภาพแด่ พระเจ้า ซ่ึงความสูงส่งของพระองค์ อยู ่เหนื 
ออ ิสราเอล และฤทธานุภาพของพระองค์ อยู ่ในท้องฟ้า 35  
โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงน่าครั ่นคร ้ามนักในสถาน
บร ิสุทธ ์ิของพระองค์ คือพระเจ้าของอสิราเอล  พระองค์ น้ัน
ประทานฤทธิแ์ละกําลังแก่ประชาชนของพระองค์  สาธุ การ
แด่ พระเจ้า 
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69
 ดาว ิดรอ้งทุกข์เรือ่งความยากลําบาก ถึงหวัหน้านั กร ้อง

ตามทํานองโชชานิม เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด เพราะ

น้ําขึ้นมาถึงจิตวญิญาณข้าพระองค์ แล้ว 2 ข้าพระองค์จม
อยู่ในเลนลึกไม่ มี  ท่ี  ยนื ข้าพระองค์มาอยู่ในน้ําลึกและน้ํา
ท่วมข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์ออ่นระอาใจด้วยเหตุ รอ้งไห ้
คอของข้าพระองค์ แหง้ผาก ตาของข้าพระองค์มัวลง ด้วย
การคอยท่าพระเจ้าของข้าพระองค์ 4 บรรดาคนท่ี เกล ียด
ชงัข้าพระองค์โดยไร ้เหตุ  มี มากยิง่กวา่เส้นผมบนศีรษะข้า
พระองค์  คนที ่จะทําลายข้าพระองค์ ก็  มีอทิธพิล คือผู้ ท่ี เป็น
พวกศั ตรู ของข้าพระองค์อยา่งไม่ มี  เหตุ  แล ้วข้าพระองค์ 
ได้ ส่งคืนสิง่ท่ีข้าพระองค์ มิได้ ขโมยไป 5  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  
พระองค์ ทรงทราบถึงความโงข่องข้าพระองค์ ความผิดบาป
ท่ีข้าพระองค์กระทําแล้วมิ ได้ ซ่อนไว้จากพระองค์ 6  โอ ข้า
แต่ องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา ขออยา่ให้บรรดา
ผู้ ท่ี คอยท่าพระองค์ ได้ รบัความอายเพราะข้าพระองค์  โอ 
ข้าแต่พระเจ้าของอสิราเอล ขออยา่ให้บรรดาผู้ ท่ี เสาะหา
พระองค์ ได้ ความอปัยศเพราะข้าพระองค์ 7  ท่ี ข้าพระองค์
ทนการเยาะเยย้  ท่ี ความอบัอายได้คลุมหน้าข้าพระองค์ ไว ้ 
ก็ เพราะเหน็แก่ พระองค์ 8 ข้าพระองค์กลายเป็นแขกแปลก
หน้าของพี่ น้อง และเป็นคนต่างด้าวของบุตรแหง่มารดาข้า
พระองค์ 9 ความรอ้นใจในเรือ่งพระนิเวศของพระองค์ ได้ 
ท่วมท้นข้าพระองค์ และคําพูดเยาะเยย้ของบรรดาผู้ ท่ี เยาะ
เยย้พระองค์ ตกอยู ่แก่ ข้าพระองค์ 10 เม่ือข้าพระองค์ รอ้งไห ้
และถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มันกลายเป็นการเยาะ
เยย้ข้าพระองค์ 11 ข้าพระองค์ ใช ้ผ้ากระสอบเป็นเครือ่งนุ่ง
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หม่ ข้าพระองค์กลายเป็นขี้ปากของเขา 12  คนที ่น่ังท่ี ประตู 
เมืองก็ พู ดตําหนิข้าพระองค์ คนขี้ เมาแต่งเพลงรอ้งวา่ข้า
พระองค์

การทูลขอให ้พ้นไป 
13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่ ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์

อธษิฐานต่อพระองค์ในเวลาอนัเหมาะสม  โอ ข้าแต่ พระเจ้า 
โดยความเมตตาอ ันอ ุดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟังข้า
พระองค์ด้วยความจรงิแหง่ความรอดของพระองค์ 14 ขอ
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากจมลงในเลน ขอทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้พ้นจากคนท่ี เกล ียดชงัข้าพระองค์และจากน้ํา
ลึก 15 ขออยา่ให้ น้ํา ท่วมข้าพระองค์ หรอื น้ํา ท่ี ลึกกลืนข้า
พระองค์ เสีย หรอืปากแดนผู้ตายงบัข้าพระองค์ ไว ้16  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพราะความเมตตา
ของพระองค์น้ันเลิศ ขอทรงหนัมาหาข้าพระองค์ตามพระ
กรุณาอ ันอ ุดมของพระองค์ 17 ขออยา่ทรงซ่อนพระพักตร์
ของพระองค์เสียจากผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ 
ทุกข์ใจ ขอทรงรบีฟังข้าพระองค์ 18 ขอมาใกล้ จิ ตวญิญาณ
ข้าพระองค์ ทรงไถ่ จิ ตวญิญาณน้ันไว้ เพราะศั ตรู ของข้า
พระองค์ ขอ ทรง ปลดเปล้ือง ข้า พระองค์ 19  พระองค์ ทรง
ทราบการท่ีเขาเยาะเยย้ข้าพระองค์ แล้ว ทัง้ความอายและ
ความอปัยศของข้าพระองค์ บรรดาคู่ อร ิของข้าพระองค์ อยู ่
ต่อพระพักตร ์พระองค์  หมด 20 การเยาะเยย้กระทําให ้จิ ตใจ
ข้าพระองค์ ชอกชํ้า ข้าพระองค์จึงหมดกําลังใจ ข้าพระองค์
มอง หา ผู้ สงสาร  แต่  ก็  ไม่มี หา ผู้ เล้าโลม  แต่ ข้า พระองค์
หาไม่ พบ 21 เขาให ้ดี  หมี  แก่ ข้าพระองค์เป็นอาหาร  ให ้ น้ําส้ม
สายชู  แก่ ข้าพระองค์ด่ืมแก้ กระหาย 22  ขอให ้สําร ับท ่ี อยู ่ตรง
หน้า เขาเองกลายเป็นบ่วงแรว้ และสิง่ ท่ีควรเป็น สําหรบั
ความสุขสบายของเขาให้กลายเป็นเครือ่งดัก 23  ขอให ้ตา
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ของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้ มองไม่เหน็ และทําบัน้เอวเขา
ให้สัน่สะเทือนเรือ่ยไป 24 ขอทรงเทความกริว้ลงเหนือเขา
และให้ความกริ ้วอ ั นร ้อนยิง่ตามทันเขา 25  ขอให ้ ท่ี อาศัย
ของ เขา รกรา้ง และ อยา่ ให ้ผู้ ใด อาศัย อยู่ ใน เต็นท์ ของ เขา
26 เพราะเขาได้ข่มเหงผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเฆ่ียนตี เขาเล่าถึง
ความเจ็บปวดของผู้ ท่ี  พระองค์  ให ้บาดเจ็บแล้ว 27 ขอทรง
เพิม่ โทษ ความ ชัว่ ชา้  แล ้ว ทรง เพิ ่มอ ีก อยา่ ให้ เขา ได้ รบั
ความชอบธรรมจากพระองค์ 28  ขอให ้เขาถูกลบออกเสีย
จากทะเบียนผู้ มีชวีติ อยา่ใหเ้ขาขึ้นทะเบียนไวใ้นหมู่คนชอบ
ธรรม 29  แต่ ข้าพระองค์ ทุกข์ ยากและมีความเศรา้โศก  โอ 
ข้าแต่ พระเจ้า ขอความรอดของพระองค์ตัง้ข้าพระองค์ ไว ้ 
ให ้ สูง 30 ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง
ข้าพเจ้าจะยกยอ่งพระองค์โดยโมทนาพระคุ ณ 31 การน้ัน
จะ เป็ นที ่พอ พระทัย พระ เย โฮ วาห์มากกวา่ววั ผู้ หรอื ววั ผู้
ทัง้ เขา และ กีบ 32 บรรดา ผู้ ถ่อม ใจ จะ เหน็ และ ยนิดี ท่าน
ผู้ เสาะหาพระเจ้า  ขอให ้ใจของท่าน ฟ้ืนชื่นขึ้น 33 เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงสดับคนขัดสน และมิ ได้ ทรงดูหมิน่คน
ของพระองค์ ท่ี  ถู กจองจํา 34 ขอฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
สรรเสรญิพระองค์ ทัง้ทะเลและสรรพสิง่ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ใน
น้ัน 35 เพราะพระเจ้าจะทรงชว่ยศิโยนให ้รอด และจะสรา้ง
หวั เมือง ยูดาห ์ขึ้น เขา ทัง้หลายจะอาศัยอยู ่ท่ี น่ัน และได้
เป็นกรรมสิทธิ์ 36 เชื้อสายของผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะได้เป็น
มรดก และบรรดาผู้ ท่ี รกัพระนามของพระองค์จะอยู ่ท่ีน่ัน 

70
การอธษิฐานเรือ่งคนอธรรมและคนชอบธรรม ถึงหวั

หน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ สําหรบัการบูชาอนัเป็ นที ่ 
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ระลึก 
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเรง่มาชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น  โอ 

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเรง่มาชว่ยข้าพระองค์ เถิด 2  ขอ
ให ้ ผู้  ท่ี  มุ ่งเอาชวีติของข้าพระองค์ ได้ อายและเกิดความอลวน
 ขอให ้ ผู้ ปรารถนาท่ีจะให้ข้าพระองค์ เจ ็ บน ้ันต้องหนักลับไป
และได้ ความอปัยศ 3  ผู้  ท่ี  พูดวา่ �อา้ฮา อา้ฮา� น้ันขอให้
ต้องหนักลับไปเพราะเป็นผลแหง่ความอายของเขา 4  ขอให ้
บรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพระองค์เปรมปร ีดิ ์และยนิดีในพระองค์
 ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี รกัความรอดของพระองค์  กล ่าวเสมอวา่
�พระเจ้าใหญ่ ยิง่นัก � 5  แต่ ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน  
โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงรบีมาหาข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขออยา่ทรงรอชา้  พระองค์ ทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ และ
ผู้ชว่ยใหพ้้นของข้าพระองค์

71
 ดาว ิดทูลขอเพื่อตนเองและเรือ่งพวกศั ตรู ของท่าน

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์
อยา่ ให้ ข้า พระองค์ รบั ความ ละอาย เลย 2 ขอ ทรง ชว่ย ข้า
พระองค์ ให ้พ้นและหลีกเล่ียงหลบหนีโดยความชอบธรรม
ของ พระองค์ ขอ ทรง เอยีง พระกร รณ ฟัง ข้า พระองค์ ขอ
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด 3 ขอพระองค์ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัย
เข้มแข็งของข้าพระองค์ ท่ี ข้าพระองค์อาศัยเสมอ  พระองค์ 
ทรงบัญชาท่ีจะชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด เพราะพระองค์ทรง
เป็น ศิลา และ เป็น ป้อม ปราการ ของ ข้า พระองค์ 4  โอ ข้า
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้น
จากมือคนชัว่ จากเงื้อมมือของคนอธรรมและคนดุ รา้ย 
5  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะพระองค์ทรง
เป็นความหวงัของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเป็ นที ่วางใจ
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ของ ข้า พระองค์ ตัง้แต่ เด็กๆ มา 6 ข้า พระองค์ พึ่ง พระองค์ 
ตัง้แต่  กําเนิด  พระองค์ ทรง เป็น ผู้นํา ข้า พระองค์ มา จาก
ครรภ์มารดาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ 
เสมอ 7 ข้าพระองค์เป็ นที ่ อศัจรรย ์ใจของคนเป็ นอ ันมาก  
แต่  พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยเข้มแข็งของข้าพระองค์ 8  ขอ
ให ้ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการสรรเสรญิพระองค์
และ ถวาย เกียรติ แด่  พระองค์  วนั ยงั ค่ํา 9 เม่ือ วยั ชรา ขอ
อยา่ทรงเหวีย่งข้าพระองค์ทิง้ เสีย ขออยา่ทรงทอดทิง้ข้า
พระองค์เม่ือข้าพระองค์ หมดแรง 10 เพราะบรรดาศั ตรู ของ
ข้าพระองค์ กล ่าวรา้ยข้าพระองค์ บรรดาผู้ ท่ี จ้องเอาชวีติ
ของข้าพระองค์ปรกึษากัน 11 และกล่าววา่ �พระเจ้าทรง
ทอดทิง้เขาแล้ว จงข่มเหงและฉวยเขาไว้ เพราะไม่ มี  ผู้ ใด
ชว่ยเขาให ้พ้น � 12  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขออยา่ทรงอยู่ ไกล
ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรบี
มาชว่ยข้าพระองค์ 13  ขอให ้ ศัตรู  ช ีวติของข้าพระองค์รบั
ความอายและถู กล ้างผลาญเสีย  ผู้ เสาะหาท่ีจะทําอนัตราย
ข้า พระองค์ น้ัน  ขอ ให ้การ เยาะ เยย้ และ ความ อปัยศ ท่วม
เขา 14  แต่ ข้าพระองค์จะหวงัอยู ่ตลอดไป และจะสรรเสรญิ
พระองค์มากยิง่ขึ้นๆ 15 ปากของข้าพระองค์จะเล่าถึงความ
ชอบ ธรรม และ ความ รอด ของ พระองค์ วนั ยงั ค่ํา เพราะ
จํานวนเหล่าน้ันมากมายเกินความรู้ของข้าพระองค์ 16 ข้า
พระองค์จะไปด้วยพระกําลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์ ของ
พระองค์ เท่าน้ัน 17  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงสอนข้า
พระองค์ ตัง้แต่ เด็กๆมา และข้าพระองค์ยงัป่าวรอ้งราชกิจ
มหศัจรรย์ของพระองค์ 18  แม้ จะถึงวยัชราและผมหงอกก็ 
ตาม  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขออยา่ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ เสีย 
จนกวา่ข้าพระองค์จะประกาศถึงอานภุาพของพระองค์ แก่  
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ชัว่อายุ  ถัดไป และฤทธิเ์ดชของพระองค์ แก่ บรรดาผู้ ท่ี จะเกิด
มา

การสรรเสรญิพระเจ้า
19  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ไป

ถึงท่ีสูงน้ัน  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงกระทําการ
ใหญ่  ผู้ ใดจะเหมือนพระองค์ 20  พระองค์  ผู้ ทรงกระทําให้
ข้า พระองค์ ประสบ ความ ทุกข์ ยาก ลํา บาก เป็ นอ ัน มาก จะ
ทรงรือ้ข้าพระองค์ขึ้นมาอกี  พระองค์ จะทรงนําข้าพระองค์
ขึ้นมาอกีจากท่ีลึกของโลก 21  พระองค์ จะทรงเพิม่เกียรติ 
แก่ ข้าพระองค์ และเล้าโลมข้าพระองค์ รอบด้าน 22  โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ฝ่าย ข้า พระองค์ จะ สรรเสรญิ
พระองค์ ด้วย พิณ ใหญ่ ถึง เรือ่ง ความ จรงิ ของ พระองค์  
โอ ข้า แต่ องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิส รา เอล ข้า พระองค์ จะ รอ้ง
เพลงสรรเสรญิพระองค์ด้วยพิณเขาคู่ 23 รมิฝีปากของข้า
พระองค์จะโห่รอ้ง ด้วยความชื่นบาน เม่ือข้าพระองค์รอ้ง
เพลง สรรเสรญิ พระองค์ ทัง้ จิต วญิญาณ ของ ข้า พระองค์ 
ด้วย ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว ้24 และลิน้ของข้าพระองค์จะ
พูดถึงความชอบธรรมของพระองค์ตลอดวนัยงัค่ํา เพราะผู้
ซ่ึงแสวงหาท่ีจะทําอนัตรายข้าพระองค์ ได้ รบัความอบัอาย
และอปัยศ

72
 ดาว ิดอธษิฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุ ดี เพื่อซาโลมอน

1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ประทาน ความ ยุ ติ ธรรม ของ
พระองค์ แก่  กษัตรยิ ์ และความชอบธรรมของพระองค์ แก่ 
ราชโอรส 2 ท่านจะได้พิพากษาประชาชนของพระองค์ด้วย
ความชอบธรรม และคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุ 
ติ  ธรรม 3 บรรดาภูเขาจะบังเกิดสันติสุขสําหรบัประชาชน
และเนินเขา โดยความชอบธรรม 4 ท่านจะ สู้ คดี ของคน
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ยากจนแหง่ประชาชน  ให ้การชว่ยใหพ้้นแก่ลูกหลานของคน
ขัดสน และจะทุบผู้บีบบังคับเป็นชิน้ๆ 5 พวกเขาจะเกรงกลัว
พระองค์ ตราบท่ี  ดวงอาทิตย ์และดวงจันทร ์คงอยู ่ตลอดทุก
ชัว่ อายุ 6 ท่าน จะ เป็น เหมือน ฝน ท่ี ตก บน หญ้า ท่ี ตัด แล้ว
เหมือนหา่ฝนท่ีรดแผ่นดินโลก 7 ในสมัยของท่านคนชอบ
ธรรมจะเจรญิขึ้น และสันติภาพอ ันอ ุดมจนไม่ มี  ดวงจันทร ์
8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึงทะเล และจากแม่น้ําน้ัน
ถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก 9 บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในถิน่ทุ รก ันดาร
จะกราบลงต่อท่าน และบรรดาศั ตรู ของท่านจะเลียผงคลี
10 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเมืองทารชชิและของเกาะทัง้ปวงจะ
ถวายราชบรรณาการ บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเชบาและเส-บา
จะนําของกํานัลมา 11  กษัตรยิ ์ทัง้ปวงจะกราบลงไหว ้ท่าน 
บรรดาประชาชาติจะปรนนิบั ติ  ท่าน 12 เพราะท่านจะชว่ย
คนขัดสนให้พ้นเม่ือเขารอ้งทูล  คนยากจน และคนท่ี ไร ้ ผู้
อุปถัมภ์ 13 ท่านจะสงสารคนออ่นเปล้ีย และคนขัดสน และ
ชว่ยชวีติบรรดาคนขัดสน 14 ท่านจะไถ่ ช ีวติของเขาจากการ
หลอกลวงและความรุนแรง และโลหติของเขาจะประเสรฐิ
ในสายตาของท่าน 15 ท่านผู้ น้ันจะมี ช ีวิตยนืนาน คนจะ
ถวายทองคําเมืองเชบาแก่ ท่าน เขาจะอธษิฐานเผื่อ ท่าน
เรือ่ยไป และจะอวยพรท่านวนัยงั ค่ํา 16 จะมีข้าวอุดมใน
แผ่นดินบนยอดภู เขาทัง้หลาย ผลของแผ่นดินจะแกวง่ไกว
เหมือนเลบานอน และคนจากนครจะบานออกเหมือนหญ้า
ในทุ่งนา 17 นามของท่านจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์ชื่อเสียงของ
ท่านจะยัง่ยนือยา่งดวงอาทิตย์ คนจะอวยพรกันเองโดยใช้
ชื่อท่าน  ประชาชาติ ทัง้ปวงจะเรยีกท่านวา่ผู้ ได้ รบัพระพร
18  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
 ผู้ ทรงกระทํา สิง่มหศัจรรย ์แต่  พระองค์  เดียว 19  สาธุ การ
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แด่พระนามรุง่โรจน์ของพระองค์ เป็นนิตย ์ขอสงา่ราศีของ
พระองค์เต็มโลก เอเมนและเอเมน 20 คําอธษิฐานของดา
วดิ  บุ ตรชายของเจสซี จบเท่าน้ี

73
เล่ มท ีส่ามซ่ึงเปรยีบกับหนังสือเลว ีนิติ  เก ี่ยวกับสถานบร ิ

สุทธ ์ิพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรบัคนชอบธรรมและคน
อธรรม เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ

1  แท้  จร ิงพระเจ้าทรงดีต่ ออ ิสราเอล ต่ อบ ุคคลผู้ มี ใจบร ิ
สุทธ ์ิ2  แต่ ข้าพเจ้าเล่า  เท ้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุด ยา่งเท้า
ของข้าพเจ้าหมิน่พลาดเต็ มท ี แล้ว 3 เพราะข้าพเจ้ารษิยา
คนโง่เขลาเม่ือข้าพเจ้าเหน็ความเจรญิรุง่เรอืงของคนชัว่
4 เพราะเขาทัง้หลายไม่ มี ความเจ็บปวดเม่ือเขาตายไป  แต่ 
กําลังของเขายงัสมบู รณ ์ อยู ่5 เขาทัง้หลายไม่ลําบากอยา่ง
คนอื่นๆ เขาทัง้หลายไม่รบัภัยอยา่งคนอื่นๆ 6 เพราะฉะน้ัน
ความเยอ่หยิง่จึงเป็นสรอ้ยคอของเขา ความทารุณคลุมเขา
ไว้อยา่งเครือ่งแต่งกาย 7 ตาของเขาพองด้วยความอว้นพี
เขามี สิ ่งของเหลือเฟือตามใจปรารถนา 8 เขาเยย้และพูด
ด้วยความมุ่งรา้ย เขาใฝ่สูงขู่วา่จะบีบบังคับ 9 เขาอา้ปากสู้
ฟ้าสวรรค์ และลิน้ของเขาก็คะนองไปในโลก 10 ประชาชน
ของพระองค์จึงหนักลับมา และน้ําแหง่ความบรบูิ รณ ์ ถู  กบ 
ีบให ้เขาทัง้หลาย 11 และเขาทัง้หลายพูดวา่ �พระเจ้าทรง
ทราบได้ อยา่งไร  พระองค์  ผู้ สูงสุ ดม ี ความรู ้ หรอื � 12  ดู  เถิด 
คนอธรรมเป็นเชน่ น้ี แหละ เขาเจรญิในแผ่นดินโลกและ
รํา่รวยขึ้น 13  แท้จรงิ ข้าพเจ้าชาํระใจให ้สะอาด และชาํระมื 
อด ้วยความบร ิสุทธ ์ิ ก็  เปล่าประโยชน์ 14 เพราะข้าพเจ้ารบั
ภัยอยู่วนัยงั ค่ําและถูกขนาบอยู ่ทุ กเชา้ 15 ถ้าข้าพระองค์ 
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ได้  พูดวา่ �ข้าพเจ้าจะพู ดอย ่างน้ี�  ดู  เถิด ข้าพระองค์จะทํา
ผิดต่อชัว่อายุ แห ่ งบ ุตรทัง้หลายของพระองค์ แล้ว 16  แต่ 
เม่ือข้าพระองค์ ตร ิตรองวา่  จะเข้ าใจเรือ่งน้ี ได้  อยา่งไร ข้า
พระองค์ รู ้สึ กวา่ เป็นงานท่ี เหน็ดเหน่ือย 17 จนข้าพระองค์ 
เข ้าไปในสถานบร ิสุทธ ์ิของพระเจ้า  แล ้วข้าพระองค์จึงพิ 
เคราะห ์ เห ็นปลายทางของเขาทัง้หลาย 18  จร ิงละ  พระองค์ 
ทรงวางเขาไวใ้นท่ี ล่ืน  พระองค์ ทรงกระทําใหเ้ขาล้มถึงความ
พินาศ 19 เขาถูกนําไปสู่การรกรา้งในครูเ่ดียวเสียจรงิๆ เขา
ถูกครอบงาํด้วยความสยดสยองอยา่งสิน้เชงิ 20  โอ ข้าแต่ 
องค์  พระผูเ้ป็นเจ้า เหมือนความฝันทัง้ท่ีต่ืนอยู่ เม่ือพระองค์
ทรงต่ืนอยู่  พระองค์ จะดูหมิน่ภาพของเขา 21 เม่ือจิตใจของ
ข้าพระองค์ ขมขื่น เม่ือข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหวัใจ 22 ข้า
พระองค์โฉดและไม่ เดียงสา ข้าพระองค์ ประพฤติ เหมือน
สัตวต่์อพระพักตร ์พระองค์ 23 ถึงกระน้ั นก ็ ดี ข้าพระองค์ อยู ่
กับพระองค์ เสมอ  พระองค์ ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ 
ไว ้24  พระองค์ จะทรงนําข้าพระองค์ด้วยความปรกึษาของ
พระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ ให ้ ได้ 
รบัเกียรติ ยศ 25 นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์ มิ  มี  ผู้ ใดใน
ฟ้าสวรรค์ นอกจากพระองค์ แล้ว ข้าพระองค์ ไม่ ปรารถนา
ผู้ใดในโลก 26 เน้ือหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป
 แต่ พระเจ้าทรงเป็นกําลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วน
ของข้าพระองค์ เป็นนิตย ์27 เพราะดู เถิด  บุ คคลผู้ หา่งเห ิน
จากพระองค์จะพินาศ  พระองค์ ทรงให ้บุ คคลท่ี ไม่  จร ิงต่อ
พระองค์ดับไป 28  แต่ ส่วนข้าพระองค์  ท่ี  จะเข้ าใกล้พระเจ้า
น้ันดี ข้าพระองค์ ได้ วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพื่อ
ข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์

74
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 คําพยากรณ์  ไว้ทุกข์ เรือ่งการทําลายกรุงเยรูซาเล็มเม่ือ
พวกอสิราเอลถูกนําไปเป็นเชลย มัสคิลบทหน่ึงของอาสาฟ

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ไฉนพระองค์ทรงเหวีย่งข้าพระองค์ทัง้
หลายทิง้เสียเป็นนิตย์ ไฉนความกริว้ของพระองค์ กรุ ่นขึ้น
ต่อแกะแหง่ทุ่งหญ้าของพระองค์ 2 ขอทรงระลึกถึงชุ มน ุม
ชนของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงไถ่มาแต่ ดึกดําบรรพ์ ซ่ึง
พระองค์ทรงไถ่ ไว ้ ให ้เป็นตระกูลท่ี เป็นมรดกของพระองค์
ขอทรงระลึกถึงภูเขาศิ โยน ซ่ึงพระองค์ทรงเคยประทั บน 
ัน้ 3 ขอทรงนํายา่งพระบาทของพระองค์ มาย ังซากปร ักห ัก
พังอยู ่เนืองนิตย ์คือมายงัสิง่ทัง้ปวงท่ี ถู กศั ตรู กระทําอยา่ง
ชัว่รา้ยในสถานบร ิสุทธ ์ิ น้ัน 4 พวกคู่ อร ิของพระองค์คําราม
อยู่กลางสถานประชุมของพระองค์ เขาตัง้ธงของเขาเอง
ไว้ เป็น หมาย สําคัญ 5 คน หน่ึง คน ใด จะ มีชื่อ เสียง เหมือน
คนยกขวานขึ้นเหนือพุ่มต้นไม้ 6  แต่  บัดน้ี บรรดาไม้ ท่ี แกะ
สลัก ทัง้ สิน้ เขา ก็ พัง ลง มา เสีย ด้วย ขวาน และ ค้อน 7 เขา
เอาไฟเผาสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ เขาทําลายความศั 
กด ์ิ สิทธิ ์ แห ่งสถานท่ีพระนามของพระองค์ประทั บน ้ันถึ งด 
ิน 8 เขาราํพึง ในใจวา่ �เราจง ทําลายเขา ทัง้หลายให ้สิน้
เชงิ � เขาเผาบรรดาสถานประชุมของพระเจ้าท่ีในแผ่นดิน
หมด 9 พวกเราไม่ เห ็นหมายสําคัญทัง้หลายของเรา  ไม่มี  
ผู้  พยากรณ์  อกีแล้ว ในพวกเราไม่ มี ใครทราบวา่นานเท่าใด
10  โอ ข้า แต่ พระเจ้า  คู่อร ิจะ เยย้ อยู่ นาน เท่าใด  ศัตรู จะ
หมิน่ประมาทพระนามของพระองค์ เป็นนิตย ์ หรอื 11 ไฉน
พระองค์จึงหดพระหตัถ์ของพระองค์ เสีย คือพระหตัถ์ขวา
ของ พระองค์ ขอ ทรง เหยยีด พระหตัถ์ จาก พระ ทรวง ของ
พระองค์ 12  ถึง กระน้ัน  พระเจ้า  กษัตรยิ ์ของ ข้า พระองค์
ทรงอยู ่แต่  ดึกดําบรรพ์ ทรงประกอบกิจความรอดท่ามกลาง
แผ่นดินโลก 13  พระองค์ ทรงแยกทะเลด้วยฤทธานภุาพของ
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พระองค์  พระองค์ ทรงห ักห ัวมังกรในน้ํา 14  พระองค์ ทรงทุบ
ห ัวท ัง้หลายของเลวอีาธานเป็นชิน้ๆ  พระองค์ ประทานมันให้
เป็นอาหารของคนท่ีอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร 15  พระองค์ 
ทรงแยกเปิดน้ําพุและลําธาร  พระองค์ ทรงให ้แม่น ้ําท่ีไหล
อยูเ่สมอแหง้ไป 16วนัเป็นของพระองค์ คืนเป็นของพระองค์ 
ด้วย  พระองค์ ทรงสถาปนาความสวา่งและดวงอาทิตย์ 17  
พระองค์ ทรงจัดเขตทัง้สิน้ของแผ่นดินโลก  พระองค์ ทรง
สรา้งฤดูรอ้นและฤดู หนาว 18  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงระลึกข้อน้ี วา่  ศัตรู เยาะเยย้อยา่งไร และชนชาติ โง ่ ได้ 
หมิน่ประมาทพระนามของพระองค์ อยา่งไร 19  โอ ขออยา่
ทรงมอบวญิญาณนกเขาของพระองค์ แก่ ฝูงชนโหดรา้ย ขอ
อยา่ทรงลืมชุ มน ุมชนยากจนของพระองค์ เป็นนิตย ์20 ขอ
สนพระทัยในพันธสัญญา เพราะสถานท่ีมืดของแผ่นดิน
เต็มไปด้วยท่ี อยู ่ของความทารุ ณ 21  โอ ขออยา่ให ้ผู้  ท่ี  ถู  กบ ีบ
บังคับได้ อาย  ขอให ้คนจนและคนขัดสนสรรเสรญิพระนาม
ของพระองค์ 22  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น  สู้คดี ของ
พระองค์ ขอ ทรง ระลึก วา่ คน โง ่เย ้ย พระองค์ อยู ่ วนั ยงั ค่ํา 
23 ขออยา่ทรงลืมเสียงของคู่ อร ิของพระองค์ เสียงองึคะนึง
ของคนท่ี ลุ กขึ้นสู้ พระองค์  ก็ เพิม่ขึ้นอยู ่เรือ่ยๆ 

75
 ผู้  พยากรณ์ สรรเสรญิพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํา

นองอาลทัสชทิ เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลงของอาสาฟ
1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอ โมทนา

พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอ โมทนา พระองค์ เพราะ
บรรดา พระ ราช กิจ มหศัจรรย์ ของ พระองค์ ประกาศ วา่
พระนามของพระองค์ อยู ่ ใกล้ 
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คําสัญญาวา่จะพิพากษาด้วยความเท่ียงธรรม
2 เม่ือสถานประชุมมาอยู่ต่อหน้าเรา เราจะพิพากษาด้วย

ความเท่ียงธรรม 3 เม่ือแผ่นดินโลกละลาย  พร อ้มทัง้บรรดา
ชาวแผ่นดินโลกน้ัน  ผู้  ท่ี รกัษาเสาของมันให้มัน่อยู่คือเรา
เอง เซลาห์ 4 เราพู ดก ับคนโงเ่ขลาวา่ �อยา่ประพฤติ โงเ่ขลา 
� และแก่คนชั ่วว ่า �อยา่ยกเขาขึ้น 5 อยา่ยกเขาของเจ้า
ขึ้นให ้สูง หรอืพูดจาอยา่งคอแข็ง� 6 เพราะการยกขึ้นน้ั นม 
ิ ได้ มาจากทิศตะวนัออกหรอืทิศตะวนัตก และมิ ใช ่มาจาก
ทิศใต้ 7  แต่ พระเจ้าทรงเป็นผู้ พิพากษา  พระองค์ ทรงให้คน
หน่ึงลง และทรงยกอกีคนหน่ึงขึ้น 8 เพราะในพระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาห ์มี ถ้วยลูกหน่ึง  มีน ้ําองุน่เป็นฟอง ประสมไว ้ดี  
พระองค์ ทรงเทของด่ืมจากถ้วยน้ันและคนชัว่ของแผ่นดิน
โลกทัง้สิน้จะด่ืมหมดทัง้ตะกอน 9  แต่ ข้าพเจ้าจะประกาศ
เป็นนิตย์ ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจ้าของยาโคบ
10 �บรรดาเขาของคนชัว่จะถูกเราตัดออกหมด  แต่ เขาของ
ผู้ชอบธรรมจะถูกเชดิชู ขึ้น �

76
การประกาศถึงความรุง่เรอืงของพระเจ้า ถึงหวัหน้านั 

กร ้องใช ้เครือ่งสาย เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลงของอาสาฟ
1 ใน ยู ดาห์ เขา รูจั้ก พระเจ้า ใน อสิราเอล พระนาม ของ

พระองค์ ใหญ่  ยิง่ 2  ท่ี ประทับของพระองค์ ตัง้อยู ่ในซาเล็ม
 ท่ี พํานักของพระองค์ อยู ่ในศิ โยน 3  ท่ี น่ันพระองค์ทรงห ั
กล ูกธนูทัง้ โล่  ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์ 4  พระองค์ ทรง
รุง่โรจน์สูงส่งยิง่กวา่ภูเขาท่ี มี  เหยื่อ 5 ด้วยวา่คนใจเข้มแข็ง
ถู กร ิบข้าวของ เขาหลับไป  ชายฉกรรจ์ ทัง้ สิน้ ไม่สามารถ
ใช้ มือ ของ เขา ได้ อกี แล้ว 6  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ยา โคบ
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พอพระองค์ทรงขนาบทัง้รถม้าและม้าก็ ล่วงลับไป 7  แต่  
พระองค์  เจ้า  พระองค์ ทรงเป็ นที ่น่าครา้มกลัว เม่ือพระองค์
ทรงกริว้ขึ้นแล้วใครจะยนือยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ 
ได้ 8  พระองค์ ทรงลัน่คําพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์  แผ่ นดิน
โลกก็ กล ัวและน่ิงเงยีบ 9 เม่ือพระเจ้าทรงลุกขัน้พิพากษา
เพื่อชว่ย ผู้ ถ่อมตั วท ้ัง สิน้ของแผ่นดินโลกให ้รอด เซลาห์
10  แน่  ละ ความโกรธของมนษุย์จะสรรเสรญิพระองค์ และ
ความโกรธท่ี เหลืออยู ่น้ันพระองค์จะทรงยบัยัง้ไว้

จงปรนนิบั ติ พระเจ้าด้วยความยาํเกรง
11 จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลาย

และจงปฏิบั ติ  ตาม  ให ้ คนที ่ อยู ่รอบพระองค์นําของกํานัล
มายงัพระองค์ ผู้ ซ่ึงเขาควรเกรงกลัว 12  พระองค์ จะทรงตัด
ดวงจิตของผู้ครอบครองทัง้หลาย  พระองค์ ทรงเป็ นที ่น่า
ครา้มกลัวแก่บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลก

77
นักแต่งสดุ ดี  สู้ กับความไม่ วางใจ ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตาม

ทํานองเยดูธูน เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ
1 ข้าพเจ้ารอ้งทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า ทูล

ต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ ได้ ทรงเงีย่
พระกร รณ สดับ ข้าพเจ้า 2 ใน วนั ยาก ลําบาก ของ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าแสวงหาองค์ พระผู้ เป็นเจ้า ในกลางคืนบาดแผล
ข้าพเจ้าไหลออกไม่ หยุด  จิ ตใจของข้าพเจ้าไม่รบัคําเล้าโลม
3 ข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้า ข้าพเจ้าก็ ครวญคราง ข้าพเจ้า
ครํา่ครวญ  จิ ต ใจ ของ ข้าพเจ้า ก็ ออ่น ระอา ไป เซ ลาห์ 4  
พระองค์ ทรง จับ หนัง ตา ของ ข้า พระองค์ ไว ้ ไม่  ให ้ ปิด ข้า
พระองค์ ทุกข์ มากจนพูดไม่ ออก 5 ข้าพระองค์พิจารณาถึง
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สมั ยก ่อน ข้าพระองค์ จําปี  ท่ี นมนานมาแล้วได้ 6 ข้าพระองค์
ระลึกถึงบทเพลงของข้าพระองค์ในกลางคืน ข้าพระองค์
ตรกึ ตรอง กับ จิตใจ ของ ตนเอง และ จิต วญิญาณ ของ ข้า
พระองค์ ก็  เสาะหา 7 � องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิง้เป็น
นิตย์ และจะไม่เคยพอพระทั ยอ ีกหรอื 8 ความเมตตาของ
พระองค์จะระง ับอย ู่ เป็นนิตย ์ หรอื พระสัญญาของพระองค์ 
สิ ้นสุดตลอดทุกชัว่อายุ หรอื 9 พระเจ้าทรงลื มท ่ีจะทรงพระ
กรุณาหรอื เพราะพระพิโรธพระองค์จึงทรงปิดความสังเวช
เสียหรอื� เซลาห์

การชยัชนะ
10 และข้าพเจ้าวา่ �น่ันแหละเป็นความทุกข์ของข้าพเจ้า

 แต่ ข้าพเจ้า จะ ระลึก ถึง ปี ทัง้ หลาย แหง่ พระหตัถ์ ขวา ของ
พระองค์ ผู้  สูงสุด � 11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทัง้ปวง
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจําบรรดา
การ มหศัจรรย์ ของ พระองค์ ใน สมั ยก ่อนๆ 12 ข้า พระองค์
จะตรกึตรองถึงพระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์ และกล่าว
ถึงพระราชกิจของพระองค์ 13  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  วธิ ีการ
ของ พระองค์ อยู ่ใน สถาน บร ิสุทธ ์ิ  พระองค์ ใด จะ ยิง่ ใหญ่
อยา่งพระเจ้าของเรา 14  พระองค์ คือพระเจ้าผู้ทรงกระทํา
การ มหศัจรรย์  ผู้ ทรง สําแดง ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์
ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 15  พระองค์  ได้ ทรงไถ่ประชาชน
ของพระองค์ด้วยพระกรของพระองค์ คือลูกหลานของยา
โคบและโยเซฟ เซลาห์ 16  โอ ข้าแต่ พระเจ้า เม่ือ น้ําเหน็
พระองค์ น้ําเหน็พระองค์ มั นก ็เกรงกลัวแน่ ทีเดียว  ท่ี ลึ กก 
็ สัน่สะท้าน 17 เมฆเทน้ําลงมา ท้องฟ้าก็คะนองเสียง  ลูก
ธน ูของพระองค์ ก็ ปลิวไปปลิวมา 18 ฟ้าผ่าของพระองค์ มี 
เสียงอยู่ในฟ้าสวรรค์ ฟ้าแลบทําให้พิภพสวา่ง  แผ่ นดินโลก
ก็สัน่สะเทือนและหวัน่ไหว 19 พระมรรคาของพระองค์ อยู ่
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ในทะเล พระวถีิของพระองค์ อยู ่ใน น้ํามหมึาทัง้หลาย ถึง
กระน้ันรอยพระบาทของพระองค์ ก็  ไม่มี ใครรู้ 20  พระองค์ 
ทรงนําประชาชนของพระองค์โดยมือของโมเสสและอาโร
นเหมือนฝูงแพะแกะ

78
คน อสิราเอล จะ สอน ลูก หลาน เรือ่ง ความ ดี เลิศ ของ

พระเจ้า มัสคิลบทหน่ึงของอาสาฟ
1  โอ ประชาชน ของ ข้าพเจ้า เอย๋ จง เงีย่หู ฟัง กฎ ของ

ข้าพเจ้า  เอยีง หู ของ ท่าน ทัง้ หลาย ฟัง ถ้อยคํา จาก ปาก
ข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้า จะ อา้ ปาก กล่าว คํา อุปมา ข้าพเจ้า จะ
กล่าวคําลึ กล ับของโบราณกาล 3 ถึงสิง่ท่ีเราทัง้หลายได้ยนิ
ได้ ทราบ  ท่ี บรรพบุรุษของเราได้บอกเรา 4 เราจะไม่ ซ่อน
ไว้ จาก ลูก หลาน ของ เขา  แต่ จะ บอก แก่ ชัว่ อายุ  ท่ี กําลัง
เกิดมา ถึงการสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ และฤทธานุภาพ
ของพระองค์ และการมหศัจรรย์ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
5 เพราะพระองค์ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบ และ
ทรงแต่งตัง้พระราชบัญญั ติ  ไว ้ในอสิราเอล ซ่ึงพระองค์ทรง
บัญชาแก่บรรพบุรุษของเรา วา่ ให ้แจ ้ง เรือ่งราวเหล่า น้ัน
แก่ลูกหลานของเขา 6 เพื่อชัว่อายุ รุน่ ต่อไปจะทราบเรือ่ง
คือลูกหลานท่ีจะเกิดมา และท่ีจะลุกขึ้นบอกลูกหลานของ
เขา 7 เพื่อ เขาจะ ตัง้ความหวงัของเขาไว้ ในพระเจ้า และ
ไม่ ลืมพระราชกิจของพระเจ้า  แต่ รกัษาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 8 และเพื่อเขาจะมิ ได้ เหมือนบรรพบุรุษของเขา คือ
ชัว่อายุ ท่ี ด้ื อด ึงและมักกบฏ  ชัว่อายุ  ท่ี  จิ ตใจไม่ มัน่คง  ผู้ ซ่ึง
จิตวญิญาณของเขาไม่มัน่คงต่อพระเจ้า 9 บรรดาคนเอฟรา
อมิ  มี  อาว ุธพรอ้มและถือคันธนู  ได้ หนักลับในวนัสงคราม
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10 เขา ทัง้ หลาย มิ ได้ รกัษา พันธ สัญญา ของ พระเจ้า และ
ปฏิเสธท่ีจะเดินตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 11 เขาลื 
มสิ ่งท่ี พระองค์  ได้ ทรงกระทําและการมหศัจรรย์ซ่ึงพระองค์
ทรงสําแดงแก่ เขา 12  พระองค์ ทรงกระทําการมหศัจรรย์
ท่ามกลางสายตาของบรรพบุรุษของเขา ในแผ่นดิ นอ ียปิต์
ในไร่นาโศอนั 13  พระองค์ ทรงแยกทะเล และให้ เขาเดิน
ผ่านไป และกระทําให้น้ําตัง้อยู่เหมือนกองสูง 14 ในกลาง
วนัพระองค์ทรงนําเขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟคืนยงัรุง่
15  พระองค์ ทรงผ่าหนิในถิน่ทุ รก ันดาร ประทานน้ําเป็ นอ 
ันมากให้เขาด่ืมเหมือนมาจากท่ี ลึก 16  พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ลําธารออกมาจากหนิ ทรงกระทําให้น้ําไหลลงมาเหมือน
แม่ น้ํา 17  แต่ เขายงักระทําบาปยิง่ขึ้นต่อพระองค์  ได้ กบฏ
ต่อองค์ ผู้ สูงสุดในท่ี แหง้แล้ง 18 เขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจ
ของเขาโดยเรยีกรอ้งอาหารท่ีเขาอยาก 19 เขาพูดปรกัปราํ
พระเจ้าวา่ �พระเจ้าจะทรงเตรยีมสํารบัในถิน่ทุ รก ันดารได้ 
หรอื � 20  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงตีหนิให ้น้ําพุ  ออกมา และลําธาร
ก็ไหลล้น  พระองค์ จะประทานขนมปั งด ้วยได้ หรอื หรอืทรง
จัดเน้ือ ให้ประชาชนของพระองค์ ได้  หรอื 21  เพราะฉะน้ัน 
เม่ือพระ เยโฮวาห์ทรงสดับแล้ว  พระองค์ ทรงพระพิโรธ  
มี ไฟลุกโพลงขึ้น สู้ยาโคบ พระพิโรธของพระองค์สูงขึ้น สู้ 
อสิราเอล 22 เพราะเขาไม่ เชื่อพระเจ้า และไม่ ไว ้วางใจใน
ความรอดของพระองค์ 23  พระองค์ ยงัทรงบัญชาเมฆเบื้อง
บน และทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์ 24  พระองค์ ทรงหลัง่มา
นาให้เขารบัประทาน และทรงประทานอาหารทิพย ์ให ้ เขา 
25  มนษุย ์ ได้ กินอาหารของทูตสวรรค์  พระองค์ ทรงประทาน
อาหารให้เขาอยา่งอุ ดม 26  พระองค์ ทรงกระทําให้ลมตะวนั
ออกพัดในฟ้าสวรรค์ และทรงนําลมใต้ออกมาด้วยฤทธิ์
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ของ พระองค์ 27  พระองค์ ทรง หลัง่ เน้ือ ให้ เขา อยา่ง ผงคลี
คือนก ดังเม็ดทรายในทะเล 28  พระองค์ ทรงให้มันตกลง
มากลางค่ายของเขา และรอบท่ีอาศัยของเขา 29 เขาได้รบั
ประทานอิ ่มด ี เพราะพระองค์ประทานสิง่ ท่ี เขาอยาก 30  
แต่  ก่อนท่ี เขาจะหายอยาก  ขณะท่ี อาหารยงัอยู่ในปากของ
เขา 31 พระพิโรธของพระเจ้าพลุ่งขึ้นต่อเขา และพระองค์
ทรงสังหารคนฉกรรจ์ ท่ี สุดของเขาเสีย และทรงควํา่คนท่ี
คัดเลือกแล้วในอสิราเอลเสีย 32 ถึ งม ีเรือ่งทัง้สิน้ น้ี เขาก็
ยงักระทําบาป เขามิ ได้ เชื่อถือการมหศัจรรย์ของพระองค์
33  พระองค์ จึง ทรง กระทํา ให้ วนั ของ เขา หาย ไป ดัง สิง่ ไร ้
สาระ และทรงให ้ปี ของ เขาหายไปด้วยความยากลําบาก
34 เม่ือพระองค์ทรงสังหารเขา เขาแสวงหาพระองค์ เขาได้ 
กล ับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจรอ้นรน 35 เขาระลึกวา่พระเจ้า
ทรงเป็นศิลาของเขา และพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผู้ ไถ่ 
ของเขา 36  แต่ เขายอพระองค์ด้วยปากของเขา และมุสา
ต่อพระองค์ด้วยลิน้ของเขา 37 เพราะจิตใจของเขาไม่ แน่ว
แน่ ต่อพระองค์ เขาไม่ จร ิงจังต่อพันธสัญญาของพระองค์
38 ถึงกระน้ัน ด้วยความสังเวชพระองค์ทรงอภัยความชัว่
ชา้ ของ เขา และ มิ ได้ ทรง ทําลาย เขา  พระองค์ ทรง ยบัยัง้
พระพิโรธของพระองค์ บ่อยๆ และมิ ได้ ทรงกวนพระพิโรธ
ของพระองค์ทัง้ สิน้ ให้ขึ้นมา 39  พระองค์ ทรงระลึกวา่เขา
เป็นเพียงแต่ เน้ือหนัง เป็นลมท่ีผ่านไปแล้วมิ ได้  กล ับมา
อกี 40 เขายัว่พระองค์ในถิน่ทุ รก ันดารบ่อยสักเท่าใด และ
ทําให ้พระองค์ โทมนัสในทะเลทราย 41  แต่ เขายงัได้ กล ับ
ทดลองพระเจ้าอกีและได้ ทําให ้ องค์  บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล
เศรา้พระทัย 42 เขามิ ได้ ระลึกถึงพระหตัถ์ของพระองค์ หรอื
ว ันที ่ พระองค์ ทรงชว่ยเขาให้พ้นจากคู่ อร ิของเขา 43 เม่ือ
พระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญของพระองค์ในอยีปิต์ และ
การมหศัจรรย์ของพระองค์ในไร่นาโศอนั 44  พระองค์ ทรง
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เปล่ียนแม่น้ําและลําธารของเขาให้เป็นเลื อด เพื่อเขาด่ืม
อะไรไม่ ได้ 45  พระองค์ ทรงส่งฝูงเหลือบมาท่ามกลางเขา ซ่ึง
ผลาญเขา และกบ ซ่ึงทําลายเขา 46  พระองค์ ประทานพืช
ผลของเขาแก่ตัก๊แตนวยัคลาน และผลงานออกแรงของ
เขาแก่ตัก๊แตนวยับิน 47  พระองค์ ทรงทําลายเถาองุน่ของ
เขาด้วยลูกเหบ็ และต้นมะเด่ือของเขาด้วยน้ําค้างแข็ง 48  
พระองค์ ทรงมอบฝูงววัของเขาไว้กั บลู กเหบ็ และฝูงแพะ
แกะของเขากับฟ้าผ่า 49  พระองค์ ทรงปล่อยความกริว้ดุรา้ย
ของพระองค์มาเหนือเขา ทัง้พระพิโรธ ความกริว้และความ
ทุกข์ ลําบาก โดยส่งเหล่าทูตสวรรค์ชัว่รา้ยท่ามกลางเขา 50  
พระองค์ ทรงเปิดวถีิ ให ้ แก่ ความกริว้ของพระองค์  พระองค์  
มิได้ ทรงเวน้จิตวญิญาณเขาไว้จากความตาย  แต่ ประทาน
ชวีติของเขาแก่ โรคระบาด 51  พระองค์ ทรงประหารลู กห 
ัวปีทัง้ สิน้ในอยีปิต์ คือผลแรกแหง่กําลังของเขาในเต็นท์
ของฮาม 52  แล ้วพระองค์ทรงนําประชาชนของพระองค์ออก
มาเหมือนนําแกะ และนําเขาไปในถิน่ ทุ รก ันดารเหมือน
ฝูงแพะแกะ 53  พระองค์ นําเขาไปอยา่งปลอดภัย เขาจึงไม่ 
กลัว  แต่ ทะเลท่วมศั ตรู ของเขา 54 และพระองค์ทรงพาเขา
มายงัเขตแดนแหง่สถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ยงั ภูเขา น้ี
ซ่ึงพระหตัถ์ขวาของพระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว ้ 55  พระองค์ ทรง
ขับ ประชาชาติ ต่างๆ ออก ไป ข้าง หน้า เขา  พระองค์ ทรง วดั
แบ่งแดนประชาชาติ น้ันให้ เป็นมรดก และทรงตัง้บรรดา
ตระกูลอสิราเอลไว้ในเต็นท์ของเขา 56  แต่ เขาทัง้หลายยงั
ทดลอง และ ยัว่ พระเจ้า องค์ สูงสุด  มิได้ รกัษา บรรดา พระ
โอวาทของพระองค์ 57  กล ับหนัไปเสียและประพฤติทรยศ
อยา่งบรรพบุรุษของเขา เขาบิดไปเหมือนคันธน ูท่ี  ไว ้ใจไม่ 
ได้ 58 เพราะเขายัว่เยา้พระองค์ ให ้ทรงกริว้ ด้วยเรือ่งปู ชน 
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ียสถานสูงของเขาทัง้หลาย  ได้ หมุนให ้พระองค์ หวงแหน
เขาด้วยเรือ่งรูปเคารพแกะสลักของเขา 59 เม่ือพระเจ้าทรง
สดับ  พระองค์ ทรงพระพิโรธยิง่ และพระองค์ทรงรงัเกียจ
อสิราเอลยิง่ นัก 60  พระองค์ ทรงละพลับพลาในชีโลห์ คือ
เต็นท์ ท่ี  พระองค์ ทรงตัง้ไวท่้ามกลางมนษุย์ 61 และทรงมอบ
ฤทธานภุาพของพระองค์ แก่ การเป็นเชลย และสงา่ราศีของ
พระองค์ แก่ มือของคู่ อร ิ62  พระองค์ ทรงมอบประชาชนของ
พระองค์ แก่  ดาบ และทรงพระพิโรธต่อมรดกของพระองค์
63 ไฟผลาญหนุ่มๆของเขาเสีย และสาวๆของเขา ก็ ไม่ ได้  
แต่งงาน 64 บรรดาปุโรหติของเขาล้มลงด้วยดาบ และหญิ 
งม ่าย ของ เขา ไม่ มี การ รอ้ง ทุกข์ 65  แล ้วองค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าทรงต่ืนอยา่งต่ืนบรรทม อยา่งชายฉกรรจ์ โห ่รอ้งเพราะ
ฤทธิ ์เหล้าองุน่ 66 และพระองค์ทรงตี ปฏิปักษ์ ของพระองค์
ใน ข้าง หลัง และ ให้ เขา ได้ อาย เป็น นิตย์ 67  พระองค์ ทรง
ปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ  พระองค์  มิได้ ทรงเลือกตระกูล
เอฟราอมิ 68  แต่  พระองค์ ทรงเลือกตระกูลยูดาห์  ภู เขาศิ
โยนซ่ึงพระองค์ทรงรกั 69  พระองค์ ทรงสรา้งสถานบร ิสุทธ ิ
์ของพระองค์อยา่งกับพระราชวงัสูง อยา่งแผ่นดินโลกซ่ึง
พระองค์ตัง้ไว ้เป็นนิตย ์70  พระองค์ ทรงเลือกดาวดิผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ 71  พระองค์ ทรง
พาท่านมาจากการดูแลแม่แกะท่ี มี ลู กอ ่อนให้เป็นผู้ เล้ียง
ดู ยาโคบประชาชนของพระองค์ และอสิราเอลมรดกของ
พระองค์อยา่งเล้ียงแกะ 72 ท่านจึงเล้ียงดูเขาทัง้หลายด้วย
ใจเท่ียงธรรม และนําเขาทัง้หลายไปด้วยมือชํ่าชอง
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การรอ้งทุกข์เรือ่งการทําลายกรุงเยรูซาเล็ม เพลงสดุ ดี 
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ของอาสาฟ
1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า พวก ต่าง ชาติ ได้  เข ้า ใน มรดก ของ

พระองค์ เขาได้ ทําให ้พระวหิารบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ มีมลทิน 
เขาได้ ทําให ้เยรูซาเล็มเป็ นที ่ ปรกัหกัพัง 2 เขาให้ศพผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์เป็นอาหารแก่บรรดานกในอากาศ  ให ้เน้ือ
ของว ิสุทธ ิชนของพระองค์ แก่  สัตว ์ป่าแหง่แผ่นดิน 3 เขา
ได้เทโลหติของคนเหล่าน้ันออกมาอยา่งน้ํารอบเยรูซาเล็ม
จนไม่ มี คนฝังศพ 4 เรากลายเป็ นที ่ เย ้ยหยนัแก่เพื่อนบ้าน
ของเรา เป็ นที ่สบประมาทและเยาะเยย้แก่ คนที ่ อยู ่รอบเรา
5 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงกริ ้วอ ีกนานเท่าใด  เป็น
นิตย ์ หรอื พระเจ้า ข้า ความ หวงแหน ของ พระองค์ จะ ไหม้
ดังไฟไปอกีนานเท่าใด 6 ขอทรงเทความกริว้ของพระองค์
ลงเหนือบรรดาประชาชาติ ท่ี  ไม่รู ้จักพระองค์ และเหนือราช
อาณาจักรทัง้หลายท่ี ไม่ รอ้งทูลออกพระนามของพระองค์
7 เพราะเขาทัง้หลายได้ผลาญยาโคบ และกระทําให ้ท่ี อาศัย
ของเขารา้งเปล่า

การทูลขอพระเจ้าทรงชว่ยพวกเขาให ้พ้น 
8  โอ ขออยา่ทรงระลึกถึงความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของ

ข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอความสังเวชของพระองค์ เร ่งมาพบ
ข้าพระองค์ ทัง้หลาย เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายตกต่ํามาก
9  โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ เพราะเหน็แก่สงา่ราศี แห ่งพระนาม
ของพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นและอภัยบาป
ของข้าพระองค์ เพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ 10 ควร
หรอื ท่ีบรรดาประชาชาติจะกล่าววา่ �พระเจ้าของเขาอยู ่
ท่ีไหน �  ขอให ้ พระองค์ ทรงปรากฏในท่ามกลางประชาชาติ
ต่อสายตาของข้าพระองค์ ทัง้หลาย โดยการแก้แค้นโลหติ
ของผู้ รบัใช ้ พระองค์  ท่ี ไหลออกมา 11  ขอให ้เสียงครํา่ครวญ
ของบรรดาเชลยมาอยู่ ต่อพระพักตร ์พระองค์ ด้วยฤทธา
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นุ ภาพ อนั ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ขอ ทรง สงวน คน เห ล่าน้ั 
นที ่ต้อง ถึง ตาย 12  โอ ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ทรง
ตอบแทนการท่ีเขาได้ เย ้ยหยนัต่อพระองค์ สักเจ็ดเท่า  ณ 
ทรวงอกเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ 13  แล ้วข้าพระองค์ทัง้
หลายประชาชนของพระองค์ ฝูงแพะแกะแหง่ทุ่งหญ้าของ
พระองค์ จะโมทนาพระคุณพระองค์ เป็นนิตย ์ ข้าพระองค์
ทัง้หลายจะกล่าวสรรเสรญิพระองค์ตลอดทุกชัว่อายุ

80
การทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดปรานอกี ถึงหวัหน้านั กร 

้อง ตามทํานองโชชานิมเอดูท เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ
1  โอ ข้าแต่พระผู้ทรงเล้ียงดูอสิราเอลอยา่งเล้ียงแกะ คือ

พระองค์ ผู้ ทรงนําโยเซฟอยา่งนําฝูงแพะแกะ ขอทรงเงีย่
พระกรรณสดับ พระ ผู้ประทับระหวา่งพวกเครูบ ขอทรง
ทอแสงออกมา 2 ต่อหน้าเอฟราอมิ และเบนยามิน และ
มนัสเสห์ ขอทรงปลุกพระราชอาํนาจของพระองค์ขึ้นมา
ชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้รอด 3  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรง
ชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้กล ับ สู่สภาพดี ขอพระพักตร์
ของพระองค์ ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะรอด 4  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา  พระองค์ จะทรงกริว้
ต่อคําอธษิฐานของประชาชนของพระองค์นานสักเท่าใด 5  
พระองค์  ได้ ทรงเล้ียงเขาด้วยน้ําตาต่างอาหาร และทรงให้
เขาด่ื มน ้ําตาอยา่งเต็มขนาด 6  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้า
พระองค์เป็ นที ่แตกรา้วกันในหมู่เพื่อนบ้านของข้าพระองค์
และศั ตรู ของข้าพระองค์หวัเราะกัน 7  โอ ข้าแต่พระเจ้าจอม
โยธา ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้กล ับสู่สภาพดี ขอ
พระพักตรข์องพระองค์ ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะ
รอด 8  พระองค์ ทรงนําเถาองุน่ออกจากอยีปิต์  พระองค์ ทรง
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ขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและทรงปลูกเถาองุน่ไว้ 9  
พระองค์ ทรงปราบดินให้ มั นก ็หยัง่รากลึกและแผ่เต็มแผ่น
ดิน 10 รม่เงาของมันคลุมภูเขาและกิ ่งก ้านของมันเหมือน
ต้นสนสีดารอ์นัดี 11 มันส่ งก ่ิงไปถึงทะเลและส่งแขนงไปถึง
แม่ น้ํา 12 ทําไมพระองค์จึงทรงพังรัว้ต้นไม้ลงเสีย บรรดาคน
ทัง้สิ ้นที ่ผ่านไปตามทางจึงเด็ดผลของมัน 13  หมู ป่าจากดง
มายํ่ายีมันและบรรดาสัตว์ป่าในไร ่นาก ิ นม ันเป็นอาหาร 14  
โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงหนักลับเถิด พระเจ้าข้า
ขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และทรงเหน็ ขอทรงสนพระทัย
ในเถาองุน่น้ี 15 คือสวนองุน่ซ่ึงพระหตัถ์ขวาของพระองค์
ทรง ปลูก ไว้ และ กิง่ ท่ี พระองค์ ทรง ให้ เจรญิ แข็ง แรง เพื่อ
พระองค์ เอง 16 มันถูกเผาเสียด้วยไฟ มันถูกตัดลง พวกเขา
พินาศด้วยการตําหนิจากสี พระพักตร ์ของพระองค์ 17 ขอ
พระหตัถ์ของพระองค์จงอยู่เหนือผู้ ท่ีอยู ่เบื้องขวาพระหตัถ์
ของพระองค์ คื อบ ุตรของมนษุย ์ท่ี  พระองค์ ทรงกระทําให ้
แข ็งแรงเพื่อพระองค์ เอง 18  แล ้วข้าพระองค์ทัง้หลายจะ
ไม่หนักลับมาจากพระองค์ ขอทรงสงวนชวีติข้าพระองค์
ทัง้หลายไว้  แล ้วข้าพระองค์ทัง้หลายจะทูลออกพระนาม
พระองค์ 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจอมโยธา ขอทรง
ชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้กล ับสู่สภาพดี ขอพระพักตรข์อง
พระองค์ ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะรอดได้

81
การสรรเสรญิพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองกิท

ทีธ เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ
1 จงรอ้งเพลงถวายพระเจ้า พระกําลังของพวกเรา จง

รอ้ง เพลงด้วยเสียง ดังถวายแด่พระเจ้าของยาโคบ 2 จง
เปล่งเสียงสดุ ดี จงตีราํมะนาทัง้พิณเขาคู่อนัไพเราะ และ
พิณใหญ่ 3 จงเป่าแตรเม่ือวนัขึ้นค่ํา เม่ือวนัเพ็ญณ วนัการ
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เล้ียงของเรา 4 เพราะเป็นกฎเกณฑ์สําหรบัอสิราเอล เป็น
พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าแหง่ยาโคบ 5  พระองค์ ทรงตัง้
ให้เป็นพระโอวาทในโยเซฟ เม่ือพระองค์ทรงออกไปสู่ แผ่ 
นดิ นอ ียปิต์ ในท่ีซ่ึงข้าพเจ้าได้ยนิภาษาซ่ึงข้าพเจ้าไม่เคยรู ้
จัก 6  วา่ �เราผ่อนบ่าของเขาจากภาระของเขา มือเขาเป็ 
นอ ิสระพ้นกระจาด 7 เม่ือทุกข์ใจเจ้าเร ียก เราก็ชว่ยเจ้าให ้
พ้น เราตอบเจ้าในท่ีลับล้ีของฟ้ารอ้ง เราได้ทดลองเจ้าท่ี น้ํา 
 ณ เมรีบาห์ เซลาห์ 8  โอ ประชาชนของเราเอย๋  จงฟัง  แล 
้วเราจะทักท้วงเจ้า  โอ อสิราเอลเอย๋ ถ้าเจ้าจะฟังเรา 9 จะ
ไม่ มี พระแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลย  เจ้ าจะไม่ กราบไหว ้พระ
ต่างด้าว 10 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้  ได้ พาเจ้า
ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ อา้ปากของเจ้าให้กวา้งเถิด เรา
จะป้อนเจ้าให ้อิม่ 11  แต่ ประชาชนของเราไม่ฟังเสียงของเรา
อสิราเอลไม่ยอมรบัเราเลย 12 เราจึงมอบเขาไว ้แก่  จิ ตใจด้ื 
อด ้านของเขาเอง  ให ้ดําเนินตามคําปรกึษาของเขาเอง 13  
โอ ประชาชนของเรา น่าจะฟังเรา และอสิราเอล น่าจะเดิน
ในทางทัง้หลายของเรา 14  แล ้วไม่ ชา้ เราก็จะให ้ศัตรู ของเขา
นอบน้อมลง และจะห ันม ือของเราสู้ คู่อร ิของเขา� 15บรรดา
ผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระเยโฮวาห์จะหมอบราบต่อพระองค์ � แต่ 
เวลาของเขาทัง้หลายจะยัง่ยนือยู ่เป็นนิตย ์� 16  พระองค์ จะ
ทรงเล้ียงเขาด้วยข้าวสาลี อยา่งดี  ท่ีสุด �เราจะให ้เจ้ าพอใจ
ด้วยน้ําผึ้งท่ีมาจากหนิ�

82
การทูลขอให้พระเจ้าทรงพิพากษา เพลงสดุ ดี ของอา

สาฟ
1 พระเจ้า ทรง เข้า ประทับ ใน ชุ มน ุม ชน ของ ผู้ มี อาํนาจ 

 พระองค์ ทรง ทําการ พิพากษา ท่ามกลาง พระ ทัง้ หลาย วา่
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2 �ท่านจะตัดสินอยา่งอยุ ติ ธรรมและแสดงความลําเอยีง
ข้างคนชัว่นานเท่าใด เซลาห์ 3 จงให้ความยุ ติ ธรรมแก่คน
ยากจนและกําพรา้พ่อ จงดํารงสิทธิของผู้ ท่ี  ทุกข์ ยากและ
คนขัดสน 4 จงชว่ยคนยากจนและคนขัดสนให ้พ้น ชว่ยเขา
ให้พ้นจากมือของคนชัว่� 5 เขาทัง้หลายไม่ รู ้และไม่ เข้าใจ 
เขาเดินไปมาในความมืด รากทัง้สิน้ของแผ่นดินโลกก็ หวัน่
ไหว 6 เราได้ กล่าววา่ �ท่านทัง้หลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ ผู้  
สูงสุด ท่านทุกคนน่ันแหละ 7  ถึงกระน้ัน ท่านก็จะตายอยา่ง
มนษุย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหน่ึงคนใด� 8  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลก เพราะบรรดา
ประชาชาติทัง้สิน้จะเป็นมรดกของพระองค์

83
การรอ้งทุกข์เรือ่งการคิดกบฏ บทเพลงหรอืเพลงสดุ ดี 

ของอาสาฟ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขออยา่ทรงน่ิงอยู่  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอ

อยา่ทรงเงยีบและเฉยอยู่ 2 เพราะดู เถิด  ศัตรู ของพระองค์
สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ ท่ี ชงัพระองค์ ได้ ยกศีรษะของเขา
ขึ้น 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้ประชาชนของพระองค์ เขา
ปรกึษากันสู้ ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงซ่อนอยู่ 4 เขาพูดวา่ �มาเถิด  
ให ้เราตัดเขาออกจากการเป็นประชาชาติ เพื่อจะไม่ระลึกถึง
ชื่ ออ ิสราเอลอกีต่อไป� 5 เพราะเขาปองรา้ยเป็นใจเดียวกัน
เขาทําพันธสัญญาสู้ พระองค์ 6  คือ  เต็นท์ ของเอโดม และ
คนอิชมาเอล โมอบั และคนฮาการ์ 7 เกบาล อมัโมน และ
อามาเลค  ฟี ลิสเตี ยก ับชาวเมืองไทระ 8 อสัซี เรยีก ็สมทบเขา
ด้วย เขาได้ชว่ยลูกหลานของโลท เซลาห์

การอธษิฐานสู้ ศัตรู ของอสิราเอล
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9 ขอ ทรง ทํา กับ เขา อยา่ง พระองค์ ทรง กระทํา กับ มี เดีย
น อยา่งท่ีทํากับสิเสราและยาบิ นที ่ลําธารคี โชน 10  ผู้  ถู ก
ทําลายท่ีตําบลเอนโดร์  ผู้ กลายเป็นปุ๋ยของท่ี ดิน 11 ขอทรง
ทําขุนนางของเขาเหมือนโอเรบและเศเอบ ทําเจ้านายทัง้
สิน้ของเขาเหมือนเศบารแ์ละศาลมุนนา 12  ผู้  ท่ี  กล่าววา่ � ให ้
เราเอาท่ีอาศัยทัง้หลายของพระเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เราเถิด� 13  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทําเขา
ให้เหมือนกงจั กร เหมือนแกลบต่อหน้าลม 14 อยา่งไฟเผา
ผลาญป่าไม้ อยา่งเปลวเพลิงท่ี ให ้ ภู เขาลุกโพลง 15 ขอทรง
ข่มเหงเขาด้วยพายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทําใหเ้ขา
ครา้มกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์ 16 ทรงให ้หน ้าของเขา
เต็มไปด้วยความอาย  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเขาจะได้
แสวงหาพระนามของพระองค์ 17  ขอให ้เขาอบัอาย และกลัว
อยู ่เป็นนิตย ์ ให ้เขาอดสูและพินาศไป 18 เพื่อคนทัง้ปวงจะ
ทราบวา่พระองค์  ผู้ ทรงพระนามวา่พระเยโฮวาห ์แต่ผู้เดียว 
ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทัง้สิน้

84
ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระว ิหาร ถึงหวัหน้านั 

กร ้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ท่ี ประทับของพระ

องค์เป็ นที ่รกัจรงิๆ 2 วญิญาณของข้าพระองค์ ปรารถนา  
เออ อาลัยหาบรเิวณพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ใจกาย
ของข้าพระองค์ โห ่รอ้งถวายพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 3  แม้ นก
กระจอกก็ หาบ ้านได้  แล ้วและนกนางแอน่หารงัสําหรบัตัว
มันได้  ท่ี  ท่ี มันจะตกฟองออกลูก คือท่ีแท่นบูชาของพระองค์
 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา  กษัตรยิ ์และพระเจ้าของ
ข้าพระองค์ 4 ความสุขเป็นของบุคคลท่ีอาศัยในพระนิเวศ
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ของพระองค์ เขาจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ เสมอ เซ
ลาห์ 5ความสุขเป็นของบุคคลท่ีกําลังของเขาอยูใ่นพระองค์
คือคนท่ีในใจของเขาเป็นทางทัง้หลายของพระองค์ 6  ขณะ
ท่ี เขาผ่านไปตามหวา่งเขาบาคา เขากระทําใหเ้ป็ นที ่ น้ําพุ ฝน
ต้นฤดูกระทําให้สระน้ําเต็ม 7 เขาไปด้วยมีกําลังมาเพิม่ขึ้นๆ
เขาทัง้หลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิ โยน 

การทูลขอให ้เข ้าไปอยูใ่นพระว ิหาร 
8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงสดับ

คําอธษิฐานของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ
ขอทรงเงีย่พระกรรณ เซลาห์ 9 ขอทอดพระเนตร  โอ ข้าแต่
พระเจ้าโล่ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทอดพระเนตรหน้า
ผู้รบัเจิมของพระองค์ 10 เพราะวนัเดียวในบรเิวณพระนิเวศ
ของพระองค์ ดี กวา่พั นว ันใน ท่ี อื่น ข้าพระองค์จะเป็นคน
เฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ ดี กวา่อยู่ใน
เต็นท์ของความชัว่รา้ย 11 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรง
เป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระเยโฮวาห์จะทรงปูนความ
กรุณาและเกียรติ  พระองค์ จะมิ ได้ ทรงหวงของดีอนัใดไว้
เลยจากบุคคลผูดํ้าเนินในความเท่ียงธรรม 12  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาหจ์อมโยธา  บุ คคลท่ีวางใจในพระองค์ ก็  เป็นสุข 

85
นักแต่งสดุ ดี ทูลขอพระเมตตาดังเดิม ถึงหวัหน้านั กร ้อง

เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ทรงโปรดปรานแผ่นดิน

ของพระองค์  พระองค์ ทรงให้พวกเชลยของยาโคบกลับสู่
สภาพดี 2  พระองค์  ได้ ทรงยกความชัว่ชา้ของประชาชนของ
พระองค์ เสีย  พระองค์ ทรงกลบเกล่ือนบาปทัง้สิน้ของเขา
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เซลาห์ 3  พระองค์  ได้ ทรงนําพระพิโรธทัง้สิน้ของพระองค์ 
กลับ  พระองค์ ทรงเคยหนัจากความกริ ้วอ ั นร ้อนแรงของ
พระองค์ 4  โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ 
ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ กล ับคื นอ ีก ขอทรงระงบั
ความกริว้จากข้าพระองค์ ทัง้หลาย 5  พระองค์ จะทรงกริว้ต่อ
ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นนิตย ์หรอื  พระองค์ จะทรงให้ความ
กริว้ของพระองค์ดํารงตลอดทุกชัว่อายุ หรอื 6  พระองค์ จะ
ไม่ทรงให้ข้าพระองค์ ทัง้หลาย ฟ้ื นอ ีกหรอื เพื่อประชาชน
ของพระองค์จะได้เปรมปร ีดิ ์ในพระองค์ 7  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงสําแดงความเมตตาของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ ทัง้หลาย และขอประทานความรอดของพระองค์ 
แก่ ข้าพระองค์ ทัง้ปวง 

ความมัน่ใจในความดีเลิศของพระเจ้า
8 ข้าพระองค์จะได้ ฟังความท่ีพระเจ้าพระเยโฮวาห์จะ

ตรสั เพราะ พระองค์ จะ ตรสั ความ สันติ แก่ ประชาชน ของ
พระองค์ และแก่ว ิสุทธ ิชนของพระองค์  แต่ อยา่ให้เขาทัง้
หลายหนักลับไปสู่ความโง ่อกี 9  แน่  ที เดียวท่ีความรอดของ
พระองค์ อยู ่ ใกล้  คนที ่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อสงา่ราศีจะอยู่
ในแผ่นดินของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 10 ความเมตตาและ
ความจรงิได้ พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้ จุ  บก 
ันและกัน 11 ความจรงิจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน และความ
ชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ 12  เออ พระเยโฮวาห์
จะประทานสิง่ท่ี ดี  ๆ  และแผ่นดินของข้าพระองค์ทัง้หลาย
จะเกิดผล 13 ความชอบธรรมจะนําหน้าพระองค์ และจะ
ตัง้ข้าพระองค์ทัง้หลายไว้ในมรรคาแหง่รอยพระบาทของ
พระองค์

86
 ดาว ิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คําอธษิฐานของดาวดิ
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1  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย่ พระกร รณ สดับ
ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน 2 ขอทรง
สงวนชวีติข้าพระองค์ ไว ้เพราะข้าพระองค์ บรสุิทธิ ์  โอ ข้า
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 
ผู้ วางใจ ใน พระองค์ 3  โอ ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ
ทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รอ้งทูลต่อ
พระองค์ วนัยงั ค่ํา 4 ขอทรงให ้จิ ตใจผู้ รบั ใช ้ของพระองค์ 
ยนิดี  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า  จิ ตใจข้าพระองค์ตัง้ใจ
แน่ว แน่ ใน พระองค์ 5 ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า เพราะ
พระองค์ประเสรฐิและทรงพรอ้มท่ีจะประทานอภัย  อุ ดม
ด้วยความเมตตาต่อบรรดาผู้รอ้งทูลพระองค์ 6  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับคําทูลอธษิฐาน
ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง สดับ เสียง รอ้ง ทูล วงิวอน ของ ข้า
พระองค์ 7 ใน วนั ลําบาก ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ
รอ้ง ทูล พระองค์ เพราะ พระองค์ จะ ทรง ตอบ ข้า พระองค์
8  โอ ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า ใน บรรดา พระ ไม่ มี  ผู้ ใด
เหมือนพระองค์ และไม่ มี กิจการใดๆเหมือนพระราชกิจของ
พระองค์ 9  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า บรรดาประชาชาติ 
ท่ี  พระองค์ ทรงสรา้งจะมานมัสการต่อพระพักตร ์พระองค์ 
และจะเทิดทูนพระนามของพระองค์ 10 เพราะพระองค์ ใหญ่ 
ยิง่และทรงกระทําการมหศัจรรย์  พระองค์  แต่  องค์ เดียวทรง
เป็นพระเจ้า 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนพระ
มรรคาของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะดําเนิน
ในความจรงิของพระองค์ ขอทรงสํารวมใจของข้าพระองค์ 
ให ้ยาํเกรง พระนาม ของ พระองค์ 12  โอ ข้า แต่ องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสรญิ
พระองค์ด้วยสิน้สุดใจ และข้าพระองค์จะเทิดทูนพระนาม
ของพระองค์ เป็นนิตย ์13 เพราะความเมตตาของพระองค์ ท่ี 
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ทรงมีต่อข้าพระองค์น้ันใหญ่ ยิง่นัก และพระองค์ทรงชว่ย
จิตวญิญาณของข้าพระองค์ ให ้พ้นจากท่ีลึกท่ีสุดของนรก
14  โอ ข้าแต่ พระเจ้า คนหยิง่ยโสได้ ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์
 หมู่ คนทารุณเสาะหาชวีติข้าพระองค์ เขามิ ได้ ประดิษฐาน
พระองค์ ไว ้ตรงหน้าเขา 15  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า  
แต่  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้ากอปรด้วยพระกรุณาและพระ
เมตตา ทรงกริว้ชา้ และอุดมด้วยความเมตตา และความ
จรงิ 16  โอ ขอทรงหนัมาเมตตาข้าพระองค์ ขอประทานกําลัง
แก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ และขอทรงชว่ยชีว ิตบ ุตรชายของ
หญิง คนใช้ ของ พระองค์ 17 ขอ ประทาน หมาย สําคัญ แหง่
ความโปรดปรานของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ เพื่อคนท่ี เกล 
ียดชงัข้าพระองค์จะเหน็ และจะได้ อาย ข้าแต่พระเยโฮวาห์
เพราะพระองค์ ได้ ทรงชว่ยข้าพระองค์และทรงเล้าโลมข้า
พระองค์

87

สงา่ ราศี ของ อสิราเอล ใน อนาคต เพ ลง สดุ ดี หรอื
บทเพลงของคณะโคราห์

1 รากฐานของพระองค์ อยู ่บนภูเขาอนับร ิสุทธ ์ิ 2 พระเย
โฮวาห์ทรงรกัประตูศิโยนมากยิง่กวา่บรรดาท่ีอาศัยของยา
โคบ 3  โอ นครแหง่พระเจ้าเอย๋ เขากล่าวสรรเสรญิเธอ เซ
ลาห์ 4 ในบรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักเรา เราระบุชื่อราหบัและบาบิ โลน  ดู  
เถิด  ฟี ลิสเตีย ไทระ และเอธโิอเปีย เขากล่าวกั นว ่า � ผู้  น้ี  เก 
ิดท่ี น่ัน � 5 และเขาจะพูดเรือ่งศิโยนวา่ � ผู้  น้ี และผูน้ั้นเกิดใน
เมืองน้ัน� เพราะองค์ ผู้ สูงสุดน่ันแหละจะสถาปนาเมืองน้ัน
ไว้ 6  ขณะท่ี พระเยโฮวาห์ทรงจดชนชาติ ทัง้หลาย  พระองค์ 
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จะทรงบันทึ กวา่ � ผู้  น้ี  เก ิดท่ี น่ัน � เซลาห์ 7 นั กร ้องและนัก
เล่นเครือ่งดนตรจีะอยู ่ท่ีน่ัน  น้ําพุ ทัง้สิน้ของเราอยูใ่นเธอ

88
คําอธษิฐานแหง่ความโศกเศรา้ บทเพลงหรอืเพลงสดุ 

ดี ของคณะโคราห์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองมาหะลัท  
เลอ ันโนท มัสคิลบทหน่ึงของเฮมาน คนเอสราห์

1  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แหง่ ความ รอด ของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ้ง ทูลต่อพระพักตร ์พระองค์ ทัง้
กลาง วนั และ กลาง คืน 2 ขอ คํา อธษิฐาน ของ ข้า พระองค์
มาจําเพาะเบื้องพระพักตรข์องพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกร
รณ สดับ คํารอ้ง ทูล ของ ข้า พระองค์ 3 เพราะ จิตใจ ของ ข้า
พระองค์ลําบากเต็ มท ี และชวีติของข้าพระองค์ เข้าใกล้ แดน
ผู้ ตาย 4 เขานับข้าพระองค์ในบรรดาผู้ ท่ี ลงไปยงัปากแดน
ข้าพระองค์เป็นเหมือนชายท่ี ไม่มี  กําลัง 5 เหมือนคนท่ีเขา
ทิง้ไว้ท่ามกลางคนตาย เหมือนคนถูกฆ่าท่ีนอนอยู่ในหลุม
ศพ  ผู้  ท่ี  พระองค์  มิได้ ทรงระลึกถึ งอ ีก และเขาทัง้หลายถูก
พรากเสียจากพระหตัถ์ของพระองค์ 6  พระองค์ ทรงใส่ข้า
พระองค์ ไว ้ในส่วนลึกของปากแดนผู้ ตาย ในแดนท่ีมืดและ
ลึก 7 พระพิโรธของพระองค์ หน ักอยู่บนข้าพระองค์ และ
พระองค์ทรงทับถมข้าพระองค์ด้วยคล่ืนทัง้สิน้ของพระองค์
เซลาห์ 8  พระองค์ ทรงกันผู้ ท่ี  คุ ้นเคยกับข้าพระองค์ ให ้ออก
หา่งจากข้าพระองค์  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์เป็ 
นที น่่ารงัเกียจต่อเขาทัง้หลาย ข้าพระองค์ ถู กขัง ข้าพระองค์
จึงออกไปไม่ ได้ 9  นัยน์ ตาของข้าพระองค์มัวไปเพราะความ
ทุกข์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์ ทุกวนั 
ข้าพระองค์ ชู มือขึ้นต่อพระองค์ 10  พระองค์ จะทรงกระทํา
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การมหศัจรรย์ เพื่อคนตายหรอื ชาวแดนผู้ตายจะลุกขึ้น
สรรเสรญิพระองค์ ได้  หรอื เซลาห์ 11 เขาจะประกาศความ
เมตตาของพระองค์ในหลุมศพหรอื หรอืจะประกาศความ
สัตย์สุ จร ิตในแดนพินาศหรอื 12 ในความมืดเขาจะรูจั้กการ
มหศัจรรย์ของพระองค์ หรอื ในแผ่นดินแหง่ความหลงลืม
เขาจะรูจั้กความชอบธรรมของพระองค์ หรอื 13  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์  แต่ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ ในเวลา
เชา้คําอธษิฐานของข้าพระองค์จะขึ้นไปหาพระองค์ 14 ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ทรงเหวีย่ง จิตวญิญาณข้า
พระองค์ออกไปเสีย ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย
จากข้าพระองค์ 15  ตัง้แต่ เป็ นอน ชุนมา ข้าพระองค์ ทุกข์ ยาก
และพรอ้มท่ีจะตาย ขณะข้าพระองค์ทนต่อความสยดสยอง
ของพระองค์ ข้าพระองค์ มี  จิ ตใจไขวเ้ขวไป 16ความพิโรธอนั
แรงกล้าของพระองค์กวาดไปเหนือข้าพระองค์  สิ ่งท่ีน่ากลัว
จากพระองค์ตัดข้าพระองค์ออกเสีย 17 มันล้อมข้าพระองค์ 
ไว ้รอบวนัยงั ค่ําอยา่ง น้ํา ท่วม มันท่วมข้าพระองค์ มิด 18  
พระองค์ ทรงให้คนรกัและสหายหา่งเหนิจากข้าพระองค์  ผู้  
ท่ี  คุ ้นเคยกับข้าพระองค์ อยู ่ในความมืด

89
การ สรรเสรญิ พระเจ้า เพราะ พันธ สัญญา และ ความ

โปรดปรานของพระองค์ มัสคิลบทหน่ึงของเอธาน คนเอส
ราห์

1 ข้า พระองค์ จะ รอ้ง เพลง ถึง ความ เมตตา ของ พระ เย
โฮวาห ์เป็นนิตย ์ ด้วยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ
ประกาศ ความ สัตย์ สุ จร ิต ของ พระองค์ ตลอด ทุก ชัว่ อายุ
2 ด้วยข้าพระองค์ ได้  กล ่าวแล้ วว ่า �ความเมตตาจะตัง้อยู ่
เป็นนิตย ์ พระองค์ จะสถาปนาความสัตยสุ์ จร ิตของพระองค์
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ในฟ้าสวรรค์ ทีเดียว � 3 �เราได้กระทําพันธสัญญากับผู้ ท่ี  
ถู กเลือกของเรา เราได้ปฏิญาณกับดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา 4  
วา่ �เราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว ้เป็นนิตย ์และจะสรา้ง
บัลลั งก ์ของเจ้าไว ้ทุ กชั ่วอายุ� � เซลาห์ 5  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ฟ้าสวรรค์จะสรรเสรญิการมหศัจรรย์ของพระองค์
และ สรรเสรญิ ความ สัตย์ สุ จร ิต ของ พระองค์ ใน ท่ี ประชุม
ของบรรดาว ิสุทธ ิชนด้วย 6 เพราะผู้ใดเล่าท่ีในฟ้าสวรรค์
จะเปรยีบกับพระเยโฮวาห ์ได้ ในบรรดาลูกหลานของผู้ มี 
อาํนาจผู้ใดจะเหมือนพระเยโฮวาห์ 7 คือองค์พระเจ้าผู้เป็ นที ่
เกรงกลัวอยา่งยิง่ในสภาของบรรดาว ิสุทธ ิ ชน และบรรดาผู้ 
ท่ีอยู ่รอบพระองค์เกรงขามพระองค์ 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าจอมโยธา ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ผู้ ใดจะทรงฤทธา
นภุาพเท่าเทียมพระองค์ ด้วยความสัตยสุ์ จร ิตของพระองค์
รอบ พระองค์ 9  พระองค์ ทรง ปกครอง การ เดือดดาล ของ
ทะเล เม่ือคล่ืนสูงขึ้นพระองค์ทรงให ้สงบ 10  พระองค์ ทรง
ทุบราหบัเป็นชิน้ๆเหมือนผู้ ถู กฆ่า  พระองค์ ทรงกระจายศั 
ตรู ของ พระองค์ ด้วย พระกร ทรง ฤทธิ์ของ พระองค์ 11 ฟ้า
สวรรค์เป็นของพระองค์  แผ่ นดินโลกเป็นของพระองค์ ด้วย 
 พระองค์  ได้ ทรงตัง้พิภพและบรรดาสิง่ ท่ี อยู ่ใน น้ัน 12 ทิศ
เหนือและทิศใต้  พระองค์  ก็ได้ ทรงสรา้ง  ภู เขาทาโบรกั์บภูเขา
เฮอร์โมนจะสรรเสรญิพระนามของพระองค์อยา่งชื่นบาน
13  พระองค์  มี พระกรอนัทรงฤทธิ์ พระหตัถ์ของพระองค์ ก็  
แข็งแรง พระหตัถ์ขวาของพระองค์ ก็  สูง 14ความเท่ียงธรรม
และความยุ ติ ธรรมเป็นรากฐานแห ่งบ ัลลั งก ์ของพระองค์
ความเมตตาและความจรงิเดินนําหน้าพระองค์ 15  ชนชาติ  
ท่ี  รู ้จักโห่รอ้งอยา่งชื่นบานก็ เป็นสุข  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
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พวกเขาจะเดินในความสวา่งจากสี พระพักตร ์ของพระองค์
16 พวก เขา จะ ปลาบปล้ืม ยนิดี ใน พระนาม พระองค์ วนั ยงั
ค่ํา และได้รบัการเชดิชู โดยความชอบธรรมของพระองค์
17 เพราะพระองค์ทรง เป็นสงา่ราศี แห ่งกํา ลังของเขา ทัง้
หลาย  แต่ โดย ความ โปรดปราน ของ พระองค์ เขา ของ ข้า
พระองค์ทัง้หลายจะถูกเชดิชู ขึ้น 18 เพราะผู้ป้องกันเราทัง้
หลายเป็นพระเยโฮวาห์  กษัตรยิ ์ของเราเป็นองค์ บรสุิทธิ ์ 
แห ่ งอ ิสราเอล 19 ในกาลก่อน  พระองค์ ตร ัสด ้วยนิ มิ ตแก่ 
ผู้บรสุิทธิ ์ของพระองค์และตร ัสว ่า �เราได้ชว่ยเหลือชาย
ฉกรรจ์ คน หน่ึง เรา ได้ เชดิชู  คนที ่ ถู ก เลือก คน หน่ึง เหนือ
ประชาชน 20 เราได้พบดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา ด้วยน้ํามันบร ิ
สุทธ ์ิของเรา เราได้ เจ ิมเขาไว ้แล้ว 21 เพื่อวา่มือของเราจะ
อยู่กับเขาเป็นนิตย์ และแขนของเราจะเสรมิกําลังของเขา
22  ศัตรู จะเรยีกอะไรจากเขาไม่ ได้  บุ ตรแหง่ความชัว่รา้ยจะ
กดขี่เขาไม่ ได้ 23 เราจะขยี ้คู่อร ิของเขาต่อหน้าเขา และตี ผู้  
ท่ี  เกล ียดเขาให้ล้มลง 24  ความสัตย ์สุ จร ิตและความเมตตา
ของเราจะอยู่กับเขา และเขาของเขาจะเป็ นที ่ เชดิชู โดยนาม
ของเรา 25 เราจะเอามือของเขาวางไวบ้นทะเล และมือขวา
ของเขาบนแม่น้ําทัง้หลาย 26 เขาจะรอ้งต่อเราวา่ � พระองค์ 
ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์
และเป็นศิลาแหง่ความรอดของข้าพระองค์� 27 และเราจะ
ให้เขาเป็นบุตรหวัปีของเราด้วย สูงกวา่บรรดากษั ตร ิย ์แห ่
งแผ่นดินโลก 28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว ้ให ้เขา
เป็นนิตย์ และพันธสัญญาของเราจะตั ้งม ่ันคงอยู่เพื่อเขา
29 เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว ้เป็นนิตย ์ ทั ้งบ ัลลั งก ์
ของเขาใหดํ้ารงตราบเท่ากาลของฟ้าสวรรค์ 30 ถ้าลูกหลาน
ของเขาทิง้ราชบัญญั ติ ของเรา และไม่ดําเนินตามคําตัดสิน
ของเรา 31 ถ้าเขาทัง้หลายฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเรา และมิ ได้ 
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รกัษาบัญญั ติ ของเรา 32  แล ้วเราจะลงโทษการละเมิดของ
เขาด้วยไม้ เรยีว และความชัว่ชา้ของเขาด้วยการเฆ่ียน 33  
แต่ จะไม่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา  หรอืไม่  จร ิง
ต่อความสัตย์สุ จร ิตของเรา 34 เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญา
ของเรา หรอืพลิกแพลงถ้อยคําท่ีออกไปจากรมิฝีปากของ
เรา 35 เราปฏิญาณด้วยความบร ิสุทธ ์ิของเราเด็ดขาดวา่
เราจะไม่ มุ สาต่อดาวดิ 36 เชื้อสายของเขาจะดํารงอยู ่เป็น
นิตย ์ บัลลังก์ ของเขาจะยนืนานอยา่งดวงอาทิตยต่์อหน้าเรา
37 จะสถาปนาไว้อยา่งดวงจันทร ์เป็นนิตย ์และเหมือนสักขี
พยานอนัสัตย์ซ่ือในท้องฟ้า� เซลาห์ 38  แต่  พระองค์ ทรงได้ 
เหว ่ียงออกไปและเกลียดชงั  พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อผู้ ท่ี  
เจ ิมไวข้องพระองค์ 39  พระองค์  ได้ ทรงบอกเลิกพันธสัญญา
กับผู้ รบัใช ้ของพระองค์  พระองค์ ทรงกระทํามงกุฎของท่าน
มลทินโดยเหวีย่งลงสู่ พื้นดิน 40  พระองค์  ได้ พังรัว้ต้นไม้ของ
ท่านทัง้สิน้  พระองค์ ทรงให ้ท่ี กําบังเข้มแข็งของท่านปร ักห ัก
พังลง 41 คนทัง้ปวงท่ีผ่านไปก็ปล้นท่าน ท่านก็เป็ นที ่นินทา
ของเพื่อนบ้าน 42  พระองค์ ทรงยกยอ่งมือขวาของคู่ อร ิของ
ท่าน  พระองค์ ทรงกระทําให ้ศัตรู ทัง้ สิน้ของท่านเปรมปร ี
ดิ ์ 43  จร ิงที เดียว  พระองค์ ทรงหนัคมดาบของท่าน และ
พระองค์ มิได้ ทรงกระทําให้ ท่านตั ้งม ่ันอยู่ ในสงคราม 44  
พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้สงา่ของท่านเส่ือมสูญไป และทรง
เหวีย่งบัลลั งก ข์องท่านลงสู่ พื้นดิน 45  พระองค์ ทรงตัดว ันว ัย
หนุ่มของท่านให ้สัน้ และทรงคลุ มท ่านไว้ด้วยความอาย เซ
ลาห์

พระสัญญาอ ันม ัน่คงของพระเจ้าต่อดาวดิ
46 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์  พระองค์ จะ ซ่อน องค์ อยู ่นาน

เท่าใด  เป็นนิตย ์ หรอื พระพิโรธของพระองค์จะไหม้ อยู ่นาน
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เท่าใด 47 ขอทรงระลึ กวา่ ชว่งชวีติของข้าพระองค์สัน้แค่ 
ไหน ไฉนพระองค์ทรงเนรมิตสรา้งบรรดามนษุย์มาอยา่ง
เปล่าประโยชน์ 48  มนษุย ์คนใดมี ช ีวิตอยู ่ได้ โดยไม่ต้องเหน็
ความ ตาย เขา จะ ชว่ย จิต วญิญาณ ของ ตน ให้พ้น จาก มือ
ของแดนผู้ตายได้ หรอื เซลาห์ 49 ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า 
ความเมตตาในกาลก่อนของพระองค์ อยู ่ ท่ีไหน ซ่ึงพระองค์
ทรงปฏิญาณต่อดาวดิโดยความจรงิของพระองค์ 50 ข้าแต่ 
องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกวา่ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ถู  กด 
่าอยา่งไร และข้าพระองค์รบัความสบประมาทของบรรดา
ชนชาติ ท่ี  มี อาํนาจใหญโ่ตไวใ้นอกของข้าพระองค์ อยา่งไร 51  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ น่ันแหละศั ตรู ของพระองค์ ได้  เยย้
หยนั น่ันแหละเขาเยย้รอยเท้าของผู้ ท่ี  เจ ิมไว้ของพระองค์
52  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห ์เป็นนิตย ์เอเมนและเอเมน

90
เล่ มท ่ี สี ่ ซ่ึง เปรยีบ กับ หนัง สื อก ัน ดาร วถีิ  เก ่ีย วกับ

อสิราเอลและชนชาติ น้ัน โมเสสกล่าวถึงพระสัญญาและ
การ ทําโทษ ของ พระเจ้า คํา อธษิฐาน ของ โมเสส คน ของ
พระเจ้า

1 ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า  พระองค์ ทรง เป็ นที ่อาศัย
ของข้าพระองค์ทัง้หลายตลอดทุกชัว่อายุ 2  ก่อนท่ี  ภู เขาทัง้
หลายเกิดขึ้นมา  ก่อนท่ี  พระองค์ ทรงให้กําเนิดแผ่นดินโลก
และพิ ภพ  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าตัง้แต่ นิรนัดร ์กาลถึง
นิรนัดร ์กาล 3  พระองค์ ทรงให ้มนษุย ์ กล ับไปสู่ ความพินาศ 
และตร ัสว ่า � บุ ตรทัง้หลายของมนษุย ์เอย๋ จงกลับเถิด�
4 เพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวาน
น้ี ซ่ึง ผ่าน ไป แล้ว หรอื เหมือน ยาม เดียว ใน เวลา กลาง คืน
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5  พระองค์ ทรง กวาด มนษุย์ ไป เสีย อยา่ง น้ํา ท่วม เขา เป็น
เหมือนการนอนหลับ เหมือนหญ้าท่ีงอกขึ้นใหม่ในเวลาเชา้
6 ในเวลาเชา้มั นก ็บานออกและใหญ่ ขึ้น ครัน้เวลาเย ็นก ็ ถู 
กตัดลงและเหีย่วไป 7 เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายถูกความ
กริว้ของพระองค์ผลาญเสีย ข้าพระองค์ ก็ เดือดรอ้นเพราะ
พระพิโรธของพระองค์ 8  พระองค์ ทรงตัง้ความชัว่ชา้ของ
ข้าพระองค์ ไว ้ต่อพระพักตร ์พระองค์ ทรงตัง้บาปลับๆของ
ข้า พระองค์ ไว ้ใน ความ สวา่ง แหง่ พระ พักตร์ของ พระองค์
9 วนัทัง้ปวงของข้าพระองค์ทัง้หลายสิน้ไปใต้พระพิโรธของ
พระองค์ กําหนดปีของข้าพระองค์ สิ ้นสุดลงอยา่งเสียงถอน
หายใจ

ความสัน้แหง่ชวีติ
10 กําหนดปีของข้าพระองค์ทัง้หลายคือเจ็ดสิบหรอืถ้า

เป็นเหตุจากมีกําลั งก ็ถึงแปดสิบ  แต่ ชว่งชีว ิตน ้ั นม ี แต่ งาน
และความโศกเศรา้  ไม่ ชา้ก็สูญไปและข้าพระองค์ทัง้หลายก็ 
จากไป 11  ผู้ ใดจะทราบถึงฤทธิค์วามกริว้ของพระองค์ และ
พระพิโรธของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ 12 ขอ
พระองค์ทรงสอนให้นับวนัของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์
ทัง้หลายจะตัง้จิตตัง้ใจได้ สติปัญญา 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงหนัมาเถิดพระเจ้าข้า หรอืย ังอ ีกนานเท่าใด ขอ
ทรงมีความสงสารบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 14  โอ ขอทรง
ให้ข้าพระองค์ทัง้หลายอิม่ในเวลาเชา้ด้วยความเมตตาของ
พระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะได้เปรมปร ีดิ ์และยนิดี
ตลอดวนัเวลาของข้าพระองค์ 15 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทัง้
หลายยนิดี ให ้มากวนัเท่ากั บท ่ี พระองค์  ได้ ทรงให้ข้าพระองค์ 
ทุกข์ ยากน้ัน และให้มากปี เท่ ากั บท ่ีข้าพระองค์ ได้ ประสบ
การรา้ย 16  ขอให ้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ ผู้รบั
ใช ้ของพระองค์ และให้สงา่ราศีของพระองค์ปรากฏแก่ลูก
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หลานของเขา 17ขอความงามของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ข้าพระองค์ อยู ่เหนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงสถาปนา
หตัถกิจ ของ ข้า พระองค์ เหนือ ข้า พระองค์ พระเจ้า ข้า ขอ
พระองค์ทรงสถาปนาหตัถกิจของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 

91
สภาพอ ันม ีสุขของคนท่ีรกัพระเจ้า

1  ผู้  ท่ี อาศัยอยู่  ณ  ท่ี กําบังขององค์ ผู้ สูงสุดจะอยู่ในรม่เงา
ของผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์2 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเยโฮวาห ์วา่ 
� พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการ
ของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์  ผู้  ท่ี ข้าพระองค์จะ
ไว ้วางใจ �

ความปลอดภัยของคนท่ีรกัพระเจ้า
3 เพราะพระองค์จะทรงชว่ยตั วท ่านให้พ้นจากกับของ

พรานนกและจากโรคภัยอยา่งรา้ยแรงน้ัน 4  พระองค์ จะ
ทรงปกท่านไวด้้วยปีกของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู ่ใต้  
ปี กของพระองค์ ความจรงิของพระองค์เป็นโล่และเป็นดัง้
ของท่าน

การยกยอ่งคนท่ีรกัพระเจ้า
5 ท่านจะไม่ กล ัวความสยดสยองในกลางคืน หรอืกลัวลูก

ธน ูท่ี ปลิวไปในกลางวนั 6 หรอืโรคภัยท่ี ไล่ มาในความมืด
หรอืความพินาศท่ี เก ิดความหายนะในเท่ียงวนั 7 พันคน
จะล้มอยู ่ท่ี ข้างๆท่าน หม่ืนคนท่ีมือขวาของท่าน  แต่ ภัยน้ัน
จะไม่มาใกล้ ท่าน 8 ท่านจะมองดูด้วยตาเท่าน้ัน และเหน็
การตอบแทนแก่ คนชัว่ 9 เพราะท่านได้กระทําให้พระเยโฮ
วาห ์ผู้ เป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ ผู้  สูงสุด เป็ นที ่ อยู ่ของ
ท่าน 10  ไม่มี การรา้ยใดๆจะตกมาบนท่าน  ไม่มี ภัยมาใกล้ ท่ี 
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อาศัยของท่าน 11 เพราะพระองค์จะรบัสัง่เหล่าทูตสวรรค์
ของพระองค์ในเรือ่งท่าน  ให ้ระแวดระวงัท่านในทางทัง้ปวง
ของท่าน 12 เขาทัง้หลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรง
วา่เท้าของท่านจะกระแทกหนิ 13 ท่านจะเหยยีบสิงโตและงู 
พิษ ท่านจะยํ่าสิงโตหนุ่มและมังกร 14 เพราะเขาผูกพั นก ับ
เราด้วยความรกั เราจึงจะชว่ยเขาให ้พ้น เราจะตัง้เขาไวใ้นท่ี 
สูง เพราะเขารูจั้กนามของเรา 15 เขาจะรอ้งทูลเรา และเรา
จะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลําบาก เราจะชว่ยเขาให้
พ้นและให ้เกียรติ  เขา 16 เราจะให้เขาอิม่ใจด้วยชวีติยนืยาว
และสําแดงความรอดของเราแก่ เขา 

92
การสรรเสรญิความดีเลิศของพระเจ้า เพลงสดุ ดี หรอื

บทเพลงสําหรบัวนัสะบาโต
1 เป็นการดี ท่ี จะโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์  โอ ข้าแต่ 

องค์  ผู้  สูงสุด  ท่ี จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของพระองค์
2  ท่ี จะประกาศความเมตตาของพระองค์ในเวลาเชา้ และ
ความสัตย์สุ จร ิตของพระองค์ในกลางคืน 3 เป็นเสียงก้อง
ไป ด้วย พิณ สิบ สาย และ พิณ ใหญ่ และ ด้วย เสียง พิณ เขา
คู่ 4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระทําให้ข้า
พระองค์ ยนิดี ด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์จะ
ฉลองชยัชนะเน่ืองในพระหตัถกิจของพระองค์ 5  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์ ใหญ่ หลวงนัก พระ
ดํารขิองพระองค์สุ ดล ึ กล้ํา 6 คนเขลาจะทราบไม่ ได้ คนโฉด
เข้าใจเรือ่งน้ี ไม่ได้ 7  วา่  ถึงแม้ คนชัว่จะงอกขึ้นอยา่งหญ้า
และคนกระทําความชัว่ชา้ทัง้ปวงเจรญิขึ้น เขาทัง้หลายจะ
ถูกทําลายเป็นนิตย์ 8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ ทรง
อยู่บนท่ีสูงเป็นนิตย์ 9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะดู เถิด 
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 ศัตรู ของพระองค์ เพราะดู เถิด  ศัตรู ของพระองค์จะพินาศ
คนกระทําความชัว่ชา้ทัง้ปวงจะต้องกระจัดกระจายไป 10  
แต่  พระองค์ ทรงเชดิชูเขาของข้าพระองค์อยา่งกับเขาม้ายู
นิ คอน ข้าพระองค์จะถูกเจิ มด ้วยน้ํามันใหม่ 11  นัยน์ ตาของ
ข้าพระองค์จะเหน็ความปรารถนาของข้าพระองค์ต่อพวก
ศั ตรู ของข้าพระองค์น้ันสําเรจ็  หู ของข้าพระองค์จะได้ยนิ
ถึงความปรารถนาของข้าพระองค์ต่อคนชั ่วท ่ี ลุ กขึ้น สู้ข้า
พระองค์ น้ันสําเรจ็ 12 คนชอบธรรมจะงอกขึ้นอยา่งต้ นอ ิ
นทผลัม เขาจะเจรญิขึ้นอยา่งต้นสนสีดารใ์นเลบานอน 13  
คนที ่ ถู กปลูกไว้ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะเจรญิขึ้น
ในบรเิวณของพระเจ้าของเราทัง้หลาย 14 เขาแก่ แล้วก็ ยงั
เกิดผล เขาจะมีน้ําเล้ียงเต็มและเขียวสดอยู่ 15 เพื่อแสดง
วา่พระเยโฮวาหน้ั์นเท่ียงธรรม  พระองค์ ทรงเป็นศิลาของข้า
พระองค์ ในพระองค์ ไม่มี ความอธรรม

93
ความรุง่เรอืงแหง่ราชอาณาจักรของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง  พระองค์ ทรงสวมความ
ยิง่ใหญ่ พระเยโฮวาห์ทรงสวมกําลัง  พระองค์ ทรงเอาพระ
กําลังคาดพระองค์ โลกได้สถาปนาไว ้แล้ว มันจะไม่ หวัน่
ไหว 2 พระท่ีน่ังของพระองค์ ได้ สถาปนาไว ้แล ้วตัง้แต่กาล
ดึกดําบรรพ์  พระองค์  ดํารงอยู ่ ตัง้แต่  นิรนัดร ์ กาล 3  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ กระแสน้ําได้ คะนอง กระแสน้ําคะนองเสียง
กระแสน้ําคะนองเสียงกึ กก ้อง 4 พระเยโฮวาห์บนท่ีสูงน้ัน
ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ยิง่กวา่ เสียงของน้ํามากหลาย ทรงมหทิธ ิ
ฤทธิ ์ยิง่กวา่คล่ืนทะเล 5 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ แน่ 
นอนที เดียว  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ความบรสุิทธิ ์เหมาะกับ
พระนิเวศของพระองค์ เป็นนิตย ์
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94
การ ขอรอ้ง เรือ่ง การ ปกครอง อยา่ง กดขี่ และ การ ขาด

ความเคารพ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  เจ้ าแหง่การแก้ แค้น 

 โอ ข้า แต่ พระเจ้า  เจ้ า แหง่ การ แก้ แค้น ขอ ทรง สําแดง
พระองค์ 2 ข้าแต่ ผู้ พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น  ให ้คนโอหงั
ได้รบัผลสนองอนัสมกับเขา 3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนชัว่
จะนานเท่าใด คนชัว่จะลิงโลดอยู่นานเท่าใด 4 เขาจะพล่าม
และพู ดอย ่างจองหองนานเท่าใด คนกระทําความชัว่ชา้ทัง้
ปวงจะโออ้วดนานเท่าใด 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาทุบ
ประชาชนของพระองค์เป็นชิน้ๆ และทํามรดกของพระองค์ 
ให ้ ทุกข์ ยาก 6 เขา สังหาร แม่ ม่าย และ คน ต่างด้าว และ
กระทําฆาตกรรมลูกกําพรา้พ่อ 7 และเขากล่าววา่ �พระเย
โฮวาห์จะไม่ แลเหน็ พระเจ้าของยาโคบจะไม่ หยัง่รู ้� 8 คน
เขลาท่ีสุดของประชาชนเอย๋ จงเข้าใจเถิด  คนโง ่ ทัง้หลาย 
เม่ือไรเจ้าจึงจะฉลาด 9  พระองค์  ผู้ ทรงปลู กห ู พระองค์ จะไม่
ทรงได้ยนิหรอื  พระองค์  ผู้ ทรงป้ันตา  พระองค์ จะไม่ทรงเหน็
หรอื 10  พระองค์  ผู้ ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ  พระองค์ 
จะไม่ทรงขนาบหรอื  พระองค์  ผู้ ทรงสอนความรู ้ให ้ มนษุย ์
 พระองค์ จะ ไม่ทรงทราบหรอื 11 พระเยโฮวาห์ทรงทราบ
ความคิดของมนษุยว์า่เป็นเพียงแต่ ไรส้าระ 

พระพรแหง่ความทุกข์ ยาก 
12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  คนที ่ พระองค์ ทรงตีสอนน้ั 

นก ็ เป็นสุข คือคนท่ี พระองค์ ทรงสอนด้วยพระราชบัญญั 
ติ ของพระองค์ 13 เพื่อจะให้ เขาพักจากวนัลําบากจนกวา่
จะขุดบ่อไว ้ให ้ คนชัว่ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ทอดทิง้
ประชาชนของพระองค์  พระองค์ จะไม่ทรงสละมรดกของ
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พระองค์ 15 เพราะความยุ ติ ธรรมจะกลับไปหาความชอบ
ธรรม และบรรดาคนเท่ียงธรรมในใจจะติดตามไป 16  ผู้ ใด
จะลุกขึ้นต่อต้านคนกระทําความชัว่แทนข้าพเจ้า  ผู้ ใดจะยนื
ต่อสู้คนกระทําความชัว่ชา้แทนข้าพเจ้า 17 ถ้าพระเยโฮวาห ์
มิใช ่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า วญิญาณของข้าพเจ้าคงอยู่
ในความสงดั 18 เม่ือข้าพเจ้าได้คิดวา่ � เท ้าของข้าพลาด�
 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ยดึข้า
พระองค์ ไว ้ 19 เม่ือความกังวลในใจของข้าพระองค์ มี  มาก 
การ เล้าโลม ของ พระองค์ ก็  หน ุน จิตใจ ของ ข้า พระองค์ ให ้ 
ชื่นบาน 20  บัลลังก์  แห ่งความชัว่ชา้จะรว่มมิตรกับพระองค์ 
ได้  หรอื คือผู้ ท่ี  ใช ้กฎหมายประกอบการชัว่ รา้ย 21 เขาทัง้
หลายผูกมิตรกันต่อสู้ ช ีวติของคนชอบธรรม และปรบัโทษ
โลหติท่ี ไร ้ ความผิด 22  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่กําบังเข้ม
แข็งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาท่ี ล้ี 
ภัยของข้าพเจ้า 23  พระองค์ จะทรงนําความชัว่ชา้ของเขา
เองมาเหนือเขา และจะทรงตัดเขาเหล่าน้ันออกเสียเพราะ
ความชัว่รา้ยของเขาเอง  ใช ่ แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราจะทรงตัดเขาออกเสีย

95
การตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีเลิศของ

พระองค์
1  โอ มา เถิด  ให ้เรา ทัง้หลายรอ้ง เพลงถวายพระเยโฮ

วาห์  ให ้เรากระทํา เสียงชื่นบานถวายศิลาแหง่ความรอด
ของพวกเรา 2  ให ้เราทัง้หลายเข้ามาอยู่ เฉพาะเบื้องพระ
พักตร ์พระองค์ ด้วยโมทนา  ให ้เรากระทําเสียงชื่นบานถวาย
พระองค์ด้วยบทเพลงสดุ ดี 3 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็น
พระเจ้าใหญ่ ยิง่ และทรงเป็นกษั ตร ิย ์ใหญ่ ยิง่เหนือพระทัง้
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หลาย 4  ท่ี ลึกของแผ่นดินโลกอยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์  ท่ี 
สูงของภูเขาเป็นของพระองค์ ด้วย 5 ทะเลเป็นของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสรา้งมัน และพระหตัถ์ของพระองค์ทรง
ป้ันแผ่น ดินแหง้ 6  โอ มา เถิด  ให ้เรานมัสการและกราบ
ลง  ให ้เราคุกเข่าลงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้ง
พวกเรา 7 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา และเรา
เป็นประชาชนแหง่ทุ่งหญ้าของพระองค์ และเป็นแกะแหง่
พระหตัถ์ ของ พระองค์  วนั น้ี ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย จะ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระองค์ 8 อยา่ให ้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้าง
ไปอยา่งในครัง้กบฏน้ัน เหมือนอยา่งในว ันที ่ ถู กทดลองใน
ถิน่ทุ รก ันดาร 9 เม่ือบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอา
เราเข้าพิ สู จน ์ และได้ เห ็ นก ิจการของเรา 10 เราจึงเคือง
คนชัว่อายุน้ันอยู ่สี ่ สิ บปีและวา่ �เขาเป็นชนชาติ ท่ี  มี ใจมัก
หลงผิด เขาไม่ รู ้จักทางทัง้หลายของเรา� 11 เพราะฉะน้ัน
เราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราวา่ �เขาจะไม่ ได้  เข้า
สู่  ท่ี สงบสุขของเรา�

96
การตักเตือนให้สรรเสรญิพระเจ้าเพราะความยุ ติ ธรรม

ของพระองค์
1  โอ จงรอ้งเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์  แผ่ นดินโลก

ทัง้สิน้ จงรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห์ 2 จงรอ้งเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์ สรรเสรญิพระนามของพระองค์ จงประกาศ
ความ รอด ของ พระองค์ ทุ กๆ วนั 3 จง เล่า ถึง สงา่ ราศี ของ
พระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึงการมหศัจรรยข์อง
พระองค์ท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้หลาย 4 เพราะพระเย
โฮวาห์ น้ันทรงยิง่ ใหญ่และสมควรจะสรรเสรญิอยา่งยิง่  
พระองค์ ทรงเป็ นที ่เกรงกลัวเหนือพระทัง้ปวง 5 เพราะพระ
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ทัง้ปวงของชนชาติทัง้หลายเป็ นร ูปเคารพ  แต่ พระเยโฮวาห์
ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ 6  เกียรติ และความสูงส่ งม ี อยู ่ต่อเบื้อง
พระพักตร ์พระองค์ กําลังและความงามอยูใ่นสถานบร ิสุทธ ิ์
ของพระองค์ 7  โอ ตระกูลของชนชาติทัง้หลายเอย๋ จงถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ จงถวายสงา่ราศีและกําลังแด่พระเยโฮ
วาห์ 8 จง ถวาย สงา่ ราศี ซ่ึง ควร แก่ พระนาม ของ พระองค์ 
แด่ พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ่ง บูชาและมายงับรเิวณพระ
นิเวศ ของ พระองค์ 9  โอ จง นมัสการ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย
เครือ่งประดับแหง่ความบร ิสุทธ ์ิ ชาวโลกทัง้สิน้เอย๋ จงตัว
สัน่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 10 จงพูดท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติวา่พระเยโฮวาหท์รงครอบครอง  เออ พิภพจะถูก
สถาปนาเพื่ อม ันจะไม่หวัน่ไหวเลย  พระองค์ จะทรงพิพากษา
ชนชาติ ทัง้หลายด้วยความชอบธรรม 11 จงให้ ฟ้าสวรรค์
เปรมปร ีดิ ์ และแผ่นดินโลกยนิดี  ให ้ทะเลคํารน กับสิง่ทัง้
ปวงท่ี อยู ่ในน้ัน 12  ให ้ ทุ ่งนาเรงิโลด กับสิง่ทุกอยา่งท่ี อยู ่ในน้ัน
 แล ้วต้นไม้ทัง้สิน้ของป่าไม้จะปลาบปล้ืมยนิดี 13  เฉพาะพระ
พักตร ์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา ด้วยพระองค์
เสด็จมาพิพากษาโลก  พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วย
ความชอบธรรม และชนชาติ ทัง้หลายด้วยความจรงิของ
พระองค์

97
ความรุง่เรอืงแหง่ราชอาณาจักรของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง จงให ้แผ่ นดินโลกเปรม
ปร ีดิ ์  ให ้เกาะเล็กๆมากมายน้ันยนิดี 2 เมฆและความมืด
ทึ บอย ู่รอบพระองค์ ความชอบธรรมและความยุ ติ ธรรม
เป็น รากฐาน แห ่งบ ัลลั งก ์ของ พระองค์ 3 ไฟ ลุก อยู่ ข้าง
หน้า พระองค์ และ ไหม้ ปฏิปักษ์ ของ พระองค์ รอบ ข้าง เสีย
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4 ฟ้าแลบของพระองค์กระทําใหพ้ิภพสวา่ง  แผ่ นดินโลกเหน็
แล้วสัน่สะท้าน 5  ภู เขาละลายอยา่งขี้ผึ้งต่อเบื้องพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตร ์องค์ พระผู้ เป็นเจ้าแหง่
แผ่นดินโลกทัง้สิน้ 6 ฟ้าสวรรค์ป่าวรอ้งความชอบธรรมของ
พระองค์ และชนชาติทัง้หลายเหน็สงา่ราศีของพระองค์ 7  
ให ้ ผู้  ปรนนิบัติ  รู ปเคารพสลักทัง้สิน้ได้ อาย คือผู้ ท่ี อวดในรูป
เคารพของเขา  ให ้พระทัง้สิน้กราบลงต่อพระองค์ 8 ศิโยน
ได้ยนิและยนิดีและธดิาทัง้ปวงของยูดาห์เปรมปร ีดิ ์  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ เพราะคําพิพากษาของพระองค์ 9 ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทัง้สิน้
 พระองค์ ทรงสูงเด่นกวา่พระทัง้ปวงอยา่งยิง่ 10 ท่านผู้ ท่ี รกั
พระเยโฮวาห์  ก็ จงเกลียดชงัความชัว่  พระองค์ ทรงอารกัขา
ชวีติว ิสุทธ ิชนของพระองค์  พระองค์ ทรงชว่ยเขาให้พ้นจาก
มือของคนชัว่ 11 ความสวา่งแจ้งขึ้นแก่คนชอบธรรม และ
ความชื่นบานมีขึ้นแก่คนใจเท่ียงธรรม 12 ท่านผู้ชอบธรรม
เอย๋ จงเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเม่ือ
ระลึกถึงความบร ิสุทธ ิ์ของพระองค์

98
 สิ ่งทัง้ปวงจงสรรเสรญิพระเจ้า เพลงสดุ ดี 

1  โอ จง รอ้ง เพลง บท ใหม่ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ เพราะ
พระองค์ ได้ ทรง กระทํา การ มหศัจรรย์ พระหตัถ์ ขวา และ
พระกรบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ได้ นําความมีชยัมา 2 พระเย
โฮ วาห์ ทรง กระทํา ให้ ความ รอด ของ พระองค์ เป็น ท่ี รูจั้ก  
พระองค์ ทรงสําแดงความชอบธรรมของพระองค์อยา่งเปิด
เผยท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ 3  พระองค์ ทรง
ระลึก ถึง ความ เมตตา และ ความ จรงิ ของ พระองค์ ต่อ วงศ์
วานอสิราเอล  ท่ี สุดปลายแผ่นดินโลกทัง้สิน้ได้ เห ็นความ
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รอดของพระเจ้าของเรา 4 ชาวโลกทัง้สิน้เอย๋ จงเปล่งเสียง
ชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์  เปล ่งเป็นเสียงเพลงชื่นบาน
และรอ้งเพลงสรรเสรญิ 5 จงรอ้งเพลงสรรเสรญิถวายพระ
เยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณเขาคู่  คลอด ้วยเสียงเพลง
สดุ ดี 6 ด้วยเสียงแตรและเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็กจง
กระทําเสียงชื่นบานต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ คือพระมหา
กษั ตร ิย์ 7  ให ้ทะเลคํารนกับสิง่ทัง้ปวงท่ี อยู ่ในทะเลน้ัน พิภพ
และบรรดาผูอ้าศัยอยูใ่นน้ัน 8  ให ้กระแสน้ําตบมือของมัน  ให ้
บรรดาเนินเขาปี ติ  ยนิดี  ด้วยกัน 9 เฉพาะเบื้องพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก  พระองค์ 
จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทัง้
หลายด้วยความเท่ียงตรง

99
การนมัสการในศิ โยน 

1 พระเยโฮวาหท์รงครอบครอง  ให ้ ชนชาติ ทัง้หลายตัวสัน่
 พระองค์  ผู้ ประทับระหวา่งพวกเครูบ  ให ้ แผ่ นดินโลกหวัน่ไหว
2 พระเยโฮวาห ์ใหญ่ ยิง่อยู่ในศิ โยน  พระองค์ สูงเด่นอยู่เหนือ
ประชาชาติ ทัง้ปวง 3  ให ้เขาสรรเสรญิพระนามอนัยิง่ ใหญ่
และน่าครา้มกลัวของพระองค์ เพราะพระนามน้ันบร ิสุทธ ์ิ
4 ฤทธานุภาพของกษั ตร ิย์ทรงรกัความยุ ติ  ธรรม  พระองค์ 
ทรงสถาปนาความเท่ียงตรง  พระองค์ ทรงประกอบความยุ 
ติ ธรรมและความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ 5 จงยอพระเกีย
รติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการท่ีแท่นรอง
พระบาทของพระองค์ เพราะพระองค์ บรสุิทธิ ์6 โมเสสและ
อาโรนอยู่ในพวกปุโรหติของพระองค์ ซามูเอลอยู่ในพวกท่ี
ทูลออกพระนามของพระองค์ ด้วย พวกท่านรอ้งทูลพระเย
โฮวาห์ และพระองค์ทรงตอบท่านเหล่าน้ัน 7  พระองค์ ตรสั
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กั บท ่านท่ีในเสาเมฆ ท่านทัง้ปวงได้รกัษาบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์และกฎท่ี พระองค์ ประทานแก่ ท่าน 8  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์ ทรง
ตอบท่านเหล่าน้ัน  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยกโทษท่าน
เหล่าน้ัน  แต่ ทรงเป็นผู้สนองการกระทําผิดของท่านเหล่า
น้ัน 9 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และ
นมัสการท่ี ภู เขาอนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ เพราะพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของเราบร ิสุทธ ์ิ

100
จงสรรเสรญิพระเจ้าด้วยความชื่นบาน เพลงสดุ ดี เพื่อ

สรรเสรญิพระเจ้า
1 ชาวโลกทัง้สิน้เอย๋ จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระ

เยโฮวาห์ 2 จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์ด้วยความยนิดี จง
เข้ามาเฝ้าพระองค์ ด้วยการรอ้งเพลง 3 จง รู้เถิดวา่ พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์เองท่ีทรงสรา้งเรา
ทัง้หลาย เราไม่ ได้ สรา้ง ตัวเองขึ้น เราเป็นประชาชนของ
พระองค์ เป็นแกะแหง่ทุ่งหญ้าของพระองค์ 4 จงเข้าประตู
ของพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบรเิวณพระนิเวศของ
พระองค์ ด้วย การ สรรเสรญิ จง ถวาย โมทนา ขอบพระคุณ
พระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ 5 เพราะ
พระเยโฮวาห ์ประเสรฐิ ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็น
นิตย์ และความจรงิของพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชัว่อายุ

101
 ดาว ิดปฏิญาณวา่จะประพฤติ อยา่งดี  รอบคอบ เพลงสดุ 

ดี ของดาวดิ
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1 ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงเรือ่งความเมตตาและความยุ 
ติ  ธรรม  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลง
ถวายพระองค์ 2 ข้าพระองค์จะประพฤติอยา่งเฉลียวฉลาด
ตามมรรคาท่ี ดี  รอบคอบ  โอ เม่ือไรพระองค์จะเสด็จมาหาข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะดําเนินด้วยใจซ่ื อสัตย ์ภายในเรอืน
ของข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์จะไม่ตัง้สิง่ใดๆท่ีชัว่ชา้ไว้ต่อ
หน้าต่อตาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ เกล ียดกิจการของ
ผู้ ท่ี  ไม่  ซ่ือตรง กิจการน้ันจะไม่ ติ  ดอย ู่กับข้าพระองค์ 4 ข้า
พระองค์จะอยู่หา่งไกลจากคนใจด้ือรัน้ ข้าพระองค์จะไม่
รว่มรูค้นชัว่รา้ยเลย 5  บุ คคลใดก็ตามใส่รา้ยเพื่อนบ้านของ
เขาอยา่งลับๆ ข้าพระองค์จะขจัดเขาออกเสีย  คนที ่ มี ตายโส
และใจท่ีจองหองข้าพระองค์จะไม่ยอมทนด้วย 6  นัยน์ ตาข้า
พระองค์จะมองหาคนท่ีซ่ือตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัย
อยู่กับข้าพระองค์  ผู้ ใดดําเนินในทางท่ี ดี  รอบคอบ  ผู้ น้ันจะ
ปรนนิบั ติ ข้าพระองค์ 7  ผู้  ท่ี  ประพฤติ หลอกลวงจะไม่ ได้ อาศัย
อยูใ่นเรอืนของข้าพระองค์ คนใดท่ี พู ดเท็จจะไม่ยัง่ยนือยูต่่อ
สายตาของข้าพระองค์ 8 ข้าพระองค์จะทําลายคนชั ่วท ้ังสิน้
ในแผ่นดินเสียแต่ เน่ินๆ เพื่อวา่ข้าพระองค์จะได้ตัดบรรดา
ผู้กระทําชัว่ออกเสียใหห้มดจากนครของพระเยโฮวาห์

102
การขอรอ้งอยา่งทุกข์ ใจ คําอธษิฐานของผู้ ถู กข่มใจ เม่ือ

เขาออ่นระอาใจ และระบายความน้ันต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธษิฐานของข้า
พระองค์ ขอเสียงรอ้งของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ 2 ขอ
อยา่ ทรง ซ่อน พระ พักตร์ของ พระองค์ จาก ข้า พระองค์ ใน
วนั ทุกข์ ใจของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับข้า
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พระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเรว็ในว ันที ่ข้าพระองค์
รอ้งทูลต่อพระองค์ 3 เพราะวนัของข้าพระองค์ สิ ้นไปอยา่ง
ควนั และ กระดูก ของ ข้า พระองค์ ไหม้ อยา่ง เตาไฟ 4  จิ ต
ใจ ของ ข้า พระองค์ ถู กนาบ และ เหีย่ว ไป เหมือน หญ้า ข้า
พระองค์จึงลืมรบัประทานอาหารของข้าพระองค์ 5  เหตุ ด้วย
เสียงรอ้งครางของข้าพระองค์ กระดูกของข้าพระองค์เกาะ
ติดเน้ือของข้าพระองค์ 6 ข้าพระองค์เป็นเหมือนนกกระทุง
ท่ี ในถิน่ ทุ รก ันดาร  ดุ จนกเค้าแมวแหง่ทะเลทราย 7 ข้า
พระองค์เฝ้าอยู่ ข้าพระองค์เหมือนนกกระจอกโดดเด่ียวบน
หลังคาเรอืน 8  ศัตรู ของข้าพระองค์เยาะหยนัข้าพระองค์ วนั
ยงัค่ํา  ผู้  ท่ี คลัง่ใส่ข้าพระองค์ปฏิญาณตัวต่อต้านข้าพระองค์
9 เพราะข้าพระองค์กินขี้เถ้าต่างอาหาร และเจือน้ําตาเข้า
กับ เครือ่ง ด่ืม 10  เหตุ ด้วย ความ พิโรธ และ ความ กริว้ ของ
พระองค์ เพราะพระองค์ทรง ชูข้าพระองค์ขึ้นและโยนข้า
พระองค์ ทิง้ ไปเสีย 11 วนั เวลาของข้าพระองค์ เหมือนเงา
เวลาเยน็ ข้าพระองค์ เห ่ียวไปเหมือนหญ้า

จงระลึกถึงพระเมตตาทัง้หลายของพระเจ้า
12  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์  แต่  พระองค์ จะ ทรง ประ ทั 

บอย ู่ เป็นนิตย ์การระลึกถึงพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชั ่วอายุ 13  
พระองค์ จะทรงลุกขึ้นเมตตาศิ โยน เพราะถึงเวลาท่ีจะทรง
พระกรุณาเธอ  เออ เวลากําหนดมาถึงแล้ว 14 เพราะผู้ รบัใช ้
ของพระองค์รกัซากก้อนหนิของเธอนัก และสงสารผงคลี
ของเธอ 15 บรรดาประชาชาติจะกลัวพระนามของพระเย
โฮวาห์ และบรรดากษั ตร ิย์ของแผ่นดินโลกกลัวสงา่ราศี
ของพระองค์ 16 เพราะเม่ือพระเยโฮวาห์จะทรงสรา้งศิโยน
น้ัน  พระองค์ จะทรงปรากฏด้วยสงา่ราศีของพระองค์ 17  
พระองค์ จะสนพระทัยในคําอธษิฐานของคนสิน้เน้ือประดา
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ตัว และจะไม่ทรงดูหมิน่คําอธษิฐานของเขา 18 จงบันทึก
เรือ่งน้ี ไว ้ ให ้ ชัว่อายุ  ท่ี จะมี มา เพื่อประชาชนท่ียงัจะทรงสรา้ง
มาน้ันจะได้สรรเสรญิพระเยโฮวาห์ 19 เพราะพระองค์ทอด
พระเนตรลงมาจากท่ีสู งอ ันบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ จากฟ้า
สวรรค์พระเยโฮวาหท์อดพระเนตรแผ่นดินโลก 20 เพื่อทรง
สดับเสียงรอ้งครางของเชลย เพื่อทรงปล่อยคนท่ีต้องถึง
ตาย ให ้เป็น อสิระ 21 เพื่อ จะ ประกาศ พระนาม ของ พระ เย
โฮวาห์ในศิ โยน และกล่าวสรรเสรญิพระองค์ในเยรูซาเล็ม
22 ขณะ เม่ือ ชนชาติ ทัง้ หลาย รวบรวม กัน ทัง้ บรรดา ราช
อาณาจั กร เพื่อปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ 23  พระองค์ ทรงหกั
กําลังของข้าพเจ้ากลางทาง  พระองค์ ทรงกระทําให้วนัเวลา
ของข้าพเจ้าสัน้เข้า 24 ข้าพเจ้าวา่ � โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขออยา่ทรงนําข้าพระองค์ไปเสียในครึง่กลางวนั
เวลาของข้าพระองค์  พระองค์  ผู้  ปี เดือนดํารงอยูต่ลอดทุกชัว่
อายุ� 25 เม่ือเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก
และฟ้าสวรรค์เป็นพระหตัถกิจของพระองค์ 26  สิ ่งเหล่าน้ีจะ
พินาศไป  แต่  พระองค์ จะทรงดํารงอยู่ บรรดาสิง่เหล่าน้ีจะ
เก่าไปเหมือนเครือ่งนุ่งหม่  พระองค์ จะทรงเปล่ียนสิง่เหล่า
น้ี ไว ้ ดุ จเส้ือคลุม และสิง่เหล่าน้ั นก ็จะเปล่ียนแปลงไป 27  
แต่  พระองค์ ยงัทรงเป็นอยา่งเดิม และปีเดือนของพระองค์
จะไม่ สิน้สุด 28 ลูกหลานของบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะ
อยู ่มัน่คง และเชื้อสายของเขาจะได้รบัการสถาปนาต่อเบื้อง
พระพักตร ์พระองค์ 

103
การ สรรเสรญิ พระเจ้า สําหรบั บรรดา พระ เมตตา ของ

พระองค์ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
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1  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
และทัง้สิ ้นที ่ อยู ่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบร ิ
สุทธ ์ิของพระองค์ 2  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวายสาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์ และอยา่ลืมพระราชกิ จอ ั นม ีพระคุณทัง้
สิน้ของพระองค์ 3  ผู้ ทรงอภัยความชัว่ชา้ทัง้สิน้ของท่าน  
ผู้ ทรงรกัษาโรคทัง้สิน้ของท่าน 4  ผู้ ทรงไถ่ ช ีวติของท่านมา
จากปากแดนผู้ ตาย  ผู้ ทรงสวมความเมตตาและพระกรุณา
เป็นมงกุฎให ้ท่าน 5  ผู้ ทรงใหป้ากท่านอิ ่มด ้วยของดี วยัหนุ่ม
ของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อยา่งวยันกอนิทรี 6 พระเยโฮ
วาห์ทรงประกอบความชอบธรรมและการยุ ติ ธรรมให ้แก่ 
บรรดาผู้ ท่ี  ถู  กบ ีบบังคับ 7  พระองค์ ทรงสําแดงวธิีการของ
พระองค์ แก่  โมเสส พระราชกิจของพระองค์ แก่ ประชาชน
อสิราเอล 8 พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระ กรุณา และ มี พระคุณ 
ทรงกริว้ชา้และอุดมด้วยความเมตตา 9  พระองค์ จะไม่ทรง
ปรกัปราํ เสมอ หรอื ทรง กริว้ อยู ่เป็น นิตย ์ 10  พระองค์  มิได้ 
ทรงกระทําต่อเราตามเรือ่งบาปของเรา หรอืทรงสนองตาม
ความชัว่ชา้ของเรา 11 เพราะวา่ฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดิน
เท่าใด ความเมตตาของพระองค์ ท่ี  มีต ่อบรรดาคนท่ีเกรง
กลัวพระองค์ ก็  ใหญ่ ยิง่เท่าน้ัน 12 ตะวนัออกไกลจากตะวนั
ตกเท่าใด  พระองค์ ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไป
ไกลเท่าน้ัน 13  บิ ดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเยโฮวาห์
ทรงสงสารบรรดาคนท่ียาํเกรงพระองค์ ฉัน น้ัน 14 เพราะ
พระองค์ทรงทราบโครงรา่งของเรา  พระองค์ ทรงระลึกวา่
เราเป็นแต่ ผงคลี 15 ส่วนมนษุย ์น้ัน วนัเวลาของเขาเหมือน
หญ้า เขาเจรญิขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา 16 เพราะลมพัด
ผ่านมันไป มั นก ็ สูญเสีย และสถานท่ีของมันไม่ รู ้จักมั นอ 
ีก 17  แต่ ความเมตตาของพระเยโฮวาห์น้ันดํารงอยู ่ตัง้แต่  
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นิ รนัดร ์กาล ถึง นิรนัดร์กาลต่อ ผู้ ท่ี ยาํเกรงพระองค์ และ
ความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน 18 ต่อบรรดา
ผู้ ท่ี รกัษาพันธสัญญาของพระองค์ และระลึกอยู ่ท่ี จะกระทํา
ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ 19 พระเยโฮวาหท์รงสถาปนา
บัล ลั งก ์ของ พระองค์ ไว ้ใน ฟ้า สวรรค์ และ ราช อาณาจักร
ของพระองค์ครองทุกสิง่อยู่ 20 ข้าแต่ท่านทัง้หลาย  ผู้ เป็น
ทูตสวรรค์ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
ท่านผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ผู้ กระทําตามพระบัญชาของพระองค์
และเชื่อฟังเสียงพระวจนะของพระองค์ 21 พลโยธาทัง้สิน้
ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ คือบรรดา
ผู้ รบัใช ้ ท่ี กระทําตามพระทัยพระองค์ 22 พระราชกิจทัง้สิน้
ของพระองค์ในทุกสถานท่ี ท่ี  พระองค์ ทรงครอบครองอยู่ จง
ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์

104
การไตรต่รองถึงสงา่ราศีของพระเจ้า

1  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์  พระองค์  
ใหญ่  ยิง่นัก  พระองค์  ทรงเกียรติ และความสูงส่งเป็นฉลอง
พระองค์ 2  ผู้ ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสวา่งดุ จด ังฉลอง
พระองค์  ผู้ ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึ งม ่าน 3  ผู้ ทรงวางคาน
ของท่ีประทับอนัสูงของพระองค์ ไว ้ในน้ํา  ผู้ ทรงใช้เมฆเป็น
ราชรถ  ผู้ ทรงดําเนินไปบนปีกของลม 4  ผู้ ทรงบันดาลพวก
ทูตสวรรค์ของพระองค์ ให ้เป็นดุจวญิญาณ และทรงบันดาล
ผู้ รบั ใช ้ของ พระองค์ ให ้เป็น ดุจ เปลว เพลิง 5  ผู้ ทรง วาง
รากฐานของแผ่นดินโลก เพื่ อม ิ ให ้มันหวัน่ไหวเป็นนิตย์ 6  
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พระองค์ ทรงคลุมมันไวด้้วยน้ําลึกอยา่งกับเครือ่งนุ่งหม่ น้ํา
อยูเ่หนือภู เขา 7 เม่ือพระองค์ทรงขนาบ น้ําน้ั นก ็ หนี  ไป  พอได้ 
ยนิเสียงฟ้ารอ้งของพระองค์ มั นก ็วิง่ไป 8 น้ําน้ันขึ้นไปยงัภู 
เขา  แล ้วไหลลงไปยงัหุบเขา ไปยงัท่ีซ่ึงพระองค์ทรงกําหนด
ไว ้ให ้น้ําน้ัน 9  พระองค์ ทรงวางขอบเขตมิ ให ้มันข้าม เพื่ อม ิ ให ้
มันคลุมแผ่นดินโลกอกี 10  พระองค์ ทรงกระทําให ้น้ําพุ  พลุ ่ง
ขึ้นมาในหุบเขา น้ําน้ั นก ็ไหลไประหวา่งเขา 11  ให ้บรรดาสัตว์
ป่าได้ด่ืมและให้ลาป่าดับความกระหายของมัน 12  ท่ี ร ิมน ้ํา
น้ัน นกในอากาศจึงได้ มี  ท่ี  อาศัย มั นร ้องอยู่ท่ามกลางกิง่ไม้
13  พระองค์ ทรงรดภูเขาจากท่ีประทับอนัสูงของพระองค์  แผ่ 
นดินโลกก็อิ ่มด ้วยผลพระราชกิจของพระองค์ 14  พระองค์ 
ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว ์เล้ียง และผักให ้มนษุย ์ ได้  ดูแล 
เพื่อเขาจะทําให ้เก ิดอาหารจากแผ่นดิน 15 และน้ําองุน่ซ่ึง
ให้ใจมนษุย ์ยนิดี น้ํามันเพื่อทําให ้หน ้าของเขาทอแสง และ
ขนมปังซ่ึงเสรมิกําลังใจมนษุย์ 16 บรรดาต้นไม้ของพระเย
โฮวาห ์ได้  อิม่หนํา คือต้นสนสีดาร ์แห ่งเลบานอนซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงปลูกไว้ 17นกสรา้งรงัของมันอยูใ่นน้ัน ส่วนนกกระสา
ดําน้ัน ต้นสนสามใบเป็นบ้านของมัน 18  ภู เขาสูงน้ันเป็ นที ่ ล้ี 
ภัยของเลียงผา หนิเป็นของตัวกระจงผา 19  พระองค์ ทรง
จัดตัง้ดวงจันทร ์ให ้กําหนดฤดู  ดวงอาทิตย ์ รู ้จักเวลาตกของ
มัน 20  พระองค์ ทรงให ้เก ิดความมืดและเป็นกลางคืน เป็ นที 
่ซ่ึงบรรดาสัตวข์องป่าไม้คลานออกมา 21  สิ งโตหนุ่มคําราม
หาเหยื่อของมัน และแสวงหาอาหารของมันจากพระเจ้า
22 เม่ือดวงอาทิตยข์ึ้ นม ั นก ็รวบรวมกันและไปนอนอยู่ใน
ท่ีของมัน 23  มนษุย ์ ก็ ออกไปทํางานของเขา ไปทําภารกิจ
ของเขาจนเวลาเยน็ 24  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจ
ของพระองค์มากมายจรงิๆ  พระองค์ ทรงสรา้งการงานน้ัน
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ทัง้สิน้ด้วยพระปัญญา  แผ่ นดินโลกเต็มไปด้วยทรพัย ์สมบัติ 
ของพระองค์ 25 ทะเลอยู่ข้างโน้น ทัง้ใหญ่และกวา้ง ซ่ึงในน้ั 
นม ี สิ ่งเคล่ือนไหวนับไม่ ถ้วน คือสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติทัง้เล็กและใหญ่
26 กําป่ันแล่นไปโน่นแน่ะ และเลวีอาธานท่ี พระองค์ สรา้ง
ไว ้ให ้เล่นน้ัน 27 บรรดาสิง่เหล่าน้ีแหงนหาพระองค์  เพื่อให ้ 
พระองค์ ประทานอาหารแก่มันตามเวลา 28 เม่ือพระองค์
ประทานให้ มั นก ็ เก ็บไป เม่ือพระองค์ทรงยื่นพระหตัถ์ ออก 
มั นก ็อิม่หนําด้วยของดี 29 เม่ือพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร ์
เสีย มันทัง้หลายก็ ลําบากใจ เม่ือพระองค์ทรงเอาลมหายใจ
มันไปเสีย มั นก ็ ตาย และกลับเป็นผงคลี 30 เม่ือพระองค์ทรง
ส่งวญิญาณของพระองค์ออกไป มั นก ็ ถู กสรา้งขึ้นมา และ
พระองค์ ก็ ทรงเปล่ียนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่ 31 สงา่
ราศีของพระเยโฮวาห์จะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์พระเยโฮวาห์จะ
ทรงเปรมปร ีดิ ์ในบรรดาพระราชกิจของพระองค์ 32  ผู้ ทรง
ทอดพระเนตรโลก มั นก ็ สัน่สะท้าน  ผู้ ทรงแตะต้องภู เขา มั 
นก ็ มี ควนัขึ้นมา 33  ข้าม ี ช ีวติอยู ่ตราบใด ข้าจะรอ้งเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์ ขณะข้ายงัเป็นอยู่ ข้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิ
พระเจ้าของข้า 34 การราํพึงของข้าจะเป็นสิง่ท่ีพอพระทัย
ข้าจะเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์ 35 ขอคนบาปถูกผลาญเสีย
จากแผ่นดินโลก และขออยา่ให ้มี คนชั ่วอ ีกเลย  โอ  จิ ตใจของ
ข้าเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระ
เยโฮวาห ์เถิด 

105
การตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า

1  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ จงรอ้งทูลออก
พระนามพระองค์ จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์ แจ 
้งแก่ ชนชาติ  ทัง้หลาย 2 จงรอ้งเพลงถวายพระองค์ รอ้งเพ
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ลงสดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่าถึงการมหศัจรรย์ทัง้สิน้ของ
พระองค์ 3 จงอวดพระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์  ให ้ จิ ตใจ
ของบรรดาผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์เปรมปร ีดิ ์ 4 จงแสวง
หาพระเยโฮวาห์ และพระกําลังของพระองค์ แสวงหาพระ
พักตร์ของพระองค์ เรือ่ย ไป 5 จงระลึกถึงการอศัจรรย์ ซ่ึง
พระองค์ ทรง กระทํา การ มหศัจรรย์และ คํา พิพากษา แหง่
พระโอษฐ์ของพระองค์ 6  โอ เชื้อสายของอบัราฮมั  ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ เชื้อสายของยาโคบ  ผู้ เลือกสรรของพระองค์
7  พระองค์ คือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา คําพิพากษาของ
พระองค์ อยู ่ทัว่ไปในแผ่นดินโลก 8  พระองค์ ทรงจดจําพันธ
สัญญาของพระองค์ อยู ่ เป็นนิตย ์ คือพระวจนะท่ี พระองค์ 
ทรงบัญชาไวต้ลอดหน่ึงพันชัว่อายุ

พระเจ้าได้ทรงชว่ยพวกบรรพบุรุษแห ่งอ ิสราเอล
9 คือพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไวกั้บอบัราฮมั คํา

ปฏิญาณซ่ึงทรงกระทําไว้กับอสิอคั 10 ซ่ึงพระองค์ทรงยนื
ย ันอ ี กก ับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญั ติ และแก่อสิราเอล
ให้ เป็นพันธสัญญานิรนัดร์ 11  วา่ �เราจะให ้แผ่ นดินคา
นาอนัแก่ เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทัง้หลาย� 12 เม่ือเขา
ย ังม ีคนจํานวนน้อย จํานวนน้อยจรงิ ยงัเป็นแต่คนอาศัย
อยู่ ในน้ัน 13 พเนจรไปจากประชาชาติ น้ี ถึงประชาชาติ น้ัน 
จากราชอาณาจั กรน ้ีถึ งอ ีกชนชาติ หน่ึง 14  พระองค์  มิได้ 
ทรงยอมให ้ผู้ ใดบีบบังคับเขา  พระองค์ ทรงขนาบกษั ตร ิย์
หลายองค์ด้วยเหน็แก่ เขา 15  วา่ �อยา่แตะต้องบรรดาผู้ 
ท่ี เราเจิมไว้ อยา่ ทําอนัตรายแก่ ผู้  พยากรณ์ ทัง้หลายของ
เรา� 16 เม่ือพระองค์ทรงเรยีกการกันดารอาหารให ้เก ิดขึ้ 
นที ่ แผ่นดิน และทรงทําลายอาหารท่ีบํารุงชวีติเสียสิน้ 17  
พระองค์ ทรงใช้ชายคนหน่ึงไปข้างหน้าเขา คือโยเซฟ ซ่ึง
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ถูกขายไปเป็นทาส 18  เท ้าของเขา เจ็บชํ้า ด้วยตรวน ตัว
เขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก 19 จนกวา่สิง่ท่ีเขาบอกได้บังเกิด
ขึ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทดสอบเขา 20  กษัตรยิ ์ ก็ 
ทรงใช ้ให ้ไปปล่อยตัวเขา  ผู้ ปกครองของชนชาติทัง้หลาย
ได้ปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระ 21  กษัตรยิ ์ทรงตัง้เขาให้เป็นเจ้านาย
เหนือวงัของพระองค์ เป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิทั์ง้ปวงของ
พระองค์ 22  ให ้ผูกมัดเจ้านายของพระองค์ตามชอบใจ และ
สอนสติปัญญาแก่ ผู้  อาว ุโสของพระองค์ 23  แล ้ วอ ิสราเอลได้
มาท่ี อยีปิต์ ยาโคบได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของฮาม 24 และ
พระเจ้าทรงกระทําให้ประชาชนของพระองค์ มี ลูกดก และ
ทรงกระทําให้เขาแข็งแรงกวา่คู่ อร ิของเขา 25  พระองค์ ทรง
หนัใจเขาเหล่าน้ันให ้เกล ียดประชาชนของพระองค์  ให ้ ใช ้กล
อุบายแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 26  พระองค์ ทรงใช้โมเสสผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ และอาโรนผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเลือกไว้ 27 เขา
ทัง้สองกระทําหมายสําคัญท่ามกลางเขาทัง้หลาย ทําการ
มหศัจรรย์ในแผ่นดินของฮาม 28  พระองค์ ทรงใช้ความมืด
มา กระทํา ให ้แผ่ นดิ นม ืด เขา ทัง้ หลาย มิ ได้ กบฏ ต่อ พระ
วจนะของพระองค์ 29  พระองค์ ทรงกระทําให้น้ํากลายเป็น
เลื อด และให้ปลาของเขาตาย 30 กบแห่กันมาเป็นฝูงใหญ่ 
ท่ี  แผ่ นดินของเขา  แม้ หอ้งในของกษั ตร ิย์ของเขาก็ มี 31  
พระองค์  ตรสั และฝูงเหลือบก็มาและริ ้นม ีไปทัว่ในแผ่นดิน
ของเขา 32  พระองค์ ประทานลูกเหบ็แก่เขาแทนฝน และไฟ
ไหม้ทัว่แผ่นดินของเขา 33  พระองค์ ทรงนาบเถาองุน่ และ
ต้นมะเด่ือของเขา และทรงฟาดต้นไม้ในประเทศของเขาให ้
หกั 34  พระองค์  ตรสั และตัก๊แตนวยับิ นก ็ มา และตัก๊แตน
วยัคลานมานับไม่ ถ้วน 35  มาก ินพืชในแผ่นดินของเขาหมด
และกินผลแห ่งด ินของเขาสิน้ 36  พระองค์ ทรงสังหารบร
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รดาลู กห ัวปีในแผ่นดินของเขา คือผลแรกแหง่กําลังทัง้สิน้
ของเขา 37  แล ้วพระองค์ทรงนําอสิราเอลออกไปพรอ้มกับ
เงนิและทองคํา และไม่ มี สักคนหน่ึงในตระกูลของพระองค์ 
ท่ี  ออ่นแอ 38 เม่ือ เขา พราก จาก ไป  อยีปิต์  ก็  ยนิดี เพ ราะ
ความครั ่นคร ้ามต่ ออ ิสราเอลได้ตกอยู่บนเขา 39  พระองค์ 
ทรง กาง เมฆ เป็น เครือ่ง กําบัง และ ไฟ ให้ความ สวา่ง เวลา
กลางคืน 40 ประชาชนรอ้งขอ และพระองค์ทรงนํานกคุ่ม
มา และให้เขาอิม่ใจด้วยอาหารจากฟ้าสวรรค์ 41  พระองค์ 
ทรงเปิดหนิ และน้ําก็ไหลออกมา มันไหลพุ่งไปเป็นแม่น้ํา
ในท่ี แหง้แล้ง 42 เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญา
บร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และอบัราฮมัผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 43  
พระองค์ จึงทรงนําประชาชนของพระองค์ออกมาด้วยความ
ชื่นบาน ทรง นํา ผู้ ท่ี เลือกสรร ไว้ น้ัน ด้วย ความ เบิก บาน ใจ
44 และพระองค์ประทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ให ้ 
แก่  เขา และเขาได้ผลงานของชาติทัง้หลายเป็นกรรมสิทธิ์
45 เพื่อเขาจะปฏิบั ติ  กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และรกัษาพระ
ราชบัญญั ติ ของพระองค์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

106
การ กบฏ ของ ประชาชน และ บรรดา พระ เมตตา ของ

พระเจ้า
1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  โอ จงโมทนาขอบพระ

คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ประเสรฐิ เพราะ ความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 2  ผู้ ใดจะพรรณนาถึง
พระราชกิ จอ ันทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ของพระเยโฮวาห์  ผู้ ใดจะ
แสดงถึงพระเกียรติของพระองค์อยา่งครบถ้วนได้ 3 บรรดา
ผู้ ท่ี รกัษา ความ ยุ ติ ธรรม ก็ เป็นสุข และ ผู้ ท่ี กระทํา ความ
ชอบ ธรรม ตลอด เวลา 4  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง
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ระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยความโปรดปรานซ่ึงพระองค์ทรง
มีต่อประชาชนของพระองค์  โอ ขอทรงประทานความรอด
ของ พระองค์ ให ้ แก่ ข้า พระองค์ 5 เพื่อ ข้า พระองค์ จะ เหน็
ความเจรญิรุง่เรอืงของบรรดาผูเ้ลือกสรรของพระองค์ เพื่อ
ข้า พระองค์ จะ เปรม ปร ีดิ ์ ใน ความ ยนิดี แห ่ง ประชาชาติ
ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะอวดได้รว่มกับมรดกของ
พระองค์ 6 ทัง้ข้าพระองค์ ทัง้หลายและบรรพบุรุษของข้า
พระองค์ ได้ กระทําบาปแล้ว ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทํา
ความ ชัว่ ชา้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ กระทํา อยา่ง ชัว่ รา้ย
7 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้หลายเม่ือท่านอยู่ในอยีปิต์
ท่านมิ ได้  เข ้าใจการมหศัจรรย์ของพระองค์ ท่านมิ ได้ ระลึก
ถึงความเมตตาอ ันอ ดุมของพระองค์  แต่  ได้ กบฏต่อพระองค์ 
ท่ี  ทะเล  ท่ี ทะเลแดง 8 ถึงกระน้ันพระองค์ยงัทรงชว่ยท่าน
ให้รอดเพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ เพื่อพระองค์จะ
ให้ทราบถึงฤทธานุภาพอนัใหญ่ยิง่ของพระองค์ 9  พระองค์ 
ทรงขนาบทะเลแดง มั นก ็ แห ้งไป และพระองค์ทรงนําท่าน
ข้ามท่ีลึกอยา่งกับเดินข้ามถิน่ทุ รก ันดาร 10  พระองค์ จึงทรง
ชว่ยท่านให้พ้ นม ือของผู้ ท่ี  เกล ียดชงัท่าน และไถ่ท่านจาก
เงื้อมมือของศั ตรู 11 และน้ําท่วมปฏิ ปักษ์ ของท่าน เขาไม่
เหลือสักคนเดียว 12  แล ้ วท ่านเชื่อพระวจนะของพระองค์
ท่านรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ 13  แต่  ไม่ ชา้ท่านก็ลืมพระ
ราชกิจของพระองค์ เสีย ท่านไม่คอยพระดํารสัปรกึษาของ
พระองค์ 14  แต่ ในถิน่ทุ รก ันดารน้ันท่านมีความอยากอยา่ง
รุนแรง และได้ทดลองพระเจ้าในทะเลทราย 15  พระองค์ ทรง
ประทานสิง่ท่ีท่านขอ  แต่ ทรงใช้โรคผอมแหง้มาท่ามกลาง
จิตใจท่าน 16 เม่ือคนในค่ายรษิยาโมเสสและอาโรนว ิสุทธ ิ
ชนของพระเยโฮวาห์ 17 พื้นแผ่นดิ นอ ้าปากกลืนดาธานและ
ทับคณะอาบีรมัเสีย 18 ไฟระเบิดในคณะของท่านและเปลว
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เพลิงผลาญคนชัว่เสีย 19 ท่านได้สรา้งลูกววัในโฮเรบและ
นมัสการรูปเคารพหล่อ 20 ท่านจึงเอาสงา่ราศีของพระเจ้า
แลก กับ รูป ของ ว ัวท ่ีกิน หญ้า 21 ท่าน ลืม พระเจ้า พระ ผู้
ชว่ยให้รอดของท่าน  ผู้  ได้ ทรงกระทําพระราชกิจใหญ่โตใน
อยีปิต์ 22 ทําการมหศัจรรย์ในแผ่นดินของฮามและสิง่น่า
ครา้มกลั วท ่ีทะเลแดง 23 เพราะฉะน้ันพระองค์ตร ัสว ่าจะ
ทําลายท่านเสีย  ดีแต่ โมเสสผู้เลือกสรรของพระองค์ ได้  มาย 
ืนเฝ้าทัดทานพระองค์ เพื่อหนัพระพิโรธของพระองค์เสีย
จากการทําลาย 24  แล ้ วท ่านก็ ดู  ถู กแผ่นดิ นอ ั นร ่มรืน่ น้ัน
ท่านไม่เชื่อพระวจนะของพระองค์ 25 ท่านบ่นอยู่ในเต็นท์
ของท่าน และไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ 26 เพราะ
ฉะน้ัน พระองค์ ทรง ยก พระหตัถ์ ของ พระองค์ ปฏิญาณ ต่อ
ท่าน วา่จะทําให้ ท่านล้มตายในถิน่ ทุ รก ันดาร 27 และจะ
กระจายเชื้อสายของท่านไปท่ามกลางประชาชาติ หวา่นเขา
ไปทัว่ประเทศทัง้หลาย 28  แล ้ วท ่านก็ไปติดพันอยูกั่บพระบา
อลัแหง่เมืองเปโอร์ และรบัประทานเครือ่งสัตวบูชาท่ีบูชา
พระตาย 29 ท่านยัว่เยา้พระองค์ ให ้ทรงกริว้ด้วยการกระทํา
ของท่าน และโรคระบาดเกิดขึ้นท่ามกลางท่าน 30  แล ้วฟีเน
หสัได้ยนืขึ้นจัดการลงโทษและโรคระบาดน้ั นก ็ หยุด 31  ท่ี เขา
ทําน้ันพระองค์ทรงนับวา่เป็นความชอบธรรมแก่เขาตลอด
ทุกชัว่อายุสืบต่อไปเป็นนิตย์ 32 ท่านทําให ้พระองค์  กร ้ิ วท ่ี
น้ําแหง่การโต้ เถียง เพราะเรือ่งของท่านน้ี โมเสสก็พลอย
เสียหายด้วย 33 เพราะท่านทําให ้จิ ตใจโมเสสขมขื่น ดังน้ั 
นร ิมฝีปากของเขาจึงพูดถ้อยคําหุนหนั 34 ท่านมิ ได้ ทําลาย
ชนชาติทัง้หลายตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้ 35  
แต่ ท่านได้ปะปนกับประชาชาติ เหล่าน้ัน และหดัทําอยา่งท่ี
เขาทํากัน 36 ท่านปรนนิบั ติ  รู ปเคารพของเขาซ่ึงกลายเป็น



เพลงสดุ ดี 106:37 cxlix เพลงสดุ ดี 106:48

บ่วงสําหร ับท ่าน 37 ท่านฆ่าบุตรชายและบุตรสาวของท่าน
ถวายเป็นเครือ่งสักการบูชาแก่ ปีศาจ 38 ท่านเทโลหติผู้ ไร ้
ผิดออกมาคือโลห ิตบ ุตรชายบุตรสาวของท่าน  ผู้ ซ่ึงท่าน
ได้ฆ่าเป็นเครือ่งสักการบูชาแก่ รู ปเคารพแหง่คานาอนั  แผ่ 
นดิ นก ็มลทินไปด้วยโลหติ 39 ท่านจึงเป็นคนไม่สะอาดด้วย
การกระทําของท่าน และประพฤติเยีย่งโสเภณีในการกระ
ทําของท่าน 40  แล ้วความกริว้ของพระเยโฮวาห ์ก็  พลุ ่งขึ้น
ต่อประชาชนของพระองค์ และพระองค์ทรงรงัเกียจมรดก
ของพระองค์ 41  พระองค์ ทรงมอบท่านไว้ในมือประชาชาติ 
ต่างๆ บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดท่านจึงปกครองเหนือท่าน 42  ศัตรู 
ของท่านได้บีบบังคั บท ่านและท่านตกไปอยู ่ใต้ อาํนาจของ
เขา 43  พระองค์ ทรงชว่ยท่านให้พ้นหลายครัง้  แต่ ท่านมัก
กบฏในจุดประสงค์ของท่าน และถูกเหยยีดลงด้วยความ
ชัว่ชา้ของท่าน 44  ถึงอยา่งไร เม่ือพระองค์ สด ับเสียงรอ้ง
ทูลของท่าน  พระองค์ ทรงสนพระทัยในความทุกข์ ใจของ
ท่าน 45 เพื่อเหน็แก่ ท่าน  พระองค์ ทรงระลึกถึงพันธสัญญา
ของพระองค์ และกลับทรงกรุณาตามความเมตตาอ ันอ ุดม
ของพระองค์ 46  พระองค์ ทรงให้ท่านได้รบัความสงสารจาก
บรรดาผู้ ท่ี  ได้ ยดึท่านไปเป็นเชลย 47  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์
ทัง้หลายให ้รอด และขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทัง้หลาย
จากท่ามกลางประชาชาติ ต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะ
โมทนาขอบพระคุณพระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และเรงิ
โลดในการสรรเสรญิพระองค์ 48 จงถวายสาธุการแด่พระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอลแต่ นิรนัดร ์กาลจนถึงนิรนัดร ์
กาล และขอประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� จงสรรเส
รญิพระเยโฮวาห ์เถิด 
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107
เล่ มท ่ีหา้ ซ่ึง เปรยีบ กับ หนังสือ พระ ราช บัญญั ติ  เก ่ีย

วกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ การ ตัก เตือนให้
สรรเสรญิพระเจ้า

1  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ 
ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 2  
ให ้ ผู้  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ไว ้ แล ้วกล่าวดังน้ันเถิด คือผู้ ท่ี  
พระองค์ ทรงไถ่ ไว ้จากมือของปรปั กษ ์3 และรวบรวมเข้ามา
จากแผ่นดินทัง้หลาย จากตะวนัออก และจากตะวนัตก จาก
เหนือและจากใต้

 การปฏิบัติ ตามกฎต่างๆของพระเจ้า
4 เขาก็พเนจรอยู่ในป่าในท่ี แหง้แล้ง หาไม่พบทางท่ี จะเข้ 

านครซ่ึงพอจะอาศัยได้ 5 หวิโหยและกระหาย  จิ ตใจของ
เขา ก็ ออ่น ระอา ไป ใน ตัว เขา 6  แล ้ว ใน ความ ยาก ลําบาก
ของเขาเม่ือเขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงชว่ยเขา
ให้พ้นจากความทุกข์ ใจของเขา 7  พระองค์ ทรงนําเขาไป
ใน ทาง ตรง จน เขา มา ถึง นคร ซ่ึง พอ จะ อาศัย ได้ 8  โอ  ให ้
เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์
เพราะการมหศัจรรย์ของพระองค์ ท่ี  มีต ่ อบ ุตรทัง้หลายของ
มนษุย์ 9 เพราะ ผู้ ท่ี  กระหาย  พระองค์ ทรงให้ เขาอิม่ และ
ผู้ ท่ี  หวิ  พระองค์ ทรงให้เขาหนําใจด้วยของดี 10  ผู้  ท่ี น่ังอยู่
ในความมืดและเงามัจจุ ราช  ถู กขังอยู่ด้วยความทุกข์ยาก
และติดตรวน 11 เพราะเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า
และหยามคําปรกึษาขององค์ ผู้  สูงสุด 12  พระองค์ จึงทรง
กระทําจิตใจของเขาทัง้หลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนัก เขา
ล้มลงและไม่ มี ใครชว่ย 13  แล ้วในความยากลําบากของ
เขาเม่ือเขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงให้เขารอด
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จากความทุกข์ใจของเขา 14  พระองค์ ทรงนําเขาออกมาจาก
ความมืดและเงามัจจุ ราช และทรงระเบิดพันธนะของเขา
ให ้ขาดสะบัน้ 15  โอ  ให ้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะ
ความดีของพระองค์ เพราะการมหศัจรรย์ของพระองค์ ท่ี  
มีต ่ อบ ุตร ทัง้ หลาย ของ มนษุย์ 16 เพราะ พระองค์ ทรง พัง
ประตู ทองสัมฤทธิ ์และทรงตัดซ่ีลูกกรงเหล็กเสีย 17 เขาเป็น
คนโง่เพราะการละเมิดของเขา และเพราะความชัว่ชา้ของ
เขา เขาต้องทนความทุกข์ ยาก 18  จิ ตใจเขารงัเกียจอาหาร
ทุกชนิดและเข้าไป ใกล้ ประตู  ความตาย 19  แล ้ว ในความ
ยากลําบากของเขาเม่ือเขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา 20  พระองค์ ทรงใช้
พระวจนะของพระองค์ไปรกัษาเขา และทรงชว่ยเขาให้พ้น
จากสิง่ต่างๆท่ีจะทําลายเขา 21  โอ  ให ้เขาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหศัจรรย์
ของพระองค์ ท่ี  มี  อยู ่ต่ อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ 22 และให้
เขาถวายเครือ่ง สักการบูชาโมทนาพระคุ ณ และเล่าพระ
ราชกิจของพระองค์ด้วยความชื่นบาน 23  ผู้  ท่ี ลงเรอืไปใน
ทะเล ทําอาชพีอยู่บนน้ํากวา้งใหญ่ 24 เขาได้ เห ็นพระราช
กิจของพระเยโฮวาห์ และการมหศัจรรย์ของพระองค์ในท่ี
น้ําลึก 25 เพราะพระองค์ทรงบัญชา และทรงให ้เก ิดลมพายุ
ซ่ึงให้คล่ืนทะเลกําเรบิ 26 คนเหล่าน้ันถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้า
และลงไปสู่ ท่ี  ลึก ใจของเขาละลายไปเพราะเหตุ ความยาก
ลําบาก 27 เขาถลาและโซเซไปอยา่งคนเมาและสิน้ปัญญา
ลง 28  แล ้วในความยากลําบากของเขาเม่ือเขารอ้งทูลพระ
เยโฮวาห์  พระองค์ ทรงชว่ยนํา เขาออกจากความทุกข์ ใจ
ของ เขา 29  พระองค์ ทรง กระทํา ให ้พายุ สงบ ลง และ คล่ืน
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ทะเลก็ น่ิง 30  แล ้วเขาก็ ยนิดี เพราะเขามีความเงยีบ และ
พระองค์ทรงนําเขามายงัท่าท่ีเขาปรารถนา 31  โอ  ให ้เขาขอบ
พระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะความดีของพระองค์ เพราะ
การมหศัจรรย์ของพระองค์ ท่ี  มีต ่ อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์
32  ให ้เขายอพระเกียรติ พระองค์ ในชุ มน ุมประชาชน และ
สรรเสรญิพระองค์ในท่ีประชุมของผู้ อาวุโส 33  พระองค์ ทรง
เปล่ียนแม่น้ําให้เป็นถิน่ทุ รก ันดาร  น้ําพุ  ให ้เป็นดินแหง้ผาก
34  แผ่ นดิ นที ่ มี ผลดกใหเ้ป็ นที ่ แหง้แล้ง เพราะเหตุความโหด
รา้ยของชาวเมือง 35  พระองค์ ทรงเปล่ียนถิน่ทุ รก ันดารให้
เป็นสระน้ํา  แผ่ นดินแหง้ผากให้เป็นน้ําพุ 36 และพระองค์
ทรงให้คนหวิโหยอาศัยท่ี น่ัน เพื่อเขาจะสถาปนานครซ่ึงพอ
จะอาศัยได้ 37 เขาหวา่นนา และปลูกสวนองุน่และได้ผล
ดกมาก 38 โดยพระพรของพระองค์เขาทัง้หลายทวผีลมาก
ยิง่ และพระองค์ มิได้ ทรงให้ววัของเขาลดจํานวนลง 39 เม่ือ
เขาถูกทําให้น้อยลงและถูกเหยยีดให้ต่ําโดยการบีบบังคั บก 
ับความยากลําบากและความโศกเศรา้ 40  พระองค์ ทรงเท
ความดูหมิน่ลงบนเจ้านาย ทรงกระทําให้เขาพเนจรไปใน
ถิน่ทุ รก ันดารท่ี ไม่มี  หนทาง 41  แต่  พระองค์ ทรงยกคนขัดสน
ขึ้นจากความทุกข์ ยาก และกระทําใหค้รอบครวัของเขามาก
อยา่งฝูงแพะแกะ 42 คนชอบธรรมจะเหน็และยนิดี และ
ความชัว่ชา้ทัง้ปวงก็จะปิดปากของมัน 43  ผู้ ใดฉลาดและ
จะรกัษาสิง่เหล่าน้ี  ก็  จะเข้ าใจถึงความเมตตาของพระเยโฮ
วาห์

108
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้า บทเพลงหรอืเพลงสดุ ดี ของดา

วดิ



เพลงสดุ ดี 108:1 cliii เพลงสดุ ดี 108:13

1  โอ ข้า แต่ พระเจ้า  จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ มัน่คง ข้า
พระองค์จะรอ้งเพลงและรอ้งเพลงสรรเสรญิด้วยจิตใจของ
ข้าพระองค์ 2พิณใหญแ่ละพิณเขาคู่ เอย๋ จงต่ืนเถิด ข้าพเจ้า
จะ ปลุก อรุ ณ 3  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ
สรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ข้าพระองค์จะรอ้ง
เพลงสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 4 เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ ใหญ่ ยิง่เหนือฟ้าสวรรค์ ความจรงิ
ของพระองค์สูงถึงเมฆ

การทูลขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า
5  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ เชดิชู เหนือฟ้าสวรรค์

ขอสงา่ราศีของพระองค์ อยู ่เหนือทัว่แผ่นดินโลก 6 ขอทรง
ชว่ยให้รอดโดยพระหตัถ์ขวาของพระองค์และทรงตอบข้า
พระองค์ เพื่อวา่ผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงรกัจะได้รบัการชว่ยให ้พ้น 
7 พระเจ้าได้ตร ัสด ้วยความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ วา่ �เราจะ
ปี ติ  ยนิดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุคค
ทออก 8 กิเลอาดเป็นของเรา  มน ัสเสห์เป็นของเรา เอฟรา
อมิเป็ นที ่กันศีรษะของเรา  ยู ดาห์เป็นผู้ตัง้พระราชบัญญั ติ 
ของเรา 9 โมอบัเป็ นอ ่างล้างชาํระของเรา เราเหวีย่งรองเท้า
ของเราลงบนเอโดม เราโห่รอ้งด้วยความมีชยัเหนือฟีลิ
สเตีย� 10  ผู้ ใดจะนําข้าพเจ้าเข้าไปในนครท่ี มี  ป้อม  ผู้ ใด
จะนําข้าพเจ้าไปยงัเอโดม 11  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์  
มิได้ ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ ทัง้หลายแล้วหรอื  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า  พระองค์  ไม่ ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์
ทัง้หลายแล้วละ 12 ขอประทานความชว่ยเหลือเพื่อต่อต้าน
ความยุง่ยากต่างๆ เพราะความชว่ยเหลือของมนษุย ์ก็  ไรผ้ล 
13 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทัง้หลายจะปฏิบั ติ  อยา่งเข้มแข็ง 
 พระองค์ เองจะทรงเป็นผู้ เหย ียบคู่ อร ิของข้าพเจ้าทัง้หลาย
ลง



เพลงสดุ ดี 109:1 cliv เพลงสดุ ดี 109:15

109
 ดาว ิดบ่นเรือ่งพวกศั ตรู  ท่ี นินทาท่าน ถึงหวัหน้านั กร ้อง

เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  ผู้ ซ่ึงข้าพระองค์ สรรเสรญิ ขออยา่ทรง

น่ิงเสีย 2 เพราะปากของคนชัว่และปากของคนหลอกลวง
อา้ใส่ข้าพระองค์ อยู ่ แล้ว พวกเขาได้ พู ดปรกัปราํข้าพระองค์
ด้วยลิ ้นม ุสา 3 เขาทัง้หลายล้อมข้าพระองค์ ไว ้ด้วยถ้อยคํา
เกลียดชงั และโจมตีข้าพระองค์ อยา่งไร ้ เหตุ 4 เขาเป็นพวก
ปฏิ ปักษ์ ต่อข้าพระองค์แทนความรกัของข้าพระองค์ ส่วน
ข้าพระองค์ ได้ อธษิฐานเท่าน้ัน 5 เขาตอบแทนข้าพระองค์
ด้วยความชัว่แทนความดี และความเกลียดชงัแทนความ
รกัของข้าพระองค์ 6 ขอทรงตัง้คนชัว่ให ้อยู ่เหนือเขาและ
ให้ซาตานยนือยู ่ท่ี มือขวาของเขา 7 เม่ือพิจารณาคดี  ก็  ให ้
เขาปรากฏวา่เป็นผู้กระทําผิด และให้คําอธษิฐานของเขา
กลายเป็นความบาป 8  ขอให ้วนัเวลาของเขาน้อย  ขอให ้ อ ี
กผู้ หน ่ึงมายดึตําแหน่งของเขา 9  ขอให ้ลูกของเขากําพรา้
พ่อ และภรรยาของเขาเป็ นม ่าย 10  ขอให ้ลูกของเขาต้อง
เรร่อ่นขอทานเรือ่ยไป  ขอให ้เขาหาอาหารจากท่ีรกรา้งวา่ง
เปล่าของเขา 11  ขอให ้ เจ้าหน้ี  มาย ึดของทัง้สิ ้นที ่เขามี อยู ่ขอ
คนต่างถิน่มาปล้นผลงานของเขาไป 12 ขออยา่ให ้ผู้ ใดเอน็ดู 
เขา อยา่ให ้ผู้ ใดสงสารลูกกําพรา้พ่อของเขา 13  ขอให ้ทายาท
ของเขาถูกตัดออก และในคนชัว่อายุต่อมาก็ ขอให ้ชื่อของ
เขาถูกขีดฆ่าออกเสีย 14  ขอให ้ความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษ
ของเขายงัเป็ นที ่ จําได้  อยู ่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ อยา่ให้
บาปของมารดาเขาลบเลือนไป 15  ขอให ้บาปเหล่าน้ันอยู่ต่อ
เบื้องพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์เสมอไป เพื่อพระองค์จะทรง
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ตัดการระลึกถึงเขาเหล่าน้ันเสียจากแผ่นดินโลก 16 เพราะ
เขาไม่จดจําท่ีจะแสดงความเอน็ดู  แต่ ข่มเหงคนจนและคน
ขัดสน เพื่อจะฆ่าคนท่ีเศรา้ใจเสีย 17 เขารกัท่ีจะแชง่  ขอให ้
คําแชง่ตกบนเขา เขาไม่ชอบการให ้พร ขอพรจงหา่งไกล
จากเขา 18 เขาเอาการแชง่หม่ต่างเส้ือผ้าของเขา  ขอให ้ซึม
เข้าไปในกายของเขาอยา่งน้ํา  ขอให ้ซึมเข้าไปในกระดูกของ
เขาอยา่งน้ํามัน 19  ให ้เหมือนเครือ่งแต่งกายท่ีคลุมเขาอยู่
เหมือนเข็มขัดท่ีคาดเขาไว ้เสมอ 20  ทัง้น้ี  ขอให ้เป็นบําเหน็จ
จากพระเยโฮวาห ์แก่ พวกปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์  แก่  ผู้  ท่ี  กล 
่าวรา้ยต่อชวีติของข้าพระองค์ 21  โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์ 
พระผู้ เป็นเจ้า ขอทรงกระทําเพื่อข้าพระองค์โดยเหน็แก่
พระนามของพระองค์ เพราะวา่ความเมตตาของพระองค์
น้ัน ประเสรฐิ ขอ ทรง ชว่ย ข้า พระองค์ ให ้ พ้น 22 เพราะ ข้า
พระองค์ยากจนและขัดสน และจิตใจของข้าพระองค์ ก็ บาด
เจ็ บอย ู่ ภายใน 23 ข้าพระองค์ สิ ้นสุดไปแล้วอยา่งเงาตอน
เยน็ ข้าพระองค์ ถู กสลัดออกเหมือนตัก๊แตน 24  เข ่าของ
ข้าพระองค์ ก็ ออ่นเปล้ียเพราะการอดอาหาร รา่งกายของ
ข้าพระองค์ ก็  ซู บผอมไป 25 ข้าพระองค์กลายเป็ นที ่ ตําหนิ  
ติ เตียนของเขา เม่ือเขามองดูข้าพระองค์ เขาก็สัน่ศีรษะ
26  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรง
ชว่ยข้าพระองค์  โอ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดตามความ
เมตตาของพระองค์ 27 เพื่อเขาจะทราบวา่น่ี เป็นฝี พระหตัถ์
ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ทรงกระทํา
การน้ี 28  ให ้เขาแชง่ไป  แต่ ขอพระองค์ทรงอาํนวยพระพร
เม่ือเขาลุกขึ้น  ขอให ้เขาได้ อาย  แต่  ขอให ้ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 
ยนิดี 29  ขอให ้พวกปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์หม่ความอปัยศ  
ขอให ้ความอบัอายสวมกายเขาอยา่งเส้ือคลุม 30 ด้วยปาก
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เป็นอยา่ง
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มาก ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางคนมากหลาย
31 เพราะพระองค์จะทรงประทับขวามือของคนขัดสน เพื่อ
ทรงชว่ยเขาใหพ้้นจากคนท่ีปรบัโทษจิตใจเขาน้ัน

110
พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน ให ้กษัตรยิ ์ มี อาํนาจ ครอบ

ครอง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 พระเยโฮวาห์ตรสักับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่

�จงน่ังท่ีขวามือของเรา จนกวา่เราจะกระทําให ้ศัตรู ของเจ้า
เป็นแท่นรองเท้าของเจ้า� 2 พระเยโฮวาห์จะทรงใช้คทา
ทรงฤทธิ์ของพระองค์ท่านไปจากศิ โยน จงครอบครองท่า
มกลางศั ตรู ของพระองค์ท่านเถิด 3  ชนชาติ ของพระองค์
ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ ในวนัแหง่
ฤทธิอ์าํนาจของพระองค์ ท่าน ด้วยเครือ่งประดับแหง่ความ
บร ิสุทธ ิจ์ากครรภ์ของอรุโณทัย น้ําค้างแหง่วยัหนุ่มเป็นของ
พระองค์ ท่าน 4 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ 
เปล ่ียนพระทัยของพระองค์ วา่ � เจ้ าเป็นปุโรหติเป็นนิตย์
ตามอยา่งของเมลคีเซเดค� 5  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าประทับ
ข้าง ขวา หตัถ์ ของ พระองค์ ท่าน  พระองค์ จะ ทรง ทลาย บร
รดากษั ตร ิย์ในว ันที ่ทรงพระพิโรธ 6  พระองค์ จะทรงกระทํา
การพิพากษาท่ามกลางประชาชาติ ให ้ซากศพเต็มไปหมด  
พระองค์ จะทรงทลายผู้เป็นประมุขทัว่แผ่นดินโลกอนักวา้ง
ขวาง 7  พระองค์ ท่านจะทรงด่ืมจากลําธารข้างทาง ฉะน้ัน
พระองค์ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ้น

111
จง สรรเสรญิ พระเจ้า สําหรบั พระ ราช กิจ ยิง่ ใหญ่ ของ

พระองค์
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1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิ
พระ เย โฮ วาห์ ด้วย สิน้ สุดใจ ของ ข้าพเจ้า ใน คณะ ผู้ เท่ียง
ธรรม ในชุ มน ุมชน 2 บรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห ์
ใหญ่  ยิง่ เป็ นที ่ค้นควา้ ของ ทุก คน ท่ี พอใจ 3 พระ ราช กิจ
ของพระองค์สูงส่งและมี เกียรติ และความชอบธรรมของ
พระองค์ ดํารง อยู ่ เป็น นิตย ์ 4  พระองค์  ได้ ทรง ให้ พระ ราช
กิจมหศัจรรย์ของพระองค์เป็ นที ่ จดจํา พระเยโฮวาห์ทรง
มีพระคุณและเต็มไปด้วยพระกรุณา 5  พระองค์ ประทาน
อาหาร ให ้ผู้  ท่ี เกรง กลัว พระองค์  พระองค์ จะ ทรง จดจํา
พันธ สัญญาของพระองค์ เสมอ 6  พระองค์  ได้ ทรง สําแดง
ฤทธานุภาพแหง่พระราชกิจของพระองค์ แก่ ประชาชนของ
พระองค์ เพื่อจะทรงประทานมรดกของบรรดาประชาชาติ 
แก่  เขา 7 พระหตัถกิจของพระองค์น้ันสุ จร ิตและยุ ติ  ธรรม 
และพระบัญญั ติ ทัง้หลายของพระองค์ ก็  ไวใ้จได้ 8 สถาปนา
อยู่เป็นนิจกาล และประกอบความจร ิงก ับความเท่ียงธรรม
9  พระองค์ ทรง ใช ้การ ไถ่  ให ้ มาย ัง ประชาชน ของ พระองค์
 พระองค์ ทรง บัญชา พันธ สัญญา ของ พระองค์ เป็น นิตย ์
พระนามของพระองค์ บรสุิทธิ ์และน่าครา้มกลัวจรงิๆ

จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์
10 ความ ยาํ เก รง พระ เย โฮ วาหเ์ป็ นที ่ เริม่ ต้น ของ สติ 

ปัญญา บรรดาผู้ ท่ี  ปฏิบัติ ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ ก็ได้ 
ความเข้าใจดี การสรรเสรญิพระเจ้าดํารงอยู ่เป็นนิตย ์

112
พระสัญญาต่างๆสําหรบัผู้ ท่ี เกรงกลัวพระเยโฮวาห์

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  คนที ่เกรงกลัวพระเยโฮ
วาห ์ก็  เป็นสุข คือผู้ ปี  ติ  ยนิดี เป็ นอ ันมากในพระบัญญั ติ ของ
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พระองค์ 2 เชื้อสายของเขาจะทรงอานภุาพในแผ่นดิน  ชัว่
อายุ  ท่ี  เท ่ียงธรรมจะรบัพระพร 3  ทรพัย ์ศฤงคารและความ
มัง่ คั ่งม ี อยู ่ในเรอืนของเขา และความชอบธรรมของเขา
ดํารงอยู ่เป็นนิตย ์4 ความสวา่งจะโผล่ขึ้นมาในความมืดให้
คนเท่ียงธรรม เขามี ความเมตตา เต็มไปด้วยความสงสาร
และชอบธรรม 5  คนที ่ ดี จะแสดงความเมตตาคุณและให ้ยมื 
เขาจะดําเนินการของเขาด้วยความยุ ติ  ธรรม 6  แน่ นอนเขา
จะไม่ถดถอยเป็นนิตย์ คนจะระลึกถึงคนชอบธรรมอยู ่เป็น
นิตย ์7 เขาจะไม่ กล ัวข่าวรา้ย  จิ ตใจของเขายดึแน่น วางใจใน
พระเยโฮวาห์ 8  จิ ตใจของเขาแน่วแน่ เขาจะไม่ กล ัวจนกวา่
จะเหน็ความประสงค์ต่อศั ตรู ของเขาสําเรจ็ 9 เขาแจกจ่าย
เขาได้ ให ้ แก่  คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็น
นิตย์ เขาของเขาจะถูกเชดิชูขึ้นด้วยเกียรติ 10 คนชัว่จะเหน็
แล้วเป็นทุกข์ ใจ เขาขบเขี้ยวเค้ียวฟันแล้วละลายไป ความ
ปรารถนาของคนชั ่วน ัน้จะสูญเปล่า

113
จงสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  โอ บรรดาผู้ รบัใช ้ของ
พระเยโฮวาห ์เอย๋ จงสรรเสรญิเถิด จงสรรเสรญิพระนาม
พระเยโฮวาห์ 2  สาธุ การแด่พระนามของพระเยโฮวาห ์ตัง้แต่  
บัดน้ี เป็นต้นไปเป็นนิตย์ 3  ตัง้แต่  ท่ี  ดวงอาทิตย ์ขึ้นจนถึงท่ี 
ดวงอาทิตย ์ตกพระนามของพระเยโฮวาหเ์ป็ นที ่ สรรเสรญิ 
4 พระเยโฮวาห์ประทั บอย ู่สูงเหนือประชาชาติ ทัง้ปวง และ
สงา่ราศีของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์ 5  ไม่มี พระใดเป็น
เหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา  ผู้ ประทับบนท่ี สูง 6  
ผู้ ถ่อมพระทัยลงทอดพระเนตรสิง่ทัง้ปวงในฟ้าสวรรค์และ
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แผ่นดินโลก 7  พระองค์ ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลี
และทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้ เถ้า 8  เพื่อให ้เขาน่ั งก ับ
บรรดาเจ้านาย คือบรรดาเจ้านายแหง่ชนชาติของพระองค์
9  พระองค์ โปรดให้หญิงหมั นม ีบ้านอยู่ เป็นแม่ ท่ี ชื่นบานมี 
บุตร จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

114
จง ยาํเกรง พระเจ้า เพราะ บรรดา พระ ราช กิจ ของ

พระองค์
1 เม่ื ออ ิสราเอลออกไปจากอยีปิต์ คือวงศ์วานของยาโคบ

ไปจากชนชาติต่างภาษา 2  ยู ดาห์กลายเป็นสถานบร ิสุทธ ์ิ
ของพระองค์ อสิราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์ 3 ทะเล
มองแล้วหนี จอรแ์ดนหนักลับ 4  ภู เขากระโดดเหมือนแกะผู้
เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ 5 เป็นอะไรนะ  โอ ทะเลเอย๋
 เจ้ าจึงหนี  แม่น ํ้าจอรแ์ดนเอย๋  เจ้ าจึงหนักลับ 6  ภู เขาเอย๋  เจ้ า
จึงกระโดดเหมือนแกะผู้ เนินเขาเอย๋  เจ้ าจึงกระโดดเหมือน
ลูกแกะ 7  แผ่ นดินเอย๋สัน่เทิม้เถิด ต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเจ้าของยาโคบ 8  ผู้ให ้หนิเป็น
สระน้ํา หนิเหล็กไฟเป็นน้ําพุ

115
จงมัน่ใจในพระเจ้า

1  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์  มิใช ่ แก่  เหล่ า ข้า พระองค์
 มิใช ่ แก่  เหล่ า ข้า พระองค์ พระเจ้า ข้า  แต่ ขอ ถวาย สงา่
ราศี แด่ พระนามของพระองค์ เพราะเหน็แก่ความเมตตา
ของ พระองค์ และ ความ จรงิ ของ พระองค์ 2 ทําไม บรรดา
ประชาชาติจะกล่าววา่ � บัดน้ี พระเจ้าของเขาทัง้หลายอยู่
ไหนเล่า� 3  แต่ พระเจ้าของเราทัง้หลายอยู่ในฟ้าสวรรค์  สิ 
่งใดท่ี พระองค์ พอพระทัยพระองค์ ก็ ทรงกระทํา 4  รู ปเคารพ
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ของ คน เหล่า น้ัน เป็น เงนิ และ ทองคํา เป็น หตัถกรรม ของ
มนษุย์ 5  รู ปเหล่าน้ั นม ี ปาก  แต่  พู ดไม่ ได้  มี  ตา  แต่  ดูไม่ได้ 6  มี  
หู  แต่ ฟังไม่ ได้ยนิ  มี  จมูก  แต่ ดมไม่ ได้ 7  มี  มือ  แต่ คลําไม่ ได้  มี  
เท้า  แต่ เดินไม่ ได้  รู ปเหล่าน้ันทําเสียงในคอไม่ ได้ 8  ผู้  ท่ี ทํารูป
เหล่าน้ันจะเป็นเหมือนรูปเหล่าน้ัน  เออ บรรดาผู้ ท่ี วางใจใน
รูปเหล่าน้ั นก ็ เชน่กัน 9  โอ อสิราเอลเอย๋ จงวางใจในพระเย
โฮวาห ์เถิด  พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของ
เขาทัง้หลาย 10  โอ  วงศ์ วานอาโรนเอย๋ จงวางใจในพระเย
โฮวาห ์เถิด  พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของ
เขาทัง้หลาย 11 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห ์เอย๋ จงวางใจ
ในพระเยโฮวาห ์เถิด  พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์และ
เป็นโล่ของเขาทัง้หลาย 12 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นหว่งเราทัง้
หลาย  พระองค์ จะทรงอาํนวยพระพรเราทัง้หลาย  พระองค์ 
จะทรงอาํนวยพระพรแก่ วงศ์ วานอสิราเอล  พระองค์ จะทรง
อาํนวยพระพรแก่ วงศ์ วานอาโรน 13  พระองค์ จะทรงอาํนวย
พระพรแก่บรรดาผู้ ท่ี ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ทัง้ผู้น้อยและผู้ 
ใหญ่ 14 พระเยโฮวาห์จะทรงให้ท่านเพิม่พูนขึ้นทัง้ท่านและ
ลูกหลานของท่าน 15 ท่านได้รบัพระพรจากพระเยโฮวาห ์ผู้ 
ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 16 ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้า
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ ทรงประทานแผ่นดิน
โลกให ้แก่  บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์ 17 คนตายไม่สรรเสรญิ
พระเยโฮวาห์ หรอืผู้ ท่ี ลงไปสู่ ท่ี สง ัดก ็ เชน่น้ัน 18  แต่ เราทัง้
หลายจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห์  ตัง้แต่  บัดน้ี เป็นต้นไปเป็น
นิตย์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

116
การ ประกาศ ความ รกั ต่อ พระเจ้า เพราะ พระองค์ ทรง

ชว่ยให ้พ้น 
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1 ข้าพเจ้ารกัพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงสดับเสียง
และคําวงิวอนของข้าพเจ้า 2 เพราะพระองค์ทรงเงีย่พระกร
รณสดับข้าพเจ้า เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ ตราบ
เท่า ท่ี ข้าพเจ้า มี ช ีวิตอยู่ 3 ความเศรา้ โศกแหง่ความตาย
มาล้อมข้าพเจ้าอยู่ ความเจ็บปวดแหง่นรกจับข้าพเจ้าไว้
ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทม 4  แล ้วข้าพเจ้า
รอ้ง ทูลออกพระนามพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอทรงชว่ยชวีติข้าพระองค์ ให ้ รอด � 5 พระเยโฮ
วาห์ทรงพระกรุณาและชอบธรรม พระเจ้าของเราทัง้หลาย
กอปรด้วยพระเมตตา 6 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู้น้อย
ไว้ เม่ือข้าพเจ้าตกต่ํา  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพเจ้าให ้รอด 7  
โอ  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋  กล ับไปสู่ ท่ี พักของเจ้าเถิด เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่ เจ้ าอยา่งบรบูิ รณ ์8 เพราะ
พระองค์ทรงชว่ยจิตใจข้าพระองค์ ให ้พ้นจากมัจจุ ราช ชว่ย
นัยน์ตาข้าพระองค์จากน้ําตา ชว่ยเท้าข้าพระองค์จากการ
ล้ม 9 ข้าพเจ้าจะดําเนินอยู่ เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเย
โฮ วาห์ ใน แผ่น ดิน ของ คน เป็น 10 ข้าพเจ้า เชื่อ แล้ว  เหตุ 
ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงพูด ข้าพเจ้าได้รบัความทุกข์ยากใหญ่ ยิง่ 
11 ข้าพเจ้า กล่าว ด้วย ความเรง่ รอ้น วา่ �คน เรา น้ี เป็น คน
โกหกทัง้น้ัน� 12 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห ์
ได้ เน่ืองจากบรรดาพระราชกิ จอ ั นม ีพระคุณต่อข้าพเจ้า
13 ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแหง่ความรอดและรอ้งทูลออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ 14  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะทําตามคําปฏิญาณ
ของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทัง้ปวงของ
พระองค์ 15 มรณกรรมแหง่ว ิสุทธ ิชนของพระองค์ สําคัญ
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 16  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์  แท้  จร ิงข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ พระเจ้าข้า
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ข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เป็นบุตรชายของหญิง
คนใช้ของพระองค์  พระองค์ ทรงแก้พันธนะของข้าพระองค์
17 ข้าพระองค์จะถวายเครือ่งสักการบูชาโมทนาพระคุณแด่ 
พระองค์ และจะรอ้งทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 18  
บัดน้ี ข้าพเจ้าจะทําตามคําปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเย
โฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทัง้ปวงของพระองค์ 19 ในบรเิวณ
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ ในท่ามกลาง
เธอ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

117
การ สรรเสรญิ พระเจ้า เพราะ ความ เมตตา และ ความ

จรงิของพระองค์
1  โอ  ประชาชาติ ทัง้ปวงเอย๋ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์

เถิด  ชนชาติ ทัง้หลายเอย๋ จงยกยอ่งพระองค์ เถิด 2 เพราะ
ความ เมตตา ของ พระองค์ ท่ี  มีต ่อ เรา น้ัน ใหญ่ หลวง และ
ความจรงิของพระเยโฮวาหดํ์ารงเป็นนิตย์ จงสรรเสรญิพระ
เยโฮวาห ์เถิด 

118
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮ

วาห์
1  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ 

ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิตย์
2  บัดน้ี จงให้อสิราเอลกล่าววา่ �ความเมตตาของพระองค์
ดํารง เป็น นิตย�์ 3  บัดน้ี จง ให ้วงศ์ วาน อา โร นก ล่า ว วา่
�ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิตย�์ 4  บัดน้ี จงให้
บรรดาผู้ ท่ี ยาํเกรงพระเยโฮวาห ์กล่าววา่ �ความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิตย�์ 5 ข้าพเจ้าได้รอ้งทูลพระเยโฮวาห์
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ในยามเป็นทุกข์ พระเยโฮวาห์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรง
ตัง้ข้าพเจ้าให ้อยู ่ในท่ี กวา้งขวาง 6  มี พระเยโฮวาห ์อยู ่ฝ่าย
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ กลัว  มนษุย ์จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้า
ได้ เล่า 7 พระ เย โฮ วาห์ทรง อยู่ ฝ่าย ข้าพเจ้า  พร ้อม กับ ผู้
อื่ นที ่ชว่ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึงจะ เหน็ความปรารถนาของ
ข้าพเจ้าต่อคนท่ี เกล ียดข้าพเจ้าน้ันสําเรจ็ 8 การวางใจใน
พระเยโฮวาห ์ก็ดี กวา่ ท่ีจะเชื่อใจในมนษุย์ 9 การวางใจใน
พระเยโฮวาห ์ก็ดี กวา่ท่ีจะเชื่อใจในเจ้านาย 10  ประชาชาติ 
ทัง้หลายได้ล้อมข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าจะทําลายเขาในพระ
นาม พระ เย โฮ วาห์ 11 เขา ทัง้ หลาย ได้ ล้อม ข้าพเจ้า ล้อม
รอบข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าจะทําลายเขาในพระนามพระเย
โฮวาห์ 12 เขาได้ ล้อมข้าพเจ้า เหมือนผึ้ง เขาทัง้หลายดับ
เสียแล้วเหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้าจะทําลายเขา
ในพระนามพระเยโฮวาห์ 13  เจ้ าได้ ผล ักข้าพเจ้าอยา่งแรง
เพื่อ ให้ข้าพเจ้า ล้ม ลง  แต่ พระ เย โฮ วาห์ทรง ชว่ย ข้าพเจ้า
14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพเจ้า  
พระองค์ ทรง มา เป็น ความ รอด ของ ข้าพเจ้า 15 เสียง แหง่
ความยนิดีและความรอดอยูใ่นพลับพลาของผู้ชอบธรรมวา่
�พระหตัถ์ขวาของพระเยโฮวาห์หา้วหาญนัก 16 พระหตัถ์
ขวาของพระเยโฮวาหเ์ป็ นที ่ เชดิชู พระหตัถ์ขวาของพระเย
โฮวาห์หา้วหาญนัก� 17 ข้าพเจ้าจะไม่ ตาย  แต่ ข้าพเจ้าจะ
เป็นอยู่ และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ 18 พระ
เยโฮวาห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอยา่งหนัก  แต่  พระองค์  ไม่ ทรง
มอบข้าพเจ้าไวกั้บมัจจุ ราช 19 ขอเปิดประตูความชอบธรรม
ให ้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ เข้า ประตู น้ัน ไป และ จะ สรร เส รญิ
พระ เย โฮ วาห์ 20  น่ี คือ ประตู ของ พระ เย โฮ วาห์ คน ชอบ
ธรรมจะเข้าไปทางน้ี 21 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์
เพราะพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ และมาเป็นความรอด
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ของข้าพระองค์ 22 ศิลา ซ่ึงชา่ง ก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับ
กลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว 23 การน้ีเป็นมาจากพระเยโฮ
วาห์ เป็นการมหศัจรรย ์ประจักษ์  แก่ ตาเรา 24  น่ี เป็ นว ันซ่ึง
พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสรา้ง เราจะเปรมปร ีดิ ์และยนิดีในวนั
น้ัน 25  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้
รอดเถิด  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  บัดน้ี ขอประทานความ
จําเรญิแก่ข้าพระองค์ทัง้หลายเถิด 26  ขอให ้ท่านผู้ เข ้ามา
ในพระนามของพระเยโฮวาห์จงได้รบัพระพร ข้าพเจ้าทัง้
หลายอวยพรท่านทัง้หลายจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
27 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงประทานความสวา่ง
แก่ เรา จงผูกมัดเครือ่ง บู ชาด ้วยเชอืกไปถึงเชงิงอนของ
แท่นบู ชา 28  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ เชดิชู พระองค์ 29  โอ จง
โมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสรฐิ 
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์

119
บรรดาคําอธษิฐาน การสรรเสรญิและการประกาศวา่

จะเชื่อฟังพระเจ้า อาเลฟ (ก�
1 บรรดาผู้ ท่ี  ดี รอบคอบในทางของเขาก็ เป็นสุข คือผู้ ท่ี 

ดําเนินตามพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 2  ผู้  ท่ี รกัษา
บรรดา พระ โอวาท ของ พระองค์ ก็  เป็นสุข คือ ผู้ ท่ี แสวงหา
พระองค์ ด้วย สุดใจ 3 ทัง้ ผู้ ท่ี  ไม่ กระทํา ความ ชัว่ ชา้  แต่ 
เดินตามบรรดาพระมรรคาของพระองค์ 4  พระองค์  ได้ ทรง
บัญชา ให้ เรา ทัง้ หลาย รกัษา ข้ อบ ัง คับ ของ พระองค์ อยา่ง
เครง่ครดั 5  โอ  ขอให ้ทางทัง้หลายของข้าพระองค์มัน่คง
ในการรกัษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 6  แล ้วข้าพระองค์จะ
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ไม่ ได้ รบัความอาย เม่ือข้าพระองค์ เอาใจใส่ พระบัญญั ติ ทัง้
สิน้ของพระองค์ 7 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ด้วยใจ
เท่ียงตรง เม่ือข้าพระองค์ เรยีนรู ้คําตัดสิ นอ ันชอบธรรมของ
พระองค์ 8ข้าพระองค์จะรกัษากฎเกณฑ์ของพระองค์  โอ ขอ
อยา่ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์เสียอยา่งสิน้เชงิเลย

เบธ (ข�
9  หน ุ่มๆจะรกัษาทางของตนให ้บรสุิทธิ ์ ได้  อยา่งไร โดย

ระ แวด ระวงั ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์ 10 ข้า พระองค์
แสวงหา พระองค์ ด้วย สุดใจ ของ ข้า พระองค์  โอ ขอ อยา่
ให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญั ติ ของพระองค์ 11 ข้า
พระองค์ ได้ สะสม พระ ดํารสั ของ พระองค์ ไว ้ใน ใจ ของ ข้า
พระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ 12  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์  สาธุ การแด่ พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์
ของ พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 13 ข้า พระองค์ ประกาศ ด้วย
รมิฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดาคําตัดสินแหง่พระโอษฐ์
ของพระองค์ 14 ข้าพระองค์ ปี  ติ  ยนิดี ในทางแหง่บรรดาพระ
โอวาทของพระองค์ มากเท่ากับในความมัง่คัง่ทัง้สิน้ 15 ข้า
พระองค์จะราํพึงถึงข้ อบ ังคับของพระองค์ และเอาใจใส่ทาง
ทัง้หลายของพระองค์ 16 ข้าพระองค์จะปี ติ  ยนิดี ในกฎเกณฑ์
ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์

กิเมล (ค�
17 ขอทรงกระทําแก่ ผู้รบั ใช ้ของพระองค์ อยา่งบรบูิรณ์ 

เพื่อ ข้า พระองค์ จะ มี ช ีวติ และ จะ รกัษา พระ วจนะ ของ
พระองค์ 18 ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเหน็สิง่
มหศัจรรย์จากพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 19 ข้าพระองค์
เป็นคนพเนจรบนแผ่นดินโลก ขออยา่ทรงซ่อนพระบัญญั 
ติ ของพระองค์จากข้าพระองค์ เสีย 20  จิ ตใจของข้าพระองค์ 
เร ่ารอ้นเพราะปรารถนาคําตัดสินของพระองค์ ตลอดเวลา 
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21  พระองค์ ทรง ขนาบ คน ยโส ท่ี ถู ก สาป แชง่  ผู้ หลง ไป
จากพระบัญญั ติ ของพระองค์ 22 ขอทรงนําการตําหนิและ
การประมาทไปจากข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ได้ รกัษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 23  แม้  เจ้ านายน่ังปรกึษา
กันต่อสู้ข้าพระองค์  แต่  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ ราํพึงถึงกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ 24 บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็น
ความปี ติ  ยนิดี ของข้าพระองค์ เป็ นที ่ปรกึษาของข้าพระองค์

ดาเลธ (ง�
25  จิ ตใจของข้าพระองค์ ติ ดผงคลี ขอทรงสงวนชวีติของ

ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 26 ข้าพระองค์ ได้ ทูล
ถึงทางของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ ขอ
ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 27 ขอทรง
กระทําให้ข้าพระองค์ เข ้าใจทางแหง่ข้ อบ ังคับของพระองค์
และข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระราชกิ จอ ันมหศัจรรย์ของ
พระองค์ 28  จิ ตใจของข้าพระองค์ละลายไปด้วยความโศก
ขอทรงเสรมิกําลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
29 ขอทรงใหท้างเทียมเท็จไกลจากข้าพระองค์ และขอโปรด
ประทานพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 30 ข้า
พระองค์ ได้ เลือกทางแหง่ความจรงิ ข้าพระองค์ตัง้คําตัดสิน
ของพระองค์ ไว ้ตรงหน้าข้าพระองค์ 31ข้าพระองค์ผูกพันอยู่
กับบรรดาพระโอวาทของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขออยา่ให้ข้าพระองค์ ขายหน้า 32 ข้าพระองค์จะวิง่ในทาง
พระบัญญั ติ ของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงให ้จิ ตใจของข้า
พระองค์ กวา้งขวาง 

 ฮ ี(จ�
33  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของ

พระองค์ แก่ ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรกัษาทาง น้ัน
ไว้จนสุดปลาย 34 ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์
และ ข้า พระองค์ จะ รกัษา พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์ ไว ้
ข้า พระองค์ จะ ปฏิ บั ติ  พระ ราช บัญญัติ น้ัน ด้วย สุดใจ ของ
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ข้า พระองค์ 35 ขอ โปรด ให้ ข้า พระองค์ ไป ใน มรรคา แหง่
พระบัญญั ติ ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ยนิดี ในมรรคา
น้ัน 36 ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์ในบรรดาพระโอวาทของ
พระองค์และมิ ใช ่ในทางโลภกําไร 37 ขอทรงหนันัยน์ตาของ
ข้าพระองค์ไปจากการมองดู สิ ่ งอน ิจจัง และขอทรงสงวน
ชวีติของข้าพระองค์ในพระมรรคาของพระองค์ 38 ขอทรง
ยนืยนัพระวจนะของพระองค์กับผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ผู้ เกรง
กลัวพระองค์ 39 ขอทรงหนัการเยาะเยย้ซ่ึงข้าพระองค์ครั ่
นคร ้ามน้ันไปเสีย เพราะคําตัดสินของพระองค์น้ันดี 40  ดู  
เถิด ข้าพระองค์ปรารถนาข้ อบ ังคับของพระองค์ โดยความ
ชอบธรรมของพระองค์ขอทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์

เวา (ฉ�
41  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์

มาถึงข้าพระองค์ คือความรอดของพระองค์ตามพระวจนะ
ของพระองค์ 42  แล ้วข้าพระองค์จะมีคําตอบแก่ ผู้  ท่ี เยาะ
เยย้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของ
พระองค์ 43 ขออยา่ทรงนําพระวจนะแหง่ความจรงิออกไป
จากปากข้าพระองค์อยา่งสิน้เชงิ เพราะความหวงัของข้า
พระองค์ อยู ่ในคําตัดสินของพระองค์ 44ข้าพระองค์จะรกัษา
พระราชบัญญั ติ ของพระองค์สืบๆไปเป็นนิจกาล 45 และข้า
พระองค์จะเดินอยา่งเสรเีพราะข้าพระองค์ ได้ แสวงหาข้ อบ 
ังคับของพระองค์ 46 ข้าพระองค์จะพูดถึงพระโอวาทของ
พระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์บรรดากษั ตร ิย์และจะไม่ ขาย
หน้า 47 ข้าพระองค์จะปี ติ  ยนิดี ในพระบัญญั ติ ของพระองค์
ซ่ึงข้าพระองค์ รกั 48 ข้าพระองค์จะยกมือต่อพระบัญญั ติ 
ของพระองค์ซ่ึงข้าพระองค์ รกั และข้าพระองค์จะราํพึงถึง
กฎเกณฑ์ของพระองค์

 เซน (ช�
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49 ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ ท่ี  มีต ่อผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์หวงัอยู ่
น้ัน 50  น่ี คือการเล้าโลมในความทุกข์ยากของข้าพระองค์
คือพระวจนะของพระองค์ ให ้ ช ีวติแก่ข้าพระองค์ 51 คนโอหงั
เยย้หยนัข้าพระองค์ ยิง่ นัก  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ หนัเสียจาก
พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์ 52 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง คํา
ตัดสินของพระองค์ แต่  โบราณกาล  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ข้าพระองค์ ได้ รบัความเล้าโลมใจ 53 ความกริ ้วอ ันเรา่รอ้น
ฉวยข้าพระองค์ ไว ้เพราะเหตุ คนชัว่  ผู้ ละทิง้พระราชบัญญั ติ 
ของพระองค์ 54  กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ได้ เป็นบทเพลงของ
ข้าพระองค์ในเรอืนท่ีข้าพระองค์อาศัยอยู ่น้ัน 55  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ในกลางคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของ
พระองค์ และรกัษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว ้56  สิ ่ง
น้ี ได้ ตกมายงัข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รกัษาข้ อบ ังคับ
ของพระองค์ ไว ้

เชธ (ซ�
57  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์  พระองค์ ทรง เป็น ส่วน ของ

ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ กล ่าววา่ข้าพระองค์จะรกัษาพระ
วจนะของพระองค์ 58 ข้าพระองค์วอนขอความโปรดปราน
ของพระองค์ ด้วยสิน้ สุดใจของข้าพระองค์ ขอทรงกรุณา
แก่ข้าพระองค์ตามพระดํารสัของพระองค์ 59 ข้าพระองค์
คิดถึงทางทัง้หลายของข้าพระองค์  แล ้วข้าพระองค์หนัเท้า
ของข้าพระองค์ไปสู่บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 60 ข้า
พระองค์ เร ่งรบีไม่ล่าชา้ท่ีจะรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
61  แม้  หมู่ คนชัว่ดักข้าพระองค์  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ ลืมพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ 62 พอเท่ียงคืน ข้าพระองค์จะลุกขึ้น
โมทนาพระคุณพระองค์เน่ืองด้วยคําตัดสิ นอ ันชอบธรรม
ของพระองค์ 63 ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกั บท ุกคนผู้ยาํเกรง
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พระองค์กับผู้ ท่ี รกัษาข้ อบ ังคับของพระองค์ 64  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์  แผ่ นดินโลกเต็ มด ้วยความเมตตาของพระองค์
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์

เทธ (ฌ�
65  พระองค์  ได้ ทรงกระทําดี ต่อผู้ รบั ใช ้ของพระองค์  โอ 

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของพระองค์ 66 ขอทรง
สอนคําตัดสินและความรู ้แก่ ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์
เชื่อถือพระบัญญั ติ ของพระองค์ 67  ก่อนท่ี ข้าพระองค์ ทุกข์
ยาก ข้า พระองค์ หลง เจิน่  แต่  บัดน้ี ข้า พระองค์ รกัษาพระ
วจนะของพระองค์ ไว ้68  พระองค์  ประเสรฐิ และทรงกระทํา
การ ดี ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์
69 คนโอหงัป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์  แต่ ข้าพระองค์จะ
รกัษาข้ อบ ังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ 70  จิ ตใจของเขาทัง้
หลายต่ําชา้เหมือนไขมัน  แต่ ข้าพระองค์ ปี  ติ  ยนิดี ในพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ 71  ดี  แล ้ วท ่ีข้าพระองค์ ทุกข์ ยากเพื่อ
ข้าพระองค์จะเรยีนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ 72 สําหรบั
ข้าพระองค์  พระราชบัญญัติ  แห ่งพระโอษฐ์ของพระองค์ ก็ดี 
กวา่ทองคําและเงนิพันๆแท่ง

โจด (ญ�
73 พระหตัถ์ ของ พระองค์ ได้ สรา้ง และ สถาปนา ข้า

พระองค์ ขอ ประทาน ความ เข้าใจ แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์ จะ เรยีน รู้พระ บัญญั ติ ของ พระองค์ 74 บรรดา ผู้
เกรงกลัวพระองค์จะเหน็ข้าพระองค์และเปรมปร ีดิ ์ เพราะ
วา่ข้าพระองค์ ได้ หวงัในพระวจนะของพระองค์ 75  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบวา่ คําตัดสินของพระองค์
น้ันถูกต้องแล้ว และทราบวา่ด้วยความซ่ือตรงพระองค์ทรง
ให้ข้าพระองค์ ทุกข์ยาก 76 ขอความเมตตาของพระองค์เป็ 
นที ่เล้าโลมข้าพระองค์ ตามพระดํารสัของพระองค์ ท่ี  มี  แก่  
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ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 77 ขอพระกรุณาของพระองค์ มาย ังข้า
พระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ เพราะพระราชบัญญั ติ 
ของพระองค์เป็นความปี ติ  ยนิดี ของข้าพระองค์ 78 ขอทรง
ให้คนโอหงัได้รบัความอาย เพราะวา่เขาได้ควํา่ข้าพระองค์
ด้วยความเท็จโดยไม่ มี  เหตุ  แต่ ข้าพระองค์จะราํพึงถึงข้ อบ ัง
คับของพระองค์ 79  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี ยาํเกรงพระองค์หนักลับ
มายงัข้าพระองค์  พร ้อมกับผู้ ท่ี ทราบถึงบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ 80  ขอให ้ จิ ตใจข้าพระองค์ ไร ้ ตําหนิ ในเรือ่งกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องขายหน้า

คาฟ (ด�
81  จิ ตใจของข้าพระองค์ออ่นระโหยคอยความรอดของ

พระองค์  แต่ ข้าพระองค์หวงัในพระวจนะของพระองค์ 82  
นัยน์ ตาของข้าพระองค์ มัว มืดไปด้วยคอยพระดํารสัของ
พระองค์ ข้า พระองค์ ทูล ถาม วา่ �เม่ือไร พระองค์ จะ ทรง
เล้าโลม ข้า พระองค์� 83 เพราะ วา่ ข้า พระองค์ เป็น เหมือน
ถุงหนังถูกรมควนั  แต่ ข้าพระองค์ยงัไม่ลืมกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ 84  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะอยู่นานเท่าไร  พระองค์ 
จะ ทรง กระทํา การ พิพากษา บรรดา ผู้ ข่มเหง ข้า พระองค์ 
เม่ือไร 85 คน โอหงั ได้ ขุด หลุม พราง ดัก ข้า พระองค์ ซ่ึง ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 86 พระบัญญั 
ติ ของ พระองค์ ทัง้ สิน้ สัตย ์ซ่ือ เขา ข่มเหง ข้า พระองค์ ด้วย
ความเท็จ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ด้วย 87 เขาเกือบจะทําให้
ข้าพระองค์ดับชพีไปจากแผ่นดินโลกแล้ว  แต่ ข้าพระองค์ 
ไม่ ทอดทิง้ข้ อบ ังคับของพระองค์ 88 ขอทรงสงวนชวีติข้า
พระองค์ ไว ้ด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์
จะรกัษาพระโอวาทแหง่พระโอษฐ์ของพระองค์

ลาเมด (ต�
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89  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ปักแน่น
อยู่ ในสวรรค์ เป็นนิตย ์ 90 ความซ่ือตรงของพระองค์ ดํารง
อยู ่ ทุ กชั ่วอายุ  พระองค์ ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมั นก 
็ ตัง้อยู ่ 91 โดยกฎของพระองค์ สิ ่งเหล่าน้ีตั ้งม ่ันอยู ่ทุกวนั
น้ี เพราะของทุกสิง่เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 92 ถ้าพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ ไม่ เป็ นที ่ ปี  ติ  ยนิดี ของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์คงจะพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์
93 ข้าพระองค์จะไม่ ลืมข้ อบ ัง คับของพระองค์ เลย เพราะ
พระองค์ทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ โดยข้ อบ ังคั บน ้ัน
94 ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ 
รอด เพราะข้าพระองค์ ได้ แสวงหาข้ อบ ังคับของพระองค์
95 คน ชัว่ ซุ่ม คอย ทําลาย ข้า พระองค์  แต่ ข้า พระองค์ จะ
พิจารณาพระโอวาทของพระองค์ 96 ข้าพระองค์ เคยเหน็
ขอบเขตของความสมบู รณ ์ทัง้สิน้แล้ว  แต่ พระบัญญั ติ ของ
พระองค์กวา้งขวางเหลือเกิน

เมม (ถ�
97  โอ ข้าพระองค์รกัพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ จรงิๆ 

เป็น คํา ราํพึง ของ ข้า พระองค์ วนั ยงั ค่ํา 98 โดย พระ บัญญั 
ติ ของ พระองค์  พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ข้า พระองค์ ฉลาด
กวา่ศั ตรู ของข้าพระองค์ เพราะพระบัญญั ติ น้ันอยู่ กับข้า
พระองค์ เสมอ 99 ข้าพระองค์ มี ความเข้าใจมากกวา่บรรดา
ครูของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์
เป็นคําราํพึงของข้าพระองค์ 100 ข้าพระองค์ เข ้าใจมากกวา่
คนสูงอายุ เพราะข้าพระองค์รกัษาข้ อบ ังคับของพระองค์
101 ข้า พระองค์ รัง้ เท้า ข้า พระองค์ ไว ้จาก วถีิ ชั ่วท ุกอ ยา่ง
เพื่อรกัษาพระวจนะของพระองค์ 102 ข้าพระองค์ มิได้ เล่ียง
จากคําตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงสอนข้า
พระองค์ 103 พระดํารสัของพระองค์ น้ัน ข้าพระองค์ ช ิมแล้ว
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หวานจรงิๆ หวานกวา่น้ําผึ้งเม่ือถึงปากข้าพระองค์ 104 ข้า
พระองค์ ได้ ความเข้าใจโดยข้ อบ ังคับของพระองค์ เพราะ
ฉะน้ันข้าพระองค์ เกล ียดชงัวถีิ เท ็จทุกอยา่ง

 นนู (ท�
105 พระ วจนะ ของ พระองค์ เป็น โคม สําหรบั เท้า ของ ข้า

พระองค์ และ เป็น ความ สวา่ง แก่ มรรคา ของ ข้า พระองค์
106 ข้าพระองค์ ได้ ตัง้สัตย์ปฏิญาณและจะกระทําให ้สําเรจ็ 
วา่ จะ รกัษา คํา ตัด สิ นอ ัน ชอบ ธรรม ของ พระองค์ 107 ข้า
พระองค์ ทุกข์ ยากอยา่งหนัก  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
108  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง รบัคํา สัก กา รบู ชาด 
้วยปากของข้าพระองค์ และขอสอนคําตัดสินของพระองค์ 
แก่ ข้าพระองค์ 109  ช ีวติของข้าพระองค์ อยู ่ใน มือของข้า
พระองค์ เสมอ  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ ลืมพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ 110 คนชัว่วางกั บด ักข้าพระองค์  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ 
หลงเจิน่จากข้ อบ ังคับของพระองค์ 111 บรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ ข้าพระองค์รบัไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ พระเจ้า
ข้า เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ 112 ข้าพระองค์ โน 
้ม จิตใจข้าพระองค์ ปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ เป็น
นิตย ์จนอวสาน

ซาเมค (ธ�
113 ข้าพระองค์ เกล ียดชงัความคิดสองจิตสองใจ  แต่ ข้า

พระองค์รกัพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 114  พระองค์ ทรง
เป็ นที ่ซ่อนและเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวงัใน
พระวจนะของพระองค์ 115  แน่ะ  เจ้ าคนทําชัว่ ไปเสียจากข้า
เพื่อข้าจะรกัษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้าของข้า 116 ขอทรง
ประคองข้าพระองค์ ไว ้ตามพระดํารสัของพระองค์ เพื่อข้า
พระองค์จะเป็นอยู่ และอยา่ให้ข้าพระองค์ขายหน้าในความ
หวงัของ ข้า พระองค์ 117 ขอ ทรง ชู ข้า พระองค์ ขึ้น เพื่อ ข้า
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พระองค์จะปลอดภัย และมีความนับถือกฎเกณฑ์ของพระ
องค์สืบๆไป 118  พระองค์ ทรงตะเพิดบรรดาคนท่ีหลงเจิน่
จากกฎเกณฑ์ของพระองค์ พระเจ้าข้า  อุ บายหลอกลวงของ
เขาคือความเท็จ 119  พระองค์ ทรงทิง้บรรดาคนชัว่ของแผ่น
ดินโลกเหมือนทิง้ขี้ แร ่ เพราะฉะน้ันข้าพระองค์รกับรรดา
พระโอวาทของพระองค์ 120 เน้ือ หนัง ข้าพระองค์ สัน่ เทิม้
เพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์ กล ัวคําตัดสินของ
พระองค์

 เอน (น�
121 ข้าพระองค์ ได้ กระทําสิง่ท่ี ยุติ ธรรมและเท่ียงธรรม ขอ

อยา่ทรงละข้าพระองค์ แก่  ผู้ บีบบังคับข้าพระองค์ 122ขอทรง
เป็นประกันเพื่อชว่ยผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ขออยา่ทรงให้คน
โอห ังบ ีบบังคับข้าพระองค์ 123  นัยน์ ตาของข้าพระองค์มัว
มืดไปด้วยคอยความรอดของพระองค์ และคอยพระดํารสั
ชอบธรรมของพระองค์ สําเรจ็ 124 ขอทรงกระทําแก่ ผู้รบั
ใช ้ของพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรง
สอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 125 ข้าพระองค์
เป็น ผู้ รบั ใช ้ของพระองค์ ขอทรงประทานความเข้าใจแก่
ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรู้ถึงบรรดาพระโอวาทของ
พระองค์ 126 เป็นเวลาท่ีพระเยโฮวาหค์วรทรงจัดการ เพราะ
เขาหกัพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 127 เพราะฉะน้ันข้า
พระองค์รกัพระบัญญั ติ ของพระองค์ยิง่กวา่ทองคํา ยิง่กวา่
ทองคําเน้ื อด ี128 เพราะฉะน้ันข้าพระองค์ถือวา่บรรดาข้ อบ 
ังคับของพระองค์ ถู กต้องในทุกเรือ่ง ข้าพระองค์ เกล ียดมรร
คาทุ จร ิตทุกทาง

บี (บ�
129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ประหลาดนัก เพราะ

ฉะน้ัน จิตใจ ของ ข้า พระองค์ จึง รกัษา ไว้ 130 การ คล่ีคลาย
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พระวจนะของพระองค์ ให ้ ความสวา่ง ทัง้ให้ความเข้าใจแก่
คนรู ้น้อย 131 ข้าพระองค์หอบจนอา้ปาก เพราะข้าพระองค์
กระหายพระบัญญั ติ ของพระองค์ 132 ขอทรงหนัมาหาข้า
พระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์  ดังท่ี  พระองค์ ทรง
เคยกระทําต่อผู้ ท่ี รกัพระนามของพระองค์ 133 ขอทรงให้
ยา่งเท้าของข้าพระองค์มัน่คงอยู่ในพระดํารสัของพระองค์
ขอ อยา่ ทรง ให้ ความ ชัว่ ชา้ ใดๆ มี อาํนาจ เหนือ ข้า พระองค์
134 ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นการบีบบังคับของมนษุย์
เพื่อ ข้า พระองค์ จะ รกัษา ข้ อบ ัง คับ ของ พระองค์ 135 ขอ
ทรงกระทําให ้พระพักตร ์ของพระองค์ทอแสงมาท่ี ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ 136ข้าพระองค์น้ําตาไหลพรัง่พรูเพราะคนไม่รกัษา
พระราชบัญญั ติ ของพระองค์

ซาดดี (ป�
137  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์  พระองค์ ชอบ ธรรม และ

คํา ตัดสินของพระองค์ ก็  ถูก ต้อง 138 บรรดาพระโอวาท ท่ี 
พระองค์ ทรงกําหนดไว ้ก็ ชอบธรรมและสัตย์ สุ จร ิตทัง้ สิน้
139 ความเรา่รอ้นของข้าพระองค์เผาข้าพระองค์ อยู ่เพราะ
คู่ อร ิของ ข้า พระองค์ ลืม พระ วจนะ ของ พระองค์ 140 พระ
ดํารสั ของ พระองค์ น้ัน บร ิสุทธ ์ิ เพราะ ฉะน้ัน ผู้ รบั ใช ้ของ
พระองค์รกัพระดําร ัสน ้ัน 141 ข้าพระองค์ต่ําต้อยและเป็ นที 
่ ดูถูก  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ ลืมข้ อบ ังคับของพระองค์ 142 ความ
ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ชอบ ธรรม อยู ่เป็น นิตย ์ และ พระ
ราชบัญญั ติ ของพระองค์เป็นความจรงิ 143  ความทุกข์ ยาก
ลําบาก และ ความ แสน ระทม ได้ มา สู่ ข้า พระองค์  แต่ พระ
บัญญั ติ ของ พระองค์ เป็น ความ ปี ติ  ยนิดี ของ ข้า พระองค์
144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิตย์ ขอ
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ประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดํารง
ชวีติอยู่

คอฟ (ผ�
145 ข้า พระองค์ รอ้ง ทู ลด ้วย สิน้ สุดใจ ของ ข้า พระองค์  

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะ รกัษา กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ 146 ข้า พระองค์ รอ้ง ทูล
พระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด เพื่อข้าพระองค์จะ
รกัษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 147 ข้าพระองค์ต่ืนขึ้ 
นก ่อนอรุ ณ ทูลขอความชว่ยเหลือ ข้าพระองค์หวงัอยู่ ใน
พระวจนะของพระองค์ 148  นัยน์ ตาของข้าพระองค์ต่ืนอยู่
ก่อนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อราํพึงถึงพระดํารสัของ
พระองค์ 149 ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความเมตตา
ของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชวีติของ
ข้าพระองค์ ไว ้ตามคําตัดสินของพระองค์ 150  ผู้  ติ ดตามการ
มุ่งรา้ยเข้ามาใกล้ข้าพระองค์ แล้ว เขาอยู่หา่งไกลจากพระ
ราชบัญญั ติ ของพระองค์ 151  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  
พระองค์ ทรงสถิตใกล้ และพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระองค์ 
ก็  จรงิ 152 ข้าพระองค์ทราบนานแล้วจากบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ วา่พระองค์ทรงตัง้ไว ้เป็นนิตย ์

เรช (ฝ�
153 ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์ และ

ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น เพราะข้าพระองค์ มิได้ ลืมพระ
ราชบัญญั ติ ของพระองค์ 154 ขอทรงแก้ คดี ของข้าพระองค์
และขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น ขอทรงสงวนชวีติของ
ข้าพระองค์ตามพระดํารสัของพระองค์ 155 ความรอดน้ัน
อยู่หา่งไกลจากคนชัว่ เพราะเขาไม่แสวงหากฎเกณฑ์ของ
พระองค์ 156  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระกรุณาของพระองค์ 
ใหญ่ หลวง นัก ขอ ทรง สงวน ชวีติ ของ ข้า พระองค์ ไว ้ตาม



เพลงสดุ ดี 119:157 clxxvi เพลงสดุ ดี 119:169

คํา ตัดสิน ของ พระองค์ 157  ผู้ ข่มเหง และ ปรปั กษ ์ของ ข้า
พระองค์ มี  มากมาย  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ หนัเหไปจากบรรดา
พระโอวาทของพระองค์ 158 ข้าพระองค์ มองดู คนละเมิด
ด้วยความชงิชงั เพราะเขาไม่รกัษาพระดํารสัของพระองค์
159  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิ เคราะห ์วา่ข้าพระองค์
รกัข้ อบ ังคับของพระองค์มากเท่าใด ขอทรงสงวนชวีติของ
ข้าพระองค์ ไว ้ตามความเมตตาของพระองค์ 160  ตัง้แต่ แรก
พระวจนะของพระองค์คือความจรงิ และคําตัดสิ นอ ันชอบ
ธรรมของพระองค์ ทุ กข้อดํารงอยู ่เป็นนิตย ์

 ชนิ (พ�
161  เจ้ า นาย ได้ ข่มเหง ข้า พระองค์ โดย ปราศจาก เหตุ  

แต่  จิ ตใจของข้าพระองค์ตะลึงพรงึเพรดิเพราะพระวจนะ
ของ พระองค์ 162 ข้า พระองค์ เปรม ปร ีดิ ์เพราะ พระ ดํารสั
ของ พระองค์ อยา่ง ผู้ ซ่ึง พบ ของ ท่ี ถู  กร ิบ มา เป็ นอ ัน มาก
163 ข้าพระองค์ เกล ียดและสะอดิสะเอยีนต่อความเท็จ  แต่ 
ข้าพระองค์รกัพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 164 ข้าพระองค์
สรรเสรญิพระองค์วนัละ เจ็ดครัง้  เหตุ เรือ่งข้อ ตัด สิ นอ ัน
ชอบธรรมของพระองค์ 165  บุ คคลเหล่าน้ั นที ่รกัพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ มี  สันติ ภาพใหญ่ ยิง่  ไม่มี  สิ ่งใดกระทํา
ให้เขาสะดุดได้ 166 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์หวงัใน
ความรอดของพระองค์ และข้าพระองค์ทําตามพระบัญญั 
ติ ของพระองค์ 167  จิ ตใจของข้าพระองค์รกัษาบรรดาพระ
โอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รกัพระโอวาทน้ันมากยิง่
168 ข้าพระองค์รกัษาข้ อบ ังคับและบรรดาพระโอวาทของ
พระองค์ เพราะทางทัง้สิน้ของข้าพระองค์ อยู ่ต่อเบื้องพระ
พักตร ์พระองค์ 

 เทา (ฟ�
169  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ เสียง รอ้ง ทูล ของ ข้า

พระองค์ ขึ้น มา ต่อ เบื้อง พระ พักตร ์พระองค์ ขอ ประทาน
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ความ เข้าใจ แก่ ข้า พระองค์ ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์
170 ขอคําวงิวอนของข้าพระองค์ขึ้นมาต่อเบื้องพระพักตร ์
พระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นตามพระดํารสัของ
พระองค์ 171 รมิ ฝีปากของข้าพระองค์จะ เทคําสรรเสรญิ
ออกมา  ท่ี  พระองค์ ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ 172 ลิน้ของข้าพระองค์จะกล่าวเรือ่งพระดํารสัของ
พระองค์ เพราะพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระองค์ ชอบธรรม 
173 ขอพระหตัถ์ของพระองค์ทรงชว่ยข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์ ได้ เลือกข้ อบ ังคับของพระองค์ 174  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์ และพระ
ราชบัญญั ติ ของพระองค์เป็นความปี ติ  ยนิดี ของข้าพระองค์
175 ขอทรงโปรดให ้จิ ตใจข้าพระองค์ มี  ช ีวติอยู่ และจิตใจน้ัน
จะสรรเสรญิพระองค์ และให้คําตัดสินของพระองค์ชว่ยข้า
พระองค์ 176 ข้าพระองค์หลงเจิน่ดังแกะท่ีหายไป ขอทรง
เสาะหาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ไม่ ลืมพระ
บัญญั ติ ของพระองค์

120
 ดาว ิดทูลขอเรือ่งศั ตรู ของท่าน บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 เม่ือข้าพเจ้าทุกข์ ใจ ข้าพเจ้าได้รอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์
และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า 2 คือทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอทรงชว่ยจิตใจข้าพระองค์ ให ้พ้นจากรมิฝีปากมุสา
จากลิ ้นที ่ หลอกลวง � 3  แน่ะ ลิน้หลอกลวงเอย๋ จะประทาน
สิง่ใดแก่ เจ้ าและจะเพิม่เติมอะไรให ้เจ้ าอกี 4  ลูกธน ูคมของ
นักรบกับถ่านไม้จําพวกสนจูนิเปอร ์ท่ี  ลุ กโพลง น่ะซี 5  วบิัติ  
แก่  ข้าพเจ้า  ท่ี ข้าพเจ้าอาศั ยก ับชนเมเชค  ท่ี พักอยูท่่ามกลาง
เต็นท์ของคนเคดาร์ 6  จิ ตใจข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลางผู้ เกล 
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ียด สันตินานจนเกินไปแล้ว 7 ข้าพเจ้าชอบสันติ  แต่ เม่ือ
ข้าพเจ้าพูด เขาหนนุสงคราม

121
 ผู้  ท่ี วางใจในพระเจ้าอยู ่อยา่งปลอดภัย บทเพลงใช ้แห ่ 

ขึ้น 
1ข้าพเจ้าจะเงยหน้าดู ภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามา

จากไหน 2ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเยโฮวาห์  ผู้ 
ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 3  พระองค์ จะไม่ ให ้ เท ้า
ของท่านพลาดไป  พระองค์  ผู้ ทรงอารกัขาท่านจะไม่เคลิม้ไป
4  ดู  เถิด  พระองค์  ผู้ ทรงอารกัขาอสิราเอลจะไม่ทรงหลับสนิท
หรอืนิทรา 5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้อารกัขาท่าน พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็ นที ่กําบังท่ีข้างขวามือของท่าน 6  ดวงอาทิตย ์จะ
ไม่ โจมตี ท่านในเวลากลางวนั หรอืดวงจันทรใ์นเวลากลาง
คืน 7 พระเยโฮวาห์จะทรงอารกัขาท่านให้พ้นภยนัตรายทัง้
สิน้  พระองค์ จะทรงอารกัขาชวีติของท่าน 8 พระเยโฮวาหจ์ะ
ทรงอารกัขาการเข้าออกของท่านตัง้แต่กาลบัดน้ีสืบไปเป็น
นิตย์

122
 ดาว ิดปี ติ  ยนิดี เรือ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลง

ใช ้แห ่ขึ้นของดาวดิ
1 ข้าพเจ้ายนิดี เม่ือเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � ให ้เราเข้าไป

ยงัพระนิเวศพระเยโฮวาห ์เถิด � 2  โอ เยรูซาเล็มเอย๋  เท 
้า ของ พวก ข้าพเจ้า จะ ยนื อยู่ ภายใน ประตู กําแพง ของ เธอ
3 เขาสรา้งเยรูซาเล็มไว้เป็นนครซ่ึงประสานแน่นไว ้ด้วยกัน 
4 เป็ นที ่ ท่ี บรรดาตระกูลต่างๆขึ้นไป คือบรรดาตระกูลของ
พระเยโฮวาห์ ไปยงัหบีพระโอวาทของอสิราเอล  ให ้ถวาย
โมทนาแก่พระนามของพระเยโฮวาห์ 5 พระท่ีน่ังสําหรบัการ
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พิพากษาได้ ตัง้อยู ่ ท่ีน่ัน คือพระท่ีน่ังของพระราชวงศ์ ดาวดิ 
6 จงอธษิฐานขอสันติภาพให ้แก่ เยรูซาเล็มวา่ �ขอบรรดาผู้ 
ท่ี รกัเธอจงจําเรญิ 7 ขอสันติภาพจงมี อยู ่ภายในกําแพงของ
เธอ และใหค้วามเจรญิอยู่ภายในวงัของเธอ� 8 เพื่อเหน็แก่ 
พี่ น้องและมิตรสหาย  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะพูดวา่ � สันติ ภาพจง
มี อยู ่ภายในเธอ� 9 เพื่อเหน็แก่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดี ให ้ เธอ 

123
 คนที ่ตามทางของพระเจ้ามัน่ใจในพระองค์ บทเพลงใช ้

แห ่ ขึ้น 
1  โอ ข้าแต่ พระองค์  ผู้ ประทับในฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์เงย

หน้าดู พระองค์ 2  ดู  เถิด ตาของผู้ รบัใช ้ มองดู มือนายของตน
ฉันใด และตาของสาวใช ้มองดู มือนายหญิงของตนฉันใด
ตาของข้าพเจ้า ทัง้หลายมองดูพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทัง้หลายจนกวา่พระองค์จะมีพระกรุณาต่อข้าพเจ้า
ทัง้หลายฉันน้ัน 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณา
ต่อพวกข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ 
เถิด พระเจ้า ข้า เพราะ พวก ข้า พระองค์ เอ ือม ระอา ความ
หมิน่ประมาท 4  จิ ตใจของข้าพระองค์ทัง้หลายเออืมระอา
การเยาะเยย้ของคนท่ี อยู ่ สบาย คือการหมิน่ประมาทของ
คนเยอ่หยิง่

124
พระพรแหง่การชว่ยใหพ้้นอยา่งอศัจรรย์ บทเพลงใช ้แห ่

ขึ้นของดาวดิ
1 �ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงสถิตฝ่ายพวกเรา�  เออ  ขอ

ให ้อสิราเอลกล่าววา่ 2 �ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงสถิตฝ่าย
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พวกเรา เม่ือคนลุกขึ้นต่อสู้ เรา 3  แล ้วเขาจะกลืนเราเสีย
ทัง้เป็น เม่ือความโกรธของเขาพลุ่งขึ้นต่อเรา 4  แล ้ วน ้ําทัง้
หลายจะท่วมพวกเรา กระแสน้ําจะไหลอยู่เหนือจิตใจเรา 5  
แล ้ วน ้ําท่ีกําเรบิจะไหลท่วมจิตใจเราไป� 6  สาธุ การแด่พระ
เยโฮวาห ์ผู้  มิได้ ทรงให้เราเป็นเหยื่อฟันเขาเหล่าน้ัน 7  จิ ตใจ
เรารอดไปอยา่งนกจากกับของพรานนก กั บก ็ หกั และเราได้ 
หนี  รอดไป 8 ความอุปถัมภ์ของเราอยูใ่นพระนามของพระเย
โฮวาห์  ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

125

 ผู้  ท่ี วางใจในพระเจ้าอยู ่อยา่งปลอดภัย บทเพลงใช ้แห ่ 
ขึ้น 

1 บรรดา ผู้ ท่ี วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห ์ก็ เหมือน ภู เขา ศิ 
โยน ซ่ึงไม่ หวัน่ ไหว  แต่  ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์ 2  ภู เขาอยู่รอบ
เยรูซาเล็มฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ รอบประชาชนของ
พระองค์  ตัง้แต่  เวลาน้ี สืบต่อไปเป็นนิตย ์ฉันน้ัน 3 เพราะคทา
ของคนชัว่จะไม่พักอยู่เหนือแผ่นดิ นที ่ตกเป็นส่วนของคน
ชอบธรรม เกรงวา่คนชอบธรรมจะยื่ นม ือออกกระทําความ
ชัว่ชา้

 คําอธษิฐาน 
4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงประกอบการดีต่อผู้ ทําดี 

และต่อผู้ เท ่ียงธรรมในจิตใจของเขา 5  แต่ บรรดาผู้ ท่ี หนั
เข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาห์จะทรงพาเขาไปพรอ้ม
กับคนทําความชัว่ชา้  แต่  สันติ ภาพจะมี อยู ่ในอสิราเอล
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126
ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย บทเพลงใช ้

แห ่ ขึ้น 
1 เม่ือพระเยโฮวาหท์รงใหศิ้โยนกลับมาจากการเป็นเชลย

เราก็เป็นเหมือนคนท่ีฝันไป 2 ปากของเราได้หวัเราะเต็ มท ่ี
และลิน้ของเราได้ เปล ่งเสียงโหร่อ้งอยา่งชื่นบาน  แล ้วเขาได้ 
พู  ดก ันท่ามกลางประชาชาติ วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
การมโหฬารให ้เขา � 3พระเยโฮวาหท์รงกระทําการมโหฬาร
ให ้เรา เรามี ความยนิดี 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้
ข้าพระองค์ทัง้หลายกลับมาจากการเป็นเชลย อยา่งทางน้ํา
ไหลท่ี ทางใต้ 5 บรรดาผู้ ท่ี หวา่นด้วยน้ําตาจะได้ เก ่ี ยวด ้วย
เสียงโห่รอ้งอยา่งชื่นบาน 6  ผู้  ท่ี  รอ้งไห ้ออกไปหอบหิว้เมล็ด
พืชอ ันม ีค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่รอ้งอยา่งชื่นบาน นํา
ฟ่อนข้าวของตนมาด้วย

127
พระพรของพระเจ้าบร ิสุทธ ์ิ บทเพลงใช ้แห ่ขึ้นของซา

โลมอน
1 ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงสรา้งบ้าน บรรดาผู้ ท่ี สรา้งก็

เหน่ือยเปล่า ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คน
ยามต่ืนอยู ่ก็ เหน่ือยเปล่า 2 เป็นการเหน่ือยเปล่าท่ีท่านลุก
ขึ้นแต่ เชา้มืด นอนดึก และกินอาหารแหง่ความเศรา้โศก
เพราะพระองค์ประทานแก่ ผู้  ท่ี รกัของพระองค์ ให ้หลับสบาย

 บุ ตรท่ี ดี เป็นของประทานจากพระเจ้า
3  ดู  เถิด  บุ ตรทัง้หลายเป็นมรดกจากพระเยโฮวาห์  ผู้ 

บังเกิดจากครรภ์เป็นรางวลัของพระองค์ 4  บุ ตรทัง้หลายท่ี 
เก ิดเม่ือเขายงัหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบ 5 ชายใดๆท่ี 
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มี  ลูกธน ูเต็มแล่ งก ็ เป็นสุข เขาจะไม่ต้องละอาย  แต่ เขาจะพู 
ดก ับศั ตรู ของเขาท่ี ประตูเมือง 

128
พระพรสําหรบัครอบคร ัวท ี่ สัตยซ่ื์อ บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1  ทุ กคนท่ีเกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ก็  เป็นสุข คือผู้ ท่ี ดําเนิน
ในมรรคาของพระองค์ 2 เพราะท่านจะกินผลน้ํามือของท่าน
ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยูเ่ยน็เป็นสุข 3 ภรรยาของท่าน
จะเป็นอยา่งเถาองุน่ลูกดกอยู่ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของ
ท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่าน 4  ดู  
เถิด  คนที ่ยาํเกรงพระเยโฮวาห์จะได้รบัพระพรดัง่น้ี แหละ 
5 พระเยโฮวาห์จะทรงอาํนวยพระพรท่านจากศิ โยน และ
ท่านจะเหน็ความเจรญิของเยรูซาเล็มตลอดวนัเวลาชวีติ
ของท่าน 6  เออ ท่านจะเหน็ลูกหลานของท่าน และสันติภาพ
มี อยู ่ในอสิราเอล

129
การสรรเสรญิพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงชว่ยอสิราเอล

ให ้รอด บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 
1 �เขาได้ ให ้ข้าพเจ้าทุกข์ยากหลายครัง้ตัง้แต่ หน ุ่มๆมา�

 ให ้อสิราเอลกล่าวเถิดวา่ 2�เขาได้ ให ้ข้าพเจ้าทุกขย์ากหลาย
ครัง้ตัง้แต่ หน ุ่มๆมา  แต่ เขายงัเอาชนะข้าพเจ้าไม่ ได้ 3  คนที 
่ ไถ ก็ ได้ ไถบนหลังข้าพเจ้า เขาทํารอยไถของเขาให ้ยาว �
4พระเยโฮวาหท์รงชอบธรรม  พระองค์ ทรงตัดเครือ่งจองจํา
ของคนชัว่ออก 5  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัศิโยนได้ขาย
หน้าและต้องถอยกลับไป 6  ให ้เขาเป็นเหมือนหญ้าท่ีงอกบน
หลังคาเรอืน ซ่ึงเหีย่วแหง้ไปก่อนมันโตขึ้น 7 ซ่ึงคนเก่ียวไม่ 
เก ็บใส่มือหรอืคนท่ีมัดฟ่อนไม่ เก ็บไว ้ท่ี อกของเขา 8 ทัง้คนท่ี
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ผ่านไปไม่ พูดวา่ �ขอพระพรของพระเยโฮวาห ์อยู ่บนท่านทัง้
หลาย เราอวยพรท่านทัง้หลายในพระนามพระเยโฮวาห�์

130
ความหวงัในการอธษิฐาน บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1  โอ ข้าแต่พระ เยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้ง ทูล พระองค์
จากท่ี ลึก 2 ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับเสียงของ
ข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับเสียงคําวงิวอนของ
ข้าพระองค์ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ถ้าพระองค์จะทรง
หมายความชัว่ชา้ไว้  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าเจ้าข้า  ผู้ ใดจะยนื
อยู ่ได้ 4  แต่  พระองค์  มี การอภัยเพื่อเขาจะยาํเกรงพระองค์
5 ข้าพเจ้า คอย พระ เย โฮ วาห์  จิ ต ใจ ของ ข้าพเจ้า คอย อยู่
และ ข้าพเจ้า หวงั ใน พระ วจนะ ของ พระองค์ 6  จิ ต ใจ ของ
ข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิง่กวา่คนยามคอยเวลารุง่
เชา้ ข้าพเจ้ากล่าววา่ ยิง่กวา่คนยามคอยเวลารุง่เชา้ 7 จง
ใหอ้สิราเอลหวงัใจในพระเยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห ์มี  
ความเมตตา และในพระองค์ มี  การไถ่ อยา่งสมบู รณ ์8 และ
พระองค์จะทรงไถ่อสิราเอลจากความชัว่ชา้ทัง้สิน้ของเขา

131
 ดาว ิดถ่อมใจลงและตักเตือนอสิราเอล บทเพลงใช ้แห ่

ขึ้นของดาวดิ
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  จิ ตใจของข้าพระองค์ มิได้  เหอ่เหมิ 

และนัยน์ตาของข้าพระองค์ มิได้  ยโส ข้าพระองค์ มิได้ ไปยุ ่งก 
ับเรือ่งใหญ่ โต หรอืเรือ่งมหศัจรรย ์เก ินตัวของข้าพระองค์ 2  
แต่ ข้าพระองค์ ได้ สงบและระงบัจิตใจของข้าพระองค์ อยา่ง
เด็ก ท่ี หยา่นม มารดา ของ ตน แล้ว  จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์
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เหมือนอยา่งเด็กท่ีหยา่นมแล้ว 3 จงให้อสิราเอลหวงัใจใน
พระเยโฮวาห ์ตัง้แต่ กาลบัดน้ีสืบไปเป็นนิตย์

132
คําอธษิฐานเม่ือยา้ยหบีพระโอวาท บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงดาวดิและความ
ลําบากยากเข็ญทัง้สิน้ของท่าน 2  วา่ ท่านได้ปฏิญาณต่อ
พระเยโฮวาห ์อยา่งไร และได้ปฏิญาณตัวไว้ต่อองค์ ผู้ ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์ของยาโคบวา่ 3 � แน่ นอนข้าพระองค์จะไม่ เข 
้าตัวบ้านหรอืขึ้นไปนอนบนท่ีนอนของตน 4 ข้าพระองค์จะ
ไม่ ให ้ นัยน์ ตาของข้าพระองค์ หลับ หรอืให ้หน ังตาเคลิม้ไป
5 จนกวา่ข้าพระองค์จะหาสถานท่ีสําหรบัพระเยโฮวาห ์ได้ 
คือท่ีประทับของพระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ของยาโคบ� 6  ดู  
เถิด เราได้ยนิเรือ่งน้ีในเอฟราธาห์ เราได้พบสิง่น้ีในนาของ
ป่าไม้ 7 �เราจะไปยงัท่ีประทับของพระองค์ เราจะนมัสการ
ท่ีรองพระบาทของพระองค์� 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงลุกขึ้นเสด็จไปยงัท่ีพํานักของพระองค์ ทัง้พระองค์และ
หบีแหง่อานภุาพของพระองค์ 9 ขอปุโรหติของพระองค์สวม
ความชอบธรรม และให้ว ิสุทธ ิชนของพระองค์ โห ่รอ้งด้วย
ความชื่นบาน 10 เพราะเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของพระองค์
ขออยา่ทรงเมินพระพักตร ์หนี จากผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว ้
น้ัน 11 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณเป็นความจร ิงก ับดาวดิ
ซ่ึงพระองค์จะไม่ทรงหนักลับคือวา่ �เราจะตัง้ผลจากตัว
ของเจ้าไวบ้นบัลลั งก ข์องเจ้า 12 ถ้าบรรดาบุตรของเจ้ารกัษา
พันธสัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของเราซ่ึงเราจะ
สอนเขา  เหล่ าบุตรของเขาทัง้หลายด้วยเช ่นก ันจะน่ังบนบัล
ลั งก ์ของเจ้าเป็นนิตย�์ 13 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกศิ 
โยน  พระองค์  มี พระประสงค์จะใหเ้ป็ นที ป่ระทับของพระองค์
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14 ตร ัสว ่า � น่ี เป็ นที ่พํานักของเราเป็นนิตย์ เราจะอยู ่ท่ี น่ี 
เพราะปรารถนาเชน่น้ัน 15 เราจะอาํนวยพรอยา่งมากมาย
แก่เสบียงของเมืองน้ี เราจะให้คนจนของเมืองน้ีอิ ่มด ้วย
ขนมปัง 16 เราจะเอาความรอดหม่ปุโรหติของเมืองน้ัน และ
ว ิสุทธ ิชนของเมืองน้ันจะโห่รอ้งด้วยความชื่นบาน 17  ณ  ท่ี 
น้ันเราจะกระทําให ้มี เขาหน่ึงงอกขึ้นมาสําหรบัดาวดิ เราได้
เตรยีมประทีปดวงหน่ึงสําหรบัผู้รบัเจิมของเรา 18 เราจะเอา
ความอายหม่ศั ตรู ของท่าน  แต่ มงกุฎของท่านจะแวววาวอยู่
บนท่าน�

133
 ความดี งามเม่ือพี่น้องเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน บทเพลง

ใช ้แห ่ขึ้นของดาวดิ
1  ดู  เถิด ซ่ึงพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน

 ก็ เป็นการ ดี และ น่า ชื่น ใจ มาก สัก เท่าใด 2 เหมือน น้ํามัน
ประเสรฐิ อยู่ บน ศีรษะ ไหล อาบ ลง มา บน หนวด เครา บน
หนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเส้ือของท่าน
3 เหมือนน้ําค้างของภูเขาเฮอร ์โมน เหมือนน้ําค้างซ่ึงตกลง
บนเทือกเขาศิ โยน เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงบังคับบัญชา
พระพรท่ี น่ัน คือชวีติจําเรญิเป็นนิตย์

134
คําตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 มาเถิด มาถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ บรรดาท่าน
ผู้ รบัใช ้ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์  ผู้ ยนือยู่ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหใ์นกลางคืน 2 จงยกมือของท่านขึ้นในสถานบร ิ
สุทธ ์ิและถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 3 ขอพระเยโฮวาห์
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ทรงอาํนวยพระพรท่านจากศิ โยน คือพระองค์ ผู้ ทรงสรา้ง
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

135
คําตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด จงสรรเสรญิพระนาม
ของพระเยโฮวาห์  โอ บรรดาผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์เอย๋ 
จงสรรเสรญิพระองค์ 2 ท่านท่ียนือยูใ่นพระนิเวศของพระเย
โฮวาห์  ท่ี ในบรเิวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรา 3 จงสรร
เสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห ์ประเสรฐิ จงรอ้ง
เพลงสรรเสรญิพระนามของพระองค์ เพราะการกระทําน้ัน
เพลิดเพลิน 4 เพราะพระเยโฮวาหท์รงเลือกยาโคบไวสํ้าหรบั
พระองค์ เอง เลือกอสิราเอลไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
5 เพราะ ข้าพเจ้า ทราบ วา่ พระ เย โฮ วาห ์ใหญ่  ยิง่ และ องค์
พระผู้ เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิง่กวา่พระอื่นทัง้ สิน้ 6 พระเย
โฮวาห์พอพระทัยสิง่ใด  พระองค์  ก็ ทรงกระทําในฟ้าสวรรค์
และบนแผ่นดินโลก ในทะเลและท่ีน้ําลึกทัง้สิน้ 7  พระองค์ 
ทรงกระทําให้เมฆลอยขึ้นมาจากท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก  
พระองค์ ทรงกระทําฟ้าแลบให ้แก่ ฝนและทรงนําลมออก
มาจากคลังของพระองค์ 8  พระองค์ คือผู้ทรงสังหารลู กห 
ัว ปีของอยีปิต์ ทัง้ของคนและของสัตว์ 9  โอ  อยีปิต์  เอย๋  
ผู้ ทรงให้หมายสําคัญและการมหศัจรรย์ท่ามกลางเจ้า  ให ้ 
ต่อสู้ กับฟาโรห์และบรรดาข้าราชการของท่าน 10  พระองค์ 
คือผู้ทรงตี ประชาชาติ  ใหญ่โต และทรงสังหารกษั ตร ิย ์ผู้ ทรง
ฤทธิ์ 11 คือสิโหนกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ และโอกกษั ตร ิ
ย์ของเมืองบาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแหง่คานาอนั
12 และประทานแผ่นดินของเขาทัง้หลายให้เป็นมรดก เป็น
มรดกแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ 13  โอ ข้าแต่พระ
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เยโฮวาห์ พระนามของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ความระลึกถึงพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชั ่วอายุ 14 เพ
ราะ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง แก้ แทน ประชาชน ของ พระองค์
และทรงกลับพระทัยในเรือ่งบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์

บรรดารูปเคารพไร ้สาระ 
15  รู ปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงนิและทองคํา

เป็นหตัถกรรมของมนษุย์ 16  รู ปเหล่าน้ั นม ี ปาก  แต่  พู ดไม่ 
ได้  มี  ตา  แต่  ดูไม่ได้ 17  มี  หู  แต่ ฟังไม่ ได้ยนิ ทัง้ไม่ มี ลมหายใจ
ในปากของรู ปน ้ัน 18  ผู้  ท่ี ทํารู ปน ้ันเหมือนรูปเหล่าน้ัน  เออ 
บรรดาผู้ ท่ี วางใจในรู ปน ้ั นก ็ เชน่กัน 19  โอ  วงศ์ วานอสิราเอล
เอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์  โอ  วงศ์ วานอาโรน
เอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 20  โอ  วงศ์ วานเลว ี
เอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ท่านท่ียาํเกรงพระเย
โฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 21  สาธุ การแด่พระ
เยโฮวาห์จากศิ โยน  พระองค์  ผู้ ทรงพํานักอยู่ในเยรูซาเล็ม
จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

136
คําตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรบับรรดาพระ

เมตตาของพระองค์
1  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์

ทรง ประเสรฐิ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น
นิตย์ 2  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ เหนือพระทัง้
หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 3  โอ 
จงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่ พระองค์  ผู้ เป็นเจ้าเหนือเจ้า
ทัง้หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง เป็น นิตย์
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4 ถวาย แด่ พระองค์  ผู้ ทรง กระทํา การ มหศัจรรย ์ยิง่ ใหญ่  
แต่  องค์  เดียว เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น
นิตย์ 5 ถวายแด่ พระองค์  ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ ด้วยพระ
สติ ปัญญา เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์
6 ถวายแด่ พระองค์  ผู้ ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือ น้ํา
ทัง้หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง เป็น นิตย์
7 ถวาย แด่ พระองค์  ผู้ ทรง สรา้ง ดวง สวา่ง ใหญ่ ๆ  เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 8สรา้งดวงอาทิตย ์
ให ้ครอง กลาง วนั เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็นนิตย์ 9  ดวงจันทร ์และดาวทัง้หลายให้ครองกลางคืน
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 10 ถวายแด่ 
พระองค์  ผู้ ทรง ตี อยีปิต์ ทางบรรดาลู กห ัวปี เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 11 และทรงนําอสิราเอล
ออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิตย์ 12 ด้วยพระหตัถ์ เข ้มแข็งและพระกรท่ี เหย 
ียด ออก เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิตย์
13 ถวาย แด่ พระองค์  ผู้ ทรง แบ่ง ทะเลแดง ออก จาก กัน
เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิตย์ 14 และ
ทรง ให้ อสิราเอล ผ่าน ไป ท่ามกลาง ทะเล น้ัน เพราะ ความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 15  แต่ ทรงควํา่ฟาโรห์
และกองทัพของท่านเสียในทะเลแดง เพราะความเมตตา
ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิตย์ 16 ถวาย แด่ พระองค์  ผู้ ทรง
นําประชาชนของพระองค์ไปในถิน่ทุ รก ันดาร เพราะความ
เมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิตย์ 17 ถวายแด่ พระองค์  
ผู้ ทรงตี พระมหากษัตรยิ ์ ทัง้หลาย เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 18 และทรงสังหารกษั ตร ิย์พระนาม
อุโฆษ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 19  
มี  สิ โหนกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็นนิตย์ 20 และโอกกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองบา
ชาน เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 21 และ
ประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดก เพราะความเมตตา
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ของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 22  ให ้เป็นมรดกแก่อสิราเอล
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็นนิตย์ 23 คือพระองค์ น่ีเอง  ผู้ ทรงระลึกถึงเราในฐานะ
ต่ําต้อยของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็น
นิตย์ 24 และทรงไถ่เราให้พ้นจากศั ตรู ของเรา เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 25  พระองค์  ผู้ ประทาน
อาหารแก่เน้ือหนังทัง้ปวง เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิตย์ 26  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแหง่ฟ้า
สวรรค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์

137

ความมัน่คงของพวกยวิในเม่ือเขาเป็นเชลย
1  ณ รมิฝ่ังแม่น้ําแหง่บาบิโลนเราน่ังลง เม่ือได้ระลึกถึง

ศิโยนเราก็ รํา่ไห ้2 ในท่ามกลางท่ีน่ันเราแขวนพิณเขาคู่ของ
เราไว ้ท่ี ต้นหลิว 3 เพราะท่ีน่ันผู้ ท่ี นําเราไปเป็นเชลยต้องการ
ให้เรารอ้งเพลง และผู้ ท่ี ปล้นเราต้องการให ้สนกุสนาน เขา
วา่ �จงรอ้งเพลงศิโยนสักบทหน่ึงให้เราฟัง� 4 เราจะรอ้ง
เพลงของพระเยโฮวาห ์ได้  อยา่งไร  ท่ี ในแผ่นดินต่างด้าว 5  โอ 
เยรูซาเล็มเอย๋ ถ้าข้าพเจ้าลืมเธอก็ ขอให ้มือขวาของข้าพเจ้า
ลืมฝีมือเสีย 6  ขอให ้ลิน้ของข้าพเจ้าเกาะติดเพดานปากของ
ข้าพเจ้า ถ้าวา่ข้าพเจ้าไม่ระลึกถึงเธอ ถ้าวา่ข้าพเจ้ามิ ได้ ตัง้
เยรูซาเล็มไว้เหนือความชื่นบานอนัสูงท่ีสุดของข้าพเจ้า 7  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในวนัแหง่เยรูซาเล็มขอทรงระลึกถึง
คนเอโดม  ผู้  ท่ี  พูดวา่ �จงทลายเสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึง
รากฐานของมัน� 8  โอ ธดิาแหง่บาบิโลนเอย๋ ซ่ึงจะต้องล้าง
ผลาญเสีย ความสุขจงมี แก่  ผู้  ท่ี สนองเจ้าให้สมกั บท ่ี เจ้ าได้
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กระทํากับเรา 9 ความสุขจงมี แก่  ผู้  ท่ี เอาลูกเล็กเด็กแดงของ
เจ้าเหวีย่งกระแทกลงกั บก ้อนหนิ

138
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระองค์

เป็นความจรงิ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ด้วยสิน้สุดใจของข้า

พระองค์ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิถวายพระองค์
ต่อ หน้า บรรดา พระ 2 ข้า พระองค์ กราบ ลง ตรง มายงั พระ
วหิารอนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และสรรเสรญิพระนามของ
พระองค์ เพราะ ความ เมตตา และ ความ จรงิ ของ พระองค์
เพราะ พระองค์ ทรง เชดิชู พระ วจนะ ของ พระองค์ เหนือ
พระนามทัง้หลายของพระองค์ 3 ในว ันที ่ข้าพระองค์รอ้ง
ทูล  พระองค์  ได้ ทรงตอบข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเพิม่กําลัง
จิตใจของข้าพระองค์ 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดากษั ตร ิ
ย ์แห ่งแผ่นดินโลกจะสรรเสรญิพระองค์ เม่ือท่านเหล่าน้ัน
ได้ยนิพระวจนะแหง่พระโอษฐ์ของพระองค์ 5และท่านเหล่า
น้ันจะรอ้งเพลงถึงพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพราะสงา่
ราศีของพระเยโฮวาห์น้ันใหญ่ หลวง 6  ถึงแม้ พระเยโฮวาห์
น้ันสูงยิง่  พระองค์  ก็ ทรงเหน็แก่คนต่ําต้อย  แต่  พระองค์ ทรง
ทราบคนโอหงัได้ แต่ไกล 

ความมัน่ใจในพระเจ้า
7  แม้ ข้า พระองค์ เดิน อยู่ กลาง ความ ลําบาก ยาก เยน็  

พระองค์ จะทรงสงวนชวีติข้าพระองค์ ไว ้  พระองค์ จะทรง
เหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์ออกต่อต้านความพิโรธของ
ศั ตรู ของข้าพระองค์ และพระหตัถ์ขวาของพระองค์จะทรง
ชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด 8 พระเยโฮวาห์จะทรงให้สําเรจ็พระ
ประสงค์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์



เพลงสดุ ดี 139:1 cxci เพลงสดุ ดี 139:14

ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ ขออยา่ทรงละทิง้
พระหตัถกิจของพระองค์

139
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าและทูลขอความจรงิใจ ถึงหวั

หน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ทรงตรวจสอบข้า

พระองค์และทรงรูจั้กข้าพระองค์ 2 เม่ือข้าพระองค์น่ังลง
และลุกขึ้น  พระองค์ ทรงทราบ  พระองค์ ทรงประจั กษ ์ใน
ความคิดของข้าพระองค์ ได้  แต่ไกล 3  พระองค์ ทรงค้ นว ิถี
ของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้น
เคยกับทางทัง้สิน้ของข้าพระองค์ 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
 แม้  ก่อนท่ี ลิน้ของข้าพระองค์จะพูด  ดู  เถิด  พระองค์  ก็ ทรง
ทราบความเสียหมดแล้ว 5  พระองค์ ทรงล้อมข้าพระองค์ 
อยู ่ทัง้ข้างหลังและข้างหน้า และทรงวางพระหตัถ์บนข้า
พระองค์ 6  ความรู ้ อยา่งน้ี  มหศัจรรย ์ เก ินข้าพระองค์ สูงนัก
ข้าพระองค์ เอ ้ือมไม่ ถึง 7 ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระ
วญิญาณของพระองค์ ได้ หรอืข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้
พ้นพระพักตรข์องพระองค์ 8 ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยงัสวรรค์
 พระองค์ ทรงสถิตท่ี น่ัน ถ้าข้าพระองค์จะทําท่ีนอนไวใ้นนรก
 ดู  เถิด  พระองค์ ทรงสถิตท่ี น่ัน 9 ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสง
อรุ ณ และอาศัยอยู ่ท่ี ส่วนของทะเลไกลโพ้น 10  แม้  ถึงท่ี  น่ัน 
พระหตัถ์ของพระองค์จะนําข้าพระองค์ และพระหตัถ์ขวา
ของพระองค์จะยดึข้าพระองค์ ไว ้11 ถ้าข้าพระองค์จะวา่ � 
แน่ นอนความมืดจะบังข้าไวแ้ละความสวา่งจะรอบข้าเป็นก
ลางคืน� 12 สําหรบัพระองค์  แม้ ความมื ดก ็ มิได้ ซ่อนอะไรไว้
จากพระองค์ กลางคื นก ็ แจ ้งอยา่งกลางวนั ความมืดเป็น
อยา่งความสวา่ง 13 เพราะพระองค์ทรงป้ันส่วนภายในของ
ข้าพระองค์  พระองค์ ทรงทอข้าพระองค์ เข ้าด้วยกันในครรภ์
มารดาของข้าพระองค์ 14 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์



เพลงสดุ ดี 139:15 cxcii เพลงสดุ ดี 139:24

เพราะข้าพระองค์ ถู กสรา้งมาอยา่งแปลกประหลาดและน่า
กลัว พระราชกิจของพระองค์ มหศัจรรย ์  จิ ตใจข้าพระองค์
ทราบ เรือ่ง น้ี อยา่ง ดี 15 เม่ือ ข้า พระองค์ ถู ก สรา้ง อยู่ ใน ท่ี
ลับล้ี  ประดิษฐ์ ขึ้น มา  ณ ภายใน ท่ี ลึก แหง่ โลก โครง รา่ง
ของข้าพระองค์ ไม่ ปิดบังไว้จากพระองค์ 16 พระเนตรของ
พระองค์ ทรง เหน็ ส่วน ประกอบ ของ ข้า พระองค์ ใน เม่ือ ยงั
ไม่ สมบูรณ์ ในวนัทัง้หลายท่ีกําลังประกอบขึ้น เม่ือครัง้ไม่ 
เกิดขึ้น อวยัวะ ทัง้หลายของข้าพระองค์ ก็ ทรงจารกึ ไว้ ใน
พระตํารบัของพระองค์ 17  โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระดําริของ
พระองค์ประเสรฐิแก่ข้าพระองค์ จรงิๆ รวมกันเข้าก็ไพศาล
นักหนา 18 ถ้าข้าพระองค์จะนั บก ็มากกวา่เม็ดทราย เม่ือข้า
พระองค์ ต่ืนขึ้น ข้าพระองค์ ก็ ยงัอยู่กับพระองค์ 19  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า  แน่ นอนพระองค์จะทรงสังหารคนชัว่เสีย  ดังน้ัน 
คนกระหายเลือดเอย๋ จงพรากไปจากข้าพระองค์ 20 เพราะ
พวกเขากล่าวต่อต้านพระองค์ด้วยมุ่งรา้ย และพวกศั ตรู 
ของพระองค์ ใช ้พระนามของพระองค์ อยา่งไร ้ ประโยชน์ 21  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ มิได้  เกล ียดผู้ ท่ี  เกล ียด
พระองค์ หรอื และข้าพระองค์ มิได้ สะอดิสะเอยีนคนเหล่า
น้ันผู้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ พระองค์ ดอกหรอื 22 ข้าพระองค์ เกล ียด
เขาด้วยความเกลียดอยา่งท่ี สุด และนับเขาเป็นศั ตรู ของข้า
พระองค์ 23  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ และ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ และ
ทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ 24 และทอดพระเนตร
วา่ มี ทาง ชัว่ ใดๆ ใน ข้า พระองค์ หรอื ไม่ และ ขอ ทรง นํา ข้า
พระองค์ไปในมรรคานิรนัดร์

140
 ดาว ิดทูลขอพระเจ้าทรงชว่ยท่านให ้พ้น ถึงหวัหน้านั กร 

้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ



เพลงสดุ ดี 140:1 cxciii เพลงสดุ ดี 140:13

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้น
จากคนชัว่รา้ย ขอทรงสงวนข้าพระองค์ ไว ้จากคนทารุ ณ 
2  ผู้ คิดปองรา้ยอยู่ ใน จิตใจของเขา และก่อกวนต่อเน่ือง
กันให ้มี สงครามขึ้น 3 เขาทําลิน้ของเขาให้คมเหมือนลิน้งู
และภายใต้รมิฝีปากของเขามีพิษของงู พิษ เซลาห์ 4  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรกัษาข้าพระองค์ ไว ้ ให ้พ้นจากมือ
ของคนชัว่ ขอทรงสงวนข้าพระองค์ ไว ้จากคนทารุ ณ  ผู้ คิด
แผนการพลิกเท้าของข้าพระองค์ 5 คนโอหงัได้ซ่อนกั บด 
ักข้าพระองค์และวางบ่วงไว้  ท่ี ข้างทางเขากางตาข่าย เขา
ตั ้งบ ่วงแรว้ดักข้าพระองค์ เซลาห์ 6 ข้าพเจ้าทูลพระเยโฮ
วาห ์วา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังเสียงทูลวงิวอนของข้าพระองค์
7  โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ทรงเป็นกําลัง
แหง่ความรอดของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงคลุมศีรษะข้า
พระองค์ ไว ้ในยามศึก 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทร
งอนมัุ ติ ตามความปรารถนาของคนชัว่ อยา่ใหก้ารคิดปอง
รา้ยของเขาคืบหน้าไป  เกล ือกวา่เขาจะยกตัวขึ้น เซลาห์
9 ฝ่ายศีรษะของคนท่ี ล้อมข้าพระองค์ ไว ้ น้ัน  ขอให ้ความ
สาระแนแหง่รมิฝีปากของเขาท่วมเขา 10  ขอให ้ถ่านท่ี ลุ กอ
ยู่ตกใส่ เขา  ขอให ้เขาถูกทิง้ในไฟลงไปในบ่อ  ไม่  ให ้ ลุ กขึ้น
มาอกี 11 ขออยา่ให้เขาตัง้คนส่อเสียดไว้ในแผ่นดิน  ขอให ้
ความรา้ยล่าคนทารุณจนควํา่เขาได้� 12 ข้าพเจ้าทราบวา่
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําความเท่ียงธรรมให ้แก่  ผู้  ท่ี  ทุกข์
ยาก และทรงจัดความยุ ติ ธรรมให ้แก่ คนขัดสน 13  แน่ นอนที 
เดียว  ท่ี คนชอบธรรมจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนาม
ของพระองค์ คนเท่ียงธรรมจะอาศัยอยู่ต่อเบื้องพระพักตร ์
พระองค์ 



เพลงสดุ ดี 141:1 cxciv เพลงสดุ ดี 141:10

141
 ดาว ิด ทูล ขอ ให้ เรือ่ง ของ ท่าน เป็ นที ่พอ พระทัย ของ

พระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ ขอ

ทรง รบีตอบ ข้า พระองค์ ขอ ทรง เงีย่พระกร รณ สดับ เสียง
ข้า พระองค์ เม่ือ ข้า พระองค์ รอ้ง ทูล พระองค์ 2  ขอ ให ้คํา
อธษิฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครือ่งหอมต่อพระพักตร ์
พระองค์ และท่ีข้าพระองค์ยกมือขึ้นเป็นดังเครือ่งสัตวบูชา
เวลาเยน็ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัง้ยามเฝ้าปาก
ของ ข้า พระองค์ ขอ รกัษา ประตู รมิ ฝีปาก ของ ข้า พระองค์
4 ขออยา่ให ้จิ ตใจข้าพระองค์เอนเอยีงไปหาความชัว่ ใดๆ
หรอืให้ข้าพระองค์สาละวนอยู่ กับการชัว่รา้ยรว่มกับคนท่ี
ทําความชัว่ชา้ และขออยา่ให้ข้าพระองค์กินของโอชะของ
เขา 5  ขอให ้คนชอบธรรมตีข้าพระองค์ จะเป็นความเมตตา
แก่ข้าพระองค์  ขอให ้เขาติเตียนข้าพระองค์ จะเป็นน้ํามันดี
เลิศซ่ึงจะไม่ ให ้ศีรษะข้าพระองค์ แตก เพราะข้าพระองค์ยงั
อธษิฐานต่อสู้ความชัว่ของเขาทัง้หลายอยู่ 6 เม่ือผูพ้ิพากษา
ทัง้หลายของเขาถูกโยนลงท่ี หน้าผา เขาจะได้ยนิ ถ้อยคํา
ของข้าพระองค์ เพราะเป็นถ้อยคําไพเราะ 7 กระดูกของเรา
ทัง้หลายกระจาย ท่ีปากแดนผู้ตายฉันใด เหมือนเม่ือคน
หน่ึงตัดและผ่าไม้ อยู ่บนแผ่นดินฉันน้ัน 8  โอ ข้าแต่พระเจ้า
คือองค์ พระผู้เป็นเจ้า ตาของข้าพระองค์ เพ่ งตรงพระองค์
ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออยา่ให ้จิ ตใจข้าพระองค์ ไร ้ 
คุณธรรม 9 ขอพระองค์ทรงรกัษาข้าพระองค์ ให ้พ้นจากกับ
ซ่ึงเขาวางดักข้าพระองค์ ไว ้และจากบ่วงแรว้ของผู้กระทํา
ความชัว่ชา้ 10  ขอให ้คนชัว่ตกไปด้วยกันในข่ายของตนเอง  
แต่  ขอให ้ข้าพระองค์ผ่านพ้นไป



เพลงสดุ ดี 142:1 cxcv เพลงสดุ ดี 143:1

142
 ดาว ิดได้รบัความปลอบโยนเม่ือท่านอธษิฐาน มัสคิลบท

หน่ึงของดาวดิ คําอธษิฐานเม่ือท่านอยูใ่นถ้ํา
1 ข้าพเจ้า รอ้ง ทูล พระ เย โฮ วาห์ ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า

ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า วงิวอน ต่อ พระ เย โฮ วาห์
2 ข้าพเจ้า หลัง่ คํา ครํา่ครวญ ของ ข้าพเจ้า ออก มา ต่อ เบื้อง
พระพักตร ์พระองค์ ข้าพเจ้าทูลเรือ่งความลําบากยากเยน็
ของข้าพเจ้า ต่อพระองค์ 3 เม่ือ จิตใจของข้าพระองค์ออ่น
ระอา ภายใน  พระองค์ ทรง ทราบ ทาง ของ ข้า พระองค์ ใน
วถีิ ท่ี ข้าพระองค์เดินไปเขาซ่อนกับไว้ดักข้าพระองค์ 4 ข้า
พระองค์มองทางขวามือและมองดู  แต่  ไม่มี ใครยอมรูจั้ก
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ไม่มี  ท่ีหลบภัย  ไม่มี ใครเอาใจใส่ จิ 
ตใจข้าพระองค์ 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้ง
ทูลต่อพระองค์ ข้าพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัย
ของข้าพระองค์ เป็นส่วนของข้าพระองค์ ในแผ่นดินของ
คนเป็น 6 ขอทรงฟังคํารอ้งทูลของข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์ตกต่ํามากนัก ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากผู้
ข่มเหงข้าพระองค์ เพราะเขาแข็งแรงเกินกําลังข้าพระองค์
7 ขอทรงพาจิตใจข้าพระองค์ออกจากคุก เพื่อข้าพระองค์
จะ สรรเสรญิ พระนาม ของ พระองค์ คน ชอบ ธรรม จะ ล้อม
ข้าพระองค์ ไว ้เพราะพระองค์จะทรงกระทําแก่ข้าพระองค์ 
อยา่งบรบูิรณ์ �

143
การทูลขอความโปรดปรานเม่ือต้องถูกตัดสิน เพลงสดุ 

ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธษิฐานของ

ข้า พระองค์ ขอ ทรง เงีย่ พระกร รณ สดับ คํา วงิวอน ของ ข้า



เพลงสดุ ดี 143:2 cxcvi เพลงสดุ ดี 143:12

พระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความสัตย์สุ จร ิตของ
พระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขออยา่ทรง
ตัดสินผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะไม่ มี คนเป็นคนใดท่ีชอบ
ธรรม ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ 3 เพ ราะศั ตรู ข่มเหง
จิตใจข้าพระองค์ มันขยี ้ช ีวติข้าพระองค์ลงถึ งด ิน มันได้
กระทําให้ข้าพระองค์อาศัยในท่ี มืด เหมือนคนท่ีตายนาน
แล้ว 4 เพราะฉะน้ันจิตวญิญาณของข้าพระองค์จึ งอ ่อนระ
อาอยู่ในข้าพระองค์  จิ ตใจภายในข้าพระองค์ ก็  อา้งวา้ง 5 ข้า
พระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าก่อนได้ ข้าพระองค์ราํพึงถึงทุก
สิง่ ท่ี พระองค์ ทรงกระทํา ข้าพระองค์ราํพึงถึงพระหตัถกิจ
ของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ เหย ียดมือออกไป สู่ พระองค์  
จิ ตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อยา่งแผ่นดิ นที 
่ แหง้ ผาก เซ ลาห์ 7  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง รบี
ฟังข้าพระองค์  จิ ตวญิญาณข้าพระองค์ฝ่อไปแล้ว ขออยา่
ทรง ซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ไว ้จากข้าพระองค์ เกรง
วา่ข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่าน้ั นที ่ลงไปยงัปากแดนผู้ 
ตาย 8 ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ได้ ยนิถึงความเมตตาของ
พระองค์ ใน เวลา เชา้ เพราะ ข้า พระองค์ วางใจ ใน พระองค์
ขอทรงสอนข้าพระองค์ ถึงทาง ท่ีควรดําเนินไป เพราะข้า
พระองค์ ตัง้ใจ แน่ว แน่ ใน พระองค์ 9  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากศั ตรู ของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ ได้ ซ่อนตัวอยู่กับพระองค์ 10 ขอทรงสอนให้ข้า
พระองค์ ทําตามพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
เป็น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระ วญิญาณ ของ พระองค์ 
ประเสรฐิ ขอทรงนําข้าพระองค์ เข ้าไปยงัแผ่นดินแหง่ความ
เท่ียงธรรม 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชวีติข้า
พระองค์ ไว ้เพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ ขอทรงนํา
จิตใจข้าพระองค์ออกมาจากความยากลําบากเพราะเหน็
แก่ความชอบธรรมของพระองค์ 12 และขอทรงตัดศั ตรู ของ
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ข้าพระองค์ออกไปตามความเมตตาของพระองค์ และขอ
ทรงทําลายบรรดา ผู้ ท่ี ทรมานจิตใจข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์

144
 ดาว ิดทูลขอความเมตตาและสัญญาวา่จะได้สรรเสรญิ

พระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  สาธุ การ แด่ พระ เย โฮ วาห์ กําลัง ของ ข้า พระองค์  ผู้ 

ทรงฝึกมือของข้าพระองค์ ให ้ ทําสงคราม และน้ิวมือของข้า
พระองค์ ให ้ ทําศึก 2 ทรงเป็นความดีและป้อมปราการของ
ข้าพระองค์ เป็ นที ่กําบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ชว่ยให้พ้นของ
ข้าพระองค์ เป็นโล่ของข้าพระองค์ และเป็นผู้ซ่ึงข้าพระองค์
วางใจอยู่  ผู้ ทรงปราบชนชาติทัง้หลายไว ้ใต้ ข้าพระองค์ 3 ข้า
แต่พระเยโฮวาห์  มนษุย ์เป็นอะไรเล่า ซ่ึงพระองค์ทรงเอา
พระทัยใส่ เขา หร ือบ ุตรของมนษุย์เป็นอะไรซ่ึงพระองค์ทรง
คิดถึงเขา 4  มนษุย ์เหมือนสิง่ไร ้สาระ วนัเวลาของเขาเหมือน
เงาท่ีผ่านไป 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโน้มฟ้าสวรรค์
ของพระองค์ และขอเสด็จลงมาแตะต้องภูเขาเพื่อให้มั นม 
ีควนัขึ้น 6 ขอทรงพุ่งฟ้าผ่าออกมาและกระจายเขาไป ขอ
ทรงยงิลูกธนขูองพระองค์และทรงทําลายพวกเขา 7ขอทรง
เหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์จากท่ี สูง ขอทรงชว่ยเหลือข้า
พระองค์ และชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากน้ํามากหลาย  ให ้
พ้นจากมือของชนต่างด้าว 8  ผู้ ซ่ึงปากของเขาพูดเรือ่งไร้
สาระและซ่ึ งม ือขวาของเขาเป็ นม ือขวาแหง่ความมุสา 9  
โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงบทใหม่ถวายแด่ 
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ รอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระองค์ ด้วย
พิณใหญ่และพิณสิบสาย 10  พระองค์ ทรงเป็นผู้ประทาน
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ความรอดแก่บรรดากษั ตร ิย์  ผู้ ทรงชว่ยดาวดิผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ ให ้พ้นจากดาบท่ีนํามาซ่ึงความเจ็บปวด 11 ขอทรง
ชว่ยเหลือข้าพระองค์ และขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจาก
มือ คน ต่างด้าว  ผู้ ซ่ึง ปาก ของ เขา พูด เรือ่ง ไร้สา ระ และ ซ่ึ 
งม ือขวาของเขาเป็ นม ือขวาแหง่ความมุสา 12 เพื่อบรรดา
บุตรชายของข้าพระองค์ ทัง้หลายเม่ือ เขายงัหนุ่มๆอยู่ จะ
เป็นเหมือนต้นไม้โตเต็มขนาด เพื่อบรรดาบุตรสาวของข้า
พระองค์ทัง้หลายจะเป็นเหมือนเสาหวัมุม สลักออกมาตาม
แบบพระราชวงั 13 เพื่อยุง้ฉางของข้าพระองค์ทัง้หลายจะ
เต็ม  มี ของบรรจุ อยู ่ ทุกอยา่ง เพื่อแกะของข้าพระองค์ทัง้
หลายมีลูกตัง้พันตัง้หม่ืนตามถนนของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
14 เพื่อววัตัวผู้ของข้าพระองค์ทัง้หลายมีกําลังใช ้แรงงาน 
เพื่อไม่ มี ใครพังเข้ามา  ไม่มี ออกไป เพื่อไม่ มี เสียงรอ้งทุกขใ์น
ถนนหนทางของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 15  ชนชาติ  ผู้  มี พระพร
อยา่งน้ีหลัง่ลงมาถึ งก ็ เป็นสุข  ชนชาติ ซ่ึงพระเจ้าของเขาคือ
พระเยโฮวาห ์ก็  เป็นสุข 

145
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีและความเมตตา

ของพระองค์ บทเพลงสรรเสรญิของดาวดิ
1ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่ พระมหากษัตรยิ ์

ข้าพระองค์จะเยนิยอพระองค์ จะถวายสาธุการแด่พระนาม
ของ พระองค์ เป็น นิจ กาล 2 ข้า พระองค์ จะ ถวาย สาธุการ
แด่ พระองค์  ทุ กๆวนั ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระนามของ
พระองค์เป็นนิจกาล 3 พระเยโฮวาหน้ั์นยิง่ใหญ่ และสมควร
จะสรรเสรญิอยา่งยิง่ ความใหญย่ิง่ของพระองค์น้ันเหลือจะ
หยัง่รู ้ 4คนชัว่อายุ หน ึ่งจะสรรเสรญิพระราชกิจของพระองค์ 
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ให ้คน อกี ชัว่ อายุ หน ่ึง ฟัง และ จะ ประกาศ กิจการ อนั ทรง
อานภุาพของพระองค์ 5 ข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติยศอ ั
นร ุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์ และถึงพระราชกิจ
มหศัจรรย์ของพระองค์ 6  มนษุย ์จะกล่าวถึงอานภุาพแห ่งก 
ิจการอนัน่าเกรงขามของพระองค์ และข้าพระองค์จะเล่า
ถึงความยิง่ใหญ่ของพระองค์ 7 เขาทัง้หลายจะโฆษณาข่าว
เล่ืองลือให้ระลึกถึงคุณความดีอ ันอ ุดมของพระองค์ ออกมา 
และจะรอ้งเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์ 8 พระเย
โฮวาห์ทรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา ทรง
กริว้ชา้และมีความเมตตาอยา่งอุ ดม 9 พระเยโฮวาห์ทรง
ดีต่อทุกคน และความเมตตาของพระองค์ มี  อยู ่เหนือพระ
ราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์ 10  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
ราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ และว ิสุทธ ิ
ชนทัง้สิน้ของพระองค์จะถวายสาธุการแด่ พระองค์ 11 เขา
ทัง้หลายจะพูดถึงสงา่ราศี แห ่งราชอาณาจักรของพระองค์
และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์ 12  เพื่อให ้กิจการอนั
ทรงอานภุาพของพระองค์ และสงา่ราศีอ ันร ุ่ง โรจน์ แห ่ง
ราชอาณาจักรของพระองค์ แจ ้งแก่ บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์
13 ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจั กรน ิรนัดร์
และอาํนาจการปกครองของพระองค์ ดํารงอยู ่ตลอดทุกชัว่
อายุ 14 พระเยโฮวาห์ทรงชู ทุ กคนท่ี กําลังจะล้มลง และ
ทรงยกทุกคนท่ี โน ้มตัวลงให ้ลุกขึ้น 15  นัยน์ ตาทัง้ปวงมอง
ดู พระองค์ และ พระองค์ ประทาน อาหาร ให ้ตาม เวลา 16  
พระองค์ ทรงยื่นพระหตัถ์ของพระองค์  พระองค์ ทรงให ้สิ ่ง
สารพัดท่ี มี  ช ีว ิตอ ิม่ตามความปรารถนา 17 พระเยโฮวาหท์รง
ชอบธรรมตามทางทัง้สิน้ของพระองค์ และทรงบร ิสุทธ ์ิใน
การกระทําทัง้ สิน้ของพระองค์ 18 พระเยโฮวาห์ทรงสถิต



เพลงสดุ ดี 145:19 cc เพลงสดุ ดี 146:8

ใกล้ ทุ กคนท่ีรอ้งทูลพระองค์  ทุ กคนท่ีรอ้งทูลพระองค์ตาม
ความจรงิ 19  พระองค์ จะทรงโปรดตามความปรารถนาของ
บรรดาผู้ ท่ี ยาํเกรงพระองค์  พระองค์ จะทรงสดับเสียงรอ้ง
ทูลของเขาด้วย และจะทรงชว่ยเขาให ้รอด 20 พระเยโฮวาห์
ทรงสงวนทุกคนท่ีรกัพระองค์ ไว ้ แต่ บรรดาคนชัว่  พระองค์ 
จะทรงทําลาย 21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสรญิพระเย
โฮวาห์ และให้บรรดาเน้ือหนังทัง้สิน้ถวายสาธุการแด่พระ
นามบร ิสุทธ ิ์ของพระองค์เป็นนิจกาล

146
นักแต่งสดุ ดี ปฏิญาณวา่จะสรรเสรญิพระเจ้าเป็นนิตย์

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  โอ  จิ ตใจของข้าพเจ้า
เอย๋ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 2 ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิ
พระเยโฮวาห ์ตราบเท่าท่ี ข้าพเจ้ามี ช ีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะรอ้ง
เพลงสรรเสรญิพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะท่ีข้าพเจ้ายงัเป็น
อยู่ 3 อยา่วางใจในเจ้านายหรอืในบุตรของมนษุย์ ซ่ึงไม่ มี 
ความชว่ยเหลืออยู่ในตัวเขา 4 เม่ือลมหายใจของเขาพราก
ไป เขาก็ กล ับคืนเป็นดิน ในวนัเดียวกันน้ันความคิดของเขา
ก็ พินาศ 5  คนที ่ ผู้ อุปถัมภ์ ของเขาคือพระเยโฮวาห์ของยา
โคบก็ เป็นสุข คือผู้ ท่ี ความหวงัของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา 6  ผู้  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ทะเลและบรรดาสิง่ของท่ี อยู ่ในน้ัน  ผู้ รกัษาความจรงิไว ้เป็น
นิตย ์7  ผู้ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรมให ้แก่  คนที ่ ถู  กบ ีบบังคับ
 ผู้ ประทานอาหารแก่ คนที ่ หวิ พระเยโฮวาหท์รงปล่อยผู้ ถู  กค 
ุมขังให ้เป็นอสิระ 8 พระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของคนตาบอด
พระเยโฮวาห์ทรงยกคนท่ีตกต่ํา ให ้ลุกขึ้น พระเยโฮวาห์
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ทรงรกัคนชอบธรรม 9 พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าดู คนต่างด้าว 
 พระองค์ ทรงชูลูกกําพรา้พ่อและหญิ งม ่าย  แต่  พระองค์ ทรง
พลิกทางของคนชัว่ 10 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองเป็น
นิตย์  โอ ศิโยนเอย๋ พระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชัว่
อายุ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

147
 ผู้  พยากรณ์ ตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด เป็นการดี ท่ี จะรอ้งเพลง
สรรเสรญิพระเจ้าของเรา เพราะการกระทํา น้ันเป็ นที ่ น่า
ยนิดี และ การ สรรเสรญิ ก็ เหมาะ สม 2 พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ก่อสรา้งเยรูซาเล็มขึ้น  พระองค์ ทรงรวบรวมคนอสิราเอล
ท่ีต้องกระจัดกระจายไป 3  พระองค์ ทรงรกัษาคนท่ี ชอกชํ้า
ระกําใจ และทรงพันผูกบาดแผลของเขา 4  พระองค์ ทรงนับ
จํานวนดาว  พระองค์ ทรงตัง้ชื่ อม ันทุกดวง 5  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเราใหญ่ยิง่และทรงฤทธานุภาพอุ ดม ความเข้าใจ
ของพระองค์น้ั นว ัดไม่ ได้ 6 พระเยโฮวาห์ทรงชูคนใจถ่อม
ขึ้น  พระองค์ ทรงเหวีย่งคนชัว่ลงถึ งด ิน 7จงรอ้งเพลงโมทนา
พระคุณถวายพระเยโฮวาห์ จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจ้า
ของเราด้วยพิณเขาคู่ 8  ผู้ ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ  ผู้ ทรง
เตรยีมฝนให ้แก่  แผ่ นดินโลก  ผู้ ทรงกระทําให้หญ้างอกบน
ภู เขา 9  พระองค์ ทรงประทานอาหารแก่ สัตว ์และแก่ลูกกา
ท่ี รอ้ง 10 ความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์ มิได้  อยู ่ ท่ี กําลังของม้า
ความปร ีดี ของพระองค์ มิได้  อยู ่ ท่ี ขาของมนษุย์ 11  แต่ พระเย
โฮวาห์ทรงปร ีดี ในคนท่ียาํเกรงพระองค์ ในคนท่ีความหวงั
ของเขาอยู่ ในความเมตตาของพระองค์ 12  โอ เยรูซาเล็ม
เอย๋ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  โอ ศิโยนเอย๋ จงถวาย
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สรรเสรญิแด่พระเจ้าของเธอ 13 เพราะพระองค์ทรงเสรมิ
กําลังดาลประตูของเธอ  พระองค์ ทรงอาํนวยพระพรบุตร
ทัง้หลายท่ี อยู ่ภายในเธอ 14  พระองค์ ทรงกระทําสันติภาพ
ในเขตแดนของเธอ ทรงให้เธออิ ่มด ้วยข้าวสาลี ท่ี  ดี  ท่ีสุด 15  
พระองค์ ทรงใช้พระบัญญั ติ ของพระองค์ออกไปยงัแผ่นดิน
โลก พระวจนะของพระองค์ไปเรว็ 16  พระองค์ ประทานหมิะ
อยา่งปุยขนแกะ  พระองค์ ทรงหวา่นน้ําค้างแข็งขาวอยา่งขี้ 
เถ้า 17  พระองค์ ทรงโยนน้ําแข็งของพระองค์เป็ นก ้อนๆ ใคร
จะทนทานความหนาวของพระองค์ ได้ 18  พระองค์ ทรงใช้
พระวจนะของพระองค์ออกไป และละลายมันเสีย  พระองค์ 
ทรงให้ลมพัด และ น้ํา ก็ ไหล 19  พระองค์ ทรง สําแดงพระ
วจนะของพระองค์ แก่ ยาโคบ  กฎเกณฑ์ และคําตัดสินของ
พระองค์ แก่  อสิราเอล 20  พระองค์  มิได้ ทรงประกอบการเชน่
น้ี แก่  ประชาชาติ อื่นใด และสําหรบัคําตัดสินของพระองค์ 
น้ัน พวกเขาไม่ รู ้จักเลย จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

148
นักแต่งสดุ ดี ตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด จงสรรเสรญิพระเย
โฮวาห์จากฟ้าสวรรค์ จงสรรเสรญิพระองค์ในท่ี สูง 2  ทูต
สวรรค์ ทัง้หลายของพระองค์ จงสรรเสรญิพระองค์ บรรดา
พลโยธาของพระองค์ จงสรรเสรญิพระองค์ 3  ดวงอาทิตย ์
และดวงจันทร์ จงสรรเสรญิพระองค์ บรรดาดาวท่ี ส่องแสง 
จง สรรเสรญิ พระองค์ 4 ฟ้า สวรรค์ ท่ี  สูงสุด จง สรรเสรญิ
พระองค์ ทัง้ น้ําทัง้หลายเหนือฟ้าสวรรค์ 5  ให ้ สิ ่งเหล่าน้ัน
สรรเสรญิพระนามพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา
 สิ ่งเหล่าน้ั นก ็ ถู กเนรมิตขึ้นมา 6 และพระองค์ทรงสถาปนา
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มันไว้เป็นนิจกาล  พระองค์ ทรงกําหนดเขตซ่ึ งม ันข้ามไป
ไม่ ได้ 7 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์จากแผ่นดินโลกนะ  เจ้ า
มังกรทัง้หลายและท่ีน้ําลึกทัง้ปวง 8 ไฟกั บลู กเหบ็ หมิะกับ
หมอก  ลมพายุ กระทําตามพระวจนะของพระองค์ 9 บรรดา
ภูเขาและเนินเขาทัง้ปวง  ต้นไม้  มี ผลและไม้สนสีดาร ์ทัง้
ปวง 10  สัตว ์ป่าและสัตว ์ใช ้ ทัง้ปวง  สัตว ์เล้ือยคลานและ
นกท่ี บิ นได้ 11 บรรดากษั ตร ิย์ของแผ่นดินโลกและชนชาติ 
ทัง้หลาย  เจ้ านายและผู้พิพากษาทัง้ปวงของแผ่นดินโลก
12 และคนหนุ่มกั บท ้ังสาว  คนแก่ และเด็ก 13  ให ้ทัง้หลาย
เหล่าน้ีสรรเสรญิพระนามพระเยโฮวาห์ เพราะพระนามของ
พระองค์ เท่ าน้ั นที ่ ประเสรฐิ สงา่ราศีของพระองค์ อยู ่เหนือ
แผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ 14  พระองค์ ทรงยกยอ่งเขาแหง่
ประชาชนของพระองค์  ผู้ ทรงเป็ นที ่สรรเสรญิของบรรดาว ิ
สุทธ ิชนของพระองค์ คือชนชาติ อสิราเอล ประชาชนท่ี อยู ่ 
ใกล้  พระองค์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

149
การตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรกั

ศิ โยน 
1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด จงรอ้ง เพลงบทใหม่

ถวาย พระ เย โฮ วาห์ รอ้ง บท สรรเสรญิ ถวาย พระองค์ ใน ชุ 
มน ุมว ิสุทธ ิ ชน 2  ให ้อสิราเอล ยนิดี ใน ผู้ สรา้ง ของ เขา  ให ้ 
บุ ตรทัง้หลายของศิโยนเปรมปร ีดิ ์ในกษั ตร ิย์ของเขา 3  
ให ้เขา สรรเสรญิพระนามของ พระองค์ ด้วย เต้นราํ  ให ้เขา
ถวายเพลงสรรเสรญิแด่ พระองค์ ด้วยราํมะนาและพิณเขา
คู่ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปร ีดี ในประชาชนของพระองค์
 พระองค์ จะ ทรง ประดับ คน ใจ ถ่อม ด้วย ความ รอด 5  ให ้ว ิ
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สุทธ ิชนลิงโลดในสงา่ราศี  ให ้เขารอ้งเพลงบนท่ีนอนของ
เขา 6  ให ้การสรรเสรญิอยา่งสูงแด่พระเจ้าอยู่ในปากของ
เขา และให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขา 7 เพื่อทําการแก้
แค้นบรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนชาติ ทัง้หลาย 
8 เพื่อเอาตรวนล่ามบรรดากษั ตร ิย์ของเขา และเอาเครือ่ง
เหล็กจองจําล่ามบรรดาขุนนางของเขา 9 เพื่อจะกระทําแก่
เขาตามคําพิพากษาท่ีบันทึกไว ้แล้ว  น่ี  เป็นเกียรติ  แก่ บรรดา
ว ิสุทธ ิชนของพระองค์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

150
การ ตัก เตือน ให้ สรรเสรญิ พระเจ้า ด้วย เครือ่ง ดนตร ี

ต่างๆ 
1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด จงสรรเสรญิพระเจ้า

ในสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ จงสรรเสรญิพระองค์ในพื้น
ฟ้าอนัอานภุาพของพระองค์ 2 จงสรรเสรญิพระองค์เพราะ
กิจการ อนั อานภุาพ ของ พระองค์ จง สรรเสรญิ พระองค์
ตามความยิง่ ใหญ่อยา่งมากของพระองค์ 3 จงสรรเสรญิ
พระองค์ด้วยเสียงแตร จงสรรเสรญิพระองค์ด้วยพิณใหญ่
และพิณเขาคู่ 4 จงสรรเสรญิพระองค์ด้วยราํมะนาและการ
เต้นราํ จงสรรเสรญิพระองค์ด้วยเครือ่งสายและขลุ่ย 5 จง
สรรเสรญิพระองค์ด้วยเสียงฉ่ิง จงสรรเสรญิพระองค์ด้วย
เสียงฉาบ 6 จงให ้ทุ กสิ่งท่ีหายใจสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ จง
สรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 
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