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ประวัติความเป็นมาของ

เพลงสดุดี

หนังสือ สดุดีประกอบ ด้วย บทเพลง และ บท กวี 150 บท
เล่มอ่น
ื ๆ ใน พระ คัมภีรได้
์ ถูก เขียน ขึ้น ใน ลักษณะ เป็น เล่ม
เดียว แล้ว หลัง จากนั ้น คนที่มีความปรารถนาดีได้แบ่ง เล่ม
เหล่านั ้นเป็น บท และข้อต่างๆเพื่อ จะช่วยให้ใช้เล่มเหล่านั ้น
อย่างสะดวกขึ้น
ถึง แม้ว่า เรา เรียก เล่มนี้ว่า “เพ ลง สดุดีของ ดา วิด”
กษั ตริยดาว
์
ิด ไม่ได้เขีย นทุกๆ บท ใน หนั งสือ สดุดีนี้ อา สาฟ
ได้เขียนบทเพลง 12 บท (50; 73-83) เอธานได้เขียนบทเพลง
หนึ่ ง บท (89) โมเสส ได้เขีย นบ ท เพลง บท เดียว (90) และ
บทเพลงบางบทเราไม่รู ว่้ า ใครเป็น ผู้เขียน แต่กษั ตริยดาว
์
ิด
ได้เขียนบทเพลงส่วนมาก
วิธแต่
ี งบ ทก วี ของ พวก ฮีบรู เป็น ดังนี้ เขา ใช้ คํา สัมผัส
ประโยคคู่ ประโยคซํ้า และประโยคที่มีความหมายตรงกัน
ข้าม บทเพลง ส่วน ใหญ่ เป็น คํา อธิษฐาน และ คํา สรรเสริญ
แต่บาง บท เป็น คํา พยากรณ์ มีคํา พยากรณ์ หลาย ข้อ เกี่ยว
กับพระเยซูคริสต์ (สดด 2; 22; 69:8-9 ให้เปรียบกับ ลก 24:2526)
บทเพลงทุก บทมาจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ที่เขีย
นขึ้น พระเจ้า ทรงดลใจผู้เขียนและเขาเขียนตามการดลใจ
นั ้น หนังสือ สดุดีนี้ มัง่ คังด
่ ้วยเรือ
่ งการถวายตัว ต่อ พระเจ้า
การอธิษฐาน การสรรเสริญ พระเจ้า การแนะนํา และการ
ช่วย เหลือ คริสเตียน ควร ท่องจํา บทเพลง บาง บท ทัง้ หมด
และบางข้อจากบทเพลงอื่น ๆ
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เล่มที่หน่งึ ซึ่งเปรียบกับหนั งสือปฐมกาล เกี่ยวกับมนุษย์
ความสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า
1 บุคคล ผู้ไม่ดําเนิ น ตาม คํา แนะนํา ของ คน อธรรม หรือ
ยืน อยู่ ในทางของคนบาป หรือ นั ่ง อยู่ ในที่ นั่ง ของคนที่ ชอบ
เยาะเย้ย ผู้นั ้นก็เป็นสุข 2 แต่ความปีติยินดีของผู้ นั้น อยู่ ใน
พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงพระราช
บัญญัติของพระองค์ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน 3 เขาจะเป็น
เช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้รม
ิ ธารนํ้า ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบ
ก็จะไม่เหีย
่ วแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทําก็จะจําเริญขึ้น
คนอธรรมขาดความสุข

4 คนอธรรมไม่เป็ นเช่นนั ้น แต่เป็ นเหมือนแกลบซึ่งลมพัด

กระจายไป 5 เหตุฉะนั ้น คนอธรรมจะไม่ ยงั ่ ยืน อยูได้
่ เมื่อ ถึง
การพิพากษา หรือ คนบาปไม่ ยน
ื ยงในที่ ชุมนุมของคนชอบ
6
ธรรม เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทราบทางของคนชอบธรรม
แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

2

ราชอาณาจักรของพระบุตร
เหตุใด ชน ต่าง ชาติ จึง กระทํา โกลาหล ขึ้น และ ชนชาติ
ทัง้ หลายคิด อ่านในการที่ไร้ประโยชน์ 2 บรรดากษั ตริย์แห่ง
แผ่น ดิน โลก ตัง้ ตนเอง ขึ้น และ นั ก ปกครอง ปรึกษากัน ต่อ
สู้ พระ เย โฮ วาห์ และ ผู้รบ
ั การ เจิม ของ พระองค์ กล่าว ว่า
3 “ให้เรา ระเบิด สาย แอก ของ เขา ให้ขาด สะบัน
้ และ ขจัด
4
บังเหียน ของ เขา ให้ พ้น จาก เรา” พระองค์ผู้ประทับ ใน
สวรรค์ จะทรงพระสรวล องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงเย้ยหยัน
เขา เหล่า นั ้น 5 แล้ว พระองค์ จะ ตรัส กับ เขา ทัง้ หลาย ด้วย
1
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พระพิโรธ และกระทํา ให้ เขาสยดสยองด้วยความกริว้ ของ
พระองค์ ตรัสว่า 6 “เราได้ตัง้ กษั ตริย์ของเราไว้แล้วบนศิโยน
ภูเขา อัน บริสุทธิ์ ของ เรา” 7 ข้าพเจ้า จะ ประกาศ พระ ดํารัส
ของ พระองค์ พระ เย โฮ วาห์ รบ
ั สังก
่ ับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้า เป็น
บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ให้กําเนิ ด แก่เจ้าแล้ว 8 จงขอจาก
เราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของ
เจ้า ตลอดทัง้ แผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเจ้า 9 เจ้าจะ
ตี เขาให้ แตกด้วยคทาเหล็ก และฟาดให้ แหลกเป็น ชิน
้ ๆดุจ
ภาชนะของช่างหม้อ”
ทรงชักชวนกษั ตริย์ทัง้ หลายให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
เพราะฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้า แต่กษั ตริยทั
์ ง้ หลาย จงฉลาด
เถิด ข้า แต่ นั ก ปกครอง แห่ง แผ่น ดิน โลก จง รับคํา เตือน
เถิด 11 จง ปรน นิ บัติพระ เย โฮ วาห์ ด้วย ความ ยําเกรง และ
จงเกษมเปรมปรีดิ์ ด้วยตัว สัน
่ 12 จงจุบ พระบุตรเถิด เกลือก
ว่า พระองค์ จะ ทรง พระพิโรธ และ เจ้า ต้อง พินาศ จาก ทาง
นั ้น เมื่อ พระพิโรธของพระองค์ นั้น จุด ให้ลุกแต่น้ อย ความ
สุขเป็นของคนทัง้ หลายผู้วางใจในพระองค์
10

3
เราปลอดภัย เพราะพระเจ้า ทรงป้องกัน เพลงสดุดีของ
ดาวิด เมื่อเสด็จหนี จากอับซาโลมโอรสของพระองค์
1 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ศัตรู ของ ข้า พระองค์ทวีมาก ขึ้น
เหลือ เกิน คู่อริมากมายเหล่า นี้ กําลัง ลุก ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์
2 มีคนเป็ นอันมากกําลังกล่าวถึงจิตวิญญาณข้าพระองค์ว่า
“ใน พระเจ้า ไม่มีทาง รอด สําหรับ เขา” เซ ลาห์ 3 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็น โล่ ล้อมรอบตัว ข้า พระองค์
พระองค์ทรง เป็น สง่า ราศี ของ ข้า พระองค์ และ ทรง เป็น
ผู้ชูศีรษะของข้า พระองค์ไว้ 4 ข้าพเจ้า ร้องทูล พระเยโฮวาห์
ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า และ พระองค์ ทรง ฟัง ข้าพเจ้า จาก
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ภูเขา อัน บริสุทธิ์ ของ พระองค์ เซ ลาห์ 5 ข้าพเจ้า นอน ลง
และหลับ ไป ข้าพเจ้า กลับ ตื่น ขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
อุปถัมภ์ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้า ไม่กลัว คน เป็น หมื่นๆ ซึ่ง ตัง้ ตน
ต่อสู้ ข้าพเจ้า อยูรอบ
่
ด้าน 7 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ โปรด
ทรงลุก ขึ้น โอ ข้าแต่ พระเจ้า ของข้าพระองค์ โปรดทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้พ้น เพราะพระองค์ทรงตบแก้มศัตรู ทัง้ หลาย
ของข้าพระองค์ และทรงทุบฟันของคนอธรรมทัง้ ปวง 8 การ
ช่วยให้ รอดเป็น ของพระเยโฮวาห์ ขอพระพรของพระองค์
หลัง่ ลงเหนื อประชาชนของพระองค์เทอญ เซลาห์

4

ดาวิด อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์ ถึง หัว หน้า นั กร้ อง
ใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความชอบธรรมของข้า พระองค์
ขอทรงโปรดสดับเมื่อข้าพระองค์รอ
้ งทูล เมื่อข้าพระองค์จน
ตรอก พระองค์ทรงประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ข้า
พระองค์ และทรงฟัง คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ 2 โอ บุตร
ทัง้ หลาย ของ มนุษย์เอ๋ย ท่าน จะ ทําให้เกียรติของ ข้าพเจ้า
กลายเป็น ความอับอายอีก นานเท่าใด ท่านจะรัก สิง่ ไร้สาระ
และแสวงหาการมุสาอีกนานเท่าใด เซลาห์
จงวางใจในพระเยโฮวาห์
จงทราบเถิด ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงแยกคนที่ ตามทาง
ของ พระเจ้า ไว้ สําหรับ พระองค์ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง สดับ
เมื่อ ข้าพเจ้า ทูล พระองค์ 4 โกรธก็ โกรธเถิด แต่อย่า ทําบาป
จงคํานึ ง ในใจเวลาอยู่ บนที่นอนและสงบอยู่ เซลาห์ 5 จง
ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความชอบธรรมและวางใจในพระ
เยโฮวาห์ 6 มีคนเป็นอัน มากกล่าวว่า “ผู้ใดจะแสดงสิงด
่ ีๆ
3
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ให้ เรา ได้เห็ นบ้าง ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เปล่ง แสง
สว่างจากสีพระพักตร์ของพระองค์ มาเหนื อ ข้า พระองค์ทัง้
หลาย ” 7 พระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของ
ข้าพระองค์มากกว่าเมื่อพวกเขาได้ข้าวและนํ้าองุน
่ มากมาย
8 ข้า พระองค์ จะ เอนกาย ลง นอน หลับใน ความ สันติ ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์เท่านั ้นที่ ทรง กระทํา ให้ ข้า
พระองค์อาศัยอยูอย่
่ างปลอดภัย

5
คน อธรรม ไม่ได้รับ พระ เมตตา ถึง หัว หน้า นั กร้ อง ใช้
เครือ
่ งเป่า เพลงสดุดีของดาวิด
1

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ
ถ้อยคํา ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง พิจารณา เสียง ครํา่ ครวญ
ของข้า พระองค์ 2 ข้า แต่ พระบรมกษั ตริย์ และพระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ ขอทรงฟัง เสียงร้องทูล ของข้า พระองค์ เพราะ
ข้า พระองค์ จะ อธิษฐาน ทูล ต่อ พระองค์ 3 โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ ใน เวลา เช้า พระองค์ จะ ทรง สดับ เสียง ของ ข้า
พระองค์ ในเวลาเช้า ข้า พระองค์ จะเตรียมคํา อธิษฐานทูล
ต่อพระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่ 4 ด้วยว่าพระองค์มิได้ทรงเป็น
พระเจ้า ผู้ปีติยินดีใน ความ ชัว่ ความ ชัว่ ร้าย จะ ไม่ อาศัย อยู่
กับ พระองค์ 5 คนโง่เขลาจะไม่ ยน
ื อยู่ เฉพาะพระเนตรของ
พระองค์ พระองค์ทรงเกลียดชัง ผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้
6 พระองค์จะ ทรง ทําลาย ผู้ที่พูดมุสา พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
สะอิดสะเอียนต่อผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง
ดาวิดวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนําท่าน
แต่โดย ความ เมตตา อัน บริบูรณ์ ของ พระองค์ ข้า
พระองค์จะเข้า ไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระองค์ ข้า พระองค์
จะนมัสการตรงต่อ พระวิหารอัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ ด้วย
7
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ความยําเกรงพระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เนื่ องด้วย
พวก ศัตรู ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง นํา ข้า พระองค์ ไป โดย
ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ขอ ทรง โปรด ทํา ทาง ซึ่ง ข้า
พระองค์ เดิน นั ้น ให้ราบรืน
่ 9 เพราะในปากของเขาเหล่า นั ้น
ไม่มีความ สัตย์ซื่อ จิต ใจ ของ เขา ก็ คือ ความ ชัว่ ร้าย ลํา คอ
ของเขาคือ หลุม ฝัง ศพที่ เปิดอยู่ เขาประจบสอพลอด้วยลิน
้
ของเขา 10 โอ ข้า แต่พระเจ้า โปรดทําลายพวกเขา และให้
เขา ทัง้ หลาย ล้ม ลง ด้วย ความ คิด เห็น ของ ตนเอง เหตุการ
ละเมิดเป็นอันมากนั ้นขอทรงขับไล่ เขาออกไปเนื่ องจากเขา
ทัง้ หลาย ได้ กบฏ ต่อ พระองค์ 11 แต่ให้คน ทัง้ ปวง ที่ วางใจ
ในพระองค์ นั้น เปรมปรีดิ์ ให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชม
ยินดีอยูเสมอ
่
เพราะพระองค์ ทรงป้องกัน เขาไว้ ให้คนที่ รก
ั
12
พระนามของพระองค์ ปรีดาปราโมทย์อยูในพระองค์
่
ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ จะทรงอํานวยพระพรแก่
คน ชอบ ธรรม พระองค์จะ ทรง คุ้มครอง เขา ไว้ ด้วย ความ
โปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา

6
ดาวิด บ่น แต่ได้ชนะพวกศัตรู ของท่าน ถึง หัว หน้า นั กร้
องใช้เครือ
่ งสายตามทํานองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ อย่า ทรง ขนาบ ข้า พระองค์
เมื่อ ทรง โกรธ และ ขอ อย่า ทรง ลง ทัณฑ์ ข้า พระองค์ ด้วย
พระพิโรธ ของ พระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง
พระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ออ
่ นระโหยโรย
แรง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะ
กระดูก ของข้า พระองค์ทุกข์ยากลําบากนั ก 3 ทัง้ จิตใจของ
ข้า พระองค์ก็ทุกข์ยาก ลําบาก อย่าง ยิง่ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ อีกนานสัก เท่าใด 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงหัน
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มาช่วยชีวต
ิ ของข้า พระองค์ให้พ้น ด้วยเถิด โอ ขอทรงช่วย
ข้า พระองค์ให้รอดเพราะเห็น แก่ ความเมตตาของพระองค์
5 เพราะถ้า ในความตาย ไม่มีการระลึก ถึง พระองค์แล้ว ใน
แดน ผู้ ตาย ใคร เล่า จะ โมทนา พระคุณ ของ พระองค์ 6 ข้า
พระองค์ ออ
่ นเปลี้ย ด้วยการครํา่ ครวญ และหลัง่ นํ้าตาท่วม
ที่นอน ตลอด ทัง้ คืน ที่เอนกาย ก็ ชุม
่ โชก ไป ด้วย นํ้าตา ของ
7
ข้า พระองค์ ตาของข้า พระองค์ ทรุ ด โทรมไปเพราะความ
ทุกข์ใจ มันอ่อนเพลีย ลงเพราะคู่อริทัง้ ปวงของข้า พระองค์
8 บรรดา เจ้า ผู้ กระทํา ความ ชัว
่ ช้า จง พราก ไป จาก ข้า เพ
ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง สดับ เสียง ร้องไห้ ของ ข้า แล้ว 9 พระ
เยโฮวาห์ ทรงสดับ คํา วิงวอนของข้า พระเยโฮวาห์ จะทรง
รับคําอธิษฐานของข้า 10 ขอให้ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของข้าได้อายและ
ลําบากยากนั ก ขอให้เขาทัง้ หลายหัน กลับ และได้ รบ
ั ความ
อับอายในพริบตาเดียว

7

ดาวิด อธิษฐาน เรือ
่ ง การ ประสงค์ ร้าย ของ พวก ศัตรู
ชิกกาโยนของดาวิดซึ่งท่านร้องถวายพระเยโฮวาห์เกี่ยวกับ
คําพูดของคูชคนเบนยามิน
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์วางใจอยู่ในพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
ภัย จาก ผู้ ข่มเหง ทัง้ มวล ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น
2 เกรงว่า เขาจะฉี ก จิต วิญญาณข้า พระองค์ เสีย อย่างสิงโต
และฉี ก จิต วิญญาณนั ้น ออกเป็น ชิน
้ ๆ โดยไม่มีผู้ใดช่วยได้
3 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ถ้า ข้า
พระองค์ กระทํา เช่น นี้ คือ ถ้า มี ความ ชัว่ ช้า ใน มือ ของ ข้า
พระองค์ 4 ถ้า ข้า พระองค์ ตอบแทนความชัว่ แก่ผู้ที่ อยูอย่
่ าง
สันติ กับ ข้า พระองค์ (แต่ผู้ที่เป็น ศัตรู ด้วยปราศจากเหตุ ข้า
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พระองค์ เคย ช่วย ผู้ นั ้น ให้ รอดพ้น ไป) 5 ก็ขอ ให้ศัตรู ข่มเหง
จิต วิญญาณ ข้า พระองค์ทัน และ ให้ เขา เหยียบ ยํ่า ชีวต
ิ ข้า
พระ องค์ ลงถึงดิน และ วาง เกียรติยศ ของ ข้า พระองค์ไว้ใน
ผงคลี เซ ลาห์ 6 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ พระองค์ ทรง
ลุก ขึ้น ด้วยพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงขึ้น สู้ ความเกรีย
้ ว
กราด ของ ศัตรู ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ตื่น ขึ้น เพื่อ ทําการ
พิพากษาที่พระองค์ทรงกําหนดแล้ว 7 ดังนั ้นชุมนุมชนชาติ
ทัง้ หลายจะมาอยู่ รอบพระองค์ เพราะเห็น แก่ ชุมนุมนั ้นขอ
ทรงกลับ ไปประทับ บนที่สูง 8 พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษา
ชนชาติทัง้ หลาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิพากษา
ข้า พระองค์ ตามความชอบธรรมของข้า พระองค์ และตาม
ความสัตย์ สุจริตซึ่งมีอยูในข้
่
า พระองค์ 9 โอ ขอให้ความชัว่
ร้าย ของ คน ชัว่ จง มา ถึงที่สิน
้ สุด แต่ขอ ทรง สถาปนา คน
ชอบ ธรรม ขึ้น เพราะ พระเจ้า ผู้ทรง ชอบ ธรรม ทรง ทดลอง
ความคิด และจิตใจทัง้ หลาย 10 การป้องกัน ข้าพเจ้า อยู่ กับ
พระเจ้า ผู้ทรง ช่วย คน ใจ เที่ยง ตรง ให้รอด 11 พระเจ้า ทรง
พิพากษา คน ชอบ ธรรม และ พระเจ้า ทรง พระพิโรธ กับ คน
ชัวท
่ ุก วัน 12 ถ้า มนุษย์ คน ใด ไม่กลับ ใจ พระองค์จะ ทรง ลับ
คม ดาบ ของ พระองค์ พระองค์ทรง โก่ง ธนู เตรียม พร้อม ไว้
13 พระองค์ทรง เตรียม อาวุธ แห่ง ความ ตาย พระองค์ทรง
กระทําให้ลูกธนูของพระองค์ต่อสู้ผู้ข่มเหงทัง้ หลาย 14 ดูเถิด
คน ชัวก
่ ่อ ความ ชัว่ ช้า ขึ้น แล้ว กําลัง ท้อง ความ ชัว่ ช้า และ
คลอด การ มุสา ออก มา 15 เขา ขุด หลุม พราง ไว้ และ ตกลง
ไปในหลุมที่ เขาทํา ไว้นั ้น 16 ความชัว่ ช้า ของเขาจะกลับ มา
สุม ศีรษะ เขา และ ความ ทารุ ณ ของ เขา จะ ลง มาบ นก บาล
ของ เขา เอง 17 ข้าพเจ้า จะ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เนื่ อง
ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ และข้าพเจ้าจะร้องเพลง
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สรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้สูงสุด

8
พระ ราช กิจ และ ความ รัก ของ พระเจ้า ยกย่อง สง่า ราศี
ของ พระองค์ ถึง หัว หน้า นั กร้ อง ตาม ทํา นอ งกิท ทีธ เพ ลง
สดุดีของดาวิด
1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดา
ข้า พระองค์ พระนาม ของ พระองค์ สูงส่ง ยิง่ นั ก ทัวท
่ ัง้ แผ่น
ดิน โลก พระองค์ผู้ทรงตัง้ สง่า ราศี ของพระองค์ไว้เหนื อ ฟ้า
สวรรค์ทัง้ หลาย 2 จากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยงด
ั ูดนม
พระองค์ทรง ตัง้ กําลัง เพราะ บรรดา คู่อริของ พระองค์ เพื่อ
ระงับยับยัง้ ศัตรู และผู้กระทําการแก้แค้น 3 เมื่อข้าพระองค์
พิจารณาดู ฟ้า สวรรค์ อัน เป็น ผลงานแห่ง นิว
้ พระหัตถ์ ของ
พระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนา
ไว้ 4 มนุษย์เป็น ผู้ ใด เล่า ซึ่ง พระองค์ ทรง ระลึก ถึง เขา และ
บุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 5 เพราะ
พระองค์ทรงทําให้เขาตํ่ากว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว
และ ทรง ประทาน สง่า ราศี กับ เกียรติ เป็น มงกุฎ ให้แก่เขา
6 พระองค์ทรงมอบอํานาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจ
ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งทัง้ ปวงอยูใต้
่ ฝ่าเท้าของเขา
7 คือ ฝูง แกะและฝูง วัวทัง
้ สิน
้ ทัง้ สัตว์ป่าด้วย 8 ตลอดทัง้ นก
ในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรต่างๆที่ ไปมาอยู่ตามทะเล
9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็ นเจ้าของบรรดาข้า
พระองค์ พระนามของพระองค์ สูงส่ง ยิง่ นั ก ทัวท
่ ัง้ แผ่น ดิน
โลก
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การ สรรเสริญ พระเจ้า เนื่ อง ด้วย การ พิพากษา ของ
พระองค์ ถึง หัว หน้า นั กร้ อง ตาม ทํา นอ งมุธ ลับ เบน เพ ลง
สดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์
ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ บอก ถึง การ
มหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ 2 ข้า พระองค์ จะ ยินดี และ
ปลาบปลื้ม ใจในพระองค์ โอ ข้า แต่องค์ผู้สูงสุด ข้า พระองค์
จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ 3 เมื่อ พวก
ศัตรู ของ ข้า พระองค์หัน กลับ เขา ทัง้ หลาย ก็ สะดุด และ
พินาศไปต่อ เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ 4 เพราะพระองค์
ทรง ให้ ความ ยุติธรรม และ ความ เที่ยง ตรง แก่ ข้า พระองค์
พระองค์ประทับ บนพระที่นั่ง และประทานการพิพากษาอัน
ชอบ ธรรม 5 พระองค์ได้ทรง ขนาบ บรรดา ประชาชาติ และ
ทรง ทําลาย คน ชัว่ แล้ว ทรง ลบ ชื่อ ของ เขา ออก เสีย เป็น
นิ ตย์ 6 โอ ศัตรู เอ๋ย ความพินาศของเจ้า ได้ สําเร็จ เป็น นิ ตย์
พระองค์ทรง ทําลาย บรรดา หัว เมือง ของ เขา และ ที่ ระลึก
ของ เขา ก็ วอดวาย พร้อม กับ เขา 7 แต่พระ เย โฮ วาห์ จะ
ทรง ยืนยง อยูเป็
่ น นิ ตย์ พระองค์ทรง ตระ เต รี ยม บัล ลังก์
ของพระองค์ เพื่อ การพิพากษา 8 พระองค์จะทรงพิพากษา
โลกด้วยความชอบธรรม พระองค์จะทรงพิพากษาบรรดา
ประชาชาติ ด้วย ความ เที่ยง ธรรม 9 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
เป็นที่ลี้ภัย ของ คน ที่ถูกกด ขี่ ทรง เป็นที่ลี้ภัย ใน เวลา ยาก
ลําบาก 10 บรรดา ผู้ที่รู จั
้ ก พระนาม ของ พระองค์ก็จะ วางใจ
ในพระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์มิได้ทรง
ทอดทิง้ บรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์ 11 จงร้องเพลงสรร
เสริญพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งประทับในศิโยน จงบอกเล่าถึงพระ
ราช กิจ ของ พระองค์ ใน ท่ามกลาง ชนชาติทัง้ หลาย 12 เมื่อ
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พระองค์ทรงไต่สวนเรือ
่ งโลหิต พระองค์ทรงจําเขาทัง้ หลาย
ไว้ พระองค์มิได้ทรงลืมคําร้องทุกข์ของผูถ
้ ่อมตัวลง 13 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ขอทรง
ทอดพระเนตรว่า ข้า พระองค์ ต้องทนทุกข์ ทรมานเพราะคน
ที่เกลียดชัง ข้า พระองค์เพียงใด ข้า แต่พระองค์ ผู้ทรงยกข้า
พระองค์ ข้น
ึ จากประตู ของความตาย 14 เพื่อ ข้า พระองค์ จะ
กล่าวบรรดาคํา สรรเสริญ พระองค์ที่ในประตู ทัง้ หลายแห่ง
ธิดาศิโยน ข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ์ ในการช่วยให้ รอดของ
พระองค์ 15 บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุม ซึ่ง เขาทํา ไว้
และเท้า ของเขาติดตาข่ายซึ่ง เขาเองซ่อนดัก ไว้ 16 พระเย
โฮวาห์ทรงเผยพระองค์ให้ปรากฏแจ้งด้วยการพิพากษาซึ่ง
พระองค์ได้ทรงกระทํา คนชัว่ ถูกดักด้วยกิจการที่ทําด้วยมือ
ของเขาเอง ฮิ ก เกอัน เซลาห์ 17 คนชัว่ จะต้องถอยไปสู่นรก
คือ ประชาชาติ ทัง้ มวลที่ ลืม พระเจ้า 18 เพราะพระองค์ จะไม่
ทรงลืม คนขัดสนเสมอไป และความหวัง ของคนยากจนจะ
ไม่พินาศไปเป็นนิ ตย์ 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น
อย่า ให้มนุษย์มีชัย ได้ แต่ให้บรรดาประชาชาติถูกพิพากษา
ในสายพระเนตรของพระองค์ทัง้ สิน
้ 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงให้ เขายําเกรง และให้ บรรดาประชาชาติ ทราบ
ว่า เขาทัง้ หลายเป็นเพียงมนุษย์เท่านั ้น เซลาห์

10
1

ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ ประทับ ยืน อยูห่
่ าง
ไกล ไฉนพระองค์ ทรงซ่อนพระองค์ เสีย ในยามยากลําบาก
2 คนชัว
่ ข่มเหงคนยากจนอย่างทะนงองอาจ ขอให้เขาติดกับ
บ่วงแร้ว แห่งอุ บายที่ เขาคิด ขึ้น นั ้น 3 เพราะคนชัว่ อวดถึง
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สิง่ ที่ ใจ เขา อยาก ได้นั ้น และ อวยพร คน ที่โลภ ผู้ซึ่ง พระ เย
โฮ วาห์ ทรง เกลียด ชัง 4 เพ ราะ คน ชัวน
้ ด้วย สีหน้าที่เย่อ
่ ัน
หยิง่ ยโสจะไม่ แสวงหาพระเจ้า พระเจ้า มิได้อยูในความคิ
่
ด
ทัง้ สิน
ี
ว่ ร้ายกาจอยูทุ
่ ก เวลา
้ ของเขาเลย 5 วิธการของคนชั
การพิพากษาของพระองค์อยูสู
่ งพ้นสายตาของเขา เขาพ่น
ความร้ายใส่ บรรดาคู่อริของเขา 6 โดยคิด ในใจของเขาว่า
“ข้า จะไม่หวัน
่ ไหว เพราะข้า จะไม่ พบความยากลําบากเลย”
7 การแช่งด่า การล่อลวง และการฉ้ อฉลอยูเ่ ต็มปากของเขา
ความชัว่ ร้ายและความเลวทรามอยูใต้
่ ลิน
้ ของเขา 8 เขานั ่ง
ซุ่ม คอยดัก ทําร้ายอยู่ ตามชนบท และกระทํา ฆาตกรรมคน
ไร้ผิดเสียในที่เร้นลับ ตาของเขาสอดหาคนยากจน 9 เขาซุ่ม
อยู่ ในที่ ลับ เหมือนสิงโตอยู่ ในที่กําบัง เขาซุ่ม อยู่ เพื่อ จับ คน
ยากจน แล้ว เขาฉุ ด ลากคนยากจนมาด้วยตาข่ายของเขา
10 เขาหมอบลงและย่อ ตัว ลง เพื่อ คนยากจนจะจมลงด้วย
พวกที่แข็ง แรงของเขา 11 เขาคิด ในใจว่า “พระเจ้า ลืม แล้ว
พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย”
การทูลขอให้แก้ไขสถานการณ์

12 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า
ขอ ทรง ชู พระหัตถ์ ของ พระองค์ขึ้น ขอ อย่า ทรง ลืม คน ที่
ถ่อม ตัว ลง 13 ไฉน คน ชัว่ จึง ประณาม พระเจ้า และ กล่าว
ใน ใจ ของ ตนเอง ว่า “พระองค์จะ ไม่ ทรง เอา เรือ
่ ง เอา ราว”
14 พระองค์ทรง เห็น เออ พระองค์ทรง พิเคราะห์ความ ยาก
ลําบาก และ ความ โกรธ เคือง แล้ว เพื่อ พระองค์ จะ ได้ ทรง
ดําเนิ น คดี ด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ คนยากจนมอบตัว ไว้
กับ พระองค์ พระองค์ทรง เป็น ผู้ ช่วย คน กําพร้า พ่อ 15 ขอ
พระองค์ ทรงหัก แขนของคนชัว่ และคนกระทํา ชัว่ ขอทรง
ค้นความชัว่ ของเขาออกมาจนหมดสิน
้ 16 พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นพระมหากษั ตริย์อยูเป็
่ นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ บรรดาประชาชาติ
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จะ พินาศ ไป จาก แผ่น ดิน ของ พระองค์ 17 ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ พระองค์ทรงสดับ ความปรารถนาของคนที่ ถ่อมตัว ลง
จะทรงเสริมกําลังใจเขา และพระองค์จะทรงเงีย
่ พระกรรณ
18
สดับ ถ้อยคํา ของเขา เพื่อ ประทานความยุติธรรมแก่ คน
กําพร้า พ่อ และคนถูกบีบ บังคับ เพื่อมนุษย์บนแผ่น ดิน โลก
จะไม่บีบบังคับเขาอีกต่อไป

11

การ ทรง เตรียม และ ความ ยุติธรรม ของ พระเจ้า ถึง หัว
หน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าพเจ้า วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ ท่าน จะ พูดกับ จิตใจ
ข้าพเจ้า อย่างไร ว่า “จง หนี ไป ที่ภูเขา เหมือน นก 2 เพราะ
ดูเถิด คนชัว่ โก่ง ธนู และเอาลูก ธนู พาดสายไว้แล้ว เพื่อ จะ
ยิง เข้าไปอย่างลับๆให้ถูกคนใจเที่ยงธรรม 3 ถ้า รากฐานถูก
ทําลายเสียแล้ว คนชอบธรรมจะทําอะไรได้” 4 พระเยโฮวาห์
ทรงสถิตในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ พระที่นั่งของ
พระเยโฮวาห์อยูบนฟ้
่
า สวรรค์ พระเนตรของพระองค์ มอง
และหนั ง ตาของพระองค์ ทดสอบบุตรทัง้ หลายของมนุษย์
5 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทดสอบ คน ชอบ ธรรม แต่วิญญาณ
ของ พระองค์ ทรง เกลียด ชัง คน ชัว่ และ ผู้ที่รัก ความ ทารุ ณ
โหด ร้าย 6 พระองค์จะ ทรง เท บ่วง แร้ว ต่างๆ เพลิง และ ไฟ
กํามะถัน ใส่คน ชัว่ ลม ที่ แผด เผา จะ เป็น ส่วน ถ้วย ของ เขา
เหล่านั ้น 7 เพราะพระเยโฮวาห์ผู้ชอบธรรมทรงรักความชอบ
ธรรม พระพักตร์ของพระองค์ทอดพระเนตรคนเที่ยงตรง

12

ดาวิดมัน
่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร้
องตามทํานองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด
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1

ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดช่วยเพราะคนที่ ตาม
ทางของพระเจ้า ไม่มีอีก แล้ว และคนสุจริต ได้ อน
ั ตรธานไป
2
จากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ทุกคนกล่าวคํา ไร้ สาระต่อ
เพื่อน บ้าน ของ ตน เขา ทัง้ หลาย พูด ด้วย ริม ฝีปาก ที่ ป้อยอ
และสองใจ 3 พระเยโฮวาห์จะทรงตัด ริม ฝีปากที่ ป้อยอออก
เสีย สิน
้ และ ลินที
้ ่พูด วาจา เย่อ หยิง่ นั ้น ด้วย 4 คือ บรรดา
ผู้ที่กล่าวว่า “เราจะชนะด้วยลิน
้ ของเรา ริม ฝีปากของเรา
เป็น ฝ่าย เรา ใคร จะ เป็น นาย เรา” 5 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
“เรา จะ ลุก ขึ้น เดีย
๋ ว นี้ เพราะ คน ยากจน ถูกบีบ บังคับ และ
คนขัดสนครํา่ ครวญ เราจะจัดเขาไว้ในที่ ปลอดภัยจากคนที่
พ่นความร้ายใส่เขา” 6 พระดํารัสของพระเยโฮวาห์เป็นพระ
ดํารัสที่บริสุทธิ์ เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิในเตาไฟบน
์
7
แผ่นดินแล้วถึงเจ็ดครัง้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะ
ทรงป้องกัน พวกเขาทัง้ หลาย พระองค์จะทรงปกปักรักษา
พวก เขา ไว้ เสมอ จาก พงศ์พันธุนี
์ ้ 8 คน ชัวก
่ ็เพ่นพ่าน ไป มา
อยูรอบด้
่
าน ขณะเมื่อมีการยกย่องคนชัว่ ช้าที่สุด

13
ดาวิ ดร้ องทุกข์ ต่อ พระเจ้า เรือ
่ งความชักช้า ถึง หัว หน้า
นั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืม

ข้า พระองค์เสีย เป็น นิ ตย์หรือ พระองค์จะปิดบัง พระพักตร์
ของ พระองค์ จาก ข้า พระองค์ นาน เท่าใด 2 ข้า พระองค์ จะ
ต้อง ตรึก ตรอง ใน ใจ ของ ข้า พระองค์ และ มีความ ทุกข์โศก
อยู่ ในใจทุก วัน นานเท่าใด ศัตรู ของข้า พระองค์ จะเหนื อ ข้า
พระองค์นานเท่าใด
การทูลขอพระคุณ
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3

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรง
พิจารณา และฟังข้าพระองค์ ด้วยเถิด ทัง้ ขอทรงเพิม
่ ความ
สว่างแก่ ตาข้า พระองค์ เกลื อกว่า ข้า พระองค์ จะหลับอยู่ ใน
ความ ตาย 4 เก รง ว่า ศัตรู ของ ข้า พระองค์ จะ ว่า “เรา ชนะ
เขา แล้ว” เกรง ว่า คู่อริของ ข้า พระองค์ จะ เปรม ปรีดิ์ เพราะ
ข้า พระองค์ กําลัง หวัน
่ ไหว 5 แต่ข้า พระองค์ วางใจในความ
เมตตาของพระองค์ จิตใจของข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ์ ใน
ความ รอด ของ พระองค์ 6 ข้าพเจ้า จะ ร้อง เพลง สรร เส ริญ
พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ ทรงกระทําแก่ ข้าพเจ้าอย่า
งบริบูรณ์

14

คน โง่ที่ไม่เชื่อ ว่า มี พระเจ้า และ มนุษย์ธรรมดา ถึง หัว
หน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 คนโง่รําพึง ในใจของตนว่า “ไม่มีพระเจ้า ” เขาทัง
้ หลาย
ก็เลวทรามลง เขากระทํากิจการที่น่าสะอิดสะเอียน ไม่มีสัก
คนเดียวที่ทําดี 2 พระเยโฮวาห์ทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์
ดูบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่เข้า ใจที่ เสาะ
แสวงหา พระเจ้า 3 เขา ทัง้ หลาย ก็ หลง เจิน
่ ไป หมด เขา ทัง้
หลายก็ เลวทรามลงเหมือนกัน สิน
้ ไม่มีสัก คนเดียวที่ทําดี
ไม่มีเลย 4 บรรดาผู้ที่กระทํา ความชัว่ ช้า ไม่มี ความรู หรื
้ อ คือ
ผู้ที่กิน ประชาชน ของ เรา อย่าง กิน ขนมปัง และ ไม่ ร้อง ทูล
พระเยโฮวาห์ 5 เขาทัง้ หลายอยูที
่ ่นั ่น อย่างน่า สยดสยองยิง่
นั ก เพราะพระเจ้า ทรงสถิต ตลอดชัว่ อายุ ของผู้ชอบธรรม
6 เจ้าได้ ควํา
่ แผนงานของคนยากจนเสีย แต่พระเยโฮวาห์
ทรง เป็นที่ลี้ภัย ของ เขา 7 โอ ขอ การ ช่วย ให้ รอด เพื่ออิส รา
เอลมาจากศิ โยนเสียทีเถิด เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ พวก
เชลยแห่ง ประชาชนของพระองค์กลับ สู่ สภาพเดิม ยาโคบ
จะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี
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ดาวิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิโยน เพลงสดุดีของดา

1

ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ใดจะอาศัย อยู่ ในพลับพลาของ
พระองค์ ผู้ใดจะอยู่ บนภูเขาอัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ 2 คือ
ผู้ที่ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม และประพฤติตามความชอบ
ธรรม และพูด ความจริง จากใจของตน 3 ผู้ซึ่ง ไม่ใช้ลิน
้ ของ
ตน ใน การ นิ นทา ว่า ร้าย ไม่กระทํา ชัว่ ต่อ เพื่อน บ้าน และ
ไม่ตําหนิ เพื่อน บ้าน ของ ตน 4 ใน สายตา ของ เขา คน ถ่อย
เป็น คนที่ถูกดู หมิน
่ เหยียดหยาม เขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยํา เก
รง พระ เย โฮ วาห์ เมื่อ ให้คํา สัตย์ปฏิญาณ แล้ว ต้อง พบ กับ
ความปวดร้าวเขาก็ไม่กลับ คํา 5 เขาเป็น ผู้ที่ให้คนอื่นกู้ เงิน
โดยมิได้คิดดอกเบี้ย และไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิด
ผู้ซึ่งกระทําสิง่ เหล่านี้ จะไม่หวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์

16
ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน มิคทามบทหนึ่ งของ
ดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้า
พระองค์ วางใจ ใน พระองค์ 2 โอ จิต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า
เอ๋ย เจ้าได้ ทูล พระเยโฮวาห์แล้วว่า “พระองค์ทรงเป็น องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์ นอกเหนื อ พระองค์แล้ว ข้า
พระองค์ไม่มีดีเลย ” 3 วิสุทธิชน ใน แผ่น ดิน และ ผู้ประเสริฐ
เป็น พวกที่ ข้าพเจ้า มี ความปีติยินดีทัง้ สิน
้ ด้วย 4 แต่บรรดา
ผู้ที่รีบ ติดตาม พระ อื่น ความ ทุกข์โศก ของ เขา ก็ทวีขึ้น
ข้าพเจ้า จะ ไม่ ถวาย เครือ
่ ง ดื่ม บูชา แห่ง เลือด ของ พวก เขา
หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระนั ้น
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การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์
5 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น ส่วนมรดกและถ้วยของข้าพเจ้า
พระองค์ทรง รักษา ส่วน ของ ข้า พระองค์ไว้ 6 เขตแดน ของ
ข้าพเจ้า เป็นที่ที่ร่มรืน
่ เออ ข้าพเจ้า มี มรดกที่ดี 7 ข้าพเจ้า จะ
สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ ผู้ประทาน คํา ปรึกษา แก่ข้าพเจ้า
เออ ใน กลาง คืน จิตใจ ของ ข้าพเจ้า เตือน สอน ข้าพเจ้า
8 ข้าพเจ้า ตัง
้ พระเยโฮวาห์ไว้ตรงหน้า ข้าพเจ้า เสมอ เพราะ
พระองค์ประทับทม
ี่ ือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวัน
่ ไหว
9 เพราะ ฉะนั ้น จิตใจ ของ ข้าพเจ้า จึง ยินดี และ จิต วิญญาณ
ของ ข้าพเจ้า ก็ปรีดา เนื้ อ หนั ง ของ ข้าพเจ้า จะ พักพิง อยู่ ใน
ความหวังใจด้วย 10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิง้ จิตวิญญาณ
ของ ข้า พระองค์ไว้ใน นรก ทัง้ จะ ไม่ ทรง ให้องค์บริสุทธิของ
์
11
พระองค์ เปื่ อยเน่า ไป พระองค์จะทรงสําแดงวิถีแห่งชีวต
ิ
แก่ ข้า พระองค์ ต่อ พระพักตร์พระองค์มีความชื่น บานอย่าง
เปี่ ยมล้น ใน พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์มีความ เพลิดเพลิน
อยูเป็
่ นนิ ตย์

17
ดาวิด ขอ พระเจ้า ทรง ป้องกัน ท่าน จาก พวก ศัตรู คํา
อธิษฐานของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ ความฝ่ายยุติธรรม
ทรง ฟัง คําร้อง ทูล ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ
สดับ คํา อธิษฐาน ของ ข้า พระองค์ ซึ่ง มา จาก ริม ฝีปาก
ที่ไม่มีการหลอกลวงของข้า พระองค์ 2 ขอให้การชนะความ
ของ ข้า พระองค์ มา จาก พระ พักตร์พระองค์ ขอ พระเนตร
ของพระองค์ ทรงเห็นสิง่ เที่ยงธรรม 3 เมื่อ พระองค์ ทรงลอง
จิตใจของข้า พระองค์ และเสด็จ เยีย
่ มเยียนข้า พระองค์ ใน
เวลากลางคืน เมื่อ ทรงทดสอบข้า พระองค์แล้ว พระองค์จะ
ไม่ ทรง พบ ความ ชัว่ ใน ข้า พระองค์เลย ข้า พระองค์ ตัง้ ใจ
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แล้วว่าปากของข้าพระองค์จะมิได้ละเมิด 4 เกี่ยวด้วยกิจการ
ของ มนุษย์ โดย พระ วจนะ จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์ ข้า
พระองค์มิได้ข้องเกี่ยวกับ ทางแห่ง คนทารุ ณ โหดร้าย 5 ขอ
ให้ย่าง เท้า ของ ข้า พระองค์ แนบ สนิ ท กับ วิถี ของ พระองค์
เพื่อ เท้า ของ ข้า พระองค์มิได้พลาด 6 โอ ข้า แต่พระเจ้า ข้า
พระองค์ ร้อง ทูล ถึง พระองค์ เพราะ พระองค์ จะ ทรง สดับ
ข้า พระองค์ ขอ ทรง เอียง พระกร รณ สดับ ถ้อยคํา ของ ข้า
พระองค์ ด้วย เถิด 7 โอ ข้า แต่ พระ ผู้ ช่วย ของ บรรดา ผู้
แสวงหา ที่ลี้ภัย จาก ปฏิปักษ์ ของ เขา ณ พระหัตถ์ ขวา ของ
พระองค์ ขอ ทรง สําแดง ความ เมตตา อย่าง มหัศจรรย์ ของ
พระองค์ 8 ขอ ทรง รักษา ข้า พระองค์ ดัง แก้วตา ขอ ทรง
ซ่อน ข้า พระองค์ไว้ภาย ใต้ร่ม ปีก ของ พระองค์ 9 ให้พ้น จาก
คน ชัว่ ผู้ ล้าง ผลาญ และ จาก ศัตรู ผู้คอย เข่น ฆ่า ซึ่ง ล้อม ข้า
พระองค์ไว้โดยรอบ 10 เขาปิด ใจของเขาไว้เพราะเหตุ ความ
มัง่ คัง่ ของ ตน ปาก ของ เขา พูด คํา หยิง่ ยโส 11 เขา สะกด
รอย ข้า พระองค์ เดีย
๋ ว นี้ ได้ล้อม ข้า พระองค์ไว้ เขา จับตา ดู
ข้า พระองค์ เพื่อ จะ เหวีย
่ ง ข้า พระองค์ ลง ดิน 12 เขา เป็น
ดุจ สิงโต ที่ กระหาย เหยื่อ ของ มัน เหมือน ดัง สิงโต หนุ่ม ซึ่ง
ซุ่มดัก ทําร้าย อยู่ ใน ที่ลับ 13 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ
ทรง ลุก ขึ้น ปะทะ เขา ไว้ และ ควํา่ เขา ลง เสีย ขอ ทรง ช่วย
ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ให้พ้น จากคนชัว่ ด้วยดาบของพระองค์
14 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น
จากมนุษย์ผู้ซึ่ง เป็น พระหัตถ์ ของพระองค์ จากมนุษย์แห่ง
โลก นี้ จาก มนุษย์ผู้ซึ่งมี ส่วน ของ ชี วตน
ิ ี้ ผู้ซึ่ง พระองค์ ทรง
ให้ ท้องของเขาเต็ม ไปด้วยทรัพย์สมบัติที่พระองค์ทรงซ่อน
ไว้ พวก เขา มี ลูก หลาน อุ ดม สมบูรณ์ และ ส่วน ที่ เหลือ เขา
มอบไว้ให้แก่ลูกอ่อนของเขา 15 ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะเห็น พระพักตร์ ของพระองค์ ในความชอบธรรม เมื่อ ข้า
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พระองค์ตื่น ขึ้น ข้า พระองค์ จะ อิม
่ เอิบ ใจ ด้วย พระ ลักษณะ
ของพระองค์

18

ดาวิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะเหตุ พระพรอัน มากมาย
ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮ
วาห์ ซึ่งถวายถ้อยคําของเพลงบทนี้ แด่พระเยโฮวาห์ในวันที่
พระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศัตรู ทัง้ หลาย
ของท่าน และจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูล ท่านกล่าวว่า
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กําลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะรักพระองค์ 2 พระเยโฮวาห์เป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้
ช่วยให้พ้นของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ เป็น
กําลัง ของ ข้า พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ จะ วางใจ ใน พระองค์
เป็น ดัง้ เป็น เขาแห่ง ความรอดของข้า พระองค์ เป็นที่ กําบัง
เข้ม แข็ง ของ ข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะ ร้อง ทูล ต่อ พระ
เย โฮ วาห์ผู้ทรง สมควร แก่การ สรรเสริญ และ ข้า พระองค์
จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ พ้น จาก ศัตรู ของ ข้า พระองค์ 4 ความ
โศกเศร้า แห่ง ความตายล้อมข้า พระองค์ไว้ กระแสแห่ง คน
อธรรม ที่ ท่วม ทับ ข้า พระองค์ทําให้ข้า พระองค์กลัว 5 ความ
โศก เศร้า แห่ง นรก ล้อม ข้า พระองค์ไว้ บ่วง มัจจุราช ปะทะ
ข้า พระองค์ 6 ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระ
เย โฮ วาห์ ข้าพเจ้า ร้อง ทูล ขอ ความ ช่วย เหลือ จาก พระเจ้า
ของ ข้าพเจ้า พระองค์ทรง สดับ เสียง ของ ข้าพเจ้า จาก พระ
วิหาร ของ พระองค์ และ เสียง ร้อง ของ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ต่อ
พระ พักตร์พระองค์ ไป ถึง พระกร รณ ของ พระองค์ 7 แล้ว
แผ่น ดิน โลก ก็ สัน
่ สะเทือน และ โคลงเคลง รากฐาน ของ
ภูเขา ก็ หวัน
่ ไหว ด้วย และ สัน
่ สะเทือน เพราะ พระองค์
ทรง กริว้ 8 ควัน ออก ไป ตาม ช่อง พระนาสิก ของ พระองค์
และ เพลิง ผลาญ ออก มา จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์ ถ่าน
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ก็ติด เปลว ไฟ นั ้น 9 พระองค์ทรง โน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลง ด้วย
และ เสด็จ ลง มา ความ มืด ทึบอยู่ใต้พระบาท ของ พระองค์
10 พระองค์ทรงเครู บตนหนึ่ ง แล้วทรงเหาะไป พระองค์ทรง
เหาะไปโดยปีก ของลมอย่างรวดเร็ว 11 พระองค์ทรงกระทํา
ให้ ความ มืด ปกคลุม พระองค์ไว้ ให้เมฆ มืด และ อุมน
้ ้าํ เป็น
พลับพลา ของ พระองค์ 12 มีลูกเห็บ และ ถ่าน เพลิง แตก
ออก มา ทะลุ เมฆ จาก ความ สว่าง สุกใส ข้าง หน้า พระองค์
13 พระ เย โฮ วาห์ ทรง คะ นอ งกึกก้ อง ใน ฟ้า สวรรค์ และ
องค์ผู้สูง สุดก็เปล่ง พระ สุรเสียง คือ ลูกเห็บ และ ถ่าน เพลิง
14 พระองค์ทรง ยิง ลูก ธนู ของ พระองค์ ออก ไป ทําให้เขา
ต่าง กระจัดกระจาย ไป พระองค์ทรง ปล่อย ฟ้าแลบ แปลบ
ปลาบ ทําให้เขา โกลาหล 15 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แล้ว
ก็เห็นก้ นทะ เลต ลอด จน รากฐาน ของ พิภพ ก็ ปรากฏ แจ้ง
เมื่อ พระองค์ ทรง ขนาบ ทะเล ด้วย ลม ที่ พวย พุ่ง จาก ช่อง
พระนาสิก ของ พระองค์ 16 พระองค์ทรง เอื้อม มา จาก ที่ สูง
ทรงจับ ข้าพเจ้า พระองค์ทรงดึง ข้าพเจ้า ออกมาจากนํ้า อัน
มากหลาย 17 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากศัตรู เข้ม
แข็ง ของ ข้าพเจ้า และ จาก บรรดา ผู้ที่เกลียด ชัง ข้าพเจ้า
เพราะ เขา มีอานุ ภาพ เกิน กว่า ข้าพเจ้า มาก นั ก 18 เขา
ขัด ขวาง ข้าพเจ้า ในวันที่ ข้าพเจ้า ประสบ หายนะ แต่พระ
เย โฮ วาห์ ทรง เป็นที่ พักพิง ของ ข้าพเจ้า 19 พระองค์ทรง
นํา ข้าพเจ้า ออก มายัง ที่กว้าง ใหญ่ และ ทรง ช่วย ข้าพเจ้า
ให้พ้น เพราะ พระองค์ ทรง ชื่นชม ยินดี ใน ข้าพเจ้า 20 พระ
เย โฮ วาห์ ประทาน รางวัล แก่ ข้าพเจ้า ตาม ความ ชอบ ธรรม
ของ ข้าพเจ้า พระองค์ทรง ตอบแทน ข้าพเจ้า ตาม ความ
สะอาดแห่งมือ ของข้าพเจ้า 21 เพราะข้าพเจ้า รักษาบรรดา
มรรคา ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ไม่ได้พราก จาก พระเจ้า
ของ ข้าพเจ้า อย่าง ชัว่ ร้าย 22 เพราะ คํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์อยูต่
่ อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิได้ผลักกฎเกณฑ์
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ของ พระองค์ ไป เลย 23 ต่อ พระ พักตร์พระองค์ข้าพเจ้า
ไร้ตําหนิ และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทําความชัว่ ช้า 24 เพราะ
ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง ตอบแทน ข้าพเจ้า ตาม ความ
ชอบ ธรรม ของ ข้าพเจ้า ตาม ความ สะอาด แห่งมือ ของ
ข้าพเจ้า ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ 25 พระองค์จะ ทรง
สําแดงความเมตตาต่อ ผู้ที่มีความเมตตา พระองค์จะทรง
สําแดงพระองค์อย่างไร้ตําหนิ ต่อ ผู้ที่ไร้ตําหนิ 26 พระองค์จะ
ทรง สําแดง พระองค์บริสุทธิต่
์ อ ผู้ที่บริสุทธิ์ พระองค์จะ
ทรง สําแดง พระองค์เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ ผู้ที่คดโกง 27 เพราะ
พระองค์ จะ ทรง ช่วย ประชาชน ที่ ยาก แค้น ให้พ้น แต่ตา ที่
หยิง่ ยโสนั ้น พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ต่ํา ลง 28 พระองค์จะ
ทรงจุด ตะเกียงของข้า พระองค์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ จะทรงกระทํา ความมืด ของข้า พระองค์ให้สว่าง
29 พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ ตะลุย กองทัพ ได้ โดย พระองค์
และ โดย พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า นี้ ข้าพเจ้า สามารถ กระโดด
ข้าม กําแพง ได้ 30 สําหรับ พระเจ้า พระองค์นี้ พระ มรรคา
ของ พระองค์ดีเลิศ ทุก ประการ พระ วจนะ ของ พระ เย
โฮ วาห์พิสูจน์ แล้ว เป็น ความ จริง พระองค์ทรง เป็น ดัง้
ของ บรรดา ผู้ที่วางใจ ใน พระองค์ 31 เพราะ ผู้ ใด จะ เป็น
พระเจ้า นอก จาก พระ เย โฮ วาห์ และ ผู้ ใด เล่า เป็น ศิลา
เว้น แต่พระเจ้า ของ เรา 32 คือ พระเจ้า ผู้ทรง เอา กําลัง คาด
เอว ของ ข้าพเจ้า ไว้ และ ทรง กระทํา ให้ ทาง ของ ข้าพเจ้า
รอบคอบ 33 พระองค์ทรงกระทํา ให้เท้า ของข้าพเจ้า เหมือน
อย่าง ตีน กวาง ตัว เมีย และ ทรง วาง ข้าพเจ้า ไว้ บน ที่สูง
34 พระองค์ทรง ฝึก มือ ของ ข้าพเจ้า ให้ทํา สงคราม ดัง นั ้น
แขน ของ ข้าพเจ้า สามารถ ทําให้คัน ธนูเหล็กกล้า หัก ได้
35 พระองค์ประทาน โล่แห่ง ความ รอด ของ พระองค์ให้ข้า
พระองค์ และ พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์ ทรง คํ้าจุน ข้า
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พระองค์ และ ซึ่ง พระองค์ ทรง น้ อม พระทัย ลง ก็กระทํา ให้
ข้า พระองค์เป็น ใหญ่ขึ้น 36 พระองค์ประทาน ที่ กว้าง ขวาง
สําหรับ ย่าง เท้า ของ ข้า พระองค์ เท้า ของ ข้า พระองค์ จึง
ไม่พลาด 37 ข้า พระองค์ไล่ตาม ศัตรู ของ ข้า พระองค์ทัน
และ ไม่ หัน กลับ จนกว่า เขา จะ ถูก ผลาญ เสีย สิน
้ 38 ข้า
พระองค์ได้แทง เขา ทะลุ เขา จึง ไม่ สามารถ ลุก ขึ้น ได้อีก
เขา ล้ม ลง ที่ใต้เท้า ของ ข้า พระองค์ 39 เพราะ พระองค์
ทรง เอา กําลัง คาด เอว ข้า พระองค์ไว้เพื่อ ทํา สงคราม
พระองค์ทรง กระทํา ให้ พวก ที่ลุก ขึ้น ต่อสู้ กับ ข้า พระองค์
สยบ ลง อย่าง ราบคาบ 40 พระองค์ทรง โปรด ประทาน คอ
ของ ศัตรู ของ ข้า พระองค์แก่ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์
จะ ทําลาย บรรดา ผู้ที่เกลียด ชัง ข้า พระองค์ เสีย สิน
้ 41 เขา
ร้องให้ช่วย แต่ไม่มีใครช่วยให้ รอดได้ เขาร้องทูล พระเยโฮ
วาห์ แต่พระองค์มิได้ทรงตอบเขา 42 ข้า พระองค์ จึง ทุบ เขา
แหลก ละเอียด อย่าง ผงคลี ต่อ หน้า ลม ข้า พระองค์ จึง โยน
เขา ออก ไป เหมือน โคลน ตาม ถนน 43 พระองค์ทรง ช่วย ข้า
พระองค์ให้พ้น จากการยื้อ แย่งกับ ประชาชน และทรงตัง้ ให้
ข้า พระองค์ เป็น หัวหน้า ของบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้า
พระองค์ไม่เคย รู ้ จักก็ จะ ได้ปรนนิ บัติข้า พระองค์ 44 พอ เขา
ได้ยน
ิ ถึง ข้า พระองค์ เขา ก็ จะเชื่อ ฟัง ชน ต่างด้าว จะ ได้ มา
หมอบ ราบ ต่อ ข้า พระองค์ 45 ชน ต่างด้าว นั ้น จะ เสีย กําลัง
ใจ และตัว สัน
่ ออกมาจากที่ กําบังอัน เข้ม แข็ง ของเขาเหล่า
46
นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์อยู่ และศิลาของข้า พระ
องค์ เป็นที่ ควร สรรเสริญ พระเจ้า แห่ง ความ รอด ของ ข้า
พระ องค์ เป็นที่ยกย่อง 47 คือ พระเจ้า ผู้ ประทาน การ แก้
แค้น แก่ ข้า พระองค์ และ ทรง ปราบ ปราม บรรดา ชนชาติ
ทัง้ หลาย ให้อยูภาย
่
ใต้อํานาจ ของ ข้า พระองค์ 48 ผู้ทรง
ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น จาก ศัตรู พระเจ้า ข้า พระองค์ทรง
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ยก ข้า พระองค์ ขึ้น เหนื อ พวก ที่ลุก ขึ้น ต่อสู้ กับ ข้า พระองค์
พระองค์ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น จาก คน ทารุ ณ โหด ร้าย
49 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุ นี้ข้า พระองค์ จึง จะขอ
เทิดทูน พระองค์ไว้ท่ามกลาง ประชาชาติทัง้ หลาย และ ร้อง
เพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ 50 พระองค์ประทาน
ชัยชนะอัน ยิง่ ใหญ่แก่กษั ตริยของพระองค์
์
และทรงสําแดง
ความ เมตตา แก่ผู้ที่พระองค์ทรง เจิม ไว้นั ้น คือ ดา วิด และ
แก่เชื้อพระวงศ์ของท่านเป็นนิ ตย์

19
สิ่งทัง้ ปวงที่ พระเจ้าทรงสร้างแล้วประกาศสง่าราศี ของ
พระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

1 ฟ้าสวรรค์ประกาศสง่าราศีของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้า
สําแดง พระ หัตถกิจ ของ พระองค์ 2 วัน ส่ง ถ้อยคํา ให้แก่วัน
และคืน แจ้ง ความรู ให้
้ แก่คืน 3 วาจาไม่มี ถ้อยคํา ก็ไม่มี และ

ไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงฟ้า 4 ถึงกระนั ้นเสียงฟ้าก็ออกไปทัว่ แผ่น
ดินโลก และถ้อยคําก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพ พระองค์ทรง
ตัง้ พลับพลา ไว้ให้ดวง อาทิตย์ ณ ที่นั ้น 5 ซึ่ง ออก มา อย่าง
เจ้า บ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิง่ ไปตามวิถี ด้วย
ความชื่นบานอย่างชายฉกรรจ์ 6 ดวงอาทิตย์ขึ้น มาจากสุด
ปลายฟ้า สวรรค์ ข้างหนึ่ ง และโคจรไปถึงที่ สุด ปลายอีก ข้าง
หนึ่ ง ไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมันได้
7 พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ รอบคอบและฟื้ นฟูจิต
วิญญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาห์นั้นแน่ นอนกระทําให้
คนรู น
้ ้ อยมีปัญญา 8 กฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์นั้น ถูกต้อง
กระทําให้จิตใจเปรมปรีดิ์ พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์นั้น
บริสุทธิ์กระทําให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 9 ความยําเกรงพระเย
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โฮวาห์นั้น สะอาดหมดจดถาวรเป็น นิ ตย์ คํา ตัดสิน ของพระ
เยโฮวาห์ก็เที่ ยงตรงและชอบธรรมทัง้ สิน
้ 10 น่า ปรารถนา
มากกว่า ทองคํา เออ ยิง่ กว่า ทอง คํา เนื้ อดี มาก นั ก หวาน
ยิง่ กว่า นํ้า ผึ้ง และรวงผึ้ง 11 อนึ่ ง สิ่ง เหล่า นี้ เป็นที่ ตัก เตือน
ผู้รับใช้ของพระองค์ การที่จะรักษาข้อความเหล่านั ้นก็ได้บํา
เหน็ จอันใหญ่ยิง่
ดาวิดทูลขอพระคุณ

12

แต่ผู้ใด เล่า จะ เข้าใจ เรือ
่ ง ความ ผิด พลาด ของ ตน ได้
ขอพระองค์ ทรงชําระข้า พระองค์ให้พ้น จากความผิด ที่ ซ่อน
เร้น อยู่ 13 ขอทรงยับยัง้ ผู้รับ ใช้ของพระองค์ให้พ้น จากบาป
โดย ประมาท นั ้น ด้วย เถิด ขอ อย่า ให้ มันมี อํานาจ เหนื อ ข้า
พระองค์เลย แล้ว ข้า พระองค์ จะไร้ตําหนิ และพ้น จากความ
ผิด จาก การ ละเมิด ที่ยิง่ ใหญ่นั ้น 14 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ และพระผู้ไถ่ของข้า พระองค์ ขอ
ให้ถ้อยคํา จากปากของข้า พระองค์ และการรําพึง ในจิต ใจ
เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด

20

การ ทูล ขอ พระพร โดย ทาง สถาน บริสุทธิ์ ถึง หัว หน้า
นั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 ขอพระเยโฮวาห์ทรงฟังท่านในวันยากลําบาก พระนาม
ของพระเจ้าแห่งยาโคบพิทักษ์รก
ั ษาท่าน 2 ขอพระองค์ทรง
ให้ความช่วยเหลือ มาจากสถานบริสุทธิ์ และทรงเพิม
่ กําลัง
3
ให้แก่ท่านมาจากเมืองศิโยน ขอทรงระลึก ถึง เครือ
่ งถวาย
ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาของท่าน เซ
้ ของท่าน และโปรดปรานเครือ
4
ลาห์ ขอ ทรง ประสิทธิ์ ประสาท ตามใจ ปรารถนา ของ ท่าน
ด้วย และให้ โครงการที่ ท่านคิด นั ้น สําเร็จ ทัง้ สิน
้ 5 เพื่อ พวก
เราจะได้โห่ร้องเนื่ องด้วยความรอดของท่าน และยกธงขึ้น
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ใน พระนามพระเจ้า ของ เรา ขอ พระ เย โฮวาห์ ทรง โปรด ให้
คําทูลขอทัง้ สิน
้ ของท่านสําเร็จเถิด 6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่า
พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ พระองค์จะ
ทรง ฟัง เขา จาก ฟ้า สวรรค์ อัน บริสุทธิ์ ของ พระองค์ และ
โดยชัยชนะอัน ทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์
7 บ้างก็ วางใจในรถรบ บ้างก็ วางใจในม้า แต่เราจะระลึก ถึง
พระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา 8 เขาทัง้ หลายจะล้ม
พับลงไป แต่เราจะลุกขึ้นยืนตรงอยู่ 9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ รอดเถิด ขอให้กษั ตริยทรง
์
ฟังเมื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายร้องทูลต่อท่าน

21
การขอบพระคุณสําหรับชัยชนะ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลง
สดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กษั ตริยจะเปรมปรี
์
ดิใ์ นพระกําลัง
ของ พระองค์ ท่าน จะ ปีติยินดีอย่าง ยิง่ ใน ความ รอด ของ
พระองค์ 2 พระองค์ทรงประสิทธิ์ ประสาทตามใจปรารถนา
ของ ท่าน และ มิได้ทรง ยับยัง้ สิง่ ที่ ริม ฝีปาก ท่าน ทูล ขอ เซ
ลาห์ 3 เพราะพระองค์ทรงอํานวยพรดีแก่ท่าน พระองค์ทรง
สวมมงกุฎ ทองคํา บริสุทธิ์ บนศีรษะของท่าน 4 ท่านทูล ขอ
ชีวต
ิ และพระองค์ก็ประทานชีวต
ิ ยืนนานเป็น นิ ตย์นิ รัน ดร์
5 สง่าราศี ของท่านใหญ่ยง
ิ่ เนื่ องด้วยความรอดของพระองค์
พระองค์ทรง ประ ดับ กษั ตริย์ ด้วย ยศศักดิ์ และ ความ สง่า
โอ่อา่ ตระการ 6 พระองค์ทรง โปรด ให้ ท่าน รับ พระพร อย่าง
ที่สุดเป็นนิ ตย์ และทรงกระทําให้ท่านยินดีปรีดาอย่างเหลือ
ล้น ด้วยสีพระพักตร์ของพระองค์ 7 เพราะกษั ตริย์ วางใจใน
พระ เย โฮ วาห์ และ ด้วย ความ เมตตา ของ พระองค์ผู้สูงสุด
ท่าน จะ ไม่ หวัน
่ ไหว เลย 8 พระหัตถ์ ของ พระองค์ จะ ค้น พบ
เห ล่า ศัตรู ทัง้ หลาย พระหัตถ์ ขวา จะ พบ บรรดา ผู้ที่เกลียด
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ชัง พระองค์ 9 เมื่อ พระองค์ ทรง พระพิโรธ พระองค์จะ ทรง
กระทํา ให้ เขา ร้อน จัด ดัง เตาไฟ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง กลืน
เขาด้วยพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย
10 พระองค์จะทรงทําลายลูก หลานของเขาเสีย จากแผ่น ดิน
โลก และพรากเชื้อสายของเขาจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์
11 แม้เขาทัง
้ หลายได้ ปองร้ายต่อ พระองค์ แม้เขาประดิษฐ์
เรือ
่ งชัว่ ร้าย เขาก็ จะกระทํา ไม่สําเร็จ 12 ฉะนั ้น พระองค์ จะ
ทรงกระทํา ให้ เขาหนี พ่ายไปเมื่อ พระองค์ จะทรงเล็ง ธนู ไป
ตรง หน้า เขา ทีเดียว 13 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เป็นที่
ยกย่องเชิดชูในพระกําลังของพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
จะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์

22
ทรงพยากรณ์ ถึง คํา ตรัส ของพระเยซู บนกางเขน ถึง หัว
หน้านั กร้องตามทํานองอาเยเลท ชาหาร์ เพลงสดุดีของดา
วิด
1 พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ไฉน
พระองค์ ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์เสีย เหตุใด พระองค์ ทรง
เมิน เฉย ที่ จะ ช่วย ข้า พระองค์ และ ต่อ ถ้อยคํา ครํา่ ครวญ
ของ ข้า พระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ ร้อง ทูล ใน เวลา กลาง วัน แต่พระองค์มิได้ทรง ฟัง
ถึง กลาง คืน ข้า พระองค์ ยัง รํา่ ทูล ต่อ ไป ไม่หยุด 3 ถึง
อย่างไร พระองค์ ทรง เป็น องค์บริสุทธิ์ โอ พระองค์ประทับ
เหนื อ คํา สรรเสริญ ของ คน อิสราเอล 4 บรรพบุรุษ ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลายวางใจในพระองค์ เขาทัง้ หลายวางใจ และ
พระองค์ ทรง ช่วย เขา ให้พ้น 5 เขา ร้อง ทูล พระองค์ก็ทรง
ช่วย เขา ให้รอด เขา วางใจ ใน พระองค์ เขา จึงมิได้รับ ความ
อับอาย 6 ข้า พระองค์ เป็น ดุจ ตัว หนอน มิใช่คน คนก็ด่า
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ประชาชน ก็ดู หมิน
่ 7 บรรดา ผู้ที่เห็ นข้า พระองค์ก็หัวเราะ
เยาะ เย้ย ข้า พระองค์ เขา บุ้ย ริม ฝีปาก และ สัน
่ ศีรษะ กล่าว
8
ว่า “เขา วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ ว่า พระองค์ จะ ทรง ช่วย
เขาให้พ้น จงให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น เพราะพระองค์
ทรง พอ พระทัย ใน เขา” 9 ถึง กระนั ้น พระองค์ก็ทรง เป็น
ผู้นํา ข้า พระองค์ ออก มา จาก ครรภ์มารดา และ ทรง ให้ ข้า
พระองค์มีความ หวัง ใจ เมื่อ อยูที
่ ่อก แม่ 10 ตัง้ แต่คลอด ข้า
พระองค์ก็ต้องพึ่งพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ตัง้ แต่ข้า พระองค์ ยงั อยู่ ในครรภ์มารดา 11 ขออย่า
ทรงห่างไกลข้าพระองค์ เพราะความยากลําบากอยูใกล้
่
และ
12
ไม่มีผู้ใดช่วยได้เลย เหล่าวัว ผู้ ล้อมข้า พระองค์ วัว ผู้แข็ง
แรงแห่ง บาชานล้อมข้า พระองค์ไว้ 13 มันอ้า ปากกว้างเข้า
ใส่ ข้า พระองค์ ดัง่ สิงโต ขณะ กัด ฉี ก และ คําราม ร้อง 14 ข้า
พระองค์ถูก เท ออก เหมือน อย่าง นํ้า กระดูก ทัง้ สิน
้ ของ ข้า
พระ องค์ หลุดลุ่ย ไป จิต ใจ ก็ เหมือน ขี้ผึ้ง ละลาย ภายใน อก
ของ ข้า พระองค์ 15 กําลัง ของ ข้า พระองค์เหื อด แห้ง ไป เห
มือ น เศษ หม้อดิน และ ลิน
้ ของ ข้า พระองค์ก็เกาะ ติด ที่ขา
กรรไกร พระองค์ทรง วาง ข้า พระองค์ไว้ใน ผงคลีมัจจุราช
16 พระเจ้า ข้า บรรดาสุ นัข ล้อมรอบข้า พระองค์ไว้ คนทํา ชัว
่
หมู่หน่งึ ล้อม ข้า พระองค์ เขา แทง มือ แทง เท้า ข้า พระองค์
17 ข้า พระองค์ นั บ กระดูก ทัง
้ หลาย ของ ข้า พระองค์ได้เป็น
ชิน
้ เยาะ ข้า พระองค์ 18 เสื้อผ้า ของ
้ ๆ เขา จ้อง มอง และ ยิม
ข้า พระองค์ เขาแบ่ง ปันกัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์ นั้น เขา
ก็ จับ สลากกัน 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ อย่า
ทรง ห่าง ไกล เลย โอ ข้า แต่พระองค์ กําลัง ของ ข้า พระองค์
ขอ ทรง เร่ง รีบ มา ช่วย ข้า พระองค์ ด้วย เถิด 20 ขอ ทรง ช่วย
จิตวิญญาณข้าพระองค์ให้พ้นจากดาบ ช่วยชีวต
ิ ข้าพระองค์
จากฤทธิข
์ องสุนัข 21 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ให้รอดพ้น จาก
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ปาก สิงโต เพราะ พระองค์ ทรง ฟัง ข้า พระองค์ จาก บรรดา
เขาของม้า ยูนิคอนเหล่า นั ้น ด้วย 22 ข้า พระองค์ จะประกาศ
พระนามของพระองค์แก่พีน้
่ องของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะ สรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลาง ชุมนุมชน 23 ท่าน ผู้ เกรง
กลัว พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญ พระองค์ ท่านเชื้อ สายทัง้
หลายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่าราศีแด่พระองค์ ท่านเชื้อ
สายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลเอ๋ย จงเกรงกลัวพระองค์ 24 เพราะ
พระองค์มิได้ทรงดูถูกหรือ สะอิดสะเอียนต่อ ความทุกข์ ยาก
ของ ผู้ที่ทุกข์ ใจ และ พระองค์มิได้ทรง ซ่อน พระ พักตร์ จาก
เขา เมื่อ เขา ร้อง ทูล พระองค์ทรง สดับ 25 ข้า พระองค์
จะ สรรเสริญ พระองค์ ใน ที่ ชุมนุม ชน ใหญ่ ข้า พระองค์ จะ
ทํา ตาม คํา ปฏิญาณ ต่อ หน้า ผู้ที่เกรง กลัว พระองค์ 26 คน
เสงีย
่ ม เจียม ตัว จะ ได้ กินอม
ิ่ บรรดา ผู้ที่แสวงหา พระองค์
จะ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ ขอ จิตใจ ของ ท่าน ทัง้ หลาย
มีชีวิ ตอ ยูเป็
่ น นิ ตย์ 27 ที่สุด ปลาย ทัง้ สิน
้ ของ แผ่น ดิน
โลก จะ จดจํา และ หัน กลับ มา ยัง พระ เย โฮ วาห์ และ
ครอบ ครัวทงั ้ สิน
้ ของ บรรดา ประชาชาติ จะ นมัสการ ต่อ
พระ พักตร์พระองค์ 28 เพราะ อํานาจ การ ปกครอง เป็น ของ
พระ เย โฮ วาห์ และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง เหนื อ บรรดา
ประชาชาติ 29 เออ คน รํา่ รวย ทัง้ สิน
้ ของ แผ่น ดิน โลก จะ
ต้อง กิน เลี้ยง และ กราบ ลง ต่อ พระองค์ บรรดา ผู้ที่ลง ไป
สู่ผงคลีทัง้ สิน
้ จะกราบไหว้ต่อพระพักตร์พระองค์ คือบรรดา
ผู้ที่รักษา ตัว ให้ คง ชีวต
ิ อยูไม่
่ ได้แล้วนน
ั ้ 30 จะ มี เชื้อ สายๆ
หนึ่ ง ปรน นิ บัติพระองค์ จะ ทรง นั บ ว่า พวก นั ้น เป็น ยุค ที่
ถวาย แก่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 31 พวก เขา จะ มา ประกาศ
ความชอบธรรมของพระองค์แก่ชนชาติหน่งึ ที่ จะเกิดมา ว่า
พระองค์ได้ทรงกระทําการนั ้น
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เพลงสดุดีของผู้เลี้ยงแกะ เพลงสดุดีของดาวิด
1 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ น ผู้เลี้ยง ดูข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ
ไม่ขัดสน 2 พระองค์ทรง กระทํา ให้ ข้าพเจ้า นอน ลง ที่ทุ่ง
หญ้า เขียว สด พระองค์ทรง นํา ข้าพเจ้า ไป ริมน้าํ แดน สงบ
3 พระองค์ทรงฟื้ นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนํา
ข้าพเจ้า ไป ใน ทาง ชอบ ธรรม เพราะ เห็น แก่ พระนาม ของ
พระองค์ 4 แม้ข้า พระองค์ จะเดิน ไปตามหุบเขาเงามัจจุราช
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับ
ข้า พระองค์ คทา และ ธาร พระกร ของ พระองค์ เล้าโลม ข้า
พระองค์ 5 พระองค์ทรง เตรียม สํารับ ให้ ข้า พระองค์ ต่อ
หน้า ต่อ ตาศัตรู ของ ข้า พระองค์ พระองค์ทรง เจิม ศีรษะ
ข้า พระองค์ ด้วย นํ้ามัน ขัน นํ้า ของ ข้า พระองค์ก็ล้น อยู่
6 แน่ ทีเดียว ที่ความ ดีและ ความ เมตตา จะ ติดตาม ข้าพเจ้า
ไปตลอดวัน คืน ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะอยู่ ในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิ ตย์
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กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่าราศี เพลงสดุดีของดาวิด
แผ่นดิน โลกกับ สรรพสิง่ ในโลกนั ้น เป็น ของพระเยโฮ
วาห์ ทัง้ พิภพกับ บรรดาผู้ที่ อยูในพิ
่
ภพนั ้น 2 เพราะพระองค์
เอง ทรง ประดิษฐาน แผ่น ดิน ไว้ บน ทะเล และ ทรง สถาปนา
มัน ไว้ เหนื อ นํ้า 3 ผู้ใด จะ ขึ้น ไป บน ภูเขา ของ พระ เย โฮ วาห์
และ ผู้ ใด จะ ยืน อยู่ ใน ที่บริสุทธิของ
พระองค์ 4 คือ ผู้ที่มีมือ
์
สะอาด และ ใจ บริสุทธิ์ ผู้ที่มิได้ปลงใจ ใน สิง่ ไร้ สาระ และ
มิได้ปฏิญาณ อย่าง หลอก ลวง 5 เขา จะ รับ พระพร จาก พระ
เยโฮวาห์ และความชอบธรรมจากพระเจ้า แห่ง ความรอด
1
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ของ เขา 6 อย่าง นี้ แหละ เป็น ยุค ที่ เสาะ หา พระองค์ ที่เสาะ
หา พระ พักตร์ ของ พระองค์ โอ ยา โคบ เอ๋ย เซ ลาห์ 7 โอ
ประตูเมือง เอ๋ย จง ยก หัว ของ เจ้า ขึ้น เถิด บาน ประตูนิ รัน
ดร์เอ๋ย จงยกขึ้น เถิด เพื่อ กษั ตริย์ผู้ทรงสง่า ราศี จะได้ เสด็จ
เข้า มา 8 กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่า ราศี นั้น คือ ผู้ใด คือ พระเยโฮวาห์
ผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ พระเยโฮวาห์ผู้ทรงอานุภาพใน
สงคราม 9 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัว ของเจ้า ขึ้น เถิด บาน
ประตูนิ รัน ดร์เอ๋ย จงยกขึ้น เถิด เพื่อ กษั ตริย์ผู้ทรงสง่า ราศี
จะได้ เสด็จ เข้า มา 10 กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่า ราศี นั ้น คือ ผู้ใด คือ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระองค์ทรงเป็นกษั ตริย์ผู้ทรงสง่า
ราศี เซลาห์

25

ดาวิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จิตวิญญาณข้า พระองค์ ตัง
้ ใจ
2
แน่ว แน่ ในพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ วางใจในพระองค์ ขออย่า ให้ ข้า พระองค์ได้อาย ขอ
อย่า ให้ศัตรู ของข้า พระองค์ได้ไชโยเหนื อ ข้า พระองค์ 3 เออ
อย่า ให้ผู้ใดๆที่ เฝ้า พระองค์อยูนั
่ ้น ได้อาย แต่ผู้ที่ละเมิด โดย
ไม่มีเหตุนั ้น ขอให้ได้รับ ความอาย 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ขอ ทรง กระทํา ให้ ข้า พระองค์รู จั
้ ก พระ มรรคา ของ พระองค์
ขอทรงสอนวิถี ของพระองค์แก่ข้า พระองค์ 5 ขอทรงนํา ข้า
พระองค์ ไป ใน ความ จริง ของ พระองค์ และ ขอ ทรง สอน ข้า
พระองค์ เพราะ พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า แห่ง ความ รอด
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยูวั
่ นยังคํ่า 6 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงพระกรุ ณาของพระองค์
และถึง ความเมตตาของพระองค์ ด้วยสิง่ เหล่านั ้นมี มาแต่
กาลก่อน
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การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน
7

ขออย่า ทรงนึ กถึง บาปในวัย หนุ่ม ของข้า พระองค์ หรือ
การ ละเมิด ของ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย
เห็น แก่ความดีของพระองค์ ขอทรงนึ กถึง ข้า พระองค์ ด้วย
เห็น แก่ ความเมตตาของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น
ผู้ ประเสริฐ และเที่ยงธรรม เพราะฉะนั ้น พระองค์ จะทรงสัง่
สอนพระมรรคานั ้น แก่ คนบาป 9 พระองค์จะทรงนํา คนใจ
ถ่อมไปในสิง่ ที่ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คน
ใจถ่อม 10 พระ มรรคา ทัง้ สิน
้ ของ พระ เย โฮ วาห์ เป็น ความ
เมตตาและความจริง แก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและ
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ ขอทรงให้ อภัย ความชัว่
ช้า ของ ข้า พระองค์ เพ ราะ ความ ชัวน
ั ้ ใหญ่ โต นั ก 12 ผู้ใด
่ น
เล่า ที่ เป็น คนยํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงสัง่ สอน
ผู้ นั ้น ใน ทาง ที่ เขา ควร เลือก ได้ 13 จิต วิญญาณ เขา เอง จะ
อาศัย อยูอย่
่ างสงบ และเชื้อ สายของเขาจะได้แผ่นดิน เป็น
กรรมสิทธิ์ 14 ความ ลึกลับ ของ พระ เย โฮ วาห์มีอยูแก่
่ คนที่
ยําเกรงพระองค์ และพระองค์ จะทรงแจ้ง พันธสัญญาของ
พระองค์แก่เขาเหล่านั ้น 15 ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเยโฮ
วาห์เสมอ เพราะพระองค์ จะทรงถอนเท้า ของข้าพเจ้า ออก
จาก ข่าย 16 ขอ พระองค์ ทรง หัน มา ทาง ข้า พระองค์ และ มี
พระเมตตาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และเป็น
ทุกข์อยู่ 17 ความ ยาก ลําบาก ใน ใจ ของ ข้า พระองค์ก็ขยาย
กว้าง ออก ไป โอ ขอ ทรง นํา ข้า พระองค์ ออก จาก ความ
ทุกข์ ใจของข้า พระองค์ 18 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ ยาก
และความยากลําบากของข้า พระองค์ และทรงยกบาปทัง้
สิน
้ ของ ข้า พระองค์เสีย 19 ขอ ทรง พิจารณา ว่า คู่อริของ ข้า
พระองค์มีมาก เท่าใด และ เขา เกลียด ชัง ข้า พระองค์ ด้วย
ความเกลียดอย่างทารุ ณ สัก เพียงใด 20 โอ ขอทรงระแวด
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ระวังชีวต
ิ ของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขออย่า
ให้ ข้า พระองค์ได้รับ ความ อาย เพราะ ข้า พระองค์ วางใจ ใน
พระองค์ 21 ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้า
พระองค์ไว้ เพราะข้า พระองค์ รอคอยพระองค์อยู่ 22 โอ ข้า
แต่พระเจ้า ขอทรงไถ่ อิสราเอลออกจากความยากลําบาก
ทัง้ สิน
้ ของเขา

26
ดาวิดพึ่งพระเจ้าในความสุจริตของท่าน เพลงสดุดีของ
ดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ตัดสิน เข้า ข้าง ข้า
พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ ดําเนิ น อยู่ ใน ความ สุจริต ของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ได้วางใจในพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้น ข้า
พระองค์ จะไม่พลาด 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพิ สูจน์ ข้า
พระองค์ และลองข้าพระองค์เถิด ทดสอบใจและจิตของข้า
พระองค์เถิด 3 เพราะความเมตตาของพระองค์อยูต่
่ อตาข้า
พระองค์ และข้า พระองค์ ดําเนิ น ในความจริง ของพระองค์
4 ข้า พระองค์มิได้นั ่ง อยู่ กับ คน ไร้สาระ หรือ จะ มิได้สมาคม
กับ คน มารยา 5 ข้า พระองค์เกลียด ชุมนุม คน ที่ทํา ชัว่ และ
ข้า พระองค์ จะ ไม่ นั ่งกับ คน ชัว่ 6 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
เพื่อ ความ บริสุทธิ์ ข้า พระองค์ จะ ชําระ มือ และ จะ เดิน อยู่
รอบแท่น ของพระองค์ 7 พลางประกาศด้วยเสียงแห่ง การ
โมทนา พระคุณ และ บอก เล่า ถึง พระ ราช กิจ มหัศจรรย์ ทัง้
สิน
ั พระ
้ ของพระองค์ 8 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รก
นิ เวศอันเป็นทีป
่ ระทับของพระองค์ และสถานที่ประทับแห่ง
เกียรติยศของพระองค์ 9 ขออย่า ทรงกวาดจิต วิญญาณข้า
พระองค์ ไปกับคนบาป หรือกวาดชีวต
ิ ของข้าพระองค์ ไปกับ
10
คนกระหายเลือด คือ คนซึ่ง ในมือ ของเขามี แผนการชัว่
และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบน 11 แต่สําหรับข้าพระองค์
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ข้า พระองค์ เดิน ใน ความ สุจริต ขอ ทรง ไถ่ ข้า พระองค์ และ
ทรง กรุ ณา ต่อ ข้า พระองค์ 12 เท้า ของ ข้า พระองค์เหยีย บอ
ยู่ บน พื้น ราบ ข้า พระองค์ จะ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ ใน
ที่ชุมนุมชน

27
ดาวิดยึดมน
ั ่ ใน ความ เชื่อ โดย ฤทธิ์ อาํ นาจ ของ พระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด
1 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ น ความ สว่าง และ ความ รอด ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ กลัว ผู้ ใด เล่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็นที่
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง เกรง ใคร
กําบัง เข้ม แข็ง แห่ง ชีวต
2 เมื่อ คน ชัว
่ ได้เข้า มา หา ข้าพเจ้า เพื่อ จะ กิน เนื้ อ ข้าพเจ้า
คือ ปฏิปักษ์ และ คู่อริของ ข้าพเจ้า เขา ได้ สะดุด และ ล้ม ลง
3 แม้กองทัพ ตัง
้ ค่ายสู้ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้า จะไม่กลัว
แม้ข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
ดาวิดปรนนิ บติ
ั พระเจ้าด้วยความรัก
ข้าพเจ้า ทูล ขอสิง่ หนึ่ ง จากพระเยโฮวาห์ ซ่ึง ข้าพเจ้า จะ
เสาะแสวงหาเสมอ คือ ที่ ข้าพเจ้า จะได้อยูในพระนิ
่
เวศของ
พระเยโฮวาห์ ตลอดวัน เวลาชัว่ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพื่อ จะดู
ความงามของพระเยโฮวาห์ และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยูใ่ น
พระวิหารของพระองค์ 5 เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้า
ใน ที่ กําบัง ของ พระองค์ ใน ยาม ยาก ลําบาก พระองค์จะ
ปิด ข้าพเจ้า ไว้ ใน ที่ ซ่อน เร้น แห่ง พลับพลา ของ พระองค์
พระองค์จะ ทรง ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ สู งบนศิลา 6 และ บัดนี้ ศีรษะ
ของข้าพเจ้า จะเชิด ขึ้น เหนื อ ศัตรู ของข้าพเจ้า ที่อยูรอบข้
่
าง
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จะ ถวาย เครือ
่ ง สัตว บูชา แห่ง การ โห่ ร้อง ใน
พลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงและร้องเพลง
4
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สรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
สดับ เมื่อ ข้า พระองค์ ร้อง ทูลด้วย เสียง ของ ข้า พระองค์ ขอ
ทรงกรุ ณาและตรัส ตอบข้า พระองค์ 8 พระองค์ตรัส แล้วว่า
“จง หา หน้า ของ เรา” จิต ใจ ของ ข้า พระองค์ ทูล พระองค์ว่า
“ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์ของ
พระองค์” 9 ขออย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากข้า
พระองค์ อย่า ผลักไส ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ ออก ไป เสีย ด้วย
ความกริว้ พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ โอ ข้า
แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ขออย่า ทรงทิง้
ข้า พระองค์ หรือ สละข้า พระองค์เสีย 10 แม้บิดาและมารดา
ของ ข้า พระองค์ ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ แต่พระ เย โฮ วาห์ จะ
ทรง ยก ข้า พระองค์ขึ้น 11 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ สอน
มรรคาของพระองค์แก่ข้า พระองค์ และทรงนํา ข้า พระองค์
ไป บน วิถีราบ เหตุด้วย ศัตรู ของ ข้า พระองค์ 12 ขอ อย่า ทรง
มอบ ข้า พระองค์ไว้กับ ปฏิปักษ์ ให้เขา ทํา ตามใจ ชอบ เพราะ
พยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ และเขาหายใจออกมาเป็น
ความทารุ ณ 13 ข้าพเจ้า คงหมดสติ ไปนอกจากข้าพเจ้า เชื่อ
ว่า ข้าพเจ้า จะ เห็น ความ ดี ของ พระ เย โฮ วาห์ที่ใน แผ่น ดิน
ของ คน เป็น 14 จง รอ คอย พระ เย โฮ วาห์ จง เข้ม แข็ง และ
พระองค์ จะ ทําให้จิต ใจ ของ ท่าน กล้า หาญ เออ จง รอ คอย
พระเยโฮวาห์เถิด

28

ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์
ศิลา ของ ข้า พระองค์ ขอ อย่า ให้ พระกร รณ หนวก ต่อ ข้า
พระองค์ เกรง ว่า ถ้า พระองค์ ทรง เงียบ อยู่ ต่อ ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ จะเป็น เหมือนคนเหล่านั ้นที่ ลงไปยัง ปากแดน
ผู้ตาย 2 ขอทรงสดับ เสียงวิงวอนของข้า พระองค์ ขณะเมื่อ
1
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ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอความอุปถัมภ์ จากพระองค์ ขณะเมื่อ
ข้า พระองค์ ยกมือ ของข้า พระองค์ ข้น
ึ ตรงต่อ ที่บริสุทธิที
์ ่สุด
3
ของพระองค์ ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปพร้อมกับคน
ชัว่ กับ บรรดาคนที่ กระทํา ความชัว่ ช้า ผู้พูดอย่างสันติ กับ
เพื่อนบ้านของตน แต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขาทัง้ หลาย
4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชัว
่
แห่งกิ จการ ของ เขา ขอ ทรง สนอง เขา ตาม งาน นํ้ามือ ของ
เขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร 5 เพราะเขาไม่นับถือ
พระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรือพระหัตถกิจของพระองค์
พระองค์จะทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขาขึ้นอีก
6

สาธุการแด่พระเยโฮวาห์

สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ทรง สดับ
เสียงวิงวอนของข้าพเจ้า 7 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังและ
เป็น โล่ ของ ข้าพเจ้า จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า วางใจ ใน พระองค์
ข้าพเจ้า จึง ได้ รับ ความ อุปถัมภ์ ฉะนั ้น จิตใจ ของ ข้าพเจ้า
จึง ปีติยินดียิง่ ข้าพเจ้า จะ ถวาย โมทนา แก่พระองค์ด้วย
บทเพลงของข้าพเจ้า 8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็น กําลัง ของเขา
ทัง้ หลาย พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้รบ
ั เจิม
ของพระองค์
การอธิษฐานเผื่อประชาชน
9 ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด และอํานวย
พระพรแก่ มรดกของพระองค์ ขอทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเขา และ
หอบหิว้ เขาไปเป็นนิ ตย์

29

ดาวิด ขอ ให้ บรรดา เจ้า นาย ถวาย สง่า ราศีแด่พระ เย โฮ
วาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
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1 โอ

ข้าแต่เทวชีพทัง้ หลาย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิด
จง ถวาย สง่า ราศี และ พระ กําลัง แด่ พระ เย โฮ วาห์ 2 จง
ถวาย สง่า ราศี ซึ่ง ควร แก่ พระนาม ของ พระองค์แด่พระ เย
โฮ วาห์ จง นมัสการ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย เครือ
่ ง ประดับ แห่ง
ความบริสุทธิ์ 3 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์อยูเหนื
่
อ นํ้า
พระเจ้าแห่งสง่าราศี ทรงคะนองเสียง คือพระเยโฮวาห์ทรง
อยู่ เหนื อ นํ้า ทัง้ หลาย 4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ทรง
ฤทธานุภาพ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ เต็มด้วยความ
สูงส่ง 5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หก
ั ต้นสนสี ดาร์ พระ
เยโฮวาห์ทรงหัก ต้นสนสี ดาร์แห่งเลบานอน 6 พระองค์ทรง
กระทํา ให้ พวก เขา กระโดด เหมือน ลูกวัว เลบานอน และ
สีรีออ น เหมือน ม้า ยูนิคอน หนุ่ม 7 พระ สุรเสียง ของ พระ เย
โฮวาห์ แยกเปลวเพลิง ออกจากกัน 8 พระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์ สัน
่ ถิน
่ ถิน
่ ทุรกัน ดาร พระเยโฮวาห์ ทรงสัน
่ ทุรกัน
9
ดารแห่งเมืองคาเดช พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์กระทํา
ให้ กวาง ตัว เมีย ตกลูก และ ทําให้ ป่าดง โหรงเหรง และ ใน
พระวิหารของพระองค์ทุกคนกล่าวถึงสง่าราศี ของพระองค์
10 พระเยโฮวาห์ ประทับ เหนื อ นํ้า ท่วม พระเยโฮวาห์ ประทับ
เป็นกษั ตริย์เป็น นิ ตย์ 11 พระเยโฮวาห์จะทรงประทานกําลัง
แก่ ประชาชน ของ พระองค์ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง อํานวย
พระพรแก่ประชาชนของพระองค์ให้มีสันติภาพ

30

ดาวิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะ พระองค์ ทรง ช่วย ท่าน
พ้น ได้ เพ ลง สดุดีและ บทเพลง ของ ดา วิด ณ พิธถวาย
ี
พระราชวังของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ ยอ พระ
เกียรติพระองค์ เพราะ พระองค์ ทรง ดึง ข้า พระองค์ ขึ้น มา
และ มิได้ทรง ให้คู่อริของ ข้า พระองค์ เปรม ปรีดิ์ เพราะ ข้า
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พระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์
ข้า พระองค์ ร้อง ทูล ขอ ความ อุปถัมภ์ จาก พระองค์ และ
พระองค์ได้ทรง รักษา ข้า พระองค์ให้หาย 3 โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง นํา จิต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์
ขึ้น มา จาก แดน ผู้ตาย ทรง ให้ ข้า พระองค์มี ชีวต
ิ เพื่อ ข้า
4
พระองค์ไม่ต้องลงไปสู่ ปากแดนผู้ตาย โอ ท่านวิสุทธิชน
ของพระองค์เอ๋ย จงร้องสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ และถวาย
โมทนา เมื่อ ระลึก ถึง ความ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ 5 เพราะ
พระพิโรธ ของ พระองค์ นั ้น เป็น แต่ชัว่ ขณะ หนึ่ ง และ ความ
โปรดปราน ของ พระองค์ นั ้น ตลอด ชีวต
ิ การ ร้องไห้อาจ จะ
อ้อ ยอิ่ งอ ยู่ สักคืน หนึ่ ง แต่ความ ชื่นบาน จะ มา เวลา เช้า
6 ข้า พระองค์พูด ใน ความ เจริญ รุ ง
่ เรือง ของ ข้า พระองค์ว่า
“ข้าพเจ้า จะ ไม่ หวัน
่ ไหว เลย” 7 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ โดย
ความ โปรดปราน ของ พระองค์ พระองค์ทรง สถาปนา ข้า
พระองค์ไว้อย่าง ภูเขา เข้ม แข็ง พอ พระองค์ ทรง ซ่อน พระ
พักตร์ ของ พระองค์ ข้า พระองค์ก็ลําบาก ใจ 8 โอ ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล ต่อ พระองค์ และ ข้า
พระองค์ได้วิง วอนพระเยโฮวาห์ว่า 9 “จะได้ กําไรอะไรจาก
โลหิต ของ ข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ ลง ไป ยัง ปาก แดน
ผู้ตาย ผงคลีจะสรรเสริญ พระองค์หรือ มัน จะบอกเล่า เรือ
่ ง
10
ความ จริง ของ พระองค์หรือ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ
ทรงสดับ และทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ข้า แต่ พระเย
โฮ วาห์ ขอ ทรง เป็น ผู้อุปถัมภ์ของ ข้า พระองค์” 11 สําหรับ
ข้า พระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรํา
พระองค์ทรง แก้ เสื้อผ้า กระสอบ ของ ข้า พระองค์ออก และ
ทรงคาดเอวข้า พระองค์ด้วยความยินดี 12 เพื่อ จิต วิญญาณ
ของ ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระองค์ และ ไม่นิ่ ง
เงียบ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า
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พระองค์จะถวายโมทนาแด่พระองค์เป็นนิ ตย์

31
ดาวิด ไว้ วางใจ ใน พระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร้อง เพ ลง
สดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขอ
อย่า ให้ข้า พระองค์ได้อายเลย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ให้พ้น
ใน ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ 2 ขอ ทรง เงีย
่ พระกร
รณ ให้แก่ข้า พระองค์ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้รอด
อย่าง รวดเร็ว เถิด ขอ พระองค์ ทรง เป็น ศิลา เข้ม แข็ง
ของ ข้า พระองค์ เป็น ป้อม ปราการ เข้ม แข็ง ที่ จะ ช่วย ข้า
พระองค์ให้รอด 3 พระเจ้า ข้า พระองค์ทรง เป็น ศิลา และ
เป็น ป้อม ปราการ ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง พา และ นํา ข้า
พระองค์ ด้วย เห็น แก่ พระนาม ของ พระองค์ 4 ขอ ทรง ปลด
ข้า พระองค์ ออกจากข่ายที่ พวกเขาวางอย่างลับๆเพื่อดัก ข้า
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นกําลังของข้าพระองค์ 5 ข้า
พระองค์ มอบ จิต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ไว้ใน พระหัตถ์
ของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง ความจริง
พระองค์ทรงไถ่ ข้า พระองค์แล้ว 6 ข้า พระองค์เกลียดบรรดา
ผู้ที่นั บถือ พระเทียมเท็จ แต่ข้า พระองค์ วางใจในพระเยโฮ
วาห์ 7 ข้า พระองค์ จะ เปรม ปรีดิ์ และ ยินดี ใน ความ เมตตา
ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงทอดพระเนตรความทุกข์
ใจของข้า พระองค์ พระองค์ทรงทราบเรือ
่ งความทุกข์ ยาก
8
แห่ง จิต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ และ มิได้ทรง มอบ ข้า
พระองค์ไว้ใน มือ ของ ศัตรู พระองค์ทรง วาง เท้า ของ ข้า
พระองค์ไว้ในที่กว้างขวาง 9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระ กรุ ณา แก่ ข้า พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ กําลัง ทุกข์ใจ
นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์ก็ร่วง โรย ไป เพราะ ความ ระทม ทัง้
จิต วิญญาณ และ ร่างกาย ของ ข้า พระองค์ด้วย 10 เพราะ
ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ก็ร่อย หรอ ไป ด้วย ความ ทุกข์โศก และ
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ปี เดือนของข้า พระองค์ก็หมดไปด้วยการถอนหายใจ กําลัง
ของข้า พระองค์ อ่อนลงเพราะความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์
และ กระดูก ของ ข้า พระองค์ก็ร่วง โรย ไป 11 ข้า พระ องค์
เป็นที่ นินทาท่ามกลางบรรดาปฏิปักษ์ ของข้า พระองค์ โดย
เฉพาะ ท่ามกลาง เพื่อน บ้าน ของ ข้า พระองค์ เป็น เรือ
่ ง
น่า ครันคร
่
้าม ของ ผู้ที่คุ้น เคย ผู้ที่เห็ นข้า พระองค์ ใน ถนน
ก็หนี ข้า พระองค์ไป 12 เขา ลืม ข้า พระองค์ เสีย ประหนึ่ ง ว่า
เป็น คน ตาย แล้ว ข้า พระองค์ เหมือน อย่าง ภาชนะ ที่แตก
13 พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ได้ยิน เสียงซุบซิบ ของคนเป็ นอัน
มาก มีความสยดสยองอยูทุ
่ กด้าน ขณะเมื่อ เขาร่วมกัน คิด
แผนการ ต่อสู้ ข้า พระองค์ ขณะ ที่เขา ปอง ร้าย ชีวต
ิ ของ ข้า
พระองค์ 14 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ข้า พระองค์ วางใจใน
พระองค์ ข้า พระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ทรงเป็น พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์” 15 วัน เวลาของข้า พระองค์อยูในพระหั
่
ตถ์ ของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือศัตรู และ
ผู้ ข่มเหง ของ ข้า พระองค์ 16 ขอ พระ พักตร์พระองค์ทอแสง
บนผู้รับ ใช้ของพระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ให้รอดด้วย
ความ เมตตา ของ พระองค์ 17 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ
อย่าให้ข้าพระองค์ได้อาย เพราะข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์
ขอ ให้คน ชัว่ ได้อาย ขอ ให้เขา เงียบ เสียง ไป ยัง แดน ผู้ตาย
18 ขอให้ริมฝีปากที่มุสาเป็ นใบ้ ซึ่งพูดทะลึ่งอวดดีต่อคนชอบ
ธรรม ด้วยความจองหองและการดูหมิน
่
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
โอ ความ ดีของ พระองค์อุดม สัก เท่าใด ที่พระองค์ทรง
สะสม ไว้ เพื่อ บรรดา ผู้ที่เกรง กลัว พระองค์ และ ทรง
กระทํา ไว้ เพื่อ ผู้ที่วางใจ ใน พระองค์ ต่อ หน้า บุตร ทัง้
หลาย ของ มนุษย์ 20 พระองค์ทรง ซ่อน เขา ไว้ ใน ความ
19
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ลึกลับ แห่ง พระ พักตร์พระองค์ให้พ้น จาก การ ปอง ร้าย
ของ มนุษย์ พระองค์ทรง ยึด เขา ไว้ อย่าง ลึกลับ ใน ที่ กําบัง
ของ พระองค์ให้พ้น จา กลินที
้ ่ทะเลาะ วิวาท 21 สาธุการ แด่
พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ทรง สําแดง ความ เมตตา
อย่าง มหัศจรรย์ ของ พระองค์แก่ข้า พระองค์ ใน เมือง
เข้ม แข็ง 22 ด้วย ข้า พระองค์กล่า วอ ย่าง รีบ ร้อน ว่า “ข้า
พระองค์ถูก ตัดขาด ไป พ้น สาย พระเนตร ของ พระองค์แล้ว
” แต่พระองค์ยัง ทรง ได้ยน
ิ เสียง แห่ง คํา วิงวอน ของ ข้า
พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอต่อ พระองค์ 23 โอ ท่าน
บรรดาวิสุทธิชนทัง้ สิน
้ ของพระองค์เอ๋ย จงรักพระเยโฮวาห์
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์ รก
ั ษาคนสัตย์ ซ่ือ ไว้ แต่ทรง
สนองผู้ กระทํา อหังการอย่างเต็ม ขนาด 24 จงเข้ม แข็ง และ
พระองค์จะให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด ท่านทัง้ ปวงผู้หวังใจ
ในพระเยโฮวาห์

32

ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ที่เชื่อ เพลงสดุดีของดาวิด
มัสคิลบทหนึ่ ง
1 บุคคลผู้ ซ่ึง ได้ รบ
ั อภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุข คือผู้ทรง
กลบ เกลื่อน บาป ให้นั ้น 2 บุคคล ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์มิได้ทรง
ถือ โทษ ความ ชัว่ ช้า ก็เป็นสุข คือ ผู้ที่ไม่มีการ หลอก ลวง
ใน ใจ ของ เขา 3 เมื่อ ข้า พระองค์นิ่ ง เงียบ ร่างกาย ของ ข้า
พระองค์ก็ร่วง โรย ไป โดย การ ครํา่ ครวญ วัน ยัง คํ่า ของ ข้า
พระองค์ 4 พระหัตถ์ ของพระองค์หนัก อยู่ บนข้า พระองค์ทัง้
วัน ทัง้ คืน กําลัง ของ ข้า พระองค์ก็เหี่ยว แห้ง ไป อย่าง ความ
ร้อน ใน หน้า แล้ง เซ ลาห์ 5 ข้า พระองค์ สารภาพ บาป ของ
ข้า พระองค์ ต่อ พระองค์ และข้า พระองค์มิได้ซ่อนความชัว่
ช้า ของ ข้า พระองค์ไว้ ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า พระองค์ จะ
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สารภาพการละเมิด ของข้า พระองค์ ต่อ พระเยโฮวาห์” แล้ว
พระองค์ ทรง ยก โทษ ความ ชัว่ ช้า แห่ง ความ บาป ของ ข้า
พระองค์ เซลาห์ 6 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่ตามทางของพระเจ้า
จะอธิษฐานต่อ พระองค์ ในเวลาที่ จะพบพระองค์ได้ ในเวลา
นํ้าท่วมมาก นํ้าจะไม่มาถึงคนนั ้น 7 พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อน
ของข้าพระองค์ พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความ
ยากลําบาก พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลอง
การช่วยให้พ้น เซลาห์ 8 เราจะแนะนํา และสอนเจ้า ถึง ทาง
ที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คําปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้า
อยู่ 9 อย่า เป็น เหมือนม้า หรือ ล่อ ที่ ปราศจากความเข้าใจ ซึ่ง
ต้องติดเหล็กขวางปากและบังเหียน มิฉะนั ้นมันก็จะเข้ามา
หาเจ้า 10 อันความทุกข์ของคนชัวน
ั ้ ีมาก แต่ความเมตตา
่ นม
จะ ล้อม บุคคล ที่ วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ 11 ข้า แต่ คน ชอบ
ธรรม จงยินดี ในพระเยโฮวาห์ และเปรมปรีดิ์ บรรดาท่าน
ผู้มีใจเที่ยงตรงจงโห่รอ
้ งเถิด

33
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์

1 โอ

ข้าแต่ท่านผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์
การสรรเสริญนั ้นควรแก่ คนเที่ยงธรรม 2 จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์ ด้วยพิณ เขาคู่ จงถวายสดุดีแด่พระองค์ด้วยพิณ
ใหญ่ และพิณ สิบ สาย 3 จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระองค์
จง ดีด สาย อย่าง แคล่วคล่อง พร้อม กับ โห่ร้อง 4 เพราะ พระ
วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์เที่ยง ธรรม และ บรรดา พระ ราช
กิจ ของ พระองค์ก็สํา เร็จด้วย ความ จริง 5 พระองค์ทรง รัก
ความ ชอบ ธรรม และ ความ ยุติธรรม แผ่น ดิน โลก เต็มด้วย
ความ ดี ของ พระ เย โฮ วาห์ 6 โดย พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ
วาห์ ฟ้า สวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้น มา กับ บริวารทัง้ ปวงก็ ด้วยลม
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พระโอษฐ์ ของ พระองค์ 7 พระองค์ทรง รวบรวม นํ้า ทะเล ไว้
ด้วยกัน เป็นกองใหญ่ และทรงเก็บที่ ลึก ไว้ในคลัง 8 ให้แผ่น
ดิน โลกทัง้ สิน
้ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ให้บรรดาชาวพิภพทัง้
ปวง ยืน ตะลึง พรึง เพริด ต่อ พระองค์ 9 เพราะ พระองค์ตรัส
มันก็เกิด ขึ้น มา พระองค์ทรง บัญชา มันก็ออก มา 10 พระ
เย โฮ วาห์ ทรง ให้การ ปรึกษา ของ ชาติ ต่างๆ เปล่า ประโยชน์
พระองค์ทรง ให้ แผน งาน ของ ชนชาติ ทัง้ หลาย ไร้ผล 11 คํา
ปรึกษา ของ พระ เย โฮ วาห์ตังม
้ ัน
่ คง เป็น นิ ตย์ พระ ดําริ ใน
พระทัย ของ พระองค์อยูทุ
่ กชั ่ วอา ยุ 12 ประชาชาติที่พระเจ้า
ของ เขา คือ พระ เย โฮ วาห์ก็เป็นสุข คือ ชนชาติ ซึ่ง พระองค์
ทรง เลือกสรร ไว้ เป็น มรดก ของ พระองค์ 13 พระ เย โฮ
วาห์ ทอด พระเนตร จาก ฟ้า สวรรค์ พระองค์ทอด พระเนตร
บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ 14 จาก ที่ ซึ่ง พระองค์ ประทับ
พระองค์ ทอดพระเนตรเหนื อ ชาวแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 15 คือ
พระองค์ผู้ทรงประดิษฐ์จิตใจของเขาทัง้ หลายทุก คน และ
ทรงพิจารณากิจการของเขาทัง้ หลายทัง้ สิน
้ 16 กองทัพใหญ่
หา ช่วย ให้กษั ตริยองค์
์
หน่ึ งองค์ ใด รอดพ้น ไป ไม่ กําลังอัน
มากมายก็ไม่ช่วยนั กรบให้พ้นได้ 17 ม้าศึกจะเป็นทีห
่ วังความ
ปลอดภัยก็ หาไม่ กําลัง มหาศาลของมันก็ ชว
่ ยให้ รอดไม่ได้
18 ดูเถิด พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์อยูเหนื
่
อ ผู้ที่ยําเกรง
พระองค์ เหนื อ ผู้ที่หวัง ในความเมตตาของพระองค์ 19 เพื่อ
พระองค์จะทรงช่วยจิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากมัจจุราช
และให้เขาดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ในเวลากันดารอาหาร
ความไว้วางใจในพระเจ้า
จิต วิญญาณ ของ เรา ทัง้ หลาย รอ คอย พระ เย โฮ วาห์
พระองค์ทรง เป็น ความ อุปถัมภ์ และ เป็น โล่ ของ เรา 21 เออ
จิตใจของเราทัง้ หลายยินดี ในพระองค์ เพราะเราวางใจใน
พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ 22 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
20
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ความเมตตาของพระองค์ จงอยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ตามที่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์

34

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า และแนะนําให้คนอื่น ทําเช่นกัน
เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อ ท่านทํา เป็น บ้า ต่อ หน้า อาบี เมเลค
พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไป
1 ข้าพเจ้า จะ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ตลอด ไป คํา
สรรเสริญ พระองค์อยูที
่ ่ปาก ข้าพเจ้า เรือ
่ ย ไป 2 จิต ใจ ของ
ข้าพเจ้า จะ โอ้อวด ใน พระ เย โฮ วาห์ คนที่ เสงีย
่ ม เจียม ตัว
จะ ฟัง และ ยินดี 3 โอ เชิญ ยอ พระ เกีย รติ พระ เย โฮ วาห์พร้
อม กับ ข้าพเจ้า ให้เรา สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ด้วย
กัน 4 ข้าพเจ้า ได้ แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ และ พระองค์ ทรง
ฟัง ข้าพเจ้า และ ทรง ช่วย ข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก ความ กลัวทงั ้
สิน
้ ของ ข้าพเจ้า 5 เขา ทัง้ หลาย เพ่งดูพระองค์ และ เบิก
บาน หน้า ตา ของ เขา จึง ไม่ ต้อง อาย 6 คนจน คน นี้ ร้อง ทูล
และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง สดับ และ ทรง ช่วย เขา ให้ พ้น จาก
ความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 7 ทูต สวรรค์ของพระเยโฮ
วาห์ได้ตัง้ ค่าย ล้อม บรรดา ผู้ที่เกรง กลัว พระองค์ และ ช่วย
เขาทัง้ หลายให้รอด 8 โอ ขอเชิญ ชิมดูแล้ วจะเห็นว่า พระเย
โฮวาห์ประเสริฐ คนที่ วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข 9 โอ ท่าน
วิสุทธิชน ทัง้ หลาย ของ พระองค์ จง ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์
เพราะผู้ที่ยําเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน 10 เหล่าสิงโตหนุ่ม
ยัง ขาดแคลนและหิวโหย แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเยโฮ
วาห์ จะ ไม่ ขาด ของดีใดๆ 11 บุตร ทัง้ หลาย เอ๋ย มา เถิด มา
ฟัง เรา เรา จะ สอน เจ้า ถึง ความ เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์
12 มนุษย์คนใดผู้ ปรารถนาชีวต
ิ และรัก วัน คืน ทัง้ หลาย เพื่อ
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เขาจะได้เห็นของดี 13 จงระวังลิน
้ ของเจ้าจากความชัว่ และ
อย่าให้รม
ิ ฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวง 14 จงหนี ความชัว่ และ
กระทํา ความ ดี แสวงหา ความ สงบ สุข และ ดําเนิ น ตาม นั ้น
15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์เห็นคนชอบธรรม และพระกร
รณของพระองค์สดับคําอ้อนวอนของเขา 16 พระพักตร์ของ
พระเยโฮวาห์ ตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ เพื่อ จะ
ตัด การ ระลึก ถึง เขา เสีย จาก แผ่น ดิน โลก 17 เมื่อ คน ชอบ
ธรรมร้องทูล ขอ พระเยโฮวาห์ ทรงสดับ และทรงช่วยเขาให้
พ้น จาก ความ ยาก ลําบาก ทัง้ สิน
้ ของ เขา 18 พระ เย โฮ วาห์
ทรงอยูใกล้
่
ผู้ที่จิตใจฟกชํ้า และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสํานึ ก ผิด
19
ให้รอด คนชอบธรรมนั ้น ถูก ข่ม ใจหลายอย่าง แต่พระเย
โฮวาห์ทรงช่วยเขาออกมาให้พ้นหมด 20 พระองค์ทรงรักษา
กระดูก เขาไว้ทัง้ หมด ไม่หัก สัก ซี่เดียว 21 ความชัว่ จะสังหาร
คนชัว่ และคนทัง้ หลายที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะสาบสูญ
ไป 22 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ไถ่ชีวิต ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ และ
ไม่มีผู้ใดที่วางใจในพระองค์แล้วจะต้องสาบสูญไป

35
1

ดาวิดทูลขอความปลอดภัย เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ผจญ ผู้ที่ผจญ ข้า
พระองค์ ขอ ทรง สู้ รบ ผู้ที่รบ กับ ข้า พระองค์ 2 ขอ ทรง ถือ
โล่ และ ดัง้ และ ทรง ลุก ขึ้น ช่วย ข้า พระองค์ 3 ขอ ทรง
เตรียมหอกและขวานศึก สู้ผู้ข่มเหงข้า พระองค์ ขอตรัส กับ
จิตใจ ของ ข้า พระองค์ว่า “เรา เป็น ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เจ้า”
4 ผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์นั ้น ขอให้เขาได้ อายและ
อัปยศ ผู้ที่ประดิษฐ์ความชัว่ ต่อสู้ ข้า พระองค์นั ้น ขอทรงให้
เขากลับ ไปและอดสู 5 ขอให้เขาเป็น เหมือนแกลบต่อ หน้า
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ลม และขอให้ทูต สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ขับ ไล่ตามเขาไป
6 ขอ ให้ทาง ของ เขา มืด และ ลื่น และ ขอ ให้ทูต สวรรค์ของ
พระ เย โฮ วาห์ ข่มเหง พวก เขา 7 เพราะ เขา เอา ข่าย ซ่อน
ดัก ข้า พระองค์ไว้อย่าง ไม่มีเหตุ เขา ขุด หลุม พราง เอา ชีวต
ิ
ข้า พระองค์ อย่าง ไม่มี เรือ
่ ง 8 ขอ ให้ความ พินาศ มา ถึง เขา
อย่าง ไม่รู ต
้ ัว และ ขอ ให้ ข่าย ที่ เขา ซ่อน ไว้ นั ้น ติด เขา เอง
และ ให้ เขา ติด ข่าย พินาศ เอง 9 แล้ว จิต วิญญาณ ของ ข้า
พระองค์ จะ เปรม ปรีดิ์ ใน พระ เย โฮ วาห์ ลิงโลด อยู่ ใน การ
ช่วย ให้ รอด ของ พระองค์ 10 กระดูก ทัง้ สิน
้ ของ ข้า พระองค์
จะ กล่าว ว่า “ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ มีผู้ใด เหมือน พระองค์
พระองค์ผู้ทรง ช่วย คน ยากจน ให้ พ้น จาก ผู้ที่เข้ม แข็ง เกิน
กําลัง ของ เขา คน ยากจน และ คน ขัดสน จาก ผู้ที่ปล้น เขา”
11 มีพยาน เท็จ ลุก ขึ้น เขา ฟ้อง สิง
่ ที่ ข้า พระองค์ไม่ ทราบ
12 เขา สนอง ข้า พระองค์ โดย ทํา ชัว
่ ตอบ ความ ดี จิต ใจ
13
ของ ข้า พระองค์ก็ตรมตรอม
ส่วน ข้า พระองค์ เมื่อ เขา
ป่วย ข้า พระองค์ สวม ผ้า กระสอบ ข้า พระองค์ ข่ม ใจ ตนเอง
ด้วย การ อด อาหาร ข้า พระองค์ ซบ หน้า ลง ที่ อก อธิษฐาน
14 ข้า พระองค์ประพฤติอย่าง ที่ เขา เป็ น เพื่อน หรือ พี่ น้ อง
ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ คอตก และ ร้องไห้ ครํา่ ครวญ
เหมือนคนไว้ทุกข์ให้มารดา 15 แต่พอข้า พระองค์สะดุด เขา
ก็ ชุมนุมกัน อย่าง ชอบใจ นั กเลง หัวไม้ รวบรวม กัน มา สู้ กับ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ยัง ไม่รู ้ แต่พวก เขา ได้ ด่า ว่า ข้า
พระองค์ อย่างไม่หยุด ยัง้ 16 เขาเยาะเย้ย อย่างคนหน้า ซื่อ ใจ
คดในการเลี้ยงต่างๆ ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ใส่ ข้า พระองค์ 17 ข้า
แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์จะนิ่ ง ทอดพระเนตรอีก นาน
เท่าใด ขอ ทรง ช่วย จิต วิญญาณ ข้า พระองค์ให้พ้น จาก การ
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ร้ายกาจของเขา ช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์ จากหมู่สิงโต 18 แล้ว
ข้า พระองค์ จะโมทนาพระคุณ พระองค์ ในที่ ชุมนุมใหญ่ ข้า
พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ท่า มก ลาง คน เป็นอัน มาก
19 ขออย่า ให้คู่อริอย่างไร้เหตุผลนั ้นมี ความเปรมปรีดิ์ เหนื อ
ข้า พระองค์ และ อย่า ให้ บรรดา ผู้ที่เกลียด ชัง ข้า พระองค์
อย่างไม่มีเหตุได้หลิว
่ ตาให้กัน 20 เพราะเขาไม่พูดอย่างสันติ
แต่เขาคิดถ้อยคําหลอกลวงต่อบรรดาผู้ที่สงบเงียบในแผ่น
ดิน 21 เขาอ้าปากกว้างใส่ข้าพระองค์ เขากล่าวว่า “อ้าฮา อ้า
ฮา เราเห็นกับตาแล้ว”
ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรู ของท่าน
22 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

พระองค์ทอดพระเนตรแล้ว ขอ
อย่า ทรง นิ่ ง เสีย โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ อย่า ทรง
สถิต ไกลจากข้า พระองค์ 23 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์
องค์พระผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์ ขอทรงร้อนพระทัย ตื่น
ขึ้น เพื่อ เห็น แก่สิทธิของ ข้า พระองค์ เพื่อ เห็น แก่ เรือ
่ ง ของ
ข้า พระองค์เถิด 24 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ขอทรงให้ความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความ
ชอบธรรมของพระองค์ และขออย่า ให้ เขาเปรมปรีดิ์ เหนื อ
ข้า พระองค์ 25 อย่า ให้ เขาทัง้ หลายรําพึง ในใจว่า “เอ้อเฮอ
เราได้ ตามใจปรารถนาของเรา” อย่า ให้ เขากล่าวได้ว่า “เรา
ได้กลืน เขา เสีย แล้ว” 26 ขอ ให้เขา ได้ อาย และ ได้ ความ ยุง่
ยากด้วยกัน คือ เขาผู้ เปรมปรีดิ์ เพราะความลําเค็ญ ของข้า
พระองค์ ให้เขาได้ หม
่ ความอายและความอัปยศ คือผู้ที่เขา
อวด ตัว สู้ ข้า พระองค์ 27 ขอ ให้บรรดา ผู้ที่เห็น ชอบ ใน เหตุ
อัน ชอบ ธรรม ของ ข้า พระองค์โห่ร้อง และ ยินดี และ กล่าว
อยู่ เสมอว่า “ขอให้พระเยโฮวาห์ นั้น ใหญ่ยิง่ พระองค์ผู้ทรง
ปีติยินดีในความเจริญ ของผู้รับ ใช้ของพระองค์” 28 แล้ว ลิน
้
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ของข้า พระองค์ จะบอกเล่า ถึง ความชอบธรรมของพระองค์
และจะสรรเสริญพระองค์วันยังคํ่า

36
สภาพของคนอธรรม ถึง หัว หน้า นั กร้อง เพลงสดุดีของ
ดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์
1

การ ละเมิด ของ คน ชัว่ ล้วง ลึก เข้าไป ใน ใจ ของ ข้าพเจ้า
ว่า “ในแววตาของเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้า” 2 เพราะ
เขา ป้อยอ ตนเอง ใน สายตา ของ ตน จน ได้ พบ ว่า ความ ชัว่
ช้า ของ เขา เป็น สิง่ ที่น่า รังเกียจ 3 ถ้อยคํา จาก ปาก ของ เขา
ก็ ชัว่ ช้า และ หลอก ลวง เขา หยุด ที่ จะ ประพฤติ อย่าง ฉลาด
และ กระทํา ความ ดี 4 เขา ปอง ความ ชัว่ ร้าย เมื่อ เขา อยู่ บน
ที่นอน ของ เขา เขา วางตัว ใน ทาง ที่ไม่ ดี เขา มิได้เกลียด
ชัง ความ ชัว่ 5 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ความ เมตตา ของ
พระองค์อยูใน
่ ฟ้า สวรรค์ ความ สัตย์ซื่อ ของ พระองค์ ไป ถึง
6
เมฆ ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ เหมือน ภูเขา ใหญ่ทัง้
หลาย คํา ตัดสิน ของพระองค์ เหมือนที่ ลึก ยิง่ โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยมนุษย์ และสัตว์ให้รอด 7 โอ ข้า
แต่พระเจ้า ความ เมตตา ของ พระองค์ ประเสริฐ สัก เท่าใด
บุตรทัง้ หลายของมนุษย์เข้า ลี้ ภัย อยูใต้
่ ร่ม ปีก ของพระองค์
8 เขาอิมด
่ ้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิ เวศของพระองค์
และพระองค์ จะประทานให้ เขาดื่ม จากแม่น้ํา แห่ง ความสุข
เกษมของพระองค์ 9 เพราะธารนํ้าพุแห่งชีวต
ิ อยูก
่ ับพระองค์
เราจะเห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์
การทูลขอพระพรจากพระเจ้า

10

โอ ขอ ประทาน ความ เมตตา ของ พระองค์ ต่อ
ไป แก่ผู้ที่รู จั
้ ก พระองค์ และ ความ ชอบ ธรรม ของ
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พระองค์แก่คน ใจ เที่ยง ธรรม 11 ขอ อย่า ให้เท้า ของ คน
จองหองมาเหนื อ ข้า พระองค์ หรือ ให้ มือ ของคนชัว่ ขับ ไล่ ข้า
พระองค์ ไปเสีย 12 แล้ว คนกระทํา ความชัว่ ช้า ก็ ล้ม อยูที
่ ่ นั่น
เขาถูกผลักลง ลุกขึ้นอีกไม่ได้

37
สันติภาพและความดีในอนาคตสําหรับผู้ที่วางใจในพระ
เยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
1

อย่า ให้เจ้า เดือด ร้อน เพราะ เหตุคนที่ กระทํา ชัว่ อย่า
อิจฉาคนที่ กระทํา ความชัว่ ช้า 2 เพราะไม่ ชา้ เขาจะเหีย
่ วไป
เหมือนหญ้า และแห้ง ไปเหมือนพืช สด 3 จงวางใจในพระ
เยโฮวาห์ และกระทํา ความดี ท่านจึง จะอาศัย อยู่ ในแผ่น
ดิน และ จะ ได้ รับ การ เลี้ยง ดูอย่าง แท้จริง 4 จงปีติยินดีใน
พระเยโฮวาห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของ
ท่าน 5 จง มอบ ทาง ของ ท่าน ไว้ กับ พระ เย โฮ วาห์ วางใจ ใน
พระองค์ และพระองค์ จะทรงกระทํา ให้สําเร็จ 6 พระองค์จะ
ทรง ให้ ความ ชอบ ธรรม ของ ท่าน กระจ่าง อย่าง ความ สว่าง
และให้ ความยุติธรรมของท่านแจ้ง อย่างเที่ยงวัน 7 จงสงบ
อยู่ ต่อ พระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่า ให้
ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญ ตามทางของเขา
หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทําตามอุบายชัว่ 8 จงระงับความโกรธ
และทิง้ ความพิโรธ อย่า ให้ ใจเดือดร้อนของท่านนํา ท่านไป
กระทํา ชัว่ 9 เพราะคนที่ กระทํา ชัว่ จะถูก ตัด ออกไป แต่คน
เหล่านั ้นที่รอคอยพระเยโฮวาห์จะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก
10 ยังอีกหน่ อยหนึ่ งคนชัว
่ จะไม่มีอีก แม้จะมองดูที่ที่ของเขา
ให้ดี เขา ก็ไม่ ได้อยูที
่ ่ นั ่น 11 แต่คน ใจอ่อน สุภาพ จะ ได้แผ่น
ดิน ตก ไป เป็น มรดก และ ตัว เขา จะ ปีติยินดีใน สันติภาพ อุ

เพลงสดุดี 37:12

49

เพลงสดุดี 37:28

ดมสมบูรณ์ 12 คนชัว่ ปองร้ายคนชอบธรรม และขบเขี้ยว
เคี้ยวฟันใส่เขา 13 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสรวลต่อ
คน ชัว่ เพราะ พระองค์ ทอด พระ เนตร เห็นวัน เวลา ของ เขา
กําลัง มา 14 คน ชัว่ ชัก ดาบ และ โก่ง คัน ธนู เพื่อ เอา คนจน
และ คน ขัดสน ลง เพื่อ สังหาร คน ที่ เดิน อย่าง เที่ยง ธรรม
15 ดาบ ของ เขา จะ เข้าไป ใน ใจ ของ เขา เอง และ คัน ธนู ของ
เขา จะ หัก 16 เล็กๆ น้ อยๆ ที่ คน ชอบ ธรรม มีก็ดีกว่า ความ อุ
ดม สมบูรณ์ ของ คน ชัว่ เป็นอัน มาก 17 เพราะ แขน ของ คน
ชัว่ จะหัก แต่พระเยโฮวาห์ ทรงเชิดชู คนชอบธรรม 18 พระ
เยโฮวาห์ทรงทราบวัน เวลาของคนไร้ตําหนิ และมรดกของ
เขา จะ ดํารง อยูเป็
่ น นิ ตย์ 19 เขา จะ ไม่ได้อาย ใน ยาม ชัว่ ร้าย
ในวันกัน ดาร เขา จะ อิม
่ ใจ 20 แต่คน ชัว่ จะ พินาศ ศัตรู ของ
พระเยโฮวาห์ จะเหมือนสง่า ของลูก แกะ เขาจะอันตรธาน
ไป อันตรธาน ไป เหมือน ควัน 21 คน ชัว่ ขอยืม และ ไม่จ่าย
คืน แต่คน ชอบ ธรรม นั ้น แสดง ความ เมตตา และ แจก จ่าย
22 เพราะคนเช่นนั ้นที่พระองค์ทรงอํานวยพระพรจะได้แผ่น
ดินโลกเป็นมรดก แต่คนทัง้ หลายที่ถูกพระองค์สาปจะต้อง
ถูก ตัด ออกไปเสีย 23 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ย่างเท้า ของคน
ดี และ พระองค์ ทรง พอ พระทัย ใน ทาง ของ เขา 24 แม้เขา
ล้ม เขา จะ ไม่ถูก เหวีย
่ ง ลง เหยียด ยาว เพราะ ว่า พระ หัตถ์
พระ เย โฮ วาห์พยุง เขา ไว้ 25 ข้าพเจ้า เคย หนุ่ม และ เดีย
๋ ว
นี้ แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้า ยัง ไม่ เคย เห็น คน ชอบ ธรรม ถูก ทอด
ทิง้ หรือ เชื้อ สายของเขาขอทาน 26 เขาแสดงความเมตตา
และให้ ยม
ื เสมอ และเชื้อ สายของเขาก็ได้รับ พระพร 27 จง
พรากเสียจากการชัว่ และกระทําความดี และท่านจะดํารง
อยูเป็
่ น นิ ตย์ 28 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง รัก การ พิพากษา
พระองค์จะไม่ ทอดทิง้ วิสุทธิชนของพระองค์ จะทรงสงวน
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คนเหล่านั ้นไว้เป็นนิ ตย์ แต่เชื้อสายของคนชัว่ จะถูกตัดออก
ไปเสีย 29 คนชอบธรรมจะได้แผ่นดิน ตกไปเป็น มรดก และ
อาศัย อยู่ บน นั ้น เป็น นิ ตย์ 30 ปาก ของ คน ชอบ ธรรม เปล่ง
สติปัญญา และ ลิน
้ ของ เขา พูด ความ ยุติธรรม 31 พระ ราช
บัญญัติของพระเจ้าอยูใ่ นจิตใจของเขา และย่างเท้าของเขา
จะไม่พลาด 32 คนชัว่ เฝ้า ดู คนชอบธรรมและแสวงหาที่ จะ
สังหารเขาเสีย 33 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทิง้ เขาไว้ในมือของ
เขา หรือ ให้ เขา ถูก ปรับ โทษ เมื่อ เขา ขึ้น ศาล 34 จง รอ คอย
พระเยโฮวาห์ และรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์
จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดิน โลกเป็น มรดก ท่านจะได้เห็น
เมื่อ คนชัว่ ถูก ตัด ออกไปเสีย 35 ข้าพเจ้า เห็น คนชัว่ มี อาํ นาจ
มาก ยิง่ และ สูง เด่น อย่าง ต้น เขียว สด ที่อยูใน
่ ท้อง ถิน
่ ของ
มัน 36 เขาได้ผ่านไป และดูเถิด ไม่มีเขาเสียแล้ว ถึงข้าพเจ้า
จะแสวงหาเขา ก็ไม่พบเขา 37 จงหมายคนไร้ตําหนิ ไว้ และ
มองดู คนเที่ยงธรรม เพราะอนาคตของคนนั ้นคือสันติภาพ
38 แต่ผู้ละเมิดจะถูกทําลายเสียด้วยกัน จุดหมายปลายทาง
ของคนชัว่ จะถูก ตัด ออกไปเสีย 39 ความรอดของคนชอบ
ธรรมมาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็น กําลัง ของเขา
ในเวลายากลําบาก 40 พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาและทรง
ช่วยเขาให้พ้น พระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนชัว่ และ
ทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาทัง้ หลายวางใจในพระองค์

38

ดาวิด ทูล ขอพระกรุ ณาจากพระเจ้า เพลงสดุดีของดา
วิด เพื่อการถวายบูชารําลึก
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ อย่า ทรง ขนาบ ข้า พระองค์
ด้วย ความ กริว้ ของ พระองค์ หรือ ตี สอน ข้า พระองค์ ด้วย
พระพิโรธของพระองค์ 2 เพราะลูกธนูของพระองค์จมเข้าไป
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ใน ข้า พระองค์ และ พระหัตถ์ ของ พระองค์ ลง มา เหนื อ ข้า
พระองค์ 3 เพราะพระพิโรธของพระองค์ จึง ไม่มีความปกติ
ใน เนื้ อ หนั ง ของ ข้า พระองค์ เพราะ บาป ของ ข้า พระองค์
จึง ไม่มีอนามัย ใน กระดูก ของ ข้า พระองค์ 4 เพราะ ความ
ชัว่ ช้า ของ ข้า พระองค์ ท่วม ศีรษะ มัน หนั ก เหมือน ภาระ ซึ่ง
หนั ก เหลือ กําลัง ข้า พระองค์ 5 เพราะ ความ โง่ เขลา ของ ข้า
พระองค์ บาดแผล ของ ข้า พระองค์ จึง เหม็น และ เปื่ อย เน่า
6 ข้า พระองค์หนั กใจ ข้า พระองค์ก็งอ ลง มาก ข้า พระองค์
เดิน เป็น ทุกข์ ไป วัน ยัง คํ่า 7 เพราะ บัน
้ เอว ของ ข้า พระองค์
เต็ม ไป ด้วย โรค ที่น่า รังเกียจ และ ไม่มีความ ปกติ ใน เนื้ อ
หนั ง ของ ข้า พระองค์ 8 ข้า พระองค์ ร่วง โรย และ ฟกชํ้า
ทีเดียว ข้า พระองค์ ครวญครางเพราะใจข้า พระองค์ไม่สงบ
9 ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า ความ ปรารถนา ทัง
้ สิน
้ ของ ข้า
พระองค์ก็แจ้ งอ ยู่ ต่อ พระ พักตร์พระองค์ การ ถอน หายใจ
ของ ข้า พระองค์ก็ไม่พ้นที่พระองค์ทรง ทราบ 10 หัวใจ ของ
ข้า พระองค์เต้น และ กําลัง ของ ข้า พระองค์ หมด ไป และ
ความ สว่าง ของ นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์ก็สูญ ไป จาก ข้า
พระองค์ เสีย แล้ว ด้วย 11 มิตรและเพื่อนของข้า พระองค์ ยน
ื
เด่น อยู่ หา่ งจากภัย พิบติ
ั ของข้า พระองค์ และญาติ ของข้า
พระองค์ ยน
ื ห่างออกไปไกลโพ้น 12 และบรรดาผู้ที่แสวงหา
ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ได้วาง บ่วง ไว้ บรรดา ผู้ที่คิด ทําร้าย ข้า
พระองค์พูดเป็นอุบาย และรําพึง ถึง การทรยศอยูวั
่ น ยัง คํ่า
13 แต่ข้า พระองค์ เหมือนคนหูหนวก ข้า พระองค์ไม่ ได้ยิน ข้า
พระองค์ เหมือน คน ใบ้ผู้ไม่อ้า ปาก ของ เขา 14 พ่ะ ย่ะ ค่ะ ข้า
พระองค์ เหมือน คน ที่ไม่ ได้ยิน ซึ่ง ใน ปาก ของ เขา ไม่มีการ
ตัดพ้อ 15 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แต่ข้า พระองค์ หวัง ใจ
ใน พระองค์ โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ คือ พระองค์ผู้ที่จะทรงฟัง ข้า พระองค์ 16 เพราะข้า
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พระองค์ ทูล ว่า “โปรดฟัง ข้า พระองค์เถิด มิฉะนั ้น พวกเขา
จะเปรมปรีดิ์เพราะข้าพระองค์ คือผู้ที่โอ้อวดต่อข้าพระองค์
เมื่อ เท้า ข้า พระองค์ พลาด ไป” 17 เพราะ ข้า พระองค์ จะ ล้ม
แล้ว และความเศร้า โศกอยู่ ต่อ หน้า ข้า พระองค์เสมอ 18 ข้า
พระองค์จะสารภาพความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะ เป็น ทุกข์ เพราะ บาป ของ ข้า พระองค์ 19 บรรดา ผู้ที่เป็น
คู่อริของข้า พระองค์ก็ว่องไวและแข็ง แรง และคนที่เกลียด
ข้า พระองค์ โดยไร้เหตุทวีมากขึ้น 20 บรรดาผู้ที่กระทํา ชัว่ แก่
ข้า พระองค์ ตอบแทนความดี เป็น ปฏิปักษ์ ของข้า พระองค์
เพราะ ข้า พระองค์ติด ตาม ความ ดี 21 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ ขอ อย่า ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ขออย่า สถิต ไกลจากข้า พระองค์ 22 โอ ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงรีบ
มาช่วยข้าพระองค์เถิด

39

ดาวด
ิ รักษาความคิดของท่านไว้ ถึงหัวหน้านั กร้อง ถึงเย
ดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า จะ ระ แวด ระวัง ทาง ของ ข้าพเจ้า
เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ไม่ ทําบาป ด้วย ลิน
้ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะ ใส่ บังเหียน ปาก ของ ข้าพเจ้า ตราบ เท่า ที่คน ชัว่ อยู่ ต่อ
หน้า ข้าพเจ้า” 2 ข้าพเจ้า ก็ เป็น ใบ้ เงียบไป ข้าพเจ้า นิ่ ง เงียบ
แม้แต่จากสิง่ ที่ดี ความทุกข์ใจของข้าพเจ้า รุ นแรงขึ้น 3 จิต
ใจ ข้าพเจ้า ร้อน อยู่ ภายใน ข้าพเจ้า ขณะ ที่ข้าพเจ้า กําลัง
รําพึง อยู่ นั ้น ไฟ ก็ลุก ข้าพเจ้า จึง พูด ด้วย ลิน
้ ของ ข้าพเจ้า
4
ว่า “ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ให้ข้า พระ องค์ ทราบ ถึงบัน
้
ปลายข อง ข้า พระองค์ และ วัน เวลา ของ ข้า พระองค์ จะ
นาน สัก เท่าใด เพื่อ ข้า พระองค์ จะ ทราบ ว่า ข้า พระองค์
อ่อนแอ แค่ไหน 5 ดูเถิด พระองค์ทรง กระทํา ให้ วัน เวลา
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ของข้า พระองค์ ยาวสองสามฝ่ามือ เท่านั ้น ชัว่ ชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ไม่เท่าไรเลยเฉพาะพระพักตร์พระองค์ มนุษย์ทุก
คนดํารงอยูอย่
่ างไร้สาระแน่ที เดียว เซลาห์ 6 มนุษย์ทุกคน
ดําเนิ น ไป อย่าง เงา แน่ ที เดียว เขา ทัง้ หลาย ยุง่ อยูเปล
่
่าๆ
แน่ ที เดียว มนุษย์โกยกองไว้ และไม่ ทราบว่า ใครจะเก็บ ไป
7 ข้า แต่องค์พระผู้ เป็ น เจ้า บัดนี้ ข้า พระองค์ จะรอคอยอะไร
ความ หวัง ของ ข้า พระองค์อยูใน
่ พระองค์ 8 ขอ ทรง ช่วย ข้า
พระองค์ให้พ้นจากการละเมิดทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์ อย่าให้
ข้า พระองค์ เป็นที่ นินทาของคนโง่ 9 ข้า พระองค์ เป็น ใบ้ ข้า
พระองค์ไม่อ้าปาก เป็นพระองค์เองที่ทรงกระทําเช่นนั ้น
คําอธิษฐานของดาวิด
10 ขอ ทรง ถอน โทษทัณฑ์ จาก ข้า พระองค์ เสีย เถิด ข้า
พระองค์ รว่ งโรยไปด้วยการทุบตี จากพระหัตถ์ ของพระองค์
11 เมื่อ พระองค์ ทรงตี สอนมนุษย์ ด้วยการขนาบเพราะเรือ
่ ง
ความชัว่ ช้า พระองค์ทรงเผาผลาญความสวยงามของเขา
เสีย อย่าง ตัว มอด มนุษย์ทุก คน ก็ไร้สาระแน่ที เดียว ” เซ
ลาห์ 12 “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สดับ คํา อธิษฐาน
ของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณแก่ การร้องทูล ของ
ข้า พระองค์ ขอ อย่า ทรง เฉยเมย ต่อ นํ้าตา ของ ข้า พระองค์
เพราะข้า พระองค์ เป็น แต่ แขกที่ ผ่านไปของพระองค์ เป็น
คนที่อาศัยอยูอ
่ ย่างบรรพบุรุษทัง้ หลายของข้าพระองค์ 13 โอ
ขอทรงเมิน พระพักตร์ จากข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ
เบิกบานขึ้น ก่อนที่ข้าพระองค์จะจากไปและไม่มีอยูอี
่ ก”

40
เรือ
่ ง ความ วางใจ ใน พระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร้อง เพ ลง
สดุดีของดาวิด
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1

ข้าพเจ้า ได้ เพียร รอ คอย พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง
เอนพระองค์ ลงสดับ คําร้องทูล ของข้าพเจ้า 2 พระองค์ทรง
ฉุ ด ข้าพเจ้า ขึ้น มาจากหลุมอัน น่า สลด ออกมาจากเลนตม
แล้ว วางเท้า ของข้าพเจ้า ลงบนศิลา กระทํา ให้ ยา่ งเท้า ของ
ข้าพเจ้ามัน
่ คง 3 พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า
เป็น บทเพลงสรรเสริญ พระเจ้า ของเรา คนเป็นอัน มากจะ
เห็น และ เกรง กลัว และ วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ 4 คน ใด ที่
วางใจในพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข ผู้มิได้หัน ไปหาคนจองหอง
หรือ ไปหาบรรดาผู้ที่หลงเจิน
่ ไปตามความเท็จ 5 โอ ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระองค์ได้ทรง ทวี
พระ รา ชกิจอัน มหัศจรรย์ ของ พระองค์ และ พระ ดําริ ของ
พระองค์แก่ข้า พระองค์ ไม่มีผู้ใดรายงานพระราชกิจ ทัง้ สิน
้
เหล่า นั ้น ได้ ถ้า ข้า พระองค์ จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว
ก็มีมากมายเหลือที่จะนั บ
การเชื่อฟังเป็นเครือ
่ งบูชาที่ดีที่สุด
6 เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์
พระองค์ทรง เบิกหู ของ ข้า พระองค์ เครือ
่ ง เผา บูชา และ
เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป พระองค์มิได้ทรง เรียก ร้อง 7 แล้ว ข้า
พระองค์ ทูล ว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์ มา แล้ว พระเจ้า ข้า
ใน หนั ง สือม้ วน ก็มีเขียน เรือ
่ ง ข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่
พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ปีติยินดีที่กระทํา ตาม
นํ้า พระทัย พระองค์ พระ ราช บัญญัติของ พระองค์อยูใน
่
9
จิตใจของข้า พระองค์” ข้า พระองค์ได้ประกาศเรือ
่ งความ
ชอบ ธรรม ใน ชุมนุม ชน ใหญ่ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
ดูเถิด ตามที่พระองค์ทรงทราบแล้ว ข้า พระองค์มิได้ยับยัง้
ริม ฝีปากของข้า พระองค์ไว้เลย 10 ข้า พระองค์มิได้งํา ความ
ชอบ ธรรม ของ พระองค์ไว้แต่ใน จิตใจ ของ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ได้พูดถึงความสัตย์ซ่ือและความรอดของพระองค์

เพลงสดุดี 40:11

55

เพลงสดุดี 41:2

ข้า พระองค์มิได้ปิดบัง ความ เมตตา และ ความ จริง ของ
พระองค์ไว้จาก ชุมนุม ชน ใหญ่ โต นั ้น 11 โอ ข้า แต่ พระ เย
โฮวาห์ ขอพระองค์ อย่า ทรงยึด เหนี่ ยวพระกรุ ณาคุณ ของ
พระองค์ จากข้า พระองค์ ขอให้ความเมตตาและความจริง
ของ พระองค์ สงวน ข้า พระองค์ไว้เป็น นิ ตย์ 12 เพราะ ความ
ชัว่ ได้ ล้อม ข้า พระองค์ไว้อย่าง นั บ ไม่ถ้วน ความ ชัว่ ช้า ของ
ข้า พระองค์ ตาม ทัน ข้า พระองค์ จน ข้า พระองค์ มอง อะไร
ไม่เห็น มัน มากกว่า เส้นผมบนศีรษะข้า พระองค์ จิตใจของ
ข้า พระองค์ก็ฝ่อ ไป 13 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง
พอ พระทัย ที่ จะ ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ ขอทรงเร่งมาสงเคราะห์ข้าพระองค์เถิด 14 ขอให้ผู้ที่หา
โอกาสทําลายชีวต
ิ ของข้า พระองค์ได้อายและเกิด ความยุง่
เหยิงด้ว ยกัน ขอ ให้ผู้ปรารถนา สิง่ ชัว่ ร้าย ต่อ ข้า พระองค์
นั ้น ต้อง หัน กลับ ไป และ ได้ความ อัปยศ 15 ขอ ให้คน เหล่า
นั ้น สาบสูญ ไปเพื่อ เป็น รางวัล สําหรับ ความน่า ละอายที่ เขา
ได้พูดกับ ข้า พระองค์ว่า “อ้า ฮา อ้า ฮา” นั ้น 16 ขอให้บรรดา
ผู้ แสวงหา พระองค์ เปรม ปรีดิ์ และ ยินดี ใน พระองค์ ขอ
ให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า “พระ
เยโฮวาห์ใหญ่ยิง่ นั ก ” 17 ฝ่ายข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน
แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเอาพระทัย ใส่ ข้า พระองค์ โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขออย่า ทรงรอช้า พระองค์ทรง
เป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์

41
วิด

1

การเอาใจใส่คนจน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดา

ผู้ใดเอาใจใส่ คนจนก็เป็นสุข พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วย
เขาให้ พ้น ในวัน ยากลําบาก 2 พระเยโฮวาห์ จะทรงป้องกัน
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เขาและรักษาเขาให้มี ชว
ิ ในแผ่น ดิน เขาจะได้ รบ
ั พระพร
ี ต
พระองค์จะไม่ ทรงมอบเขาไว้ กับ ศัตรู ของเขาให้ ทํา ตามใจ
ชอบ 3 เมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนด้วยความอิด โรยพระเยโฮวาห์
จะทรงทําให้เขาแข็งแรงขึ้น เมื่อเขาอยู่บนที่นอนแห่งความ
เจ็บไข้พระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายหมด
การทูลขอของดาวิด

ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง พระ
กรุ ณาแก่ ข้าพระองค์ ขอทรงรักษาจิตวิญญาณข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์” 5 ศัตรู ของข้าพเจ้า
กล่าวใส่ รา้ ยข้าพเจ้า ว่า “เมื่อไรเขาจะตายนะ และชื่อ ของ
เขาจะได้พินาศ ” 6 ถ้า คนหนึ่ ง คนใดมาเห็น ข้า พระองค์ เขา
จะพูด เรือ
่ งไร้สาระ ขณะที่ใจของเขาเก็บ เรือ
่ งความชัว่ ช้า
เมื่อเขาออกไปเขาก็ป่าวร้องไป 7 ทุกคนที่เกลียดข้าพระองค์
เขาซุบซิบกันถึงเรือ
่ งข้าพระองค์ เขาปองร้ายต่อข้าพระองค์
8 เขาทัง
้ หลายกล่าวว่า “โรคร้ายเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้ว เขา
จะไม่ลุกไปจากที่ที่เขานอนนั ้นอีก” 9 แม้ว่า เพื่อนในอกของ
ข้าพระองค์ ผู้ซึ่งข้าพระองค์ไว้วางใจ ผู้ที่รับประทานอาหาร
ของข้าพระองค์ได้ยกส้นเท้าต่อข้าพระองค์
4

ดาวิดพึ่งพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือ
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอแต่พระองค์ทรงพระกรุ ณา
ต่อข้าพระองค์ ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะ
สนองเขา 11 โดยข้อนี้ ข้าพระองค์ ทราบว่า พระองค์ทรงพอ
พระทัย ในข้า พระองค์ คือ ศัตรู ของข้า พระองค์ไม่ ได้ชนะข้า
พระองค์ 12 แต่พระองค์ทรงคํ้าชู ข้า พระองค์ไว้เพราะความ
สัตย์ สุจริต ของ ข้า พระองค์ และ ทรง ตัง้ ข้า พระองค์ไว้ต่อ
เบื้องพระพักตร์พระองค์เป็น นิ ตย์ 13 สาธุการแด่ พระเยโฮ
10
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วาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลเป็น นิ ตย์ ในอดีต และสืบไปเป็น
นิ ตย์ เอเมนและเอเมน

42

เล่มที่ สองซึ่ง เปรียบกับ หนั งสือ อพยพ เกี่ย วกับ ประเทศ
อิสราเอล ดาวิดมี ความร้อนรนในการปรนนิ บัติพระเจ้า ถึง
หัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
1 กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่มีน้า
ํ ไหลฉั นใด โอ ข้า
แต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้า พระองค์ก็กระเสือกกระสน
หา พระองค์ฉั น นั ้น 2 จิต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า กระหาย หา
พระเจ้า หา พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์ เมื่อไร ข้าพเจ้า จะ ได้
มา ปรากฏ ต่อ พระ พักตร์พระเจ้า 3 ข้าพเจ้า กิน นํ้าตา ต่าง
อาหารทัง้ วัน คืน ขณะที่คนพูดกับ ข้าพเจ้า วัน แล้ววัน เล่า ว่า
“พระเจ้า ของเจ้า อยูที
่ ่ไหน ” 4 เมื่อ ข้าพเจ้า ระลึก ถึง สิง่ เหล่า
นี้ ข้าพเจ้า ก็ ระบายความในใจออกมาได้ เพราะข้าพเจ้า ไป
กับ ประชาชน คือ ไป กับ พวก เขา ถึง พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า
ด้วย เสียง โห่ ร้อง ยินดี และ เสียง เพลง โมทนา คือ มวล ชน
กําลังมี เทศกาลฉลอง 5 โอ จิตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย ไฉนเจ้า
จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า เจ้าจง
หวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์
สําหรับ ความ ช่วย เหลือ ที่มา จาก พระ พักตร์ ของ พระองค์
6 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ จิต ใจ ของ ข้า พระองค์
ฝ่อ อยู่ ภายใน ข้า พระองค์ เพราะ ฉะนั ้น ข้า พระองค์ จึง จะ
ระลึก ถึง พระองค์ ตัง้ แต่แผ่น ดิน แห่ง แม่น้ํา จอร์แดน และ
แห่ง ภูเขาเฮอร์โมนตัง้ แต่ เนิ นมิซาร์ 7 เมื่อ เสียงนํ้า แก่ง ตก
ที่ลึกก็กู่เรียกที่ลึก บรรดาคลื่นและระลอกของพระองค์ท่วม
ข้าพระองค์แล้ว 8 กลางวันพระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาความ
เมตตาของพระองค์ และกลางคืน เพลงของพระองค์ จะอยู่
กับ ข้าพเจ้า พร้ อมกับ คํา อธิษฐานต่อ พระเจ้า แห่ง ชีวต
ิ ของ
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ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า ทูล พระเจ้า ศิลา ของ ข้าพเจ้า ว่า “ไฉน
พระองค์ ทรงลืม ข้า พระองค์เสีย ไฉนข้า พระองค์ จึง ต้องไป
อย่างเป็นทุกข์ เพราะการบีบบังคับของศัตรู” 10 ปรปักษ์ ของ
ข้าพเจ้าเยาะเย้ยข้าพเจ้า ประดุจดาบภายในบรรดากระดูก
ของข้าพเจ้า ในเมื่อเขากล่าวแก่ ข้าพเจ้าทุกวันว่า “พระเจ้า
ของเจ้า อยูที
่ ่ไหน ” 11 โอ จิตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง
ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า เจ้าจงหวัง
ใจ ใน พระเจ้า เพราะ ข้าพเจ้า จะ ยัง คง สรรเสริญ พระองค์
ผู้ทรง เป็น สวัสดิ ภาพ แห่ง สีหน้า ของ ข้าพเจ้า และ พระเจ้า
ของข้าพเจ้า

43

ดาวิดสัญญาว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความปีติยินดี
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ทรง แก้ แทน ข้า พระองค์ และ
ต่อสู้คดีของ ข้า พระองค์ ต่อ ประชาชาติที่ไร้ธรรม โอ ขอ
ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น จาก คน ล่อลวง และ คน อธรรม
2 เพราะพระองค์ ทรงเป็ น พระเจ้า แห่ง กําลัง ของข้า พระองค์
ไฉน พระองค์ ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์เสีย ไฉน ข้า พระองค์
จึง ต้อง ไป อย่าง เป็น ทุกข์ เพราะ การ บีบ บัง คับ ของ ศัตรู
3 โอ ขอทรงโปรดใช้ ความสว่างและความจริง ของพระองค์
ออก ไป ให้ นํา ข้า พระองค์ ให้ทัง้ สอง นํา ข้า พระองค์ มา ถึง
ภู เขา บริสุทธิ์ ของ พระองค์ และ ถึง พลับพลา ของ พระองค์
4 แล้ว ข้า พระองค์ จะ ไป ยัง แท่น บูชา ของ พระเจ้า ถึง
พระเจ้า ซึ่ง เป็น ความชื่นบานยอดยิง่ ของข้า พระองค์ โอ ข้า
แต่พระเจ้า พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะถวายเพ
ลงสดุดีแก่พระองค์ด้วยพิณเขาคู่
พระเจ้าทรงเป็นผู้หนุนจิตใจของดาวิด
5 โอ จิตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง
กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า จงหวัง ใจในพระเจ้า เพราะ
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ข้าพเจ้า จะ ยัง คง สรรเสริญ พระองค์ ผู้ทรง เป็น สวัสดิ ภาพ
แห่งสีหน้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

44

ความโปรดปรานในอดีต ถึง หัว หน้า นั กร้อง มัสคิ ลบท
หนึ่ งของคณะโคราห์
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายได้ ยินกับ หู ของ
ตน บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลายเล่าให้ฟัง ถึงกิจการ
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ในสมัย ของเขา ในสมัย โบราณกาล
นั ้น 2 พระองค์ทรง ขับ ไล่ บรรดา ประชาชาติ ออก ไป ด้วย
พระหัตถ์ ของ พระองค์เอง แต่พระองค์ทรง ปลูก บรรพบุรุษ
ทัง้ หลาย ไว้ พระองค์ทรง ให้ชาติทัง้ หลาย ทุกข์ใจ และ ได้
ทรง ขับ ไล่ชาติทัง้ หลาย นั ้น ออก ไป 3 เพราะ เขา ทัง้ หลาย
ไม่ได้แผ่น ดิน นั ้น มา ครอบ ครอง ด้วย ดาบ ของ เขา เอง
มิใช่แขน ของ เขา ที่ ช่วย ให้ เขา รอด แต่โดย พระหัตถ์ขวา
และ พระกร ของ พระองค์ และ โดย ความ สว่าง จาก สีพระ
พักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงโปรดปรานเขาทัง้ หลาย
4 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นกษั ตริย์ของข้าพระองค์
ขอพระองค์ ทรงบัญชาการช่วยให้พ้น ไว้สําหรับ ยาโคบ 5 ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายดัน ศัตรู ออกไปโดยพระองค์ ข้า พระองค์
ทัง้ หลายเหยียบคนที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ลงด้วยพระนาม
ของพระองค์ 6 เพราะข้า พระองค์ไม่วางใจในคัน ธนู ของข้า
พระองค์ และ ดาบ ของ ข้า พระองค์ ช่วย ข้า พระองค์ให้รอด
ไม่ได้
7

ความชัว่ ร้ายต่างๆในปัจจุบัน

แต่พระองค์ได้ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ให้ รอด
จากศัตรู และทรงให้ผู้เกลียดข้า พระองค์ได้ความอาย 8 ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย อวด ถึง พระเจ้า ได้ ตลอด ทัง้ วัน และ ข้า
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พระองค์ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระนามของพระองค์เป็น นิ ตย์
เซ ลาห์ 9 แต่พระองค์ยัง ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เสีย และให้ข้าพระองค์ได้ความอัปยศ และมิได้เสด็จออกไป
กับ กองทัพ ของข้า พระองค์ทัง้ หลาย 10 พระองค์ทรงกระทํา
ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายถอยกลับ จากคู่อริ และคนที่เกลียด
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ก็ได้ของ ริบ ไป 11 พระองค์ทรง กระทํา
ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น ดัง แกะ ที่ จะ เอา ไป กิน และ
ทรงกระจายข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ ไปอยู่ ท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ 12 พระองค์ทรงขายประชาชนของพระองค์อย่าง
ให้เปล่า ตามราคาไม่ ทรงได้ อะไรเพิม
่ เลย 13 พระองค์ทรง
กระทําให้ข้าพระองค์เป็นที่นินทาของเพื่อนบ้าน เป็นที่เยาะ
เย้ย และ ดู หมิน
่
ข้า พระองค์ 14 พระองค์ทรง
่ แก่ผู้ที่ อยูรอบ
กระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น คํา ครหา ท่ามกลาง
ประชาชาติ เป็นที่สัน
่ ศีรษะท่ามกลางชาติทัง้ หลาย 15 ความ
อัปยศ อดสูอยูตรง
่
หน้า ข้า พระองค์วัน ยัง คํ่า และ ความ
อับอาย คลุม หน้า ข้า พระองค์ 16 เนื่ อง ด้วย เสียง ของ คน
เยาะ เย้ย และ คน หมิน
่ ประมาท เนื่ อง ด้วย ศัตรู และ ผู้แก้
17
แค้น
สิ่ง ทัง้ ปวง นี้ เกิด แก่ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย แม้ว่า
ข้า พระองค์ไม่ลืม พระองค์ หรือ ทุจริต ต่อ พันธ สัญญา ของ
พระองค์ 18 จิตใจของข้าพระองค์ทัง้ หลายก็มิได้หันกลับ ย่าง
เท้า ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ก็มิได้พราก จาก พระ มรรคา
ของพระองค์ 19 ถึง แม้พระองค์ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
แหลกลาญ ใน ที่ ของ มังกร และ คลุม ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ไว้ ด้วย เงา มัจจุราช 20 ถ้า เรา ได้ ลืม พระนาม พระเจ้า ของ
เรา หรือ พนมมือ ของเราให้แก่พระอื่น 21 พระเจ้า จะไม่ ทรง
ค้นหาเรือ
่ งนี้ หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของ
จิตใจ 22 เพราะเห็น แก่พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจึง ถูก
ประหารวัน ยัง คํ่า และนั บ ว่า เป็น เหมือนแกะสําหรับ จะเอา
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ไปฆ่า
ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ

23

โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ทรง ตื่น เถิด ไฉน
พระองค์บรรทมอยู่ ขอทรงตื่นขึ้นเถิด ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้า
พระองค์เสียตลอดกาล 24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์
ของพระองค์เสีย ไฉนพระองค์ ทรงลืม การที่ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายทุกข์ ยากและถูกบีบ บังคับ เสีย 25 เพราะจิต วิญญาณ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายโน้ ม ถึง ผงคลี ร่างกายของข้า พระองค์
ทัง้ หลายเกาะติด ดิน 26 ลุกขึ้น เถิด พระเจ้า ข้า ขอเสด็จ มา
ช่วย ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอ ทรง ไถ่ ข้า พระองค์ไว้เพื่อ เห็น
แก่ความเมตตาของพระองค์

45

ความรุ ง่ เรืองแห่ง อาณาจักรของพระคริสต์ ถึง หัว หน้า
นั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
เพลงแห่งความรัก
1 จิต ใจ ข้าพเจ้า ล้น ไหล ด้วย แนวคิด ดี ข้าพเจ้า เล่า
บท ประพันธ์ ของ ข้าพเจ้า ถวาย กษั ตริย์ ลิน
้ ของ ข้าพเจ้า
2
เหมือน ปากไก่ ของ อาลักษณ์ ที่ชํานาญ พระองค์ท่าน งาม
เลิศ ยิง่ กว่า บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ พระคุณ หลัง่ ลง บน
ริมฝีปากของพระองค์ท่าน เพราะฉะนั ้นพระเจ้าทรงอํานวย
พระพร พระองค์ ท่าน ตลอด กาล 3 โอ ข้า แต่องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ ขอ ทรง ขัด ดาบ ไว้ที่เอว ของ พระองค์ท่าน โดย
สง่า ราศี และ ความ สูงส่ง ของ พระองค์ท่าน 4 ขอ ทรง ม้า
อย่างโอ่อา่ ตระการเสด็จไปอย่างมีชัย เพื่อเห็นแก่ความจริง
ความอ่อนสุภาพและความชอบธรรม ให้พระหัตถ์ ขวาของ
พระองค์ท่านสอนกิจอันน่าครันคร
่
้ามแก่พระองค์ท่าน 5 ลูก
ธนูของพระองค์ ท่านก็ คมอยู่ ในจิต ใจของศัตรู ของกษั ตริย์
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ชนชาติทัง้ หลาย จึง ล้ม อยูใต้
่ พระองค์ท่าน 6 โอ พระเจ้า ข้า
พระที่นั่ง ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ และ เป็น นิ ตย์ ธาร
พระกร แห่ง อาณาจักร ของ พระองค์ก็เป็น ธาร พระกร เที่ยง
ธรรม 7 พระองค์ทรง รัก ความ ชอบ ธรรม และ ทรง เกลียด
ชัง ความ ชัว่ ช้า ฉะนั ้น พระเจ้า คือ พระเจ้า ของ พระองค์
ท่าน ได้ ทรง เจิม พระองค์ ท่าน ไว้ ด้วย นํ้ามัน แห่ง ความ
ยินดี ยิง่ กว่า พระ สหาย ทัง้ ปวง ของ พระองค์ท่าน 8 บรรดา
ฉลอง พระองค์ ของ พระองค์ ท่าน ก็ หอม ฟุ้ง ไป ด้วย กลิน
่
มดยอบ กฤษณา และการบูร จากพระราชวัง งาช้าง ฉลอง
พระองค์เหล่า นี้ กระทํา ให้พระองค์ท่าน ยินดี 9 ใน หมู่สตรีผู้
มี เกียรติของ พระองค์ ท่าน มี ราช ธิดา ของ บร รดากษั ตริย์
พระ ราชินีประดับ ทองคํา เมือง โอ ฟีร ์ ประ ทับอยู่ ข้าง ขวา
พระหัตถ์พระองค์ท่าน 10 โอ ธิดาเอ๋ย จงพิเคราะห์ ฟัง และ
เอียงหู ของเธอลง จงลืม ชนชาติ ของเธอ และลืม บ้านบิดา
ของเธอเสีย 11 และกษั ตริย์ จะทรงปรารถนาความงามของ
เธอ เนื่ องจาก พระองค์ ท่าน เป็น เจ้า นาย ของ เธอ จง โค้ง
ลง ให้พระองค์ท่าน เถิด 12 ธิดา ของ เมือง ไท ระ จะ เอา ของ
กํานั ล มา กํานั ล เธอ คือ เศรษฐี มัง่ คัง่ ที่สุด ของ ประชาชน
จะ ขอ ความ กรุ ณา จาก เธอ 13 เจ้า หญิง ประดับ พระ กาย
ใน ห้อง ของ พระนาง เธอ ด้วย เสื้อผ้า ยก ทองคํา 14 เขา จะ
นํา พระนาง ผู้ทรง เสื้อ หลาย สีเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และ จะ นํา
หญิงพรหมจารีผู้ติดตามคือเพื่อนเจ้าสาวมาถวายพระองค์
15 เขาทัง
้ หลายจะถูก นํา ไปด้วยความชื่นบานและยินดี เขา
จะเข้าไปในพระราชวัง 16 บรรดาโอรสของพระองค์ ท่านจะ
แทน บรรพบุรุษ ของ พระองค์ท่าน พระองค์ท่าน จะ แต่ง ตัง้
ให้ เป็น เจ้า นาย ทัว่ แผ่น ดิน โลก ทัง้ สิน
้ 17 เรา จะ กระทํา ให้
พระนามของพระองค์ ท่านเป็นที่เชิดชูตลอดบรรดาชัว่ อายุ
ฉะนั ้นชนชาติทัง้ หลายจะสดุดีพระองค์ท่านเป็นนิ จกาล
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“พระ เจ้า ทรง เป็นที่ลี้ภัย และ เป็น กําลัง ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ” ถึง หัว หน้า นั กร้อง ของ คณะ โค ราห์
บทเพลงตามทํานองอาลาโมท
1 พระเจ้าทรงเป็ นที่ลี้ภัยและเป็ นกําลังของข้าพระองค์ทัง
้

หลาย เป็น ความ ช่วย เหลือ ที่พร้ อม อยู่ ใน ยาม ยาก ลําบาก
2 ฉะนั ้น เรา จะ ไม่กลัว แม้ว่า แผ่น ดิน โลก จะ ถูก ยก ออก ไป
แม้ว่า ภูเขาทัง้ หลายจะโคลงเคลงลงสู่ สะดือ ทะเล 3 แม้ว่า
นํ้า ทะเล คึก คะนอง และ ฟอง ฟู แม้ว่า ภูเขา สัน
่ สะเทือน
เพราะ ทะเล อลวน นั ้น เซ ลาห์ 4 มีแม่น้าํ สาย หนึ่ ง ที่คลอง
ระบายจะกระทํา ให้ พระมหานครของพระเจ้า ยินดี คือ พลับ
พลาบริสุทธิ์ ขององค์ผู้สูงสุด 5 พระเจ้า ทรงสถิต กลางพระ
มหานคร เธอ จะ ไม่ โคลงเคลง ย้าย ไป พอ รุ ง่ อรุ ณ พระเจ้า
ก็ ทรง ช่วย เธอ ไว้ 6 บรรดา ประชาชาติก็อลหม่าน และ ราช
อาณาจักร ทัง้ หลาย ก็คลอนแคลน พระองค์ทรง เปล่ง พระ
สุรเสียง แผ่นดิน โลกก็ ละลายไป 7 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ทรงสถิตกับเราทัง้ หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัย
ของ พวก เรา เซ ลาห์ 8 มา เถิด มาดู พระ ราช กิจ ของ พระ
เย โฮ วาห์ ว่า พระองค์ ทรง กระทํา ให้เกิ ดการ รกร้าง อะไร
บ้างในแผ่น ดิน โลก 9 พระองค์ทรงให้ สงครามสงบถึงที่ สุด
ปลายแผ่น ดิน โลก พระองค์ทรงหักคัน ธนู และฟัน หอกเสีย
พระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟ 10 “จงนิ่ งเสีย และรู เ้ ถอะ
ว่า เราคือพระเจ้า เราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ
เราจะเป็นที่ ยกย่องในแผ่น ดิน โลก” 11 พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา ทรง สถิตกับ เรา ทัง้ หลาย พระเจ้า ของ ยา โค บท รง
เป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์
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คํา ชักชวนแก่ บรรดาประชาชาติ ถึง หัว หน้า นั กร้อง เพ
ลงสดุดีของคณะโคราห์
1 โอ ดูก่อน ชนชาติทัง
้ หลาย จง ตบมือ จง โห่ ร้อง ถวาย
พระเจ้า ด้วยเสียงไชโย 2 เพราะพระเยโฮวาห์องค์ผู้สูง สุด
เป็นทีน
่ ่าคร้ามกลัว ทรงเป็นพระมหากษั ตริย์ผูย
้ งิ่ ใหญ่เหนื อ
3
แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
พระองค์จะทรงปราบปรามชนชาติ ทัง้
้
หลายให้อยูภายใต้
่
เรา และชาวประเทศทัง้ หลายให้อยูภาย
่
4
ใต้เท้า ของเรา พระองค์จะทรงเลือกมรดกของเราให้เรา
เป็น สิง่ ภูมิใจ ของ ยา โค บที่พระองค์ทรง รัก เซ ลาห์ 5 พระ
เยโฮวาห์ เสด็จ ขึ้น ด้วยเสียงโห่ร้อง พระเยโฮวาห์ เสด็จ ขึ้น
ด้วย เสียง แตร 6 จง ร้อง เพลง สรรเสริญ ถวาย พระเจ้า จง
ร้อง เพลง สรรเสริญ เถิด จง ร้อง เพลง สรรเสริญ ถวาย พระ
มหา กษั ตริย์ ของ เรา จง ร้อง เพลง สรรเสริญ เถิด 7 เพราะ
พระเจ้า ทรง เป็นก ษั ตริย์ เหนื อ แผ่น ดิน โลก ทัง้ สิน
้ จง ร้อง
เพลงสรรเสริญ ด้วยความเข้าใจ 8 พระเจ้า ทรงครอบครอง
เหนื อนานาประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งแห่ง
ความ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ 9 บรรดา เจ้า นาย ของ ชนชาติ
ทัง้ หลาย ประชุม กัน เป็น ประชาชน ของ พระเจ้า แห่งอับ รา
ฮัม เพราะ บรรดา โล่ ของ แผ่น ดิน โลก เป็น ของ พระเจ้า
พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูง

48

ภูเขาศิ โยนจะเป็น นครขององค์พระผู้ เป็น เจ้า บทเพลง
และเพลงสดุดีของคณะโคราห์
1 พระเยโฮวาห์นั้น ยิง
่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่าง
ยิง่ ในนครแห่ง พระเจ้า ของเรา บนภูเขาแห่ง ความบริสุทธิ์
ของพระองค์ 2 มองขึ้นไปก็ดูงาม เป็นความชื่นบานของแผ่น
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ดิน โลก ทัง้ สิน
้ คือ ภู เขา ศิโยน ด้าน ทิศ เหนื อ ซึ่ง เป็น นคร
ของ พระ มหา กษั ตริย์ 3 ภายใน ปราสาท ทัง้ หลาย ของ นคร
นั ้นก็เป็นที่ ทราบ กัน แล้วว่า พระ เจ้า ทรง เป็นที่ลี้ภัยอันมัน
่
คง 4 เพราะ ดูเถิด กษั ตริยชุ
์ มนุมกัน แล้ว เสด็จ ไป ด้วย กัน
5 พอ ท่าน ทัง
้ หลาย เห็น นคร นั ้น ท่าน ก็ พา กัน ประหลาด ใจ
ท่านเป็น ทุกข์ แล้ว ก็ตื่น หนี ไป 6 ความตระหนกตกประหม่า
จับใจ ท่าน ที่นั ่น มีความ ทุกข์ระทม อย่าง หญิง กําลัง คลอด
บุตร 7 พระองค์ทรง ฟาด ทําลาย กําปั่ น แห่ง ทาร ชิ ชด้ว ยล
ม ตะวัน ออก 8 เรา ได้ยน
ิ อย่างไร เรา ก็ได้เห็ นอ ย่าง นั ้น ใน
นครแห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ในนครแห่ง พระเจ้า ของ
เรา ซึ่ง พระเจ้า จะ ทรง สถาปนา ไว้เป็น นิ ตย์ เซ ลาห์ 9 โอ
ข้า แต่พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย คํานึ ง ถึง ความ เมตตา
ของพระองค์ ในท่ามกลางพระวิหารของพระองค์ 10 โอ ข้า
แต่พระเจ้า พระนามของพระองค์ ไปถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน
โลกอย่างไร คําสรรเสริญพระองค์ก็ไปถึงอย่างนั ้น พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ เต็ม ไปด้วยความชอบธรรม 11 ขอภู เขาศิ
โยนจงเปรมปรีดิ์ ขอธิดาแห่ง ยู ดาห์ จงยินดี เพราะเหตุ คํา
ตัดสิน ของพระองค์ 12 จงเดิน รอบศิโยน ไปให้ รอบเถิด จง
นั บ หอคอยของศิโยน 13 จงสังเกตเชิง เทิน ของเธอให้ดี จง
พิจารณาปราสาททัง้ หลายของเธอ เพื่อ ท่านจะได้ บอกคน
ชัว่ อายุต่อไป 14 ว่านค
ี่ ือพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็น
นิ จกาล พระองค์จะทรงเป็นผู้นําของเราจนถึงเวลาสิน
ิ
้ ชีวต

49
การวางใจในพระเจ้า สําหรับ การเป็น ขึ้น มาใหม่ ถึง หัว
หน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
1 ดูก่อนชาติทัง
้ หลาย จงฟัง ข้อความนี้ ชาวพิภพทัง้ ปวง
เอ๋ย จง เงีย
่ หูฟัง 2 ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้ น้ อย ทัง้ เศรษฐี และ คนจน
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ด้วย กัน 3 ปาก ของ ข้าพเจ้า จะ เผย ปัญญา การ รําพึง ของ
จิตใจ ข้าพเจ้า คือ ความ เข้าใจ 4 ข้าพเจ้า จะ เอียง หู ฟัง คํา
อุปมา ข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิณ
เขาคู่ 5 ทําไมข้าพเจ้า จึง กลัว ในคราวทุกข์ยากลําบาก เมื่อ
ความ ชัว่ ช้า แห่ง ผู้ ข่มเหง ล้อม ตัว ข้าพเจ้า 6 คน ผู้ วางใจ
ใน ทรัพย์ ศฤงคาร ของ ตัว และ อวด อ้าง ความ มัง่ คังอ
่ ันอุ
ดมของตน 7 แน่ ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พี่น้ องของตนได้ หรือ
ถวายค่าชีวต
ิ ของเขาแด่พระเจ้า 8 (เพราะค่าไถ่ชีวิตของเขา
นั ้น แพง และ ไม่ เคย พอ เลย) 9 ที่เขา จะ มีชีวิต เรือ
่ ย ไป เป็น
10
นิ ตย์ และไม่ ต้องเห็น ความเปื่ อยเน่า เออ เขาเห็นว่า ถึง
ปราชญ์ก็ยัง ตาย คนโง่และคนโฉดก็ ต้องพินาศเหมือนกัน
และ ละ ทรัพย์ ศฤงคาร ของ ตน ไว้ให้คน อื่น 11 จิต ใจ เขา คิด
ว่า วงศ์ วานของเขาจะดํารง อยูเป็
่ น นิ ตย์ และที่อยูของเขา
่
ถึง ทุก ชัว่ อายุ ถึง เขาเคยเรียกที่ดินของตัว ตามชื่อ ของตน
12 มนุษย์จะคงชีพ ในยศศักดิ์ของตนไม่ได้ เขาก็ เหมือนสัตว์
เดียรัจฉานที่พินาศ 13 วิถีทางของพวกเขาคือ ความโง่เขลา
ถึง กระนั ้น คนชัว่ อายุ ต่อ ไปก็ พอใจกับ คํา กล่าวของเขา เซ
ลาห์ 14 ดัง แกะ เขาถูก กําหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตาย มัจจุราช
จะ เป็น เมษ บาล ของ เขา คน เที่ยง ธรรม จะ มี อํานาจ เหนื อ
เขา ทัง้ หลาย ใน เวลา เช้า และ ความ งาม ของ เขา จะ เปื่ อย
สิน
้ ไปในแดนผู้ ตายซึ่ง คือ ที่ อาศัย ของเขา 15 แต่พระเจ้า จะ
ทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้า จากฤทธานุ ภาพของแดน
ผู้ตาย เพราะพระองค์ จะทรงรับ ข้าพเจ้า ไว้ เซลาห์ 16 ท่าน
อย่า กลัว เมื่อ ผู้หน่งม
ึ งม
ั ่ ีขึ้น เมื่อ สง่า ราศี ของ บ้าน ของ เขา
เพิม
่ ขึ้น 17 เพราะเมื่อ เขาตาย เขาจะไม่ เอาอะไรไปเลย สง่า
ราศี ของเขาจะไม่ลงไปตามเขา 18 แม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่ เขา
นั บ ว่า ตัว เขาสุข สบาย และคนอื่น จะยกย่องท่านเมื่อ ท่าน
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เจริญ 19 เขา จะ ไป อยู่ กับ พวก บรรพบุรุษ ของ เขา ผู้ซึ่ง จะ
ไม่เห็น ความสว่างอีก 20 มนุษย์ซึ่งมียศศักดิ์ แต่ขาดความ
เข้าใจ เขาก็เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่พินาศ

50

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงครอบครองบนแผ่
นดิน
์
โลก เพลงสดุดีของอาสาฟ
1 พระเจ้า ผู้ทรง มหิทธิฤทธิคื
์ อ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส และ
ทรง เรียกแผ่น ดิน โลก ตัง้ แต่ที่ดวง อาทิตย์ขึ้น จนถึง ที่ดวง
อาทิตย์ตก 2 พระเจ้า ทรง ทอแสง ออก มา จาก ศิ โยน นคร
แห่ง ความ งาม หมดจด 3 พระเจ้า ของ เรา จะ เสด็จ มา
พระองค์จะมิได้ทรง เงียบ อยู่ เพลิง จะ เผา ผลาญ มา ข้าง
หน้า พระองค์ รอบ พระองค์ คือ วาตะ อัน ทรง มหิทธิฤทธิ์
4 พระองค์จะทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบน และถึงแผ่นดิน
โลก เพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ว่า
5 “จง รวบรวม บรรดา วิสุ ทธิชน ของ เรา มา ให้เรา ผู้กระทํา
พันธ สัญญา กับ เรา ด้วย เครือ
่ ง สัตว บูชา ” 6 ฟ้า สวรรค์ จะ
ประกาศ ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ เพราะ พระเจ้า นั ่น
แหละทรงเป็นผู้พิพากษา เซลาห์
พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
“โอ ประชาชน ของ เรา เอ๋ย จง ฟัง และ เรา จะ พูด โอ
อิสราเอลเอ๋ย เราจะเป็นพยานปรักปรําเจ้า เราเป็นพระเจ้า
พระเจ้า ของเจ้า 8 เราจะมิได้ตัก เตือนเจ้า เรือ
่ งเครือ
่ งสัตว
บูชาของเจ้า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า มีอยูต่
่ อ หน้า เราเสมอ
9 เรา จะ ไม่ รับ วัว ผู้ จาก เรือน ของ เจ้า หรือ แพะ ผู้ จาก คอก
ของเจ้า 10 เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทัง้ สัตว์เลี้ยง
บนภูเขาตัง้ พันยอด 11 เรารู จ
้ ักบรรดานกแห่งภูเขาทัง้ หลาย
และบรรดาสัตว์ในนาเป็นของเรา 12 ถ้าเราหิว เราจะไม่บอก
7
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เจ้า เพราะพิภพและสารพัด ที่อยูในนั
่
้น เป็น ของเรา 13 เรา
จะกิน เนื้ อ วัว ผู้หรือ หรือด่ม
ื เลือดแพะหรือ 14 จงนํา เครือ
่ ง
การ โมทนา พระคุณ มา เป็น เครือ
่ ง สักการ บูชา แด่พระเจ้า
และทํา ตามคํา ปฏิญาณของเจ้า ต่อ องค์ผู้สูงสุด 15 และจง
ร้องทูล เราในวัน ทุกข์ยากลําบาก เราจะช่วยเจ้า ให้พ้น และ
เจ้า จะถวายสง่า ราศีแก่เรา ” 16 แต่พระเจ้า ตรัส กับ คนชัวว
่ ่า
“เจ้ามีสิทธิอะไรที
่จะท่องกฎเกณฑ์ของเรา หรือรับปากตาม
์
พันธสัญญาของเรา 17 เพราะเจ้าเกลียดคําสัง่ สอน และเจ้า
เหวีย
่ งคํา ของเราไว้ ข้างหลัง เจ้า 18 เมื่อ เจ้า เห็น โจร เจ้าก็
คบเขา และเจ้า เข้า สังคมกับ คนล่วงประเวณี 19 เจ้าปล่อย
ปาก ของ เจ้า ให้พูด ชัว่ และ ลิน
้ ของ เจ้า ประกอบ การ หลอก
ลวง 20 เจ้า นั ่ง พูด ใส่ ร้าย พี่ น้ อง ของ เจ้า เจ้า นิ นทา ลูกชาย
มารดาของเจ้า เอง 21 เจ้าได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ แล้ว เราก็นิ่ ง
เงียบ เจ้าคิด ว่าเราเป็นเหมือนเจ้า แต่เราจะขนาบเจ้า และ
เราจะรายงานสิง่ เหล่านั ้นต่อหน้าต่อตาเจ้า 22 เจ้าทัง้ หลาย
ผู้ ลืม พระเจ้า จง พิจารณา เรือ
่ ง นี้ หาไม่ เรา จะ ฉี ก เจ้า เป็น
ชิน
่ ยเจ้าให้พ้นได้ 23 บุคคลที่นําการ
้ ๆ และจะไม่มีสักคนที่ชว
สรรเสริญมาเป็นเครือ
่ งสักการบูชาก็ให้เกียรติแก่เรา เราจะ
สําแดงความรอดของพระเจ้า แก่ผู้จัด ทางของเขาอย่างถูก
ต้อง”
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ดาวิด ทูล ขออภัย และขอคืน ดีกันกับ พระเจ้า ถึง หัว หน้า
นั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อ นาธัน ผู้พยากรณ์ มาเฝ้า
ท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์
ตาม ความ เมตตา ของ พระองค์ ขอ ทรง ลบ การ ละเมิด
ของ ข้า พระองค์ ออก ไป ตาม แต่ พระ กรุ ณา อันอุ ดม ของ
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พระองค์ 2 ขอทรงล้างข้า พระองค์ จากความชัว่ ช้า ให้หมด
สิน
้ และ ทรง ชําระ ข้า พระองค์ จาก บาป ของ ข้า พระองค์
3 เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้ว
และ บาป ของ ข้า พระองค์อยูต่
่ อ หน้า ข้า พระองค์เสมอ 4 ข้า
พระองค์ได้ทําบาปต่อ พระองค์ ต่อ พระองค์เท่านั ้น และได้
กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร พระองค์ ทัง้ นี้ เพื่อ
พระองค์ จะ ทรง ชอบ ธรรม ใน คํา ตรัส ของ พระองค์ และ
กระจ่าง แจ้ง ใน การ พิพากษา ของ พระองค์ 5 ดูเถิด ข้า
พระองค์ถือกําเนิ ดมาในความชัว่ ช้า และมารดาตัง้ ครรภ์ข้า
พระองค์ ในบาป 6 ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ ความจริง
ภายใน และ จะ ทรง สอน สติ ปัญญา แก่ ข้า พระองค์ ภายใน
จิต ใจลึกลับ ของข้า พระองค์ 7 ขอทรงชําระข้า พระองค์ ด้วย
ต้น หุสบ ข้า พระองค์ จึง จะ สะอาด ขอ ทรง ล้าง ข้า พระองค์
และ ข้า พระองค์ จะ ขา วก ว่า หิมะ 8 ขอ ทรง โปรด ให้ ข้า
พระองค์ได้ยิน ความ ชื่นบาน และ ความ ยินดี เพื่อ กระดูก
ซึ่ง พระองค์ ทรง หัก นั ้น จะ เปรม ปรีดิ์ 9 ขอ ทรง เบือน พระ
พักตร์พระองค์จาก บาป ทัง้ หลาย ของ ข้า พระองค์เสีย และ
ทรง ลบ บรรดา ความ ชัว่ ช้า ของ ข้า พระองค์ให้สิน
้ 10 โอ ข้า
แต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้า พระองค์ และ
ฟื้ น นํ้าใจ ที่หนัก แน่ น ขึ้น ใหม่ ภายใน ข้า พระองค์ 11 ขอ อย่า
ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ไปเสีย จากเบื้องพระพักตร์พระองค์
และ ขอ อย่า ทรง นํา พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ ไป
จาก ข้า พระองค์ 12 ขอ ทรง คืน ความ ชื่นบาน ใน ความ รอด
แก่ ข้า พระองค์ และชู ข้า พระองค์ไว้ด้วยเต็ม พระทัย 13 แล้ว
ข้า พระองค์ จะสอนผู้ ละเมิด ทัง้ หลายถึง บรรดาพระมรรคา
ของพระองค์ และคนบาปทัง้ หลายจะกลับ สู่พระองค์ 14 โอ
ข้า แต่พระเจ้า คือ พระเจ้า แห่ง ความ รอด ของ ข้า พระองค์
ขอทรงช่วยข้า พระองค์ให้พ้น จากความผิด เพราะทํา โลหิต
เขาตก และลิน
่ งความชอบ
้ ของข้า พระองค์ จะร้องเพลงเรือ
ธรรมของพระองค์ 15 โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรง
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เบิกริม ฝีปาก ของ ข้า พระองค์ และ ปาก ของ ข้า พระองค์ จะ
สําแดง การ สรรเสริญ พระองค์ 16 เพราะ พระองค์มิได้ทรง
ประสงค์ เครือ
่ ง สัตว บูชา มิฉะนั ้น ข้า พระองค์ จะ ถวาย ให้
พระองค์มิได้พอ พระทัย เครือ
่ ง เผา บูชา 17 เครือ
่ ง บูชา ที่
พระเจ้า ทรงรับ ได้ คือ จิตใจที่ชอกชํ้า จิตใจที่ สํานึ ก ผิด และ
ชอกชํ้านั ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะมิได้ทรงดูถูก 18 ขอ
ทรงกระทํา ดีแก่ศิ โยนตามพระกรุ ณาของพระองค์ ขอทรง
สร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม 19 แล้ว พระองค์ จะทรงปีติยินดีใน
เครือ
่ งสัตวบูชาแห่ง ความชอบธรรม ในเครือ
่ งเผาบูชาและ
ในเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แล้ว เขาจะถวายวัว ผู้ บนแท่น บูชา
ของพระองค์

52

ดาวิด ขอบ พระ คุณ ถึง หัว หน้า นั กร้อง มัสคิ ลบ ท หนึ่ ง
เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อ โดเอกคนเอโดมมาทูล ซาอู ล ว่า
“ดาวิดได้มาที่เรือนอาหิเมเลค”
1 โอ เจ้าผู้มีอิทธิ ไฉน เจ้า จึง โอ้อวด ใน การ ชัว
่ ความ
เมตตาของพระเจ้าดํารงอยูวั
่ นยังคํ่า 2 ลิน
้ ของเจ้าออกอุบาย
ประสงค์ร้าย และ หลอก ลวง อย่าง มีดโกน คม 3 เจ้า รัก ชัว่
มากกว่า ดี และ การ มุสา มากกว่า พูด ความ ชอบ ธรรม เซ
ลาห์ 4 เจ้า รัก ทุก คํา ที่ทําลาย โอ ลิน
้ แห่ง การ หลอก ลวง
5 แต่พระเจ้า จะทรงทําลายเจ้า ลงเสีย เป็ น นิ ตย์ พระองค์จะ
ทรง ฉวย และ ดึง เจ้า จาก ที่อยูอาศั
่
ย ของ เจ้า พระองค์จะ
ทรง ถอน ราก เจ้า เสีย จาก แผ่น ดิน ของ คน เป็น เซ ลาห์
6 คน ชอบ ธรรม จะ เห็น และ เกรง กลัว และ จะ หัวเราะ เยาะ
เขา กล่าว ว่า 7 “จงดูบุรุ ษ ผู้ไม่ให้พระเจ้า เป็น กําลัง ของ ตน
แต่ไว้ใจ ใน ความ มัง่ คังอ
่ ันอุ ดม ของ เขา เขา เสริม กําลัง ตัว
เขาในความชัว่ ร้ายของเขา” 8 ฝ่ายข้าพเจ้า เป็น เหมือนต้น
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มะกอกเทศเขียวสดในพระนิ เวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจ
ใน ความ เมตตา ของ พระเจ้า เป็น นิ จ กาล 9 ข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญ พระองค์เป็น นิ ตย์ เพราะ พระองค์ได้ทรง กระทํา
เช่น นั ้น ข้า พระองค์ จะรอคอยพระนามของพระองค์ เพราะ
เป็นพระนามประเสริฐต่อหน้าวิสุทธิชนของพระองค์

53
ความ เลว ทราม ของ มนุษย์ ถึง หัว หน้า นั กร้อง ตาม
ทํานองมาหะลัท มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด

คนโง่รําพึง ในใจของตนว่า “ไม่มีพระเจ้า ” เขาทัง้ หลาย
ก็ เลว ทราม ลง และ กระทํา ความ ชัว่ ช้า ที่น่า สะอิดสะเอียน
ไม่มีสัก คน เดียว ที่ทําดี 2 พระเจ้า ทรง มอง ลง มา จาก ฟ้า
สวรรค์ ดูบุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ ว่า จะ มี คน ใด บ้าง ที่เข้า
ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็ ถดถอยไปหมด
เขาทัง้ หลายก็ เลวทรามลงเหมือนกัน สิน
้ ไม่มีสัก คนเดียว
4
ที่ทําดี ไม่มีเลย บรรดา ผู้ที่กระทํา ความ ชัว่ ช้า ไม่มี ความ
รู หรื
้ อ คือ ผู้ที่กิน ประชาชนของเราอย่างกิน ขนมปัง และไม่
ร้องทูล พระเจ้า 5 เขาทัง้ หลายอยูที
่ ่นั ่น อย่างน่า สยดสยอง
ยิง่ นั ก ในที่ ซ่ึง ไม่ น่า มี ความสยดสยอง เพราะพระเจ้า ทรง
กระจายกระดูกของคนที่ตัง้ ค่ายสู้เจ้า พระองค์ทรงให้เขาทัง้
หลายได้อาย เพราะพระเจ้า ทรงชัง เขา 6 โอ ขอการช่วยให้
รอดเพื่ออิส ราเอลมาจากศิ โยนเสียทีเถิด เมื่อ พระเจ้า ทรง
ให้ พวก เชลย แห่ง ประชาชน ของ พระองค์กลับ สู่ สภาพ เดิม
ยาโคบจะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี
1

54

ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งใช้เครือ
่ ง
สาย มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อพวกชาวศิฟไป
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ทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยูท
่ ่ามกลางเราไม่ใช่หรือ”
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้รอด
ด้วย พระนาม ของ พระองค์ และ แก้ แทน ข้า พระองค์ ด้วย
อานุภาพของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงสดับ คํา
อธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับถ้อยคํา
3
จาก ปาก ของ ข้า พระองค์ เพราะ คน แปลก หน้า ได้ลุก ขึ้น
สู้ ข้า พระองค์ ผู้บีบ บังคับ เสาะหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เขา
มิได้ตัง้ พระเจ้าไว้ตรงหน้าเขา เซลาห์
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ดูเถิด พระเจ้า ทรง เป็น ผู้ ช่วย ของ ข้าพเจ้า องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า ทรง เป็น ผู้ผดุง ชีวต
ิ ของ ข้าพเจ้า ไว้ 5 พระองค์จะ
ทรง ตอบ สนอง การ ร้าย ต่อ พวก ศัตรู ของ ข้าพเจ้า และ ทรง
ขจัด เขา เสีย ด้วย ความ จริง ของ พระองค์ 6 ข้า พระองค์ จะ
ถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแก่พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะ
พระนามนั ้น ประเสริฐ 7 เพราะพระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้
พ้น จาก ความ ทุกข์ ยาก ลําบาก ทุก อย่าง และ นั ยน์ ตา ของ
ข้าพเจ้ามองเห็นพระประสงค์ของพระองค์ต่อพวกศัตรู ของ
ข้าพเจ้านั ้นสําเร็จ
4

55

ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนื อดาวิด ถึงหัว
หน้า นั กร้ องใช้เครือ
่ งสาย มัสคิ ลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดา
วิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับคําอธิษฐาน
ของ ข้า พระองค์ ขอ อย่า ซ่อน พระองค์ เสีย จาก คํา วิงวอน
ของข้า พระองค์ 2 ขอทรงสดับ และขอทรงฟัง ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ เศร้า สลด ใน เรือ
่ ง ร้อง ทุกข์ ของ ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ จึง ส่ง เสียง ครวญ คราง 3 เพราะ เสียง ของ
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ศัตรู เพราะ การ บีบ บังคับ ของ คน ชัว่ เหตุว่า เขา ฟ้อง ว่า
ข้า พระองค์ได้ทําความ ชัว่ ช้า และ เขา บ่ม ความ เกลียด ชัง
ข้า พระองค์ โดย ความ โกรธ 4 จิต ใจ ของ ข้า พระองค์ ระทม
อยู่ ใน ข้า พระองค์ ความ สยดสยอง ของ มัจจุราช ตก เหนื อ
ข้า พระองค์ 5 ความ กลัว และ ความ สะทก สะท้าน มา เหนื อ
ข้า พระองค์ ความ หวาดเสียว ท่วม ข้า พระองค์ 6 และ ข้า
พระองค์ว่า “โอ ข้า อยาก มีปีกอ ย่าง นกเขา จะ ได้บิน หนี ไป
7 ดูเถิด ข้า จะได้ พเนจรไปไกล ข้า จะได้ พัก อยู่
และอยูสงบ
่
ในถิน
่ ทุรกันดาร เซลาห์
ดาวิดขอพระเจ้าทรงทําลายพวกศัตรู ของท่าน
8 ข้า จะ ได้รีบ หนี ไป จาก ลม ดุ เดือด และ พายุ” 9 โอ ข้า
แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงทําลายเสีย และให้ ภาษาของ
เขายุง่ เหยิง ไป เพราะข้า พระองค์เห็น ความทารุ ณ และการ
โกลาหล ที่ ใน นคร 10 เขา เดิน บน กําแพง รอบ นคร อยู่ ทัง้
กลาง วัน และ กลาง คืน และ ความ บาป ผิดกับ ความ เศร้า
โศก อยู่ ภายใน นคร 11 ความ เลว ทราม มีอยูท่
่ ามกลาง เธอ
การหลอกลวงและการฉ้ อโกงไม่ พรากไปจากถนนทัง้ ปวง
ของเธอ 12 มิใช่ศัตรู ผู้เยาะเย้ย ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะได้ ทนได้
มิใช่ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าผู้พองตัวใส่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้
หลบ เขา ได้ 13 แต่เป็น ท่าน เสมอ บ่า เสมอ ไหล่กับ ข้าพเจ้า
เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็นมิตรรูจ
้ ักมักคุ้นกับข้าพเจ้า 14 เรา
เคยสนทนาปราศรัยกัน อย่างชื่น ใจ เราดําเนิ น ในพระนิ เวศ
ของ พระ เจ้า ฉั นมิต รส นิ ท 15 ขอมัจ จุ ราช มา หา เขา เหล่า
นั ้น ให้เขา ลง ไป ยัง นรก ทัง้ เป็น เพราะ ความ เลว ทราม อยู่
ในที่อยูอาศั
่
ย ของเขาและอยู่ ท่ามกลางพวกเขา 16 สําหรับ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาห์จะ
ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้รอด 17 ทัง้ เวลาเช้า เวลาเย็น และเวลา
เที่ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร้องทุกข์ และพระองค์จะทรง
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สดับ เสียงของข้าพเจ้า 18 พระองค์ได้ทรงช่วยจิต วิญญาณ
ของข้าพเจ้า ให้ ปลอดภัย จากสงครามที่ ข้าพเจ้า ต่อสู้อยู่ เพ
ราะคนเป็นอัน มากอยู่ ฝ่ายข้าพเจ้า 19 พระเจ้า จะทรงสดับ
และลดเขาลง คือ พระองค์ผู้ทรงดํารงอยูตั
่ ง้ แต่โบราณกาล
เซลาห์ เพราะเขาไม่เปลี่ยน เขาจึงไม่ยาํ เกรงพระเจ้า 20 เขา
ยื่นมื ออ อก ต่อสู้ผู้อยูอย่
่ าง สันติ กับ เขา เขา ฝ่าฝืน พันธ
สัญญาของเขา 21 คํา พูด จากปากของเขาเรียบลื่น ยิง่ กว่า
เนย แต่สงครามอยู่ ภายในใจของเขา ถ้อยคํา ของเขาอ่อน
นุ่ม ยิง่ กว่า นํ้ามัน แต่ทว่า เป็น ดาบที่ ชัก ออกมาแล้ว 22 จง
มอบ ภาระ ของ ท่าน ไว้ กับ พระ เย โฮ วาห์ และ พระองค์ จะ
ทรง คํ้าจุน ท่าน พระองค์จะ ไม่ ทรง ยอม ให้ คน ชอบ ธรรม
คลอนแคลน เลย 23 โอ ข้า แต่พระเจ้า แต่พระองค์จะ ทรง
เหวีย
่ งเขาลงสู่ ปากแดนพินาศ คนที่ทําให้โลหิต ตกและคน
หลอกลวงจะมีชีวิตอยูไม่
่ ถึง ครึง่ จํานวนเวลาของเขา แต่ข้า
พระองค์จะวางใจในพระองค์

56
ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง ตาม
ทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม มิคทามบทหนึ่ ง ของดาวิด เมื่อ
ชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ทรง เมตตา ข้า พระองค์ เพราะ
มนุษย์ จะ กลืน ข้า พระองค์เสีย เขา ต่อสู้ และ บีบ บังคับ ข้า
พระองค์วันยังคํ่า 2 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุด พวกศัตรู ของ
ข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์เสียวันยังคํ่า เพราะหลายคน
ต่อสู้ ข้าพระองค์ 3 เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจใน
พระองค์ 4 ใน พระเจ้า ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระ วจนะ
ของพระองค์ ในพระเจ้า ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ข้า พระองค์
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จะไม่กลัวว่าเนื้ อหนั งอาจกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ 5 เขา
ประทุษร้ายต่อ คํา กล่าวของข้า พระองค์วัน ยัง คํ่า ความคิด
ทัง้ สิน
้ ของเขาล้วนมุ่ง ร้ายต่อ ข้า พระองค์ 6 เขาร่วมหัวกัน
เขาซุ่มอยู่ เขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์ อย่างกับคนที่ ซุ่ม
คอยเอาชีวต
ิ ข้า พระองค์ 7 เขาจะหนี ให้พ้น เพราะเหตุ ความ
ชัว่ ช้า ของเขาหรือ โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงเหวีย
่ งชนชาติ
ทัง้ หลายลงมาด้วยพระพิโรธ 8 พระองค์ทรงนั บ การระหก
ระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้าํ ตาของข้าพระองค์ใส่ขวด
ของ พระองค์ไว้ นํ้าตา นั ้น ไม่อยูใน
่ บัญชี ของ พระองค์หรือ
พระเจ้าค่ะ
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
แล้วศัตรู ของข้า พระองค์ จะหัน กลับ ในวันที่ ข้า พระองค์
ร้องทูล ข้า พระองค์ ทราบเช่น นี้ ว่า พระเจ้า ทรงสถิต ฝ่ายข้า
พระองค์ 10 ในพระเจ้า ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระวจนะ
ของ พระองค์ ใน พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ
พระ วจนะ ของ พระองค์ 11 ใน พระเจ้า ข้า พระองค์ วางใจ
อยู่ ข้า พระองค์ จะ ไม่กลัวว่า มนุษย์ อาจ กระทํา อะไร แก่ ข้า
พระองค์ได้ 12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ที่ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้นั ้น
ข้า พระองค์ จะ ทํา ตาม ข้า พระองค์ จะ ถวาย คํา สรรเสริญ
แด่พระองค์ 13 เพราะพระองค์ ทรงช่วยจิต วิญญาณของข้า
พระองค์ให้พ้น จาก มัจจุราช พระองค์จะ ทรง ช่วย เท้า ของ
ข้า พระองค์ให้พ้น จาก การ ล้ม มิใช่หรือ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ
ดําเนิ น อยู่ ต่อ เบื้อง พระ พักตร์ พระเจ้า ใน ความ สว่าง แห่ง
ชีวต
ิ
9

57

การ ทูล ขอ ของ ดา วิด ถึง หัว หน้า นั กร้ อง ตาม ทํา นอ
งอาลทัส ชิท มิคทามบทหนึ่ ง ของดาวิด เมื่อ ท่านหนี ซาอูล
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ที่ในถํ้า
1

โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ขอ
ทรง พระ กรุ ณา ต่อ ข้า พระองค์ เพราะ จิต วิญญาณ ของ ข้า
พระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยอยูใต้
่ ร่มปีกของ
พระองค์ จนกว่าภัยอันตรายเหล่านี้ จะผ่านพ้นไป 2 ข้าพเจ้า
จะร้องทูล ต่อ พระเจ้า องค์ผู้สูงสุด ต่อ พระเจ้า ผู้ทรงกระทํา
การทัง้ สิน
้ ให้สําเร็จเพื่อข้าพเจ้า 3 พระองค์จะทรงใช้มาจาก
ฟ้า สวรรค์ และ ช่วย ข้าพเจ้า ให้ รอด จาก การ เยาะ เย้ย ของ
ผู้ที่อยากกลืน ข้าพเจ้า เสีย เซลาห์ พระเจ้า จะทรงใช้ ความ
เมตตา และ ความ จริง ลง มา 4 จิต ใจ ข้าพเจ้า อยู่ ท่ามกลาง
เหล่า สิงโต ข้าพเจ้า นอนท่ามกลางผู้ที่ไฟติด ตัว คือบุตรทัง้
หลายของมนุษย์ ฟันของเขาทัง้ หลายคือหอกและลูกธนู ลิน
้
5
ของเขาคือดาบคม โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่อง
เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ขอสง่า ราศี ของพระองค์อยูเหนื
่
อ ทัว่ แผ่น
6
ดินโลก เขาทัง้ หลายวางตาข่ายดัก เท้าข้าพเจ้า จิตใจของ
ข้าพเจ้า ได้ ค้อม ลง เขา ขุด บ่อ ไว้ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า แต่เขา ก็
ตกลงไปเสียเอง เซลาห์
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
7 โอ

ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์มัน
่ คง จิตใจของ
ข้า พระองค์มัน
่ คง ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง และ ร้อง เพลง
สรรเสริญ 8 จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า เอ๋ย จง ตื่น เถิด พิณ ใหญ่
และ พิณ เขา คู่เอ๋ย จง ตื่น เถิด ข้าพเจ้า จะ ปลุก อรุ ณ 9 โอ
ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
ท่ามกลาง ประชาชาติ ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ
พระองค์ ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 10 เพราะความเมตตา
ของ พระองค์ใหญ่ยิง่ ถึง ฟ้า สวรรค์ ความ จริง ของ พระองค์
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สูง ถึง เมฆ 11 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่เชิดชูเหนื อ ฟ้า
สวรรค์ ขอสง่าราศีของพระองค์อยูเหนื
่
อทัว่ แผ่นดินโลก

58
การตําหนิ ผู้พิพากษาอธรรม ถึง หัว หน้า นั กร้ องตามทํา
นองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
1 โอ ชุมนุมชนเอ๋ย ท่านพูดอย่างชอบธรรมหรือ โอ บุตร
ทัง้ หลายของมนุษย์เอ๋ย ท่านพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือ
2 เปล่า เลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ความผิด ท่านชัง
่
ความทารุ ณแห่งมือของท่านในแผ่นดินโลก
ลักษณะของคนชัว่
คน ชัว่ หลง เจิน
่ ไป ตัง้ แต่ จาก ครรภ์ เขา หลง ทาง ไป
ตัง้ แต่เกิด คือ พูดมุสา 4 เขา มี พิษ เหมือน พิษ งู เหมือน งู
พิษ หู หนวก ที่อุด หู ของ มัน 5 มัน จึง ไม่ ฟัง เสียง ของ หมอ งู
ผู้ซึ่งมีมนต์ขลัง 6 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหักฟันในปากของ
มัน เสีย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉี ก เขี้ยวของสิงโต
หนุ่มออกเสีย 7 ให้พวกเขาละลายไปเหมือนนํ้าที่ ไหลไม่ขาด
สาย เมื่อ เขาเล็ง ธนู เพื่อ ยิง ลูก ศร ให้ลูก ศรนั ้น ถูก ตัด เป็น
ชิน
้ ๆ 8 ขอให้เขาเหมือนทากที่ ละลายเป็น เมือกไป เหมือน
ทารกแท้ง ที่ไม่เคยเห็น ดวงอาทิตย์ 9 ก่อนหม้อ ของเจ้า จะรู ้
สึกร้อนจากหนามทัง้ เป็น พระองค์จะทรงกวาดหนามเหล่า
นั ้น ไปเสีย เหมือนลมหมุน และด้วยพระพิโรธของพระองค์
10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์ เมื่อ เขาเห็น การแก้แค้น เขา
จะเอาโลหิต ของคนชัว่ ล้างเท้า ของเขา 11 จะมี คนกล่าวว่า
“แน่ แล้ว มีบําเหน็ จ ให้แก่คนชอบธรรม แน่ แล้ว มีพระเจ้า
ผู้ทรงพิพากษาโลก”
3
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ดาวิด ทูล ขอการช่วยให้พ้น ไป ถึง หัว หน้า นั กร้ องตามทํา
นองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด เมื่อซาอูลทรงใช้
คนให้ไปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ช่วย ข้า
พระองค์ให้พ้นจากศัตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยป้องกัน
ข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ 2 ขอ
ทรงช่วยข้า พระองค์ให้พ้น จากผู้ที่ทําความชัว่ ร้าย และขอ
ทรงช่วยข้า พระองค์ให้รอดจากคนกระหายเลือด 3 เพราะ
ดูเถิด เขาซุ่มคอยเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ ผู้มีอํานาจร่วมหัวกัน
ต่อสู้ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ มิใช่การ ละเมิด
หรือ บาป ของ ข้า พระองค์เอง 4 เขา วิง่ ไป เต รี ยม พร้อม
มิใช่ความ ผิด ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง กระปรีก
้ ระเปร่า ขอ
ทรงมาช่วยข้า พระองค์ และทอดพระเนตร 5 โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า จอม โยธา พระองค์ทรง เป็น พระเจ้า ของ
อิสราเอล ขอทรงตื่น ขึ้น ลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออย่า
ทรงเมตตาผู้ ละเมิด ที่ คิด ร้ายแม้ สัก คนเดียว เซลาห์ 6 เขา
กลับ มา ทุก เย็น หอน อย่าง สุนัข และ ตระเวน ไป ทัว่ นคร
7 ดูเถิด ปาก ของ เขา ยัง พ่น อยู่ และ มี ดาบ ที่ ริม ฝีปาก ของ
เขา เพราะเขาคิด ว่า “ใครจะฟัง เรา” 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ แต่พระองค์ทรงหัวเราะเยาะเขา พระองค์ทรงเยาะเย้ย
ประชาชาติทัง้ ปวง 9 เพราะเหตุ พระกําลัง ของพระองค์ ข้า
พระองค์ จะ คอย เฝ้า พระองค์ เพราะ พระเจ้า ทรง เป็น ป้อม
ปราการ ของ ข้า พระองค์ 10 พระเจ้า แห่ง ความ เมตตา ของ
ข้าพเจ้า จะทรงป้องกัน ข้าพเจ้า พระเจ้า จะทรงให้ ข้าพเจ้า
เห็น ความ ปรารถนา ของ ข้าพเจ้า ต่อ พวก ศัตรู ของ ข้าพเจ้า
นั ้น สําเร็จ 11 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ โล่ ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ขออย่าทรงสังหารเขาเสีย เกรงว่าชนชาติ
ของข้า พระองค์ จะลืม ขอให้เขาระหกระเหิน ไปด้วยฤทธา
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นุ ภาพของพระองค์ และทําให้ เขาล้ม ลง 12 เพราะบาปปาก
ของเขา และเพราะถ้อยคําริมฝีปากของเขา ขอให้เขาติดกับ
โดยความเย่อหยิง่ ของเขา เพราะการสาปแช่งและการมุสา
ซึ่ง เขา เปล่ง ออก มา นั ้น 13 ขอ ทรง เผา ผลาญ เขา เสีย โดย
พระพิโรธ ขอ ทรง เผา ผลาญ เขา จน เขา ไม่ เหลือ เลย แล้ว
เขา จะ ทราบ ว่า พระเจ้า ทรง ปกครอง เหนื อ ยา โคบ ถึงที่สุด
ปลาย แผ่น ดิน โลก เซ ลาห์ 14 ให้เขา กลับ มา ทุก เย็น หอน
อย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร 15 ให้เขาเที่ยวไปหาอาหาร
ถ้า ไม่ได้กินอิ่ มก็ขู่คําราม 16 แต่ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง ถึง
อานุภาพ ของ พระองค์ ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง ถึง ความ
เมตตา ของ พระองค์ ใน เวลา เช้า เพราะ พระองค์ ทรง เป็น
ป้อมปราการของข้า พระองค์ เป็นที่ลี้ภัย ในยามทุกข์ ของข้า
พระองค์ 17 โอ ข้า แต่ พระกําลัง ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อม
ปราการ ของ ข้า พระองค์ และ ทรง เป็น พระเจ้า แห่ง ความ
เมตตาของข้าพระองค์

60

ดาวิด ทูล ขอ การ ช่วย ให้พ้น ไป ถึง หัว หน้า นั กร้อง ตาม
ทํานองชู ชานเอดูท มิคทามบทหนึ่ ง ของดาวิด เพื่อ สัง่ สอน
เมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัม-นาหะราอิม และกับอารัมโซบาห์
และเมื่อ ขากลับ โยอาบได้ ฆ่า ชาวเอโดมเสีย หนึ่ ง หมื่น สอง
พันคนในหุบเขาเกลือ
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรง ทอด ทิง
้ ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย แล้ว ทัง้ ได้ ทรง ทําให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
กระจัดกระจาย ไป พระองค์ทรง ไม่ พอ พระทัย โอ ขอ
ให้พระองค์ทรง หัน มา หา ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย อีก
2 พระองค์ทรง กระทํา ให้แผ่น ดิน หวัน
่ ไหว ทรง ให้ มัน
แตกแยก ออก ขอ ทรง ซ่อม ช่อง ของ มัน เพราะ มัน โยกเยก
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3

พระองค์ทรง กระทํา ให้ ประชาชน ของ พระองค์ ประสบ
ความ ลําบาก พระองค์ทรง บังคับ ข้า พระองค์ให้ดื่มน้าํ องุน
่
4
แห่ง ความ ประหลาด ใจ พระองค์ทรง ตัง้ ธง ไว้ให้บรรดา
ผู้ที่เกรง กลัว พระองค์ เพื่อ ชัก ขึ้น เพราะ เหตุความ จริง เซ
ลาห์ 5 ขอ ทรง ช่วย ให้ รอด โดย พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์
และ ทรง ฟัง ข้า พระองค์ เพื่อ ว่า ผู้ที่พระองค์ทรง รัก จะ ได้
รับ การ ช่วย ให้พ้น 6 พระ เจ้า ได้ ตรัสด้วย ความ บริสุทธิ์ ของ
พระองค์ว่า “เรา จะ ปีติยินดี เรา จะ แบ่ง เมือง เชเคม และ
แบ่งหุบเขาเมืองสุดคทออก 7 กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์
เป็น ของเรา เอฟราอิมเป็นที่ กัน ศีรษะของเรา ยูดาห์ เป็น ผู้
ตัง้ พระ ราช บัญญัติของ เรา 8 โม อับ เป็นอ่าง ล้าง ชําระ ของ
เรา เราเหวีย
่ งรองเท้า ของเราลงบนเอโดม เราโห่ รอ
้ งด้วย
ความมีชย
ั เหนื อฟีลิสเตีย” 9 ผู้ใดจะนําข้าพเจ้าเข้าไปในนคร
ที่มีป้อม ผู้ใดจะนําข้าพเจ้าไปยังเอโดม 10 โอ ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์มิได้ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว หรือ โอ
ข้า แต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรง ออก ไป กับ กองทัพ ของ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย แล้ว ละ 11 ขอ ประทาน ความ ช่วย เหลือ
เพื่อ ต่อ ต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือ ของ
มนุษย์ก็ไร้ ผล 12 โดย พระเจ้า เอง ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย จะ ปฏิ
บัติอย่างเข้ม แข็ง พระองค์เองจะทรงเป็น ผู้เหยียบคู่อริของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายลง

61
ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย
เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงฟัง เสียงร้องของข้า พระองค์
ขอ ทรง สดับ คํา อธิษฐาน ของ ข้า พระองค์ 2 ข้า พระองค์
ร้อง ทูล พระองค์ มา แต่ที่สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก เมื่อ จิตใจ
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ของ ข้า พระองค์ อ่อน ระอา ไป ขอ ทรง นํา ข้า พระองค์ มา ถึง
ศิลาที่ สูง กว่า ข้า พระองค์ 3 เพราะพระองค์ ทรงเป็นที่ลี้ภัย
ของ ข้า พระองค์ เป็น หอคอย เข้ม แข็ง ที่ ประ จัน หน้า ศัตรู
4 ข้า พระองค์ จะ อยู่ ใน พลับพลา ของ พระองค์เป็ น นิ ตย์ ข้า
พระองค์ จะ วางใจ ใน ที่ กําบัง ปีก ของ พระองค์ เซ ลาห์ 5 โอ
ข้า แต่พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงสดับ คํา ปฏิญาณของข้า
พระองค์ และ พระองค์ ประทาน มรดก ของ บรรดา ผู้ที่เกรง
กลัว พระนามของพระองค์แก่ข้า พระองค์ 6 พระองค์จะทรง
ยืดพระชนม์ของกษั ตริย์ ให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปหลาย
ชัว่ อายุ 7 ท่าน จะ คอย เฝ้า ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า เป็น นิ ตย์
โอ ขอ ทรง แต่ง ตัง้ ความ เมตตา และ ความ จริง ไว้คุ้ม ครอง
ท่าน 8 แล้ว ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระนาม
ของ พระองค์เสมอ ตาม ที่ข้า พระองค์ ทํา ตาม คํา ปฏิญาณ
อยูแต่
่ ละวันนั ้น

62
ดาวิด วางใจ ใน พระเจ้า แต่ผู้ เดียว ถึง หัว หน้า นั กร้อง
ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด
1

แน่ นอน จิตใจ ของ ข้าพเจ้า คอยท่า พระเจ้า ความ รอด
ของ ข้าพเจ้า มา จาก พระองค์ 2 พระองค์เท่า นั ้น ทรง เป็น
ศิลา และเป็น ความรอดของข้าพเจ้า เป็น ป้อมปราการของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ ไม่ หวัน
่ ไหว ใหญ่โต 3 พวก เจ้า จะ คิด
ความร้ายต่อ คนอื่น นานสัก เท่าใด เจ้าทุก คนจะถูก สังหาร
ผู้เหมือนกําแพงที่เอนและรัวท
้ ี่โยกเยก 4 เขาคิดแต่เพียงจะ
ผลัก ท่านลงมาจากยศของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขา
อวยพรด้วยปากของเขา แต่เขาแช่ง อยู่ ในใจ เซลาห์ 5 จิต
ใจของข้าพเจ้า จงคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะความ
หวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 6 พระองค์เท่านั ้นทรงเป็น
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ศิลา และเป็น ความรอดของข้าพเจ้า เป็น ป้อมปราการของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่หวัน
่ ไหว 7 ความช่วยให้ รอดและสง่า
ราศี ของ ข้าพเจ้า อยูที
่ ่พระเจ้า ศิลา อัน ทรง มหิทธิฤทธิและ
์
ที่ลี้ภัย ของ ข้าพเจ้า คือ พระเจ้า 8 ประชาชน เอ๋ย จง วางใจ
ใน พระองค์ตลอด เวลา จง ระบาย ความ ใน ใจ ของ ท่าน ต่อ
พระองค์ พระเจ้า ทรงเป็นที่ลี้ภัย ของเรา เซลาห์ 9 คนฐานะ
ตํ่าก็เป็นสิง่ ไร้สาระ คนฐานะสูงกเ็ ป็นความเท็จ เมื่อชังด
่ เู ขา
ก็ลอยขึ้น เขารวมด้วยกันยังเบากว่าสิง่ ไร้สาระ 10 อย่าวางใจ
ในการบีบบังคับ อย่าหวังเปล่าด้วยการปล้นสะดม ถ้าความ
มัง่ คัง่ เพิม
่ ขึ้น อย่า วางใจในสิง่ นั ้น 11 พระเจ้า ตรัส ครัง้ หนึ่ ง
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ อย่างนี้ สองครัง้ แล้ว ว่า ฤทธานุภาพเป็น ของ
12
พระเจ้า โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ความเมตตาเป็นของ
พระองค์ เพราะ พระองค์ ทรง สนอง มนุษย์ทุก คน ตาม การ
งานของเขา
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ดาวิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อท่าน
อยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารยูดาห์
1

โอ ข้า แต่พระเจ้า พระองค์ทรง เป็น พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ แสวงหาพระองค์แต่ เช้า จิตวิญญาณ
ของ ข้า พระองค์ กระหาย หา พระองค์ เนื้ อ หนั ง ของ ข้า
พระองค์ กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งและ
กระหายนํ้า ที่ที่ไม่มีนํ้า 2 เช่น นั ้น แหละ ข้า พระองค์ จึง เคย
เห็นพระองค์ในสถานบริสุทธิ์ เห็นฤทธานุภาพและสง่าราศี
ของ พระองค์ 3 เพราะ ว่า ความ เมตตา ของ พระองค์ดีกว่า
ชีวต
ิ ริม ฝีปากของข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ 4 เช่น
นั ้น แหละ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ตราบ เท่า ชีวต
ิ
ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ ชู มือ ต่อ พระนาม ของ
พระองค์ 5 จิตใจของข้า พระองค์ จะอิม
่ หนํา ดังกิน ไขกระดูก
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และไขมัน และปากของข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
ด้วย ริม ฝีปาก ที่ชื่นบาน 6 เมื่อ ข้า พระองค์ คิดถึง พระองค์
ขณะ อยู่ บน ที่นอน และ ตรึก ตรอง ถึง พระองค์ทุกๆ ยาม
7 เพราะ พระองค์ ทรง เป็ น ความ อุปถัมภ์ ของ ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ จึง เปรม ปรีดิ์อยูใน
่ ร่ม ปีก ของ พระองค์ 8 จิต
วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ เกาะ ติดอยู่ที่พระองค์ พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้
ดาวิดมัน
่ ใจว่าพวกศัตรู จะถูกทําลาย
แต่บรรดา ผู้ แสวงหา ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ เพื่อ ทําลาย
จะลงไปในที่ ลึก แห่ง แผ่น ดิน โลก 10 เขาจะล้ม ลงด้วยดาบ
เขาจะเป็น เหยื่อ ของสุนัข จิง้ จอก 11 แต่กษั ตริยจะทรงเปรม
์
ปรีดิ์ ในพระเจ้า ทุกคนที่ ปฏิญาณในพระนามของพระองค์
จะอวดอ้างพระนามนั ้น แต่ปากของคนมุสาจะถูกปิด
9

64
ดาวิด ขอให้ รอดพ้น จากพวกศัตรู ถึง หัว หน้า นั กร้อง เพ
ลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ทรง สดับ เสียง ของ ข้า พระองค์
เมื่อ ข้า พระองค์อธิษฐาน ขอ ทรง สงวน ชีวต
ิ ของ ข้า
2
พระองค์ไว้จาก ความ คิด กลัว ศัตรู
ขอ ทรง ซ่อน ข้า
พระองค์ไว้จาก การ หารือ อย่าง ลับๆ ของ คน ชัว่ จาก การ
ปองร้ายของคนกระทํา ความชัว่ ช้า 3 ผู้ลับ ลิน
้ ของเขาอย่าง
ลับ ดาบ ผู้เอา คํา ขมขื่น เล็ง อย่าง ลูก ธนู 4 ยิง ออก มา จาก
ที่ ซุ่ม ยัง คน ปราศจาก ตําหนิ ยิง เขา ทันทีและ อย่าง ไม่กลัว
เกรง 5 เขายึด จุด ประสงค์ ชัว่ ของเขาไว้มัน
่ เขาพูด ถึง การ
วา งกับดัก อย่าง ลับๆ คิด ว่า “ใคร จะ เห็น เขา ทัง้ หลาย ได้”

เพลงสดุดี 64:6

84

เพลงสดุดี 65:5

6

เขา ทัง้ หลาย ค้นหา ความ ชัว่ ช้า เขา ทัง้ หลาย ค้นหา อย่าง
ขมีขมัน จน สําเร็จ เพราะ ความ คิด ภายใน และ จิตใจ ของ
มนุษย์ นั้น ลึกล้าํ นั ก 7 แต่พระเจ้า จะทรงยิง ธนูใส่เขา เขาจะ
บาดเจ็บทันที 8 เพราะว่า เขาทําให้ ลิน
้ ของเขาเป็น สิง่ สะดุด
แก่ เขา เอง ทุก คน ที่เห็น เขา จะ หนี ไป 9 แล้วทุก คน จะ กลัว
เกรง เขาจะบอกถึงกิ จการของพระเจ้า และตรึก ตรองถึง
สิง่ นั ้นที่พระองค์ได้ทรงกระทําแล้ว 10 คนชอบธรรมจะเปรม
ปรีดิ์ ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจในพระองค์ บรรดาคน
ที่เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวดอ้างพระองค์

65

การสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพ
ลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ใน ศิ โยน การ สรรเสริญ คอยท่า
พระองค์ เขา จะ ทํา ตาม คํา ปฏิญาณ แก่พระองค์ 2 โอ ข้า
แต่พระองค์ผู้ทรงสดับ คํา อธิษฐาน เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะมายัง
3
พระองค์ ความชัว่ ช้า ทัง้ หลายชนะข้า พระองค์ เนื่ องด้วย
การละเมิด ของข้า พระองค์ทัง้ หลาย พระองค์ก็จะทรงชําระ
ล้างให้
4

ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์

สุขจริง หนอ ผู้ที่พระองค์ทรง เลือก และ นํา มา
ใกล้ให้พํานั ก อยู่ ใน บริเวณ พระ นิ เวศ ของ พระองค์ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย จะ อิม
่ เอิบด้วย ความ ดีแห่ง พระ นิ เวศ
ของพระองค์ คือ พระวิหารบริสุทธิ์ ของพระองค์ 5 โอ ข้า แต่
พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทัง้ หลาย พระองค์จะ
ทรง ตอบ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ด้วย ความ ชอบ ธรรม โดย
กิจการ ที่ น่า ครันคร
่
้าม พระองค์ผู้ทรง เป็น ความ ไว้ วางใจ
ของ ที่สิ้น สุด ปลาย ทัง้ ปวง ของ แผ่น ดิน โลก และ ของ คน
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ที่อยูทางทะเลที
่
่ไกลโพ้น 6 พระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วย
พระ กําลัง ของ พระองค์ ทรง คาด พระองค์ไว้ด้วย อา นุภาพ
7 ผู้ทรง ระงับ เสียง อึง คะนึ ง ของ ทะเล เสียง อึง คะนึ ง ของ
คลื่น ทะเล เสียง โกลาหล ของ ชาว ประเทศ ทัง้ หลาย 8 ผู้ที่
อยูในเขตแผ่
่
น ดิน โลกไกลโพ้น จึง เกรงกลัว ต่อ หมายสําคัญ
ของ พระองค์ พระองค์ทรง กระทํา ให้ เช้า ขึ้น และ เย็น ลง กู่
ก้อง ด้วย ความ ชื่นบาน 9 พระองค์ทรง เยีย
่ มเยียน แผ่น ดิน
โลก และ ทรง รดนํ้า พระองค์ทรง กระทํา ให้อุดม ยิงด
่ ้วย
แม่น้ํา ของ พระ เจ้า ซึ่งมี นํ้า เต็ม พระองค์ทรง จัดหา ข้าว ให้
เพราะ ทรง จัด เตรียม โลก ไว้ เช่น นั ้น แหละ 10 พระองค์ทรง
รดนํ้า ตาม รอย ไถ ของ มัน อย่าง อุดม และ ให้ขี้ไถ ราบ ลง
ให้อ่อน ละมุน ด้วย ฝน และ ทรง อวยพร ผลิตผล ของ มัน
11 พระองค์ทรงให้ปี เป็ น ยอดด้วยความดี ของพระองค์ พระ
มรรคาทัง้ หลายของพระองค์มีความไพบูลย์ยอ
้ ยหยด 12 ทุ่ง
หญ้าในถิน
่ ทุรกันดารก็หยดย้อย เนิ นเขาคาดเอวด้วยความ
13
ชื่นบาน ป่าพงห่มตัวด้วยฝูงแพะแกะ หุบเขาพราวไปด้วย
ข้าว เขาโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบานและร้องเพลง
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ดาวิด บอกถึง ความประเสริฐ อัน พิเศษของพระเจ้า ถึง
หัวหน้านั กร้อง บทเพลงหรือเพลงสดุดี
1 แผ่น ดิน โลก ทัง
้ สิน
้ เอ๋ย จง ทํา เสียง ชื่นบาน ถวาย
พระเจ้า 2 จง ร้อง เพลง ถวาย พระ เกียรติแด่พระนาม ของ
พระองค์ จงถวายสรรเสริญ อย่างรุ ง่ เรืองต่อ พระองค์ 3 จง
ทูล พระเจ้า ว่า “พระ ราช กิจ ของ พระ องค์ น่า ครันคร
่
้าม
ยิง่ นั ก ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์ใหญ่หลวง นั ก จนศัตรู จะ
หมอบ ราบ ต่อ เบื้อง พระ พักตร์พระองค์ 4 แผ่น ดิน โลก
ทัง้ สิน
้ จะ นมัสการ พระองค์ และ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ
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พระองค์ เขาทัง้ หลายจะร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของ
พระองค์” เซ ลาห์ 5 จง มา ดูสิ่ง ที่ พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา
พระราชกิจ ของพระองค์ น่า ครันคร
่
้ามต่อบุตรทัง้ หลายของ
6
มนุษย์ พระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้ เป็น ดิน แห้ง คนเดิน
ข้าม แม่น้ํา ไป ที่นั ่น เรา ได้ เปรม ปรีดิ์ ใน พระองค์ 7 ผู้ทรง
ปกครองด้วยอานุภาพของพระองค์เป็นนิ ตย์ ผู้ซึ่งพระเนตร
เฝ้า บรรดาประชาชาติอยู่ อย่า ให้ คนมัก กบฏยกย่องตนเอง
เซ ลาห์ 8 โอ ชนชาติทัง้ หลาย เอ๋ย จง สรรเสริญ พระเจ้า
ของเรา จงให้ได้ยิน เสียงสรรเสริญ พระองค์ 9 ผู้ทรงให้จิต
วิญญาณเราอยู่ ท่ามกลางคนเป็น และมิได้ทรงยอมให้เท้า
เรา พลาด 10 โอ ข้า แต่พระเจ้า เพราะ พระองค์ ทรง ลองใจ
ข้า พระองค์ทัง้ หลาย พระองค์ทรงทดลองข้า พระองค์ อย่าง
ทดลองเงิน 11 พระองค์ทรงนําข้าพระองค์ทัง้ หลายเข้ามาใน
ข่าย พระองค์ทรงวางความทุกข์ยากไว้ที่เอวของข้าพระองค์
12 พระองค์ทรงให้ คนขับ รถรบทับ ศีรษะของข้า พระองค์ทัง
้
หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายต้องลุย ไฟลุย นํ้า แต่พระองค์ยัง
ทรง นํา ข้า พระองค์มา สู่ที่อิม
่ เอิบ 13 ข้า พระองค์จะเข้า ไป
ใน พระ นิ เวศ ของ พระองค์พร้ อม ด้วย เครือ
่ ง เผา บูชา ข้า
พระองค์ จะ ทํา ตาม คํา ปฏิญาณ ต่อ พระองค์ 14 ตาม ที่ริม
ฝีปากข้าพระองค์ได้พูดไว้ และที่ปากข้าพระองค์ได้กล่าวใน
ยาม ที่ ข้า พระองค์ทุกข์ยาก ลําบาก 15 ข้า พระองค์ จะ ถวาย
สัตว์ อว
้ นพี เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา แด่พระองค์ พร้ อม กับ ควัน
เครือ
่ ง สัตว บูชาด้วย แกะ ผู้ ข้า พระองค์ จะ ถวาย บูชาด้วย
วัว ผู้ และ แพะ เซ ลาห์ 16 บรรดา ผู้ที่เกรง กลัว พระเจ้า ขอ
เชิญมาฟัง และข้าพเจ้าจะบอกถึงว่าพระองค์ได้ทรงกระทํา
อะไร แก่จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า บ้าง 17 ปาก ข้าพเจ้า ได้ ร้อง
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ทูล พระองค์ และ ลิน
้ ข้าพเจ้า ได้ ยกย่อง พระองค์ 18 ถ้า
ข้าพเจ้า ได้ บ่ม ความ ชัว่ ช้า ไว้ ใน ใจ ข้าพเจ้า องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า จะ ไม่ ทรง สดับ 19 แต่พระเจ้า ได้ ทรง สดับ แน่ ที เดียว
พระองค์ได้ทรงฟังเสียงคําอธิษฐานของข้าพเจ้า 20 สาธุการ
แด่พระเจ้า เพราะ ว่า พระองค์ไม่ทรง ปฏิเสธ คํา อธิษฐาน
ของข้าพเจ้า หรือ ยับยัง้ ความเมตตาของพระองค์ เสีย จาก
ข้าพเจ้า

67
การอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้
องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีหรือบทเพลง
1

ขอ พระเจ้า ทรง พระ เมตตา ต่อ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย
และ อํานวย พร แก่ ข้า พระองค์ ขอ พระองค์ ทรง ให้พระ
พักตร์ฉาย สว่าง แก่ ข้า พระองค์ เซ ลาห์ 2 เพื่อ พระ มรรคา
ของ พระ องค์ จะ เป็นที่รู จั
้ ก ใน แผ่น ดิน โลก ความ รอด ของ
พระ องค์ จะ เป็นที่ ทราบ ท่ามกลาง บรรดา ประชาชาติทัง้
สิน
้ 3 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ชนชาติ ทัง้ หลาย สรรเสริญ
พระองค์ ให้ชนชาติทัง้ หลาย สรรเสริญ พระองค์ 4 โอ ขอ
ให้ชาว ประเทศ ทัง้ หลาย ยินดี และ ร้อง เพลง ด้วย ความ
ชื่นบาน เพราะ พระองค์ จะ ทรง พิพากษา ชนชาติ ทัง้ หลาย
ด้วยความชอบธรรม และทรงครอบครองชาวประเทศทัง้
หลายในโลก เซลาห์ 5 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทัง้ หลาย
สรรเสริญ พระองค์ ให้ชนชาติทัง้ หลาย สรรเสริญ พระองค์
6 แล้ว แผ่น ดิน โลก จึง จะ ได้เกิด ผล พระเจ้า คือ พระเจ้า
ของเราจะทรงอํานวยพระพรแก่เรา 7 พระเจ้า จะทรงอวย
พระพร แก่เรา แล้วที่ สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก จะ เกรง กลัว
พระองค์
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การอธิษฐานเมื่อ คนอิสราเอลย้ายหีบ พันธสัญญาแห่ง
พระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีหรือบทเพลงของ
ดาวิด
1 ขอ พระเจ้า ทรง ลุก ขึ้น ให้ศัตรู ของ พระองค์ กระจาย
ไป ให้บรรดา ผู้ที่เกลียด ชัง พระองค์หนี ไป ต่อ เบื้อง พระ
พักตร์พระองค์ 2 ควัน ถูก ขับ ไปฉั นใด ก็ขอทรงไล่ เขาไปฉั น
นั ้น ขีผึ
้ ้ง ละลาย ต่อ หน้าไฟ ฉั นใด ก็ขอ ให้คน ชัว่ พินาศ ต่อ
เบื้อง พระ พักตร์ พระเจ้า ฉั น นั ้น 3 แต่ขอ ให้คน ชอบ ธรรม
ชื่นบาน ให้เขา เต้น โลด ต่อ เบื้อง พระ พักตร์พระเจ้า ให้เขา
ลิงโลด ด้วย ความ ชื่นบาน 4 จง ร้อง เพลง ถวาย พระเจ้า
จง ร้อง เพลง สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ จง ยกย่อง
พระองค์ผู้ทรง เมฆ เป็น พาหนะ โดย พระนาม ของ พระองค์
คือ พระ เย โฮ วาห์ จง ลิงโลด ต่อ เบื้อง พระ พักตร์พระองค์
5 พระเจ้า ใน ที่ ประ ทับ บริสุ ทธิ์ ของ พระองค์ ทรง เป็ น
พระ บิดา ของ คน กําพร้า พ่อ และ ทรง เป็น ผู้ พิพากษา
ของ หญิงม่าย 6 พระเจ้า ทรง ให้ คน เปลี่ยว เปล่า อยู่ ใน
ครอบครัว พระองค์ทรง ปลด ปล่อย คน เห ล่านั ้นที่ถูกล่า
มด้วย โซ่ตรวน แต่คน มัก กบฏ จะ อาศัย ใน แผ่นดินที่แห้ง
แล้ง 7 โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จนําหน้าประชาชน
ของ พระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไป ตาม ถิน
่ ทุรกัน ดาร เซ
8
ลาห์ แผ่น ดิน โลก ก็หวัน
่ ไหว ท้องฟ้า ก็ เท ฝน ลง มา ต่อ
เบื้อง พระ พักตร์พระเจ้า ภูเขา ซี นาย โน้ ม สัน
่ สะเทือน ต่อ
เบื้อง พระ พักตร์ พระเจ้า คือ พระเจ้า ของ อิสราเอล 9 โอ ข้า
แต่พระเจ้า พระองค์ทรงส่งฝนอันอด
ุ มลงมา เมื่อมรดกของ
พระองค์อ่อน ระโหย พระองค์ทรง ฟื้ น ขึ้น ใหม่ 10 ชุมนุม ชน
ของพระองค์ก็มาอาศัย ในนั ้น โอ ข้า แต่พระเจ้า โดยความ
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ดี ของ พระองค์ พระองค์ทรง จัด เตรียม ไว้ให้แก่คน ขัดสน
11 องค์พระผู้ เป็ น เจ้า ประทานพระวจนะ พวกที่ นํา ข่า วนั ้นก็
เป็น พวก ใหญ่โต 12 บร รดากษั ตริย์ ของกอง ทัพ ทัง้ หลาย
ก็หนี ไป ผู้หญิง ที่อยูบ้
่ าน ก็ เอา ข้าว ของ ที่ ริบ มา ได้แบ่งกัน
13 ถึง แม้ท่านนอนอยู่ ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็ จะเหมือน
ปีกนกเขาที่บุด้วยเงิน และขนของมันที่บุด้วยทองคํา 14 เมื่อ
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิกระจายกษั
ตริย์ ณ ที่ นั่น มันก็ ขาวเหมือน
์
หิมะ ที่ ตกลง บน ภูเขา ศัล โมน 15 ภูเขา ของ พระเจ้า เหมือน
ยัง ภูเขา เมือง บา ชาน ภูเขา ที่มียอด สูงก็ เหมือน ยัง ภูเขา
เมืองบาชาน 16 ภูเขาที่มียอดสูง เอ๋ย ทําไมมองด้วยความ
ริษยา ณ ที่ภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พํานั กของ
พระองค์ เออ ที่ที่พระ เย โฮ วาห์ จะ ประทับ เป็น นิ ตย์ 17 รถ
รบ ของ พระเจ้า อเนก อนั นต์ คือมีทูต สวรรค์นั บ เป็น พันๆ
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง สถิต อยู่ ท่ามกลาง พวก เขา เหมือน
ใน ซีนาย คือ ใน สถาน บริสุทธิ์ 18 พระองค์เสด็จ ขึ้น สู่เบื้อง
สูง พระองค์ทรงนํา พวกเชลยไปเป็น เชลยอีก และรับ ของ
ประทานเพื่อมนุษย์ และรับ เพื่อ ผู้ที่กบฏด้วย เพื่อ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า จะ ทรง ประ ทับท่า มก ลาง พวก เขา 19 สาธุการ
แด่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรง คํ้าชู เรา ทัง้ หลาย อยูทุ
่ ก วัน
20
พระเจ้า ผู้ทรง เป็น ความ รอด ของ เรา เซ ลาห์
พระเจ้า
ของ เรา เป็น พระเจ้า แห่ง ความ รอด ซึ่ง ได้ พ้น ความ ตาย
นั ้นก็อยูที
่ ่พระเจ้า คือ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 21 แต่พระเจ้า จะ
ทรง ตี ศีรษะ ของ ศัตรู ของ พระองค์ให้แตก คือ กระหม่อม มี
ผม ของ ผู้ที่ขืน ดําเนิ น ใน ทาง ละเมิด ของ เขา 22 องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า “เรา จะ นํา เขา ทัง้ หลาย กลับ มา จาก บา
ชาน เราจะนํา ประชาชนของเรากลับ มาจากที่ ลึก ของทะเล
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23 เพื่อเจ้าจะเอาเท้าอาบเลือดของคู่อริของเจ้า

เพื่อลิน
้ สุนัข
ของเจ้า จะมี ส่วนด้วย” 24 โอ ข้า แต่พระเจ้า การเสด็จ ของ
พระองค์ ปรากฏแล้ว การเสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์
พระ มหา กษั ตริยของ
์
ข้า พระองค์ เข้า ใน สถาน บริสุทธิ์
25 นั กร้ องนํา หน้า นั ก ดนตรีคัด ท้าย ระหว่างนั ้นมีสตรีเล่น
รํามะนา 26 ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ เป็น นํ้าพุ ของ อิสราเอล จง
สรรเสริญ พระเจ้า คือ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ใน ที่ ชุมนุม ใหญ่
27 นั ่นมี เบน ยา มิน ผู้ น้ อย ที่สุด นํา หน้า บรรดา เจ้า นาย ยู
ดาห์อยูเป็
่ นหมู่ใหญ่ เจ้านายแห่งเศบูลุน เจ้านายแห่งนั ฟทา
28
ลี โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเรียกอานุภาพของพระองค์มา
พระเจ้าทรงบัญชาพระกําลังของพระองค์ พระองค์ผู้ได้ทรง
กระทํา เพื่อ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย 29 บร รดากษั ตริย์ จะ นํา
ของ กํานั ล มา ถวาย พระองค์ เนื่ อง ด้วย พระ วิหาร ของ
พระองค์ที่เยรู ซาเล็ม 30 ขอทรงขนาบหมู่คนที่ แทงด้วยหอก
ฝูง วัวกับลูกวัว แห่ง ชนชาติทัง้ หลาย จนเขาทุก คนยินยอม
ด้วย ถวาย เงิน แผ่น ขอ ให้ชนชาติทัง้ หลาย ผู้ปีติยินดีใน
สงครามได้ กระจัด พลัดพรากไป 31 พวกเจ้า นายจะออกมา
จากอียป
ิ ต์ เอธิโอเปีย จะรีบ ยื่นมือ ของเขาออกทูล พระเจ้า
32 โอ บรรดาอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลกเอ๋ย จงร้องเพลง
ถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ องค์พระผู้ เป็น เจ้า เซ
ลาห์ 33 ต่อ พระองค์ผู้ทรงฟ้า สวรรค์ ฟ้า สวรรค์ดึกดําบรรพ์
ดูเถิด พระองค์ทรงเปล่ง พระสุรเสียงของพระองค์ คือ พระ
สุรเสียงทรงมหิทธิฤทธิ์ 34 จงถวายฤทธานุ ภาพแด่พระเจ้า
ซึ่ง ความ สูงส่ง ของ พระองค์อยูเหนื
่
ออิส รา เอล และ ฤทธา
นุ ภาพ ของ พระองค์อยูใน
่ ท้องฟ้า 35 โอ ข้า แต่พระเจ้า
พระองค์ทรงน่า ครันคร
่
้า มนั ก ในสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์
คือ พระเจ้า ของ อิสราเอล พระองค์นั ้น ประทาน ฤทธิ์ และ
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กําลังแก่ประชาชนของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า

69
ดาวิดร้องทุกข์เรือ
่ งความยากลําบาก ถึงหัวหน้านั กร้อง
ตามทํานองโชชานิ ม เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้า พระองค์ให้รอด เพราะ
นํ้า ขึ้น มา ถึง จิต วิญญาณ ข้า พระองค์แล้ว 2 ข้า พระองค์
จม อยู่ ใน เลน ลึก ไม่มีที่ยืน ข้า พระองค์ มา อยู่ ใน นํ้า ลึก
และ นํ้า ท่วม ข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ อ่อน ระอา ใจ ด้วย
เหตุร้องไห้ คอของข้า พระองค์แห้ง ผาก ตาของข้า พระองค์
มัว ลง ด้วย การ คอยท่า พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ 4 บรรดา
คนที่เกลียดชัง ข้า พระองค์ โดยไร้เหตุ มีมากยิง่ กว่า เส้นผม
บนศีรษะข้าพระองค์ คนที่จะทําลายข้าพระองค์ก็มีอท
ิ ธิพล
คือ ผู้ที่เป็น พวก ศัตรู ของ ข้า พระองค์ อย่าง ไม่มีเหตุ แล้ว
ข้า พระองค์ได้ส่ง คืน สิง่ ที่ ข้า พระองค์มิได้ขโมย ไป 5 โอ ข้า
แต่พระเจ้า พระองค์ทรง ทราบ ถึง ความ โง่ ของ ข้า พระองค์
ความ ผิด บาป ที่ ข้า พระองค์ กระทํา แล้ว มิได้ซ่อน ไว้ จาก
พระองค์ 6 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอม โยธา
ขออย่า ให้ บรรดาผู้ที่คอยท่า พระองค์ได้รับ ความอายเพราะ
ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ อิสราเอล ขอ อย่า ให้
บรรดาผู้ที่เสาะหาพระองค์ได้ความอัปยศเพราะข้าพระองค์
7 ที่ข้า พระองค์ ทนการเยาะเย้ย ที่ความอับอายได้ คลุม หน้า
ข้า พระองค์ไว้ก็เพราะ เห็น แก่พระองค์ 8 ข้า พระองค์ กลาย
เป็น แขก แปลก หน้า ของ พีน้
่ อง และ เป็น คน ต่างด้าว ของ
บุตร แห่ง มารดา ข้า พระองค์ 9 ความ ร้อน ใจ ใน เรือ
่ ง พระ
นิ เวศ ของ พระองค์ได้ท่วมท้น ข้า พระองค์ และ คํา พูด เยาะ
เย้ย ของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ย พระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้า พระองค์
10 เมื่อ ข้า พระองค์ร้องไห้และถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร
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มัน กลายเป็นการเยาะเย้ย ข้า พระองค์ 11 ข้า พระองค์ใช้ผ้า
กระสอบเป็น เครือ
่ งนุ่ง ห่ม ข้า พระองค์ กลายเป็น ขี้ปากของ
12
เขา คนที่นั่งที่ประตูเมืองก็พูดตําหนิ ข้าพระองค์ คนขี้เมา
แต่งเพลงร้องว่าข้าพระองค์
การทูลขอให้พ้นไป

13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์
อธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาอันเหมาะสม โอ ข้าแต่พระเจ้า
โดยความเมตตาอันอุ ดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟัง ข้า
พระองค์ ด้วยความจริง แห่ง ความรอดของพระองค์ 14 ขอ
ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น จาก จม ลง ใน เลน ขอ ทรง ช่วย
ข้า พระองค์ให้พ้น จาก คน ที่เกลียด ชัง ข้า พระองค์ และ จาก
นํ้า ลึก 15 ขอ อย่า ให้ นํ้า ท่วม ข้า พระองค์ หรือ นํ้า ที่ ลึก กลืน
ข้า พระองค์เสีย หรือ ปากแดนผู้ ตายงับ ข้า พระองค์ไว้ 16 โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ฟัง ข้า พระองค์ เพราะ ความ
เมตตา ของ พระองค์ นั ้น เลิศ ขอ ทรง หัน มา หา ข้า พระองค์
ตามพ ระ กรุ ณา อันอุ ดม ของ พระองค์ 17 ขอ อย่า ทรง ซ่อน
พระพักตร์ของพระองค์ เสียจากผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะ
ข้า พระองค์ทุกข์ ใจ ขอ ทรง รีบ ฟัง ข้า พระองค์ 18 ขอ มา
ใกล้จิต วิญญาณ ข้า พระองค์ ทรง ไถ่จิต วิญญาณ นั ้น ไว้ เพ
ราะศัตรู ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ปลดเปลื้อง ข้า พระองค์
19 พระองค์ทรงทราบการที่ เขาเยาะเย้ย ข้า พระองค์แล้ว ทัง
้
ความอายและความอัปยศของข้า พระองค์ บรรดาคู่อริของ
ข้า พระองค์อยูต่
่ อ พระ พักตร์พระองค์หมด 20 การ เยาะ เย้ย
กระทําให้จิตใจข้าพระองค์ชอกชํ้า ข้าพระองค์จึงหมดกําลัง
ใจ ข้า พระองค์ มอง หา ผู้สงสาร แต่ก็ไม่มี หา ผู้เล้าโลม
แต่ข้า พระองค์ หาไม่พบ 21 เขา ให้ดีหมีแก่ข้า พระองค์ เป็น
อาหาร ให้นํ้าส้ม สายชูแก่ข้า พระองค์ ดื่ม แก้กระหาย 22 ขอ
ให้สํารับที่อยูตรงหน้
่
า เขาเองกลายเป็น บ่วงแร้ว และสิง่ ที่
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ควรเป็น สําหรับ ความสุข สบายของเขาให้ กลายเป็น เครือ
่ ง
ดัก 23 ขอให้ตาของเขามืด ไปเพื่อ เขาจะได้มองไม่ เห็น และ
ทํา บัน
้ เอว เขา ให้ สัน
่ สะเทือน เรือ
่ ย ไป 24 ขอ ทรง เท ความ
กริว้ ลง เหนื อ เขา และ ให้ ความ กริวอ
้ ันร้อน ยิง่ ตาม ทัน เขา
25 ขอให้ที่อาศัย ของเขารกร้างและอย่า ให้ผู้ใดอาศัย อยู่ ใน
เต็นท์ ของเขา 26 เพราะเขาได้ ข่มเหงผู้ที่พระองค์ทรงเฆี่ยน
ตี เขาเล่า ถึง ความเจ็บ ปวดของผู้ที่พระองค์ให้บาดเจ็บ แล้ว
27 ขอ ทรง เพิม
่ โทษ ความ ชัว่ ช้า แล้ว ทรง เพิมอ
่ ีก อย่า ให้
เขาได้ รับ ความชอบธรรมจากพระองค์ 28 ขอให้เขาถูก ลบ
ออกเสีย จากทะเบียนผู้มี ชว
ิ อย่า ให้ เขาขึ้น ทะเบียนไว้ ใน
ี ต
29
หมู่ คน ชอบ ธรรม
แต่ข้า พระองค์ทุกข์ยาก และ มี ความ
เศร้า โศก โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ความ รอด ของ พระองค์ ตัง้
ข้าพระองค์ไว้ให้สูง 30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
ด้วย บทเพลง ข้าพเจ้า จะ ยกย่อง พระองค์ โดย โมทนา พระ
คุณ 31 การ นั ้น จะ เป็นที่ พอ พระทัย พระ เย โฮ วาห์ มากกว่า
วัว ผู้ หรือ วัว ผู้ ทัง้ เขาและกีบ 32 บรรดาผู้ ถ่อมใจจะเห็น และ
ยินดี ท่านผูเ้ สาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้ นชื่นขึ้น 33 เพ
ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง สดับ คน ขัดสน และ มิได้ทรง ดู หมิน
่
คนของพระองค์ที่ถูกจองจํา 34 ขอฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน
โลกสรรเสริญ พระองค์ ทัง้ ทะเลและสรรพสิง่ ที่ เคลื่อนไหว
อยู่ ในนั ้น 35 เพราะพระเจ้า จะทรงช่วยศิ โยนให้รอด และจะ
สร้างหัวเมืองยูดาห์ขึ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัยอยูที
่ ่นั่น และได้
เป็นกรรมสิทธิ์ 36 เชื้อสายของผู้รับใช้ของพระองค์จะได้เป็น
มรดก และบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะอยูที
่ ่นั่น

70

การ อธิษฐาน เรือ
่ ง คน อธรรม และ คน ชอบ ธรรม ถึง
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หัว หน้า นั กร้อง เพ ลง สดุดีของ ดา วิด สําหรับ การ บูชา อัน
เป็นที่ระลึก
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงเร่ง มาช่วยข้า พระองค์ให้พ้น
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่ง มาช่วยข้า พระองค์เถิด
2 ขอให้ผู้ที่มุ่ง เอาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ได้อายและเกิด ความ
อลวน ขอ ให้ผู้ปรารถนา ที่ จะ ให้ ข้า พระองค์เจ็บนน
ั ้ ต้อง หัน
กลับ ไปและได้ความอัปยศ 3 ผู้ที่พูด ว่า “อ้า ฮา อ้า ฮา” นั ้น
ขอให้ ต้องหัน กลับ ไปเพราะเป็น ผลแห่ง ความอายของเขา
4 ขอ ให้บรรดา ผู้ที่แสวงหา พระองค์ เปรม ปรีดิ์ และ ยินดี ใน
พระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่รัก ความรอดของพระองค์ กล่าว
เสมอว่า “พระเจ้า ใหญ่ยิง่ นั ก ” 5 แต่ข้า พระองค์ ยากจนและ
ขัดสน โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ทรง รีบ มา หา ข้า พระองค์ โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ อย่า ทรง รอ ช้า พระองค์ทรง เป็น
ผู้อุปถัมภ์และผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์

71
ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรือ
่ งพวกศัตรู ของท่าน
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ วางใจ ใน พระองค์
อย่า ให้ ข้า พระองค์ รับ ความ ละอาย เลย 2 ขอ ทรง ช่วย ข้า
พระองค์ให้พ้น และหลีก เลี่ยงหลบหนี โดยความชอบธรรม
ของ พระองค์ ขอ ทรง เอียง พระกร รณ ฟัง ข้า พระองค์ ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด 3 ขอพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยเข้ม
แข็ง ของข้า พระองค์ที่ข้า พระองค์ อาศัย เสมอ พระองค์ทรง
บัญชา ที่ จะ ช่วย ข้า พระองค์ให้รอด เพราะ พระองค์ ทรง
เป็น ศิลา และ เป็น ป้อม ปราการ ของ ข้า พระองค์ 4 โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น
จาก มือ คน ชัว่ จาก เงื้อม มือ ของ คน อธรรม และ คน ดุร้าย
5 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า เพราะ พระองค์
ทรง เป็น ความ หวัง ของ ข้า พระองค์ พระองค์ทรง เป็นที่
1
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วางใจ ของ ข้า พระองค์ตัง้ แต่เด็กๆ มา 6 ข้า พระองค์ พึ่ง
พระองค์ตัง้ แต่กําเนิ ด พระองค์ทรงเป็น ผู้นํา ข้า พระองค์ มา
จาก ครรภ์ มารดา ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ
พระองค์เสมอ 7 ข้าพระองค์เป็นที่อัศจรรย์ใจของคนเป็นอัน
มาก แต่พระองค์ทรง เป็นที่ลี้ภัย เข้ม แข็ง ของ ข้า พระองค์
8 ขอ ให้ปาก ของ ข้า พระองค์ เต็ม ไป ด้วย การ สรรเสริญ
พระองค์ และ ถวาย เกียรติแด่พระองค์วัน ยัง คํ่า 9 เมื่อ วัย
ชรา ขอ อย่า ทรง เหวีย
่ ง ข้า พระองค์ ทิง้ เสีย ขอ อย่า ทรง
ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์หมด แรง 10 เพราะ
บร รดาศัตรู ของ ข้า พระองค์กล่าว ร้าย ข้า พระองค์ บรรดา
ผู้ที่จ้อง เอา ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ ปรึกษา กัน 11 และ กล่าว
ว่า “พระเจ้า ทรง ทอด ทิง้ เขา แล้ว จง ข่มเหง และ ฉวย เขา
ไว้ เพราะ ไม่มีผู้ใด ช่วย เขา ให้พ้น ” 12 โอ ข้า แต่พระเจ้า
ขอ อย่า ทรง อยู่ ไกล ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ขอ ทรง รีบ มา ช่วย ข้า พระองค์ 13 ขอ ให้ศัตรู ชีวิต
ของข้า พระองค์ รบ
ั ความอายและถูกล้างผลาญเสีย ผู้เสาะ
หาที่ จะทํา อันตรายข้า พระองค์นั ้น ขอให้การเยาะเย้ย และ
ความ อัปยศ ท่วม เขา 14 แต่ข้า พระองค์ จะ หวัง อยูตลอด
่
15
ไป และ จะ สรรเสริญ พระองค์ มาก ยิง่ ขึ้นๆ
ปาก ของ
ข้า พระองค์ จะ เล่า ถึง ความ ชอบ ธรรม และ ความ รอด ของ
พระองค์วัน ยัง คํ่า เพราะ จํานวน เหล่า นั ้น มากมาย เกิน
ความรู ้ของข้า พระองค์ 16 ข้า พระองค์ จะไปด้วยพระกําลัง
ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์ จะ กล่าว ถึง
ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ของ พระองค์เท่านั ้น 17 โอ
ข้า แต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนข้า พระองค์ตัง้ แต่เด็กๆมา
และข้า พระองค์ ยงั ป่าวร้องราชกิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์
18 แม้จะ ถึง วัย ชรา และ ผม หงอก ก็ตาม โอ ข้า แต่พระเจ้า
ขอ อย่า ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์เสีย จนกว่า ข้า พระองค์ จะ
ประกาศถึงอานุภาพของพระองค์แก่ชัว่ อายุถัดไป และฤทธิ์
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เดชของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่จะเกิดมา
การสรรเสริญพระเจ้า
โอ ข้า แต่พระเจ้า ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ไป
ถึงที่ สูง นั ้น โอ ข้า แต่พระเจ้า พระองค์ผู้ได้ทรงกระทํา การ
ใหญ่ ผู้ใด จะ เหมือน พระองค์ 20 พระองค์ผู้ทรง กระทํา ให้
ข้า พระองค์ ประสบ ความ ทุกข์ ยาก ลํา บาก เป็นอัน มาก
จะ ทรง รือ
้ ข้า พระองค์ ขึ้น มา อีก พระองค์จะ ทรง นํา ข้า
พระองค์ ขึ้น มา อีก จาก ที่ ลึก ของ โลก 21 พระองค์จะ ทรง
เพิม
่ เกียรติแก่ข้าพระองค์ และเล้าโลมข้าพระองค์รอบด้าน
22 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ฝ่าย ข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญ พระองค์ ด้วย พิณ ใหญ่ ถึง เรือ
่ ง ความ จริง ของ
พระองค์ โอ ข้า แต่องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส รา เอล ข้า พระองค์
จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระองค์ ด้วย พิณ เขา คู่ 23 ริม
ฝีปากของข้า พระองค์ จะโห่ รอ
้ งด้วยความชื่นบาน เมื่อ ข้า
พระองค์ ร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ทัง้ จิต วิญญาณของ
ข้า พระองค์ด้วย ซึ่ง พระองค์ได้ทรง ไถ่ไว้ 24 และ ลิน
้ ของ ข้า
พระองค์จะพูดถึงความชอบธรรมของพระองค์ตลอดวันยัง
คํ่า เพราะ ผู้ ซึ่ง แสวงหา ที่ จะ ทํา อันตราย ข้า พระองค์ได้รับ
ความอับอายและอัปยศ
19

72

ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุดีเพื่อซาโลมอน
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ประทาน ความ ยุติธรรม
ของ พระองค์แก่กษั ตริย์ และ ความ ชอบ ธรรม ของ
พระองค์แก่ราชโอรส 2 ท่าน จะ ได้ พิพากษา ประชาชน ของ
พระองค์ ด้วยความชอบธรรม และคนยากจนของพระองค์
ด้วยความยุติธรรม 3 บรรดาภูเขาจะบังเกิด สันติสุข สําหรับ
ประชาชน และ เนิ น เขา โดย ความ ชอบ ธรรม 4 ท่าน จะ
สู้คดีของ คน ยากจน แห่ง ประชาชน ให้การ ช่วย ให้ พ้น แก่
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ลูก หลาน ของ คน ขัดสน และ จะ ทุบ ผู้ บีบ บังคับ เป็น ชิน
้ ๆ
5 พวกเขาจะเกรงกลัว พระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์คงอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 6 ท่านจะเป็น เหมือนฝนที่ ตก
บนหญ้าที่ ตัดแล้ว เหมือนห่าฝนที่ รดแผ่นดินโลก 7 ในสมัย
ของท่านคนชอบธรรมจะเจริญขึ้น และสันติภาพอันอด
ุ มจน
ไม่มีดวงจันทร์ 8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึง ทะเล และ
จากแม่น้ํา นั ้น ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 9 บรรดาผู้ที่ อยูใน
่
ถิน
่ ทุรกัน ดารจะกราบลงต่อ ท่าน และบรรดาศัตรู ของท่าน
จะ เลีย ผงคลี 10 บร รดากษั ตริย์แห่ง เมือง ทาร ชิช และ ของ
เกาะทัง้ ปวงจะถวายราชบรรณาการ บรรดากษั ตริย์แห่งเช
บาและเส-บาจะนํา ของกํานั ล มา 11 กษั ตริยทั
์ ง้ ปวงจะกราบ
ลง ไหว้ท่าน บรรดา ประชาชาติ จะ ปรน นิ บัติท่าน 12 เพราะ
ท่านจะช่วยคนขัดสนให้พ้นเมื่อเขาร้องทูล คนยากจน และ
คน ที่ไร้ผู้ อุปถัมภ์ 13 ท่าน จะ สงสาร คน อ่อน เปลี้ย และ คน
ขัดสน และช่วยชีวต
ิ บรรดาคนขัดสน 14 ท่านจะไถ่ชีวิต ของ
เขาจากการหลอกลวงและความรุ นแรง และโลหิต ของเขา
จะประเสริฐในสายตาของท่าน 15 ท่านผูน
้ ั ้นจะมีชีวิตยืนนาน
คนจะถวายทองคํา เมืองเชบาแก่ท่าน เขาจะอธิษฐานเผื่อ
ท่านเรือ
่ ยไป และจะอวยพรท่านวันยังคํ่า 16 จะมีข้าวอุดมใน
แผ่นดินบนยอดภูเขาทัง้ หลาย ผลของแผ่นดินจะแกว่งไกว
เหมือนเลบานอน และคนจากนครจะบานออกเหมือนหญ้า
ในทุ่ง นา 17 นามของท่านจะดํารงอยูเป็
่ น นิ ตย์ ชื่อ เสียงของ
ท่านจะยัง่ ยืน อย่างดวงอาทิตย์ คนจะอวยพรกันเองโดยใช้
ชื่อ ท่าน ประชาชาติทัง้ ปวง จะ เรียก ท่าน ว่า ผู้ได้รับ พระพร
18 สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า พระเจ้า แห่งอิส ราเอล
ผู้ทรงกระทํา สิง่ มหัศจรรย์แต่พระองค์เดียว 19 สาธุการแด่
พระนาม รุ ง่ โรจน์ ของ พระองค์เป็น นิ ตย์ ขอ สง่า ราศี ของ
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คํา อธิษฐานของดา

73
เล่มที่ สาม ซึ่ง เปรียบ กับ หนั งสือ เลวีนิ ติ เกี่ย วกับ สถาน
บริสุทธิ์ พระประสงค์ ของพระเจ้า สําหรับ คนชอบธรรมและ
คนอธรรม เพลงสดุดีของอาสาฟ
1

แท้จริง พระเจ้า ทร งดีต่ออิส รา เอล ต่อบุคคล ผู้มีใจ
บริสุทธิ์ 2 แต่ข้าพเจ้า เล่า เท้า ของข้าพเจ้า เกือบสะดุด ย่าง
เท้า ของ ข้าพเจ้า หมิน
่ พลาด เต็มทีแล้ว 3 เพราะ ข้าพเจ้า
ริษยา คน โง่ เขลา เมื่อ ข้าพเจ้า เห็น ความ เจริญ รุ ง่ เรือง ของ
คน ชัว่ 4 เพราะ เขา ทัง้ หลาย ไม่มีความ เจ็บ ปวด เมื่อ เขา
ตาย ไป แต่กําลัง ของ เขา ยัง สมบูรณ์อยู่ 5 เขา ทัง้ หลาย ไม่
ลําบาก อย่าง คน อื่นๆ เขา ทัง้ หลาย ไม่ รับ ภัย อย่าง คน อื่นๆ
6 เพราะฉะนั ้น ความเย่อ หยิง
่ จึงเป็นสร้อยคอของเขา ความ
ทารุ ณ คลุม เขา ไว้ อย่าง เครือ
่ ง แต่ง กาย 7 ตา ของ เขา พอง
ด้วย ความ อ้วนพี เขา มีสิ่ง ของ เหลือเฟือ ตามใจ ปรารถนา
8 เขา เย้ย และ พูด ด้วย ความ มุ่ง ร้าย เขา ใฝ่สูง ขู่ ว่า จะ บีบ
บังคับ 9 เขา อ้า ปาก สู้ ฟ้า สวรรค์ และ ลิน
้ ของ เขา ก็ คะนอง
10
ไป ใน โลก
ประชาชน ของ พระองค์ จึง หัน กลับ มา และ
นํ้า แห่ง ความ บริบูรณ์ถูกบีบ ให้เขา ทัง้ หลาย 11 และ เขา ทัง้
หลาย พูด ว่า “พระเจ้า ทรง ทราบ ได้อย่างไร พระองค์ผู้สูง
สุดมีความรู หรื
้ อ ” 12 ดูเถิด คนอธรรมเป็น เช่น นี้ แหละ เขา
เจริญ ใน แผ่น ดิน โลก และ รํา่ รวย ขึ้น 13 แท้จริง ข้าพเจ้า
ชําระ ใจ ให้สะอาด และ ชํา ระมือด้วย ความ บริสุทธิ์ก็เปล่า
ประโยชน์ 14 เพราะข้าพเจ้า รับ ภัย อยู่วน
ั ยัง คํ่า และถูก ขนาบ
อยูทุ
่ กเช้า 15 ถ้า ข้า พระองค์ได้พูด ว่า “ข้าพเจ้า จะพูดอย่าง
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นี้ ” ดูเถิด ข้า พระองค์ จะทํา ผิด ต่อ ชัว่ อายุแห่งบุตรทัง้ หลาย
ของพระองค์แล้ว 16 แต่เมื่อข้าพระองค์ตริตรองว่า จะเข้าใจ
เรือ
่ งนี้ ได้อย่างไร ข้าพระองค์รู สึ
้ กว่า เป็นงานที่เหน็ ดเหนื่ อย
17 จน ข้า พระองค์เข้า ไป ใน สถาน บริสุ ทธิ์ ของ พระเจ้า แล้ว
ข้า พระ องค์ จึง พิเคราะห์เห็น ปลาย ทาง ของ เขา ทัง้ หลาย
18 จริงละ พระองค์ทรง วาง เขา ไว้ ใน ที่ลื่น พระองค์ทรง
กระทําให้เขาล้มถึงความพินาศ 19 เขาถูกนําไปสู่ การรกร้าง
ในครู ่ เดียวเสีย จริงๆ เขาถูก ครอบงํา ด้วยความสยดสยอง
อย่างสิน
้ เชิง 20 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เหมือนความฝัน
ทัง้ ที่ ต่ืน อยู่ เมื่อ พระองค์ ทรงตื่น อยู่ พระองค์จะดู หมิน
่ ภาพ
21
ของเขา เมื่อ จิตใจของข้า พระองค์ขมขื่น เมื่อ ข้า พระองค์
เสียวแปลบถึง หัวใจ 22 ข้า พระองค์ โฉดและไม่เดียงสา ข้า
พระองค์ประพฤติเหมือนสัตว์ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 23 ถึง
กระนั ้นก็ดี ข้าพระองค์อยูกั
่ บพระองค์เสมอ พระองค์ทรงจับ
มือขวาของข้า พระองค์ไว้ 24 พระองค์จะทรงนํา ข้า พระองค์
ด้วย ความ ปรึกษา ของ พระองค์ และ ภาย หลัง พระองค์ จะ
ทรง นํา ข้า พระองค์ให้ได้รับ เกียรติยศ 25 นอกจาก พระองค์
ข้า พระองค์มิมีผู้ใดในฟ้า สวรรค์ นอกจากพระองค์แล้ว ข้า
พระองค์ไม่ปรารถนาผู้ ใดในโลก 26 เนื้ อ หนั ง และจิตใจของ
ข้า พระองค์ จะ วาย ไป แต่พระเจ้า ทรง เป็น กําลัง ใจ ของ ข้า
พระองค์ และ เป็น ส่วน ของ ข้า พระองค์เป็น นิ ตย์ 27 เพราะ
ดูเถิด บุคคลผู้ห่างเหิน จากพระองค์ จะพินาศ พระองค์ทรง
ให้บุคคลที่ไม่จริง ต่อ พระองค์ ดับ ไป 28 แต่ส่วนข้า พระองค์
ที่จะเข้าใกล้ พระเจ้านั ้นดี ข้าพระองค์ได้วางใจในองค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ เล่า ถึง พระราชกิจ ทัง้
สิน
้ ของพระองค์
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คํา พยากรณ์ ไว้ ทุกข์เรือ
่ งการทําลายกรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ
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พวกอิสราเอลถูกนําไปเป็นเชลย มัสคิลบทหนึ่ งของอาสาฟ
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ไฉนพระองค์ทรงเหวีย
่ งข้าพระองค์ทัง้

หลายทิง้ เสีย เป็น นิ ตย์ ไฉนความกริว้ ของพระองค์กรุ ่ นขึ้น
ต่อ แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 2 ขอทรงระลึก ถึง ชุมนุม
ชน ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง ไถ่ มา แต่ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง
พระองค์ ทรง ไถ่ไว้ให้เป็น ตระกูล ที่ เป็น มรดก ของ พระองค์
ขอทรงระลึก ถึง ภู เขาศิโยน ซึ่ง พระองค์ ทรงเคยประทับนัน
้
3 ขอ ทรง นํา ย่าง พระบาท ของ พระองค์มายัง ซาก ปรักหัก
พัง อยูเนื
่ องนิ ตย์ คือ มายัง สิง่ ทัง้ ปวงที่ถูกศัตรู กระทํา อย่าง
ชัว่ ร้ายในสถานบริสุทธิ์นั ้น 4 พวกคู่อริของพระองค์ คําราม
อยู่ กลาง สถาน ประชุม ของ พระองค์ เขา ตัง้ ธง ของ เขา
เอง ไว้ เป็น หมาย สําคัญ 5 คน หนึ่ ง คน ใด จะ มีช่อ
ื เสียง
เหมือน คน ยก ขวาน ขึ้น เหนื อ พุ่ม ต้นไม้ 6 แต่บัดนี้ บรรดา
ไม้ที่แกะ สลัก ทัง้ สิน
้ เขา ก็ พัง ลง มา เสีย ด้วย ขวาน และ
ค้อน 7 เขา เอา ไฟ เผา สถาน บริสุทธิ์ ของ พระองค์ เขา ทํา
ลายความศักดสิ
ิ์ ทธิแห่
์ งสถานที่ พระนามของพระองค์ ประ
8
ทับนัน
้ ถึงดิน เขา รําพึง ใน ใจ ว่า “เรา จง ทําลาย เขา ทัง้
หลายให้สิน
้ เชิง ” เขาเผาบรรดาสถานประชุม ของพระเจ้า
ที่ ใน แผ่น ดิน หมด 9 พวก เรา ไม่เห็น หมาย สําคัญ ทัง้
หลาย ของ เรา ไม่มีผู้พยากรณ์ อีก แล้ว ใน พวก เรา ไม่มีใคร
ทราบ ว่า นาน เท่าใด 10 โอ ข้า แต่พระเจ้า คู่อริจะ เย้ย อยู่
นานเท่าใด ศัตรู จะหมิน
่ ประมาทพระนามของพระองค์เป็น
11
นิ ตย์หรือ ไฉน พระองค์ จึง หด พระหัตถ์ ของ พระองค์เสีย
คือ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ จาก
พระทรวงของพระองค์ 12 ถึง กระนั ้น พระเจ้า กษั ตริยของ
์
ข้า พระองค์ ทรง อยูแต่
่ ดึกดําบรรพ์ ทรง ประกอบ กิจ ความ
รอดท่ามกลางแผ่น ดิน โลก 13 พระองค์ทรงแยกทะเลด้วย
ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์ พระองค์ทรง หักหัว มังกร ใน นํ้า
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พระองค์ทรง ทุบ หัวทัง้ หลาย ของ เลวี อาธาน เป็น ชิน
้ ๆ
พระองค์ประทาน มัน ให้ เป็น อาหาร ของ คน ที่ อาศัย อยู่ ใน
ถิน
่ ทุรกัน ดาร 15 พระองค์ทรง แยก เปิด นํ้าพุ และ ลําธาร
พระองค์ทรงให้แม่น้าํ ที่ ไหลอยู่ เสมอแห้ง ไป 16 วัน เป็น ของ
พระองค์ คืน เป็น ของ พระองค์ด้วย พระองค์ทรง สถาปนา
ความสว่างและดวงอาทิตย์ 17 พระองค์ทรงจัด เขตทัง้ สิน
้
ของ แผ่น ดิน โลก พระองค์ทรง สร้าง ฤดู ร้อน และ ฤดูหนาว
18 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ระลึก ข้อ นี้ ว่า ศัตรู เยาะ
เย้ย อย่างไร และ ชนชาติโง่ได้หมิน
่ ประมาท พระนาม ของ
19
พระองค์อย่างไร
โอ ขอ อย่า ทรง มอบ วิญญาณ นกเขา
ของ พระองค์แก่ฝูง ชน โหด ร้าย ขอ อย่า ทรง ลืม ชุมนุม ชน
ยากจน ของ พระองค์เป็น นิ ตย์ 20 ขอ สน พระทัย ใน พันธ
สัญญา เพราะสถานที่ มืด ของแผ่น ดิน เต็ม ไปด้วยที่อยูของ
่
ความ ทารุ ณ 21 โอ ขอ อย่า ให้ผู้ที่ถูกบีบ บังคับ ได้อาย ขอ
ให้คนจน และ คน ขัดสน สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์
22 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ทรง ลุก ขึ้น สู้ คดีของ พระองค์ ขอ
ทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองค์อยูวั
่ นยังคํ่า 23 ขออย่าทรงลืม
เสียง ของ คู่อริของ พระองค์ เสียง อึง คะนึ ง ของ คน ที่ลุก ขึ้น
สู้พระองค์ก็เพิม
่ อ
่ ยๆ
่ ขึ้นอยูเรื

75
ผู้พยากรณ์ สรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํา
นองอาลทัสชิท เพลงสดุดีหรือบทเพลงของอาสาฟ
1

โอ ข้า แต่พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอ โมทนา
พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอ โมทนา พระองค์ เพราะ
บรรดา พระ ราช กิจ มหัศจรรย์ ของ พระองค์ ประกาศ ว่า
พระนามของพระองค์อยูใกล้
่
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คําสัญญาว่าจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม
2 เมื่อ สถาน ประชุม มา อยู่ ต่อ หน้า เรา เรา จะ พิพากษา
ด้วยความเที่ยงธรรม 3 เมื่อ แผ่น ดิน โลกละลาย พร้ อมทัง้
บรรดาชาวแผ่น ดิน โลกนั ้น ผู้ที่รักษาเสาของมัน ให้ มัน
่ อยู่
คือเราเอง เซลาห์ 4 เราพูดกับคนโง่เขลาว่า “อย่าประพฤติโง่
เขลา ” และแก่ คนชัวว
่ ่า “อย่า ยกเขาขึ้น 5 อย่า ยกเขาของ
เจ้า ขึ้น ให้สูง หรือ พูดจา อย่าง คอแข็ง” 6 เพราะ การ ยก ขึ้น
นั ้นมิได้มาจากทิศ ตะวัน ออกหรือ ทิศ ตะวัน ตก และมิใช่มา
จากทิศใต้ 7 แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา พระองค์ทรงให้
คนหนึ่ ง ลง และทรงยกอีก คนหนึ่ ง ขึ้น 8 เพราะในพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์มีถ้วยลูก หนึ่ ง มีน้าํ องุน
่ เป็น ฟอง ประสม
ไว้ดี พระองค์ทรงเทของดื่มจากถ้วยนั ้นและคนชัว่ ของแผ่น
ดินโลกทัง้ สิน
้ จะดื่มหมดทัง้ ตะกอน 9 แต่ข้าพเจ้าจะประกาศ
เป็นนิ ตย์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ
10 “บรรดาเขาของคนชัว
่ จะถูกเราตัดออกหมด แต่เขาของผู้
ชอบธรรมจะถูกเชิดชูขึ้น”

76
การ ประกาศ ถึง ความ รุ ง่ เรือง ของ พระเจ้า ถึง หัว หน้า
นั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีหรือบทเพลงของอาสาฟ
1 ใน ยู ดาห์ เขา รู จ
้ ัก พระเจ้า ใน อิสราเอล พระนาม ของ
2
พระองค์ใหญ่ยิง่
ที่ประทับ ของ พระองค์ตัง้ อยูใน
่ ซา เล็ม
ที่พํานั ก ของพระองค์อยูในศิ
่
โยน 3 ที่นั ่น พระองค์ ทรงหักลูก
ธนู ทัง้ โล่ ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์ 4 พระองค์ทรงรุ ง่ โรจน์
สูงส่ง ยิง่ กว่า ภูเขา ที่มีเหยื่อ 5 ด้วย ว่า คน ใจ เข้ม แข็ง ถูกริบ
ข้าวของ เขาหลับไป ชายฉกรรจ์ทัง้ สิน
้ ไม่สามารถใช้มือของ
6
เขาได้อีก แล้ว โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของยาโคบ พอพระองค์

เพลงสดุดี 76:7

103

เพลงสดุดี 77:5

ทรง ขนาบ ทัง้ รถ ม้า และ ม้า ก็ ล่วง ลับ ไป 7 แต่พระองค์เจ้า
พระองค์ทรง เป็นที่ น่า คร้าม กลัว เมื่อ พระองค์ ทรง กริว้
ขึ้น แล้ว ใคร จะ ยืน อยู่ ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ได้
8 พระองค์ทรง ลัน
่ คํา พิพากษา มา จาก ฟ้า สวรรค์ แผ่น ดิน
โลกก็กลัว และนิ่ ง เงียบ 9 เมื่อ พระเจ้า ทรงลุก ขัน
้ พิพากษา
เพื่อ ช่วย ผู้ ถ่อม ตัวทัง้ สิน
้ ของ แผ่น ดิน โลก ให้รอด เซ ลาห์
10 แน่ ละ ความโกรธของมนุษย์ จะสรรเสริญ พระองค์ และ
ความโกรธที่เหลืออยูนั
่ ้นพระองค์จะทรงยับยัง้ ไว้
จงปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความยําเกรง

11 จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง
้ หลาย

และ จง ปฏิ บัติตาม ให้คนที่อยูรอบ
่
พระองค์ นํา ของ กํานั ล
มายัง พระองค์ผู้ซึ่ง เขาควรเกรงกลัว 12 พระองค์จะทรงตัด
ดวง จิต ของ ผู้ ครอบ ครอง ทัง้ หลาย พระองค์ทรง เป็นที่ น่า
คร้ามกลัวแก่บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลก

77

นั กแต่งสดุดีสู้กับความไม่วางใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตาม
ทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ
1 ข้าพเจ้า ร้อง ทูล ต่อ พระเจ้า ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า ทูล
ต่อ พระเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ได้ทรงเงีย
่
พระกร รณ สดับ ข้าพเจ้า 2 ใน วัน ยาก ลําบาก ของ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า แสวงหา องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ใน กลาง คืน บาดแผล
ข้าพเจ้า ไหลออกไม่หยุด จิตใจของข้าพเจ้า ไม่ รบ
ั คํา เล้าโลม
3 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง พระเจ้า ข้าพเจ้า ก็ครวญ คราง ข้าพเจ้า
ครํา่ ครวญ จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า ก็ อ่อน ระอา ไป เซ ลาห์
4 พระองค์ทรง จับ หนั ง ตา ของ ข้า พระองค์ไว้ไม่ให้ปิ ด ข้า
พระองค์ทุกข์มาก จน พูด ไม่ออก 5 ข้า พระองค์ พิจารณา
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ถึง สมัยก่อน ข้า พระองค์จําปีที่นมนาน มา แล้ว ได้ 6 ข้า
พระองค์ ระลึก ถึง บทเพลง ของ ข้า พระองค์ ใน กลาง คืน ข้า
พระองค์ ตรึก ตรอง กับ จิตใจ ของ ตนเอง และ จิต วิญญาณ
ของข้า พระองค์ก็เสาะหา 7 “องค์พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงทอด
ทิง้ เป็น นิ ตย์ และ จะ ไม่ เคย พอ พระ ทัยอีก หรือ 8 ความ
เมตตา ของ พระองค์ จะ ระงับอยู่เป็น นิ ตย์หรือ พระ สัญญา
ของพระองค์สิ้นสุดตลอดทุกชัว่ อายุหรือ 9 พระเจ้าทรงลืมที่
จะทรงพระกรุ ณาหรือ เพราะพระพิโรธพระองค์ จึง ทรงปิด
ความสังเวชเสียหรือ” เซลาห์
การชัยชนะ
10 และข้าพเจ้า ว่า “นั ่น แหละเป็ น ความทุกข์ ของข้าพเจ้า
แต่ข้าพเจ้า จะ ระลึก ถึง ปี ทัง้ หลาย แห่ง พระหัตถ์ ขวา ของ
พระองค์ผู้สูงสุด ” 11 ข้าพเจ้า จะระลึก ถึง พระราชกิจ ทัง้ ปวง
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ จะจดจํา บรรดา
การมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในสมัยก่อนๆ 12 ข้า พระองค์ จะ
ตรึก ตรอง ถึง พระ ราช กิจ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ และ กล่าว
ถึง พระ ราช กิจ ของ พระองค์ 13 โอ ข้า แต่พระเจ้า วิธการ
ี
ของ พระองค์อยูใน
่ สถาน บริสุทธิ์ พระองค์ใด จะ ยิง่ ใหญ่
อย่าง พระเจ้า ของ เรา 14 พระองค์คือ พระเจ้า ผู้ทรง กระทํา
การ มหัศจรรย์ ผู้ทรง สําแดง ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์
ท่ามกลาง ชนชาติทัง้ หลาย 15 พระองค์ได้ทรง ไถ่ ประชาชน
ของ พระองค์ ด้วย พระกร ของ พระองค์ คือ ลูก หลาน ของ
ยา โคบ และ โย เซฟ เซ ลาห์ 16 โอ ข้า แต่พระเจ้า เมื่อ นํ้า
เห็น พระองค์ นํ้า เห็น พระองค์ มันก็ เกรง กลัว แน่ ที เดียว
ที่ลึกก็สัน
่ สะท้าน 17 เมฆ เท นํ้าลง มา ท้องฟ้า ก็ คะนอง
เสียง ลูก ธนูของ พระองค์ก็ปลิว ไป ปลิว มา 18 ฟ้าผ่า ของ
พระองค์มีเสียง อยู่ ใน ฟ้า สวรรค์ ฟ้าแลบ ทําให้ พิภพ สว่าง
แผ่น ดิน โลก ก็ สัน
่ สะเทือน และ หวัน
่ ไหว 19 พระ มรรคา
ของพระองค์อยูในทะเล
่
พระวิถีของพระองค์อยูในนํ
่
้ ามหึมา
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ทัง้ หลาย ถึง กระนั ้น รอย พระบาท ของ พระองค์ก็ไม่มีใคร รู ้
20 พระองค์ทรงนําประชาชนของพระองค์โดยมือของโมเสส
และอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ

78
คน อิสราเอล จะ สอน ลูก หลาน เรือ
่ ง ความ ดี เลิศ ของ
พระเจ้า มัสคิลบทหนึ่ งของอาสาฟ
1 โอ ประชาชน ของ ข้าพเจ้า เอ๋ย จง เงีย
่ หู ฟัง กฎ ของ
ข้าพเจ้า เอียง หูของ ท่าน ทัง้ หลาย ฟัง ถ้อยคํา จาก ปาก
ข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้า จะ อ้า ปาก กล่าว คํา อุปมา ข้าพเจ้า จะ
กล่าวคําลึกลับ ของโบราณกาล 3 ถึง สิง่ ที่ เราทัง้ หลายได้ยน
ิ
4
ได้ทราบ ที่บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ บอก เรา เรา จะ ไม่ ซ่อน
ไว้ จาก ลูก หลาน ของ เขา แต่จะ บอก แก่ชัว่ อายุที่กําลัง เกิด
มา ถึง การสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ และฤทธานุ ภาพของ
พระองค์ และ การ มหัศจรรย์ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง กระทํา
5 เพราะพระองค์ ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ ในยาโคบ และ
ทรงแต่ง ตัง้ พระราชบัญญัติไว้ในอิสราเอล ซึ่ง พระองค์ ทรง
บัญชา แก่ บรรพบุรุษ ของ เรา ว่า ให้แจ้ง เรือ
่ ง ราว เหล่า นั ้น
แก่ ลูก หลาน ของ เขา 6 เพื่อ ชัว่ อายุ รุ น
่ ต่อ ไป จะ ทราบ เรือ
่ ง
คือ ลูก หลานที่ จะเกิด มา และที่ จะลุก ขึ้น บอกลูก หลานของ
เขา 7 เพื่อ เขา จะ ตัง้ ความ หวัง ของ เขา ไว้ ใน พระเจ้า และ
ไม่ ลืม พระ ราช กิจ ของ พระเจ้า แต่รักษา พระ บัญญัติของ
พระองค์ 8 และ เพื่อ เขา จะ มิได้เหมือน บรรพบุรุษ ของ เขา
คือ ชัว่ อายุที่ดื้อดึง และ มัก กบฏ ชัว่ อายุที่จิต ใจ ไม่มัน
่ คง
9
ผู้ซึ่ง จิต วิญญาณ ของ เขา ไม่ มัน
่ คง ต่อ พระเจ้า บรรดา
คน เอ ฟ รา อิม มีอาวุธ พร้อม และ ถือ คัน ธนู ได้หัน กลับ ใน
วัน สงคราม 10 เขา ทัง้ หลาย มิได้รักษา พันธ สัญญา ของ

เพลงสดุดี 78:11

106

เพลงสดุดี 78:26

พระเจ้า และ ปฏิเสธ ที่ จะ เดิน ตามพ ระ ราช บัญญัติของ
พระองค์ 11 เขา ลืมสิ่ง ที่พระองค์ได้ทรง กระทํา และ การ
มหัศจรรย์ ซึ่ง พระองค์ ทรง สําแดง แก่เขา 12 พระองค์ทรง
กระทํา การ มหัศจรรย์ ท่ามกลาง สายตา ของ บรรพบุรุษ
ของ เขา ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ ใน ไร่ นา โศ อัน 13 พระองค์ทรง
แยก ทะเล และ ให้ เขา เดิน ผ่าน ไป และ กระทํา ให้ นํ้า ตัง้
อยู่ เหมือน กอง สูง 14 ใน กลาง วันพระ องค์ ทรง นํา เขา ด้วย
เมฆ และ ด้วย แสง ไฟ คืน ยัง รุ ง่ 15 พระองค์ทรง ผ่า หิน ใน
ถิน
่ ทุรกัน ดาร ประ ทาน นํ้า เป็นอัน มาก ให้ เขา ดื่ม เหมือน
มา จาก ที่ลึก 16 พระองค์ทรง กระทํา ให้ ลําธาร ออก มา จาก
หิน ทรง กระทํา ให้ นํ้า ไหล ลง มา เหมือน แม่นํ้า 17 แต่เขา
ยัง กระทํา บาป ยิง่ ขึ้น ต่อ พระองค์ ได้กบฏ ต่อ องค์ผู้สูงสุด
ใน ที่แห้ง แล้ง 18 เขา ทดลอง พระเจ้า อยู่ ใน ใจ ของ เขา โดย
เรียก ร้อง อาหาร ที่ เขา อยาก 19 เขา พูด ปรักปรํา พระเจ้า
ว่า “พระเจ้า จะ ทรง เตรียม สํารับ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ได้หรือ
20
” ดูเถิด พระองค์ทรง ตี หิน ให้นํ้าพุออก มา และ ลําธาร ก็
ไหล ล้น พระองค์จะ ประ ทา นข นมปังด้วย ได้หรือ หรือ ทรง
จัด เนื้ อ ให้ ประชาชน ของ พระองค์ได้หรือ 21 เพราะ ฉะนั ้น
เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ ทรง สดับ แล้ว พระองค์ทรง พระพิโรธ
มีไฟ ลุก โพลง ขึ้น สู้ ยา โคบ พระพิโรธ ของ พระองค์ สูง ขึ้น
สู้อิสราเอล 22 เพราะ เขา ไม่ เชื่อ พระเจ้า และ ไม่ไว้วางใจ ใน
ความรอดของพระองค์ 23 พระองค์ยัง ทรงบัญชาเมฆเบื้อง
บน และ ทรง เปิด ประตู ฟ้า สวรรค์ 24 พระองค์ทรง หลัง่ มา
นา ให้ เขา รับ ประทาน และ ทรง ประทาน อาหาร ทิพย์ให้เขา
25 มนุษย์ได้กิน อาหารของทูต สวรรค์ พระองค์ทรงประทาน
อาหารให้ เขาอย่างอุดม 26 พระองค์ทรงกระทํา ให้ ลมตะวัน
ออกพัดในฟ้าสวรรค์ และทรงนําลมใต้ออกมาด้วยฤทธิข
์ อง
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พระองค์ 27 พระองค์ทรงหลัง่ เนื้ อ ให้ เขาอย่างผงคลี คือ นก
ดัง เม็ด ทรายในทะเล 28 พระองค์ทรงให้ มัน ตกลงมากลาง
ค่ายของเขา และรอบที่ อาศัย ของเขา 29 เขาได้ รบ
ั ประทา
30
นอิมด
แต่ก่อน
่ ี เพราะ พระองค์ ประทาน สิง่ ที่ เขา อยาก
ที่เขา จะ หาย อยาก ขณะ ที่อาหาร ยัง อยู่ ใน ปาก ของ เขา
31 พระพิโรธของพระเจ้า พลุ่ง ขึ้น ต่อ เขา และพระองค์ ทรง
สังหาร คน ฉกรรจ์ที่สุด ของ เขา เสีย และ ทรง ควํา่ คน ที่ คัด
เลือก แล้ว ใน อิสราเอล เสีย 32 ถึงมี เรือ
่ ง ทัง้ สิน
้ นี้ เขา ก็ ยัง
กระทํา บาป เขา มิได้เชื่อ ถือ การ มหัศจรรย์ ของ พระองค์
33 พระองค์จึง ทรงกระทํา ให้ วน
ั ของเขาหายไปดัง สิง่ ไร้สาระ
และ ทรง ให้ปีของ เขา หาย ไป ด้วย ความ ยาก ลําบาก 34 เมื่อ
พระองค์ ทรง สังหาร เขา เขา แสวงหา พระองค์ เขา ได้กลับ
มาแสวงพระเจ้า ด้วยใจร้อนรน 35 เขาระลึก ว่า พระเจ้า ทรง
เป็น ศิลาของเขา และพระเจ้า องค์ สูงสุด เป็น พระผู้ไถ่ของ
เขา 36 แต่เขา ยอ พระองค์ ด้วย ปาก ของ เขา และ มุสา ต่อ
พระองค์ ด้วย ลิน
้ ของ เขา 37 เพราะ จิตใจ ของ เขา ไม่แน่ว
แน่ ต่อ พระองค์ เขาไม่จริง จัง ต่อ พันธสัญญาของพระองค์
38 ถึง กระนั ้น ด้วย ความ สังเวช พระองค์ ทรง อภัย ความ ชัว
่
ช้า ของ เขา และ มิได้ทรง ทําลาย เขา พระองค์ทรง ยับยัง้
พระพิโรธ ของ พระองค์บ่อยๆ และ มิได้ทรง กวน พระพิโรธ
ของ พระองค์ ทัง้ สิน
้ ให้ ขึ้น มา 39 พระองค์ทรง ระลึก ว่า เขา
เป็น เพียง แต่เนื้ อ หนั ง เป็น ลม ที่ ผ่าน ไป แล้ว มิได้กลับ มา
อีก 40 เขายัว่ พระองค์ ในถิน
่ ทุรกัน ดารบ่อยสัก เท่าใด และ
ทําให้พระองค์โทมนั ส ใน ทะเล ทราย 41 แต่เขา ยัง ได้กลับ
ทดลอง พระเจ้า อีก และ ได้ทําให้องค์บริสุทธิของ
อิสราเอล
์
42
เศร้าพระทัย เขามิได้ระลึกถึงพระหัตถ์ ของพระองค์ หรือ
วันที่พระองค์ทรง ช่วย เขา ให้ พ้น จาก คู่อริของ เขา 43 เมื่อ
พระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญของพระองค์ในอียป
ิ ต์ และ
44
การมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในไร่ นาโศอัน พระองค์ทรง
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เปลี่ยน แม่น้ํา และ ลําธาร ของ เขา ให้ เป็น เลือด เพื่อ เขา ดื่ม
อะไร ไม่ได้ 45 พระองค์ทรง ส่ง ฝูง เหลือบ มา ท่ามกลาง เขา
ซึ่ง ผลาญ เขา และ กบ ซึ่ง ทําลาย เขา 46 พระองค์ประทาน
พืช ผล ของ เขา แก่ ตัก
๊ แตน วัย คลาน และ ผล งาน ออกแรง
ของ เขา แก่ ตัก
๊ แตน วัย บิน 47 พระองค์ทรง ทําลาย เถา องุน
่
ของเขาด้วยลูกเห็บ และต้น มะเดื่อ ของเขาด้วยนํ้าค้างแข็ง
48 พระองค์ทรง มอบ ฝูง วัว ของ เขา ไว้ กับลูก เห็บ และ ฝูง
แพะ แกะ ของ เขา กับ ฟ้าผ่า 49 พระองค์ทรง ปล่อย ความ
กริว้ ดุรา้ ย ของ พระองค์ มา เหนื อ เขา ทัง้ พระพิโรธ ความ
กริว้ และ ความ ทุกข์ลําบาก โดย ส่ง เหล่า ทูต สวรรค์ ชัว่ ร้าย
ท่ามกลาง เขา 50 พระองค์ทรง เปิด วิถีให้แก่ความ กริว้ ของ
พระองค์ พระองค์มิได้ทรงเว้นจิตวิญญาณเขาไว้จากความ
ตาย แต่ประทานชีวต
ิ ของเขาแก่โรคระบาด 51 พระองค์ทรง
ประหารลูกหัว ปี ทัง้ สิน
ิ ต์ คือ ผลแรกแห่ง กําลัง ของ
้ ในอียป
เขา ใน เต็นท์ ของ ฮาม 52 แล้ว พระองค์ ทรง นํา ประชาชน
ของ พระองค์ ออก มา เหมือน นํา แกะ และ นํา เขา ไป ใน ถิน
่
ทุรกัน ดาร เหมือน ฝูง แพะ แกะ 53 พระองค์นํา เขา ไป อย่าง
ปลอดภัย เขาจึง ไม่กลัว แต่ทะเลท่ วมศัตรู ของเขา 54 และ
พระองค์ ทรง พา เขา มายัง เขตแดน แห่ง สถาน บริสุทธิ์ ของ
พระองค์ ยัง ภูเขา นี้ ซึ่ง พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์ได้ทรง
ไถ่ไว้ 55 พระองค์ทรงขับประชาชาติต่างๆออกไปข้างหน้าเขา
พระองค์ทรงวัด แบ่ง แดนประชาชาติ นั้น ให้ เป็น มรดก และ
ทรงตัง้ บรรดาตระกูลอิสราเอลไว้ในเต็นท์ของเขา 56 แต่เขา
ทัง้ หลาย ยัง ทดลอง และ ยัว่ พระเจ้า องค์สูงสุด มิได้รักษา
บรรดา พระ โอวาท ของ พระองค์ 57 กลับ หัน ไป เสีย และ
ประพฤติ ทรยศ อย่าง บรรพบุรุษ ของ เขา เขา บิด ไป เหมือน
คัน ธนูที่ไว้ใจ ไม่ได้ 58 เพราะ เขา ยัว่ เย้า พระองค์ให้ทรง
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กริว้ ด้วย เรือ
่ ง ปูชนีย สถาน สูง ของ เขา ทัง้ หลาย ได้หมุน
ให้พระองค์หวงแหน เขา ด้วย เรือ
่ ง รู ป เคารพ แกะ สลัก ของ
59
เขา เมื่อพระเจ้าทรงสดับ พระองค์ทรงพระพิโรธยิง่ และ
พระองค์ ทรง รังเกียจ อิสราเอล ยิง่ นั ก 60 พระองค์ทรง ละ
พลับพลาในชี โลห์ คือ เต็นท์ที่พระองค์ทรงตัง้ ไว้ ท่ามกลาง
มนุษย์ 61 และ ทรง มอบ ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์แก่การ
เป็น เชลย และ สง่า ราศี ของ พระองค์แก่มือ ของ คู่อริ
62 พระองค์ทรง มอบ ประชาชน ของ พระองค์แก่ดาบ และ
ทรง พระพิโรธ ต่อ มรดก ของ พระองค์ 63 ไฟ ผลาญ หนุ่มๆ
ของ เขา เสีย และ สาวๆ ของ เขา ก็ไม่ ได้แต่งงาน 64 บรรดา
ปุโรหิต ของ เขา ล้ม ลง ด้วย ดาบ และ หญิงม่าย ของ เขา
ไม่มีการ ร้อง ทุกข์ 65 แล้ วองค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง ตื่น
อย่าง ตื่น บรรทม อย่าง ชาย ฉกรรจ์โห่ร้อง เพราะ ฤทธิเหล้
า
์
66
องุน
่
และ พระองค์ ทรง ตีปฏิปักษ์ ของ พระองค์ ใน ข้าง
หลัง และ ให้ เขา ได้ อาย เป็น นิ ตย์ 67 พระองค์ทรง ปฏิเสธ
พลับพลา ของ โย เซฟ พระองค์มิได้ทรง เลือก ตระ กูล เอ ฟ
รา อิม 68 แต่พระองค์ทรง เลือก ตระกูล ยู ดาห์ ภูเขา ศิ โยน
ซึ่ง พระองค์ ทรง รัก 69 พระองค์ทรง สร้าง สถาน บริสุทธิ์
ของ พระองค์ อย่าง กับ พระราชวัง สูง อย่าง แผ่น ดิน โลก
ซึ่ง พระองค์ ตัง้ ไว้เป็น นิ ตย์ 70 พระองค์ทรงเลือกดาวิด ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ 71 พระองค์ทรง
พา ท่าน มา จาก การ ดูแล แม่ แกะ ที่มีลูกอ่อน ให้ เป็น ผู้เลี้ยง
ดูยา โคบ ประชาชน ของ พระองค์ และ อิสราเอล มรดก ของ
พระองค์ อย่างเลี้ยงแกะ 72 ท่านจึง เลี้ยงดู เขาทัง้ หลายด้วย
ใจเที่ยงธรรม และนําเขาทัง้ หลายไปด้วยมือชํ่าชอง
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การ ร้อง ทุกข์ เรือ
่ ง การ ทําลาย กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพ ลง
สดุดีของอาสาฟ
1 โอ ข้า แต่พระเจ้า พวก ต่าง ชาติได้เข้า ใน มรดก ของ
พระองค์ เขาได้ทําให้พระวิหารบริสุทธิข
์ องพระองค์มีมลทิน
เขา ได้ทําให้เยรู ซาเล็ม เป็นที่ปรัก หัก พัง 2 เขา ให้ ศพ ผู้รับ
ใช้ของ พระองค์ เป็น อาหาร แก่ บรรดา นก ใน อากาศ ให้เนื้ อ
ของวิสุทธิชนของพระองค์แก่สัตว์ป่า แห่ง แผ่น ดิน 3 เขาได้
เท โลหิต ของ คน เหล่า นั ้น ออก มา อย่าง นํ้า รอบ เยรู ซาเล็ม
จนไม่มีคนฝัง ศพ 4 เรากลายเป็นที่เย้ยหยัน แก่ เพื่อนบ้าน
ของเรา เป็นที่ สบประมาทและเยาะเย้ย แก่คนที่อยูรอบเรา
่
5 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงกริวอ
้ ี กนานเท่าใด เป็น
นิ ตย์หรือ พระเจ้า ข้า ความ หวงแหน ของ พระองค์ จะ ไหม้
ดัง ไฟไปอีก นานเท่าใด 6 ขอทรงเทความกริว้ ของพระองค์
ลงเหนื อ บรรดาประชาชาติที่ไม่รูจั
้ ก พระองค์ และเหนื อ ราช
อาณาจักร ทัง้ หลาย ที่ไม่ร้อง ทูล ออก พระนาม ของ พระองค์
7 เพราะเขาทัง
้ หลายได้ ผลาญยาโคบ และกระทําให้ที่อาศัย
ของเขาร้างเปล่า
8

การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้พ้น

โอ ขออย่า ทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของ
ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอ ความ สังเวช ของ พระองค์เร่งมา
พบข้า พระองค์ทัง้ หลาย เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายตกตํ่า
มาก 9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ทัง้
หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะเห็น แก่ สง่า ราศีแห่ง
พระนาม ของ พระองค์ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น และ
อภัย บาป ของ ข้า พระองค์ เพราะ เห็น แก่ พระนาม ของ
พระองค์ 10 ควร หรือ ที่ บรรดา ประชาชาติ จะ กล่าว ว่า
“พระเจ้า ของ เขา อยูที
่ ่ไหน ” ขอ ให้พระองค์ทรง ปรากฏ ใน
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ท่ามกลาง ประชาชาติ ต่อ สายตา ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย
โดย การ แก้ แค้น โลหิต ของ ผู้รับ ใช้พระองค์ที่ไหล ออก มา
11 ขอ ให้เสียง ครํา
่ ครวญ ของ บรรดา เชลย มา อยู่ ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ ด้วยฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ขอ
ทรงสงวนคนเหล่านั ้นที่ ต้องถึง ตาย 12 โอ ข้า แต่องค์พระผู้
เป็น เจ้า ขอทรงตอบแทนการที่ เขาได้เย้ยหยัน ต่อ พระองค์
สักเจ็ดเท่า ณ ทรวงอกเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ 13 แล้วข้า
พระองค์ ทัง้ หลายประชาชนของพระองค์ ฝูง แพะแกะแห่ง
ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ จะโมทนาพระคุณ พระองค์เป็น นิ ตย์
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ กล่าว สรรเสริญ พระองค์ ตลอด ทุก
ชัว่ อายุ

80
การ ทูล ขอ ให้ พระเจ้า ทรง โปรดปราน อีก ถึง หัว หน้า
นั กร้อง ตามทํานองโชชานิ มเอดูท เพลงสดุดีของอาสาฟ
1

โอ ข้าแต่ พระผู้ทรงเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลอย่างเลี้ยงแกะ คือ
พระองค์ผู้ทรง นํา โย เซฟ อย่าง นํา ฝูง แพะ แกะ ขอ ทรง เงีย
่
พระกร รณ สดับ พระ ผู้ ประทับ ระ หว่าง พวก เค รู บ ขอ ทรง
ทอแสง ออก มา 2 ต่อ หน้า เอ ฟ รา อิม และ เบน ยา มิน และ
มนั ส เสห์ ขอ ทรง ปลุก พระ ราช อํานาจ ของ พระองค์ ขึ้น มา
ช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้รอด 3 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรง
ช่วย ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ให้กลับ สู่ สภาพ ดี ขอ พระ พักตร์
ของพระองค์ทอแสง เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะรอด 4 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา พระองค์จะทรงกริว้
ต่อ คํา อธิษฐาน ของ ประชาชน ของ พระองค์ นาน สัก เท่าใด
5 พระองค์ได้ทรง เลี้ยง เขา ด้วย นํ้าตา ต่าง อาหาร และ ทรง
ให้ เขาดื่มน้าํ ตาอย่างเต็ม ขนาด 6 พระองค์ทรงกระทํา ให้ ข้า
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พระองค์ เป็นที่ แตกร้าวกัน ในหมู่ เพื่อนบ้านของข้า พระองค์
และศัตรู ของข้าพระองค์หว
ั เราะกัน 7 โอ ข้าแต่พระเจ้าจอม
โยธา ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้กลับ สู่ สภาพดี ขอ
พระพักตร์ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะ
รอด 8 พระองค์ทรงนําเถาองุน
่ ออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์ทรง
ขับ ไล่ บรรดา ประชาชาติ ออก ไป และ ทรง ปลูก เถา องุน
่ ไว้
9 พระองค์ทรง ปราบ ดิน ให้ มันก็ หยัง
่ ราก ลึก และ แผ่ เต็ม
10
แผ่น ดิน
ร่ม เงา ของ มัน คลุม ภู เขา และ กิงก
่ ้า นข อง มัน
11
เหมือน ต้นสน สี ดาร์ อน
ั ดี
มัน ส่งกงิ่ ไป ถึง ทะเล และ ส่ง
แขนง ไป ถึง แม่นํ้า 12 ทําไม พระองค์ จึง ทรง พัง รัว้ ต้นไม้ ลง
เสีย บรรดาคนทัง้ สินที
้ ่ ผ่านไปตามทางจึง เด็ด ผลของมัน
13 หมูป่ าจากดงมายํ่ายีมันและบรรดาสัตว์ป่าในไร่นากินมัน
เป็น อาหาร 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า จอมโยธา ขอทรงหัน กลับ
เถิด พระเจ้าข้า ขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์ และทรงเห็น ขอ
ทรงสนพระทัยในเถาองุน
่ นี้ 15 คือสวนองุน
่ ซึ่งพระหัตถ์ ขวา
ของพระองค์ทรงปลูกไว้ และกิง่ ที่พระองค์ทรงให้เจริญแข็ง
แรงเพื่อ พระองค์เอง 16 มัน ถูก เผาเสีย ด้วยไฟ มัน ถูก ตัด ลง
พวกเขาพินาศด้วยการตําหนิ จากสีพระพักตร์ของพระองค์
17 ขอ พระหัตถ์ ของ พระองค์ จง อยู่ เหนื อ ผู้ที่ อยูเบื
่ ้อง ขวา
พระหัตถ์ ของ พระองค์ คือบุตร ของ มนุษย์ที่พระองค์ทรง
กระทํา ให้แข็ง แรง เพื่อ พระองค์เอง 18 แล้ว ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย จะ ไม่ หัน กลับ มา จาก พระองค์ ขอ ทรง สงวน ชีวต
ิ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ไว้ แล้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ ทูล ออก
พระนาม พระองค์ 19 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า จอม
โยธา ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้กลับ สู่ สภาพดี ขอ
พระพักตร์ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะ
รอดได้
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การสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองกิท
ทีธ เพลงสดุดีของอาสาฟ
1

จง ร้องเพลง ถวาย พระเจ้า พระ กําลัง ของ พวก เรา จง
ร้อง เพลง ด้วย เสียง ดัง ถวาย แด่ พระเจ้า ของ ยา โคบ 2 จง
เปล่ง เสียงสดุดี จงตี ราํ มะนาทัง้ พิณ เขาคู่ อน
ั ไพเราะ และ
พิณ ใหญ่ 3 จง เป่า แตร เมื่อ วัน ขึ้น คํ่า เมื่อ วัน เพ็ญ ณ วัน
การ เลี้ยง ของ เรา 4 เพราะ เป็น กฎ เกณฑ์ สําหรับ อิสราเอล
เป็นพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งยาโคบ 5 พระองค์ทรง
ตัง้ ให้ เป็น พระ โอวาท ใน โย เซฟ เมื่อ พระองค์ ทรง ออก ไป
สู่แผ่นดินอียป
ิ ต์ ในที่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ภาษาซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่
6
เคย รู จั
้ ก ว่า “เรา ผ่อน บ่า ของ เขา จาก ภาระ ของ เขา มือ
เขาเป็นอิ สระพ้น กระจาด 7 เมื่อ ทุกข์ ใจเจ้า เรียก เราก็ ชว
่ ย
เจ้า ให้พ้น เราตอบเจ้า ในที่ ลับลี้ ของฟ้าร้อง เราได้ ทดลอง
เจ้า ที่นํ้า ณ เมรีบาห์ เซลาห์ 8 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จง
ฟัง แล้ว เรา จะ ทักท้วง เจ้า โอ อิสราเอล เอ๋ย ถ้า เจ้า จะ ฟัง
เรา 9 จะไม่มีพระแปลกๆท่ามกลางเจ้า เลย เจ้าจะไม่กราบ
ไหว้พระ ต่างด้าว 10 เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า
ผู้ได้พา เจ้า ออก มา จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ อ้า ปาก ของ เจ้า ให้
11
กว้างเถิด เราจะป้อนเจ้าให้อิม
แต่ประชาชนของเราไม่ฟัง
่
เสียงของเรา อิสราเอลไม่ ยอมรับ เราเลย 12 เราจึง มอบเขา
ไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเอง ให้ดําเนิ นตามคําปรึกษาของ
เขาเอง 13 โอ ประชาชนของเรา น่า จะฟัง เรา และอิสราเอล
น่า จะ เดิน ใน ทาง ทัง้ หลาย ของ เรา 14 แล้ว ไม่ช้า เรา ก็ จะ
ให้ศัตรู ของเขานอบน้ อมลง และจะหันมือของเราสู้คู่อริของ
เขา” 15 บรรดาผู้ที่เกลียดชัง พระเยโฮวาห์ จะหมอบราบต่อ
พระองค์ “แต่เวลาของเขาทัง้ หลายจะยัง่ ยืน อยูเป็
่ น นิ ตย์ ”
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16 พระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุด

ให้เจ้าพอใจด้วยนํ้าผึ้งที่มาจากหิน”

“เราจะ

82

การ ทูล ขอ ให้ พระเจ้า ทรง พิพากษา เพ ลง สดุดีของ อา
สาฟ
1 พระเจ้า ทรง เข้า ประทับ ใน ชุมนุม ชน ของ ผู้มี อํานาจ
พระองค์ทรง ทําการ พิพากษา ท่ามกลาง พระ ทัง้ หลาย ว่า
2 “ท่าน จะ ตัดสิน อย่า งอ ยุติธรรม และ แสดง ความ ลําเอียง
ข้างคนชัว่ นานเท่าใด เซลาห์ 3 จงให้ ความยุติธรรมแก่ คน
ยากจนและกําพร้า พ่อ จงดํารงสิทธิ ของผู้ที่ทุกข์ยากและ
คนขัดสน 4 จงช่วยคนยากจนและคนขัดสนให้พ้น ช่วยเขา
ให้ พ้น จาก มือ ของ คน ชัว่ ” 5 เขา ทัง้ หลาย ไม่รู และ
้
ไม่เข้าใจ
เขา เดิน ไป มา ใน ความ มืด ราก ทัง้ สิน
้ ของ แผ่น ดิน โลก
6
ก็หวัน
่ ไหว เราได้กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นพระ เป็นบุตร
องค์ผู้สูงสุด ท่านทุกคนนั ่นแหละ 7 ถึงกระนั ้น ท่านก็จะตาย
อย่างมนุษย์ และล้ม ลงเหมือนเจ้า นายคนหนึ่ ง คนใด” 8 โอ
ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงลุก ขึ้น พิพากษาแผ่น ดิน โลก เพราะ
บรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ จะเป็นมรดกของพระองค์

83

การ ร้อง ทุกข์ เรือ
่ ง การ คิด กบฏ บทเพลง หรือ เพ ลง
สดุดีของอาสาฟ
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงนิ่ งอยู่ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
อย่า ทรงเงียบและเฉยอยู่ 2 เพราะดูเถิด ศัตรู ของพระองค์
สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ที่ชัง พระองค์ได้ยกศีรษะของเขา
ขึ้น 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้ประชาชนของพระองค์ เขา
ปรึกษากัน สู้ผู้ที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ 4 เขาพูด ว่า “มาเถิด

เพลงสดุดี 83:5

115

เพลงสดุดี 83:18

ให้เราตัดเขาออกจากการเป็นประชาชาติ เพื่อจะไม่ระลึกถึง
ชื่ออิส ราเอลอีก ต่อ ไป” 5 เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน
เขาทําพันธสัญญาสู้พระองค์ 6 คือ เต็นท์ของเอโดม และคน
อิ ชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์ 7 เกบาล อัม โมน และอา
มาเลค ฟีลิ สเตียกับ ชาวเมืองไทระ 8 อัส ซีเรียก็ สมทบเขา
ด้วย เขาได้ชว
่ ยลูกหลานของโลท เซลาห์
การอธิษฐานสู้ศัตรู ของอิสราเอล
9 ขอทรงทํา กับ เขาอย่างพระองค์ ทรงกระทํา กับ มี เดีย น
อย่างที่ทํากับสิเสราและยาบินที่ลําธารคีโชน 10 ผู้ถูกทําลาย
ที่ ตําบล เอน โดร์ ผู้กลาย เป็น ปุ๋ย ของ ที่ดิน 11 ขอ ทรง ทํา
ขุนนางของเขาเหมือ นโอเรบและเศเอบ ทํา เจ้า นายทัง้ สิน
้
ของเขาเหมือนเศบาร์และศาลมุนนา 12 ผู้ที่กล่าวว่า “ให้เรา
เอาที่ อาศัย ทัง้ หลายของพระเจ้า มาเป็น กรรมสิทธิ์ของเรา
เถิด” 13 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทําเขาให้เห
มือนกงจักร เหมือนแกลบต่อหน้าลม 14 อย่างไฟเผาผลาญ
ป่า ไม้ อย่างเปลวเพลิง ที่ให้ภูเขาลุก โพลง 15 ขอทรงข่มเหง
เขาด้วยพายุ แรงกล้า ของพระองค์ และทรงทําให้เขาคร้าม
กลัว ด้วยพายุ จัด ของพระองค์ 16 ทรงให้หน้า ของเขาเต็ม ไป
ด้วยความอาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเขาจะได้แสวงหา
พระนามของพระองค์ 17 ขอให้เขาอับอาย และกลัว อยูเป็
่ น
18
นิ ตย์ ให้เขาอดสู และพินาศไป เพื่อ คนทัง้ ปวงจะทราบว่า
พระองค์ ผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาห์แต่ผู้เดียว ทรงเป็น
ผู้สูงสุดเหนื อแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้

84
ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระวิหาร ถึง หัว หน้า
นั กร้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของคณะโคราห์
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1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ที่ประทับ ของ พระ
องค์ เป็นที่ รัก จริงๆ 2 วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ปรารถนา
เออ อาลัย หา บริเวณ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ใจ กาย
ของข้าพระองค์โห่ร้องถวายพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 3 แม้นก
กระจอกก็หาบ้านได้ แล้ว และนกนางแอ่น หารัง สําหรับ ตัว
มันได้ ที่ที่มันจะตกฟองออกลูก คือที่แท่นบูชาของพระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา กษั ตริยและพระเจ้
์
า ของ
4
ข้า พระองค์ ความสุข เป็น ของบุคคลที่ อาศัย ในพระนิ เวศ
ของ พระองค์ เขา จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระองค์เสมอ เซ
ลาห์ 5 ความสุขเป็นของบุคคลที่กําลังของเขาอยูใ่ นพระองค์
คือ คนที่ ในใจของเขาเป็น ทางทัง้ หลายของพระองค์ 6 ขณะ
ที่เขาผ่านไปตามหว่างเขาบาคา เขากระทําให้เป็นที่นํ้าพุ ฝน
ต้นฤดูกระทําให้สระนํ้าเต็ม 7 เขาไปด้วยมีกําลังมาเพิม
่ ขึ้นๆ
เขาทัง้ หลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน

การทูลขอให้เข้าไปอยูใ่ นพระวิหาร
8

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา ขอทรงสดับ
คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของยาโคบ
ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ เซ ลาห์ 9 ขอ ทอด พระเนตร โอ ข้า
แต่ พระเจ้า โล่ ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอ ทอด พระเนตร
หน้า ผู้รบ
ั เจิม ของพระองค์ 10 เพราะวัน เดียวในบริเวณพระ
นิ เวศ ของ พระองค์ดีกว่า พันวัน ใน ที่อื่น ข้า พระองค์ จะ เป็น
คนเฝ้าประตูพระนิ เวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ดีกว่าอยู่
ในเต็นท์ ของความชัว่ ร้าย 11 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ทรง เป็น ดวง อาทิตย์ และ เป็น โล่ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ปูน
ความ กรุ ณา และ เกียรติ พระองค์จะมิได้ทรง หวง ของดี อัน
ใดไว้เลยจากบุคคลผูด
้ ําเนิ นในความเที่ยงธรรม 12 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์จอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข
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นั กแต่งสดุดีทูลขอพระเมตตาดังเดิม ถึงหัวหน้านั กร้อง
เพลงสดุดีของคณะโคราห์
1 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ได้ทรง โปรดปราน แผ่น
ดิน ของพระองค์ พระองค์ทรงให้พวกเชลยของยาโคบกลับ
สู่ สภาพ ดี 2 พระองค์ได้ทรง ยก ความ ชัว่ ช้า ของ ประชาชน
ของ พระองค์เสีย พระองค์ทรง กลบ เกลื่อน บาป ทัง้ สิน
้ ของ
3
เขา เซ ลาห์
พระองค์ได้ทรง นํา พระพิโรธ ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์กลับ พระองค์ทรง เคย หัน จาก ความ กริวอ
้ ันร้อน
แรงของพระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ให้กลับคืนอีก ขอ
ทรงระงับ ความกริว้ จากข้า พระองค์ทัง้ หลาย 5 พระองค์จะ
ทรงกริว้ ต่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น นิ ตย์หรือ พระองค์จะ
ทรง ให้ ความ กริว้ ของ พระองค์ ดํารง ตลอด ทุก ชัว่ อายุหรือ
6 พระองค์จะไม่ ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายฟื้ นอีก หรือ เพื่อ
ประชาชน ของ พระองค์ จะ ได้ เปรม ปรีดิ์ ใน พระองค์ 7 โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สําแดง ความ เมตตา ของ
พระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย และขอประทานความรอด
ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ ปวง
ความมัน
่ ใจในความดีเลิศของพระเจ้า
ข้า พระองค์ จะ ได้ ฟัง ความ ที่ พระ เจ้า พระ เย โฮ วาห์ จะ
ตรัส เพราะ พระองค์ จะ ตรัส ความ สันติแก่ประชาชน ของ
พระองค์ และ แก่ วิสุทธิชน ของ พระองค์ แต่อย่า ให้ เขา ทัง้
หลายหัน กลับ ไปสู่ ความโง่อีก 9 แน่ ทีเดียวที่ ความรอดของ
พระองค์อยูใกล้
่
คนที่ เกรงกลัว พระองค์ เพื่อ สง่า ราศี จะอยู่
ใน แผ่น ดิน ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย 10 ความ เมตตา และ
ความจริง ได้พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้จุบกัน
และกัน 11 ความจริง จะงอกขึ้น มาจากแผ่น ดิน และความ
ชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ 12 เออ พระเยโฮวาห์
8
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จะประทานสิง่ ที่ดีๆ และแผ่น ดิน ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
จะ เกิด ผล 13 ความ ชอบ ธรรม จะ นํา หน้า พระองค์ และ จะ
ตัง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไว้ ในมรรคาแห่ง รอยพระบาทของ
พระองค์

86

1

ดาวิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คําอธิษฐานของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ
ข้า พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ ยากจน และ ขัดสน 2 ขอ
ทรง สงวน ชีวต
ิ ข้า พระองค์ไว้เพราะ ข้า พระองค์บริสุทธิ์ โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ช่วย ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ผู้วางใจ ใน พระองค์ 3 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า ขอ ทรง พระ กรุ ณา ต่อ ข้า พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์
ร้อง ทูล ต่อ พระองค์วัน ยัง คํ่า 4 ขอ ทรง ให้จิต ใจ ผู้รับ
ใช้ของ พระองค์ยินดี โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า จิต ใจ
ข้า พระองค์ ตัง้ ใจ แน่ว แน่ ใน พระองค์ 5 ข้า แต่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า เพราะ พระองค์ ประเสริฐ และ ทรง พร้อม ที่ จะ
ประทาน อภัย อุดม ด้วย ความ เมตตา ต่อ บรรดา ผู้ ร้อง ทูล
พระองค์ 6 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร
รณสดับ คํา ทูล อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ เสียง
ร้อง ทูล วิงวอน ของ ข้า พระองค์ 7 ใน วัน ลําบาก ของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ ร้อง ทูล พระองค์ เพราะ พระองค์
จะ ทรง ตอบ ข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
ใน บรรดา พระ ไม่มีผู้ใด เหมือน พระองค์ และ ไม่มีกิจ การ
ใดๆ เหมือน พระ ราช กิจ ของ พระองค์ 9 โอ ข้า แต่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า บรรดา ประชาชาติที่พระองค์ทรง สร้าง จะ มา
นมัสการ ต่อ พระ พักตร์พระองค์ และ จะ เทิดทูน พระนาม
ของพระองค์ 10 เพราะพระองค์ใหญ่ยิง่ และทรงกระทํา การ
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มหัศจรรย์ พระองค์แต่องค์เดียวทรงเป็น พระเจ้า 11 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ ดําเนิ น ใน ความ จริง ของ พระองค์
ขอ ทรง สํารวม ใจ ของ ข้า พระองค์ให้ยําเกรง พระนาม ของ
พระองค์ 12 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ด้วย สิน
้ สุดใจ
และ ข้า พระองค์ จะ เทิดทูน พระนาม ของ พระองค์เป็น นิ ตย์
13 เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ที่ทรง มี ต่อ ข้า พระองค์
นั ้น ใหญ่ยิง่ นั ก และ พระองค์ ทรง ช่วย จิต วิญญาณ ของ ข้า
พระองค์ให้พ้น จากที่ ลึก ที่สุด ของนรก 14 โอ ข้า แต่พระเจ้า
คน หยิง่ ยโส ได้ลุก ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ หมู่คน ทารุ ณ เสาะ
หาชีวต
ิ ข้า พระองค์ เขามิได้ประดิษฐานพระองค์ไว้ตรงหน้า
15
เขา
โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า แต่พระองค์ทรง เป็น
พระเจ้า กอปร ด้วย พระ กรุ ณา และ พระ เมตตา ทรง กริว้
ช้า และ อุดม ด้วย ความ เมตตา และ ความ จริง 16 โอ ขอ
ทรง หัน มา เมตตา ข้า พระองค์ ขอ ประทาน กําลัง แก่ผู้รบ
ั
ใช้ของ พระองค์ และ ขอ ทรง ช่วย ชี วิตบุตร ชาย ของ หญิง
คนใช้ ของ พระองค์ 17 ขอ ประทาน หมาย สําคัญ แห่ง ความ
โปรดปรานของพระองค์แก่ข้า พระองค์ เพื่อ คนที่เกลียดชัง
ข้าพระองค์จะเห็น และจะได้อาย ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์และทรงเล้าโลมข้าพระองค์

87

สง่า ราศี ของ อิสราเอล ใน อนาคต เพ ลง สดุดีหรือ
บทเพลงของคณะโคราห์
1 รากฐาน ของ พระองค์อยูบน
่ ภูเขา อัน บริสุทธิ์ 2 พระ เย
โฮ วาห์ ทรง รัก ประ ตู ศิ โยน มาก ยิง่ กว่า บรรดา ที่ อาศัย ของ
ยาโคบ 3 โอ นครแห่ง พระเจ้า เอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญ เธอ
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เซ ลาห์ 4 ใน บรรดา ผู้ที่รู จั
้ ก เรา เรา ระบุ ชื่อ รา หับ และ บา
บิโลน ดูเถิด ฟีลิ ส เตีย ไทระ และเอธิโอเปีย เขากล่าวกันว่า
“ผู้นี้ เกิดที่นั ่น” 5 และเขาจะพูดเรือ
่ งศิ โยนว่า “ผู้นี้ และผู้นั้น
เกิด ใน เมือง นั ้น” เพราะ องค์ผู้สูงสุด นั ่น แหละ จะ สถาปนา
เมืองนั ้น ไว้ 6 ขณะที่พระเยโฮวาห์ ทรงจดชนชาติทัง้ หลาย
พระองค์จะทรงบันทึกว่า “ผู้นี้ เกิด ที่นั ่น ” เซลาห์ 7 นั กร้ อง
และนั ก เล่น เครือ
่ งดนตรีจะอยูที
่ ่ นั่น นํ้าพุทัง้ สิน
้ ของเราอยู่
ในเธอ

88

คํา อธิษฐาน แห่ง ความ โศก เศร้า บทเพลง หรือ เพ ลง
สดุดีของคณะโคราห์ ถึง หัว หน้า นั กร้อง ตามทํานองมาหะ
ลัท เลอันโนท มัสคิลบทหนึ่ งของเฮมาน คนเอสราห์
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระพักตร์พระองค์ทัง้ กลาง
2
วันและกลางคืน ขอคําอธิษฐานของข้าพระองค์มาจําเพาะ
เบื้อง พระ พักตร์ ของ พระองค์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ
คําร้อง ทูล ของ ข้า พระองค์ 3 เพราะ จิตใจ ของ ข้า พระองค์
ลํา บาก เต็มที และ ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์เข้า ใกล้แดน ผู้ตาย
4 เขา นั บ ข้า พระองค์ ใน บรรดา ผู้ที่ลง ไป ยัง ปาก แดน ข้า
พระองค์ เป็น เหมือน ชาย ที่ไม่มีกําลัง 5 เหมือน คน ที่ เขา ทิง้
ไว้ ท่ามกลาง คน ตาย เหมือน คน ถูก ฆ่า ที่นอน อยู่ ใน หลุม
ศพ ผู้ที่พระองค์มิได้ทรง ระ ลึก ถึงอีก และ เขา ทัง้ หลาย ถูก
พราก เสีย จาก พระหัตถ์ ของ พระองค์ 6 พระองค์ทรง ใส่ ข้า
พระองค์ไว้ในส่วนลึก ของปากแดนผู้ตาย ในแดนที่ มืด และ
ลึก 7 พระพิโรธ ของ พระองค์หนัก อยู่ บน ข้า พระองค์ และ
พระองค์ทรงทับถมข้าพระองค์ด้วยคลื่นทัง้ สิน
้ ของพระองค์
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เซลาห์ 8 พระองค์ทรงกัน ผู้ที่คุ้น เคยกับ ข้า พระองค์ให้ออก
ห่าง จาก ข้า พระองค์ พระองค์ทรง กระทํา ให้ ข้า พระ องค์
เป็นที่ น่า รังเกียจ ต่อ เขา ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ถูกขัง ข้า
พระองค์ จึง ออก ไป ไม่ได้ 9 นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์ มัว
ไป เพราะ ความ ทุกข์ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์
ร้อง ทูล พระองค์ทุก วัน ข้า พระองค์ชูมือ ขึ้น ต่อ พระองค์
10 พระองค์จะ ทรง กระทํา การ มหัศจรรย์ เพื่อ คน ตาย หรือ
ชาวแดนผู้ ตายจะลุก ขึ้น สรรเสริญ พระองค์ได้หรือ เซลาห์
11 เขาจะประกาศความเมตตาของพระองค์ ในหลุม ศพหรือ
หรือ จะ ประกาศ ความ สัตย์ สุจริต ใน แดน พินาศ หรือ 12 ใน
ความ มืด เขา จะ รู จ
้ ัก การ มหัศจรรย์ ของ พระองค์หรือ ใน
แผ่น ดิน แห่ง ความหลงลืม เขาจะรู จ
้ ัก ความชอบธรรมของ
13
พระองค์หรือ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ข้า พระองค์ รอ
้ ง
ทูล ต่อ พระองค์ ในเวลาเช้า คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ จะ
ขึ้น ไปหาพระองค์ 14 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ ทรง
เหวีย
่ งจิตวิญญาณข้าพระองค์ออกไปเสีย ไฉนพระองค์ทรง
ซ่อนพระพักตร์เสีย จากข้า พระองค์ 15 ตัง้ แต่เป็นอนุ ชนมา
ข้า พระองค์ทุกข์ยากและพร้อมที่ จะตาย ขณะข้า พระองค์
ทนต่อความสยดสยองของพระองค์ ข้าพระองค์มีจิตใจไขว้
เขวไป 16 ความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์กวาดไปเหนื อ
ข้า พระองค์ สิ่ง ที่ น่า กลัว จาก พระองค์ ตัด ข้า พระองค์ ออก
เสีย 17 มันล้อมข้าพระองค์ไว้รอบวันยังคํ่าอย่างนํ้าท่วม มัน
ท่วมข้า พระองค์มิด 18 พระองค์ทรงให้ คนรัก และสหายห่าง
เหิน จากข้า พระองค์ ผู้ที่คุ้น เคยกับ ข้า พระองค์อยูในความ
่
มืด

89
การ สรรเสริญ พระเจ้า เพราะ พันธ สัญญา และ ความ
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โปรดปรานของพระองค์ มัสคิ ลบทหนึ่ ง ของเอธาน คนเอส
ราห์
1

ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง ถึง ความ เมตตา ของ พระ เย
โฮ วาห์เป็น นิ ตย์ ด้วย ปาก ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์
จะ ประกาศ ความ สัตย์ สุจริต ของ พระองค์ ตลอด ทุก ชัว่
อายุ 2 ด้วย ข้า พระองค์ได้กล่าว แล้วว่า “ความ เมตตา จะ
ตัง้ อยูเป็
่ น นิ ตย์ พระองค์จะ สถาปนา ความ สัตย์ สุจริต ของ
พระองค์ ในฟ้า สวรรค์ที เดียว ” 3 “เราได้ กระทํา พันธสัญญา
กับผู้ที่ถูกเลือกของเรา เราได้ ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของ
เรา 4 ว่า ‘เรา จะ สถาปนา เชื้อ สาย ของ เจ้า ไว้เป็น นิ ตย์และ
จะ สร้าง บัล ลังก์ ของ เจ้า ไว้ทุกชั ่ วอา ยุ’ ” เซ ลาห์ 5 โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ ฟ้า สวรรค์ จะ สรรเสริญ การ มหัศจรรย์
ของพระองค์ และสรรเสริญ ความสัตย์ สุจริต ของพระองค์
ใน ที่ ประชุม ของ บรรดา วิสุทธิชน ด้วย 6 เพราะ ผู้ ใด เล่า ที่
ใน ฟ้า สวรรค์ จะ เปรียบ กับ พระ เย โฮ วาห์ได้ ใน บรรดา ลูก
หลาน ของ ผู้มีอํานาจ ผู้ ใด จะ เห มือ นพ ระ เย โฮ วาห์ 7 คือ
องค์ พระ เจ้า ผู้ เป็นที่ เกรง กลัว อย่าง ยิง่ ใน สภา ของ บรรดา
วิสุทธิชน และบรรดาผู้ที่ อยูรอบพระองค์
่
เกรงขามพระองค์
8 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า จอม โยธา ข้า แต่ พระ เย
โฮ วาห์ ผู้ใด จะ ทรง ฤทธา นุ ภาพ เท่า เทียม พระองค์ ด้วย
ความสัตย์ สุจริต ของพระองค์ รอบพระองค์ 9 พระองค์ทรง
ปกครอง การ เดือดดาล ของ ทะเล เมื่อ คลื่น สูง ขึ้น พระองค์
ทรงให้สงบ 10 พระองค์ทรงทุบราหับเป็นชิน
้ ๆเหมือนผู้ถูกฆ่า
พระองค์ทรงกระจายศัตรู ของพระองค์ด้วยพระกรทรงฤทธิ์
ของ พระองค์ 11 ฟ้า สวรรค์ เป็น ของ พระองค์ แผ่น ดิน โลก
เป็น ของ พระองค์ด้วย พระองค์ได้ทรง ตัง้ พิภพ และ บรรดา
สิง่ ที่อยูใน
่ นั ้น 12 ทิศ เหนื อ และ ทิศ ใต้ พระองค์ก็ได้ทรง
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สร้าง ภูเขาทาโบร์กับ ภูเขาเฮอร์โมนจะสรรเสริญ พระนาม
ของ พระองค์ อย่าง ชื่นบาน 13 พระองค์มีพระกร อัน ทรง
ฤทธิ์ พระหัตถ์ ของ พระองค์ก็แข็ง แรง พระหัตถ์ ขวา ของ
พระองค์ก็สูง 14 ความ เที่ยง ธรรม และ ความ ยุติธรรม เป็น
รากฐาน แห่งบัลลังก์ ของ พระองค์ ความ เมตตา และ ความ
จริง เดิน นํา หน้า พระองค์ 15 ชนชาติที่รู จั
้ ก โห่ ร้อง อย่าง
ชื่นบาน ก็เป็นสุข โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พวก เขา จะ เดิน
ในความสว่างจากสีพระพักตร์ของพระองค์ 16 พวกเขาจะ
ปลาบปลื้มยินดีในพระนามพระองค์วันยังคํ่า และได้รบ
ั การ
เชิดชู โดย ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ 17 เพราะ พระองค์
ทรงเป็น สง่า ราศีแห่งกํา ลัง ของเขาทัง้ หลาย แต่โดยความ
โปรดปราน ของ พระองค์ เขา ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ
ถูก เชิดชูขึ้น 18 เพราะ ผู้ ป้องกัน เรา ทัง้ หลาย เป็น พระ เย โฮ
วาห์ กษั ตริยของ
์
เรา เป็น องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส รา เอล 19 ใน
กาลก่อน พระองค์ตรัสด้วยนิ มิตแก่ผู้ บริสุทธิของพระองค์
์
และ ตรัสว่า “เรา ได้ ช่วย เหลือ ชาย ฉกรรจ์ คน หนึ่ ง เรา
ได้เชิดชูคนที่ถูกเลือกคนหนึ่ ง เหนื อ ประชาชน 20 เราได้ พบ
ดาวิด ผู้รับ ใช้ของเรา ด้วยนํ้า มัน บริสุทธิ์ ของเรา เราได้เจิม
เขาไว้แล้ว 21 เพื่อ ว่า มือ ของเราจะอยู่ กับ เขาเป็น นิ ตย์ และ
แขน ของ เรา จะ เสริม กําลัง ของ เขา 22 ศัตรู จะ เรียก อะไร
จากเขาไม่ได้ บุตรแห่ง ความชัว่ ร้ายจะกดขี่ เขาไม่ได้ 23 เรา
จะ ขยีคู
้ ่อริของ เขา ต่อ หน้า เขา และ ตีผู้ที่เกลียด เขา ให้ ล้ม
24
ลง ความ สัตย์สุจริต และ ความ เมตตา ของ เรา จะ อยู่ กับ
เขา และเขาของเขาจะเป็นที่เชิดชูโดยนามของเรา 25 เรา
จะ เอา มือ ของ เขา วาง ไว้ บน ทะเล และ มือขวา ของ เขา บน
แม่น้ํา ทัง้ หลาย 26 เขา จะ ร้อง ต่อ เรา ว่า ‘พระองค์ทรง เป็น
พระบิดาของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ และเป็น
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ศิลา แห่ง ความ รอด ของ ข้า พระองค์’ 27 และ เรา จะ ให้ เขา
เป็น บุตรหัวปี ของเราด้วย สูง กว่า บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่น
ดิน โลก 28 เราจะเก็บ ความเมตตาของเราไว้ให้เขาเป็น นิ ตย์
และ พันธ สัญญา ของ เรา จะ ตังม
้ น
ั ่ คง อยู่ เพื่อ เขา 29 เรา
จะสถาปนาเชื้อ สายของเขาไว้เป็น นิ ตย์ ทังบ
้ ัลลังก์ ของเขา
ให้ ดํารง ตราบ เท่า กาล ของ ฟ้า สวรรค์ 30 ถ้า ลูก หลาน ของ
เขา ทิง้ ราช บัญญัติของ เรา และ ไม่ ดําเนิ น ตาม คํา ตัดสิน
ของ เรา 31 ถ้า เขา ทัง้ หลาย ฝ่าฝืน กฎ เกณฑ์ ของ เรา และ
มิได้รักษาบัญญัติของเรา 32 แล้ว เราจะลงโทษการละเมิด
ของเขาด้วยไม้เรียว และความชัว่ ช้า ของเขาด้วยการเฆี่ยน
33 แต่จะไม่ ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา หรือ ไม่จริง
ต่อ ความสัตย์ สุจริต ของเรา 34 เราจะไม่ ฝ่าฝืน พันธสัญญา
ของเรา หรือ พลิก แพลงถ้อยคํา ที่ ออกไปจากริม ฝีปากของ
เรา 35 เราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิข
์ องเราเด็ดขาดว่า เรา
จะไม่มุสาต่อ ดาวิด 36 เชื้อ สายของเขาจะดํารงอยูเป็
่ น นิ ตย์
บัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเรา 37 จะ
สถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิ ตย์ และเหมือนสักขีพยาน
อัน สัตย์ ซื่อ ใน ท้องฟ้า” เซ ลาห์ 38 แต่พระองค์ทรง ได้เหวี่
ยงออกไปและเกลียดชัง พระองค์ทรงพระพิโรธต่อ ผู้ที่เจิม
ไว้ ของพระองค์ 39 พระองค์ได้ทรงบอกเลิก พันธสัญญากับ
ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ พระองค์ทรง กระทํา มงกุฎ ของ ท่าน
มลทิน โดยเหวีย
่ งลงสู่พื้น ดิน 40 พระองค์ได้พัง รัว้ ต้นไม้ ของ
ท่านทัง้ สิน
้ พระองค์ทรงให้ที่กําบังเข้มแข็งของท่านปรักหัก
41
พัง ลง
คน ทัง้ ปวง ที่ ผ่าน ไป ก็ ปล้น ท่าน ท่า นก็เป็นที่
นิ นทา ของ เพื่อน บ้าน 42 พระองค์ทรง ยกย่อง มือขวา ของ
คู่อริของ ท่าน พระองค์ทรง กระทํา ให้ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของ ท่าน
เปรมปรีดิ์ 43 จริงทีเดียว พระองค์ทรงหัน คมดาบของท่าน
และ พระองค์มิได้ทรง กระทํา ให้ ท่าน ตังม
้ ั ่ นอ ยู่ ใน สงคราม
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44

พระองค์ได้ทรงกระทํา ให้ สง่า ของท่านเสื่อมสูญ ไป และ
ทรงเหวี่ ยงบัล ลังก์ ของท่านลงสู่พื้น ดิน 45 พระองค์ทรงตัด
วันวัย หนุ่ม ของ ท่าน ให้สัน
้ และ ทรง ค ลุมท่าน ไว้ ด้วย ความ
อาย เซลาห์
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงของพระเจ้าต่อดาวิด
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์จะ ซ่อน องค์อยูนาน
่
เท่าใด เป็น นิ ตย์หรือ พระพิโรธของพระองค์ จะไหม้อยูนาน
่
เท่าใด 47 ขอ ทรง ระลึกว่า ช่วง ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ สัน
้
แค่ไหน ไฉน พระองค์ ทรง เนรมิต สร้าง บรรดา มนุษย์ มา
อย่าง เปล่า ประโยชน์ 48 มนุษย์คน ใด มีชีวิ ตอ ยูได้
่ โดย ไม่
ต้อง เห็น ความ ตาย เขา จะ ช่วย จิต วิญญาณ ของ ตน ให้ พ้น
จาก มือ ของ แดน ผู้ ตาย ได้หรือ เซ ลาห์ 49 ข้า แต่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ความ เมตตา ใน กาล ก่อน ของ พระองค์อยูที
่ ่ไหน
ซึ่ง พระองค์ ทรง ปฏิญาณ ต่อ ดา วิด โดย ความ จริง ของ
พระองค์ 50 ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ทรง ระลึก ว่า ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ถูกด่า อย่างไร และข้า พระองค์ รบ
ั ความสบ
ประมาทของบรรดาชนชาติที่มีอํานาจใหญ่ โตไว้ ในอกของ
ข้า พระองค์อย่างไร 51 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ นั ่น แห
ละศัตรู ของ พระองค์ได้เย้ย หยัน นั ่น แหละ เขา เย้ย รอย เท้า
ของผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์ 52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็น
นิ ตย์ เอเมนและเอเมน
46

90

เล่มที่สี่ ซึ่ง เปรียบ กับ หนั ง สือกัน ดาร วิถี เกี่ย วกับ
อิสราเอล และ ชนชาตินั ้น โมเสส กล่าว ถึง พระ สัญญา และ
การ ทําโทษ ของ พระเจ้า คํา อธิษฐาน ของ โมเสส คน ของ
พระเจ้า
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1

ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ อาศัย ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ตลอด ทุก ชัว่ อายุ 2 ก่อน ที่ภูเขา ทัง้
หลายเกิด ขึ้น มา ก่อนที่พระองค์ทรงให้ กําเนิ ด แผ่น ดิน โลก
และ พิภพ พระองค์ทรง เป็น พระเจ้า ตัง้ แต่นิ รัน ดร์กาล ถึง
นิ รัน ดร์กาล 3 พระองค์ทรง ให้มนุษย์กลับ ไป สู่ความ พินาศ
และ ตรัสว่า “บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์เอ๋ย จง กลับ เถิด”
4 เพราะพันปี ในสายพระเนตรของพระองค์ เป็ น เหมือนวาน
นี้ ซึ่ง ผ่าน ไป แล้ว หรือ เหมือน ยาม เดียว ใน เวลา กลาง คืน
5 พระองค์ทรง กวาด มนุษย์ ไป เสีย อย่าง นํ้า ท่วม เขา เป็ น
เหมือนการนอนหลับ เหมือนหญ้าที่ งอกขึ้นใหม่ในเวลาเช้า
6 ในเวลาเช้า มันก็ บานออกและใหญ่ขึ้น ครัน
้ เวลาเย็นก็ถูก
ตัด ลง และ เหีย
่ วไป 7 เพราะ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ถูก ความ
กริว้ ของพระองค์ ผลาญเสีย ข้า พระองค์ก็เดือดร้อนเพราะ
พระพิโรธ ของ พระองค์ 8 พระองค์ทรง ตัง้ ความ ชัว่ ช้า ของ
ข้า พระองค์ไว้ต่อ พระ พักตร์พระองค์ ทรง ตัง้ บาป ลับๆ ของ
ข้า พระองค์ไว้ใน ความ สว่าง แห่ง พระ พักตร์ ของ พระองค์
9 วัน ทัง
้ ปวงของข้าพระองค์ ทัง้ หลายสิน
้ ไปใต้ พระพิโรธของ
พระองค์ กําหนดปี ของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอน
หายใจ
ความสัน
้ แห่งชีวต
ิ
10 กําหนด ปี ของ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย คือ เจ็ด สิบ หรือ ถ้า
เป็น เหตุ จากมี กําลังก็ ถึง แปดสิบ แต่ช่วงชี วตน
ิ นม
ั ้ ีแต่งาน
และความโศกเศร้า ไม่ช้า ก็ สูญ ไปและข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ก็จาก ไป 11 ผู้ใด จะ ทราบ ถึง ฤทธิ์ ความ กริว้ ของ พระองค์
และ พระพิโรธ ของ พระองค์ ตาม ความ เกรง กลัว พระองค์
12 ขอ พระองค์ ทรง สอน ให้ นั บ วัน ของ ข้า พระองค์ เพื่อ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ ตัง้ จิต ตัง้ ใจ ได้สติ ปัญญา 13 โอ
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ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง หัน มา เถิด พระเจ้า ข้า หรือ
ยังอี กนานเท่าใด ขอทรงมี ความสงสารบรรดาผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ 14 โอ ขอ ทรง ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย อิม
่ ใน เวลา
เช้าด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลาย
จะ ได้ เปรม ปรีดิ์ และ ยินดี ตลอด วัน เวลา ของ ข้า พระองค์
15 ขอ ทรง ให้ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย ยินดีให้มาก วัน เท่า
กับที่พระองค์ได้ทรงให้ข้า พระองค์ทุกข์ยากนั ้น และให้มาก
ปีเท่ากับที่ ข้า พระองค์ได้ประสบ การ ร้าย 16 ขอ ให้พระ ราช
กิจ ของพระองค์ ปรากฏแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และให้ สง่า
ราศี ของพระองค์ ปรากฏแก่ ลูก หลานของเขา 17 ขอความ
งาม ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์อยูเหนื
่
อ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจ ของข้า พระองค์
เหนื อ ข้า พระองค์ พระเจ้า ข้า ขอ พระองค์ ทรง สถาปนา
หัตถกิจของข้าพระองค์ทัง้ หลาย

91

1

สภาพอันมีสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า

ผู้ที่อาศัย อยู่ ณ ที่กําบัง ขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ ในร่ม เงา
ของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 2 ข้าพเจ้า จะกล่าวถึง พระเยโฮวาห์ว่า
“พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย ของข้า พระองค์ และป้อมปราการ
ของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ผู้ที่ข้า พระองค์ จะ
ไว้วางใจ”
ความปลอดภัยของคนที่รก
ั พระเจ้า
เพราะ พระองค์ จะ ทรง ช่วย ตัวท่าน ให้ พ้น จาก กับ ของ
พรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั ้น 4 พระองค์จะทรง
ปกท่านไว้ด้วยปีก ของพระองค์ และท่านจะวางใจอยูใต้
่ ปีก
ของพระองค์ ความจริงของพระองค์เป็นโล่ และเป็นดัง้ ของ
ท่าน
3
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การยกย่องคนที่รก
ั พระเจ้า

5 ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน

หรือกลัวลูก
ธนูที่ปลิว ไป ใน กลาง วัน หรือ โรค ภัย ที่ไล่มา ใน ความ มืด
หรือ ความ พินาศ ที่เกิด ความ หายนะ ใน เที่ยง วัน 7 พัน คน
จะล้ม อยูที
่ ่ข้างๆท่าน หมื่น คนที่ มือขวาของท่าน แต่ภัย นั ้น
จะ ไม่ มา ใกล้ท่าน 8 ท่าน จะ มอง ดู ด้วย ตา เท่านั ้น และ เห็น
การตอบแทนแก่คนชัว่ 9 เพราะท่านได้ กระทํา ให้ พระเยโฮ
วาห์ผู้เป็นที่ลี้ภัย ของ ข้าพเจ้า คือ องค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยูของ
่
10
ท่าน
ไม่มีการ ร้าย ใดๆ จะ ตก มา บน ท่าน ไม่มีภัย มา
ใกล้ที่อาศัย ของ ท่าน 11 เพราะ พระองค์ จะ รับสัง่ เหล่า ทูต
สวรรค์ของพระองค์ในเรือ
่ งท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทาง
12
ทัง้ ปวงของท่าน เขาทัง้ หลายจะเอามือ ประคองชู ท่านไว้
เกรงว่า เท้า ของท่านจะกระแทกหิน 13 ท่านจะเหยียบสิงโต
และงูพิษ ท่านจะยํ่า สิงโตหนุ่ม และมังกร 14 เพราะเขาผูก
พันกับ เราด้วยความรัก เราจึง จะช่วยเขาให้พ้น เราจะตัง้
เขาไว้ ในที่สูง เพราะเขารู จ
้ ัก นามของเรา 15 เขาจะร้องทูล
เรา และเราจะตอบเขา เราจะอยู่ กับ เขาในยามลําบาก เรา
จะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา 16 เราจะให้เขาอิม
่ ใจด้วย
ชีวต
ิ ยืนยาว และสําแดงความรอดของเราแก่เขา
6

92

การสรรเสริญ ความดี เลิศ ของพระเจ้า เพลงสดุดีหรือ
บทเพลงสําหรับวันสะบาโต
1 เป็ นการ ดีที่จะ โมทนา พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ โอ
ข้า แต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระนาม ของ
พระองค์ 2 ที่จะประกาศความเมตตาของพระองค์ ในเวลา
เช้า และ ความ สัตย์ สุจริต ของ พระองค์ ใน กลาง คืน 3 เป็น
เสียงก้องไปด้วยพิณ สิบ สายและพิณ ใหญ่ และด้วยเสียง
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พิณ เขาคู่ 4 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงกระทํา
ให้ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์
จะฉลองชัยชนะเนื่ องในพระหัตถกิจ ของพระองค์ 5 โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระ ราช กิจ ของ พระองค์ใหญ่หลวง นั ก
พระดําริของพระองค์ สุดลึกลํ้า 6 คนเขลาจะทราบไม่ได้ คน
โฉดเข้าใจเรือ
่ งนี้ ไม่ได้ 7 ว่า ถึงแม้คนชัว่ จะงอกขึ้นอย่างหญ้า
และคนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงเจริญ ขึ้น เขาทัง้ หลายจะ
ถูก ทําลายเป็น นิ ตย์ 8 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรง
อยู่ บน ที่ สูง เป็น นิ ตย์ 9 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ
ดูเถิด ศัตรู ของพระองค์ เพราะดูเถิด ศัตรู ของพระองค์ จะ
พินาศ คนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงจะต้องกระจัดกระจาย
ไป 10 แต่พระองค์ทรงเชิดชู เขาของข้าพระองค์ อย่างกับเขา
ม้า ยู นิคอน ข้า พระองค์ จะถูก เจิมด้วยนํ้ามัน ใหม่ 11 นั ยน์ ตา
ของข้า พระองค์ จะเห็น ความปรารถนาของข้า พระองค์ ต่อ
พวก ศัตรู ของ ข้า พระองค์ นั ้น สําเร็จ หูของ ข้า พระองค์ จะ
ได้ยน
ิ ถึง ความปรารถนาของข้า พระองค์ ต่อ คนชัวท
่ ี่ลุกขึ้น
สู้ ข้า พระองค์ นั ้น สําเร็จ 12 คน ชอบ ธรรม จะ งอก ขึ้น อย่าง
ต้นอน
ิ ทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน
13 คนที่ถูกปลูกไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้น
ในบริเวณของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย 14 เขาแก่แล้ว ก็ยัง
เกิด ผล เขาจะมี น้ํา เลี้ยงเต็ม และเขียวสดอยู่ 15 เพื่อ แสดง
ว่าพระเยโฮวาห์นั้นเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นศิลาของข้า
พระองค์ ในพระองค์ไม่มีความอธรรม

93
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พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง พระองค์ทรงสวมความ
ยิง่ ใหญ่ พระเยโฮวาห์ ทรงสวมกําลัง พระองค์ทรงเอาพระ
1
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กําลัง คาด พระองค์ โลก ได้ สถาปนา ไว้แล้ว มัน จะ ไม่หวัน
่
2
ไหว พระที่นั่ง ของ พระองค์ได้สถาปนา ไว้แล้ว ตัง้ แต่ กาล
ดึกดําบรรพ์ พระองค์ดํารง อยูตั
่ ง้ แต่นิ รัน ดร์กาล 3 โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ กระแส นํ้า ได้คะนอง กระแส นํ้า คะนอง
เสียง กระแส นํ้า คะนอง เสีย งกึกก้อง 4 พระ เย โฮ วาห์ บน
ที่ สูง นั ้น ทรง มหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่า เสียง ของ นํ้า มาก หลาย
ทรง มหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่า คลื่น ทะเล 5 บรรดา พระ โอวาท ของ
พระองค์แน่ นอน ทีเดียว โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ความ
บริสุทธิเหมาะกั
บพระนิ เวศของพระองค์เป็นนิ ตย์
์

94
การ ขอร้อง เรือ
่ ง การ ปกครอง อย่าง กดขี่ และ การ ขาด
ความเคารพ
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า เจ้าแห่ง การแก้แค้น โอ
ข้าแต่พระเจ้า เจ้าแห่งการแก้แค้น ขอทรงสําแดงพระองค์
2 ข้า แต่ผู้พิพากษา โลก ขอ ทรง ลุก ขึ้น ให้คน โอหัง ได้ รับ
ผล สนอง อัน สม กับ เขา 3 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ คน ชัว่
จะ นาน เท่าใด คน ชัว่ จะ ลิงโลด อยู่ นาน เท่าใด 4 เขา จะ
พล่าม และ พูดอย่าง จองหอง นาน เท่าใด คน กระทํา ความ
ชัว่ ช้า ทัง้ ปวง จะ โอ้อวด นาน เท่าใด 5 โอ ข้า แต่ พระ เย
โฮ วาห์ เขา ทุบ ประชาชน ของ พระองค์ เป็น ชิน
้ ๆ และ ทํา
มรดก ของ พระองค์ให้ทุกข์ ยาก 6 เขา สังหาร แม่ ม่าย และ
คนต่างด้าว และกระทํา ฆาตกรรมลูก กําพร้า พ่อ 7 และเขา
กล่าว ว่า “พระ เย โฮ วาห์ จะ ไม่แล เห็น พระเจ้า ของ ยา โคบ
จะ ไม่หยัง่ รู ้ ” 8 คน เขลา ที่สุด ของ ประชาชน เอ๋ย จง เข้าใจ
เถิด คนโง่ทัง้ หลาย เมื่อไรเจ้า จึง จะฉลาด 9 พระองค์ผู้ทรง
ปลูกหู พระองค์จะ ไม่ ทรง ได้ยน
ิ หรือ พระองค์ผู้ทรง ปั้ น ตา
พระองค์จะไม่ ทรงเห็น หรือ 10 พระองค์ผู้ทรงตี สอนบรรดา
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ประชาชาติ พระองค์จะ ไม่ ทรง ขนาบ หรือ พระองค์ผู้ทรง
สอนความรู ให้
้ มนุษย์ พระองค์จะไม่ ทรงทราบหรือ 11 พระ
เยโฮวาห์ ทรงทราบความคิด ของมนุษย์ วา่ เป็น เพียงแต่ไร้
สาระ
พระพรแห่งความทุกข์ยาก

12

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ คนที่พระองค์ทรง ตี สอน
นั ้นก็เป็นสุข คือ คน ที่พระองค์ทรง สอน ด้วย พระ ราช
บัญญัติของ พระองค์ 13 เพื่อ จะ ให้ เขา พัก จาก วัน ลําบาก
จนกว่าจะขุดบ่อไว้ให้คนชัว่ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ทอด
ทิง้ ประชาชน ของ พระองค์ พระองค์จะ ไม่ ทรง สละ มรดก
ของ พระองค์ 15 เพราะ ความ ยุติธรรม จะ กลับ ไป หาความ
ชอบ ธรรม และ บรรดา คน เที่ยง ธรรม ใน ใจ จะ ติดตาม ไป
16 ผู้ใด จะ ลุก ขึ้น ต่อ ต้าน คน กระทํา ความ ชัว
่ แทน ข้าพเจ้า
ผู้ใด จะ ยืน ต่อสู้ คน กระทํา ความ ชัว่ ช้า แทน ข้าพเจ้า 17 ถ้า
พระเยโฮวาห์มิใช่ความอุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า วิญญาณของ
ข้าพเจ้า คงอยู่ ในความสงัด 18 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ คิด ว่า “เท้า
ของ ข้า พลาด” โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ความ เมตตา ของ
พระองค์ ยึด ข้า พระองค์ไว้ 19 เมื่อ ความ กังวล ใน ใจ ของ ข้า
พระองค์มีมาก การเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้า
พระองค์ให้ชื่นบาน 20 บัลลังก์แห่ง ความ ชัว่ ช้า จะ ร่วมมิตร
กับ พระองค์ได้หรือ คือ ผู้ที่ใช้กฎหมาย ประกอบ การ ชัว่ ร้าย
21 เขาทัง
้ หลายผูก มิตรกัน ต่อสู้ชีวิต ของคนชอบธรรม และ
ปรับ โทษโลหิต ที่ไร้ความผิด 22 แต่พระเยโฮวาห์ ทรงเป็นที่
กําบัง เข้ม แข็ง ของ ข้าพเจ้า แล้ว และ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า
เป็น ศิลาที่ลี้ภัย ของข้าพเจ้า 23 พระองค์จะทรงนํา ความชัว่
ช้าของเขาเองมาเหนื อเขา และจะทรงตัดเขาเหล่านั ้นออก
เสีย เพราะ ความ ชัว่ ร้ายของ เขา เอง ใช่แล้ว พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย
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การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของ
พระองค์
1

โอ มา เถิด ให้เรา ทัง้ หลาย ร้อง เพลง ถวาย พระ เย โฮ
วาห์ ให้เรา กระทํา เสียง ชื่นบาน ถวาย ศิลา แห่ง ความ รอด
ของ พวก เรา 2 ให้เรา ทัง้ หลาย เข้า มา อยู่ เฉพาะ เบื้อง พระ
พักตร์พระองค์ด้วยโมทนา ให้เรากระทํา เสียงชื่นบานถวาย
พระองค์ ด้วยบทเพลงสดุดี 3 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น
พระเจ้า ใหญ่ยิง่ และ ทรง เป็นก ษั ตริย์ใหญ่ยิง่ เหนื อ พระ ทัง้
หลาย 4 ที่ลึก ของแผ่น ดิน โลกอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์
ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์ด้วย 5 ทะเลเป็นของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ของพระองค์ทรง
ปั้ น แผ่น ดิน แห้ง 6 โอ มา เถิด ให้เรา นมัสการ และ กราบ
ลง ให้เราคุกเข่า ลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้าง
พวกเรา 7 เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของเรา และเรา
เป็น ประชาชนแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ และเป็น แกะแห่ง
พระหัตถ์ ของ พระองค์ วัน นี้ ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย จะ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระองค์ 8 อย่า ให้จิตใจของท่านแข็ง กระด้าง
ไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลองใน
ถิน
่ ทุรกัน ดาร 9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของท่านทดลองเราโดยเอา
เราเข้า พิ สูจน์ และได้เห็นกิ จการของเรา 10 เราจึง เคืองคน
ชัว่ อายุ นั้น อยูสี
่ ่สิบปี และว่า “เขาเป็น ชนชาติที่มีใจมัก หลง
ผิด เขาไม่รู จั
้ ก ทางทัง้ หลายของเรา” 11 เพราะฉะนั ้น เราจึง
ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบ
สุขของเรา”
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การตัก เตือนให้ สรรเสริญ พระเจ้า เพราะความยุติธรรม
ของพระองค์
1 โอ จง ร้อง เพลง บท ใหม่ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ แผ่น ดิน
โลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ 2 จงร้องเพลง
ถวาย พระ เย โฮ วาห์ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ จง
ประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวัน 3 จงเล่าถึงสง่าราศี
ของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึงการมหัศจรรย์
ของพระองค์ท่ามกลางบรรดาชนชาติทัง้ หลาย 4 เพราะพระ
เยโฮวาห์ นั้น ทรงยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่
พระองค์ทรงเป็นที่ เกรงกลัว เหนื อ พระทัง้ ปวง 5 เพราะพระ
ทัง้ ปวง ของ ชนชาติ ทัง้ หลาย เป็นรูป เคารพ แต่พระ เย โฮ
วาห์ ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ 6 เกียรติและ ความ สูง ส่งมีอยูต่
่ อ
เบื้อง พระ พักตร์พระองค์ กําลัง และ ความ งาม อยู่ ใน สถาน
บริสุทธิ์ ของพระองค์ 7 โอ ตระกูล ของชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย
จง ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ จง ถวาย สง่า ราศี และ กําลัง
แด่ พระ เย โฮ วาห์ 8 จง ถวาย สง่า ราศี ซึ่ง ควร แก่ พระนาม
ของพระองค์แด่พระเยโฮวาห์ จงนํา เครือ
่ งบูชาและมายัง
9
บริเวณ พระ นิ เวศ ของ พระองค์ โอ จง นมัสการ พระ เย โฮ
วาห์ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์ ชาวโลกทัง้ สิน
้ เอ๋ย
จง ตัว สัน
่ ต่อ เบื้อง พระ พักตร์พระองค์ 10 จง พูด ท่ามกลาง
บรรดา ประชาชาติ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง ครอบ ครอง เออ
พิภพจะถูก สถาปนาเพื่อมัน จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย พระองค์จะ
ทรงพิพากษาชนชาติทัง้ หลายด้วยความชอบธรรม 11 จงให้
ฟ้า สวรรค์ เปรมปรีดิ์ และแผ่น ดิน โลกยินดี ให้ทะเลคํารน
กับ สิง่ ทัง้ ปวง ที่อยูใน
่ นั ้น 12 ให้ทุ่ง นา เริง โลด กับ สิง่ ทุก
อย่างที่อยูในนั
่
้น แล้ว ต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ของป่า ไม้ จะปลาบปลื้ม
ยินดี 13 เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จ
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มา ด้วย พระองค์ เสด็จ มา พิพากษา โลก พระองค์จะ ทรง
พิพากษา โลก ด้วย ความ ชอบ ธรรม และ ชนชาติ ทัง้ หลาย
ด้วยความจริงของพระองค์
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พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง จงให้แผ่นดิน โลกเปรม
ปรีดิ์ ให้เกาะ เล็กๆ มากมาย นั ้น ยินดี 2 เมฆ และ ความ มืด
ทึบอยู่ รอบ พระองค์ ความ ชอบ ธรรม และ ความ ยุติธรรม
เป็น รากฐาน แห่งบัลลังก์ ของ พระองค์ 3 ไฟ ลุก อยู่ ข้าง
หน้า พระองค์ และ ไหม้ปฏิปักษ์ ของ พระองค์ รอบ ข้าง เสีย
4 ฟ้าแลบของพระองค์กระทําให้พิภพสว่าง แผ่นดินโลกเห็น
แล้วสัน
่ สะท้าน 5 ภูเขาละลายอย่างขี้ผ้งึ ต่อเบื้องพระพักตร์
พระ เย โฮ วาห์ ต่อ เบื้อง พระ พักตร์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า แห่ง
แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ 6 ฟ้าสวรรค์ป่าวร้องความชอบธรรมของ
พระองค์ และ ชนชาติ ทัง้ หลาย เห็น สง่า ราศี ของ พระองค์
7 ให้ผู้ปรนนิ บัติรู ปเคารพสลักทัง
้ สิน
้ ได้อาย คือผู้ที่อวดในรู ป
เคารพของเขา ให้พระทัง้ สิน
้ กราบลงต่อ พระองค์ 8 ศิ โยน
ได้ยน
ิ และยินดี และธิดาทัง้ ปวงของยู ดาห์ เปรมปรีดิ์ โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะคํา พิพากษาของพระองค์ 9 ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์สูงสุดเหนื อแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้
พระองค์ทรงสูง เด่น กว่า พระทัง้ ปวงอย่างยิง่ 10 ท่านผู้ที่รัก
พระเยโฮวาห์ ก็จงเกลียดชังความชัว่ พระองค์ทรงอารักขา
ชีวต
ิ วิสุทธิชนของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเขาให้ พ้น จาก
มือ ของคนชัว่ 11 ความสว่างแจ้ง ขึ้น แก่ คนชอบธรรม และ
ความชื่นบานมี ข้น
ึ แก่ คนใจเที่ยงธรรม 12 ท่านผู้ ชอบธรรม
เอ๋ย จง เปรม ปรีดิ์ ใน พระ เย โฮ วาห์ และ ถวาย โมทนา เมื่อ
ระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์
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สิ่งทัง้ ปวงจงสรรเสริญพระเจ้า เพลงสดุดี
โอ จง ร้อง เพลง บท ใหม่ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ เพราะ
พระองค์ได้ทรง กระทํา การ มหัศจรรย์ พระหัตถ์ ขวา และ
พระ กรบ ริสุทธิ์ ของ พระองค์ได้นํา ความ มี ชัย มา 2 พระ เย
โฮ วาห์ ทรง กระทํา ให้ ความ รอด ของ พระองค์เป็น ที่ รู จ
้ ัก
พระองค์ทรงสําแดงความชอบธรรมของพระองค์อย่างเปิด
เผยท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ 3 พระองค์ทรง
ระลึก ถึง ความ เมตตา และ ความ จริง ของ พระองค์ ต่อ วงศ์
วาน อิสราเอล ที่สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก ทัง้ สิน
้ ได้เห็น ความ
4
รอดของพระเจ้าของเรา ชาวโลกทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่งเสียง
ชื่นบานถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เปล่งเป็นเสียงเพลงชื่นบาน
และร้องเพลงสรรเสริญ 5 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระ
เย โฮ วาห์ ด้วย พิณ เขา คู่ ด้วย พิณ เขา คู่ คลอด้วย เสียง เพ
ลง สดุดี 6 ด้วย เสียง แตร และ เสียง แตร ทอง เหลือง ขนาด
เล็ก จงกระทํา เสียงชื่นบานต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ คือ
พระมหากษั ตริย์ 7 ให้ทะเลคํารนกับ สิง่ ทัง้ ปวงที่อยูในทะเล
่
นั ้น พิภพและบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนั ้น 8 ให้กระแสนํ้าตบมือ
ของ มัน ให้บรรดา เนิ น เขา ปีติยินดีด้วย กัน 9 เฉพาะ เบื้อง
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ เสด็จ มาพิพากษา
โลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และ
ชนชาติทัง้ หลายด้วยความเที่ยงตรง
1

99

การนมัสการในศิโยน
พระ เย โฮ วาห์ ทรง ครอบ ครอง ให้ชนชาติทัง้ หลาย ตัว
สัน
่ พระองค์ผู้ประทับ ระ หว่าง พวก เค รู บ ให้แผ่น ดิน โลก
หวัน
่ ไหว 2 พระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่ อยู่ในศิโยน พระองค์สูงเด่น
อยู่ เหนื อ ประชาชาติทัง้ ปวง 3 ให้เขา สรรเสริญ พระนาม อัน
1

เพลงสดุดี 99:4

136

เพลงสดุดี 100:4

ยิง่ ใหญ่ และน่า คร้ามกลัว ของพระองค์ เพราะพระนามนั ้น
บริสุทธิ์ 4 ฤทธา นุ ภาพ ขอ งกษั ตริย์ ทรง รัก ความ ยุติธรรม
พระองค์ทรงสถาปนาความเที่ยงตรง พระองค์ทรงประกอบ
ความ ยุติธรรม และ ความ ชอบ ธรรม ขึ้น ใน ยา โคบ 5 จง ยอ
พระ เกีย รติ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา และ นมัสการ
ที่ แท่น รอง พระบาท ของ พระองค์ เพราะ พระองค์บริสุทธิ์
6 โมเสสและอาโรนอยู่ ในพวกปุโรหิต ของพระองค์ ซามู เอ
ลอยู่ ในพวกที่ ทูล ออกพระนามของพระองค์ด้วย พวกท่าน
ร้องทูล พระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงตอบท่านเหล่า นั ้น
7 พระองค์ตรัส กับท่า นที่ ใน เสา เมฆ ท่าน ทัง
้ ปวง ได้ รักษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ และกฎที่พระองค์ประทาน
แก่ท่าน 8 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้
หลาย พระองค์ทรง ตอบ ท่าน เหล่า นั ้น พระองค์ทรง เป็น
พระเจ้า ผู้ ยก โทษ ท่าน เหล่า นั ้น แต่ทรง เป็น ผู้ สนอง การก
ระ ทํา ผิด ของ ท่าน เหล่า นั ้น 9 จง ยอ พระ เกีย รติ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ เรา และ นมัสการ ที่ภูเขา อัน บริสุทธิ์ ของ
พระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราบริสุทธิ์

100
จงสรรเสริญ พระเจ้า ด้วยความชื่นบาน เพลงสดุดีเพื่อ
สรรเสริญพระเจ้า
1 ชาวโลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงชื่นบานถวายแด่ พระ
เย โฮ วาห์ 2 จง ปรน นิ บัติพระ เย โฮ วาห์ด้วย ความ ยินดี จง
เข้า มา เฝ้า พระองค์ ด้วย การ ร้อง เพลง 3 จง รู ้ เถิด ว่า พระ
เย โฮ วาห์ ทรง เป็น พระเจ้า คือ พระองค์ เอง ที่ ทรง สร้าง เรา
ทัง้ หลาย เรา ไม่ได้สร้าง ตัว เอง ขึ้น เรา เป็น ประชาชน ของ
พระองค์ เป็น แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 4 จงเข้า ประตู
ของพระองค์ ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณพระนิ เวศของ
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พระองค์ ด้วย การ สรรเสริญ จง ถวาย โมทนา ขอบพระคุณ
พระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ 5 เพราะ
พระเยโฮวาห์ประเสริฐ ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น
นิ ตย์ และความจริงของพระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ

101
ดาวิด ปฏิญาณ ว่า จะ ประพฤติอย่าง ดีรอบคอบ เพ ลง
สดุดีของดาวิด
1

ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง เรือ
่ ง ความ เมตตา และ ความ
ยุติธรรม โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะร้องเพลง
ถวายพระองค์ 2 ข้า พระองค์ จะประพฤติ อย่างเฉลียวฉลาด
ตามมรรคาที่ดีรอบคอบ โอ เมื่อไรพระองค์จะเสด็จมาหาข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะดําเนิ น ด้วยใจซื่อสัตย์ภายในเรือน
ของข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะไม่ ตัง้ สิง่ ใดๆที่ ชว
ั ่ ช้า ไว้ ต่อ
หน้า ต่อตา ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์เกลีย ดกิ จการ ของ
ผู้ที่ไม่ซื่อตรง กิจการ นั ้น จะ ไม่ติดอยู่ กับ ข้า พระองค์ 4 ข้า
พระองค์ จะ อยู่ หา่ งไกล จาก คน ใจ ดื้อ รัน
้ ข้า พระองค์ จะ ไม่
5
ร่วมรู ค
้ นชัว่ ร้ายเลย บุคคลใดก็ตามใส่ รา้ ยเพื่อนบ้านของ
เขาอย่างลับๆ ข้าพระองค์จะขจัดเขาออกเสีย คนที่มีตายโส
และใจที่ จองหองข้าพระองค์จะไม่ยอมทนด้วย 6 นั ยน์ ตาข้า
พระองค์จะมองหาคนที่ซ่ือตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัย
อยู่ กับ ข้า พระองค์ ผู้ใดดําเนิ น ในทางที่ดีรอบคอบ ผู้นั ้น จะ
ปรนนิ บัติข้าพระองค์ 7 ผู้ที่ประพฤติหลอกลวงจะไม่ได้อาศัย
อยูใ่ นเรือนของข้าพระองค์ คนใดที่พูดเท็จจะไม่ยงั ่ ยืนอยูต
่ ่อ
8
สายตาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะทําลายคนชัวท
่ งั ้ สิน
้
ในแผ่น ดิน เสีย แต่เนิ่ นๆ เพื่อ ว่า ข้า พระองค์ จะได้ ตัด บรรดา
ผู้กระทําชัว่ ออกเสียให้หมดจากนครของพระเยโฮวาห์
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การขอร้องอย่างทุกข์ใจ คําอธิษฐานของผู้ถูกข่มใจ เมื่อ
เขาอ่อนระอาใจ และระบายความนั ้น ต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สดับ คํา อธิษฐาน ของ
ข้า พระองค์ ขอ เสียง ร้อง ของ ข้า พระองค์ มา ถึง พระองค์
2 ขออย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ ของพระองค์ จากข้า พระองค์
ใน วัน ทุกข์ ใจ ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ
ข้า พระองค์ ขอ ทรง ตอบ ข้า พระองค์ โดย เร็ว ในวันที่ ข้า
พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ 3 เพราะวัน ของข้า พระองค์สิ้น
ไป อย่าง ควัน และ กระดูก ของ ข้า พระองค์ไหม้อย่าง เตาไฟ
4 จิตใจของข้า พระองค์ถูกนาบและเหีย
่ วไปเหมือนหญ้า ข้า
พระองค์จึงลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์ 5 เหตุด้วย
เสียงร้องครางของข้าพระองค์ กระดูกของข้าพระองค์ เกาะ
ติด เนื้ อ ของข้า พระองค์ 6 ข้า พระองค์ เป็น เหมือนนกกระทุง
ที่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ดุจน ก เค้า แมว แห่ง ทะเล ทราย 7 ข้า
พระองค์เฝ้าอยู่ ข้าพระองค์เหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบน
หลังคาเรือน 8 ศัตรู ของข้าพระองค์เยาะหยันข้าพระองค์วัน
ยังคํ่า ผู้ที่คลัง่ ใส่ข้าพระองค์ปฏิญาณตัวต่อต้านข้าพระองค์
9 เพราะข้า พระองค์ กิน ขี้ เถ้า ต่างอาหาร และเจือ นํ้าตาเข้า
กับ เครือ
่ ง ดื่ม 10 เหตุด้วย ความ พิโรธ และ ความ กริว้ ของ
พระองค์ เพราะ พระองค์ ทรง ชู ข้า พระองค์ ขึ้น และ โยน ข้า
พระองค์ ทิง้ ไป เสีย 11 วัน เวลา ของ ข้า พระองค์ เหมือน เงา
เวลาเย็น ข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้า
จงระลึกถึงพระเมตตาทัง้ หลายของพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แต่พระองค์จะ ทรง ประ
ทับอยู่เป็น นิ ตย์ การ ระลึก ถึง พระองค์ดํารง อยูทุ
่ กชั ่ วอา ยุ
12
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พระองค์จะ ทรง ลุก ขึ้น เมตตา ศิโยน เพราะ ถึง เวลา ที่ จะ
ทรงพระกรุ ณาเธอ เออ เวลากําหนดมาถึง แล้ว 14 เพราะ
ผู้รับ ใช้ของพระองค์ รก
ั ซากก้อนหิน ของเธอนั ก และสงสาร
15
ผงคลี ของ เธอ
บรรดา ประชาชาติ จะ กลัว พระนาม ของ
พระ เย โฮ วาห์ และ บร รดากษั ตริย์ ของ แผ่น ดิน โลก กลัว
สง่า ราศี ของ พระองค์ 16 เพราะ เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
สร้าง ศิ โยน นั ้น พระองค์จะ ทรง ปรากฏ ด้วย สง่า ราศี ของ
พระองค์ 17 พระองค์จะ สน พระทัย ใน คํา อธิษฐาน ของ คน
สิน
้ เนื้ อ ประดา ตัว และ จะ ไม่ ทรง ดู หมิน
่ คํา อธิษฐาน ของ
เขา 18 จงบันทึก เรือ
่ งนี้ ไว้ให้ชัว่ อายุที่จะมีมา เพื่อ ประชาชน
ที่ ยัง จะ ทรง สร้าง มา นั ้น จะ ได้ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์
19 เพราะพระองค์ ทอดพระเนตรลงมาจากที่ สูงอัน บริสุ ทธิ์
ของ พระองค์ จาก ฟ้า สวรรค์ พระ เย โฮ วาห์ ทอด พระเนตร
แผ่น ดิน โลก 20 เพื่อ ทรงสดับ เสียงร้องครางของเชลย เพื่อ
ทรงปล่อยคนที่ ต้องถึง ตายให้เป็น อิสระ 21 เพื่อ จะประกาศ
พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ ในศิโยน และ กล่าว สรรเสริญ
พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม 22 ขณะเมื่อชนชาติ ทัง้ หลายรวบรวม
กัน ทัง้ บรรดา ราช อาณา จักร เพื่อ ปรน นิ บติ
ั พระ เย โฮ วาห์
23 พระองค์ทรงหักกําลังของข้าพเจ้ากลางทาง พระองค์ทรง
กระทํา ให้ วน
ั เวลาของข้าพเจ้า สัน
้ เข้า 24 ข้าพเจ้า ว่า “โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ อย่า ทรง นํา ข้า พระองค์ ไป
เสีย ในครึง่ กลางวัน เวลาของข้า พระองค์ พระองค์ผู้ปีเดือน
ดํารง อยู่ ตลอด ทุก ชัว่ อายุ” 25 เมื่อ เดิม พระองค์ ทรง วาง
รากฐานของแผ่น ดิน โลก และฟ้า สวรรค์ เป็น พระหัตถกิจ
ของพระองค์ 26 สิ่ง เหล่า นี้ จะพินาศไป แต่พระองค์จะทรง
ดํารง อยู่ บรรดา สิง่ เหล่า นี้ จะ เก่า ไป เหมือน เครือ
่ ง นุ่ง ห่ม
พระองค์จะทรงเปลี่ยนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ดุจเสื้อ คลุม และสิง่ เห
ล่านั ้นก็ จะเปลี่ยนแปลงไป 27 แต่พระองค์ยัง ทรงเป็น อย่าง
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เดิม และปี เดือนของพระองค์ จะไม่สิน
้ สุด 28 ลูก หลานของ
บรรดา ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ จะ อยูมั
่ น
่ คง และ เชื้อ สาย ของ
เขาจะได้รบ
ั การสถาปนาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

103

การ สรรเสริญ พระเจ้า สําหรับ บรรดา พระ เมตตา ของ
พระองค์ เพลงสดุดีของดาวิด
1

โอ จิต ใจ ของ ข้า เอ๋ย จง ถวาย สาธุการ แด่ พระ เย โฮ
วาห์ และ ทัง้ สินที
่
ข้า จง ถวาย สาธุการ แด่ พระ
้ ่อยูภายใน
นาม บริสุทธิ์ ของ พระองค์ 2 โอ จิต ใจ ของ ข้า เอ๋ย จง ถวาย
สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ และ อย่า ลืม พระ รา ชกิจอันมี
พระคุณ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ 3 ผู้ทรง อภัย ความ ชัว่ ช้า ทัง้
สิน
้ ของ ท่าน ผู้ทรง รักษา โรค ทัง้ สิน
้ ของ ท่าน 4 ผู้ทรง
ไถ่ชีวิต ของ ท่าน มา จาก ปาก แดน ผู้ตาย ผู้ทรง สวม ความ
เมตตา และ พระ กรุ ณา เป็น มงกุฎ ให้ท่าน 5 ผู้ทรง ให้ ปาก
ท่า นอิมด
่ ้วย ของดี วัย หนุ่ม ของ ท่าน จึง กลับ คืน มา ใหม่
อย่าง วัย นก อินทรี 6 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประกอบ ความ
ชอบ ธรรม และ การ ยุติธรรม ให้แก่บรรดา ผู้ที่ถูกบีบ บังคับ
7 พระองค์ทรง สําแดง วิธ ี การ ของ พระองค์แก่โมเสส พระ
ราช กิจ ของ พระองค์แก่ประชาชน อิสราเอล 8 พระ เย โฮ
วาห์ ทรง พระ กรุ ณา และ มีพระคุณ ทรง กริว้ ช้า และ อุดม
ด้วย ความ เมตตา 9 พระองค์จะ ไม่ ทรง ปรักปรํา เสมอ หรือ
ทรงกริว้ อยูเป็
่ น นิ ตย์ 10 พระองค์มิได้ทรงกระทํา ต่อ เราตาม
เรือ
่ ง บาป ของ เรา หรือ ทรง สนอง ตาม ความ ชัว่ ช้า ของ เรา
11 เพราะว่า ฟ้า สวรรค์ สูง เหนื อ แผ่น ดิน เท่าใด ความเมตตา
ของพระองค์ที่มีต่ อบรรดาคนที่ เกรงกลัว พระองค์ก็ใหญ่ยิง่
เท่านั ้น 12 ตะวันออกไกลจากตะวัน ตกเท่าใด พระองค์ทรง
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ปลด การ ละเมิด ของ เรา จาก เรา ไป ไกล เท่านั ้น 13 บิดา
สงสารบุตรของตนฉั นใด พระเยโฮวาห์ ทรงสงสารบรรดา
คน ที่ ยําเกรง พระองค์ฉั น นั ้น 14 เพราะ พระองค์ ทรง ทราบ
โครง ร่าง ของ เรา พระองค์ทรง ระลึก ว่า เรา เป็น แต่ผงคลี
15 ส่วน มนุษย์นั ้น วัน เวลา ของ เขา เหมือน หญ้า เขา เจริญ
ขึ้น เหมือน ดอกไม้ ใน ทุ่ง นา 16 เพราะ ลม พัด ผ่าน มัน ไป
มันก็สูญ เสีย และสถานที่ ของมัน ไม่รู จั
้ ก มันอีก 17 แต่ความ
เมตตา ของ พระ เย โฮ วาห์ นั ้น ดํารง อยูตั
่ ง้ แต่นิ รัน ดร์กาล
ถึง นิ รัน ดร์ กาล ต่อ ผู้ที่ยําเกรง พระองค์ และ ความ ชอบ
ธรรม ของ พระองค์ ต่อ หลาน เหลน 18 ต่อ บรรดา ผู้ที่รักษา
พันธ สัญญา ของ พระองค์ และ ระลึก อยูที
่ ่จะ กระทํา ตาม
พระบัญญัติของพระองค์ 19 พระเยโฮวาห์ ทรงสถาปนาบัล
ลังก์ ของ พระองค์ไว้ใน ฟ้า สวรรค์ และ ราช อาณาจักร ของ
พระองค์ ครอง ทุก สิง่ อยู่ 20 ข้า แต่ ท่าน ทัง้ หลาย ผู้เป็น ทูต
สวรรค์ ของ พระองค์ จง ถวาย สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์
ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้กระทําตามพระบัญชาของพระองค์
และเชื่อ ฟัง เสียงพระวจนะของพระองค์ 21 พลโยธาทัง้ สิน
้
ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ คือ บรรดา
ผู้รับ ใช้ที่กระทํา ตามพระทัย พระองค์ 22 พระราชกิจ ทัง้ สิน
้
ของพระองค์ในทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่ จง
ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์

104
การไตร่ตรองถึงสง่าราศีของพระเจ้า
โอ จิต ใจ ของ ข้า เอ๋ย จง ถวาย สาธุการ แด่ พระ เย
โฮ วาห์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์
1
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พระองค์ใหญ่ยิง่ นั ก พระองค์ทรง เกียรติและ ความ สูงส่ง
เป็น ฉลอง พระองค์ 2 ผู้ทรง คลุม พระองค์ ด้วย แสง สว่าง
ดุจดัง ฉลอง พระองค์ ผู้ทรง ขึง ฟ้า สวรรค์ ออ กดังขึงม่าน
3 ผู้ทรง วาง คาน ของ ที่ ประทับ อัน สู ง ของ พระองค์ไว้ใน
นํ้า ผู้ทรง ใช้ เมฆ เป็น ราช รถ ผู้ทรง ดําเนิ น ไป บน ปีก ของ
ลม 4 ผู้ทรง บันดาล พวก ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ให้เป็น
ดุจ วิญญาณ และ ทรง บันดาล ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ให้เป็น
ดุจ เปลว เพลิง 5 ผู้ทรง วาง รากฐาน ของ แผ่น ดิน โลก
เพื่อมิให้มันหวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์ 6 พระองค์ทรงคลุมมันไว้ด้วย
นํ้าลึกอย่างกับเครือ
่ งนุ่งห่ม นํ้าอยูเ่ หนื อภูเขา 7 เมื่อพระองค์
ทรงขนาบ นํ้านั ้นก็หนี ไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์
มันก็ วงิ่ ไป 8 นํ้า นั ้น ขึ้น ไปยัง ภูเขา แล้ว ไหลลงไปยัง หุบเขา
ไป ยัง ที่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กําหนด ไว้ให้นํ้า นั ้น 9 พระองค์ทรง
วาง ขอบเขต มิให้มัน ข้าม เพื่อมิให้มัน คลุม แผ่น ดิน โลก อีก
10 พระองค์ทรงกระทํา ให้นํ้าพุพลุ่ง ขึ้น มาในหุบเขา นํ้า นั ้นก็
ไหลไประหว่างเขา 11 ให้บรรดาสัตว์ ป่า ได้ ด่ืม และให้ ลาป่า
ดับ ความ กระหาย ของ มัน 12 ที่ริมน้าํ นั ้น นก ใน อากาศ จึง
ได้มีที่อาศัย มันร้ องอยู่ ท่ามกลางกิง่ ไม้ 13 พระองค์ทรงรด
ภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์ แผ่นดินโลกก็อมด
ิ่ ้วย
14
ผลพระราชกิจ ของพระองค์ พระองค์ทรงให้หญ้า งอกมา
เพื่อสัตว์เลี้ยง และผักให้มนุษย์ได้ดูแล เพื่อเขาจะทําให้เกิด
อาหาร จาก แผ่น ดิน 15 และ นํ้า องุน
่ ซึ่ง ให้ ใจ มนุษย์ยินดี
นํ้ามัน เพื่อ ทําให้หน้า ของ เขา ทอแสง และ ขนมปัง ซึ่ง เสริม
กําลัง ใจ มนุษย์ 16 บรรดา ต้นไม้ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้อิม
่
หนํา คือ ต้นสนสี ดาร์แห่งเลบานอนซึ่ง พระองค์ได้ทรงปลูก
ไว้ 17 นก สร้าง รัง ของ มัน อยู่ ใน นั ้น ส่วน นก กระสา ดํา นั ้น
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ต้นสน สาม ใบ เป็น บ้าน ของ มัน 18 ภูเขา สูง นั ้น เป็นที่ลี้ภัย
ของ เลียงผา หิน เป็น ของ ตัว กระจง ผา 19 พระองค์ทรง จัด
ตัง้ ดวงจันทร์ให้กําหนดฤดู ดวงอาทิตย์รู จั
้ กเวลาตกของมัน
20 พระองค์ทรงให้เกิด ความมืด และเป็ นกลางคืน เป็ นที่ ซ่ึง
บรรดา สัตว์ ของ ป่า ไม้ คลาน ออก มา 21 สิง โต หนุ่ม คําราม
หา เหยื่อ ของ มัน และ แสวงหา อาหาร ของ มัน จาก พระเจ้า
22 เมื่อ ดวง อา ทิต ย์ข้ึนมันก็ รวบรวม กัน และ ไป นอน อยู่ ใน
ที่ ของ มัน 23 มนุษย์ก็ออก ไป ทํางาน ของ เขา ไป ทํา ภารกิจ
ของ เขา จน เวลา เย็น 24 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระ
ราชกิจ ของพระองค์ มากมายจริงๆ พระองค์ทรงสร้างการ
งาน นั ้น ทัง้ สิน
้ ด้วย พระ ปัญญา แผ่น ดิน โลก เต็ม ไป ด้วย
ทรัพย์สมบัติของพระองค์ 25 ทะเลอยู่ ข้างโน้ น ทัง้ ใหญ่ และ
กว้าง ซึ่ง ใน นั ้นมีสิ่ง เคลื่อนไหว นั บ ไม่ถ้วน คือ สัตว์ที่มีชีวิต
ทัง้ เล็ก และใหญ่ 26 กําปั่ นแล่น ไปโน่ น แน่ ะ และเลวีอาธาน
ที่พระองค์สร้าง ไว้ให้เล่น นั ้น 27 บรรดา สิง่ เหล่า นี้ แหงน หา
พระองค์ เพื่อ ให้พระองค์ประทาน อาหาร แก่ มัน ตาม เวลา
28 เมื่อพระองค์ประทานให้ มันก็เก็บไป เมื่อพระองค์ทรงยื่น
พระหัตถ์ออก มันก็ อม
ิ่ หนํา ด้วยของดี 29 เมื่อ พระองค์ ทรง
ซ่อน พระ พักตร์เสีย มัน ทัง้ หลาย ก็ลําบาก ใจ เมื่อ พระองค์
ทรง เอา ลม หายใจ มัน ไป เสีย มันก็ตาย และ กลับ เป็น
ผงคลี 30 เมื่อ พระองค์ ทรงส่ง วิญญาณของพระองค์ ออกไป
มันก็ถูกสร้างขึ้นมา และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของ
พื้นดินเสียใหม่ 31 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์จะดํารงอยูเป็
่ น
นิ ตย์ พระเยโฮวาห์ จะทรงเปรมปรีดิ์ ในบรรดาพระราชกิจ
ของ พระองค์ 32 ผู้ทรง ทอด พระเนตร โลก มันก็สัน
่ สะท้าน
33
ผู้ทรงแตะต้องภูเขา มันก็มีควัน ขึ้น มา ข้ามีชีวิตอยูตราบ
่
ใด ข้าจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้า
จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้า 34 การรําพึงของข้าจะ
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เป็น สิง่ ที่ พอพระทัย ข้า จะเปรมปรีดิ์ ในพระเยโฮวาห์ 35 ขอ
คนบาปถูก ผลาญเสีย จากแผ่น ดิน โลก และขออย่า ให้มีคน
ชัวอ
่ ีกเลย โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮ
วาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ จงร้องทูล ออก
พระนามพระองค์ จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้ง
แก่ชนชาติทัง้ หลาย 2 จง ร้อง เพลง ถวาย พระองค์ ร้อง
เพ ลง สดุดีถวาย พระองค์ จง เล่า ถึง การ มหัศจรรย์ ทัง้
สิน
้ ของ พระองค์ 3 จง อวด พระ นาม บริสุทธิ์ ของ พระองค์
ให้จิต ใจ ของ บรรดา ผู้ แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ เปรม ปรีดิ์
4 จง แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ และ พระ กําลัง ของ พระองค์
แสวงหา พระ พักตร์ ของ พระองค์เรือ
่ ย ไป 5 จง ระลึก ถึง
การ อัศจรรย์ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา การ มหัศจรรย์ และ
คํา พิพากษา แห่ง พระโอษฐ์ ของ พระองค์ 6 โอ เชื้อ สาย
ของ อับ รา ฮัม ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ เชื้อ สาย ของ ยา โคบ
ผู้เลือกสรรของพระองค์ 7 พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา คํา พิพากษาของพระองค์อยูทั
่ ว่ ไปในแผ่น ดิน โลก
8 พระองค์ทรง จดจํา พันธ สัญญา ของ พระองค์อยูเป็
่ น นิ ตย์
คือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดหนึ่ งพันชัว่ อายุ
พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล
9 คือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้กับอับราฮัม คํา
ปฏิญาณซึ่ง ทรงกระทํา ไว้ กับ อิส อัค 10 ซึ่ง พระองค์ ทรงยืน
ยันอีกกับ ยาโคบให้ เป็น พระราชบัญญัติ และแก่ อิสราเอล
ให้ เป็น พันธ สัญญา นิ รัน ดร์ 11 ว่า “เรา จะ ให้แผ่น ดิน คา
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นาอัน แก่เจ้า เป็น ส่วนมรดกของเจ้า ทัง้ หลาย” 12 เมื่อ เขา
ยังมี คนจํานวนน้ อย จํานวนน้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย
อยู่ ใน นั ้น 13 พเนจร ไป จาก ประชาชาตินี้ ถึง ประชาชาตินั ้น
จากราชอาณาจักรนี้ถึงอี กชนชาติหนึ่ ง 14 พระองค์มิได้ทรง
ยอมให้ผู้ใดบีบ บังคับ เขา พระองค์ทรงขนาบกษั ตริย์ หลาย
องค์ ด้วยเห็น แก่เขา 15 ว่า “อย่า แตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิม
ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเรา” 16 เมื่อ
พระองค์ ทรง เรียก การ กันดาร อาหาร ให้เกิดขึ้นที่แผ่น ดิน
และทรงทําลายอาหารที่ บํารุ ง ชีวต
ิ เสีย สิน
้ 17 พระองค์ทรง
ใช้ ชาย คน หนึ่ ง ไป ข้าง หน้า เขา คือ โย เซฟ ซึ่ง ถูก ขาย ไป
เป็น ทาส 18 เท้า ของ เขา เจ็บ ชํ้า ด้วย ตรวน ตัว เขา เข้า อยู่
ใน ปลอก เหล็ก 19 จนกว่า สิง่ ที่ เขา บอก ได้ บังเกิด ขึ้น พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ทดสอบเขา 20 กษั ตริยก็
์ ทรงใช้ให้ไป
ปล่อยตัว เขา ผู้ปกครองของชนชาติ ทัง้ หลายได้ ปล่อยเขา
เป็นอิสระ 21 กษั ตริยทรง
์
ตัง้ เขา ให้ เป็น เจ้า นาย เหนื อ วัง
ของพระองค์ เป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิท
์ ัง้ ปวงของพระองค์
22 ให้ผูกมัด เจ้า นายของพระองค์ ตามชอบใจ และสอนสติ
ปัญญา แก่ผู้อาวุโส ของ พระองค์ 23 แล้วอิส รา เอล ได้ มา
ที่อียป
ิ ต์ ยา โคบ ได้ อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน ของ ฮาม 24 และ
พระเจ้า ทรงกระทํา ให้ ประชาชนของพระองค์มีลูก ดก และ
ทรงกระทํา ให้ เขาแข็ง แรงกว่า คู่อริของเขา 25 พระองค์ทรง
หันใจเขาเหล่านั ้นให้เกลียดประชาชนของพระองค์ ให้ใช้กล
อุบาย แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ 26 พระองค์ทรง ใช้ โมเสส
ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ และ อา โรน ผู้ที่พระองค์ทรง เลือก ไว้
27 เขา ทัง
้ สอง กระทํา หมาย สําคัญ ท่ามกลาง เขา ทัง้ หลาย
ทําการ มหัศจรรย์ ใน แผ่น ดิน ของ ฮาม 28 พระองค์ทรง ใช้
ความ มืด มา กระทํา ให้แผ่นดินมืด เขา ทัง้ หลาย มิได้กบฏ
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ต่อ พระ วจนะ ของ พระองค์ 29 พระองค์ทรง กระทํา ให้ นํ้า
กลาย เป็น เลือด และ ให้ ปลา ของ เขา ตาย 30 กบ แห่ กัน มา
เป็น ฝูง ใหญ่ที่แผ่นดิน ของเขา แม้ห้องในของกษั ตริย์ ของ
เขา ก็มี 31 พระองค์ตรัส และ ฝูง เหลือบ ก็ มา และ รินม
้ ี ไป
ทัว่ ใน แผ่น ดิน ของ เขา 32 พระองค์ประทาน ลูกเห็บ แก่ เขา
แทน ฝน และ ไฟ ไหม้ ทัว่ แผ่น ดิน ของ เขา 33 พระองค์ทรง
นาบ เถา องุน
่ และ ต้น มะเดื่อ ของ เขา และ ทรง ฟาด ต้นไม้
ใน ประเทศ ของ เขา ให้หัก 34 พระองค์ตรัส และ ตัก
๊ แตน วัย
บินก็มา และ ตัก
๊ แตน วัย คลาน มา นั บ ไม่ถ้วน 35 มากิ นพืช
ใน แผ่น ดิน ของ เขา หมด และ กิน ผล แห่งดิ นข อง เขา สิน
้
36 พระองค์ทรงสังหารบรรดาลูกหัวปี ในแผ่นดินของเขา คือ
ผล แรก แห่ง กําลัง ทัง้ สิน
้ ของ เขา 37 แล้ว พระองค์ ทรง นํา
อิสราเอลออกไปพร้อมกับ เงิน และทองคํา และไม่มีสัก คน
หนึ่ ง ในตระกูล ของพระองค์ที่อ่อนแอ 38 เมื่อ เขาพรากจาก
ไป อียป
ิ ต์ก็ยินดี เพราะความครันคร
่
้ามต่ออิส ราเอลได้ ตก
39
อยู่ บน เขา
พระองค์ทรง กาง เมฆ เป็น เครือ
่ ง กําบัง และ
40
ไฟ ให้ ความ สว่าง เวลา กลาง คืน
ประชาชน ร้องขอ และ
พระองค์ ทรงนํา นกคุ่ม มา และให้ เขาอิม
่ ใจด้วยอาหารจาก
ฟ้า สวรรค์ 41 พระองค์ทรง เปิด หิน และ นํ้า ก็ ไหล ออก มา
มัน ไหล พุ่ง ไป เป็น แม่น้ํา ใน ที่แห้ง แล้ง 42 เพราะ พระองค์
ทรง ระลึก ถึง พระ สัญญา บริสุทธิ์ ของ พระองค์ และ อับ รา
ฮัมผู้รับใช้ของพระองค์ 43 พระองค์จึงทรงนําประชาชนของ
พระองค์ ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนํา ผู้ที่เลือกสรรไว้
นั ้น ด้วยความเบิก บานใจ 44 และพระองค์ ประทานแผ่น ดิน
ของบรรดาประชาชาติให้แก่เขา และเขาได้ ผลงานของชาติ
ทัง้ หลายเป็น กรรมสิทธิ์ 45 เพื่อ เขาจะปฏิ บติ
ั กฎเกณฑ์ของ
พระองค์ และรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ จงสรรเส
ริญพระเยโฮวาห์เถิด
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การ กบฏ ของ ประชาชน และ บรรดา พระ เมตตา ของ
พระเจ้า
1 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์เถิด โอ จงโมทนาขอบพระ
คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ประเสริฐ เพราะ ความ
เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 2 ผู้ใด จะ พรรณนา ถึง
พระ รา ชกิจอัน ทรง มหิทธิฤทธิของ
พระ เย โฮ วาห์ ผู้ใด จะ
์
แสดงถึงพระเกียรติของพระองค์อย่างครบถ้วนได้ 3 บรรดา
ผู้ที่รักษาความยุติธรรมก็เป็นสุข และผู้ที่กระทํา ความชอบ
ธรรม ตลอด เวลา 4 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ระลึก
ถึง ข้า พระองค์ ด้วย ความ โปรดปราน ซึ่ง พระองค์ ทรง มี
ต่อ ประชาชน ของ พระองค์ โอ ขอ ทรง ประทาน ความ รอด
ของ พระองค์ให้แก่ข้า พระองค์ 5 เพื่อ ข้า พระองค์ จะ เห็น
ความ เจริญ รุ ง่ เรือง ของ บรรดา ผู้ เลือกสรร ของ พระองค์
เพื่อ ข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ์ ในความยินดีแห่งประชาชาติ
ของ พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ อวด ได้ ร่วม กับ มรดก
ของ พระองค์ 6 ทัง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และ บรรพบุรุษ
ของข้า พระองค์ได้กระทํา บาปแล้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้
กระทํา ความ ชัว่ ช้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ กระทํา อย่าง
ชัว่ ร้าย 7 บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เมื่อ ท่าน อยู่
ใน อียป
ิ ต์ ท่าน มิได้เข้า ใจ การ มหัศจรรย์ ของ พระองค์ ท่าน
มิได้ระลึก ถึง ความเมตตาอันอุ ดมของพระองค์ แต่ได้กบฏ
ต่อ พระองค์ที่ทะเล ที่ทะเลแดง 8 ถึง กระนั ้น พระองค์ ยัง
ทรง ช่วย ท่าน ให้ รอด เพราะ เห็น แก่ พระนาม ของ พระองค์
เพื่อ พระองค์ จะ ให้ ทราบ ถึง ฤทธา นุ ภาพ อัน ใหญ่ ยิง่ ของ
พระองค์ 9 พระองค์ทรง ขนาบ ทะเลแดง มันก็แห้งไป และ
พระองค์ ทรง นํา ท่าน ข้าม ที่ ลึก อย่าง กับ เดิน ข้าม ถิน
่ ทุรกัน
ดาร 10 พระองค์จึง ทรง ช่วย ท่าน ให้ พ้นมือ ของ ผู้ที่เกลียด
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ชัง ท่าน และ ไถ่ ท่าน จาก เงื้อม มือ ของ ศัตรู 11 และ นํ้า ท่วม
ปฏิปักษ์ ของท่าน เขาไม่ เหลือ สัก คนเดียว 12 แล้วท่านเชื่อ
พระ วจนะ ของ พระองค์ ท่าน ร้อง เพลง สรรเสริญ พระองค์
13 แต่ไม่ช้า ท่าน ก็ ลืม พระ ราช กิจ ของ พระองค์เสีย ท่าน ไม่
คอยพระดํารัส ปรึกษาของพระองค์ 14 แต่ในถิน
่ ทุรกัน ดาร
นั ้น ท่านมี ความอยากอย่างรุ นแรง และได้ ทดลองพระเจ้า
ในทะเลทราย 15 พระองค์ทรงประทานสิง่ ที่ ท่านขอ แต่ทรง
ใช้ โรค ผอม แห้ง มา ท่ามกลาง จิตใจ ท่าน 16 เมื่อ คนใน ค่าย
ริษยาโมเสสและอาโรนวิสุทธิชนของพระเยโฮวาห์ 17 พื้น
แผ่นดินอ้า ปากกลืน ดาธานและทับ คณะอาบี รม
ั เสีย 18 ไฟ
ระเบิด ใน คณะ ของ ท่าน และ เปลว เพลิง ผลาญ คน ชัว่ เสีย
19 ท่านได้ สร้างลูกวัว ในโฮเรบและนมัสการรู ป เคารพหล่อ
20 ท่านจึง เอาสง่า ราศี ของพระเจ้า แลกกับ รู ป ของวัวที่ กิน
หญ้า 21 ท่านลืมพระเจ้า พระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของท่าน ผู้ได้ทรง
กระทํา พระราชกิจ ใหญ่ โตในอียป
ิ ต์ 22 ทําการมหัศจรรย์ ใน
แผ่น ดิน ของฮามและสิง่ น่า คร้ามกลัวที่ ทะเลแดง 23 เพราะ
ฉะนั ้น พระ องค์ ตรัสว่า จะ ทําลาย ท่าน เสีย ดี แต่โมเสส ผู้
เลือกสรร ของ พระองค์ได้มายืน เฝ้า ทัดทาน พระองค์ เพื่อ
หัน พระพิโรธ ของ พระองค์ เสีย จาก การ ทําลาย 24 แล้วท่า
นก็ดูถูก แผ่นดินอันร่ มรืน
่ นั ้น ท่าน ไม่ เชื่อ พระ วจนะ ของ
25
พระองค์
ท่าน บ่น อยู่ ใน เต็นท์ ของ ท่าน และ ไม่ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ทรงยก
พระหัตถ์ ของพระองค์ ปฏิญาณต่อ ท่าน ว่า จะทําให้ ท่านล้ม
ตาย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร 27 และ จะ กระจาย เชื้อ สาย ของ ท่าน
ไป ท่ามกลาง ประชาชาติ หว่าน เขา ไป ทัว่ ประเทศ ทัง้ หลาย
28 แล้วท่า นก็ ไป ติดพัน อยู่ กับ พระ บา อัล แห่ง เมือง เป โอร์
และ รับ ประทาน เครือ
่ ง สัตว บูชา ที่ บูชา พระ ตาย 29 ท่าน
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ยัว่ เย้า พระองค์ให้ทรง กริว้ ด้วย การก ระ ทํา ของ ท่าน และ
โรค ระบาด เกิด ขึ้น ท่ามกลาง ท่าน 30 แล้วฟีเน หัส ได้ ยืน
ขึ้น จัดการลงโทษและโรคระบาดนั ้นก็หยุด 31 ที่เขาทํา นั ้น
พระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่ เขาตลอดทุก ชัว่
อายุ สืบ ต่อ ไปเป็น นิ ตย์ 32 ท่านทําให้พระองค์กรวท
ิ้ ี่ น้ํา แห่ง
การโต้เถียง เพราะเรือ
่ งของท่านนี้ โมเสสก็ พลอยเสีย หาย
ด้วย 33 เพราะท่านทําให้จิตใจโมเสสขมขื่น ดัง นั ้นริม ฝีปาก
ของเขาจึง พูด ถ้อยคํา หุนหัน 34 ท่านมิได้ทําลายชนชาติ ทัง้
หลาย ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา ท่าน ไว้ 35 แต่ท่าน
ได้ ปะปนกับ ประชาชาติเหล่า นั ้น และหัด ทํา อย่างที่ เขาทํา
กัน 36 ท่านปรนนิ บัติรู ปเคารพของเขาซึ่ง กลายเป็น บ่ วงสํา
หรับท่าน 37 ท่าน ฆ่า บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ ท่าน ถวาย
เป็นเครือ
่ งสักการบูชาแก่ปีศาจ 38 ท่านเทโลหิตผู้ไร้ผิดออก
มาคือ โลหิตบุตรชายบุตรสาวของท่าน ผู้ซึ่ง ท่านได้ ฆ่า เป็น
เครือ
่ ง สักการ บูชา แก่รู ป เคารพ แห่ง คา นา อัน แผ่นดินก็
มลทิน ไปด้วยโลหิต 39 ท่านจึง เป็น คนไม่ สะอาดด้วยการก
ระ ทํา ของ ท่าน และ ประพฤติ เยีย
่ ง โสเภณี ใน การก ระ ทํา
40
ของท่าน แล้ว ความกริว้ ของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่ง ขึ้น ต่อ
ประชาชนของพระองค์ และพระองค์ทรงรังเกียจมรดกของ
พระองค์ 41 พระองค์ทรงมอบท่านไว้ในมือ ประชาชาติต่างๆ
บรรดา ผู้ที่เกลียด ท่าน จึง ปกครอง เหนื อ ท่าน 42 ศัตรู ของ
ท่าน ได้ บีบ บัง คับท่าน และ ท่าน ตก ไป อยูใต้
่ อํานาจ ของ เขา
43 พระองค์ทรงช่วยท่านให้ พ้น หลายครัง
้ แต่ท่านมัก กบฏ
ใน จุด ประสงค์ ของ ท่าน และ ถูก เหยียด ลง ด้วย ความ ชัว่
ช้า ของ ท่าน 44 ถึง อย่างไร เมื่อ พระองค์สดับ เสียง ร้อง ทูล
ของท่าน พระองค์ทรงสนพระทัย ในความทุกข์ ใจของท่าน
45 เพื่อ เห็น แก่ท่าน พระองค์ทรง ระลึก ถึง พันธ สัญญา ของ
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พระองค์ และ กลับ ทรง กรุ ณา ตาม ความ เมตตา อันอุ ดม
ของพระองค์ 46 พระองค์ทรงให้ท่านได้ รบ
ั ความสงสารจาก
47
บรรดาผู้ที่ได้ยึด ท่านไปเป็น เชลย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ให้รอด และ ขอ ทรง รวบรวม ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
จากท่ามกลางประชาชาติต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะ
โมทนาขอบพระคุณ พระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ และเริง
โลดในการสรรเสริญ พระองค์ 48 จงถวายสาธุการแด่ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล แต่นิ รัน ดร์กาล จนถึง นิ รัน
ดร์กาล และขอประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “เอเมน” จงสรร
เสริญพระเยโฮวาห์เถิด

107

เล่มที่ ห้า ซึ่ง เปรียบ กับ หนั งสือ พระ ราช บัญญัติ เกี่ย
วกับ พระเจ้า และ พระ วจนะ ของ พระองค์ การ ตัก เตือน ให้
สรรเสริญพระเจ้า
1 โอ จง โมทนา ขอบ พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ
พระองค์ประเสริฐ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็นนิ ตย์ 2 ให้ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ไว้แลว
้ กล่าวดังนั ้นเถิด
คือ ผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือ ของปรปักษ์ 3 และรวบรวม
เข้ามาจากแผ่นดินทัง้ หลาย จากตะวันออก และจากตะวัน
ตก จากเหนื อและจากใต้
การปฏิบัติตามกฎต่างๆของพระเจ้า
4 เขาก็พเนจรอยูใ่ นป่ าในที่แห้งแล้ง หาไม่พบทางที่จะเข้า
นคร ซึ่ง พอ จะ อาศัย ได้ 5 หิวโหย และ กระหาย จิต ใจ ของ
เขา ก็ อ่อน ระอา ไป ใน ตัว เขา 6 แล้ว ใน ความ ยาก ลําบาก
ของ เขา เมื่อ เขา ร้อง ทูล พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง ช่วย
เขา ให้ พ้น จาก ความ ทุกข์ ใจ ของ เขา 7 พระองค์ทรง นํา เขา
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ไป ใน ทาง ตรง จน เขา มา ถึง นคร ซึ่ง พอ จะ อาศัย ได้ 8 โอ
ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์
เพราะการมหัศจรรย์ ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ 9 เพราะ ผู้ที่กระหาย พระองค์ทรง ให้ เขา อิม
่ และ
ผู้ที่หิว พระองค์ทรงให้ เขาหนําใจด้วยของดี 10 ผู้ที่นั ่ง อยู่ ใน
ความมืดและเงามัจจุราช ถูกขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและ
ติด ตรวน 11 เพราะเขากบฏต่อ พระวจนะของพระเจ้า และ
หยามคํา ปรึกษาขององค์ผู้สูงสุด 12 พระองค์จึง ทรงกระทํา
จิตใจของเขาทัง้ หลายให้ ถ่อมลงด้วยงานหนั ก เขาล้ม ลง
และ ไม่มีใคร ช่วย 13 แล้ว ใน ความ ยาก ลําบาก ของ เขา เมื่อ
เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงให้เขารอดจากความ
ทุกข์ ใจ ของ เขา 14 พระองค์ทรง นํา เขา ออก มา จาก ความ
มืด และเงามัจจุราช และทรงระเบิด พันธนะของเขาให้ขาด
สะบัน
้ 15 โอ ให้เขาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์เพราะความดี
ของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ ของพระองค์ที่มีต่อบุตร
ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ 16 เพราะ พระองค์ ทรง พัง ประตูทอง
สัมฤทธิและ
ทรง ตัด ซี่ ลูกกรง เหล็ก เสีย 17 เขา เป็น คน โง่
์
เพราะ การ ละเมิด ของ เขา และ เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ เขา
เขา ต้อง ทน ความ ทุกข์ยาก 18 จิต ใจ เขา รังเกียจ อาหาร ทุก
ชนิ ด และ เข้าไป ใกล้ประตูความ ตาย 19 แล้ว ใน ความ ยาก
ลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรง
ให้ เขารอดจากความทุกข์ ใจของเขา 20 พระองค์ทรงใช้ พระ
วจนะของพระองค์ ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้ พ้น จาก
สิง่ ต่างๆ ที่ จะ ทําลาย เขา 21 โอ ให้เขา ขอบ พระ คุณ พระ เย
โฮ วาห์ เพราะ ความ ดี ของ พระองค์ เพราะ การ มหัศจรรย์
ของ พระองค์ที่มีอยูต่
่ อบุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ 22 และ ให้
เขา ถวาย เครือ
่ ง สักการ บูชา โมทนา พระ คุณ และ เล่า พระ

เพลงสดุดี 107:23

152

เพลงสดุดี 107:40

ราช กิจ ของ พระองค์ ด้วย ความ ชื่นบาน 23 ผู้ที่ลง เรือ ไป ใน
ทะเล ทํา อาชีพ อยู่ บนนํ้า กว้างใหญ่ 24 เขาได้เห็ นพระราช
กิจ ของพระเยโฮวาห์ และการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในที่
นํ้าลึก 25 เพราะพระองค์ ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลมพายุ
ซึ่ง ให้คลื่น ทะเลกําเริบ 26 คนเหล่า นั ้น ถูก ซัด ขึ้น ไปสู่ ท้องฟ้า
และลงไปสู่ที่ลึก ใจของเขาละลายไปเพราะเหตุความยาก
ลําบาก 27 เขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิน
้ ปัญญา
ลง 28 แล้ว ใน ความ ยาก ลําบาก ของ เขา เมื่อ เขา ร้อง ทูล
พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยนํา เขาออกจากความทุกข์
ใจ ของ เขา 29 พระองค์ทรง กระทํา ให้พายุสงบ ลง และ คลื่น
ทะเล ก็นิ่ ง 30 แล้ว เขา ก็ยินดีเพราะ เขา มี ความ เงียบ และ
พระองค์ทรงนําเขามายังท่าที่เขาปรารถนา 31 โอ ให้เขาขอบ
พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ ความ ดี ของ พระองค์ เพราะ
การมหัศจรรย์ ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทัง้ หลายของมนุษย์
32 ให้เขา ยอ พระ เกียรติพระองค์ในชุมนุม ประชาชน และ
สรรเสริญ พระองค์ ในที่ ประชุม ของผู้อาวุโส 33 พระองค์ทรง
เปลี่ยนแม่น้ํา ให้ เป็น ถิน
่ ทุรกัน ดาร นํ้าพุให้เป็น ดิน แห้ง ผาก
34 แผ่นดินที่มีผลดกให้เป็ นที่แห้งแล้ง เพราะเหตุ ความโหด
ร้ายของชาวเมือง 35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิน
่ ทุรกัน ดารให้
เป็น สระนํ้า แผ่นดิน แห้ง ผากให้ เป็น นํ้าพุ 36 และพระองค์
ทรงให้คนหิวโหยอาศัยที่นั ่น เพื่อเขาจะสถาปนานครซึ่งพอ
จะอาศัยได้ 37 เขาหว่านนา และปลูกสวนองุน
่ และได้ ผลดก
มาก 38 โดยพระพรของพระองค์ เขาทัง้ หลายทวีผลมากยิง่
และพระองค์มิได้ทรงให้ววั ของเขาลดจํานวนลง 39 เมื่อ เขา
ถูก ทําให้ น้อยลงและถูก เหยียดให้ ต่ํา โดยการบีบ บัง คับกับ
ความ ยาก ลําบาก และ ความ โศก เศร้า 40 พระองค์ทรง เท
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ความดู หมิน
่ ลงบนเจ้า นาย ทรงกระทํา ให้ เขาพเนจรไปใน
ถิน
่ ทุรกัน ดารที่ไม่มีหนทาง 41 แต่พระองค์ทรงยกคนขัดสน
ขึ้นจากความทุกข์ยาก และกระทําให้ครอบครัวของเขามาก
อย่าง ฝูง แพะ แกะ 42 คน ชอบ ธรรม จะ เห็น และ ยินดี และ
ความ ชัว่ ช้า ทัง้ ปวง ก็ จะ ปิดปาก ของ มัน 43 ผู้ใด ฉลาด และ
จะรักษาสิง่ เหล่า นี้ ก็จะเข้าใจถึง ความเมตตาของพระเยโฮ
วาห์

108

วิด

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดา

1

โอ ข้า แต่พระเจ้า จิต ใจ ของ ข้า พระองค์มัน
่ คง ข้า
พระองค์ จะ ร้อง เพลง และ ร้อง เพลง สรรเสริญ ด้วย จิตใจ
ของ ข้า พระองค์ 2 พิณ ใหญ่ และ พิณ เขา คู่เอ๋ย จง ตื่น เถิด
ข้าพเจ้าจะปลุกอรุ ณ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะ
สรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ข้าพระองค์จะร้อง
เพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 4 เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิง่ เหนื อฟ้าสวรรค์ ความจริง
ของพระองค์สูงถึงเมฆ
5

การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ ทรง เป็นที่เชิดชูเหนื อ ฟ้า สวรรค์
ขอสง่า ราศี ของพระองค์อยูเหนื
่
อ ทัว่ แผ่น ดิน โลก 6 ขอทรง
ช่วย ให้ รอด โดย พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์ และ ทรง ตอบ
ข้า พระองค์ เพื่อ ว่า ผู้ที่พระองค์ทรง รัก จะ ได้ รับ การ ช่วย
ให้พ้น 7 พระ เจ้า ได้ ตรัสด้วย ความ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ว่า
“เรา จะ ปีติยินดี เรา จะ แบ่ง เมือง เชเคม และ แบ่ง หุบเขา
เมืองสุ คคทออก 8 กิ เลอาดเป็น ของเรา มนัส เสห์ เป็น ของ
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เรา เอฟราอิมเป็นที่ กัน ศีรษะของเรา ยูดาห์ เป็น ผู้ ตัง้ พระ
ราชบัญญัติของเรา 9 โมอับ เป็นอ่างล้างชําระของเรา เรา
เหวีย
่ ง รองเท้า ของ เรา ลง บน เอ โดม เรา โห่ ร้อง ด้วย ความ
มี ชัย เหนื อ ฟี ลิ ส เตีย” 10 ผู้ใด จะ นํา ข้าพเจ้า เข้าไป ใน นคร
ที่มีป้อม ผู้ใดจะนําข้าพเจ้าไปยังเอโดม 11 โอ ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์มิได้ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว หรือ โอ
ข้า แต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรง ออก ไป กับ กองทัพ ของ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย แล้ว ละ 12 ขอ ประทาน ความ ช่วย เหลือ
เพื่อ ต่อ ต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือ ของ
มนุษย์ก็ไร้ ผล 13 โดย พระเจ้า เอง ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย จะ ปฏิ
บัติอย่างเข้ม แข็ง พระองค์เองจะทรงเป็น ผู้เหยียบคู่อริของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายลง

109
ดาวิด บ่น เรือ
่ งพวกศัตรู ที่นิ นทาท่าน ถึง หัว หน้า นั กร้อง
เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญ ขออย่าทรง

นิ่ ง เสีย 2 เพราะปากของคนชัว่ และปากของคนหลอกลวง
อ้าใส่ข้าพระองค์อยูแล้
่ ว พวกเขาได้พูดปรักปรําข้าพระองค์
ด้วยลินม
้ ุสา 3 เขาทัง้ หลายล้อมข้า พระองค์ไว้ด้วยถ้อยคํา
เกลียดชัง และโจมตี ข้า พระองค์อย่างไร้เหตุ 4 เขาเป็น พวก
ปฏิปักษ์ ต่อ ข้า พระองค์ แทนความรัก ของข้า พระองค์ ส่วน
ข้า พระองค์ได้อธิษฐาน เท่านั ้น 5 เขา ตอบแทน ข้า พระองค์
ด้วยความชัว่ แทนความดี และความเกลียดชัง แทนความ
รักของข้าพระองค์ 6 ขอทรงตัง้ คนชัว่ ให้อยูเหนื
่
อเขาและให้
ซาตานยืน อยูที
่ ่มือขวาของเขา 7 เมื่อ พิจารณาคดี ก็ให้เขา
ปรากฏว่าเป็นผู้กระทําผิด และให้คําอธิษฐานของเขากลาย
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เป็น ความบาป 8 ขอให้วัน เวลาของเขาน้ อย ขอให้อีกผู้หน่ึ
งมา ยึด ตําแหน่ ง ของ เขา 9 ขอ ให้ลูก ของ เขา กําพร้า พ่อ
และภรรยาของเขาเป็นม่าย 10 ขอให้ลูก ของเขาต้องเร่รอ
่ น
ขอทาน เรือ
่ ย ไป ขอ ให้เขา หา อาหาร จาก ที่ รกร้าง ว่าง เปล่า
ของเขา 11 ขอให้เจ้า หนี้ มายึด ของทัง้ สินที
้ ่ เขามีอยู่ ขอคน
ต่างถิน
่ มาปล้นผลงานของเขาไป 12 ขออย่าให้ผู้ใดเอ็นดูเขา
อย่าให้ผู้ใดสงสารลูกกําพร้าพ่อของเขา 13 ขอให้ทายาทของ
เขาถูก ตัด ออก และในคนชัว่ อายุ ต่อ มาก็ขอให้ชื่อ ของเขา
ถูก ขีด ฆ่า ออกเสีย 14 ขอให้ความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของ
เขา ยัง เป็นที่จํา ได้อยูต่
่ อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ อย่า ให้
บาปของมารดาเขาลบเลือนไป 15 ขอให้บาปเหล่า นั ้น อยู่ต่อ
เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอไป เพื่อ พระองค์ จะทรง
ตัด การระลึก ถึง เขาเหล่า นั ้น เสีย จากแผ่น ดิน โลก 16 เพราะ
เขา ไม่ จดจํา ที่ จะ แสดง ความ เอ็นดู แต่ข่มเหง คนจน และ
คน ขัดสน เพื่อ จะ ฆ่า คน ที่ เศร้า ใจเสีย 17 เขา รัก ที่ จะ แช่ง
ขอ ให้คํา แช่ง ตก บน เขา เขา ไม่ ชอบ การ ให้พร ขอ พร จง
ห่างไกลจากเขา 18 เขาเอาการแช่ง ห่ม ต่างเสื้อผ้า ของเขา
ขอ ให้ซึม เข้าไป ใน กาย ของ เขา อย่าง นํ้า ขอ ให้ซึม เข้าไป ใน
กระดูก ของ เขา อย่าง นํ้ามัน 19 ให้เหมือน เครือ
่ ง แต่ง กาย
ที่ คลุม เขา อยู่ เหมือน เข็มขัด ที่ คาด เขา ไว้เสมอ 20 ทัง้ นี้ ขอ
ให้เป็น บําเหน็ จ จาก พระ เย โฮ วาห์แก่พวก ปฏิปักษ์ ของ ข้า
พระองค์ แก่ผู้ที่กล่าว ร้าย ต่อ ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ 21 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า คือ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ทรง กระทํา เพื่อ
ข้า พระองค์ โดย เห็น แก่ พระนาม ของ พระองค์ เพราะ ว่า
ความ เมตตา ของ พระองค์ นั ้น ประเสริฐ ขอ ทรง ช่วย ข้า
พระองค์ให้พ้น 22 เพราะข้าพระองค์ ยากจนและขัดสน และ
จิตใจของข้า พระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายใน 23 ข้า พระองค์สิ้น
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สุด ไป แล้ว อย่าง เงา ตอน เย็น ข้า พระองค์ถูก สลัด ออก
เหมือน ตัก
๊ แตน 24 เข่า ของ ข้า พระองค์ก็อ่อน เปลี้ย เพราะ
การ อด อาหาร ร่างกาย ของ ข้า พระองค์ก็ซูบ ผอม ไป 25 ข้า
พระองค์ กลายเป็นที่ตําหนิ ติเตียนของเขา เมื่อเขามองดู ข้า
พระองค์ เขาก็ สัน
่ ศีรษะ 26 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ โอ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้รอด ตาม ความ เมตตา ของ พระองค์ 27 เพื่อ เขา
จะทราบว่า นี่ เป็น ฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ พระองค์ได้ทรง กระทํา การ นี้ 28 ให้เขา แช่ง ไป แต่ขอ
พระองค์ ทรงอํานวยพระพร เมื่อ เขาลุก ขึ้น ขอให้เขาได้อาย
แต่ขอให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ยินดี 29 ขอให้พวกปฏิปักษ์ ของ
ข้าพระองค์ หม
่ ความอัปยศ ขอให้ความอับอายสวมกายเขา
อย่างเสื้อคลุม 30 ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์เป็น อย่างมาก ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระองค์
ท่ามกลาง คน มาก หลาย 31 เพราะ พระองค์ จะ ทรง ประทับ
ขวามือ ของคนขัดสน เพื่อ ทรงช่วยเขาให้ พ้น จากคนที่ ปรับ
โทษจิตใจเขานั ้น

110

พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน ให้กษั ตริยมี
์ อํานาจ ครอบ
ครอง เพลงสดุดีของดาวิด
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า
“จงนั ่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของเจ้า
เป็น แท่น รองเท้า ของ เจ้า” 2 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ใช้ คทา
ทรงฤทธิ์ ของพระองค์ ท่านไปจากศิโยน จงครอบครองท่า
มก ลาง ศัตรู ของ พระองค์ ท่าน เถิด 3 ชนชาติของ พระองค์
ท่านจะสมัครถวายตัว ของเขาด้วยความเต็มใจ ในวัน แห่ง
ฤทธิอ
่ งประดับ แห่ง ความ
์ าํ นาจของพระองค์ท่าน ด้วยเครือ
บริสุทธิ์ จาก ครรภ์ ของ อรุ โณทัย นํ้าค้าง แห่ง วัย หนุ่ม เป็น
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ของพระองค์ท่าน 4 พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแล้ว และจะ
ไม่เปลี่ย นพระทัย ของพระองค์ว่า “เจ้าเป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์
ตาม อย่าง ของ เมล คี เซ เดค” 5 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ประทับ
ข้าง ขวา หัตถ์ ของ พระองค์ท่าน พระองค์จะ ทรง ทลาย บร
รดากษั ตริย์ ในวันที่ ทรงพระพิโรธ 6 พระองค์จะทรงกระทํา
การ พิพากษา ท่ามกลาง ประชาชาติให้ซากศพ เต็ม ไป หมด
พระองค์จะทรงทลายผู้เป็นประมุขทัว่ แผ่นดินโลกอันกว้าง
ขวาง 7 พระองค์ท่านจะทรงดื่ม จากลําธารข้างทาง ฉะนั ้น
พระองค์ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ้น

111

จง สรรเสริญ พระเจ้า สําหรับ พระ ราช กิจ ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระ
เย โฮ วาห์ ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้าพเจ้า ใน คณะ ผู้เที่ยง ธรรม
ในชุมนุมชน 2 บรรดาพระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่
เป็นที่ ค้นคว้า ของทุก คนที่พอใจ 3 พระราชกิจ ของพระองค์
สูงส่ง และมีเกียรติ และความชอบธรรมของพระองค์ดํารง
อยูเป็
่ น นิ ตย์ 4 พระองค์ได้ทรง ให้ พระ ราช กิจ มหัศจรรย์
ของ พระ องค์ เป็นที่จดจํา พระ เย โฮ วาห์ ทรง มี พระคุณ
และ เต็ม ไป ด้วย พระ กรุ ณา 5 พระองค์ประทาน อาหาร
ให้ผู้ที่เกรงกลัว พระองค์ พระองค์จะทรงจดจํา พันธสัญญา
ของ พระองค์เสมอ 6 พระองค์ได้ทรง สําแดง ฤทธา นุ ภาพ
แห่ง พระ ราช กิจ ของ พระองค์แก่ประชาชน ของ พระองค์
เพื่อ จะ ทรง ประทาน มรดก ของ บรรดา ประชาชาติแก่เขา
7 พระ หัตถกิจ ของ พระองค์ นั ้น สุ จริต และ ยุติธรรม และ
พระ บัญญัติทัง้ หลาย ของ พระองค์ก็ไว้ใจ ได้ 8 สถาปนา อยู่
เป็น นิ จ กาล และ ประกอบ ความ จริงกับ ความ เที่ยง ธรรม
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พระองค์ทรง ใช้การ ไถ่ให้มายัง ประชาชน ของ พระองค์
พระองค์ทรง บัญชา พันธ สัญญา ของ พระองค์เป็น นิ ตย์
พระนามของพระองค์บริสุทธิและน่
าคร้ามกลัวจริงๆ
์
จงยําเกรงพระเยโฮวาห์

10 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็ นทีเ่ ริม
่ ต้นของสติปัญญา

บรรดา ผู้ที่ปฏิบัติตาม พระ บัญญัติของ พระองค์ก็ได้ความ
เข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้าดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์

112
พระสัญญาต่างๆสําหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
1 จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด คนที่ เกรง กลัว พระ เย
โฮวาห์ก็เป็นสุข คือผู้ปีติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของ
พระองค์ 2 เชื้อ สายของเขาจะทรงอานุภาพในแผ่น ดิน ชัว่
อายุที่เที่ ยงธรรมจะรับ พระพร 3 ทรัพย์ศฤงคารและความ
มัง่ คังม
่ ีอยูใน
่ เรือน ของ เขา และ ความ ชอบ ธรรม ของ เขา
ดํารงอยูเป็
่ น นิ ตย์ 4 ความสว่างจะโผล่ ข้น
ึ มาในความมืด ให้
คนเที่ยงธรรม เขามีความเมตตา เต็ม ไปด้วยความสงสาร
และชอบธรรม 5 คนที่ดีจะแสดงความเมตตาคุณและให้ยืม
เขาจะดําเนิ น การของเขาด้วยความยุติธรรม 6 แน่ นอนเขา
จะไม่ ถดถอยเป็น นิ ตย์ คนจะระลึก ถึง คนชอบธรรมอยูเป็
่ น
นิ ตย์ 7 เขาจะไม่กลัวข่าวร้าย จิตใจของเขายึดแน่ น วางใจใน
พระเยโฮวาห์ 8 จิตใจของเขาแน่ว แน่ เขาจะไม่กลัว จนกว่า
จะเห็น ความประสงค์ ต่อ ศัตรู ของเขาสําเร็จ 9 เขาแจกจ่าย
เขา ได้ให้แก่คน ยากจน ความ ชอบ ธรรม ของ เขา ดํารง เป็น
นิ ตย์ เขาของเขาจะถูกเชิดชู ข้น
ึ ด้วยเกียรติ 10 คนชัว่ จะเห็น
แล้ว เป็น ทุกข์ใจ เขาขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน แล้ว ละลายไป ความ
ปรารถนาของคนชัวน
้ จะสูญเปล่า
่ ัน
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จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์
จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด โอ บรรดา ผู้รับ
ใช้ของ พระ เย โฮ วาห์เอ๋ย จง สรรเสริญ เถิด จง สรรเสริญ
พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ 2 สาธุการ แด่ พระนาม ของ พระ
เย โฮ วาห์ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้น ไป เป็น นิ ตย์ 3 ตัง้ แต่ที่ดวง
อาทิตย์ขึ้น จนถึง ที่ดวง อาทิตย์ตก พระนาม ของ พระ เย โฮ
วาห์เป็นที่สรรเสริญ 4 พระ เย โฮ วาห์ ประ ทับอยู่ สูง เหนื อ
ประชาชาติทัง้ ปวง และ สง่า ราศี ของ พระองค์ สูง เหนื อ ฟ้า
สวรรค์ 5 ไม่มีพระใดเป็น เหมือ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เรา ผู้ประทับ บนที่สูง 6 ผู้ถ่อมพระทัย ลงทอดพระเนตรสิง่
ทัง้ ปวง ใน ฟ้า สวรรค์ และ แผ่น ดิน โลก 7 พระองค์ทรง ยก
คน ยากจน ขึ้น มา จาก ผงคลี และ ทรง ยก คน ขัดสน ขึ้น มา
จากกองขี้เถ้า 8 เพื่อ ให้เขานั ่งกับ บรรดาเจ้า นาย คือ บรรดา
เจ้า นายแห่ง ชนชาติ ของ พระองค์ 9 พระองค์โปรด ให้ หญิง
หมันมี บ้านอยู่ เป็น แม่ที่ชื่นบานมีบุตร จงสรรเสริญ พระเย
โฮวาห์เถิด
1

114

จง ยําเกรง พระเจ้า เพราะ บรรดา พระ ราช กิจ ของ
พระองค์
1 เมื่ออิส ราเอลออกไปจากอียป
ิ ต์ คือวงศ์ วานของยาโคบ
ไป จาก ชนชาติ ต่าง ภาษา 2 ยูดาห์ กลาย เป็น สถาน บริสุทธิ์
ของพระองค์ อิสราเอลเป็น อาณาจักรของพระองค์ 3 ทะเล
มองแล้วหนี จอร์แดนหันกลับ 4 ภูเขากระโดดเหมือนแกะผู้
เนิ น เขากระโดดเหมือนลูก แกะ 5 เป็น อะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย
เจ้าจึงหนี แม่น้าํ จอร์แดนเอ๋ย เจ้าจึงหันกลับ 6 ภูเขาเอ๋ย เจ้า
จึงกระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือน
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ลูกแกะ 7 แผ่นดินเอ๋ยสัน
่ เทิม
้ เถิด ต่อเบื้องพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าของยาโคบ 8 ผู้ให้หินเป็น
สระนํ้า หินเหล็กไฟเป็นนํ้าพุ

115

จงมัน
่ ใจในพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ มิใช่แก่เหล่า ข้า พระองค์
มิใช่แก่เหล่า ข้า พระองค์ พระเจ้า ข้า แต่ขอ ถวาย สง่า
ราศีแด่พระนาม ของ พระองค์ เพราะ เห็น แก่ ความ เมตตา
ของ พระองค์ และ ความ จริง ของ พระองค์ 2 ทําไม บรรดา
ประชาชาติ จะ กล่าว ว่า “บัดนี้ พระเจ้า ของ เขา ทัง้ หลาย อยู่
ไหนเล่า” 3 แต่พระเจ้า ของเราทัง้ หลายอยู่ ในฟ้า สวรรค์ สิ่ง
ใด ที่พระองค์พอ พระทัย พระองค์ก็ทรง กระทํา 4 รู ป เคารพ
ของ คน เหล่า นั ้น เป็น เงิน และ ทองคํา เป็น หัตถกรรม ของ
มนุษย์ 5 รู ป เห ล่านั ้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดู ไม่ ได้
6 มีหู แต่ฟัง ไม่ได้ยน
ิ มีจมูก แต่ดม ไม่ได้ 7 มีมือ แต่คลํา
ไม่ได้ มีเท้า แต่เดิน ไม่ได้ รู ป เหล่า นั ้น ทํา เสียง ใน คอ ไม่ได้
8 ผู้ที่ทํา รู ป เหล่า นั ้น จะเป็ น เหมือนรู ป เหล่า นั ้น เออ บรรดา
ผู้ที่วางใจ ใน รู ป เห ล่านั ้นก็เช่น กัน 9 โอ อิสราเอล เอ๋ย จง
วางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็น ความอุปถัมภ์
และเป็น โล่ ของเขาทัง้ หลาย 10 โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จง
วางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็น ความอุปถัมภ์
และ เป็น โล่ ของ เขา ทัง้ หลาย 11 ท่าน ผู้ เกรง กลัว พระ เย โฮ
วาห์เอ๋ย จง วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์เถิด พระองค์ทรง เป็น
ความอุปถัมภ์ และเป็น โล่ ของเขาทัง้ หลาย 12 พระเยโฮวาห์
ทรง เป็น ห่วง เรา ทัง้ หลาย พระองค์จะ ทรง อํานวย พระพร
เรา ทัง้ หลาย พระองค์จะ ทรง อํานวย พระพร แก่วงศ์วาน
อิสราเอล พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่วงศ์วานอาโรน
1
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พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่ บรรดาผู้ที่ยํา เกรงพระ
เย โฮ วาห์ ทัง้ ผู้ น้ อย และ ผู้ใหญ่ 14 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
ให้ ท่าน เพิม
่ พูน ขึ้น ทัง้ ท่าน และ ลูก หลาน ของ ท่าน 15 ท่าน
ได้ รับ พระพร จาก พระ เย โฮ วาห์ผู้ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ และ
แผ่น ดิน โลก 16 ฟ้า สวรรค์ เป็น ฟ้า สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
แต่พระองค์ทรง ประทาน แผ่น ดิน โลก ให้แก่บุตร ทัง้ หลาย
ของมนุษย์ 17 คนตายไม่สรรเสริญพระเยโฮวาห์ หรือผู้ที่ลง
ไปสู่ที่สงัดก็เช่นนั ้น 18 แต่เราทัง้ หลายจะสรรเสริญพระเยโฮ
วาห์ ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้น ไปเป็น นิ ตย์ จงสรรเสริญ พระเยโฮ
วาห์เถิด
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การ ประกาศ ความ รัก ต่อ พระเจ้า เพราะ พระองค์ ทรง
ช่วยให้พ้น
1 ข้าพเจ้า รัก พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงสดับ เสียง
และคําวิงวอนของข้าพเจ้า 2 เพราะพระองค์ทรงเงีย
่ พระกร
รณสดับ ข้าพเจ้า เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จะทูล พระองค์ตราบ
เท่า ที่ข้าพเจ้า มีชีวิ ตอ ยู่ 3 ความ เศร้า โศก แห่ง ความ ตาย
มา ล้อม ข้าพเจ้า อยู่ ความ เจ็บ ปวด แห่ง นรก จับ ข้าพเจ้า
ไว้ ข้าพเจ้า ประสบ ความ ทุกข์ ใจ และ ความ ระทม 4 แล้ว
ข้าพเจ้า ร้อง ทูล ออก พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ว่า “โอ ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ช่วย ชีวต
ิ ข้า พระองค์ให้รอด ” 5 พระ
เย โฮ วาห์ ทรง พระ กรุ ณา และ ชอบ ธรรม พระเจ้า ของ เรา
ทัง้ หลายกอปรด้วยพระเมตตา 6 พระเยโฮวาห์ ทรงสงวน
คน รู ้ น้อย ไว้ เมื่อ ข้าพเจ้า ตกตํ่า พระองค์ทรง ช่วย ข้าพเจ้า
ให้รอด 7 โอ จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า เอ๋ย กลับ ไป สู่ที่พัก ของ
เจ้า เถิด เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา แก่เจ้า อย่า งบ
ริบูรณ์ 8 เพราะ พระองค์ ทรง ช่วย จิตใจ ข้า พระองค์ให้พ้น
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จากมัจจุราช ช่วยนั ยน์ ตาข้า พระองค์ จากนํ้าตา ช่วยเท้า ข้า
พระองค์จากการล้ม 9 ข้าพเจ้าจะดําเนิ นอยูเ่ ฉพาะเบื้องพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 10 ข้าพเจ้า เชื่อ
แล้ว เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงพูด ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความทุกข์ยาก
ใหญ่ยิง่ 11 ข้าพเจ้ากล่าวด้วยความเร่งร้อนว่า “คนเรานี้ เป็น
คนโกหกทัง้ นั ้น” 12 ข้าพเจ้า จะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮ
วาห์ได้ เนื่ องจากบรรดาพระราชกิจอันมพ
ี ระคุณต่อข้าพเจ้า
13 ข้าพเจ้า จะ ยก ถ้วย แห่ง ความ รอด และ ร้อง ทูล ออก พระ
นาม พระ เย โฮ วาห์ 14 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะ ทํา ตาม คํา ปฏิญาณ
ของข้าพเจ้า แด่ พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ประชาชนทัง้ ปวงของ
พระองค์ 15 มรณกรรมแห่ง วิสุทธิชนของพระองค์ สําคัญ ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
แท้จริง ข้า พระองค์ เป็น ผู้รับ ใช้ของพระองค์ พระเจ้า ข้า ข้า
พระองค์ เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ เป็น บุตร ชาย ของ หญิง
คนใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงแก้พันธนะของข้าพระองค์
17 ข้า พระองค์ จะ ถวาย เครือ
่ ง สักการ บูชา โมทนา พระคุณ
แด่พระองค์ และจะร้องทูล ออกพระนามของพระเยโฮวาห์
18 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของข้าพเจ้า แด่ พระ
เยโฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์ 19 ในบริเวณ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย ในท่ามกลาง
เธอ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

117

การ สรรเสริญ พระเจ้า เพราะ ความ เมตตา และ ความ
จริงของพระองค์
1 โอ ประชาชาติทัง
้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์เถิด 2 เพราะความ
เมตตาของพระองค์ที่มีต่อ เรานั ้น ใหญ่หลวง และความจริง
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ของ พระ เย โฮ วาห์ ดํารง เป็น นิ ตย์ จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ
วาห์เถิด
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การโมทนาขอบพระคุณ เพราะความรอดของพระเยโฮ
วาห์
1 โอ จง โมทนา ขอบ พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ
พระองค์ประเสริฐ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 2 บัดนี้ จงให้ อส
ิ ราเอลกล่าวว่า “ความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์” 3 บัดนี้ จงให้วงศ์วานอาโรนกล่า ว
ว่า “ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์” 4 บัดนี้ จงให้
บรรดาผู้ที่ยําเกรงพระเยโฮวาห์กล่าวว่า “ความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์” 5 ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูล พระเยโฮวาห์
ใน ยาม เป็น ทุกข์ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตอบ ข้าพเจ้า และ ทรง
ตัง้ ข้าพเจ้า ให้อยูใน
่ ที่กว้าง ขวาง 6 มีพระ เย โฮ วาห์อยูฝ่
่ าย
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ ไม่กลัว มนุษย์จะ ทํา อะไร แก่ ข้าพเจ้า
ได้เล่า 7 พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ฝ่ายข้าพเจ้า พร้ อมกับ ผู้ อ่นที
ื ่
ช่วยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้า
ต่อ คนที่เกลียดข้าพเจ้า นั ้น สําเร็จ 8 การวางใจในพระเยโฮ
วาห์ก็ดีกว่า ที่ จะ เชื่อ ใจ ใน มนุษย์ 9 การ วางใจ ใน พระ เย โฮ
วาห์ก็ดีกว่า ที่ จะ เชื่อ ใจ ใน เจ้า นาย 10 ประชาชาติทัง้ หลาย
ได้ ล้อมข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระนามพระ
เยโฮวาห์ 11 เขาทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า ล้อมรอบข้าพเจ้า
แต่ข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 12 เขา
ได้ ล้อมข้าพเจ้า เหมือนผึ้ง เขาทัง้ หลายดับ เสีย แล้ว เหมือน
เปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้าจะทําลายเขาในพระนามพระ
เย โฮ วาห์ 13 เจ้าได้ผลัก ข้าพเจ้า อย่าง แรง เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า
ล้ม ลง แต่พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยข้าพเจ้า 14 พระเยโฮวาห์
ทรง เป็น กําลัง และ บทเพลง ของ ข้าพเจ้า พระองค์ทรง มา
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เป็น ความ รอด ของ ข้าพเจ้า 15 เสียง แห่ง ความ ยินดี และ
ความ รอด อยู่ ใน พลับพลา ของ ผู้ ชอบ ธรรม ว่า “พระหัตถ์
ขวา ของ พระ เย โฮ วาห์ ห้าวหาญ นั ก 16 พระหัตถ์ ขวา ของ
พระ เย โฮ วาห์เป็นที่เชิดชู พระหัตถ์ ขวา ของ พระ เย โฮ วาห์
ห้าวหาญ นั ก” 17 ข้าพเจ้า จะ ไม่ตาย แต่ข้าพเจ้า จะ เป็น อยู่
และ ประกาศ พระ ราช กิจ ของ พระ เย โฮ วาห์ 18 พระ เย โฮ
วาห์ ทรงตี สอนข้าพเจ้า อย่างหนั ก แต่พระองค์ไม่ทรงมอบ
ข้าพเจ้า ไว้ กับ มัจจุราช 19 ขอ เปิด ประตู ความ ชอบ ธรรม
ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ เข้า ประตู นั ้น ไป และ จะ สรร เส ริญ
พระ เย โฮ วาห์ 20 นี่ คือ ประตู ของ พระ เย โฮ วาห์ คน ชอบ
ธรรม จะ เข้าไป ทาง นี้ 21 ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์
เพราะ พระองค์ ทรง ฟัง ข้า พระองค์ และ มา เป็น ความ รอด
ของ ข้า พระองค์ 22 ศิลา ซึ่ง ช่าง ก่อ ได้ ปฏิเสธ เสีย ได้กลับ
กลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว 23 การนี้ เป็นมาจากพระเยโฮวาห์
เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา 24 นี่ เป็นวัน ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ได้ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั ้น 25 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ให้รอดเถิด โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ บัดนี้ ขอ ประทาน ความ จําเริญ แก่ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายเถิด 26 ขอให้ท่านผู้เข้ามาในพระนามของ
พระ เย โฮ วาห์ จง ได้ รับ พระพร ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย อวยพร
ท่าน ทัง้ หลาย จาก พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ 27 พระเจ้า
ทรง เป็น พระ เย โฮ วาห์ ผู้ทรง ประทาน ความ สว่าง แก่เรา
จงผูก มัด เครือ
่ งบูชาด้วยเชือกไปถึง เชิง งอนของแท่ นบูชา
28 พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์
จะ สรรเสริญ พระองค์ พระองค์ทรง เป็น พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะเชิดชูพระองค์ 29 โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
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บรรดาคํา อธิษฐาน การสรรเสริญ และการประกาศว่า
จะเชื่อฟังพระเจ้า อาเลฟ (ก)
1 บรรดา ผู้ที่ดีรอบคอบ ใน ทาง ของ เขา ก็เป็ นสุ ข คือ
ผู้ที่ดําเนิ นตามพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ 2 ผู้ที่รักษา
บรรดา พระ โอวาท ของ พระองค์ก็เป็นสุข คือ ผู้ที่แสวงหา
พระองค์ ด้วย สุดใจ 3 ทัง้ ผู้ที่ไม่กระทํา ความ ชัว่ ช้า แต่เดิน
ตาม บรรดา พระ มรรคา ของ พระองค์ 4 พระองค์ได้ทรง
บัญชา ให้ เรา ทัง้ หลาย รักษา ข้อบัง คับ ของ พระองค์อย่าง
เคร่งครัด 5 โอ ขอ ให้ทาง ทัง้ หลาย ของ ข้า พระองค์ มัน
่ คง
6
ใน การ รักษา กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ แล้ว ข้า พระองค์ จะ
ไม่ได้รับ ความอาย เมื่อ ข้า พระองค์เอาใจใส่พระบัญญัติทัง้
สิน
้ ของพระองค์ 7 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยใจ
เที่ยงตรง เมื่อข้าพระองค์เรียนรู คํ
้ าตัดสินอันชอบธรรมของ
8
พระองค์ ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ โอ ขอ
อย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสียอย่างสิน
้ เชิงเลย
เบธ (ข)
9 หนุ่มๆ จะ รักษา ทาง ของ ตน ให้บริสุทธิได้
์ อย่างไร โดย
ระ แวด ระวัง ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์ 10 ข้า พระองค์
แสวงหา พระองค์ ด้วย สุดใจ ของ ข้า พระองค์ โอ ขอ อย่า
ให้ ข้า พระองค์ หลง ไป จาก พระ บัญญัติของ พระองค์ 11 ข้า
พระองค์ได้สะสม พระ ดํารัส ของ พระองค์ไว้ใน ใจ ของ ข้า
พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะไม่ ทําบาปต่อ พระองค์ 12 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ สาธุการแด่พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์
ของพระองค์แก่ข้า พระองค์ 13 ข้า พระองค์ ประกาศด้วยริม
ฝีปาก ของ ข้า พระองค์ ถึง บรรดา คํา ตัดสิน แห่ง พระโอษฐ์
ของพระองค์ 14 ข้า พระองค์ปีติยินดีในทางแห่ง บรรดาพระ
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โอวาทของพระองค์ มากเท่ากับ ในความมัง่ คัง่ ทัง้ สิน
้ 15 ข้า
พระองค์จะรําพึงถึงข้อบังคับของพระองค์ และเอาใจใส่ทาง
ทัง้ หลายของพระองค์ 16 ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์
ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์
กิเมล (ค)
17 ขอ ทรง กระทํา แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์อย่าง บริบูรณ์
เพื่อ ข้า พระองค์ จะ มีชีวิต และ จะ รักษา พระ วจนะ ของ
พระองค์ 18 ขอ เบิก ตา ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ
เห็น สิง่ มหัศจรรย์ จาก พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ 19 ข้า
พระองค์ เป็น คน พเนจร บน แผ่น ดิน โลก ขอ อย่า ทรง
ซ่อน พระ บัญญัติของ พระองค์ จาก ข้า พระองค์เสีย 20 จิต
ใจ ของ ข้า พระองค์เร่า ร้อน เพราะ ปรารถนา คํา ตัดสิน ของ
พระองค์ตลอด เวลา 21 พระองค์ทรง ขนาบ คน ยโส ที่ถูก
สาป แช่ง ผู้หลง ไป จาก พระ บัญญัติของ พระองค์ 22 ขอ
ทรง นํา การ ตําหนิ และ การ ประมาท ไป จาก ข้า พระองค์
เพราะ ข้า พระองค์ได้รักษา บรรดา พระ โอวาท ของ พระองค์
23 แม้เจ้า นาย นั ่ง ปรึกษา กัน ต่อสู้ ข้า พระองค์ แต่ผู้รบ
ั
24
ใช้ของพระองค์ได้รําพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ บรรดา
พระโอวาทของพระองค์ เป็น ความปีติยินดีของข้า พระองค์
เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์
ดาเลธ (ง)
25 จิตใจของข้า พระองค์ติดผงคลี ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของ
ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 26 ข้าพระองค์ได้ทูล
ถึงทางของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ ขอ
ทรง สอน กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์แก่ข้า พระองค์ 27 ขอ ทรง
กระทํา ให้ ข้า พระองค์เข้า ใจทางแห่ง ข้อบัง คับ ของพระองค์
และ ข้า พระองค์ จะ กล่าว ถึง พระ รา ชกิจอัน มหัศจรรย์ ของ
พระองค์ 28 จิตใจของข้า พระองค์ ละลายไปด้วยความโศก
ขอทรงเสริม กําลัง ข้า พระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์
29 ขอทรงให้ทางเทียมเท็จไกลจากข้าพระองค์ และขอโปรด
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ประทานพระราชบัญญัติของพระองค์แก่ข้า พระองค์ 30 ข้า
พระองค์ได้เลือกทางแห่งความจริง ข้าพระองค์ตัง้ คําตัดสิน
ของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ 31 ข้าพระองค์ผูกพันอยู่
กับ บรรดาพระโอวาทของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ขอ อย่า ให้ ข้า พระองค์ขาย หน้า 32 ข้า พระองค์ จะ วิง่ ใน ทาง
พระบัญญัติของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงให้จิตใจของข้า
พระองค์กว้างขวาง
ฮี (จ)
33 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์แก่ข้า พระองค์ และ ข้า พระองค์ จะ รักษา ทาง นั ้น
ไว้ จน สุด ปลาย 34 ขอ ประทาน ความ เข้าใจ แก่ ข้า พระองค์
และ ข้า พระองค์ จะ รักษา พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ไว้
ข้า พระองค์ จะ ปฏิ บัติพระ ราช บัญญัตินั ้น ด้วย สุดใจ ของ
ข้า พระองค์ 35 ขอ โปรด ให้ ข้า พระองค์ ไป ใน มรรคา แห่ง
พระบัญญัติของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ยินดีในมรรคา
นั ้น 36 ขอทรงโน้ ม ใจข้า พระองค์ ในบรรดาพระโอวาทของ
พระองค์ และ มิใช่ใน ทาง โลภ กําไร 37 ขอ ทรง หัน นั ยน์ ตา
ของ ข้า พระองค์ ไป จาก การ มอง ดูสิ่งอนิจ จัง และ ขอ ทรง
สงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ในพระมรรคาของพระองค์ 38 ขอ
ทรง ยืนยัน พระ วจนะ ของ พระองค์ กับ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์
ผู้เกรง กลัว พระองค์ 39 ขอ ทรง หัน การ เยาะ เย้ย ซึ่ง ข้า พระ
องค์ ครันคร
่
้า มนั ้น ไปเสีย เพราะคํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น
ดี 40 ดูเถิด ข้า พระองค์ ปรารถ นาข้อบัง คับ ของ พระองค์
โดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า
พระองค์
เวา (ฉ)
41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์
มาถึงข้าพระองค์ คือความรอดของพระองค์ ตามพระวจนะ
ของ พระองค์ 42 แล้ว ข้า พระองค์ จะ มี คํา ตอบ แก่ผู้ที่เยาะ
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เย้ย ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ วางใจในพระวจนะของ
พระองค์ 43 ขอ อย่า ทรง นํา พระ วจนะ แห่ง ความ จริง ออก
ไปจากปากข้า พระองค์ อย่างสิน
้ เชิง เพราะความหวัง ของ
ข้า พระองค์อยูใน
่ คํา ตัดสิน ของ พระองค์ 44 ข้า พระองค์ จะ
รักษา พระ ราช บัญญัติของ พระ องค์ สืบๆ ไป เป็น นิ จ กาล
45 และข้า พระองค์ จะเดิน อย่างเสรีเพราะข้า พระองค์ได้แส
วง หาข้อบัง คับ ของ พระองค์ 46 ข้า พระองค์ จะ พูด ถึง พระ
โอวาทของพระองค์ ต่อ เบื้องพระพักตร์บรรดากษั ตริย์ และ
จะไม่ขายหน้า 47 ข้า พระองค์ จะปีติยินดีในพระบัญญัติของ
พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์รัก 48 ข้า พระองค์ จะยกมือ ต่อ พระ
บัญญัติของ พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์รัก และ ข้า พระองค์ จะ
รําพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์
เซน (ช)
ขอ ทรง ระลึก ถึง พระ วจนะ ของ พระองค์ที่มีต่อ ผู้รับ
ใช้ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ข้า พระองค์ หวัง
อยูนั
่ ้น 50 นี่ คือการเล้าโลมในความทุกข์ยากของข้าพระองค์
คือ พระ วจนะ ของ พระองค์ให้ชีวิต แก่ ข้า พระองค์ 51 คน
โอหัง เย้ย หยัน ข้า พระองค์ยิง่ นั ก แต่ข้า พระองค์ไม่หัน เสีย
จาก พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ 52 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง
คํา ตัดสิน ของ พระองค์แต่โบราณกาล โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ ข้า พระองค์ได้รับ ความ เล้าโลม ใจ 53 ความ กริวอ
้ ัน
เร่าร้อน ฉวย ข้า พระองค์ไว้ เพราะ เหตุคน ชัว่ ผู้ละทิง้ พระ
ราช บัญญัติของ พระองค์ 54 กฎ เกณฑ์ของ พระองค์ได้เป็น
บทเพลงของข้า พระองค์ ในเรือนที่ ข้า พระองค์ อาศัย อยูนั
่ ้น
55 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ใน กลาง คืน ข้า พระองค์ ระลึก
ถึง พระนาม ของ พระองค์ และ รักษา พระ ราช บัญญัติของ
พระองค์ไว้ 56 สิ่งนี้ ได้ตกมายังข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์
รักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้
49

เชธ (ซ)
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โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง เป็น ส่วน ของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์กล่าว ว่า ข้า พระองค์ จะ รักษา พระ
วจนะของพระองค์ 58 ข้า พระองค์ วอนขอความโปรดปราน
ของ พระองค์ ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง กรุ ณา
แก่ ข้า พระองค์ ตามพ ระ ดํารัส ของ พระองค์ 59 ข้า พระองค์
คิดถึง ทางทัง้ หลายของข้า พระองค์ แล้ว ข้า พระองค์ หน
ั เท้า
ของ ข้า พระองค์ ไป สู่ บรรดา พระ โอวาท ของ พระองค์ 60 ข้า
พระองค์เร่งรีบ ไม่ ล่าช้า ที่ จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์
61 แม้หมู่คนชัว
่ ดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระราช
บัญญัติของพระองค์ 62 พอเที่ยงคืน ข้า พระองค์ จะลุก ขึ้น
โมทนา พระคุณ พระองค์ เนื่ อง ด้วย คํา ตัด สินอัน ชอบ ธรรม
ของ พระองค์ 63 ข้า พระองค์ เป็น เพื่อ นกับทุก คน ผู้ ยําเกรง
พระองค์กับผู้ที่รักษาข้อบังคับของพระองค์ 64 โอ ข้าแต่พระ
เย โฮ วาห์ แผ่น ดิน โลก เต็มด้วย ความ เมตตา ของ พระองค์
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
เทธ (ฌ)
พระองค์ได้ทรงกระทํา ดี ต่อ ผู้รับ ใช้ของพระองค์ โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์ 66 ขอ ทรง
สอนคําตัดสินและความรู แก่
้ ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์
เชื่อ ถือ พระบัญญัติของพระองค์ 67 ก่อนที่ข้า พระองค์ทุกข์
ยาก ข้า พระองค์ หลง เจิน
่ แต่บัดนี้ ข้า พระองค์ รักษา พระ
68
วจนะของพระองค์ไว้ พระองค์ประเสริฐ และทรงกระทํา
การ ดี ขอ ทรง สอน กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์แก่ข้า พระองค์
69 คนโอหัง ป้ ายความเท็จ ใส่ ข้า พระองค์ แต่ข้า พระองค์ จะ
รักษา ข้อบัง คับ ของ พระองค์ ด้วย สุดใจ 70 จิต ใจ ของ เขา
ทัง้ หลายตํ่าช้า เหมือนไขมัน แต่ข้า พระองค์ปีติยินดีในพระ
ราช บัญญัติของ พระองค์ 71 ดีแล้วที่ ข้า พระองค์ทุกข์ยาก
เพื่อ ข้า พระองค์ จะ เรียน รู ้ ถึง กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์
65
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สําหรับ ข้า พระองค์ พระ ราช บัญญัติแห่ง พระโอษฐ์ ของ
พระองค์ก็ดีกว่าทองคําและเงินพันๆแท่ง
โจด (ญ)

73 พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์

ขอ ประทาน ความ เข้าใจ แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์
จะ เรียน รู ้ พระ บัญญัติของ พระองค์ 74 บรรดา ผู้ เกรง
กลัว พระองค์ จะ เห็น ข้า พระองค์ และ เปรม ปรีดิ์ เพราะ
ว่า ข้า พระองค์ได้หวัง ใน พระ วจนะ ของ พระองค์ 75 โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ ทราบ ว่า คํา ตัดสิน ของ
พระองค์ นั ้น ถูก ต้อง แล้ว และ ทราบ ว่า ด้วย ความ ซื่อตรง
พระองค์ ทรง ให้ ข้า พระองค์ทุกข์ ยาก 76 ขอ ความ เมตตา
ของ พระ องค์ เป็นที่ เล้าโลม ข้า พระองค์ ตามพ ระ ดํารัส
ของ พระองค์ที่มีแก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ 77 ขอ พระ กรุ ณา
ของ พระองค์มายัง ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ เป็น อยู่
เพราะพระราชบัญญัติของพระองค์ เป็น ความปีติยินดีของ
ข้า พระองค์ 78 ขอ ทรง ให้ คน โอหัง ได้ รับ ความ อาย เพราะ
ว่า เขาได้ ควํา่ ข้า พระองค์ ด้วยความเท็จ โดยไม่มีเหตุ แต่ข้า
พระองค์ จะรํา พึง ถึง ข้อบัง คับ ของพระองค์ 79 ขอให้บรรดา
ผู้ที่ยําเกรง พระองค์ หัน กลับ มายัง ข้า พระองค์ พร้ อม กับ
ผู้ที่ทราบถึง บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 80 ขอให้จิตใจ
ข้า พระองค์ไร้ตําหนิ ในเรือ
่ งกฎเกณฑ์ ของพระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์จะไม่ต้องขายหน้า
คาฟ (ด)
81 จิต ใจ ของ ข้า พระองค์ อ่อน ระโหย คอย ความ รอด ของ
พระองค์ แต่ข้า พระองค์ หวัง ใน พระ วจนะ ของ พระองค์
82 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ มัว มืด ไปด้วยคอยพระดํารัส ของ
พระองค์ ข้า พระองค์ ทูล ถาม ว่า “เมื่อไร พระองค์ จะ ทรง
เล้าโลม ข้า พระองค์” 83 เพราะ ว่า ข้า พระองค์ เป็น เหมือน
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ถุง หนั ง ถูก รม ควัน แต่ข้า พระองค์ ยัง ไม่ ลืม กฎ เกณฑ์
ของ พระองค์ 84 ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ จะ อยู่ นาน เท่าไร
พระองค์จะ ทรง กระทํา การ พิพากษา บรรดา ผู้ ข่มเหง ข้า
พระองค์เมื่อไร 85 คนโอหัง ได้ ขุด หลุม พรางดัก ข้า พระองค์
ซึ่ง ไม่ สอดคล้อง กับ พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ 86 พระ
บัญญัติของ พระองค์ ทัง้ สิน
้ สัตย์ซื่อ เขา ข่มเหง ข้า พระองค์
ด้วย ความ เท็จ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ด้วย 87 เขา เกือบ
จะทําให้ ข้า พระองค์ ดับชีพ ไปจากแผ่น ดิน โลกแล้ว แต่ข้า
พระองค์ไม่ทอดทิง้ ข้อบัง คับ ของพระองค์ 88 ขอทรงสงวน
ชีวต
ิ ข้า พระองค์ไว้ด้วย ความ เมตตา ของ พระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
ลาเมด (ต)
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ปักแน่ น
อยู่ ใน สวรรค์เป็น นิ ตย์ 90 ความ ซื่อตรง ของ พระองค์ดํารง
อยูทุ
่ กชั ่ วอา ยุ พระองค์ทรง สถาปนา แผ่น ดิน โลก และ
มันก็ตัง้ อยู่ 91 โดย กฎ ของ พระองค์สิ่ง เห ล่า นี้ ตังม
้ ั ่ นอ
ยูทุ
่ ก วัน นี้ เพราะ ของ ทุก สิง่ เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์
92 ถ้า พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ไม่เป็ นที่ปี ติยินดีของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ คงจะ พินาศ แล้ว ใน ความ ทุกข์ ยาก
ของ ข้า พระองค์ 93 ข้า พระองค์ จะ ไม่ ลืม ข้อบัง คับ ของ
พระองค์เลย เพราะพระองค์ ทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์
94
โดย ข้อบังคับนัน
้
ข้า พระองค์ เป็น ของ พระองค์ ขอ ทรง
ช่วยข้า พระองค์ให้รอด เพราะข้า พระองค์ได้แสวงหาข้อบัง
คับ ของพระองค์ 95 คนชัว่ ซุ่ม คอยทําลายข้า พระองค์ แต่ข้า
พระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์ 96 ข้าพระองค์
เคย เห็น ขอบเขต ของ ความ สมบูรณ์ ทัง้ สิน
้ แล้ว แต่พระ
บัญญัติของพระองค์กว้างขวางเหลือเกิน
89 โอ

เมม (ถ)
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โอ ข้า พระองค์ รัก พระ ราช บัญญัติของ พระองค์จริงๆ
เป็น คํา รําพึง ของ ข้า พระองค์วัน ยัง คํ่า 98 โดย พระ
บัญญัติของ พระองค์ พระองค์ทรง กระทํา ให้ ข้า พระองค์
ฉลาด กว่า ศัตรู ของ ข้า พระองค์ เพ ราะ พระ บัญญัตินั ้น อยู่
กับ ข้า พระองค์เสมอ 99 ข้า พระองค์มีความ เข้าใจ มากกว่า
บรรดา ครู ของ ข้า พระองค์ เพราะ บรรดา พระ โอวาท ของ
พระองค์ เป็น คํา รําพึง ของ ข้า พระองค์ 100 ข้า พระองค์เข้า
ใจมา กก ว่า คน สูง อายุ เพราะ ข้า พระ องค์ รักษา ข้อบัง คับ
ของ พระองค์ 101 ข้า พระองค์ รัง้ เท้า ข้า พระองค์ไว้จาก
วิถี ชัวท
่ ุ กอ ย่าง เพื่อ รักษา พระ วจนะ ของ พระองค์ 102 ข้า
พระองค์มิได้เลี่ยง จาก คํา ตัดสิน ของ พระองค์ เพราะ
พระองค์ได้ทรง สอน ข้า พระองค์ 103 พระ ดํารัส ของ
พระองค์นั ้น ข้า พระองค์ชิม แล้ว หวาน จริงๆ หวาน กว่า
นํ้า ผึ้ง เมื่อ ถึง ปากข้า พระองค์ 104 ข้า พระองค์ได้ความเข้า ใจ
โดยข้อบัง คับ ของพระองค์ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์เกลียด
ชังวิถีเท็จทุกอย่าง
นูน (ท)
105 พระ วจนะ ของ พระองค์ เป็ น โคม สําหรับ เท้า ของ ข้า
พระองค์ และ เป็น ความ สว่าง แก่ มรรคา ของ ข้า พระองค์
106 ข้า พระองค์ได้ตัง
้ สัตย์ ปฏิญาณ และ จะ กระทํา ให้สําเร็จ
ว่า จะ รักษา คํา ตัด สินอัน ชอบ ธรรม ของ พระองค์ 107 ข้า
พระองค์ทุกข์ยาก อย่าง หนั ก โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
ขอ ทรง สงวน ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ ตามพ ระ วจนะ ของ
พระองค์ 108 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง รับคํา สัก
กา รบูชาด้วย ปาก ของ ข้า พระองค์ และ ขอ สอน คํา ตัดสิน
ของ พระองค์แก่ข้า พระองค์ 109 ชีวิต ของ ข้า พระองค์อยูใน
่
มือ ของ ข้า พระองค์เสมอ แต่ข้า พระองค์ไม่ลืม พระ ราช
บัญญัติของพระองค์ 110 คนชัว่ วางกับดักข้าพระองค์ แต่ข้า
พระองค์ไม่หลง เจิน
่ จาก ข้อบัง คับ ของ พระองค์ 111 บรรดา
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พระ โอวาท ของ พระองค์ ข้า พระองค์ รับ ไว้ เป็น มรดก เป็น
นิ ตย์ พระเจ้า ข้า เป็น ความชื่นบานแก่ ใจข้า พระองค์ 112 ข้า
พระองค์โน้ม จิตใจ ข้า พระองค์ปฏิบัติตาม กฎ เกณฑ์ ของ
พระองค์เป็นนิ ตย์จนอวสาน

ซาเมค (ธ)
ข้า พระองค์เกลียดชัง ความคิด สองจิต สองใจ แต่ข้า
พระองค์ รัก พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ 114 พระองค์ทรง
เป็นที่ ซ่อน และ เป็น โล่ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ หวัง ใน
พระวจนะของพระองค์ 115 แน่ ะ เจ้าคนทํา ชัว่ ไปเสีย จาก
ข้า เพื่อ ข้า จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ของข้า 116 ขอ
ทรงประคองข้าพระองค์ไว้ตามพระดํารัสของพระองค์ เพื่อ
ข้า พระองค์ จะ เป็น อยู่ และ อย่า ให้ ข้า พระองค์ ขาย หน้า ใน
ความหวัง ของข้า พระองค์ 117 ขอทรงชู ข้า พระองค์ขึ้น เพื่อ
ข้า พระองค์ จะ ปลอดภัย และ มี ความ นั บถือ กฎ เกณฑ์ ของ
พระ องค์ สืบๆ ไป 118 พระองค์ทรง ตะเพิด บรรดา คน ที่ หลง
เจิน
่ จาก กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ พระเจ้า ข้า อุบาย หลอก
ลวงของเขาคือ ความเท็จ 119 พระองค์ทรงทิง้ บรรดาคนชัว่
ของแผ่นดินโลกเหมือนทิง้ ขี้แร่ เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์รก
ั
120
บรรดาพระโอวาทของพระองค์
เนื้ อ หนั ง ข้า พระองค์ สัน
่
เทิม
้ เพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์กลัวคําตัดสิน
ของพระองค์
113

เอน (น)

121 ข้าพระองค์ได้กระทําสิง
่ ที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม

ขอ

122 ขอทรง

อย่าทรงละข้าพระองค์แก่ผู้บีบบังคับข้าพระองค์
เป็น ประกัน เพื่อ ช่วยผู้รับ ใช้ของพระองค์ ขออย่า ทรงให้ คน
โอหังบีบ บังคับ ข้า พระองค์ 123 นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์ มัว
มืด ไปด้วยคอยความรอดของพระองค์ และคอยพระดํารัส
ชอบ ธรรม ของ พระองค์สําเร็จ 124 ขอ ทรง กระทํา แก่ผู้รบ
ั
ใช้ของพระองค์ ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรง
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สอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์แก่ข้า พระองค์ 125 ข้า พระองค์
เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ ขอ ทรง ประทาน ความ เข้าใจ แก่
ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะรู ้ ถึง บรรดาพระโอวาทของ
พระองค์ 126 เป็นเวลาที่พระเยโฮวาห์ควรทรงจัดการ เพราะ
เขา หัก พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ 127 เพราะ ฉะนั ้น ข้า
พระองค์ รก
ั พระบัญญัติของพระองค์ ยงิ่ กว่า ทองคํา ยิง่ กว่า
ทองคําเนื้ อดี 128 เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์ถือว่าบรรดาข้อบัง
คับ ของพระองค์ถูกต้องในทุก เรือ
่ ง ข้า พระองค์เกลีย ดมรร
คาทุจริตทุกทาง
บี (บ)
129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ประหลาดนั ก เพราะ
ฉะนั ้น จิตใจ ของ ข้า พระองค์ จึง รักษา ไว้ 130 การ คลี่คลาย
พระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทัง้ ให้ ความเข้าใจแก่
คนรู น้
้ อย 131 ข้า พระองค์ หอบจนอ้า ปาก เพราะข้า พระองค์
กระ หาย พระ บัญญัติของ พระองค์ 132 ขอ ทรง หัน มา หา ข้า
พระองค์ และมี พระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ดัง ที่พระองค์ทรง
เคย กระทํา ต่อ ผู้ที่รัก พระนาม ของ พระองค์ 133 ขอ ทรง ให้
ย่างเท้า ของข้า พระองค์ มัน
่ คงอยู่ ในพระดํารัส ของพระองค์
ขอ อย่า ทรง ให้ ความ ชัว่ ช้า ใดๆ มี อํานาจ เหนื อ ข้า พระองค์
134 ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น การ บีบ บังคับ ของ มนุษย์
เพื่อ ข้า พระองค์ จะรักษาข้อบัง คับ ของพระองค์ 135 ขอทรง
กระทํา ให้พระ พักตร์ของ พระองค์ ทอแสง มา ที่ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ และ ขอ ทรง สอน กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์แก่ข้า
พระองค์ 136 ข้าพระองค์น้ําตาไหลพรัง่ พรู เพราะคนไม่รก
ั ษา
พระราชบัญญัติของพระองค์
ซาดดี (ป)
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โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ชอบ ธรรม และ
คํา ตัดสิน ของ พระองค์ก็ถูก ต้อง 138 บรรดา พระ โอวาท
ที่พระองค์ทรง กําหนด ไว้ก็ชอบ ธรรม และ สัตย์ สุจริต ทัง้
สิน
้ 139 ความ เร่าร้อน ของ ข้า พระองค์ เผา ข้า พระองค์อยู่
เพราะ คู่อริของ ข้า พระองค์ ลืม พระ วจนะ ของ พระองค์
140 พระ ดํารัส ของ พระองค์ นั ้น บริสุ ทธิ์ เพราะ ฉะนั ้น ผู้รับ
ใช้ของ พระองค์ รัก พระ ดํารัสนน
ั ้ 141 ข้า พระองค์ ตํ่า ต้อย
และเป็นที่ดูถูก แต่ข้า พระองค์ไม่ลืม ข้อบัง คับ ของพระองค์
142 ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ชอบ ธรรม อยูเป็
่ น นิ ตย์
และพระราชบัญญัติของพระองค์ เป็น ความจริง 143 ความ
ทุกข์ยาก ลําบาก และ ความ แสน ระทม ได้มา สู่ข้า พระองค์
แต่พระ บัญญัติของ พระองค์ เป็น ความ ปีติยินดีของ ข้า
พระองค์ 144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ชอบธรรมเป็น
นิ ตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์
จะดํารงชีวต
ิ อยู่
คอฟ (ผ)
ข้า พระองค์ ร้อง ทูลด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า พระองค์ โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ฟัง ข้า พระองค์ ข้า พระองค์
จะ รักษา กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ 146 ข้า พระองค์ ร้อง ทูล
พระองค์ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้รอด เพื่อ ข้า พระองค์
จะ รักษา บรรดา พระ โอวาท ของ พระองค์ 147 ข้า พระ องค์
ตื่น ขึ้นก่อ นอ รุ ณ ทูล ขอ ความ ช่วย เหลือ ข้า พระองค์ หวัง
อยู่ ใน พระ วจนะ ของ พระองค์ 148 นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์
ตื่น อยู่ ก่อน ถึง ยาม ทุก ยาม ใน กลาง คืน เพื่อ รําพึง ถึง พระ
ดํารัสของพระองค์ 149 ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความ
เมตตาของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวน
ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ไว้ตามคํา ตัดสิน ของพระองค์ 150 ผู้ติด
ตามการมุ่ง ร้ายเข้า มาใกล้ ข้า พระองค์แล้ว เขาอยู่ หา่ งไกล
145
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จาก พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ 151 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ แต่พระองค์ทรงสถิต ใกล้ และพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของ
152
พระองค์ก็จริง
ข้า พระองค์ ทราบ นาน แล้ว จาก บรรดา
พระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์
เรช (ฝ)
ขอ ทอด พระเนตร ความ ทุกข์ ยาก ของ ข้า พระองค์
และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น เพราะข้าพระองค์มิได้ลืม
พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ 154 ขอ ทรง แก้คดีของ ข้า
พระองค์ และ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น ขอ ทรง สงวน
ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระดํารัส ของพระองค์ 155 ความ
รอด นั ้น อยู่ ห่าง ไกล จาก คน ชัว่ เพราะ เขา ไม่ แสวงหา กฎ
เกณฑ์ ของ พระองค์ 156 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระ
กรุ ณา ของ พระองค์ใหญ่หลวง นั ก ขอ ทรง สงวน ชีวต
ิ ของ
ข้า พระองค์ไว้ตามคํา ตัดสิน ของพระองค์ 157 ผู้ข่มเหงและ
ปรปักษ์ ของ ข้า พระองค์มีมากมาย แต่ข้า พระองค์ไม่หันเห
ไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 158 ข้า พระองค์มอง
ดูคนละเมิด ด้วยความชิงชัง เพราะเขาไม่ รก
ั ษาพระดํารัส
ของพระองค์ 159 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิเคราะห์ว่า
ข้า พระ องค์ รัก ข้อบัง คับ ของ พระองค์ มาก เท่าใด ขอ ทรง
สงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ไว้ตามความเมตตาของพระองค์
160 ตัง
้ แต่แรกพระวจนะของพระองค์ คือ ความจริง และคํา
ตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
153

ชิน (พ)

161 เจ้านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยปราศจากเหตุ แต่จิต

ใจ ของ ข้า พระองค์ ตะลึง พรึง เพริด เพราะ พระ วจนะ ของ
พระองค์ 162 ข้า พระองค์ เปรม ปรีดิ์ เพราะ พระ ดํารัส ของ
พระองค์ อย่าง ผู้ ซึ่ง พบ ของ ที่ถูกริบ มา เป็นอัน มาก 163 ข้า
พระองค์เกลียด และ สะอิดสะเอียน ต่อ ความ เท็จ แต่ข้า
พระองค์ รัก พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ 164 ข้า พระองค์
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สรรเสริญ พระองค์ วัน ละ เจ็ด ครัง้ เหตุเรือ
่ ง ข้อ ตัด สินอัน
ชอบ ธรรม ของ พระองค์ 165 บุคคล เห ล่านั ้นที่ รัก พระ ราช
บัญญัติของ พระองค์มีสันติภาพ ใหญ่ยิง่ ไม่มีสิ่ง ใด กระทํา
ให้ เขา สะดุด ได้ 166 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ หวัง
ใน ความ รอด ของ พระองค์ และ ข้า พระองค์ ทํา ตาม พระ
บัญญัติของพระองค์ 167 จิตใจของข้า พระองค์ รก
ั ษาบรรดา
พระโอวาทของพระองค์ ข้า พระองค์ รก
ั พระโอวาทนั ้น มาก
ยิง่ 168 ข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบังคับและบรรดาพระโอวาทของ
พระองค์ เพราะทางทัง้ สิน
่ อ เบื้องพระ
้ ของข้า พระองค์อยูต่
พักตร์พระองค์
เทา (ฟ)
169 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ เสียง ร้อง ทูล ของ ข้า
พระองค์ ขึ้น มา ต่อ เบื้อง พระ พักตร์พระองค์ ขอ ประทาน
ความ เข้าใจ แก่ ข้า พระองค์ ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์
170 ขอ คํา วิงวอน ของ ข้า พระองค์ ขึ้น มา ต่อ เบื้อง พระ
พักตร์พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นตามพระดํารัส
ของพระองค์ 171 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะเทคําสรรเสริญ
ออก มา ที่พระองค์ทรง สอน กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์แก่ข้า
พระองค์ 172 ลิน
่ งพระดํารัสของ
้ ของข้าพระองค์จะกล่าวเรือ
พระองค์ เพราะพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ชอบธรรม
173 ขอพระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะข้า
พระองค์ได้เลือกข้อบัง คับ ของพระองค์ 174 โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์ และพระ
ราชบัญญัติของพระองค์ เป็น ความปีติยินดีของข้า พระองค์
175 ขอทรงโปรดให้จิตใจข้า พระองค์มีชีวิตอยู่ และจิตใจนั ้น
จะสรรเสริญ พระองค์ และให้คํา ตัดสิน ของพระองค์ ชว
่ ยข้า
พระองค์ 176 ข้า พระองค์ หลงเจิน
่ ดัง แกะที่ หายไป ขอทรง
เสาะ หา ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ไม่ลืม พระ
บัญญัติของพระองค์
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ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน บทเพลงใช้แห่ขึ้น

เมื่อ ข้าพเจ้า ทุกข์ใจ ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูล ต่อ พระเยโฮวาห์
2
และ พระองค์ ทรง ฟัง ข้าพเจ้า คือ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงช่วยจิตใจข้า พระองค์ให้พ้น จากริม ฝีปาก
มุสา จา กลินที
้ ่หลอก ลวง ” 3 แน่ ะ ลิน
้ หลอก ลวง เอ๋ย จะ
ประทาน สิง่ ใด แก่เจ้า และ จะ เพิม
่ เติม อะไร ให้เจ้าอีก 4 ลูก
ธนูคม ของ นั กรบ กับ ถ่าน ไม้ จําพวก สน จู นิ เปอร์ที่ลุก โพลง
น่ ะ ซี 5 วิบัติแก่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า อาศัยกับ ชนเมเชค ที่พัก
อยู่ ท่ามกลาง เต็นท์ ของ คน เคด าร์ 6 จิต ใจ ข้าพเจ้า พัก อยู่
ท่ามกลางผู้เกลียดสันติ นานจนเกิน ไปแล้ว 7 ข้าพเจ้า ชอบ
สันติ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด เขาหนุนสงคราม

121
ผู้ที่วางใจ ใน พระเจ้า อยูอย่
่ าง ปลอดภัย บทเพลง
ใช้แห่ขึ้น
1 ข้าพเจ้า จะ เงย หน้า ดูภูเขา ความ อุปถัมภ์ ของ ข้าพเจ้า
มา จาก ไหน 2 ความ อุปถัมภ์ ของ ข้าพเจ้า มา จาก พระ เย โฮ
วาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 3 พระองค์จะ
ไม่ให้เท้า ของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะ
ไม่ เคลิม
้ ไป 4 ดูเถิด พระองค์ผู้ทรง อารักขา อิสราเอล จะ ไม่
ทรงหลับ สนิ ท หรือ นิ ทรา 5 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ อารักขา
ท่าน พระเยโฮวาห์ ทรงเป็นที่ กําบัง ที่ ข้างขวามือ ของท่าน
6 ดวง อาทิตย์จะ ไม่โจมตีท่าน ใน เวลา กลาง วัน หรือ ดวง
จันทร์ในเวลากลางคืน 7 พระเยโฮวาห์ จะทรงอารักขาท่าน
ให้ พ้น ภยันตราย ทัง้ สิน
ิ ของ
้ พระองค์จะ ทรง อารักขา ชีวต
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ท่าน 8 พระเยโฮวาห์ จะทรงอารักขาการเข้า ออกของท่าน
ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์

122

ดาวิดปีติยินดีเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลง
ใช้แห่ขึ้นของดาวิด
1 ข้าพเจ้า ยินดี เมื่อ เขากล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ให้เราเข้าไป
ยัง พระ นิ เวศ พระ เย โฮ วาห์เถิด ” 2 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย เท้า
ของ พวก ข้าพเจ้า จะ ยืน อยู่ ภายใน ประตู กําแพง ของ เธอ
3 เขาสร้างเยรู ซาเล็ม ไว้เป็ น นครซึ่ง ประสานแน่ น ไว้ด้วยกัน
4 เป็ นที่ที่บรรดา ตระกูล ต่างๆ ขึ้น ไป คือ บรรดา ตระกูล ของ
พระ เย โฮ วาห์ ไป ยัง หีบ พระ โอวาท ของ อิสราเอล ให้ถวาย
โมทนาแก่พระนามของพระเยโฮวาห์ 5 พระที่นั่งสําหรับการ
พิพากษาได้ตัง้ อยูที
่ ่ นั่น คือ พระที่นั่ง ของพระราชวงศ์ดาวิด
6 จง อธิษฐาน ขอ สันติภาพ ให้แก่เยรู ซาเล็ม ว่า “ขอ บรรดา
ผู้ที่รัก เธอ จง จําเริญ 7 ขอ สันติภาพ จง มีอยูภายใน
่
กําแพง
ของเธอ และให้ความเจริญอยูภ
่ ายในวังของเธอ” 8 เพื่อเห็น
แก่พีน้
่ องและมิตรสหาย บัดนี้ ข้าพเจ้า จะพูด ว่า “สันติภาพ
จง มีอยูภายใน
่
เธอ” 9 เพื่อ เห็น แก่ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ

123

คนที่ ตาม ทาง ของ พระเจ้า มัน
่ ใจ ใน พระองค์ บทเพลง
ใช้แห่ขึ้น
1 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์เงย
หน้า ดูพระองค์ 2 ดูเถิด ตาของผู้รับ ใช้มองดูมือ นายของตน
ฉั นใด และตาของสาวใช้มองดูมือ นายหญิง ของตนฉั นใด
ตา ของ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย มอง ดู พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
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ข้าพเจ้าทัง้ หลายจนกว่าพระองค์จะมีพระกรุ ณาต่อข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย ฉั น นั ้น 3 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง พระ
กรุ ณา ต่อ พวก ข้า พระองค์ ขอ ทรง พระ กรุ ณา ต่อ พวก ข้า
พระองค์เถิด พระเจ้า ข้า เพราะพวกข้า พระองค์เอื อมระอา
ความหมิน
่ ประมาท 4 จิตใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลายเอือม
ระอาการเยาะเย้ย ของคนที่อยูสบาย
่
คือ การหมิน
่ ประมาท
ของคนเย่อหยิง่
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พระพร แห่ง การ ช่วย ให้ พ้น อย่าง อัศจรรย์ บทเพลง
ใช้แห่ขึ้นของดาวิด
1 “ถ้า พระ เย โฮ วาห์มิได้ทรง สถิต ฝ่าย พวก เรา” เออ ขอ
ให้อิสราเอลกล่าวว่า 2 “ถ้า พระเยโฮวาห์มิได้ทรงสถิต ฝ่าย
พวก เรา เมื่อ คน ลุก ขึ้น ต่อสู้เรา 3 แล้ว เขา จะ กลืน เรา เสีย
ทัง้ เป็น เมื่อ ความโกรธของเขาพลุ่ง ขึ้น ต่อ เรา 4 แล้วน้าํ ทัง้
หลายจะท่วมพวกเรา กระแสนํ้า จะไหลอยู่ เหนื อ จิตใจเรา
5 แล้วน้า
ํ ที่กําเริบจะไหลท่วมจิตใจเราไป” 6 สาธุการแด่พระ
เยโฮวาห์ผู้มิได้ทรงให้ เราเป็น เหยื่อ ฟัน เขาเหล่า นั ้น 7 จิตใจ
เรารอดไปอย่างนกจากกับ ของพรานนก กับก็หัก และเรา
ได้หนี รอดไป 8 ความอุปถัมภ์ของเราอยู่ในพระนามของพระ
เยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

125
ผู้ที่วางใจ ใน พระเจ้า อยูอย่
่ าง ปลอดภัย บทเพลง
ใช้แห่ขึ้น
1 บรรดาผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ก็เหมือนภูเขาศิโยน ซึ่ง
ไม่หวัน
่ ไหว แต่ดํารงอยูเป็
่ น นิ ตย์ 2 ภูเขาอยู่ รอบเยรู ซาเล็ม
ฉั นใด พระ เย โฮ วาห์ ทรง อยู่ รอบ ประชาชน ของ พระองค์
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ตัง้ แต่เวลานี้ สืบ ต่อ ไปเป็น นิ ตย์ฉั น นั ้น 3 เพราะคทาของคน
ชัว่ จะ ไม่ พัก อยู่ เหนื อ แผ่นดินที่ ตก เป็น ส่วน ของ คน ชอบ
ธรรม เกรงว่า คนชอบธรรมจะยื่นมื อออกกระทํา ความชัว่
ช้า
คําอธิษฐาน
4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงประกอบการดี ต่อ ผู้ทําดี
และ ต่อ ผู้เที่ ยง ธรรม ใน จิตใจ ของ เขา 5 แต่บรรดา ผู้ที่หัน
เข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาห์จะทรงพาเขาไปพร้อม
กับคนทําความชัว่ ช้า แต่สันติภาพจะมีอยูในอิ
่
สราเอล

126
ศิ โยน ฉลอง การก ลับ มา จาก การ เป็น เชลย บทเพลง
ใช้แห่ขึ้น
1 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้ศิโยนกลับมาจากการเป็ นเชลย
เราก็ เป็น เหมือนคนที่ ฝัน ไป 2 ปากของเราได้ หว
ั เราะเต็มที่
และลิน
้ งอย่างชื่นบาน แล้ว เขา
้ ของเราได้เปล่ง เสียงโห่ รอ
ได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า “พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
การมโหฬารให้เขา” 3 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการมโหฬาร
ให้เรา เรามีความยินดี 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย กลับ มา จาก การ เป็น เชลย อย่าง ทาง
นํ้า ไหลที่ทางใต้ 5 บรรดาผู้ที่หว่านด้วยนํ้าตาจะได้เกี่ยวด้วย
เสียงโห่ รอ
้ งอย่างชื่นบาน 6 ผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิว้ เมล็ด
พืช อันมี ค่า จะ กลับ บ้าน ด้วย เสียง โห่ รอ
้ ง อย่าง ชื่นบาน นํา
ฟ่อนข้าวของตนมาด้วย

127

พระพร ของ พระ เจ้า บริสุทธิ์ บทเพลง ใช้แห่ขึ้น ของ ซา
โลมอน
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1

ถ้า พระ เย โฮ วาห์มิได้ทรง สร้าง บ้าน บรรดา ผู้ที่สร้าง ก็
เหนื่ อยเปล่า ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนื อนคร คน
ยามตื่น อยูก็
่ เหนื่ อยเปล่า 2 เป็นการเหนื่ อยเปล่า ที่ ท่านลุก
ขึ้น แต่เช้า มืด นอนดึก และกิน อาหารแห่ง ความเศร้า โศก
เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ให้หลับสบาย
บุตรที่ดีเป็นของประทานจากพระเจ้า
3

ดูเถิด บุตร ทัง้ หลาย เป็น มรดก จาก พระ เย โฮ วาห์
ผู้บังเกิด จากครรภ์ เป็น รางวัล ของพระองค์ 4 บุตรทัง้ หลาย
ที่เกิดเมื่อเขายังหนุ่ม ก็ เหมือนลูกธนูในมือนั กรบ 5 ชายใดๆ
ที่มีลูก ธนูเต็ม แล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ ต้องละอาย แต่เขาจะ
พูดกับศัตรู ของเขาที่ประตูเมือง

128
1

พระพรสําหรับครอบครัวที่สัตย์ซ่ือ บทเพลงใช้แห่ขึ้น

ทุกคนที่ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข คือ ผู้ที่ดําเนิ น
ใน มรรคา ของ พระองค์ 2 เพราะ ท่าน จะ กิน ผล นํ้ามือ ของ
ท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข 3 ภรรยาของ
ท่านจะเป็น อย่างเถาองุน
่ ลูก ดกอยู่ ข้างบ้านของท่าน ลูกๆ
ของ ท่าน จะ เป็น เหมือน หน่ อ มะกอก เทศ รอบ โต๊ะ ของ ท่าน
4 ดูเถิด คนทีย
่ าํ เกรงพระเยโฮวาห์จะได้รบ
ั พระพรดัง่ นี้ แหละ
5 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง อํานวย พระพร ท่าน จาก ศิโยน และ
ท่าน จะ เห็น ความ เจริญ ของ เยรู ซาเล็ม ตลอด วัน เวลา ชีวต
ิ
ของท่าน 6 เออ ท่านจะเห็นลูกหลานของท่าน และสันติภาพ
มีอยูในอิ
่
สราเอล
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การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยอิสราเอล
ให้รอด บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 “เขาได้ให้ข้าพเจ้า ทุกข์ ยากหลายครัง
้ ตัง้ แต่หนุ่มๆมา”
2
ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า “เขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากหลาย
ครัง้ ตัง้ แต่หนุ่มๆมา แต่เขายัง เอาชนะข้าพเจ้า ไม่ได้ 3 คนที่
ไถ ก็ได้ไถ บน หลัง ข้าพเจ้า เขา ทํา รอย ไถ ของ เขา ให้ยาว ”
4 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม พระองค์ทรงตัดเครือ
่ งจองจํา
ของ คน ชัว่ ออก 5 ขอ ให้บรรดา ผู้ที่เกลียด ชัง ศิ โยน ได้ ขาย
หน้า และ ต้อง ถอย กลับ ไป 6 ให้เขา เป็น เหมือน หญ้า ที่ งอก
บนหลังคาเรือน ซึ่งเหีย
่ วแห้งไปก่อนมันโตขึ้น 7 ซึ่งคนเกี่ยว
ไม่เก็บใส่มือหรือคนที่มัดฟ่อนไม่เก็บไว้ที่อกของเขา 8 ทัง้ คน
ที่ ผ่านไปไม่พูด ว่า “ขอพระพรของพระเยโฮวาห์อยูบนท่
่
าน
ทัง้ หลาย เราอวยพรท่านทัง้ หลายในพระนามพระเยโฮวาห์”
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ความหวังในการอธิษฐาน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล พระองค์
จากที่ลึก 2 ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงสดับ เสียงของ
ข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ เสียงคํา วิงวอนของ
ข้า พระองค์ 3 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ถ้า พระองค์ จะ ทรง
หมายความ ชัว่ ช้า ไว้ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า เจ้าข้า ผู้ใด จะ ยืน
อยูได้
่ 4 แต่พระองค์มีการ อภัย เพื่อ เขา จะ ยําเกรง พระองค์
5 ข้าพเจ้า คอย พระ เย โฮ วาห์ จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า คอย อยู่
และ ข้าพเจ้า หวัง ใน พระ วจนะ ของ พระองค์ 6 จิต ใจ ของ
ข้าพเจ้า คอย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ยิง่ กว่า คน ยาม คอย เวลา
รุ ง่ เช้า ข้าพเจ้า กล่าว ว่า ยิง่ กว่า คน ยาม คอย เวลา รุ ง่ เช้า
1
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จงให้ อส
ิ ราเอลหวัง ใจในพระเยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮ
วาห์มีความ เมตตา และ ใน พระองค์มีการ ไถ่อย่าง สมบูรณ์
8 และพระองค์จะทรงไถ่อส
ิ ราเอลจากความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของ
เขา

131

ดาวิด ถ่อม ใจ ลง และ ตัก เตือน อิสราเอล บทเพลง
ใช้แห่ขึ้นของดาวิด
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จิตใจของข้า พระองค์มิได้เห่อเหิม
และ นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์มิได้ยโส ข้า พระองค์มิได้ไป
ยุงก
่ ับ เรือ
่ ง ใหญ่โต หรือ เรือ
่ ง มหัศจรรย์เกิน ตัว ของ ข้า
2
พระองค์ แต่ข้า พระองค์ได้สงบ และ ระงับ จิตใจ ของ ข้า
พระองค์ อย่างเด็ก ที่ หย่านมมารดาของตนแล้ว จิตใจของ
ข้าพระองค์เหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้ว 3 จงให้อส
ิ ราเอล
หวังใจในพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
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คําอธิษฐานเมื่อย้ายหีบพระโอวาท บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง ดาวิด และความ
ลําบาก ยาก เข็ญ ทัง้ สิน
้ ของ ท่าน 2 ว่า ท่าน ได้ ปฏิญาณ ต่อ
พระ เย โฮ วาห์อย่างไร และ ได้ ปฏิญาณ ตัว ไว้ ต่อ องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิของ
ยา โค บ ว่า 3 “แน่ นอน ข้า พระองค์ จะ ไม่เข้า
์
ตัว บ้าน หรือ ขึ้น ไป นอน บน ที่นอน ของ ตน 4 ข้า พระองค์
จะ ไม่ให้นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์หลับ หรือ ให้หนัง ตา เคลิม
้
ไป 5 จนกว่า ข้า พระองค์ จะ หาส ถาน ที่ สําหรับ พระ เย โฮ
วาห์ได้ คือ ที่ ประทับ ของ พระเจ้า ผู้ทรง มหิทธิฤทธิของ
ยา
์
6
โคบ” ดูเถิด เราได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ ในเอฟราธาห์ เราได้ พบสิง่
7
นี้ ในนาของป่า ไม้ “เราจะไปยัง ที่ ประทับ ของพระองค์ เรา
จะ นมัสการ ที่ รอง พระบาท ของ พระองค์” 8 โอ ข้า แต่ พระ
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เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ลุก ขึ้น เสด็จ ไป ยัง ที่ พํานั ก ของ พระองค์
ทัง้ พระองค์ และหีบ แห่ง อานุภาพของพระองค์ 9 ขอปุโรหิต
ของ พระองค์ สวม ความ ชอบ ธรรม และ ให้ วิสุทธิชน ของ
พระองค์โห่ร้อง ด้วย ความ ชื่นบาน 10 เพราะ เห็น แก่ดาวิด
ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ ขอ อย่า ทรง เมิน พระ พักตร์หนี จาก
ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั ้น 11 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณเป็น
ความ จริงกับ ดา วิด ซึ่ง พระองค์ จะ ไม่ ทรง หัน กลับ คือ ว่า
“เรา จะ ตัง้ ผล จาก ตัว ของ เจ้า ไว้ บน บัล ลังก์ ของ เจ้า 12 ถ้า
บรรดาบุตรของเจ้า รักษาพันธสัญญาของเรา และบรรดา
พระโอวาทของเราซึ่ง เราจะสอนเขา เหล่าบุตรของเขาทัง้
หลายด้วยเช่นกัน จะนั ่ง บนบัล ลังก์ ของเจ้า เป็น นิ ตย์” 13 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกศิโยน พระองค์มีพระประสงค์จะ
ให้เป็นที่ ประทับ ของพระองค์ 14 ตรัสว่า “นี่ เป็นที่ พํานั ก ของ
เราเป็น นิ ตย์ เราจะอยูที
่ ่ นี่ เพราะปรารถนาเช่น นั ้น 15 เรา
จะอํานวยพรอย่างมากมายแก่ เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้
คนจนของเมืองนี้ อมด
ิ่ ้วยขนมปัง 16 เราจะเอาความรอดห่ม
ปุโรหิต ของเมืองนั ้น และวิสุทธิชนของเมือง นั ้น จะโห่ รอ
้ ง
ด้วยความชื่นบาน 17 ณ ที่นั ้นเราจะกระทําให้มีเขาหนึ่ งงอก
ขึ้น มา สําหรับ ดา วิด เรา ได้ เตรียม ประทีป ดวง หนึ่ ง สําหรับ
ผู้รบ
ั เจิม ของ เรา 18 เรา จะ เอา ความ อาย ห่ม ศัตรู ของ ท่าน
แต่มงกุฎของท่านจะแวววาวอยูบ
่ นท่าน”

133
ความดีงามเมื่อพี่น้องเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน บทเพลง
ใช้แห่ขึ้นของดาวิด
1 ดูเถิด ซึ่ง พี่ น้องอาศัย อยู่ด้วยกัน เป็ น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน
ก็เป็นการ ดี และ น่า ชื่น ใจ มาก สัก เท่าใด 2 เหมือน นํ้ามัน
ประเสริฐ อยู่ บน ศีรษะ ไหล อาบ ลง มา บน หนวด เครา บน
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หนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อ ของท่าน
3 เหมือนนํ้าค้างของภูเขาเฮอร์โมน เหมือนนํ้าค้างซึ่ง ตกลง
บนเทือกเขาศิโยน เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงบังคับ บัญชา
พระพรที่นั ่น คือชีวต
ิ จําเริญเป็นนิ ตย์
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คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 มาเถิด มาถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ บรรดาท่าน
ผู้รับ ใช้ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ ผู้ยืน อยู่ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ในกลางคืน 2 จงยกมือ ของท่านขึ้น ในสถาน
บริสุทธิ์ และ ถวาย สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ 3 ขอ พระ เย
โฮวาห์ทรงอํานวยพระพรท่านจากศิโยน คือ พระองค์ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
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คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด จง สรรเสริญ พระนาม
ของพระเยโฮวาห์ โอ บรรดาผู้รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์เอ๋ย
จงสรรเสริญ พระองค์ 2 ท่านที่ ยน
ื อยู่ ในพระนิ เวศของพระ
เย โฮ วาห์ ที่ใน บริเวณ พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า ของ เรา 3 จง
สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ จง
ร้อง เพลง สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ เพราะ การก ระ
ทํา นั ้น เพลิดเพลิน 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเลือกยาโคบ
ไว้สําหรับ พระองค์เอง เลือกอิสราเอลไว้เป็น กรรมสิทธิ์ของ
พระองค์ 5 เพราะ ข้าพเจ้า ทราบ ว่า พระ เย โฮ วาห์ใหญ่ยิง่
และ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ใหญ่ ยิง่ กว่า พระ อื่น ทัง้ สิน
้
6 พระ เย โฮ วาห์ พอ พระทัย สิง
่ ใด พระองค์ก็ทรง กระทํา
ใน ฟ้า สวรรค์ และ บน แผ่น ดิน โลก ใน ทะเล และ ที่ นํ้า ลึก
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ทัง้ สิน
้ 7 พระองค์ทรง กระทํา ให้ เมฆ ลอย ขึ้น มา จาก ที่สุด
ปลาย แผ่น ดิน โลก พระองค์ทรง กระทํา ฟ้าแลบ ให้แก่ฝน
และทรงนํา ลมออกมาจากคลัง ของพระองค์ 8 พระองค์คือ
ผู้ ทรง สังหาร ลูกหัว ปี ของ อียป
ิ ต์ ทัง้ ของ คน และ ของ สัตว์
9 โอ อียป
ิ ต์เอ๋ย ผู้ทรง ให้ หมาย สําคัญ และ การ มหัศจรรย์
ท่ามกลางเจ้า ให้ต่อสู้กับ ฟาโรห์ และบรรดาข้าราชการของ
ท่าน 10 พระองค์คือ ผู้ทรง ตีประชาชาติใหญ่ โต และ ทรง
สังหาร กษั ตริย์ผู้ทรง ฤทธิ์ 11 คือ สิ โหนก ษั ตริย์ ของ คน อา
โม ไรต์ และ โอ กกษั ตริย์ ของ เมือง บา ชาน และ บรรดา ราช
อาณาจักร แห่ง คา นา อัน 12 และ ประทาน แผ่น ดิน ของ เขา
ทัง้ หลายให้เป็นมรดก เป็นมรดกแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของ
พระองค์ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระนามของพระองค์
ดํารง เป็น นิ ตย์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ความ ระลึก ถึง
พระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชั ่วอายุ 14 เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรง
แก้ แทน ประชาชน ของ พระองค์ และ ทรง กลับ พระทัย ใน
เรือ
่ งบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
บรรดารู ปเคารพไร้สาระ
15

รู ป เคารพ ของ บรรดา ประชาชาติ เป็น เงิน และ ทองคํา
เป็น หัตถกรรมของมนุษย์ 16 รู ปเหล่านั ้นมีปาก แต่พูดไม่ได้
มีตา แต่ดู ไม่ ได้ 17 มีหู แต่ฟัง ไม่ได้ยน
ิ ทัง้ ไม่มีลม หายใจ
ใน ปาก ของ รู ปนน
ั ้ 18 ผู้ที่ทํารู ปนัน
้ เหมือน รู ป เหล่า นั ้น เออ
บรรดาผู้ที่วางใจในรู ปนนก
ั ้ ็เช่น กัน 19 โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์วานอาโรน
เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 20 โอ วงศ์วานเลวีเอ๋ย
จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ ท่านที่ ยาํ เกรงพระเยโฮ
วาห์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 21 สาธุการแด่พระเย
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โฮวาห์ จากศิโยน พระองค์ผู้ทรงพํานั ก อยู่ ในเยรู ซาเล็ม จง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

136

คํา ตัก เตือนให้ ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ บรรดาพระ
เมตตาของพระองค์
1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ทรง ประเสริฐ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น
นิ ตย์ 2 โอ จง โมทนา ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ เหนื อ พระ ทัง้
หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 3 โอ
จง โมทนา ขอบพระคุณ ถวาย แด่พระองค์ ผู้เป็น เจ้า เหนื อ
เจ้า ทัง้ หลาย เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น
นิ ตย์ 4 ถวาย แด่พระองค์ ผู้ทรง กระทํา การ มหัศจรรย์ยิง่
ใหญ่แต่องค์เดียว เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 5 ถวาย แด่พระองค์ ผู้ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ ด้วย
พระสติปัญญา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น
นิ ตย์ 6 ถวาย แด่พระองค์ ผู้ทรง กาง แผ่น ดิน โลก ออก
เหนื อ นํ้า ทัง้ หลาย เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 7 ถวาย แด่พระองค์ ผู้ทรง สร้าง ดวง สว่าง ใหญ่ๆ
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 8 สร้างดวง
อาทิตย์ให้ครอง กลาง วัน เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์
ดํารงเป็น นิ ตย์ 9 ดวงจันทร์และดาวทัง้ หลายให้ ครองกลาง
คืน เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 10 ถวาย
แด่พระองค์ ผู้ทรงตีอียป
ิ ต์ทางบรรดาลูกหัวปี เพราะความ
เมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 11 และทรงนํา อิสราเอล
ออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิ ตย์ 12 ด้วยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหยียด
ออก เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์
13 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงแบ่งทะเลแดงออกจากกัน เพราะ
ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 14 และ ทรง ให้
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อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั ้น เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 15 แต่ทรงควํา่ ฟาโรห์ และกองทัพ
ของท่านเสีย ในทะเลแดง เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารง เป็น นิ ตย์ 16 ถวาย แด่พระองค์ ผู้ทรง นํา ประชาชน
ของ พระองค์ ไป ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร เพราะ ความ เมตตา ของ
พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 17 ถวาย แด่พระองค์ ผู้ทรง ตีพระ
มหากษั ตริยทั
์ ง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็น นิ ตย์ 18 และทรงสังหารกษั ตริย์ พระนามอุโฆษ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 19 มีสิโหนกษั ตริย์
ของ คน อา โม ไรต์ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 20 และโอกกษั ตริย์แห่งเมืองบาชาน เพราะความ
เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 21 และ ประทาน แผ่น
ดิน ของเขาให้ เป็น มรดก เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารง เป็น นิ ตย์ 22 ให้เป็น มรดก แก่ อิสราเอล ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์
23 คือ พระองค์นี่ เอง ผู้ทรงระลึก ถึง เราในฐานะตํ่าต้อยของ
เรา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 24 และ
ทรงไถ่ เราให้ พ้น จากศัตรู ของเรา เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 25 พระองค์ผู้ประทานอาหารแก่เนื้ อ
หนั งทัง้ ปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
26 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์

137
ความมัน
่ คงของพวกยิวในเมื่อเขาเป็นเชลย
ณ ริม ฝั่ งแม่น้ํา แห่ง บาบิ โลนเรานั ่ง ลง เมื่อ ได้ ระลึก ถึง
ศิ โยนเราก็รํา่ ไห้ 2 ในท่ามกลางที่ นั่นเราแขวนพิณเขาคู่ของ
เราไว้ที่ต้นหลิว 3 เพราะที่ นั่นผู้ที่นําเราไปเป็นเชลยต้องการ
ให้ เราร้องเพลง และผู้ที่ปล้น เราต้องการให้สนุกสนาน เขา
1
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ว่า “จงร้องเพลงศิ โยนสัก บทหนึ่ ง ให้ เราฟัง” 4 เราจะร้อง
เพลงของพระเยโฮวาห์ได้อย่างไร ที่ในแผ่นดินต่างด้าว 5 โอ
เยรู ซาเล็มเอ๋ย ถ้าข้าพเจ้าลืมเธอก็ขอให้มือขวาของข้าพเจ้า
ลืมฝีมือเสีย 6 ขอให้ลิน
้ ของข้าพเจ้าเกาะติดเพดานปากของ
ข้าพเจ้า ถ้าว่า ข้าพเจ้า ไม่ ระลึก ถึง เธอ ถ้าว่า ข้าพเจ้า มิได้ตัง้
เยรู ซาเล็มไว้เหนื อความชื่นบานอันสูงที่สุดของข้าพเจ้า 7 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในวันแห่งเยรู ซาเล็มขอทรงระลึกถึงคน
เอโดม ผู้ที่พูด ว่า “จงทลายเสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึง
รากฐานของมัน” 8 โอ ธิดาแห่ง บาบิ โลนเอ๋ย ซึ่ง จะต้องล้าง
ผลาญเสีย ความสุข จงมีแก่ผู้ที่สนองเจ้า ให้ สมกับที่เจ้าได้
กระทํากับเรา 9 ความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเล็กเด็กแดงของ
เจ้าเหวีย
่ งกระแทกลงกับก้อนหิน

138

ดาวิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะ พระ วจนะ ของ พระองค์
เป็นความจริง เพลงสดุดีของดาวิด
1

ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระองค์
ต่อ หน้า บรรดา พระ 2 ข้า พระองค์ กราบ ลง ตรง มายัง พระ
วิหารอัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ และสรรเสริญ พระนามของ
พระองค์ เพราะ ความ เมตตา และ ความ จริง ของ พระองค์
เพราะ พระองค์ ทรง เชิดชู พระ วจนะ ของ พระองค์ เหนื อ
พระนาม ทัง้ หลาย ของ พระองค์ 3 ในวันที่ ข้า พระองค์ ร้อง
ทูล พระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์ พระองค์ทรงเพิม
่ กําลัง
4
จิตใจ ของ ข้า พระองค์
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ บร
รดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลกจะสรรเสริญพระองค์ เมื่อท่าน
เหล่า นั ้น ได้ยน
ิ พระวจนะแห่ง พระโอษฐ์ ของพระองค์ 5 และ
ท่าน เหล่า นั ้น จะ ร้อง เพลง ถึง พระ มรรคา ของ พระ เย โฮ
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วาห์ เพราะ สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ นั ้น ใหญ่หลวง 6 ถึง
แม้พระเยโฮวาห์นั้นสูงยิง่ พระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนตํ่าต้อย
แต่พระองค์ทรงทราบคนโอหังได้แต่ไกล
ความมัน
่ ใจในพระเจ้า
แม้ข้า พระองค์ เดิน อยู่ กลาง ความ ลําบาก ยาก เย็น
พระองค์จะ ทรง สงวน ชีวต
ิ ข้า พระองค์ไว้ พระองค์จะ ทรง
เหยียดพระหัตถ์ ของ พระองค์ ออก ต่อ ต้าน ความ พิโรธ ของ
ศัตรู ของข้า พระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ จะทรง
ช่วยข้า พระองค์ให้รอด 8 พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ สําเร็จ พระ
ประสงค์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ ขออย่า ทรงละทิง้
พระหัตถกิจของพระองค์
7

139

ดาวิด สรรเสริญ พระเจ้า และ ทูล ขอ ความ จริงใจ ถึง หัว
หน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ได้ทรง ตรวจ สอบ
ข้า พระองค์ และ ทรง รู จ
้ ัก ข้า พระองค์ 2 เมื่อ ข้า พระองค์
นั ่ง ลง และ ลุก ขึ้น พระองค์ทรง ทราบ พระองค์ทรง ประ
จักษ์ ใน ความ คิด ของ ข้า พระองค์ได้แต่ ไกล 3 พระองค์ทรง
ค้นวิถี ของ ข้า พระองค์ และ การ นอน ของ ข้า พระองค์ และ
ทรง คุ้น เคย กับ ทาง ทัง้ สิน
้ ของ ข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ แม้ก่อน ที่ลิน
้ ของ ข้า พระองค์ จะ พูด ดูเถิด
พระองค์ก็ทรง ทราบ ความ เสีย หมด แล้ว 5 พระองค์ทรง
ล้อม ข้า พระองค์อยูทั
่ ง้ ข้าง หลัง และ ข้าง หน้า และ ทรง
วาง พระหัตถ์ บน ข้า พระองค์ 6 ความ รู อย่
้ าง นี้ มหัศจรรย์เกิ
นข้า พระองค์ สูง นั ก ข้า พระองค์เอ้ื อม ไม่ถึง 7 ข้า พระองค์
จะ ไป ไหน ให้ พ้น พระ วิญญาณ ของ พระองค์ได้ หรือ ข้า
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พระองค์ จะ หนี ไป ไหน ให้ พ้น พระ พักตร์ ของ พระองค์ 8 ถ้า
ข้า พระองค์ ขึ้น ไป ยัง สวรรค์ พระองค์ทรง สถิต ที่นั ่น ถ้า
ข้า พระองค์ จะ ทํา ที่นอน ไว้ ใน นรก ดูเถิด พระองค์ทรง
สถิต ที่นั ่น 9 ถ้า ข้า พระองค์ จะ ติด ปีก แสง อรุ ณ และ อาศัย
อยูที
่ ่ส่วน ของ ทะเล ไกล โพ้น 10 แม้ถึงที่นั ่น พระหัตถ์ ของ
พระองค์ จะ นํา ข้า พระองค์ และ พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์
จะ ยึด ข้า พระองค์ไว้ 11 ถ้า ข้า พระองค์ จะ ว่า “แน่ นอน
ความ มืด จะ บัง ข้า ไว้ และ ความ สว่าง จะ รอบ ข้า เป็นก ลาง
คืน” 12 สําหรับ พระองค์ แม้ความมืดก็มิได้ซ่อนอะไรไว้จาก
พระองค์ กลางคืนก็แจ้ งอย่างกลางวัน ความมืด เป็น อย่าง
ความ สว่าง 13 เพราะ พระองค์ ทรง ปั้ น ส่วน ภายใน ของ ข้า
พระองค์ พระองค์ทรง ทอ ข้า พระองค์เข้า ด้วย กัน ใน ครรภ์
มารดาของข้า พระองค์ 14 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
เพราะข้า พระองค์ถูกสร้างมาอย่างแปลกประหลาดและน่า
กลัว พระราชกิจ ของพระองค์มหัศจรรย์ จิตใจข้า พระองค์
ทราบ เรือ
่ ง นี้ อย่าง ดี 15 เมื่อ ข้า พระองค์ถูก สร้าง อยู่ ใน ที่
ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้น มา ณ ภายใน ที่ ลึก แห่ง โลก โครง ร่าง
ของ ข้า พระองค์ไม่ปิดบัง ไว้ จาก พระองค์ 16 พระเนตร ของ
พระองค์ ทรง เห็น ส่วน ประกอบ ของ ข้า พระองค์ ใน เมื่อ ยัง
ไม่สมบูรณ์ ใน วัน ทัง้ หลาย ที่ กําลัง ประกอบ ขึ้น เมื่อ ครัง้
ไม่เกิด ขึ้น อวัยวะทัง้ หลายของข้า พระองค์ก็ทรงจารึก ไว้ ใน
พระ ตํารับ ของ พระองค์ 17 โอ ข้า แต่พระเจ้า พระ ดําริ ของ
พระองค์ ประเสริฐ แก่ ข้า พระองค์จริงๆ รวมกัน เข้า ก็ ไพศาล
นั กหนา 18 ถ้า ข้า พระ องค์ จะนั บก็ มากกว่า เม็ด ทราย เมื่อ
ข้า พระองค์ตื่น ขึ้น ข้า พระองค์ก็ยัง อยู่ กับ พระองค์ 19 โอ ข้า
แต่พระเจ้า แน่ นอนพระองค์จะทรงสังหารคนชัว่ เสีย ดังนั ้น
คนกระหายเลือดเอ๋ย จงพรากไปจากข้า พระองค์ 20 เพราะ
พวก เขา กล่าว ต่อ ต้าน พระองค์ ด้วย มุ่ง ร้าย และ พวก
ศัตรู ของพระองค์ใช้พระนามของพระองค์อย่างไร้ประโยชน์
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21 โอ

ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์มิได้เกลียดผู้ที่เกลียด
พระองค์หรือ และ ข้า พระองค์มิได้สะอิดสะเอียน คน เหล่า
นั ้นผู้ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือ 22 ข้าพระองค์เกลียดเขา
ด้วย ความ เกลียด อย่าง ที่สุด และ นั บ เขา เป็น ศัตรู ของ ข้า
พระองค์ 23 โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงค้น ดู ข้า พระองค์ และ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ และ
ทรงทราบความคิด ของข้า พระองค์ 24 และทอดพระเนตร
ว่า มี ทาง ชัว่ ใดๆ ใน ข้า พระองค์หรือ ไม่ และ ขอ ทรง นํา ข้า
พระองค์ไปในมรรคานิ รน
ั ดร์

140

ดาวิด ทูล ขอ พระเจ้า ทรง ช่วย ท่าน ให้พ้น ถึง หัว หน้า
นั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น
จาก คน ชัว่ ร้าย ขอ ทรง สงวน ข้า พระองค์ไว้จาก คนทา รุ ณ
2 ผู้คิด ปอง ร้าย อยู่ ใน จิตใจ ของ เขา และ ก่อกวน ต่อ เนื่ อง
กัน ให้มีสงครามขึ้น 3 เขาทํา ลิน
้ ของเขาให้ คมเหมือนลิน
้ งู
และภายใต้ รม
ิ ฝีปากของเขามี พิษ ของงูพิษ เซลาห์ 4 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้า พระองค์ไว้ให้พ้น จากมือ
ของคนชัว่ ขอทรงสงวนข้า พระองค์ไว้จากคนทารุ ณ ผู้คิด
แผนการพลิก เท้า ของข้า พระองค์ 5 คนโอหัง ได้ ซ่อนกับดัก
ข้า พระองค์ และ วาง บ่วง ไว้ ที่ข้าง ทาง เขา กาง ตาข่าย เขา
ตังบ
้ ่ วงแร้ว ดัก ข้า พระองค์ เซลาห์ 6 ข้าพเจ้า ทูล พระเยโฮ
วาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่
พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ฟัง เสียง ทูล วิงวอน ของ ข้า พระองค์
7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า ผู้ทรง เป็ น กําลัง
แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ พระองค์ทรงคลุม ศีรษะข้า
พระองค์ไว้ในยามศึก 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงอ
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นุมัติตามความปรารถนาของคนชัว่ อย่าให้การคิดปองร้าย
ของเขาคืบ หน้า ไป เกลื อกว่า เขาจะยกตัว ขึ้น เซลาห์ 9 ฝ่าย
ศีรษะของคนที่ ล้อมข้า พระองค์ไว้นั ้น ขอให้ความสาระแน
แห่งริมฝีปากของเขาท่วมเขา 10 ขอให้ถ่านที่ลุกอยูต
่ กใส่เขา
ขอให้เขาถูกทิง้ ในไฟลงไปในบ่อ ไม่ให้ลุกขึ้นมาอีก 11 ขออย่า
ให้ เขาตัง้ คนส่อ เสียดไว้ ในแผ่น ดิน ขอให้ความร้ายล่า คน
ทารุ ณ จนควํา่ เขาได้” 12 ข้าพเจ้า ทราบว่า พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงกระทํา ความเที่ยงธรรมให้แก่ผู้ที่ทุกข์ ยาก และทรงจัด
ความยุติธรรมให้แก่คนขัดสน 13 แน่ นอนทีเดียว ที่คนชอบ
ธรรม จะ ถวาย โมทนา ขอบพระคุณ พระนาม ของ พระองค์
คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

141
ดาวิด ทูล ขอ ให้ เรือ
่ ง ของ ท่าน เป็นที่ พอ พระทัย ของ
พระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
1

ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล ต่อ พระองค์
ขอ ทรง รีบ ตอบ ข้า พระองค์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ
เสียง ข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล พระองค์ 2 ขอ
ให้คํา อธิษฐาน ของ ข้า พระองค์ เป็น ดัง เครือ
่ ง หอม ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ และ ที่ ข้า พระองค์ ยกมือ ขึ้น เป็น ดัง เครือ
่ ง
สัตวบูชาเวลาเย็น 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัง้ ยาม
เฝ้า ปาก ของ ข้า พระองค์ ขอ รักษา ประตู ริม ฝีปาก ของ ข้า
พระองค์ 4 ขออย่า ให้จิตใจข้า พระองค์ เอนเอียงไปหาความ
ชัว่ ใดๆ หรือ ให้ ข้า พระองค์ สาละวน อยู่ กับ การ ชัว่ ร้าย ร่วม
กับ คนที่ ทําความชัว่ ช้า และขออย่า ให้ ข้า พระองค์ กิน ของ
โอชะ ของ เขา 5 ขอ ให้คน ชอบ ธรรม ตี ข้า พระองค์ จะ เป็น
ความ เมตตา แก่ ข้า พระองค์ ขอ ให้เขา ติ เตียน ข้า พระองค์

เพลงสดุดี 141:6

195

เพลงสดุดี 142:5

จะเป็นนํ้ามัน ดี เลิศ ซึ่ง จะไม่ให้ศีรษะข้าพระองค์แตก เพราะ
ข้า พระองค์ ยัง อธิษฐาน ต่อสู้ ความ ชัว่ ของ เขา ทัง้ หลาย
อยู่ 6 เมื่อ ผู้ พิพากษา ทัง้ หลาย ของ เขา ถูก โยน ลง ที่หน้าผา
เขา จะ ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของ ข้า พระองค์ เพราะ เป็น ถ้อยคํา
7
ไพเราะ กระดูกของเราทัง้ หลายกระจายที่ ปากแดนผู้ตาย
ฉั นใด เหมือนเมื่อ คนหนึ่ ง ตัด และผ่า ไม้อยูบนแผ่
่
น ดิน ฉั น
8
นั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ตา ของ ข้า
พระองค์เพ่งตรงพระองค์ ข้าพระองค์ วางใจในพระองค์ ขอ
อย่าให้จิตใจข้าพระองค์ไร้คุณธรรม 9 ขอพระองค์ทรงรักษา
ข้า พระองค์ให้พ้น จากกับ ซึ่ง เขาวางดัก ข้า พระองค์ไว้ และ
จากบ่วงแร้ว ของผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า 10 ขอให้คนชัว่ ตกไป
ด้วยกันในข่ายของตนเอง แต่ขอให้ข้าพระองค์ผ่านพ้นไป

142

ดาวิดได้รบ
ั ความปลอบโยนเมื่อท่านอธิษฐาน มัสคิลบท
หนึ่ งของดาวิด คําอธิษฐานเมื่อท่านอยูใ่ นถํ้า
1 ข้าพเจ้า ร้อง ทูล พระ เย โฮ วาห์ ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า
ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า วิงวอน ต่อ พระ เย โฮ วาห์
2 ข้าพเจ้า หลัง
่ คํา ครํา่ ครวญ ของ ข้าพเจ้า ออก มา ต่อ เบื้อง
พระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ทูล เรือ
่ งความลําบากยากเย็น
ของ ข้าพเจ้า ต่อ พระองค์ 3 เมื่อ จิตใจ ของ ข้า พระองค์ อ่อน
ระอา ภายใน พระองค์ทรง ทราบ ทาง ของ ข้า พระองค์ ใน
วิถีที่ข้า พระองค์ เดิน ไป เขา ซ่อน กับ ไว้ ดัก ข้า พระองค์ 4 ข้า
พระองค์ มอง ทาง ขวา มือ และ มอง ดู แต่ไม่มีใคร ยอม รู จ
้ ัก
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ไม่มีที่ หลบภัย ไม่มีใครเอาใจใส่จิต
ใจ ข้า พระองค์ 5 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ ร้อง
ทูล ต่อ พระองค์ ข้า พระองค์ว่า “พระองค์ทรง เป็นที่ลี้ภัย
ของ ข้า พระองค์ เป็น ส่วน ของ ข้า พระองค์ ใน แผ่น ดิน ของ
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คน เป็น 6 ขอ ทรง ฟัง คําร้อง ทูล ของ ข้า พระองค์ เพราะ
ข้า พระองค์ ตกตํ่า มาก นั ก ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น
จาก ผู้ ข่มเหง ข้า พระองค์ เพราะ เขา แข็ง แรง เกิน กําลัง ข้า
พระองค์ 7 ขอทรงพาจิตใจข้า พระองค์ ออกจากคุก เพื่อ ข้า
พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ คนชอบธรรม
จะ ล้อม ข้า พระองค์ไว้เพราะ พระองค์ จะ ทรง กระทํา แก่ ข้า
พระองค์อย่างบริบูรณ์ ”

143

การ ทูล ขอ ความ โปรดปราน เมื่อ ต้อง ถูก ตัดสิน เพ ลง
สดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สดับ คํา อธิษฐาน ของ
ข้า พระองค์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ คํา วิงวอน ของ ข้า
พระองค์ ขอทรงตอบข้า พระองค์ ตามความสัตย์ สุจริต ของ
พระองค์ ตาม ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ 2 ขอ อย่า ทรง
ตัดสิน ผู้รับ ใช้ของพระองค์ เพราะไม่มีคนเป็น คนใดที่ ชอบ
ธรรม ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ 3 เพ ราะศัตรู ข่มเหง
จิตใจ ข้า พระองค์ มัน ขยีชี
้ วิต ข้า พระ องค์ ลงถึงดิน มัน ได้
กระทํา ให้ ข้า พระองค์ อาศัย ใน ที่มืด เหมือน คน ที่ ตาย นาน
แล้ว 4 เพราะฉะนั ้น จิต วิญญาณของข้า พระองค์ จึงอ่อ นระ
อาอยู่ในข้า พระองค์ จิตใจภายในข้า พระองค์ก็อ้างว้าง 5 ข้า
พระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าก่อนได้ ข้าพระองค์ราํ พึงถึงทุกสิง่
ที่พระองค์ทรงกระทํา ข้า พระองค์ ราํ พึง ถึง พระหัตถกิจ ของ
พระองค์ 6 ข้าพระองค์เหยียดมือออกไปสู่พระองค์ จิตใจของ
ข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผาก เซ
ลาห์ 7 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง รีบ ฟัง ข้า พระองค์
จิต วิญญาณ ข้า พระองค์ ฝ่อ ไป แล้ว ขอ อย่า ทรง ซ่อน พระ
พักตร์ ของ พระองค์ไว้จาก ข้า พระองค์ เกรง ว่า ข้า พระองค์
จะเหมือนคนเหล่านั ้นที่ ลงไปยัง ปากแดนผู้ตาย 8 ขอทรง
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โปรด ให้ ข้า พระองค์ได้ยิน ถึง ความ เมตตา ของ พระองค์ ใน
เวลาเช้า เพราะข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ขอทรงสอน
ข้า พระองค์ ถึง ทางที่ ควรดําเนิ น ไป เพราะข้า พระองค์ ตัง้ ใจ
แน่วแน่ ในพระองค์ 9 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้พ้น จากศัตรู ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ได้ซ่อน
ตัว อยู่ กับ พระองค์ 10 ขอ ทรง สอน ให้ ข้า พระองค์ ทํา ตาม
พระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ประเสริฐ ขอทรงนํา ข้า
พระองค์เข้า ไป ยัง แผ่น ดิน แห่ง ความ เที่ยง ธรรม 11 โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สงวน ชีวต
ิ ข้า พระองค์ไว้ เพราะ
เห็น แก่ พระนามของพระองค์ ขอทรงนํา จิตใจข้า พระองค์
ออกมาจากความยากลําบากเพราะเห็นแก่ความชอบธรรม
ของพระองค์ 12 และขอทรงตัด ศัตรู ของข้า พระองค์ ออกไป
ตาม ความ เมตตา ของ พระองค์ และ ขอ ทรง ทําลาย บรรดา
ผู้ที่ทรมาน จิตใจ ข้า พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ เป็น ผู้รับ
ใช้ของพระองค์
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ดาวิด ทูล ขอความเมตตาและสัญญาว่า จะได้ สรรเสริญ
พระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
1 สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ ผู้ทรง
ฝึก มือ ของ ข้า พระองค์ให้ทํา สงคราม และ นิว
้ มือ ของ ข้า
พระองค์ให้ทําศึก 2 ทรงเป็นความดีและป้อมปราการของข้า
พระองค์ เป็นที่ กําบัง เข้ม แข็ง และเป็น ผู้ ชว
่ ยให้ พ้น ของข้า
พระองค์ เป็น โล่ ของข้า พระองค์ และเป็น ผู้ ซ่ึง ข้า พระองค์
วางใจอยู่ ผู้ทรงปราบชนชาติทัง้ หลายไว้ใต้ข้าพระองค์ 3 ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ มนุษย์เป็น อะไร เล่า ซึ่ง พระองค์ ทรง เอา
พระทัย ใส่เขา หรือบุตรของมนุษย์เป็น อะไรซึ่ง พระองค์ ทรง
คิดถึงเขา 4 มนุษย์เหมือนสิง่ ไร้สาระ วันเวลาของเขาเหมือน
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เงาที่ผ่านไป 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโน้ มฟ้าสวรรค์
ของพระองค์ และขอเสด็จ ลงมาแตะต้องภูเขาเพื่อ ให้มันมี
ควัน ขึ้น 6 ขอทรงพุ่ง ฟ้าผ่า ออกมาและกระจายเขาไป ขอ
ทรง ยิง ลูก ธนู ของ พระองค์ และ ทรง ทําลาย พวก เขา 7 ขอ
ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์จากที่สูง ขอทรงช่วยเหลือ
ข้า พระองค์ และ ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น จาก นํ้า มาก หลาย
ให้พ้น จากมือ ของชนต่างด้าว 8 ผู้ซึ่ง ปากของเขาพูด เรือ
่ ง
ไร้ สา ระ และ ซึ่งมือ ขวา ของ เขา เป็นมือ ขวา แห่ง ความ มุสา
9 โอ ข้า แต่พระเจ้า ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง บท ใหม่ ถวาย
แด่พระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วย
พิณ ใหญ่ และ พิณ สิบ สาย 10 พระองค์ทรง เป็น ผู้ ประทาน
ความ รอด แก่ บร รดากษั ตริย์ ผู้ทรง ช่วย ดา วิด ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ให้พ้น จากดาบที่ นํา มาซึ่ง ความเจ็บ ปวด 11 ขอทรง
ช่วย เหลือ ข้า พระองค์ และ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น
จากมือ คนต่างด้าว ผู้ซึ่ง ปากของเขาพูด เรือ
่ งไร้สาระและ
ซึ่งมือ ขวาของเขาเป็นมือ ขวาแห่ง ความมุสา 12 เพื่อ บรรดา
บุตร ชาย ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เมื่อ เขา ยัง หนุ่มๆ อยู่ จะ
เป็น เหมือนต้นไม้ โตเต็ม ขนาด เพื่อ บรรดาบุตรสาวของข้า
พระองค์ทัง้ หลายจะเป็นเหมือนเสาหัวมุม สลักออกมาตาม
แบบพระราชวัง 13 เพื่อ ยุง้ ฉางของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะ
เต็ม มีของ บรรจุอยูทุ
่ ก อย่าง เพื่อ แกะ ของ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายมีลูกตัง้ พันตัง้ หมื่นตามถนนของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
14 เพื่อ วัว ตัวผู้ ของ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย มี กําลัง ใช้แรงงาน
เพื่อไม่มีใครพังเข้ามา ไม่มีออกไป เพื่อไม่มีเสียงร้องทุกข์ใน
ถนนหนทางของข้า พระองค์ทัง้ หลาย 15 ชนชาติผู้มีพระพร
อย่างนี้ หลัง่ ลงมาถึงก็เป็นสุข ชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือ
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีและความเมตตา
ของพระองค์ บทเพลงสรรเสริญของดาวิด
1 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระมหากษั ตริย์
ข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์ จะถวายสาธุการแด่พระนาม
ของ พระองค์ เป็น นิ จ กาล 2 ข้า พระองค์ จะ ถวาย สาธุการ
แด่พระองค์ทุกๆวัน ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของ
พระองค์เป็นนิ จกาล 3 พระเยโฮวาห์นั้นยิง่ ใหญ่ และสมควร
จะสรรเสริญ อย่างยิง่ ความใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ นั้น เหลือ
จะ หยัง่ รู ้ 4 คน ชัว่ อายุหน่งึ จะ สรรเสริญ พระ ราช กิจ ของ
พระองค์ให้คน อีก ชัว่ อายุหน่งึ ฟัง และ จะ ประกาศ กิจการ
อัน ทรง อานุภาพ ของ พระองค์ 5 ข้า พระองค์ จะ กล่าว ถึง
เกีย รติ ยศอันรุ่ง โรจน์ ของ ความ สูงส่ง ของ พระองค์ และ
ถึง พระ ราช กิจ มหัศจรรย์ ของ พระองค์ 6 มนุษย์จะ กล่าว
ถึง อานุภาพแห่งกิ จการอัน น่า เกรงขามของพระองค์ และ
ข้า พระองค์ จะ เล่า ถึง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ 7 เขา ทัง้
หลายจะโฆษณาข่าวเลื่องลือให้ระลึกถึงคุณความดีอนอ
ั ุดม
ของ พระองค์ออก มา และ จะ ร้อง เพลง ถึง ความ ชอบ ธรรม
ของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงพระเมตตาและทรงเต็ม
ไป ด้วย พระ กรุ ณา ทรง กริว้ ช้า และ มี ความ เมตตา อย่าง
อุดม 9 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ดี ต่อ ทุก คน และ ความ เมตตา
ของพระองค์มีอยูเหนื
่
อพระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 10 โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระ ราช กิจ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ จะ
สรรเสริญ พระองค์ และ วิสุทธิชน ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ จะ
11
ถวาย สาธุการ แด่พระองค์
เขา ทัง้ หลาย จะ พูด ถึง สง่า
ราศีแห่ง ราช อาณาจักร ของ พระองค์ และ เล่า ถึง ฤทธา นุ
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ภาพ ของ พระองค์ 12 เพื่อ ให้กิจการ อัน ทรง อานุภาพ ของ
พระองค์ และ สง่า ราศี อันรุ่ง โรจน์ แห่ง ราช อาณาจักร ของ
พระองค์แจ้ง แก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ราชอาณาจักร
ของ พระองค์ เป็น ราช อาณา จักรนิ รัน ดร์ และ อํานาจ การ
ปกครอง ของ พระองค์ดํารง อยูตลอด
่
ทุก ชัว่ อายุ 14 พระ เย
โฮ วาห์ ทรง ชูทุก คน ที่ กําลัง จะ ล้ม ลง และ ทรง ยก ทุก คน
ที่โน้ม ตัว ลงให้ลุก ขึ้น 15 นั ยน์ ตาทัง้ ปวงมองดูพระองค์ และ
พระองค์ ประทาน อาหาร ให้ตาม เวลา 16 พระองค์ทรง ยื่น
พระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งสารพัดที่มีชีวิตอม
ิ่
17
ตาม ความ ปรารถนา
พระ เย โฮ วาห์ ทรง ชอบ ธรรม ตาม
ทาง ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ และ ทร งบ ริสุทธิ์ ใน การก ระ ทํา
ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ 18 พระ เย โฮ วาห์ ทรง สถิต ใกล้ทุก คน
ที่ รอ
้ งทูล พระองค์ ทุกคนที่ รอ
้ งทูล พระองค์ ตามความจริง
19 พระองค์จะ ทรง โปรด ตาม ความ ปรารถนา ของ บรรดา
ผู้ที่ยําเกรงพระองค์ พระองค์จะทรงสดับ เสียงร้องทูล ของ
เขา ด้วย และ จะ ทรง ช่วย เขา ให้รอด 20 พระ เย โฮ วาห์ ทรง
สงวน ทุก คน ที่รก
ั พระองค์ไว้ แต่บรรดา คน ชัว่ พระองค์จะ
21
ทรงทําลาย ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮ
วาห์ และให้บรรดาเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ ถวายสาธุการแด่พระนาม
บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิ จกาล

146
นั กแต่งสดุดีปฏิญาณว่าจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิ ตย์
จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด โอ จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า
เอ๋ย จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด 2 ข้าพเจ้า จะ สรร เส
ริญ พระเยโฮวาห์ตราบเท่า ที่ข้าพเจ้า มีชีวิ ตอยู่ ข้าพเจ้า จะ
ร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ขณะที่ ข้าพเจ้า ยัง
1
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เป็น อยู่ 3 อย่า วางใจในเจ้า นายหรือ ในบุตรของมนุษย์ ซึ่ง
ไม่มีความ ช่วย เหลือ อยู่ ใน ตัว เขา 4 เมื่อ ลม หายใจ ของ เขา
พรากไป เขาก็กลับ คืน เป็น ดิน ในวัน เดียวกัน นั ้น ความคิด
ของ เขา ก็พินาศ 5 คนที่ผู้ อุปถัมภ์ของ เขา คือ พระ เย โฮ วาห์
ของยาโคบก็เป็นสุข คือผู้ที่ความหวังของเขาอยูใ่ นพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเขา 6 ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดิน
โลก ทะเลและบรรดาสิง่ ของที่อยูในนั
่
้น ผู้รักษาความจริง
7
ไว้เป็นนิ ตย์ ผู้ทรงประกอบความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกบีบ
บังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิว พระเยโฮวาห์ทรงปล่อย
ผู้ถูกคุม ขัง ให้เป็น อิสระ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงเบิก ตาของคน
ตาบอด พระ เย โฮ วาห์ ทรง ยก คน ที่ ตกตํ่า ให้ลุก ขึ้น พระ
เย โฮ วาห์ ทรง รัก คน ชอบ ธรรม 9 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เฝ้า
ดูคน ต่างด้าว พระองค์ทรง ชู ลูก กําพร้า พ่อ และ หญิงม่าย
แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนชัว่ 10 พระเยโฮวาห์จะทรง
ครอบครองเป็น นิ ตย์ โอ ศิ โยนเอ๋ย พระเจ้า ของเธอจะทรง
ครอบครองทุกชัว่ อายุ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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ผู้พยากรณ์ ตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด เป็นการดีที่จะร้องเพลง
สรรเสริญ พระเจ้า ของ เรา เพราะ การก ระ ทํา นั ้น เป็นที่น่า
ยินดีและ การ สรรเสริญ ก็เหมาะ สม 2 พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ก่อสร้าง เยรู ซาเล็ม ขึ้น พระองค์ทรง รวบรวม คน อิสราเอล
ที่ ต้อง กระจัดกระจาย ไป 3 พระองค์ทรง รักษา คน ที่ชอกชํ้า
ระกําใจ และทรงพันผูกบาดแผลของเขา 4 พระองค์ทรงนั บ
จํานวนดาว พระองค์ทรงตัง้ ชื่อมัน ทุก ดวง 5 องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของเราใหญ่ ยงิ่ และทรงฤทธานุ ภาพอุดม ความเข้าใจ
1
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ของ พระ องค์ นั ้นวัด ไม่ได้ 6 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ชู คน ใจ ถ่อม
ขึ้น พระองค์ทรงเหวีย
่ งคนชัว่ ลงถึงดิน 7 จงร้องเพลงโมทนา
พระคุณ ถวายพระเยโฮวาห์ จงร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้า
ของเราด้วยพิณเขาคู่ 8 ผู้ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ ผู้ทรง
เตรียมฝนให้แก่แผ่นดิน โลก ผู้ทรงกระทํา ให้ หญ้า งอกบน
ภูเขา 9 พระองค์ทรง ประทาน อาหาร แก่สัตว์และ แก่ ลูก กา
ที่ร้อง 10 ความ ปีติยินดีของ พระองค์มิได้อยูที
่ ่กําลัง ของ ม้า
ความ ปรีดีของ พระองค์มิได้อยูที
่ ่ขา ของ มนุษย์ 11 แต่พระ
เย โฮ วาห์ ทรง ปรีดีใน คน ที่ ยําเกรง พระองค์ ใน คน ที่
ความ หวัง ของ เขา อยู่ ใน ความ เมตตา ของ พระองค์ 12 โอ
เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด โอ ศิ
โยน เอ๋ย จง ถวาย สรรเสริญ แด่ พระเจ้า ของ เธอ 13 เพราะ
พระองค์ ทรง เสริม กําลัง ดาล ประตู ของ เธอ พระองค์ทรง
14 พระองค์ทรง
อํานวยพระพรบุตรทัง้ หลายที่อยูภายในเธอ
่
กระทํา สันติภาพ ใน เขตแดน ของ เธอ ทรง ให้ เธอ อิมด
่ ้วย
15
ข้าวสาลีที่ดีที่สุด พระองค์ทรงใช้พระบัญญัติของพระองค์
ออก ไป ยัง แผ่น ดิน โลก พระ วจนะ ของ พระองค์ ไป เร็ว
16 พระองค์ประทาน หิมะ อย่าง ปุย ขน แกะ พระองค์ทรง
หว่าน นํ้าค้างแข็ง ขาว อย่าง ขี้เถ้า 17 พระองค์ทรง โยน นํ้า
แข็ง ของ พระ องค์ เป็นก้อนๆ ใคร จะ ทนทาน ความ หนาว
ของ พระองค์ได้ 18 พระองค์ทรง ใช้ พระ วจนะ ของ พระองค์
ออกไป และละลายมัน เสีย พระองค์ทรงให้ ลมพัด และนํ้า
ก็ไหล 19 พระองค์ทรงสําแดงพระวจนะของพระองค์แก่ยา
โคบ กฎ เกณฑ์และ คํา ตัดสิน ของ พระองค์แก่อิสราเอล
20 พระองค์มิได้ทรงประกอบการเช่น นี้ แก่ประชาชาติอื่น ใด
และสําหรับ คํา ตัดสิน ของพระองค์นั ้น พวกเขาไม่รู จั
้ ก เลย
จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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นั กแต่งสดุดีตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด จง สรร เส ริญ พระ
เย โฮ วาห์ จาก ฟ้า สวรรค์ จง สรรเสริญ พระองค์ ใน ที่สูง
2 ทูต สวรรค์ทัง
้ หลาย ของ พระองค์ จง สรรเสริญ พระองค์
บรรดาพลโยธาของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ 3 ดวง
อาทิตย์และ ดวง จันทร์ จง สรรเสริญ พระองค์ บรรดา ดาว
ที่ส่อง แสง จง สรรเสริญ พระองค์ 4 ฟ้า สวรรค์ที่สูงสุด จง
สรรเสริญ พระองค์ ทัง้ นํ้า ทัง้ หลายเหนื อ ฟ้า สวรรค์ 5 ให้สิ่ง
เหล่า นั ้น สรรเสริญ พระนามพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ทรง บัญชา สิ่ง เห ล่านั ้นก็ถูก เนรมิต ขึ้น มา 6 และ พระองค์
ทรง สถาปนา มัน ไว้ เป็น นิ จ กาล พระองค์ทรง กํา หนด เขต
ซึ่งมัน ข้าม ไป ไม่ได้ 7 จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ จาก
แผ่น ดิน โลก นะ เจ้า มังกร ทัง้ หลาย และ ที่ นํ้า ลึก ทัง้ ปวง
8 ไฟกับลูก เห็บ หิมะ กับ หมอก ลม พายุ กระทํา ตามพ ระ
วจนะ ของ พระองค์ 9 บรรดา ภูเขา และ เนิ น เขา ทัง้ ปวง
ต้นไม้มีผลและไม้ สนสี ดาร์ทัง้ ปวง 10 สัตว์ป่า และสัตว์ใช้ทัง้
ปวง สัตว์เลื้อยคลานและนกที่บินได้ 11 บรรดากษั ตริย์ ของ
แผ่น ดิน โลกและชนชาติทัง้ หลาย เจ้านายและผู้ พิพากษา
ทัง้ ปวง ของ แผ่น ดิน โลก 12 และ คน หนุ่ม กับทัง้ สาว คน
แก่และ เด็ก 13 ให้ทัง้ หลาย เหล่า นี้ สรรเสริญ พระ นาม พระ
เย โฮ วาห์ เพราะ พระนาม ของ พระองค์เท่านั ้นที่ประเสริฐ
สง่า ราศี ของ พระองค์อยูเหนื
่
อ แผ่น ดิน โลก และ ฟ้า สวรรค์
14 พระองค์ทรง ยกย่อง เขา แห่ง ประชาชน ของ พระองค์
ผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญของบรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ คือ
ชนชาติอิสราเอล ประชาชนที่อยูใกล้
่
พระองค์ จงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์เถิด
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การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรัก
ศิโยน
1 จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด จง ร้อง เพลง บท
ใหม่ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ร้อง บท สรรเสริญ ถวาย พระองค์
ใน ชุมนุมวิสุทธิชน 2 ให้อิสราเอล ยินดี ใน ผู้ สร้าง ของ เขา
ให้บุตร ทัง้ หลาย ของ ศิ โยน เปรม ปรีดิ์ ใน กษั ตริย์ ของ เขา
3 ให้เขาสรรเสริญ พระนามของพระองค์ ด้วยเต้นรํา ให้เขา
ถวาย เพลง สรรเสริญ แด่พระองค์ด้วย รํามะนา และ พิณ
เขา คู่ 4 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปรีดีใน ประชาชน ของ
พระองค์ พระองค์จะทรงประดับ คนใจถ่อมด้วยความรอด
5 ให้วิสุ ทธิชนลิงโลดในสง่า ราศี ให้เขาร้องเพลงบนที่นอน
ของ เขา 6 ให้การ สรรเสริญ อย่าง สูง แด่ พระเจ้า อยู่ ใน ปาก
ของเขา และให้ ดาบสองคมอยู่ ในมือ ของเขา 7 เพื่อ ทําการ
แก้ แค้น บรรดา ประชาชาติ และ ทําการ ลงโทษ ชนชาติทัง้
หลาย 8 เพื่อ เอา ตรวน ล่าม บร รดากษั ตริย์ ของ เขา และ
เอา เครือ
่ ง เหล็ก จองจํา ล่าม บรรดา ขุนนาง ของ เขา 9 เพื่อ
จะ กระทํา แก่ เขา ตาม คํา พิพากษา ที่ บันทึก ไว้แล้ว นี่ เป็น
เกียรติแก่บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระเย
โฮวาห์เถิด
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การ ตัก เตือน ให้ สรรเสริญ พระเจ้า ด้วย เครือ
่ ง
ดนตรีต่างๆ
1 จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์เถิด จง สรรเสริญ พระเจ้า
ในสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ ในพื้น
ฟ้า อัน อานุภาพของพระองค์ 2 จงสรรเสริญ พระองค์ เพราะ
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กิจการ อัน อานุภาพ ของ พระองค์ จง สรรเสริญ พระองค์
ตาม ความ ยิง่ ใหญ่ อย่าง มาก ของ พระองค์ 3 จง สรรเสริญ
พระองค์ ด้วยเสียงแตร จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่
และพิณเขาคู่ 4 จงสรรเสริญพระองค์ ด้วยรํามะนาและการ
เต้นรํา จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยเครือ
่ งสายและขลุ่ย 5 จง
สรรเสริญ พระองค์ ด้วยเสียงฉิ่ ง จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วย
เสียงฉาบ 6 จงให้ทุกสิ่งที่ หายใจสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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